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رئيس الوزراء المصري:

تعاون أوسع مع قطر
العمل لرفع معوقات المشاريع 

الدوحة- قنا- قال دولة الدكتور مصطفى كمال 

مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر 

العربية الشقيقة إن العالقات الثنائية بين دولة 

قطر وجمهورية مصر العربية تشهد مزيدا من 

التعاون والتناغم على كافة األصعدة، وقد توج 

ذلك بتبادل الزيارات بين قائدي البلدين خالل 

العام الماضي.

ولفت إلى أن زيارته لقطر شهدت التباحث 

مع الجانب القطري في عدد من القضايا 

والموضوعات التي تساهم في تعزيز التعاون 

بين البلدين في كافة المجاالت، ودعا قطاعات 

األعمال في دولة قطر لالستثمار في بالده، مؤكدا 

عزمه والفريق الحكومي المصاحب له على رفع 

كافة المعوقات التي تحول دون استحثاث نسق 

المشاريع من خالل اعتماد جملة من اإلصالحات 

والحوافز التي تساعد على هذا التوجه.

بحث التعاون القائم

سمو نائب األمير
يستقبل رئيس »إكسون موبيل«

الشيخ  سمو  استقبل  قنا-  الدوحة- 

عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، 

صباح  األميري  بالديوان  مكتبه  في 

رئيس  وودز  دارين  السيد  أمس، 

التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس 

األميركية،  موبيل  إكسون  لشركة 

بمناسبة  سموه  على  للسالم  وذلك 

للبالد. زيارته 

استعراض  المقابلة،  خالل  جرى 

دولة  بين  القائمة  التعاون  عالقات 

وسبل  موبيل  إكسون  وشركة  قطر 

تطويرها.

استعراض العالقات الثنائية

الرئيس التونسي 
يستقبل رئيس الوزراء

تونس- قنا- استقبل فخامة الرئيس 

الجمهورية  رئيس  سعيد  قيس 

الشيخ  معالي  الشقيقة،  التونسية 

آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني 

»قصر  الرئاسي  القصر  في  الداخلية 

صباح  تونس  العاصمة  في  قرطاج« 

أمس.

استعراض  المقابلة  خالل  وجرى 

البلدين  بين  الثنائية  العالقات 

وتنميتها  تعزيزها  وسبل  الشقيقين، 

المجاالت. في شتى 

صرف راتب اإلجازة لموظفي 
المدارس بشكل شهري

الشيخة علياء: برنامج  
لصالح أقل البلدان نموا

استعداد الستقبال الشركاء 
من مختلف أنحاء العالم

التزام بتنفيذ البرنامج 
خالل العقد القادم

انتخاب 
سموه رئيسا 
لمؤتمر األمم 

المتحدة 
في جلسته 
االفتتاحية.. 

األحد

صاحب السمو يرعى حفل جائزة التميز العلمي
صاحب  حضرة  يتفضل  قنا-  الدوحة- 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

الكريمة  برعايته  فيشمل  المفدى،  البالد 

التميز  يوم  جائزة  حفل  اليوم،  صباح 

وذلك  عشرة،  السادسة  دورتها  في  العلمي 

بفندق شيراتون الدوحة.

الفئات  يمثلون  فائزا   »64« تكريم  وسيتم 

المعتمدة للجائزة هذا العام من أصل »199« 

والشروط  للمعايير  إخضاعهم  تم  متقدما 

الخاصة بالجائزة.

من جانب آخر، قالت سعادة الشيخة علياء 

الدائم  المندوب  ثاني  آل  سيف  بن  أحمد 

لدولة قطر لدى األمم المتحدة، إن الجلسة 

االفتتاحية لمؤتمر األمم المتحدة الخامس 

ينعقد  الذي  نموا  البلدان  بأقل  المعني 

مارس   »9  –  5« من  الفترة  في  بالدوحة 

صاحب  حضرة  انتخاب  ستشهد  الحالي، 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد المفدى، حفظه الله، رئيسا للمؤتمر.

لوكالة  تصريح  في  سعادتها  وأعربت 

دولة  تطلع  عن  »قنا«،  القطرية  األنباء 

الدوحة  إلعالن  المرتقب  لالعتماد  قطر 

الهامة  الختامية  الوثائق  إحدى  السياسي، 

للمؤتمر، وما يعكسه هذا اإلعالن من التزام 

أقل  لصالح  الدوحة  عمل  برنامج  بتنفيذ 

البلدان نموا خالل العقد القادم، كما أعربت 

في  بالمشاركين  قطر  دولة  ترحيب  عن 

هذا  يشكل  أن  في  أملها  وعن  المؤتمر، 

الحدث التاريخي منعطفا هاما لالستجابة 

لتطلعات أقل البلدان نموا، ولترجمة الوعود 

إجراءات  إلى  األجل  الطويلة  وااللتزامات 

عملية من جانب جميع الشركاء.

األنصاري  محمد  بن  ماجد  الدكتور  وأكد 

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  مستشار 

لوزارة  الرسمي  المتحدث  الخارجية،  وزير 

التام  قطر  دولة  استعداد  الخارجية، 

أنحاء  مختلف  من  شركائها  الستقبال 

العالم المشاركين في المؤتمر.

تكريم »64« فائزا يمثلون الفئات المعتمدة

افتتح معرض الجامعة للكتاب .. وزير الثقافة: 

موسم الندوات منصة حّية للفكر

فضاء رحب إلبراز الثقافة الوطنية وإثرائها

االرتـقـــاء بالخـدمــات المقـدمـة للجـمـهـور
وزيــــر البلديــة يـفـتـتـح ورشــــة »مـنظــومـــة التمــيـــز«

السبيعي  تركي  بن  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الدكتور  سعادة  افتتح  قنا-  الدوحة- 

وزير البلدية، مساء أمس، ورشة »منظومة التميز المؤسسي واالبتكار واالستدامة« 

آل  مبارك  بن  ناصر  بن  عبدالعزيز  السيد  سعادة  بحضور  الوزارة،  نظمتها  التي 

المسؤولين  من  وعدد  الحكومي،  والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان  رئيس  خليفة، 

هذه  تنظيم  أن  االفتتاحية  كلمته  في  البلدية  وزير  سعادة  وأكد  البلدية.  بوزارة 

للجمهور،  مة  المقدَّ بخدماتها  لالرتقاء  الدائم  الوزارة  سعي  من  انطالقا  يأتي  الورشة 

باعتبارها إحدى الوزارات الخدمية الكبرى بالدولة، وتنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

رفع  أجل  من  الحكومية،  الجهات  كافة  في  العمل  إجراءات  وأتمتة  توثيق  بأهمية 

القيادات  دور  تعزيز  إلى  الورشة  تهدف  حيث  المؤسسية،  الفعالية  وتعزيز  الكفاءة 

في الجهات الحكومية لصياغة المستقبل وتحقيق الرؤية المستقبلية المستدامة، 

وإيجاد ثقافة مؤسسية تشّجع على االبتكار والتطوير المؤسسي، من خالل تدعيم 

أسس الكفاءة والفعالية في العمل الحكومي.



الرئيس التونسي يستقبل رئيس الوزراء

استعراض سبل تنمية العالقات القطرية ــــ التونسية

نأمل في استجابة مؤتمر األمم 
لتطلعات أقل البلدان نموا

الشيخة  سعادة  قالت  قنا-  نيويورك- 

المندوب  ثاني  آل  سيف  بن  أحمد  علياء 

المتحدة،  األمم  لدى  قطر  لدولة  الدائم 

األمم  لمؤتمر  االفتتاحية  الجلسة  إن 

البلدان  بأقل  المعني  الخامس  المتحدة 

الفترة من  الذي ينعقد بالدوحة في  نموا 

انتخاب  ستشهد  الجاري،  مارس   9  -  5
بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

حمد آل ثاني أمير البالد المفدى -حفظه 

الله- رئيسا للمؤتمر.

لوكالة  تصريح  في  سعادتها  وأعربت 

دولة  تطلع  عن  »قنا«،  القطرية  األنباء 

الدوحة  إلعالن  المرتقب  لالعتماد  قطر 

الختامية  الوثائق  أحد  السياسي، 

اإلعالن  هذا  يعكسه  وما  للمؤتمر،  الهامة 

الدوحة  عمل  برنامج  بتنفيذ  التزام  من 

العقد  خالل  نموا  البلدان  أقل  لصالح 

دولة  ترحيب  عن  أعربت  كما  القادم. 

وعن  المؤتمر،  في  بالمشاركين  قطر 

أملها في أن يشكل هذا الحدث التاريخي 

أقل  لتطلعات  لالستجابة  هاما  منعطفا 

البلدان نموا، ولترجمة الوعود وااللتزامات 

من  عملية  إجراءات  إلى  األجل  الطويلة 

أن  وأوضحت  الشركاء.  جميع  جانب 

البلدان  أقل  لصالح  الدوحة  عمل  برنامج 

نموا، الذي تميز اعتماده بإجماع من كافة 

جديدة  مرحلة  يجسد  األعضاء،  الدول 

وخطوة مهمة إلى األمام خاصة في إطار ما 

طموحة  وتدابير  أدوات  من  عليه  ينطوي 

وهامة إلحداث التغيير المنشود وتحقيق 

تطلعات أقل البلدان نموا.

 ولفتت الشيخة علياء إلى أنه »في الوقت 

جهودا  نموا  البلدان  أقل  فيه  تبذل  الذي 

التي  الهائلة  األعباء  على  للتغلب  حثيثة 

فيروس  جائحة  كاهلها  على  تضعها 

والتحديات  المناخية،  واألزمة  كورونا، 

األخرى غير المسبوقة، فإن برنامج عمل 

وأساس  طريق  خريطة  يشكل  الدوحة 

الطموح، ويظهر على  متين لرفع مستوى 

نحو جلي التزام كافة الشركاء واألولوية 

بأقل  الصلة  ذات  للمسائل  الممنوحة 

البلدان نموا«.

قطر  دولة  استضافة  أن  سعادتها  ورأت 

تشكل  للمؤتمر  الخامسة  للنسخة 

واحدة  مرة  تتاح  وفريدة،  هامة  فرصة 

فقط كل عشر سنوات، لتعزيز التدابير 

دعما  الملموسة  العالمية  واإلجراءات 

تحقيق  في  نموا  البلدان  أقل  لجهود 

والمستدامة،  الشاملة  والتنمية  االزدهار 

قدما  للمضي  الزاخرة  الفرص  والستثمار 

عدم  لكفالة  المشتركة  المساعي  في 

تخلف أحد عن الركب.
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استضافة 
قطر 

للنسخة 
الخامسة 

تشكل 
فرصة هامة 

وفريدة

فخامة  استقبل  قنا-  تونس- 

رئيس  سعيد  قيس  الرئيس 

الشقيقة،  التونسية  الجمهورية 

بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي 

مجلس  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز 

القصر  في  الداخلية  ووزير  الوزراء 

العاصمة  في  قرطاج«  »قصر  الرئاسي 

تونس صباح أمس. 

معالي  نقل  المقابلة،  بداية  وفي 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

الرئيس  فخامة  أخيه  إلى  المفدى، 

بدوام  لفخامته  وتمنياته  التونسي، 

التونسي  وللشعب  والسداد  التوفيق 

الشقيق بالمزيد من التقدم والرخاء.

الرئيس  فخامة  حمل  جانبه،  ومن 

بن  خالد  الشيخ  معالي  التونسي، 

ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة 

البالد  أمير  سمو  ألخيه  تحياته 

بدوام  لسموه  وتمنياته  المفدى، 

القطري  وللشعب  والنجاح  التوفيق 

موصول التقدم واالزدهار.

استعراض  المقابلة  خالل  جرى  كما 

البلدين  بين  الثنائية  العالقات 

وتنميتها  تعزيزها  وسبل  الشقيقين، 

في شتى المجاالت.

أصحاب  من  عدد  المقابلة  حضر 

الرسمي  الوفد  أعضاء  السعادة 

الجانب  ومن  لمعاليه،  المرافق 

السعادة  أصحاب  من  عدد  التونسي 

الوزراء وكبار المسؤولين.

يعقد بالرباط اليوم وغدا

»الشورى« يشارك في دورة 
برلمان البحر األبيض المتوسط

الدوحة- قنا- يشارك مجلس الشورى في 

للجمعية  عشرة  السابعة  الدورة  أعمال 

العامة لبرلمان البحر األبيض المتوسط، 

المغربي  البرلمان  يستضيفها  التي 

بوفد  وذلك  وغدا،  اليوم  الرباط  بالعاصمة 

بنت  حمدة  الدكتورة  سعادة  تترأسه 

مجلس  رئيس  نائب  السليطي  حسن 

مدى  على  الدورة  وتناقش  الشورى..  

يومين عددا من الموضوعات ذات األولوية 

ومن  المتوسط،  األبيض  البحر  لمنطقة 

حقوق  قضايا  الموضوعات  تلك  بين 

اإلرهابية  األنشطة  وتهديدات  اإلنسان، 

ومكافحة  الهجرة  وقضايا  واإلجرامية، 

االقتصادية  والتداعيات  بالبشر،  االتجار 

 ،19  - لجائحة   كوفيد  واالجتماعية 

األوكرانية،   - الروسية  األزمة  وتداعيات 

االصطناعي  الذكاء  واستخدامات 

وانعكاساته على كفاءة استعمال الطاقة.

الدورة  أعمال  ضمن  ستعقد  كما 

الجيوسياسية،  المجموعات  اجتماعات 

واالجتماع  الدائمة،  اللجان  واجتماعات 

فضال  البرلمان،  لمكتب  واألربعون  الثامن 

ذات  والتقارير  األنشطة  استعراض  عن 

الصلة بعمل البرلمان.

المندوب الدائم لدى المنظمة:

تتصل بالعالقات الثنائية وسبل دعمها

صاحب السمو يبعث رسالة خطية إلى رئيس رواندا
حضرة  بعث  قنا-  كيغالي- 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

الرئيس  فخامة  إلى  خطية  رسالة 

جمهورية  رئيس  كاغامي  بول 

الثنائية  بالعالقات  تتصل  رواندا، 

وسبل دعمها وتطويرها.

قام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور 

صالح  بن  عبدالعزيز  بن  محمد 

الخارجية  وزير  مساعد  الخليفي 

استقبال  خالل  اإلقليمية،  للشؤون 

لسعادته  الرواندي  الرئيس  فخامة 

اليوم في كيغالي.

سعادة  نقل  المقابلة،  بداية  وفي   

للشؤون  الخارجية  وزير  مساعد 

صاحب  حضرة  تحيات  اإلقليمية 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

لفخامة  المفدى  البالد  أمير  ثاني 

وتمنيات  رواندا،  جمهورية  رئيس 

بتحقيق  الرواندي  للشعب  سموه 

المزيد من التقدم والنماء.

رئيس  فخامة  حمل  جانبه،  من   

مساعد  سعادة  رواندا،  جمهورية 

اإلقليمية  للشؤون  الخارجية  وزير 

السمو  صاحب  حضرة  إلى  تحياته 

لسموه  متمنيا  المفدى،  البالد  أمير 

وللشعب  والسعادة،  الصحة  موفور 

القطري دوام التطور واالزدهار.

استعراض  المقابلة،  خالل  جرى   

البلدين،  بين  الثنائية  العالقات 

األمن  لتحقيق  الدولية  والجهود 

واالستقرار في المنطقة.

قطر تشارك في اجتماع لمديري الجمارك بالدول العربية

رئيس الوزراء يزور متحف قصر النجمة الزهراء
معاليه اطلع على األعمال الفنية التاريخية

.. وتشارك في اجتماع لهيئة التقييس الخليجية

أعمال  أمس،  انطلقت،  قنا-  القاهرة- 

الجمارك  الـ43 لمديري عموم  االجتماع 

تنظمه  والذي  العربية،  الدول  في 

العربية  الدول  لجامعة  العامة  األمانة 

التكامل  إدارة   - االقتصادي  )القطاع 

دولة  بمشاركة  العربي(،  االقتصادي 

قطر. 

وفد  االجتماع،  في  قطر،  دولة  مثل   

يترأسه  للجمارك،  العامة  الهيئة  من 

إدارة  مدير  النعيمي  سلطان  السيد 

الشؤون الجمركية بالهيئة. 

في  العربية،  الدول  جامعة  وأفادت 

متابعة  يتناول  االجتماع  بأن  بيان، 

تنفيذ القرارات الخاصة بالموضوعات 

المجلس  عن  الصادرة  الجمركية 

العربي،  واالجتماعي  االقتصادي 

لجنة  وتوصيات  تقارير  إلى  باإلضافة 

والمعلومات  الجمركية  اإلجراءات 

الموضوعات  من  عددا  تتضمن  التي 

المعلومات  مركز  بينها  من  المهمة، 

المنافذ  وجاهزية  العربي،  الجمركي 

المعلومات  لتبادل  الجمركية 

األحكام  ودليل  إلكترونيا،  والبيانات 

المسبقة، إلى جانب النظر في اعتماد 

االقتصادي  المشغل  دليل  مشروع 

بين  التوفيق  ولجنة  الموحد،  العربي 

الترجمات للنظام المنسق.

اتفاقية  إلى  االجتماع  يتطرق  كما 

التعاون الجمركي العربي التي دخلت 

 7 عليها  صدقت  أن  بعد  النفاذ  حيز 

يناقش  حيث  أعضاء،  عربية  دول 

فنية  لجنة  إنشاء  المشاركون 

ودعوة  بنود،  من  فيها  جاء  ما  لتنفيذ 

التوقيع  سرعة  إلى  األعضاء  الدول 

لتنظيم  المعدلة  االتفاقية  على 

الدول  بين  )ترانزيت(  بالعبور  النقل 

المجلس  اعتمدها  والتي  العربية، 

في  العربي  واالجتماعي  االقتصادي 

دورته الـ 109 بهدف زيادة تدفق التبادل 

التجاري العربي البيني.

دولة  شاركت  قنا-  الرياض- 

الرابع  االجتماع  أعمال  في  قطر 

لهيئة  الفني  للمجلس  والخمسين 

التعاون  مجلس  لدول  التقييس 

عقد  والذي  العربية،  الخليج  لدول 

بالمملكة  الرياض  مدينة  في  أمس 

بمشاركة  السعودية،  العربية 

وممثلي  رؤساء  السعادة  أصحاب 

بالدول  الوطنية  التقييس  أجهزة 

األعضاء.

المهندس  قطر  دولة  وفد  ترأس 

المسلم  محمد  سعود  بن  محمد 

القطرية  العامة  الهيئة  رئيس 

والتقييس. للمواصفات 

جملة  مناقشة  االجتماع  خالل  جرى 

من الموضوعات المهمة المدرجة على 

استعراض  أبرزها  األعمال،  جدول 

التقييس  هيئة  لرئاسة  مذكرة 

مشاريع  اعتماد  بشأن  الخليجية 

واللوائح  القياسية  المواصــفــات 

وتعـديالتهــا،  الخـلـيـجـيـــة  الفنيـــــة 

الفنية  اللجان  مخرجات  ومناقشة 

جانب  إلى  للمواصفات،  الخليجية 

خطاب  بشأن  مذكرة  مناقشة 

التعاون  لمجلس  العامة  األمانة 

لدول الخليـــج العربيــة حول النظام 

الكيميائية  المواد  لتصنيف  الدولي 

.)GHS(

الشيخ  معالي  قام   - قنا  تونس- 

آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني 

نجالء  السيدة  ودولة  الداخلية، 

في  الحكومة  رئيسة  رمضان  بودن 

الشقيقة،  التونسية  الجمهورية 

قصر  متحف  إلى  بزيارة  أمس، 

العاصمة  في  الزهراء  النجمة 

رئيس  معالي  واطلع  تونس. 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالل 

الزيارة على التحف والقطع واألعمال 

والمعاصرة  التاريخية  الفنية 

التونسية، كما استمع من القائمين 

ما  حول  شرح  إلى  المتحف  على 

بالفن  متصلة  مقتنيات  من  يضمه 

والثقافة التونسية.
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٧-٩ مارس ٢٠٢٣

مؤتمر ومعرض 

هندسة البيئة واالستدامة 

تحت رعاية 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلّية 

معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني 

في فندق الشيراتون - الدوحة 

المنّظمون: 

info@gefqatar.com                  www.gefqatar.com                  +974 5051 8899

بعد زيارة رسمية للبالد

رئيس الوزراء المصري يغادر الدوحة
الدوحة- قنا- غادر دولة 

الدكتور مصطفى كمال 

مدبولي رئيس وزراء 

جمهورية مصر العربية 

الشقيقة الدوحة، أمس، 

بعد زيارة رسمية للبالد.  

وكان في وداع دولته والوفد 

المرافق، لدى مغادرته 

مطار الدوحة الدولي، 

سعادة السيد جاسم بن 

سيف السليطي وزير 

المواصالت، وسعادة 

السيد عمرو كمال 

الدين الشربيني سفير 

جمهورية مصر العربية 

لدى الدولة.

استعراض عالقات التعاون وسبل تطويرها

رئيس الوزراء يجتمع مع رئيسة الحكومة التونسية

تونس- قنا- اجتمع 
معالي الشيخ خالد بن 

خليفة بن عبدالعزيز 
آل ثاني رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية 
مع دولة السيدة نجالء 

بودن رمضان رئيسة 
الحكومة التونسية 

الشقيقة بقصر 
الحكومة بالقصبة في 
العاصمة تونس أمس.

استعراض  االجتماع،  خالل  وجرى 

وسبل  الثنائي  التعاون  عالقات 

وفي  الصعد،  كافة  على  تطويرها 

على  الجانبان  أكد  الصدد  هذا 

لتطوير  البلدين  حكومتي  تطلع 

يعزز  بما  المشترك  التعاون 

المجاالت  مختلف  في  العالقات 

االقتصاد  مجاالت  في  خصوصا 

والطاقة والصحة والعمل والرياضة 

وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، 

القضايا  من  عدد  إلى  باإلضافة 

االهتمام  محل  والدولية  اإلقليمية 

االجتماع  حضر  المشترك. 

الوفد  أعضاء  السعادة  أصحاب 

الرسمي المرافق لمعاليه.

الجانب  من  االجتماع  وحضر 

أصحاب  من  عدد  التونسي 

السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

رئيس  معالي  حضر  ذلك،  عقب    

الداخلية  ووزير  الوزراء  مجلس 

دولة  أقامتها  التي  الغداء  مأدبة 

التونسية  الحكومة  رئيسة 

والوفد  لمعاليه  تكريًما  الشقيقة 

المرافق.

الجانبان 

يؤكدان 

على 

التطلع 

لتطوير 

التعاون 

المشترك

جرى استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيس الوزراء يستقبل 
وزير الداخلية المصري

الشيخ  معالي  استقبل  قنا-  تونس- 

ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

سعادة  معاليه،  إقامة  مقر  في  أمس 

في  الداخلية  وزير  توفيق  محمود  اللواء 

الشقيقة،  العربية  مصر  جمهورية 

األربعين  الدورة  انعقاد  بمناسبة  وذلك 

في  العرب  الداخلية  وزراء  لمجلس 

العاصمة تونس.

المقابلة استعراض عالقات   جرى خالل 

في  سيما  ال  البلدين،  بين  التعاون 

المجاالت األمنية، باإلضافة إلى مناقشة 

االهتمام  ذات  الموضوعات  من  عدد 

المتبادل.
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على كافة األصعدة.. رئيس الوزراء المصري:

عالقاتنا مع قطر تشهد مزيدا من التناغم

مصر  بجمهورية  الوزراء  مجلس  رئيس  دولة  وتوجه 

العربية الشقيقة، في حوار مع وكالة األنباء القطرية 

النجاح  على  وقيادة  شعبا  قطر  لدولة  بالتهنئة  )قنا(، 

العالم  كأس  بطولة  تنظيم  في  قطر  حققته  الذي 

أن نجاح دولة قطر يؤكد  إلى  2022، الفتا  FIFA قطر 
المحافل  تنظيم  في  العربية  الدول  قدرات  على 

بشرية  وكوادر  بمقومات  والتمتع  الكبرى،  الدولية 

على قدر عال من الكفاءة والمهارة والدقة.

الثنائي  التعاون  لتطوير  نتطلع  حواره:  في  وأضاف 

المجاالت،  مختلف  في  والتنسيق  البلدين  بين 

تنشيط  على  والعمل  االستثماري،  التعاون  خاصة 

مصلحة  يحقق  بما  التجاري  التبادل  حركة 

الوفد  زيارة  أن  إلى  مشيرا  الشقيقين،  الشعبين 

اإليجابي  التطور  مع  تتزامن  قطر  دولة  إلى  الوزاري 

في  الشقيقين  البلدين  بين  العالقات  تشهده  الذي 

الفترة األخيرة.

الجانب  مع  التباحث  شهدت  الزيارة  أن  إلى  ولفت 

التي  والموضوعات  القضايا  من  عدد  في  القطري 

كافة  في  البلدين  بين  التعاون  تعزيز  في  تساهم 

التي  اإليجابية  التطورات  شرح  تم  حيث  المجاالت، 

الماضية،  القليلة  السنوات  مدار  على  مصر  شهدتها 

الدولة في مجاالت  التي تبنتها  القومية  والمشروعات 

الطفرة  إلى  باإلضافة  والتقليدية،  النظيفة  الطاقة 

إلى  واالتصاالت  للنقل  التحتية  البنية  شهدتها  التي 

جانب بناء مدن جديدة ذكية، وفي مقدمتها العاصمة 

اإلدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع 

مشروعات  مالمح  أهم  عرض  تم  كما  الخاص، 

والمرحلة  السويس،  لقناة  االقتصادية  المنطقة 

ملكية  وثيقة  من  واالنتهاء  الطروحات،  لبرنامج  األولى 

التي  والقطاعات  األنشطة  تتضمن  والتي  الدولة، 

ستتخارج منها الدولة طبقا للمعايير الدولية.

البلدين  بين  التجاري  التبادل  حجم  أن  وأكد 

تسعى  التي  العالقات  لمستوى  يرتقي  ال  الشقيقين 

السياق  هذا  في  مشيدا  إليه،  للوصول  الدولتان 

رجال  رابطة  وأعضاء  رئيس  بها  قام  التي  بالزيارة 

2022، ولقائهم  األعمال القطريين للقاهرة في أكتوبر 

السيسي،  عبدالفتاح  الجمهورية  رئيس  بفخامة 

منوها إلى أن هذه الزيارة مثلت فرصة لتعزيز التعاون 

بين البلدين، خاصة في مجال التبادل االستثماري، 

والعمل على تنشيط حركة التبادل التجاري بينهما 

مضيفا:  الشقيقين،  الشعبين  مصلحة  يحقق  بما 

الزيارة توافقنا على ضرورة زيادة  ونحن هنا في هذه 

حجم التبادل التجاري بين البلدين.

قطر  إلى  الزائر  المصري  الوزاري  الوفد  أن  إلى  ولفت 

والتنمية  والتخطيط  المالية،  وزراء  السادة  ضم 

االقتصادية، والصحة، والتجارة والصناعة، والسادة 

العامة  والهيئة  لالستثمار،  العامة  الهيئة  رؤساء 

إلى  مشيرا  السويس،  لقناة  االقتصادية  للمنطقة 

توقيع اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي، ومنع التهرب 

المالي بين وزارتي المالية المصرية والقطرية بهدف 

عن  فضال  البلدين،  بين  االستثماري  التعاون  تعزيز 

الصحة  وزارة  بين  التفاهم  مذكرات  من  عدد  توقيع 

لتعزيز  القطرية  والشركات  المصرية  والسكان 

تطوير  أو  تشغيل  أو  إلنشاء  الطرفين  بين  التعاون 

المرافق والمنشآت الطبية التي تعمل داخل مصر. 

مع  حواره  في  المصري،  الوزراء  رئيس  دولة  وأكد 

الثنائية  العالقات  أن  )قنا(،  القطرية  األنباء  وكالة 

التعاون  من  مزيدا  تشهد  الشقيقين  البلدين  بين 

الحراك  هذا  وتوج  األصعدة،  كافة  على  والتناغم 

البلدين،  قائدي  بين  الزيارات  بتبادل  السياسي 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  زار  حيث 

يونيو  في  مصر  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

الجمهورية،  رئيس  السيد  واستقبله  الماضي، 

العالقات  تعزيز  الزيارة  خالل  الجانبان  وبحث 

إلى  والطاقة  الزراعة  قطاعي  في  خاصة  الثنائية، 

جانب التعاون االستثماري، وتنشيط حركة التبادل 

عبدالفتاح  الرئيس  فخامة  شارك  كما  التجاري، 

السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في حفل 

في   2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  افتتاح 

نوفمبر الماضي، كما قام أيضا بزيارة الدوحة في 13 

دالالت  الزيارة  هذه  لتوقيت  وكان  الماضي،  سبتمبر 

الدول  جامعة  قمة  انطالق  قبل  جاءت  حيث  مهمة، 

العربية. 

 وتابع قائال: تشهد العالقات بين البلدين الشقيقين 

يناير  في  العال  اتفاق  توقيع  عقب  ملحوظا  تطورا 

مصر  في  تعمل  االقتصادية،  الناحية  ومن   ،2021
قطرية  مساهمة  بنسبة  قطرية  شركة   261 حوالي 

مليون   249 منها  دوالر،  مليون  و165  مليار   2 إلى  تصل 

دوالر في قطاع السياحة، وحوالي 208 ماليين دوالر في 

القطاع  في  دوالر  مليون   36 وحوالي  اإلنشاءات،  قطاع 

ضخ  قطر  أعلنت   ،2022 مارس  وفي  الصناعي، 

زيارة  دوالر على هامش  5 مليارات  استثمارات بقيمة 

سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى القاهرة.

واستطرد قائال: »نتطلع لتطوير التعاون الثنائي بين 

خاصة  المجاالت،  مختلف  في  والتنسيق  البلدين 

حركة  تنشيط  على  والعمل  االستثماري،  التعاون 

الشعبين  مصلحة  يحقق  بما  التجاري  التبادل 

الشقيقين«.

وأوضح دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس 

الشقيقة  العربية  مصر  بجمهورية  الوزراء  مجلس 

لالستثمار،  جاذبة  بيئة  خلق  على  تعمل  بالده  أن 

وتعزيز الصناعات الوطنية في العديد من القطاعات 

التي تمثل أولوية للدولة المصرية في ظل الخطوات 

األخضر،  االقتصاد  نحو  للتحول  اتخذتها  التي 

والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما تبذل 

الحكومة جهودا لتحسين بيئة االستثمار في مصر، 

ذات  والتنظيمية  التشريعية  باإلجراءات  والتعريف 

الحكومة،  المقدمة من  والحوافز  والتسهيالت  الصلة، 

من  مزيد  لجذب  الذهبية«  »الرخصة  بينها  ومن 

االستثمارات األجنبية لمصر.

تدعم  العربية  مصر  جمهورية  أن  مدبولي  وأكد 

عبر  الوطني  االقتصاد  في  الخاص  القطاع  مشاركة 

لـ  الخاص  القطاع  مشاركة  نسبة  رفع  استهداف 

خالل  المنفذة  االستثمارات  إجمالي  من  بالمائة   65
حوالي  طرح  إلى  باإلضافة  المقبلة،  القليلة  السنوات 

32 شركة ضمن المرحلة األولى لبرنامج الطروحات، 
وكذا االنتهاء من وثيقة ملكية الدولة، والتي تتضمن 

الدولة  منها  ستتخارج  التي  والقطاعات  األنشطة 

طبقا للمعايير الدولية.

األوكرانية   - الروسية  األزمة  تداعيات  وحول 

االستثمارات،  من  لمزيد  المصري  االقتصاد  وحاجة 

للمستثمرين،  الحكومة  تقدمها  التي  والمحفزات 

الروسية  األزمة  إن  الوزراء:  مجلس  رئيس  دولة  قال 

وبالتالي  العالمي،  االقتصاد  على  أثرت  األوكرانية 

أن  إلى  مشيرا  األزمة،  بهذه  المصري  االقتصاد  تأثر 

االستثمار  بيئة  لتحسين  جهودا  تبذل  الحكومة 

التشريعية  باإلجراءات  والتعريف  مصر،  في 

حوافز  مؤخرا  وأصدرت  الصلة،  ذات  والتنظيمية 

المتعلقة  االستثمارية  األنشطة  ودعم  لتشجيع 

بما  االصطناعي،  والذكاء  األخضر  باالقتصاد 

الالزم  الوقت  وتقليل  اإلجراءات  تبسيط  ذلك  في 

لهذه  الالزمة  والتراخيص  الموافقات  على  للحصول 

20 يوم عمل، وتفعيل نظام الحوافز  المشاريع خالل 

اإلضافية غير الضريبية المنصوص عليها في قانون 

الالزمة  التسهيالت  من  العديد  وإصدار  االستثمار، 

مثل »الرخصة الذهبية«.

وفي تعليقه على اجتماعات لجنة المتابعة القطرية 

السابع  اجتماعها  عقدت  التي  المنبثقة  المصرية   -

لجنة  أن  أوضح  الماضي،  سبتمبر  في  بالدوحة 

مهما  مسارا  مثلت  العال  بيان  عن  المنبثقة  المتابعة 

المشتركة  الملفات  من  العديد  تناول  خالله  من  تم 

واألمنية  السياسية  مناحيها  من  الجانبين  بين 

بين  وتناغم  تالق  نقاط  إلى  التوصل  بغية  والفنية 

جاء  مضيفا:  العالقة،  الملفات  أغلب  في  الجانبين 

نتاج أعمال اللجنة إيجابيا وبناء بالدرجة التي مهدت 

العالقات  صعيد  على  الحادث  للتطور  واضح  بشكل 

هذا،  على  مثال  أبلغ  ولعل  البلدين،  بين  الثنائية 

عبدالفتاح  الرئيس  فخامة  بها  قام  التي  الزيارة  هو 

السيسي للدوحة في سبتمبر 2022، وكذلك الزيارة 

التي قام بها سمو األمير إلى مصر في يونيو 2022.

التنسيق  وإمكانية  بالمنطقة  األوضاع  حول  رده  وفي 

العربية  مصر  وجمهورية  قطر  دولة  بين  المشترك 

في العديد من الملفات، لفت دولة الدكتور مصطفى 

أن  إلى  الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبولي  كمال 

التي  الشائكة  الملفات  من  العديد  بها  المنطقة 

على  ونعمل  ونتطلع  العربي،  القومي  األمن  تمس 

المحافل  القطري في  الجانب  التنسيق مع  مزيد من 

حدة  من  للتخفيف  واإلقليمية  الدولية  والمنظمات 

التوتر في المنطقة، والتوصل إلى تسويات سياسية 

لألزمات التي تمر بها المنطقة العربية.

موقف  على  التأكيد  أجدد  ذاته،  السياق  في  وأضاف 

العربي  الخليج  دول  ومساندة  دعم  في  الراسخ  مصر 

أية  ضد  والمصير  األهداف  في  دوما  تشاركنا  التي 

أو تهديدات خارجية، بما في ذلك دعم جهود  مخاطر 

ضد  الطاقة  مصادر  وحماية  المالحة  حرية  تأمين 

القومي  األمن  أن  على  والتأكيد  لها،  مادي  تهديد  أي 

العربي كل ال يتجزأ.

قطر  دولة  بموقف  سعادته  أشاد  ذاته،  الصعيد  وفي 

سد  بملف  يتعلق  فيما  والسودان  لمصر  الداعم 

النهضة، وتأكيدها في مناسبات متفرقة على أهمية 

المصالح  يحقق  وملزم  ومتوازن  عادل  لحل  التوصل 

النيل  حوض  ودول  والسودان  لمصر  المشتركة 

كافة، وحث األطراف على االمتناع عن اتخاذ إجراءات 

أحادية من شأنها اإلضرار بباقي دول حوض النيل.

واختتم دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس 

األنباء  وكالة  مع  حواره  المصري  الوزراء  مجلس 

التنسيق  من  لمزيد  »نتطلع  قائال:  )قنا(،  القطرية 

مع الجانب القطري في المحافل والمنظمات الدولية 

المنطقة،  في  التوتر  حدة  من  للتخفيف  واإلقليمية 

تمر  التي  لألزمات  سياسية  تسويات  إلى  والتوصل 

بها المنطقة العربية«.

{ د. مصطفى كمال مدبولي

نجدد الموقف المصري الراسخ في دعم ومساندة دول الخليج نتطلع لتطوير التعاون والتنسيق في مختلف المجاالت

الدوحة- قنا- قال دولة الدكتور مصطفى كمال 
مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر 

العربية الشقيقة: إن العالقات الثنائية بين 
دولة قطر وجمهورية مصر العربية تشهد مزيدا 

من التعاون والتناغم على كافة األصعدة، وقد 
توج ذلك بتبادل الزيارات بين قائدي البلدين 

خالل العام الماضي.

