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صــاحـــب الســمـــو يهـــنــئ رئيـــس بلغـــاريــــا بمنـــاســبــــة ذكــــرى الــيـــــوم الوطـنــــي لبـــــالده

اخــتــبـــــارات منـــتـــــصــــف الفـــصـــــل.. نــــتــائــــــج مبــــشــــرة قطر تدعو لحماية الشعب الفلسطيني

الشيخ  سعادة  تلقى  قنا-  الدوحة– 

ثاني،  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

من  هاتفيا  اتصاال  أمس،  الخارجية، 

وزير  بلينكن،  أنتوني  السيد  سعادة 

خارجية الواليات المتحدة األميركية.

استعراض  االتصال  خالل  جرى 

عالقات التعاون الثنائي بين البلدين، 

ذات  اإلقليمية  القضايا  من  وعدد 

االهتمام المشترك.

استعراض عالقات التعاون

وزير الخارجية يتلقى
اتصاال من نظيره األميركي

تقدمت مرتبتين في مؤشر »براند فاينانس« العالمي بالقوة الناعمة

قطر ضمن أقوى »24« دولة

الدول  أقوى  مؤشر  في  قطر  دولة  تصنيف  قفز 

براند  مؤسسة  عن  الصادر  الناعمة،  بالقوة 

المرتبة  العالمية، بواقع مركزين؛ من  فاينانس 

إلى   »2022« عام  تصنيف  في  عالميا  الـ»26« 

المرتبة الـ »24« عالميا في تصنيف عام »2023«، 

وهو ما يعني أن قطر تفوقت على »97« دولة حول 

النجاح  إلى  رئيسي  بشكل  ذلك  ويرجع  العالم، 

المبهر في تنظيم مونديال »كأس العالم 2022«، 

فضال عن تعزيز جاذبية بيئة األعمال في قطر، من 

خالل التطوير المستمر للتشريعات االقتصادية 

األجنبية،  األموال  لرؤوس  جاذبية  أكثر  لتصبح 

دوليا،  لقطر  الكبير  اإلعالمي  الحضور  عن  فضال 

ونشاط صفقات جهاز قطر لالستثمار، تاسع أكبر 

الصفقات  إبرام  في  العالم،  في  سيادي  صندوق 

واالستحواذات دوليا.

سعيد حبيب كتب

تفوقت على »97« 
دولة حول العالم 
ضمن التصنيف

نجاح مبهر للمونديال 
وتعزيز مستمر لبيئة 

األعمال

وزارة العمل

حزمة خدمات إلكترونية

رقمنة  نحو  المستمر  سعيها  إطار  في 

للجمهور،  تقدمها  التي  الخدمات  جميع 

من  عدد  بإطالق  العمل  وزارة  قامت 

الخدمات اإللكترونية لتسهيل مهام عملها 

الشركات،  وأصحاب  المواطنين  على 

ذلك  ومن  والجهد،  الوقت  لتوفير  وذلك 

تمديد  طلبات  عن  االستعالم  خدمة 

إلكتروني،  بشكل  العمالية  االقامات 

منشأة  سجل  بيانات  تسجيل  وخدمة 

الدوري  التحديث  وخدمة  جديدة، 

بيانات  إدارة  وخدمة  المنشأة،  لسجل 

وخدمة  المنشأة،  لمسؤولي  االتصال 

توثيق العقود الحكومية.

محمد الجعبري كتب

عيادات »حمد الطبية« 

ربع المرضى يتخلفون عن مواعيدهم

حوالي  هناك  إن  الطبية  حمد  مؤسسة  قالت 

حضور  عن  يتخلفون  المراجعين  من   »%  25«

حيث  العيادات،  في  المحجوزة  مواعيدهم 

الخارجية  والعيادات  المستشفيات  تشتكي 

التابعة للمؤسسة، األمر الذي يتسبب في حرمان 

لهذا  أشد  حاجة  في  يكونون  قد  آخرين،  مرضى 

الموعد، كما أنه إضاعة لوقت الطبيب الذي يمكن 

يأتي  آخر،  مريض  معالجة  في  منه  يستفيد  أن 

ذلك في وقت أعلنت فيه مؤسسة حمد الطبية عن 

عملية  لتعزيز  الجديدة  اإلجراءات  من  مجموعة 

وتحسين  الخارجية  العيادات  مواعيد  حجز 

بصورة  الصحية  الرعاية  إلى  المرضى  وصول 

أسرع. 

أكرم الفرجابي كتب

استراتيجية 
التكنولوجيا 

المالية.. الثالثاء 
يطلق مصرف 

قطر المركزي 

االستراتيجية الوطنية 

للتكنولوجيا المالية 

»الفينتك« الثالثاء 

المقبل؛ بهدف توسيع 

نطاق الشمول المالي، 

وتسهيل المعامالت 

المالية، وتقليل 

استخدام األوراق 

النقدية »الكاش«، 

وخلق بيئة تدعم 

تطوير االبتكار المالي 

واألعمال، بما في ذلك 

الشركات الصغيرة 

والمتوسطة. ويركز 

مصرف قطر المركزي 

على تحويل معامالت 

الدفع من األدوات 

النقدية )الورقية( إلى 

األدوات اإللكترونية، 

والتحكم في المخاطر 

وتطوير البنية 

التحتية السليمة 

للدفع، بما يتماشى 

مع أهداف رؤية قطر 

الوطنية »2030«.
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بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

صاحب السمو يهنئ رئيس بلغاريا
الدوحة- قنا ــ  بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

فخامة الرئيس رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

نائب األمير
 يهنئ رئيس بلغاريا
الدوحة- قنا ــ  بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل 

ثاني، نائب األمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 

رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، بمناسبة ذكرى 

اليوم الوطني لبالده.

رئيس الوزراء
يهنئ نظيره البلغاري

الدوحة- قنا ــ  بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد 

العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

برقية تهنئة إلى دولة السيد غاالب دونيف، رئيس وزراء 

جمهورية بلغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

إلى محو بلدة فلسطينية

قطر تدين دعوة 
وزير المالية اإلسرائيلي

قطر  دولة  أدانت  قنا-  الدوحة- 

المالية  وزير  دعوة  العبارات  بأشد 

حوارة  بلدة  محو  إلى  اإلسرائيلي 

تحريضا  واعتبرتها  الفلسطينية، 

خطيرا على جريمة حرب.

بيان  في  الخارجية،  وزارة  وأكدت 

البغيضة  الدعوة  هذه  أن  أمس، 

للسياسة  امتدادا  تمثل  المستفزة 

الحكومة  تتبناها  التي  التصعيدية 

اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية 

السياق  هذا  في  وحملت  المحتلة، 

وحدها  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات 

ستنتج  التي  العنف  دائرة  مسؤولية 

ضد  الممنهجة  السياسة  هذه  عن 

وأراضيه  الفلسطيني  الشعب 

ومقدساته اإلسالمية والمسيحية.

ضرورة  على  الوزارة  وشددت 

بشكل  الدولي  المجتمع  تحرك 

المدنيين  السكان  لحماية  عاجل 

توسيع  ذلك  في  بما  الفلسطينيين، 

القائمة  الحماية  آليات  وتفعيل 

جددت  كما  وردعها،  االنتهاكات  لمنع 

الثابت  قطر  دولة  موقف  على  التأكيد 

الفلسطينية،  القضية  عدالة  من 

للشعب  المشروعة  والحقوق 

دولته  وإقامة  الشقيق،  الفلسطيني 

 ،1967 عام  حدود  على  المستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية.

لمناهضة العنف ضد المرأة

انتخاب الجفيري في ائتالف البرلمانيات العربية
عمان- قنا- انتخبت سعادة 

السيدة شيخة بنت يوسف 

الجفيري عضو مجلس 

الشورى، أمس، عضوا 

في الهيئة اإلدارية الئتالف 

البرلمانيات من الدول 

العربية لمناهضة العنف 

ضد المرأة.

جرى ذلك خالل أعمال اليوم 

الثاني والختامي ألعمال 

االجتماع السنوي لالئتالف، 

الذي عقد في العاصمة 

األردنية عمان، بمشاركة 

مجلس الشورى.

وتركزت أعمال اليوم الثاني 

على عدة موضوعات تتعلق 

بعمل االئتالف، والموافقة 

على التقرير السنوي، 

واستراتيجية االئتالف 

خالل الفترة المقبلة، كما 

تم انتخاب أعضاء الهيئة 

اإلدارية لالئتالف.

المتعلقة بالشأن المروري

»المرور« تناقش البحوث العلمية
والمعلومات  الدراسات  قسم  استقبل 

طالبات  المرورية  التوعية  بإدارة  المرورية 

وذلك  للبنات  االبتدائية  الخنساء  مدرسة 

في  المتعلقة  العلمية  بحوثهن  لمناقشة 

الطالبات  قامت  حيث  المروري.  الشأن 

للحد  تهدف  علمية  بحوث  بإجراء 

الحوادث  وتقليل  المروري  الزحام  من 

المرورية. وقد أشاد ضباط قسم الدراسات 

وقاموا  البحثية  الطالبات  بجهود  المرورية 

إدارة  عقدت  مواٍز  سياق  وفي  بتكريمهن. 

التوعية المرورية محاضرة توعوية لطالب 

اإلعدادية  عبدالمطلب  بن  حمزة  مدرسة 

رسائل  إلى  المحاضرة  تطرقت  للبنين، 

السالمة  اشتراطات  عن  شاملة  توعوية 

شيوعا  األكثر  والمخالفات  المرورية 

وكيفية تجنبها.

للفصل الدراسي خريف »2023« بجامعة قطر 

التسجيل المبكر للمقررات الدراسية.. »30« أبريل
أعلنت إدارة التسجيل في جامعة قطر 

للمقررات  المبكر  التسجيل  بدء  عن 

وذلك   2023 خريف  لفصل  الدراسية 

وحثت  المقبل،  أبريل   30 من  ابتداء 

ضرورة  على  الطلبة  التسجيل  إدارة 

خالل  الدراسية  مقرراتهم  تسجيل 

مقعد  لضمان  المبكر  التسجيل  فترة 

التسجيل  في  يرغب  الذي  المقرر  في 

به وعدم تأجيل التسجيل حتى بداية 

الفصل الدراسي المقبل.

للمقررات  المبكر  التسجيل  وسيفتح   

التميز  وطلبة  العليا  الدراسات  لطلبة 

التسجيل  سيفتح  بينما  األكاديمي، 

اجتازوا  الذين  البكالوريوس  لطلبة 

أو أكثر بعده بيوم  90 ساعة مكتسبة 
وتعلن إدارة التسجيل لطلبة الجامعة 

الدراسية  المقررات  جدول  عن 

مع بدء  الخريف  فصل  في  المطروحة 

من  الطلبة  ليتمكن  المبكر  التسجيل 

إعداد جداولهم الدراسية.

في  االنتظار  قوائم  الجامعة  وتوفر   

بإمكان  حيث  المقررات،  تسجيل 

قوائم  على  أسمائهم  إضافة  الطلبة 

المغلقة،  المجموعات  في  االنتظار 

اعتبارًا  االنتظار  قوائم  خدمة  وتفعيل 

من بدء التسجيل المبكر.

متابعة  ضرورة  على  اإلدارة  وأكدت 

الطالب لرسائل البريد اإللكتروني التي 

بإرشادات  والمتعلقة  الجامعة  ترسلها 

النصائح  وأهم  التسجيل  وتعليمات 

في  البدء  قبل  بها  االلتزام  عليهم  التي 

من  التأكد  ومنها  المقررات  تسجيل 

قد   )Hold( مانع  أو  قيد  أي  وجود  عدم 

يؤدي إلى تعطيل التسجيل، ومقابلة 

قبل  بعد(  )عن  األكاديمي  المرشد 

الدراسية  المقررات  في  التسجيل 

في  المساعدة  له  سيقدم  والذي 

ضمن  المطلوبة  المقررات  اختيار 

الخطة الدراسية الخاصة بتخصصه 

دليل  على  االطالع  وأيضًا  األكاديمي، 

الذاتية  الخدمة  نظام  استخدام 

استخدام  كيفية  على  للتعرف  )بانر( 

النظام في تسجيل أو حذف المقررات 

الطلبة  على  يجب  كما  الدراسية. 

الدراسية  الرسوم  دفع  في  اإلسراع 

والغرامات المالية )إن وجدت( في حال 

لم يقوموا بتسديدها، وإال فلن يتمكنوا 

المخصص  الوقت  في  التسجيل  من 

إلكترونيًا  تسديدها  ويمكنهم  لهم، 

دون  اإللكتروني  الدفع  موقع  طريق  عن 

إلى  شخصيًا  الحضور  إلى  الحاجة 

الجامعي.  الحرم  في  الخزينة  مكتب 

جميع  سيقوم  مواٍز  سياق  وفي 

المرشدين األكاديميين بتقديم الدعم 

والمشورة للطالب واستقبال حجوزات 

حجز  برنامج  عبر  بعد  عن  المواعيد 

 Appointment Manager المواعيد 

كما  األكاديمي،  باإلرشاد  الخاص 

قوائم  في  التسجيل  البرنامج  يتيح 

األكاديمي  اإلرشاد  لمواعيد  االنتظار 

مفتوحة  مواعيد  وجود  عدم  حال  في 

الطالب  مع  التواصل  ويتم  للمرشد، 

طلبة  وسيتمكن  اليوم.  نفس  خالل 

الجامعة من إجراء الجلسة اإلرشادية 

اإللكتروني  التواصل  منصات  عبر 

المتاحة والتي توفرها الجامعة، وذلك 

والمقررات  الدراسية  الخطة  لمناقشة 

المناسبة لتسجيلها. 

وتحرص جامعة قطر على تسهيل كل 

العقبات أمام الطلبة في سبيل تحقيق 

والشخصي،  األكاديمي  نجاحهم 

اإلرشاد  على  الطالب  جميع  وحصول 

األكاديمي الالزم خالل فترة التسجيل 

األكاديميين  المرشدين  وقيام  المبكر 

بالمساعدة في حل أي مشاكل تتعلق 

من  الطالب  تمنع  قد  التي  بالقيود 

والتواصل  بالتعاون  وذلك  التسجيل 

واإلدارات  الجامعة  في  الكليات  مع 

المعنية في قطاع شؤون الطالب.

{  جامعة قطر تعلن بدء التقديم للقبول المشروط والمبكر لفصل خريف »2023«

محمد أبوحجر كتب وقضيته العادلة

قطر تجدد موقفها الثابت 
الداعم للشعب الفلسطيني

قطر  دولة  جددت  قنا-  جنيف- 

للشعب  الداعم  الثابت  موقفها 

العادلة،  وقضيته  الفلسطيني 

حقوقه  كافة  يسترد  حتى 

المشروعة، ويقيم دولته المستقلة 

حدود  أساس  على  السيادة  كاملة 

الشرقية. القدس  وعاصمتها   1967
الذي  قطر  دولة  بيان  في  ذلك  جاء 

هند  الدكتورة  سعادة  ألقته 

المندوب  المفتاح  عبدالرحمن 

مكتب  لدى  قطر  لدولة  الدائم 

خالل  جنيف،  في  المتحدة  األمم 

التفاعلي  الحوار  في  مشاركتها 

األمم  مفوضية  تقرير  بشأن 

اإلنسان  لحقوق  السامية  المتحدة 

في  اإلنسان  حقوق  حالة  حول 

المحتلة،  الفلسطينية  األراضي 

بما فيها القدس الشرقية، وااللتزام 

والعدالة. المساءلة  بضمان 

الدائم  المندوب  سعادة  وأعربت 

لجهود  قطر  دولة  تقدير  عن 

توثيق  في  السامية  المفوضية 

ترتكب  التي  االنتهاكات  وتحليل 

الفلسطيني  الشعب  أبناء  بحق 

سماح  لعدم  واستنكارها  الشقيق، 

بدخول  اإلسرائيلية  السلطات 

إلى  األممية  المفوضية  موظفي 

المحتلة. الفلسطينية  األراضي 

استمرار  بشدة  سعادتها  وأدانت 

لسلطات  الصارخة  االنتهاكات 

واالتفاقيات  للقوانين  االحتالل 

تقرير  إليها  أشار  التي  الدولية، 

غير  واستخدامها  المفوضية، 

للقوة،  المتناسب  وغير  القانوني 

والقتل  العنف  استمرار  عن  فضال 

تحت  المستوطنون  يمارسه  الذي 

وسط  اإلسرائيلية،  القوات  حماية 

من  التام  باإلفالت  يتسم  مناخ 

وشددت  والمحاسبة.  المساءلة 

على  إسرائيل  إصرار  أن  على 

وسياساتها  انتهاكاتها  مواصلة 

لتوسيع  الرامية  العنصرية 

ومحاولة  القانوني  غير  االستيطان 

العدوان  تزايد  عن  فضال  شرعنته، 

المدنيين  بحق  الجرائم  وارتكاب 

واألطفال،  النساء  ضمنهم  ومن 

على  الجماعية  العقوبات  وفرض 

من  المزيد  إلى  سيؤدي  غزة،  قطاع 

الفلسطيني،  للشعب  المعاناة 

المصير،  تقرير  في  حقه  وانتهاك 

ودائمة  عادلة  حلول  أي  ويدمر 

واالستقرار  األمن  ويهدد  وشاملة، 

ســـــعادة  ودعت  المنطقة.  في 

عبدالرحمن  هند  الدكتورة 

لدولة  الدائم  المندوب  المفتاح 

المتحدة  األمم  مكتب  لدى  قطر 

إلى  الدولي  المجتمع  جنيف،  في 

االعتداءات  لوقف  العاجل  التحرك 

االحتالل،  وإنهاء  اإلسرائيلية، 

الفلسطيني،  الشعب  وحماية 

جرائمها  عن  إسرائيل  ومساءلة 

الفلسطينية  األراضي  في  المروعة 

بطلب  رحبت  كما  المحتلة، 

على  للحصول  العامة  الجمعية 

التبعات  حول  استشاري  رأي 

اإلسرائيلي. لالحتالل  القانونية 

{  د. هند المفتاح

بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية

صاحب السمو يهنئ رئيس فيتنام
الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

برقية  المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم 

بمناسبة  ثونغ،  فان  فو  الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة 

الدستورية رئيسا لجمهورية  اليمين  وأدائه  انتخابه 

وللعالقات  التوفيق،  له  متمنيا  االشتراكية،  فيتنام 

بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

سـمــو نـائـــب األمـيــر 
يهنـــئ رئيـس فيتــنــام

الدوحة- قنا- بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل 

ثاني، نائب األمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 

اليمين  وأدائه  انتخابه،  بمناسبة  ثونغ،  فان  فو 

الدستورية رئيسا لجمهورية فيتنام االشتراكية.
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المعارض  أكبر  من  المعرض  هذا  ويعد 

العسل  مجال  يخص  بما  قطر  في 

أكثر  فعالياته  في  تشارك  حيث  والتمور، 

من 25 دولة عربية وأوروبية، كما يتضمن 

العسل  تحليل  في  مختصا  مختبرا 

مختص  دكتور  فيه  وسيشارك  وجودته، 

هذا  في  الدمج  أن  كما  العسل،  مجال  في 

والتمور  العسل  منتجات  بين  المعرض 

المجتمع،  من  كبيرة  شريحة  يخدم 

بتوفر  سواء،  حد  على  القطرية  والسوق 

تخص  التي  المنتوجات  من  العديد 

المصنع،  التمر  مثل  والتمور،  العسل 

وغذاء  لقاح  حبوب  من  العسل  ومنتجات 

ملكات، وغيرها من المنتجات األخرى التي 

تلقى إقباال كبيرا.

للعسل  واقف  سوق  معرض  ويساهم 

بتنوع  المستهلك  وعي  زيادة  في  والتمور 

المنتوجات، ومساعدته البائعين في طرح 

خبرات  اكتساب  عن  فضال  منتوجاتهم، 

المنتجات  وتطوير  المشاركة  خالل  من 

الدول  شركات  مع  الخبرات  تبادل  عبر 

لها  تسهيالت  تقديم  تم  التي  المشاركة، 

بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، بما 

يخص المنتوجات واستيرادها لعرضها في 

 31 حوالي  المعرض  وسيضم  الفعاليات، 

شركة محلية و26 مزرعة إنتاج محلي في 

مجال العسل والتمور، باإلضافة إلى أكثر 

التمور  وتنتج  تستورد  شركات  عشر  من 

وأوروبية،  عربية  دول  عدة  من  والعسل 

الصحة  وزارة  مع  التنسيق  إلى  منوها 

الوقائية  اإلجراءات  كافة  التخاذ  العامة، 

المشاركين  وسالمة  صحة  لضمان 

والزائرين على حد سواء.

ترسيخ  في  المعارض  هذه  مثل  وتساهم 

الوطنية  المنتجات  اختيار  ثقافة 

وتسويقها وعرضها بشكل متميز، باعتبار 

في  دور  لها  كان  الوطنية  المنتجات  أن 

ال  القطرية،  باألسواق  االستقرار  تحقيق 

والنوعية  بالكميات  يتعلق  فيما  سيما 

غطت  أنها  خاصة  واألسعار،  والجودة 

االكتفاء  وحققت  القطاعات  من  العديد 

كفاءتها  أثبتت  أخرى  قطاعات  في  الذاتي 

األسر  واستطاعت  المحلي،  السوق  في 

المحلية،  المنتجات  أن تسد حاجتها من 

يوميا  يتسوقون  باتوا  كثيرون  فهناك 

فهم  الطازجة،  المحلية  المنتجات  لشراء 

بذلك يجنون النسبة الغذائية األعلى. 

العسل  من  المعروضات  أسعار  وستكون 

الجميع،  متناول  وفي  تنافسية  والتمور 

أن  خصوصا  البلدية،  وزارة  رقابة  وتحت 

عبر  القطري  للمنتج  دعما  يأتي  المعرض 

ما  على  الجمهور  الطالع  تسويقية  منصة 

منتجات  من  القطرية  المزارع  به  تتميز 

التعريف  وأيضا  الجودة،  عالية  غذائية 

للعسل  المنتجة  المحلية  بالشركات 

األعمال  ورواد  للتجار  الفرصة  وتوفير 

وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

لعرض منتجاتهم من العسل والتمور أمام 

الجمهور.. وتقوم وزارة البلدية بتوزيع عبوات 

المشاركة،  المزارع  أصحاب  على  العسل 

لهم،  المقدم  الدعم  أنواع  احد  يعد  والذي 

التمور  إنتاج  بشراء  الوزارة  قيام  عن  فضال 

من المزارعين القطريين بمبلغ 10 ماليين 

باألسمدة،  دعمهم  يتم  كما  سنويا،  ريال 

وتقديم اإلرشادات من قبل مهندسي الوزارة، 

الدعم  من  نوعا  الفعاليات  هذه  تمثل  كما 

ألصحاب المزارع، وذلك لحصولهم على منفذ 

بيع مجاني، مما يشجعهم على زيادة حجم 

المنتج المحلي واالهتمام به وبجودته، لذلك 

السوق،  تنعش  الفعاليات  هذه  مثل  فإن 

وتشجع المتسوقين على الحضور لشراء 

المحلي  المنتج  من  احتياجاتهم  كافة 

المتميز وبأسعار تنافسية.

انطالق معرض العسل والتمور.. غدا

المحجوزة في العيادات.. »حمد الطبية«:

»25 %« من المرضى يتخلفون عن مواعيدهم

هناك  إن  الطبية  حمد  مؤسسة  قالت 

حوالي »25 %« من المراجعين يتخلفون 

في  المحجوزة  مواعيدهم  حضور  عن 

العيادات، حيث تشتكي المستشفيات 

والعيادات الخارجية التابعة للمؤسسة 

مواعيدهم  عن  المرضى  تغيب  من 

المحددة مسبقًا، األمر الذي يتسبب في 

في  يكونون  قد  آخرين،  مرضى  حرمان 

حاجة أشد لهذا الموعد، كما أنه إضاعة 

يستفيد  أن  يمكن  الذي  الطبيب  لوقت 

منه في معالجة مريض آخر، األمر الذي 

وشرح  المرضى  مع  التواصل  يتطلب 

أهمية الموعد لصحة المريض وأهمية 

العيادة للمرضى اآلخرين. 

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مؤسسة 

حمد الطبية عن مجموعة من اإلجراءات 

مواعيد  حجز  عملية  لتعزيز  الجديدة 

وصول  وتحسين  الخارجية  العيادات 

الصحية بصورة  الرعاية  إلى  المرضى 

اإلجراءات  تتضمن  حيث  أسرع، 

الجديدة تطبيق نظام إلكتروني حديث 

إدارات  وإنشاء  المواعيد  وحجز  إلدارة 

الطبية  والمواعيد  للتحويالت  منفصلة 

في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، 

تعمل تحت إشراف فرق إدارة المواعيد، 

العيادات  قسم  مع  وبالتنسيق 

الخارجية بكل مستشفى، حيث يمنح 

هذا النظام المستشفيات قدرا أكبر من 

للمرضى  المواعيد  حجز  في  التحكم 

وتجنب التأخيرات غير الضرورية، كما 

تعمل اإلجراءات الجديدة على مشاركة 

الفريق الطبي واألقسام الطبية بصورة 

أكبر في حجز وإدارة المواعيد.

تحسين المواعيد
المواعيد  حجز  تحسين  عملية  وتتم 

المرحلة  شهدت  حيث  مراحل،  على 

في  إنجازه  تم  الذي  التغيير  األولى 

مركز  وهي:  مستشفيات  سبعة 

حمد  مستشفى  اليومية،  الرعاية 

قطر  مركز  الخور،  الوكرة،  العام، 

لعالج  الوطني  المركز  التأهيل،  إلعادة 

صحة  مركز  السرطان،  وأبحاث 

مركز  إلى  إضافة  واألبحاث،  المرأة 

ومركز  والمفاصل،  العظام  جراحة 

تنفيذ  متابعة  وستتم  لألسنان،  حمد 

المتبقية  المستشفيات  في  المشروع 

المؤسسة  نجحت  حيث  العام،  هذا 

في إجراء تغييرات كبيرة بالفعل ومن 

المستقبل  في  المزيد  إطالق  المقرر 

القريب.

قوائم االنتظار 
على  القضاء  في  النظام  هذا  وساهم 

للمرضى  االنتظار  قوائم  مشكلة 

على  الحصول  أجل  من  القطريين 

في  الخارجية  العيادات  في  موعد 

المذكورة،  العالجية  المرافق  من  أي 

واستطاعت المؤسسة أن تحقق معدال 

الرعاية  مركز  عيادات  في  مسبوق  غير 

موعد  حجز  حاليًا  يتم  بحيث  اليومية 

للمريض القطري في نفس يوم استالم 

على  وذلك  للمريض،  الطبي  التحويل 

الرغم من أنه عند بدء تطبيق المشروع 

قوائم  كانت   2022 مارس  شهر  في 

االنتظار تضم حوالي عشرة آالف مراجع 

لهم  مواعيد  حجز  بانتظار  المركز  في 

بالعيادات.

عيادات مسائية
إلى  الطبية  حمد  مؤسسة  وتشير 

المقبلة  الفترة  خالل  سيتم  أنه 

المرضى  ستفيد  أخرى  مبادرة  إطالق 

وهي  للرعاية  أسرع  وصواًل  وتضمن 

بدء خدمة للعيادات المسائية بمركز 

أربعة  في  اليومية  الطبية  الرعاية 

وهي:  كبداية  عالجية  تخصصات 

واألذن  األنف  العيون،  وجراحة  طب 

البولية،  والحنجرة، جراحة المسالك 

وبمجرد  أنه  كما  السمع،  وعيادة 

سيتم  المسائية،  العيادات  إطالق 

الخدمات  إلى  الخدمة  هذه  إضافة 

التي توفرها خدمة نسمعك من خالل 

تتضمن  والتي   »16060« الهاتف  رقم 

للمواعيد،  والساخن  العادي  الخطين 

 »24« مدار  على  متاحا  وسيكون 

باألسبوع،  أيام  سبعة  خالل  ساعة 

ومن  بالخدمة  االتصال  يمكن  حيث 

الساخن  الخط  خدمة  اختيار  ثم 

إدارة  للمرضى  يتيح  والذي  للمواعيد 

مواعيدهم القادمة في أو تغيير أو إلغاء 

نسمعك  فرق  تلقت  حيث  الموعد، 

أكثر من »971000« مكالمة في 2022. 

إحالة المواعيد
ويذكر أن مؤسسة حمد الطبية كانت 

العام  من  أغسطس  في  أطلقت  قد 

الماضي نظام إحالة المواعيد عبر شبكة 

اإلنترنت، بما يمكن المرضى الذين تمت 

إحالتهم من العيادات الخاصة للحصول 

على الرعاية التخصصية في مؤسسة 

حمد من تقديم طلبات المواعيد الخاصة 

مؤسسة  وذكرت  اإلنترنت،  عبر  بهم 

الخدمة  هذه  بموجب  أنه  الطبية  حمد 

لم يعد المرضى الذين تمت إحالتهم من 

العيادات الخاصة بحاجة إلى زيارة أحد 

إحالة  طلب  لتقديم  المؤسسة،  مرافق 

النظام  تطبيق  ظل  في  للمواعيد  ورقية 

االفتراضي، الذي يتيح للمرضى الوصول 

بكل مرونة إلى خدمات الرعاية الصحية 

المواعيد  على  للحصول  التقدم  عبر 

الرسمي  اإللكتروني  الموقع  خالل  من 

للمؤسسة.

إضاعة لوقت الطبيب الذي يمكن أن يستفيد منهحرمان آخرين قد يكونون في حاجة أشد للموعد

أكرم الفرجابي كتب

بسوق واقف

{ مؤسسة حمد الطبية

بمشاركة »160« شركة
محلية ودولية

يستمر حتى الحادي 
عشر من مارس الجاري

تنطلق يوم غد األحد فعاليات النسخة األولى من معرض 
سوق واقف للعسل والتمور، في ساحة األحمد بسوق 

واقف، بمشاركة 160 شركة محلية ودولية مختصة في مجال 
العسل والتمور..وتأتي إقامة معرض سوق واقف للعسل 

والتمور، الذي يستمر حتى الحادي عشر من مارس الجاري، في 
هذا الوقت ألهمية الطلب على هذين المنتوجين من قبل 

شريحة كبيرة في المجتمع، خصوصا أنه يأتي قبل شهر رمضان 
الكريم، حيث يزيد الطلب عليهما، باإلضافة إلى توفر كمية وفيرة 

من العسل والتمور في هذه الفترة لدى المنتجين.



األخيرة  الفترة  الوزارة  قامت  حيث 

طلبات  عن  االستعالم  خدمة  بإطالق 

بشكل  العمالية  االقامات  تمديد 

البوابة  خالل  من  وذلك  إلكتروني، 

تتطلب  العمل،  لوزارة  اإللكترونية 

تلك الخدمة إدخال رقم المنشأة ورقم 

أطلقت  كما  الطلب،  وسنة  الطلب 

الوزارة خدمة تسجيل بيانات سجل 

التحديث  وخدمة  جديدة،  منشأة 

الدوري لسجل المنشأة، وخدمة إدارة 

المنشأة،  لمسؤولي  االتصال  بيانات 

وخدمة توثيق العقود الحكومية.

اإللكترونية  الخدمات  توفير  تهدف 

اإللكتروني  الموقع  عبر  الجديدة 

الخاصة  اإلجراءات  تسهيل  للوزارة، 

يمكن  وبما  الوزارة  خدمات  بكل 

طلبات  تقديم  من  العمل  صاحب 

الخدمات  من  واالستفادة  العمالة 

باإلضافة  هذا  الوزارة،  تقدمها  التي 

الحكومية،  العقود  توثيق  لخدمات 

بيانات  تسجيل  خدمة  تتيح  حيث 

للمستفيدين  جديدة  منشأة  سجل 

)الذين لديهم رقم شخصي( تسجيل 

أي منشأة جديدة في وزارة العمل.

المنشأة  صاحب  ويستطيع 

التحديث  خدمة  من  االستفادة 

وتعديل  المنشأة  لسجل  الدوري 

وتحديث بيانات سجل منشأة قائمة 

مسجلة مسبقا في وزارة العمل، كما 

االتصال  بيانات  إدارة  خدمة  تمكن 

بيانات  إدارة  من  المنشأة  لمسؤولي 

أو  وتعديل  المسجلة؛  المفوضين 

ورقم  المفوضين  )اسم  بيانات  إلغاء 

اإللكتروني(  والبريد  الجوال،  الهاتف 

أي من المفوضين أو المدير المسؤول 

الطلب  اعتماد  ويتم  المنشأة،  في 

الشروط  موافاته  حال  في  آلي  بشكل 

اإلجراء  إلنهاء  الموظفين  قبل  من  أو 

البيانات. بحفظ 

العقود  توثيق  خدمة  وتهدف 

التي لديها  المنشآت  الحكومية لدعم 

لدى  سابقا  مسجلة  حكومية  عقود 

وزارة العمل األمر الذي يتيح لها توثيق 

إدارة  خدمة  عبر  إلكترونيا  عقودها 

الخدمة  وتتيح  الحكومية،  العقود 

منفذة  أطراف  إضافة  الجديدة 

وإضافة  القائمة،  العقود  إلى  إضافية 

مقاولين، وتمديد فترة التعاقد معهم، 

من  مباشرة  دعم  خطابات  وطلب 

الجهة المتعاقدة الحكومية مما يمكن 

الحكومية  وشبه  الحكومية  الجهات 

القبول  أو  الرفض  قرارات  إصدار 

باإلضافة  المنشآت،  طلب  على  بناء 

إمكانية إلغاء عقد قائم إذا لزم األمر.

الوزارة  قامت  اإلطار  هذا  وفي 

خدماتها  جميع  باستعرض 

الشركات  أصحاب  مع  االكترونية 

المحلية، من خالل ورشة عمل تحت 

المنشآت  أصحاب  »توعية  عنوان 

بخدمات وزارة العمل«، حيث هدفت 

تم  التي  الخدمات  ابراز  إلى  الورشة 

استفادة  وكيفية  وتطويرها  تحديثها 

باإلضافة  منها،  المنشآت  أصحاب 

الوزارة  بها  تقوم  التي  المهام  إلى 

وتحقيق  العمل،  بيئة  تنظيم  في 

العمل  أصحاب  بين  التوازن 

التسهيالت  إلى  باإلضافة  والعمال، 

المشاريع،  ألصحاب  تقدمها  التي 

اتباعها  يجب  التي  والقواعد  واللوائح 

أعمالهم،  سير  ضمان  أجل  من 

واالستفادة من الخدمات اإللكترونية، 

والتي تشكل نقلة نوعية في تسيير 

العمل  ألصحاب  المقدمة  المعامالت 

ورواد األعمال.

