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ينعقد تحت شعار »من اإلمكانات إلى االزدهار«

صاحب السمو يفتتح مؤتمر األمم المتحدة.. اليوم
وزير الخارجية: فرصة تاريخية للتعاون البناء والعمل متعدد األطراف

قطر ستواصل سياستها 
المستندة إلى روح التعاون 

التي تحرص عليها

غوتيريش يدعو الدول 
الغنية لتقديم »500« مليار 
دوالر سنويا للدول الفقيرة

المريخي: برنامج عمل الدوحة أظهر األولوية الممنوحة للمسائل ذات الصلةمعظم البلدان المتقدمة ال تفي بوعودها بتقديم جزء من إجمالي دخلها القومي 

الدوحة- قنا- أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم 

رئيس مجلس الشورى، على أهمية الدور الذي تضطلع 

به دولة قطر في دعم البلدان األقل نموا، مؤكدا أن قطر 

تعد شريكا استراتيجيا فاعال في المجتمع الدولي، حيث 

حرصت على استضافة مؤتمرات األمم المتحدة المهمة التي 

تعنى بدعم الدول الفقيرة.

وأوضح سعادته، في كلمته في الجلسة االفتتاحية للمنتدى 

البرلماني المعني بأقل البلدان نموا، أن ذلك الدعم، يأتي 

انطالقا من تأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني أمير البالد المفدى »حفظه الله ورعاه«، في 

جميع المحافل االقتصادية، على ضرورة عدم ترك الدول 

الفقيرة لتواجه قضية الفقر الشديد بمفردها.

رئيس مجلس الشورى: 

قطر شريك 
استراتيجي فاعل

أكد السيد مبارك خليفة الدوسري مدير إدارة المحميات 

الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن مراحل 

تطوير المحميات الطبيعية تسير بنجاح في كافة 

المحميات الطبيعية، الفتا إلى أنه يجري العمل حاليا 

على مقترح بشأن محميات سفاري يسمح فيها بدخول 

الزوار لتنشيط السياحة البيئية، مشيرا إلى تجهيز 

ثالث محميات طبيعية لتكون محميات ريادية بالدولة. 

وقال الدوسري في حوار خاص لـ $  إن عدد 

المحميات الطبيعية في الدولة وصل إلى »12« محمية، 

تتنوع األنشطة فيها.

مدير المحميات الطبيعية لـ $ :

تنشيط السياحة البيئية
أكرم الفرجابي كتب

االبتعاد عن العادات الضارة 

رمضان فرصة 
لنمط حياة صحي

السيد  سعادة  أكد  قنا-  الدوحة- 

العام  األمين  تشونغونغ،  مارتن 

الدور  على  الدولي،  البرلماني  لالتحاد 

في  قطر  دولة  تلعبه  الذي  الكبير 

مساعدة الدول األقل نموا، مثنيا على 

المتحدة  األمم  مؤتـــــمر  استضافتها 

البلدان  بأقــــل  المعني  الخامس 

بالدوحة،  اليوم  ينطلق  الذي  نموا، 

الخطط  وضع  على  يساعد  والذي 

البلدان  في  التنمية  لدفع  والبرامج 

وجهات  بين  والتقريب  نموا،  األقل 

النظر.

تصريح  في  تشونغونغ،  ولفت 

إلى  القطرية،  األنباء  لوكالة  خاص 

سواء  البرلمانيون  يلعبه  الذي  الدور 

على  التوصيات  تنزيل  مستوى  على 

القوانين  سن  خالل  من  الواقع  أرض 

البحث  خالل  من  أو  والتشريعات، 

لتنفيذ  التمويل  مصادر  وتأمين 

عليها. المتفق  المشاريع 

األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي: 

دور قطر كبير في تقديم المساعدة

الهذال،  طالل  السيد  أكد  قنا-  الدوحة- 

لمؤسسة  التابع  الفاخورة  برنامج  مدير 

التعليم فوق الجميع، أن دولة قطر تسهم  

إسهاما كبيرا ومقدرا في مساعدة البلدان 

التنمية  أهداف  لتحقيق  نموا  األقل 

من   ،»2030« عام  بحلول  المستدامة 

األكثر  بالمناطق  شراكاتها  تعزيز  خالل 

احتياجا.

»التعليم فوق الجميع«: 

االستفادة من القدرات الكامنة

الدوحة- قنا- أكدت 

سعادة السيدة 

بثينة بنت علي جبر 

النعيمي، وزير التربية 

والتعليم والتعليم 

العالي، التزام دولة 

قطر بدعم أقل البلدان 

نموا من خالل تعزيز 

نظم التعليم الوطنية 

الشاملة والفعالة، سواء 

في الفصول الدراسية 

عن بعد أو في المواقع 

التعليمية المباشرة، 

وتحسين المناهج 

الدراسية.

وزيرة التربية: 

تعزيز نظم 
التعليم الوطنية 

بمشاركة األمين العام لألمم المتحدة

وزيــر الخــارجية يفتتح 
»بــيــت األمـم المتــحــــدة«

الدوحة- قنا- أكد سعادة الشيخ محمد بن 

عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس 

ستبقى  الدوحة  أن  الخارجية  وزير  الوزراء 

األطراف،  متعدد  للعمل  وملتقى  عنوانا 

ومنبرا موثوقا للحوار والتعاون بين األطراف 

المشترك لمواجهة  العمل  المؤمنة بأهمية 

التحديات العالمية.

سعادته  ألقاها  التي  الكلمة  في  ذلك  جاء 

األمم  »بيت  افتتاح  بمناسبة  أمس،  مساء 

هامش  على  لوسيل  بمنطقة  المتحدة«، 

المعني  الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر 

بأقل البلدان نموا، وبحضور عدد كبير من 

األمم  ومسؤولي  الوزراء  السعادة  أصحاب 

بن  محمد  الشيخ  سعادة  ونوه  المتحدة. 

اإليجابي  الزخم  بأن  ثاني  آل  الرحمن  عبد 

وما  المتحدة  األمم  بيت  افتتاح  شهده  الذي 

إنما  المستوى،  رفيع  حضور  من  به  يتميز 

مسار  وثمرة  ودؤوب،  جاد  عمل  نتيجة  هو 

الشراكة  إطار  في  عديدة  أعوام  منذ  بدأ 

واألمم  قطر  دولة  بين  االستراتيجية 

من  العديد  افتتاح  تضمن  الذي  المتحدة، 

مكاتبها وهيئاتها في الدوحة، وأن العمل جار 

كيانات  مكاتب  من  المزيد  استضافة  على 

األمم المتحدة األخرى.

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سعادة  ولفت 

ووزير الخارجية، إلى حرص دولة قطر على 

أن تكون دائما منبرا للعمل متعدد األطراف، 

باحتضانها  اليوم  يتجلى  الذي  األمر 

المستوى  رفيعة  الشخصيات  من  نخبة 

للمشاركة في االفتتاح الرسمي لبيت األمم 

لمشاركة  تقديره  عن  معربا  المتحدة، 

سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، األمين 

العام لألمم المتحدة في هذا االفتتاح، مثنيا 

األمم  في  القيادي  دوره  على  ذاته  الوقت  في 

مواصلة  في  الحثيثة  وجهوده  المتحدة، 

تحقيق اآلمال المعقودة على هذه المنظمة 

التي أحرزت تقدما ملحوظا في صون السلم 

واألمن وتعزيز التنمية المستدامة.
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المعني بأقل البلدان نموا

صاحب السمو يفتتح مؤتمر األمم المتحدة.. اليوم
السمو  صاحب  حضرة  يتفضل  قنا-  الدوحة- 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

مؤتمر  بافتتاح  األحد،  اليوم  صباح  المفدى، 

البلدان  بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم 

اإلمكانات  »من  شعار  تحت  ينعقد  الذي  نموا، 

الوطني  قطر  مركز  في  وذلك  االزدهار«،  إلى 

للمؤتمرات، بمشاركة عدد من أصحاب الجاللة 

والحكومات  الدول  رؤساء  والسعادة  والفخامة 

الشقيقة  الدول  من  والدبلوماسيين  والوزراء 

األعمال،  ورجال  المسؤولين،  وكبار  والصديقة، 

والمؤسسات  المنظمات  وممثلي  القرار،  وصناع 

والشركات اإلقليمية والعالمية.

مناقشة سبل تعزيز التعاون

استعراض أوجه التعاون في مجاالت العمل المشترك

وزير البلدية يجتمع مع مدير منظمة »الفاو«

النعيمي تجتمع مع نائب مدير عام اليونسكو

تركي  بن  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الدكتور  سعادة  اجتمع 

السبيعي وزير البلدية بمكتبه أمس، مع سعادة السيد  شو 

دونيو، المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

)الفاو(.

وزارة  بين  التعاون  تعزيز  سبل  مناقشة  اللقاء  خالل  تم 

الزراعي  المجال  في  والزراعة  األغذية  ومنظمة  البلدية 

وتشجيع  الغذائي،  واألمن  السمكية  والثروة  والحيواني 

البحوث والتقنيات الحديثة في تطوير وزيادة اإلنتاج الزراعي 

والحيواني والسمكي.

وتطرق االجتماع إلى معرض قطر الزراعي الدولي في نسخته 

العاشرة التي ستنظمها دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية خالل 

قطر  استضافة  وكذلك  الجاري،  مارس   19  15- من  الفترة 

أكتوبر   2 من  الفترة  خالل  الدوحة   2023 إكسبو  لمعرض 

2023 إلى 28 مارس 2024.
حضر االجتماع عدد من مسؤولي وزارة البلدية وأعضاء الوفد 

المرافق لمدير الفاو.

