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تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  تسلم  قنا-  الدوحة- 

خطية  رسالة  المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن 

ميرضيائيف،  شوكت  الدكتور  الرئيس  فخامة  من 

الثنائية  بالعالقات  تتصل  أوزبكستان،  جمهورية  رئيس 

وتطويرها،  تعزيزها  وسبل  الصديقين  البلدين  بين 

والموضوعات ذات االهتمام المشترك.

عمرزاقوف،  سردار  السيد  سعادة  الرسالة  بتسليم  قام 

خالل  أوزبكستان،  لجمهورية  الرئاسي  الجهاز  رئيس 

استقبال سمو األمير المفدى له في مكتبه بقصر لوسيل، 

صباح أمس.

مساء  هاتفيا،  اتصاال  المفدى،  البالد  أمير  سمو  وتلقى   

أمس، من فخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية 

بلغاريا، جرى خالله بحث العالقات الثنائية بين البلدين 

األوضاع  تطورات  إلى  إضافة  وتعزيزها،  دعمها  وأوجه 

المفدى،  البالد  أمير  سمو  واستقبل  والدولية.  اإلقليمية 

أعضاء  من  وفدا  أمس،  صباح  لوسيل،  بقصر  مكتبه  في 

الصديقة،  األميركية  المتحدة  بالواليات  الكونغرس 

والية  من  ليتلو،  جوليا  الجمهورية  النائبة  من  كال  يضم 

والية  من  غودن،  النس  الجمهوري  والنائب  لويزيانا، 

الديمقراطية جاسمين كروكيت، من  والنائبة  تكساس، 

مجلس  رئيس  تيلور،  سكوت  والسيد  تكساس،  والية 

بالكونغرس  السابق  العضو  األميركي   - القطري  األعمال 

األميركي، بمناسبة زيارتهم للبالد.

جرى خالل المقابلة استعراض عالقات الصداقة والتعاون 

االستراتيجي بين دولة قطر والواليات المتحدة األميركية 

وجهات  تبادل  إلى  باإلضافة  وتطويرها،  تعزيزها  وآفاق 

النظر حول المستجدات اإلقليمية والدولية محل االهتمام 

المشترك.

صاحب السمو يتسلم رسالة من رئيس أوزبكستان ويتلقى اتصاال من الرئيس البلغاري

محادثات قطرية ـــ أميركية
استعـراض عـالقــات التعــاون االستــراتيـجـــيصاحـب الســمو يسـتقبل وفدا من الكونغرس

بـحـــــــث 
المستجدات 
مـــحــــــــل 
االهتمـــام 
المشتــرك

بن  علي  الشيخ  سعادة  أكد  قنا-  الدوحة- 

اللجنة  آل ثاني، رئيس  عبدالله بن خليفة 

قطر  لمنتدى  المنظمة  الدائمة  العليا 

للمدينة  التنفيذي  والرئيس  االقتصادي 

حققته  الذي  الباهر  النجاح  على  اإلعالمية، 

النسخة الثانية من »منتدى قطر االقتصادي 

بالتعاون مع بلومبيرغ«، التي عقدت في شهر 

موعد  عن  كاشفا  الماضي،  العام  من  يونيو 

مايو  في  والمقررة  الثالثة  النسخة  انطالق 

المقبل.

وقال رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة 

االقتصادي في حوار مع وكالة  لمنتدى قطر 

الثالثة،  النسخة  إن  القطرية،  األنباء 

خالل  فعالياتها  تدور  أن  المنتظر  من  والتي 

25« مايو المقبل، ستشهد  الفترة من »23 - 

استقطاب المزيد من قادة األعمال المؤثرين 

لتسليط  الحكومات،  ورؤساء  واألكاديميين 

الضوء على االبتكارات الضرورية لدفع عجلة 

االقتصاد العالمي إلى األمام.

الثانية  النسخة  أن  إلى  سعادته  ولفت 

عقدت  التي  االقتصادي،  قطر  منتدى  من 

جمعت  الماضي،  العام  من  يونيو  شهر  في 

حوالي »1000« مشارك من رؤساء تنفيذيين 

مبتكرين  أعمال  وقادة  ملهمين  أعمال  ورواد 

بناء  حوار  صياغة  أجل  من  وغيرهم، 

التحديات  أشد  من  لبعض  الحلول  إليجاد 

سالسل  أزمة  غرار  على  إلحاحا،  العالمية 

وظائف  بين  والتباين  المستمرة،  التوريد 

العاملة  للقوى  الحالية  والقدرات  المستقبل 

في ظل عالم ما بعد جائحة »كوفيد - 19«.

الشيخ علي بن عبدالله:

منتدى قطر االقتصادي في مايو
 استقطاب 

قادة األعمال 
المؤثرين

اء  حوار بنَّ
للتحديات األكثر 

إلحاحا

يستمر حتى 
أكتوبر.. وللقادمين 

من الخارج حتى يناير 

يبدأ مارس المقبل

التسجيل بالمدارس الخاصة

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  تجري 

باب  لفتح  النهائية  واالستعدادات  التحضيرات 

والمدارس  الخاصة  بالمدارس  الطالب  تسجيل 

المراحل  لكافة  الجاليات  ومدارس  الدولية 

 ،»2024  -  2023« األكاديمي  للعام  الدراسية 

حتى  ويستمر  المقبل،  مارس  أول  من  اعتبارا 

المنظمة  واللوائح  لإلجراءات  طبًقا  وذلك  أكتوبر، 

بالوزارة،  الخاص  التعليم  قطاع  وضعها  التي 

سيتم  الدولة  خارج  من  القادمين  الطلبة  أن  كما 

تسجيلهم حتى شهر يناير »2024«. 

المدارس  التزام  ضرورة  إلى  الوزارة  وأشارت 

لكل  المحددة  االستيعابية  بالطاقة  الخاصة 

العدد  فوق  طالب  أي  تسجيل  وعدم  مدرسة، 

المحدد دون أخذ موافقة إدارة تراخيص المدارس 

الخاصة، الفتة إلى اعتماد الطاقة االستيعابية في 

التربية  وزارة  من  الصادرة  التقارير  وفق  المدرسة 

والتعليم.

منع تسجيل 
أي طالب فوق 
العدد المحدد 

دون موافقة

محمد الجعبري كتب

مدير إدارة التقاعد:

مزايا جديدة للمتقاعدين
عيسى  خليفة  السيد  أكد  قنا-  الدوحة- 

الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة 

منذ  أنه  االجتماعية  والتأمينات  للتقاعد 

التأمينات  لقانون  الفعلي  التطبيق  تم  أن 

جميع  تنفيذ  على  العمل  تم  االجتماعية، 

عليها،  النص  تم  ما  حسب  القانون  مواد 

في  المستحقين  أنصبة  نسبة  رفع  مثل 

المعاش التقاعدي ونصيب األرملة إلى 100 

%، وتضمين بدل السكن في راتب حساب 
االشتراك.

تصريح  في  التقاعد،  إدارة  مدير  وقال 

لوكالة األنباء القطرية إن هناك مواد أخرى 

التنفيذية  الالئحة  ارتبط تطبيقها بصدور 

إنها  حيث  قريبًا،  صدورها  مزمع  للقانون 

موجودة  تكن  لم  مستحدثة  بمواد  ممثلة 

السلف  منح  منها  السابق،  بالقانون 

الواحدة  الدفعة  وتعويض  للمتقاعدين 

سنة   30 عن  الزائدة  المدة  مكافأة  وصرف 

عنه  المستحقين  أو  المعاش  لصاحب 

الالئحة  أن  إلى  إضافة  األحوال،  حسب 

الدفعات  تلك  مقدار  صدورها  عند  ستحدد 

وشروط استحقاقها وضوابط صرفها.

مؤسسة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

عن  األولية  الصحية  الرعاية 

الطبية  االستشارات  خدمة  تقديم 

من  ألكثر  بعد(  )عن  االفتراضية 

الماضي  العام  ألف مريض في   »600«

مليون   »2.4« من  وألكثر   ،»2022«

خالل  الخدمة  إطالق  منذ  مريض 

.»19 جائحة »كوفيد - 

االستشارات االفتراضية 

خدمة »2.4« مليون مريض



استعراض عالقات الصداقة والتعاون االستراتيجي بين البلدين

صاحب السمو يستقبل وفدا من الكونغرس األميركي
الدوحة- قنا- استقبل 

حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير البالد المفدى، 

في مكتبه بقصر لوسيل 

صباح أمس، وفدا من 

أعضاء الكونغرس بالواليات 

المتحدة األميركية 

الصديقة، يضم كال من 

النائبة الجمهورية جوليا 

ليتلو من والية لويزيانا، 

والنائب الجمهوري النس 

غودن من والية تكساس، 

والنائبة الديمقراطية 

جاسمين كروكيت من 

والية تكساس، والسيد 

سكوت تيلور رئيس مجلس 

األعمال القطري األميركي 

العضو السابق بالكونغرس 

األميركي، بمناسبة زيارتهم 

للبالد.

جرى خالل المقابلة 

استعراض عالقات الصداقة 

والتعاون االستراتيجي بين 

دولة قطر والواليات المتحدة 

األميركية وآفاق تعزيزها 

وتطويرها، باإلضافة إلى 

تبادل وجهات النظر حول 

المستجدات اإلقليمية 

والدولية محل االهتمام 

المشترك.

تتصل بالعالقات الثنائية بين البلدين الصديقين

صاحب السمو يتسلم 
رسالة من رئيس أوزبكستان

حضرة  تسلم  قنا-  الدوحة- 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

الرئيس  رسالة خطية، من فخامة 

ميرضيائيف  شوكت  الدكتور 

أوزبكستان،  جمهورية  رئيس 

بين  الثنائية  بالعالقات  تتصل 

البلدين الصديقين وسبل تعزيزها 

ذات  والموضوعات  وتطويرها، 

االهتمام المشترك.

قام بتسليم الرسالة سعادة السيد 

الجهاز  رئيس  عمرزاقوف  سردار 

أوزبكستان،  لجمهورية  الرئاسي 

المفدى  األمير  سمو  استقبال  خالل 

له في مكتبه بقصر لوسيل، صباح 

أمس.

وزير الخارجية القيرغيزي يجتمع مع سفيرنا

قطر وقيرغيزستان 
تستعرضان العالقات

بيشكيك- قنا- 

اجتمع سعادة السيد 

جينبيك قولوبايف 

وزير الخارجية 

في الجمهورية 

القيرغيزية، مع 

سعادة السيد 

عبد الله بن أحمد 

السليطي سفير دولة 

قطر لدى الجمهورية 

القيرغيزية.

جرى خالل االجتماع، 

استعراض عالقات 

التعاون الثنائي بين 

البلدين.

يعقد في القاهرة

قطر تشارك في ملتقى القيادات الشبابية اإلعالمية العربية
القاهرة -قنا- انطلقت 

فعاليات ملتقى القيادات 

الشبابية اإلعالمية 

العربية، والتي تعقد 

على مدار أربعة أيام، 

بالعاصمة المصرية 

القاهرة، بمشاركة دولة 

قطر ممثلة في وزارة 

الرياضة والشباب.

وقال الدكتور أشرف 

صبحي وزير الشباب 

والرياضة المصري، 

رئيس المكتب التنفيذي 

لوزراء الشباب والرياضة 

العرب، في كلمته خالل 

افتتاح الفعاليات: »إن 

الملتقى يأتي ضمن 

فعاليات عام الشباب 

العربي بهدف تبادل 

الخبرات والرؤى والتجارب 

الناجحة بين القيادات 

الشبابية اإلعالمية 

بالوطن العربي، وتوطيد 

التعاون والمساهمة في 

وضع أسس وخريطة 

طريق شبابية إعالمية 

تعزز قيم الهوية والثقافة 

العربية«.

وأضاف صبحي، أن 

الملتقى يهدف أيضا 

إلى نشر الوعي وإيصال 

الفكر السليم، وآليات 

البحث عن المعلومات 

الصحيحة.. مؤكدا 

ضرورة االهتمام 

باإلعالميين الشباب 

وصقل خبراتهم ومهاراتهم، 

كونهم يمثلون مستقبل 

هذه األمة.. مطالبا 

الشباب ببذل كل الجهد 

والتفاني في العمل من 

أجل النهوض بالوطن 

العربي، وإعطاء الرؤية 

الصحيحة والبحث عن 

المعلومة المهمة، ومواكبة 

تكنولوجيا العصر واإلعالم 

الحديث.

مسؤوالن بمنطقة مكاو الصينية يجتمعان مع قنصلنا العام

مكاو- قنا- اجتمع سعادة 

السيد ليو شيان فا مفوض 

وزارة الخارجية بجمهورية 

الصين الشعبية في منطقة 

مكاو اإلدارية الخاصة، 

وسعادة السيد هو الت سينغ 

الرئيس التنفيذي لمنطقة 

مكاو اإلدارية الخاصة، كل 

على حدة، مع سعادة السيد 

علي بن سعد الهاجري 

القنصل العام لدولة قطر في 

هونغ كونغ ومكاو بجمهورية 

الصين الشعبية، خالل 

زيارته الرسمية إلى مكاو.

جرى خالل االجتماعين، 

استعراض عالقات التعاون 

وسبل دعمها وتطويرها.
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تبادل وجهات النظر حول المستجدات اإلقليمية والدولية 

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيس مجلس النواب 
بالدومينيكان يجتمع مع سفيرنا

سانتو دومينغو- قنا- 

اجتمع سعادة السيد 

الفريدو باتشيكو 

رئيس مجلس 

النواب بجمهورية 

الدومينيكان، مع 

سعادة السيد ياسر 

عوض العبدالله 

سفير دولة قطر لدى 

الدومينيكان.

جرى خالل االجتماع، 

استعراض عالقات 

التعاون الثنائي بين 

البلدين.

»الكشافة« تحتفل بيوم البيئة القطري
والمرشدات  الكشافة  جمعية  شاركت 

النباتية  القرآن  حديقة  احتفالية  القطرية 

»بيئتنا  شعار:  تحت  القطري  البيئة  بيوم 

إرث وطننا«.. وقالت السيدة عائشة الكواري 

القادسية  مدرسة  كشافة  مشاركة  إن 

النموذجية تأتي انطالقا من الدور الرائد في 

تقوية  في  وإسهاما  المجتمع  خدمة  مجال 

ليستشعروا  أبنائنا  لدي  البيئي  الوازع 

أهمية البيئة ووجوب المحافظة عليها.

في  بالمشاركة  ترحيبها  الكواري  وجددت 

نحو  الواجب  تجسد  التي  األنشطة  جميع 

في  أساسية  ركيزة  لنا  يمثل  الذي  الوطن 

برامجنا الكشفية.

القطري  البيئة  بيوم  االحتفال  أن  وأوضحت 

إرث  »بيئتنا  شعار  تحت  يأتي  العام  لهذا 

حماية  مسؤولية  أن  من  انطالقا  وطننا« 

يعيش  فرد  كل  مسؤولية  هي  البيئة 

هذه  أن  إلى  الفتة  الطيبة،  األرض  هذه  على 

توعوية  فعاليات  عدة  تتضمن  المناسبة 

والمرشدات  الكشافة  جمعية  تنظمها 

بالدولة،  األخرى  الجهات  مع  القطرية 

وبمشاركة جميع شرائح المجتمع، وتؤكد 

التي  المجتمعية  الشراكة  مجملها  في 

تقيمها الكشافة مع الجهات األخرى المعنية.

بحث العالقات بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها

صاحب السمو يتلقى اتصاال من الرئيس البلغاري
تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  تلقى  قنا-  الدوحة- 

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، اتصاال هاتفيا، مساء 

أمس، من فخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية 

الثنائية  العالقات  بحث  االتصال  خالل  جرى  بلغاريا.. 

إلى تطورات  وأوجه دعمها وتعزيزها، إضافة  البلدين  بين 

األوضاع اإلقليمية والدولية.
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استشاري،

طب أمراض نسائية وتوليد

تعرفـوا عىل
د. ميسون

الشتاوي

عضوية الكلية امللكية الربيطانية

ألطباء النساء والتوليد 

رعاية طبية

مبستوى عاملي

في زيارة رسمية

رئيس الوزراء المصري 
يصل الدوحة

الدكتور  دولة  وصل  قنا-  الدوحة- 

وزراء  رئيس  مدبولي  كمال  مصطفى 

إلى  الشقيقة  العربية  مصر  جمهورية 

الدوحة أمس، في زيارة رسمية.

والوفد  دولته  استقبال  في  وكان 

الدوحة  مطار  وصوله  لدى  المرافق 

بن  جاسم  السيد  سعادة  الدولي 

المواصالت،  وزير  السليطي  سيف 

مبارك  بن  سالم  السيد  وسعادة 

لدى  قطر  دولة  سفير  شافي  آل 

وسعادة  العربية،  مصر  جمهورية 

الدين  كمال  عمرو  السيد 

مصر  جمهورية  سفير  الشربيني 

العربية لدى الدولة.

وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية األوزبكي باإلنابة

قطر وأوزبكستان تستعرضان العالقات

الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

ثاني،  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

السيد  سعادة  مع  أمس،  الخارجية، 

الجهاز  رئيس  عمرزاقوف،  سردار 

بختيار  السيد  وسعادة  الرئاسي، 

باإلنابة،  الخارجية  وزير  سعيدوف، 

بجمهورية أوزبكستان، اللذين يزوران 

البالد حاليا.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

وسبل  البلدين،  بين  الثنائي  التعاون 

مجالي  في  سيما  ال  وتطويرها،  دعمها 

إلى  باإلضافة  واالستثمار،  التجارة 

مناقشة آخر التطورات في أفغانستان.

مناقشة آخر التطورات 
في أفغانستان

جامعة قطر:

المنتدى البحثي الخامس للشباب مارس المقبل
إطالق  عن  قطر  جامعة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

 2023 للشباب  الخامس  البحثي  المنتدى 

»مؤسسات  شعار:  تحت  المقبل  مارس  في 

أهداف  تحقيق  في  ودورها  العالي  التعليم 

اللجنة  مع  بالتعاون  المستدامة«،  التنمية 

الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.

ونوهت الجامعة بأن المنتدى جاء من منطلق 

حرص قطاع البحث والدراسات العليا بجامعة 

وخدمة  والتعليم  البحث  في  التميز  على  قطر 

اإلبداع  على  الباحثين  وتشجيع  المجتمع، 

اإلمكانيات  كافة  توفير  خالل  من  واالبتكار، 

عالية  العلمية  األبحاث  جودة  لتطوير  الالزمة 

بحثية  مجاالت  على  التركيز  مع  التأثير، 

نوعية ذات أولوية وطنية.

ولفتت إلى أنه من المقرر عقد المنتدى البحثي 
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الباحثون  المنتدى  هذا  في  سيلتقي  حيث 

إليه  والمبدعون والطالب إلبراز آخر ما توصلوا 

من بحوث وابتكارات علمية.

الماضي  يونيو  خالل  إنه  الجامعة  وقالت 

الثالثة  المنتدى  محاور  عن  اإلعالن  تم 

حدة،  على  محور  لكل  الفرعية  والموضوعات 

قامت  المشكلة  المنتدى  لجنة  أن  إلى  الفتة 

والملصقات  األبحاث  ملخصات  بمراجعة 

المشاركون،  الباحثون  قدمها  التي  البحثية 

لمواصفات  مطابقا  منها  كان  ما  قبول  وتم 

وشروط المنتدى.

في اجتماع »النداء من أجل الساحل«

د. الفضالة يستعرض جهود قطر لمكافحة اإلرهاب
ناصر  بن  أحمد  الدكتور  سعادة  أكد 

األمناء  جمعية  رئيس  الفضالة 

األمين  العربية،  للبرلمانات  العامين 

قطر  دولة  أن  الشورى،  لمجلس  العام 

وتكييفه  اإلرهاب  تعريف  إلى  تدعو 

لوصم  وسيلة  يكون  ال  بحيث  قانونيًا، 

محددة  إثنية  مجموعة  أو  ديانة 

الجاد  بالسعي  وتطالب  باإلرهاب، 

لمعالجة جذور اإلرهاب. 

أمس  ألقاها  التي  كلمته  في  ذلك  جاء 

من  للنداء  الثاني  االجتماع  أعمال  في 

الجزائر  في  المنعقد  الساحل،  أجل 

منع  في  المجتمعات  »إشراك  بعنوان 

التي  له«،  والتصدي  العنيف  التطرف 

قمته  خالل  الدولي  البرلمان  اعتمدها 

في  اإلرهاب،  لمكافحة  األولى  العالمية 

سبتمبر 2021 بفيينا. وشارك سعادته 

الدولي  البرلماني  االتحاد  من  بدعوة 

أعمال  ضمن  الرابعة  الجلسة  في 

االجتماع بعنوان )دور الزعماء الدينيين 

القانون  سيادة  مجال  في  والمشرعين 

والمواطنة في الساحل(. 

وأشار د. الفضالة في كلمته إلى أن هذه 

سكانية  كثافة  من  تعاني  المنطقة 

مع  المواليد،  في  مطردة  وزيادة  عالية 

استمرار موجات من التصحر وتقلبات 

والرعوي،  الزراعي  باإلنتاج  بيئية تضر 

على  اقتصادها  عماد  يقوم  منطقة  في 

ويصاحب  والحيواني.  الزراعي  اإلنتاج 

المواتية  غير  االقتصادية  الظروف  هذه 

لالستقرار وتوفر العمل، جنوح الشباب 

غالبًا  التي  العيش  سبل  عن  للبحث 

توفيرها،  عن  الحكومات  تعجز  ما 

فيصبحون عرضة للمغامرة بالهجرات 

في  والوقوع  اآلمنة،  وغير  الشرعية  غير 

التطرف  مجموعات  وبراثن  حبائل 

عوامل  وتجعلهم  الشباب،  تجند  التي 

أو  المنطقة  تهديد لألمن واالستقرار في 

الدول  استقرار  تهدد  كمرتزقة  العمل 

المحيطة.

مبادرة  أطلقت  قطر  دولة  أن  وأوضح 

)صلتك( وهي مبادرة توفر آالف الوظائف 

الفرص  وتوسيع  العربي  للشباب 

مبادرات  وأطلقت  أمامهم،  االقتصادية 

في  واألطفال  الفتيات  ماليين  لتعليم 

النزاع. كما قدمت المساعدات  مناطق 

األفارقة  إلعادة  واللوجستية  المالية 

العالقين  الشرعيين  غير  المهاجرين 

منتدى  استضافت  كما  أوطانهم،  إلى 

اإلرهابيين  المقاتلين  إلعادة  الدوحة 

األجانب إلى أوطانهم. 

قطر  دولة  أن  بّين  ذاته  السياق  وفي 

لمكافحة  الدولية  الجهود  شاركت 

كبيرة  مساهمات  وقدمت  اإلرهاب، 

المعنية  المتحدة  األمم  ألجهزة 

لألمم  مكتب  مع  ووقعت  باإلرهاب، 

اتفاقية  اإلرهاب  لمكافحة  المتحدة 

للرؤى  الدولي  المركز  بموجبها  أنشأت 

بوصفه  اإلرهاب  لمكافحة  السلوكية 

برنامج  لمكتب  تابع  برنامج  مكتب 

في  اإلرهاب  لمكافحة  المتحدة  األمم 

مع  الشورى  مجلس  وقع  كما  الدوحة، 

اإلرهاب  لمكافحة  المتحدة  األمم  مكتب 

في فبراير عام 2020م اتفاقًا يستضيف 

عن  نيابة  الشورى  مجلس  بموجبه 

دولة قطر مكتب األمم المتحدة المعني 

لمكافحة  البرلمانية  بالمشاركة 

بفضل  قطر  وتمكنت  ومنعه.  اإلرهاب 

الدولي  المجتمع  وثقة  قيادتها  حكمة 

وتستضيف  المصالحات  تقود  أن  بها 

المتنازعة  والجهات  الفرقاء  حوارات 

السودان  منها  الدول  من  عدد  في 

وتشاد  واليمن  ولبنان،  وفلسطين، 

وأفغانستان.

كلمته  استهل  قد  سعادته  وكان 

دور  بتحديد  المعني  المحور  بتناول 

والتطرف  اإلرهاب  منع  في  التشريعات 

الخمسة  المحاور  كأحد  العنيف 

من  للنداء  الثاني  االجتماع  يهدف  التي 

إشراك  إلى  خاللها  من  الساحل،  أجل 

العنيف  التطرف  منع  في  المجتمعات 

لإلرهاب،  المفضية  الظروف  ومعالجة 

بوجه  الساحل  منطقة  وفي  عام  بوجه 

خاص. 

والخالف  الجدل  محور  أن  على  وشّدد 

حول  يدور  العقود  لعشرات  ظل 

تأثير  مدى  وحول  اإلرهاب،  تعريف 

اإلنسان  حقوق  على  التشريعات  هذه 

سوء  منع  سبل  وحول  األساسية، 

استغالل هذه التشريعات ضد األقليات 

ومن  السياسيين،  المعارضين  وضد 

أجل استهداف مجموعات أثنية ودينية 

محددة.

يهم  وما  كلمته:  في  سعادته  وتساءل 

السؤال  عن  اإلجابة  هو  اليوم  لقاءنا 

اإلرهاب  نشوء  التشريعات  تمنع  )هل 

وتكافح صور التطرف العنيف؟(. والذي 

التشريعات  سن  ازداد  كلما  أنه  نراه 

الحيل  إيجاد  على  المتطرفون  عمل 

والقانونية  التقنية  والوسائل 

ثورة  ظل  في  خاصة  لتجاوزها، 

عالجًا  نراه  وما  المتجددة،  التقنيات 

يصلح لمنع التطرف العنيف المفضي 

التطرف،  جذور  معالجة  هو  لإلرهاب 

خاصة في منطقة الساحل التي تعاني 

وتفريخ  التطرف،  محاضن  تكاثر  من 

المتطرفين  من  المتزايدة  األعداد 

وتعليمية  واقتصادية  بيئية  ألسباب 

وسكانية وأمنية، تشمل جميع محاور 

اجتماعنا الحالي. 

العامين  االمناء  جمعية  رئيس  ودعا 

للبرلمان العربية األمين العام لمجلس 

بأسره  الدولي  المجتمع  الشورى، 

المعنية  المنظمات  خاص  وبوجه 

وتوحد  تتعاون  أن  اإلرهاب  بمكافحة 

االستقرار  أسباب  لتوفير  جهودها 

هذه  وقود  هم  ألنهم  للشباب،  والعمل 

كمشرعين  أننا  مؤكدا  األعمال، 

ومنظماتنا  حكوماتنا  حث  علينا  يجب 

الجهود  اقصى  لجذب  البرلمانية 

الشاب  توظيف  مشاريع  لدعم 

وتعليمهم ومنع اسباب الحروب القبلية 

بين  والنزاعات  العرقية  والنزاعات 

التشريعات  وسن  والمزارعين،  الرعاة 

قادة  لمعاقبة  والرادعة  الحاسمة 

اإلرهاب والتطرف.

دور  تفعيل  إطار  في  أنه  إلى  نوه  كما 

في  واسهاماتها  العربية  البرلمانات 

والدولية  اإلقليمية  القضايا  معالجة 

األمناء  جمعية  تناولت  أكثر،  بفاعلية 

بالبحث  العربية  للبرلمانات  العامين 

الدولي  البرلماني  االتحاد  مع  والنقاش 

وأهداف  خطط  لدعم  السبل  أفضل 

البرلمانات العربية. 

أن الجمعية تهدف من خالل  إلى  ولفت 

البرلمانات  قرارات  لدعم  الجهود  هذه 

األهداف  يحقق  بما  فنيًا  العربية 

جمعية  تسعى  كما  المنشودة، 

منهج  إلعداد  حاليًا  العربية  البرلمانات 

البيني  التعاون  لدعم  علمي  بحثي 

العربي  والتعاون  العربي،  العربي- 

فنية  نواة  لتكوين  الساحل  دول  مع 

والبرلمانات  الساحل  برلمانات  بين 

في  المشترك  للتعاون  األخرى  العربية 

ومن  المشتركة  للمشاكل  التصدي 

بينها مكافحة اإلرهاب ومنعه.

أن  كلمته  ختام  في  سعادته  وتمنى 

على  تعين  بتوصيات  االجتماع  يخرج 

والتطرف  اإلرهاب  قضية  معالجة 

نموذجًا  وتكون  الساحل،  منطقة  في 

يحتذى في بقية بؤر النزاع والعنف.
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خالل فعاليات الرحلة الرابعة

»لكل ربيع زهرة«
يحتفل بنبات العشرق

احتفل برنامج »لكل ربيع زهرة« بنبات العشرق 

2023م بمعسكره في منطقة رأس المطبخ، وهي 
الرحلة األولى لمركز الدانة للفتيات لمعسكر 

البرنامج هذا العام، وبحضور مقدر من إدارة المركز 

من تربويات، وإداريات بصحبة عدد المشاركات 

40 عضوة بالمركز، وذلك صباح أمس، حيث كان 
في استقبالهن الدكتور سيف بن علي الحجري 

رئيس البرنامج، والسيد محمد هاشم السيد مدير 

المعسكر. 

رئيس  بكلمة  الرئيسية،  بالخيمة  االفتتاح  تم 

البرنامج دكتور سيف بن علي الحجري، والتي 

النباتية  القرآن  حرص خاللها على شكر حديقة 

لألوقاف  العامة  واإلدارة  التعليمية  بالمدينة 

المعسكر  الرعاية، تاله كلمة مدير  على حسن 

البرية  الذي بين فيها خصائص تلك العشبة 

ومشهورة،  منتشرة  فهي  المعروفة،  الرائعة 

تتمتع  كما  الجميع،  ويستخدمها  ويعرفها 

معرفتها،  ينبغي  التي  الخصائص  من  بالعديد 

أو تميزها عن باقي  مثل استعمالها كبلسم، 

مثل  تناولها  عند  القولون  لبطانة  المهيجة  المواد 

الحنظل، وفي هذا فإن هيئة الدواء األميركية 

وانتشارها  بفوائدها  اعترافا  تداولها طبيا،  أجازت 

الشعبي، وعدم وجود أعراض جانبية ضارة 

حال استخدامها.. تلى ذلك االنتقال إلى نظافة 

الشاطئ في فعالية رمزية للحض على سلوك 

التعرف على  واغتنام فرصة  البيئة،  تفاعلي مع 

المعسكر. شاطئ  على  المانجروف  نبات 

بعد ذلك تم التعريف بالمحطات البيئية والتي 

تشّكل محطات خبرة )خبرة النبات – خبرة 

الطيور – خبرة الحشرات – خبرة الرياضة والبيئة 

– خبرة الترشيد – خبرة الغوص – خبرة النفايات 
– وغيرها( والتعرف على تلك الخبرات بالشرح 

والتوضيح، ومن ثم االنتقال إلى السمبوك، والذي 

هو مركب تراثي، واغتنام فرصة تجميع الزائرات 

على المركب، في أحاديث تراثية واإلجابة على 

تساؤالتهن في أجواء من الود والحماس من قبل 

الحضور، يذكر أنه في حديث ودي تعرفت الزائرات 

عل إيجابيات وسلبيات غابات المنجروف، مع 

ترسيخ قيم المحافظة على نظافة الشاطئ، توقيا 

من الحشرات، وجرى التحذير من مخاطر تحرير 

الكربون األزرق، جراء التدمير العشوائي لغابات 

المنجروف.

لرفع مستوى الوعي البيئي

بمناسبة يوم البيئة القطري الذي يصادف 26 فبراير من كل عام، نفذت 
بلدية الدوحة ورشة تعليمية وتوعوية لطالبات مدرسة زبيدة الثانوية 

للبنات لرفع مستوى الوعي البيئي لديهم ودعم االستدامة البيئية، 
حيث تم تدريب الطالبات على أهم المهارات األساسية في الزراعة، 

والتوعية بالقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، والتوعية 
بالحد من استخدام األكياس البالستيكية من أجل الحفاظ على البيئة 

واستدامتها وذلك تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.

البلديات تحتفل
بيوم البيئة القطري

التلوث  من  التقليل  بضرورة  والتوعوية 

وإعادة  النفايات  تقليل  طريق  عن 

واستخدامها. تدويرها 

ممثلة  الشمال  بلدية  احتفلت  كما 

البيئة  بيوم  الخدمات  شؤون  بإدارة 

جمعة  حمد  السيد  بحضور  القطري، 

وعدد  الشمال  بلدية  عام  مدير  المناعي 

من مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام.

شاطئ  لتنظيف  حملة  تنفيذ  وتم 

مدرسة  طالب  بمشاركة  الشمال 

كما  للبنين،  االبتدائية  الشمال 

الحدائق  بقسم  المختصون  نظم 

والمحافظة  البيئة  أهمية  عن  محاضرة 

الجهود  جميع  لتضافر  تأكيدا  عليها 

الحبيبة  دولتنا  بيئة  على  للمحافظة 

لألجيال  وصحية  وسليمة  آمنة  وجعلها 

والقادمة. الحالية 

المدينة  الشيحانية  بلدية  نفذت  كما 

لمدن  اليونسكو  شبكة  وعضو  الصحية 

التعلم مبادرة توعوية عن سالمة األغذية 

دورية تستهدف جميع  كمبادرة توعوية 

البلدية. المدارس ضمن حدود 

الصحية  الرقابة  قسم  قام  حيث 

توعوية  ورشة  بتقديم  التوعية  وفريق 

مدرسة  في  الثانوية  المرحلة  لطالب 

للبنات،  الثانوية  اإلعدادية  الشيحانية 

بأهمية  الطالبات  توعية  خاللها  تم 

وتفعيل  المنزل  في  الغذائية  السالمة 

الطالبات  لدى  األغذية  مفتش  حس 

مرحلة  من  بدًء  األطعمة  حفظ  وكيفية 

والتخزين. والتحضير  التنظيف 

الظعاين  بلدية  دور  تعزيز  إطار  وفي 

المسؤولة  العربية  المدينة  باعتبارها 

بلدية  نفذت   ،2023 لعام  اجتماعيا 

الظعاين فعالية زراعية لطالبات مدرسة 

بن  طارق  ومدرسة  الجيدة،  محمود  امنة 

زياد، بمناسبة يوم البيئة القطري.

على  التعرف  ركن  الفعالية  شملت 

المشتل،  داخل  واالشجار  النباتات 

وتعريف  البيئية  األشجار  وركن 

البيئية  األشجار  بأهم  الطالبات 

المثمرة،  األشجار  وركن  القطرية، 

ومسابقة للتعرف على أهم استخدامات 

لزراعة  باإلضافة  البيئية،  االشجار 

بشاطئ  البيئية  االشجار  من  عدد 

الظعاين  بلدية  وتحرص  سميسمة. 

حس  تنمية  إلى  مشاركتها  من 

الطالب  لدى  االجتماعية  المسؤولية 

التنمية  تحقيق  في  البلدية  دور  وتعزيز 

المستدامة.

$ الدوحة

نائب  العطية  محمد  بن  خالد  الدكتور  سعادة  رعاية  تحت 

وحضور  الدفاع،  لشؤون  الدولة  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

النابت  الفريق الركن )طيار( سالم بن حمد بن عقيل  سعادة 

إيجاز  عرض  تم  القطرية،  المسلحة  القوات  أركان  رئيس 

)العبور(،  المشترك  البحري  الفرنسي   - القطري  التمرين 

خالل  سعادته  اّطلع  حيث  دامسة.  سفينة  متن  على  وذلك 

اإليجاز على مجريات التمرين الذي يتم تنفيذه من قبل القوات 

ضمن  الفرنسية  البحرية  والقوات  القطرية  األميرية  البحرية 

اتفاقيات التعاون األمنية التي تم توقيعها بين الجانبين.