العمل  وزارة  جهود  ضمن  ذلك  ياتي 

خدماتها،  بجميع  الرقمي  للتحول 

حيث نجحت منذ ابريل الماضي في 

إلكترونية  خدمة   20 وإصدار  تطوير 

للمنشآت  الوزارة  تقدمها  جديدة، 

موقعها  عبر  والمقيمين  والمواطنين 

وحدة  تعمل  حيث  االلكتروني، 

على  العمل  بوزارة  الرقمي  التحول 

 80 يقارب  ما  وطرح  وتحديث  تطوير 

خدمة ومعاملة إلكترونية خالل الفترة 

المعاملة  إنجاز  سيتم  إذ  المقبلة؛ 

مبنى  مراجعة  إلى  الحاجة  دون 

تقديم  أو  الخدمات  مكاتب  أو  الوزارة 

الورقية. المستندات 

بالنسبة  إنه  العمل،  وزارة  وقالت 

تطويرها  تم  التي  الشكاوى  لمنصة 

على  يجب  فإنه  االخيرة،  الفترة 

على  عمل  بتصريح  يعمل  من 

في  الوزارة  مراجعة  ذويهم،  كفالة 

ألنه  شكوى،  بتقديم  رغبته  حال 

المنصة  استخدام  يستطيع  ال 

على  مؤكدة  للشكاوى،  االلكترونية 

شكوى  لتقديم  شروط  توجد  ال  انه 

الموحدة  المنصة  على  بالغ  أو 

االلكتروني  بالموقع  للشكاوى، 

للوزارة، وباستطاعة المواطن والوافد 

صريحة  مخالفة  عن  بالغ  تقديم 

 )14( رقم  القطري  العمل  لقانون 

المستخدمين  وقانون   ،2004 لسنة 

 ( رقم  بالقانون  الصادر  المنازل  في 

.2017 لسنة   )15
الخدمة  ان  إلى  الوزارة  وأشارت 

االلكترونية تتيح للمستخدم متابعة 

بياناته  واستعراض  الشكاوى 

الشخصية كما هي مسجلة بقاعدة 

باستطاعته  كذلك  الوزارة،  بيانات 

من  االتصال  بيانات  تحديث  أيضا 

حيث  الكتروني،  وبريد  جوال  رقم 

امكانية  للمنصة  األول  اإلصدار  شمل 

المنشآت  عمالة  شكوى  على  التقديم 

المنشآت،  ضد  قطري(  غير    / )قطري 

أرباب  ضد  المنزلية  العمالة  وشكوى 

مخالفة،  عن  البالغ  تقديم  العمل 

لتقديم  متاحة  المنصة  ان  إلى  الفتة 

المنشآت  ضد  العمالة  شكاوى 

الخاضعة لقانون العمل فقط.
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أطلقتها »العمل« ضمن استراتيجية االرتقاء بخدمات الجمهور

حزمة من الخدمات اإللكترونية

{ ورشة للتعريف بالخدمات اإللكترونية ألصحاب الشركات

{ الخدمات اإللكترونية

االستعالم 
عن طلبات 

تمديد اإلقامات 
العمالية بشكل 

إلكتروني

رقمنة خدمة 
تسجيل بيانات 

سجل منشأة 
جديدة

كتب           محمد الجعبري 

الحكومية  المدارس  تستأنف 

منتصف  اختبارات  األحد  غد  صباح 

لكل  الثاني،  الدراسي  الفصل 

األول  الصف  من  الدراسية  الصفوف 

وتعليم  »نهاري  عشر  الحادي  وحتى 

التي  الخاصة  والمدارس  الكبار«، 

حيث  الوطنية،  المعايير  تتبع 

الخميس  حتى  االختبارات  تستمر 

يعقبها  الجاري  مارس   9 المقبل 

والتي  الثاني  الفصل  منتصف  أجازة 

تستمر خالل الفترة من 12 وحتى 16 

الطالب  يبدأ  أن  على  الجاري،  مارس 

دوامهم الدراسي يوم 19 مارس 2023. 

على  المدارس  مديري  من  عدد  وأكد 

الداخلي  التصحيح  عملية  استمرار 

االختبارات،  لجميع  بالمدارس 

تم  التي  االختبارات  أن  إلى  الفتين 

الراهن  الوقت  حتى  تصحيحها 

درجات  في  ملحوظا  تحسنا  شهدت 

المواد  االنتهاء من  الطالب، حيث يتم 

اإللكتروني  النظام  على  رفعها  يتم  ثم 

قبل  من  مراجعتها  لتتم  للوزارة، 

انتظارًا  وذلك  الطلبة،  تقييم  إدارة 

إلعالن النتائج عقب عودة الطالب إلى 

المدارس بعد يوم 20 مارس.

أكدت  الطلبة  تقييم  إدارة  إن  وقالوا 

بمراعاة  المدارس  قيام  أهمية  على 

واألنشطة  االختبارات  درجات  إدخال 

المدرسة  في  المختصين  قبل  من 

للصفوف من األول إلى الحادي عشر، 

ومراجعته  اختبار  كل  انتهاء  بعد 

كذلك  طالب،  لكل  الدرجات  ووضع 

ومطابقتها  الكشوف  استخراج 

المدرسة،  إدارة  قبل  من  واعتمادها 

واستخراج  النظام  لغلق  مراعاة  وذلك 

االختبارات  انتهاء  بعد  الشهادات 

األولي  )االعتماد  الجاري  األسبوع  آخر 

واستخراج  النهائي  االعتماد  ثم 

الشهادات(.

المدارس  مديري  من  عدد  وأشاد 

اختبارات  في  الطالب  بنتائج 

الثاني،  الدراسي  الفصل  منتصف 

عملت  المدارس  أن  إلى  مشيرين 

أكاديمية  وبخطة  جدي  بشكل 

التربية  وزارة  من  بإشراف  متكاملة 

تهيئة  على  العالي  والتعليم  التعليم 

تم  كما  االختبارات،  لتلك  الطالب 

الدراسي  العام  بداية  ومنذ  العمل 

على تحقيق مستوى أكاديمي متميز 

لجميع الطالب، وذلك من خالل خطة 

عن  التعليم  بين  للموازنة  تعليمية 

الدراسي  الفصل  بها  بدأ  التي  بعد 

بالمدارس،  الصفي  والتعليم  الثاني 

بما  بينهما  التكامل  لتحقيق  وذلك 

يصب في صالح الطالب.

أن  التربويين  من  عدد  أكد  وقد 

تكون  أن  على  تعمل  المدارس 

حقيقي  بشكل  معبرة  االختبارات 

عملت  حيث  الطالب،  مستوى  عن 

تتعدى  أال  الطلبة  تقييم  إدارة 

أسئلة،   10 االختبارات  جميع  أسئلة 

من  اختياري  أسئلة   7 إلى  منقسمة 

متعدد، و3 مقالي.

تصحيح االختبارات ورفعها على النظام اإللكتروني

نتائج مبشرة الختبارات منتصف الفصل
الدوحة          $

بدء اإلجازة »12« الجاري لمدة أسبوع 

في إطار سعيها المستمر نحو رقمنة جميع الخدمات 
التي تقدمها للجمهور، قامت وزارة العمل بإطالق عدد 

من الخدمات اإللكترونية لتسهيل مهام عملها على 
المواطنين وأصحاب الشركات، وذلك لتوفير الوقت 

والجهد، كذلك لتقليل عملية اإلزدحام للمراجعين على 
إدارات الوزارة، وذلك ضمن استراتيجية تطوير الخدمات 

اإللكترونية الذكية واالرتقاء بها في قطاع العمل.
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{  الدكتور عماد عبداللطيف

أستاذ النقد في جامعة قطر:

مسارات بحثية لتجديد البالغة العربية
اقتراح سبل غير 

تقليدية لإلفادة من 
البالغة المعاصرة

وقد شارك في الندوة كل من: األستاذ الدكتور 

اللغة  لقسم  السابق  الرئيس  حاوي،  صالح 

العربية بجامعة البصرة - العراق، والدكتور 

واألدب  اللغة  قسم  رئيس  شهيد،  عبدالفتاح 

التخصصات  متعدد  بالكلية  والتواصل 

المغرب،   - سليمان  موالي  السلطان  بجامعة 

أستاذ  السيد،  سعيد  إبراهيم  والدكتور 

مشارك البالغة بجامعة جيزان - السعودية، 

من  حيدة  سماح  الدكتورة  الندوة  وأدارت 

جامعة القاهرة المصرية، ود. جميلة بوسعيد 

من جامعة سيدي بلعباس – الجزائر.

قال  المشاركة،  هذه  حول  له  تصريح  وفي 

»سعدُت  عبداللطيف:  عماد  الدكتور  األستاذ 

اللسانيات  بيت  أكاديمية  بتخصيص 

كتاب  لمناقشة  األسبوعية  ندوتها  الدولية 

مسارات  الجديدة:  العربية  )البالغة 

صفحة،   641 في  الكتاب  يقع  ومقاربات(.  

بواسطة  العربية  البالغة  تجديد  إلى  ويهدف 

اقتراح مسارات بحثية جديدة، ومقاربات غير 

تقليدية لدراسة التراث البالغي العربي وغير 

العربي، واقتراح سبل غير تقليدية لإلفادة من 

نظري  تأسيس  وتقديم  المعاصرة،  البالغة 

وتطبيقات لبالغة الجمهور، التي تشكل واحًدا 

من أهم التوجهات البالغية العربية في الوقت 

الراهن«.

عبد  الدكتور  قال  اإلصدار،  هذا  على  وتعليًقا 

واألدب  اللغة  قسم  رئيس  شهيد،  الفتاح 

والتواصل بجامعة السلطان موالي سليمان – 

الجديدة  العربية  البالغة  »إن كتاب  المغرب: 

في  الصادرة  الكتب  أهم  من  أعتبره،  أن  يمكن 

إنه  أقل  لم  إن  األقل،  على  عربًيا  تخصصه، 

أهمها«.

وأشار الدكتور عبدالفتاح إلى أن قراءة الكتاب 

تشبه قراءة قصة مشوقة للبالغة في ماضيها 

يمكن  التي  المسارات  تحديد  بهدف  وراهنها؛ 

أهمية  أوضح  المستقبل. كما  أن ترتادها في 

التخصص  على  المقبلين  للباحثين  الكتاب 

فهو  الخطاب،  وتحليل  البالغة  مجال  في 

العربية،  البالغة  لتطوير  مسارات  يقترح 

ويقدم  والتطبيق،  التنظير  بين  ويمزج 

يمكن  التي  البحث  موضوعات  من  ذخيرة 

طوال  الباحثين  عشرات  عليها  يشتغل  أن 

عبدالفتاح  الدكتور  وركز  البحثية.  أعمارهم 

في كلمة ألقاها بهذه المناسبة على ما يقدمه 

كتاب »البالغة العربية الجديدة« من مداخل 

اهتمام  ضرورة  إلى  مشيًرا  األدب،  لدراسة 

منظور  من  والشعر  السرد  بدراسة  الباحثين 

بالغة الجمهور.

سعيد  إبراهيم  الدكتور  قال  جانبه،  من 

بجامعة  البالغة  مشارك  أستاذ  السيد، 

البالغة  كتاب  »إن  السعودية:   - جيزان 

العربية الجديدة فيه من المقترحات العلمية 

الجديدة ومئات األفكار المبتكرة التي تستحق 

وفيه  عدة،  ثقافية  ملتقيات  في  نتدارسها  أن 

والثقافية  الفكرية  المنجزات  مئات  كذلك 

في  مضن  جهد  إلى  تحتاج  التي  والعلمية 

الحصر واالستقصاء والمناقشة«.

قسم  رئيس  حاوي،  صالح  الدكتور  وأوضح 

البصرة- بجامعة  السابق  العربية  اللغة 

الجديدة  العربية  البالغة  كتاب  أن  العراق، 

نظرية  مداخل  يقدم  ومقاربات  مسارات 

والخطابات.  النصوص  لتحليل  وتطبيقية 

التطبيقية  بحوثه  خالل  من  الكتاب  وبرهنة 

على اآلفاق الرحبة التي تفتحها بالغة الجمهور 

لدراسة شتى أنواع الخطابات المعاصرة.

في ندوة نظمتها أكاديمية بيت اللسانيات الدولية؛ ناقش األستاذ الدكتور 
عماد عبداللطيف، األستاذ المشارك في البالغة والنقد بقسم اللغة العربية 

وآدابها بجامعة قطر كتابه الذي جاء بعنوان )البالغة العربية الجديدة: 
مسارات ومقاربات( الصادر عن دار كنوز المعرفة عام2021.

تحقيق التنمية المستدامة في البلدان األقل نموا

جهود قطرية لتنمية العمل اإلنساني

واإلنساني  الخيري  العمل  ويستمد 

اإلنسانية  المؤسسات  به  تضطلع  الذي 

المجتمع  من  وفلسفته  قوته  القطرية 

وثقافته  الدينية  بقيمه  القطري 

الحضاري  وتفاعله  العالمية،  اإلنسانية 

تقاليده  ومن  اإلنساني،  المجتمع  مع 

وإغاثة  المحتاج  نجدة  في  العريقة 

مشرفة  مواقف  سجل  حيث  الملهوف، 

األزمات  وضحايا  للضعفاء  مساندته  في 

في  الخيري  العمل  ليأتي  اإلنسانية، 

القيم  هذه  لكل  انعكاسا  ومهمته  رسالته 

والتقاليد والمبادئ اإلنسانية.

العالم  في  نموا  األقل  البلدان  وتخوض 

أهداف  لتحقيق  الزمن  مع  سباقا 

 ،2030 عام  بحلول  المستدامة  التنمية 

األمم  مؤتمر  قطر  دولة  وتستضيف 

المتحدة الخامس المعني بالبلدان األقل 

خمسة  مدار  على  المقبل  األحد  نموا، 

أيام، في الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري، 

الدول  لرؤساء  محفال  المؤتمر  وسيوفر 

والحكومات من أجل التصدي للتحديات 

الدولي،  الدعم  على  والحصول  الراهنة، 

وتعزيز الشراكات.

الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر  ويمثل 

المعني بأقل البلدان نموا فرصة لتسريع 

األكثر  المناطق  في  المستدامة  التنمية 

حاجة إلى المساعدة الدولية، واالستفادة 

نموا  البلدان  ألقل  الكاملة  اإلمكانات  من 

البالغ عددها 46 بلدا، على نحو يساعدها 

من  والتمكن  االزدهار،  نحو  التقدم  على 

التنمية  تحقيق  نحو  قدما  المضي 

المستدامة.

لرعاية  جهد  بكل  قطر  دولة  عملت  وقد 

واإلنساني  الخيري  العمل  وتنمية 

وقواعد  سليمة  أسس  على  وتطويره 

أقرها  التي  المبادئ  تراعي  راسخة، 

وتستجيب  الخير،  عمل  في  اإلسالم 

بفعل  تطورت  التي  الدولية  للمعايير 

بين  والحضاري  الثقافي  التالقح 

الشعوب.

وفي هذا السياق، أنشأت دولة قطر جهازا 

الخيرة،  الجهود  هذه  ينظم  حكوميا 

الخيرية  األعمال  تنظيم  هيئة  »فكانت 

والمراقبة  والتوجيه  الدعم  تباشر 

المباشر،  التواصل  خالل  من  واإلشراف 

واألدلة  والقوانين  اللوائح  وضع  خالل  ومن 

والجمعيات  المنظمات  بها  لتسترشد 

ومجاالت  مشاربها  اختالف  على  والهيئات 

عملها وأماكن تغطيتها«.

وساهمت عملية التنظيم واإلشراف ووضع 

واإلنساني  الخيري  للعمل  المعايير 

التدخالت  خريطة  اتساع  في  بالدولة 

الخيرية  للمؤسسات  اإلنسانية 

التوجهات  واكبت  والتي  القطرية، 

فعملت  التنمية،  خطط  في  الدولية 

التعليم  دعم  مجاالت  في  احترافية  بكل 

بمختلف  االقتصادي  والتمكين  والصحة 

نموذجا  وقدمت  وتفريعاتها،  تنوعاتها 

المؤسسات  مع  الشراكات  بناء  في 

واإلقليمية  المحلية  المستويات  على 

والدولية، وراعت بكل دقة أهداف التنمية 

المرتبطة  واألهداف   ،2030 المستدامة 

بالعمل اإلنساني والتنموي.

األعمال  تنظيم  هيئة  إحصاءات  وتشير 

الجمعيات  عدد  أن  إلى  الخيرية 

والمؤسسات الخاصة الخيرية المسجلة 

بأدوار  وتضطلع  عشر،  على  تزيد  لديها 

برز  المحلي،  الصعيد  على  مختلفة، 

مساهما  الدولية  الساحة  على  بعضها 

العمل اإلنساني، بالتعاون  ومشاركا في 

والشراكة مع مؤسسات محلية معتمدة 

المنظمات  مع  أو  المستفيدة  الدول  في 

المجال  في  العاملة  الدولية  والوكاالت 

اإلغاثي والتنموي.

حشد  أهمية  على  دوما  قطر  دولة  وتؤكد 

ودور  التنمية،  تحديات  لمواجهة  الموارد 

العمل اإلنساني في هذا الميدان، وهذا ما 

عبر عنه سعادة السيد سلطان بن سعد 

الخارجية  الدولة للشؤون  وزير  المريخي 

حول  المستوى  الرفيعة  الفعالية  في 

والمهارات  التعليم  في  االستثمار 

األمم  بمقر  الصحة  قطاع  في  والتوظيف 

»إن دولة  المتحدة بنيويورك، حيث قال: 

فاعل  كشريك  العمل  ستواصل  قطر 

وتحقيق  لتعزيز  الدولي  المجتمع  في 

اإلنساني  بالعمل  المرتبطة  األهداف 

كل  وحشد  اإلنسان،  وحقوق  والتنموي 

الموارد التي يمكن استخدامها للمساعدة 

االجتماعي  القطاع  وتطوير  تحديث  في 

والصحي في الدول المحتاجة«.

للشؤون  الدولة  وزير  سعادة  وأشار 

الخارجية إلى أن دولة قطر تسهم بفاعلية 

المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في 

واإلقليمية  المحلية  المستويات  على 

الدعم  تقديم  خالل  من  والدولية، 

والمساندة الفعالة في مواجهة التحديات 

وذلك  واالقتصادية،  اإلنسانية  واألزمات 

بالتضامن مع الجهود الدولية التي تهدف 

الحياة  وضمان  والسالم  األمن  لنشر 

الكريمة لإلنسان.

القطري  األحمر  الهالل  إحصاءات  وتشير   

 3 تجاوزت  بقيمة  مشاريع  نفذ  أنه  إلى 

بين  قطري  ريال  المليار  وربع  مليارات 

عامي 2016 و2022، واستفاد منها نحو 63 

مليون شخص في 57 بلدا. 

المشاريع مختلف قطاعات  وتشمل تلك 

التنمية واإلغاثة، مثل: الرعاية الصحية، 

والغذاء،  واإليواء،  واإلصحاح،  والمياه، 

والتعليم، والتمكين االقتصادي، والرعاية 

التدخالت  جانب  إلى  االجتماعية، 

والتطوعية  اإلنسانية  والمبادرات 

والشبابية داخل الدولة وخارجها. 

المشاريع  هذه  على  واإلشراف  وللتنفيذ 

القطري  األحمر  الهالل  والتدخالت، يمتلك 

14 مكتبا وبعثة تمثيلية خارج دولة قطر، 
 27546 جانب  إلى  موظفا   385 فيها  يعمل 

متطوعا ومتطوعة في البلدان المستهدفة 

بالتدخل اإلنساني والتنموي. 

من  والدولية  المحلية  الشراكات  وتعد 

األحمر  الهالل  إليها  يستند  التي  األسس 

حيث  الدولية،  التنموية  تدخالته  في 

الشراكة  أهمية  على  باستمرار  يؤكد 

الخيري  العمل  إنجاح  في  والتعاون 

جهة  أي  تستطيع  ال  »إذ  واإلنساني 

اإلغاثة  بأعباء  منفردة  تقوم  أن  إنسانية 

والتنمية دون أن تتضافر جهودها ومواردها 

مع غيرها من الهيئات الدولية والشركات 

الحكومية،  وغير  الحكومية  والمؤسسات 

االجتماعية،  المسؤولية  لمبدأ  تفعيال 

المستويات،  كافة  على  للدعم  وحشدا 

سواء من األفراد أو المؤسسات«.

الجهات  عدد  وصل  المنطلق،  هذا  ومن 

إلى  القطري  األحمر  للهالل  الشريكة 

اتفاقيات  معها  أبرم  جهة،   100 من  أكثر 

قانوني  عمل  »كإطار  تفاهم  ومذكرات 

وتكامل  الخبرات،  وتبادل  للتنسيق، 

الجهود التنفيذية«.

الصحة  منظمة  الجهات  هذه  أبرز  ومن 

المتحدة  األمم  ومكتب  العالمية، 

وبرنامج  اإلنسانية،  الشؤون  لتنسيق 

المتحدة  األمم  وبرنامج  العالمي،  األغذية 

إلغاثة  المتحدة  األمم  ووكالة  اإلنمائي، 

الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل 

لألمم  السامية  والمفوضية  )األونروا(، 

ومنظمة  الالجئين،  لشؤون  المتحدة 

)اليونسيف(،  للطفولة  المتحدة  األمم 

البلدان  في  الدولية  العمل  ومنظمة 

للهجرة،  المتحدة  األمم  ووكالة  العربية، 

الصليب  لجمعيات  الدولي  واالتحاد 

الدولية  واللجنة  األحمر،  والهالل  األحمر 

اإلسالمية  واللجنة  األحمر،  للصليب 

حدود،  بال  وأطباء  الدولي،  األحمر  للهالل 

والمؤسسة  للتنمية،  اإلسالمي  والبنك 

األلمانية للتعاون الدولي.. وغيرها الكثير 

من المؤسسات والمنظمات الدولية، إلى 

والمحلية  الحكومية  المؤسسات  جانب 

في معظم بلدان العالم.

ولتعزيز شراكاته واستعداداته للمرحلة 

لدعم  الدولي  التأهب  إطار  في  المقبلة 

األحمر  الهالل  يستعد  نموا،  األقل  الدول 

األمم  مؤتمر  في  للمشاركة  القطري 

المتحدة الخامس المعني بالبلدان األقل 

جناح  إقامة  في  مشاركته  وتتمثل  نموا، 

لجمعيات  الدولي  االتحاد  مع  مشترك 

بعنوان  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب 

المفتاح«،  هو  محلية  بقيادة  »العمل 

نقاشية  جلسة  تنظيم  إلى  باإلضافة 

حول الموضوع نفسه يوم 6 مارس.

حسن  بن  علي  السفير  سعادة  ويقول 

في  األحمر  للهالل  العام  األمين  الحمادي 

)قنا(:  القطرية  األنباء  لوكالة  تصريح 

دوره  مواصلة  إلى  يتطلع  األحمر  الهالل  إن 

اإلنساني الفاعل كجمعية وطنية ممثلة 

للصليب  الدولية  الحركة  في  قطر  لدولة 

األحمر والهالل األحمر.

المؤتمر  هذا  نعتبر  »نحن  ويضيف: 

المستقبلية  رؤيتنا  لطرح  فرصة  الدولي 

التنمية  أهداف  تفعيل  سبل  بشأن 

األقل حظا،  الشعوب  المستدامة لصالح 

وكيف يمكن مساعدتها على التغلب على 

تطلعاتها  وبلوغ  تحديات،  من  تواجهه  ما 

مستوى  ورفع  واالستقرار  التنمية  نحو 

المعيشة«.

أسستها  التي  صلتك..  مؤسسة  وتأتي   

موزا  الشيخة  السمو  صاحبة  كذلك 

إلى  المؤسسة  وتسعى  ناصر،  بنت 

العمل  فرص  وتعزيز  البطالة،  مواجهة 

الموارد  وتوفير  كانوا،  أينما  الشباب  أمام 

عن  وذلك  مشاريعهم،  لتنمية  الالزمة 

الواسعة والمبتكرة  طريق تقديم الحلول 

العمل  خالل  من  التوظيف،  مجال  في 

واإلقليميين  المحليين  الشركاء  مع 

والدوليين.

خلق  على  المؤسسة  تشجع  كما 

وريادة  واسع،  نطاق  على  العمل  فرص 

المال  رأس  إلى  والوصول  األعمال، 

واألسواق، ومشاركة الشباب في التنمية 

المساهمة  وبالتالي  االقتصادية، 

التنمية  أهداف  من  عدد  تحقيق  في 

المستدامة.

وغيرها  المؤسسات  هذه  ساهمت  لقد 

العمل  عاصمة  قطر  دولة  جعل  في 

في  وتجربتها  العالم،  في  اإلنساني 

إلهام  مصدر  بحق  تشكل  المجال  هذا 

والتنموية،  اإلنسانية  والمنظمات  للدول 

لألمم  السامية  المفوضية  لمست  وقد 

التميز  الالجئين،  لشؤون  المتحدة 

واعتبرته  المجال،  هذا  في  القطري 

اإلقليمي  المستوى  على  رائدا  نموذجا 

قطر  »دولة  أن  تؤكد  حيث  والعالمي، 

مجال  في  قويا  إنسانيا  نهجا  اتبعت 

يحتذى  مثاال  وكانت  اإلنساني،  العمل 

به على مستوى المنطقة والعالم«.

الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر  ولعل 

األقل نموا بالدوحة سيتيح للعالم  للدول 

هذه  على  الوقوف  ومنظماته  بدوله 

مواجهة  في  منها  واالستفادة  التجربة، 

واالحتياجات  التنموية  التحديات 

بفعل  باستمرار  تتزايد  التي  اإلنسانية 

األزمات والكوارث الطبيعية.

{  جهود »صلتك« لتوفير فرص عمل - أرشيفية

عدد المؤسسات الخيرية المسجلة يزيد على عشر جمعيات مواقف مشرفة في مساندة الضعفاء وضحايا األزمات

الدوحة- قنا- يشهد قطاع العمل اإلنساني »اإلغاثي 
والتنموي« بدولة قطر نموا وتطورا ملحوظا، خاصة خالل 

العقدين األخيرين، ليشكل أحد المسارات التي أرست خاللها 
الدولة نهجا جديدا في النهوض بالمجتمعات والدول 

المحتاجة، وعلى رأسها الدول األقل نموا، فضال عن الدول 
التي تتعرض للمحن والكوارث الطبيعية واألزمات اإلنسانية.

الهــالل نفــذ مشــاريــع بقيــمة تجـــاوزت »3« ملــيارات وربع المليار ريال
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خالل خطبة الجمعة بجامع اإلمام.. الداعية النعمة:

»قاطع األرحام« مغبون وخاسر

األقارب  بحقوق  بالقائمين  ونوه 

التهاون بها  أو  واألرحام وحذر من تركها 

وأثرهم  قدرهم  وجاللة  شأنهم  لعظم 

على اإلنسان فإن القرابة مظنة االتحاد 

والنصرة،  والرعاية  والمحبة  واأللفة 

حقه  القربى  ذا  »فآت  تعالى  قال 

خير  ذلك  السبيل،  وابن  والمسكين 

هم  وأولئك  الله  وجه  يريدون  للذين 

طالب  أبي  بن  علي  يقول  المفلحون«، 

عشيرتك  هم  »أولئك  عنه  الله  رضي 

بهم تصول وبهم تطول هم العدة عند 

سقيمهم  وعد  كريمهم  أكرم  الشدائد 

أهلك  يكن  وال  معسرهم  على  ويسر 

»صلة  النووي  قال  بك«،  الناس  اشقى 

على  األقارب  إلى  اإلحسان  هي  الرحم 

فتارة  والموصول  الواصل  حال  حسب 

وتارة  بالخدمة  وتارة  بالمال  تكون 

وقال  ذلك«،  وغير  والسالم  بالزيارة 

من  األقربين  إلى  اإلحسان  »هي  غيره 

عليهم  والعطف  واألصهار  النسب  ذوي 

والرفق بهم والرعاية ألحوالهم، وكذلك 

ضد  الرحم  وقطع  أساءوا،  أو  بعدوا  إن 

خالف  ال  العلم:  أهل  يقول  كله«  ذلك 

الجملة  في  واجبة  الرحم  صلة  أن 

واالحاديث  كبيرة  معصية  وقطيعتها 

تشهد لهذا.

وال  أعظم  ال  أنه  الخطيب  وأضاف 

القيامة شاكية  أن تأتي يوم  أهول من 

فقد  وقطعها،  وصلها  من  على  شاهدة 

وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  حث 

بها  للتفاخر  ال  األنساب  حفظ  على 

الرحم  لصلة  وإنما  بأهلها  التباهي  أو 

الحاكم  روى  فقد  القريب،  ومعرفة 

رضي  عباس  ابن  عن  صحيح  بسند 

صلى  الله  رسول  قال  قال:  عنهما  الله 

أنسابكم  احفوا  وسلم:  عليه  الله 

تصلوا ارحامكم فإنه ال بعد بالرحم إذا 

قربت وإن كانت بعيدة، وال قرب بها إذا 

رحم  وكل  قريبة،  كانت  وإن  بعدت، 

آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له 

إن كان وصلها، وعليه بقطيعة  بصلة 

وتستجير  وتدعو  بل  قطعها،  كان  إن 

أو قطعها،  بالله تعالى على من وصلها 

العمل، كما ثبت  فالجزاء من جنس 

عائشة  حديث  من  الصحيحين  في 

الله  رسول  قال  قالت:  عنها  الله  رضي 

معلقة  »الرحم  وسلم  عليه  الله  صلى 

بالعرش تقول: من وصلني وصله الله 

ومن قطعني قطعه الله«.

شعار  واألقارب  الرحم  صلة  أن  وأوضح 

ففي  اآلخر،  واليوم  تعالى  بالله  اإليمان 

صلى  النبي  قال  عليه  المتفق  الحديث 

بالله  يؤمن  كان  »ومن  وسلم  عليه  الله 

من  إنها  رحمه«  فليصل  اآلخر  واليوم 

بها  تستجلب  التي  األسباب  أعظم 

والثمرات  واألعمار  األرزاق  في  البركة 

روى  الدارين،  في  والسعادة  واألموال 

الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس 

رسول  قال  قال:  أنه  عنهما  الله  رضي 

الله  »إن  وسلم  عليه  الله  صلى  الله 

األموال  لهم  ويثمر  الديار  بالقوم  ليعمر 

لهم،  بغضا  خلقهم  منذ  إليهم  نظر  وما 

قال:  الله؟  رسول  يا  ذلك  وكيف  قيل: 

بركة  قلت  من  فيا  ألرحامهم«  بصلتهم 

انظر  خيره  وذهب  حاله  وساءت  ماله 

إلى صلتك بأرحامك واقاربك، روى اإلمام 

أحمد بسند ال باس به من حديث علي 

رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه 

وسلم قال: »من سره أن يمد له في عمره 

ميتة  عنه  ويدفع  رزقه  في  له  ويسوع 

السوء، فليتق الله وليصل رحمه«.

من  الرحم  صلة  الخطيب:  وأضاف 

كان  التي  العظيمة  األخالق  مكارم 

الجاهلية  في  بها  يمتدحون  العرب 

أصحابها،  على  ويثنون  اإلسالم،  قبل 

المسلمين  من  القوم  بعض  بال  فما 

ألسنتهم  على  درج  ومما  يفقهون،  ال 

يصلح  لم  ألهله  يصلح  لم  من  قولهم« 

أحد  الكندي  المقنع  لغيرهم»وهذا 

يفاخر  الجاهلية  في  العرب  سادات 

العرب قاطبة بقوله:

وإن الذي بيني وبين بني أبي.. وبين 

بني عمي لمختلف جدا

بزندهم..  حرب  نار  لي  قدحوا  إذا 

قدحت لهم في كل مكرمة زندا

وإن  لحومهم..  وفرت  لحمي  أكلوا  وإن 

هدموا مجدي بنيت لهم مجدا

وال أحمل الحقد القديم عليهم.. وليس 

رئيس القوم كمن يحمل الحقدا

ونوه النعمة أننا لنجد في المجتمعات 

عن  المعرضين  الغافلين  من  فئات 

تفشت  الذين  وثوابه،  الله  فضل 

حقوق  وضاعت  األرحام  قطيعة  بينهم 

وقطعوا  أرحامهم  فهجروا  األقربين 

هوى  أجل  من  األسباب  ألتفه  أقاربهم 

ذي  كل  وإعجاب  مطاع  وشح  متبع 

رأي برأيه، بل من أجل حظوظ الدنيا 

عليها  النفوس  اختلفت  وحطامه، 

والبغضاء  والحسد  الحقد  بينهم  وثار 

أنظر  نصيب،  أو  غرث  أو  مال  بسبب 

هذه  سلف  فعل  كيف  الله  رعاك  يا 

القريب من مال  قالوا في حق  وما  األمة 

وحظ من الدنيا، قال عطاء رحمه الله: 

لدرهم اضعه في قرابتي أحب إلّي من 

يا  قائل:  له  قال  فاقة،  في  أضعها  ألف 

في  مثلي  قاربني  كان  وإن  محمد،  أبا 

الغنى، قال:,عن أغنى منك«.

الله  رحمه  المسيب  بن  سعيد  وهذا 

تعلم  إنك  دنانير»اللهم  ترك  وقد  يقول 

ديني  بها  ألصون  إال  أجمعها  لم  أني 

المال  يجمع  ال  فيمن  خير  ال  وحسبي، 

به  ويكف  رحمه  ويصل  دينه  فيفي 

وجهه«.

على  يؤجر  العبد  أن  النعمة  وأكد 

وارحامه  أقاربه  قاطعه  وإن  وصله 

عمرو  بن  عبدالله  عن  البخاري  ففي 

قال:  عنهما  الله  رضي  العاص  بن 

وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال 

ولكن  بالمكافئ  الواصل  »ليس 

الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها«، 

وخطواتك  ومشيك  سعيك  حتى  بل 

الله  عند  عظيم  وثواب  أجر  فيها  لك 

في صلة رحم وزيارة قريب، قال عمرو 

بن دينار رحمه الله»تعلُمّن أنه ما من 

من  أجرا  أعظم  الفريضة  بعد  خطوة 

خطوة إلى ذي الرحم«.

فئات من 

الغافلين 

هجروا 

أرحامهم 

وقطعوا 

أقاربهم

قال فضيلة الداعية عبدالله 
محمد النعمة خالل خطبة 

الجمعة التي ألقاها بجامع 
اإلمام محمد بن عبدالوهاب: 

لقد اعتنى اإلسالم عناية 
فائقة بحسن معاملة األقارب 

واألرحام، وحث على ذلك 
ورغب فيه، وبالغ في الثناء 

على الواصلين أرحامهم 
واقاربهم ورتب على ذلك 

األجور العظيمة والفضائل 
الكثيرة الكبيرة والدرجات 

العالية التي ال يفرط فيها إال 
محروم مغبون خاسر، 

$ الدوحة

خالل خطبة الجمعة بجامع الشيوخ.. د. محمد المريخي:

صلة القربى.. أمان للفرد وأسرته

بإعطاء  الله  عباد  تعالى  الله  وأمر 

بالجزاء  ووعد  حقه  حق  ذي  كل 

لمن  الوافي  والثواب  الضافي 

من  وتوعد  ألهلها  الحقوق  أوصل 

معترضا  أو  مانعا  أو  معرقال  وقف 

»إن  تعالى  الله  قال  الحقوق  على 

إلى  األمانات  تؤدوا  أن  يأمركم  الله 

وسلم  عليه  الله  صلى  وقال  أهلها« 

حقه«  حق  ذي  كل  أعطى  الله  »إن 

حسن  حديث  وقال  الترمذي،  رواه 

هي  بالحقوق  والمقصود  صحيح، 

ال  والتي  عبده  بها  الله  كرم  التي 

الحياة  هذه  في  العيش  يمكن 

وبينها  بينه  حيل  إذا  والتي  بدونها 

والكدر  الضيق  باإلنسان  نزل 

عباد  حقوق  وهي  والضرر،  والعسر 

لإلنسان  كريمة  حياة  تضمن  الله 

في  المضي  على  وتعينه  وتسعده 

الحياة، كما تعينه على بناء  هذه 

هذه األرض والسير فيها وتشييدها 

الحقوق  هذه  وتكون  وتعميرها، 

تبدأ  ومعنوية،  حسية  الله  عباد 

أكبر  من  الله  عباد  الحقوق  هذه 

الله  حق  وهو  الوجود،  هذا  في  حق 

له  شريك  ال  وحده  بالعبادة  تعالى 

والجماد،  الحيوان  حق  تبلغ  حتى 

الله حتى إماطة األذى  إال  إله  فمن ال 

عن الطريق حقوق، حق الله تعالى 

واألرحام  والوالدين  رسوله  وحق 

وأهل  والخالن  واألصدقاء  والناس 

الخير  والمسنين  المعروف 

واليتامى  الخير  في  والساعين 

وغيرهم  والضعفاء  والمساكين 

حقوق  الحيوان.  حق  حتى  كثير 

عليها  فيؤجر  الله  عباد  تؤدى  أن  إما 

العبد  فيأثم  تهمل  أن  وإما  العبد 

الحقوق  وهذه  ويجازى،  عليها 

ريب  وال  القيامة  يوم  كلها  ستؤدى 

الدنيا  هذه  في  العبد  أداها  فإن 

جزاه الله باإلحسان والمعروف وإن 

يؤديها  فسوف  وأهملها  عنها  تأخر 

عليه  يقول  القيامة،  يوم  أنفه  رغم 

إلى  الحقوق  لتأدن  والسالم  الصالة 

أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشات 

»رواه  القرناء  الشاة  من  الجلحاء 

لها  التي ال قرن  مسلم« حتى الشاة 

والتي نطحتها القرناء سيأخذ الله 

ويقول  القيامة.  يوم  حقها  تعالي 

عليه الصالة والسالم »أعطوا األجير 

أجره قبل أن يجف عرقه« صححه 

األلباني، وقال صلى الله عليه وسلم 

الضعيفين  حق  أحرج  إني  »اللهم 

الله  يسأل  يعني  والمرأة«  اليتيم 

بمن  والحرج  اإلثم  يلحق  أن  تعالى 

المرأة،  وحق  اليتيم  حق  يضيع 

وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  ورأى 

رآه  البدري  مسعود  أبا  الصحابي 

يضرب غالما له خادما عنده، فناداه 

بعيد  من  وسلم  عليه  الله  صلى 

عال  بصوت  إياه  ومهددا  له  محذرا 

يقول له يناديه اعلم أبا مسعود أن 

الله أقدر عليك منك على هذا الغالم، 

رسول  هو  فإذا  مسعود  أبو  فالتفت 

يهدده  وسلم  عليه  الله  صلى  الله 

ويزجره عن هذا الفعل الشنيع وهو 

ضرب الخادم فالتفت وهو يقول هو 

حر لوجه الله يا رسول الله فقال له 

صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم 

مسلم.  رواه  النار«  للفحتك  تفعل 

»من  وسلم  عليه  الله  صلى  وقال 

بيمينه  مسلم  امرئ  حق  اقتطع 

النار وحرم عليه  له  الله  أوجب  فقد 

شيئا  كان  وإن  رجل  فقال  الجنة، 

يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا 

حتى  يعني  مسلم،  رواه  أراك«  من 

بالتحلل  وأمر  السواك،  عود  لو 

والتخلص من أمانة الحقوق بأدائها 

الحقوق  تضييع  من  وحذر  ألهلها، 

القيامة،  يوم  إفالس  بأنها  وبين 

وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  بين 

إفالسا  تعد  الحقوق،  تضيع  أن 

وحسرة  القيامة  يوم  لإلنسان 

وندامة عليه، حينما قال ألصحابه 

أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس 

فقال  متاع  وال  له  درهم  ال  من  فينا 

أمتي من يأتي يوم  المفلس من  إن 

القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأتي 

وقد شتم هذا وقدف هذا وأكل مال 

هذا،  وضرب  هذا،  دم  وسفك  هذا، 

فيعطى هذا من حسناته، وهذا من 

حسناته- توزع حسناته إن كانت 

من  على  توزع  حسنات،  عنده 

اعتدى عليهم- فإن فنيت حسناته 

من  أخذ  عليه  ما  يقضى  أن  قبل 

سيئات  من  أخذ   - خطاياهم 

فطرحت  الناس-  خطايا  الناس 

عليه ثم طرح في النار»رواه مسلم.