نجاح المونديال يؤكد قدرات الدول 
العربية في تنظيم المحافل الكبرى

العمل على تنشيط حركة التبادل 
التجاري لمصلحة الشعبين الشقيقين

الحكومة المصرية تبذل 
جهودا لتحسين بيئة االستثمار

تعمل في مصر حوالي »261« شركة قطرية

استمع إلى شرح توضيحي عن أهدافها وأنشطتها وآلية عملها

رئيس الوزراء المصري 
يزور مؤسسة قطر

الدوحة -قنا- قام دولة الدكتور 

مصطفى كمال مدبولي رئيس 

بجمهورية  الوزراء  مجلس 

الشقيقة،أمس،  العربية  مصر 

الرئيسي  المقر  إلى  بزيارة 

والعلوم  للتربية  قطر  لمؤسسة 

في  وذلك  المجتمع،  وتنمية 

إطار زيارته الحالية للبالد.

الوزراء  رئيس  دولة  واستمع 

توضيحي،  شرح  إلى  المصري 

مجاهد  أحمد  الدكتور  قدمه 

حمد  جامعة  رئيس  حسنة 

بن خليفة الذي كان في مقدمة 

المرافق  مستقبلي دولته والوفد 

وآلية  وأنشطة  أهداف  عن  له، 

للتربية  قطر  مؤسسة  عمل 

والعلوم وتنمية المجتمع ضمن 

قدمتها  التي  الشمولية  رؤيتها 

خالل األعوام الماضية.

عرض  الزيارة  خالل  تم  كما 

مسيرة  عن  تقديمي  ملخص 

والعلوم  للتربية  قطر  مؤسسة 

بهدف  المجتمع  وتنمية 

رسالتها  على  الضوء  تسليط 

تتبعها  التي  واألهداف  العامة، 

التي  استراتيجيتها  ضمن 

التربية  مجاالت  في  وضعتها 

سنوات  خالل  المجتمع  وتنمية 

طويلة.

التقديمي  الملخص  وأفاد 

التي  واألهداف  اإلنجازات  بأبرز 

ضمن  المؤسسة  حققتها 

مؤسسة  عن  تاريخية  لمحة 

وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر 

اإلطار  فيه  موضحا  المجتمع، 

اتبعته  الذي  والعام  الشمولي 

رسالتها  لتقديم  المؤسسة 

التعليمي  بالدور  المرتبطة 

والتنموي على أكبر قدر ممكن.

الوزراء  رئيس  دولة  وشاهد 

المرافق  والوفد  المصري 

يعرض  مصورا،  فيلما  له 

حققتها  التي  اإلنجازات  أبرز 

المؤسسة في عدد من المجاالت 

المتعلقة  بأنشطتها  المرتبطة 

التعليمية  بالمنظومة 

الفريدة  والتنموية  والبحثية 

التي تتميز بها مؤسسة قطر.

شاهد فيلما مصورا يعرض أبرز إنجازاتها 



الدوحة- قنا- أكد الدكتور ماجد بن محمد 
األنصاري مستشار نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي 
لوزارة الخارجية، استعداد دولة قطر 

التام الستقبال شركائها من مختلف 
أنحاء العالم المشاركين في مؤتمر األمم 
المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان 
نموا، والذي سيعقد بالدوحة في الفترة 

من 5 إلى 9 مارس المقبل.
وشدد الدكتور األنصاري في اإلحاطة 

اإلعالمية األسبوعية التي تنظمها وزارة 
الخارجية على أن الدوحة عاصمة للعمل 

الدولي متعدد األغراض، خاصة العمل 
اإلنمائي الذي يمثل أولوية وأهمية 

للسياسة الخارجية القطرية، فقطر 
دائما من الداعمين الرئيسيين للجهود 
الدولية في دعم الدول األقل نموا، وهي 

تمثل 46 دولة وفقا لتصنيف األمم 
المتحدة.

منذ  قطر  أن  الخارجية  لوزارة  الرسمي  المتحدث  وأضاف 

وصلت  الدول  لهذه  مساهمات  قدمت  اآلن  إلى   2020 عام 

مليون   363 يعادل  بما  قطري،  ريال  مليون  و300  مليار  إلى 

بهذا  البالغ  قطر  اهتمام  يعكس  الدعم  وهذا  أميركي،  دوالر 

الملف، وأنها دولة محورية وأساسية في دعم جهود التنمية 

في هذه البلدان.

األقل  البلدان  لدعم  منصة  يعد  المؤتمر  أن  إلى  ولفت 

أو  األهلية  أو  الرسمية  سواء  كافة،  المستويات  على  نموا 

الحدث  هذا  في  يشارك  أن  متوقعا  الشبابية،  أو  الخاصة 

المهم والكبير من 4 إلى 5 آالف مشارك من الخارج و1000 من 

الحكومات  ورؤساء  القادة  من  كبير  عدد  بخالف  الداخل، 

المعنيين. والخبراء  والمتخصصين  والوزراء 

ونبه مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 

سيتم  المقبل(  مارس   4( المؤتمر  هامش  على  أنه  إلى 

حضرة  عنه  أعلن  الذي  المتحدة«  األمم  »بيت  افتتاح 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

والذي  المتحدة،  األمم  أمام  مختلفة  خطابات  في  المفدى 

 2018 عام  المتحدة  األمم  مع  وقعت  التي  االتفاقيات  يترجم 

 500 على  يزيد  بمبلغ  والمساهمة  المجاالت،  مختلف  في 

مليون دوالر لدعم عدد من مجاالت عملها.

قطرية  وطنية  مبادرة  المتحدة«  األمم  »بيت  أن  وأوضح 

وكشريك  األطراف،  متعدد  العمل  في  قطر  مكانة  لتعزيز 

دولي موثوق مع األمم المتحدة في تحقيق األهداف المرجوة 

شريك  قطر  أن  خاصة  عام،  بشكل  الدولي  العمل  في 

وممتدة  تاريخية  بينهما  والعالقة  المتحدة،  لألمم  قديم 

 12 يضم  المتحدة«  األمم  »بيت  أن  إلى  مشيرا  ومتنوعة، 

ضمنها  من  عمله،  وطبيعة  اختصاصه  في  متنوعا  مكتبا 

واليونيسيف،  الدولية،  العمل  ومنظمة  اليونسكو،  مكتب 

وغيرها. العالمية،  الصحة  ومنظمة 

نسخته  في  المؤتمر  بأن  األنصاري  ماجد  الدكتور  وتابع 

تسريع  أجل  من  الدولية  الجهود  لتضافر  فرصة  الخامسة 

حيث  نموا،  األقل  الدول  في  المستدامة  التنمية  عجلة 

الفرصة  ويتيح  سنوات،   10 كل  مرة  المؤتمر  هذا  يعقد 

اإلمكانيات  لدعم  الدولية  الجهود  من  لالستفادة  الدول  لهذه 

المؤتمر  خالل  القادة  أن  مؤكدا  المرجوة،  األهداف  وتحقيق 

اسطنبول،  عمل  برنامج  مخرجات  على  بالبناء  سيقومون 

لصالح  الدولي  الصعيد  على  المناسبة  اإلجراءات  واتخاذ 

الشراكة  تجديد  على  الموافقة  وستتم  نموا،  األقل  البلدان 

على  للتغلب  التنمية  في  وشركائها  الدول  هذه  بين 

األهداف  وتحقيق  الفقر،  على  والقضاء  الهيكلية،  التحديات 

من  المعنية  الدول  وتمكين  دوليا،  عليها  المتفق  اإلنمائية 

المؤتمر  يضم  حيث  نموا،  البلدان  أقل  فئة  من  الخروج 

والمجتمع  الخاص،  »القطاع  لـ  المنتديات  من  مجموعة 

بين  التعاون  ومسارات  والبرلمانيين،  والشباب،  المدني، 

الجنوب«. بلدان 

باعتماد  قطر  دولة  بترحيب  األنصاري  الدكتور  وذكر 

الخامس  المتحدة  األمم  لمؤتمر  الدوحة  عمل  برنامج 

تم  الذي   ،-2031  2022 للعقد  نموا  البلدان  بأقل  المعني 

لألمم  العامة  الجمعية  في  الماضي  العام  اآلراء  بتوافق 

البرنامج  العتماد  الدوحة  واعتبار  نيويورك،  في  المتحدة 

إضفاء  في  يساهم  مهما  إنجازا  المؤتمر  من  األول  الجزء  في 

الثاني من  الجزء  والتحضيرات لعقد  إيجابي للجهود  زخم 

 5 من  الفترة  في  الستضافته  الدولة  تتطلع  الذي  المؤتمر 

9 مارس المقبل. إلى 

من  للمتضررين  القطرية  المساعدات  وبخصوص 

السوري  والشمال  التركية  الجمهورية  ضرب  الذي  الزلزال 

مستشار  األنصاري  محمد  بن  ماجد  الدكتور  أكد  مؤخرا، 

المتحدث  الخارجية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

حملت  التي  الطائرات  عدد  أن  الخارجية،  لوزارة  الرسمي 

50 طائرة، وال يزال الجسر  الـ  المساعدات إلى هناك تجاوز 

تنتهي  حتى  المساعدات  توصيل  في  مستمرا  الجوي 

أن  إلى  مشيرا  والسوري،  التركي  الطرفين  من  الحاجة 

الطبية،  والمستلزمات  المعدات  تشمل  المساعدات  هذه 

والمستشفيات  الغذائية،  والمواد  العائلية،  والخيام 

 12 وتجهيز  الجاهزة،  السكنية  والوحدات  الميدانية، 

ميدانيا. مستشفى 

المجتمع  مؤسسات  بجهود  األنصاري  الدكتور  وأشاد 

اإلطار،  هذا  في  القطرية  الخيرية  والجمعيات  المدني 

فالهالل  األزمة،  بداية  منذ  مستمرة  المساعدات  أن  خاصة 

و4  طبيبا   29 من  مكون  وفد  منه  وصل  القطري  األحمر 

الكوادر  وتدريب  الجراحية  العمليات  إلجراء  ممرضين 

الطبية  المستلزمات  إرسال  يواصل  وكذلك  هناك،  الطبية 

الشمال  في  والمستشفيات  للمراكز  واألجهزة  واألدوية 

أعلن  كما  متضرر،  آالف   108 منها  يستفيد  التي  السوري 

للعوائل  جديدة  سكنية  مدينة  بناء  عن  األحمر  الهالل 

الكاملة  التحتية  البنية  300 شقة شاملة  المتضررة، تضم 

وكل ما تحتاجه هذه المدينة، كما قدمت »قطر الخيرية« 

و39  تركيا  في  ريال  مليون   22 على  تزيد  بقيمة  مساعدات 

مليونا في الشمال السوري حتى اآلن.

حرص  على  الخارجية  لوزارة  الرسمي  المتحدث  وشدد 

قطر الدائم على تقديم الدعم والمساعدة للشعب السوري 

الكريم،  العيش  في  بحقه  إيمانها  من  انطالقا  الشقيق 

المقدمة  اإلجمالية  القطرية  المساعدات  أن  إلى  منبها 

ريال. الملياري  السوريين تجاوزت  لألشقاء 

الوزراء  رئيس  مدبولي  مصطفى  الدكتور  دولة  زيارة  وعن 

في  تأتي  أنها  األنصاري  الدكتور  أكد  للدوحة،  المصري 

إطار تطوير العالقات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، 

يعكس  الجانبين  بين  االتفاقيات  من  العديد  توقيع  وأن 

المشتركة في تنميتها. والرغبة  العالقات  عمق هذه 
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في مؤتمر األمم المعني بأقل البلدان نموا.. المتحدث الرسمي لـ »الخارجية«:

قطر مستعدة الستقبال شركائها الدوليين

{ د.ماجد األنصاري

زيارة الدكتور 
مدبولي تأتي 

في إطار تطوير 
العالقات مع مصر 

الجسر الجوي 
يواصل توصيل 

المساعدات 
لمتضرري الزلزال

الدوحة عاصمة للعمل الدولي متعدد األغراضالعمل اإلنمائي أولوية للسياسة الخارجية القطرية

حول »إعادة إعمار التراث الثقافي بعد النزاع«

»الدوحة للدراسات« ينظم مؤتمرا دوليا الشهر المقبل
سيجمع هذا المؤتمر 

متعدد التخصصات علماء 

من المنطقة العربية 

وأوروبا وأستراليا والواليات 

المتحدة األميركية 

الستكشاف التحديات 

والفرص الخاصة بإعادة 

بناء التراث الثقافي بعد 

انتهاء النزاع في منطقة 

الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا، مع التركيز بشكل 

خاص على الدول العربية.

سيتضمن المؤتمر 

الذي سيعقد في مقر 

معهد الدوحة للدراسات 

العليا محاضرة تقديمية 

تلقيها الدكتورة فاطمة 

السليطي، مديرة إدارة 

التعاون الدولي في متاحف 

قطر، حول جهود متاحف 

قطر في إعادة إعمار التراث 

الثقافي بعد النزاع في 

منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا، وعرض 

تقديمي من قبل ستيفان 

إبيرت، مدير المجموعات 

المميزة لمكتبة التراث 

بمكتبة قطر الوطنية، عن 

جهود مكتبة قطر الوطنية 

في الحفاظ على التراث 

الوثائقي في المنطقة 

العربية والشرق األوسط. 

بينما ستلقي الدكتورة 

كيارا دي تشيزاري، أستاذة 

دراسات التراث في جامعة 

أمستردام في هولندا، 

المحاضرة الرئيسية 

وعنوانها »التراث: صنع 

وإلغاء سلطة دولة ما بعد 

االستعمار«. 

سيصاحب المؤتمر 

معرض للصور بعنوان: 

»بين حلب والموصل«، 

بإشراف د. نور الله 

ر، زميل أبحاث ما 
َّ

منو

بعد الدكتوراه في معهد 

الدوحة للدراسات العليا. 

كما سيسلط الضوء على 

تدمير التراث الثقافي في 

العراق وسوريا في التاريخ 

المعاصر.

تعقد كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية في معهد الدوحة 
للدراسات العليا ومركز دراسات النزاع والعمل اإلنساني بالتعاون 

مع مكتبة قطر الوطنية ومتاحف قطر مؤتمرا دوليا بعنوان 
»إعادة إعمار التراث الثقافي بعد النزاع في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا«، وذلك خالل الفترة 7-8 آذار/  مارس 2023. 

الدوحة          $
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أشادوا بإقرار »الشورى« لقانون السلطة القضائية الجديد.. قانونيون لـ $ :

تنظيم بيئة العمل داخل المحاكم

خاصة  تصريحات  خالل  وأضافوا 

يساهم  الجديد  القانون  أن  لـ$ 

التقنيات  استخدام  في  التوسع  في 

والتوسع  المحاكمات  في  االلكترونية 

تعد  والتي  بعد،  عن  المحاكمات  في 

جلسات  على  فقط  مقتصرة  حاليا 

الجنائية،  والدعاوى  الحبس  تجديد 

عقد  في  التوسع  أن  إلى  مشيرين 

سيسهل  بعد  عن  التقاضي  جلسات 

وييسر  التقاضي  عملية  من  ويسرع 

للجلسات  الحضور  األطراف  على 

بجانب تخفيف الضغط عن المحاكم 

وتقليل أعداد المراجعين بها.

مشروع  أقر  قد  الشورى  مجلس  وكان 

السلطة  قانون  بإصدار  قانون 

بإصدار  قانون  ومشروع  القضائية، 

صيغتيهما  في  العامة،  النيابة  قانون 

المعدلتين.

المذكورين،  القانونين  مشروعا  وُيعد 

إلى  تهدف  التي  المهمة  القوانين  من 

بالدولة،  القضائية  المنظومة  تعزيز 

السلطة  قانون  مشروع  تضمن  حيث 

من  كان  المواد  من  عدًدا  القضائية 

أبرز األحكام الواردة فيها: تشكيل هيئة 

»الهيئة  تسمى  التمييز،  بمحكمة 

بالفصل  تختص  للمحكمة«،  العامة 

وتوحيد  وإقرار  االختصاص  تنازع  في 

المبادئ القضائية، كما أجاز المشروع 

عقد المحاكمات وغيرها من اإلجراءات 

وفقًا  اإللكترونية،  بالطرق  القضائية 

المجلس،  يحددها  التي  للضوابط 

المحاكمة،  بضمانات  يخل  ال  وبما 

أو  نوع  في  القاضي  تخصص  وجواز 

أكثر من الدعاوى والقضايا بعد مضي 

تعيينه  من  األقل  على  سنوات  ثالث 

بالمجلس  أمانه  وإنشاء  وظيفته،  في 

أعمال  تنظيم  تتولى  للقضاء  األعلى 

المجلس.

عبدالله  المحامي  قال  البداية  في 

جمعية  إدارة  مجلس  عضو  السعدي 

المحامين إن قانون السلطة القضائية 

تشهده  التي  التطور  يناسب  الجديد 

قانونية  حيث  من  والمحاكم  الدولة 

ادخال التطبيقات االلكترونية والتوسع 

في المحاكمات عن بعد، مشيدا بقيام 

على  بالعمل  للقضاء  األعلى  المجلس 

ُبعد،  عن  التقاضي  إجراءات  تعزيز 

لتنفيذها  المناسب  المناخ  وتهيئة 

القضائية  الخدمات  في  والتوسع 

اإللكترونية.

تختص  هيئة  تشكيل  أن  وأوضح 

وإقرار  االختصاص  تنازع  في  بالفصل 

هام  امر  القضائية  المبادئ  وتوحيد 

جدا، وخاصة أنه خالل الفترة الماضية 

المبادئ  كان هناك فهم خاطئ لبعض 

األحكام  بعض  نتيجة  القانونية 

مواد  ان  وأكد  التمييز.  لمحكمة 

القانون الجديد تساهم في التوسع في 

مجال  في  ُبعد  عن  التقاضي  تطبيق 

إنها  حيث  والجنائية  المدنية  الدعاوى 

تجديد  جلسات  على  مقتصرة  حاليا 

الحبس االحتياطي، مع ضرورة االلتزام 

القانونية  اإلجراءات  جميع  بتطبيق 

الالزمة، مشيرا إلى أن هناك دواًل عديدة 

حول العالم خطت خطوات كبيرة في 

مجال نظر الدعاوى عن ُبعد.

وبدوره قال المحامي عيسى السليطي 

إدارة جمعية المحامين  عضو مجلس 

الجديد  القضائية  السلطة  قانون  إن 

ى  شتَّ في  الدولة  تطور  مع  يتواكب 

المقبلة  المرحلة  ومتطلبات  المجاالت، 

بما يتناسب مع ُخطة تطوير القضاء، 

يجعل  الجديد  القانون  أن  إلى  مشيرا 

قانونية،  بعد  عن  المحاكمات 

التقاضي  آليات  وينظم  يحدد  كما 

في  ويساهم  يخفف  بما  االلكترونية 

تسريع عمليات التقاضي. 

قطر  دولة  استطاعت  لقد  وتابع: 

واالستفادة  القانونية  قدراتها  توظيف 

الحديثة  التكنولوجيا  مخرجات  من 

واالستفادة  العدالة،  مرفق  بتنظيم 

نشاط  بتغيير  الحديثة  األفكار  من 

المحاكم  إلى  التقليدية  من  المحاكم 

وسائل  إدخال  خالل  من  اإللكترونية 

متقدمة وهي تسجيل الدعوة إلكترونيا 

إلى  الورقي  اليدوي  اإلطار  من  ونقله 

التقني اإللكتروني المتقدم.

بعد  عن  التقاضي  عملية  أن  وأوضح 

كانت تحتاج إلى تعديل في اإلجراءات 

القانون  خالل  من  تم  ما  وهو  المتبعة، 

إلى  اإلشارة  تمت  بحيث  الجديد، 

حتى  الحديثة  التقنيات  استخدام 

وهذه  لالجراءات،  بطالن  يحدث  ال 

وسيادة  العدالة  نظام  تعّزز  الخطوات 

الوقت  توفر  أنها  إلى  إضافة  القانون، 

والجهد والنفقات وحماية المجتمع.

إعداد  بضرورة  السليطى  وطالب 

وعلى  جيًدا،  تدريًبا  مدربة  عناصر 

القضائية  باإلجراءات  تامة  دراية 

من  مجموعة  وتأهيل  والقانونية 

الموظفين من أجل التواصل مع مكاتب 

من  أو  بالدولة  المعتمدين  المحامين 

عمل  طريقة  على  للتدريب  يمثلهم 

النظام اإللكتروني المستحدث لتجنب 

حدوثها  على  يترتب  قد  التي  األخطاء، 

أضرار جسيمة بالمتقاضين.

آل  عبدالرحمن  المحامي  ويقول   

القضائية  السلطة  قانون  إن  محمود 

المحاكم  أداء  كيفية  يحدد  الجديد 

عمل  وينظم  الُمجتمع  في  لدورها 

وكذلك  المحاكم،  داخل  القضاة 

يحدد آليات التعيين والترقية للقضاة 

المحاكم  في  للعمل  ندبهم  وآليات 

الجديد  القانون  أن  مضيفا  المختلفة، 

ان  وخاصة  الحالي،  الوقت  يناسب 

اكثر  منذ  صدر  كان  القديم  القانون 

التطور  يناسب  وال  عاما،  عشرين  من 

الزمني الحالي والتطور االلكتروني.

ينظم  الجديد  القانون  أن  كما  تابع: 

لتسهيل  ُبعد  عن  التقاضي  عملية 

الفصل  وسرعة  اإلجراءات،  كافة 

شأنه  من  بما  القضائية  الدعاوى  في 

تحقيق نقلة نوعية في مجال التقاضي 

تواكب التطورات الكبيرة التي تشهدها 

فيها  بما  المجاالت  مختلف  في  البالد 

المجال التشريعي والقضائي.

الخطوات  من  عدًدا  هناك  أن  وأوضح 

العمل  مساحة  لتعزيز  الضرورية 

تدابير  عمل  منها:  ُبعد  عن  القضائي 

القضاة  عمل  استمرارية  تكفل 

باإلجراءات  اإلخالل  وعدم  والموظفين، 

القضائية المتبعة.

{  عبدالرحمن آل محمود{  عيسى السليطي{  عبدالله السعدي

تهيئة المناخ المناسب لتنفيذها والتوسع بهاالسـعــدي: تعـزيـــز إجـــراءات التقــاضــي عـن ُبعد 

أشاد عدد من القانونيين بإقرار مجلس 
الشورى لقانون السلطة القضائية 

الجديد القضائية، والذي يتواكب 
ى المجاالت،  مع تطور الدولة في شتَّ

ومتطلبات المرحلة المقبلة بما 
يتناسب مع ُخطة تطوير القضاء، ويوفر 

للقضاة البيئة المناسبة للعمل من 
النواحي المادية والمعنوية ويدعم 
استقاللية القضاء، كما يساهم في 
تنظيم بيئة العمل داخل المحاكم.

محمد أبوحجر كتب

السليطي: 
يتناسب مع 
ُخطة تطوير 

القضاء

آل محمود: يحدد 
آليات التعيين 

والترقية والندب 
للقضاة 

المخصصة بتوصيل الطلبات للمنازل

»البلدي« يناقش المواصفات 
الفــنيـــة للــدراجـــات النــاريــة

المركزي  البلدي  المجلس  عقد 

العادية  جلسته  الثالثاء  أمس 

دورته  في  واألربعين  الرابعة 

برئاسة  المجلس  بمقر  السادسة 

حمود  بن  محمد  السيد:  سعادة 

شافي آل شافي رئيس المجلس.

سعادة  رحب  الجلسة  بداية  وفي   

أعضاء  بالسادة  المجلس  رئيس 

واألمين  المركزي  البلدي  المجلس 

العام المساعد وموظفي المجلس.

ثم تال السيد األمين العام المساعد 

وبعد  المعتذرين  األعضاء  أسماء 

االجتماع  محضر  على  التصديق 

السابق،

الموضوعات  المجلس  ناقش 

المدرجة على جدول األعمال وكانت 

كالتالي:

لجنة  وتقرير  توصيات  مناقشة 

بشأن  العامة  والمرافق  الخدمات 

للدراجات  الفنية  )المواصفات 

لتوصيل  المخصصة  النارية 

الطلبات للمنازل( بناء على المقترح 

فهد  بن  علي  العضو  من  المقدم 

الشهواني – ممثل الدائرة )2(.

القانونية  اللجنة  إفادة  ومناقشة 

المجلس  الرد على توصيات  بشأن 

المجلس  عن  ممثل  )اشراك  بشأن 

البلدية(  بوزارة  المشكلة  باللجان 

المقدم  المقترح  على  بناء  والصادر 

مبارك  بن  سعيد  العضو  من 

الراشدي- ممثل الدائرة )28(.

لجنة  إفادة  مناقشة  تمت  كما 

الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد 

على توصيات المجلس بخصوص 

)توفير الخدمات البيطرية ألصحاب 

المقترح  على  بناء  والصادر  العزب( 

بن  علي  العضو  السيد  من  المقدم 

فهد الشهواني- ممثل الدائرة )2(.

حول »إعداد وكتابة التقارير في مجال حقوق الطفل«

»القطرية للعمل االجتماعي« تنظم ورشة تدريبية

التدريبية  الورشة  هذه  تنظيم  ويأتي 

في إطار تعزيز قدرة الدول وكل أصحاب 

المنظمات  ذلك  في  بما  المصلحة، 

العربية  بالمنطقة  الحكومية،  غير 

حقوق  مجال  في  بالتزاماتها  الوفاء  على 

اإلنسان، وذلك من خالل تقديم التقارير 

في  األممية  الهيئات  مختلف  إلى 

المبادئ  مع  يتماشى  وبأسلوب  اآلجال، 

التوجيهية ذات العالقة.

الورشة الدكتورة عبير  هذا، وقد قدمت 

المتحدة  األمم  مركز  مدير  الخريشة، 

حقوق  مجال  في  والتوثيق  للتدريب 

والمنطقة  آسيا  غرب  لجنوب  اإلنسان 

مسؤول  الزين  بن  وإشراق  العربية، 

في  وشارك  بالمركز،  اإلنسان  حقوق 

حيث  وموظفة،  موظفا   35 الورشة 

والمراكز  المؤسسة  موظفي  استهدفت 

إعداد  مجال  في  والعاملين  لها  التابعة 

القطرية  المؤسسة  وتسعى  التقارير، 

تقرير  إعداد  إلى  االجتماعي  للعمل 

أمام  لتقديمه  قطر  دولة  لتقرير  مواز 

إلى  تسعى  حيث  الطفل،  حقوق  لجنة 

الذين  المؤسسة  ممثلي  قدرات  رفع 

سيشاركون في إعداد التقرير.

األهداف،  من  العديد  البرنامج  وتضمن 

لحقوق  الدولي  بالنظام  التذكير  ومنها 

التوجيهية  للمبادئ  والتقديم  اإلنسان، 

التقارير،  بكتابة  والخاصة  العامة 

والتركيز على تقديم التقارير أمام لجنة 

حقوق الطفل، كما ركز البرنامج على دور 

المجتمع المدني في التفاعل مع اللجنة 

المذكورة، أما الجزء الثاني من البرنامج 

أثارتها  التي  للقضايا  تخصيصه  فتم 

بشأن  الختامية  مالحظاتها  في  اللجنة 

وألهمية  السابق،  الطرف  الدولة  تقرير 

اإلنسان  حقوق  مؤشرات  استخدام 

تركيز  مع  التقارير،  وكتابة  إعداد  في 

خاص على المؤشرات المتعلقة بحقوق 

الطفل. ومن جانبه، تقدم السيد أحمد 

التنفيذي  الرئيس  الكواري  محمد  بن 

االجتماعي  للعمل  القطرية  للمؤسسة 

بالشكر واالمتنان لمكتب األمم المتحدة 

للتدريب والتوثيق على الدعم المستمر 

السنوات  مدى  على  المؤسسة  لبرامج 

والتوعية  التدريب  مجال  في  السابقة 

المتحدة،  واألمم  اإلنسان  حقوق  بآليات 

والعالقات  المناصرة  إدارة  تنظمه  والذي 

المؤسسة  حرص  وأكد  الدولية، 

واالستفادة  الشراكات  تعزيز  على 

على  واالطالع  الدولية،  الممارسات  من 

التي  القضايا  في  التطورات  أحدث 

موضحا  المستهدفة،  الفئات  تخص 

حرص المؤسسة على التطوير والتميز 

وتمكين  الخدمات،  أفضل  تقديم  في 

منتسبيها ودمجهم في المجتمع، وتعزيز 

االجتماعية،  القضايا  رصد  في  دورها 

والذي مكنها من أن تكون الداعم والمناصر 

خالل  من  قطر،  في  االجتماعي  للقطاع 

وخلق  المؤسسية،  الشراكات  تفعيل 

ثقافة مؤسسية جديدة قوية وقادرة على 

وفاعلية،  بكفاءة  األزمات  وإدارة  مواجهة 

واكتساب  المستمر  التطور  أن  مؤكدا 

مجال  في  وتطبيقها  والمعرفة  المهارات 

العمل من أهم معايير تحقيق األهداف.

إدارة  مدير  السبيعي،  غادة  وأكدت 

في  الدولية  والعالقات  المناصرة 

االجتماعي،  للعمل  القطرية  المؤسسة 

تنمية  إلى  تسعى  المؤسسة  أن 

وقدراتهم، حيث تنظم  العاملين  مهارات 

من  عددا  السنة  هذه  خالل  المؤسسة 

الورش لمنتسبيها ولمنتسبي المراكز 

التابعة لها.

{  جانب من الورشة

الدوحة- قنا- نظمت المؤسسة القطرية للعمل 
االجتماعي، التابعة لوزارة التنمية االجتماعية 

واألسرة، بالتعاون مع مركز األمم المتحدة 
للتدريب والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان 
لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ورشة 

تدريبية حول »إعداد وكتابة التقارير في مجال 
حقوق الطفل«، وذلك وفقا للمعايير الدولية.

أقيمت بالتعاون مع مركز األمم 
لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية
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ضمن سلسلة محاضرات المدينة التعليمية

تسليط الضوء على مستقبل التنمية المستدامة

الجديدة  الحلقة  تستضيف 

المدينة  محاضرات  سلسلة  من 

قطر  لمؤسسة  التابعة  التعليمية 

إحدى الشخصيات الدولية الرائدة في 

الدولي،  والتعاون  الدبلوماسية  مجال 

وذلك لمناقشة السبل الكفيلة بإيجاد 

المطروحة  الملّحة  للتحديات  حلول 

وهكذا،  االستدامة.  صعيد  على 

محاضرات  سلسلة  علينا  ستطل 

منصة  وهي   - التعليمية  المدينة 

للجمهور  تتيح  للحوار  متمّيزة 

كوكبة  مع  والتفاعل  االنخراط 

المحليين  والخبراء  الفكر  قادة  من 

ضمن   - والدوليين  واإلقليميين 

عندما   ،2023 لعام  حلقاتها  أولى 

السابعة  الدورة  رئيس  تستضيف 

لألمم  العامة  للجمعية  والسبعين 

الذي  كوروشي،  تشابا  المتحدة، 

موضوع:  تجليات  معه  سنستكشف 

»التضامن واالستدامة والعلوم: حلول 

هذه  خالل  واعد«.  مستقبل  أجل  من 

يوم  ُتقام  التي  التفاعلية،  الحلقة 

األحد الموافق 5 مارس في مبنى 2015 

قطر(،  لمؤسسة  الرئيسي  )المقر 

دور  على  الضوء  كوروشي  سيسلط 

الطريق  تمهيد  في  العالمي  التعاون 

في  المشتركة  المسؤولية  لتحّمل 

المناخي.  التغير  تداعيات  معالجة 

مارسيلو  الدكتور  الجلسة  سيدير 

كونتستابيل، عالم اقتصاد رئيسي 

وهو  والطاقة،  للبيئة  قطر  معهد  في 

خليفة،  بن  حمد  جامعة  معاهد  أحد 

التابعة لمؤسسة قطر.

خالد السويدي:

معرض سوق واقف للعسل والتمور.. األحد
الدوحة-قنا- تنطلق يوم 

األحد المقبل فعاليات 
النسخة األولى من 

معرض سوق واقف 
للعسل والتمور، في 
ساحة األحمد بسوق 
واقف، بمشاركة 160 
شركة محلية ودولية 

مختصة في مجال العسل 
والتمور.

السويدي  سيف  خالد  السيد  وأوضح 

في  المعرض،  على  العام  المشرف 

سوق  معرض  إقامة  أن  تصريحات، 

يستمر  الذي  والتمور،  للعسل  واقف 

حتى الحادي عشر من مارس المقبل، 

في هذا الوقت يرجع ألهمية الطلب على 

شريحة  قبل  من  المنتوجين  هذين 

أنه  خصوصا  المجتمع،  في  كبيرة 

حيث  الكريم،  رمضان  شهر  قبل  يأتي 

يزيد الطلب عليهما، باإلضافة إلى توفر 

في  والتمور  العسل  من  وفيرة  كمية 

هذه الفترة لدى المنتجين.

من  يعد  المعرض  هذا  أن  إلى  ونوه 

يخص  بما  قطر  في  المعارض  أكبر 

تشارك  حيث  والتمور،  العسل  مجال 

عربية  دولة   25 من  أكثر  فعالياته  في 

مختبرا  يتضمن  كما  وأوروبية، 

وجودته،  العسل  تحليل  في  مختصا 

في  مختص  دكتور  فيه  وسيشارك 

مجال العسل.

هذا  في  الدمج  أن  إلى  السويدي  وأشار 

المعرض بين منتجات العسل والتمور 

المجتمع،  من  كبيرة  شريحة  يخدم 

والسوق القطرية على حد سواء، بتوفر 

تخص  التي  المنتوجات  من  العديد 

المصنع،  التمر  مثل  والتمور،  العسل 

ومنتجات العسل من حبوب لقاح وغذاء 

األخرى  المنتجات  من  وغيرها  ملكات، 

التي تلقى إقباال كبيرا.

على  العام  المشرف  لفت  كما 

والتمور  للعسل  واقف  سوق  معرض 

زيادة  في  المعرض  مساهمة  إلى 

المنتوجات،  بتنوع  المستهلك  وعي 

طرح  في  البائعين  ومساعدته 

منتوجاتهم، فضال عن اكتساب خبرات 

من خالل المشاركة وتطوير المنتجات 

الدول  عبر تبادل الخبرات مع شركات 

المشاركة، التي تم تقديم تسهيالت لها 

بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، 

واستيرادها  المنتوجات  يخص  بما 

لعرضها في الفعاليات.

وذكر السيد خالد سيف السويدي أن 

محلية  شركة   31 سيضم  المعرض 

مجال  في  محلي  إنتاج  مزرعة  و26 

العسل والتمور، باإلضافة إلى أكثر من 

التمور  وتنتج  تستورد  شركات  عشر 

وأوروبية،  والعسل من عدة دول عربية 

الصحة  وزارة  مع  التنسيق  إلى  منوها 

العامة، التخاذ كافة اإلجراءات الوقائية 

المشاركين  وسالمة  صحة  لضمان 

والزائرين على حد سواء.

يشهد مشاركة 

»160« شركة 

محلية ودولية 

مختصة

الدوحة           $

تنظم مؤتمرا بعنوان »احتضان اإلنصاف«

كلية أي أف جي 
تحتفل بيوم المرأة العالمي

تحت رعاية سعادة الدكتورة الشيخة 

رئيس  ثاني،  آل  فالح  بنت  عائشة 

الفالح  لمجموعة  اإلدارة  مجلس 

التعليمية القابضة، تقيم كلية أي أف 

جي مع جامعة أبردين المؤتمر السنوي 

العالمي  المرأة  الخامس بمناسبة يوم 

وذلك في 8 مارس 2022 في فندق لوريال 

وملهمة  مميزة  فعالية  باقامة  ماريدين 

تحت عنوان »احتضان اإلنصاف«.

سعادة  قالت  السياق،  هذا  وفي 

بنت  عائشة  الشيخة  الدكتورة 

اإلدارة  مجلس  رئيس  ثاني،  آل  فالح 

القابضة:  التعليمية  الفالح  لمجموعة 

السنوي  المؤتمر  باستضافة  »نفتخر 

احتفاًء  التوالي  على  الخامس  للعام 

تسليط  بهدف  العالمي  المرأة  بيوم 

النساء  تمكين  أهمية  على  الضوء 

مجتمعتنا.  في  القيمة  ومساهماتهن 

النساء عامل ضروري يؤدي  إنصاف  إن 

إلى تحقيق مجتمعات وأجيال أفضل، 

جهودنا  من  جزءًا  المؤتمر  هذا  ويعد 

قضايا  حول  التوعية  رفع  إلى  الرامية 

المرأة. ونحن على ثقة بأن المتحدثات 

من  النقاش  سيثرين  المؤتمر  في 

في  ومهمة  رئيسية  مواضع  طرح  خالل 

حياتنا«.

