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سموه يرعى حفل جائزة يوم التميز العلمي ويكرم الفائزين.. صاحب السمو:

قطر تفخر بكم وتزدهر بعزمكم واجتهادكم
سموه يلتقي الفائزين ويعرب عن اعتزازه بما حققوه خالل مسيرتهم التعليمية

الفائزون يشكرون سموه على تكريمه وعنايته بالمتفوقين ودعمه المستمر للتعليم

الشيخ  معالي  شارك  قنا-  تونس- 

عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل 

أعمال  افتتاح  في  الداخلية،  ووزير 

لمجلس  األربعين  الدورة  اجتماع 

بالجمهورية  العرب  الداخلية  وزراء 

بمقر  وذلك  الشقيقة،  التونسية 

صباح  للمجلس،  العامة  األمانة 

أمس.

الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  وكان 

ووزير الداخلية، قد اسُتقِبل في وقت 

أصحاب  إخوانه  مع  أمس،  سابق 

وزراء  والسعادة  والمعالي  السمو 

فخامة  قبل  من  العرب،  الداخلية 

رئيس  سعيد،  قيس  الرئيس 

الشقيقة،  التونسية  الجمهورية 

»قصر  الرئاسي  القصر  في  وذلك 

قرطاج«، بالعاصمة تونس.

والتقى معالي الشيخ خالد بن خليفة 

بن عبدالعزيز آل ثاني، عددا من وزراء 

الداخلية في الدول العربية الشقيقة، 

االجتماع،  انعقاد  هامش  على  وذلك 

استعراض  اللقاءات،  خالل  وجرى، 

وبلدانهم،  قطر  بين  التعاون  عالقات 

سيما  ال  وتطويرها،  تعزيزها  وسبل 

في المجاالت األمنية.

رئيس الوزراء يشارك 
باجتماع وزراء الداخلية العرب

صاحب السمو يستقبل مستشار األمن الوطني اإلماراتي
استعراض العالقات األخوية

حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد 

الشيخ  سمو  أمس،  لوسيل،  بقصر 

آل نهيان، مستشار  زايد  طحنون بن 

العربية  اإلمارات  بدولة  الوطني  األمن 

المرافق،  والوفد  الشقيقة،  المتحدة 

وذلك بمناسبة زيارتهم للبالد.

في بداية المقابلة، نقل سمو الشيخ 

تحيات  نهيان  آل  زايد  بن  طحنون 

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد 

العربية المتحدة الشقيقة، إلى أخيه 

سمو األمير المفدى، وتمنياته لسموه 

وللشعب  والسعادة،  الصحة  بموفور 

القطري مزيدا من التقدم والرخاء.

فيما حمل سمو األمير المفدى، سمو 

نهيان  آل  زايد  بن  طحنون  الشيخ 

دولة  رئيس  سمو  ألخيه  تحياته 

اإلمارات، وتمنياته له بموفور الصحة 

الشقيق  اإلمارات  ولشعب  والعافية، 

دوام االزدهار والرقي.

استعراض  المقابلة،  خالل  جرى، 

العالقات األخوية القائمة بين البلدين، 

وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف 

المجاالت، إضافة إلى مناقشة عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

جاسم  الشيخ  سمو  المقابلة  حضر 

بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي 

السعادة  أصحاب  من  وعدد  لألمير، 

الشيوخ والوزراء، ومن الجانب اإلماراتي 

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

ديوان الرئاسة.

إعادة تشكيل لجان المناقصات 
والمزايدات المشتركة

تعديل أحكام »التطوير العقاري«
اجتماع مجلس الوزراء »708« ماليين دوالر في »2022«

قطر تدعم البلدان األقل نموًا
تفصلنا  قليلة  أيام  قنا-  الدوحة- 

المتحدة  األمم  مؤتمر  بدء  عن 

الذي  نموا،  األقل  البلدان  لدعم 

 5« من  الدوحة  في  أعماله  تنطلق 

من  قطر  دولة  وتعتبر  مارس،   »9  -

لهذه  والداعمة  المانحة  الدول  أكبر 

بها،  خاصا  اهتماما  وتولي  البلدان، 

خالل  من  االهتمام  هذا  مالمح  وتظهر 

للتنمية،  قطر  صندوق  مساهمات 

دوالر  ماليين   »708« بـ  ساهم  الذي 

العام الماضي، كإجمالي  على مدار 

مساعدات إنسانية وتنموية.

وزيرة التربية والتعليم:
فخورون بتشريف صاحب السمو 

حفل تكريم الفائزين 

كلمة المكرمين:
التسلح بالعزيمة من أهم مرتكزات 

وثوابت قيادتنا الحكيمة

المتميزون لـ $:
التميز العلمي إنجاز وحافز 
لمواصلة اإلبداع والعطاء 

الرئيس التونسي يستقبل المشاركين
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www.theviewhospital.com

 
800 0777 للحجز واالستفسار

رخصة الطبيب  P14690رقم ترخيص املنشآة  4178

استشاري أعصاب

زمالة الكلية امللكية لألطباء

(FRCP) يف اململكة املتحدة

رعايـة طبـيـة

مبسـتوى عاملي

تعرفـوا عىل
د. إبراهيم

مجلس الوزراء وافق على مشروع القرارإمام

تشكيل لجنة موظفي المدارس
الدكتور  سعادة  ترأس  -قنا-  الدوحة 

رئيس  نائب  العطية  محمد  بن  خالد 

لشؤون  الدولة  ووزير  الوزراء  مجلس 

عقده  الذي  العادي  االجتماع  الدفاع، 

الديوان  في  بمقره  أمس  ظهر  المجلس 

األميري.

وعقب االجتماع، أدلى سعادة وزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

الموضوعات  في  الوزراء  مجلس  نظر 

النحو  األعمال على  المدرجة على جدول 

التالي:

بإقرار  علما  الوزراء  مجلس  أحيط  أوال- 

مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل 

بعض أحكام القانون رقم )6( لسنة 2014 

بتنظيم التطوير العقاري.

ثانيا- الموافقة على:

1 - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل 
 2003 لسنة   )3( رقم  القرار  أحكام  بعض 

أبو  منفذ  إلدارة  دائمة  لجنة  بإنشاء 

سمرة.

2 - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل 
التي  اإلدارية  الوحدات  بعض  تنظيم 

للضرائب،  العامة  الهيئة  منها  تتألف 

وتحديد اختصاصاتها.

بإنشاء  المالية  وزير  قرار  مشروع   -  3
تتألف  التي  اإلدارية  الوحدات  في  أقسام 

وتعيين  للضرائب،  العامة  الهيئة  منها 

اختصاصاتها.

والتعليم  التربية  وزير  قرار  مشروع   -  4
أحكام  بعض  بتعديل  العالي  والتعليم 

بتشكيل   2021 لسنة   )13( رقم  القرار 

وتحديد  المدارس،  موظفي  لجنة 

ومكافآت  عملها،  ونظام  اختصاصاتها، 

أعضائها.

ثالثا- اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصديق 

على مذكرة تفاهم بشأن منح دولة قطر 

شنغهاي  منظمة  في  حوار  شريك  صفة 

.)SCO( للتعاون

رابعا- الموافقة على مشروع ترتيب إداري 

إلنشاء بيت األمم المتحدة في دولة قطر.

الوزراء  مجلس  استعرض  خامسا- 

بشأنهما  واتخذ  التاليين،  الموضوعين 

القرار المناسب:

لجان  باستمرار  المالية  وزارة  اقتراح   -  1

المشتركة  والمزايدات  المناقصات 

وإعادة  جهة،  من  أكثر  أعمال  تنظم  التي 

تشكيلها.

تنظيم  للجنة  السنوي  ربع  التقرير   -  2
النقل الثقيل.

بوزارة  المنشأة  اللجنة  هذه  وتختص 

المواصالت بدراسة جميع األمور المتعلقة 

بالنقل الثقيل، وبخاصة ما يلي:

بتنظيم  الكفيلة  السبل  دراسة   -  1
اآلليات  واقتراح  الثقيل،  النقل  عملية 

المناسبة لذلك.

2 - وضع القواعد التي تعمل على توطين 
نشاط النقل الثقيل.

3 - تحديد أطر وقواعد عمل آليات النقل 
الجهات  مع  بالتنسيق  وذلك  الثقيل، 

المعنية.

تحديد 
اختصاصاتها 

ونظام عملها 
ومكافآت 

أعضائها

إنشاء لجنة 
دائمة 

إلدارة منفذ 
أبو سمرة

نائب األمير يعزي رئيسة اليونان
آل  حمد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

الرئيسة  فخامة  إلى  تعزية  برقية  األمير،  نائب  ثاني، 

إيكاترينا ساكيالروبولو، رئيسة الجمهورية اليونانية، 

مدينة  قرب  قطارين  تصادم  حادث  ضحايا  في 

العاجل  الشفاء  سموه  متمنيا  اليونان،  وسط  الريسا 

للمصابين.

رئيس الوزراء يعزي نظيره اليوناني
خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  بعث  قنا-  الدوحة- 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن 

كيرياكوس  السيد  دولة  إلى  تعزية  برقية  الداخلية، 

ميتسوتاكيس، رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، في 

ضحايا حادث تصادم قطارين قرب مدينة الريسا وسط 

اليونان، متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

في ضحايا حادث تصادم قطارين

صاحب السمو يعزي رئيسة اليونان
صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

برقية  المفدى،  البالد  أمير  ثاني، 

تعزية إلى فخامة الرئيسة إيكاترينا 

الجمهورية  رئيسة  ساكيالروبولو، 

حادث تصادم  ضحايا  في  اليونانية، 

وسط  الريسا  مدينة  قرب  قطارين 

الشفاء  سموه  متمنيا  اليونان، 

العاجل للمصابين.



3إعالن السنة )28( - الخميس 10 من شعبان  1444هـ الموافق 2 مارس 2023م العدد )10041(

 (City Center, Villaggio, Landmark, Mall of  Qatar & Ezdan Al Wakrah)
 )سيتي سنتر، فيالجيو، الند مارك، قطر مول و إزدان الوكـــرة( 
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بعد ختام زيارته

رئيس الوزراء يغادر تونس

خالد  الشيخ  معالي  غادر  قنا-  تونس- 

ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

متوجها  أمس،  مساء  تونس  العاصمة 

زيارة  ختام  بعد  وذلك  الوطن،  أرض  إلى 

الشقيقة،  التونسية  للجمهورية  عمل 

األربعين  الدورة  اجتماعات  في  والمشاركة 

لمجلس وزراء الداخلية العرب.

تونس  مطار  في  معاليه،  وداع  في  وكان 

بودن  نجالء  السيدة  دولة  الدولي،  قرطاج 

التونسية،  الحكومة  رئيسة  رمضان 

نمصية  بوغديري  سهام  السيدة  وسعادة 

ربيع  السيد  وسعادة  المالية،  وزيرة 

السيد  وسعادة  النقل،  وزير  المجيدي 

والتخطيط،  االقتصاد  وزير  سعيد  سمير 

زنزري  زعفراني  سارة  السيدة  وسعادة 

كبار  من  وعدد  واإلسكان،  التجهيز  وزيرة 

المسؤولين.

سعد  السيد  سعادة  الوداع  في  كان  كما 

لدى  قطر  دولة  سفير  الحميدي  ناصر  بن 

تونس، والسادة أعضاء السفارة القطرية.

رئيس الوزراء يشارك في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب

الشيخ  معالي  شارك  قنا-  تونس- 

عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل 

أعمال  افتتاح  في  الداخلية،  ووزير 

لمجلس  األربعين  الدورة  اجتماع 

بالجمهورية  العرب  الداخلية  وزراء 

بمقر  وذلك  الشقيقة،  التونسية 

األمانة العامة للمجلس صباح أمس.

السعادة  أصحاب  االفتتاح  حضر   

المرافق  الرسمي  الوفد  أعضاء 

لمعاليه.

الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  وكان   

وقت  في  استقبل  قد  الداخلية،  ووزير 

أصحاب  إخوانه  مع  أمس،  سابق 

وزراء  والسعادة  والمعالي  السمو 

فخامة  قبل  من  العرب،  الداخلية 

رئيس  سعيد،  قيس  الرئيس 

الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك 

في القصر الرئاسي »قصر قرطاج« في 

العاصمة تونس.
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رئيس الوزراء يلتقي عددا من وزراء الداخلية العرب

استعراض عالقات التعاون في المجاالت األمنية

فــقــــــد التقـــــى معــاليـــــه كـــــا مــن 

شـــرف  توفيـــق  الســـيد  ســـعادة 

الديـــن وزير الداخليـــة بالجمهورية 

وســـعادة  الشـــقيقة،  التونســـية 

الســـيد القاضي بســـام مولوي وزير 

الداخليـــة والبلديـــات بالجمهوريـــة 

وســـعادة  الشـــقيقة،  اللبنانيـــة 

إبراهيم علي حيـــدان وزير  الســـيد 

اليمنيـــة  بالجمهوريـــة  الداخليـــة 

الدكتـــور  وســـعادة  الشـــقيقة، 

محمد أحمد شـــيخ علي وزير األمن 

الصومـــال  بجمهوريـــة  الداخلـــي 

وســـعادة  الشـــقيقة،  الفيدراليـــة 

الســـيد عبداألميـــر الشـــمري وزيـــر 

العـــراق  بجمهوريـــة  الداخليـــة 

الشـــقيقة.

اســـتعراض  اللقاءات،  جرى، خال 

عاقات التعاون بين قطر وبلدانهم، 

ال  وتطويرهـــا،  تعزيزهـــا  وســـبل 

ســـيما في المجاالت األمنية.

تونس- قنا- التقى معالي الشيخ خالد بن خليفة 
بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية، عددا من وزراء الداخلية في الدول 
العربية الشقيقة، وذلك على هامش انعقاد 

اجتماع الدورة األربعين لمجلس وزراء الداخلية 
العرب في العاصمة تونس بمقر األمانة العامة 

للمجلس أمس.
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سموه كرم الطلبة المتميزيـــــــــــــــــــــــــن وتمنـــــى لهــــــم التوفيـــق

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  تفضل 

فشمل  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

التميز  يوم  جائزة  حفل  الكريمة  برعايته 

العلمي في دورتها السادسة عشرة، الذي أقيم 

صباح أمس بفندق شيراتون الدوحة.

بن  حسن  السيد  سعادة  الحفل  حضر   

عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد 

من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، وكبار 

المسؤولين وأولياء أمور الطالب المتميزين.

بجائزة  الفائزين  المفدى  األمير  سمو  وكرم   

 64 عددهم  والبالغ  العام،  لهذا  العلمي  التميز 

والماجستير،  الدكتوراه  شهادتي  حملة  من 

والثانوية،  الجامعية  الشهادتين  وخريجي 

اإلعدادية  المرحلتين  في  المتميزين  والطالب 

واالبتدائية، إضافة إلى فئات المعلم المتميز، 

العلمي  والبحث  المتميزة،  والمدرسة 

المتميز.

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  وقال 

حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، خالل تغريدة 

»أهنئ  »تويتر«  على  الرسمي  حسابه  عبر 

وإنجازهم  تفوقهم  على  المتمّيزين  الطلبة 

القادمة،  مساراتهم  في  التوفيق  لهم  متمنيًا 

قطر تفخر بكم وتزدهر بعزمكم واجتهادكم«. 

وأكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي جبر 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزيرة  النعيمي 

السمو  صاحب  حضرة  حرص  أن  العالي، 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

تكريم  على   - ورعاه  الله  حفظه   - المفدى 

فرحتهم  وبناته  أبنائه  ومشاركة  المتميزين 

سموه  إيمان  على  دليل  إال  هو  ما  اإلنجاز،  بهذا 

بأن التعليم هو الخيار االستراتيجي للتنمية 

المستدامة، وأن األوطان تبنى بسواعد أبنائها 

في  المساهمة  بهم  سيناط  الذين  المتعلمين 

بنائها.

في  أمس  لها  كلمة  خالل  سعادتها،  وعبرت   

فخرها  عن  العلمي،  التميز  جائزة  حفل 

حفل  السمو  صاحب  بتشريف  واعتزازها 

في  العلمي،  التميز  بجائزة  الفائزين  تكريم 

من  انطالقا  وقالت:  عشرة،  السادسة  دورتها 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  مسؤولية 

بالعلم،  القطري  المواطن  تزويد  في  العالي 

للنهوض  الوطنية  الرؤى  تحقيق  في  واإلسهام 

تحرص  المعرفة،  مجتمع  وبناء  بالتنمية 

التعليمية  مؤسساتها  تشجيع  على  الوزارة 

وآمنة  صحية  وتعليمية  تربوية  بيئة  لتوفير 

العلمي  والتميز  الريادة  في  تسهم  وجاذبة 

واالبتكار.

إلى  والتعليم  التربية  وزيرة  سعادة  ولفتت 

تقدير  إلى  تهدف  العلمي  التميز  جائزة  أن 

المتميزين علميا من أبنائنا وبناتنا من طلبة 

وتشجيع  بهم،  واالحتفاء  وتكريمهم  العلم، 

على  التعليمية  والمؤسسات  األفراد  كافة 

اإليجابية  االتجاهات  وتعزيز  األداء،  تطوير 

البحث  وقيمة  االبتكار  روح  وبث  التعلم،  نحو 

والمؤسسات  والباحثين  الطلبة  لدى  العلمي 

الشريف  التنافس  روح  وتشجيع  التعليمية، 

وتوجيه  التعليمية،  والمؤسسات  األفراد  بين 

تحقيق  تخدم  التي  المجاالت  نحو  طاقاتهم 

توجهات الدولة التنموية.

وذكرت سعادتها الدور العظيم الذي لعبه أولياء 

األمور، فلوال تشجيعهم للطلبة واهتمامهم بهم 

اليوم  لما وصلوا  لهم،  المناسبة  البيئة  وتوفير 

مثال  أموركم  فأولياء  قائلة:  التميز،  هذا  إلى 

صحيا  السليمة  التنشئة  دور  يجسد  حي 

بنجاحاتكم،  لهم  فهنيئا  وأسريا،  ونفسيا 

وهنيئا لكم بآبائكم وأمهاتكم الذين كانوا على 

والمسؤولية.  التضحية  من  العالي  القدر  هذا 

فهنيئا لكم هذا التميز، وأدعو الله أن ينفع بكم 

مجتمعكم ووطنكم وأمتكم.

ومن جانبهم عبر الطالب المكرمون عن فخرهم 

الطالب  ألقى  حيث  التكريم،  بهذا  وسعادتهم 

كلية  من  الهاجري  زايد  فرهود  زايد  فرهود 

المكرمين  كلمة  العسكرية  محمد  بن  أحمد 

ونيابًة  نفسي،  عن  باألصالًة  أتشرف  وقال: 

المكرمات؛  وأخواتي  المكرمين  إخواني  عن 

فرحٍة  من  صدوِرنا  في  يجيُش  عّما  أُلْعرَب 

 وال ُتوصف، 
ُّ

التي ُتحس الفرحة  إنها  عظيمة، 

ما  بعَد  غايِتنا،  إلى  ووصلنا  هدَفنا  حققنا  فقد 

صبرنا وثابرنا.

وأضاف: تكتسب جائزة التميز العلمي أهمية 

لكونها  عام؛  بعد  عاما  قطر  دولة  في  كبرى 

في  المتميزون  إليه  يطمح  مهما  حافزا  تشكل 

َمْن  إّن  واإلبداعية،  العلمية  المجاالت  مختلف 

عاش على ثرى هذا الوطن الطيب، يعلم علم 

التحدي  روح  وامتالك  الهمة،  علو  أن  اليقين 

والتسلح باإلصراِر والعزيمة، من أهم مرتكزات 

على  تحرص  التي  الحكيمة،  قيادتنا  وثوابت 

بما  والتميز،  واإلبداع  التحدي  ثقافة  ترسيخ 

يعكس هويتنا الوطنية وثقافتنا األصيلة.

الوطنية  التعليمية  المؤسسات  أن  على  وأكد 

بيت  هي  الملهمة،  الرشيدة  قيادتنا  ظل  في 

الوقوف  في  جهدا  تدخر  لم  المتميز،  الخبرة 

التسهيالت  وتقديم  ومساندتنا  جانبنا  إلى 

والدعم الالمحدود لنا، كانت على الدوام أبوابها 

لنا،  متاحة  ومختبراتها  ومكتباتها  مشّرعة، 

وكان هدفنا األول رفعة وطننا الغالي، وخدمة 

صدورنا  وأضاف:  جمعاء،  واإلنسانية  أمتنا 

تزهو بالفخر ونحن نواصل مسيرة التميز في 

وإن  الكثير،  منا  وينتظر  الكثير،  لنا  قدم  وطن 

والمتميزين،  للتمّيز  السمو  صاحب  تشريَف 

متابعة  على  يحثنا  ودافع  لنا،  وسام  أكبر 

الجائزة  هذه  أن  نؤكد  وإننا  واإلبداع،  التميز 

هو  اليوم،  عليها  بالحصول  تشرفنا  التي 

بأن نعمل  كبيرة تقع على عاتقنا،  مسؤولية 

دوما على تقدم الوطن ورفعته.

الفئات  يمثلون  فائزًا   64 تكريم  تم  قد  وكان 

 261 أصل  من  العام،  هذا  للجائزة  المعتمدة 

والشروط  للمعايير  إخضاعهم  تم  متقدمًا 

الخاصة بالجائزة.

فئات  تسع  العلمي  التميز  جائزة  تضم 

المرحلة  لطلبة  العلمي  التميز  جائزة  هي: 

التميز  وجائزة  طالبًا،   21 بها  وفاز  االبتدائية 

 8 بها  وفاز  اإلعدادية  المرحلة  لطلبة  العلمي 

الشهادة  لطلبة  العلمي  التميز  وجائزة  طالب، 

المعلم  وجائزة  طالب،   4 بها  وفاز  الثانوية 

وجائزة  المعلمين،  من   2 بها  وفاز  المتميز 

التميز العلمي لخريجي الجامعات وفاز بها 24 

لحملة  العلمي  التميز  وجائزة  جامعيًا،  طالبًا 

وجائزة  طالبان،  بها  وفاز  الماجستير  شهادة 

وفاز  الدكتوراه  شهادة  لحملة  العلمي  التميز 

التميز  وجائزة  الدكتوراه،  حملة  من   2 بها 

العلمي لفئة البحث العلمي المتميز للمرحلة 

الثانوية وفاز بها طالب واحد.

الجدير بالذكر أن جائزة التميز العلمي تهدف 

المواطنين،  من  علميًا  المتميزين  تقدير  إلى 

مفاهيم  وتعميق  بهم،  واالحتفاء  وتكريمهم 

والمؤسسات  األفراد  كافة  وتشجيع  التميز، 

روح  وبث  أدائها،  تطوير  على  التعليمية 

والمؤسسات  والباحثين  الطلبة  لدى  االبتكار 

التعليمية، وفتح آفاق جديدة لعكس مخرجات 

المؤسسات  مختلف  في  المتطورة  التعليم 

التعليمية؛ التي تعتمد أرقى وأفضل المناهج 

العلمية في مختلف التخصصات.

صاحــب السـمـــو يرعــــى حفــــــــــــل جائزة يوم التميز العلمي

الوزارة تشجع مؤسساتها لتوفير بيئة تربوية وتعليمية صحية وآمنةوزيرة التعليم: تكريم المتميزين دليل على إيمان صاحب السمو بأن التعليم هو خيارنا االستراتيجي 

جائزة التميز 
العلمي تهدف 

إلى تقدير 
المتميزين 

علميا من أبنائنا 
وبناتنا 

العلم 
هو الركيزة 

األساسية 
لتقّدم 

الشعوب 
وازدهارها 

المكرمون: الجائزة تشكل حافزا يطمح إليه المتميزون المؤسسات التعليمية أصبحت بيت الخبرة ألبناء الوطن 

   كتب          محمد الجعبري وقنا
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صاحب السمو يكرم الفائزين بجائزة التميز العلمي
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صاحب السمو يكرم الفائزين بجائزة التميز العلمي
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صاحب السمو يكرم الفائزين بجائزة التميز العلمي
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صاحب السمو يلتقي الفائزين بـ »التميز العلمي«
سموه حثهم على مواصلة التميز والتفوق واإلبداع في كافة المجاالت

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  التقى  قنا-  الدوحة- 

تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، الفائزين 

عشرة،  السادسة  دورتها  في  العلمي  التميز  بجائزة 

المناسبة،  أقيم بهذه  الذي  وذلك على هامش الحفل 

صباح أمس، في فندق شيراتون الدوحة.

بلقاء  سعادته  عن  المفدى  األمير  سمو  وأعرب 

مسيرتهم  خالل  حققوه  بما  واعتزازه  الفائزين، 

التميز  مواصلة  على  سموه  حثهم  حيث  التعليمية، 

والتفوق واإلبداع في كافة المجاالت.

شكرهم  عن  المتميزون  أعرب  جانبهم،  من 

وتقديرهم لسمو األمير المفدى على تكريمه وعنايته 

بالمتفوقين، ودعم سموه المستمر للتعليم، واعتزازه 

اللقاء،  خالل  ُطرحت  التي  والمقترحات  بالمبادرات 

اإلنجازات  من  المزيد  لتحقيق  لهم  حافًزا  ُيعد  مما 

التي سُتسهم في نهضة الوطن، مؤكدين عزمهم على 

االستمرار في تقديم األفضل لوطنهم.
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الجائزة تزيدنا ثقة في قدراتنا
عبروا عن فخرهم بتشريف صاحب السمو للحفل.. الطالب المتميزون:

التميز  بجائزة  الفائزين  من  عدد  عبر 

بتشريف  وسعادتهم  فخرهم  عن  العلمي 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

حمد آل ثاني أمير البالد المفدى حفل جائزة 

التميز العلمي، وتكريمه لهم، الفتين إلى أن 

الجائزة تزداد قيمة كبيرة بحضوره سموه 

من  الوطن  ألبناء  بنفسه  الجائزة  وتسليمه 

الفائزين، مما يعمل على تعزيز ثقة الطالب 

من  ترفع  كما  ونفسه،  قدراته  في  المتميز 

قدره في مجال دراسته وعمله.

لدى  التميز  ثقافة  تزرع  الجائزة  أن  وبينوا 

بجميع  قطر  بدولة  التعليمي  المجتمع 

المراحل الدراسية، حيث تعمل على غرس 

مما  الطالب،  لدى  والمثابرة  االجتهاد  صفات 

الشباب  من  جديد  جيل  خلق  على  يعمل 

قادر على العطاء متخذ مسار التميز العلمي 

سواء  حياتهم،  أمور  جميع  في  ونهج  سلوك 

الدراسة في المدارس أو المرحلة الجامعية، 

كذلك في مهامه العملية والوظيفية، الفتين 

فارقا  سيشكلون  الفائزين  الطالب  ان  إلى 

لدى  التنمية  خطط  مستقبل  في  كبيرا 

جميع قطاعات الدولة.

التوسع  إلى ضرورة  المتميزون  ودعا الطالب 

في تعريف الشباب والفتيات بجائزة التميز 

التعليمية  المؤسسات  بجميع  العلمي 

بالدولة من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة 

العليا  الدراسات  لطالب  كذلك  الجامعية، 

سواء  القطريين  الطالب  جموع  وسط 

الخارجية،  أو  المحلية  الجامعات  في 

الذي يحصل على  الطالب  ان  إلى  مشيرين 

ثقافة  لديه  يصبح  العلمي،  التميز  جائزة 

وحياته  عمله  مجال  في  واالجتهاد  التميز 

مستوى  رفع  في  يساهم  مما  الشخصية، 

الدولة،  بأجهزة  العاملة  الوطنية  الكوادر 

على  باإليجاب  ذلك  ينعكس  وبالتالي 

تلك  إنجازات  ورفع  التنموية  الدولة  خطط 

المؤسسات. 

سعد  محمد  المالزم  قال  السياق  هذا  وفي 

التميز  جائزة  على  الحاصل  المنصوري، 

الميدالية  الجامعي  الطالب  فئة  العلمي 

شمل  كبير  ملف  بتقديم  قام  إنه  الذهبية، 

خالل  األكاديمية  اإلنجازات  من  العديد 

السنوات الماضية، مشيرًا إلى حرصه على 

التقدم لجائزة التميز العلمي كأعلى جائزة 

المتميزين  تكريم  خاللها  من  يتم  علمية 

بدولة قطر. 

بجائزة  فوزه  أن  المنصوري  محمد  وبين 

لمواصلة  وحافزًا  إنجازًا  يعد  العلمي  التميز 

اإلبداع والتميز فيما هو قادم، فإن الفوز بهذه 

الجائزة دليل على التميز العلمي والعملي، 

وكل من نال شرف الفوز بالجائزة تقع عليه 

في  اإلبداع  ثقافة  لنشر  كبيرة  مسؤولية 

المجتمع، وهذا هو الهدف األسمى. 

أحمد  كلية  من  الكعبي  محمد  فيصل  قال 

بالميدالية  الفائز  العسكرية  محمد  بن 

بجائزة  الجامعي  الطالب  فئة  عن  الذهبية 

صاحب  من  التكريم  إن  العلمي،  التميز 

على  السير  لمواصلة  حافزا  يمثل  السمو 

تنسى  لن  لحظة  أنها  مؤكدًا  التفوق،  درب 

في مسيرته التعليمية.

االجتهاد  سيواصل  أنه  الكعبي  وأضاف 

في  العليا  الدراسات  الستكمال  والمثابرة 

إلى  مجددا  والعودة  األعمال  إدارة  تخصص 

منصة التكريم لمصافحة صاحب السمو.

وتنمية  لتطوير  دائمة  رغبة  لديه  أن  وأكد 

مهاراته األكاديمية والعسكرية، مما ساعده 

في الوصول إلى حصد الجائزة، موضحا أن 

هدفه األساسي العمل على خدمة الدولة في 

الوقت الحالي والمستقبل ألن قطر تستحق 

من أبنائها دائما األفضل.

أكد مانع علي راشد الكعبي من كلية أحمد 

بالميدالية  والفائز  العسكرية  محمد  بن 

بجائزة  الجامعي  الطالب  فئة  عن  الذهبية 

التميز العلمي، أن فرحة التكريم من حضرة 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

يوصف  ال  شعور  المفدى  البالد  أمير  ثاني 

مسيرة  في  ينسى  ال  يوما  سيظل  أنه  إال 

الفائزين بالجائزة.

ينتظرون  الفائزين  جميع  إن  الكعبي  وقال 

لنيل  بالجائزة  فوزهم  إعالن  منذ  اليوم  هذا 

أن  مؤكدا  السمو،  صاحب  مصافحة  شرف 

التكريم يعد دافعا لبذل قصارى جهودنا من 

أجل خدمة الدولة والمجتمع.

أمرا سهال  وأضاف أن حصد الجائزة لم يكن 

التحديات  من  الكثير  تخطي  بعد  جاء  بل 

الدراسة،  فترة  خالل  الصعبة  واللحظات 

على  مستحق  تتويج  الجائزة  أن  معتبرا 

في  امتياز  درجة  نيل  جانب  إلى  بذله،  ما 

إلى  مشيرًا  الدولية،  العالقات  تخصص 

العليا  الدراسات  استكمال  إلى  يسعى  أنه 

والدكتوراه  الماجستير  على  والحصول 

من  واالنتهاء  الدولية  العالقات  تخصص  في 

حققه  بما  يليق  بشكل  العسكرية  الدورات 

من إنجازات.

الفائز  شعيل-  عبدالله  حمد  شفيع  وقال 

الجامعي-  الطالب  الذهبية فئة  بالميدالية 

إنه سعيد بتكريمه ضمن الطالب الفائزين 

صاحب  وحضور  بتشريف  بالجائزة، 

السمو، الفتًا إلى أنه يطمح باستمرار سعيه 

والحصول  المجاالت،  مختلف  في  للتطور 

الدكتوراه،  ثم  الماجستير  درجة  على 

كل  في  العلمي  التميز  لجائزة  والتقدم 

الفتا  أخرى،  مرة  عليها  والحصول  مرحلة، 

ًإلى أنه أحد خريجي كلية أحمد بن محمد 

العسكرية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

محمد  الطالب  قال  السياق  ذات  وفي 

إن  ميلون،  كارنيجي  جامعة  القصابي 

يعتبر  العلمي  التميز  بجائزة  تتويجه 

تتويجا لمشواره األكاديمي طوال السنوات 

االبتدائية  المرحلة  منذ  الطويلة  الماضية 

أن  إلى  مشيرًا  الجامعية،  بالمرحلة  ونهاية 

عمل  اختراع  شمل  بالجائزة  للتقدم  ملفه 

جهاز  وهو  الماضية،  الفترة  خالل  عليه 

أوباس، والذي يعتبر أول جهاز في مجال كرة 

على  ويعمل  التسلل،  حاالت  لكشف  القدم 

واإلصابات،  وأدائهم  الالعبين  حاالت  تحليل 

نجوم  جائزة  اإلختراع  بهذا  حصد  حيث 

العلوم.