سفير  فافر  باتيست  جان  السيد  سعادة  اإليجاز  حضر 

القادة  كبار  من  وعدد  قطر،  دولة  لدى  الفرنسية  الجمهورية 

الضباط في القوات المسلحة القطرية والفرنسية.

األرك��ان  رئيس 
ي��ش��ه��د إي���ج���از 
التمرين البحري 
ال�����م�����ش�����ت�����رك

القطري - الفرنسي 
»العبور«

أشاد  المناسبة  بهذه  تصريح  وفي 

الجامعة  رئيس  الدرهم  حسن  الدكتور 

السنوي  الحفل  وهذا  المبادرة  بهذه 

وفي  والرعاة  الداعمين  لكل  الشكر  وقدم 

رعت  التي  أوريكس  شركة  مقدمتهم 

ووزارة  البيئة  لوزارة  والشكر  الحفل  هذا 

للمدارس  وكذلك  والزراعة  البلدية 

في  الجامعة  شاركت  التي  والمؤسسات 

الدكتور  وقال  الهام.  السنوي  الحفل  هذا 

حسن راشد الدرهم إن هذا االحتفال جزء 

من التزام جامعة قطر طويل األمد بتعزيز 

لصالح  واستدامتها  البيئة  على  الحفاظ 

المجتمع. وأشار إلى أننا جميًعا معنيون 

قطر  وجامعة  فيها.  نعيش  التي  بالبيئة 

الموجهة  والبيئية  العلمية  بأبحاثها 

ومنها  جوانبها  جميع  من  القطرية  للبيئة 

في  النضج  بالغة  النفايات  إدارة  أبحاث 

في  مخرجاتها  تصب  والتي  قطر  جامعة 

خدمة البيئة كإحدى الركائز األربع لرؤية 

بهذه  كلمته  وفي   .2030 الوطنية  قطر 

الزتحري  أحمد  الدكتور  قال  المناسبة 

قطر  دولة  إن  والعلوم  اآلداب  كلية  عميد 

بيوم  عام  كل  من  فبراير   26 يوم  تحتفل 

بها  نعتز  مناسبة  وهو  الوطني،  البيئة 

وطنية،  مناسبة  كونها  قطر،  جامعة  في 

ومؤسساتها  الدولة  اهتمام  تعكس 

المختلفة بسالمة البيئة والطبيعة.

1997م  عام  منذ  الدولة  حرصت  حيث 

عام  كل  في  اليوم  بهذا  تحتفل  أن  على 

الوعي  لنشر  مناسبة  منه  تجعل  وان 

مما  المجتمع،  فئات  كافة  بين  البيئي 

تحظى  التي  الفائقة  العناية  على  يؤكد 

القيادة  البيئة في دولة قطر، من قبل  بها 

أمير  السمو  صاحب  لحضرة  الرشيدة، 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  المفدى،  البالد 

ثاني، وسمو األمير الوالد الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني )حفظهما الله(.

معنيون  إننا  الزتحري  الدكتور  وقال 

جميعًا باالهتمام في البيئة التي نعيش 

برامج  من  تقدمه  بما  قطر  فجامعة  فيها، 

موجهة  بيئية  علمية  وبحوث  دراسية 

جوانبها،  كافة  وفي  القطرية  للبيئة 

لتشكل أهم الروافد لخدمة وصون البيئة، 

قسم  مشاركة  تأتي  المنطلق  هذا  ومن 

خالل  من  والبيئية  البيولوجية  العلوم 

للطلبة  المتنوعة من مسابقات  فعالياته 

به  يقوم  لما  إضافة  توعوية،  ومحاضرات 

أساتذة وطلبة الدراسات العليا في القسم 

البيئية  من أبحاث في مختلف الجوانب 

البيئي  الوعي  نشر  على  دليل  أكبر  لهي 

والحفاظ على ديمومة األنظمة البيئية.

وقال الدكتور الزتحري إن الكلية تحتفل 

في هذا العام بيوم البيئة الوطني برعاية 

أستغل  هنا  ومن  أوريكس  شركة  إدارة 

بالشكر  لهم  أتقدم  ألن  المناسبة  هذه 

الجزيل نيابة عن كلية اآلداب والعلوم.

على  اشد  أن  يسرني  المناسبة  وبهذه 

والعاملين  التدريس  هيئة  أعضاء  ايدي 

والطالب والطالبات والمعلمين والمعلمات 

والذين  المختلفة،  المدارس  في 

يساهمون في إنجاح هذه الفعالية الهامة 

عن  للبحث  النظر  لفت  إلى  تهدف  التي 

التشجير  ومنها  للبيئة  صديقة  حلول 

النفايات  وتدوير  الخضراء  والتكنولوجيا 

لتحسين  وذلك  تطبيقاتها  وبكل 

واستدامة البيئة في دولة قطر.

خالل االحتفال بيوم البيئة القطري.. د. الدرهم:

الجامعة تعزز الحفاظ على البيئة
د.الزتحري: مناسبة 
لنشر الوعي البيئي 

بين فئات المجتمع

نظمت كلية اآلداب والعلوم بجامعة قطر حفال بمناسبة يوم 
البيئة القطري الذي يصادف يوم 26 فبراير من كل عام وذلك بحضور 

سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة 
والتغير المناخي، وسعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة 
قطر، وبرعاية شركة أوريكس وحضور ممثلين من وزارة البيئة 

والتغير المناخي، ووزارة البلدية، ومدارس وزارة التربية والتعليم.
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لتعـليــم القـــرآن بالخــور

»60« طالبًا بمركز ناصر المسند

تعد حلقات تعليم القرآن 
الكريم بالمراكز القرآنية 

التابعة لوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية مدارس 

تربوية متكاملة ال يقتصر 
دورها فقط على تعليم أبنائنا 
الطالب كتاب الله، بل تسهم 
بشكل فاعل في تربية الجيل 
الناشئ تربية إيمانية منبثقة 

من منهج القرآن سلوكا 
وعمال، وتزودهم بالعديد من 

المهارات اللغوية وفهم 
قواعد اللغة العربية، وتدرب 

اللسان على الفصاحة والبيان.

وقيم  الدين  مبادئ  فهم  جانب  إلى 

من  ذلك  يعكسه  وما  وأحكامه  اإلسالم 

البال،  وراحة  وسكينة  نفسية  صحة 

في  واالستقامة  الهداية  روح  وتعميق 

االعتزاز  مبدأ  وتنمية  األبناء  قلوب 

بكتاب  والتعلق  وهويتهم  بإسالمهم 

فضال  وتوقيره،  وتعظيمه  وحبه  الله 

األجور  يكتسب  القرآن  قارئ  أن  على 

القرآن  بصحبة  ويتنعم  العظيمة 

وأهله في المراكز القرآنية.

أبنائنا  القرآنية  الحلقات  وتزّود 

وافرة  ومعان  بمفردات  كذلك  الطالب 

ُمؤّهلين  طالب  تخريج  عن  فضال 

تعاليم  القادمة  األجيال  لتدريس 

واستثمار  وأحكامه،  الكريم  القرآن 

البراعم  من  الطالب  أبنائنا  وقت 

النافع،  بالعلم  والشباب  واألشبال 

من  األمور  معالي  بتعلم  وإشغالهم 

كتاب رب العالمين.

القرآن  تحفيظ  حلقات  تعزز  كما 

الكريم تكوين مشاعر ُأخّوة وُألفة بين 

طاّلب حلقات تعليم القرآن، فضالاً عن 

بحلقات  وإعمارها  المساجد  إحياء 

تحفيظ القرآن الكريم، وتعزيز دورها 

ومعرفة  المسلم  المجتمع  بناء  في 

أحكام التالوة الصحيحة بالحركات، 

بأخالق  الحلقات  مرتادي  ق  وتخلُّ

القرآن وآدابه؛ عمالاً بما يحفظوه منه.

والشؤون  األوقاف  وزارة  وتستعرض 

األثر  التقرير  هذا  في  اإلسالمية 

عبدالله  بن  ناصر  لمركز  اإليجابي 

الذي  الكريم  القرآن  لتعليم  المسند 

تقام حلقاته بجامع ناصر بن عبدالله 

)رقم  الله-  -رحمه  المسند  علي  بن 

ويعد  الخور،  بمدينة   )1154 س  م. 

لتنشئة  وإيمانيااً  تربويااً  رافدااً 

الله  كتاب  حفظة  وتخريج  األجيال 

والمقيمين على أرض  المواطنين  من 

قطر، حيث يحتضن المركز عشرات 

حلقات  ثالث  على  موزعين  الطالب 

مراكز  من  واحدا  ويمثل  قرآنية، 

تغرس  التي  الكريم  القرآن  تعليم 

الهدي  الطالب  أبنائنا  نفوس  في 

المراكز  هذه  أثر  بيان  مع  اإليماني، 

القرآنية في نفوس المنتسبين إليها 

العليا  والمثل  النبيلة  القيم  وتعزيز 

المراكز  تتوزع  حيث  المجتمع،  في 

القرآنية على مناطق الدولة المختلفة 

المناطق  وفي  الدوحة  مدينة  داخل 

الطالب  آالف  محتضنة  الخارجية، 

اختالف  على  الحفظ  حلقات  في 

مستوياتهم.

رئيس المركز الشيخ جمعة بنداري 

محمد، أوضح أنه يعمل إماما وخطيبا 

في  مسيرته  وأن  األوقاف،  بوزارة 

خمسة  على  تزيد  القرآنية  المراكز 

ناصر  مركز  بأن  وذكر  عاما،  عشر 

خمسة  قبل  افتتاحه  تم  المسند 

موزعين  طالبا   60 به  وملتحق  أشهر 

بالنظام  وجميعهم  حلقات  ثالث  على 

بعضهم  يحضر  حيث  المرن، 

ويحضر  واألربعاء،  االثنين  يومي 

األحد  باألسبوع  أيام  ثالثة  آخرون 

هناك  إن  وقال  والخميس،  والثالثاء 

الهجائية  للحروف  مخصصة  حلقة 

وحلقتين لمستويات حفظ القرآن.

وأثرها،  القرآنية  المراكز  أهمية  وعن 

قال إنه خالل مسيرته بالمراكز تخرج 

كتاب  حفظة  من  الكثير  يديه  على 

أنها  المراكز  هذه  ألهمية  ويكفي  الله، 

تعلم القرآن الذي قال الله عنه »إن هذا 

القرآن يهدي للتي هي أقوم«.

تحفظ  التي  الحلقات  هذه  أن  وأكد 

محاضن  تعد  واألجيال  أبنائنا  أوقات 

خير  بكل  ترفدهم  تربوية  إيمانية 

وتقدم لهم النصح واإلرشاد مع حفظهم 

والمساجد  الله،  لكتاب  وتعليمهم 

بيئة خصبة وصالحة إلعداد وتنشئة 

األبناء.

وحث الطالب على اغتنام هذه األوقات 

صغرهم  منذ  القرآن  وحفظ  تعلم  في 

بهذه  يلتحقوا  بأن  عليهم  الله  من  فقد 

المراكز التي وفرتها الدولة، والتي تعد 

من أعظم المنن التي أكرم الله بها كل 

من يعيش على أرض قطر.

اآلباء  إن  قال  األمور  أولياء  دور  وحول 

في  وفعال  هام  دور  لهم  واألمهات 

ثم  بالمراكز،  أبنائهم  تسجيل 

الله  كتاب  تعلم  على  تشجيعهم 

حتى  وحفظهم  حضورهم  ومتابعة 

التي  اليانعة  الطيبة  الثمرة  يجدوا 

تنفعهم في دنياهم وأخراهم.

أمر  ولي  المهندي،  جاسم  راشد 

الطالب سلمان، أوضح أن ابنه يدرس 

الخور  بمدينة  قطر  بأكاديمية 

على  حرص  وأنه  الرابع،  بالصف 

مع  صغره  منذ  بالمركز  ابنه  إلحاق 

وواصل  الدراسي  األول  الصف  بداية 

الجائحة  خالل  الكريم  للقرآن  حفظه 

القرآني  تعاهد  برنامج  عبر  أونالين 

التعليمية،  األوقاف  وزارة  منصة  على 

ألحقه  القرآنية  المراكز  افتتاح  وبعد 

بشكل  الله  كتاب  ليتعلم  بالمركز 

مباشر على يد المدرسين المتقنين.

المراكز  أهمية  على  المهندي  وأكد 

المجتمع  أبناء  تنشئة  في  القرآنية 

اآلداب  وتعليم  الله  كتاب  حب  على 

واألخالق اإلسالمية، مثمنا دور الحلقات 

التي تجمع الطالب في مساجد الدولة 

والتنافس  القرآن  وتعلم  قراءة  على 

المحمود فيما بينهم للحفظ واإلتقان، 

كما تعودهم على الصالة في المسجد 

منذ صغرهم.

{ راشد المهندي{ جمعة بنداري

ــــداري: حــلــقــات الـــقـــرآن  ــــن ب
تـــحـــفـــظ أوقـــــــــات أبـــنـــائـــنـــا

ــمــهــنــدي: تــنــشــئــة أبــنــاء  ال
المجتمع على حب كتاب الله

الدوحة          $
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ضمن جهود األعلى للقضاء لتحقيق العدالة الناجزة

الفصل بالقضايا البيئية خالل يوم واحد

المجلس  خطة  إطار  في  ذلك  ويأتى 

العمل  لتطوير  للقضاء  األعلى 

تحقيق  على  والحرص  القضائي 

العدالة الناجزة، التي تشمل السرعة 

في إجراءات التقاضي والجودة واإلتقان 

الجميع  حقوق  يكفل  بما  العمل  في 

دوائر  بتدشين  المحكمة  قامت  حيث 

تدشين  مثل  تخصصية  قضائية 

دائرة خاصة للقضايا البيئية.

من  عدد  أكد  مواز  سياق  وفي 

القطرية  التشريعات  أن  القانونيين 

الحياة  منتهكي  ضد  العقوبات  تشدد 

الفطرية ومرتكبي المخالفات البيئية، 

مشيرين إلى أن عقوبة مرور السيارات 

البيئة  ومناطق  الروض  واآلالت ودهسها 

تجاوز  ال  مدة  للحبس  تصل  النباتية 

 20 عن  تزيد  ال  وغرامة  أشهر  الثالثة 

العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو  ريال  ألف 

العود،  حالة  في  العقوبة  ومضاعفة 

واآلالت  النقل  وسائل  ومصادرة 

المخالفة،  ارتكاب  في  المستخدمة 

بالتعويض  عليهم  المحكوم  وإلزام 

لحقت  التي  األضرار  عن  المناسب 

بالبيئة النباتية. 

تعديالت جديدة

قطر  توليه  الذي  الرائد  بالدور  وأشادوا   

بالبيئة  المعنية  القانونية  للمنظومة 

الفطرية  والحياة  الكائنات  وحماية 

والبرية والبحرية، وأنها ال تألو جهدًا في 

القوانين  على  جديدة  تعديالت  إجراء 

مع  يتوافق  بما  بالبيئة  تعنى  التي 

لديها  قطر  بأّن  ونوهوا  المستجدات، 

حماية  مثل  بيئية  تشريعات  حزمة 

البيئة والمحميات الطبيعية والنظافة 

وهي  وغيرها،  الهواء  وجودة  العامة 

جميعها تضع البيئة القطرية في أولى 

أولوياتها.

إن  الخليفي  علي  المحامي  ويقول 

القوانين  بسن  قام  القطري  المشرع 

وكذلك  القطرية،  البيئة  تحمي  التي 

وزارة  وأبرزها  المختصة  الجهات  تقوم 

بشأن  مشددة  إجراءات  باتخاذ  البيئة 

فرق  تخصيص  خالل  من  المخالفين 

للدوريات البيئية والتفتيش القضائي 

والمراقبة البيئية التي تعمل على مدار 

الساعة.

وأضاف: جميع مؤسسات الدولة عندما 

تبدأ في مشروعات تنموية فإنها تضع 

وعدم  بالبيئة  االعتناء  اعتبارها  في 

تحرص  كما  كأساس،  بها  اإلضرار 

البيئي  واإلرشاد  التوعية  تكثيف  على 

الطبيعية  المحميات  جميع  في 

واألماكن البحرية والبرية.

القضايا  في  الفصل  زيادة  إلى  ونوه   

ثابتة  تكون  الجرائم  تلك  ألن  البيئية 

ولذلك  تحقيق  إلى  تحتاج  وال  باألوراق 

تكون األحكام فيها سريعة، مشيرا إلى 

البيئية  القضايا  في  الفصل  نسبة  أن 

بها  الحكم  يكون  وأغلبها   %  98 تتعدى 

يساهم  ما  وهو  واحدة،  جلسة  خالل 

عن  الناجمة  المشاكل  مواجهة  في 

أن  إلى  الفتا  القضايا،  من  النوع  هذا 

يرجع  الدعاوى  تلك  في  الفصل  سرعة 

لكونها دعاوى سهل إثبات التهم بها على 

األشخاص أو الشركات.

مخالفات كل عام 

الخبير  دياب  الصادق  قال  جانبه  ومن 

والمخالفات  الجرائم  أبرز  إّن  القانوني 

والتعدي  اإلضرار  هي  البيئة  ضد 

وتجريف  الطبيعية  المحميات  على 

الطيور  وصيد  الروض  ودهس  التربة 

شدد  لذلك  النادرة،  والحيوانات 

تلك  مرتكبي  بشأن  العقوبة  المشرع 

الضبطية  خالل  ومن  المخالفات، 

القضائية والمراقبين والمفتشين على 

مدار الساعة.

منظومة  وضعت  قطر  أن  إلى  وأشار 

االهتمام  جّل  وأولتها  للبيئة،  قانونية 

واإلجرائية  القانونية  موادها  جميع  في 

تجاوزات  من  حمايتها  بهدف 

الجرائم  أبرز  أن  موضحا  المخالفين، 

الوقت  هذا  خالل  تنتشر  التي  البيئية 

لذلك  الروض،  دهس  هو  عام  كل  من 

شدد المشرع العقوبات عليها حيث إن 

ودهسها  واآلالت  السيارات  مرور  عقوبة 

تصل  النباتية  البيئة  ومناطق  الروض 

أشهر  الثالثة  تجاوز  ال  مدة  للحبس 

أو  ريال  ألف   20 عن  تزيد  ال  وغرامة 

ومضاعفة  العقوبتين  هاتين  بإحدى 

العقوبة في حالة العود.

 وأكد دياب أّن القضاء ينظر في العديد 

مثل  البيئة  تمس  التي  القضايا  من 

والتلوث  البيئة  على  والتعدي  اإلتالف 

بأنواعه البحري والبري والنباتي ورمي 

النباتات  على  والدعس  المخلفات 

وتشويه المحميات الطبيعية وغيرها، 

األخذ  على  العقوبات  قانون  ويحرص 

من  المخالفين  ضد  األشد  بالعقوبة 

أجل الحفاظ على البر والبحر.

الرقابة  بتشديد  المعنيون  وطالب   

البيئة،  تشويه  في  المتسببين  على 

أّن التجاوزات مثل جرف  إلى  مشيرين 

التربة وإلقاء مخلفات المواد في مناطق 

أحد  على  يخفى  ال  ساحلية  أو  محمية 

ذاتها  البيئة  على  األضرار  تلك  تأثير 

واإلنسان الذي يستفيد منها في حياته 

ومعيشته.

{  الصادق دياب{  علي الخليفي

محمد أبوحجر كتب

علمت $  أن المجلس األعلى للقضاء 
استحدث آلية للفصل في بعض القضايا خالل 
يوم واحد حيث يتم ذلك في الدعاوى البسيطة 

مثل قضايا البيئة والقضايا المرورية، ويقوم 
القاضي المختص بإصدار الحكم خالل نفس 

الجلسة بدون تأجيالت.

تدشــيــــن دوائــــــر بـيــئــيـــــة خــــاصــــــة لســـــــرعــــــة الــفــصــــل 

قانونيون: التشريعات تشدد العقوبات ضد منتهكي الحياة الفطرية

هيئة تنظيم األعمال الخيرية تؤكد مواصلة جهودها

تعزيز القدرات المؤسسية للقطاع الخيري

تنظيم  هيئة  أكدت  قنا-  الدوحة- 

على  حرصها  الخيرية  األعمال 

خالل  من  أهدافها  تحقيق  مواصلة 

القدرات  وتعزيز  التوعوية  برامجها 

ترسخ  التي  المميزة  ومبادراتها 

أفضل  وفق  اإلنساني  العمل 

الممارسات.

أنها  لها  بيان  في  الهيئة  وذكرت 

تمكين  منظومة  تطوير  إلى  تسعى 

رئيسية  أبعاد  أربعة  خالل  من 

)التشبيك،  هي  ومتفاعلة  متكاملة 

والتي  التدعيم(  التنمية،  التحليل، 

لضمان  األربع«  »التاءات  عليها  أطلق 

زيادة الكفاءة وتعظيم األثر.

بتعزيز  »التشبيك«  وُيعنى 

مواصلة  خالل  من  سواء  الشراكات 

جديدة  شراكات  إبرام  أو  تفعيلها 

المحليين  الشركاء  من  العديد  مع 

التدريب  مثل  متعددة  مجاالت  في 

إلى  باإلضافة  واألبحاث،  والتوعوية 

بعض  مع  مشتركة  أنشطة  تنفيذ 

الشركاء اآلخرين.

يتم  بـ»التحليل«  يختص  وفيما 

ومسوحات  دراسات  على  التركيز 

قائمة  وتطوير  تحديث  خالل  من 

بالموضوعات والقضايا ذات األولوية، 

الدراسات  بعض  مشاريع  وتطوير 

وتوجيه  تنفيذها  بإجراءات  والبدء 

خالل  العليا  الدراسات  طلبة  طاقات 

الهيئة  في  العملي  التدريب  فترات 

السياسات  أوراق  بعض  إلعداد 

مسابقة  وتنظيم  والتحليالت، 

أفضل بحث علمي.

هذه  خالل  من  الهيئة  وتهدف 

ونزاهة  شفافية  إلى  الدراسات 

عمليات تحديد االحتياجات وتقديم 

واالبتكار  اإلنسانية،  المساعدات 

المؤسسي  األداء  تحسين  في  ودوره 

واإلنسانية،  الخيرية  للمنظمات 

وتحديات  صعوبات  ومواجهة 

القطاع  المالي في  االمتثال والشمول 

وتحسين  واإلنساني،  الخيري 

مستويات االلتزام بالمعايير الدولية 

وأفضل الممارسات.

تسعى  بالتنمية،  يتعلق  وفيما 

المهارات  التوعية وتطوير  إلى  الهيئة 

تدريبية،  وورش  دورات  خالل  من 

والتوقي  القطاع،  سمعة  لحماية 

األداء  وقياس  العنيف  التطّرف  من 

واالبتكار  والريادة  االستراتيجي 

التهّرب  ومخاطر  االجتماعي 

الضريبي، هذا باإلضافة إلى تنظيم 

المناهج  عبر  توعوي  محتوى  تقديم 

ولقاءات  دورية  وملتقيات  الدراسّية، 

المقابل،  في  منتظمة.  توعوية 

تعليمات  إصدار  إلى  التدعيم  يهدف 

تنظيمية  وأدلة  رقابية  وضوابط 

تخصيصّية  استشارات  خالل  من 

والدعم،  التراخيص  مجاالت  في 

استشارات  تقديم  إلى  باإلضافة 

المخاطر  مجاالت  في  تخصيصّية 

اإلشراف  مجاالت  وفي  واالمتثال، 

)المشاريع- الهيئة  في  والرقابة 

الماليةالتحليل  التحويالت 

إجراء  وأيضا  الماليالتفتيش(، 

حول  سنوي  نصف  تقييمي  مسح 

صعوبات االمتثال للتعليمات واألدلة 

التنظيمية والضوابط الرقابية.

وأشارت الهيئة إلى أن برنامج تمكين 

في  زيادة  يتضمن   2023 العام  خالل 

واألبحاث  الدراسات  االهتمام بمجال 

مشاريع  بعض  بإطالق  والبدء 

الدراسات في المواضيع ذات األولوية 

في القطاع.

خالل اليوم المفتوح لمركز دعم التعلم بالجامعة

تعريف الطالب بالخدمات والتسهيالت
نظم مركز دعم تعلم الطالب بجامعة قطر فعالية اليوم 

المفتوح للمركز؛ وذلك بهدف تعريف الطالب بالخدمات 

والتسهيالت التي يقدمها المركز لطالب الجامعة، وخاصة 

طالب السنة األولى الذين لم يتموا 29 ساعة مكتسبة من 

خطتهم الدراسية. 

وقد شملت الفعالية تنظيم العديد من األنشطة المتنوعة 

والممتعة إضافة إلى تواجد ممثلي األقسام واإلدارات 

المختلفة للمركز لإلجابة عن استفسارات الطلبة ومعرفة 

احتياجاتهم. 

وفي كلمة له، قال الدكتور ياسر حسين مدير مركز دعم 

تعلم الطالب: »تستهدف هذه الفعالية طالب السنة األولى 

بالجامعة بالمقام األول بمن فيهم طالب البرنامج التأسيسي، 

إذ يقدم المركز خدمات تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم 

لالنخراط واالندماج في البيئة الجامعية، باإلضافة إلى 

جميع طلبة البكالوريوس في الجامعة، وقد سعينا في 

هذه الفعالية إلى تعريف الطالب بالخدمات وصور الدعم 

المختلفة التي يقدمها لهم المركز بشكل احترافي ومجاني 

تماًما دون معاناة البحث عن هذه الخدمات خارج الجامعة، 

وأيًضا كيفية الوصول إلى هذه الخدمات واالستفادة منها 

طوال فترة دراستهم بالجامعة، والذي يعد جزًءا مهًما في 

خطة الجامعة االستراتيجية وهي أن يستفيد الطالب من 

الموارد المتاحة داخل الجامعة، وهو ما تهدف إليه الجامعة 

مع جميع طالبها بشكل خاص ومنتسبيها بشكل عام«.

وعن مشاركته في الفعالية، قال الطالب عدنان: »شاركت 

في مسابقات وأنشطة متنوعة خالل الفعالية عرفتني على 

عدة خدمات يقدمها المركز قد تفيد العديد من الطلبة 

خاصة الطلبة الجدد ألني وجدت العديد منهم يبحث عن 

مثل هذه الخدمات خارج الجامعة، وأنصحهم باستغالل 

خدمات المركز المختلفة لضمان تحقيق أكبر قدر 

ممكن من الفائدة ومساعدتهم على التفوق في مسيرتهم 

الجامعية«.

الجدير بالذكر أن مركز دعم تعلم الطالب يوفر خدمات 

أكاديمية شاملة لجميع طلبة البكالوريوس في جامعة 

قطر، حيث يتلقى الطلبة المساعدة في مقرراتهم الدراسية، 

وتكليفات الكتابة، وورش خاصة للتأقلم مع الحياة الجامعية 

وغيرها.
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»600« ألف استشارة افتراضيةقدمتها المراكز الصحية في »2022«.. د. سامية العبدالله:
الطبية  االستشارات  خدمة  حققت 

الهاتف  عبر  للمراجعين  االفتراضية 

قبل  من  ورضا  التوقعات  فاق  نجاحا 

التي  الخدمة  هذه  من  المستفيدين 

الصحية  الرعاية  مؤسسة  اطلقتها 

التابعة  الصحية  المراكز  في  األولية 

لها ضمن جهود الدولة للحد من انتشار 

بين  من  )كوفيد19-(  كورونا  فيروس 

سلسلة اإلجراءات االحترازية والوقائية 

وذلك  العامة،  الصحة  على  للمحافظة 

استمرارية  على  المؤسسة  من  حرصا 

تقديم الخدمات في مراكزها الصحية 

لجميع المراجعين.

بعد  الخدمة  هذه  تستمر  اليوم 

المرضى  من  وقبولها  نجاحها  اثبات 

خدمات  تتيح  حيث  والمراجعين، 

الوصول  فرصة  االفتراضية  الصحة 

والرعاية  المختص،  الطبيب  إلى 

إعادة  وخدمة  الجودة،  عالية  الصحية 

صرف األدوية الخاصة بك دون الحاجة 

هذه  مكنت  حيث  منزلك.  مغادرة  إلى 

على  القدرة  االفتراضية  الخدمات 

الوصول إلى أخصائي الرعاية الصحية 

إلى  الحاجة  دو  المناسب  الوقت  في 

رعاية  ترتيب  أو  العمل،  من  إجازة  أخذ 

في  االنتظار  في  وقت  قضاء  أو  لطفل، 

مركز صحي أو عيادة.

الصحية  الرعاية  مؤسسة  ويسرت 

الصحة  نحو  التطور  هذا  األولية 

ألكثر  للخدمات  بتقديمها  االفتراضية 

العام  خالل  مريض   600.000 من 

مريض  مليون   2.4 من  وأكثر  الماضي، 

منذ انطالق الخدمة.

مريض   435.000 إلى  يصل  ما  وتمكن 

مع  االفتراضية  المواعيد  حجز  من 

المشورة  على  للحصول  األسرة  طبيب 

وقد   .2022 عام  خالل  العامة  الصحية 

شهدت الخدمات األخرى مثل صحة األم 

والطفل، والتغذية، والمثقف الصحي، 

العالج  وحتى  التدخين،  عن  واالقالع 

المرضى عبر  إقبااًل عاليًا من  الطبيعي 

مع  االفتراضية  الصحية  االستشارات 

أطبائهم.

وسهولة  للمرضى  اإليجابي  اإلدراك  إن 

عامالن  كليهما  الخدمة  إلى  الوصول 

على  المستمر  اإلقبال  في  يساهمان 

وتطورها  ُبعد  عن  التطبيب  خدمات 

فوائد  بعض  وتشمل   .2023 عام  في 

هذا النهج إلغاء الحاجة إلى الذهاب إلى 

المركز الصحي، وتقليل زمن االنتظار 

لتحديد موعد مع الطبيب.

الدكتورة  قالت  اإلطار  نفس  وحول 

التنفيذي  المدير  الله،  العبد  سامية 

الرعاية  مؤسسة  في  التشغيل  إلدارة 

األولي  االرتفاع  »بعد  األولية:  الصحية 

لعدد االستشارات االفتراضية المقدمة 

ألكثر من مليون مريض خالل عام 2020 

بسبب فيروس )كوفيد19-(، استقرت 

مستويات اإلقبال على الخدمات إلى حٍد 

كبير في جميع التخصصات الطبية. 

الخدمة  اعتماد  خالل  من  الحظنا  كما 

االستشارات  نحو  المرضى  توجه  أن 

مع  التحسن  في  مستمر  االفتراضية 

اتساق واستمرارية مشاركة المرضى. 

تحسين  على  تركيزنا  نصب  ونحن 

مجتمعنا  لتشجيع  الوصول  جودة 

الطبية  االستشارات  على  اإلقبال  على 

وجه  وعلى  الصوتية  المكالمات  عبر 

بشكل  الفيديو  مكالمات  الخصوص 

المريض  حصول  استمرارية  يضمن 

وعلى  واآلمنة  الفعالة  التجربة  على 

أفضل النتائج الصحية.

خدمات  لتقديم  السريع  المحور  وكان 

الرعاية الصحية االفتراضية في بداية 

الستمرارية  ضروريًا  أمرًا  الجائحة 

ولكن،  الصحية.  الرعاية  تقديم 

اإليجابية  المرضى  مالحظات  ساهمت 

في  الرعاية  إلى  وصولهم  وتحسين 

تضمين  أهمية  على  الضوء  تسليط 

في  االفتراضية  الصحية  الخدمات 

نظام الرعاية الصحية في المستقبل، 

المرضى  إعطاء  مواصلة  إلى  باإلضافة 

خيار الحصول على االستشارة الطبية 

جميع  عبر  الطبيب  مع  لوجه  وجهًا 

عند  األولية  الصحية  الرعاية  خدمات 

الحاجة«.

ويمكن للمرضى حجز موعد للحصول 

على االستشارة الطبية عبر المكالمات 

الصوتية أو مكالمات الفيديو عن طريق 

خيار  واختيار   16000 بالرقم  االتصال 

أو  األولية،  الصحية  الرعاية  مؤسسة 

{ د. سامية العبداللهعن طريق االتصال بالرقم 107.

الدوحة           $

بين قطر وإيطاليا

تعزيز التعاون القضائي

التعاون  تعزيز  مجال  في  الزيارة  هذه  وتأتي 

الصديقة  إيطاليا  جمهورية  مع  المشترك 

في  المشتركة  الميادين  أفق  وتوسع 

واالستفادة  المعرفية  القدرات  وبناء  تطوير 

الذكاء  مجال  في  الحديثة  التقنيات  من 

االصطناعي وميدان التحقيق الجنائي.

وقام رئيس المحكمة العليا لجمهورية إيطاليا 

الزيارة بمجموعة من  المرافق له خالل  والوفد 

االجتماعات والمناقشات مع قيادات المجلس 

األعلى للقضاء، تم خاللها بحث فرص التعاون 

واستعراض  الممكنة،  الثنائي  القضائي 

بين  تقاسمها  يمكن  التي  التجارب  أفضل 

الطرفين إلثراء ممارساتهما القضائية وتعزيز 

التي  القضائية  لألحكام  النوعي  المعيار 

سيجري  كما  الجانبين.  محاكم  تصدرها 

الوفد الزائر زيارات ولقاءات متعددة مع اركان 

المنظومة القانونية والتشريعية لدولة قطر. 

على  لالطالع  عملية  بزيارة  الوفد  قام  كما 

واآلليات  والتجارة  االستثمار  محكمة  تجربة 

القضائية،  الدعوى  إدارة  بمجال  الجديدة 

محكمة  على  االطالع  الزيارة  شملت  كذلك 

التمييز وآلية العمل بالمحكمة.

األعلى  المجلس  أن  بالذكر  والجدير 

الماضي،  العام  بالتعاون  شرع  قد  للقضاء 

من  المجلس  قضاة  من  فريقين  أوفد  حينما 

بناء  في  دورات  بعدة  الجنائية  المحكمة 

االطالع  كذلك  وتضمنت  القضائية  القدرات 

آليات  دعم  في  االصطناعي  الذكاء  دور  على 

سيراكوسا  معهد  في  الجنائي  القضاء  عمل 

اإليطالي للعلوم الجنائية وحقوق اإلنسان.

رئيس المحكمة 
العليا اإليطالية 

يزور »األعلى للقضاء«

الدوحة           $

زار سعادة القاضي بيترو كورزيو رئيس المحكمة العليا لجمهورية 
إيطاليا الصديقة المجلس األعلى للقضاء ووفد مرافق، تلبية للدعوة 

التي قدمها له سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس 
المجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز.