ويشارك في المؤتمر السنوي بنسخته 

هذا العام العديد من المتحدثات منهن 

المنظمة  بعثة  رئيس  عريقات،  إيمان 

العنود  الشيخة  للهجرة،  الدولية 

الرئيس  نائب  ثاني  آل  حمد  بنت 

لألعمال  التنفيذي  والرئيس  التنفيذي 

رائدة  أمين  آمال  للمال،  قطر  مركز  في 

الحدث  سيضم  كما  وغيرهن.   أعمال 

ممثلون  فيها  يشارك  نقاشية  جلسة 

قطر،  في  الدبلوماسية  البعثات  عن 

وأفضل  األفكار  لتبادل  منصة  لتشكل 

الممارسات التي تنشر لثقافة المساواة 

بين الجنسين. 

{  د.الشيخة عائشة بنت فالح

الدوحة          $

كتب       محمد الجعبري

بشكل شهري حسب المدة الُمستحق عنها.. »التعليم«:

صرف راتب اإلجازة لموظفي المدارس

اإلجازة  منحة  صرف  سيتم  كما 

الُمستحقين  القطريين  للموظفين 

الموظف  تقديم  على  بناًء  للمنحة، 

نظام  خالل  من  المنحة  لطلب 

تاريخ  من  اعتباًرا  )خدماتي(، 

في  عمل  يوم  آخر  وحتى   ،2023/3/1
العام األكاديمي.

جاء ذلك خالل تعليمات إدارة الموارد 

إلى  أرسلتها  التي  بالوزارة  البشرية 

أمس،  الحكومية  المدارس  جميع 

تقّدم  عدم  حال  في  أنه  على  مؤكدة 

اإلجازة  منحة  بطلب  الموظف 

صرفها  سيتم  النظام،  خالل  من 

شهر  رواتب  مع  آلًيا  للُمستحقين 

اعتماد  سيتم  حيث   ،2023 يوليو 

وصرف طلبات منحة اإلجازة الُمقدمة 

على نظام )خدماتي(، بداية من تاريخ 

مع  ميالدي  شهر  كل  من   )10 إلى   1(

راتب نفس الشهر.

الُمقدمة  الطلبات  أن  الوزارة  وبينت 

ميالدي،  شهر  كل  من   10 تاريخ  بعد 

التالي،  الشهر  راتب  مع  صرفها  يتم 

الذي  االرشادي  الدليل  وفق  وذلك 

طلب  على  التقديم  آلية  يوضح 

المنحة للقطريين بالمدارس.

العام  نهاية  إجراءات  إطار  وفي 

تستعد  مبكرًا،  تبدأ  التي  الدراسي 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة 

صرف  في  البدء  عن  لإلعالن  العالي 

موظفي  لجميع  السنوي  البيان 

معلمين  من  الحكومية  المدارس 

وإداريين، خالل شهر إبريل المقبل.

وتعزيًزا لمبدأ االستثمار في الطاقات 

التنمية  لتحقيق  التربوية  البشرية 

قطر  لرؤية  وتحقيًقا  المستدامة، 

وتطوير  تدريب  يتم   ،2030 الوطنية 

التربوي  القطاع  في  العاملين  جميع 

مستواهم  وتطوير  لتحسين 

والمعرفية،  العلمية  ومكاسبهم 

حيث يقدم مركز التدريب والتطوير 

التربوي، مجموعة متنوعة ومتكاملة 

على  ترتكز  التدريبية،  البرامج  من 

بعناية  مضبوطة  ومناهج  معايير 

بالغة.

اختصاًصا   19 البرامج  هذه  وتغطي 

المجتمع  مكونات  كل  يستهدف 

المدارس  كمديري  التربوي 

إلى  وصواًل  والمعلمين  واإلداريين 

سائقي حافالت الطالب، وهو ما يفسر 

تجاوز عدد المستفيدين من البرامج 

متدرب،  ألف   50 من  أكثر  التدريبية 

التدريبية  البرامج  تشمل  حيث 

الكوادر الوطنية والكوادر غير القطرية 

المدارس  مديري  برامج  باستثناء 

الذي يقتصر على القطريين فقط.

وال يشمل التدريب البرامج المتطلبة 

فقط،  مهنية  رخصة  على  للحصول 

حيث  العامة،  البرامج  أيضا  بل 

وإضافات  مهارات  المتدرب  يكتسب 

ملكاته  لتطوير  وعلمية  معرفية 

مجموعة  تقديم  يتم  كما  ومستواه، 

الضرورية  والتسهيالت  الحوافز  من 

التوفيق  من  ليتمكنوا  للمتدربين 

بين وظائفهم والتدريب، حيث يمكن 

فترة  خالل  مهنته  يزاول  أن  للمعلم 

التدريب.

والتعليم  التربية  وزارة  تقوم  كما 

التقدم  بفتح  العالي،  والتعليم 

للكادر  النقل  لطلبات  إلكترونيا 

التدريسي واإلداري بجميع المدارس 

المقبل  االكاديمي  للعام  الحكومية 

مارس  شهر  خالل  وذلك   ،2024 /2023
طلبات  على  الرد  يكون  على  الجاري، 

يونيو  شهر  خالل  المقدمة  النقل 

طلب  يكون  أن  على  مشددة  المقبل، 

إلى  التدريس  هيئة  أعضاء  نقل 

ونفس  الوظيفي  المسمى  نفس 

يقبل  ولن  التعليمية،  المرحلة 

تتم  أن  على  ذلك،  خالف  طلب  أي 

عملية النقل وفق الشواغر الموجودة 

بالمدارس المتاحة، وحسب الهيكل 

التنظيمي، وبما يتالءم مع الضوابط 

المعتمدة من قبل الوزارة، على أن يتم 

اإلداريين  الموظفين  طلبات  استالم 

على البريد اإللكتروني للجنة الشؤون 

SAR@edu.gov.( بالمدرسة  اإلدارية 

qa( اعتباًرا من تاريخ بدء نظام النقل 
جميع  إلغاء  سيتم  كام  اإللكتروني، 

الطلبات السابقة.

تخصيص  على  الوزارة  وستعمل 

النقل،  لعملية  للتقدم  رابطين 

للكادر  واحد  تخصيص  يتم  بحيث 

على  لإلداري،  واآلخر  التدريسي 

الطلبات  إلى  االلتفات  يتم  لن  أنه 

يمكن  كما  ورقي،  بشكل  تقدم  التي 

لمقدم الطلب إلغاء عملية النقل قبل 

اعتماد الطلب من قبل مدير المدرسة 

وتقديمه إلى اإلدارات المعنية.

طلبات المنحة تصرف من 

تاريخ »1 إلى 10« في كل شهر 

أكدت وزارة التربية 
والتعليم والتعليم 
العالي، أنها ستقوم 
بصرف راتب اإلجازة 

الدورية »البيان السنوي« 
لجميع الموظفين 

بالمدارس الحكومية، 
ومنحة اإلجازة 

)للموظفين القطريين( 
بشكل شهري حسب 

المدة الُمستحق عنها 
اإلجازة،
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تنظمه وزارة الثقافة في نسخته الثانية

»موسم الندوات«.. السبت

حمد  بن  عبدالرحمن  الشيخ  سعادة  كشف 

رؤساء  مع  لقاء  في  أمس  الثقافة  وزير  ثاني  آل 

فعاليات  عن  واإلعالميين،  الصحف  تحرير 

التي  الندوات«  »موسم  من  الثانية  النسخة 

ولمدة  المقبل  مارس  من  الرابع  في  تنطلق 

والمركز  قطر  جامعة  مع  بالتعاون  أسبوعين، 

ومكتبة  السياسات،  ودراسة  لألبحاث  العربي 

المفكرين  من  نخبة  بمشاركة  الوطنية،  قطر 

واإلعالميين  واألدباء  والشعراء  والمثقفين 

والمختصين من داخل قطر وخارجها.

االستفادة  إلى  تسعى  الوزارة  أن  سعادته  وأكد 

الذي  واإلعالمي  والفكري  الثقافي  الزخم  من 

الماضي،  العام  في  األولى  النسخة  به  حظيت 

حيث بات »موسم الندوات« منصة حّية وفضاء 

بالتفاعل  وإثرائها  الوطنية  الثقافة  إلبراز  رحبا 

مع الثقافات العالمية، فضاًل عن دوره األساسي 

وأجيال  المفكرين  بين  الحوار  تعزيز  في 

قطاعات  تهم  محورية  قضايا  حول  المثقفين 

واسعة من المجتمع.

مبادرة  هو  الندوات  موسم  أن  سعادته  وأضاف 

وقد  قطر  في  الثقافي  المشهد  ستثري  ثقافية 

امتد هذا الموسم ليشارك فيه ضيوف من خارج 

المشاركة،  دائرة  وتوسيع  األثر  لزيادة  قطر، 

تجسيدا  ستكون  الندوات  هذه  أن  إلى  منوها 

هوية  على  الحفاظ  في  الوزارة،  لرؤية  فعليا 

ثقافة  وتعزيز  والفكر،  اإلبداع  ودعم  المجتمع، 

الحوار.

مبارك  بن  غانم  الدكتور  قال  السياق  هذا  وفي 

النسخة  أن  الثقافة  وزير  مستشار  العلي 

الموسم  حققه  الذي  النجاح  بعد  تأتي  الثانية 

إقامة  على  دأبت  قد  الوزارة  أن  إلى  الفتا  األول، 

والمجتمع  المثقفين  تطلعات  تالمس  فعاليات 

التي  القضايا  حول  الحوار  وتثري  عام،  بشكل 

تثري المشهد الثقافي.

لما  العام  طوال  مستمرة  الندوات  أن  إلى  ونوه 

الوزارة،  إليه  أثر إيجابي، وهذا ما تصبو  لها من 

به  تخرج  ما  إلى  مشيرا  الثقافي،  الحراك  ودعم 

اهتمام  محل  هي  توصيات  من  الندوات  هذه 

يحقق  لما  بها  األخذ  ويجري  الوزارة،  من  كبير 

العامة. المصلحة 

ندوات   5 العام،  هذا  الندوات  موسم  ويتضمن 

قضايا  حول  والنقاش  الحوار  تعزيز  تستهدف 

فعاليته  الموسم  ويستهل  مهمة،  فكرية 

من  الرابع  السبت  يوم  كبرى  شعرية  بأمسية 

شهر مارس في قاعة الدفنة بفندق الشيراتون، 

يشارك بها الشاعران صالح آل مانعة، وعبدالله 

علوش من دولة الكويت.

الثقافي  »اإلرث  بعنوان  ندوة  الوزارة  وخصصت 

بن  حمد  الدكتور  يقدمها  العالم«  لكأس 

الدوحة للدراسات  الكواري في معهد  عبدالعزيز 

على  الندوة  ستركز  حيث  مارس،   8 بتاريخ 

العالم  كأس  في  تحققت  التي  المكتسبات 

الصورة  وعكس  للعالم،  وإرثنا  ثقافتنا  بنقل 

والمسلمين،  للعرب  المشرقة  الحقيقية 

الثقافة في تعزيز وتقوية العالقات بين  وأهمية 

الشعوب.

بها  يشارك  والتي  والحداثة«  »اإلسالم  ندوة  أما   

والدكتور  فرنسا  من  بورغجا  فرانسو  الدكتور 

عبدالرحمن حللي من سوريا، بتاريخ 12 مارس 

ستركز  قطر،  بجامعة  خلدون  ابن  قاعة  في 

اإلسالم  بين  المقاربات  من  كثير  طرح  على 

على  الضوء  يسلط  تحليلي  بواقع  والحداثة، 

مناقب اإلسالم وعظمته على مر العصور. 

»تاريخ  ندوة   2023 لعام  الموسم  يتضمن  كما 

األندلس« والتي يقدمها الدكتور نزار شقرون من 

مارس   15 بتاريخ  الالمي  بدر  واإلعالمي  تونس 

الثقافة،  وزارة  بمبنى  الحكمة  بيت  قاعة  في 

والعالقة  اإلسالمية  العمارة  »فن  ندوة  وكذلك 

المعماري  يقدمها  والتي  األخرى«  الفنون  مع 

14 مارس  عبد الواحد الوكيل فستكون بتاريخ 

الموسم  ويختتم  للدراسات،  الدوحة  بمعهد 

على  المسلمين  »تأثير  بندوة  الثانية  نسخته 

الدكتور  يقدمها  والتي  الغربيين«  حضارة 

سعيد الكملي من المغرب يوم 19 مارس.

من  الثانية  النسخة  تدعم  أن  المنتظر  ومن 

إلى  الهادفة  الثقافة  وزارة  رؤية  الندوات«  »موسم 

منّوعة  بباقة  والفكري  الثقافي  المشهد  إثراء 

الحوار  تعزز  التي  والفعاليات  األنشطة  من 

المجتمعية،  القضايا  أبرز  حول  والنقاش 

الفاعلة  الجهات  مع  شراكات  بناء  عن  فضاًل 

التواصل بين أجيال  في المجتمع، ومد جسور 

والمفكرين. المثقفين 

{ وزير الثقافة خالل اللقاء مع رؤساء تحرير الصحف

$ الدوحة

تاريخ األندلس وتأثير الحضارة 
اإلسالمية واإلرث الثقافي 

للمونديال من أبرز الندوات 

مفتي بلغاريا يشيد 
بجهود مركز بن زيد

مصطفى  السيد  أشاد  قنا-  الدوحة- 

بجهود  بلغاريا  جمهورية  مفتي  حاجي 

مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود 

الثقافي اإلسالمي في التعريف بالثقافة 

اإلسالمية.

بلغاريا  مفتي  زيارة  خالل  ذلك  جاء   

آل  زيد  بن  عبدالله  الشيخ  لمركز 

حيث  اإلسالمي،  الثقافي  محمود 

المركز  برامج  على  الزيارة  خالل  اطلع 

بعدد  يقدمها  التي  المتنوعة  وفعالياته 

على  المقيمة  للجاليات  اللغات  من 

المركز  يقدمه  ما  إلى  الفتا  قطر،  أرض 

الوسائل  في  وتطوير  دعوية،  جهود  من 

التوعوية عبر البرامج التقنية ومنصات 

تصل  والتي  االجتماعي  التواصل 

لجميع  مختلفة  وشرائح  فئات  إلى 

الجاليات في أنحاء العالم.

التعريف  على  زيارته  اشتملت  كما   

التعريفية،  والقاعة  التراثية،  بالقاعة 

االفتراضي،  الواقع  فعالية  على  واطلع 

وإعجابه،  استحسانه  القت  التي 

اإلسالم  تقديم  في  ألهميتها  مشيرا 

كما  حديثة،  بصورة  المسلمين  لغير 

اللغة  أعرب عن سعادته بتوفير دورات 

منوها  بغيرها،  للناطقين  العربية 

اللغة  لتعلم  بلغاريا  مسلمي  بحاجة 

العربية لتعلم دينهم.

دورة  المركز  اختتم  آخر،  جانب  من   

الكتاب  في  والقدر  بالقضاء  التعريف 

عبد  الداعية  قدمها  التي  والسنة، 

الناطقين  للمسلمين  مكارثي  الرحيم 

بحضور  وذلك  اإلنجليزية،  باللغة 

المحاضر  تناول  حيث  شخصا،   60
بالقضاء،  اإليمان  أهمية  عن  الحديث 

الركن  هذا  تفاصيل  وشرح  والقدر، 

حياة  في  وأهميته  اإليمان،  أركان  من 

بالفاعلية  وعالقته  المسلم،  اإلنسان 

في الحياة، وآثاره السلوكية والعملية، 

البرنامج  النسائي  القسم  أقام  كما 

األوردية  باللغة  الناطقات  للنساء  ذاته 

بحضور 34 سيدة.

البرنامج  إقامة  المركز  وواصل   

الذي  اإلندونيسية  للجالية  األسبوعي 

 165 النسائي  القسم  في  منه  استفاد 

وطالبا  أمر  ولي  و79  وطالبة،  سيدة 

بالقسم الرجالي.

خاصا  برنامجا  المركز  أقام  كما   

حضره  المسلمة،  النيبالية  بالجالية 

800 شخص في قاعة محاضرات  نحو 

التمسك  الفعالية  وتناولت  المركز، 

واالجتماع  وجل،  عز  الله  بكتاب 

القرآن،  بأمر  باالهتمام  والقيام  عليه، 

برنامجا  المركز  وقدم  وتعظيمه، 

خاصا باألئمة والدعاة الناطقين باللغة 

إمام   400 قرابة  حضره  البنغالية، 

الله  إلى  الدعوة  أهمية  وتناول  وداعية، 

تعالى والعمل ألجلها، وفق منهج وسطي 

معتدل.

تأهل »30« متسابقًا لجائزة »كتارا« لشاعر الرسول
للحي  العامة  المؤسسة  أعلنت 

الثقافي كتارا، عن تأهل 30 متسابقًا 

لجائزة  النهائية  المنافسات  لخوض 

الله  صلى  الرسول  لشاعر  كتارا 

السادسة،  دورتها  في  وسلم  عليه 

أصل  من  متنافسا،   30 وعددهم 

التي  الدورة  هذه  في  شاركوا   861
الشعُر  »تجّمَل  شعار:  تحت  تقام 

الراعي  وبمشاركة  البشر«،  بخيِر 

األوقاف  »وزارة  للجائزة  االستراتيجي 

والشريك  اإلسالمية«،  والشؤون 

اإلعالمي تليفزيون قطر. 

ومن المقرر إجراء التصفيات النهائية 

مارس   17 إلى   12 من  الفترة  خالل 

2023، من خالل ثالث مراحل  المقبل 

 15 فيها  يتنافس  األولى  للتصفيات، 

الفصيح،  الشعر  فئة  عن  مشاركا 

و15 مشاركا عن فئة الشعر النبطي 

في ثالث حلقات، أمام لجنة التحكيم 

نهاية  في  ستختار  التي  النهائية، 

كل  عن  مشاركين   5 الحلقات 

التصفيات  لمرحلة  يتأهلون  فئة 

التصفيات  وتسفر  النهائية،  نصف 

فئة،  كل  عن  فائزين   3 اختيار  عن 

وستعرض جميع مراحل التصفيات 

على شاشات تليفزيون قطر.

»الشعر  فئة  عن  الـ15  والمتأهلون 

االبجدي  الترتيب  حسب  الفصيح« 

محمد  إحسان  تحسين  أحمد  هم: 

حسن  أحمد  األردن،  من  علي، 

إبراهيم عبدالسالم، من مصر، أنس 

الدغيم، من سوريا، حيدر العبدالله، 

الخو،  الدين  صالح  السعودية،  من 

حسن  عبدالحميد  موريتانيا،  من 

محمد  عمرو  السودان،  من  عبدالله، 

عبد  فكري  مصر،  من  فودة  عبيد 

مصر،  من  متولي،  كامل  السميع 

من  حواس،  محمد  حسين  فيصل 

عبدالله  هالل  محمد  قاسم  اليمن، 

محمد  ماهر  البحرين،  من  محمد، 

سعيد الخولي، من سوريا، محروس 

رسالن، من مصر، محمد المغيرفي، 

إبراهيم  سباق  محمود  الكويت،  من 

قاسم  مصطفى  مصر،  من  أحمد، 

عباس، من سوريا.

»الشعر  فئة  عن  الـ15  والمتأهلون 

االبجدي  الترتيب  حسب  النبطي« 

الزعبي،  ابراهيم  فراج  ابراهيم  هم: 

جابر  حمد  جابر  السعودية،  من 

بندر،  جمال  الكويت،  من  الهاجري، 

ال  علي  مصلح  حشان  الكويت،  من 

السعودية، حمود خلفان  فطيح، من 

من  اليحيائي،  وهقه  بن  سعيد 

من  الغنامي،  رحيم  عمان،  سلطنة 

قويعان  نضاد  سعود  السعودية، 

عبدالله  الكويت،  من  المطيري، 

الشيباني،  سراهيد  بن  سعود  بن 

ناصر  عبدالله  السعودية،  من 

السبيعي، من الكويت، علي بن عبد 

علي  السعودية،  من  القرني،  الله 

اإلمارات،  من  المري،  بالسيقان  فرج 

لولوة  قطر،  من  المري،  مسفر  علي 

محمد  السعودية،  من  الدوسري، 

من  المري،  الزبدان  حمد  ناصر 

يحيى  بن  سالم  مهدي  ناصر  قطر، 

العازمي، من الكويت.

خالد  الدكتور  األستاذ  سعادة  وقال 

عام  مدير  السليطي  إبراهيم  بن 

الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة 

كتارا، ان جائزة كتارا لشاعر الرسول 

اكتسبت  وسلم،  عليه  الله  صلى 

سمعة عالمية، وذلك واضح من خالل 

بالد  كل  من  تأتي  التي  المشاركات 

الشعر  فئة  أن  إلى  مشيرًا  العالم، 

مشاركة  شهدت  للجائزة  النبطي 

واسعة من دول مجلس التعاون لدول 

فحسب  هذا  ليس  العربية،  الخليج 

هذه  في  المتأهلين  جميع  وإنما 

تأهل  حيث  الخليج،  من  هم  الفئة 

كويتين،  وخمسة  سعوديين،  ستة 

واثنان من قطر، باإلضافة إلى إماراتي 

وهذا  ايضًا،  واحد  وعماني  واحد، 

هذه  في  النبطي  الشعر  لرواج  يرجع 

المنطقة.

عبد  خالد  السيد  قال  جانبه  من 

على  العام  المشرف  السيد  الرحيم 

جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله 

عليه وسلم إن لجنة تحكيم الجائزة 

لتحكيم  واحدة  لجنتين،  إلى  تتفرع 

واألخرى  الفصيح،  الشعر  فئة 

لتحكيم فئة الشعر النبطي، مشيرًا 

طرح  على  ستشتمل  الجائزة  ان  إلى 

المتسابقين  على  الشعر  من  بيت 

يعرف  فيما  منواله،  على  لينسجو 

بالمجاراة في الشعر، والهدف من هذا 

الشعرية  البديهة  معرفة  هو  اإلجراء 

لجنة  يفيد  الذي  األمر  للمتسابقين، 

والنبضي  الفصيح  التحكيم بفرعيها 

في الحكم على المتنافسين. 

الجوائز  قيمة  أن  إلى  يشار 

مليون   3.8 تبلغ  للجائزة  اإلجمالية 

الشعر  فئتي  في  وذلك  قطري،  ريال 

بمعدل  النبطي،  والشعر  الفصيح 

يحصل  حيث  فئة،  لكل  جوائز   3
مليون  على  األول  المركز  صاحب 

الثاني  المركز  صاحب  وينال  ريال، 

أما  ريال،  ألف   600 بقيمة  جائزة 

فيحصد  الثالث  المركز  صاحب 

مبلغ 300 ألف ريال.

لشاعر  كتارا  جائزة  لجنة  وتقوم 

وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول 

الثالثين  القصائد  ونشر  بطباعة 

في  قصيدة   30« ديوان  في  المتأهلة 

مدح الرسول صلى الله عليه وسلم«، 

قرص  وإنتاج  تسجيل  إلى  إضافة 

للشعراء  دي(  )سي  مدمج  مضغوط 

المتأهلين في استوديوهات كتارا.

من أصل »861« في الدورة السادسة

وزير الثقافة: الوزارة تسعى لالستفادة من زخم النسخة األولى

توسيع دائرة المشاركات لمفكرين وشعراء من خارج قطر

منصة حّية للفكر وفضاء رحب إلبراز الثقافة الوطنية 

د.العلي: الندوات مستمرة طوال العام لما لها من أثر إيجابي

{ أرشيفية- الدورة الخامسة للجائزة



بن  عبدالرحمن  الشيخ  سعادة  افتتح 

والدكتور  الثقافة،  وزير  ثاني  آل  حمد 

حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة 

قطر  جامعة  معرض  أمس،  قطر، 

للكتاب في نسخته األولى تحت شعار 

بحضور  وذلك  تعلم«،  رحلُة  »الثقافة.. 

عدد من المسؤولين وممثلي دور النشر 

الكتاب  بصناعة  والمهتمين  المحلية 

وطالب الجامعة.

يقام المعرض بالتعاون المشترك بين 

وزارة الثقافة ممثلة في ملتقى الناشرين 

والموزعين القطريين، ودار نشر جامعة 

الطالب  شؤون  مبنى  مقر  في  قطر، 

 6 مدى  على  قطر  جامعة  في  الجديد 

مارس،   5 حتى  اليوم  من  ابتداء  أيام 

السادسة  حتى  صباحا  التاسعة  من 

مساء.

انطالقا  الثقافية  التظاهرة  هذه  وتأتي 

الثقافة وجامعة قطر في  وزارة  من رؤية 

والثقافي  الفكري  الموروث  على  الحفاظ 

حقل  وإثراء  القطريين  للمؤلفين 

المالئم  المناخ  توفير  إضافة  المعرفة، 

لوصول أكثر من 26 ألف طالب بجامعة 

الكتاب واالستفادة من مخزون  قطر إلى 

اهتماماته  بمختلف  الثقافي  قطر 

وتخصصاته.

معرض  من  األولى  النسخة  وتحظى 

دار   18 بمشاركة  للكتاب  قطر  جامعة 

نشر وتوزيع محلية وجهتين رسميتين 

وجامعة  الثقافة  )وزارة  مشاركتين 

قطر(، ويهدف المعرض إلى تعزيز ثقافة 

 
ٍّ

طالبي جيٍل  لبناء  والمطالعة  القراءة 

مستقبل  بناء  على  قادٍر  ومثقٍف،  قارٍئ 

أمته ومجتمعه، ويوفر المعرض للطالب 

تخصصاتهم  بمختلف  والزائرين 

وطرح  الرؤى  لتبادل  فرصة  واهتماماتهم 

األفكار.

أحمد  رياض  السيد  قال  جانبه  من 

الناشرين  ملتقى  مدير  ياسين، 

لوزارة  التابع  القطريين  والموزعين 

الوزارة تحرص على تفعيل  أن  الثقافة 

كافة  مع  االستراتيجية  الشراكات 

جامعة  أن  موضًحا  الدولة،  في  الجهات 

الحراك  في  أساسًيا  شريًكا  تعد  قطر 

الثقافي بالدولة.

وأوضح ياسين أن معرض جامعة قطر 

»الثقافة..  شعار  تحت  المقام  للكتاب 

كبيرة  بأهمية  يحظى  تعّلم«  رحلة 

الدولي  الدوحة  لمعرض  امتداًدا  كونه 

األولى  نسخته  في  يأتي  للكتاب، 

وتوزيع، مشيرا  دار نشر   18 بمشاركة 

لتناسب  بالتنوع  تتسم  الكتب  أن  إلى 

والطالب  المجتمع،  شرائح  جميع 

والعلمية  األكاديمية  الناحية  من 

والتاريخية والدينية، وكذلك األطفال.

الناشرين  ملتقى  مدير  وكشف 

الملتقى  أن  القطريين  والموزعين 

معارض  لعدة  خطة  تدشين  بصدد 

إلى  خاللها  من  الملتقى  يسعى  متنقل 

للكتاب  الوصول  وسهولة  القراءة  تعزيز 

القطريين،  المؤلفين  إصدارات  وعرض 

وتواجد دور النشر في كافة المناسبات 

والفعاليات المهمة بالدولة.

جامعة  نشر  دار  مدير  قالت  جهتها  من 

مثل  تنظيم  إن  السويدى  فاطمة  قطر 

هذا المعرض يشكل جزًءا مهما من رؤية 

يأتي  حيث  وأهدافها  ورسالتها  الجامعة 

تنظيم الحدث رغبة من الجهتين، وزارة 

التعليم  الثقافة وجامعة قطر، في دعم 

المجتمع بكل  أفراد  الثقافة بين  ونشر 

السبل المتاحة.. وأضافت أن المعرض 

على  تأكيدًا  يأتي  األولى  نسخته  في 

العمل  وضرورة  والعلم  المعرفة  أهمية 

تواجهه  ما  ظل  في  نشرهما  على 

موضحة  تحديات،  من  مجتمعاتنا 

أنه رغم تطور العلم والتكنولوجيا إال أن 

الكتاب الورقي يظل له مكانة متميزة.

قطر  جامعة  نشر  دار  أن  وأوضحت 

الستقطاب  العام  مدار  على  تسعى 

الفرص  وتوفير  والكتاب  المثقفين 

الذي  الكتاب  على  للحصول  للطالب 

المجاالت  جميع  في  عنه  يبحث 

التعليمية واألكاديمية سواء في القانون 

باإلضافة  وغيره،  والرياضيات  العلوم  أو 

إلى التركيز على ترجمة الكتب للوقوف 

على كيفية معرفة كيف يفكر اآلخرون 

وأيضا لنقل تجاربنا إلى اآلخرين.

البرامج  مدير  أبوقرجة  آمنة  وقالت 

الناشرين  بملتقى  والفعاليات 

المعرض  إن  القطريين  والموزعين 

الثقافة  لوزارة  مبادرة  إطار  في  يأتي 

باسم معرض الجامعات بهدف توطين 

الكتاب في المؤسسات التعليمية، دون 

أن يقتصر نوعية الكتاب على األكاديمي 

الروايات  أيضا  يشمل  بل  فقط 

والقصص والشعر.

ولفتت إلى أن النسخة األولى بدأت اليوم 

في جامعة قطر وأن النسخة الثانية من 

جامعات  في  ستكون  المعارض  هذه 

قطر  بمؤسسة  التعليمية  المدينة 

للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وأوضحت أبوقرجة أن المعرض يقتصر 

بهدف  المحلية  المشاركات  على 

على  للكتاب  الدوحة  لمعرض  استمرار 

للكتاب  الوصول  وتسهيل  العام  مدار 

وتحفيز  والناشرين  الموزعين  ودعم 

المؤلفين القطريين وتشجيع الشباب 

على القراءة طوال العام من خالل توفير 

دعم وحافز لهم يتجسد في تخفيضات 

تصل إلى 25 % خالل فترة المعرض.

هنوف  السيدة  قالت  جهتها  من 

سمرقند  شركة  صاحبة  البوعينين 

للتجارة وتوزيع الكتب، إن الشركة توفر 

العربية  الكتب  من  متنوعة  مجموعة 

وكتب  الروايات  إلى  إضافة  واألجنبية 

المعرض  وخالل  واليافعين،  األطفال 

طالب  احتياجات  تلبية  نستهدف 

تثري  التي  الكتب  من  بباقة  الجامعة 

ثقافتهم وتنمية معارفهم وتساعدهم في 

مجاالت دراستهم.

نسخته  في  المعرض  أهمية  وحول 

يعتبر  البوعينين:  قالت  األولى، 

الكتاب  لجلب  هامة  فرصة  المعرض 

النصائح  وتوفير  الجامعة  طلبة  إلى 

المناسب،  الكتاب  اختيار  كيفية  حول 

بين  الوصل  حلقة  بمثابة  يعتبر  كما 

وهو  الكتب،  وتوزيع  نشر  ودور  الطالب 

اإلصدارات  جديد  على  لالطالع  هام  أمر 

في مختلف المجاالت.

أبوهاشم  عبدالعزيز  السيد  وقال 

هذه  إن  تراثية،  مكتبة  صاحب  السيد 

له،  بالنسبة  جدا  مهمة  المشاركة 

المعرض في مكان مناسب  وذلك لكون 

الحريصين  الجامعة  طالب  من  وقريب 

على اقتناء الكتاب، موضًحا أن مكتبته 

متخصصة في الكتب والروايات التراثية 

التاريخية  الكتب  وتعرض  القديمة، 

والنادرة ذات القيمة والمعنى.

ويتخلل المعرض العديد من األنشطة 

إلى  باإلضافة  والورش،  والفعاليات 

والمحاضرات  الكتب،  بعض  تدشين 

مهارة  تطوير  مجال  في  التخصصية 

توفير  في  يسهم  بما  واالطالع  القراءة 

المعرض  وزائري  للطلبة  الالزم  المناخ 

الفعاليات  من  القصوى  لالستفادة 

إلى  إضافة  المعرض.  هامش  على 

طلبة  جعل  إلى  يهدف  المعرض  أن 

بالكتب  هام  إطالع  على  الجامعة 

االستفادة  يمكنهم  التي  التخصصية 

حاضرًا  األكاديمية  حياتهم  في  منها 

والمهنية مستقباًل.

من  النسخة  هذه  إلى  اإلشارة  وتجدر 

بمثابة  تعد  قطر  جامعة  معرض 

جامعية  معارض  لمبادرة  االنطالقة 

الجامعات  دور  تفعيل  إلى  تهدف  أخرى 

تنمية  في  التعليمية  والمؤسسات 

جهة،  من  الثقافية  الحركة  وتعزيز 

واالهتمام بدورها في تثقيف الطالب من 

جهٍة أخرى.
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تفقد مختلف المجاالت التدريبية

وزير البيئة يزور مخيم إدارة الكوارث
قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن 

ثاني،  آل  علي  بن  أحمد  بن  ناصر 

المناخي،  والتغير  البيئة  وزير 

التاسع،  الكوارث  إدارة  بزيارة مخيم 

القطري  األحمر  الهالل  ينظمه  الذي 

تحت  العامة  الصحة  وزارة  برعاية 

واستجابة  فعال  »تأهب  شعار 

استقباله  في  كان  حيث  أفضل«، 

السيد  من   
ٌّ

كل له  المرافق  والوفد 

المدير  العمادي  محمد  فيصل 

القطري،  األحمر  للهالل  التنفيذي 

نائب  المري  راشد  محمد  والسيد 

رئيس المخيم.

المجاالت  مختلف  سعادته  تفقد 

عدد  بين  بجولة  وقام  التدريبية، 

رأسها  وعلى  المخيم،  مرافق  من 

المتنقل  الميداني  المستشفى 

وأثنى  الطوارئ.  عمليات  وغرفة 

وما  المخيم،  إنشاء  فكرة  على 

ميدانية  تدريبات  من  يتضمنه 

اكتساب  على  المتدربين  تساعد 

شكره  عن  معربًا  حقيقية،  خبرات 

وللشركاء  القطري  االحمر  للهالل 

الداعمين.

التدريب  برنامج  الكتمال  نظرًا 

أمس،  الفرق  لجميع  الصباحي 

)األحمر  الستة  الفرق  بتلقي 

والرمادي  واألصفر  واألخضر  واألزرق 

التخصصات  لجميع  والبنفسجي( 

المخيم  أثناء  المقررة  التدريبية 

الميداني،  والتنسيق  )التقييم 

واإلصحاح،  المياه  الطارئ،  اإليواء 

العيش،  وكسب  الغذائي  األمن 

التخطيط  الطوارئ،  في  الصحة 

قامت  العمليات(،  وغرفة  للطوارئ 

سيناريو  بتنفيذ  السيناريو  لجنة 

نجم  قوي  زلزال  لكارثة  محاكاة 

عنه عدد من المصابين والضحايا، 

على  الميدانية  الفرق  لتستجيب 

الكارثة  موقع  إلى  بالتحرك  الفور 

الحاالت  وإسعاف  األوضاع،  وتقييم 

المساعدات  وتقديم  الحرجة، 

العاجلة. وبناًء على تقييم المخاطر 

في موقع الزلزال، تم نقل المصابين 

للعالج،  الميداني  المستشفى  إلى 

فيما تم استقبال باقي المتضررين 

في مخيم اإليواء، حيث قامت الفرق 

قسمين  في  والنساء  الرجال  بإيواء 

ومياه  األغذية  وتوزيع  منفصلين، 

الدعم  خدمات  وتقديم  الشرب، 

العائلية،  الروابط  وإعادة  النفسي 

وعقد مؤتمر صحفي لتوضيح كافة 

التفاصيل عبر وسائل اإلعالم.

المخيم  في  المشاركين  أحد  وقال 

خبير  وهو  المهندي،  عيد  الله  عبد 

طوارئ بيئية في وزارة البيئة والتغير 

السيناريو  لجنة  وعضو  المناخي 

في المخيم: »هذه المشاركة مفيدة 

الشخصي،  الصعيد  على  لي  جدًا 

ذوو  المدربين  أن  خاللها  والحظت 

المتطوعين  وأن  عالية،  كفاءة 

لتعلم  والحماس  القابلية  يمتلكون 

على  الكبرى  الكوارث  إدارة  كيفية 

الصعيدين اإلقليمي والدولي«.

الدوحة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

»أمان« ينظم أنشطة متعددة
والتأهيل  الحماية  مركز  يطلق 

مراكز  أحد  »أمان«  االجتماعي 

للعمل  القطرية  المؤسسة 

بدورها  تتبع  التي  االجتماعي، 

واألسرة  االجتماعية  التنمية  وزارة 

التوعوية  وأنشطته  فعالياته 

للمرأة،  العالمي  اليوم  بمناسبة 

كل  من  مارس   8 يصادف  والذي 

عام، حيث يطلق المركز مجموعة 

والتعريفية  التوعوية  الورش  من 

عن دور المركز اتجاه المرأة في كاًل 

المجتمع  وكلية  قطر  جامعة  من 

قطر وجامعة لوسيل يقدمها عددًا 

من األخصائيين بإدارتي الحماية 

باإلضافة  أمان،  بمركز  والتأهيل 

على  تعريفي  ركن  تنظيم  إلى 

هامش الورش التوعوية لتعريف 

الجمهور بدور المركز أهم الخدمات 

من  المستهدفة  للفئات  تقد  التي 

التفكك  وضحايا  واألطفال  النساء 

المعرضين  أو  العنف  من  األسري 

تحدث  المناسبة  وبهذه  لذلك.. 