حال  كيف  الخطيب..  وتساءل 

الناس  حال  وكيف  اليوم؟  الحقوق 

مع الحقوق الكثيرة في هذه األزمان 

العسيرة واألجواء الغليظة والغربة 

الدين، إن من أعظم الحقوق يا  في 

على  اإلسالم  شدد  التي  الله  عباد 

الله  حق  بعد  بها  واالعتناء  رعايتها 

حق  هي  والوالدين  رسوله  وحق 

األرحام، 

كل  هم  األرحام  أن  المريخي  وذكر 

من  كل  هم  صلة  بهم  يربطك  من 

جهة  من  القربى  صلة  بهم  يربطك 

تعالى  الله  سخط  ولقد  الوالدين، 

وهجرها  الرحم  قطع  من  على 

تعالى«فهل  فقال  إليها،  وأساء 

في  تفسدوا  أن  توليتم  إن  عسيتم 

أولئك  أرحامكم  وتقطعوا  األرض 

وأعمى  فأصمهم  الله  لعنهم  الذين 

وتعالى  سبحانه  وقال  أبصارهم»، 

ولهم  اللعنة  لهم  أيضا«أولئك  مهددا 

سوء الدار».

حق  الرحم  صلة  وأضاف: 

حقة»كأن  القربى  ذا  للرحم«وآت 

في  الرحم  حق  جعل  تعالى  الله 

بأن  تعالى  الله  أمرك  ثم  يدك 

القربى  ذا  الحق«وآت  هذا  تعطيه 

للرحم،  حق  الرحم  فصلة  حقة»، 

هو  له  الله  أوجبه  الذي  حقه  فمن 

بل  منك،  تفضال  وليس  وصله، 

والصلة  الوصول  عليك  الله  أوجب 

له، ومطلوب صلة الرحم على وجه 

الله  عباد  الرحم  وتأخذ  اإللزام، 

ذات  كونها  ومكانها  قدرها  تأخذ 

مقام رفيع عند الله تعالى، فالرحم 

متعلقة بعرش الرحمن.

للرحم  الوصل  بأن  المريخي  ونوه 

من  يصل  كالذي  بالمكافأة  ليس 

يصله  ال  يصله  لم  فإذا  يصله، 

هو  شرعا  المطلوب  الوصل  ولكن 

قطعك  لو  حتى  رحمك  تصل  أن 

يقول صلى الله عليه وسلم »ليس 

الواصل  ولكن  بالمكافئ،  الواصل 

رواه  وصلها«  رحمه  قطعت  إذا  الذي 

البخاري. وجاءه رجل فقال يا رسول 

الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني 

وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم 

إن  له  فقال  علي  ويجهلون  عليهم 

كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل 

فيه  الذي  الحار  الرماد  هو  والمل   -

جزيئات صغيرة من الجمر، فهؤالء 

يصلهم  من  إلى  يسيئون  الذين 

من  عليهم  يحلم  من  على  ويجهلون 

والجزاء  اإلثم  من  يلحقهم  أرحامهم 

وهذا  الحار،  الرماد  يلتهم  كالذي 

صلى  الله  رسول  من  بليغ  وصف 

الله عليه وسلم ثم قال له - وال يزال 

الله ظهير - يعني سنيد  معك من 

رواه  ذلك«  على  دمت  ما   - يساندك 

مسلم.

الله  عباد  يا  والذنوب  وأردف: 

تؤخر  ما  منها  والمعاصي  الذنوب 

ومنها  القيامة،  يوم  إلى  عقوبتها 

وقطع  الدنيا،  هذه  في  يقدم  ما 

في  تقدم  التي  الذنوب  من  األرحام 

يدخر  ما  مع  اآلخرة،  قبل  الدنيا 

أخبر  بذلك  القيامة،  يوم  للقاطع 

في  وسلم  عليه  الله  صلى  الصادق 

يعجل  أن  أجدر  ذنب  من  »ما  قوله 

الدنيا  في  بالعقوبة  لصاحبه  الله 

من  اآلخرة  في  له  يؤخر  ما  مع 

أبو  رواه  األرحام«  وقطيعة  البغي 

عباد  يا  والبعض  والترمذي.  داود 

يقول  والجهل  اإليمان  قلة  من  الله 

األرحام  قطع  بسبب  شيئا  أجد  ال 

شيئا  أجد  وال  أرحامي  أعرف  ال 

أنه  يدري  وما  العقوبة،  هذه  من 

العقوبة،  في  يتقلب  بالله  والعياد 

تكون  أن  شرطا  ليست  فالعقوبة 

بينك  حال  من  انظر  ولكن  حسية 

وبين أن تؤدي الصالة في المسجد 

بينك  حال  من  مرات،  خمس 

من  يوم،  كل  القرآن  تقرأ  أن  وبين 

ركعة  تقوم  أن  وبين  بينك  حال 

من..  الليل،  في  ركعتين  أو  لله 

من  أشد  عقوبات  هذه  منعك  من 

لألسف  ولكن  الحسية،  العقوبات 

أن أكثر الناس ال يعلمون يحسب 

على  فتضربه  ستأتيه  العقوبة  أن 

كما  وستأتيه،  تأتيه  وقد  كتفه 

أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم 

إال بحق وما ينطق عن الهوى إن هو 

إال وحي يوحى.

حسن  محمد  الشيخ  وأكد 

المريخي أن من اعتداءات اإلنسان 

وجحوده  وجهله  الزمان  هذا  في 

على  اعتدائه  الرحم  على  اعتدائه 

وإهمالها  األرحام  واقتحام  األرحام 

األرحام  وطرد  حبلها  وإرخاء 

اليوم  يستنكر  ال  فإنه  وهجرهم، 

وليس  الرحم  قاطع  على  الله  عباد 

غريبا اليوم أن تجد األرحام القريبة 

نعم  مرذولة،  مهجورة  مقطعة  جدا 

تجد  أن  الله  عباد  غريبا  ليس 

أن  غريبا  ليس  أباه،  يقاطع  اليوم 

أمة  أو  والده  يقاطع  من  اليوم  تجد 

أو أخاه أو يقاطعون القريب القريب 

الله  عباد  تروا  ألم  أرحامه؟  من 

والمكدرات  والضيق  والفقر  القحط 

اليوم  الناس  عالم  في  تسبح  التي 

وعلى  والمعاصي  الذنوب  بسبب 

األرحام،  قطيعة  الذنوب  هذه  رأس 

العم  وابن  وابنه  واألب  وأخته  األخ 

وابن عمه جرأة ما بعدها ما بعدها 

إال  الناس  على  مطبق  وجهل  جرأة 

البعد  بسبب  تعالى  الله  رحم  من 

تأثر  وعدم  الله  دين  رحاب  عن 

غرورهم  بسبب  الله  بدين  الناس 

بالفانية وإهمال اآلخرة حتى ماتت 

أرحام  ماتت  الله  عباد  يا  أرحام 

تقاطعون  وهم  القبور  في  ودفنوا 

على  شيء  أي  على  ومتقاطعون 

على  أقبلوا  كلمة  على  أو  الدنيا، 

ربهم عز وجل وقد أهملوا وأرخصوا 

»فويل  بتحريره،  واستهانوا  دينه 

للقاسية قلوبهم من ذكر الله«.

بالء  التقاطع  أن  الخطيب  ولفت 

وقحط  وفقر  وغرق  وخراب  وهدم 

الصلة صلة  وأن  أال  حسي ومعنوي 

القربى،  وصلة  واألرحام،  القربى 

وأسرته  نفسه  للفرد  وأمان  أمن 

وبركة في مجتمعه وبلده وأمته.

{ د. محمد حسن المريخي

قال فضيلة الشيخ د. محمد حسن المريخي خالل خطبة 
الجمعة التي ألقاها بجامع الشيوخ إن الله تعالى أحق 

الحقوق وأوجب الواجبات وأبطل الباطل، وأبعد الخبائث 
والمنكرات يقول الله تعالى »ويحق الله الحق بكلماته ولو 

كره المجرمون« ويقول عز وجل »ليحق الحق ويبطل الباطل 
ولو كره الكافرون«، 

$ سخط الله تعالى الدوحة
على من قطع 
الرحم وهجرها 

وأساء إليها

{ الداعية عبدالله النعمة
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شكرًا سلمى

محمد أحمد بكري

بلد الحضارة والصناعة المهنية ذات التاريخ الطويل 

في فنون الحرف اليدوية.. سلطنة عمان لديها تقليد 

طويل في صناعة الحرف اليدوية، حيث يستخدم 

الحرفيون تقنيات تنتقل عبر األجيال إلنشاء 

منتجات جميلة وفريدة من نوعها. ومع ذلك، في 

السنوات األخيرة انخفض الطلب على هذه الحرف 

وكافح العديد من الحرفيين لكسب لقمة العيش من 

عملهم.

سلمى الحارثي، إحدى النساء المتميزات والتي 

أخذت على عاتقها المساعدة في الحفاظ على هذه 

الحرف التقليدية ودعم الحرفيين الذين يصنعونها. 

أسست »سلمى« المجلس العماني للحرف اليدوية، 

وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى الترويج للحرف 

اليدوية العمانية وتسويقها محليا ودوليا وتسليط 

الضوء على أصحابها وأعمالهم الحرفية ذات القيمة 

الفنية العالية.

وبات يعمل المجلس العماني للحرف اليدوية مع 

الحرفيين في جميع أنحاء البالد، ويوفر لهم التدريب 

والموارد والدعم لمساعدتهم على تحسين مهاراتهم 

وإنشاء منتجات عالية الجودة. كما يساعد المجلس 

في تسويق هذه المنتجات من خالل الفعاليات 

والمعارض التجارية والمنصات عبر اإلنترنت.

بفضل جهود »سلمى«، تمكن العديد من الحرفيين 

العمانيين من توسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق 

جديدة. كما ساعد المجلس في زيادة الوعي 

بأهمية الحفاظ على الحرف التقليدية ومهارات هؤالء 

الحرفيين.

باإلضافة إلى دعم الحرفيين، يعمل المجلس 

العماني للحرف أيضا على تعزيز االستدامة والحفاظ 

على البيئة. ويشجع المجلس على استخدام المواد 

الطبيعية والصديقة للبيئة في هذه الصناعات 

ويساعد على تعزيز الممارسات المستدامة بين 

أعضائها.

بفضل رؤية »سلمى« وعملها الجاد، أصبح المجلس 

العماني للحرف قصة نجاح في عمان، مما ساعد 

على الحفاظ على الحرف التقليدية ودعم سبل عيش 

الحرفيين في جميع أنحاء البالد. يعد تفاني »سلمى« 

في الحفاظ على الثقافة العمانية وتعزيز الممارسات 

المستدامة مصدر إلهام للكثيرين وهو مثال ساطع 

للنجاح االجتماعي في عمان.

شكرًا سلمى.. بالفعل نحتاج هذه المبادرة والعزيمة 

وروح العمل ألجل اآلخرين التي تمتلكها »سلمى« في 

جميع بلداننا ومجاالت عملنا الحياتية.

كل عام..
وأنت امرأة

قبل أيام من االحتفاالت التي تستعد لها كل نساء األرض 

احتفاء بيوم المرأة العالمي، وأمام هذا الكم الهائل من الدعوات 

التي تكدست فوق مكتبي الخشبي البارد، أدرت ظهري لها، 

وتوجهت إلى مرآتي، صففت شعري، ثم وضعت القليل من 

حمرة الشفاه، وأمسكت قلمي الملون وكتبت...: »كل عام 

وأنت امرأة«... 

صديقاتي النساء... 

من أخبركن أننا في يومنا العالمي هذا، نحتاج إلى بطاقة 

دعوة باردة، والجلوس على كرسي في إحدى القاعات 

الفخمة، والتحدث، ثم التحدث ثم التحدث عن إنجازاتنا 

العظيمة، وبطوالتنا الوهمية على مسرح الحياة في مواجهة 

الرجال. 

نحن نحتاج إلى شيء مختلف، نحتاج إلى كوب من الشاي 

الدافئ على أرجوحة مزينة بالزهور الفواحة بعطر الياسمين 

والورد، نلف أنفسنا بثوب أصيل من حياكة »جدتي« أو »أمي« 

وشال رقيق يلم خصائل شعرنا المتناثر، نراقب الحياة 

من حولنا بعيون امرأة تفوقت على ضعفها لتصبح أسطورة 

»امرأة«، ولم تتفوق على أنوثتها لتحظى بإعجاب العالم من 

حولها. 

فلنعد أدراجنا سالمات... صديقاتي النساء. في يومنا 

العالمي، فلننزع تلك األقتعة المزيفة، فأنجح النساء في 

العالم من حولنا... هن نساء... فقط نساء. 

وربما ألنني من المحظوظات في الحياة، فلقد قابلت في 

حياتي من النساء العربيات واألجنبيات، من رسمن لي 

خريطة واضحة لنجاح المرأة في كل ميادين الحياة، سواء 

أكانت أما، عالمة، طبيبة... ولك أن تختاري ما تشائين.. 

صديقتي القارئة 

وألنني أؤمن بأن قوة المرأة هي أن تكون إمراة كاملة تستطيع 

أن تحدث توازنًا خالًقا ما بين حكمة عقلها ونقاوة قلبها، وددت 

أن أسر في أذنك – صيقتي القارئة سر النجاح – وهي كلمات 

ما زالت منقوشة في أذني حتى يومي هذا لمدربة بريطانية 

»ماري هيرتز«، حين أخبرتني عن سر نجاحها في الحياة، 

فقالت: »كل ما عليك أن تبقي امرأة، فال تنزعي ثوبك األصلي، 

وكوني أنت، ال تقارني نفسك بالرجال، وال تحولي مكانك إلى 

مكان خال من المشاعر والحنان، فالمرأة الناجحة هي المرأة 

التي حينما يذكر اسمها يتسرب الدفء إلى قلوب السامعين 

وتبتسم الشفاه«... 

وأتساءل.. صديقاتي النساء... ماذا يحصل معنا ونحن 

سائرات في درب النجاح –كما ندعي– فالمتأمل في حال 

النساء -بعضهن وليس معظمهن- يجد أمامه... امراة فقدت 

لون خدودها الوردي مدعية أنها باتت صاحبة شخصية قوية، 

ومن أخبرها ان الحياء ليس من صفات قوة المرأة ؟ وامرأة 

غابت عن وجهها االبتسامة، وارتفع صوتها، وقل حرصها على 

مشاعر اآلخرين، ليس هذا فحسب، بل لقد باتت كلماتها 

عبارة عن آالم حارقة غاضبة تصبها بقسوة على من يتعامل 

معهما ظًنا منها أن منصبها الجديد يحتاج إلى وجه مختلف.. 

واالختالف الوحيد الذي حصل صديقتي القارئة... انك 

أصبحت مزيفة... فنعد إلى حقيقتنا، ولنعد أدراجنا 

سالمين، وكل عام ونساء العالم بألف خير.. وكل عام 

ونحن- حًقا- نساء.

منى بابتي

جاء القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن 

حماية البيانات الشخصّية، ليكون أول 

تشريع من نوعه في مجلس التعاون 

الخليجى ليحمى البيانات الشخصية 

لألفراد مع التوسع الدائم الستخدام 

التكنولوجيا وارتياد المواقع اإللكترونية 

والمنّصات وشبكات التواصل 

االجتماعي.

ولذلك أصبح من الالزم رفع مستوى 

إدراك األفراد حول قانونية التصرف 

والتعامل مع البيانات الشخصية على 

الشبكة العنكبوتية، لمعرفة حدود 

الحقوق، وعواقب التجاوز، ومراعاة 

االلتزامات المنصوص عليها في 

القانون. 

هذا وجرى تصميم قانون حماية 

البيانات الشخصية بشكٍل أساسي 

لحماية األفراد من كل مخاطر 

اإلنترنت، بدايًة من الهجمات 

اإللكترونية واألمن اإللكتروني، وصواًل إلى 

التنمر على اآلخرين واإلساءة اللفظية.

ووفقًا للمادة 2، يشير القانون فقط 

إلى البيانات الشخصية التي تتم 

معالجتها أو الحصول عليها إلكترونيًا 

أو التي يتم جمعها أو استخالصها 

استعدادًا للمعالجة اإللكترونية أو 

عند استخدام مزيج من المعالجة 

اإللكترونية والتقليدية.

وال ينطبق القانون على البيانات 

الشخصية التي تتم معالجتها من 

قبل األفراد بشكل خاص أو ضمن 

سياق عائلي أو أية بيانات شخصية 

تم جمعها إلجراء االستقصاءات 

واإلحصاءات الرسمية.

ووفقًا للقانون، يحظر على الشركات 

حاليًا إرسال رسائل تسويقية مباشرة 

بشكل إلكتروني دون الحصول 

على موافقة مسبقة من الشخص، 

وكذلك يجب على المؤسسات 

التقيد بمسؤوليات حماية البيانات 

األساسية. ويشمل ذلك ضمان 

التدريب الصحيح لمعالجي البيانات 

واتخاذ االحتياطات الالزمة »لحماية 

البيانات الشخصية من الضياع أو 

التلف أو التعديل أو الكشف أو االطالع 

عليها بشكل غير قانوني.

ويشمل أيضًا مواد تتطلب موافقة األفراد 

قبل التمكن من استخدام معلوماتهم 

الشخصية من ِقبل المؤسسات.

وجاء القانون ليفرض بوضوح متطلبات 

قانونية على جهات إدارة البيانات 

في مواد عّدة مثل معالجة البيانات 

الشخصّية بأمانة، ووضع تدابير 

مناسبة لحماية البيانات، واالمتثال 

لسياسات حماية الخصوصّية 

الصادرة عن وزارة االّتصاالت بين 

الحين وآلخر، ومراجعة تدابير حماية 

البيانات الحالّية قبل تقديم أّي 

منتجات أو خدمات جديدة تتعامل 

مع البيانات الشخصّية، وضمان دّقة 

البيانات الشخصّية التي تّم جمعها، 

واالمتناع عن االحتفاظ بالبيانات لفترة 

أطول من الالزم.

وكذلك يتعّين على كّل من جهات إدارة 

البيانات وجهات معالجة البيانات اّتخاذ 

جميع التدابير الالزمة لحماية البيانات 

الشخصّية من الفقدان والتلف 

والتغيير واإلفصاح أو من الوصول إليها 

واستخدامها عن طريق الخطأ أو بشكل 

غير قانوني.

 ويحّدد القانون عّدة حقوق ألصحاب 

البيانات من بينها الحّق األساسّي 

لصاحب البيانات في حماية بياناته 

من أّي ضرر، وعدم جمعها بأّي وسيلة 

دون موافقة مسبقة منه.

كما عمل القانون على حماية البيانات 

الشخصية لألطفال المستخدمين 

لالنترنت حيث ألزم القانون مالك أو 

ُمشغل أي موقع موجه ألطفالنا باإلعالن 

بوضوح عن نوع البيانات التي يجمعها، 

كيف سيتّم استخدامها، وسياسة 

اإلفصاح الخاّصة به. باإلضافة إلى 

ذلك، ُيلزم المواقع بالحصول على 

موافقة مسبقة من الوصّي قبل جمع 

أي بيانات. وفي الختام فإن التوعية 

حول القانون لترسيخ مفهوم البيانات 

الشخصية، وخطورة مشاركة 

المعلومات بطريقة غير مسؤولة عبر 

اإلنترنت أصبح مهما في ظل انتشار 

القرصنة اإللكترونية واستخدام 

الشـركات للبيانات الشخصية 

لألفراد. 

يعد فهم النص المسموع من أهم 

متطلبات التعلم في العصر الراهن، 

ومن أبرز العمليات التي ارتبطت 

بالنظرة العميقة إلى طبيعة اللغة 

وماهيتها والسيما أن اللغة العربية 

نقلت إلينا في بادئ األمر شفاهة، وهو 

مطلب لغوي وتعليمي وتربوي واجب 

التحقيق، وينادي به الجميع.

 الهدف من كل 
َّ

قد يعتقد البعض أن

استماع هو الفهم المباشر أو السطحي 

للمعلومات واألفكار الواردة فقط، وهذا 

فكر مغلوط ويمكن الرد عليه: بأن 

الفهم مهارة أساسية وبديهية يفترض 

تواجدها لدى الطلبة المستمعين 

والسيما إن كان الطالب في مراحل 

دراسية عليا، فاالستماع بقصد الفهم 

المباشر أو السطحي للنص ال يعد 

استماعا بالمفهوم الصحيح، فالفهم 

العميق هو عملية معقدة تسير في 

مستويات ومسارات مختلفة ومتباينة، 

ويتطلب من المستمعين قدرات عقلية 

متنوعة تفوق مهارات الفهم السطحي 

أو المباشر، ويحتاج األمر إلى كثير من 

التدريب واألنشطة لتمكين الطلبة من 

الفهم العميق للنص المسموع ال مجرد 

الفهم المباشر أو السطحي من أجل 

اإلجابة عن بعض األسئلة!

ويمكننا تعريف الفهم العميق للنص 

المسموع بأنه عملية عقلية منطقية 

وتحليلية وبنائية وتفاعلية يمارسها 

المستمع عند التعامل مع محتوى 

مسموع بهدف استخالص المعنى 

العام للموضوع، والوقوف على مدى 

اتساق المقدمات بالنتائج على سبيل 

المثال وكذلك الوقوف على جميع أبعاد 

النص الظاهرة والخفية.

وللفهم العميق للمادة المسموعة 

أهداف وفوائد رئيسة يجب أن 

نسعى إلى تحقيقها لدى الطلبة أثناء 

عمليتي التعليم والتعلم، ومن أهم 

أهداف وفوائد الفهم العميق للنص 

المسموع: أوال: يساعد الفهم العميق 

للنص المسموع الطالب على تحليل 

المعلومات المختلفة وتفسيرها وإعادة 

بنائها والحكم عليها والتنبؤ بنتائجها. 

ثانيا: يساعد الفهم العميق الطلبة 

على التعمق في النصوص المسموعة 

والتوصل إلى كل جديد بها. ثالثا: 

يدعم الفهم العميق مستويات التفكير 

العليا لدى الطلبة والسيما التفكير 

الناقد والتفكير اإلبداعي ويعززها 

بصورة مستمرة.

وبناء على ماسبق فإنه يجب على 

المعلمين والمعلمات أثناء عمليتي 

تعليم وتعلم الطلبة أن قوموا بتعزيز 

مهارات الفهم العميق لدى الطلبة وعدم 

االقتصار على أسلوب اإللقاء فقط ؛ وذلك 

كي يتمكن الطلبة من تكوين رؤية 

ومنهجية يمكن أن يستخدموها الحقا 

لضمان ممارسة التعلم مدى الحياة 

بناء على المهارات التي اكتسبوها، 

وهذا ما يجعلنا نفرق بين نوعين من 

الطلبة: األول ال يهتم باكتساب مهارات 

التفكير العليا والفهم العميق ألن هدفه 

األساسي هو الحصول على الدرجة 

واإلجابة عن األسئلة، أما الثاني هو 

الذي يسعى جاهدا الكتساب مهارات 

التفكير العليا كي يكون لديه منهجية 

تساعده على التكيف مع الحياة 

بمتغيراتها.

حماية البيانات الشخصية

مهارات االستماع والفهم العميق

إضاءة قانونية

جلست بالمقهى بمكان جعلني لصيقة 

بشاعر مغمور، كان يجاهر بضيقه 

كون إحدى المطربات التي نشرت 

مقطعا من أغنيتها التافهة، حازت نصف 

مليون اليك، فيما لم تحصل قصيدته 

سوى على 17 إعجابا.

تحدث عن تجاهل أعماله وحديث عن 

الظلم، ثم واسى نفسه فروى قصة 

طالب علم جاع يوًما، فذهب لسوق 

الخضار وأعطى الخضري نصف درهم، 

هو كل ما يملك، واستعطفه لشراء 

ثمرة خضار.

رفض البائع متعلاًل بأن القدرة الشرائية 

للنصف درهم أضعف من شراء أي 

منتج.

قال الشاب: أنا طالب علم ولدي من الفكر 

الكثير والثمين، فلتمنحني طعاًما على 

أن أرده لك علًما؟

رد الخضرجي: لو كان علمك يساوي 

شيئا ألكمل لك نصف درهمك!

اقتنع الشاب بحديث الخضرجي، 

فقرر ترك العلم وبحث عن عمل يدوي 

يقتات به. استفقد العالم تلميذه فذهب 

يعوده، فـأخبره الطالب بقرار ترك العلم، 

فأهداه المعلم خاتًما ذهبًيا.

ذهب الفقير بالخاتم لبيعه بسوق 

الذهب، فاتهمه الصائغ بالسرقة 

الستحاله أن يقتني شاب فقير لحلّي 

بهذه القيمة.

اصطحب الطالب الصائغ ألستاذه 

إلثبات براءته، فاشترى الصائغ الخاتم 

من الطالب بمائة ألف دينار وبعدها، عاد 

لدروس العلم، فسأله أستاذه:

أي األسواق ابتغيت حين فكرت في بيع 

الخاتم؟

قال: سوق الذهب.

فقال شيخه: ولئن ذهبت تبيعه بسوق 

الخضار، لخسف بثمن الخاتم لجهل 

بائع الخضار بقيمة المعادن، فال تبع 

علمك باألسواق البخسة وال تجعل 

خضريا ُيَقيم الفكر.

ذكرتني هذه القصة بالكتاب والمفكرين 

الذين يعانون مادًيا، فمطلوب منهم 

منتج فكري بالمجان، فينتهي بهم األمر 

ُمعَوزين، حتى أن البعض صار أبأس 

من »العضروط« أي الخادم الذي يكدح 

مقابل الحصول على الطعام فقط.

ولم يرد في المعاجم اسم لمن يعمل 

بأجٍر ال يكفيه أو من يعمل بال أجر، ما 

يعني أن األكثرية المبدعة باتت أدنى 

منزلة من العضاريط!

كثر من الكتاب يحتاجون لنشر 

أعمالهم، بينما الناشر يريد كاتبا أقل 

من عضروط.

فمهر الكاتب هو بمثابة وعد غير ملزم 

بالتقدير. فاألدباء والمبدعون لم يحلموا 

بألق »الالعبين«، لكنهم ودوا تقدير 

جمهور المالعب!

فالمثقف يلتحف غطاء المعرفة ليتمهد 

أسّرة التكريم، لكن ينتهي به الحال 

خالد الذكر بتخت العراء!

يكتب األديب معلًقا آمااًل أن »اسفاره« 

ستبقى بعده، ليفاجأ أنه هو نفسه قد 

سكن قبل الموت. بل مات عضروًطا 

يتنفس معرفة ال تروي شره شرايين 

الحياة المادية!

وال شك أن المبدع غني المتالكه ما ال 

يشترى بالمال، إال أن المفارقة أنهم 

يعتازون النقد وال يجدونه. وقديًما، 

كانوا يصفون من امتهن الكتابة 

بمن:»أخذته آفة األدب« ويكأنه عليل!

فالكاتب يكون أحوج ما يكون لكّنه ُيعدم، 

فيما الالعب يكون أغني ما يكون، ثم أنه 

ُيَكّرم.

هذا يقدح زناد فكره فُينكر، وذاك يرمي 

رمية بباطن قدميه فُيَعَظم! 

يبدو أن حمولُة العقل من األفكاِر تجعُل 

تجارة الورق كاسدة، ومن ثم فقد يئس 

المثقف من انتظار جائزة إلبداعه، بل 

بات يائسًا من أن ُيَغرد له كروان النجاح 

في صبيحة مغيثة،على أمل أن ترحل 

عنه كوابيس الفواتير واألقساط وسائر 

االلتزامات.

-وهرًبا من قسوة لقب »العضروط«، 

يلجأ الكاتب للعمل بمهن شتى بحًثا 

عن حياة الئقة أو لإلنفاق على عمله 

اإلبداعي الذي ال يتعجله سكرتير 

تحرير.

-فهل يصدق القارئ أن »بدر 

شاكرالسياب« الذي قلب موازين الشعر 

العربي عمل كعتال، كذواقة وكموظف 

جمارك؟

أما أمل دنقل، فلطالما عانى لتوفير قوت 

يومه؟  ثم كيف يصل األمر بالمازني 

لكتابة تلك المقدمة لكتابه »حصاد 

الهشيم« ؟

:»هذه مجموعة مقاالت، تباع بعشرة 

قروش ال أكثر، وأقسم لك أنك تشتري 

عصارة عقلي وإن كان فًجا، ومجهود 

أعصابي بأبخس األثمان! إن في الكتاب 

أكثر من أربعين مقااًل تختلف طواًل 

وَقصًرا وعمًقا وضحولة، وأنت تشتري 

 أربٍع منها بقرش!«.
َّ

كل

-الفنان »فان جوخ« عاش الضنك، فكان 

يضطر إللقاء بعض أعماله في النار 

للتدفئة.

أما الجاحظ فقد عمل في مخبز نهاًرا، 

وحارًسا لمكتبة بالليل، وظل يقرأ الكتب 

على ضوء شمعة، حتى جحظت عيناه.

رحم الله كل مبدع يكافح لينأى بنفسه 

عن لقب »عضروط« فيما يعيش مآسي 

بشرية تقتر حبًرا.

ح��������دي��������ث ع���������ن ال����ظ����ل����م

محمد ماجد الهاجري 

المحامي والخبير القانوني

 محمود إبراهيم سعد
معلم ومستشار 

معتمد في التدريب

داليا الحديدي
كاتبة مصرية

صناعة الوهم

خالل عمليات الجرد السنوّي 

في إحدى الشركات الكبرى؛ 

دخل المحاسب إلى واحدة من 

الثالجات الكبيرة لتسجيل 

محتوياتها، وغفل عن الباب، 

وعندما انتهى وأراد الخروج 

وجده مقفاًل، حاول أن ينادي 

على الموظفين أو أن يطرق 

الباب السميك بقوة، ولكنه 

أدرك متأخرًا ان اليوم هو نهاية 

األسبوع، وقد غادر جميع 

الموظفين إلى منازلهم، وعليه 

أن يبقى في الثالجة حتى مطلع 

األسبوع القادم.

بعد قليل؛ بدأ يحس ببرودة 

األجواء، ثم بدأ بضم أطرافه إليه 

جلبًا للمزيد من الدفء اليها، 

وبحث عن شيء يغطيه ولكنه 

لم يجد، بعدها شاهد أطرافه 

وهي تتحول إلى اللون األزرق، 

وأدرك أن شفتيه تصطكان من 

شدة البرد، وأن الموت قادم ال 

محالة.

المهم؛ في بداية األسبوع الُمقبل، 

وعند قدوم الموظفين إلى 

العمل وجدوه ميتًا في الثالجة، 

ومن خالل حالة التقوقع التي 

يتموضع بها، أدركوا أنه مات 

من البرد، ولكنهم تفاجأوا عندما 

وجدوا أن الثالجة كانت مطفأة.

وأثناء عمل أحد عمال البناء في 

الموقع، دخل في حذائه مسمار 

وعبره إلى الجانب العلوي، 

وعندما شاهد العامل قمة 

المسمار تلمع وهي تخرج من 

حذائه بدأ بالصراخ من األلم، 

وخالل الطريق إلى المستشفى 

لم يكف عن الصراخ من شدة 

األلم، لدرجة أن ممرضّي 

اإلسعاف خدروه لكي يتمكنوا من 

إزالة الحذاء، وعندها وجدوا أن 

المسمار عبر من بين أصابعه 

فقط، ولم يمس قدمه ولو 

بخدش بسيط.

وبالمقابل؛ أثناء قيام أحد 

النجارين بالعمل، عِمل 

مسدس المسامير بالخطأ، لم 

يتوقف العامل عن عمله، وفي 

األسبوع التالي وجد بعض األلم 

في أسنانه، وعندما تم تصويره؛ 

وجد الطبيب مسمارًا طوياًل يمتد 

من سقف حلقه إلى أطراف مخه.

من المؤكد أن الوهم هو الذي 

دفع جسم المحاسب للشعور 

بالبرد، وجعل تفكيره ينصب 

على أنه سيموت بسبب ذلك 

البرد، وهو ما تم فعاًل. وكذلك 

عامل البناء الذي اعتقد أن 

المسمار قد اخترق رجله، ولكن 

الحقيقة كانت مغايرة لذلك 

تماما.

أما النجار؛ فلم يدِر بالمسمار 

الذي انطلق بالخطأ إلى سقف 

حلقه وبلغ دماغه، وأكمل عمله 

على مدار أسبوع كامل، ولكن 

صدأ المسمار هو ما سبب آالمه، 

وشّكل الصدمة الكبرى لألطباء 

والعلماء على حد سواء.

لو جلست لوحدك لمدة خمس 

دقائق وأنت تكرر: أنا حزين، 

أنا مكروه، أنا مقّصر، أنا جبان، 

أنا تافه، أنا مريض؛ لن تكمل 

الدقائق الخمس حتى تغمرك 

المشاعر السلبية، وتجد أنك 

تعاني نفسيًا وجسديًا، وتبدأ 

في القلق والتفكير تجاه تلك 

الصفات السلبية التي أوهمت 

بها نفسك، وستجد نفسك 

عاجزًا عن القيام باألعمال 

الموكلة إليك، كأنك قد أصبت 

بالشلل ال قّدر الله.

وعلى النقيض، لو أمضيت تلك 

الدقائق الخمس في تشجيع 

نفسك ودعمها، وترديد: أنا 

قادر على اإلنجاز، أنا ناجح، 

أنا متفوق، أنا أب محبوب 

وزوج مخلص وولد بار، عندها 

ستنهض لتتم ما عليك إتمامه، 

وتفيض المشاعر اإليجابية 

حتى ليشعر بها الناس من 

حولك.

ما أود أن أقوله هو أن شعورنا من 

صناعة أفكارنا، نحن من نزرع 

في نفوسنا األمل أو القنوط، 

الحب أو الكره، النجاح أو الفشل، 

البر أو العقوق، التقدم أو التراجع.

