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رقم الترخيص ١١٦٤/٢٠٢٣  

dukhanbank.com 800 8555 4410 0888

الحد األدنى لمبلغ التمويل: 
200,000 ر.ق

الحد األدنى لفترة التمويل:
4 سنوات 

مكافأة نقدية
لغاية 35,000 ر.ق

إيداع المكافأة النقدية في 
البطاقة المسبقة الدفع

تسري الحملة لغاية 15 أبريل 2023. للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة dukhanbank.com أو االتصال على 8555 800.

*تُطبق الشروط واألحكام.

تقّدم بطلب التمويل
الشخصي من بنك دخان 

واحصل على مكافأة نقدية

 لغاية

مكافأة نقدية

ر.ق

صاحب السمو يستقبل رئيس الوزراء المصري

محادثات قطرية ــ مصرية
بحث عالقات 

التعاون بين البلدين 
وأوجه تنميتها

استعراض أبرز 
المستجدات 

اإلقليمية والدولية

رئيس الوزراء يبحث 
مع نظيره المصري 

تعزيز التعاون

صاحب السمو يستقبل رئيس محكمة النقض العليا بالجمهورية اإليطالية

الدوحة- قنا- استقبل حضرة صاحب السمو 

البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

صباح  األميري،  الديوان  في  بمكتبه  المفدى، 

أمس، دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي، 

مصر  جمهورية  في  الوزراء  مجلس  رئيس 

بمناسبة  المرافق،  والوفد  الشقيقة،  العربية 

زيارته للبالد. 

عالقات  استعراض  المقابلة  خالل  جرى 

التعاون بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها 

على  المستجدات  أبرز  إلى  إضافة  وتعزيزها، 

االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية  الساحتين 

المشترك.

بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  وعقد 

الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز 

بالديوان  أمس،  صباح  الداخلية،  ووزير 

دولة  مع  رسمية  مباحثات  جلسة  األميري، 

رئيس  مدبولي،  كمال  مصطفى  الدكتور 

العربية  مصر  بجمهورية  الوزراء  مجلس 

الشقيقة. جرى خالل الجلسة بحث العالقات 

الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها ودفعها 

إلى آفاق أرحب في شتى المجاالت، ال سيما في 

تناولت  كما  والتجاري،  االقتصادي  المجالين 

أبرز التطورات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 

المشترك.

مجلس الشورى 
يبحث »االستفادة 
من المتقاعدين«

اختبارات 
منتصف 

الفصل.. اليوم

ميناء الدوحة 

استطالع 
رأي للتنافسية 

استقبال 
»3949« سـائحا

جهاز التخطيط: 
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للسالم على سموه بمناسبة زيارته للبالد

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يستقبل
رئيس محكمة النقض العليا اإليطالية

صاحب السمو يهنئ رئيس الدومينيكان

نائب األمير
يهنئ رئيس الدومينيكان

صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

إلى  تهنئة،  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

أبي  رودولفو  لويس  الرئيس  فخامة 

الدومينيكان،  جمهورية  رئيس  نادر 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، 

الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة،  برقية 

رئيس  نادر  أبي  رودولفو  لويس 

بمناسبة  الدومينيكان،  جمهورية 

ذكرى استقالل بالده.

حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

صباح  األميري  الديوان  في  بمكتبه 

أمس، سعادة القاضي بيترو كورزيو 

العليا  النقض  محكمة  رئيس 

الصديقة،  اإليطالية  بالجمهورية 

والوفد المرافق له، وذلك للسالم على 

سموه بمناسبة زيارته للبالد.

استعراض  المقابلة  خالل  جرى 

ال  تطويرها  وسبل  التعاون  عالقات 

سيما في مجال التعاون القضائي.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها

صاحب السمو يستقبل رئيس الوزراء المصري

حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

صاحب السمو الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 

األميري  الديوان  في  بمكتبه 

الدكتور  دولة  أمس،  صباح 

مصطفى كمال مدبولي رئيس 

جمهورية  في  الوزراء  مجلس 

والوفد  الشقيقة  العربية  مصر 

المرافق بمناسبة زيارته للبالد.

المقابلة استعراض  خالل  جرى 

البلدين  بين  التعاون  عالقات 

تنميتها  وأوجه  الشقيقين 

أبرز  إلى  إضافة  وتعزيزها، 

الساحتين  على  المستجدات 

االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية 

المشترك.

الشيخ  معالي  المقابلة  حضر 

عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل 

ووزير الداخلية.

بحث أبرز المستجدات
على الساحتين اإلقليمية والدولية

استعراض عالقات التعاون وسبل تطويرها 

تتصل بالعالقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها

صاحب السمو يبعث رسالة خطية إلى رئيس أنغوال
السمو  صاحب  حضرة  بعث  قنا-  لواندا- 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

الرئيس  فخامة  إلى  خطية  رسالة  المفدى، 

أنغوال،  جمهورية  رئيس  لورينسو  جواو 

دعمها  وسبل  الثنائية  بالعالقات  تتصل 

وتطويرها.

الدكتور محمد  الرسالة سعادة  قام بتسليم 

مساعد  الخليفي  صالح  بن  عبدالعزيز  بن 

خالل  اإلقليمية،  للشؤون  الخارجية  وزير 

استقبال فخامة الرئيس األنغولي لسعادته 

أمس في لواندا.

وفي بداية المقابلة، نقل سعادة مساعد وزير 

حضرة  تحيات  اإلقليمية  للشؤون  الخارجية 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

جمهورية  رئيس  لفخامة  المفدى  البالد  أمير 

األنغولي  للشعب  سموه  وتمنيات  أنغوال، 

بتحقيق المزيد من التقدم والنماء.

جمهورية  رئيس  فخامة  حمل  جانبه،  من 

الخارجية  وزير  مساعد  سعادة  أنغوال، 

حضرة  إلى  تحياته  اإلقليمية  للشؤون 

متمنيا  المفدى،  البالد  أمير  السمو  صاحب 

وللشعب  والسعادة،  الصحة  موفور  لسموه 

القطري دوام التطور واالزدهار.

العالقات  استعراض  المقابلة،  خالل  جرى 

في  الدولية  والجهود  البلدين،  بين  الثنائية 

تحقيق األمن والسلم في المنطقة.

رئيس الوزراء يهنئ 
رئيس الدومينيكان

الشيخ  معالي  بعث  قنا-  الدوحة- 

خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني 

الداخلية،  الوزراء ووزير  رئيس مجلس 

الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة،  برقية 

رئيس  نادر  أبي  رودولفو  لويس 

بمناسبة  الدومينيكان،  جمهورية 

ذكرى استقالل بالده.

استعراض آليات تبادل الخبرات بين البلدين 

وزير العمل يجتمع
مع وزير التشغيل المغربي

الرباط- قنا- اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير 

اإلدماج  وزير  السكوري  يونس  السيد  سعادة  مع  أمس،  العمل، 

المغربي،  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  والمقاولة  االقتصادي 

بالعاصمة المغربية الرباط.

المشترك،  التعاون  أوجه  االجتماع  خالل  الجانبان  ناقش   

استعراض  إلى  باإلضافة  وتطويرها،  بدعمها  الكفيلة  والسبل 

آليات تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

حول سياسات الرعاية االجتماعية

بين مجلس التعاون الخليجي واالتحاد األوروبي

قطر تشارك في مؤتمر إقليمي بالقاهرة

قطر تشارك في اجتماع للجنة التعاون المشترك

القاهرة- قنا- شاركت دولة قطر، في المؤتمر 

الرعاية  »سياسات  حول  األول  اإلقليمي 

المجتمعي«،  األمن  وتحقيق  االجتماعية 

والذي انطلقت أعماله يوم أمس في العاصمة 

المصرية القاهرة، على مدار يومين.

من  وفد  المؤتمر  أعمال  في  قطر  دولة  ومثل 

برئاسة  واألسرة،  االجتماعية  التنمية  وزارة 

الوزارة  وكيل  الكواري،  مبارك  غانم  السيد 

االجتماعية  التنمية  وزارة  في  المساعد 

واألسرة.

الذي تنظمه وزارة التضامن  المؤتمر،  وهدف 

جامعة  مع  بالشراكة  المصرية  االجتماعي 

إلى  اليونيسيف،  ومنظمة  العربية  الدول 

سياسات  حول  العملية  واألفكار  الرؤى  تبادل 

األمن  تحقيق  وسبل  االجتماعية  الرعاية 

المعاصرة،  المتغيرات  ظل  في  االجتماعي 

الرعاية  سياسات  واقع  بحث  عن  فضال 

سيما  ال  بالرعاية،  األولى  للفئات  االجتماعية 

األطفال األيتام وذوي اإلعاقة.

الدولية  الممارسات  المؤتمر  وناقش 

سياسات  بتطبيق  المتعلقة  واإلقليمية 

الدول  وخبرات  االجتماعية،  الرعاية 

إلى  باإلضافة  البديلة،  الرعاية  نظم  حول 

الرعاية  لسياسات  مستقبلية  رؤية  صياغة 

االجتماعية لتحقيق األمن االجتماعي.

التنمية  مفهوم  تبني  إطار  في  المؤتمر  ويأتي 

المستدامة، التي تعنى بتطوير السياسات 

إيالء  مع  المجتمع،  تنمية  بهدف  االجتماعية 

تعبيرا  الخاص  القطاع  لمشاركة  أهمية 

إطار  في  وذلك  االجتماعية،  مسؤوليته  عن 

االجتماعي،  التهميش  سياقات  مواجهة 

والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.

في  قطر  دولة  شاركت  قنا-  بروكسل- 

المشترك  التعاون  للجنة   31 الـ  االجتماع 

العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بين 

في  أمس  عقد  الذي  األوروبي،  واالتحاد 

العاصمة البلجيكية بروكسل.

سعادة  االجتماع،  في  قطر  دولة  وفد  ترأس   

سفير  المالكي  أحمد  بن  عبدالعزيز  السيد 

دولة قطر لدى االتحاد األوروبي وحلف شمال 

سعادة  الوفد  ضم  كما  )الناتو(،  األطلسي 

السيد سعود بن عبد الله زيد آل محمود مدير 

الخارجية..  بوزارة  األوروبية  الشؤون  إدارة 

جرى خالل االجتماع استعراض سبل تعزيز 

الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بين  التعاون 

تنفيذ  ومتابعة  األوروبي،  واالتحاد  العربية 

الجانبين،  بين  المشترك  العمل  برنامج 

باإلضافة إلى مناقشة قضايا األمن.

بمؤتمر األمم المعني بأقل البلدان نموا.. المنصوري:

مستعدون الستقبال الشركاء من مختلف أنحاء العالم
الدوحة- قنا- أكد سعادة السيد 

علي بن خلفان المنصوري مدير 

بوزارة  الدولية  المنظمات  إدارة 

دولة  استضافة  أن  الخارجية، 

المتحدة  األمم  لمؤتمر  قطر 

في  نموا  البلدان  بأقل  المعني 

الفترة  خالل  الخامسة  نسخته 

يعد  المقبل،  مارس   9  -  5
تضامن  الستعراض  فرصة 

لتحقيق  الدولي  المجتمع  ودعم 

للدول  المستدامة  التنمية 

االزدهار  وتحقيق  نموا،  األقل 

الصعيدين  على  واالستقرار 

العالمي واإلقليمي. 

وقال سعادته، إن المؤتمر يمثل 

الدولية  الجهود  لتضافر  فرصة 

التنمية  عجلة  تسريع  أجل  من 

المستدامة في الدول األقل نموا، 

مشيرا إلى أن المؤتمر يعقد مرة 

واحدة كل عشر سنوات، ويتيح 

لالستفادة  الدول  لهذه  الفرص 

لدعم  الدولية  الجهود  من 

وتحقيق  المتوفرة،  اإلمكانيات 

األهداف المرجوة. 

مؤتمر  انعقاد  أن  إلى  ولفت 

بأقل  المعني  المتحدة  األمم 

نسخته  في  نموا  البلدان 

جائحة  عقب  يأتي  الخامسة 

شلت  والتي   19  - كوفيد 

زادت  وقت  وفي  بأسره،  العالم 

وأزمات  الطبيعية  الكوارث  فيها 

هذا  أن  ورأى  المناخي،  التغير 

للمجتمع  منصة  يعد  المؤتمر 

ودعمه  تضامنه  إلظهار  الدولي 

والحد  حاجة،  األكثر  للدول 

أجل  من  الناجمة  األضرار  من 

المستدامة،  التنمية  تحقيق 

نموا  األقل  الدول  أن  إلى  مشيرا 

عددها  يبلغ  والتي  العالم  في 

46 بلدا تسعى جاهدة لتحقيق 
المستدامة  التنمية  أهداف 

بحلول عام 2030.

رفيعة  المشاركة  أن  وأكد 

المستوى في المؤتمر، تدل على 

األمم  في  األعضاء  الدول  حرص 

الجهود  توحيد  على  المتحدة 

أجل  من  والتضامن  الدولية 

المستدامة،  التنمية  تحقيق 

تام  استعداد  على  نحن  وقال: 

الشركاء من مختلف  الستقبال 

أن  ويسعدنا  العالم،  أنحاء 

للعمل  عاصمة  الدوحة  تكون 

ونوه  األطراف،  متعدد  الدولي 

بدأت  األممية  المكاتب  أن  إلى 

سيتم  وأنه  الدوحة،  في  عملها 

المتحدة«  األمم  »بيت  افتتاح 

المعني  المؤتمر  هامش  على 

والذي  نموا،  البلدان  بأقل 

تثمن  قطر  دولة  أن  على  يؤكد 

شراكتها اإلستراتيجية مع األمم 

المتحدة.

بجميع  قطر  دولة  ترحب  وتابع: 

الدوحة،  في  الكرام  ضيوفها 

لتوفير  الجهود  تتكاتف  وسوف 

أفضل وسائل الضيافة ولضمان 

نجاح المؤتمر.

وكيل وزارة الخارجية السعودية 
يجتمع مع سفيرنا

علي  السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  الرياض- 

وزارة  وكيل  اليوسف  عبدالرحمن  بن 

المملكة  في  القنصلية  للشؤون  الخارجية 

مع  أمس،  الشقيقة،  السعودية  العربية 

العطية  محمد  بن  بندر  السيد  سعادة 

سفير دولة قطر لدى السعودية.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

التعاون الثنائي بين البلدين.

{ علي بن خلفان المنصوري
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في زيارة عمل والمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية العرب

رئيس مجلس الوزراء يصل تونس

معالي  وصل  قنا-  تونس- 

خليفة  بن  خالد  الشيخ 

ثاني  آل  عبدالعزيز  بن 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

إلى  أمس،  مساء  الداخلية، 

العاصمة تونس بالجمهورية 

التونسية الشقيقة.

معاليه  استقبال  في  وكان   

لدى وصوله والوفد المرافق في 

الدولي  قرطاج  تونس  مطار 

بودن  نجالء  السيدة  دولة 

الحكومة  رئيسة  رمضان 

السيد  وسعادة  التونسية، 

وزير  الدين  شرف  توفيق 

السيدة  وسعادة  الداخلية، 

وزيرة  القنجي  نويرة  نائلة 

والطاقة،  والمناجم  الصناعة 

المسؤولين.  كبار  من  وعدد 

االستقبال  في  كان  كما 

بن  سعد  السيد  سعادة 

دولة  سفير  الحميدي  ناصر 

والسادة  تونس  لدى  قطر 

القطرية.  السفارة  أعضاء 

رئيس  معالي  غادر  قد  وكان 

ووزير  الوزراء  مجلس 

أمس  البالد،  الداخلية، 

تونس  العاصمة  إلى  متوجها 

للجمهورية  عمل  زيارة  في 

يعقبها  الشقيقة  التونسية 

الدورة  اجتماع  في  المشاركة 

وزراء  لمجلس  األربعين 

يرافق  العرب.  الداخلية 

معالي رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية وفد رسمي.
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رئيس مجلس الوزراء يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري

قطر ومصر تبحثان تعزيز العالقات االقتصادية

الشيخ  معالي  عقد  قنا-   -$ الدوحة- 

ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح 

مباحثات  جلسة  األميري،  بالديوان  أمس 

كمال  مصطفى  الدكتور  دولة  مع  رسمية 

بجمهورية  الوزراء  مجلس  رئيس  مدبولي 

مصر العربية الشقيقة.

الثنائية  العالقات  بحث  الجلسة  خالل   

إلى  ودفعها  تعزيزها  وسبل  البلدين،  بين 

سيما  ال  المجاالت،  شتى  في  أرحب  آفاق 

والتجاري.  االقتصادي  المجالين  في 

اإلقليمية  التطورات  أبرز  تناولت  كما 

وعقب  المشترك.   االهتمام  ذات  والدولية 

مجلس  رئيس  معالي  شهد  الجلسة، 

مجلس  ورئيس  الداخلية،  ووزير  الوزراء 

اتفاقية  على  التوقيع  المصري،  الوزراء 

االزدواج  إزالة  بشأن  البلدين  حكومتي  بين 

الدخل  على  للضرائب  بالنسبة  الضريبي 

حضر  وتجنبها.  الضرائب  من  التهرب  ومنع 

التوقيع عدد من  ومراسم  المباحثات  جلسة 

من  حضرها  كما  الوزراء،  السعادة  أصحاب 

الوزراء  السعادة  أصحاب  المصري  الجانب 

دولة  المرافق.  وكان  الرسمي  الوفد  وأعضاء 

رئيس مجلس الوزراء المصري قد وصل إلى 

الديوان األميري في وقت سابق، حيث أقيمت 

معالي  وأقام  رسمي.  استقبال  مراسم  له 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مأدبة 

كمال  مصطفى  الدكتور  لدولة  تكريما  غداء 

بجمهورية  الوزراء  مجلس  رئيس  مدبولي 

له،  المرافق  والوفد  الشقيقة  العربية  مصر 

وذلك بالديوان األميري أمس.  حضر المأدبة 

عدد من أصحاب السعادة الوزراء.

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  وقال 

الداخلية، خالل تغريدة في حسابه الرسمي 

مصطفى  د.  وأخي  »أجريت  »تويتر«  على 

الدوحة  في  المصري  الوزراء  رئيس  مدبولي 

اليوم )أمس( مناقشات بناءة حول التوظيف 

أمام  المتاحة  االستثمارية  للفرص  األمثل 

التجارية،  عالقاتنا  توسيع  وسبل  بلدينا 

التاريخية  األخوية  الروابط  ناقشنا  كما 

لتطويرها  والحاجة  شعبينا  تجمع  التي 

ومصالحنا  شعبينا  ازدهار  يخدم  بما  دوما 

المشتركة«.

رئيــس الـوزراء: مـنـاقشــات بــنــاءة حــول التوظـيــف األمــثـــل للفـــرص االســتثـــماريـــة 

معاليه يقيم مأدبة غداء تكريما لرئيس الوزراء المصري

حكومتا البلدين توقعان اتفاقية في الشأن الضريبي 
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»األعلى للقضاء« يصدر
»بطاقة األسرة« البنكية

بطاقة  للقضاء  األعلى  المجلس  أصدر 

بهدف  الدفع«،  »مسبقة  األسرة  نفقات 

ضمان إدراج نفقات األسرة للمستفيدين 

حيث  تأخير،  ودون  ودوري  ثابت  بشكل 

حساب  خالل  من  البطاقة  تعبئة  ستتم 

أمانات األسرة الخاص بالمجلس األعلى 

ومن  اإلسالمي،  قطر  مصرف  في  للقضاء 

عقبات  أي  دون  منها  االستفادة  يمكن  ثم 

على  والجهد  الوقت  وادخار  صعوبات،  أو 

المستفيد.

وتعد بطاقة نفقات األسرة هي بطاقة بنكية 

مسبقة الدفع تصدر من المجلس األعلى 

األمانات« للمستفيدين من  للقضاء »إدارة 

مصرف  مع  بالتنسيق  األسرة،  نفقات 

اإلسالمي،  قطر  والمصرف  المركزي  قطر 

وتمكن صاحبها من سحب المبلغ المودع 

له من قبل أمانات المحاكم أو استخدامها 

بالشراء المباشر من خالل نقاط البيع. 

في  رئيسي  بشكل  البطاقة  وتساهم 

تسهيل 

المبالغ  على  المستفيد  حصول  عملية 

المحاكم  أمانات  من  له  المخصصة 

المتمثلة  المصرفية  الخدمات  خالل  من 

بالبطاقة  وتتوفر  البنكية،  بالبطاقة 

كافة مزايا بطاقة »هميان« التي أصدرها 

الحصول  ويتم  المركزي،  المصرف 

أمانات  إلدارة  بطلب  التقدم  بعد  عليها 

فترة  في  للمستفيد  وتمنح  المحاكم، 

أقصاها 3 أيام عمل.

بين قطر وإيطاليا

تعزيـــز التعـــاون القضــائي
/مسعود  السيد  سعادة  اجتمع 

العدل،  وزير   - العامري  بن محمد 

في مكتبه صباح أمس، مع سعادة 

رئيس  كورزيو  بيترو  القاضي 

محكمة النقض الُعليا بالجمهورية 

االيطالية الصديقة والوفد الُمرافق 

له، الذي يزور البالد حاليا.

عالقات  بحث  االجتماع  خالل  تم 

قطر  دولة  بين  القانوني  التعاون 

الصديقة،  اإليطالية  والجمهورية 

بتعزيزها  الكفيلة  والسبل 

وتطويرها في مختلف المجاالت.

السيد  سعادة  االجتماع  حضر 

الجمهورية  سفير  توسكي  باولو 

اإليطالية لدى الدولة.

وزير العدل 
يجتمع 

مع رئيس 
محكمة 
النقض 
العليا 

اإليطالية

محمد الجعبري كتب

$ الدوحة

للصفين العاشر والحادي عشر

بدء اختبارات منتصف الفصل.. اليوم

 حيث تبدأ اختبارات الصفين العاشر 

فبراير   28 األحد  اليوم  عشر  والحادي 

الصفوف  اختبارات  تبدأ  كما  الجاري، 

االبتدائية  بالمرحلتين  األخرى 

 ،2023 المقبل  مارس   1 يوم  واإلعدادية 

9 مارس  على أن تنتهي االختبارات يوم 

المقبل.

الماضية  الفترة  المدارس  وأنهت 

خالل  من  وذلك  لالختبارات،  االستعداد 

العمل على الحصص اإلثرائية وفصول 

لتقوية  المدارس  تقدمها  التي  التقوية 

الطالب أكاديميًا استعدادًا لالختبارات، 

كذلك تجهيز لجان االختبارات وتوزيع 

أرقام جلوس الطالب، حيث تعمل وزارة 

التعليم تعمل بكل جهد وقوة بالتعاون 

االختبارات  تسير  أن  في  المدارس  مع 

بشكل جيد بجميع النواحي.

هذه  أن  المدارس  وأوضحت 

إلى  باإلضافة  تشمل  االستعدادات 

تجهيز وتحديد مقار لجان االختبارات، 

وغير  و»الكنترول«  المالحظين  توزيع 

دعت  كما  الصلة،  ذات  األمور  من  ذلك 

إدارات المدارس جميع الطالب المراحل 

االستذكار  ضرورة  إلى  التعليمية 

على  واالعتماد  والمثابرة  واالجتهاد 

هذه  في  عالية  درجات  لحصد  النفس 

الطالب  على  يتعين  وانه  االختبارات، 

العام  بداية  منذ  مستعدين  يكونوا  أن 

األكاديمي لتلك االختبارات الهامة. 

كنترول  بتجهيز  المدارس  قامت  كما 

الكوادر  من  الداخلي  التصحيح 

التدريسية، كما قامت إدارات المدارس 

التدريبية  الورش  من  العديد  بتنظيم 

والتأكيد  لإلشراف  واالجتماعات 

خاصة  وكبيرة  صغيرة  كل  على 

باالختبارات، حيث يعمل المصححون 

منذ اليوم األول لالختبارات على تصحيح 

ديناميكية  في  وذلك  االختبارات،  أوراق 

عمل منظمة تم إعدادها مسبقًا كما تم 

التدريب عليها مرات عدة. 

وقالت المدارس إن المرجعات الشاملة 

لجميع  الطالب  تهيئة  على  تقوم  سوف 

أنواع األسئلة سواء اختياري من متعدد 

لجميع  موائمة  ستكون  والتي  مقالي  أو 

الذي تم تدريسه منذ  الدراسي  المنهج 

األطقم  مطالبة  الثاني،  الفصل  بداية 

في  التشديد  بضرورة  التدريسية 

اإلجراءات الخاصة باالختبارات لمنع أي 

حاالت غش بين الطالب، مؤكدين على 

أن تكون معبرة  االختبارات البد  ان تلك 

عن المستوى الحقيقي للطالب.

المدارس  مديري  من  عدد  وأوضح 

بفتح  ستقوم  الطلبة  تقييم  إدارة  أن 

درجات  لرصد  اإللكتروني  النظام 

في  البدء  مع  بالطالب  الخاصة  التقييم 

الدرجات  االختبارات، بحيث يتم رصد 

عقب انتهاء التصحيح لك لمادة، وتتولى 

المدارس رصد درجات الطلبة في النظام 

في   NSIS الطلبة  لمعلومات  الوطني 

نفس الخانة المخصصة لذلك.

المدارس تنهي 
االستعداد 
بالحصص 

اإلثرائية
وفصول التقوية

تنطلق صباح اليوم الثالثاء الموافق 28 فبراير، 
اختبارات منتصف الفصل الثاني للعام األكاديمي 

الحالي 2022/ 2023، للصفوف من األول االبتدائي 
إلى الصف الحادي عشر، وذلك للمدارس الحكومية 

والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية.
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مسابقة نظمها مركز حمدان بن راشد للموهبة

طلبة قطريون يفوزون 
في »تحدي علوم المستقبل«

والتعليم  التربية  وزارة  أعلنت 

إدارة  في  متمثلة  العالي  والتعليم 

التربية الخاصة ورعاية الموهوبين 

عن فوز طلبة دولة قطر في مسابقة 

الدورة  المستقبل  علوم  تحدي 

حمدان  مركز  نظمها  والتي  الثانية 

بن راشد آل مكتوم للموهبة واالبتكار 

راشد  بن  حمدان  لمؤسسة  التابع 

المتميز،  التعليمي  لألداء  مكتوم  آل 

وذلك إلفساح المجال أمام الموهوبين 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في 

وإلبراز قدراتهم اإلبداعية.

مراكز  بثالثة  قطر  دولة  طلبة  وفاز 

علوم  »تحدي  مسابقة  مراكز  من 

طلبة  حصل  حيث  المستقبل« 

والتكنولوجيا  للعلوم  قطر  مدرسة 

»بطل  مركز  على  للبنين  الثانوية 

لفئة  المستقبل«  علوم  تحدي 

طلبة  حصل  بينما  المحترفين، 

الثانوية  التقنية  قطر  مدرسة 

للبنين على مركز »أفضل مصمم« 

إلى  باإلضافة  المحترفين،  لفئة 

عن  شارك  الذي  العلمي  النادي 

وأكاديمية  جرامر،  )رويال  مدرستي 

الطلبة  حصل  فقد  للبنات(  قطر 

لفئة  مبتكر«  »أفضل  مركز  على 

الناشئين.

$ الدوحة

لتكريم »64« فائًزا وفائزة

استكمال االستعدادات لحفل التميز العلمي

بفندق  الثالثاء  اليوم  وستقام 

بحضور  الحفل  بروفة  الشيراتون 

الفائزين بالجائزة، إذ ستقوم اللجنة 

اإلعالمية الخاصة بالجائزة بالوقوف 

هذا  النطالقة  التنظيم  جاهزية  على 

تكريم  أرفع  يعتبر  الذي  الحدث 

أكاديمي على مستوى الدولة.

السيد  أشاد  المناسبة  وبهذه 

الرئيس  البوعينين  عبدالله  علي 

العلمي  التميز  لجائزة  التنفيذي 

لشؤون  المساعد  الوزارة  ووكيل 

باالهتمام  المشتركة،  الخدمات 

ممثلًة  الدولة  توليه  الذي  الواضح 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  في 

وللمتميزين  العلمي  للتميز  العالي 

شتى  في  الوطن  أبناء  من  علميًا 

والتخصصات  والحقول  المجاالت 

بغرض  وذلك  والبحثية،  العلمية 

في  والتميز  اإلبداع  ثقافة  نشر 

المجتمع القطري، مدركًة أن االرتقاء 

العطاء  خالل  من  يأتي  إنما  بالدول 

األفكار  ينتج  الذي  المتميز  العلمي 

المبدعة التي تعمل على نقل الدولة 

إلى مصاف الدول المتقدمة.

على  درجت  قد  الوزارة  أن  وأضاف 

التميز  يوم  بجائزة  سنويًا  االحتفال 

الذي أصبح مناسبة علمية  العلمي، 

األعمال  فيها  تستعرض  وطنية 

المراحل  لطلبة  المتميزة  العلمية 

الشهادة  وطلبة  واإلعدادية  االبتدائية 

خريجي  عن  فضاًل  الثانوية، 

العليا  الشهادات  وحملة  الجامعات 

الماجستير والدكتوراه. كما اهتمت 

والمدرسة  المتميز  بالمعلم  الجائزة 

المتميزة، بجانب اهتمامها بالبحث 

العلمي.

يعد  العلمي  التميز  يوم  أن  وأكد 

خاصة  إبداعية  علمية  مناسبة 

أبناء  من  علميًا  المتميزين  تجمع 

مستقبل  يشكلون  والذين  الوطن 

الذين  الدولة  قيادات  مع  البالد، 

على  ويحرصون  جهدهم  يثمنون 

وتشجيعهم  وتحفيزهم  دعمهم 

ومن  العلمي  العطاء  من  المزيد  على 

التميز واإلبداع.

إن الحرص  واختتم تصريحه قائال: 

على االحتفاء بالمتميزين ُيزكي روح 

لدى  العلمي  المضمار  في  التنافس 

أكثر  الدولة  ويجعل  الوطن،  أبناء 

أكبر  علمية  أدوارًا  تلعب  ألن  تطلعًا 

واإلقليمي  المحلي  المستوى  على 

تمسكًا  أكثر  ويجعلها  والدولي، 

بترسيخ ونشر ثقافة اإلبداع والتميز.

عبدالله  علي  السيد  وكان 

المعرض  افتتح  قد  البوعينين 

التميز  بجائزة  الخاص  التوثيقي 

وذلك  فبراير   26 األحد  يوم  العلمي 

الحي  بمؤسسة   10 رقم  بالمبنى 

المعرض  ويستمر  كتارا،  الثقافي 

2 مارس ويهدف  حتى يوم الخميس 

إلى التعريف بمعايير الجائزة وطرق 

مسيرتها  ويستعرض  لها  التقدم 

المكرمين  وعدد   ،2007 العام  منذ 

التي  والشهادات  واألوسمة  وصورهم 

المعرض  ويضم  عليها  تحصلوا 

عددا من االجنحة الخاصة بمسيرة 

يوميا  الزوار  ويستقبل  الجائزة. 