الدوحة- قنا- اجتمعت سعادة السيدة 

بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير 

التربية والتعليم والتعليم العالي 

رئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية 

والثقافة والعلوم أمس مع سعادة السيد 

كسينغ كو نائب مدير عام منظمة 

اليونسكو الذي يزور البالد حاليا لحضور 

مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني 

بأقل الدول نموا.

جرى خالل االجتماع استعراض أوجه 

التعاون في مجاالت العمل المشترك 

والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

رئيس وزراء جمهورية ساو تومي وبرينسيبي يجتمع مع وزير العمل
إيمري  باتريس  السيد  دولة  اجتمع 

ساو  جمهورية  وزراء  رئيس  تروفوادا 

الديمقراطية  وبرينسيبي  تومي 

بن  علي  الدكتور  سعادة  مع  أمس، 

خالل  العمل،  وزير  المري  صميخ 

للدوحة  دولته  بها  يقوم  التي  الزيارة 

حاليا.

استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

وآليات  العمل،  قطاع  في  البلدين 

إلى  باإلضافة  وتطويرها،  دعمها 

االهتمام  ذات  الموضوعات  من  عدد 

المشترك.

$ الدوحة

األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي:

دور قطر كبير في مساعدة الدول األقل نموا
تشونغونغ،  مارتن  السيد  سعادة  أكد  -قنا-  الدوحة 

الدور  على  الدولي،  البرلماني  لالتحاد  العام  األمين 

األقل  الدول  مساعدة  في  قطر  دولة  تلعبه  الذي  الكبير 

المتحدة  األمم  مؤتمر  استضافتها  على  مثنيا  نموا، 

الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي ينطلق اليوم 

والبرامج  الخطط  وضع  على  يساعد  والذي  بالدوحة، 

بين  والتقريب  نموا،  األقل  البلدان  في  التنمية  لدفع 

وجهات النظر. 

األنباء  لوكالة  خاص  تصريح  في  تشونغونغ،  ولفت 

القطرية » قنا« ، إلى الدور الذي يلعبه البرلمانيون سواء 

من  الواقع  أرض  على  التوصيات  تنزيل  مستوى  على 

خالل سن القوانين والتشريعات، أو من خالل البحث 

المتفق  المشاريع  لتنفيذ  التمويل  مصادر  وتأمين 

عليها.

من  إنه  الدولي:  البرلماني  لالتحاد  العام  األمين  وقال 

في  البحث  اليوم  البرلمانيين  اجتماع  في  الضروري 

أي  الشاملة،  التنمية  في  البرلمانات  مشاركة  مسألة 

تلك التنمية التي ترضي، ال فقط الدول المتقدمة، بل 

أيضا البلدان األقل نموا، وهي توجه مهم للغاية، كذلك 

نود أن نبحث في كيفية مساهمة الكيانات المختلفة 

داخل المجتمع ولذلك سنعقد العديد من المناقشات 

حول مسألة تمكين المرأة، وتمكين الشباب.

الدوحة  في  المجتمعين  البرلمانيين  أن  وأضاف 

إلى  تهدف  التي  النقاشات  في  بقوة  سيساهمون 

الخروج بتوصيات تقدم اإلضافة، وتساعد الدول األكثر 

فقرا على خروج من الوضعيات الموجودة فيها.

استكشاف حلول مبتكرة لدعم البلدان األقل نموا.. د. المريخي:

قطر تتطلع لشراكات جديدة

عن  قطر  دولة  أعربت   - قنا   - الدوحة   

المجتمع  منتدى  يكون  أن  إلى  تطلعها 

المتحدة  األمم  مؤتمر  خالل  المدني 

نموا  البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

جديدة،  شراكات  إلقامة  مهمة  فرصة 

وقابلة  مبتكرة  حلول  واستكشاف 

األولوية  ذات  المجاالت  لدعم  للتنفيذ 

وإتاحة  الدوحة،  عمل  برنامج  في 

المدني  المجتمع  لمنظمات  الفرصة 

لتطوير الخطط واالستراتيجيات، التي 

عمل  برنامج  تنفيذ  دعم  في  تساهم 

سعادة  كلمة  في  ذلك  جاء  الدوحة. 

المريخي  سعد  بن  سلطان  السيد 

أمس،  الخارجية،  للشؤون  الدولة  وزير 

لمنتدى  المستوى  الرفيع  االفتتاح  في 

نرى  سعادته:  وقال  المدني.  المجتمع 

بينها  ومن  المنعقدة،  المناسبات  هذه 

بدأت  الذي  المدني  المجتمع  منتدى 

األيام  خالل  وستتواصل  اليوم،  أعماله 

المقبلة، وما يتضمنه من حلقات نقاش 

متنوعة، بمثابة ملتقى مهم وفريد ليس 

لإلعالن  أيضا  بل  فحسب،  للمناقشة 

المبتكرة  والشراكات  المبادرات  عن 

ترمي  التي  األهداف  المحددة  والتدابير 

تنفيذ  في  نموا  البلدان  أقل  دعم  إلى 

عمل  برنامج  هو  طموح،  عمل  برنامج 

للعقد  نموا  البلدان  أقل  لصالح  الدوحة 

خطونا  لقد  وأضاف:   .2031  -  2022
اعتماد  مع  األمام،  إلى  مهمة  خطوة 

والذي  باإلجماع،  الدوحة  عمل  برنامج 

أظهر على نحو جلي األولوية الممنوحة 

للمسائل ذات الصلة بأقل البلدان نموا، 

وما تحتله من مكانة متقدمة في جدول 

ثقة  على  إننا  وتابع:  العالمي.   األعمال 

بأن الجزء الثاني لمؤتمر األمم المتحدة 

نموا،  البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

يوم  رسميا  أعماله  افتتاح  سيتم  الذي 

اإليجابي،  الزخم  هذا  سيستكمل  غد، 

الدولي  المجتمع  التزام  على  وسيؤكد 

وعلى الضرورة الملحة لتضافر الجهود، 

األطراف  تعددية  على  القائم  والتعاون 

البلدان،  هذه  جهود  لدعم  والشراكات 

ومساعيها لتنفيذ برنامج عمل الدوحة 

الذي يحدد تطلعاتها وأولوياتها.

ولفت إلى أن دولة قطر كانت لسنوات، 

الطليعة  في  التي  البلدان  من  تزال،  وال 

نموا  البلدان  أقل  وجهود  تطلعات  لدعم 

المستدامة  التنمية  نحو  مسيرتها  في 

دولة  استضافة  أن  ورأى  والشاملة، 

الخامس  المتحدة  األمم  لمؤتمر  قطر 

دليل  نموا،  البلدان  بأقل  المعني 

التي  والجدية  األهمية  مدى  على  واضح 

البلدان نموا،  أقل  توليها لدعم مساعي 

السياسية  اإلرادة  أيضا  تعكس  كما 

للتكاتف  منبرا  دائما  الدوحة  لتكون 

وزير  وقال  األطراف.   المتعدد  والعمل 

خضم  في  الخارجية:  للشؤون  الدولة 

أمام  الماثلة  والتحديات  الشواغل 

الماليين من األشخاص في أقل البلدان 

الدوحة  عمل  برنامج  يشكل  نموا، 

خاصة  األهمية،  بالغة  طريق  خريطة 

في إطار ما ينطوي عليه من جيل جديد 

على  المبنية  العالمية  الشراكات  من 

البلدان  أقل  التزامات  وتعزيز  تجديد 

وكافة  التنمية،  في  وشركائها  نموا، 

لتحقيق  اآلخرين،  المصلحة  أصحاب 

القدرة  وبناء  الجائحة،  من  التعافي 

أهداف  تنفيذ  وتسريع  الصمود،  على 

التنمية المستدامة.

 ورحب سعادته بتشجيع برنامج عمل 

والجهات  المدني  للمجتمع  الدوحة 

في  المساهمة  على  األخرى  المعنية 

مجاالت  في  العمل  برنامج  تنفيذ 

االختصاص ذات الصلة، وبما يتماشى 

نموا،  البلدان  ألقل  الوطنية  واألولويات 

الحكومية  المؤسسات  مع  وبالتعاون 

ضمان  أن  وأكد  المختصة،  الوطنية 

الشاملة  التشاركية  العملية  هذه 

أقل  في  المصلحة  أصحاب  لجميع 

البلدان نموا ستكون عامال تحفيزيا مهما 

للتنفيذ الناجح لبرنامج عمل الدوحة.

وتمنى سعادته أن تتكلل أعمال منتدى 

المجتمع المدني بالنجاح وبمناقشات 

مثمرة، وتوجه بخالص الشكر والتقدير 

تنظيم  في  المشاركة  الجهات  لكافة 

أعمال هذا المنتدى المهم.

إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع 
المدني لتطوير الخطط واالستراتيجيات

إلغاثة متضرري زلزال تركيا وسوريا

وصول الدفعة األولى من المنازل المتنقلة 
ميناء  أمس  وصلت  قنا-  أنقرة- 

من  األولى  الدفعة  التركي،  إسكندرون 

دولة  أرسلتها  التي  المتنقلة،  المنازل 

قطر إلغاثة المتضررين من زلزال تركيا 

وسوريا. وتضم الدفعة األولى 396 منزال 

وكان  منزل.  آالف   10 أصل  من  متنقال 

في استقبال الشحنة كل من سعادة 

جاسم  بن  ناصر  بن  محمد  الشيخ 

تركيا،  لدى  قطر  دولة  سفير  ثاني  آل 

محافظة  والي  إيجي  بيرول  والسيد 

قائم  والسيد مراد صفاء  كيركالريلي، 

ياسين  طه  والسيد  اإلسكندرون،  مقام 

والكوارث  الطوارئ  إدارة  مدير  تشيكيج 

باإلضافة  الوالية،  في  )آفاد(  التركية 

من  المستوى  رفيعة  لشخصيات 

)آفاد(، ومن الجانب التركي.
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.. ويجتمع مع نظيريه 
في السودان وبوروندي

بن  محمد  الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل  عبدالرحمن 

علي،  الصادق  علي  السيد  سعادة  مع  أمس،  الخارجية، 

بمناسبة  السودان،  بجمهورية  المكلف  الخارجية  وزير 

مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان األقل نموا 

الذي يعقد غدا بالدوحة.