ال تحّدث نفسك بالكلمات 

السلبية أبدًا، وال تسمح لغيرك 

بفعل ذلك، إن وصفك أحدهم 

باألنانية أو الكبر أو الفشل أو 

الخطأ؛ راجع نفسك أو اسأل 

صديقًا أمينًا، ولو كان كالمه 

صحيحًا عّدل من نفسك، أما 

إن كان مخطئًا أو حقودًا أو غيورًا 

من نجاحك؛ اضرب به وبكالمه 

عرض الحائط.

م. أنس معابرة

همسة

همسة

كاتب سوري ومؤلف
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الدولة تتقدم مرتبتين في مؤشر »براند فاينانس« العالمي وتحل ضمن أقوى »25« دولة

القوة الناعمة القطرية تتزايد

عمومية »قطر للسينما«.. »8« الجاري
لعدم  نظرًا  أنه  األفالم  وتوزيع  للسينما  قطر  شركة  أعلنت 

اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد الجمعية العامة العادية 

سيتم  لذا   2023 مارس  من  األول  في  عقده  مقررا  كان  والذي 

مارس   8 يوم  وذلك  االحتياطي  الموعد  إلى  االجتماع  تأجيل 

أرباحا  األفالم  وتوزيع  للسينما  قطر  شركة  وحققت  الجاري. 

وأوصى  ريال،   0.044 للسهم  بربحية   2022 عن  سنوية  صافية 

إجمالي  من   %  6 بنسبة  نقدية  أرباح  توزيع  اإلدارة  مجلس 

رأس المال المدفوع.

نجاح مبهر للمونديال وتعزيز مستمر لبيئة األعمالتفوقت على »97« دولة حول العالم ضمن التصنيف

تستهدف توسيع نطاق الشمول المالي وتسهيل المعامالت  

إطالق استراتيجية 
التكنولوجيا المالية.. الثالثاء

االستراتيجية  المركزي  قطر  مصرف  يطلق 

الثالثاء  »الفينتك«  المالية  للتكنولوجيا  الوطنية 

ويسعى  الجاري،  مارس   7 الموافق  المقبل 

الجديدة  االستراتيجية  خالل  من  »المركزي« 

وتسهيل  المالي  الشمول  نطاق  توسيع  إلى 

األوراق  استخدام  وتقليل  المالية  المعامالت 

تطوير  تدعم  بيئة  وخلق  »الكاش«  النقدية 

الشركات  ذلك  في  بما  واألعمال  المالي  االبتكار 

قطر  مصرف  ويركز  والمتوسطة  الصغيرة 

المركزي على تحويل معامالت الدفع من األدوات 

اإللكترونية،  األدوات  إلى  )الورقية(  النقدية 

التحتية  البنية  وتطوير  المخاطر  في  والتحكم 

رؤية  أهداف  مع  يتماشى  بما  للدفع،  السليمة 

إلى  التحول  التي تستهدف   ،2030 الوطنية  قطر 

نقدي.  غير  مجتمع 

اختبارات  تنفيذ  في  »المركزي«  ونجح   

بالتعاون   sandbox الرملي  الصندوق  بيئة 

وتعتبر  المالية  للتكنولوجيا  قطر  مركز  مع 

لالبتكارات  تجريبية  تنظيمية  بيئة   sandbox
آمنة  مساحة  توفر  المالية  بالتكنولوجيا 

طرحها  قبل  والمنتجات  الخدمات  الختبار 

على  االنكشاف  مستويات  يقلص  الذي  األمر 

البيئة  هذه  وتسمح  التنفيذ  مخاطر  أو  أخطاء 

وابتكاراتهم  افكارهم  باختبار  والشركات  لألفراد 

البيئة  خالل  من  المالية  بالتكنولوجيا  المتعلقة 

تقييم  يتم  ثم  ومن  التنظيمية،  التجريبية 

واختيار  المقترحة،  والخدمات  المنتجات 

السوق  في  وطرحها  العتمادها  منها  المناسب 

في  االبتكارات  قائمة  وتشمل  رسميا،  القطري 

للمدفوعات  حلوال  المالية  التكنولوجيا  قطاع 

المحافظ  لتكنولوجيا  وتطويرا  الرقمية 

المباشرة،  الدولية  والتحويالت  اإللكترونية 

نقاط  لخدمات  وابتكارات  حلول  جانب  إلى 

ابتكارات  على  عالوة  الفواتير،  وسداد  البيع 

والصرافة  التمويلية  الخدمات  في  تكنولوجية 

مع تطوير منصات التمويل الجماعي للمشاريع 

الصغيرة  للمشاريع  مالية  الكترونية  وحلول 

انترنت  على  القائمة  والمدفوعات  والمتوسطة، 

األشياء.

الحاضنة  المالية  للتكنولوجيا  قطر  مركز  ويعد 

لتعزيز  المخصصة  والوحيدة  األولى  المحلية 

نمو القطاع المالي ويوفر المركز برامج التدريب 

التمويل  إلى  للوصول  والفرص  واإلرشاد 

المرشدين  من  عالمية  شبكة  مع  والتواصل 

مبتكرة  حلول  لتقديم  سعيا  والخبراء، 

المالية. المؤسسات  تواجه  التي  للتحديات 

المالية  للتكنولوجيا  قطر  مركز  ويتعاون 

باستمرار مع الجهات المعنية الرئيسية في هذا 

القطاع، بما في ذلك المؤسسات المالية ومقدمي 

الدفع،  حلول  وشبكات  التكنولوجيا  خدمات 

واألوساط  العالمية  المالية  التكنولوجيا  ومراكز 

إلى  باإلضافة  التنظيمية،  والهيئات  األكاديمية 

المالية  التكنولوجيا  مراكز  مع  شراكات  عقده 

المتحدة وتركيا  والمملكة  األخرى في سنغافورة 

وأستراليا ونيجيريا والسويد. 

التكنولوجيا  فإن  الدولي  النقد  صندوق  وبحسب 

الشمول  زيادة  في  قطر  تساعد  أن  يمكن  المالية 

للمشاريع  اإلقراض  دائرة  وتوسيع  المالي، 

النقد  صندوق  دعم  وقد  والمتوسطة،  الصغيرة 

األولي  االختبار  في  »المركزي«  نهج  الدولي 

الصندوق  بيئة  خالل  من  المالية  للتكنولوجيا 

المنظمين  مع  والتعاون   sandbox الرملي 

الدوليين.

 وبنهاية مارس 2020 أطلق مصرف قطر المركزي 

 )QMP( الجوال  الهاتف  عبر  للدفع  قطر  نظام 

اإللكتروني  للدفع  وآمنة  جديدة  وسيلة  يوفر  الذي 

التحتية  البنية  استكمال  بعد  وذلك  الفوري، 

للدفع  المركزي  النظام  متطلبات  وجميع 

ألفضل  ووفقا  الدولة،  مستوى  على  اإللكتروني 

الممارسات العالمية في مجال خدمات الدفع عبر 

الهاتف الجوال.

الدفع  تراخيص  منح  في  »المركزي«  وتوسع 

شركات   5 إلى  لتصل  للشركات  االلكتروني 

أوريُد   Ooredoo Mony« وشركتي  نقودي  وهي: 

 »iPay« وأي باي ،Ooredoo موني« التابعة لشركة

و»سداد«  كاش  وسكيب  قطر  لفودافون  التابعة 

لحلول الدفع.

عن  الدفع  خدمات  البنوك  دشنت   2021 عام  وفي 

تمرير  بمجرد  وذلك   ،Apple Pay خدمة  طريق 

iPhone أو Apple Watch الخاصة بهم فوق أجهزة 
من  والدفع  اإلنترنت  عبر  التسوق  أو  البيع،  نقاط 

 .Macو ،iPadو ،iPhone خالل

القطرية  البنوك  طرحت   2022 أغسطس  وفي 

االئتمانية  بطاقاتها  لحاملي   Google Pay خدمة 

بجميع أنواعها حيث أصبح بإمكانهم إضافتها إلى 

 WearOSو أندرويد  بنظام  تعمل  التي  أجهزتهم 

لعميات الدفع بدون لمس بكل سهولة. 

عن   2022 نوفمبر  في  كذلك  البنوك  وكشفت 

دفع  خدمة  وهي   Samsung Wallet خدمة  توفير 

بطاقات  حاملي  لجميع  االستخدام  وسهلة  آمنة 

الخصم واالئتمان والبطاقات مسبقة الدفع الذين 

يمتلكون أجهزة سامسونج.

{ مصرف قطر المركزي

خطة لتقليل استخدام 
األوراق النقدية »الكاش« 

دعم تطوير االبتكارات.. 
وبيئة تنظيمية تجريبية

كتب         عوض التوم 

ويرجع تقدم مركز قطر في التصنيف 

النجاح  إلى  رئيسي  بشكل  العالمي 

كأس  مونديال  تنظيم  في  المبهر 

جاذبية  تعزيز  عن  فضال   2022 العالم 

خالل  من  قطر،  في  األعمال  بيئة 

للتشريعات  المستمر  التطوير 

جاذبية  أكثر  لتصبح  االقتصادية 

األجنبية  األموال  رؤوس  أمام  ومرونة 

الكبير  اإلعالمي  الحضور  على  عالوة 

جهاز  صفقات  ونشاط  دوليا  لقطر 

صندوق  أكبر  تاسع  لالستثمار  قطر 

الصفقات  إبرام  في  العالم  في  سيادي 

واالستحواذات دوليا.

يعني  ما  وهو  دولة   121 المؤشر  ويضم 

أن قطر تفوقت على 97 دولة حول العالم 

ونيوزيلندا  والنمسا  أوكرانيا  أبرزها: 

وبولندا  والبرازيل  والبرتغال  والهند 

واليونان  إفريقيا  وجنوب  وماليزيا 

والتشيك وإندونيسيا .

حصصًا  لالستثمار  قطر  جهاز  ويمتلك 

أبرزها  أيقونات استثمارية عالمية،  في 

األطول  شارد  السحاب  وناطحة  هارودز 

أوروبياً إلى جانب حصة 17 % في شركة 

فولكسفاغن األلمانية للسيارات وحصة 

تبلغ 9 % في شركة غلينكور البريطانية 

األولية  السلع  لتجارة  السويسرية 

والتعدين، كما يمـلك الجهـاز أكثـر من 

6 % من أسـهم بنك باركليز، و22 % من 
شـركة سينسبري.. وكذلك افتتح جهاز 

عام  نيويورك  في  مكتبا  لالستثمار  قطر 

مليار   35 الستثمار  خططاً  ووضع   2015
األميركية،  المتحدة  الواليات  في  دوالر 

وقد استحوذ الجهاز على نحو 10 % من 

شركة »إمباير استيت ريالتي تراست« 

المالكة لمبنى »إمباير استيت« الشهير 

»ميراماكس«  عن  فضاًل   ،2016 عام  في 

في   %  8.3 الجهاز  ويملك  و»روسنفت« 

وحصة  بروبيرتي«  »بروكفيلد  شركة 

4.6 % من شركة النفط العالمية رويال 
داتش شل إلى جانب »غروفنر هاوس« 

أميركا  اوف  بنك  من  كٍل  في  وحصة 

األميركية  المجوهرات  وشركة  وتوتال 

»تيفاني«. فضال عن استثمارات كال من 

شركتي كتارا للضيافة والديار القطرية 

العالمية األخرى.

الخطوط  فإن  الطيران  مستوى  وعلى 

أفضل  لقب  حازت  القطرية  الجوية 

للمرة  العالم  في  طيران  شركة 

جوائز  توزيع  حفل  خالل  السابعة، 

في   2022 العالمية  تراكس«  »سكاي 

العاصمة البريطانية لندن.

أخرى،  جوائز  ثالث  القطرية  وحصدت 

شركة  أفضل  بجائزة  فازت  حيث 

طيران في الشرق األوسط، بينما فازت 

بجائزة  للناقلة  الراقية  المقصورة 

العالم  في  أعمال  رجال  درجة  أفضل 

للعام السادس على التوالي، كما نالت 

خدمات  أفضل  جائزة  المرجان  صالة 

األعمال  رجال  درجة  صالة  في  طعام 

في العالم، لتؤكد تفضيل المسافرين 

رحالتها  متن  على  السفر  بالمنطقة 

استثنائية  خدمات  من  تقدمه  لما 

وشبكة وجهات عالمية وسياسة تتسم 

حمد  مطار  عبر  واالعتمادية  بالمرونة 

الدولي.

القطرية  الجوية  الخطوط  وتمتلك 

مجموعة  في   %  25.1 تبلغ  حصة 

الشركة  وهي   IAG الدولية  الخطوط 

الطيران  شركات  أكبر  من  لعدد  األم 

الخطوط  ذلك  في  بما  أوروبا،  في 

الجوية البريطانية، والخطوط الجوية 

وفيولينغ،  لينجوس،  وإير  األيبيرية، 

تبلغ  حصة  تمتلك  كما  وليفيــــل 

باسيفيك  كاثي  خطوط  في   %  9.99
كونغ،  لهونغ  الوطنية  الناقلة  وهي 

وتسير رحالت ركاب مجدولة وخدمات 

وأميركا  آسيا  في  وجهات  إلى  الشحن 

وإفريقيا،  وأوروبا  وأستراليا  الشمالية 

وحصة تبلغ 3.62 % في خطوط جنوب 

شركة  أكبر  وهي  الجوية  الصين 

الشعبية  الصين  جمهورية  في  طيران 

داخل  المحلية  رحالتها  تشغيل  مع 

الصين باإلضافة إلى رحالتها الدولية.

 وفي عام 2022 حصد مطار حمد الدولي 

للعام  العالم«  في  مطار  »أفضل  لقب 

في   
َّ

حل بعدما  التوالي،  على  الثاني 

المرتبة األولى عالمًيا ضمن حفل جوائز 

للمطارات  العالمية  تراكس  سكاي 

المطارات  تصنيفات  واستندت   ،2022
المسافرين  تصويت  إلى  المترشحة 

رضائهم  مدى  وقياس  العالم  عبر  جوًا 

األداء  مؤشرات  من  مؤشًرا   39 من خالل 

الرئيسي لخدمات ومنتجات المطارات 

والمسافرين  الوصول  تسجيل  مثل 

والتسوق  الرحالت  وتحويل  القادمين 

المغادرين.  وصاالت  والجوازات  واألمن 

على  الدولي  حمد  مطار  حصل  وقد 

العالم  في  مطار  كأفضل  األول  المركز 

بعد منافسة جمعته مع 550 مطاًرا من 

المطارات العالمية األخرى.

قفز تصنيف دولة قطر في مؤشر أقوى الدول بالقوة 
الناعمة الصادر عن مؤسسة براند فاينانس العالمية 
بواقع مركزين من المرتبة الـ 26 عالميا في تصنيف 

عام 2022 إلى المرتبة الـ 24 عالميا في تصنيف عام 
2023، ويستند المؤشر في تصنيفه إلى حزمة معايير 
أبرزها الحضور والتأثير العالمي في قطاعات: األعمال، 

والتجارة، والعالقات الدولية، والثقافة، والتراث، واإلعالم، 
واالتصاالت، والعلوم، إلى جانب تطبيق الحوكمة. 

كتب         سعيد حبيب

مطار حمد 
و»القطرية« 
األفضل على 

مستوى العالم 

{ غالف المؤشر العالمي
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سقف ملكية األجانب يصل إلى مستوى »100 %«

نمو اإلنفاق على األنشطة الرياضية

الفعاليات  استضافة  فإن  ذاته  التقرير  وبحسب 

 FIFA العالم  الدولية مثل بطولة كأس  الرياضية 

ستوفر   2030 األسيوية  األلعاب  ودورة   ،2022 قطر 

قطاع  في  استثمارية  فرص  المحلية  للشركات 

والنمو  االزدهار  من  المزيد  لتحقيق  الرياضة 

الحلول  من  لالستفادة  أيضا  فرص  هناك  أن  كما 

التقنية الجديدة في مجال الرياضة ) مثل تفاعل 

المعجبين والتدريب وتجربة المشاهدة( وإمكانية 

إلنشاء مركز إقليمي أو دولي للرياضات اإللكترونية 

في قطر ال سيما وأن سوق هذه الرياضات ال يزال في 

مراحله المبكرة. 

المتزايدة في  دولة قطر  أن مشاركة  التقرير  وبين 

الدقيق  للتخطيط  نتيجة  جاءت  الرياضة  قطاع 

مع  بالتعاون  القطرية  الحكومة  نفذته  الذي 

اليوم  إنها  إذ  األخرى،  الرئيسية  المعنية  الجهات 

الفعاليات  لتنظيم  الالزمة  التحتية  البنية  تمتلك 

سوق  تطوير  على  القدرة  ولديها  الكبرى  الدولية 

رياضي مزدهر وناجح فيما يعتبر قطاع الرياضات 

قطر  دولة  في  الجديدة  القطاعات  من  اإللكترونية 

التقنية  استخدام  نطاق  توسيع  على  تعكف  التي 

أيضًا  الجماهيرية  الرياضات  ليشمل  االفتراضية 

أو  الملعب  داخل  سواء  المشجعين  تفاعل  بهدف 

بأن  المنطقة  تتميز  أخرى،  ناحية  ومن  خارجه. 

وعي  وهناك  الشباب،  فئة  من  معظمهم  سكانها 

الفرد،  صحة  تعزيز  في  الرياضة  بأهمية  متزايد 

في  الرياضة  لمجال  واعد  بمستقبل  يبشر  ما 

المنطقة. إضافة إلى ذلك، ازدادت مشاركة المرأة 

في االتحادات الرياضية في دولة قطر مؤخًرا، لكن 

هذا  في  التطور  من  للمزيد  حاجة  هناك  تزال  ال 

المجال.

وأوضح التقرير أن دولة قطر تطمح إلى تنويع دخلها 

الرياضة،  مجال  في  االستثمار  خالل  من  القومي 

خطة  الدولة  وضعت  الطموح،  لهذا  وتحقيقا 

تنموية تم إعدادها وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. 

وهي ستساهم في جذب رأس المال األجنبي ودعم 

االقتصاد، كما ستعزز مكانة قطر كدولة رائدة في 

مجال الرياضة على المستوى العالمي.

والشباب  الرياضة  وزارة  فإن  التقرير  وبحسب 

والثقافة  الرياضة  قطاع  بتنظيم  المعنية  الجهة 

وتحديث  مراجعة  على  وترتكز  عليه،  واإلشراف 

الهيكل التشريعي لهذا القطاع، ووضع السياسات 

قطر،  دولة  في  والشباب  والرياضة  للثقافة  العامة 

في  الرياضي  الترخيص  على  الوزارة  تشرف  كما 

الدولة وتعمل على تعزيز كفاءة العمل المؤسسي 

والندية الرياضية.

وقد سعت الدولة إلى وضع لوائح وأنظمة لتحفيز 

على  األمثلة  ومن  األجنبية،  االستثمارات  وتسريع 

لسنة   )13( رقم  قطر  في  االستثمار  قانون  ذلك 

للمستثمرين  يجوز  أنه  على  نص  الذي   2000
 )%  49( مساهماتهم  نسبة  بتجاوز  القطريين  غير 

قطاعات  في  المشروع  رأسمال  من   )%  100( وحتى 

الخدمات الثقافية والرياضية.

أخريان  حكوميتين  جهتين  هناك  فإن  وكذلك 

والترخيص  التنظيمي  الدعم  من  المزيد  تقدمان 

وتعنى باإلشراف على الفعاليات الرياضية الكبرى 

التي تقام في الدولة وهما: اللجنة العليا للمشاريع 

اإلشراف  التي  القطرية  األولمبية  واللجنة  واإلرث 

والمؤسسات  االتحادات  على  والفني  اإلداري 

والهيئات  االتحادات  وتأتي  الدولة.  في  الرياضية 

سلسلة  في  الثانية  المرتبة  في  الرياضية 

الرياضات  الحوكمة، وهي مكلفة بتنظيم  وتعزيز 

ومتابعة  مختلفة  مستويات  على  بها  المختصة 

شؤونها. 

تنتمي  جوانبه،  وتعدد  القطاع  لطبيعة   ونظًرا 

إلى  الرياضة  بقطاع  الرئيسية  المعنية  الجهات 

النوادي  من  بدءًا  المجاالت  من  مجموعة  مختلفة 

الشركات  إلى  الفعاليات  ومنظمي  الرياضية 

شركات  إلى  باإلضافة  إدارة  المرافق،  في  العاملة 

البث واإلعالن.

 وبحسب التقرير فإنه لكي يتم تحفيز هذه الجهات 

ذات  األخرى  األطراف  من  عدد  دعم  كذلك  يجب 

العالقة مثل:

تساعد  التي  الرقمية  والمنصات  التطبيقات     -

إشراك  مع  الرياضيين  أداء  وتحسين  مراقبة  في 

المشاهدين أيضا خارج إطار الفعاليات.

للفرق  المالي  الدعم  تقدم  التي  الراعية  الجهات    -

واألندية الرياضية وتمنحها الفرصة إلبراز نفسها. 

تعمل  التي  األعمال  ومسرعات  التقنية  المراكز    - 

وتشجع  الالزمة  الموارد  توفر  منصات  إنشاء  على 

تكنولوجيا  برنامج  ذلك  على  األمثلة  ومن  االبتكار. 

رائد  برنامج  وهو  سبورتستيك«؛  »قطر  الرياضة 

تقدم  التي  الشركات  نمو  وتسريع  الحتضان 

إلى  باإلضافة  الرياضة.  قطاع  في  مبتكرة  أفكارا 

عام  في  تفاهم  مذكرة  للمال  قطر  مركز  وقع  ذلك، 

2018 مع مؤسسة أسباير زون إلنشاء حي األعمال 
الرياضية في قطر بهدف جذب الشركات متعددة 

خالل  من  الرياضة  مجال  في  الكبيرة  الجنسيات 

توفير مجموعة من الحوافز والخدمات المميزة.

تدعم  التي  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات   -

والجهات  للقطاع  الرقمي  والتحول  التمويل  عملية 

التابعة له.

قطر  دولة  سكان  عدد  نمو  إلى  التوقعات  وتشير 

يبلغ  مركب  سنوي  نمو  بمعدل  طفيفة  بصورة 

فئة  من  السكان  من  كبير  عدد  وجود  مع    ،%  0.2
أن  المتوقع  ومن  الرياضة  سوق  لدعم  الشباب 

زيادة  إلى  المستهلكين  إنفاق  في  التعافي  يؤدي 

المدى  وعلى  الرياضية  األنشطة  على  اإلنفاق 

من  المزيد  استقطاب  إلى  الدولة  تسعى  الطويل، 

الوافدين وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة. 

تحسين  إلى  التدابير  هذه  تؤدي  أن  المرجح  ومن 

الظروف االقتصادية وضمان ارتفاع الدخل الصافي 

 %  5.2 بنسبة  زيادة  شهد  )حيث  تدريجيا  للفرد 

من معدل النمو السنوي المركب بين عامي 2020 

و2024(.

تحقيق  إلى  حثيثة  بخطى  قطر  دولة  وتسعى 

العالمية.  الرياضة  قبلة  تصبح  أن  في  طموحها 

دولية  فعاليات  حزمة  الستضافة  تستعد  حيث 

تستثمر  لذلك  القادمة.  السنوات  خالل  مرموقة 

لتنويع  كوسيلة  الرياضة  قطاع  في  الحكومة 

اإليجابي.  االجتماعي  التغيير  وتعزيز  االقتصاد 

الفعاليات  عدد  في  الزيادة  تلعب  أن  المتوقع  ومن 

في  رئيسًيا  دوًرا  الدولة  تستضيفها  التي  الدولية 

تطوير القطاع.

وُتعتبر بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 

العالم،  في  الرياضية  األحداث  أكبر  أحد   2022

قطاعات  مؤخرا  انتهت  التي  البطولة  وستعزز 

تمكين  مع  المنطقة  في  والفعاليات  الرياضة 

الشباب المحليين أيضا.

األخيرة  السنوات  في  الرياضة  قطاع  شهد  وقد   

التكنولوجي  التقدم  بسبب  كبيرة  تغييرات 

واكتسبت  التنوع،  على  التركيز  وزيادة  السريع 

المنصات الرقمية واألساليب الجديدة في ممارسة 

أهمية  اإللكترونية  كالرياضات  الرياضي  النشاط 

تطوًرا  قطر  في  الرياضة  قطاع  شهد  كما  متزايدة. 

ملحوظا تماشًيا مع هذه التوجهات العالمية وتلبية 

متطلباتها.

قطاع  في  المرأة  مشاركة  تزايدت  المقابل  وفي 

ومع  السنين،  مر  على  ثابت  بمعدل  الرياضة 

% من سوق  % و80   70 تمثيل النساء لحصة بين 

بشأن  العالمية  المبادرات  تسعى  المستهلكين، 

التنوع والشمول إلى زيادة تعزيز هذا االتجاه.

في  المشاركات  الالعبات  عدد  ارتفع  وعالميا   

 5.439 2004 إلى  4.329 العبة في عام  األولمبياد من 

كبيرة  بزيادة  كذلك  مترافقًا   .2020 عام  في  العبة 

حد  على  الرعاية  وأنشطة  الجماهير  عدد  في 

في  جديدتين  رياضتين  إضافة  وسيتم  سواء. 

وهما   ،2022 لعام  الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة 

رياضة الزالجات والقفزات الهوائية في التزلج الحر 

للسيدات.

األلعاب  دورة  شهدت  المنطقة    مستوى   وعلى 

في  المقامة  للسيدات  العربية  لألندية  الخامسة 

عدًدا   2020 فبراير  شهر  في  أقيمت  والتي  الشارقة 

78 نادًيا من  المتنافسات، وبمشاركة  قياسًيا من 

الالعبات المسجالت  و  استمر عدد  18 دولة عربية 
دولة  أنحاء  جميع  في  الرياضية  االتحادات  في 

قطر في النمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9 % 

يستمر  أن  المتوقع  ومن   2020-2016 الفترة  خالل 

الظهور  جاء  وقد  القادمة.  السنوات  في  االرتفاع  في 

األولمبية في دورة  األلعاب  القطرية في  األول للمرأة 

المالكي  نور  القطرية  العداءة  وُتعتبر   ،2012 لندن 

أول رياضية تمثل قطر في دورة األلعاب األولمبية.

وكان أحد أكثر التغييرات تأثيرًا في قطاع الرياضة 

خالل السنوات القليلة الماضية هو الظهور السريع 

سوق  قيمة  تبلغ  حيث  اإللكترونية،  للرياضات 

مليار   1.1 حوالي  العالمية  اإللكترونية  الرياضات 

هذه  مشاهدي  عدد  ويبلغ  اليوم،  أميركي  دوالر 

الرياضات حوالي 767 مليون مشاهد حول العالم. 

سنوي  نمو  بمعدل  السوق  ينمو  أن  المتوقع  ومن 

إلى   2020 من  الفترة  خالل   %  13.3 يبلغ  مركب 

2023، ليصل إلى حوالي 1.6 مليار دوالر أميركي مع 
حوالي 998 مليون مشاهد.

وارتفاع  السحابية  األلعاب  تؤدي  أن  المتوقع  ومن 

قطاع  تعزيز  إلى  الخامس  الجيل  تقنيات  تبني 

إلى  تحوله  عند  سيما  ال  العالم،  في  الرياضة 

مجاالت أخرى من توليد اإليرادات على شكل حقوق 

وستستمر  ذلك،  إلى  وما  وإعالنات  ورعاية  إعالمية 

هذا  على  الهيمنة  في  الذكية  الهواتف  ألعاب 

وسائل  وتكامل  التطبيقات  وستزيد  المجال، 

إلى  الجمهور  مشاركة  من  االجتماعي  التواصل 

لتحقيق  الفرض  من  المزيد  خلق  مع  حد  أقصى 

اإليرادات. 

منطقة  مساهمة  إلى  المتاحة  البيانات  وتشير 

من   2% بحوالي  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

سوق الرياضات العالمية. مما يوفر إمكانات هائلة 

للنمو، ومن المتوقع أن تتضاعف نسبة المشاهدة 

عام 2023. وخالل هذه الفترة، من المتوقع أن ينمو 

السوق المحلي بسرعة ليصل إلى 23 مليون دوالر 

أميركي، وتكون أنشطة الرعاية المحرك الرئيسي 

فيه )حوالي 60 % من السوق(.

وتحظى منطقة الشرق األوسط بالعديد من األمثلة 

اإللكترونية  الرياضات  وتطوير  تعزيز  إلى  تهدف 

في الشرق األوسط حيث  أنشأت المملكة العربية 

للمنافسات  رسمًيا  حكومًيا  تمثيال  السعودية 

االتحاد  مسمى  تحت  اإللكترونية،  والرياضات 

و في  والذهنية.  اإللكترونية  للرياضات  السعودي 

دبي  مجلس  يدعم  المتحدة،  العربية  اإلمارات 

اإللكترونية،  الرياضات  فعاليات  تنظيم  الرياضي 

لأللعاب  العالمي  غيمر«  »غيرل  مهرجان  مثل 

االفتراضية والترفيهية و أطلق األردن مؤخًرا »مختبر 

األردن  ملك  يدعمها  مبادرة  وهي  األردني«،  األلعاب 

وسريعة  واعدة  كصناعة  األلعاب  بقطاع  لالرتقاء 

خطوات  البحرين  حكومة  اتخذت  النمو  كما 

خالل  من  اإللكترونية  الرياضات  نمو  لتسريع 

إطار  في  برو«،  »بالست  سلسلة  مع  الشراكة 

والخاص  العام  القطاعين  بين  خاصة  شراكة 

لعبة  في  الدولية  البطولة  نهائية  الستضافة 

كاونتر سترايك، جلوبال أوفينس.

تحديد  من  أيضا  قطر  دولة  تمكنت  وبدورها 

الرياضات  سوق  في  الرئيسية  النمو  مجاالت 

والدوريات  البطوالت  واستضافة  لديها  اإللكترونية 

بصفة منتظمة على نحو متزايد، وإحدى أهم هذه 

لأللعاب  العالمية  ويغا  قطر  بطولة  هي  البطوالت 

مؤسسة  عقدت  وكذلك  اإللكترونية،  الرياضية 

الفيديو  أللعاب  األولى  الوجهة  سيتي،  فيرتشو 

شراكة  المنطقة،  في  اإللكترونية  الرياضة  وعالم 

قطر  في  الصيف  موسم  خالل  للسياحة  قطر  مع 

مجمعها  في  المؤسسة  استضافت  حيث   ،2019
مؤسسة  وكانت  اإللكترونية.  لأللعاب  مهرجانا 

نجم  مع  اتفاقية  أيًضا  وقعت  قد  فيرتوتشيتي 

الرياضات اإللكترونية في قطر، أحمد المغيصيب، 

للرياضات  والترويج  المحلية  المواهب  لتطوير 

تستكشف  وحالًبا  المنطقة.  في  اإللكترونية 

في  اإللكترونية  الرياضات  دمج  فرص  المؤسسة 

المناهج الدراسية لتعزيز أداء األطفال.

التدريب  سوق  تشكيل  إعادة  حاليا  ويجري 

من  أصبح  وقد  التكنولوجيا،  خالل  من  الرياضي 

االفتراضي  التدريب  دمج  الشائعة  الممارسات 

أداء  لتعزيز  المتقدمة  والتحليالت  والتتبع 

الدول  المتحدة  الواليات  تتصدر  و   الرياضيين. 

اإللكترونية  التطبيقات  تطوير  على  عملت  التي 

تقوم  فمثال  الرياضي.  للتدريب  المخصصة 

 )ecChaoch and famer( وفامر  ايكوش  تطبيقات 

افتراضًيا.  محترفين  بمدربين  الهواة  بتوصيل 

185 تمرينا  ويوفر تطبيق نايك للتدريب أكثر من 

 )Strivr( تطبيق  أيًضا  وهناك  مجانًيا،  رياضًيا 

في  للتدريب  للرياضيين  الفرصة  يوفر  الذي 

بالكامل،  غامرة  بتجربة  أي  وقت  وفي  حالة،  أي 

الذكاء     )HomeCourt( تطبيق  يستخدم  كما 

السلة  كرة  لقطات  وتتبع  لتسجيل  االصطناعي 

والرميات واألخطاء والموقع.

في  االستثمار  إمكانية  قطر  دولة  و تستكشف 

بمهارات  لالرتقاء  األعمال  وحاضنات  مسرعات 

الجديدة  التكنولوجيا  باستخدام  الرياضيين 

االفتراضي  التدريب  برنامج  ويسمح  أيًضا، 

إيفوليوشن  »قطر  مؤسسة  أطلقته  الذي  الحي 

الصغيرة  والمجموعات  لألفراد  سبورتس« 

وتركز  المدربين.  مع  زووم  تط بيق  عبر  بالتدريب 

يمكن  التي  الفنية  المهارات  على  الجلسات  هذه 

محدودة  مساحة  في  الرياضيون  يطورها  أن 

باستخدام المعدات األساسية.

األبواب  وراء  والفعاليات  األلعاب  أصبحت  وقد 

الجمهور  من  المحدود  الحجم  ذات  المغلقة 

من  التعافي  فترة  خالل  السائدة  القاعدة  هي 

ساعدت  وقد  المستجد،  كورونا  فيروس  جائحة 

التكنولوجيا في إعادة خلق أجواء الملعب لكل من 

المالعب،  في  والجمهور  المنازل  في  المشاهدين 

ومحاكاة  االفتراضي،  الواقع  باستخدام  وذلك 

الجمهور  واستبدال  الجماعية،  الضوضاء 

بمجسمات وصور كرتونية ونحو ذلك.

الرابطة  منافسات  تبث  التي  البرامج  وتضمنت 

الشمالية في عام  أميركا  السلة في  الوطنية لكرة 

2020 مشجعين افتراضيين في الملعب. 
وتعد شركة نيكست في أر، التي استحوذت عليها 

الرائدة  الشركات  من  واحدة  مؤخًرا،  آبل  شركة 

الواقع  بتقنية  الحية  الفعاليات  بث  مجال  في 

شراكات  عقدت  قد  الشركة  وكانت  االفتراضي، 

فعاليات  لنقل  البث  وشركات  البطوالت  أكبر  مع 

مباريات  مثل  االفتراضي  الواقع  بتقنية  حصرية 

الدوري األميركي للمحترفين.

داخل  من  المباريات  مشاهدة  خدمة  وتتوافر    

للمالعب،  التابعة  السيارات  مواقف  في  السيارات 

وتم إنشاء مالعب مدعمة بالتكنولوجيا في محاولة 

كما  المباريات،  في  بفاعلية  الجماهير  إلشراك 

يمنح المشجعون فرصة المشاركة في التصويت 

األخرى  القرارات  من  وغيرها  المباراة  رجل  الختيار 

المتعلقة بالمباريات في الملعب. 

المحترف،  األميركي  البيسبول  فريق  افتتح  وقد 

مدعمة  مدرجات  مؤخًرا  سوكس،  ريد  بوسطن 

للجماهير  تسمح  االفتراضي  الواقع  بتقنية 

بمتابعة المباراة ورؤية الملعب.

{ تزايد شعبية الرياضات اإللكترونية

{ حاضنة قطر سبورتستيك

قيمة سوق الرياضات اإللكترونية العالمية تصل إلى »1.1« مليار دوالر أميركي

الشركات المحلية 
تجني مكاسب 
استضافة قطر 

للفعاليات الكبرى

توسيع نطاق 
استخدام التقنيات 

االفتراضية ليشمل 
الرياضات الجماهيرية

توقع تقرير صادر عن بنك قطر للتنمية حول قطاع الرياضة في 
قطـــر نمو اإلنفاق على األنشطة الترفيهية والرياضية بنسبة 

6.2 % خالل الفترة بين 2020 و2024 الفتا إلى أن هناك حزمة 
فرص استثمارية بقطاع الرياضة القطري فيما يشهد سوق 

الرياضات اإللكترونية توسعا في السوق القطري نتيجة ازدهار 
قطاع الرياضة حيث: تحتضن دولة قطر أحد المراكز الرياضية 
العالمية الرائدة )اسباير زون(. كما أنها مقر ألبرز قنوات البث 
الرياضي )بي ان سبورت، والكاس(، فضال عن حاضنة رياضات 

متخصصة وهي ) قطر سبورتستيك( وإطار إداري رياضي فعال 
لتقديم فعال لتقديم العطاءات وتنظيم الفعاليات الناجحة.

