
قرار أميري بتعيين رئيس 
تنفيذي لهيئة األسواق المالية

أصدره صاحب السمو 

تعزيز البيئة االبتكارية
شهد مؤتمر االبتكار من أجل االستدامة.. رئيس الوزراء: 

خطوة حيوية 
انسجاما مع رؤية 

قطر الوطنية 
»2030«

منصة لمناقشة 
الحاجة للتجديد 

في ضوء 
التغيرات المناخية 

شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل 

والتقدم  لالبتكار  الدولي  المؤتمر  أمس،  صباح 

نسخته  في  االستدامة،  أجل  من  التكنولوجي 

األولى، وذلك في قاعة دخان بجامعة الدوحة للعلوم 

والتكنولوجيا. 

وثائقيا  فيديو  معاليه  شاهد  المؤتمر،  وخالل 

مجريات  وأهم  قطر،  في  واالستدامة  االبتكار  حول 

في  يسهم  الذي  التكنولوجي،  والتطور  التقدم 

كما  والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 

العربي  الشباب  بمسابقة  الفائزين  معاليه  كرم 

الخاصة بالمؤتمر. 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  قام  كما 

بالمؤتمر،  الخاص  المعرض  بافتتاح  الداخلية 

العالمية  التقنيات  أحدث  عرض  إلى  يهدف  الذي 

المستخدمة في مجال الهندسة والتكنولوجيا التي 

تقدمها الشركات والمؤسسات المشاركة.

الوزراء  السعادة  أصحاب  من  عدد  المؤتمر  حضر 

وكبار المسؤولين من الوزارات والهيئات المشاركة 

بالدولة، وممثلي الشركات المحلية واإلقليمية.

وقال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل 

»تويتر«:  على  الرسمي  حسابه  عبر  تغريدة  في 

والتقدم  لالبتكار  الدولي  المؤتمر  بإطالق  »سعداء 

التكنولوجي من أجل االستدامة، في خطوة حيوية 

مع  انسجاما  قطر،  في  االبتكارية  البيئة  لتعزيز 

سنوية  منصة  المؤتمر  ويمثل   .2030 قطر  رؤية 

ضوء  في  للتجديد  الدائمة  الحاجة  لمناقشة 

مع  العالمية..  والتطورات  المناخية  التغيرات 

تمنياتنا للمؤتمر بالنجاح«. 

د. الحمادي: قطر أضحت 
عنوانا للتعاون الدولي

رفع علم »األمم« بمركز المؤتمرات

دورها مميز لخدمة البلدان األقل نموا
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صاحب  حضرة  أصدر  قنا-  الدوحة- 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

أمس،  المفدى،  البالد  أمير  ثاني، 

 2023 لسنة   )19( رقم  األميري  القرار 

آل  علي  أحمد  طامي  السيد  بتعيين 

تنفيذيا  رئيسا  البنعلي،  بوطامي 

لهيئة قطر لألسواق المالية.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من 

تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة 

الرسمية.

 كتب         محمد الجعبري وقنا 

بدء التقديم للقبول

تطعيم طالب المدارس

المشروط والمبكر بجامعة قطر 

حملة لـ »الرعاية األولية«

مشروع لتوعية األجيال

 تكشف عنها بمعرض 
آي تي بي برلين 

أعلنت الوكالة الوطنية لألمن 

السيبراني، بالتعاون مع وزارة 

التربية والتعليم والتعليم العالي، 

عن موعد حفل إطالق »مناهج األمن 

ة«، والذي 
َّ

عليمي السيبراني التَّ

سيقام يوم 6 مارس الجاري.

ويهدف مشروع »مناهج األمن 

ة« لتحقيق 
َّ

عليمي السيبراني التَّ

جملة أهداف؛ من أهمها تعريف 

المجتمع عموًما، واألطفال 

واليافعين خصوًصا، بمفهوم 

المواطنة الرقمية، التي تتمثل 

في االستخدام المسؤول واألخالقي 

واآلمن لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، إلى جانب توعية 

المجتمع بمخاطر شبكة 

اإلنترنت؛ وتدريب مختلف 

شرائحه، وتأهيلهم لإللمام بأسس 

حماية البيانات الشخصية، 

إضافة إلى رفع مستوى الوعي 

بالمفاهيم العامة المرتبطة باألمن 

السيبراني والسالمة الرقمية، 

وتهيئة جيل مستقبلي من 

الشباب القادر على التعامل بكفاءة 

وأمان مع األدوات التكنولوجية.

 إطالق مناهج 
األمن السيبراني 

وجهات 
جديدة

لـ »القطرية«

نظمت جامعة قطر حفل تكريم 

للفائزين بجائزة الشيخ فيصل 

بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي 

بفئاتها الخمس، والتي تهدف إلى 

التشجيع على المشاركة وبيان 

مدى وعي الباحث العربي بالدور 

الريادي للبحث التربوي.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن 

قاسم آل ثاني، رئيس مجلس أمناء 

الجائزة: إن مؤسسة الفيصل بال 

حدود تؤمن بأن التعليم يجب أن 

يكون ملهما لألجيال، وهو ما دعا إلطالق 

جائزة البحث التربوي واختيار لجنة 

محكمة وفق معايير تضمن جودة 

األبحاث المقدمة والفائزة، منوها 

بأن أعداد الباحثين المشاركين في 

تزايد مستمر، مما يؤدي إلى جودة 

األبحاث المقدمة لنيل الجائزة.. 

ونوه سعادته بأن الجائزة تتم 

بالتعاون مع الكوادر المتميزة في 

كلية التربية بجامعة قطر.

قطر  بجامعة  القبول  إدارة  أعلنت 

اإللكتروني  التقديم  باب  فتح  عن 

للفصل  والمبكر  المشروط  للقبول 

الفترة  في   ،2023 خريف  الدراسي 

لجميع   ،2023 مارس   15  -  5 من 

وأبناء  القطريين  من  المتقدمين 

القطرية  الوثيقة  وحملة  القطريات 

المحققين  القطريين  وزوجات 

للطلبة  سواء  المطلوبة،  للنتائج 

أو  الدراسة  مقاعد  على  مازالوا  الذين 

سابقًا..   العامة  الثانوية  أنهوا  الذين 

نظام  في  المقبولون  الطلبة  وُيمنح 

وفق  والمبكر،  المشروط  القبول 

شروط ومعايير محددة، عدة ميزات؛ 

األول،  كليتهم  خيار  على  قبولهم  منها 

والتسجيل المبكر للمقررات للفصل 

من   %  50 وتخفيض   ،2023 خريف 

المستوى  تحديد  اختبارات  رسوم 

البرنامج  تتطلب  التي  للكليات 

التأسيسي. 

الصحية  الرعاية  مؤسسة  نفذت 

األولية، ممثلًة بإدارة برنامج وخدمات 

وبالتعاون  المدرسية،  الصحة 

ومكافحة  الصحة  حماية  إدارة  مع 

الصحة  وزارة  في  االنتقالية  األمراض 

والتعليم  التربية  ووزارة  العامة، 

الوطنية  الحملة  العالي،  والتعليم 

وطالبات  طالب  لتطعيم  السنوية 

العاشر بالمدارس الحكومية  الصف 

والدفتريا  التيتانوس  أمراض  ضد 

والسعال الديكي، واستهدفت الحملة 

10 آالف طالب  هذا العام ما يزيد على 

مدرسة   76 على  موزعين  وطالبة، 

حكومية.

  كتب           محمد أبوحجر

تكريم الفائزين بجائزة الشيخ فيصل
البحث التربوي 

 برامــج للوقــايـــة من الســكــري
»الصحة« تنظم ندوة قطر الثانية 

أمس،  العامة،  الصحة  وزارة  نظمت 

الوطني  قطر  معهد  مع  بالتعاون 

األيض  وأمراض  والسمنة  للسكري 

الثانية  ومؤسسة حمد الطبية، الندوة 

فندق  في  والسمنة،  السكري  لبحوث 

الندوة  وعقدت  الشيراتون.  ومنتجع 

السنوي  قطر  مؤتمر  مع  بالتزامن 

وأمراض  الصماء  والغدد  للسكري 

السابع. األيض 

من  العديد  الندوة  وناقشت 

اإلكلينيكية  البحثية  الموضوعات 

باحثون  فيها  وتحدث  األهمية،  ذات 

ودوليون،  محليون  بحوث  ورؤساء 

500 مشارك. بحضور أكثر من 

الندوة  خالل  االفتتاحية  كلمته  وفي 

حمد  بن  محمد  الدكتور  الشيخ  قال 

العامة  الصحة  إدارة  مدير  ثاني،  آل 

الوزارة  »إن  العامة:  الصحة  وزارة  في 

صحة  تحسين  على  بالعمل  ملتزمة 

تحديد  على  والعمل  القادمة،  األجيال 

أفضل برامج الوقاية من مرض السكري 

وعالجه«. وأشار إلى الربط بين السمنة 

األسباب  أن  حين  ففي  والسكري، 

غير  تزال  ال  السكري  لمرض  الدقيقة 

مفهومة تماما، يعتقد أن السمنة تشكل 

بمرض  اإلصابة  خطر  من   %  70  -  60
السكري من النوع الثاني. 
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استعراض عالقات التعاون وسبل تعزيزها

د. العطية يلتقي رئيس 
األركان الجوية الباكستانية

الدكتور  سعادة  التقى  قنا-  الدوحة- 

رئيس  نائب  العطية  محمد  بن  خالد 

لشؤون  الدولة  ووزير  الوزراء  مجلس 

ظهير  )جوي(  المشير  سعادة  الدفاع، 

األركان  رئيس  سيدهو  بابر  أحمد 

المرافق  والوفد  الباكستانية،  الجوية 

له، الذي يزور البالد حاليا.

المواضيع  مناقشة  اللقاء  خالل  جرى 

واستعراض  المشترك،  االهتمام  ذات 

وسبل  الجانبين  بين  التعاون  عالقات 

تعزيزها وتطويرها.

الركن  اللواء  سعادة  اللقاء  حضر   

المناعي قائد  )طيار( جاسم بن محمد 

القوات الجوية األميرية.

انتخاب السبيعي نائبا لرئيس 
برلمان البحر األبيض المتوسط

الجمعية  انتخبت  قنا-  الرباط- 

األبيض  البحر  لبرلمان  العامة 

عبدالله  السيد  سعادة  المتوسط، 

مجلس  عضو  السبيعي  ناصر  بن 

رئيس  نائب  منصب  لتولي  الشورى، 

المتوسط،  األبيض  البحر  برلمان 

للفترة  البرلمان  مكتب  بهيئة  عضوا 

.2024-2023
 جاء ذلك خالل أعمال اليوم الثاني من 

الدورة الـ17 للجمعية العامة للبرلمان، 

العاصمة  في  أمس  اختتمت  التي 

المغربية الرباط.

 كما تم انتخاب سعادة السيد النعم 

المستشارين  مجلس  رئيس  ميارة 

البحر  لبرلمان  رئيًسا  المغربي، 

خلفًا  ذاتها،  للفترة  المتوسط  األبيض 

للبرتغالي بيدرو روك، فيما تم اختيار 

علياء  الدكتورة  سعادة  من  كل 

األعيان  مجلس  عضو  بوران  حاتوغ 

قاسم  بالل  السيد  وسعادة  األردني، 

عضو المجلس الوطني الفلسطيني، 

مجموعة  أن  يذكر  للرئيس.   نائبين 

تتولى  التي  المتوسط  جنوب  دول 

للبرلمان،  المقبلة  الدورة  رئاسة 

رشحت في اجتماع سابق لها ممثلين 

وقد  المناصب،  تلك  لشغل  عنها 

قبل  من  لتوليها  اليوم  اختيارهم  تم 

الجمعية العامة للبرلمان.

{  عبدالله بن ناصر السبيعي

إلنشاء بيت األمم المتحدة في دولة قطر

توقيع اتفاقية ترتيب إداري 

سعادة  قطر  دولة  جانب  من  االتفاقية  وقعت 

الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب 

األمم  ومن  المتحدة،  األمم  لدى  قطر  لدولة  الدائم 

والمكاتب  العامة  األمانة  عن  ممثلون  المتحدة 

واألجهزة الفرعية.

مع  قطر  دولة  شراكة  تعزيز  في  المقر  ويساهم     

المتخصصة  والوكاالت  المتحدة  األمم  منظمة 

المتعدد  الدولي  الصعيد  األخرى على  والمنظمات 

مع  قطر  دولة  تعاون  على  يركز  كما  األطراف، 

المكاتب  من  المزيد  استقطاب  ويسهل  المنظمة، 

في المستقبل.

المتحدة  األمم  بيت  الفتتاح  قطر  دولة  وتستعد 

مؤتمر  أعمال  هامش  على  الدوحة،  العاصمة  في 

بذلك  لتتوج  نموا،  األقل  للبلدان  المتحدة  األمم 

الديناميكية  والعالقات  الشراكة  من  قرن  نصف 

مع منظمة األمم المتحدة، والتي تخللها الكثير من 

المحطات والعمل المشترك لبناء السالم والتنمية 

ومواجهة التحديات العالمية.

ويمثل هذا المقر األممي في قلب الدوحة تجسيدا 

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  لتوجيهات  حيا 

ورؤية  الُمفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

العمل  ركائز  تعزيز  ألهمية  الرشيدة  القيادة 

التحديات  لمواجهة  األطراف  متعدد  الجماعي 

وعلى  للحدود  العابرة  والمتنوعة  الجسيمة 

الدوليين،  والسلم  لألمن  المهددة  المخاطر  رأسها 

وبناء  المستدامة،  والتنمية  البيئية،  والقضايا 

الدور  إطار  في  وذلك  ومرونة،  مساواة  أكثر  عالم 

المحوري لألمم المتحدة.

مع  المتحدة  األمم  بيت  افتتاح  تزامن  ويضفي 

مؤتمر األمم المتحدة الخامس للبلدان األقل نموا، 

9 من مارس الجاري، أبعادا  5 إلى  خالل الفترة من 

رأسها  على  الجانبين،  بين  العالقة  على  جديدة 

أسس  لتعزيز  والتعاون  الشراكة  بهذه  االلتزام 

يستجيب  بما  األطراف  متعدد  الجماعي  العمل 

مكانة  ويرسخ  العالم،  شعوب  وآمال  لتطلعات 

أصبحت  أن  بعد  الدولي  الصعيد  على  الدوحة 

الدولية  والمبادرات  للبرامج  ومنطلقا  أمميا  مركزا 

المعنية بالتنمية والسالم.

ويضم بيت األمم المتحدة مكاتب لمنظمات أممية 

للطفولة  المتحدة  األمم  صندوق  تشمل  مهمة 

لشؤون  المتحدة  األمم  ومفوضية  )اليونيسف(، 

والمركز  للهجرة،  الدولية  والمنظمة  الالجئين، 

اإلقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة 

والتواصل  التحليل  ومركز  السيبرانية،  الجريمة 

العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  لمكتب  التابع 

األمم  ومكتب  المسلح،  والنزاع  باألطفال  المعنية 

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ومكتب األمم 

المتحدة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والمركز 

الدولي بالدوحة المعني بتطبيق الرؤى السلوكية 

والمكتب  اإلرهاب،  العنيف ومكافحة  التطرف  على 

ومكافحة  منع  في  البرلمانية  بالمشاركة  المعني 

لمكافحة  اإلقليمي  المتحدة  األمم  ومركز  اإلرهاب، 

الجريمة السيبرانية.

للمنظمة  انضمامها  منذ  قطر  دولة  شكلت  وقد 

للمنظمة  الداعمين  أكبر  من  واحدة  الدولية 

مساهمات  تقديم  اآلن  حتى  وتواصل  لدولية، 

لها،  التابعة  والكيانات  الهيئات  من  للعديد  مالية 

في  المحطات  أهم  من  واحدا   2018 العام  وكان 

حيث  الجانبين  بين  والشراكة  التعاون  مسيرة 

فعاليات  هامش  على  اتفاقيات  عدة  توقيع  شهد 

األمم  أبرز ثمراته »بيت  الدوحة، وكان من  منتدى 

المتحدة«.

دعمًا  قطر  دولة  تقديم  االتفاقيات  وتضمنت 

 500 بمبلغ  المتحدة  األمم  منظمات  لتمويل 

جديدة  مكاتب  أربعة  وإنشاء  أميركي  دوالر  مليون 

تعهدًا  تضمنت  كما  الدوحة،  في  المتحدة  لألمم 

األمم  لبرنامج  سنوي  دعم  بتقديم  قطر  دولة  من 

المتحدة  األمم  وصندوق  اإلنمائي  المتحدة 

المتحدة  األمم  ووكالة  )اليونيسف(  للطفولة 

في  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  إلغاثة 

لألمم  السامية  والمفوضية  )األونروا(  األدنى  الشرق 

المتحدة لشؤون الالجئين.

2021 توقيع دولة قطر واألمم المتحدة  العام  وشهد 

تابعين  جديدين  مكتبين  الفتتاح  اتفاقيتين 

لبرنامج  تابع  مكتب  هما  الدوحة،  في  للمنظمة 

األمم المتحدة اإلنمائي لدعم جهود وسبل تحقيق 

األمم  ومكتب  عالميًا،  المستدامة  التنمية  أهداف 

الذي  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة 

سيتولى مهمة األمم المتحدة المتمثلة في تنسيق 

العمليات اإلنسانية العالمية من خالل الشراكات 

مع الجهات الوطنية والدولية.

كما شهد العام ذاته، تدشين مكتب األمم المتحدة 

اإلرهاب  منع  في  البرلمانية  بالمشاركة  المعني 

في  نوعه  من  األول  المكتب،  هذا  ويعد  ومكافحته، 

دول  برلمانات  كافة  مساعدة  إلى  ويهدف  العالم، 

لدعم  الرامية  وأنشطته  برامجه  خالل  من  العالم 

جهود المجتمع الدولي في منع اإلرهاب ومكافحته.

ودعت دولة قطر في أكثر من مناسبة إلى ضرورة 

تعزيز التعاون والشراكة مع منظمة األمم المتحدة 

والدبلوماسّية  السياسّية  المجاالت  كافة  وفي 

وتغير  البيئية  والقضايا  والتنموّية  واإلنسانّية 

قطاعات  من  وغيرها  والتعليم  والصحة  المناخ 

المتحدة  األمم  بيت  ليأتي  الحيوية،  التعاون 

الشراكة  لهذه  ومعززا  التوجه  لهذا  مجسدا 

االستراتيجية بما يخدم شعوب المنطقة والعالم 

عبر  االستراتيجية  الشراكة  هذه  ُمقبلة.  لعقود 

المريخي  سعد  بن  سلطان  السيد  سعادة  عنها 

خالل  كلمته  في  الخارجية،  للشؤون  الدولة  وزير 

واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  منتدى  أعمال 

المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2022، بمقر 

الماضي  إبريل  خالل  نيويورك  في  المتحدة  األمم 

بشكل  العمل  على  قطر  دولة  حرص  أكد  حين 

ومن  الدولي،  المستوى  على  الشركاء  مع  وثيق 

المتحدة..  لألمم  التابعة  والكيانات  الهيئات  بينها 

أساسيًا  شريكًا  ُتَعدُّ  الدوحة  إن  القول  ليضيف 

الثنائية  االتفاقيات  خالل  من  الدعم  تقديم  في 

التنموية  المشاريع  وتنفيذ  األطراف،  والمتعددة 

للتحديات  االستجابة  في  إيجابي  أثر  لها  والتي 

وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.

أحمد  علياء  الشيخة  سعادة  مع  سابق  حوار  وفي 

بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى 

األمم المتحدة نشرته مجلة الدبلوماسي الصادرة 

الخارجية،  بوزارة  الدبلوماسي  المعهد  عن 

قطر  لدولة  والنشط  الفاعل  الحضور  إلى  أشارت 

األمم  مع  شراكتها  إطار  في  الدولي  الصعيد  على 

للدوحة  المتحدة  األمم  اختيار  إن  قائلة  المتحدة، 

رسالة  يحمل  ومنظماتها  ألجهزتها  مكاتب  لفتح 

وموثوق  فاعل  شريك  بأنها  والداللة  األهمية  بالغة 

به لألمم المتحدة في مواجهة التحديات وآثارها في 

المنطقة، وأن االستقرار والرخاء ومساحة الحريات 

بحرية  العمل  المنظمات  لتلك  يتيح  الدولة  في 

واستقاللية، وبما يتماشى مع المعايير المعتمدة 

في األمم المتحدة.

وتؤكد دولة قطر، وهي تفتتح بيت األمم المتحدة، 

الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر  وتستضيف 

الشراكة  بأن  نموا،  األقل  بالبلدان  المعني 

وأن  خاصة  الراهن،  الوقت  في  ملح  أمر  العالمية 

العديد من دول العالم، ال سيما البلدان األقل نموا، 

التنمية  الزمن لتحقيق أهداف  تخوض سباقًا مع 

االجتماعية  الصعد  مختلف  على  المستدامة 

واالقتصادية والبيئية بحلول عام 2030، األمر الذي 

عدم  تضمن  جديدة  عالمية  شراكٍة  خلق  يحتم 

»ترك أحد خلف الركب« كما تعبر األمم المتحدة 

»فرصًة  األممي  المؤتمر  هذا  ويمثل  الدوام.  على 

لتسريع  سنوات  عشر  كل  واحدة  مرة  إال  ُتتاح  ال 

حاجة  األكثر  المناطق  في  المستدامة  التنمية 

اإلمكانات  من  واالستفادة  الدولية،  المساعدة  إلى 

الكاملة ألقل البلدان نموًا على نحو يساعدها على 

الدوحة  تصبح  هنا  ومن  االزدهار«،  نحو  التقدم 

نحو  العمل  وتيرة  وتسريع  لالنطالق  مهمة  محطة 

تحقيق أهداف 2030.

وقد تجلى ذلك في البيان الذي ألقاه السيد شاهين 

بوزارة  الدولي  التعاون  إدارة  مدير  الكعبي  علي 

الخارجية في فبراير هذا العام أمام اجتماع منتدى 

التابع  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  شراكة 

لألمم المتحدة، الذي ُعقَد في نيويورك، حيث أكد 

مع  شراكِتها  تعزيِز  على  قطر  دولة  حرص  مجددا 

األمم المتحدة للنهوض بُخطة التنمية المستدامة 

لعام 2030، والتصدي للتحديات الراهنة.

يضفي أبعادا جديدة على العالقة بيـن قطـر والمنـظمة

يضم مكاتب 
لمنظمات 

أممية مهمة 

رئيس الوزراء يجتمع مع تروفوادا

قطر وجمهورية ساو تومي 
وبرينسيبي تطوران العالقات

الشيخ  معالي  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني، 

الداخلية، صباح أمس، مع دولة السيد 

وزراء  رئيس  تروفوادا،  إيمري  باتريس 

وبرينسيبي  تومي  ساو  جمهورية 

وذلك  له،  المرافق  والوفد  الديمقراطية 

بمناسبة زيارتهم للبالد.

استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

وسبل  البلدين،  بين  التعاون  عالقات 

مختلف  في  وتطويرها  تعزيزها 

المجاالت، إضافة إلى مناقشة عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المتبادل.

الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  وأقام 

تكريما  غداء  مأدبة  الداخلية  ووزير 

ساو  جمهورية  وزراء  رئيس  لدولة 

تومي وبرينسيبي الديمقراطية والوفد 

المرافق.

مناقشة عدد من الموضوعات 
ذات االهتمام المتبادل

عت دولة قطر ممثلًة بوزارة الخارجية، واألمم المتحدة  الدوحة- قنا- وقَّ
ممثلًة باألمانة العامة وأجهزتها الفرعية، أمس بالدوحة، اتفاقية ترتيب 
إداري إلنشاء بيت األمم المتحدة في دولة قطر، الذي من شأنه أن ينظم 

المسائل اإلدارية لبيت األمم المتحدة ليتسنى للمكاتب األممية بدء 
أعمالها في المقر.

المريخي يجتمع مع سيفانا ومولينا

قطر تستعرض العالقات مع كمبوديا وفنزويال
سلطان  السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  باكو- 

للشؤون  الدولة  وزير  المريخي  سعد  بن 

سوك  السيد  سعادة  مع  أمس،  الخارجية، 

سيفانا مستشار الحكومة في مملكة كمبوديا، 

مستوى  على  االجتماع  هامش  على  وذلك 

عدم  لحركة  التابع  االتصال  لفريق  القمة 

االنحياز للتصدي لجائحة كوفيد - 19 بشأن 

الجائحة،  بعد  ما  فترة  في  العالمي  التعافي 

خالل  جرى  باكو.   أذربيجان  عاصمة  في 

الثنائي  التعاون  عالقات  استعراض  االجتماع، 

الدولة  وزير  سعادة  اجتمع  كما  البلدين.  بين 

السيد  سعادة  مع  أمس،  الخارجية،  للشؤون 

روبن داريو مولينا نائب وزير خارجية جمهورية 

فنزويال البوليفارية للشؤون المتعددة األطراف، 

وذلك على هامش االجتماع على مستوى القمة 

االنحياز  عدم  لحركة  التابع  االتصال  لفريق 

للتصدي لجائحة كوفيد - 19 بشأن التعافي 

العالمي في فترة ما بعد الجائحة في عاصمة 

أذربيجان باكو.

عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

التعاون الثنائي بين البلدين.
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بنسخته األولى في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا

رئيس الوزراء يشهد مؤتمر 
االبتكار من أجل االستدامة

خالد  الشيخ  معالي  شهد  وقنا-  الجعبري  محمد  كتب- 

بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 

لالبتكار  الدولي  المؤتمر  أمس،  صباح  الداخلية،  ووزير 

نسخته  في  االستدامة،  أجل  من  التكنولوجي  والتقدم 

للعلوم  الدوحة  بجامعة  دخان  قاعة  في  وذلك  األولى، 

والتكنولوجيا. 

وخالل المؤتمر، شاهد معاليه فيديو وثائقيا حول االبتكار 

والتطور  التقدم  مجريات  وأهم  قطر،  في  واالستدامة 

االقتصادية  التنمية  في  يسهم  الذي  التكنولوجي، 

الفائزين  معاليه  كرم  كما  والبيئية،  واالجتماعية 

بمسابقة الشباب العربي الخاصة بالمؤتمر. 

الداخلية  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  قام  كما 

إلى  يهدف  الذي  بالمؤتمر،  الخاص  المعرض  بافتتاح 

في  المستخدمة  العالمية  التقنيات  أحدث  عرض 

الشركات  تقدمها  التي  والتكنولوجيا  الهندسة  مجال 

والمؤسسات المشاركة.

وكبار  الوزراء  السعادة  أصحاب  من  عدد  المؤتمر  حضر 

بالدولة،  المشاركة  والهيئات  الوزارات  من  المسؤولين 

وممثلي الشركات المحلية واإلقليمية.

آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  وقال 

الداخلية، في تغريدة  الوزراء ووزير  ثاني رئيس مجلس 

بإطالق  »سعداء  »تويتر«  على  الرسمي  حسابه  عبر 

أجل  من  التكنولوجي  والتقدم  لالبتكار  الدولي  المؤتمر 

االستدامة في خطوة حيوية لتعزيز البيئة االبتكارية في 

قطر انسجاما مع رؤية قطر 2030. ويمثل المؤتمر منصة 

ضوء  في  للتجديد  الدائمة  الحاجة  لمناقشة  سنوية 

تمنياتنا  مع  العالمية..  والتطورات  المناخية  التغيرات 

للمؤتمر بالنجاح«.

معاليه كرم الفائزين بمسابقة 
الشباب العربي الخاصة بالمؤتمر



متابعات السنة )28( - الجمعة 11 من شعبان  1444هـ الموافق 3 مارس 2023م العدد )10042(4

.. ويجتمع مع وزير التكوين الجزائري

وزير العمل يلتقي رئيسي 
مجلسي الشعب واألمة بالجزائر

بن  علي  الدكتور  سعادة  التقى 

أمس،  العمل،  وزير  المري،  صميخ 

مرابي،  ياسين  السيد  سعادة  مع 

المهنيين  والتعليم  التكوين  وزير 

الشقيقة،  الجزائرية  بالجمهورية 

سعادته  زيارته  خالل  وذلك 

للجزائر.

العالقات  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 

مجاالت  في  البلدين  بين  الثنائية 

المهني،  والتعليم  والتدريب  العمل 

في  بينهما  التعاون  أوجه  وتعزيز 

المجاالت ذات االهتمام المشترك.

بن  علي  الدكتور  سعادة  التقى 

العمل،  وزير  المري،  صميخ 

سعادة  من  كل  مع  أمس، 

رئيس  بوغالي،  إبراهيم  السيد 

الوطني،  الشعبي  المجلس 

قوجيل،  صالح  السيد  وسعادة 

رئيس مجلس األمة، بالجمهورية 

على  كل  الشقيقة،  الجزائرية 

حده.

اللقاء  خالل  الجانبان  واستعرض 

الجزائرية  بالعاصمة  جرى  الذي 

بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

الموضوعات  في  السيما  البلدين 

ذات الصلة بالعمل، وسبل دعمها 

عدد  إلى  باإلضافة  وتطويرها، 

االهتمام  ذات  الموضوعات  من 

المشترك.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين
مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية:

»بيت األمم المتحدة« مبادرة وطنية

الحمادي يتسلم أوراق اعتماد
سفراء تشاد وأيرلندا وسلوفينيا

تواصل  قطر  دولة  أن  إلى  الفتا   

المالية للعديد  تقديم المساهمات 

من الهيئات والكيانات التابعة لألمم 

مشاريعها  دعم  بهدف  المتحدة، 

والمساعدات  التنمية  مجاالت  في 

اإلنسانية والثقافية وغيرها.

 وأكد مدير إدارة المنظمات الدولية 

في تصريح لوكالة األنباء القطرية 

» قنا« ، أن وجود بيت األمم المتحدة 

في  األول  يعد  -الذي  قطر  دولة  في 

على  الضوء  سيسلط  المنطقة- 

تعاون دولة قطر مع األمم المتحدة، 

تحقيق  نحو  الدائمة  وجهودها 

الدولة  بين  المشتركة  األهداف 

للمنظمة  المتخصصة  والوكاالت 

األممية.

األمم  بيت  أن  المنصوري  وذكر   

مبادرة  مشروع  هو  المتحدة 

ألهداف  تحقيقا  أنشئ  وطنية 

الناحيتين  من  استراتيجية 

عنه  وأعلن  والسياسية،  الفنية 

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

العامة  الجمعية  أمام  المفدى، 

لألمم المتحدة. 

المشروع  بأهمية  سعادته  ونوه   

دولة  جهود  تعزيز  شأنه  من  الذي 

متعدد  الدولي  الصعيد  على  قطر 

لمنظمة  موثوق  وكشريك  األطراف 

بيت  أن  إلى  وأشار  المتحدة،  األمم 

األمم المتحدة يضم 12 مكتبا أمميا 

اتفاقيات  على  معها  التوقيع  تم 

خالل السنوات الماضية، من بينها 

مكاتب إقليمية تغطي دول المنطقة 

المتحدة  األمم  منظمة  كمكتب 

ومركز  والثقافة،  والعلوم  للتربية 

والتوثيق  للتدريب  المتحدة  األمم 

في مجاالت حقوق اإلنسان لجنوب 

العربية،  والمنطقة  آسيا  غرب 

للتوقيع  جار  التنسيق  أن  مضيفا 

على اتفاقيات أخرى لمكاتب أممية 

وضمها إلى بيت األمم المتحدة.

هذه  برامج  انعكاس  وحول   

المنطقة  على  ومبادراتها  المكاتب 

عام،  بشكل  والعالم  تحديدا 

بوزارة  المنظمات  إدارة  أوضح مدير 

تعمل  المكاتب  هذه  أن  الخارجية، 

من  وتسهم  المجاالت  مختلف  في 

في  ومبادراتها  مشاريعها  خالل 

قدرات  وتعزيز  وتطوير  تمكين 

خالل  من  المنطقة  في  األشخاص 

والمشاريع  التدريبية  الفرص 

تقديم  إلى  باإلضافة  والندوات، 

الفنية  والمساعدات  الخبرات 

والتقنية لدول المنطقة في مجاالت 

اختصاصاتها.

