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صاحب السمو يهنئ الرئيس التونسي بمناسبة ذكرى استقالل بالده

قطر وتركمانستان تعززان العالقات
صاحب السمو والرئيس محمدوف يعقدان جلسة مباحثات رسمية

التوقيع على عدد من 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم

»التضخم«.. أمام »الشورى«

مناقشة مجموعة من 
الموضوعات في لقاء ثنائي

تبادل وجهات النظر حول 
القضايا اإلقليمية والدولية

بحث العالقات وسبل دعمها 
وتنميتها بكافة المجاالت

الغانم: مطلوب 
تضافر جهود 

جميع األطراف 

الهتمي: ارتفاع 
األسعار شمل 

جميع القطاعات

رئيس 
تركمانستان: 

الشروط 
متوفرة 
لتطوير 
القدرات 

االقتصادية 
بين البلدين

األعضاء: 
تشجيع 

المنافسة 
والعمل 

لمنع 
االحتكار

تعزيز قوة الشركات الصغيرة والمتوسطةالمطالبة بزيادة الشوارع والمناطق التجارية

كلية التربية .. »50« عاما
بناء اإلنسان المستنير

بحث موضوع تزايد األعباء 

المالية على المواطنين

زيادة أعداد المسافرين »%49.4«

ندوة حول الخدمات الجديدة

التعريف بتراخيص العمل

»سدرة للطب« 

عيادة لصحة األطفال
خدمات مختلفة للرضع واليافعين

»استثمار القابضة«

أرباح استثنائية لعام »2022«

»9« إلى »2«

دوام رمضان »5« ساعات
الدوحة- قنا- أصدر سعادة السيد محمد بن عبد 

الله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، 

أمس، تعميمًا بتحديد ساعات العمل خالل شهر 

رمضان المبارك للوزارات واألجهزة الحكومية والهيئات 

والمؤسسات العامة.

وجاء في التعميم أنه بمناسبة قرب حلول شهر 

رمضان المبارك للعام »1444«هـ، فقد تقرر أن يكون 

عدد ساعات العمل الرسمي خالل الشهر الفضيل 

للموظفين المدنيين خمس ساعات يوميا، تبدأ من 

الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد 

الظهر.

ويجوز بشرط الوفاء بمتطلبات العمل السماح 

للموظف بالتأخر في الحضور، بحد أقصى الساعة 

العاشرة صباحا، على أن يتم الموظف ساعات 

العمل الرسمي )خمس ساعات(.

قطر  بجامعة  التربية  كلية  احتفلت 

تحت  تأسيسها،  على  عاًما   »50« بمرور 

وقالت  الطيبة«.  والحياة  »التربية  شعار 

حمد  بنت  حصة  الدكتورة  الشيخة 

تم  إنه  الكلية،  عميد  ثاني،  آل  خليفة  بن 

األساس  حجر  وضع  عاما،  خمسين  منذ 

في  االنطالقة  نقطة  لتكون  الكلّية  لهذه 

العلم  بمبادئ  المستنير  اإلنسان  بناء 

القادر على االستزادة من شتى  والمعرفة، 

أنه  وأضافت  التربوّية.  والمناهل  المنابع 

الكلّية  استطاعت  عاما،  خمسين  خالل 

ترفد  أن  المتنّوعة،  ومراكزها  بأقسامها 

والطاقات  والخبرات  بالقيادات  المجتمع 

اإلنسانية.
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تتمّيز مجموعات أزياء فيليب بالين النسائية والرجالية 
بأسلوٍب غير تقليدي واحترافيٍة في التصميم والتنفيذ.

 قطر مول يفتتح 10 متاجر لعالمات
تجارية عالمية

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يهنئ الرئيس التونسي
الدوحة- قنا- بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

إلى  تهنئة،  برقية  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

الجمهورية  رئيس  سعيد  قيس  الرئيس  فخامة  أخيه 

التونسية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

نائب األمير
يهنئ الرئيس التونسي

الدوحة- قنا- بعث سمو الشيخ عبدالله بن 

حمد آل ثاني نائب األمير، برقية تهنئة، إلى 

فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية 

التونسية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقالل 

بالده.

رئيس الوزراء يهنئ
 رئيسة الحكومة التونسية

الدوحة- قنا- بعث معالي الشيخ محمد بن 

عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 

وزير الخارجية، برقية تهنئة، إلى دولة السيدة نجالء 

بودن رمضان رئيسة الحكومة بالجمهورية التونسية 

الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقالل بالدها.

تصور مشترك للتعامل مع التحديات

قطر تستضيف محادثات حول مستقبل التعليم بأفغانستان
قطر  دولة  استضافت  قنا-  الدوحة- 

في  التعليم  مستقبل  حول  محادثات 

التي  والعقبات  والتحديات  أفغانستان 

تواجهه.

مثل دولة قطر في المحادثات، التي عقدت 

بنت  لولوة  السيدة  سعادة  بالدوحة، 

الخارجية،  وزير  مساعد  الخاطر  راشد 

بمشاركة السيد فهد السليطي الرئيس 

التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع.

وزارة  من  وفد  المحادثات  في  شارك  كما 

التعليم األفغانية، برئاسة سعادة السيد 

ووفد  التعليم،  وزير  حبيب،  سيد  مولوي 

من منظمة »اليونيسف«، برئاسة السيد 

لمنطقة  اإلقليمي  المدير  الريا،  جورج 

جنوب آسيا، والسيد ناصر فقيه، رئيس 

في  االستراتيجية  الشراكات  قسم 

منظمة »التعليم ال ينتظر«.

المحادثات  في  المشاركون  وناقش 

البنية  وضعف  االقتصادية  التحديات 

والمؤهالت  الموارد  ومحدودية  التحتية 

باإلضافة  أفغانستان،  في  البشرية 

الجميع  وصول  في  المساواة  ضمان  إلى 

للتعليم السيما الفتيات.

ضرورة  على  المشاركون  اتفق  كما 

حد  على  للجميع  التعليم  حق  ضمان 

مع  يتعامل  مشترك  تصور  ووضع  سواء، 

ذات  تعليمية  فرص  وتوفير  التحديات، 

جودة عالية لجميع الطالب األفغان في كل 

المناطق.

الخارجية،  وزير  مساعد  سعادة  وثمنت 

الجميع،  فوق  التعليم  مؤسسة  جهود 

لتسهيل عقد هذه المحادثات، كما عبرت 

عن تقديرها لوفود وزارة التعليم األفغانية 

»التعليم  ومنظمة  »اليونيسف«  ومنظمة 

ال ينتظر« على المشاركة في المحادثات.

استكمال  أهمية  على  سعادتها  وشددت 

جذرية،  حلول  إلى  للتوصل  المحادثات 

في  والصحة  التعليم  قطاع  تطور 

دولة  والتزام  حرص  مؤكدة  أفغانستان، 

الشقيق  األفغاني  الشعب  بدعم  قطر 

ومساعدته في تجاوز الصعوبات.

من جانبه، عبر وفد وزارة التعليم األفغانية 

في  جهودها  على  قطر  لدولة  تقديره  عن 

أن  شأنها  من  التي  الفعالية،  هذه  تنظيم 

األفغاني،  الشعب  تساعد  بحلول  تخرج 

وضمان  التعليم  جودة  تحسين  على 

جميع  في  والبنات  البنين  إلى  وصوله 

مناطق أفغانستان.
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صاحب السمو والرئيس التركماني يعقدان جلسة مباحثات رسمية

قطر وتركمانستان تبحثان تنمية العالقات

حضرة  عقد  قنا-  الدوحة- 

صاحب السمو الشيخ تميم 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

الرئيس  وفخامة  المفدى، 

محمدوف  بيردي  سردار 

تركمانستان  رئيس 

مباحثات  جلسة  الصديقة 

األميري  بالديوان  رسمية، 

صباح أمس.

رحب  الجلسة  بداية  وفي 

سمو األمير بفخامة الرئيس 

متمنيا  له،  المرافق  والوفد 

وللعالقات  اإلقامة  طيب  له 

من  مزيدا  البلدين  بين 

مختلف  في  والنماء  التطور 

المجاالت.

فخامة  أعرب  جانبه  من 

عن  التركماني  الرئيس 

لسمو  وتقديره  شكره 

الضيافة  حسن  على  األمير 

أمله  عن  معربا  واالستقبال، 

الزيارة  هذه  تسهم  أن  في 

التعاون  عالقات  تعزيز  في 

بين البلدين ودفعها إلى آفاق 

أرحب على كافة األصعدة.

بحث  الجلسة  خالل  جرى 

بين  الثنائية  العالقات 

دعمها  وسبل  البلدين 

المجاالت  كافة  في  وتنميتها 

واالقتصاد  التعليم  سيما  ال 

والتجارة  واالستثمار 

والشؤون  والرياضة  والطاقة 

إلى  إضافة  االجتماعية، 

حول  النظر  وجهات  تبادل 

اإلقليمية  القضايا  أبرز 

والدولية.

سعادة  المباحثات  حضر 

حمد  بن  خليفة  الشيخ 

وزير  ثاني  آل  خليفة  بن 

الشيخ  وسعادة  الداخلية، 

عبدالرحمن  بن  سعود 

الديوان  رئيس  ثاني  آل 

السيد  وسعادة  األميري، 

السليطي  سيف  بن  جاسم 

وسعادة  المواصالت،  وزير 

السيد صالح بن غانم العلي 

والشباب،  الرياضة  وزير 

عبدالله  الدكتور  وسعادة 

تركي  بن  عبدالعزيز  بن 

البلدية،  وزير  السبيعي 

بن  سعد  السيد  وسعادة 

الدولة  وزير  الكعبي  شريدة 

وسعادة  الطاقة،  لشؤون 

بن  حمد  بن  محمد  الشيخ 

التجارة  وزير  ثاني  آل  قاسم 

السيدة  وسعادة  والصناعة، 

الجبر  علي  بنت  بثينة 

التربية  وزير  النعيمي 

العالي،  والتعليم  والتعليم 

بن  علي  الدكتور  وسعادة 

المري  صميخ  بن  سعيد 

وزير العمل.

الجانب  من  وحضرها 

السيد  سعادة  التركماني 

نائب  ميريدوف  رشيد 

الوزراء  مجلس  رئيس 

وسعادة  الخارجية،  وزير 

نائب  أتداييف  باطر  السيد 

الوزراء  مجلس  رئيس 

التجارة  بشؤون  والمكلف 

الخاص،  القطاع  وخدمات 

عاشرقلي  السيد  وسعادة 

رئيس  نائب  بيغلييف 

والمكلف  الوزراء  مجلس 

والغاز،  النفط  بشؤون 

خوجامراد  السيد  وسعادة 

كيلديميرادوف نائب رئيس 

والمكلف  الوزراء  مجلس 

االقتصادية  بالشؤون 

وسعادة  والبنكية،  والمالية 

مالقولييف  سيردار  السيد 

وسعادة  العام،  المدعي 

أتايفا  كوربانكول  السيدة 

وسعادة  التعليم،  وزيرة 

جورايوف  سيردا  السيد 

واالقتصاد،  المالية  وزير 

محمد  السيد  وسعادة 

العمل  وزير  سيالبوف  سيد 

وعدد  االجتماعية،  والحماية 

من أصحاب السعادة أعضاء 

الوفد الرسمي.

كما عقد سمو األمير المفدى 

وفخامة الرئيس التركماني 

خالله  ناقشا  ثنائيا  لقاء 

الموضوعات  من  مجموعة 

ذات االهتمام المشترك.

األمير  سمو  أقام  وقد 

تكريما  غداء  مأدبة  المفدى 

سردار  الرئيس  لفخامة 

رئيس  محمدوف  بيردي 

والوفد  تركمانستان 

فخامة  وكان  المرافق. 

قد  التركماني  الرئيس 

وصل إلى الديوان األميري في 

أقيمت  حيث  سابق،  وقت 

استقبال  مراسم  لفخامته 

رسمية.

الرئيس محمدوف 
يأمل أن تسهم الزيارة 

في تعزيز التعاون

تبادل وجهات النظر 
حول أبرز القضايا 

اإلقليمية والدولية

س���م���وه ت��م��ن��ى ل��ل��ع��اق��ات ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن م���زي���دا م���ن ال���ت���ط���ور وال��ن��م��اء
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افتتاح سفارة تركمانستان في الدوحة
الدوحة- قنا- افتتحت 

أمس في الدوحة، سفارة 

تركمانستان لدى 

الدولة.

وقص شريط االفتتاح، 

سعادة السيد رشيد 

ميريدوف نائب 

رئيس مجلس الوزراء 

وزير الخارجية في 

تركمانستان، وسعادة 

الدكتور أحمد بن 

حسن الحمادي األمين 

العام لوزارة الخارجية.

صاحب السمو والرئيس التركماني يشهدان توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم

تعزيز التعاون القطري ـــ التركماني

الدوحة- قنا- شهد حضرة صاحب السمو 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

بيردي  سردار  الرئيس  وفخامة  المفدى، 

أمس  تركمانستان،  رئيس  محمدوف 

من  عدد  على  التوقيع  األميري،  الديوان  في 

االتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي 

البلدين.

الرئيس  وفخامة  سموه  شهد  فقد 

تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  التركماني 

بين  الكوارث  إدارة  مجال  في  للتعاون 

للتعاون  تفاهم  ومذكرة  البلدين،  حكومتي 

ومكتب  قطر  دولة  في  العامة  النيابة  بين 

ومذكرة  تركمانستان،  في  العام  المدعي 

بين  الشباب  مجال  في  للتعاون  تفاهم 

وبرنامج  وتركمانستان،  قطر  حكومتي 

وزارة  بين  الرياضة  مجال  في  للتعاون 

واللجنة  قطر  دولة  في  والشباب  الرياضة 

في  والرياضة  البدنية  للثقافة  الحكومية 

تركمانستان للعامين )2023 - 2024(.

وفخامة  المفدى  األمير  سمو  شهد  كما 

اتفاقية  على  التوقيع  التركماني  الرئيس 

المتبادلة  االستثمارات  وحماية  تشجيع 

تفاهم  ومذكرة  البلدين،  حكومتي  بين 

بشأن التعاون بين وزارة العمل في دولة قطر 

ووزارة العمل والحماية االجتماعية للسكان 

اتفاقية  إلى  باإلضافة  تركمانستان،  في 

بشأن اإلعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة 

والخاصة  الدبلوماسية  السفر  جوازات 

والخدمة بين الحكومتين.

أصحاب  من  عدد  التوقيع  مراسم  حضر 

السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

أصحاب  التركماني  الجانب  من  وحضرها 

المرافق  الرسمي  الوفد  أعضاء  السعادة 

لفخامة الرئيس.

برنامج 
للتعاون 
في مجال 
الرياضة 

بين 
البلدين

توقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الكوارث

اتفاقية لتشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة

صاحب السمو:

سعدت بالمباحثات مع الرئيس التركماني

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  قال 

حسابه  في  تغريدة  خالل  المفدى،  البالد  أمير  ثاني 

الرسمي على »تويتر« »سعدت اليوم )أمس( باستقبال 

الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان 

الصديقة، وبالمباحثات التي جرت بيننا بشأن سبل 

مختلف  في  وتركمانستان  قطر  بين  التعاون  تعزيز 

ذات  المستجدات  وآخر  خيرهما،  فيه  لما  المجاالت 

االهتمام المشترك على الساحتين اإلقليمية والدولية«.
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وفد سنغالي يطلع
على تجربة قطر

»العمل« تنظم ندوة تعريفية

العمل،  وزارة  نظمت  قنا-  الدوحة- 

عنوان  تحت  تعريفية  ندوة  أمس، 

»الخدمات الجديدة إلدارة تراخيص 

توعية  جهود  إطار  في  وذلك  العمل«، 

بالتحديثات  المنشآت  أصحاب 

العمل  وزارة  إدارات  بها  قامت  التي 

ضمن  المقدمة  الخدمات  على 

الخدمات  تطوير  استراتيجية 

في  بها  واالرتقاء  الذكية  اإللكترونية 

تيسير  في  واإلسهام  العمل،  قطاع 

المقدمة  الخدمات  إنجاز  وسرعة 

للمتعاملين مع الوزارة.

تراخيص  إدارة  ممثلو  واستعرض 

الخدمات  أبرز  الندوة  خالل  العمل 

الجديدة لستة طلبات متنوعة منها: 

تجديد  وطلب  عمل،  ترخيص  طلب 

ترخيص عمل، وطلب إلغاء ترخيص 

استقدام  موافقة  إصدار  وطلب  عمل، 

صالحية  تجديد  وطلب  عمالية، 

وطلب  عمالية،  استقدام  موافقة 

تعديل موافقة استقدام عمالية.

الندوة  اإلدارة في نهاية  وأجاب ممثلو 

أصحاب  وأسئلة  استفسارات  عن 

الجديدة  الخدمات  حول  المنشآت 

المتعلقة بإدارة تراخيص العمل.

هذه  تنظيم  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

الندوات  سلسلة  ضمن  يأتي  الندوة 

تعزيز  بهدف  الوزارة  تنظمها  التي 

بخدماتها  المنشآت  أصحاب  وعي 

إلى  الحاجة  ودون  اإللكترونية 

للوزارة  الخارجية  المكاتب  مراجعة 

إنجاز  تسريع  إلى  سعيها  ضمن 

أمام  اإلجراءات  وتبسيط  المعامالت 

الجمهور.

سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

النابت،  محمد  بن  صالح  الدكتور 

واإلحصاء،  التخطيط  جهاز  رئيس 

صديق  بكر  أبو  السيد  سعادة  مع 

الوطنية  للوكالة  العام  المدير  غي 

في  والديموغرافيا  لإلحصاء 

جمهورية السنغال والوفد المرافق له 

الذي يزور البالد حاليا.

زيارة  ضمن  االجتماع  هذا  يأتي 

تستمر لمدة ثالثة أيام يقوم بها وفد 

جهاز  إلى  السنغال  جمهورية  من 

على  لالطالع  واإلحصاء  التخطيط 

مجاالت  في  الجهاز  عمل  جوانب 

اإلحصاء والمسوح الميدانية.

وناقش االجتماع عددا من المواضيع 

ذات االهتمام المشترك.

واطلع الوفد خالل الزيارة على تجربة 

دولة قطر في تنفيذ مشروع التعداد 

العام للسكان والمساكن والمنشآت 

2020 المبني على السجالت اإلدارية 

الدول  تسعى  منهجا  يعتبر  والذي 

من  لالنتقال  لتطبيقه  المتقدمة 

التعدادات التقليدية المعتمدة على 

تعداد  إلى  الميدانية  المسوحات 

قائم على السجالت اإلدارية.

استعرض  ذاته،  السياق  وفي 

والتقنيات  األساليب  أحدث  الجهاز 

التعداد  تنفيذ  في  المستخدمة 

في  اإللكتروني  والتحول  األخير، 

بدال  األسرية  المسوح  بعض  تنفيذ 

عن المسوح الميدانية.

الزيارة  ضمن  أيضا  الوفد  ويتعرف 
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في  الحالي  بالوقت  الكبير  ودورها 

تنفيذ المسوح الميدانية، باإلضافة 

الكبير  التطور  على  التعرف  إلى 

في  االقتصادية  اإلحصاءات  في 

والتجارة  القومية  الحسابات  مجال 

اإلحصاءات  من  وغيرها  الخارجية 

االقتصادية.

في مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت

لخدمات التراخيص

لدعم تركيا وسوريا إثر الزلزال

قطر تشارك في مؤتمر المانحين الدوليين
قطر  دولة  شاركت  قنا-  بروكسل- 

لدعم  الدوليين  المانحين  مؤتمر  في 

عقد  الذي  الزلزال،  إثر  وسوريا  تركيا 

في بروكسل.

سعادة  االجتماع،  في  قطر  دولة  مثل 

المريخي،  سعد  بن  سلطان  السيد 

وزير الدولة للشؤون الخارجية.

للشؤون  الدولة  وزير  سعادة  وتقدم 

المؤتمر،  أمام  كلمة  في  الخارجية، 

ومملكة  األوروبية،  للمفوضية  بالشكر 

والمثمرة  الحثيثة  لجهودهما  السويد 

في تنظيم هذا المؤتمر الموجه لدعم 

الزلزال  كارثة  ومتضرري  ضحايا 

المؤسفة في تركيا وسوريا، معبرا عن 

من  المبذولة  للجهود  قطر  دولة  تقدير 

قبل أعضاء المجتمع الدولي ومنظمات 

األمم المتحدة وغيرها من جهود اإلغاثة 

منذ  بها  قاموا  التي  واإلنقاذ  اإلنسانية 

اليوم األول للكارثة، وسعيهم لمعالجة 

آثارها على المدى الطويل. 

قطر  دولة  جهود  سعادته  واستعرض 

حيث  للكارثة،  األولى  اللحظة  من 

وسخرت  الدعم  كل  بتقديم  قامت 

جميع اإلمكانات للمساعدة في اإلنقاذ 

واإلغاثة في تركيا وشمالي سوريا.

شاركت  القطرية  الهيئات  أن  وتابع 

الرحالت  وتسيير  اإلنقاذ  جهود  في 

وإطالق  الطبية  واألطقم  الجوية 

المعاناة  لرفع  االجتماعية  الحمالت 

أيضا  والتي شملت  المتضررين،  عن 

توفير مئات األطنان من الغذاء والدواء 

واآلالف من البيوت المتنقلة.

للشؤون  الدولة  وزير  سعادة  وقال 

اإلنساني  »الدور  إن  الخارجية 

قطر  دولة  تتخذُه  الذي  والسياسي 

السمو  قيادة حضرة صاحب  في ظل 

أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

البالد المفدى«حفظه الله»، والمتمثل 

الدولية  والجهود  المبادرات  دعم  في 

الرامية إلى تحقيق التنمية وتخفيف 

المعاناة عن ضحايا األزمات والكوارث، 

تواجه  التي  التحديات  ومجابهة 

قطر  دولة  إيمان  من  يأتي  العالم، 

الدوليين  والتعاون  الشراكة  بأهمية 

لتحقيق ذلك«.

مع  انسجاما  أنه  إلى  سعادته  ولفت 

تقديم  على  قطر  دولة  حرصت  ذلك 

للتخفيف  والمستمر  الكامل  الدعم 

اإلنسانية في سوريا،  األزمة  ة  ِحدَّ من 

الذي  الشمالي منها  الجزء  خاصة في 

أخرى  معاناة  الزلزال  كارثة  أضافت 

لما سبقها من الحرب والدمار وصعوبة 

وصول المساعدات اإلنسانية. 

للشؤون  الدولة  وزير  سعادة  وعبر 

المؤتمر  أمله أن يشكل  الخارجية عن 

وإعادة  اإلغاثة  فرصة هامة لدعم جهود 

في  المتضررة  المناطق  في  اإلعمار 

تركيا وسوريا، كما نوه بضرورة التزام 

وتعهد النظام السوري بتسهيل وحماية 

العمل اإلنساني بكافة أشكاله من أجل 

واألزمات  المدمر  الزلزال  آثار  تخفيف 

اإلنسانية التي يعيشها سكان سوريا، 

وضرورة ضمان وصول المساعدات إلى 

المناطق المتضررة.

قطر  دولة  التزام  على  سعادته  وأكد 

من  المتضررين  احتياجات  بدعم 

قيمة  أن  إلى  الفتا  الزلزال،  كارثة 

قطر  دولة  قدمتها  التي  المساعدات 

ما  العاجلة  االستجابة  ضمن  بلغت 

يعادل 93 مليون دوالر أميركي وما تزال 

المشاريع  دعم  في  تستمر  قطر  دولة 

في طور التنفيذ للفئات المحتاجة في 

 59 يعادل  بما  وسوريا  تركيا  من  كل 

مجموع  ليكون  أميركي،  دوالر  مليون 

الـ  تجاوز  قد  قدمت  التي  المساعدات 

150 مليون دوالر أميركي.
قطر  دولة  موقف  على  التأكيد  وجدد 

تخفيف  أجل  من  سويا  العمل  في 

التنمية  أهداف  وتحقيق  األزمات  آثار 

والسلم  األمن  وضمان  المستدامة 

الدوليين.

تأكيد الموقف القطري في العمل 
من أجل تخفيف آثار األزمات

المريخي يستعرض جهود الدولة منذ اللحظة األولى للكارثة

زار متحف قطر الوطني

رئيس تركمانستان يزور مؤسسة قطر
سردار  الرئيس  فخامة  قام  قنا-  الدوحة- 

تركمانستان  رئيس  محمدوف  بيردي 

المقر  إلى  بزيارة  أمس،  الصديقة، 

والعلوم  للتربية  قطر  لمؤسسة  الرئيسي 

زيارته  إطار  في  وذلك  المجتمع،  وتنمية 

الحالية للبالد.

التركمانستاني  الرئيس  فخامة  واستمع 

عن  توضيحي،  شرح  إلى  المرافق  والوفد 

المؤسسة  عمل  وآلية  وأنشطة  أهداف 

ضمن رؤيتها المستقبلية.

ملخص  عرض  الزيارة  خالل  تم  كما 

قطر  مؤسسة  مسيرة  عن  تقديمي 

وتسليط الضوء على رسالتها العامة خالل 

مسيرتها، واستعراض اإلنجازات واألهداف 

التعليمي  ودورها  المؤسسة  حققتها  التي 

والتنموي واالجتماعي.

تركمانستان  رئيس  فخامة  وشاهد 

عن  تسجيليا  فيلما  له،  المرافق  والوفد 

أبرز اإلنجازات التي حققتها المؤسسة في 

بأنشطتها  المرتبطة  المجاالت  من  عدد 

والبحثية  التعليمية  المتعلقة بالمنظومة 

والتنموية.

تركمانستان،  رئيس  فخامة  وقام 

لمتحف  بزيارة  أمس،  له  المرافق  والوفد 

الرئيس  فخامة  ورافق  الوطني.  قطر 

التركمانستاني خالل الجولة بالمتحف، 

عبدالعزيز  بن  عبدالله  الدكتور  سعادة 

حيث  البلدية،  وزير  السبيعي  تركي  بن 

حمد  بن  عبدالعزيز  الشيخ  سعادة  قدم 

والرعايات  الشراكات  رئيس  ثاني  آل 

الكنوز  بمتاحف قطر، شروحا ضافية عن 

الثمينة التي يضمها متحف قطر الوطني.

 كما تم االطالع خالل الجولة، على مختلف 

صاالت العرض التي تشمل بدايات التطور 

والبيئات  قطر،  جزيرة  لشبه  الجيولوجي 

الطبيعية فيها، واآلثار والنقوش الصخرية 

في المواقع األثرية، وعن حياة أهل قطر في 

البر والسواحل، والمعرض الرقمي.

 كما اطلع فخامة الرئيس التركمانستاني 

على أهم القطع والمقتنيات المتعلقة باللؤلؤ 

وتصميم المجوهرات، باإلضافة إلى صاالت 

العرض الخاصة بالتاريخ القطري الحديث 

منذ اكتشاف النفط والغاز، فضال عن زيارة 

معرض »المجلس: فضاء االلتقاء«.

استمع إلى شرح عن أهدافها وأنشطتها وآلية عملها

آل محمود يشارك في ندوة 
حول التطورات القانونية

الدوحة- قنا- شارك سعادة الدكتور 

محمود،  آل  عبدالله  بن  تركي 

بوزارة  اإلنسان  حقوق  إدارة  مدير 

البحثية  الندوة  في  الخارجية، 

بجامعة  القانون  كلية  أقامتها  التي 

على  عام  »بعد  عنوان  تحت  قطر 

القانونية  التطورات  اندالعها.. 

للحرب الروسية - األوكرانية«.

من  لمجموعة  الندوة  تطرقت 

من  قطر  دولة  موقف  منها  المحاور 

الدولي  القانون  وموقف  النزاع، 

لحقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني 

 - الروسي  الصراع  من  اإلنسان 

الدكتور  سعادة  وأكد  األوكراني. 

تركي بن عبدالله آل محمود موقف 

ميثاق  احترام  إلى  الداعي  قطر  دولة 

للقوة،  اللجوء  وعدم  المتحدة،  األمم 

المفاوضات  طاولة  على  والجلوس 

أي  لحل  المثلى  الطريقة  باعتبارها 

خالف بين الدول.

للحرب الروسية ـــ األوكرانية
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لألجهزة والبرامج اإللكترونية

قطر تحصل على اعتماد 
إصدار شهادات أمن المعلومات

مستوى  على  دولة  أول  قطر  وتعتبر 

تقوم  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

بها  المعترف  الشهادات  هذه  بإصدار 

عالميا، من اللجنة المختصة من قبل 

المشتركة  المعايير  اتفاقية  أعضاء 

العالمية.

التدقيق  عقب  اإلنجاز  هذا  ويأتي 

للمعايير  القطري  البرنامج  على 

الوطنية  للوكالة  التابع  المشتركة 

لألمن السيبراني من قبل جهة إصدار 

وماليزيا،  الهند  لدولتي  الشهادات 

عمل  فريق  قبل  من  اإلقرار  تم  حيث 

البرنامج  باستيفاء  المدققين 

لجميع  المشتركة  للمعايير  القطري 

الشروط المنصوص عليها باالتفاقية، 

لجنة  رئيس  إلى  التقرير  رفع  كما 

للمعايير  الدولية  باالتفاقية  االعتماد 

.)CCRA( المشتركة

لالتفاقية  قطر  دولة  انضمت  وقد 

المشتركة  للمعايير  الدولية 

كدولة   2015 عام  في   )CCRA(

 )Consuming Member( مستهلكة 

األعضاء  قبل  من  المصدرة  للشهادات 

كدول  المنظمة  داخل  المعتمدين 

 Authorizing( للشهادات  مصدرة 

تعزيز  إطار  في  وذلك   ،)Member
لمواجهة  المسبقة  والجاهزية  األمن 

القطاعات  في  السيبرانية  المخاطر 

الحيوية في الدولة، حيث عملت دولة 

قطر منذ توقيع االتفاقية على استيفاء 

عليها  المنصوص  الشروط  جميع 

باالتفاقية لتنضم إلى مجموعة الدول 

للشهادات  مصدرة  كدولة  المعتمدة 

المعترف بها عالميا.

جدير بالذكر أن المعايير المشتركة 

اإلرشادات  من  مجموعة  هي   )CC(

والمواصفات الدولية التي تحدد إطارا 

يمكن من خالله تقييم أمن المعلومات 

لألجهزة والبرامج اإللكترونية واعتماده 

عن طريق اإلقرار الرسمي الذي يصادق 

على تلبية ومطابقة المنتج لمتطلبات 

.)IEC 15408 /ISO( المعايير

الدوحة- قنا- حصلت دولة قطر على اعتماد 
إصدار شهادات أمن المعلومات لألجهزة 

والبرامج اإللكترونية، وجرى ذلك خالل 
المؤتمر األول لالتفاقية الدولية للمعايير 
المشتركة )CCRA( لعام 2023 في ماليزيا.

خالل جلسة مجلس الشورى

مناقشة تزايد األعباء المالية على المواطنين

جلسته  أمس،  الشورى،  مجلس  عقد 

األسبوعية العادية، في »قاعة تميم بن 

حمد«، بمقر المجلس، برئاسة سعادة 

السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس 

المجلس.

وفي بداية الجلسة، تال سعادة الدكتور 

العام  األمين  الفضالة  ناصر  بن  أحمد 

أعمال  جدول  الشورى،  لمجلس 

محضر  على  التصديق  وتم  الجلسة، 

الجلسة السابقة.

الجلسة،  خالل  المجلس  واستعرض 

المالية  الشؤون  لجنة  تقرير 

المناقشة  طلب  حول  واالقتصادية 

السعادة  أصحاب  طرحه  الذي  العامة 

االنعقاد  دور  في  المجلس  أعضاء 

وارتفاع  بالتضخم  والمتعلق  الماضي، 

تكاليف المعيشة وزيادة األعباء المالية 

على المواطنين.

خلص  لما  مستفيضة  مناقشات  وبعد 

النظر  وجهات  وتبادل  التقرير،  إليه 

في  تسهم  التي  المرئيات  وطرح  حوله، 

إيجاد حلول لهذا الملف من قبل السادة 

اقتراح  تقديم  المجلس  قرر  األعضاء، 

برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع 

المشار إليه.

من  عدًدا  برغبة،  االقتراح  وتضمن 

شأنها  من  التي  والتوصيات  المحاور 

تأثيرات  من  الحد  في  تسهم  أن 

إلى  تسعى  التي  والمرئيات  التضخم، 

المواد  أسعار  ارتفاع  مشكله  معالجة 

واقعية  تصورات  وتقديم  االستهالكية، 

التشغيلية  الكلفة  ارتفاع  لمعالجة 

ينعكس  الذي  األمر  والخدمات،  للسلع 

على المستهلك.

أشار  التقرير،  مناقشة  سياق  وفي 

عبدالله  بن  حسن  السيد  سعادة 

إلى  الشورى،  مجلس  رئيس  الغانم 

السلبية  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار 

وارتفاع  التضخم،  على  المترتبة 

يتطلب  الذي  األمر  المعيشة،  تكاليف 

المعنية  األطراف  جميع  جهود  تضافر 

لمعالجة تلك المشكلة.

هذا  ألهمية  »نظًرا  سعادته  وأضاف 

دور  في  طرحه  تم  فقد  الموضوع، 

لجنة  وقامت  للمجلس،  األول  االنعقاد 

الشؤون المالية واالقتصادية منذ الدورة 

السابقة برئاسة سعادة األخ محمد بن 

لدراسة  مشكورة  بجهود  المانع  يوسف 

الموضوع من كافة جوانبه، واستكملت 

اللجنة خالل الدورة الحالية تلك الجهود 

للوصول إلى التقرير المعروض أمامكم«. 

أن  المجلس،  رئيس  سعادة  وبّين 

لتجاوز  الدولة  سنتها  التي  التشريعات 

طلب  في  المتضمنة  اإلشكاليات 

ملموس،  أثر  ذات  كانت  المناقشة، 

القوانين  أهم  سعادته  مستعرًضا 

حماية  قانون  مثل  الجانب،  هذا  في 

المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية، 

تأسيس  من  القانون  عليه  نص  وما 

المنافسة،  لحماية  خاصة  لجنة 

ذات  والتشريعات  القوانين  من  وغيرها 

طرح  أن  ذاته  الوقت  في  مؤكًدا  الصلة، 

الموضوع من قبل مجلس الشورى يعد 

على  للوقوف  الحكومة  لجهود  استكمااًل 

مكامن الخلل ومعالجة تلك اإلشكاليات.

االقتصادية  المتغيرات  »أمام  وتابع 

يعانيه  وما  ودولًيا،  محلًيا  المتسارعة 

على  تؤثر  إشكاليات  من  العالم 

من  بات  النهائيين،  المستهلكين 

ومتابعته،  األمر  هذا  طرح  الضروري 

من  والحد  معالجته  سبل  وبحث 

تأثيراته«.

أشار  للتقرير،  استعراضه  وخالل 

الهتمي  هتمي  بن  أحمد  المهندس 

المالية  الشؤون  لجنة  رئيس 

التي  االجتماعات  إلى  واالقتصادية، 

عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، عبر 

الجهات  من  المسؤولين  من  عدد  دعوة 

بآراء  االستئناس  جانب  إلى  المعنية، 

األكاديميين  من  المختصين  وتحليل 

والمحللين ورجال األعمال والمواطنين.

ارتفاع األسعار شمل  أن   وبّين سعادته 

في  ملحوظة  زيادة  مع  القطاعات،  كافة 

تستدعي  أساسية،  معينة  قطاعات 

معالجة جذرية من قبل الدولة، مشيًرا 

إلى تأثر قطاعات أخرى بهذه المشكلة، 

من  تعد  ال  القطاعات  تلك  أن  إلى  الفًتا 

للحياة  ضرورية  أو  األساسية  القطاعات 

في  تغييًرا  يستدعي  ما  وهو  اليومية، 

الثقافة والنمط االستهالكي للمجتمع. 

وتناول الهتمي بالشرح أسباب التضخم 

أرجعها  حيث  قطر،  في  األسعار  وارتفاع 

إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية. كما 

استعرض عددا من الحلول والتوصيات 

المقترحة التي قدمتها اللجنة لمعالجة 

األسعار،  غالء  جماح  وكبح  التضخم 

منع  بسياسات  يتعلق  ما  ومنها 

المخصصة  األماكن  وزيادة  االحتكار، 

لألنشطة التجارية، ودعم السلع والمواد 

األساسية، ودعم المنتج الوطني لزيادة 

ومراجعة  المحلي،  السوق  في  إنتاجه 

والتوعية  والضرائب،  الرسوم  سياسات 

هذا  في  المهم  والمستهلك  التاجر  بدور 

الجانب.

بدورهم أشاد السادة أعضاء المجلس، 

في  الحكومة  وسياسات  بخطط 

من  حزمة  تنفيذ  عبر  التضخم  مواجهة 

من  التقليل  في  أسهمت  التي  اإلجراءات 

ضرورة  على  مشددين  التضخم،  تأثير 

للتشريعات  دورية  بمراجعات  القيام 

الدعم،  وإجراءات  النقدية  والسياسات 

رجال  بين  الوعي  نشر  على  والعمل 

األعمال والمستهلكين لما يقع عليهم من 

تلك  معالجة  في  اإلسهام  في  مسؤولية 

المشكلة.

الجهات  األعضاء،  السادة  وطالب 

ومراقبة  المستهلك  بحماية  المعنية 

األسعار، بتكثيف حمالتها على السوق، 

وتشجيع المنافسة الحرة والعمل على 

أشكال  كافة  وتقديم  االحتكار،  منع 

وتوفيره  المحلي  للمنتج  الدعم  وأوجه 

المحلي،  السوق  في  أكبر  بشكل 

ودعمه  تصديره  تشجيع  جانب  إلى 

لينافس خارجًيا.

المجلس،  أعضاء  السادة  وأشار 

والمناطق  الشوارع  زيادة  ضرورة  إلى 

الدولة،  أنحاء  مختلف  في  التجارية 

التجار  أمام  واسعة  خيارات  يتيح  بما 

والعقارات  اإليجارات  أسعار  ويخفض 

ويقلل تكلفة اإلنتاج ما يؤدي بالتالي إلى 

انخفاض األسعار. 

األعمال  رواد  دعم  ضرورة  إلى  ونوهوا 

الصغيرة  الشركات  قوة  وتعزيز 

والمتوسطة، وتوجيهها لزيادة االستثمار 

األساسية،  والسلع  الخدمات  قطاع  في 

معينة  قطاعات  على  التركيز  وتجنب 

ذات نمط استهالكي وترفيهي فقط. 

أعضاء  لفت  متّصل،  سياق  وفي 

المجلس، إلى دور مؤسسات المجتمع 

االستهالك  ظاهرة  مواجهة  في  المدني 

عبر  الحاجة،  عن  والزائد  المفرط 

إلى عدم  المستهلك وتنبيهه  زيادة وعي 

االنسياق خلف الحمالت اإلعالنية.

إلى  المجلس  أعضاء  لفت  كما 

المواد  إنتاج  بقطاعات  االهتمام  ضرورة 

المصانع  ودعم  والغذائية  األساسية 

وتعزيز  الوطنية،  والمزارع  والشركات 

الخارجي،  التنافس  على  قدراتها 

التنافسية  القدرة  أن  إلى  مشيرين 

في  مبيعاته  وزيادة  الوطني  للمنتج 

زيادة  في  يسهم  الخارجية،  األسواق 

أسعاره  وتقليل  خارجيا،  توزيعه  رقعة 

داخليا. 

أعضاء  أرجع  اآلخر،  الجانب  وعلى 

أخرى  عوامل  إلى  التضخم  الشورى 

تكاليف  بارتفاع  متعلقة  خارجية، 

النقل والشحن إلى مستويات قياسية، 

وارتفاع أسعار الطاقة، وانقطاع سالسل 

الدولة  إدارة  بحسن  منوهين  االمداد، 

من  عدد  اتخاذ  خالل  من  الملف  لهذا 

اإلجراءات التي أسهمت في الحفاظ على 

يحتاجها  التي  األساسية  المواد  أسعار 

المستهلك بشكل يومي.

أقر  حيث  الجلسة،  أعمال  وتواصلت 

الوثائق  بشأن  قانون  مشروع  المجلس 

استعراض  بعد  وذلك  والمحفوظات، 

واإلعالم  الثقافية  الشؤون  لجنة  تقرير 

القانون  مشروع  بنود  ومناقشة  حوله، 

أعضاء  السعادة  أصحاب  قبل  من 

المجلس. 

إلى  المذكور  القانون  مشروع  ويهدف 

العامة  الوثائق  مع  التعامل  تنظيم 

من  وغيرها  والوطنية  والتاريخية 

عليها  والحفاظ  وتصنيفها  الوثائق، 

وحمايتها.