حتى  صباحا  العاشرة  الساعة  من 

السادسة مساء. 

لجائزة  المنظمة  اللجنة  وكانت 

أسماء  أعلنت  قد  العلمي  التميز 

العلمي  التميز  بجائزة  الفائزين 

الحالية،  دورتها  في  الثماني  لفئاتها 

حفل  في  تكريمهم  سيتم  والذين 

النتائج  أظهرت  وقد  العلمي،  التميز 

 34 أصل  من  متميزا  طالبا   21 فوز 

 - المتميز  الطالب  بفئة  مترشحا 

المرحلة االبتدائية، بينما فاز 7 طلبة 

متميزين من أصل 19 طالبا مشاركا 

المرحلة   - المتميز  الطالب  بفئة 

متميزين  طلبة   4 وفاز  اإلعدادية، 

الطالب  بفئة  مترشًحا   16 أصل  من 

المتميز – الشهادة الثانوية، كما فاز 

طالبا   64 أصل  من  متميزا  طالبا   25
الجامعي  الطالب  بفئة  مترشحا 

المتميز.

 – المتميز  العلمي  البحث  فئة  وفي 

واحد  بحث  فاز  الثانوية،  للمرحلة 

متميز من أصل 10 بحوث مرشحة، 

كما فاز بفئة المعلم المتميز معلمان 

معلمين   10 أصل  من  متميزان 

حملة  بفئة  فاز  بينما  مترشحين، 

متميزان  اثنان  الماجستير  شهادة 

بفئة  فاز  وقد  مرشحا،   26 أصل  من 

اثنان  الدكتوراه  شهادة  حملة 

متميزان من أصل 20 مترشًحا. 

وتعتبر جائزة التمّيز العلمي من أهم 

المتميزون  بها  يكرم  التي  الجوائز 

علمًيا من أبناء دولة قطر في مجاالت 

متعددة من أجل تعزيز ونشر ثقافة 

اإلبداع والتميز في المجتمع القطري، 

ترتكز  التي  الجائزة  لرسالة  وفًقا 

واإلبداع  التميز  مفاهيم  تعميق  على 

العالمية  المعايير  تبني  خالل  من 

وتحقيق  النوعية  البرامج  وتنفيذ 

والمؤسسية  الفردية  الجهود  تكامل 

العملية  مخرجات  لتحسين 

التعليمية في دولة قطر.

{ معرض جائزة التميز

تحت الرعاية الكريمة 
لحضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني أمير البالد المفدى، 
تقيم وزارة التربية والتعليم 
والتعليم العالي حفل جائزة 
التميز العلمي في نسختها 
السادسة عشرة، والمقرر لها 

غدا األربعاء، والذي سيتم 
خالله تكريم 64 فائًزا وفائزة 

في الحفل من أصل 199 
مترشًحا من جميع الفئات، 

وتواصل الوزارة استكمال 
استعدادها للحفل.

$ الدوحة

البوعينين: مناسبة علمية وطنية تستعرض فيها األعمال المتميزة للطلبة

نظمتها »كارنيجي ميلون«

»500« طالب يشاركون 
في مسابقة »يوم باي للرياضيات«

استقبلت جامعة كارنيجي ميلون 

في قطر، إحدى الجامعات الشريكة 

500 طالب مشارك  لمؤسسة قطر، 

للرياضيات«  باي  يوم  »مسابقة  في 

126 فريقًا من  2023 يشكلون  للعام 

82 مدرسة ثانوية حكومية وخاصة 
في دولة قطر.

ويقول األستاذ زيليليم يلما، أستاذ 

يشرف  الذي  المساعد  الرياضيات 

منذ  المسابقة  هذه  تنظيم  على 

»سعداء   :2016 عام  في  انطالقها 

العدد  هذا  بمشاركة  للغاية 

تؤكد  التي  الطالب،  من  الكبير 

إلى  وميلهم  الطالب  شغف  لنا 

والعقلية،  الذهنية  التحديات 

المسائل  بحل  يستمتعون  وأنهم 

الرياضية«.

الفرق  على  كان  المسابقة،  أثناء 

المتنافسة حل المسائل الرياضية 

باستخدام مهارات التحليل العقلي 

روعي  وقد  المنطقي،  والتفكير 

التي  المسائل،  هذه  تصميم  في 

اإلنجليزية  باللغتين  أتيحت 

مستوى  في  تكون  أن  والعربية، 

تضمنت  أنها  غير  الطالب،  معظم 

للطالب  المتقدمة  المسائل  بعض 

المتفوقين.

أسفرت المنافسات عن تأهل أربعة 

من  فريقان  النهائي:  الدور  إلى  فرق 

»دي  الحديثة  الهندية  المدرسة 

»دي  مدرسة  من  وفريق  إس«،  بي 

بي إس – مدرسة مونارك الدولية«، 

وفريق من مدرسة قطر الدولية.

د الفريق الفائز بعد الجولة  سُيحدَّ

النهائية التي تقام في األسبوع الذي 

الذي  اليوم  14 مارس، وهو  يبدأ في 

حول  الرياضيات  عشاق  يحتفل 

العالم فيه بيوم »باي«. وترمز كلمة 

 ،»π« للرمز  الدائرة  ثابت  أو  »باي« 

محيط  نسبة  يمثل  الذي 

الدائرة إلى قطرها ويساوي 

»3,14« على وجه التقريب. 

الرياضيات  علماء  ويحتفل 

أنحاء  جميع  في  ومعلموها 

باعتباره  »باي«  بيوم  العالم 

بتعليم  لالحتفاء  فرصة 

وتشجيع  الرياضيات 

الطالب على دراستها.

$ الدوحة

بجامعة قطر

اختتام مسابقة السيارة الكيميائية
قطر  جامعة  في  الهندسة  بكلية  الكيميائية  الهندسة  قسم  اختتم 

الفعالية  لهذه  التحضيرات  وبدأت  الكيميائية؛  السيارة  مسابقة 

الهندسة  قسم  من  فريق  قام  حيث   ،2022 أكتوبر  من  ابتداًء 

عن  عامة  لمحة  لتقديم  المشاركة  المدارس  بزيارة  الكيميائية 

المسابقة باإلضافة إلى تقديم تدريبات وتعليمات للمشاركين في 

مجال السالمة بالتعاون مع مختلف المختبرات الجامعية. 

أعضاء  من  وعدد  الهندسة،  كلية  عن  ممثلين  بحضور  وذلك 

وبالتعاون  المشاركين،  والطلبة  قطر  بجامعة  التدريسية  الهيئة 

الطلبة  فرع   - الكيميائيين  للمهندسين  األميركية  الجمعية  مع 

بجامعة قطر لتشجيع طلبة الهندسة بالجامعة على االستكشاف 

والتعرف على كل المبادئ الهندسية وكذلك توعية طالب المدارس 

الثانوية بأهمية هذا التخصص وتحفيزهم لاللتحاق به. 

من  تتحرك  سيارة  تصميم  على  المشاركة  الفرق  وتسابقت 

السيارة  تقوم  أن  المطلوب  وكان  كيميائية،  عمليات  عدة  خالل 

باستخدام  معينة  فترة  خالل  محددة  مساحة  ضمن  معينة  بمهام 

الهندسة الكيميائية وتطبيقاتها في ذلك.

وفي كلمتها، قالت األستاذة الدكتورة ماجدة خريشا، رئيس قسم 

البرامج  من  واحدة  المسابقة  هذه  »تعتبر  الكيميائية:  الهندسة 

والرياضيات  والفيزياء  الهندسة  لمجاالت  تروج  التي  التعليمية 

استكشاف  على  وتشجيعهم  الطالب  مخّيلة  لتحفيز  والعلوم، 

الفصول  نطاق  خارج  المختلفة  المجاالت  لهذه  الواسعة  اإلمكانات 

آخر  بأسلوب  الكيميائية  الهندسة  لتدريس  منا  سعًيا  الدراسية 

قطر  لرؤية  ودعًما  المجال  هذا  في  مختلف  نوعي  عمل  ولتقديم 

في  الثانوية  المدارس  طلبة  دمج  »إن  د.ماجدة:  وأضافت   .»2030
الهندسية  الخبرات  الطلبة بمختلف  الفعالية يهدف لتعريف  هذه 

وإطالعهم على بيئة خالقة ومحفزة حتى يكونوا الجيل القادم المميز 

من المهندسين الكيميائيين«.

بالمركز  فازت  للبنين  الثانوية  خليفة  مدرسة  أن  بالذكر  والجدير 

األول، وجاء بالمركز الثاني فريق مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا 

الثانوية للبنين، فيما فاز بالمركز الثالث فريق مدرسة ابن تيمية 

الثانوية للبنين. 

وهم:  الثانوية  المدارس  من  فرق  عشرة  المسابقة  هذه  في  وشارك 

الثانوية  الدوحة  مدرسة  للبنين،  الثانوية  تيمية  ابن  مدرسة 

زياد  بن  طارق  مدرسة  للبنين،  الثانوية  خليفة  مدرسة  للبنين، 

الثانوية للبنين، مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين، مدرسة 

الثانوية  التقنية  قطر  مدرسة  للبنين،  الثانوية  العاص  بن  عمرو 

للبنين، مدرسة جاسم بن حمد الثانوية للبنين، مدرسة مصعب 

والتكنولوجيا  للعلوم  قطر  ومدرسة  للبنين،  الثانوية  عمير  بن 

{ خالل عملية التقييمالثانوية للبنين.

{  تكريم الفائزين

$ الدوحة

في المخيم الميداني إلدارة الكوارث

وزير البلدية يشيد
بجهود المتطوعين

الدوحة- قنا- أشاد سعادة الدكتور 

تركي  بن  عبدالعزيز  بن  عبدالله 

بجهود  البلدية،  وزير  السبيعي، 

وجميع  القطري  األحمر  الهالل 

الذين  والمتطوعات،  المتطوعين 

تنفيذ  على  مساء،  صباح  يعملون، 

للحقيقة  محاكية  سيناريوهات 

استعدادهم  مدى  قياس  أجل  من 

واستجابتهم في األزمات.

 وأعرب سعادته، على هامش زيارته 

للمخيم الميداني التاسع للتدريب 

ينظمه  الذي  الكوارث  إدارة  على 

وزارة  برعاية  القطري  األحمر  الهالل 

الصحة العامة تحت شعار »تأهب 

عن  أفضل«،  واستجابة  فعال 

يشارك  التي  المبادرة  بهذه  إعجابه 

وينفذون  يتدربون  متطوع   300 فيها 

مع  للتعامل  مختلفة  سيناريوهات 

الكوارث.

بتواجد  فخره  عن  سعادته  وعبر 

من  األول  الميداني  المستشفى 

إضافة  وهو  المخيم،  هذا  في  نوعه 

في  تركيبه  يمكن  حيث  كبيرة 

وبأعلى  وجيزة،  فترة  غضون 

واإلجراءات  االستعدادات  مستويات 

باإلضافة  المخيم،  في  المتبعة 

الخارج  من  مقيمين  تواجد  إلى 

لهذه الدورات.  وتفقد سعادته أثناء 

المجاالت  مختلف  للمخيم  زيارته 

بين  بجولة  قام  كما  التدريبية، 

عدد من مرافق المخيم، وعلى رأسها 

المتنقل  الميداني  المستشفى 

وغرفة عمليات الطوارئ.

الشيخ  سعادة  شارك  جانبه،  من 

الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

أمناء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل 

لمنظمة  اإلنسانية  الصناديق 

المتدربين  اإلسالمي،  التعاون 

تجربته وخبراته اإلنسانية، مؤكدا 

كأولوية  اإلنساني  القطاع  أهمية 

استراتيجية لدولة قطر. وأوضح أن 

العمل اإلنساني قضية أمة وقضية 

الدين  إلى  أبدا  تلتفت  ال  إنسانية 

يكون  أن  ويجب  البلد،  أو  العرق  أو 

العطاء واضحا للجميع دون تفرقة، 

وأن ننقل هذا النموذج إلى العالم.
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خالل جلسته األسبوعية

»الشورى« يناقش االستفادة من المتقاعدين

رئيس  سعادة  أشار  اإلطار،  هذا  وضمن 

كونه  الموضوع،  هذا  أهمية  إلى  المجلس 

يالمس شريحة مهمة في المجتمع، أسهمت 

تمتلك  والزالت  العمل  سوق  في  بارز  بشكل 

أن  مؤكًدا  التنمية،  جهود  في  لإلسهام  الطاقة 

تلك الطاقة إذا ما اقترنت بالخبرة المتراكمة، 

فإنها بال شك ستشكل مورًدا مهًما لرفد سوق 

العمل بالخبرات والطاقات المناسبة.

السابق  المجلس  أن  إلى  سعادته،  ونوه 

برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن 

زيد آل محمود، كان قد ناقش الموضوع ذاته 

من أوجه مختلفة، وخلص إلى التقدم باقتراح 

برغبة للحكومة الموقرة.

بها  تقدم  التي  المقترحات  أن  سعادته  وبين   

وتنفيذها  بها  األخذ  تم  السابق  المجلس 

صاحب  حضرة  إصدار  مع  الواقع،  أرض  على 

أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

البالد المفدى »حفظه الله« لقانوني التأمينات 

العام  في  العسكري  والتقاعد  االجتماعية 

العامة  المناقشة  أن طلب  إلى  الماضي، الفًتا 

في  التطورات  متابعة  إلى  يسعى  الحالي 

وفق  المتقاعدين  واقع  وتحسين  الملف،  هذا 

المستجدات بما يحقق تطلعاتهم وآمالهم. 

آراء األعضاء 
أعضاء  السعادة  أصحاب  أكد  جانبهم،  من 

الرشيدة  القيادة  توليه  ما  على  المجلس، 

ركائز  كأحد  البشري  بالعنصر  اهتمام  من 

البالد،  دستور  عليه  ينص  ما  وهو  التنمية، 

وما تجسد في رؤية قطر الوطنية 2030 ضمن 

الركيزة األولى المتعلقة بالتنمية البشرية.

المناسبة  البيئة  إيجاد  ضرورة  إلى  وأشاروا 

والداعمة لالستفادة من المتقاعدين في سوق 

مهم،  بشري  عنصر  أنهم  اعتبار  على  العمل، 

أسهم بشكل بارز في مسيرة التنمية، والزال 

وهم  والحيوية،  بالنشاط  يّتقد  منهم  الكثير 

بذلك على استعداد للعطاء واالسهام بفاعلية 

في دعم مسيرة التنمية الوطنية.

الخبرات  من  االستفادة  ضرورة  إلى  ونوهوا 

عملوا  والذين  المتقاعدين،  لدى  المتراكمة 

جعلت  ومنوعة،  مختلفة  ومهن  وظائف  في 

يمكن  معارف  وأكسبتهم  كفاءات  منهم 

االستفادة منها، منبهين إلى مغبة ضياع تلك 

يؤثر  مما  المتقاعدين،  دور  وإغفال  المقدرات 

عليهم نفسًيا ومعنوًيا.

مجلس  أعضاء  شدد  السياق،  هذا  وفي 

الخبرات  توطين  ضرورة  على  الشورى، 

من  المتقاعدون  يمتلكه  مما  واالستفادة 

تجنب  ضرورة  إلى  منبهين  إمكانات، 

وجود  حال  الخارجية  بالخبرات  االستعانة 

بالواجبات  القيام  على  قادرة  وطنية  خبرات 

العمل،  سوق  في  لإلسهام  المطلوبة 

حصر  ضرورة  إلى  أشاروا  ذلك،  ولتحقيق 

خبراتهم  وتصنيف  المتقاعدين  أعداد 

فيها،  اإلسهام  يمكنهم  التي  والمجاالت 

تشمل  بيانات  قاعدة  تأسيس  على  والعمل 

تلك  من  لالستفادة  الالزمة  المعلومات  كافة 

الخبرات.

وبّين أصحاب السعادة األعضاء، أن من شأن 

الوطني،  االقتصاد  دعم  إلى  يؤدي  أن  ذلك 

وظائف  عدة  في  الذاتي  االكتفاء  وتحقيق 

االستفادة  وتحقيق  استشارية،  ومناصب 

القصوى من الكادر الوطني المؤهل بما يعود 

تحفيز  في  ويسهم  الوطن،  على  بالخير 

وطنه  تجاه  بدوره  للقيام  المتقاعد  وتشجيع 

ومجتمعه.

وزارات  هناك  أن  األعضاء  السادة  وأوضح 

تضم  الدولة  في  عديدة  ومؤسسات 

يعملون  الذين  األجانب  من  كبيرة  أعدادا 

الوزارات  لتلك  يمكن  وأنه  كمستشارين 

المتقاعدين  تستخدم  أن  والمؤسسات 

القطريين وأن تستغني عن هؤالء، مطالبين 

بعدم توظيف أي اجنبي للعمل كخبير اال اذا 

كان ال يوجد قطري في تخصصه.

خبرات  هم  المتقاعدين  ان  إلى  واشاروا 

متسائلين  مجتمعية  ثورة  وهم  متراكمة 

العمل  في  رغبة  لديه  المتقاعد  كان  »اذا 

من  انه  مؤكدا  منه؟  نستفيد  ال  فلماذا 

العمل  في  المتقاعد  من  االستفادة  الممكن 

مجال  في  أو  كخبير  أو  مدرب  أو  كاستشاري 

التخطيط االستراتيجي أو في تدريب الكوادر 

الدولة  مشاريع  أوىفي  الشابة  الوطنية 

المختلفة

استفادة  عن  فضال  إنه  االعضاء  السادة  وقال 

الوطن من خبرات المتقاعد القطري فان هناك 

استفادة مادية سوف تعود على هذا المتقاعد 

النفسي  االستقرار  هو  ذلك  من  واالهم 

واالجتماعي الذي سوف يتمتع به في حياته.

ودعا السادة االعضاء إلى تشكيل لجنة تضم 

عددا من الجهات من بينها وزارة العمل وديوان 

الخدمة المدنية وهيئة التقاعد واعداد قائمة 

بأسماء المتقاعدين والمجاالت التي يمكن ان 

تستفيد الدولة منهم فيها. 

 

في  الخبرة  لديه  القطري  ان  إلى  واشاروا 

أو  مجاالت عديدة سواء في المجاالت الطبية 

أو غيرها من المجاالت  أو المحاماة  الهندسية 

على  مشددين  الطويلة  المسيرة  هذه  بعد 

ضرورة تقطير هذه الوظائف.

االستفادة  تتم  ال  »لماذا  االعضاء  تساءل  كما 

الشركات  في  القطريين  المتقاعدين  من 

المساهمة، مشيرين إلى ان هناك الكثير من 

غير  بها  العاملون  الموظفون  الشركات  تلك 

قطريين.

على  بالحرص  اتسمت  مناقشات  وبعد 

الحثيث  والسعي  المتقاعدين  مصلحة 

قرر  العمل،  سوق  في  منهم  لالستفادة 

العامة  المناقشة  طلب  إحالة  المجلس 

للجنة الشؤون المالية واالقتصادية لدراسته 

ورفع تقريرها بشأنه إليه.

قوانين السلطة القضائية 
الجلسة،  خالل  المجلس  أقر  فقد  ذلك،  إلى 

السلطة  قانون  بإصدار  قانون  مشروع 

قانون  بإصدار  قانون  ومشروع  القضائية، 

المعدلتين،  صيغتيهما  في  العامة،  النيابة 

الشؤون  لجنة  تقرير  استعراض  بعد  وذلك 

ومناقشة  حولهما،  والتشريعية  القانونية 

أصحاب  قبل  من  القانونين  مشروعي  بنود 

السعادة أعضاء المجلس.

من  المذكورين،  القانونين  مشروعا  وُيعد 

تعزيز  إلى  تهدف  التي  المهمة  القوانين 

تضمن  حيث  بالدولة،  القضائية  المنظومة 

من  عدًدا  القضائية  السلطة  قانون  مشروع 

فيها،  الواردة  األحكام  أبرز  من  كان  المواد 

تسمى  التمييز،  بمحكمة  هيئة  تشكيل 

العامة للمحكمة«، تختص بالفصل  »الهيئة 

وتوحيد  وإقرار  االختصاص  تنازع  في 

عقد  المشروع  أجاز  كما  القضائية،  المبادئ 

القضائية  اإلجراءات  المحاكمات وغيرها من 

التي  للضوابط  وفقًا  اإللكترونية،  بالطرق 

بضمانات  يخل  ال  وبما  المجلس،  يحددها 

المحاكمة، وجواز تخصص القاضي في نوع 

أو أكثر من الدعاوى والقضايا بعد مضي ثالث 

وظيفته،  في  تعيينه  من  األقل  على  سنوات 

للقضاء  األعلى  بالمجلس  أمانة  وإنشاء 

تتولى تنظيم أعمال المجلس.

أما فيما يخص مشروع قانون بإصدار قانون 

األحكام  أبرز  تضمنت  فقد  العامة،  النيابة 

مساعد  نيابة  وكيل  درجة  استحداث  فيه، 

نيابة  مساعد  درجة  استحداث  تم  كما  أول، 

أول في بداية السلم الوظيفي للنيابة العامة.

كما تضمن المشروع تخفيض المدد البينية 

الدرجات  إلى  ترقية  المتضمن  للتعيين 

الكوادر  تحفيز  بهدف  العامة،  بالنيابة  العليا 

العليا في  الدرجات  إلى  الترقي  القطرية على 

فترات متقاربة.

مشروع  تضمن  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة 

وظائف  في  التعيين  في  التوسع  القانون 

العاملة في  الفئات األخرى  العامة من  النيابة 

تعيين  القانون  مشروع  أجاز  حيث  الدولة، 

الحاصلين  العسكرية،  الجهات  في  الضباط 

الشريعة  أو  القانون  في  جامعية  شهادة  على 

والقانون أو ما يعادلها من الجامعات المعترف 

تلك  في  المحامين  تعيين  أجاز  كما  بها، 

الوظائف.

إدانة االنتهاكات اإلسرائيلية 
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أدان مجلس 

واالستنكار،  الشجب  عبارات  بأشد  الشورى 

السلطات  تمارسها  التي  االنتهاكات 

اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وآخر 

بارتكاب  قيامها  والجرائم،  االنتهاكات  تلك 

إلى  أدت  نابلس،  مدينة  في  جديدة  مجزرة 

العشرات،  وإصابة  فلسطينيا   11 استشهاد 

ضد  الوحشية  الجرائم  هذه  أن  مؤكًدا 

المدنيين العزل، ما هي سوى نتيجة لتهاون 

الجرائم  لتلك  التصدي  في  الدولي  المجتمع 

الوحشية.

مع  والتراخي  التهاون  أن  المجلس  وأكد 

المحتل،  الكيان  بها  يقوم  التي  الممارسات 

مجدًدا  فلسطين،  في  السالم  جهود  يقوض 

الداعم  والشعبي  الرسمي  قطر  دولة  موقف 

كافة  يسترد  حتى  الفلسطيني  للشعب 

المستقلة  دولته  ويقيم  المشروعة،  حقوقه 

 1967 حدود  أساس  على  السيادة  كاملة 

وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهة أخرى، أطلع سعادة رئيس مجلس 

على  األعضاء،  السعادة  أصحاب  الشورى، 

مشاركة وفد المجلس برئاسة سعادته، في 

البرلماني  لالتحاد  والثالثين  الرابع  المؤتمر 

العراقية  العاصمة  في  ُعقد  الذي  العربي، 

عنوان  تحت  الماضي  السبت  يوم  بغداد 

العراق  استقرار  لتعزيز  العربي  »الدعم 

وسيادته«.

الدعوة  أن  سعادته،  بّين  الصدد،  هذا  وفي   

العراق  جانب  إلى  للوقوف  جاءت  للمؤتمر 

وسيادته،  استقراره  ودعم  مكانته  وتعزيز 

فضاًل عن مناقشة قضايا العالم العربي.

المؤتمر  تطرق  »كما  قائاًل  سعادته  وأضاف   

في  المحتلة  األراضي  له  تتعرض  ما  إلى 

على  متكررة  جرائم  من  الشقيقة  فلسطين 

استنكارنا  عن  وعبرنا  االحتالل،  سلطات  يد 

جديد  واقع  لخلق  المحتل  الكيان  لمساعي 

العرقي  التطهير  وتكريس  االحتالل  لتوسيع 

واالستيطان، وجددت أمام المؤتمر موقف قطر 

الشعبي والرسمي الثابت من عدالة القضية 

الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في 

من  الرابع  حدود  على  المستقلة  دولته  إقامة 

1967، وأن تكون عاصمتها القدس  يونيو عام 

المجلس،  رئيس  سعادة  ونوه  الشرقية«. 

الختامي،  بيانه  في  أيد  المؤتمر  أن  إلى 

الشورى،  بمجلس  ممثلة  قطر  دولة  طلب 

على  األديان  ازدراء  تجريم  موضوع  إلدراج 

الـ146 لالتحاد  العامة  جدول أعمال الجمعية 

البرلماني الدولي، تحت بند: »تجريم ازدراء 

األديان وانتهاك دور العبادة والمقدسات ونشر 

تعزيز  إلى  والدعوة  الشعوب.  بين  الكراهية 

واألمن  والسالم  والتسامح  التعايش  قيم 

اجتماعه  إلى  سعادته  أشار  كما  الدوليين«. 

الوطني  الشعبي  المجلس  رئيس  مع 

تعزيز  سبل  تناول  أنه  مبيًنا  الجزائري، 

عالقات التعاون بين الجانبين.

عقد مجلس الشورى، أمس، 
جلسته األسبوعية العادية، في 

»قاعة تميم بن حمد« بمقر 
المجلس، برئاسة سعادة السيد 
حسن بن عبدالله الغانم رئيس 

المجلس.
 وفي بداية الجلسة، تال السيد 

ياسر بن سعود المسلم القائم 
بمهام مساعد األمين العام 

للشؤون التشريعية والجلسات 
واللجان بمجلس الشورى، 
جدول أعمال الجلسة، وتم 

التصديق على محضر الجلسة 
السابقة. واستعرض المجلس 
خالل الجلسة، طلب المناقشة 

العامة الذي تقدم به عدد من 
أصحاب السعادة األعضاء، بشأن 

االستفادة من المتقاعدين في 
سوق العمل.

ضرورة 
حصر أعداد 
المتقاعدين 

وتصنيف 
خبراتهم 

السماح بعقد 
المحاكمات وغيرها 

من االجراءات 
القضائية
الكترونيا 

الغانم: القضية تالمس شريحة مهمة في المجتمع أسهمت بشكل بارز في سوق العمل

محمد أبوحجر كتب

األعضاء: اليزال الكثير منهم يّتقد بالنشاط والحيوية وعلى استعداد للعطاء 

المجلس يقر مشروعي قانوني السلطة القضائية والنيابة العامة

تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز للفصل في تنازع االختصاصاستحداث درجة وكيل نيابة مساعد أول في مشروع القانون
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تمتد على مدار »3« أعوام

»جاسم وحمد بن جاسم الخيرية« توقع اتفاقية 
تعـاون مع جـامعـة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا

جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  أبرمت 

الدوحة  جامعة  مع  تعاون  اتفاقية  الخيرية 

إلى  خاللها  من  تهدف  والتكنولوجيا،  للعلوم 

تفعيل سبل التعاون المشترك بين الطرفين 

المؤسسة  تسعى  سنوات،   3 مدار  على 

الدعم  تقديم  في  المساهمة  إلى  خاللها  من 

من  والمحتاجين  المتعثرين  الطلبة  لفئات 

في  تطلعاتهم  ودعم  الجامعة،  منتسبي 

دون  واألكاديمي  العلمي  تحصيلهم  متابعة 

وتمكينهم  طموحاتهم،  تعوق  قد  عوائق  أية 

بمختلف األدوات المعرفية لتحقيق مساهمة 

فاعلة في نهضة قطر ودعم مسيرتها التنموية 

وتكريس سبل استدامتها. تم توقيع االتفاقية 

الخيرية  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  مقر  في 

مّثل  حين  في  الشمري،  فواز  بالسيد  ممثلة 

السيد  والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة  جامعة 

ناصر الهاجري - مدير الموارد البشرية.

مذكر  سعيد  السيد  أكد  اإلطار  هذا  وفي 

جاسم  بمؤسسة  المنتدب  العضو  الهاجري 

االتفاقية تعد  أن  الخيرية،  وحمد بن جاسم 

بـ  المتمثلة  المؤسسة  لرؤية  عملية  ترجمة 

)صحة وتعليم لحياة أفضل( كما أنها تمثل 

المنظومة  بدعم  المؤسسة  لنهج  امتدادًا 

أهدافها  في  تعتمد  الدولة  في  التعليمية 

والتي   2030 الوطنية  قطر  رؤية  ركائز  على 

تنتهجها  التي  األساسية  المرجعية  تشكل 

ومشاريعها  مبادراتها  صياغة  في  المؤسسة 

المساهمة  أن  الهاجري،  وأضاف  الداخلية. 

المتعثرين  الطلبة  فئة  رغبة  مساندة  في 

متابعة  في  الدوحة  جامعة  منتسبي  من 

من  يعد  مالية،  عوائق  أية  دون  تعليمهم 

هذه  أن  كما  للمؤسسة،  بالنسبة  األولويات 

على  إيجابا  ستنعكس  بالضرورة  االتفاقية 

واكتسابهم  األكاديمي  تحصيلهم  مستوى 

حضورهم  من  تعزز  التي  المعارف  لمختلف 

المنتدب  العضو  وختم  العمل.  سوق  في 

للعلوم  الدوحة  جامعة  إن  بالقول:  حديثه 

والتكنولوجيا تشكل واجهة علمية وتعليمية 

وطنية  جامعة  أول  اعتبارها  على  متطورة 

وتقنيا  تطبيقيا  أكاديميا  تعليما  تقدم 

كوادر  بناء  في  يساهم  ما  قطر؛  في  ومهنيا 

ومتطلبات  احتياجات  تواكب  مؤهلة  وطنية 

سوق العمل المتغيرة، والتي تعتبر من أهم 

عناصر التنمية وتجسيد شروط استدامتها. 

بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  تسعى  ما  وهذا 

جاسم إلى تحقيقه من خالل بناء الشراكات 

الفاعلة مع العديد من المؤسسات التعليمية 

داخل الدولة.

وبهذه المناسبة أثنى الدكتور سالم بن ناصر 

للعلوم  الدوحة  جامعة  رئيس  النعيمي، 

والتكنولوجيا على العمل المهّم الذي تقوم به 

الخيرية،  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة 

»إّن  بالقول:  التعاون  بهذا  سعادته  عن  وعّبر 

الشراكة التي نبدأ بها اليوم هي خطوة مهّمة 

لرفع معدل االلتحاق بالجامعة ورفع مستوى 

التحصيل العلمي للطلبة الذين يعانون من 

صعوبات مادية. فالتعليم حّق وليس امتيازا 

من  اإلنسان  تمّكن  التي  األبرز  الوسيلة  وهو 

جامعة  إّن  الذات.  تحقيق  والنمّو  التطّور 

أّول  باعتبارها  والتكنولوجيا،  للعلوم  الدوحة 

مجال  في  رائدة  وطنّية  تطبيقّية  جامعة 

تعمل  والمهنّي،  التقنّي  والتدريب  التعليم 

الدعم  بأّن  والشّك  االستدامة  لتحقيق  بجّد 

التنمية  من  مهّم  جزء  هو  للطاّلب  المادّي 

المجتمعّية واالقتصادّية المستدامة«.