سعادة  تسلم  -قنا-  الدوحة 

الدكتور أحمد بن حسن الحمادي 

الخارجية،  لوزارة  العام  األمين 

اعتماد  أوراق  من  نسخة  أمس، 

إدريس  دوسة  السيد  سعادة 

تشاد،  جمهورية  سفير  إتنو  ديبي 

ميلتون  أليسون  السيدة  وسعادة 

وسعادة  أيرلندا،  جمهورية  سفيرة 

سفيرة  المنصور  نتاليا  السيدة 

الدولة،  لدى  سلوفينيا  جمهورية 

كل على حدة.

لوزارة  العام  األمين  سعادة  وتمنى 

الجدد  للسفراء  الخارجية، 

مهامهم،  أداء  في  والنجاح  التوفيق 

الدعم  كل  تقديم  لهم  مؤكدا 

بين  الثنائية  بالعالقات  لالرتقاء 

وأيرلندا  تشاد  من  وكل  قطر،  دولة 

في  أوثق  تعاون  إلى  وسلوفينيا 

المجاالت. مختلف 

$ الدوحة

افتتاحه بالدوحة 
يؤكد التزام 
قطر بدعم 

جهود تعزيز 
األمن والسلم 

الدوليين
{ علي بن خلفان المنصوري

الدوحة -قنا- قال سعادة السيد علي بن خلفان 
المنصوري مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة 

الخارجية، إن افتتاح »بيت األمم المتحدة« بالدوحة 
على هامش النسخة الخامسة من مؤتمر األمم 

المتحدة المعني بأقل البلدان نموا في الفترة من 
5 - 9 مارس القادم، يؤكد التزام دولة قطر تجاه األمم 

المتحدة ودعمها لجهود المنظمات الدولية في 
الحفاظ على األمن والسلم الدوليين وتعزيز حقوق 

اإلنسان وترسيخها.

هدفنا حماية األرواح والممتلكات
العالمي  باليوم  االحتفال  بمناسبة 

األول  يصادف  الذي  المدني  للدفاع 

قال  عام  كل  من  مارس  شهر  من 

اللواء حمد عثمان الدهيمي مدير عام 

الدفاع المدني: تحتفل اإلدارة العامة 

للدفاع المدني باليوم العالمي للدفاع 

شهر  من  األول  في  عام  كل  المدني 

مارس باعتبارها عضوًا في المنظمة 

الدولية للحماية المدنية والتي تولي 

أهمية كبرى لسالمة اإلنسان وأمنه، 

والعمل  ومجتمعه،  محيطه  ونماء 

أمنه  يهدّد  أن  يمكن  ما  درء  على 

وسالمته، وذلك ما نراه جليًا من خالل 

تكنولوجيا  »دور  العام  هذا  شعار 

المخاطر«،  تقييم  في  المعلومات 

للدفاع  العامة  اإلدارة  وتسعى 

معاني  أسمى  إلى  للوصول  المدني 

ما  خالل  من  وأهدافه،  الشعار  هذا 

تمتلكه من آليات وتقنيات معلوماتية 

وإمكانيات بشرية ومادية، لتنعكس 

كّل  على  يكون  ما  كأفضل  جهودنا 

من األسر واألفراد ونسهم في الحفاظ 

على المجتمع، وتنشئة أجيال قادمة 

المخاطر  بكل  كافيًا  وعيًا  تحمل 

تفاديها  كيفية  وتعلم  به  المحيطة 

معها  والتعامل  منها  الوقاية  وطرق 

حال حدوثها.

الرغم  على  الدهيمي:  اللواء  وأضاف 

المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  أن  من 

األعضاء  الدول  باقي  مع  تحتفل 

للحماية  الدولية  المنظمة  في 

للدفاع  العالمي  باليوم  المدنية 

نعمل  فإننا  عام،  كل  في  المدني 

على  واألعوام  األيام  كل  امتداد  على 

شعارات  من  يصدر  ما  كل  تطبيق 

المدنية  الحماية  توجهات  تخدم 

ونسعى  والمجتمع،  االفراد  وسالمة 

بالكفاءة  نبلغ  أن  إلى  دومًا  جاهدين 

من  الحوادث  ونتجنب  أقصاها، 

وزارة  استراتيجية  تطبيق  خالل 

تتمحور  التي  وأهدافها  الداخلية 

األرواح  حماية  حول  أساسًا 

يتاح  ما  خالل  من  والممتلكات، 

للتقنيات  وتطويع  معلومات  من 

ومثالي  واضح  تقييم  أجل  من 

حوادث  من  يطرأ  أن  يمكن  ما  لكل 

لألفراد  األمن  درجات  أقصى  لتوفير 

سالمتهم  على  والحرص  والمجتمع، 

المخاطر. من كافة 

إلى  المدني  الدفاع  عام  مدير  وأشار 

دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم 

موارد  وتصنيف  تحديد  المخاطر 

اإلدارة  تستخدمها  التي  المعلومات 

وتحديد  العمل  أهداف  تحقيق  في 

للحد  اتخاذها  يجب  التي  اإلجراءات 

عالية،  مستويات  إلى  المخاطر  من 

من خالل ما تمتلكه اإلدارة من أنظمة 

تدعم  التي  المعلومات  تكنولوجيا 

اإلدارة لتوفير المستوى المطلوب في 

من  واإلنقاذ  الحرائق  بالغات  مواجهة 

المرتبطة  المعدات  استخدام  خالل 

في  وأيضًا  المعلومات  بتكنولوجيا 

مجال التراخيص وتقييم المخاطر. 

أن  الدهيمي  حمد  اللواء  وأكد 

من  أي  في  مجتمع  أي  وازدهار  تقدم 

األمن  غياب  في  يتحقق  ال  المجاالت 

وآثارها؛  المخاطر  وتقييم  والسالمة، 

لذلك تبقى حماية األرواح والممتلكات 

اإلدارة  به  تقوم  أن  يمكن  ما  أسمى 

اإلدارات  وباقي  المدني  للدفاع  العامة 

األخرى في وزارة الداخلية للمحافظة 

على سالمة األفراد والمجتمع، وإرساء 

نفوسهم،  في  الراحة  من  أمكن  ما 

تتوفر  حتى  بينهم،  الوعي  ونشر 

بذلك أسباب النجاح والتقّدم، ونرجو 

من الله أن تنعم دولتنا الحبيبة قطر 

يحفظنا  وأن  والسالمة،  باألمن  دائمًا 

على  من  وجميع  وجل  عّز  المولى 

هذه األرض الطيبة من شّر المخاطر 

وآثارها. { اللواء حمد عثمان الدهيمي

بمناسبة اليوم العالمي للدفاع 

المدني.. اللواء الدهيمي:

النعمة خطيبًا بجامع »اإلمام« والمريخي بـ »الشيوخ«

»صلة الرحم« عنوان الخطبة

والشؤون  األوقاف  وزارة  أعلنت 

اإلسالمية أن الداعية القطري فضيلة 

النعمة،  محمد  الله  عبد  الشيخ/ 

اليوم  الجمعة  خطيب  سيكون 

الموافق  1444هـ  شعبان   11 بتاريخ 

اإلمام محمد  2023م بجامع  3 مارس 

سيكون  بينما  الوهاب،  عبد  بن 

الشيخ/  فضيلة  القطري  الداعية 

خطيبًا  المريخي  حسن  محمد  د. 

بجامع الشيوخ، وسوف يكون محور 

حول  الجامعين  كال  في  الخطبة 

»صلة الرحم«.



مع جامعة قطر لتعزيز التعاون المشترك

معهد اللغات بالقوات المسلحة يوقع مذكرة تفاهم

بنت  حمدة  الدكتورة  سعادة  أكدت  -قنا-  الرباط 

الشورى،  مجلس  رئيس  نائب  السليطي  حسن 

القيادة  توجيهات  وفق  قطر،  دولة  سعي  أمس، 

خالل  من  العالم،  في  السالم  تعزيز  إلى  الرشيدة، 

لمواجهة  الرامية  الجهود  جميع  في  المساهمة 

في  التوتر  وتخفيف  واإلقليمية،  العالمية  التحديات 

العالقات الدولية.

ونوهت سعادتها، في مداخلة لها خالل جلسات اليوم 

الختامي ألعمال الدورة الـ 17 للجمعية العامة لبرلمان 

العاصمة  في  المنعقدة  المتوسط  األبيض  البحر 

المغربية الرباط، إلى سعي دولة قطر لتخفيف حدة 

التوتر ودعم عمليات السالم في أماكن عديدة تشهد 

صراعات وأزمات وحروبا.

وفي هذا السياق، أشارت سعادتها لجهود قطر في دعم 

والسودان،  وتشاد  أفغانستان  في  واألمن  االستقرار 

الصراعات  من  تعاني  التي  الدول،  من  وغيرها 

الدوام،  على  تطالب  قطر  دولة  أن  مؤكدة  والحروب، 

والنزاعات  الخالفات  لحل  سبيال  الحوار  يكون  بأن 

باعتباره ضرورة لتحقيق السالم واالستقرار. 

األبيض  البحر  دول  برلمانات  سعادتها  وطالبت 

تلك  انتهاج  على  حكوماتها  لحث  بالسعي  المتوسط 

والتنمية،  األمن  تحقيق  في  تسهم  التي  السياسة، 

وتدعم التعاون الدولي متعدد األطراف.

التي  التنموية  المبادرات  سعادتها  استعرضت  كما 

ضعفا  األكثر  الفئات  دعم  بهدف  قطر  دولة  تقدمها 

من  انطالقا  يأتي  ذلك  أن  مؤكدة  الصراع،  أماكن  في 

الدور الريادي الذي تقوم به دولة قطر على الساحتين 

ودعم  األمن  تعزيز  في  وجهودها  والدولية،  اإلقليمية 

التنمية.

وتم خالل الجلسة استعراض أعمال اللجنة الدائمة 

المعنية بالتعاون السياسي وقضايا األمن بالبرلمان 

وأنشطتها للمرحلة المقبلة، كما تم استعراض عدد 

من التقارير ومناقشة التوصيات الواردة فيها.

العميد جو  االتفاقية من قبل  ووقعت 

العبدالله  أحمد  عبدالله  بن  حسن 

عمر  والدكتور  اللغات،  معهد  قائد 

قطر  جامعة  رئيس  نائب  األنصاري 

للشؤون األكاديمية.

العمل  على  التفاهم  مذكرة  ونصت 

الخبرات  تبادل  مجال  في  المشترك 

والمعلومات بما يعزز التعاون العلمي 

في  المشترك  والتعاون  والبحثي، 

والندوات  المؤتمرات  تنظيم  مجال 

وتنظيم  والمحاضرات  العمل  وورش 

الكفاءات  لرفع  التدريبية  الدورات 

إلى  إضافة  للمجتمع،  القدرات  وبناء 

المستقبلي  التعاون  آفاق  استكشاف 

واالستفادة من اإلمكانيات المشتركة، 

لتنفيذ  المناسبة  اآلليات  ووضع 

البرامج المقترحة بين الطرفين. 

إيمانا  التفاهم  مذكرة  توقيع  ويأتي 

يشكله  الذي  والفعال  الحيوي  بالدور 

للقوات  التابع  اللغات  معهد  تعاون 

قطر،  جامعة  مع  القطرية  المسلحة 

هذا  وتنمية  لتعزيز  التعاقد  ليتم 

اإلمكانيات  من  لالستفادة  التعاون 

يخدم  بما  للطرفين  المشتركة 

أهدافهما.

ومن جهته قال العميد جو حسن بن 

معهد  قائد  العبدالله  أحمد  عبدالله 

تأتي بهدف  االتفاقية  إن هذه  اللغات، 

العلمي  المجال  في  الخبرات  تبادل 

لتطوير  الطرفين  بين  واألكاديمي 

تضمها  التي  والكوادر  الكفاءات 

هذه  أن  إلى  الفتا  المؤسستين، 

التعاون  من  حالة  ستشكل  االتفاقية 

المؤتمرات  تنظيم  في  المشترك 

والعمل  العمل،  وورش  والندوات 

بين  وجديدة  مشتركة  برامج  على 

أن  إلى  العبدالله  وأشار  الطرفين. 

معهد اللغات التابع للقوات المسلحة 

القطرية متمثلة بهيئة التعليم تضم 

منها  مختلفة،  لغات   8 تعليمها  في 

والتركية،  والفرنسية  اإلنجليزية 

العديد  يمتلك  المعهد  أن  موضحا 

خاصة  وكتب  المترجمة  الكتب  من 

ويتملك  العسكرية،  بالمصطلحات 

 .IELTS مركزا معتمدا لـ

عام  في  حصل  المعهد  بأن  ونوه 

تابع   IELTS مركز  أفضل  على   2022
للمجلس الثقافي البريطاني بنسبة 

93 بالمائة.
عمر  الدكتور  أعرب  جانبه،  ومن 

الجامعة  رئيس  نائب  األنصاري 

سعادته  عن  األكاديمية،  للشؤون 

معهد  مع  التفاهم  مذكرة  بتوقيع 

المسلحة  للقوات  التابع  اللغات 

القطرية على الرغم من اختالف المهام 

والتخصصات أال أن هناك عدة أهداف 

فكرة  منها  الطرفين،  بين  مشتركة 

علم،  وعلى  مثقف  واع  إنسان  إعداد 

متغيرات  مع  يتعامل  أن  يستطيع 

الحياة على مستوى عال من التعليم 

االتفاقية  هذه  أن  إلى  الفتا  والتأهيل، 

من  االستفادة  من  الطرفين  ستمكن 

تخدم  التي  المشتركة  اإلمكانيات 

المؤسستين.
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استعراض سبل تعزيز العالقات البرلمانية

الغانم يجتمع مع رئيس 
برلمان عموم إفريقيا

الدوحة -قنا- اجتمع سعادة السيد 

رئيس  الغانم  عبدالله  بن  حسن 

مجلس الشورى، أمس، مع سعادة 

رئيس  شارومبيرا  فورتشن  السيد 

برلمان عموم إفريقيا والوفد المرافق 

له، الذي يزور البالد حاليا.

وخالل االجتماع، هنأ سعادة رئيس 

قطر  دولة  إفريقيا،  عموم  برلمان 

الكبير  بالنجاح  وشعبا،  حكومة 

العالم  كأس  بطولة  استضافة  في 

FIFA قطر 2022، مؤكدا أنه حرص 
الشكر  زيارة دولة قطر لتقديم  على 

نسخة  أفضل  استضافة  على  لها 

في  مشيدا  البطولة،  تاريخ  في 

التي  الشاملة  بالنهضة  ذاته  الوقت 

إسهامات  ومثمنا  البالد،  تشهدها 

التنمية  لجهود  ودعمها  قطر 

المستدامة.

االجتماع  خالل  جرى  كما 

بين  الثنائية  العالقات  استعراض 

عموم  وبرلمان  الشورى  مجلس 

إضافة  تعزيزها،  وسبل  إفريقيا، 

القضايا  من  عدد  استعراض  إلى 

الجانبين،  تهم  التي  والموضوعات 

وسبل زيادة التنسيق حولها.

أصحاب  من  عدد  االجتماع  حضر   

مجلس  وأعضاء  مسؤولي  السعادة 

الشورى.

استعراض عالقات التعاون القطرية ــ األميركية

حول مناهضة العنف ضد المرأة

رئيس األركان يلتقي 
الفريق غرينكويتش

»الشورى« يشارك 
في اجتماع برلماني عربي

سعادة  التـقـى  قنـا-  الدوحـة- 

بن  سالم  )طيار(  الركن  الفـريــق 

رئيس  النابت  عقيل  بن  حمد 

سعادة  المسلحة،  القوات  أركان 

غرينكويتش  اليكسيس  الفريق 

الجويـــة  القــوات  قيــادة  قـائـد 

المركزية األميركية.

عدد  مناقشة  اللقاء  خالل  جرى 

االهتمام  ذات  الموضوعات  من 

عالقات  واستعراض  المشترك، 

وسبل  الجانبين،  بين  التعاون 

تعزيزها وتطويرها.

يمثل مجلس الشورى في االجتماع 

بنت  شيخة  السيدة  سعادة 

يوسف الجفيري عضو المجلس.

من  عددا  االجتماع  ويبحث 

بالمرأة  المتعلقة  الموضوعات 

الدعم  وتوفير  حمايتها  وجهود 

اإلعالن  الموضوعات  تلك  ومن  لها، 

أشكال  جميع  لمناهضة  العربي 

والفتيات،  النساء  ضد  العنف 

االنتخابات  المرأة في  وفرص نجاح 

في المنطقة العربية.

كما يناقش االجتماع استراتيجية 

للمرحلة  عمله  وخطة  االئتالف، 

استعراض  عن  فضال  المقبلة، 

ألنشطة  السنوي  التقرير  ملخص 

االئتالف للعام الماضي.

تطالب 
على الدوام 
بأن يكون 

الحوار 
سبيال لحل 
الخالفات 
والنزاعات

نائب رئيس مجلس الشورى:

قطر تسعى إلى تعزيز السالم بالعالم

عمان -قنا-يشارك مجلس الشورى في االجتماع 
السنوي الئتالف البرلمانيات من الدول العربية 

لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي بدأ في 
العاصمة األردنية عمان أمس، ويستمر يومين.

الدوحة- قنا- وقع 
معهد اللغات التابع 

للقوات المسلحة 
القطرية مذكرة تفاهم 

مع جامعة قطر، لتعزيز 
التعاون المشترك 

بينهما واالستفادة من 
اإلمكانيات المشتركة 

للطرفين بما يخدم 
المؤسستين، في 
المجال األكاديمي 

والعلمي وتبادل 
الخبرات.

د. السليطي تجتمع مع برلمانيين عربيين

الرباط -قنا- اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت 

حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، مع 

كل من السيد أحمد إبراهيم الخاليلة النائب األول 

لرئيس مجلس النواب األردني، والسيد محمد أبو 

المصري، كل على  النواب  العينين وكيل مجلس 

حدة.

اللذين عقدا على هامش  وجرى خالل االجتماعين، 

للجمعية   17 الـ  الدورة  في  سعادتها  مشاركة 

التي  المتوسط  األبيض  البحر  لبرلمان  العامة 

الرباط،  المغربية  بالعاصمة  أمس  أعمالها  تختتم 

الموضوعات  من  وعدد  التعاون،  عالقات  استعراض 

المدرجة على جدول أعمال الدورة.
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ألقل البلدان نموا.. د. الحمادي:

قطر تفخر باحتضانها مؤتمر األمم المتحدة

وأضاف سعادته، في كلمته أمس 

األمم  علم  رفع  فعالية  بمناسبة 

الوطني  قطر  بمركز  المتحدة 

أعمال  النطالق  تمهيدا  للمؤتمرات 

الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر 

المعني بأقل البلدان نموا: نرحب 

بكم في مدينة الدوحة، ونتشرف 

مراسم  في  معنا  بحضوركم 

العلم،  لرفع  الرسمي  االحتفال 

وتقدير  ترحيب  موضع  هو  والذي 

كبيرين.

تفخر  قطر  دولة  أن  إلى  وأشار 

باحتضانها المؤتمر، الذي ستبدأ 

المقبل،  األحد  يوم  رسميا  أعماله 

حدثا  يشكل  المؤتمر  أن  مبينا 

واحدة  مرة  ينعقد  مهما  تاريخيا 

وما  سنوات،  عشر  كل  فقط 

إلعطاء  فريدة  فرصة  من  يتيحه 

إلحدى  الخاص  واالهتمام  األولوية 

العالم،  في  ضعفا  الفئات  أكثر 

وهي أقل البلدان نموا.

هذا  انعقاد  أهمية  إلى  ولفت 

مدينة  في  حضوريا  المؤتمر 

التقييدات  بعد  خاصة  الدوحة، 

الصحية  األزمة  فرضتها  التي 

فيروس  لجائحة  العالمية 

كورونا كوفيد - 19 خالل العامين 

والتي تقلصت خاللها  الماضيين، 

العديد من النشاطات والمؤتمرات 

المشاركة  أن  مؤكدا  الدولية، 

نحو  على  ستتيح  الشخصية 

المهمة  المناقشات  تعزيز  أفضل 

من  المزيد  وإحراز  للمؤتمر، 

التقدم.

قطر  دولة  استضافة  أن  إلى  ونوه 

لهذا المؤتمر األممي المهم تأتي في 

الجهود  تضافر  فيه  يحظى  وقت 

نموا  البلدان  أقل  لدعم  والتكاتف 

مضى  وقت  أي  من  أكثر  بأهمية 

المتزايدة،  للتحديات  بالنظر 

واالحتياجات الخاصة التي تنفرد 

بها هذه الدول.

لوزارة  العام  األمين  سعادة  وأكد 

تسعد  قطر  دولة  أن  الخارجية 

االستراتيجية  الشراكة  بعالقة 

األمم  منظمة  مع  المتميزة 

لسنوات  تعود  والتي  المتحدة، 

مستمرة  تزال  وال  مضت  عديدة 

»وانسجاما  وقال:  هذا،  يومنا  إلى 

قطر  دولة  حرصت  النهج،  هذا  مع 

األمم  مؤتمرات  استضافة  على 

حققت  والتي  المهمة،  المتحدة 

األهداف المرجوة، منها على سبيل 

قمة  مؤتمر  الحصر  ال  المثال 

 ،2005 العام  في  الثانية  الجنوب 

لتمويل  الدولي  المتابعة  ومؤتمر 

باستعراض  المعني  التنمية 

في  مونتيري  آراء  توافق  تنفيذ 

تحالف  ومنتدى   ،2008 العام 

 ،2011 العام  في  الحضارات 

لمؤتمر  عشرة  الثالثة  والدورة 

والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم 

الثامن  والمؤتمر   ،2012 العام  في 

عشر للدول األطراف التفاقية األمم 

تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة 

المناخ في العام 2012، ومن دواعي 

في  أخرى  مرة  نلتقي  أن  سعادتنا 

مدينة  في  األممي  الحدث  هذا 

عنوانا  أضحت  التي  الدوحة، 

المتعدد  والعمل  الدولي  للتعاون 

األطراف«.

دولة  أثبتت  لقد  قائال:  وتابع 

رئيسي  كشريك  دورها  قطر 

لالستجابة  المبذولة  الجهود  في 

أقل  وأولويات  احتياجات  لتلبية 

اضطالعها  وتواصل  نموا،  البلدان 

المجاالت  مختلف  في  مميز  بدور 

التي تخدم تلك الدول.

الوقت  في  موضحا:  ومضى 

جميعا  بكم  فيه  نرحب  الذي 

لكم  ونتمنى  الدوحة،  مدينة  في 

تتكلل  ألن  نتطلع  سعيدة،  إقامة 

وأن  بالنجاح،  المؤتمر  أعمال 

تساهم  استثنائية  فرصة  يتيح 

التي  للتحديات  االستجابة  في 

ووضع  نموا،  البلدان  أقل  تواجه 

التعافي  أجل  من  هادفة  تدابير 

وبناء قدرات هذه الدول.

ممثلو  أعرب  ذاته،  السياق  وفي 

نموا  البلدان  ألقل  المتحدة  األمم 

الساحلية  غير  النامية  والبلدان 

الصغيرة  الجزرية  والدول 

هذا  نجاح  في  ثقتهم  عن  النامية، 

المبذول  للجهد  نظرا  المؤتمر 

استثماره،  تم  الذي  والوقت 

في  كلماتهم  خالل  مؤكدين، 

المتحدة  األمم  علم  رفع  فعاليات 

دولة  علم  مع  جنب  إلى  جنبا 

العمل  إلى  يتطلعون  أنهم  قطر، 

سويا مع الدولة المضيفة وآخرين 

هذا  لجعل  المقبل  األسبوع  خالل 

ولكي  ينسى،  ال  حدثا  المؤتمر 

الدول  وتطلعات  طموحات  يحقق 

األقل نموا وشعوبها.

الدوحة- قنا- قال سعادة الدكتور 
أحمد بن حسن الحمادي األمين 

العام لوزارة الخارجية: إن دولة 
قطر أضحت عنوانا للتعاون 

الدولي والعمل المتعدد 
األطراف، وأثبتت دورها كشريك 

رئيسي في الجهود المبذولة 
لالستجابة لتلبية احتياجات 
وأولويات أقل البلدان نموا، 

وتواصل اضطالعها بدور مميز 
في مختلف المجاالت التي 

تخدم تلك الدول.

الخارجية  للشؤون  الدولة  وزير  سعادة  وأعرب   

خالص  عن  االجتماع،  خالل  قطر  دولة  بيان  في 

على  أذربيجان  لجمهورية  قطر  دولة  تقدير 

الذي  االجتماع  في  للمشاركة  الكريمة  الدعوة 

ُتسعدنا المشاركة فيه.

والدور  المقدرة  الجهود  قطر  دولة  ُتثمن  وقال:   

حركة  ترؤس  في  أذربيجان  لجمهورية  الريادي 

الواجب  االهتمام  وإيالء  االنحياز،  عدم  بلدان 

لألزمة  التصدي  في  الحركة  دور  لتعزيز 

فيروس  بجائحة  المتمثلة  العالمية  الصحية 

والتي ال تزال تحتل اهتمامًا على جدول  كورونا 

األعمال العالمي. 

فيه  تزال  ال  وقٍت  في  اجتماعنا  ينعقد  وأضاف:   

كبيرة  أعباء  تضع  كورونا  فيروس  جائحة 

االستجابة  على  البلدان  من  العديد  قدرة  على 

األوجه  المتعددة  السلبية  اآلثار  من  والتعافي 

قد  التحديات  هذه  أن  إلى  مشيرًا  للجائحة.. 

أكدت على عمق الترابط والتكامل بين الدول.

تقتصر  لم  قطر  دولة  جهود  أن  سعادته  وأوضح   

لسياستها  استنادًا  الوطني  المستوى  على 

المجتمع  مع  والشراكة  بالتعاون  المعروفة 

القيام  عن  قطر  دولة  تتواَن  لم  وقال:  الدولي، 

واضطلعت  اإلنساني،  واجبها  عليها  يمليه  بما 

مواجهة  في  الدول  لدعم  متميز  إنساني  بدور 

االنحياز،  عدم  حركة  دول  سيما  وال  الجائحة، 

مت منذ بداية األزمة مساعدات طبية عاجلة  وقدَّ

إلى أكثر من 80 دولة حول العالم لمساعدتها في 

التصدي للوباء.

جهود  بذل  على  قطر  دولة  حرص  إلى  ولفت   

دؤوبة للتخفيف من تأثير الجائحة ال سيما على 

الشعوب والمجتمعات األكثر عرضًة وهشاشة، 

توسيع  للتنمية  قطر  صندوق  واصل  لقد  وقال: 

مليون   140 من  أكثر  وقدم  استجابته  نطاق 

الرعاية  أميركي لصالح مؤسسات وبرامج  دوالر 

»كوفاكس«.  مثل  األطراف  المتعددة  الصحية 

 551 2021، ساهم الصندوق بأكثر من  وفي عام 

التنموية  المشاريع  في  أميركي  دوالر  مليون 

شركائه  مع  بالتعاون  اإلنسانية  والمساعدات 

االستراتيجيين. 

 ونوه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى 

أن هذا االجتماع يتزامن تقريبًا مع انعقاد مؤتمر 

البلدان  بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم 

باستضافته  قطر  دولة  ف 
َّ

ستتشر الذي  نموًا، 

مارس   9-5 من  الفترة  خالل  الدوحة  مدينة  في 

 .2023
 وقال: »لقد أولى برنامج عمل الدوحة لصالح أقل 

الجائحة  لتأثيرات  خاصًا  اهتمامًا  نموًا  البلدان 

في  دول  أغلبها  والتي  نموًا،  البلدان  أقل  على 

برنامج  وُيشكُل  االنحياز.  عدم  بلدان  حركة 

إلحداث  تحولية  طريق  خريطة  الدوحة  عمل 

على  قادرة  مجتمعات  وبناء  المنشود  التغيير 

من  عليه  ينطوي  ما  إطار  في  خاصًة  الصمود، 

وطموحة،  هامة  والتزامات  ومبادرات  تدابير 

للتحديات  يتصدى  عمل  برنامج  أول  وسيكون 

أقل  على  كورونا  فيروس  بتداعيات  المرتبطة 

بتهيئة  قطر  دولة  التزام  مؤكدا  نموًا«،  البلدان 

هذا  عقد  إلنجاح  المتطلبات  كافة  وتوفير 

المؤتمر بحيث يكون حدثًا فاِرقًا وتحوليًا لدعم 

تطلعات أقل البلدان نموًا.

 وجدد سعادته الشكر لجمهورية أذربيجان على 

نحيي  وقال:  الهام،  االجتماع  هذا  لعقد  المبادرة 

المشاركون  عنها  ر 
َّ

عب التي  السياسية  اإلرادة 

اليوم، والتي ُتبرز أهمية التعاون الدولي لمكافحة 

أي  من  أكثر  الحاجة  على  وتؤكد  الجائحة، 

الُمتعدد  والعمل  التضامن  لتعزيز  مضى  وقت 

ُقُدمًا  للمضي  األمثل  الوسيلة  بكونهما  األطراف 

لمواجهة التحديات وإعادة البناء والتعافي. 

مواصلة  على  قطر  دولة  حرص  سعادته  وأكد   

تساهم  التي  واإلسهامات  المبادرات  تقديم 

والتحديات  األزمات  أعباء  من  التخفيف  في 

المشتركة، وأضاف: ستبقى دولة قطر ملتزمة 

التزامًا تامًا باالضطالع بدوٍر قّيم في هذا المسعى 

لمناقشاٍت  ع  ونتطلَّ والحيوي،  الهام  العالمي 

بالنجاح  االجتماع  هذا  أعمال  ل  تتكلَّ وأن  ُمثمرة 

ة.
َّ

وتحقيق األهداف المرُجو

المريخي: 
التحديات 

أكدت 
على عمق 

الترابط 
والتكامل 
بين الدول

لفريق االتصال التابع لحركة عدم االنحياز للتصدي للجائحة

قطر تشارك في اجتماع على مستوى القمة

{ د.الحمادي يلقي كلمته

باكو - قنا- شاركت دولة قطر في اجتماع على 
مستوى القمة لفريق االتصال التابع لحركة 

عدم االنحياز للتصدي لجائحة كوفيد 19 بشأن 
التعافي العالمي في فترة ما بعد الجائحة، الذي 

عقد أمس في عاصمة جمهورية أذربيجان باكو.
ل دولة قطر في االجتماع، سعادة السيد  مثَّ

سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون 
الخارجية.

في مجال األمن اإلشعاعي

»البيئة« تستعرض المشاريع الوطنية واإلقليمية

البيئة  وزارة  استعرضت  قنا-  الدوحة- 

الوطنية  مشاريعها  المناخي  والتغير 

األمن  تحقيق  إلى  تهدف  التي  واإلقليمية 

قطر  دولة  جهود  وكذلك  والنووي،  اإلشعاعي 

للعلوم  السلمية  االستخدامات  دعم  في 

جهات  مع  بالتعاون  النووية  والتكنولوجيا 

الزراعة  مجاالت  في  المختلفة،  الدولة 

والطوارئ اإلشعاعية وسالمة األغذية.

عبدالهادي  السيد  اجتماع  خالل  ذلك  جاء   

البيئة  لشؤون  المساعد  الوكيل  المري، 

مع  أمس،  المناخي،  والتغير  البيئة  بوزارة 

لبرامج  اإلداري  الضابط  عيد،  ليندا  السيدة 

التعاون الفني لدولة قطر في الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.

استعراض  االجتماع  خالل  جرى  كما 

العمل  يجري  التي  الوطنية  المشاريع 

 3 إلى  باإلضافة  مشاريع،   7 وعددها  عليها 

مشاريع وطنية للدورة المقبلة 2024 - 2025، 

االتفاقية  في  المحرز  التقدم  إلى  باإلضافة 

للبحث  آسيا  في  العربية  للدول  التعاونية 

المتعلقة  والتدريبات  والتطوير  العلمي 

بالعلوم والتكنولوجيا النووية.