} كتبت / حنان الغزواين 

ماريل  دي  »بارفيومز  الفرن�سية  العطور  دار  تفتتح 

اأحدث  بتد�سني   2023 »عام   Parfums de Marly
بح�ضور  الدوحة  برنتان  يف  ذلك  مت  وقد  ابتكاراتها، 

ال�ضيد فواز اإلإدري�ضي نائب الرئي�س التنفيذي ملجموعة 

مدير    Cedric Kerautret وال�ضيد  القاب�ضة،  اأبوعي�ضى 

وتريي  ماريل  دي  بارفيومز  لعطور  اإلإقليمي  املبيعات 

عدد  بجانب  الدوحة،  لربنتان  العام  املدير  بريفو�ضت 

الفاخرة،  العطور  وحمبي  وال�ضحفيني  اإلإعالميني  من 

العطور  جمال  يف  املتخ�ض�ضني  من  عدد  ح�ضر  كما 

على  باإلطالع  احل�ضور  جميع  ا�ضتمتع  حيث  واملو�ضة، 

لهذا  نوعها  من  الفريدة  والرتكيبات  التكوين  مراحل 

العطر املميز.

»اإّن عطور  اإلإدري�ضي:  ويف هذا ال�ضياق، قال ال�ضيد فواز 

احل�ضرية  العطور  من  تعترب  ماريل«  دي  »بارفيومز 

مو�ضًحا  اخليال،  تفوق  ومكونات  مبوا�ضفات  ومتتاز 

الرفيع  الذوق  اأ�ضحاب  تطلعات  يلبي  العطر  هذا  اأن 

جديد  هو  ما  كل  اقتناء  تهوى  التي  وال�ضخ�ضيات 

   Valaya عطر  اأن  قائاًل  اأ�ضاف  كما  العطور.  من  وع�ضري 

ي�ضكل مبعطياته الفاخرة ذات الرفاهية املطلقة؛ اإ�ضافة 

التجارية  العالمة  بهذه  اخلا�س  العطور  لعامل  نوعية 

الفريدة يف ال�ضوق املحلي«

اأنتجت  »لقد   :   Cedric Kerautret �ضّرح  جهته  ومن 

ال�ضركة العديد من العطور الفرن�ضية اإل�ضتثنائية التي 

إلقت رواًجا وا�ضًعا يف العاملني العربي والغربي، اأما عطر 

النعومة  من  م�ضيئة  هالة  طياته  يف  فيحمل    Valaya

تك�ضف  حيث  القطن،  رائحة  مثل  م�ضبوقة  الغري 

الب�ضرة  الهادئة  تركيبته  يف  يحاكي  جذاب  عطر  عن 

الرقيقة واملل�ضة للمراأة بكامل جمالها واأناقتها«. واأ�ضاف: 

ي  ح�ضّ عطر  ابتكار  هو  التحديات  اأكرب  اأحد  من  »كان 

بالتناق�ضات  مليئ  اأبي�س  عطر  ذاته،  الوقت  يف  واأنيق 

احل�ضية واجلذابة ب�ضكل إل ميكن تخيله«

بدًءا من فوحان العطر مبزيجه الراقي احلام�س الفاكهي 

مع  والربغموت  اليو�ضفي  من  يتاألف  حيث  واملنع�س، 

يف  املتمثلة  اإلأزهار  نوتات  اأ�ضا�ضه  يف  وتندمج  اخلوخ. 

زهر الربتقال وزنبق الوادي وجنيل الهند، بينما تتمثل 

والروائح  واإلأمربغري�س  امل�ضك  يف  اإلأ�ضا�ضية  عنا�ضره 

اخل�ضبية اإىل جانب الفانيليا لتمنح رائحته مزيًدا من 

القوة واجلراأة.

من جهته عّلق تريي بريفو�ضت : ي�ضعدنا العمل جنًبا 

ال�ضهرية  الفرن�ضية  التجارية  العالمة  مع  جنب  اإىل 

ابتكاراتها  اأحدث  اإطالق  وي�ضرنا  ماريل«  دي  »بارفيومز 

يف برنتان الدوحة الوجهة اإلأمثل للت�ضوق الفاخر، كما 

نفتخر باإتاحة الفر�ضة اأمام العالمات التجارية الفاخرة 

العالمات  من  واملبهرة  الراقية  جمموعتنا  اإىل  لالن�ضمام 

التجارية العاملية واملحلية لنقدم لعمالئنا جتربة ت�ضوق 

فريدة من نوعها.« 

»Parfums de Marly  أحدث إصدارات دار العطور الفرنسية »بارفيومز دي مارلي

Valaya برنتان الدوحة » يحتفل بإطالق عطر«
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لجميع المراحل الدراسية للعام األكاديمي »2023 - 2024«

التسجيل بالمدارس الخاصة.. مارس المقبل

التي  المنظمة  واللوائح  لإلجراءات  طبًقا  وذلك 

أن  كما  بالوزارة،  الخاص  التعليم  قطاُع  وضعها 

سيتم  الدولة  خارج  من  القادمين  الطلبة  قبول 

تسجيلهم حتى شهر يناير 2024 م. 

وأشارت الوزارُة إلى ضرورة إلتزام المدارس الخاصة 

بالطاقة االستيعابية المحددة لكل مدرسة وعدم 

أخذ  دون  المحدد  العدد  فوق  طالب  أي  تسجيل 

الفتة  الخاصة،  المدارس  تراخيص  إدارة  موافقة 

المدرسة  في  االستيعابية  الطاقة  اعتماد  إلى 

وفق التقارير الصادرة من وزارة التربية والتعليم، 

الخاصة  المدارس  جميع  على  يجب  حيث 

بقوائم  الخاصة  المدارس  تراخيص  إدارة  تزويد 

تتضمن عدد الشواغر لديها، وذلك قبل البدء في 

عملية التسجيل، كذلك بعد االنتهاء من عملية 

التسجيل.

للمدارس  اإلرشادي  الدليل  خالل  الوزارة  وأكدت 

الخاصة، أنه يجب على المدارس استخدام نظام 

التسجيل  عملية  إلدخال  الطلبة  بيانات  قاعدة 

األمر  يهمه  لمن  شهادة  وإصدار  والتنقل  والشطب 

مشيرة  للطلبة،  الدراسي  السلسل  وإصدار 

الخاصة  المدارس  جميع  تقوم  ان  ضرورة  إلى 

سجالت  من  ورقية  أو  إلكترونية  نسخة  بإرسال 

التسجيل لجميع الطلبة في جميع المستويات 

تراخيص  إدارة  إلى  سنوي،  بشكل  الصفية 

اإلدارة  تحدده  الذي  الوقت  في  الخاصة  المدارس 

صحة  من  والتحقق  مراجعتها  تتم  أن  على 

البينات قبل اعتمادها من مدير المدرسة، حيث 

تتحمل المدرسة كافة المسؤولية تجاه األخطاء 

القبول  لسياسة  طبقًا  انه  الوزارة  وبينت  الواردة. 

بالدولة،  الخاصة  المدارس  بجميع  والتسجيل 

واإلطالع  الطالب  ملف  مراجعة  للمدرسة  فينبغي 

المدرسة  من  الصادرة  والوثائق  الشهادات  على 

تخضع  أن  للمدرسة  يحق  أنه  كما  السابقة، 

الطالب لتقييم أولي »أساسي« لمعرفة ما إذا كان 

لدى الطالب فجوة في معارفه ومهارته األساسية، 

وإعداد خطة دعم للتأكد من حصول الطالب على 

المستوى المناسب من التدريس وسد الفجوة في 

معارفه ومهارته.

المقبلة  الفترة  الخاص،  التعليم  قطاع  ويقوم 

جميع  في  القبول  سّن  فيه  يحدد  بيان  بإصدار 

والحد  األعلى  الحد  تحديد  يتم  حيث  المراحل، 

بجميع  الطلبة،  لَقبول  الزمني  للعمر  األدنى 

المقبل  الدراسي  للعام  التعليمية  المراحل 

آلية  المدرسة  د  تحدَّ أن  على   ،2024 /2023
 اإلعالُن 

َّ
التسجيل المناسبة لها، مشترطة أن يتم

والقوانين  اللوائح  مخالفتها  عدم  مراعاة  مع  عنها 

الخاصة بالتسجيل المعتمدة لدى الوزارة.

لمدارس  بالنسبة  ه  أنَّ الوزارُة،  أوضحت  كما 

الجاليات، فإن الحد األدنى لسن قبول الطالب يكون 

َوفق األعمار المتبعة في دولهم، وعلى المدارس التي 

إدارة  تزويد  كذلك  سفارتها،  إشراف  تحت  تعمل 

تراخيص المدارس الخاصة بالحد األدنى والحد 

األعلى لسن القبول ُمعتَمَدْيِن من قبل سفارتها.

وطبقا لسياسة القبول بالمدارس الخاصة، فإنه 

عند انتقال أي طالب من مدرسة حكومية إلى أي 

 تسجيله بناًء على آخر 
ُّ

مدرسة خاصة أو دولية يتم

 عمليات التسجيل 
َّ

ة، كما بينت أن
َّ

شهادة دراسي

تتمثل  والتي  األحكام  من  لعدٍد  َوفًقا  تتم  والنقل 

الميالدي  التقويم  أساس  على  العمر  حساب  في 

ل في حساب 
َّ

في 30 سبتمبر من عام القبول، يعو

العمر على شهادة الميالد األصلية، وفي حالة تعذر 

بجواز  يسترشد  الميالد؛  شهادة  على  الحصول 

السفر ساري المفعول، )وفي حالة عدم ذكر اليوم 

والشهر من تاريخ الميالد بجواز السفر(؛ يحسب 

تاريخ الميالد التقديري من 1 يوليو من سنة الوالدة 

المثبتة بجواز السفر طبًقا للتقويم الميالدي.

هت إلى أنه ال يجوز تسجيل أي طالب ال يحمل 
َّ

ونو

رقًما شخصًيا من وزارة الداخلية بدولة قطر، كما 

بتأشيرة  البالد  دخل  طالب  أي  تسجيل  يجوز  ال 

زيارة.

والشروط  القبول  لمتطلبات  إنه  الوزارة  وقالت 

لألنظمة التعليمية المختلفة بالمدارس الخاصة، 

المتطلبات  من  مجموعة  تعليمي  نظام  لكل  فإن 

المتعلقة بقبول الطلبة ضمن المراحل الدراسية، 

حيث تستخدم األنظمة أسماء مختلفة لمراحل 

االستعانة  دليل  وضع  تم  لذا  معينة،  عمرية 

في  الوارد  الدولية  التعليم  أنظمة  معادلة  بجدول 

الدليل ويعتبر عمر الطالب المحدد الرئيسي الذي 

يستخدم في تحديد المستوى الصفي والمرحلة 

الدراسية التي سيتم قبول الطالب فيها. وينبغي 

على المدرسة وولي األمر ألنها مسؤولية مشتركة 

الرجوع إلى جدول معادلة أنظمة التعليم الدولية 

المستوى  لتحديد  الدليل  في  إرفاقه  تم  الذي 

الدراسي للطالب وعرضه على ولي األمر مع العلم 

أن كل مدرسة لها سياسة القبول الخاصة بها.

تزويد الوزارة بقوائم تتضمن عدد الشواغر أواليستمر حتى أكتوبر.. وللقادمين من الخارج حتى يناير »2024«

محمد الجعبري كتب

عليم العالي، التحضيرات  عليم والتَّ ربية والتَّ تجري وزارة التَّ
واالستعدادات النهائية لفتِح باِب تسجيِل الطالب 

بالمدارس الخاّصة والمدارس الدولّية ومدارس الجاليات 
لكافة المراحل الدراسية للعام األكاديمي 2023/ 2024، اعتباًرا 

من أول مارس المقبل ويستمر حتى أكتوبر القادم.
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{ الخطوط الجوية القطرية

استدعاء فولكس تيرامونت »2023«
أوتو  كيو  شركة  مع  بالتعاون  والصناعة  التجارة  وزارة  أعلنت 

واجن  فولكس  مركبات  استدعاء  عن  فولكس  مركبات  وكيل 

الزيت  تسرب  وذلك الحتمال   ،2023 الصنع  سنة  طراز تيرامونت 

أو عدم قدرة  ضعف  إلى  قد يؤدي  الفرامل مما  خطوط  من وصالت 

السيارة على التوقف وإضاءة المصباح التحذيري الخاص بنقص 

التنسيق  إطار  في  اإلجراء  هذا  ويأتي  الفرامل،  سائل  مستوى 

من  للتأكد  والصناعة  التجارة  وزارة  من  المستمرة  والمتابعة 

السيارات  عيوب  بمتابعة  السيارات  وكالء  وتقيد  التزام  مدى 

وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

تمتلك بها حصة تبلغ »25.1 %«

أرباح »IAG« تنعش إيرادات »القطرية«

الجوية  الخطوط  مجموعة  وتعتبر 

الدولية IAG، هي الشركة األم لعدد من 

بما  أوروبا،  في  الطيران  شركات  أكبر 

البريطانية،  الجوية  الخطوط  ذلك  في 

وإير  األيبيرية،  الجوية  والخطوط 

فيما  وليفيل  وفيولينغ،  لينجوس، 

مجموعة  استثمارات  محفظة  تضم 

المتنوعة  القطرية  الجوية  الخطوط 

شركة  وهي  الجوية  التام  مجموعة 

طيران قابضة يقع مقرها الرئيسي في 

أكبر  وتعتبر  تشيلي،  في  سانتياغو 

الالتينية.  أميركا  في  طيران  شركة 

القطرية  الجوية  الخطوط  تمتلك  كما 

كاثي  خطوط  في   %  9.99 تبلغ  حصة 

لهونغ  الوطنية  الناقلة  وهي  باسيفيك 

مجدولة  ركاب  رحالت  وتسير  كونغ، 

في  وجهات  إلى  الشحن  وخدمات 

وأستراليا  الشمالية  وأميركا  آسيا 

 3.62 تبلغ  وحصة  وإفريقيا،  وأوروبا 

الجوية  الصين  جنوب  خطوط  في   %
جمهورية  في  طيران  شركة  أكبر  وهي 

رحالتها  تشغيل  مع  الشعبية  الصين 

إلى  باإلضافة  الصين  داخل  المحلية 

رحالتها الدولية.

الجوية  الخطوط  مجموعة  وحققت 

القطرية أرباحا صافية بقيمة 5.6 مليار 

دوالر،  مليار   1.54 نحو  قطري،  ريال 

وهي   ،2022-2021 المالي  العام  في 

األرباح  هذه  وتعتبر  تاريخها  في  األعلى 

السنوية  األرباح  أعلى  من   %  200 أكثر 

تأسيسها  منذ  الناقلة  حققتها  التي 

األعلى  ليست  اإليجابية  النتائج  وهذه 

القطرية  الجوية  الخطوط  تاريخ  في 

مستوى  على  أيًضا  وإنما  فحسب، 

األخرى  العالمية  الطيران  شركات 

لهذا  المالية  نتائجها  عن  كشفت  التي 

العائدات  إجمالي  وارتفع  المالي.  العام 

مليار   14.4( قطري  ريال  مليار   52.3 إلى 

بالسنة  مقارنة   %  78 بزيادة  دوالر( 

من  أعلى   % و2  لها  السابقة  المالية 

انتشار  قبل  حققتها  التي  المستويات 

جائحة فيروس كورونا. ونمت عائدات 

نقلت  فيما   %  210 بنسبة  الركاب 

مليون   18.5 القطرية  الجوية  الخطوط 

مسافر بزيادة بلغت 218 % على أساس 

القطرية  عائدات  شهدت  كما  سنوي. 

 %  25 بلغ  كبيًرا  نمًوا  الجوي  للشحن 

 25 بنسبة  الشحن  سعة  زيادة  مع 

تحت  الطائرات  عدد  وبلغ  سنوًيا.   %
الجوية  الخطوط  مجموعة  لدى  الطلب 

بقيمة  طائرة   250 من  أكثر  القطرية 

ذلك  في  بما  دوالر  مليار   72.1 تتجاوز 

النوايا،  وخطابات  الطائرات  خيارات 

حيث تعزز الناقلة الوطنية من أسطولها 

من  عوائدها  ارتفاع  ظل  في  وخصوصا 

 24.67 مستوى  إلى  المسافرين  نقل 

الماضية  المالية  السنة  في  ريال  مليار 

في  ريال  مليار   7.97 مستوى  مع  مقارنة 

السنة المالية قبل الماضية. 

القطرية  الجوية  الخطوط  وحصلت 

شركة  »أفضل  جائزة  على  مؤخرًا 

سكاي  جوائز  ضمن  العالم«  في  طيران 

وتتصدر   ،2022 العالمية  تراكس 

شركات  قطر  لدولة  الوطنية  الناقلة 

بجائزة  فوزها  بعد  العالمية  الطيران 

السابعة  للمرة  العالم  في  األفضل 

مسبوق  غير  إنجاز  في  تاريخها  في 

التي  جوائزها  حصيلة  إلى  لتضاف 

و2012   2011( األعوام  في  عليها  حصلت 

و2015 و2017 و2019 و2021 و2022(. إلى 

جانب فوزها بخمس جوائز أخرى هي: 

العالم«،  »أفضل درجة رجال أعمال في 

األعمال  رجال  لدرجة  صالة  و»أفضل 

درجة  على  مقعد  و»أفضل  العالم«،  في 

و»أفضل  العالم«،  في  األعمال  رجال 

خدمات طعام على درجة رجال األعمال 

في العالم«، و»أفضل شركة طيران في 

الشرق األوسط«.

قطر  لدولة  الوطنية  الناقلة  وتسّير 

وجهة   150 من  أكثر  إلى  حالّيًا  رحالتها 

الدوحة،  عالمية، عبر مقر عملياتها في 

جائزة  على  الحائز  الدولي،  حمد  مطار 

شركة  من  العالم«  في  مطار  »أفضل 

سكاي تراكس العالمية 2022.

{ خمس ناقالت تابعة للخطوط الدولية

تحولت مجموعة الخطوط الدولية IAG التي تمتلك بها 
الخطوط الجوية القطرية حصة تبلغ 25.1 % نحو الربحية 
محققة أرباحا بلغت 431 مليون يورو عن عام 2022 مقارنة 
مع خسائر بلغت 2.93 مليار يورو في 2021 وهو األمر الذي 

من المنتظر أن ينعش إيرادات الخطوط الجوية القطرية 
خالل السنة المالية الحالية. 

سعيد حبيب كتب

مجموعة الخطوط الدولية تربح »431« مليون يورو

»250« طائرة تحت الطلب بـ »72.1« مليار دوالر

يشهد انخفاضا مقارنة 
»3.3 %« متوسط التضخم في »2023«مع »4.5 %« في »2022«

إنفست  كامكو  شركة  عن  صادر  تقرير  توقع 

إلى  قطر  في  التضخم  معدالت  انخفاض 

مستوى 3.3 % في عام 2023 مقارنة مع مستوى 

استضافة  أدت  حيث   2022 عام  في   %  4.5
في  ارتفاع  إلى   2022 عام  لمونديال  الدولة 

معدالت التضخم الذي سيعود إلى مستوياته 

الطبيعية خالل العام الجاري.

واإلحصاء  التخطيط  جهاز  بيانات  وأظهرت 

بالدولة  المستهلك  أسعار  مؤشر  انخفاض 

بنسبة  شهري  أساس  على  التضخم(  )معدل 

ديسمبر  مع  مقارنة   2023 يناير  في   %  2.59
هذا  ويضم  نقطة   105.4 إلى  ليصل   2022
السلع  من  رئيسية  مجموعة   12 المؤشر 

االستهالكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، 

تبعا   2018 أساس  سنة  على  ومحسوب 

إنفاق  مسح  بيانات  من  المحسوبة  للنتائج 

دخل األسرة 2017 - 2018.

للمؤشر  الشهري  بالتغير  يتعلق  وفيما 

تفيد   ،2022 ديسمبر  شهر  مع  بالمقارنة 

مجموعات  ست  في  بانخفاض  البيانات 

بنسبة  والثقافة  الترفيه  مجموعة  أبرزها، 

المطاعم  مجموعة  تلتها  بالمائة،   17.18
ومجموعة  بالمائة،   6.24 بنسبة  والفنادق 

األثاث واألجهزة المنزلية بنسبة 1.39 بالمائة، 

بالمائة،   0.83 بنسبة  االتصاالت  ومجموعة 

 0.55 بنسبة  واألحذية  المالبس  ومجموعة 

والكهرباء  والماء  السكن  ومجموعة  بالمائة، 

 0.11 بنسبة  األخرى  الوقود  وأنواع  والغاز 

بالمائة.

في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة التعليم 

الصحة  مجموعة  تلتها  بالمائة،   3.12 بنسبة 

السلع  ومجموعة  بالمائة،   1.41 بنسبة 

بالمائة،   1.04 بنسبة  األخرى  والخدمات 

بالمائة،   0.58 بنسبة  النقل  ومجموعة 

 0.11 بنسبة  والمشروبات  الغذاء  ومجموعة 

بالمائة، فيما لم يحدث أي تغيير في مجموعة 

التبغ مقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2022.

وقام  التوقعات  المركزي  قطر  مصرف  وخالف 

معاكسا  تغيير  دون  الفائدة  أسعار  بتثبيت 

)البنك  األميركي  الفيدرالي  االحتياطي  اتجاه 

أسعار  برفع  قام  والذي  األميركي(  المركزي 

الفائدة وهو ما يؤشر إلى أن »المركزي القطري« 

قطر  في  التضخم  مستويات  أن  إلى  مطمئن 

تحت السيطرة.حيث يمثل رفع سعر الفائدة 

معدالت  ارتفاع  لمكافحة  النقدية  األدوات  أبرز 

في  قطر  في  التضخم  سجل  وقد  التضخم، 

عام  في  لينخفض   %  0.4 مستوى   2017 عام 

 ،%  0.3 مستوى  إلى  الحصار  تداعيات  رغم   2018
السالب  نطاق  في  قطر  في  التضخم  ودخل 

 ،2019 عام  في   %  0.7 بواقع  انكماشا  ليسجل 

عام  في   %  2.7 مسجال  انكماشه  واصل  ثم 

2020، غير أنه ارتفع إلى متوسط 2.5 % في عام 
بشكل  المركزي  قطر  مصرف  ويتابع    .2021
مستمر تطورات األوضاع االقتصادية العالمية 

النقدية  المؤشرات  ومستجدات  والمحلية 

الفائدة  قرارات  ويتخذ  المحلية  والمصرفية 

االعتبار  في  تضع  دقيقة  دراسة  على  بناء 

والمصرفية  النقدية  والمعلومات  البيانات 

التضخم  معدالت  رأسها:  وعلى  واالقتصادية 

االئتمان  ومستويات  السيولة  ومؤشرات 

بشكل  االقتصادي  واألداء  المصرفية  والودائع 

عام فضال عن سعر الفائدة الحالي.

أقرها  قد  الفائدة  أسعار  في  زيادة  آخر  وكانت 

 2022 ديسمبر  في  المركزي  قطر  مصرف 

لإليداع  المصرف  فائدة  سعر  برفع  قام  حيث 

ليصبح  أساس  نقطة   50 بمقدار   )QCBDR(

لإلقراض  المصرف  فائدة  سعر  ورفع   %  5

 %  5.5 50 نقطة أساس ليصبح  )QCBLR( بمقدار 

 )QCB Repo Rate( الشراء  إعادة  سعر  ورفع 

بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5.25 %. 

 2022 إن  انفست  كامكو  تقرير  قال  وعالميا   

حيث  العالمي،  لالقتصاد  مضطربا  عاما  كان 

غير  مستويات  إلى  التضخم  معدالت  وصلت 

المعيشة  تكلفة  أزمة  وتصاعدت  مسبوقة 

التي  الجوهرية  القضايا  أبرز  من  وكانت 

واجهت االقتصاد العالمي خالل العام.

تأثر  العالمي  االقتصاد  أن  التقرير  وأضاف 

يتعافى  بدأ  لكنه  المرتفع،  بالتضخم  سلبا 

من الصدمة واالرتباك غير المسبوقين بسبب 

القيود االقتصادية واالجتماعية التي تم فرضها 

أدت  والتي  كورونا،  فيروس  انتشار  لمكافحة 

األمر  العالمية،  التوريد  سالسل  تعطيل  إلى 

التجارة  في  اختناقات  حدوث  عنه  نتج  الذي 

وغيرها  الغذائية  المواد  أسعار  وزيادة  والسلع 

أسعار  ارتفعت  كما  الرئيسية.  السلع  من 

يعزى  فيما   2022 خالل  العالمية  الطاقة 

األوكراني  الروسي-  للصراع  رئيسية  بصفة 

صادرات  على  العقوبات  لفرض  نتيجة  وذلك 

األوروبي،  االتحاد  دول  وبدأت  الروسية،  الطاقة 

والنفط  الطبيعي  الغاز  لصادرات  وجهة  أكبر 

مصادر  عن  والبحث  التنويع  في  الروسي، 

قدرة  من  للحد  الطاقة  منها  تستورد  أخرى 

روسيا على خوض الحرب.

إال أن التقرير توقع تراجع الضغوط التضخمية 

على المدى القريب، وذلك في نحو 84 % تقريبا 

2023، مقارنة بالعام  من دول العالم خالل عام 

إلى  التضخم  معدل  وصول  شهد  الذي   2022
أعلى مستوياته المسجلة منذ عقود عديدة.

مؤشر أسعار المستهلك سجل انخفاضا خالل يناير الماضي»المركزي« ثبت الفائدة الطمئنانه أن المعدالت »تحت السيطرة«

عوض التوم كتب
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الصادر  الجريء  االستثمار  تقرير  أظهر 

مع  بالتعاون  للتنمية  قطر  بنك  عن 

االستثمار  ألبحاث  ماقِنت  منصة 

المرتبة  في  حلت  قطر  أن  الجريء 

األوسط  الشرق  مستوى  على  الرابعة 

الجريء  االستثمار  صققات  قيمة  في 

 %  35 بنسبة  قطر  في  قفزت  التي 

 97 إلى  لتصل  سنوي  أساس  على 

مليون   353.08( أميركي  دوالر  مليون 

عدد  وبلغ   2022 عام  في  قطري(  ريال 

الصفقات الناجحة 45 صفقة.

 Visa مبادرة  مثل  مبادرات  خالل  ومن   

بين  والشراكة   Everywhere 2022
قطر  في  االستثمار  ترويج  وكالة 

بالقطاع  للنهوض  ومايكروسوفت 

قطاع  حافظ  قطر،  في  الرقمي 

في  ريادته  على  المالية  التكنولوجيا 

في  إبرامها  تم  التي  الصفقات  عدد 

يمثــل  مـا  وهو   ،2022 عام  في  قطر 

المبرمة  المعامالت  إجمالي  من   %  22
أدت  ذلك،  جانب  إلى  الدولة،  في 

من  الرغم  على  الملحوظة  الزيادة 

قطاعي  دفع  إلى  القاعدة  انخفاض 

والرعاية  المعلومات  تكنولوجيا  حلول 

تصنيفهما  تحسين  إلى  الصحية 

المراكز  إلى  طريقهما  مهد  مما 

األولى. الخمسة 

كان  الجريء،  االستثمار  حيث  ومن 

اللوجستية  والخدمات  النقل  قطاع 

وشهد   .2022 عام  في  تمويالاً  األكثر  هو 

القطاع إغالق أكبر صفقة في قطر لهذا 

من  قطري  ريال  مليون   44 بقيمة  العام 

قبل الشركة الناشئة سنونو. 

شهد  المستثمرين،  يخص  وفيما 

قطاع االستثمار نمو عدد المستثمرين 

االستثمارية  الجوالت  في  المشاركين 

من  أي   ،%  70 سنوية  نمو  بنسبة 

كانت  فيما  ا،  مستثمراً  17 إلى   10
من  المستثمرين  مشاركة  نسبة 

 35 التجارية  والشركات  المؤسسات 

.%
منظومة  في  المستثمرين  عدد  وبلغ 

 17 قطر  في  الجريء  االستثمار 

 17% بزيادة   ،2022 عام  في  مستثمرااً 

أعلى  مسجلةاً  السابق  العام  عن 

الدولة. في  مستوياتها على اإلطالق في 

حين أن ثالثة أرباع المستثمرين كانوا 

محليين، ارتفعت حصة المستثمرين 

 %  18 الدوليين في السوق القطري إلى 

من اإلجمالي.

في  الجريء  االستثمار  أهمية  وتكمن 

التمويل  لمصادر  أكبر  وصول  تحقيق 

لرواد األعمال، خاصة وأنه يكّمل ركيزة 

الوصول للتمويل التي يعمل بنك قطر 

التقرير  يناقش  كما  لها،  ا  وفقاً للتنمية 

مزايا ومسارات االستثمار المستقبلية 

والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  في 

في دولة قطر. 

التنفيذي باإلنابة لبنك  الرئيس  وأكدَّ 

الرحمن  عبد  السيد  للتنمية،  قطر 

مثل  أهمية  على  السويدي،  هشام 

على  الضوء  تسليط  في  التقارير  هذه 

الريادية  الوطنية  األعمال  منظومة 

»االستثمار  بأن:  ا  موضحاً ومساندتها، 

من  أساسي  جزء  المختلفة  بأنواعه 

المنظومات الريادية الناجحة، ونعمل 

في بنك قطر للتنمية مع شركائنا في 

لضمان  الوطنية  الجهات  من  العديد 

متطورة  استثمارية  أعمال  بيئة 

المبتكرة  المشاريع  لشتى  وحاضنة 

واإلبداعية«. 

لشركة  التنفيذي  الرئيس  وأشار 

فيليب  األوسط،  الشرق  في  ماقِنت 

الرغم  »على  أنه:  إلى  بحوشي، 

العالمية  االقتصادية  الظروف  من 

حافظت   ،2022 عام  في  الصعبة 

قطر  في  الناشئة  الشركات  منظومة 

حيث  لالستثمارات،  جاذبيتها  على 

 45 في  قطري  ريال  مليون   97 جمعت 

ا  قياسياً ا  عاماً بذلك  ليكون  صفقة، 

زيادة  ومع  ا،  واستثمارياً ا  تمويلياً

وبالمقارنة   .%  35 نسبتها  سنوية 

دولة  شهدت  المجاورة،  الدول  مع 

النصف  في  التمويل  في  ا  ارتفاعاً قطر 

العام«. الثاني من 

المستثمر  المال  رأس  قيمة  وبلغت   

الصغيرة  الشركات  في  والمصروف 

والمتوسطة من قبل بنك قطر للتنمية 

االستثماري  الصندوق  تأسيس  منذ 

للبنك 74 مليون ريال قطري بنمو وصل 

إلى 13 % على أساس سنوي، فيما بلغت 

قيمة االستثمارات المباشرة وااللتزامات 

قطري،  ريال  مليون   90 باالستثمار 

التي  التدريبية  البرامج  جانب  إلى 

 60 من  أكثر  أّهلت  والتي  البنك  يقدمها 

مستثمرا في برامج تأهيل المستثمرين 

ليصبحوا مستثمرين معتمدين.

السويدي: ضمان بيئة أعمال استثمارية متطورةقطاع النقل والخدمات اللوجستية األكثر تمويال

قطر الرابعة إقليميا باالستثمار الجريء
بصفقات قيمتها »353« مليون ريال في »2022«

الدوحة- قنا  -  كشف السيد 
رافايل سوليماو مدير المكتب 

الدولي للغرفة التجارية العربية - 
البرازيلية، عن توجه لدى الشركات 

البرازيلية المتخصصة بقطاع 
التكنولوجيا، لدخول السوق 

القطرية.

خالل لقاء »الغرفة« مع الغرفة العربية البرازيلية

شركات تكنولوجيا برازيلية 
تعتزم التوسع بالسوق القطرية

الدولي  المكتب  مدير  وأضاف 

 - العربية  التجارية  للغرفة 

قطر  دولة  »تعتبر  البرازيلية: 

للبرازيل،  مهما  تجاريا  شريكا 

بين  التعاون  لزيادة  فرصة  وهناك 

بالبلدين  الخاصين  القطاعين 

المتاحة«.. اإلمكانات  ظل  في 

وأشار إلى أن قطر تأتي في المرتبة 

الخامسة عربيا في حجم التبادل 

التجاري مع البرازيل.

كليفيخ  بن  خالد  الدكتور  وكان 

غرفة  إدارة  مجلس  عضو  الهاجري 

قطر، قد التقى أمس وفدا من غرفة 

البرازيلية،   - العربية  التجارة 

برئاسة السيد سوليماو، وعدد من 

الشركات البرازيلية المتخصصة 

لبحث  وذلك  التكنولوجيا،  بقطاع 

بين  االقتصادي  التعاون  فرص 

واستعراض  والبرازيل،  قطر 

المجاالت  في  المتاحة  الفرص 

التكنولوجية المتنوعة.

كما تم بحث الترتيبات لعقد لقاء 

لمناقشة  برازيلي،  قطري  أعمال 

القطاع  بين  شراكات  إقامة  سبل 

الخاص في البلدين.

غرفة  إن  الهاجري  الدكتور  وقال 

األعمال  أصحاب  تشجع  قطر 

القطرييـن  والمسـتثـمرين 

بالبرازيــــل،  االسـتثمار  عــــلى 

بتطبيقات  واسع  اهتمام  وهناك 

التكنولوجيا الحديثة في األعمال، 

ودعا  الزراعي..  بالمجال  خاصة 

الفرص  على  للتعرف  الزائر  الوفد 

الخاص  بالقطاع  االستثمارية 

القطري، واالستفادة من المحفزات 

األجنبي،  للمستثمر  المتاحة 

المتطورة،  التحتية  البنية  ومن 

والتشريعات االقتصادية الرائدة.

لتطوير الممارسات األمنية

Ooredoo تطلق برنامج أمن سيبراني
لحلول  الرائد  المزود   ،Ooredoo أعلنت 

في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 

في  عام  برنامج  أول  إطالق  عن  قطر، 

األمنية،  الثغرات  اكتشاف  لمكافأة  قطر 

األمنية  الخصائص  تعزيز  بهدف  وذلك 

 .Ooredoo.qa اإلنترنت  لموقعها عبر 

السيبراني  األمن  برنامج  ويساعد 

ممارسات  تطوير  على  الجديد 

إضافة  خالل  من  األمنية   Ooredoo
إلى  األمان  اختبارات  من  إضافية  مرحلة 

تقييم  تشمل  التي  االعتيادية  المراحل 

ويقوم  األمني،  االختراق  واختبار  الثغرات 

الخبراء  من  األفراد  دعوة  على  البرنامج 

السيبراني  األمن  مجال  في  والباحثين 

المسجلين  العالم  أنحاء  جميع  من 

 Ooredoo موقع  أمن  الختبار  مسبقااً 

مقابل  النتائج  عن  واإلبالغ  اإللكتروني 

مالية. مكافأة 

الشيخ  سعادة  قال  الصدد،  هذا  وفي 

الرئيس  ثاني،  آل  جبر  بن  علي 

إطالق  »إن  قطر:   Ooredoo لـ  التنفيذي 

على  يبرهن  الجديدة  المبادرة  هذه 

منتجات  بتوفير   Ooredoo في  التزامنا 

والتصدي  لعمالئنا،  آمنة  وخدمات 

فور  األمنية  للثغرات  استباقي  بشكل 

عمالئنا  حماية  أجل  من  اكتشافها 

هذا  سيمكننا  كما  وأعمالنا،  وموظفينا 

بمسؤولياتنا  الوفاء  ضمان  من  البرنامج 

مع  يتماشى  بما  واالجتماعية،  البيئية 

الشركة«.  استراتيجية 

منصة  مع  تعاونت   Ooredoo أن  يذكر 

في  المختصة  العالمية   YesWeHack
وذلك  الثغرات،  اكتشاف  مكافآت  برامج 

في  بما  البرنامج،  قواعد  تحديد  بهدف 

المؤهلة  والثغرات  االختبار،  نطاق  ذلك 

قيمة  وتحديد  مكافأة  على  للحصول 

بوجود  اإلقرار  تم  حال  وفي  المكافأة. 