{  الشمري والهاجري بعد التوقيع على بنود االتفاقية

سعيد الهاجري: االتفاقية تعد 

ترجمة عملية لرؤية المؤسسة 

»صحة وتعليم لحياة أفضل«

د. سالم النعيمي: ستساهم برفع 

مستوى تحصيل الطلبة الذين 

يعانون من صعوبات مادية
{  سعيد مذكر الهاجري {  د. سالم بن ناصر النعيمي



شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه

تدشن تويوتا فيلوز VELOZ  الجديدة كليًا في قطر

أطلقت شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، الموزع 
لسيارات تويوتا في قطر، سيارة تويوتا فيلوز 2023 الجديدة 
كلًيا في فندق ريكسوس، الدوحة. وحضر حفل التدشين 

الحصري ممثلون عن شركات أساطيل السيارات في 
قطر، وعمالء التجزئة، وأعضاء من وسائل اإلعالم،. حضر 

التدشين  السيد عبد الغني ناصر آل عبد الغني نائب 
الرئيس والسيد ر.ك. موروغان الرئيس التنفيذي جنًبا إلى 

جنب مع كبار المديرين والتنفيذيين.

يف كلمة افتتاحية خالل احلدث قال 

فيلوز  تقدمي  يعد   « موروغان  ال�سيد 

�سركة  التزام  من  جزء  اجلديدة 

و�سركة  كوربري�سن  موتور  تويوتا 

عبد اهلل عبد الغني واإخوانه بتوفري 

مركبات  وتطوير  للجميع  التنقل 

تعك�س  اال�ستخدامات  متعددة 

تويوتا  توفر  اليوم.  �سائقي  تطلعات 

قيادة  وجتربة  ا  �سل�سً ت�سارًعا  فيلوز 

رباعي  حمركها  بف�سل  ديناميكية 

متزج  لرت.   1.5 �سعة  االأ�سطوانات 

الت�سميم  بني  الف�سيحة  ال�سيارة 

جمهزة  وتاأتي  والراحة،  االأنيق 

التي  املتقدمة  امليزات  من  مبجموعة 

تلبي احتياجات العمالء ».

مركبًة  اجلديدة  فيلوز  تويوتا  وُتَعد 

بكفاءة  تتميز  اإذ  للغاية؛  عمليًة 

تبلغ  الوقود  ا�ستهالك  يف  عالية 

ا�ستثنائية  وقدرات  كم/لرت،   19.3
الطرقات  على  حتى  املناورة  على 

ال�سيقة، ف�ساًل عن رحابة مق�سورتها 

الداخلية، والتي ت�سم ثالثة �سفوف 

�سبعة  ا�ستيعاب  ميكنها  املقاعد  من 

ركاب ب�سكل مريح. وتتمتع املركبة 

اجلديدة اأي�سًا باأداء متميز قادر على 

تلبية متطلبات امل�ستخدمني الذين 

يف  واحلما�س  االإثارة  عن  يبحثون 

رحالتهم اليومية، بينما توفر ميزات 

اإ�سافية  حماية  املح�سنة  ال�سالمة 

وراحة باٍل كبرية. 

اإيجي  قال  املنا�سبة،  وبهذه 

املهند�سني  كبري  فوجيبايا�سي، 

مركبة  تطوير  عن  امل�سوؤولني 

تويوتا فيلوز: »اتبعنا مفهوم »�سهولة 

وقت  اأي  ويف  مكان  اأي  يف  القيادة 

املركبة  تطوير  عند  �سخ�س«  والأي 

لتتمتع  و�سممناها  اجلديدة، 

املناورة،  على  ا�ستثنائية  بقدرات 

ومريحة  �سل�سة  بقيادة  ي�سمح  مما 

ومع  ال�سيقة.  الطرقات  على  حتى 

املعتمد  والن�ساط«  »الفخر  مفهوم 

اإىل  نتطلع  الرئي�سي،  ت�سميمها  يف 

مبق�سورة  ديناميكية  مركبة  تقدمي 

مع  تتنا�سب  ف�سيحة  داخلية 

اال�ستخدامات  من  كبرية  جمموعة 

ي�سعدنا  كما  القيادة.  واأ�ساليب 

توفري العديد من املزايا التكنولوجية 

من  اأكرب  لعدد  تويوتا  من  املتقدمة 

االأو�سط،  ال�سرق  يف  ال�سائقني 

على  العمالء  ر�سا  من  ثقة  وكلنا 

املركبة اجلديدة«. 

املمثل  من جهته، قال كي فوجيتا، 

الرئي�سي للمكتب التمثيلي ل�سركة 

االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  تويوتا 

متحم�سون  »نحن  الو�سطى:  واآ�سيا 

الإطالق مركبة تويوتا فيلوز اجلديدة 

والتي  االأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف 

تويوتا  �سركة  التزام  جت�سد 

وتت�سم  واملوثوقية.  واملتانة  باجلودة 

متقدمة،  مبيزات  اجلديدة  املركبة 

وت�سميم  رحبة،  داخلية  ومق�سورة 

اإىل منح  والتي تهدف جميعها  اأنيق، 

ويلبي  باملغامرة.  ال�سعور  ال�سائقني 

الت�سميم الداخلي للمركبة خمتلف 

ال�سائقني  واهتمامات  تطلعات 

حقيقيًا  تنوعًا  يوفر  اإذ  والركاب، 

وجتربة متعة تنّقل فريدة واآمنة من 

خالل ميزات ال�سالمة والراحة الفائقة 

اأ�سكر عمالءنا  اأن  يف كل رحلة. واأود 

دعمهم  على  املنطقة  يف  االأوفياء 

قويًا  حافزًا  ي�سكل  الذي  املتوا�سل 

تطوير  اإىل  �سعينا  موا�سلة  اإطار  يف 

اأف�سل املركبات على االإطالق«. 

فيلوز  تويوتا  مركبة  من�سة  وت�سهم 

ال�سلب،  وهيكلها  اجلديدة،   2023
يف  املتطور  اجلديد  التعليق  ونظام 

التحكم  من  عاٍل  م�ستوًى  توفري 

القيادة،  وراحة  وثباتها  باملركبة 

حتى  اأو  الوعرة  الطرقات  على  �سواء 

مع وجود العديد من الركاب. وميكن 

لل�سائقني االختيار بني ثالثة اأمناط 

»العادي«،  هي:  خمتلفة،  قيادة 

لتنا�سب  و«املعزز«  و«االقت�سادي«، 

القيادة  ظروف  من  متنوعة  جمموعة 

املركبة  تتميز  كما  واأمناطها. 

بقدرتها العالية على املناورة من خالل 

ن�سف قطر دوران يبلغ خم�سة اأمتار. 

 2023 فيلوز  تويوتا  مركبة  وَتِعد 

اجلديدة ُكلِّيًا بتقدمي جتربة قيادة 

اإذ تتوفر مبحرك رباعي  ديناميكية، 

جمهز  لرت   1.5 �سعة  االأ�سطوانات 

موؤلف  مزدوج  علوي  كامات  بعمود 

بتقنية  ويعمل  �سمامًا،   16 من 

الذكي  املتغري  ال�سمامات  توقيت 

Dual VVT-i، يقدم ت�سارعًا  املزدوج 

د  ويَولِّ �سريعة  وا�ستجابة  �سل�سًا 

 138 دوران  وعزم  ح�سان   105 قوة 

نيوتن-مرت لعزم الدوران، مع معدل 

ا�ستهالك للوقود ي�سل اإىل 19.3 كم/

احلركة  بناقل  املحرك  ويقرتن  لرت. 

الذي   ،)CVT( امل�ستمر  املتغري 

املت�سل�سل  احلركة  ناقل  يحاكي 

قويًا  ت�سارعًا  ويوفر  �سرعات،  ب�سبع 

املركبة  ت�سغيل  بدء  منذ  و�سل�سًا 

منخف�سة،  ب�سرعات  االنطالق  وعند 

وت�سارعًا هادئًا وفعااًل وكفاءة ممتازة 

ال�سرعات  مع  الوقود  ا�ستهالك  يف 

االأعلى. 

بواجهة  اجلديدة  املركبة  َمت  مِّ �سُ

ومقدمة  نوعها،  من  فريدة  اأمامية 

كبري،  مغزيل  �سبك  ذات  مرتفعة 

االأمامية  امل�سابيح  ت�سيف  بينما 

النحيفة التي تعمل بتقنية ال�سمام 

الثنائي الباعث لل�سوء LED وقوالب 

الكروم مظهرًا اأنيقًا وريا�سيًا يف الوقت 

املركبة،  جانبي  على  اأما  نف�سه. 

املمتدة  البارزة  اخلطوط  فُتعربِّ 

الطول  عن  اخللف  اإىل  املقدمة  من 

معها  وتتناغم  اجلريء،  واحل�سور 

الناتئة  اخلطوط  الكبرية  العجالت 

للت�سميم  وبالن�سبة  امل�سدات.  على 

امل�سابيح  جمموعة  ُتربز  اخللفي، 

الطويلة مظهر املركبة العري�س. 

و�سهولة  الراحة  تويوتا  �سركة  اأولت 

اال�ستخدام اهتمامًا خا�سًا يف جميع 

عند   .2023 فيلوز  مق�سورة  اأنحاء 

بالركاب من  ب  ُيَرحًّ املركبة،  دخول 

تكّمل  التي  ال�ساملة  االإ�ساءة  خالل 

املق�سورة،  برحابة  العام  ال�سعور 

امليزات  من  جمموعة  مع  تاأتي  والتي 

هذه  وت�سمل  والعملية.  املتقدمة 

بيانات  تعر�س  ملونة  �سا�سة  املزايا 

يف  بو�سات   7 مقا�س   )MID( عديدة 

و�سط لوحة العدادات، تكملها �سا�سة 

بو�سات   8 مقا�س  متعددة  و�سائط 

 Apple بالي  كار  اآبل  بنظامي  مزودة 

 Android اأوتو  واأندرويد   ®CarPlay
متكاملة.  جتربة  لتوفري   AutoTM
بلوحة  اجلديدة  املركبة  تتميز  كما 

الذكية  للهواتف  ال�سلكية  �سحن 

بي«  اإ�س  »يو  �سحن  منافذ  وثالثة 

االأول  لل�سفني  خم�س�سة   USB
مقب�سني  اإىل  باالإ�سافة  والثاين، 

من  اأخرى  اأنواع  لت�سغيل  فولت   12
االأجهزة. 

املقاعد  �سفوف  ت�ستوعب  اأن  وميكن 

اجلديدة  فيلوز  تويوتا  يف  الثالثة 

اإذ  اأ�سخا�س،  �سبعة  اإىل  ي�سل  ما 

والثالث  الثاين  ال�سفني  طي  مُيكن 

على  للح�سول  فردي  ب�سكل  اأو  معًا 

املزيد  اأن تتيح  اأمناط خمتلفة ميكن 

املزيد  حمل  اأو  للركاب  امل�ساحة  من 

االأ�سياء  ذلك  يف  مبا  االأغرا�س،  من 

اجلديدة  املركبة  وتاأتي  الطويلة. 

تخزين  بحجرات  جمهزة  اأي�سًا 

املق�سورة،  اأنحاء  جميع  يف  وا�سعة 

اأو  لالأكواب  حاماًل   12 ذلك  يف  مبا 

الراحة  و�سائل  وت�سمل  املاء.  قوارير 

 6 من  موؤلف  �سوت  نظام  االإ�سافية 

هواء  تكييف  ونظام  �سوت،  مكربات 

اأوتوماتيكي قوي مع لوحة حتكم يف 

وم�ست�سعرات  الثاين،  املقاعد  �سف 

وت�سغيل  دخول  ونظام  خلفية، 

ي�ستفيد  نف�سه،  الوقت  ويف  ذكي. 

يوفرها  التي  البال  راحة  من  االأهل 

نظام ال�سالمة ISOFIX، والذي يثبت 

مقاعد االأطفال ب�سكل اآمن. 

مركبة  تتميز  ذلك،  اإىل  وباالإ�سافة 

ُكلِّيًا  اجلديدة  فيلوز2023  تويوتا 

ميزات  من  �ساملة  مبجموعة 

وركابها؛  �سائقيها  حلماية  ال�سالمة 

تعمل  هوائية  و�سائد  �ست  تت�سمن 

التكميلي  احلركة  تقييد  بنظام 

اأمامية  هوائية  و�سائد  ت�سمل   )SRS(

وو�سائد  االأمامي،  والراكب  لل�سائق 

االأمامية،  للمقاعد  جانبية  هوائية 

ل�سفوف  �ستارية  هوائية  وو�سائد 

يف  التحكم  ونظام  الثالثة،  املقاعد 

منع  ونظام   ،)VSC( املركبة  ثبات 

انغالق املكابح )ABS(، ومكابح التوقف 

االإلكرتونية )EPB( مع وظيفة تثبيت 

حاالت  يف  التنبيه  ونظام  الفرامل، 

منع  ونظام   ،))ESS املفاجئ  التوقف 

يف  امل�ساعدة  ونظام   ،)TRC( االنزالق 

 ،)HAC( املرتفعات  على  االنطالق 

االإطارات  �سغط  مراقبة  ونظام 

امليزات  من  الكثري  وغريها   ،)TPWS(

االأخرى. 

ب�ستة  فيلوز  تويوتا  مركبة  وتتوفر 

ت�سمل  مميزة،  خارجية  األوان 

اللوؤلوؤي  االأبي�س  البالتني  اللون 

والرمادي  ميتاليك،  و�سيلر  ميكا، 

ميكا  الداكن  واالأحمر  املعدين، 

واللون  املعدين،  واالأ�سود  املعدين، 

ميتاليك  ميكا  االأرجواين  الف�سي 

نف�سه،  الوقت  ويف  حديثًا.  املطور 

الف�سيحة  الداخلية  املق�سورة  ُزِودت 

االأ�سود  باللونني  اأنيق  األوان  بنظام 

فيلوز  مركبة  وُجّهَزت  والرمادي. 

االألومنيوم  من  بعجالت  اجلديدة 

مقا�س 17 بو�سة مطلية اآليا بع�سرة 

التي  الت�سميم  جاذبية  تعزز  اأ�سالع 

تتمتع به املركبة. 

مقصورة داخلية رحبة ومريحة مع ثالثة صفوف من 
المقاعد تتسع لسبعة ركاب ومساحة وافرة لألمتعة

توفر المركبة الجديدة تصميمًا أنيقًا وأداًء عمليًا 
وقدرة عالية على المناورة لالرتقاء بتجربة القيادة

توفر ميزات األمان المتقدمة  وراحة بال 
أكبر للسائقين والركاب

تعد خيار أمثل للعائلة  بما تتمتع به 
من سعة وتكنولوجيا مستخدمة
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من الفعاليات الثقافية والفنية خالل مارس المقبل

برنامج حافل لـ »قطر تبدع«
ُتبِدع«،  »قطر  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

التي  الوطنية  الثقافية  المبادرة 

العام  مدار  على  فعالياتها  تستمر 

والتي ترعى وتروج لألنشطة الثقافية 

اليوم  بتنوعها،  وتحتفي  الدولة  في 

برنامجها  عن  صحفي،  مؤتمر  أثناء 

الذي يضم باقة متنوعة من فعاليات 

تعرض  والتي  والصيف  الربيع 

في  وذلك  واإلبداع،  والثقافة  الفنون 

الفترة من 10 إلى 18 مارس المقبل.

المياسة  الشيخة  سعادة  وقالت   

بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس 

أمناء متاحف قطر ومؤسسة الدوحة 

»في  للمبادرة:  بيان  وفق  لألفالم، 

نسخة الربيع من مبادرة قطر ُتبِدع 

كل عام، نقدم برنامًجا ثقافًيا واسع 

والمواهب  بالتنوع  يحتفي  النطاق 

ويسلط  دولتنا،  بها  تزخر  التي 

االهتمام  ذات  القضايا  على  الضوء 

المحلي واإلقليمي والعالمي«.

»يجسد  سعادتها:  وأضافت 

المخطط  نوعه  من  الفريد  البرنامج 

انطالقه في شهر مارس المقبل كل 

ستعرض  إذ  ُتبِدع( :  ) قطر  تقدمه  ما 

لألفالم  الدوحة  مؤسسة  فعاليات 

وسيسلط  القطرية،  السينما  إبداع 

مهرجان )تصوير( الضوء على وجهات 

قطر  في  البارزين  المصورين  نظر 

أوالفور  أعمال  وستثير  والمنطقة، 

ومشاريعه  التركيبية  إلياسون 

وملحة،  مميزة  قضايا  المذهلة 

الفعاليات«،  من  الكثير  وغيرها 

لالستكشاف  بالجميع  مرحبة 

االكتشاف  بروح  واالستمتاع، 

والحوار في ) قطر ُتبِدع( .

خليفة  الفنان  قال  جهته  ومن 

مطافئ:  مدير  العبيدلي،  أحمد 

قطر  مهرجان  ومدير  الفنانين  مقر 

قطر  مهرجان  إن  ) تصوير(  للصورة 

سينطلق   ،2023 تصوير  للصورة: 

مارس  من  عشر  الخامس  في 

مايو   20 إلى  ويستمر  المقبل، 

هي  النسخة  هذه  بأن  منوها   ،2023
الذي يقام كل  المهرجان  الثانية من 

سنتين.

من  الثانية  النسخة  يميز  ما  وحول 

في  العبيدلي،  أوضح  المهرجان، 

القطرية  األنباء  لوكالة  تصريح 

الذي  تصوير( ،  ) مهرجان  أن  ) قنا(  

المصورين  لمجتمع  خصيصا  أقيم 

باإلضافة  والمقيمين،  القطريين 

األوسط  الشرق  من  المصورين  إلى 

آسيا،  وغرب  إفريقيا  وشمال 

الفوتوغرافية  المشاريع  سيتضمن 

لـ)جائزة  المصورون  قدمها  التي 

 2021 سنة  ثاني(   آل  سعود  الشيخ 

لـ12  مشاريع  بينها  من  و2022، 

فوتوغرافيا.

لالبتكار  قطر  مركز  أن  إلى  وأشار 

وريادة األعمال في مجاالت التصميم 

 ، )M7 ( والتكنولوجيا  واألزياء 

أولهما  معرضين،  سيحتضن 

) موضة جمعة الدوحة(، وهو مشروع 

تعاوني فريد من نوعه، أسسه كل 

جاياكومار،  وأبارنا  البيه  خالد  من 

الثقافي للمقيمين  ويحتفي بالتنوع 

والتصوير  األزياء  خالل  من  قطر  في 

للتنفس(،  و) فرصة  الفوتوغرافي، 

فوتوغرافيين   3 صور  يقدم  الذي 

وديل  حسون  عزيمول  وهم: 

وتتناول  خير،  وأومال  كاياس 

)كوكس  في  الروهينجا  مجتمع 

بازار( ، بنغالديش، وهو أكبر مخيم 

لالجئين على مستوى العالم، حيث 

حياتهم  الفنية  األعمال  هذه  توثق 

أن  نفسه،  الوقت  في  الفتا  اليومية، 

البيوت التراثية ستكون حاضرة في 

عمر  هدير  خالل  من  المشروع،  هذا 

بعنوان  مشروعها  ستعرض  التي 

) الكوت(  بالتعاون  ) أما بعد(  في قلعة 

كولوفيا،  وكاتيا  جيل  سونيك  مع 

مشاعل  القطرية  الفنانة  أن  كما 

مشروعها  فستعرض  الحجازي 

لولوة(  في مجلس براحة  أمي  )بيت 

العروض  إلى  باإلضافة  الجفيري، 

التي  العمل  وورشات  التقديمية 

والحوارات  الممارسات  توسع 

ومجتمعات  للمصورين  المتنوعة 

قطر  في  الفوتوغرافي  التصوير 

وغرب آسيا وشمال إفريقيا. 

العبيدلي،  خليفة  كشف  ذلك،  إلى 

بها  تقدم  التي  المشاريع  أن  لـ) قنا( 

آل  سعود  الشيخ  لـ) جائزة  أصحابها 

لجنة  ستعكف  للتصوير،  ثاني( 

التحكيم على فرزها، وسيتم عرضها 

العام 2024.

الشيخة المياسة: 
االحتفاء بالتنوع والمواهب 

التي تزخر بها دولتنا

الوكالة تعقد اجتماعا مع مجموعة من الجهات

مناقشة مسودة االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني
يوم  السيبراني  لألمن  الوطنية  الوكالة  عقدت 

اجتماعا  فبراير،   27 الموافق  االثنين  أمس 

قطاعات  من  الدولة  جهات  من  مجموعة  مع 

لألمن  الوطنية  االستراتيجية  لمناقشة  مختلفة 

السيبراني )2023 – 2028(.

 وُعقد االجتماع استكمااًل لجهود الوكالة الوطنية 

الصلة  ذات  األطراف  إشراك  في  السيبراني  لألمن 

في توحيد الرؤى والتطلعات الستراتيجية الدولة 

خالل الفترة القادمة في مجال األمن السيبراني.

مدير  الله،  العبد  يوسف  دانة  المهندسة  وقدمت 

خطة  السيبراني  والضمان  الحوكمة  شؤون 

أجل  من  سابقة،  أشهر  منذ  بدأت  التي  العمل 

التحضير لمسودة االستراتيجية الوطنية لألمن 

من  كبيرة  مجموعة  مع  بالتعاون  السيبراني 

مؤسسات الدولة. 

وتطرقت العبد الله لمناقشة العناصر األساسية 

إعدادها  تم  والتي  االستراتيجية  تتضمنها  التي 

التخطيط  جهاز  متطلبات  مع  باالنسجام 

الوطنية  قطر  رؤية  مع  والتوافق  واإلحصاء، 

مواءمة  في  الوكالة  حرص  على  مشددًة   ،2030

تمت  حيث  الدولة،  لتطلعات  االستراتيجية 

دراسة مشهد األمن السيبراني العالمي والمحلي، 

قطر  دولة  في  الراهن  الوضع  دراسة  تمت  حيث 

بالنظر إلى التحديات والفرص الموجودة.

المشتركة(  )المسؤولية  مبدأي  أن  على  وأكدت   

و)توحيد الجهود( سيعكسان هوية االستراتيجية 

ستعزز  بدورها  والتي  السيبراني  لألمن  الوطنية 

والمبادرات  والمحددة  االستراتيجية  األهداف 

خالل الخمس سنوات قادمة.

بمنطقة الخليج

»كهرماء« تفوز بجائزة 
أفضل تطبيق إلكتروني

العامة  المؤسسة  فازت  قنا-  الدوحة- 

»كهرماء«  والماء  للكهرباء  القطرية 

إلكتروني  تطبيق  أفضل  بجائزة 

للهواتف الذكية في منطقة الخليج. 

 وتم تكريم المؤسسة على هذا اإلنجاز 

لمجلس  العامة  األمانة  قبل  من 

في  العربية  الخليج  لدول  التعاون 

كهرماء  كانت  حيث  الرياض،  مدينة 

اإلقليمية،  المنافسة  في  شاركت  قد 

شهر  من  ابتداًء  عليها  بالعمل  وبدأت 

تاريخ  وحتى   2022 الماضي  إبريل 

الذي  بالمركز  فوزها  عن  اإلعالن 

حققته. 

للجهد  ثمرًة  الجائزة  هذه  وتأتي   

إدارات  تبذله  الذي  المشترك، 

عملية  لقيادة  المختّصة  المؤسسة 

يسير  والذي  فيها،  الرقمي  التحول 

الشامل  التحول  مع  جنب  إلى  جنبًا 

واألتمتة  الرقمنة  نحو  الدولة  في 

الموجودة  التقنيات  أحدث  واستخدام 

مختلف  في  العالمية  الساحة  على 

القطاعات، وتطويعها لخدمة المجتمع 

كهرماء  أن  بالذكر،  الجدير  القطري. 

 2022 المنصرم  العام  خالل  أطلقت 

اإللكتروني  لتطبيقها  محدثًة  نسخة 

سلسة  تجربة  تضمن  جديدة،  بحلٍة 

طلب  لهم  تتيح  للمشتركين،  وعملية 

الخدمات في أي وقت ومن أي مكان.



االحتياطي الفيدرالي األميركي على وشك رفعها

»المركزي« يستعد لسيناريوهات الفائدة

يرتب مصرف قطر المركزي أوراقه 
استعدادا لسيناريوهات رفع الفائدة 

األميركية وخصوصا في ظل تقديرات 
المؤسسات العالمية وأبرزها 

»غولدمان ساكس« بتوجه االحتياطي 
الفيدرالي األميركي )البنك المركزي 

األميركي(  لرفع الفائدة 3 مرات خالل 
العام 2023 بمقدار 25 نقطة أساس 

في مارس ومايو ويونيو.        

الفائدة  رفع  إلى  العالمية  رويترز  وكالة  تقديرات  وتشير 

األميركية مرتين فقط في مارس ويونيو وهو ما يفرض على 

السيناريوهات  جميع  وتحليل  رصد  القطري«  »المركزي 

المحتملة.

المركزي  قطر  مصرف  خالف  الجاري  فبراير  مطلع  وفي 

معاكسا  تغيير  دون  الفائدة  أسعار  بتثبيت  وقام  التوقعات 

المركزي  )البنك  األميركي  الفيدرالي  االحتياطي  اتجاه 

أساس  نقطة   25 الفائدة  أسعار  برفع  قام  والذي  األميركي( 

مرنة  نقدية  بأدوات  المركزي  قطر  مصرف  يتمتع  حيث 

أثر  يقتفي  أال  إمكانية  له  توفر  دقيقة  مالية  هندسة  ويمتلك 

االحتياطي الفيدرالي األميركي في كل مرة يرفع بها أسعار 

رفع  كل  مع  التعامل  تقييم  يتم  وإنما  األميركية..  الفائدة 

القطري«  »المركزي  أن  غير  حدة  على  األميركية  للفائدة 

المعاكس  اتجاهه  وتيرة  نفس  على  الحفاظ  يستطيع  لن 

خالل الزيادات الثالثة المقبلة المحتملة تلبية الستحقاقات 

ارتباط الريال القطري بالدوالر األميركي.

قطر  مصرف  أقرها  قد  الفائدة  أسعار  في  زيادة  آخر  وكانت 

فائدة  سعر  برفع  قام  حيث   2022 ديسمبر  في  المركزي 

أساس  نقطة   50 بمقدار   )QCBDR( لإليداع  المصرف 

 )QCBLR( ليصبح 5 % ورفع سعر فائدة المصرف لإلقراض

إعادة  سعر  ورفع   %  5.5 ليصبح  أساس  نقطة   50 بمقدار 

الشراء )QCB Repo Rate( بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 

 .%  5.25
تطورات  مستمر  بشكل  المركزي  قطر  مصرف  ويتابع   

ومستجدات  والمحلية  العالمية  االقتصادية  األوضاع 

قرارات  ويتخذ  المحلية  والمصرفية  النقدية  المؤشرات 

البيانات  االعتبار  في  تضع  دقيقة  دراسة  على  بناء  الفائدة 

رأسها:  وعلى  واالقتصادية  والمصرفية  النقدية  والمعلومات 

االئتمان  ومستويات  السيولة  ومؤشرات  التضخم  معدالت 

عن  فضال  عام  بشكل  االقتصادي  واألداء  المصرفية  والودائع 

سعر الفائدة الحالي.

سيقوم  المركزي  قطر  مصرف  أن  إلى  التقديرات  وتشير 

حزمة  نتيجة  المقبلة  الفترة  خالل  الفائدة  أسعار  برفع 

القطري  الريال  تنافسية  على  الحفاظ  أبرزها  العوامل  من 

من  كل  بين  الفائدة  هامش  ولتضييق  ادخاري  كوعاء 

»المركزي«  أن  رغم  وذلك  القطري  والريال  األميركي  الدوالر 

وأعباء  تكلفة  من  سيزيد  الفائدة  أسعار  رفع  أن  جيدا  يدرك 

ويشكل  الخاص  القطاع  نشاط  يعرقل  قد  مما  التمويل 

{ مصرف قطر المركزي

رفع الفائدة األميركية 
بين مرتين و»3« 

مرات خالل »2023«

اقتفاء أثر الفائدة 
األميركية »حتمي« 

وال مهرب منه

سعيد حبيب كتب
من  السيولة  تسرب  فرص  ويزيد  األعمال  لرواد  عقبة 

العائد  مرتفعة  المصرفية  الودائع  إلى  والبورصة  العقارات 

وذات المخاطر الصفرية. 

وكذلك فإن مصرف قطر المركزي إذا كان قد تخلف عن رفع 

..للحفاظ  ذلك  يواصل  أن  يستطيع  لن  فإنه  مرة..  الفائدة 

تحول  وهي  »الدولرة«  ولتفادي  بالدوالر  الريال  ارتباط  على 

ما  وهو  األميركي  الدوالر  إلى  القطري  الريال  من  السيولة 

أفضل  العكسية للسيولة بحثا عن عوائد  بالهجرة  يسمى 

تقليص  إلى  سيتجه  المركزي  قطر  مصرف  فإن  وبالتالي 

الفجوة بين الفائدة على الريال القطري والفائدة على الدوالر 

األميركي.

على المستوى المصرفي سيؤدي رفع الفائدة المحتمل إلى 

القطرية لمخصصات إضافية تحوطا من  البنوك  استقطاع 

االنكشاف على مخاطر التعثر عن السداد.

البنوك  حلت  فقد  المتاحة  البيانات  أحدث  وبحسب 

خليجيا  األولى  المرتبة  في  البورصة  في  المدرجة  القطرية 

مستوى  أعلى  باستقطاعها  المخاطر  درء  مستوى  على 

للمخصصات التحوطية على مستوى المنطقة بقيمة 3.49 

مليار ريال )960 مليون دوالر أميركي( خالل الربع الثالث من 

المتحفظة  السياسة  استمرار  يعكس  ما  وهو   2022 العام 

عليها  يشرف  والتي  المحلي،  المصرفي  للقطاع  االحترازية 

جودة  على  الحفاظ  إلى  والهادفة  المركزي  قطر  مصرف 

ونوعية األصول عند مستويات مرتفعة.

الفترة  إيرادات  على  يحمل  عبء  أي  المخصصات  وتعتبر   

من  أصل  أي  قيمة  في  محتمل  نقص  أي  لمقابلة  المالية 

التزامات  أي  أو  محتملة،  مخاطر  أي  حدوث  نتيجة  األصول 

على  المخصصات  وتتوزع  الحدوث.  محتملة  أو  مؤكدة 

مخصصات للديون المعدومة، وأخرى للديون المشكوك في 

إضافية  وأخرى  إلزامية  مخصصات  جانب  إلى  تحصيلها، 

ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 

بتجنيبها  البنوك  تقوم  التي  المخصصات  هذه  أن  غير   ،9
انتفاء  بمجرد  األرباح،  ضمن  وإدراجها  لتحريرها  قابلة 

أسباب استقطاعها.