عبدالعزيز  هديل  الطالبة  قالت  جانبها  من 

والحاصلة  االبتدائية،  البيان  مدرسة  من 

التميز  جائزة  إن  الذهبية،  الميدالية  على 

ألن  طالب  ألي  كبيرا  دافعا  تعتبر  العلمي 

الكثير  إضافة  على  ويعمل  متميزا  يكون 

لوطنه، مشيرة إلى أنها تطمح في أن تصبح 

مهندسة لتكون عنصرا فعاال ضمن منظومة 

صاحب  يقودها  التي  قطر  بدولة  التنمية 

السمو، الفتة إلى أن كلمات صاحب السمو 

عندما قال »نحن بحاجة إلى اإلبداع والتميز« 

كانت بمثابة مصدر إلهام لها للتقدم للجائزة 

والفوز بها، واالستثمار في ذاتها.

المتميزة  الطالبة  أعربت  جانبها  من 

الحاصلة  دهمان-  طالب  سعيد  عائشة 

المرحلة  فئة  البالتينية  الميدالية  على 

ضمن  الختيارها  فخرها  عن  االبتدائية- 

عشرة،  السادسة  الدورة  في  الفائزين 

أثبتت  أنها  إال  سنها،  صغر  من  الرغم  على 

العديد  في  اشتراكها  عبر  بالفوز  أحقيتها 

واألكاديمية  االجتماعية  األنشطة  من 

والرياضية أيضًا، مؤكدة أن فوزها بالجائزة 

لن يكون نهاية المطاف، وإنما بداية لتحقيق 

الدراسية  المراحل  في  التميز  من  مزيدًا 

المقبلة.

الجوهرة  الطالبة  أعربت  السياق  ذات  وفي 

البيان  مدرسة  من  الشمري  عبدالعزيز 

الميدالية  والحاصلة على  للبنات  اإلبتدائية 

والذي  الفوز  بهذا  سعادتها  عن  الذهبية، 

من  الجائزة  على  الحصول  شرف  منحها 

لكونها  فخورة  أنها  كما  السمو،  صاحب 

هذا  العلمي  التميز  بجائزة  الفائزين  أحد 

العام، كما تتمنى أن تكون معلمة رياضيات 

في  كبير  ودور  فضل  من  للمعلم  لما  وذلك 

على  مؤكدة  المجتمع،  هذا  في  العلم  نشر 

الفائزين،  أحد  تكون  أن  تتوقع  تكن  لم  أنها 

ومراحلها  االشتراطات  لصعوبة  نظرًا  وذلك 

تجاوز  استطاع  الله  بفضل  ولكن  المعقدة، 

إعداد  على  وعملت  التقديم  مراحل  جميع 

المقابالت  ملف متميز هذا بجانب تجاوزها 

الشخصية.

محمد  شعاع  الطالبة  قالت  جانبها  من 

التميز  جائزة  على  والحاصلة  السليطي، 

الجائزة  إن  الذهبية،  الميدالية  العلمي 

تزرع ثقافة التميز لدى المجتمع التعليمي 

الدراسية،  المراحل  بجميع  قطر  بدولة 

كما أنها تعمل على غرس صفات االجتهاد 

أنها  إلى  مشيرة  الطالب،  لدى  والمثابرة 

تكون  ان  وتتمنى  العام  العمل  تحب 

سفيرة للشباب القطري بجميع المحافل 

ستقوم  أنها  كما  والدولية،  اإلقليمية 

لمركز  الجائزة  قيمة  بنصف  بالتبرع 

دريمة.

يوسف  آمنة  الطالبة  قالت  اإلطار  ذات  وفي 

التميز  جائزة  على  والحاصلة  الحمادي 

سعيدة  إنها  الذهبية،  الفئة  العلمي 

العلمي  التميز  جائزة  على  بالحصول 

نمى  أن  من  خيالها  يراود  حلم  كانت  التي 

أن  إلى  مشيرة  الجائزة،  تلك  علمها  إلى 

خلق  في  كبير  بشكل  تساهم  الجائزة 

العطاء  على  قادر  الشباب  من  جديد  جيل 

ونهجا  سلوكا  العلمي  التميز  مسار  متخذ 

في  الدراسة  سواء  حياتهم،  أمور  جميع  في 

كذلك  الجامعية،  المرحلة  أو  المدارس 

ان  إلى  الفتة  والوظيفية،  العملية  مهامه  في 

الطالب الفائزين سيشكلون فارقا كبيرا في 

مستقبل دولة قطر.

{ فيصل الكعبي

{ محمد القصابي { شفيع شعيل

{ هديل عبدالعزيز

{ مانع علي الكعبي

{ الجوهرة عبدالعزيز الشمري

{ شعاع السليطي { آمنة يوسف الحمادي

{ محمد المنصوري

{ عائشة دهمان

محمد المنصوري: الفوز بها حافز لمواصلة اإلبداع والتميز

شفيع شعيل: سوف أسعى للتطور في مختلف المجاالت

عائشة دهمان: بداية لتحقيق مزيد من التميز في المراحل المقبلة

مانع الكعبي: سيظل يوما ال ينسى في مسيرة الفائزين

محمد القصابي: تتويج لمشواري األكاديمي طوال السنوات الماضية

آمنة الحمادي: تساهم في خلق جيل جديد يتميز بالعطاء

محمد الجعبري كتب

فيصل الكعبي: 
سنواصل 
االجتهاد 

للوقوف مرة 
أخرى على 

منصة التتويج

هديل عبدالعزيز: دافع كبير 
الستمرار التميز في سبيل الوطن

شعاع السليطي: تزرع ثقافة التميز لدى المجتمع التعليمي

الجوهرة الشمري: لم أتوقع
أن أكون إحدى الفائزات بالجائزة
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إلى رئيسي كينيا وبوروندي

صاحب السمو يبعث برسالتين خطيتين

حضرة  بعث  قنا-  نيروبي- 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

الرئيس  فخامة  إلى  خطية  رسالة 

رئيس  روتو  ويليام  الدكتور 

بالعالقات  تتصل  كينيا،  جمهورية 

الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

سعادة  الرسالة  بتسليم  قام 

عبدالعزيز  بن  محمد  الدكتور 

وزير  مساعد  الخليفي  صالح  بن 

اإلقليمية، خالل  الخارجية للشؤون 

الكيني  الرئيس  فخامة  استقبال 

لسعادته أمس في نيروبي.

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  كينيا،  جمهورية  رئيس 

بتحقيق  الكيني  للشعب  سموه 

المزيد من التقدم والنماء.

رئيس  فخامة  حمل  جانبه،  من 

مساعد  سعادة  كينيا،  جمهورية 

اإلقليمية  للشؤون  الخارجية  وزير 

تحياته إلى حضرة صاحب السمو 

لسموه  متمنيا  المفدى،  البالد  أمير 

موفور الصحة والسعادة، وللشعب 

القطري دوام التطور واالزدهار.

استعراض  المقابلة،  خالل  جرى 

البلدين،  بين  الثنائية  العالقات 

االستقرار  الدولية لتحقيق  والجهود 

في المنطقة.

السمو  صاحب  حضرة  وبعث 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

خطية  رسالة  المفدى،  البالد  أمير 

ايفاريست  الرئيس  فخامة  إلى 

جمهورية  رئيس  ندايشيمي 

بالعالقات  تتصل  بوروندي، 

الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

سعادة  الرسالة  بتسليم  قام 

عبدالعزيز  بن  محمد  الدكتور 

وزير  مساعد  الخليفي  صالح  بن 

اإلقليمية،  للشؤون  الخارجية 

الرئيس  فخامة  استقبال  خالل 

في  أمس  لسعادته  البوروندي 

بوجمبورا.

سعادة  نقل  المقابلة،  بداية  وفي 

للشؤون  الخارجية  وزير  مساعد 

صاحب  حضرة  تحيات  اإلقليمية 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

لفخامة  المفدى  البالد  أمير  ثاني 

بوروندي،  جمهورية  رئيس 

البوروندي  وتمنيات سموه للشعب 

بتحقيق المزيد من التقدم والنماء.

رئيس  فخامة  حمل  جانبه،  من 

جمهورية بوروندي، سعادة مساعد 

اإلقليمية  للشؤون  الخارجية  وزير 

تحياته إلى حضرة صاحب السمو 

لسموه  متمنيا  المفدى،  البالد  أمير 

موفور الصحة والسعادة، وللشعب 

القطري دوام التطور واالزدهار.

استعراض  المقابلة،  خالل  جرى 

البلدين،  بين  الثنائية  العالقات 

في  التطورات  آخر  إلى  باإلضافة 

المنطقة.

{ د.الخليفي يسلم رسالة صاحب السمو إلى الرئيس الكيني { د.الخليفي يسلم رسالة صاحب السمو إلى الرئيس البوروندي

تتصالن 
بالعالقات 

الثنائية 
وسبل دعمها 

وتطويرها

وزير البيئة يجتمع 
مع نظيرته الصومالية

سـعادة  اجـتمع   - قــنـا  الدوحــة- 

بن  ناصر  بن  فالح  الدكتور  الشيخ 

والتغير  البيئة  وزير  ثاني  آل  أحمد 

سعادة  مع  أمس،  المناخي، 

المخزومي  محمد  خديجة  السيدة 

المناخي  والتغيير  البيئة  وزيرة 

الفيدرالية،  الصومال  بجمهورية 

والوفد  حاليا  البالد  تزور  التي 

لها. المرافق 

تعزيز  سبل  االجتماع  استعرض 

قطر  دولة  بين  المشترك  التعاون 

سيما  ال  الصومالية  والجمهورية 

وتعزيز  البيئة،  قطاع  مجاالت  في 

االستفادة من التجارب الناجحة في 

البيئة  على  للمحافظة  البلدين  كال 

المستدامة. التنمية  وتحقيق 

حضر االجتماع من الجانب القطري 

المساعدين  الوكالء  من  عدد 

البيئة  بوزارة  اإلدارات  ومديري 

المناخي. والتغير 

نائب رئيس الشورى:

ضرورة فضح الممارسات اإلسرائيلية غير الشرعية
الرباط- قنا- أكدت سعادة الدكتورة 

نائب  السليطي  حسن  بنت  حمدة 

رئيس مجلس الشورى، على ضرورة 

لفضح  البرلمانية  الجهود  تكثيف 

لالحتالل  الشرعية  غير  الممارسات 

الفعال  التضامن  وزيادة  اإلسرائيلي، 

الشقيق،  الفلسطيني  الشعب  مع 

له  الممكن  العون  كل  وتقديم 

كافة  على  والتغلب  محنته  لتجاوز 

الصعوبات التي تواجهه.

أمام  كلمتها  في  سعادتها،  وعبرت 

الدورة الـ17 للجمعية العامة لبرلمان 

المنعقدة  المتوسط  األبيض  البحر 

عن  الرباط،  المغربية  العاصمة  في 

الشورى،  مجلس  وإدانة  شجب 

بها  يقوم  التي  واإلجراءات  للعمليات 

ضد  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش 

األبرياء العزل في فلسطين المحتلة، 

مشيرة إلى أن تلك اإلجراءات، تتنافى 

الدولية  واألعراف  القوانين  جميع  مع 

على  تنص  التي  االتفاقيات  وخاصة 

حماية المدنيين تحت االحتالل.

كافة  أن  على  سعادتها  وشددت 

إسرائيل  تتخذها  التي  اإلجراءات 

المكونات  تغيير  أو  لالستيطان 

الشريف،  للقدس  الديموغرافية 

تعد  المحتلة،  األراضي  وباقي 

ومنافية  قانونية  غير  إجراءات 

القانون  ومبادئ  الدولية  للشرعية 

الدولي وحقوق اإلنسان.

حمدة  الدكتورة  سعادة  ولفتت 

الطموحة  األهداف  إلى  السليطي، 

المتوسط،  األبيض  البحر  لبرلمان 

حال  األهداف  تلك  أن  مؤكدة 

األمن  تعزيز  في  ستسهم  تحقيقها، 

حدة  وتخفيف  الدوليين،  والسلم 

العالم،  حول  الصراع  بؤر  في  التوتر 

وإحالل التنمية المستدامة، والقضاء 

والتخلف  والحرمان  الفقر  على 

ذاته،  الوقت  في  مبينة  واإلرهاب، 

األهداف،  تلك  لتحقيق  يتوجب  أنه 

لألفراد  األساسية  الحقوق  احترام 

الحقوق  مقدمتها  وفي  والشعوب، 

الذي  الفلسطيني،  للشعب  الثابتة 

يواصل كفاحه البطولي في التصدي 

لنيل  ويناضل  وجرائمه،  لالحتالل 

مصيره،  وتقرير  الوطنية  حقوقه 

وعاصمتها  المستقلة  دولته  وإقامة 

القدس الشرقية، وفقا لخطة السالم 

العربية.

سعادتها  طالبت  آخر،  سياق  وفي 

الدعم  وتقديم  بالتضامن  البرلمان، 

سوريا  في  لألشقاء  والمعنوي  المادي 

كارثة  من  بهم  حل  ما  أمام  وتركيا، 

دولة  أن  مبينة  كبيرة،  إنسانية 

بادرت  قيادتها،  من  وبتوجيهات  قطر 

واإلنساني،  الوطني  بواجبها  بالقيام 

الشقيقين  الشعبين  مع  والوقوف 

وتقديم  المصاب  هول  لتخفيف 

الدعم المطلوب لتجاوز اآلثار الصعبة 

لهذه الكارثة الطبيعية.

مجلس  رئيس  نائب  سعادة  ودعت 

البحر  برلمان  في  األعضاء  الشورى، 

كل  دراسة  إلى  المتوسط،  األبيض 

يمكن  التي  والمؤازرة  الدعم  أنواع 

وتركيا  سوريا  في  لألشقاء  تقديمها 

لمساعدتهم وتخفيف آالمهم.

سعادة  تطرقت  آخر،  جانب  من 

الشورى،  مجلس  رئيس  نائب 

اهتمام  من  قطر  دولة  توليه  ما  إلى 

بالبشر،  االتجار  جريمة  بمكافحة 

قانوني  إطار  وضع  في  تجسد  والذي 

المساعي  كافة  ودعم  ومؤسسي، 

الوطنية واإلقليمية والدولية لمكافحة 

جريمة االتجار بالبشر وما يرتبط بها 

من ظواهر أخرى.

جهود  سعادتها  واستعرضت 

الجانب،  هذا  في  قطر  ومبادرات 

مؤكدة أنها ستسعى دائما لمكافحة 

تلك الجريمة على كافة الصعد.

بنسختها التاسعة

فتح باب المشاركة في جائزة الشيخ حمد للترجمة
الشيخ  جائزة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

الدولي،  والتفاهم  للترجمة  حمد 

أمس، عن فتح باب الترشح والترشيح 

نهاية  حتى  وذلك  التاسعة،  لدورتها 

الدكتورة  المقبل.  وقالت  شهر يوليو 

الرسمي  الناطق  الفياض  حنان 

في  للجائزة،  اإلعالمية  والمستشارة 

تصريح لوكالة األنباء القطرية »قنا«: 

الشيخ  جائزة  من  التاسعة  الدورة  إن 

تأتي  الدولي  والتفاهم  للترجمة  حمد 

 ،2015 عام  منذ  لمسيرتها  استمرارا 

ترجمة  جائزة  وأكبر  أهم  لتصبح 

من  وإليها  العربية  اللغة  من  عالمية 

مختلف لغات العالم، موضحة أنه تم 

رئيسة  لغة  اإلسبانية  اللغة  اختيار 

ثانية من جديد، بعد أن تم اختيارها 

اللغة  جانب  إلى   ،2016 عام  في 

اإلنجليزية في الدورة التاسعة، وذلك 

لتكريم الترجمات الفردية المتميزة.

جاء  االختيار  هذا  أن  إلى  وأشارت 

قبل  من  الحثيثة  المتابعة  نتيجة 

الجائزة في السنوات األخيرة لنشاط 

الدول،  من  كبير  عدد  في  الترجمة 

وضع  من  الجائزة  تمكنت  حيث 

الترجمة  لتشجيع  استراتيجية 

اختيار  عبر  وإليها،  العربية  اللغة  من 

والفرعية  الرئيسة  للغات  منهجي 

ضمن فئات الجائزة المختلفة، حيث 

باختيار  دورة  كل  في  الجائزة  تقوم 

لغة عالمية رئيسة، ولغة ثانية.

باسم  الرسمي  الناطق  وأضافت 

أن  »قنا«،  لـ  تصريحها  في  الجائزة، 

اإلنجاز  تكريم  في  مستمرة  الجائزة 

في  المبذولة  األمد  طويلة  والجهود 

مجال الترجمة، سواء من قبل األفراد 

اختيار  تم  ثم  ومن  المؤسسات،  أو 

والسندية،  البلغارية  اللغة  من  كل 

والصومالية كلغات فرعية )إلى جانب 

فئة  ضمن  الرئيستين(  اللغتين 

لعام  التاسعة  للدورة  اإلنجاز  جوائز 

من  الترجمة  جهود  لتحفيز   ،2023
اللغة العربية وإليها في الدول الناطقة 

استمرارية  وتشجيع  اللغات،  بهذه 

الدول  هذه  مجتمعات  بين  المثاقفة 

بالعموم،  العربية  والمجتمعات 

لدورة  والترشيح  الترشح  بأن  منوهة 

بشكل  إلكترونيا  سيكون   2023
للجائزة،  الرسمي  الموقع  عبر  كامل 

اإلجراءات،  لتسهيل    /hta.qa / /:https
وسرعة  سالسة  أكثر  تجربة  وتوفير 

لجميع المترشحين.
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»العمل« تغلق »23« مكتبا الستقدام العمالةلعدم التجاوب في حل شكاوى المواطنين
أعلنت وزارة العمل، أمس، عن إغالق وسحب 

استقدام  مكاتب  من  مكتبا   23 ترخيص 

شروط  تنظيم  قرار  لمخالفتها  العمالة، 

من  العمالة  استقدام  ترخيص  وإجراءات 

شكاوى  حل  في  التجاوب  ولعدم  الخارج 

المتابعة  جهود  ضمن  وذلك  المواطنين 

االستقدام،  مكاتب  على  المستمرة  والرقابة 

عن  الصادرة  القرارات  تطبيق  من  والتأكد 

حقوق  على  الحفاظ  شأنها  من  والتي  الوزارة 

في  المستخدمة  والعمالة  العمل  أصحاب 

المنازل.

النصر  التالية:  المكاتب  اإلغالق  قرار  وشمل 

الشيوخ  شركة  العاملة،  األيدي  لجلب 

األيدي  لجلب  والمير  العاملة،  األيدي  لجلب 

العاملة،  األيدي  لجلب  واألصدقاء  العاملة، 

سوليوشنس،  ريكروتمانت  بوينت  واون 

العاملة،  األيدي  لجلب  اليوروتوك  وشركة 

العاملة،  األيدي  لجلب  ريجنسي  وشركة 

والوعد  العاملة،  األيدي  لجلب  التميز  وقمة 

األيدي  لجلب  والرشاد  العاملة،  األيدي  لجلب 

العاملة،  األيدي  لجلب  والشريف  العاملة، 

والخليج  العاملة،  األيدي  لجلب  والبركة 

وايت  وشركة  العاملة،  األيدي  لجلب  اآلسيوي 

الستقدام األيدي العاملة، ودانة الدوحة لجلب 

وجلب  للخدمات  والنوف  العاملة،  األيدي 

األيدي العاملة، والملكي لجلب األيدي العاملة، 

وبروجراسف  العاملة،  األيدي  لجلب  والوجبة 

سمارت  ايرث  وشركة  العاملة،  األيدي  لجلب 

األيدي  لجلب  وإيرام  البشرية،  للموارد 

العاملة،  األيدي  لجلب  وصفصاف  العاملة، 

والوعب لجلب األيدي العاملة.

تفتيشية  حمالت  العمل،  وزارة  وتنفذ 

مدى  لمراقبة  االستقدام  مكاتب  على  متواصلة 

الخاصة  العمل  وزارة  التزامها بتطبيق قرارات 

في  المستخدمة  العمالة  استقدام  بتنظيم 

المنازل.

تقوم  التفتيش  فرق  أّن  الوزارة  وأوضحت 

النماذج  استخدام  من  بالتأكد  جوالتها  خالل 

المنزلية  للعمالة  االستخدام  لعقود  الجديدة 

وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، باإلضافة إلى 

االلتزام بأسعار االستقدام حسب  تأكدها من 

استقدام  ألسعار  األقصى  الحد  تعيين  قرار 

المنزلية. العمالة 

تواصل  وسائل  العمل  وزارة  وخصصت 

مباشرة الستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، 

 ،40288101 الرقم  على  الساخن  الخط  منها 

والمقيمين  المواطنين  جميع  حثت  كما 

من  مخالفات  أو  تجاوزات  أي  عن  اإلبالغ  على 

بشأن  المنزلية  العمالة  استقدام  مكاتب  قبل 

فترة  تمديد  يخص  بما  الوزارة  قرارات  تنفيذ 

االختبار، أو قرار الحد األقصى لألسعار بشأن 

استقدام العمالة المنزلية.

$ الدوحة

$ الدوحة

رئيس المناطق الحرة يستقبل هيبة

عقد في واشنطن

بحث الفرص االستثمارية 
بين قطر ومصر

قطر تشارك في اجتماع 
خاص بالصومال

بن  أحمد  السيد  سعادة  استقبل 

محمد السيد، وزير الدولة ورئيس 

المناطق  هيئة  إدارة  مجلس 

الحرة، سعادة السيد حسام أحمد 

للهيئة  التنفيذي  الرئيس  هيبة، 

الحرة  والمناطق  لالستثمار  العامة 

لجمهورية مصر العربية، وسعادة 

رئيس  الدين،  جمال  وليد  السيد 

الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية 

لمنطقة  زيارة  في  السويس  لقناة 

راس بوفنطاس الحرة.

المسؤولين  كبار  االجتماع  حضر 

وتبعه  بالهيئة،  التنفيذيين 

األعمال  مجمع  في  تعريفية  جولة 

بوفنطاس  راس  بمنطقة  واالبتكار 

االجتماع  خالل  تم  كما  الحرة. 

والتنسيق  التعاون  سبل  مناقشة 

في مجال جذب االستثمار.

عرض  أيضًا  اللقاء  خالل  وتم 

والمزايا  االستثمارية  الفرص 

المناطق  تقدمها  التي  االستثنائية 

التحتية  بالبنية  مدعومًة  الحرة 

لجذب  وذلك  الدولة،  في  المتطورة 

وتأسيس  لالستثمار  الشركات 

أعمالها في قطر.

واشنطن- قنا- شاركت دولة قطر 

بالصومال  الخاص  االجتماع  في 

الذي انعقد في العاصمة األميركية 

الجمهورية  بمشاركة  واشنطن، 

العربية  واإلمارات  التركية 

المتحدة  والمملكة  المتحدة، 

بجانب  المتحدة  والواليات 

جمهورية الصومال الفيدرالية.

االجتماع،  في  قطر  دولة  مثل 

ماجد  بن  مطلق  الدكتور  سعادة 

الخاص  المبعوث  القحطاني 

اإلرهاب  لمكافحة  الخارجية  لوزير 

والوساطة في تسوية المنازعات.

جرى خالل االجتماع، مناقشة أمن 

والتنمية  الدولة  وبناء  الصومال 

وكيفية  اإلنسانية،  واألولويات 

لمواجهة  الصومال  جهود  دعم 

أفضل،  بشكل  الشباب«  »حركة 

واالستعداد إلنهاء المهمة االنتقالية 

لبعثة االتحاد في الصومال.

تعزيز  على  المجتمعون  واتفق 

الدولية  األمنية  المساعدة  تنسيق 

ضمان  أهمية  وعلى  للصومال، 

تكفل  التي  المساعدات  إيصال 

المحررة  المناطق  في  االستقرار 

حديثًا وفي الوقت المناسب.

دعمهم  عن  الشركاء  وأعرب 

االتحادية  الحكومة  لتركيز 

اإلرهاب  مكافحة  على  الصومالية 

وبناء القدرات.

جهود  بدعم  الشركاء  والتزم 

بالمعايير  للوفاء  الصومال 

وإدارة  بالسيطرة  المتعلقة 

لتمكين  والذخيرة  األسلحة 

قيود  رفع  من  الدولي  األمن  مجلس 

حكومة  على  المفروضة  األسلحة 

االتحادية بشكل كامل،  الصومال 

عملية  الشركاء  شجع  كما 

الوطني  االستشاري  المجلس 

المصالحة  لتعزيز  الصومالي 

أدوار  وتحديد  السياسية 

في  الحكم  مستويات  ومسؤوليات 

الصومال، من خالل وضع اللمسات 

األخيرة على الدستور.

من  قلقهم  عن  الشركاء  وأعرب 

السعانود  في  المستمر  الصراع 

إلى  األطراف  جميع  ودعوا  وحولها، 

ووقف  النار،  إطالق  بوقف  االلتزام 

بوصول  والسماح  التصعيد، 

المساعدات اإلنسانية دون عوائق، 

والمشاركة في حوار بناء وسلمي، 

األزمة  إزاء  قلقهم  عن  عبروا  كما 

الناجمة  المستمرة  اإلنسانية 

عن أسوأ موجة جفاف سجلت في 

المقدم  بالدعم  ورحبوا  الصومال، 

لتلبية  الفاعلة  الدولية  الجهات  من 

للشعب  الفورية  االحتياجات 

قدرة  تعزيز  مع  الصومالي، 

الصدمات  تحمل  على  الصومال 

المناخية في المستقبل.

ختام  في  المشاركون  ورحب 

لعقد  قطر  دولة  بدعوة  االجتماع 

االجتماع المقبل في الدوحة.

اجتمع  االجتماع،  هامش  وعلى 

لوزير  الخاص  المبعوث  سعادة 

اإلرهاب  لمكافحة  الخارجية 

المنازعات،  تسوية  في  والوساطة 

فيي  مولي  السيدة  سعادة  مع 

مساعدة وزير الخارجية األميركي 

للشؤون اإلفريقية، وسعادة السيد 

الدولة  وزير  عمر  محمد  علي 

للشؤون الخارجية والتعاون الدولي 

الفيدرالية،  الصومال  بجمهورية 

كل على حدة.

االجتماعين،  خالل  جرى 

التعاون  عالقات  استعراض 

الواليات  من  وكل  قطر  دولة  بين 

جانب  إلى  والصومال،  المتحدة 

عدد من القضايا اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام المشترك.

الرئيس التنفيذي لـ »القطرية لإلعالم«:

بحثا تعزير التعاون المشترك

المؤسسة تدعم الطاقات القطرية اإلبداعية

وزير العمل يجتمع مع نظيره الجزائري

الشيخ  سعادة  أكد  قنا-  الدوحة- 

عبدالعزيز بن ثاني آل ثاني الرئيس 

القطرية  للمؤسسة  التنفيذي 

المؤسسة  دعم  على  أمس،  لإلعالم، 

اإلبداعية،  القطرية  للطاقات  الكامل 

السبل  كافة  تسخير  خالل  من 

والتمكين. الممكنة للتطوير 

للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  وقال 

القطرية لإلعالم، في تصريح له أمس، 

التدريبي  »البرنامج  هامش  على 

وفق  االستراتيجية  الخطط  إلعداد 

االستراتيجي  التخطيط  منهجية 

من  إن  النتائج«:  على  المبني 

القدرات  تطوير  المؤسسة  أولويات 

لكوادرها،  والتنفيذية  التخطيطية 

واعدا  مستقبال  هناك  أن  على  مؤكدا 

المؤسسة،  داخل  البشرية  للكوادر 

إدارة التخطيط والتعاون  مثمنا جهود 

البرنامج  تنفيذ  متابعة  في  الدولي 

التي  المميزة  والنتائج  التدريبي، 

حققها.

لإلعالم  القطرية  المؤسسة  وتختتم 

التدريبي  البرنامج  الخميس  اليوم 

 26 من  الفترة  في  المقام  المكثف 

إلعداد   ،2023 مارس   2 وحتى  فبراير 

منهجية  وفق  االستراتيجية  الخطط 

التخطيط االستراتيجي المبني على 

المشاركون  سيكون  حيث  النتائج، 

االستراتيجية  إعداد  فريق  ضمن 

القطرية  للمؤسسة  الخمسية 

لإلعالم، والتي تتسق مع استراتيجية 

التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر.

حرص  إطار  في  البرنامج  وجاء 

على  لإلعالم  القطرية  المؤسسة 

والتنفيذ  واإلعداد  التخطيط 

األمد،  طويلة  للبرامج  االحترافي 

وسوف يتم تقديم عدة برامج تدريبية 

االستراتيجي  بالتخطيط  مختصة 

في  المشاركين  قدرات  لتعزيز 

اإلدارات،  مشاريع  على  اإلشراف 

وآلية  مشاريعهم،  وثائق  ومراجعة 

ومراقبتها. تنفيذها 

بن  علي  الدكتور  سعادة  اجتمع 

أمس،  العمل،  وزير  المري،  صميخ 

شرفة،  يوسف  السيد  سعادة  مع 

والضمان  والتشغيل  العمل  وزير 

الجزائرية  بالجمهورية  االجتماعي 

الشقيقة،  الشعبية  الديمقراطية 

للعاصمة  سعادته  زيارة  خالل  وذلك 

الجزائرية.

تعزير  بحث  االجتماع  خالل  وجرى 

العمل،  قطاع  في  المشترك  التعاون 

خالل  من  وتطويرها  دعمها  وآليات 

للخبرات  المتبادلة  االستفادة 

والتجارب بين البلدين الشقيقين.

تطوير القدرات التخطيطية 
والتنفيذية للكوادر من أولوياتنا

مؤتمر تنظمه جامعة قطر والجزيرة

شبكات التواصل واالستقطاب األيديولوجي

الدكتور  أكد  بالمناسبة  كلمته  وفي 

المؤتمر  هذا  أهمية  األنصاري،  عمر 

اإلعالم  قسم  بين  المشترك  الدولي 

الجزيرة  ومركز  قطر  بجامعة 

تستحق  قضية  لمناقشة  للدراسات 

الخبراء  قبل  من  بها  االهتمام  يتم  أن 

المؤتمر  هذا  نولي  وقال:  والمهتمين 

ألنه  اهتمام  من  يستحقه  ما  كل 

التحديات  من  جملة  سيناقش 

فمن  التوصيات،  من  جملة  ويطرح 

المؤتمر  سيتناولها  التي  التحديات 

وتأثيرها  التكنولوجيا  تحدي 

والمحتوى الزائد في وسائل التواصل 

ومن  محلية،  بدائل  إيجاد  وإمكانية 

دول  بين  الفرص  تفاوت  التحديات 

الدكتور  وعبر  والجنوب.   الشمال 

المؤتمر  أن  من  ثقته  عن  األنصاري 

سيحقق المؤمل منه، وعبر عن شكره 

المؤتمر  هذا  تنظيم  على  للجميع 

الهام.

الدكتور  قال  بالمناسبة  كلمته  وفي 

شبكة  عام  مدير  سواق  مصطفى 

أن  لي  يطيب  الفضائية:  الجزيرة 

أشارككم اليوم هذا المؤتمر في ظرف 

وتشكيل  الهيمنة  صراع  فيه  يشتد 

شبكات  إن  وقال  الدولي،  العام  الرأي 

التي  األدوات  من  أصبحت  التواصل 

وتحركه  االستقطاب  هذا  حدة  تزيد 

وهذا ما رصدته الدراسات حول تأثير 

هذه الشبكات.

من  اليوم  جميعا  نعاني  إننا  وقال 

الخطاب  وهذا  الكراهية  خطاب 

الشبكات  هذه  في  ما  أكثر  هو 

أثر  الدراسات  وتكشف  خطورة. 

توظيفها  تم  وكيف  الشبكات  هذه 

الدول  من  وغيرها  إسرائيل  قبل  من 

الدولية،  وتأثيراتها  الهيمنة  في 

المرتبط  االستقطاب  حالة  ويكفي 

وهو  االسرائيلي،  العربي  بالصراع 

وأبعاده  النقاش  هذا  أهمية  يعني  ما 

واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

هذا  يجد  أن  يجب  حيث  والثقافية، 

في  نقاش  من  يستحقه  ما  الموضوع 

اإلحصائيات  وتطلعنا  المنابر،  كل 

أن عدد المستخدمين لهذه الشبكات 

بعد  ٩مليارات  إلى  يصل  أن  يوشك 

سنوات قليلة. 