عقدته كلية الدراسات اإلسالمية

لقاء تعريفي لطالب الدراسات العليا

عقدت   -$ الدوحة- 

اإلسالمية  الدراسات  كلية 

خليفة  بن  حمد  بجامعة 

لطالب  التعريفي  اللقاء 

برامج الدراسات العليا، يوم 

أتاح  حيث   ،2023 فبراير   22

المحتملين  للطالب  اللقاء 

استفساراتهم  لطرح  فرصًا 

على أعضاء هيئة التدريس 

بالمناهج  يتعلق  فيما 

والفرص  األكاديمية 

الدكتوراه  لبرامج  البحثية 

الدراسات  في  والماجستير 

واألخالق  اإلسالمية، 

التطبيقية،  اإلسالمية 

والتمويل  الدولية،  والشؤون 

اإلســالمي،  والفـن  اإلسالمي، 

وتخطـــيـط  والعمــــارة 

المدن.

مع  الحضور  تفاعل  وقد 

الدراسات  برامج  مديري 

الملصقات  ومعرض  العليا، 

الكلية،  لطالب  البحثية 

هامش  على  ُعقد  والذي 

باإلضافة  التعريفي،  اللقاء 

مجلة  تصفح  إتاحة  إلى 

كلية  طالب  أبحاث 

اإلسالمية  الدراسات 

»األسطرالب«.

الحصول  في  وللراغبين 

من  دراسية  منحة  على 

والمقيمين،  القطريين 

 15 يوم  قبل  بطلب  التقدم 

مارس 2023.

بين قطر والسعودية

استعراض سبل التعاون
في مجال حقوق اإلنسان

جنيف-قنا- اجتمعت سعادة السيدة لولوة 

الخارجية،  وزير  مساعد  الخاطر  راشد  بنت 

مع سعادة الدكتورة هال بنت مزيد التويجري 

رئيس هيئة حقوق اإلنسان بالمملكة العربية 

الدورة  أعمال  هامش  على  وذلك  السعودية، 

لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  لمجلس  الـ)52( 

االجتماع،  خالل  جرى  جنيف.   في  المتحدة 

في  البلدين  بين  التعاون  سبل  استعراض 

االجتماع،  حضرت  اإلنسان.  حقوق  مجال 

سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، 

األمم  مكتب  لدى  قطر  لدولة  الدائم  المندوب 

المتحدة في جنيف.

{  المريخي يلقي بيان الدولة
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أكدت أن األنظار تتجه صوب الدوحة الستضافتها مؤتمر األمم الخامس.. الخاطر:

البلدان األقل نموا تواجه تحديات استثنائية

األيام  هذه  تتجه  األنظار  أن  سعادتها  وأكدت 

األمم  مؤتمر  تستضيف  التي  الدوحة  صوب 

نموا،  األقل  للبلدان  الخامس  المتحدة 

االستثنائية  التحديات  حجم  إلى  مشيرة 

في  سيما  ال  نموا،  األقل  البلدان  تواجهها  التي 

أعقاب انتشار وباء )كوفيد - 19(، الذي ألقى 

المتعلقة  الدولية  الجهود  على  كثيفة  بظالل 

وفي  البلدان،  جميع  في  التنمية  بتحقيق 

البلدان األقل نموا على وجه الخصوص.

الخارجية  وزير  مساعد  سعادة  تقدمت  كما 

للشعبين  التعازي  بخالص  كلمتها  في 

فقدهم  على  وسوريا  تركيا  في  الشقيقين 

العديد من األرواح العزيزة والممتلكات بسبب 

الزالزل التي ضربت البلدين مؤخرا.

حقوق  مجلس  أن  إلى  سعادتها  وأشارت 

وظروف  تداعيات  ظل  في  ينعقد  اإلنسان 

ماليين  تمتع  على  التأثير  بالغة  دولية 

إلى  ونوهت  اإلنسان،  بحقوق  األشخاص 

تنظيم دولة قطر الناجح لبطولة كأس عالم 

المستويات،  كافة  على  ومميزة  استثنائية 

وألول مرة في العالم العربي والشرق األوسط، 

للتواصل  مهم  حيز  توفير  في  أسهمت 

على  الناس  وجمعت  والحضاري،  اإلنساني 

وعقائدهم،  وجنسياتهم  أعراقهم  اختالف 

إلى  تدعو  جمعاء  للبشرية  رسالة  وحملت 

لتعزيز  وسيلة  الرياضية  المنافسات  جعل 

والحضارات  الثقافات  بين  والتواصل  اإلخاء 

المختلفة.

ولفتت في هذا الشأن إلى أن دولة قطر تبرعت 

مجهزة  متحركة  سكنية  وحدة  آالف  بعشرة 

بطولة  في  استخدمت  للمعيشة،  بالكامل 

لتركيا   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

وسوريا إليواء المتضررين من الزالزل والذين 

في  يأتي  ذلك  أن  موضحة  منازلهم،  فقدوا 

واإلنساني  التنموي  بالدور  الدولة  إيمان  إطار 

للرياضة.

وقالت سعادتها: إن دولة قطر تؤمن بالحق في 

لحقوق  العالمي  اإلعالن  صدور  منذ  التعليم 

اإلنسان في عام 1948، حيث تعد في طليعة 

اإلنمائية  المساعدات  قدمت  التي  الدول 

الدول  من  عدد  في  التعليم  قطاع  في  الدولية 

الفرص  توفير  يشمل  بما  أفغانستان،  منها 

لكل من الرجال والنساء.

بالتعاون  نظمت،  قطر  دولة  أن  إلى  وأشارت 

مع جمهورية إندونيسيا، مؤتمرا حول المرأة 

الماضي،  العام  في  )بالي(  بمدينة  األفغانية 

باإلضافة  دولة،  أربعين  من  أكثر  بمشاركة 

والمؤسسات  المنظمات  من  كبير  عدد  إلى 

والشخصيات،  الخاص  والقطاع  التعليمية 

مثل األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ومنظمة 

هذه  كل  أجمعت  وقد  اإلسالمي،  التعاون 

األطراف على أن التعليم هو حق إنساني بل 

واجب ديني ال تجب المساومة عليه تحت أية 

ذريعة.

عن  الخارجية  وزير  مساعد  سعادة  وأعربت 

في  جديد  من  العالم  يشهد  أن  في  األسف، 

هذا الوقت الذي يمر فيه بتحديات جسيمة 

الوئام  وتشجيع  والتآزر  التضامن  تتطلب 

األديان  وأتباع  والحضارات  الثقافات  بين 

مثير  تعصب  عن  تعبر  حادثة  المختلفة، 

المصحف  حرق  في  تتمثل  لالشمئزاز، 

هذا  الكراهية  خطاب  إن  وقالت:  الشريف، 

في  مسلم  ملياري  من  أكثر  مشاعر  يستفز 

العالم، وال يمكن وال يجب السماح بأن يكون 

سعادتها  وشددت  اليوم.  عالمنا  في  مكان  له 

على أنه يجب على الجميع الوقوف بقوة ضد 

تنشر  التي  الهدامة  والممارسات  األفكار  هذه 

التعصب والتمييز ضد اإلسالم والمسلمين، 

بما  ضدهم،  والعنف  العداء  مشاعر  وتغذي 

وحرياتهم  بحقوقهم  الكامل  تمتعهم  يهدد 

األساسية.

استمرار  بشدة  سعادتها  أدانت  كما 

واالعتداءات  الجسيمة  واالنتهاكات  الجرائم 

الشعب  بحق  اإلسرائيلي  االحتالل  من 

واالستهداف  المدنيين،  وقتل  الفلسطيني 

الحيوية،  المدنية  للمرافق  المتعمد 

المتطرفين  المستوطنين  اقتحام  ومواصلة 

سلطات  حماية  تحت  األقصى  المسجد 

االستيطان  وسياسات  اإلسرائيلي،  االحتالل 

التمييزية  والممارسات  الشرعي  غير 

والعنصرية، فضال عن عمليات هدم ومصادرة 

الجائر  والحصار  الفلسطينيين،  ممتلكات 

المفروض على قطاع غزة.

وقالت سعادتها: إن على المجتمع الدولي أن 

يقف في وجه غطرسة االحتالل اإلسرائيلي، 

وال يمكن محاسبته،  القانون  وظنه بأنه فوق 

الدولية  العدل  محكمة  باستالم  رحبت  كما 

العامة  الجمعية  من  رسميا  طلبا  مؤخرا 

حول  فتوى  إصدار  بشأن  المتحدة،  لألمم 

االحتالل  انتهاك  عن  الناجمة  القانونية  اآلثار 

الشعب  لحق  المستمر  اإلسرائيلي 

الفلسطيني.

الطلب،  هذا  أهمية  على  سعادتها  وأكدت   

والملتزمة  المؤمنة  الدول  جميع  داعية 

محاوالت  ومنع  دعمه  إلى  الدولي  بالقانون 

االحتالل  إنهاء  على  والعمل  تقويضه، 

واإلنصاف  العدالة  وتحقيق  اإلسرائيلي، 

محاسبة  وضمان  الفلسطيني،  للشعب 

والجرائم  االنتهاكات  عن  المسؤولين  جميع 

المرتكبة بحقه وتقديمهم إلى العدالة.

السوري  الشعب  أن  إلى  سعادتها  ولفتت 

الشقيق ال يزال يعاني ومنذ اثني عشر عاما 

جسيمة  ومخالفات  وانتهاكات  جرائم  من 

للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ومن معاناة 

دمار  ومن  والتحمل،  الوصف  تفوق  إنسانية 

واقتصادية  صحية  وأزمات  وتشريد  كبير 

جاءت  »ثم  وأضافت:  خطيرة.  واجتماعية 

المجتمع  لتضع  األخيرة  الزلزال  كارثة 

القانونية واألخالقية،  أمام مسؤوليته  الدولي 

ولألسف الشديد يبدو أن المنظمات الدولية 

خذلوا  قد  عموما  الدولي  والمجتمع  المعنية 

حتى  أخرى،  مرة  المكلوم  السوري  الشعب 

بل  ومتأخرا  باهتا  جاء  تحركهم  جاء  إذا 

ومستفزا في تجيير هذه المأساة اإلنسانية 

لصالح تسويات محتملة ومعادالت سياسية 

تماما  منها،  جزءا  السوري  الشعب  يكن  لم 

الدولية،  المعادلة  من  جزءا  يكن  لم  كما 

التي باسم مكافحة اإلرهاب سوغت منذ عدة 

ويهجر  يذبح  بأكمله  شعب  رؤية  سنوات 

الدولي  المجتمع  يحرك  أن  دون  به  وينكل 

ساكنا«.

الخارجية،  وزير  مساعد  سعادة  وجددت 

بالتعاون  قطر  دولة  التزام  كلمتها،  ختام  في 

لتمكينه  اإلنسان  حقوق  مجلس  مع  الكامل 

من الوفاء بواليته ومهامه على النحو األمثل.

{ لولوة الخاطر تلقي كلمتها

قطر تأمل أن يوفر المؤتمر فرصة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة للعقد »2022 - 2031«

حادثة حرق المصحف الشريف تعبر عن تعصب مثير لالشمئزاز

على الجميع الوقوف بقوة ضد األفكار والممارسات الهدامة

جنيف- قنا- أعربت دولة قطر عن أملها في أن يوفر 
مؤتمر األمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا، الذي 

ينعقد بالدوحة في الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري، 
فرصة مواتية لمناقشة وبناء خطط وشراكات فعالة 

لتنفيذ برنامج عمل الدوحة للبلدان األقل نموا للعقد 
)2022 - 2031(، وعبرت في الوقت ذاته عن أسفها لحادثة 
حرق المصحف الشريف التي شهدها العالم من جديد، 

وخطاب الكراهية المستفز لمشاعر أكثر من 
ملياري مسلم بالعالم.

جاء ذلك في كلمة سعادة السيدة لولوة 
بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، 
أمام الجزء رفيع المستوى للدورة الثانية 

والخمسين لمجلس حقوق اإلنسان 
التابع لألمم المتحدة في جنيف.

مساعد وزير الخارجية تجتمع مع حسين طه

استعراض العالقات بين قطر 
ومنظمة التعاون اإلسالمي

جنيف- قنا- اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت 

راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، مع سعادة 

السيد حسين إبراهيم طه األمين العام لمنظمة 

التعاون اإلسالمي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 

)52( لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 

في جنيف.

جرى خالل االجتماع استعراض عالقات التعاون بين 

دولة قطر ومنظمة التعاون اإلسالمي، والقضايا ذات 

االهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بتصاعد خطاب 

الكراهية، وأهمية اتخاذ المنظمة موقفا واضحا 

وصريحا إزاء حوادث حرق المصحف الشريف في 

عدد من الدول األوروبية، باعتبارها ظاهرة تشكل 

خطابا للكراهية، كما ناقش االجتماع عددا من 

المبادرات ذات الطابع اإلسالمي.

حضر االجتماع سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل 

محمود مدير إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية، 

وسعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب 

الدائم لدولة قطر لدى مكتب األمم المتحدة في 

جنيف.

استعراض عالقات التعاون بين الجانبين

الخاطر تجتمع مع مسؤولين أمميين

جنيف- قنا- اجتمعت سعادة السيدة 

لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير 

فولكر  السيد  سعادة  مع  الخارجية، 

السامي  المتحدة  األمم  مفوض  تورك 

هامش  على  وذلك  اإلنسان،  لحقوق 

حقوق  لمجلس   )52( الـ  الدورة  أعمال 

في  المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان 

جنيف.

جرى خالل االجتماع استعراض عالقات 

والمفوضية  قطر  دولة  بين  التعاون 

السامية لحقوق اإلنسان، ومستجدات 

واالنتهاكات  فلسطين،  في  األوضاع 

التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني 

المخالفة للقانون الدولي اإلنساني. 

وأعربت سعادة مساعد وزير الخارجية 

عن تطلع دولة قطر إلى تحرك المفوضية 

جدي  بشكل  اإلنسان  لحقوق  السامية 

اإلسالموفوبيا،  ظاهرة  مكافحة  في 

واتخاذ موقف واضح وصريح إزاء حوادث 

عدد  في  الشريف  المصحف  حرق 

ظاهرة  باعتبارها  األوروبية،  الدول  من 

تشكل خطابا للكراهية.

حضر االجتماع سعادة الدكتور تركي 

بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق 

وسعادة  الخارجية،  بوزارة  اإلنسان 

المفتاح  عبدالرحمن  هند  الدكتورة 

مكتب  لدى  قطر  لدولة  الدائم  المندوب 

األمم المتحدة في جنيف.

وزير  مساعد  سعادة  اجتمعت  كما 

فيليبو  السيد  سعادة  مع  الخارجية، 

لألمم  السامي  المفوض  غراندي 

الالجئين، وذلك على  المتحدة لشؤون 

لمجلس   )52( الـ  الدورة  أعمال  هامش 

المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق 

في جنيف.

 جرى خالل االجتماع استعراض عالقات 

والمفوضية  قطر  دولة  بين  التعاون 

وأوضاع  الالجئين،  لشؤون  السامية 

الحدود  على  السوريين  الالجئين 

التركية، خاصة بعد كارثة الزلزال.

الدكتورة  سعادة  االجتماع  حضرت   

المندوب  المفتاح  عبدالرحمن  هند 

األمم  مكتب  لدى  قطر  لدولة  الدائم 

المتحدة في جنيف.

.. وتجتمع مع رئيسة اللجنة 
الدولية للصليب األحمر

جنيف- قنا- اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد 

الخاطر، مساعد وزير الخارجية، مع سعادة السيدة ميريانا 

سبولياريك ايغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

وذلك على هامش أعمال الدورة الـ )52( لمجلس حقوق اإلنسان 

التابع لألمم المتحدة في جنيف.

جرى خالل االجتماع استعراض عالقات التعاون بين دولة قطر 

واللجنة الدولية للصليب األحمر، ومناقشة األوضاع اإلنسانية 

في تركيا وسوريا بعد كارثة الزلزال، وآخر المستجدات في 

أفغانستان.

حضرت االجتماع سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح 

المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب األمم المتحدة في 

جنيف.
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عطلة للبنوك والمؤسسات المالية »األحد«
الرسمي  حسابه  على  تغريدة  في  المركزي  قطر  مصرف  أعلن 

 5 الموافق  األحد  غد  بعد  أن  )تويتر(  االجتماعي  التواصل  بموقع 

مارس الجاري عطلة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية 

العاملة في الدولة، بمناسبة )يوم البنوك(.

يقضي   ،2009 لسنة   )33( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  أن  يذكر 

باعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من كل عام عطلة رسمية، 

وذلك بمناسبة يوم البنوك.

التداوالت األسبوعية عند »2.25« مليار ريال

سيولة أجنبية تتدفق للبورصة
ارتفاعا  العام  قطر  بورصة  مؤشر  شهد 

مارس  شهر  من  الحالي  األسبوع  في 

1.430 بالمائة، ليضيف  الجاري بنحو 

ويصعد  نقطة،   149.840 رصيده  إلى 

قياسا  نقطة،   10621 مستوى  إلى 

بإغالق األسبوع الماضي.

يوسف  وصف  السياق،  هذا  وفي 

المالية،  األسواق  محلل  بوحليقة، 

قطر  بورصة  تشهدها  التي  الحركة 

الذي  الدور  إلى  مشيرا  باإليجابية، 

أداء  رفع  في  األجنبية  المحافظ  لعبته 

السوق خالل األسبوع الحالي.

لوكالة  تصريح  في  بوحليقة  وقال 

األنباء القطرية »قنا«: إن الفترة القليلة 

إقبال  في  زيادة  شهدت  الماضية 

السوق  نحو  األجانب  المستثمرين 

القطري من خالل ضخ سيولة جديدة، 

خاصة بعد اإلعالن عن فائض الموازنة 

العام  في  ريال  مليار   89 بنحو  والمقدر 

الصلبة  األسس  إلى  باإلضافة   ،2022
في  ساهمت  التي  الوطني  لالقتصاد 

المستثمرين  من  المزيد  استقطاب 

األجانب للبورصة القطرية.

وتوقع بوحليقة أن تشهد الفترة المقبلة 

قبل  من  الشراء  عمليات  من  مزيدا 

اإلعالن  إكمال  بعد  المحلية  المحافظ 

أن  إلى  مشيرا  الشركات،  نتائج  عن 

المدرجة  الشركات  لمختلف  العوائد 

بالمائة،   11 نموها  نسبة  ستتجاوز 

وستساهم  المتوقع،  من  أعلى  وهي 

نحو  السيولة  من  جزء  تحويل  في 

البورصة.

لبورصة  األسبوعي  التقرير  وكشف 

السوقية  القيمة  في  ارتفاع  عن  قطر 

 611.255 إلى  األسبوع،  تعامالت  بنهاية 

دخان،  بنك  إدراج  نتيجة  ريال،  مليار 

مقارنة بمستواها في األسبوع الماضي 

فيما  ريال،  مليار   603.630 بلغ  الذي 

نحو  األسهم  تداوالت  قيمة  سجلت 

بيع  خالل  من  ريال،  مليار   2.252
تنفيذ  نتيجة  سهم،  مليون   654.889

67292 صفقة في جميع القطاعات. 
ويجري حاليا الترتيب إلدراج شركتين 

المتخصصة  ميزة  شركة  هما 

بالتكنولوجيا بالسوق الرئيسية فضال 

عن إدراج شركة أخرى تعمل بخدمات 

في  القابضة(  )المحار  والغاز  النفط 

المرجح  ومن  الناشئة  الشركات  سوق 

أو  مارس  شهر  خالل  اإلدراجين  إتمام 

كال  إدراج  تم  بأنه  علما   .2023 إبريل 

اإلسالمي  للتأمين  الضمان  شركة  من 

إلى   2023 يناير   16 بتاريخ  »بيمة« 

 2023 فبراير   21 في  دخان  بنك  جانب 

لخدمات  ميزة  شركة  تقوم  فيما 

المتكاملة  المعلومات  تكنولوجيا 

تمهيدا  حاليا  السعري  البناء  بعملية 

إلدراج أسهمها في بورصة قطر.

البناء  اكتتاب  من  االنتهاء  المقرر  ومن 

المؤهلين  للمستثمرين  السعري 

في  المتخصصة  ميزة  شركة  في 

المعلومات  تكنولوجيا  خدمات  تقديم 

وذلك   2023 مارس   6 بتاريخ  المتكاملة 

النطاق  )تخفيض(  تعديل  أعقاب  في 

في  مقررا  كان  والذي  للطرح  السعري 

2.61 ريال و2.81 ريال  السابق وهو بين 

ريال   2.48 بين  النطاق  ليتراوح  قطري 

طرح  سهم  لكل  ريال   2.61 إلى  قطري 

السعري  البناء  اكتتاب  بأن فترة  علما 

بالفعل  بدأت  المؤهلين  للمستثمرين 

اعتباًرا من 15 يناير 2023.

تحديد  السعري  البناء  ويستهدف   

وفقا  المؤهلين  المستثمرين  طلبات 

تحديد  بغرض  السعري،  للنطاق 

سعر سهم الطرح النهائي تمهيدا إلدراج 

أسهم شركة ميزة في بورصة قطر.

ويعتبر البناء السعري آلية مستخدمة 

من  والعديد  العالمية  األسواق  في 

سعر  لتحديد  المنطقة  في  األسواق 

على  االعتماد  خالل  من  لألسهم  الطرح 

الذين يملكون  المؤهلين  المستثمرين 

واآلليات  الكافية  والمعرفة  الخبرة 

الالزمة للتسعير العادل للورقة المالية. 

وتخطط بورصة قطر إلى إدراج صندوق 

االستثمار  وصناديق  المتداول  للذهب 

العقاري REITs خالل عام 2023.

وتسعى بورصة قطر إلى رفع تصنيف 

ناشئة  من  )البورصة(  القطرية  السوق 

المؤشرات  على  متقدمة  سوق  إلى 

حيث  المنتجات،  وتنويع  العالمية 

أكبر سوق ناشئة  تعتبر بورصة قطر 

سوق  أكبر  وثاني  األوسط  الشرق  في 

الرسملة  قيمة  حيث  من  المنطقة  في 

السوقية، كما أن بورصة قطر مدرجة 

كابيتال  ستانلي  مورغان  مؤشري  في 

ومؤشر   MSCI الناشئة  لألسواق 

وتدرس  الناشئة.  لألسواق  فوتسي 

لالستثمار  صندوق  إطالق  قطر  بورصة 

شركة  مع  بالتعاون   ESG المستدام 

تشجيع  بهدف  األصول  إلدارة  عالمية 

تعزيز  على  المدرجة  الشركات 

معايير االستدامة البيئية واالجتماعية 

الجاذبية  وزيادة  والمؤسسية، 

أمام  القطرية  للبورصة  االستثمارية 

إلى  تميل  التي  األجنبية  االستثمارات 

االستثمار باألسهم التي تتبنى معايير 

االستدامة.

$ الدوحة

توقعات بنمو نتائج الشركات المدرجة بنسبة »11 %«

ال��ق��ط��اع��ات ج��م��ي��ع  ف����ي  ص��ف��ق��ة   »67292« ت��ن��ف��ي��ذ 

تكشف عنها بمعرض »آي تي بي برلين«

»القطرية« وجهات جديدة لـ

 أعلنت الخطوط الجوية القطرية 

في  أخرى  مرة  مشاركتها  عن 

عالم  في  األضخم  الحدث 

بي  تي  آي  والسفر،  السياحة 

برلين 2023، والذي ستعلن خالله 

عن خططها التوسعية المتواصلة 

كما وستجري مراسم الكشف عن 

المؤتمر  خالل  الجديدة  الوجهات 

ضمن  سيقام  الذي  الصحفي 

في  للمعرض  األول  اليوم  فعاليات 

القطرية،  الجوية  الخطوط  جناح 

وبحضور وسائل اإلعالم العالمية.

الصحفي  المؤتمر  وسيسلط 

الباهرة  اإلنجازات  على  الضوء 

العالم  في  طيران  شركة  ألفضل 

من  االستثنائية  النسخة  خالل 

الخطط  إلى  باإلضافة  المونديال 

الوطنية  للناقلة  المستقبلية 

لدولة قطر.

الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  وقال 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

»إنه  القطرية:  الجوية  الخطوط 

وسعادتنا  سرورنا  دواعي  لمن 

دائمًا أن نلتقي مع شركائنا وكبار 

عالم  في  والقادة  الشخصيات 

نحتفل  لكي  والسفر  السياحة 

أجمع  العالم  ونشارك  بإنجازاتنا 

وجهاتنا  وأجد  منتجاتنا  بأحدث 

العالمية التي اضفناها على شبكة 

إن  كورونا.  جائحة  منذ  وجهاتنا 

كفيل  بالنجاح  الحافل  تاريخنا 

حيث  نفسه،  عن  بالحديث 

السنين  مر  على  قطر  دولة  سعت 

بان تكون منارة مشعة ليس فقط 

بالعديد  إنما  الطيران،  عالم  في 

استضافة  وأبرزها  المجاالت  من 

في  األضخم  الكروي  الحدث 

 FIFA العالم، بطولة كأس العالم

النسخة  إلى  نتطلع   .™2022 قطر 

بي  تي  آي  معرض  من  الجديدة 

الخطط  لطرح  العام  لهذا  برلين 

الجوية  للخطوط  المستقبلية 

في  الجهود  ولمواصلة  القطرية 

بين  وصل  صلة  قطر  دولة  جعل 

الدولي،  حمد  مطار  عبر  العالم 

أفضل مطار في العالم«.

رعايتها  محفظة  ضمن  ومن 

أصبحت  المتنامية،  الرياضية 

القطرية  الجوية  الخطوط 

الرسمي  والراعي  الطيران  شريك 

سباقات  بطولة  لمنافسات 

الفورموال 1®، الرياضة الميكانيكية 

بهذا  وإحتفااًل  عالميًا.  الرائدة 

القطرية  الناقلة  دعت  اإلنجاز، 

إلى  المعرض  في  المشاركين 

عن  نظرة  إللقاء  جناحها  زيارة 

المبتكرة  التكنولوجيا  على  قرب 

الفورموال  مركبة  قيادة  ولتجربة 

اإلفتراضي  الواقع  عبر  المشوقة   1
وجهاز محاكاة سيارة الفورموال 1. 

{ الخطوط الجوية القطرية 

$ الدوحة

تتضمن بطوالت عالمية ومهرجانات وحفالت

رزنامة حافلة بالفعاليات خالل مارس
عن  للسياحة«  »قطر  كشفت 

حافلة  لرزنامة  قطر  دولة  استضافة 

الجاري  مارس  خالل  بالفعاليات 

لمونديال  الكبير  النجاح  فبعد 

كبرى  استضافة  قطر  تواصل   2022
مختلف  عبر  العالمية  البطوالت 

والجولف  الفروسية  مثل  الرياضات 

و4   2 بين  الفترة  والجمباز،وخالل 

لونجين  بطولة  تقام  الجاري  مارس 

بينما  الحواجز  قفز  ألبطال  العالمية 

القهوة  مهرجان  فعاليات  تستمر 

خالل   2023 والشوكوالتة  والشاي 

مارس  و11   ) )أمس   2 بين  الفترة 

الجاري ويوفر مهرجان القهوة والشاي 

العام  لهذا  والشوكوالتة في نسخته 

للمقاهي  رائعة  تسويقية  منصة 

ومنافذ الطعام ورواد األعمال في قطر 

الترويج  خاللها  من  يمكنهم  والتي 

لمنتجاتهم وعروضهم.  

من  والثالثون  السابعة  النسخة  أما 

المفتوحة  العالمية  قطر  بطولة 

أمس  انطلقت  والتي  للهواة  للجولف 

بطولة  وتعتبر  غدا  حتى  فتستمر 

قطر المفتوحة للجولف للهواة إحدى 

تعود  حيث  قطر،  في  البطوالت  أقدم 

ومنذ   .1983 إلى عام  األولى  انطالقتها 

القطري  االتحاد  نجح  الحين،  ذلك 

البطولة  مكانة  ترسيخ  في  للجولف 

الجولف وهواتها  بين ممارسي لعبة 

في جميع أنحاء قطر.  

الذي  المخلب  دورية  مهرجان  ويقام 

الموافق  أمس  فعالياته  انطلقت 

فاندوم«  »بالس  في  مارس   2
 .2023 مارس   18 حتى  ويستمر 

تقدمه  الذي  المهرجان  ويوفر 

للسياحة  وقطر  بوكس«  »إيفنت 

نادرة  فرصة  للعائالت  و»نيكلوديون« 

السلسلة  بشخصيات  لالحتفاء 

الكرتونية الشهيرة وخوض مغامرات 

للمرة  مكتملة  انغماسيه  وتجارب 

األولى .

الشهيرة  الكويتية  المطربة  وتحيي   

مميزة  غنائية  حفلة  الكويتية  نوال  

اليوم.  بالشقب  لونجين  ميدان  في 

بلونها  الكويتية  المطربة  وتشتهر 

نوال  حفلة  وتأتي  المميز  الغنائي 

وعروض  فعاليات  ضمن  الغنائية 

»قطر اليف« 2023.

 ويقام ملتقى ُقمرة 2023 وهو حاضنة 

الستقطاب  سنويا  تقام  سينمائية 

مؤسسة  وتنظمه  الواعدة  المواهب 

بين  الفترة  خالل  لألفالم  الدوحة 

ويسعى  الجاري  مارس  و15   10
الملتقى إلى تعزيز البيئة التعاونية 

في  البارزة  األسماء  بين  والجمع 

وبين  ناحية  من  السينما  صناعة 

المنطقة  من  الواعدين  األفالم  صناع 

بتعزيز  اهتمامه  وبفضل  وخارجها. 

في  السينمائية  المواهب  حضور 

أهم  أحد  المتلقى  أصبح  قطر، 

للمهتمين  المرتقبة  الفعاليات 

بصناعة السينما في قطر.  

لألغذية  الدولي  قطر  مهرجان  ويعود 

مارس  و21   11 بين  الفترة  خالل 

قطر  مهرجان  يمثل  حيث  الجاري 

رائعة  فرصة  لألغذية  الدولي 

يميز  الذي  الهائل  بالتنوع  لالحتفاء 

في  والمشروبات  األطعمة  مشهد 

فرصة  لرواده  المهرجان  ويتيح  قطر. 

الحي  الطهي  بعروض  االستمتاع 

في  الطهاة  أبرع  يقدمها  التي  وفنونه 

الفعاليات  إلى  باإلضافة  المنطقة، 

والمالئمة  المصاحبة  الترفيهية 

أن  المقرر  ومن  العائلة  أفراد  لجميع 

يقام المهرجان هذا العام في لوسيل 

بالزا.

النسخة  فعاليات  تستمر  وبدورها 

كأس  بطولة  من  عشرة  الخامسة 

العالم للجمباز الفني والتي انطلقت 

غد  يوم  حتى  مارس  من  األول  في 

البطولة  وتشهد  مارس   4 الموافق 

العالمية  العروض  من  حزمة 

المذهلة من المهارات واالستعراضات 

العبي  أشهر  من  نخبة  تقدمها  التي 

ينتمون  الذين  الجمباز  والعبات 

العالم  دول  من  دولة   50 من  ألكثر 

تتواصل  أن  المقرر  ومن  المختلفة. 

أربعة  مدى  على  البطولة  منافسات 

أيام تحت قبة أسباير الشهيرة.

األولمبية  اللجنة  بطولة  وتقام 

 2023 الشاطئية  لأللعاب  القطرية 

مارس  و17   10 بين  الفترة  خالل 

إحدى  البطولة  تعتبر  حيث  الجاري 

تهدف  التي  المجتمعية  الرياضات 

الصحة  بمستويات  االرتقاء  إلى 

لجميع  والمجتمعية  البدنية 

لالعبين  ويمكن  المجتمع.  أفراد 

من  البطولة  في  التسجيل  الهواة 

القطرية  األولمبية  اللجنة  خالل 

حيوية  بطولة  في  والمشاركة 

الشاطئية  األلعاب  من  العديد  تضم 

المثيرة.