زيادة بالمخصصات ومنع »الدولرة« والهجرة العكسية للسيولة

تضييق هامش الفائدة بين الريال القطري والدوالر األميركيالحفاظ على تنافسية الريال القطري كوعاء ادخاري

قطر الـ »18« عالميا في تصنيف »2022«

جهاز التخطيط يستعد الستطالع رأي التنافسية
معهد  مع  بالتعاون  واإلحصاء  التخطيط  جهاز  أعلن 

قيامه بإجراء  عن  في سويسرا   )IMD( اإلدارية  التنمية 

 ،2023 استطالع رأي للتنافسية خالل شهر مارس لعام 

إذ سيستطلع المسح الميداني آراء المديرين والرؤساء 

والجوانب  النظم  حول  الشركات  في  التنفيذيين 

دولة  ترتيب  على  تؤثر  والتي  األعمال،  لبيئة  المختلفة 

قطر ومدى قدرتها التنافسية )ثلث وزن الترتيب(.

ستدعم  االستطالع  نتائج  بأن  له  بيان  في  الجهاز  وأفاد 

ببيانات وإحصاءات رسمية مكملة )ثلثي وزن الترتيب(، 

مشيرا إلى أن الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 

سوف  القادم،  يونيو  شهر  في  صدوره  والمقرر   ،2023
في  القطري  االقتصاد  في  والضعف  القوة  نقاط  يقيس 

الحكومية،  والكفاءة  االقتصادي،  )األداء  األربعة  محاوره 

مع  ومقارنتها  التحتية(،  والبنية  األعمال،  قطاع  وكفاءة 

الدول األخرى.

رئيس  النابت  محمد  بن  صالح  الدكتور  سعادة  وقال 

العالمي  الكتاب  إن  واإلحصاء،  التخطيط  جهاز 

تحديد  في  القرار  متخذي  يدعم  سوف  للتنافسية 

قطر  دولة  قدرة  وبالتالي  األعمال  تحسين  مجاالت 

مهمة  معلومات  تقديمه  عن  فضال  التنافسية، 

عامة  من  والمهتمين  المحتملين  للمستثمرين 

الجمهور. تجدر اإلشارة إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة 

للتنافسية  السنوي  الكتاب  في  دولة   )63( بين  من   )18(

العالمي لعام 2022، مقارنة بالمرتبة )17( في عام 2021 

التنافسية  القدرة  تقييم  ويعتمد  دولة.    )64( بين  من 

على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي تم توفيرها 

استطالع  نتائج  إلى  باإلضافة  المحلي،  المستوى  على 

بشأن  األعمال  ورجال  الشركات،  مديري  من  عينة  رأي 

بيئة األعمال، وتنافسية االقتصاد القطري. وقد شملت 

في  متقدمة  مراتب  قطر  دولة  فيها  تبوأت  التي  المحاور 

 ،)9( المرتبة  االقتصادي  األداء  محور  من  كال  التقرير، 

ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة )7(، ومحور كفاءة 

دولة  ترتيب  تقدم  كما   ،)14( المرتبة  في  األعمال  قطاع 

قطر في محور البنية التحتية فاحتلت المرتبة )38(.

$ الدوحة

للنظام اإلحصائي الوطني

جهاز التخطيط ينظم اجتماعا
 حول »إطالق منصة مارس«

ينظم جهاز التخطيط واإلحصاء اليوم الثالثاء 

اجتماعا عن بعد تحت عنوان »إطالق منصة 

مارس« MARS لمنظومة النظام اإلحصائي 

المتحدة  األمم  لجنة  مع  بالتعاون  الوطني 

آسيا  لغرب  واالجتماعية  االقتصادية 

»اإلسكوا«، وذلك نتيجة تأسيس أول شبكة 

وطنية من المختصين الفنيين في المنطقة 

العربية، لدعم التزام دولة قطر بأجندة 2030 

المستدامة، لتوفير بيانات وطنية  للتنمية 

الدولية  والتوصيات  المعايير  حسب  آنية 

على المستويين الوطني والعالمي.

التخطيط  جهاز  عن  صادر  بيان  وأفاد 

واإلحصاء بأنه تم اختيار دولة قطر كنموذج 

اإلبالغ  لرصد  نظام  تطبيق  الستخدام 

 »SDGs« المستدامة  التنمية  أهداف  عن 

عن  واإلبالغ  الرصد  يسهل  تطبيق  وهو 

المنظومة  في  المستدامة  التنمية  أهداف 

اإلحصائية الوطنية.

اإللكتروني  التطبيق  هذا  أن  البيان  وأوضح 

اإلحصائية  األنظمة  تمكين  إلى  يهدف 

إدارة  من  العربية  المنطقة  في  الوطنية 

عن  اإلبالغ  عملية  وتسهيل  البيانات،  تدفق 

البيانات والمعلومات التي مصدرها سجالت 

إدارية من الجهات الوطنية عبر المختصين 

من  المستدامة  التنمية  ألهداف  الفنيين 

مع  يتماشى  بما  وذلك  البيانات،  مزودي 

لتقديم  المتحدة  لألمم  اإلحصائية  الرزنامة 

البالغات  من  واالنتهاء  البدء  تاريخ  البالغات، 

الوطنية، ولتعميم هذه التجربة النموذجية 

على الدول العربية األخرى.

ويشارك في االجتماع خبراء أهداف التنمية 

جانب  إلى  الوطنية  الجهات  من  المستدامة 

خبراء إحصائيين من الجهاز وخبراء دوليين 

من منظمة »اإلسكوا«.

ديفيد باالندرو يتولى المسؤولية

تعيين نائب للرئيس ومدير 
لألبحاث في »إكسون موبيل«

لصالح  باالندرو  الدكتور  عمل  وقد 

إكسون موبيل لمدة 12 عاًما في العديد 

من مناصب البحوث والدعم الفني على 

هذا  مهام  توليه  وقبيل  العالم،  مستوى 

منصب  يشغل  كان  األخير  المنصب 

المركز  في  البيئية  اإلدارة  رئيس 

نفسه.

موبيل  إكسون  إلى  انضمامه  وقبل 

باالندرو  الدكتور  عمل   ،2012 العام  في 

العلمي  الدعم  ومنسق  بحوث  عالم 

النفطية  لالنسكابات  التصدي  لتدابير 

على  للحفاظ  فلوريدا  لجنة  لدى 

شغل  حيث  البرية،  والحياة  األسماك 

ونائب  العلمي  الدعم  منسق  منصب 

حادثة  خالل  للحوادث  االستجابة  قائد 

هورايزن«  ووتر  »ديب  الحفر  منصة 

 .)Deepwater Horizon(

درجتي  على  باالندرو  الدكتور  وحصل 

العلوم  في  والدكتوراه  الماجستير 

فلوريدا،  جنوب  جامعة  من  البحرية 

البيولوجيا  في  والبكالوريوس 

نيويورك  والية  جامعة  من  والتاريخ 

في  عضًوا  يزال  وال  بروكبورت.  في 

طالب  بشؤون  ُتعنى  استشارّية  لجان 

مساقات  ويدّرس  العليا،  الدراسات 

أكاديمية في موضوعات تتعلق بالبيئة 

التصدي  واالستشعار عن بعد وتدابير 

لالنسكابات النفطية.

جينيتي،  دومينيك  السيد  وقال 

الرئيس والمدير العام بإكسون موبيل 

بالدكتور  الترحيب  »يسعدنا  قطر: 

الجديد  منصبه  في  باالندرو  ديفيد 

ومجتمعنا  قطر  دولة  ديفيد  يعرف   ،

البحثي وشركاءنا في القطاع الصناعي 

خبرة  اكتسب  وقد  المعرفة،  حق 

الرئيسية  اهتمامنا  واسعة في مجاالت 

شبكة  تأسيسه  جانب  إلى  بالمركز، 

عالقات وشراكات قوية«.

من  مزيد  إحراز  إلى  نتطلع  وأضاف:  

قيادة  تحت  بحوثنا  في  الالفت  التقدم 

تحقيق  في  إلسهامنا  تعزيًزا  ديفيد 

من   2030 الوطنية  قطر  رؤية  أهداف 

على  القائمة  الحلول  تسخير  خالل 

الطبيعة«. 

{ د.ديفيد باالندرو 

عّينت إكسون موبيل 
الدكتور ديفيد باالندرو كنائب 
رئيس ومديًرا لألبحاث لمركز 

إكسون موبيل لألبحاث 
قطر التابع لها، وقد تقّلد 

الدكتور باالندرو منصبه 
الجديد في أواخر ديسمبر 

2022 خلًفا للسيدة آنا البالزا 
التي ُأعيد انتدابها للواليات 

المتحدة. 

السنة )28( - الثالثاء  8 من شعبان   1444هـ الموافق 28 فبراير 2023م العدد )10039(

مجمع المناعي يوزع »10 %« نقدا
السنوية  المالية  البيانات  عن  المناعي  شركات  مجمع  أعلن 

الربح  صافي  بلغ  2022  حيث  ديسمبر  في  31  المنتهية  للفترة 

202,460,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 276,076,000 ريال 
قطري عن عام 2021.

مقابل   2022 عن  قطري  ريال   0.444 السهم  ربحية  بلغت  كما 

ربحية السهم 0.605 ريال قطري عن 2021.

وأوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 0.10 ريال قطري 

القيمة االسمية للسهم عن  % من   10 الواحد تمثل نسبة  للسهم 

.2022
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ورئيس تنفيذي باإلنابة لـ Ooredoo الجزائر

رئيس تنفيذي جديد
لـ Ooredoo ُعمان

السيد  تعيين  عن   Ooredoo أعلنت 

اإلبراهيم رئيسًا تنفيذيًا  بسام يوسف 

اعتبارا  ُعمان   Ooredoo لـ  جديدًا 

نور  للسيدة  خلفًا   2023 مارس   1 من 

السليطي.

كان  الجديد،  المنصب  توليه  وقبل 

يشغل  اإلبراهيم  يوسف  بسام  السيد 

 Ooredooلـ التنفيذي  الرئيس  منصب 

مهنية  بخبرة  يتمتع  وهو  الجزائر. 

واسعة تمتد ألكثر من 20 عامًا في قطاع 

االتصاالت وشغل العديد من المناصب 

عضو  وهو  المجموعة.  داخل  القيادية 

في مجلس إدارة Ooredoo تونس.

ومع تولي السيد بسام منصبه الجديد، 

فإنه يحل محل السيدة نور السليطي، 

 Ooredooلـ السابق  التنفيذي  الرئيس 

ُعمان، والتي قادت بنجاح استراتيجية 

 ،2021 عام  منذ  أعمالها  ونمو  الشركة 

لتساعد في إرساء أسس متينة للنجاح 

مستقباًل.

تعيين  عن   Ooredoo أعلنت  كما 

السيد روني طعمة، الرئيس التنفيذي 

Ooredoo الجزائر،  للشؤون المالية في 

خالل  للشركة  باإلنابة  تنفيذيًا  رئيسًا 

بسام  للسيد  خلفًا  الحالية  الفترة 

تعيين  حين  إلى  اإلبراهيم  يوسف 

رئيس تنفيذي جديد. 

ومع خبرته الكبيرة في مجال االتصاالت 

عامًا،   20 من  أكثر  مدار  على  والتمويل 

في   Ooredoo إلى  روني  السيد  انضم 

 Ooredooلـ مالي  كمدير   2020 عام 

تشكيل  في  ساعد  حيث  الجزائر، 

بالمرونة  يمتاز  المالية  للشؤون  قسم 

وساهم بشكل كبير في التحول الرقمي 

للشركة. 

عزيز  السيد  قال  المناسبة،  وبهذه 

المنتدب  العضو  فخرو،  العثمان 

لمجموعة  التنفيذي  والرئيس 

إلى  انضمامه  »منذ   :Ooredoo
Ooredoo عام 2013، كان بسام مسؤواًل 
اإلنجازات  من  العديد  تحقيق  عن 

العليا  المناصب  من  العديد  في  المهمة 

التي شغلها. وال شك أن خبرته المهنية 

المميزة ستدعم جهوده لتحقيق النجاح 

وأتمنى  مستقباًل.  ُعمان   Ooredoo في 

كما  الجديد.  منصبه  في  التوفيق  له 

أتقدم بخالص الشكر لنور على تفانيها 

وسعيها  الدؤوبة  وجهودها  المستمر 

فعال  دور  لها  كان  فقد  للتميز،  الدائم 

مدار  على  ُعمان   Ooredoo نجاح  في 

العامين الماضيين«. 

الرئيس  منصب  توليه  فترة  وخالل 

نجح  الجزائر،   Ooredooلـ التنفيذي 

السيد بسام في قيادة الشركة لتجاوز 

وتحقيق  كورونا  جائحة  وآثار  تحديات 

تنفيذ  ذلك  في  بما  كبيرة،  نجاحات 

في  الشبكة  لتحديث  كبير  مشروع 

زيادة  إلى  أدى  ما  البالد،  أنحاء  جميع 

كبيرة في قاعدة العمالء ونمو كبير في 

وتحت  سنوي.  أساس  على  اإليرادات 

الجزائر   Ooredoo حصدت  قيادته، 

ذلك  في  بما  الجوائز،  من  عددًا  أيضًا 

خالل  مثالية«  عمل  جهة  »أفضل  جائزة 

األوسط  الشرق  ستيفي  جوائز  حفل 

الستراتيجيتها  تقديرًا  أفريقيا  وشمال 

البشرية  الموارد  مجال  في  المتميزة 

وحصدت  كوفيد19-.  جائحة  خالل 

مبادرة  أفضل  جائزة  أيضًا  الشركة 

للحوكمة البيئية واالجتماعية في حفل 

جانب  إلى  العالمية،  االتصاالت  جوائز 

فوزها بالعديد من الجوائز األخرى.

اعتبارا من »13« مارس المقبل

قطر مول يستعد إلطالق »هاوس أوف فاشن«
رائدٍة  كوجهٍة  لمكانته  تأكيدًا 

أعلن  قطر،  في  والترفيه  للتسوق 

استعداداته  اكتمال  عن  مول  قطر 

فاشن«  أوف  »هاوس  فعاليات  إلطالق 

االحتفال اإلبداعي المبتكر بالموضة 

مجلة  من  الحياة  وأسلوب  والجمال 

الفترة  خالل  وذلك  قطر  بازار  هاربرز 

في  مارس،   15 وحتى   13 بين 

الكشري جاليريا في قطر مول.

أوف فاشن«  وتضّم فعاليات »هاوس 

العالمية،  األزياء  دور  أكبر  الفاخرة 

مجموعات  على  الضوء  ُتسّلط  كما 

ستتوفر  التي   2023 وصيف  ربيع 

يستمّد  المول.  متاجر  جميع  في 

الشارع  نبض  من  استلهامه  الحدُث 

اإليطالي  والذوق  الحياة  وأسلوب 

إلى  بالضيوف  مسافرًا  الرفيع، 

عبر  العالم  في  لألزياء  عاصمة  أهّم 

والزخارف  باألزهار  المكسّوة  ممراته 

تنافس  أجواًء  ليعيشوا  اإليطالية، 

القصور  قصائِد  أعرَق  جمالها  في 

اإليطالية.

 - فاشن  أوف  هاوس  ويعكس 

المبتكرة  الحصرية  بتصاميمه 

ما  عن  لمحًة  الفاخر-  وديكوره 

رفيعة  خياراٍت  من  مول  قطر  يقّدمه 

وآخر  األزياء  عالم  في  المستوى 

يتعّرف  إذ  الموضة،  صيحات 

متاجر  على  خالله  من  الحضور 

افُتتحت  رائدة  تجارية  عالمات 

حديثًا في قطر مول في مجال األزياء 

ومستلزمات  والرجالية  النسائية 

»فراتيلي  ومنها  المنزلي،  الديكور 

و»بال  و»دوكالس«  روسيتي« 

و»فيليب  و»تومبوليني«  زيليري« 

و»بيبي  لندن«  و»هاكيت  بلين« 

آند  و»دولتشي  و»آيسبرغ«  جينز« 

ليفينج«.  و»الكشري  كازا«  غابانا 

للحضور  فرصًة  الحدث  يوّفر  كما 

في  ممتعة  أوقات  وقضاء  للتعارف 

حديقة هاوس أوف فاشن، واحتساء 

في  الحديث  أطراف  وتبادل  القهوة 

الجلوس  أو   ،Styling جناح 

منطقة  في  واالسترخاء 

.Beauty Boudoir
الحدث  برنامَج  ويتخّلُل 

لمجموعٍة  نقاشيٌة  حلقاٌت 

ودورات  الخبراء،  من 

مكّثفة،  تفاعلية  تدريبية 

تفيُض  أزياء  وعروض 

باإلبداع، لتتألَق من خاللها 

وصيف  ربيع  مجموعاُت 

يستضيف  كما   .2023
الرائدة  الشخصيات  من  عددًا 

والتجميل،  األزياء  مجال  في  إقليميًا 

لدور  تأكيدًا  ُملِهمة  قطرية  ومواهَب 

قطر مول كمنصٍة لإلبداع القطري.

إميل  السيد  نّوه  جانبه،  ومن 

سركيس، المدير العام لقطر مول، 

من  النوع  هذا  استضافة  بأهمّية 

فرصٍة  من  تشّكله  لما  الفعاليات 

الكتشاف أبرز ما يقّدمه عالم الموضة 

قائاًل:  العالمية،  التجارية  والعالمات 

على  دائمًا  نحرص  مول،  قطر  »في 

خلق 

لزبائننا  ُتتيح  التي  الفرص 

ألشهر  الوصول  سهولة  الكرام 

العالمية.  التجارية  العالمات 

مفضلًة  وجهًة  كونه  من  وانطالقًا 

للتسوق على المستوى اإلقليمي لما 

يسّر  معروفة،  ماركات  من  يضّمه 

في  بضيوفه  الترحيَب  مول  قطر 

نسخٍة جديدٍة من هاوس أوف فاشن 

بالتعاون مع هاربرز بازار. ويأتي هذا 

مجموعات  سيبرز  -الذي  الحدث 

افتتاح  عِقب   2023- وصيف  ربيع 

الماركات  من  كبيرٍة  مجموعٍة 

قطر  في  حصري  بشكٍل  الفخمة 

مول بهدف إثراء تجربة التسوق لدى 

زبائنه وتعزيز مكانته كوجهٍة رائدٍة 

لألزياء والموضة«.

بيانكا  السيدة  أعربت  جهتها،  ومن 

هاربرز  مديرة  بونومي،  بريجيت 

لتبادل  الحدث  أهمية  عن  قطر  بازار 

»يسعدنا  قائلًة:  والخبرات،  الرؤى 

العمل من جديد مع قطر مول إلنجاح 

الذي  الحافل  االبداعي  الحدث  هذا 

فعاليات  من  مذهلًة  سلسلًة  يقّدم 

إيطالّي  إطاٍر  في  والجمال،  الموضة 

خالله  من  الحضوُر  ليّطلع  متمّيز، 

ومن  الموسم.  صيحات  أحدث  على 

القطرية  اإلبداعات  تتصّدر  جديد، 

متنوعٍة  شريحٍة  عبر  الحدَث 

مصممين  تضّم  المجتمع،  من 

بهذا  ومهتّمين  تجميل  وخبراء 

آراءهم  الحضور  لمشاركة  المجال، 

وخبراتهم«.

$ الدوحة

{ بسام اإلبراهيم 

$ الدوحة

{ قطر مول 

{ عودة »هاوس أوف فاشن«

عموميتها أقرت توزيع »3 %« نقدا عن »2022«

»اإلجارة« تستهدف فرصا استثمارية

لإلجارة  الوطنية  لشركة  العادية  العامة  الجمعية  أقرت 

أرباح  توزيع  وأبرزها:  بنودها  أمس  اجتماعها  في  القابضة 

للشركة  القانوني  االحتياطي  من  المساهمين  على  نقدية 

بنسبة 3 % من القيمة االسمية للسهم الواحد، أي بواقع 0.03 

الشركات  ريال قطري لكل سهم مع مناقشة تقرير حوكمة 

لحسابات  خارجي  مراقب  وتعيين  واعتماده   2022 لعام 

الشركة لعام 2023 وتحديد أتعابهم. 

لإلجارة  الوطنية  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  سعادة  وقال 

ثاني  آل  جبر  بن  جاسم  بن  فالح  الشيخ  سعادة  القابضة 

من  الرغم  على  وذلك  للشركة،  مميزًا  كان   2022 عام  ان 

في  ارتفاع  من  العالمي  االقتصاد  شهدها  التي  التحديات 

وتراجع  المرتفعة  الفائدة  وأسعار  التضخم،  مستويات 

معظم االقتصادات حول العالم، إضافة إلى التراجعات التي 

شركة  حققت  حيث  العالم.  حول  المالية  األسواق  شهدتها 

19.107.202 ريال قطري  أرباح بلغت  القابضة صافي  اإلجارة 

وذلك بنسبة نمو تجاوزت 228 %، كما بلغ العائد على السهم 

0.039 ريال قطري. 
وأشار سعادته إلى ان الشركة شهدت خالل عام 2022 تحوال 

واستقطاب  الداخلية،  الهيكلة  إعادة  في  يتمثل  استراتيجيا 

أكبر  قيمة  وإضافة  جديدة  دماء  ضخ  بهدف  جديدة  كفاءات 

للشركة. كما تم إطالق الرؤية االستراتيجية للشركة لألعوام 

البيئة  فرضتها  التي  المستجدات  وفق  القادمة  الخمسة 

البحث  إلى  الشركة  تهدف  حيث  العالم،  حول  االقتصادية 

عن استثمارات جديدة تضيف وتعظم منافع المساهمين في 

القطاعات التي تم تحديدها في الخطة االستراتيجية وذلك 

لالستفادة من النمو الكبير الذي يشهده االقتصاد القطري.

ونوه سعادته إلى إن الشركة وعلى الرغم من كل الضغوطات 

التي واجهتها على مر السنوات اال ان االجارة القابضة مازالت 

تتمتع بمالءة مالية جيدة تتناسب وطموحاتها المستقبلية. 

 وكانت شركة اإلجارة القابضة قد حققت أرباحا صافية عن 

% عن   228 19.1 مليون ريال بمعدل نمو  2022، بلغت  العام 

0.039 ريال للسهم،  2021، فيما بلغ العائد على السهم  العام 

ريال  مليون   72.65 العام  خالل  الشركة  إيرادات  بلغت  كما 

مليون   713.57 مستوى   2022 للعام  الشركة  أصول  وبلغت 

ريال كما أعلنت شركة اإلجارة القابضة عن إطالقها للخطة 

اإلستراتيجية للفترة من 2023 إلى 2027.

ترتيب  إعادة  الجديدة  اإلستراتيجية  الخطة  وشملت   

واألنشطة  العمل،  ونموذج  للشركة،  اإلستراتيجي  التوجه 

الحالية ومستهدفات النمو والهيكل اإلداري، إضافة إلى الخطة 

والمعايير االستثمارية بما يتالءم مع ظروف السوق المحلية 

والفرص الواعدة المتاحة في السوق القطري خالل السنوات 

والحكيمة  الطموحة  الوطنية  الرؤية  إلى  بالنظر  المقبلة 

اإلستراتيجي  التقييم  عملية  شهدت  حيث   .2030 قطر 

المتاحة،  ومواردها  الشركة  ألنشطة  الشاملة  المراجعة 

وتقييم ودراسة البيئة االقتصادية المحلية والعالمية وتبني 

أفضل الممارسات المتعلقة بالشركات االستثمارية وأفضل 

المناسبة  واللجان  العمل  فرق  وبناء  الواعدة  القطاعات 

لتحقيق تطلعات وأهداف الشركة.

التوجه  للشركة  الجديدة  والمهمة  الرؤية  وتعكس 

اإلستراتيجي الجديد للشركة زيادة التركيز على األنشطة 

بما  اإلسالمية  الشريعة  وأحكام  المتوافقة  االستثمارية 

يضمن تنوع االستثمارات وتقليل المخاطر بما يحقق الهدف 

األساسي المتعلق بتعظيم منفعة المساهمين. 

القابضة  اإلجارة  لشركة  العادية  العامة  الجمعية  أن  يذكر 

عن  الشرعية  الرقابة  هيئة  تقرير  إلى  االستماع  تضمنت 

نشاطات الشركة وسماع تقرير مراقب الحسابات المستقل 

الميزانية  الجمعية  مناقشة  مع  المالية  البيانات  عن 

السنة  عن  للشركة  والخسائر  األرباح  وحساب  العمومية 

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. كما أبرأت الجمعية 

ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2020 ولم يتم صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.

{ الشيخ فالح بن جاسم 

عوض التوم

{ شركة اإلجارة القابضة
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»قطر للسياحة« تشارك في معرض جدة للسفر

ترويج سياحي لقطر بالسعودية

في خطوة تستهدف الترويج السياحي 

قطر  شاركت  السعودية  في  للدولة 

الدولي  جدة  معرض  في  للسياحة 

أبرز  أحد   ،2023 والسفر  للسياحة 

العربية  المملكة  في  السفر  معارض 

ضم  وفد  رأس  على  وذلك  السعودية، 

القطاع  في  الشركاء  من  مجموعة 

أول  بذلك  لتكون  قطر،  دولة  ممثلين 

المملكة  في  لقطر  رسمية  مشاركة 

العربية السعودية منذ عام 2017. وقد 

شكل المعرض منصة مثالية جمعت 

والدوليين  اإلقليميين  الشركاء  بين 

السفر  وسوق  السياحي  القطاع  في 

هذا  نسخة  جذبت  وقد  السعودي. 

 19 من  أقيم  الذي  المعرض  من  العام 

30 ألف  2023، أكثر من  21 فبراير  إلى 

كافة  من  مرموقة  وشخصيات  زائر 

أنحاء العالم.

الجابر،  عمر  السيد  قال  جانبه،  ومن 

في  المشتركة  الخدمات  إدارة  مدير 

بالمشاركة  »ُسررنا  للسياحة:  قطر 

للسياحة  الدولي  جدة  معرض  في 

في  المعارض  أشهر  أحد  والسفر، 

لتسليط  وذلك  السياحي،  المجال 

السياحية  المرافق  أبرز  على  الضوء 

في قطر وما تقدمه من عروض وتجارب 

الخدمة  بجودة  تتسم  للزوار  مميزة 

العربية  المملكة  إن  إلى  مشيرا 

الرئيسية  األسواق  من  السعودية 

قطر  إلى  الدوليين  للسياح  المصدرة 

ونحن حريصون على مواصلة التزامنا 

وإبداعنا تجاه هذا السوق«.

سعادة  زار  االفتتاح،  حفل  وخالل 

الخيارين،  سعيد  بن  راشد  السيد 

جدة،  في  قطر  لدولة  العام  القنصل 

عددًا  ضم  الذي  للسياحة  قطر  جناح 

ذلك  في  بما  القطاع،  في  الشركاء  من 

واكتشف  القطرية،  الجوية  الخطوط 

بما  رئيسية  فنادق  وثمانية  قطر، 

شاطئ  هيلتون  وفلل  منتجع  ذلك  في 

أستوريا  والدورف  وفندق  سلوى، 

تشيدي  ذا  ومنتجع  وفندق  لوسيل، 

كتارا.

الوزاري  المجلس  اختار  ومؤخرا 

عاصمة  الدوحة  للسياحة  العربي 

وتم   2023 لعام  العربية  للسياحة 

مجموعة  على  بناء  المدن  تقييم 

مختارة من المعايير، بما في ذلك إدارة 

والموارد،  التحتية  والبنية  السياحة، 

األنشطة  وتنوع  واألمن،  والسالمة 

السياحية، باإلضافة إلى الحفاظ على 

البيئة وحمايتها.

للسياحة  قطر  استراتيجية  وتهدف 

سنويا  زائر  ماليين  ستة  جذب  إلى 

على  التركيز  مع   ،2030 عام  بحلول 

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

سفر السائحين من دولهم إلى قطر، أو 

التوقف في قطر عند السفر  من خالل 

إلى وجهات أخرى.

المرتبة  في  حلت  قد  الدوحة  وكانت 

المجلس  قائمة  في  عالميا  األولى 

 )WTTC( والسياحة  للسفر  العالمي 

إنفاق  في  نموا  العالم  مدن  ألكثر 

مع  بالمقارنة  الدوليين  السياح 

كورونا  جائحة  قبل  ما  مستويات 

بتحقيقها معدل نمو بواقع 21 % خالل 

عام 2022 بفضل مونديال 2022 بينما 

األميركية  أورالندو  مدينة  شغلت 

نمو  بنسبة  عالميا  الثانية  المرتبة 

بالمرتبة  التركية  أنطاليا  ثم   %  19
الثالثة عالميا بمعدل نمو 15 %.

وفي المرتبة األولى عالميا أيضا جاءت 

الدوحة من حيث نسبة نمو مساهمة 

السياحة المباشرة في الناتج المحلي 

بواقع   2019 بعــام  مقارنـــة  اإلجمــالي 

21 % في عام 2022 بينما جاءت وارسو 
عالميا  الثانية  بالمرتبة  البولندية 

مدينة  وشغلت   %  14 نمو  بنسبة 

الثالثة  المرتبة  الصينية  سانيا 

عالميا بنسبة نمو بلغت 10 %.

على متن السفينة عايدة كوزما

ميناء الدوحة 
يستقبل »3949« سائحا

 استقبل ميناء الدوحة، أمس 3949 

»عايدة  السفينة  متن  على  سائحا 

كوزما« باإلضافة إلى طاقمها المكون 

السابعة  الزيارة  في  فردا،   1430 من 

الموسم  خالل  قطر،  دولة  إلى  لها 

يمتد  الذي   2023  -  2022 السياحي 

حتى أبريل المقبل.

كوزما«  »عايدة  السفينة  ودشنت 

وتشغلها  إيطاليا  علم  ترفع  التي 

شركة »عايدة كروزس« أول رحالتها 

إلى دولة قطر في السادس عشر من 

الماضي وهي واحدة من أكبر  يناير 

أسطول  ضمن  السياحية  السفن 

 345 طولها  يبلغ  حيث  الشركة 

مترا، فيما يصل عرضها إلى 54 مترا 

إلى  إضافة  راكب   6600 وتستوعب 

طاقم من 1636 فردا.

يشار إلى أن قطاع الرحالت البحرية 

في قطر ساهم في تعزيز مكانة قطر 

البحرية  للسياحة  رائدة  كوجهة 

القطاع  يدعم  حيث  المنطقة،  في 

قطر  في  الوطني  االقتصاد  نمو 

السياحي  اإلنفاق  زيادة  خالل  من 

التوظيف  فرص  من  المزيد  وتوفير 

واألعمال.