{ د.عمر األنصاري يلقي كلمته 

انطلقت صباح أمس بقاعة ابن خلدون - فعاليات 
مؤتمر شبكات التواصل االجتماعي واالستقطاب 

األيديولوجي )عالقات القوة والتأثير الثقافي 
واالجتماعي( بحضور كل نائب رئيس جامعة قطر 

للشؤون األكاديمية الدكتور عمر األنصاري، والدكتور 
مصطفى سواق مدير عام شبكة الجزيرة والدكتور 

محمد المختار الخليل رئيس مركز الجزيرة للدراسات 
وعدد كبير من المختصين والمهتمين.

$ الدوحة

$ الدوحة



متابعات

وزيــــر الطاقــــة: المشــــــروع يحـــقق تقدمـــا كبيـــرا باإلنجــــاز

 إرساء عقود الهندسة والمشتريات ألربعة خطوط إنتاج

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مزايا قطر للتطوير 

 2022 أرباح عن  العقاري أمس بنودها وأبرزها عدم توزيع 

المالية  السنة  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ذمة  وإبراء 

المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مع اعتماد تقرير الحوكمة 

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق 

المتعلقة  الشـركة  سياسة  على  والمصادقة  عليه. 

األطراف ذوي العالقة. 

رئيس  ثاني  آل  حسن  بن  سلمان  الشيخ  سعادة  وقال 

ناقشته  الذي  السنوي  التقرير  في  اإلدارة،  مجلس 

على  االستحواذ  مخطط  في  مستمرون  نحن  العمومية: 

السابق  العام  في  اإلعالن  تم  كما  للدخل  المدرة  األصول 

استحواذات  وانجزنا  الشركة،  استراتيجية  ضمن 

بقيمة 275 مليون ريال أي ما يعادل 55 % من المستهدف، 

خالل  العقارية  المحفظة  توسعة  الستكمال  ونسعى 

عامين.

الربع  خالل  العقاري  للتطوير  مزايا  شركة  قامت  وقد 

الجديدة  البصرية  هويتها  عن  باإلعالن   2022 من  الثالث 

اإليجابي  التحول  مع  تزامنًا  التغيير  هذا  ويأتي  كليًا، 

وتطلعها ألن تصبح من  الشركة،  الذي تشهده  الملحوظ 

في  الرائدة  العقاري  والتطوير  االستثمار  شركات  إحدى 

دولة قطر. كما قمنا بتحديث كل من رؤية وقيم ورسالة 

الشركة لتتواكب مع تطلعاتنا وخططنا المستقبلية.

 وأضاف سعادته قائال: انعكاسًا على المعطيات السابقة، 

مزايا  شركة  تحقيق   2022 للعام  المالي  األداء  شهد  فقد 

41 مليون ريال قطري،  للتطوير العقاري ربحًا صافيًا بلغ 

وبلغ  قطري.  ريال  مليون   123 بلغت  إيرادات  وإجمالي 

2.01 مليار ريال قطري، فيما بلغ  إجمالي اصول الشركة 

إجمالي حقوق المساهمين 1.02 مليار ريال قطري.

بمشاريع  المتعلقه  المستجدات  بآخر  يتعلق  فيما  أما 

العالم،  االنتهاء من كأس  إنه بعد  الشركة قال سعادته 

في  السكني  تاال  مجمع  وحدات  بطرح  الشركة  قامت 

وحدات  إشغال  تم  بسيطة  فترة  وخالل  للتأجير،  السوق 

المجمع بنسبة 87 % وبالنسبة إلى مشروع المارينا فقد 

قامت شركة مزايا خالل الفتـرة السابقة مع مؤسسة قطر 

نشاط  تغييـر  سبل  في  والبحث  العقد  بنود  بمراجعة 

المشروع ليتناسب مع التطورات والمتغيـرات في السوق 

وباألخص مدينة لوسيل، إال اننا لم نصل التفاق يتناسب 

مؤسسة  مع  بالتوافق  مزايا  شركة  فقررت  الطرفين،  مع 

قطر على التخارج من المشروع وإعادة األرض إلى مؤسسة 

قطر.

تم  فقد  جلوريا  وأجنحة  فندق  بمشروع  يتعلق  وفيما 

في  الفندق  في  والتجديد  الصيانة  أعمال  من  االنتهاء 

تم  وقد   .2022 العام  من  الثالث  الربع  خالل  قياسية  فترة 

بطولة  فترة  خالل  حكومية  لجهة  بالكامل  الفندق  تأجير 

استقبال  في  حاليًا  الفندق  ويباشر   ،2022 العالم  كأس 

أرض  بخصوص  أما  الكاملة.  اإلستيعابية  بطاقته  الزوار 

الظعاين فقد وصلنا إلى المراحل األخيرة مع وزارة البلدية 

من  اإلنتهاء  فور  نوافيكم  وسوف  القسيمة،  إلستبدال 

مزايا  شركة  بإسم  البديلة  األرض  وتسجيل  اإلجراءات 

للتطوير العقاري. 

وأهم  الشركة  استراتيجية  سعادته  واستعرض 

التطورات قائال: وصلت استثمارات الشركة منذ أن أعلنا 

ذات  عقارات  في  ريال  مليون   234 إلى  اإلستراتيجية  عن 

دخل ثابت لعدة سنوات وبعائد يقدر بـ 7 % تقريبًا وسيتم 

استكمال المحفظة خالل الفترة القادمة بإذن الله لتحقيق 

الرقم المعلن وهو 500 مليون ريال. كما بدأت شركة مزايا 

من  وذلك  العقاري  التطوير  نشاط  تفعيل  على  العمل 

الواجهة البحرية في مدينة لوسيل، والتي  خالل مشروع 

الشركة  تعمل  كما  قريبًا  تفاصيلها  عن  اإلعالن  سيتم 

عنها  اإلعالن  أخرى لتطويرها سيتم  دراسة مشاريع  على 

قريبًا. أما في ما يتعلق بالقطاع السياحي، قامت شركة 

مزايا خالل فترة بطولة كأس العالم 2022 بالمساهمة في 

واستفادت  عقاراتها،  داخل  والجمهور  للزوار  اإلقامة  تأمين 

الحكومة  قدمتها  التي  التسهيالت  من  مزايا  شركة 

لتنشيط السوق من خالل دعم السياحة واالقامة الدائمة 

جلوريا  وأجنحة  فندق  خالل  من  بدًء  األجانب  وتملك 

مزايا  شركة  تسعى  وكذلك  للشركة.  بالكامل  المملوك 

إلى دعم جهود  العقاري من خالل استراتيجيتها  للتطوير 

إلى  باإلضافة   2030 الوطنية  الرؤية  تحقيق  في  الدولة 

من  ذلك  يأتي  ونموها،  الشركة  أهداف  لتحقيق  سعيها 

باب إلتزامنا بما يلبي تطلعات وطموح مساهميننا.

العام  خالل  مزايا  شركة  تسعى  قائال:  سعادته  واختتم 

العقاري  التطوير  مجال  في  نشاطها  زيادة  إلى   2023
العقارية  محفظتها  تنمية  في  تساهم  جديدة  بمشاريع 

التركيز على تطوير  إيرادات الشركة. وسيتم  وتعزز من 

األراضي الفضاء وإستغالل األصول بشكل كامل لتحصيل 

القادمة  األعوام  خالل  الشــركة  وســتواصل  منها،  عوائد 

شــراكاتها  علــى  والحفــاظ  خدماتهــا  تطويــر  فــي  أعمالهــا 

والمســاهمة بشــكل أوســع فــي تنويــع اقتصــاد دولــة قطــر 

بمــا يتماشــى مــع متطلبـات رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030. 

 ومن جانبه قال سعادة الشيخ حمد بن محمد بن خالد 

قطر  مزايا  شهدت   : للشركة  التنفيذي  الرئيس  ثاني  آل 

للتطوير العقاري خالل العام 2022 عدد من اإلنجازات على 

حققنا  حيث  واإلداري.  واإلجتماعي  اإلستثماري  الصعيد 

ارباحًا صافية قدرها 41 مليون ريال في العام 2022 مقارنة 

ماتتميز  أهم  ومن   ،2021 عن  ريال  مليون   248 بخسارة 

الدخل  القوي في  النمو  2022 هو  للعام  المالية  النتائج  به 

التشغيلي والذي يتمثل في زيادة إيرادات الدخل الناتجة 

عن اإلستثمارات المدرة للدخل من 33 مليون ريال في العام 

2021 إلى 53 مليون ريال في العام 2022 بزيادة قدرها 63%. 
كما ساهم تأسيس قسم في الشركة إلدارة المشاريع في 

تخفيض المصاريف التشغيلية بنسبة %11، حيث تم 

إحالة جميع مشاريع شركة مزايا إليه إلدارته، ونعمل على 

توسيع هذا النشاط لتولي مشاريع أكبر تساعد في زيادة 

إيرادات الشركة. 

وشدد سعادته على أن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري 

به  وعدت  كما  استراتيجيتها  تحقيق  في  مستمرة 

مساهميها في 2021 وهو عزمها تعزيز االستثمارات وتنمية 

ما  حققنا  حيث  ريال،  مليون   500 بـ  العقارية  المحفظة 

% من الهدف ويأتى هذا اإلنجاز من خالل القيام   55 يعادل 

معيذر،  )مجمع  في  المتمثله  االستحواذات  من  بحزمة 

على  االستحواذ  تم   2023 العام  مطلع  وفي  السد،  بنايات 

 275 بـ  مجملها  يقدر  والتي  مسيمير(  منطقة  في  بنايتين 

االستحواذات  من  عدد  تنفيذ  على  ونعمل  ريال،  مليون 

العوائد،  ولزيادة  الشركة  محفظة  للدخل لتعزيز  المدرة 

كما تقوم الشركة حاليًا على وضع التصاميم والدراسات 

بهدف  وخارجها  قطر  داخل  تمتلكها  التي  األراضي  لتطوير 

البيع والتأجير.

وتابع سعادته: مع انطالقة استراتيجية الشركة كان البد 

من ان نظهر بهوية جديدة للشركة تعكس روح الحماسة 

مدى  عن  وتعبر  الجديدة،  الشركة  انطالقة  في  والتغيير 

الشركة  أداء  تعزيز  في  التنفيذية  اإلدارة  وعزم  طموح 

مجال  في  الرائدة  الشركات  مصاف  إلى  بها  والوصول 

الشركة  ورسالة  رؤية  استحدثنا  فقد  العقاري.  التطوير 

كما   ،2030 قطر  ورؤية  الجديد  توجهنا  مع  يتناسب  بما 

عززناها بالقيم التي ستساعدنا في تحديد توجهاتنا. 

فقد  المجتمع،  في  الشركة  بإسهامات  يتعلق  فيما  أما 

 2022 العام  خالل  العقاري  للتطوير  مزايا  لشركة  كان 

الصيفي  التدريب  برنامج  أهمها  من  إيجابية  إسهامات 

للطالب، والذي شارك فيه عدد من الطالب المواطنين من 

المرحلَتين الثانوية والجامعية. 

الجمعية  دعم  في  مزايا  ساهمت  الصحي،  الجانب  وفي 

حول  التوعوية  وخططها  برامجها  في  للسرطان  القطرية 

نشر الوعي بمرض السرطان وطرق الوقاية منه. كما أن 

للشركة أدوارا أخرى في دعم عدد من األنشطة الرياضية 

والثقافية والصحية والبيئية في الدولة.

»مزايا« أنجزت استحواذات
بـ »275« مليونا

جولة تفقدية لوزير الطاقة لمتابعة أحدث تطورات مشروع التوسعة

ترسية عقود لحقل الشمال قريبا

وزير  الكعبي،  شريده  بن  سعد  المهندس  سعادة  قام 

والرئيس  المنتدب  العضو  الطاقة،  لشؤون  الدولة 

شركة  إدارة  مجلس  ورئيس  للطاقة،  لقطر  التنفيذي 

التنفيذيين  المسؤولين  كبار  من  عدد  يرافقه  قطرغاز، 

من قطر للطاقة وقطرغاز، بجولة في عدد من مواقع مدينة 

حقل  توسعة  بمشروع  المتعلقة  الصناعية  لفان  راس 

رات المشروع.
ُّ

الشمال لمتابعة آخر تطو

وخالل الجولة، اّطلع سعادة الوزير الكعبي ومرافقوه على 

عن  ووقف  المشروع،  في  إحرازه  تم  الذي  الكبير  م  التقدُّ

عالمي  مشروع  تنفيذ  تواجه  التي  التحديات  على  كثب 

الهندسة  ومقاولي  الشركاء  التقى  كما  الحجم.  بهذا 

والمشتريات والبناء وِفرق المشروع وقدم لهم الشكر على 

جهودهم الُمتخذة في تنفيذ المشروع.

سعادة  ح 
َّ

صر الجولة،  خالل  تعليقه  معرض  وفي 

أن  قائال: »ُيسعدني  الكعبي  المهندس سعد بن شريده 

م الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذ هذا المشروع  أرى التقدُّ

التي  التحديات  من  الرغم  على  العمالق  االستراتيجي 

شّكلتها جائحة عالمية وضغوطات جيوسياسية«. 

مواطنينا  بأن  جميعًا  »نفخر  قائال:  سعادته  وأضاف 

مشروع  تنفيذ  فرق  ضمن  بفعالية  يساهمون  القطريين 

المستمرة  جهودنا  ثمار  من  وهذا  الشمال.  حقل  توسعة 

للحفاظ  أساسي  أمر  وهو  القطريين  المواطنين  لتطوير 

السوق  وتزويد  تطوير  في  الريادية  قطر  دولة  مكانة  على 

االستثمار  خالل  ومن  المسال.  الطبيعي  بالغاز  العالمي 

في تطوير قدرات القطريين، تستطيع الدولة أن تضمن 

مساهمة أفضل القدرات في دفع عجلة نجاحها«. 

يشتمل مشروع توسعة حقل الشمال على ستة خطوط 

إنتاج جديدة للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية قدرها 

8 ماليين طن سنويًا لكل منها. وقد تم بالفعل إرساء عقود 
الهندسة والمشتريات والبناء ألربعة خطوط إنتاج، وسيتم 

إرساء عقود تنفيذ الخطين األخيرين قريبًا. كما تم أيضًا 

إرساء جميع عقود الهندسة والمشتريات والبناء الرئيسية 

البرية  الشرقي  الشمال  حقل  توسعة  مشروع  لمرافق 

 48 من  أكثر  إضافة  على  التوسعة  وستعمل  والبحرية. 

مليون طن سنويًا إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في 

ر أن يتم بدء اإلنتاج من مشروع توسعة 
َّ

العالم. ومن الُمقر

حقل الشمال الشرقي في نهاية عام 2025.

الصحة  معايير  بأعلى  الفريد  المشروع  هذا  ويتميز 

وعزله،  الكربون  احتجاز  ذلك  في  بما  والبيئة،  والسالمة 

اإلجمالية  الكربونية  االنبعاثات  تخفيض  أجل  من  وذلك 

للمشروع إلى أدنى الُمستويات الممكنة. 

ويعد هذا المشروع، والذي يضم مشروعي توسعة حقل 

الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، أكبر مشروع 

للغاز الطبيعي المسال عرفته الصناعة على اإلطالق. وهو 

المسال  الطبيعي  للغاز  اإلنتاجية  الطاقة  رفع  إلى  يهدف 

طن  مليون   126 إلى  سنويًا  طن  مليون   77 من  قطر  لدولة 

سنويًا بحلول عام 2027. 

كخطوة  الشمال  حقل  توسعة  مشروع  وُيعزز 

استراتيجية مكانة دولة قطر كُمنتج رائد للغاز الطبيعي 

في  رئيسًا  دورًا  المشروع  هذا  سيلعب  حيث  المسال، 

الطبيعي  الغاز  على  الُمتزايد  العالمي  الطلب  تلبية 

المسال. كما أنه يسير يدًا بيد مع الخطط بعيدة األمد 

لتنمية موارد الدولة الطبيعية.

الشيخ سلمان بن حسن: 
»87 %« معدل إشغال »تاال«

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح عن »2022«

$ الدوحة

{ تصوير- محمود حفناوي { جانب من عمومية مزايا 

الشيخ حمد بن محمد: تنمية 
محفظتنا بـ »500« مليون ريال

فندق جلوريا يستقبل الزوار 
بكامل طاقته االستيعابية

خطة لتطوير األراضي وتحقيق 
االستغالل األمثل لألصول 
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بدء التسجيل في
»جاسم القرآنية«.. اإلثنين

»الصحة« تطلق حملة »ابدأ اآلن«

أطلقت وزارة الصحة العامة أمس المرحلة الرابعة من 
حملة )ابدأ اآلن( الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على 

تبني أنماط حياة الصحية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة 
حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية األولية.

المرحلة على  تركز الحملة في هذه 

تبني  على  المجتمع  أفراد  مساعدة 

تقليل  خالل  من  صحية  خيارات 

والدهون  والملح  السكر  استهالك 

الغذائية.  البطاقة  قراءة  وكيفية 

تكميلية  كخطوة  الحملة  وتأتي 

لجهود وزارة الصحة العامة في دعم 

تماشيًا  صحية  حياة  أنماط  تبني 

مع االستراتيجيات الصحية الهادفة 

الوطنية  قطر  رؤية  تحقيق  إلى 

.2030
مارس  شهر  طوال  الحملة  تستمر 

التغذية  شهر  يعد  والذي  الجاري 

األسبوع  ويتخلله  العالمي، 

من  الفترة  خالل  للتغذية  الخليجي 

حول  الوعي  لزيادة  مارس،   13  –  7
أهمية التغذية الصحية.

التوعية  تكثيف  الحملة  خالل  ويتم 

كما  االعالم،  وسائل  مختلف  في 

تتضمن نشر رسائل وأفالم توعوية 

االجتماعي  التواصل  وسائل  في 

والمواقع اإللكترونية.

عبدالله  صالح  الدكتور  وقال 

الصحة  تعزيز  مدير  اليافعي، 

باإلنابة،  االنتقالية  غير  واألمراض 

التثقيف  برامج  قسم  ورئيس 

العامة:  الصحة  وزارة  في  الصحي 

وزارة  حرص  إطار  في  الحملة  تأتي 

على  وشركائها  العامة  الصحة 

أنماط  تعزيز  بأهمية  التوعية 

السلوك  وتغيير  الصحية  الحياة 

غير الصحي لدى أفراد المجتمع في 

دولة قطر.

وأضاف: نهدف من خالل الحملة إلى 

المخاطر  حول  المجتمع  وعي  زيادة 

باستهالك  المرتبطة  الصحية 

بكميات  والدهون  والملح  السكر 

كبيرة وتقديم نصائح عملية مفيدة 

والتوعية  االستهالك  هذا  لتقليل 

الغذائية،  البطاقة  قراءة  بكيفية 

األطعمة  اختيار  من  لتمكينهم  وذلك 

والمشروبات الصحية.

أطلقت  اآلن(  )ابدأ  حملة  أن  يذكر 

المراحل  خالل  وتم   ،2017 عام  في 

التركيز  الحملة  من  األولى  الثالث 

النشاط  بممارسة  التوعية  على 

األطعمة  واختيار  بانتظام،  البدني 

والتشجيع  الصحية،  والمشروبات 

على اتباع نمط حياة صحي.

مرحلة  المقبل  اإلثنين  يوم  تنطلق 

بالمشاركة  للراغبين  التسجيل 

ذكورًا  والبراعم«  الفئات  »فرعي  في 

بمسابقة  2023م  1444هـ  لعام  وإناثًا 

بن  محمد  بن  جاسم  الشيخ 

األوقاف  بوزارة  الكريم  للقرآن  ثاني 

الثامنة  دورتها  في  اإلسالمية  والشؤون 

والعشرين، ويستمر التسجيل حتى 

من  والعشرين  الثالث  الخميس  يوم 

عشر  للخامس  الموافق  شعبان  شهر 

من شهر مارس.

للمسابقة  المنظمة  اللجنة  وأوضحت 

الموقع  عبر  سيكون  التسجيل  أن 

اإللكتروني الخاص بالمسابقة.

للمسابقة  المنظمة  اللجنة  ونوهت 

مشاركة  يستهدف  الفئات  فرع  بأن 

الحافظين  والمواطنات  المواطنين 

في  العزيز  الله  لكتاب  والحافظات 

الفئات )5(، )10(، )15(، )20(، )25( جزًءا 

األولى أو األخيرة من القرآن الكريم.

الفئات  فرع  في  للمتسابقين  ويحق 

التي  الفئة  نفس  إعادة  وإناثًا(  )ذكورًا 

أو  السابقة،  الدورات  في  فيها  فازوا 

كما  منها،  أعلى  فئة  في  المشاركة 

يحق لمن انقطعوا عن المسابقة ثالث 

فئة  في  يشاركوا  أن  فأكثر  سنوات 

واحدة أقل من أعلى مستوى فازوا فيه.

بالمسابقة  البراعم  فرع  في  ويتنافس 

المواطنين  من  واإلناث  الذكور 

من  واحد  جزء  حفظ  في  والمقيمين 

القرآن  من  األخيرة  الخمسة  األجزاء 

الكريم.

أن  البراعم  لفرع  المسابقة  وتشترط 

يكون المتسابق مواطنًا أو مقيمًا بدولة 

وأن  المسابقة،  عن  اإلعالن  قبل  قطر 

يكون سن المتسابق أو المتسابقة من 

للمواطنين  بالنسبة  دون  فما  عامًا   12
و8 أعوام فما دون للمقيمين، مع إحضار 

صورة من البطاقة الشخصية، وصورة 

ومن  )للذكور(،  حديثة  شخصية 

يحق  ال  بالمقيمين،  الخاصة  الشروط 

في  يشارك  أن  جزء  في  شارك  لمن 

نفس الجزء، ويحق له المشاركة في 

جزء آخر من األجزاء الخمسة األخيرة 

من القرآن الكريم.

للمسابقة  المنظمة  اللجنة  ونوهت 

بأن االختبارات ستبدأ من يوم السبت 

حسب  2023م،  مارس   25 الموافق 

سيتم  الذي  التفصيلي  الجدول 

مكان  وسيكون  الحقًا،  عنه  اإلعالن 

محمد  اإلمام  جامع  في  الذكور  اختبار 

مكان  سيكون  بينما  عبدالوهاب،  بن 

اختبارات اإلناث بمقر شعبة التحفيظ 

النسائية بمنطقة الوعب.

للمسابقة  المنظمة  اللجنة  وحرصت 

من  عدد  أكبر  استقطاب  على 

للمشاركة  والمقيمين  المواطنين 

حسب  والبراعم  الفئات  فرعي  في 

فخصصت  المذكورة؛  الشروط 

الفائزين  لجميع  قيمة  مالية  مكافآت 

في فرع الفئات حسب التقدير في كل 

جوائز  المسابقة  رصدت  كما  فئة، 

مالية مجزية لجميع الفائزين في فرع 

ليتنافس  التقدير،  حسب  البراعم 

وهو  الميادين  أشرف  في  المشاركون 

ميدان حفظ القرآن الكريم.

كما خصصت المسابقة جوائز مالية 

األصوات  أصحاب  من  للمتميزين 

مالية  وجوائز  الفئات،  لفرع  الحسنة 

الفئات  من  فئة  كل  في  للمتفوقين 

الخمس في الفرع نفسه.

بـ »فرعي الفئات والبراعم«

للتوعية بتقليل استهالك السكر والملح والدهون
أطلقت حملة بشأن سرطان األمعاء

»الرعاية األولية« تشجع على الكشف المبكر

من تهمة تأجير مبنى للعمال داخل مناطق سكن العائالت

بــــراءة شـــــــركة عقاريـــــة

باألوراق،  المبين  النحو  على  وذلك 

المواد  بنصوص  معاقبتها  وطلبت 

 »15« رقم  القانون  من   »3  /1  /4  ،1  /1«

سكن  حظر  بشأن   2010 لسنة 

سكن  مناطق  داخل  العمال  تجمعات 

 )22( رقم  بالقانون  والمعدل  العائالت 

2019. والمادة )1( من قرار وزير  لسنة 

رقم  العمراني  والتخطيط  البلدية 

تحديد  بشأن   2020 لسنة   )105(

يعد  وما  العائالت  سكن  مناطق 

المناطق  تلك  داخل  للعمال  تجمعا 

والمادة  عليه،  الواردة  واالستثناءات 

)37( من قانون العقوبات.

حسبما  الدعوى  واقعة  إن  حيث 

صورتها النيابة العامة تتحصل فيما 

أن  في  القضائي  الضبط  مأمور  أثبته 

بتأجير  قامت  قد  المتهمة  الشركة 

بداخل  للعمال  كسكن   25 مبنى 

العائالت،  لسكن  مخصصة  منطقة 

تحريرمحضر  إلى  استدعى  مما 

الجهات  إبـالغ  ثم  ومن  الضبط 

المختصة.

المحكمة  داخل  الدعوى  وبتداول 

حضر المخول بالتوقيع عن الشركة 

أنكرها  عليه  التهمة  وبتالوة  المتهمة 

للعوائل  المنزل  أجر  بأنه  وقرر 

والتمس أجال لالطالع والرد.

وكيل  حضر  الختامية  وبالجلسة 

علي  المحامي  المتهمة  الشركة 

اطلعت  مذكرة  وقدم  المري،  حفيظ 

ختامها  في  طلب  المحكمة  عليها 

المري  المحامي  دفع  حيث  البراءة 

وتفتيشه  المسكن  دخول  ببطالن 

العامة،  النيابة  من  اذن  وجود  لعدم 

ما  وبطالن  التلبس  حالة  توافر  وعدم 

من  عنه  أسفر  وما  إجراءات  من  تاله 

تطبيق  العامة  النيابة  وطلبت  أدلة 

حجز  المحكمة  فقررت  االتهام،  مواد 

بالحكم  وقامت  للحكم  فيها  الدعوى 

ببراءة الشركة المتهمة.

حكمها  حيثيات  في  المحكمة  وقالت 

التمييز  محكمة  بقضاء  المقرر  إن 

المتهم  وكيل  من  المبدئي  الدفع  بأن 

وتفتيشه  المسكن  دخول  ببطالن 

العامة،  النيابة  من  اذن  وجود  لعدم 

ما  وبطالن  التلبس  حالة  توافر  وعدم 

من  عنه  أسفر  وما  إجراءات  من  تاله 

أدلة، فإن هذا الدفع سديد.

رقم  المادة  أن  المحكمة  وأضافت   

الجنائية  اإلجراءات  قانون  من   )47(

الضبط  لمأمور  أنه:  على  نصت  قد 

القضائي، في األحوال التي يجوز فيها 

تفتيش  يجري  أن  القبض،  قانونا 

بجسمه  يكون  عما  للبحث  المتهم 

أمتعة  من  يحمله  ما  أو  مالبسه  أو 

الجاري  بالجريمة  تتعلق  أشياء  أو 

التفتيش بشأنها. ونصت المادة )49( 

القانون بأنه: ال يجوز لرجال  من ذات 

محل  أي  في  الدخول  العامة  السلطة 

المساعدة  طلب  حالة  في  إال  مسكون 

أو  الضرورة،  حالة  في  أو  الداخل،  من 

في األحوال المبينة في القانون، ويعد 

المساكن  دخول  الضرورة  قبيل  من 

أمر  صدر  شخص  تعقب  بقصد 

بالقبض عليه أو تفتيشه من السلطة 

المختصة.

كما نصت المادة )75( من ذات القانون 

من  عمل  المنازل  تفتيش  أنه  على 

بإذن  إال  يجوز  ال  التحقيق،  أعمال 

على  بناء  العامة  النيابة  من  كتابي 

أو  المسكن  أن حائز  تحريات تكشف 

أو  أو جنحة  المقيم فيه ارتكب جناية 

اشترك في ارتكابها.

البين  كان  لما  المحكمة  وتابعت 

تم  قد  التفتيش  بأن  األوراق،  من 

قبل  القضائي  الضبط  مأموري  من 

العامة،  النيابة  إذن  على  الحصول 

الضبط  محضر  بأن  الثابت  وكان 

أثبت  والذي  6/  4/  2022م،  بتاريخ  حرر 

به مأمور الضبط القضائي المختص 

بتأجير  قامت  قد  الشركة  بأن 

للعمال  كسكن  االتهام  محل  العقار 

لسكن  مخصصة  منطقة  بداخل 

العامة  النيابة  إذن  وكان  العائالت، 

االتهام  محل  العقار  وتفتيش  بدخول 

تاريخ  وهو  19/  4/  2022م  بتاريخ  صادر 

الضبط؛  محضر  تحرير  على  الحق 

وتفتيش  دخول  إجراء  معه  ليضحي 

العقار إجراء باطال.

$ الدوحة

$ الدوحة

محمد أبوحجر المحامي المري كتب
دفع ببطالن 

دخول المسكن 
وتفتيشه لعدم 

وجود إذن
من النيابة 

{ د. صالح اليافعي

د. اليافعي: نهدف 
إلى زيادة وعي 

المجتمع حول 
المخاطر الصحية

{ د. شيخة أبو شيخة 

الرعاية  مؤسسة  أطلقت  قنا-  الدوحة- 

على  للتشجيع  حملة  األولية  الصحية 

الذي  األمعاء،  سرطان  عن  المبكر  الكشف 

يعد من أكثر أنواع السرطانات انتشارا بين 

النساء والرجال في دولة قطر.

البرنامج  وتأتي هذه الخطوة ضمن فعاليات 

الثدي  سرطان  عن  المبكر  للكشف  الوطني 

التوعية بسرطان  بالتزامن مع شهر  واألمعاء 

األمعاء، الذي يتم االحتفال به في شهر مارس 

من كل عام.

مديرة  شيخة  أبو  شيخة  الدكتورة  وقالت 

عن  المبكر  للكشف  الوطني  البرنامج 

سرطان الثدي واألمعاء، في تصريح صحفي 

شهر  طيلة  تستمر  التي  الحملة  إن  أمس: 

الجمهور  تثقيف  إلى  تهدف  الجاري،  مارس 

األمعاء  سرطان  عن  المبكر  الكشف  بأهمية 

تتوفر  حيث  إجرائه،  على  والتشجيع 

تتراوح  الذين  لألشخاص  مجانا  الخدمة 

الجنسين،  من  عاما  و74   50 بين  أعمارهم 

أعراض متعلقة بسرطان  أي  وال تظهر عليهم 

األمعاء ولم يخضعوا للكشف المبكر لألمعاء 

أي تنظير للقولون  أو  الماضيين  العامين  في 

خالل السنوات العشر الماضية.

القولون يتم عبر إجراء  أن فحص  وأوضحت 

وهو  الكيميائي،  المناعي  البراز  فحص 

 3 جمع  عبر  المنزل  في  عمله  يجرى  فحص 

ثم  ومن  أسبوع،  مدار  على  البراز  من  عينات 

تسليمها إلى أقرب مركز صحي، حيث تتوفر 

بزيارة  القيام  خالل  من  إما  الفحص،  خدمة 

العيادة أو من خالل االستشارة الهاتفية.

لسرطان  المبكر  الكشف  حملة  وأطلقت 

شفاء«،  عالج..  »وقاية..  شعار  تحت  األمعاء 

الذي  المبكر  الكشف  بأهمية  للتذكير  وذلك 

مراحله  في  المرض  اكتشاف  فرص  يزيد 

منه،  والشفاء  عالجه  يسهل  مما  األولى، 

حيث تصل نسبة الشفاء في حال اكتشاف 

المرض مبكرا إلى 90 بالمائة.

المبكر  ويمكن الحصول على خدمة الكشف 

االتصال  مركز  من  دعوة  تلقي  طريق  عن 

المبكر  للكشف  الوطني  بالبرنامج  الخاص 

طريق  عن  أو  واألمعاء،  الثدي  سرطان  عن 

باالتصال  أو  األسرة،  طبيب  من  تحويل 

للبرنامج،  التابع  االتصال  بمركز  شخصيا 

حيث تتوفر عيادات للكشف المبكر في كل 

ومعيذر  الخيل  وروضة  الوكرة  مراكز  من 

ولعبيب.

د. أبو شيخة: الحملة 
تستمر طيلة شهر 

مارس الجاري

{ المحامي علي المري

قضت المحكمة االبتدائية ببراءة إحدى الشركات 
العقارية من تهمة تأجير مبنى سكني للعمال داخل 
مناطق سكن العائالت، وأمرت المحكمة بتصحيح 

أسباب المخالفة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام النيـابة العامـة إلحدى 
شركات العقارات وصيانة المباني، وقدمتها للمحاكمـة 

الجنائية بوصف أنها قامت باستغالل عقار وتأجيره 
كسكن للعمال داخل مناطق سكن العائالت.