 جرى خالل االجتماع، استعراض عالقات التعاون الثنائي 

األوضاع  وتطورات  وتطويرها،  دعمها  وسبل  البلدين  بين 

اإلقليمية.

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سعادة  واجتمع 

شنغيرو،  ألبرت  السيد  سعادة  مع  أمس،  الخارجية، 

بوروندي،  بجمهورية  اإلنمائي  والتعاون  الخارجية  وزير 

بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر  بمناسبة 

البلدان نموا، الذي يعقد غدا بالدوحة.

 جرى خالل االجتماع، استعراض عالقات التعاون الثنائي 

بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

استعراض عالقات التعاون الثنائي بين قطر والمنظمة

وزير الخارجية يجتمع مع األمين العام لألمم 
الدوحة- قنا- اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن 

آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، 

لألمم  العام  األمين  غوتيريش،  أنطونيو  السيد  سعادة  مع 

المعني  الخامس  المتحدة  األمم  المتحدة، بمناسبة مؤتمر 

بالبلدان األقل نموا الذي يعقد اليوم بالدوحة.

الثنائي  التعاون  عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى   

وتطويرها،  دعمها  وسبل  المتحدة  واألمم  قطر  دولة  بين 

الفلسطينية  األراضي  في  األوضاع  تطورات  إلى  باإلضافة 

محادثات  مستجدات  وآخر  وأفغانستان،  وليبيا  المحتلة، 

االهتمام  ذات  الموضوعات  من  وعدد  اإليراني،  النووي  الملف 

المشترك.

المتحدة، خالل االجتماع، بالشكر  العام لألمم  األمين   وتقدم 

لدولة قطر على اتخاذها الترتيبات الالزمة الستضافة مؤتمر 

األمم المتحدة المعني بالبلدان األقل نموا.

رئيس وزراء مالي يجتمع مع وزير الخارجية

قطر ومالي 
تستعرضان عالقات التعاون

السيد  دولة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

وزراء  رئيس  كوكاال،  تشوجويل 

جمهورية مالي، أمس، مع سعادة الشيخ 

نائب  ثاني،  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

بمناسبة مؤتمر األمم المتحدة الخامس 

يعقد  الذي  نموا  األقل  بالبلدان  المعني 

اليوم بالدوحة.

 جرى خالل االجتماع، استعراض عالقات 

وسبل  البلدين  بين  الثنائي  التعاون 

دعمها وتطويرها، باإلضافة إلى جهود دولة 

قطر التنموية في مالي.

لدعم البلدان األقل نمًوا في التصدي للتحديات الجسيمة.. وزير الخارجية:

مؤتمر الدوحة فرصة تاريخية

عن  قطر  دولة  أعربت  قنا-  الدوحة- 

المتحدة  األمم  مؤتمر  يكون  أن  في  أملها 

نموًا،  البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

األحد،  اليوم  بالدوحة  يفتتح  الذي 

الوفاء  باتجاه  أخرى  محورية  خطوة 

في  بها  التعهد  تم  التي  بااللتزامات 

برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان 

التعاون  أواِصر  لتقوية  والتالقي  نموًا، 

وتعزيز الشراكات مع أقل البلدان نموًا، 

معتبرة المؤتمر فرصة تاريخية لتؤكد 

جديد  من  فيه  المشاركة  الجهات 

متعدد  والعمل  البناء  بالتعاون  التزامها 

في  نموًا  البلدان  أقل  ودعم  األطراف، 

التصدي للتحديات الجسيمة.

جاء ذلك في كلمة سعادة الشيخ محمد 

آل ثاني، نائب رئيس  بن عبدالرحمن 

مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمام قمة 

مجموعة أقل البلدان نموًا التي انعقدت 

أمس بالدوحة على هامش مؤتمر األمم 

نموًا،  البلدان  بأقل  المعني  المتحدة 

الزاروس  الرئيس  فخامة  بمشاركة 

ماالوي  جمهورية  رئيس  شاكويرا، 

نموًا،  البلدان  أقل  مجموعة  رئيس 

غوتيريش،  أنطونيو  السيد  وسعادة 

من  وعدد  المتحدة،  لألمم  العام  األمين 

المؤتمر  في  المشاركة  الدول  ممثلي 

والمنظمة الدولية.

قطر  دولة  مبادرة  أن  سعادته  وأوضح 

المتحدة  األمم  مؤتمر  الستضافة 

الخامس المعني بأقل البلدان نموًا في 

الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري، جاءت 

أكبر  إيالء  بضرورة  إيمانها  من  انطالقا 

قدٍر من االهتمام لالستجابة الحتياجات 

أقل البلدان نموًا.

وأضاف »أمامنا على مدار األيام الخمسة 

الُمقِبلة، فرصة تاريخية لكي نؤكد من 

جديد التزامنا بالتعاون البناء، والعمل 

البلدان نموًا  أقل  متعدد األطراف، ودعم 

الجسيمة،  للتحديات  التصدي  في 

وروح  اإليجابي  الزخم  وُمواَصلة 

برنامج  اعتماد  بها  ز 
َّ

تمي التي  التضامن 

عمل الدوحة والذي تّم باإلجماع«. 

وأكد سعادته أن ترجمة ُمجَمل الوعود 

التي  الطموحة  وااللتزامات  والتدابير 

الدوحة  عمل  برنامج  عليها  ينطوي 

ل 
ُّ

التحو وإحداث  عملية،  إجراءات  إلى 

البلدان  أقل  شعوب  حياة  في  المنشود 

سيحكم  الذي  الِمَحّك  ستكون  نموًا، 

دولية  كأسرة  الجماعي  نجاحنا  على 

في هذا المسعى.

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  وأعرب 

الخارجية عن تطلع دولة قطر ألن  وزير 

تكون األيام الخمسة القاِدمة، وما ُتمثلُه 

كل  مرة  إال  ُتتاح  ال  تاريخية  لحظة  من 

والتغيير،  لألمل  فرصة  سنوات،  عشر 

والتعبير عن الرغبة الصاِدقة في العمل 

الجماعي الهادف.

نا-  بأنَّ لدينا  شك  »ال  سعادته  وتابع 

نمتلك  جميعًا-  تعاوننا  خالل  ومن 

الُقدرة وتتوفر لنا الفرصة ليكون مؤتمر 

بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم 

لالستجابة  مهمًا  منعطفًا  نموًا  البلدان 

نموًا  البلدان  أقل  شعوب  لتطلعات 

وااللتزام  التضامن  منا  تستحُق  التي 

الكامل«، مؤكدًا أن دولة قطر ستواصل 

التعاون  روح  على  المستندة  سياستها 

بها  تمسكت  طالما  التي  والمبادرة 

وحرصت عليها.

دولة  حرص  على  سعادته  وشدد 

ألقل  الدعم  تقديم  مواصلة  على  قطر 

شركائها  مع  بالتعاون  نموًا،  البلدان 

إلى  الصدد  وأشار في هذا  العالم،  حول 

مساعدات  من  كبير  جزء  تخصيص 

دولة قطر اإلنمائية الدولية لهذه البلدان، 

الثابتة،  لسياستها  استنادًا  وذلك 

مبدأ  على  القائم  بالعمل  وإيمانًا 

الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

كلمته،  بداية  في  توجه  قد  الخارجية 

بالشكر لفخامة رئيس جمهورية ماالوي 

ة،  القمَّ هذه  لعقد  الكريمة  دعوته  على 

الدؤوبة  لمساعيه  تقديره  عن  وعبر 

والجديرة بالثناء في قيادة المجموعة.

لسعادة  التقدير  بخالص  توجه  كما 

األمين العام لألمم المتحدة لمشاركته 

ُتَعدُّ  والتي  القمة،  هذه  في  مة 
ِّ

القي

منظومة  توليه  ما  على  واِضحًا  ِمثااًل 

لدعم  بالغة  أهمية  من  المتحدة  األمم 

نموًا،  البلدان  أقل  وأولويات  احتياجات 

للمبادرات  قطر  دولة  تثمين  إلى  الفتًا 

المنظمة  التي تبذلها  الحثيثة  والجهود 

في هذا الخصوص. وأكد اعتزاز مدينة 

دول  رؤساء  باحتضانها  اليوم  الدوحة 

وحكومات أقل البلدان نموًا الذين َنفَخر 

الشقيقة  دولهم  مع  بالعالقات  وَنعتز 

والصديقة.

{ وزير الخارجية يلقي كلمته أمام قمة مجموعة أقل البلدان نموًا

قطر تؤمن بضرورة االهتمام باالستجابة الحتياجات أقل البلدان نموًا

الدولة حريصة على مواصلة تقديم الدعم لهم بالتعاون مع شركائها 



 ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى، 

مع  التفاقية  قطر  دولة  توقيع  إلى 

العام  من  أكتوبر  في  المتحدة  األمم 

ضمن  المؤتمر،  الستضافة  المنصرم 

قطر  تبذلها  التي  الجهود  سلسلة 

النامية  الدول  تنمية  قضايا  دعم  في 

والبلدان األقل نموا.