ومنذ عودة سياحة الرحالت البحرية 

في الموسم 2021 - 2022 بعد توقفها 

 - »كوفيد  كورونا  جائحة  بسبب 

البحرية  الرحالت  19«، سجل قطاع 
في قطر نموا كبيرا، حيث استقبل 

الماضي  ديسمبر  في  الدوحة  ميناء 

حوالي 8,000 زائر، جاء معظمهم من 

إجمالي  بلغ  فيما  وروسيا،  إيطاليا 

السابق  الموسم  خالل  الزوار  عدد 

100,500 مسافر.
المسافرين  محطة  وتستوعب 

الجديدة في ميناء الدوحة ما يصل 

كما  يوميا،  مسافر   12,000 إلى 

يتميز الميناء بموقعه االستراتيجي 

في قلب الدوحة، حيث يتواجد على 

بعد دقائق من بعض مناطق الجذب 

األكثر شهرة في المدينة بما في ذلك 

وكورنيش  الوطني،  قطر  متحف 

الدوحة، وسوق واقف.

{ صورة جماعية للوفد القطري بالمعرض

الحدث نجح في 
جذب أكثر من 
»30« ألف زائر

الجابر: سلطنا 
الضوء على 

عروضنا وتجاربنا

$ الدوحة

{  السفينة عايدة كوزما 



عربي ودولي

عربي ودولي

السنة )28( - الثالثاء 8 من شعبان 1444هـ الموافق 28 فبراير 2023م العدد )10039( 14

اشتية يدين »الجرائم البشعة« للمستوطنين في »حوارة«

االحتالل يقتحم جنين ويحاصر نابلس

لمحيط  حصارها  االحتالل  قوات  شددت  كما 

حوارة  حواجز  بإغالق  وواصلت  نابلس،  محافظة 

وعورتا وطريق المربعة وزعترة، وإغالق مدخل بيتا 

حركة  تعيق  فيما  نابلس،  جنوب  بالمكعبات 

غرب  جنوب  صرة  بلدة  مدخل  على  المواطنين 

المدينة، وتنتشر على مداخل المدينة.

وفي غضون ذلك، تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

إغالق البوابة المنصوبة على مدخل اللبن الشرقية 

الرئيسي جنوب نابلس.

أن قوات االحتالل تمنع منذ  أمنية،  وذكرت مصادر 

الليلة الماضية، دخول وخروج المواطنين من وإلى 

القرية، ما اضطر األهالي إلى استخدام طرق بديلة 

وعرة بين الجبال للوصول إلى أماكن عملهم.

حوارة  بلدة  في  استفاقوا  ثد  الفلسطينيون  وكان 

الدمار  أثار  على  اإلثنين،  أمس  نابلس،  جنوب 

على  الليل  ساعات  خالل  وقعت  التي  والتخريب 

مع  الليل  سماء  توهجت  مستوطنين.  أيدي 

التي  البلدة  النيران ليل األحد اإلثنين في  اشتعال 

30 منزال  دمر فيها المستوطنون وأحرقوا »أكثر من 

و100 مركبة«.

الفلسطيني  األحمر  الهالل  وأكدت جمعية إسعاف 

استنشاق  بسبب  معظمها  إصابة،   350 تسجيل 

الغاز المسيل للدموع.

محترقة  منازل  برس  فرانس  وكالة  مصور  ورصد 

ألسنة  بسبب  األسود  باللون  جدرانها  اكتست 

اللهب باإلضافة إلى السيارات واألشجار المتفحمة 

والنوافذ المحطمة.

وقال كمال عودة وهو أحد سكان القرية إن »عشرات 

أحرقت  المنازل  وعشرات  التجارية  المحال 

»حتى  برس  فرانس  لوكالة  وأضاف  وُدمرت«.  

كل  أحرقوا  شي،  كل  أحرقوا  تسلم،  لم  األشجار 

ما كان أمامهم«. وهاجم المستوطنون الذين جاءوا 

من أنحاء مختلفة، البلدة في أعقاب عملية فدائية، 

أودت بحياة مستوطنين اثنين من مستوطنة هار 

براخا.

أمس،  مستوطنون  جدد  ذلك،  غضون  وفي 

اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، من جهة باب 

االحتالل  شرطة  من  مشددة  بحراسة  المغاربة، 

اإلسرائيلي. 

اقتحموا  المستوطنين  عشرات  أن  )وفا(  وذكرت   

متتالية،  مجموعات  شكل  على  األقصى  المسجد 

يسمى  ما  بعضهم  أدى  تلمودية،كما  طقوسا  وأدوا 

»السجود الملحمي« عند أبواب المسجد.

الوزراء  رئيس  اشتية  محمد  أدان  أخرى  جهة  من 

ارتكبها  التي  البشعة«  »الجرائم  الفلسطيني 

عشرات المستوطنين في قرية حوارة وبقية القرى 

المحيطة في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

األسبوعية  الجلسة  مستهل  في  اشتية،  وحّمل 

االحتالل  حكومة  أمس،  الفلسطينية  للحكومة 

الجرائم،  هذه  عن  المسؤولية  كامل  اإلسرائيلي 

داعيا إلى تفعيل عمل لجان الحماية الشعبية في 

كل مكان.

فيها  مارس  مروعة،  ليلة  األحد،  ليلة  »عشنا  وتابع 

وحرق  قتل  من  اإلجرام،  أنواع  أبشع  المستوطنون 

الحكومة  أن  مضيفا  والنساء«،  لألطفال  وترويع 

ستقوم بتشكيل لجنة وزارية للوقوف على األضرار 

بها،  المحيطة  والقرى  حوارة  بأهالي  لحقت  التي 

لغرض المساهمة في تعويضهم.

المجتمع  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  وطالبت 

للشعب  الدولية  الحماية  توفير  بضرورة  الدولي 

حد  ووضع  االحتالل،  تحت  الرازح  الفلسطيني 

إلفالت المجرمين من العقاب.

 وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن »العدوان الهمجي 

ارتكبته  الذي  والمنظم،  الجماعي  النطاق،  واسع 

اإلرهابية،  وعناصرهم  المستوطنين  مليشيات 

بمشاركة وإسناد جيش االحتالل، ضد المواطنين 

نابلس،  جنوب  وممتلكاتهم  العزل  المدنيين 

القبلية وغيرها  خاصة في حوارة وبورين وعصيرة 

الشعب  بوجود  يعترف  ال  منظم،  دولة  هو«إرهاب 

الفلسطيني وحقوقه في أرضه ووطنه«.

العقلية  يعكس  العدوان  »هذا  أن  وأضافت   

على  تسيطر  التي  العنصرية  االستعمارية 

وتحريكها  المسلحة،  االستيطانية  العصابات 

في  ترددها  وعدم  فلسطيني،  هو  ما  كل  تجاه 

إلى  ترتقي  التي  الجرائم  أشكال  جميع  ارتكاب 

مستوى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية«.

والمركبات  المنازل  حرق  مشاهد  أن  إلى  وأشارت   

المستوطنين  إحراق  جرائم  األذهان  إلى  تعيد 

والمسجد  خضير،  أبو  ومحمد  دوابشة،  لعائلة 

من  وغيرها  اإلبراهيمي،  الحرم  ومجزرة  األقصى، 

المجازر التي ارتكبت قبل النكبة وبعدها.

{  آثار هجوم المستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس

{ انتشار الجيش اإلسرائيلي في بلدة »حوارة«

القدس المحتلة- قنا- اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
أمس، عدة قرى في محافظة جنين شمال الضفة الغربية. 

وذكرت مصادر أمنية لوكالة األنباء الفلسطينية »وفا«، أن 
قوات االحتالل اقتحمت بلدة عرابة وقريتي الطيبة ورمانة في 
جنين، وداهمت عدة أحياء فيها، وشرعت بعمليات تمشيط، 

دون أن يبلغ عن اعتقاالت.

وزير الدفاع اإلسرائيلي: 
ا صعبة

ً
نتوقع أيام

تطور العالقات بين تركيا ومصر
يصب في مصلحة الطرفين

القدس- األناضول- كشف وزير الدفاع 

أن  أمس،  غاالنت،  يوآف  اإلسرائيلي 

في  صعبة  أياًما  تتوّقع  بالده  سلطات 

أو  الشرقية  القدس  أو  الغربية  الضفة 

غزة.

بلدة  في  له  جولة  أثناء  غاالنت  وقال 

الضفة  شمالي  الفلسطينية  حوارة 

في  قادة  مع  هنا  »كنت  الغربية: 

أياًما  نتوقع  اإلسرائيلي،  الجيش 

صعبة تنتظرنا، قد يكون هنا في يهودا 

في  أو  الغربية(،  الضفة  )أي  والسامرة 

القدس، أو في غزة«.

وأضاف، بحسب نص تصريحه الذي 

لألناضول:  منه  نسخة  مكتبه  أرسل 

للجيش  واضحة  تعليمات  »أعطيت 

وحرس  العام  األمن  وجهاز  اإلسرائيلي 

لمواجهة  االستعداد  ضمان  الحدود: 

القوات  وتعزيز  التهديدات،  جميع 

واألنشطة على األرض«. وتابع غاالنت: 

باعتقال  اإلسرائيلي  األمن  »طالبت 

النار  األحد،  أطلق،  الذي  الفلسطيني 

اثنين  إسرائيليين  مستوطنين  على 

في حوارة ما أّدى إلى مقتلهما«.

القرى  من  وعدد  حوارة  بلدة  وشهدت 

مدينة  محيط  في  الفلسطينية 

نابلس، هجمات غير مسبوقة من قبل 

عن  أسفرت  إسرائيليين،  مستوطنين 

العشرات  وإصابة  فلسطيني  مقتل 

المنازل  عشرات  وتدمير  وإحراق 

والسيارات الفلسطينية.

»مع  بالقول:  ذلك  على  غاالنت  وعّلق 

هذا، أدعو الجميع إلى استعادة الهدوء، 

الممكن  من  وال  المشروع  من  ليس 

أن  يمكننا  ال  فردي،  بشكل  العمل 

المواطنون  فيه  يأخذ  بوضع  نسمح 

القانون بأيديهم«، وفق تعبيره.

وزير  قال  األناضول-  مرسين- 

تشاووش  مولود  التركي  الخارجية 

تركيا  بين  العالقات  تطور  إن  أوغلو، 

وينعكس  بمصلحتهما  يصب  ومصر 

إيجابا على استقرار ورخاء المنطقة.

عقده  صحفي  مؤتمر  في  ذلك  جاء 

سامح  المصري  نظيره  مع  اإلثنين 

سفينة  استقبالهما  لدى  شكري 

المساعدات المصرية في والية مرسين 

أوغلو  تشاووش  وشكر  تركيا.  جنوبي 

مصر حكومة وشعبا على تضامنها مع 

جنوبي  ضرب  الذي  الزلزال  ضحايا 

تركيا في السادس من فبراير/   شباط 

الجاري. 

الدول  أوائل  أن مصر كانت من  وأوضح 

مساعدات  إرسال  في  بادرت  التي 

الزلزال  من  المتضررين  إلى  إنسانية 

»السفينة  وأضاف:  تركيا.   في 

كبيرة  كمية  جلبت  األولى  المصرية 

وصلتنا  وكذلك  المساعدات،  من 

وصلت  واآلن  الطائرات،  عبر  مساعدات 

السفينة المصرية الثانية التي تحمل 

مساعدات تقدر بـ 520 طنا 

في  جديدة  صفحات  »نفتح  وأردف:   

جمع  الذي  واللقاء  مصر،  مع  عالقاتنا 

بنظيره  أردوغان  طيب  رجب  الرئيس 

في  السيسي  الفتاح  عبد  المصري 

الدوحة كان مثمرا للغاية.

بين  العالقات  تطور  أن  إلى  ولفت 

مصلحة  في  يصب  لن  ومصر  تركيا 

إيجابا  سينعكس  بل  فقط،  البلدين 

المنطقة  وتنمية  ورخاء  استقرار  على 

بالنسبة  مهم  بلد  »مصر  واستطرد:   .

وللعالمين  المتوسط  البحر  لمنطقة 

مصلحتنا  ومن  واإلسالمي  العربي 

جميًعا أن تكون مصر قوية«.

الخارجية  وزير  أعرب  جانبه  من 

تركيا  بقدرة  بالده  ثقة  عن  المصري 

على تجاوز آثار الزلزال في أقرب وقت.

أّن بالده »ستبقى بجانب  وأكد شكري 

بين  العالقات  وأّن  تركيا«  شقيقتها 

البلدين سترتقي ألفضل مستوى.

وردا على سؤال لألناضول حول إمكانية 

عقد قمة بين الرئيسين التركي رجب 

الفتاح  عبد  والمصري  أردوغان  طيب 

»بالتأكيد،  شكري:  قال  السيسي، 

الوقت  في  اتصاالت  هناك  ستكون 

المناسب وفقا لرؤية الرئيسين«.

ميقاتي: األولوية 
»لبنان« انتخاب رئيس لـ

بيروت- قنا- أكد نجيب ميقاتي 

رئيس حكومة تصريف األعمال 

اللبنانية، أن األولوية هي انتخاب 

رئيس للبالد، إلعادة انتظام 

العمل العام في هذه الظروف 

الصعبة.

 وأعرب ميقاتي خالل جلسة 

عقدتها الحكومة، عن استعداده 

للتعاون مع جميع المعنيين 

إلنقاذ الوضع االقتصادي والحرص 

على الودائع المصرفية واالستقرار 

والتوازن المالي في بالده. وأشار 

إلى أنه في الظروف االستثنائية 

هناك قرارات استثنائية يجب 

أن تتخذ. وقال: تبقى األولوية 

النتخاب رئيس للبالد لكون هذا 

االنتخاب هو المدخل إلعادة 

انتظام العمل.

العنف ضد المدنيين 
الفلسطينيين غير مقبول
باريس- األناضول- دعت فرنسا جميع 

األطراف الفلسطينية واإلسرائيلية إلى 

تجنب تأجيج العنف ووقف التصعيد، 

واصفة »أعمال العنف ضد المدنيين 

الفلسطينيين بأنها غير مقبولة«. وقالت 

الخارجية الفرنسية، في بيان لها إن 

»فرنسا تتابع بقلق بالغ أعمال العنف 

المستمرة في الضفة الغربية، وخاصة 

في بلدة حوارة«، محذرة من »خروج الوضع 

عن السيطرة«.وتابع أن »أعمال العنف 

ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة« 

التي قال إنها أدت »إلى مقتل شخص 

وتسببت في دمار كبير«.

وجاء في البيان أن »فرنسا تدعو جميع 

األطراف لتجنب تأجيج هذا العنف 

والمساعدة في وقف التصعيد.

الخارجية الفرنسية:

بن غفير ينقلب على تفاهمات العقبة
اتهمت  األناضول-  الله-  رام 

الفلسطينية  الخارجية  وزارة 

األمن  وزير  اإلثنين،  أمس 

بن  إيتمار  اإلسرائيلي  القومي 

غفير بـ»االنقالب« على تفاهمات 

استضافها  التي  العقبة  قمة 

األردن األحد. 

لوزارة  بيان  في  ذلك  جاء 

تلقت  والمغتربين،  الخارجية 

تعقيًبا  منه،  نسخة  األناضول 

اإلسرائيلي  الوزير  زيارة  على 

شمالي  استيطانية  بؤرًة 

الضفة الغربية.

»االقتحام  الخارجية  وأدانت 

بن  نّفذه  الذي  االستفزازي« 

غفير لجبل صبيح في بلدة بيتا 

محاولة  »في  نابلس  جنوبي 

االستيطانية  البؤرة  لشرعنة 

العشوائية ابيتار«. وذكرت أنه 

نفذ االقتحام »بصحبة عناصر 

اإلرهاب اليهودي من ميليشيات 

المسلحة  المستوطنين 

ومجموعات  التالل  وشبيبة 

تدفيع الثمن«.

بأنها  الزيارة  الخارجية  وعّدت 

العقبة،  تفاهمات  على  »انقالب 

واستخفاف بالجهود األميركية 

لوقف  المبذولة  واإلقليمية 

التصعيد وتحقيق التهدئة«.

الخارجية  أدانت  كما 

مواقف  الفلسطينية 

وتصريحات »عنصرية« أطلقها 

اإلسرائيلية  بالحكومة  وزراء 

تحّرض  بالكنيست،  وأعضاء 

األوضاع  تصعيد  على  صراحة 

في ساحة الصراع.

مولود تشاووش أوغلو:الخارجية الفلسطينية:

{ وزيرا خارجية تركيا ومصر

أردوغان: بدأنا في بناء »309« آالف منزل

قتيل و»103« مصابين بزلزال مالطية
وزير  أعلن  األناضول-  أنقرة- 

قوجة  الدين  فخر  التركي  الصحة 

 103 ارتفاع حصيلة المصابين إلى 

أشخاص جراء الزلزال الذي ضرب 

عن  وأسفر  أمس،  مالطية  والية 

مصرع شخص.

تويتر  على  تغريدة  في  قوجة  وأفاد 

للعالج،  يخضعون  المصابين  أن 

مبينا أن 6 منهم في غرف العمليات 

و3 في العناية المركزة.

تمنياته  عن  التركي  الوزير  وأعرب 

العاجل للمصابين، وقدم  بالشفاء 

سكان  من  الضحايا  لذوي  تعازيه 

5.6 درجة  مالطية. ووقع زلزال بقوة 

مالطية  في  ريختر  مقياس  على 

بالتوقيت   12:04 الساعة  عند 

يشيل  بمنطقة  مركزه  المحلي، 

مؤتمر  في  سيزر  وقال  يورت. 

أورهان  مع  عقده  مشترك  صحفي 

الزالزل  لقسم  العام  المدير  تتار، 

إن  »آفاد«،  في  المخاطر  من  والحد 

تتركز  واإلنقاذ  البحث  عمليات 

حاليا في أنقاض 5 مبان.

شخصًا   32 إنقاذ  تم  أنه  وأضاف 

جراء  األنقاض  تحت  العالقين  من 

الزلزال الذي ضرب والية مالطية.

»آفاد«  مقر  من  سيزر،،  وأضاف 

مبنى   29 أن  أنقرة،  بالعاصمة 

في  األخير  الزلزال  جراء  انهارت 

 657 مشاركة  إلى  الفتًا  مالطية، 

عنصرًا في أعمال البحث واإلنقاذ.

وأوضح أنه تم إنقاذ 32 شخصًا من 

الزلزال  بأن  وأفاد  األنقاض.  تحت 

شخص  وفاة  عن  أسفر  األخير 

110 آخرين، فيما تتواصل  وإصابة 

أعمال البحث واإلنقاذ في مبنيين.

التركي  الرئيس  أعلن  جهته  من 

بلوغ  عن  أردوغان،  طيب  رجب 

طور  دخلت  التي  المساكن  عدد 

المسوحات  من  االنتهاء  بعد  البناء 

األرضية في منطقة الزلزال إلى 309 

تصريح  في  ذلك  جاء  منزال.  آالف 

زيارة تفقدية  صحفي أمس، عقب 

إلى والية أدي يامان شرقي البالد.

تدرك  التركية  الحكومة  أن  وأكد 

الزلزال  آثار  بخصوص  شيء  كل 

المكثف للقيام  وأنها تواصل العمل 

قائال:  وأضاف  الالزمة.  باإلجراءات 

طور  دخلت  التي  المساكن  »عدد 

المسوحات  من  االنتهاء  بعد  البناء 

بلغ  الزلزال  منطقة  في  األرضية 

أردوغان  وذكر  منزال«.  آالف   309
للزلزال  المدمر  التأثير  بسبب  أنه 

األيام  في  السلبي  الطقس  وظروف 

األولى للزلزال في أدي يامان لم يتم 

وأكد  المطلوب.  بالشكل  العمل 

باستمرار  تسمح  لن  حكومته  أن 

إلى  الفتا  الزلزال،  منكوبي  معاناة 

 6 منذ  ارتدادية  هزة  آالف   10 وقوع 

فبراير/  شباط الجاري.



االجتياح الصهيوني لمخيم جنين أواخر 

الشهر الماضي، والعملية التي قام بها 

الشهيد خيري علقم ردا عليه، تطرح السؤال 

من جديد، حول جدوى التضحيات التي 

يقدمها الشعب الفلسطيني والمعاناة 

التي يتكبدها على كافة المستويات وفي 

شتى المجاالت، على أيدي قوات االحتالل 

الصهيوني وحكومته العنصرية اإلرهابية، 

التي ال تتوقف إجراءاتها التعسفية 

اليومية ضد الشعب الفلسطيني الذي 

قّدم في العامين األخيرين نحو 530 

شهيدا، وأكثر من 23 ألف جريح، وحوالي 

15 ألف معتقل، فضال عن مسلسل هدم 
المنازل، وتدمير المباني، واقتالع أشجار 

الزيتون، واالستيالء على األراضي، ومواصلة 

إقامة المستوطنات…، فلماذا كل هذه 

التضحيات؟ وإلى متى ستستمر إذا كانت 

ال تصّب في صالح مشروع وطني سياسي 

محدد، تقف وراءه سلطة موحدة، قادرة على 

استثمار هذه التضحيات من أجل تحقيق 

آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني؟!

يلخص مكتب األمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية 

المحتلة )OCHA(؛ األزمة التي يعانيها 

الشعب الفلسطيني داخل فلسطين 

المحتلة بقوله »تتواصل األزمة المستفحلة 

التي تواجه النساء والرجال والفتيان 

والفتيات في األرض الفلسطينية المحتلة، 

مما يترك الكثير من الفلسطينيين يكافحون 

في سبيل العيش بكرامة«.

يقف وراء هذه األزمة االحتالل العسكري 

اإلسرائيلي، بما يشمله من فرض 

الحصار على قطاع غزة، وعدم إيالء 

االحترام الكافي للقانون الدولي، واستمرار 

االنقسام السياسي الداخلي الفلسطيني، 

وتكرار حاالت تصعيد األعمال القتالية 

بين إسرائيل والجماعات المسلحة 

الفلسطينية. ويحدد هذا التلخيص أسباب 

األزمة المستمرة التي يعاني منها الشعب 

الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة في 

ثالثة أسباب على النحو التالي:

- االحتالل الصهيوني.

- االنقسام الفلسطيني.

- العمليات القتالية.

وما يهمنا في هذا التلخيص، الوقوف عند 

السببين الثاني والثالث من أسباب األزمة، 

لعالقتهما المباشرة بالطرف الفلسطيني 

الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عنهما. 

وهنا يحق لنا أن نتساءل، وبصوت مرتفع: 

إلى متى سيستمر هذا االنقسام؟ وإلى متى 

ستستمر القيادات الفلسطينية في دغدغة 

عواطف الشعب بشعارات تتحطم يوما بعد 

يوم على صخرة هذا االنقسام المستعصي 

على االلتئام؟ وما جدوى عمليات المقاومة 

الشعبية أو النظامية ضد االحتالل في ظل 

هذا االنقسام.

إن هذه األسئلة وأمثالها أسئلة مشروعة، 

يجب على كل فلسطيني أن يطرحها 

باستمرار، على نفسه وعلى الدوائر 

المحيطة به، بحثا عن إجابة تقود إلى 

تحرك جّدي إلنهاء االنقسام الذي لم يعد 

مجرد ظاهرة سياسية مرضية في المشهد 

الفلسطيني، بل كارثة كبرى تغّذي 

عبثية الواقع الفلسطيني الراهن، وتجعل 

تضحيات الشعب الفلسطيني بال معنى، 

وذلك لألسباب الرئيسية التالية:

- انقسام السلطة السياسية والقرار 

السياسي.

- تعدد برامج التحرر وتضاربها، على 

حساب برنامج التحرر الوطني المشترك.

- إضعاف الموقف الفلسطيني في مواجهة 

الكيان الصهيوني.

- زيادة التحكم اإلقليمي والدولي في القرار 

الفلسطيني.

- إهدار معاناة الشعب الفلسطيني 

وتضحياته.

- إطالة أمد القضية الفلسطينية وزيادة 

تعقيداتها.

- تمكين الكيان الصهيوني من تحقيق 

أهدافه القومية على حساب الشعب 

الفلسطيني.

- زيادة معاناة الشعب الفلسطيني في 

الشتات.

فكيف يمكن تحقيق مكتسبات لصالح 

تحقيق أهداف وتطلعات الشعب 

الفلسطيني، والحال على ما هي عليه؟ 

ومن هنا، فإن استمرار الوضع على هذا 

النحو يتناقض مع كافة المبادئ واألسس 

والمنطلقات الالزمة لمقاومة االحتالل 

وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وإيقاف 

معاناته.

هذا يدعو جميع فئات الشعب الفلسطيني 

المنضوية داخل فصائل المقاومة بأذرعها 

السياسية والعسكرية، أو غير المنضوية، 

إلى إعادة النظر بصورة موضوعية مجردة؛ 

في الواقع السياسي الراهن للقضية 

الفلسطينية، بعيدا عن االنفعال والعاطفة 

وردود األفعال، في منتدياتها المختلفة 

المنّظمة والشعبية، لتخرج بمعطيات 

جديدة لتطوير الوعي السياسي، 

وهياكله، بما يساعد على إعادة بناء الواقع 

السياسي الفلسطيني، لصالح تطلعات 

الشعب الفلسطيني، بعيدا عن التطلعات 

الفصائلية الضيقة. أما أن يدفن كل طرف 

رأسه في رماله الخاصة، ويستمر فيما يقوم 

به من خطط وبرامج وأعمال، ظنا منه أنها 

أفضل ما في اإلمكان؛ فإن ذلك لعمري أكبر 

غبن تقدمه للشعب الفلسطيني وقضيته.

إّن ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني يعتبر 

أولوية األولويات، بما يعنيه ذلك من إنهاء 

االنقسام، وتوحيد القيادة الفلسطينية، 

والتوافق على برنامج تحرر وطني 

مشترك يحقق أهداف وتطلعات الشعب 

الفلسطيني. أما االستمرار في 

مواجهة االحتالل على ما هو عليه الوضع 

حاليا، فهو قفز في الهواء دون حساب، 

ومواصلة تقديم التضحيات دون قيمة 

سياسية ُتذكر. األمر الذي يعتبر جريمة 

كبرى في حق الشعب الفلسطيني 

وقضيته، تتحمل جميع الفصائل 

الفلسطينية المسؤولية عنها.

الروسية لها تداعيات كبيرة على مصادر  الحرب األوكرانية 

العالمي، واتضح  الطاقة  أمن  الطبيعي، وتأثيره على  الغاز 

أن الغاز الطبيعي الروسي سالح استراتيجي، يعمل له 

أوروبا تحديدًا وجدت نفسها مكبلة،  حسابات دقيقة، وأن 

وليس لديها خيارات إضافية متاحة، ما جعل مواقفها 

تنعكس سلبًا على العديد من المجاالت ذات االرتباط 

الروسية، فتحالف شمال األطلسي وجد  األوكرانية  بالحرب 

أن تغامر بحلفائها  أميركا ليس بإمكانها  وأن  نفسه مهلهاًل، 

األوروبيين، هذا إن استبعدنا الردع النووي، وأنها من جهة 

أخرى لم تصل إلى تأمين مصدر الطاقة من مناطق أخرى 

العالم. في 

التي تستغلها روسيا، ليس فقط  المستفحلة  األزمة  هذه 

التحالف  وإنما أيضًا لتفتيت  األوكرانية،  واقع الحرب  على 

األميركي األوروبي، والذي يشهد تراجعًا، وهو ظاهر من 

الرئيس  األوروبية، وأبرزها حينما وصف  المواقف  بعض 

األميركي الرئيس الروسي بأنه مجرم حرب، وأنه يجب 

أن يتنحى من الحكم، ومنه تشكل إشارات امتعاض بين 

األطراف األوروبية والطرف األميركي.

 ولذلك، مما نستخلصه من الحرب األوكرانية الروسية، 

القرار  أنه من يتحكم في الطاقة إنتاجًا وتوزيعًا يمتلك 

السيادي، وأن الطاقة لم تعد تقتصر على البعد االقتصادي، 

بل أيضًا على البعد األمني وصناعة موازين القوة في العالم، 

إذا ما اقترن  والتأثير فيها، وتزداد الفكرة وضوحًا وترسيخًا 

ذلك مع القوة النووية، إذ تنعكس على كل سلوك الدولة 

في العالقات الدولية، وعليه يمكن أن نقول إن الطاقة باتت 

العالمية. القوى  تستخدمه  مزدوجًا  جيوسياسيًا  سالحًا 

 يمكن القول إن الحرب الروسية األوكرانية فتحت نافذة 

الردعية  القوة  الترابط بين  العالم، وبّينت  جديدة على 

وكل  النفطية،  الناعمة  القوة  وبين  الهجومية،  والعسكرية 

التفوق، وفرض منطق  هذه األبعاد تشكل ركيزة لصناعة 

التوازن في القوة، وأنه من خاللها إذا ما امتلكت أي دولة تلك 

العناصر الثالثة، فإن لها أن تفرض أجندتها وتسبق ذلك 

حكمة وتبصر في مواطن الخلل والضعف لدى األطراف 

المنافسة، وصناعة حلف ومحاور تسبق أي تحرك نحو 

فرض منطقها، كما أن الدول التي تمتلك النفط والغاز دون 

العالمية، وبمنطق  القوى  التأثير في موازين  أي تفكير في 

متينة،  وإقليمية  دولية  محاور  في  وانخراطها  مصالحها 

لسيادتها،  تهديد  ومصدر  عبئًا  لديها  الطاقة  ستشكل 

إما إلى طلب الحماية ولتكن بطريق  اللجوء  إلى  وستضطر 

أو اإلذعان لتلك القوى التي لها العقيدة  غير مباشر، 

االستعمارية.
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اتسمت العالقات القطرية- 

المصرية تاريخيا بالقوة 

والعمق، وشهدت على الدوام أعلى 

مستويات التعاون والتنسيق، 

كما تشهد حاليا انطالقة وتعاونا 

ملحوظين في مختلف المجاالت، 

وحراكا على جميع األصعدة، لما 

فيه الخير للبلدين والشعبين 

الشقيقين، ولما فيه خير األمة 

العربية التي تواجه العديد من 

التحديات الصعبة.

وجاءت المحادثات التي جرت 

أمس، بين حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى، ودولة الدكتور 

مصطفى كمال مدبولي رئيس 

مجلس الوزراء في جمهورية 

مصر العربية الشقيقة والتي تم 

خاللها استعراض عالقات التعاون 

بين البلدين الشقيقين وأوجه 

تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى 

أبرز المستجدات على الساحتين 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 

المشترك، وجلسة المباحثات 

التي جمعت بين معالي الشيخ 

خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 

آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية، ورئيس مجلس 

الوزراء بجمهورية مصر العربية 

الشقيقة، لتؤكد مجددا على 

حرص بلدينا الشقيقين على 

دفع هذه العالقات إلى آفاق أرحب 

وأوسع، في شتى المجاالت، ال 

سيما في المجالين االقتصادي 

والتجاري، حيث أخذت 

االستثمارات القطرية في مصر 

مسارا صاعدا، فارتفعت قيمة تلك 

االستثمارات بنسبة »300 %« منذ 

العام »2017«، وبما يمثل معدل 

نمو سنوي مركب يبلغ »59 %«، ما 

يؤكد على الرغبة المشتركة في 

توسيع آفاق التعاون ودفعه قدما 

إلى األمام.