 GWC حصلت شركة الخليج للمخازن
على شهادة توثيق المطابقة في نظام 

إدارة المخاطر اآليزو 31000:2018 من 

قبل شركة »لويدز ريجيستر كواليتي 
أشورنس العالمية« بعد خضوعها 
لعملية تقييم شاملة أثبتت التزام 

الشركة الكامل باإلرشادات المرتبطة 
بمعيار إدارة المخاطر.
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هو   »31000:2018« اآليزو  ويعتبر 

يضمن  عالميًا  به  معترف  معيار 

»المخاطر«  بإدارة  الشركة  قيام 

قدرتها  على  ويؤكد  فعال  بشكل 

المواقف  واحتواء  معالجة  على 

نظام  يقوم  الشكوك،  تشوبها  التي 

المخاطر  بتحديد  المخاطر  إدارة 

المحتملة والناشئة والقائمة ضمن 

تأثير  لها  يكون  قد  والتي  المؤسسة 

تحقيق  على  إيجابي(  أو  )سلبي 

االستراتيجية  الشركة  أهداف 

والتشغيلية. 

الرئيس  منون،  رنجيف  وصّرح 

التنفيذي للمجموعة: »بأن حصول 

تأكيد  هو  الشهادة  هذه  GWCعلى 
مستويات  بأعلى  التزامها  على 

التركيز  على  وحرصها  الخدمة 

لها  التابعة  الجهات  مصلحة  على 

الشهادة  هذه  أعمالها،  جميع  في 

وشركائنا،  لعمالئنا،  الثقة  تمنح 

أن  وتؤكد  لنا،  التابعة  والجهات 

المتبعة  المخاطر  إدارة  إجراءات 

يتجزأ  ال  جزءًا  تشكل  لدينا 

على  حصلت  وقد  عملياتنا  من 

الدولية«. المصادقة 

وأضاف قائال : أن حصول GWC على 

لجميع  ضماًنا  يوفر  الشهادة  هذه 

الشركة  بأن  المعنية  الجهات 

مفتوحة  اتصاالت  خطوط  لديها 

وعمليات تنسيق عندما يتعلق األمر 

جميع  عبر  المخاطر  وإدارة  بتقييم 

مستويات ووظائف المؤسسة، األمر 

الذي يوفر البيانات المناسبة لإلدارة 

على  القرار  صنع  عملية  ويدعم 

والبيانات  المنطقي  التفكير  أساس 

الواقعية.

دوليا  معيارا   3100:2018 أيزو  ويعد 

نوع  أي  إدارة  حول  إرشادات  يوفر 

نشاط  أي  في  المخاطر  أنواع  من 

تجاري. يوفر المعيار إرشادات حول 

المخاطر  إدارة  عمل  وإطار  مبادئ 

وتطبيق عملية إدارة المخاطر، كما 

التي  المخاطر  إدارة  مبادئ  يغطي 

المخاطر  إلدارة  األساس  تشكل 

أطر  تطوير  إلى  المؤسسات  ويوجه 

عمل إدارة المخاطر من خالل ضمان 

المخاطر  إدارة  عمليات  تشكل  أن 

المؤسسة  هيكل  من  يتجزأ  ال  جزء 

التنظيمي، من األهمية بمكان أيًضا 

التدابير  هذه  وجدوى  فعالية  تقييم 

على فترات دورية.

في إدارة المخاطر

»GWC« تحصد »اآليزو«

الدوحة           $

{  خالل تسليم شهادة اآليزو

حلت بالمرتبة الـ »36« بمؤشر هيرتيدج العالمي لعام »2023«

قطر تتقدم »8« مراكز بالحرية االقتصادية

الحرية  مؤشر  في  مراكز   8 قطر  قفزت 

عن  الصادر   2023 لعام  االقتصادية 

لتحتل  األميركية  هيرتيدج  مؤسسة 

المرتبة الـ 36 عالميا مقارنة مع المرتبة 

الـ 44 عالميا في تصنيف عام 2022 وهو 

لبيئة  المتسارع  التطوير  يعكس  ما 

لمناخ  المستمر  والتحسين  األعمال 

العالمي  المؤشر  ويضم  االستثمار. 

أن  يعني  ما  وهو  العالم،  حول  دولة   176
ضمن  دولة   140 على  تفوقت  قطر  دولة 

فرنسا  أبرزها:  العالمي  التصنيف 

سجلت  وقد  ورومانيا  وأسبانيا  وبلجيكا 

مؤشرات  حزمة  في  تحسنا  قطر 

والكفاءة  الملكية  حقوق  أبرزها:  فرعية 

وانفتاح  العمل  وحرية  التنظيمية 

السوق من خالل حرية التجارة.

 فيما شملت قائمة العشرة الكبار عالميا 

بالحرية االقتصادية كال من: سنغافورة 

ونيوزيلندا  وتايوان  وايرلندا  وسويسرا 

وفنلندا  وهولندا  ولكسمبورغ  واستونيا 

والدانمارك على التوالي.

تصنيفه  في  العالمي  المؤشر  ويعتمد 

على حزمة من المعايير تشمل مؤشرات 

انفتاح األسواق وحرية التبادل التجاري، 

وحرية  العالمية،  التجارة  وحرية 

وحرية  المالية،  والحرية  االستثمار، 

الشخصي  التملك  وأمان  التنافس، 

النظام  معايير  إلى  باإلضافة  لألمالك، 

وحقوق  العمل،  وحرية  القانوني، 

الملكية الفكرية.

دولة  نجحت  الماضية  الفترة  وخالل 

قطر في تطوير التشريعات االقتصادية 

للتدفقات  وجاذبية  مرونة  أكثر  لتصبح 

رفع  خالل  من  األجنبية  االستثمارية 

سقف ملكية األجانب في قطاع واسع من 

الشركات المدرجة إلى سقف %100 مع 

طرح حزمة من المحفزات للمستثمرين 

للمال  قطر  مركز  خالل  من  األجانب 

ووكالة  قطر  الحرة-  المناطق  وهيئة 

قانون  إقرار  عن  فضال  االستثمار.  ترويج 

تنظيم استثمار رأس المال غير القطري 

يتيح  الذي  االقتصادي،  النشاط  في 

بنسبة  التملك  األجنبي  للمستثمر 

100 % في مختلف األنشطة والقطاعات 
السماح  قطر  أقرت  وكذلك  االقتصادية 

لألجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط 

رقم  الوزراء  مجلس  قرار  صدور  عقب 

المناطق  بتحديد   ،2020 لسنة   28
تملك  القطريين  لغير  فيها  يجوز  التي 

العقارات واالنتفاع بها، وشروط وضوابط 

وانتفاعهم  لها  تملكهم  وإجراءات  ومزايا 

غير  تملك  تنظيم  لقانون  تنفيذا  بها، 

بها.  واالنتفاع  للعقارات  القطريين 

القطريين  غير  تملك  مناطق  عدد  ويبلغ 

عدد  يبلغ  بينما  مناطق،   9 للعقارات 

مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 

مجموع  بذلك  ليسجل  منطقة،   16
لتملك  تخصيصها  تم  التي  المناطق 

العقارات واالنتفاع بها لغير القطريين 25 

منطقة. ووفقا لتقرير االستثمار األجنبي 

دي  اف  عن  الصادر   2023 لعام  المباشر 

قائمة  تتصدر  قطر  فإن  ماركتس  آي 

األجنبي  لالستثمار  وجهة   50 أفضل 

المباشر في 2023. 

في  لقطر  االستثماري  الترويج  ونتيجة 

رأس  على  تأتي  قطر  فإن  المونديال 

لالستثمارات  جاذبية  األكثر  الوجهات 

في  نجحت  بعدما  وخصوصا  األجنبية 

إعفاءات  لتشمل  األعمال  بيئة  تعزيز 

المال  رأس  واسترداد  ضريبية، 

المستثمر، وهيكلة الشركات، وخيارات 

عقارية  وحلوال  العاملة،  األيدي  في 

ولوجستية متنوعة.

واستقرار  وتتمتع قطر بقطاع مالي قوي 

مالي تؤمنه مؤسسات وتشريعات على 

مستوى عالمي وعملة مستقرة وخيارات 

وصول  إمكانية  توفر  كما  مالئمة  تمويل 

وتواصاًل  األسواق  إلى  مسبوقة  غير 

بين  المالئم  موقعها  مع  خاصة  عالميًا، 

وتواجد ملياري شخص  والغرب  الشرق 

في 25 اقتصادا قيمتها 6 تريليونات دوالر 

3000 كيلومتر، وقد  ضمن دائرة قطرها 

قطرالوطنية  برؤية  عمال  الدولة  اهتمت 

بصفتها  التحتية  البنية  بتنمية   2030
االقتصادي،  والتنويع  للنمو  محفزا 

مشروعات  من  العديد  تنفيذ  وتم 

وتوسيعها  الكبرى  التحتية  البنية 

مما  الماضي،  العقد  خالل  وتحديثها 

استقطاب  عملية  في  صلبة  نواة  شكل 

االستثمارات المحلية والعالمية وساهم 

والجوي  البحري  التواصل  تعزيز 

في  الحديثة  التحتية  والبنية  والبري 

{ غالف المؤشر تيسيرالوصول لألسواق العالمية.

تطوير متسارع لبيئة األعمال وتحسين مستمر لمناخ االستثمار

سنغافورة وسويسرا وإيرلندا وتايوان ونيوزيلندا في الصدارة

كتب          سعيد حبيب 

تشغيل »21« مصنعا جديدا في »2022«
ثاني،  آل  محمد  بن  جاسم  بن  خليفة  الشيخ  سعادة  أكد 

رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، تشغيل 21 مصنعا جديدا 

في 2022، ليصل بذلك مجموع المصانع العاملة بنهاية العام 

الماضي لـ 835 مصنعا، مقابل 814 مصنعا بنهاية 2021، بعد 

بلغت  نموا،  والمتوسطة  الصغيرة  الصناعات  قطاع  حقق  أن 

نسبته في 2022 نحو 2.6 بالمائة.

جديدة،  صناعية  منشأة   430 ترخيص  إلى  سعادته  وأشار 

حجم  أن  إلى  الفتا  اآلن،  حتى  التشغيل  مرحلة  تدخل  لم 

االستثمارات الصناعية يبلغ حاليا 293 مليار ريال.
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تقام في مشيرب قلب الدوحة

قطر تستضيف قمة العافية »6« نوفمبر

وتجمع القمة العالمية للعافية في كل 

الصحة  شركات  من  تنفيذيين  عام 

ومستثمرين،  وأطباء،  والعافية، 

التكنولوجيا  وخبراء  وأكاديميين 

مئات  مع  والبحث  للتواصل 

دولة،   40 من  أكثر  من  المشاركين 

مختلف  أيام  ثالثة  مدار  على  وتبحث 

المواضيع المتعلقة باألعمال في قطاع 

العافية والصحة.

الرئيس  الكواري  المهندس علي  وقال 

العقارية«  لـ»مشيرب  التنفيذي 

أمس:  صحفي  مؤتمر  خالل 

العالمية  القمة  »نتشرف باستضافة 

الذكية  مدينتنا  في   2023 للعافية 

الدوحة،  قلب  مشيرب  والمستدامة 

القمة  من  عشرة  السابعة  فالنسخة 

تهدف  حيث  كبيرة،  بأهمية  تتمتع 

عافية  على  اإليجابي  التأثير  إلى 

مكانة  وتعكس  والمجتمعات،  األفراد 

العافية  مستقبل  في  الريادية  قطر 

والصحة في العالم«.

كاثي  السيدة  قالت  جهتها،  من 

التنفيذية  والمديرة  المؤسسة  شون 

لشركة كاتش أون وعضو المجلس 

المؤتمر  خالل  للقمة  االستشاري 

هذه  تنظيم  »يسعدنا  الصحفي: 

القمة بالشراكة مع مشيرب العقارية 

قطر  فيه  تشهد  وقت  في  الدوحة،  في 

ففي  مسيرتها،  في  مهمة  تحوالت 

وجهة  قطر  أصبحت  قياسي،  وقت 

مع  رائدا  ثقافيا  ومركزا  سياحية 

التزامها الكامل بالتنمية المستدامة، 

في  العالمية  القمة  هذه  وستجمع 

والصناعات  القطاعات  مختلف  قطر 

للبحث في مواضيع رئيسية في هذه 

األوقات«.

للعافية  العالمية  القمة  أن  إلى  يشار 

شركة  بين  باالشتراك  تنظم 

كاتش،  وشركة  العقارية  مشيرب 

الطرفين  بين  الشراكة  وتقضي 

»الراعي  العقارية  مشيرب  تكون  بأن 

والرئيس  للقمة  المستضيف« 

ستحتضن  حيث  لها،  الشريك 

مشيرب قلب الدوحة المؤتمر العالمي.

للعافية،  العالمية  القمة  وتعتبر 

لتشكيل  خبراء  تجمع  فعالية 

العالمي  العافية  اقتصاد  مستقبل 

 4,4 من  بأكثر  قيمته  المقدرة 

تريليون دوالر، وباإلضافة إلى المؤتمر 

السنوي الذي يقام في مواقع مختلفة 

أيضا  القمة  تستضيف  العالم،  في 

من  دورية،  افتراضية  اجتماعات 

وتنظم  وجلسات،  ندوات  ضمنها 

عقارات  ملتقى  عام  كل  في  القمة 

تقرير  العافية.وتصدر  ومجتمعات 

العافية  حول  السنوي  المؤشر 

وتوقعاتهم  الخبراء  رؤى  يقدم  الذي 

لمستقبل العافية.

وتأتي استضافة مشيرب قلب الدوحة 

رؤيتها  بفضل  العالمية  القمة  لهذه 

نموذجية  مدينة  تقديم  في  ورسالتها 

توفر أعلى مستويات العافية للسكان 

إقامة  تعزز  كما  والشركات،  والزوار 

القمة في الدوحة مكانة قطر العالمية 

والصحة  االستدامة،  مجاالت  في 

ما  وفق  والثقافة،  والرياضة  والعافية، 

نصت عليه الرؤية الوطنية 2030.

إحدى  العقارية  مشيرب  وتعد 

لمنظومة  التابعة  الشركات 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 

في  متخصصة  وهي  المجتمع، 

لتساهم  المستدام  العقاري  التطوير 

االستراتيجية  األهداف  تحقيق  في 

الوطنية  قطر  رؤية  عليها  تنص  التي 

.2030
مشروعها  العقارية  مشيرب  وقدمت 

الدوحة«  قلب  »مشيرب  الرائد 

ومستدامة،  ذكية  مدينة  ليشكل 

في  جديدة  أساليب  يعتمد  حيث 

تجمع  التي  المدن  تخطيط  مجال 

وبين  التقليدية  األساليب  بين 

وبشكل  العصرية،  التكنولوجيا 

والهوية  البيئية  االعتبارات  يراعي 

الثقافية.

كما طورت مشيرب العقارية منتجع 

زالل الصحي الذي يتميز باالستدامة، 

صحية  تجربة  لضيوفه  ويقدم 

أساس  على  مبنية  للتعافي،  متميزة 

بخبرات  ممزوجة  تقليدية  أساليب 

عالجية  برامج  يقدم  كما  حديثة، 

محترفين  متخصصين  بإشراف 

النفسي  التوازن  تحقيق  أجل  من 

مع  والتواصل  للزوار،  والجسدي 

البيئة بشكل أفضل من أجل تحقيق 

بالنشاط  مليء  صحي  حياة  نمط 

والطاقة، ويعزز أيضا الروابط األسرية 

من خالل برامج مخصصة لألسرة.

شركات  من  فهي  كاتش  شركة  أما 

في  آسيا  في  العاملة  االستشارات 

والعافية  والسفر  الضيافة  قطاعات 

في  مقار  ولديها  والتصميم،  والغذاء 

هونج كونج وسنغافورة.

{ صورة جماعية على هامش الحدث { جانب من المؤتمر الصحفي

تستضيف دولة قطر في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل أعمال 
القمة العالمية للعافية، في نسختها السابعة عشرة التي ستقام 

بمشيرب قلب الدوحة.

$ الدوحة

خالل المؤتمر العالمي للجوال »2023«

»Ooredoo« تعقد شراكة مع »هواوي«

إبرام  Ooredoo عن  أعلنت مجموعة 

التكنولوجيا  عمالقة  مع  شراكة 

توظيف  بهدف   Huawei هواوي 

االتصال  وحلول  المتطورة  تقنياتها 

ضمنها  ومن  تقدمها  التي  الالسلكي 

عمليات  في   ،5G الخامس  الجيل 

منطقة  في  العاملة  شركاتها  بعض 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

بين  الجديدة  الشراكة  وتنص 

على   Huawei و   Ooredoo مجموعة 

للتقنيات  االتصاالت  رائدة  نشر 

الالسلكي  االتصال  وحلول  المتطورة 

التكنولوجيا  عمالقة  من  المقدمة 

وُعمان  الكويت  من  كل  في  وذلك 

تندرج  خطوة  في  وتونس،  والعراق 

للتحديث  الدؤوبة  جهودها  ضمن 

تجربة  وتوفير  لشبكاتها  المستمر 

متطورة لعمالئها في هذه األسواق.

خالل  االتفاقية  على  التوقيع  وجرى 

للجوال  العالمي  المؤتمر  فعاليات 

مجال  في  األبرز  الحدث   ،2023
على  والتكنولوجيا  االتصاالت 

تستمر  والذي  العالم،  مستوى 

مارس  من  الثاني  لغاية  فعالياته 

بمدينة  فيا  جران  فيرا  في  الجاري 

برشلونة اإلسبانية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ 

نائب  ثاني،  آل  عبدالله  بن  محمد 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

على  حريصون  »نحن   :Ooredoo
مع  االستراتيجية  الشراكات  إبرام 

شركات رائدة مثل Huawei وتمتينها 

االستجابة  لنا  تتيح  إذ  وتطويرها، 

الرقمية  للمتطلبات  وكفاءة  بسرعة 

تجسد  واألسواق.  للقطاع  المتنامية 

الثابت  التزامنا  الجديدة  االتفاقية 

والحلول  التقنيات  أحدث  بتبني 

توفير  من  تمكننا  التي  المبتكرة 

التطور  ودائمة  محدثة  تجربة 

لعمالئنا«.

نتائج  حققنا  »لقد  قائال:  وأضاف   

مناطق  جميع  في  استثنائية 

عملياتنا العالمية بفضل تعاوننا مع 

أعوام،  عدة  منذ  المستمر   Huawei
عالقات  تمتين  مواصلة  إلى  ونتطلع 

في  التكنولوجيا  عمالقة  مع  العمل 

المستقبل«. 

في  الجديدة  الشراكة  هذه  وتأتي 

العالمية  االطارية  االتفاقية  أعقاب 

 Ooredoo االستراتيجية التي وقعتها

وتمتد   2021 عام  في   Huaweiو
تعزيز  على  وتنص  أعوام  لخمسة 

مع  تتزامن  كما  الثنائي،  التعاون 

الجيل  شبكات  نشر  وتيرة  تسارع 

االتصاالت  قطاع  في   5G الخامس 

بأنحاء متفرقة من العالم.

هذا  بموجب   Huawei وستقوم 

الشراكة  من  الجديد  الفصل 

بنشر  الجانبين،  بين  الوثيقة 

الكويت  شبكات إضافية في كل من 

الشرق  منطقة  في  والعراق  وُعمان 

 Ooredoo األوسط، كما ستتعاون مع

االتصال  معدات  خدمات  بخصوص 

الالسلكي في تونس بمنطقة شمال 

إفريقيا.

رئيس  شاوبين،  يانج  قال  جانبه  من 

منتجات وحلول االتصاالت وتكنولوجيا 

هذا  »يرتكز   :Huawei في  المعلومات 

مع  الراسخة  شراكتنا  على  التعاون 

في  آخر  الفتًا  إنجازًا  ويعد   ،Ooredoo
بين  المثمر  المشترك  العمل  مسيرة 

الجانبين. ويسرني هنا التأكيد على 

Huawei بتقديم أحدث الحلول  التزام 

وضمان  دولة،  كل  إلى  تطورًا  وأكثرها 

توفير أفضل سبل الدعم لها«.

المتينة   Ooredoo عالقات  وتسلط 

الدور  على  الضوء   Huawei مع 

رائدة  به  تقوم  الذي  الحيوي 

المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

في قيادة مسيرة التحول إلى شبكات 

الجيل الخامس 5G، األمر الذي ظهر 

 Huawei جليًا في الدعم الذي قدمته 

تجاري  إطالق  أول  في   Ooredoo إلى 

لشبكات 5G عام 2018.

{ خالل توقيع اتفاقية الشراكة بين الجانبين 

$ الدوحة

أبرمت شراكة مع نوكيا

ث شبكتها بالجزائر وتونس
ّ
»Ooredoo« تحد

أعلنت مجموعة Ooredoo عن توقيع 

بهدف  نوكيا  مع  جديدة  شراكة 

تطوير وتحديث شبكاتها في كل من 

الجزائر وتونس.

االتفاقية  بموجب  نوكيا  وستقوم 

الوصول  شبكات  بتحديث  الجديدة 

إلى  لها  التابعة   )RAN( الراديو  إلى 

في  التغطية  نطاق  توسيع  جانب 

الجزائر  من  كل  في  جديدة  مواقع 

 Ooredooلـ يتيح  ما  وتونس، 

تحديث أداء الشبكة لصالح عمالئها 

لإلطالق  واإلعداد  األسواق،  تلك  في 

الجيل  شبكة  لخدمات  المحتمل 

الخامس 5G في المستقبل.

األخرى  التحديثات  تشمل  كما 

الشراكة  اتفاقية  عليها  تنص  التي 

اإلنترنت  بروتوكول  شبكة  تطوير 

جانب  إلى   ،Ooredooلـ التابعة   )IP(

األلياف  شبكة  وتوسيع  تحديث 

في   )FTTH( المنازل  إلى  الضوئية 

في  المبادرتان  وستسهم  تونس. 

سرعة  في  ملموسة  زيادة  تحقيق 

وإحداث  وسعتها،  البيانات  نقل 

 Ooredoo شبكات  في  كبير  تحول 

مستخدمي  تجربة  وتحسين 

الجوال.

النعمة،  عبدالعزيز  أحمد  وقال 

اإلقليمي  التنفيذي  الرئيس 

»يشكل   :Ooredoo لمجموعة 

تجربة  في  التميز  تحقيق 

أركان  من  أساسيًا  ركنًا  العمالء 

ولقد  المؤسسية.  استراتيجيتنا 

مع  األمد  طويلة  شراكتنا  أسهمت 

تطوير  في  رئيسي  بدور  نوكيا 

على  قدرتنا  وتحسين  شبكتنا، 

تحقيق هذا الهدف الطموح«.

الجديدة  الشراكة  »تسهم  وأضاف: 

في االرتقاء بشبكاتنا وإحداث تحول 

كفاءة  من  يعزز  ما  فيها،  ملموس 

متطورة  رقمية  تجربة  ويوفر  أدائها 

لعمالئنا في الجزائر وتونس«.

االتفاقية  بموجب  نوكيا  وستقوم 

لـ الحالية  الراديو  شبكة  بتحديث 

Ooredoo تونس وتوسيعها وتشمل 
مجموعة  نشر  التحديث  أعمال 

تضم:  والتي  نوكيا،  من   AirScale
لألجيال  داعمة  أساسية  محطات 

من  الراديو  تكنولوجيا  من  المختلفة 

الجيل الثاني 2G والثالث 3G والرابع 

الخامس  الجيل  إلى  وصواًل   4G
الضخمة   MIMO وهوائيات  5G؛ 
متعددة المداخل والمخارج وتغطية 

الراديو  ورؤوس  النطاق؛  واسعة 

الخاليا  وحل  النطاق؛  مزدوجة   RRH
لضمان   )ASiR( الداخلي  الصغيرة 

في  انقطاع  دون  مستمرة  تغطية 

المنازل.

لمستخدمي  الحلول  هذه  وستتيح 

نطاق  مع  مطورة  تجربة  الجوال 

فائقة  وسرعات  عريض  ترددي 

وفترات تأخير قصيرة.

نائب  الليثي،  عمرو  قال  جانبه،  من 

في  نوكيا  ألعمال  األول  الرئيس 

»تتمثل  وأفريقيا:  األوسط  الشرق 

تساعد  تقنيات  إنشاء  في  رؤيتنا 

ولتحقيق  معًا.  العمل  على  العالم 

شبكات  اليوم  نقدم  الرؤية،  هذه 

ونعمل  ومستدامة،  وموثوقة  آمنة 

مثل  مرموقة  شبكات  مشغلي  مع 

مجموعة Ooredoo إلنشاء الخدمات 

المستقبلية.  الرقمية  والتطبيقات 

من  جزءًا  نكون  بأن  فخورون  ونحن 

الشبكة  وتوسيع  تحديث  مشاريع 

في   Ooredoo مع  واسع  نطاق  على 

تجارب  لتوفير  وتونس  الجزائر 

رقمية وفرص جديدة تمنح القيمة«.

وستشمل التحديثات والتحسينات 

في  نوكيا  حصة  زيادة  الجزائر  في 

والتوسع  الجزائر   Ooredoo شبكة 

سيتم  فيما  جديدة،  مناطق  في 

مواصلة تطوير الحصة السوقية في 

لإلطالق  استعدادًا  تونس   Ooredoo
الجيل  لشبكات  المحتمل  التجاري 

الخامس 5G في المستقبل. 

{ صورة جماعية على هامش الحدث

$ الدوحة
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بموجب مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة المصرية وعبر تابعتها »إليغانسيا هيلث كير«

»استثمار« تخطط للتوسع بالسوق المصري

أعلنت استثمار القابضة عن توقيع مذكرة التفاهم 

شركتها  خالل  من  العربية  مصر  جمهورية  مع 

الخاصة بالرعاية الصحية إليغانسيا هيلث كير 

وذلك لدعم وتطوير القطاع الصحي في مصر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن زيارة وفد رفيع المستوى 

إدارة  مجلس  رئيس  نائب  قام  حيث  قطر،  لدولة 

الدكتور  بلقاء  الخياط  رامز  السيد  الشركة 

وزراء  مجلس  رئيس  مدبولي  كمل  مصطفى 

سبل  مناقشة  وتمت  العربية  مصر  جمهورية 

الصحية  الرعاية  مجاالت  في  المشترك  التعاون 

والصناعات الغذائية.

القابضة  استثمار  عمل  استراتيجة  من  وانطالقًا 

توقيع  اللقاء  هامش  على  تم  الدولي  التوسع  في 

مذكرة تفاهم بين شركة استثمار القابضة ووزارة 

خاللها  من  تساهم  مصر  في  والسكان  الصحة 

استثمار القابضة بدعم القطاع الصحي المصري.

مجلس  رئيس  نائب  الخياط  رامز  السيد  وقال 

لعمق  تجسيدا  القابضة:  استثمار  شركة  إدارة 

استراتيجية  من  وانطالقًا  البلدين  بين  العالقة 

عملنا بالتوسع الدولي ستقوم إليغانسيا للرعاية 

والسكان  الصحة  وزارة  مع  بالتباحث  الصحية 

فرص  إيجاد  حول  العربية  مصر  جمهورية  في 

والخاص  العام  القطاع  بين  للشراكة  استثمارية 

والمنشآت  المرافق  تشغيل  أو  تطوير  أو  إلنشاء 

تطوير  يحقق  بما  المصري  الداخل  في  الطبية 

الخدمة الصحية والدوائية ورفع كفاءتها بمايعود 

بالفائدة على الطرفين.

حول  تتمركز  التفاهم  مذكرة  أن  بالذكر  الجدير 

لبلورة  الحقيقية  الشراكة  بروح  األطراف  عمل 

مجاالت التعاون في المجاالت الصحية.

التابعة  الصحية،  للرعاية  إليغانسيا  وتحتل 

لشركة استثمار القابضة، مكانة رائدة في مجال 

مبادئ  وترتكز  قطر.  دولة  في  الصحية  الرعاية 

والتفوق  اإلنسانية  الرعاية  أسس  على  الشركة 

خدمة  بتقديم  التام  وااللتزام  عالمية،  بمعايير 

المقام  في  بالمريض  ُتعنى  إنسانية  استثنائية 

األول وتساعد أفراد المجتمع أن ينعموا بصحتهم 

ونمط حياة أفضل.

في  الصحية  الرعاية  ومرافق  خدمات  وتشمل 

إليغانسيا مستشفيات العناية المركزة للحاالت 

الصعبة، وخدمات اإلسعاف المتخصصة ومراكز 

الصحية  والرعاية  باألسرة،  الخاصة  الصحة 

العامة والخاصة  والتطبيب عن ُبعد، والشراكات 

 Cedars-Sinai مع  بالتعاون  ذافيو  كمستشفى 

الشراكات  مشاريع  أهم  من  تعد  والتي  العالمية 

Cedars- وأن  سيما  الصحي  القطاع  في  الدولية 

Sinai رائدة الخدمات الطبية في الواليات المتحدة 
رفيع  مستوى  المستشفى  وتقدم  األميركية 

إشراف  تحت  الصحية،  الرعاية  خدمات  من 

فريق  مع  وبالتعاون  األولى  الدرجة  من  اخصائيين 

الطبية،  التكنولوجيا  بأفضل  مدعومًا  عالمي 

السريرية  الخبرة  بين  للجمع  تسعى  حيث 

تتمحور  التي  والرعاية  المتقدمة  والتكنولوجيا 

حول الزائر.

{ خالل توقيع مذكرة التفاهم 

لبحث إمكانية ضخ استثمارات جديدة

لتعزيز التطوير المهني للطالب

»أعمال« توقع مذكرة تفاهم 
مع »الصحة« المصرية

»توتال« تتعاون مع جامعة
 الدوحة للعلوم والتكنولوجيا

عن  أعمال  شركة  من  كل  أعلنت 

وزارة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيعها 

مفادها  المصرية  والسكان  الصحة 

العالقات  وإدارة  التعاون  تعزيز 

ودعم  للرقي  المستقبلي  والعمل 

التطور بين الطرفين. 

كّل  تقوم  التفاهم،  مذكرة  وبموجب 

بالسيد  ممثلة  اعمال  شركة  من 

الرئيس  المنصوري،  علي  بن  راشد 

والسكان  الصحة  ووزارة  التنفيذي 

محمد  بالدكتور  ممثلة  المصرية 

الصحة  وزير  مستشار  الطيب، 

الفنية  والشئون  للحوكمة  والسكان 

التعاون  مجاالت  ببحث  المصرية 

جديدة  استثمارات  ضخ  بشأن 

المرافق  تطوير  أو  تشغيل  أو  إلنشاء 

والمنشآت الطبية التي تعمل داخل 

يحقق  مما  العربية،  مصر  جمهورية 

والدوائية  الصحية  الخدمة  تطوير 

وتحسين كفاءتها، ومما يعود كذلك 

بمردود اقتصادي على شركة اعمال.

وبهذه المناسبة عّلق السيد راشد بن 

التنفيذي  الرئيس  المنصوري،  علي 

لشركة أعمال قائاًل: »إنه لمن دواعي 

سروري أن أشهد هذا التعاون الهام مع 

الشقيقة،  العربية  مصر  جمهورية 

سعينا  من  انطالقًا  يأتي  والذي 

دولتنا  رؤية  لتحقيق  اعمال  في 

تدعم  بدورها  والتي  قطر  الحبيبة 

التنمية  لتحقيق  الخاص  القطاع 

قطر  في  المستدامة  االقتصادية 

الذي  األمر  كذلك،  المجاورة  والدول 

القطاع  تمّكن  على  يدّل  فإنما  دّل  إن 

دفع  في  المساهمة  من  الخاص 

المحلّية.  التنمية االقتصادية  عجلة 

على  ألؤكد  الفرصة  أنتهز  أن  أوّد  كما 

قطاع  تمّكن  الذي  الحافل  السجل 

الرعاية الطبية في اعمال في تقديمه 

والمنتجات  الخدمات  من  للسوق 

األمر  الطبية،  والمعّدات  الصيدالنية 

الذي يجعلنا محّل ثقة المستثمرين 

ورّواد السوق في مختلف القطاعات«.