فتقام  للبادل   FIP االتحاد  بطولة  أما 

مارس  و19   13 بين  الفترة  خالل 

الدولي  االتحاد  وينظمها   2023
من  حيث  السد  استاد  في  للبادل، 

المرتقب أن تشهد منافسات مثيرة. 

شعبية  البادل  لعبة  اكتسبت  وقد 

السنوات  خالل  المنطقة  في  واسعة 

قاعدة  تستقطب  وأصبحت  األخيرة 

جميع  من  المشجعين  من  كبيرة 

األعمار لمشاهدة منافساتها.

أكبر  وهي  »جيكدوم«  فعالية  وتعود 

قطر  إلى  الدارجة  للثقافة  فعالية 

مارس  و18   16 بين  الفترة  خالل 

الجاري حيث تقام هذا العام في درب 

فرصة  »جيكدوم«  وتوفر  لوسيل. 

الثقافة  لعشاق  نوعها  من  فريدة 

لقدراتهم  العنان  إلطالق  الشعبية 

بها  شغفهم  ومشاركة  اإلبداعية 

الفيديو  ألعاب  منافسات  خالل  من 

والعروض السينمائية وغير ذلك من 

العروض التي يقدمها الفنانون.

{ مهرجان قطر الدولي لألغذية 

$ الدوحة
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على أساس أسبوعي والمست مستوى المليار ريال

تضاعف تداوالت العقارات »3« مرات

الصادرة  األسبوعية  النشرة  وذكرت 

المتداولة  العقارات  قائمة  أن  اإلدارة  عن 

أراضي فضاء، ومساكن  بالبيع شملت 

سكنية،  ومجمعات  سكنية،  وعمارات 

سكنيا،  تجاريا  ومبنى  تجاريا،  ومبنى 

ومحالت تجارية، وبرجا سكنيا.

بلديات  في  البيع  عمليات  وتركزت 

صالل  وأم  والظعاين  والريان  الوكرة 

والدوحة والخور والذخيرة. 

خالل  العقارات  تداوالت  قيمة  وسجلت 

من  ريال  مليار   21.2 مستوى   2022 عام 

 25.3 مقابل  صفقة،   4184 تنفيذ  خالل 

مليار ريال و5374 صفقة خالل عام 2021. 

وضمت قائمة المناطق األكثر استحواذا 

بلدية  من:  كال  العقارية  السيولة  على 

الدوحة تليها بلدية الريان، ثم الظعاين 

ريال  مليار  و5.87  ريال  مليار   9.12 بواقع 

بينما  التوالي  على  ريال  مليار  و2.44 

تمت  التي  الرهن  معامالت  حجم  بلغ 

1470 معاملة،  خالل العام الماضي نحو 

مليار   66.49 بلغت  إجمالية  وبقيمة 

ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد 

ما  معاملة   533 بـ  المعامالت  حيث  من 

يعادل 36.3 % من إجمالي عدد العقارات 

المرهونة، تليها بلدية الريان بعدد 433 

معاملة ما يعادل نحو 29.5 %، ثم بلدية 

يعادل  ما  مـــعاملة   267 بعدد  الوكرة 

18.2 % من إجمالي المعامالت. 
»فاليو  شركة  عن  صادر  تقرير  ويتوقع 

سترات«، المتخصصة في مجال تقييم 

األصول والخدمات االستشارية إنشاء 8 

عام  خالل  جديدة  سكنية  وحدة  آالف 

2023 مشيرا إلى أن السوق القطري شهد 
تتركز  سكنية  وحدة  ألف   13 إنشاء 

ولوسيل  الوكير  في  رئيسي  بشكل 

تضم  فندقا   46 تدشين  مع  واللؤلؤة 

معظمها  تتركز  غرفة  آالف   9 من  أكثر 

عام  خالل  الغربي  والخليج  لوسيل  في 

2022. وأضاف التقرير أن أبرز المشاريع 
السكنية  العقارات  قطاع  في  الجارية 

لمجموعة  التابع  مدينتنا  مشروع  هو 

ألف   36 يستوعب  والذي  العقارية  بروة 

 1.149 مساحة  على  ويمتد  شخص 

مبنى   339 ويضم  مربع،  متر  مليون 

منها  سكنية،  وحدة   6780 يحتضن 

4740 شقة ذات ثالث غرف، و2040 شقة 
المشروع  يحتوي  كما  غرفَتين،  ذات 

من  مربعًا  مترًا   166,481 على  أيضا 

مترًا  و714,249  الخضراء  المساحات 

للمشي  وأماكن  ممرات  بين  ما  مربعًا 

ومواقف للسيارات. 

قطاع  أن  إلى  سترات«  »فاليو  ونوهت 

نموا  شهد  القطري  التجزئة  عقارات 

جديدة  تسوق  مراكز  افتتاح  مع  كبيرا 

أبرزها »بالس فاندوم« في لوسيل فضال 

اللؤلؤة  في  أخرى  تسوق  مراكز  عن 

إلى متاجر  ومشيرب ولوسيل باإلضافة 

الشوارع الجديدة، وال سيما في لوسيل 

الغربي،  الخليج  وشاطئ  بوليفارد، 

وجزيرة  الشمالية،  قطيفان  وجزيرة 

المها. ونتيجة لذلك، ارتفع الطلب على 

تجارة التجزئة من خالل افتتاح عالمات 

العالمات  في  والتوسع  جديدة  تجارية 

التسوق  مراكز  في  الحالية  التجارية 

والشوارع التجارية في قطر.

 240 من  أكثر  السوق  إلى  دخل  وكذلك 

ألف متر مربع من المساحات المكتبية 

الزيادة  من  الرغم  وعلى   2022 عام  خالل 

المساحات  من  المعروض  في  الكبيرة 

التأجيري  المتر  سعر  فإن  المكتبية 

يشهد استقرارا.

من  والفنادق  الضيافة  قطاع  وفي 

المنشآت  من  حزمة  إضافة  المتوقع 

القطاع  شهد  حيث   2023 في  الفندقية 

انطالق  فقبيل   2023 عام  خالل  طفرة 

باهرا  نجاحا  حقق  الذي   2022 مونديال 

30 وجهة  شهدت قطر تدشين أكثر من 

وترفيهية  وسياحية  فندقية  ومنشأة 

والمنشآت  الوجهات  أبرز  قائمة  وتضم 

وفندق  فويرط  شاطئ  منتجع  من:  كال 

عربية  مرسى  جزيرة  ريجيس  سانت 

الدوحة،  الخليج  ريكسوس  وفندق 

ومنتجع  البراري  أوتبوست  ومنتجع 

الشمالية  قطيفان  جزيرة  ريكسوس- 

وفندق والدورف أستوريا الدوحة ويست 

الدوحة  أستوريا  والدورف  وفندق  باي 

وفندق  الدوحة  نيد  ذا  وفندق  لوسيل، 

رافلز  وفندق  كتارا،  تشيدي  ذا  ومنتجع 

روز  وفندق  الدوحة  وفيرمونت  الدوحة، 

إل إكس  الدوحة وفندق كتارا هيلز  وود 

آر وفندق دبل تري هيلتون الدوحة داون 

ويست  الدوحة  بولمان  وفندق  تاون 

سنتر  سيتي  مريديان  لو  وفندق  باي 

تم  فقد  الفنادق  على  وعالوة  الدوحة. 

وجزيرة  القديم  الدوحة  ميناء  تدشين 

وجزيرة  وندرالند  وينتر  ولوسيل  المها 

كورنثيا  ونادي  الشمالية  قطيفان 

منطقة  في  ووك«  و»ويست  لليخوت 

الوعب عالوة على شاطئ الخليج الغربي 

ونادي شاطئ B12 وشاطئ دوحة ساندز 

وشاطئ  مار  ال  وشاطئ   974 وشاطئ 

مكاني.

التعامالت 
تسجل مستوى 
»90.18« مليون 

ريال 

 الوكرة والريان 
والظعاين وأم 

صالل األكثر 
نشاطا 

$ الدوحة

تضاعف حجم تداوالت السوق العقاري على 
أساس أسبوعي بنحو 3 أضعاف لتصل إلى 
مستوى يالمس المليار ريال وتحديدا عند 

901.8 مليون ريال وفقا لبيانات إدارة التسجيل 
العقاري بوزارة العدل خالل الفترة من 19 فبراير 
إلى 23 فبراير 2023. وذلك بالمقارنة مع تداوالت 

بقيمة 328.4 مليون ريال خالل االسبوع السابق 
له )الفترة بين 12 فبراير و16 فبراير(.

مطعم تابع لفنادق سوق واقف

»الشرفة« يطور أداءه

التابع  »الشرفة«  مطعم  كشف 

لفنادق سوق واقف عن قيامة بتنفيذ 

وطرح  أدائه  لتطوير  استراتيجية 

بترحيبه  والمتمثلة  عروضه  أحدث 

عبر  الساعة  مدار  على  بالضيوف 

خصيصًا  صممت  متألقة  خدمات 

استثنائية  تجربة  خاللها  من  ليوفر 

عن  الباحثين  التميز  لعشاق 

الراقية  والجلسات  الشهية  النكهات 

تتضمن  األوقات  كافة  في  والمتميزة 

كافة  لتلبية  مبتكرة  طعام  قوائم 

األذواق وترتقي إلى تطلعاتهم.

فندق  في  والواقع  »الشرفة«  ويتميز 

واقف  سوق  قلب  في  »الجمرك« 

التراثي، بأجوائه العصرية من حيث 

الكورنيش،  على  الخالبة  اإلطاللة 

السوق  وأجواء  الدوحة،  مدينة  وأفق 

بالحياة.  النابضة  االستثنائية 

والمتمثل  الجديد  العرض  ويأتي 

على  التشغيلية  العمليات  بتمديد 

بناء  متواصل  بشكل  الساعة  مدار 

الشديد  واإلقبال  الزوار  رغبة  على 

على الصعيدين المحلي والسياحي 

التي  المتميزة  الخدمات  على 

اشتهر  لطالما  الذي  المطعم  يوفرها 

وخدماته  طعامه  وقوائم  بجلساته 

من  يوفر  والتي  المستوى،  العالمية 

لقضاء  استثنائية  تجربة  خاللها 

واألصدقاء،  األهل  مع  األوقات  أمتع 

وأفضل فرصة للسياح للتعرف على 

أصالة وكرم الضيافة القطرية.

المتعددة  الشاشات  وبفضل 

والموزعة في مختلف أرجاء المطعم، 

والتي تبث الوقائع الحية للمبارايات 

ألفق  الساحر  والمنظر  الرياضية، 

»الشرفة«  سيكون  الدوحة  مدينة 

وعيش  لالستمتاع  المثالي  المكان 

أفضل األجواء الحماسية.

المتميزين،  المطعم  طهاة  وبفضل 

عرضه  خالل  من  »الشرفة«  يوفر 

مأكوالت  قائمتي  الجديد 

قائمة  األولى  تتضمن  متميزتين، 

الفطور الصباحي الشرقي التقليدي 

فجرًا   2 الساعة  من  عالمية  بنكهة 

يوميًا،  صباحًا   11 الساعة  وحتى 

قائمة  على  الثانية  تركز  فيما 

من  تتوفر  والتي  الشاملة  المأكوالت 

 1 الساعة  وحتى  ظهرًا،   12 الساعة 

المأكوالت  وتتضمن  يوميًا،  صباحًا 

ومجموعة  والغربية  الشرقية 

المكسيكية،  األطباق  من  متميزة 

بمذاق  باالستمتاع  للراغبين  وذلك 

نوعها  من  فريدة  نكهات  تتخلله  رائع 

كافة  تناسب  متميزة  طهي  وطريقة 

تقديم  طرق  إلى  باإلضافة  األذواق 

والحداثة،  بالرقي  تمتاز  مبتكرة 

رحلة  في  الضيوف  ستأخذ  والتي 

استثنائية ساحرة.

واقف  سوق  فنادق  سلسلة  وتسعى 

توفير  إلى  استراتيجيتها  خالل  من 

أقصى سبل الراحة لضيوفها إن كان 

التابعة  والمرافق  فنادقها  خالل  من 

الطهي  تجارب  خالل  من  أو  لها، 

»الشرفة«  افتتاح  ويأتي  المميزة، 

سياق  في  وذلك  الساعة  مدار  على 

المبذولة من قبل المجموعة  الجهود 

إلى  واالرتقاء  لتلبية رغبات الضيوف 

تطلعاتهم.

{  مطعم الشرفة

إلطالق وجهة ألجهزة سامسونج في قطر

»Ooredoo« تعقد شراكة ثالثية

التفاهم  مذكرة  توقيع  مراسم  جرت 

الثالثية خالل المؤتمر العالمي للجوال 

ووقعها سعادة  المنعقد في برشلونة، 

الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس 

ودوهي  قطر،   Ooredoo لـ  التنفيذي 

لي، رئيس شركة »سامسونج جلف 

الدوسري،  ومنيرة  لإللكترونيات« 

لشركة  التنفيذي  الرئيس 

»ستارلينك«. ووفقًا لالتفاقية، ستعمل 

»Ooredoo قطر« و»سامسونج«، بدعم 

وجهة  إنشاء  على  »ستارلينك«،  من 

سامسونج  أجهزة  لجميع  شاملة 

للشركات  الموجهة  وحلولها  الذكية 

سواء،  حٍد  على  والمستهلكين 

على  أيضًا  الشركتان  وستتعاون 

لتعزيز  المتاحة  الفرص  استكشاف 

حضور عالمة سامسونج التجارية في 

.Ooredoo مراكز

الشيخ  سعادة  قال  المناسبة،  وبهذه 

»أسهمت  ثاني:  آل  جبر  بن  علي 

في  عامًا   35 مدار  على   Ooredoo
أحدث  توفير  عبر  عمالئها  حياة  إثراء 

التجارية  العالمات  أهم  من  التقنيات 

أكبر  أهمية  العمالء  ويولي  العالمية، 

لهم  تتيح  التي  األجهزة  الختيار  اليوم 

العصر  مزايا  من  القصوى  االستفادة 

الرقمي. وال شك أن سامسونج تمكننا 

بتجاربهم  لالرتقاء  عمالئنا  دعم  من 

ومنتجاتها  الحديثة  بأجهزتها  الرقمية 

برمجياتها  وتجارب  المستدامة 

بالدرجة  المستخدم  على  المرتكزة 

الشراكة  هذه  خالل  ومن  األولى. 

والمدعومة  سامسونج،  مع  المتميزة 

نستطيع   ،Ooredoo من   5G بشبكة 

للهواتف  ممكنة  تجربة  أفضل  توفير 

الجوالة في قطر«.

التفاهم،  مذكرة  توقيع  على  وتعليقًا 

شركة  رئيس  لي،  دوهي  قال 

لإللكترونيات«:  جلف  »سامسونج 

»تتسارع وتيرة التحول الرقمي بزخم 

شبكة  على  مستندة  قطر  في  كبير 

الدولة،  في  المتقدمة  االتصاالت 

باستخدام  جيدًا  الملمين  والسكان 

قادة  ومساعي  الرقمية،  التقنيات 

في  التكنولوجيا  لتوظيف  الدولة 

تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية 

مع  بالتعاون  ونستطيع  متنوعة. 

تسريع  في  المساهمة   Ooredoo
تزويد  خالل  من  الرؤية  هذه  تحقيق 

العمالء في قطر بالتكنولوجيا واألجهزة 

حياتهم.  تثري  التي  المستدامة 

 Ooredoo مع  العمل  إلى  ونتطلع 

قطاع  في  الدولة  أهداف  تحقيق  لدعم 

التكنولوجيا الرقمية«.

الدوسري،  منيرة  السيدة  وقالت 

لشركة  التنفيذي  الرئيس 

شراكتنا  لنا  »أتاحت  »ستارلينك«: 

سامسونج  مع  والمثمرة  الطويلة 

توفير تجارب رقمية فريدة للمواطنين 

السنين.  مدار  على  القطريين 

بهذه  االرتقاء   Ooredoo مع  ونستطيع 

باالستفادة  جديدة  آفاق  إلى  التجارب 

المتقدمة،  اتصاالتها  شبكة  من 

البيع  مراكز  من  الواسعة  وشبكتها 

وقدرتها  الدولة،  مساحة  امتداد  على 

بإمكان  العمالء،  خدمة  على  الممتازة 

أحدث  على  الحصول  اآلن  عمالئنا 

أكبر  بسرعة  سامسونج  أجهزة 

دعم  خدمات  من  رفيع  مستوى  مع 

التفاهم  مذكرة  تشكل  العمالء«. 

األخيرة امتدادًا للشراكة القائمة التي 

سامسونج  أجهزة  بجعل  أسهمت 

المفضلة  الذكية  الهواتف  أكثر  من 

مذكرة  وتعزز   .Ooredoo عمالء  لدى 

العمالء،  تجارب  الجديدة  التفاهم 

نطاق  على  األجهزة  أحدث  وتوفر 

من  العمالء  بخدمة  وترتقي  أوسع، 

لمندوبي  المنتظم  التدريب  خالل 

المبيعات.

إطالق  من  أيام  بعد  اإلعالن  ويأتي 

 Galaxy S23 هواتف  سلسلة 

جلف  »سامسونج  أعلنت  إذ  إقليميًا، 

لإللكترونيات« عن توفر جميع األجهزة 

الجديدة في قطر والمنطقة عمومًا.

اتصاالت  شركة   Ooredoo وتعد   

االتصاالت  خدمات  توفر  رائدة  قطرية 

الثابت  الخط  واتصاالت  الجوالة 

وإنترنت البرودباند والخدمات الُمدارة 

للشركات، وقد صممت تلك الخدمات 

األفراد  من  العمالء  احتياجات  لتلبية 

تولي  شركة  وباعتبارها  والشركات. 

تقدم  التي  للمجتمعات  كبيرة  أهمية 

التي  رؤيتها  تسهم  خدماتها،  فيها 

تتمثل في إثراء حياة عمالئها، وإيمانها 

بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية 

مساعدة  في  االتصاالت،  خالل  من 

أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى 

تطلعاتهم.

{  صورة جماعية على هامش الشراكة 

أعلنت كل من 
Ooredoo، مزود 

االتصاالت الرائد 
في قطر، وشركة 
»سامسونج جلف 

لإللكترونيات« 
وشريكتها »ستارلينك« 
عن عقد شراكة جديدة 

لتسريع نمو خدمات 
الجوال واإلنترنت في 

قطر.

الشيخ علي بن جبر: توفير 
أفضل تجربة للهواتف الجوالة 
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الشيخة هند تشهد
افتتاح »شوتايم«

بنت  هند  الشيخة  سعادة  حضرت 

مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل  حمد 

إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي 

العرض  افتتاح  حفل  للمؤسسة، 

نسخته  في  »شوتايم!«  المسرحي 

من  مجموعة  قّدمه  والذي   ،2023 لعام 

ومعّلميها  قطر  مؤسسة  مدارس  طالب 

وموظفيها.

باألفالم  »احتفاًء  بعنوان  ُنظم  وقد 

مجموعة  مشاركة  وشهد  الموسيقية« 

قبل  ما  للتعليم  التابعة  المدارس  من 

الجامعي في مؤسسة قطر في عروض 

الدين«،  »عالء  مثل  شهيرة  أدائية 

الموسيقى«  و»صوت  و»الشحم«، 

انضمامهم  إلى  إضافة  »أنستازيا«، 

والفنانة  للملحنة  جديدة  أغنية  ألداء 

أو  »اآلن  بعنوان  الفردان  دانا  القطرية 

أبًدا«، باللغتين العربية واإلنجليزية.

إثراء  مديرة  المهدي،  فاطمة  وقالت 

شّكل  »لقد  قطر:  مؤسسة  في  الطالب 

 2023 لعام  نسخته  في  شوتايم! 

فيه  المشاركين  لكافة  مميزة  تجربة 

من طالب ومعّلمين وموظفين. ويسّرنا 

وفريقه  بايبر  كريس  مع  نتعاون  أن 

هذا  لنا  وقدم  ألهمنا  الذي  اإلبداعي 

والتفاني  التميز  من  العالي  المستوى 

في العمل، وهو ما لمسناه في ما قّدمه 

غضون  في  المشاركون  األداء  فنانو 

شهرين فقط«.

هذا  »قّدمنا  المهدي:  وأضافت 

المسرحيات  من  مجموعة  العام 

بأسلوب  األفالم  من  الموسيقية 

إضافة  على  عملنا  حيث  مختلف، 

عروض  أربعة  على  العربي  الطابع 

مشاركة  شّكلت  كما  موسيقية. 

أو  اآلن  أغنية  في  الفردان  دانا  الفنانة 

واإلنجليزية  العربية  باللغتين  أبًدا 

بها«. إضافة مميزة نعتّز 

العمل  فريق  »شمل  المهدي:  وتابعت 

للمرة  يشاركون  عضًوا   44 العام  هذا 

األولى في تجربة المسرح الموسيقي، 

االهتمام  في  تزايًدا  نشهد  أن  ونأمل 

بالمسرح الموسيقي واإلقبال عليه في 

مدارس مؤسسة قطر وخارجها، ونحن 

سعداء بما حققناه هذه الليلة«.

قدمه مجموعة من طالب مدارس مؤسسة قطر

$ الدوحة

لفعاليات اليوم الوطني بدرب الساعي

وزير الثقافة يكرم الجهات الراعية

الرحمن  عبد  الشيخ  سعادة  كرم 

الثقافة  وزير  ثاني،  آل  حمد  بن 

ورئيس اللجنة المنظمة الحتفاالت 

اليوم الوطني للدولة، صباح أمس، 

اليوم  لفعاليات  الراعية  الجهات 

 ،2022 الساعي  بدرب  الوطني 

مصدر  »وحدتنا  شعار  تحت 

قوتنا«، خالل الفترة من 25 نوفمبر 

والذي  الماضي،  18 ديسمبر  حتى 

إقباال  وشهد  باهرا،  نجاحا  حقق 

جماهيريا كبيرا.

ووجه سعادة الوزير الشكر للجهات 

نجاح  في  ساهمت  التي  الراعية 

بدرب  الوطني  اليوم  فعاليات 

هذه  تمثله  لما   ،2022 الساعي 

فرصة  من  الوطنية  المناسبة 

األصيل،  موروثنا  إلبراز  عظيمة 

الثرية  وثقافتنا  الوطنية،  وهويتنا 

على  لالطالع  أجمع،  العالم  أمام 

جانب مهم من تاريخنا المشرف.

بيت  بقاعة  التكريم،  حفل  وخالل   

الثقافة،  وزارة  مقر  في  الحكمة 

من:  كال  الثقافة  وزير  سعادة  كرم 

صندوق دعم األنشطة االجتماعية 

قطر  وبنك  »الداعم«،  والرياضية 

للطاقة  وقطر  »السردال«،  الوطني 

القطرية  والمؤسسة  »النوخذة«، 

ومجموعة  »النوخذة«،  لإلعالم 

»المجدمي«،  العقارية  بروة 

ومصرف قطر اإلسالمي »الغيص«، 

القطرية  الجوية  والخطوط 

»الغيص«.

فئة  من  الرعاة  سعادته  كرم  كما 

الريان،  مصرف  وهم:  »السيب«، 

عبدالغني  عبدالله  وشركة 

وبنك  للمشاريع،  الحزم  واخوانه، 

وشركة  قطر،  وفودافون  الدوحة، 

صالح الحمد المانع، وشركة قطر 

وبنك  للوقود،  قطر  وشركة  غاز، 

المتحدة  والشركة  للتنمية،  قطر 

للطاقة  دولفين  وشركة  للتنمية، 

المحدودة.

درب  فعاليات  أن  بالذكر  جدير 

تنظيم  مع  تزامنت  والتي  الساعي 

العالم  كأس  لبطولة  قطر  دولة 

المقر  في  ُنظمت   ،2022 قطر  فيفا 

بمنطقة  الساعي  لدرب  الجديد 

 150 تبلغ  مساحة  على  صالل،  أم 

تجهيزه  تم  والذي  مربع،  متر  ألف 

بكافة المرافق والخدمات المركزية 

التي  اللوجستية،  والتجهيزات 

وفرت عوامل الراحة واألمان للزوار.

الوطني  اليوم  فعاليات  وشهدت 

 4500 نحو  بلغت  والتي   ،2022
وفني  وثقافي  تراثي  نشاط 

حضورا  وترفيهي،  ورياضي 

ملحوظا من المواطنين والمقيمين 

من  العالم  كأس  ومشجعي 

 24 مختلف الجنسيات، على مدار 

يوما، وتخللت الفعاليات باقة غنية 

واألمسيات  الفكرية،  الندوات  من 

المسرحية،  والعروض  الشعرية، 

والفنون البصرية، التي استهدفت 

والهوية  القطرية،  الثقافة  إبراز 

الوطنية، والتراث األصيل.

$ الدوحة

الشيخ عبدالرحمن بن حمد يثمن مساهماتهم في نجاح الفعاليات

يستمر حتى »15« الجاري.. جامعة قطر:

بدء التقديم للقبول المشروط والمبكر
القبول بجامعة قطر عن  إدارة  أعلنت 

للقبول  اإللكتروني  التقديم  باب  فتح 

الدراسي  للفصل  والمبكر  المشروط 

 15  -  5 من  الفترة  في   2023 خريف 

من  المتقدمين  لجميع   2023 مارس 

وحملة  القطريات  وأبناء  القطريين 

القطريين  وزوجات  القطرية  الوثيقة 

سواء  المطلوبة  للنتائج  المحققين 

مقاعد  على  مازالوا  الذين  للطلبة 

الثانوية  أنهوا  الذين  أو  الدراسة 

سابقًا.  العامة 

ُيمنح الطلبة المقبولون في نظام القبول 

المشروط والمبكر، وفق شروط ومعايير 

على  قبولهم  منها  ميزات  عدة  محددة، 

المبكر  والتسجيل  األول  كليتهم  خيار 

 ،2023 خريف  للفصل  للمقررات 

اختبارات  رسوم  من   %  50 وتخفيض 

تحديد المستوى للكليات التي تتطلب 

البرنامج التأسيسي. 

القبول  أن  إلى  القبول  إدارة  وأشارت 

المشروط والمبكر يعُد قبواًل مؤقًتا لحين 

من  األخيرة  السنة  من  بنجاح  االنتهاء 

للتقديم  وُيشترط  الثانوية،  المدرسة 

والمبكر للطالب  المشروط  القبول  على 

الدراسة  مقاعد  على  زالوا  ما  الذين 

الحصول على نسبة 95 % في الفصل 

عشر  الثاني  للصف  األول  الدراسي 

اآلداب  كليات  في  للدراسة  للمتقدمين 

والقانون  والتربية  واالقتصاد  واإلدارة 

اإلسالمية،  والدراسات  والشريعة 

والهندسة  العلوم  % لكليات   85 ونسبة 

والعلوم  والصيدلة  والتمريض 

الذين  للطلبة  بالنسبة  أما  الصحية. 

فيشترط  مسبقًا  العامة  الثانوية  أنهوا 

% في شهادة   95 حصولهم على نسبة 

واإلدارة  اآلداب  لكليات  العامة  الثانوية 

واالقتصاد والتربية والقانون والشريعة 

 %  85 ونسبة  اإلسالمية،  والدراسات 

والتمريض  والهندسة  العلوم  لكليات 

والصيدلة والعلوم الصحية.

بجائزة الشيخ فيصل بن قاسم

»التربية« تكرم الفائزين
الشيخ فيصل بن 

قاسم: سعداء 
بوصول الجائزة 

إلى أماكن
عربية جديدة

د.حصة بنت 
حمد: نؤّكد على 

دعمنا لدفع عجلة 
تطوير العملّية 

التعليمية

التربية  بكلية  أمس  صباح  انطلقت 

حفل  فعاليات  قطر  بجامعة 

الشيخ  بجائزة  الفائزين  تكريم 

للبحث  ثاني  آل  قسم  بن  فيصل 

حيث  الخمس،  بفئاتها  التربوي 

وذلك  فائزين،   10 عددهم  بلغ 

فيصل  الشيخ  سعادة  بحضور 

مجلس  رئيس  ثاني  آل  قاسم  بن 

ابراهيم  والدكتور  الجائزة،  أمناء 

وزارة  وكيل  النعيمي  صالح  بن 

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية 

نائب  المعاضيد  مريم  والدكتورة 

العلمي  للبحث  قطر  جامعة  رئيس 

رئيس  سالمة  عزت  عمرو  والدكتور 

وعميدة  العربية  الجامعات  اتحاد 

حمد  بنت  حصة  الدكتورة  الكلية 

بن خليفة آل ثاني، وعدد من عمداء 

الكليات وممثل جائزة الشيخ فيصل 

بن قاسم آل ثاني. 

أعرب  المناسبة  بهذه  كلمته  وفي 

آل  قاسم  بن  فيصل  الشيخ  سعادة 

الجائزة  بوصول  سعادته  عن  ثاني 

وتصدرها  جديدة  عربية  أماكن  إلى 

العربي  العالم  في  التربوية  الجوائز 

السابعة  بنسختها  تحتفل  وهي 

مؤسسة  في  »نحن  سعادته  وقال 

الفيصل بالحدود نؤمن بأن التعليم 

يجب أن يكون ملهما لألجيال ومن هنا 

تم اطالق جائزة البحث التربوي وتم 

معايير  وفق  محكمة  لجنة  اختيار 

المتقدمة  االبحاث  جودة  تضمن 

بان  سعادته  عن  وعبر  والفائزة. 

في  المشاركين  الباحثين  أعداد 

إلى  بالضرورة  يؤدي  ما  وهو  تزايد 

لنيل  المتقدمة  االبحاث  جودة 

االستفادة  من  يمكن  ما  وهو  الجائزة 

منها عند تطبيقها«.

وقال: »إن هذه الجائزة تتم بالتعاون 

مع الكوادر المتميزة في كلية التربية 

أتقدم  المنبر  بجامعة قطر ومن هذا 

التربويين  لكل  والتقدير  بالشكر 

واللجنة  االمناء  مجلس  واعضاء 

جهودهم  على  للجائزة  التنفيذية 

في هذه النسخة من الجائزة وشكر 

عمداء الكليات الخليجية المشاركة 

في الجائزة.

قالت  بالمناسبة  كلمتها  وفي   

بن  حمد  بنت  حصة  الدكتورة 

خليفة آل ثاني عميدة كلية التربية 

بجامعة قطر:

أرّحَب  أن  )أمس(  اليوم  »يسعدني 

التربية،  كلّيِة  كلّيتنا  في  بكم 

األساتذة  من  ثّلٍة  بفوز  نحتفُل  إذ 

فيصل  الشيخ  بجائزة  والباحثين 

في  التربوّي  للبحث  ثاني  آل 

سرورنا  ويزداُد  الّسابعة،  نسخِتها 

الكريم،  الممّيز  الحضور  بهذا 

رعايِة  على  يدّل  فإنما  دّل  إن  الذي 

المستمّر  ومؤسساتنا  جامعتنا 

البحث  وحركِة  البحثّي،  للتفوق 

التربوّي  والبحث  بالعموم،  العلمّي 

بالخصوص«.

إذ  »إّننا  الكلية  عميدة  وأضافت   

فإّننا  اليوم،  الجائزة  فائزي  نكّرم 

عجلة  لدفع  دعِمنا  على  نؤّكد 

تطوير العملّية التعليمية، والبحث 

ال  حيث  وتحدّياتها،  واقعها  في 

بنظرٍة  إال  بالواقع  نهوَض  وال  تطّور 

وانخراٍط  للميدان،  شمولّيٍة  علمّيٍة 

واندماٍج  ومشكالِته،  بمفرداِته 

وآفاٍق  فرٍص  من  يتيحه  ما  مع 

يتجّلى  وهنا  والتجديد،  للتعّلم 

وأفراٍد  وباحثين،  كمعّلمين  دورنا 

مخلصين ألوطاننا ومجتمعاِتنا بكّل 

شرائحها«.