لقد مضى على قيام العالقات 

الدبلوماسية بين بلدينا أكثر 

من »50« عاما، اتسمت بالتعاون 

البناء على مختلف األصعدة، ومن 

المؤكد أن زيارة دولة الدكتور 

مصطفى كمال مدبولي سوف 

تضيف لبنة قوية أخرى للعالقات 

الصلبة بين بلدينا.

عالقات راسخة

دروس الحرب الروسية األوكرانية

أحمد بن غربي
أستاذ في القانون الدولي

ماذا بعد 
اجتماع العقبة؟

شهدت مدينة العقبة جنوب األردن، 

اجتماعا أمنيًا فلسطينيا إسرائيليا 

دعت إليه الواليات المتحدة األميركية، 

واألردن، ومصر، بهدف تهدئة األوضاع 

في فلسطين، قبيل شهر رمضان، مع 

التوقعات بحدوث مواجهة كبرى قد 

تبدأ من القدس، وتمتد إلى كل الضفة 

الغربية، وغزة.

وفي الوقت الذي كان فيه االجتماع 

منعقدًا وبالتزامن وقعت عملية في 

نابلس وأدت إلى قتل إسرائيليين 

اثنين، مما دفع وزراء في الحكومة 

اإلسرائيلية، إلى مطالبة وفد تل أبيب 

المشارك في اجتماع العقبة االنسحاب 

فورا بعد عملية نابلس، مع معرفتنا 

جميعا أن إسرائيل قبل أيام قليلة 

قتلت فلسطينيين وجرحت العشرات، 

اساسا، في مدينة نابلس، لكن معايير 

إسرائيل مزدوجة.

كل المعلومات التي تتدفق من داخل 

فلسطين تؤشر على وضع خطير 

مختلف هذه المرة، ألن السيطرة 

اليوم هي للفريق اإلسرائيلي المتطرف 

جدا، الذي قد ال يتراجع أمام حسابات 

واشنطن، وال حسابات المنطقة، وال أي 

حسابات سياسية، الكيان اإلسرائيلي 

عليه أن يحسب حسابا جيدا، أن أمامه 

شعب واحد في كل فلسطين، وأنه ال 

يمكن له االستفراد بهذا الشعب إلى 

ما ال نهاية، وأن رد فعل هذا الشعب، 

متوقع، على صعيد التنظيمات واألفراد، 

وال يمكن هنا االستمرار بالمراهنة على 

القمع والقتل واألذى المستمر على مدى 

سبعين سنة، وال على الدور الوظيفي 

لسلطة أوسلو التي باتت ايضا تتورط 

علنا في أدوار أمنية إسرائيلية، وإن كانت 

تلوح دوليا بإجراءات في المنظمات 

الدولية ضد االحتالل اإلسرائيلي.

عملية نابلس، وما قد يتلوها ستأخذ رد 

الفعل اإلسرائيلي نحو اتجاهات مغايرة 

بما يجعلنا أمام رمضان صعب وخطير 

وحساس ومعقد بكل ما تعنيه الكلمة.

من قريب

}  الغد األردنية

التضحيات الفلسطينية.. إلى متى؟

محمود عبد الهادي
كاتب فلسطيني

على جميع فئات 
الشعب الفلسطيني 

المنضوية داخل 
فصائل المقاومة 

إعادة النظر 
بموضوعية في 

الواقع الراهن

 رأي $

}  القدس الفلسطينية

}  عربي بوست

ماهر أبو طير

كاتب أردني
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فعاليات »الرياضة للجميع« تعلم المهارات لألطفال
واألنشطة  الفعاليات  من  عددا  للجميع  للرياضة  القطري  االتحاد  ينظم 

باألنشطة  الحافلة  فعالياته  روزنامة  ضمن  المنوعة،  التعليمية  الرياضية 

الفئات  كافة  تناسب  فعالية،   683 إلى  تصل  والتي  الرياضية،  والبطوالت 

العمرية، وتلبي اهتمامات عدد كبير من محبي ممارسة الرياضة، من الرجال 

والسيدات واألطفال وكبار السن..وشهدت حديقة الريان أمس األول، فعالية 

اكتشف رياضة الكريكيت، بالتعاون مع اللجنة القطرية لرياضة الكريكيت، 

الرياضة  هذه  على  للتعرف  األطفال،  من  كبيرا  حضورا  الفعالية  وسجلت 

وكيفية ممارستها، كما ينظم االتحاد القطري للرياضة للجميع، اليوم فعالية 

أخرى لألطفال لتعريفهم برياضة الرجبي.

خسارة الدحيل تدق ناقوس الخطر

»الطوفان«.. زوبعة في فنجان !

سيناريو  أو  الظروف  عن  الحديث 

الدحيل،  على  قاسيًا  كان  الذي  المباراة 

هيرنان  المدرب  للوم  مباشرة  يقودنا 

وفريقه  ساكنًا  بقي  الذي  كريسبو 

اللعب،  من  فقط  دقيقة   14 بعد  ينهار 

الدفع  بمحاولته  الغريب  الختياره  سواء 

المصاب،  ادميلسون  الفريق  بنجم 

الالعبين  بعض  إشراك  على  وإصرار 

مثل  عليها،  يتعودوا  لم  مراكز  في 

لمركزه  أعاده  لو  الذي  الراوي  بسام 

مكان  في  هدفين  تلقيه  بعد  األصلي 

سيعالج  كان  فرنانديز،  فيديريكو 

زاد  وما  الكارثية..  الدفاعية  األخطاء 

الهزيمة غرابة كان تبرير المدرب، الذي 

أفضلية  ولديه  منهم  أقوى  الهالل  أن  قال 

الخبرة في دوري أبطال آسيا، ونسي أن 

 7 بتلقي  بل  اإلقصاء  في  ليس  المشكل 

الرديف،  بفريق  شارك  لو  حتى  أهداف، 

فنفس المنافس وجد صعوبات لتجاوز 

في  التاسع  المركز  يحتل  الذي  فوالذي 

لعب  أيضا  والدحيل  اإليراني،  الدوري 

يحتل  الذي  الشباب  أمام  كبيرة  مباراة 

السعودي  بالدوري  الثالث  المركز 

ذلك  ورغم  اللقب،  على  بقوة  وينافس 

على  ويتفوق  يقاتل  الدحيل  شاهدنا 

للهزيمة  التبرير  فلماذا  منافسه، 

الحديث  بدل  الخبرة؟  بعامل  الثقيلة 

عن أخطائه التي كان باإلمكان تجاوزها 

لو تدخل بعد استقبال فريقه لهدفين.

ظهر  حيث  للروح،  الدحيل  نادي  وافتقد 

الريان  مباراتي  عن  مغايرة  بصورة 

كان  الجمهور  عامل  أن  رغم  والشباب، 

بدعم  الفريق  حظي  حيث  صالحه،  في 

من جمهوره الذي حضر للملعب لدعمه، 

جدًا  سيئ  بمستوى  ظهر  الفريق  ان  إال 

الهالل  تقدم  عندما  فحتى  المباراة،  في 

أول ربع ساعة غابت  بثالثية نظيفة في 

ردة فعل الفريق، ولم يسجل أي محاولة 

للتسجيل.. خطيرة 

التي  األسباب  أهم  تستعرض   $ و 

أمام  بسباعية  يسقط  الدحيل  جعلت 

الهالل في اآلسيوية.

الخسارة في قاموس كرة القدم خيار ال مفر، ولكن عندما يتعلق 
األمر بنتيجة ثقيلة هنا يجب علينا أن ندق ناقوس الخطر.. وهذا 

ينطبق على متصدر دورينا نادي الدحيل الذي سقط أمام الهالل 
في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 0/7، لم يكن يتوقعها 

حتى المتمرس في البطولة رامون دياز، الذي قال في المؤتمر 
الصحفي النتيجة ال تعكس مستويات المنافس، وظروف 

المباراة هي التي جعلتهم يسجلون سباعية كاملة..

وحيد بوسيوف كتب

التردد في إشراكه أظهر الفقر الفني

 ادميلسون يكشف التخبط !
تفاجأ  كما  كريسبو  هيرنان  فاجأنا 

العبه  بإدراج  اللقاء  بداية  قبل  الجميع 

التشكيلة  في  جونيور  ادميلسون 

مباراة  في  أصيب  الذي  وهو  األساسية، 

تحول  ما  وسرعان  السعودي،  الشباب 

قراره لتخبط بعد أن خسره في اإلحماء، 

محمد،  باسماعيل  بتعويضه  وقام 

للمدرب  الفني  الفقر  يوضح  قرار  في 

قبل  المباراة  خسر  الذي  األرجنتيني، 

بدايتها لصالح معلمه رامون دياز، الذي 

عرف كيف يقود فريقه لفوز كبير على 

أن  للمدرب  باإلمكان  تلميذه..وكان 

يستفيد بتواجد فرجاني ساسي أكثر 

اربك  مصاب،  العب  على  إصراره  من 

الوقت  في  فريقه  وحسابات  حساباته 

اللقاء  يدخل  أن  عليه  يجب  كان  الذي 

بتركيز عاٍل.

باستثناء أولونجا

المحترفون دون المستوى
عالمة استفهام كبيرة على أداء محترفي نادي الدحيل 

نشاهد  كنا  الذي  الوقت  ففي  الهالل،  مباراة  خالل 

إيجالو  وأوديون  ماريجا  موسى  الهالل  رباعي 

سو  هيون  وجانج  ديلجادو  وميشايل 

فريقهم  فوز  في  كبيرا  دورا  يلعبون 

الدحيل  محترفو  ظهر  الكبير، 

بمستوى سيئ.

هو  أولونجا  مايكل  يكون  وقد 

مباراة  في  فحتى  االستثناء، 

يساعده  من  يجد  لم  الهالل 

له  يقدم  من  أو  الهجوم  في 

لكن  الحاسمة،  التمريرات 

الجنوبي  للكوري  بالنسبة 

العبا  أصبح  فقد  هي  تاي  نام 

ويختفي  مباراة  في  يظهر 

بما  فمقارنة  بمباراتين، 

مستواه  سابقًا  يقدمه  كان 

وان  اآلخر،  هو  تراجع  في 

في  أهداف   4 سجل  قد  كان 

الدوري، لكن هذا ال يعني أنه في 

فيديريكو  مستواه..بينما  قمة 

اللغز،  بمثابة  يعتبر  فرنانديز 

يتحمل المدافع األرجنتيني فيديريكو 

األهداف  في  كبيرة  مسؤولية  فرنانديز 

التي تلقاها فريقه من الهالل، بعد المستوى 

التسلل  الذي ظهر به، فتارة يقوم بكسر  السيئ 

وتارة أخرى يرتكب أخطاء في المراقبة.

{ ادميلسون

{ فيديريكو فرنانديز

بينما فريقه انهار بعد أول ربع ساعة دون أن يتحرك

كريسبو.. يسوق مبررًا للهزيمة الثقيلة !
دقيقة  لـ14  الهالل  فريق  احتاج 

بعد  كاملة،  أهداف   3 لتسجيل 

األخطاء  مهاجموه  استغل  أن 

حيث  الدحيل،  دفاع  من  الكارثية 

خاصة  الالعبين  بين  التفاهم  غاب 

أيمن  يوسف  للرباعي  بالنسبة 

الراوي  وبسام  فرنانديز  وفيديريكو 

وكذلك محمد النعيمي، الذين بدوا 

وكأنهم ألول مرة يلعبون مع بعض.

االعتماد  الدحيل  مدافعو  وحاول 

إليقاف  التسلل  مصيدة  على 

وهي  الهالل،  مهاجمي  خطورة 

كبيرا  تفاهما  تتطلب  التي  الخطة 

كلها  كانت  لهذا  المدافعين،  بين 

وايجالو  ماريجا  الثالثي  صالح  في 

يتميزون  الذين  الدوسري،  وسالم 

الكرة. بالسرعة في نقل 

صعوبات  النعيمي  محمد  ووجد 

وهذا  اليسرى،  الجهة  على  كبيرة 

الذي  الراوي  بسام  على  ينطبق 

في  أيمن  كظهير  عليه  اعتمد 

ما  وهو  عليه،  يتعود  لم  منصب 

كريسبو  منظومة  خلل  في  تسبب 

الثاني،  الهدف  فبعد  الدفاعية، 

على  إلعادة  بالتدخل  مطالبا  كان 

قلب  لمركز  الراوي  بسام  األقل 

من  بدال  أيمن  يوسف  مع  الدفاع 

كان  الذي  فرنانديز  فيديديركو 

مع  المباراة،  في  ضعيفا  أداؤه 

محمد  إسماعيل  على  االعتماد 

أصر  المدرب  لكن  أيمن،  كظهير 

5 أهداف  على نفس الخطة ليتلقى 

في الشوط األول.

تبريرات  الهزيمة  من  والغريب 

أن  اعتبر  الذي  كريسبو،  المدرب 

أقوى ويملك نجومًا يصنعون  الهالل 

الدحيل  أن  نسي  لكنه  الفارق، 

كان  اإلقصاء  بسباعية،  خسر 

الخبرة  كانت  إن  عاديا  سيكون 

النتيجة  لكن  المنافس،  صالح  في 

لو  حتى  تبريرها  يمكن  ال  الثقيلة 

الرديف. الدحيل بفريق  { كريسبولعب 

العبو منتخبنا.. 
تراجع مستمر

لفريق  الثقيلة  الهزيمة  على  اللوم 

الدحيل من الهالل السعودي لن يكون 

على الالعبين المحترفين، بل حتى 

من  منهم  المواطنين  الالعبين  على 

الذين  الوطني،  منتخبنا  مع  يلعب 

تراجع مستواهم بشكل كبير خالل 

بالنسبة  خاصة  موسمين،  آخر 

وكريم  محمد  اسماعيل  للثالثي 

األخير  هذا  علي،  والمعز  بوضيف 

حطم  لألهداف  قناصًا  كان  أن  بعد 

بها حتى أرقامًا في كأس آسيا 2019، 

تراجع مستواه بشكل رهيب.. وهذا 

كان  الذي  الراوي  بسام  على  ينطبق 

خارج اإلطار في مباراة الهالل، وهذا قد 

يعود للعبه في مركز الظهير األيمن، 

ولكن بالعموم بسام المدافع الصلب 

تراجع  القوية  التسديدات  وصاحب 

مستواه بشكل كبير هو األخير، لهذا 

فهم مطالبون بالعمل أكبر في الفترة 

المقبلة الستعادة مستواهم.

ظهرت  التي  اإليجابيات  بين  ومن 

هو  آسيا  أبطال  دوري  مباريات  خالل 

المستوى الجيد الذي قدمه المدافع 

يؤكد  الذي  أيمن،  يوسف  الشاب 

قادم  مدافع  أنه  ألخرى  مشاركة  من 

بقوة.

المشاركة في دوري أبطال آسيا

غياب المنافسة بالدوري يقتل األندية
عوامل كثيرة تلعب دورل كبيرل في 

الحضور القوي بالمنافسات القارية 

وجود  أبرزها  لألندية،  بالنسبة 

المحلي، وهذا  الدوري  المنافسة في 

الهالل  جعل  الذي  المباشر  السبب 

بدوري  القوية  عروضه  في  يستمر 

أبطال آسيا، ألنه وجد منافسة قوية 

في الدوري السعودي وهذا ما يجعله 

يدخل اآلسيوية 

كامل  في  وهو 

 ، ية هز لجا ا

يحتل  فالهالل 

المركز  اآلن 

بالدوري  الرابع 

ي  د لسعو ا

نقطة   32 بـ 

جدول  في 

تيب  لتر ا

ي  لذ ا

ه  ر يتصد

بـ  النصر 

نقطة،   43
حب  صا و

 41 يملك  االتحاد  الثاني  المركز 

عن  واحدة  نقطة  بفارق  نقطة، 

الشباب  الثالث  المركز  صاحب 

السعودي.

أنه  سنجد  لدورينا  نعود  وعندما 

وهذا  والسد  الدحيل  سيطرة  تحت 

سمو  كأس  مسابقتي  على  ينطبق 

متصدر  فحتى  قطر،  وكأس  األمير 

الدحيل  حاليا  الدوري 

في  للهزيمة  فقط  مرتين  تعرض 

الموسم الحالي، وكان ذلك في بداية 

منتخبنا  العبو  غاب  عندما  الموسم 

أهداف   10 سوى  يتلق  ولم  الوطني، 

في 13 مباراة، فيما تلقى 7 أهداف في 

مباراة واحدة باآلسيوية، وهنا يوضح 

فرق في المنافسة..وتأهل الهالل للدور 

نصف النهائي بتسجيله هدف واحد 

فقط في مرمى فوالذي اإليراني الذي 

التاسع  المركز  يحتل 

دوريه  في 

وهنا  المحلي، 

أيضا  يؤكد 

الذي  السبب 

األندية  يجعل 

تظهر  اإليرانية 

األخرى  هي 

ت  يا بمستو

في  جيدة 

القارية،  البطولة 

أنديتنا  عكس 

تواصل  التي 

السقوط.
{ من مباراة الدحيل أمام المرخية
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بحضور وزيري الرياضة والشباب والبلدية

ختام مبهر لمهرجان قطر لإلبل

االثنين  أمس  مساء  الستار  أُسدل 

لإلبل  قطر  مهرجان  فعاليات  على 

الثانية  نسخته  في  العطا«  »جزيالت 

الثامن  من  الفترة  خالل  أقيمت  والتي 

وحتى  الماضي  يناير  من  والعشرين 

فبراير  من  والعشرين  السادس 

منطقة  في  لبصير  بميدان  الجاري 

الشحانية بمشاركة مكثفة من مالك 

من دول مجلس التعاون الخليجي..

للمهرجان  الختامي  اليوم  وجاء 

ومزايانتها  اإلبل  في  المتخصص 

فئاته  في  قوية  منافسات  شهد  والذي 

والمجاهيم  واألصايل  المغاتير  الثالث 

حافال بتنوع فقراته المميزة والممتعة 

للغاية..

وتشريف  برعاية  الختام  حفل  وجاء 

وزير  العلي  غانم  بن  صالح  سعادة 

الرياضة والشباب وشهد حفل الختام 

الدكتور  سعادة  التتويج  في  وشارك 

تركي  بن  عبدالعزيز  بن  عبدالله 

السبيعي وزير البلدية.

المسرح  في  أقيم  الذي  الحفل  بدأ 

بكلمة  لبصير  بميدان  الخارجي 

مقدمته  ألقتها  للحضور  ترحيبية 

عائشة علي، تلتها بعد ذلك قراءة آليات 

القارئ علي  الكريم من قبل  القرآن  من 

الشيب.

وبعد االنتهاء من التالوة العطرة للذكر 

الحفل  مقدمة  صعدت  الحكيم، 

المسرح  خشبة  إلى  علي  عائشة 

مجددا لتقديم الشاعر علي بن صبيح 

تليق  شعرية  قصيدة  ألقى  الذي 

بالحدث السنوي األبرز في مزاين اإلبل 

بدولة قطر والمنطقة الخليجية.

بعرض  الختامي  الحفل  استمر  ثم 

أوبريت غنائي جسد المكانة الرفيعة 

قديما  العرب  عند  اإلبل  احتلتها  التي 

االوبريت  للثراء،  ومظهر  للعز  كرمٍز 

واشعار  البورشيد،  تميم  تأليف  من 

محمد بن راشد المريزيق وأداها حمد 

الخزينة والفنانة بسمة، وبمصاحبة 

المخرج  وأخرجه  العاوي  علي  الشبل 

فيصل العذبة.

الغنائي،  األوبريت  فقرة  انتهاء  وبعد 

عادت المقدمة عائشة علي إلى خشبة 

تقديم  عن  لإلعالن  الخارجي  المسرح 

ملخص  فيه  عرض  مسجل  فيديو 

التي  البيارق  أهل  ألشواط  مشوق 

جزيالت  من  الثانية  النسخة  شهدتها 

القوية  بالمنافسة  وحفلت  العطا 

واإلثارة الشديدة التي حبست أنفاس 

المالك والجماهير الغفيرة التي تابعت 

األشواط.

تولى  حيث  الختام  الحفل  وتواصل 

اإلعالمي المتألق محمد البريدي اإلعالن 

الراعية  الجهات  وأسماء  النتائج  عن 

المهرجان  في  بالتكريم  حظيت  التي 

دعمه  في  الفعال  دورها  على  عطفا 

وإخراجه بصورة ناجحة.

تكريم هل البيارق والفائزين 
بأشواط النخبة

تم  الختام،  حفل  فقرات  بين  ومن 

المهرجان  ببيارق  الفائزين  تتويج 

واألصايل  )المغاتير  الثالث  للفئات 

والمجاهيم(.

عبيد  عاصي  زايد  السعودي  وكان 

المتوجين،  قائمة  رأس  على  الشمري 

حيث استطاع الشمري حسم البيرق 

المخصص لفئة المغاتير، ليتواصل 

الجبور  فراج  عامر  فهد  ويتوج  التكريم 

ذهبي،  ورمز  مالية  بجائزة  السبيعي 

عدد  تالد  الجمل  شوط  عن  وذلك 

بداح  فنيسان  فهيد  وتوج  وضح،   20
الجائزة  الفضي  بالرمز  السبيعي 

المالية لحصوله على المركز الثاني، 

المقاطي  هريسان  عبود  صقر  وتوج 

لحصوله  برونزي  ورمز  مالية  بجائزة 

على المركز الثالث.

سمار  سعود  حامد  تتويج  تم  كما 

ذهبي،  ورمز  مالية  بجائزة  العتيبي 

وذلك عن شوط الجمل شرايا عدد 30 

وتوج  صفر،  شعل-  النخبة«  »شوط 

بالرمز  الشمري  عبيد  عاصي  زايد 

الفضي والجائزة المالية المخصصين 

توج  وأخيرا  الثاني،  المركز  لصاحب 

صاحب  العنزي  خليل  ابراهيم  مهنا 

المركز الثالث.

الدوسري  مناحي  بداح  رثوان  وتوج 

عن  الذهبي،  والرمز  المالية  بالجائزة 

»شوط   30 عدد  شرايا  الجمل  شوط 

ظافر  ليتوج  حمر،   - شقح  النخبة« 

الفضي  بالرمز  السحمه  فالح  محمد 

المخصصين  المالية  والجائزة 

سعد  وتوج  الثاني،  المركز  لصاحب 

محمد فالح الدهيمان السبيعي مركز 

الثالث.

كما توج سالم عجيم محمد الشرافي 

بالرمز الذهبي والجائزة المالية، وذلك 

عن شوط الجمل شرايا عدد 30 »شوط 

عبدالله  حمدان  وتوج  وضح،  النخبة« 

الفضي  بالرمز  الشيباني  فدغوش 

المخصصين  المالية  والجائزة 

لصاحب المركز الثاني، وتوج مناحي 

محمد فهد القحطاني للمركز الثالث.

عبدالله  فتوج  األصايل،  صعيد  وعلى 

ببيرق  الكواري  طوار  بن  خليفة  أحمد 

ناصر  نهار  سعد  توج  كما  األصايل. 

ماجد النعيمي بالرمز الذهبي والجائزة 

تالد  الجمل  شوط  عن  وذلك  المالية، 

صياح  علي  راشد  وتوج   ،)20( عدد 

الفضي  بالرمز  المنصوري  محمد 

والجائزة المالية لحصوله على المركز 

حسن  سلطان  حسن  وتوج  الثاني، 

الضابت الدوسري الثالث.

خليفة  أحمد  عبدالله  توج  وأيضا 

الذهبي  بالرمز  الكواري  طوار  بن 

الجمل  شوط  عن  المالية،  والجائزة 

النخبة«،  »شوط   30 عدد  شرايا 

ضابت  مبارك  عبدالله  مبارك  وتوج 

والجائزة  الفضي  بالرمز  الدوسري 

المالية المخصصين للمركز الثاني، 

البوسعيد  مبارك  محمد  سيف  وتوج 

والجائزة  البرونزي  بالرمز  الخيارين 

المالية المخصصين لصاحب المركز 

الثالث.

فئة المجاهيم 
فرج  فهيد  فتوج  المجاهيم،  فئة  أما 

هادي هليل الغفران ببيرق المجاهيم. 

جابر  عبدالله  منقية  توجت  كما 

والجائزة  الذهبي  بالرمز  المري  فاضل 

تالد  الجمل  شوط  عن  وذلك  المالية، 

فرج  فهيد  منقية  وتوجت   ،)20( عدد 

الفضي  بالرمز  الغفران  هليل  هادي 

والجائزة المالية لحصوله على المركز 

سالم  محمد  منقية  وتوجت  الثاني، 

البرونزي  بالرمز  النابت  مثيب  سالم 

والجائزة المالية لحصوله على المركز 

نايف  منقية  توجت  وأيضا  الثالث.  

فرحان محمد آل نادر الدوسري بالرمز 

شوط  عن  المالية،  والجائزة  الذهبي 

الجمل شرايا عدد 30 »شوط النخبة«، 

وتوجت منقية سليمان بن عبدالله بن 

حمد بن سليم بالرمز الفضي والجائزة 

المالية المخصصين للمركز الثاني، 

هليل  هادي  فرج  فهيد  منقية  وتوجت 

والجائزة  البرونزي  بالرمز  الغفران 

المالية المخصصين لصاحب المركز 

الثالث.

كتب        عوض الكباشي

منصور الرويلي:

التغطية اإلعالمية متميزة
رئيس  الرويلي،  منصور  اشــاد 

بالمهرجان  اإلعــالمــيــة  اللجنة 

بتغطية اإلعالم الوطني والدولي 

المهرجان  أعطت  التي 

ـــًا وتــــواجــــدًا  ـــم زخ

وتقدم   ، إعالميًا 

بــــالــــشــــكــــر 

ــــل  ــــائ ــــوس ل

على  اإلعـــالم 

تــغــطــيــتــهــا 

 ، ة لمتميز ا

وقناة الكاس 

الــــريــــاضــــيــــة 

الرسمي  الناقل 

ـــــات  ـــــق ـــــاب ـــــس ـــــم ل

عبر  يــومــيــًا  الــمــهــرجــان 

اســـتـــديـــو تــحــلــيــلــي صــبــاحــي 

مقدرًا  العطا،  جزيالت  وبرنامج 

ــا أثـــنـــى رئــيــس  ــم ــم ك ــه ــاون ــع ت

ــة عــلــى الـــدور  ــي ــالم الــلــجــنــة اإلع

ــل  ــواص ــت الــكــبــيــر لــمــنــصــات ال

االجــتــمــاعــي قـــائـــاًل: لــقــد وصــل 

ـــــدد الـــمـــشـــاهـــدات  ع

عــــلــــى مــخــتــلــف 

ما  الــمــنــصــات 

ــن  يـــــزيـــــد ع

مــلــيــون   53
مــشــاهــدة، 

منها تقريبا 

مليونا   18
منصة  على 

وأكثر  سناب 

مليونا   13 ــن  م

وأكثر  تويتر،  على 

من 13 مليونا على منصة 

ماليين   5 من  وأكثر  تــوك،  تيك 

عــلــى انــســتــقــرام، وأكــثــر مــن 4 

ماليين على يوتيوب.

تكريم الرعاة والشركاء
كرمت اللجنة المنظمة لمهرجان قطر لإلبل 

الجهات الراعية ممثلة في الراعي الرسمي: 

صندوق دعم لألنشطة الرياضية واالجتماعية، 

الراعي اللوجيستي: شركة شاطئ البحر، 

والشريك االستراتيجي: وزارة البلدية، 

والناقل الرسمي: قناة الكأس الرياضية ومن 

الجهات المشاركة، السادة وزارة الداخلية 

وقوة أمن لخويا. وتم تكريم اللجان المشاركة 

وحرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على 

تكريم اللجان المشاركة في المهرجان، اللجنة 

الفنية واللجنة الطبية ولجنة الحكام، تقديًرا 

للمجهود الكبير الذي قاموا به على مدار أيام 

المهرجان، ال سيما أن كل اللجان قامت بدورها 

على أكمل وجه.

حمد العذبة:

التهــنئة للمــالك وعـشـــاق اإلبـــل
مهرجان  رئيس  العذبة،  جابر  بن  حمد  وجه 

اإلبل  وعشاق  للمالك  التهنئة  لإلبل   قطر 

في  العطا«  »جزيالت  بنجاح  ومحبيها 

بصون  والمتمثلة  المنشودة،  أهدافه  تحقيق 

نفوس  في  وغرسها  واألجداد،  اآلباء  رياضة 

مثمًنا  والمتعاقبة،  الحاضرة  األجيال 

ودعم  التنظيمية  اللجان  جهود 

ورعايتها  الوطنية  المؤسسات 

التي  المهرجان،  لمنافسات 

حققت نجاًحا فاق التوقعات.

نــجــاح  أن  الـــعـــذبـــة  وأكـــــــد 

الــــمــــهــــرجــــان ســيــنــعــكــس 

ــى الــمــســاعــي  ــل إيـــجـــاًبـــا ع

بالثروة  للنهوض  المبذولة 

المحلية،  الــحــيــوانــيــة 

شك  ال  مــمــا  وسيسهم 

وتحقيق  تنميتها  في 

الــــفــــائــــدة لــجــمــيــع 

الـــمـــالك، مـــؤكـــًدا أن 

»جزيالت العطا« سار في جميع مراحله الثالث 

بشكل رائع، وحسب الخطة التنظيمية التي 

تعالى،  الله  مــن  وبفضل  مسبًقا،  لــه  ــدت  أع

نجحت في تنظيم نسخة استثنائية، يأتي 

ذلك امتدادا للنجاح الكبير للنسخة األولى 

من المهرجان الذي اصبح له مكانة 

في  الــمــالك  جميع  لـــدى  خــاصــة 

وبحسب  الــخــلــيــج.  دول  كــافــة 

تطوًرا  المهرجان  يشهد  العذبة 

عاًما بعد اآلخر، واليوم أصبح من 

المزاين،  مهرجانات  وأهم  أقوى 

التنظيم  مــســتــوى  حــيــث  ــن  م

والحضور الجماهيري، مؤكًدا 

لــإلبــل  قــطــر  مـــهـــرجـــان  أن 

بنسخته الجديدة شهد 

حضوًرا كبيًرا من قبل 

مختلف  مــن  األشــقــاء 

ـــــس  ـــ ــلـــ مـــــجـــ دول 

التعــاون.
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بمجمع خليفة الدولي اليوم في الدور الرئيسي

أبطالنا جاهزون النطالق »Ooredoo للبادل«

الكبير  التحدي  للبادل  الوطني  منتخبنا  نجوم  يخوض 

قطر   Ooredoo لبطولة  الرئيسي  الدور  بداية  في  اليوم 

الكبرى للبادل التي تقام على مالعب البادل التي تم تجهيزها 

للتنس، وسط  الدولي  للبطولة في مجمع خليفة  خصيصًا 

على  االوائل  المصنفين  ألبرز  كبيرة  عالمية  مشاركة 

وتستمر  اليوم  الرئيسي  دورها  يبدأ  التي  البطولة  مستوى 

مشاركة  تشهد  المقبل  مارس  شهر  من  الخامس  حتى 

جاهزون  العنابي  نجوم  لكن  كبيرا  تحديا  وتشكل  قياسية 

الثنائي  سيخوض  حيث  الالزمة،  بالصورة  أنفسهم  لتقديم 

جبر المطوع ومحمد الخنجي، مع الثنائي اإلسباني المكون 

رقم  الملعب  على  وذلك  إسبري  وخوانلو  ألونسو  إدوارد  من 

نفسه،  الملعب  وفي  اللقاء  ذلك  بعد  يلتقي  حين  في   ،3
الثنائي  مع  سعدون  وخالد  الله  عبد  محمد  منتخبنا  ثنائي 

اإلسباني المكون رميريز دي لكومبو  وكاردونا وعلى الملعب 

رقم 4 يلتقي ثنائي منتخبنا علي الصايغ وريان الجفيري مع 

الثنائي اإلسباني غيريرو ومويا سوس، ويعقبه على الملعب 

نفسه لقاء ثنائي العنابي عبدالله الحجي ومحمد سعدون 

الكواري مع الثنائي اإلسباني المكون من رويس غونازاليس 

وورابيو.