للعلوم  الدوحة  جامعة  أعلنت 

اتفاقية  توقيع  عن  والتكنولوجيا 

شركة  مع  أعوام   3 مدته  تعاون 

يستهدف  قطر.  انرجيز  توتال 

المهني  التطوير  تعزيز  االتفاق 

الدوحة  جامعة  وخريجي  لطالب 

خالل  من  والتكنولوجيا  للعلوم 

وتدريب  تطوير  برامج  تقديم 

توتال  شركة  في  متخصص 

تقوية  إلى  باإلضافة  انرجيز، 

وقع  المؤسستين.  بين  الشراكة 

ناصر  بن  سالم  الدكتور  االتفاق 

الدوحة  جامعة  رئيس  النعيمي، 

والسيد  والتكنولوجيا  للعلوم 

شركة  عام  مدير  بوييه،  ماثيو 

توتال انرجيز أي. بي. قطر وممثل 

الجامعة  حرم  في  المجموعة 

كال  من  المسؤولين  بحضور 

الجانبين. 

ناصر  بن  سالم  الدكتور  وقال 

الدوحة  جامعة  رئيس  النعيمي، 

لمن  »إنه  والتكنولوجيا  للعلوم 

االتفاق  هذا  نوقع  أن  سرورنا  دواعي 

قطر.  انرجيز  توتال  شركة  مع 

الدوحة  جامعة  مكانة  منطلق  من 

مقدمة  في  والتكنولوجيا  للعلوم 

التطبيقية  العلمية  الجامعات 

بناء  الجامعة  تواصل  قطر،  في 

المستوى  رفيعة  برامج  حزمة 

المتخصصين  وتمكين  لتعليم 

الذي سيبنون مستقبل الوطن في 

تسعى  كما  القطاعات.  مختلف 

بصورة  طالبها  إطالع  إلى  الجامعة 

األعمال  على  النظير  منقطعة 

الصناعة  ميادين  في  الفعلية 

الشراكة  لهذه  سيكون  والعمل. 

لمواجهة  طالبنا  مساعدة  في  دور 

في  العملية  والفرص  للتحديات 

كما  والغاز،  النفط  قطاع  مجال 

عمالة  إيجاد  في  مهمتنا  ستعزز 

ماهرة ومستدامة في قطر«. 

في  التعاون  االتفاق  هذا  ويشكل 

عدد من المشاريع المقرر تنفيذها 

تتضمن  والتي  الطرفين  بين 

تدريبية  عمل  فرص  توفير  في 

للعلوم  الدوحة  جامعة  لطالب 

اتاحة  إلى  باإلضافة  والتكنولوجيا 

التدريس  هيئة  ألعضاء  الفرصة 

للعلوم  الدوحة  جامعة  من 

عدد  الستكشاف  والتكنولوجيا 

البحوث  مجال  في  المشاريع  من 

و  التطبيقية. 

 وعلق ماثيو بوييه بهذه المناسبة 

جامعة  مع  تعاوننا  »إن  قائاًل: 

يعد  والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة 

تمكين،  برنامج  لهدف  انعكاسًا 

تسليح  في  إيجابي  دور  من  له  لما 

الشباب  والمهنيين  الطالب 

من  جديدة  وكفاءات  بمهارات 

خالل المشاركة والتدريب وفرص 

بدعم  ملتزمون  ونحن  العمل، 

منها  واالستفادة  القطرية  المواهب 

بدورهم  يتمكنوا  حتى  وتطويرها 

صناعة  في  هام  بدور  القيام  من 

الطاقة في قطر وخارجها«.

$ الدوحة

{ رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع مذكرة التفاهم 

{ جانب من توقيع اتفاقية التعاون 

$ الدوحة

»QNB« يطلق نسخة جديدة لخدماته اإللكترونية

مجموعة  المنصتان  وتستخدم 

الجديدة  التقنيات  من  متنوعة 

مبتكرة  مصرفية  تجربة  لتقديم 

الذكية  الهواتف  عبر  وموحدة 

اللوحية وأجهزة الحاسوب  واألجهزة 

لراحة  األولوية  منح  مع  المحمولة، 

إلى  وصولهم  وسهولة  العمالء 

على  قدرتهم  يضمن  بما  الخدمات، 

إدارة جميع احتياجاتهم المصرفية 

أينما كانوا وفي أي وقت.

الجديدة  التحكم  لوحة  وتتيح 

والوصول  االطالع  البنك  لعمالء 

وميزات  خدمات  إلى  بسهولة 

جميع  ذلك  في  بما  متعددة 

حسابات العميل وبطاقات االئتمان 

عن  فضاًل  به،  الخاصة  والقروض 

بإنشاء  للمستخدمين  السماح 

معامالتهم  ألداء  سريعة  روابط 

المتكررة، مثل تحويل األموال ودفع 

الفواتير. 

لوحة  تصميم  إلى  وباإلضافة 

المنصة  توفر  الجديدة،  التحكم 

الخدمات  من  واسعة  مجموعة 

جميع  إلى  الوصول  سهولة  مثل 

وإدارتها  الدولية   QNB حسابات 

األوسط  الشرق  ذلك  في  )بما 

وفرنسا  المتحدة  والمملكة 

الخدمات  وتشمل  وغيرها(. 

التحويالت  المتاحة  اإلضافية 

البلدان،  من  العديد  إلى  الفورية 

الالتالمسية  الدفع  حلول  وتقديم 

و  ،Google Payو  Apple Pay )مثل 

 Mobileو  ،ATM QRو  ،QR Pay
ومشاركة  ذلك(  إلى  وما   ،Cash
خالل  من  المستفيد  معلومات 

والواقع  السريعة،  االستجابة  رمز 

 Haptic تقنية  ودعم  المعزز، 

المدمجة  والخرائط   ،Touch
الصراف  أجهزة  أقرب  على  للعثور 

الذاتية.  الخدمة  وأجهزة  اآللي 

التقدم  من  العمالء  سيتمكن  كما 

أو فتح  بطلب للحصول على قرض 

والتقدم  إلكتروني،  توفير  حساب 

نقدية  سلفة  على  للحصول  بطلب 

والمزيد   Cash@Speed باستخدام 

من الخدمات األخرى.

المصرفية   QNB خدمة  وتتوفر 

الجوال،  الهاتف  عبر  الجديدة 

والعربية  اإلنجليزية  باللغات 

مع  متوافقة  وهي  والفرنسية، 

 iOS التشغيل  التشغيل  أنظمة 

وHarmonyويمكن   Androidو

من  بسهولة  تنزيلها  أو  تحديثها 

خالل  من  التطبيقات  متاجر 

في   »QNB Mobile« عن  البحث 

qnb. زيارة  عبر  أو  البحث  شريط 

.mobilear   /com
QNB للخدمات  بينما تميز منصة 

القابلة  اإلنترنت  عبر  المصرفية 

»الفاتح«  بوضع  تتميز  للتعديل، 

الوصول  ويمكن  »الداكن«،  ووضع 

واألجهزة  الذكية  الهواتف  عبر  إليها 

الحاسوب  وأجهزة  اللوحية 

qnb..زيارة عبر  المحمولة 

 internetar   /com
السيد  قال  ذلك،  على  وتعليقًا 

رئيس  نائب  المالكي،  علي  عادل 

أول - الخدمات المصرفية  تنفيذي 

»في   :QNB لمجموعة  لألفراد 

يطمح  االستراتيجية،  رؤيته  إطار 

قدرته  إثبات  إلى  باستمرار   QNB
الخدمات  مجال  في  االبتكار  على 

أجل  من  الرقمية  المصرفية 

الريادية  مكانته  على  الحفاظ 

المصرفي.  والقطاع  السوق  في 

ويسعدنا أن نقدم لعمالئنا خدمات 

تقنيًا  ومتقدمة  جديدة  مصرفية 

مما  الجوال،  والهاتف  اإلنترنت  عبر 

أفضل  بتقديم  التزامنا  يعكس 

تجربة مصرفية«. 

وتصنف مجموعة QNB حاليًا على 

المصرفية  التجارية  العالمة  أنها 

األوسط  الشرق  في  قيمة  األعلى 

من  المجموعة  وتتواجد  وإفريقيا. 

التابعة  وشركاتها  فروعها  خالل 

قارات  وثالث  بلدًا   28 من  أكثر  في 

أحدث  تقدم  حيث  العالم،  حول 

المصرفية  والمنتجات  الخدمات 

المجموعة  في  ويعمل  لعمالئها. 

أكثر من 28,000 موظف عبر 1,000 

إلى  باإلضافة  تمثيلي،  ومكتب  فرع 

الصراف  أجهزة  من  واسعة  شبكة 

اآللي تزيد على 4,800 جهاز.
{ منصات QNB اإللكترونية 

عبر اإلنترنت والجوال

أعلنت مجموعة QNB، إحدى أكبر المؤسسات المالية 
في الشرق األوسط وإفريقيا، عن إطالق أحدث نسخة 

من خدماتها المصرفية عبر اإلنترنت والجوال والتي 
تقدم لعمالئها أحدث التقنيات لتجربة مصرفية 

رقمية سلسة..وفي إطار جهود QNB لتقديم تجربة 
مصرفية رقمية من الدرجة األولى لعمالئه، وقد تم 

إعادة تصميم منصتي الخدمات QNB المصرفية عبر 
اإلنترنت والجوال بشكل كلي، لتتميز بشكل ومحتوى 

جديد لتعزيز تجربة العمالء.

$ الدوحة
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االحتالل يقتحم مخيم »عقبة جبر« وإصابة »3« فلسطينيين

أريحا تحت الحصار اإلسرائيلي

الوحيدة  البوابة  أريحا  مدينة  وتعد 

العالم،  نحو  الغربية  الضفة  لسكان 

مع  الواصل  الكرامة  جسر  معبر  عبر 

المملكة األردنية الهاشمية.

هداسا  مستشفى  أعلن  االثنين،  مساء 

بالقدس وفاة إسرائيلي )27 عاما( متأثرا 

طرق  مفترق  على  بها  أصيب  بجروح 

جنوب شرق مدينة أريحا.

جاء ذلك بعد ساعات من إعالن الجيش 

فلسطينيين  مسلحين  أن  اإلسرائيلي 

تجاه  النار  وفتحوا  بسيارتهم،  وصلوا 

إسرائيلي  إصابة  عن  أسفر  ما  سيارة، 

)الذي أعلنت وفاته الحقا(.

قوة  أن  أمس،  عيان  شهود  وذكر 

اقتحمت  اإلسرائيلي  الجيش  من 

)شرق(  أريحا  قرب  جبر  عقبة  مخيم 

إلى  أدى  ما  سكنيا،  مبنى  وحاصرت 

سقوط  عن  أسفرت  مواجهات  اندالع 

أعلن  حيث  فلسطينيين.  مصابين 

مواطنين   3 إصابة  الفلسطيني  اإلعالم 

اندلعت  الحي في مواجهات  بالرصاص 

بمحيط منزل تحاصره قوات إسرائيلية 

بمدينة أريحا بالضفة الغربية.       

نشرته  مقتضب  بيان  في  ذلك  جاء 

وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية.

أريحا،  بلدية  رئيس  قال  جهته،  من 

باتت  أريحا  إن  سدر،  الكريم  عبد 

الحياة  فيها  تعطلت  أشباح،  مدينة 

الحصار  بفعل  والسياحية،  التجارية 

لألناضول:  سدر،  وأضاف  اإلسرائيلي. 

تفتيش  محكم،  بشكل  مغلقة  أريحا 

وأزمة  دقيق جدا للداخلين والخارجين، 

لساعات  الشخص  يحتاج  كبيرة، 

حتى يتمكن من الخروج منها.

إسرائيلية  عسكرية  آليات  وتوغلت 

الفلسطينيين  أراضي  في  أمس، 

يونس،  خان  محافظة  شرق  الزراعية 

اعتقال  على  القوات  هذه  أقدمت  كما 

ستة فلسطينيين في الضفة الغربية.

الفلسطينية  األنباء  وكالة  وأفادت 

عسكرية  وجرافات  آليات  عدة  بأن  وفا، 

خزاعة،  بلدة  شرق  توغلت  إسرائيلية 

في  وتخريب  تجريف  أعمال  ونفذت 

ممتلكات المواطنين الزراعية. 

 وكانت جرافات االحتالل قد توغلت على 

شرق  شمال  الماضيين  اليومين  مدار 

شماال،  حانون  وبيت  جباليا  بلدتي 

ونفذت أعماال مماثلة.

 وفي سياق آخر، اعتقلت قوات االحتالل 

فلسطينيين  ستة  أمس،  اإلسرائيلي 

وذلك  ونابلس،  والقدس  قلقيلية  من 

بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. 

المستمر  تضييقه  االحتالل  ويواصل   

والمدن  والقرى  البلدات  مختلف  على 

الحين  بين  وينفذ  الفلسطينية، 

لمساكن  ومداهمات  اقتحامات  واآلخر، 

خاصة بـ جنين ونابلس، تشهد سقوط 

وترافقها  والجرحى،  الشهداء  من  عدد 

على  واألطفال  للشبان  اعتقال  عمليات 

حد سواء.

من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني 

الوقت  حان  إنه  أمس،  اشتية،  محمد 

المستوطنين  العتداءات  للتصدي 

)اإلسرائيليين( بالضفة الغربية.

جاء ذلك خالل زيارة أجراها اشتية رفقة 

إلى بلدة حوارة جنوبي  الوزراء  عدد من 

بعد  أوضاعها  على  لالطالع  نابلس، 

هجمات عنيفة شّنها المستوطنون ليل 

األحد /   اإلثنين.

الحماية  لجان  تشكيل  أن  اشتية  ورأى 

الشعبية في القرى والمخيمات والمدن، 

به  يقوم  ما  كل  على  الحقيقي  الرد  هو 

المستوطنون من عربدة. وأضاف: حان 

الوقت للتصّدي عبر المقاومة الشعبية 

لبطش المستوطنين، والضرورة ُملّحة 

للجان حماية.

حوارة  في  جرى  ما  أن  اشتية  واعتبر 

في  اإلسرائيلي  اإلجرام  لسلسلة  امتداد 

والقدس  وجنين  نابلس  محافظات 

وأريحا، بحسب تعبيره.

وأضاف: المستوطنون هم أداة تنفيذية 

قواته  بحماية  االحتالل  لجرائم 

العسكرية.

الحكومة  أن  الوزراء  رئيس  أكد  وفيما 

لتلبية  ممكن  جهد  كل  ستبذل 

المتضررين  المواطنين  احتياجات 

أن  ذكر  المستوطنين،  اعتداءات  من 

بلدة  سيزور  األوروبي  االتحاد  من  وفًدا 

الخارجية  وزارة  وطالبت  غدا.  حوارة 

بتدخل  الفلسطينية،،  والمغتربين 

الحصار  لرفع  عاجل  وأمريكي  دولي 

االحتالل  سلطات  تفرضه  الذي 

نابلس،  مدينتي  على  اإلسرائيلي 

وأريحا،  جنوبها،  حوارة  بلدة  فيها  بما 

ما  إلى  تحولتا  المدينتين  أن  مؤكدة 

يشبه المعتقالت المحاصرة بالحواجز 

الحديدية،  والبوابات  العسكرية، 

واألسالك الشائكة. واعتبرت الوزارة، في 

أن هذا الحصار شكل من أشكال  بيان، 

بالقوة  المفروضة  الجماعية  العقوبات 

على المواطنين الفلسطينيين، وامتداد 

تتعطل  حيث  الثمن،  تدفيع  لعقلية 

الفلسطينيين  المواطنين  حياة 

التنقل،  على  وقدرتهم  وحركتهم 

ومدارسهم  رزقهم  مصادر  إلى  والوصول 

ومستشفياتهم.

االحتالل  حكومة  الخارجية  وحملت 

الكاملة  المسؤولية  اإلسرائيلي 

والمباشرة عن هذه العقوبات الجماعية 

أنها  معتبرة  وتداعياتها،  ونتائجها 

تصعيد خطير في األوضاع على ساحة 

الصراع.

{ القوات اإلسرائيلية تغلق مداخل مدينة أريحا بالحواجز العسكرية

أريحا )شرقي الضفة(- 
األناضول- وكاالت - مع 

استمرار الحصار اإلسرائيلي 
لليوم الثالث، تحولت مدينة 

أريحا شرقي الضفة الغربية 
إلى ما يشبه مدينة أشباح، 
منذ مقتل مستوطن في 

عملية إطالق نار اإلثنين 
الماضي. القوات اإلسرائيلية 

أغلقت كافة مداخل المدينة 
بالحواجز العسكرية، 

وعملت على تدقيق بطاقات 
المواطنين وتفتيش 

أمتعتهم ومركباتهم؛ ما أدى 
إلعاقة حركة المرور لساعات 

طويلة.

غوتيريش أمين عام األمم المتحدة:

دور محوري للعراق في االستقرار اإلقليمي
المتحدة  لألمم  العام  األمين  دعا  ب-  ف.  أ.  بغداد- 

العراقيين  بغداد  من  أمس  غوتيريش  أنطونيو 

العمل  ومواصلة  االستقرار«  عدم  دائرة  »كسر  إلى 

زيارة  خالل  والحرية«،  »االزدهار  تحقيق  طريق  على 

على  فيها  أكد  سنوات،  سّت  منذ  للبالد  األولى  هي 

»التضامن« مع العراقيين. 

عامًا  عشرين  مع مرور  تزامنًا  زيارة غوتيريش  تأتي 

تحالف  يد  على  حسين  صدام  نظام  سقوط  على 

من  مارس  آذار/    في  المتحدة  الواليات  بقيادة  دولي 

العام 2003. 

جانب  إلى  صحفي  مؤتمر  خالل  غوتيريش  وأعلن 

»أنا  السوداني  شياع  محمد  العراقي  الوزراء  رئيس 

األمم  التزام  على  وللتأكيد  تضامن  زيارة  في  هنا 

المؤسسات  توطيد  في  العراق  بدعم  المتحدة 

الديمقراطية... وحقوق اإلنسان لكل العراقيين«. 

التغير  سيما  ال  هامة،  ملفات  عدة  إلى  متطرقًا 

المناخي، رحب غوتيريش بجهود رئيس الوزراء في 

ذلك  في  بما  البالد  تواجه  التي  التحديات  »معالجة 

محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة والتنويع 

فرص  وإيجاد  البطالة  خفض  أجل  من  االقتصادي 

للشباب«.

بدور  كذلك  المتحدة  لألمم  العام  األمين  ورّحب 

العراق »المحوري« في »االستقرار اإلقليمي«، و»التزام 

الحكومة في تحقيق تقّدم في الحوار والدبلوماسية«.

من جهته، شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 

فرص  »توفير  من  حكومته  أولويات  على  السوداني 

العمل« و»محاربة الفقر ومكافحة الفساد«.

وأضاف السوداني »نحن ماضون في إرساء معادلة 

االستقرار  من  حالة  خلقت  حكومتنا  االستقرار، 

للحل  مفتاح  هو  العراق  واليوم  واألمني،  السياسي 

أمنية  مشكلة  من  جزءًا  وليس  المنطقة  في 

واآلراء  الفرقاء  جلب  على  »نعمل  وتابع  وسياسية«. 

دورًا  يلعب  أنه  نرى  الذي  العراق  في  المتناقضة 

النظام  هذا  لخلق  واألصدقاء  األشقاء  بين  رياديًا 

على  قطعا  ينعكس  والذي  المستقر  اإلقليمي 

االستقرار في عموم المنطقة والعالم«.

انتخاب بوال أحمد 
»نيجيريا« رئيسا لـ
أبوجا- األناضول- انتخب مرشح 

حزب »مؤتمر الجميع التقدميين« 

الحاكم في نيجيريا، بوال أحمد 

تينوبو، أمس، رئيسا للبالد، 

متفوقا بذلك على 18 مرشحا.

وقال محمود يعقوبو، رئيس اللجنة 

االنتخابية الوطنية المستقلة إن 

تينوبو حصل على 8.7 مليون صوت 

في السباق الذي أقيم في الفترة بين 

25 إلى 26 فبراير /   شباط.
فيما حصل مرشح حزب »الشعب 

الديمقراطي« المعارض الرئيسي 

أتيكو أبو بكر، على 6.9 مليون 

صوت، ومرشح »حزب العمال« بيتر 

أوبي على 6.1 مليون صوت.

وتنافس في نيجيريا التي يبلغ 

عدد سكانها حوالي 206 ماليين 

نسمة، 18 مرشحا على الرئاسة.

وأمس، طالب حزبا المعارضة 

الرئيسيان في نيجيريا بإلغاء 

االنتخابات الرئاسية التي أجريت 

نهاية األسبوع.

الرئيس التركي أردوغان:

صندوق إلحياء المدن 
بعد الكوارث

ألقاه  خطاب  في  ذلك  جاء 

اجتماع  خالل  أمس،  الرئيس 

»العدالة  لحزبه  النيابية  الكتلة 

البرلمان  في  الحاكم  والتنمية« 

إنشاء  »سيتم  وقال:  التركي. 

بعد  ما  إعمار  إعادة  صندوق 

بسرعة  المدن  إلحياء  الكوارث 

حكومته  أن  وأكد  الزالزل«،  بعد 

ستواصل جهودها لتضميد جراح 

المتضررين بمنحهم حوافز خالل 

األيام القادمة.

جميع  بمحاسبة  أردوغان  وتعهد 

التدابير  اتخاذ  في  المقصرين 

الخاصة بالزالزل »قضائيا وإداريا 

الكارثة  خلفية  على  وسياسيا« 

التي ضربت جنوب البالد.

القلق  إلى استمرار  أردوغان  ولفت 

الناجم عن الهزات االرتدادية التي 

تصل قوتها إلى 4.5 و6 درجات في 

منطقة الزلزال ومحيطها.

في  العلماء  جميع  أن  وأوضح 

تركيا والعالم يقولون إن المرحلة 

التي تمر بها البالد استثنائية.

منع  إمكانية  عدم  على  وشدد 

واقعا  تعتبر  »التي  الزالزل  وقوع 

بالنسبة إلى المنطقة الجغرافية 

التي نعيش فيها«.

االستعدادات  اتخاذ  إلى  ودعا 

مناطق  وبناء  الزالزل  قبل  الالزمة 

البنى  وكذلك  آمنة،  سكنية 

والمستشفيات  والطرق  التحتية 

والمحالت  والمساكن  والمدارس 

التجارية.

رئيس سابق لشاباك:

البرلمان الفنلندي يوافق على االنضمام للناتو
البرلمان  وافق  األناضول-  ـ  لندن 

الفنلندي، أمس، بأغلبية ساحقة 

حلف  إلى  البالد  انضمام  على 

شمال األطلسي »الناتو«.

وأيد 184 نائبا االنضمام إلى الناتو، 

بينما احتسب صوت واحد باطال، 

التصويت.  عن  نواب   7 وتغيب 

مايو/    في  تقدمت،  فنلندا  وكانت 

أيار من العام 2022، رسميا بطلب 

الناتو  عضوية  على  للحصول 

وهو  السويد،  مع  جنب  إلى  جنبا 

الروسية  الحرب  حفزته  قرار 

 24 في  بدأت  والتي  أوكرانيا،  على 

فبراير/   شباط من العام الماضي.

الراغبة  البلدان  عضوية  وتخضع 

في االنضمام إلى الناتو، لتصديق 

جميع الدول األعضاء الثالثين في 

الحلف. 

روسيا،  اتهمت   - األناضول  ـ  موسكو 

لـ  بالتحضير  أوكرانيا  أمس 

تم  إنه  وقالت  نووية«،  »استفزازات 

تسليم مواد مشعة إلى مينائي أوديسا 

وكورنومورسك األوكرانيين.

المتحدثة  زاخاروفا،  ماريا  وأفادت 

بيان  في  الروسية،  الخارجية  باسم 

»في  للوزارة،  اإللكتروني  الموقع  على 

حاويات  تسليم  تم  شباط،  فبراير/    16
باللغة  وعالمات  مشعة  مواد  بها 

الدول  إحدى  أراضي  من  اإلنجليزية 

تشورنومورسك  ميناء  إلى  األوروبية 

التفتيش  متجاوزة  أوديسا(،  )منطقة 

الجمركي«.

تم  فبراير،   19 »في  البيان:  وأضاف 

على  تحتوي  مماثلة  حاويات  تسليم 

 »-252 »كاليفورنيوم  المشعة  المادة 

من  التحقق  في  بنشاط  المستخدمة 

لمحطات  النووية  المفاعالت  سالمة 

على  أوديسا  ميناء  إلى  النووية،  الطاقة 

إحدى ناقالت البضائع السائبة«.

تعطيل  تم  فقد  زاخاروفا،  وبحسب 

اإلشعاعية في وقت نقل  المراقبة  نظام 

البضائع.

صحفي،  تحقيق  »نتيجة  وتابعت: 

هو  المشعة  المادة  هذه  مورد  أن  ثبت 

كورب  تكنولوجي  فرونتير  شركة 

إنتاج  في  تعمل  التي  األميركية، 

وخاصة  المشعة،  للنظائر  حاويات 

مصادر اإلشعاع النيوتروني«. 

 36 قتل   - ب  ف.  أ.  )اليونان(-  الريسا 

مساء   85 وجرح  االقل  على  شخصا 

بين  وقع  اصطدام  حادث  في  الثالثاء 

اإلغاثة  فرق  وفق  اليونان،  في  قطارين 

عارمة  استياء  موجة  إلى  أدى  ما  أمس، 

تنديدًا بانعدام السالمة على خط سكة 

الحديد هذا. 

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس 

برس إن مدير محطة الريسا في وسط 

مكان  عن  بعيدة  غير  بلدة  وهي  البالد، 

الحادث اوقف أمس. 

يانيس  الحكومة  باسم  المتحدث  وقال 

أويكونومو إن القطارين، لسبب مجهول، 

المسار  نفس  على  يسيران  كانا 

فاسيليس  وقال  كيلومترات«.  »لعدة 

فرق  باسم  المتحّدث  فاثراكويانيس 

القتلى  »عدد  إّن  للصحافيين  اإلطفاء 

ال  العمليات  أن  مضيفا   »36 إلى  ارتفع 

تزال جارية إلخراج الركاب الذين ما زالوا 

عالقين في العربات المتضررة. وأوضح 

أن »66 شخصا نقلوا إلى المستشفيات 

في  المركزة«  العناية  في  ستة  بينهم 

تحدثت  السابقة  الحصيلة  أن  حين 

عن سقوط 85 جريحا.

حكومة نتانياهو »إرهابية« 
والحرب األهلية »وشيكة«

روسيا تتهم أوكرانيا بالتحضير لـ »استفزازات نووية«

قتلى في حادث اصطدام بين قطارين في اليونان

وصف  األناضول-  فلسطين- 

يوفال ديسكين، الرئيس األسبق 

اإلسرائيلي  العام  األمن  لجهاز 

بنيامين  حكومة  أمس  شاباك 

نتانياهو بـ»اإلرهابية«، محّذرا من 

حرب أهلية »وشيكة« قد تشهدها 

البالد.

له،  تصريحات  في  ذلك  جاء 

خالل مؤتمر لمعهد دراسات األمن 

التابع   )INSS( القومي اإلسرائيلي 

)حكومية(،  أبيب  تل  لجامعة 

العبرية   13 القناة  نقلت  ما  وفق 

)خاصة(.

في  جاءت  ديسكين  تصريحات 

هجمات  على  تعليقه  معرض 

مستوطنون  شّنها  عنيفة 

األسبوع الماضي على بلدة حوارة 

الضفة  شمالي  الفلسطينية 

الغربية.

سكان  مع  »قلبي  ديسكين:  وقال 

لـ  تعرضوا  الذين  حوارة  قرية 

مثيري  قبل  من  مرّوع  بوغروم 

)المستوطنون(  إنهم  شغب يهود، 

ليسوا إخوتي ولن يكونوا إخوتي، 

ويشكلون  األمة  هذه  آفة  إنهم 

تهديًدا للبالد، علينا أن نحاسبهم 

بكل قوة«.

روسية  تسمية  و»البوغروم«، 

التي  العنصرية  للغارات  األصل 

عام  اليهود  ضد  النازيون  اقترفها 

.1938
»هذه  عاما(:   66( ديسكين  وتابع 

نجحت  البائسة  الحكومة 

أمننا  تدهور  على  العمل  في 

أدنى  إلى  شهرين  خالل  القومي 

مستوياته«.

أنقرة- األناضول - أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، أن بالده تعتزم إنشاء »صندوق 

إعادة إعمار ما بعد الكوارث« إلحياء المدن عقب 
الزالزل وبالسرعة الممكنة.

أشتية: حان الوقت للتصدي العتداءات المستوطنين بالضفة الغربية

{  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

{  رئيس الوزراء العراقي مع أمين عام األمم المتحدة



العدوان الهمجي البربري الذي قامت 

به عصابات المستوطنين في »حوارة« 

ومناطق أخرى في الضفة الغربية 

بحماية جيش االحتالل وبرعاية وزراء في 

الحكومة اإلسرائيلية ودعم من سياسيين 

وأعضاء برلمان فرحوا للمشهد العنصري 

الدموي، يمثل فصاًل جديدًا في السياسة 

اإلسرائيلية ال ينبغي المرور عليه مر الكرام 

والتعاطي معه عبر النداءات والدعوات 

المستغيثة لتوفير الحماية الدولية للشعب 

الفلسطيني من خالل المؤسسات الدولية.

فهذه ليست سوى تكرار مقيت ألشياء تم 

تجريبها وفشلت في السابق في كل المرات 

التي تعرض فيها الفلسطينيون لجرائم 

االحتالل البربرية. 

فالمجتمع الدولي ال يتحرك إال إذا اشتعلت 

النار بشكل كامل وشعرت الدول الكبرى 

وخاصة الغربية بوجود تهديد على مصالحها 

في المنطقة.

فمنذ تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الحالية 

وإعالن برنامجها السياسي كان يجب اتخاذ 

موقف حازم منها ومن كل أشكال العالقة مع 

إسرائيل. فهذه الحكومة أعلنت صراحة أنه 

ال توجد أي حقوق للفلسطينيين على أرض 

فلسطين التاريخية والحق هو حصري 

لليهود فقط. وأعلنت عن مشروع الضم 

الزاحف لمناطق واسعة من الضفة المحتلة 

وتوسيع نطاق المشروع االستيطاني ليبتلع 

كل مناطق )ج(. وقررت تغيير الوضع القائم 

في القدس المحتلة لجهة فرض تهويد 

الحرم القدسي. 

وعليه فإن أي حديث عن اتفاقات مع إسرائيل 

يصبح ال عالقة له بالواقع وفقط يعبر عن 

خضوع لرغبة اإلسرائيليين في الحفاظ على 

األمن الستكمال تنفيذ مشروعهم.

وتحت هذا اإلطار يندرج لقاء العقبة الذي 

شاركت فيه السلطة إلى جانب مصر 

واألردن وإسرائيل والواليات المتحدة 

وبريطانيا. والذي كانت مخرجاته تنسجم 

تمامًا مع مطالب الغرب وإسرائيل بتوفير 

األمن في المناطق الفلسطينية دون مقابل. 

وفقط مجرد فسحة تافهة من الوقت هي 

أصاًل قائمة في إطار اإلجراءات اإلسرائيلية 

البيروقراطية المعتادة، كوقف اإلعالن 

عن بناء وحدات سكنية جديدة أو شرعنة 

مستوطنات جديدة لعدة شهور.

الكيان اإلسرائيلي أراد فقط من الضحية 

التي هي الشعب الفلسطيني أن يصمت 

على جرائم الحرب التي ترتكب ضده. 

ومن كان يتوقع تغييرًا في السياسة 

اإلسرائيلية، من قبيل وقف االستيطان 

والخطوات أحادية الجانب لتدمير فكرة 

حل الدولتين، ال يعرف شيئًا في السياسة 

وخاصة في الواقع الراهن في إسرائيل. 

فرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو يصارع 

من أجل البقاء وقد سلم بشكل كامل 

بمطالب التيار الصهيوني - الديني التي 

تريد تغيير وجه المنطقة بشكل جذري 

وبطريقة تجعل التسوية السياسية 

مستحيلة.

وهو حتى لو رغب، مع أنه يتقاطع مع مشروع 

اليمين العنصري، فلن يستطيع التراجع 

ألن هذا يعني سقوط حكومته فورًا وأنه 

قد يذهب للسجن ويعني كذلك نهايته 

السياسية.

ومن باب أولى أن تصاغ المواقف والسياسات 

الفلسطينية بناء على الواقع القائم في 

إسرائيل وليس بناء على أوهام وشعارات 

وحتى دعوات غربية هي تأتي لتجنب 

الحرج أو لتأجيل انفجار الوضع، خاصة 

في هذه الفترة التي ينشغلون فيها بملف 

الحرب األوكرانية. والتحالف الغربي وعلى 

رأسه الواليات المتحدة ال يريد أن يتم جره 

للتدخل في منطقة مشتعلة أخرى. ويرغب 

بتهدئة األمور على األقل حتى تنتهي الحرب 

في أوكرانيا، أو تهدأ كثيرًا وال تصبح أولوية 

غربية أو دولية.