على  المجلس  وافق  أخرى،  جهة  من 

الشؤون  لجنة  أعمال  تمديد  طلب 

مشروع  لدراسة  واالقتصادية  المالية 

قانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون 

 )40( رقم  بالقانون  الصادر  الجمارك 

لسنة 2002.

كما استعرض المجلس خالل الجلسة 

تقرير مشاركة سعادة السيدة شيخة 

بنت يوسف الجفيري في االجتماع الذي 

لمجلس  العامة  األمانة  مقر  في  عقد 

التعاون لدول الخليج العربية بالرياض 

عضوات  بين  الماضي،  ديسمبر  في 

مجلس  بدول  التشريعية  المجالس 

نيومان  هانا  السيدة  وسعادة  التعاون، 

الجزيرة  شبه  مع  العالقات  وفد  رئيسة 

والذي  األوروبي،  البرلمان  في  العربية 

والسياسيات  البرلمانيات  حالة  تناول 

في دول الخليج، وتعزيز دور النساء في 

البرلمانات.

أوضحت  للتقرير  عرضها  سياق  وفي 

سعادتها، أن االجتماع شهد تبادل اآلراء 

والسياسيات  البرلمانيات  حالة  بشأن 

في دول مجلس التعاون، وسبل تمكين 

المجالين  في  دورها  وتعزيز  المرأة 

إلى  مشيرة  والسياسي.  البرلماني 

تأكيدها في االجتماع على المكانة التي 

والفرص  القطرية  المرأة  بها  تحظى 

القطاعات،  جميع  في  لها  المتاحة 

البرلماني  المجال  في  لها  البارز  والدور 

بفضل  المجاالت،  وكافة  والدبلوماسي 

القيادة  قبل  من  به  تحظى  الذي  الدعم 

الرشيدة. 

كلية  من  طالب  الجلسة  حضر 

وكلية  قطر  بجامعة  واالقتصاد  اإلدارة 

طالب  من  عدد  جانب  إلى  المجتمع، 

وإدارة  المصرفية  للعلوم  قطر  مدرسة 

قطر  مدرسة  وطالبات  للبنين،  األعمال 

للعلوم المصرفية وإدارة األعمال للبنات.

اإلشادة 
بإجراءات الدولة 

للحفاظ على 
أسعار المواد 

األساسية

تقديم اقتراح برغبة للحكومة يتضمن توصيات للحد من التضخم

األعضاء طالبوا بتكثيف الحمالت على السوق ودعم المنتج المحلي

الهتمي: ارتفاع األسعار شمل كافة القطاعات الغانم: الدولة سنت تشريعات لمنع الممارسات االحتكارية

محمد ابوحجر كتب
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بعد زيارة دولة للبالد

رئيس تركمانستان 
يغادر الدوحة

فخامة  غادر  قنا-  الدوحة- 

الرئيس سردار بيردي محمدوف 

الصديقة،  تركمانستان  رئيس 

زيارة  بعد  أمس،  مساء  الدوحة، 

دولة للبالد.

والوفد  فخامته  وداع  في  وكان 

مطار  مغادرته  لدى  المرافق، 

الدكتور  سعادة  الدولي،  حمد 

بن  عبدالعزيز  بن  عبدالله 

البلدية،  وزير  السبيعي  تركي 

راشد  بن  حمد  السيد  وسعادة 

لدى  قطر  دولة  سفير  العذبة 

ميريت  والسيد  تركمانستان، 

طاغيان إلياسوف القائم باألعمال 

في  باإلنابة  التركمانستاني 

الدوحة.

أقامته »حمد الطبية« والكلية الملكية للجراحين بأيرلندا

من أدوات القوة الناعمة المؤثرة في خدمة المصالح الوطنية.. الشيخة علياء آل ثاني:

حــفـل لـتخريـج أطـبــاء الزمـالـة

الدبلوماسية الثقافية أداة فاعلة

اختبار  من  الثاني  الجزء  إجراء  تم  كما 

بالكلية  األسنان  طب  كلية  عضوية 

التالي  اليوم  في  للجراحين  الملكية 

للدورة التدريبية.  واختتمت الدورة التي 

تكريم  حفل  بتنظيم  أسبوعًا  استمرت 

لتخريج األطباء الحاصلين على الزمالة 

األسنان  طب  كلية  من  التخصصية 

أيرلندا  في  للجراحين  الملكية  بالكلية 

من دفعات أعوام 2021 إلى 2023 بحضور 

هيئة  وأعضاء  وأسرهم  الخريجين 

التدريس واإلداريين وكبار الضيوف.

خليفة  الدكتور  أوضح  جانبه  من 

األسنان  طب  خدمات  رئيس  األنصاري، 

هذا  عقد  أن  الطبية،  حمد  بمؤسسة 

البرنامج مّثل مناسبة خاصة، حيث إنه 

أول حفل يتم عقده بعد جائحة فيروس 

من  صاحبها  وما   »19  - »كوفيد  كورونا 

تحديات لتكريم وتخريج الدفعات التي 

الدكتور  وقال  الدورات.  هذه  اجتازت 

بجميع  للغاية  فخور  »أنا  األنصاري: 

وقدرة  التزامًا  أظهروا  الذين  خريجينا 

عالية في الموازنة بين متابعة دراساتهم 

وبين العمل وحياتهم األسرية. إن اإلنجاز 

نتائجهم  في  حققوه  الذي  المذهل 

قدراتهم  على  شهادة  هو  الدراسية 

العالية ألعضاء هيئة  المتميزة والكفاءة 

التدريس الذين قدموا الدعم لهم«.

»أودُّ  قائاًل:  األنصاري  الدكتور  وأضاف 

الله،  العبد  جمال  بالدكتور  أشيد  أن 

األطفال  أسنان  طب  قسم  رئيس 

العليا  الدراسات  برنامج  مدير  ونائب 

حمد  مؤسسة  في  األطفال  أسنان  لطب 

الطبية، لجهوده المميزة في تطوير أعلى 

المعايير في برامج التدريب بتخصص 

في  اإلقامة  ألطباء  ودعمه  األسنان  طب 

تخصص طب األسنان لتحقيق أفضل 

النتائج. 

هدى  بالدكتورة  أشيد  أن  أودُّ  كما 

التعويضات  أول  استشاري  الهاشمي، 

المهني  التطوير  ورئيس  السنية 

في  األسنان  طب  بخدمات  المستمر 

دورة  لتنظيمها  الطبية،  حمد  مؤسسة 

األسنان  بالتعاون مع كلية طب   )MFD(

بأيرلندا  للجراحين  الملكية  بالكلية 

على  المحافظة  ضمان  على  والعمل 

لقد  قطر.  في  متميزة  أكاديمية  معايير 

بذل جميع أعضاء هيئة التدريس لدينا 

الجيل  مهارات  لتعزيز  كبيرة  جهودًا 

القادم من أطباء األسنان ودعمهم لتقديم 

رعاية حانية للمرضى«.

عبد  الدكتور  من:  كل  تكريم  تم  كما 

الطبية  اإلدارة  رئيس  األنصاري،  الله 

والدكتور  الطبية،  حمد  بمؤسسة 

اإلدارة  عبداللطيف الخال، نائب رئيس 

الطبية ومدير التعليم الطبي بمؤسسة 

الفخرية  الزمالة  ومنحه  الطبية،  حمد 

الملكية  بالكلية  األسنان  طب  لكلية 

لدوره  تقديرًا  بأيرلندا  للجراحين 

التدريب  برامج  لتطوير  ودعمه  القيادي 

قطر،  بدولة  األسنان  طب  تخصص  في 

الرئيس  المناعي،  غانم  والدكتور 

السابق لخدمات طب األسنان بمؤسسة 

لمساهماتهم  تقديرًا  الطبية،  حمد 

وجهودهم. 

$ حققوا الدوحة
معدل نجاح 

 »% 100«
باختبارات 

عضوية 
»طب 

األسنان«

أكثر وأعمق 
من القوة 

الصلبة 
في أحيان 

كثيرة

لعدد من التخصصات.. »حمد الطبية«:

إطالق خدمة العيادات 
المسائية بعد رمضان

الدوحة- قنا- أعلنت مؤسسة حمد 

العيادات  خدمة  إطالق  عن  الطبية 

المسائية في مركز الرعاية الطبية 

تشهد  التي  للتخصصات  اليومية 

شهر  بعد  وذلك  متزايدا،  طلبا 

التخصصات  وتتضمن  رمضان. 

العيادات  خدمة  ستتيح  التي 

طب  تخصصات  المسائية 

والحنجرة،  واألذن  واألنف  العيون، 

والمسالك البولية، وعيادة السمع.

للمرضى  الخدمة  هذه  وستتيح 

المتخصصة  للرعاية  الوصول 

إضافة  سيتم  حيث  أسرع،  بشكل 

المزيد من التخصصات في مرحلة 

مؤسسة  ذكرته  لما  وفقا  الحقة 

حمد الطبية اليوم.

بعض  المؤسسة  ستقدم  كما 

الروتينية  المتابعة  استشارات 

الخارجية  العيادات  لمواعيد 

من  اعتبارا  الهاتف(  )عبر  افتراضيا 

سيتم  حيث  رمضان،  شهر  بداية 

حجز  وقت  في  المرضى  إبالغ 

الموعد ما إذا كان موعدهم سيجرى 

افتراضيا أم بالحضور الشخصي، 

كما أن الرسائل النصية القصيرة 

لتأكيد  للمرضى  سترسل  التي 

مواعيدهم وتذكيرهم بها ستوضح 

عبر  الموعد  كان  إذا  ما  مجددا 

الهاتف أم بالحضور الشخصي.

نائب  النعيمي  ناصر  السيد  وقال 

بمؤسسة  الجودة  لقطاع  الرئيس 

حمد  معهد  ومدير  الطبية  حمد 

ومدير  الصحية  الرعاية  لجودة 

المرضى  ومشاركات  خبرات  مركز 

صحفي،  تصريح  في  والموظفين 

إن اإلجراءات الجديدة تأتي في إطار 

حصول  بضمان  المؤسسة  التزام 

المرضى على الرعاية المناسبة في 

الوقت المناسب.

إلى  التغييرات  هذه  أن  إلى  وأشار 

جانب اإلجراءات االستباقية األخرى 

مثل   - مؤخرا  عنها  اإلعالن  تم  التي 

ونظام  جديدة  إجراءات  تطبيق 

وإنشاء  المواعيد  لحجز  جديد 

التحويالت  إلدارة  جديدة  أقسام 

مؤسسة  مستشفيات  كل  في 

حمد الطبية - ستؤدي إلى خفض 

وتحسين  المواعيد  انتظار  فترات 

استخدام العيادات.

{ ناصر النعيمي

»سدرة للطب« يطلق 
عيادة صحة األطفال

للطب،  سدرة  أطلق  قنا-  الدوحة- 

عضو مؤسسة قطر، عيادة »صحة 

األطفال« الخاصة الجديدة لألطفال 

واليافعين حتى سن 18 عاما لتقدم 

الخدمات  من  متنوعة  مجموعة 

والتشخيصية لتحسين  الوقائية 

الفئة  لهذه  الصحية  الحالة 

العمرية والحفاظ عليها.

الحمادي  أحمد  الدكتور  وقال 

طب  لقسم  التنفيذي  الرئيس 

العيادة  إن  للطب  بسدرة  األطفال 

يركز  نهجا  تتيح  الجديدة 

حيث  األسرة،  ودعم  رعاية  على 

الصحي  التاريخ  تقييم  يتم 

تتعلق  معلومات  على  والحصول 

والعاطفية  الجسدية  بالصحة 

أو  الصغير  للطفل  والنفسية 

على  العيادة  يساعد  مما  المراهق 

وإجراء  الصحي  التثقيف  تقديم 

الالزمة  االستباقية  الفحوصات 

لتعزيز صحة طفلهم.

العيادة  خدمات  أن  إلى  وأشار 

النصائح  تقديم  تتضمن 

الشائعة  األسئلة  عن  واإلجابة 

الطبيعية  بالرضاعة  المتعلقة 

في  والسالمة  والنوم  والتغذية 

نتائج  ومراجعة  والمدرسة  المنزل 

وذلك  الروتينية  الفحوصات 

مرضية  حاالت  أي  حدوث  لتحري 

مرحلة  في  وعالجها  وتشخيصها 

مبكرة أو الوقاية منها.

المقدمة  الخدمات  تتضمن  كما 

الفحص  األطفال  صحة  عيادة  في 

ومراقبة  الوزن  وقياس  البدني 

األطفال  فحص  جانب  إلى  الطول، 

النمو  وفحص  الوالدة  حديثي 

والصحة النفسية.

شاملة  قائمة  أيضا  العيادة  وتقدم 

مع  يتوافق  بما  اللقاحات،  من 

العامة،  الصحة  وزارة  توصيات 

باإلضافة إلى اللقاحات التي تتوافق 

مع التوصيات العلمية الدولية.

تشمل محاضرات ومعارض ومسابقات وأنشطة

»23« فعالية لـ »كتارا« في رمضان
للحي  العامة  المؤسسة  أعلنت 

برنامجها  عن  كتارا  الثقافي 

الرمضاني لهذا العام والذي يتضمن 

كل  تقدم  متنوعة  فعالية   23
الثقافية  األنشطة  من  عددا  منها 

الموجهة  والترفيهية  والتوعوية 

من  العمرية  الفئات  لمختلف 

نذكر  الفعاليات  ومن  المجتمع. 

الذي  اإلسالمية  الطوابع  معرض 

في  البريد  متحف  سيحتضنه 

التشكيلي  الفن  ومعرض   22 مبنى 

 .18 المبنى  في  الضوئي  والتصوير 

في  ثقافية  ندوات  إلى  باإلضافة 

األدب العربي ستقدمها مكتبة كتارا 

للرواية العربية في مبنى 48. بينما 

ستحتضن ساحة الحكمة جدارية 

فعاليات  جانب  إلى  رمضانية  فنية 

حين  في  الرمضانية،  الجمعيات 

فعالية  اإلبداع  ساحة  ستحتضن 

قصص الراوي.

التي  الدينية  فعالياتها  وضمن 

تقديمها  على  كتارا  تحرص 

ما  نذكر  رمضان  كل  لجمهورها 

سيقدمه جامع كتارا من محاضرات 

القرآن  تحفيظ  ومسابقة  دينية 

من  واالناث  الذكور  من  لألطفال 

مواليد 2009 وحتى 2012، والتي من 

المقرر أن تبدأ اعتبارا من يوم األحد 

تستمر  حيث  مارس،   26 الموافق 

وحتى  األحد  من  أسبوعيا  فعالياتها 

الخميس، وذلك بعد صالة العصر.

من  عددا  كتارا  تطلق  كما 

المتنوعة،  والجوائز  المسابقات 

للشعر  كتارا  جائزة  نذكر  ومنها 

الله  رضي  المؤمنين  )أمهات  العربي 

عنهن( وهي تهدف إلى بيان أثر أمهات 

وتكوين  الدعوة  مسار  في  المؤمنين 

المجتمع،  في  المرأة  شخصية 

في  الرمضانية  كتارا  ومسابقة 

تنظمها  التي  القصيرة  القصة 

قد  كانت  والتي  للنشر  كتارا  دار 

أطلقتها في رمضان 2021، ومسابقة 

)منصات  الضوئي  التصوير 

التصوير(. وكعادتها في رمضان كل 

عام، تطلق كتارا عددا من البطوالت 

بطولة  مثل  والفكرية  الرياضية 

)الكيرم  الشعبية  لأللعاب  كتارا 

لأللعاب  كتارا  وبطولة  والدامة( 

وبطولة   ،18 المبنى  في  االلكترونية 

الطائرة  لكرة  الرمضانية  كتارا 

كتارا،  شاطئ  على  الشاطئية 

الرمضانية  الدولية  كتارا  وبطولة 

إلى  هذا  المبنى15.  في  للشطرنج 

المتنوعة  الفعاليات  جانب عدد من 

كتارا  أطياب  َعَبَق  فعالية  ومنها 

الريب  ابن  شارع  في  ستكون  والتي 

وفعالية  المكشوف،  المسرح  عند 

 27 يوم  للمسرح  العالمي  اليوم 

اليوم  تصادف  والتي  الجاري  مارس 

العالمي للمسرح والتي من المنتظر 

القطري،  المسرح  واقع  تبحث  أن 

مميزتين  فعاليتين  إلى  باإلضافة 

الدراجات  أحباء  ستجذبان 

الهوائية ومواتر قطر وذلك في الجهة 

الجنوبية للحي الثقافي.

$ الدوحة

استضافت خدمات طب 
األسنان بمؤسسة حمد الطبية 

مؤخرًا ممثلين عن كلية 
طب األسنان التابعة للكلية 

الملكية للجراحين في أيرلندا 
إلجراء دورة تدريبية مكثفة 
لمدة 5 أيام ألطباء األسنان 

بمؤسسة حمد الطبية في 
تخصصي طب األسنان وطب 

األسنان لألطفال لنيل عضوية 
كلية طب األسنان بالكلية 

الملكية للجراحين في أيرلندا 
.)RCSI MFD(

نيويورك- قنا- شاركت 
سعادة الشيخة علياء 

بنت أحمد بن سيف آل 
ثاني، المندوب الدائم 
لدولة قطر لدى األمم 

المتحدة، في النسخة 
الثانية من منتدى 

»المكتبات في الصدارة«، 
الذي عقد بالدوحة.

{ الشيخة علياء آل ثاني

خالل  كلمة  في  سعادتها  وتوجهت 

الشيخة  لسعادة  بالشكر  المنتدى، 

هند بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس 

الوطنية، على دعوتها  أمناء مكتبة قطر 

الكريمة إللقاء كلمة تسلط الضوء على 

وجهود  ومبادرات  مؤسسات  وتأثير  دور 

الدبلوماسية  في  الثقافية،  قطر  دولة 

المتحدة  الواليات  في  الثقافية 

األميركية.

بانطالق  سرورها  عن  سعادتها  وأعربت 

المتميز  للمنتدى  الثانية  النسخة 

كما  الوطنية،  قطر  لمكتبة  والمرموق 

الذي  الريادي  اإلنساني  بالدور  أشادت 

تطوير  مضمار  في  المكتبة  به  تضطلع 

بحثية  كمؤسسة  المعرفة،  ونشر 

التراث  على  بالحفاظ  تقوم  رفيعة 

الوطني لدولة قطر والمنطقة.

بشكل  تؤمن  بأنها  سعادتها  وأفادت 

الثقافية كأداة  الدبلوماسية  قاطع بدور 

فاعلة ورئيسية من أدوات القوة الناعمة 

الوطنية  المصالح  خدمة  في  المؤثرة 

مركزها  وصناعة  للدول،  الحيوية 

مضيفة  الدولية،  الساحة  في  المؤثر 

على  تعمل  الثقافية  الدبلوماسية  أن 

أن  يمكن  التي  الناعمة  القوة  مراكمة 

وأعمق  أكثر  وفعاليتها،  تأثيرها،  يكون 

من القوة الصلبة في أحيان كثيرة.

الثقافية  الدبلوماسية  أن  وأضافت 

قوة  تعزيز  في  أساسًيا  دورا  تلعب 

الدول، ومركزها الدولي، فبجانب الدور 

اإلنمائية،  المؤسسات  تلعبه  الذي 

اإلعالمية،  والمؤسسات  والتعليمية 

في  والمؤثرة  الناعمة  للقوة  كأدوات 

تقوم  قطر،  لدولة  الوطني  السياق 

في  الثقافية  والمبادرات  المؤسسات 

دولة قطر بدور حيوي وملهم.

قطر،  متاحف  بهيئة  يتعلق  وفيما 

تمتلك  قطر  دولة  بأن  سعادتها  أفادت 

والمقتنيات  األعمال  وأعرق  أبرز 

في  وضعتها  والتي  العالمية،  الفنية 

الكبرى،  الدولية  المتاحف  مصاف 

إلى  سعادتها  أشارت  اإلطار،  هذا  وفي 

ومتحف  قطر  متاحف  بين  الشراكة 

المتروبوليتان للفنون في نيويورك، في 

العالم  قاعة  شملت  والتي   ،2022 العام 

»قاعة  اسم  عليها  أطلق  التي  اإلسالمي 

قطر« في متحف المتروبوليتان في قلب 

نيويورك- حيث تعبر عن البعد الرمزي 

سياق  في  المبادرة  لهذه  واالستراتيجي 

خريطة  وفي  الثقافية،  الدبلوماسية 

الواليات  في  قطر  لدولة  الناعمة  القوة 

المتحدة والعالم، والتي بال شك ترسخ 

في  والمعاصرة  األصالة  وبعدي  قيمتي 

آن واحد.

والمبادرات  المشاريع  إلى  ونوهت 

في  قطر  لمتاحف  األخرى  اإلبداعية 

مثل  الثقافية،  الدبلوماسية  مجال 

التي  الثقافية  األعوام  تنظيم  مبادرة 

شملت عدة دول منها: اليابان، والمملكة 

المتحدة، والبرازيل، وتركيا، والصين، 

وفرنسا،  والهند،  وروسيا،  وألمانيا، 

والواليات المتحدة األميركية.

الكبير  الدور  إلى  سعادتها  أشارت  كما 

للمؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا« 

مع  الذكية  االستراتيجية  والشراكات 

المؤسسات الثقافية الدولية، وعضوية 

المؤسسات،  هذه  كبرى  في  قطر  دولة 

والمنتديات  المؤتمرات  أن  مضيفة 

قطر  دولة  تستضيفها  التي  الدولية 

بناء  في  دورا  تلعب  سنوي  بشكٍل 

جسور التواصل اإلنساني والحضاري، 

لدولة  الناعمة  القوة  مراكمة  وفي 

جاذبة  إيجابية  صورة  وصناعة  قطر، 

والمعاصرة،  األصالة  على  تقوم  ومبهرة 

وزارة  تقيمه  الذي  الدوحة  منتدى  مثل 

العالمي  القمة  ومؤتمر  الخارجية، 

لالبتكار في التعليم»وايز« ومؤتمر القمة 

الصحية  الرعاية  في  لالبتكار  العالمي 

قطر  مؤسسة  تنظمهما  اللذين  »ويش« 

للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
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أعلنت تفاصيل برامجها وفعالياتها خالل الشهر الفضيل .. »األوقاف«:

خالل  عنها  أعلن  التي  الفعاليات  وتتضمن 

محمد  اإلمام  بجامع  أمس،  صحفي  مؤتمر 

ومحاضرات  دعوية  أنشطة  عبدالوهاب  بن 

الدعوة  إدارة  من  لكل  متنوعة  وفعاليات 

لألوقاف،  العامة  واإلدارة  الديني،  واإلرشاد 

البحوث  وإدارة  الزكاة،  صندوق  وإدارة 

مركز  إلى  باإلضافة  اإلسالمية،  والدراسات 

عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي اإلسالمي.

اهتمام ورعاية 

الوكيل  الكواري،  حمد  بن  محمد  وأكد 

أن  والمساجد،  الدعوة  لشؤون  المساعد 

رمضان  شهر  قبيل  نشاطها  كثفت  الوزارة 

شركات  توفير  تم  حيث  المساجد،  لتهيئة 

أن  مؤكدًا  مسجدا،   »178« في  النظافة 

طوال  ورعاية  باهتمام  تحظى  المساجد 

مضاعفة  يتطلب  الكريم  الشهر  لكن  العام، 

وقضاء  المصلين  عدد  لزيادة  نظرًا  الجهود 

للعبادة  بالمسجد  طويلة  فترات  البعض 

بأن  منوها  العادية،  باأليام  قياسًا  والذكر 

له  الوهاب  عبد  بن  محمد  اإلمام  جامع 

إماما   »15« اختيار  تم  لذلك  خصوصيته، 

من االئمة القطريين المتميزين للتناوب في 

تتم  كما  الفصيل،  الشهر  خالل  الصلوات 

االستعانة بعدد من االئمة المتعاونين، كما 

جرت العادة سنويا، ووقع االختيار على »50« 

إماما، يجري توزيعهم على المساجد التي قد 

وأيضا  األسباب،  تعاني من نقص لمختلف 

تمت االستعانة ألول مرة بـ »25« إماما قطريا 

التي  للمعايير  وفقا  الصلوات،  ألداء  متعاونا 

تشترط أن يكون األمام حافظا على األقل »3« 

أجزاء من القرآن الكريم مع اإلتقان والتجويد 

من   »7« اختيار  تم  كما  المميز،  والصوت 

واألذان  للصالة  المتميزين  المدارس  طالب 

الذي  الحي  حسب  على  كل  المساجد،  في 

يسكن فيه.

مساجد   »7« استالم  عن  الكواري  وكشف 

خالل العام الجاري 2023 في مناطق مختلفة 

يتوقع  مساجد  هناك  أن  مبينا  بالدولة، 

جوامع  منها  المقبلة،  األيام  خالل  استالمها 

ومنها فروض، وهي »12« مسجدا في مناطق 

مختلفة بالدولة، إضافة إلى مسجد اللؤلؤة، 

رمضان  شهر  خالل  تشغيلها  يتم  أن  ويتوقع 

من  االنتهاء  تم  أنه  إلى  مشيرا  المبارك، 

إلى  إضافة  وتشغيلها،  مساجد   »7« صيانة 

أن  إلى  الفتا  جديدة،  كابن  بورت   »7« افتتاح 

 - قطر  مصحف  توزيع  في  بدأت  قد  الوزارة 

المساجد  من  عدد  في   - الخامسة  الطبعة 

بالداخل ويجري العمل على استبدال بقية 

المصاحف في المساجد األخرى، منوها بأن 

المساجد  في  رمضان  شهر  خالل  التسول 

إمام  يقوم  متسول  أي  ضبط  تم  وإذا  ممنوع، 

المحدد  المراقب  أو  المؤذن  أو  المسجد 

وزارة  في  المختصة  الجهة  بإبالغ  للمسجد 

بدورها  التي  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

التخاذ  األمنية  الجهات  مع  بالتنسيق  تقوم 

والقوانين،  األنظمة  وفق  المناسب  اإلجراء 

مشيرا إلى أنه تم تحديد رقم تواصل معين 

في  المساجد  جميع  على  تعميمه  سيتم 

على  االتصال  يتم  تسول  حالة  ضبط  حال 

الرقم المعني حتى تتمكن الجهة األمنية مع 

التعامل مع الحالة.

المصارف الوقفية 

بن  خالد  الدكتور  الشيخ  قال  جانبه  ومن 

العامة  اإلدارة  عام  مدير  ثاني  آل  محمد 

لألوقاف بوزارة األوقاف والشؤون االسالمية: أن 

فعاليات اإلدارة رمضان تنوع بتنوع المصارف 

الوقفية الستة، فلدينا شراكات مجتمعية، 

اإلعاقة،  لذوي  الشاملة  التمكن  مدرسة  مع 

االحتياجات  لذوي  القطرية  الجمعية  ومع 

للتوحد،  القطرية  الجمعية  ومع  الخاصة، 

ومع الجمعية القطرية للسكري، ومع برنامج 

لكل ربيع زهرة، ومع مستشفى القلب، كما 

يستمر  ما  ومنها  الفعاليات،  من  عدد  لدينا 

ومنها  منه،  بعض  أو  الفضيل  الشهر  طول 

شهر  طوال  يمتد  الذي  العطاء  سلة  مشروع 

إفطار  موائد  مشروع  لدينا  كما  رمضان، 

الشهر،  طوال  أيضا  تمتد  التي  الصائمين 

صائم  آالف   »10« من  أكثر  منها  ويستفيد 

األولى  نوعيتان،  مبادرتان  لدينا  كما  يوميا، 

قاعدة  أكبر  ليكون  الوقف،  كشاف  بإطالق 

مستوى  على  وقفية  إلكترونية  بيانات 

العالم، كما نطلق المنح التعليمية الجديدة 

بالتعاون مع التعليم فوق الجميع. 

اإلدارة  أن  إلى  محمد  بن  خالد  الشيخ  ولفت 

لديها برامج ستبث من خالل التلفاز واالذاعة 

مسابقة  منها  الفضيل،  الشهر  مدار  على 

مؤسسة  مع  بالتعاون  الكريم  للقرآن  كتارا 

الشهر  مدار  على  كتارا  الثقافي  الحي 

النور  تيجان  مسابقة  إلى  إضافة  الفضيل، 

لألطفال، وستبث على قناة ج لألطفال، إضافة 

إلى المسابقات التي تستمر لبعض الشهر 

مبينا  الصغير،  المحدث  مثل  الفضيل، 

تتضمن  لألوقاف  العامة  اإلدارة  فعاليات  أن 

فعاليات دينية وفعاليات تعليمية وفعاليات 

إلى  باإلضافة  مجتمعية،  وفعاليات  صحية 

وزارة  داخل  إدارات  مع  المشتركة  الفعاليات 

بشكل  الفعاليات  من  ويستفيد  األوقاف، 

إضافة  شخص،  ألف   »20« من  أكثر  مباشر 

العامة،  ولبرامج  الفضيل  الشهر  موائد  إلى 

التي تبث  البرامج  إلى جانب رعاية عدد من 

تلفزيونيا واذاعيا خالل الشهر الفضيل. 

محاضرات دعوية

مدير  الجابر  الله  مال  أوضح  ناحيته  ومن 

األوقاف،  بوزارة  الديني  واإلرشاد  الدعوة  إدارة 

إن اإلدارة تطرح »950« محاضرة دعوية خالل 

محاضرات  وهي  الفضيل  رمضان  شهر 

المساجد  في  سيكون  بعضها  متنوعة، 

والمؤسسات  المدارس  في  االخر  وبعضها 

 »150« زيارة  إلى  الفتا  الحكومية،  والوزارات 

مدرسة حكومية وتزويدها بالدعاة باإلضافة 

إلى »50« مدرسة للبنات.

سيتم  الدعوية  النوادي  من  عدد  هناك  وقال: 

انشاؤها على حساب وزارة األوقاف االلكتروني 

على  وأيضا  االجتماعي  التواصل  بمواقع 

مواقع  عفي  اإلسالمية  الشبكة  حسابات 

طرح  سيتم  حيث  االجتماعي،  التواصل 

»300« مادة دعوية بست لغات وهي: »عربي، 

ألماني،  فرنسي،  إسباني،  انجليزي، 

 »16« هنالك  سيكون  كما  اندونيسي«، 

السنوي  البرنامج  ضمنها  من  دعوية  ندوة 

نسخته  في  خوف«  من  »وآمنهم  المعروف 

يتناول  برنامج  وهو  التوالي  على  التاسعة، 

وسيكون  ومنهجية  ومعرفية  فكرة  قاضيا 

حيث  مول  الحزم  مع  بالتعاون  العام  هذا 

مجموعة  إلى  باإلضافة  هناك،  من  سيبث 

اإلسالمي  الفن  متحف  مع  بالتعاون  ندوات 

وزارة  مع  كذلك  وتعاون  قيمية،  مواضيع  في 

الذي  الرمضاني  الكتاب  معرض  في  الثقافة 

صالل  أم  بمنطقة  الساعي  درب  في  سيقام 

عبر إقامة ندوات أسرية.

 »10« الوزارة  باستضافة  الجابر  ونوه 

خالل  اإلسالمي  العالم  علماء  من  علماء 

الساحة  إلثراء  وذلك  المبارك  رمضان  شهر 

والندوات  والمحاضرات  بالبرامج  الدعوية 

دعوية  مادة  ألف   »8« وجود  إلى  الفتا  القيمة، 

اإلذاعة  في  إعالمية  ومشاركات  مطبوعة 

إضافة  مشاركة،   »76« بمعدل  والتلفزيون 

إلى تسجيل وإنتاج »30« حلقة بالتعاون مع 

عثمان  د.  الشيخ  فضيلة  مع  قطر  تليفزيون 

الخميس هي حصيلة برنامج »ديننا« الذي 

الفضيل  الشهر  خالل  اإلفطار  قبل  سيبث 

إنتاج  إلى  باإلضافة  قطر،  تليفزيون  على 

لإلجابة  الكريم  القران  إذاعة  مع  حلقة   »23«

خدمة  توفير  إلى  مشيرا  االستفسارات،  عن 

الرد على استفسارات عبر الهاتف خالل شهر 

وحتى  صباحا  السابعة  من  يوميا  رمضان 

»11« ليال.

إماما   »62« وتكليف  تأهيل  إلى  الجابر  وأشار 

بالتعاون مع إدارة المساجد من طالب مراكز 

المصلين  إلمامة  لإلدارة  التابعة  التحفيظ 

 »23« بينهم  من  والقيام  التراويح  صالتي  في 

الخطوط  مع  التنسيق  تم  كما  قطريا،  أمام 

دعوية  أفالم  ثالثة  لعرض  القطرية  الجوية 

بوابة  استحداث  إلى  الفتا  رحالتها،  على 

خاصة بالصم على موقع الشبكة اإلسالمية، 

وكذلك طرح مسابقتين لألطفال اوالهما هي 

الدروس  في  مسابقة  وهي  »أبجد«  مسابقة 

الهجائية ستطرح بالمراكز الدعوية، إضافة 

إلى مسابقة بنين وبنات التي ستطرح عبر 

إلى  باإلضافة  اإلسالمية،  الشبكة  صفحات 

والمهتدين  البراعم  فرعي  منافسات  إجراء 

للقران  الشيخ جاسم  الجدد ضمن مسابقة 

اإلدارة  ان  مبينا  رمضان،  شهر  في  الكريم 

المساجد  قوائم  عن  الحقا  باإلعالن  ستقوم 

المخصصة لالعتكاف في العشر األواخر من 

رمضان.

مشاريع الزكاة 

مدير  الكواري  عمران  سعد  قال  جهته  ومن 

اإلدارة لشهر  الزكاة، أن مشاريع  إدارة شؤون 

تنفيذ  على  تقوم  1444هـ،  المبارك  رمضان 

البرنامج التوعوي بفريضة الزكاة باعتبارها 

وكذلك  اإلسالم،  أركان  من  الثالث  الركن 

تخص  التي  الشرعية  الفتاوى  على  اإلجابة 

الموقع  عبر  األسئلة  إرسال  خالل  من  الزكاة 

عبر  المباشر  االتصال  أو  لإلدارة  اإللكتروني 

الجوال. 

كافة  وجاهزية  استعداد  إلى  الكواري  ولفت 

و»نماء«  »ذخر«  الزكاة  تحصيل  مكاتب 

سيتم  بأنه  منوها  الدولة،  أنحاء  جميع  في 

الزكاة  شؤون  إلدارة  جديد  تطبيق  تدشين 

المبارك،  رمضان  شهر  خالل  جوال  على 

المساعدات،  إجراءات  تسهيل  في  يساهم 

وكذلك اإلجابة عن أسئلة الفتاوى المتعلقة 

فيما  معايير  وجود  مؤكدا  بالزكاة، 

والمقطوعة  العاجلة  المساعدات  يخص 

والمساعدات األخرى التي تقدمها إدارة شؤون 

الزكاة للمستحقين المسجلين لديها. 

مركز  مع  تعاونا  هناك  أن  الكواري  وأوضح   

لزكاة  عيني  توزيع  في  النعمة  حفظ 

المسجلين  من  المستحقين  على  الفطر 

عدد  يبلغ  حيث  الزكاة،  شؤون  إدارة  في 

أكثر  الفطر  زكاة  مشروع  من  المستفيدين 

 »2000« حوالي  منهم  مستفيد   »3500« من 

العمالة،  من  و»1600«  المتعففة  األسر  من 

هيئة  مع  أيضا  تعاون  وجود  إلى  مشيرًا 

شؤون القاصرين، وإدارة الضمان االجتماعي 

وإدراجهم  قبلهم  من  المستفيدين  دعم  في 

تم  بأنه  منوها  الخير،  سلة  مشروع  ضمن 

ألف ريال  و»571«  توزيع حوالي »172« مليون 

المستحقة  الفئات  على  الزكاة  أموال  من 

وبلغت  نهايته،  حتى   2022 عام  بداية  منذ 

ماليين   »103« حوالي  الدائمة  المساعدات 

المساعدات  بغلت  بينما  ريال،  ألف  و»372« 

المقطوعة حوالي »69« مليون ريال.

ندوات األمة 

علي  مشاري  السيد  اوضح  جانبه  ومن 

بإدارة  البحوث  قسم  رئيس  النمالن، 

بوزارة  االسالمية  والدراسات  البحوث 

والدراسات  البحوث  إدارة  برامج  إن  االوقاف، 

االسالمية الخاصة بشهر رمضان ترتكز على 

النموذج  للعطاءات،  نموذجين  أو  ركيزتين 

هذا  إلحياء  اإلدارة  جهود  في  يتمثل  األول 

سلسلة  في  باالستمرار  الرمضاني  الموسم 

ثقافية  فكرية  ندوات  وهي  األمة  ندوات 

المجتمعية  القضايا  من  مجموعة  تعالج 

مجموعة  فيها  يشارك  والفكرية،  واإلنسانية 

القطريين  والباحثين  األكاديميين  من 

الندوات  المقيمين حيث تعالج تلك  والعرب 

المتعلقة  واألمور  اإلشكاالت  من  مجموعة 

بالمجتمع القطري من تشخيص للحالة أو 

القضية وتاريخها ومن ثم وضع الحلول لتلك 

اإلشكاالت. وأضاف: وقد سبق التنويه إلى ان 

مر  وقد  سنوية  ربع  ندوات  هي  الندوات  تلك 

الندوات  تلك  وجميع  ندوتان،  اآلن  حتى  منها 

ناقشت  حيث  القطري  بالمجتمع  تتعلق 

الثقافية  الحواضن  والثانية  األولى  الندوة 

التعليمية  المؤسسات  أو  المكتبات  سواء 

تعزيز  وكيفية  ومستقبلها  تاريخها  من  بدءا 

وجودها في المجتمع القطري.

أكثر  متعلقا  رمضان  شهر  دام  ما  وتابع: 

أقبلوا  قد  المسلمين  كل  ويكون  بالمسجد 

الشهر  هذا  في  المساجد  على  أكبر  بشكل 

األمة  ندوة  موضوع  يكون  أن  ارتأينا  الفضيل 

الثالثة عن المساجد كحواضن ثقافية بدءا 

المسلم  المجتمع  في  ووجودها  تاريخها  من 

المساجد  اداور  تعزيز  وكيفية  وأدوارها 

من  اآلخر  النموذج  ان  وابان  وتربويا.  ثقافيا 

عمل اإلدارة خالص شهر رمضان هو مسابقة 

إسالمية  فكرية  مسابقة  وهي  رمضان 

تتضمن »30« سؤاال بشكل يومي يطرح عبر 

اإلدارة  من  بدعم  وجائزة  المحلية  الصحف 

العامة لألوقاف، حيث يتم فرز الفائزين بعد 

 »3« األول  الفائز  منح  ويتم  المسابقة  ختام 

والثالث »1500«  ألفي ريال  والثاني  آالف ريال 

ريال، وباقي الفائزين العشرة من الرابع إلى 

مبلغ  على  منهم  فائز  كل  فيحصل  العاشر 

»500« ريال.

برامج المهتدين 

مركز  مدير  اللخن،  علي  صالح  أكد  وبدوره 

الثقافي  محمود  آل  زيد  بن  عبدالله  الشيخ 

الشهر  يستقبل  المركز  أن  اإلسالمي، 

الكريم بمجموعة من البرامج التي تستهدف 

دولة  سكان  من  العربية  بغير  الناطقين 

فعالية  المركز  ينظم  حيث  وزوارها،  قطر 

ملتقى بن زيد الرمضاني، وهو ملتقى سنوي 

لعموم  وعظية  فقرات  تقديم  على  يشتمل 

العام  هذا  ستقام  العرب  غير  المسلمين 

متكاملة  روحية  مادة  لتوفير  قطر  بمؤسسة 

تتناسب والشهر الفضيل.

وأشار اللخن إلى إقامة سلسلة من الملتقيات 

مناطق  في  لغات   »6« من  بأكثر  للجاليات 

من  الصوم،  بأهمية  للتعريف  مختلفة 

وروحية  ودعوية  فقهية  فقرات  تقديم  خالل 

مجالس  برنامج  إلى  باإلضافة  متنوعة، 

الدروس  وبرنامج  للجاليات،  رمضان 

غير  المسلمين  وتثقيف  لتوعية  الدينية 

العرب، كما يقيم المركز عددًا من الدروس 

قاعات  في  المكثفة  الرمضانية  الدينية 

المركز عددًا من  المركز، حيث يستضيف 

وأثناءه،  الفضيل  الشهر  قبيل  المحاضرات 

واإلرشاد،  والوعظ  الفقهية  التوعية  تتضمن 

برنامج  باإلسالم،  التعريف  قسم  يقدم  فيما 

المهتديات،  إفطار  وبرنامج  المهتدين،  إفطار 

وبرنامج اعتكاف المسلمين الجدد.

{  منصة المتحدثين في المؤتمر الصحفي

تهيئة المساجد الستقبال رمضان
اختيار »15« من األئمة القطريين المتميزين بجامع اإلمام الكواري: االستعانة ألول مرة بـ »25« إماما قطريا متعاونا

أكرم الفرجابي  كتب

أعلنت وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية 

عن تفاصيل برامجها 
وفعالياتها الدينية 

لشهر رمضان المبارك 
1444هـ، مؤكدة أنها 

قامت بتهيئة بيوت 
الله استعدادًا الستقبال 

الشهر الفضيل.