الشيخ  للمركز  التنفيذي  المدير 

ثاني  آل  أحمد  بن  ناصر  الدكتور 

احتفال  يأتي  قائاًل:  الحدث  عن 

لتسليط  الحدث  بهذا  المركز 

من  المرأة  تقدمه  ما  على  الضوء 

المجاالت،  كافة  في  إنجازات 

في  المهم  دورها  على  وللتأكيد 

حرصنا  وقد  المستقبل،  بناء 

مع  متماشياً  احتفالنا  يكون  أن 

التي  المتحدة  األمم  احتفال 

المبنية  المساواة  اختارت 

اليوم  االجتماعي  النوع  على 

من أجل غٍد مستدام« ويأتي 

الفتيات  لتشجيع  هذا 

الالئي  والسيدات 

يقودن مهمة التكيف 

التغير  مع 

 ، خي لمنا ا

لتخفيف  ا و

حدته،  من 

بة  ستجا ال ا و

أجل  من  له 

بناء مستقبل 

كثر  أ

استدامة.

{ الشيخ د.ناصر بن أحمد

$

افتتحه وزير الثقافة

انطالق معرض جامعة قطر للكتاب

يشهد مشاركة »18« دار نشر ويتضمن ورشا وفعاليات يومية

تفعيل دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في تنمية الحركة الثقافية

يتيح ألكثر من »26« ألف طالب االستفادة من مخزون قطر الثقافي $الدوحة
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من »2« مارس حتى »30« إبريل.. »أشغال«:

إغالق جزئي
على شارع مدينة الكعبان

»البيئة« تحذر
من صيد طائر الفالمنجو

أعلنت هيئة األشغال العامة »أشغال« 

شارع  على  جزئي  إغالق  تنفيذ  عن 

200 متر في كال  مدينة الكعبان بطول 

االتجاهين، ما بين تقاطعه مع الطريق 

الخدمي لطريق الشمال والدّوار القائم 

مع  وبالتنسيق   .710 رقم  شارع  على 

تنفيذ  سيتم  للمرور،  العامة  اإلدارة 

لياًل  العاشرة  الساعة  من  بدًء  اإلغالق 

يوم الخميس 2 مارس حتى 30 إبريل 

2023، بهدف استكمال أعمال األسفلت 

والبنية التحتية بالمنطقة.

على  سيتعين  الفترة،  هذه  وخالل 

نحو  االنعطاف  الطريق  مستخدمي 

أو  الشمال  لطريق  الخدمي  الطريق 

 616 شارع  إلى  للوصول   710 شارع 

إلى وجهاتهم، كما هو موضح في  ومنه 

الخريطة المرفقة.

ستقوم هيئة األشغال العامة بتركيب 

اللوحات اإلرشادية لتنبيه مستخدمي 

بجميع  وتهيب  اإلغالق،  بهذا  الطريق 

بحدود  االلتزام  الطريق  مستخدمي 

اللوحات  واتباع  المسموحة  السرعة 

اإلرشادية حفاظًا على سالمتهم.

والتغير  البيئة  وزارة  تهيب 

مرتادي  بالسادة  المناخي، 

األعيرة  إطالق  بعدم  السواحل 

الفالمنجو  طائر  على  النارية 

أن  مؤكدة  باالنقراض،  المهدد 

المحظور  الطيور  من  الفالمنجو 

يقوم  من  أن  على  مشددة  صيدها، 

للمساءلة  نفسه  يعرض  بصيدها 

القانونية.

إن  لها،  بيان  في  البيئة  وزارة  وقالت 

والتغير  البيئة  وزارة  وأجهزة  فرق 

فالمنجو  طائر  على  عثرت  المناخي 

غّنام  بن  في  نارية  بأعيرة  مصاب 

عالجه  تم  وقد   ،)Purple island(

النار  إطالق  أن  إلى  مشيرة  ورعايته، 

على هذه الطيور المهددة باالنقراض 

يعتبر انتهاكا لقوانين الدولة.

البيئة  وزير  سعادة  قرار  نص  وقد 

لسنة   )15( رقم  المناخي  والتغير 

الفالمنجو  طار  أن  على   ،2022
في  صيدها  الممنوع  الطيور  من 

والجزر،  الطبيعية  المحميات 

والقرى  المدن  حدود  وداخل 

والحدائق العامة، وداخل الممتلكات 

بموافقة  إال  والمزارع  الخاصة 

أصحابها وذوي الحقوق عليها.

»خالل أول »100« يوم.. » البلدية « : 

»76« ألـــف زائـــر لـ »بيـــت البانــــدا«
كشفت وزارة البلدية 
عن استقطاب »بيت 

الباندا« ألكثر من 
»76« ألف زائر خالل 

أول »100« يوم، حيث 
يحظى زوج الباندا 

العمالق »سهيل« 
و»ثريا«، المهدى من 

جمهورية الصين 
الشعبية إلى قطر 

بمناسبة استضافتها 
لمونديال »2022« 

باهتمام المواطنين 
والمقيمين، باإلضافة 

إلى الزوار والسياح 
القادمين لزيارة قطر. 

أبرز  أحد  الباندا«  »بيت  وأصبح 

والترفيهية،  السياحية  الوجهات 

الزائرين  معظم  إليها  تجذب  التي 

من  سيما  ال  والخارج،  الداخل  من 

نفاد  حد  إلى  واألطفال،  العائالت 

أعداد التذاكر الُمخصصة للزوار، 

الدخول  تذاكر  حجز  يتم  حيث 

بشكل  الزائرين  على  للتسهيل 

تطبيق  عبر  وذلك  إلكتروني، 

»عون« الخاص بوزارة البلدية.

من  كل  على  الزائرون  ويتعرف 

في  ُولد  ذكر  باندا  وهو  »سهيل«، 

اسم  وحمل   ،2018 سبتمبر   19
يعني  والذي  جينغ«،  »جينغ 

الالمع«،  »الكريستال  بالصينية 

فيما يحمل اسمه العربي الجديد 

وهو  السماء،  في  النجم  معنى 

سماء  في  لمعانا  النجوم  أكثر 

التي  »ثريا«،  أّما  الخليج،  منطقة 

تعني مجموعة نجوم ساطعة في 

السماء، فهي باندا أنثى ُولدت في 

26 يوليو 2019، وحملت اسم »سي 
»أربعة  بالصينية  ويعني  هاي«، 

بحار«. 

»سهيل«  الباندا  من  كٌل  ويتمتع 

إذ  المميزات،  من  بعدد  و»ثريا« 

للسباحة،  »سهيل«،  حب  لوحظ 

وتسلق »ثريا« لألشجار باستمرار، 

طوال  والنوم  األكل  إلى  إضافة 

هو  الُمفضل  وطعامهما  اليوم، 

يتم  حيث  )البامبو(،  الخيزران 

البامبو  من  شحنات   »3« استيراد 

أسبوعيا لتأمين الطعام لهما، كما 

يتم توفير ما يقارب »12-14« كيلو 

من البامبو يوميا.

في  دولة  أول  هي  قطر  وأصبحت 

تصلها  األوسط  الشرق  منطقة 

 »20« رقم  والدولة  العمالقة،  الباندا 

تقتني  التي  العالم  مستوى  على 

بيت  تصميم  وتّم  الحيوان؛  هذا 

الخور  منتزه  من  كجزء  الباندا 

 »240« مساحة  على  يمتد  الذي 

لفكرة  تطبيقًا  مربع،  متر  ألف 

بحيث  البيت«،  إلى  »البيت  من 

يحاكي شكل الجبال المستوحاة 

األصلية  األرض  تضاريس  من 

في  مينشان  جبال  وهي  للباندا، 

مقاطعة سيتشوان الصينية، عند 

للبيت  الداخلي  التصميم  إعداد 

تمت ُمراعاة الحفاظ على مستوى 

ُمنفصل للزيارة من خالل مسارات 

ُمكّونة من ثالثة مستويات ُمختلفة 

على  الُمحافظة  بهدف  للُمشاهدة 

الخاصة  المعيشية  الطبيعة 

توفير  مراعاة  تمت  كما  بالباندا، 

الباندا،  لحياة  الُمناخية  الظروف 

داخل  الحرارة  درجة  تتراوح  حيث 

درجة   »21-16« بين  ما  المبنى 

حدائق  توفير  عن  فضال  مئوية 

ومناطق مرحة لها.

الداخل  من  الباندا  بيت  ويحتوي 

ُمنفصلتين،  حظيرتين  على 

بحديقة  سهيل  للباندا  حظيرة 

ثريا  للباندا  وحديقة  خارجية، 

تمت  كما  خارجية،  بحديقة 

بعدد  الحديقة  من  جزء  زراعة 

وُتقدر  البامبو،  نبات  من   »2814«

 »53« بـ  الخضراء  المساحات 

بعض  جلب  وتم  مربع،  متر  ألف 

الصين  غابات  من  األشجار 

الداخل،  من  البيت  في  وزراعتها 

هدايا  محل  وجود  إلى  باإلضافة 

وصالة  )كافيه(،  ومطعم  وجاليري 

كما  لألطفال،  وترفيهية  تعليمية 

توجد مرافق خدمية كالمصليات 

بالنساء  الخاصة  والحمامات 

فتوجد  الخارج  من  أما  والرجال، 

حديقة تحتوي على أربعة أكشاك 

وُمجهزة  الزوار  لخدمة  خارجية 

من  والتقنيات  األنظمة  بأحدث 

نظام ُمراقبة ونظام صوت وإضاءة، 

على  الحديقة  تحتوي  كما 

األشجار  من  ُمتنوعة  مجموعة 

والشجيرات الُمختلفة.

  كتب           أكرم الفرجابي

$ الدوحة

 أصبح أحد أبرز الوجهات 
السياحية والترفيهية

{ الحضور{ جانب من المؤتمر الصحفي

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء

الملتقى الهندسي الخليجي.. »7« مارس

بن  خالد  الشيخ  معالي  رعاية  تحت  قنا-  الدوحة- 

الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة 

من  الفترة  خالل  قطر  دولة  تستضيف  الداخلية،  ووزير 

الرابع  الخليجي  الهندسي  الملتقى   ،2023 مارس   9  -  7
واالستدامة«،  البيئية  »الهندسة  عنوان  تحت  والعشرين 

الخليجي  الهندسي  واالتحاد  البلدية  وزارة  تنظمه  والذي 

وجمعية المهندسين القطرية، بحضور عدد من أصحاب 

والدول  قطر  من  الشخصيات  وكبار  الوزراء  السعادة 

الخليجية والعربية.

صحفي  مؤتمر  خالل  الملتقى  استضافة  عن  اإلعالن  جاء 

القحطاني  محمد  فهد  المهندس  بحضور  أمس،  عقد 

ورئيس  العمراني  التخطيط  لشؤون  المساعد  الوكيل 

بن  خالد  والمهندس  للملتقى،  المنظمة  العليا  اللجنة 

المهندسين  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  النصر  أحمد 

للملتقى،  المنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  ونائب  القطرية 

العمراني  التخطيط  وقطاع  الوزارة  مسؤولي  من  وعدد 

بوزارة البلدية.

العالقات  إدارة  مدير  أشكناني،  فايقة  الدكتورة  وأكدت 

البلدية، على أهمية استضافة دولة قطر  العامة في وزارة 

لفعاليات الملتقى الهندسي الخليجي )للمرة الرابعة(، في 

ظل التطور والنهضة العمرانية والهندسية التي تشهدها 

وزارة  تولي  حيث  عامة،  الخليج  ودول  خاصة،  قطر  دولة 

وتطبيق  والبناء،  التشييد  بقطاع  كبيرا  اهتماما  البلدية 

التي  العالمية  والمواصفات  والمعايير  االشتراطات  أعلى 

إقامة  بأن  ونوهت  المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقق 

معالي  رعاية  تحت  العام  هذا  والعشرين  الرابع  الملتقى 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تؤكد اهتمام دولة 

قطر بهذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أكد المهندس خالد النصر أن فعاليات الملتقى 

الهندسي الخليجي بعنوان ) الهندسة البيئية واالستدامة(  

ستقام على مدى ثالثة أيام، وتتضمن عددا من الجلسات 

دولة قطر  المتحدثين من  النقاشية بمشاركة نخبة من 

26 ورقة عمل لطرحها  ودول الخليج، حيث تم اختيار عدد 

خالل األيام الثالثة، وتتناول محاور البيئة واالستدامة والمدن 

الذكية، وذلك من بين أكثر من 220 ورقة عمل تم استقبالها 

وتدقيقها من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر.

وأوضح أن الملتقى يغطي أربعة محاور مهمة، »التكنولوجيا 

المباني  وإدارة  المستدام،  البناء  ومواد  الذكية،  والمدن 

والمدن بكفاءة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير«.

العمل  رواد  تكريم  الملتقى  خالل  سيتم  أنه  وأضاف 

الهندسي على المستوى الخليجي، فمن حيث فئة األفراد 

سيتم تكريم اثنين من رواد العمل الهندسي من كل دولة 

المنظمة  الدولة  من  خمسة  تكريم  يتم  بينما  خليجية، 

االتحاد  جائزة  توزيع  سيتم  المشاريع  فئة  وفي  )قطر(، 

الهندسي الخليجي في التميز واإلبداع في المشاريع على 

الهندسي من قطر ودول الخليج،  الفائزين من رواد العمل 

التي تحقق المعايير  الهندسية  وكذلك أفضل المشاريع 

البيئية واالستدامة.

معرض  سيصاحبه  الهندسي  الملتقى  بأن  النصر  ونوه 

فيه  يشارك  واالستدامة،  البيئة  في  متخصص  هندسي 

والقطاع  الحكومية  وشبه  الحكومية  الجهات  من  عدد 

الخاص من قطر ودول الخليج، لطرح أبرز األفكار والمشاريع 

كما  واالستدامة،  البيئة  مجال  في  الهندسية  والخدمات 

25 سنة على إنشاء  سيتم خالل الملتقى االحتفال بمرور 

االتحاد الهندسي الخليجي.

الخليجي  الهندسي  الملتقى  فعاليات  أن  بالذكر  الجدير 

للجمهور  متاحة  ستكون  المصاحب  والمعرض 

وحضور  للزيارة،  الهندسي  القطاع  في  والمتخصصين 

األيام  خالل  العمل  أوراق  وعروض  النقاشية،  الجلسات 

الثالثة.

يتضمــن عـــددا مــن الجلســـات النقاشــية اخـــتــيــار »26« ورقــــــة عمــــــل لطــرحهـــا



11إعالن السنة )28( - األربعاء 9 من شعبان  1444هـ الموافق 1 مارس 2023م العدد )10040(



السنة )28( - األربعاء 9 من شعبان  1444هـ الموافق 1 مارس 2023م العدد )10040(

على هامش المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة  

»فودافون« تتسلم جائزة أسرع شبكة جوال بالعالم
فازت شركة فودافون 

قطر بجائزة أسرع شبكة 
جوال في العالم، وفًقا 

لنتائج االختبارات القائمة 
على المشتركين التي 

ُأجريت باستخدام خدمة 
»Speedtest« )اختبار 

السرعة( التي طورتها 
شركة أوكال األميركية، 

وهو ما جعلها ُترسي 
معياًرا عالمًيا جديًدا 

لسرعة شبكة الهاتف 
الجوال. 

الرائد  التصنيف  هذا  ويعكس 

التنزيل  سرعات  لمتوسط 

خالل  قطر  دولة  في  الجوال  عبر 

مؤشر  على   2022 نوفمبر  شهر 

طورته  الذي  العالمي   »Speedtest«

فودافون  استثمار  أوكال  شركة 

لتحقيق  شبكتها  في  باستمرار 

تـقــديـم  فــــي  المــتمـثـــل  هـــدفــهـا 

لعمالئها  االتصال  تجارب  أفـضـل 

في قطر.

 ،™»Speedtest« جوائز  وكشفت 

إلى  أوكال  شركة  منحتها  التي 

فبراير   5 بتاريخ  قطر  فودافون 

األسرع  هي  الشركة  أن   ،2023
في  الجوال  الهاتف  مشغلي  بين 

الربعين  خالل  العالم  أنحاء  جميع 

 .2022 الثالث والربع الرابع من عام 

لشركة  الجائزة  هذه  مت  وُقدِّ

المسرح  خشبة  على  قطر  فودافون 

بإسبانيا،  برشلونة  مدينة  في 

العالمي  المؤتمر  فعاليات  إطار  في 

لالتصاالت الجوالة 2023، الذي ُعقد 

أمس.

شركة  ل  ومثَّ الجائزة  م  تسلَّ وقد 

من  كٌل  الحفل  في  قطر  فودافون 

الرئيس  بقطر،  رامي  السيد 

والسيد  للتكنولوجيا؛  التنفيذي 

أعمال  إدارة  مدير  الحبابي،  مهدي 

وبعد  الشركة.  في  المؤسسات 

مباشرة  محادثات  ُأجريت  ذلك، 

من  الشركة  ممثال  ن  تمكَّ حيث 

األفكار حول كيفية استثمار  تبادل 

تطوير  في  باستمرار  فودافون 

وما  اإلنجاز،  هذا  لتحقيق  شبكتها 

يعنيه للشركة وعمالئها، وخططها 

للمستقبل.

 »Speedtest« جوائز  وُتمنح 

مشغلي  من  النخبة  لشركات 

متميًزا  أداًء  قدموا  الذين  الشبكات 

استثنائية.  إنترنت  وتغطية 

في  المرموق  التكريم  هذا  ويأتي 

التي  أعقاب تحليل صارم للبيانات 

ُجمعت من ماليين االختبارات التي 

خدمة  على  المستخدمون  أجراها 

»Speedtest« عبر مختلف الشبكات 

لقياس  العالم  أنحاء  جميع  في 

خالل  باإلنترنت  االتصال  سرعات 

وديسمبر  يوليو  شهري  بين  الفترة 

 .2022
تصدرت  أوكال،  تقييم  على  وبناًء 

التصنيف  قطر  فودافون  شركة 

نقطة،   238.56 بلغ  سرعة  بمعدل 

األخرى  الجوال  شبكات  لتتجاوز 

بفارٍق كبير.

للجائزة،  استالمه  أعقاب  وفي 

الرئيس  بقطر،  رامي  السيد  ق  علَّ

بشركة  للتكنولوجيا  التنفيذي 

فودافون قطر، قائاًل: »تفخر شركة 

بتكريمها  للغاية  قطر  فودافون 

في  جوال  شبكة  أسرع  بجائزة 

عالمًة  اإلنجاز  هذا  وُيمثل  العالم. 

التي  استراتيجيتنا  في  فارقًة 

تطويرها  على  وعكفنا  وضعناها 

اآلن  حققنا  وقد   ،2018 عام  منذ 

طموحنا المتمثل في توفير اتصال 

متميزة  وتغطية  باإلنترنت  فائق 

لعمالئنا«.

الجائزة  هذه  »تؤكد  وأضاف:   

قطر  لدولة  المتميزة  المكانة  على 

عالمًيا  الرائدة  الدول  من  باعتبارها 

عبر  باإلنترنت  االتصال  مجال  في 

وتبرز  وتغطيته،  الجوال  الهاتف 

أجندة  دفع  في  الدؤوبة  جهودنا 

التحول الرقمي في البالد إلى األمام، 

بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 

.»2030

الدوحة          $

حملة ترويجية لـ»القطرية«
أعلنت الخطوط الجوية القطرية اإلعالن عن حملة ترويجية 

ديبيكا  العالمية  الهندية  النجمة  مع  بالتعاون  جديدة 

الرائعة على  بادوكون؛ لتسليط الضوء على تجربة السفر 

من  رحالتها  متن  على  األولى  والدرجة  األعمال  رجال  درجة 

إلى  عالمًيا،  الرائدة  سويت  كيو  مقاعد  استعراض  خالل 

أحد  وهي  االستوائية  التحفة  أورتشارد«،  »ذا  حديقة  جانب 

أبرز عناصر توسعة مطار حمد الدولي. 

توقيع »3« مذكرات تفاهم بين شركات وطنية ووزارة الصحة المصرية

صندوق استثماري قطري ــ مصري
الدوحة- $- وكاالت -  نقلت 

وكالة بلومبرغ األميركية عن 
وزيرة التخطيط والتنمية 
االقتصادية المصرية هالة 

السعيد قولها إن مصر 
وقطر تدرسان إنشاء صندوق 

استثماري مشترك لتعزيز 
االستثمارات والتجارة بين 

البلدين.  وشهد الدكتور 
مصطفى مدبولي، رئيس 

مجلس الوزراء المصري أمس، 
مراسم توقيع 3 مذكرات 
تفاهم بين وزارة الصحة 

والسكان المصرية، وعدد من 
الشركات القطرية، وذلك في 

إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة 
مع القطاع الخاص في مجال 

تقديم خدمات الرعاية الصحية.

عن  الثالث  التفاهم  مذكرات  ووقع 

محمد  الدكتور  المصري  الجانب 

الصحة  وزير  مستشار  الطيب، 

الفنية،  والشؤون  للحوكمة  والسكان 

كل  القطرية  الشركات  جانب  وعن 

نائب  الخياط،  رامز  السيدين:  من 

رئيس مجلس إدارة شركة استثمار 

القابضة، وراشد بن على المنصوري، 

»أعمال«،  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

مصطفى،  الدين  حسام  والدكتور 

القمرا  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

القابضة.

ووفقا لمذكرات التفاهم ستعمل وزارة 

الصحة على تحديد األماكن األنسب 

فيها  االستثمار  المقرر  للمشروعات 

وادارتها من جانب الشركات القطرية، 

تبسيط  على  العمل  إلى  باإلضافة 

والتراخيص  اإلجراءات  مختلف 

الالزمة لتشغيلها وبدء النشاط بها.

أمس،  جمعه  الذي  اللقاء  وخالل 

ورابطة  قطر،  غرفة  عن  بممثلين 

القطريين دعا الدكتور  رجال األعمال 

رئيس  مدبولي  كمال  مصطفى 

مصر  جمهورية  في  الوزراء  مجلس 

العربية قطاعات األعمال في دولة قطر 

عزمه  مؤكدا  بالده،  في  لالستثمار 

المصاحب له على  الحكومي  والفريق 

دون  تحول  التي  المعوقات  كافة  رفع 

خالل  من  المشاريع  نسق  استحثاث 

اعتماد جملة من اإلصالحات والحوافز 

التي تساعد على هذا التوجه.

لمناقشة  خصص  والذي  ذلك  جاء 

القطرية  االستثمار  وفرص  تطلعات 

في مصر والرفع من نسبها.

المصري  الوزراء  رئيس  دولة  وعّبر 

عن إعجابه بما تشهده دولة قطر من 

المجاالت  مختلف  في  ونهضة  تطور 

في  حققته  الذي  الكبير  والنجاح 

العالم  كأس  بطولة  فعاليات  تنظيم 

FIFA قطر 2022.
بناء  إعادة  أن مصر ركزت على  وأكد 

موضحا  التحتية،  والبنية  الدولة 

تخفيض  في  نجحت  بالده  أن 

بالمائة   18 من  البطالة  مستويات 

الحالية  الفترة  في  بالمائة  إلى7.2 

في  كبرى  لمشاريع  إطالقها  نتيجة 

والتي  الماضية  القليلة  السنوات 

القطاع  مساهمة  تراجع  فيها  عوضت 

نتيجة  النمو  نسب  في  الخاص 

االستقرار  عدم  وحالة  المتغيرات 

ان  مؤكدا  مصر،  بها  مرت  التي 

تم  التي  التحتية  البنى  مشاريع 

ارساؤها ساهمت في خلق ديناميكية 

المالئم  اإلطار  ووفرت  اقتصادية 

لتحفيز القطاع الخاص.

 وقال الدكتور مدبولي إن مصر ماضية 

تذبذب  وظاهرة  أزمة  إلنهاء  طريق  في 

اتخاذ  تم  أنه  مبينا  الصرف،  سعر 

مع  بالتنسيق  اإلجراءات  من  العديد 

أي  يوجد  »ال  قائال:  المركزي،  البنك 

قيود قانونية في مصر تحد من خروج 

وأن  مصر،  في  مستثمر  ألي  العوائد 

الدولة المصرية ال تضع أي عائق أمام 

دخول وخروج أرباح المستثمرين«.

{  رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع اتفاقية مع شركة استثمار القابضة

{ خالل تسليم الجائزة

حماية المنافسة وراء توقف
 عمليات »كريم« في قطر

التابعة  »كريم«  شركة  أبلغت 

النقل  لخدمات   uber أوبر  لشركة 

عن  بتوقفها  عمالءها  والتوصيل 

أمس  من  بدًءا  قطر  في  العمل 

الخدمة  فإن  ذلك  ورغم  الثالثاء 

ووفقا  أمس.  كالمعتاد  استمرت 

في  لعمالئها  كريم  أرسلته  إلشعار 

أرصدة  باقي  ستحول  فإنها  قطر 

في  مستحقيها  إلى  العمالء  وباقات 

15 مارس 2023.
كال  فإن  متابعة  مصادر  وبحسب 

بالسوق  تعمالن  وكريم  أوبر  من 

رغم  منفصل  بشكل  القطري 

عام  في  كريم  على  أوبر  استحواذ 

قيمتها  بلغت  صفقة  في   2019

بشكل  ذلك  ويرجع  دوالر  مليار   3.1
استحواذ  صفقة  أن  إلى  رئيسي 

أوبر UBER على كريم careem غير 

متوافقة مع المتطلبات التنظيمية و 

قواعد لجنة حماية المنافسة ومنع 

وزارة  في  االحتكارية  الممارسات 

تخل  حيث  والصناعة،  التجارة 

وتخلق  العادلة  المنافسة  بقواعد 

بقيت  عليه  وبناء  احتكاريا،  وضعا 

في  تعمالن  وكريم  أوبر  من  كل 

السوق القطري ككيانين مستقلين 

بشكل  أنشطتهما  يمارسان 

منفصل. 

يذكر أن كال من باكستان والمغرب 

استحواذ  صفقة  نفاذ  رفضتا 

تلحق  بوصفها   كريم  على  أوبر 

هذا  في  بالمنافسة،  شديًدا  ضرًرا 

القطاع. 

{ إشعار "كريم" إلى المستخدمين في قطر

غير متوافقة مع المتطلبات التنظيمية

كتب          سعيد حبيب 

لتطوير رحلة عمالء التمويل المباشر

»قطر للتنمية« يطلق 
بوابته الرقمية الجديدة

بنك  بوابة  للتنمية  قطر  بنك  أطلق 

خطوة  في  الرقمية،  للتنمية  قطر 

الرقمي  التحول  لمبادرات  ُمكملة 

التي عمل عليها البنك في السنوات 

الماضية، سواء على مستوى خدمة 

أو  قطر،  دولة  في  الخاص  القطاع 

كمؤسسة  عمله  مستوى  على 

األعمال  رواد  تساند  مالية  تنموية 

االقتصاد  في  مساهمتهم  وتدعم 

الوطني. 

للتنمية  قطر  بنك  بوابة  وُتلبي 

الحالية  المرحلة  شروط  الرقمية 

المباشر،  التمويل  عمالء  دعم  في 

وطنية  أعمال  منظومة  توفير  عبر 

متطورة  رقمية  تحتية  بنية  ذات 

النجاح  وقادرة على توفير متطلبات 

للمستفيدين منها، مع معالجة أية 

ال  مستقبلية،  أو  حالية  تحديات 

الجديدة  الرقمية  البوابة  وأن  سيما 

المعنيين  األعمال  لرواد  تتيح 

لتسهيل  متكاملة  سلسة  تجربة 

متابعة وإدارة طلباتهم المالية. 

هشام  عبدالرحمن  السيد  وقال 

الجديدة  البوابة  إن  السويدي، 

ونجاحاته  البنك  إرث  على  تبني 

الرقمية،  عمالئه  تجربة  تطوير  في 

للتنمية  »إن بوابة بنك قطر  مؤكدًا 

السابقة  مبادراتنا  نتيجة  الرقمية 

سبق  لما  ومكملة  الصدد،  هذا  في 

استراتيجية  مساع  من  عنه  وأعلنا 

آفاق  نحو  العمالء  تجارب  لنقل 

تحديات  أية  عنهم  ترفع  جديدة، 

النجاح  بسبل  وتزودهم  سابقة، 

والتشغيلي  اإلداري  المستوى  على 

ألعمالهم«. 

مجموعة  الرقمية  البوابة  وتوفر 

المصرفية  الخدمات  من  واسعة 

فيها؛  التسجيل  بعد  للعمالء 

حسابات  جميع  استعراض  منها 

العميل في مكان واحد، واالطالع على 

التسهيالت  على  التقديم  إمكانية 

حالة  ومتابعة  المالية،  والدفعات 

والتواصل  المختلفة،  الطلبات 

إلى  العالقات،  مديري  مع  الفوري 

للحساب  الفورية  التنبيهات  جانب 

الحساب؛  في  تغييرات  أية  حول 

والتسهيالت  المعامالت  حاالت  من 

في  هذا  وكل  وموافقاتها،  المالية 

المعامالت  لتيسير  واحد  مكان 

تطبيق  توفير  عن  فضاًل  إجمااًل، 

للجوال للبوابة بخصائص محددة 

على  والموافقة  المعامالت  لمتابعة 

موظفيهم  من  الطلبات  مختلف 

التسهيالت  ومتابعة  المنصة،  في 

المالية.

الدوحة           $
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بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية

»المصرف« ينظم حملة للتبرع بالدم

الصيرفة  رائد  )المصرف(،  اإلسالمي  قطر  مصرف  نظم 

الرقمية في قطر، حملة للتبرع بالدم في مقره الرئيسي 

بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، وذلك في إطار جهوده 

المسؤولية  مبادرات  وضمن  المجتمعية  للمشاركة 

االجتماعية الخاصة به.  

االجتماعية  المسؤولية  برنامج  إطار  في  الحملة  وتأتي 

للمصرف، وتمثل جزءا من التزامه الدائم بأن يكون بنكًا 

مسؤواًل تجاه المجتمع القطري وقد شهدت الحملة إقبااًل 

كبيرًا حيث شارك موظفون من جميع إدارات المصرف.  

العزيز  عبد  مشاعل  السيد  قالت  المناسبة  وبهذه   

وضمان  االتصال  لقطاعي  العام  المدير  مساعد  الدرهم، 

الجودة: »نحن فخورون بالتعاون مرة أخرى مع مؤسسة 

حمد الطبية لتنظيم حملة التبرع بالدم والمساعدة في 

أهمية  لها  والتي  بالدم،  التبرع  لمركز  اإلمدادات  توفير 

المصرف  ويسعى  المحتاجين.  المرضى  إلنقاذ  بالغة 

باعتباره مؤسسة ملتزمة ومسؤولة تجاه المجتمع بدعم 

تعزيز  في  تساعد  أن  يمكن  التي  والمبادرات  الحمالت 

القطاع الصحي القطري«.

يرعى مؤتمر االبتكار والتطور التكنولوجي

QNB يدعم مبادرات االستدامة
دعم  في  الرائد  موقعها  من  انطالقًا   

لتعزيز  الهادفة  المبادرات  جميع 

 ،QNB مجموعة  أعلنت  االستدامة، 

إحدى أكبر المؤسسات المالية في 

رعايتها  وإفريقيا،  األوسط  الشرق 

لالبتكار  الدولي  للمؤتمر  البالتينية 

أجل  من  التكنولوجي  والتطور 

جامعة  تنظمه  الذي  االستدامة 

خالل  والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة 

الجاري،  مارس   3 إلى   1 من  الفترة 

الخبراء  من  نخبة  بمشاركة 

وصناع  واألكاديميين  الدوليين 

الحكومات  وممثلي  السياسات 

وقطاع األعمال.

جهود  إطار  في  الرعاية  هذه  وتأتي 

في  االستدامة  لتحقيق  البنك 

أحدث  ومواكبة  المجاالت  مختلف 

تماشيًا  التكنولوجية،  التطورات 

للتنمية  المتحدة  األمم  أهداف  مع 

الوطنية  قطر  ورؤية  المستدامة 

.2030

المجموعة  حرص  تعكس  كما 

هذا  في  التزاماتها  تنفيذ  على 

الستراتيجيتها  وفقًا  المجال 

ركائز  إلى  تستند  التي 

والعمليات  المستدام،  التمويل 

غير  وااللتزامات  المستدامة، 

في  ألهدافها  تحقيقًا  المصرفية، 

المالي المستدام.  األداء  ضمان 

المؤتمر  لهذا  البنك  دعم  ويأتي 

الخبرات  تبادل  بأهمية  منه  إيمانا 

والمعرفة بين الخبراء والمختصين 

من قطر والعالم في مختلف مجاالت 

تأتي  كما  المستدامة.  التنمية 

على  حرصه  منطلق  من  رعايته 

توفير بيئة قادرة على تعزيز االبتكار 

وتشجيع  التكنولوجي  والتطوير 

ألهداف  تحقيقًا  األعمال  ريادة 

التنمية المستدامة. 

لالبتكار  الدولي  المؤتمر  ويمثل 

أجل  من  التكنولوجي  والتطور 

هامة  عالمية  منصة  االستدامة 

التكنولوجية  الحلول  لمناقشة 

أهداف  لتنفيذ  المبتكرة  واألدوات 

المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم 

ومعالجة القضايا الدولية المتعلقة 

والطاقة  والبيئة  الغذائي  باألمن 

من  الرقمية  والتقنيات  واالقتصاد 

أجل مستقبل مستدام.

وُتصنف مجموعة QNB حاليًا على 

المصرفية  التجارية  العالمة  أنها 

األوسط  الشرق  في  قيمة  األعلى 

وإفريقيا.

فروعها  خالل  من  تتواجد  وهي 

 28 وشركاتها التابعة، في أكثر من 

بلدًا وثالث قارات حول العالم، حيث 

والمنتجات  الخدمات  أحدث  تقدم 

في  ويعمل  لعمالئها.  المصرفية 

28.000 موظف  المجموعة أكثر من 

تمثيلي،  ومكتب  فرع   1000 عبر 

من  واسعة  شبكة  إلى  باإلضافة 

أجهزة الصراف اآللي تزيد عن 4.800 

جهاز.
{ الرئيس التنفيذي للمصرف يتبرع بالدم

$ الدوحة

نجاح كبير للحدث األكبر من نوعه إقليميا

معرض الدوحة للمجوهرات يستقطب آالف الزوار

اختتمت فعاليات النسخة التاسعة 

للمجوهرات  الدوحة  لمعرض  عشرة 

كبير  نجاح  وسط  والساعات، 

2023 وأقيم الحدث  25 فبراير  بتاريخ 

الدوحة  بمركز  أيام  ستة  مدى  على 

بمشاركة  والمؤتمرات،  للمعارض 

محلية  تجارية  عالمة   500 من  أكثر 

وإقليمية ودولية.

نسخة  بأن  للسياحة«  »قطر  وأفادت 

شهدت  المعرض  من  العام  هذا 

استمتعوا  الذين  الزوار  آالف  توافد 

واستثنائية  حصرية  بمجموعات 

ومصممي  صانعي  أهم  من 

مشيرة  العالم،  حول  المجوهرات 

األكبر  بصفته  المعرض،  أن  إلى 

يجمع  الذي  المنطقة  في  نوعه  من 

التجارية  العالمات  بين  مباشرة 

شامال  عرضا  قدم  وعمالئها، 

من  الفاخرة  والساعات  للمجوهرات 

محلية  تجارية  عالمة   500 من  أكثر 

بمشاركة  وتميز  ودولية،  وإقليمية 

في  قطريين  مصممين   10
أحدث  لعرض  مخصصة  مساحة 

األجنحة  وبعودة  مجموعاتهم، 

ضمت  التي  والهندية  التركية 

التجارية  العالمات  من  العديد 

عبرت  التي  المخصصة  والتصاميم 

البلدين. وثقافة  على تراث 

الباكر  أكبر  السيد  سعادة  وأعرب 

والرئيس  للسياحة«،  »قطر  رئيس 

الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 

المناسبة،  بهذه  القطرية،  الجوية 

أخرى  نسخة  باختتام  فخره  عن 

ناجحة من المعرض الذي يوفر آلالف 

على  لالطالع  الفرصة  عام  كل  الزوار 

مئات القطع والمعروضات الحصرية 

خبراء  أبرز  ومقابلة  الثمينة، 

ومصممي المجوهرات والساعات في 

العالم، الفتا إلى مشاركة العديد من 

مجال  في  الرائدة  التجارية  العالمات 

لعرض  والعالم  قطر  في  المجوهرات 

أحدث مجموعاتها للزوار.