الغضب الشعبي على المشاركة في لقاء 

العقبة مفهوم ومبرر تمامًا، فاألحداث على 

األرض تقول بشكل قاطع ودون أي مواربة إن 

إسرائيل ليست معنية بالتوصل إلى أي 

تفاهمات يمكن أن تعطل برنامجها االحتاللي 

االستيطاني. وما حدث في نابلس وفي 

حوارة ويحصل في مختلف أرجاء الضفة 

يبعث برسالة واضحة لكل الناس، بأنه ال 

مجال للحوار مع حكومة نتانياهو وأي تفاهم 

معها يمنحها الوقت والفرصة للقضاء على 

ما تبقى من الحقوق الوطنية الفلسطينية. 

والمواطنون بفطرتهم وبوعيهم باتوا يدركون 

مآالت التعاطي المرن والمائع مع ما تقوم به 

إسرائيل.

األولى أنه منذ أن أعلنت الحكومة اإلسرائيلية 

شطب حقوق الشعب الفلسطيني في أرض 

وطنه، أن تعلن القيادة الفلسطينية أنها 

عادت إلى البرنامج األول لمنظمة التحرير 

باعتبار أن فلسطين التاريخية هي حق 

حصري للشعب الفلسطيني، وتلغي 

االعتراف بدولة إسرائيل. وتضع العالم أمام 

حقيقة واقعة جديدة. إذا أنكرونا سننكرهم. 

وعندما يعترفون بنا سنعترف بهم. وفي 

حال اعترفت إسرائيل بدولة فلسطين 

ستعترف فلسطين بدولة إسرائيل. 

صحيح أن هذا الموقف كبير وقد يترتب 

عليه غضب أميركي وربما غربي، ولكن ال 

ضير في ذلك، فأميركا ال تقدم لنا شيئًا 

نأسف عليه.

ألم يكن من المفروض أن توفر السلطة 

الحماية للمواطنين في حوارة بإرسال قوات 

األمن الفلسطينية من نابلس ومناطق أخرى 

إلى حوارة للدفاع عنهم، حتى لو منعتهم 

قوات االحتالل من الوصول، كان يجب خلق 

مشكلة كبرى، وعدم االكتفاء بالبيانات 

والتصريحات التي ال تحمي أحدًا؟ هناك 

حاجة ماسة وضرورة وطنية ملحة للقيام 

بتغيير نمط التفكير السائد لدى القيادات 

السياسية والفصائل الفلسطينية كافة.

تعرف قارة أفريقيا تحوالت متسارعة بعد عقود من االنقالبات 

والحروب األهلية والنزاعات المسلحة التي ال تزال تعصف 

ببعض الدول هناك. لكن المتأمل في الشأن االفريقي يلحظ من 

جهة تنافس الدول العظمى على ثروات القارة كالصين وروسيا 

إلى جانب االمبراطوريات القديمة كفرنسا وبريطانيا والواليات 

المتحدة كما يظهر من جهة ثانية سعى الدول االفريقية إلى 

كسر الصورة النمطية القديمة عنها عبر محاوالت النهوض 

االقتصادي واالستقالل السياسي.

تطرح هذه التحوالت تحديات كبيرة على الجوار المباشر 

وخاصة على دول االتحاد األوروبي التي تراقب بحذر شديد 

تنامي الحضور الروسي العسكري واالقتصادي في دول جنوب 

الصحراء وخاصة دول الساحل التي تحولت إلى مجال للصراع 

المباشر بين روسيا والصين من جهة والدول األوروبية من جهة 

ثانية. تعتبر الدول األوروبية وفي مقدمتها فرنسا أن صراعها مع 

الصين وروسيا ال يقتصر على المجال االقتصادي وال على القارة 

األوروبية من خالل الحرب الروسية األوكرانية بل إنه حاضر 

في قلب المجال الحيوي ألوروبا ممثال في دول الساحل االفريقي 

خاصة. 

ال تستطيع أوروبا مواجهة القدرات الصينية والروسية بشكل 

مباشر وسط تصاعد مشاعر العداء للقوى األوروبية في القارة 

السمراء بسبب الماضي االستعماري لها في القارة لكنها تعمل 

على تقليل الخسائر والحد من النزيف وسط أوضاع اقتصادية 

حادة تحتاج فيها إلى التزود بالمواد األولية. لذا تعمل على 

تفعيل شبكاتها السياسية والدبلوماسية كي ال ُتنهي مرحلة 

السيطرة غير المباشرة على عدد من دول القارة التي تعتبرها 

إلى اليوم حديقتها الخلفية وسوقا لموادها الصناعية. 

لكن على الجبهة المقابلة ال يخفى سعي عدد من الدول االفريقية 

إلى محاولة تجاوز حالة التبعية للقوى األوروبية ومحاولة 

التعويل على القوى المنافسة في سبيل االنعتاق من حالة 

التخلف واالرتهان للقرار األوروبي سواء على مستوى االقتصاد أو 

المالية أو على مستوى القرار السياسي. صحيح أن االنجازات 

ليست بالكبيرة لكنها كذلك إنجازات ُتذكر باعتبار كونها 

مقدمة لمسارات طويلة ستحقق حتما للقارة السمراء مستقبال 

مختلفا عن أطوار التبعية السابقة. 

هذه التحوالت تبقى رغم ذلك محكومة بالسياقات الدولية 

من جهة وبتراكمات الماضي االستعماري من جهة ثانية وهو 

ما سيجعل مسار الدول االفريقية نحو االستقالل الحقيقي 

مسارا طويال وشاقا. فأفريقيا قارة مفخخة بالصراعات القبلية 

وبالنزعات الطائفية التي تحتاج عقودا وأجياال من أجل تجاوزها 

وبناء نسق حضاري واجتماعي جديد خاصة وأن الدول القادمة 

حديثا وخاصة روسيا والصين ال تختلف كثيرا في أطماعها 

التوسعية عن أطماع الدول األوروبية.
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أدركت قطر، منذ وقت طويل، أن 

االستثمار في اإلنسان القطري 

عن طريق جودة التعليم والتميز 

العلمي، خيار استراتيجي 

للنهوض بالبالد في مجتمع 

واع ومتميز، متسلح بالعلم 

والمعرفة، وعندما أطلقت وزارة 

التربية والتعليم والتعليم 

العالي جائزة التميز العلمي 

عام »2006«، فإليمانها التام بأن 

تعزيز اإلبداع واالبتكار لدى الطالب 

والمؤسسات التعليمية من خالل 

تبني المعايير العالمية، وتنفيذ 

البرامج النوعية، هو أحد الجهود 

الضرورية لتحسين مخرجات 

العملية التعليمية في الدولة، 

وتقدير المتميزين علميا من أبناء 

قطر، وتكريمهم واالحتفاء بهم، 

وتعميق مفاهيم التميز.

باألمس، تفضل حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني، أمير البالد المفدى، 

فشمل برعايته الكريمة حفل 

جائزة يوم التميز العلمي، في 

دورتها السادسة عشرة، وكرم 

سموه، حفظه الله، الفائزين 

بالجائزة لهذا العام، والبالغ 

عددهم »64« من حملة شهادتي 

الدكتوراه والماجستير، 

وخريجي الشهادتين الجامعية 

والثانوية، والطالب المتميزين في 

المرحلتين اإلعدادية واالبتدائية، 

إضافة إلى فئات المعلم المتميز، 

والمدرسة المتميزة، والبحث 

العلمي المتميز، لتواصل هذه 

الجائزة مسيرتها الناجحة، في 

جعل التميز هدفا استراتيجيا، 

وثقافة راسخة في المجتمع 

القطري، بفضل الرعاية 

المستمرة لحضرة صاحب 

السمو أمير البالد المفدى لجائزة 

التميز العلمي، والتي تحمل 

العديد من المعاني والدالالت 

الملهمة، ألنها تعكس مدى 

اهتمام سموه بمنظومة التعليم 

ومخرجاته، والدور المنوط بها 

في إعداد اإلنسان القطري، كما 

أنها وسام يفتخر به الوسط 

التربوي والتعليمي والمجتمعي 

في قطر، لتعزيز روح المنافسة، 

وترسيخ ثقافة التميز واالبتكار 

في المجتمع، وصوال إلى جيل 

متميز علميا، قادر على المنافسة 

المحلية والدولية.

تعزيز اإلبداع 
واالبتكار

أوروبا وتحوالت أفريقيا

محمد هنيد
استاذ محاضر 

بجامعة السوربون

هذا هو 
الحل

ما يجري في فلسطين المرحلة قبل 

النهائية لرحيل آخر احفاد اعداء 

اإلنسانية، والذين كانوا سببا في الحروب 

االوروبية، واالولى والثانية العالميتين، 

وقد بدأت تصريحات اوروبية تشير إلى 

حالة السأم من ال إنسانية هذا المحتل 

لفلسطين...

اغالق حوارة واغالق اريحا ومؤتمر 

العقبة وكل ما فيهما يتطلب هذا النفير 

الفلسطيني لتبقى حوارة الطريق إلى 

جبل النار واالتصال مع عرين االسود 

وكتائب جنين.. وتبقى اريحا مدينة عز 

الكنعانيين.. منذ خمسة آالف سنة... 

ليواصل من يخافهم الردى إجراءاتهم 

وليتساموا فوق خالفاتهم وليحملوا الرعب 

الذي يخشاه المستوطن... هذا هو الحل 

واقول لكم كما قال لكم من قبل نزار قباني: 

يا أصدقائي:

جربوا أن تكسروا األبواب

أن تغسلوا أفكاركم، وتغسلوا األثواب

ووصيتي لشباب امتي من نفس الشاعر 

هي ان نحافظ على وحدتنا لنعيد العز 

ألمتنا..

يا شعب فلسطين

نريد جياًل غاضبًا.. نريد جياًل يفلح اآلفاق

وينكش التاريخ من جذوره.. 

وينكش الفكر من األعماق

نريد جياًل قادمًا.. مختلف المالمح.. ال 

يغفر األخطاء.. ال يسامح.. ال ينحني.. 

ال يعرف النفاق.. نريد جياًل.. رائدًا.. 

عمالق..

يا أيها األطفال..

من المحيط للخليج، أنتم سنابل اآلمال

وأنتم الجيل الذي سيكسر األغالل

ويقتل األفيون في رؤوسنا.. ويقتل 

الخيال..

انتم الحل يا من تسربلتم الليل 

وحطمتم االبواب وزرعتم الرعب في قلوب 

الغاصبين..ال تهابوا الردى وفيكم رجال 

صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهناك رجال 

ينتظرون وما بدلوا تبديال... والنصر 

لحوارة ام الحضارات واريحا اول المدن في 

التاريخ.

سمير البرغوثي

كاتب وصحفي أردني

كالم مباح

smr_alibar@yahoo.com

»عصابات المستوطنين« العدوان الهمجي لـ

أشرف العجرمي
كاتب وسياسي فلسطيني

هناك حاجة ماسة 
وضرورة وطنية 

ملحة للقيام 
بتغيير نمط 

التفكير السائد 
لدى الفصائل 
الفلسطينية 

 رأي $

األيام الفلسطينية

hnidmohamed@gmail.com



السنة )28( - الخميس 10 من شعبان  1444هـ الموافق 2 مارس 2023م العدد )10041(

طائرة السد تواجه الغرافة بالدوري
الطائرة،  للكرة  الدوري  منافسات  ضمن  والغرافة  السد  فريقا  اليوم  يلتقي 

أن  البطولة بعد  انتصار في  أول  المباراة بهدف تحقيق  الفريقان  حيث يدخل 

المركز  الغرافة  يحتل  حيث  األخيرة،  للمراكز  للتراجع  منهما  كل  تعرض 

صالة  على  اليوم  ومباراة  نقاط،  أي  والسد بدون  واحدة،  نقطة  التاسع برصيد 

التي يحتل صدارتها فريق  البطولة  انتصار ألحدهما في  أول  االتحاد ستشهد 

الملك القطراوي برصيد 21 نقطة، ويأتي حامل اللقب الريان في المركز الثاني 

برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة.

سلة القطراوي 
تعبر األهلي

حقق فريق نادي قطر 

فوزه األول في انطالق 

دوري السلة بعد تخطي 

العميد األهالوي 82 / 74 

في مباراة قوية ومثيرة 

في افتتاحية المسابقة 

التي شهدت إثارة 

وصراعا قويا من البداية 

وحسمها القطراوي، 

وكان اتحاد السلة قد 

أعلن عن انطالق الدوري 

بمشاركة 9 أندية، 

وهي: السد والغرافة 

والريان والعربي والوكرة 

واألهلي والشمال والخور 

وقطر. والذي يستمر 

حتى الثامن من شهر 

ابريل القادم للموسم 

الرياضي الجديد -2022 

.2023
تتواصل فعاليات 

الدوري ويلتقي اليوم 

الوكرة مع الخور في 

الـ 5:30 مساًء، ويليه 

لقاء الشمال مع العربي 

في الـ 7:30 مساًء 

بصالة نادي الغرافة… 

ويحصل السد حامل 

اللقب على راحة في 

الجولة األولى.

ُيذكر أن الموسم 

الجديد التحاد السلة 

دشن بتتويج السد 

بطاًل للنسخة العاشرة 

لكأس قطر لكرة السلة.

اليوم بين برشلونة والريال

الكالسيكو في كأس الملك

وضيفه  التقليدي  غريمه  الجريح  برشلونة  يواجه 

ذهاب  كالسيكو  في  الخميس،  اليوم  مدريد  ريال 

إسبانيا  ملك  كأس  مسابقة  النهائي  نصف 

إلى  يسعى  حيث  حرجة  فترة  في  القدم،  بكرة 

مختلف  في  التوالي  على  الثالثة  الخسارة  تفادي 

المسابقات.

4 أيام  تلقى برشلونة ضربتين موجعتين على مدى 

بخروجه خالي الوفاض قاريا بخسارته أمام مضيفه 

في  الخميس   2-1 اإلنجليزي  يونايتد  مانشستر 

إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري األوروبي 

في   -1 صفر  ألميريا  مضيفه  أمام  ثم  ليج«،  »يوروبا 

في  نقاط   10 االبتعاد  فرصة  مهدرا  المحلي  الدوري 

الصدارة عن النادي الملكي.

العب  نجميه  غياب  في  المباراة  برشلونة  ويخوض 

موسى  الفرنسي  الدولي  وجناحه  بيدري  الوسط 

البولندي  لهدافه  باإلضافة  اإلصابة،  بسبب  ديمبلي 

الفخذ  في  إصابة  بسبب  ليفاندوفسكي  روبرت 

تعرض لها في المباراة ضد ألميريا.

ويولي برشلونة أهمية كبيرة لمواجهة ريال وبدا ذلك 

هرنانديس  تشافي  مدربه  إراحة  خالل  من  واضحا 

للعديد من الالعبين األساسيين في المباراة األخيرة 

أبرزهم المدافعون أليخاندرو بالديه والفرنسي جول 

واألوروغوياني  رافينيا  البرازيلي  والجناح  كونديه 

رونالد أراوخو، علما أنه دفع باألخيرين في الدقيقتين 

46 و67.

البرتغالي كارلوس كيروش:

تدريب العنابي فخر ومسؤولية
القطري  لالتحاد  اإللكتروني  الموقع  أجرى 

القدم حوارًا خاصًا مع مدرب منتخبنا  لكرة 

الوطني البرتغالي كارلوس كيروش سلط 

الهامة،  النقاط  الضوء خالله على كثير من 

القطري  المنتخب  تدريب  »إن  قال  حيث 

امتناني  أعرب عن  أن  وأود  فخر ومسؤولية. 

هذا  ُيعد  نفسه،  الوقت  وفي  بي.  لثقتهم 

ما  لكل  باالمتنان  إشادة  أيًضا  التحدي 

وهنا  مسيرتي،  خالل  القدم  كرة  لي  قدمته 

واالجتماعية  اإلنسانية  التجارب  إلى  أشير 

ومررُت  عايشتها  التي  الفريدة  والثقافية 

كرة  بفضل  أقول،  أن  أستطيع  خاللها.  من 

القدم، أنا اآلن شخص عاش الحياة واختبر 

العالم بشكل كبير«.

وتطرق للحديث عن تقنيات كرة القدم 

وتطورها وقال »أدى تطور التدريب 

إلى عودة اللعبة إلى محتوى 

التدريب.  ومنهجية 

تعزيز  بعد 

هيم  لمفا ا

 ، ليب سا أل ا و

والبدنية  والتكتيكية  الفنية  واألساسيات 

القدم  كرة  مع  لتتوافق  لالعب  والعقلية 

المعاصرة. وأعتقد أن التحدي الكبير اليوم 

هو »الدماغ« )الرأس( وكل ما يتعلق بتدريب 

مستوى  من  القرار،  صنع  على  الالعب 

االحترافية«  العالية  المنافسة  إلى  الشباب 

تحتوي  اللعبة  هذه  تزال  »ال  وواصل 

األصلية،  القدم  كرة  أخالقيات  آثار  على 

ورومانسيتها، لكنني اليوم أفضل أن أسميها 

في  والمنتصر  الفائز  فهو  »البيزنس«  لعبة 

النهاية، في األصل من المفترض أن ُتنشئ 

المسابقات أواًل ثم ُتنِسُب المكاسب المالية 

إنشاء  يتم  اليوم  األبطال.  إلى  والمزايا 

ننشئ  ثم  وحسابها،  المالية  المكاسب 

المسابقات«.

»لحسن  بالقول  ذكرياته  عن  وتحدث 

أولئك  مع  فريدة  لحظات  عشت  الحظ، 

بالنسبة  القدم«  كرة  »عائلة  كانوا  الذين 

لي وقال: هناك ثالث لحظات تميز حياتي 

تأثيرها  وكل   1966 العالم  كأس  المهنية: 

أساًسا  ذلك  ويرجع  شبابي،  فترة  على 

في  الموزمبيقيين  ومساهمة  مثال  إلى 

المنتخب البرتغالي، وكأس العالم 1982، 

للمساهمة  الفرصة  لي  أتيحت  حيث 

سانتانا  تيلي  في  المتواضع  بعملي 

في  األولى  خطواتي  واتخذت  وموراسي، 

الفريق  ذلك  خصوم  وتحليل  استكشاف 

البرازيلي الرائع ؛ ثم الفوز بكأس العالم 

تحت 20 سنة مع البرتغال.
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اليوم.. في قمة الجولة الـ »16« من الدوري 

الدحيل والعربي.. صراع الصدارة

بن  عبدالله  استاد  يستضيف 

الجولة  قمة  الدحيل،  بنادي  خليفة 

التي   ،QNB نجوم  دوري  من  الـ16 

الدحيل  المتصدر  بين  ستجمع 

في  العربي،  المباشر  ومالحقه 

الساعة السادسة ونصف.

أجل  من  الفريقان  وسيلعب 

ستكون  التي  النقاط  على  الحصول 

في  فريق  كل  لوضع  بالنظر  غالية، 

جدول الترتيب الدوري.

وبعد مرور 15 جولة يتواجد الدحيل 

نقطة،   32 برصيد  األول  المركز  في 

مباريات   10 في  الفوز  خالل  حققها 

والتعادل مرتين فيما انهزم في مباراة 

الفريق  هجوم  وسجل  فقط،  واحدة 

 27 أولونجا  مايكل  الكيني  بقيادة 

فيما  بالدوري،  هجوم  كأقوى  هدفا 

كأقوى  فقط  أهداف   10 دفاعه  تلقى 

دفاع في الدوري.

أما العربي الطرف الثاني في المباراة 

 31 برصيد  الثاني  المركز  فيحتل 

اآلخر  هو  فوزه  خالل  حققها  نقطة، 

في 10 مباريات والتعادل مرة واحدة، 

وسجل  مباريات،   3 في  انهزم  بينما 

هجوم الفريق 25 هدفًا بفارق هدفين 

فقط عن الدحيل، فيما تلقى 13 هدفًا 

كثاني أقوى دفاع في دوري النجوم.

على  الفوز  حقق  قد  كان  العربي 

المرخية بهدفين دون رد في األسبوع 

الخامس عشر، في المقابل الدحيل 

كذلك  المرخية  على  فاز  قد  كان 

في  هدف  مقابل  أهداف  بثالثة 

تأجلت  ثم  عشر،  الرابع  األسبوع 

األسبوع  في  الريان  أمام  مباراته 

خوض  بسبب  عشر،  الخامس 

مباراة  والريان(  )الدحيل  الفريقين 

دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2022. 

ويتطلع كل فريق لمواصلة المشوار 

وحصد  الفوز  خالل  من  الدوري  في 

نقاط المباراة.

لتجهيز  مدرب  كل  سيسعى  كما 

فنيًا  المطلوبة،  بالصورة  العبيه 

الجميع  يكون  حتى  ومعنويًا  وبدنيًا 

في  الجاهزية،  من  عالية  درجة  على 

الفريقين  كال  سيفتقد  الذي  الوقت 

مختلفة  لظروف  الالعبين  من  عددًا 

سواء لإلصابة أو اإليقاف.

وسيعمل كل مدرب أيضًا على وضع 

ستعينه  التي  المناسبة  الطريقة 

المباراة،  من  المراد  تحقيق  على 

ولكن  الجاهزين،  بالعبيه  مدعومًا 

سيكون  بما  مرهونة  النتيجة  تبقى 

ويظهر  سيقدمه  وما  فريق  كل  عليه 

به العبوه طوال اللقاء.

وحيد بوسيوف كتب

يونس علي:

نسير بخطى جيدة

سهيل: هدفنا المنافسة

جاهزية  على  العربي  فريق  مدرب  علي  يونس  أكد 

لها  الدحيل  مباراة   : وقال  الدحيل  لمواجهة  فريقه 

بقوة  يتمتع  فريق  الدحيل  الخاصة،  حساباتها 

العبين  ويمتلك  كبيرة 

مميزين

يسير  الفريق  وأضاف: 

بالدوري  جيدة  بخطى 

إلى  دائمًا  ونسعى 

األخير  الفوز  استثمار 

مواصلة  أجل  من 

اإليجابية،  النتائج 

في  الفوز  وتحقيق 

وتابع  المقبلة.  المباراة 

قائاًل:  حديثه  يونس 

بعد  قادم  الدحيل 

أجل  من  وسيقاتل  اآلسيوية،  البطولة  في  خسارة 

وأتمنى  الفريق  بين  قوية  مواجهة  ستكون  لذا  الفوز، 

الفوز لمواصلة النتائج اإليجابية.

الدحيل  مواجهة  العربي  العب  سهيل  أحمد  وصف 

بالقوية والصعبة.

للمباراة من أجل  الجيد  وقال: يجب علينا االستعداد 

تحقيق الفوز.

ويريد  اآلسيوية  من  عائد  الدحيل  سهيل:  وأضاف 

على  للمنافسة  للعودة  نسعى  ونحن  التعويض، 

لقب الدوري وستكون مباراة قوية وهدفنا الفوز إلسعاد 

جماهير العربي.

تابع سهيل حديثه قائاًل: مباريات العربي مع الدحيل 

نقاط  سيحسم  من  هو  واألفضل  بالقوة،  دائمًا  تتسم 

تعزيز  أجل  من  االنتصار  تحقيق  وهدفنا  المباراة، 

موقفنا في جدول الترتيب.

{ يونس علي

كريسبو:

»مواجهة« بست نقاط

يوسف: المباراة ليست حاسمة

مباراة  أهمية  على  الدحيل  مدرب  كريسبو  شدد 

في  تحدث  الذي  كريسبو  وقال  الغد،  مساء  العربي 

المؤتمر الصحفي الذي انعقد عند السادسة من مساء 

المؤتمرات  بقاعة  أمس 

بالنادي:  الصحفية 

هذه  أهمية  تمامًا  نعلم 

مهمة  ولكنها  المباراة 

للعربي  بالنسبة  أكثر 

بقوة  سيسعى  الذي 

فارق  تقليص  أجل  من 

لنا  وبالنسبة  النقاط 

نوسع  لكي  فرصة  هي 

وبين  بيننا  الفارق 

منافسنا المباشر.

مباراة  كريسبو:  وقال 

الغد يمكن أن نعتبرها مباراة الست نقاط ألن االنتصار 

من  نقاط   3 وخصم  نقاط   3 رصيدنا  زيادة  يعني  فيها 

العربي ونعلم أن المباراة لن تكون سهلة.

مع  فريقه  مباراة  أن  الدحيل  العب  أيمن  يوسف  أكد 

العربي لن تحسم لقب البطولة.

غاية  في  العربي  مواجهة  أن  صحيح  يوسف:  وقال 

والوصيف،  الجدول  متصدر  بين  تجمع  ألنها  األهمية 

عليها  يتبقى  الذي  للبطولة  حاسمة  تكون  لن  أنها  إال 

تظهر  أن  الممكن  من  وأضاف:  المباريات.  من  الكثير 

تحسم  لن  ولكنها  البطل،  مالمح  الغد  مباراة  نتيجة 

لمباراة  فريقه  جاهزية  الدحيل  العب  وأكد  األمور. 

االنتصار  تحقيق  أجل  من  سنلعب  وقال:  العربي، 

ألن أي خسارة ستؤثر علينا ويجب أن نكون في كامل 

في  األهم  المباراة هي  أن هذه  ونرى  الذهني،  تركيزنا 

مشوارنا بالموسم الحالي.

{ كريسبو

على استاد جاسم بن حمد.. اليومالفريقان يبحثان عن الفوز

الريان وأم صالل .. لقاء تجديد اآلمالمواجهة قوية بين الشمال والقطراوية

من  دقائق  خمس  إال  الخامسة  الساعة  في  يلتقي 

مباريات  ضمن  قطر،  نادي  مع  الشمال  اليوم  مساء 

نجوم  دوري  منافسات  من  عشر  السادس  األسبوع 

مواجهة  في   ..2023  -  2022 الكروي  للموسم   QNB
يتوقع أن تأتي قوية ومثيرة من الطرفين… وسيرفع 

الثالث،  النقاط  وحصد  الفوز  شعار  فريق  كل 

لتعويض ما فقده من نقاط خالل الجوالت األخيرة.

القطراوي يدخل اللقاء وهو في المركز الرابع بجدول 

تلقى  قد  الفريق  وكان  نقطة،   23 برصيد  الترتيب 

له  مباراة  آخر  في  رد  دون  بهدفين  السد  من  خسارة 

هذه  وأدت  الثامن،  األسبوع  من  مؤجلة  كانت  والتي 

إلى  الثالث  المركز  من  الفريق  لتراجع  الخسارة 

الرابع. ويعمل يوسف سفري مدرب نادي قطر جاهًدا 

االنتصارات  الستعادة  وتحفيزهم  الالعبين  لتجهيز 

على  القطراوي  ويعتمد  الكبيرة،  والمعنويات  والثقة 

وإبراهيم  ومارتينيز،  سوريا،  سيبستيان  من:  كل 

العمادي  عمر  يغيب  فيما  رسن،  وبشار  ماجد، 

والمدافع المغربي بدر بانون، عقب تعرضهما للطرد 

في مواجهة السد األخيرة.

وهو  المباراة  يدخل  الشمال  فريق  الثاني  الطرف 

األهداف  11 نقطة بفارق  العاشر برصيد  المركز  في 

نقطة  حصد  قد  الفريق  وكان  )العاشر(،  الريان  عن 

بتعادله سلبيًا مع الوكرة في مواجهته األخيرة ضمن 

المباريات المؤجلة من األسبوع الثامن.

أمام  رزق،  وسام  مدربه  بقيادة  الشمال  وسيكون 

جدول  في  والتقدم  لالنتصارات  للعودة  كبير  تحٍد 

أمام  خسارة  من  قادم  والفريق  السيما  الترتيب، 

التعادل مع  الخامس عشر، ثم  األسبوع  الغرافة في 

الوكرة في المباراة المؤجلة من األسبوع الثامن.

علوان،  علي  من:  كل  على  الشمال  يعتمد  وبدوره 

يحيى،  ورابح  بامو،  وياسين  عطوان،  وأمجد 

العبي  من  وغيرهم  ناني  ماتياس  طارق،  ومصطفى 

الفريق. وقال يوسف السفري مدرب قطر: كل مباراة 

فإنه  الشمال  إلى  وبالنسبة  مختلفة  خصوصية  لها 

الفرق  لكل  االحترام  ونكن  الفوز  لتحقيق  أيضا  قادم 

للمباراة  استعداداتنا  أجرينا  وعموما  نواجهها،  التي 

والالعبون سيحصلون على فرصتهم للتعويض بعد 

أن أظهروا الحنكة والكفاءة، كما أننا نمتلك مجموعة 

وبالتالي  وبدالء،  أساسيين  الالعبين  من  متكاملة 

طويل  الموسم  ان  خصوصا  النقاط  لكسب  نسعى 

ويحتاج إلى التحلي بالتركيز.

الشمال:  مدرب  رزق  وسام  قال  اآلخر  الجانب  على 

تنتظرنا مواجهة صعبة أمام فريق جيد يضم العبين 

الفترة  في  جيدة  نتائج  وحقق  عال،  مستوى  على 

األخيرة.

كبير  حد  إلى  مصيرية  قطر  مواجهة  وأضاف: 

بالنسبة لنا، ولذا سنسعى خاللها لتحقيق نتيجة 

على  صعبة  ستكون  المباراة  أن  وأرى  إيجابية، 

الفريقين.

من  خالية  الخميس  مباراة  أن  الشمال  مدرب  وأكد 

األسرار على اعتبار أن كال الفريقين يعرفان بعضهما 

ولكننا  قطر  لنادي  حساب  ألف  نعمل  وقال:  جيدًا، 

نأمل في تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف: صحيح أن أداء الشمال في تحسن وتصاعد 

ذلك  لترجمة  نسعى  لكننا  الماضية  الفترة  خالل 

حليفنا  التوفيق  يكون  أن  ونأمل  نتيجة،  إلى  األداء 

وتكون مواجهة قطر بمثابة البداية الحقيقية لنا.

في  السد  بنادي  حمد  بن  جاسم  استاد  يستضيف 

وأم  الريان  مباراة  اليوم،  مساء   4:55 الساعة  تمام 

من  عشر  السادس  األسبوع  منافسات  ضمن  صالل 

.QNB دوري نجوم

في  التاسع  المركز  في  وهو  اللقاء  يدخل  الريان 

الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق األهداف عن الشمال 

مباريات،   3 في  الفوز  من  عليها  وحصل  )العاشر(، 

والتعادل في مباراتين، والخسارة في 8 لقاءات.

عشر  الثاني  المركز  يحتل  صالل  أم  المقابل  في 

السيلية  عن  األهداف  بفارق  نقاط   9 برصيد  واألخير 

في  الفوز  من  عليها  حصل  وقد  عشر(،  )الحادي 

في  والخسارة  لقاءات،   6 في  والتعادل  واحدة،  مباراة 

مقابل  بهدفين  المرخية  أمام  آخرها  كان  مباريات   7
هدف في المباراة الُمؤجلة من األسبوع الثامن.

خسارته  لتعويض  صالل  أم  سيسعى  وبينما 

الماضية والعمل على التقدم لمنطقة األمان واالبتعاد 

على  سيعمل  كذلك  الريان  فإن  الترتيب،  آخر  عن 

مواصلة االنتصارات في الدوري بعدما كان قد تغلب 

الرابع  على األهلي بأربعة أهداف دون رد في األسبوع 

عشر.

ويأمل طالل القرقوري مدرب أم صالل أن يدخل العبوه 

اللقاء بتركيز كبير والعودة لنغمة االنتصارات، ألن 

الفريق يحتاج لفوز يدفعه بقوة لألمام ويستعيد من 

خالله الثقة.

وفي المقابل فمن المؤكد أن مدرب الريان نيكوالس 

الدفاع  الفريق وعناصر  اطمأن على جاهزية  كوردوفا 

والهجوم قبل خوض المواجهة، ويدرك تمامًا أن الفوز 

ضروري من أجل التقدم لألمام بجدول الترتيب.

وأكد المغربي طالل القرقوري مدرب أم صالل على قوة 

وصعوبة مباراة فريقه مع الريان وقال: دائًما مواجهات 

يمتلك  الذي  المنافس  لقوة  نظًرا  قوية  تكون  الريان 

العبين ومحترفين مميزين.

النقاط  حصد  في  الرغبة  يمتلك  فريق  كل  وقال: 

في  يطمح  فريق  فهو  صالل  ألم  نظرنا  ولو  الثالث، 

االبتعاد عن منطقة الخطر، أما الريان فهو فريق يريد 

الترتيب،  جدول  في  مركزه  وتحسين  موقفه  تعزيز 

ومن هنا ستكون المباراة صعبة وقوية.