فيما تنطلق مباريات الدور الرئيسي، بلقاء اسباني خالص 

مع  ديسترو  وخوسيه  فرنانديز  أنطونيو  الثنائي  يجمع 

خافيير جونزاليس باراهونا وخافيير جارسيا، كذلك يلعب 

الثنائي اإلسباني الموكن من بنتيز الرا  وديل كاستيلو مع 

المكون  الثنائي  ويلتقي  وميركادال،  رفيرا  اإلسباني  الثنائي 

مواجهة  في  هيرنانديز  واإلسباني  تيسون  الفرنسي  من 

الثنائي اإلسباني الموكن من فيالرينو غوستوسو  ومينوز ، 

ويلعب األرجنتيني المكون من كابرا وغيتيراس مع الثنائي 

اإلسباني المكون من اوريا وريكو.

مستوى  على  البادل  نجوم  أبرز  مشاركة  البطولة  وتشهد 

تشينكوا  ليبرون  خوان  اإلسباني  الثنائي  ويشكل  العالم، 

المنافسين  لكل  األكبر  التحدي  رومو  غاالن  وأليخاندرو 

وجنبتهما  العالمي  للتصنيف  المتصدرين  باعتبارهما 

القرعة خوض الدور األول.

وكان يوم أمس قد شهد ختام المرحلة التأهيلية وسط إثارة 

كبيرة، حيث كانت عناصر العنابي التي شاركت في تلك 

العنابي  ثنائي  خسر  حيث  المنافسة،  ودعت  قد  المرحلة 

المكون  اإلسباني  الثنائي  من  اليافعي  وناصر  اليافعي  علي 

رد  دور  مجموعتين  بنتيجة  موليا  وجوزي  لوبيز  أدريان  من 

العمادي  الله  وعبد  الكواري   العزيز  عبد  الثنائي  خسر  كما 

الثنائي المكون من االسباني سيرجيو إكاردو واإليطالي  من 

منتخبنا  نجوم  على  كبيرة  اآلمال  لكن  إيريارت،  إيميليانو 

الذين سيشاركون بالدور الرئيسي اليوم.

{ من المنافسات التأهيلية { محمد سعدون العب العنابي يخوض الدور الرئيسي اليوم

عادل النجار كتب

قدمتها اللجنة المنظمة لتحقيق أكبر مكاسب

Wild cards ألبطالنا

لبطولة  المنظمة  اللجنة  قدمت 

للبادل  الكبرى  قطر   Ooredoo
العنابي  لنجوم   Wild cards
فرق   4 منح  تم  حيث  للمشاركة، 

لالعبينا  الرئيسي  للدور  بطاقات 

الله  وعبد  سعدون  محمد  وهم 

ومحمد  سعدون  وخالد  حجي 

وعلي  الخنجي  ومحمد  الله  عبد 

وريان  الصايغ  وعلي  المطوع 

لبطاقتين  باالضافة  الجفيري 

أربعة  ضم  لفريقين  تأهيليتين 

وحصل  منتخبنا  عناصر  من 

وعبد  سعدون  العزيز  عبد  عليها 

السعدي  وعلي  العمادي  الله 

يتأهل  لم  لكن  اليافعي  وناصر 

في حين سيظهر نجوم منتخبنا 

الرئيسي  بالدور  المشاركون 

اليوم.

{ من مشاركة عبدالعزيز سعدون بالمرحلة التأهيلية

جهد كبير من اتحاد التنس لتجهيزها

»24« مباراة على »6« مالعب

24 مباراة على المالعب  تقام اليوم 

تجهيزها  تم  التي  الستة 

حيث  للبطولة،  خصيصًا 

للتنس  القطري  االتحاد  حرص 

المالعب  تجهيز  على  واالسكواش 

المنافسات  عليها  ستقام  التي 

بأفضل صورة ممكنة، على الرغم 

تنظيم  بعد  مباشرة  تقام  أنها 

انرجيز  توتال  قطر  بطولتي 

للتنس للسيدات، وقطر اكسون 

على  للرجال  المفتوحة  موبيل 

الدولي،  خليفة  مجمع  مالعب 

أمام  كبيرا  تحديا  يشكل  ما  وهو 

االتحاد، لكنهم دائما في  مسؤولي 

لتقديم  دائما  ويتطلعون  الموعد 

القطري  للتنظيم  مشرفة  صورة 

التي  الهائلة  القدرات  وإظهار 

بتنظيم  وجدارتها  قطر  تمتلكها 

بأفضل  العالمية  البطوالت  أكبر 

صورة ممكنة.

{ من المنافسات التأهيلية 

مباريات قوية أقيمت أمس

استكمال المرحلة التأهيلية
التأهيلية  المرحلة  مباريات  أمس  استكملت 

حيث  للبادل،  الكبرى  قطر   Ooredoo لبطولة 

لم يتمكن الزوجي المكون من اإلسباني مونتيل 

كاريسو والفرنسي إنزيريلو من الفوز بالمباراة 

التي جمعتهما مع الثنائي اإلسباني المكون من 

 4-6  ( لمجموعة  بمجموعتين  أمايا  ميليندايز 

المكون  اإلسباني  الثنائي  وتأهل  و5-7(  و6-1 

الفوز  بعد  آبيسيا  ويوريبارين  فوستير  من 

وجيميناز  ديلغادو  فيرموزال  مواطنهما  على 

)6-4 و6-7 و6-2(، ولحق الثنائي  كساي بواقع 

والمتاهلين  الفائزين  بركب  االخر  اإلسباني 

بعد  نافاس  ورميريز  مارتنيز  الرئيسي  للدور 

بالنكو،  وغراسيا  غاسبار  الثنائي  على  الفوز 

موريو  الفرنسي  من  المكون  الثنائي  وإستطاع 

واإليطالي سينكروبي تحقيق الفوز على الزوجي 

ومارتنيز  كابيزا  بيريز  من  المكون  اإلسباني 

المكون  اإلسباني  الزوجي  وضرب  سانشيز 

بالدور  موعدا  كيسادا  وهيرنانديز  جوفري 

الثنائي  على  الفوز  بعد  للبطولة  الرئيسي 

ساالندرو  اوغستين  اإليطالي  من  المكون 

ونيغوراس لورانزو بنتيجة مجموعتين لصفر 

{ من المنافسات التأهيلية للبطولةبواقع )6-1 و2-6(.

احتكاك مهم مع المصنفين.. الخنجي:

أشكر اتحاد التنس 
على الفرصة

للبادل  منتخبنا  العب  الخنجي  محمد  اكد 

والريشة  واإلسكواش  التنس  التحاد  الشكر 

الثانية  للمرة  بالمشاركة  فخور  انه  الطائرة 

التحاد  الشكر  وقدم   ،  Ooredoo بطولة  في 

الدعم  على  الخليفي  ناصر  برئاسة  التنس 

ومنحهم  قطر  في  البادل  لالعبي  الكبير 

أن  مؤكدا  البطولة  في  للمشاركة  الفرصة 

الالعبين  منح  االتحاد 

البطاقات  القطريين 

للمشاركة  المتوحشة 

األمر  وهو  البطولة  في 

بمردود  سيعود  الذي 

مستواهم  على  كبير 

مع  االحتكاك  خالل  من 

البادل  العبي  أفضل 

العالم،  مستوى  على 

المستوى  على  بطولتين  خضنا  »لقد  وقال 

مراحل  ألقصى  الوصول  خاللهما  تم  المحلي 

المنتخب  عناصر  معظم  أن  كما  الجاهزية، 

سبق  النسخة  هذه  في  سيشاركون  الذين 

وخاضوا المنافسة النسخة الماضية. 

{ محمد الخنجي

علي الصايغ:

جاهزون للتحدي
قال علي الصايغ العب منتخبنا الوطني للبادل إنه سعيد 

الكبرى  قطر   Ooredoo بطولة  في  مرة  ألول  بالمشاركة 

هذه  في  جيدة  بصورة  للظهور  »نتطلع  وقال  للبادل، 

المهمة  أن  ونعلم  األولى،  للمرة  فيها  أشارك  التي  البطولة 

ستكون صعبة لكننا جاهزون للتحدي، ونعلم أن أفضل 

العبي البادل في العالم والمصنفين األوائل يشاركون في 

هذه البطولة، وهذا تحد كبير بالنسبة لنا أن نشاركهم 

االحتكاك  خالل  من  خبرات  ونكتسب  الملعب  نفس 

واالسكواش  للتنس  القطري  لالتحاد  الشكر  ونقدم  بهم، 

بهذا  عالمية  بطولة  تنظيم  على  الطائرة  والريشة 

المستوى ومنحنا الفرصة للمشاركة واكتساب خبرات 

التي  كبيرة للمستقبل، ونحن نتطلع للظهور بالصورة 

نرجوها ونحقق االستفادة التي نتطلع إليها«.

ريان  زميله  مع  يتشارك  الصايغ  أن  بالذكر  الجدير 

بمواجهة  المهمة  وسيبدأ  الفريق  نفس  الجفيري 

صعبة اليوم في الدور الرئيسي مع الثنائي اإلسباني 

ثنائي  لكن  صعبة  مهمة  وهي  سوس،  ومويا  غيريرو 

العنابي استعد بقوة لتلك المواجهة.

الالعبين  أصغر  أحد  الجفيري  ريان  ويعتبر 

Ooredoo قطر الكبرى للبادل  المشاركين في بطولة 

قدم  حيث  الوطني،  منتخبنا  عناصر  مستوى  على 

الالعب الشاب مستويات مميزة ساهمت في اختياره 

ضمن العناصر التي ستشارك في البطولة، فالالعب 

من مواليد عام 2002.
{ الصايغ والجفيري
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المؤهلة ألولمبياد باريس

انطالق بطولة الدوحة الدولية لقفز الحواجز
أمس  انطلقت  قنا-  الدوحة- 

الدولية  الدوحة  بطولة  منافسات 

دورة  إلى  المؤهلة  الحواجز  لقفز 

»باريس  المقبلة  األولمبية  األلعاب 

.»2024
وتشهد البطولة مشاركة منتخبات 

ومصر  واإلمارات  والسعودية  قطر 

ميدان  على  وتقام  والمغرب، 

الشقب  في  الخارجي  لونجين 

للفروسية  القطري  االتحاد  وينظمها 

مع  بالتعاون  الحديث  والخماسي 

على  قطر  مؤسسة  عضو  الشقب 

مدار يومين متتاليين.

فوز  الفرق  منافسات  وشهدت 

األول  بالمركز  السعودي  المنتخب 

رفقة   2024 باريس  إلى  ليتأهل 

المنتخب اإلماراتي صاحب المركز 

المصري  المنتخب  وحل  الثاني، 

خالل  من  وذلك  الثالث،  المركز  في 

إلى  المؤهلة  الجولة  منافسات 

ارتفاع  على  أقيمت  التي  االولمبياد 

160 سم بجوائز مالية 73 ألف يورو.
أسفرت  الفردي،  منافسات  وفي 

على  أقيمت  التي  األولى  الجولة 

مالية  بجوائز  سم   145 ارتفاع 

السعودي  فوز  عن  يورو،  ألف   30
بالمركز  الراجحي  عبدالرحمن 

الثاني  المركز  في  وحل  األول، 

والمغربي  الكربي،  موفى  االماراتي 

سامي شرقاوي في المركز الثالث.

منافسات  الثالثاء  اليوم  وتختتم 

األولى  بجولتين  البطولة  هذه 

 53 مالية  بجائزة   145 ارتفاع  على 

سم   155 على  والثانية  يورو..  ألف 

بجائزة مالية 98 ألف يورو.

الدهامي  سامي  السعودي  وأشاد 

في  السابعة  المنطقة  رئيس 

التي  للفروسية  الدولي  االتحاد 

قارتي  في  العربية  الدول  تضم 

الجيد  بالتنظيم  وإفريقيا  آسيا 

للفروسية  القطري  االتحاد  قبل  من 

واحدة  في  تقام  التي  البطولة  لهذه 

الخاصة  المنشآت  أفضل  من 

ومتقدما  العالم..  في  بالفروسية 

المتأهلة  الفرق  إلى  بالتهنئة 

المنتخبات  التوفيق لبقية  ومتمنيا 

خاصة  المقبلة،  المنافسات  في 

منتخبات  ألحد  فرصة  هناك  أن 

خطف  على  للمنافسة  المنطقة 

باريس  إلى  التأهل  بطاقات  إحدى 

2024 من خالل البطولة المقامة في 
سبتمبر  شهر  نهاية  في  برشلونة 

المقبل وتستمر حتى شهر أكتوبر 

المقبل.

الشيخ القعقاع بن حمد حضر منافسات األمس

ختام حافل لبطولة قطر الدولية

قطر  بطولة  منافسات  أمس  مساء  اختتمت 

التي  العربية،  الجزيرة  لخيل   12 الـ  الدولية 

سوق  مهرجان  ضمن  أيام   3 مدار  على  أقيمت 

الذي  الرابعة  نسخته  في  للفروسية  واقف 

الهندسي  بالمكتب  االحتفاالت  لجنة  تنظمه 

وسط  للسوق  الغربية  بالساحة  الخاص 

قطر  دولة  من  الخيل  لمالك  كبيرة  مشاركة 

وخارجها ويختتم فعالياته اليوم بمزاد الخيل.

 وحضر منافسات االمس سعادة الشيخ القعقاع 

بن حمد آل ثاني.

من  سمسمة  مربط  ملك  الريان«  »يزيد  وظفر   

قطر بالميدالية الذهبية لألفحل، ونال الفضية 

من  جاكوب  جلين  ملك  فهيم«  جي  »جاي 

ملك  الزوبير«  »نشمي  إلى  والبرونزية  بلجيكا، 

حسن مبارك شداد الهندال من الكويت. 

مربط  ملك  سالمه«  ابن  »بداية  الفرس  وفازت   

لفئة  الذهبية  بالميدالية  )قطر(  من  الجهام 

األفرس، وذهبت الفضية إلى »شيخة الدانات« 

والبرونزية  )قطر(،  الكعبي  علي  الله  عبد  ملك 

إلى »أميرة الوعب« ملك سعادة الشيخ ثاني بن 

الوعب«  »زنوبيا  المهرة  وفازت  ثاني.    آل  حمد 

ملك مربط الوعب من )قطر( بالميدالية الفضية 

ايجا  مربط  ملك  ايجا«  و»قمر  المهرات،  لفئة 

مربط  ملك  النايف«  و»تمارا  بالفضية،  )مصر( 

الشاهين )قطر( بالبرونزية.

األولى  بالمراكز  الفوز  كان  األمهار  فئة  وفي   

»هتيم  بالذهبية  فاز  حيث  قطرية،  لمرابط 

وبالفضية  الحمامة،  مربط  ملك  الوعب« 

المري،  مسعود  منصور  ملك  الفارس«  »شهاب 

وبالبرونزية »ذيبان الريان« ملك مزرعة الريان. 

على  العام  المشرف  النعمة  عبدالرحمن  وقال 

للمهرجان  المنظمة  اللجنة  إن  المهرجان، 

إلى  وصلت  قيمة  مالية  جوائز  خصصت 

الفائزين  على  وزعت  قطري  ريال  مليون   6.4

في  الثامن  حتى  األول  من  األولى،  بالمراكز 

التصفيات ومن األول حتى الثالث في النهائيات.  

المهرجان  من  الحالي  العام  نسخة  أن  وأضاف 

خارجية،  دول  من  الكبيرة  بالمشاركة  تميزت 

على  للمهرجان  المنظمة  اللجنة  حرصت  كما 

نسخة  في  الصغار  للفرسان  مسابقة  تنظيم 

واقف  ما يميز مهرجان سوق  الحالي، وهو  العام 

الخاصة  المهرجانات  من  غيره  عن  للفروسية 

بالخيل بجانب الدخول المجاني للجماهير. 

المهرجان  من  األولى  أيام  الثالثة  أن  إلى  وأشار   

واقف  سوق  بطولة  لمنافسات  تخصيصها  تم 

الدرجة  من  األصيلة  العربية  للخيل  الرابعة 

لخيل  الدولية  قطر  بطولة  ان  موضحا   ..)  A(

أمس  اختتمت  األصيلة  العربية  الجزيرة 

بمشاركة 150 رأسا من الخيل من داخل وخارج 

قطر، ومشيرا إلى ان المهرجان سيختتم بمزاد 

الخيل العربية األصيلة )فئة الجمال(، الفتا إلى 

أن ميزة هذا المزاد هي أن كل خيل تشارك فيه 

 61 مشاركة  وسيشهد  تسترجع  ولن  ستباع 

رأسا من الخيل.

إلى  المهرجان  على  العام  المشرف  وأشار   

الحالي  العام  نسخة  في  شهد  المهرجان  ان 

من  المصاحبة  الفعاليات  من  العديد  تنظيم 

مستلزمات  لبيع  تخصيصها  تم  أكشاك  بينها 

وترفيهية  متنوعة  فعاليات  بجانب  الفروسية، 

القطار  وركوب  البوني  سباق  مثل  لألطفال 

عن  فضال  وغيرها،  األصيلة  العربية  والهجن 

تخصيص أماكن للعائالت.

 ونوه إلى أن اللجنة المنظمة حريصة على إقامة 

وإحياء  للمالك  دعما  سنويا  الفروسية  مهرجان 

لهذا التراث الرتباطه الوثيق بالمجتمع القطري.

من جانبه.. أشاد الحكم سيف الهاجري ومالك 

سوق  لمهرجان  المميز  بالتنظيم  لبرقة  مربط 

الثانية  الدولية  قطر  وبطولة  للفروسية،  واقف 

عشرة لخيل الجزيرة العربية.

جاءت  البطولة  في  المنافسة  الهاجري:  وقال 

قوية للغاية في ظل المستويات العالية للخيل 

المشاركة في المنافسات، ولذا الفوز بالمراكز 

األولى في هذه البطولة لم يكن سهال على االطالق.

قطر  دولة  امتالك  على  الهاجري  سيف  وأكد 

لخيل عربية أصية، مؤكدًا أنها من اوائل الدول 

التي استقطبت الخيل العربية االصيلة. وأشار 

إلى أنهم شاركوا في منافسات االمهر عمر سنة 

التواجد  على  حرصهم  إلى  مشيرا  واالفرس، 

في  مشاركتهم  مؤكدًا  الكثيرة،  البطوالت  في 

الحدث األكبر وهو كأس العالم في كتارا.

عن  العلي  نبيلة  الكويتية  المعلقة  وأعربت 

لها  المنظمة  اللجنة  بتوجيه  الكبيرة  سعادتها 

بالتعليق على منافسات البطولة التي أصبحت 

تشارك  إنها  حيث  خاصة  مكانة  لديها  تحتل 

تراثي  بمذاق  تتميز  وهي  نسخة  اول  منذ  فيها 

التي  البطوالت  كل  في  قبل  من  تألفه  لم  فريد 

العلي  نبيلة  وأشادت  عليها  وتعلق  تحضرها 

بالبطولة الحالية فنيا وتنظيميا وجماهيريا..

والحضور  جميلة  البطولة  أضواء  وأضافت: 

والعربية  القطرية  والمشاركة  التوقعات  فاق 

انها  جماال  البطولة  وزاد  السابقة  النسخ  تفوق 

الدوليين  الحكام  من  كبير  بعدد  استعانت 

الدرجات  فجاءت  األجانب  أو  العرب  من  سواء 

جدا  واقعية  المتنافسة  للخيل  الممنوحة 

عن  راضيا  كان  والكل  شكوى  اية  تحدث  ولم 

لمن  األلقاب  وذهبت  البطولتين  في  التحكيم 

يستحقها.

{  سعادة الشيخ القعقاع بن حمد آل ثاني 

»المزاد« 
يسدل 

الستار على 
مهرجان 

سوق 
واقف 

للفروسية 
اليوم

$ الدوحة

لعام »2022«

ميسي »األفضل« في العالم
ليونيل  األرجنتيني  النجم  اختير 

من  العالم  في  العب  أفضل  ميسي 

القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  قبل 

أقيم  الذي  أمس اإلثنين، في الحفل 

باريس،  الفرنسية  العاصمة  في 

الشخصيات،  من  العديد  بحضور 

السويسري  فيفا  رئيس  بينها 

الخليفي  وناصر  إنفانتينو،  جياني 

جيرمان  سان  باريس  رئيس 

وآخرين.

وجاء اختيار ليو ميسي بعدما كان 

األرجنتين لحصد لقب  قد قاد بالده 

2022، عقب الفوز  كأس العالم قطر 

المنتخب  حساب  على  النهائي  في 

عقب  الترجيح  بركالت  الفرنسي 

واإلضافي  األصلي  بالوقت  التعادل 

.3-3
مميزا  مستوى  قّدم  قد  ميسي  وكان 

النسخة  في  التانجو  منتخب  مع 

االستثنائية التي أقيمت على مالعب 

أبهرت  التي  قطر،  دولة  في  مميزة 

بروح  ظهوره  خالل  من  وذلك  العالم، 

البطولة  طوال  وقتالية  استثنائية 

من  العديد  خالل  لفعاليته  إضافة 

المباريات، منها الهدف الغالي والمهم 

أمام المكسيك.

الثالث  للقب  األرجنتين  وقاد ميسي 

في تاريخها، بعدما كان آخر تتويج 

أرماندو  دييجو  الراحل  مع   1986 في 

أيضًا  توج  ليو  أن  العلم  مع  مارادونا، 

القدم  لكرة  الفرنسي  الدوري  بلقب 

وكذلك  جيرمان  سان  باريس  مع 

كأس األبطال الفرنسي.

العبة،  أفضل  تتويج  أيضا  تم  كما 

وجائزة  ومدربة،  مدرب  وأفضل 

وجائزة  هدف،  ألفضل  بوشكاش 

في  مرمى  وحارسة  حارس  أفضل 

العالم، على النحو التالي:

لالعبة  ذهبت  العبة  أفضل  جائزة 

برشلونة،  العبة  بوتياس  أليكسا 

مدرب  سكالوني  ليونيل  وتوج 

بجائزة  األرجنتيني  المنتخب 

حصدت  فيما  مدرب،  أفضل 

المنتخب  مدربة   – فيخمان  سارينا 

أفضل  جائزة  للسيدات،  اإلنجليزي 

مدربة.

العب  أوليكسي،  مارتشين  وحصل 

على  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من 

جائزة بوشكاش ألفضل هدف.

وتوج األرجنتيني إيميليانو مارتينيز 

بينما  مرمى،  حارس  أفضل  جائزة 

إيربس  ماري  السويسرية  حصلت 

– حارسة مرمى مانشستر يونايتد 
على جائزة أفضل حارسة مرمى.
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اللجنة األولمبية تعلن عن تنظيم النسخة الثالثة

الدوحة تستضيف بطولة 
األلعاب الشاطئية »2023«

عن  القطرية  األولمبية  اللجنة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

األولمبية  اللجنة  بطولة  من  الثالثة  النسخة  تنظيم 

التي ستقام من خالل   2023 القطرية لأللعاب الشاطئية 

الحي  شواطئ  على  المقبل  مارس   17 إلى   10 من  الفترة 

الثقافي »كتارا«.

صحفيًا  مؤتمرًا  القطرية  األولمبية  اللجنة  عقدت  وقد 

أمس كشفت من خالله عن كافة التفاصيل التنظيمية 

والفنية للبطولة.

الضوء  المؤتمر  في  البطولة  مدير  عضيبة  راشد  وسلط 

واإلجراءات  المستهدفة  والفئات  البطولة  أهداف  على 

اللجنة  حرص  مؤكدًا  والفنية،  واإلدارية  التنظيمية 

األولمبية القطرية على االرتقاء بالرياضة المجتمعية إلى 

واالجتماعية  البدنية  الصحة  مستوى  ورفع  جديدة  آفاق 

بين أفراد المجتمع المحلي.

أن  إلى  الثالثة  للنسخة  المنظمة  اللجنة  »تطمح  وقال: 

يرتفع عدد المشاركين إلى أكثر من )1000( العب والعبة 

هي:  شاطئية  رياضات  سبع  في  يتنافسون  العام،  هذا 

وكرة  الشاطئية  الطائرة  والكرة  الشاطئية  القدم  كرة 

السلة )33( والمالكمة والكاراتيه والسباحة واإلكوايثلون، 

وذلك في إطار حرص اللجنة األولمبية القطرية على نشر 

ثقافة األلعاب الشاطئية في المجتمع القطري وتشجيع 

أفراد المجتمع للمحافظة على البيئة«.

وأضاف عضيبة »لقد حرصنا على زيادة عدد األلعاب ورفع 

خلفية  على  الثالثة  النسخة  هذه  في  المشاركة  سقف 

ولالستجابة  المجتمع  أفراد  كافة  من  المتزايد  اإلقبال 

في  الشاطئية  الرياضات  وهواة  محبي  من  المتميزة 

النسختين الماضيتين 2020 و2022«.

المنظمة  اللجنة  تخصيص  عن  البطولة  مدير  وكشف 

لجوائز مالية تبلغ 500 ألف ريال قطري للفائزين والفائزات 

أمله  عن  معربا  األلعاب،  مختلف  في  األولى  بالمراكز 

األولمبية  اللجنة  بطولة  من  الثالثة  النسخة  خروج  في 

القطرية لأللعاب الشاطئية 2023 بصورة متميزة.

المؤسسة  عن  ممثال  المناعي  أحمد  أعرب  جهته،  من 

باستضافة  سعادته  عن  »كتارا«،  الثقافي  للحي  العامة 

القطرية  األولمبية  اللجنة  بطولة  من  الثالثة  النسخة 

لأللعاب الشاطئية 2023.. قائال:»إن ) كتارا( اعتادت على 

الرياضية  ضمنها  ومن  المختلفة  األحداث  استضافة 

االولمبية  اللجنة  مع  الشراكة  هذه  خالل  من  وتتطلع 

اللجنة  بطولة  من  متميزة  نسخة  تنظيم  إلى  القطرية 

األولمبية لأللعاب الشاطئية«. 

إن  البطولة  مدير  نائب  غانم  عبدالعزيز  قال  بدوره 

المجتمعية  واألنشطة  الفعاليات  ضمن  تندرج  البطولة 

لتشجيع  القطرية  األولمبية  اللجنة  تنظمها  التي 

الرياضية  األنشطة  ممارسة  على  المجتمع  أفراد  كافة 

واللياقة  الصحة  على  الحفاظ  في  اإليجابي  لتأثيرها 

من  الفرد  شخصية  بناء  في  والمساهمة  البدنية، 

والعقلية،  والنفسية  والصحية  االجتماعية  الناحية 

تشجيع  على  القطرية  األولمبية  اللجنة  تحرص  ولذلك 

وصحي  إيجابي  حياة  كأسلوب  الرياضية  المشاركات 

في جميع قطاعات وفئات المجتمع القطري.

{ من المؤتمر الصحفي

بمشاركة »600« شخص 

الدوحة تستضيف المؤتمر 
الطبي السابع لالتحاد اآلسيوي

المؤتمر  الستضافة  الدوحة  تستعد 

لكرة  اآلسيوي  لالتحاد  السابع  الطبي 

ويستمر  المقبل،  الخميس  يوم  القدم 

حتى السادس من مارس 2023، تحت 

 - الرياضي  والطب  القدم  »كرة  شعار 

االحتفال بالتنوع«، بمشاركة أكثر من 

600 مشارك من كافة أنحاء العالم.
الطبي  المؤتمر  تنظيم  وسيتم 

اآلسيوي  االتحادين  بين  بالشراكة 

ومستشفى  القدم  لكرة  والقطري 

والطب  العظام  لجراحة  سبيتار 

شبكة  من  مركز  أول  وهو  الرياضي، 

لالتحاد  التابعة  الطبي  التميز  مراكز 

القدم  لكرة  اآلسيوي  واالتحاد  الدولي 

يستضيف هذا المؤتمر المرموق.

الشيخ  قال  الترحيبية،  رسالته  وفي 

رئيس  خليفة  آل  إبراهيم  بن  سلمان 

»هذه  القدم:  لكرة  اآلسيوي  االتحاد 

للخبراء  المثالية  المنصة  هي 

أحدث  لمشاركة  المعروفين  الطبيين 

في  واألبحاث  والتطورات  المعلومات 

أيضا فرصة  إنها  الرياضة.  مجال علوم 

ومناقشة  تعلم  أجل  من  للمشاركين 

كرة  العبي  لصالح  الممارسات  أفضل 

القدم والرياضة«.

والطب  القدم  »كرة  شعار  وتحت 

الرياضي - االحتفال بالتنوع«، سيجمع 

هذا الحدث مرة أخرى خبراء عالميين 

أحدث  ومناقشة  لمشاركة  مشهورين 

األطباء  مع  العلمية  الطبية  التطورات 

الصحية  الرعاية  مهنة  وممارسي 

في  والمتخصصين  المساعدين 

بين  من  والطب،  الرياضية  العلوم 

مشاركين آخرين.

خالل  التمهيدي،  المؤتمر  يشتمل 

على  مارس،   3 إلى   2 من  الفترة 

الحقن  تتناول  وجلسات  عمل  ورش 

الصوتية  فوق  بالموجات  الموجهة 

الطوارئ  وطب  والعظام  للعضالت 

العالج  وأخصائيي  القدم  لكرة 

الطبيعي الرياضي وإجراءات مكافحة 

المنشطات.