{  الحضور

الكواري: تدشين تطبيق إلدارة شؤون الزكاة على الجوال خالل رمضان 

الشيخ د. خالد بن محمد: »10« آالف صائم يوميا على موائد اإلدارة العامة 

الجابر: »16« ندوة دعوية بجانب البرنامج السنوي »وآمنهم من خوف«



متابعات السنة )28( - الثالثاء  29 من شعبان   1444هـ الموافق 21 مارس 2023م العدد )10060(10

»160« مدرسة تشارك في بطولة الروبوت

صالح  إبراهيم  الدكتور  سعادة  البطولة  افتتاح  حضر 

النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والسيد 

الرياضة  وزير  مستشار  الدوسري،  مسلم  الرحمن  عبد 

والشباب وعدد من المسؤولين في الوزارتين.

وتهدف بطولة المدارس للروبوت التي تستمر ثالثة أيام 

إلى نشر ثقافة الروبوت ودورها في التعليم محليا وعربيا، 

في  المشاركين  لدى  اإلبداع  روح  تنمية  إلى  تهدف  كما 

وطالبة  طالب   1600 حوالي  فيها  ويشارك  الروبوت  مجال 

من 160 مدرسة حكومية وخاصة.

وتشمل بطولة المدارس للروبوت، المسابقات التقليدية 

الروبوت  مسابقات:  وهي  عام  كل  تنفيذها  يتم  التي 

)إكسبلورر(  للصغار  الروبوت  )ديسكفري(،  للصغار 

و/ تتبع الخط بقسميها المبتدئ والمتقدم، وجمع الكرات 

أيضا  السومو  ومسابقة  والمتقدم،  المبتدئ  بفرعيها 

بفرعيها المبتدئ والمتقدم، ومسابقة 

إلى   FLL الـ  ومسابقة  والبرمجة(  )البحث  االبتكار 

هذا  بالبطولة  مرة  أول  تقام  جديدة  مسابقات  جانب 

تصميم  إلى  وتهدف  الروبوت  ذراع  مسابقة  وهي:  العام 

أوزان  حمل  على  قادرة  متحركة  روبوتات  وبرمجة 

ممكن،  وقت  بأسرع  محدد  شكل  لبناء  ونقلها  محددة 

إلى  تهدف  التي  )الدرون(  طيار  بدون  الطائرات  ومسابقة 

والوظائف  المهن  من  لمزيد  والشباب  النشء  تهيئة 

والتي  للروبوتات  القدم  كرة  ومسابقة  المستقبلية، 

والرياضيات  والهندسة  العلوم  إلى تعليم وتطبيق  تهدف 

وبرمجة الكمبيوتر بشكل عال ومتمرس.

الرياضة  العلي وزير  وقال سعادة السيد صالح بن غانم 

والشباب، إن الوزارة تسعى إلى دعم الشباب وتوجيههم 

الشخصية  تطوير  أجل  من  ومهاراتهم  ميولهم  واستثمار 

الوطنية المتكاملة انطالقًا من رؤية الوزارة »شباٌب فاعل 

ومسؤول ذو حس وطني، ومجتمع ممارس للرياضة«.

 وأضاف سعادته في كلمته التي تضمنها كتيب البطولة 

أن الوزارة تدرك أن فاعلية النشء والشباب في المجتمع 

وحرصهم على القيام بمسؤولياتهم، يتطلب عماًل كبيرًا 

مجاالت  في  القدرات  وتنمية  المهارات  تنمية  على  يرتكز 

بالدور  لديهم  الوعي  مستوى  رفع  جانب  إلى  مختلفة، 

المنوط بهم تجاه تنمية مجتمعهم والنهوض به. 

واالضطالع  رؤيتها  بلوغ  في  تستعين  الوزارة  أن  وأوضح   

أهم  من  وإن  المؤسسية  القيم  من  بمجموعة  برسالتها 

التي ترسخ روح  التعاون والشراكة  القيم هي قيمة  هذه 

فئات  مختلف  بين  التكامل  إلى  وتسعى  الواحد  الفريق 

وزارة  مع  الناجحة  الشراكة  فإن  لذلك  المجتمع  وجهات 

التربية والتعليم والتعليم العالي قد خلقت بيئة علمية 

التوفيق  لكم  الله  من  ونرجو  العلم  مجال  في  وعملية 

ونجاح البطولة.

 وفي كلمة مماثلة قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي 

الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، 

المدارس  بطولة  من  عشرة  الخامسة  النسخة  إن 

2023، تحمل إرثا تعليميا ممتدا له مكانته في  للروبوت 

تحفيز  في  دور  للبطولة  أن  كما  المتنافسين،  نفوس 

رفع  على  وتشجعيهم  والمألوف،  العادي  لتجاوز  الطلبة 

سقف التفكير خارج األطر المعروفة.

علم  طلبة  طلبتنا  يكون  أن  نطمح  سعادتها:  وأضافت   

مدى الحياة، متسلحين بالمعرفة، ومتسمين بالمرونة 

وضمان  إنجازاتهم  تعزيز  عبر  وذلك  واإلبداع:  والشغف 

استمراريتها وإكسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين 

أن  دون  والرقمية،  التكنولوجية  المهارات  أهمها  من  التي 

الوطنية في نفوسهم، وتنميتها  الهوية  نغفل غرس قيم 

وتعزيزها. وهو ما يتحقق في هذه البطولة.

 وأكدت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أن 

هذه البطولة وغيرها من البطوالت لها أثر كبير في نفوس 

واالجتماعي  العلمي  نموهم  في  تسهم  حيث  الطالب، 

االيمان بقدرتهم  الثقة بالنفس وتعمق فيهم  وتزرع فيهم 

على المنافسة عالميًا وتحقيق ما يصبون إليه إلدراكهم 

العمل  سوق  الحتياجات  وتفهمهم  الحياة  تطورات 

مشيدة  بالدنا،  في  التنمية  عجلة  دفع  في  ليسهموا 

التي  القدوة  يمثلون  الذين  والمعلمات  المعلمين  بدور 

سعيًا  ذواتهم  ليطوروا  والتحفيز  باإللهام  الطالب  تمد 

نحو التميز، مثمنة دور وزارة الرياضة والشباب متمثلة 

تكنولوجيا  قسم  وكذلك  القطري،  العلمي  النادي  في 

التربية  وزارة  في  التربوي  التوجيه  بإدارة  المعلومات 

والتعليم والتعليم العالي، على جهودهم المقدرة في دعم 

االنشطة التعليمية والتربوية.

المدير  الرحيمي  راشد  المهندس  أشار  االفتتاح  وخالل 

اللجنة  رئيس  القطري  العلمي  للنادي  التنفيذي 

بدأت  الروبوت  تقنيات  أن  إلى  للبطولة،  العليا  المنظمة 

في بداية القرن العشرين وانتشرت حتى أصبحت جزءًا 

من حياتنا اليومية وكان البعض يستخدمها سابقًا دون 

الدخول في تفاصيل تركيبها وبرمجتها وإعادة تشغيلها، 

على  قادر  لجيل  تؤسس  البطوالت  هذه  أن  موضحا 

في  تعتمد  التي  المستقبل  لوظائف  ومهيأ  المنافسة 

والذكاء  والروبوتات  الحديثة  التكنولوجيا  على  غالبها 

االصطناعي.

للبطولة  األولى  النسخة  منذ  العلمي  النادي  أن  وأوضح   

عاتقه  على  أخذ  عشرة  الخامسة  النسخة  وحتى 

الفرق  أعداد  زيادة  تم  حيث  وكيفًا،  ونوعًا  كمًا  تطويرها 

من  ممكن  قدر  أكبر  لتستوعب  المشاركين  وأعداد 

وفئات  أعداد  في  التوسع  تم  كما  والمدارس،  الطالب 

تمكين  بهدف  جديدة  مسابقات  لتضم  المسابقات 

التحديات  مع  التعامل  في  مهاراتهم  وتطوير  الطالب 

جديدة،  مسابقات  ثالث  بإضافة  منوها  الجديدة، 

زادت  حيث  مميزاتها،  لها  استثنائية  نسخة  لتصبح 

السابقة  بالنسخة  مقارنة   %  50 بنسبة  الفرق  أعداد 

فضال  فريقا،   550 عدد  المشاركة  الفرق  بلغت  حيث 

المشاركين  الطالب  عدد  في   %  30 بنسبة  زيادة  عن 

بلغ  حيث  الخاصة  أو  الحكومية  المدارس  من  سواء 

النادي  مدير  وأضاف  وطالبة.   طالب   1600 الطالب  عدد 

تشهد  عشرة  الخامسة  النسخة  أن  القطري،  العلمي 

مسابقات   3 إضافة  تم  حيث  المسابقات  عدد  في  زيادة 

الطائرة  تحدي  الروبوت،  ذراع  )تحدي  وهي:  رئيسية 

ستتم  أنه  إلى  مشيرا  القدم(،  كرة  تحدي  طيار،  بدون 

مخاطبة الجمعية العربية للروبوت رسميا إلضافة هذه 

العربية  بالبطولة  الخاصة  المنافسات  في  المسابقات 

السنوات  في  المسابقات  فئات  بزيادة  واعدا  مستقباًل، 

القطري  العلمي  النادي  وضعها  خطة  ضمن  المقبلة، 

بالتنسيق مع اللجنة المنظمة كي تضفي عليها المزيد 

من التنافسية وإذكاء روح التحدي بين الطالب.

 وأوضح أن هذه البطولة تهدف إلى أن يكون اإلبداع واالبتكار 

في  كبير  بشكل  وتساهم  طالبنا،  حياة  من  جزءًا  فيها 

الثقة  وتعطيهم  لهم  جديدة  آفاق  وفتح  مداركهم  توسيع 

التحفيز لديهم، وهو ما يتفق  بقدراتهم وتزيد من جرعة 

الذي  القطري  العلمي  للنادي  االستراتيجية  األهداف  مع 

يستمد أهدافه ورؤيته من رؤية وزارة الرياضة والشباب، 

التربية  وزارة  أهداف  مع  الهدف  هذا  يتوافق  وأيضًا 

والتعليم والتعليم العالي مثمنا جهود الوزارتين في دعم 

البرامج  المستمر على تقديم أفضل  البطولة وحرصهما 

واالنشطة التي تلبي تطلعات النشء والشباب من ابناء 

قطر المستقبل.

بالعديد  كلمته  في  الرحيمي  راشد  المهندس  وأشاد   

لديهم  وفتيات  شباب  من  الواعدة  القطرية  النماذج  من 

العلوم  مجال  في  والمعرفة  للعلم  والحب  الشغف 

مسارهم  تحديد  في  األثر  له  كان  مما  والتكنولوجيا 

هذا  في  النماذج  بعض  مقدما  الناجح،  المستقبلي 

العلمي  النادي  عضو  المتميزة  الطالبة  منها  الصدد، 

مهندسة  البوعينين  شمة  والمهندسة  الهتمي  شيخة 

تعريفا  قدمتا  واللتان  العلمي  النادي  في  برمجيات 

مختصرا لتجاربهما العلمية.

للداعمين للبطولة وخاصة  الرحيمي عن شكره  وأعرب   

)دعم(  والرياضية  االجتماعية  األنشطة  دعم  صندوق 

المتعاونة  الجهات  وكل  للبطولة،  الرسمي  الراعي 

المنظمة  اللجان  من  البطولة  في  بصمة  له  من  وكل 

والمشرفين والحكام والمتطوعين.

إدارة  مدير  المسيفري  فواز  السيد  قال  جانبه  ومن 

الجديد  إن  والشباب  الرياضة  بوزارة  الشبابية  الشؤون 

في بطولة الروبوت لهذا العام هو إضافة بعض البطوالت 

مشيرا  اإللكترونية،  والذراع  الدرون  بطائرات  المختصة 

األخيرة شاركوا  بالبطولة في نسختها  الفائزين  أن  إلى 

مؤكدا  إنجازات،  تحقيق  واستطاعوا  دولية  محافل  في 

مستوى  على  الطالب  تفيد  البطولة  هذه  مخرجات  أن 

هذه  مثل  في  الدولة  لتمثيل  الخارجية  المشاركات 

الشباب  امكانات  تعزز  البطولة  أن  موضحا  التظاهرات، 

في استخدام الروبوت والذي لم يعد مجرد لعبة بل بات 

تكنولوجيًا  الشباب  مهارات  تطوير  في  أساسيا  مساهما 

من خالل البرمجة والقدرة على التحكم ومساعدتهم في 

فهم وطريقة تصميم هذه الروبوتات.

مستوى  على  متنوعة  المشاركات  إن  المسيفري  وقال 

حتى  الروضة  مرحلة  من  الدراسية  المراحل  كافة 

الثانوي.

قال  العام  هذا  البطولة  في  للمشاركات  تقييمه  وبشأن 

مدير إدارة الشؤون الشبابية أن المشاركات كبيرة جدا 

160 مدرسة  1600 مشارك يمثلون  العام متمثلة في  هذا 

إضافة إلى زيادة عدد المسابقات. 

وأوضح أن هناك استراتيجية لدى الوزارة لزيادة االهتمام 

يحقق  الذي  العلمي  النادي  به  يقوم  ما  وهو  بالعلوم 

ذو  ومسؤول  »فاعل  وهي  والشباب  الرياضة  وزارة  رؤية 

دور  ومثمنا  للرياضة«،  ممارس  ومجتمع  وطني  حس 

األنشطة  دعم  وصندوق  العالي  والتعليم  التربية  وزارة 

لهذه  الدعم  تقديم  في  »دعم«  والرياضية  االجتماعية 

البطولة.

{  م.راشد رحيمي {  فواز المسيفري

ينظمها النادي العلمي بالتعاون مع »التعليم«

النعيمي: نطمح أن يكون طلبتنا طلبة علم مدى الحياةالعلي: فاعلية النشء والشباب بالمجتمع تتطلب عماًل كبيرًا

»ذراع الروبوت« من المنافسات الجديدة هذا العام»1600« طالب وطالبة يتنافسون في مسابقات متنوعة

انطلقت أمس فعاليات بطولة المدارس الخامسة 
عشرة للروبوت التي ينظمها النادي العلمي 

القطري التابع لوزارة الرياضة والشباب بالتعاون مع 
وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمشاركة 

واسعة من طالب وطالبات من 160 مدرسة 
حكومية وخاصة، في صالة لوسيل.

م. رحيمي: النسخة الحالية تشهد زيادة في عدد المسابقاتالمسيفري: االهتمام بالعلوم ضمن استراتيجية وزارة الرياضة والشباب

} تصوير - محمود حفناوي
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للفنان خالد بومطر بمركز كتارا للفن

وزير الثقافة يفتتح معرض »وجوه«

لقوة  تكريم  بأنه  المعرض  المنظمون  ويصف 

التجربة  وتعقيد  جمال  الستكشاف  ودعوة  الوجوه، 

الروح  على  نوافذ  الوجوه  أن  إلى  مشيرين  اإلنسانية، 

تستطيع  ال  التي  والقصص  العواطف  عن  تكشف 

تمثيل  هي  لوحة  كل  وأن  عنها،  التعبير  الكلمات 

التي  الفريدة  والقصص  والعواطف  للمالمح  مرئي 

الفنان  عبر  جانبه،  من  الشخص.  وجه  تشكل 

لوكالة  خاص  تصريح  في  المهندي،  بومطر  خالد 

األنباء القطرية )قنا(، عن شكره لسعادة وزير الثقافة 

الفتتاحه المعرض، ودعم المسؤولين في الدولة للفن 

الوجه  تعكس  مرآة  باعتباره  وأشكاله،  أنواعه  بكافة 

يمثل  االهتمام  هذا  أن  مؤكدا  قطر،  لدولة  الحضاري 

العمل  في  لالستمرار  الفنانين  ولجميع  له  دافعا 

يعكس  المعرض  أن  على  بومطر  وشدد  المبدع. 

شغفه برسم الوجوه الذي اختاره منذ بداياته الفنية، 

من  حشدا  يتطلب  ألنه  الرسم  أنواع  أصعب  من  وهو 

األحاسيس والمشاعر واالجتهاد من الرسام لتحويلها 

إلى تعبير فني.

الدوحة- قنا- افتتح سعادة 
الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل 

ثاني وزير الثقافة، أمس، معرض 
»وجوه« للفنان التشكيلي 

القطري خالد بو مطر المهندي، 
بمركز كتارا للفن، في مبنى 

رقم 5 بالمؤسسة العامة 
للحي الثقافي. يضم المعرض، 

الذي ينظمه مركز كتارا للفن 
بالتعاون مع دار حصة للفنون، 

40 لوحة في فن البورتريه منفذة 
بأسلوب الرسم بألوان اإلكريليك، 

وبعضها باألسلوب الرقمي 
الـ»ديجيتال آرت«.

خالل حفل منظمة المجتمع العلمي العربي بالدوحة.. مدير عام »ألكسو«:

أعمر  ولد  محمد  الدكتور  كشف 

العام للمنظمة العربية للتربية  المدير 

المنظمة  أن  )ألكسو(  والعلوم  والثقافة 

حول  عربي  منتدى  تنظيم  تعتزم 

المناطق  في  والتحكم  المياه  »ندرة 

داعيا  العام  هذا  نهاية  القاحلة«  شبه 

المشاركة في هذا  إلى  الراغبين  جميع 

حلول  إليجاد  المتخصص  المنتدى 

المياه  بشح  المتعلقة  للقضايا  عملية 

وندرتها.

لمنظمة  السنوي  الحفل  خالل  وأضاف 

عن  لإلعالن  العربي  العلمي  المجتمع 

للمنظمة  التشجيعية  بالجائزة  الفائز 

بالدوحة  انعقدت  والذي   2022 لعام 

»حلول  بعنوان  كانت  والتي  أمس، 

الوطن  في  المياه  نقص  لمشكلة 

المستقبلية  العمل  خطة  بأن  العربي« 

انطلقت  التي   ،-2028  2023 للمنظمة 

األلكسو في تنفيذ أول شريحة لها بداية 

دور  بتعزيز  ستعتني   ،2023 العام  هذا 

التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث 

وتنمية  العربية،  المجتمعات  في 

العلمي  والبحث  العلوم  سياسات 

واالبتكار ودعمها، وتعميق دور األخالقيات 

واالستفادة  والتكنولوجية،  العلمية 

الذكاء  تكنولوجيا  تطبيقات  من 

وحماية  الزراعة  مجال  في  االصطناعي 

البيانات  تحليالت  واستخـدام  البيئة، 

البيئة  حماية  مجال  في  الضخمة 

المستدامة،  التنمية  أهداف  وتحقيق 

األرضية  المراقبة  بيانات  وتبادل  ونشر 

مع  والتفاعالت  العربية،  الدول  في 

نتائج البحث والتأثير على صنع القرار 

في  العلمي  النشر  وتطوير  البيئي، 

الجودة  ذات  المتخصصة  المجالت 

العالية.

العربية  للمنظمة  العام  المدير  وأكد 

العناية  أن  والعلوم  والثقافة  للتربية 

الوطن  في  وتطويره  العلمي  بالبحث 

ونشرا  وتمويال  تشريعا  العربي: 

في  للخبرات  وجذبا  بالعقول  واهتماما 

دائمة  ضرورة  يعد  المختلفة  المجاالت 

التسارع  األساسية  سمته  عصر  في 

في كل مناحي الحياة. إذ لم يعد مكان 

بقدر  إال  الفسيح،  الفضاء  هذا  في  ألحد 

تلك  والمعرفة،  العلم  مفاتيح  امتالكه 

سلسلة  ضمن  تأتي  التي  المفاتيح 

األطراف  جميع  فيها  تتداخل  متصلة 

المعنية بالتربية والثقافة والعلوم.

العربية  المنظمة  دور  واستعرض 

-األلكسو-  والعلوم  والثقافة  للتربية 

الدول  جامعة  مظلة  تحت  العاملة 

العربي  التعاون  تعزيز  في  العربية، 

التربية  مجاالت  في  والدولي  واإلقليمي 

والتعليم والثقافة والعلوم.

 من جانبها أوضحت الدكتورة موزة بنت 

محمد الربان، رئيس منظمة المجتمع 

الهدف  أن  قطر  ومقرها  العربي  العلمي 

العام للجائزة التي نظمت بالتعاون مع 

الشباب  العلماء  تشجيع  هو  )ألكسو( 

العربية  البحثية  المؤسسات  في 

كل  نحو  ودراساتهم  بحوثهم  لتوجيه 

التقاليد  وبناء  العلم  توطين  يخدم  ما 

في  سواء  بهم،  الخاصة  العلمية 

التطبيقية،  العلوم  أو  األساسية  العلوم 

الموجهة  التطبيقية  البحوث  وتشجيع 

المناسبة  العلمية  الحلول  إيجاد  نحو 

للمشكالت التي تعاني منها المنطقة. 

وأشارت إلى أن جائزة هذه النسخة لعام 

المياه،  توافر  نقص  عن  كانت   2022
وهي مشكلة تتفاقم على مستوى كثير 

من البلدان العربية التي تقع معظمهما 

ضمن المناطق القاحلة أو شبه القاحلة.

بها  فاز  التشجيعية  الجائزة  أن  يذكر 

الدكتور جمعة عبدالجواد محمد علي، 

العلوم،  كلية  في  الكيمياء  قسم  من 

جمهورية  من  بأسيوط،  األزهر  جامعة 

جهوده  عن  وذلك  العربية.  مصر 

المياه  تنقية  في  المتميزة  البحثية 

جديدة  مواد  ابتكار  طريق  عن  الملوثة 

السيد  سعادة  عنه  نيابة  تسلمها  وقد 

المصري  السفير  الشربيني  عمرو 

االحتفال  خالل  نظمت  كما  الدولة  لدى 

متخصصة  علمية  ورشة  بالجائزة، 

المياه  معالجة  في  »االبتكار  بعنوان 

ومتقدمة«،  جديدة  مواد  باستخدام 

األساتذة  من  نخبة  فيها  شارك 

تخصصهم،  في  المتميزين  والباحثين 

قطر  داخل  في  الجامعات  من  عدد  من 

وخارجها.

تنظيم منتدى عربي حول »ندرة المياه«

بمناسبة شهر رمضان

»الثقافة« تنظم ندوة 
»حقوق وواجبات المسلم«

البشرية  الموارد  إدارة  نظمت 

ندوة  أمس  صباح  الثقافة  بوزارة 

بعنوان »حقوق وواجبات المسلم« 

المبارك،  رمضان  شهر  بمناسبة 

شقر  الداعية  فضيلة  بمشاركة 

الشهواني.

وأقيمت الندوة بمنى وزارة الثقافة 

الموظفين  من  عدد  وحضرها 

»مايكرو  تطبيق  عبر  والمسؤولين 

سوفت تيمز«.

التعريف  الندوة  وتضمنت 

المسلم  وواجبات  حقوق  بأهمية 

تجاه اآلخرين في العمل والحياة، 

العمل،  في  االخالص  وأهمية 

االشخاص  بحقوق  والتعريف 

البيوت  في  حتى  بينهم  فيما 

تلك  على  االبناء  تربية  وكيفية 

بر  أهمية  على  عالوة  الحقوق، 

في  اآلباء  ودور  وحقوقهم،  الوالدين 

تربية االبناء على استشعار النعم 

في  علينا  العالمين  رب  وفضل 

وتم  النعم،  على  الله  وشكر  الدنيا 

في ختام الندوة تذكير الموظفين 

األجر  ومضاعفة  العبادة  بأهمية 

خالل الشهر الفضيل.

{  الداعية شقر الشهواني

بمركز قطر للتطوير المهني

اختتام برنامج تدريبي 
لدعم توظيف ذوي اإلعاقة

للتطوير  قطر  مركز  اختتم 

قطر،  مؤسسة  عضو  المهني، 

فعاليات البرنامج التدريبي لدعم 

ذوي  من  األشخاص  توظيف 

الشخصية،  المهارات  اإلعاقة: 

من  الفترة  خالل  انعقد  والذي 

بالمدينة   2023 مارس،   9-5
خبراء  مع  بالتعاون  التعليمية، 

دوليين في المجال. 

تضمن  الذي  البرنامج  ويهدف 

إلى  التدريبية  الورش  من  عدًدا 

المهني  اإلرشاد  خدمات  تعزيز 

يواجهون  الذين  للطلبة  المقدمة 

خفيفة  التعلم  في  صعوبات 

من  وغيرها  الشدة،  ومتوسطة 

تقديم  عبر  اإلدراكية،  التحديات 

التدريب المتخصص لمرشديهم 

الدولية  الممارسات  أفضل  وفق 

المعدلة لتناسب السياق المحلي 

في دولة قطر.

التدريب  موضوعات  وتركزت 

الركائز  من  مجموعة  حول 

الرئيسية كتعزيز توفير خدمات 

التوظيف  وثقافة  المهني  التطوير 

الشمولي، وحشد جهود الشركاء 

عمل  فرص  لتوفير  المعنيين 

اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  مناسبة 

ال سيما المتنوعين عصبًيا منهم. 

ممثلون  البرنامج  في  وشارك 

بالدولة،  القطاعات  مختلف  من 

استشاريو  ذلك  في  بمن 

والشركاء  األمور  وأولياء  المدارس 

التطوير  وشركاء  المجتمعيون 

وأفراد  العمل،  وأصحاب  المهني 

عصبًيا،  المتنوعين  الطلبة  أسر 

بالمهارات  التدريب  زودهم  حيث 

بعمليات  المتعلقة  الشخصية 

التوظيف بما في ذلك األثر الخفي 

االجتماعية،  والمهارات  للمناهج، 

والتعامل  التواصل،  ومهارات 

العمل،  وتنظيم  اإلجهاد،  مع 

والمناصرة الذاتية.

ضمن حملة »صقاقير قطر«

تمديد فترة استقبال 
الصقور حتى »25« الجاري

جمعية  -قنا-أعلنت  الدوحة 

عملية  تمديد  القطرية  القناص 

حملة  ضمن  الصقور  استقبال 

حتى  السادسة  قطر«  »صقاقير 

يوم 25 مارس الجاري. 

خاتم  بن  علي  السيد  وقال 

جمعية  رئيس  المحشادي 

القناص القطرية: إنه تم استقبال 

الصقارون  بها  تبرع  صقرا   42
إلرجاع  السادسة  الحملة  ضمن 

 ،)2023( الطبيعة  إلى  الصقور 

في  للمشاركة  المبادرة  إلى  داعيا 

الحملة وإنجاحها، خاصة في ظل 

أجل  من  السابقة  الحمالت  نجاح 

البيولوجي  التنوع  على  الحفاظ 

وحماية البيئة.

تمديد  سبب  المحشادي  وأرجع 

إلى  الصقور  استقبال  عملية 

رغبة الصقارين الذين لم تتح لهم 

الحملة،  في  للمشاركة  الفرصة 

بذلك،  ظروفهم  لهم  تسمح  ولم 

فتقرر تمديد الموعد النهائي حتى 

يتم  أن  على  الجاري،  مارس   25

يوم  أذربيجان  إلى  الصقور  سفر 

الطبيعة  في  وإطالقها  مارس   28
يوم 30 مارس الجاري.

القناص  جمعية  رئيس  وتقدم 

لجميع  بشكره  القطرية 

في  شاركوا  الذين  الصقارين 

ضمن  سواء  بصقورهم،  الحملة 

الحمالت  أو  السادسة  الحملة 

في  الكبير  لدورهم  نظرا  السابقة 

إلى  انطالقها  منذ  الحملة  إنجاح 

اآلن. ومن الصقارين الذين تبرعوا 

البادي،  علي  بن  خالد  بصقورهم 

لجمعية  بشكره  تقدم  الذي 

على  والقائمين  القطرية  القناص 

فكرة إرجاع الصقور إلى الطبيعة، 

وقال معلقا على ذلك: »هذه مبادرة 

فيها  نساهم  أن  ونريد  جيدة، 

وأشجع  إنجاحها،  على  ونساعد 

االستغناء  يريد  صقر  له  من  كل 

الطبيعة،  إلى  إعادته  على  عنه، 

الطيبة  الصقور  خصوصا 

منها  تستفيد  حتى  والجيدة 

األجيال القادمة في المستقبل«.
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أعلنت Ooredoo، عن تحقيق إنجاز الفت 

وذلك  الرقمي  للتحول  مسيرتها  في  آخر 

الذاتية  الخدمة  خيارات  تطوير  خالل  من 

المتاحة لعمالئها من الشركات عبر البوابة 

اإللكترونية.

 Ooredoo لبوابة  األخير  التطوير  ويسهم 

تلبي  موحدة  وجهة  جعلها  في   Business
للخط  الذاتية  الخدمة  احتياجات  كامل 

الثابت للعمالء من الشركات 

المالكي،  علي  ثاني  قآل  المناسبة  وبهذه 

 :Ooredoo في  الشركات  خدمات  رئيس 

الجديدة  الذاتية  الخدمة  خيارات  »تسهم 

في  اإللكترونية  بوابتنا  على  المتوفرة 

وتحسين  عمالئنا  تجربة  تحديث 

البحث  خاللها  من  يمكنهم  التي  الطريقة 

واستخدامها  وشرائها  منتجاتنا  عن 

من  يعد  أمر  وهو  اإلنترنت،  شبكة  عبر 

بأن  شك  ال  االستراتيجية.  أهدافنا  أهم 

من  تعتبر  الحساب  إدارة  في  االستقاللية 

أولويات عمالئنا من الشركات، تمامًا  أبرز 

كما هو الحال مع أهمية سهولة االستخدام 

وسنكون  الخدمة.  على  الحصول  وسرعة 

على  األخير  التطوير  هذا  بفضل  قادرين 

وضمان  العمالء،  احتياجات  جميع  تلبية 

المفضلة  هي  خدماتنا  عروض  تكون  أن 

وأصبحت  السوق«.   في  إليهم  بالنسبة 

بفضل  بالكامل  رقمية  العمالء  تجربة 

 Ooredoo Business التطوير األخير لبوابة

والذي يتيح لهم إدارة باقات أعمالي والشهري 

وتقديم  الجوال؛  والبرودباند  وقطرنا 

وإنشاء  الشكاوى؛  ومتابعة  المالحظات 

الحساب  تحت  فرعية  حسابات  وإدارة 

الرئيسي؛ إلى جانب دفع الفواتير.

من جهتها، قالت إيمان علي العنزي، مدير 

إدارة أول - عمليات وخدمات الشركات في 

الجديدة  المزايا  هذه  »تأتي   :Ooredoo
مبادرات  تنفيذ  في  استمرارنا  سياق  في 

إلى  يهدف  الذي  الكامل  الرقمي  التحول 

أصبح  إذ  للعمالء.  أفضل  تجربة  توفير 

عمالؤنا من الشركات اآلن يتمتعون بحرية 

اختيار القنوات المفضلة لتفعيل الخدمة، 

لتزويدهم  االستعداد  أتم  على  ونحن 

بأحدث المنتجات والخدمات«.

عبر البوابة اإللكترونية

»Ooredoo« تطور خيارات 
الخدمة الذاتية للشركات

اإلسالمي  قطر  مصرف  حصل 

»أفضل  جائزة  على  )المصرف( 

في  قطر«  في  إسالمي  مصرف 

التمويل  أخبار  مجلة  استطالع 

حصل  كما   ،IFN اإلسالمي 

وهما  جائزتين  على  المصرف 

قطر«  في  ابتكارًا  األكثر  »البنك 

قطر«،  في  لألفراد  بنك  و»أفضل 

مجلة  جوائز  توزيع  حفل  خالل 

أخبار التمويل اإلسالمي IFN الذي 

ممثلين  بحضور  دبي  في  أقيم 

للمصرف.  التنفيذية  اإلدارة  عن 

واستلم الجوائز كونستانتينوس 

مدير  كونستانتينيدس، 

االستراتيجية  المجموعة  عام 

والرقمية في المصرف.

نسبة  أعلى  على  المصرف  وحاز   

أخبار  مجلة  قراء  تصويت  من 

في   ،IFN اإلسالمي  التمويل 

من  عشرة  الثامنة  النسخة 

والذي  البنوك،  أفضل  استطالع 

الخدمات  ألداء  فريدًا  مقياسًا  يعد 

 35 في  اإلسالمية  المصرفية 

الجوائز  واحدة من أكبر  دولة، في 

الصيرفة  مجال  في  المرموقة 

اإلسالمية.

قارئ   38.000 من  أكثر  وأدلى   

يجعل  مما  العام،  هذا  بأصواتهم 

التمويل  أخبار  مجلة  استطالع 

اإلسالمي ألفضل البنوك لعام 2022 

أكبر استطالع في تاريخه الممتد 

لـ 18 عامًا.  

جمال،  باسل  السيد  وقال 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

قراء  اختيار  »يسعدنا  المصرف: 

اإلسالمي  التمويل  أخبار  مجلة 

في  إسالمي  مصرف  كأفضل 

التوالي،  على  الرابع  للعام  قطر 

على  حصولنا  إلى  باإلضافة 

كأفضل  إضافيتين،  جائزتين 

والبنك  قطر  في  لألفراد  بنك 

وهذا  قطر.  في  ابتكارًا  األكثر 

جهودنا  على  شهادة  يمثل  التقدير 

للتركيز على التحسين المستمر 

المصرفية  التجربة  ورقمنة 

لعمالئنا.  نقدمها  التي  اإلسالمية 

يركز  الذي  النهج  هذا  وسنواصل 

على العمالء نحو تطوير الخدمات 

والمنتجات المبتكرة لكل شريحة 

منتجاتنا  وتعزيز  العمالء،  من 

لهم  لنوفر  الرقمية  وخدماتنا 

وأسرع  أبسط  مصرفية  تجربة 

النجاحات  هذه  إن  آمن.  بشكل 

لم تكن لتتحقق لوال تفاني والتزام 

اإلدارة  مجلس  ودعم  العمل  فريق 

وثقة العمالء ووالئهم للمصرف«.

إلى  بالشكر  »أتقدم  وأضاف: 

التمويل  أخبار  مجلة  قراء  جميع 

في  شاركوا  الذين  اإلسالمي 

على  مجددًا  وأؤكد  االستطالع، 

مواصلة  على  المصرف  حرص 

اإلسالمية.  الصيرفة  تطوير 

على  يركز  مصرفًا  بصفتنا 

توفير  إلى  نهدف  فإننا  العمالء، 

المستوى  عالمية  مصرفية  حلول 

الشخصية  التطلعات  لتلبية 

وسنواصل  لعمالئنا،  والمالية 

التعامل  لتسهيل  عروضنا  تعزيز 

المصرفي معنا«.

»IFN« وفقا الستطالع

»المصرف« أفضل بنك إسالمي محليا

خالل جلسة نقاشية حول اتجاهات الصناعة.. »شل«:

قطر رائدة بإنتاج الغاز عالميا

التدريس  هيئة  وأعضاء  طالب  شارك 

في جامعة تكساس إي أند أم في قطر 

الحالي  الوضع  تناولت  جلسة  في 

الطبيعي  الغاز  لصناعة  والمستقبلي 

المسال في العالم. 

الرئيس  نائب  أكونا،  أليس  وقدمت 

الطبيعي  الغاز  وتجارة  لتسويق  األول 

شل  رؤية  شل،  في  العالمي  المسال 

المسال  الطبيعي  الغاز  لتوقعات 

االتجاهات  تحديد  مع   ،2023 لعام 

الطبيعي  الغاز  صناعة  في  الرئيسية 

المسال العالمية.

وقالت أكونا إن »قطر رائدة عالميا في 

المسال،  الطبيعي  الغاز  وتوريد  إنتاج 

الحاجة  األخيرة  األحداث  أظهرت  وقد 

المهم.  المورد  هذا  أمن  تعزيز  إلى 

الطالب  إلى  التحدث  إن  إلى  مشيرة 

في جامعة تكساس إي أند أم في قطر 

لمشاركة  شل  لشركة  فرصة  هو 

المستقبل في  قادة  ورؤانا مع  معرفتنا 

صناعة الطاقة«. 

أوروبا  حاجة  أن  يبدو  قائلة:  وتابعت 

المسال  الطبيعي  للغاز  المتزايدة 

ستكثف المنافسة مع آسيا للحصول 

متاحة  محدودة  جديدة  إمدادات  على 

على مدار العامين المقبلين وقد تهيمن 

المسال  الطبيعي  الغاز  تجارة  على 

على المدى الطويل، وفقا لتوقعات شل 

للغاز الطبيعي المسال 2023. 

الدول  فإن  شل  توقعات  وبحسب 

المملكة  ذلك  في  بما  األوروبية، 

طن  مليون   121 استوردت  المتحدة، 

عام  في  المسال  الطبيعي  الغاز  من 

2022، بزيادة قدرها 60 % مقارنة بعام 
2021، مما مكنها من تحمل الركود في 
الروسية  األنابيب  خطوط  غاز  واردات 

بعد غزوها ألوكرانيا. 

الصينية  الواردات  انخفاض  وساعد 

جانب  إلى  طن  مليون   15 بمقدار 

من  المشترين  من  الواردات  انخفاض 

جنوب آسيا الدول األوروبية على تأمين 

النقص.  وتجنب  الغاز  من  يكفي  ما 

دفعـت شـهـيــة أوروبا المتزايدة بسرعة 

إلى  األسعار  المسال  الطبيعي  للغاز 

تقلبـات  وولـدت  قيـاســية  مســتويـات 

أنحاء  جميع  في  الطاقة  أسواق  في 

العالم.

الرئيس  نائب  هيل،  ستيف  وقال 

شل:  في  الطاقة  لتسويق  التنفيذي 

بعيدة  آثار  أوكرانيا  في  للحرب  »كان 

جميع  في  الطاقة  أمن  على  المدى 

تحوالت  في  وتسببت  العالم  أنحاء 

أن  المحتمل  من  السوق  في  هيكلية 

الطبيعي  الغاز  صناعة  على  تؤثر 

المسال العالمية على المدى الطويل. 

أكثر  نهج  إلى  الحاجة  على  أكد  كما 

طويلة  عقود  خالل  من   - استراتيجية 

موثوقة  إمدادات  لتأمين   - األجل 

لتجنب التعرض الرتفاع األسعار.

المسال  الطبيعي  الغاز  لتوقعات  وفقا 

التجارة  إجمالي  بلغ   ،2023 لعام 

المسال  الطبيعي  الغاز  في  العالمية 

تتوقع   .2022 عام  في  طن  مليون   397
توقعات الصناعة أن يصل الطلب على 

إلى   650 بين  المسال  الطبيعي  الغاز 

أكثر من 700 مليون طن سنويا بحلول 

مزيد  إلى  حاجة  هناك   .2040 عام 

التسييل  مشاريع  في  االستثمار  من 

التي  والطلب  العرض  فجوة  لتجنب 

من المتوقع أن تظهر بحلول أواخر هذا 

العقد. 

صناعة  مشهد  جلسة  واختتمت 

المقدمين:  مع  نقاش  بحلقة  الغاز 

رئيس  لينكه،  باتريك  البروفيسور 

في  الكيميائية  الهندسة  برنامج 

قطر،  في  أم  أند  إي  تكساس  جامعة 

رئيس  أوغاز،  فيكتور  والبروفيسور 

جامعة  في  الكيميائية  الهندسة  قسم 

تكساس إي أند أم في جامعة تكساس 

على  األستاذين  كال  واتفق  الطبية. 

لصناعة  المتعمق  شل  »تحليل  أن 

قبل  من  كبير  بتقدير  يحظى  الطاقة 

في  أم  أند  إي  تكساس  جامعة  أعضاء 

مع  للتواصل  الفرصة  إتاحة  إن  قطر. 

الطالب  يمنح  شل  من  األعضاء  كبار 

الطاقة  نظام  لتعقيدات  أفضل  فهما 

العالمي«.

مشاركون بدورة الدفاع الوطني زاروا مقرها

الوطني  الدفاع  بدورة  المشاركون  قام 

بن  جوعان  أكاديمية  تنظمها  التي  الثالثة 

للقوات  التابعة  الدفاعية  للدراسات  جاسم 

المسلحة القطرية بزيارة لمقر قطر للطاقة 

دعم  في  المحوري  دورها  على  للتعرف 

من  الزائر  الوفد  وتكون  الوطني.  االقتصاد 

القوات  ضباط  من  مشاركا  وثالثين  اثنين 

موظفي  وكبار  األمنية  واألجهزة  المسلحة 

نخبة  يشكلون  الدولة  ومؤسسات  وزارات 

الدولة  قطاعات  من  القيادية  العناصر  من 

المدنية والعسكرية المختلفة.

السيد  من  إليجاز  المشاركون  استمع  وقد 

الرئيس  نائب  العمودي،  سعيد  أحمد 

التنفيذي لشؤون تطوير المرافق السطحية 

عبد  السيد  بحضور  وذلك  واالستدامة، 

الرئيس  نائب  المناعي،  محمد  العزيز 

التنفيذي لشؤون الموارد البشرية.