 وأشار سعادته في كلمته، إلى اعتماد 

البلدان نموا  الدوحة ألقل  برنامج عمل 

عنوان  تحت   ،2031  -  2022 للفترة 

بحقوق  المتصلة  والفرص  )التحديات 

من  األول  الجزء  خالل  وذلك  اإلنسان(، 

المؤتمر الذي عقدته قطر في مقر األمم 

المتحدة بنيويورك في مارس من العام 

الماضي.

ذلك  شأن  من  أنه  إلى  سعادته،  ونوه   

مواجهة  على  الدول  هذه  يساعد  أن 

جائحة  عن  الناجمة  التحديات 

األزمات  عن  فضال   ،»19 »كوفيد 

االقتصادية والتغير المناخي.

ونوه سعادة السيد حسن بن عبدالله 

في  الشورى،  مجلس  رئيس  الغانم 

كلمته، إلى حرص دولة قطر على دعم 

والمنظمات  الدول  مختلف  ومساندة 

أن »قطر  والتنموية، مضيفا  اإلنسانية 

والداعمة  المانحة  الدول  تعد من أكبر 

تجاوزت  حيث  نموا،  األقل  للبلدان 

قيمة المساعدات اإلنسانية والتنموية 

المنصرم  العام  في  الدولة  قدمتها  التي 

 700 الـ  للتنمية  قطر  صندوق  عبر 

أسهمت  حيث  أميركي،  دوالر  مليون 

المشاريع  تنفيذ  في  المساعدات  تلك 

األمم  منظمات  من  لعدد  والبرامج 

المتحدة لدعم البلدان األقل نموا«.

المنتدى،  أمام  سعادته  واستعرض   

دعم  في  وإسهاماتها  قطر  دولة  جهود 

وتقديم  والصديقة  الشقيقة  الدول 

التعليم  ومشاريع  الصحية  الرعاية 

واإلغاثة، ودعم جهود التنمية ومشاريع 

الكبيرة  جهودها  بجانب  المناخ،  تغير 

اآلثار  من  للتخفيف  الدول  دعم  في 

 ،»19 »كوفيد  وباء  على  المترتبة 

خالل  من  مساعداتها  تجاوزت  حيث 

صندوق قطر للتنمية الـ140 مليون دوالر 

أميركي.

وبين سعادة السيد حسن بن عبدالله 

الشورى،  مجلس  رئيس  الغانم، 

في  ومساهماتها  قطر  دولة  جهود  أن 

الفقيرة  المجتمعات  وتنمية  دعم 

نموا،  األقل  والبلدان  والمحتاجة 

قدراته،  وبناء  فيها  اإلنسان  وتمكين 

البرامج  بدعم  التزامها  من  يأتي 

أثر  وتحقيق  واإلغاثية  التنموية 

في  المساعدات  خالل  من  مستدام 

مختلف بقاع األرض.

البرلماني  بالمنتدى  يتعلق  وفيما 

أكد  نموا،  البلدان  بأقل  المعني 

لمسيرة  دعما  يأتي  أنه  سعادته 

العالم  حول  البرلمانيين  إسهامات 

األمم  تقودها  التي  الدولية  لجهود  في 

نموا  األقل  الدول  لمعاونة  المتحدة 

للخروج من هذا التصنيف.

البرلمانات  بدور  سعادته،  وأشاد 

الدولي  البرلماني  االتحاد  في  األعضاء 

االجتماعات  في  الفاعلة  وإسهاماتها 

للخطط  بالمراجعات  المعنية 

العشرية، باعتبارها مؤسسات للحكم 

الرشيد، وتمكنها من التأمين على إدراج 

العديد من آرائها في األوراق الموضوعية 

الحكومية  لالجتماعات  األساسية 

يعد  ما  وهو  نموا،  األقل  الدول  لصالح 

كشريك  البرلمانات  دور  على  تأكيدا 

ومسؤوليتها  نموا  األقل  الدول  دعم  في 

تلك  تجاه  الحكومات  التزام  مراقبة  في 

الدول.

مجلس  رئيس  سعادة  وتطلع 

رؤى  المنتدى  يقدم  أن  إلى  الشورى، 

نموا  األقل  الدول  تعين  وتصورات 

وتحسين  اقتصاداتها،  تنويع  على 

في  االستثمارات  وزيادة  إنتاجيتها، 

مواجهة  على  والقدرة  التحتية،  البنية 

خالل  من  المناخي،  التغير  مخاطر 

األداء  على  البرلمانية  الرقابة  تعزيز 

بالحكومة  االلتزام  ومدى  الحكومي، 

الدولية  الشراكات  وحشد  الراشدة، 

اإلنمائية  المساعدات  وتقديم 

األقل  البلدان  يساعد  بما  الالزمة، 

الفقر،  مشكلة  على  التغلب  في  نموا 

وتطوير  أبنائها،  قدرات  وتعزيز  وبناء 

واالقتصادية  االجتماعية  التنمية 

فيها. والبيئية 

إلى  سعادته  لفت  متصل،  سياق  وفي 

الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر  أن 

يأتي  الذي  نموا،  البلدان  بأقل  المعني 

حساسة،  وإقليمية  دولية  ظروف  في 

فاعلة  تدابير  لوضع  منصة  سيمثل 

تمكن  أن  شأنها  من  نموا،  األقل  للدول 

التحديات  تجاوز  من  الدول  تلك 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي 

تواجهها، واالستفادة من الطاقات الهائلة 

المتاحة  والطبيعية  البشرية  والموارد 

بوفرة فيها.

عمل  خطة  أن  إلى  سعادته،  ولفت 

مسار  رسم  في  ستسهم  الدوحة 

المتنوعة  للتحديات  يستجيب 

البلدان  قدرة  من  وتعزز  القادم،  للعقد 

للتحديات  التصدي  على  نموا  األقل 

المستقبلية.

علينا  »تقع  قائال  سعادته  وأضاف 

ومنظمات،  أفرادا  كبرلمانيين، 

مسؤولية كبيرة في تنفيذ خطة عمل 

التشريعات  سن  خالل  من  الدوحة، 

الرقابي  الدور  وأداء  الموازنات  واعتماد 

للتأكد من تنفيذ االلتزامات«.

سعادة  توجه  كلمته،  ختام  وفي 

الغانم  عبدالله  بن  حسن  السيد 

بالشكر  الشورى،  مجلس  رئيس 

والتقدير على تلبية الدعوة والمشاركة 

الترحيب  مجددا  المنتدى،  هذا  في 

بالبرلمانيين في دولة قطر، متمنيا لهم 

التوفيق والسداد في الخروج بتوصيات 

تعين الشركاء من أصحاب المصلحة 

المتحدة  األمم  مؤتمر  في  المشاركين 

نموا  البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

عمل  وخطط  توصيات  إصدار  على 

تضمن خروج كافة الدول األقل نموا من 

هذا التصنيف التنموي المؤقت.

الدوحة- قنا- أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله 
الغانم، رئيس مجلس الشورى، على أهمية الدور 

الذي تضطلع به دولة قطر في دعم البلدان األقل 
نموا، مؤكدا أن قطر تعد شريكا استراتيجيا فاعال 

في المجتمع الدولي، حيث حرصت على استضافة 
مؤتمرات األمم المتحدة المهمة التي تعنى بدعم 

الدول الفقيرة.
وأوضح سعادته، في كلمته في الجلسة االفتتاحية 

للمنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموا، 
المنعقد على هامش مؤتمر األمم المتحدة الخامس 

المعني بأقل البلدان نموا الذي ينطلق بالدوحة 
اليوم األحد، أن ذلك الدعم، يأتي انطالقا من تأكيد 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
أمير البالد المفدى »حفظه الله ورعاه«، في جميع 

المحافل االقتصادية، على ضرورة عدم ترك الدول 
الفقيرة لتواجه قضية الفقر الشديد بمفردها.
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{ الغانم يلقي كلمته

ضرورة عدم ترك 
الدول الفقيرة 

لتواجه قضية الفقر 
الشديد بمفردها

في المجتمع الدولي.. رئيس »الشورى«:

 استراتيجٌي فاعل
ٌ

قطر شريك

بالمنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموا

رئيس الشورى يجتمع مع عدد من المشاركين
الدوحة- قنا- 
عقد سعادة 

السيد حسن 
بن عبدالله 

الغانم رئيس 
مجلس الشورى، 

اجتماعات 
مع عدد من 
البرلمانيين 
المشاركين 

في المنتدى 
البرلماني 

المعني بأقل 
البلدان نموا، 

مجلس  ينظمه  والذي 

مع  بالتعاون  الشورى 

الدولي،  البرلماني  االتحاد 

قطر  استضافة  بمناسبة 

المتحدة  األمم  مؤتمر 

بأقل  المعني  الخامس 

يبدأ  الذي  نموا،  البلدان 

اليوم- األحد.

مع  سعادته،  اجتمع  فقد   

السيد  سعادة  من:  كل 

رئيس  باتشيكو  دوارتي 

الدولي،  البرلماني  االتحاد 

وسعادة السيد عمرو سيني 

الوطنية  الجمعية  رئيس 

بجمهورية النيجر، وسعادة 

كاشومبا  نيللي  السيدة 

الجمعية  رئيسة  موتي 

الوطنية بجمهورية زامبيا.

أشاد  االجتماعات،  وخالل 

دولة  بجهود  المشاركون 

البلدان  أقل  دعم  في  قطر 

هذا  في  وثمنوا  نموا، 

عمل  برنامج  السياق، 

نموا  البلدان  ألقل  الدوحة 

تحت   ،2031  -  2022 للعقد 

والفرص  »التحديات  عنوان 

المتصلة بحقوق اإلنسان«. 