أسماء الشاديلي كتبت

»قطر سبورتستيك« برنامج 
رائد الحتضان وتسريع نمو 

الشركات بقطاع الرياضة

األلعاب السحابية وارتفاع 
تبني تقنيات الجيل الخامس 

وراء تعزيز قطاع الرياضة



عربي ودولي

عربي ودولي

السنة )28( - السبت 12 من شعبان  1444هـ الموافق 4 مارس 2023م العدد )10043( 10

خالفـــات حـــول أوكرانيـــا
اجتماع  اختتم  قنا-  نيودلهي- 

العشرين  مجموعة  خارجية  وزراء 

الهندية  العاصمة  في  أعماله  أمس 

نيودلهي دون التوصل التفاق بشأن 

الحرب الروسية في أوكرانيا.

لتعزيز  سبال  المشاركون  ناقش   

وأمن  اإلنمائي  والتعاون  التعددية 

العالمية،  والصحة  والطاقة  الغذاء 

تغير  مع  التعامل  سبل  وكذلك 

البيولوجي،  والتنوع  المناخ 

الجديدة  والتكنولوجيات 

مكافحة  عن  فضال  والناشئة، 

والمساعدة  والمخدرات  اإلرهاب 

مخاطر  من  والحد  اإلنسانية 

الكوارث.

الغذاء  أمن  بمسألة  يتعلق  وفيما   

في  المشاركون  قال  والطاقة، 

»نشعر  الختامية:  الوثيقة 

التي  التحديات  إزاء  عميق  بقلق 

العالمي،  الغذائي  األمن  يواجهها 

النزاعات  بسبب  تفاقمت  والتي 

حاجة  فهناك  الحالية.  والتوترات 

الغذاء  توافر  تعزيز  إلى  شديدة 

يشمل  بما  الزراعية،  والمنتجات 

إليها  الوصول  وإمكانية  األسمدة، 

تكاليفها  تحمل  على  والقدرة 

تدفقها  عن  فضال  واستدامتها، 

أنحاء  جميع  في  وعدالة  بشفافية 

وسوء  الجوع  لمكافحة  العالم 

التغذية«.

جايشانكار  سوبرامانيام  وكان   

صرح  قد  الهندي  الخارجية  وزير 

للصحفيين في وقت سابق ان وزراء 

لم  العشرين  مجموعة  خارجية 

بشأن  التفاق  التوصل  من  يتمكنوا 

الحرب الروسية في أوكرانيا.

االجتماع  في  مشاركته  وخالل   

األمريكي  الخارجية  وزير  طلب 

أنتوني بلينكن من نظيره الروسي 

سيرغي الفروف خالل لقاء مقتضب 

االجتماع  هامش  على  جمعهما 

الروسية  العدوانية«  الحرب  »إنهاء 

على أوكرانيا.

 وفي أول لقاء مباشر بين واشنطن 

وموسكو بهذا المستوى الرفيع منذ 

أوكرانيا  في  عملياتها  روسيا  بدأت 

على  بلينكن  شّدد  عام،  قبل 

وقف  وجوب  على  الفروف  مسامع 

الحرب وانتهاج الدبلوماسية سبياًل 

للتوّصل إلى »سالم عادل ودائم«.

للصحافيين  األمريكي  الوزير  وقال   

الخارجية  لوزير  قلت  »لقد 

على  قلته،  وأن  سبق  ما  )الروسي( 

غرار كثر آخرين، األسبوع الماضي 

العديد  قاله  وما  المّتحدة  األمم  في 

مجموعة  دول  خارجية  وزراء  من 

لهذه  حّدًا  ضعوا  اليوم  العشرين 

في  وانخرطوا  العدوانية  الحرب 

تثمر  أن  يمكن  هادفة  دبلوماسية 

سالمًا عاداًل ودائمًا«. { قلق حيال األمن الغذائي

مجموعة العشرين

زلزال يضرب »قهرمان مرعش«

تدريبات كورية ــــ أميركية

عقوبات ضد روسيا والصين

روسيا تختبر صاروخ »كروز«

على  درجات   5 بقوة  زلزال  ضرب  قنا-  أنقرة- 

مرعش  قهرمان  والية  أمس،  ريختر،  مقياس 

جنوبي تركيا. 

بيان  في  التركية  والطوارئ  الكوارث  إدارة  وذكرت 

صحفي، أن الزلزال وقع على عمق 6.95 كيلومترات 

»أونيكي  قضاء  ومركزه  األرض،  سطح  تحت 

شباط«.

سقوط  أو  مادية  أضرار  وقوع  إلى  البيان  يشر  ولم 

ضحايا في هذا الزلزال.

مركزا  التركية،  مرعش  قهرمان  مدينة  وتعتبر 

للزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي 

حيث  الماضي،  فبراير  من  السادس  في  سوريا 

ريختر،وقد  مقياس  على  درجة   7.7 قوته  بلغت 

آالف  7.6 درجة، ثم تبعتهما  آخر بقوة  زلزال  أعقبه 

عشرات  بحياة  أودى  ما  العنيفة،  االرتدادية  الهزات 

اآلالف وألحق أضرار مادية ضخمة في البلدين.

باإلجماع  التركي  البرلمان  صوت  آخر،  جانب  من 

في  للتحقيق  برلمانية  لجنة  إلنشاء  مقترح  على 

فبراير   6 وقع  الذي  مرعش  قهرمان  زلزال  عواقب 

الماضي.

المقترحات  لألحزاب  البرلمانية  الكتل  وناقشت 

أجل  من  التركي  البرلمان  رئاسة  إلى  المقدمة 

الجوانب  كافة  من  الزلزال  عواقب  في  التحقيق 

اإلجراءات  ولتحديد  للزالزل  مقاومة  مبان  »إلنشاء 

مشروع  إجراءات  كفاءة  لزيادة  اتخاذها  الواجب 

التحول الحضري«.

الجنوبية  كوريا  أعلنت  قنا-  سول- 

أنهما  األميركية،  المتحدة  والواليات 

مشتركة  عسكرية  مناورة  بدء  تعتزمان 

إطار  في  الجاري،  مارس  شهر  خالل 

التهديدات  تحاكي  واقعية  سيناريوهات 

النووية التي تمثلها كوريا الشمالية.

الكورية  يونهاب  أنباء  وكالة  وذكرت 

ستجريان  وواشنطن  سول  أن  الجنوبية 

بين  ما  الفترة  في  الحرية«  »درع  مناورات 

انقطاع  بال  الجاري،  مارس  من   23 إلى   13
فيها  ُتجرى  اإلطالق  على  فترة  أطول  وهي 

بمحاكاة  البلدين  بين  مشتركة  مناورات 

الكمبيوتر.

وبشكل  قدما  المضي  المقرر  من  كما 

جديدة  ميدانية  تدريبات  في  متزامن 

المحارب«،  »الدرع  تسمى  النطاق،  واسعة 

وتعزيز  التدريب  برامج  تعزيز  بهدف 

»الواقعية« في مواجهة التهديدات المتزايدة 

لبيونغ يانغ.

المتحدث  تايلور  إسحاق  العقيد  وأوضح 

في  سول  في  األميركية  القوات  باسم 

الحرية«  »درع  مناورات  أن  له،  تصريح 

صممت لتعزيز القدرات الدفاعية وللتركيز 

البيئة  على سيناريو مناورات متعددة مثل 

الكورية  والتهديدات  المتغيرة،  األمنية 

الشمالية.

سونغ-جون  لي  العقيد  قال  جانبه،  من 

المشتركة  األركان  هيئة  باسم  المتحدث 

إن  صحفي:  بيان  في  الجنوبية  كوريا  في 

الحليفين عازمان على تطبيق سيناريوهات 

تدريب »واقعية« تتعلق بالتهديدات النووية 

من قبل كوريا الشمالية.

سول  أن  من  حذرت  قد  يانغ  بيونغ  وكانت 

»غير  قوية  فعل  ردود  ستواجهان  وواشنطن 

خطط  في  قدما  المضي  حال  في  مسبوقة« 

هذا العام إلجراء تدريبات مشتركة وصفتها 

عدوانية«  »حرب  لشن  استعدادات  بأنها 

عليها.

المتحدة  الواليات  أعلنت  قنا-  واشنطن- 

صينيًا  كيانًا   37 إدراج  أمس  األميركية 

وروسيًا على قائمتها السوداء للتجارة.

بيان  في  األميركية  التجارة  وزارة  وعزت 

هذه  على  العقوبات  فرض  صحفي، 

تدعم  أنشطة  في  انخراطها  إلى  الكيانات 

الجيش الروسي في الحرب على أوكرانيا 

القيود  من  التهرب  في  موسكو  وتساعد 

العالمية المفروضة عليها.

وزيرة  مساعدة  كيندلر،  ثيا  وقالت 

»عندما  صحفي:  بيان  في  الخارجية 

قلق  مصدر  تمثل  التي  الكيانات  نحدد 

للواليات المتحدة من ناحية األمن القومي 

نضيفها  فإننا  الخارجية،  السياسة  أو 

بالعقوبات  المشمولة  الكيانات  قائمة  إلى 

لضمان التدقيق في معامالتها«.

وكانت واشنطن قد أدرجت في شهر فبراير 

أكبر  ثاني  فون«،  »ميغا  شركة  الماضي 

روسيا،  في  المحمولة  للهواتف  مشغل 

بالعقوبات  المشمولة  الكيانات  قائمة  إلى 

أميركية  تكنولوجيا  على  »حصولها  بزعم 

لدعم الجيش الروسي«.

موسكو- قنا- أعلنت وزارة الدفاع الروسية 

في  نجحت  غواصاتها  إحدى  أن  أمس، 

في  كروز  »كاليبر«  صاروخ  إطالق  اختبار 

بحر اليابان.

غواصة  أن  لها،  بيان  في  الوزارة  وذكرت   

الهادئ  المحيط  ألسطول  تابعة  روسية 

هدفًا  كروز  »كاليبر«  بصاروخ  ضربت 

كيلومتر   1000 من  أكثر  بعد  على  بريًا 

خاباروفسك  بمنطقة  تدريب  موقع  في 

شرقي البالد.

وأوضحت الوزارة أن إطالق الصاروخ يأتي 

القتالي  االستعداد  لتعزيز  »خطة  ضمن 

إطالق  موقع  يحاكي  ساحلي  هدف  على 

نار وهمي«.

منطقة  مراقبة  جرى  أنه  إلى  وأشارت 

اإلطالق من قبل السفن التابعة ألسطول 

الطائرات  وكذلك  الهادئ،  المحيط 

البحرية والطائرات بدون طيار.

وتستخدم موسكو صواريخ »كاليبر« في 

توجيه  خالل  من  أوكرانيا  ضد  الحرب 

ضربات جوية بعيدة المدى تطال أهدافا 

أرضية مختلفة.

لجنة برلمانية للتحقيق في عواقب الهزة

محاكاة التهديدات النووية

سفراء وقناصل زاروا بلدات فلسطينية تعرضت لالعتداء

إدانة أوروبية لعنف المستوطنين
عواصم- وكاالت- زار وفد 

من سفراء وقناصل 
أوروبيين، الجمعة، 
بلدات فلسطينية 

شمالي الضفة الغربية 
تعرضت لعنف 

المستوطنين األحد 
الماضي.

وترأس ممثل االتحاد 
األوروبي لدى فلسطين 

سفن كون فون 
بورغسدورف، وفدا 

يضم نحو 20 سفيرا 
وقنصال، وزاروا بلدات 

حوارة، وزعترة وبورين 
بمحافظة نابلس.

لعائلة  العزاء  واجب  الوفد  وقدم 

والذي  الفلسطيني سامح أقطش، 

نفذها  عنف  أعمال  خالل  قتل 

مستوطنون.

الصحفيين  أمام  كلمة  وفي 

قال  العزاء،  واجب  تقديم  عقب 

نبدأ  أن  »قررنا  األوروبي  الممثل 

العزاء،  واجب  لنقدم  زعترة  من 

أن  يجب  ونقول  معكم،  للتضامن 

في  المستوطنين  عنف  يتوقف 

السكان  حق  من  المناطق،  كل 

يعيشوا  أن  واألطفال  والعائالت 

بأمان وحرية ويجب حمايتهم«.

كل  بمحاسبة  »نطالب  وأضاف 

وأن  الجرائم،  تلك  ارتكبوا  من 

يقدموا للعدالة ويأخذ جناة عقوبة 

رفض  على  مشددا  اقترفوه«،  ما 

االتحاد األوروبي لتلك األعمال.

بدورها، قدمت عائلة أقطش، نبذة 

في  ومشاركته  نجلها،  حياة  عن 

الزلزال  لضحايا  المعونات  تقديم 

بمحاسبة  وطالبت  تركيا،  في 

الجناة.

األميركية  الخارجية  وزارة  وأدانت 

المالية  وزير  دعوة  بشدة 

المتطرف  اليميني  اإلسرائيلي 

بتسلئيل سموتريتش إلى »محو« 

بلدة حوارة الفلسطينية.

نيد  الخارجية  متحدث  وقال 

مساء  نشره  بيان  في  برايس، 

بشدة  تدين  بالده  إن  الخميس، 

إلى  اإلسرائيلي  المالية  وزير  دعوة 

الفلسطينية،  حوارة  بلدة  »محو« 

حسب شبكة »سي إن إن«.

التصريحات  تلك  برايس  ووصف 

بأنها »بغيضة« و»غير مسؤولة«.

الوزير  تصريحات  تلَق  ولم 

رئيس  من  تعليقًا  اإلسرائيلي 

الوزراء بنيامين نتانياهو بالرفض 

زعيم  اعتبر  القبول..فيما  أو 

السابق  الوزراء  رئيس  المعارضة 

دعوة  أن  تغريدة،  في  البيد،  يائير 

سموتريتش إلى محو بلدة حوارة 

»تحريض على جريمة حرب«.

حوارة  بلدة  تعرضت  واألحد، 

شنه  لهجوم  الفلسطينية 

بعد  إسرائيليون  مستوطنون 

من  اثنين  مقتل  على  ساعات 

مرورهما  أثناء  المستوطنين 

في  البلدة  هذه  عبر  بسيارتهما 

شمال الضفة الغربية.

المستوطنين  عشرات  وأضرم 

منازل  في  النار  الغاضبين 

وسيارات ورشقوا البلدة بالحجارة 

آخر،  جانب  الليل..من  طوال 

الفلسطينية  الصحة  وزارة  أعلنت 

يبلغ  فلسطيني  فتى  استشهاد 

برصاص  الخميس  ليل  عاما   15
الضفة  في  إسرائيليين  جنود 

الغربية المحتلة.

شعبية 
ماكرون تتراجع

أنقرة- األناضول- أظهر 

استطالع للرأي أن شعبية 

الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون، وصلت 

إلى أدنى مستوياتها منذ 

ثالث سنوات.

وأجرت شركة األبحاث 

واالستشارات »إيسبوس« 

االستطالع ونشرت 

نتائجه في صحيفة 

»لوبوان«، األربعاء.

وكشف االستطالع أن 

شعبية ماكرون وصلت 

إلى أدنى مستوياتها 

في ثالث سنوات، عقب 

االحتجاجات التي رافقت 

خطة إصالح نظام التقاعد 

المثيرة للجدل.

كما تراجعت شعبية 

رئيسة الوزراء إليزابيث 

بورن بمقدار 7 نقاط.

{ تضامن أوروبي مع ضحايا االعتداءات اإلسرائيلية

قائد فاغنر: مدينة باخموت محاصرة

مساعدات أميركية جديدة لكييف
عواصم- أ.ف.ب- أعلن 

قائد مجموعة فاغنر 
الروسية شبه العسكرية 

الجمعة أن مدينة 
باخموت حيث تتركز 

حاليًا المعارك في شرق 
أوكرانيا باتت »محاصرة 

عمليا« من قواته.
وقال يفغيني بريغوجين 

في فيديو نشره مكتبه 
اإلعالمي على تطبيق 

تلغرام إن »وحدات فاغنر 
حاصرت باخموت عمليا.

واحد«  طريق  سوى  هناك  يعد  ولم 

للخروج من المدينة.

وأعلنت الواليات المتحدة الجمعة 

ألوكرانيا  جديدة  مساعدة  عن 

حسبما  ذخيرة،  خصوصا  تضم 

ذكر البيت األبيض الخميس دون 

الخوض في مزيد من التفاصيل.

البيت  باسم  المتحدث  وقال 

القومي  األمن  لقضايا  األبيض 

صحفي  مؤتمر  في  كيربي  جون 

أحاديا  المتحدة  الواليات  »تعلن 

ألوكرانيا  جديدة  مساعدات  عن 

ذخيرة  أساسي  بشكل  تشمل 

األوكرانيون«،  يمتلكها  ألنظمة 

أنظمة  عن  خصوصا  متحدثا 

هيمارس الصاروخية.

مزيد  إعطاء  كيربي  يشأ  ولم 

هذا  ويتزامن  التفاصيل.  من 

األبيض  للبيت  زيارة  مع  اإلعالن 

أوالف  األلماني  المستشار  يجريها 

شولتس.

األوكراني  الرئيس  الغربيون  وعد 

بتسريع  زيلينسكي  فولوديمير 

لتمكين  وذخيرة  أسلحة  توريد 

هجوم  صد  من  األوكرانية  القوات 

جديد للقوات الروسية. 

الخميس  موسكو  واّتهمت 

إرهابي«  »هجوم  بشّن  كييف 

جدد«  »نازيين  مجموعة  نّفذته 

تسّللوا  أوكرانيين  و»مخّربين« 

الحدودية  بريانسك  منطقة  إلى 

إلى  سارعت  التي  أوكرانيا  مع 

إياها  واصفة  الروسية  الرواية  نفي 

بـ»االستفزاز المتعمد«.

مقتل  الروسية  السلطات  وأكدت 

عامًا   11 يبلغ  طفل  وإصابة  مدني 

»مخربون«  أطلق  بعدما  بجروح 

بلدة  في  سيارة  على  النار 

ليوبتشاني في منطقة بريانسك، 

الحدودية مع أوكرانيا. 

عن  روسية  أنباء  وكاالت  ونقلت 

تكشف  لم  ومسؤولين  شهود 

رّبما  المهاجمين  أن  أسماءهم 

احتجزوا رهائن.

برس  فرانس  وكالة  تتمكن  ولم 

من التحقق.

من جهتها نفت الرئاسة األوكرانية 

عن  متحدثة  الروسية،  االتهامات 

»استفزاز متعمد« يهدف إلى تبرير 

تشّنه  الذي  العسكري  الهجوم 

أكثر  منذ  أوكرانيا  على  موسكو 

من عام.. وتعّرضت مناطق روسية 

عدة لقصف منذ بدء الغزو الروسي 

أن  مألوفا  ليس  لكن  ألوكرانيا، 

عن  الروسية  السلطات  تتحدث 

»مخربين«.

فالديمير  الروسي  الرئيس  وقال 

بوتين في كلمة متلفزة إن الجيش 

وشعبنا  روسيا  »يحمي  الروسي 

واإلرهابيين..  الجدد  النازيين  من 

إرهابيا  هجوما  نفذوا  الذين  أولئك 

أراضينا  إلى  وتسللوا  اليوم  جديدا 

على  النار  وفتحوا  الحدودية 

مدنيين«، مضيفًا »سنسحقهم«.

{ معارك محتدمة حول باخموت



ليس من المبالغة أبدًا وصف المشهد 

بالفوضى العارمة، ليس فقط في لبنان بل 

في كل المنطقة المحيطة به وجاء الزلزال 

لُيضاعف من حجمها.

ففي سوريا يختلط الحابل بالنابل مع تراجع 

الحضور الروسي، لكّن الفوضى األكبر هي 

تلك التي تضرب إسرائيل للمرة األولى منذ 

نشوئها، وما بين التصعيد المجنون ضد 

الفلسطينيين وتصاعد مؤشرات تمّزق 

النسيج االجتماعي اإلسرائيلي الداخلي، 

صراخ إسرائيلي حيال مستوى الخطورة 

الذي بلغه استقرار إسرائيل إلى درجة أن 

رئيس جهاز »أمان« السابق عاموس يادلين 

حّذر قائاًل: »حزب الله ليس في حاجة 

لتطوير صواريخ دقيقة، ألننا نحن نتآكل من 

الداخل«.

صحيح اّن التصعيد جاء بعد ساعات 

معدودة على قمة العقبة برعاية أميركية، 

لكن المنطق يقول إّن العنف كان لينفجر 

عاجاًل أم آجاًل، كونه نتيجة طبيعية لحكومة 

هجينة جرى منح صالحيات حساسة 

لالحزاب المتطرفة.

وعلى رغم مراعاة واشنطن الدائمة إلسرائيل، 

إال أنها وجدت نفسها هذه المرة مضطرة إلعالن 

إدانتها لما وصفته بأعمال العنف العشوائية 

والواسعة النطاق وغير المقبولة التي يرتكبها 

المستوطنون اإلسرائيليون في المناطق 

الفلسطينية، كما جاء في بيان المكتب 

األميركي للشؤون الفلسطينية في القدس.

وليس خافيًا على أحد رغبة المتطرفين 

داخل الحكومة بَضم أراضي الضفة الغربية 

وطرد الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات 

اإلسرائيلية. ففي الواقع النزاع الحاصل هو 

بين من يريد دولة يهودية كاملة وإنكار أي 

وجود أو أثر للفلسطينيين ولو بنحٍو رمزي، 

وبين من يريد حال سلميا قائما على مبدأ 

الدولتين، وال يمكن ألي عاقل إال أن يتوقع 

األسوأ بالنسبة إلى النزاع الحاصل.

فمع نهاية الشهر الحالي سيطّل شهر 

رمضان وهو ما سيرفع مستوى المواجهات 

الحاصلة، فقبل سنتين فقط، تفاقمت 

التوترات في شهر رمضان ما أدى إلى اندالع 

موجة عنف وجولة عسكرية دامية في غزة، 

فكيف سيكون عليه الحال هذه السنة مع 

حكومة اسرائيلية يحكمها الجنون؟ وهذه 

الفوضى العارمة على المستوى االسرائيلي 

- الفلسطيني، إلى جانب فوضى خصوصًا 

في الشمال السوري، سيزيدان من مستوى 

الفوضى التي تعبث بلبنان والتي تزداد 

خطورتها يومًا بعد يوم. ففي الكواليس 

السياسية إقرار بأّن الستارة قد أسدلت على 

مشهد لبنان القديم، وان الفوضى العارمة 

التي تضربه اآلن والتي ستزداد هي المدخل 

الضروري واإللزامي لمشهد لبنان الجديد 

والذي ال تزال تفصلنا عن والدته المزيد من 

الفوضى والتحلل.

تاريخيًا، كان لبنان يقتنص فَرص الحلول 

من خالل الصدمات المروعة وها نحن نعيش 

مرحلة مروعة مرة جديدة، لكن الفوضى 

العارمة التي تضرب المناطق والبلدان 

المجاورة للبنان، تجعل أبواب اإلنقاذ 

الخارجية التي تعّودنا على االستعانة بها، 

موصدة بسبب انشغالها بما هو أهم في 

المنطقة والعالم.

لكن هنالك من يعتقد أّن الدمار الحاصل 

على مستوى هيكل الدولة اللبنانية هو دمار 

مطلوب من أجل الشروع الحقًا في بناء دولة 

جديدة بمؤسسات وفق المعايير العلمية، 

ذلك أن ذهنية »الزبائنية السياسية« التي 

امتهنتها الطبقة السياسية اللبنانية على 

مّر التاريخ، والتي بالغت في انتهاجها خالل 

السنوات الماضية، كان من المنطقي أن 

تؤدي في نهاية األمر إلى هدم كل هيكل 

الدولة، ومن الجذور.

لكن الجديد هذه المرة أن العواصم العالمية 

التي كانت تتولى مهمة إنقاذ الوضع، تركته 

عن قصد بهدف ردم هذه الدولة تمهيدًا 

لالنتقال إلى مشهد لبناني جديد.

ومع اندفاع الوضع في اتجاه الهاوية 

االقتصادية والمعيشية خالل السنوات 

الماضية، كان واضحًا اّن ثمة مشاريع 

سياسية كانت تقف خلف المشهد 

الفوضوي بهدف استبدال المعادلة القائمة 

بأخرى مختلفة.

وفي بداية الرحلة في اتجاه جهنم، سادت 

النظرية القائلة: »تفكيك الدولة من أجل اعادة 

تركيبها الحقًا وفق معادلة إقليمية ودولية 

مختلفة«.

فما بين عاَمي 2016 تاريخ دخول العماد 

ميشال عون إلى قصر بعبدا و2018 تاريخ 

االنتخابات النيابية وفق القانون الجديد، وهو 

ما أدى إلى غالبية نيابية وازنة لـ»حزب الله« 

وحلفائه، ولكن مع االنهيارات المعيشية التي 

بدأت، تصاعدت االتهامات بأّن ما يحصل 

إنما يهدف إلى اسقاط المعادلة السياسية 

التي نشأت منذ العام 2016 وساد الكالم يومها 

عن أنه اذا كان المطلوب تعديل المعادلة 

القائمة من خالل الفوضى االجتماعية، فإّن 

اول من سيصرخ من الوجع هم حلفاء الواليات 

المتحدة األميركية ال حلفاء إيران.

والسؤال األهم يبقى: ولكن ماذا بعد؟ وهل فعاًل 

وصلنا إلى اللحظة التي اقتنع فيها الجميع 

بوجوب اعادة رسم المعادلة الجديدة التي 

سُتظلل المستقبل؟ أم ان الطبخة ما تزال في 

حاجة إلى مزيد من النار

اللقاء الخماسي في باريس اعطى رسالة 

واضحة بأّن لبنان غير متروك. لكن السؤال 

األهم هو: إلى متى سيدوم الجحيم الحاصل؟

وعلى أهمية العواصم المشتركة، اال اّن 

الجواب تمسك به عاصمة وحيدة هي 

واشنطن.

وفي المقلب اللبناني، فإّن الطرف الوحيد 

المعني والقادر على المساعدة في بناء 

المعادلة الجديدة هو »حزب الله«. وثمة 

من يعتقد ان لعبة عض األصابع شارفت 

على النهاية ربطًا بالمستجدات اإلقليمية، 

وتماشيًا مع تفاقم حال الفوضى االجتماعية 

والنتائج التي تمّخضت عنها حتى اآلن.

هجمات المستوطنين ومن خلفهم جيش االحتالل وعمليات 

التحريض والدعم التي يتلقونها من أركان الحكومة 

الفاشية، وعلى رأسها إيتمار بن غفير وزير األمن القومي 

وسموتريتش وزير المالية لم تمنع الفلسطينيين من مواصلة 

مقاومتهم لالحتالل، كما أنها لم تنجح ببث الذعر في صفوف 

الفلسطينيين بتهجيرهم من أرضهم أو لجوئهم إلى مدينة 

نابلس والبلدات المجاورة.

في المقابل لم تمض ساعات قليلة على هجمات المستوطنين 

ومليشياتهم على بلدة حوارة لينطلق هجوم جديد للمقاومة 

الفلسطينية في غور األردن قتل فيه مستوطن بالقرب من 

مدينة أريحا ومخيمها )عقبة جبر( ترافق مع هجمات مسلحة 

وعمليات إطالق نار على عدد من المواقع والحواجز األمنية 

التابعة لالحتالل والمستوطنين في أرجاء مختلفة من الضفة 

الغربية؛ لتعقبها تصريحات سموتريتش كتعبير فج عن 

حالة اإلحباط والفشل الذي رافق نظرية الردع التي تبناها في 

بلدة حوارة.

فشل استراتيجية الردع التي تجسدها ميليشا المستوطنين 

المدعومة من جيش االحتالل عبر عنها اللواء في احتياط 

االحتالل، ورئيس »الموساد« السابق، داني ياتوم، بعد عملية 

أريحا في غور األردن مباشرة بالقول: إّن هذه العملية ُتظهر 

أّن »إسرائيل فقدت الردع«؛ في حين علق رئيس شعبة 

االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية )أمان( السابق، عاموس 

يادلين، بالقول: إن هناك »أثرًا كبيرًا تفرضه العمليات 

الفدائية الفلسطينية في وعي االحتالل ومستوطنيه«. 

لم تفلح الجهود األميركية واإلسرائيلية في تدعيم وترميم 

نظرية األمن والردع اإلسرائيلية؛ فالتوصيف الدقيق لمسار 

األحداث الذي ترافق مع اجتماع العقبة أكد على تآكل نظرية 

الردع اإلسرائيلية في الضفة الغربية؛ وإطالق مرحلة جديدة 

بات فيها العمل المسلح والمقاوم ركن أساسي من أركان 

المواجهة مع االحتالل ومستوطنية في الضفة الغربية.

المقاومة في الضفة الغربية خلقت حالة انكشاف سياسي 

واستراتيجي ببعد جيوسياسي لالحتالل لرفعها كلف 

االحتالل السياسية واالقتصادية واألمنية بعد أن اضطر لزيادة 

عدد الكتائب العاملة في الضفة الغربية إلى 4 وإضافة فرقة 

جديدة من المستعربين تحت مسمى )صهيون( من قوات 

االحتياط للعمل في القدس والبلدة القديمة لتنضم إلى وحدة 

المستعربين العاملة في الضفة الغربية.

كلف تؤكد صعوبة السيطرة على الضفة الغربية بشكل 

أضعف قدرة االحتالل على المواجهة سواء في قطاع غزة وخارج 

فلسطين المحتلة كما أفقدها فاعليتها السياسية بعد أن 

عانت من انكشاف سياسي وأمني فاضح في اجتماع العقبة 

األمني.
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زيارة وفد من سفراء وقناصل 

أوروبيين، لبلدات فلسطينية 

شمالي الضفة الغربية 

تعرضت لعنف المستوطنين 

األحد الماضي، خطوة مهمة 

ومتقدمة، كما هو حال إدانة وزارة 

الخارجية األميركية »بشدة« 

دعوة وزير المالية اإلسرائيلي 

اليميني المتطرف بتسلئيل 

سموتريتش إلى »محو« بلدة 

حوارة الفلسطينية، لكن ذلك 

ليس كافيا، قياسا بردود الفعل 

الغربية المختلفة حيال أي 

هجوم فلسطيني يستهدف 

المستوطنين، كما أنه ليس 

كافيا قياسا على مدى قدرته في 

تشكيل موقف من شأنه ردع قوات 

االحتالل والمستوطنين معا.

لقد سمعنا ممثل االتحاد األوروبي 

لدى فلسطين سفن كون فون 

بورغسدورف، يعرب عن التضامن 

األوروبي مع الفلسطينيين، 

وهو يقدم واجب العزاء لعائلة 

الفلسطيني سامح أقطش، والذي 

استشهد خالل أعمال عنف نفذها 

مستوطنون، ومما قاله إن عنف 

المستوطنين يجب أن يتوقف 

في كل المناطق، من حق السكان 

والعائالت واألطفال أن يعيشوا 

بأمان، كما طالب بمحاسبة 

كل من ارتكبوا تلك الجرائم، وأن 

يقدموا للعدالة ويأخذ جناة عقوبة 

ما اقترفوه، مشددا على رفض 

االتحاد األوروبي لتلك األعمال.

ال تصريحات األوروبيين وال 

انتقادات األميركيين كان لها أي 

رد فعل مؤثر من جانب الحكومة 

اإلسرائيلية، إذ يدرك الجميع أن 

هذه الجرائم تتم بمباركة هذه 

الحكومة وتشجيع منها، والدعوة 

الرتكاب الجرائم خرجت من وزير 

المالية فيها عندما طالب بـ»محو« 

بلدة حوارة، وهو يرقى إلى 

التحريض على ارتكاب جريمة 

حرب.

المطلوب إحالة هذا الصراع 

برمته إلى مجلس األمن لتنفيذ 

القرارات الصادرة حوله، وبغير 

ذلك فإن الجرائم اإلسرائيلية 

سوف تتواصل تمهيدًا النفجار 

كبير آخر.

جريمة حرب

انهـيــار نظــريـــة الـــردع اإلســرائيليــة

حازم عياد
كاتب عربي

تحوالت 
إيجابية

كعادتها في ضرب المواعيد مع األحداث، 

احتضنت بغداد حدثا مهمًا، حين اجتمع 

فيها االتحاد البرلماني العربي بدورته 

الرابعة والثالثين.

قيمة هذا المؤتمر وغيره، تأتي من أن 

العراق، أصبح اليوم محورًا جاذبا تقصده 

الدول، وتتسابق إليه العواصم، بعد أن 

كان سابقًا مصدر قلق وخوف، ال يتناوله 

اإلعالم إال في السيئ من األخبار.

األهم هنا، هو االنفتاح العربي على 

العراق، بعد جفاء وتردد وابتعاد استمر 

سنوات، بسبب الموقف العربي من 

التغيير الذي حصل في العراق.

وهذا األمر يؤشر، بطبيعة الحال، إلى 

قدرة العراقيين وحكومتهم اليوم على 

قيادة التحوالت، وممارسة سياسة 

محترفة، تنأى بالعراق عن أن يكون 

محطًة لتصفية الصراعات وتصادم 

اإلرادات.

فمنذ أن شكل رئيس الوزراء السيد 

محمد شياع السوداني حكومته، لمسنا 

التغيير اإليجابي، الذي اتخذ الحياد 

السياسي داخليًا وخارجيًا منهجًا ألداء 

الحكومة. فعلى المستوى الداخلي، 

انهمكت الحكومة في تطبيق برنامجها 

الحكومي الذي استند إلى منهاجها 

الوزاري، وتركت الصراعات السياسية، 

واإلشكاالت والخالفات التي كانت تغرق 

فيها الحكومات السابقة، لتمارس دورها 

التنفيذي من دون أن تتلكأ أو تنشغل عن 

مهامها. 

وعلى الصعيد الخارجي، كان 

قرار السوداني هو انتهاج ما سماه 

)الدبلوماسية المنتجة( التي تستثمر 

في العالقات من أجل الربح السياسي 

واالقتصادي، بداًل من الدبلوماسية التي 

تكتفي بالبروتوكول وال تتعداه. لهذا 

رأينا اهتمامًا عربيًا ودوليًا بإعادة تفعيل 

التعاون السياسي واالقتصادي مع العراق.

وكان من ثمار هذا التعاون عقد اتفاقيات 

مع العديد من الدول العربية واألجنبية.

لهذا، يحق لنا اليوم التفاؤل في أن يستمر 

العراق بالتحوالت اإليجابية التي ستثمر 

ا فاته من تنمية. الحقًا، لتعويضه عمَّ

عبد الخالق حسن

كاتب عراقي

من قريب

الصباح العراقية

المشهد اللبناني بين الفوضى والواقعية

جوني منير
كاتب لبناني

هل وصلنا إلى 
اللحظة التي اقتنع 

فيها الجميع بوجوب 
إعادة رسم المعادلة 

الجديدة التي 
ستظلل المستقبل؟
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أيوب الكعبي يظهر للمرة األولى
شهدت مواجهة األمس الظهور األول للمغربي أيوب الكعبي، وشارك الالعب في 

80، وقد انضم الالعب للزعيم قبل أيام بعد أن أعلن السد تعاقده مع  الدقيقة 

المغربي قادما من هاتاي سبور التركي إلى غاية نهاية الموسم الكروي الحالي. 

وكان الكعبي قد خاض في وقت سابق تجربة احترافية في الدوري الصيني 

مع هيبي، ليخوض واحدة أخرى وهذه المرة بتركيا قبل أن ينسحب فريقه 

أن  يذكر  المدينة.  ضرب  الذي  المدمر  الزلزال  جراء  الدوري  من  سبور  هاتاي 

األندية  لهذه  وسجل  الرياضي  والوداد  بركان  ونهضة  الراك  مع  تألق  الكعبي 

أهدافا عديدة، كما حمل قميص »األسود« في العديد من المرات.

أمام فيتنام بكأس آسيا اليوم

عنابي الشباب يبحث عن التعويض

المنتخب  يسعى  قنا-  طشقند- 

الفوز  إلى  القدم  لكرة  للشباب  القطري 

الفيتنامي  المنتخب  يواجه  عندما 

اليوم السبت على استاد االستقالل في 

الجولة  في  األوزبكية،  »فيرغانا«  مدنية 

المجموعة  منافسات  من  الثانية 

الثانية من كأس آسيا تحت 20 عاما.