هبة  أعربت  ذاته،  السياق  وفي 

أول  تنفيذي  رئيس  نائب  التميمي 

عن   ،QNB لمجموعة  االتصاالت   –

مجموعة  رعاية  أتاحته  بما  سعادتها 

الحدث  لهذا  الوطني  قطر  بنك 

مهمة  فرصة  من  نوعه  من  الفريد 

أبرز  كإحدى  المجموعة  دور  لتأكيد 

قطر  مكانة  لتعزيز  الداعمة  الجهات 

في  رائد  وعالمي  إقليمي  كمركز 

األحداث  وتنظيم  استضافة  مجال 

األعمال،  ريادة  ثقافة  ودعم  الكبرى، 

التزام  تعكس  الرعاية  هذه  أن  مبرزة 

التنمية  جهود  بدعم   QNB مجموعة 

قائم  اقتصاد  إلى  وصوال  المستدامة، 

والتنويع،  واالبتكار  المعرفة  على 

وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، 

عالمتها  فيه  تواصل  الذي  الوقت  في 

كعنوان  هويتها  تعزيز  التجارية 

للرفاهية والفخامة.
{ معرض الدوحة للمجوهرات

$ الدوحة

الصادرات تسجل »34« مليار ريال

»24.3« مليار فائض التجارة في يناير
حقق الميزان التجاري 
السلعي للدولة والذي 

يمثل الفرق بين إجمالي 
الصادرات والواردات خالل 
شهر يناير الماضي فائضا 

مقداره 24.3 مليار ريال، 
مسجال بذلك انخفاضا 

قدره 1.6 مليار ريال أي ما 
نسبته 6.2 بالمائة على 

أساس سنوي مقارنة 
بالشهر المماثل من العام 

السابق 2022، وانخفاضا 
مقداره 3.9 مليار ريال 

تقريبا أي ما نسبته 14 
بالمائة مقارنة مع شهر 

ديسمبر 2022.

التخطيط  جهاز  بيانات  وأظهرت 

الصادرات  إجمالي  قيمة  أن  واإلحصاء 

ذات  الصادرات  تشمل  )التي  القطرية 

التصدير(  وإعادة  المحلي  المنشأ 

أي  تقريبا  ريال  مليار   34 بلغت 

بالمائة مقارنة   4.4 بانخفاض نسبته 

بشهر يناير 2022، وبانخفاض نسبته 

ديسمبر  بشهر  مقارنة  بالمائة   11.3
.2022

ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات 

الماضي،  يناير  شهر  خالل  السلعية 

9.7 مليار ريال بارتفاع  لتصل إلى نحو 

نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بشهر يناير 

بالمائة   3.7 نسبته  وانخفاض   ،2022
مقارنة بشهر ديسمبر عام 2022.

يناير  في  الصادرات  لقيمة  وبالنسبة 

العام  من  ذاته  بالشهر  قياسا  الماضي 

صادرات  قيمة  ارتفعت  فقد   ،2022
»غازات النفط والهيدروكربونات الغازية 

الطبيعي  )الغاز  تمثل  والتي  األخرى«، 

المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، 

22.1 مليار ريال  إلى نحو  إلخ..( لتصل 

وبنسبة 0.3 بالمائة، وانخفضت قيمة 

قارية  معدنية  مواد  وزيوت  نفط  »زيوت 

مليارات   5 يقارب  ما  إلى  لتصل  خام« 

وارتفعت  بالمائة،   10.4 وبنسبة  ريال 

وزيوت  نفط  »زيوت  صادرات  قيمة 

قارية  متحصل عليها من مواد معدنية 

غير خام« لتصل إلى نحو 3.2 مليار ريال 

وبنسبة 9.6 بالمائة.

المقصد  دول  صدارة  الصين  واحتلت 

خالل  قطر  دولة  لصادرات  بالنسبة 

مليار   6.3 بقيمة   2023 عام  يناير  شهر 

ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.4 بالمائة 

القطرية،  الصادرات  قيمة  إجمالي  من 

تليها الهند بقيمة 4.3 مليار ريال تقريبا 

12.6 بالمائة من إجمالي  أي ما نسبته 

الجنوبية  كوريا  ثم  الصادرات،  قيمة 

وبنسبة  تقريبا  ريال  مليار   3.6 بقيمة 

10.6 بالمائة.
نفاثة  »عنفات  مجموعة  وجاءت 

أخرى  غازية  عنفات  دافعة،  وعنفات 

الواردات  قائمة  رأس  على  وأجزاؤها« 

مليار   1 قيمتها  بلغت  حيث  السلعية 

ريال وبارتفاع نسبته 72 بالمائة، تليها 

للهاتف  كهربائية  »أجهزة  مجموعة 

السلكيين  )تلغراف(  البرق  أو  )تليفون( 

للشبكة  الناقلة  األجهزة  ذلك  في  بما 

وأجزائها« بقيمة 500 مليون ريال وارتفاع 

ومجموعة  بالمائة،   29.5 نسبته 

»سيارات وغيرها من العربات السيارة 

األشخاص«  لنقل  أساسا  المصممة 

ريال  مليون   400 قيمتها  بلغت  حيث 

تقريبا وبارتفاع نسبته 16.8 بالمائة.

وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ 

صدارة  الصين  احتلت  فقد  الرئيسية 

دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر 

مليار   1.5 بقيمة   2023 يناير  شهر  خالل 

من  بالمائة   15.8 وبنسبة  تقريبا،  ريال 

ثم  السلعية،  الواردات  قيمة  إجمالي 

 1.1 بقيمة  األميركية  المتحدة  الواليات 

بالمائة،   10.8 نسبته  ما  أي  ريال  مليار 

1 مليار ريال، أي ما  تليها إيطاليا بقيمة 

نسبته 10.1 بالمائة.

استراتيجية للتواصل اإلحصائي
األولى من نوعها بالمنطقة

واإلحصاء،  التخطيط  جهاز  نظم 

حول  عمل  ورشة  أمس 

استراتيجية التواصل اإلحصائي، 

في  ومختصين  خبراء  بمشاركة 

االتصال  مكتب  وممثلي  الجهاز، 

الحكومي، وديوان الخدمة المدنية 

ومنسقي  الحكومي،  والتطوير 

المنتجة  الحكومية  الجهات 

للبيانات اإلحصائية.

اإللمام  إلى  العمل  ورشة  وتهدف 

استراتيجية  ومفاهيم  بسياق 

ومقومات  اإلحصائي  التواصل 

أهدافها  على  والتعرف  نجاحها، 

تحقيقها،  من  المتوقعة  والنتائج 

لها،  الموضوعية  والمجاالت 

باإلضافة إلى التعرف على مختلف 

للتواصل  االستراتيجية  الخطط 

اإلحصائي.

مفصل  بشكل  الورشة  وتناولت 

اإلحصائي  التواصل  استراتيجية 

التخطيط  جهاز  أعدها  التي 

أساسيا  داعما  وتعتبر  واإلحصاء، 

للعمل اإلحصائي بالدولة، وتنفيذ 

اإلحصاء،  لتطوير  الجهاز  خطة 

يخدم  قوي  إحصائي  نظام  وبناء 

التنمية  واستراتيجيات  خطط 

الوطنية في الدولة. 

عبدالعزيز  بن  محمد  وقال 

جهاز  رئيس  مساعد  النعيمي 

بهذه  واإلحصاء،  التخطيط 

في  شهد  العالم  إن  المناسبة: 

ملحوظا  تزايدا  األخيرة  اآلونة 

طلب  في  والكيف  الكم  حيث  من 

اإلحصائية؛  والمعلومات  البيانات 

الملحوظ  للتقدم  نظرا  وذلك 

واالتصاالت  المعلومات  لتقنيات 

بطلب  التسريع  إلى  أدى  الذي 

باآلنية  تتسم  إحصائية  معلومات 

مشيرا  والموثوقية،  والشمولية 

لهذه  المستمرة  االستجابة  أن  إلى 

وكيفا،  كما  المتزايدة  الطلبات 

المطلوبة  اإلحصاءات  سيما  ال 

الخطط  رسم  متطلبات  لتلبية 

التقدم  ومتابعة  بالدولة  التنموية 

 ،2030 قطر  رؤية  لتحقيق  المحرز 

التخطيط  جهاز  من  تقتضي 

من  تمكنه  آلية  إيجاد  واإلحصاء 

بشكل  عمله  تطوير  مواصلة 

المستجدات  ومواكبة  مستدام، 

الدولة،  وخارج  داخل  الصلة  ذات 

التي  البارزة  للمكانة  نظرا  وذلك 

المنظومة  تتمتع بها دولة قطر في 

اإلقليمي  الصعيدين  على  الدولية 

الجهاز  على  تعين  ما  والدولي، 

وطنية  استراتيجية  إعداد 

تعتبر  اإلحصائي  للتواصل 

دول  مستوى  على  نوعها  من  األولى 

المنطقة.

التخطيط  جهاز  أن  وأوضح 

هذه  إعداد  عند  اعتمد،  واإلحصاء 

المعايير  على  االستراتيجية، 

والتي من  المجال،  الدولية في هذا 

أهمها مشاركة ومساهمة الفاعلين 

اإلحصائي  العمل  في  الرئيسيين 

مستخدمين  من  والمعلوماتي، 

والمعلومات  للبيانات  ومنتجين 

لبناء  وذلك  اإلحصائية، 

تبني  تضمن  حقيقية  شراكة 

االستراتيجية من قبل المعنيين، 

واالستفادة من الخبرات والتجارب، 

النهوض  أجل  من  الجهود  وتضافر 

بهذا القطاع الحيوي.

استعرضها جهاز التخطيط في ورشة عمل $ الدوحة
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انقلب على اجتماع العقبة

نتانياهو.. ال تجميد لالستيطان
تمضي  تكد  لم  األناضول-  القدس- 

اجتماع  إعالن  نشر  على  دقائق 

األردن  في  الخماسي  األمني  العقبة 

حكومة  تنصلت  حتى  األحد،  مساء 

وهو  التزامها،  أبرز  من  إسرائيل 

في  االستيطاني  البناء  تجميد 

األراضي الفلسطينية المحتلة.

رئيس  من  تصريحات  وتوالت 

ورئيس  نتانياهو  بنيامين  الوزراء 

العقبة  اجتماع  إلى  اإلسرائيلي  الوفد 

تسحيا  القومي  األمن  مستشار 

بتجميد  تعهد  أي  تنفي  هانغبي 

دون  استمراره  وتؤكد  االستيطان 

نتانياهو  تصريحات  تأجيل.  أي 

تغريدات  بعد  جاءت  وهانغبي 

في  البارزين  الوزيرين  من  ساخرة 

القومي  األمن  وزير  اليمينية  الحكومة 

الوزير  المالية  ووزير  غفير  بن  إيتمار 

بوزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش.

فيغاس  في  يحدث  »ما  نسق  وعلى 

غفير:  بن  غرد  فيغاس«،  في  يبقى 

يبقى  حدث(  )إذا  األردن  في  حدث  »ما 

في األردن«.

أما سموتريتش فغرد: »ليس لدي أي 

أو لم يتحدثوا  فكرة عما تحدثوا عنه 

هذا  عن  سمعت  األردن.  في  عنه 

وسائل  من  الضروري  غير  المؤتمر 

اإلعالم مثلكم تماما«.

شيئا  أعرف  »لكنني  واستدرك: 

للبناء  تجميد  هناك  يكون  لن  واحدا: 

المستوطنات، وال حتى  والتطوير في 

اختصاصي«،  من  هذا  واحد،،  ليوم 

وفق تعبيره، كما شدد سموتريتش 

اإلسرائيلي  »الجيش  أن  على 

مناطق  جميع  في  العمل  سيواصل 

التوراتية  )التسمية  والسامرة  يهودا 

للضفة الغربية( دون أي قيود«.

روضة أطفال

زعيم  حتى  استفزت  التغريدات  تلك 

السابق  الوزراء  رئيس  المعارضة 

يائير البيد الذي غرد: »ال يمكن لدولة 

على  رسميا  وفدا  ترسل  أن  إسرائيل 

برعاية  مؤتمر  إلى  مستوى  أعلى 

ومن  اتفاقات،  إلى  والتوصل  أميركية 

ثم يغرد وزراء كبار ضد أنفسهم. هذه 

ليست حكومة، هذه فوضى خطيرة«. 

عضوه  السابق  الكنيست  رئيس  أما 

مستقبل«  »هناك  حزب  من  الحالي 

على  ردا  فغرد  ليفي  ميكي  المعارض 

يعودوا  لم  الكبار  أن  »يبدو  غفير:  بن 

إنها  يفعلونه،  بما  األطفال  يخبرون 

ليست حكومة، إنها روضة أطفال«.

نتانياهو  غرد  قصير،  وقت  وبعد 

عكس  »على  الجدل:  حاسما 

البناء  سيستمر  التغريدات، 

وفقا  والسامرة  يهودا  في  والتنظيم 

األصلي،  والبناء  التخطيط  لجدول 

يكون  ولن  لم  تغييرات.  أي  دون 

بدقائق،  وقبلها  تجميد«.  أي  هناك 

الوفد عن كل تعهدات  تراجع رئيس 

في  بقوله،  العقبة  في  إسرائيل 

لألناضول:  منه  نسخة  وصلت  بيان 

والتغريدات  التقارير  عكس  »على 

في  تغيير  ال  األردن،  في  اللقاء  حول 

السياسة اإلسرائيلية«.

وأضاف هانغبي: »في األشهر المقبلة، 

بؤر  تسع  على  إسرائيل  ستصادق 

وحدة   9500 على  وتوافق  استيطانية 

سكنية جديدة« في الضفة الغربية.

األقصى  المسجد  إلى  ومشيرا 

واالقتحامات العسكرية لمدن وبلدات 

»ال  أنه  على  شدد  الغربية،  الضفة 

في  تغيير  أو  للبناء  تجميد  يوجد 

القدسي  الحرم  في  الراهن  الوضع 

الجيش  نشاط  على  قيود  توجد  وال 

اإلسرائيلي«.

بيان العقبة

اإلسرائيلية  الرسمية  التصريحات 

البيان  في  جاء  ما  مع  تماما  تتناقض 

ختام  في  صدر  الذي  المشترك 

رفيعة  بمشاركة  العقبة،  اجتماع 

وإسرائيل  الفلسطينية  السلطة  من 

والواليات المتحدة واألردن ومصر.

األناضول من  الذي وصل  البيان  ووفق 

»الحكومة  فإن  األميركية،  الخارجية 

الفلسطينية  والسلطة  اإلسرائيلية 

والتزامهما  استعدادهما  أكدتا 

المشترك بالعمل فورا على وضع حد 

للتدابير أحادية الجانب لمدة تتراوح 

بين ثالثة إلى ستة أشهر«.

التزام  على  »يشتمل  االستعداد  وهذ 

أي  )بناء(  مناقشة  بوقف  إسرائيل 

ألربعة  جديدة  استيطانية  وحدات 

بؤر  ألي  التصاريح  منح  ووقف  أشهر 

استيطانية لستة أشهر«.

تماسك الحكومة

فريمان،  يوناثان  الدكتور  لكن 

في  السياسية  العلوم  محاضر 

حديث  في  اعتبر  العبرية،  الجامعة 

أن  بالضرورة  ليس  أنه  لألناضول 

يكون هناك تناقضا بين التصريحات 

الرسمية اإلسرائيلية وبيان العقبة.

وقال: »نعم نتانياهو قال إنه لن يكون 

على  يعتمد  هذا  ولكن  تجميد،  هناك 

عام  وبشكل  تجميد،  لكلمة  تعريفك 

لم  اإلسرائيلية  السياسة  أن  أعتقد 

تتغير عندما يتعلق األمر بالبناء«.

»نتانياهو  بأن  اعتقاده  عن  وأعرب 

بقوله إنه ال يوجد تجميد يحاول إبقاء 

)االئتالفية( متماسكة، ولكن  الحكومة 

في  الفعلي  العمل  إلى  نظرت  ما  إذا 

الميدان فالبناء سيكون بحده األدنى 

السابقة  الحكومة  عهد  في  كان  كما 

ديسمبر/     29 وفي  تغيير«.  دون  من 

الكنيست  منح  الماضي  األول  كانون 

برئاسة  جديدة  لحكومة  الثقة 

6 أحزاب يمينية  نتانياهو تتألف من 

و»يهودت  و»شاس«  »الليكود«  هي 

و»الصهيونية  و»نوعام«  هتوراه« 

وتوصف  اليهودية«،  و»القوة  الدينية« 

في  يمينية  األكثر  بأنها»الحكومة 

تاريخ إسرائيل«، السيما على صعيد 

للشعب  المناهضة  سياساتها 

الفلسطيني.

 ال قرارات جديدة

إسرائيلي  سياسي  مصدر  قال  فيما 

االجتماع  في  إسرائيل  »ممثلي  إن 

هناك  يكون  لن  أنه  أكدوا  )العقبة( 

)شرعنة(  تنظيم  قرار  في  تغييرا 

استيطانية(  )بؤر  مستوطنات   9

يهودا  في  سكنية  وحدة   9500 وبناء 

والسامرة )الضفة الغربية(«.

طلب  اإلسرائيلي،  المصدر  وأضاف 

اتخاذ  ُيتوقع  »ال  أنه  اسمه،  ذكر  عدم 

في  االستيطان  بشأن  أخرى  قرارات 

األشهر المقبلة«.

»غير صحيح، لم يحدث هذا«.. بهذا 

شارك  فلسطيني  مسؤول  نفى  الرد 

تصريح  عبر  العقبة  اجتماع  في 

الوفد اإلسرائيلي  أن يكون  لألناضول، 

أبلغ المجتمعين بهذا األمر.

هدفان لالجتماع

بحسب  العقبة،  اجتماع  وأهمية 

اتصال  قنوات  »فتح  هو  فريمان، 

الجديدة  اإلسرائيلية  الحكومة  بين 

أنه  »أعتقد  وتابع:  والفلسطينيين«. 

لوجود  أنه  من  مخاوف  هناك  كانت 

الحكومة  في  مختلفة  يمينية  أحزاب 

على  قدرة  أقل  ستكون  إسرائيل  فإن 

الفلسطينيين  مع  المباشر  االتصال 

كما فعلت الحكومة السابقة، وأعتقد 

أن هذا هو الهدف األول من االجتماع«.

هو  فريمان،  وفق  الثاني،  والهدف 

المتحدة  الواليات  أن  حقيقة  »تعزيز 

تم  ما  وهو  الصورة،  في  )موجودة( 

وزعته  الذي  البيان  في  عنه  التعبير 

في  قال  والذي  األميركية  الخارجية 

تشكر  األطراف  جميع  إن  ختامه 

الواليات المتحدة على دورها«.

نرى  أن  يتعين  ذلك  »مع  واستدرك: 

أن  وأعتقد  األمور،  ستجري  كيف 

في  المجتمعين  أبلغت  إسرائيل 

وليس  األعمال  هو  يؤثر  ما  أن  العقبة 

أن  بمعنى  اإلسرائيلية،  األقوال 

في  يتحدثون  الذين  الكثيرين  هناك 

تفعله  ما  هو  المهم  ولكن  الحكومة، 

الحكومة فعال«.

بأن  اعتقاده  عن  أعرب  فريمان 

من  للتأكد  جاهدا  يعمل  »نتانياهو 

أن عناصر في حكومته ال يعلنون أمورا 

تشكل سياسة، بمعنى أمورا لم يتم 

إقرارها من الحكومة«.

وأردف: »هذا أمر مهم ألن نتانياهو يهتم 

بعدم خروج األمور عن السيطرة فيما 

أيضا  ولكنه  بالفلسطينيين،  يتعلق 

يهتم بمسألة بقاء حكومته«.

فلسطينية  تفسيرات  وتعددت 

العقبة،  بيان  في  ورد  لما  وإسرائيلية 

لكن مستشار األمن القومي األميركي 

االجتماع  »هذا  إن  قال  سوليفان  جيك 

يمثل نقطة بداية«.

القيام  أنه »ال يزال يتعين  وشدد على 

بالكثير من العمل على مدى األسابيع 

مستقبل  لبناء  المقبلة  واألشهر 

لإلسرائيليين  ومزدهر  مستقر 

تنفيذ  وسيكون  والفلسطينيين.. 

هذه االلتزامات حاسما«.

العقبة  اجتماع  هدف  وباألساس، 

الضفة  في  التصعيد  وقف  إلى 

القدس  فيها  بما  المحتلة  الغربية 

ينفذها  اقتحامات  جراء  الشرقية، 

الجيش اإلسرائيلي وهجمات ينشها 

العام  مطلع  ومنذ  المستوطنون. 

الجاري، ُقتل 63 فلسطينيا برصاص 

إسرائيلي في الضفة الغربية، بينهم 

نابلس  مدينة  اقتحام  خالل   11
)شمال( في 22 فبراير/   شباط الجاري.

ينفذ  االعتداءات  تلك  على  وردا 

نار،  إطالق  عمليات  فلسطينيون 

أودى  ما  المحتلة،  القدس  في  السيما 

إجماال بحياة 12 إسرائيليا.

تكرار  من  إسرائيلية  مخاوف  وثمة 

)في  رمضان  شهر  في  التوتر  تصعيد 

تمارس  ما  عادة  حيث  آذار(،  مارس/   

المصلين  على  تضييقات  إسرائيل 

الشرقية  والقدس  األقصى  في 

اقتحامات  إلى  باإلضافة  عامة، 

حماية  في  للمسجد  المستوطنين 

الشرطة اإلسرائيلية.

تقــــارب مـتســـارع
بيــن مصــر وتـركــيا

وأكد شكري على أهمية إعادة العالقات بين 

مصر وتركيا إلى مستواها السابق والمضي 

المشتركة  المصلحة  مع  يتوافق  بما  بها 

مولود  التركي  نظيره  قال  بينما  للبلدين، 

جاويش أوغلو إن تطور العالقات بين أنقرة 

وينعكس  بمصلحتهما  يصب  والقاهرة 

إيجابًا على استقرار ورخاء المنطقة.

أشهر،   3 بنحو  شكري  سامح  زيارة  قبل 

العالم  كأس  افتتاحية  خالل  وتحديدًا 

المصري  الرئيس  التقى  قطر،  دولة  في 

التركي  بالرئيس  السيسي  الفتاح  عبد 

الكارثي  الزلزال  وبعد  أردوغان.  طيب  رجب 

األخير، قام السيسي بخطوة نادرة متمثلة 

وتقديم  التركي،  بالرئيس  باالتصال 

التعازي له، ووعده بمساعدات تم تسليمها 

بعد ذلك بوقت قصير.

الوزراء  رئيس  استضاف  ذلك،  بعد 

من  مجموعة  مدبولي  مصطفى  المصري 

 15 في  القاهرة  في  األتراك  األعمال  رجال 

شباط/  فبراير 2023 لمناقشة االستثمارات 

وهو  دوالر،  مليون   500 البالغة  لها  المخطط 

عقد  نحو  منذ  نوعه  من  األول  االجتماع 

بصدد  مصر  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  أيضًا. 

التي  الشركات  من  العديد  خصخصة 

تديرها الدولة، ويمكن أن تلعب تركيا دورًا 

االستثمارات  جانب  إلى  العملية  هذه  في 

الضخمة من قبل دول الخليج.

أنقرة  نحو  األخير  حراكها  إن  القاهرة  تقول 

الزالزل  بعد  التضامن  إظهار  باب  من  هو 

بـ6  أنقرة  القاهرة  أمدت  حيث  المدمرة؛ 

ال  لكن  اإلنسانية،  المساعدات  من  قوافل 

بين  لفرصة  تحّولت  الكارثة  هذه  أن  شك 

ُيعرف  ما  ضمن  الجمود  إلذابة  الطرفين 

في  ُقدمًا  والُمضي  الزالزل«،  بـ»دبلوماسية 

إصالح العالقات فيما بينهما.

ميناء  ثم  ومن  أضنة  لمدينة  زيارته  خالل 

مرسين، قال شكري، في مؤتمر صحفي مع 

نظيره التركي: »زيارتنا لتركيا هي رسالة 

صداقة وتضامن«، وأضاف: »نؤمن أن تركيا 

ممكن..  وقت  أسرع  في  هذا  على  ستتغلب 

بذل  سنواصل  لكننا  كبيرة،  كارثة  إنها 

قصارى جهدنا للمساعدة«.

مصر  إن  أوغلو  جاويش  قال  جهته،  من 

إلى  بادرت  التي  الدول  أوائل  من  كانت 

إرسال مساعدات إنسانية إلى المتضررين 

»السفينة  وأضاف:  تركيا،  في  الزلزال  من 

من  كبيرة  كمية  جلبت  األولى  المصرية 

مساعدات  وصلتنا  وكذلك  المساعدات، 

السفينة  وصلت  واآلن  الطائرات،  عبر 

مساعدات  تحمل  التي  الثانية  المصرية 

غذائية  مواد  وتتضمن  طنًا   520 بـ  تقدر 

وألبسة ومستلزمات طبية ومواد سكنية«.

ميناء  في  للصحفيين  أوغلو  جاويش  وقال 

مرسين إن أردوغان والسيسي قد يجتمعان 

خالل  »تبادلنا  وأضاف:  قريبًا،  أخرى  مرة 

الزيارات  حول  النظر  وجهات  محادثاتنا 

نائبا  التقى  المقبلة.  الفترة  في  المتبادلة 

وزيري الخارجية مرتين من قبل، وسيكون 

وبعد  أخرى.  مرة  يجتمعا  أن  المفيد  من 

في  الرئيسان  يجتمع  أن  يمكن  محادثاتنا 

تركيا أو مصر«.

في  جديدة  صفحات  »نفتح  إننا  أوغلو  وقال 

شكري  زيارة  واصفًا  مصر«،  مع  عالقاتنا 

وأوضح  الكثير«.  وتعني  للغاية  »مهمة  بأنها 

سنتخذها  التي  »الخطوات  ناقشا  أنهما 

مصر  بين  العالقات  وتطوير  لتحسين 

الطرفين،  مصلحة  في  يصب  بما  وتركيا 

ويخدم تحقيق السالم والتنمية واالستقرار 

في منطقتنا«.

واألخوة  »الصداقة  أن  التركي  الوزير  وأكد 

تظهران في األوقات الحرجة، ومصر حكومة 

وشعبًا أظهرت بأنها صديقة وشقيقة لتركيا 

صفحات  »نفتح  وتابع:  المحنة«،  هذه  في 

الذي  واللقاء  مصر،  مع  عالقاتنا  في  جديدة 

جمع الرئيس رجب طيب أردوغان بنظيره 

الدوحة  في  السيسي  الفتاح  عبد  المصري 

الوزير  مع  لقائي  وخالل  للغاية،  مثمرًا  كان 

تناولنا  قليل،  قبل  أضنة  مطار  في  شكري 

لتعزيز  عليها  اإلقدام  الواجب  الخطوات 

عالقات البلدين«.

مؤكدًا أن »مصر بلد مهم بالنسبة لمنطقة 

وللعالم  العربي  وللعالم  المتوسط  البحر 

من  وإلفريقيا،  ولفلسطين  اإلسالمي 

قوية،  مصر  تكون  أن  جميعًا  مصلحتنا 

لتعزيز  سويًا  سنعمل  بأننا  ثقة  على  أنا 

عالقاتنا نحو األفضل«.

استراتيجي  بموقع  وتركيا  مصر  وتتمتع 

مهمة،  وبرية  مائية  نوافذ  على  يطّل  مميز 

وتتحكم  بأوروبا  آسيا  تركيا  تربط  فبينما 

البحرين  يربط  الذي  إسطنبول  بمضيق 

إفريقيا  مصر  تربط  فيما  واألبيض.  األسود 

التي  السويس  قناة  على  وتسيطر  بآسيا 

مما  واألحمر؛  األبيض  البحرين  تربط 

خطوط  على  يسيطران  البلدين  أن  يعني 

التجارة الدولية بشكل أو بآخر؛ بما يجعل 

منهما العبين ُمهيمنين على ساحة التجارة 

بينهما  تقارب  إحداث  أن  شك  وال  الدولية، 

خصيصًا في ملف ترسيم الحدود البحرية 

في شرق المتوسط سيصب في مصلحتهما 

بشكٍل كبير اقتصاديًا واستراتيجيًا.

يبدو أن التصّدع طويل األمد بين مصر 
وتركيا بات ُيظهر بوادر انحسار في اآلونة 

األخيرة، ففي زيارة هي األولى من نوعها منذ 
10 سنوات، زار وزير الخارجية المصري سامح 

شكري، يوم اإلثنين مدينة أضنة جنوبي 
تركيا، في بادرة »تضامنية« مع الشعب 

التركي عقب الزلزال الذي ضرب جنوبي البالد.



قبل ثماني سنوات، حرق مستوطنون منزاًل 

في قرية دوما، شمال شرق نابلس، أودت 

الحادثة بالعائلة؛ طفل رضيع ووالديه، 

ليبقى من بعدهم الطفل أحمد دوابشة. 

من غير الوارد أن يكون لدى الناس اتفاق 

عاّم على إدراك حقيقة الزمن حين الحديث 

عن ثماني سنوات، لكنها الحّد الفاصل 

بالنسبة ألحمد دوابشة بين سنته 

الرابعة في حينه، والثانية عشرة اآلن، 

وبهذا االعتبار، هي شيء كثير بالنسبة 

لفرد، انتقل من مهاد الطفولة السابق على 

ز إلى عتبات المراهقة التي 
ِّ

الوعي الممي

تحظى بالتمييز الكافي.

ربما لم يكن يدرك أحمد وقتها ما الذي جرى 

بالضبط، لكنه أحّس على نحو عميق، 

وبقدر مفتقر للقدرة الكافية على التعبير، 

أّنه فقد والدته، وأن تغّيرًا مظلمًا وغير 

مفهوم قد حصل، فالعالم الذي هو بيته 

وأخوه وأبوه وأمه، فجأة انقلب إلى عالم 

آخر، لكنه اليوم يدرك تمامًا ما الذي حدث، 

وَمن حرق بيته، وَمن حّطم عالمه.

قد نملك حّق المجازفة للقول إّن طفاًل في 

الرابعة، لم يكن يعرف بعد معنى تحطيم 

العالم، وألّن الوعي في مثل تلك السن 

)الرابعة( في طور تشّكله األّولي بما يحول 

دون اختالطه الكافي بالمشاعر التي ال تملك 

بدورها قاعدة من الوعي المالئم لتثبيتها، 

فإّنه ال يمكننا على نحو مناسب أن نفهم 

بدورنا كيف رأى الطفل عالمه حينها.

من جهة ما، تخاطب الجريمة الوعي. 

الناجي الوحيد من الجريمة، المستهدف 

بها بالكامل، كما بقية عائلته، يجد نفسه 

قد بات قادرًا في هذه السّن على التمييز. 

كانت نيران المستوطنين تحاول الوصول 

إلى وعيه، بالقدر نفسه الذي كانت تحرق 

فيه عالمه الكامل. وهذه واحدة من مفارقات 

التاريخ الداّلة، في هذا الصراع األكثر 

تعقيدًا ومأساة، فكّل المقوالت الصهيونية 

التأسيسية للمشروع الصهيوني، انبنت 

على خلق وعي زائف إزاء حقائق صلبة، 

وكان الرهان الصهيوني دائمًا، أن الصغار 

الذين سُيحّطم عالمهم سوف ينسون، 

ألّنهم لن يكونوا في السّن القادر بعد على 

امتالك وعي مناسب إلدراك حقيقة ما حدث.

كيف يبني الصغار في فلسطين 

ذاكرتهم، طالما كان الكبار يموتون، 

أو ُيكوى وعيهم؟! وإلى جانب ذلك ُيشّق 

في كل زاوية في األرض، وُينَفذ من كل 

ط كّل عملية 
َّ

طاقة إلى اإلدراك، وُتَحو

اقتصادية، بما ينبغي أن يكون كافيًا، ال 

لمنع بناء ذاكرة صحيحة فحسب، بل 

لهندسة هذه الذاكرة، وهندسة أصحابها 

معها، وهندسة الواقع والمجتمع والتاريخ 

وكل شيء، هندسة حملت عناوين 

كثيرة »الفلسطيني الجديد«، »السالم 

االقتصادي«، »بذور السالم«، وكّلها وجه آخر 

لمقولة »الصغار ينسون«، فكيف يبني 

صغار فلسطين هذه الذاكرة الصلبة وافرة 

الصحة واالستقامة؟!

ما يزال أحمد دوابشة صغيرًا، امتلك الوعي 

الكافي بحقيقة ما حصل، ويجول بنظره 

اآلن بين حريقين، حريق منزله قبل ثماني 

سنوات، ولم يكن بعد يمّيز الذي جرى، 

وحريق بلدة حوارة جنوبّي نابلس. أحرق 

المستوطنون عشرات المنازل والمتاجر 

والسيارات في حوارة. في اليوم التالي، يرّد 

فلسطينيون في مدن متعّددة على جريمة 

المستوطنين، واحدة من الردود جاءت 

أيضًا من أريحا، تلك المدينة التي تثبت 

أنه ال استثناء في البناء الذاتي للذاكرة 

الفلسطينية.

لكن أحمد ولم يزل في الثانية عشرة من 

عمره، في مثل عمره قبل ثماني سنوات، 

كان مراهقون يسمعون عن حرق منزله 

وعائلته، هؤالء المراهقون صاروا في 

العشرينيات اآلن. مّرة أخرى يبدو الزمن 

مخاتاًل وهازئًا، حينما نتذكر أن السنوات 

الثماني، كانت قفزة كبيرة بالنسبة لهؤالء 

الذين انتقلوا من عتبات مراهقتهم حينها 

ليحملوا اليوم عبء النضال الفلسطيني، 

في واحدة من أكثر محّطاته تعقيدًا 

وصعوبة!

ليس ثّمة حاجة إذن لذلك السؤال 

المبتذل إن كان التاريخ يعيد نفسه، 

فالطفل الفلسطيني يكتسب وعيه 

الصحيح الكامل من تجربته المباشرة، 

وال يعني ذلك في المقابل انفصال محّطات 

الفلسطينيين عن بعضها، بل يعني 

ذلك أّن التاريخ الفلسطيني قطعة واحدة، 

داخل هذه القطعة أجزاء تتكامل وتبني 

على بعضها وإن كانت ال تتشابه. ولكن 

إّما أّن الناس في زمن »السوشال ميديا« 

والتحديث المستمّر لهذه المواقع التي 

تتالعب بالوعي باستمرار، يتوّقعون 

رّدًا سريعًا ومباشرًا من الجماهير دون 

إدراك خصوصيات هذا الجزء من التاريخ 

الفلسطيني، وإّما أّنهم يتشّبثون بالرغبة 

في استنساخ أجزاء سابقة ال يمكن 

استعادتها لتطابق جزءًا مختلفًا في سماته 

وشروطه الموضوعية، ولكن التاريخ واحد، 

من حيث هو أصالة القضية وحقيقة 

الصراع وصالبة الذاكرة وتجّدد إرادة 

النضال، أّما متى يكون النضال، وما هي 

سماته الجديدة، فهذا أمر آخر!

ألّن التاريخ واحد، وألّن الوعي ينبني 

بمباشرة محطاته، وألّنه كان من محطاته؛ 

حروب غزة، وحرق عائلة دوابشة، و»هّبة 

القدس« التي جاءت بعد وقت قصير على 

حرق عائلة دوابشة، فإّن محّطة الشبان 

المناضلين اآلن، وإن اختلفت في سماتها، 

واختلف شبانها في طباعهم، هي بناء على 

تلك المحطات، وتعبير عن بناء الذاكرة 

الذي ينمو في طول تلك المحطات.

لم يعد من الصعب على المحللين السياسيين أو حتى غير 

المتخصصين توقع انهيار الحكومة اإلسرائيلية الحالية، ولكن 

الجدال اليوم يتمحور حول إمكانية دخول الكيان اإلسرائيلي 

في حرب أهلية داخلية تساهم في دفعه نحو االنهيار.

بخطًى ثابتة وتجاهٍل صريح لنظر المعارضة اإلسرائيلية 

والعديد من فئات الشعب، تتجه حكومة نتانياهو اليمينية 

إلى إقرار مشروع »اإلصالح القضائي« حيث تم تمرير المشروع 

ضمن قراءته األولى في الكنيست اإلسرائيلي.

حالة االنقسام الداخلي اإلسرائيلي حول مشروع »اإلصالح 

القضائي«، هي فريدة من نوعها ولم تشهدها إسرائيل أبدًا 

منذ عام 1948، وذلك ألن مشروع القانون يسمح للكنيست 

اإلسرائيلي بإلغاء أي قرار للمحكمة العليا في إسرائيل بأغلبية 

بسيطة. 