دولة  بجهود  أشادوا  كما 

أهداف  دعم  في  قطر 

ودعم  المستدامة،  التنمية 

أماكن  في  التنمية  جهود 

متفرقة من العالم، وجهودها 

بؤر  في  السالم  عمليات  في 

الصراع.

بأهمية  المشاركون  ونوه 

للخروج بتوصيات  المنتدى 

دعم  بهدف  للمؤتمر  ترفع 

وتعزيز  نموا،  البلدان  أقل 

هذا  من  إلخراجها  الجهود 

عن  معربين  التصنيف، 

الشورى  لمجلس  شكرهم 

الحدث  هذا  تنظيم  على 

البرلماني المهم.

كما جرى خالل االجتماعات 

من  عدد  استعراض 

المتعلقة  الموضوعات 

دعم  في  البرلمانيين  بدور 

وجه  وعلى  التنمية،  جهود 

البلدان  أقل  الخصوص 

مناقشة  تمت  كما  نموا، 

التي  الموضوعات  من  عدد 

في  المشاركون  لها  تطرق 

المنتدى.

 حضر االجتماعات عدد من 

أعضاء  السعادة  أصحاب 

مجلس الشورى.

تعد من أكبر 
الدول المانحة 

والداعمة للبلدان 
األقل نموا
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في أقل البلدان نموا.. وزيرة التربية:

قـطـر ملتـزمــة بدعـم التعلـيــم
خلق عالم يسوده السالم واالزدهار والكرامة اإلنسانيةالدولة عامل فعال ومؤثر إلحداث التحوالت اإليجابية

بثينة  السيدة  سعادة  -قنا-أكدت  الدوحة 

التربية والتعليم  النعيمي وزير  بنت علي جبر 

أقل  بدعم  قطر  دولة  التزام  العالي  والتعليم 

التعليم  نظم  تعزيز  خالل  من  نموا  البلدان 

الفصول  في  سواء  والفعالة،  الشاملة  الوطنية 

التعليمية  المواقع  في  أو  بعد  عن  الدراسية 

التي  الدراسية  المناهج  وتحسين  المباشرة، 

للتعليم  الديناميكية  للطبيعة  تستجيب 

والتدريب وسوق العمل.

وشددت على أهمية تعزيز السياقات المحلية، 

بلد،  بكل  الخاصة  التحديات  ذلك  في  بما 

قدرات  وتنمية  المحلية،  الثقافية  والمحتويات 

الريفية،  المناطق  في  سيما  ال  المعلمين، 

التحتية  البنية  في  تحسينات  وإدخال 

التي  الكافية  المستلزمات  وتوفير  األساسية، 

تناسب متطلبات التعلم لجميع األطفال.

األنباء  وكالة  مع  حوار  في  سعادتها  وقالت 

التعليم تعتبر إحدى  /قنا/: إن قضية  القطرية 

للدولة،  اإلنمائية  للبرامج  األساسية  الركائز 

فالتعليم هو الضمان لبناء مجتمعات مستدامة 

حيث  التحديات،  وجه  في  الصمود  على  قادرة 

النمو  وتعزيز  األفراد،  إنتاجية  زيادة  في  يسهم 

المهارات  تطوير  يضمن  أنه  كما  االقتصادي، 

المستدامة  التنمية  لتحقيق  الالزمة  المهنية 

في  يسهم  مما  المختلفة،  الحياة  مجاالت  في 

تحسين الصحة واألحوال المعيشية للبشر.

هذا  في  ملتزمة  قطر  دولة  أن  على  شددت  كما 

زيادة معدالت  البلدان نموا في  أقل  اإلطار بدعم 

التسرب  معدالت  وخفض  بالمدارس  االلتحاق 

المدرسية  التغذية  برامج  وتوفير  التعليم،  من 

والمياه  الصحية،  الغذائية  النظم  تدعم  التي 

والتطعيمات،  الصحي،  الصرف  ومرافق 

المدرسية،  الصحية  الخدمات  ومختلف 

كفاءات  وخاصة  التعليم،  نوعية  وتحسين 

التعلم األساسية.

لضمان  أيضا  جاهدة  تسعى  قطر  أن  وأضافت 

البلدان  في  اإلنترنت  إلى  الوصول  إمكانية 

على  الحصول  إمكانية  وزيادة  نموا،  األقل 

اإللمام  مهارات  وتوفير  كبير،  بشكل  الكهرباء 

مدى  التعلم  ونظم  الرقمية،  بالتكنولوجيا 

والمواد  المعدات  توزيع  جانب  إلى  الحياة، 

مع  رقمي،  أو  مادي  شكل  في  سواء  التعليمية، 

التركيز على األسر األشد فقرا وضعفا.

يؤدي  التعليم  بأن  قطر  دولة  إيمان  عن  وعبرت 

مستدامة  مجتمعات  بناء  في  أساسيا  دورا 

إنتاجية  وقادرة على الصمود، ويسهم في زيادة 

االقتصادي،  النمو  إمكانات  وتعزيز  األفراد، 

الالزمة  المهنية  المهارات  تطوير  إلى  باإلضافة 

لتحقيق التنمية المستدامة في مجاالت الحياة 

والمياه،  النظيفة،  الطاقة  مثل:  المختلفة، 

والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما أنه يسهم 

المعيشية  واألحوال  الصحة  تحسين  في 

للبشر.

الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر  إن  وقالت: 

تستضيفه  والذي  نموا  البلدان  بأقل  المعني 

سيكون  الجاري  مارس   9 إلى   5 من  الدوحة 

حصول  أهمية  على  الضوء  لتسليط  فرصة 

على  والشامل  الجيد  التعليم  على  الجميع 

بين  الفجوة  على  والقضاء  المستويات،  جميع 

واستكمال  بالمدارس  االلتحاق  في  الجنسين 

التعليم، وتعزيز جودة التعليم للجميع في أقل 

البلدان نموا. 

وأشارت إلى أنه من خالل المؤتمر سيتم السعي 

لتحقيق زيادة في عدد األماكن والمنح الدراسية 

للطلبة  العالمي  الصعيد  على  المتاحة 

وال  نموا،  البلدان  أقل  من  الوافدين  والمتدربين 

سيما في مجاالت العلوم، وتكنولوجيا التعليم، 

وإدارة األعمال، وعلم االقتصاد، والتشجيع على 

االستفادة الكاملة من المنح الدراسية المتاحة، 

إلى  الوصول  إمكانية  في  كبيرة  زيادة  وتحقيق 

التي  المدرسية  والوجبات  والكهرباء  اإلنترنت، 

والخدمات  الصحية،  الغذائية  النظم  تدعم 

األساسية الضرورية لدعم العملية التعليمية، 

إمكانية  الستكشاف  الجدوى  دراسات  وإجراء 

إنشاء جامعة افتراضية أو منصات مكافئة ألقل 

البلدان نموا، مع توسيع نطاق التدريب المهني، 

سياسات  وتعزيز  الجيدة،  التدريب  وفرص 

االنتقال  لتيسير  األخرى  النشطة  العمل  سوق 

للجنسين  العمل  إلى  المدرسة  من  السلس 

على حد سواء، إلى جانب حث المجتمع الدولي 

على توحيد الجهود إلعادة األطفال إلى المدرسة 

في أعقاب /كوفيد - 19/، وضمان توفير التعليم 

اآلمن والجيد لجميع األطفال.

والتعليم  التربية  وزير  سعادة  وأوضحت 

والتعليم العالي أن دولة قطر قامت بالعديد من 

المبادرات والبرامج التي تدعم التعليم لألطفال 

مؤسسة  مبادرة  ومنها  النزاعات،  مناطق  في 

برنامجها  بإتاحة  الجميع،  فوق  التعليم 

التعليمي في حاالت الطوارئ، والذي قام بدعم ما 

1.5 مليون طفل في أوكرانيا، أجبروا  يزيد على 

على أن يصبحوا الجئين، وتم تطوير البرنامج 

باللغتين  المؤسسة  أنتجته  الذي  التعليمي 

الموارد  بنك  من  كجزء  والروسية،  األوكرانية 

حاز  والذي  المجانية،  اإللكترونية  التعليمية 

قبل  من  والنزاعات  األزمات  »فئة  جائزة  على 

تحالف التعليم المتنقل«. 

تعتبر  التعليم،  حماية  مجال  »في  وقالت: 

التحوالت  إلحداث  ومؤثرا  فعاال  عامال  قطر  دولة 

السالم  يسوده  عالم  وخلق  اإليجابية، 

يحظى  حيث  اإلنسانية،  والكرامة  واالزدهار 

بالنسبة  الطوارئ  حاالت  في  التعليم  تمويل 

اإلنمائية،  المساعدات  في  باألولوية  لقطر 

للدول،  تقديمها  على  الدولة  تحرص  والتي 

الكوارث  أو  المسلحة  النزاعات  بسبب  سواء 

من  بلدا   78 من  أكثر  استفاد  وقد  الطبيعية، 

مؤسسة  خالل  من  سواء  قطر،  دولة  مبادرات 

صندوق  من  بدعم  أو  الجميع،  فوق  التعليم 

مشروع  قطر  دولة  قدمت  كما  للتنمية،  قطر 

من  التعليم  لحماية  دولي  يوم  اعتماد  قرار 

االعتداءات، حيث تم اعتماد القرار باإلجماع في 

مايو 2020، وأصبح 9 سبتمبر من كل عام يوما 

عالميا لحماية التعليم«. 