بناء  الباحث  مكافأة  تتم  األمنية،  الثغرة 

وبمجرد  وأهميتها.  الثغرة  صحة  على 

أخرى  مرة  الثغرة  فحص  يتم  إصالحها، 

تام.  بشكل  معالجتها  لضمان 

ستعتمد  أنها   Ooredoo أشارت  كما 

األمنية  الثغرات  برنامج مكافأة اكتشاف 

خدماتها  من  دائمااً  جزءااً  ليكون  العام 

األمنية. 

Ooredoo شركة اتصاالت قطرية   وتعد 

الجوالة  االتصاالت  خدمات  توفر  رائدة 

وإنترنت  الثابت  الخط  واتصاالت 

البرودباند والخدمات الُمدارة للشركات. 

لتلبية  الخدمات  تلك  صممت  وقد 

احتياجات العمالء من األفراد والشركات. 

كبيرة  أهمية  تولي  شركة  وباعتبارها 

خدماتها،  فيها  تقدم  التي  للمجتمعات 

حياة  إثراء  في  تتمثل  التي  رؤيتها  تسهم 

تحفيز  على  بقدرتها  وإيمانها  عمالئها، 

االتصاالت،  خالل  من  البشرية  التنمية 

على  المجتمعات  أفراد  مساعدة  في 

تحقيق أقصى تطلعاتهم.

$ الدوحة

{ بنك قطر للتنمية { عبد الرحمن هشام السويدي

$ الدوحة
نســـبة مشــاركة المؤسســـات والشـــركات التجاريـــة »%35«

الشيخ علي بن جبر: 
ملتزمون 

بتوفير منتجات 
وخدمات

آمنة للعمالء
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النسخة الثالثة لمنتدى قطر االقتصادي تنطلق »23« مايو.. الشيخ علي بن عبدالله:

الدوحة مركز مالي مزدهر

قطر  منتدى  من  الثانية  النسخة  أن  إلى  سعادته  ولفت 

الماضي،  العام  من  يونيو  شهر  في  عقدت  التي  االقتصادي 

تنفيذيين  رؤساء  من  مشارك   1000 حوالي  جمعت 

من  وغيرهم،  مبتكرين  أعمال  وقادة  ملهمين  أعمال  ورواد 

أشد  من  لبعض  الحلول  إليجاد  بناء  حوار  صياغة  أجل 

التحديات العالمية إلحاحا على غرار أزمة سالسل التوريد 

والقدرات  المستقبل  وظائف  بين  والتباين  المستمرة، 

الحالية للقوى العاملة في ظل عالم ما بعد جائحة كورونا.

عالميا،  المهم  الحوار  هذا  سياق  في  استقبال  تم  وأضاف: 

مشاركين ومسؤولين حكوميين على أعلى مستوى، حيث 

شارك أكثر من 75 متحدثا رئيسيا، إلى جانب شخصيات 

إيلون ماسك مؤسس شركة  األعمال مثل  بارزة في مجال 

والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  بويانيه  وباتريك  تسال، 

التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، وبن فان بيردن الرئيس 

فيرا  والدكتورة  سي،  إل  بي  شل  لمجموعة  التنفيذي 

سونجوي السكرتير التنفيذي للجنة 

ألفريقيا،  االقتصادية  المتحدة  األمم 

أخرى  عالمية  شخصيات  عن  فضال 

ووزراء من كافة أرجاء العالم.

مخرجات  أهم  أن  إلى  سعادته  ولفت 

وجهات  تبادل  في  تمثلت  الحوار 

النظر وتسليط الضوء على مستقبل 

نحو  والمسؤولية  العالمي  االقتصاد 

ومستدام،  شامل  لتعافي  الوصول 

تم  التي  التفاهم  بمذكرات  مذكرا 

على  المنتدى  هامش  على  توقيعها 

وزيري  بين  وقعت  التي  تلك  غرار 

بهدف  والمصري  القطري  المالية 

بين  ما  وآلياتها  المالية  السياسات  مجال  في  التنسيق 

الدولتين.

منتدى  من  ثالثة  نسخة  تنظيم  من  الهدف  أن  على  وشدد 

المستقبلية  المراحل  مسار  رسم  هو  االقتصادي  قطر 

المنجز  على  البناء  خالل  من  العالمي،  االقتصادي  للنمو 

والنجاحات السابقة، والزخم الناتج عن االنضمام إلى حوار 

عالمي ساهمنا في تحديد هيكليته.

بآراء  لالسترشاد  فرصة  كانت  الثانية  النسخة  أن  وأكد 

الرئيس  كالهون  ديفيد  مثل  الشخصيات  من  نخبة 

من  المتقاعد  والجنرال  بوينغ،  لمجموعة  التنفيذي 

شركة  في  شريك  بترايوس  ديفيد  األميركي  الجيش 

كي كي آر ورئيس مجلس إدارة معهد كي كي آر الدولي، 

إدارة  مجلس  عضو  الغنيمان  سليمان  غانم  وسعادة 

دولة  في  لالستثمار  العامة  الهيئة  في  المنتدب  والعضو 

التنفيذي لمجموعة  الرئيس  إريك فيروولد  الكويت، وجي 

والرئيس  المشارك  المؤسس  تتريك  وجوش  سينجنتا، 

رئيس  منصور  ومحمد  جاست،  ايت  لشركة  التنفيذي 

كاو  وباتريك  »منصور«،  شركات  مجموعة  إدارة  مجلس 

سيو  وبات  غروب،  تو  غو  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

أنيموكا  الشركة  التنفيذي  والرئيس  المؤسس  الشريك 

براندز، وعال دودين الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي 

مقدم  أمين  هاسليندا  والسيدة  أواسيس،  بت  لشركة 

مع  بالتعاون  االقتصادي  قطر  منتدى  ومحرر  البرامج 

بلومبيرغ.

وقال سعادة الشيخ علي بن عبدالله:»إن المنتدى ساهم في 

وسوف  واحدة،  فعالية  على  يقتصر  ال  متواصل،  حوار  دعم 

تستمر القضايا التي ناقشناها سابقا، على غرار تغير البيئة 

تحديد  في  الطاقة،  وتحول  المالية 

لمستقبل  بالنسبة  استراتيجيتنا 

سيتم  القادم،  مايو  وخالل  التنمية. 

على  أخرى  حيوية  مواضيع  إضافة 

أعمال  وأجندة  العالمية  األجندة 

عبر  مسؤوليتنا  وتتمثل  المنتدى 

تعاون  تشجيع  في  المنصة،  هذه 

متطلبات  يستشرف  اقتصادي 

المستويات  كافة  على  المستقبل 

حلول  اقتراح  أجل  من  القيادية 

مستدامة للمستقبل. وكما برهنت 

المنتدى  يعد  السابقة،  النسخ 

التي  التعاونية  لالتفاقيات  محفزا 

ويتمثل  تجارية  وشراكات  حقيقية  حلول  إيجاد  شأنها  من 

التبادل  وتسهيل  البناء  االتجاه  هذا  على  الحفاظ  في  هدفنا 

اإليجابي بكل أشكاله.

في  تناولها  ستتم  التي  والمواضيع  المنتدى  طابع  وبشأن 

كانت  عبدالله:  بن  علي  الشيخ  سعادة  قال   ،2023 نسخة 

واألعمال  قطر  في   2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

النسخة  أعمال  قائمة  على  الرئيسية  البنود  من  الرياضية 

ركزت  حيث  الماضي،  يوليو  في  المنتدى  من  الثانية 

التأثيرات االقتصادية واالجتماعية للبطولة،  النقاشات على 

هذا  في  خبراء  آراء  بسماع  السياق  هذا  في  تشرفنا  وقد 

المجال، كسعادة السيد حسن الذوادي األمين العام للجنة 

رئيس  إنفانتينو  جياني  والسيد  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

على  الضوء  سلطا  حيث     /FIFA  / القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 

المجتمعات  في  الرياضة  تحدثه  الذي  األمد  الطويل  النمو 

واالقتصادات.

وقال إنه مع اختتام تلك البطولة بنجاح، فقد توفرت خالصات 

باإلضافة  الماضي  يونيو  في  عليه  األمر  كان  مما  أفضل 

البطولة ستسمح لنا بلفت أنظار  لذلك، فإن مرحلة ما بعد 

الدولة  في  االقتصادي  والتنويع  التنموية  الخطط  إلى  العالم 

التنمية  على  تركيزنا  سينصب  المحلي،  المستوى  وعلى 

تستشرف  التي  االقتصادي  التنويع  وخطط  االقتصادية 

فرصة  المنتدى  سيوفر  هنا  ومن  المستقبل  احتياجات 

المشاركين  مع  المشتركة  وتحدياتنا  أهدافنا  الستعراض 

اإلقليمين والعالميين.

االقتصادي جاء ليكون منصة  إنشاء منتدى قطر  أن  وأضاف 

العالميين  األعمال  قادة  تجمع  متنوعة  أجندة  ذات  إعالمية 

تحقيق  سبيل  في  للتنفيذ  قابلة  خطوات  صياغة  أجل  من 

تمكن  وقال«وقد  االقتصادي،  النمو 

من  نسخة  كل  في  المنتدى 

اليوم  وأصبح  الهدف،  هذا  تحقيق 

اآلراء  وتبادل  للحوار  واحة  بمثابة 

على  ساعد  وقد  مستوية  بصفة 

المتحدثين  من  باقة  اختيار  ذلك 

سباستيان  مثل  المرموقين، 

اإلدارة  مجلس  رئيس  بازان 

لمجموعة  التنفيذي  والرئيس 

وزير  منوشين  وستيفن  أكور، 

المتحدة  للواليات  األسبق  المالية 

ماسيونيا  وسترايف  األميركية، 

اإلدارة  مجلس  ورئيس  المؤسس 

التنفيذي لشركة ليكويد إنتلجنس تكنولوجيز، وبير باولو 

وبيتر  أواال،  لشركة  التنفيذي  والرئيس  المؤسس  باريزي 

مندلسون المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة غلوبال 

كاونسيل، ومن المقرر أن تواصل نسخة 2023 البناء على ما 

تحقق من نجاح لهذا المنتدى بنسخه السابقة.

لمنتدى  المنظمة  الدائمة  العليا  اللجنة  رئيس  وأشار 

وهي  الدوحة،  في  المنتدى  وجود  أن  إلى  االقتصادي  قطر 

دوره  ستعزز  وإفريقيا،  والغرب  الشرق  بين  ما  وصل  نقطة 

ألن  العالمي،  األعمال  لمجتمع  بالنسبة  اإلستراتيجي 

اليوم مركزا ماليا وتجاريا مزدهرا يقود  الدوحة قد أصبحت 

الحوارات، ويتيح إمكانية تبادل اآلراء، من أجل تعزيز سبل 

التآزر ما بين الالعبين الرئيسيين على الساحة االقتصادية 

العالمية، مضيفا: »لقد تصدت النسخة السابقة من منتدى 

واحتضنت  الحيوية،  القضايا  من  لباقة  االقتصادي،  قطر 

شخصيات مرموقة من المؤسسات الحكومية وعالم األعمال 

تلقى  اقترحوها  التي  الحلول  تزال  وال  الدوحة  مدينة  في 

على  اليوم  الدوليين  واإلعالم  األعمال  عالم  أوساط  في  صداها 

غرار نائبة األمين العام لألمم المتحدة السيدة أمينة محمد، 

من  االنتقالي  الوقود  يخفف  أن  في  تطلعها  عن  عبرت  التي 

المناطق،  بعض  في  المتجددة  الطاقة  مصادر  نحو  الدفع 

ومالحظات  ناميبيا،  لجمهورية  األولى  السيدة  كلمة  إلى 

مونيكا جينجوس حول أفريقيا التي قد تحتاج إلى النظر في 

التفاوض على اتفاقيات الديون«.

نسخة  في  سيركز  االقتصادي  قطر  منتدى  أن  إلى  ولفت 

المناسب  الوقت  في  المهمة  العالمية  التحديات  على   2023
أنحاء  جميع  في  واالقتصادات  المجتمعات  على  تؤثر  والتي 

العالم، مشيرا إلى أن أحد الدروس الرئيسية لجميع نسخ 

كمجتمع  الترابط  تعزيز  هو  المنتدى 

حول   2023 نسخة  وستتمحور  دولي، 

موضوع جديد يركز على النمو العالمي 

للتأسيس لخارطة طريق جديدة للنمو 

االقتصادية  البيئة  هذه  في  العالمي 

المفعمة بالتحديات.

اضطرابا  أو  حدثا  »إن  سعادته:  وقال 

يقع في جزء واحد من العالم له تبعات 

العالمي،  المستوى  على  متتالية 

الحوار  عقد  فإن  مشابه  نحو  وعلى 

يمكننا  األوسط  الشرق  قلب  في  هنا 

القرار  وصناع  الفكر  قادة  ربط  من 

للوصول  المختلفة  المجتمعات  من 

آمن  مستقبل  أجل  من  عالميا  للتطبيق  قابلة  حلول  إلى 

ومستدام للجميع«.

وأشاد سعادة الشيخ علي بن عبدالله بالشراكة التي تجمع 

والتي  اإلعالمية  بلومبيرغ  مجموعة  مع  اإلعالمية  المدينة 

معا  قمنا  »لقد  قائال:  االقتصادي،  قطر  منتدى  منصة  أثمرت 

فترة  خضم  في  إلنجاحه  والتخطيط  المنتدى،  هذا  بإطالق 

اكتساب  على  نعمل  ونحن  مسبوق.  غير  عالمي  اضطراب 

تواجه  التي  للتحديات  التصدي  شأنها  من  التي  الحلول 

الوطنية  قطر  رؤية  ركائز  من  باستيحاء  البشرية  التنمية 

تحقيق  في  مساهمة  العالمي  بالحوار  التزامنا  ويعد   .2030
سياسات  حددتها  التي  واالجتماعية  االقتصادية  الطموحات 

النمو االقتصادي في قطر على مدار السنوات«.

{ الشيخ علي بن عبدالله

استقطبنا قادة األعمال واألكاديميين ورؤساء الحكومات

رسم مسار المراحل المستقبلية للنمو االقتصادي العالمي

الدوحة- قنا - أكد سعادة الشيخ علي 
بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس 

اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى 
قطر االقتصادي والرئيس التنفيذي 

للمدينة اإلعالمية على النجاح الباهر الذي 
حققته النسخة الثانية من »منتدى قطر 
االقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ«، التي 

عقدت في شهر يونيو من العام الماضي، 
كاشفا عن موعد انطالق النسخة الثالثة 

والمقررة في مايو المقبل.
وقال رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة 
لمنتدى قطر االقتصادي إن النسخة الثالثة 
والتي من المنتظر أن تدور فعاليتها خالل 
الفترة من 23 إلى 25 مايو المقبل ستشهد 

استقطاب المزيد من قادة األعمال المؤثرين 
واألكاديميين ورؤساء الحكومات لتسليط 

الضوء على االبتكارات الضرورية لدفع عجلة 
االقتصاد العالمي إلى األمام.

جذب أنظار العالم 
إلى الخطط 

التنموية والتنويع 
االقتصادي

تركيز على التنمية 
واستشراف 

احتياجات 
المستقبل

لشهر فبراير وألجل أسبوع واحد

»المركزي« يطرح 
أذون خزانة بمليار ريال

التي  الخزينة  أذونات  قيمة  وبلغت   

أصدرها المصرف ألجل أسبوع خالل 

شهر فبراير الجاري 3 مليارات ريال.

المركزي  قطر  مصرف  إصدار  ويأتي 

سعيه  إطار  في  الخزينة  ألذونات 

لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر 

وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة 

وتفعيل  والمالي  المصرفي  الجهاز 

كإحدى  المفتوحة  السوق  أدوات 

وتنفيذا  النقدية،  السياسة  أدوات 

السياستين  بين  التنسيق  آللية 

اإلصدار  هذا  ويأتي  والنقدية.  المالية 

يقوم  التي  اإلصدارات  سلسلة  ضمن 

دولة  حكومة  عن  نيابة  المصرف  بها 

المعد  الزمني  الجدول  وحسب  قطر 

المركزي  قطر  مصرف  من  مسبقا 

حيث  المالية،  وزارة  مع  وبالتنسيق 

طريق  عن  الخزينة  أذونات  طرح  يتم 

في  العاملة  البنوك  لصالح  المزاد 

قطر  مصرف  ويستخدم  قطر.  دولة 

بفعالية  الخزانة  أذونات  المركزي 

أذون  تعتبر  حيث  السيولة،  إلدارة 

تصدر  حكومية  دين  أداة  الخزانة 

إلى  أشهر  ثالثة  بين  تتراوح  بمدة 

المالية  األوراق  من  وتعتبر  سنة، 

بسهولة  وتتميز  األجل  قصيرة 

التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها 

لخسائر، ألن اإلذن عادة يباع بخصم، 

االسمية.  قيمته  من  أقل  بسعر  أي 

وفي تاريخ االستحقاق تلتزم الحكومة 

ويمثل  لإلذن،  االسمية  القيمة  بدفع 

للمستثمر.  العائد  مقدار  الفرق 

األذون  من  الجديد  اإلصدار  ويهدف 

وإتاحة  السوق  في  السيولة  إدارة  إلى 

أمام  جديدة  استثمارية  أدوات 

في  ترغب  التي  والمؤسسات  البنوك 

االستثمار.

ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة أداة 

تهدف  النقدية  السياسة  أدوات  من 

والمالي  النقدي  االستقرار  دعم  إلى 

في قطر، حيث يعمل قطر المركزي 

الريال  صرف  سعر  استقرار  على 

واالستقرار  تحويله  وحرية  القطري 

المحلية،  األسعار  مستوى  في 

من  المالي  االستقرار  إلى  إضافة 

صرف  سعر  سياسة  إدارة  خالل 

العمليات  وتنفيذ  القطري  الريال 

المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة 

وتقييم  تنفيذها  ومتابعة  النقدية، 

تداوله  وتنظيم  النقد  وإصدار  أدائها 

التزييف  منع  إجراءات  واتخاذ 

البنوك،  على  والرقابة  واإلشراف 

ومحال الصرافة وشركات االستثمار 

عمليات  وإدارة  التمثيل  ومكاتب 

الدين العام من سندات وأذون داخل 

سياسات  في  والمساهمة  الدولة 

كمصرف  والعمل  المالي  االستقرار 

الدولة،  في  العاملة  للمصارف 

المالية  االحتياطيات  واستثمار 

وإدارة  األجنبية  بالعمالت  للمصرف 

والتسويات  المدفوعات  وتنظيم 

وإعداد الدراسات واألبحاث المتعلقة 

والعالمي  المحلي  باالقتصاد 

وتقديم المشورة للحكومة في األمور 

تطوير  على  والعمل  االقتصادية 

القطاع المصرفي.

{ مصرف قطر المركزي 

كشف مصرف قطر المركزي، عن إصداره ألذونات 
خزينة بقيمة مليار ريال لشهر فبراير ألجل أسبوع 
واحد تستحق في الثاني من شهر مارس المقبل 

بمعدل عائد قدره 5.0050 بالمائة.

$ الدوحة
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البلدان يهدفان للعمل من أجل استقرار الشرق األوسط والعالمنقدر الجهود القطرية لتسوية النزاعات سلميا

هناك خطط لفتح 
حرم جامعي ياباني في الدوحة

شركات يابانية مهتمة بمشاريع معالجة 
مياه الصرف وتوليد الطاقة من النفايات

ا يابانًيا في قطر 
ً
»550« مقيم

يعملون في مختلف القطاعات

صممته طالبات مدرسة الشقب االبتدائية

تطبيق يسهل 
الوصول للمنشآت الرياضية

صممت طالبات مدرسة الشقب االبتدائية 

للبنات برنامًجا عبر الجوال بهدف الوصول إلى 

األكاديميات والمنشآت الرياضية في دوله قطر، 

حيث يعد تطبيق qsport هو أول تطبيق يجمع 

النوادي واألكاديميات الرياضية في منصة واحدة 

في جميع مناطق الدولة، ويمكن ايضا من خالل 

تطبيق qsport أن يختار المستخدمين أفضل 

األكاديميات الرياضية القريبة من منازلهم وذلك 

وحسب نوع الرياضة المفضلة لهم.

ويشمل تطبيق qsport على أقسام منها 

أكاديميات كرة القدم الخاصة/أكاديميات 

السباحة، الكاراتيه، المالكمة، صاالت الجيم 

الرجالية والنسائية، الحدائق المجهزة 

لممارسة الرياضة، كل هذا وأكثر في نافذة 

واحدة فقط.

الدوحة           $

جامعتا قطر وتكساس تنظمان ندوة لعلوم وهندسة المواد

تبادل األفكار بين الخبراء

جامعتا  نظمت  -قنا-  الدوحة 

في  إم  آند  إي  وتكساس  قطر 

الشريكة  الجامعات  إحدى  قطر، 

السنوية  الندوة  قطر،  لمؤسسة 

وهندسة  لعلوم  عشرة  الثانية 

نفايات  »تحويل  بعنوان  المواد 

المواد إلى قيمة«.

مع  التفاعل  إلى  الندوة  وهدفت 

الجمهور،  من  عديدة  شرائح 

فرص  توفير  على  التركيز  مع 

القطاعات  مع  والتعاون  لألبحاث 

الحكومية  والمنظمات  المحلية 

بالمواد،  المتعلقة  القضايا  لحل 

وتبادل  الحوار  تعزيز  وكذلك 

مختلف  من  الخبراء  بين  األفكار 

آفاق  وتحديد  التخصصات، 

التعاون في المستقبل.

استمرت  التي  الندوة  وجمعت 

مراكز  من  خبراء  واحدا،  يوما 

األكاديمية  المؤسسات  أبحاث 

والمنظمات  المواد  هندسة  وقطاع 

أحدث  لمناقشة  الحكومية، 

وهندسة  علوم  في  التطورات 

تطوير  على  والعمل  المواد 

وقائم  ومتنوع  مستدام  اقتصاد 

معالجة  خالل  من  المعرفة،  على 

المتاحة  والفرص  التحديات 

والمتعلقة بنفايات المواد.

الدكتور  أكد  الصدد  هذا  وفي 

الهندسة  أستاذ  الله  عبد  أحمد 

إي  تكساس  بجامعة  الكيميائية 

آند إم في قطر والرئيس المشارك 

اجتماع  ضرورة  على  للندوة، 

المختلفة  المعنية  الجهات 

والتعاون فيما بينها إليجاد الحلول 

الحلول  لوضع  والفعالة  الناجعة 

التحديات  لمواجهة  المناسبة 

إلى  مشيرا  بالمواد،  المتعلقة 

اإلسهام  استعرضت  الندوة  أن 

الكبير لهندسة المواد في التنمية 

إلى  تطرقت  كما  المجتمعية، 

االقتصاد  تتضمن  مهمة  مواضيع 

الدائري وتحويل المواد واستخدام 

لبناء  الطرقات  في  بديلة  مواد 

مجتمع خال من النفايات.

محمد  الدكتور  أوضح  جانبه  من 

المواد  مركز  مدير  ارشيدات 

المتقدمة في جامعة قطر، أن هذا 

تعزيز  على  ركز  السنوي  الحدث 

الحوار وتبادل األفكار بين الخبراء 

التخصصات،  مختلف  من 

آفاق  ومعالجة  تحديد  إلى  إضافة 

في  التخصصات  متعدد  التعاون 

المستقبل.

خالل تصريحات صحفية بمناسبة عيد ميالد االمبراطور.. السفير الياباني:

نعتزم توسيع التعاون االقتصادي مع قطر

إلنتاج  هندسي  دعم  تقديم  وكذلك 

حقل  في  المسال  الطبيعي  الغاز 

وإبرام عقود ضخمة لمبيعات  الشمال 

أن  مؤكدا  المسال،  الطبيعي  الغاز 

للغاز  مستورد  أول  أصبحت  اليابان 

عام  في  قطر  من  المسال  الطبيعي 

.1997
تحقيق  على  اتفقا  البلدين  إن  وقال 

الشراكة الشاملة بينهما في عام 2013 

وذلك لتعزيز وتنويع العالقات القائمة، 

تأخذ  وقتها  من  الشراكة  بدأت  حيث 

تهدف  ذلك،  ومع  نضجًا.  أكثر  شكاًل 

بين  العالقات  تعزيز  أجل  من  اليابان، 

مع  تعاونها  توسيع  زيادة  إلى  الدولتين 

الطبيعي  الغاز  تجارة  لتتجاوز  قطر 

تعزيز  على  التركيز  مع  المسال، 

التعاون متعدد القطاعات الذي يشمل 

والثقافة  والمتجددة  الجديدة  الطاقات 

القومي  واألمن  والتكنولوجيا  والعلوم 

الموارد  وتنمية  األكاديمي  والتبادل 

البشرية.

أن  مايدا  ساتوشي  السفير  وأوضح 

مع  العالقات  لتنويع  اليابان  جهود 

التوجهات  مع  وتتماهى  مفيدة  قطر 

ألنها  أيضًا  قطر  لدولة  االستراتيجية 

تتقاطع بشكل كبير مع استراتيجية 

الرؤية  تجسدها  والتي  الدولة  بناء 

فإن  وبالتالي،   .2030 لقطر  الوطنية 

البلدين  بين  الثنائية  العالقات  تنويع 

هو هدف مفيد للطرفين. 

أن  الممكن  من  بأن  يؤمنون  إنهم  وقال 

استراتيجي  شريك  قطر  دولة  تكون 

قيام  إلى  مشيرا  لليابان.  وشامل 

عبد  بن  محمد  الشيخ  سعادة 

الوزراء  رئيس  نائب  ثاني،  آل  الرحمن 

الشهر  نهاية  في  الخارجية،  وزير 

الحوار  إلجراء  اليابان  بزيارة  الماضي، 

خارجية  وزير  مع  الثاني  االستراتيجي 

كما  هاياشي،  يوشيماسا  اليابان 

كيشيدا  فوميو  الوزراء  برئيس  التقى 

في طوكيو، وهذا يشير إلى مدى أهمية 

قطر لليابان.

وأكد السفير الياباني أن العالقة القوية 

التعاون  وكذلك  البلدين  قيادتي  بين 

الطويل في قطاع تجارة الغاز الطبيعي 

العالقات  تنمية  إلى  أدى  المسال 

الثنائية التعاونية.

العمل  إلى  تهدف  اليابان  أن  إلى  وأشار 

استقرار  تحقيق  أجل  من  قطر  مع 

والمجتمع  األوسط  الشرق  وازدهار 

الدولي. 

سيادة  تعزيز  تعتبر  بالده  إن  وقال 

السياسة  ركائز  أحد  هو  القانون 

تعارض  كما  لليابان،  الخارجية 

الجانب  األحادية  المحاوالت  اليابان 

وتولي  بالقوة،  القائم  الوضع  لتغيير 

الدولية  المنازعات  لتسوية  أهمية 

تدعم  كما  السلمية،  بالوسائل 

اليابان رؤية منطقة المحيطين الهندي 

والهادئ الحرة والمفتوحة، التي تغطي 

المنطقة الشاسعة من المحيط الهادئ 

الشرق  ذلك  في  بما  الهندي،  والمحيط 

بهدف  وذلك  إفريقيا.  وشمال  األوسط 

الحفاظ على االزدهار الحر والمفتوح في 

استباقية  بمساهمة  وإقامته  المنطقة 

لتحقيق السالم.

بأن  قائال  الياباني  السفير  وأضاف 

قطر دأبت على الدعوة إلى حل سلمي 

وبذلت  الحوار  خالل  من  للصراعات 

تحقيق  أجل  من  عديدة  وساطة  جهود 

في  بما  والدولي،  اإلقليمي  االستقرار 

ذلك في أفغانستان وإيران.

للجهود  تقديرها  عن  اليابان  وتعرب 

القطرية الرامية إلى الوساطة وتسوية 

ترسيخ  في  تسهم  بطريقة  المنازعات 

الواقع،  في  الدوليين.  واألمن  السلم 

في  األخيرة  الوساطة  جهود  نوقشت 

قطر بتعمق خالل الحوار االستراتيجي 

كانت  الماضي.  الشهر  الثاني 

المناقشة هادفة ومثيرة لالهتمام.

بالمشاركة  اليابان  اهتمام  وبشأن 

الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر  في 

بالدوحة  نموًا  األقل  بالبلدان  المعني 

عبر السفير مايدا عن إعجابه بالجهود 

مثل  الستضافة  قطر  دولة  تبذلها  التي 

أشهر  عدة  بعد  الضخم  الحدث  هذا 

فقط من انتهاء كأس العالم لكرة القدم 

بأن  قناعته  إلى  مشيرا   .2022 قطر 

على  آخر  رائعًا  مثااًل  سيكون  المؤتمر 

قدرة قطر على استضافة أحداث بالغة 

األهمية على الصعيد الدولي.

إلى  اليابانية تسعى  الحكومة  إن  وقال 

أعلى  على  المؤتمر  هذا  في  المشاركة 

مستوى ممكن.

بين  االقتصادية  العالقات  وبشأن 

إنها  الياباني  السفير  قال  البلدين 

في  اليابان  جاءت  حيث  قوية،  عالقات 

في  مستورد  كأكبر  الرابع  المركز 

الماضي  العام  قطر  دولة  من  العالم 

عام  في  قطر  إلى  الصادرات  وبلغت 

2022: حوالي 1.23 مليار دوالر أميركي، 
أميركي  دوالر  مليار   0.76 من  ارتفاًعا 

في  قطر  من  والواردات   ،2021 عام  في 

دوالر  مليار   13.05 حوالي   :2022 عام 

9.57 مليار  أميركي، ارتفاًعا من حوالي 

دوالر أميركي في عام 2021.

في  يابانية  شركة   34 يوجد  كما 

اليابانية  السيارات  تصدير  أما  قطر، 

 21825 بلغ  فقد   2022 عام  في  قطر  إلى 

سيارة، في زيادة منذ عام 2020، إضافة 

إلى أن عدد زيارات الشركات اليابانية 

لقطر في تصاعد، كما أبدت الشركات 

بمعالجة  االهتمام  من  مزيد  اليابانية 

الطاقة  وتوليد  الصحي  الصرف  مياه 

من النفايات.

مشتركة  مشاريع  توجد  ال  إنه  وقال 

النقل  أنظمة  حول  وقطر  اليابان  بين 

والروبوتات،  الذكية  المدن  الذكية في 

بهذه  مهتمة  اليابانية  الشركات  لكن 

المجاالت.

)األمونيا  الجديدة  والطاقة  البيئة  وأن 

للعالقات  واعدان  مجاالن  الزرقاء( 

المستقبلية  القطرية  اليابانية 

المستوى  ذات  اليابان  لتقنيات  نظًرا 

واالهتمام  الطاقة  لكفاءة  العالمي 

بالطاقات الجديدة.

أن  إلى  مايدا  ساتوشي  السفير  وأشار 

هناك حوالي 550 مقيًما يابانًيا في قطر 

اعتباًرا من فبراير 2023.

في  اليابانيون  المقيمون  ويشارك 

المثال،  سبيل  على  مختلفة  قطاعات 

بعضهم  يعمل  األعمال،  قطاع  في 

بشكل أساسي في الشركات الخاصة 

اليابانية ذات الصلة بالطاقة والخطوط 

التعليم،  قطاع  في  القطرية.  الجوية 

في  اليابانيين  المعلمين  بعض  هناك 

المدرسة اليابانية في الدوحة والطالب 

كان  عام،  وبشكل  قطر.  جامعة  في 

اليابانيين  للمقيمين  اإلجمالي  العدد 

الجائحة،  منذ  تناقص  في  قطر  في 

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض 

اليابانية،  واالعمال  التجارية  األنشطة 

العام  هذا  يزداد  أن  المتوقع  من  ولكن 

تخفيف  المثال،  سبيل  على  بسبب، 

وكذا  بالجائحة،  المرتبطة  القيود 

للهندسة  يابانية  شركة  مشاركة 

الكيميائية في مشروع توسعة الحقل 

الشمالي في رأس لفان.

وقال إن بطولة كأس العالم لكرة القدم 

للشعب  بالنسبة  كانت   2022 قطر 

المزيد  لمعرفة  جيدة  فرصة  الياباني 

عن  أيًضا  ولكن  قطر  عن  فقط  ليس 

الشرق األوسط ككل.

موضحا أنه قد زار 6000 مواطن ياباني 

اليابان والدول المجاورة  دولة قطر، من 

خالل المونديال. 

تهانيه  عن  الياباني  السفير  وعبر 

الكبير  النجاح  على  قطر  لدولة  الحارة 

لكأس العالم لكرة القدم 2022. 

لفتح  خطط  هناك  كان  ما  اذا  وبشأن 

أنه  قال  قطر  في  ياباني  جامعي  حرم 

جامعة  تتمكن  أن  الرائع  من  سيكون 

إنشاء  من  المستوى  رفيعة  يابانية 

فرع لها في المنطقة أيًضا. مشيرا إلى 

أن هناك بالفعل تعاون أكاديمي نشط 

بين  التعاون  مثل  وقطر،  اليابان  بين 

وتبادل  واسيدا،  وجامعة  قطر  جامعة 

وبعض  قطر  جامعة  بين  الطالب 

اليابانية، متأمال أن يستمر  الجامعات 

الحالي  األكاديمي  التعاون  تعزيز 

فرع  افتتاح  إلى  النهاية  في  ويؤدي 

جامعة يابانة في قطر مستقبال.

{ السفير ساتوشي مايدا

كتب        كرم الحليوي

قال سعادة السيد ساتوشي مايدا سفير 
اليابان لدى الدوحة إن عالقات اليابان مع 
دولة قطر تاريخيًا اتسمت بالتناغم على 

اساس االحترام المتبادل، وخاصة في 
مجال تجارة الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن 
اليابان قدمت مساهمة كبيرة في إنشاء 
قطاع تصدير الغاز الطبيعي المسال في 

قطر في أواخر القرن العشرين. 
وأضاف السفير الياياني خالل تصريحات 

صحافية بمناسبة عيد ميالد االمبراطور، 
أن مساهمة اليابان اشتملت على 

مشاركة الشركات الخاصة اليابانية في 
تسويق الغاز الطبيعي المسال القطري.

نظمتها إدارة البحوث الزراعية

ورشة تعليمية 
حول أهمية النباتات

نظمت إدارة البحوث الزراعية ممثلة بقسم 

التقنية الحيوية ورشة تعليمية بعنوان )النبات 

وأهميته في البيئة( لطالبات روضة نسيبة 

بنت كعب للبنات. وتهدف الورشة إلى ترسيخ 

الحس البيئي وتعزيز قيمة الزراعة واالهتمام 

بالنباتات لدى الطالبات. تضمنت الورشة 

شرحا تعريفيا عن مراحل نمو النبات وأجزاء 

الزهرة إلى جانب تطبيق عملي لخطوات زراعة 

شتالت الزهور الموسمية بأسلوب مبسط 

مناسب لعمر المشاركين - وزراعة بذور نبات 

الفول. وقدمت خالل الورشة معلومات نظرية 

أساسية عن الحشرات الضارة والنافعة 

للنبات وكيفية القضاء عليها. اختتمت الورشة 

بتمارين بتدريب الطالبات بتركيب لعبة أجزاء 

الزهرة ولعبة تركيب الخضراوات والفواكه.