تشكل جهود نتانياهو هذه، خطوة أولى نحو تقويض النظام 

القضائي في إسرائيل وتهميش المحكمة العليا، وهي أعلى 

سلطة قضائية في دولة االحتالل. باإلضافة إلى كل هذا، يمنح 

مشروع القانون الحق للكنيست اإلسرائيلي بسن القوانين 

التي رفضتها المحكمة العليا، ويمنح الحكومة إمكانية تعيين 

القضاة، ويسمح كذلك للوزراء في الحكومة بإمكانية تعيين 

لوزاراتهم. القانونيين  المستشارين 

في الواقع لقد ولدت حكومة الحرب هذه نتيجة مخاض عسير 

ومفاوضات ماراثونية بين األحزاب اليمينية المتطرفة، وأغلب 

ما يجمع هذه األحزاب هو تقديم تنازالت متبادلة للحفاظ على 

هذا االئتالف قائمًا.

يأتي ما سبق خوفًا من المستقبل غير المستقر لـ»نتانياهو« 

في ظل اتهامه في قضايا فساد ورشاوى، اشترطت األحزاب 

األخرى »اليسارية والعربية وغيرها من األحزاب« أن يتنحى 

نتانياهو عن قيادة حزب الليكود للدخول في ائتالف لتشكيل 

الحكومة دون األحزاب اليمينية المتطرفة، ولكن حزب الليكود 

رفض التخلي عن نتانياهو، كما أصّر األخير على البقاء على 

رأس الحزب ليشكل الحكومة.

رأى نتانياهو في تشكيل الحكومة مع األحزاب اليمينية 

المتطرفة فرصة ال تتكرر في سبيل التخلص من قضايا 

الفساد وإغالقها بشكل نهائي من خالل إجراء تعديالت على 

المستوى القضائي يسمح له بتأجيل النظر بقضايا الفساد 

أو حتى وضعها في أدراج النسيان، وبالطبع فإّن مشروع اإلصالح 

القضائي هو الخطوة األولى نحو إغالق جميع قضايا الفساد 

الموجهة ضد نتانياهو.

 لم يكن أمرًا عجيبًا أن تتجه حكومة نتانياهو نحو استهداف 

السلطة القضائية والمحكمة العليا، فهي ُبنيت على هذا 

األساس لتقويض قضايا الفساد ضد نتانياهو.. لكن المهم 

في هذه التحركات هو تقويض مبدأ فصل السلطات وإسقاط 

وهم الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط، وإمكانية 

حدوث حرب أهلية في إسرائيل.
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تشهد الجلسة االفتتاحية 

لمؤتمر األمم المتحدة الخامس 

المعني بأقل البلدان نموا الذي 

يبدأ أعماله في الدوحة يوم 

األحد المقبل انتخاب حضرة 

صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى، حفظه الله، رئيسا 

للمؤتمر، الذي يشكل فرصة 

هامة وفريدة، تتاح مرة واحدة 

فقط كل عشر سنوات، لتعزيز 

التدابير واإلجراءات العالمية 

الملموسة دعما لجهود أقل 

البلدان نموا في تحقيق االزدهار 

والتنمية الشاملة والمستدامة، 

والستثمار الفرص الزاخرة 

للمضي قدما في المساعي 

المشتركة لكفالة عدم تخلف 

أحد عن الركب.

ويشكل هذا الحدث التاريخي 

منعطفا هاما لالستجابة 

لتطلعات أقل البلدان نموا، 

ولترجمة الوعود وااللتزامات 

إلى إجراءات عملية من جانب 

الجميع، كما تتطلع دولة قطر 

خالله العتماد إعالن الدوحة 

السياسي، أحد الوثائق 

الختامية الهامة للمؤتمر، وما 

يعكسه هذا اإلعالن من التزام 

بتنفيذ برنامج عمل الدوحة 

لصالح أقل البلدان نموا خالل 

العقد القادم، والذي يشكل 

خطوة مهمة إلى األمام خاصة في 

إطار ما ينطوي عليه من أدوات 

وتدابير طموحة وهامة إلحداث 

التغيير المنشود في مواجهة 

األعباء الهائلة التي تضعها على 

كاهلها جائحة فيروس كورونا، 

واألزمة المناخية، والتحديات 

األخرى غير المسبوقة، حيث 

يشكل برنامج عمل الدوحة 

خريطة طريق لرفع مستوى 

الطموح، ويظهر على نحو جلي 

التزام كافة الشركاء واألولوية 

الممنوحة للمسائل ذات الصلة 

بأقل البلدان نموا، ومما ال شك 

فيه أن الجهود القطرية المبذولة 

على هذا الصعيد سوف تسهم 

إسهاما فعاال في في تحقيق 

تطلعات أقل البلدان نموا، لما 

فيه خير البشرية جمعاء.

منعطف هام

بداية انهيار حكومة نتانياهو

حامد أبو العز
كاتب وباحث سياسي

ارة وأريحا 
ّ
و

ُ
ح

واجتماع العقبة

في الوقت الذي كان فيه المجتمعون في 

العقبة يخّطون الحروف األولى لما سمي 

اتفاقًا فلسطينيًا إسرائيليًا، لجهة وقف 

اإلجراءات األحادية بين الجانبين لمدة ستة 

أشهر، كانت األيادي اإلسرائيلية نفسها 

تمحو ُكل ما ُكتب وعلى لسان المسؤولين 

االسرائيليين أنفسهم، بأنه ال تغيير على 

وتيرة االستيطان وأعمال الجيش في الضفة.

أنصار بن غفير ومؤيدو الحكومة الصهيونية 

المتطرفة سارعوا لتطبيق حقد مسؤوليهم 

بصورة ممنهجة على األرض، إذ مارسوا أبشع 

االعتداءات على الفلسطينيين وبتغطية من 

الشرطة والجيش، وأحرقوا سيارات ومنازل 

الفلسطينيين في بلدة ُحّوارة، في مشهد 

ال يشي إال عن حالة الهمجية والعربدة، 

ولتأكيد أن اتفاق العقبة ال يساوي قيمة 

الحبر الذي ُكتب به في ميزان المستوطنين 

وحكومة نتانياهو.

في كل مرة ينحو فيها المشهد الفلسطيني 

لتسوياٍت أو ُهدٍن أو اتفاقاٍت سياسية، يكون 

الرد الفلسطيني حاضرًا قويًا مزلزاًل، يخّطه 

أبناء الشعب الفلسطيني بإرادتهم وانتمائهم 

وعالقتهم الفريدة بالتراب الفلسطيني، 

يوجهون رسائل النار ويعيدون الكباش 

لمربعه األول، وهو ما فعله أبناء أريحا بثالث 

عمليات إطالق نار أصابت إحداها مستوطنًا 

بجروح بالغة، ودفعت كيان االحتالل 

لالستنفار وإغالق مداخل ومخارج المدينة، 

وكذلك فعل أبناء بلدة ُحوارة التابعة 

لنابلس تلك البلدة الصغيرة بمساحتها 

وعدد سكانها، الكبيرة بأفعال شبابها 

وأطفالها، من خالل المواجهات المستمرة مع 

كيان االحتالل ومستوطنيه.

ال نعرف كيف انجّرت السلطة لمثل 

هكذا اتفاق وهي التي تدرك أن االحتالل 

لن يفي بالعهد والسيما في ظل الحكومة 

الحالية، وهي أي السلطة من رفعت الصوت 

عاليًا في الفترة السابقة في المجالس 

الدولية ومحكمة الجنايات احتجاجًا على 

الممارسات الصهيونية، واليوم تذهب لمثل 

هكذا اجتماع.. حكومة نتانياهو الحالية 

بممارساتها وعربدتها، هي تهيئ كل أسباب 

وعوامل انفجار الضفة الغربية، وقد كان 

زعيم المعارضة يائير البيد محقًا عندما قال 

إن حكومة نتانياهو تشكل خطرًا على أمن 

إسرائيل.

محمد بكر

إعالمي فلسطيني

من قريب

رأي اليوم

كيف يبني الفلسطينيون ذاكرتهم؟!

ساري عرابي
كاتب فلسطيني

التاريخ 
الفلسطيني 

قطعة واحدة 
داخلها أجزاء 

تتكامل وتبني 
على بعضها وإن 

كانت ال تتشابه
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الجيش اإلسرائيلي يواصل إغالق مدينة أريحا

إدانة جرائم المستوطنين في »حوارة«

الخارجية  وزير  مساعد  نائب  أن  وذكرت 

الفلسطينية  للشؤون  األميركي 

أمس  زار  عمرو،  هادي  اإلسرائيلية، 

يوم  حدث  الذي  حوارة  هجوم  ضحايا 

أعمق  عن  »أعرب  أنه  إلى  مشيرة  األحد، 

العشوائية  العنف  أعمال  وأدان  تعازيه، 

جانب  من  المقبولة  وغير  النطاق  واسعة 

المستوطنين«. 

للغاية  »قلق  إنه  البيان،  وفق  عمرو،  وقال 

الضفة  في  العنف  أعمال  تصاعد  من 

نرى  أن  »نريد  وأضاف:  الغربية«. 

خالل  من  ومقاضاة  كاملة  محاسبة 

الهجمات  هذه  عن  للمسؤولين  القانون، 

الذين  ألولئك  وتعويضات  الشنيعة، 

بطريقة  تضرروا  أو  ممتلكاتهم  فقدوا 

زيارته  خالل  عمرو  والتقى  أخرى«.        

بسكان  ساعة  قرابة  استمرت  التي 

ألحقها  التي  األضرار  على  واطلع  محليين 

الفلسطينية،  المستوطنون بالممتلكات 

من منازل وسيارات.

واستبق عمرو، زيارته البلدة، بلقاء أمين 

التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  سر 

الشيخ، في مدينة  الفلسطينية حسين 

رام الله )وسط(.

على  تغريدة  في  الشيخ  قال  اللقاء،  وعن 

القضايا  من  العديد  »ناقشنا  تويتر: 

االعتداءات  سيما  ال  والدولية،  اإلقليمية 

الشعب  لها  يتعرض  التي  الوحشية 

للمنازل  وحرق  قتل  من  الفلسطيني 

والمستوطنين،  االحتالل  قبل  من 

ومدن  وحوارة  نابلس  في  آخرها  كان 

»يأتي  اللقاء  أن  وذكر  الغربية«.  الضفة 

القيادة  بين  اللقاءات  لسلسلة  استمرارا 

وطالب  األميركية«.  واإلدارة  الفلسطينية 

الشيخ اإلدارة األميركية والمجتمع الدولي 

الفلسطيني  للشعب  الحماية  »توفير  بـ 

من هذه االعتداءات الوحشية«.

من  وعدد  حوارة  بلدة  شهدت  واألحد، 

مدينة  محيط  في  الفلسطينية  القرى 

قبل  من  مسبوقة  غير  هجمات  نابلس، 

عن  أسفرت  إسرائيليين،  مستوطنين 

العشرات  وإصابة  فلسطيني  مقتل 

المنازل  عشرات  وتدمير  وإحراق 

بعد  وذلك  الفلسطينية،  والسيارات 

نار  إطالق  في  اثنين  مستوطنين  مقتل 

على سيارة كانا يستقالنها قرب البلدة.

اعتقال  اإلسرائيلية  السلطات  تعلن  ولم 

الهجمات  عن  المسؤولين  المستوطنين 

في البلدات الفلسطينية، أو مالحقتهم.

المواجهات  تصاعدت   ،2023 مطلع  ومنذ 

القدس  فيها  بما  الغربية  الضفة  في 

 66 مقتل  عن  وأسفرت  الشرقية، 

عمليات  في  إسرائيليا  و12  فلسطينيا 

متفرقة.

وأعرب االتحاد األوروبي أمس، عن »القلق 

المتصاعدة  العنف  أحداث  إزاء  الشديد« 

وأدان  المحتلة،  الغربية  الضفة  في 

الهجمات ضد المدنيين.

الممثل  مكتب  أصدره  بيان  وأدان 

الخارجية  للعالقات  لالتحاد  األعلى 

والسياسة األمنية جوزيب بوريل،»عنف 

مقتل  إلى  أدى  الذي  المستوطنين 

وحرق  آخرين  مئات  وجرح  فلسطيني 

وتخريب  التجارية  والمحالت  المنازل 

يمكن  ال  بشكل  الفلسطينية  الممتلكات 

اإلسرائيلي  الجيش  وواصل  به«.  القبول 

مدينة  إغالق  التوالي  على  الثاني  لليوم 

السفر  ومنع  )شرق(  الفلسطينية  أريحا 

إلى األردن من خالل معبر »الكرامة«،.

)حكومية(،  فلسطين  صوت  إذاعة  وقالت 

يقيم  اإلسرائيلي  الجيش  إن  أمس، 

ويفرض  أريحا  مدخل  على  حواجز 

منها  الخارجين  على  مشددة  إجراءات 

والداخلين إليها.

أبو  جهاد  واألغوار  أريحا  محافظ  وذكر 

المدينة  من  الخروج  أن  لإلذاعة  العسل، 

االحتالل  حواجز  بسبب  للغاية  »صعب 

المفروضة على مداخلها األربعة«.

وأشار إلى »اصطفاف مئات السيارات في 

تغلق  التي  الحواجز  جانبي  على  طوابير 

لتفتيش  السيارات  وإخضاع  المدينة 

الجيش  فإن  اإلذاعة  ووفق  دقيق«. 

أغلق  االثنين  أمس  أول  منذ  اإلسرائيلي 

خالله  من  يسافر  الذي  الكرامة«  »معبر 

الفلسطينيون باتجاه األردن.

لسيارة  سائقا  يعمل  عيان  شاهد  وقال 

في  المغادرين  صالة  إن  عام،  نقل 

إلى  مشيرا  بالمسافرين،  تزدحم  أريحا 

بعد  الصالة  إلى  حافلتين  ركاب  إعادة 

وينطلق  المعبر.  إغالق  بسبب  مغادرتهم 

أريحا  من  الغربية  الضفة  فلسطينيو 

المتاحة  الوحيدة  العبور  نقطة  باتجاه 

لهم إلى األردن الواقع شرقي المدينة التي 

تتحكم فيها إسرائيل.

الفلسطينية،  أهالي بلدة حوارة   ووصف 

جنوبي  كم   9 بعد  على  تقع  التي 

المستوطنين  هجوم  نابلس  مدينة 

من  األكبر  بـ»الهجوم  اإلسرائيليين، 

نوعه«، الذي تمّثل بألسنة لهب أشعلوها 

منازل  على  وأتت  وصادم،  مفاجئ  بشكل 

ومحالهم  وسياراتهم  الفلسطينيين 

التجارية.

معين  حوارة،  بلدية  رئيس  وأكد 

خاصة  تصريحات  في  الضميدي، 

البلدة  له  تعرضت  ما  بوست«  لـ»عربي 

بأنه   ،2023 شباط  فبراير/    26 األحد  ليل 

من  المنطقة  شهدته  هجوم  أكبر  »يعد 

المستوطنين على بلدة فلسطينية بهذا 

أن  إلى  أشار  لكنه  سنوات«،  منذ  الشكل 

وال  أيضًا،  يومية  اعتداءات  تشهد  البلدة 

تزال.

إن  قال  الهجوم،  حصيلة  وعن 

منازل  عدة  بإحراق  قاموا  المستوطنين 

جزئي،  بشكل  وبعضها  كامل  بشكل 

المحال  من  كبير  عدد  جانب  إلى 

باإلضافة  سيارة،   35 وحرق  التجارية، 

إلى عدد من »المشاطب«، وهي محال بيع 

وإصابات  المستعملة،  السيارات  قطع 

زجاج  وتكسير  لفلسطينيين،  جسدية 

كثير من المنازل.

{  آثار الدمار الذي أحدثه المستوطنون في بلدة »حوارة«

األراضي المحتلة- وكاالت- 
طالبت وحدة الشؤون 
الفلسطينية في وزارة 

الخارجية األميركية، أمس، 
بمحاسبة المسؤولين عن 
جريمة المستوطنين في 
بلدة حوارة جنوب نابلس 

شمالي الضفة الغربية.
وقالت وحدة الشؤون 

الفلسطينية، في تغريدات 
على تويتر: » نريد أن نرى 

محاسبة كاملة ومقاضاة 
من خالل القانون، 

للمسؤولين عن هذه 
الهجمات الشنيعة، 

وتعويضات ألولئك الذين 
فقدوا ممتلكاتهم أو تضرروا 

بطريقة أخرى«.

روسيا تشن هجمات قوية وتحاول محاصرة المدينة األوكرانية

الوضع حول »باخموت« يزداد تعقيدًا
أكد  أ.ف.ب-  )أوكرانيا(-  كييف 

الوضع  أن  أمس  األوكراني  الجيش 

جبهة  باخموت،  حول  جًدا«  »متوتر 

أوكرانيا  شرق  في  الساخنة  القتال 

حيث سجلت القوات الروسية تقدًما في 

محاصرة  اآلن  وتحاول  األخيرة  األسابيع 

هذه المدينة. 

بشأن  الخبراء  اختالف  من  الرغم  على 

قيمتها االستراتيجية، تكتسي باخموت 

السيطرة  أجل  من  كبيرة  أهمية 

الصناعية.  دونباس  منطقة  على 

فولوديمير  األوكراني  الرئيس  وكان 

في  الجبهة  تفقد  الذي  زيلينسكي 

بالدفاع  أقسم  ديسمبر،  األول/   كانون 

»ألطول  المحصنة  المدينة  هذه  عن 

فترة ممكنة«. 

ونقل مركز االعالم الرسمي للجيش عن 

ألكسندر  األوكرانية  البرية  القوات  قائد 

محيط  في  »الوضع  إن  قوله  سيرسكي 

العدو  أرسل  جًدا.  متوتر  باخموت 

)مجموعة(  في  جهوزية  األكثر  الوحدات 

قواتنا  دفاعات  خرق  تحاول  التي  فاغنر 

المدينة«. ومحاصرة 

بريغوجين  يفغيني  فاغنر  قائد  أعلن 

في األسابيع األخيرة السيطرة على عدد 

وال  بباخموت،  المحيطة  البلدات  من 

سيما في شمالها. سقطت سوليدار في 

غورا  كراسنا  ثم  الثاني/  يناير،  كانون 

ياغيدني  قرية  ثم  فبراير،  شباط/   في 

التي تقع على أبواب المدينة السبت. 

قطع  البطيء،  التقدم  هذا  خالل  من 

التي  األربعة  الطرق  من  ثالثة  الروس 

اإلمدادات  بإدخال  لألوكرانيين  تسمح 

سوى  متاًحا  يتبق  ولم  باخموت  إلى 

باتجاه  الغرب،  إلى  المؤدي  الطريق 

الروس  يحاول  الذي  يار  تشاسيف 

التقدم نحوه من الجنوب.

مدينة  من  كبيرا  جزًءا  الحرب  دمرت 

 70 باخموت التي كان عدد سكانها يبلغ 

ألف نسمة، بسبب القتال الذي تسبب 

في خسائر فادحة في كال الجانبين. 

بافلو  دونيتسك  منطقة  حاكم  وقال 

فبراير  شباط/   منتصف  في  كيريلينكو 

 140 5000 مدني، بينهم نحو  إن أقل من 

طفاًل، ما زالوا في المدينة على الرغم من 

الخطر. 

فولوديمير  األوكراني  الرئيس  أقّر 

الوضع  بأّن  اإلثنين  مساء  زيلينسكي 

بالنسبة  »يزداد تعقيدًا«  حول باخموت 

يتحدثون  الذين  األوكرانيين  للجنود 

بالحرب  تذكر  دمار  مشاهد  عن 

األركان  هيئة  وأفادت  األولى،  العالمية 

اندالع  عن  أمس  األوكرانية  العامة 

الجبهة  من  أخرى  نقاط  على  القتال 

الشرقي،  الشمال  في  كوبيانسك  في 

معقل  من  بالقرب  أفدييفكا  وفي 

مدينة  وفي  دونيتسك  في  االنفصاليين 

استعادتها  تمت  التي  الشرقية  ليمان 

من الروس في أيلول/  سبتمبر. 

كييف  إن  الروسية  الدفاع  وزارة  وقالت 

تحتية  بنى  مواقع  »مهاجمة  حاولت 

مدنية في منطقة كراسنودار وجمهورية 

تم  إنه  قالت  رتين« 
َّ

بمسي أديغيا 

تحييدهما.

من  أيام  بعد  االشتباكات  هذه  تجري 

الثاني  عامها  أوكرانيا  في  الحرب  دخول 

من  لسلسلة  روسيا  تخضع  وفيما 

الغربية. العقوبات  {  هجمات روسية متواصلة على »باخموت«

أكثر من »50« ألف قتيل جراء  زلزال تركيا وسوريا
بيروت- أ.ف.ب- تجاوز عدد القتلى جراء الزلزال المدمر 

الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة عتبة خمسين ألفًا، بعد 

ارتفاع إجمالي القتلى في سوريا بناء على مطابقة وكالة 

فرانس برس احصاءات وّثقتها جهات عدة. 

وبلغ عدد القتلى في سوريا وحدها 5951 شخصًا، في 

حصيلة شبه نهائية، في وقت أحصت الهيئة العامة التركية 

إلدارة الكوارث »آفاد« مقتل 44.374 شخصًا، ما يرفع حصيلة 

البلدين إلى 50.325 شخصًا.

وكانت حصيلة غير نهائية في سوريا أفادت عن أكثر من 

3600 قتيل.
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، زيارة إلى 

قضاء أفشين بوالية قهرمان مرعش، للقاء المتضررين من 

الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البالد فجر السادس من 

فبراير/  شباط الجاري.

وفي كلمة له خالل الزيارة، قال أردوغان إن حكومته ستمنح 

15 ألف ليرة تركية )الدوالر الواحد يعادل 18.85 ليرة( 
للمتضررين الراغبين في نقل مسكنهم إلى مكان آخر.

وتابع : »قمنا بتوزيع الخيم لكافة المتضررين من الزلزال 

سواء في مراكز المدن أو في األرياف، واآلن ننتقل إلى المرحلة 

التالية وهي تجهيز منازل مسبقة الصنع بأسرع ما يمكن«.

وأردف: »لم يبق أي مشكلة بخصوص المواد الغذائية ومياه 

الشرب والتيار الكهربائي، لقد وفرنا كل هذه المستلزمات 

بأسرع ما يمكن«.
{   أردوغان يزور قضاء أفشين بوالية قهرمان مرعش

لحل األزمة في ليبيا

قــبــائـــل »الطـــوارق«
تــدعم مـــبـادرة باتيــلي

أعلنت  األناضول-  الله-  عبد  وليد 

أمس،  ليبيا،  في  الطوارق  قبائل 

األممي  المبعوث  لمبادرة  دعمها 

الخاص عبد الله باتيلي، داعين إلى 

تمثيلهم في أي لجان سياسية لحل 

األزمة في البالد.

رؤساء  أصدره  بيان  في  ذلك  جاء 

وأعضاء  االجتماعية  المجالس 

للدولة  واألعلى  النواب  بمجلسي 

ليبيا  طوارق  لقبائل  المنتمين 

الكبرى  الصحراء  في  المنتشرة 

بليبيا والجزائر ومالي والنيجر.

بالجنوب  الطوارق  مناطق  في  وتقع 

الليبي حقول نفطية كبيرة كحقل 

في  زالف  وحقل  أوباري  في  الشرارة 

منطقة العوينات.

»دعمهم  على  ليبيا  طوارق  وأكد 

لألمين  الخاص  المبعوث  لمبادرة 

ليبيا  إلى  المتحدة  لألمم  العام 

عبدالله باتيلي وتأييدهم لها في كل 

ما من شأنه إخراج البالد من الوضع 

القائم«.

واالثنين، أعلن باتيلي في إحاطة أمام 

»إنشاء  عزمه  الدولي  األمن  مجلس 

في  المستوى  رفيعة  توجيه  لجنة 

ليبيا للتوافق حول تأمين االنتخابات 

لجميع  شرف  ميثاق  واعتماد 

الطوارق:  بيان  وقال  المرشحين«. 

سياسية  أجسام  بأية  نعترف  »ال 

فيها  بما  تنفيذية  أو  تشريعية  أو 

لجان الحوار السياسي ال نكون فيها 

من  نابعا  حقيقيا  تمثيال  ممثلين 

إرادة حرة لمجتمعنا المحلي«.

الكفاية  فيه  بما  »صبرنا  وتابع: 

اإلقصاء  سياسات  إلنهاء  األوان  وآن 

أبناء  على  الواقع  والظلم  والتهميش 

في  الشروع  من  والبد   )..( مجتمعنا 

إقامة تنمية مستدامة بمناطقنا )..( 

وإشراكنا في بناء وطننا ومؤسساته 

السيادية بشكل حقيقي وعادل«.

الرئاسي  المجلس  رئيس  وأكد 

الليبي محمد المنفي، أمس، دعمه 

ألي جهود »واضحة ومفصلة« تبذلها 

انتخابات  إلجراء  المتحدة  األمم 

انتظارها  طال  ورئاسية  برلمانية 

لمعالجة األزمة في بالده.

مباحثات  خالل  جاء  المنفي  تأكيد 

الفرنسي  السفير  مع  طرابلس  في 

لدى ليبيا مصطفى المهراج تناولت 

في  السياسية  األوضاع  تطورات 

للمكتب  بيان  بحسب  البالد، 

اإلعالمي لرئيس المجلس.

أمين عام »الناتو«:

أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف
ينس  قال  قنا-  هلسنكي- 

لحلف  العام  األمين  ستولتنبرغ 

أمس،  )الناتو(  األطلسي  شمال 

في  عضوا  ستصبح  أوكرانيا  إن 

الحلف لكن »على المدى الطويل«.

األوكرانية  األنباء  وكالة  ونقلت 

صحفية  تصريحات  )يوكينفورم( 

»اتفق  فيها:  قال  ستولتنبرغ  عن 

أوكرانيا  أن  على  )الناتو(  حلفاء 

لكن  تحالفنا،  في  عضوا  ستصبح 

في الوقت نفسه هذا منظور طويل 

األجل«. وأضاف األمين العام لحلف 

شمال األطلسي، في مؤتمر صحفي 

رئيسة  مارين  سانا  مع  مشترك 

وزراء فنلندا في العاصمة الفنلندية 

)هلسنكي(، أنه »عند انتهاء الحرب 

عدم  ضمان  نريد  فإننا  األوكرانية، 

تكرار الشيء نفسه«.

وزراء  رئيسة  قالت  جانبها،  من 

أوكرانيا  مستقبل  أن  »أرى  فنلندا: 

االتحاد  من  جزءا  تكون  أن  هو 

األوروبي وأيضا عضوا في )الناتو(«.

وزير  حذر  وكاالت-  جنيف- 

أمير  حسين  اإليراني  الخارجية 

مجلس  أمس،  اللهيان،  عبد 

للطاقة  الدولية  الوكالة  محافظي 

سلبي«  تحرك  »أي  من  الذرية 

محتمل تجاه طهران في اجتماعه 

المقبل خالل شهر مارس/   آذار.

كلمة  في  عبداللهيان،  ولفت 

لألمم  السالح  نزع  مؤتمر  في  له 

جنيف،  في  المنعقد  المتحدة 

النووي  بالده  برنامج  أن  إلى 

قائاًل  سلميًا«،  وسيبقى  »سلمي 

في  بحقها  ستحتفظ  طهران  إن 

الرد في مواجهة »أي تحرك سلبي« 

لمجلس  المقبل  االجتماع  خالل 

أنها  التأكيد  مع  المحافظين، 

»سترد بشكل مناسب«. 

العام  المدير  أن  إلى  وأشار 

الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 

طهران  سيزور  غروسي  رافاييل 

للتباحث  المقبلة،  األيام  خالل 

الطرفين.  بين  الخالفات  بشأن 

من  قريبين  »سنـــكون  وقال: 

الوكالة  تخلت  إذا  الفني  الحل 

الدولية للطاقة الذرية عن توجهها 

السياسي«.

تحذيرات إيرانية لوكالة الطاقة الذرية 

بايدن قد يعلن ترشحه 
لفترة جديدة في الربيع

رسميًا،  أ.ف.ب-  واشنطن- 

جو  األميركي  الرئيس  يزال  ال 

السباق  دخول  في  يفّكر  بايدن 

في  األبيض  البيت  إلى  االنتخابي 

على  المؤشرات  ولكن   ،2024 العام 

إعالن ترّشحه تتراكم بينما يبدو 

هو  المجهول  الوحيد  العنصر 

تاريخ هذا اإلعالن.

الرئيس  زوجة  بايدن  جيل  وقالت 

ان«  ان  »سي  شبكة  سؤال  على  ردًا 

تمامًا  »أنا  زوجها،  ترّشح  بشأن 

عدم  سيناريو  أّن  وأضافت  مع«. 

من  البالغ  الديموقراطي  ترّشح 

»ضمن  موجود  غير  عامًا   80 العمر 

خططه«.

الجامعية  األستاذة  وكشفت 

أنه لم  لوكالة »أسوشييتد برس« 

مكان  بشأن  قرار  اتخاذ  سوى  يبَق 

وزمان اإلعالن الرسمي.

يخوضه  الذي  الرابع  السباق  وهذا 

األبيض.  البيت  إلى  بايدن 

ترّشح   ،2020 في  انتخابه  فقبل 

لالنتخابات في 1988 و2008، حين 

ُمني في كّل مرة بالفشل.
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مسيمير يتفوق على الخريطيات
تمكن نادي مسيمير من تحقيق فوز مهم على الخريطيات، بنتيجة 3 / 2، في 

الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية، خالل اللقاء الذي أقيم على استاد 

سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة. وسجل ثالثية مسيمير كل من محمد 

فخري الناصر في الدقيقة 33، ودوس سانتوس في الدقيقة 44، فيما أضاف 

عمر عبدالله الهدف الثالث في الدقيقة 90+4. بينما سجل هدفي الخريطيات 

كل من ماجد سالمين في الدقيقة 45+1، ومحمد طالب عفيفة في الدقيقة 

90. وانتهت مباراة لوسيل ومعيذر بالتعادل اإليجابي بين الفريقين، بنتيجة 
1/ 1، خالل المباراة التي أقيمت أمس على ملعب لوسيل.

برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد 

تشكيل اللجنة المنظمة لكأس آسيا

القطري  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  أصدر 

 2023 لعام   )13( رقم  القرار  القدم  لكرة 

المحلية  اللجنة  بتشكيل  والخاص 

 2023 آسيا  أمم  كأس  لبطولة  المنظمة 

خليفة  بن  حمد  الشيخ  سعادة  برئاسة 

راشد  جاسم  والسيد  ثاني  آل  أحمد  بن 

البوعينين نائبًا للرئيس.

وبعضوية كل من السيد أحمد عبدالعزيز 

المهندي  خليل  إبراهيم  والسيد  البوعينين 

منصور  والسيد  بالن،  طالب  هاني  والسيد 

علي  غانم  والسيد  األنصاري،  محمد 

السويدي،  خليفة  محمد  والسيد  الكواري، 

وممثٍل من وزارة الداخلية.

محمد  منصور  السيد  تعيين  تم  كما 

األنصاري األمين العام لالتحاد القطري لكرة 

اللجنة  في  عضويته  إلى  باإلضافة  القدم، 

المنظمة المحلية مديرًا عامًا للبطولة.

الفترة  في  البطولة  ُتقام  أن  المقرر  ومن  هذا 

في   2024 فبراير   10 إلى   2024 يناير   12 من 

دولة قطر.

على  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  واستقر 

كأس  استضافة  حق  ومنحها  قطر  دولة 

بعد  وذلك  الصين،  من  بدال   2023 آسيا 

من  وإندونيسيا  الجنوبية  كوريا  انسحاب 

سباق الترشح لتنظيم البطولة.

حق  نالت  قد  الصين  كانت   ،2019 وعام 

عن  تخلت  لكنها  النهائيات،  استضافة 

بسبب  العام  هذا  سابق  وقت  في  التنظيم 

كورونا  فيروس  انتشار  من  الحد  جهود 

رئيس  سّلم  قد  وكان   .)19  - )كوفيد 

البحريني سلمان  االتحاد اآلسيوي، الشيخ 

استضافة  شهادة  خليفة،  آل  إبراهيم  بن 

القطري،  االتحاد  لرئيس  آسيا  لكأس  قطر 

ثاني،  آل  أحمد  بن  خليفة  بن  حمد  الشيخ 

فيها  تستضيف  التي  الثالثة  المرة  لتكون 

 1988 نسختي  بعد  القارية  النهائيات  قطر 

كأس  استضافت  أن  لقطر،  وسبق  و2011. 

السعودية  توجت  عندما   ،1988 عام  آسيا 

الجنوبية  كوريا  حساب  على  باللقب 

2011 عندما توجت  بركالت الترجيح، وعام 

اليابان على حساب أستراليا بعد التمديد.

من   2019 عام  لقب  منتخبنا  أحرز  وقد 

سنوات   4 كل  مرة  تقام  التي  البطولة 

يملك  حين  في   ،1956 عام  وافتتحت 

 4( بألقابها  القياسي  الرقم  اليابان  منتخب 

 3( وإيران  السعودية  من  كل  يليه  مرات( 

مرات(.

البوعينين نائبًا للرئيس 
واألنصاري مديرا للبطولة

دعــم كبـيـــر للشـــمــال
قــبــــل مواجـــهـة قــطـر
شهدت تدريبات فريق الكرة بنادي الشمال التي أقيمت 

مساء أمس الثالثاء، مساندة كبيرة من قبل إدارة 

النادي وقطاع الفئات السنية، وذلك لمساندة الفريق 

قبل مواجهة نادي قطر في الجولة 16من الدوري .

وحرص على حضور تدريب أمس، إبراهيم عبد الله 

حسين السادة رئيس النادي، وعبد الله شمسان 

السادة نائب الرئيس، وإبراهيم حسين مدير النادي، 

ومشعل مقبل العلي رئيس جهاز الكرة، وأحمد السادة 

مدير الفريق، ومحمد المناعي رئيس قطاع الفئات 

السنية ومحمد عيسى الكبيسي العب الشمال 

السابق، وعلي حمد المستشار الفني وطه عيسى 

المسؤول اإلعالمي بالنادي، وعدد من مدربين الفئات 

السنية بالنادي.

من جهة أخرى.. كرم الجهاز اإلداري لفريق الكرة بنادي 

الشمال برئاسة مشعل مقبل العلي، جمشير عامل 

المهمات بالفريق، وذلك قبل مغادرته وعودته إلى بالده 

وقام مشعل مقبل العلي بإهداء جمشير درع النادي 

تكريمًا له، وحرص العبو الشمال والجهاز الفني على 

التواجد في االحتفالية .

ناصر الخليفي:

ميسي »فخر« سان جيرمان
باريس  نادي  رئيس  الخليفي،  ناصر  هنأ 

ليونيل  األرجنتيني  النجم  جيرمان،  سان 

بجائزة  فوزه  على  الفريق،  مهاجم  ميسي، 

أفضل العب في العالم.

للنادي  الرسمي  الموقع  عبر  الخليفي  وقال 

ليونيل  أجل  من  جدا  »سعيد  الباريسي: 

باريس  العبي  أحد  بفوز  وفخور  ميسي، 

في  العب  ألفضل  فيفا  بجائزة  جيرمان  سان 

العام«.

مبابي،  كيليان  أهنئ  أن  أود  »كما  وأضاف: 

حكيمي  وأشرف   ،2022 قطر  مونديال  هداف 

المثالية  التشكيلة  في  تواجدهما  على 

ألفضل 11 العبا في العالم«.

وزاد: »تواجد 3 العبين في التشكيلة المثالية 

في  زمالئهم  ولباقي  لهم،  حافزا  يمثل  للفيفا، 

الفريق«.

جميع  »أشكر  بالقول:  تهنئته  الخليفي  وأتم 

العبي باريس سان جيرمان، الذين ساعدوا 

بهذه  الفوز  على  وحكيمي  ومبابي  ميسي 

الجوائز«.

التشكيل  في  جيرمان  سان  ثالثي  وتواجد 

فان  »كورتوا،  من:  كل  رفقة  المثالي 

مودريتش،  بروين،  دي  كانسيلو،  دايك، 

كاسيميرو، بنزيما، هاالند«.

ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  واختير 

االتحاد  قبل  من  العالم  في  العب  أفضل 

أقيم  الذي  الحفل  في  القدم،  لكرة  الدولي 

بحضور  باريس  الفرنسية  العاصمة  في 

رئيس  بينها  من  الشخصيات،  من  العديد 

وناصر  إنفانتينو،  جياني  السويسري  فيفا 

جيرمان  سان  باريس  رئيس  الخليفي 

وآخرون.

قد  كان  بعدما  ميسي  ليو  اختيار  وجاء 

كأس  لقب  حصد  إلى  األرجنتين  بالده  قاد 

النهائي  في  الفوز  عقب   ،2022 قطر  العالم 

بركالت  الفرنسي  المنتخب  حساب  على 

األصلي  بالوقتين  التعادل  بعد  الترجيح 

واإلضافي 3-3.