حول  الحوار  ونقاط  مواضيع  تمحورت  وقد 

ورؤيتها  للطاقة،  قطر  أعمال  وتنوع  طبيعة 

والدور الذي تقوم به في دعم وتنمية االقتصاد 

الوطني وفي رسم السياسات االستراتيجية 

غير  النمو  تناولت  كما  الستدامته. 

المسبوق لقطاع الطاقة القطرية الذي تقوده 

قطر للطاقة والذي يشمل قطاعات التنقيب 

واالستكشاف، والصناعات البتروكيماوية، 

ومختلف منتجات الطاقة التي تغذي النمو 

والتقدم في مختلف أنحاء العالم.

جاسم  بن  جوعان  أكاديمية  أن  يذكر 

للدراسات الدفاعية تعمل من خالل دورات 

العناصر  تأهيل  على  الوطني  الدفاع 

الوطنية القيادية من خالل دراسة وتحليل 

األمن  في  المؤثرة  األساسية  العناصر 

الوطني لدولة قطر.

الدوحة           $

»قطر للطاقة« نمو قياسي لـ

تعاون بين »قطر للمال« والبنوك التركية 
وّقعت هيئة مركز قطر للمال واتحاد البنوك التشاركية التركية، 

التركي  المصرفي  القطاع  بتمثيل  ُتعنى  عامة  مؤسسة  وهي 

قطر  في  المالي  القطاع  تطوير  لدعم  تفاهم  مذكرة  ودوليًا،  وطنيًا 

خالل  من  المشتركة  المصالح  لدعم  المذكرة  وتهدف  وتركيا. 

لكال  التابعة  والمؤسسات  الشركات  بين  الثنائي  التعاون  تعزيز 

تنظيم  على  الطرفان  سيعمل  المذكرة،  وبموجب  الطرفين. 

عالمية،  ومؤتمرات  ومنتديات،  قمة،  ومؤتمرات  مشتركة  منصات 

وندوات مباشرة وعبر االنترنت، وغيرها من الفعاليات التي تساهم 

في تطوير القطاعين المالي والمصرفي في كال البلدين.

{ جانب من الجلسة النقاشية

الدوحة           $

IFN ممثلو المصرف في حفل توزيع جوائز }

الدوحة           $

الدوحة           $
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استثمار القابضة ش.م.ع.ق. تحقق أرباحًا استثنائية لعام ٢٠٢٢ بقيمة ٣٣٨.٢ مليون ريال قطري
صافي ربح لمساهمي الشركة وبارتفاع ٥.٠٪ عن العام الماضي 

مع مالحظة أن أرقام المقارنة مع عام ٢٠٢١ تمثل ١٤ شهرًا للفترة من ٣ نوفمبر ٢٠٢٠ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

3,204.6
4,237.8

438.7
517.7

322.6

338.2

4,237.8
32.2%

517.7
18.0%5.0%

(يناير - ديسمبر ٢٠٢٢)(يناير - ديسمبر ٢٠٢٢)(يناير -ديسمبر ٢٠٢٢)

0.107 5%

أساسي األرباح
EBITDA قبل إقتطاع الفائدة والضريبة واإلستهالك وإطفاء الدين

صافي األرباح لمساهمي الشركةاإليرادات

العائد على السهم (ربحية السهم) نسبة ارتفاع األرباح عن العام الماضي

إعالن النتائج المالية
للعام ٢٠٢٢

338.2

أعلنــــت اســــتثامر القابضــــة ش.م.ع.ق. عــــن بياناتهــــا املالية املدققة للسنة 

ــة  ــج ااملالي ــدت النتائــ ــث أكــ ــمرب 2022 ، حيــ ــة يف 31 ديس ــة املنتهي املالي

والتشــغيلية للمجموعــة مكانتهــا الرائــدة يف الســوق مــن خــالل رشكاتهــا 

التابعــــة ومشــاريعها التشــغيلية املدرجــة.

وكشفت النتائج املالية الستثامر القابضة عام ييل:

- أداء مايل متفوق بالنسبة للنتائج الرئيسية مقارنة بالعام السابق.

- زيــــادة ملحوظــــة يف اإليــــرادات بنســــبة %32.2 والتــــي بلغــــت 

4,237.8 مليــون ريــال قطـري عــىل مســتوى جميـع وحــدات األعمــال.
- بلغـت األربـاح قبـل اقتطـاع الفائـدة والرضيبـة واالسـتهالك وإطفـاء الديـن 

517.7 مليــون ريــال قطــري بزيــادة ســنوية 18.0%.
- بلــــغ صــــايف الربــح العائــد لسمــاهمي الرشكــــة 338.2 مليــون ريــال 

قطــري 

ــة أن  ــع مالحظــ ــري، مــ ــال قطــ ــة الســــهم 0.107 ريــ - بلغــــت ربحيــ

االحتســــاب كان عـلـــى أســــاس املتوســــط املرجــــح لعــــدد األســــهم )*( 

تعكـــس النتائـــج املالية التـــي أعلنتهـــا اســـتثامر القابضـة اليـــوم أداء اسـتثنايئ 
خالل العام املايض ، والـــذي يعد مبزيد مـــن النجـــاح والنمـــو املتوقـــع للرشكـــة 

يف األعــوام املقبلــة.

ــع  ــدم توزي ــة ع ــة العمومي ــة إىل الجمعي ــس إدارة الرشك ــد أوىص مجل ــذا وق ه

أربــاح عــن النتائــج املاليــة املحققــة للســنة املنتهيــة يف 31 ديســمرب 2022 علــامً 

أن الرشكــة قــد حققــت أربــاح صافيــة تتيــح لهــا توزيــع أربــاح عــى املســاهمني، 

حيــث ارتــأى املجلــس االحتفــاظ باألربــاح داخــل الرشكــة للعــام 2023 وتوظيفها 

يف مشــاريع جديــدة  تعــود مبزيــد مــن العوائد املســتقبلية عــى الرشكة واملســاهمني معاً.

إن توصيــة مجلــس اإلدارة هــذه مــن شــأنها أن تدعــم خطــة منــو الرشكــة 
ــاع  ــن ارتف ــة ع ــة الناتج ــار العاملي ــة اآلث ــوي ملواجه ــايل ق ــق م ــاهمة بتدف واملس
أســعار الفائــدة وأي تقلبــات تشــهدها األســواق العامليــة حاليــاً ومســتقبالً.

مــــن جهتــــه قــال هرنيــك كريستيانســن، الرئيــس التنفيــذي لرشكة اســتثامر 
القابضــــة:  »بالنظـــر إىل النتائـج التـي حققناهـــا سـنجد أنهـا جـاءت برهاناً عى 
نجاح اسرتاتيجية الرشكة وانعـــكاساً لســـتمرار الطلـــب عــــى خدماتنــــا، وتطوير 
العمليــــات التشــــغيلية، والتكامــــل بـيـن أعمــــال الــرشكات. وقــــد ارتفعــت 
اإليــــرادات يف عــــام 2022 إىل 4,237.8 مليــــون ريــــال قطــــري ، بزيـــادة 
٪32.2 مقارنـــة بالعــام املــايض ، تجـــدر اإلشـــارة أن اإليـــرادات الــواردة مـــن 
مشـــاريع قطاعـــي الرعايـــة الصحيـــة والســــياحة قــد تــم البــدء فيهــا يف الربــع 
األخــر مــن عــام 2022. األهــــم مــــن ذلـــك، بلغـــت األربـــاح قبـــل احتســاب 
الفائـــدة والرضيبـــة واالســـتهالك وإطفـاء الديـــن 517.7 مليـون ريــــال قطــري 
للعــام 2022 ،وذلــك عـلـى الرغــم مــن االرتفــاع العالــي لتكاليــف الــمواد 

والنقــل“ الخــام 

وتحتفــــظ اســتثامر القابضــة حتــى اآلن مبوقــف قــوي للميزانيــة العموميــة 
ومقاييــــس اإلئتــامن حيــث تبلــغ نســبة تغطيــة الفوائــد حاليــاً 7.7 مــرة، 
وبلغــت نســبة صــايف الديــن إىل نســبة صــايف األربــاح ) قبــــل اقتطــــاع الفائــــدة 

والرضيبــــة واالســــتهالك وإطفــاء الديــــن(  3.54 مــرة.
كمـــا بلـــغ حجـــم األعمـال املتعاقـد عليهـا مـع اســـتثامر القابضـة واملرّحلة للعام 
ــال قطـــري يف 31 ديســمرب  2022 إضافــة  القــادم مبلـــغ  2,428 مليـــون ريـ
إىل حزمــة مشــاريع متفــق عليهــا طويلــة األجــل بقيمــة 16,870 مليــون ريــال 
قطــري حيـــث تعكـــس هـــذه األرقــام إىل جانـــب العقـــود التـــي تـــم إبرامهــا 
وتجديدهـــا  صحة و فعالية االســرتاتيجية املتبعة واملتمحــــورة حــــول العمــــالء 
ــة مــن قبــل  ــكارات املتاحــ ــات واالبتــ ــات واملنتجــ وتقديــــم أفضــــل الخدمــ
الرشكــة ويتوقــــع ارتفــــاع منــــو األعمــــال خــــالل األعــوام القادمة األمر الــــذي 
يؤثــــر باإليجــــاب عــــى تزايــد الطلــــب علــى الخدمــات التــــي تقدمهــا كل 

وحــدة أعمــــال ضمــن اســــتثامر القابضــة.

ــاهمي  ــد ملس ــح العائ ــايف الرب ــن ص ــارة ع ــي عب ــهم ه ــة الس ــة: * ربحي مالحظ
ــال قطــري مقســوماً عــى املتوســط املرجــح  ــغ 338.2 مليــون ري الرشكــة والبال

ــاهمني.  ــدة للمس ــهم العائ ــدد األس لع

أهــم محطات الرشكة يف عام 2022

جزيرة املها
ــتثامر  ــي ذراع اس ــورز وه ــتثامر فينتش ــل اس ــن قب ــا م ــرة امله ــر جزي ــم تطوي ت
ــرة بتشــكيلة  ــز الجزي ــر يف القطــاع الســياحي وتتمي القابضــة لالســتثامر والتطوي
اســتثنائية مــن الفعاليــات واألماكــن الفاخــرة حيــث تضــم لوســيل ونــرت وندرالند، 
املدينــة الرتفيهيــة النموذجيــة التــي تقــدم  للســيّاح والــزوار القادمــني إىل قطــر 
ــة يف أجــواء مــن املتعــة  مــن شــتى أنحــاء العــامل املغامــرات واألنشــطة الرتفيهي

والتســلية، و 12 مطعــاًم ومقهــى مــن أفخــم العالمــات التجاريــة الشــهرية.

منتجع كتارا هيلز
أطلقــت الرشكــة منتجــع كتــارا هيلــز بالرشاكــة مــع »كتــارا« ليكــون محطــة أخــرى 
ــود  ــن إنجــازات وجه ــة م ــا تشــهده الدول ــب م ــة وليواك ــة الراقي ــامل الضياف يف ع
ــزاً  ــاً ممي ــرشوع مكان ــذ امل ــث يتخ ــا حي ــل لزواره ــو أفض ــا ه ــم م ــة لتقدي دؤوب
ليمنحــه إطــالالت مميــزة وســاحرة عــى الطبيعــة الخــرضاء وشــاطئ كتــارا، وفــق 
ــة  ــارص إضافي ــكل عن ــذاب لتش ــي ج ــور داخ ــة وديك ــية بديع ــة هندس منظوم
ــة  ــتمتاع بإقام ــة االس ــد فرص ــرشوع الجدي ــر امل ــث يوف ــياحي، حي ــذب الس للج
هادئــة وســط املســطحات الخــرضاء الواســعة، إىل جانــب االســتمتاع بكافــة 
ــي،  ــع الصح ــن املنتج ــدءاً م ــع ب ــق املنتج ــا مراف ــي توفره ــة الت ــارص الرفاهي عن
مــروراً مبطعــم »جيمخانــا« الهنــدي املشــهور ، إىل جانــب توفــري فريــق الخدمــة 

ــزالء الخاصــة للن

منتجع ميسان
ــة  ــة وتجرب ــداً للرفاهي ــاً جدي ــم إطــالق منتجــع ميســان يف أســباير زون مفهوم ت
ــن  ــدءاً م ــا املنتجــع ب ــي يوفره ــق الت ــارص واملراف ــة العن ــتمتاع بكاف ــزة لالس ممي
20 جناحــاً و15 فيــال مــزودة مبســابح وحدائــق خاصــة إضافــة إىل املنتجــع 
الصحــي ومطعــم الكازا والصالــة الخاصــة بالســيجار ومســبح رئيــي كبــري. ويتخــذ 
املــرشوع الــذي يبعــد 15 دقيقــة عــن مركــز املدينــة مكانــاً يتمتــع بالخصوصيــة 
وتصاميــم طبيعيــة خــرضاء وديكــور داخــي جــذاب يضفــي ملســة خاصــة لــزواره

مستشفى “ذا فيو” بالتعاون مع Cedars-Sinai  الطبية األمركية
تــم تدشــني مستشــفى »ذا فيــو«  يــوم 18 ديســمرب 2022 ليكــون مــن املنشــآت 
الطبيــة الرائــدة التــي تســعى إىل إحــداث قفــزة نوعيــة يف مجــال الرعايــة الصحيــة 
الحديثــة مــن خــالل اتبــاع رؤيــة طبيــة واعــدة تركــز عــى منــح الــزوار تجربــة 
عالجيــة فريــدة غايــة يف الراحــة واملرونــة عــن طريــق اســتقطاب أفضــل الكــوادر 
ــة،  ــائل الطبي ــة والوس ــدث األنظم ــتخدام أح ــات واس ــتى التخصص ــة يف ش املهني
فضــاًل عــن تعزيــز الــرشاكات مــع املؤسســات الرائــدة عامليــاً واتبــاع معايــري غــري 
مســبوقة تضمــن للمستشــفى التميــز والبقــاء يف صــدارة هــذا القطــاع الحيــوي.

ويضــم املستشــفى 240 رسيــرًا و12 غرفــة عمليــات و20 وحــدة عنايــة مركــزة 
ــة  ــن الرعاي ــة م ــة بداي ــة الصحي ــواع الرعاي ــتى أن ــم ش ــا لتقدي ــة جميعه مصمم
الصحيــة األوليــة إىل الثانويــة والثالثيــة. كــام تــم تجهيــز غــرف العمليــات بأحــدث 
ــدودة  ــات مح ــف الجراح ــراء مختل ــل إج ــن أج ــة م ــات الطبي ــة والتقني األنظم
التدخــل، التــي تعــد األحــدث حاليًــا يف عــامل الجراحــة. وتحتــوي املستشــفى أيضــاً 
ــوت  ــي« و«روب ــوت دافن ــك »روب ــا يف ذل ــة مب ــات الجراحي ــى أفضــل الروبوت ع
ــر  ــورة أرسع وأك ــات بص ــراء الجراح ــى إج ــاعدان ع ــذان يس ــو« الل ــس فين ارتي
دقــة ومبضاعفــات أقــل تضمــن للمريــض رحلــة تعــاٍف أرسع إضافــة إىل حديقــة 
ــن  ــزًء م ــو« ج ــفى »ذا في ــد مستش ــة. ويع ــا يف الدول ــن نوعه ــفاء األوىل م استش

ــة« التابعــة ملجموعــة “اســتثامر” القابضــة. ــة الصحي رشكــة “اليغانســيا للرعاي

مستقبالً
مــن  انطالقــاً  مســتقبلية  ملشــاريع  اتفاقيــات  بإبــرام  الرشكــة  قامــت  وقــد 
اســرتاتيجيتها للتوســع جغرافيــاً يف اململكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة  
جمهوريــة  و  العربيــة  مــر  وجمهوريــة  الشــعبية  الدميقراطيــة  الجزائريــة 
املالديــف كــام قامــت الرشكــة بتأســيس عــدد مــن املشــاريع يف قطاعــات الرعايــة 

الصحيــة والســياحة واإلنشــاءات مســبقة الصنــع.

عامــة  مســاهمة  كشــركة  القابضــة  اســتثمار  شــركة  انطلقــت 

ــز دور  ــة 2030 وتعزي ــة الوطني ــم الرؤي ــي دع ــاهم ف ــة لتس قطري

ــا،  القطــاع الخــاص فــي تنميــة االقتصــاد المحلــي والتوســع دولي

ــا فــي عــام 2022 بتطويــر وإطــاق عــدد مــن المشــاريع  ــا قمن ويســعدنا أنن

رافــدًا  كانــت  والترفيــه  والضيافــة  الســياحة  قطاعــات  فــي  التنمويــة 

للســياحة  أساســيا  2022 وعامــًا  العالــم  لــكأس  دولــة قطــر  الســتضافة 

مشــاريع  بإطــاق  أيضــا  الشــركة  قامــت  ذلــك  علــى  عــاوة  مســتقبًا 

الماليــة  النتائــج  عالميــة.  بشــراكات  الدولــة  فــي  الصحــي  القطــاع  لدعــم 

االســتثنائية التــي حققتهــا الشــركة لهــذا العــام  مرفقــة باالســتراتيجية 

ــد  ــق لمزي ــة الطري ــي إال بداي ــي ماه ــي والدول ــع اإلقليم ــتقبلية للتوس المس

مــن النجاحــات التــي ســتعود بالفائــدة علــى المســاهمين بــإذن اللــه.

وبهذه املنــاسبــة رصح رئيـس مجلس إدارة استثمــار القــــابـضـة،
 السيد محمد معتز الخياط:
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المشاريع التي تم تشغيلها خالل
عام ٢٠٢٢ والمشاريع المستقبلية

مشاريع مستقبلية

مشاريع قيد التشغيل تم افتتاحها خالل عام ٢٠٢٢
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 الموحدة ة ستقل عن البيانات الماليم لتقرير مدقق الحسابات ا 
 
 

   المساهمين السادةإلى 
 . ق.ع.م.ش -ر القابضة ثماإستشركة 

 (.ق. ع.م.ش - قابضةار الاستثم  ة وع)المعروفة سابق ا باسم مجم 
 
 
 رأيال

المالية البيانات  دققنا  ش  لقد  القابضة  استثمار  لشركة  سابقًا  فو)المعر  ق. ع.م. الموحدة  شة  القابضة  االستثمار  مجموعة  "الشر  (.ق. ع.م .باسم  أو  األم  ك)"الشركة"  ة 
وبيان الربح أو الخسارة    2022  ديسمبر  31كما في  الموحد  مل على بيان المركز المالي  ي تشتتلوا  ار إليها معًا باسم "المجموعة"( ، ابعة لها )يشوالشركات الت  قانونية"( ال
الشامل  و حقوق  حد المو  خر ألاالدخل  التغيرات في  وبيان  النقدية    المساهمين،  التدفقات  وبيان   ، المنتهيةوحد  مالالموحد  المالية  السياسات  التاريخ ك  ذلب  للسنة  ، وملخص 
 . ت التوضيحية األخرىعلوما ملوا محاسبية الهامةال
 
المالية  رأينا، ي  ف البيانات  تعبر بصورة    وحدةالم  أن  النواحي    عادلة، المرفقة  المالي  ، الجوهريةمن جميع  المركز  كما في    عن  للمجموعة   ،2022  ديسمبر  31الموحد 

   .ةالمالي للتقارير الدولية معاييرللا المنتهية بذلك التاريخ وفقً  للسنةالموحدة  قات النقدية  الموحد والتدفي  ء المالواألدا
 
 

 أساس الرأي
دة  الموح تدقيق البيانات الماليةلمعايير بمزيد من التفصيل في قسم مسؤوليات المدقق عن اتم وصف مسؤولياتنا بموجب هذه  . لقد أجرينا تدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية

(  IESBAالدولية للمحاسبين )مدونة  المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية    ينبسالمحا ت  أخالقيا   قواعد   ة نمدولمجموعة وفقًا لنحن مستقلون عن ا   .في تقريرنا 
ة  يق الخنا بمسؤولياتنا األوقد أوفي  قطر، دولة  ا هو مطبق في  كمالموحدة للمجموعة  مالية  صلة بمراجعتنا للبيانات الات األخالقية األخرى ذات ال بجنبًا إلى جنب مع المتطل

 . فية ومناسبة لتوفير أساس لرأيناد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كاتقع ن .خرىاأل
 
 

 التدقيق الرئيسية   أمور
التي تم  ة  لتالية ايس يرئلقد حددنا أمور التدقيق ال  .حاليةال  للسنة  ة الموحدالية  للبيانات الم  أهمية في تدقيقنا  رهي األمور األكث  المهني، في تقديرنا    الرئيسية، إن أمور التدقيق  

كل  كيفية معالجة  ليتم تقديم وصفنا    أدناه، لكل أمر    .وال نقدم رأيًا منفصالً حول هذه األمور  بشأنها،وفي تكوين رأينا    ككل، الموحدة  لمالية  اق تدقيقنا للبيانات ا سي  يتناولها ف
 . ر من هذه األمور خالل أعمال التدقيقأم
 

نظرنا إلى المكان الذي    الخصوص،على وجه    .الموحدةة في البيانات المالية  األخطاء الجوهري ر  طا ة وتقييم مخنسبيهمية ال يد األ حدت  لتدقيقنا من خالبتصميم    لقد قمنا 
ير ة غ بليتقمسالث اضات والنظر في األحداتضمنت وضع افتر مة التي ية الهاتعلق بالتقديرات المحاسبي على سبيل المثال فيما  موضوعية،أصدرت فيه اإلدارة أحكاًما غير 

بما في ذلك تقييم ما إذا كان هناك دليل على    الداخلية، تناولنا أيًضا مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة    بها، ا هو الحال في جميع عمليات التدقيق التي قمنا  كم  .عتهابيطب كدة  مؤال
 . حتيالسبب االد أخطاء جوهرية بز اإلدارة الذي يمثل خطًرا لوجويتح
 

أيًضا  أدناه  لقد أوضحنا    .على أنها "مجاالت تركيز"   ، وجهودنا بما في ذلك تخصيص مواردنا    تدقيقنا، ها أكبر تأثير على  ل  ناالتي كالجوهري  حريف  لتا   طرتحديد مخاتم  
نتائج إجراءاتنا في    ىعل  قدمهاقات نليتعي  نبغي قراءة أوي  ككل، ة  لموحدا  لبيانات الماليةت المحددة من أجل إبداء رأي حول اكيف قمنا بتكييف تدقيقنا لمعالجة هذه المجاال

 . ق تم تحديدها خالل أعمال التدقيلتي هذه ليست قائمة كاملة بجميع المخاطر ا  .هذا السياق
 
 
 
 

 

 

 
 )تابع( الموحدة تقرير مدقق الحسابات المستقل عن البيانات المالية

 
 )تابع(  التدقيق الرئيسية  أمور

 
 اض قيمة الشهرة خفان تقييم

 :حدةلمولمالية ا البيانات ا في 36و 2.1 مرق احراجع إيض
 

 ا مع أمور التدقيق الرئيسيةكيف تعامل تدقيقن أمور التدقيق الرئيسية 
 

وهو    .مليون لاير قطري  3,240الشهرة    قيمة   بلغت  ، 2022  ديسمبر  31  كما في
 . لتاريخا  ذلكفي كما  جوداتمو ال٪ من إجمالي 37 حوالي بما يقار

 
االنخفا تقييم  الس كان  من  ي  نوض  الشهرة  قيمة  التم أفي  الرئيسية   يققدور 

 : ليي ا مبسبب 
 
 . مستقل إلجراء اختبار انخفاض القيمة عينت اإلدارة استشاري  •
 
تحديد رأس  ب  والتجارة،وزير االقتصاد    األخذ بعين االعتبار قرار معالي   تم •

ذلك    نعهرة الناتجة  بما في ذلك الش  وفقا للتقييمكاملة  مال الشركة بالقيمة ال
ا وموافقة    ، التقييم الماصالقت وزارة  لألسواق  قطر  وهيئة  والتجارة  الية  د 

 . ة قطررصوبو
 
تم االعتراف بالشهرة الناتجة داخليًا بعد التحقق من إصدار السجل التجاري   •

بناًء على    مليون لاير قطري  3,404المحدث للشركة برأس مال جديد يبلغ  
 . ات الصلة ذ اتضاالفترا وبعة لها التاالشركات لشركة وتقييم ا

 
في تحديد مؤشرات االنخفاض في القيمة    الشخصي   اإلدارة   دام حكم تم استخ •

التدفقات    ذلك  ويتطلب توقعات  في  مختلفة  افتراضات  وضع  اإلدارة  من 
 . النقدية األساسية 

 

 
االفت معقولية  مدى  تقييم  على  بها  قمنا  التي  التدقيق  إجراءات  راضات  ركزت 

 . القيمةانخفاض   تقييم قبل اإلدارة في إجراءن م الرئيسية المستخدمة
 

 :يما يل تضمنت هذه اإلجراءات 
 
 . نخفاض القيمة ال  اإلدارة  الحصول على فهم لعملية تقييم •
 
تقييم مدى معقولية االفتراضات والمبررات الرئيسية للمجموعة للتخصيص   •

 . األولي للشهرة لوحدات انتاج النقد ذات الصلة
 
معقوليةقت • مدى  والالا  ييم  الرئيسية  فتراضات  لتقديرها  للمجموعمبررات  ة 

 . للمبلغ الممكن استرداده
 
إيضاح   • في  المجموعة  إفصاحات  كفاية  مدى  في    في  36و  2.1النظر 

 . البيانات المالية الموحدة فيما يتعلق باختبار انخفاض القيمة
 

 
 

 االعتراف وقياس إيرادات المجموعة 
 . ية الموحدةنات المال من البيا 37و 23 رقم راجع اإليضاح

 
 ا مع أمور التدقيق الرئيسيةكيف تعامل تدقيقن أمور التدقيق الرئيسية 

 
ء  من اإليرادات من مقاوالت البناتتكون المكونات الرئيسية إليرادات المجموعة  

تبلغالصناعات  من  و قطري  2,386  والتي  في    مليون لاير  المنتهية   31للسنة 
 .2022ديسمبر 

 
 :دقيق الرئيسية بسبب ما يليت من أمور التكانت اإليرادا 

 
لرجوع  با  ت أي وقفي    والصناعات مقاوالت البناء يتم االعتراف بإيرادات   •

العقودمإلى   اكتمال  جمالي  إ  ير لتقدالشخصي  ة  اإلدارحكم    مطلوب   .راحل 
المطال  التعاقد،تكاليف   أو  كإيروالتغيرات  بها  المعترف    العقد،ادات  بات 

األضرار   تؤثرالتي  ومخصص  قياس    قد  التقدم مرعلى  واإليرادات    احل 
 . تخصصة الم  المقاوالتهوامش الربح المعترف بها من عقود  و

 
باإليرا • االعتراف  مخاطر  دات  يعتبر  تقديرا  طلب  ويت   ابطبيعته  متأصلةذو 

يكون  دارةأهمية من اال  وذ تأث خطاء في االعألل  وقد  باإليرادات  ا  يرتراف 
 . للسنةعلى ربح المجموعة  اجوهري

 
 

 
وقمنا   هريةالجو   اإليراداتذات  حددنا قطاع المقاوالت والصناعات المتخصصة  

 . يدها فيما يتعلق باإليراداتلمعالجة مخاطر محددة تم تحد  اجراء التدقيقبتنفيذ 
 

 :ما يلي راءات جتضمنت هذه اإل 
 
وف  صول الح • وتقي على  وهم  والتنفيذ  التصميم  ضوابط  ال   تشغيل فعالية  يم 

 . االعتراف باإليرادات عملية  ئيسية لإلدارة علىية الرالداخلالرقابية 
 
المناقشة مع إدارة المجموعة ومديري المشاريع بشأن أداء العقود الرئيسية   •

  د وقالعنة من  د المعترف بها لعيقعومقارنة إيرادات ال  السنة  قيد التنفيذ خالل
خالل   التنفيذ  قب  السنةقيد  من  المعينين  الكميات  مساحي  من  ل  بشهادات 

 .العمالء أو طلبات الدفع من مساح داخلي
 
العينة،   • أساس  اتفاقيات  تم  على  من  عقود  الفحص  والمقاولين  العمالء  مع 

المتعاقدة  ف  را كام الرئيسية، بما في ذلك األطالباطن لتحديد الشروط واألح
ال الشروط  ل بوم  عقدوفترة  هذه  كانت  إذا  ما  وتقييم  العمل  ونطاق  العقد  غ 

ية قد انعكست بشكل مناسب في اجمالي اإليرادات والتكلفة  واألحكام الرئيس
 . الها وفقًا لتوقعات العقودالمقدرة إلكم

 
 
 

 

 

 
 )تابع( الموحدة بيانات الماليةتقرير مدقق الحسابات المستقل عن ال

 
 تابع( ) يةالتدقيق الرئيس   أمور

 
 الذمم المدينة مة خفاض قيمخصص ان 

 :حدةالمو  لماليةالبيانات ا  في 14راجع إيضاح 
 

 ا مع أمور التدقيق الرئيسيةكيف تعامل تدقيقن أمور التدقيق الرئيسية 
 

المو  مالذم  تظهر المالي  المركز  بيان  في  للمجموعة  العادلة  المدينة  بقيمتها  حد 
أي   ف  صص مخ ناقًصا  القيمةلالنخفاض  بلغ    ،2022ديسمبر    31في  كما    .ي 

مخصصات االنخفاض    خصم  بعد  قطري، مليون لاير    794صافي الذمم المدينة  
 .مليون لاير قطري 143ة البالغة في القيم

 
التدقيق   من أمور جموعة  للم دينةكان مخصص انخفاض قيمة الذمم الم 

 :ا يليب مبسب الرئيسية
 
متأصلة  • مخاطر  بملف  يعتها طبب  هناك  للعمانيئتماال   ر المخاط  تتعلق  يل  ة 

  . ءفيها العمال  ت التي يعملم كل عميل والصناعاحج  بحسبالتي تختلف  و
إذا  هنا  والمخاطر ما  وتحديد    هي  لالسترداد  قابلة  المدينة  الذمم  كانت 

  تقديرات   بما يتطلب  لالنخفاض المحتمل في الذمم المدينةمخصص مناسب  
 . من االدارة  ذات أهمية

 
انخفاض  مخص   تمثل • المتوقعة  لير  تقدفضل  أ القيمة  صات  للخسائر  إلدارة 

ا تارضمن  في  كما  المدينة  الملذمم  الماليخ  اإلدارة    .الموحد  يركز  قامت 
الديون لتحديد أي    أعماربتقييم أرصدة الذمم المدينة بشكل فردي بناًء على  

 . خفاض القيمةى ان ي علدليل موضوع
 
إلى مستوى   • للتالقابلبالنظر  الصلةاذة  هام ال  والتقديراتحكام  لأل يير  غية    ت 

  ية ال تعديالت االنتقتلك ال   أن تخضع  المحتمل  والتي من   التي تقوم بها االدارة 
المستثمرين /   الرقابيةللتدقيق من قبل  إلى انخفاض    قد يؤديمما    الجهات 

 . المدينة الذممقيمة  في 
 

 
به قمنا  التي  التدقيق  إجراءات  علركزت  تقا  مدى  معقوييم  االل ى  فتراضات  ية 

ال مالرئيسية  في  قبل    نمستخدمة  انخمخص  تقديراإلدارة  الذمم ص  قيمة  فاض 
 . ينة المد

 
 :اءاتتضمنت هذه اإلجر

 
وتقييم • و  فهم  للضوابط التصميم  التشغيلية  والفعالية  الداخلية    الرقابية   التنفيذ 

المدينين   بتقييم  يتعلق  فيما  لإلدارة  تضوالت  التجاريين، الرئيسية  منت  ي 
على اءات  إجر ساال   الرقابة  وتطبيق  مخصئتمان  الدياسة  ون  يصات 

 . مجموعةصيلها لللمشكوك في تحا
 
رية للتحقق من  الذمم المدينة التجا  قاتاصدار مصادتم    العينة،ى أساس  لع •

واختبار  وج عمليات    التسوياتودها  واختبار  االختالفات  تحديد  تم  حيث 
 عند االقتضاء  ئمة، القاة يرلتجاالتحصيل الالحقة للذمم المدينة ا

 
 أعمارتحليل  قرير  نود الواردة في تت البكان   اما إذ   عينة، س  على أسا  تقييملا •

التجا تصنيالمدينين  تم  قد  ضمن  ريين  طريق    شريحة الفها  عن  المناسبة 
مع   التقرير  في  الفردية  العناصر  والتي    األساسية،  المستنداتمقارنة 

 . ئعلبضام اسلي ات تمذكرتضمنت فواتير المبيعات و
 
مد  • كفاية  تقييم  ال ى  عن  المالية  باإلفصاح  المعايير  الموحدة  يانات  حسب 

 . لوبةسبية المطالمحا

 
 

 معلومات أخرى
المعلومات األخرى المعلومات األ  .مجلس اإلدارة مسؤول عن  التقرير السنوي  تتكون  الواردة في  المعلومات  المال   ، 2022  لسنةخرى من  البيانات  ية  ولكنها ال تتضمن 

 . شأنهااألخرى وال نعبر عن أي شكل من أشكال التأكيد أو االستنتاج بمات  معلوطي الوحدة ال يغالم ل البيانات الماليةرأينا حو إن . بات حولهاوتقرير مدقق الحسا حدة المو
 

ى غير متوافقة  خرأللومات اإذا كانت المعأخذ في االعتبار ما    ، بذلك ام  وعند القي  األخرى، راءة المعلومات  فإن مسؤوليتنا هي ق  الموحدة،   دقيقنا للبيانات الماليةفيما يتعلق بت
أن هناك خطأ    به، الذي قمنا    لى العملًء عابن  استنتجنا، ا  إذ  .ف الماديلتحري أو ا  التدقيق، الموحدة أو معرفتنا التي حصلنا عليها أثناء    ماليةبيانات البشكل جوهري مع ال 

 . في هذا الصددبلغ عنه دينا ما نليس ل .لحقيقةالغ عن هذه ابون باإلبمطال  حنن األخرى؛ لمعلومات اديًا في هذه ام
 
 

 الموحدة  ين بالحوكمة عن البيانات الماليةلفوالمك دارة  اإل   مسؤوليات
جارية القطري  تفي قانون الشركات ال  مول بهاواألحكام المع الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير الماليةلمالية  لبيانات ادل لاالع  عداد والعرضاإلدارة مسؤولة عن اإل

 . أسواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخط ية، رهالجوالموحدة الخالية من األخطاء ين من إعداد البيانات المالية للتمكورية  ا ضرى اإلدارة أنهبة الداخلية التي تروعن الرقا
 

المالية البيانات  إعداد  المجموعة على    الموحدة،   عند  قدرة  تقييم  اإلدارة مسؤولة عن  مبدتكون    عن  ء، االقتضا حسب    واإلفصاح،   االستمرارية، أ  االستمرار على أساس 
أو ليس لديها بديل واقعي سوى    العمليات، و وقف  يعتزم مجلس اإلدارة إما تصفية المجموعة أم  ل   سبي مالمحااام أساس االستمرارية  واستخد   مور المتعلقة باالستمراريةاأل

 . القيام بذلك
 

 .لتقارير المالية للمجموعةد ااإلشراف على عملية إعداإن مجلس اإلدارة مسؤول عن 
 
 

 دة الموح ة الماليلمدقق عن تدقيق البيانات  يات امسؤول
  الخطأ،سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو    الجوهرية، الموحدة ككل خالية من األخطاء  الية  دات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المكيتأ  ىعلل  الحصوا في  دافنهتتمثل أ 

يير التدقيق  اعلما  اؤه وفقً ق الذي يتم إجرتدقي لضمن أن ا ينه الولك  ، التأكيد و مستوى عالي من  ه   أكيد المعقولإن الت  .ذي يتضمن رأيناال  ساباتمدقق الحوإصدار تقرير  
   .طاء الجوهرية عند وجودها الدولية سيكشف دائًما عن األخ

 
ذها  لتي يتخعلى القرارات االقتصادية ا  ، اليإجمبشكل فردي أو    تؤثر، أ وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن  عن االحتيال أو الخط  خطاءيمكن أن تنشأ األ

 . الموحدةة ليامت ال البيانا المستخدمون على أساس هذه

 

 

 
 )تابع( ةالموحد  ةنات الماليت المستقل عن البياتقرير مدقق الحسابا

 
 

 )تابع(  دةالموح ة الماليلمدقق عن تدقيق البيانات  يات امسؤول
 :نحن أيضا  .هني ونحافظ على الشك المهني طوال عملية التدقيقس الحكم المنمار  فإننا للتدقيق،  ليةلدوا للمعايير االتدقيق وفقً عملية  كجزء من

 
يق التي تستجيب لتلك  يذ إجراءات التدقوتنفميم  وتص   خطأ، لااتجة عن االحتيال أو  كانت نسواء    ، الموحدةرية في البيانات المالية  مخاطر األخطاء الجوه  ونقيم  ددنح •

الناتجة عن إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن االحتيال أعلى من تلك   .وفير أساس لرأيناقيق كافية ومناسبة لتة تدلعلى أد  والحصول  مخاطر،لا
 . يةز الرقابة الداخل التحريف أو تجاو و، أعمد متالف الحذ أو  ،التزويرأو  ، التواطؤ لى  حتيال عحيث قد ينطوي اال الخطأ، 

 
رقابة الداخلية  ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية ال  للظروف، أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة  خلية ذات الصلة بالتدقيق من  الدا  رقابةعلى فهم لل  نحصل •

 . للمجموعة
 
 . إلدارةن قبل المعدة ماحات ذات الصلة ا المحاسبية واإلفص ت التقديرا ولية ومعق لمتبعةاسات المحاسبية امة السيمدى مالء نقييم •
 
ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي   عليها، مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي واستناًدا إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول    لستنتاج حوال   نتوصل •

فنحن مطالبون بلفت    مادي،يقين    عدم   دوجو  إذا توصلنا إلى  .ستمرار كمنشأة مستمرة اال لى  ة المجموعة عدر ريًا حول قهجوأحداث أو ظروف قد تثير شًكا  متعلق ب
الما البيانات  في  الصلة  ذات  اإلفصاحات  إلى  لدينا  الحسابات  مدقق  تقرير  في  كانت   الموحدة،لية  االنتباه  إذا  رأينا  تعديل  اإل  أو  كافيةهذه  غير  تستند    . فصاحات 

إلىتن تاس التدقيق  أ  اجاتنا  تالتدلة  تاي  حتى  عليها  الحصول  تقرير  م  لدينادقق  مريخ  توقف    ذلك، ومع    .الحسابات  في  المستقبلية  الظروف  أو  األحداث  تتسبب  قد 
 . ةالمجموعة عن االستمرار على أساس مبدأ االستمراري

 
ية  حداث األساسلمعامالت واألل ا تمث  ةوحدماليانات المالية  وما إذا كانت الب  اإلفصاحات، ك  ذل  بما في  الموحدة،   المالية  لبيانات العرض العام وهيكل ومحتوى ا  نقييم •

 . بطريقة تحقق العرض العادل
 
نحن    .الموحدة   ماليةول البيانات الء رأي حلشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداعلى أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية ل  نحصل •

 . دنا عن رأي التدقيق الخاص بناسؤولين وحال نزال منحن  . مجموعةتدقيق ال أداء وراف إلشن التوجيه وا ع ونسؤولم
 

التدقيق  للتدقيق وتوقيت  بالنطاق المخطط  أخرى،من بين أمور    يتعلق، نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما   الرقابةرة فأوجه قصور كبي   ذلك أي  بما في   الهامة، ه ونتائج    ي 
   .ايقنتدق  نحددها أثناءي لتا  الداخلية

 
قد  لق باالستقاللية ونتواصل معهم في جميع العالقات والمسائل األخرى التي قد يُعتلنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يتعيد بأننا امتث دارة ببيان يفإلا لس  نزود مجا  كم

 . ةذات الصلانات الضم أمكن،وحيثما  ليتنا،قالاستعلى  بشكل معقول أنها تؤثر 
 

وبالتالي فهي أمور التدقيق    لية، الحا  للسنةة  الموحدية  قيق البيانات المال ة في تدمور التي كانت أكثر أهميتلك األنحدد    بها،   دارةلس اإلبالغ مجتم إ   ور التيمن خالل األم
ال  .الرئيسية المدقق  تقرير  اللوائح اإلفصا نحن نصف هذه األمور في  القوانين أو  تمنع  بنا ما لم  العامة حولخاص  أو عنالمذه  ه  حات  نادرة    ، نقررما  دسألة  في حاالت 

 .لمثل هذا التواصلالمصلحة العامة  ول أن تفوق فوائدك من المتوقع بشكل معقبذل  قياملسلبية للالعواقب ا ما في تقريرنا ألن ن أمر أنه ال ينبغي اإلبالغ ع للغاية، 
 
 

 ىتقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخر 
رقم   القطري  التجارية  الشركات  قانون  يقتضيه  لما  أ  ، 2015  نةسل  11وفقًا  بعض  تعديل  تم  رقم  حكامه  والذي  القانون  بموجب  " ع ت) 2021  لسنة  8الحقًا  قانون  ديل 

 :، فإننا نفيد أيًضا بما يلي"(الشركات التجارية القطري
 
 . ضرورية للتدقيق  اهاحصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي اعتبرن  لقد •
 
 .بياناتها المالية الموحدة معهابسجالت محاسبية مناسبة وتتفق   المجموعةتحتفظ   •
 
 . المجموعةوالمعلومات المالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر وسجالت  السنوي، قرير لتفي ا  إضافتهرير مجلس اإلدارة ليتم أنا تقلقد قر •
 
 .دئ المعمول بهاوفقًا للمبا للمخزون بالمجموعةتم إجراء الجرد المادي  ذلك، عالوة على  •
 
والتي قد يكون للشركة    أسيستد ال قعالمعدل أو بنود  ارية القطري  ركات التجقانون الشالسارية من    حكاملأل  قد حدثت خالل السنة  أي انتهاكاتنحن لسنا على علم ب •

 .2022ديسمبر  31المنتهي في  السنةأو األداء المالي كما في وعلى مدار  للمجموعةلها تأثير مادي على المركز المالي الموحد 
 
 

 اه دفورد وشرك مكتب رسل ب
 محاسبون قانونيون 

 
 
 
 
 دولة قطر   - الدوحة           مر يخم  نياه

  2023 مارس 20           (275م )رخصة رق
( 1202013رقم ترخيص هيئة قطر لألسواق المالية )

 .ق.ع.م.ش- إستثمار القابضة 
 (.ق.ع.م.ش- المعروفة سابق ا باسم مجموعة استثمار القابضة )

 
بيان المركز المالي الموحد

    2022 ديسمبر 31كما في 
 

20222021إيضاحات
لاير قطريلاير قطري:الموجودات

 :الموجودات غير المتداولة
         802,753,835      61,975,421,311ممتلكات وآالت ومعدات

           87,919,541           790,777,427استثمارات عقارية
             5,572,916             86,034,690أصول غير ملموسة 

                       -      3,240,035,090 ب36الشهرة
           27,951,550           998,926,054حق استخدام الموجودات

           18,060,678           1043,833,031محتجزات مدينة 
                       -           1131,000,000موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

        ٩٤2,25٨,520     5,٤٨٦,027,٦03مجموع الموجودات غير المتداولة
 

 :الموجودات المتداولة
         383,246,139         12233,936,325مخزون

           39,041,615           1092,059,563محتجزات مدينة 
         385,579,602         951,742,831 أ 13موجودات العقود

         875,491,008      141,306,488,357ذمم مدينة و وأرصدة مدينة أخرى 
         475,810,381         15490,804,199مطلوب من أطراف ذات عالقة

           41,445,057         16167,486,943نقد وأرصدة لدى البنوك
     2,200,٦13,٨02     3,2٤2,51٨,21٨مجموع الموجودات المتداولة

     3,1٤2,٨72,322     ٨,72٨,5٤5,٨21مجموع الموجودات 
 

 :حقوق الملكية والمطلوبات
 :حقوق الملكية

           10,000,000      173,404,037,500رأس المال
           54,916,662           1856,870,749احتياطي قانوني

             3,923,960             3,923,960احتياطي آخر
                       -                19484,072احتياطي لتجديد المفروشات والتجهيزات والمعدات

         694,793,264      1,003,436,506أرباح مدورة
        7٦3,٦33,٨٨٦     ٤,٤٦٨,752,7٨7حقوق الملكية العائدة لمالك الشركة 

             4,004,578            (9,126,097)حقوق األقلية غير المسيطرة
        7٦7,٦3٨,٤٦٤     ٤,٤5٩,٦2٦,٦٩0مجموع حقوق الملكية 

 
 :مطلوبات غير متداولة

           18,433,636           69,374,812 ج9مطلوبات اإليجار
           86,946,928           2099,594,790مخصص مكافأت نهاية الخدمة للموظفين

         336,166,817         21915,781,502قروض وتسهيالت إئتمانية 
           27,829,521           28,783,355ت15قرض من طرف ذو عالقة

                       -             1,327,992محتجزات دائنة 
        ٤٦٩,37٦,٩02     1,11٤,٨٦2,٤51مجموع المطلوبات غير المتداولة

 
 :مطلوبات متداولة
             2,131,962           24,655,280 ج9مطلوبات االيجار
         117,172,226         125,225,186 أ13مطلوبات العقود

           93,035,002         15110,125,451مطلوب الى أطراف ذات عالقة
         199,473,655         16216,009,542سحب على المكشوف من البنوك 

         391,771,975         21671,620,032قروض وتسهيالت ائتمانية 
                384,816             3,470,880ضريبة الدخل المستحقة 

      1,101,887,320      222,002,950,309ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 
     1,٩05,٨5٦,٩5٦     3,15٤,05٦,٦٨0مجموع المطلوبات المتداولة 

     2,375,233,٨5٨     ٤,2٦٨,٩1٩,131مجموع المطلوبات 
     3,1٤2,٨72,322     ٨,72٨,5٤5,٨21مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات 

 
:2023 مارس 20تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة وتم التوقيع عليها نيابة عنهم في 
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هنريك كريستيانسنرامز محمد رسالن الخياط
 الرئيس التنفيذي للمجموعةنائب رئيس مجلس االدارة 

 
. جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة42 إلى 05تشكل السياسات المحاسبية واإليضاحات الواردة في الصفحات من 

 ديسمبر31

01الصفحة 

         .ق.ع.م.ش- إستثمار القابضة 
      (.ق.ع.م.ش- المعروفة سابق ا باسم مجموعة استثمار القابضة )

  
           

إيضاحات    
لاير قطريلاير قطري     

     
      3,204,635,299       4,237,021,731 23  اإليرادات

        
     (2,711,728,436)      (3,617,069,156) 24   تكلفة التشغيل

          
        ٤٩2,٩0٦,٨٦3         ٦1٩,٩52,575     مجمل الربح

          
           87,830,540            57,001,527     ايرادات أخرى 

        
        (209,982,099)         (256,313,571) 25   مصاريف إدارية وعمومية

          
            (1,168,889)           (21,896,901) 26  مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية

        
            (8,955,211)             (2,338,715)    أتعاب اإلدارة

                        -               (484,072)19احتياطي لتجديد المفروشات والتجهيزات والمعدات
          

        3٦0,٦31,20٤         3٩5,٩20,٨٤3     الربح التشغيلي 
          

          (34,686,981)           (67,501,274)     تكلفة التمويل 
          

        325,٩٤٤,223         32٨,٤1٩,5٦٩     الربح من عمليات التشغيل قبل الضريبة
          

               (384,816)             (3,371,855)     مصروف ضريبة الدخل
        

        325,55٩,٤07         325,0٤7,71٤     الفترة / الربح خالل السنة 
          

                        -                         -     الدخل الشامل اآلخر
         

        325,55٩,٤07         325,0٤7,71٤    الفترة/ مجموع الدخل الشامل للسنة 
          

         :إجمالي الدخل الشامل العائد إلى
        

         321,933,023          338,178,389     مساهمي الشركة األم
          

             3,626,384           (13,130,675)     حقوق األقلية غير المسيطرة
          

        325,55٩,٤07         325,0٤7,71٤    الفترة/ مجموع الدخل الشامل للسنة 
          

0.125 0.107 27  العائد األساسي و المخفف للسهم 
          (العائدة لمالك الشركة)

           
. جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة47 إلى 05تشكل السياسات المحاسبية واإليضاحات الواردة في الصفحات من 

 نوفمبر3الفترة من 
(تاريخ التأسيس) 2020

 ديسمبر31الى 
2021

2022 ديسمبر 31بيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر  الموحد للسنة المالية المنتهية في 

السنة المنتهية
 ديسمبر31في 

2022

02الصفحة 

تقرير مدقق الحسابات املستقل عن البيانات املالية املوحدة

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  الموحد للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

تقرير مدقق الحسابات المستقل
البيانات المالية الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢



السنة )28( - الثالثاء  29 من شعبان   1444هـ الموافق 21 مارس 2023م العدد )10060( اقتصاد16

أكثر  وتنافس 

مطعما   80 من 

تقديم  على  وفندقا  ومقهى 

أفسح  فيما  األفضل 

واسعا  المجال  المهرجان 

فنون  لتعلم  لزواره 

الطهي،  عالم  وأسرار 

تجربة  عن  فضال 

مع  رائعة  تفاعلية 

 ،Le Petit Chef مطعم

إضافة إلى العديد من 

والعروض  التجارب 

تضمن  كما  الرائعة 

الدولي  قطر  مهرجان 

خمس   2023 لألغذية 

مسرح  ضمن  فعاليات 

والتي  اليومي،  الطهي 

طاهيًا   29 من  أكثر  يقدمها 

في  الطهاة  وأبرع  أفضل  من 

المنطقة.

واستقطبت دروس تذوق الطعام 

عشاق  من  الجمهور  التفاعلية 

فرصة  لهم  أتيحت  حيث  الطعام، 

فريدة لصقل مهاراتهم من خالل أفضل 

راشيل  الشيف  منهم  نذكر  الطهاة، 

أيسات  والشيف  وان،  والشيف  ألين، 

ليفنت وغيرهم الكثير. 

قطر-  الثقافي  بالعام  واحتفاال 

2023 يخصص المهرجان  إندونيسيا 

فعاليات  ضمن  كاملة  مساحة 

لألغذية  الدولي  قطر  مهرجان 

اإلندونيسي  المطبخ  الستكشاف 

كامل  قسم  يخصص  كما  وتكريمه، 

وخيارات  النباتية  المأكوالت  لتقديم 

يقتصر  ولم  الصحي.   الطعام 

فقط  الطعام  فعاليات  على  المهرجان 

الخيارات  من  مجموعة  تضمن  وانما 

لجميع  المالئمة  المتنوعة  الترفيهية 

أفراد العائلة تتضمن 

نشطة  أ

ل  طــــفــــــا لأل

من  للطهــي  ومسرح 

وحلبة  القطرية  الجـويـــة  الخـطــوط 

وعروض  للطعام  عمل  وورش  للتزلج 

خاص  وقسم  متجولة  ترفيهية 

يعكس  ما  وهو  النبانية  للمأكوالت 

تقديمة لتجربة ترفيهية متكاملة.

تزلج  حلبة  تخصيص  تم  كما 

استخدامها،  في  الراغبين  للضيوف 

متكاماًل  قسمًا  أيضًا  المهرجان  وضم 

أورا  عليه  تشرف  والذي  للصغار 

 .»Aura entertainment« الترفيهية

يـعـتـبــر  و

قطر  مهرجان 

لألغــذيــــة  الدولــــــي 

بفنون  تحتفي  فعالية  أكبر 

وُتقدم  الدولة،  مستوى  على  الطهي 

متنوعة  عمل  ورش  المهرجان  خالل 

أفراد  لجميع  يومية  ترفيهية  وأنشطة 

دروس  مع  جنب  إلى  جنبًا  األسرة، 

الطهاة  يقدمها  الطهو  في  مباشرة  حّية 

الحائزون على الجوائز. 

ويحتفي المهرجان بأفضل المأكوالت 

الراقية  األطباق  من  بدءًا  العالم،  في 

إلــــــى  ووصــــــــــواًل 

المأكوالت 

لشـــــعـــــبـيـــة  ا

بالتوابل.  المفعمة  الخفيفة 

الخاّلبة  الخارجية  األماكن  وُتضفي 

قطرية  تجربة  لتقديم  رائعة  أجواًء 

ممّيزة تكتمل مع األطباق الشهية. 

 باإلضافة إلى ذلك ولالحتفال بمعرض 

إكسبو 2023 الدولي للبستنة، والذي 

شعار  تحت  أكتوبر  في  سيعقد 

أفضل«  بيئة  خضراء،  »صحراء 

خاصا  جناحا  المهرجان  يحتضن 

بهدايا نباتية خاصة لزوار المهرجان. 

ولعب المهرجان دورا كبيرا في تحفيز 

والمشاريع  األعمال  رواد  ودعم 

ة  لصـــغـــــيــــــر ا

في  العاملة  والمتوسطة 

قطاع األغذية والمشروبات 

مواهب  أيضا  أبرز  كما 

الكوادر  وامكانيات 

في  الوطنية  القطرية 

والمشروبات  األطعمة 

عن  فضال  والطهي 

تعزيز  في  مساهمته 

العروض  وتنويع 

والتجارب السياحية 

للجمهور  المقدمة 

السياحة  وإنتعاش 

الداخلية. 

وتسعى قطر للسياحة 

المنظمة  الجهة  وهي 

خالل  من  للمهرجان 

المتنوعة  الفعاليات  إطالق 

تسريع  إلى  والمهرجانات 

والضيافة  السياحة  قطاع  نمو 

وذلك ضمن إستراتيجيتها الهادفة 

خالل  من  القطاع  تطوير  تسريع  إلى 

لقطاع  الوطنية  االستراتيجية  وضع 

والسياسات  والضيافة  السياحة 

العامة المتعلقة بهذا القطاع، ومتابعة 

ومراجعتها  اعتمادها،  بعد  تنفيذها 

واإلشراف  والتنظيم  دوري  بشكل 

والرقابة، على جميع الجهات واألنشطة 

والضيافة،  السياحة  لقطاع  التابعة 

التراخيص،  إصدار  ذلك  في  بما 

واألنشطة  المؤسسات  وتصنيف 

مع  بالتنسيق  وذلك  القطاع،  هذا  في 

واقتراح مشروعات  المختصة  الجهات 

العالقة  ذات  التشريعية  األدوات 

بنشاط قطاع السياحة والضيافة في 

مشروعات  بشأن  الرأي  وإبداء  الدولة، 

شأنها  من  التي  التشريعية  األدوات 

السياحة  قطاع  نشاط  على  التأثير 

والتنسيق 

مــــــــــــــع 

ت  ا ر ا ز لو ا

األخرى  والجهات 

وغير  الحكومية 

المجاالت  جميع  في  الحكومية، 

السياحة  بقطاع  العالقة  ذات 

التكامل  يضمن  بما  والضيافة، 

لقطاع  الوطنية  االستراتيجية  بين 

إلى  ويؤدي  والضيافة،  السياحة 

جانب  إلى  وجه،  أكمل  على  إنجازها 

والمشروعات  المبادرات  وإقرار  تحديد 

الوطنية  باالستراتيجية  الخاصة 

لقطاع السياحة والضيافة، سواء التي 

يقوم بتنفيذها قطر للسياحة بصورة 

التابعة  الجهات  بواسطة  أو  مباشرة، 

والجهات  الوزارات  بواسطة  أو  له، 

الحكومية،  وغير  الحكومية  األخرى 

بناء  ودعم  تنفيذها  على  واإلشراف 

السياحة  قطاع  أصول  وتطوير 

والضيافة المملوكة للدولة، وتشجيع 

السياحة  قطاع  مجال  في  االبتكار 

مع  والتعاون  بالتنسيق  والضيافة، 

في  والمعنية  المختصة  الجهات 

الدولة.

مكانا  السياحة  قطاع  موقع  ويحتل 

الرامية  قطر  استراتيجية  في  بارزا 

إنه  حيث  الوطني،  اقتصادها  لتنوع 

رؤية  لتحقيق  الدولة  سعي  إطار  في 

قطر الوطنية 2030، فقد وضعت قيادة 

قائمة  ضمن  السياحي  القطاع  قطر 

أدركت  حيث  األولية،  ذات  القطاعات 

ثمة  أن  قطر  لدولة  الرشيدة  القيادة 

على  االعتماد  من  للحد  ماسة  حاجة 

اقتصاد  وبناء  والغار  النفط  عوائد 

قطر  رؤية  لتحقيق  مستدام  وطني 

المدى  وعلى   ،2030 الوطنية 

السياحة  ستوفر  الطويل 

أسعار  تقلبات  من  حماية 

النفط التي قد تؤثر على 

مسيرة النمو.

استقطب أكثر من »80« مطعما ومقهى وفندقا

يساهم في تحفيز 
رواد األعمال وتنويع 

العروض السياحية

خيارات ترفيهية متنوعة تالئم 
إلى »3.2« الكبار والصغار

  مليون في فبراير

قفزة »%49.4« 
  في حركة المسافرين

أظهرت إحصائيات الهيئة العامة للطيران 

المدني ارتفاع حركة النقل الجوي األولية 

سجلت  حيث  الماضي،  فبراير  لشهر 

حركة الطائرات زيادة بنسبة 15.6 بالمائة 

في فبراير 2023 على أساس سنوي لتصل 

 15121 17479 حركة، قياسا بمستوى  إلى 

العام  من  ذاته  الشهر  في  جوية  حركة 

الجوي،  النقل  بيانات  وأشارت  الماضي. 

 49.4 بنسبة  المسافرين  أعداد  ارتفاع  إلى 

إلى  لتصل  الماضي  فبراير  في  بالمائة 

 2,168,266 مع  مقارنة  مسافرا،   3,240,117
وفي    .2022 العام  من  فبراير  في  مسافرا 

السياق ذاته، كشفت البيانات عن انخفاض 

بالمائة   5.2 بنسبة  والبريد  الشحن  حركة 

مقارنة  السابق،  فبراير  في  طنا   172,085 إلى 

العام  من  فبراير  في  طنا   181,557 مع 

الماضي.

الدوحة          $

استمر لمدة »11« يوما ونجح في خطف األضواء

اختتام مهرجان »قطر لألغذية«.. اليوم

{ جانب من العروض التفاعلية{مسرح الطهي

{ عروض 

موسيقية

{ مهرجان قطر الدولي لألغذية

دروس الطعام التفاعلية تجذب تدفقات الزوار

} تصوير -  محمود حفناوي

الدوحة          $
والزوار الدوليين أيضا.الكبار والصغار والمقيمين والمواطنين في خطف األضواء وشهد اقباال قياسيا من األعرق للمأكوالت والمشروبات في البالد لمدة 11 يوما ونجح المهرجان الذي يعد الحدث بتاريخ 11 مارس الجاري واستمرت في درب لوسيل وقد انطلقت فعاليات الخطوط الجوية القطرية في ميدان السعد الذي تنظمه قطر للسياحة بالتعاون مع من مهرجان قطر الدولي لألغذية السنوي تختتم اليوم فعاليات النسخة الثانية عشرة 
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$ الدوحة

عموميتها أقرت توزيع »17.5 %« نقدا عن »2022«

»بروة« تستهدف زيادة إيراداتها

غانم  بن  صالح  السيد  سعادة  وقال 

لقد  اإلدارة:  مجلس  رئيس  العلي 

خالل  العقارية  بروة  مجموعة  تمكنت 

العام 2022 من تنفيذ خطة عملها التي 

لتواكب  وعناية  دقة  بكل  وضعها  تم 

االستثنائي  العام  هذا  متطلبات 

بشهادات  ناجحا  تنظيما  شهد  الذي 

فيفا  العالم  كأس  لبطولة  دولية 

جميعا  مّنا  تطلب  وهذا   ،2022 قطر 

وخبرتنا  ومعرفتنا  جهودنا  كل  وضع 

وقت  أي  من  أكثر  التنفيذ  موضع 

دعم  في  واجباتنا  لتحقيق  مضى 

هذا  إلى  للوصول  الدولة  احتياجات 

المجموعة  لتواصل  العالمي،  النجاح 

الوطنية  صدارتها  على  المحافظة 

الرائدة في مجال التطوير العقاري. 

شركة  كانت  لقد  سعادته:  وأضاف 

الشركات  طليعة  في  العقارية  بروة 

الوطنية التي حرصت على المشاركة 

في دعم نجاح هذا الحدث العالمي من 

متكاملة  عقارية  مشاريع  تطوير  خالل 

استثنائية  سكنية  تجربة  قدمت 

ساهمت  البطولة،  وجماهير  لزائري 

للمجموعة  المستدام  النمو  دعم  في 

المتراكمة  الخبرات  يعكس  وبما 

اإلنجازات  تحقيق  في  للمجموعة 

العديدة وجعل »شركة بروة العقارية« 

وإدارة  وتشغيل  لتطوير  متميزا  مرادفا 

أن  سعادته  وأضاف  العقارية.  األصول 

تتميز  للشركة  التشغيلية  المحفظة 

أي  بمواجهة  يسمح  ما  وهو  بالتنوع 

تحديات تواجه السوق العقاري، حيث 

تشمل اآلن على أكثر من 14 ألف وحدة 

غرفة  ألف   55 عن  يزيد  وما  سكنية، 

سكنية للعمال، فيما تخطت مساحات 

المحالت التجارية والمعارض والمكاتب 

330 ألف متر مربع، وأكثر من 448 ألف 
والمخازن،  العمل  لورش  مربع  متر 

 232 الفندقية  الغرف  عدد  بلغ  بينما 

نسبة  متوسط  أن  إلى  منوها  غرفة. 

% في الكثير  اإلشغال تجاوز نسبة 90 

بروة  لشركة  السكنية  المشاريع  من 

وأضاف    .2022 العام  خالل  العقارية 

قطعت  ذلك  جانب  وإلى  سعادته: 

في  متقدمة  أشواطا  العقارية  بروة 

مشروع  من  الثالثة  المرحلة  تطوير 

أرض  على  تمتد  والتي  المواتر  مدينة 

ألف   340 من  يقارب  ما  مساحتها  تبلغ 

األعمال  المجموعة  وأنهت  مربع،  متر 

مركز  لتطوير  بالكامل  اإلنشائية 

أول  كجزء  السيارات  بخدمات  خاص 

نسبة  وصلت  كما  المرحلة،  هذه  من 

المرحلة  من  الثاني  الجزء  في  اإلنجاز 

األعمال  وستنتهي   ،%  67 نحو  الثالثة 

الربع  خالل  المرحلة  لهذه  اإلنشائية 

يخص  وفيما   .2023 العام  من  الثالث 

بروة  لشركة  المستقبلية  الخطط 

العقارية قال أن »بروة« تستهدف زيادة 

المشاريع  تأجير  خالل  من  اإليرادات 

و)الحي  )مدينتنا(  الجديدة  العقارية 

العمل  إلى  باإلضافة  األرجنتيني(، 

األراضي  من  للعديد  الجدوى  دراسات 

الموجودة لدى الشركة بغرض تحديد 

الهدف االستثماري األمثل لها من حيث 

أو  البيع  بغرض  التطوير  أو  البيع 

عن  فضال  التأجير،  بغرض  التطوير 

العالمة  وتحسين  النفقات،  ترشيد 

النظام  كفاءة  ورفع  للشركة  التجارية 

قال  متصل  سياق  وفي  المؤسس. 

الرميحي  جبارة  بن  الله  عبد  السيد 

بروة  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

تطوير  شهد   2022 العام  أن  العقارية 

نهج  تؤكد  التي  المشاريع  من  العديد 

المبدأ  تخطي  في  العقارية  بروة  عمل 

العقارية  األبنية  تشييد  في  التقليدي 

تضيف  سكنية  مجتمعات  لتطوير 

أرقى  وفق  لالستدامة  جديدًا  مفهومًا 

إنهاء  عن  فضال  والمواصفات،  المعايير 

وفقا  حكومية  المدارس  تطوير  أعمال 

قطر  مدارس  لمشروع  الزمني  للجدول 

المجموعة  أن  مؤكدا  األولى(،  )الحزمة 

إلى  المشاريع  هذه  خالل  من  تهدف 

خططها  ودعم  بالتزاماتها  وفائها  تعزيز 

حقوق  تّعظيم  لضمان  التطويرية 

أصول  محفظة  واتزان  المساهمين، 

انتخبت  ذلك  وعقب  المجموعة. 

للشركة  العادية  العامة  الجمعية 

 2023( للفترة  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

حمد  عبدالله  السيد  وهم:   ،)2025 ــ 

شركة  عن  )ممثال  العطية  عبدالله 

عبد  فيصل  والسيد  القطرية(  الديار 

شركة  عن  )ممثال  الحمادي  الواحد 

محمد  أحمد  والسيد  القطرية(  الديار 

الديار  شركة  عن  )ممثال  الطيب  نور 

سلطان  ناصر  والسيد  القطرية( 

خالد  أحمد  والسيد  الحميدي  ناصر 

والسيد  المعاضيد  الغانم  عبدالعزيز 

المطوع  مبارك  محمد  عبدالرحمن 

والسيد حمد دشن معيض  الخيارين 

اإلدارة  مجلس  وعقد  القحطاني. 

النتائج،  إعالن  عقب  اجتماعا  الجديد 

حمد  عبدالله  السيد  اختيار  خالله  تم 

لمجلس  رئيسا  العطية  عبدالله 

والسيد  العقارية،  بروة  مجموعة  إدارة 

نائبا  الحمادي  الواحد  عبد  فيصل 

لرئيس المجلس.

{ جانب من عمومية بروة العقارية

 عقدت مجموعة بروة العقارية مساء أمس اجتماع 
الجمعية العامة العادية للشركة عقب اكتمال 

النصاب القانوني الالزم لالنعقاد والذي بلغت نسبته 
)73.79 %(. وشارك في االجتماع الذي عقد في فندق 

شرق رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، والرئيس 
التنفيذي لبروة العقارية، ومراقب الحسابات، 

وممثلو وزارة التجارة والصناعة )مراقبة الشركات(. 
وأقرت الجمعية بتودها وأبرزها مقترح مجلس 

اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.175 ريال للسهم 
أي ما نسبته )17.5 %( من القيمة اإلسمية للسهم 
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 

العلي: محفظتنا تضم أكثر 
من »14« ألف وحدة سكنية 

عقد عموميته غير العادية

»الدولي اإلسالمي« يتوافق مع الحوكمة
 أعلن الدولي اإلسالمي عن عقد االجتماع الثاني )االحتياطي( للجمعية العامة 

بن  الله  عبد  الشيخ  سعادة  برئاسة  أمس  مساء  للمساهمين  العادية  غير 

المركزي  قطر  مصرف  من  كل  ممثلي  وحضور  ثاني،  آل  عبدالله  بن  ثاني 

ووزارة التجارة والصناعة، وبعد اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية، 

تم مناقشة بنود جدول األعمال واعتمادها من جانب المساهمين.

األساسي  النظام  في  المواد  وبعض  التمهيد  تعديل  على  الجمعية  ووافقت 

قطر  مصرف  عن  الصادرة  البنوك  حوكمة  تعليمات  مع  تتوافق  لكي  للبنك 

المركزي أو يتعين اضافتها في النظام األساسي وهي المادة )22 و23 و24 و29 

و31(.

تعديالت  أية  بإجراء  اإلدارة  مجلس  رئيس  تفويض  على  الجمعية  وأقرت   

العادية  غير  العامة  الجمعية  قرارات  مع  يتوافق  بما  األساسي  النظام  على 

وتعليمات حوكمة البنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي والتوقيع على 

النظام األساسي المعدل أمام الجهات الرسمية.
{ جانب من العمومية

بالتعاون مع »شاطئ البحر للتدوير«لتوريد الخرسانة لمشروع تابع لـ»أشغال«

»أعمال ريديمكس« تفوز 
»40« مليون ريال بعقد بـ

»الميرة« تطلق أول محطة 
إلعادة تدوير اإللكترونيات

فوز  عن  أعمال  شركة  أعلنت 

التابعة  ريديمكس  أعمال  شركة 

بعقد  بالكامل  لها  والمملوكة 

األشغال  لهيئة  تابع  لمشروع 

قيمته  تتجاوز  »أشغال«  العامة 

وذلك  قطري  ريال  مليون   40 الـ 

تحالف  من  جديد  مشروع  لتنفيذ 

شركات بور وإتش بي كي ومدماك 

ويتضمن   ،)Porr-HBk-Midmac(

في  صرف  نفق  إنشاء  المشروع 

منطقتّي الوكرة والوكير.

ويشتمل العقد على توريد منتجات 

الخرسانة الجاهزة لمشروع النفق، 

شهرًا،   18 لمدة  سيمتّد  والذي 

أعمال  شركة  تبدأ  أن  المقرر  ومن 

من  أبريل  في  بالتوريد  ريديمكس 

هذا العام.

المناسبة، علق السيد راشد  وبهذه 

الرئيس  المنصوري،  علي  بن 

إنه  قائاًل:  أعمال  لشركة  التنفيذي 

أشهد  أن  حًقا  سروري  دواعي  لمن 

الجاهزة  للخرسانة  أعمال  حصول 

والذي  الهام،  العقد  هذا  مثل  على 

ُيظِهر قدرة شركة أعمال والشركات 

احتياجات  تلبية  على  لها  التابعة 

في  وخاصة  المتزايدة،  السوق 

الصناعي.  اإلنتاج  قطاع 

لقد حافظت أعمال ريديمكس منذ 

في  الرائدة  مكانتها  على  إنشائها 

عقود،  ثالثة  من  يقرب  لما  السوق 

حلواًل  المحلي  للسوق  ر  ُتوفِّ حيث 

العالية  بالجودة  تمتاز  مبتكرة 

وستستمر  الجاهزة،  للخرسانة 

الفرص  من  االستفادة  في  الشركة 

مشاريع  عن  الناشئة  الناتجة 

التطوير المستمرة.

بارفيز  السيد  قال  جانبه  من 

أعمال  لشركة  العام  المدير  إسالم، 

عالمة  العقد  هذا  ُيَعّد  ريديمكس: 

شركة  تاريخ  في  أخرى  فارقة 

كانت  حيث  ريديمكس،  أعمال 

تطوير  طليعة  في  دائًما 

قطر.  في  التصنيع  قطاع 

بتزويد  دائمًا  ملتزمون  إننا 

جاهزة  بخرسانة  عمالئنا 

عالية. 

أعمال   شركة  وتعتبر 

مجموعات  أكبر  إحدى 

في  تنوعًا  وأكثرها  األعمال 

في  إدراجها  وتم  المنطقة، 

ديسمبر  في  قطر  بورصة 

 2023 مارس   15 وفي   ،2007
السوقية  القيمة  بلغت 

ريال  مليار   5.10 للشركة 

دوالر  مليار   1.40( قطري 

أميركي(.  

العالمي  باليوم  احتفالها  إطار  في   

إلعادة التدوير، أعلنت شركة الميرة 

تدشين  عن  االستهالكية  للمواد 

مخصصة  لها  تابعة  محطة  أول 

بالتعاون  اإللكترونيات  تدوير  إلعادة 

للتدوير  البحر  شاطئ  شركة  مع 

من  كجزء  وذلك  واالستدامة، 

حجم  تقليل  على  بالعمل  التزامها 

على  والحفاظ  بالمجتمع  النفايات 

البيئة لألجيال القادمة. 

هذا العام، كشفت الميرة عن إطالق 

تدوير  إلعادة  المخصصة  المحطة 

تجريبي  كمشروع  اإللكترونيات 

لمواقف  المخصصة  بالمنطقة 

مع  لقطيفية  في  بفرعها  السيارات 

فروعها  في  الحًقا  لتوسيعها  خطط 

المشروع  يعد  بالدولة.  المنتشرة 

االستدامة  مبادرات  من  جزًءا 

عملياتها  في  للشركة  المستمرة 

وخدماتها لتصبح صديقة للبيئة.  

المجتمع  أفراد  لتشجيع  وسعًيا 

المبادرة،  في  المشاركة  على 

نقاط  أضعاف   5 الميرة  منحت 

مكافآت  برنامج  ألعضاء  المكافآت 

ميرة عند قيامهم بإعادة التدوير في 

الموجودة  التدوير  إعادة  آالت  من  أي 

بـ 20 من فروعها خالل عطلة 

نهاية األسبوع الماضي، ما أسفر عن 

 238.372 تدوير  بإعادة  العمالء  قيام 

معدنية.  وعلبة  بالستيكية  قارورة 

نقاط  الميرة  خصصت  وعليه، 

 24.000 من  يقرب  ما  تعادل  مكافآت 

ريال قطري لهؤالء العمالء.

»في  الميرة:  عن  صادر  بيان  وقال 

الميرة، نتبنى رؤية هدفها األساسي 

المجتمع  أفراد  رفاهية  تعزيز 

عصرية  تسّوق  تجربة  خالل  من 

مستقبل  أسس  وترسيخ  ممتعة 

مواردنا  وتسخير  استدامة  أكثر 

البيئة  على  الحفاظ  في  للمساهمة 

المجتمع،  فئات  كافة  يحّفز  بما 

أو  الشركات  من  سواء 

األفراد، للقيام بدوره في هذا 

جميًعا  ننعم  كي  الجانب 

يعد  وآمنة.  صحية  ببيئة 

تدوير  إعادة  مبادرة  إطالق 

اإللكترونيات خطوة جديدة 

نظيفة  بيئة  تهيئة  نحو 

األجيال  لصالح  وآمنة 

ستتواصل  لذا،  القادمة، 

على  وسنعمل  جهودنا 

من  المزيد  وبلورة  صياغة 

لزيادة  التقدمية  األفكار 

البيئية  بالمسؤولية  الوعي 

رؤية  بركائز  مسترشدين 

قطر الوطنية 2030«.

{  شركة أعمال ريديمكس تتوسع
{  الميرة تعزز التزامها باالستدامة
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مستقبل التسوية وتحديات المراحل االنتقالية

االتفاق اإلطار في السودان

عت عليها وثيقة االتفاق اإلطار تضمنت جملة من القضايا التي تثير الخالف حتى فيما بين المجموعات التي وقَّ

ورغم  األخير،  االتفاق  إلى  التوصل  ورغم 

فإنه  الكبير،  واإلقليمي  الدولي  التأييد 

أفعال  ردود  د  ولَّ قد  الداخلي  المستوى  على 

متباينة، حيث صدرت مواقف رافضة له من 

قبل العديد من القوى والمكونات السياسية 

المعتبرة. ولذلك، فإن إمكانية فشل االتفاق 

أخرى  مرة  البالد  انتكاس  وبالتالي  األخير، 

خياًرا  تبقى  السياسي،  الفراغ  مربع  إلى 

مرجًحا إلى حدٍّ كبير.

وبناًء على ما تقدم، تتناول هذه الورقة االتفاق 

الذي تم توقيعه مؤخًرا بين تحالف الحرية 

والمكون  المركزي،  والتغيير/   المجلس 

المتمثلة  الدولية  األطراف  برعاية  العسكري 

حيث  الثالثية؛  واآللية  الدولية  الرباعية  في 

جديدة  انتقالية  لعملية  التأسيس  يحاول 

السياسي  االنسداد  من  فترة  بعد  بالبالد 

خاللها  البالد  شهدت  عام  من  ألكثر  امتدت 

ألقت  واقتصادية  وأمنية  سياسية  تطورات 

على  وذلك  المواطنين،  حياة  على  بظاللها 

التالي.  النحو 

أواًل: مقدمات التسوية الحالية

والحزبي  الجماهيري  الحراك  مع  بالتوازي 

المكون  بين  والقطيعة  لالنقالب  المناهض 

وتباعد  المدنية  والمجموعات  العسكري 

الجهود  تركزت  األطراف،  بين  الُشقة 

الدولية واإلقليمية على إيجاد مخرج من هذا 

المدني  الحكم  وإعادة  االنقالب  إلنهاء  المأزق 

البالد  بإعادة  يسمح  بما  للبالد  الدستوري 

األطراف  وتشجيع  الدولي،  المجتمع  إلى 

يقوده  »اتفاق  إلى  للوصول  ومساعدتها 

انتقال  الستعادة  السودانيون  زمامه  ويملك 

ديمقراطي مدني ذي مصداقية«.

سياسي  فراغ  في  دخلت  قد  البالد  كانت 

21 نوفمبر/   تشرين  كبير عقب فشل اتفاق 

مجلس  رئيس  بين  الموقع   2021 الثاني 

عبد  أول  الفريق  الجيش،  وقائد  السيادة 

الله  عبد  الوزراء  ورئيس  البرهان،  الفتاح 

استقالته،  تقديم  إلى  ُدفع  الذي  حمدوك، 

أن  بعد   ،2021 الثاني  كانون  يناير/     2 في 

المجموعات  مواقف  بين  التوفيق  في  فشل 

والتغيير  الحرية  ائتالف  داخل  السياسية 

االتفاق.  هذا  بموجب  حكومة  لتشكيل 

تلت  التي  المرحلة  اتسمت  لذلك  ونتيجة 

المكونين:  بين  الصفري  بالصراع  ذلك 

العسكري من جهة والمجموعات المدنية من 

جهة أخرى، حيث تمسكت األطراف المدنية 

المناهضة للعسكر برفع شعار »ال تفاوض، 

فشل  المقابل،  وفي  شرعية«.  ال  شراكة،  ال 

والصراع  الخالفات  دبت  الذين  العسكر، 

الشعب  قوات  الرئيسين:  مكونيهما  بين 

عبد  أول  الفريق  العام،  وقائدها  المسلحة 

السيادة  مجلس  رئيس  البرهان،  الفتاح 

المجلس،  ذات  في  ونائبه  االنتقالي، 

قوات  قائد  دقلو،  حمدان  محمد  الفريق 

السياسي  الفراغ  ملء  في  السريع،  الدعم 

شركائهم  إزاحة  بعد  بالحكم  واالستفراد 

ليخضعوا  والتغيير،  الحرية  من  المدنيين 

وإقليمية  دولية  لضغوط  لذلك  نتيجة 

وتشكيل  الدستوري  النظام  الستعادة 

حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

االنتقالية  المرحلة  »ظلت  عام،  بشكل 

وتحديات  انتكاسات  تشهد  السودان  في 

إليجاد  محاولة  وفي  ذلك،  وإزاء  كبيرة«. 

الفترة  انهيار  عقب  مشتركة  أرضية 

أكتوبر/  تشرين   25 انقالب  والحًقا  االنتقالية 

المتكاملة  المتحدة  األمم  بعثة  قالت  األول، 

السودان  في  االنتقالية  المرحلة  لدعم 

)يونيتامس(، والتي أطلقت عملية سياسية 

غطى  الذي  لتقريرها  واستناًدا  جديدة، 

الفترة بين 22 نوفمبر/   تشرين الثاني 2021 

في  أجرت  إنها   ،2020 شباط  فبراير/    و20 

»110 اجتماعات  العملية  األولى من  المرحلة 

-ثلثهم  مشارك   800 من  أكثر  مع  تشاورية 

السودان،  أنحاء  مختلف  من  النساء-  من 

التقارب  ومجاالت  اآلراء  إلى  باإلضافة 

مقترًحا   80 من  أكثر  في  الواردة  واالختالف 

مكتوًبا«.

جهود الرباعية الدولية واآللية الثالثية

المتأصلة  واالنقسامات  االستقطاب  يكن  لم 

المختلفة، بما في  السياسية  التيارات  بين 

على  كتل  أو  ائتالفات  تكوين  صعوبة  ذلك 

تؤسس  أن  يمكن  وطنية  أجندة  أساس 

العامل  هو  حقيقية،  انتقالية  عملية  عليها 

سياسي،  لحل  التوصل  تعقيد  في  الوحيد 

في  الدوليين  الفاعلين  انخراط  إن  بل 

اآلخر  هو  كان  البالد،  في  األوضاع  تعقيدات 

مرت  التي  االنسداد  حالة  تعميق  في  سبًبا 

وفي  الماضيتين.  السنتين  خالل  البالد  بها 

الدولي  المجتمع  ممثلو  وقع  اإلطار،  هذا 

الفترة في أخطاء جوهرية، منها:  طوال هذه 

لقسمة  تسويات  في  التسوية  اختزال 

تتمتع  ال  سياسية  مجموعات  بين  السلطة 

الشرعية  معيار  عدا  حقيقية  بشرعية 

على  اإلصرار  عن  فضاًل  المدعاة،  الثورية 

المراحل  من  مفرغة  حلقة  في  الدوران 

كل  مع  والمتجددة  الطويلة  االنتقالية 

تسوية، عالوة على اإلصغاء للجميع، بغض 

القدرة  دون  من  السياسي،  الوزن  عن  النظر 

تقديم  عبر  االستقطاب  وضعية  تجاوز  على 

المحليين  للفاعلين  يمكن  توافقية  أجندة 

الحوار بشأنها.

بالبالد  السياسي  التغيير  بدايات  فمنذ 

في  البشير،  بالرئيس  اإلطاحة  عقب 

الفاعلين  رؤية  كانت   ،2019 نيسان  أبريل/   

الخارجيين تقوم على تقاسم السلطة خياًرا 

الرباعية  »مارست  حيث  للتسوية؛  وحيًدا 

المجلس  على  المتسقة  ضغوطها  الدولية 

والتغيير  الحرية  وقوى  االنتقالي  العسكري 

للتوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة في وقت 

سريع«. 