والتعليم  التربية  وزير  سعادة  وشددت 

من  بدعم  قطر،  دولة  أن  على  العالي  والتعليم 

بناء  في  جدا  مهم  دور  لها  الدولي،  المجتمع 

في  التحديات  مواجهة  على  وقادرة  أقوى،  نظم 

البلدان نموا لتحقيق التنمية المستدامة،  أقل 

قادرة  نظم  تصميم  على  الدول  تلك  ومساعدة 

وتصميم  المخاطر،  ومواجهة  الصمود،  على 

واالتصاالت  النقل  مجاالت  في  تحتية  بنى 

الصحة  ونظام  المعلومات،  وتكنولوجيا 

إن  اإلطار:  هذا  في  وقالت  الغذائية.  والمنظومة 

بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر 

الجهات  جميع  إشراك  إلى  يهدف  نموا  البلدان 

المحلية واإلقليمية والدولية لوضع الحلول التي 

تلبي احتياجات األفراد، وتكفل حقوقهم، خاصة 

أن  سيما  ال  الفرص،  بتكافؤ  تؤمن  قطر  دولة  أن 

باللحاق  لها  تسمح  بشرية  موارد  الدول  لتلك 

وتحقيق  دولها،  في  االزدهار  وتحقيق  بالركب، 

النمو االقتصادي والتنمية المستدامة.

قطر  دولة  دور  يعزز  المؤتمر  أن  إلى  وأشارت 

دعم  في  الدولي  المجتمع  في  فاعل  كعضو 

األساسية  الوسيلة  بأنه  واإليمان  التعليم، 

التنمية  وتحقيق  المجتمعات،  وازدهار  لبناء 

المستدامة. وتابعت بالقول: »نسعى لمواصلة 

أقل  لدعم  الدولي  المجتمع  حث  في  الجهود 

إلى  الوصول  من  التمكن  في  نموا  البلدان 

الرقمية،  والتكنولوجيات  التعليمية  األدوات 

نتائج  لتحسين  بفعالية  واستخدامها 

على  التركيز  مع  المتعلمين،  لجميع  التعليم 

خاصة  وضعفا،  فقرا  األشد  المعيشية  األسر 

للفتيات، ودعم الجهود الوطنية الواسعة النطاق 

الستخدام جميع أشكال تكنولوجيا التعلم عن 

بعد، خصوصا التكنولوجيا منخفضة التكلفة، 

لدعم التعلم عن بعد، والتعليم عبر اإلنترنت«.

التعليم  لدعم  المتحدة  األمم  منظمة  دور  وعن 

في العالم، قالت سعادة وزيرة التربية والتعليم 

أنطونيو  السيد  سعادة  إن  العالي:  والتعليم 

نبه  المتحدة  لألمم  العام  األمين  غوتيريش 

إلى التحديات التي واجهها التعليم على خلفية 

التحرك بجدية فيما  إلى  جائحة كورونا، ودعا 

شدد  حيث  ونوعيته،  التعليم  بتوفير  يتعلق 

في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للتعليم على 

عامل  وأنه  العامة،  المنافع  أبرز  من  التعليم  أن 

التنمية  خطة  أهداف  كافة  لتحقيق  أساسي 

وبالتالي  نموا،  األقل  الدول  في  المستدامة 

لألمم  العامة  الجمعية  تشارك  قطر  دولة  فإن 

التعليم  ضمان  دون  بأنه  رؤيتها،  في  المتحدة 

وتعزيز  للجميع،  والمنصف  والشامل  الجيد 

التعليم مدى الحياة للجميع، لن تنجح  فرص 

الجنسين،  بين  المساواة  تحقيق  في  الدول 

تخلف  إلى  ستؤدي  التي  الفقر،  دائرة  وكسر 

ماليين األطفال والشباب عن الركب.

المتحدة  العام لألمم  وأضافت أن سعادة األمين 

التعليم  في  الحق  حماية  ضرورة  على  يؤكد 

الفتيات في كل مكان،  الجيد للجميع، خاصة 

تصبح  وأن  المستدامة،  التنمية  لتحقيق 

مكان  ال  حيث  وصحية،  آمنة  أماكن  المدارس 

فيها للعنف أو الترهيب، مشيرة إلى أن ذلك لن 

يحدث إال من خالل التضامن العالمي، وحماية 

لكل  الموارد  في  والزيادات  التعليم،  ميزانيات 

ما  وهو  أفضل،  تعليمية  نتائج  لتحقيق  طالب 

يطمح إليه مؤتمر األمم المتحدة.

{  وزير التربية والتعليم 



بن  محمد  الشيخ  سعادة  ونوه 

الزخم  بأن  ثاني  آل  الرحمن  عبد 

اإليجابي الذي شهده افتتاح بيت األمم 

حضور  من  به  يتميز  وما  المتحدة 

نتيجة  هو  إنما  المستوى،  رفيع 

بدأ  مسار  وثمرة  ودؤوب،  جاد  عمل 

الشراكة  إطار  في  عديدة  أعوام  منذ 

واألمم  قطر  دولة  بين  االستراتيجية 

العديد  افتتاح  تضمن  الذي  المتحدة، 

وأن  الدوحة،  في  وهيئاتها  مكاتبها  من 

من  المزيد  استضافة  على  جار  العمل 

مكاتب كيانات األمم المتحدة األخرى.

وعبر سعادته عن اعتزاز دولة قطر بما 

مع  الشراكة  سياق  في  تحقيقه  تم 

رفعت  حيث  المتحدة،  األمم  منظومة 

لوكاالت  تبرعاتها  مستوى  من  قطر 

العديد  على  ووقعت  المتحدة،  األمم 

من االتفاقيات مع مختلف وكاالت األمم 

تحقيق  في  أثمرت  والتي  المتحدة، 

إنجازات عديدة ونتائج ملموسة.

مجلس  رئيس  نائب  سعادة  ولفت 

حرص  إلى  الخارجية،  ووزير  الوزراء 

منبرا  دائما  تكون  أن  على  قطر  دولة 

الذي  األمر  األطراف،  متعدد  للعمل 

نخبة  باحتضانها  اليوم  يتجلى 

المستوى  رفيعة  الشخصيات  من 

لبيت  الرسمي  االفتتاح  في  للمشاركة 

تقديره  عن  معربا  المتحدة،  األمم 

أنطونيو  السيد  سعادة  لمشاركة 

غوتيريش، األمين العام لألمم المتحدة 

ذاته  الوقت  في  مثنيا  االفتتاح،  هذا  في 

المتحدة،  األمم  في  القيادي  دوره  على 

تحقيق  مواصلة  في  الحثيثة  وجهوده 

اآلمال المعقودة على هذه المنظمة التي 

أحرزت تقدما ملحوظا في صون السلم 

واألمن وتعزيز التنمية المستدامة.

تقدر  قطر  دولة  أن  سعادته  وأكد 

المتحدة  لألمم  العام  األمين  إسهامات 

المرحلة  هذه  في  خاصة  وخبرته، 

السنوات  أظهرته  وما  االستثنائية 

قادر  بلد  من  هناك  ليس  بأنه  األخيرة 

المتعددة  للتحديات  التصدي  على 

ذاته  الوقت  األوجه بمفرده، مشيدا في 

كوروشي  تشابا  السيد  سعادة  بدور 

الحالية  للدورة  كرئيس  الفاعل، 

للجمعية العامة لألمم المتحدة.

عبد  بن  محمد  الشيخ  سعادة  وتابع 

»نتشرف  بالقول  ثاني  آل  الرحمن 

المتحدة،  األمم  بيت  بافتتاح  اليوم 

له،  مقرا  الدوحة  من  سيتخذ  الذي 

التعاون  لمواصلة  منبرا  سيكون  والذي 

أن  ونأمل  الخبرات،  وتبادل  والحوار 

الدوحة  في  المتحدة  األمم  بيت  يعزز 

أواصر التعاون بين دولة قطر والمنظمة 

على  وجوده  نتاج  يكون  وأن  الدولية، 

عليه،  المعقودة  التوقعات  مستوى 

تشهد  التي  منطقتنا  في  خاصة 

تحديات مختلفة«.

وأضاف أن دولة قطر أعلنت خالل منتدى 

الدوحة الثامن عشر في عام 2018، عن 

أميركي  دوالر  مليون   500 بمبلغ  دعمها 

لتمويل هيئات ووكاالت األمم المتحدة 

المختلفة واليوم، من خالل افتتاح بيت 

األمم المتحدة، تجدد دولة قطر التزامها 

األمم  كيانات  أنشطة  دعم  بمواصلة 

المتحدة والتعاون الحثيث معها.

مجلس  رئيس  نائب  سعادة  وبين 

بيت  افتتاح  أن  الخارجية  وزير  الوزراء 

األمم المتحدة يتزامن مع انعقاد مؤتمر 

بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم 

خمسة  سيستمر  الذي  نموا،  البلدان 

بفرصة  اعتزازه  عن  معربا  أيام، 

التاريخي  الحدث  هذا  مثل  احتضان 

سنوات،  عشر  كل  مرة  ينعقد  الذي 

في  المؤتمر  هذا  يساهم  بأن  أمله  وعن 

حياة  في  المنشود  التغيير  إحداث 

البلدان نموا،  أقل  الماليين من شعوب 

أعباء  من  التخفيف  في  يساهم  وأن 

هذه  تواجهها  التي  والتحديات  األزمات 

البلدان.

عبد  بن  محمد  الشيخ  سعادة  وعبر 

هذا  بأن  ثقته  عن  ثاني  آل  الرحمن 

االفتتاح يشكل خطوة إيجابية أخرى، 

الشراكة  عمق  على  آخر  ناجحا  ومثاال 

بين  الحيوي  والتعاون  االستراتيجية 

المتحدة،  األمم  ومنظومة  قطر  دولة 

معربا عن تطلعه ألن يمثل هذا االفتتاح 

ودافعا  الشراكة  لهذه  انطالقة متجددة 

الوكاالت  عمل  مخرجات  لتعزيز 

بما  المختلفة  األممية  والمؤسسات 

يحقق طموحاتنا المشتركة.