مع  مميزًا  مستوى  قّدم  قد  ميسي  وكان 

االستثنائية  النسخة  في  التانغو  منتخب 

التي أقيمت على مالعب مميزة في دولة قطر، 

ظهوره  خالل  من  وذلك  العالم،  أبهرت  التي 

البطولة،  طوال  وقتالية  استثنائية  بروح 

إضافة لفعاليته خالل العديد من المباريات، 

منها الهدف الغالي والمهم أمام المكسيك.

الثالث في  اللقب  إلى  وقاد ميسي األرجنتين 

تاريخها، بعدما كان آخر تتويج في 1986 مع 

العلم أن  أرماندو مارادونا، مع  الراحل دييجو 

لكرة  الفرنسي  الدوري  بلقب  أيضًا  توج  ليو 

وكذلك  جيرمان،  سان  باريس  مع  القدم 

كأس األبطال الفرنسي.

{  ميسي ومبابي وحكيمي 

{  ناصر الخليفي 

بمواجهة إيران اليوم

عنابي الشباب يبدأ المهمة اآلسيوية
يبدأ المنتخب القطري لكرة القدم اليوم مشواره 

في نهائيات كأس آسيا 2023، التي تستضيفها 

أوزبكستان والمؤهلة لنهائيات كأس العالم، 

بمواجهة المنتخب اإليراني على استاد االستقالل 

في مدينة / فيرغانا/ ، ضمن منافسات المجموعة 

الثانية من البطولة التي يحمل لقبها المنتخب 

السعودي.

وتمكن المنتخب من خوض فترة إعداد جيدة 

خالل األشهر الماضية، خاض خاللها العديد 

من المباريات، فضال عن معسكره الداخلي في 

أكاديمية التفوق الرياضي أسباير، ووصل لدرجة 

الجاهزية المطلوبة.

ويسعى لتقديم نسخة مميزة وتحقيق نتائج 

الفتة تساهم في وصوله إلى مونديال الشباب 

للمرة الخامسة في تاريخه، عطفا على مشواره 

الناجح في التصفيات، حين تصدر المجموعة 

الثانية بالعالمة الكاملة برصيد )12( نقطة 

جمعها من )4( انتصارات متتالية، حيث فاز على 

كل من منتخبات نيبال، وبوتان، وبنغالديش 

ثم البحرين، مقابل 7 نقاط لكل من البحرين 

وبنغالديش، و3 نقاط لبوتان، في حين بقي رصيد 

نيبال خاليا من النقاط، وسجل 14 هدفا، مقابل 

دخول هدف واحد فقط في مرماه.

وخاض المنتخب تدريباته اليوم على استاد 

االستقالل، وقد حرص خاللها الجهاز الفني على 

وضع اللمسات األخيرة واختيار التشكيلة الذي 

سيخوض به لقاء الغد، كما ركز على بعض 

النقاط المتعلقة بالمنتخب المنافس، ومنح 

واجبات خاصة لبعض الالعبين، وشدد على 

ضرورة اللعب بتركيز كبير على مدار دقائق 

المباراة.

ويعول المدرب اإلسباني غونزاليس على مجموعة 

واعدة من الالعبين، في مقدمتهم جاسم الشرشني 

والهاشمي الحسين، إلى جانب العب الكوركون 

اإلسباني أحمد الراوي وزميله شلبان عبدالله، 

المحترف في صفوف أوبين البلجيكي، فضال عن 

ثالثي كولتورال ليونيسا اإلسباني مصطفى عصام 

ومبارك شنان وحسن الغريب.

مدرب إيران:

ندرك قوة المنتخب القطري
المنتخب  مدرب  مرفاوي  عبدالصمد  قال 

إن  الصحفي:  المؤتمر  خالل  اإليراني، 

قوي  بشكل  للظهور  يسعى  بالده  منتخب 

أهمية  على  مشددا  القارية،  النهائيات  في 

ظل  في  اإليرانية  للكرة  بالنسبة  البطولة 

تواجد أفضل المنتخبات في قارة آسيا.

معهم  نتنافس  أن  نريد  »نحن  وأضاف: 

إظهار مستوى قدراتنا، ومنتخب  من أجل 

جيد  بعمل  قاموا  وهم  كبير،  فريق  قطر 

قمنا  أيضا  نحن  ولكن  التصفيات،  خالل 

باألمر ذاته في مشوار بلوغ النهائيات، وكال 

الفريقين قوي، ولكنني آمل أن نقدم أفضل 

ما بوسعنا خالل المواجهة«.

العبين  منتخبه  امتالك  مرفاوي  وأبرز 

أمام  المنافسة  على  القدرة  لهم  موهوبين، 

وسوف  آسيا،  قارة  في  المنتخبات  أفضل 

أجل  من  بوسعهم  ما  أفضل  يقدمون 

تحقيق النتائج المنتظرة.

مدرب منتخبنا:

تنتظرنا مواجهة صعبة
أباديا  إيناكي  اإلسباني  أكد 

غونزاليس، المدير الفني للمنتخب 

القطري، جاهزية المنتخب لمواجهة 

على  اإليراني  نظيره  أمام  االستهالل 

)فرغانا(  مدينة  في  االستقالل  استاد 

الثانية  المجموعة  منافسات  ضمن 

 20 تحت  آسيا  كأس  بطولة  من 

أوزبكستان  تستضيفها  التي  عاما، 

والمؤهلة لنهائيات كأس العالم.

المؤتمر  خالل  غونزاليس،  وقال 

المواجهة:  يسبق  الذي  الصحفي 

للبطولة،  جيد  بشكل  »استعددنا 

تقديم  على  الالعبين  قدرة  في  وأثق 

أنفسهم بالصورة المأمولة«، مضيفا: 

أمام  غدا  صعبة  مباراة  »تنتظرنا 

في  الحال  هو  كما  قوي  منافس 

االفتتاحية  الجولة  مباريات  جميع 

على  ينصب  وتركيزنا  البطولة،  في 

تقديم العرض المرجو«.

منافسة  البطولة  تشهد  أن  وتوقع 

المنتخبات  جميع  بين  قوية 

جائحة  أن  معتبرا  المشاركة، 

فرص  بضياع  تسببت  كورونا 

يجعلهم  ما  الشباب،  الالعبين  على 

هذه  في  للمشاركة  متحمسين 

البطولة.

متكافئة  ستكون  الفرق  كل  أن  وذكر 

المنتخب  أن  إال  الجودة،  ناحية  من 

على  للمنافسة  يتطلع  القطري 

المنتخبات  بقية  ومواجهة  اللقب 

بقوة واندفاع، مشيرا إلى أن منتخب 

الحالي هو جزء من مشروع  الشباب 

أفضل  ينتقل  أن  خالله  من  يتوقع 

الوطني  المنتخب  إلى  فيه  الالعبين 

األول.

للمنتخب  الفني  المدير  وختم 

المؤتمر  في  تصريحاته  القطري، 

الصحفي، بالتأكيد على أن البطولة 

إلظهار  لالعبين  كبيرة  فرصة  تعد 

تدون  كونها  وإمكانياتهم  قدراتهم 

القاري  المستوى  على  األول  ظهورهم 

المشاركة  عليهم  تعذرت  أن  بعد 

بسبب  للناشئين  آسيا  كأس  في 

وهدف   ،)19  - )كوفيد  جائحة 

إيجابية  نتائج  تحقيق  الجميع 

تسعد الجماهير القطرية.

عادل النجار كتب
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كشفت اللجنة المنظمة 
لسباق الهجن برنامج 

المهرجان السنوي لسباق 
الهجن العربية األصيلة 

على سيف حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى )حفظه الله 
ورعاه( على مدار 431 شوطا 

بالميدانين )الشيحانية 
ولبصير( و44 رمزًا وسيارات.

وينتظر الكثير من مالك 
الهجن وعشاق رياضة 

التراث في قطر انطالقة 
هذا المهرجان الختامي 

الكبير لموسم )2023-2022( 
بعد مهرجاني المؤسس 

ومهرجان سمو األمير 
الوالد.

ويحظى المهرجان هذا العام بجوائز 

ونقديه  نقدية(  )سيارات  عينيه 

قيمة بلغت 44 رمزا )16 ذهبيا لهجن 

الشيوخ(  والسعادة  السمو  أصحاب 

و)28 رمزًا فضيًا لهجن أبناء القبائل( 

والسيف  الفضي  السيف  أبرزهم 

عينية  جوائز  وكذلك  الذهبي، 

بالمراكز  للفائزين  )سيارات نقدية( 

من  الهجن  عليها  تتنافس  األولى 

الفئات  لجميع  شوطًا   372 خالل 

)الشحانية(  ميدان  في  العمرية 

وحتى   2023 /3 /4 السبت  من  بداية 

من  يوما   13 الـ  مدار  16/ 3/ 2023على 
الحيل  سن  وحتى  الحقايق  سن 

ثالثة  أول  إلى  باإلضافة  والزمول، 

أشواط من سباق الهجن التراثي.

الوطني  قطر  بنك  وسيكون 

الزمول  لشوط  الراعي  هو   QNB
اليوم  قبل  ما  باليوم  الرئيسي 

وسيقدم  العامة(  )لألشواط  الختامي 

1.500.000 ريال للفائز بالمركز األول 
ضمن  الفضي،  للخنجر  باإلضافة 

ليوم  المسائية  الفترة  منافسات 

2023 من مهرجان  15 مارس  األربعاء 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى 

ميدان  على  األصيلة  العربية  للهجن 

الشيحانية.

قطر«  »شل  لشركة  بالنسبة  أما 

الخنجر  لشوط  الراعي  ستكون 

الفضي للزمول العمانيات )لألشواط 

ما  اليوم  منافسات  ضمن  عامة(، 

حضرة  مهرجان  من  الختامي  قبل 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

ميدان  على  األصيلة  العربية  للهجن 

الشيحانية.

جائزة  قطر«  »شل  شركة  وستقدم 

للفائز  ريال  1.000.000 مليون  نقدية 

بالمركز األول.

الفضي  الخنجر  لشوط  الراعي  أما 

شركة  فسيكون  العمانيات  للزمول 

جائزة  بتقديمها   OOREDOO
)لألشواط  ريال   1.000.000 نقدية 

ما  اليوم  منافسات  ضمن  العامة( 

الختامي  قبل 

السمو  صاحب  حضرة  مهرجان  من 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

العربية  للهجن  المفدى  البالد  أمير 

األصيلة على ميدان الشيحانية.

أشواط إنتاج قطر

األول  المراكز  جوائز  وستكون 

جوائز  عشر  االثني  لألشواط 

الشروط  وجاءت  )سيارات(،  عينية 

بأشواط  للمشاركة  والتعليمات 

قطر  إنتاج  والجذاع  واللقايا  الحقايق 

المطية  أن تكون  التالي:  النحو  على 

إنتاج  ومن  قطر  دولة  في  مولودة 

ذرب،  مختبر  لدى  المثبتة  الفحول 

وأن يكون تثبيت )الفحل( عن طريق 

الهجن،  لسباق  المنظمة  اللجنة 

حيث   )DNA( مختبر  من  وصادرة 

صادرة  تثبيت  بطاقة  للمطية  يكون 

من مختبر ذرب.

المنظمة  اللجنة  نوهت  كما 

المشاركة  أن  على  الهجن  لسباق 

إنتاج  جذاع  ولقايا  حقايق  بأشواط 

بسن  الهجن  لجميع  مفتوحة  قطر 

الحقايق واللقايا سواء )هجن اإلنتاج 

المشتريات(،  هجن  أو  الشخصي 

يشارك  أن  مالك  ألي  يحق  إنه  حيث 

الشروط  توافرت  إذا  باألشواط 

كانت  وإن  حتى  ذكرها  السالف 

المطية من هجن المشتريات. 

إضافة شوط ضمن 
سباق الهجن التراثي

اللجنة  حرص  عليه  المتعارف  من 

إقامة  الهجن  لسباق  المنظمة 

ضمن  التراثية  للهجن  سباقات 

ومنها  الكبرى  المهرجانات  فعاليات 

الهجن  لسباق  السنوي  المهرجان 

العربية األصيلة على سيف حضرة 

الشيخ  السمو  صاحب 

تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى 

الله  )حفظه   2023  -  2022 لموسم 

رياضه  على  للحفاظ  وذلك  ورعاه( 

هائاًل،  إقباال  يشهد  ما  ودائمًا  التراث 

هناك  سيكون  المرة  هذه  ولكن 

شوط  إضافة  سيتم  حيث  اختالف 

)االتحاد العربي( اليها لتصبح اربعة 

أشواط بدال من ثالثة أشواط للفئات 

للراكب  عاما   45 ـ   18 من  العمرية 

البشري.

جوائز نقدية ضخمة 
لشوط السيف الفضي

ألف  و500  ماليين   10 تخصيص  تم 

بواقع  مفتوح«،  »الحيل  لشوط  ريال 

بالسيف  للفائز  ماليين   5.000.000
الجوائز  بقية  إلى  باإلضافة  الغالي، 

شوط  في  الثاني  بالمركز  الخاصة 

ريال  مليون   2.500.000 السيف 

الثالث  للمركز  مليون  و1.500.000 

و500.000  للرابع  مليون  و1.000.000 

للمركز الخامس.

قيمة  رفع  تم  حيث 

غير  أرقام  إلى  المالية  الجوائز 

ستكون  الجوائز  وكل  مسبوقة، 

مليونية في مختلف الفئات السنية 

والزمول.  الحيل  حتى  الحقايق  من 

النقدية  الجوائز  توحيد  وكذلك 

الحقايق  من  الرموز  أشواط  لكافة 

المفتوح  رموز  سواء  الثنايا،  حتى 

الشخصي،  اإلنتاج  أو  العمانيات  أو 

لصاحب  ريال   1.500.000 لتكون 

رموز  أشواط  كافة  في  األول  المركز 

الثنايا،  حتى  الحقايق  من  البكار 

كما سيحصل الوصيف على جائزة 

والثالث  ريال  ألف   800.000 مالية 

 200.000 والرابع  ألف   400.000 على 

ألف والخامس 100.000 ألف ريال.

الفائز  سيحصل  القعدان  رموز  وفي 

ريال  مليون   1.000.000 على  بالرمز 

كما  الرئيسية،  األشواط  كل  في 

الثاني  المركز  صاحب  سيحصل 

والثالث  ريال  ألف   600.000 على 

 200.000 والرابع  ريال  ألف   300.000
ألف   100.000 والخامس  ريال  ألف 

ريال.

الجوائز  رفع  أيضا  تم  بل  تم  كما 

لليوم  الكبرى  الرموز  ألشواط  المالية 

والزمول،  الختامي الخاصة بالحيل 

الحيل  شوط  جائزة  رفع  تم  حيث 

2.000.000 مليون ريال  إلى  عمانيات 

ألف   800 الثاني  المركز  وصاحب 

 400 والرابع  ألف   600 والثالث  ريال 

ألف والخامس 250.000 ريال.

الحيل  شوط  جائزة  رفع  تم  وكذلك 

للفائز  ونصف  مليون  إلى  إنتاج 

للمركز  ألف  و800.000  بالشلفة 

و200.000  للثالث  و400.000  الثاني 

للرابع و100.000 ألف للخامس.

رفع  فتم  الزمول  أشواط  أما 

إلى  مفتوح  الزمول  شوط  جائزة 

بشوط  للفائز  1.500.000مليون 
و1.000.000مليون  مفتوح،  الزمول 

عمانيات،  للزمول  ريال 

و1.000.000مليون ريال للفائز بشوط 

أشواط  كل  لتكون  إنتاج،  الزمول 

المهرجان مليونية من الحقايق حتى 

الحيل والزمول.

األشواط الختامية 
على يومين 

على  طرأت  التي  اإلضافات  أبرز  ومن 

صاحب  حضرة  سيف  مهرجان 

الشيخ  المفدى  البالد  أمير  السمو 

)حفظه  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

الختامية  األشواط  إقامة  ورعاه(  الله 

السمو  أصحاب  بهجن  الخاصة 

أبناء  وهجن  الشيوخ  والسعادة 

يومين  مدار  على  لتقام  القبائل 

حيث  واحد،  يوم  من  بدال  متتاليين 

أعداد  مشاركات  المنافسات  تشهد 

جميع  من  المتنافسين  من  كبيرة 

البداية  وستكون  الخليجية،  الدول 

 2023 مارس   15 االربعاء  يوم  مساء 

من خالل أشواط هجن أبناء القبائل 

الحيل  لسن  الفضة  بأشواط 

ويتوقع  العامة(،  )لألشواط  والزمول 

كالعادة  األشواط  تلك  تشهد  أن 

الجوائز  على  كبيرًا  تنافسًا 

 1000.000 النقديه حيث رصدت لها 

الفضي  والخنجر  ريال  مليون 

مقدمة  اإلنتاج  الزمول  لشوط 

و1.500.000   »OOREDOO« من 

لشوط  الفضية  والشلفة  ريال 

ريال  و.1.000.000  اإلنتاج  الحيل 

والخنجر  قطر«  »شل  من  مقدمة 

الُعمانيات  الزمول  لشوط  الفضي 

الفضية  والشلفة  ريال  و2.000.000 

والخنجر  العمانيات  الحيل  لشوط 

 1.500.000 نقديه  وجائزه  الفضي 

المفتوح،  الزمول  لشوط  ريال 

المفتوح  الحيل  شوط  جائزه  وتبلغ 

5.000.000 ماليين ريال قطري للفائز 
بالمركز األول والسيف الفضي.

 16 الخميس  التالي  اليوم  وفي 

مسك  سيكون   2023 مارس  من 

الفترة  الذهب في  الختام مع أشواط 

تاريخ  في  ُتسطر  والتي  المسائية 

أشواط  خالل  من  المنافسات، 

جوائز  لها  ُرصد  وقد  والتحدي  القمة 

ريال  ألف   800.000 ضخمه  نقدية 

الزمول  لشوط  الذهبي  والخنجر 

الٌعمانيات و1.000.000 ريال والشلفة 

العمانيات  الحيل  لشوط  الذهبية 

الذهبي  والخنجر  ريال  و1.000.000 

وتبلغ قيمه  المفتوح،  الزمول  لشوط 

للحيل  الرئيسي  الشوط  جائزه 

والسعادة  السمو  أصحاب  لهجن 

مليون   2.000.000 الشيوخ 

إلى  باإلضافة  قطري،  ريال 

السيف الذهبي.

مهرجان سمو األمير للهجن ينطلق السبت
جوائز مالية ضخمة

كتب          عوض الكباشي
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في الدور الرئيسي ببطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل

تفوق إسباني على نجوم العنابي

{ علي الصايغ وريان الجفيري { تفوق إسباني أمام نجوم العنابي

كذلك خسر ثنائي منتخبنا محمد عبدالله 

اإلسباني  الثنائي  أمام  سعدون  وخالد 

خالل  وكاردونا  لكومبو  دي  رميريز  المكون 

 3 رقم  الملعب  على  اقيمت  التي  المباراة 

الثنائي  وتفوق  الدولي،  خليفة  بمجمع 

بواقع  نظيفتين،  بمجموعتين  اإلسباني 

6-1 و0-6.
علي  منتخبنا  ثنائي  تلقى  أيضا 

أمام  خسارة  الجفيري  وريان  الصايغ 

سوس،  ومويا  غيريرو  اإلسباني  الثنائي 

و2-6،   1-6 بواقع  نظيفتين  بمجموعتين 

عناصر  خاضها  التي  المباريات  آخر  وفي 

عبدالله  الثنائي  خسر  أمس،  العنابي 

حجي ومحمد سعدون الكواري أمام الثنائي 

غونازاليس  رويس  من  المكون  اإلسباني 

 ،0-6 بواقع  رد،  دون  بمجموعتين  وورابيو 

و1-6.

وقد أقيمت أمس 24 مباراة شهدت إثارة وقوة 

فوز  أمس  النتائج  أبرز  من  وكان  كبيرة، 

اإلسباني سانشيز بنيرو وغارسيا  الثنائي 

المكون  األرجنتيني  الثنائي  على  رودريغو 

بنتيجة  والمبارتي  بولياتي  كريز  من 

شوطين دون رد )6-2 و6-7(.

المكون  اآلخر  اإلسباني  الثنائي  تأهل  كما   

الثنائي  على  الفوز  بعد  ورويس  ريكو  من 

بواقع  لصفر  بشوط  وفالديس  دومينغوز 

اإلسباني  الثنائي  وضرب  و4-6(،   3-6(

موعدا  وباوتيستا  جيوناغا  من  الموكن 

تجاوز  بعد  البطولة  من  الثاني  بالدور 

دون  بشوطين  ومارتي  اورتيغا  مواطنهما 

مقابل )6-0 و2-6(.

من  المكون  اإلسباني  الزوجي  وصل  كذلك 

فيرنانديز وديسترو للدور الثاني بعد الفوز 

باراهونا  المكون  اإلسباني  الثنائي  على 

بواقع  رد  دون  شوطين  بنتيجة  وغارسيا 

اإلسباني  الزوجي  وخطف  و4-6(،   2-6(

اآلخر المكون من بينيتيز الرا ودي لكاستيلو 

على  الفوز  بعد  القادم  للدور  العبور  بطاقة 

وميركادال  ريفيرا  اإلسباني  الثنائي 

و1-6(،   5-7( بواقع  لصفر  بشوطين 

األرجنتيني  من  المكون  الثنائي  وإستطاع 

بعد  التأهل  من  جيل  واإلسباني  مويانو 

مارتنيز  اإلسباني  الثنائي  على  الفوز 

بواقع  رد  دن  بشوطين  نافاس  وراميريز 

زاباتا  اإلسباني  الثنائي  وفاز  و3-6(،   4-6(

وسانس على الثنائي المكون من اإلسباني 

بشوطين  سيوسكين  واإليطالي  سانتانا 

الثنائي  وتجاوز  و2-6(،   3-6( بواقع  لصفر 

وهيرنانديز  جوفري  من  المكون  اإلسباني 

اإليطالي  من  الموكن  الثنائي  كيسادا 

بشوطين  ساغير  واإلسباني  باتينيوتيس 

لصفر بواقع )6-3 و5-7(.

البطولة  منافسات  تتواصل  أن  المقرر  ومن 

عالمي  واهتمام  كبيرة  إثارة  وسط  اليوم 

واسع خاصة أن هذه النسخة تضم أفضل 

المصنفين العالميين في لعبة البادل.

{ كأس البطولة

تتواصل اليوم منافسات بطولة Ooredoo قطر 
الكبرى للبادل التي تقام على مالعب البادل التي 

تم تجهيزها خصيصًا للبطولة في مجمع خليفة 
الدولي للتنس، وسط مشاركة عالمية كبيرة ألبرز 

المصنفين االوائل على مستوى.
وكان الدور الرئيسي الذي أقيم أمس قد شهد 

تفوقا إسبانيا واضحا على حساب نجوم منتخبنا 
العنابي، حيث خسر ثنائي منتخبنا جبر المطوع 

ومحمد الخنجي أمام الثنائي اإلسباني المكون 
من إدوارد ألونسو وخوانلو إسبري بمجموعتين 
دون رد، وذلك خالل المباراة التي جمعتهم على 
الملعب رقم 3، بمجمع خليفة الدولي للتنس 

ولم يتمكن ثنائي العنابي من تحقيق أي تفوق 
على الثنائي اإلسباني اللذين فرضا أفضليتهما 

على المواجهات وحسماها بواقع 6-0 و 0-6.

عادل النجار محمد عبدالله:كتب

حافز للمستقبل
وصف محمد عبدالله العب منتخبنا الوطني للبادل 

مشاركته في بطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل 

بالمهمة والمميزة، على الرغم من الخسارة في 

مباراة األمس أمام الالعبين اإلسبانيين، مؤكدا على 

ان المباراة كانت قوية للغاية مع العبين مميزين 

معروفين بإمكانياتهم الكبيرة، ولكن النتيجة تعتبر 

طبيعية في ظل فارق التصنيف وقوة الثنائي 

اإلسباني، مشيرًا إلى أن عناصر منتخبنا تستفيد 

من االحتكاك ومواجهة مثل هؤالء الالعبين المصنفين 

وذلك يمنحهم خبرات جديدة للمستقبل.

وقال »كنا نعلم جيدا مدى صعوبة المهمة، فالبطولة 

كبيرة والمنافس ليس سهال، ونحن مازلنا نزيد 

من خبراتنا في اللعبة، ولكن المشاركة في البطولة 

بحد ذاتها مهمة جدا وأفادتنا كثيرا، ويجب ان نشكر 

االتحاد على منحنا تلك الفرصة الثمينة الكتساب 

الخبرات بغض النظر عن النتيجة«، مؤكدا أن 

االتحاد يدعم الالعبين بشكل كبير من خالل منحهم 

الفرصة للمشاركة في مثل هذه البطولة العالمية.

قام عدد من نجوم بطولة Ooredoo قطر الكبرى 

للبادل بجولة لالستمتاع باالجواء الرائعة في الدوحة 

وقاموا بزيارة العديد من األماكن والتقاط صور 

تذكارية، كما حرصت اللجنة المنظمة على إقامة 

مباراة استعراضية للنجوم على شاطئ الدوحة 

مع كأس البطولة في أجواء نالت اعجابهم بصورة 

كبيرة، حيث أجمعوا على أن قطر رائدة في تنظيم 

البطوالت الرياضية وقدموا شكرهم لالتحاد القطري 

للتنس واالسكواش والريشة الطائرة على منحهم 

الفرصة لالستمتاع باالجواء إلى جانب التنظيم 

الرائع للبطولة، مؤكدين حرصهم على الحضور 

بشكل سنوي للمشاركة في البطولة التي تحقق 

نجاحا كبيرا منذ تنظيمها العام الماضي والحالي.

{ نجوم البادل يستمتعون باألجواء في الدوحة

جولة للنجوم مع الكأس 

محمد الخنجي:

تجربة مهمة لتطوير قدراتنا
أكد العب منتخبنا الوطني للبادل محمد الخنجي 

أن الخسارة أمام الثنائي اإلسباني الونسو واسبري 

في الدور الرئيسي أمس ال تقلل من الجهد المبذول 

من من أجل االستفادة منهم خاصة أنهما 

أفضل المصنفين الـ35 على 

مستوى العالم..وقال : فخورون 

بإقامتها في قطر ونشكر 

االتحاد على منحنا الفرصة 

للمشاركة واالستفادة من 

مثل هؤالء الالعبين«.

وتابع »هذه المشاركة 

الثنائية لنا في البطولة للعام 

الثاني على التوالي وفي كل مرة 

نكتسب المزيد من الخبرات ونتطلع 

لتحقيق أكبر استفادة من أجل التطور والظهور بصورة 

أفضل في البطوالت القادمة التي سنخوضها«.

خالد سعدون الكواري:

مشاركتي األولى تمنحني دافعا كبيرا

{ خالد سعدون الكواري

وجه الشكر لالتحاد .. جبر المطوع:

واجهنا منافسين عالميين

الكواري  سعدون  خالد  اعتبر 

أن  للبادل  الوطني  منتخبنا  العب 

Ooredoo قطر  المشاركة في بطولة 

الكبرى إنجاز في حد ذاته، خاصة أن 

البطولة تقام في قطر بحضور أفضل 

في  العالم  مستوى  على  المصنفين 

اللعبة.

مشاركته  بعد  تصريحات  في  وقال 

»خضنا  أمس  الرئيسي  الدور  في 

يحالفنا  لم  لكن  للغاية  قوية  مباراة 

لكننا  أقوياء  منافسين  أمام  التوفيق 

عن  النظر  بغض  كثيرا  استفدنا 

النتيجة، فنحن نعلم فارق المستوى 

لكننا  العالميين،  النجوم  مع 

ونطمح  االحتكاك  خالل  من  استفدنا 

الالعبين  مستوى  وان  خاصة  للتطور 

االقليمي  المستوى  على  القطريين 

كبيرة  تحديات  وهناك  ومميز  مرتفع 

تنتظرنا، ونحن من الفرق القوية على 

ونسعى  واإلقليمي  القاري  المستوى 

في  والمشاركة  التطور  من  للمزيد 

العالم  نجوم  من  نخبة  تضم  بطولة 

أمر إيجابي يدفعنا لألمام«.

مشيرًا إلى أنه سعيد بالمشاركة في 

الدور الرئيسي لبطولة كبيرة بحجم 

األولى  للمرة  الكبرى  قطر   Ooredoo
بعد عودته من إصابة طويلة أبعدته 

عن المالعب لمدة تسعة أشهر، لكنه 

عاد منها بصورة جيدة ويسعى لمزيد 

من التطور في الفترة القادمة.

قدم جبر المطوع العب منتخبنا للبادل 

واإلسكواش  التنس  التحاد  الشكر 

الفرصة  منحه  على  الطائرة  والريشة 

قطر   Ooredoo بطولة  في  للمشاركة 

للبادل. الكبرى 

الدور  في  أمس  المطوع  وخسر 

المشاركة  اعتبر  لكنه  الرئيسي 

خبرات  وأكسبته  كبيرة،  فائدة  ذات 

االحتكاك  خالل  من  للمستقبل  كبيرة 

مستوى  على  األوائل  بالمصنفين 

مستوى  على  فقط  ليس  العالم 

مستوى  على  أيضا  ولكن  المباريات، 

والتعرف عن  التدريبات واالستعدادات 

الالعبين  هؤالء  شخصيات  على  قرب 

اللعبه. في  وفكرهم 

أمام  كبيرة  صعوبة  وقال»واجهنا 

حققنا  لكننا  اإلسباني  الفريق 

معهم،  االحتكاك  خالل  من  استفادة 

بداية  في  مازلنا  أننا  يعلم  والكل 

هؤالء  عكس  على  اللعبة  في  المشوار 

اللعبة منذ سنوات  الالعبون يمارسون 

كبير،  بشكل  نتطور  لكننا  طويلة 

الالعبين  لتطوير  يسعى  واالتحاد 

في  المشاركة  خالل  من  القطريين 

والمباريات  والمعسكرات  البطوالت 

مهمة،  بطوالت  على  مقبلون  ونحن 

ستقام  التي  العربية  البطولة  منها 

ونحاول  المقبل،  الشهر  الشارقة  في 

أن نقدم أفضل ما لدينا لتحقيق  دائما 

تحقيق  على  وسنعمل  النتائج  أفضل 

بطولة  في  مشاركتنا  من  االستفادة 

للبادل«. الكبرى  قطر   Ooredoo

{ من المنافسات أمس
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السريع والخاطف تحت »16« عامًا

بطولة الشطرنج على خط االنطالق
أعلن االتحاد القطري للشطرنج أمس 

حياة  بطولة  منافسات  تنظيمه  عن 

والخاطف  السريع  للشطرنج  بالزا 

الجمعة  يوم  عاما،وذلك   16 تحت 

بمجمع  المفتوحة  القاعة  في  المقبل 

حياة بالزا التجاري.

وتقام المنافسات في بطولة الشطرنج 

 7 السريع وفق النظام السويسري من 

جوالت بمعدل 10 دقائق + 5 ثوان لكل 

الشطرنج  منافسات  تقام  نقلة،فيما 

السبت  يوم  تنطلق  التي  الخاطف 

دقائق   3 بمعدل  جوالت   9 من  المقبل 

+ 2 ثانية لكل نقلة.
البطولة  أن  الشطرنج  اتحاد  وأكد   

ألف   18 جوائزها  مجموع  يبلغ  التي 

قوانين  جميع  تطبيق  سيتم  ريال 

السريع  للشطرنج  الدولي  االتحاد 

والخاطف.

التنفيذي  المدير  التميمي  حمد  وأكد 

أن  للشطرنج  القطري  لالتحاد 

تؤكد  البطولة  من  الثانية  النسخة 

االتحاد  بين  الكبير  التعاون  على 

إلى  مشيرا  بالزا  حياة  ومجمع 

االتحاد  قبل  من  المستمرة  المساعي 

مع  الشراكات  من  النوع  هذا  لتعزيز 

في  للمساهمة  الوطنية  المؤسسات 

نشر ثقافة الشطرنج في قطر.

له  تصريح  في  التميمي  وأشار 

إقباالاً  ستشهد  البطولة  أن  إلى  امس 

العديدة  للطلبات  بالنظر  ا  كبيراً

القطري  االتحاد  استقبلها  التي 

للمشاركة،  الالعبين  من  للشطرنج 

تسجيل  رابط  وضعنا  إننا  حيث 

القطري  االتحاد  موقع  على  للبطولة 

على  االتحاد  حرص  للشطرنج،مبينا 

لتجهيز  البطوالت  هذه  مثل  إقامة 

تمثيل  على  قادرين  العبين  وإعداد 

منتخبنا الوطني في المحافل الكبرى 

خالل السنوات المقبلة.

تصريحاته:»لقد  التميمي  وختم 

وضعت للجنة الفنية كافة الترتيبات 

يوم  المنافسات  بانطالق  الخاصة 

القاعة  داخل  المقبل  الجمعة 

بالزا،ومن  حياة  مجمع  في  المفتوحة 

البطولة بمواكبة  أن تحظى  المنتظر 

النسخة  غرار  على  كبيرة  جماهيرية 

كبيرة  مشاركة  شهدت  التي  األولى 

من جانب جميع الالعبين«.

قبل ساعات من انطالق الجولة االفتتاحية بالشقب غدا

كشف تفاصيل بطولة لونجين العالمية
أعلن الشقب – 
عضو مؤسسة 
قطر، تفاصيل 

بطولة لونجين 
العالمية ألبطال 

قفز الحواجز، 
الجولة االفتتاحية 

للموسم الجديد 
التي ستنطلق 

غدا وتستمر حتى 
السبت المقبل 

بالشقب.

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد 

عمر  من  كل  وحضره  الشقب  في  أمس 

مدير  بالشقب  التجاري  المدير  المناعي 

المستشار  الهاجري  الله  عبد  البطولة،وفهد 

المدير  دينيس  وماركو  بالشقب،  اإلعالمي 

قفز  ألبطال  العالمية  لونجين  في  الرياضي 

النسخة  بطل  األلماني  الحواجز،والفارس 

الخلف  وأشجان  بيربام،  لودجر  الماضية 

المدير بالبنك التجاري أحد رعاة البطولة.

والمدير  البطولة  مدير  المناعي  عمر  وبدأ 

بكل  بالترحيب  للشقب  التجاري 

المناعي  البطولة، وحرص  المشاركين في 

سواء  الشركاء  لكافة  الشكر  توجيه  على 

البنك التجاري واكسون موبيل ومجوهرات 

زبرجد وهيئة السياحة على دعمهم وثقتهم 

اكبر  تنظيم  في  وامكانياته  الشقب  في 

نكون  ان  نطمح  وقال:  الدولية،  البطوالت 

على قدر المسؤولية ونوسع قاعدة البطوالت 

المتعلقة بالفروسية في بالدنا.

حدثا  البطولة  هذه  أصبحت  وأضاف: 

عام  الدوحة  في  انطالقها  منذ  هاما  سنويا 

األمثل  المكان  هو  الشقب  وسيكون   ،2008
ألبطال  العالمية  لونجين  جوالت  النطالق 

قفز الحواجز لما يتمّيز به من مرافق فريدة 

أما  الرياضة.  من  المجال  هذا  في  نوعها  من 

تطورت  فقد  قطر  في  الفروسية  رياضة  عن 

األخيرة،  السنوات  في  ملحوظ  بشكل 

ويسعدنا أن نرى أفضل الفرسان في العالم 

وهم يعودون للمشاركة في هذه البطولة.

ألهدافها..  البطولة  تحقيق  مدى  وحول 

الهدف  حققت  البطولة  المناعي:  عمر  قال 

الترويج  في  مساهمتها  بجانب  إقامتها  من 

ان  أكد  كما  قطر،  في  الرياضية  للسياحة 

أفضل  مشاركة  تشهد  كل  في  البطولة 

العالم وجميعهم حريص على  الفرسان في 

أفضل  من  تعد  التي  البطولة  في  التواجد 

الجوالت من حيث جودة التنظيم والحضور 

كبيرة  جماهيرية  بمتابعة  وتحظى  الكبير 

الرياضية  الفعاليات  البطولة واحدة من  ألن 

الكبرى في الدولة التي تجذب إليها الحضور 

الجماهيري

الجلوبال  أن  شك  ال  المناعي:  عمر  وقال 

بحكم  العالم  حول  الجوالت  أفضل  من  تور 

العالم،وأفضل  فرسان  أفضل  وجود 

بلد  ألي  رياضية  إضافة  العالم،فهي  خيل 

القطري  االتحاد  وتنظيم  فقط،  قطر  وليس 

بهدف  كان  سنوات  أربع  لمدة  للفروسية 

كان  ذلك  وبعد  قطر،  إلى  البطولة  جذب 

مستوى  إلى  البطولة  وأخذ  التطوير،  الهدف 

أعلى،وهناك أهداف كثيرة وضعت للبطولة 

بغرض أن تكون قطر على خريطة الفروسية 

االتحاد  رزنامة  في  بارز  وموقعنا  العالمية، 

الدولي.