بطل  القطري،  المنتخب  وكان 

مستهل  في  خسر  قد   ،2014 نسخة 

في  رد،  دون  بهدف  إيران  أمام  المشوار 

بشكل  الفيتنامي  المنتخب  بدأ  حين 

األسترالي  المنتخب  متجاوزا  مثالي 

المنتخبان  ليتصدر  ذاتها،  بالنتيجة 

نقاط   3 برصيد  المجموعة  الفائزان 

لكل منهما.

مهما  مطلبا  الثالث  النقاط  وستكون 

استعادة  أجل  من  القطري  للمنتخب 

التأهل  على  المنافسة  حظوظ  كامل 

المجموعة،  عن  النهائي  ربع  الدور  إلى 

أمال  المشوار،  بمواصلة  التفكير  قبل 

المؤهلة  األربعة  المقاعد  أحد  بحجز 

للشباب،  العالم  كأس  نهائيات  إلى 

التي ستقام في إندونيسيا خالل الفترة 

ما بين 20 مايو و11 يونيو المقبلين.

األسترالي  المنتخبان  ويضرب 

ضمن  أيضا  السبت  موعدا  واإليراني 

المجموعة الثانية ذاتها، حيث ستكون 

المنتخب  أمام  سانحة  الفرصة 

اإليراني لحجز بطاقة التأهل إلى الدور 

سيسعى  فيما  الفوز،  حال  في  الموالي 

على  للحافظ  األسترالي  المنتخب 

حظوظه في المنافسة.

أباديا  إيناكي  اإلسباني  وشدد 

القطري،  المنتخب  غونزاليس، مدرب 

على ضرورة الظهور بمستوى أفضل من 

المباراة  في  المنتخب  قدمه  الذي  ذاك 

الحفاظ عل  إيران، من أجل  أمام  األولى 

حظوظ المنافسة في التأهل إلى الدور 

الموالي.

الصحفي  المؤتمر  في  المدرب  وقال 

صعبة  مواجهة  خضنا  المباراة:  قبل 

ذلك  رغم  لكن  المشوار،  مستهل  في 

الفرص للتسجيل  سنحت لنا بعض 

األمثل،  بالشكل  نستثمرها  أن  دون 

المباراة  في  تحسينه  علينا  ما  نعرف 

الثانية أمام المنتخب الفيتنامي.

أن  يجب  التي  الجوانب  أحد  وأضاف: 

نقوم بتحسينها هي االستحواذ، حيث 

لفترة  الكرة  على  نسيطر  أن  يجب 

المباراة  في  جدا  مهم  أمر  وهذا  أطول، 

الثانية، كما يجب أال نسمح للمنافس 

إلى  الدفاع  من  السريع  بالتحول 

المباراة  أخطاء  في  نقع  ال  كي  الهجوم، 

السابقة أمام إيران.

في ختام الجولة الـ»16« من الدوري 

السد يتخطى السيلية برباعية
على  وكبيرا  ثمينا  فوزا  السد  حقق 

في   0 /4 بنتيجة  السيلية  فريق 

نجوم  دوري  من  الـ16  الجولة  ختام 

تقدم   …2023   /2022 موسم   QNB
10 وأضاف  اكرم عفيف في الدقيقة 

غليرمي توريس الثاني في الدقيقة 

ثالث  بونجاح  بغداد  وسجل   ..25
الرابع  و   ،31 الدقيقة  في  االهداف 

 76 الدقيقة  في  سيار  احمد  من 

الى  رصيده  السد  يرفع  بالنتيجة 

في  السيلية  يبقى  بينما  نقطة   28
المركز األخير برصيد 9 نقاط.

كافية  كانت  فقط  دقائق  خمس 

للفريقين..  نبض  جس  تكون  ان 

أولى  عفيف  اكرم  بعدها  ليطلق 

مرمى  نحو  القوية  التسديدات 

امين  كلود  الحارس  ان  إال  السيلية 

كان في الموعد وأبعدها من مرماه.

كانت  السداوية  الرغبة  ان  إال 

في  عفيف  اكرم  لينجح  حاضرة 

اول  هدف  تسجيل  من   10 الدقيقة 

سانتي  مرر  أن  بعد  السد  لفريق 

مباشرًة  لعبها  جميلة  كرة  كارزوال 

امين  كلود  مرمي  في  عفيف  اكرم 

هدف اول للزعيم.

وواصل الزعيم سيطرته علي اللقاء 

المتمثلة  الخطورة  الكرة مع  وتناقل 

في بغداد بونجاح واكرم عفيف.

غليرمي  اضاف   25 الدقيقة  وفي 

من  الزعيم  أهداف  ثاني  توريس 

منطقة  خارج  من  قوية  تسديدة 

الحارس  ابعاده  في  فشل  الجزاء 

اهداف  ثاني  عن  لتعلن  امين  كلود 

المباراة.

محاولة  هناك  كانت  المقابل  وفي 

لكن  خافي  اسماعيل  المغربي  من 

عن  بعيدا  مرت  الالعب  تسديدة 

وبعدها  برشم..  مشعل  مرمى 

من  ثانية  محاولة  هناك  كانت 

محمدي  مهرداد  طريق  عن  السيلية 

من  كان  واالبعاد  التدخل  لكن 

دفاعات نادي السد.

بغداد  استطاع   31 الدقيقة  وفي 

ثالث  هدف  إضافة  من  بونجاح 

لفريقه بعد هجمة سريعة ومنظمة 

بعد  اسد  علي  من  بتمريرة  انتهت 

ليجدها  عفيف  اكرم  من  عكسية 

ويسجل  بونجاح  بغداد  الهداف 

ثالث االهداف للزعيم السداوي.

عفيف  اكرم  كاد   42 الدقيقة  وفي 

والرابع  له  الثاني  الهدف  يضيف  ان 

الى  تحولت  الكرة  ان  اال  لفريقه 

ركنية.

كان  الثاني  الشوط  انطالق  ومع 

بالهجوم سعًيا  المبادر  السيلية هو 

بداية  مع  الفارق  تقليص  منهم 

جاء  الرد  ان  اال  الثاني…  الشوط 

كازورال  سانتي  عبر  وقويا  سريًعا 

في  العارضة  من  عادت  لعبها  الذي 

الدقيقة 54.

السيلية  عمل  السد  محاولة  بعد 

هدف  وخطف  اآلمال  إحياء  على 

ان  اال  المزيد،  في  التفكير  وبعدها 

كرات السيلية لم تشكل الخطورة 

الكبيرة على مرمي مشعل برشم.

وأضاف احمد بدر سيار الهدف الرابع 

وصلت  التي  الكرة  من  مستفيًدا 

الحارس من  ان تصدى  لالعب بعد 

تسديدة مصعب خضر في الدقيقة 

االيقاع  بذات  اللعب  76… ويتواصل 
بعد ان كاد البديل ايوب الكعبي من 

اضافة الهدف الخامس اال ان حارس 

ليطلق  بصعوبة..  ابعدها  مرمى 

المباراة  نهاية  المباراة  حكم  بعدها 

برباعية  السيلية  على  السد  بفوز 

نظيفة.

عوض الكباشي كتب

تشكيلتا الفريقين
السد:

توريس،  جايرمي  سلمان،  طارق  جونج،  ريونج  برشم،  مشعل 

علي  الكعبي،  أيوب  عفيف،  أكرم  علي،  هاشم  كارزوال،  سانتي 

الليثي،  بهاء  خضر،  مصعب  بوعالم  خوخي  سيار،  أحمد  أسد، 

بغداد بونجاح، أحمد السعيد.

السيلية:

مجدي  محمد،  مصطفى  المنهالي،  أحمد  امين،  كلود 

سباعي"،  "أحمد  خافي  اسماعيل  عبدالله،  صديق 

»سعد  جاسمي،  علي  محمود«  عبدالله  فيتور،  سيرجيو 

كارلوس،  سيرجيو  ديامي،  محمد  فايز،  رامي  الصوان« 

مهرداد محمدي.

تفوق على المرخية برباعية 

الوكرة يستعيد ذاكرة االنتصارات
انتصاراته،  ذاكرة  الوكرة  استعاد 

على  أمس،  حققه  الذي  الفوز  بعد 

المرخية، بنتيجة 4/ 0، خالل المباراة 

بن  ثاني  ستاد  على  أقيمت  التي 

جاسم بنادي الغرافة، ضمن األسبوع 

.QNB الـ16 من دوري نجوم

وسجل رباعية الوكرة كل من محمد 

بن يطو هدفين في الدقيقتين )2،70( 

 ،14 الدقيقة  في  الشحاتة  وحازم 

ويوسف عبدالرزاق في الدقيقة 1+90.

إلى  رصيده  الفوز  بهذا  الوكرة  ورفع 

الرابع،  المركز  في  وضعته  نقطة   23
 15 المرخية عند  بينما تجمد رصيد 

نقطة في المركز الثامن.

وكان الوكرة لم يحقق أي فوز خالل 6 

موسم  بداية  بعد  األخيرة،  مواجهات 

كانت جيدة للفريق.

واضحة  بأفضلية  المبارة  الوكرة  بدأ 

الكرة  على  واالستحواذ  بالسيطرة 

وبناء الهجمات عن طريق األطراف ومن 

محمد  العبيه  قدرات  مستغال  العمق 

وجاسينتو  شحاتة  وحازم  يطو  بن 

مرمى  هددوا  الذين  منير،  وخالد  داال 

الشوط  من  دقيقة  أول  منذ  المرخية 

التقدم  هدف  الوكرة  وسجل  األول. 

الجزائري  مهاجمه  عبر   2 الدقيقة  في 

من  القاها  كرة  بعد  يطو،  بن  محمد 

عمر علي.

أسلوبه  فرض  في  الوكرة  وواصل 

عدة  وشن  القصيرة  بالتمريرات 

والعمق،  األطراف  طريق  عن  هجمات 

المرخية  أداء  انحصر  المقابل  في 

االرتكاز  ومنطقة  الملعب  وسط  في 

للمحاوالت  للتصدي  الدفاعية 

على  اعتمد  حيث  للوكرة،  الهجومية 

االنطالقات السريعة إلدريس فتوحي 

عكس  كثيرة  كرات  تصله  لم  الذي 

المباريات األخيرة.

في  له  الثاني  الهدف  الوكرة  وسجل 

بواسطة   14 الدقيقة  خالل  المباراة 

يتحمله  خطأ  بعد  شحاتة،  حازم 

شريف،  لؤي  المرخية  مرمى  حارس 

عمر  كرة  إبعاد  من  يتمكن  لم  الذي 

على  فرض  الوكرة  تفوق  علي.. 

مبكر  تغيير  إجراء  مبارك  عبدالله 

علي  بإدخال  وذلك   ،27 الدقيقة  في 

المهندي مكان عبدالغني لعالم إلعطاء 

إضافة قوية لخط هجوم الفريق.

خالل  الفريقين  محاوالت  وتواصلت 

تحسنا  شهدت  التي  األخيرة  الدقائق 

أن  حاول  الذي  المرخية،  أداء  في 

يسجل هدف التقليص.

وانتهى الشوط بتقدم الوكرة بهدفين 

األول  الشوط  إحصائيات  نظيفين. 

مستوى  على  الوكرة  تفوق  تظهر 

االستحواذ بالكرة بنسبة 53 % مقابل 

أكثر  كانت  ان  بعد  للمرخية،   %  47
خالل بداية اللقاء.

 4 منها  كرات   8 الوكرة  وسدد 

 5 مقابل  المرمى،  على  تسديدات 

على  منها  كرة  للمرخية  تسديدات 

 3 على  الوكرة  وتحصل  المرمى. 

للمرخية  ركنيات   5 مقابل  ركنيات 

من  للتسجيل  يستغلها  لم  الذي 

خاللها أهدافًا.

في  أفضل  بشكل  المرخية  ودخل 

تسجيل  محاواًل  الثاني  الشوط 

الكرات  التقليص، معتمدا على  هدف 

الرؤوس،  ناخية  الموجهة  العالية 

أن  التي كاد في إحداها خالد رضوان 

وفي   .55 الدقيقة  في  هدف  يسجل 

المرخية  يحاول  كان  الذي  الوقت 

تسجيل هدف التقليص، عاد محمد 

في  الثاني  هدفه  ليسجل  يطو  بن 

بالدقيقة  لفريقه  والثالث  المباراة 

منطقة  داخل  فردي  مجهود  بعد   69
تتجه  المباراة  كانت  وبينما  الجزاء. 

سجل  نظيفة،  بثالثية  الوكرة  لفوز 

عبدالرزاق  يوسف  البديل  الالعب 

الدقيقة  في  لفريقه  الرابع  الهدف 

الوكرة  بفوز  اللقاء  لينتهي   ،1+90
بنتيجة 4/ 0.

{ الوكرة والمرخية

وحيد بوسيوف كتب

محمد بن يطو:

كانت آخر فرصة لنا!
عن  الوكرة  العب  يطو،  بن  محمد  أعرب 

سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، أمس 

على المرخية.

بعد  له  تصريحاته  في  يطو  بن  وقال 

المباراة: الحمد لله حققنا فوزا مهما، كنا 

للفريق  فرصة  آخر  وكانت  له،  بحاجة 

للمنافسة على المربع.

بعد  النقاط  من  الكثير  أضعنا  وأضاف: 

العالم،  كأس  عقب  الدوري  استئناف 

فرصا  ونضيع  متماسكا،  يكن  لم  الفريق 

أهدافا،  ونستقبل  المرمى،  أمام  كثيرة 

والحمد لله عدنا أمس، وسجلنا هدفين 

المباراة،  عمر  من  األولى  الدقائق  في 

وتابع: باإلضافة  لنا روحا كبيرة.  أعطيا 

للفوز والنقاط الثالث التي حققناها، األهم 

هو عودة الروح من جديد للفريق.

محمد الحسن:

خسرنا بسبب غياب التركيز
أن  المرخية،  العب  الحسن  محمد  أكد 

الفريق دخل المباراة بدون تركيز، وهذا ما 

جعلهم يتلقون هدفين في أول ربع ساعة. 

وقال في تصريحات عقب المباراة: حاولنا 

في بداية الشوط أن ندرك الوضع، سجلنا 

لماذا  أعرف  ال  وبعدها  إلغاؤه،  وتم  هدفا 

في  الفوز  حققنا  وأضاف:  استسلمنا. 

المباراة الماضية وقلة التركيز صعبة.
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إعالن برنامج بطولة غرب آسيا للطائرة

»علي غانم« يشارك 
في العمومية العربية

االتحادين  رئيس  الكواري  غانم  بن  علي  يشارك 

اجتماعات  في  الطائرة،  للكرة  آسيا  وغرب  القطري 

لالتحاد  التنفيذي  والمكتب  العمومية،  الجمعية 

القاهرة،  في  تقام  والتي  الطائرة،  للكرة  العربي 

العام  السر  أمين  كانو  أحمد  يوسف  فيها  ويشارك 

العربي،  باالتحاد  االحتكام  لجنة  ورئيس  باالتحاد، 

ومحمد سالم الكواري واألمين العام التحاد غرب آسيا.

الطائرة  للكرة  اتحاد غرب آسيا  من جهة ثانية أصدر 

الرجال،  ألندية  آسيا  غرب  لبطولة  الرسمي  الجدول 

خالل  الرياضة  قصر  صالة  في  مبارياتها  تقام  والتي 

 )18-7( من  الفترة 

)مارس( الحالي، ويمثلنا 

من  كل  البطولة  في 

الشرطة والريان بجانب 

وشباب  الوحدات 

إلى  األردن  من  الحسين 

الكويت  أندية  جانب 

الميناء  الكويتي، 

ُعمان  اليمني،  عدن 

كليب  دار  الُعماني، 

الجنوب  غاز  البحريني، 

إلياس  والنبي  العراقي، 

الفلسطيني.

الجدول،  وبحسب 

يلتقي في المباراة األولى 

النبي  مع  كليب  دار 

 9 الخميس  يوم  ظهر  من   ،12 الساعة  عند  إلياس 

من:  كل  ذاته  اليوم  في  يلعب  فيما  الحالي،  )مارس( 

2 ظهرا، فيما يستهل  الشرطة مع ُعمان عند الساعة 

عند  الجنوب  غاز  بلقاء  مشواره  الحسين  شباب 

الساعة 4 مساء، ويقام حفل افتتاح البطولة الرسمي 

والذي سيحفل بالعديد من  الخامسة،  عند الساعة 

الحاضرة،  للجماهير  والمفاجآت  المميزة  الفقرات 

وتنتهي مباريات اليوم األول بلقاء الوحدات وميناء عدن 

اليمني عند الساعة 7 مساء.

)مارس(   10 الجمعة  يوم  البطولة  مباريات  وتتواصل 

شباب  فيها  ويلتقي  مباريات،   4 بإقامة  الحالي 

ظهرا،   11 الساعة  عند  إلياس  النبي  مع  الحسين 

عصرا،   3 الساعة  عند  عدن  الميناء  مع  والكويت 

5 مساء، وتختتم  الشرطة مع الوحدات عند الساعة 

مباريات اليوم الثاني بلقاء الريان مع دار كليب.

بمشاركة »83« العبا والعبة

انطالقة قوية للبطولة العربية للجودو

في  للجودو،  العربية  البطولة  أمس  افتتحت 

التي  للسيدات  والـ14  للرجال  الـ21  نسختها 

حمد  بن  علي  صالة  على  الدوحة  تستضيفها 

العطية بالسد على مدى يومين وتختتم اليوم 

بمشاركة قرابة 83 العبا والعبة من 13 دولة.

سعادة  البطولة  من  االمس  منافسات  وشهدت 

القطري  خالد بن حمد العطية رئيس االتحاد 

االتحاد  رئيس  والكاراتيه  والجودو  للتايكواندو 

السر  أمين  المريخي  وعيد  للجودو،  العربي 

االتحاد،  واعضاء  القطري  لالتحاد  العام 

االتحادات  من  العديد  رؤساء  إلى  باالضافة 

العربية للعبة.

قوية  للبطولة  األول  اليوم  منافسات  وجاءت 

الرجال  فئتي  في  األوزان  مخلف  في  ومثيرة 

والسيدات، ففي وزن تحت 73 كلغ للرجال توج 

الجزائري هود زرداني بالميدالية الذهبية، وفاز 

محمد  حسين  الكسندر  ادن  دجيبوتي  العب 

رمزان  البحريني  ونال  الفضية،  بالميدالية 

مروان  والمصري  البرونزية،  كودزهاكوف 

الطناحي البرونزية.

المغربي عبد  أحرز  كلغ،   66 تحت  وزن  في  أما 

جورام  واالماراتي  الذهبية  بوسحية  الرحمان 

الحداد  جو  واللبناني  الفضية،  دزافاشفيلي 

البرونزية ورشيد شراد البرونزية أيضا.

عادل  المصري  حقق  كلغ   60 تحت  وزن  وفي 

يعقوبي  بالل  الجزائري  وفاز  الذهبية  حمادة 

العراقي  من  كل  البرونزية  ونال  بالفضية 

محمد السلطاني والسوري سليمان الرفاعي.

 48 تحت  وزن  وفي  السيدات  فئة  في  أما 

بالذهبية  سالم  نورا  المصرية  توجت  كلغ 

والمغربية  الفضية  قدور  هوارية  والجزائرية 

عزيزة شاكر البرونزية.

فايزة  الجزائرية  فازت  كلغ   52 تحت  فئة  وفي 

العبة  ونالت  الذهبية  بالميدالية  عيساحين 

منتخبنا الوطني صالحة البادي الفضية.

وأخيرا وفي وزن تحت 57 كلغ توجت المغربية 

وفازت  الذهبية  بالميدالية  اراوي  سمية 

الجزائرية زينة بوعكاش بالميدالية الفضية.

تجريبي  حدث  بمثابة  العربية  البطولة  وتعد 

التي   )2023 )الدوحة  للجودو  العالم  لبطولة 

مايو   14 إلى   7 الفترة من  ستقام في قطر خالل 

الجوانب  على  الوقوف  أجل  من  وذلك  المقبل، 

العالمي  الحدث  استضافة  قبل  التنظيمية 

الكبير.

رئيس  العطية  حمد  بن  خالد  سعادة  وألقى 

افتتاح  في  كلمة  للجودو  العربي  االتحاد 

والـ  للرجال  الـ21  للمنتخبات  العربية  البطولة 

14 للسيدات بالدوحة.
الرياضية  الحركة  »تشهد  العطية:  وقال 

األخيرة  اآلونة  في  كبيرا  تطورا  قطر  بدولة 

القيادة  قبل  من  الالمحدود  الدعم  بفضل  وذلك 

المتواصل  الدعم  وكذلك  قطر  لدولة  الرشيدة 

سعادة  برئاسة  القطرية  األولمبية  اللجنة  من 

الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني«.. مشيرا إلى 

منطلق  من  تأتي  البطولة  هذه  استضافة  أن 

شعوب  بين  الرياضة  تطوير  على  الحرص 

تعد  الرياضة  بأن  وإيمانا  العربية  الدول 

وسيلة هامة من وسائل التقارب بين الشعوب 

وتجسيد وحدتها وتضامنها

إقامة  أن  للجودو  العربي  االتحاد  رئيس  ولفت 

للجودو  العالم  وبطولة  العربية  البطولة 

على  تأكيد  هو  قطر  دولة  أرض  على   2023
المختلفة ودعم األنشطة  اهتمامنا بالرياضات 

الرياضية.

تستضيفها  التي  للجودو  العالم  بطولة  وعن 

الدوحة في شهر مايو المقبل أكد العطية على 

على  تجري  لها  واالستعدادات  التحضيرات  أن 

قدم وساق وأن كل األمور والترتيبات التنظيمية 

والسادة  »ويسرني  وقال:  الحين.  من  مكتملة 

أعضاء مجلس إدارة االتحاد القطري للتايكواندو 

االشقاء  بجميع  الترحيب  والكاراتيه  والجودو 

مع  للجودو  العربية  البطولة  في  المشاركين 

بإقامة  المشاركة  للفرق  تمنياتي  خالص 

سعيدة في بلدهم الثاني دولة قطر«.

وشدد العطية على قوة المنافسات التي شهدها 

لكافة  التوفيق  متمنيا  البطولة  من  األول  اليوم 

الالعبين والالعبات المشاركين فيها.

{ من مراسم التتويج{ سعادة خالد بن حمد العطية رئيس االتحاد العربي للجودو

كتب           وحيد بوسيوف

كتب           عوض الكباشي

ينظم بالشراكة بين االتحادين اآلسيوي والقطري وسبيتار اليومتعادال بهدف لمثله أمس

انطالق المؤتمر الطبي لالتحاد اآلسيويالغرافة واألهلي.. حبايب

فرض األهلي التعادل على الغرافة بهدف لمثله خالل المباراة 

التي جمعتهما أمس على استاد ثاني بن جاسم بالغرافة، 

نجوم  دوري  من  عشر  السادس  األسبوع  مواجهات  ضمن 

.QNB
وتعادل  د30،  تاهرات  مهدي  سجله  بهدف  تقدم  الغرافة 

بنقطة  منهما  كل  ليكتفي  د66  اومارو  عبدالرشيد  لألهلي 

الوقت  في  نقطة   23 إلى  رصيده  الغرافة  رفع  حيث  واحدة، 

ترتيب  جدول  في  نقطة   21 إلى  رصيده  األهلي  رفع  الذي 

البطولة.

الغرافة  فرض  حيث  اللقاء،  شوطي  تقاسما  الفريقان 

األول ونجح في تحويل تلك األفضلية  أفضليته في الشوط 

إلى تقدم في النتيجة بهدف نظيف، وجاء الهدف بعد عمل 

جماعي مميز انتهت بتمريرة عرضية أرضية سيطر عليها 

يسار  على  بذكاء  الكرة  ووضع  جيد  بشكل  تاهرات  مهدي 

حارس األهلي د30، ومنح الفهود األفضلية في النتيجة، ولم 

انتهى  حيث  األول  الشوط  في  لألهلي  فعلى  ردة  هناك  تكن 

لصالح الغرافة بهدف دون رد.

الشوط الثاني كان لألهلي، حيث نجح في العودة للنتيجة 

التعادل  بهدف  انتهت  كبيرة  خطورة  تشكيل  من  وتمكن 

اومارو الذي استفادة من كرة مرتدة  عن طريق عبدالرشيد 

يحاول  كان  وقت  في  األهلي  وسط  خط  عناصر  قطعها 

الهجمة  لكن  أكبر  بصورة  اللقاء  على  السيطرة  الغرافة 

اومارو  إلى رشيد  التمرير  األهلي وسرعة  السريعة لعناصر 

الذي دخل بشجاعة إلى منطقة الغرافة من الجانب األيسر 

وسدد كرة قوية للغاية سكنت شباك الغرافة د66.

األهلي كاد أن يضيف هدفا ثانيا بعد التعادل عندما أخطأ 

حالة  في  يانسن  عمر  فأصبح  الكرة  إبعاد  في  الغرافة  دفاع 

انفراد كامل من منتصف ملعب الغرافة مع حارس المرمى 

لكن مهاجم األهلي تعامل بغرابة مع االنفراد وسدد بصورة 

سيئة إلى جوار المرمى وأهدر فرصة الفوز.

أجل  من  وضغط  التقدم  في  العودة  بعدها  حاول  الغرافة 

لعبا  وسطه  وخط  األهلي  دفاع  لكن  ثان  هدف  تسجيل 

من  الرغم  على  النتيجة  تغيير  دون  حالت  جيدة  بصورة 

منها  يستفد  لم  لكن  إضافيا  وقتا  دقائق   8 الحكم  احتساب 

هني  سفيان  األهلي  العب  إقصاء  من  الرغم  على  منهما،  أي 

بالبطاقة الحمراء بعد التأكد من تدخله المباشر على قدم 

لكن  عددي  بنقص  فريقه  ولعب  الغرافة،  العب  عالء  أحمد 

الغرافة لم ينجح في استغالل النقص في الدقائق األخيرة 

المباراة بالتعادل ليكتفي كل منهما بنقطة واحدة  وانتهت 

فقط من هذه الجولة.

بطاقة حمراء ضد »هني«

وتلقى سفيان هني العب األهلي بطاقة حمراء مباشرة أمس 

بسبب التدخل المباشر على قدم العب الغرافة أحمد عالء، 

المساعد  الفيديو  لتقنية  الشريف  محمد  الحكم  لجأ  وقد 

VAR، للتأكد من الخطأ.

لالتحاد  السابع  الطبي  المؤتمر  فعاليات  اليوم  تنطلق 

بالشراكة  الدوحة  في  يقام  الذي  القدم،  لكرة  اآلسيوي 

سبيتار  ومستشفى  والقطري  اآلسيوي  االتحادين  بين 

لجراحة العظام والطب الرياضي، ويستمر حتى االثنين 

السادس من شهر مارس الجاري، ويحظى بتواجد أكثر 

من 600 مشارك.

مركز  أول  يعد  الذي  سبيتار،  مستشفى  ويستضيف 

الدولي  التابعة لالتحاد  الطبي  التميز  من شبكة مراكز 

يتضمن  الذي  المؤتمر  القدم،  لكرة  اآلسيوي  واالتحاد 

محاضرات وندوات وعروض ملصقات وورش عمل طبية، 

الرياضي وكيف  الطب  أهم قضايا  الضوء على  ويسلط 

تطورت اللعبة من حيث التنوع والشمول.

120 خبيرا عالميا مرموقا  يحاضر في المؤتمر أكثر من 

حيث  الرياضة،  وعلوم  الرياضي  الطب  مجال  في 

والتطورات  والقضايا  التحديات  أحدث  سيناقشون 

الموضوعات  تشمل  فيما  والطب،  الرياضة  علوم  في 

الرئيسية التي سيتم عرضها في المؤتمر: إعادة التأهيل 

بين  واألهلية  بالرياضة،  المرتبطة  االرتجاجات  بعد 

والسكتة  الغذائية،  والمكمالت  والتغذية  الجنسين، 

القلبية المفاجئة، وتصوير اإلصابة، والتحرش، وإساءة 

معاملة العبات كرة القدم، وصحة األسنان.

الخميس  عقدت  الرئيسي،  المؤتمر  انطالق  وقبيل 

تفاعلية  وجلسات  عمل  ورش  الجمعة،  وأمس 

بمشاركة قياسية من مختلف الدول، تناولت مواضيع 

والعظام  للعضالت  الموجهة  الحقن  أبرزها:  مختلفة 

القدم،  لكرة  الطوارئ  وطب  الصوتية،  فوق  بالموجات 

وأخصائيو العالج الطبيعي الرياضي، وإجراءات مكافحة 

المنشطات.

المعلومات  المشاركين من تبادل  العمل  ومكنت ورشة 

العضلي  للجهاز  الصوتية  فوق  الموجات  تشريح  حول 

رعاية  لتحسين  العملية  الخبرة  وجمع  الهيكلي، 

بشأن  التوجيهية  والمبادئ  والمرضى،  الرياضيين 

تدابير مكافحة العدوى، كما شملت الورش محاضرات 

نقاش،  وحلقات  عملية  وجلسات  توضيحية،  وعروضا 

المحاضرات  قاعة  في  الفعاليات  هذه  أقيمت  حيث 

التابع  الرياضية  الجراحة  تدريب  ومركز  بسبيتار 

قطر  ومختبر  أسباير،  وأكاديمية  للمستشفى، 

لمكافحة المنشطات.

وعلى غرار المؤتمر األخير في مدنية تشينغدو الصينية 

السابع  المؤتمر  سيتضمن  سوف   ،2019 عام  في 

سيتم  حيث  الطبية،  اآلسيوي  االتحاد  جوائز  تقديم 

تقديرا  الطبيعي  العالج  وأخصائيي  الفرق  أطباء  تكريم 

لمساهماتهم في تقدم كرة القدم.

القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  في  الطبي  المؤتمر  يعقد 

عام  في  األولى  النسخة  كانت  حيث  سنوات،  أربع  كل 

1995 في طوكيو باليابان، وتشهد كل نسخة منذ ذلك 
الحين استجابة متزايدة، مع تزايد عدد الحضور، فيما 

تحظى النسخة السابعة من المؤتمر بدعم من االتحاد 

الدولي لكرة القدم واالتحادات القارية والحركة األولمبية، 

والهيئات الرياضية والطبية الدولية.

 كتب            عادل النجار

اليوم.. ثالث جوالت بطولة قطر للسرعة
الجولة  منافسات  السبت  اليوم  تنطلق  قنا-  الدوحة- 

الثالثة من بطولة قطر الوطنية للسرعة في فئة السيارات 

السيارات  اتحاد  ينظمها  التي   ،2023 للموسم  إسبرينت 

لوسيل  حلبة  بنادي  الكارتنج  حلبة  في  النارية  والدراجات 

من  واسعة  بمشاركة  المسائية،  الفترة  في  الرياضي 

السائقين المحليين والمقيمين ومن خارج قطر.

إجراءات  بإنهاء  صباحا  التاسعة  الساعة  الفعاليات  وتبدأ 

تدقيق  إجراءات  وكذلك  المشاركين،  لجميع  التسجيل 

واإلرشادي  التحضيري  االجتماع  يعقبه  المنافسات،  مسار 

على  تدريب  ذلك  يلي  مساء،  السادسة  الساعة  للسائقين 

لفة المضمار، ثم فترة تدريب عامة الساعة السادسة و45 

دقيقة، على أن تقام المنافسات الرسمية اعتبارا من الساعة 

الواحدة ظهرا بانطالق السباق األول، يتبعه السباقان الثاني 

والثالث في الثانية ظهرا والثالثة عصرا، ثم تختتم البطولة 

الساعة الرابعة والنصف مساء بتتويج الفائزين.

فئات  ست  في  الجولة  هذه  منافسات  تقام  أن  المقرر  ومن 

مختلفة وهي: O1، O2، O3، P1، P2، P3، على أن يقوم كل 

يتم  ثم  ومن  فئة،  كل  في  محاوالت  ثالث  بإجراء  متسابق 

احتساب النتيجة األفضل.

السيارات  فئة  في  للسرعة  الوطنية  قطر  بطولة  وتحظى 

إسبرينت باهتمام بالغ من جانب المسؤولين داخل اتحاد 

عبداللطيف  بن  عبدالرحمن  السيد  برئاسة  السيارات 

آخر  بعد  موسما  الكبير  اإلقبال  ظل  في  سيما  ال  المناعي، 

المواسم  في  كبيرة  بصورة  زادت  التي  المشاركة  على 

المنافسات،  مستوى  ارتفاع  في  ساهم  ما  وهو  األخيرة، 

جوائز  تخصيص  بعد  سيما  ال  والقوة،  اإلثارة  حدة  وزيادة 

والجدية  الحماس  من  نوع  إلضفاء  للفائزين  مجزية  مالية 

على البطولة.
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يشهد ميدان التحدي بالشحانية اليوم 

انطالق المهرجان السنوي لسباق الهجن 

العربية األصيلة على سيف حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد المفدى )حفظه الله ورعاه(، والذي يقام 

في الفترة من 4 وحتى 16 مارس المقبل، 

بمشاركة واسعة من الهجن القطرية 

والخليجية، على أرضية ميداني الشحانية 

ولبصير، بواقع 431 شوطًا.

وينتظر الكثير من مالك الهجن وعشاق رياضة 

التراث في قطر انطالقة هذا المهرجان الختامي 

الكبير لموسم )-2022 2023( بعد مهرجاني 

المؤسس ومهرجان سمو األمير الوالد، 

ويحظى المهرجان هذا العام بجوائز عينية 

ونقدية قيمة بلغت 44 رمزا )16 ذهبيًا لهجن 

أصحاب السمو والسعادة الشيوخ( و)28 رمزًا 

فضيًا لهجن أبناء القبائل( أبرزهم السيف 

الفضي والسيف الذهبي، وكذلك جوائز 

عينية )سيارات نقدية( للفائزين بالمراكز 

األولى تتنافس عليها الهجن من خالل 372 

شوطًا لجميع الفئات العمرية في ميدان 

)الشيحانية( على مدار الـ 13 يوما من سن 

الحقايق وحتى سن الحيل والزمول، باإلضافة 

إلى ثالثة أشواط من سباق الهجن التراثي.

وسوف يكون بنك قطر الوطني )QNB( هو 

الراعي لشوط الزمول الرئيسي باليوم ما قبل 

اليوم الختامي )لألشواط العامة( وسيقدم 

1.500.000 ريال للفائز بالمركز األول باإلضافة 
للخنجر الفضي، ضمن منافسات الفترة 

المسائية ليوم األربعاء 15 مارس 2023 من 

المهرجان.

أما بالنسبة لشركة »شل قطر« ستكون 

الراعي لشوط الخنجر الفضي للزمول 

العمانيات )لألشواط عامة(، وستقدم الشركة 

جائزة مالية نقدية 1.000.000 مليون ريال 

للفائز بالمركز األول.

اما الراعي لشوط الخنجر الفضي للزمول 

 OOREDOO اإلنتاج )عام( ستكون شركة

بتقديمها جائزة نقدية 1000.000 ألف ريال.

وسط مشاركة قطرية وخليجية كبيرة

أغلى مهرجانات الهجن على خط االنطالق
عوض الكباشي كتب

عبدالله الكواري:

ننتظر نسخة 
استثنائية

أكد عبدالله بن محمد الكواري 

نائب رئيس اللجنة المنظمة 

لسباق الهجن ورئيس االتحاد 

العربي لرياضة الهجن، أن 

االستعداد جاٍر على قدم وساق 

للتجهيز ألغلى المهرجانات سيف 

حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى ابتداء من 4 مارس 2023، 

وكافة التجهيزات على أعلى 

مستوى فنيا وإداريا وتنظيميا 

كما هي عادة ميدان التحدي 

في الشحانية يكون جاهزا 

وفي الموعد النطالق أهم وأكبر 

مهرجان يخص رياضة اآلباء 

واألجداد بسهولة.

أضاف قائال: من المتوقع أن يشهد 

مهرجان سيف حضرة صاحب 

السمو أمير البالد المفدى للهجن 

العربية األصيلة، إقباال بأعداد 

كبيرة وغير مسبوقة، سواء من 

هجن أصحاب السمو والسعادة 

الشيوخ أو مالك الهجن من أبناء 

القبائل، ليس قطر وحدها، 

ولكن من كل الدول الخليجية 

والعربية الشقيقة.