في  التربيِة  ِة 
َّ

ُكلي ِحْرص  إن  وقالت 

البحِث  تشجيِع  على  قطر  جامعِة 

خالِل  من  جاء  التربوي  العلمي 

سِة الشيِخ فيصل  الشراَكِة َمَع مؤسَّ

بال حدود، وتفعيِل المشاركِة ببحوٍث 

مدى  تبّيُن  متخصصٍة  ودراساٍت 

الريادي  بالدوِر  العربي  الباحِث   
ِ

َوْعي

، وُبْعِد االهتماِم بهذِه 
ِّ

للبحِث التربوي

الجائزِة العلميِة الرمزية. 

 وتحدثت العميدة عن استراتيجية 

كعميٍد  »يسرني  قائلة:  الكلية 

في  قطر  بجامعة  التربية  لكلّية 

أسّلط  أن  الممّيزة،  المناسبة  هذه 

كلّية  في  مبادرتنا  على  الضوء 

الطيبة«،  والحياة  »التربية  التربية: 

تضمُن  التي  المختلفِة  بركائزها 

في  والمجتمع  الفرد  بحياِة  االرتقاء 

والعاطفّية  الروحّية  جوانبها  كّل 

والمجتمعية،  والبدنية  والعقلّية 

التي  البحثية  الجهود  أثّمن  وأن 

نراها اليوم، والتي من شأنها االرتقاء 

بركيزة اإلنسان العقلّية والمعرفّية، 

وتمكينه من عيِش حياٍة طّيبٍة تبدأ 

تربِة  في  الطّيب  الغرِس  من  بذرُتها 

كّل  في  التربوّي،  التعليمّي  واقعه 

مراحِله ودرجاته. 

وفي كلمته بالمناسبة شكر األستاذ 

االمين  سالمة  عزت  عمرو  الدكتور 

العربية  الجامعات  التحاد  العام 

لدعوته  قطر  وجامعة  التربية  كلية 

الفائزين  من  كوكبة  لتكريم 

للمرة  قطر  في  ووجوده  بالجائزة 

الثانية خالل سنة واحدة وهو ما يدل 

بالشراكة  قطر  جامعة  اهتمام  على 

أن  كلمته  في  وأضاف  االتحاد،  مع 

عملية  حلول  لوضع  يسعى  االتحاد 

عن  وتحدث  المشاكل  من  لكثير 

قرب االنتهاء من تصنيف الجامعات 

في  الجودة  ضمان  وبرنامج  العربية 

جوائز  وتخصيص  العالي  التعليم 

جوائز  وإطالق  العربية  للغة  إلثراء 

تحفيزية بهذا الخصوص. 

  كتب          محمد ابوحجر



ط الهجوم الوحشي الذي شنه  سلَّ

المستوطنون اليهود مؤخرا، على بلدة حوارة، 

جنوبي نابلس، والفظائع التي ارتكبوها، 

والتي شملت إحراق عشرات المنازل 

والسيارات، األضواَء على الجماعات اليهودية 

المسلحة التي تستهدف الفلسطينيين في 

الضفة الغربية. ويستدعي هذا التطور غير 

المسبوق اإلحاطة باالنتماءات التنظيمية 

لهذه الجماعات، ومنطلقاتها العقائدية، 

وتوجهاتها »الفقهية«، ومرجعياتها الروحية، 

وقياداتها السياسية، ورقعة فعلها الجغرافية، 

عملها. وميكانيزمات 

يعد تشكيل »فتية التالل« أكثر الجماعات 

االستيطانية حضورًا في مجال ممارسة اإلرهاب 

والعنف ضد الفلسطينيين. وقد تشكل هذا 

التنظيم عام 1998، ردًا على اتفاق »واي ريفر« 

أو »واي بالنتيشن«، الذي تم التوصل إليه بين 

حكومة بنيامين نتانياهو األولى والسلطة 

الفلسطينية، حيث أخذ التشكيل على عاتقه 

مهمة السيطرة على األراضي الفلسطينية 

الخاصة في أرجاء الضفة الغربية، وتدشين 

بؤر استيطانية عليها بدون إذن حكومة وجيش 

االحتالل، بهدف تكريس حقائق على األرض 

تجعل من المستحيل التوصل لتسوية 

»سلمية« للصراع.

وقد كان من بين المبادرين إلى إطالق هذا 

التشكيل بتسلئيل سموتريتش، الذي 

يشغل حاليًا منصب وزير المالية واالستيطان 

في الحكومة الحالية، ويقود حركة 

»الصهيونية الدينية«، حيث كان عمره في 

ذلك الوقت »17 عامًا«. 

وقد عمل التشكيل بدعم وتأييد من رؤساء 

مجالس المستوطنات اليهودية في الضفة 

الغربية، ووزراء في الحكومات المتعاقبة التي 

شكلها حزب الليكود.

وقد رأى قادة هذا التشكيل أن السيطرة 

على األراضي الفلسطينية الخاصة تتطلب 

اعتماد العديد من األدوات الهادفة إلى تقليص 

قدرة أصحاب األرض على البقاء فوقها، وعدم 

تمكينهم من زراعتها، من خالل شّن اعتداءات 

وحشية ضدهم.

وخالل العقد األخير اّتجه هذا التشكيل 

إلى استغالل عمليات المقاومة التي تفضي 

إلى مقتل أو إصابة مستوطنين في تبرير 

شن هجمات انتقامية ضد القرى والبلدات 

الفلسطينية، وتدشين بؤر استيطانية 

جديدة، تحديدًا في المكان الذي تقع فيه 

العمليات بهدف تحقيق هدف التشكيل 

الرئيسي المتمثل في إسدال الستار على أية 

فرص للتوصل لتسوية سياسية للصراع.

وقد انبثق عن »فتية تالل« تنظيم سري أكثر 

وحشية، وهو تنظيم »شارة ثمن« اإلرهابي، 

الذي شّن مئات العمليات اإلرهابية، وشملت 

القتل، ومداهمة القرى والبلدات الفلسطينية، 

واالعتداء على المنازل، وإتالف الممتلكات، 

فضاًل عن تعّمد إحراق المساجد والكنائس 

في الضفة الغربية وفلسطين الداخل. وإن 

كان تنظيم »فتية التالل« يعمل علنًا وال يخفي 

هوية أعضائه، فإن »شارة ثمن« يمتاز بالعمل 

السري والعمل بشكل أساسي في الليل، مع 

أخذ احتياطات أمنية تهدف إلى عدم الكشف 

عن آثار منفذي العمليات.

ولعل أفظع الجرائم التي ارتكبها »شارة ثمن« 

كانت إحراق عائلة دوابشة في قرية »دوما«، 

قضاء نابلس، أواخر يوليو 2015، التي نّفذها 

اإلرهابي عميرام بن أويل، ورجم المواطنة 

الفلسطينية عائشة الرابي )45 عامًا( في مايو 

2020 حتى الموت، بينما كانت خلف مقود 
سيارتها، عندما كانت تمر في حاجز »زعترة«، 

شرق بلدة »سلفيت«، شمال غرب الضفة 

الغربية.

ورغم أنه الصعب بمكان تحديد أعداد الذين 

ينضوون تحت لواء »فتية التالل«، حيث لم 

يسبق أن قدمت األجهزة األمنية اإلسرائيلية 

تقديرات رسمية حول ذلك، فإن هذا التشكيل 

يتمكن من تجنيد المئات من العناصر في 

تنفيذ فعالياته العدوانية واإلرهابية، كما 

حدث في حوارة.

ولعل من أهم العوامل التي لعبت دورًا مركزيًا 

في ظهور هذه التشكيالت وجود مرجعيات 

دينية ال تدعم فقط أنشطتها وتحث عليها، بل 

إنها شرعت في عملية »تأصيل فقهي« واسعة، 

لتسويغ هذه الجرائم وإسباغ مسوغات دينية 

عليها.

ولعل أهم المرجعيات التي لعبت دورًا في 

عملية التأصيل الفقهي هذه هو الحاخام 

إسحاق جزنبرغ، الذي يقطن مستوطنة 

»يتسهار«، التي تقع في محيط نابلس. فقد 

عد جزنبرغ إحراق عائلة دوابشة »فريضة 

شرعية«، كما ألف المصنف الفقهي »تبارك 

الرجل«، الذي أحصى فيه المسوغات 

الفقهية التي تجعل باروخ غولدشتاين، منفذ 

مجزرة المسجد اإلبراهيمي في 1994، من 

»الصديقين«. وقد منحت كل من وزارة التعليم 

وجامعة »بارإيالن« الحاخام جزنبرغ، في عام 

2019، جائزة »اإلبداع الفقهي«. 
وفيما يتعلق بالبعد الجغرافي لعمل هذه 

التنظيمات، فإنها تعمل في جميع مناطق 

الضفة الغربية، لكنها تنشط بشكل خاص 

في المستوطنات التي تتواجد فيها المرجعيات 

الدينية المحرضة لها، فعلى سبيل المثال، 

أجمعت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على أن 

معظم أعضاء »فتية التالل« الذين هاجموا 

حوارة قدموا من مستوطنة »يتسهار«، التي 

يقطنها الحاخام جزنبرغ.

ورغم أنه ال يوجد قيادة سياسية تتحدث 

رسميًا باسم »فتية التالل«، فإن هناك إجماعًا 

في إسرائيل على أن سموتريتش مازال 

السياسي األكثر تأثيرًا على هذا التنظيم. 

ولعل هذا ما يفسر ما قاله زعيم المعارضة 

اإلسرائيلية يائير البيد، بعيد االعتداء على 

حوارة، حيث أكد أن »العصابات التي يقودها 

سموتريتش هي التي تتولى إحراق حوارة«.

وقد عّبر سموتريتش عن تعاطفه مع منفذي 

الفظائع في »حوارة«، حيث سجل إعجابه 

بتغريدة كتبها أحد قادة المستوطنين في 

الضفة، دعا فيها إلى »محو حوارة«. ورغم أن 

سموتريتش أزال إعجابه بالتغريدة، تحت 

ضغط نتانياهو، فإنه عاد ليبرر خطوته، حيث 

قال إنه يفضل أن تقوم »دولة إسرائيل بمحو« 

البلدة.

لكن ال خالف على أن نتائج االنتخابات األخيرة 

وصعود الحكومة الحالية التي تعتمد على دعم 

قوى اليمين الديني المتطرف، التي تطالب 

بحسم الصراع مع الشعب الفلسطيني، على 

كل الصعد، يعد أهم تحول سياسي أسهم 

وسُيسهم في توفير الظروف التي تضمن 

إضفاء شرعية على الجرائم التي ترتكبها هذه 

التشكيالت، حيث بات مؤسسوها جزءًا من 

دائرة صنع القرار في إسرائيل.

دخلت الحرب الروسية - األوكرانية عامها الثاني وسط تزايد 

المخاوف من تداعياتها الجيوسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

على معظم الدول. وفي الوقت الذي تتطلع روسيا، من خالل 

حربها على أوكرانيا، إلى تغيير بنية هذا النظام بما يسمح 

لها، ولحليفتها الصين، بحيازة مكانٍة تليق بنفوذهما الدولي 

المتنامي، تبذل الواليات المتحدة والقوى الغربية األخرى )حلف 

الناتو واالتحاد األوروبي( كل ما في وسعها للحفاظ على النظام 

الحالي، وإبقاء روسيا والصين خارج معادالته الجيوسياسية 

الكبرى. وعلى الرغم من أن األزمة أحدثت ارتجاجا في هذا 

النظام، إال أن من السابق ألوانه الحديث عن تشّكل واقع 

جيوسياسي جديد ما دامت الحرب لم تضع أوزارها، في ظل 

سعي كل طرٍف إلى تحقيق مكاسب ميدانية تعّزز موقعه 

التفاوضي، عندما ينضج الحل الدبلوماسي وتكتمل صورته، 

ما يجعل الصراع مفتوحا على كل االحتماالت، خصوصا بعد 

فشل المبادرة الصينية أخيرا.

ال يندرج الحل الدبلوماسي ضمن األجندة األميركية في رؤيتها 

إلى تحوالت الصراع ميدانيا وسياسيا. 

ولذلك ال تفتأ تقّدم مختلف أشكال الدعم العسكري 

واللوجيستي ألوكرانيا بالتوازي مع توسيع دائرة العقوبات 

المفروضة على روسيا. ويمكن القول إن هزيمة روسيا، في 

حالة وقوعها، سُتفضي، بالنسبة للواليات المتحدة، إلى عزل 

الصين وتضييق الخناق عليها باعتبارها مصدر تهديد اقتصادي 

وعسكري وجيوسياسي.

من ناحية أخرى، ُتنبئنا خبرات التاريخ العسكري إن الدول التي 

تبدأ بشّن الحروب وتفشل في إنهائها، وفق أهدافها السياسية 

المسّطرة، يصبح موقُعها التفاوضي ضعيفا وتفقد أوراَق 

الضغط التي تكون لديها. وينطبق ذلك إلى حد ما على روسيا؛ 

فعلى الرغم مما حّققته من مكاسب ميدانية إال أن كلفة ذلك 

تبدو باهظة، ليس فقط بسبب إدارتها الحرَب بخلفية عسكرية 

تقليدية موروثة عن الحقبة السوفييتية، بل أيضا بسبب 

استماتة الطرف األوكراني الذي نجح، نسبيا، في إرباكها في 

األقاليم األربعة التي احتلتها.

بالطبع، يدرك الرئيس الروسي فالديمير بوتين ما سيكون 

عليه الوضع في حالة خسارة الحرب. ولذلك يحاول توسيع 

قاعدة القوى االجتماعية واالقتصادية والثقافية واألكاديمية 

)المحافظة( المؤيدة لسياساته. ولعل ما يثير مخاوفه في هذا 

الصدد عدم تحّمس فئات عريضة داخل المجتمع الروسي 

للذهاب بعيدا في مواجهة غير محسوبة مع الغرب.

ليس هناك أفٌق قريٌب لنهاية الحرب الروسية األوكرانية، ومع 

توالي فصولها الدراماتيكية، يزداد المشهد الدولي قتامًة في ظل 

ما تواجهه دول كثيرة من تداعيات نقص إمدادات الطاقة والغذاء 

وتضّخم األسعار وارتفاع تكاليف المعيشة والركود االقتصادي.
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شهد معالي الشيخ خالد 

بن خليفة بن عبدالعزيز آل 

ثاني رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية، صباح أمس، 

المؤتمر الدولي لالبتكار والتقدم 

التكنولوجي من أجل االستدامة، 

في نسخته األولى، وذلك في قاعة 

دخان بجامعة الدوحة للعلوم 

والتكنولوجيا. 

وخالل المؤتمر، شاهد معاليه 

فيديو وثائقيا حول االبتكار 

واالستدامة في قطر، وأهم مجريات 

التقدم والتطور التكنولوجي، الذي 

يسهم في التنمية االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية، كما 

كرم معاليه الفائزين بمسابقة 

الشباب العربي الخاصة 

بالمؤتمر. 

معالي الشيخ خالد بن خليفة 

بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

قال في تغريدة عبر حسابه 

الرسمي على »تويتر« »سعداء 

بإطالق المؤتمر الدولي لالبتكار 

والتقدم التكنولوجي من أجل 

االستدامة في خطوة حيوية 

لتعزيز البيئة االبتكارية في 

قطر انسجاما مع رؤية قطر 

2030. ويمثل المؤتمر منصة 
سنوية لمناقشة الحاجة الدائمة 

للتجديد في ضوء التغيرات 

المناخية والتطورات العالمية.

وقد أكدت دولة قطر مرارا وتكرارا 

أن التغير المناخي يعد ظاهرة 

تؤثر على جميع البلدان بغض 

النظر عن دخلها أو ناتجها المحلي 

اإلجمالي، الفتة أن البلدان 

المتقدمة التي تعد المسؤولة 

تاريخيا عن غالبية انبعاثات 

االحتباس الحراري العالمية، 

لديها موارد أكثر واستعداد أكبر 

للتعامل مع العواقب الحتمية 

لتغير المناخ، في حين أن البلدان 

النامية، والبلدان األقل نموا هي 

في الغالب أقل استعدادا وأكثر 

تضررا من جراء ظاهرة تغير 

المناخ.

وكانت دولة قطر قد وقعت 

العديد من المعاهدات واالتفاقيات 

الدولية في مجال التغير المناخي 

والتنمية المستدامة، ُتظهر أهمية 

إعداد استراتيجية إلدارة مخاطر 

التغيرات المناخية.

تعزيز البيئة 
االبتكارية

 الحل
ُ

الحرب الروسية األوكرانية ومآالت

محمد أحمد بنيس
كاتب مغربي

فلسطين 
والشرعية 

الدولية

ال يمكن استمرار الصمت على ممارسات 

المستوطنين واعتداءاتهم على المقدسات 

االسالمية والمسحية وخاصة االعتداء على 

باحات المسجد األقصى بالشيء العابر، 

وإنما هو يشكل استفزازا صارخا لمشاعر 

الفلسطينيين وجميع المسلمين واألحرار 

في مختلف انحاء العالم واستهتارا بقرارات 

الشرعية الدولية وبات من المهم والضروري 

أن يتحمل مجلس األمن لمسؤولياته، 

والتأكيد على أولوية الميثاق الدولي وسيادة 

القانون لتجنب االنفجار والحرب الدينية 

بسبب ممارسات االحتالل االستعماري غير 

الشرعي ونظام الفصل العنصري، وخاصة 

في ظل ما تطرحه وتتبناه حكومة التطرف 

االسرائيلي من برامج تهدف إلى ضم الضفة 

الغربية والسيطرة الكاملة على المسجد 

االقصى المبارك.

اقتحام المسجد األقصى والحرم الشريف 

من قبل المتعصبين المتطرفين وما يجري 

في الحرم االبراهيمي في الخليل والتهديد 

من قبل المتطرف أيتمار بن غفير ما يسمى 

بوزير األمن القومي باقتحام باحات المسجد 

األقصى بات يشكل انتهاكا جسيما للقانون 

الدولي.

ليس أمام المجتمع الدولي اال العمل ضمن 

الحفاظ على خيار حل الدولتين وتطبيقه 

بشكل عملي وتحقيق مسار ناجح للتفاوض 

وعليه التدخل الفوري والعاجل لوضع حد 

لحكومة التطرف االسرائيلي، وعلى مجلس 

األمن والمجتمع الدولي بأسره العمل على 

انهاء االحتالل وتحمل مسؤولياتهم تجاه 

وضع حد للعنف واإلرهاب الذي تمارسه 

الحكومة اإلسرائيلية وجيشها وميليشيات 

المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني 

وأماكنهم المقدسة ووجودهم.

وفي ضوء المتغيرات السياسية أمام 

مجلس األمن فرصة مهمة للعمل على 

تغير سياساته وإعادة االعتبار للشرعية 

الدولية وتحديد منطلقات عمل جديدة 

وعدم السماح فيها بانتهاك القانون الدولي 

وحقوق اإلنسان وتحمل مجلس األمن 

لمسؤولياته القانونية واألخالقية تجاه 

الشعب الفلسطيني والتحرك لدعم مسار 

المفاوضات الجادة التي تؤدي إلى وقف 

العدوان وانتهاكات المستوطنين وإنهاء 

االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية.

 سري القدوة

كاتب فلسطيني

من قريب

 alsbahps@yahoo.com

ما هي الجماعات االستيطانية اإلرهابية؟

صالح النعامي
باحث متخصص في الشأن اإلسرائيلي

صعود الحكومة 
الحالية أضفى شرعية 

على الجرائم التي 
ترتكبها التشكيالت 

االستيطانية 
المختلفة

 رأي $

عربي بوست

العربي الجديد



عربي ودولي

عربي ودولي

السنة )28( - الجمعة 11 من شعبان  1444هـ الموافق 3 مارس 2023م العدد )10042( 12

مصر تدعو إلى تمثيل أوسع
في مجلس األمن الدولي

السعودية وأميركا تبحثان
تعزيز العالقات وأزمة أوكرانيا

أجرى  األناضول-  نيودلهي- 

السعودي  الخارجية  وزير 

فرحان  بن  فيصل  األمير 

أنتوني  األميركي  ونظيره 

الهند  في  مباحثات،  بلينكن 

تعزيز  سبل  تناولت  أمس، 

واألزمة  الثنائية  العالقات 

الروسية األوكرانية.

بيان  بحسب  ذلك  جاء 

عبر  السعودية  للخارجية 

وخالل  بـ»تويتر«،  حسابها 

بين  المستوى  رفيع  لقاء  أول 

بينهما  تباينات  منذ  البلدين 

قبل  النفط  أسعار  بشأن 

أشهر.

وزيرا  التقى  البيان،  ووفق 

خارجية البلدين على »هامش 

دول  خارجية  وزراء  اجتماع 

المنعقد  العشرين  مجموعة 

في الهند«.

وجرى خالل اللقاء »استعراض 

بين  االستراتيجية  العالقات 

وُسبل  الصديقين  البلدين 

مختلف  في  ودعمها  تعزيزها 

والتنسيق  التعاون  مجاالت 

من  والعديد  المشترك، 

والمستجدات  القضايا 

اإلقليمية  الساحتين  على 

والدولية«، وفق الوكالة.

»وجهات  الجانبان  تبادل  كما 

)الروسية-  األزمة  حيال  النظر 

المبذولة  والجهود  األوكرانية( 

سبل  ومناقشة  بشأنها، 

تكثيف العمل المشترك تجاه 

إرساء دعائم األمن والسلم«.

واألحد، زار بن فرحان كييف، 

لمسؤول  األولى  هي  زيارة  في 

الحرب،  اندالع  منذ  عربي 

وأعلنت الرياض توقيع اتفاقية 

أوكرانيا  مع  تفاهم  ومذكرة 

تتضمن  دوالر  مليون  بـ400 

مساعدات إنسانية.

دعا  األناضول-  نيودلهي- 

سامح  مصر  خارجية  وزير 

تمثيل  إلى  أمس،  شكري، 

األمن  مجلس  في  أوسع 

الدولي.

ألقاها  كلمة  خالل  ذلك  جاء 

وزراء  اجتماع  في  شكري 

مجموعة  دول  خارجية 

العاصمة  في  العشرين 

نيودلهي. الهندية 

يواجهه  »ما  إلى  شكري  وأشار 

أزمات  من  الدولي  المجتمع 

التغير  تتضمن  متشابكة 

وزيادة  الديون  وأزمة  المناخي 

والطاقة«. الغذاء  أسعار 

االقتصاد  استعادة  أجل  و»من 

أكد  لحيويته«،  العالمي 

لرسالة  »الحاجة  شكري 

لالستقرار  داعمة  سياسية 

وحل  الدوليين  والتضامن 

الخالفات«.

في  أوسع  تمثيل  إلى  ودعا   

مجلس األمن بقوله إن »صمود 

األطراف  متعدد  الدولي  النظام 

الجيوسياسية  األزمات  خالل 

وجود  يتطلب  المستقبلية 

صنع  أجهزة  في  أوسع  تمثيل 

القرار بهذا النظام، بما في ذلك 

مجلس األمن«.

لألمم  التابع  األمن،  ومجلس 

دولة   15 من  يتألف  المتحدة، 

العضوية  دائمة  دول   5 هي: 

)الفيتو(  النقض  حق  تمتلك 

المتحدة  الواليات  وهي 

والصين  وفرنسا  وبريطانيا 

 10 إلى  باإلضافة  روسيا، 

لمدة  دوريا  انتخابها  يتم  دول 

عامين.

تركيا.. بدء بناء أولى الوحدات 
بمناطق الزلزال المدمر اليوم

أدي يامان- األناضول- أعلن وزير البيئة 

المناخي  والتغير  العمراني  والتطور 

التركي مراد قوروم، اعتزامهم البدء ببناء 

اليوم  السكنية،  الوحدات  دفعات  أولى 

الجمعة، بدل تلك المتضررة في مناطق 

أدلى  الزلزال.. جاء ذلك في تصريحات 

الكوارث  تنسيق  مركز  في  أمس،  بها، 

بوالية أدي يامان جنوبي البالد.

أساس  حجر  سيضعون  أنهم  وأضاف 

السكنية،  الوحدات  من  األولى  الدفعة 

وحدة  و244  ألفا   21 عددها  والبالغ 

سكنية، موزعة على 11 والية منكوبة.

حجر  وضع  يعتزمون  أنهم  وأوضح 

في  سكنية  وحدة  ألف   244 أساس 

الواليات الـ 11 المنكوبة، خالل الشهرين 

المقبلين.

ضرب  الماضي،  شباط  فبراير/   6 وفي 

زلزاالن  سوريا  وشمال  تركيا  جنوب 

آالف  وتبعتهما  درجة،  و7.6   7.7 بقوة 

أودى  ما  العنيفة،  االرتدادية  الهزات 

األشخاص  من  اآلالف  عشرات  بحياة 

ف دمارا ماديا ضخما. وخلَّ

ماكرون: عصر فرنسا
اإلفريقية انتهى

الرئيس  قال  ب-  ف.  أ.  ليبرفيل- 

في  أمس  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 

اإلفريقية«  »فرنسا  عصر  إن  ليبرفيل 

قد انتهى وأن فرنسا صارت اآلن »محاورًا 

محايدًا« في القارة.

وقال ماكرون أمام الجالية الفرنسية في 

اإلفريقية  فرنسا  عصر  »انتهى  الغابون 

بأن  شعور  لدي  يتكون  وأحياًنا  هذا 

تطورنا  بوتيرة  تتطور  ال  الذهنيات 

نفسها عندما أقرأ وأسمع وأرى أن ما زالت 

لم  لديها،  ليست  نوايا  لفرنسا  ُتنسب 

تعد لديها«.

ُمتوقًعا  زال  ما  أنه  أيًضا  »يبدو  وأضاف 

اتخاذها  ترفض  مواقف  تتخذ(  )أن  منها 

وأنا أؤيد ذلك تماًما.

وأكد »لم آت لتنصيب أي شخص. لقد 

واحترامي  صداقتي  إلظهار  فقط  جئت 

لبلد وشعب شقيق«.

إن  االثنين  باريس  في  ماكرون  وقال 

غرب  في  الفرنسي  الخلفي  المربع 

شراكات  إلى  ودعا  انتهى،  إفريقيا 

جديدة في القارة .

الكرملين يندد بـ »هجوم إرهابي« 
قرب الحدود الروسية ــــ األوكرانية

الكرملين  ندد  ب-  ف.  أ.  موسكو- 

بعدما  إرهابي«  بـ»هجوم  الخميس 

تتصدى  أنها  الروسية  السلطات  أكدت 

لمجموعة من »المخربين« األوكرانيين 

تسللوا إلى منطقة بريانسك المحاذية 

فالديمير  الرئيس  قال  فيما  ألوكرانيا، 

بوتين إنه هجوم شّنه »إرهابيون« 

وقال بوتين في كلمة متلفزة إن الجيش 

من  وشعبنا  روسيا  »يحمي  الروسي 

اإلرهابيين... أولئك الذين نفذوا هجوما 

أراضينا  إلى  وتسللوا  جديدا،  إرهابيا 

الحدودية وفتحوا النار على مدنيين«.

دميتري  الكرملين  باسم  الناطق  وقال 

هجوم  عن  نتحدث  »إننا  بيسكوف 

على  للقضاء  تدابير  واّتخذت  إرهابي، 

اإلرهابيين«.

وصفته  بما  األوكرانية  الرئاسة  ونددت 

بأنه »استفزاز متعمد« تمارسه موسكو. 

مستشار  بودولياك  ميخالو  وقال 

الرئاسة على تويتر »القصة عن جماعة 

هي  روسيا  في  األوكرانية  التخريب 

استفزاز متعمد .

نيودلهي أ. ف. ب- طلب وزير الخارجية 

نظيره  من  بلينكن  أنتوني  األميركي 

لقاء  خالل  الفروف  سيرغي  الروسي 

اجتماع  هامش  على  جمعهما  مقتضب 

الدول العشرين في نيودلهي  لمجموعة 

أمس »إنهاء الحرب العدوانية« الروسية 

على أوكرانيا.

واشنطن  بين  مباشر  لقاء  أول  وفي 

وموسكو بهذا المستوى الرفيع منذ بدأت 

عام،  قبل  أوكرانيا  جارتها  غزو  روسيا 

على  الفروف  مسامع  على  بلينكن  شّدد 

وجوب وقف الحرب وانتهاج الدبلوماسية 

سبياًل للتوّصل إلى »سالم عادل ودائم«.

»لقد  للصحافيين  األميركي  الوزير  وقال 

قلت لوزير الخارجية )الروسي( ما سبق وأن 

قلته، ضعوا حّداً لهذه الحرب العدوانية.. 

باسم  المتحدثة  حرصت  جانبها،  من 

زاخاروفا  ماريا  الروسية  الخارجية  وزارة 

على التقليل من شأن االجتماع.

الرسمية  نوفوستي  ريا  وكالة  ونقلت 

إّن بلينكن هو  زاخاروفا قولها  لألنباء عن 

الذي بادر إلى هذا اللقاء الذي كان عابرًا.

وأضافت أّن الفروف »تحّدث إليه، وقوفًا، 

لمجموعة  الثانية  الجلسة  إطار  في 

تحصل  »لم  مضيفة  العشرين«، 

محادثات أو اجتماع حقيقي«.

مجموعة  دول  خارجية  وزراء  وفشل 

التوّصل  في  اجتماعهم  في  العشرين 

اعترضت  بعدما  مشترك  نهائي  إلعالن 

موسكو وبكين على النّص المقترح.

من  العشرين  مجموعة  اجتماع  وانتهى 

ثاني  وهو  مشترك،  بيان  صدور  دون 

غضون  في  للتكتل  مماثل  اجتماع 

أسابيع يخفق في التوصل الّتفاق.

إّن  نيودلهي  في  لنظرائه  الفروف  وقال 

عن  االجتماع  أخرجوا  الغربيين  الوزراء 

سّكته في مسعى منهم لتحميل روسيا 

الجهود  ونسفوا  إخفاقاتهم  مسؤولية 

للتوّصل  الهندي  المضيف  بذلها  التي 

إلى اّتفاق بشأن قضايا أخرى.

البيان  بشأن  المحادثات  وتعثرت 

بينها  من  عّدة  قضايا  حول  المشترك 

في  تحقيق  إجراء  على  روسيا  إصرار 

تخريب خط أنابيب نورد ستريم العام 

الماضي، على ما قال الفروف.

في  روسيا  إلى  الصين  انضمام  ومع 

االعتراض على صيغة البيان المشترك، 

أصدرت بقّية دول التكّتل بيانًا منفصاًل 

األعمال  وقف  إلى  موسكو  فيه  دعت 

الحربية في أوكرانيا.

كامل  »بانسحاب  روسيا  البيان  وطالب 

وغير مشروط من األراضي األوكرانية«.

خالل اجتماع مجموعة العشرين بالهند

خالفات بشأن الحرب األوكرانية

المستوطنون يشنون سلسلة اعتداءات على الفلسطينيين

حملة اعتقاالت بالقدس والضفة
اقتحم  وكاالت-   المحتلة-  القدس 

األقصى  المسجد  أمس  مستوطنون، 

قوات  من  مشددة  بحماية  المبارك، 

االحتالل اإلسرائيلي.

إن  فلسطينية  مصادر  وقالت 

استفزازية  جوالت  نفذوا  المستوطنين 

وأدوا  األقصى،  المسجد  باحات  داخل 

طقوًسا تلمودية، قبل أن يغادروه من جهة 

باب السلسلة كالمعتاد.

قوات  من  خاصة  وحدات  وانتشرت 

االقتحام،  لتأمين  األقصى،  االحتالل،في 

وقامت بمضايقة الفلسطينيين القادمين 

لألقصى.

بحق  اعتقاالتها  االحتالل،  قوات  وواصلت 

المحتلة  القدس  في  الفلسطينيين 

القمع  حمالت  ضمن  الغربية،  والضفة 

المتصاعدة.