الفاعلين  مواقف  تكن  لم  ذلك،  على  عالوة 

لمساعدة  متوحدة  الشركاء(  )أو  الدوليين 

منحاًزا  نهًجا  اتخذت  بل  السودانيين، 

والصراع  التنافس  عن  فضاًل  سافر،  بشكل 

واآللية  جانب  من  الدولية  الرباعية  بين 

محمد  أبدى  وقد  آخر.  جانب  من  الثالثية 

في  اإلفريقي  االتحاد  بعثة  رئيس  بعليش، 

االتحاد  مفوضية  رئيس  وممثل  السودان 

إلى  قدمه  الذي  تقريره  خالل  اإلفريقي، 

نوفمبر/     8 اإلفريقي،  واألمن  السلم  مجلس 

سلوك  من  امتعاضه   ،2022 األول  تشرين 

»أصبح  الذين  الدولية  الرباعية  ممثلي 

الدولية  الرباعية  إن  إذ  سافًرا«؛  تدخلهم 

»أصبحت تمثل آلية موازية لآللية )الثالثية( 

المعايير  ازدواجية  عن  فضاًل  الرسمية«، 

»تعلن  الذي  الوقت  ففي  تتبعها.  التي 

الحيادية  بصفتها  الثالثية  لآللية  دعمها 

تتعاطف  أنها  واسع  نطاق  على  المعلوم  من 

المجلس  ]مجموعة[  والتغيير  الحرية  مع 

المركزي«. 

التدخل  وتيرة  تزايد  أن  فيه،  شك  ال  ومما 

الخارجي من أجل التوصل لتسوية بصورة 

النظام  »عودة  من  الخوف  إلى  مرده  متعجلة 

السابق«؛ فالخوف من عودة اإلسالميين كان 

األطراف  بين  التفاهمات  لتعزيز  عاماًل  أيًضا 

الدولية  الرباعية  في  ممثلة  الخارجية 

وتحديًدا  المدنية  والمكونات  جانب،  من 

من  المركزي،  والتغيير-المجلس  الحرية 

إلنهاء  تفاهمات  إلى  للتوصل  آخر،  جانب 

البالد  تالزم  التي  السياسي  االنسداد  حالة 

عقب  الحًقا  وتفاقمت  البشير  سقوط  منذ 

حيث  األول؛  تشرين  أكتوبر/     25 انقالب 

النظام السابق كانت قد  »بدأت عناصر من 

ا إلى المشهد 
ًّ

أزاحتها الثورة بالعودة تدريجي

السياسي واإلدارة والمجال العام«. 

التي  لألطراف  وبالنسبة  ذلك،  على  بناًء 

اإلطار(،  )االتفاق  الحالية  التسوية  وراء  تقف 

الذي  السودان«  أهل  »نداء  تيار  صعود  فإن 

تياراتهم،  بمختلف  اإلسالميون  وراءه  يقف 

والذي  السابق،  النظام  عناصر  ذلك  في  بما 

وفي  أسبوعية،  تظاهرات  ر 
ِّ

يسي أخذ 

)مواكب  باسم  األخرى،  المناسبات  بعض 

ا 
ًّ

حالي الحاكمة  المجموعات  يهدد  الكرامة(، 

والتغيير،  الحرية  ومدنيي  العسكريين  من 

لآلتي: أواًل: أنه تيار آخذ في التشكل ككتلة 

الشارع  تحريك  على  قادرة  مؤثرة  سياسية 

الحاكمة  المجموعات  هذه  ضد  والتعبئة 

العملية  شركاء  من  جزًءا  تعتبر  والتي 

سقوط  تلت  التي  والترتيبات  االنتقالية 

يقود  التيار  هذا  أن  ثانًيا:  السابق.  النظام 

التسوية  مجموعات  ضد  عامة  تعبئة 

أداتين  مستخدًما  الخارجيين  وداعميها 

وعلى  ثالًثا:  والوطنية.  اإلسالم  مهمتين: 

بوضوح  يطالب  السياسي  الطرح  مستوى 

لتنظيم  والدعوة  الجارية  التفاهمات  بإنهاء 

جديدة  لشرعية  تؤسس  مبكرة  انتخابات 

وبالتالي  التيار،  هذا  صالح  في  تصب  قد 

المضمونة  المكاسب  من  خصًما  ستكون 

العسكريين  بين  الحالية  التسوية  من 

والمدنيين التي تتم برعاية دولية وإقليمية.

المجتمع  جهود  انصبت  االنقالب  عقب 

جديدة  سياسية  عملية  إطالق  على  الدولي 

هذا  وفي  الدوليين.  الشركاء  بدعم  تحظى 

من  المكونة  الثالثية  اآللية  قادت  اإلطار، 

الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 

المتكاملة  المتحدة  األمم  بعثة  ورئيس 

)يونيتامس(،  االنتقالية  المرحلة  لدعم 

اإلفريقي،  االتحاد  وممثل  بيرتس؛  فولكر 

ممثل  ويس،  وإسماعيل  بلعيش؛  محمد 

الدولية  بالتنمية  المعنية  الحكومية  الهيئة 

 8 ففي  التفاوض.  عملية  قادت  )إيغاد(، 

األمم  بعثة  أطلقت  الثاني،  كانون  يناير/   

األطراف  بين  سياسية  عملية  المتحدة 

السودانية  الجهات  دعم  »بهدف  السودانية 

مخرج  على  االتفاق  في  المصلحة  صاحبة 

مستدام  طريق  وشق  السياسية  األزمة  من 

نحو إرساء الديمقراطية والسالم«.

أرضية  إليجاد  تتركز  الجهود  كانت  وبينما 

تفاجأت  األطراف،  مختلف  بين  سياسية 

عملية  في  والمشاركون  الثالثية  اآللية 

الراعية،  األطراف  وحتى  الوطني  الحوار 

من  االنسحاب  العسكري  المكون  بإعالن 

للقوى  المجال  »إلفساح  السياسية  العملية 

حكومة  لتشكيل  والثورية...  السياسية 

أن  البديهي  من  وكان  وطنية«.  كفاءات 

العملية  من  العسكر  »انسحاب«  يعيد 

بما  الجميع،  أمام  األوراق  خلط  السياسية 

واآللية  المدنية  المجموعات  إرباك  ذلك  في 

الثالثية على حد سواء، إذ كانت العقبة أمام 

معضلة  تجاوز  كيفية  هي  السياسي  الحل 

المكون العسكري الذي يعتبر شريًكا بحكم 

ترتيبات  أي  في  تجاوزه  يمكن  ال  الواقع  األمر 

انتقالية. سياسية 

وثيقة  اإلطار-  االتفاق  التسوية:  مرجعية 

المحامين

التوصل  تحاول  كانت  التي  الجهود  بموازاة 

كانت  المختلفين  الفاعلين  بين  التفاق 

أطراف  رعت  حيث  موازية؛  عملية  تمضي 

أسفرت  نقاشات  الدولية  الرباعية  من 

نقابة  بـ»وثيقة  الحًقا  ُعرف  ما  تبلور  عن 

بين  الهوة  جسرت  والتي  المحامين« 

نفس  وفي  المختلفة،  السياسية  األطراف 

التي  المفرغة  للحلقة  ا  حدًّ وضعت  الوقت 

)الرباعية  الدولية  األطراف  حولها  تدور  كان 

ذلك،  على  وعالوة  الثالثية(.  اآللية   + الدولية 

الذي  الجدل  رغم  الوثيقة،  هذه  وضعت 

الواردة  البنود  أو  المسودات  بعض  أثارته 

فيها، أساًسا لعملية سياسية جديدة مهدت 

من  الخامس  في  اإلطار  االتفاق  على  للتوقيع 

ديسمبر/   كانون األول.

الطرفان  انخرط  سبق،  ما  على  وتأسيًسا 

في  المركزي(  والمجلس  العسكري  )المكون 

ا على أن 
ًّ

سلسلة حوارات؛ حيث اتفقا مبدئي

مرحلتين،  على  السياسية  العملية  »تجرى 

]األولى[ إطارية قائمة على التفاهمات بشأن 
إلقامة  المحامين  نقابة  دستور  ]وثيقة[ 
سلطة مدنية ديمقراطية. و]الثانية[ نهائية 

الثورة  قوى  بمشاركة  األولي  االتفاق  لتطوير 

االتفاق  تم  كما  المصلحة.....«.  وأصحاب 

أيًضا على أربع قضايا لكونها »تحتاج لمزيد 

من البحث والتدقيق« حيث سيتم إخضاعها 

أوسع«  »مؤتمر  عقد  خالل  من  للنقاش 

»اإلصالح  وهي:  دائمة،  تسوية  إلى  للتوصل 

نظام  وتفكيك  والعدالة،  والعسكري،  األمني 

واستكمال  ومراجعة  يونيو/  حزيران،   30
الستقرار  المناسبة  و»الترتيبات  السالم« 

»قضايا  ستكون  والتي  السودان«،  شرق 

بعد  االتفاق.  هذا  بحسب  النهائي«،  االتفاق 

التي  والتصريحات  المواقف  تلك  صدور 

أساًسا  المحامين  بوثيقة  القبول  إلى  تشير 

اآللية  لتسوية سياسية جديدة، سارع قادة 

بأن  جازمين  الخطوة  تلك  لتأييد  الثالثية 

بين  إليها  التوصل  تم  أساسية  »تفاهمات 

الحرية  قوى  من  وُمحاوريهم  العسكريين 

والتغيير«. 

االتفاق  وثيقة  تضمنت  المنوال،  هذا  وعلى 

التي  القضايا  من  جملة  اإلطار  السياسي 

المجموعات  بين  فيما  حتى  الخالف  تثير 

في  الرغبة  ا 
ًّ

جلي بدا  كما  عليها،  عت  وقَّ التي 

وثيقة  األطراف  وقبول  اتفاق  إلى  التوصل 

اغتنامها  يجب  »فرصة  باعتبارها  المحامين 

على وجه السرعة« بعد أشهر من االنسداد، 

»التوافق«  ذلك  الدولية  األطراف  َفِهمت  حيث 

يجب  متبادلة  تنازالت  بمنزلة  أنه  على 

التي  النتائج  عن  النظر   
ِّ

بغض عليها  البناء 

سوف تترتب عليها!

على  اإلطار  االتفاق  بنود  أهم  جاءت  عموًما، 

التالي: النحو 

العام  القائد  سيكون  الدولة  رئيس   -

للجيش.

انتقالي من قبل قوى  وزراء  - اختيار رئيس 

الثورة.

الفترة  نهاية  في  انتخابات  تنظيم   -

المحددة بعامين. االنتقالية 

منذ  بعامين  تحدد  االنتقالية  الفترة   -

لحظة تعيين رئيس وزراء.

- تعيين مدير جهاز المخابرات من صالحية 

رئيس الوزراء.

الجرائم  لكشف  شاملة  عملية  إطالق   -

مرتكبيها. ومحاسبة 

- التأكيد على جيش وطني موحد مهني.

- دمج قوات الدعم السريع ضمن الجيش.

- قوات األمن تتبع لوزارة الداخلية.

االنقالبات  تجريم  بمبدأ  االلتزام   -

العسكرية.

والمخابرات  واألمن  الجيش  على  يمنع   -

ممارسة األعمال االستثمارية.

على  والحرص  الشرق  بقضية  االهتمام   -

السياسية. المشاركة 

- تنفيذ اتفاق جوبا للسالم.

تلبي  متوازنة  خارجية  سياسة  اعتماد   -

مصالح البالد.

- وقف التدهور االقتصادي في البالد.

االنتقالية،  السلطة  هيكل  صعيد  على  وأما 

يكون  أن  على  األطراف  بين  االتفاق  تم  فقد 

كالتالي:

االنتقالي. التشريعي  المجلس 

االنتقالي. المستوى السيادي 

مجلس الوزراء االنتقالي.

المستقلة. والمفوضيات  العدلي  المجلس 

األجهزة  هياكل  على  االتفاق  كان  بينما 

النظامية على أن تكون وفق التالي:

المسلحة. القوات   -  1
2 - قوات الدعم السريع.

3 - الشرطة.
العامة. المخابرات  4 - جهاز 

القول:  يمكن  توافق،  من  تم  لما  وتفسيًرا 

في  المبدأ،  حيث  من  مشاحة،  ال  إنه 

المركزي  المجلس  أحزاب  تتحكم  أن 

األكثر  األمر  أن  غير  التنفيذية،  بالسلطة 

من  األحزاب  تمكين  ليس  للقلق،  مدعاة 

والسلطة  الحكومة  بتشكيل  االستفراد 

من  األحزاب  هذه  تمكين  وإنما  فحسب 

والمحكمة  القضائية  المؤسسات  تشكيل 

تعتبر  والتي  العامة،  والنيابة  الدستورية 

الدستور  واحترام  القانون  لحكم  ركيزة 

بموجبهما  االنتقالية  السلطات  وتقييد 

وبحسب  السلطات.  بين  الفصل  ومبدأ 

المجلس  مجموعات  ستقوم  اإلطار،  االتفاق 

عدلي  »مجلس  أعضاء  بترشيح  المركزي 

مؤقت« يتكون من 11 عضًوا »دون محاصصة 

من  يكون  أن  يفترض  والذي  حزبية«! 

هذا  يقوم  القانونية«  الوطنية  »الكفاءات 

القضاء  رئيس  بـ»اختيار  بدوره  المجلس 

ورئيس  ومساعديه،  العام  والنائب  ونوابه، 

وأعضاء المحكمة الدستورية«. 

ضرورة  على  التشديد  ورغم  األمر،  واقع  وفي 

وكذلك  كاملة«،  مدنية  »سلطة  تأسيس 

فضاًل  المستقلة«،  »الكفاءات  عن  الحديث 

الحزبية«،  المحاصصات  عن  »البعد  عن 

ستفتح  األوجه  حمالة  البنود  هذه  مثل  فإن 

المدنيين حول مغانم  الباب لصراعات بين 

الديمقراطية،  إرساء أسس  السلطة وليس 

األولي  االنتقالية  التجربة  في  حدث  كما 

إذ ليس هناك من ضامن  و2021،   2019 بين 

لقضايا  باالنحياز  األحزاب  هذه  بالتزام 

األقل  على  الديمقراطي،  واالنتقال  الثورة 

التي  الجديدة  االنتقالية  الفترة  خالل 

ستتولى خاللها إنجاز هذه المهام.

أشاع التوقيع على ما 
ُعرف باالتفاق اإلطار بين 

بعض المكونات المدنية 
والعسكريين في السودان 

قدًرا كبيًرا من الجدل، كما أثار 
أيًضا قدًرا من التفاؤل بإمكانية 

استعادة مسار السياسي نحو 
االنتقال الديمقراطي بالبالد 
والذي كان قد توقف عقب 

وقوع انقالب 25 أكتوبر/ 
 تشرين األول 2021 نتيجة 

تصاعد الصراع حول السلطة 
بين شركاء الفترة االنتقالية 

التي تأسست على الوثيقة 
الدستورية لعام 2019 بين 

المكونات المدنية، من جهة، 
والمكون العسكري في 

مجلس السيادة االنتقالي، من 
جهة أخرى.



هل المعارضة اإلسرائيلية معنّية فعليًا 

بإيقاف ما يطلق عليها حاليًا الثورة 

القانونية؟ سؤال مهم في ظل ما تشهده 

إسرائيل من أزمة متصاعدة ال يعرف 

أحٌد بعد كيف ستنتهي. سبب طرح 

السؤال هنا، الشواهد على أن المعارضة 

اإلسرائيلية تتعامل مع الثورة القانونية 

على أنها مجّرد وسيلة توظفها لغاية أهم، 

وهي إسقاط الحكومة. ومن هنا، اهتمامها 

بإيقاف الحكومة عن تنفيذ هذه الثورة 

هو من باب إظهار قدراتها، ونجاحها في 

مقابل فشل الحكومة في تمرير قوانينها 

الجديدة. وعلى الرغم من إدراك الجميع 

في إسرائيل، حكومة ومعارضة، أن هناك 

مشكلة حقيقية في عدم الفصل بين 

السلطات، وأن السلطة القضائية كثيرًا ما 

تتدّخل في أعمال السلطتين، التشريعية 

والتنفيذية، بما يؤّدي إلى تعطيل عمل 

المؤّسسات، إال أن هذا اإلدراك ال يؤّدي، في 

النهاية، إلى اتفاق األطراف على حل وسط 

لهذه المشكلة؛ فالحكومة من ناحيتها 

تريد إخضاع القضاء لتمرير أجندتها 

الخاصة، والتغاضي عن قضايا فساد 

توّرط فيها منتمون إلى اليمين الحاكم 

حاليًا. أما المعارضة، فقد تناست مشكالت 

المنظومة القضائية، وأصبح تركيزها على 

أن الحكومة تقود إسرائيل إلى الهاوية.

يبدو تعّنت المعارضة واضحًا؛ إذ إنها 

ترفض دعوة رئيس االئتالف الحاكم، 

بنيامين نتانياهو، وكبار قادته، إلى الحوار 

»غير المشروط« في القصر الرئاسي، وأن 

تعرض ما لديها من بدائل لمحاولة إيجاد 

حلوٍل وسط لألزمة الحالية، لكنها ترفض 

هذا الحوار، وتشترط تعليق ما تقوم به 

الحكومة من تشريعاٍت أواًل، ألّن من غير 

المنطقي االلتقاء، بينما تستمر لجنة 

الدستور في الكنيست في مسارها.

ترى المعارضة أّن »االئتالف« ربما كان 

قد أدرك أنه توّرط في هذه التعديالت 

القانونية، أو على األقل في طريقة فرضها 

وأسلوب تقديمها، وأنه ربما لم يكن 

يقّدر تبعاتها السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية، بل ربما لم يدرك حجم 

تأثيرها السلبي بشعبّيته، وبحجم تأييد 

الشعب اإلصالحات القانونية. 

األداء السيئ للحكومة، والتوّرط في معارك 

في غير وقتها، واختيار الطريقة غير 

المناسبة، عوامل ال تنفي وجود أخطاء 

كبيرة تكمن في طبيعة النظام اإلسرائيلي 

نفسه، وفي تجاوز القضاء وتدخله في 

السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأوضح 

مثال أن منصب المستشار القانوني 

الذي تعّينه الحكومة، ويشغل صاحبه 

المنصب مدة واحدة )ست سنوات(، يكون 

قراره ملزمًا للحكومة التي انتخب الشعب 

أفرادها، بل وهو المخّول الوحيد إلصدار 

قرار التحقيق الجنائي بحق رئيس 

الحكومة؛ السابق أو الحالي، واتخاذ قرار 

التحقيق الجنائي مع عضو كنيست، بل 

أن يكون رأيه القانوني ُملزمًا للحكومة في 

ما ُتصدره من قرارات طبقًا ألحكاٍم أصدرتها 

محكمة العدل العليا اإلسرائيلية في أكثر 

من مناسبة في أعوام 1991، 1993، 1998. 

ومن هنا، يحُدث الصدام مع المستشارة 

الحالية جالي بهرف ميارا، التي تعّمق 

مواقفها السلبية، تجاه ما تقوم به الحكومة 

ووزراؤها، أزمة الحكومة وتزيدها تعقيدًا، 

يومًا بعد يوم. وقد بدأت هذه المواقف 

برفضها الدفاع عن تعيين أرييه درعي 

وزيرًا، ثم انتقادها الثورة القانونية 

للحكومة، وصواًل إلى إبطال قرارات 

الحكومة؛ وجديدها أخيرًا وقف قرار الوزير 

بن غفير إقالة قائد شرطة تل أبيب من 

منصبه على خلفية انتقاد بن غفير أداءه 

في مواجهة التظاهرات في المدينة.

 ونتيجة هذه المواقف، يهاجم قادة 

»االئتالف« وأعضاؤه المستشارة القانونية 

التي كان منصبها أحد المناصب 

المستهدفة في الثورة القانونية، بهدف 

جعل من يتولى المنصب تابعًا للحكومة، 

ال معرقاًل لعملها. وقد اتهم بن غفير ميارا 

بتعطيل عمل الحكومة بسبب ميولها 

اليسارية، واتهمها عضو الكنيست عن 

»الليكود«، حانوخ ملبينسكي، بالعمل على 

إسقاط الحكومة من خالل تلقيها التوجيهات 

من وزير العدل السابق، جدعون ساعر، 

الذي عينها في هذا المنصب في فبراير/ 

شباط 2022 بعد موافقة حكومة لبيد، 

القانونية  واعتبر ملبينسكي المستشارة 

أداة المعارضة للسيطرة على الحكومة 

وعرقلة عملها.

ال يهم كثيرًا مصلحة الدولة الحقيقية 

إذًا، فالمعارضة ليست منشغلة بمّد يد 

المساعدة للحكومة، فما يهّمها إفشال 

الحكومة وتراجع شعبيتها، وربما إسقاطها 

إذا وقع الخالف بين شركاء »االئتالف«، 

في ظل زيادة الضغوط وتوالي التظاهرات 

اليومية التي تصل إلى ذروتها في أيام 

العطالت، إضافة إلى ضغط وسائل اإلعالم 

التي تسيطر قوى اليسار والوسط على 

معظمها، وبالتالي، كلما طال أمد األزمة 

وزادت الضغوط على »االئتالف«، رأت 

المعارضة ذلك في مصلحتها. أما االئتالف 

الحاكم، فال يقّل أنانية، ولن يقّدر مصلحة 

الدولة، ولن يتراجع إال في إطار حّل يحفظ 

له ماء وجهه، ويخرجه منتصرًا أمام 

جماهيره. 

ُيظهر ما سبق حجم المأزق الذي يعيشه 

الكيان اإلسرائيلي حاليًا، وخطورة انقسام 

المجتمع إلى هذه الدرجة الخطيرة التي 

قد تؤّدي إلى تفّكك الدولة؛ وقد عّبر عن هذا 

المعنى الرئيس اإلسرائيلي، هيرتزوغ، 

بقوله: »ما نراه اليوم كابوس للدولة، كفى! 

ال يمكن أن أشاهد شعبنا ممّزقًا هكذا، 

ما يحُدث هنا كارثة.. نحن في نقطة 

الالعودة، هذه لحظة الوجود أو العدم«.

} العربي الجديد

من المبكر انتظار خروج الدخان األبيض من اجتماعات باريس 

الخماسية أو الثنائية، ألن الجانب الفرنسي يتعاطى مع الملف 

اللبناني بشيء من االستسهال وبكثير من التبسيط. 

التسرع الفرنسي بطرح اقتراحات بعيدة عن المعادالت 

المتوازنة، أساء لدور اإلليزيه في االجتماعات المخصصة لبحث 

األزمة اللبنانية، وإيجاد الحلول المالئمة لها، وأظهر باريس 

وكأنها ُتظاهر فريقا على حساب اآلخر في لبنان. 

لم يدرك الوسيط الفرنسي أن المسألة اللبنانية تجاوزت 

بتعقيداتها المختلفة، حسابات األشخاص، مثل طرح صيغة 

)سليمان فرنجية نواف سالم(، إلى ما هو أكثر جذرية، وأشد 

تعقيدًا في العملية اإلنقاذية المطلوبة.

المواصفات الشخصية للرئيس أصبحت معروفة، وكثيرة 

التداول في الفترة األخيرة، ونمّر عليها بسرعة من باب التذكير: 

أن يكون من خارج بيئة الفساد السياسي والمالي. أن يكون 

قادرًا على إعادة وطن األرز إلى الحضن العربي، وترميم العالقات 

اللبنانية مع الدول العربية، وخاصة السعودية ودول مجلس 

التعاون الخليجي. أن يكون َحَكمًآ فوق مستوى الخالفات 

السياسية التقليدية، وال ينحاز لهذا الحزب أو ذاك الفريق في 

السلطة. 

واألهم طبعًا أن يكون مؤمنًا بمبادئ ودستور الطائف، وال يحاول 

عبر الممارسة اليومية نسف قواعد اتفاق الطائف، كما حاول 

العماد عون وفريقه طوال العهد المنصرم. إلى جانب أن يكون 

داعمًا للحكومة ومتفاهمًا مع رئيسها لتسهيل اتخاذ القرارات 

اإلصالحية وتنفيذها بالسرعة الالزمة، الستعادة الثقة الداخلية 

والخارجية، وفتح أبواب المساعدات من جديد.

ولعل الخطوات اإلصالحية األولى تبدأ بالخروج عن القيود التي 

كانت تحيط بتشكيل الحكومات في الفترة األخيرة، وفي 

مقدمتها طي صفحة »الثلث المعطل«، وكسر احتكار الطوائف 

لبعض الوزارات السيادية أو الدسمة، والعودة إلى نظام المداورة 

بين الطوائف ومختلف الوزارات، السيادية منها وغير السيادية، 

وتوفير المناخات المناسبة لتسريع الخطوات اإلنتاجية 

للحكومة في أجواء من التهدئة السياسية، ُتساعد على تفعيل 

إجراءات إنعاش الليرة وتخفيض الدوالر األسود، وصواًل إلى 

توحيد سعر الصرف، كما ُيطالب صندوق النقد الدولي. 

التصدي لتحديات المرحلة االستثنائية والصعبة التي يتخبط 

فيها لبنان، وما يواكبها من انهيارات وتعقيدات، يتطلب خطوات 

استثنائية وقرارات تنفيذية سريعة، فهل نشهد عهدًا استثنائيًا 

قادرًا على إخراج البلد من هذا الجحيم االستثنائي، بسرعة 

الصالحيات االستثنائية؟ 

بعيدًا عن حسابات التفاؤل ومقاييس التشاؤم، يمكن القول إن 

ما كان مستحياًل قبل العاشر من مارس/ آذار، أصبح ممكنًا بعد 

االتفاق السعودي اإليراني، الذي قد يكون لبنان محطته الثانية 

بعد اليمن.

} اللواء اللبنانية 
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تعكس محادثات حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني أمير البالد المفدى، مع 

فخامة الرئيس سردار بيردي 

محمدوف رئيس تركمانستان 

الصديقة، العالقات المتميزة 

والطيبة التي تربط بين بلدينا 

وشعبينا الصديقين، وقد جاءت 

هذه المحادثات المهمة، التي 

جرت في إطار زيارة الدولة التي 

يقوم بها الرئيس التركماني 

لقطر، لتعطي هذه العالقات دفعة 

مهمة سواء لجهة ما تناولته على 

صعيد تعميق العالقات الثنائية 

ودعمها وتعزيزها، أو لجهة مناقشة 

عدد من القضايا ذات االهتمام 

المشترك، باإلضافة إلى توقيع 

عدد من االتفاقيات ومذكرات 

التفاهم، والتي ستسهم في 

تطوير عالقات التعاون، بما يخدم 

طموحات شعبينا الصديقين، 

والسالم واالستقرار في المنطقة 

والعالم.

ترتبط قطر وتركمانستان 

بعالقات متميزة وودية تتسم 

باالستقرار ومبنية على روح 

التفاهم واالحترام المتبادل، 

والرغبة المشتركة في تطويرها 

واالرتقاء بها، وكانت العالقات 

الدبلوماسية بين الجانبين قد 

أقيمت عام »1996«، وتم تبادل 

السفراء بين البلدين على مستوى 

سفير غير مقيم، وافتتحت سفارة 

دولة قطر في تركمانستان في 

»2014«، لتشهد هذه العالقات 

المزيد من التطور، حيث يحافظ 

البلدان على عالقات جيدة 

بالمجال السياسي والدبلوماسي 

من خالل تبادل الدعم في المحافل 

الدولية والمشاورات السياسية 

بين وزارتي الخارجية في 

البلدين.

وترتبط دولة قطر وتركمانستان 

بعالقات تجارية واقتصادية، 

وقد ساعدت زيارات الوفود 

التجارية واجتماعات اللجنة 

القطرية - التركمانية المشتركة 

وملتقى رجال األعمال القطري 

- التركماني وغرفتا قطر 

وتركمانستان، في تعزيزها 

وتعميقها، ومن المؤكد أن زيارة 

الرئيس سردار بيردي محمدوف 

سوف تحقق دفعة جديدة لهذه 

العالقات في مختلف المجاالت.

عالقات قوية

الملف اللبناني واجتماعات باريس

صالح سالم
كاتب لبناني

نموت كما نريـد
 لنحيـا كمـا نريـد

معتز الخواجا شاب فلسطيني في ربيع 

العمر، من بلدة نعلين غرب مدينة رام 

الله وسط الضفة في فلسطين المحتلة، 

أدى صالة المغرب في مسجد البلدة بقلب 

معلق بحب الله وعشق الوطن، وخرج منه 

لينظر مليًا في وجوه أهل بلدته، ويودعهم 

بصمٍت يشوبه الحزن والحنين.

انطلق بعزٍم أكيد نحو هدفه »تل أبيب«، 

قلب الكيان الصهيوني وبقرته المقدسة، 

الُمقامة على أرض مدينة يافا وجوارها، 

وكان محط رحاله ومهراق دمه في شارع 

»ديزنجوف«، أطول وأجمل شوارع 

المستوطنة الكبرى »تل أبيب«.

في هذا الشارع، أشهر معتز الخواجا 

ثأره وسالحه، وأطلق غضبه ورصاصه، 

مصوبًا نحو وجوه الغزاة القتلة واللصوص 

القبيحة، وهو يصرخ قائاًل: أال شاهت 

الوجوه. الله أكبر. الله أكبر. لقد جئتكم 

بالنار والثأر. نار تحرق أحالمكم وأوهامكم. 

وثأر يدمر مشروعكم وكيانكم. جئتكم 

ُممثاًل شعبي. كي نموَت كما نريد 

مقاومين شهداء، لنحيا كما نريُد أحرارًا 

أعزاء.

لهذا، قاتل معتز فقَتَل وُقِتل، في أفضل 

تجٍل لمعادلة القتال القرآنية: »َيْقُتُلوَن 

َوُيْقَتُلوَن«، فارتقى إلى العال مجاهدًا شهيدًا 

في ميدان المعركة، وهو يطارد الغزاة 

المستوطنين وهم متلبسون بالجريمة، 

وفي مكانها، في األرض الفلسطينية 

السليبة، فتحول دمه وقودًا – كما دماء كل 

الشهداء – يدفع قطار الكيان الصهيوني 

المشؤوم إلى محطته األخيرة نحو الزوال، 

وزيتًا يضيء طريق الحرية للشعب 

الفلسطيني نحو وعد اآلخرة وبشرى 

التحرير والعودة.

المقاومون الشهداء هم الذين سيقررون 

مصير فلسطين والشعب واألرض بالحياة 

والبقاء، ومصير »إسرائيل« والمشروع 

الصهيوني بالموت والزوال. المقاومون 

ذين يمّثلون الشعب واألمة  الشهداء هم الَّ

قائلين: إن كان ال مفر من الموت، فليكن 

الموت شهادة. لنمت مقاومين شهداء كما 

نريد، ليكن موتنا شهادة تظهر وجه عدونا 

القبيح، وتبعث الحياة في شعبنا وأمتنا.

} فلسطين اليوم

د. وليد القططي 

كاتب فلسطيني

الثورة القانونية.. وإسقاط الحكومة اإلسرائيلية من قريب

أحمد الجندي
كاتب مصري

المعارضة 
هدفها إفشال 

الحكومة وتراجع 
شعبيتها وربما 

إسقاطها إذا 
وقع الخالف 
بين شركاء 
»االئتالف«
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الكويت.. الغانم يعود لرئاسة البرلمان

تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

البرلماني  عاد  األناضول-  الكويت- 

لرئاسة  أمس،  الغانم،  مرزوق 

المحكمة  حكم  غداة  الكويت،  برلمان 

انتخابات  ببطالن  الدستورية 

المجلس النيابي 2022 وإعادة مجلس 

.2020
)البرلمان(  الكويتي  األمة  وأفاد مجلس 

عقد  المجلس  »مكتب  بأن  بيان،  في 

اجتماًعا أمس برئاسة رئيس مجلس 

األمة مرزوق علي الغانم )رئيس برلمان 

.»)2020
اإلجراءات  تفاصيل  البيان  يقدم  ولم 

المحكمة  حكم  لتنفيذ  المنتظرة 

الدستورية، أو موعد الجلسة المقبلة، 

ولم يصدر عن مجلس 2022 أو القيادة 

السياسية أي اعتراضات أو تعليقات، 

حتى الساعة 14:45 ت.غ.

الدستورية  المحكمة  قضت  واألحد، 

في الكويت، ببطالن حّل مجلس األمة 

لعام 2020.

الحكومة  أعلنت  األناضول-  اليمن- 

أمس،  الحوثي،  وجماعة  اليمنية 

 887 عن  اإلفراج  بـ  يقضي  اتفاق  عن 

أسيرا ومختطفا، في ختام المشاورات 

تبادل  بشأن  بسويسرا  المنعقدة 

األسرى بين الطرفين. ومنذ 11 مارس/   

الحكومة  بين  تجري  الجاري  آذار 

سويسرا  في  والحوثيين  اليمنية 

مشاورات برعاية األمم المتحدة لتبادل 

األسرى من الطرفين.

في  اإلنسان  حقوق  وزارة  وكيل  وقال 

لألناضول،  فضائل  ماجد  الحكومة 

الحوثيين  جماعة  مع  االتفاق  »تم  إنه 

على إطالق سراح 887 أسيرا ومختطفا 

وتشمل  أولى،  كمرحلة  الجانبين  من 

صحفيين  أسرى   4 تبادل  الصفقة 

محكوم عليهم باإلعدام من قبل جماعة 

الحوثيين وعدد من القادة العسكريين 

واألمنيين«.

شؤون  لجنة  رئيس  أكد  جانبه،  من   

عبدالقادر  الحوثي  جماعة  في  األسرى 

على  اتفاق  إلى  »التوصل  المرتضى، 

تنفيذ صفقة تبادل واسعة مع الطرف 

الحكومي«.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية اليمنية 

بنتائج االتفاق مع الحوثيين.

»87« عائلة مهددة بخطر اإلخالء من منازلها في القدس

مخاوف من تصعيد االحتالل في رمضان
القدس- 

األناضول- خشية 
واضحة يبديها 

الفلسطينيون 
والمجتمع الدولي 

من مغبة أن 
تشهد مدينة 

القدس الشرقية 
تصعيدا إسرائيليا 

خالل شهر 
رمضان المرتقب، 

من شأنه أن 
يفاقم األوضاع 
المتوترة منذ 

بداية العام 2023.

الصوم  شهر  وخالل  حلول  وعشية 

تنتهي مهل إخالء أو تنظر المحاكم 

ضد  التماسات  في  اإلسرائيلية 

منازلها  فلسطينية  عائالت  إخالء 

في المدينة.

في  إما  باإلخالء  المهددة  والمنازل 

سلوان  بلدة  أو  جراح  الشيخ  حي 

من  القريب  المحيط  في  وكالهما 

حيث  المدينة  في  القديمة  البلدة 

يقع المسجد األقصى.

هو  المخاوف  تفاقم  من  يزيد  وما 

زعيم  القومي  األمن  وزير  إعالن 

اليميني  اليهودية«  »القوة  حزب 

المتطرف إيتمار بن غفير، أنه أوعز 

إلى الشرطة بمواصلة هدم المنازل 

في المدينة خالل رمضان.

السلطات  تمتنع  ما  وعادة 

اإلسرائيلية عن عمليات الهدم خالل 

الحساسية  لتفادي  رمضان  شهر 

الدينية لمثل هذه األعمال في شهر 

يكرسه المسلمون للعبادة.

من  يزيد  آخر  سبب  ثمة  ولكن 

المخاوف وهو تزامن الشهر مع عيد 

خالله  تدعو  الذي  اليهودي  الفصح 

جماعات يمينية متطرفة لتصعيد 

االقتحامات للمسجد األقصى.

سالم  عائلة  إلى  إشارة  وفي 

بإخالء  المهددة  الفلسطينية 

جراح،  الشيخ  حي  في  منزلها 

»إجالء  أن  األوروبي  المسؤول  اعتبر 

عاما   74 منذ  هنا  يعيشون  أناس 

بموجب  اإلطالق  على  مقبول  غير 

القانون الدولي ألنهم متواجدون في 

منزلهم«.

وأجرى دبلوماسيون أوروبيون أمس 

المهددة  للعائالت  زيارات  االثنين، 

تضامنهم  عن  للتعبير  بالتهجير 

اإلسرائيلية  القرارات  ورفض  معها 

بإخالء وهدم منازل فلسطينية.

بإخالء  المهددة  العائالت  وتنظر 

التحركات  إلى  باهتمام  منازلها 

أيضا  تشير  ولكنها  الدبلوماسية، 

نهاية  لرؤية  بحاجة  أنها  إلى 

سنوات  منذ  المستمرة  لمعاناتها 

طويلة.

المهلة  انتهت  الماضي  واألربعاء 

إسرائيلية  محكمة  حددتها  التي 

لبن  صب  غيث  نورا  لعائلة 

الخالدية  عقبة  في  منزلها  إلخالء 

جماعات  لصالح  القديمة  بالبلدة 

استيطانية.

من  اإلخالء  تنفيذ  العائلة  ورفضت 

 5 نحو  منذ  فيه  تقيم  الذي  المنزل 

عقود وأصرت أنه »بإمكان السلطات 

اإلسرائيلية أن تخرجها منه بالقوة 

ولكنها لن تخرج طواعية«.

الرجبي،  زهير  يستبعد  وال 

الهوى  بطن  حي  لجنة  مسؤول 

بأوامر  المهددين  أحد  القدس،  في 

جديدة  إسرائيلية  قرارات  اإلخالء، 

ولكنه  رمضان،  خالل  منازل  بإخالء 

يستبعد تنفيذها خالل الشهر.

أفرادها  تعداد  عائلة   87 وتواجه 

800 فرد، خطر  إلى   700 يراوح بين 

بطن  حي  في  منازلها  من  اإلخالء 

استيطانية  جماعات  لصالح  الهوى 

إسرائيلية، حسب الرجبي.

»منذ  إنه  لألناضول،  الرجبي  وقال 

المحاكم  بهذه  ونحن   2015 العام 

طردنا  تحاول  التي  اإلسرائيلية 

أقمنا  التي  األرض  أن  بحجة 

هم  لملكيتهم،  تعود  عليها  منازلنا 

يتحدثون عن تاريخ ما قبل 1892«.

المحاكم  فإن  »لألسف  وأضاف: 

هذه  بمواقف  تأخذ  اإلسرائيلية 

حيث  اإلسرائيلية،  المؤسسات 

منظمة  تقودها  اإلخالء  أوامر  إن 

االستيطانية  كوهانيم  عطيرات 

التي تعمل على قدم وساق من أجل 

تهجير المواطن المقدسي وتوطين 

اإلسرائيليين«. المستوطنين 

األخير  اإلخالء  »قرار  أن  إلى  ولفت 

كان بحق عائلة شحادة وصدر عن 

اإلسرائيلية  المركزية  المحكمة 

التي  العليا  المحكمة  إلى  وتوجهنا 

البت  لحين  مبدئيا  القرار  جمدت 

فيه«. وقال: »يقطن في منزل عائلة 

 5 شقق،   5 من  المكون  شحادة 

عائالت عدد أفرادها 35 شخصا«.

أن  نشعر  األسف  »مع  وأضاف: 

تنصف  ال  اإلسرائيلية  المحاكم 

تصب  وإنما  الفلسطيني  المواطن 

خدمة  أجل  من  قراراتها  كل 

على  تسعى  فهي  المستوطنين، 

قدم وساق من أجل تهجير المواطن 

المقدسي«.

{ االحتالل يواصل التصعيد ضد الفلسطينيين

الرئيس التركي أردوغان:

ال يمكن لدولة تحمل خسائر
 زلزال بقيمة 104 مليارات دوالر

»بروكسل«  مؤتمر للمانحين الدوليين بـ
لمساعدة تركيا وسوريا بعد الزلزال

الرئيس  قال   - األناضول   - أنقرة 

التركي رجب طيب أردوغان، إن الدمار 

الذي خلفه الزلزال جنوب تركيا في 6 

مليارات   104 بـ  يقدر  شباط،  فبراير/   

دوالر، مبينا أنه ال يمكن لدولة أن تكافح 

بمفردها كارثة بهذا الحجم.

جاء ذلك في خطاب ألقاه االثنين، خالل 

مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في 

االتحاد  يعقده  الذي  المانحين  مؤتمر 

آثار  بمواجهة  تركيا  لدعم  األوروبي 

الزلزال.

غير  األبنية  عدد  أن  أردوغان  وأوضح 

الصالحة للسكن في 11 والية بمنطقة 

الزلزال يبلغ 298 ألفا.

بناء  بإعادة  »سنقوم  قائال:  وأضاف 

دمرها  التي  مدننا  جميع  وإحياء 

والفوقية  التحتية  ببنيتها  الزلزال 

وأماكنها التاريخية والثقافية«.

توفير  ستواصل  بالده  أن  وأكد 

مواد  نقل  أجل  من  الالزمة  التسهيالت 

المساعدات اإلنسانية القادمة من دول 

الزلزال في  إلى المتضررين من  أخرى 

سوريا.

الدولي  التضامن  على  أردوغان  وأثنى 

قائال: »لن ننسى إطالقا التضامن الذي 

أبداه جميع أصدقائنا واالتحاد األوروبي 

المنظمات  وبقية  المتحدة  واألمم 

الدولية في هذه األيام الصعبة«.