الدوحة           $
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حرب روسيا وأكرانيا

حــــدث غـــّير وجـــه العــــالم
أدى  أوكرانيا،  حدود  خارج  ب-  ف.  أ.  باريس- 

في  تغييرات  إحداث  إلى  لجارتها  روسيا  غزو 

أجزاء من النظام العالمي، بما في ذلك تشكيل 

الحرب  منذ  العالم  يشهدها  لم  جديدة  كتل 

الباردة. 

فيما يلي بعض التغييرات الرئيسية بعد مرور 

سنة على الحرب.

تكتالت جديدة
زادت الحرب من حدة النزاعات والمواجهة، فضاًل 

لتشكيل  للدول  الحالي  العالمي  االتجاه  عن 

كتل تتمحور حول واشنطن وبكين. 

قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية 

لالتحاد األوروبي في كانون األول/  ديسمبر »لقد 

األقطاب  متعدد  منظم  غير  عالم  إلى  تحولنا 

والبنية  والبيانات  الطاقة  كل شيء فيه سالح: 

التحتية والهجرة.... الجغرافيا السياسية هي 

المصطلح األساسي، كل شيء جيوسياسي«.

والبلقان  والقوقاز  الوسطى  آسيا  تحولت 

الهادئ  والمحيط  الهندي  والمحيط  وإفريقيا 

مثل  قوى  بين  النفوذ  على  معركة  ساحات 

الصين واالتحاد األوروبي وروسيا وتركيا - سواء 

أو  التحتية  البنية  مشاريع  تمويل  خالل  من 

العسكري  التعاون  أو  التجارة  في  صفقات  إبرام 

أو الدبلوماسي.

زعزعة  في  لتمعن  أوكرانيا  في  الحرب  وجاءت 

األمور فأضعفت قبضة روسيا على الجمهوريات 

الوسطى  آسيا  في  السابقة  السوفياتية 

وفتحت الباب أمام تركيا لالضطالع بدور جديد 

كوسيط. 

في   FMES أبحاث  مركز  رئيس  رازو،  بيار  قال 

فرنسا إن »إعادة التنظيم الجارية في حالة من 

الفوضى حقيقية لكنها مؤقتة على األرجح«. 

إلى  النهاية  في  الحرب  ستؤدي  »حتما،  وأضاف 

أن  حين  في  وإرهاقهما،  وأوروبا  روسيا  إضعاف 

هما  الوضع  هذا  من  الرئيسيين  المنتصَرين 

الواليات المتحدة والصين«. 

روسيا في فلك الصين
كان على الصين أن تفكر في الحرب من منظور 

في  المتمثل  األمد  طويل  االستراتيجي  هدفها 

عام  بحلول  العالم  في  الرائدة  القوة  تصبح  أن 

 .2049
أنها  إال  موسكو،  تدعم  بكين  أن  من  الرغم  على 

تجنبت القيام بتحركات قد تنفر الغرب منها. 

في  آسيا  شؤون  محللة  إيكمان،  أليس  قالت 

إن  األمنية،  للدراسات  األوروبي  االتحاد  معهد 

عالقتها  عززت  ولكنها  بنفسها،  تنأى  ال  »الصين 

الوثيقة« مع روسيا. 

الشهر،  هذا  ُنشر  الذي  السنوي  تقريرها  في 

»من  إنه  اإلستونية  االستخبارات  أجهزة  قالت 

جينبينغ  شي  تأييد  إلى  النظر  ألوانه  السابق 

كعالمة  بوتين  يشنها  التي  للحرب  المتحفظ 

على االبتعاد عن روسيا«. 

وقالت إيكمان إن الدعم قد ال يكون توافقا كامال، 

والصين ال تقدم لروسيا مساعدات بحجم تلك 

»علينا  لكن  ألوكرانيا،  واشنطن  توفرها  التي 

العالقات  تعززت  لقد  الوقائع:  إلى  ننظر  أن 

االقتصادية«. 

في الواقع، تعني الحرب أن موسكو تخاطر بأن 

تصبح مجرد تابع لبكين وأن تدور في فلكها. 

العقوبات  وخبيرة  االقتصادية  الخبيرة  قالت 

أغات دوماريه إن »روسيا ليست في وضع يسمح 

لها بالتفاوض مع الصين التي ستأخذ ما تشاء 

مثل  تريد«  ما  روسيا  تعطي  أن  دون  روسيا  من 

األسلحة أو المكونات اإللكترونية المهمة. 

أن  إيكمان »يمكن لأليديولوجيا  ومع ذلك، قالت 

ينبغي  وال  االقتصادي  التوازن  عدم  على  تتقدم 

تحليل العالقة من منظور عقالني فحسب«. 

عالقاته  تنويع  على  يراهن  »الكرملين  رازو  وقال 

الجيوسياسية واالقتصادية واالستراتيجية مع 

للحد  وإفريقيا«  وإيران  األوسط  والشرق  تركيا 

من اعتماده على الصين. 

وهي   - الهائلة  النووية  روسيا  ترسانة  أن  كما 

أيًضا  تجنبها   - الصين  تملكه  مما  بكثير  أكبر 

أن تصبح خاضعة تماًما. 

هل ستضطلع أوروبا بدور مهم؟
الحرب  تمثل  األوروبي،  االتحاد  إلى  بالنسبة 

على  قدرته  يظهر  ألن  فرصة  نفسه  الوقت  في 

التحرك كجهة فاعلة رئيسية، فضاًل عن خطر 

أن يؤدي دور تابع لواشنطن من جديد.

طالًبا  المستوى  رفيع  أوروبي  مسؤول  قال 

أوروبا  أداء  يكن  »لم  اسمه  عن  الكشف  عدم 

على  وقدرتها  مرونتها  أظهرت  فقد  جًدا،  سيًئا 

الحرب،  بداية  منذ  كبيرة  بسرعة  االستجابة 

ومساعدة  العسكري  الدعم  تقديم  خالل  من 

الطاقة«  مجال  في  اعتمادها  وخفض  الالجئين 

على روسيا. 

االحتياجات  »لبى  األوروبي  االتحاد  أن  وأضاف 

على  ومكانته  للمستقبل  استعد  هل  العاجلة. 

يتعين  عمل  أمامه  زال  ما  العالمية؟  الخريطة 

القيام به«. 

»من  إنه  دوماريه  االقتصادية  الخبيرة  وقالت 

أميركية  واحدة  كتلتين،  هناك  أن  الواضح 

فهل  وروسيا،  حلفائها  مع  صينية  وأخرى 

أم ال، أم ستتحالف  أوروبا كتلة ثالثة  ستصبح 

مع األميركيين؟«.

قال رازو إن القادة األوروبيين، من خالل اتحادهم 

مع واشنطن في الوقت الحالي في دعم كييف، 

المتحدة،  الواليات  مع  العالقة  »تقوية  يريدون 

أنفسهم  يجدون  قد  أنهم  يدركون  لكنهم 

بمفردهم خالل والية رئاسية أو اثنتين« إذا وصل 

مرشح انعزالي إلى البيت األبيض.

هناك مزيد من دول االتحاد األوروبي األعضاء في 

ال  أن  ترى  التي  )الناتو(  األطلسي  شمال  حلف 

مستقبل خارج المظلة األمنية للواليات المتحدة 

من  مزيد  عن  االتحاد  يبحث  ثم  ومن  والناتو، 

المجاالت لتقليل التبعيات االستراتيجية أبعد 

من الوقود األحفوري الروسي الذي استغنى عنه 

إلى حد كبير. 

باريس  خارج  فرساي  في  قمة  في  إعالن  أدرج 

المواد الخام  2022 مجاالت مثل  آذار/  مارس  في 

والمنتجات  الموصالت  وأشباه  الرئيسية 

الغذائية كأولويات. 

األبحاث  مؤسسة  من  تيرتريه  برونو  قال 

فرنسا  ومقرها   )FRS( االستراتيجية 

»المماطلة  من  يعانون  األوروبيين  إن 

أن  إلى  التحرك  يرفضون  فهم  االستراتيجية«، 

يجدوا أنفسهم من دون خيار آخر. 

شق  إلى  األوروبي  االتحاد  سيتطلع  ذلك،  ومع 

تنهي  مفاوضات  أي  في  مقعد  لشغل  طريقه 

تتغداهم  أن  »عليك  المثل  يقول  وكما  الحرب. 

قبل أن يتعشوك«.

ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  قال 

»ال  األول/  ديسمبر  لوموند في كانون  لصحيفة 

أريد أن يكون الصينيون أو األتراك فقط هم الذين 

يتفاوضون بشأن ما سيحدث الحقا«.

تطلع الواليات المتحدة آلسيا
أن   2009 عام  في  أوباما  باراك  الرئيس  توقع 

والصين  المتحدة  الواليات  بين  »العالقة 

متوقًعا  والعشرين«،  الحادي  القرن  ستشكل 

إلى  العالم األطلسي  انتباه واشنطن من  تحول 

المحيط الهادئ. 

يدل الغزو الروسي ألوكرانيا على أن إهمال أوروبا 

قد ال يكون بتلك السهولة بالنسبة لجو بايدن، 

نائب أوباما. 

قالت الباحثة في جامعة واشنطن جيوفانا دي 

مشيرة  األمور«،  »يوازن  أن  بايدن  على  إن  مايو 

في  النزاع  لتسوية  المتزايدة  »الدعوات  إلى 

السياسيين  جانب  من  ممكن«،  وقت  أقرب 

الجمهوري  الحزب  األميركيين، فضاًل عن تذمر 

بشأن تسليم بايدن أسلحة ألوكرانيا. 

قال القائد األميركي في اليابان جيمس بيرمان 

إنه »يمكن  لصحيفة فاينانشيال تايمز مؤخًرا 

الحرب بشأن  العبر من  الكثير من  استخالص 

نزاع محتمل مع الصين حول تايوان«.

عامي  في  الروسي  العدوان  »بعد  بيرمان  وقال 

في  لنزاع  بجدية  استعددنا  و2015،   2014
والتخزين  األوكرانيين  تدريب  المستقبل: 

المسبق لإلمدادات وتحديد المواقع التي يمكننا 

من خاللها تقديم الدعم«.

»نحن نسمي ذلك إعداد المسرح. ونقوم بإعداد 

المسرح في اليابان، في الفيليبين، وفي أماكن 

أخرى«. 

ضربة للعولمة
سعى  باألسلحة،  كييف  إمداد  إلى  باإلضافة 

المتحدة  الواليات  بقيادة  أوكرانيا  حلفاء 

الروسي  االقتصاد  خنق  إلى  األوروبي  واالتحاد 

بفرض عقوبات قاسية.

نظام  على  التجارية  اإلجراءات  تأثيرات  وتظهر 

منذ  السائد  كان  الذي  العالمي  الحرة  التجارة 

كان  أنه  من  الرغم  على  الباردة،  الحرب  نهاية 

يعاني.

التنفيذي لشركة  الرئيس  قال باتريك بويان، 

فرانس  لوكالة   Totalenergies إنرجي  توتال 

السبع  مجموعة  فرض  مثل  عقوبات  إن  برس 

واالتحاد األوروبي سقًفا على سعر برميل النفط 

الروسي المصّدر »أنهت السوق العالمية« في ما 

يتعلق بالوقود األحفوري. 

عالمي  سعر  فكرة  ستعنيه  الذي  »ما  وسأل 

بمجرد  سقوف،  فرض  نقرر  أن  بمجرد  للنفط 

أن يتمكن المشتريان الرئيسيان الصين والهند 

من  الشراء  من  العقوبات(  يطبقان  ال  )اللذان 

حًقا  جديد  شيء  هذا  مختلف؟  بسعر  الروس 

وسنختبره في عام 2023«.

من  التخلص  على  الكبرى  القوى  تعمل  كما 

في  بها  تعتز  كانت  التي  الحرة  التجارة  مبادئ 

مجاالت أخرى مثل القيود التي تفرضها الواليات 

الكمبيوتر  المتحدة على مبيعات بعض رقائق 

إلى الصين، أو تعليق الهند لصادرات القمح. 

جاءت كل هذه التأثيرات المتعمدة لتضاف إلى 

لسالسل  كوفيد  جائحة  وجهتها  التي  الضربة 

التوريد العالمية. 

قالت دوماريه »إن ميل العالم إلى االنقسام يعود 

إلى ما قبل الحرب، لكننا تلقينا صدمة مزدوجة 

تمثلت في الجائحة ومن ثم الحرب، ما أدى إلى 

تسارعه«. 

أزمة غالء المعيشة
كان للحرب تداعيات على تكلفة الغذاء والتدفئة 

االحتياجات  أهم  من  ثالثة  وهي   - والمأوى 

في  النامية  البلدان  في   - للبشرية  األساسية 

إفريقيا وكذلك في أوروبا الغنية. 

تقريره  في  العالمي  االقتصادي  المنتدى  قال 

إن   2023 لعام  العالمية  المخاطر  عن  السنوي 

»أزمة غالء المعيشة العالمية حاصلة بالفعل«، 

مشيًرا إلى أن الضغوط كانت متصاعدة حتى 

قبل الجائحة.

كتب الباحثان نعومي حسين وجيفري هالوك 

في دراسة لمؤسسة فريدريش إيبرت األلمانية 

من  مسبوقة  غير  موجة   2022 عام  »شهد 

تحمل  على  القدرة  عدم  بسبب  االحتجاجات 

اليومية  للحياة  الالزمة  األساسيات  تكاليف 

وعلى توفيرها«.

هذه  تصاعدت  عدة،  دول  »في  أن  وأضافا 

على  أكبر  سياسية  أزمات  إلى  االحتجاجات 

المستوى الوطني تخللتها أعمال عنف وسقوط 

ضحايا ومطالب بالتغيير السياسي«. 

بشكل  األوسط  والشرق  إفريقيا  دول  عانت  لقد 

المواد  من  هائلة  كميات  تستورد  ألنها  خاص 

جميع  في  الفقيرة  البلدان  وكذلك  الغذائية، 

أنحاء العالم.

الواليات المتحدة تتصدر الدول الداعمة لكييف

سنة أولى حرب

األناضول،  جمعتها  بيانات  ووفق 

إلى  المقدم  األميركي  الدعم  شمل 

وتدريبات  وذخائر  أسلحة  أوكرانيا 

األسلحة،  من  عدد  استخدام  على 

الدول  واشنطن  تصدرت  كما 

عقوبات  فرضت  التي  الغربية 

األمم  في  وحاصرتها  روسيا  على 

المتحدة.

 ،2022 شباط  فبراير/   24 وفي 

أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا 

غاضبة،  دولية  فعل  ردود  تبعه 

وتشترط موسكو تخلي كييف عن 

أي خطط لالنضمام إلى أي كيانات 

عسكرية والتزام الحياد، ما تعتبره 

األخيرة »تدخال في سيادتها«.

 تسليح وتدريب
سلمت  األناضول،  لرصد  ووفقا 

الواليات المتحدة إلى أوكرانيا خالل 

مساعدات  الحرب،  بدء  من  عام 

وذخيرة  معدات  تشمل  عسكرية 

وأسلحة  وألغام  ورادارات  مدفعية 

مضادة لألفراد وللدبابات.

مدفعية  منظومات  سلمتها،  كما 

مضادة  المدى  بعيدة  متطورة 

سعى  قتالية،  ودبابات  للطائرات 

فولوديمير  األوكراني  الرئيس 

بشكل  عليها  للحصول  زيلينسكي 

المساعدات  إجمالي  ليصل  ملح، 

مليار   29.8 إلى  الحرب  بداية  منذ 

دوالر.

من  كييف  تسلمت  وإجماال، 

صواريخ  منظومة   38 واشنطن 

»هيمارس«،  طراز  من  دفاعية 

الجوي،  للدفاع  »باتريوت«  وبطارية 

طراز  من  جوي  دفاع  ومنظومتي 

من  جوي  دفاع  منصة  و12  »هوك«، 

طراز »أفنجر«.

 ال تزال صامدة
األميركي  الرئيس  أعلن  واإلثنين، 

مساعدات  حزمة  عن  بايدن،  جو 

بنحو  ألوكرانيا  جديدة  عسكرية 

زيارة  خالل  دوالر،  مليون   500
مفاجئة أجراها للعاصمة كييف.

البيت  قال  التالي،  اليوم  وفي 

عام  »خالل  إنه  بيان،  في  األبيض، 

المتحدة  الواليات  قدمت  كامل، 

أوكرانيا،  لشعب  حاسما  دعما 

مع  وثيق  بتنسيق  وعملت 

بما  لتزويدهم  أوكرانيا  حكومة 

يحتاجونه«.

كان  عام،  »قبل  البيان:  وأضاف 

)الرئيس الروسي فالديمير( بوتين 

يطيح  أن  يستطيع  أنه  يعتقد 

بأوكرانيا بسرعة، كان يعتقد أنه 

يمكن أن يقسم حلفائنا وشركائنا، 

تزال  ال  أوكرانيا  مخطأ،  كان  لقد 

صامدة«.

 دعم واسع
أيضا  سعى  األبيض  البيت  بيان 

الواليات  قدمته  ما  استعراض  إلى 

حربها  في  أوكرانيا  إلى  المتحدة 

عام  منذ  روسيا  ضد  المستمرة 

األسلحة  عبر سرد أسماء وكميات 

المرسلة حتى اآلن.

وأوضح البيان، أن الواليات المتحدة 

 1600 من  بأكثر  أوكرانيا  زودت 

طراز  من  للطائرات  مضاد  نظام 

من   8500 من  وأكثر  »سنتجر«، 

للدروع،  المضادة  »جافلين«  أنظمة 

55 ألف سالح إضافي  وما يقرب من 

مضاد للدروع.

كييف  زودت  واشنطن  أن  وأضاف 

مسيرة   700 من  بأكثر  أيضا 

»سوتش  طراز  من  انتحارية 

وحدة  و160  محليا،  المطورة  بليد« 

مدفعية من طراز »هاوتزر« عيار 155 

ملم و72 من عيار 105 ملم.

 جهود دبلوماسية
وإلى جانب تقديم الواليات المتحدة 

المساعدات  من  األسد  نصيب 

فقد  ألوكرانيا،  الدولية  العسكرية 

حشدت الحلفاء حول العالم للحذو 

الجهود  في  معا  والوقوف  حذوها 

لمعاقبة  واالقتصادية  الدبلوماسية 

روسيا.

وعدد  المتحدة  الواليات  وفرضت 

عقوبة  ألف   14 الغربية  الدول  من 

فرضها  جرى  أغلبها  موسكو،  على 

أوكرانيا،  على  حربها  أطلقت  منذ 

األكثر  الدولة  روسيا  لتصبح 

تعرضا للعقوبات في العالم.

الدول  المتحدة  الواليات  وتصدرت 

العقوبات  فرض  بقرارات  الغربية 

على  الحرب  بدء  منذ  روسيا  على 

أوكرانيا، عبر ألف و948 عقوبة، وفق 

Castellum.« إحصاء حديث لشركة

برصد  المتخصصة  السويدية   »ai
مخاطر العقوبات.

جهودا  المتحدة  الواليات  قادت  كما 

المتحدة،  األمم  في  دبلوماسية 

تطالب  عديدة  قرارات  عن  أسفرت 

ترفض  أو  الحرب  بوقف  روسيا 

تسعى  التي  باألوضاع  االعتراف 

موسكو إلقرارها.

واشنطن- األناضول       - منذ بدء الهجوم الروسي، 
تصدرت الواليات المتحدة الدول الداعمة ألوكرانيا، 

عبر مساعدات عسكرية بنحو 30 مليار دوالر، وفرض 
مئات العقوبات على موسكو وبذل جهود دبلوماسية 

لحصارها دوليا.
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دعم خطوات بناء الثقة لمعالجة القضايا العالقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

وقف اإلجراءات األحادية »6« أشهر
تعهد  وكاالت-  قنا-  عمان- 

فلسطينيون  مسؤولون 

اجتماع  ختام  في  وإسرائيليون 

العقبة  مدينة  في  أمس  عقد 

بـ»خفض  األردن  جنوب  الساحلية 

المزيد  ومنع  األرض  على  التصعيد 

من العنف«، على ما جاء في البيان 

الختامي لالجتماع.

وزارة  وزعته  الذي  البيان  وأورد 

»الجانبين  أن  األردنية  الخارجية 

أكدا  واإلسرائيلي  الفلسطيني 

التزامهما بجميع االتفاقات السابقة 

على  التأكيد  وجددا  بينهما.. 

التصعيد  بخفض  االلتزام  ضرورة 

من  المزيد  ومنع  األرض  على 

العنف«.

اإلسرائيلية  الحكومة  وأكدت 

الفلسطينية  الوطنية  والسلطة 

المشترك  »استعدادهما  البيان  في 

لوقف  الفوري  بالعمل  والتزامهما 

لمدة  الجانب  األحادية  اإلجراءات 

ذلك  يشمل  أن  على  أشهر   6-3
مناقشة  بوقف  إسرائيليًا  التزامًا 

إقامة أي وحدات استيطانية جديدة 

بؤر  أي  إقرار  ووقف  أشهر،   4 لمدة 

استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر«.

على  أيضًا  المشاركون  »اتفق  كما 

وتعزيز  الثقة،  بناء  خطوات  دعم 

من  الطرفين  بين  المتبادلة  الثقة 

العالقة  القضايا  معالجة  أجل 

حيث  المباشر،  الحوار  خالل  من 

الفلسطيني  الطرفان  سيعمل 

على  نية  بحسن  واإلسرائيلي 

هذا  في  مسؤولياتهما  تحمل 

الصدد«. واتفقت األطراف الخمسة، 

الفلسطينية  والسلطة  إسرائيل 

المتحدة،  والواليات  ومصر  واألردن 

وفق  االجتماعات  مواصلة  »على 

هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم 

اتفق  ما  على  والبناء  اإليجابي، 

عملية  إلى  الوصول  لناحية  عليه 

إلى  تقود  شمولية  أكثر  سياسية 

والدائم«،  العادل  السالم  تحقيق 

بحسب المصدر نفسه.

في  مجددا  االجتماع  على  و»اتفقوا 

جمهورية  في  الشيخ  شرم  مدينة 

آذار/   مارس  العربية في شهر  مصر 

المذكورة  المقبل لتحقيق األهداف 

»األردن  إن  البيان  وقال  أعاله«. 

تعتبر  المتحدة  والواليات  ومصر 

إيجابيا  تقدما  التفاهمات  هذه 

بين  العالقات  تفعيل  إعادة  نحو 

الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 

على  بالمساعدة  وتلتزم  وتعميقها، 

تقتضيه  ما  وفق  تنفيذها  تيسير 

الحاجة«.

»أهمية  الخمسة  األطراف  كما أكد 

التاريخي  الوضع  على  الحفاظ 

في  المقدسة  األماكن  في  القائم 

تغيير،  بدون  وعماًل  قواًل  القدس 

على  الصدد  هذا  في  وشددوا 

األردني  الهاشمية/   الدور  الوصاية 

الخاص«.

رئيس  بين  العقبة  اجتماع  وعقد 

الفلسطيني  االستخبارات  جهاز 

األمن  جهاز  ورئيس  فرج  ماجد 

بيت(  )شين  اإلسرائيلي  الداخلي 

رونين بار، بحسب مصادر مطلعة.

إسرائيلي  حكومي  مسؤول  وقال 

برس  فرانس  لوكالة  القدس  في 

الوفد  إن  هويته  كشف  عدم  طالبا 

مستشار  كذلك  ضم  اإلسرائيلي 

األمن القومي تساحي هانغبي.

مسؤولين  بحضور  االجتماع  وعقد 

وكذلك  ومصر،  األردن  من  أمنيين 

للشؤون  األبيض  البيت  منسق 

وشمال  األوسط  للشرق  األمنية 

أفريقيا بريت ماكغورك.

من جهته أكد العاهل األردني الملك 

تكثيف  أهمية  الثاني،  عبدالله 

وخفض  التهدئة  نحو  الدفع  جهود 

الفلسطينية  باألراضي  التصعيد 

أحادية  إجراءات  أية  وإيقاف 

الجانب من شأنها زعزعة االستقرار 

وتقويض فرص تحقيق السالم.

عقده  الذي  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 

نائب  ماكغورك  بريت  مع  أمس 

مساعد الرئيس األميركي ومنسق 

األوسط  للشرق  األبيض  البيت 

األردن  يزور  الذي  إفريقيا  وشمال 

حاليا.

وشدد العاهل األردني، على ضرورة 

بين  المفاوضات  إطالق  »إعادة 

واإلسرائيليين  الفلسطينيين 

والشامل،  العادل  السالم  لتحقيق 

بما  الدولتين،  حل  أساس  على 

الفلسطينية  الدولة  قيام  يضمن 

والقابلة  السيادة  ذات  المستقلة، 

من  الرابع  خطوط  على  للحياة، 

القدس  وعاصمتها   1967 عام  يونيو 

الشرقية«.

متصل  سياق  في  وأكد   

األردن بذل الجهود لحماية  مواصلة 

بالقدس  المقدسة  األماكن 

الوصاية  منطلق  من  الشريف، 

الهاشمية عليها.

آخر  إلى  الجانبان  تطرق  كما 

والدولية  اإلقليمية  المستجدات 

آليات  تعزيز  بحث  إلى  باإلضافة 

بين  االستراتيجية  الشراكة 

األردن والواليات المتحدة، ومواصلة 

ذات  القضايا  حيال  التنسيق 

االهتمام المشترك.

الخارجية  وزارة  وكانت   

من  حذرت  قد  الفلسطينية 

المستوطنين  اعتداءات  مخاطر 

المنظمة  وهجماتهم  اإلسرائيليين 

الفلسطينيين  المواطنين  ضد 

مطالبة  ومقدساتهم،  وأرضهم 

وقف  بضرورة  الدولي  المجتمع 

الشعب  وحماية  الجرائم  هذه 

الفلسطيني.

 وأدانت الخارجية في بيان صحفي 

االحتالل  سلطات  استيالء  أمس، 

بلدة  في  فلسطينية  أراٍض  على 

المستوطنات  لتوسيع  العوجا 

الضفة  في  العشوائية  والبؤر 

الغربية المحتلة.

الجرائم  هذه  أن  وأكدت   

من  جزءا  تمثل  االستيطانية 

الصامت  التدريجي  الضم  عمليات 

للضفة الغربية المحتلة، وتقويضا 

الدولة  تجسيد  لفرصة  ممنهجا 

الفلسطينية على األرض بعاصمتها 

في  خاصة  الشرقية،  القدس 

اإلسرائيلية  الحكومة  إقدام  ظل 

آالف  بناء  على  المتطرفة  اليمينية 

الوحدات االستيطانية الجديدة.

الخارجية  وزارة  وطالبت   

وقف  بضرورة  الفلسطينية 

أحادية  اإلسرائيلية  اإلجراءات 

وفي  القانونية  وغير  الجانب 

واجتياحات  االستيطان  مقدمتها 

يرافقها  وما  الفلسطينية،  المناطق 

من عمليات قتل خارج القانون.

{ االتفاق على خفض التوتر بين الجانبين

البيان الختامي: الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس دون تغيير

مقتل إسرائيليين اثنين
 في إطالق نار شمالي الضفة

»التعاون اإلسالمي« اجتماع استثنائي لـ

قتل  األناضول-  القدس- 

النار  إطالق  بعد  أمس،  إسرائيليان، 

قرب  يستقالنها  كانا  سيارة  على 

الغربية،  الضفة  بلدة حوارة شمالي 

بحسب إعالم عبري.

نقال  الرسمية،  البث  هيئة  وقالت 

إسرائيليين  إن  اإلسعاف  هيئة  عن 

لقي  عمرهما  من  العشرينات  في 

بإصابتهما  متأثرين  مصرعهما 

النار على  بجروح خطيرة بعد إطالق 

سيارتهما قرب بلدة حوارة.

اإلسرائيلي  الجيش  قال  جانبه،  من 

وصل  العملية  منفذي  إن  بيان  في 

عينابوس  مفرق  إلى  بسيارته 

سيارة  على  النار  وأطلقا  بحوارة، 

إسرائيلية مارة.

»حماس«،  حركة  قالت  بدورها،   

»الرد  إطار  في  تأتي  العملية  هذه  إن 

الطبيعي على جرائم االحتالل«.

أن  لالحتالل  رسالة  »هذه   : وأضافت 

رد  على  قادر  الفلسطيني  الشعب 

العدوان«.

الجهاد  حركة  قالت  جانبها،  من 

»رد  العملية  هذه  إن  اإلسالمي، 

طبيعي ومشروع على جرائم االحتالل 

المتصاعدة بحق الشعب«.

العملية  هذه  »تبعث  وأضافت: 

األمني  العقبة  الجتماع  قوية  رسالة 

حجم  رغم  حاضرة  مقاومتنا  أن 

المؤامرة«.

التنفيذية  اللجنة  تعقد  جدة-قنا- 

اليوم  اإلسالمي  التعاون  لمنظمة 

بشأن  استثنائًيا  اجتماًعا  »اإلثنين« 

اإلسرائيلي  العدوان  وتيرة  تصاعد 

على الشعب الفلسطيني.

لها،  بيان  في  المنظمة  وذكرت 

مفتوح  سيكون  الذي  االجتماع  أن 

تصاعد  بشأن  سيعقد  العضوية 

سيما  وال  اإلسرائيلي  العدوان  وتيرة 

بالضفة  »نابلس«  بمدينة  حدث  ما 

عنه  نتج  والذي  المحتلة  الغربية 

عشرات  وسقوط  شهيدا   11 ارتقاء 

الجرحى.

إطار  في  يأتي  االجتماع  بأن  وأفادت 

للتحرك  والجهود  المواقف  تنسيق 

الدولي من أجل تحمل  المجتمع  مع 

لهذه  حد  وضع  تجاه  مسؤولياته 

المتواصلة،  اإلسرائيلية  الجرائم 

والتأكيد على ضرورة توفير الحماية 

الدولية الالزمة للشعب الفلسطيني.

{ مقتل إسرائيليين قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية

إيطاليا.. عشرات القتلى 
في غرق قارب مهاجرين

روما- األناضول- ارتفعت حصيلة ضحايا 

ساحل  قبالة  مهاجرين  يقل  قارب  غرق 

 43 إلى  إيطاليا  جنوبي  كاالبريا  مدينة 

قتيال، بحسب السلطات المحلية.

بيان،  في  اإليطالي،  السواحل  خفر  وأعلن 

آخرين   80 ونجاة  مهاجرا،   43 مصرع 

إن  السلطات  وتقول  السفينة.  غرق  من 

ألن  لالرتفاع  مرشحة  الوفيات  »حصيلة 

القارب كان يقل نحو 200 شخص«.

التليفزيون  نقل  أمس،  سابق  وقت  وفي 

الحاكم  مكتب  عن  اإليطالي  الحكومي 

المحلي قوله إنه تم انتشال 33 جثة، فيما 

تم إنقاذ 58 شخصا.

وقال رجال اإلنقاذ إنه »تم العثور على معظم 

شواطئ  إلى  المياه  جرفتها  وقد  الجثث 

تم  بينما  كروتوني،  مقاطعة  في  منتجع 

األخرى  الجثث  من  قليل  عدد  انتشال 

التي  السفينة،  وتحطمت  المياه«.  من 

كانت تقل مهاجرين من إيران وباكستان 

أمواج  وسط  الصخور  أمام  وأفغانستان، 

هائجة، بحسب تقارير إخبارية إيطالية.

قيام  من  فقط  أيام  بعد  المأساة  وتأتي 

وزراء  رئيسة  بقيادة  اليمينية  الحكومة 

قانون  بإقرار  ميلوني  جيورجيا  إيطاليا 

جديد مثير للجدل بشأن إنقاذ المهاجرين 

في البرلمان.

حكومة  اقترحته  الذي  الجديد  والقانون 

القيام  على  اإلغاثة  سفن  يجبر  ميلوني 

مرة،  كل  في  فقط  واحدة  إنقاذ  بمحاولة 

بزيادة  يهدد  إنه  منتقدوه  يقول  ما  وهو 

األبيض  البحر  وسط  الغرق  حاالت  عدد 

المتوسط.

زيلينسكي يلتقي وزير 
الخارجية السعودي

كييف-قنا- التقى الرئيس 

األوكراني فالديمير زيلينسكي 

أمس، األمير فيصل بن فرحان بن 

عبدالله وزير الخارجية السعودي 

الذي يزور العاصمة كييف حاليا. 

وذكرت وكالة األنباء السعودية أن 

الجانبين استعرضا خالل اللقاء 

العالقات الثنائية بين البلدين وفرص 

تطويرها، باإلضافة إلى بحث عدد 

من القضايا والمستجدات اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك.  

وأكد وزير الخارجية السعودي 

حرص بالده ودعمها لجميع الجهود 

الدولية الرامية لحل األزمة األوكرانية 

- الروسية سياسيًا، ومواصلة جهودها 

لإلسهام في تخفيف اآلثار اإلنسانية 

الناجمة عنها.

ليبيا.. إلغاء جلسة »األعلى للدولة«
 للتصويت على التعديل الدستوري

النصاب  اكتمال  عدم  أدى  األناضول-  طرابلس- 

األعلى  للمجلس  جلسة  إلغاء  إلى  القانوني 

للتصويت  أمس  مقررة  كانت  ليبيا  في  للدولة 

قبل  النواب  مجلس  أجراه  دستوري  تعديل  على 

انتظارها  طال  انتخابات  لتنظيم  تمهيدا  أيام 

في  عضو  بحسب  البالد،  في  الراهنة  األزمة  لحل 

المجلس األعلى. وفي حين لم تصدر من المجلس 

 13:30 الساعة  حتى  الجلسة  مصير  بشأن  إفادة 

بتوقيت غرينتش، قال عضو في المجلس، طلب 

عدم نشر اسمه، لألناضول إن النصاب لم يتحقق 

التصويت  فيها  سيتم  كان  التي  أمس  جلسة  في 

على التعديل الدستوري.

َمن  عدد  بشأن  دقيقة  معلومة  المصدر  يملك  ولم 

لعقدها  المطلوب  النصاب  لكن  الجلسة،  حضروا 

هو نصف العدد اإلجمالي زائد واحد، أي 101 نائب.

ُيحدد  ولم  الجلسة  إلغاء  تم  أنه  المصدر  وأضاف 

موعد آخر لعقدها في ظل انقسام داخل المجلس 

على  النواب  مجلس  إلقدام  ومعارض  مؤيد  بين 

مع  التنسيق  دون  من  الدستوري  اإلعالن  تعديل 

المجلس األعلى.

بعد  وضع  مؤقت  دستور  هو  الدستوري  واإلعالن 

اإلطاحة بنظام حكم معمر القذافي )2011-1969(.

)من  عضوا   54 أعلن  أمس،  مشترك  بيان  وعبر 

للتعديل  رفضهم  األعلى  المجلس  في   )200 أصل 

في  ونشره  النواب  مجلس  أجراه  الذي  الدستوري 

استباقية«  أحادية  »خطوة  في  الرسمية  الجريدة 

تنتهك التفاهمات الجارية، و»بعيدا عن متطلبات 

األعضاء،  وشدد  البيان.  وفق  التوافقية«،  المرحلة 

مراسل  عليه  اطلع  الذي  البيان  على  الموقعون 

االناضول، على أن التعديل الدستوري »لن يكسب 

قبل  من  إقراره  لعدم  دستورية  مشروعية  أي 

المجلس األعلى للدولة«.