المقرر  الرئيسي  الطبي  المؤتمر  أما 

مارس،   6 إلى   4 من  الفترة  خالل  عقده 

رئيسية  كلمات  يتضمن  سوف  فهو 

ملصقات  وعروض  وندوات  ومحاضرات 

سيسلط  كما  طبية،  عمل  وورش 

بعد  القدم  كرة  عودة  على  الضوء 

تطورت  وكيف   )19  - )كوفيد  جائحة 

اللعبة من حيث التنوع والشمول.

استعدادًا لخوض نهائيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

كشف قائمة عنابي الشباب

يواصل منتخبنا الوطني تحت 20 عاما تحضيراته لخوض 

نهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق غدًا في أوزبكستان 

والمؤهلة لنهائيات كأس العالم.

إلى  البعثة  وصول  بعد  بقوة  تدريباته  منتخبنا  وخاض 

أوزبكستان، حيث قام سعادة السفير السيد حسن حمزة 

بزيارة  أوزبكستان،  جمهورية  لدى  قطر  دولة  سفير  هاشم، 

20 سنة في مقر إقامتهم في  لبعثة منتخبنا الوطني تحت 

الكبير  التركيز  من  حالة  منتخبنا  ويعيش  أوزبكستان. 

استعدادًا لضربة البداية، حيث تقام المنافسات على مدار 

19 يوما، وذلك في مدينتي طشقند وفيرغانا، ويتنافس 16 
منتخبا على الفوز باللقب القاري.

الذي  العنابي  المنتخب  قائمة  الكرة  اتحاد  أمس  أعلن  وقد 

في  عشرة  الخامسة  للمرة  القارية  بالنهائيات  يشارك 

أحمد  محمد،  علي  وهم:  العبا   23 القائمة  وضمت  تاريخه، 

ابراهيم  مازن،  سامي  )الدحيل(  محمد  يونس  رياض، 

الحسين،  الهاشمي  )الريان(،  السيد  مصطفى  الحسن، 

أمير حسن، محمد خالد )العربي(، مهدي المعجبه )السد(، 

الخطيب، نبيل عرفان  )األهلي(، يوسف  جاسم الشرشني 

محمد  محمد،  أيوب  )السيلية(،  العوض  اواب  )الوكرة(، 

منصور، سيف الدين حسن )الغرافة(، مبارك شنان، حسن 

االسباني(،  ليونيسا  )كولتورال  عصام  مصطفى  الغريب، 

أحمد الراوي، راشد العبدالله )الكوركون االسباني(، شلبان 

عبدالله )أوبين البلجيكي(.

إيناكي  االسباني  المدرب  يقوده  الذي  »العنابي«  ويستهل   

بمواجهة  غدا  القارية  النهائيات  في  مشواره  جونزاليس 

نظيره اإليراني الذي حقق اللقب في 4 مناسبات سابقة من 

استاد  ويستضيف   ،)1976  ،1975  ،1974  ،1973( أعوام  قبل 

منافسات  ضمن  المواجهة  فيرغانا  مدينة  في  االستقالل 

المجموعة الثانية التي تضم كال من أستراليا وصيف بطل 

في  النهائي  قبل  الدور  بلغ  الذي  فيتنام  ومنتخب   2010 عام 

نسخة عام 2016 حيث يلتقيان على الملعب ذاته في اليوم 

نفسه. 

المضيف  أوزبكستان  منتخب  يلتقي  ذاته،  الصعيد  على 

استاد  على  األربعاء  غدا   1994 نسخة  بطل  سوريا  مع 

بونيودكور في طشقند ضمن المجموعة األولى، التي تشهد 

البطولة،  بلقب  الفوز  لهما  سبق  منتخبين  بين  مواجهة 

وهما إندونيسيا والعراق، وذلك على استاد لوكوموتيف في 

طشقند. وتنطلق مباريات المجموعة الثالثة يوم الخميس 

الجنوبية  كوريا  مع  عمان  منتخب  يتواجه  حيث  المقبل، 

التي توجت بلقب البطولة 12 مرة، وذلك على استاد جار في 

طشقند، ويليها لقاء المنتخب األردني مع طاجيكستان على 

استاد لوكوموتيف. وتقام يوم الجمعة المقبل الجولة األولى 

منتخب  يواجه  حيث  الرابعة،  المجموعة  منافسات  من 

اليابان نظيره الصيني، تعقبها مواجهة منتخب السعودية 

أول  ليكون  األول  يتطلع  حيث  وقرغيزستان  اللقب  حامل 

منتخب يفوز بألقاب متتالية منذ أن فعلت كوريا الجنوبية 

ذلك عامي 2002 و2004.

{ لقطة جماعية للعنابي تحت »20« عاما

سفيرنا في أوزبكستان يزور البعثة.. والمنتخب يستعد لمواجهة إيران

عادل النجار كتب

في العاصمة المصرية القاهرة أمس

الجامعة العربية تكرم رئيس »األمن الرياضي«
األمين  أبوالغيط  أحمد  السيد  قام 

العربية،  الدول  لجامعة  العام 

حنزاب  بن  محمد  السيد  بتكريم 

رئيس مجلس إدارة المركز الدولي 

الدوحة-  -مقره  الرياضي  لألمن 

الشخصيات  من  عدد  ضمن 

إطار  في  وذلك  البارزة،  العربية 

للنسخة  العربية  الجامعة  تنظيم 

للتنمية  العربي  اليوم  من  األولى 

بمقر  انعقد  الذي   2023 المستدامة 

األمانة العامة للجامعة في العاصمة 

المصرية القاهرة.

هو  حنزاب  بن  محمد  وكان 

الوحيدة  العربية  الشخصية 

من  الرياضة  مجال  في  المنخرطة 

إلى  المكرمة  الشخصيات  بين 

الشخصيات  من  العديد  جانب 

العام  القطاعين  من  والمسؤولين 

المجتمع  ومنظمات  والخاص 

المدني.

الدول  لجامعة  العام  األمين  وأشاد 

محمد  السيد  بجهود  العربية 

إدارة  مجلس  رئيس  حنزاب  بن 

على  الرياضي  لألمن  الدولي  المركز 

مؤكدا  الماضية..  السنوات  مدار 

إدارة  مجلس  رئيس  تكريم  أن 

جاء  الرياضي  لألمن  الدولي  المركز 

واإلشادة  التقدير  ويعكس  مستحقا 

أهداف  تنفيذ  أجل  من  بجهوده 

2030 والنهوض  التنمية المستدامة 

الصعيد  على  التنموي  بالعمل 

العربي من خالل الرياضة.

وكان المركز الدولي لألمن الرياضي 

العام  األمين  من  خطابا  تلقى  قد 

بن  فيه  دعا  العربية  للجامعة 

األولى  النسخة  لحضور  حنزاب 

لالستدامة  العربي  اليوم  أعمال  من 

ممثلي  من  عدد  فيها  شارك  التي 

الهيئات  ورؤساء  العربية  الحكومات 

وممثلي  الخاص  والقطاع  الرسمية 

منظمات المجتمع العربي المدني.

إن  حنزاب  بن  قال  جهته،  من 

المستمر  وبالدعم  الدولي  المركز 

دولية  مرجعية  أصبح  قطر  دولة  من 

والنزاهة  الرياضي  واألمن  للسالمة 

ما  الدعم  هذا  ولوال  الرياضة  في 

المستويات  تلك  إلى  المركز  وصل 

مشيدا  والعربية..  العالمية 

اليوم  من  األولى  النسخة  بتنظيم 

العربي لالستدامة 2023.

وأثنى بن حنزاب على جهود جامعة 

التنمية  مجال  في  العربية  الدول 

الستدامة  مهم  كإطار  المستدامة 

واالقتصادية  االجتماعية  األبعاد 

والبيئية وكذلك الجوانب الرياضية 

الرياضة  فيه  أصبحت  وقت  في 

مهما  ورافدا  لالستثمار  خصبا  مجاال 

الكثير  في  اإلجمالي  المحلي  للناتج 

من دول العالم.

ندى  السيدة  قالت  جانبها،  من 

التنمية  إدارة  مدير  العجيزي، 

الدولي  والتعاون  المستدامة 

تكريم  إن  العربية،  الدول  بجامعة 

إطار  في  يأتي  حنزاب  بن  محمد 

العربية  الدول  جامعة  مساعي 

البارزة  جهوده  على  الضوء  لتسليط 

المستدامة  بالتنمية  يتعلق  فيما 

إلى أن  الرياضي.. الفتة  في المجال 

قدوة  تمثل  المكرمة  الشخصيات 

للمركز  أن  إلى  ومشيرة  بها  يحتذى 

مبادرات  الرياضي  لألمن  الدولي 

بمستوى  االرتقاء  تستهدف  مهمة 

برنامج  سيما  ال  اإلنساني  الرفاه 

»سيف ذا دريم« الذي أصبح نموذجا 

عبر  الشباب  وتمكين  إللهام  عالميا 

استخدام الرياضة كوسيلة ومحفز 

إيجابي لتطوير المجتمعات.

العالم  كأس  أن  العجيزي  وأكدت 

نجاحا  حقق   2022 قطر   FIFA
البناء  يمكن  كبير  إرثا  وترك  هائال 

التنمية  إدارة  أن  إلى  عليه.. مشيرة 

الدولي  والتعاون  المستدامة 

للعمل  تتطلع  العربية  بالجامعة 

بشكل أوثق مع المركز الدولي لألمن 

الرياضي  الجانب  في  الرياضي 

بما  المستدامة  بالتنمية  المتعلق 

العربي  الشباب  تطلعات  يخدم 

بمفاهيم  للتوعية  ثقافة  وتكريس 

األمم  أهداف  وتحقيق  االستدامة 

وإيجاد  المجال  هذا  في  المتحدة 

رفاه  أجل  من  داعم  عربي  مناخ 

الشعوب العربية.

العطية يفوز بالمرحلة األولى برالي أبوظبي
ناصر  القطري  السائق  حقق  قنا-  أبوظبي- 

األولى  بالمرحلة  الفوز  العطية  صالح 

الثانية  النسخة  منافسات  ضمن 

أبوظبي  رالي  من  والثالثين 

الجولة  يشكل  الذي  الصحراوي، 

العالم  كأس  بطولة  من  الثانية 

رايد  )رالي  الصحراوية  للراليات 

.)2023 -

وقطع العطية بصحبة مالحه 

على  بوميل  ماثيو  الفرنسي 

متن سيارة »تويوتا هايلوكس 

مسافتها  البالغ  المرحلة  تي1« 

اإلجمالية 404 كم، بواقع مسافة 

ومسافة  كلم،   242 بلغت  خاصة 

زمن  في  كلم،   162 بلغت  انتقالية 

ثانية،  و51  دقائق  و8  ساعات   3 قدره 

الجنوب  عن  دقيقة   5.51 بفارق  متفوقا 

حل  الذي  التيجان  هاندريك  إفريقي 

عن  دقيقة   5.54 وبفارق  ثانيا، 

الذي  الراجحي  يزيد  السعودي 

احتل المركز الثالث.

العطية  تصدر  الفوز  وبهذا 

بعد  للرالي  العام  الترتيب 

أمس  االستعراضية  المرحلة 

ومرحلة اليوم، بتوقيت إجمالي 

و36  دقيقة  و13  ساعات   3 قدره 

عن  دقيقة   6.05 بفارق  ثانية، 

ثاني  الراجحي  يزيد  السعودي 

الجنوب  جاء  فيما  العام،  الترتيب 

إفريقي هاندريك التيجان في المركز 

الثالث للترتيب العام بفارق 6.18 دقيقة 

عن المتصدر.
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سعد المهندي

السنة )28( - الثالثاء 8 من شعبان 1444هـ الموافق 28 فبراير 2023م العدد )10039(

الطقس  يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

فرصة  مع  غائم  إلى  جزئيا  غائما  الساحل،  على 

ألمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق 

أحيانا، وفي البحر يكون غائما جزئيا إلى غائم مع 

فرصة ألمطار قد تكون رعدية أحيانا.

كيلومترات  و8   4 بين  األفقية  الرؤية  مدى  ويتراوح 

األمطار  خالل  أقل  أو  كيلومترات   3 إلى  ينخفض 

الرعدية.

 )21( الدوحة  في  متوقعة  حرارة  درجة  أدنى  وتكون 

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

4:41 ص
11:46 ص

3:06 م
5:37 م
7:07 م

من أعضاء النادي العلمي

فوز ابتكار لطالبتين 
بجائزة األفضل في اإلمارات

الدوحة- قنا- فازت الطالبتان سارة الدوسري وميرا الكعبي، 

من أعضاء النادي العلمي القطري، بجائزة أفضل مبتكر عن 

مشروع )خطوة نحو األمان( فئة الناشئين في مسابقة تحدي 

علوم المستقبل للطلبة الموهوبين في اإلمارات.

وتقوم فكرة مشروع )خطوة نحو األمان( على تنفيذ حذاء 

ذكي مزود بأجهزة استشعار ونظام تحديد المواقع العالمي 

)GPS(، كما يقيس العالمات الحيوية للجسم )ضربات 

القلب - الحرارة( ويرسل رسائل نصية إلى الوالدين أثناء 

وجود الشخص الذي يرتدي الحذاء، كما تم تصميم تطبيق 

لمقدمي الرعاية على الهاتف لتتبع مستخدمي الحذاء، وقد تم 

تنفيذ نموذجه األولي ثم النموذج النهائي ضمن ورش ومعامل 

النادي العلمي القطري بإشراف مهندسي النادي.

وحول مشاركة الطالبتين سارة الدوسري وميرا الكعبي باسم 

النادي العلمي القطري، قال المهندس عبد الرحمن صالح 

خميس نائب المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري في بيان 

صادر أمس: إن النادي العلمي التابع لوزارة الرياضة والشباب 

دائما يدعم مشاريع الطالب المبتكرة، وينظم مسابقات في 

هذا المجال بشكل سنوي إلطالق قدرات ومواهب النشء، 

ويساعدهم النادي في تنفيذ المشاريع من خالل المختبرات 

التقنية المجهزة بأحدث األجهزة، ويساهم في تنفيذ 

النموذج األولي بأعلى معايير الجودة بمساعدة المهندسين 

المختصين، مؤكدا أن دور األعضاء مهم في مراحل الفكرة 

والتنفيذ، مع ضرورة اإليمان بالفكرة الستفادة المجتمع، مثمنا 

دور أسرتي الطالبتين في المتابعة والتشجيع، ليتوج العمل 

بالحصول على جائزة ألفضل مبتكر.

جدير بالذكر أن مسابقة )تحدي علوم المستقبل( منصة 

مسابقات تهدف إلى تعزيز تعلم مبادئ الذكاء االصطناعي 

وإنترنت األشياء، عبر التركيز على أساليب التعلم متعدد 

التخصصات للطالب الموهوبين والمتفوقين في مجال العلوم 

والتكنولوجيا، وترتكز المسابقة على تشجيع االبتكار في 

مجال العلوم والتكنولوجيا والتعليم، إللهام الشباب لتطبيق 

هذه المعرفة في حل المشكالت العملية من خالل المسابقات 

المثيرة والتحديات الشيقة التي تحفز القدرات العقلية، 

وتحظى المسابقة برعاية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم 

لألداء التعليمي المتميز.

»سدرة« يطلق منحة رعاية صحية خيرية
الدوحة- قنا- أعلن سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، عن 

إطالق منحة رعاية صحية خيرية باسم »الطب الدقيق 

للجميع«، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لألمراض النادرة.

وتتيح هذه المنحة للمرضى الصغار من جميع الخلفيات، 

وخاصة أولئك الذين يعانون من حاالت وراثية نادرة أو حاالت 

صعبة التشخيص، الحصول على تشخيص دقيق ومتطور 

في سدرة للطب.

يشار إلى أن يوم األمراض النادرة، هو احتفال سنوي يصادف 

اليوم األخير من شهر فبراير ويهدف إلى زيادة الوعي وإحداث 

تغيير في حياة مئات الماليين من األشخاص في جميع أنحاء 

العالم ممن يعانون من األمراض النادرة.

وقالت الدكتورة إيابو تينوبو كارش الرئيس التنفيذي لسدرة 

للطب، إن المنحة التي تم إطالقها ستعمل على إحداث تغيير 

من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على حياة مئات األشخاص 

من المرضى الذين يعانون من أمراض نادرة أو معقدة في قطر.

ونوهت بأن سدرة للطب يلعب دورا مهما في تنفيذ برنامج 

يدعم تعهد دولة قطر بأهداف التنمية المستدامة لألمم 

المتحدة، والتي يتمثل أحدها في تحقيق التغطية الصحية 

الشاملة وتعزيز الصحة الجيدة والرفاهية للجميع.

نظمتها رياضة المرأة في ختام برنامج شهر فبراير

»ساعة وساعة« تحفز على ممارسة الرياضة
االبتدائية  جحش  بنت  زينب  مدرسة  نظمت 

رياضة  لجنة  مبادرة  مع  بالتعاون  للبنات، 

اليوم  القطرية »ساعة وساعة« لفعاليات  المرأة 

الرياضي للدولة تحت عنوان »ختام شهر فبراير 

لطالبات  رياضًيا  يوًما  أمس  صباح  الرياضي«، 

وحثهن  الطالبات  تشجيع  إطار  في  المدرسة، 

على ممارسة الرياضة، حيث شملت الفعاليات 

وشد  وتايكوندو،  )كاراتيه،  رياضية  أنشطة 

والسلة،  القدم  وكرة  واأليروبيكس،  الحبل، 

أنشطة  إلى  باإلضافة  الهوائية(،  والدراجات 

تثقيفية وصحية، وذلك تحت إشراف األستاذة 

الفاضلة دالل العذبة مديرة المدرسة، واألستاذة 

بالمدرسة،  اإلدارية  نائبة  النعيمي  سمية 

أكاديمية  نائبة  القحطاني  ثريا  واألستاذة 

بالمدرسة.

تدريب  معهد  مشاركة  الفعالية  وشهدت 

لذوي  القطري  واالتحاد  النسائية،  الشرطة 

السلة،  كرة  واتحاد  الخاصة،  االحتياجات 

ومركز دراجة قطر، ومركز ماربل الطبي.

وبهذه المناسبة، أعربت تماني الكلدي مؤسس 

التعاون  تواصل  عن  وساعة،  ساعة  برنامج 

المرأة  رياضة  لجنة  بين  الشراكة  وامتداد 

القطرية، ووزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك 

للدولة  الرياضي  اليوم  فعاليات  ختام  بتنظيم 

في  المختلفة  الجهات  من  العديد  بمشاركة 

الدولة.

لذوي  القطري  االتحاد  بمشاركة  وأشادت 

االحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم وتواجدهم 

في الفعالية الرياضية.

دالل  الفاضلة  األستاذة  رحبت  جانبها  من   

رياضة  لجنة  بمبادرة  المدرسة  مديرة  العذبة 

تهدف  والتي  وساعة«  »ساعة  القطرية  المرأة 

إلعالء شأن الرياضة بما تمثله من قيم أخالقية 

وتوعية  كثيرة،  صحية  وفوائد  وإنسانية، 

اليومية،  الرياضة في الحياة  للطالبات بأهمية 

وتشجيعهن على ممارستها طوال العام.

$ الدوحة

في سماء قطر مساء الخميس المقبل

»المشتري« يلتقي »الزهرة«
أن  أمس،  القطري  التقويم  دار  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

»المشتري«  كوكب  الشمسية  المجموعة  عمالق 

في  »الزهرة«  السماوية  األجرام  ألمع  ثالث  مع  سيلتقي 

سماء دولة قطر ودول المنطقة العربية، وذلك مساء يوم 

من   2 الموافق  1444هـ،  شعبان  شهر  من   10 الخميس 

مارس 2023م، حيث سيكون البعد الزاوي بينهما خالل 

تلك الظاهرة درجة قوسية واحدة تقريبا.

بدار  الفلكي  الخبير  مرزوق  بشير  الدكتور  وذكر   

رصد  سيمكنهم  قطر  دولة  سكان  أن  القطري،  التقويم 

من  الغربي  األفق  أعلى  معا  والزهرة  المشتري  كوكبي 

بعد غروب شمس الخميس، وحتى قبل موعد غروب 

دولة  سماء  في  الشمس  غروب  بأن  علما  المشتري، 

سيكون  بينما  مساء،   5:36 الساعة  عند  سيكون  قطر 

موعد غروب المشتري عند الساعة 7:50 مساء بتوقيت 

الدوحة المحلي.

 وأضاف أنه في فجر الخميس أيضا سيلتقي الكوكب 

الكواكب  أقرب  مع  »زحل«  كوكب  الرائعة  الحلقات  ذو 

حيث  قطر،  دولة  سماء  في  »عطارد«  الشمس  من 

سيكون عطارد على بعد زاوي قدره درجة قوسية واحدة 

تقريبا جنوب مركز كوكب زحل.
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أدهم شرقاوي

نقطة نظام

bin.saeeda@hotnail.com

قرأُت البارحة خبرًا عن امرأٍة من »بنغالدش« 

َفْت على رجٍل من الهند في »الفيسبوك« 
َّ

تعر

واج، ولكنها لم تكن تملُك جواز 
َّ

ته، فقررا الز
َّ

وأحب

سفٍر! فقررْت أن تذهَب إليه بالطريقة التي 

كان البشر يذهبون فيها إلى بعضهم قبل أن 

يكون هناَك جوازات سفٍر، وحدود بين الدول!

سبحت في الماء أكثر من ساعة عابرًة 

النهر، واجتازْت أراضي موحلة فيها تماسيح، 

وعبرْت أدغااًل فيها نمور، وعلى قدميها تخطْت 

ولتين، وعبرت الحدود،  مستنقعاٍت بين الدَّ

ووصلت إليه، فتزوجا!

 اإللكتروني، 
ِّ

بغض النظر أني ال أؤمن بالُحب

بالكاد يكتشُف اإلنسان وجوه اآلخرين من 

أقنعتهم، وهو يعرفهم وجهًا لوجه، فكيف لو 

حالْت بينهما شاشة؟! 

 المرأة ُتطلُب وال َتْطُلُب، 
َّ

ظر عن أن وبغض النَّ

وُيْسَعى إليها وال تسعى، وكان جديرًا بالرجل 

أن يقوم هو بهذه المغامرة، إال أن هذه المرأة 

شجاعة وصادقة جدًا، والحمُد لله أنها لم تجده 

متزوجًا وله قبيلة من األوالد!

 إن لم تُكْن صادقًا فال تِعْد، أعمار 
ِّ

في الُحب

الناس ليست ُلعبة، والبشر يبنون أحالمًا على 

كذبَك، وكسر قلب إنسان أقسى من كسر 

عظمه، لنا عظام كثيرة ولكن لألسف ليس لنا 

إال قلب واحد!

سيسأُلَك اللُه عن أعمار الناس التي أهدرتها 

ألنك كنَت تريُد أن تتسلى، أو تشعَر أنَك 

مرغوب، وعندَك أكثر من حبيب!

سيسألَك عن كلمة »أحبَك« حين قلتها باردًة 

 اآلخُر أنَك قلتها دافئة من 
َّ

من لسانَك، وقد ظن

قلبَك!

حلة التي مشيتها مع أحدهم 
ِّ

سيسألَك عن الر

دون نية صادقٍة في الوصول إليه!

سيسأُلَك عن تلك اللحظات التي كنَت فيها 

متاحًا هنا وهناَك، دون أن يِرفَّ لَك جفٌن، 

وتشعَر بالقرِف من نفِسَك!

 
ِّ

ُر أخطاءَك بحق ْر دومًا، العبادات ُتكفِّ وتذكَّ

نفِسَك، أما أخطاؤَك بحق الناس فمرهونة 

بعفوهم!

 يستطيع !
ُ
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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تهـاجـم الحمــض النـــووي
بجامعة  للطب  كيك  كلية  في  أجريت  حديثة  دراسة  كشفت 

أن  األميركية  المتحدة  الواليات  في  الجنوبية  كاليفورنيا 

الفم  في  النووي  الحمض  تهاجم  اإللكترونية  السجائر 

بضراوة أكثر من السجائر العادية، وفق ما نشر موقع 

FITBOOK المعني بالشؤون الصحية واللياقة.
ثالث  على  توزعوا  شخصًا   72 الدراسة  شملت  وقد 

مجموعات: مدخني السجائر العادية، ونظرائهم من 

مدخني السجائر اإللكترونية، وغير المدخنين.

وقام الباحثون بتحليل خاليا طالئية )ظهارية( مأخوذة 

من فم كل فرد ممن شملتهم الدراسة.

السجائر  لمدخني  النووي  الحمض  أن  الدراسة  وأظهرت 

المدخنين  غير  من  أكثر  مرة   2.6 لضرر  تعرض  اإللكترونية 

من  أكثر   2.2 بمقدار  لضرر  العادية  السجائر  مدخنو  تعرض  بينما 

والسائل  اإللكترونية  السيجارة  نوع  يلعب  الدراسة  ووفق  المدخنين.  غير 

المستخدم فيها وكمية الجرعة دورًا في الضرر.

السـكـر في الفــواكــه
بأنها تحتوي على كميات هائلة  التي تشتهر  الفواكه  هناك بعض 

من السكر، وبالتالي فإننا نراقب ما نتناوله منها حتى نحافظ على 

رشاقتنا.

أنها خفيفة وصحية، فنجد  الفواكه األخرى قد تبدو  لكن بعض 

أنفسنا نأكل منها ما نشاء دون حساب، ظنًا منا أنها من األطعمة 

الوزن،  التي ال تؤثر على الحمية الغذائية، وال تتسبب في زيادة 

على الرغم من أنها فعليًا من أكثر الفواكه التي قد تخل تمامًا بأي 

نظام غذائي. 

فمثاًل ثمار المانغو يعلم الجميع أنها غنية بالسكريات، فكل ثمرة 

من المانغو تحتوي على 45 غرامًا من السكر، واألمر نفسه معروف 

بالنسبة لثمار العنب أيضًا، حيث إن كوبا واحدا من حبات العنب 

يحتوي على 23 غرامًا من السكر.

تمامًا،  الغذائي  نظامك  يدمر  قد  مثاًل  البطيخ  تناول  في  اإلفراط  إن 

واحدة  شريحة  ألن  وذلك  تكتشف،  أن  دون  وزنك  زيادة  في  ويتسبب 

متوسطة الحجم من البطيخ تحتوي على 17 غرامًا من السكر.

إبـداع في السبـعـين

الحجر  فترة  خالل  بدأت  القصة 

الصحي الذي فرضه المغرب عام 2020 

كورونا،  جائحة  تداعيات  من  للحد 

لتنطلق أنامل الجدة في إبداع لوحات، 

بمساعدة األحفاد واقتراح األبناء ودفء 

العائلة الذي يمنح لها قوة واستمرارا.

بدأ  الذي  الصحي  الحجر  بداية  قبيل 

االبن  طلب   ،2020 مارس  في  بالمملكة 

خديجة  أمه  من  شكردة  الدين  نور 

االستقرار معه في منزله وسط مدينة 

معها  التواصل  يفقد  أن  خشية  فاس، 

بسبب الحجر.

الجدة  بدأت  العائلة،  حضن  في 

وبجانبها  العقيق،  تركب  وهي  تبدع 

إتمام  على  يعمالن  وحفيدها  حفيدتها 

إعانتها  وعلى  تارة،  مدرسية  تمارين 

تأتي  المشهدين،  وبين  أخرى،  تارة 

من  القانون  آلة  من  جميلة  موسيقى 

الحفيدة الكبرى.

العائلة،  أفراد  تجمع  حب  عالقة  إنها 

جدة وابنا وزوجة وأحفادا.

لألحفاد  ولدي  »اقتنى  بوكرين:  وقالت 

فترة  وفي  به،  يلعبوا  حتى  العقيق 

مني  طلبوا  الخروج  منع  عندما  الحجر 

وبدأت  وأشاركهم،  معهم  ألعب  أن 

بإعداد عدة أشكال«.

»منذ  لألناضول:  حديثها  في  وأضافت 

على  باالشتغال  بدأت  الوقت  ذلك 

إلصاق العقيق في الثوب«.

الحجر  ظالم  تلعن  لم  خديجة 

أضاءت  شمعة  أشعلت  بل  الصحي، 

نفس  وهو  عائلتها،  وطريق  طريقها  بها 

أيضا  المكفوفين  سيطال  الذي  النور 

في وقت الحق.

من  إطارا  له  وتضع  الثوب  أوال  تأخذ 

»الحد«،  اسم  عليه  تطلق  العقيق 

واألزرار  العقيق  وضع  عملية  وتنطلق 

لوحات  لتبدع  األخرى،  تلوى  الواحدة 

أو  مساجد  أو  زهور  بشكل  جميلة، 

معالم مدينة.

بلغت المغربية خديجة بوكرين 
عقدها السابع من العمر، لكنها 
أثبتت أن اإلبداع ال سن له، فهي 

تصنع لوحات بالعقيق واألزرار 
لفائدة المكفوفين، »ألنهم 

يبصرون بقلوبهم«.

حــمـاية نـجـوم األوسـكـار
ألكاديمية  التنفيذي  الرئيس  أعلن 

بيل  المتحركة،  والرسوم  الفنون 

»فريق  إدخال  يتم  سوف  أنه  كرامر، 

أزمات« للمرة األولى في حفل األوسكار 

أحداث  ألي  لالستعداد  الجاري،  العام 

غير متوقعة.

»بي  البريطانية  األنباء  وكالة  ونقلت 

إيه ميديا« عن كرامر القول إن الفريق 

السيناريوهات«  من  »الكثير  أدار 

من  الذي   95 الـ  األكاديمية  حفل  قبل 

وسوف  مارس،   12 في  يقام  أن  المقرر 

األميركي  الكوميديان  يستضيفه 

جيمي كيميل.

يأتي ذلك بعد المشهد غير المسبوق 

الماضي،  العام  حفل  في  وقع  الذي 

عندما توّجه الممثل ويل سميث إلى 

كريس  الحفل  مقدم  وصفع  المسرح 

على  ردًا  سميث  أفعال  وجاءت  روك. 

مزحة أطلقها الكوميديان على زوجته، 

منع  وجرى  سميث،  بينكت  جادا 

الممثل فيما بعد من حضور فعاليات 

األكاديمية لعشر سنوات.

أزمات،  فريق  عن  اإلعالن  قرار  ويأتي 

األكاديمية  رئيسة  قالت  بعدما 

على  األكاديمية  رد  إن  يانج  جانيت 

المسبوقة«  »غير  سميث  واقعة 

التي  يانج،  وقالت  كاٍف«.  »غير  كان 

عشاء  حفل  خالل  تتحدث  كانت 

في  أوسكار  لجوائز  المرشحين 

إن  الجاري،  الشهر  من  سابق  وقت 

»شفافة  تكون  أن  تعلمت  األكاديمية 

في  للمحاسبة  وعرضة  بالكامل 

تصرفاتنا«.

علوم  أكاديمية  من  سميث  واستقال 

الواقعة  هذه  بعد  السينما  وفنون 

ومنعته األكاديمية من حضور حفالت 

لكنه  سنوات،  لعشر  الجوائز  توزيع 

بجوائز  والفوز  للترشح  مؤهال  يزال  ال 

األوسكار التي تمنحها األكاديمية.