{ عمر المناعي

$ الدوحة

عمر المناعي: »الجلوبال تور« حدث استثنائي وإضافة ألي دولة 

فصل الجائزة الكبرى عن دوري األبطال
ا حافالاً بالمتعة واإلثارة وأرقى فنون الفروسية، إذ  يحمل عام 2023 في الشقب برنامجاً

ا في نظام دوري األبطال العالمي حيث تجرى الجولة األولى  سيشهد هذا العام تغييراً

والجولة الثانية في نفس اليوم بدالاً من يومين. باإلضافة إلى ذلك، سوف تسفر جوالت 

لقفز  الكبرى  الجائزة  منافسات  في  للمشاركة  ا  متنافساً  40 أفضل  تأهل  عن   2023
ا أكبر لمشاركة العديد  الحواجز بجوالت لونجين العالمية لألبطال، مما يتيح فرصاً

من الفرسان في المنافسات الكبرى.

وأعلن ماركو عن فصل جولة الجائزة الكبرى للفرق لتقام قبل يوم من ختام المنافسة 

التي تشهد إقامة الجائزة الكبرى للفردي.

لودجر حامل اللقب:

أشجان الخلف: أحرص على التواجد 
فخورون برعاية بجولة الدوحة

بطوالت الشقب وصف الفارس األلماني لودجر بيرباوم حامل لقب 

هذه الجولة في العام الماضي مرفقات الشقب 

التي تقام عليها المنافسات بعالية الجودة وانه في 

كل عام يحرص على التواجد في هذه البطولة 

التي توج بلقبها العام الماضي ويشارك فيها منذ 

العام 2008 في الدوحة، وتوقع أن تكون المنافسات 

قوية بين الفرسان المشاركين من أجل التتويج 

بلقب البطولة

وتوقع أن تأتي المنافسات قوية بين الفرسان 

المشاركين من أجل للفوز بالجائزة الكبرى 

لجوالت لونجين العالمية ألبطال قفز الحواجز، 

حيث يسعى لودجر بيرباوم لمواصلة االنتصارات 

بصحبة الجواد ميال، بينما يتطلع هنريك فون 

ا للفوز بأول لقب  إيكرمان المصنف األول عالمياً

له على اإلطالق في هذه البطولة.، ينطلق بيتر 

ديفوس وصيف نسخة العام الماضي لتحسين 

مركزه وتحقيق إنجاز أفضل منذ بداية الجوالت 

التي من المتوقع أن تشهد منافسات قوية ومثيرة. 

قد تكون انطالقة ديفوس متواضعة مقارنة 

ا  ا متحفظاً بمنافسيه، خاصة أنه يتبع تكتيكاً

بعض الشيء في الجولة االفتتاحية على عكس 

أقرب منافسيه العام الماضي وبطل نسخة 2023 

بن ماهر الذي يغيب بسبب اإلصابة.

والفعاليات  الرعاية  مديرة  الخلف  أشجان  قالت 

معكم  أتواجد  أن  كبير  شرف  التجاري:  بالبنك 

وأرحب بكم أفضل ترحيب،و يفخر البنك التجاري 

ولبطوالت  الرياضية،  للبطوالت  راعيا  يكون  بأن 

يمتلك  التجاري  والبنك  الشقب،  في  الفروسية 

مستقبال واعدا في قطر، وهدفنا دعم الفعاليات في 

الدولة ال سيما الرياضية منها، ودائما نسعى لدعم 

األصيلة،  العربية  قيمنا  ونشر  القطري  موروثنا 

حيث يجمعنا عشق الفروسية والخيل، ونرجو أن 

يستمتع الجميع بالفعاليات، ويسعدني أن أتوجه 

بالشكر إلدارة الشقب على كل الجهود المبذولة.

{ صورة ارشيفية من منافسات سابقة من بطولة لونجين

مرافق الشقب استثنائيةماركو دينيس:

الرياضي  المدير  دينيس،  ماركو  قال 

رأت  المنظمة  اللجنة  إن  لونجين:  في 

الجائزة  جولة  فصل  الموسم  هذا  في 

ختام  من  يوم  قبل  لتقام  للفرق  الكبرى 

الجائزة  إقامة  تشهد  التي  المنافسة 

اتاحة  أجل  من  وذلك  للفردي  الكبرى 

اإلعالمية  واألجهزة  للجماهير  الفرصة 

لالستمتاع بالمنافسات.

ان  فريق  لكل  يمكن  أنه  الى  وأشار 

بتغير  أخرى  الى  مسابقة  من  يتغير 

تصنيفات  حسب  الجياد  او  الفرسان 

دينيس  تحدث  كما  منهم.  واحد  كل 

بالنسبة  الرائعة  الشقب  مرافق  عن 

الخيل،  وماّلك  والفرسان،  للخيل 

في  الشقب  يحرص  وقال:  والجمهور، 

كل عام على تطوير مرافقه واالرتقاء بها 

استثنائية  هنا  المرافق  األفضل،  نحو 

مستوى  على  األفضل  تعّد  بل  بالفعل 

والتي  الخيل،  بمرافق  ا  بدءاً العالم 

اهتماماتنا  قائمة  رأس  على  تعتبر 

األخرى  المرافق  وجميع  تعلمون،  كما 

في  بما  للغاية  ورائعة  مثالية  تعتبر 

ما  وحتى  والميادين،  االسطبالت  ذلك 

التجهيزات  كل  الكواليس.  خلف  يدور 

األفضل  لتكون  مصممة  المقدمة 

أعلى  تحاكي  وهي  والفرسان،  للخيل 

مستويات الجودة، كما أن ماّلك الخيل 

إلى  القدوم  عند  بالسعادة  يشعرون 

سيجدون  بأنهم  التام  ليقينهم  الدوحة 

إمكانيات عالمية المستوى.
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أسدل الستار مساء أمس على النسخة 

واقف  سوق  مهرجان  من  الرابعة 

تنظيم  لجنة  نظمته  والذي  للفروسية، 

الخاص  الهندسي  بالمكتب  االحتفاالت 

خالل الفترة من 21 إلى 28 من شهر فبراير 

بسوق  الغربية  الساحة  على  الماضي 

واقف.

بطولتين  إقامة  المهرجان  وتخلل 

دوليتين لجمال الخيل سواء بطولة قطر 

الجزيرة  لخيل  عشرة  الثانية  الدولية 

الدولية  واقف  سوق  بطولة  أو  العربية، 

 ،)A(األصيلة العربية  الخيل  الرابعة 

الخيل  بمزاد  أمس  مساء  واختتم 

الذي  الجمال(  )فئة  األصيلة  العربية 

شارك فيه عدد 61 من رؤوس الخيل.

المزاد نجاحا كبيرا حيث بيعت  وحقق 

جميع رؤوس الخيل التي عرضت وسط 

ومحبي  الخيل  مالك  من  كبير  حضور 

رياضة الفروسية.

على  يزيد  ما  المزاد  حصيلة  وبلغت 

وحققت  ريال  ألف  قطري  ريال  المليون 

والفرس  المشرق«،  »غصامة  الفرس 

المزاد،  في  سعر  أعلى  الجزيل«  »جوري 

80 ألف  حيث بيعت كل واحدة منهما بـ 

ريال.

إقامة  على  المنظمة  اللجنة  وتحرص 

للمالك  دعما  سنويا  الفروسية  مهرجان 

الوثيق  الرتباطه  التراث  لهذا  وإحياء 

النسخة  أن  علما  القطري،  بالمجتمع 

األولى أقيمت في عام 2018، وحقق نجاحا 

على  الجمهور  من  كبيرا  وإقباال  الفتا 

الفعاليات.

عدد  إقامة  شهد  المهرجان  أن  إلى  يشار   

بينها  من  المصاحبة،  الفعاليات  من 

الفروسية،  مستلزمات  لبيع  منافذ 

بجانب فعاليات ترفيهية لألطفال، فضال 

عن تخصيص أماكن للعائالت.

للمهرجان  المنظمة  اللجنة  إن  ويذكر   

وصلت  قيمة  مالية  جوائز  خصصت 

على  وزعت  قطري  ريال  مليون   6.4 إلى 

فعاليات  في  األولى  بالمراكز  الفائزين 

المهرجان. 

من  الحالي  العام  نسخة  أن  إلى  ويشار   

الكبيرة  بالمشاركة  تميزت  المهرجان 

اللجنة  حرصت  كما  خارجية،  دول  من 

المنظمة للمهرجان على تنظيم مسابقة 

العام  نسخة  في  الصغار  للفرسان 

الحالي، وهو ما يميز مهرجان سوق واقف 

المهرجانات  من  غيره  عن  للفروسية 

الدخول  بجانب  بالخيل  الخاصة 

أن  إلى  يشار  كما  للجماهير..  المجاني 

ميزة هذا المزاد هي أن كل خيل تشارك 

وسيشهد  تسترجع  ولن  ستباع  فيه 

مشاركة 61 رأسا من الخيل.

تخللته بطولتان دوليتان لجمال الخيل 

ختام ناجح لمهرجان سوق واقف للفروسية

{   من مزاد الخيل أمس

عبد الرحمن النعمة:الدوحة          $

سعداء بنجاح المهرجان
المشرف  النعمة  عبدالرحمن  أعرب 

واقف  سوق  مهرجان  على  العام 

بنجاح  سعادته  عن  للفروسية 

المهرجان، وذلك بفضل رغبة المالك 

في  ساهم  مما  الكبير  وتعاونهم 

نجاحا  ليحقق  المهرجان  استمرار 

كبيرا.

مشاركة  شهد  المهرجان  أن  وأضاف 

بطولتي  في  المالك  من  كبيرة 

العربية  للخيل  الدولية  واقف  سوق 

التي  الرابعة  نسختها  في  األصيلة 

متتالية،  أيام   3 مدار  على  نظمت 

لخيل   12 الـ  الدولية  قطر  وبطولة 

أقيمت  التي  العربية  الجزيرة 

واختتم  أيضا،  أيام  ثالثة  مدار  على 

)فئة  األصيلة  العربية  الخيل  بمزاد 

الجمال(.

وأشار النعمة إلى أن اللجنة المنظمة 

مالية  جوائز  خصصت  للمهرجان 

قيمة وصت إلى 6.4 مليون ريال قطري 

بالمراكز  الفائزين  على  توزيعها  تم 

األولى في فعاليات المهرجان. 

وأوضح أن اللجنة المنظمة حريصة 

الفروسية سنويا  إقامة مهرجان  على 

التراث  لهذا  وإحياء  للمالك  دعما 

الرتباطه الوثيق بالمجتمع القطري.

ببطولة الدوحة لقفز الحواجز

الزغبــي يحصد الجائـزة الكبرى
منافسات  أمس  مساء  اختتمت 

لقفز  الدولية  الدوحة  بطولة 

الحواجز المؤهلة إلى دورة األلعاب 

»باريس  المقبلة  األولمبية 

.»2024
مشاركة  البطولة  وشهدت 

والسعودية  قطر  منتخبات 

والمغرب،  ومصر  واإلمارات 

ميدان  على  وأقيمت  واألردن، 

الشقب  في  الخارجي  لونجين 

ونظمها االتحاد القطري للفروسية 

والخماسي الحديث بالتعاون مع 

على  قطر  مؤسسة  عضو  الشقب 

مدار يومين متتاليين.

كريم  المصري  الفارس  وتوج 

»زانديجو«  جواده  على  الزغبي 

الكبرى  الجائزة  جولة  بلقب 

ختام  في  أقيمت  التي  للفردي 

ارتفاع  على  البطولة،  منافسات 

فارسا   14 وبمشاركة  سم   155
98 ألف يورو،  وبجائزة مالية تبلغ 

المغربي  الثاني  المركز  في  وحل 

مواطنه  وجاء  بناني،  عبدالسالم 

المركز  في  ودار  عبدالكبير 

الجولة  هذه  في  وشارك  الثالث. 

تويم  راشد  القطري  الفارس 

المري وحل في المركز السادس.

األولى  الجولة  منافسات  وشهدت 

على  اليوم  أقيمت  التي  للفردي 

مالية  بجائزة  سم   145 ارتفاع 

السعودي  فوز  يورو،  ألف   53
األول،  بالمركز  الدهامي  رمزي 

في  األحرش  علي  المغربي  وجاء 

إبراهيم  واألردني  الثاني،  المركز 

بشارات في المركز الثالث.

أمس  الفرق  منافسات  وشهدت 

فوز المنتخب السعودي بالمركز 

 »2024 »باريس  إلى  ليتأهل  األول 

صاحب  اإلماراتي  المنتخب  رفقة 

المنتخب  وحل  الثاني،  المركز 

الثالث،  المركز  في  المصري 

الجولة  منافسات  خالل  من  وذلك 

التي  األولمبياد  إلى  المؤهلة 

سم   160 ارتفاع  على  أقيمت 

بجوائز مالية 73 ألف يورو.

أمس،  الفردي  منافسات  وفي 

على  أقيمت  التي  الجولة  أسفرت 

مالية  بجوائز  سم   145 ارتفاع 

السعودي  فوز  عن  يورو،  ألف   30
بالمركز  الراجحي  عبدالرحمن 

الثاني  المركز  في  وحل  األول، 

اإلماراتي موفى الكربي، والمغربي 

المركز  في  شرقاوي  سامي 

الثالث.

في  المشاركون  الفرسان  وأشاد 

البطولة بحسن االستضافة  هذه 

القطري  االتحاد  من  والتنظيم 

الحديث  والخماسي  للفروسية 

قطر،  مؤسسة  عضو  والشقب 

الخاصة  المرافق  وبجودة 

الفارس  أعرب  حيث  بالبطولة، 

الشربتلي  عبدالله  السعودي 

باريس  أولمبياد  إلى  المتأهل 

بتأهل  سعادته  عن   ،2024
لألولمبياد  السعودية  منتخب 

مرة أخرى من خالل هذه البطولة، 

االتحاد  إلى  بالشكر  وتقدم 

حسن  على  للفروسية  القطري 

من  العديد  وتقديم  التنظيم 

المشاركين  للفرسان  التسهيالت 

في هذه البطولة.

من ناحيته، عبر السعودي رمزي 

بالنتائج  سعادته  عن  الدهامي، 

البطولة  هذه  في  حققها  التي 

األلعاب  دورة  إلى  وبالتأهل 

باألداء  مشيدا  المقبلة،  األولمبية 

المنتخب  فرسان  قبل  من  الجيد 

التي  البطولة  هذه  في  السعودي 

مكنه  متميزا  مستوى  خاللها  قدم 

من تحقيق نتائج جيدة.

من رالي أبوظبي الصحراوي

العطيــة يفــوز بالمرحـــلة الثانيــة
أبوظبي- قنا- حقق السائق القطري ناصر صالح العطية 

الثانية  النسخة  منافسات  ضمن  الثانية  بالمرحلة  الفوز 

والثالثين من رالي أبوظبي الصحراوي، الذي يشكل الجولة 

الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية )رالي 

مارس  من  الثالث  حتى  ويستمر   )2023  - رايد 

الحالي.

مالحه  بصحبة  العطية  وقطع 

على  بوميل  ماثيو  الفرنسي 

»تويوتا  سيارة  متن 

تي1«  هايلوكس 

حلة  لمر ا

السراب  قصر  بمنطقة  للتوزيع(  أدنوك  )مرحلة  الثانية 

مرحلة  منها  خاصة،  مراحل  كلم   257 مسافتها  والبالغة 

انتقالية أسفلتية مسافتها 108 كم، في زمن قدره 3 ساعات 

و33 دقيقة و39 ثانية ليحافظ على صدارة الترتيب العام، 

الراجحي  يزيد  السعودي  عن  دقيقة   12.14 بفارق  متفوقا 

التشيكي مارِتن  14.55 دقيقة عن  وبفارق  ثانيا،  الذي حل 

بروكوب الذي احتل المركز الثالث.

الثانية:  بالمرحلة  الفوز  له بعد  تصريح  في  العطية  وقال 

بعض  في  التنقل  وكان  للغاية..  صعبة  مرحلة  »كانت 

ألننا  سعيد  لكنني  حقًا.  للمالحة  صعبا  المسار  أجزاء 

لتحدي  مستعد  وأنا  الثانية  المرحلة  انهينا 

الغد«.

منافسات  / األربعاء/   اليوم  وتقام 

 266 لمسافة  للرالي  الثالثة  المرحلة 

كلم منها 37 كلم مرحلة وصل بمنطقة 

قصر السراب.

أكثر من مليون ريال حصيلة مزاد الخيل العربية األصيلة 
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الطقس  يصاحب  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

يكون  البحر  وفي  متفرقة،  سحب  الساحل،  على 

ألمطار  وفرصة  متفرقة  سحب  مع  جزئيا  غائما 

شمالية  الساحل  على  الرياح  وتكون  الحقا.   متفرقة 

هبات  مع  عقدة،  و15   5 بين  سرعتها  تتراوح  غربية، 

تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق في البداية.. 

ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 5 و10 كيلومترات.

 )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

في بطولة لوسيل للصجمة

»شباب الجميلية« يحصل على المركز األول

الرياضة  وزارة  استراتيجية  ضمن 

الشؤون  إدارة  وسياسة  والشباب 

شتى  في  الشباب  لتمكين  الشبابية 

واالجتماعية  الرياضية  المجاالت 

قدراتهم  وتطوير  بتنمية  وذلك  والثقافية 

تساعد  بيئة  وخلق  مواهبهم  وصقل 

للقيام  إلعدادهم  واالبداع  التطوير  على 

ضوء  وعلى  المستقبل،  في  بدورهم 

شباب  مركز  اهتم  فقد  السياسة  هذه 

الفردية  المهارات  بتطوير  الجميلية 

في  فرق  باعداد  قام  حيث  لمنتسبيه، 

الشباب  يمارسها  التي  االنشطة  أغلب 

للفروسية  فريق  المثال  سبيل  على 

في  للمشاركة  وذلك  للمالكمة،  وفريق 

القطري  االتحاد  ينظمها  التي  البطوالت 

كتارا  بطولة  كانت  وآخرها  للمالكمة 

حقق  حيث  للمالكمة،  الخامسة 

ميداليات  وثالث  ذهبية  ميدالية  المركز 

وأيضا  برونزيتين،  وميداليتين  فضية 

في  يشارك  والذي  للرماية  فريق  هناك 

القطري  االتحاد  ينظمها  التي  البطوالت 

التي  المشاركات  آخر  وكان  للرماية 

25 فبراير  انتهت مساء السبت الماضي 

للصجمة.  لوسيل  بطولة  وهي  الجاري 

رماة:  ثالثة  بعدد  المركز  شارك  حيث 

وجابر  العذبة،  راشد  فيصل  المنتسب 

حمد العذبة، ومحمد مبارك الغمبوسي. 

العذبة  راشد  فيصل  الرامي  أحرز  حيث 

 17  12- الشباب  فئة  في  األول  المركز 

الثالث  المركز  على  حصل  وأيضا  سنة 

في بطولة السوبر فاينال.

رئيس  النصر  مشعل  السيد  وقام 

احمد  والسيد  للرماية  القطري  االتحاد 

والسيد  البطولة  مدير  الكواري  مبارك 

عام  مشرف  المهندي  الله  عبد  إبراهيم 

البطولة بتكريم الفائزين.

الدوحة          $

حول علم الوراثة للعرب

دراسة جديدة 
لـ »وايل كورنيل«

قام باحثون من وايل كورنيل للطب - قطر بتحليل كّم 

هائل من البيانات الوراثية والبروتينية لتحديد مدى 

فعالية الطب الشخصي القائم على علم الوراثة بالنسبة 

للعرب.

والمعروف أن الطب الشخصي ذو إمكانات كامنة 

هائلة على صعيد تقييم عوامل اختطار إصابة األفراد 

باألمراض، إال أّن أحد أوجه قصور الطب الشخصي أنه 

يعتمد على البيانات الوراثية المستمدة إلى حّد بعيد 

من شعوب ذات أصول أوروبية/ قوقازية.

فاألطباء يستخدمون مجموعات بيانات وراثية ضخمة 

على نطاق السكان لتحديد الجينات المرتبطة بأمراض 

محّددة، ومن ثّم يقومون بمقارنتها بالمعلومات الوراثية 

لألفراد. وتقترن هذه المعلومات بعدئذ بعوامل أخرى، 

مثل البيئة ونمط الحياة، إلنشاء »درجة اختطار متعددة 

الجينات« للحاالت المرضّية المزمنة مثل أمراض القلب 

والسرطان والخرف، والتي يمكن أن توّجه بعد ذلك 

مسار تقديم الرعاية الصحية. إاّل أن التباينات الوراثية 

الطبيعية في ما بين المجموعات العرقية تجعل تحديد 

األمراض الوراثية أكثر صعوبة بالنسبة لألفراد الذين 

تختلف أعراقهم عن عرق غالبية األفراد في مجموعة 

البيانات.

لذا شرع باحثون من وايل كورنيل للطب - قطر بقيادة 

الدكتور كارستن زوري أستاذ الفسيولوجيا والفيزياء 

الحيوية ومدير مختبر المعلومات الحيوية، في تحديد 

التفاوت في دقة درجات االختطار متعددة الجينات بين 

الشعوب من أصول أوروبية وعربية. وفي هذا الصدد، 

قال الدكتور زوري: 

»نحن محظوظون 

بأن لدينا بيانات 

وراثية عالية 

الجودة مستمدة 

من عدد كبير 

من األفراد، غير 

أن مجموعات 

البيانات غير 

متنوعة عرقيًا 

بقدر كاف وتظّل 

متدنية في هذا 

الجانب، كما أنها 

ترّكز على السكان 

من أصول أوروبية 

- وهو ما يفرض 

تحّديات بالنسبة 

للطب الشخصي 

في ما يخّص السكان غير الخاضعين لدراسة كافية. 

لذا أردنا أن نكون قادرين على تحديد مقدار ثقتنا في 

درجات االختطار المتعددة الجينات أو ضآلة تلك الثقة 

بالنسبة للعرب بإجراء مقارنات مع البيانات الجينومية 

المأخوذة في المقام األول من سكان من أصول قوقازية«.

وإلجراء المقارنات، قام فريق الباحثين بتحليل ما 

مجموعه 2935 عّينة دم مأخوذة من أفراد من أصول 

عربية، ومخّزنة في قطر بيوبنك، لدراسة تركيبتهم 

الجينومية ودراسة الهيكلة الوراثية لمجموعة تتألف من 

1301 بروتين معروفة بارتباطها بالعديد من األمراض. 
وُتعّد البروتينات هدف استقصاء جيدًا ألنها سمات 

وسيطة تربط بين النزعة الوراثية والعوامل البيئية 

ومرض ما. وُتعرف هذه العملية باسم »دراسة الصلة 

على نطاق الجينوم« ألنها تحّلل الجينوم برمته للفرد 

الواحد، وهو يتألف من كل البيانات لكل جينة من 

جيناته. ومن ثم قام باحثو وايل كورنيل للطب - قطر 

بمقارنة الصلة بين السمات الجينية والبروتينات 

المرتبطة باألمراض عند العرب والتي لها الصلة نفسها 

عند الشعوب األوروبية/ القوقازية. وبعد تحليل كل 

البيانات، خلص الباحثون إلى أن درجات االختطار 

المتعددة الجينات القائمة على البروتينات أكثر دقة 

بنسبة تقارب 20 % عند تطبيقها على األوروبيين مقارنة 

بالعرب.

{ د.كارستن زوري

الدوحة          $

المركز يعمل على تطوير المهارات الفردية لمنتسبيه

بلدية الظعاين 
تطلق حملة 

»ال للبالستيك«
اطلقت بلدية الظعاين حملة 

للحد من من استخدام االكياس 

البالستيكية أحادية االستخدام 

تحت عنوان: »ال للبالستيك« والتي 

تنظمها بلدية الظعاين بالتنسيق 

مع مونوبري قطر، والتي تستمر 

لمدة شهر كامل بشراكة مميزة 

من عدد البلديات )بلدية أم صالل، 

بلدية الخور والذخيرة، بلدية 

الشمال(.

وتهدف الحملة للتوعية بالقرار 

الوزاري رقم 143 لسنة 2022 

بشأن ضوابط استعمال 

االكياس البالستيكية. ولتوعية 

الجمهور بأهمية استبدالها 

بأكياس صديقة للبيئة ومتعددة 

االستخدام. حضر الحملة السيد 

حمد خليل الهيل رئيس قسم 

الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، 

والسيد أحمد مطر الشمري 

رئيس قسم الرقابة الصحية 

بلدية الخور والذخيرة، والسيد 

محمد مبارك السلطان رئيس 

قسم الرقابة الصحية ببلدية أم 

صالل وعدد من مسؤولي البلديات 

المشاركة.

 حيث سيتم طوال أيام الحملة 

توزيع حوالي 20 ألف كيس 

صديق للبيئة ومتعدد االستخدام، 

وستغطي الحملة جميع المناطق 

الشمالية بالدولة ضمن الحدود 

اإلدارية لبلديات الظعاين الشمال 

والخور والذخيرة وأم صالل. من 

المدارس والشركات والجهات 

الحكومية، وفئة ذوي االحتياجات 

الخاصة وكبار السن.
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لالستفسار : 40002222

صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: 4215

اإعالن
احمد  محمد  السيد/بدر  يعلن 

مرصي،  الجنسية  الكردى، 

رقم:  سفر  جواز  ويحمل 

الرقم  ويحمل   ،18984583

عن   ،28381810303 الشخيص: 

ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته 

اوغلو.  محمت  بدير  بإسم:  

فمن   .  Bedir Mehmetoglu

لديه معارضة ىف ذلك فليتقدم اىل 

االدارة العامة للجوازات خالل 15 

يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

فقدان جواز �سفر

فقد جواز سفر

رقم :08195853 

بإسم السيدة/خلود هيثم حسني 

ناجي السعيدي/يمنية

عىل من يعثر عليه تسليمه 

للسفارة او القرب مركز للرشطه 

مشكورا.

اإعالن
خان،    ناثا  السيد/محمد  يعلن 

ويحمل  باكستاني،  الجنسية 

 ،6953971 رقم:  سفر  جواز 

الشخيص:  الرقم  ويحمل 

رغبته  عن   ،27158601139

بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف 

لديه  فمن  رئيىس.  حميد  عبدالله 

اىل  فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة 

االدارة العامة للجوازات خالل 15 

يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.



اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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أدق من الصور

دليل للشائعات الصحية

االحترافية،  الصور  من  مجموعة  ليس  أمامك  تراه  ما 

فائقة  كاميرا  بواسطة  بعناية  التقاطها  تم  التي 

الجودة، ولكنها صور تم رسمها بالفرشاة واأللوان فقط 

اختالف  أي  ودون  الفوتوغرافية،  كالصور  تمامًا  لتبدو 

عنها، من حيث الجودة أو التفاصيل.

الفنان  إن  األميركي،  سنترال«  »أوديتي  موقع  وقال 

موهبة  لديه  كيم«  سونغ  »يونغ  الجنوبي  الكوري 

لتبدو  الصور  رسم  من  يتمكن  حيث  جدا،  خاصة 

موهبته  بفضل  وذلك  بالكاميرا،  التقاطها  تم  وكأنه 

الكبيرة، وقدرته على االعتناء بأدق التفاصيل.

ويعاني »سونغ« نفسه في بعض األحيان من تفرقة 

من  وذلك  انتهائها،  بعد  األصلية  الصورة  عن  لوحاته 

من  العديد  ألهمت  التي  الصور،  تلك  واقعية  فرط 

لم  ولكن  المثل،  عمل  لمحاولة  العالم  حول  الفنانين 

ينجح أحدًا منهم بنفس القدر حتى اآلن.

نشر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون 

الخليجي، دليال تفاعليا شامال ألهم الشائعات 

الصحية المنقولة عبر وسائل التواصل االجتماعي.

وأكد المجلس حرصه على إعداد هذا الدليل 

المتضمن ألهم الشائعات انتشارا وتأثيرها السلبي 

على الكثير من األشخاص، قائال: »إنه حرص على 

كشف الكثير من الشائعات المتعلقة بصحة 

اإلنسان ألن صحة اإلنسان في المقام األول ضمن 

أهداف المجلس«، مشيرا إلى ضرورة أن تؤخذ 

المعلومات من مصادرها الرسمية وخصوصا ما 

يتعلق بالصحة.

 هذا ويتضمن الدليل على الكثير من المواضيع 

أبرزها »سمنة األطفال والهرمونات لتضخيم 

العضالت والمسكنات بشكل يومي ومعجون األسنان 

كحل للحروق والسجائر اإللكترونية والمضادات 

ونزالت البرد وعالجات الضغط والسرطان والصداع 

وأمراض كبار السن وكثرة النوم وحمية الديتوكس 

والسمنة في منطقة البطن والمكمالت الغذائية وآالم 

الظهر وعالقته بالكلى وحصوات الكلى«.

فوائد 
إضافية للرياضة

كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها الدورية 

العلمية جاما نتورك أوبن في بريطانيا، 

أن ممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة يوميا 

بالنسبة لمن تزيد أعمارهم عن أربعين عاما 

ال تحافظ على اللياقة البدنية فحسب، بل 

تسهم أيضا في تراجع نسبة دخولهم إلى 

المستشفى.

 وذكر الخبراء أن هذه الدراسة تسلط الضوء 

على مزايا إضافية لممارسة الرياضة بجانب 

الفوائد المعروفة مثل اكتساب الجسم 

الرياضي واللياقة البدنية وتقليل فرص 

اإلصابة بأمراض القلب.

 وشملت الدراسة قرابة 82 ألف شخص بالغ 

في بريطانيا تتراوح أعمارهم ما بين 42 و78 

عاما، ووجدت الدراسة أن البالغين الذين 

يمارسون الرياضة بشكل منتظم تتراجع 

فرص دخولهم المستشفيات لدواعي صحية 

مختلفة في األعوام المقبلة، ومن بين هذه 

األمراض التي تقي منها الرياضة المنتظمة 

االلتهاب الرئوي، ومضاعفات السكري 

والجلطات، والتهابات المسالك البولية.

وأكدت الدراسة التي استندت إلى مشروع 

بحثي يتبع منظومة قواعد البيانات الصحية 

في بريطانيا يو.كيه بيوبانك، أنه إذا أضاف 

البالغون في أواسط العمر أو األكبر سنا 

عشرين دقيقة من التدريبات البدنية إلى 

روتين حياتهم اليومي، فمن الممكن أن تتراجع 

احتماالت دخولهم المستشفى بنسبة تتراوح 

ما بين 4 بالمائة و 23 بالمائة على مدار فترة 

تصل إلى سبع سنوات.

كندا وأميركا تحظران »تيك توك«

حظرت الحكومة الكندية اإلثنين تطبيق تيك توك على 

اإلثنين  األبيض  البيت  أمر  كما  وأجهزتها،  هواتفها  كل 

30 يومًا »تيك  الوكاالت الفدرالية بأن تحظر في غضون 

التطبيق  مخاطر  بسبب  وأجهزتها  هواتفها  على  توك« 

األمن  على  الصينية  دانس«  »بايت  شركة  من  المملوك 

القومي األميركي.

والميزانية  اإلدارة  مكتب  إّن  األميركية  الرئاسة  وقالت 

التابعة  والوكاالت  اإلدارات  كّل  أمر  األبيض  البيت  في 

الحظر  يومًا   30 مهلة  في  تطّبق  بأن  الفدرالية  للحكومة 

الذي فرضه قانون أقّره الكونغرس في نهاية كانون األول/ 

أو  أّي جهاز  ديسمبر ومنع بموجبه تنزيل التطبيق على 

هاتف تابع للحكومة.

وجاء هذا األمر في مذكرة صادرة عن مديرة مكتب اإلدارة 

تنفيذًا  يونغ  شاالندا  األبيض  البيت  في  والميزانية 

للقانون الذي نشره الرئيس جو بايدن في أوائل كانون 

الثاني/ يناير.

واإلدارات  الوكاالت  مختلف  يونغ  أمرت  مذّكرتها،  وفي 

وتحظر  »تزيل  بأن  الفدرالية  للحكومة  التابعة  واألجهزة 

تديرها،  أو  تمتلكها  التي  األجهزة  على  التطبيق  تنزيل« 

األجهزة  هذه  بين  اإلنترنت«  عبر  االّتصال  »تمنع  وأن 

والتطبيق.

ويأتي القرار األميركي غداة قرار مماثل أصدرته الحكومة 

من  أّي  على  التطبيق  تنزيل  بموجبه  وحظرت  الكندية 

»ينطوي  ألّنه  لها  التابعة  اإللكترونية  واألجهزة  الهواتف 

تتهّدد  التي  المخاطر  من  مقبول  غير  مستوى  على 

الخصوصية واألمن«.

الماضي  األسبوع  حظرت  األوروبية  المفوضية  وكانت 

التطبيق على أجهزتها.
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سلمان المالك

متحف لذاكرة الحرب
ال شيء يوحي بوجود أي فعل ثقافي 

بمنطقة »أوالد يحيى« الريفية الهادئة 

عن  كيلومترات   4 نحو  تبعد  التي 

التابعة  لحمر،  بئر  مدينة  مركز 

شرقي  جنوب  تطاوين،  لمحافظة 

تونس.

في  يعملون  يحيى«  »أوالد  أهل  أغلب 

المتحف  تكتشف  أن  إلى  الفالحة، 

اليحياوي،  زينب  بالشابة  الخاص 

تونس«  »حملة  اسم  يحمل  الذي 

البالد  تاريخ  في  هامة  مرحلة  ويوثق 

العالمية  الحرب  فترة  إلى  تعود 

الثانية بين 1942 و1943.

اإلجازة  على  الحاصلة  اليحياوي، 

من  واآلثار  التراث  في  الوطنية 

في  افتتحت  التونسية،  الجامعة 

انطالقا  الخاص،  2022 متحفها  أواخر 

من شغفها بالتراث.

وعلى مساحة 120 مترا مربعا يعرض 

المتحف أكثر من ألف قطعة حربّية 

وأدوات عسكرية مختلفة من مخلفات 

المعارك التي دارت على أرض تونس 

خالل الحرب العالمية الثانية، والتي 

راح ضحيتها آالف الجنود المشاركين 

في المعارك وحتى من المدنيين 

1942 و1943 تحولت تونس إلى  بين 

ميدان حرب بين قوات المحور )ألمانيا 

والحلفاء  جهة  من  وإيطاليا(  النازية 

)الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 

ونيوزيالندا( في آخر مراحل الحرب. 

9 معارك رئيسية بين الحلفاء  ودارت 

مثل  تونس،  أرض  على  والمحور 

ومعركة  )شمال(،  سجنان  معركة 

معركة  وأشهرها  )وسط(  القصرين 

انتهت  التي  خط مارث )جنوب شرق( 

بفوز الحلفاء.

المتحف  صاحبة  اليحياوي،  وقالت 

هو  المجال  بهذا  »غرامي  لألناضول: 

المتحف  هذا  إلنشاء  دفعني  الذي 

الذي يسلط الضوء على فترة الحرب 

العالمية الثانية في تونس، والتي لم 

يتطرق لها الكثير من المؤرخين«.

سجن إسباني صفع زوجته
ُحكم على رجل بالسجن لمدة عام في إسبانيا لصفعه زوجته 

الضحية  ألن  نادر  قرار  في  توك،  تيك  شبكة  عبر  حي  بث  خالل 

التي  المحكمة  أعلنت  ما  على  شكوى،  تقديم  في  ترغب  تكن  لم 

حكمت في القضية اإلثنين.

المتهم  أن  إسبانيا،  شمال  في  سوريا  مدينة  محكمة  واعتبرت 

مذنب بارتكاب إساءة المعاملة والعنف ضد المرأة.

مدينة  في  يناير  الثاني/  كانون   28-27 ليلة  الحادثة  وقعت 

سوريا. فأثناء مشاركتها في »معركة« أثناء بث مباشر على تيك 

توك مع ثالثة أصدقاء أمام جمهور افتراضي من آالف األشخاص، 

تعرضت امرأة للصفع بقوة كافية لدرجة أن رأسها بدأ يرتجف 

وشعرها يتطاير.

أوردت  ما  على  الضحية،  ببكاء  الصفعة  هذه  تسببت  وقد 

المحكمة في قرارها.

وجاء في الحكم القضائي أن »المتهم عمد بصورة علنية وسافرة، 

اإلضرار  بقصد  األشخاص  آالف  أمام  زوجته  على  االعتداء  إلى 

بسالمتها الجسدية وإهانتها على المأل. ورغم أن ذلك لم يتسبب 

لها بأي إصابة، لكنه يشّكل إساءة معاملة بديهية وواقعية«.

العنف،  جرائم  في  أنه  إلى  الحكم  أصدر  الذي  القاضي  وأشار 

ويمكن  الضحية،  قبل  من  شكوى  تقديم  الضروري  من  »ليس 

النطق بالعقوبة بمجرد تسجيل الوقائع«.

ويرتدي هذا التوضيح أهمية ألنه أثناء المحاكمة، رفض المتهم 

الرد على هذه التهمة ودافعت الضحية عن زوجها.