اإلسرائيلي،،  االحتالل  قوات  واعتقلت 

ثمانية مواطنين، من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل 

اعتقلت كال من: أحمد الطويل، ومصعب 

زاهدة من مدينة القدس، وأويس العوري 

أبو  وسامي  شماال،  عقب  كفر  بلدة  من 

من  رؤوف  ولؤي  فرعون،  وحسام  غالية، 

زهران،  وموسى  جنوبا،  العيزرية  بلدة 

ومحمد حميدان من بلدة بدو شمال غرب 

القدس.

من  شابين  االحتالل،  قوات  اعتقلت  كما 

محافظة بيت لحم أحدهما أسير محرر.. 

خالد  الله  حمد  المحرر  األسير  واعتقلت 

ومالك  الخضر،  بلدة  من  )22عاما(  صبيح 

أكرم طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوبي 

بيت لحم.

في  األسرى  يواصل  متصل  سياق  وفي 

خطواتهم  اإلسرائيلي  االحتالل  سجون 

على  عشر  السابع  لليوم  االحتجاجية 

التوالي، احتجاًجا على تطبيق اإلجراءات 

الوزير  بها  أوصى  والتي  بحقهم  التنكيلية 

المتطرف »إيتمار بن غفير«.

»إن  والمحررين:  األسرى  وزارة  وقالت 

وجبات  إرجاع  في  تتمثل  اليوم  خطوات 

كافة  في  استالمها  ورفض  الطعام 

األخيرة  لإلجراءات  رفًضا  السجون«، 

النقب  سجن  أسرى  مع  وتضامًنا  بحقهم 

الذين يتعرضون لحالة قمع منذ يومين.

اقرأ أيضا:

سلسلة  عن  الطوارئ  لجنة  وأعلنت 

»بن  إجراءات  ضد  تصعيدية  خطوات 

ذروتها  وتكون  بالعصيان،  تبدأ  غفير«، 

من  األول  في  الطعام  عن  اإلضراب  بإعالن 

شهر رمضان المقبل.

مقاومون  طالب  آخر،  جانب  من 

طولكرم«  »كتيبة  من  فلسطينيون 

بوقف  للسلطة،  األمنية  األجهزة  عناصر 

ثقتهم  »عدم  عن  معربين  مالحقتهم، 

بقيادة تلك األجهزة« وفقا لبيان أصدروه.

كتيبة  السريع-  »الرد  مجموعة  وقالت 

عن  »كفوا  لها:  بيان  في  طولكرم«، 

في  نشكك  ال  نحن  ومتابعتنا.  مالحقتنا 

بهم،  لنا  ثقة  ال  قيادتكم  ولكن  وطنيتكم 

نحن  المتوكلون.  فليتوكل  الله  وعلى 

فدماؤكم  بمواجهتكم،  نرغب  وال  نريد  ال 

لكم  نكن  درعًا  لنا  كونوا  واحدة.  ودماؤنا 

سيفًا مسلوال بوجه الغاصب«.

اعتداءات  سلسلة  المستوطنون  وشن 

ففي  وممتلكاتهم.  المواطنين  على 

مستوطنون  هاجم  الخليل،  محافظة 

منطقة  في  الرئيسي  الشارع  على  منزال 

شمال  أمر  بيت  ببلدة  زعتة«  »بيت 

للمواطن  يعود  بالحجارة،  الخليل، 

وأشقائه،  الوحيدي  يعقوب  يوسف 

وحطموا زجاج النوافذ.

مركبة  زجاج  أيضا  حطموا  أنهم  كما 

أثناء  الحتاوي،  العزيز  عبد  أليمن  تعود 

توقفها أمام منزله على الشارع الرئيسي، 

 54( عوض  جميل  محمد  وهاجموا 

عليه  واعتدوا  ألغنامه،  رعيه  أثناء  عاما(، 

بالضرب، حيث تصدى لهم األهالي الذين 

تمكنوا من الوصول إليه وإنقاذه.

من  مسلحة  مجموعة  وهاجمت 

على  المقامة  مان«  »تسخار  مستوطنة 

رعاة  يطا،  شرق  المواطنين  أراضي 

واد  من  القريبة  »الثعله«  بمنطقة  األغنام 

مواشيهم،  وطاردوا  يطا،  بمسافر  الجوايا 

وأجبروهم على مغادرة مراعيهم بالقوة.

ونظمت عشرات المستوِطنات، بحماية 

جابت  استفزازية  مسيرة  االحتالل  قوات 

مدينة  من  القديمة  البلدة  في  أحياء  عدة 

الخليل.

نصب  واألغوار،  أريحا  محافظة  وفي 

مستوطنون، خيمة وسيجوا أرضا شمال 

مدينة أريحا.

أريحا  في  الميداني  الناشط  وقال 

من  مجموعة  إن  غريب  أيمن  واألغوار 

ووضعت  خيمة،  نصبت  المستوطنين 

 )44( بحوض  أرض  قطعة  حول  سياجا 

تخوفات  أريحا، وسط  شمال  العوجا  من 

استيطانية  ألهداف  عليها  االستيالء  من 

بحسب وكالة األنباء الفلسطينية »وفا«.

هاجم  لحم،  بيت  محافظة  وفي 

األغنام،  رعاة  من  عددا  مستوطنون، 

قرية  في  بالضرب  أحدهم  على  واعتَدوا 

كيسان.

محافظة  أمس،  الشامل  اإلضراب  وعم 

على  حدادا  الفلسطينية،  واألغوار  أريحا 

حمدان،  حسن  جمال  محمود  استشهاد 

اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  برصاص 

/ جبر  عقبة  مخيم  على  مواجهات  خالل 

األربعاء/.

التجارية  المحال  إغالق  اإلضراب  وشمل   

أبوابها في مدينة أريحا وقراها ومخيماتها، 

والمؤسسات  المدارس  عطلت  فيما 

العمل.

األربعاء،  حمدان،  الشاب  واستشهد   

متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص 

اقتحام مخيم عقبة جبر  االحتالل، خالل 

االحتالل  قوات  زالت  وما  أريحا،  جنوب 

تحتجز جثمانه.

لليوم  اإلسرائيلية،  السلطات  وواصلت 

»حوارة«  بلدة  إغالق  التوالي،  على  الرابع 

)شمال  نابلس  مدينة  من  الجنوب  إلى 

بخسائر  تسبب  مما  الغربية(،  الضفة 

مالية كبيرة.

ملف  مسؤول  دغلس،  غسان  وقال 

إن  الضفة،  شمالي  في  االستيطان 

على  إغالقا  يفرض  اإلسرائيلي  »الجيش 

البلدة ويمنع فتح محالها التجارية«.

على  المتاجر  »مئات  لألناضول:  وأضاف 

الرابع،  لليوم  مغلقة  العام  الشارع  طول 

وسط تواجد عسكري إسرائيلي مكثف«.

بخسائر  تسبب  »اإلغالق  أن  إلى  ولفت 

كبيرة، وتعطل حياة السكان«.

{ قوات االحتالل تواصل اعتقالها للفلسطينيين

{ اجتماع مجموعة العشرين

المجلس  صّوت  األناضول-  ليبيا- 

)نيابي  الليبي  للدولة  األعلى 

قبول  لصالح  أمس،  استشاري(، 

»اإلعالن  على  الـ13  التعديل 

الدستوري«.

النواب  مجلس  أقر  شهر  نحو  وقبل 

دستورية  قاعدة  ليصح  التعديل  هذا 

برلمانية  انتخابات  عبرها  ُتجرى 

إنهاء  أمل  على  انتظارها  طال  ورئاسية 

األزمة الراهنة في البالد.

األعلى  للمجلس  اإلعالمي  المكتب  وقال 

للدولة، في بيان، إنه عقد اليوم جلسة 

مقر  في  المشري  خالد  برئاسة  طارئة 

)غرب(. طرابلس  بالعاصمة  المجلس 

بموافقة  صّوت  »المجلس  أن  وأضاف 

)دون  الحاضرين  األعضاء  غالبية 

النصاب،  اكتمال  بعد  عدد(،  تحديد 

عشر  الثالث  الدستوري  التعديل  على 

مع  بالتشاور  النواب  مجلس  أقره  الذي 

للدولة«. األعلى  المجلس 

كما تم االتفاق على الشروع في تشكيل 

ليتم  االنتخابية  القوانين  لوضع  لجنة 

)دون  القادمة  الجلسة  خالل  اعتمادها 

البيان. تحديد موعد(، وفق 

األعلى  المجلس  بيان  صدور  وقبل 

»ماما  المجلس  عضو  قال  للدولة، 

لألناضول،  تصريح  في  بالل«،  سليمان 

على  بالموافقة  صّوت  المجلس  إن 

دون  من  الـ13،  الدستوري  التعديل 

أكثر. تفاصيل 

ُتجرى  دستورية«  »قاعدة  وليصبح 

مجلس  أدخل  االنتخابات،  عبرها 

الماضي  شباط  فبراير/     7 في  النواب 

الدستوري«،  »اإلعالن  على  تعديال 

اإلطاحة  بعد  وضع  مؤقت  دستور  وهو 

.2011 بنظام معمر القذافي عام 

تمهيدا لالنتخابات الليبية

مجلس الدولة يقر تعديل »اإلعالن الدستوري«

{ اجتماع األعلى للدولة الليبي
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ياسين البخيت: التعادل عادل
أكد المحترف األردني ياسين البخيت أن التعادل مع الريان أمس يعتبر نتيجة 

مقبولة في ظل مجريات اللقاء لكنه أعتبر أن أم صالل كان األقرب للفوز من واقع 

الفرص التي كانت كافية ليخرج فريقه متقدما لكنه رغم ذلك راض بالتعادل.

وقال »في البداية أشكر نادي أم صالل وأنا سعيد بالتسجيل وهذا أقل ما يمكن أن 

أقدمه للنادي بعد عودتي وسأعمل على تقديم األفضل في المباريات القادمة«.

على  نركز  أن  علينا  لكن  الترتيب  جدول  في  صعب  »الوضع  حديثه  وواصل 

أنفسنا فقط وأن نجتهد من أجل تعديل األوضاع وأعتقد أننا قادرون على تحقيق 

ذلك«.

بهدف لمثله في مباراة مثيرةبعد أن توقفت انتصاراته لسبع جوالت

أم صالل يفرض التعادل على الريان»الشمال« يعود عبر القطراوي

قوي  المواجهة  تأتي  أن  طبيعي  أمر 

بين الفريقين من بداية المباراة وفي 

تحقيق  نحو  الفريقين  رغبة  ظل 

الفوز وخطف النقاط الثالث.

الشمال  نصيب  من  كانت  والبداية 

عن  األولى  الدقيقة  من  حاول  الذي 

الذي  بامو  ياسين  المغربي  طريق 

شكل الخطورة في المقدمة الهجومية 

امجد  طلعات  مع  الشمال  لفريق 

وسط  في  الفارق  شكل  الذي  عطوان 

الميدان.

القطراوي  افتقد  المقابل  وفي 

عنه..  عرف  الذي  الهجومي  للحضور 

اوقات  اال في مناسبات بسيطة خالل 

محاوالت  تشكل  ولم  المباراة… 

على  الكبيرة  الخطورة  القطراوي 

تصله  لم  الذي  سيكا  بابكر  مرمى 

محاوالت  رغم  كثيرة…  كرات 

وسبستيان  رسن  بشار  للعراقي 

سوريا.

ومن  اللقاء  عمر  من   38 الدقيقة  وفي 

تنفيذها  تم  الشمال  لفريق  ركنية 

المهاجم  وتصل  الكرة  لتمر  بنجاح 

لعبها  الذي  بامو  ياسين  المغربي 

ساطع  الحارس  يسار  لتمر  خادعة 

األول  الهدف  عن  معلنا  العباسي 

لفريق الشمال.

ان تكون  التقدم كان البد  وبعد هدف 

هناك ردة فعل من القطراوي من أجل 

ادراك التعادل قبل نهاية الشوط األول 

القطراوية  والمحاوالت  الهجمات  ان  اال 

كانت خجولة.

دفع  الثاني  الشوط  انطالق  ومع 

نادي  مدرب  سفري  يوسف  المدرب 

قطر بعدد من االسماء من أجل عمل 

ادراك  أجل  من  والسعى  االضافة 

خطف  في  التفكير  وبعده  التعادل 

نقاط اللقاء.

على  الشمال  نادي  مدرب  وعمل 

المحافظة على العبيه الذين شاركوا 

ساعة  ربع  مرور  وبعد  البداية…  منذ 

دفع  للمواجهة  الثاني  النصف  من 

االسماء  من  بعدد  رزق  وسام  المدرب 

الذي  بالهدف  تقدمه  على  للحفاظ 

انتهى عليه الشوط األول.

هدف  إضافة  في  عطوان  امجد  ونجح 

تمريرة  بعد   »74« الدقيقة  في  ثاني 

الذي  جدو  السيد  محمد  من  رائعة 

بعد  العارضة  من  عادت  كرة  وجد 

بامو  ياسين  المغربي  من  تسديدة 

من  عطوان  امجد  العراقي  ليتمكن 

إضافة الهدف الثاني لفريقه.

اخطر  عبدالناصر  ساطع  وأبعد 

امجد  العراقي  من  التسديدات 

عطوان في الدقيقة 76 ويحرم الالعب 

من الثنائية.

وكاد محمد السيد جدو أن ينهي آمال 

فرصة  وجد  ان  بعد  القطراوي  الملك 

تسديدة  ان  اال   82 الدقيقة  في  جيدة 

جدو ذهبت بعيًدا عن مرمى الملك.

وأضاف المدافع ماتياس الهدف الثالث 

لفريق الشمال من ضربة جزاء ارتكبها 

دفاع القطراوي مع ياسين بامو ليتمكن 

ماتياس ناني من إضافة الهدف الثالث 

في الدقيقة 86.

الشوط األول كان ريانيًا على مستوى 

األداء والنتيجة، حيث فرض الرهيب 

واالستحواذ  السيطرة  في  تفوقه 

مع  صالل  ألم  دفاعي  تنظيم  مقابل 

المرتدة  الهجمات  على  االعتماد 

تحويل  في  الريان  ونجح  السريعة، 

في  تقدم  إلى  السيطرة  في  أفضليته 

كبير  جماعي  عمل  بعد  النتيجة 

بولي  يوهان  حولها  مميزة  وعرضية 

برأسه إلى شباك أم صالل د25 ليمنح 

الريان التقدم، ولم تكن هناك ردة فعل 

ألم صالل في شوط المباراة األول الذي 

انتهى لصالح الريان بهدف نظيف.

تمامًا  مختلفًا  كان  الثاني  الشوط 

أجل  من  لألمام  صالل  أم  اندفاع  بعد 

من  الريان  يستفد  ولم  التعويض، 

على  له  الحت  التي  العديدة  الفرص 

من  استفاد  الذي  صالل  أم  عكس 

قدرات وخبرات ياسين البخيت الذي 

في  طولية  كرة  استغالل  من  تمكن 

بقوة  وسددها  الريان  جزاء  منطقة 

بصعوبة  الريان  حارس  لها  فتصدى 

لياسين  جديد  من  الكرة  وارتدت 

وضعها  عن  يتوانى  لم  الذي  البخيت 

في الشباك د70 ليمنح أم صالل تعادال 

مستحقا في المباراة، في أول ظهور له 

بعد عودته للفريق.

التقدم  فرصة  له  الحت  الريان 

ركلة  احتساب  بعد  جديد  من 

الحكم  عودة  بعد  لصالحه  جزاء 

لتقنية  الجاسم  عبدالرحمن 

يوهان  لكن   ،VAR المساعد  الفيديو 

بعد  د78،  الجزاء  الركلة  أهدر  بولي 

للركلة  أبوبكر  خليفة  تصدى  أن 

الجزائية وحافظ على النتيجة.

شهدت  اللقاء  من  األخيرة  الدقائق 

صالل  أم  نجح  بل  الهجمات،  تبادل 

طريق  عن  د92  هدف  تسجيل  في 

إلغاؤه  تم  لكن  ارواخو  فينسيوس 

الذي  الوقت  في  التسلل،  بداعي 

كرة  وبولي  حاتم  عبدالعزيز  أهدر 

هدف محقق أمام مرمى أم صالل د94، 

اإليجابي  بالتعادل  المباراة  لتنتهي 

ويحصد كل منهما نقطة واحدة.

محمد سراج: قادرون 
على تجاوز الوضع الحالي

إن  الريان  العب  سراج  محمد  قال 

لعدم  نتيجة  صالل  أم  مع  التعادل 

 ،%  100 بنسبة  أداء  أفضل  تقديم 

على  حصولهم  صالل  ألم  »نبارك  وقال 

لفريق  »هاردلك«  وأقول  النقطة  تلك 

أفضل  نقدم  لم  أننا  والحقيقة  الريان 

أن  المفترض  من  وكان  لنا  أداء 

عامة  بصورة  لكن  الفرص  نستغل 

يجب أن نفكر في المباريات القادمة«.

وضعه  تجاوز  على  الريان  قدرة  وعن 

التعامل  »علينا  قال  حاليًا،  الصعب 

القادمة،  المرحلة  مع  بخطوة  خطوة 

لكننا  صعب  الوضع  أن  نعلم  فنحن 

قادرون على تجاوزه بأن نعمل معًا من 

أجل الفريق«.

{ الريان وأم صالل{ الشمال وقطر

عاد فريق الشمال لسكة االنتصارات بعد ان تغلب على القطراوي 
بنتيجة ثالثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما باالمس 

بملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في منافسات الجولة 
الـ16 من دوري نجوم QNB موسم 2022/  2023… احرز أهداف الشمال 

المغربي ياسين بامو في الشوط األول والعراقي امجد عطوان 
وماتياس ناني.. النتيجة رفعت رصيد الشمال إلى 14 نقطة وبقي 

القطراوي في 23 نقطة.

فرض أم صالل التعادل على الريان بهدف لمثله، خالل المباراة التي 
جمعتهما أمس على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن 

.QNB منافسات األسبوع السادس عشر من دوري نجوم
الريان تقدم بهدف سجله يوهان بولي د25، وتعادل ألم صالل 

ياسين البخيت د70، ليكتفي كل منهما بنقطة واحدة، حيث 
رفع الريان رصيده إلى 12 نقطة وأم صالل إلى 11 نقطة في 

جدول ترتيب الدوري.

عوض الكباشي عادل النجاركتب كتب

هزم العربي بثالثية ووسع فارق النقاط

»القمة« الدحيل ينفرد بـ
مالحقيه  أقرب  إلى  الفارق  الدحيل  وسع 

أمس  عليه  فوزه  بعد  نقاط،   4 إلى  العربي 

بنتيجة 3/ 1، في قمة الجولة الـ16 من دوري 

نجوم QNB، خالل المباراة التي أقيمت على 

استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

الدحيل كل من نام تاي هي  وسجل ثالثية 

 ،37 الدقيقة  في  علي  والمعز   7 الدقيقة  في 

ومايكل أولونجا في الدقيقة 2+90

بينما سجل حامد اسماعيل الهدف الوحيد 

للعربي في الدقيقة 25.

الفارق  الدحيل  المتصدر  وسع  الفوز  وبهذا 

 4 إلى  العربي  المباشر  مالحقه  وبين  بينه 

نقطة،   35 إلى  رصيده  رفع  ان  بعد  نقاط، 

نقطة   31 عند  الدحيل  رصيد  تجمد  بينما 

في المركز الثاني. 

وحاول  ومثيرة،  قوية  المباراة  بداية  جاءت 

الدحيل فرض ايقاعه مبكرًا على دفاع فريق 

في  التقدم  هدف  تسجيل  محاواًل  العربي، 

الدقائق األولى من عمر المباراة، وهو ما حدث 

نام  الجنوبي  الكوري  سجل  أن  بعد  الفعل 

من   7 الدقيقة  في  التقدم  هدف  هي،  تاي 

خالل تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لم 

يستطع محمود أبو ندى من صدها.

هدف  على  سريعا  الرد  العربي  وحاول 

الدحيل، من خالل محاوالت عن طريق عمر 

خارج  التسديد  على  اعتمد  الذي  السومة 

منطقة الجزاء، محاواًل مباغتة حارس مرمى 

الدحيل صالح زكريا.

العربي  فيها  تمكن  التي   25 الدقيقة  وتأتي 

من تسجيل هدف التعادل عن طريق حامد 

هالل  من  رائعة  كرة  تلقى  الذي  اسماعيل 

في  ليضعها  بشكل  الكرة  وروض  محمد، 

شباك الدحيل معلنا عن هدف التعادل.

وتمكن الدحيل في الدقيقة 37 من تسجيل 

الهدف الثاني بواسطة المعز علي، بعد كرة 

ارتدت اليه من مدافع العربي مارك مونيسيا.

تقدم  هدف  على  الرد  بعدها  العربي  وحاول 

أي  تشكل  لم  محاوالت  خالل  من  الدحيل 

خطورة على مرمى منافسه، لينتهي الشوط 

األول بتقدم الدحيل بهدفين لهدف.

بحماس  الثاني  الشوط  الفريقان  ودخل 

العمق  من  الضغط  الدحيل  وكثف  كبير، 

الهدف  لتسجيل  محاولة  في  واألطراف 

التوغل  بعد  ذلك  يتحقق  أن  وكاد  الثالث، 

األيسر،  الجانب  من  هي  تاي  لنام  الناجح 

أولونجا  معها  يتعامل  لم  عرضيته  ولكن 

بالشكل المناسب.

في  فريقه  مهمة  السومة  عمر  وصعب 

تلقى  أن  أن  بعد  التعادل،  هدف  تسجيل 

بعد   78 الدقيقة  في  الحمراء  البطاقة 

الثانية له في  حصوله على بطاقة الصفراء 

المباراة.

وكاد مايكل أولونجا أن يضيف الهدف الثالث 

كرة  تلقيه  بعد   80 الدقيقة  في  لفريقه 

تسديدته  ومرت  هي  تاي  نام  من  عرضية 

مرمى  لحارس  األيمن  القائم  على  بقليل 

العربي.

بعد  كبير  بشكل  العربي  مستوى  وتراجع 

طرد عمر السومة، وما سهل من مهمة الدحيل 

 2+90 الذي اضاف الهدف الثالث في الدقيقة 

الذي ضمن  أولونجا،  بواسطة هدافه مايكل 

الفوز لفريقه بالنقاط الثالث.

عمر  من  تبقى  فيما  النتيجة  تتغير  ولم 

وقت  دقائق   6 الحكم  أضاف  أن  بعد  المباراة 

بدل الضائع، لتنتهي المواجهة بفوز الدحيل 

بنتيجة 3/ 1.

ذياب هارون:

سننافس على »3« بطوالت
بالفوز  سعادته  عن  الدحيل  العب  هارون،  ذياب  أعرب 

الذي حققه فريقه، على العربي بنتيجة 3 /1.

اللقاء: لعبنا مباراة جيدة  وقال في تصريحات له عقب 

بعد  مباشرة  جاءت  أنها  خاصة  فيها،  الفوز  ونستحق 

وفتحنا  بسرعة،  نسيناها  التي  اآلسيوية  في  مباراتنا 

صفحة جديدة.

بقوة،  عليها  سننافس  بطوالت   3 لدينا  اآلن  وأضاف: 

مثلما تعودنا في كل موسم.

حامد إسماعيل:

خسرنا بسبب األخطاء
كانت  المباراة  أن  العربي،  العب  إسماعيل  حامد  أكد 

جيدة بين الفريقين.

أعتقد  المباراة:  عقب  له  تصريحات  في  حامد  وقال 

لم  ارتكبناها،  التي  األخطاء  بسبب  اللقاء  خسرنا  أننا 

يحالفنا الحظ، وهذه هي كرة القدم، من يخطئ يخسر 

المواجهة.

وأضاف: الدوري اليزال في الملعب، أمامنا مباريات يجب 

الجوالت  أيضا قد يتعثر في  والدحيل  الفوز فيها،  علينا 

ونكون  الهزيمة،  هذه  سنعوض  الله  شاء  وان  المقبلة، 

أفضل من مباراة أمس.

وعن اعتراضاتهم الكثيرة على قرارات حكم المباراة، قال 

كانت  اذا  أكيد  اللعبة،  من  جزء  الحكم  العربي:  العب 

أشكر  ولكن  اللعب،  يفسد  محلها  في  ليست  قراراته 

أفضل  والقادم  لمساندة،  بقوة  حضر  الذي  جمهورنا 

بالنسبة للعربي.

وحيد بوسيوف كتب
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اليوم.. بين السد والسيلية في الجولة »16« من الدوري

 مواجهـــة القـمــة والـقــاع 

بنادي  حمد  بن  جاسم  استاد  سيكون 

مساء  والنصف  السابعة  في  السد، 

تجمع  التي  للمباراة  مسرًحا  اليوم 

بين السد والسيلية، لحساب الجولة 

 QNB نجوم  دوري  من  عشر  السادسة 

للموسم 2023-2022.

كل  هدف  هي  الثالث  النقاط  وتعتبر 

يمر  التي  الظروف  ظل  في  منهما  فريق 

بها كل فريق من حيث السد الساعي 

وفي  الصدارة  من  اكثر  لالقتراب 

المقابل السيلية الذي يبحث عن طوق 

نجاة. 

المباراة في المركز  فريق السد يدخل 

أن  ومؤكد  نقطة،   25 برصيد  الثالث 

كبيرة  ورغبة  تحفز  حالة  في  الفريق 

النقاط  على  والحصول  الفوز  لتحقيق 

التي  النقاط  خسائر  لتعويض  الثالث 

خالل  المباريات  بعض  في  حدثت 

األهلي  أمام  آخرها  كان  والتي  الموسم 

خالل  عشر  الخامس  األسبوع  في 

بهدفين  العميد  فيها  فاز  التي  المباراة 

استعادة  قبل  وذلك  هدف،  مقابل 

على  بتغلبه  لالنتصارات  الفريق 

المباراة  في  رد  دون  بهدفين  قطر  نادي 

الُمؤجلة من األسبوع الثامن.

 السد يدرك أن المهمة لن تكون سهلة، 

فريق  منافسه  استعادة  ظل  في 

الالعبين  من  قوته  كاملة  السيلية 

المحترفين األجانب والمحليين وأيضًا 

الجوالت  من  نقاط   5 على  حصوله 

الثالث الماضية.

مشاركة  المباراة  تشهد  ان  ويتوقع 

ويخوض  الكعبي..  ايوب  المغربي 

مكتملة  بمجموعة  المباراة  السد 

البرازيلي  عودة  بعد  الالعبين  من 

غيليرمي توريس من اإليقاف إثر غيابه 

فيما  األخيرة،  قطر  نادي  مواجهة  عن 

سيواصل تباتا الغياب في ظل معاناته 

من إصابة في العضلة األمامية.

السيلية  اليوم  لقاء  في  الثاني  الطرف 

األخير  وقبل  عشر  الحادي  المركز  في 

أم  عن  األهداف  بفارق  نقاط،   9 برصيد 

صالل صاحب المركز الثاني عشر.

يدخل السيلية اللقاء بمعنويات عالية 

الثالث  في  نقاط  خمس  جمع  أن  بعد 

الشمال  على  بالفوز  األخيرة  جوالت 

قطر،  ونادي  صالل  أم  مع  والتعادل 

أفضل  تقديم  على  الفريق  وسيعمل 

 - اللقب  حامل   – السد  أمام  لديه  ما 

لتحقيق نتيجة إيجابية.

ال  هذا  ولكن  والقاع  القمة  بين  لقاء 

للسد.. محسومة  المباراة  ان  يعني 

على الرغم ان مواجهة القسم األول بين 

الفريقين قد انتهت بفوز السد بهدفين 

مقابل هدف… اال ان السيلية سيعمل 

لقاء  في  إيجابية  نتيجة  تحقيق  على 

الليلة.

عوض الكباشي كتب

خوانما: 

جاهزون للقاء

على  السداوي  الفريق  مدرب  خوانما  اإلسباني  أكد 

األسبوع  ضمن  السيلية،  لمواجهة  الزعيم  جاهزية 

السادس عشر من دوري النجوم.

الخاص  الصحفي  المؤتمر  خالل  خوانما  وتحدث 

أن  من  الرغم  وعلى  تفرده،  فريق  لكل  بالمباراة: 

في  المتقدمة  المراكز  في  حالًيا  يتواجد  ال  السيلية 

جدول الترتيب، يجب أن نولي اهتماًما وثيًقا لنقاط 

قوتهم ونركز على المباراة بحذر. 

وأضاف: ستكون مباراة صعبة مثل أي مباراة أخرى، 

أجل  من  وتركيزنا  قوتنا  كامل  في  نكون  أن  ويجب 

تحقيق وحصد الثالث النقاط.

وتابع المدرب األسباني: بغض النظر عن الخسارة 

حققنا  فقد  األهلي،  ضد  األخيرة  المتوقعة  غير 

كأس  بطولة  وفي  الدوري  في  انتصارات  سلسلة 

قطر، لذلك سنواصل العمل والبناء من أجل تحقيق 

المزيد من االنتصارات.

وعن انضمام الوافد المغربي الجديد أيوب الكعبي، 

يمكنه  شخص  بأي  دائًما  نرحب  خوانما:  قال 

الالعب  عن  الحديث  األفضل  من  الفريق،  مساعدة 

أثناء  البعض  بعضنا  على  تعرفنا  أن  بعد  الجديد 

العمل مًعا في الفريق.

المواجهة  أهمية  على  السد  العب  علي  هاشم  شدد 

هو  كما  لنا  بالنسبة  للغاية  مهمة  المباراة  وقال: 

الحصول  الدوري،  في  متبقية  مباراة  كل  مع  الحال 

على ثالث نقاط أمر بالغ األهمية لفريقنا.

اليوم.. على استاد ثاني بن جاسم

األهلي ضيفًا ثقياًل على الغرافة
بنادي  جاسم  بن  ثاني  إستاد  يستضيف 

دقائق  خمس  إال  الخامسة  تمام  في  الغرافة 

ضمن  واألهلي،  الغرافة  مباراة  اليوم،  مساء 

دوري  من  عشر  السادس  األسبوع  مواجهات 

.QNB نجوم

يدخل الغرافة صاحب األرض اللقاء وفي رصيده 

22 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 
4 والخسارة في مثلهما، وسجل الفريق 25 هدفًا 
واهتزت شباكه 27 مرة، في حين يمتلك األهلي 

 5 وتعادل  مباريات،   5 في  الفوز  بعد  نقطة   20
مرات، وخسر في 4 مباريات، وسجل 24 هدفًا، 

مقابل 25 هدفًا هزت شباكه.

منهما،  لكل  األهمية  غاية  في  تعد  المباراة 

الثالث نقاط ومحاولة  فالغرافة يسعى لحصد 

بينما  للمربع،  جديد  من  العودة 

يتمسك األهلي بفرصة التواجد في المربع لذا 

تمثل المباراة أهمية لكال الفريقين، السيما وأن 

الفارق بينهما نقطتين فقط.

الندية،  غاية  في  مواجهة  إلى  تشير  الدالئل 

مدرب  مارتينز  بيدرو  البرتغالي  وسيحاول 

األخير  الفوز  عقب  االنتصارات  مواصلة  الغرافة 

هدفين،  مقابل  أهداف  بثالثة  الشمال  على 

األساسية،  الركائز  من  عدد  على  معتمدًا 

تاهرات،  ومهدي  إبراهيمي،  ياسين  وأبرزهم: 

األمين،  وهمام  عالء،  وأحمد  علي،  والمهدي 

يعتمد  المقابل،  في  الالعبين،  من  وغيرهم 

قوي  هجوم  خط  على  نيبوشا  األهلي  مدرب 

النعيمات،  يزن  األردني  المحترف  بقيادة 

وعبدالرشيد إبراهيم، وسفيان هني، والمهاجم 

الشاب عمر سيكو صاحب الهدفين في مواجهة 

انتهت  والتي  عشر  الخامس  باألسبوع  السد 

لمصلحة األهلي بهدفين مقابل هدف، ويأمل أن 

لتحقيق  الغرافة  حارس  شباك  هز  من  يتمكن 

النقاط الثالث.