أنطونيو  السيد  سعادة  أكد  جهته  من 

غوتيريش األمين العام لألمم المتحدة 

مجرد  ليس  المتحدة«  األمم  »بيت  أن 

يجتمع  كيان  لكنه  عادي،  مكان 

واإلنساني  التنموي  العمل  فيه 

والدبلوماسي تحت سقف واحد، ورمز 

االستراتيجية  المتحدة  األمم  لشراكة 

مع قطر، مشيرا إلى أن عالم اليوم تكثر 

كالصراعات  الهائلة  التحديات  فيه 

الجماعي  والنزوح  المناخي  والتغير 

المساواة  عدم  وزيادة  والجوع  والفقر 

التعاون  تستدعي  التي  القضايا  وهي 

من  وتتطلب  العالمي  النطاق  على 

إيجاد  أجل  من  التضامن  الدول  جميع 

الحلول لها.

التعاون  بروح  غوتيريش  وأشاد 

بين  الشراكة  تميز  التي  والتضامن 

البداية  منذ  المتحدة  واألمم  قطر 

الدول  مساعدة  في  قطر  وبسخاء 

والثابت  السريع  ودعمها  فقرا  األكثر 

المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق 

األمم  لعمل  القيمة  ومساهماتها 

المتحدة في مكافحة اإلرهاب والتطرف 

للقضايا  حلول  عن  والبحث  العنيف 

الحالية والمستقبلية.

الشراكة  أن  سعادته  وأكد 

المتحدة  األمم  بين  االستراتيجية 

ودولة قطر تنمو كل عام وأن استضافة 

المعني  الخامس  للمؤتمر  قطر 

قطر  التزام  يعكس  نموا  األقل  بالدول 

للعالم  خريطة  وضع  في  بالمساهمة 

األشخاص  لماليين  حلول  وتقديم 

وكذلك  واالستدامة  الفقر  لتحديات 

مساندة الدول األقل نموا.

بالشكر  غوتيريش  أنطونيو  وتوجه 

لحكومة دولة قطر وشعبها على االلتزام 

ومساندة  والشراكة  التعاون  ببناء 

جهود األمم المتحدة، معربا عن أمله أن 

من  ثماره  المتحدة«  األمم  »بيت  يؤتي 

أجل السعادة والرفاه واألخوة بين قطر 

واألمم المتحدة والمجتمع الدولي.

السيد  سعادة  اعتبر  جانبه  من 

الجمعية  رئيس  كوروشي،  تشابا 

األمم  »بيت  أن  المتحدة،  لألمم  العامة 

العمارة  في  جديدة  جوهرة  المتحدة« 

تضاف لمجموعة المباني الجميلة في 

المشتركة  للجهود  رمز  وهو  قطر  دولة 

وأكثر  مستدام  عالم  أجل  من  للعمل 

قطر  دولة  اللتزام  شهادة  وهو  سالما، 

لمبادئ  وتجاه  الدولي  التعاون  تجاه 

التي يعتز بها المجتمع دولي.

منصة  أصبحت  قطر  دولة  أن  وأضاف 

ودوليا  إقليميا  ومركزا  للحوار  مهمة 

األممية،  والوكاالت  الهيئات  من  للكثير 

والشك أن هذا البيت الجديد سيتطور 

في  األممية  للنشاطات  مركزا  ليصبح 

بين  الحوار  تعزيز  أجل  ومن  المنطقة 

المشترك  والعمل  المختلفة  البلدان 

في  والمساعدة  الشعوب  بين 

السلمي  التفاوض  أجل  من  المناصرة 

وركيزة  المشترك  التفاهم  ومناصرة 

للتعددية في منطقة الخليج.

ودعمها  قطر  بدولة  سعادته  وأشاد 

البيت  هذا  إلنشاء  وشراكتها  السخي 

مشتركة  برؤية  العمل  ليستمر 

أن  أمله  عن  ومعربا  أفضل  لمستقبل 

لاللتزام  رمزا  المتحدة  األمم  بيت  يكون 

الرؤية  هذه  وجعل  الجماعي  والعمل 

حقيقة وواقعا.

مكاتب  المتحدة  األمم  بيت  ويضم 

لمنظمات مهمة، مثل: مكتب اليونسكو 

ومكتب  الدولية  العمل  منظمة  ومكتب 

وصندوق  العالمية  الصحة  منظمة 

»يونيسف«،  للطفولة  المتحدة  األمم 

لشؤون  المتحدة  األمم  ومفوضية 

للهجرة،  الدولية  والمنظمة  الالجئين، 

وبناء  للتدريب  اإلقليمي  والمركز 

الجريمة  مكافحة  مجال  في  القدرات 

السيبرانية.

التحليل  مركز  كذلك  يضم  كما 

الممثلة  لمكتب  التابع  والتواصل 

المعنية  العام  لألمين  الخاصة 

ومكتب  المسلح،  والنزاع  باألطفال 

الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم 

المتحدة  األمم  ومكتب  اإلنسانية، 

كما  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  لبرنامج 

يضم المركز الدولي المعني بتطبيق 

التطرف  على  السلوكية  الرؤى 

والمكتب  اإلرهاب،  ومكافحة  العنيف 

في  البرلمانية  بالمشاركة  المعني 

األمم  ومركز  اإلرهاب،  ومكافحة  منع 

الجريمة  لمكافحة  اإلقليمي  المتحدة 

السيبرانية.
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لدى افتتاحه »بيت األمم المتحدة«.. وزير الخارجية:

الدوحة ستبقى ملتقى للعمل متعدد األطراف
نأمل أن يعزز بيت األمم المتحدة أواصر التعاون بين قطر والمنظمةستظل منبرا لمواصلة التعاون والحوار وتبادل الخبرات

غوتيريش: ليس 
مجرد مكان 

عادي لكنه كيان 
يجتمع فيه 

العمل المشترك
كوروشي: 

رمز للجهود 
المشتركة من 

أجل عالم مستدام 
وأكثر سالما

الدوحة- قنا- أكد سعادة الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الخارجية، أن الدوحة ستبقى عنوانا 
وملتقى للعمل متعدد األطراف، ومنبرا موثوقا 
للحوار والتعاون بين األطراف المؤمنة بأهمية 
العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته مساء 
أمس بمناسبة افتتاح »بيت األمم المتحدة« 

بمنطقة لوسيل على هامش مؤتمر األمم 
المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، 

وبحضور عدد كبير من أصحاب السعادة الوزراء 
ومسؤولي األمم المتحدة.

عقد بمؤتمر األمم المتحدة 

منتدى الشباب يناقش محفزات تمكينهمالخامس المعني بأقل البلدان نموا
أمس  عقد  الذي  الشباب،  منتدى  ناقش  -قنا-  الدوحة 

بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر  إطار  في 

 46 الفئة في نحو  الجهود لتمكين هذه  البلدان نموا، حفز 

والديون  األوبئة  مكافحة  موارد  كفاية  عدم  من  عانت  دولة 

المتصاعدة، مما أدى إلى تراجع تقدمها التنموي.

وركز المتحدثون الشباب خالل مداخالتهم بالمنتدى على 

التنويه بأهميته لهذه الشريحة في استعراض ومشاركة 

التنمية  قضايا  ومناقشة  وتأثيرهم،  وأعمالهم  حلولهم 

التعليمية  القدرات  بناء  ذلك  في  بما  عليهم،  تؤثر  التي 

والسالم  المناخ،  وتغير  والعمالة،  والصحة  والمهاراتية، 

واألمن، وحقوق اإلنسان والهجرة.

وماالوي  ونيبال  ميانمار  بينها  بلدان  من  متدخلون  وتطرق 

مؤكدين  أفضل،  لمستقبل  لرؤاهم  ولوسوتو،  وتيمور 

وما  الدوحة،  عمل  برنامج  في  بالمساهمة  التزامهم  أهمية 

يتضمنه من التزامات مواضيعية شاملة.

ودعوا الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص للعب 

دور جدي في إحداث التحول المطلوب ضمن البلدان األقل 

مغزى  ذات  لها  المقدمة  المساهمات  تكون  حتى  نموا، 

أن  مؤكدين  بها،  المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق 

إحداث هذا التحول يجب أن يتسم باالستدامة، وأن يكون 

المشاكل  إلدارة  منه  جزءا  الشباب،  فيهم  بمن  الجميع 

التي تواجهها اليوم. 

من  بعض  على  الضوء  المنتدى  سلط  ذلك  إلى  وإضافة 

تجارب ومشاريع رواد األعمال الشباب من عدد من البلدان 

هذه  تأسيس  في  جهودهم  مستعرضين  نموا،  األقل 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرة للدخل، والعقبات 

ذات الصلة بالتمويل التي تحد من نجاحها.

المتحدة  األمم  مؤتمر  ضمن  الشباب  منتدى  ويعتبر 

البلدان نموا، واحدا من الفعاليات  الخامس المعني بأقل 

التي تسبق االنطالق الرسمي للمؤتمر اليوم »األحد«.

أيام  خالل  جلسات  عدة  ستناقش  المسار  هذا  إطار  وفي 

لدعم  والفرص  التحديات  قبيل:  من  قضايا  المؤتمر 

تعزيز  نموا،  البلدان  أقل  في  قسرا  النازحين  الشباب 

األعمال،  ريادة  ومهارات  للشباب  االقتصادي  الشمول 

االستثمار   - الشباب  على  يركز  الذي  المبتكر  التمويل 

أقل  في  التعليم  تحويل  القادمة،  األجيال  في  المستدام 

والمساواة  اإلدماج  على  التركيز  ضمان  نموا:  البلدان 

للشباب  مواتية  لبيئة  الطريق  تمهيد  الجنسين،  بين 

اعتماد  الشباب  منتدى  نتيجة  تكون  أن  على  لالزدهار.. 