وأشار عبدالله بن محمد 

الكواري قائال إن كل المؤشرات 

تؤكد أن النسخة التي نحن 

بصددها ستكون استثنائية 

بكل المقاييس إن شاء الله، 

السيما أن الهجن القطرية حققت 

إنجازات كبيرة هذا الموسم في 

المهرجانات الكبرى سواء داخليا 

أو خارجيا، وستسعى لمواصلة 

إنجازاتها بإذن الله.

الهجن  لسباق  المنظمة  اللجنة  حرصت 

التراثية  للهجن  سباقات  إقامة  على 

الكبرى  المهرجانات  فعاليات  ضمن 

الهجن  لسباق  السنوي  المهرجان  ومنها 

حضرة  سيف  على  األصيلة  العربية 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

 –  2022 لموسم  المفدى  البالد  أمير  ثاني 

للحفاظ  وذلك  ورعاه(،  الله  )حفظه   2023
إقباال  يشهد  ما  ودائمًا  التراث  رياضة  على 

هائاًل، وبناء عليه تم إضافة شوط )االتحاد 

بداًل  أشواط  أربعة  لتصبح  إليها  العربي( 

من ثالثة للفئات العمرية من 18 ـ 45 عامًا 

للراكب البشري.

كما يشهد المهرجان الختامي المقام على 

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  سيف 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 

إضافة أشواط لسن الحقايق وسن اللقايا 

أشواط   4 وهي  قطر  إنتاج  الجذاع  وسن 

ذرب  مختبر  فحول  إنتاج  بهجن  خاصة 

)DNA( لسن الحقايق، و4 أشواط خاصة 

 )DNA( ذرب  مختبر  فحول  إنتاج  بهجن 

بهجن  خاصة  أشواط  و4  اللقايا،  لسن 

لسن   )DNA( ذرب  مختبر  فحول  إنتاج 

الجذاع ضمن فعاليات المهرجان، على أن 

أبناء  »لهجن  فقط  العامة  لألشواط  تكون 

القبائل« بميدان الشحانية… هذا وسوف 

لألشواط  األولى  المراكز  جوائز  تكون 

عينيه )سيارات نقدية(، وجاءت الشروط 

الحقايق  بأشواط  للمشاركة  والتعليمات 

واللقايا والجذاع إنتاج قطر.

الهجن  لسباق  المنظمة  اللجنة  حددت 

في  المشاركة  للهجن  التقديرية  القيمة 

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  سيف 

البالد  أمير   - ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

 4( من  الفتره  خالل  يقام  والذي  المفدى، 

الحقايق  لسن   )2023 مارس   16 ــ  مارس 

واللقايا والجذاع بميدان الشيحانيه فقط 

أشواط  أو  الرئيسيه  الرموز  أشواط  سواء 

الجوائز  أشواط  أو  النقدية(  )السيارات 

النقدية.

القيمة  وُمحددة  ُمقيمة  األشواط  وهذه 

البائع  على  إجبارية  القيمة  وهذه  ُمسبقًا 

تتضمن  والتي  للمشتري  واختيارية 

بالـ  المشاركة  المطايا  أنواع  جميع 

اإلنتاج   – الُعمانيات   – )المهجنات 

ولمعرفة   )DNA قطر  إنتاج   – الشخصي 

القيم الُمحدده لكل مركز قبل التسجيل 

مراجعة  ُيمكنكم  بالمهرجان  واإلشتراك 

فترة  خالل  بالشيحانية  اللجنه  مكتب 

التسجيل المقررة الحقا.

وتحمل المهرجانات في ميدان الشحانية 

هذه  ولكن  واإلثارة،  القوة  طابع  دائما 

البالد  أمير  سمو  مهرجان  من  النسخة 

لزيادة  نظرا  ندية  أكثر  ستكون  المفدى 

الرموز  أشواط  في  خاصة  المالية  الجوائز 

الثنايا الخاصة بهجن  من الحقايق حتى 

العينية  الجائزة  فتكون  القبائل،  أبناء 

»الشلفة الفضية« والنقدية مليون ونصف 

للبكار، والخنجر والمليون ريال للقعدان.

تزيين الطرق باألعالم
لسباق  المنظمة  اللجنة  اللجنة  أنهت 

الستقبال  استعداداتها  كافة  الهجن 

كما  الكبير،  السنوي  المهرجان  ضيوف 

والطرق  التحدي  ميدان  أروقة  تزينت 

مجلس  دول  بأعالم  إليه  المؤدية 

ترتيب  وكذلك  الخليجي،  التعاون 

األمور  من  وغيرها  المضمار  أرضية 

الجميع  ليكون  بالمشاركين،  الخاصة 

وأقوى  المهرجانات  أغلى  مع  موعد  على 

التي تقام على سيف حضرة  التحديات 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

المهرجان  وهو  المفدى،  البالد  أمير  ثاني 

الفوز  شرف  لنيل  الجميع  يسعى  الذي 

التي  الغالية  ورموزه  أشواطه  من  بأي 

44 رمزًا ذهبيَا وفضيًا. تصل إلى 

في  المهرجانات  أن  فيه  الشك  ومما 

طابع  ماتحمل  دائما  الشحانية  ميدان 

النسخة  هذه  ولكن  واإلثارة،  القوة 

المفدى  البالد  أمير  سمو  مهرجان  من 

الجوائز  لزيادة  أكثر ندية نظرا  ستكون 

من  الرموز  أشواط  في  خاصة  المالية 

بهجن  الخاصة  الثنايا  حتى  الحقايق 

العينية  الجائزة  فتكون  القبائل،  أبناء 

مليون  والنقدية  الفضية«  »الشلفة 

ريال  والمليون  والخنجر  للبكار،  ونصف 

للقعدان.

تحديد القيمة التقديريةشوط االتحاد العربي التراثي
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الشيخ جوعان بن حمد حضر منافسات اليوم الثاني من بطولة لونجين

»ريزنبيك« يتوج بالجائزة الكبرى بالشقب

الفارسان  من  المكون  العالمي«  »ريزنبيك  فريق  حقق 

كرستيان كوكوك على الجواد »مومباي« وفيليب ويشابت 

األبطال  لدوري  الكبرى  الجائزة  لقب  »كوبي«  الجواد  على 

التي  ليج«  شامبيونز  »جلوبال  الحواجز  لقفز  العالمي 

العالمية  لونجين  جوالت  ألولى  الثاني  اليوم  في  أقيمت 

مباراتين  من  الجولة  وأقيمت  بالشقب،  الحواجز  لقفز 

األولى  المباراة  يورو،  ألف   360 قدرها  مالية  جوائز  على 

155 سم من جولة واحدة ضد الزمن، والمباراة  على ارتفاع 

الترتيب  حددت  التي  وهي   ، سم   160 ارتفاع  على  الثانية 

النهائي للفرق الستة عشر المشاركة في البطولة.

رئيس  ثاني  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ  سعادة  وحضر 

الشقب  إدارة  مجلس  رئيس  القطرية،  األولمبية  اللجنة 

الثاني أمس اليوم  منافسات 

بيراتيس«  »ستروبيز  فريق  الثاني  المركز  في  وحل 

الجوادين  على  ديلستر  سيمون  الفرسان  من  المكون 

الجوادين  على  مودولو  ومارلون  و»أميلوسينا«  »ديكستر« 

فريق  ثالثا  جاء  فيما  آدياموند«،  و»اليك  »إدرجار« 

ماركوس  الفرسان  من  المكون  يونايتد  فالكنسوارد 

على  واتيكار  وجون  جولد«  »ستار  الجواد  على  إينينج 

 32 األول  المركز  جوائز  أميركا«،وبلغت  »إكوين  الجواد 

يورو.. ألف   22 والثالث  يورو،  ألف   27 والثاني  يورو،  ألف 

الجائزة  بمباراة  )السبت(  اليوم  الكبرى  البطولة  وتختتم 

يورو  ألف   375 قدرها  مالية  جوائز  بقيمة  للفردي  الكبري 

سم   160 وهو  للبطولة  األعلى  اإلرتفاع  على  تقام  والتي 

في  الخيل  مستويات  وأقوى  النخب  الفرسان  بمشاركة 

في  الدوحة  جولة  بطل  تحدد  التي  المباراة  وهي  العالم 

الفردي بعد أن تحددت في الفرق، في حين تسبق مباراة 

الجائزة الكبرى ثالث مباريات إحداهما فئة خمسة نجوم 

ومباراتان فئة ثالثة نجوم.

$ الدوحة

وجدان المالكي
تدخل التصنيف الدولي

وجدان  القطرية  الفارسة  دخلت 

المالكي التصنيف الدولي المؤهل 

في  األولمبية،  األلعاب  دورة  إلى 

مسابقة الترويض الصادر حديثا 

للفروسية  الدولي  االتحاد  من 

لتصبح المالكي الفارسة القطرية 

والخليجية األولى التي تدخل في 

هذا التصنيف.

بهذا  وأعربت وجدان عن سعادتها 

الدولي  التصنيف  إلى  الدخول 

وخليجية  قطرية  فارسة  كأول 

المعتمد  التصنيف  هذا  تدخل 

من قبل االتحاد الدولي.

في  ستنتظم  أنها  وأكدت   

معسكر تدريبي في المانيا بداية 

استعدادا  المقبل  الشهر  من 

البطوالت  جميع  في  للمشاركة 

 3 فئة  الترويض  في  الدولية 

إلى  المؤهلة  نجوم   5 وفئة  نحوم 

المقبلة  األولمبية  األلعاب  دورة 

وانها تتدرب تحت   ، 2024  باريس 

جودي  االيرلندية  المدربة  إشراف 

»مانجو  جوادها  رفقة  رينولدز.. 

جاكارو« 

القطري  االتحاد  من  وبدعم 

األولمبية  واللجنة  للفروسية 

إلى  وجدان  تطمح  القطرية، 

الدولية  البطولة  في  المنافسة 

األلعاب  دورة  إلى  تؤهل  التي 

األولمبية 2024 في فرنسا

ومنذ  أنها  المالكي  وأوضحت 

فارسة  تصبح  بأن  تحلم  طفولتها 

حلمها  تحقق  ولقد  عالمية، 

ترويض  فارسة  أول  لتصبح 

تنافس  عربية  امرأة  وأول  قطرية 

من  الكبرى  الجائزة  مسابقة  في 

تاريخ  في  نجوم  الخمس  فئة 

الفروسية الدولية بعد مشاركتها 

المنافسات آخرها  العديد من  في 

.CHI  بطولة الشقب الدولية

المؤهل إلى أولمبياد باريس »2024«
بدر الدرويش رئيس اتحاد الفروسية:

الشقب وجهة مثالية للبطوالت الكبرى
الدرويش  بدر  أشاد 

القطري  االتحاد  رئيس 

للفروسية بالنجاح الذي 

جوالت  بطولة  تحققه 

لقفز  العالمية  لونجين 

الحواجز منذ انطالقتها، 

بالتنظيم  أشاد  كما 

من  للبطولة  المثالي 

الذي  الشقب  قبل 

للعام  يستضيفها 

العاشر على التوالي.

 وتقدم رئيس االتحاد 

للفروسية  القطري 

قطر  في  الفروسية  وعشاق  لمحبي  بالدعوة 

ميدان  في  اليوم  البطولة  ختام  لمتابعة 

أفضل  تضم  إنها  حيث  الشقب  في  لونجين 

الفرسان المصنفين في العالم.

استضافة  في  الشقب  نجاح  أن  إلى  وأشار 

لونجين  جوالت  بحجم  عمالقة  بطولة 

قدرة  يعكس  الحواجز،  قفز  ألبطال  العالمية 

الستضافة  عالمية  وجهة  باعتبارها  قطر  دولة 

التزام  يؤكد  كما  الرياضية،  المحافل  كبرى 

يصبح  ألن  الرامية  رؤيته  بتحقيق  الشقب 

مركزا عالميا رائدا في مجال الفروسية. 

 وأضاف: تساعد هذه البطوالت في تعزيز حب 

الفروسية لدى المجتمع القطري، كما تساهم 

في ترسيخ فخرنا واعتزازنا بتاريخ الفروسية 

يق  لعر ا

الذي تمتاز به دولة قطر.

مثالية  وجهة  أنه  أثبت  الشقب  أن  إلى  الفتا   

وفقا  الرياضية  المنافسات  كبرى  الحتضان 

بأن  يقين  على  نحن  وتابع:  المعايير.  ألعلى 

خاصة  اإلثارة  في  قمة  سيكون  البطولة  ختام 

األولمبيين  األبطال  من  نخبة  مشاركة  مع 

واألوروبيين، وأبطال جوالت لونجين العالمية 

ألبطال قفز الحواجز، ودوري األبطال العالمي.

قطر  لفرسان  فرصة  تعد  البطولة  ان  وأضاف 

صغار السن لمشاهدة أفضل فرسان العالم، 

ووصف إقامة جوالت 3 نجوم نجوم بأنها شكلت 

والصغار  الشباب  قطر  لفرسان  نادرة  فرصة 

على  الحواجز  قفز  نجوم  خبرات  من  للتعلم 

مستوى العالم.

لبطولة  المنظمة  اللجنة  قررت 

لونجين العالمية المقامة حاليًا 

بالشقب،  الخارجي  بالميدان 

الجماهير  دخول  يكون  أن 

اليوم  خالل  تذاكر  وبدون  مجانا 

الختامي من البطولة اليوم.

المنظمة  اللجنة  ودعت 

اليوم الختامي  الجميع لحضور 

بالفعاليات  واالستمتاع 

التي  البطولة  ومباريات 

أفضل  من  نخبة  تحتضن 

فرسان العالم.

الدخول مجاني اليوم
من فئة الـ»3« نجوم

بشارات يحصد الجولة الثانية
على  نجوم  ثالثة  فئة  الحواجز  قفز  جولة  وفي 

يورو   26.200 قدرها  بجوائز  سم   145 ارتفاع 

وبمشاركة 15 فارسا وفارسة من قطر والكويت 

أحرز  وفرنسا،  وايطاليا  واألردن  والسعودية 

الفارس األردني ابراهيم هاني بشارات المركز 

األول على صهوة الجواد »هنرييت« مسجال زمن 

يورو،  و550  آالف   6 على  وحصل  ثانية   61.98

على  الكويتي  الفارس  الثاني  المركز  في  وحل 

 64.12 زمنا  مسجال  »آي«  الجواد  على  الخرافي 

و240  آالف   5 على  وحصل  أخطاء  بدون  ثانية 

يورو، وجاء في المركز الثالث الفارس القطري 

»كريسبو«  الجواد  على  العجمي  سويد  فالح 

على  وحصل  أخطاء  وبدون  ثانية   75.85 بزمن 

3 آالف 930 يورو.
{من تتويج فئة الـ 3 نجوم 145 سم

في جولتها األولى

»5 نجوم« ميتيلينيو تفوز بـ
ميتيلينيو  لولي  اليونانية  الفارسة  حققت 

نجوم  الخمسة  فئة  من  القفز  جولة  لقب 

الجولة  في  القفز  فردي  منافسات  ضمن 

ثاني  في  للفرق  األبطال  دوري  في  األولى 

قفز  ألبطال  العالمية  لونجين  بطولة  أيام 

على  الجولة  وأقيمت  الشقب،  في  الحواجز 

ألف   30 جوائز  بإجمالي  سم   155 ارتفاع 

يورو، وشاركت لولي على الجواد »الرتيست 

 66.79 قدره  زمنا  محققة  توكساندرا«  دو 

الثاني  المركز  ثانية بدون أخطاء،وحل في 

الجواد  على  سياحي  إيف  التركي  الفارس 

ثانية   67.28 قدره  زمنا  محققا  »كالفينو« 

الهولندي  الفارس  ثالثا  وجاء  أخطاء،  بدون 

»جريفين«،  الجواد  على  جورفريلينج 

وفارسة  فارسا   37 الجولة  في  وشارك 

من  أقيمت  التي  للفرق  األبطال  دوري  ضمن 

عمر  الفائزين  بتتويج  وقام  جولتين،  خالل 

المناعي مدير البطولة.

حيدان يفوز بالـ »3« نجوم
حقق الفارس القطري محمد سعيد حيدان على الجواد 

الثالثة  فئة  من  القفز  جوالت  أولى  لقب  سوسيدو«  »دي 

نجوم ضمن فعاليات ثاني أيام بطولة لونجين العالمية 

ألبطال قفز الحواجز التي تستضيفها الدوحة في الشقب 

)عضو مؤسسة قطر( على مدار ثالثة أيام خالل الفترة من 

2-4 مارس الجاري 2023.
وأقيمت الجولة على إرتفاع 135 سم بجوائز قدرها 5000 

أخطاء  بدون  ثانية   54.16 قدره  زمنا  حيدان  يورو،وحقق 

من  وفارسة  فارسا   24 فيها  شارك  الزمن  ضد  جولة  في 

وإنجلترا  وفرنسا  واألردن  والكويت  والسعودية  قطر 

القطري  الفارس  الثاني  المركز  في  وحل  والسعودية، 

قدره  زمنا  وحقق  »ستيبورن«  الجواد  على  العجمي  فالح 

القطري  الفارس  ثالثا  وحل  أخطاء،  بدون  ثانية   56.26
سعيد ناصر القاضي على الجواد »كاسال دي فوريتس« 

محققا زمنا قدره 56.54 ثانية بدون أخطاء.

{ من تتويج فئة الـ 3 نجوم 135 سم

في أولى جوالت الفئة

{ من تتويج الجولة األولى لفئة الخمس نجوم
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في مفاجأة قوية بربع النهائي أمس

»األول عالميًا« يودع Ooredoo الكبرى للبادل

تقام اليوم منافسات الدور نصف النهائي 

ببطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل التي 

تقام على مالعب البادل التي تم تجهيزها 

خصيصًا للبطولة في مجمع خليفة الدولي 

للتنس، وسط صراع كبير بين نجوم العالم 

المشاركين في هذه النسخة للتتويج باللقب.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم الثنائي المكون من 

اإلسباني أرتورو كوييو واألرجنتيني أغوستينو 

تابيا »المصنف الخامس« مع الثنائي 

األرجنتيني المكون من فرانكو ستوباتشوك 

ومارتن دي نينو »المصنف ثانيًا«.

وكان يوم أمس قد شهد تأهل الثنائي المكون 

من اإلسباني أرتورو كوييو واألرجنتيني 

أغوستينو تابيا إلى نصف نهائي بعد 

فوزهما على الثنائي المكون من األرجنتيني 

ماكسيميليانو سانشيس والبرازيلي لوكاس 

كامبانولو بمجموعتين دون رد، وحسم كوييو 

وتابيا المجموعتين لصالحهما 6-4 و6-3 خالل 

ساعة و22 دقيقة تقريبًا على الملعب الرئيسي 

بمجمع خليفة الدولي.

وفي ثاني المواجهات التي جرت أمس على 

الملعب نفسه، تمكن الثنائي األرجنتيني 

المكون من فرانكو ستوباتشوك ومارتن دي 

نينو من تحقيق الفوز على الثنائي المكون من 

اإلرجنتيني شينغتو واإلسباني غاريدو غوميز 

بنتيجة شوطين لصفر بواقع )7-6 و6-4( بعد 

مباراة قوية حسمها الثنائي فرانكو ودي نينو 

ببراعة شديدة وأكدا جاهزيتهما للمنافسة 

على اللقب.

وفي مباراة قوية للغاية جرت كذلك على 

الملعب الرئيسي، نجح الفريق اإلسباني 

المكون من أليخاندرو رويز وجيرونيمو 

جوانزاليس »المصنف السابع« في تحقيق 

الفوز على مواطنيهما أليخاندرو جاالن وخوان 

ليبرون »المصنف األول« في واحدة من أقوى 

مفاجآت البطولة.

حيث شهدت المواجهة التي امتدت ألكثر من 

ساعة ونصف الساعة، تألقا كبيرا للثنائي 

السابع على البطولة، حيث تفوق على 

المصنفين األوائل عالميا وألحق بهم الخسارة 

بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و7-6، ليتأهال 

لنصف النهائي في حين ودع المرشحان 

األوليان المنافسة بعد أن كانت لديهما 

طموحات معانقة اللقب الذي خسراه في نهائي 

النسخة الماضية.

ومن المتوقع أن نشهد مواجهتين في غاية القوة 

بالدور نصف النهائي اليوم على مجمع خليفة 

الدولي للتنس.

{  من منافسات ربع النهائي أمس 
{  خوان ليبرون المصنف األول

عادل النجار أحمد بطي:كتب

ســعــداء باإلشــادة بــروعة التنظيم
شدد أحمد بطي مدير العالقات العامة لالتحاد 

القطري للتنس واالسكواش والريشه الطائرة 

على أهمية خروج هذه النسخة من منافسات 

بأفضل  للبادل  الكبرى  قطر   Ooredoo بطولة 

صورة ممكنة بما يعزز روعة التنظيم القطري.

وقال إن اتحاد التنس حريص على توفير كل 

العوامل التي تساهم في تميز البطولة، خاصة 

أنها أول بطولة كبرى مدرجة في جولة بريميير 

نسخة  فهي   .2023 لموسم  العالمية  بادل 

البطولة  وأنها  السيما  شيء  كل  في  مميزة 

تحظى  لًما  العالم  في  شعبية  واألكثر  االقوى 

من  كبيرة  عالمية  ومشاركة  حضور  من  به 

للبادل  لرياضة  المصنفين  الالعبين  أفضل 

في  جيدا  جماهيريا  حضورا  تشهد  أنها  كما 

ظل انتشار اللعبه 

وأشار إلى أن اقامة البطولة للمرة الثانية على 

التنظيمية  للمكانة  تأكيد  قطر  في  التوالي 

البطولة  هذه  استضافة  إن  وقال  الرائدة، 

الكبير  التطور  تعزيز  في  يساهم  العالمية 

المستويين  على  البادل  رياضة  تشهده  الذي 

العبي  وأن  الدولي  وأيضا  والمحلي،  اإلقليمي 

منتخبنا يكتسبون الخبرة واالحتكاك من هذه 

كبير  مردود  له  سيكون  مما  الكبرى  البطوالت 

في المستقبل. {  أحمد بطي

محمد سعدون الكواري:

المشــاركــة عــززت تصنيفنا العــالمي
أكد محمد سعدون الكواري، العب منتخبنا الوطني للبادل أن 

عناصر  منحت  الكبرى  قطر   Ooredoo بطولة  في  المشاركة 

من  الخروج  من  الرغم  على  للغاية  كبيرة  مكاسب  العنابي 

بالنسبة  كبيرة  فرصة  »كانت  قال  حيث  الرئيسي،  الدور 

لنا لكسب المزيد من الخبرات عبر االحتكاك مع العبين على 

مردود  له  سيكون  وهذا  عالمي،  تصنيف  ذات  عالي  مستوى 

المكاسب  من  العديد  بجانب  المستقبل،  في  علينا  كبير 

ضمن  موقعنا  على  لنحافظ  لنا  نقطة   40 إضافة  منها  األخرى 

كل  أن  إلى  إشارة  في  العالم«  مستوى  على  العب   200 أفضل 

 40 على  حصل  البطولة  في  شارك  العنابي  العبي  من  العب 

نقطة ستتم إضافتها لرصيده وفق التصنيف المقبل.

التوالي  على  الثاني  للعام  البطولة  هذه  بتنظيم  »نفخر  وقال 

في  األوائل  والمصنفين  الالعبين  من  الكثير  معي  تحدث  وقد 

البطولة وأجمعوا على أن تنظيم قطر للبطولة رائع للغاية بل 

شاركوا  التي  البادل  بطوالت  تاريخ  في  األفضل  بأنه  وصفوه 

فيها وهذا أمر مشرف ويدعوا للفخر ويعكس قيمة ومكانة قطر 

الرائدة تنظيميًا«.

للتنس  القطري  االتحاد  بدعم  نفسه  الوقت  في  وأشاد 

واإلسكواش والريشة الطائرة لالعبي البادل، وقال »هذا الدعم 

العمل  لمواصلة  ويدفعنا  المستقبل  أجل  من  يحفزنا  الكبير 

من أجل تحقيق النجاح في البطوالت القادمة، فهناك منافسات 

أو  اإلقليمي  المستوى  على  البطوالت  سواء  تنتظرنا  هامة 

التصفيات المؤهلة لبطولة العالم القادمة ونتمنى من االتحاد 

القارة في ظل زيادة عدد الممارسين  الدولي زيادة عدد مقاعد 

االستعداد  هو  الحالي  الوقت  في  يهمنا  ما  لكن  البادل  لرياضة 

وتكرار  التأهل  بطاقة  حصد  على  المنافسة  أجل  من  بقوة 

اإلنجاز بالمشاركة في بطولة العالم القادمة بعد أن حصدنا 

لقارتي  المخصصة  التأهل  بطاقة  الماضية  التصفيات  في 

آسيا وافريقيا«.

في  الدولي  االتحاد  قبل  من  النظر  إعادة  يتم  أن  »نأمل  وقال   

آلية التأهل ونظام التصفيات ألنه من غير المنطق أن تحصل 

قارات آسيا وأفريقيا باإلضافة إلى اوقيانوسيا مقعدا وحدا بل 

يجب أن تزيد عدد المقاعد في ظل زيادة ممارسي اللعبة في 

هذه القارات«.
{  محمد سعدون الكواري

المصنفون العالميون يخطفون األنظار

الجمهور يتفاعل مع األداء الراقي
حرصت اللجنة المنظمة على 

بطولة OORDOO قطر الكبرى 

للبادل الجارية على مالعب مجمع 

خليفة الدولي للتنس واالسكواش 

والريشة الطائرة، على توفير 

أجواء مميزة أمام الجماهير التي 

تحضر، ووفرت أماكن للعائالت 

وكذلك فعاليات ترفيهية، وقد 

شهد يوم أمس حضورا كبيرًا 

خاصة أن مباريات المصنفين 

عالميًا تحظى باهتمام جماهيري 

كبير حيث تشهد رياضة البادل 

نمو كبيرا واقباال جماهيريا 

واسعا في قطر، وقد عكس 

التواجد الجماهيري حرص 

محبي اللعبة على االستمتاع 

بنجوم العالم والمصنفين األوائل 

خالل تواجدهم في هذه البطولة 

التي تقام في الدوحة للمرة 

الثانية على التوالي، ومن المتوقع 

ان يزداد الحضور الجماهيري في 

نصف النهائي اليوم. {   الجماهير تستمتع باألجواء

رضاب مسعود:

وفرنا كل المتطلبات 
لـــوســائــــل اإلعـــــــالم

أكدت رضاب مسعود مديرة 

المركز اإلعالمي لبطولة 

Ooredoo قطر الكبرى 
للبادل أن اللجنة 

المنظمة للبطولة 

حرصت على توفير 

كل عوامل التغطية 

اإلعالمية بأفضل 

صورة ممكنة خاصة 

أن هذه النسخة 

تشهد مشاركة أفضل 

المصنفين في لعبة 

البادل على مستوى 

العالم، ويتم نقل المنافسات 

لحظة بلحظة.

وقالت »االتحاد القطري للتنس 

واالسكواش والريشة الطائرة برئاسة 

سعادة ناصر الخليفى وفر كل العوامل التي تساهم في 

خروج البطولة في أبهى صورة، كما تم توفير كل المتطلبات 

أمام وسائل اإلعالم العالمية والمحلية وهو األمر الذي عزز من 

نجاح البطولة ونال إشادة واسعة من اإلعالميين الذين حضروا 

للدوحة من أجل تغطية فعاليات البطولة ومبارياتها« مشيدة 

بكل الجهود التي بذلت من قبل اللجنة المنظمة من أجل 

تحقيق Ooredoo قطر الكبرى للبادل للنجاح الكبير على جميع 

المستويات بما يعكس القدرات التنظيمية الهائلة لقطر.

{  رضاب 

مسعود

األرجنتيني فرانكو:

أتمنى العبور للنهائي
 Ooredoo أثنى االرجنتيني فرانكو ستوباكزوك على تميز بطولة

قطر الكبرى للبادل على مختلف المستويات، حيث اعتبرها 

أحد أفضل البطوالت في العالم، وقال بعد تأهله لنصف النهائي 

»سعادتي كبيرة بالفوز والتأهل رفقة زميلي دي نينو مؤكدا أن 

المواجهة لم تكن سهلة على االطالق أمام العبين مميزين ولكن 

التركيز أصبح بصورة أكبر على مباراة نصف النهائي اليوم«.

وقال »أتمنى مواصلة المشوار في البطولة خاصة أن هذه 

النسخة مميزة سواء فنيا أو تنظيميا وسيكون من الرائع 

التتويج بها لكن ال نفكر في أبعد من نصف النهائي وتركيزنا كله 

على مواجهة اليوم النها تحمل أهمية كبيرة جدًا وأتمنى تجاوزها 

بنجاح والوصول للنهائي«.

{ األرجنتيني فرانكو رفقة زميله دي نينو
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محمد إبراهيم المهندي:

البطولة في تطور مستمر

أكد محمد إبراهيم المهندي أمين السر المساعد 

لالتحاد القطري للجولف أن منافسات البطولة 

تسير بشكل جيد وحسب ما تم التخطيط له من 

الناحية التنظيمية والفنية، خاصة ان البطولة تشهد 

مشاركة كبيرة من العبي الجولف الهواة حيث أن 

عدد المشاركين فيها  يزيد عن 120 العبا من 40 دولة 

وهذا عدد جيد مما يؤكد السمعة العالمية المتميزة 

للبطولة العريقة. 

  وأضاف  أمين السر المساعد لالتحاد القطري 

للجولف أن االتحاد القطري للعبة وبالتعاون مع 

نادي الدوحة يعمالن دوما على توفير جميع سبل 

إنجاح البطولة من حيث التجهيزات التي تسبق كل 

منافسة تقام بالملعب الذي يعتبر أفضل المالعب في 

المنطقة من حيث مطابقته للمواصفات العالمية. 

وأشار المهندي إلى أن البطولة في تطور مستمر من 

عام آلخر وتعد من أفضل بطوالت الهواة في العالم 

وتشهد سنويا مشاركة كبيرة من الطامحين في 

الوصول إلى مستوى األساتذة.

علي الشهراني:

أتطلع للمنافسة على اللقب
منتخبنا  العب  الشهراني  علي  أعرب 

التي  للنتائج  رضاه  عن  للجولف  الوطني 

بطولة  من  الثاني  اليوم  منافسات  حققها 

قطر العالمية للجولف أمس.

الرابع  المركز  احتل  الذي  الشهراني  وقال 

في الترتيب العام حتى اآلن في تصريحاته 

نتائج  أن  أعتقد  المنافسات:  انتهاء  عقب 

في  األول،  اليوم  من  أفضل  كانت  األمس 

ظل أجواء كانت أفضل من اليوم األول على 

مستوى الطقس.

من  الختامي  اليوم  في  طموحاته  وحول 

البطولة اليوم.. قال علي الشهراني: نتطلع 

والوصول  البطولة  لقب  على  للمنافسة 

لن  المنافسة  بالطبع  التتويج،  لمنصة 

بين  الشرس  الصراع  ظل  في  سهلة  تكون 

لقب  عن  الباحثين  الالعبين  من  العديد 

البطولة.

التوفيق  يكون  أن  منتخبنا  العب  وتمنى 

حليفه في منافسات اليوم، وتحقيق الهدف 

الذي يصبو إليه.

صالح الكعبي:

التوقعات صعبة اليوم 
منتخبنا  العب  الكعبي  صالح  رفض 

الوطني للجولف إبداء أي توقعات بشأن 

منافسات اليوم الختامي من بطولة قطر 

العالمية للجولف التي سيسدل الستار 

عليها اليوم. وقال الكعبي في تصريحاته 

في  للغاية  صعب  أمر  التوقعات  أمس: 

الذين  الالعبين  من  العديد  وجود  ظل 

يمتلكون قدرة حصد اللقب، وهو ما يزيد 

من صعوبة التوقعات.

قال  بالبطولة..  للفوز  تطلعه  وحول 

البطولة  بلقب  الفوز  بالطبع  الكعبي: 

لن  ذلك  ولكن  لتحقيقه،  أسعى  هدف 

على  العبين  وجود  ظل  في  سهاًل  يكون 

قصارى  سأبذل  ولكن  جيد،  مستوى 

التتويج  لمنصة  للوصول  جهدي 

والمنافسة على لقب البطولة.

قال  األمس..  منافسات  في  قدمه  وعما 

اليوم  من  أفضل  بشكل  لعبت  صالح: 

للغاية،  جيدة  كانت  واألجواء  األول، 

وأتطلع للمزيد في اليوم الختامي.

{ صالح الكعبي

تواجد عربي 
في المنافسات
شهدت منافسات بطولة قطر العالمية 

المفتوحةى للجولف تواجدا عربيًا في اليوم 

الثاني أمس، كان أبرزه البحرينيان سلطان 

عبد الله الحكم، والذي حقق مجموع ضربات 

151 متساويا مع الباكستاني عمر خالد 
حسين بسبع ضربات فوق المعدل.. وتواجد 

أيضا العبو البحرين ناصر يعقوب ومحمد 

حامد العاثم وخالد سالم العاثم وحسين 

احمد سالم وراشد فارس القطامي وحامد سالم 

العاثم ومن لبنان المخضرم رشيد عقل ومعه 

عمر مملوك.

تأهل »75« العبًا للمنافسات الختامية اليوم

صراع مثير ببطولة قطر العالمية للجولف
يسدل الستار اليوم على منافسات بطولة قطر 

العالمية للجولف التي ينظمها االتحاد القطري 

للجولف على مالعب نادي الدوحة للجولف.

المنافسات  في  الحسم  يوم  هو  اليوم  وسيكون 

والتي من المتوقع أن تصل إلى ذروتها اليوم في 

الالعبين  من  عدد  بين  الشرس  الصراع  ظل 

البطولة،  لقب  حصد  على  يتنافسون  الذين 

ماسترز  قطر  بطولة  إلى  بدوره  سيتأهل  والذي 

للجولف.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني أمس عن تأهل 

العبين   5 بينهم  ومن  اليوم،  للنهائي  العبا   57
الكعبي  وصالح  الشهراني  علي  هم:  قطريين 

وعبد  الكواري  وجهام  الشهراني  الرحمن  وعبد 

العزيز المهندي.

منافسات  في  منتخبنا  العبي  نتائج  وجاءت 

وكان  للبطولة،  األول  اليوم  من  أفضل  األمس 

احتل  بعدما  بينهم  األبرز  هو  الشهراني  علي 

في  حل  الذي  الكعبي  وصالح  الثالث،  المركز 

الترتيب السادس.

وحقق عبد الرحمن الشهراني 156 ضربة أي 12 

ضربة   163 الكواري  وجهام  المعدل  فوق  ضربة 

24 ضربة فوق  19 ضربة فوق المعدل مقابل  أي 

كما  المهندي..  العزيز  عبد  لالعبنا  المعدل 

وسلمان  البوعينين  العزيز  عبد  من  كل  حقق 

الكواري  سعيد  ومحمد  ضربة   175 الخانجي 

مجموع 177 ضربة.

نجح  العام،  الترتيب  صدارة  مستوى  وعلى 

إلى  الوصول  في  ابستين  سام  االنجليزي 

ضربتين  بواقع  ضربة   146 بتحقيق  الصدارة 

فوق المعدل متساويا مع مواطنه ريس جوديير 

الويلزي  وجاء  األول  اليوم  في  الصدارة  صاحب 

 147 محققا  الثالث  المركز  في  ناش  جيمس 

3 ضربات فوق المعدل.. وجاء العبنا  ضربة أي 

بتحقيق  الثالث  الترتيب  في  الشهراني  علي 

 148 ضربات  بمجموع  المعدل  فوق  ضربات   4
تالهما  جونز،  جو  الويلزي  مع  متساويا  ضربة 

العبنا صالح الكعبي الذي حقق مجموع ضربات 

المعدل بالتساوي  149 أي خمس ضربات فوق 
مع كالوم فيتسجرالد.

محمد الجندي كتب

وليد السيد:

أصداء بطولة قطر.. عالمية
السكرتير  السيد،  وليد  أشاد 

العالمية  قطر  لبطولة  التنفيذي 

المفتوحة للجولف، باألجواء المميزة 

البطولة  منافسات  فيها  تقام  التي 

خالل هذه الفترة من العام.