الفني  المدير  مارتينز  بيدرو  قال  جانبه  من 

خالل  جيدة  كانت  استعداداتنا  للغرافة: 

األسبوع، والالعبون جاهزون لخوض هذا اللقاء 

الالعبين  بقية  أما  عصام،  مصطفى  باستثناء 

فحالتهم جيدة وليست لدينا أي إصابات.

المنافس سيأتي بحماس  أن  أنا متأكد  وقال: 

السد..  قادمون من فوز على  وثقة كبيرة ألنهم 

األهلي فريق قوي على المستوى البدني وسريع 

جيدون  العبون  لديهم  أن  بجانب  المرتدات  في 

النوع  لهذا  جاهزون  ونحن  األمامي،  الخط  في 

المباريات، وبالتالي ستكون مواجهة قوية،  من 

بالصبر  التحلي  علينا  يجب  لنا  بالنسبة 

تكون  أن  واألهم  الكرة،  على  نستحوذ  عندما 

في  خطير  فريق  أمام  قوية  فعل  ردة  لدينا 

المرتدات.

مدرب  نيبوشا  أكد  اآلخر..  الجانب  على 

أمام الغرافة وقال:  األهلي صعوبة مباراة فريقه 

مواجهة فريق قوي مثل الغرافة لن تكون سهلة، 

طاقمه  مع  يعمل  األهلي  في  ولكنه 

يكون  أن  على  والعبيه  المعاون 

درجات  أفضل  في  دائما  الفريق 

من  للمباراة  والتحضير  التركيز 

مشيرا  والفنية،  البدنية  النواحي 

في الوقت ذاته إلى أن األهلي يتطلع 

وتحقيق  األداء  في  لألفضل  دائما 

النقاط أمام المنافسين.

المميز  المستوى  نيبوشا:  وأضاف 

مواجهة  في  الفريق  به  ظهر  الذي 

في  الفوز  خالله  من  وحقق  السد 

الطموح  إلى  يعود  الماضية  الجولة 

الكبير والرغبة األكيدة لدى الالعبين 

األداء  في  والتطور  األفضل  لتقديم 

بكل جدية، مبينا أن المنافسة قوية 

في  األندية  بين  والفوارق  الدوري  في 

ومن  النتائج  تحكمها  الترتيب  جدول 

من  قريبا  يكون  النقاط  على  يحصل 

تحقيق هدفه بالحصول على المركز 

الذي يتطلع إليه.

كل  سيقدم  الفريق  أن  على  وشدد 

تحقيق  أجل  من  الملعب  في  لديه  ما 

أن  موضحا  المطلوبة،  النتيجة 

التركيز يكون دائما على الروح العالية 

عامالن  وهما  الفوز  تحقيق  في  والرغبة 

وسيعمل  األهلي  صفوف  في  يتوفران 

أي  مواجهة  في  إلظهارهما  فريقه  مع 

فريق، الفتا إلى أن األهلي يعمل من أجل 

جاهزا  الفريق  وسيكون  الفوز  تحقيق 

لمواجهة الغرافة.

عادل النجار كتب

من بوابة المرخية

الوكرة يسعى الستعادة انتصاراته

جاسم  بن  ثاني  استاد  اليوم  يستضيف 

والوكرة،  المرخية  مباراة  الغرافة،  بنادي 

في األسبوع السادس عشر من دوري نجوم 

من  بداية   ،2023  2022- للموسم   QNB
الساعة السابعة ونصف مساًء.

 20 رصيده  وفي  المباراة  الوكرة  ويدخل 

نقطة وضعته في المركز السادس، بفارق 

األهداف عن األهلي، بينما المرخية يحتل 

المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

بعد  جديد  من  توازنه  إلستعادة  ويتطلع 

تراجعت  قوية،  كانت  موسم  بداية 

وتعادالت  خسائر  بين  ما  مؤخرًا،  نتائجه 

المباراة  خالل  الشمال  أمام  آخرها  وكان 

انتهت  والتي  الثامن  األسبوع  من  الُمؤجلة 

بالتعادل بدون أهداف.

فيما يسعى المرخية لتأكيد انطالقته من 

وذلك  االنتصارات  استعاد  أن  بعد  جديد 

على حساب أم صالل بهدفين مقابل هدف 

في المباراة الُمؤجلة من األسبوع الثامن.

خالل  الوكرة  فريق  في  األخطاء  وتكررت 

المنطلق  هذا  ومن  األخيرة،  المباريات 

يصححها  أن  لوبيز  ماركيز  المدرب  يريد 

يريد  أنه  كما  اليوم،  مباراة  من  بداية 

النقاط الثالث خشية التراجع أكثر خاصة 

الرصيد  بنفس  األهلي  مع  يتساوى  وأنه 

ويالحقه المرخية، ومن هنا تكمن صعوبة 

المواجهة.

داال  األنجولي جاسينتو  على  لوبيز  ويعول 

بسبب  الماضية  المباراة  عن  غاب  الذي 

يطو،  بن  محمد  والجزائري  اإليقاف، 

والمدافع البرازيلي لوكاس مينديز، وحازم 

شحاته، وعمر علي، وغيرهم من الالعبين.

بمعنويات  اليوم  مباراة  المرخية  ويدخل 

عالية، بعد الفوز الذي حققه على أم صالل 

الذي  اإلنتصار  وهو  الماضية،  الجولة  في 

يسعون  الذي  الفريق،  لالعبي  الثقة  أعاد 

في  والتواحد  الخطر  منطقة  من  للهروب 

في  المدرب  قال  كما  الدافئة  المنطقة 

المؤتمر الصحفي

الالعب  تألق  على  مبارك  عبدالله  ويعول 

المغربي إدريس فتوحي أمام أم صالل بعد 

جميلة،  وبطريقة  رائعة  ثنائية  سجل  أن 

يملكون  الذين  الالعبين  لبعض  باإلضافة 

الخبرة.

أن  المرخية  مدرب  مبارك  الله  عبد  وأكد 

وقال:  الوكرة  لمواجهة  فريقه  استعدادات 

المباراة لن تكون سهلة وستكون قوية بين 

الجانبين.

كرة  ويلعب  قوي  فريق  الوكرة  أضاف: 

مثل  مميزون  هدافون  ولديه  جماعية 

واألنجولي  يطو  بن  محمد  الجزائري 

جاسينتو داال، كما أن تراجع نتائج الوكرة 

المرخية  يخدع  لن  الماضية  الجوالت  في 

في مباراة الجمعة.

لوبيز  ماركيز  بارتلومي  اإلسباني  وصف 

المرخية،  أمام  الوكرةـ مباراة فريقع  مدرب 

بالمهمة والصعبة 

هي  المباراة  هذه  أن  أعتقد  لوبيز:  وقال 

المنافسة  أراد  إذا  للوكرة  األخيرة  الفرصة 

وضعيته  وتحسين  الذهبي  المربع  على 

فإننا  وبالتالي  الترتيب  جدول  في 

النقاط  وحصد  الفوز  بتحقيق  سنتمسك 

الثالث.

الجيدة  الفرق  من  المرخية  فريق  وأضاف: 

والعبين  متميز  مدرب  ولديه  الدوري  في 

في  والمهارة  بالسرعة  يمتازون  أكفاء 

على  نعمل  فإننا  لذلك  المرتدة  الهجمات 

خطورة  مدى  ندرك  ألننا  الثغرات  غلق 

الفريق المنافس.

وحيد بوسيوف كتب

سامي الطرابلسي:

مباراة صعبة ومهمة

مدرب  الطرابلسي  سامي  التونسي  أكد 

مع  فريقه  مباراة  وصعوبة  قوة  على  السيلية 

السد في الجولة السادسة عشرة لدوري نجوم 

QNB، وقال: دائمًا مواجهة السد تكون قوية نظرًا 
لقوة الخصم الذي يمتلك العبين محترفين على 

أعلى مستوى ويعد منتخبًا كاماًل يعج بالنجوم.

بالمباراة:  الخاص  الصحفي  المؤتمر  في  وقال 

تحضيرات الفريق كانت بنفس الروح والعزيمة 

واإلصرار على الخروج من هذه الوضعية الصعبة 

القادمة  المباريات  وجميع  الفريق  يعيشها  التي 

تكتسي أهمية كبرى، ونحن حاولنا خالل فترة 

التي  األخطاء  بعض  معالجة  التحضيرات 

الجانب  ترميم  إلى  باإلضافة  الفريق  فيها  وقع 

الفرص  استغالل  على  وحثهم  للفريق  النفسي 

ال  المباريات  هذه  مثل  ألن  أهداف  إلى  وترجمتها 

كبير  فريق  أمام  السهلة  الفرص  إلهدار  مجال 

مثل السد.

تنتظرنا  السيلية:  العب  المنهالي  أحمد  وقال 

والجميع  السد  فريق  أمام  ومهمة  قوية  مباراة 

ونحن  جيدة  ليست  بفترة  يمر  السد  أن  يعلم 

الجدول  في  ترتيبنا  مستوى  على  نعاني  أيضا 

ووضعنا يؤسف له وأتمنى ان نؤدي المطلوب منا 

اللقاء  هذا  من  نخرج  وان  المباراة  في  كالعبين 

أنفسنا  في  الثقة  لدينا  ونحن  نقاط،  بالثالث 

والطموح في تحقيق الفوز.



ثاني،  آل  حمد  بنت  المياسة  الشيخة  سعادة  توجت 

رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، أمس، المشاركين في 

جولة الفرسان الصغار، التي أقيمت ضمن منافسات اليوم 

األول للجولة االفتتاحية لبطولة جوالت لونجين العالمية 

التي   ،2023 العالمي  األبطال  ودوري  الحواجز،  قفز  ألبطال 

عضو  الشقب  في  لونجين  ميدان  في  أمس  انطلقت 

أيام  ثالثة  مدار  على  البطولة  ينظم  الذي  قطر،  مؤسسة 

والخيل  الفرسان  من  متميزة  نخبة  بمشاركة  متتالية، 

المشاركة في هذا الحدث العالمي، والذي يتجاوز مجموع 

جوائزه 36 مليون يورو هذا العام.

وشهدت الجولة مشاركة 20 فارسا وفارسة، حقق 15 منهم 

الفوز بالمركز األول دون الوقوع في نقاط جزاء، وهم: حسن 

علي المرهون، وعبد العزيز سعود المطوع، وماجد جمعان 

عبيد،  الكريم  عبد  ومريم  السويدي،  ثاني  وكلثم  العلي، 

العزيز  عبد  والشيخ  ثاني،  آل  جاسم  بن  خليفة  والشيخ 

وبرزان عزام  الشهواني،  آل ثاني، وهادي ناصر  بن جاسم 

صالح، ومحمد حمزة الكواري، وعبد العزيز سعود فخرو، 

المفتاح،  الرحمن  السويدي، ويوسف عبد  وناصر جاسم 

وسحيم حمد اليافعي، ومحمد عبد الله المري.

من جهة أخرى.. يتنافس أبرز فرسان وفارسات العالم اليوم 

من خالل جولتين في دوري األبطال العالمي للفرق »جلوبال 

شامبيونز ليج« على جوائز مالية قدرها 360 ألف يورو، وتقام 

ضد  واحدة  جولة  من  سم   155 ارتفاع  على  األولى  المباراة 

الثانية على إرتفاع 160 سم  الزمن، في حين تقام المباراة 

وهي التي تحدد ترتيب الفرق في دوري األبطال العالمي.
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الشيخة المياسة تتوج الفائزين بمنافسات الفرسان الصغار

انطالقة قوية لبطولة لونجين العالمية

$ الدوحة

عمر المناعي:

في سباق الخيل بنادي الفروسية 

»الشقب« األنسب النطالق لونجين

»اليق« يفوز بكأس الوفاء

بطولة  مدير  المناعي،  عمر  أشاد 

بالمستويات  العالمية،  لونجين 

ظهرت  التي  المميزة 

من  األول  اليوم  في 

مشيرا  البطولة، 

الجولة  أن  إلى 

حية  فتتا ال ا

ما  دائما 

ن  يكو

طابع  لها 

خاص.

أن  وأضاف 

الجولة  هذه 

بقوة  انطلقت 

إلى  يشير  ما  وهو 

على  الفرسان  إصرار 

قوي  بشكل  الظهور 

أنه  خاصة  ومختلف، 

خيل  الفارس  لدى  يكون  ما  غالبا 

يسعى  أفضل  ومستوى  جديد 

إلظهاره في الجولة األولى.

البطولة  أن  إلى  المناعي  وأشار   

منذ  مهما  سنويا  حدثا  أصبحت 

عام  الدوحة  في  انطالقها 

2008، وبات الشقب 
هو المكان األمثل 

ق  نطال ال

ت  ال جو

نجين  لو

لمية  لعا ا

قفز  ألبطال 

؛  جز ا لحو ا

يتميز  لما 

مرافق  من  به 

فريدة من نوعها 

في هذا المجال من 

ان  .وأضاف  الرياضة. 

في  ساعدت  البطولة 

في  الفروسية  تطور 

قطر بشكل ملحوظ في السنوات 

الفرسان  أفضل  لتواجد  األخيرة، 

في العالم في هذه البطولة.

الوفاء  كأس  اليق  المهر  أحرز 

التاسع  بالشوط  فوزه  بعد  وذلك 

الخيل  سباق  في  والرئيسي 

السباق  نادي  نظمه  الذي  أمس 

الشوط  وشهد  والفروسية. 

الوفاء  كأس  على  الرئيسي 

إنتاج  األصيلة  العربية  للخيل 

بسباق  والفائزة  المبتدئة  محلي 

أداًء  سنوات   4 عمر  سباقين  أو 

بن  خليفه  ملك  اليق  للمهر  مذهاًل 

الذي  الكواري  خليفة  بن  شعيل 

أحرز الفوز بقيادة الخيال جيروم 

الفائزين عبدالعزيز  موتار، وتوج 

إدارة  مدير  البوعينين،  جاسم 

العقدة. مجمع 

الفرس  فازت  األشواط  بقية  وفي 

ريسنغ  وذنان  بشعار  تانيا 

وفي  األول،  بالشوط  محلي 

األسد  المهر  فاز  الثاني  الشوط 

محمد  بن  عبدالله  وإنتاج  ملك 

العطية  حمد  بن  عبدالله  بن 

بالشوط  وفاز  األول  بالمركز 

ملك  كليرن  الجواد  الثالث 

الكميت  سعيد  علي  سعيد 

ملك  أمينابل  الفرس  وفازت 

سعيد  محمد  سعيد  ناصر 

وفاز  الرابع  بالشوط  العيده 

الجواد  الخامس  بالشوط 

علي  حسن  م.  ملك  منسترل 

واحرز  العبدالملك  الملك  عبد 

أحمد  ملك  دايمندز  ثري  الجواد 

الشوط  الجهني  المالكي  حسن 

السابع  بالشوط  وفاز  السادس 

وفاز  الشقب،  ملك  دحيل  الجواد 

شالع  الجواد  الثامن  بالشوط 

ريسنج. الشقب  ملك 

{ عمر المناعي

الشيخ نواف بن ناصر:

األيرلندي دينيس يفوز بالجولة األولى

ســـــعداء بتكريــــــم الفائـــزين

فرانسيسكو يحصد »الخمس نجوم«

مجلس  عضو  ثاني،  آل  ناصر  بن  نواف  الشيخ  سعادة  أعرب 

والفروسية  الشقب  أسرة  لمشاركته  سعادته  عن  الشقب،  إدارة 

الهامة التي جمعت  الفائزين أمس في الجولة  القطرية في تكريم 

الفوز  لهم  سبق  الذين  وخاصة  الحواجز  قفز  أبطال  من  العديد 

بألقاب هذه البطولة في الجوالت السابقة.

وأشار سعادة الشيخ نواف إلى أنه حريص دائما على متابعة كل 

البطوالت الدولية للفروسية التي تقام في قطر وخاصة في الشقب.

سباقات  خالل  من  أنواعها  بكل  لالهتمام  دائما  سعيت  وقال:   

المحلية  الفروسية  اتحاد  بطوالت  أو  بالنادي  الجمال  وبطوالت 

الموسع  االهتمام  خالل  من  واتسعت  وتطورت  نمت  التي  والدولية 

آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ  سعادة  برئاسة  األولمبية  اللجنة  من 

الشقب  واستراتيجية  الشقب  منشآت  في  الهائل  والتطور  ثاني، 

العالمية في تطوير ثقافة الفروسية والتراث لألجيال القطرية جيال 

يعد آخر.

نجوم  الخمس  الرياضية  الفعاليات  من  البطولة  هذه  أن  وأضاف 

لتميزها  نظرًا  العالم  فرسان  من  كبير  بإقبال  تحظى  والتي 

واحترافيتها، مشيرًا إلى طموح مؤسسة الجلوبال تور واالحترافية 

لهذه  واالحترافي  الجيد  التنظيم  وإلى  بها،  تتميز  التي  الكبيرة 

المؤسسة في كل جوالتها حول العالم.

حيدان يفوز 
بجولة »3« النجوم

الفارس محمد  حقق 

سعيد حيدان على 

الجواد »دي سوسيدو« 

لقب أولى جوالت 

الثالثة  القفز من فئة 

الجولة  وأقيمت  نجوم، 

135 سم  على ارتفاع 

5 آالف  بجوائز قدرها 

 28 يورو، بمشاركة 

فارسا وفارسة من قطر 

وفرنسا  والسعودية 

والكويت  واألردن 

وسجل  وبريطانيا، 

 33.91 حيدان زمنا قدره 

ثانية بدون أخطاء، 

الثاني  وحل في المركز 

الفارس فالح سويد 

الجواد  العجمي مع 

مسجال  »ستيبورن« 

34.62 ثانية  زمنا قدره 

بدون اخطاء، وجاء في 

الفارس  الثالث  المركز 

جمعة  حمد  سعيد 

مع الجواد »أمبر دي 

بوفور«.

البرازيلي  الفارس  حقق 

على  جوزيه  فرانسيسكو 

بلو«  دي  »كارت  الجواد 

القفز  جوالت  ثاني  لقب 

نجوم  الخمس  فئة  من 

والتي أقيمت أمس ضمن 

لونجين  بطولة  فعاليات 

قفز  ألبطال  العالمية 

الحواجز.

على  الجولة  وأقيمت 

بجوائز  سم   145 ارتفاع 

يورو،  ألف   26.200 قدرها 

زمنا  فرانسيسكو  وحقق 

بدون  ثانية   55.52 قدره 

ضد  جولة  في  أخطاء 

 39 فيها  شارك  الزمن 

في  وحل  وفارسة،  فارسا 

الفارس  الثاني  المركز 

إيمانويل  اإليطالي 

الجواد  على  جواديانو 

زمنا  وحقق  بالو«  »كراك 

بدون  ثانية   57.93 قدره 

ثالثة  حلت  فيما  أخطاء، 

ليلي  اإلنجليزية  الفارسة 

آتوود على الجواد »كاريبو 

قدره  زمنا  محققة  هورتا« 

58.01 ثانية بدون أخطاء.
السعودي  الفارس  وحقق 

على  الدهامي  رمزي 

ال  إس  إل  »مانوال  الجواد 

جوالت  ثاني  لقب  سيال« 

الثالث  فئة  من  القفز 

الجولة  وأقيمت  نجوم، 

سم   145 ارتفاع  على 

 26.200 قدرها  بجوائز 

 16 وبمشاركة  يورو،  ألف 

قطر  من  وفارسة  فارسا 

والسعودية  والكويت 

وفرنسا،  وإيطاليا  واألردن 

 23.95 قدره  زمنا  مسجال 

أخطاء،  بدون  ثانية 

الثاني  المركز  في  وحل 

علي  الكويتي  الفارس 

الخرافي على الجواد »آي« 

ثانية   25.60 زمن  مسجال 

بدون أخطاء.

األيرلندي  الفارس  وحقق 

على  لينش  دينيس 

»كورنيتش  الجواد 

جوالت  أول  لقب  إيبيريو« 

الخمس  فئة  من  القفز 

بتتويج  وقام  نجوم، 

الشيخ  سعادة  الفائزين 

ثاني،  آل  ناصر  بن  نواف 

المناعي  عمر  بحضور 

مدير البطولة.

وأقيمت الجولة على ارتفاع 

قدرها  بجوائز  سم   145
لينش  وحقق  يورو،   8800
بدون   25.43 قدره  زمنا 

المركز  في  وحل  أخطاء، 

السويدي  الفارس  الثاني 

على  إيكيرمان  فون  إنريك 

بزمن  »ساليزي«  الجواد 

بدون  ثانية   27.43 قدره 

أخطاء.
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اإلثارة تتواصل ببطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل

صراع إسباني التيني بربع النهائي

بطولة  بمنافسات  اإلثارة  تتواصل 

التي  للبادل  الكبرى  قطر   Ooredoo
تم  التي  البادل  مالعب  على  تقام 

في  للبطولة  خصيصًا  تجهيزها 

للتنس،  الدولي  خليفة  مجمع 

وسط مشاركة عالمية كبيرة ألبرز 

مستوى  على  االوائل  المصنفين 

ربع  الدور  اليوم  يقام  حيث  العالم، 

النهائي للبطولة، وسط صراع كبير 

أميركا  ونجوم  إسبانيا  نجوم  بين 

واألرجنتين  البرازيل  من  الالتينية 

على لقب البطولة.

منافسات  أمس  جرت  حيث 

وشهدت  النهائي  ثمن  الدور 

المكون  الثنائي  فوز  المنافسات 

كوييو  ارتورو  االسباني  من 

على  تابيا  أغوستين  واالرجنتيني 

واإلسباني  مويانو  األرجنتيني 

بواقع  رد  دون  بمجموعتين  جيل 

الثنائي  فاز  كذلك  و3-6(،   2-6(-

فرانكو  من  المكون  األرجنتيني 

نينو  دي  ومارتن  ستوباتشوك 

من  المكون  اإلسباني  الثنائي  على 

باوتيستا  وجيرو  جونجاجا  انريك 

بواقع  نظيفتين  بمجموعتين 

المكون  الثنائي  وفاز  و3-6(،   0-6(

ماكسيميليانو  االرجنتيني  من 

كمباغنولو  والبرازيلي  سانشيز 

نافارو  فرانسيسكو  االسباني  على 

تيو  خوان  واالرجنتيني  كومبان 

بمجموعتين بواقع )6-3 و5-7(.

الفريق  النهائي  ربع  إلى  صعد  كما 

خافيير  االسباني  من  المكون 

فريدريكو  واألرجنتيني  جاريدو 

الفريق  على  فوزه  بعد  شانجونو 

جيفير  االسبانيين  من  المكون 

ـ   6 بواقع  مينديز  ورافايل  مارتينيز 

3 و6 ـ صفر.
مواجهة  اليوم  مباريات  أبرز  ومن 

المكون  االسباني  الفريق  تجمع 

الفريق  مع  وليبرون  جاالن  من 

اإلسباني المكون من اليخاندرو رويز 

وجيرونيمو جوانزاليس.

من ناحيته أكد سعادة الشيخ علي 

بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي 

الكامل  الدعم  على  قطر«  »اريدو  لـ 

احدى  انها  معتبرا  البادل  لرياضة 

على  انتشارا  الرياضات  اسرع 

المستوى المحلي.

نقلته  له  تصريح  في  سعادته  وقال 

إن  »قنا«  القطرية  األنباء  وكالة 

بدعم  التزامها  تواصل  الشركة 

للبادل«  الكبرى  قطر  »اريد  بطولة 

للعام الثاني على التوالي ايمانا منها 

شغف  ومدى  الرياضة  هذه  بأهمية 

الكثيرين بها في دولة قطر.

والتعاون  العمل  »سنواصل  وتابع: 

للتنس  القطري  االتحاد  مع  الوثيق 

الطائرة  والريشة  واالسكواش 

العالمية  الدوحة  مكانة  لتعزيز 

كبرى  استضافة  في  المرموقة 

من  وغيرها  الرياضية  البطوالت 

الفعاليات العالمية المهمة األخرى«.

 وأضاف الشيخ علي بن جبر آل ثاني 

خالل  من  تسعى  قطر«  »اريدو  أن 

لنشر  الرياضية  للبطوالت  رعايتها 

والمنافسة  النظيف  اللعب  مفهوم 

الصحية  الحياة  وأساليب  النزيهة 

بما يساهم في تنمية المجتمع.

كتب         عادل النجار

الشيخ علي بن جبر : 
حريصون على تعزيز 

الريادة القطرية

{ من منافسات ثمن النهائي أمس

{ سعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني

{ من منافسات ثمن النهائي أمس

محمد السبيعي:طارق زينل:

وفرنا كل عوامل التغطية المميزةقوة المنافسة تعزز نجاح البطولة
أمين  زينل  درويش  طارق  أكد 

القطري  لالتحاد  العام  السر 

والريشة  واالسكواش  للتنس 

قطر  »اريد  بطولة  مدير  الطائرة، 

يستضيفها  التي  للبادل«  الكبرى 

تعد  البطولة  أن  حاليا  االتحاد 

بريميير  جولة  في  واألهم  األقوى 

بادل العالمية.

إعالمية  تصريحات  في  وقال 

الكبيرة  الشعبية  ظل  في  إنه 

جولة  بطوالت  بها  تحظى  التي 

أميركا  في  بادل  البريميير 

األوسط  والشرق  وأوربا  الجنوبية 

قطر  في  البطولة  توفر  وافريقيا 

الفرصة لعشاق هذه الرياضة في 

بمشاهدة  لالستمتاع  قطر  دولة 

العالم  في  الالعبين  أفضل 

وبمتابعة ارقى مستويات رياضة 

البادل، وخاصة في ظل مشاركة 

في  األوائل  المصنفين  جميع 

بطولة قطر.

المستوى  ان  زينل  وأوضح 

من  قويا  بدأ  للمنافسات  الفني 

الدور  نتائج  وجاءت  األول  اليوم 

حيث  منطقية  والثاني  األول 

األوائل  المصنفين  جميع  تأهل 

أمس،  النهائي  ثمن  الدور  إلى 

قوة  بكل  المنافسة  وستتواصل 

مع وصولنا لمرحلة الحسم.

البرازيلي بابلو ليما:

NUMBER 1 نسخة الدوحة
أكد البرازيلي بابلو ليما المصنف 

قطر   Ooredoo ببطولة  التاسع 

على  حرص  أنه  للبادل  الكبرى 

للعام  البطولة  في  المشاركة 

بطولة  ألنها  التوالي  على  الثاني 

المستويات،  جميع  على  مميزة 

وقال في تصريحات لوسائل اإلعالم 

أمس  حققه  الذي  االنتصار  بعد 

وتأهله للدور ربع النهائي بالبطولة: 

»سعادتي كبيرة للغاية بالحضور 

البطولة  في  للمشاركة  قطر  إلى 

العالم  في  األفضل  تعتبر  التي 

ومن  المستويات  مختلف  على 

 ،NUMBER 1 هي  نظري  وجهة 

وقد  األفضل  هو  هنا  فالتنظيم 

شاركت في نسخة العام الماضي 

الشديد  إعجابي  البطولة  ونالت 

النسخة  هذه  في  حضرت  ثم 

قطر  وأهنئ  تميزًا  أكثر  ووجودها 

بهذا التنظيم الرائع«.

عبدالعزيز  محمد  قال 

مجلس  عضو  السبيعي 

اللجنة  ورئيس  االتحاد  إدارة 

»اريد  بطولة  عن  اإلعالمية 

قطر الكبرى للبادل« إن الجهود 

تحقيق  في  تساهم  اإلعالمية 

درجات  أقصى  البطولة 

النجاح.

تحقق  البطولة  »هذه  وقال 

عالية  عالمية  مشاهدة  نسب 

متابعتها  يتم  حيث  جدا 

حول  دولة   180 من  اكثر  في 

اللجنة  أن  إلى  مشيرًا  العالم« 

العوام  كل  وفرت  المنظمة 

تغطية  في  تساهم  التي 

على  الالزمة  بالصورة  البطولة 

المستوى اإلعالمي.

وأضاف »نحن سعداء بتنظيم 

رياضة  أن  خاصة  البطولة 

تحظى  أصبحت  البادل 

ويتم  قطر  داخل  بشعبية 

المئات  جانب  من  ممارستها 

من الشباب« مؤكدا أن اإلشادة 

شهادة  للبطولة  قطر  بتنظيم 

القطرية  للريادة  جديدة  نجاح 

األحداث  تنظيم  مستوى  على 

الكبرى. الرياضية 

{ محمد السبيعي{ طارق زينل

{ ليما يتحدث لـ $ الرياضي

بمشاركة »13« دولة

اليوم انطالق البطولة العربية للجودو

البطولة  منافسات  اليوم  تفتتح 

العربية للجودو للرجال والسيدات، 

حمد  بن  علي  صالة  على  وذلك 

العطية، والتي تستمر لمدة يومين 

بمشاركة 13 دولة.

وقال عيد المريخي أمين السر العام 

لالتحاد القطري للتايكواندو والجودو 

الصحفي  المؤتمر  خالل  والكاراتيه، 

الذي عقد أمس بخصوص اكتمال 

كافة التحضيرات النطالق البطولة: 

»نتوجه بالشكر إلى االتحاد العربي 

االتحاد  في  ثقته  على  للجودو 

البطولة،  الستضافة  القطري 

ناجحة  البطولة  تكون  أن  ونتمنى 

تنظيميا  سواء  المقاييس  بكل 

البطوالت  بمستوى  وترتقي  وفنيا 

تعد  هذه  ان  إلى  مشيرا  العربية، 

فيها  تستضيف  التي  األولى  المرة 

رياضة  في  عربية  بطولة  قطر 

الجودو«.

تعد  العربية  البطولة  وأضاف: 

بمثابة حدث تجريبي لبطولة العالم 

للجودو   الدوحة 2023   التي ستقام في 

مايو   14 إلى   7 من  الفترة  خالل  قطر 

على  الوقوف  أجل  من  وذلك  المقبل، 

الجوانب التنظيمية قبل استضافة 

الحدث العالمي الكبير.

الوطني  منتخبنا  سيمثل  وتابع: 

)محمد  وهم  العبين   6 البطولة  في 

رباحي )وزن 81 كغ(، وخليل رباحي 

)وزن 81 كغ(، ورضا نفوي )100 كغ(، 

وفاتنة  كغ(،   57( البادي  وصالحة 

الكواري  وخلود  كغ(،   52( بوقحوص 

)78 كغ(، معربا عن أمله في أن يكون 

خالل  من  متميزا  القطري  الحضور 

المنافسة على الميداليات والتواجد 

التتويج في أكبر عدد  على منصات 

ممكن من األوزان.(

وحول سير التحضيرات الستضافة 

 2023 للجودو   الدوحة  العالم  بطولة 

قال عيد المريخي بأن التحضيرات 

اقتراب  مع  وساق  قدم  على  جارية 

لم  التي  للبطولة  التنازلي  العد 

نحو  سوى  انطالقها  على  يتبقى 

شهرين فقط، مضيفا في هذا اإلطار: 

متميزة  ستكون  العالم  بطولة 

خصوصا وأن اللجنة المنظمة التي 

جوعان  الشيخ  سعادة  يترأسها 

اللجنة  رئيس  ثاني  آل  حمد  بن 

مجموعة  تضم  القطرية  األولمبية 

أصحاب  من  القطري  الشباب  من 

الكفاءات 

الفتاح  عبد  أشاد  جهته،  ومن 

لالتحاد  العام  األمين  القيسي 

اللجنة  بجهود  للجودو  العربي 

القطري  واالتحاد  القطرية  األولمبية 

والكاراتيه  والجودو  للتايكواندو 

للرجال  العربية  البطولة  إلنجاح 

تعتبر  البطولة  إن  وقال  والسيدات، 

في  العربي  االتحاد  نشاط  باكورة 

أنه  إلى  إلى  الفتا  الحالي،  العام 

الطلب  على  باإلجماع  الموافقة  تمت 

وذلك  البطولة  الستضافة  القطري 

تنظيم  في  المعروفة  قطر  لسمعة 

األحداث الرياضية والتي كان آخرها 

كأس  لبطولة  المتميز  التنظيم 

العالم FIFA قطر 2022 والتي حققت 

أفضل  من  وكانت  كبيرا  نجاحا 

نسخ البطولة.