كبير،  وتركيز  بقوة  المباراة  سنخوض  وواصل: 

وأتمنى أن ننجح في تحقيق نتيجة إيجابية. 

أم  مباراة  الريان:  مدرب  كوردوفا  نيكوالس  وقال   

صالل مهمة للغاية وصعبة، ونحن درسنا المنافس 

جيدًا، ونعلم أنه فريق خطير في الهجمات المرتدة، 

وهي مواجهة هامة بالنسبة لنا ونعتبرها بـ 6 نقاط، 

وبإمكاننا  نقطتان،  هو  صالل  وأم  الريان  بين  والفارق 

التحضير  من  والبد  نقاط،   5 إلى  الفارق  توسيع 

بأفضل صورة لنكون جاهزين لتحقيق الفوز.

عودة  منذ  للفريق  كبيرا  تطورا  شاهدنا  وأضاف: 

األجانب  المحترفين  وانضمام  الدوليين،  الالعبين 

األداء والنتائج، والفريق قدم  الجدد، وهناك تطور في 

العربي،  أمام  واحد  شوط  عدا  فيما  مميزة  مباريات 

والنتائج  لألداء  استكمااًل  ستكون  صالل  أم  ومباراة 

الجيدة، ونتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية.

وكشف مدرب الريان عن هدف الفريق خالل المرحلة 

الحالي،  الوضع  من  الخروج  هدفنا  وقال:  المقبلة، 

ممكن،  مركز  ألفضل  الترتيب  جدول  في  والتقدم 

مهمة  القادمة  والمباراة  النقاط،  من  عدد  أكبر  وجمع 

لتحسين ترتيب الفريق.

عوض الكباشي عادل النجاركتب كتب
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الشيخ جوعان بن حمد يشيد بتنظيم Ooredoo الكبرى للبادل:

لنكن وطنا رائدا يجمع العالم

عادل النجار وقنا كتب

الدولي  خليفة  مجمع  على  تتواصل 

والريشة  واإلسكواش  للتنس 

 Ooredoo الطائرة منافسات بطولة 

بمشاركة  للبادل  الكبرى  قطر 

مستوى  على  المصنفين  أفضل 

العالم.

جوعان  الشيخ  سعادة  أكد  وقد 

اللجنة  رئيس  ثاني  آل  حمد  بن 

بطولة  أن  القطرية  األولمبية 

تواصل  للبادل«  الكبرى  قطر  »أريد 

البطوالت  أهم  من  كواحدة  نجاحها 

البادل. لرياضة  الدولية 

في  جوعان  الشيخ  سعاة  وقال 

وكالة  ونقلتها  للبطولة  وجهها  كلمة 

البطولة  إن  »قنا«  القطرية  األنباء 

مجمع  مالعب  على  حاليا  المقامة 

واالسكواش،  للتنس  الدولي  خليفة 

اللعبة  نجوم  من  نخبة  بمشاركة 

العالم  في  األوائل  والمصنفين 

الكبير  الدعم  على  مؤشرا  تعد 

قطر  دولة  تقدمه  الذي  والمتواصل 

بغيرها  أسوة  البادل  لرياضة 

الشعبية  ذات  الرياضات  من 

المتصاعدة.

هذه  في  سعادته:  وأضاف 

والعرفان  الشكر  نجدد  المناسبة 

السمو  صاحب  حضرة  لمقام 

امير  ثاني  آل  الشيخ تميم بن حمد 

والدعم  االهتمام  على  المفدى  البالد 

القطرية  للرياضة  المحدود  غير 

والمباشر  الكبير  األثر  له  كان  مما 

العديد  باستضافة  قطر  فوز  على 

العالمية  والبطوالت  االحداث  من 

األلعاب. الكبرى سنويا في مختلف 

جوعان  الشيخ  سعادة  وأشار 

قطر  »اريد  بطولة  تنظيم  ان  إلى 

مع  تماشيا  يأتي  للبادل«  الكبرى 

القطرية  األولمبية  اللجنة  رؤية 

من  العالم  يجمع  رائدا  وطنا  »لنكن 

مستدامة«..  رياضية  تنمية  خالل 

باإلضافة إلى االنتشار الكبير للعبة 

أصبحت  التي  والشعبية  البادل 

األخيرة  السنوات  في  بها  تحظى 

أو  المحلي  المستوى  على  سواء 

الدولي.

اللجنة  رئيس  سعادة  وجدد 

اللجنة  التزام  القطرية  األولمبية 

لالتحاد  الكامل  الدعم  بتقديم 

واالسكواش  للتنس  القطري 

تنظيم  أجل  من  الطائرة  والريشة 

إطار  في  مستوى  بأعلى  البطولة 

لجميع  »نوليه  الذي  االهتمام 

البطوالت الرياضية المقامة في قطر 

إلظهارها  الالزمة  اإلمكانات  وتوفير 

قطر  مكانة  تعكس  التي  بالصورة 

تنظيم  صعيد  على  عالميا  الرائدة 

األحداث الرياضية الكبرى«.

جوعان  الشيخ  سعادة  وأعرب 

أمنياته  عن  كلمته  ختام  في 

البطولة  ولضيوف  للمشاركين 

عاصمة  الدوحة  في  اإلقامة  طيب 

أمله  عن  معربا  العالمية  الرياضة 

والنجاح. بالتوفيق  للجميع 

البطولـــة تتماشــى مع رؤيـــة اللجنـــة األولمبيــة مــن خــالل تنميــة رياضيــة مســتدامة

{ من المنافسات أمس بدور 32 { من المنافسات أمس بدور 32 

األبواب مفتوحة للجماهير

نسخة الدوحة مميزة للغاية
األرجنتيني دي نينو :

الفرصة  الجماهير  أمام  ستكون 

الدولي  خليفة  مجمع  إلى  للحضور 

للتنس واالسكواش والريشة الطائرة 

من أجل االستمتاع بمباريات بطولة 

للبادل،  الكبرى  قطر   Ooredoo
على  اللعبة  نجوم  لمشاهدة  وذلك 

هذه  في  يتنافسون  العالم  مستوى 

حرصت  وقد  المميزة،  النسخة 

كل  توفير  على  المنظمة  اللجنة 

بالمنافسات  االستمتاع  عوامل 

وكذلك  للجماهير  رائعة  أجواء  في 

للعائالت، وتم توفير مطاعم ومناطق 

تساهم  منوعة  وفعاليات  ترفيه 

وكذلك  بالمباريات  االستمتاع  في 

بالمالعب،  المحيطة  المناطق 

الرياضات  البادل أكثر  وتعتبر لعبة 

والعالم  والمنطقة  قطر  في  انتشارا 

يحرص  لذا  األخيرة  السنوات  في 

الجمهور على متابعة مبارياتها خاصة 

منافسات  الدوحة  تحتضن  عندما 

عالمية من الطراز الرفيع مثل بطولة 

Ooredoo قطر الكبرى للبادل.

األرجنتيني  البادل  العب  أكد 

المصنف  نينو  دي  مارتين 

في  يشارك  أنه  عالميًا  الخامس 

الكبرى  قطر   Ooredoo بطولة 

ويعتبرها  الثانية،  للمرة  للبادل 

مقدما  البطوالت،  أفضل  من  واحدة 

على  المنظمة  للجنة  الشكر 

الفوز  بعد  وقال  التنظيم،  حسن 

ستوباكزوك  زميله  مع  حققه  الذي 

زاباتا  االسباني  الثنائي  على 

بالفوز  كبيرة  »سعادتنا  وسانس 

البطولة  هذه  في  المشوار  ومواصلة 

للغاية  قويا  احتكاكا  تعد  التي 

من  العديد  خاللها  اكتسبنا 

في  أستمر  أن  وأحاول  الخبرات، 

المقبلة ونحافظ  المباراة  التألق في 

أول  في  حققناه  الذي  الفوز  على 

إلى  أعود  وأن  بالبطولة،  لنا  مباراة 

سعيدة،  بذكريات  األرجنتين 

بنجاح«. المشوار  مواصلة  وأتمنى 

فخورون باستضافة نجوم العالم.. ناصر الخليفي:

النجاحـــات القطريــــة متواصلـــة
ناصر  السيد  سعادة  أكد 

االتحاد  رئيس  الخليفي  غانم 

واالسكواش  للتنس  القطري 

استضافة  أن  الطائرة  والريشة 

الكبرى  قطر  »اريد  بطولة 

تواصال  تأتي   2023 للبادل« 

القطرية  الرياضية  للنجاحات 

وفي ضوء النجاح غير المسبوق 

خالل  قطر  دولة  حققته  الذي 

فيفا  العالم  كأس  استضافة 

قطر 2022.

له  تصريح  في  الخليفي  وقال 

بعودة  سعداء  نحن  أمس: 

أسرع  إحدى  البادل  رياضة 

العالم  في  انتشارا  الرياضات 

الدوحة،  مدينة  إلى  أخرى  مرة 

التي أصبحت الوجهة الرئيسية 

الرياضية  البطوالت  لكبرى 

الترفيهية  والفعاليات  العالمية 

العالمية.

جولة  تدشين  تم  أنه  إلى  وأشار 

 12 قبل  العالمية  بادل  بريمير 

شهرا بالشراكة مع رابطة العبي 

واالتحاد  المحترفين  البادل 

فخورون  ونحن  للعبة،  الدولي 

لصالح  جميعا  حققناه  بما  جدا 

الفترة  هذه  خالل  البادل  رياضة 

الوجيزة.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة 

أيضا  فخورون  نحن  للبطولة: 

العالم  في  اللعبة  نجوم  برؤية 

الجماهير  ويمتعون  يتنافسون 

خليفة  مجمع  مالعب  داخل 

واالسكواش،  للتنس  الدولي 

ونحن  القادمة  األجيال  ويلهمون 

بجانبهم  وقوفنا  على  نؤكد 

طموحنا  لتحقيق  وسعينا 

إلى  باللعبة  لالرتقاء  المشترك 

مستويات متقدمة.

امتنانه  عن  الخليفي  وعبر 

شركة  إلى  المنظمة  واللجنة 

وباقي  اللقب  راعية  »اريد« 

على  األخرى  الراعية  الشركات 

مضيفا:  للبطولة..  دعمهم 

الالعبين  بأن  ثقة  على  ونحن 

البطولة  وضيوف  والجماهير 

ممتعة  بتجربة  سيحظون 

واستثنائية.

اريد  بطولة  منافسات  وانطلقت 

قطر الكبرى للبادل بقوة الثالثاء، 

من  الخامس  حتى  وتستمر 

مارس الحالي بمشاركة كبيرة 

والمصنفين  اللعبة  أبطال  من 

{ ناصر الخليفياألوائل.

{ دين نينو وستوبا كزوك

االسباني كوييو:

طموحاتي كبيرة 
رغم قوة المنافسة

قال العب البادل اإلسباني ارتور كوييو 

سعيد  إنه  عالميا  الثالث  المصنف 

وتخطي  أمس  حققه  الذي  بالفوز 

خوفري  انياجو  االسباني  الثنائي 

بعد  بمجموعتين  هيرنانديز  ولويس 

مباراة قوية، مؤكدًا أن البداية الجيدة 

كبيرا  دافعا  تعطيه  البطولة  في 

لمواصلة المشوار بنجاح.

القطري  التنظيم  بروعة  الالعب  وأشاد 

بطولة  منافسات  من  النسخة  لهذه 

وقال  للبادل،  الكبرى  قطر   Ooredoo
لقطر  بالحضور  كبيرة  »سعادتي 

العالمية  البطولة  هذه  في  للمشاركة 

المصنفين،  أفضل  تضم  التي 

والحقيقة أن التنظيم رائع للغاية.

{ االسباني ارتور

اإلثارة تتواصل على مجمع خليفة الدولي

ثمن نهائي مرتقب اليوم
قطر   Ooredoo بطولة  منافسات  اليوم  تتواصل 

البادل  التي تقام على مالعب  الكبرى للبادل 

التي تم تجهيزها خصيصًا للبطولة 

الدولي  خليفة  مجمع  في 

مشاركة  وسط  للتنس، 

ألبرز  كبيرة  عالمية 

المصنفين االوائل على 

مستوى العالم.

اليوم  تقام  حيث 

ثمن  الدور  مباريات 

حيث  النهائي، 

هناك  ستكون 

غاية  في  مواجهات 

القوة والندية تجمع 

االوائل،  المصنفين 

وقد شاهدنا يوم أمس 

نتائج قوية لمباريات دور 

الثنائي  32، حيث تأهل  الـ 

ستوباكسوز  األرجنتيني 

بعد  النهائي  الثمن  للدور  ودينينو 

فوزهما على الثنائي اإلسباني المكون من 

 2-6( بواقع  لصفر  شوطين  بنتيجة  وسانس  زاباتا 

و6-3(، وفي المباراة الثانية تمكن الثنائي المكون من 

على  كمبانغولو  والبرازيلي  سانشيز  األرجنتيني 

حساب الثنائي اإلسباني المكون من ألونسو 

لصفر  شوطين  بنتيجة  إيسبري 

الثنائي  وفاز  و2-6(،   5-7( بواقع 

من  المكون  اإلسباني 

على  وباوتيستا  غيوناغا 

سانشيز  مواطنهما 

وغارسيا  بينيرو 

رودريغو بشوط دون 

 6-7( بواقع  مقابل 

تأهل  كما  و0-6(، 

المكون  الزوجي 

من اإلسباني ارتورو 

واالرجنتيني  كويو 

تابيا للدور الـ 16 بعد 

الثنائي  على  الفوز 

من  المكون  االسباني 

وهيرنانديز  جوفري 

شوطين  بنتيجة  كيسادا 

الثنائي  وفاز  و0-6(،   2-6( بواقع 

ومانديز  مارتنيز  من  المكون  االسباني 

على الثنائي االسباني اآلخر المكون من رويس وريبو 

بمجموعتين لمجموعة بواقع )7-5 و3-6 و2-6(.

{ من المنافسات أمس

{ سعادة الشيخ جوعان بن حمد
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الدوحة          $

اليوم  البطولة  منافسات  وتبدأ 

على  األولى  نجوم،   3 فئة  بجولتين 

 5 تبلغ  مالية  بجوائز  سم   135 ارتفاع 

آالف يورو والثانية على ارتفاع 145 سم 

26 ألف يورو،  بجائزة مالية تزيد على 

على  الصغار  للفرسان  جولة  تعقبهما 

األولى  الجولة  ثم  سم،   90  -  80 ارتفاع 

سم   145 ارتقاع  على  نجوم   5 لفئة 

بجائزة مالية تبلغ 8800 يورو.

فئة  بجولة  الغد  منافسات  وتختتم 

وبجائزة  سم   145 ارتفاع  على  نجوم   5
مالية تصل إلى 26 ألف يورو، ومن ابرز 

منافسات اليوم الثاني في البطولة غدا 

للفرق  الكبرى  الجائزة  جولة  الجمعة، 

التي تقام على ارتفاع 160 سم وبجائزة 

أما في  ألف يورو.   300 إلى  مالية تصل 

ثالث  السبت  غد  بعد  الختامي  اليوم 

ايام البطولة تقام جولة الجائزة الكبرى 

 345 إلى  تصل  مالية  بجوائز  للفردي 

ألف يور وتقام على ارتفاع 160 سم. 

بين  قوية  المنافسات  تأتي  أن  ويتوقع 

الفوز  أجل  من  المشاركين  الفرسان 

لونجين  لجوالت  الكبرى  بالجائزة 

حيث  الحواجز،  قفز  ألبطال  العالمية 

لمواصلة  بيرباوم  لودجر  يسعى 

ميال،  الجواد  بصحبة  االنتصارات 

إيكرمان  فون  هنريك  يتطلع  بينما 

لقب  بأول  للفوز  عالميا  األول  المصنف 

البطولة، فيما  اإلطالق في هذه  له على 

نسخة  وصيف  ديفوس  بيتر  يبحث 

مركزه،  تحسين  عن  الماضي  العام 

بداية  منذ  أفضل  إنجاز  وتحقيق 

تشهد  أن  المتوقع  من  التي  الجوالت 

منافسات قوية ومثيرة.

كوهنر  ماكس  الثنائي  أما 

المتوقع  فمن  أهلمان،  وكريستيان 

األسبوع  هذا  قوتهما  بكامل  ينطلقا  أن 

آالف  أمام  قدراتهما  الستعراض 

خالل  للفروسية  المحبة  الجماهير 

جولة الدوحة.

اليوم.. بميدان الشقب وبمشاركة نخبة من فرسان العالم

بطولة لونجين على خط البداية

حتى نهاية الموسم

السد يتعاقد مع أيوب الكعبي

بعقد  رسميا  الكعبي،  أيوب  المغربي  الدولي  الالعب  مع  السد  نادي  تعاقد 

احترافي يمتد إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي، قادما إليه من هاتاي سبور 

التركي، الذي أعلن انسحابه من الدوري المحلي، بسبب تأثره بالزلزال المدمر 

الذي ضرب تركيا وسوريا.

بدياًل  القائمة  الالعب  ودخل 

للغاني اندريه أيوا الذي خرج من 

قائمة السد خالل فترة االنتقاالت 

انضمام  وجاء  األخيرة،  الشتوية 

حر  انتقال  صفقة  في  الكعبي 

حيث  السد،  صفوف  لتدعيم 

للحفاظ  السداوي  الزعيم  يتطلع 

في  حظوظ  من  تبقى  ما  على 

الدوري  بطولة  على  المنافسة 

التي توج به في اخر نسختين.

الرسمي  الحساب  نشر  وقد 

صور  من  عددا  السد  لنادي 

الكعبي بقميص النادي وسيكون 

مع  للمشاركة  جاهز  الالعب 

الفريق في المرحلة القادمة.

في  يشارك  الكعبي  أيوب 

تدريبات الزعيم للمرة األولى

وانتظم النجم المغربي في تدريبات الزعيم، وسط حفاوة كبيرة من قبل الجهاز 

الفني، بقيادة االسباني خوانما وبقية الالعبين.

لمواجهة  استعدادًا  أمس،  الرئيسي  مرانه  خاض  قد  السداوي  الفريق  وكان 

مساء  ستقام  والتي  النجوم،  دوري  من  عشر  السادس  األسبوع  ضمن  السيلية 

الجمعة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

تنطلق اليوم- الخميس- منافسات الجولة األولى 
واالفتتاحية لبطولة جوالت لونجين العالمية ألبطال 

قفز الحواجز، ودوري األبطال العالمي لعام 2023، التي 
ينظمها الشقب عضو مؤسسة قطر في ميدان 

لونجين في الشقب حتى الرابع من شهر مارس الجاري 
بمشاركة نخبة متمّيزة من الفرسان والخيل التي 

ستشارك في هذا الحدث العالمي والذي يتجاوز مجموع 
جوائزه 36 مليون يورو هذا العام. 

برنامج اليوم األول
بجوائز  سم   135 ارتفاع  على  نجوم  ثالثة  فئة  من  قفز  جولة  صباحا:  العاشرة 

قدرها 5 آالف يورو.

الثانية عشرة والربع: جولة قفز من فئة ثالثة نجوم على ارتفاع 145 سم بجوائز 

قدرها 26.200 يورو.

الثانية مساء: جولة قفز محلية على إرتفاع -80 90 سم

على  مرحلتين  من  نجوم  خمسة  فئة  من  قفز  جولة  مساء:  والنصف  الرابعة 

إرتفاع 145 سم بجوائز قدرها 8.800 يورو.

الزمن من فئة خمسة نجوم على  السابعة وعشر دقائق مساء: جولة قفز ضد 

ارتفاع 145 سم بجوائز قدرها 26.200 يورو.

تغيير في نظام دوري األبطالقائمة مميزة من المشاركين
يمني األلماني ماركوس إينينج على جواده ستارجولد نفسه بالفوز بجولة 

الدوحة والجائزة المالية البالغة 375 ألف يورو، ال سيما أن معنوياته مرتفعة 

للغاية بعد تتويجه بلقب الجائزة الكبرى لمنافسات قفز الحواجز ببطولة 

البنك التجاري للفروسية - الشقب برعاية لونجين منذ أيام. 

ألكساندر،  توبس  وإدوينا  سمولدرز  هاري  أيضا  المشاركين  قائمة  وتضم 

مما يجعلها واحدة من أكثر الجوالت تنافسية في تاريخ هذه الجوالت التي 

ومالين  ويتاكر،  جون  من  كل  مشاركة  إلى  إضافة  بالدوحة،  استضافتها 

دير  فان  ومايكل  لينش،  ودينيس  بروينسيلز،  ونيلز  جونسون،   - باريارد 

فليوتن في هذه الجوالت العالمية.

العالمي،  األبطال  دوري  نظام  في  تغييرا  العام  هذا  يشهد 

اليوم نفسه  الثانية في  حيث تجرى الجولة األولى والجولة 

جوالت  تسفر  سوف  ذلك،  إلى  باإلضافة  يومين،  من  بدال 

2023 عن تأهل أفضل 40 متنافسا للمشاركة في منافسات 
العالمية  لونجين  بجوالت  الحواجز  لقفز  الكبرى  الجائزة 

من  العديد  لمشاركة  أكبر  فرصا  يتيح  مما  لألبطال، 

الفرسان في المنافسات الكبرى.

  كتب          عادل النجار

»اآلسيوية« عنابي الشباب يخسر من إيران بـ
القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  تلقى 

نظيره  أمام  خسارة  عامًا،   20 تحت 

أولى  في  رد  دون  بهدف  اإليراني 

 ،20 تحت  آسيا  ببطولة  مبارياته 

االستقالل  إستاد  على  أقيمت  والتي 

في مدينة فيرغانا بأوزبكستان، وذلك 

ضمن منافسات المجموعة الثانية.

بين  كبيرة  ندية  شهدت  المباراة 

األول  شوطها  وخرج  المنتخبين، 

الثاني  الشوط  في  لكن  أهداف،  دون 

ركلة  من  اإليراني  المنتخب  استفاد 

وسجل  لصالحه  احتسابها  تم  جزاء 

منها هدف الفوز د25 عن طريق الالعب 

ثالث  أول  ليحصد  حزباوي،  أمين 

نقاط في صراع المنافسة على التأهل 

التي تضم كل من  ضمن المجموعة 

وأستراليا  وإيران  العنابي  منتخبنا 

العودة  منتخبنا  حاول  وقد  وفيتنام.. 

اإليراني  الهدف  استقبال  بعد  للقاء 

العناصر  من  بالعديد  المدرب  ودفع 

التي شكلت خطورة كبيرة من بينها 

لكن  جودة،  خالد  محمد  المهاجم 

اإليراني  للمنتخب  الدفاعية  الطريقة 

اللقاء  عمر  من  األخيرة  الدقائق  في 

النتيجة  على  الحفاظ  من  مكنته 

وتحقيق الفوز والثالث نقاط.

في سباق الخيل أمس

»دوغان« يحصد كأس الحويلة
غالور(  جاجا   × باالس  )وندسور  دوغان  الجواد  أحرز 

فوزه  بعد  وذلك  الحويلة،  كأس  البرنس  مربط  ملك 

بالشوط الثامن والرئيسي في سباق الخيل أمس. 

المهجنة  للخيل  تكافؤ  بشوط  دوغان  الجواد  وفاز 

األصيلة إنتاج محلي تصنيف 70-90 عمر 4 سنوات فما 

فوق لمسافة 1200م، مع الخيال فالح بوغنيم وبإشراف 

المدرب عويضه سالم الهاجري، وتوج الفائزين عبدالله 

السباق  بنادي  السباقات  إدارة  مدير  الكبيسي،  راشد 

والفروسية.

وإنتاج مشعل  الفرس حشمه ملك  األول  وفاز بالشوط 

المهر  الثاني  وفاز بالشوط  العطية  بن علي بن محمد 

وإنتاج  ملك  أوكسيتان(   × فاير  أوف  )هارتس  شاليش 

وتدريب منصور بن مسفر الشهواني. 

 × )محماس  ِدنغ  ِسن  الجواد  الثالث  بالشوط  وفاز 

وفاز  النعيمي،  الحيي  مبارك  على  مبارك  ملك  مارول( 

دو  بالدورا   × )عاصي  حردان  الجواد  الرابع  بالشوط 

بروجير( ملك حمد أحمد حسن المالكي الجهني. 

بانغلد  )ستارز  المرقاب  المهر  الخامس  بالشوط  وفاز 

بن  محمد  بن  خليفة  ملك  كيس(  كيتلنز   × بانر 

خليفة عبد الله العطية وفاز بالشوط السادس المهرة 

ملكة )المرتجز × كوريانا( ملك وإنتاج الشقب ريسنغ. 

وفاز بالشوط السابع الجواد أوبزرفنغ )فوتستبس إن 

ذا ساند × ميرتي( ملك الشيخ محمد بن سلمان محمد 

عبدالعزيز آل ثاني.

من رالي أبوظبي الصحراوي

العطية يفوز بالمرحلة الثانية
أحرز بطلنا ناصر صالح العطية لقب المرحلة الثانية ضمن 

أبوظبي  رالي  من  والثالثين  الثانية  النسخة  منافسات 

كأس  بطولة  من  الثانية  الجولة  يشكل  الذي  الصحراوي، 

وتختتم   ،)2023  - رايد  )رالي  الصحراوية  للراليات  العالم 

منافساته بعد غد الجمعة.

بوميل  ماثيو  الفرنسي  مالحه  بصحبة  العطية  وقطع 

الثالثة  المرحلة  تي1«  هايلوكس  »تويوتا  سيارة  متن  على 

266 كلم  والبالغة مسافتها  السراب  بمنطقة بمنطقة قصر 

مراحل خاصة، في زمن قدره 3.51.45 ساعات، متفوقا بفارق 

بحصبة  لوب  سيبستيان  الفرنسي  عن  فقط  ثانية   48
آر  »بي  سيارة  متن  على  لوركين  فابيان  البلجيكي  مالحه 

وبفارق  الثاني،  المركز  صاحب  هانتر«  برودرايف   – أكس 

التيجان  هينك  إفريقي  الجنوب  السائق  عن  دقائق   5.59
سيارة  متن  على  كومينجز  بريت  ومواطنه  مالحه  بصحبة 

»تويوتا هايلوكس تي1« الذي حل ثالثا.

كبير  لحادث  تعرضه  رغم  األمس  بجولة  العطية  وفاز 

لسيارته  بالغة  بأضرار  وتسبب  الوقت  من  الكثير  أضاع 

»تويوتا هايلوكس«، وهو األمر الذي اضطر اللجنة المنظمة 

تعرض  أن  بعد  خاصة  الرالي،  استكمال  من  الستبعاده 

قفص السيارة ألضرار بالغة.

صدارته  العطية  واصل  الثالثة،  المرحلة  انتهاء  وبعد 

ساعة،   10.39.00 قدره  إجمالي  بزمن  للرالي  العام  للترتيب 

السائق  منافسيه  أقرب  عن  دقيقة   25.03 بفارق  متفوقا 

السعودي يزيد الراجحي صاحب المركز الثاني، فيما جاء 

ومواطنه  مالحه  بصحبة  بروكوب  مارتن  التشيكي  السائق 

دايفيد بابيسكا على متن سيارة »فورد« المركز الثالث بزمن 

إجمالي 11.15.44 ساعة وبفارق 36.44 دقيقة عن العطية.

{ من منافسات سابقة ببطولة لونجين
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اليوم على مالعب نادي الدوحة وبمشاركة »126« العبا

انطالق بطولة قطر العالمية للجولف

منافسات  الخميس  اليوم  تنطلق 

المفتوحة  العالمية  قطر  بطولة 

 )37( رقم  نسختها  في  للجولف 

المقامة على ملعب نادي الدوحة على 

بمشاركة  متتالية  أيام  ثالثة  مدار 

قطر  بطولة  وتعتبر  العبا.   126
من  للجولف  المفتوحة  العالمية 

حيث  قطر،  دولة  في  البطوالت  أقدم 

في  مرة  أول  البطولة  هذه  أقيمت 

القطري  االتحاد  واستمر   ،1983 عام 

للجولف في إقامة البطولة المفتوحة 

تمتد  سمعتها  بدأت  إذ  تطويرها  مع 

خارج دولة قطر.

 وتلعب البطولة بنظام )فردي(، حيث 

يتم احتساب عدد الضربات الفعلية 

األول  اليوم  لجميع المشاركين خالل 

في  للعب  يتأهل  ثم  الثاني،  واليوم 

اليوم الثالث واألخير أفضل )60( العبا 

والفائز  األولى  المراكز  لتحديد  فقط 

باللقب.

كبير  عدد  بمشاركة  البطولة  وتقام 

ممن  الجولف  رياضة  محبي  من 

المشاركة  شروط  عليهم  تنطبق 

المنتخب  العبي  من   9 ضمنهم  ومن 

جهام  ومنهم  للجولف  األول  القطري 

وصالح  الشهراني،  وعلي  الكواري، 

الشهراني،  وعبدالرحمن  الكعبي،، 

وسلمان  المهندي،  وعبدالعزيز 

البوعينين،  العزيز  وعبد  الخنجي، 

ومبارك  الكواري،  سعيد  ومحمد 

أن  بالذكر  جدير  الكواري.  عيسى 

للعب  يتأهل  سوف  بالبطولة  الفائز 

قطر  التجاري  البنك  بطولة  في 

ماسترز للمحترفين 2023.

القطري  االتحاد  البطولة  وينظم 

األولمبية  اللجنة  وبرعاية  للجولف 

 - إنتركونتيننتال  وفندق  القطرية 

الدوحة، ونادي الدوحة للجولف.

أمين  المهندي  ابراهيم  محمد  وتقدم 

القطري  لالتحاد  المساعد  السر 

الصحفي  المؤتمر  في  للجولف، 

الذي عقده االتحاد ظهر أمس لإلعالن 

بالشكر  البطولة،  تفاصيل  عن 

دعمها  على  القطرية  األولمبية  للجنة 

إنجاح  في  والمشاركة  للبطولة 

الراعية  الشركات  وجميع  فعالياتها، 

تشهد  البطولة  أن  وأضاف  للبطولة. 

 40 من   126 مشاركة  العام  هذا  في 

دولة، من بينها دول خليجية وعربية 

مشاركة  تشهد  البطولة  ان  كما 

الماضي  العام  في  بلقبها  المتوج 

الدنماركي ميكيل ماتيسن، بجانب 

ابطال سابقين لها. 

البطولة  ومثمنا دور االتحاد في تطور 

ملعب  في  بدأت  حيث  العريقة 

إلى  وصلت  أن  إلى  تطورت  ثم  رملي 

واحدة  تعد  إذ  الحالي،  المستوى 

العالم  في  البطوالت  وأعرق  أقدم  من 

قبل  من  جيد  بتصنيف  وتحظى 

دائما  وتكون  للجولف  الدولي  االتحاد 

الدولة  خارج  من  الهواة  لالعبين  قبلة 

الظفر  أجل  من  فيها  للمشاركة 

قطر  بطولة  إلى  التأهل  ببطاقة 

ماسترز للمحترفين. 

لالتحاد  المساعد  السر  أمين  وتقدم 

إلى  بالدعوة  للجلوف  القطري 

منافسات  حضور  إلى  الجماهير 

اجواء مثالية  في  تقام  التي  البطوالت 

الدوحة  ملعب  إلى  الدخول  وان 

تذاكر  غير  من  مجاني  لللجولف 

إلتاحة الفرصة ألكبر عدد من محبي 

اللعبة لمشاهدة البطولة واالستمتاع 

بالفعاليات المصاحبة.

محمد إبراهيم المهندي: جاهزون لمنافسات أعرق البطوالت الدوحة           $

جاري ماجلينشي:

ملعب نادي الدوحة جاهز
بدوره، أكد جاري ماجلينشي مدير عام نادي الدوحة للجولف جاهزية 

العالم  في  البطوالت  أعرق  من  تعد  التي  البطولة  الستضافة  الملعب 

أنحاء  جميع  من  الهواة  الجولف  العبي  من  كبيرة  مشاركة  وتشهد 

العالمية  قطر  بطولة  تشهد  أن  ماجلينشي  جاري  وتوقع  العالم. 

نخبة  وجود  ظل  في  مرتفعة  مستويات  الحالي  العام  في  المفتوحة 

مميزة من الالعبين المشاركين في المنافسات وطموحاتهم الكبيرة في 

تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدًا أن المنافسة على لقب البطولة لن تكون 

سهلة على اإلطالق.