بوتين: هدف الغرب القضاء على روسيا

هجمات جوية على األراضي األوكرانية
األركان  هيئة  رئاسة  أعلنت  األناضول-  كييف- 

 14 لـ  البالد  أراضي  تعرض  األوكرانية،  العامة 

صاروخا و19 هجوما جويا روسيا، السبت.

أن  أمس،  بيان  في  األوكرانية  األركان  وذكرت 

العسكرية  حمالته  كثف  الروسي  الجيش 

وليمان،  كوبيانسك،  جبهات  على  السبت 

وباخموت شرقي البالد.

 71 صد  األوكراني  الجيش  أن  البيان  وأكد 

الجبهات  تلك  على  وجوية(  )برية  روسية  هجمة 

السبت، مع إسقاط 3 طائرات بدون طيار روسية. 

أن  بوتين  فالديمير  الروسي،  الرئيس  وأعلن 

قائال  بالده،  على  القضاء  هو  واحدا  هدفا  للغرب 

الورق«.  على  موثقة  روسيا  لتقسيم  »خططه  إن 

أمس:  بثت  تلفزيونية  مقابلة  في  بوتين  وقال 

»يجب أن يتغير العالم«، وأن روسيا تعارض بناء 

عالم جديد لصالح دولة واحدة فقط هي الواليات 

تعامل  لن  »روسيا  أن  بوتين  وأضاف  المتحدة. 

الواليات  تعتمدها  التي  بالطريقة  األخرى  الدول 

المتحدة«، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

الحسبان  في  تأخذ  أن  روسيا  »على  أنه  وأكد 

المتحدة  الواليات  لدى  المتوفرة  النووية  القدرات 

وجميع دول الناتو األخرى، في الوقت الذي يعتبر 

الحلف إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا هدفا 

إلعادة  »مضطرة  بالده  أن  وأوضح  له«.  رئيسيا 

وفرنسا  بريطانيا  إمكانات  موضوع  مناقشة 

النووية«، وأنها ال تعارض مشاركة دول الناتو في 

مناقشة وبحث معاهدة ستارت.

التلفزيونية  المقابلة  في  الروسي  الرئيس  وأكد 

»نحن بحاجة إلى ضمان أمن روسيا واستقرارها 

شحنات  الناتو  »تقديم  إن  وقال  االستراتيجي«. 

في  مشاركة  يعتبر  أوكرانيا  إلى  األسلحة  من 

هذه  مقابل  أمواال  يتلقى  ال  الغرب  ألن  الصراع، 

األسلحة«.
{ الهجمات الروسية تتواصل على أوكرانيا



آراء وقضايا

آراء وقضايا

ظن العدو أن أحدًا لن يستجيب لنداء 

قادة كتيبة »عرين األسود«، وسيبح 

صوتها وسيذهب أدراج الرياح نداؤها، 

ولن يصغي إلى دعوتها أحد، وستخيب 

آمالها وستمنى بالفشل، وستصاب 

باإلحباط، وستشعر أنها وحدها وال يوجد 

من يؤيدها ويقف معها ويساندها، وظنوا 

أن قادة العرين مخدوعون بشعبهم وغير 

عالمين به، فهو مشغوٌل عنهم ال يصغي 

إليهم، ومهموٌم بنفسه وال يهتم بهم، ولهذا 

فإن صرختهم ستكون في واٍد ولن يسمع 

لها صدى، وسينتصف الليل ويبزغ نور 

الصباح ويستقظ قادة عرين األسود 

ليجدوا أنفسهم وحدهم ال ناصر لهم، 

ضعفاء ال من يساندهم، وغرباء ال من 

يؤيدهم.

يكذب العدو على نفسه كثيرًا ويخدع 

غيره دائمًا عندما يظن ويشيع أن 

المقاومة شرذمٌة قليلون، وأنهم غرباء 

منبوذون، وأنهم معزولون مكروهون، 

وأنهم ال يعبرون عن رأي الشعب وال عن 

توجهاته، فجاءت نتائج دعوة عرين 

األسود لتلطمه على وجهه، وتهزأ بهم 

وتضحك عليهم، فقد خرج الفلسطينيون 

ومعهم جموٌع حاشدٌة من العرب في كل 

مكان، استجابًة ألمرهم وبرًا لقسمهم، 

وتأييدًا لعملهم، وتأكيدًا على نهجهم، 

وشهدت شوارع فلسطين كلها، التي 

أصبح منتصف ليلها فجرًا أبلجًا وزحفًا 

ممدًا، على أن المقاومة هي خيار الشعب 

ومنهجه، وأنه بها يتمسك وعليها يصر 

حتى يحقق أهدافه بتحرير أرضه 

واستعادة وطنه.

مسيرات التكبير وشعارات التأييد لم 

تكن في غزة ومدن ومخيمات القدس 

والضفة الغربية فقط، بل عمت 

المسيرات أرضنا الفلسطينية في حيفا 

ويافا واللد والرملة، وشملت مدن وبلدات 

المثلث وغيرها، فضاًل عن مخيمات 

الشتات وبلدان اللجوء، التي صدحت 

إلى جانب مسيراتها الجوالة مساجُدها 

مهللًة مكبرًة مؤيدًة ألهلنا في نابلس، 

ولكتيبة عرين األسود وكل كتائب 

فلسطين التي غدت تشملها وتنتشر 

فيها على اتساعها، وأصبحت تتضامن 

مع بعضها، وتتظافر جهودها وتتناسق، 

وتتسابق وتتنافس، وتحاكي بعضها 

المختلفة. وتقلد أساليبها 

الفلسطينية الغفيرة  الحشود الشعبية 

التي جابت الشوارع في الوطن والشتات، 

خير دليٍل وأكبر برهاٍن على أنها مع 

خيار المقاومة، وأنها مع مقاتلي عرين 

األسود في صمودهم وثباتهم، وأنها مع 

نابلس تؤيدها وتتضامن معها، ولن 

تتركها وحدها ولن تتخلى عنها، وهو 

نفس الموقف الذي اتخذته مع جنين 

ومخيمها، ومع القدس وأحيائها، ومع 

األقصى وبواباته، فالشعب الفلسطيني 

بات صفًا واحدًا وجبهًة متماسكة ضد 

العدو الصهيوني، ولن يسمح له بالتفرد 

في جزٍء منه، وتصنيف فئاته أو مناطقه 

وفق هواه ومصالحه.

الشعب الفلسطيني مع مجموعة »عرين 

األسود«، ومع كتائب جنين وجبع وقباطية 

وغيرها، ألن هذه الكتائب وأعضاءها 

استطاعت أن ترسم صورًة مشرقًة زاهيًة 

عن الشعب الفلسطيني، وأبرزت نضاله 

في أروع صوره، وخاضت مقاومته في أجلى 

معاركها، فأصبحت في مسيرة المقاومة 

الفلسطينية رقمًا صعبًا يصعب تجاوزه، 

وصفحًة ناصعًة يصعب إنكارها، وشكلت 

في حياته حالًة استثنائية يعتز بها 

الفلسطينيون ويؤمنون بها، فقد تمردت 

على االحتالل وسياساته، وانتصرت على 

إجراءاته وتحدياته، ونالت منه وأوجعته، 

ونجحت في ترجمة شعار وحدة الساحات 

إلى واقٍع حقيقي وممارسة فعلية. 

استجابة الشعب الفلسطيني لدعوة 

عرين األسود بالخروج في مسيراٍت 

شعبية، والتكبير بصورٍة جماعية، 

تأكيٌد عملي على اعتماد كل أشكال 

المقاومة الخشنة والناعمة، العسكرية 

والشعبية، والرمزية والسلمية، طالما 

أنها تعبر عن رفض االحتالل وتغيظه، 

وتستنكره وتفضحه، فالتكبير الجماعي 

في المساجد الشوارع وعلى شرفات 

المنازل وأسطح المباني، ودق األجراس 

في الكنائس، ورفع األعالم الفلسطينية 

وتأدية التحية لها، والصمت العام 

والتوقفات المرورية المشتركة في توقيٍت 

واحٍد لدقيقٍة أو أكثر، واإلضرابات العامة 

والمسيرات والعصيان المدني، والصور 

واللوحات الجدرانية والمؤتمرات اإلعالمية، 

كلها وغيرها أشكاٌل نضالية ووسائل 

مقاومة تغيظ العدو وتزعجه، ينبغي أن 

نسلكها ونعتمدها، وأال نتخلى عنها ونهملها.

الحمد لله أن الشعب الفلسطيني 

ا بالمقاومة وكانا 
َّ

واألمة العربية قد َبر

وفيين لها وصادقين معها، ووقفا معها 

وبيضا وجهها، ولم يخذالها أمام عدوها، 

ولم يتخليا عنها في محنتها، بل هتفا 

باسمها، ورفعا صور شهدائها، وأقسما 

بالله عز وجل أن ينصروا المقاومة وأن 

يتمسكوا بها سبياًل للتحرير، ووسيلًة 

للنضال، ورفعوا رؤوسهم عاليًا بالكتائب 

الوطنية التي قاتلت باسمهم وضحت 

من أجلهم، وتحدت العدو وصرخت في 

وجهه »إن المقاومة باتت تمتلك درعًا 

وسيفًا«، فحمى الله سيف المقاومة، 

وجرده مسلواًل بيد رجاله، وجعله بتارًا 

في معركة التحرير، حادًا على العدو 

صارمًا في مواجهته، يحز رأس من يحتل 

أرضنا، أو يتآمر على حقوق شعبنا.

أسبوع حافل مرت به ليبيا شهد حراكا حيويا وتفاعالت كبيرة 

على المسارين، الداخلي والخارجي، غير أن آثار هذا الحراك 

وتلك التفاعالت ما تزال غير معلومة ونتائجهما ما تزال في كفة 

االحتماالت.

على المسار السياسي الداخلي كان إصدار مجلس النواب 

التعديل الثالث عشر على اإلعالن الدستوري أهم حدث هذا 

األسبوع، والتعديل المشار إليه بالنسبة لمجلس النواب 

ينهي الجدل والنزاع حول القاعدة الدستورية، ذلك أن التعديل 

تضمن الشكل الجديد لنظام الحكم والذي تتكون فيه السلطة 

التشريعية من غرفتين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، 

والتنفيذية لرئيس يتمتع بسلطات كبيرة منها تعيين رئيس 

الوزراء واعتماد حكومته.

الجديد أيضا في التعديل الدستوري الثالث عشر أنه لم يتطرق 

للمسائل األساسية محدل النزاع، وهي أهلية وشروط الترشح 

لمنصب الرئيس ولعضوية مجلس األمة )النواب والشيوخ(، 

خاصة مزدوجي الجنسية والعسكريين، وترحيلها إلى القوانين 

التي تنظم العملية االنتخابية.

شريك مجلس النواب في رسم مالمح االنتقال عبر التوافق على 

القاعدة الدستورية، وهو المجلس األعلى للدولة، منقسم على 

نفسه بخصوص التعديل الدستوري، فالمفترض أن التعديل 

يقع عبر تفاهمات بين لجنتين من المجلسين، وهذا ما لم 

يتأكد للفوضى التي أحاطت بالحوار والتفاوض بينهما، ومن 

المفترض أن ال يصدر التعديل على اإلعالن الدستوري حتى تتم 

موافقة المجلس األعلى للدولة، ما وقع أن مجلس النواب أصدر 

التعديل بل وتم نشره في الجريدة الرسمية.

ما وقع على الساحة الداخلية هو شديد الصلة بالتفاعالت 

والحراك على الساحة الخارجية، حيث البعثة واألطراف الدولية 

المعنية بالنزاع الليبي، والجديد على هذا المسار هو الوثيقة 

التي سربت على أنها رؤية البعثة والدول الغربية الفاعلة 

لتسوية النزاع الليبي الراهن. وتضمنت الوثيقة توجها رئيسيا 

وخيارات بدايلة، الخيار الرئيسي هو ما يمثل اتفاقا مع التعديل 

الدستوري الذي أصدره مجلس النواب، بمعنى إجراء انتخابات 

رئاسية وبرلمانية، لكن بعيدا عن مجلس النواب واألعلى 

للدولة، وإنما عبر لجنة فنية تضم قضاة تتشكل بمرسوم 

يصدره المجلس الرئاسي تكون مهمتها وضع األساس القانوني 

لالنتخابات، وذلك في إطار خريطة طريق تطلقها البعثة األممية 

تحدد موعدا لالنتخابات قبل نهاية العام الحالي وتشتمل على 

مقاربة اللجنة الفنية والمرسوم الرئاسي.

الخيارات البديلة في حال تعثر االتجاه الرئيسي إما االقتصار على 

إجراء انتخابات برلمانية، باعتبار أن الجدل كل الجدل حول 

االنتخابات الرئاسية واشتراطات الترشح لها، وألن جبهة عريضة 

ترفض االقتصار على االنتخابات البرلمانية منفردة، فإن الخيار 

البديل الثاني يدعو إلى االستفتاء على مسودة الدستور التي 

أعدتها هيئة وضع الدستور بالتزامن مع انتخاب الرئيس.
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بعد النجاح الباهر الذي حققته 

النسخة الثانية من »منتدى 

قطر االقتصادي« بالتعاون مع 

بلومبيرغ، التي عقدت في شهر 

يونيو من العام الماضي، تستعد 

قطر الستضافة النسخة الثالثة 

في مايو المقبل، حيث من 

المنتظر أن تتناول التحديات 

العالمية المهمة، والتي تؤثر 

على المجتمعات واالقتصادات 

في جميع أنحاء العالم، بغرض 

تعزيز الترابط كمجتمع دولي، 

عبر التركيز على النمو العالمي 

للتأسيس لخارطة طريق جديدة 

للنمو العالمي في بيئة مفعمة 

بالتحديات.

إن انعقاد النسخة الثالثة في 

قطر، قلب الشرق األوسط، لسوف 

يسمح بربط قادة الفكر وصناع 

القرار من المجتمعات المختلفة 

للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق 

عالميا من أجل مستقبل آمن 

ومستدام للجميع، مع مشاركة 

مجموعة كبيرة من األكاديميين 

ورؤساء الحكومات لتسليط الضوء 

على االبتكارات الضرورية لدفع 

عجلة االقتصاد العالمي.

لقد جمعت النسخة الثانية 

من المنتدى، التي عقدت في 

شهر يونيو من العام الماضي، 

حوالي »1000« مشارك من رؤساء 

تنفيذيين ورواد أعمال ملهمين 

وقادة أعمال مبتكرين وغيرهم، 

من أجل صياغة حوار بناء 

إليجاد الحلول لبعض من أشد 

التحديات العالمية إلحاحا، 

على غرار أزمة سالسل التوريد 

المستمرة، والتباين بين وظائف 

المستقبل والقدرات الحالية 

للقوى العاملة، في ظل عالم ما 

بعد جائحة كوفيد 19.

سوف ترسم النسخة الثالثة 

من منتدى قطر االقتصادي مسار 

المراحل المستقبلية للنمو 

االقتصادي العالمي، من خالل 

البناء على المنجز والنجاحات 

السابقة، والزخم الناتج عن 

االنضمام إلى حوار عالمي ساهمنا 

في تحديد هيكليته، وهي فرصة 

لالسترشاد بآراء نخبة من 

الشخصيات في سبيل عالم 

أفضل للجميع.

تعزيز
الترابط والنمو

حراك وتفاعالت المشهد الليبي

السنوسي بسيكري
كاتب ليبي

ماذا ينتظر 
البشرية؟

تتطّور صورة المخاطر التي تواجه العالم 

باستمرار، إذ نشر أخيرًا المنتدى االقتصادي 

العالمي )WEF( إصداره الثامن عشر من 

تقرير المخاطر العالمية 2023 الذي يسعى 

من خالله لتقديم نتائج أحدث مسح لتصور 

المخاطر العالمية )GRPS(، كما حّددها 

الخبراء وصّناع القرار، وجرى تجميعها في 

خمس فئات عامة: االقتصادية والبيئية 

والجيوسياسية والمجتمعية والتكنولوجية.

ويحّلل هذا التقرير الذي نشره المنتدى 

بالتعاون مع »مارش ماكلينان« و»مجموعة 

 Marsh McLennan and( »زيورخ للتأمين

Zurich Insurance Group( المخاطر 
الشديدة الناشئة حديثًا والمتغيرة 

بسرعة، المحتمل أن يواجهها العالم على 

مدى السنوات العشر المقبلة، وكيف 

سيؤّدي اتساع الشقوق الجيوسياسية 

واالقتصادية والمجتمعية إلى إثارة األزمات 

المقبلة وتفاقمها؛ وذلك باالعتماد على آراء 

حوالي 1200 خبير وصانع سياسات عالمي 

في األوساط األكاديمية واألعمال التجارية، 

والحكومية، والمجتمع الدولي، والمجتمع 

المدني، يرون أنه على خلفية التداعيات 

الصحية واالقتصادية المستمّرة لوباء 

كوفيد - 19 والحرب الروسية األوكرانية، 

يواجه العالم مخاطر تبدو جديدة تمامًا 

ومألوفة بشكل مخيف، وفي مقدمتها الطاقة 

والغذاء والتضّخم وأزمة التكلفة اإلجمالية 

للمعيشة، التي يتوقعون أن تزداد على مدى 

العامين المقبلين، بينما تظل أزمة تكلفة 

المعيشة هي التهديد األول، تليها الكوارث 

الطبيعية وحرب التجارة والتكنولوجيا.

بالتعّمق في قراءة التقرير، يّتضح أنه 

على مدى العشرية المقبلة، ُينظر إلى 

التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف 

معه، مع فقدان التنوع البيولوجي وانهيار 

النظام البيئي، واحد من أسرع المخاطر 

العالمية وأكثرها تدهورًا تأسيساً على أن 

المواجهة الجيو-اقتصادية، وتآكل التماسك 

االجتماعي واالستقطاب المجتمعي، وانتشار 

الجريمة اإللكترونية وانعدام األمن السيبراني، 

والهجرة غير الطوعية على نطاق واسع، كلها 

تبرز في أهم أو على رأس هرم العشرة مخاطر 

المقبلة على البشرية في هذا العقد.

خالد وليد محمود

كاتب وباحث

من قريب

العربي الجديد

مسيرات التكبير الفلسطينية

د. مصطفى يوسف اللداوي
كاتب عربي

الحشود الشعبية 
الغفيرة التي 

جابت الشوارع 
خير دليٍل وأكبر 
برهاٍن على أنها 

مع خيار المقاومة

 رأي $

 - tabaria@googlegroups.com
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إدميلسون.. يغادر قبل المباراة
اختار األرجنتيني هيرنان كريسبو، أن يبدأ اللقاء بالعبه البلجيكي 

إدميلسون جونيور منذ الدقائق األولى من عمر المباراة، لكن سرعان 

الكاحل،  في  بألم  شعوره  بعد  به  المجازفة  يمكن  ال  أنه  الحظ  ما 

ليقوم بتغييره بالالعب اسماعيل محمد.

اليسرى  الجهة  على  تحركاته  خاصة  إلدميلسون  الدحيل  وافتقد 

التي تقلق المدافعين، وتسديداته، فغيابه عن تشكيلة الفريق في 

لقاء أمس كان مؤثرًا.

انهار أمام الهالل.. وسقط بـ »سباعية«

الدحيل يودع بـ »فضيحة تاريخية«

دوري  في  الدحيل  مغامرة  الهالل  أنهى 

بنتيجة  عليه  بالتفوق  آسيا،  أبطال 

ثقيلة 7 /  0، في الدور نصف النهائي من 

التي  المباراة  خالل  آسيا،  أبطال  دوري 

ليضرب  الثمامة،  استاد  على  أقيمت 

موعدًا مع أوراوا الياباني في النهائي.

أوديون  من:  كل  الهالل  سباعية  وسجل 

الدقائق  في  هاتريك  سوبر  إيجالو 

في  هدفين  وماريجا   )62  ،48  ،10  ،2(

سجله  وهدف    /)27  ،14( الدقيقتين 

.38 سالم الدوسري في الدقيقة 

السعودي،  الهالل  بداية قوية من جانب 

مبكر  هدف  تسجيل  من  تمكن  الذي 

أوديون  هدافه  بواسطة  المباراة،  في 

الدحيل  دفاع  في  خطأ  بعد  إيجالو، 

إليجالو  مرر  الذي  كنو  محمد  استغله 

.2 ليسجل الهدف األول في الدقيقة 

حسابات  أربك  المبكر  األول  الهدف 

أن  ماريجا  استطاع  حيث  الدحيل، 

الدقيقة  في  الثاني  الهدف  يضيف 

منطقة  في  توغله  بعد  الخامسة، 

زكريا  صالح  وجدت  كرة  وسدد  الجزاء 

المناسب. المكان  في 

سدد  عندما  سريعا،  الدحيل  رد  وجاء 

لويز مارتن كرة قوية علت العارضة في 

السابعة. الدقيقة 

مدافعي  جانب  من  األخطاء  وتواصلت 

العبو  كثيرًا  فيها  استثمر  الدحيل، 

في  الثاني  الهدف  إلضافة  الهالل، 

الهدف  مسجل  طريق  عن   10 الدقيقة 

هذه  تلقى  الذي  إيجالو،  أوديون  األول 

ميشايل  من  الحاسمة  التمريرة  المرة 

ديلجادو.

الدحيل  يبحث  كان  الذي  الوقت  وفي 

لم  التقليص،  هدف  تسجيل  عن 

عن  للدفاع  للخلف  الهالل  يتراجع 

نحو  اندفاعه  واصل  بل  منطقته، 

ودفع  أخرى،  أهداف  عن  بحثا  الهجوم 

العبي الدحيل إلى ارتكاب األخطاء مثل 

الدقيقة  لتأتي  هدفين  أول  في  حدث  ما 

ماريجا  موسى  فيها  تمكن  التي  الـ14 

بعد  للهالل،  الثالث  الهدف  تسجيل  من 

عرضية تلقاها من من سالم الدوسري.

وحاول بعدها الدحيل ان يمسك بالكرة 

بعد  الثقة  العبوه  يستعيد  حتى  أكثر، 

3 أهداف. تلقي 

من   22 الدقيقة  في  علي  المعز  وكاد 

بمقصية  لفريقه  األول  الهدف  تسجيل 

عبدالله  الهالل  مرمى  حارس  وجدت 

المناسب. المكان  في  المعيوف 

الدقيقة  في  خطأ  زكريا  صالح  وارتكب 

الرابع. الهدف  فريقه  يكلف  كاد   ،24
من  األخطاء  ارتكاب  مشهد  واكتمل 

خاصة  الدحيل،  مدافعي  جانب 

الذي  فرنانديز  فيديريكو  األرجنتيني 

استغله   ،27 الدقيقة  في  التسلل  كسر 

الرابع  الهدف  لتسجيل  ماريجا  موسى 

وسط  المباراة  في  له  والثاني  للهالل، 

الدحيل. انهيار كبير من العبي 

الهجومية  الهالل  محاوالت  واستمرت 

الخامس  هدفه  عن  يبحث  كان  الذي 

الدوسري  لسالم  وسنحت  المباراة،  في 

بعد   33 الدقيقة  في  تسجيله  فرصته 

عن  بقليل  كرته  ومرت  مرتدة،  هجمة 

الدحيل  مرمى  لحارس  األيسر  القائم 

صالح زكريا.

الهدف  الدوسري  سالم  وسجل 

واألول   ،38 الدقيقة  في  للهالل  الخامس 

له في المباراة.

السادس  الهدف  المباراة  حكم  وألغى 

الدقيقة  في  للهالل  ماريجا  سجله  الذي 

التسلل. بداعي   43
الهالل  بتقدم  األول  الشوط  لينتهي 

نظيفة. بخماسية 

الثاني،  في  األول  الشوط  سيناريو  تكرر 

في  مبكرا  هدفا  الهالل  سجل  حيث 

وهو  ايجالو  بواسطة   ،48 الدقيقة 

والثالث  المباراة،  في  لفريقه  السادس 

له في المباراة.

هدفه  ليضيف  الالعب  نفس  وعاد 

في  لفريقه  والسابع  المباراة  في  الرابع 

.62 الدقيقة 

صفوف  عن  المحاوالت  بعدها  وغابت 

الذي استسلم مبكرا في مباراة  الدحيل 

الفرص  يصنع  الهالل  وترك  أمس، 

بخسارة  اللقاء  لينتهي  ويسجل.. 

الهالل. 7/ 0 وتأهل  الدحيل بنتيجة 

كريسبو :  كتب         وحيد بوسيوف

خبرتنا صنعت الفارقمنافسنا أقوى منا

أكد األرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب الدحيل، أن 

الهالل كان أقوى منهم، في مباراة أمس، التي أقصي فيها 

من الدور نصف النهائي، بنتيجة 7/ 0.

تلعب  عندما  الصحفي:  المؤتمر  في  كريسبو  وقال 

نفس  وفي  نجومًا،  يملك  الهالل،  مثل  كبير  فريق  أمام 

في  كبير  الفارق  مهمة،  لعناصر  افتقد  فريقنا  الوقت 

الهالل تجاوز فالمنجو  أن  المستوى. وأضاف: ال ننسى 

أهداف   3 سجل  وكما  األندية،  مونديال  في  البرازيلي 

البطولة عدة  الهالل فاز بهذه  أن  أمام ريال مدريد، وكما 

أما  النهائية،  األدوار  في  التواجد  على  ومتعود  مرات 

فريقي فوصل ألول مرة لهذا الدور.

وتابع: الهالل أفضل منا هذه حقيقة، التاريخ من يقول 

ورغم  السهل مجاراة فريق قوي مثله،  ذلك، وليس من 

صعبا  كان  األمر  لكن  توازننا  استعادة  في  محاوالتنا 

علينا.

وعن األخطاء التي ارتكبها دفاع الفريق، قال: بدأنا 

الموسم بإصابة سيميدو الذي اكتفى بلعب 

التحق  فرنانديز  وفيديريكو  دقائق،   5
الشتوي،  الميركاتو  خالل  بصفوفنا 

أبطال  بدوري  مباريات   3 في  شارك 

صعبا  كان  وهذا  أيام،   6 خالل  آسيا 

عليه، لهذا أنا أشكره على المجهودات 

التي بذلها، وساهم معنا في تأهلنا 

النهائي..  نصف  للدور  التاريخي 

أثرت  اإلصابات  لألسف  وواصل: 

علينا، حتى بالنسبة إلدميلسون 

أن  جاهدا  حاول  الذي  جونيور، 

لحظة  آخر  في  اليوم،  معنا  يكون 

جدا  الصعب  ومن  بتغييره،  قمنا 

تعويضه،  يستطيع  العب  إيجاد 

العكس مع الهالل بإمكانه إيجاد بديل 

أي العب ألنه فريق متكامل.. وأشار إلى 

البطولة،  أنه فخور بما قدمه العبوه في 

والوصول للدور نصف النهائي ليس باألمر 

أمس  مباراة  من  البناء  وسيحاولون  السهل، 

للتعلم من األخطاء.

السعودي، عن سعادته  الهالل  رامون دياز مدرب  أعرب 

القطري،  الدحيل  على  فريقه،  حققه  الذي  بالتأهل 

لنهائي دوري أبطال أسيا.

تكون  أن  نتوقع  كنا  الصحفي:  المؤتمر  في  دياز  وقال 

البطولة،  هذه  مثل  في  خبرتنا  لكن  صعبة،  المباراة 

فوزنا،  في  ساهم  متتاليتين،  مرتين  اللقب  وتحقيق 

والتركيز كان عاليا.

تعكس  ال  والنتيجة  قوي،  فريق  الدحيل  وأضاف: 

لديها  مباراة  كل  القدم  كرة  هي  فهذه  المباراة،  نتيجة 

كبيرة  كفاءة  لديه  شاب  مدرب  كريسبو  ظروفها، 

لديه  وسيكون  النهائي،  نصف  للدور  وصوله  والدليل 

مستقبل كبير.

وعن مواجهة أوراوا الياباني في النهائي، قال رامون: كان 

اللذين خسرنا  النهائيين  هناك فرق كبير بين ظروف 

أمامهما، حيث كنا نمتلك نقصا على مستوى الالعبين 

المحترفين، وإصابات على مستوى بعض الالعبين.. 

أقوى،  وأصبحنا  محترفون،  العبين   7 حاليا  العكس 

االتحاد  من  أتمنى  أقوى،  بشكل  اللعب  وسنحاول 

اآلسيوي أن يغير قانون عدد الالعبين األجانب، فنحن 

نشارك بـ 5 العبين في الوقت الذي نملك 7.

وتابع: األمر صعب بالنسبة لي في استبعاد العبين في 

قائمة الفريق، فهم يمتلكون إمكانيات كبيرة وبإمكانهم 

تقديم اإلضافة لنا.

رامون دياز:

تشكيلتا الفريقين
مارتن،  لويز  مرمى(،  )حارس  زكريا  صالح  الدحيل: 

كريم  علي،  المعز  جونيور،  ادميلسون  الراوي،  بسام 

تاي  نام  النعيمي،  محمد  أولونجا،  مايكل  بوضيف، 

هي، فيديريكو فرنانديز، يوسف أيمن.

الهالل: عبدالله المعيوف )حارس مرمى(، حمد اليامي، 

عبدالحميد،  سعود  البليهي،  علي  سو،  هيون  جامج 

محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيايل 

ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

فرنانديز.. أداء سيئ

إيجالو : فخور بالسوبر هاتريك

يتحمل دفاع الدحيل مسؤولية الهزيمة الكبيرة 

التي تلقاها الفريق أمام الهالل بنتيجة 7/ 0، 

دوري  بطولة  من  النهائي  نصف  الدور  في 

أقيمت  التي  المباراة  خالل  آسيا،  أبطال 

أمس على استاد الثمامة.

كارثية  أخطاء  الفريق  دفاع  وارتكب 

خاصة  الهالل،  مهاجمو  استثمرها 

فيديريكو  األرجنتيني  للمدافع  بالنسبة 

حيث  سيئ،  بمستوى  ظهر  الذي  فرنانديز 

كسره  بسبب  أهداف   3 األقل  على  يتحمل 

لخط التسلل وخطأه في المراقبة.

يلعبون  مرة  ألول  كأنهم  الدحيل  مدافعو  وظهر 

الفريق  افتقد  حيث  البعض،  بعضهم  مع 

بشكل كبير للظهير األيسر سلطان البريك.

سعادته  إيجالو  أوديون  أبدى 

أبطال  دوري  لنهائي  فريقه  بتأهل 

على  الكبير  فوزهم  بعد  آسيا، 

الدحيل بنتيجة 7 /0.

أفضل  بجائزة  المتوج  إيجالو  وقال 

كبيرة،  مباراة  قدمنا  المباراة:  في  العب 

واستحققنا الوصول للنهائي الهام بالنسبة لنا.

وأشكر  أهداف  أربعة  بتسجيلي  فخور  أنا  وأضاف: 

الفوز  هذا  في  ساهموا  الذين  الالعبين  جميع 

الكبير.

على  البداية  في  التركيز  علينا  يجب  كان  وتابع: 

ذلك  من  واألهم  مبكر،  هدف  وتسجيل  الضغط، 

ضرورة التركيز إلضافة أهداف أخرى، وأن ال نرجع 

للخلف، وهذا ما حدث.
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الدوحة  بطولة  منافسات  اليوم  تنطلق 

دورة  إلى  المؤهلة  الحواجز  لقفز  الدولية 

والتي   »2024 »باريس  األولمبية  األلعاب 

للفروسية  القطري  االتحاد  ينظمها 

لمدة  وتستمر  الحديث،  والخماسي 

يومين على ميدان لونجين الخارجي في 

الشريك  قطر،  مؤسسة  عضو  الشقب، 

الرسمي في تنظيم هذا الحدث.

راشد  بالفرسان  قطر  منتخب  ويشارك 

وحمد  محمد  حسن  وباسم  المري  تويم 

وسعيد  القاضي  ناصر  وحمد  العطية 

استعد  المنتخب  وكان  القاضي،  ناصر 

خالل  من  البطولة  هذه  في  للمشاركة 

أوروبا تحت إشراف  معسكر تدريبي في 

فرسان  شارك  كما  توبس،  ايان  المدرب 

سمو  سيف  بطولة  منافسات  في  قطر 

فبراير  في  أقيمت  التي  المفدى  األمير 

التجاري«  »البنك  بطولة  بجانب  الحالي 

برعاية  الشقب،   - للفروسية  الدولية 

منافساتها  اختتمت  التي  »لونجين« 

أمس األول.

الطبي  الفحص  عملية  أمس  وأجريت 

المنافسات  وقرعة  المشاركة  للخيل 

على  األولى  بجولتين  غدا  تنطلق  التي 

 30 تبلغ  مالية  بجوائز  سم   145 ارتفاع 

سم   160 ارتفاع  على  والثانية  يورو،  ألف 

بجوائز مالية تبلغ 73 ألف يورو، وتختتم 

على  األولى  أيضا  بجولتين  الثالثاء  غدا 

ألف   53 تبلغ  بجوائز  سم   145 ارتفاع 

على  الكبرى  الجائزة  والثانية  يورو، 

إلى  تصل  مالية  بجوائز  سم   155 ارتفاع 

98 ألف يورو.
هذه  منافسات  جميع  أن  إلى  يشار 

مشاركة  وتشهد  نجوم،   4 فئة  البطولة 

قطر  جانب  إلى  وإفريقيا  آسيا  من  دول 

واألردن  والمغرب  )السعودية  وهي 

واإلمارات ومصر وسوريا(.

للبطولة  المنظمة  اللجنة  وأكملت   

الذي  الحدث  الستضافة  استعداداتها 

للفروسية  القطري  االتحاد  ينظمه 

بالشراكة  البطولة  تنظيم  مسؤولية 

»الزبرجد  شركة  وبرعاية  الشقب،  مع 

رسميًا  راعيًا  بوصفها  للمجوهرات« 

البيطرية  العيادة  وكذلك  للبطولة، 

لووم  شركة  تتولى  فيما  بالشقب، 

الرعاية اإلعالمية للبطولة.

اليوم.. انطالق بطولة الدوحة الدولية لقفز الحواجز المؤهلة لـ»2024«

»أولمبياد باريس« فرسان قطر يتطلعون لـ

والتجديف  القطري للشراع  االتحاد  عقد 

العادية  العمومية  الجمعية  اجتماع 

طرح  شهدت  والتي   ،2022 للموسم 

في  المهمة  الموضوعات  من  الكثير 

االتحاد  أنشطة  أبرزها  األعمال  جدول 

الموسم  خالل  الخارجية  والمشاركات 

.2023 الرياضي الجديد 

ماجد  بن  راشد  االجتماع  وترأس 

وبحضور  االتحاد  رئيس  السليطي 

ممثل  عن  فضال  األعضاء،  غالبية 

اللجنة األولمبية عيسى علي غانم الذي 

العمومية  الجمعية  انعقاد  صحة  أكد 

القانوني. النصاب  الكتمال 

العمل  يواصل  االتحاد  أن  راشد  وأكد 

جهود  بفضل  أهدافه  تحقيق  أجل  من 

وإداريين،  ومدربين  العبين  من  الجميع 

االهتمام  في  الدولة  جهود  بجانب  وذلك 

بالرياضة.