الزلزال  وفيات  عدد  أن  أردوغان  وذكر 

المدمر في الواليات التركية المنكوبة، 

من  و807  آالف   6 بينهم  ألفا،   50 تجاوز 

األجانب والالجئين السوريين.

عن  أعربت  التي  الدول  أردوغان  وشكر 

بإرسال  وبادرت  تركيا  مع  تضامنها 

إلى  واإلنقاذ  البحث  وفرق  المساعدات 

المناطق المنكوبة.

المانحون  أ. ف. ب- ُدعي  بروكسل- 

الدوليون أمس إلى التحرك لمساعدة 

اللتين  وسوريا  تركيا  في  السكان 

شباط/    6 في  مدمر  لزلزال  تعرضتا 

ألف   50 من  أكثر  بحياة  أودى  فبراير 

شخص وتسبب في دمار هائل. 

التركية،  السلطات  مع  بالتنسيق 

بروكسل  في  األوروبي  االتحاد  ينظم 

مؤتمرًا لجمع األموال وتنسيق عمليات 

اإلغاثة وإعادة اإلعمار.

في  األشخاص  ماليين  منازل  تدمرت 

شرق  جنوب  في  المنكوبة  المنطقة 

يقطنها  والتي  سوريا،  وشمال  تركيا 

النازحين  أو  الالجئين  من  كبير  عدد 

بسبب النزاع السوري. 

التي  المادية  األضرار  قيمة  تجاوزت 

مليار   100 تركيا  في  الزلزال  سببها 

لألمم  أولي  تقدير  بحسب  دوالر، 

المتحدة.

وأسف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

االستجابة  لضعف  أسبوعين  قبل 

المتحدة  األمم  وجهته  طارئ  لنداء 

مليار  لجمع  فبراير  شباط/   منتصف 

دوالر  مليون   400 وحوالى  لتركيا  دوالر 

لسوريا. 

 16 سوى  جمع  يتم  لم  اآلن  وحتى 

بالمائة من النداء لصالح تركيا.

غير  الدولية  اإلنقاذ  لجنة  ودعت 

الحكومية الجهات المانحة إلى ضمان 

وأن  النداءات بشكل كامل  تلبية هذه 

اإلغاثة  منظمات  إلى  األموال  تصل 

الموجودة على األرض »دون تأخير«. 

وقالت تانيا إيفانز، مديرة لجنة اإلنقاذ 

الدولية في سوريا »بعد أكثر من شهر 

من الزلزال، ال يزال الوضع في المناطق 

تهدم  أو  تضرر  مع  بائسًا.  المتضررة 

أمام  يوجد  ال  المنازل،  من  العديد 

الكثير من الناس خيار سوى النوم في 

مالجئ جماعية مكتظة وغير مجهزة«.

ينوي،  أنه  إلى  األوروبي  االتحاد  وأشار 

تعهدات  »تقديم  األعضاء،  دوله  مع 

الدوليين  شركائه  داعيًا  ضخمة«، 

األضرار  إلى  ترقى  »وعود  تقديم  إلى 

المسجلة«.

{ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

لفّض النزاع الروسي- األوكراني

بوتين »منفتح« على المبادرة الصينية
الرئيس  أبدى  أ.ف.ب-  موسكو- 

»انفتاحا«  الروسي فالديمير بوتين 

للسالم  بكين  خطة  مناقشة  على 

أمس  لقائه  خالل  أوكرانيا  في 

جينبينغ  شي  الصيني  نظيره 

الوثيقة«  بـ»العالقات  أشاد  الذي 

اجتماع  مستهل  في  البلدين  بين 

طال انتظاره في موسكو. 

التي بدأها شي  الدولة  وتأتي زيارة 

ثالثة  وتستمر  أمس  روسيا  إلى 

بقليل  عام  من  أكثر  بعد  أيام، 

على  الروسي  الهجوم  إطالق  من 

باضطرابات  تسبب  الذي  أوكرانيا 

جيوسياسية واقتصادية.

»نحن  االجتماع  خالل  بوتين  وقال 

عملية  على  دائما  منفتحون 

كل  شّك  بال  سنناقش  تفاوض. 

هذه القضايا بما في ذلك مبادراتكم 

التي نتعامل معها باحترام«.

الوثيقة«  بـ»العالقات  شي  وأشاد 

بين بكين وموسكو في إطار »تعاون 

استراتيجي شامل«.

بالنسبة لبوتين، تمثل زيارة شي 

عن  المتزايدة  عزلته  ظل  في  دعما 

الجنائية  المحكمة  وإصدار  الغرب 

بحقه  توقيف  مذكرة  الدولية 

ارتكاب  بتهمة  الماضي  األسبوع 

إن  الكرملين  وقال  حرب«.  »جرائم 

سيعقبه  الرسمي«  »غير  االجتماع 

أكثر  محادثات  إجراء  قبل  عشاء 

اتفاقيات  وتوقيع  الثالثاء  رسمية 

منتظرة لتعميق التعاون الروسي-

الصين  وتتحصن  الصيني. 

استئناف  تسهيل  في  بدورها 

بين  مؤخرا  الدبلوماسية  العالقات 

نفسها  لتطرح  وإيران،  السعودية 

في  النزاع  في  الوسيط  موقع  في 

مفاوضات  إلى  داعية  أوكرانيا 

لكن  وكييف.  موسكو  بين  سالم 

قدرتها  في  يشكون  الغربيين 

خطوة  وفي  الحرب.  وقف  على 

االتحاد  أعلن  لكييف،  دعمه  إلظهار 

شي  زيارة  مع  تزامنا  األوروبي 

ملياري  تخصيص  أمس  لروسيا 

يورو لشراء وتسليم ذخائر مدفعية 

إلى أوكرانيا. تهدف القمة أيضا إلى 

والصين  روسيا  بين  التفاهم  إظهار 

توترات  الدولتان  تشهد  وقت  في 

ميزان  أن  رغم  الغرب،  مع  قوية 

العالقات يميل إلى بكين. 

أخرى  مرة  االعتماد  لبوتين  ويمكن 

في  عزلته  ظل  في  الصين  على 

أوروبا وصدور مذكرة توقيفه بحقه 

عن المحكمة الجنائية الدولية. 

{  بوتين وشي جينبينغ

الخارجية الفلسطينية تنتقد
تصريحات سموتريتش العنصرية

األناضول-  الله-  رام  القدس- 

الفلسطينية،  الخارجية  أكدت 

»التصريحات  إن  أمس، 

حكوميين  لمسؤولين  العنصرية« 

»لخلق  دعوة  تعتَبر  إسرائيليين 

الفوضى واستمرار العنف وتخريب 

بيان  في  ذلك  جاء  التهدئة«.  جهود 

والمغتربين  الخارجية  لوزارة 

تصريحات  على  ردا  الفلسطينية، 

لوزير المالية اإلسرائيلي بتسلئيل 

يجريها  زيارة  خالل  سموتريتش، 

باريس،  الفرنسية  العاصمة  إلى 

اسمه  شيء  يوجد  »ال  إنه  فيها  قال 

شعب فلسطيني«.

تلك  أن  الوزارة،  وذكرت 

»دعوات  بمثابة  التصريحات 

عن  تصدر  رسمية  إسرائيلية 

السياسي  الهرم  قمة  في  مسؤولين 

الفوضى  لخلق  اإلسرائيلي 

بهدف  العنف  دوامة  واستمرار 

لتحقيق  المبذولة  الجهود  تخريب 

إدانتها  عن  وعبرت  التهدئة«. 

التصريحات  العبارات  »بأشد 

التي  التحريضية  والمواقف 

يطلقها أكثر من مسؤول رسمي في 

الشعب  ضد  اإلسرائيلية  الحكومة 

إن  وقالت  ووجوده«.  الفلسطيني 

باستمرار  »تجد  التصريحات  تلك 

الحاصل  التصعيد  في  صداها 

ضد  المستوطنين  اعتداءات  في 

الفلسطينيين«.  المواطنين 

الفلسطينية،  الخارجية  وأضافت 

العقلية  تعكس  المواقف  »هذه  أن 

باتت  التي  الظالمية  االستعمارية 

في  الحكم  مفاصل  على  تسيطر 

المختلفة،  وأذرعها  االحتالل  دولة 

التطرف  لنمو  مناخات  وتخلق 

واإلرهاب اليهودي ضد شعبنا«. 

اآللية الثالثية ترحب بتحديد 
موعد تشكيل الحكومة السودانية

رحبت  األناضول-  الخرطوم- 

المتحدة  لألمم  الثالثية«  »اآللية 

واالتحاد اإلفريقي ومنظمة »إيغاد«، 

السودانية  األطراف  بإعالن  أمس، 

االتفاق  لصياغة  زمني  جدول 

والدستور  النهائي  السياسي 

وتشكيل الحكومة المدنية.

اآللية  عن  صادر  بيان  في  ذلك  جاء 

العملية  تيسر  التي  الثالثية 

السياسية بين األطراف السودانية 

منذ 8 يناير/   كانون الثاني 2023.

المتحدث  أعلن  األحد،  ومساء         

النهائية  السياسية  العملية  باسم 

يوسف،  عمر  خالد  بالسودان 

الفرقاء  بين  النهائي  االتفاق  أن 

أبريل/    مطلع  سُيوقع  السودانيين 

يبدأ  بينما  المقبل،  نيسان 

 11 في  الجديدة  الحكومة  تشكيل 

وفي بيانها، عبرت  الشهر.  ذات  من 

ترحيبها  عن  الثالثية«  »اآللية 

خريطة  على  األطراف  »باتفاق 

لصياغة  الزمني  والجدول  طريق 

ودستور  النهائي  السياسي  االتفاق 

اإلطار  اتفاق  أساس  على  انتقالي 

تأمل  أنها  إلى  وأشارت  السياسي«. 

األيام  »في  السودانيون  يتوصل  أن 

رمضان  شهر  مطلع  خالل  القادمة 

المبارك إلى اتفاق نهائي حول حلول 

حكومة  لتأسيس  الطريق  تمهيد 

من  السودان  وإخراج  مدنية  بقيادة 

أزمته الحالية«.

اآللية  تزال  »ال  البيان:  وأوضح 

الثالثية ملتزمة بتقديم كل الدعم 

الضروري،  والسياسي  الفني 

الجهود  تنسيق  ذلك  في  بما 

لهذه  دعما  والدولية،  اإلقليمية 

يملكها  التي  السياسية  العملية 

السودانيون ويقودها«. 
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برنامج »365« يوم نشاط.. يتواصل في رمضان
والشباب،  الرياضة  لوزارة  التابع  للجميع،  للرياضة  القطري  االتحاد  أعلن 

ضمن  للسيدات،  المخصصة  الرياضية  األنشطة  مواعيد  تعديل  عن 

واالكسجين  اللقطة  حدائق  تشمل  والتي  نشاط،  يوم   365 برنامج  فعاليات 

التي  والفعاليات،  البطوالت  روزنامة  ضمن  ذلك  ويأتي  المرأة،  رياضة  ولجنة 

ينظمها االتحاد، خالل شهر رمضان الفضيل، وسوف تقام األنشطة الرياضية 

المخصصة للسيدات

وحتى  اإلفطار،  بعد  والنصف  الثامنة  الساعة  من  المرأة  رياضة  بلجنة 

التاسعة والنصف من يوم السبت إلى الخميس.

كما ستقام الفعاليات في حديقة اللقطة.

»االنضباط« تلفت نظر سفري

بلماضي استدعى بونجاح للتشكيلة 

إيقاف وغرامة مالية 
ضد لويز مارتن

نجم السد يعود 
لقيادة »الجزائر«

تقييم صادم لبنزيما 
في الكالسيكو

قررت لجنة االنضباط باتحاد كرة القدم إيقاف العب 

نادي الدحيل لويز مارتن جونيور، مباراة واحدة 

»إيقاف فني« في دوري نجوم QNB، وغرامة مالية 

قدرها 5 آالف ريال وذلك بسبب اللعب العنيف تجاه 

الخصم، خالل المباراة التي جمعت نادي الدحيل 

ونادي قطر في الثامن عشر من شهر مارس الجاري، 

وذلك وفق للمادة )47-1-2( من الئحة االنضباط 

بالموسم الجاري.

كما تم لفت نظر المدرب المغربي يوسف سفري، 

مدرب نادي قطر، مع غرامة مالية قدرها 5 آالف ريال، 

وذلك بسبب السلوك غير الرياضي واالعتراض على 

قرار حكم مباراة فريقه أمام الدحيل، وذلك وفق الئحة 

الموسم الرياضي الحالي.

كما تم إيقاف العب نادي الشمال تحت 20 عاما، 

محمد رضى مجاور، »مباراتين« وغرامة مالية قدرها 

ألفي ريال، وذلك بسبب األلفاظ البذيئة تجاه 

مسؤول المباراة خالل اللقاء الذي جمع الشمال 

والشحانية في السابع عشر من مارس الجاري.

استدعى جمال بلماضي مدرب الجزائر أمس، 

نجم نادي السد وهدافه، بغداد بونجاح لالنضمام 

للمنتخب الجزائري وذلك لتعويض غياب إسالم 

سليماني المصاب قبل مواجهة النيجر مرتين 

متتاليتين في تصفيات كأس األمم األفريقية لكرة 

القدم.

ويعود بونجاح لتشكيلة الجزائر ألول مرة منذ 

المشاركة في كأس األمم األفريقية في الكاميرون 

مطلع العام الماضي.

وأعلن االتحاد الجزائري بموقعه على اإلنترنت أن 

بونجاح، البالغ عمره 31 عاما، سينضم لتشكيلة 

المنتخب الوطني بدال من سليماني الذي تعرض 

لإلصابة أثناء مشاركته مع أندرلخت البلجيكي.

وستلعب الجزائر مع النيجر ذهابا وإيابا في 

تصفيات كأس األمم، المقرر إقامتها مطلع العام 

المقبل، في 23 و27 من الشهر الجاري.

حصد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، 

تقييما صادما خالل مباراة الكالسيكو، وانتهت بفوز 

برشلونة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة 

26 من الليجا. ووفقا لصحيفة »آس« المدريدية، 
فإن بنزيما حص د)صفر من 10( كتقييم إجمالي 

ألدائه في مباراة الكالسيكو. وأشارت الصحيفة إلى 

أن بنزيما كان مختفًيا مرة أخرى في مباراة األمس، 

ولم يقدم أي شيء على اإلطالق، حيث لم يستطع 

الحصول على الكرات من خالل التراجع للخلف، أو 

فرض أسلوب لعبه داخل منطقة الجزاء.

وأضافت: »بنزيما على بعد أميال من النسخة 

الرائعة لالعب الذي حصد جائزة الكرة الذهبية. 

لقد كان بعيًدا عن إيقاع المباريات 

واتسم بالبطء«.

واختتم: »بنزيما لم يكن 

يركض أو يلعب، ولو عثر ريال 

مدريد على مهاجمه المتألق مرة 

أخرى في مباراة األمس، 

ألصبح لدى الفريق 

كنزا ثمينا خاصة 

في اللعب على 

األطراف، لكنهم 

ظلوا ينتظرونه 

لفترة طويلة«.

عادل النجار كتب

{ بونجاح

{ بنزيما

محمد علي المري نائب رئيس السيلية يؤكد لـ $:

مدربنا الجديد موجود بالدوحة 

نائب  المري  علي  محمد  أكد 

اإلعالن  أن  السيلية  نادي  رئيس 

سيتم  الجديد  المدرب  اسم  عن 

أن  إلى  مشيرا   … اليوم  خالل 

للمحطات  وصلت  المفاوضات 

النهائية.

اختيار  يتم  أن  البد  المري:  وقال 

في  وموجود  متابع  مدرب 

الخيار  يستبعد  ولم  الدوحة، 

موضًحا   … المهمة  من  الوطني 

التغيير  إلى  يحتاج  السيلية  أن 

المري  وأشار  التوقيت.  هذا  في 

ترضي  ال  السيلية  »نتائج  أن  إلى 

خاصة  اإلطالق،  على  الطموحات 

فرق  شخصيته  الشواهين  أن 

المربع، ولكن هذا الموسم لم نوفق 

تقديـــــــــــم  في 

يرضي  مــــــــــــا 

نا  ر جمهـــــــــــــــــــــو

وتابع  العريض. 

قائال:  حديثه 

اإلصابات وعدد من االسباب 

واالعتماد  السلبية  النتائج  وراء 

ولكن  المحترفين  على  يكون  األول 

الثانية  المرحلة  بينما  نوفق،  لم 

لم  وأيضا  المواطنون  الالعبون  هم 

ولذلك  المناسبة،  بالصورة  نوفق 

الجميع يتحمل المسؤولية سواء 

الفني  الجهاز  أو  اإلدارة  مجلس 

دائما  السيلية  ولكن  الالعبين  أو 

برجاله وبإذن الله سنعود أقوى في 

الجوالت المتبقية«.

وقال المري في تصريحات خاصة 

ضمن  من  الرياضي«:  »الوطن  لـ 

سوء  تحت  تندرج  التي  األمور 

أن  الحظ 

بعض  مع  اتفاقه  عقب  الفريق 

التعاقد  في  ينجح  لم  المحترفين 

معهم، وبعض الالعبين لم يقدموا 

ولم  منهم  المطلوب  المستوى 

في  الفريق  مساعدة  يحسنوا 

الهروب من المراكز االخيرة.

الطرابلسي  سامي  تحويل  وحول 

ليكون مستشاًرا فنًيا للفريق األول 

قال محمد علي المري: كان البد من 

التدخل والعمل على إجراء تبديل 

وهو  الفني،  الجهاز  في  وتعديل 

أمر يمكن أن يكون إيجابًيا للفريق 

النقاط  افتقد عددا كبيرا من  الذي 

الوقت  وحان 

النقاط  لجمع 

د  بتعا ال ا و

المركز  عن 

وتابع  األخير. 

رئيس  نائب 

أننا  يعني  ال  األمر  السيلية:  نادي 

غير راضين عن الطرابلسي وعمله 

سيكون  التغيير  أن  نؤمن  لكن   …
الطرابلسي  في  وثقتنا  إيجابيا 

النادي  أبناء  أحد  وهو  موجودة 

وهو  رحب،  بصدر  القرار  وتقبل 

راض عن القرار ولن تكون هناك أي 

اشكالية في عمل المدرب الجديد. 

محمد  قال  تصريحاته  ختام  وفي 

علي المري: سنعمل بكل جهد من 

نهاية  مع  الكبار  مع  التواجد  أجل 

المنديل..  نرمي  ولن  الموسم 

علي  مهند  العراقي  سيكون  وتابع: 

التأكد  بعد  الخيارات  أحد  ميمي 

من جاهزيته البدنية والفنية، وهو 

وافتقدناه  المميزين  الالعبين  من 

بسبب اإلصابة.

آدم األقرب للسيلية 
يوسف  الوطني  المدرب  ويعتبر 

لقيادة  الخيارات  أبرز  أحد  آدم 

آدم  للمدرب  وسبق  السيلية، 

دوري  إلى  للصعود  مسيمير  قيادة 

على  أشرف  أنه  كما  قطر،  نجوم 

فترتين  مدى  على  األهلي  تدريب 

 2015- موسم  في  األولى  كانت 

قدم  حيث  الثانية  والفترة   2016
أشرف  كما   … مميزة  نتائج  معه 

عديدة  أندية  تدريب  على  سابقًا 

منها الشحانية والجيش، وشغل 

صالل  أم  مدرب  مساعد  منصب 

ومنتخب قطر تحت 20 سنة.

{ سامي الطرابلسي { يوسف آدم{ محمد علي المري

يوسف آدم أحد الخيارات 

المطروحة على طاولة النادي
عوض الكباشي كتب

بعد تغلبه على الشمال

ُتوج فريق نادي قطر الرياضي بطاًل للدوري العام للكرة 

الطائرة الشاطئية للناشئين تحت 16 سنة، وذلك بعد 

تغلبه على الشمال بنتيجة شوطين دون رد في الجولة 

الختامية للبطولة، فيما حّل فريق الغرافة ثانًيا بعد 

فوزه على العربي بنتيجة شوطين دون رد، أما الشمال 

فحّل ثالًثا، بعد منافسات قوية شهدتها مالعب الغرافة 

الشاطئية.

وقاَم محمد سالم الكواري عضو مجلس إدارة االتحاد 

ونائب رئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية، بتتويج 

الفريق البطل نادي قطر بدرع البطولة والميداليات 

الذهبية، ونال فريق الغرافة الميداليات الفضية، وحاز 

فريق الشمال الميداليات البرونزية، وشارك في مراسم 

تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثالثة األولى خالد الكعبي 

رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي قطر.

 لدوري الــــناشئين
اً

القطراوي بطال

الفرنسيان دي ماير 
تتويج أبطال »بروموشن« لـ »البادل« الدولية وفانباوس يحرزان اللقب

دوريان  الفرنسي  الثنائي  أحرز 

لقب  فانباوس  وتوماس  ماير  دي 

بطولة »بروموشن« للبادل الدولية 

االتحاد  نظمها  التي  األولى  للرجال 

مالعبه  على  للتنس  القطري 

على  وذلك  الدولي  خليفة  بمجمع 

امتداد أسبوع.

فوز  عقب  التتويج  هذا  وجاء 

ماير  دي  الفرنسي  الثنائي 

النهائية  المباراة  في  وفانباوس 

المكون  اإلسباني  الزوجي  على 

من بابلو تيغيرو دلغادو وإكسفي 

دون  بمجموعتين  فيال  رودريغيز 

رد بواقع 6 - 2 / 7 - 5.

 وأشرف على حفل توزيع الجوائز 

األولى  المراكز  أصحاب  على 

السر  أمين  زينل  طارق  السيد 

للتنس  القطري  لالتحاد  العام 

الطائرة  والريشة  واإلسكواش 

موظفي  من  عدد  بحضور  وذلك 

وعاملي االتحاد فضال عن جمع من 

محبي لعبة البادل.

وقال السيد طارق زينل أمين السر 

للتنس  القطري  لالتحاد  العام 

واإلسكواش والريشة الطائرة بهذه 

المناسبة: نبارك لجميع الالعبين 

ونشكرهم  األولى  بالمراكز  فوزهم 

على العروض القوية التي قدموها 

معربا  المنافسات،  هذه  خالل 

لجميع  بالتوفيق  تمنياته  عن 

االستحقاقات  خالل  المشاركين 

القادمة التي تنتظرهم.

فخورون  نحن  زينل:  وأضاف 

»بروموشن«  بطولة  أول  بتنظيم 

الدولي  خليفة  مجمع  مالعب  على 

شهد  الذي  واإلسكواش  للتنس 

 6 إنشاء  تشمل  توسعة  مؤخرا 

مالعب بادل.

يخطط  االتحاد  أن  وأكد 

البطوالت  من  باقة  الستضافة 

بما  البادل  رياضة  في  المنوعة 

يتماشي مع رؤيته لتطوير اللعبة 

دعم  وكذلك  شعبيتها  وزيادة 

المقام  في  القطريين  الالعبين 

األول.

جوائز  مجموع  أن  بالذكر  الجدير 

 2500 حوالي  يبلغ  البطولة  هذه 

الفائز  الثنائي  يحصد  فيما  دوالر 

بلقبها على 10 نقاط بينما يحصل 

الوصيف على 6 نقاط.
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{ أحمد الجهني

بطولة  األهلي  نادي  استضاف 

للجوجيتسو،  األخير  التحدي 

االتحاد  مظلة  تحت  أقيمت  التي 

والمصارعة،  للمالكمة  القطري 

وهي ثالث بطولة تنظمها اللجنة 

القطرية لرياضة الجوجيتسو.

البطولة  منافسات  حضر 

بن  خالد  بن  فهد  الشيخ  سعادة 

االتحاد  رئيس  ثاني،  آل  جاسم 

والمصارعة،  للمالكمة  القطري 

والشيخ علي بن جاسم آل ثاني، 

بن  خالد  بن  جاسم  والشيخ 

لجنة  عضوي  ثاني  آل  خليفة 

للمدرب  باإلضافة  الجوجيتسو، 

الذي  ماتشادو  ريجان  العالمي 

تابع منافسات البطولة.

إقامة  البطولة  انطالق  وسبق 

ورشة تدريبية في نادي قطر من 

المدرب ماتشادو، وكذلك عملية 

توزيع األوزان.

بحضور  البطولة  وحظيت 

أشعل  الذي  الجمهور  من  كبير 

من  الثالثة  النسخة  منافسات 

تواجد  عرفت  التي  البطولة، 

واألردن  الكويت  من  العبين 

ولبنان.

أحمد  العالمي  بطلنا  وظهر 

بميداليتين  العائد  الجهني 

مشاركته  خالل  وفضية  ذهبية 

لمحترفي   A.J.P بطولة  في 

التي  العالمية،  الجوجيتسو 

أقيمت بمصر، مستويات رائعة، 

حيث لعب ضمن فريق »السوبر 

فايت«، وكسب من خالل الخبرة 

لالستعداد  تساعده  التي 

خاصة  المقبلة،  للمنافسات 

األلعاب  من  التتويج  يضع  أنه 

اآلسيوية المقبلة التي ستقام في 

الصين هدفه األول.

بن  فهد  الشيخ  سعادة  وأبدى 

االتحاد  رئيس  ثاني،  آل  خالد 

والمصارعة  للمالكمة  القطري 

الكبير  بالنجاح  الكبير  سعادته 

الثالثة  النسخة  شهدته  الذي 

الكبير  التحدي  بطولة  من 

للجوجيتسو.

صحفية  تصريحات  في  وقال 

عقب مراسيم التتويج: نجاحات 

من  النسخة  هذه  عرفتها  كبيرة 

المشاركين  الالعبين  عدد  خالل 

من قطر والكويت واألردن ولبنان، 

وهذا زاد من حدة المنافسة التي 

كانت مشتعلة بين الالعبين.

هو  البطوالت  تنظيم  وأضاف: 

رياضي،  أي  يحتاجه  ما  أكثر 

لالعبي  نهيئ  أن  نحاول  لهذا 

التي  الظروف  كل  منتخبنا 

المنافسة،  من  قريبين  تجعلهم 

الجاهزية  قمة  في  يكونوا  لكي 

للبطولة العالمية الكبرى.

الجهني  أحمد  بطلنا  وتابع: 

رائعة،  بمستويات  ظهر 

خالل  من  كبيرة  خبرة  وكسب 

أصحاب  من  بأبطال  احتكاكه 

في  طويلة  خبرة  ولديهم  األحزمة 

الجوجيتسو، ونثق بشكل كبير 

بأفضل  الظهور  على  بقدراته 

االستحقاقات  خالل  المستويات 

المقبلة.. وختم: اهتمامنا الكبير 

نابع  الجوجيتسو  برياضة 

تشهده  الذي  الكبير  اإلقبال  من 

فقد  شبابنا،  من  الرياضة  هذه 

خالل  من  كبير  بشكل  انتشرت 

األندية الموزعة في قطر، ونحاول 

تأطيرهم ووضعهم عن قرب حتى 

يتسنى لنا أن نجهزهم للبطوالت 

المقبلة.

نجاح كبير لبطولة التحدي األخير خالل نسختها الثالثة

وحيد بوسيوف كتب

بعثة العنابي تصل محملة بذهبية تاريخية

استقبال حافل ألبطال آسيا لليد الشاطئية
منتخبنا  بعثة  أمس  صباح  الدوحة  وصلت 

اإلنجاز  بعد  الشاطئية  اليد  لكرة  الوطني 

البطولة  بلقب  بالفوز  تحقق  الذي  التاريخي 

نسختها  في  الذهبية  والميدالية  اآلسيوية 

لبطولة  التأهل  بطاقة  الى  إضافة  التاسعة 

االلعاب  بطولة  الى  والتأهل   2024 العالم 

فوزه  بعد  وذلك  »انوك«  الشاطئية  العالمية 

نهائي  في   0-2 العماني  المنتخب  على 

البطولة، وجرت مراسم االستقبال الوردي في 

مطار حمد الدولي لدى عودته البعثة، وكان 

المطار  وصولهم  لدى  ابطالنا  استقبال  في 

ومحمد  اليد  اتحاد  رئيس  الشعبي  أحمد 

الى  باالضافة  العام  السر  أمين  المال  جابر 

الذين حرصوا  القطرية  اليد  عدد من محبي 

بعد  بالورود  الشواطئ  أبطال  استقبال  على 

القطرية  اليد  لكرة  جديدا  إنجازا  حققوا  أن 

السادسة،  للمرة  البطولة  لقب  وحصدوا 

القارة  عرش  على  ويتربع  منتخبنا  ليعود 

اليد  كرة  كعب  علو  مؤكدا  اآلسيوية 

الشاطئية القطرية على المستوى القاري.

اتحاد  رئيس  الشعبي  احمد  أعرب  وقد 

الذي  الجديد  باالنجاز  سعادته  عن  اليد 

البطولة  بذهبية  بتتويجه  منتخبنا  حققه 

االنجاز  ان  وقال  السادسة  للمرة  اآلسيوية 

اليد  إنجازات  سلسلة  إلى  يضاف  الجديد 

القطرية التي تحققت في السنوات االخيرة، 

الصحيح  الطريق  في  نسير  اننا  يؤكد  مما 

المستويات  جميع  على  اللعبة  تطوير  نحو 

دافعا  الفوز بذهبية آسيا سيكون  ان  والشك 

المشاركات  في  للمنتخب  قويا  وحافزا 

المقبلة، وأضاف: نأمل أن يكون العنابي في 

المطلوب  المستوى  تقديم  اجل  من  الموعد 

لمواصلة  والطموحات  االهداف  لتحقيق 

للدعم  نتيجة  تأتي  التي  االنجازات  حصد 

الرشيدة  قيادتنا  من  والمتواصل  الكبير 

وكرة  عامة  القطرية  للرياضية  توفر  التي 

المطلوب،  الدعم  انواع  كل  خاصة  اليد 

لتحقيق  والحافز  الدافع  دائما  يكون  والذي 

تقدم  الختام  وفي  االنجازات.  من  المزيد 

رئيس االتحاد بالتهنئة الى المسؤولين عن 

االنجاز،  هذا  بمناسبة  القطرية  الرياضة 

كما قدم التهنئة الي الجهازين الفني واالداري 

البطولة  في  قدموه  ما  على  الالعبين  وجميع 

وما تحقق من انجاز جديد لليد القطرية.

أحمد الشعبي: منتخبنا استحق التتويج 
واإلنجاز عكس صورة الرياضة القطرية

{ تصوير- عباس علي

عمومية اتحاد 
اليد تعقد اليوم

تعقد الجمعية العمومية العادية 

التحاد كرة اليد في السادسة مساء 

اليوم، بحضور احمد الشعبي رئيس 

االتحاد وجميع اعضاء مجلس اإلدارة 

وذلك لمناقشة جدول االعمال واعتماد 

محضر االجتماع السابق مع بحث 

العديد من الملفات الهامة المتعلقة 

بمستقبل كرة اليد القطرية إضافة 

إلى مناقشة خطة تطوير األندية 

واالرتقاء بمستوى المنافسة في جميع 

البطوالت المحلية، كما سيتم بحث 

وتقييم الجهود التي بذلت على مدار 

الموسم المنتهي ومناقشة النتائج 

التي حققتها المنتخبات الوطنية وفي 

مقدمتها حصول منتخب الشاطئية 

في بطولة آسيا للمرة السادسة 

والتأهل إلى بطولة العالم وبطولة 

االلعاب العالمية »أنوك«، باالضافة 

لبحث آخر االستعدادات والتجهيزات 

للمرحلة القادمة.

محسن اليافعي:

األداء الرجولي سر النجاح

الوطني  منتخبنا  حارس  اليافعي  محسن  قال 

اآلسيوية  بالكأس  التتويج  إن  الشاطئية  اليد  لكرة 

يعتبر إنجازا تاريخيا جديدا لليد القطرية بشكل 

عام والشاطئية بشكل خاص. وأضاف: لعبنا منذ 

المنافس  نعط  ولم  كامل  وتركيز  بجدية  البداية 

شهد  مثلما  المباراة،  أجواء  في  للدخول  فرصة  أي 

محمل  على  المباراة  خاضوا  فالالعبون  الجميع 

الجد، الكل كان على قلب رجل واحد.

خليفة تيسير: حافز للمستقبل
اتحاد  عضو  تيسير  خليفة  أكد 

منتخباتنا  على  والمشرف  اليد 

المميز  االستقبال  ان  الشاطئية 

تكريما  تعتبر  العنابي  لبعثة 

من  المنتخب  بذلها  التي  للجهود 

أجل تحقيق اإلنجاز، وبارك تيسير 

اليد  اتحاد  في  المسؤولين  إلى 

مؤكدا  الجديد  اإلنجاز  بمناسبة 

واستحقاق  جدارة  عن  تحقق  انه 

المبذول  الكبير  العمل  إلى  ويعود 

معتبرًا  االتحاد،  في  الجميع  من 

فوز عنابي اليد بالميدالية الذهبية 

كبير  إنجاز  هو  اآلسيوية  للبطولة 

للجميع  يحسب  المقاييس  بكل 

ويأتي مكمال لسلسلة إنجازات كرة 

االخيرة  الفترة  في  الشاطئية  اليد 

وال ننسى اننا حققنا لقب البطولة 

وتأهلنا  السادسة  للمرة  اآلسيوية 

االلعاب  وبطولة  العالم  بطولة  إلى 

العالمية والشك ان كل هذه اإلنجاز 

قويا  وحافزا  دافعا  سيكون  الجديد 

في المستقبل.

محمد جابر:

إنجاز رائع ومستحق
أمين  المال  جابر  محمد  قدم 

اليد  التحاد  العام  السر 

القطرية  للقيادة  التهنئة 

بمناسبة  القطري  والشعب 

الذهبية  بالميدالية  الفوز 

للبطولة اآلسيوية.

في  الحضور  على  وحرص 

األبطال  الستقبال  المطار 

لوسائل  تصريح  في  وقال 

اإلعالم إن هذا اإلنجاز يحسب 

كرة  تفوق  ويؤكد  للجميع 

مختلف  في  القطرية  اليد 

فيها  يشارك  التي  البطوالت 

بذهبية  الفوز  أن  إلى  وأشار 

للمرة  اآلسيوية  البطولة 

جهد  إلى  يعود  السادسة 

نستغل  لذلك  الجميع 

مجلس  إلى  ونبارك  الفرصة 

برئاسة  اليد  اتحاد  إدارة 

رئيس  الشعبي  أحمد 

كافة  يوفر  الذي  االتحاد 

منتخبنا  إلى  الدعم  أنواع 

للشاطئية وباقي المنتخبات 

الوطنية.

إلى  إيضا  نبارك  المال:  وقال   

اتحاد  إدارة  مجلس  أعضاء 

اليد وللجهازين اإلداري والفني 

الالعبين  ولجميع  للعنابي 

من  المزيد  تحقيق  ونتمنى 

االستحقاقات  في  اإلنجازات 

المقبلة.

قائمة الشرف 
لألبطال

ستبقى قائمة األبطال الذين حققوا 

القارة اآلسيوية في كرة اليد  ذهبية 

الذاكرة  في  محفورة  الشاطئية 

عشرة  الذهب  قائمة  ضمت  حيث 

العبين هم: محسن محمد اليافعي 

المنياوي  الحميد  عبد  وأحمد 

وأمير  الواحد  عبد  محمد  ومعتصم 

وأحمد  قناوي  علي  وسيد  دنجير 

الرزاق  عبد  وأنيس  مرجان  رجب 

وهاني  زكي  أحمد  ومحمد  الزواوي 

عبد  محمد  وأحمد  كاخي  مروان 

الحق.



23متابعات السنة )28( - الثالثاء  29 من شعبان   1444هـ الموافق 21 مارس 2023م العدد )10060(

»36« فريقًا يتنافسون على البطولة

كشف تفاصيل كأس 
وزير المواصالت للبادل

لبطولة  المنظمة  اللجنة  كشفت 

للبادل  المواصالت  وزير  كأس 

النسخة  تفاصيل  عن  الرمضانية، 

التي تنظمها وزارة  البطولة  الثانية من 

سكك  شركة  مع  بالتعاون  المواصالت 

بمشاركة  )الّريل(،  القطرية  الحديد 

في  عاملة  جهات   9 يمثلون  فريقًا   36
في  والمواصالت  النقل  قطاع  منظومة 

دولة قطر.

للبطولة،  المنظمة  اللجنة  وأعلنت 

خالل مؤتمر صحفي، عقدته في »بادل 

من  الثانية  النسخة  أن  أسباير،  إن« 

إلى   24 من  الفترة  في  ستقام  البطولة 

بادل  مالعب  على   ،2023 مارس   31
الفرق  تتنافس  حيث  أسباير،  إن 

المواصالت،  وزارة  وهم:  المشاركة 

الّريل، الهيئة العامة للطيران المدني، 

مواصالت  القطرية،  الجوية  الخطوط 

كيوتيرمنلز،  قطر،  مواني  )كروه(، 

قطر  أكاديمية  إلى  باإلضافة  مالحة، 

بلقب  الفوز  أجل  من  الطيران،  لعلوم 

البطولة.

وفيما يتعلق بالجهات الراعية للبطولة، 

شركة  أن  المنظمة  اللجنة  أوضحت 

كيوتيرمنلز  ومجموعة  قطر،  مواني 

ستكونان الراعي الرسمي للبطولة في 

الجوية  والخطوط  الثانية،  نسختها 

القطرية الراعي الذهبي.

لوالن  السيدة  قالت  المناسبة،  وبهذه 

إدارة  مدير  الجاسم،  العزيز  عبد 

وزارة  في  واالتصال  العامة  العالقات 

للغاية  سعداء  نحن  المواصالت: 

بتنظيم بطولة كأس وزير المواصالت 

على  الثاني  للعام  الرمضانية  للبادل 

التوالي وخاصة أن هذه البطولة تخص 

في  سريعا  رواجا  القت  جديدة  رياضة 

الدولة، وتأتي تلبية لرغبات الموظفين 

قطاع  بمنظومة  العاملة  الجهات  في 

المواصالت والنقل.

المولوي،  عبدالله  قال  ذلك،  إلى 

العامة  والعالقات  االتصال  إدارة  مدير 

البطولة:  مدير  الّريل،  شركة  في 

»يسعدنا التعاون مع وزارة المواصالت 

لتنظيم  النقل  قطاع  في  وشركائنا 

للبادل  المواصالت  وزير  كأس  بطولة 

هذه  التوالي.  على  الثانية  للسنة 

حدث  مجرد  فقط  تعد  لم  البطولة 

الهادفة  قطر  دولة  لخطط  داعم 

ممارسة  على  األفراد  تشجيع  إلى 

سنوية  تظاهرة  صارت  بل  الرياضة، 

جميع  من  األفراد  رايتها  تحت  تجمع 

أجواء  ضمن  النقل  قطاع  في  الجهات 

إلى  بدورنا  نتطلع  وودية.  تنافسية 

بطولة  لتنظيم  األجواء  أفضل  توفير 

واالستمتاع  المواهب  ورؤية  ناجحة 

القطاع،  لالعبي  المميزة  بالمهارات 

الجهات  أعداد  زيادة  مع  السيما 

من  النسخة  هذه  في  المشاركة 

المشاركين  بأعداد  مقارنة  البطولة 

في النسخة الماضية«.

قبل أولى مبارياته بالبطولة الدولية غدًا

»اإلماراتي« العنابي األولمبي جاهز لـ
تحت  الوطني  منتخبنا  يختتم 

استعدادًا  اليوم  تدريباته  عامًا   23
البطولة  في  له  األولى  للمواجهة 

للمنتخبات  الدولية،  الودية 

غدًا  تنطلق  التي  عاما،   23 تحت 

الجاري  مارس   28 حتى  وتستمر 

إلى  وهي  منتخبات   10 بمشاركة 

السعودية  من  كل  العنابي  جانب 

والعراق،  واإلمارات،  والكويت، 

الجنوبية،  وكوريا  ُعمان  وسلطنة 

وتايالند، وفيتنام، وقيرغيزستان.

منتخبنا  يخوض  أن  المقرر  ومن 

أمام  غدًا  بالبطولة  مبارياته  أولى 

نظيره اإلماراتي على استاد الدحيل 

في العاشرة مساء ضمن منافسات 

التي  البطولة  من  األولى  الجولة 

المنتخبات  استعدادات  ضمن  تقام 

لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 

األلعاب  دورة  إلى  والمؤهلة  سنة   23
العاصمة  في  المقبلة  األولمبية 

الفرنسية باريس 2024.