وأشار وليد السيد إلى أن بطولة قطر 

محيطها،  خارج  أصداء  لها  بطولة 

وقال: االتحاد القطري للجولف ينظم 

بطولة »قطر المفتوحة العالمية لهواة 

سنة،   30 من  أكثر  منذ  الجولف« 

يتم  التي  البطوالت  أقدم  من  وهي 

أقيمت  حيث  قطر  دولة  في  تنظيمها 

 1983 العام  في  مرة  أول  البطولة  هذه 

دخان  وملعب  مسيعيد  ملعب  وكان 

ذلك  في  منافساتها  يستضيفان 

وال  رمليين  الملعبان  كان  وقد  الوقت 

يزاالن.

التنفيذي  السكرتير  وأضاف 

القطري  االتحاد  استمر  للبطولة: 

مع  المفتوحة  البطولة  إقامة  في 

تمتد  سمعتها  بدأت  إذ  تطويرها 

البطولة  وأقيمت  قطر  دولة  خارج 

للجولف  الدوحة  نادي  ملعب  على 

عشرة  الثالثة  نسختها  في  مرة  أول 

المستمر  والنجاح   ،1999 العام  في 

بعد  عاما  يكسبها  أصبح  للبطولة 

بين  الطيبة  السمعة  من  المزيد  عام 

فامتدت  العالميين  الجولف  هواة 

سمعتها إلى دول آسيا وأوروبا وأميركا 

العديد  فيها  يشارك  أصبح  بعدما 

على  يحرصون  الذين  الالعبين  من 

تحمل  البطولة  وأصبحت  الحضور 

سمة العالمية.
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الطقس  يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

خفيف  ضباب  إلى  غبار عالق  مع  باردا نسبيا، 

على بعض المناطق في البداية، يصبح معتدل 

الحرارة نهارا.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار 

المناطق  بعض  على  خفيف  ضباب  إلى  عالق 

في البداية مع بعض السحب.

الدوحة  في  متوقعة  حرارة  درجة  أدنى  وتكون   

)17( درجة مئوية.
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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

 »األعلى للقضاء«:

مزاد لبيع »61« سيارة

يعقد المجلس األعلى للقضاء غدا األحد مزادا 

إلكترونيا لبيع 61 سيارة عبر تطبيق مزادات الذي 

أطلقه المجلس لعرض السيارات والعقارات والمعدات 

واألرقام المميزة المحجوزة على ذمة دعاوى قضائية 

للبيع من خاللها.

وتختلف أنواع السيارات وأسعارها حيث يشهد المزاد 

بيع سيارات من نوع تويوتا وكيا ونيسان وهيونداى 

وسوزوكي ومرسيدس وهوندا، كما سمحت إدارة 

التنفيذ القضائي للراغبين بدخول المزاد بالتعرف 

على السيارات من خالل السماح لهم بزيارة الموقع 

الموجود به السيارات بالمنطقة الصناعية، حيث 

يمكن للمشتركين التعرف عليها قبل بدء المزاد.

 ودعت إدارة التنفيذ الراغبين في الُمشاركة بالمزادات 

إلى التسجيل اإللكترونّي باستخدام البطاقة 

الشخصّية وهاتف الجوال الشخصّي، مشيرًة إلى أن 

مشاركة أّي شخص بالمزاد، تعتبر أنه قرأ ووافق على 

شروط المزاد بالكامل.

وأوضحت أّن مدة اعتماد التسجيل وتفعيل الحساب 

24 ساعًة بحّد أقصى، وأن اإلدارة ال تتحمل مسؤولية 
عدم الُمشاركة في المزاد بسبب عدم الموافقة على 

إنشاء الحساب، مؤكدًة ضرورة إيداع مبلغ تأمين عن 

المشاركة قابل لالسترداد، ويتّم خصم رسوم الدفع 

اإللكتروني من مبلغ التأمين حال االسترداد.

وأشارت إلى أّنه عند إغالق الوقت الخاص بالمزاد 

أو الُموافقة على العرض يتّم إرسال رسائل نصية 

للشخص الذي رسا عليه المزاد إلتمام عملية الدفع 

من خالل التطبيق، وتسجل باسم صاحب البطاقة 

الشخصية الذي رسا عليه المزاد، ويجب عليه إنهاء 

عملية الدفع خالل مدة أقصاها 24 ساعًة من وقت تسّلم 

رسالة الموافقة، وإال سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة 

مبلغ التأمين، وحظر الرقم الشخصّي من الدخول في 

أي مزايدة ُمستقبلية، كما تضاف رسوم إدارية على 

كل معروض حسب السعر النهائّي في المزاد.

 وتعمل إدارة التنفيذ على خطة مرحلية لطرح كافة 

المحجوزات على ذمة قضايا تنفيذية إلعالنها والمزايدة 

عليها ضمن تطبيق مزادات المحاكم.

 صبخة مرمي بسيلين

انطالق تصفيات بطولة سباق السلوقي.. اليوم

القناص  جمعية  بطولة  تصفيات  )السبت(  اليوم  تنطلق 

الدولية لسباق السلوقي الثالثة عشرة )2023( في صبخة مرمي 

لجنة  عضو  التميمي،  خليل  إبراهيم  السيد  وأوضح  بسيلين.  

هدد السلوقي أن التصفيات في بطولة جمعية القناص الدولية 

لسباق السلوقي الثالثة عشرة، كما هو متوقع لها، ستشهد إثارة 

كبيرة، خصوصا مع دخول منافسين أقوياء سواء داخل قطر أو 

األشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

األولية  التصفيات  أن  السلوقي،  هدد  لجنة  عضو  وكشف 

بأنه  منوها  مجموعات،   5 في  مارس   4 اليوم  عصر  ستجرى 

الجاري،  مارس   11 يوم  سيجرى  الذي  النهائي  إلى  سيتأهل 

مجموعة،  كل  في  األولى  الثالثة  المراكز  أصحاب  المتأهلون 

الصدد،  هذا  وفي  سلوقيا.   15 بين  سيكون  النهائي  إن  حيث 

ستجرى التصفيات للمجموعات األولى والثانية والثالثة بين 13 

المجموعتان  تتكون  بينما  حدة،  على  مجموعة  كل  في  سلوقيا 

 63 12 سلوقيا على التوالي، بما مجموعه  الرابعة والخامسة من 

التراثية  السباقات  من  النوع  هذا  محبي  التميمي  ودعا  سلوقيا. 

إلى الحضور بكثافة إلى صبخة مرمي بسيلين، من أجل التمتع 

السباق  إلى  باإلضافة  تأهيلية،  أشواط  خمسة  في  بسباقات 

النهائي.

الطريق  أن  والفعاليات،  التجهيزات  لجنة  أكدت  جانبها،  من 

المؤدي إلى صبخة مرمي بسيلين، معبدة، ويسهل على أصحاب 

السيارات الصالون الدخول إلى مكان السباق من أجل االستمتاع 

بهذه البطولة الفريدة من نوعها. 

وتحظى سباقات السلوقي التي تنظمها جمعية القناص القطرية 

التراثية، طول  السباقات  النوع من  بمتابعة كبيرة لمحبي هذا 

)مرمي(  والصيد  للصقور  الدولي  مرمي  مهرجان  في  سواء  العام، 

بسباقاته الرسمية، أو السباقات التنشيطية في أيام الذروة التي 

يحضرها جمهور غفير.

{ سلقان في ميدان السباق

$ الدوحة

التميمي: البطولة 
ستشهد إثارة كبيرة مع 
دخول منافسين أقوياء 

 المكتب المتنقل في »مول قطر«

توفير خدمات »العدل« مساء

عن  العدل  وزارة  كشفت 

المقدمة  خدماتها  توفير  عن 

المكتب  طريق  عن  للجمهور 

مول  قطر  بمجمع  المتنقل 

إلتاحة  المسائية  الفترة  في 

العقاري  التسجيل  خدمات 

المعامالت  وتخليص  والتوثيق 

دون  للجمهور  الصلة  ذات 

أو  الوزارة  مراجعة  إلى  الحاجة 

ولتمكين  الخارجية،  مكاتبها 

من  والمتسوقين  المجمع  زوار 

بيسر  معامالتهم  تخليص 

والجهد  للوقت  وتوفيرا  وسهولة، 

عليهم. 

المكان  تحديد  تم  حيث 

الجمهور  لتمكين  المناسب 

من  المجمع  في  المتواجد 

المكتب  خدمات  من  االستفادة 

التي  المساء  أوقات  في  السيما 

على  الجمهور  إقبال  تشهد 

التسوق.

ظل  في  الخطوة  هذه  وتأتي    

الوزارة  مكتب  تجربة  نجاح 

المجمعات،  من  بعدد  المتنقل 

استبيان  بطرح  الوزارة  وتقوم 

لرأي الجمهور من خالل المنصات 

لتحديد  للوزارة  الرقمية 

المكتب  لتواجد  المقبلة  الوجهة 

المتنقل، كما روعي في االختيار 

المكان األكثر تواجدا للجمهور .

$ الدوحة
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»جبل القلعة« 
يحتضــــن تاريـــخ األردن

بنقطتين فقط.. 
نظام بديل عن »البرايل«

الجديد  النظام  أن  هبة  وُتبين   

اعتمدها  التي  نقاط  الست  يختصر 

لذوي  والقراءة  للكتابة  برايل  نظام 

اإلعاقة البصرية في تمثيل الحروف 

الهجائي  الترتيب  بحسب  واألرقام 

األرقام،  من  فقط  واحد  زوج  إلى  لها 

واحد  وعليه يمكن تعميم تمثيل 

لجميع الحروف واألرقام في لغات 

المختلفة. العالم 

دليلاً  وضعت  أنها  وتوضح   

إذ  واألرقام،  للحروف  كاملاً 

عن  الكفيف  سيستغني 

وسيتخلص  برايل،  طابعة 

إلى  معه  حملها  عناء  من 

بجهاز  ويستبدلها  الجامعة، 

مفاتيح  لوحة  شكل  على 

مفاتيح   10 من  مكونة 

للكتابة.  رئيسة 

المفاتيح  تلك  ُتمثل 

إضافة  واألرقام،  الحروف 

للقراءة  رقمي  قلم  إلى 

التوصيل  إمكانية  يمنح 

رقمية  شاشات  أنظمة  مع 

كالهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب.

النظام  وصل  عند  أنه  إلى  هبة  وتنبه   

الحروف  فإن  حاسوب،  بجهاز  الجديد 

ويتعرف  الشاشة،  على  تظهر  واألرقام 

قارئ  طريق  عن  المستخدم  عليها 

الخاص  القلم  باستخدام  أو  الشاشة، 

على  تمريره  عبر  القراءة،  بالنظام 

لوحة  في  الموجود  اإللكتروني  السطر 

المفاتيح.

النظام  تجعل  التي  المميزات  وعن   

ا  ا من نوعه، وبديلاً حقيقياً المبتكر فريداً

عن برايل، تبين هبة أن نظامها ال يعتمد 

في  موحد  نظام  وهو  الحرف  صوت  على 

العالم، بخلف طريقة برايل  كل لغات 

حسب  بها  الحرف  شكل  يختلف  التي 

المنطوقة. اللغة 

ا في ابتكار   وعن الدوافع التي كانت سبباً

»باحتكاكي  تجيب:  النظام،  لهذا  هبة 

ا استوقفتني  مع الطلبة المعاقين بصرياً

التي  الصعوبات  من  مجموعة 

بالجامعة،  تعلمهم  أثناء  في  يعانونها 

الطباعة  ماكينة  لحمل  واضطرارهم 

انحناء  لهم  تسبب  التي  الوزن،  ثقيلة 

ال  ا  مزعجاً ا  صوتاً تصدر  وألنها  الظهر،  في 

يسمح لهم بإدخالها إلى المحاضرات«.

استغرقت  االبتكار  فكرة  أن  إلى  وتشير   

وإجراء  والجهد،  البحث  من  عامين  منها 

والتجارب  العلمية  األبحاث  من  العديد 

التي أثبتت نجاعتها، حيث تمكنت من 

 ،2022 عام  في  االختراع  براءة  تسجيل 

الحصول  الحالي تمكنت من  العام  وفي 

للبتكار.  لتطوير  احتضان  على 

على  تجارب  أجرت  أنها  هبة،  وتضيف 

المكفوفين  من  الجامعات  طلبة  بعض 

الجهاز،  استخدام  كيفية  تعلموا  الذين 

المراكز  في  الجهاز  اختبار  وأجرت 

البصرية،  اإلعاقة  لذوي  التعليمية 

تعليم  مجال  في  خبراء  من  وتجربته 

طريقة برايل.

اكتشاف الحيوان »األخير«
بمخلوقاتها  أستراليا  تشتهر 

العديد  يقطن  التي  المميزة 

الجزيرة  حصريا  منها 

)أمس(  واليوم  العملقة، 

حيوان  اكتشاف  عن  أعلن 

غير  جزيرة  في  جديد، 

مأهولة، تابعة ألستراليا.

وتم اكتشاف نوع جديد من 

التنين  يشبه  السحالي، 

مدبب  بوجه  الصغير، 

وذيل شوكي على شكل 

في  الشجر،  ورقة 

جزيرة غير مأهولة في 

كوينزالند.

السحلية  على  وعثر 

في جزيرة سكوفيل، 

وعرة  جزيرة  وهي 

 50 حوالي  بعد  على 

كيلومترا من الشاطئ 

والية  شمال  ماكاي  مدينة  من 

كوينزالند.

أسوك  البروفيسور  وصادف 

البيئة  عالم  هوسكين،  كونراد 

جيمس  جامعة  في  األرضية 

»موطن  في  السحلية  كوك، 

بأشجار  مغطى  عميق  صخري 

التين والسراخس«، خلل مسح 

استمر 4 أيام للجزيرة.

إنه  للغاية،  مثير  أمر  »إنه  وقال: 

يجد  أن  أحياء  عالم  كل  حلم 

نوعا جديدا من الحيوانات«.

وقام هوسكين بتسمية الحيوان 

وهو  فيمبرياتوس،  فايلوروس 

أطراف  إلى  يشير  علمي  اسم 

األشواك حول ذيل السحلية.

الجديدة  الزواحف  طول  ويبلغ 

آكلة اللحوم، حوالي 15 سم من 

األنف إلى الذيل.

وقال هوسكين: »تبدو السحالي 

مثل  الورقي  الذيل  ذات  هذه 

لديها  ولكن  المرقطة  الصخور 

على  صغيرة  بيضاء  خطوط 

سلس  »حقا  وأضاف:  ذيلها«.. 

إلى ذيل ورقي،  للغاية بالنسبة 

الذي عادة ما يكون أكثر شدة.. 

حقا..  مميز  بمظهر  يتمتع  إنه 

ووجه كبير وفم مدبب لطيف«.

السحلية  العالم  ووصف 

أو  صغير  تنين  »كأنها  الجديدة 

شيء من هذا القبيل«.

السحلية  أن  هوسكينز  ونوه 

عثر  التي  الورقي  الذيل  ذات 

قد  سكوفيل،  جزيرة  في  عليها 

الفقاريات  آخر  من  واحدة  تكون 

العثور  يتم  قد  التي  المميزة 

عليها في أستراليا.

كليوباترا تفضل »البامية«
»الطبلية«، قرص خشبي 

عليها  تجتمع  أرجل،  بـ4 

األسر المصرية في المناطق 

تتراص  وفوقها  الريفية، 

أصناف ال حصر لها من األكلت 

الشعبية والتراثية.

القومي للحضارة  المتحف  وأطلق 

»طبلية  بعنوان  مبادرة  المصرية 

مصر« إلعادة إحياء األكلت الشعبية 

التراث  قائمة  في  وتسجيلها  والتراثية، 

المتحدة  األمم  لمنظمة  المادي  غير 

للتربية والعلم والثقافة »اليونسكو«.

من البصارة وأم علي إلى سد الحنك وطواجن 

على  الحفاظ  إلى  المبادرة  تهدف  البامية، 

المصري  الغذائي  التراث  من  سنة  آالف   7 حصيلة 

من  المصرية  »الطبلية«  على  يقدم  كان  ما  وكل 

أكلت تربط الحاضر بالماضي.

مكتبة  مديرة  عبدالرحمن،  سحر  الدكتورة  وتقول 

المبادرة،  على  والقائم  المصرية  الحضارة  متحف 

ا عن  إن األجيال المصرية الجديدة باتت بعيدة جداً

التراث الغذائي المصري، وال تعرف شيئااً عن األكل 

المصري األصيل.

زيادة  إلى  مصر«  »طبلية  مبادرة  وتستهدف 

وتقول  المصري،  باألكل  الجديدة  األجيال  انتماء 

وغيرها  والسورية  التركية  »األكلت  »عبدالرحمن«: 

الفئة  في  خاصة  المصري،  المجتمع  تغزو  باتت 

العمرية بين 18 و20 سنة«.

ا من هذه الفئة العمرية عن  وتضيف: »لو سألت أحداً

عن  ناهيك  إجابة،  أي  تجد  فلن  الشلولو  أو  البصارة 

مثل  مصر،  صعيد  في  المشهورة  التراثية  األكلت 

تركز  مهم  هدف  وهذا  والمرحرح،  والكشك  الفايش 

عليه المبادرة«.

إلى تحضير ملف عن بعض  الرحمن  وأشارت عبد 

قائمة  في  لتسجيلها  التراثية  المصرية  األطباق 

ومنها  بـ»اليونسكو«،  المادي  غير  الثقافي  التراث 

شوربة الملوخية والبصارة وأم علي والبامية وغيرها 

من األطباق.

»طبلية  مبادرة  تستهدفها  التي  األكلت  أبرز  ومن 

الحنك  وسد  والشلولو  والبصارة  علي  »أم  مصر«: 

أهم  »من  بأنها  البامية  المبادرة  وتعرف  والبامية«، 

األطعمة  وإحدى  القديمة،  مصر  في  المحاصيل 

المفضلة للملكة كليوباترا«.

تمكنت الفلسطينية هبة صالحات من تسجيل براءة اختراع، 
لنظام قراءة وكتابة جديد قد يغني المكفوفين عن طريقة 

برايل المرهقة في 15 دقيقة.. درست هبة أنظمة المعلومات 
الحاسوبية، وحصلت على ماجستير في إدارة األعمال، وجعلها 

عملها في جامعة فلسطين األهلية، أكثر قرًبا لفئة 
المكفوفين، وفهًما لحاجاتهم، والوقوف على المشكالت 

التي يواجهونها.

تعلق الطفل المقدوني ساتيا غرابولوسكي بتزيين 

أصبح  حتى  موهبته  فتطورت  الرياضية  األحذية 

مرجعا عالميا يزّين أحذية المشاهير ونجوم الفن 

والرياضة.

سكوبيه  في  منها  يعمل  التي  الشقة  تواضع  ورغم 

ينكّب  الشمالية،  مقدونيا  جمهورية  عاصمة 

غرابولوسكي على تزيين األحذية الرياضية لنجوم 

بيبر  وجاستن  ليبا  دوا  ومنهم  والفن،  الرياضة 

الذين  جيمس،  وليبرون  رونالدو  وكريستيانو 

ونايكي  أديداس  مثل  بشركات  يستعينون  كانوا 

ولويس فويتون وبوما ومانولو بلنيك وأرماني.

من  المشاهير،  من   300 مجموعه  ما  ويستعين 

األميركي  والدوري  القدم  كرة  نجوم  من  عدد  بينهم 

وممثلون  »أن.بي.أي«،  السلة  كرة  في  للمحترفين 

الذي  الثلثيني  الرجل  بخدمات  وموسيقيون، 

أصبح مرجعا عالميا في فنه.

وعلى الرغم من أن هناك العديد من الطرق المختلفة 

إن  حتى  الرياضية  األحذية  تزيين  بها  يتم  التي 

ساتيا  أن  إال  والكريستاالت،  اللؤلؤ  يعتمد  بعضهم 

فنانين  سبعة  من  المؤّلف  وفريقه  غرابولوسكي 

في  خصيصا  ع  ُتصنَّ ألوان  مروحة  يستخدمون 

إلى  العادية  الرياضية  األحذية  تحويل  في  تركيا، 

أعمال فنية تحمل صورا لمشاهير وشخصيات من 

أفلم وأبطال رياضيين.

كرة  حذاء  يزّين  وهو  عاما(   31( غرابولوسكي  وقال 

مدريد  ريال  فريق  لجناح  خصيصا  معّدا  قدم 

جونيور  فينيسيوس  البرازيلي  النجم 

لديهم  وتكون  الناس  يتصل  »أحيانا 

في  العتمدها  يطرحونها  محددة  فكرة 

التصميم. وأحيانا أخرى يقولون )ليست 

جميل  تصميما  لنا  ابتكر  فكرة.  أي  لدينا 

شيء  كل  نفعل  بنفسك(.  تراه  كما 

العمل  في  الشروع  قبل  عليهم  نعرضه 

ليكونوا راضين«.

تولى  الرياضية  األحذية  من  زوج  سعر  ويبدأ 

فريق »سويتادوت إستديوز« إعادة تزيينها من 

نحو ألف يورو، ألن التصميمات ال تتكرر.

ونشأت الشركة الصغيرة من هواية لصاحبها 

عندما  عشرة  الثانية  في  كان  أنه  يروي  الذي 

من  والدته  أحضرتها  األلوان  من  علبة  استخدم 

به،  الخاصة  األحذية  من  زوج  لتزيين  باريس 

ونالت إعجاب أقرانه، ليكرر العملية في أحذيته 

الرياضية التي تشتريها له عائلته.

وبعد أكثر من عقد، راح غرابولوسكي يرسم على 

ُيمحى.  ال  حبر  ذات  تلوين  بأقلم  رياضية  أحذية 

وما لبث أن حقق نجاحا فوريا، وبيعت مجموعاته 

األولى التي عرضها على مواقع التواصل االجتماعي 

في غضون ساعات قليلة.

 80 إلى  أن »كل مشروع يستغرق ما يصل  ويشرح 

للعب  ُنّفذ  التي  الرسوم  بعض  لكّن  عمل،  ساعة 

كرة السلة األميركي ليبرون جيمس استلزم أكثر 

من 300 ساعة من العمل«.

فنان يزّين األحذية للمشاهير

البارزة  التاريخية  المعالم  أحد  القلعة  جبل  ُيعّد 

العمونيون  اتخذه  عمان  األردنية  العاصمة  في 

اليونان  بعدهم  عليه  وتوالى  لحكمهم  مقرا 

المدينة  احتلوا  الذين  والبيزنطيون  والرومان 

اإلسلمي  الفتح  عليها  هل  أن  إلى  التوالي  على 

قمته  على  بني  حيث  الميلدي  السابع  القرن  في 

األموي. القصر 

وتماثيل  العمونية  باآلثار  القلعة  جبل  ويزخر 

من القرن الثامن قبل الميلد وآثار أعمدة رومانية 

كما  األموي،  العصر  إلى  تعود  إسلمية  وآثار 

وفيه  األردني  اآلثار  متحف  القلعة  جبل  يحتضن 

تاريخ األردن، وخاصة العاصمة عمان.

سطح  فوق  متر   800 حوالي  القلعة  جبل  ويرتفع 

البحر ويحيطه سور عال تقوم عليه أبراج ترتفع 

القلعة  جبل  أرض  تزخر  فيما  أمتار،  عشرة  إلى 

بآثار من العصر البرونزي المتوسط والحديدي 

من  وبمجموعة  واألموي  والروماني  والهلينستي 

 8000 عام  إلى  تعود  التي  الحجرية  التماثيل 

الميلد. قبل 

تطوير  إلى  األردنية  السلطات  وتسعى 

بالمدرج  القلعة  جبل  يربط  سياحي  مسار 

األثرية  العناصر  بين  والربط  الروماني، 

الحضاري  العمق  وتعزيز  والتراثية، 

التطوير  أعمال  وإتمام  عّمان،  لمدينة 

بين  للوصل  مسارين  خلل  من  والربط 

القلعة. الروماني وموقع جبل  المدرج 

سبعيني يرزق 

بـ »3« تــوائـــم
رجل  من  متزوجة  ثلثينية  لسيدة  توائم   3 والدة  العراقية،  المستشفيات  أحد  سجل 

الفلوجة. سبعيني بمدينة 

3 توائم إناث  وذكرت »صحة األنبار«، في بيان، أن »مستشفى مدينة الفلوجة شهد والدة 

قيصرية  بعملية  عامااً،   33 العمر  من  تبلغ  لسيدة 

التوائم يبلغ  »والد  أن  البيان  وأضاف  ناجحة«.. 

من العمر 72 عامااً، وُحرم من اإلنجاب طوال 

أن  إلى  الفتااً  الماضية«،  عامااً  الـ50 

الرابعة  الزوجة  هي  التوائم  »والدة 

المستشفيات  وتسجل  له«.. 

الحين  بين  العراقية 

والدة  وحاالت  واآلخر 

غالبااً  لتوائم  نادرة 

يتمتعون  ما 

بصحة 

جيدة.
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نقل البيانات بسرعة الضوء
في دراسة ُنشرت حديثا وظهرت على الغالف 

الرئيسي لدورية »ساينس أدفانسز« 

)Science Advances( يقترب العالم المصري 

محمد ثروت حسن )أستاذ الفيزياء والضوء 

بجامعة أريزونا بالواليات المتحدة( خطوة 

جديدة نحو تحقيق حلم التحكم في 

اإللكترون. فبعد إثبات قدرة »ليزر األتو-

ثانية« )Attosecond Laser( على إحداث 

تبديل في البنية اإللكترونية لمادة السليكا 

العازلة وتغيير آني لخصائصها الضوئية؛ 

توصل العالم المصري وفريقه البحثي 

إلى اكتشاف تقنية جديدة لنقل البيانات 

الرقمية بسرعة الضوء وهي األسرع في 

العالم حتى اآلن.

هذه التقنية الجديدة عبارة عن مبادل 

ضوئي )ترانزيستور( يعمل بتقنية ليزر 

األتو-ثانية. ومن المتوقع أن يحدث هذا 

االكتشاف طفرة في مجال ترميز ونقل 

البيانات الرقمية الثنائية.

ويمهد هذا العمل الطريق لتطوير مبادالت 

ضوئية فائقة السرعة لنقل البيانات 

بسرعة بيتا-هيرتز وما بعدها.

حساسية الفول السوداني

أفضل فصل.. للنوم

وجد باحثون من كلية الطب في جامعة إنديانا 

بالواليات المتحدة طريقة تمنع حدوث ردات الفعل 

التحسسية الخطيرة التي قد تصيب المرضى الذين 

يعانون من حساسية الفول السوداني.

نشرت نتائج االكتشاف الريادي الذي يمنح األمل 

بتطوير عالجات تمنع حدوث حساسية الفول السوداني 

الخطرة، في 

مجلة »ساينس 

ترانزيشنال 

 Science( »ميدسن

 Translational
 )Medicine

وكتب عنها موقع 

»يوريك ألرت« 

.)EurekAlert(

وتحدث الدكتور 

مارك كابلن رئيس قسم األحياء الدقيقة والمناعة 

وكبير الباحثين في هذه الدراسة عن توفر العالجات 

الخاصة باألعراض التي قد تظهر على المرضى الذين 

ا قليالاً من  يعانون من حساسية الطعام، ولكن عدداً

األدوية يقي من حدوث هذه التفاعالت.

وفقا لموقع أدلة إم إس دي )MSD MANUAL( فإن 

حساسية الطعام هي رد فعل يحدث نتيجة تناول 

أطعمة معينة مثل أنواع من المكسرات، أو الفول 

السوداني، أو الحليب، أو البيض. وقد تبدأ الحساسية 

الغذائية خالل الطفولة. وقد يتخلص الطفل من 

الحساسية الغذائية مع تقدمه في العمر، وهو ما يجعل 

الحساسية الغذائية أقل شيوعا بين البالغين.

أثبتت دراسة علمية جديدة أجريت في ألمانيا أن البشر 

ينامون لفترات أطول في الشتاء مقارنة بالصيف، وأن 

ساعات النوم العميق تقل في الخريف مقارنة بباقي 

فصول السنة.. وفي تصريحات للموقع اإللكتروني 

»ميديكال إكسبريس« )Medical Xpress( المتخصص 

في األبحاث الطبية، يقول الباحث ديتر كونز من 

جامعة شاريتيه الطبية في برلين »لقد أثبتت الدراسة 

أن النوم لدى البشر يتباين بشكل ملموس عبر فصول 

السنة، وتحديدا بالنسبة للبالغين الذين يعيشون في 

المناطق الحضرية«.

وشملت الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية 

 Frontiers in( »فرونتييرز إن نوروساينس«

Neuroscience( المتخصصة في طب األعصاب، 292 
مريضا يعانون من اضطرابات في النوم.

وتبين من خالل الدراسة أن ساعات النوم تزيد بواقع 

ساعة كاملة في الشتاء مقارنة بالصيف، وأن فترة »نوم 

حركة العين السريعة« -وهي مرحلة من مراحل النوم 

تتحرك فيها عين اإلنسان أثناء النوم- تكون أطول بواقع 

30 دقيقة في الشتاء مقارنة بالصيف.
وهناك مرحلتان من النوم: مرحلة »حركة العين 

السريعة« المرتبطة باألحالم وتعرف أيضا بمرحلة 

النوم السريع، ومرحلة »حركة العين غير السريعة«، 

التي يكون فيها النوم عميقا وتعرف أيضا بمرحلة النوم 

البطيء.

مقهى بلغة اإلشارة

لتغيير الصورة النمطية السائدة بشأن 

عجز ذوي اإلعاقة عن إنجاز المهام، أنشأ 

أول  وهو  كافيه«  »استنارة  سودانيون 

ذوي  الستقبال  مجهز  نوعه  من  مقهى 

مجموعة  وتديره  الخاصة  االحتياجات 

يقع  الذي  كافيه«  »استنارة  منهم.. 

إلى  يهدف  الخرطوم،  العاصمة  وسط 

والبكم  الصم  من  الهمم  أصحاب  إبراز 

كفاعلين في المجتمع، وإيصال فكرة أن 

وجودهم في الحياة ُمنتج ومثمر ويحمل 

فائدة كاآلخرين.

فريد  تصميمي  بذوق  المكان  يتميز   

االحتياجات  ذوي  باستقبال  يسمح 

حركتهم  تسهيل  إلى  إضافة  وغيرهم، 

إلعداد المأكوالت والمشروبات واستقبال 

الزبائن بوجوه بشوشة.

في  االحتياجات  ذوي  أعداد  ويصل 

اإلعاقات  أنواع  جميع  من  السودان 

 4.8 بنسبة  نسمة،  مليون   1.4 إلى 

 44.4 عددهم  البالغ  السكان،  من   %
رسمية  تقديرات  وفق  نسمة،  مليون 

الله  خلف  المشروع  مدير   ..2020 عام 

العفيف، قال إن »استنارة كافيه ضمن 

مشروعات حقوق اإلنسان لمركز الخاتم 

عدالن لالستنارة، والمسؤولون عن إدارته 

وتشغيله من فئة الُمعاقين«.

وأوضح العفيف، لألناضول، أن »المشروع 

يهدف إلى دمجهم في المجتمع واالعتراف 

لديهم  بأن  يشعرون  فهم  بوجودهم، 

المجتمع  على  بالفائدة  تعود  مهارات 

مشاكلهم  لمعرفة  معهم  يتداخل  الذي 

واحتياجاتهم«.

مصاحبة  »مشاريع  وجود  إلى  وأشار 

للكافيه، من بينها لغة اإلشارة، وهي من 

تعليمها  في  وبدأنا  الناجحة  المشاريع 

للعاملين بالمركز«.

ساعة بيولوجية للنبات تقنيات جديدة
وفي  تماما،  البشر  مثل  داخلية  بيولوجية  ساعات  النباتات  تمتلك 

التغيرات  من  العديد  لإلنسان  البيولوجية  الساعة  إيقاع  ينتج  حين 

الداخلية للنبات  الفسيولوجية والكيميائية في الجسم، فإن الساعة 

والنمائية  واالستقالبية  الفسيولوجية  عملياته  تنظيم  من  تمكنه 

األوقات  في  تحدث  بحيث  تقريبا،  ساعة   24 مدتها  دورات  في 

المثلى.

مذبذبات  حي  كائن  كل  في  اليومي  النظام  قلب  في  وجد  فقد 

ويمكن  البيولوجية.  الساعة  إيقاعات  توليد  عن  مسؤولة 

مثل  البيئة  من  إشارات  بواسطة  المذبذبات  هذه  ضبط 

اليومية في الضوء ودرجة الحرارة. التغيرات 

 National( ميدسين«  أوف  ليبراري  »ناشونال  موقع  يذكر 

منظما  تعد  اليومية  الساعة  أن   )library of medicine
العوامل  أحد  وأن  النبات،  لفيسيولوجيا  ودقيقا  معقدا 

حاجتها  هو  النباتات  في  األمر  هذا  تطور  إلى  دفعت  التي 

الضوئي.  التمثيل  أجل  من  الشمس  ألشعة  للتعرض 

النباتات  فإن  ال يتوفر بشكل مستمر،  الشمس  وألن ضوء 

عالقة بدورة نهارية ليلية من الضوء ودرجة الحرارة.

بدور  الطائرات  على  تحسينات  بإدخال  حاليا  األميركيون  المهندسون  يقوم 

طيار، لجعلها أكثر حساسية، وقد استعانوا باختراع جهاز استشعار لهذه 

الطائرات بحجم شعرة واحدة.

جهاز  اختراع  تم  ذاتيا،  تقاد  والتي  المأهولة،  غير  للمركبات  بالنسبة 

طيار  بدون  للطائرات  يمكن  بفضله  والذي  هذا،  الجديد  االستشعار 

الحالة  تغيرات  على  وبناء  الهواء،  خالل  من  الجو  حالة  تحديد 

الجوية، يمكن لهذه الطائرات من تغيير البيانات خالل رحلتها.

أبحاث  مختبر  مهندسي  قبل  من  اإلختبارات  هذه  اجريت  لقد 

الدفاع(.  )أخبار  في  النتائج  هذه  ونشرت  األميركي،  الجو  سالح 

ظاهريا، جهاز االستشعار الجديد هذا يشبه الشعرة إلى حد 

وقطره  الهواء،  ضغط  تأثير  تحت  لالنحناء  قابل  وهو  بعيد، 

عشرة ميكرونات فقط، إي بحجم شعرة الرأس.

اإلنتاج  قسم  في  المهندسين  كبير  باور،  لجيف  وفقا 

الخفافيش  من  استلهمت  التقنية  هذه  مثل  فإن  بالمختبر، 

وبعض الحشرات ذات الشعر، إذ كشفت االختبارات عليها أن 

الشعر الموجود على جسمها هو الذي يساعدها على الكشف 

عن التيارات الهوائية.
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سلمان المالك

التاريخ ينتصر على الزلزال
بسبب  التركية  هطاي  في  األبنية  من  كثير  انهيار  رغم 

الزلزال الذي ضرب جنوبي البالد، بقيت مبان حجرية 

وجه  في  ثابتة  للوالية،  التابع  بيلين  قضاء  في  أثرية 

تاريخية  آثارا  هطاي  وتضم  العنيفة..  الهزات 

متنوعة، تعبر عن حقبات حضارية مختلفة، كما 

تضم متحفا يحمل اسمها في مدينة أنطاكية 

التابعة لها، يقدم لزواره رحلة عبر التاريخ من 

خالل اآلثار المعروضة.

مركزه،  كان  الذي  الزلزال  وبسبب 

وبازارجيق  ألبيستان  قضائي 

مرعش،  قهرمان  بوالية 

من  العديد  انهار 

بشكل  أخرى  تضررت  كما  بيلين،  قضاء  في  األبنية 

كبير، فيما بقيت المبان األثرية ثابتة.

مزدوج  زلزال  ضرب  الماضي،  شباط  فبراير/   6 وفي 

 7.6 والثاني  درجات،   7.7 األول  قوة  تركيا،  جنوبي 

العنيفة،  االرتدادية  الهزات  آالف  تبعهما  درجات، 

دمار  إلى  إضافةاً  اآلالف  عشرات  بحياة  أودى  ما 

مسجد  نجا  الزلزال  دمار  بين  واسع.ومن 

سليمان  السلطان  شيده  تاريخي 

اسمه،  ويحمل   1553 عام  القانوني 

طفيفة  أضرار  أصابت  حين  في 

الملحقين  والخان  الحمام 

بالمسجد.