كلمته  خالل  السليطي،  وقال 

تحديات  تجاوز  االتحاد  إن  االفتتاحية، 

كبيرة خالل العام الماضي، وعمل خالل 

رياضتي  دعم  على  الماضية  الفترة 

االرتقاء  خالل  من  والتجديف  الشراع 

والتأكيد  المشاركة،  وتعزيز  باألداء 

الرياضة. على أهمية هذه 

جهوده  االتحاد  مواصلة  أن  على  وشدد 

الحالي  العام  في  للتطوير  الحثيثة 

األنشطة  مختلف  تنظيم  خالل  من 

بمستواهما  والنهوض  الرياضتين  في 

جميع  على  إنجازاتهما  وتعزيز 

إلى  بالشكر  متوجها  المستويات، 

دعمها  على  القطرية  األولمبية  اللجنة 

مجلس  أعضاء  جميع  وإلى  لالتحاد، 

اسهاماتهم  على  والعاملين  اإلدارة 

االتحاد  رؤية  تنفيذ  في  وجهودهم 

أهدافه. وتحقيق 

»الشراع والتجديف« »عمومية مثمرة« لـ

بدر الدرويش:

بحضور »44« مباراة في مونديال »2022«

جاهزون للحدث الهام

مشجع قطري
 يدخل موسوعة جينيس

اللجنة  رئيس  الدرويش  بدر  أكد 

لقفز  الدوحة  لبطولة  المنظمة 

االتحاد  ورئيس  الحواجز 

للفروسية،  القطري 

الجاهزية  على 

الكاملة الستضافة 

لة  لبطو ا

كافة  واستقبال 

المشاركين.

رئيس  وقال 

للجنة  ا

وضعنا  المنظمة: 

األخيرة  اللمسات 

بطولة  استضافة  على 

الدوحة الدولية لقفز الحواجز 

كبيرة  أهمية  تمثل  التي 

المستوى  على  فقط  ليس 

على  أيضًا  وإنما  التنظيمي، 

المنافسات  وأهمية  الفني  المستوى 

دورة  وهو  األكبر،  للحدث  التأهل  في 

األلعاب األولمبية باريس 2024.

وحول إقامة البطولة في أسبوع حافل 

بين  الدولية  البطوالت  من 

الدولية  الشقب  بطولة 

لونجين..  وبطولة 

رئيس  قال 

القطري  االتحاد 

 : سية و للفر

دولة  اعتادت 

تنظيم  على  قطر 

ت  ليا لفعا ا

الكبرى  الرياضية 

الستضافة  ونتطلع 

على  مميزة  بطولة 

والمستوى  الفني  المستوى 

التنظيمي.

الشكر  الدرويش  بدر  ووجه 

حرص  مؤكدًا  البطولة،  رعاة  لكافة 

المقبل  الحدث  إبراز  على  الجميع 

بأفضل صورة.

عبد  حمد  القطري  المشجع  سّجل 

بموسوعة  قياسيًا  رقمًا  العزيز 

أكبر  حضور  في  العالمية  جينيس 

المباريات في نسخة واحدة  عدد من 

 44 حضر  أن  بعد  العالم،  كأس  من 

مباراة من أصل 64 مباراة في استادات 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

في  منافساتها  اختتمت  التي   ،™2022
18 ديسمبر الماضي.

واالرث  لمشارع  العليا  اللجة  وقالت 

حمد،  تمكن  الرسمي:  موقعها  على 

39 عامًا، من تحقيق  البالغ من العمر 

أن  بعد  المسبوق  غير  اإلنجاز  هذا 

خاللها  من  وصل  دقيقة  خطة  وضع 

حضور  في  والنجاح  هدفه،  إلى 

بطولة  في  المباريات  من  عدد  أكبر 

في  آخر  مشجع  بأي  مقارنة  واحدة، 

العالمي،  الرياضي  الحدث  تاريخ 

أن  المرجح  من  قياسيًا  رقمًا  ليحرز 

إنجازًا خاصًا به، يصعب على  يبقى 

مشجع آخر تجاوزه في المستقبل.

مدينة  في  نشأ  الذي  حمد،  وقال 

مؤسسة  في  مدربًا  ويعمل  الوكرة 

اإلرث  برنامج  المبهر،  الجيل 

لمونديال  واإلنساني  االجتماعي 

2022: »لطالما حلمت بأن أكون  قطر 

العب كرة قدم والمشاركة في كأس 

انطالق  موعد  اقتراب  ومع  العالم، 

الخاص  أسلوبي  اخترت  المونديال، 

ناجحة  استضافة  في  للمشاركة 

قطر  تميز  على  والتركيز  للبطولة 

لجميع  الرائع  التنظيم  في  وتفوقها 

وإلقاء  التاريخي،  الحدث  جوانب 

التنقل من استاد  الضوء على سهولة 

إلى آخر.« 

جدول  من  التحقق  »بعد  وأضاف: 

أن  وجدت  المونديال،  مباريات 

مباريات  ثالث  حضور  بإمكاني 

صعوبة  واجهت  أنني  إال  اليوم،  في 

الوصول  في  األحيان  بعض  في 

الذي  االستاد  إلى  المناسب  بالوقت 

ولكني  التالية،  المباراة  يستضيف 

بمساعدة  هدفي  تحقيق  من  تمكنت 

بسيارته  يقلني  كان  الذي  شقيقي 

من استاد إلى آخر ألتمكن من حضور 

المدة  كانت  عندما  حتى  المباريات، 

الذي  االستاد  نحو  للتوجه  المتاحة 

عن  تزيد  ال  التالية  المباراة  سيشهد 

الرقم  أحطم  وبالتالي  واحدة،  ساعة 

القياسي«.

الدوحة          $

علي الرميحي:

منافسات قوية في انتظار فرساننا
الرميحي،  يوسف  بن  علي  توقع 

لقفز  الدوحة  لبطولة  الفني  المدير 

إدارة  مجلس  وعضو  الحواجز 

تكون  أن  للفروسية،  القطري  االتحاد 

بين  القوة  غاية  في  المنافسات 

التصفيات  في  المشاركين  الفرسان 

ظل  في  وذلك  لألولمبياد،  المؤهلة 

الرغبة الكبيرة لدى الجميع في الظفر 

ببطاقتي التأهل ألولمبياد 2024.

موسم  أن  الرميحي  علي  وأكد 

وفر  قطر  في  العام  لهذا  الفروسية 

الفرسان  لتجهيز  الفرص  من  العديد 

الكبرى  البطوالت  أجواء  في  والدخول 

والمنافسات القوية.

الشيخ أحمد بن نوح:

نتطلع الستضافة مميزة
ثاني  آل  نوح  بن  أحمد  الشيخ  أعرب 

المنظمة  اللجنة  رئيس  نائب 

لقفز  الدولية  الدوحة  لبطولة 

باالتحاد  العام  السر  وأمين  الحواجز 

عن  جانبه  من  للفروسية،  القطري 

تطلعه الستضافة مميزة للمنافسات 

األولمبية  األلعاب  لدورة  المؤهلة 

باريس 2024.

بطولة  نوح:  بن  أحمد  الشيخ  وقال 

الحواجز  لفقز  الدولية  الدوحة 

المنتخبات  طريق  في  مهمة  خطوة 

باريس  أولمبياد  نحو  المشاركة 

فرسان  من  قوي  ألداء  نتطلع   ،2024
لدعم في هذه البطولة الهامة، ونرجو 

التوفيق لجميع المنتخبات العربية 

المشاركة في البطولة. { الشيخ أحمد بن نوح

{ بدر الدرويش

{ علي الرميحي 

األهلي يواجه السيب 
والوكرة يالقي كاظمة

مواجهات حاسمة 
في »عربية الطائرة«

المنظمة  اللجنة  أعلنت 

العربية  للبطولة 

والمقامة  الطائرة  للكرة 

الفترة من  بالقاهرة، خالل 

وحتى  الجاري  فبراير   20
جدول  المقبل،  مارس   2

الدور  ومواعيد مباريات 

إقامته  المقرر  النهائي  ربع 

اإلثنين. اليوم 

ومن المقرر، أن يلتقي 

متصدر  البحريني  النصر 

األولى مع  المجموعة 

العراقي،  الشمال  مصافي 

الرابع  المركز  صاحب 

في  الثانية  بالمجموعة 

الثانية ظهًرا على  تمام 

.2 صالة رقم 

اللقاء،  ويعقب هذا 

األهلي  مواجهة تجمع بين 

األولى  المجموعة  وصيف 

العماني  السيب  مع 

الثالث  المركز  صاحب 

على  الثانية  بالمجموعة 

الصالة. نفس 

بمشاركة »157« متسابقا ومتسابقة

انطــالقــة قوية لــدوري الــدراجـــات
انطلقت من مدينة الغويرية المرحلة 

القطري  الدوري  سباقات  من  الرابعة 

قائمة  تضمنت  حيث  للدراجات 

وخمسين  وسبعة  مائة  االنطالقة 

خط  على  وقفوا  ومتسابقة  متسابقا 

االنطالق، وقسموا إلى أربع مجموعات، 

ثالثين  األولى  المجموعة  تضمنت 

المجموعة  وتضمنت  متسابقا 

وتضمنت  متسابقا  عشرين  الثانية 

وأربعين  واحدا  الثالثة  المجموعة 

المجموعة  ضمت  فيما  متسابقا 

وستين  اثنين  واألخيرة  الرابعة 

ينطلق  لم  فيما  ومتسابقة،  متسابقا 

رغم  متسابقا  وعشرين  ثالثة  حوالي 

تسجيلهم في السباق.

وجاءت أجواء السباق حماسية للغاية 

من  الرابعة  المرحلة  تعتبر  حيث 

المتصدرين  تبرز  التي  المراحل  أهم 

لسباقات الدوري لهذا الموسم.

منافسة  شهدت  األولى  المجموعة 

األولى  الثالثة  المراكز  على  قوية 

خط  قبل  األخير  األمتار  حسمتها 

النهاية لتعلن فوز الدراج عبد الرحمن 

غانم بالميدالية الذهبية بعد أن قطع 

قدره  بزمن  مترًا  كيلو   111 مسافة 

وأربٌع  دقيقة  وأربعون  وثماٍن  ساعتان 

بلغ  سرعة  بمعدل  ثانية  وعشرون 

/س، وحل في المراكز الثاني  39كلم 

فضل  الدراج  الفضية  والميدالية 

الخاطر بفارق أجزاء من الثانية، فيما 

والميدالية  الثالث  المركز  في  جاء 

البرونزية الدراج بالل السعدي.

 92 لمسافة  الثانية  المجموعة  وفي 

الدراج  األول  بالمركز  فاز  مترا  كيلو 

ساعتان  قدره  بزمن  سوتو  جيز 

وأربعون  وأربٌع  دقيقة  وثالثون  وتسعة 

الدراج  الثاني  المركز  ثانية، وحل في 

صاحب  عن  ثانية  بفارق  باز  سيفين 

المركز األول وجاء ثالثًا الدراج سلمان 

المجموعة  وفي  الزمن،  بنفس  الهيل 

فاز  مترا  كيلو   74 لمسافة  الثالثة 

بالمركز األول الدراج محمد الجعيدي 

ودقيقتان  ساعتان  قدره  بزمن 

من  الثاني  والمركز  ثانية،  وعشرون 

بفارق  إرمونوريل  جي  الدراج  نصيب 

بالمركز  واكتفي  الثانية  من  أجزاء 

الزمن،  بنفس  جوزيف  مارك  الثالث 

واألخيرة  الرابعة  المجموعة  وفي 

المركز  حصد  مترا  كيلو   55 لمسافة 

قدره  بزمن  جوليون  راي  الدراج  األول 

وسبع  دقيقة  وثالثون  وخمٌس  ساعة 

نصيب  من  الثاني  والمركز  ثواٍن 

أجزاء  بفارق  ابريتيجو  ريكس  الدراج 

من الثانية عن المركز األول وجاء ثالثًا 

أربعة  بفارق  موريوس  جين  الدراج 

ثواٍن.

اللجنة المنظمة أكملت استعدادها للتصفيات المرتقبة
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أبوشيبة يرد الدين للعامري والعطية على منصة التتويج

ختام مثير للجولة الثانية 
من بطولة قطر للدريفت

التي  التأهيلية  بالتجارب  وبدأت 

الخميس  يوم  حصتين  على  أقيمت 

األولى  الجولة  بطل  تمكن  وفيها 

العامري  أحمد  العماني  المتسابق 

متفوقًا  األعلى  النقاط  تسجيل  من 

الماضية  الجولة  في  وصيفه  على 

شيبة  أبو  مسير  الكويتي  المتسابق 

والذي أنهى تجارب الجولة االفتتاحية 

وحل  أيضًا.  للعامري  وصيفًا 

العطية  سعود  القطري  المتسابق 

بالمركز الثالث متقدمًا على العماني 

رياض المبسلي. أما في بقية النتائج 

الحلول  من  مصطفى  ياسر  فتمكن 

بالمركز الخامس متقدمًا على محمد 

خورشيد فيما أكمل كل من اللبناني 

أبو  أحمد  واألردني  الجندي  محمد 

جواد  عبدالله  والقطريين  ارشيد 

العشر  المراكز  الدوسري  ومبارك 

األولى.

توزيع  تم  التجارب  هذه  لنتائج  ووفقًا 

مواجهات  جدول  على  المتسابقين 

العامري  ووحده  اإلقصائية  التاندم 

وجود  بدون  )باي(  الدور  هذا  اجتاز 

ياسر  من  كل  غاب  بينما  منافس 

وخالد  سالم  ووليد  المصطفى 

األول  الدور  مواجهات  عن  الشافعي 

دفع  الذي  األمر  ميكانيكية  لمشاكل 

أبو  ومسير  جبشة  يزن  بمنافسيهم 

الدور  نحو  خورشيد  ومحمد  شيبة 

المواجهات  شهدت  فيما  المقبل. 

عبدالله  تفوق  األخرى  الثنائية 

ورياض  ارشيد  أبو  أحمد  على  جواد 

كذلك  عياش  أبو  لؤي  على  المبسلي 

أكمل كل من سعود العطية ومحمد 

الثمانية  المتسابقين  عقد  الجندي 

النهائي  ربع  الدور  نحو  المتأهلين 

عبدالله  من  كل  على  بتغلبهما 

على  الدوسري  ومبارك  المحتسب 

الترتيب.

صراع الكبار على منصة التتويج
الثقيل  العيار  من  مواجهات  أربعة 

للبطولة  النهائي  ربع  الدور  شهدها 

في جولتها الثانية وأسفرت عن تفوق 

في  األولى  األربعة  المراكز  أصحاب 

التأهيلية، فعلى الجانب  التصفيات 

الثنائية  المواجهات  جدول  من  األول 

على  التغلب  من  العامري  تمكن 

المبسلي  تمكن  فيما  جواد  عبدالله 

من التفوق على يزن جبشة وفي الدور 

العامري  تمكن  األول  النهائي  نصف 

المواجهة  نحو  طريقه  متابعة  من 

على  الثانية  للجولة  الختامية 

رياض  مواطنه  على  بتغلبه  التوالي 

الخاسر  سيلتقي  والذي  المبسلي 

الثانية  النهائية  المواجهة نصف  من 

الثالث.  المركز  صاحب  لتحديد 

جدول  من  المقابلة  الجهة  في  أما 

المواجهة  شهدت  فقد  المواجهات 

تقدم  النهائي  ربع  الدور  في  األولى 

{ الشيخ جبر بن خالد مدير النادي مع المتوجين بالمراكز الثالثة األولى 

أقيمت منافسات الجولة الثانية من بطولة 
قطر للدريفت بمشاركة واسعة من نخبة 

أبطال هذه الرياضة. وعلى غرار الجولة 
االفتتاحية جاءت منافسات هذه الجولة 

على درجة عالية من التنافسية.

مسير أبو شيبة للدور نصف النهائي 

الجندي  محمد  منافسه  غياب  بعد 

لمشاكل تتعلق بالمحرك في الوقت 

على  العطية  سعود  فيه  تفوق  الذي 

وبهذا  خورشيد.  محمد  المتسابق 

في  شيبة  أبو  لمالقة  العطية  تأهل 

دانت  مواجهة  في  النهائي  نصف 

جاءت  وبهذا  للثاني.  فيها  الغلبة 

الجولة  لهذه  الختامية  المواجهة 

المواجهة  عن  األصل  طبق  نسخة 

وفي  الماضية.  للجولة  الختامية 

الوقت الذي كان العامري يبحث فيه 

يبحث  شيبة  أبو  كان  ثان  لقب  عن 

على  الصراع  وإبقاء  له  الدين  رد  عن 

الجولة  حتى  معلقًا  البطولة  لقب 

أن  بعد  أراد  ما  له  وكان  الختامية، 

واكتفى  الثانية  للجولة  بطاًل  توج 

المركز  أما  الثاني  بالمركز  العامري 

الثالث على منصة التتويج فقد ذهب 

أن  بعد  العطية  سعود  للمتسابق 

المركزين  تحديد  مواجهة  حسم 

مع  جمعته  والتي  والرابع  الثالث 

رياض المبسلي لمصلحته.

وبختام المنافسات قام سعادة الشيخ 

جبر بن خالد آل ثاني مدير عام نادي 

والدراجات  السيارات  لسباق  قطر 

النارية بتتويج الفائزين الثالثة األوائل 

اإلعالم  لوسائل  مميز  حضور  وسط 

وعشاق رياضة المحركات. ولتختتم 

من  الثانية  الجولة  منافسات  بذلك 

للجولة  االستعدادات  ولتبدأ  البطولة 

إقامتها يومي  والمقرر  واألخيرة  الثالثة 

شهر  من  والثالثين  والحادي  الثالثين 

مارس القادم.

مساء اليوم بلبصير

»جزيالت العطا« يصل محطة الختام

اليوم في تمام الساعة  يختتم مساء 

لإلبل  قطر  مهرجان  مساء  السادسة 

»جزيالت العطا« في نسخته الثانية 

بميدان  يناير   28 يوم  انطلقت  التي 

لبصير في منطقة الشحانية، وسط 

مشاركة خليجية كبيرة.

ويعتبر »جزيالت العطا« أول مهرجان 

في  متخصص  وهو  فئات،   3 يضم 

جمالها،  وعالمات  ومزاينها  اإلبل 

اآلباء  رياضة  صون  إلى  ويسعى 

واألجداد وغرسها في نفوس األجيال، 

السالالت  على  الحفاظ  عن  فضال 

العربية األصيلة والنادرة.

لمهرجان  المنظمة  اللجنة  وأكملت 

لتنظيم  استعداداتها  لإلبل  قطر 

من  الجديدة،  النسخة  ختام  حفل 

خالل فقرات متميزة ومتنوعة. حيث 

الجمل  أشواط  نتائج  إعالن  سيتم 

 )30 النخبة  – شوط   20 النخبة  )تالد 

الجهات  وتكريم  الفائزين،  وتتويج 

برعاية  المهرجان  ويأتي  الراعية، 

وحضور سعادة صالح بن غانم العلي 

ويشرف  والشباب،  الرياضة  وزير 

حفل الختام اليوم أصحاب السعادة 

مديرو  والسادة  والدبلوماسيون 

وممثلو الجهات المتعاونة والشريكة.

من  الجديدة  النسخة  وشهدت 

المهرجان استخدام تطبيق »مزاين«، 

تدشين  مع  مؤخرا  إطالقه  تم  والذي 

اإللكترونية  بالمنصة  الربط  خدمة 

التطبيق  أن  معتبرا  البلدية،  لوزارة 

الخدمات  كافة  رقمنة  إلى  يهدف 

المحليين  اإلبل  بمالك  المتعلقة 

والدوليين ومواكبة تطوير الرياضات 

الحادث  الكبير  التطور  مع  التراثية 

في القطاع الرياضي للدولة.

خالل  شوطا   99 المهرجان  وتضمن 

بواقع  والدولية،  المحلية  منافساته 

و34  المغاتير،  فئة  في  شوطا   31
شوطا  و34  األصايل،  فئة  في  شوطا 

لها  خصص  وقد  المجاهيم،  فئة  في 

إلى  تهدف  ضخمة…  مالية  جوائز 

منح المالك القطريين الفرصة الكافية 

وإكسابهم  والتأهيل،  للتنافس 

المنافسات  لدخول  الالزمة  الخبرات 

لجميع  خصصت  التي  الثانية، 

خاصة  العالم،  مستوى  على  المالك 

التعاون  مجلس  دول  في  األشقاء 

وبمشاركة  العربية  الخليج  لدول 

كل من السعودية واإلمارات والكويت 

وسلطنة عمان. 

سنويا  ملتقى  المهرجان  ويشكل 

يسهم  حيث  وعشاقها،  اإلبل  لمالك 

عبر الفعاليات واألنشطة المصاحبة 

الداخلية،  السياحة  تطوير  في  له 

االقتصادي  النشاط  وتحفيز 

استقطابه  خالل  من  وذلك  المحلي، 

في  الراغبين  الزوار  من  المزيد 

إلى  المتنوعة،  منافساته  حضور 

وأصحاب  األعمال  لرواد  دعمه  جانب 

والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 

بما فيها المنزلية.

وشهد مهرجان قطر لإلبل أمس دخول 

مفتوح  جمل  شوط  النخبة  شوط 

عدد 30 فئة المجاهيم أشواط دولية، 

وجائزة  ووشاحا  رمزا  المتوج  وينال 

ويحصل  ريال،  مليون  بقيمة  مالية 

 700 مالية  وجائزة  وشاح  على  الثاني 

ألف ريال، وينال الثالث وشاحا و500 

ألف ريال. 

الرابع  المركز  صاحب  وسيحصل 

ريال  ألف  و200  ريال،  ألف   300 على 

الخامس،  المركز  صاحب  جائزة 

 150 المركز السادس  وينال صاحب 

ألف ريال، و100 ألف ريال من نصيب 

نصيب  من  ريال  ألف  و80  السابع، 

 60 على  التاسع  ويحصل  الثامن، 

نصيب  ريال من  ألف  و50  ريال،  ألف 

 
ُّ

الفائز بالمركز العاشر.. وسوف يتم

والفائزين  الشوط  نتائج  عن  اإلعالن 

اليوم

الفائزين  عن  اإلعالن  سيتم  كما 

شوط  النخبة  شوط  في  وتتويجهم 

المجاهيم  فئة   20 عدد  تالد  جمل 

أشواط دولية، الذي دخل أول أمس، 

على  األول  المركز  يحصل  حيث 

والثاني  ورمز ووشاح،  ريال  ألف   500
وينال  ووشاح،  ريال  ألف   300 على 

 200 الثالث  المركز  على  الحاصل 

وسيحصل  ووشاحا،  ريال  ألف 

وسينال  ريال،  ألف   150 على  الرابع 

ألف   100 مالية  جائزة  الخامس 

ريال، وينال السادس 80 ألف ريال، 

وينال  السابع،  نصيب  من  ألفا  و60 

ريال  ألف  و30  ريال،  ألف   50 الثامن 

وينال  التاسع،  المركز  لصاحب 

ألف   20 العاشر  المركز  صاحب 

نتائج  عن  اإلعالن   
ُّ

يتم وسوف  ريال، 

الشوط والفائزين اليوم.

عوض الكباشي كتب

دخول شوط النخبة 
في منافسات األمس

األعلى جوائز في المنطقة

تميــــــز كبيـــــر

من  قيمة  األعلى  المهرجان  يعتبر 

تم  التي  المالية  الجوائز  ناحية 

رصدها خصيصا لهذا المهرجان والذي 

وعربية  خليجية  مشاركة  يشهد 

شوطا   99 المهرجان  وتضمن  كبيرة، 

والدولية،  المحلية  منافساته  خالل 

بواقع 31 شوطا في فئة المغاتير، و34 

شوطا في فئة األصايل، و34 شوطا في 

فئة المجاهيم، وسيتم خاللها اختيار 

أجمل ناقة أو مجموعة من اإلبل، وفق 

ومتعارف  محددة  ومعايير  مواصفات 

عليها عند أهل الخبرة واالختصاص، 

كبيرة  إشادات  المهرجان  القى  كما 

في  والمشاركين  المالك  طرف  من 

المهرجان. 

االبل  قطر  مهرجان  انطالق  قبل 

مسؤولو  حرص  العطا«  »جزيالت 

إطالق  على  اإلبل  لمزاين  قطر  نادي 

خدمة  وتدشين  »مزاين«،  تطبيق 

ويهدف  اإللكترونية،  بالمنصة  الربط 

كافة  رقمنة  إلى  »مزاين«  تطبيق 

اإلبل  بمالك  المتعلقة  الخدمات 

ومواكبة  والدوليين،  المحليين 

مع  التراثية  الرياضات  هذه  تطوير 

القطاع  في  الحادث  الكبير  التطور 

الرياضي للدولة، وجاء إطالق التطبيق 

كافة  لتطوير  النادي  رؤية  ضمن 

الرياضة  بهذه  المتعلقة  اإلجراءات 

العام  التطور  ومواكبة  الشعبية، 

مستوى  ورفع  الرياضي،  القطاع  في 

جودة الخدمات المقدمة لمالك ومربي 

االلكتروني  الربط  فكرة  وإن  اإلبل. 

واالنتقال  اإلجراءات  لتطوير  جاءت 

التعامالت  إلى  الورقية  التعامالت  من 

توجهات  مع  تماشيا  وذلك  الرقمية، 

ورقمنة  إجراءاتها  تسهيل  في  الدولة 

قد  وكان  للجمهور،  المقدمة  خدماتها 

مهرجان  خالل  التطبيق  تجربة  تمت 

أجل  من   ،2022 العالم  كأس  مزاين 

وتطويرها  اإليجابيات  اكتشاف 

والعيوب ومحاولة معالجتها بالطريقة 

المثلى.

»جزيالت  لإلبل  قطر  مهرجان  تميز 

والثاني  األولى  نسختيه  في  العطا« 

يتمتع  التي  الكبيرة  المصداقية  هو 

بها المهرجان ولجنة التحيكم التي ال 

تتاسمح مع كل كبيرة وصغيرة مع 

الذين يشاركون  والمالك  المضمرين 

قوانين  وضع  تم  حيث  المهرجان  في 

وبشفافية  الجميع،  على  صارمة 

سيرورة  ضمان  أجل  من  كبيرة 

وإعطاء  المثلى  بالطريقة  المهرجان 

عن  نتكلم  وهنا  حقه،  شخصه  كل 

محاربته  تمت  الذي  العبث  مكافحة 

العطا  جزيالت  مهرجان  في  نهائيا 

بإمكانيات  مختبر  وضع  خالل  من 

كل  عن  للكشف  متطورة  ووسائل 

المهرجان  جعل  ما  وهو  التالعبات، 

كل  طرف  من  كبيرة  إشادة  يلقى 

المشاركين.
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استكمال المرحلة التأهيلية اليوم.. والدور الرئيسي غدًا

»Ooredoo« الكبرى للبادل على خط االنطالق

تتواصل التحضيرات بصورة كبيرة 

 Ooredoo بطولة  منافسات  النطالق 

على  تقام  التي  للبادل  الكبرى  قطر 

مجمع  في  إعدادها  تم  التي  المالعب 

خليفة الدولي للتنس، والتي ستقام 

خالل الفترة من 28 فبراير وإلى غاية 5 

مارس المقبل، حيث تشهد البطولة 

باعتبارها  كبيرا  عالميا  حضورا 

على  البطوالت  أقوى  من  واحدة 

مستوى العالم.

قاعة  في  قرعة  أمس  سحبت  وقد 

المؤتمرات الرئيسية بمجمع خليفة 

الدولي، بحضور مسؤولي من االتحاد 

القطري للتنس واالسكواش والريشة 

رأسهم  وعلى   ،)QTSBF( الطائرة 

طارق زينل أمين السر العام باالتحاد 

قوية  مواجهات  عن  القرعة  وكشفت 

للغاية، بين مصنفين على مستوى 

التمهيدية  المراحل  خالل  عال 

في  البطولة،  في  المتقدمة  واألدوار 

نجوم  أبرز  من  نخبة  مشاركة  ظل 

اللعبة.

البطولة  متصدرا  يستهل  حيث 

ليبرون  خوان  عالميا  األول  المصنف 

تشينكوا )إسبانيا( وأليخاندرو غاالن 

رومو )إسبانيا( مشوارهما في الدوحة 

من الدور الرئيسي وينتظران األطراف 

كما  التمهيدية،  االدوار  من  المتأهلة 

يلعب الثنائي اإلسباني الموكن من 

بنتيز الرا وديل كاستيلو مع الثنائي 

وأوقعت  وميركادال،  رفيرا  اإلسباني 

القرعة الثنائي المكون من الفرنسي 

في  هيرنانديز  واإلسباني  تيسون 

المكون  اإلسباني  الثنائي  مواجهة 

ومينوز،  غوستوسو  فيالرينو  من 

ويلعب األرجنتيني المكون من كابرا 

اإلسباني  الثنائي  مع  وغيتيراس 

المكون من اوريا وريكو.

منتخبنا  مشاركة  مستوى  على 

سيلتقي الثنائي علي الصايغ وريان 

غيريرو  اإلسباني  الثنائي  الجفيري 

القرعة  وضعت  كما  سوس،  ومويا 

ثنائي منتخبنا العنابي اآلخر المكون 

الله ومحمد سعدون  من محمد عبد 

الكواري في مواجهة الثنائي اإلسباني 

كما  وكاردونا،  لكومبو  دي  رميريز 

جبر  اآلخر  العنابي  ثنائي  يلعب 

المطوع ومحمد الخنجي، مع الثنائي 

ويواجه  وإسبري،  ألونسو  اإلسباني 

سعدون  وخالد  الحجي  الله  عبد 

الثنائي اإلسباني المكون من رويس 

غونازاليس وورابيو.

للتنس  القطري  االتحاد  حرص  وقد 

المالعب  تجهيز  على  واالسكواش 

خاصة  البطولة  عليها  ستقام  التي 

قطر  بطولتي  تنظيم  بعد  تأتي  أنها 

للسيدات،  للتنس  انرجيز  توتال 

المفتوحة  موبيل  اكسون  وقطر 

للرجال وهو ما يشكل تحديا كبيرا 

دائما  لكنهم  االتحاد  مسؤولي  أمام 

لتقديم  دائما  ويتطلعون  الموعد  في 

القطري  للتنظيم  مشرفة  صورة 

تمتلكها  التي  الهائلة  القدرات  وإظهار 

قطر وجدارتها بتنظيم أكبر البطوالت 

العالمية بأفضل صورة ممكنة.

{ من مراسم سحب القرعة { القرعة كشفت عن مواجهات قوية

كتب        عادل النجار

{ من المنافسات التأهيلية

للمشاركة وتحقيق 
االستفادة المرجوة

منح عناصر 
منتخبنا »4« بطاقات

المنظمة  اللجنة  حرصت 

Ooredoo قطر  لبطولة 

الكبرى للبادل على منح أربع 

الرئيسي  للدور  بطاقات 

لالعبينا وهم: محمد 

سعدون وعبد الله حجي 

وخالد سعدون ومحمد 

عبد الله ومحمد الخنجي 

وعلي المطوع وعلي الصايغ 

وريان الجفيري باإلضافة 

تأهيليتين  لبطاقتين 

وحصل  منتخبنا  لالعبي 

عليهما عبد العزيز سعدون 

وعبد الله العمادي وعلي 

اليافعي،  السعدي وناصر 

والشك أن مشاركة عناصر 

البطولة تعتبر  منتخبنا في 

الالعبين  لهؤالء  احتكاكا 

مع العبين عالميين ذوي 

عالمي. مستوى 

المنافسة ستكون قوية
 Ooredoo أكد طارق زينل مدير بطولة

الكاملة  الجاهزية  للبادل  الكبرى  قطر 

بأفضل  البطولة  تنظيم  أجل  من 

صورة ممكنة، وقال على هامش القرعة 

مباريات  »ننتظر  أمس  جرت  التي 

القرعة  كشفت  أن  بعد  للغاية  قوية 

يكون  أن  ونتوقع  قوية  مواجهة  عن 

البطولة  أن  خاصة  رائعا  المستوى 

على  الالعبين  نخبة  مشاركة  تشهد 

األوائل،  المصنفين  العالم  مستوى 

وسوف يكون هناك تنافس قوي للغاية 

لالعبي  ونتمنى  المباريات  جميع  في 

على  حصلوا  الذين  القطري  المنتخب 

في  يتواجدوا  أن  التأهيلية  البطاقات 

المنافسة«.

ستكون  المباريات  أن  نعلم  وقال: 

العبينا،  في  كبيرة  ثقتنا  لكن  صعبة 

المستوى  وتقديم  النجاح  لهم  ونأمل 

المنشود.

قال:  باللقب  للفوز  العبين  ترشح  وعن 

صعبة  والترشيحات  كبيرة  البطولة 

في  كبيرة  أسماء  وجود  ظل  في  جدا 

اللعبة، ونحن نتوقع مباريات قوية.

لتنظيم  اليد  اتحاد  جاهزية  مدى  وعن 

بعد  باك«  تو  »باك  بطريقة  البطولة 

والرجال،  للسيدات  التنس  بطولتي 

والجميع  تماما  جاهزون  نحن  قال: 

وهذه  متواصلة،  بصورة  يعمل 

بطولة  أول  بعد  الثانية،  النسخة 

من  البطولة  وهذه  للغاية،  ناجحة 

أعلى البطوالت 2000 نقطة.

{ طارق زينل

في الدور التمهيدي

خسـارة ربـاعي منتخبـنـا
إشادة بالجاهزية التنظيمية الكبيرة

نجوم العالم جاهزون للتحدي
الدور  منافسات  اليوم  تتواصل 

 Ooredoo لبطولة  التمهيدي 

 ،2023 للبادل  الكبرى  قطر 

أمس  يوم  شهد  حيث 

العنابي  ثنائي  خسارة 

وناصر  اليافعي  علي 

الثنائي  من  اليافعي 

من  المكون  اإلسباني 

وجوزي  لوبيز  أدريان 

بنتيجة  موليا 

رد  دون  مجموعتين 

بواقع ) 6 - 2 و6 - 0(، 

الثنائي  خسر  كما 

الكواري  العزيز  عبد 

العمادي  الله  وعبد 

من  المكون  الثنائي  من 

إكاردو  سيرجيو  االسباني 

واإليطالي إيميليانو إيريارت.

{ عبدالعزيز سعدون 

خالل مباراة أمس

نــــتــــوقــــع 
نــــســــخــــة 
مــــمــــيــــزة

حرصت موزة خالد المهندي 

مديرة إدارة الرعاية والمسؤولية 

االجتماعية واإلعالم االستراتيجي 

في شركة أوريدو على حضور قرعة 

بطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل 

التي سحبت أمس، وقد أعربت 

عن سعادتها البالغة باستمرار 

التعاون مع االتحاد القطري للتنس 

واالسكواش، ورعاية بطولة 

Ooredoo قطر الكبرى للبادل لعام 
2023 للنسخة الثانية على التوالي، 

خاصة أن البادل متطور للغاية في 

الفترة األخيرة ولدينا منتخب جيد، 

وهناك اهتمام كبير جدا من دولة 

قطر بلعبة البادل.

وتطرقت موزة المهندي للحديث 

عن البطولة قائلة »القرعة جاءت 

جيدة، وتبشر بمباريات قوية 

جدا في البطولة التي يشارك فيها 

مجموعة من الالعبين هم األفضل 

على مستوى العالم، والكل مدعو 

لالستمتاع بالمباريات«.