بالبطولة العربية بمصر

طائرة الوكرة في المركز الرابع

الرابع  المركز  الوكرة  طائرة  فريق  حقق 

الطائرة  للكرة  العربية  البطولة  في 

أمام  خسارتة  بعد  بمصر  أقيمت  والتي 

فريق السيب العماني »بالفاصلة« 2-3، 

ليحرز السيب المركز الثالث والميدالية 

المركزين  تحديد  مباراة  في  البرونزية 

العربية  البطولة  في  والرابع  الثالث 

لألندية للكرة الطائرة رجال في نسختها 

األشواط  نتيجة  وجاءت   ..  ،41 الـ 

 ،»25-17«  ،»15-25«  ،»23-25« كالتالي: 

»22-25«، »15-13«، وأقيمت المباراة على 

صالة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.

على   )1-3( بنتيجة  الوكرة  وخسر 

المباراة  إلى  وصل  األهلي  وكان  النصر. 

على  تحقق  الذي  الفوز  عقب  النهائية 

حساب السيب العماني بنتيجة )0-3( 

في عدد األشواط.

عوض الكباشي كتب
وحيد بوسيوف كتب
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حضور كبير من أبطال العالم
أن بطولة  الحمادي  المطوع  الله علي  أكد عبد 

العالم للشوزن، ستشهد مشاركة  كأس 

 465 إلى  وصل  الرماة  من  قياسي  عدد 

راميا ورامية، من مختلف دول العالم، 

بتاريخ  قياسا  جدا  كبير  عدد  وهو 

بطوالت كأس العالم.

المؤتمر  خالل  له  تصريح  في  وقال 

إقباال  تشهد  البطولة  الصحفي: 

العالميين  الرماة  من  كبيرا 

بعد  تأتي  أنها  خاصة  واألولمبيين، 

استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 

للبطولة،  ترويج  خير  ذلك  فكان   ،2022
التنظيم  سيكون  األولمبية  اللجنة  وبدعم 

وأضاف:  القدم.  كرة  مستوى  نفس  على 

جميع ابطال العالم واألولمبيين حرصوا على التواجد في هذه النسخة من 

الرماة،  على  توزيعها  يتم  التي  النقاط  كسب  لهم  يتسنى  حتى  البطولة، 

كونها من أكبر بطوالت الرماية.

{ عبدالله الحمادي

عبد الله الحمادي:

ريم الشرشني:

منتخبنا  رامية  الشرشني،  ريم  أكدت 

بطولة  في  للمشاركة  جاهزيتها  عن 

كأس العالم للشوزن.

صحفية  تصريحات  في  ريم  وقالت 

أفضل  مشاركة  تشهد  البطولة  لها: 

العالم،  والراميات على مستوى  الرماة 

التنافسي،  المستوى  يعزز  وهذا 

جيدة  كانت  للبطولة  وتحضيراتنا 

البطوالت  في  مشاركتنا  خالل  من 

قطر  بطولة  غرار  على  السابقة 

التي  للشوزن  المفتوحة  الدولية 

اقيمت الشهر الماضي على ميادين لوسيل 

الكويت.  في  اقيمت  التي  آسيا  كأس  بطولة  في  بعدها  وشاركت  للرماية، 

كأس  بطولة  في  حققتها  التي  الفضية  بالميدالية  جدا  سعيدة  وأضاف: 

آسيا للرماية، وهذا حافز لي للمنافسة بقوة في كأس العالم.

فضية آسيا حافز كبير لي

{  ريم 

الشرشني

تنطلق األحد المقبل بمشاركة »465« راميا ورامية

كشف تفاصيل كأس العالم للشوزن

أقيم أمس المؤتمر الصحفي الخاص 

التي  للشوزن،  العالم  كأس  ببطولة 

 12 لغاية  مارس   6 يوم  تنطلق  سوف 

الكشف  فيها  وتم  الجاري،  الشهر  من 

عن تفاصيل الخاصة بالبطولة.

من  كل  الصحفي  المؤتمر  وحضر 

نائب  السليطي  شاهين  جاسم 

مدير البطولة وعبد الله على المطوع 

الفنية،  اللجنة  رئيس  الحمادي 

رئيس  العبيدلي  يوسف  وحمد 

اللجنة االعالمية.

السليطي:  جاسم  قال  البداية  وفي 

كبير،  بشكل  للبطولة  حضرنا 

نوفمبر  شهر  نهاية  منذ  بدأت  فقد 

البطولة  هذه  أن  خاصة  البماضية، 

راميا   30 حوالي  تشهد  سوف 

المنافسات  سيثري  ما  وهو  أولمبيا، 

تكون  أن  يتوقع  التي  البطولة  في 

السيما  والندية  القوة  منتهى  في 

البطولة،  في  الموجودة  األسماء  مع 

مستوى  على  األفضل  ويعتبرون 

العالم في اللعبة.

األولمبية  اللجنة  نشكر  وأضاف: 

ومساهمتها  الالمحدود  الدعم  على 

نشكر  وكما  البطولة،  نجاح  على 

التي  البطولة،  في  المشاركة  الدول 

التواجد  في  كبير  بشكل  حرصت 

بعد  تأتي  التي  البطولة،  في 

المفتوحة  قطر  بطولة  استضافة 

نتائج  شهدت  حيث  الشوزن،  لرماية 

كأس  ان  على  يدل  ما  وهو  مميزة 

العالم سيكون أكثر قوة من الناحية 

الفنية.

في  القطرية  المشاركة  وعن 

يكون  العالم  بطوالت  قال:  البطولة، 

كل  ففي  معينة،  مقاعد  لدينا 

سواء  العبين  خمسة  لدينا  مسابقة 

الرماة  ودائما  االسيكت،  أو  التراب  في 

القطريون يكونوا أقوياء في البطوالت 

يحققون  وقت  أي  ففي  العالمية، 

في  كبيرة  ثقة  على  ونحن  إنجاز، 

ما  أفضل  تقديم  على  وقدرتهم  رماتنا 

لديهم في البطولة العالمية.

المنافسة ستكون بين  أن  إلى  وأشار 

إنجاز  عن  بحثا  والراميات  الرماة 

بطاقة  على  الحصول  في  أمال  دولي 

تأهل لألولمبياد.

الوفود  عن  للحديث  وتطرق 

المشاركة وموعد وصولها إلى الدوحة 

قائال »يوجد وفود هنا من بطولة قطر 

على  تتوافد  الوفود  وباقي  المفتوحة، 

يكتمل  ان  المنتظر  ومن  الدوحة، 

الوصول بتاريخ 6 مارس«.

العبيدلي،  حمد  قال  جانبه  ومن 

لعبة  االعالمية:  اللجنة  رئيس 

نجاحات  لدينا  مميزة  الرماية 

وهناك  واولمبية،  وعالمية  آسيوية 

كافة  من  بالبطولة  كبير  إهتمام 

الدول المشاركة، جميع الدول مهتمة 

من  تغطية  هناك  وسيكون  بالعبيها، 

االتحاد الدولي للعبة ايضا.

{ من المؤتمر الصحفي

جاسم السليطي: جهزنا

بشكل جيد الستضافة البطولة

كتب       وحيد بوسيوف

ننتظر نتائج أفضل من العبينا

مدرب  رقية  بن  حسن  أكد 

العبي  أن  الوطني  منتخبنا 

العنابي قدموا أداء طيبا في اليوم 

العالمية  قطر  بطولة  من  األول 

في  حسن  وقال  للجولف. 

أداء  ننتظر  أمس:  تصريحاته 

ونتائج أفضل من العبي منتخبنا 

أن  خاصة  اليوم،  منافسات  في 

األداء أمس كان جيدا لكنه ليس 

على مستوى طموحنا.

يتحسن  أن  أتوقع  وأضاف: 

اليوم  النتائج  وكذلك  المستوى 

في ظل األجواء المثالية من حيث 

وأرى  اللعبة،  لممارسة  الطقس 

يتواجد  أن  جدا  الوارد  من  أنه 

المنتخب  العبي  من  اثنان 

األوائل  العشرة  بين  القطري 

والمنافسة على لقب البطولة. 

حسن بن رقية مدرب منتخبنا:

مايك شويري:

الخبير  شويري  مايك  أشاد 

للجولف  القطري  باالتحاد  الفني 

بأجواء اليوم األول من بطولة قطر 

العالمية ، مشيرًا إلى أن الطقس 

على  الالعبين  وساعد  جيدًا  كان 

تقديم مستويات جيدة.

قال  القطرية  المشاركة  وعن 

الجولف:  باتحاد  الفني  الخبير 

الالعبين  من  اثنان  تأهل 

العشرة  ضمن  القطريين 

وعلي  الكعبي  صالح  وهما  األوائل 

ينافس  أن  وأتوقع  الشهراني، 

األولى  المراكز  في  أحدهما 

بالبطولة غدا.

بطولة  أن  إلى  مايك  وأشار 

قطر تأتي قبل أيام قليلة من 

التي  الخليجية  البطولة 

األسبوع  بالبحرين  ستقام 

في  يشارك  التي  المقبل 

الوطني  منتخبنا  مها 

للجولف، مؤكدًا أن بطولة 

واحدة  تعد  العالمية  قطر 

البطوالت  وأعرق  أقدم  من 

المصنفة عالميًا.

البطولة أفضل إعداد لـ »الخليجية«

{ حسن بن رقية ووليد السيد

{ مايك 

شويري

تصدر االنجليزي ريس جودير الترتيب العام في 

اليوم األول من بطولة قطر العالمية للجولف التي 

ينظمها االتحاد القطري للجولف على مالعب نادي 

الدوحة. ونجح الالعب اإلنجليزي في الوصول إلى 

الصدارة بتحقيق 72 ضربة أي المعدل تاله الروسي 

دانيل سولكوف في المركز الثاني بعدما حقق 73 

ضربة أي ضربة واحدة فوق المعدل متساويا مع 

الويلزي جو جونز.

وجاء في المركز الثالث الالعب الويلزي جيمس ناش 

بمجموع ضربات 74 ضربة أي ضربتان فوق المعدل، 

ثم جاء في المركز الرابع السيرالنكي دينيش كومار 

بمجموع ضربات 75 ضربة متساويا مع األميركي 

ميليس تيلور، وكذلك االنجليزي سام ستيبان.

وجاء في المركز الخامس 5 العبين هم: جريج 

ماكلور وماتياس كامبيروس وجاك ويلتشاير 

والباكستاني عمر خالد حسين،فيل بارك وحقق كل 

منهم 76 ضربة أي أربع ضربات فوق المعدل، تالهم 

في مراكز المقدمة الثنائي القطري صالح الكعبي 

وعلي الشهراني ومعهما البحرينيان محمد حامد 

األيثم وسلطان عبد الله الحكم ومعهم لورينزو جوبيه 

ودينيس موريس وحقق كل منهم 77 ضربة بواقع 

5 ضربات فوق المعدل.. وقدم الكعبي والشهراني 
انطالقة جيدة اذا اخذنا في االعتبار الرياح التي جاءت 

في الفترة الصباحية ويمتلك كال منهما القدرة على 

تحسين الرقم في منافسات اليوم قبل الوصول إلى 

المرحلة الختامية غدا.

وفي باقي النتائج لم يحقق باقي العبينا النتائج 

المتوقعة واكتفى عبد الرحمن الشهراني 79 ضربة 

أي 7 ضربات فوق المعدل وحقق جهام الكواري 81 

ضربة أي 9 ضربات فوق المعدل وسلمان الخانجي 

حقق 12 ضربة فوق المعدل بمجموع ضربات 85 

ضربة وحقق محمد سعيد الكواري 20 ضربة فوق 

المعدل بمجموع ضربات 92 ضربة.

وتتواصل اليوم منافسات اليوم الثاني من البطولة 

التي سيسدل الستار عليها يوم غدا السبت والذي 

ستكون منافساته حاسمة في تحديد البطل 

المنتظر.

{ صالح 

الكعبي

{ علي 

الشهراني

صالح الكعبي وعلي الشهراني يحققان نتائج جيدة

جودير يتصدر بطولة قطر العالمية للجولف
الدوحة           $
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توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يكون الطقس باردا، 

ويصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض 

يكون  البحر  وفي  الساحل،  على  الحقا  المناطق 

صحوا ويصاحبه غبار عالق أحيانا.

شرقية،  شمالية  أغلبها  الساحل  على  الرياح  وتكون 

متغيرة  تصبح  عقدة  و15   5 بين  سرعتها  تتراوح 

االتجاه الحقا.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى 

شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 3 و13 عقدة.. 

 18 الدوحة  في  متوقعة  حرارة  درجة  أدنى  وتكون 

درجة مئوية.

مبادرة أطلقها »شباب الجميلية« برعاية وزارة الرياضة

»كلنا مسؤول«.. تعمق قيم المواطنة
السيد  سعادة  رعاية  تحت 
وزير  العلي،  غانم  بن  صالح 
مركز  أطلق  والشباب  الرياضة 
»كلنا  مبادرة  الجميلية  شباب 
الجميلية  بمنطقة  مسؤول« 
إدارة  عليها  تشرف  والتي 
بوزارة  الشبابية  الشؤون 
في  وذلك  والشباب،  الرياضة 
للمراكز  المجتمعي  الدور  إطار 
الشبابية وتحقيقا الستراتيجية 

وزارة الرياضة والشباب.

األربعاء  يوم  في  المبادرة  افتتاح  وكان 

الموافق 22 فبراير 2023 وبحضور سعادة 

العميد  وسعادة  والشباب  الرياضة  وزير 

عبد الله مسفر النعيمي نائب مدير إدارة 

امن دخان وسعادة السيد مسفر فيصل 

برواندا  قطر  دولة  سفير  الشهواني، 

والسيد محمد سيف المنصوري، عضو 

حمد  صالح  والسيد  البلدي،  المجلس 

الشحانية،  بلدية  عام  مدير  الهدوان، 

المنصوري،  حميد  سعيد  والسيد 

االبتدائية  الجميلية  مدرسة  مدير 

اإلعدادية الثانوية للبنين، والسيد خالد 

االبتدائية  دخان  مدرسة  مدير  اليافعي 

اإلعدادية الثانوية للبنين، ومركز شباب 

الشبابي  والجهاز  والظعاين  سميسمة 

أعيان  من  كبير  وعدد  الريان  بنادي 

وأهالي منطقة الجميلية. وتهدف مبادرة 

المواطنة  قيم  تعميق  إلى  مسؤول  كلنا 

وتعزيز  المجتمعية  والمسؤولية 

بواجباته  والمقيم  المواطن  شعور 

بشكل  المجتمع  تجاه  ومسؤولياته 

إلى  أيضا  المبادرة  هذه  وتهدف  عام. 

واإلمكانات  الشبابية  الطاقات  استثمار 

التابعة  الشبابية  للمؤسسات  المتاحة 

مجتمعية  مشاريع  لتقديم  للوزارة 

وطنية تعزز قيم اإليجابية واالنتماء لدى 

المجتمعي  للعمل  آفاقا  وتفتح  الشباب 

المجتمع  بين  التواصل  آليات  وتقوي 

جسور  مد  بجانب  هذا  ومؤسساته. 

التواصل بين المراكز الشبابية والنطاق 

المراكز  فيه  تمارس  الذي  الجغرافي 

خدمية  مشروعات  خالل  من  أنشطتها 

القطري  الشباب  اهتمامات  تالمس 

وأخيرا  لديهم،  الوعي  نسبة  وتعزز 

في  وتمكينهم  الشباب  مهارات  تطوير 

مختلف المجاالت من خالل إدارة أنشطة 

المبادرة  هذه  انبثقت  وقد  المبادرة. 

تحت  والشباب  الرياضة  وزارة  رؤية  من 

حس  ذو  ومسؤول  فاعل  شعار»شباب 

للشباب  الفرصة  إلتاحة  سعيا  وطني« 

للمساهمة بشكل فاعل في إحداث الفرق 

عملهم  نتائج  على  والوقوف  بيئتهم  في 

بشكل مباشر وملموس.

بمنطقة  مسؤول  كلنا  مبادرة  عملت 

الجميلية على ثالثة محاور، المحور األول 

الزراعة والبيئة، بهدف زراعة أشجار السدر 

وفي الناحية التجميلية زراعة الزهور وفيما 

يخص البيئة العمل على اصحاح البيئة 

والمحافظة عليها حيث عمل الشباب على 

تنظيف الشوارع حتى تظهر بمنظر الئق 

يعجب الناظرين. المحور الثاني الترميم 

وهو العمل على صبغ الحوائط المشوهة 

للمنظر العام وصبغ الكتابات على الجدران 

وصبغ خطوط مواقف السيارات والمطبات 

التزيين،  هو  الثالث  المحور  ذلك.  وغير 

حيث اشتملت الخطة على عمل جداريات 

في مدخل مدينة الجميلية وكتابة أبيات 

وكلمات  المنطقة  بشعراء  خاصة  شعر 

النشيد الوطني.

وقد شارك في تنفيذ المبادرة العديد من 

البلدية  وزارة  مثل  الصلة  ذات  الجهات 

الشحانية  بلدية  في  ممثلة  والزراعة 

السيد  وأبدى  بالمبادرة  رحبت  والتي 

عاجلة  استجابة  الهدوان  حمد  صالح 

اإلمكانات  بكل  المبادرة  لدعم  وفاعلة 

في  وفنيين  معدات  توفير  من  المطلوبة 

المشاركين  لمساعدة  والنظافة  الزراعة 

أيضا  المشاركين  ومن  المبادرة.  في 

حيث  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة 

الجميلية  مسجد  من  المبادرة  انطلقت 

رسالة  مبدأ  من  انطالقا  وذلك  الكبير، 

روح  زرع  في  ودوره  المجتمعية  المسجد 

الشباب  الحميدة في  والقيم  المسؤولية 

ليكونوا هم النواة لنهضة المجتمع.

 ومن داعمي المبادرة أيضا مركز أصدقاء 

الهاجري،  البيئة ممثال في السيد فرهود 

البيئة  أصدقاء  لمركز  التنفيذي  المدير 

الالزم  الدعم  تقديم  في  يتوانوا  لم  الذين 

إلى  إضافة  وزهور،  وشتول  معدات  من 

ممثلة  الشبابية  الشؤون  إدارة  جهود 

المسيفري،  الله  عبد  فواز  السيد  في 

مدير إدارة الشؤون الشبابية والذي كان 

متابعا ورقيبا لكل كبيرة وصغيرة حتى 

افتتاح المبادرة.

$ الدوحة

لدعم متضرري الزلزال

تواصل »فضا 33«

الدرج وسيلة لحرق 
السعرات الحرارية

»الرعاية األولية«:

ُيعتبر صعود ونزول الدرج من أهم الرياضات في 

وقتنا الحاضر، فهي وسيلة للوصول إلى اللياقة 

البدنية في مختلف األماكن ودون تكاليف، حيث 

إّن صعود الدرج ونزوله يؤثر بشكل إيجابي على 

ف  المستوى الصحي لألفراد، فإّن صعود الدرج ُيصنَّ

كنشاط جسدي قوي، ألّنه ُيساهم على حرق نسبة 

كبيرة من السعرات الحرارية في الدقيقة الواحدة. 

وباستخدام الدرج بداًل من المصاعد ُيمكن أن ُيحدث 

اختالفًا كبيرًا على الصحة مع مرور الوقت.

والتكنولوجيا اليوم تعتبر عنصرا رئيسياً يساهم في 

وباء السمنة العالمي، لذلك فإن صعود الدرج كلما 

أمكن ذلك هو وسيلة سريعة وسهلة للخروج من نمط 

الحياة الخالية من النشاط، كما أنه يضيف المزيد 

من النشاط البدني والحركة في الحياة اليومية، 

السلم غالباً ما يكون هناك موجودا أمامك، حيث يعتبر 

صعود الساللم بداية للحصول على جرعة التمارين 

الرياضية دون عناء تكاليف الصالة الرياضية.

وقالت مؤسسة الرعاية الصحية األولية: أظهرت 

الدراسات أن صعود الدرج، يعتبر نشاطا بدنيا 

شديد الكثافة، يحرق سعراٍت حرارية في الدقيقة 

الواحدة أكثر من التي يتم حرقها أثناء الجري.

لألسبوع الثالث على التوالي، واصلت إدارة االتصال 

والعالقات العامة في جامعة قطر تنظيمها للفعالية 

الشتوية التي تنظمها للمرة األولى )فضا 33(، وقد 

اشتملت الفعالية على العديد األنشطة والفعاليات 

الموجهة لمنتسبي جامعة قطر وللجمهور العام، 

وأهمها مشاركة تطبيق عونك عبر التعاون مع 

جمعية الهالل األحمر القطري وذلك لدعم متضرري 

زلزال تركيا وسوريا.

كما شملت الفعالية العديد من األنشطة والفعاليات 

الثقافية والرياضية، كنشاط اللعب مع المواد، 

والمسابقات العلمية، ونشاط فكـر وشيد باألرقام من 

تنظيم مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، ونشاط 

تدريب األعمال اليدوية لألطفال بالتعاون مع مركز 

الفندر، وفقرة العزف على الجيتار، وركن للتصوير 

الرقمي، وبمشاركة أركان لعرض المشغوالت 

اليدوية واألعمال الحرفية والرسم على وجوه األطفال.

وفي تصريٍح له بهذه المناسبة، قال ا. لواء الصمادي، 

رئيس قسم الفعاليات: »يفتتح )فضا 33( أبوابه 

من جديد وتعود الشركات لعرض منتجاتها في 

ظل تواجد بعض األنشطة الترفيهية والتعلمية 

التي ينظمها مركز المواد المتقدمة ومركز العلماء 

الشباب التابع لقطاع البحث والدراسات العليا في 

جامعة قطر، وكذلك بعض األنشطة الترفيهية التي 

يقدمها مركز الفندر للتدريب. كما تم تنظيم فعالية 

لجمع التبرعات العينية لدعم ضحيا الزلزال في 

سوريا وتركيا بالتعاون مع الهالل األحمر القطري على 

مدار يومي الجمعة والسبت من الساعة الخامسة 

إلى التاسعة مساًء«.

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
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أفراح البورشيد
احتفل السيد ماجد بن صالح بن راشد البورشيد بزواج 

نجله أحمد، وأقام بهذه المناسبة حفل زواج حضره لفيف 

من األهل واألصدقاء الذين قدموا أجمل التهاني والتبريكات 

للمعرس. 

للمعرس  القلبية  األمنيات  خالص   $ أسرة  وتزف 

الفرح  ملؤها  سعيدة  زوجية  حياة  له  متمنين  أحمد، 

والسرور، وأن يرزقه الله الذرية الصالحة..

وألف مبروك.

)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 

زواج أحمد بن ماجد بن صالح بن راشد البورشيد



اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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سلمان المالك

احذروا المسلسالت

رفاهية بكبسة زر

وجد علماء متخصصون من جامعة مينيسوتا األميركية أن 

مشاهدة سلسلة بكاملها في وقت واحد، موسما بعد موسم، 

يمكن أن تشكل خطورة على الصحة العامة. فوفقا للعلماء 

فإن حالة االنغماس الشديد في المسلسل التليفزيوني 

المفضل تزيد من خطر تجلط الدم. 

قام الباحثون بتوزيع استبيانات على 15 ألف شخص على 

مدى أربعة وعشرين عاما، مقسمة على أربع مجموعات 

متساوية. وبمقارنة المؤشرات الحيوية للمشاركين في 

كل مجموعة، قرر االختصاصيون أن أولئك الذين يحبون 

مشاهدة المسلسالت يزيد خطر تخثر الدم لديهم 1.7 مرة، 

من أولئك الذين ال يدمنون على مشاهدتها. وتزداد الخطورة 

في فئة األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة.

ووفقا للخبراء فإن حالة الجمود أو السكون لفترات طويلة، 

يمكن أن تساهم في تقييد الدورة الدموية، وهم يرون أن 

هذا الخطر لن يقل حتى ولو كنت من األشخاص الذين 

يمارسون الرياضة من وقت آلخر.

يقول الدكتور ياسو هيكو كوبوتا: حتى أولئك الذين 

يمارسون الرياضة بانتظام يجب أن ال يتجاهلوا األضرار 

التي تلحق بالصحة العامة للذين يقضون ساعات طويلة 

في األعمال السلبية والتي تشتمل على مشاهدة سالسل 

طويلة من األفالم والمسلسالت.

يقع هذا الفندق في قرية يابانية صغيرة تدعى )هاكون(، 

وتقع على بعد 80 كيلومترا من العاصمة طوكيو، وهو 

يعتمد على تقنية مماثلة لتقنية اصطفاف السيارات في 

المواقف من تلقاء نفسها، ويطلق الفندق على هذه التقنية 

الفريدة من نوعها التي يستخدمها لمتعة وإراحة رواده 

»موقف ريوكان االحترافي«.

ما يجعل هذه التقنية مختلفة عن غيرها، هو أنه في 

الوقت الذي تقوم فيه الروبوتات في الفنادق اليابانية 

األخرى بالترحيب بالزوار أو إرسال أغراضهم إلى غرفهم، 

فإن »موقف ريوكان االحترافي« يقوم بإرسال األحذية 

والطاوالت والوسائل األخرى إلى األماكن التي يريدونها، من 

تلقاء نفسها وبشكل مستقل.

تستند براعة تكنولوجيا هذا الفندق على السماح لك 

باستقبال كل ما تريد من األشياء بكبسة زر، وذلك بفضل 

الكشف التلقائي عن األشياء.

سمكة بيدين

»العربيزي« عدو العربية

األسماك الحمراء التي يطلق عليها اسم 

)ثيميشثيس بوليتوس(، من أندر األسماك التي 

تعيش في األعماق، فهي تنمو بين خمسة إلى اثني 

عشر سنتمترا، وتعيش على تناول القشريات 

الصغيرة والديدان، وتعرف هذه األسماك بقدرتها 

على المشي في أعماق البحر باستخدام زعانفها 

التي تشبه اليد. حتى وقت قريب كان يعتقد أن 

هذه األسماك من األسماك شبه المنقرضة، حيث 

كان يعتقد أن هناك ما بين 20 – 40 سمكة منها 

تعيش في مجموعة صغيرة جنوب شرق تسمانيا، 

ولكن بعد بحث مكثف باستخدام احداثيات الجي 

بي أس، اكتشف الباحثون أن هناك مجموعة 

صغيرة أخرى تراوح هي األخرى ما بين 20 – 40 

سمكة. هذه األسماك تتعرض النقراض خطير، 

ألنها تضع بيضها في األعشاب البحرية، لذلك فمن 

السهل تشتيت بيضها أو سحقه من قبل السباحين 

والقوارب، كما أنها مهددة بالصيد غير المشروع الذي 

يقوم به صيادو األسماك الستخدامها كحيوانات 

أليفة، فهي من األسماك الجميلة والغريبة والنادرة 

في آن معا، ويتمنى الكثير من الناس اقتناءها في 

بيوتهم. 

في الوقت الذي كشف التقرير العالمي لرصد 

التعليم للجميع والذي أصدرته منظمة اليونسكو، 

أن حوالي 40 % من سكان العالم ال يتقنون لغتهم األم 

اعتبر خبراء أن اللغة العربية تواجه تحديا كبيرا 

يتمثل في دمج اللغة العربية مع اإلنجليزية وهو ما 

يسمى )العربيزي(.

وفي الوقت الذي تسعى فيه شعوب ودول العالم 

للمحافظة على اللغة األم تشهد اللغة العربية 

تراجعا عى المستوى العالمي، حيث أظهرت 

الدراسات أن محتوى االنترنت باللغة العربية 

محدود للغاية في المحتوى الكلي على الشبكة 

العنكبوتية على رغم أن اللغة العربية احتلت 

المركز الخامس من حيث ترتيب اللغات على 

مستوى العالم.

وجاءت بعد اللغة العربية كل من البنغالية 

والبرتغالية والروسية واليابانية على التوالي.

خاليا تشنجات الصرع

التعرف  العلماء  استطاع 

عن  المسؤولة  الخاليا  على 

لعلماء  فوفقا  الصرع.  تشنجات 

فإن  العصبية،  الفسيولوجيا 

هذه التشنجات تنشأ عن فقدان 

الموجودة  الطحلبية  األلياف 

للدماغ،  الجانبي  البطين  في 

مركز  أنه  العلماء  يعتقد  والتي 

والجهاز  والذاكرة،  العاطفة 

الفقدان  الالإرادي. وهذا  العصبي 

لصدمة  نتيجة  يحدث  أن  يمكن 

أو مرض.

تحدث  المرضية  النوبة  هذه 

نشاط  في  االنخفاض  بسبب 

الشبيهة  األلياف  يسمى  ما 

الجزء  في  وتقع  بالطحلب، 

الصدغي من القشرة المخية.

قامت مجموعة من العلماء بعمل 

الفئران،  على  التجارب  بعض 

فعرفوا أن هذه األلياف المسؤولة 

منتشرة  الدماغي  النشاط  عن 

وحين  الدماغ.  أنحاء  جميع  في 

تبدأ  بالموت  الخاليا  هذه  تبدأ 

حاالت الصرع لدى اإلنسان.

الذين  العلماء،  لهؤالء  ووفقا 

مجلة  في  أبحاثهم  نتائج  نشروا 

يمكن  الخاليا  هذه  فإن  )العلوم( 

الرأس  تعرض  بعد  تموت  أن 

للسكتة  نتيجة  أو  لصدمة، 

األمراض  من  وغيرها  الدماغية، 

التي تفاقم تدفق الدم في الدماغ.

الخاليا  على  التعرف  هذا 

التشنجات،  عن  المسؤولة 

تطوير  في  يساعد  سوف 

بشكل  تؤثر  التي  العالجات 

يمكن  التي  األسباب  على  مباشر 

الخاليا،  موت  إلى  تؤدي  أن 

وبالتالي عدم السماح لمثل هذه 

األلياف الطحلبية بالموت.

عالمات الضغط النفسي
)اإلجهاد(،  النفسي  بالضغط  اليوم  مصابون  تقريبا  الناس  جميع 

بصورة عابرة أو دائمة، وبكثافة تزيد أو تقل من شخص آلخر. هذه 

بعالمات  تتميز  والنفسي  الجسدي  بالتوازن  تضر  التي  الظاهرة 

معينة، ولذا يجب فك رموزها لمعالجتها بشكل فعال.

الضغط النفسي )ويسمى أيضا الكرب، واإلجهاد...( هو في الواقع 

ولكنه  واألصدقاء،  األقارب  مع  العالقات  إفساد  على  فقط  ليس  قادر 

الشعور  هذا  وإلدراك  الناس.  من  الكثير  صحة  على  يؤثر  أيضا 

بالضيق، قّدم الباحثون عدة أعراض تثبت أن الشخص يعاني من 

اضطراب نفسي. ومن عالمات التحذير األولى اضطراُب النوم. فإذا 

وجد األشخاص ما يحول دونهم والنوم، فهذا يعني أن اإلجهاد الناتج 

عن االضطراب النفسي قد بدأ يؤثر على أفكارهم، وأنه ال سبيل لهم 

للتخفيف من وطأتها. وباإلضافة إلى ذلك، فعندما يواجهون اإلجهاد، 

فإّن التعب يجتاحهم. فالضغط النفسي المستمر ُينهك الجسم 

والعقل معا، وهو ما يسبب الحاجة إلى مزيد من الراحة. وللحد من 

هذا العرض من اإلجهاد النفسي يجب محاولة النوم فترة أطول قدر 

اإلمكان، األسخاص المضطربون نفسيا غالبا ما يشعرون بآالم في 

المعدة، أو لديهم إحساس بوجود عقدة في المعدة، وهو ما يمكن 

أن يقلل إلى حد كبير من شهيتهم.

ويرى األخصائيون النفسيون، حسب تقرير موقع سبوتنيك، أنه 

نخافه،  شيء  يوجد  فال  مرتين،  أو  مرة  الصعوبة  هذه  واجهنا  إذا 

المعتاد،  أقل جوعا من  أننا  إذا تكرر هذا اإلحساس وشعرنا  ولكن 

يجب أن نتخذ اإلجراءات الصحية الالزمة دون إبطاء.