لمنتخبنا  الفني  الجهاز  وكان 

أعلن  قد  عامًا   23 تحت  الوطني 

منافسات  ستخوض  التي  القائمة 

البرتغالي  قرر  حيث  البطولة، 

منتخبنا  مدرب  ميجيل  برونو 

علي  خالد  هم:  العبا   23 إختار 

الطيري  وأسامة  سراج  ومحمد 

عبدالله  )الريان(  منصور  وتميم 

اليزيدي وعبدالرحمن راشد )السد( 

جابر  وجاسم  السليطي  عبدالله 

وأمير حسن )العربي( إيليس حميد 

صالل(،  )أم  محمد  وعبدالرحمن 

هارون  ودياب  محمد  وعبدالعزيز 

ومحمد عماد ) الدحيل ( علي المري 

 ( حسن  ومحمد  المناعي  ومحمد 

خالد  ومحمد  نادر  علي   ) المرخية 

حسن  الدين  سيف   ) الوكرة   (

فيصل   ) الغرافة   ( يوسف  وعبدالله 

محمد ويوسف بليدة )الشمال (

ثالثة  خالل  جوالت  ثالث  على  وُتقام 

خمس  األولى  الجولة  وتشمل  أيام، 

مباريات، ومثلها في الجولة الثانية، 

األولى  الجولتين  نتائج  على  وبناًء 

 1 من  المراكز  ستتحدد  والثانية 

الثالثة  الجولة  لقاءات  ومعها   10 إلى 

واألخيرة لتحديد المراكز النهائية.

للوصول  األولمبي  منتخبنا  ويتطلع 

أجل  من  ممكنة  جاهزية  ألفضل 

في  المرجوة  النتائج  تحقيق 

 23 تحت  أسيا  كاس  تصفيات 

باريس  أولمبياد  إلى  المؤهلة  سنة 

شهر  الدوحة  ستستضيفها  والتي 

سبتمبر المقبل، لذا يجب الوصول 

أجل  من  ممكن  مستوى  ألفضل 

المنشودة،  الطموحات  تحقيق 

السعي  جانب  إلى  التصفيات  في 

لحصد بطاقة التأهل لألولمبياد.

شهدت  قد  الماضية  األيام  وكانت 

المشاركة،  المنتخبات  وصول 

التحضير  الفور  على  بدأ  حيث 

وسيعمل  المنافسات،  لخوض 

وضع  على  العنابي  منتخبنا 

تحضيراته  على  األخيرة  اللمسات 

بالصورة  االستعداد  أجل  من  اليوم 

اإلماراتي  المنتخب  لمواجهة  الالزمة 

غدًا وسط جاهزية كبيرة ورغبة في 

تحقيق الفوز وتحقيق أكبر استفادة 

ممكنة من هذه البطولة الودية.

عادل النجار كتب

في نسختها السادسة واألربعين

قرعة متوازنة لدورة صالح صقر

صقر  صالح  دورة  قرعة  أسفرت 

أقدم   46 رقم  القدم  لكرة  الرمضانية 

الدورات الرمضانية في المنطقة، والتي 

عن  الرياضي،  الدوحة  باستاد  أقيمت 

مجموعات،   4 إلى   16 الـ  الفرق  تقسيم 

األولى  المجموعة  التالي:  النحو  على 

الصومالية،  الجالية  من:  كال  وتضم 

ومشيرب،  والماسه  اللبنانية  الجالية 

كافود  شركة  الثانية  والمجموعة 

والجالية الكينية والجالية الموريتانية 

الثالثة  المجموعة  وفي   ،R.T.Cو

االردنية  والجالية  السودانية  الجالية 

 ،Mates Qatar Hindiaو وجامبيا 

السورية،  الجالية  الرابعة  والمجموعة 

وفريق  اليمينية،  والجالية  وأوزيل، 

الدورة  قرعة  مراسم  وحضر  النصر، 

المنظمة  اللجنة  رئيس  صقر،  صالح 

البطولة  مدير  صالح  وصقر  للبطولة 

جمال  أحمد  الله،  عطا  علي  من  وكل 

الفرق،  ممثلي  إلى  باإلضافة  لإلشراف 

ومراقبى  الحكام،  لجنة  ورئيس 

المباريات. 

البوعينين،  من جهته، قال صالح صقر 

القرعة  سحب  بعد  إنه  الدورة،  مدير 

بحضور  المباريات،  جدول  وضع  تم 

أنها  صقر  صالح  وأعلن  الفرق،  مندوبي 

رمضان  شهر  من  الثاني  في  ستنطلق 

رمضان،   21 تنتهي  أن  على  المبارك، 

وسوف تقام يوميًا مباراتان بعد اإلفطار، 

مجموعة  كل  وثاني  أول  ويصعد 

الفائزان  يتأهل  ثم  النهائي  ربع  للدور 

 21 يوم  الختام  ثم  النهائي  نصف  إلى 

عدد  إن  صقر  صالح  وقال  رمضان. 

تعد  والدورة  فريقًا،   16 إلى  وصل  الفرق 

قطر  في  الرياضة  لمحبي  طيبة  فرصة 

واكتشاف  القدم،  كرة  لعبة  لممارسة 

الفائزة  للفرق  جوائز  وهناك  المواهب. 

باإلضافة إلى الجوائز الفردية.

{ من مراسم القرعة

فهد ثاني: جزء من استراتيجية التطوير

ختام الدورة التدريبية اآلسيوية

إدارة  بمقر  أمس  ظهر  اختتمت 

القطري  لالتحاد  التابعة  التطوير 

لكرة القدم فعاليات الدورة التدريبية 

اآلسيوية لمحاضري المدربين والتي 

القدم  لكرة  القطري  االتحاد  نظمها 

بالتعاون مع االتحاد اآلسيوي للعبة، 

والتي استمرت خالل الفترة من 21-1 

مارس الجاري بمقر اإلدارة بأسباير.

بحضور  الختامي  الحفل  وجاء 

إدارة  مدير  الزراع  ثاني  فهد  السيد 

التطوير باالتحاد القطري لكرة القدم 

 – بالدورة  المساعد  المحاضر   –
والكابتن أحمد عمر شاكر المحاضر 

المعتمد باالتحاد اآلسيوي المحاضر 

أشرف  والذي  بالدورة  الرئيسي 

النظرية  الدورة  محاور  تقديم  على 

المعتمد  والمحاضر  والعملية 

المحاضر   – اآلسيوي  باالتحاد 

عبد  الكابتن   – بالدورة  المساعد 

القادر المغيصيب.

دارسًا  عشرون  الدورة  في  شارك 

المدربين  من  نخبة  يمثلون 

كرة  بقطاع  والعاملين  والمحللين 

هيتور  ميجيل  أبرزهم  ولعل  القدم، 

مدير التطوير بمؤسسة دوري نجوم 

في  المحلل  السبع  وحكيم  قطر، 

سبورتس  إن  وبي  الكأس  قنوات 

حراس  مدرب  الوهاب  عبد  ومحمد 

الرياضي،  السد  بنادي  المرمى 

والمحاضر الواعد والقادم بقوة راشد 

حسن الكبيسي.

بتقديم  ثاني  فهد  الكابتن  وقام 

لمحاضري  التذكارية  الهدايا  بعض 

والكابتن  عمر  أحمد  الكابتن  الدورة 

وضيوف  المغيصيب  عبدالقادر 

حفل الختام، ومن ثم شارك الجميع 

بدورهم في توزيع شهادات المشاركة 

على الدارسين بالدورة.

في الجولة السادسة لغرب آسيا

سلة السد في مواجهة 
المنامة البحريني

مهمة  مواجهة  السد  بنادي  السلة  لكرة  األول  الفريق  يخوض 

أمام المنامة البحريني في الـ6:00 مساء اليوم بالمنامة، في 

إطار الجولة السادسة واألخيرة من دور المجموعات لبطولة 

.»WASL« سوبر ليج« أندية غرب آسيا لكرة السلة«

المجموعة  في  واألخير  الرابع  المركز  السد  فريق  ويحتل 

صاحب  النصر  نادي  مع  متساوًيا  نقاط،   6 برصيد  الثانية 

ترتيب  الكويتي  الكويت  فريق  يتصدر  فيما  الثالث،  المركز 

البحريني  المنامة  10 نقاط، ويليه نادي  المجموعة برصيد 

برصيد 8 نقاط.

بلوغ  أجل  من  الفوز  بتحقيق  مطالًبا  السد  نادي  سيكون 

 ،»WASL« آسيا  لغربي  السوبر  دوري  من  الثانية  المرحلة 

المباريات  والثالث  الثاني  المركزين  صاحبا  يلعب  حيث 

المنافسة،  من  الرابع  المركز  صاحب  ويخرج  التأهيلية، 

المجموعة  متصدر  الكويتي  الكويت  فريق  تأهل  بينما 

الفائزان  الفريقان  وسيتأهل  النهائي،  ربع  الدور  إلى  مباشرة 

 »WASL« آسيا  لغربي  السوبر  لدوري  النهائية  المرحلة  إلى 

إلى  بطلها  يصل  والتي   ،2023 األبطال  لألندية  آسيا  وكأس 

االتحاد  في  لألندية  مسابقة  أعلى  اإلنتركونتيننتال،  كأس 

.»FIBA« الدولي لكرة السلة

عوض الكباشي كتب

ختام أنيق لبطولة عبدالله عبدالغني للشطرنج
أسدل االتحاد القطري للشطرنج الستار على 

»بطولة  من  السابعة  النسخة  منافسات 

عبدالله عبدالغني وإخوانه الدولية المفتوحة 

2023 للشطرنج الكالسيكي«، وذلك في القاعة 
للشطرنج،  التدريبي  قطر  لمركز  الكبيرة 

بمشاركة 130 العبا والعبة، يمثلون 23 دولة.

سانثوش  ساي  جيانا  الهندي  الالعب  وتوج 

ونصف  نقاط  ست  على  بحصوله  باللقب 

النقطة، تاركا المركز الثاني لمواطنه براناف 

براديب ناير الذي حصل على الرصيد نفسه 

بيد أنه تأخر بفارق النقالت، فيما جاء الالعب 

برصيد  ثالثا  الثيف  سانجيد  اآلخر  الهندي 

رولنسون  لويوال  الفلبيني  وحل  نقاط،  ست 

في المركز الرابع بحصوله على خمس نقاط 

ايفان  الروسي  مع  متساويا  النقطة  ونصف 

إليشيف الذي حل في المركز الخامس لكنه 

السادس  المركز  وفي  النقالت،  بفارق  تأخر 

جاء الفلبيني جويا فلوريان تاله مواطنه ريان 

الن  اآلخر  الفلبيني  الالعب  ثم  سابعا  ميندوزا 

النقطة،  ونصف  نقاط  خمس  برصيد  بايول 

برصيد  تاسعا  عبدو  محمود  المصري  وجاء 

بفارق  وتأخر  النقطة  ونصف  نقاط  خمس 

كسر التعادل.

 وعلى صعيد الجوائز الفردية، فقد فاز عرفان 

قطري«  العب  »أفضل  بجائزة  فردوس  محمد 

بحصوله على أربع نقاط ونصف النقطة، تاله 

خالد الجمعات برصيد 4 نقاط ليحصل على 

عاما«،   20 تحت  قطري  العب  »أفضل  جائزة 

»أفضل  بجائزة  الخليفي  خلود  فازت  فيما 

العبة قطرية« وحصلت على 4 نقاط، وحصل 

العب  »أفضل  جائزة  على  المنصوري  فهد 

قطري تحت 16 عاما« وابراهيم الجناحي على 

»جائزة أفضل العب قطري تحت 12 عاما«.

وقام محمد المضاحكة رئيس االتحاد القطري 

التنفيذي  المدير  التميمي  وحمد  للشطرنج 

في االتحاد بتتويج الفائزين االوائل.
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بعد فوز برشلونة على ريال مدريد في الكالسيكو.. صحيفة »ماركا«:

»ملليـمتــر« يحـسـم الليجا !

اإلسبانية  الرياضية  الصحف  اهتمت 

الصادرة أمس اإلثنين، بفوز برشلونة 

في   ،1 /  2 بنتيجة  مدريد  ريال  على 

الدوري  مسابقة  من  الـ26  الجولة 

أقيمت  التي  المباراة  خالل  اإلسباني، 

على ملعب »سبوتيفاي كامب نو«.

حسم  من  الكتالوني  النادي  واقترب 

مع  الفارق  وسع  أن  بعد  الليجا،  لقب 

ريال مدريد 12 نقطة في صدارة الدوري 

القمة  البارشا  يعتلي  حيث  اإلسباني، 

الملكي  يأتي  فيما  نقطة،   68 برصيد 

وصيفا برصيد 56 نقطة.

بدأها  كبيرة،  إثارة  المباراة  وشهدت 

بتسجيله  قوي  بشكل  مدريد  ريال 

أرواخو  سجله  عكسيا  تقدم  هدف 

جونيور،  فينيسيوس  محاولة  بعد 

النتيجة  روبرتو  سيرجيو  ليعدل 

نهاية  من  ثوان  قبل  برشلونة  لفريق 

سيناريو  يتكرر  وكاد  األول،  الشوط 

الشوط األول في الثاني، بعد أن سجل 

أن  قبل  للريال  تقدم  هدف  أسينسيو 

التسلل  بداعي  المبارة  حكم  يلغيه 

 ،VAR الـ  الفيديو  لتقنية  العودة  بعد 

البارشا هدفا قاتال عن طريق  ليسجل 

اإليفواري فرانك كيسي.

عن  المدريدية  الصحف  وتحدثت 

كبيرة،  بحسرة  المرينجي  خسارة 

على  »ماركا«  صحيفة  عنونت  حيث 

مع  الليجا«،  يحسم  ملليمتر   1« غالفها 

سجله  الذي  الهدف  للقطة  صورة  نشر 

قبل  مدريد  لريال  أسينسيو  ماركو 

بداعي  ُألغي  لكنه  بدقائق،  النهاية 

التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

الملليمتر  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 

ثمين  هدف  من  مدريد  ريال  حرم 

ليبقى  المنافسة،  إلى  سيعيده  كان 

برشلونة على أعتاب التتويج باللقب.

الفيديو  »حكم  الصحيفة  وأضافت 

فاز  فيما  لمدريد،  الفوز  هدف  ألغى 

برشلونة في الدقيقة 90+2 واقترب من 

اللقب«.

على  عنونت  فقد  »آس«  صحيفة  أما 

الهزيمة »انتهاء الفرصة«، في إشارة إلى 

تالشي حظوظ ريال مدريد في الحفاظ 

بعد  الموسم،  هذا  الليجا  لقب  على 

 ،12 إلى  النقاط  فارق  واتساع  الخسارة 

بمثابة  الكالسيكو  مباراة  كانت  حيث 

الملكي  الفريق  لعودة  األخيرة  الفرصة 

إلى دائرة المنافسة.

فرانك  اإليفواري  »الالعب  وأضافت 

بطلة  لتكون  برشلونة  يقود  كيسي 

للدوري«.

الكتالونية  الصحف  احتفت  بينما 

بفوز فريقها برشلونة على ريال مدريد 

صحيفة  كتبت  حيث  الكالسيكو،  في 

إشارة  في  »النشوة«  ديبورتيفو  موندو 

تعيشها  التي  االنتصار  نشوة  إلى 

مدينة برشلونة في الوقت الحالي.

نتيجة  »سبورت«  وصفت  جانبها،  من 

المباراة بأنها »لكمة بطل« من برشلونة 

إلى ريال مدريد.

 ..+12« الغالف  على  وأوضحت 

التتويج  من  يقترب  برشلونة 

انتصاًرا  حقق  بعدما  الليجا،  بلقب 

بريمونتادا ضد ريال مدريد«.

وأضافت »برشلونة يحكم على الليجا.. 

بفوز ملحمي على ريال مدريد«.

من  حالة  أحدث  برشلونة  وتابعت: 

ريال  على  الفوز  ريمونتادا  بعد  الذهول 

مدريد بهدفين مقابل هدف في الدقائق 

نقطة   12 الفارق  وجعل  األخيرة، 

ليقترب من الليجا.

{ ماركا { موندو ديبورتيفو { سبورت { آس

وحيد بوسيوف إعداد

ال��ف�����������������رص��������������ة ان��ت��ه�����������������������اء  م����ون����دو دي���ب���ورت���ي���ف���و: ن����ش����وة االن���ت���ص���ار آس: 

سبورت: 
البارشا 

يقترب من 
اللقب.. 

بفوز 
ملحمي

أنشيلوتي 
يشكك في 

نزاهة التحكيم
الفني  المدير  أنشيلوتي،  كارلو  اإليطالي  شكك 

الخسارة  عقب  التحكيم  نزاهة  في  مدريد،  لريال 

»سبوتيفاي  ملعب  في   ،)1-2( بنتيجة  برشلونة  ضد 

كامب نو« معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة 26.

 وقال أنشيلوتي، خالل تصريحات نقلتها صحيفة »ماركا« 

»ال  التسلل:  بسبب  أسينسيو  هدف  إلغاء  عن  اإلسبانية، 

تزال لدينا شكوك، ونحن ذاهبون إلى مدريد بعدم يقين حول 

ذلك القرار«.

 وعن فارق الـ12 نقطة مع برشلونة أوضح: 

»لقد كانت لديهم استمرارية أكثر منا«.

التوالي  على  الثالثة  الخسارة  وحول   

المواجهة  »خضنا  علق:  برشلونة،  ضد 

قوي،  خصم  وأمام  صعب  ملعب  على 

نستحق  ولم  جيدا  أداء  قدمنا  لكننا 

اللعب  »طريقة  وأضاف:  الهزيمة«. 

لم تتغير، لكن الخصائص الفردية 

لكسب  برودريجو  ودفعت  فقط، 

ووضعت  الهجومية،  القوة  من  المزيد 

3 العبين جدد في خط الوسط لكسب 
الطاقة«.

{ أنشيلوتي

إصابة مقلقة لـ »أراوخو«
الفوز  خالل  إلصابة،  برشلونة  صفوف  في  البارزين  الالعبين  أحد  تعرض 

على ريال مدريد )2-1(، ضمن منافسات الجولة 26 من الليجا.

فوفقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، عانى رونالد أراوخو مدافع 

برشلونة من آالم في عضلة المقرب، أثناء خوض الكالسيكو.

أثناء  البدالء  مقاعد  إلى  إشارة  أرسل  أراوخو  أن  الصحيفة  وأوضحت 

أداًء  وقدم  النهاية  حتى  صمد  لكنه  إصابة،  من  يعاني  بأنه  المباراة، 

رائًعا.

وسيجري  اإلصابة،  مكان  على  ثلًجا  األوروجواياني  المدافع  ووضع 

فحوصات طبية بالرنين المغناطيسي، لمعرفة سبب هذه اآلالم.

أنه  إلى  ديبورتيفو«  »موندو  معرفة وأشارت  الضروري  من 

أراوخو  إصابة  مدى 

مستدعى  ألنه  بدقة، 

مباراتين  لخوض 

خالل  أوروجواي  مع 

الدولي  التوقف 

اليابان  ضد  المقبل، 

وكوريا الجنوبية.

{ أراوخو

بعد فوزه ببطولة إنديان ويلز ألساتذة التنس

ألكاراز يستعيد صدارة التصنيف العالمي

بطولة  بلقب  ألكاراز  كارلوس  اإلسباني  توج 

إنديان ويلز ألساتذة التنس، بفوزه في المباراة 

ميدفيديف  دانييل  الروسي  على  النهائية 

و11  ساعة  في  و2-6،   3-6 ساحق  بشكل 

في  األولى  بالمجموعة  ألكاراز  وفاز  دقيقة. 

تسديداته  بفضل  دقيقة،   35 غضون 

 2 مقابل   10 إلى  وصلت  التي  القاضية 

المجموعة  4-0 في  أن يتفوق  للروسي، قبل 

اللقاء  لحسم  األفضلية  منحه  ما  الثانية، 

واستعاد  التصنيف.  صدارة  واستعادة  واللقب 

التصنيف  صدارة  الشكل  بهذا  عاما(   19( ألكاراز 

العالمي من الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، كما 

أضاف لدوالب ألقابه في األساتذة الكأس الثالثة 

بعد ميامي ومدريد، باإلضافة لفوزه بلقب جراند 

سالم )أميركا المفتوحة(. وجاء هذا اإلنجاز على 

التنس  العبي  أفضل  أحد  ميدفيديف،  حساب 

قبل  انتصر  قد  كان  والذي  األخيرة،  اآلونة  في 

نهائي إنديان ويلز في آخر 19 مباراة.

{ ألكاراز

أمام إنجلترا

إيطاليا مهددة بفقدان كييزا
الفني  المدير  أليجري،  ماسيميليانو  كشف 

السيدة  نجم  كييزا  فيديريكو  موقف  ليوفنتوس، 

أمام  أمس  أول  لقاء  من  مصابا  خرج  بعدما  العجوز، 

إنتر ميالن.

يوفنتوس  وانتزع 

معقل  من  صعبا  فوزا 

بهدف  النيراتزوري 

شهدت  مباراة  في  نظيف، 

كالعب  كييزا  مشاركة 

قبل   ،66 بالدقيقة  بديل 

 83 بالدقيقة  يستبدل  أن 

لإلصابة.

في  أليجري  وقال 

موقع  نقلها  تصريحات 

»إنه  إيطاليا«:  »فوتبول 

باألوتار  التهاب  من  يعاني 

إنه  فترة،  منذ  به  أصيب 

يوجد  ال  لكن  قليال،  خائف 

شيء خطير«.

ركبته  في  تكمن  كييزا  مشكلة  أن  إلى  الموقع  وأشار 

فيها  خضع  التي  الركبة  ليست  أنها  إلى  الفتة  اليمنى، 

لجراحة بالرباط الصليبي األمامي في يناير 2022.

بالده  منتخب  مباراتي  عن  الغياب  خطر  كييزا  ويواجه 

اإليطالي أمام إنجلترا ومالطا، بالتصفيات المؤهلة لكأس 

األمم األوروبية 2024، األسبوع المقبل.

{ كييزا

موسياال يغادر معسكر المانشافت
األلماني، مع  المنتخب  رحل جمال موسياال عن معسكر 

في  خفيف  لتمزق  تعرضه  بسبب  مشاركته  استبعاد 

الفخذ.

وال يتوقع أن يستدعي هانز فليك، مدرب المنتخب، العبا 

بديال ليحل مكان العب خط الوسط موسياال، 20 عاما.

المنتخب  ويلتقي 

البلد  ممثل  األلماني، 

األمم  لكأس  المستضيف 

 ،»2024 »يورو  األوروبية 

منتخب بيرو في ماينز يوم 

يلتقي  ثم  المقبل  السبت 

في  البلجيكي  المنتخب 

أيام،   3 بـ  بعدها  كولونيا 

في مباراتيه الوديتين.

ويعمل فليك على تجديد 

مسار  وتصحيح  دماء 

األلماني  المنتخب 

دور  من  الخروج  بعد 

المجموعات بكأس العالم 

للنسخة   2022 قطر 

التوالي،  على  الثانية 

ويتوقع أن يكون موسياال العب بايرن ميونخ من الوجوه 

البارزة للمنتخب.

ويلتقي بايرن ميونخ، غريمه بوروسيا دورتموند في مباراة 

قمة بالدوري األلماني في أول أبريل المقبل.

{ موسياال

رئيس التسيو منفعال على مورينيو:

من أنت ..؟!
المدير  مورينيو،  جوزيه  اشتبك 

لوتيتو،  كالوديو  مع  لروما،  الفني 

انتهاء  عقب  األحد  التسيو،  رئيس 

 )0-1( النسور  به  فاز  الذي  الديربي 

اإليطالي،  الدوري  منافسات  ضمن 

بحسب تقرير صحفي.

وبحسب صحيفة »الجازيتا ديلو سبورت« 

استمر  الطرفين  بين  التوتر  فإن  اإليطالية، 

حيث  المالبس،  غرف  الفريقين  دخول  بعد 

أمام  التسيو  مدافع  رومانيولي  أليسيو  احتفل 

من  عنيف  فعل  رد  في  تسبب  ما  وهو  روما،  غرفة 

جيانلوكا مانشيني، العب الذئاب.

وكان مفوض االتحاد اإليطالي لكرة القدم قد سمح لمدرب 

المالبس بعد  روما، جوزيه مورينيو، بالتواجد داخل غرفة 

أمام  طرده  بعد  لمباراتين  معاقبته  رغم  المباراة، 

لوتيتو،  مورينيومع  واشتبك  كريمونيزي. 

لرئيس  حديثه  البرتغالي  وجه  حيث 

ليجيب  تنظر؟«،  ماذا  »إلى  قائال:  النسور 

أنت؟  من  التسيو..  رئيس  »أنا  لوتيتو: 

هذا منزلي ويجب أال تكون هنا«.
{ مورينيو
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سعد المهندي

السنة )28( - الثالثاء  29 من شعبان   1444هـ الموافق 21 مارس 2023م العدد )10060(

حذرت إدارة األرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة 

عرض  في  شماال  عالية  وأمواج  قوية  رياح  تصاحبها 

البحر.. وتوقعت أن تصاحب الطقس على الساحل 

فرصة  مع  جزئيا  غائما  ويكون  متفرقة  سحب 

البحر  ألمطار متفرقة، ويكون باردا نسبيا ليال، وفي 

تصاحبه سحب متفرقة إلى غائم جزئيا مع فرصة 

ألمطار متفرقة قد تكون رعدية شماال.

ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 4 و8 كيلومترات.

  »20 « الدوحة  في  متوقعة  حرارة  درجة  أدنى  وتكون 

درجة مئوية.

سينما المول )1(

3:30الهندية

6:00شازام! غضب الملوك

8:30شازام! غضب الملوك

11:00الهندية

سينما المول )2(

4:00مونباوند

5:30التاميلية

8:00نيبالي

10:45المالياالم

سينما المول )3(

3:45الكانادا

6:15التاميلية

8:45المالياالم

11:15التاميلية

سينما كتارا )1(

6:00شازام! غضب الملوك

8:30شازام! غضب الملوك

11:00شازام! غضب الملوك
سينما كتارا )2(

5:00كريد ٣

7:30كريد ٣

10:00كريد ٣
سينما كتارا )3(

4:30شازام! غضب الملوك

٦ ٥7:00

9:00حروب الماميز

٦ ٥11:00
سينما كتارا )4(

4:00مافكا، أغنية الغابة

6:00حروب الماميز

8:00عملية فورتشن، حيلة الحرب

10:30عملية فورتشن، حيلة الحرب

سينما رويال بالزا  )1(

3:45الكانادا

6:10المالياالم

8:30التاميلية

11:00المالياالم

سينما رويال بالزا )2(

4:00المالياالم

7:00المالياالم

10:00التاميلية

سينما رويال بالزا )3(

3:30الهندية

6:00شازام! غضب الملوك

8:30شازام! غضب الملوك

4:20 ص
11:41 ص

3:08 م
5:47 م
7:17 م

بمشاركة أمهات دار المحرق ومركز الدانة للفتيات

»قدرات للتنمية« يختتم ملتقى »أهاًل رمضان«

ومليئة  متنوعة  الفعالية  وكانت 

قدمت  حيث  الرمضانية  بالروحانيات 

الفضيل  الشهر  عن  محاضرات  فيها 

وشراب«  بارد  »مغتسل  محاضرة  منها 

ومحاضرة  الحرمي  سلمى  وقدمتها 

خولة  قدمتها  رمضان«  في  »التغذية 

قدمتها  رمضان«  »أهال  ومحاضرة  البحر 

عالية الصيعري.

ومسابقات  فعاليات  تضمن  كما 

متنوعة، حيث استهل اليوم األول بفقرة 

الضحى،  مقعد  ألمهات  القصير  شهر 

فاطمة  قدمتها  العرائس  مسرح  وفقرة 

الشروقي. 

منتجات  من  األركان  أقسام  وتتنوع 

األلعاب  وركن  قطرية  بأيد  ومأكوالت 

األلعاب  فيها  تتنوع  التي  الشعبية 

للبنات واألوالد. وكانت هناك سحوبات 

جهات  من  جوائز  فيها  قدمت  يومية 

وفندق  جنرال  شركة  منها  عديدة 

شاطئ السلطان ومركز الدويك الطبي 

وصالون همسة للتجميل.

استضافة  الموسم  هذا  مفاجأة  وكانت 

لرعاية  المحرق  دار  أمهات  من  وفد 

حيث  البحرين،  مملكة  من  الوالدين 

ورشا  والثاني  األول  اليومين  خالل  قدموا 

في  الصباحية  الفترة  خالل  شعبية 

استاد  بحديقة  الضحى  مقعد  مقر 

ورشة  من  كل  تقديم  تم  حيث  البيت، 

القفشة  صب  وورشة  البخور  عمل 

قدموا  كما  األول  اليوم  في  والخنفروش 

ورشة عمل البهارات وورشة خبز الطابي 

والزنجباري في اليوم الثاني. وفي نفس 

األيام في الفترة المسائية قدموا عروضا 

لوحة  فيها  تجسدت  وشيقة  مختلفة 

فنية ممزوجة بالتراث الخليجي الثري.

منها  ومنوعة  عديدة  الفقرات  وكانت 

والمرادة  والتحميدة  الحب  دق  فقرة 

لمالبس  معروضات  تقديم  وتم  والدزة، 

تراثية في معرض استمر ليومين.

وقدمت طالب مدرسة الخور النموذجية 

حصة  بإشراف  للعرضة  مميزة  فقرات 

تقديمها  في  أبدعن  حيث  لحدان، 

ونالت رضا الجمهور.

مميز  ركن  للفتيات  الدانة  ولمركز 

المنتجات  مختلف  فيه  قدمن  ومنوع 

ورشة  منها  لألطفال  وورشا  واألكالت 

هند  قدمتها  القرنقعوه  كيس  تصميم 

الختامي  اليوم  المالكي، كما قدمن في 

وأوبريت  شعبية  لوحات  عروض  عدة 

مطر  يا  طق  الذهب،  )عرض  منها 

إسويرة(  طير،  يا  طير  بية،  حية  طق، 

بنت  خولة  مدرسة  فتيات  بمشاركة 

األزور اإلبتدائية للبنات.

أيام  األربعة  في  الحضور  عدد  وكان 

حوالي 408 أفراد من السيدات والفتيات 

واألطفال.

حاليا  للتنمية  قدرات  مركز  ويستعد 

ضمنها  من  والتي  رمضان  لفعاليات 

سلسلة وقفات للتدبر وتقدم كل اثنين 

وأربعاء عبر برنامج الزووم..

$ الدوحة

اختتم مركز قدرات للتنمية ملتقى »أهاًل رمضان« 
التاسع عشر لهذا العام تحت شعار »حياتك استثمارك« 

المقام في المتنفس الحي بمدينة الخور.

مؤسسة قطر:

فتح التقديم 
لجائزة »قادر«

 يمكن أن تحقق الرياضة والنشاط البدني فوائد هائلة لألفراد، 

بما في ذلك تعزيز الصحة النفسية والبدنية وزيادة الثقة 

بالنفس وتحسين جودة النوم، لكن بالنسبة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة، يمكن أن يشّكل الوصول إلى برامج رياضية ميسورة 

التكلفة تحدًيا كبيًرا. 

ولذلك تفتح مؤسسة قطر باب التقديم لجائزة »قادر«، التي 

توفر وصواًل مجانًيا إلى البرامج الرياضية لألشخاص ذوي 

اإلعاقة من خالل برنامجها »لكل القدرات«، وتدعو المؤسسة 

أفراد المجتمع للتقديم إلى الدورة الخامسة من هذه الجائزة، 

حيث سيكون باب التقديم مفتوحا لغاية 5 أبريل المقبل.

وقال مارك هيوز، مدير أكاديمية العوسج، إحدى المدارس 

العاملة تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة 

قطر: »في مؤسسة قطر، نؤمن بأن الجميع، بغض النظر 

عن قدراتهم الجسدية أو المادية، يجب أن تتاح لهم الفرصة 

للمشاركة في الرياضة والنشاط البدني. وتساعد جائزة 

قادر على كسر الحواجز، وضمان حصول األشخاص ذوي 

اإلعاقة على فرص متساوية 

في ممارسة الرياضة من خالل 

برنامجنا لكل القدرات«. 

وأضاف هيوز: »لقد رأينا 

التأثير اإليجابي لجائزة قادر 

على حياة األفراد، فالرياضة 

أداة تحويلية، ليس فقط ألنها 

تقدم فوائد جسدية كبيرة، 

ولكن يمكن استخدامها أيًضا 

للمساعدة في اكتساب 

مهارات حياتية مهمة، بما في 

ذلك القدرة على التكيف مع 

ظروف جديدة واتخاذ قرارات 

مستقلة«.

وتابع هيوز: »على مدى السنوات األربع الماضية، دعمت جائزة 

قادر العديد من األفراد والعائالت في قطر، وفي دوراتها السابقة، 

استفاد 126 شخًصا من الجائزة، ونتطلع في العام الحالي إلى 

زيادة هذا العدد«.

ويمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة التأهل للحصول على جائزة 

قادر 24-2023 إذا كانوا هم أو أحد أفراد أسرتهم، من ذوي 

اإلعاقة، ومقيمين بدولة قطر، ويبلغون من العمر أربع سنوات 

وما فوق بالنسبة للسباحة وخمس سنوات بالنسبة لكرة 

القدم، وأال يكون المتقدم للجائزة قد سبق وترشح إلى جائزة 

»قادر«.

$ الدوحة

تقدم 
فرًصا 

رياضية 
شاملة 

لذوي 
اإلعاقة
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا

السنة )28( - الثالثاء  29 من شعبان   1444هـ الموافق 21 مارس 2023م العدد )10060(

جهـــاز تعـويــــض عصــــبي
نوعها،  من  فريدة  عصبي  تعويض  أجهزة  روس  علماء  اخترع 

للشفاء بعد اإلصابة بالسكتة الدماغية.

ووفقا للدراسات السريرية، فإن االختراع فعال أيضا بعد إصابات 

بالشلل  المصابين  األطفال  تأهيل  وإلعادة  الشوكي  الحبل 

خالل  من  الشوكي  الحبل  هياكل  الجهاز  ويحفز  الدماغي.. 

تشغيل مصفوفة إلكترودات مصممة خصيصا لهذا الغرض.

لجهاز  السريرية  التجارب  فإن  الروسية،  الصحة  وزارة  وحسب 

لدى  المشي  جودة  في  ملحوظا  تقدما  أظهر  العصبي  التعويض 

المرضى بعد شفائهم من السكتة الدماغية.

بل  فحسب  الحركية  الوظائف  الجهاز  ينظم  »ال  العلماء:  وقال 

التنفسي والجهاز  الدموية والجهاز  واألوعية  ووظائف أخرى للقلب 

إمكانية  المعقد  التأثير  والتناسلي، كما يجعل مثل هذا  البولي 

إعادة تأهيل المرضى حتى في الحاالت الخطيرة«.

لديهم  يبقى  المرضى  من  بالمائة   80 من  »أكثر  العلماء:  وأضاف 

نوعية  أن  يعني  وهذا  الجهاز،  استخدام  بعد  المدى  طويل  تأثير 

ملحوظ،  بشكل  تتحسن  الدماغية  السكتة  بعد  المرضى  حياة 

باإلضافة إلى ذلك، يتم تكييف التعويضات العصبية على العمود 

الفقري من أجل تعافي األطفال المصابين بالشلل الدماغي«.

وتساعد التعويضات العصبية على استعادة الوظائف الحركية 

وإعادة تنشيط الحركات الفطرية للذراعين والساقين.

األرض.. مسطحة

زلزال يضرب سيبيريا

أثارت تصريحات أخيرة لإلعالمي التونسي أشرف 

الكعلي موجة كبيرة من االنتقادات على مواقع 

التواصل االجتماعي، عندما كشف عن إيمانه بأن 

األرض مسطحة وليست كروية.

وقال الكعلي في مداخلة على قناة »التاسعة« 

التونسية )خاصة(: أؤمن بأن األرض مسطحة 

وليست كروية.

وأضاف: تأكدت علميًا وفلسفيًا بأن األرض 

مسطحة، وليس لها آخر، واالعتقاد بأن األرض مدورة 

خاطئ، سأظل متمسكًا بنظرية سطحية األرض وال 

أخجل من ذلك.

ويعد أشرف الكعلي من أشهر اإلعالميين في تونس، 

وهو مقدم برامج في التليفزيون الرسمي للدولة منذ 

سنة 1994.

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، 

الليلة الماضية، سيبيريا الشرقية في روسيا.

وأفادت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة 

ألكاديمية العلوم الروسية، بأن مركز الزلزال وقع 

على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء 

الزلزال.

وفي 16 فبراير الماضي ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة، 

حوض بحيرة بايكال جنوب سيبيريا.

توجيه
الصــواعـــق

يسعى علماء ألن يثبتوا إمكانية توجيه الصواعق 

وحتى ربما التوصل يومًا إلى افتعالها.

أولى استخدموا  العلماء تجربة  وأجرت مجموعة من 

فيها تقنية الليزر على قمة جبل سويسري.

في  التطبيقية  البصريات  مختبر  من  أوار  أوريليان  وقال 

معهد البوليتكنيك في المنطقة الباريسية: »أردنا أن نثبت 

هو  شيء  وأسهل  الصواعق،  على  الليزر  تأثير  األولى  للمرة 

توجيهها«.

 20 حوالي  منذ  قائمًا  تعاونًا  التجربة  هذه  وتتوج 

مجموعة  من  وولف،  بيار  جان  الفيزيائي  مع  عامًا 

 6 التطبيقية في جامعة جنيف، بمشاركة  الفيزياء 

معاهد.

في  مرة   120 إلى   40 تحصل  التي  الصواعق  وتتسبب 

الثانية في مختلف أنحاء العالم، بأكثر من 4 آالف حالة وفاة 

الدوالرات،  مليارات  إلى  تصل  اقتصادية  وبأضرار  سنة  كل 

وفقًا للدراسة التي ُنشرت في مجلة »نيتشر فوتونيكس«.

تخفيف اآلالم بالحجامة»شازام« في الصدارة

غادز«  ذي  أوف  فيوري  »شازام!  فيلم  تبوأ 

)Shazam! Fury of the Gods( صدارة شباك 

انطالق  فور  الشمالية  أميركا  في  التذاكر 

األولية  اإلحصاءات  بحسب  عروضه، 

»إكزبيتر  شركة  األحد  أصدرتها  التي 

ريليشنز« المتخصصة، إال أن المحللين 

وصفوا إيراداته بأنها »مخّيبة«.

زاكاري  يتولى  الذي  الفيلم  واكتفى 

بتحقيق  فيه  الرئيسي  الدور  ليفاي 

واألحد  الجمعة  بين  دوالر  مليون   30,5
والكندية،  األميركية  السينما  دور  في 

الجزء  إيرادات  ما يقّل بأشواط عن  وهو 

األول الذي ُعرض عام 2019 وبلغت يومها 

53.5 مليون دوالر.
ريبورتر«  »هوليوود  مجلة  والحظت 

»من  التتمة  لهذه  األولى  العروض  أن 

األبطال  أفالم  تحققها  التي  النتائج  أسوأ 

لدى  الكبرى  الهوليوودية  الخارقين 

انطالقها«.

وتراجع فيلم الرعب »سكريم 6« إلى المركز 

الثاني بإيرادات بلغت 17.5 مليون دوالر.

فيلم  ترتيب  الثالث  المركز  إلى  وانخفض 

سلسلة  من  التاسع  الجزء  وهو   ،»3 »كريد 

»روكي«، واألول فيها من دون مشاركة سيلفستر 

ستالون، إذ حصد 15.3 مليون دوالر.

رغم معاناتها من آثار الحرب واللجوء، تحاول 

تخفيف  الرفاعي«  »نجوان  السورية  الشابة 

بالعلم  متسلحة  األردن،  في  الناس  آالم 

والتدريب، مدفوعة برغبتها في تعويض ما 

لم تستطع فعله لبالدها.

نجوان )27 عاما(، تناست جراحا نزفت في 

بالدها، لتضّمدها وبإصرارها على العطاء، 

بتخفيف آالم األردنيين، مستخدمة بذلك 

التحاقها  عبر  خبرات  من  اكتسبته  ما 

وتحديدا  البديل،  الطب  في  بدورات 

»الحجامة«.

أردنية  األب  سورية  نجوان  أن  ورغم 

شمالي  إربد  محافظة  مواليد  ومن  األم، 

صفة  عنها  ينِف  لم  فذلك  المملكة، 

بشكل  بها  مسجلة  أنها  إذ  »الجئة«، 

لشؤون  السامية  المفوضية  لدى  رسمي 

الالجئين.

عالم  نجوان  دخول  وراء  كانت  الصدفة 

قبل  ذلك  »تعلمت  أوضحت:  إذ  الحجامة، 

لوالدتي  مرافقة  حينها  وكنت  سنوات،   4
لذلك  تدريبي  ببرنامج  ملتحقة  كانت  التي 

)للحجامة(، وأحببت ذلك، وأكملت معها آلخر 

الدورة بواقع 6 أشهر«.

بدأت  الشهادة،  على  حصولي  و»بعد 

صغري،  ومنذ  األساس  من  فأنا  بالمعالجة، 

كنت أتطلع لدراسة الطب، لكن الظروف والحرب 

)في سوريا( لم تسمح لي بذلك«.