وأضافت قائلة: رياضة البادل 

تجذب الشباب القطري بشكل 

كبير في الفترة األخيرة، وجزء من 

مسؤولية أوريدو االجتماعية هي 

دعم الرياضة بشكل عام.

وحول الخطط المستقبيلة قالت: 

نرعى العديد من بطوالت البادل، 

ونسعد بذلك بشكل كبير.

{ من منافسات البادل بالمرحلة التأهيلية أمس

موزة خالد 
المهندي:

طارق زينل:

األيام  خالل  الدوحة  على  توافد 

الذين  البادل  نجوم  األخيرة 

بطولة  في  سيشاركون 

للبادل  الكبرى  قطر   Ooredoo
تحدث  وقد   ،2023 لعام 

الالعب  القرعة  هامش  على 

غوتيريز  سانجو  األرجنتيني 

نقاط  بعدد  عالميا   11 المصنف 

عن  عبر  حيث  نقطة،   5170
سعادته البالغة بالمشاركة في 

البطولة والتي يتواجد بها نخبة 

على  اللعبة  العبي  أفضل  من 

المصنفون  العالم، وهم  مستوى 

البطولة  أن  على  مؤكدا  األوائل، 

ستكون قوية جدا، في ظل وجود 

من  العديد  بين  قوية  مباريات 

الصعب  ومن  األكفاء  الالعبين 

التوقع بنتيجة المباريات.

مذهلة  األجواء  قائال:  وأضاف 

يرام،  ما  على  التنظيمية  واألمور 

ومباريات القرعة قوية جدا، ونحن 

في  وسنسير  التركيز،  قمة  في 

البطولة خطوة بخطوة من أجل 

بقوة،  والمنافسة  لألمام  التقدم 

فالمهمة ليست سهلة على اإلطالق 

ورغبتنا  قدراتنا  في  نثق  أننا  إال 

في  النتائج  أفضل  تحقيق  في 

البطولة الهامة.
{ نجوم اللعبة توافدوا على الدوحة
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اليوم ختام بطولة قطر الدولية لخيل الجزيرة العربية

منافسات مثيرة بمهرجان سوق واقف للفروسية

سوق  مهرجان  فعاليات  تواصلت 

واقف للفروسية في نسخته الرابعة 

االحتفاالت  لجنة  تنظمه  الذي 

الخاص  الهندسي  بالمكتب 

وسط  للسوق  الغربية  بالساحة 

الخيل  مالك  من  كبيرة  مشاركة 

محليا وخارجيا.

وتواصلت أمس منافسات تصفيات 

لخيل   12 الـ  الدولية  قطر  بطولة 

مدار  على  العربية،المقامة  الجزيرة 

واقف  سوق  مهرجان  ضمن  أيام   3
الستار  يسدل  والتي  للفروسية، 

عليها مساء اليوم. وتبدأ المنافسات 

بعد  ويعقبها  األفحل  فئة  تصفيات 

ذلك نهائيات كل الفئات.

وأسفرت نتائج تصفيات األمس في 

فوز  عن   ،3A أعوام   3 المهرات  فئة 

»زنوبيا الوعب« ملك مربط الحمامة 

المركز  في  وجاء  األول،  بالمركز 

الثاني: »قمر ايجا« ملك مربط ايجا 

ثم في المركز الثالث: »الجازي أبهر« 

ملك مربط أبهر.

فاز   ،3B أعوام   3 المهرات  فئة  وفي 

الناصر«  »شمة  األول،  بالمركز 

وجاء  النعيمي،  سيف  محمد  ملك 

ملك  هيا«  بي  »تي  الثاني،  المركز 

المركز  في  وحل  الدوحة،  مربط 

ملك  الناصر«  »ياسمين  الثالث 

مربط الناصر.

وفي فئة االمهر عمر سنتين حل في 

ملك  الفارس«  »شهاب  األول  المركز 

منصور مسعود المري، وجاء »هيثم 

الشاهين في  الشاهين« ملك مربط 

ملك  الفهد«  و»مذهل  الثاني  المركز 

مربط الفهد في المركز الثالث.

في  جاء  أعوام،   3 األمهر  فئة  وفي 

ملك  الوعب«  »حاتم  األول:  المركز 

المركز  في  ثم  الحمامة  مربط 

مزرعة  ملك  الريان«  »ذيبان  الثاني: 

الثالث  الترتيب  في  وتاله  الريان 

»عقاب الحزم« ملك مربط الحزم.

سنوات،   6-4 من  األفرس  فئة  وفي 

الوعب«  »أميرة  األول:  المركز  جاء 

ثاني  آل  حمد  بن  ثاني  الشيخ  ملك 

ابن  »بداية  الثاني:  المركز  في  ثم 

سالمة« ملك مربط الجهام، وتاله في 

ملك  الفارس«  »عزوة  الثالث  المركز 

منصور مسعود المري.

سعداء بإقبال المالك
أعرب محمد عبد الرحمن المنصور مدير مهرجان 

سوق واقف للفروسية بأن اللجنة المنظمة قامت 

بجهود جبارة من أجل تحقيق النجاح الذي تأمله 

لجنة االحتفاالت بالمكتب الهندسي الخاص، في 

كل فعالياتها السعاد الجماهير والترويج السياحى 

الرياضى والتثقيفى لكل الفئات. 

وأضاف قائال: هذه أول مرة لي كمدير للمهرجان، وقد 

وجدت كل الدعم والتعاون 

من جميع اللجان ومن 

فريق العمل الشامل، 

والحمد الله وفقنا في 

متابعة بطولة ناجحة 

بشهادة المالك والمرابط 

الكبرى في أنحاء قطر، 

وأسعدني وجود هذا العدد 

الكبير من المالك للشباب 

ويعينهم سنة بعد 

أخرى على اقتناء أفضل 

السالالت وكل هذا ساعد 

على أن نرى المزيد من 

الجماهير واألجواء الجميلة حول الميدان الذي أصبح 

مكانا سياحيا نفتخر في مثل هذا التوقيت كل موسم 

خاصة وأن الجميع يحرصون على المنافسة الشريفة، 

بعد أن تم تخصيص جوائز مغرية للفائزين بالمراكز 

األولى على مستوى الفئات التأهيلية أو على مستوى 

جوائز األلقاب في اليوم الختامي، وقد أسعدنا كثيرا 

مشاركة بعض المرابط العربية واالستعانة بحكام 

عرب إلدارة المنافسات الجمالية. 

وأكد مدير البطولة حرص الجميع على تقييم 

المهرجان مع اليوم األخير ومعرفة كل وجهات النظر 

واالنطباعات عن التنظيم والنصائح الفنية لالستفادة 

منها في البطوالت المقبلة لتحقيق المزيد من 

النجاحات ونأمل أن يكون ختام المهرجان والمنافسات 

اليوم مسك الختام في ظل اختيار أجمل األبطال 

والبطالت لعام 2023 ونتمنى السعادة والفرحة لكل 

المشاركين في النهائيات، والله يقدرنا على تحقيق 

المزيد من النجاحات وأن نجعل البطولة بعد سالمة 

كل الخيل المشاركة متعة للجماهير.

محمد المنصور :

ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة ب��ال��م��ه��رج��ان
خصصت اللجنة المنظمة 

لمهرجان سوق واقف للفروسية 

العديد من الفعاليات 

التنشيطية واألنشطة، وتشمل 

هذه األنشطة: ركوب الخيل، 

ألعابا ومسابقات، وورشا فنية 

لتعليم األطفال، إنجاز أعمال 

يدوية بسيطة، كما تشتمل 

على ورشة لتعليم األطفال الرسم 

الكاريكاتوري السريع، إلى جانب 

عروض الرسم على الوجه، 

باإلضافة إلى عروض شخصيات 

كرتونية متجولة، ويتضمن 

المهرجان أيضًا فعاليات الرسم 

والتلوين على الرمل وعلى األلواح.

وتشهد الفعاليات إقباال كبيرا 

من العائالت والسائحين حيث 

تعتبر فرصة خاصة لألطفال 

لالستمتاع بأجواء المهرجان 

واالستمتاع بجمال الخيل 

بالنسبة للكبار.

الغرافة يواصل
تصدره لدوري اليد

تواصلت أمس منافسات بطولة دوري كرة اليد، حيث 

حقق الوكرة الفوز على الخور بنتيجة 29-27 ضمن 

األسبوع الخامس من دوري الرجال لكرة اليد وكان 

شوط المباراة األول قد انتهى 14-13 قبل أن يعزز 

الوكرة تقدمه ويحسم المباراة والنقاط.

 في الوقت نفسه حقق الغرافة الفوز على السد 

بنتيجة 32-30، كما حقق الدحيل الفوز على قطر 

بنتيجة 34-27، كذلك حقق الريان الفوز على الشمال 

بنتيجة -35 23 كذلك حقق العربي الفوز على األهلي 

بعد المباراة القوية التي جمعتهما في ختام مباريات 

الجولة. ويتصدر الغرافة قمة الدوري برصيده 15 

نقطة، بينما الدحيل في المركز الثاني برصيد 13 

نقاط ويأتي الريان برصيد 13 نقاط في المركز الثالث 

والوكرة 12 نقطة.

فوز الوكرة والدحيل والريان والعربي

عنابي الشاطئية يشارك 
في بطولة ملك الملعب

يخوض ثنائي منتخبنا الوطني للكرة الطائرة 

الشاطئية بطولة ملك الملعب التي ستقام في ميامي 

بالواليات المتحدة األميركية خالل الفترة من 12-9 

مارس القادم ويتكون منتخبنا من الثنائي شريف 

يونس وأحمد تيجان المصنف الثاني عالميا، 

والفائز بلقب هذه البطولة في يناير من العام 2022، 

عندما استضافتها أسباير زون للمرة األولى في الشرق 

األوسط.   وكان منتخبنا قد شارك منافسات بطولة 

ملك الملعب للكرة الشاطئية التي تنظمها مؤسسة 

أسباير زون، االسبوع الماضي بمشاركة أفضل 

30 فريقا يذكر أن منتخبنا الوطني األول »قطر أ« 
المكون من الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان، 

قد فاز بطولة كأس االتحاد اآلسيوي للكرة الطائرة 

الشاطئية لمنطقة غرب آسيا، التي أقيمت على مالعب 

الغرافة الشاطئية، والمؤهلة لبطولة كأس آسيا 

»الكونتيننتال«.

تستضيفها ميامي األميركية

عوض الكباشي كتب

العطية األسرع في المرحلة االستعراضية

اتحاد السيارات يواصل استعداداته لباها قطر
النارية  والدراجات  للسيارات  القطري  االتحاد  يواصل 

الفترة  في  يقام  الذي  الدولي،  قطر  لباها  استعداداته 

الجولة  ويشّكل  المقبل،  مارس   18 إلى   15 من  الممتّدة 

للباجا  األوسط  والشرق  »فيا«  العالم  كأس  من  الثانية 

الثانية أيضًا من كأس العالم  كروس كاونتري، والجولة 

للباجا للدراجات النارية »فيم«.

العربية  اإلمارات  في  الصحراوي  أبوظبي  رالي  استقطب 

العالميين،  السائقين  أبرز  اهتمام  المتحدة هذا األسبوع، 

النارية  والدراجات  للسيارات  القطري  االتحاد  يتوقع  لذا 

المزيد من طلبات المشاركة في باجا قطر قبل موعد إقفال 

باب التسجيل في األّول من آذار/    مارس المقبل.

األخيرة  اللمسات  حاليًا  قطر  باجا  عن  المسؤولون  ويضع 

الذي  الحدث  مسار  وضبط  والنهاية  االنطالق  موقعي  على 

يقام برئاسة رئيس االتحاد القطري للسيارات والدراجات 

لالتحاد  التنفيذي  والمدير  المناعي،  الرحمن  عبد  النارية 

عمرو الحمد، وعضو مجلس اإلدارة عبد الرزاق الكواري..

وتنطلق المنافسات مع مرحلة تمهيدية يوم 16 مارس بدءًا 

من الساعة 3 بالتوقيت المحلي.

وفاز ناصر صالح العطية بفئة السيارات في باجا السعودية 

عن  السائقين  ترتيب  صدارة  في  نقاط   8 بفارق  متقدمًا 

كأس  في  ياكوبيني،  كروز  خوان  تويوتا  فريق  في  زميله 

المخضرم  ويحتل  كاونتري.  كروس  للباجا  »فيا«  العالم 

البولندي كرزيستوف هولوزيتش المركز الثالث.

من ناحية أخرى ..

زمن  أسرع  العطية  صالح  ناصر  العالمي  بطلنا  سجل 

أبوظبي  رالي  مستهل  في  االستعراضية  المرحلة  في 

العالم  كأس  بطولة  من   الثانية  الجولة  الصحراوي 

للراليات الصحراوية )رالي رايد 2023-( 

ماثيو  مالحه  مع  العطية  ناصر  العالمي  بطلنا  وسجل 

مع  تي1«،  هايلوكس  »تويوتا  سيارته  متن  على  بوميل 

المرحلة  4:45 دقيقة في  )تويوتا غازو ريسينغ( زمنا  فريق 

البالغ مسافتها 6.76 كم في الظنة متفوقا على ثنائي فريق 

هانتر،  برودرايف  سيارة  مع  على  إكستريم  ريد  البحرين 

الفرنسي جيرالين شيشيريه ومالحه أليكس وينوك  الذي 

العطية،  بطلنا  عن  ثوان   4 وبفارق  الثاني  المركز  في  جاء 

فابيان  مالحه  مع  لوب  سيبستيان  الفرنسي  حل  فيما 

لوركين في المركز الثالث 10 ثوان عن العطية.

أبوظبي  برالي  الفوز  إلى  العطية  ناصر  بطلنا  ويتطلع 

الصحراوي بعد فوزه الشهر الماضي بلقب رالي داكار في 

في  الخامسة  للمرة  السعودية  العربية  المملكة  في  يناير 

يبتعد  حيث  العالمية،  البطولة  مراحل  اولى  في  تاريخه 

العطية بفارق نطقتين فقط في الصدارة العالمية برصيد 

85 نقاط خلف الفرنسي لوب الذي يتصدر البطولة برصيد 
87 نقطة.

وتنطلق صباح اليوم المرحلة األولى من خمس مراحل عبر 

صحراء منطقة الظفرة مسافتها االجمالية 2170 كيلومتًرا 

وتؤدي إلى انتهاء الرالي في العاصمة اإلماراتية بعد ظهر يوم 

الجمعة المقبل.
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4:42 ص
11:47 ص

3:06 م
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7:07 م

يهرب اإلنسان بطبيعته من كل ما يثير األلم والتعاسة. 

لكن في عالم اليوم بالتحديد، حيث أصبحت المادة 

عصب الحياة األول، وباتت قيمتنا كأشخاص مرهونة 

بمقدار ما نملكه من مال وجاه وأشياء مادية؛ فإن األشياء 

التي تبعث على الكآبة والقهر والصدمة صارت أكثر 

من أي وقت مضى، كما أن طبيعة الحياة المتقلبة 

كأمواج البحر التي ال تعرف السكون تجعلنا على 

الدوام في مرمى النيران، وال تنجي أحدًا من براثن القدر 

وغدر األيام. وبالتالي فال خالص ألي امرئ في الماضي 

أو الحاضر أو المستقبل من الصدمات والخيبات، ألنها 

جزء ال يتجزأ من الحياة البشرية.

إن المواقف الصعبة، والتحديات الجسيمة، والهزات 

التي تنخر وجدانك نخرًا أمر واقع ال محالة بقطع 

النظر عن أصلك وفصلك. فإما تصر على إغماض 

عينيك عن رؤية الحقيقة، أو تستفيق من غفلتك لترى 

النور. فإن لم تفعل ذلك من تلقاء ذاتك، فإن هناك من 

الهزات في الحياة ما سيجعلك تصحو رغمًا عنك، 

وتمسح الغشاوة من عينيك لتبصر الحقائق التي 

كنت غير مدرك إياها بينما كانت عيناك في السابق 

مأخوذة بالحب أو العاطفة أو مخدوعة ببعض الناس 

المحيطين بك. نخاف األلم ونخشى األحزان أينما 

كانت ومن أي مصدر جاءت. نركض هاربين من أي 

شيء يتسبب لنا بذاك الشعور القاتم الذي يحيل 

الوجود إلى جحيم، بيد أن بعض اآلالم حاجة ملحة في 

الحياة وضرورة ال غنى عنها، بل إن من دونها ال يمكن 

تحقيق الفرح الداخلي، واالرتقاء بالفكر والروح إلى مقام 

أسمى.  لو كانت حياتك عبارة عن سلسلة من األحداث 

السارة فحسب، لما شعرت بدافع للقيام بأي شيء، أو 

رغبة في نيل أمر صعب المنال، أو توق للوصول إلى مكان 

لم تصل إليه بعد. وقتها ستكون أيامك جميعها نسخة 

طبق األصل عن بعضها البعض، ولن تشعر بلذة أي 

شيء تملكه، ألنه متاح على الدوام.

إن نقيض الفرح والسعادة في عالم البشر هو الذي 

بفضله نشأت الحضارات، وقامت على إثره الفلسفة 

أم العلوم، ووضعت في سبيله آالف المؤلفات الفكرية 

واألدبية والنفسية وغيرها. لوال أن في الوجود اإلنساني 

بؤس وشقاء لما قادنا ذلك إلى التفكير والتأمل والبحث 

عن أجوبة ألسئلتنا التي ال تنتهي، مما ساعدنا على 

سبر أغوار الفضاء، وتسخير الطبيعة لخدمة أغراضنا، 

وابتكار أشياء عظيمة.

من هذا المنطلق، وحين تدرك أن األشياء السلبية في 

الواقع هي هبة من الله كي تنمو وتنضج وتخوض أكثر 

في طريق الحكمة؛ فستنقلب حياتك رأسًا على عقب، 

ولن تعود من بعد ذلك ضحية الناس والظروف، بل 

ستتعلم من كل تجربة تمر بها، وتخرج من كل حدث 

صعب وموقف سلبي أقوى من ذي قبل.

بعض الصدمات في هذا العالم تدفعنا إلعادة ترتيب 

أولوياتنا وفرز األشخاص في حياتنا االجتماعية 

والمهنية. وفي أغلب األوقات سواء أدركنا ذلك أم لم ندرك 

تكون قيمتها وفائدتها أعظم بكثير من األضرار التي 

تتسبب بها على المدى الطويل. 

مثل تلك الصدمات وخيبات األمل علينا أن نشكر الله 

على حدوثها، ألنها وضعتنا على الطريق الصحيح، 

وجعلتنا نستفيق من بعد سبات قصر أم طال، وبفضلها 

اختصرنا على أنفسنا مزيدًا من األسى والمعاناة 

والضياع في غياهب الظلمات، إلى جانب أنها ساعدتنا 

على اختزال وقت كثير بددناه على أشخاص ال 

يستحقون منا أي اهتمام أو محبة أو تضحيات. 

فال تخَش آالم الحياة بعد اآلن، ألن بين طياتها تكمن 

فوائد عظيمة، ومن دونها ال يمكن أن تصبح أفضل وأقوى 

شكيمة وأكثر حكمة. االستسالم لخيبة األمل هو الذي 

يجعل األلم يستمر، أما التعلم من التجارب الصعبة، 

واالستفادة من النكسات والسقطات فمن شأنه أن 

يجعلك تمضي على الطريق الصحيح وصواًل إلى حياة 

أفضل وأكثر وفرة من كافة النواحي واألصعدة.

حذرت إدارة األرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة 

عرض  في  ليال  عالية  وأمواج  قوية  برياح  مصحوبة 

البحر، وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل، 

ويكون  البداية،  في  المناطق  بعض  على  عالق  غبار 

ألمطار  فرصة  مع  أحيانا  غائم  إلى  جزئيا  غائما 

متفرقة.. وفي البحر يكون غائما جزئيا إلى غائم مع 

ويتراوح  ليال.  رعدية  تكون  قد  متفرقة  ألمطار  فرصة 

مدى الرؤية األفقية بين 4 و8 كيلومترات. وتكون أعلى 

درجة حرارة متوقعة في الدوحة »29« درجة مئوية.

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

لسباق السلوقي.. وسط مشاركة خليجية واسعة

اختتام التسجيل في »بطولة القناص« الدولية
اختتمت جمعية القناص 

القطرية، يوم أمس »األحد« 26 
فبراير الجاري عملية التسجيل 
للمشاركة في بطولة جمعية 

القناص الدولية لسباق 
السلوقي الثالثة عشرة )2023( 

في مبنى الجمعية بكتارا.
وشهد مبنى الجمعية توافدا 

للمشاركين من داخل قطر 
وخارجها من أجل التسجيل، 

حيث اصطحبوا معهم 
سلقانهم للكشف عن 

شريحتها، ومعاينتها من 
طرف لجنة البطولة.

التميمي،  خليل  إبراهيم  السيد  وقال 

بطولة  إن  السلوقي  هدد  لجنة  عضو 

جمعية القناص الدولية لسباق السلوقي 

كبيرة،  إثارة  ستشهد  عشرة،  الثالثة 

أقوياء  منافسين  دخول  مع  خصوصا 

دول  من  األشقاء  أو  قطر  داخل  سواء 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أثناء  اللجنة  أن  إلى  التميمي  وأوضح 

أن  على  حرصت  التسجيل،  عملية 

يعتزمون  الذين  المتسابقون  يصطحب 

ومن  »السلقان«،  البطولة  في  المشاركة 

إذا  ما  ومعرفة  الشريحة  على  الكشف  ثّم 

كان السلوقي الذي سيشارك به صاحبه 

مطابقا للمواصفات أم ال. 

أن  إلى  التميمي  خليل  إبراهيم  وأشار 

لسباق  الدولية  القناص  جمعية  بطولة 

من  للجميع  مفتوحة   ،2023 السلوقي 

مجلس  دول  من  ولألشقاء  قطر  داخل 

التعاون لدول الخليج العربية.

إلى  السلوقي،  هدد  لجنة  عضو  وكشف 

التسجيل،  باب  إغالق  بعد  مباشرة  أنه 

المشاركين  أعداد  بحصر  اللجنة  قامت 

وتم  القرعة،  وأجرت  المسجلين، 

تقسيمهم إلى 5 مجموعات، سيتنافسون 

في التصفيات األولية التي ستجرى يوم 4 

بسيلين،  مرمي  بصبخة  المقبل  مارس 

الذي  النهائي  إلى  سيتأهل  بأنه  منوها 

المتأهلون   ،2023 مارس   11 يوم  سيجرى 

كل  في  األولى  الثالثة  المراكز  أصحاب 

بين  سيكون  النهائي  إن  حيث  مجموعة، 

15 سلوقيا.
من  النوع  هذا  محبي  التميمي  ودعا 

بكثافة  الحضور  إلى  التراثية  السباقات 

أجل  من  بسيلين،  مرمي  صبخة  إلى 

أشواط  خمسة  في  بسباقات  التمتع 

تأهيلية، باإلضافة إلى السباق النهائي.

تنظمها  التي  السلوقي  سباقات  وتحظى 

جمعية القناص القطرية بمتابعة كبيرة 

لمحبي هذا النوع من السباقات التراثية، 

مرمي  مهرجان  في  سواء  العام،  طول 

الدولي للصقور والصيد )مرمي( بسباقاته 

في  التنشيطية  السباقات  أو  الرسمية، 

أيام الذروة التي يحضرها جمهور غفير.

من  الدخيري  مسلم  المتسابق  وقال 

أجل  من  دبي  من  جاء  إنه  اإلمارات، 

الدولية  البطولة  هذه  في  التسجيل 

القناص  جمعية  تنظمها  التي  القوية 

من  الكتبي  دلموك  بن  ناصر  فريق  باسم 

التابعة  للكالب(  ناس  )اسطبالت  إنتاج 

بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو 

راشد.

وتقدم الدخيري بشكره لجمعية القناص 

على تنظيم هذه البطولة الكبيرة والطيبة 

كما  الخليجيين..  األشقاء  تجمع  والتي 

بن  حمدان  الشيخ  لسمو  بشكره  تقدم 

محمد بن راشد ولي عهد دبي على الدعم 

الدائم السطبالت ناس للكالب، والذي كان 

له أثر كبير في ما يحققونه من نتائج.

إلى  يسعون  عام  كل  في  أنهم  وأكد 

المراكز  في  يكون  حتى  التطوير 

بالسلقان  والرعاية  والعناية  المتقدمة، 

ذلك،  بعد  ما  إلى  األولى  المراحل  منذ 

أنه يتم تقييم مستوى السلقان  إلى  الفتا 

أثناء التدريب، واالختيار من بين أحسنها 

وأقواها أداء.

من جانبه أشار السيد ناصر عبدالرحمن 

بما  تجهزوا  إنهم  إلى  الحاشر،  فريق  من 

فيه الكفاية للبطولة، قائال »الوعد صبخة 

مرمي«.

المهندي،:  خليفة  السيد  قال  جهته،  من 

الثالثة  النسخة  في  للتسجيل  »أتينا 

مستعدون  ونحن  للبطولة،  عشرة 

ستكون  العام  هذا  بطولة  أن  مؤكدا  لها، 

استثنائية، خصوصا وأنه سيشارك فيها 

نخبة من السلقان ألشقاء من دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية، داعيا عدم 

تفويت فرصة متابعة هذه المنافسة التي 

مستوى  وذات  قوية  سلقان  بها  ستشارك 

عال، الفتا في الوقت نفسه أن التأهل إلى 

النهائي هو فوز في حد ذاته«.

الدوحة          $
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اختتام مهرجان برلين

فوائد غير متوقعة

فاز الفيلم الفرنسي الوثائقي »سور ال 

دامانت« للمخرج الفرنسي نيكوالس 

فيليبير بجائزة الدب الذهبي ألفضل 

فيلم، في ختام مهرجان برلين السينمائي 

»برليناله« في دورته الثالثة والسبعين، 

من بين 19 فيلما في المسابقة الرئيسية، 

العام الحالي.

 أما جائزة الدب الفضي الجائزة الكبرى 

للجنة التحكيم فقد فاز بها فيلم روتر 

هيمل »السماء الحمراء« من إخراج 

األلماني كريستيان بيتسولد، وجائزة 

الدب الفضي للجنة التحكيم فيلم مال 

فيفر »سوف أحيا« للمخرج الفرنسي جواو 

كانيجو، وجائزة الدب الفضي ألفضل 

إخراج للفرنسي فيليب غاريل عن فيلمه 

لو غران كاريوت »العربة الكبيرة«.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان برلين 

السينمائي بدأت يوم 16 فبراير الجاري، 

وتم عرض ما يقرب من 300 فيلم في 

مختلف أقسام المهرجان.

وجد متخصصون من جامعة بريغهام 

يونغ بالواليات المتحدة أن هناك عالقة 

بين الركض وتحسين الذاكرة. وقد 

نشرت نتائج أبحاثهم في مطبوعة »علم 

األعصاب«. وفقا للعلماء، فإن تمارين 

الركض العادية تقلل من األثر السلبي 

لإلجهاد المزمن على »الحصين«، 

وهو جزء الدماغ المسؤول عن 

الذاكرة.

أن تذكر المعلومات على النحو 

األمثل يتم من خالل زيادة التنقل 

بين المشابك في الخاليا العصبية، 

وهذه العملية الطويلة األجل، بين 

مشابك الخاليا العصبية تقود إلى 

التوتر، وتؤدي إلى أزمات نفسية لفترات 

طويلة كما أنه يؤثر سلبا على الذاكرة.

ومن أجل العثور على الصلة بين 

الركض وتحسين الذاكرة، أجرى 

الباحثون تجربة على الفئران التي يتم 

تعريضها لظروف إجهاد قوية. وأظهرت 

التجربة أن القوارض التي كانت تدور 

داخل العجلة كان لديها مؤشرات على 

التحفيز على المدى الطويل.

تحطم طائرة إسعاف

ألعاب خشبية لألطفال

إعادة الرواد العالقين

تحطمت طائرة إسعاف في والية نيفادا في 

غرب الواليات المتحدة ما أسفر عن مقتل 

جميع رّكابها الخمسة، على ما أفاد مشغلها 

السبت.

واختفت الطائرة عن الرادار مساء الجمعة 

خارج بلدة ستايدجكوتش القاحلة قرب 

حدود نيفادا مع كاليفورنيا، وفق ما أوضحت 

»ريمسا هلث« في بيان.

وجاء في البيان »بكل حزن نعلن أننا تلقينا 

اآلن تأكيدا من إدارة إطفاء مقاطعة ليون 

المركزية بعدم نجاة أي من األشخاص 

الخمسة الذين كانوا فيها«.

وباإلضافة إلى الطيار، كانت الطائرة تقل 

ممرضة ومسعفا ومريضا وأحد أفراد أسرة 

مريض، وفق البيان.

وفي وقت لم تؤّكد بعد الظروف المحيطة 

بالحادث، تحّطمت الطائرة فيما تضرب 

عاصفة ثلجية كبيرة الساحل الغربي 

للواليات المتحدة.

يصنع المهندس التركي المتقاعد موسى 

آق قايا، ألعابا خشبية من أجل األطفال في 

المناطق التي ضربتها كارثة الزلزال.

ويقيم مهندس الغابات آق قايا )62 عاما( في 

قرية غيكلي بوالية طرابزون شمالي البالد، 

وينتج طاوالت وكراسي قابلة للطي، وألعابا 

وغيرها من المنتجات الخشبية في ورشته 

أسفل منزله.

وإثر الكارثة التي وقعت في 6 فبراير/ شباط، 

ساهم آق قايا بـ300 طاولة وكرسي في حملة 

تبرعات لصالح المتضررين من الزلزال.

كما يعكف آق قايا على صنع ألعاب خشبية 

مثل مجسمات طائرات ومروحيات وسيارات 

وحيوانات، إلرسالها إلى األطفال في المناطق 

المنكوبة.

وفي حديث لألناضول، قال آق قايا إنه يعتزم 

إرسال األلعاب عندما يصل عددها إلى 500 

لعبة، مع 150 طاولة وكرسي.

وقال: »عندما رأيت األطفال يجلسون في 

البرد بجوار األنقاض إثر الزلزال، انفطر 

قلبي، أنا أيضا لدّي أحفاد، فقررت صنع 

ألعاب لألطفال هناك«.

التحمت مركبة فضائية روسية من نوع 

سويوز ليل السبت - األحد بمحطة الفضاء 

الدولية بهدف إعادة رائَدي فضاء روسَيين 

وآخر أميركي عالقين في المحطة بسبب 

حادث تسرب تعرضت له مركبتهم.

وأقلعت مركبة اإلغاثة »إم إس 23-« من 

قاعدة بايكونور الفضائية من دون 

أي شخص فيها، ووصلت إلى 

المحطة الفضائية بعد رحلة 

استغرقت يومين تقريبا، 

بحسب مشاهد 

مباشرة بّثتها وكالة 

الفضاء األميركية 

)ناسا(.

وفي نهاية أيلول/   

سبتمبر 2022، 

أقلع رائدا الفضاء 

الروسيان سيرغي 

بروكوبييف 

وديمتري بيتالين 

واألميركي فرانك 

روبيو في مركبة »سويوز 

إم إس 22-« الفضائية.

سر جدران األهرامات

المصرية  العمارة  في  األميركي  الخبير  خلص  لقد 

الذي درس هرم خوفو واألهرامات  القديمة غلين داش، 

القديم،  المعماري  المهندس  أن  إلى  األخرى،  القديمة 

استطاع ترتيب مسطح جدران األهرامات، بزوايا قائمة 

مراقبة  بفضل  وذلك  فقط،  درجة   15 /1 انحراف  مع 

الشمس في يوم االعتدال الخريفي.

الدقة  هذه  أن  يعتقدون  العلماء  كان  السابق  في 

تتبع   - الفلكية  القياسات  بعض  خالل  من  تحققت 

أو تتبع الظالل على سطح  النجم القطبي في السماء، 

التي  الطريقة  إلى  توصلوا  قد  يكونوا  لم  لكنهم  الرمال، 

استخدمها المصريون في بناء األهرامات.

ظل  على  بناء  بنوه  الهرم  جدران  بناة  أن  داش  يرى 

عمودي  جسم  وهي  فلكية،  أداة  أقدم  وهي  »غنومون«، 

الزاوي  االرتفاع  لتحديد  والسماح  األرض،  في  مزروع 

في  االعتدال  يوم  في  الظل  طول  أصغر  في  للشمس 

الخريف. وقد قام عالم اآلثار األميركي بهذه التجربة في 

22 أيلول - سبتمبر عام 2016، وقد الحظ كيف يتحرك 
حين  الظل 

تذهب الشمس إلى مغيبها، وحدد موقع كل طرف من 

طرفيها خالل فترات متساوية من الزمن.

اختفت  حين  أنه  داش  الحظ  لقد 

هناك  أن  األفق،  وراء  الشمس 

منحنى سلسا، ونقاط تقاطع 

التي  الدائرة  مع  المنحنى 

»غنومون«،  مع  تتطابق 

تقريبا  تتزامن  والتي 

الخط  تقاطع  مع 

من  المستقيم 

الشرق إلى الغرب.

أن  الباحث  وأكد 

اإلنحراف عن الخط 

تزامن  المستقيم 

نفس  مع  تقريبا 

درجة،   15 /1 القيمة 

بناء  مكن  ما  هو  وهذا 

األهرامات من بنائها.

الزبادي يحمي القلب
بجامعة  علماء  أثبت 

الواليات  في  بوسطن 

تناول  أن  األميركية  المتحدة 

الزبادي  من  صغير  جزء 

الحفاظ  في  يساعد  بانتظام، 

الدموية  واألوعية  القلب  على 

احتمال  من  ويحد  صحية، 

القلبية  باألزمات  اإلصابة 

بنسبة  الدماغية  والسكتات 

تتراوح بين 17-21 في المائة.

في  وردت  التي  الدراسة  هذه  جاءت  وقد 

طويلة  لجهود  ثمرة  الجامعة،  مطبوعة 

مدى  على  استمرت  المجال  هذا  في 

ثالثين عاما، على المرضى الذين يعانون 

الزبادي  تناول  أن  لتجد  الدم،  ضغط  من 

يمكن أن يكون له فائدة عظيمة على هؤالء 

المرضى.

يقول جوستين بونديا، أحد واضعي هذه 

الدراسة: »أن اللبن الزبادي له تأثير مفيد 

ملحوظة،  آثار  وله  الدموية،  الدورة  على 

المنتج مرة  حتى ولو كنت تستخدم هذا 

غاية  في  أمر  وهو  األسبوع  في  مرتين  أو 

األهمية بالنسبة لمرضى الضغط بشكل 

خاص، والناس العاديين بشكل عام«.

ويضيف: »باإلضافة إلى الحد من احتمال 

والسكتات  القلبية  بالنوبات  اإلصابة 

اللبن  منتجات  عشاق  فإن  الدماغية، 

القلب  أمراض  حصول  فرصة  انخفضت 
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% لدى الرجال و16 % لدى النساء«.
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سلمان المالك

أهرامات الجيزة تركت الكثير من األسرار للعلماء المعاصرين، بما في ذلك الخصائص 
التقنية البحتة، خاصة مهارة المهندسين المعماريين القدماء الذين تمكنوا من 
بناء مثل هذه الهياكل الضخمة، ضخمة ولكنها قوية ومتناغمة، مع أنها بنيت 

بتقنيات بدائية تدهش خيال علماء اآلثار حتى اآلن.