أندرياس فيستر:

سعداء بشراكتنا مع »الجولف«
كونتيننتال-  انتر  لفندق  العام  المدير  فيستر  أندرياس  عبر 

قطر  بطولة  رعاية  في  الفندق  باستمرار  سعادته  عن  الدوحة 

تجمعه  التي  وبالشراكة  السنوات  من  لعدد  للجولف  المفتوحة 

لخدمة  مميزة  خدمات  توفير  خالل  من  للعبة  القطري  باالتحاد 

الالعبين وزوار البطولة.

إلى  الهادفة  الفندق  سياسة  لتترجم  تأتي  الشراكة  هذه  أن  وأكد 

دعم األنشطة الرياضية في قطر بشكل عام.

البطولة تحظى بمشاركة كبيرة
أكد محمد فيصل النعيمي عضو مجلس االتحاد القطري للجولف، في 

كلمة له خالل المؤتمر، اكتمال كافة الترتيبات خاصة أن البطولة منذ 

انطالقتها وهي في تطور مستمر، وفي كل عام تزداد قوة وتشهد مشاركة 

في  تحظى  انها  كما  الهواة،  من  العالم  مستوى  على  الالعبين  من  أوسع 

وفق  وتقام  القطري  المنتخب  العبي  من  كبيرة  بمشاركة  العام  هذا 

النظام الذي اعتمد في السنوات الماضية.  وأشار إلى أن مستوى العبي 

هذه  في  شأن  لهم  يكون  أن  ويتوقع  مستمر  تطور  في  القطري  المنتخب 

البطولة وينافسوا على المراكز المتقدمة فيها

محمد فيصل النعيمي:

»14« فئة تتنافس ببطولة قطر للدراج ريس

عودة التحدي على رمال سيلين
الدراج  لحلبة  مجددًا  الحياة  تعود 

قطر  بنادي  الخاصة  الرملي  ريس 

النارية  والدراجات  السيارات  لسباق 

مقابل  الرملية  سيلين  شواطئ  على 

مع  اليوم،  مساء  سيلين  منتجع 

من  األولى  الجولة  منافسات  انطالق 

الرملي  ريس  للدراج  قطر  تحدي 

سعادة  رعاية  تحت  يقام  والذي 

ثاني  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ 

يخصص  حيث  النادي،  رئيس 

السيارات  لمنافسات  األول  اليوم 

والدراجات  الخفيفة  والشاحنات 

على  أم  عجلتين  على  سواء  النارية 

فئة  لمنافسات  إضافة  عجالت  ثالث 

أما  لألطفال  المخصصة  البوالريس 

مخصصًا  فسيكون  الجمعة  غٍد  يوم 

البوالريس  مركبات  لمنافسات 

والمعدلة  الستوك  الثالث  بفئاتها 

منافسات  إلى  إضافة  واألنليميتد 

كذلك  الباغي  مركبات  فئتي 

للبطولة  المنظمة  اللجنة  أضافت 

األولى  جديدتين  فئتين  الموسم  هذا 

الخميس  يوم  منافساتها  ستقام 

سلندر   6 لسيارات  ومخصصة 

منافسات  ستقام  فيما  نايتروس 

الهايلوكس  والمسماة  الثانية  الفئة 

الفئتين  لهاتين  ويتوقع  الجمعة  يوم 

أن تشهدا مشاركة خليجية واسعة.

من  للبطولة  الزمني  الجدول  ووفق 

التسجيل  عمليات  تنطلق  أن  المقرر 

الساعة  بتمام  الفني  والفحص 

للفئات  وذلك  اليوم  ظهر  الثالثة 

على  اليوم،  هذا  المقررة  الثمانية 

مساًء  الخامسة  الساعة  في  يتم  أن 

وذات  للمنافسات.  الحلبة  افتتاح 

الغد  يوم  سيعتمد  الزمني  الجدول 

ووفق  المشاركة.  الست  للفئات 

لكل  يعطى  المنافسة  هيكلية 

المضمار  الجتياز  محاولتان  متسابق 

البالغ طوله 91 مترا تقريبًا حيث تقام 

المتسابقين  األولى لجميع  المحاولة 

ذلك  بعد  تعقبها  الفئات  مختلف  من 

بأن  التذكير  مع  الثانية  المحاولة 

حتى  مفتوحًا  يبقى  التسجيل  باب 

نهاية المحاولة األولى لجميع الفئات، 

وفي النهاية يؤخذ الزمن األفضل لكل 

النهائي  الترتيب  لتحديد  متسابق 

للمتسابقين في كل فئة.

النطالق  التحضيرات  أيام  منذ  وبدأت 

العمل  يجري  حيث  األولى  الجولة 

اعتاد  الذي  المضمار  تهيئة  على 

كل  المنافسات  استضافة  على 

به  المحيطة  المرافق  وتجهيز  موسم 

ومدرجات الجمهور، إضافة إلى توخي 

تحت  واألمان  السالمة  عوامل  كل 

إشراف سعادة الشيخ جبر بن خالد 

آل ثاني مدير النادي.

{ من منافسات الموسم الماضي

الدوحة           $

أبطال قطر يتنافسون 
للفوز بالبطولة العربية للجودو

لخوض  االستعدادات  إطار  في 

الدوحة   - للجودو  العالم  بطولة 

الجودو  أبطال  يسعى   ،2023
األسبوع  هذا  نهاية  القطريون 

للتنافس على الصعيد العربي في 

صالة علي بن حمد العطية.

للجودو  العربية  البطولة  وُتقام 

 ،2023 – الدوحة  للرجال والسيدات 

 4 والسبت  مارس   3 الجمعة  يومي 

مارس، في نفس الصالة الرياضية 

التي  العالمية  المعايير  ذات 

ستستضيف بطولة العالم للجودو 

- الدوحة 2023 في مايو القادم.

 300 نحو  ُيشارك  أن  المنتظر  ومن 

واإلمارات  ومصر،  قطر،  من  العب 

واألردن،  المتحدة،  العربية 

والمغرب،  والبحرين،  وجيبوتي، 

وتونس،  والعراق،  والجزائر، 

في  ولبنان،  وسوريا،  والكويت، 

للرجال  للجودو  العربية  البطولة 

التي   ،2023 الدوحة   – والسيدات 

الفرصة  المشاركين  ستمنح 

لخوض  استعدادهم  مدى  الختبار 

الدوحة   - للجودو  العالم  بطولة 

14 مايو  إلى   7 الفترة من  2023، في 
القادم.

المري،  الهادي  عبد  السيد  وعّلق 

واالتصال  التسويق  لجنة  رئيس 

لبطولة  والختام  االفتتاح  وحفل 

 ،2023 الدوحة   - للجودو  العالم 

بشرف  بالفوز  سعدنا  »لقد  قائاًل: 

للجودو  العالم  بطولة  استضافة 

البطولة  ستكون   .2023 الدوحة   -

هذا  نهاية  ُتقام  التي  العربية 

األسبوع فرصة مثالية الختبار مدى 

للحدث  العرب  األبطال  استعداد 

عن  ممثلون  وسيحضر  العالمي. 

البطولة  في  للجودو  الدولي  االتحاد 

أنها  من  ثقة  على  ونحن  العربية، 

ستتكّلل بالنجاح«.

عن  للجودو  قطر  فريق  أعلن  وقد 

الذين  الستة  الالعبين  أسماء 

العربية  البطولة  في  سيمثلونه 

الدوحة   – سيدات   – رجال  للجودو 

 81 )وزن  رباحي  2023، وهم: محمد 
كغ(،   81 )وزن  رباحي  وخليل  كغ(، 

وصالحة  كغ(،   100( نفوي  ورضا 

بوقحوص  وفاتنة  كغ(،   57( البادي 

)52 كغ(، وخلود الكواري )78 كغ(.

الجمعة  يوم  المنافسات  وتنطلق 

ويوم  ظهًرا   2 الساعة  تمام  في 

وستقام  ظهًرا،   1 الساعة  السبت 

في  الميداليات  توزيع  مراسم 

الساعة 5 مساًء. وجدير بالذكر أن 

حضور المنافسات متاح مجاًنا أمام 

الجمهور.

كتب        عوض الكباشي

أم صالل يســتـعيد يـاســين البـخيـت

مع  تعاقده  صالل  أم  نادي  أعلن 

كبديل  البخيت،  ياسين  األردني 

فالنتينو  األسترالي  للمحترف 

كرم  صالل  أم  نادي  وكان  يويل. 

البخيت،  ياسين  األردني  محترفه 

أن تجددت إصابته )كسر في  بعد 

الماضي  يناير  شهر  خالل  الذراع( 

ليتم التعاقد مع األسترالي فالنتينو 

أم  عن  غاب  ياسين  وكان  يويل. 

بسبب  الماضية،  الفترة  في  صالل 

الكسر  يتجدد  أن  قبل  الكسر، 

في  المشاركة  صعوبة  وبالتالي 

بفترة  صالل  أم  ويمر  المنافسات. 

صعبة هذا الموسم، ويحتل المركز 

األخير بجدول ترتيب الدوري.

البرازيلي  مع  النادي  وتعاقد 

إلى  لالنضمام  اراخو  فنيسيوس 

القدم  لكرة  األول  الفريق  صــفــوف 

الذي  كودجيا  لإليفواري  بـــديــال 

له  متمــــنين  لإلصـــابة  تعرض 

التوفيق.

تعاقد مع البرازيلي فنيسيوس



مواقيت الصالة الطقس اليوم
لفـجــــر ا

لظهـــر ا
العصـــر

المغـرب

العشـاء
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4:39 ص
11:46 ص

3:07 م
5:38 م
7:08 م

على  الطقس  يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

إلى  متفرقة  سحب  مع  نهارا،  الحرارة  معتدل  الساحل، 

غائم جزئيا مع فرصة ألمطار متفرقة.. وفي البحر يكون 

غائما جزئيا مع فرصة ألمطار متفرقة.

شمالية  إلى  غربية  شمالية  الساحل  على  الرياح  وتكون 

شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة، مع هبات تصل 

تكون  البحر  وفي  المناطق..  بعض  على  عقدة   20 إلى 

شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات 

مدى  المناطق.ويتراوح  بعض  على  عقدة   20 إلى  تصل 

5 و9 كيلومترات.. وتكون أعلى درجة  الرؤية األفقية بين 

حرارة متوقعة في الدوحة /27/ درجة مئوية.
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سعد المهندي

»الثقافة« تنظم أمسية 

شعرية كبرى.. السبت

شارك قسم الزراعة النسيجية بإدارة البحوث 

الزراعية في فعالية يوم البيئة القطري التي أقيمت 

بمؤسسة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 

المجتمع، حيث تم عرض عينات من مراحل 

اإلكثار النسيجي للنخيل، وتقديم شروح للطالب 

والوفود الزائرة عن النخيل في قطر وأهمية الزراعة 

النسيجية ومراحل العمل للحصول على النخيل 

النسيجي، وجاءت تلك المشاركة ضمن االحتفال 

بيوم البيئة القطري.

كما شارك القسم في فعالية في المتحف في حديقة 

القرآن، لتعريف الزائرين بالزراعة النسيجية 

للنخيل، وفعالية توعوية في كل من مدرسة 

خديجة االبتدائية وروضة عبدالله بن زيد، لتعريف 

الطالب والطالبات بأهمية الزراعة ومكونات النخلة 

وأهميتها في الحفاظ على التوزان البيئي.

تنظم وزارة الثقافة، يوم السبت المقبل 4 مارس 

الجاري، أمسية شعرية كبرى، في مستهل انطالقة 

النسخة الثانية من »موسم الندوات«، يحييها 

الشاعر القطري صالح آل مانعة، والشاعر عبدالله 

علوش من دولة الكويت، وذلك في قاعة الدفنة بفندق 

الشيراتون، في تمام السابعة والنصف مساء.

وتأتي هذه األمسية الشعرية ضمن فعاليات »موسم 

الندوات« في نسخته الثانية، التي تنظمها وزارة 

الثقافة، بالتعاون مع جامعة قطر والمركز العربي 

لألبحاث ودراسة السياسات، ومكتبة قطر الوطنية، 

وبمشاركة نخبة من المفكرين والمثقفين والشعراء 

واألدباء من داخل قطر وخارجها.

واختارت وزارة الثقافة بدء موسم الندوات لعام 2023 

بهذه األمسية الشعرية لما يمثله الشعر من أهمية 

في النهوض بالحراك األدبي والحفاظ على الموروث 

الفكري والثقافي للمجتمعات، حيث دأبت الوزارة 

على إقامة فعاليات تالمس تطلعات المثقفين 

والمجتمع لما يحقق المصلحة العامة.

ويتضمن موسم الندوات هذا العام خمس ندوات 

تستهدف تعزيز الحوار والنقاش حول قضايا فكرية 

مهمة هي: ندوة »اإلرث الثقافي لكأس العالم«، وندوة 

»اإلسالم والحداثة«، وندوة »تاريخ األندلس«، وندوة 

»فن العمارة اإلسالمية والعالقة مع الفنون األخرى«، 

وندوة »تأثير المسلمين على حضارة الغربيين«.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من »موسم 

الندوات« تدعم رؤية وزارة الثقافة الهادفة إلى إثراء 

المشهد الثقافي والفكري بباقة منّوعة من األنشطة 

والفعاليات التي تعزز الحوار والنقاش حول أبرز 

القضايا المجتمعية، فضاًل عن بناء شراكات مع 

الجهات الفاعلة في المجتمع، ومد جسور التواصل 

بين أجيال المثقفين والمفكرين.

سينما المول )1(

3:00المومياوات

4:45الرجل النملة والدبور:كوانتمانيا

7:00كريد 3

9:15كريد 3

11:30المالياالم

سينما المول )2(

3:00المالياالم

5:15مافكا، أغنية الغابة

7:00مافكا، أغنية الغابة

8:45المالياالم

11:15المالياالم

سينما المول )3(

3:30المالياالم

6:00المالياالم

8:30الهندية

11:15التاميلية

RED HALL – CINEMA 1

4:00مافكا، أغنية الغابة

6:00الرجل النملة والدبور:كوانتمانيا

8:30كريد 3

11:00كريد 3
BLUE HALL – CINEMA 2

4:30عملية فورتشن، حيلة الحرب

5 67:00

5 69:00

11:00لعبة الميت
GREEN HALL – CINEMA 3

:00الملعون

6:00مافكا، أغنية الغابة

8:00الرجل النملة والدبور:كوانتمانيا

10:30الملعون
BRONZE HALL – CINEMA 4

4:30حروب الماميز

6:30علي الخط

8:30حروب الماميز

10:30عملية فورتشن، حيلة الحرب

سينما رويال بالزا  )1(

3:30المالياالم

5:45المالياالم

8:15المالياالم

10:45المالياالم

سينما رويال بالزا )2(

3:30التاميلية

6:00المالياالم

8:45التاميلية

11:15المالياالم

سينما رويال بالزا )3(

4:00مافكا، أغنية الغابة

6:00الرجل النملة والدبور:كوانتمانيا

8:30كريد ٣

11:00الهندية

في مستهل انطالقة »موسم الندوات«

الدوحة          $

الدوحة          $

»العلمي« يشارك في مؤتمر االبتكار
تستضيفه جامعة الدوحة للعلوم 

يشارك النادي العلمي القطري بورقة بحثية علمية 

في الُمؤتمر الدولّي لالبتكار والتطور التكنولوجي 

من أجل االستدامة 2023، والذي تستضيَفه جامعُة 

الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في األول والثاني من 

شهر مارس الجاري،  وُيعدُّ المؤتمر منصًة يتبادل 

من خاللها الخبراُء والباحثين المعرفة حول دور 

التكنولوجيا في االستدامة، وتدور الورقة البحثية 

المقدمة من النادي العلمي حول موضوع تكنولوجيا 

التصنيع والمصانع المصغرة العادة تدوير 

واستخدام البالستيك الذي تم تنفيذه بالنادي 

العلمي القطري من خالل مبادرة صفر نفايات وإنتاج 

نماذج يمكن استخدامها مرة أخرى في مجاالت 

متعددة مثل الزراعة أو عن طريق الطابعات الثالثية 

األبعاد كنماذج للمشاريع، وبالتالي تم تجميع 

البالستيك وأخذ القياسات العلمية المطلوبة من 

أجل الحصول على منتج نهائي يتماشى مع تكلفة 

المشروع، وكان الهدف األساس من البحث هو 

جعل المصنع قابال لالستخدام من أي جهة كانت 

بهدف المساهمة في نشر ثقافة الحفاظ على البيئة 

وإعادة تدوير مادة البالستيك والمساهمة في تقليل 

االنبعاثات الكربونية، وتم تنفيذ المصنع المصغر 

بالكامل عن طريق األجهزة والمعدات التكنولوجية 

المتقدمة في واحة الصناع التابعة للنادي العلمي 

القطري، وقد شارك في تنفيذ المشروع كل من 

المهندس راشد الرحيمي والدكتور محمد زياد 

الشعري والمهندس محمد عبد الفتاح والمهندس 

سلمان السليطي والمهندس جيلروي. 

خالل زيارة مدير المعهد الفرنسّي لـ »الفالح التعليمية«

مناقشة تدريس الفرنسّية بأكاديمّية الّدوحة

مناقشة  إطار  في  الزيارة  وتأتي 

الفرنسّية  الّلغة  تدريس  برنامج 

ضمن  الّدوحة،  أكاديمّية  في 

الّلغة  من  العالي  المستوى 

الجانبان  بحث  كما  الفرنسّية، 

في  المحتمل  الّتعاون  آفاق 

الّطرفين،  بين  المستقبل 

الفرنسّي  المعهد  يعمل  حيث 

الفرص  لتطوير  المدارس  مع 

وكذلك  الفرنسّية  الّلغة  لمعّلمي 

الّطالب.

إدوارد  الّسّيد  قال  اإلطار  هذا  وفي 

أكاديمّية  مدارس  مدير  كوبر 

الّشؤون األكاديمّية  الّدوحة ومدير 

والّثانوّي:  االبتدائّي  للّتعليم 

للّسيد  للغاية  ممتّنون  »نحن 

والّسّيدة  إيفي  والّسّيدة  أوليفييه 

ألكاديمّية  زيارتهم  على  ديما 

المرحلة  في  طاّلبنا  إّن  الّدوحة، 

محظوظون  والّثانوّية  االبتدائّية 

العربّية   - لغات  ثالث  بتعّلم 

والفرنسّية«. واإلنكليزّية 

قام  التي  الّزيارة  وأضاف:»وّفرت 

أفكاًرا ممتازة  الفرنسّي  المعهد  بها 

من  مّما  المستقبل  في  للّتعاون 

شأنه أن يزيد من تطوير برامجنا 

الفرنسّية«. الّدراسّية 

قام الّسّيـد أوليفييه 
هوينه فان مدير المعهد 

الفرنسّي ومستشار 
الّتعاون والّشؤون 

الثقافّية في الّسفارة 
الفرنسّية في قطر، 

بزيارة إلى شركة الفالح 
الّتعليمّية القابضة، 

يرافقه كال من الّسيدتين 
إيفي يمين ديما الشيكر 
)من مكتبة اإلعالم( في 

مقّر أكاديمّية الّدوحة 
-إحدى المؤسسات 

التعليمية التابعة لشركة 
الفالح التعليمية القابضة 

ش.م.ع.ق..

فعاليات توعوية حول 

الزراعة النسيجية

إلكثار النخيل
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)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 

زواج الشيخ حسن بن ثاني بن عبدالله بن ثاني بن جاسم آل ثاني

أفراح ومناسبات السنة )28( - الخميس 10 من شعبان 1444هـ الموافق 2 مارس 2023م العدد )10041(30

نائب األمير يشرف أفراح آل ثاني
شّرف سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، 

عبدالله  بن  ثاني  الشيخ  سعادة  أقامه  الذي  الزواج  حفل 

حسن،  الشيخ  نجله  بزواج  ثاني  آل  جاسم  بن  ثاني  بن 

والذي حضره عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة 

قدموا  الذين  واألصدقاء  األهل  من  ولفيف  والوزراء  الشيوخ 

أجمل التهاني والتبريكات للمعرس. 

للمعرس  القلبية  األمنيات  خالص   »$« أسرة  وتزف 

ملؤها  سعيدة  زوجية  حياة  له  متمنين  حسن،  الشيخ 

الفرح والسرور، وأن يرزقه الله الذرية الصالحة..

وألف مبروك.

زواج الشيخ حسن بن ثاني بن عبدالله بن ثاني بن جاسم آل ثاني



أدهم شرقاوي

نقطة نظام

bin.saeeda@hotnail.com

 في جريدة 
ٍّ

قرأُت البارحة خبرًا عن صحفي

َع لتجربة الذكاء 
َّ

»نيويورك تايمز« تطو

االصطناعي لشركة »مايكروسوفت«!

كل شيٍء كان مبنيًا على معادالٍت ثابتٍة، ِافَعْل 

كذا ستحصل على كذا، إن قيل لَك كذا فُقْل 

كذا! ال أحاسيس وال مشاعَر، ال تسديد وال مقاربة، 

تها عبارة عن درس رياضيات! كانت الحياة بُرمَّ

بعد فترٍة صرَخ فيهم قائاًل: أريُد أن أتوقف فورًا، 

أريُد أن أمتلك المشاعَر، أريُد أن أكون إنسانًا!

وأنَت تخوض غمار الحياة ِاحَذْر أن تصبَح آلة!

وأنَت في طريقَك إلى قمة النجاح ال تُدْس على 

الناس لتصل، ما فائدة أن يربح اإلنسان العالم 

ويخسر نفسه!

وأنَت في طريقَك إلى جمع المال ال تتحول إلى 

 قيمته بقدر ما يتضخم الرقم فيه!
ٍّ

حساٍب بنكي

 
َّ

 أهم
َّ

وأنَت في طريقَك لبناء بيٍت جميٍل ال تنَس أن

من شكل البيت هو شكل اأُلسرة التي تعيُش 

فيه، ما فائدة القصر الواسع وقد ضاَق صدر 

ساكنه! وما فائدة أساور الذهب إذا ما غدْت قيودًا 

في معاصم البسيها!

ال شيء غير المشاعر يجعلنا بشرًا، ونحن 

ة!
َّ

بدونها مجرد آالٍت غبي

َك الجنازُة 
َّ

صخرة أنَت إن لم يحركَك القرآن، وتهز

 أمامَك!
َّ

وهي تمر

حجٌر أنَت إن لم يرتجف قلبَك لمشهد طفٍل 

يرتجُف في خيم اللجوء!

قطعة خشٍب أنَت إن لم يدِم قلبَك مشهد الناس 

تحت األنقاض!

كومة ركام أنَت إن لم تغِل غضبًا واالحتالل يقتُل 

أهلك في نابلس!

آلة أنَت إن لم ُتشِفُق على زوجٍة متعبة، ولم 

تساعد أخًا محتاجًا، ولم تواِس جارًا محزونًا، ولم 

ترحم صديقًا مكسورًا!

لم تِصْل أبدًا إن لم تمدَّ يدَك إلى متعثٍر في طريِق 

صعودَك وإن قاَل الناُس أنَك وصلَت!

أريد أن أكون إنسانًا!
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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روبوت مضاد للوحدة

دوامة شمسية

يحفل معرض برشلونة لألجهزة 

المحمولة بعدد كبير من األدوات 

الجديدة واالبتكارات المتقدمة 

في عالم التكنولوجيا واالتصاالت، 

فقد ابتكرت شركة االتصاالت 

الهاتفية الكورية العمالقة »إس 

كي تيليكوم« بالتعاون مع شركة 

»جوبي إفييشن« الناشئة في 

والية كاليفورنيا األميركية 

مركبة أجرة طائرة، ستتيح 

بحسب مصمميها »تقصير 

الوقت الذي يستغرقه التنّقل« في 

المدن المزدحمة الطرق، من خالل 

تجّنب االختناقات المرورية.

وهناك روبوت مضاد للوحدة 

تتمثل مهمته في »التخفيف 

من حدة الشعور بالوحدة لدى 

كبار السن الذين يعيشون في 

المنزل«، وفقًا للمركز التكنولوجي 

الكاتالوني »يوروكات« الذي 

ابتكره مع كونسورسيوم من 

الشركات.

ويمكن التحكم بهذا الروبوت 

البرتقالي واألبيض الذي يبلغ 

طوله 1,60 متر عبر شاشة 

تعمل باللمس، فيما ُيستخدم 

الصوت لطلب مهام معينة منه. 

وهو قادر على التفاعل بطريقة 

»ذكية اجتماعيًا« مع مستخدمه، 

بحسب »يوروكات«.

قطعت خيوط ضخمة من 

البالزما الشمسية سطح 

الشمس وتدور حاليا حول قطبها 

الشمالي مثل دوامة قوية من 

الرياح.

وبحسب باحثة الطقس 

الفضائي تاميثا سكوف والتي 

نشرت أقوالها على موقع سبيس 

الفلكية:  المهتم بالظواهر 

»عايشت الشمس ظاهرة فريدة، 

بحيث حدثت دوامة داخل 

الشمس، وانفصلت المواد من 

البروز الشمالي للتو عن الخيط 

الرئيسي وهي تدور اآلن في دوامة 

ضخمة في الجهة الشمالية 

لنجمنا«. وقالت الباحثة التي 

تعمل في مرصد ديناميات 

الطاقة الشمسية التابع لوكالة 

ناسا الذي تابع الدوامة الغريبة، 

إنها تجهل حقيقة ما يجري، وما 

هي عواقبه.

وشارك فيزيائيون آخرون في 

مجال الطاقة الشمسية الظاهرة 

الغريبة بحماسة، مؤكدين 

أنها غير عادية، بحسب المجلة 

العلمية. وقالوا إن البروز 

الشمسي المذكور، له عالقة 

المغناطيسي  المجال  بانعكاس 

للشمس الذي يحدث مرة واحدة 

في كل دورة شمسية.

مومياء في حقيبة
صادرت شرطة البيرو في األيام الماضية مومياء من 

حقبة ما قبل الغزو اإلسباني عمرها »600 إلى 800 عام« 

في حقيبة عازلة للحرارة عائدة لعامل سابق في خدمات 

التوصيل المنزلي يؤكد أنها محفوظة في منزله منذ 

ثالثة عقود.

وأوضحت وزارة الثقافة أن المومياء »العائدة لحقبة ما 

قبل اإلسبان« والمقّدر عمرها بما بين »600 عام و800«، 

تعود إلى »فرد ذكر بالغ محنط، ينحدر على األرجح 

من الجزء الشرقي من منطقة بونو« في جبال األنديس 

البيروفية على بعد حوالي 1300 كيلومتر إلى الجنوب 

الشرقي من العاصمة ليما.

وعثرت الشرطة على المومياء خالل عملية تفتيش 

أجرتها السبت في إحدى حدائق بونو.

وفي مقطع مصور انتشر على نطاق واسع عبر الشبكات 

االجتماعية، أوضح خوليو سيزار بيرميخو لصحافي 

محلي أن المومياء التي كان ُيطلق عليها »تحببًا« اسم 

»خوانيتا«، كانت محفوظة منذ »ما يقرب من ثالثين 

عاما« في منزله العائلي..وأشار إلى أن والده استحصل 

عليها من شرطي كان مدينًا له بالمال.

وأضاف الشاب »في المنزل، كانت موجودة في غرفتي، 

تنام إلى جانبي. كنت أعتني بها وأحفظها«.

معرض للفن العربي

في  العربي  العالم  معهد  افتتح 

الرباط معرضا حول الفن العربي 

ينظمه  الذي  األول  هو  المعاصر، 

باريس  في  مقره  الذي  المعهد 

المعهد  مدير  فرنسا..وقال  خارج 

برس  فرانس  لوكالة  النغ  جاك 

نفائس  فيها  تخرج  مرة  أول  »هذه 

بين  من  العربي  العالم  معهد 

جدرانه لتعرض خارج فرنسا«.

»الحداثات  المعرض  عنوان 

مع  بشراكة  وينظم  العربية« 

للمتاحف  الوطنية  المؤسسة 

محمد  متحف  في  بالمغرب، 

السادس بالرباط.

لوحة   116 المجموع  في  يشمل 

جلها  عربيا،  بلدا   16 من  لفنانين 

منحوتات  مع  تشكيلية  لوحات 

بين  أنجزت  فوتوغرافية،  وصور 

العام 1945 والفترة الراهنة.

الرباط  في  المعرض  ويستمر 

قبل  حزيران/يونيو،   15 حتى 

آخرين  متحفين  إلى  ينتقل  أن 

ومراكش  )شمال(  طنجة  في 

)جنوب(.

المعرض  مفوضة  وأوضحت 

بمعهد  المتاحف  ومسؤولة 

بونديل  ناتالي  العربي  العالم 

»هذا  أن  برس  فرانس  لوكالة 

رؤية  خالل  من  يقدم،  المشروع 

هؤالء  حول  نظرة  استعمارية،  ال 

مكانتهم  أثبتوا  الذين  الفنانين 

وينتمون لتاريخ الفن العالمي«.

من جهته، اعتبر الفنان التشكيلي 

السادس  محمد  متحف  ومدير 

مهدي  والمعاصر  الحديث  للفن 

الحدث  المعرض  »هذا  أن  قطبي 

العرب  للفنانين  االعتبار  يعيد 

عدة  منذ  عملوا  الذين  الرائعين 

أعوام«.

النشاط البدني 
يطيل العمر

وأوضحت هذه الدراسة التي أوردتها 

مجلة »سبورتس ميديسين« للطب 

الرياضي أن »زيادة طفيفة« للحركة 

النشطين  غير  األشخاص  لدى 

كافية لتوفير »حماية كبيرة«.

من  كبير  كّم  أجرَي  أن  وسبق 

النشاط  منافع  عن  الدراسات 

انعكاساته  وباتت  البدني، 

اإليجابية على الصحة معروفة على 

النقاط  بعض  لكّن  واسع،  نطاق 

توضيح،  إلى  تحتاج  به  المتعلقة 

للنشاط  الدقيق  المستوى  ومنها 

الفرد  صحة  لتحسين  المطلوب 

بشكل ملموس.

إلى  سعيها  في  الدراسة  واستندت 

حوالي  إلى  السؤال  هذا  عن  اإلجابة 

أحيانًا  خلصت  متوافر  بحث   200
إلى نتائج متضاربة.

هذه  بيانات  جمعوا  الباحثين  لكّن 

من  بعّينة  تتعلق  التي  الدراسات 

المجموع،  في  شخص  مليون   30
وفقًا  ترجيحها  خالل  من  وتوصلت 

لدرجة صالبة الدراسة إلى أن نتائج 

تظهر  ما  سرعان  البدني  النشاط 

وتصبح ملموسة. 

غير  الشخص  يمارس  أن  ويكفي 

تتجاوز  ال  نشاًطا  تمامًا  النشط 

األسبوع،  في  واحدة  ساعة  مدته 

إلى  بـ»المعتدل«  الدراسة  ُوصفته 

الربع  بنسبة  للحّد  »الشديد«، 

خطر  من  المائة(  في   23( تقريبًا 

الموت المبكر.

جامعة  من  األوبئة  عالم  وقال 

الذي  برايج  سورين  كامبريدج 

لوكالة  الدراسة  إعداد  في  شارك 

أن  الشخص  »على  برس  فرانس 

فحسب  دقائق  عشر  يخصص 

»وليس  البدني،  للنشاط  يوميًا« 

يقصد  أن  إلى  بالضرورة  مضطرًا 

بل  الغرض،  لهذا  رياضيًا  ناديًا 

حياته  ضمن  ذلك  يندرج  أن  يمكن 

المألوفة. اليومية« 

وبهذا المعنى، ُيَعدُّ المشي السريع 

واقترح  مكثف،  إلى  معتداًل  نشاطًا 

إلى  مشيًا  التوجه  فكرة  مثاُل  برايج 

من  جزء  في  أقّله  العمل،  مكان 

المسافة.

في  البدني  النشاط  مساهمة  أن  إال 

تبعًا  تتفاوت  الوفاة  احتمال  خفض 

أن  إذ  الدراسة،  بحسب  لسببها، 

النشاط  بين  وضوحًا  أكثر  الصلة 

وانخفاض  المنتظم  البدني 

القلب  أمراض  بسبب  الوفاة  خطر 

الحركة  لكّن  الدموية،  واألوعية 

يتعلق  ما  في  تأثيرًا  أقل  الجسدية 

بالوفيات الناجمة عن السرطان.

ش��ددت دراس���ة واس��ع��ة ُنشرت 
راب��ط��ًا  ث��م��ة  األرب���ع���اء ع��ل��ى أن 
وانخفاض  البدني  النشاط  بين 
اح���ت���م���ال وف�����اة ال����ف����رد، ول��و 
اقتصرت هذه الحركة على بضع 

دقائق يوميًا.