إعالن الشباب المعنون »لجميع األجيال«. 

عدد  أن  المتخصصة  ووكاالتها  المتحدة  األمم  وتقدر 

 1.8 و24 عاما يبلغ   10 الذين تتراوح أعمارهم بين  الشباب 

مليار شاب حول العالم، يعيش ما يقرب من 90 في المائة 

منهم في البلدان النامية، حيث يشكلون نسبة كبيرة من 

السكان. 

تنفيذ  في  الشباب  إشراك  »عدم  إن  قالت:  لها،  إيجاز  وفي 

شركاء  بوصفهم  وتقييمه  ورصده  الدوحة  عمل  برنامج 

أيضا  سيؤثر  بل  فحسب،  عليهم  يؤثر  لن  أساسيين، 

على مجتمعاتهم وبلدانهم، وفي نهاية المطاف على رؤيتنا 

ولهذا  استدامة،  وأكثر  أفضل  لمستقبل  المشتركة 

السبب، تعمل األمم المتحدة على ضمان أن يكون الشباب 

في صميم الخطط الرامية إلى تحقيق برنامج عمل جديد، 

من خالل تلبية احتياجاتهم النامية، وتمكينهم من تعزيز 

ووضع  لمناقشة  مساحة  المؤتمر  سيخلق  لذلك  التقدم 

البلدان  أقل  في  الشباب  لتمكين  مستهدفة  سياسات 

نموا«. 

الشريحة  هذه  تزويد  يتم  عندما  أنه  المتحدة  األمم  ورأت 

القرار  صنع  في  للمشاركة  الالزمة  والفرص  بالمهارات 

دافعة  قوة  يكونوا  أن  يمكنهم  الكامنة،  إمكاناتهم  وتحقيق 

على  قادرون  هم  إذ  واألمن  والسالم  المستدامة  للتنمية 

التحديات  رغم  واسع  نطاق  على  إيجابي  تأثير  إحداث 

مشرق  مستقبل  خلق  عن  تعيقهم  التي  المسبوقة  غير 

ألنفسهم، ومنها اآلثار األقوى لتغير المناخ، والوباء العالمي 

المتخذة  التدابير  وعواقب   ،»19  - »كوفيد  لـ  المستمر 

لمواجهته، ما جعل هذه الفئة تعاني من تداعيات القضايا 

التي تسببت فيها األجيال السابقة.
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محميات سفاري لتنشيط السياحة البيئية
تطويـــر الدحـــول ألهميتهـــا التاريخيــة والجغرافيـة

مدير المحميات الطبيعية بـ»البيئة« مبارك الدوسري لـ »$«:

مشروع إنشاء محميات جديدة قيد الدراسة»خــور العديــــد« األكثـــــر اســـتقبااًل للـــزوار

}

مبارك خليفة 

الدوسري

}

حوار           أكرم الفرجابي

أكد السيد مبارك خليفة الدوسري مدير إدارة المحميات 
الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن مراحل 

تطوير المحميات الطبيعية تسير بنجاح في 
كافة المحميات الطبيعية، الفتا إلى أنه 

يجري العمل حاليا على مقترح بشأن 
محميات سفاري يسمح فيها 

بدخول الزوار لتنشيط السياحة 
البيئية، مشيرا إلى تجهيز ثالث 

محميات طبيعية لتكون 
محميات ريادية بالدولة. 

خاص  حوار  في  الدوسري  وقال 

المحميات  عدد  إن   »$« لـ 

الطبيعية في الدولة وصل إلى »12« 

فيها  االنشطة  تنقسم  محمية، 

بالمحافظة  معنية  أنشطة  إلى 

والفطرية،  الطبيعية  الحياة  على 

االكثار  مشاريع  إلى  باإلضافة 

األنشطة  جانب  إلى  التنوع،  وزيادة 

المعنية  والسياحية  التوعوية 

الطبيعية،  المحميات  بزوار 

والتساؤالت  التفاصيل  من  وغيرها 

في  عنها  اإلجابة  سنطالع  التي 

سياق الحوار التالي: 

ــن جــهــودكــم  ــة حــدثــنــا ع ــداي - ب
المحميات  تطوير  يخص  فيما 

وفتحها أمام الجمهور...؟ 

الطبيعية  المحميات  إدارة  تسعى 

للمحميات  الدائم  التطوير  إلى 

بحماية  يساهم  بما  الطبيعية 

وحماية  البيئي  التنوع  وازدهار 

الطبيعية  المحميات  مكونات 

النباتي  الغطاء  ناحية  من  سواء 

الستقبال  وتجهيزها  الحيواني،  أو 

االستمتاع  على  ومساعدتهم  الزوار 

أو  الضرر  إلحاق  دون  بالمحميات 

تخريب بيئتها ونشر ثقافة حماية 

الطبيعية.  المحميات 

الــبــيــئــيــة  الــمــشــاريــع  مـــاهـــي   -
بها  تقومون  التي  والسياحية 

في الوقت الحالي...؟ 

ثالث  تجهيز  إلى  اإلدارة  تسعى 

محميات  لتكون  طبيعية  محميات 

مع  تتناسب  بالدولة  ريادية 

للمحميات  العالمية  المعايير 

العمل  يجري  كما  الطبيعية، 

محميات  بشأن  مقترح  على  حاليا 

إليها  الزوار  بدخول  يسمح  سفاري 

من أجل تنشيط السياحة البيئية 

في المحميات. 

المستقبلية  الخطط  عن  ماذا   -
بشأن  تطبيقها  تعتزمون  التي 

البيئة  أهمية  إلبــراز  المحميات 
والحياة الفطرية في الدولة...؟ 

إعداد  على  حاليًا  اإلدارة  تعمل 

للمحميات  شاملة  توعوية  خطة 

شريحة  أكبر  تشمل  الطبيعية 

المجتمع،  أفراد  من  ممكنة 

الفعاليات  تنظيم  منها  والتي 

المجتمع  عناصر  جميع  لتشمل 

والثقافية. العلمية  والمستويات 

القطاع الخاص 

- هل للقطاع الخاص دور في 
المستقبلية...؟  خططكم 

أن  اعتبار  على  الوزارة  توجه  يقوم 

رئيسية  دعامة  هو  الخاص  القطاع 

لتحقيق  الدولة  إليها  تستند 

تنمية  من  المرجوة  األهداف 

وحماية  الطبيعية  المحميات 

الدولة باعتبار  البيئي داخل  التنوع 

المال  رأس  واجبات  أحد  ذلك 

وبحسب  البالد،  تنمية  في  الوطني 

إدارة  فإن   2030 الوطنية  قطر  رؤية 

االنسجام  يضمن  بشكل  البيئة 

االقتصادية  التنمية  بين  والتناسق 

حيث  البيئة،  وحماية  واالجتماعية 

إن هناك شراكات مثمرة مع القطاع 

فيما  ومستمرة  قائمة  الخاص 

باإلضافة  البيئية  باألبحاث  يتعلق 

البيئية  السياحة  الشراكة في  إلى 

وهما  الطبيعية  المحميات  داخل 

المرحلة  في  االساسية  األهداف  من 

القادمة.

إدراج  الـــمـــتـــوقـــع  مــــن  هــــل   -
ــدة قــريــبــا إلبـــراز  ــدي مــحــمــيــات ج
الفطرية  والحياة  البيئة  أهمية 

في الدولة...؟ 

محميات  إنشاء  توجد  نعم، 

مناطق  عدة  في  جديدة  طبيعية 

الدراسة  قيد  والمشاريع  بالدولة، 

سيتم اإلعالن عنها في حال إقرارها.

نوعية األنشطة 

الطبيعية  المحميات  عدد  ما   -

األنشطة  ونوعية  للوزارة  التابعة 

وأعداد  المحميات  هذه  داخل 

الزائرين لها سنويًا...؟ 

الرسمية  المحميات  عدد  يبلغ 

محمية   »12« الدولة  في  المسجلة 

غني  تنوع  على  تحتوي  طبيعية، 

تخصيص  وجاء  الفطرية،  للحياة 

الدولة  الهتمام  نتيجة  المحميات 

أهمية  الفطرية  الحياة  أولت  التي 

عليها  بالمحافظة  وذلك  بالغة، 

االنقراض،  من  وحمايتها  وإنمائها 

أميري  مرسوم  صدر  حيث 

بشأن   ،2004 سنة   )19( بقانون 

ومواطنها  الفطرية  الحياة  حماية 

فيها  االنشطة  وتنقسم  الطبيعية، 

بالمحافظة  معنية  أنشطة  إلى 

والفطرية  الطبيعية  الحياة  على 

وأخرى  الطبيعية  المحميات  داخل 

التنوع  وزيادة  اإلكثار  مشاريع  من 

أنشطة  هناك  توجد  كما  داخلها، 

بزوار  معنية  وسياحية  توعوية 

يمكن  وال  الطبيعية،  المحميات 

الطبيعية  المحميات  زوار  حصر 

العديد  يوجد  حيث  دقيق،  بشكل 

غير  الطبيعية  المحميات  من 

إلى  تحتاج  ال  التي  المسيجة 

بها مما  واالستمتاع  تصاريح لدخول 

أعداد  معرفة  في  صعوبة  يشكل 

مرتاديها.

ــيــات تــطــويــر  ـــن عــمــل - مـــــاذا ع
وأكــثــر  الطبيعية  الــمــحــمــيــات 
من  ـــزوار  ل استقباال  المحميات 
ــى  داخـــــل الــــدولــــة بـــاإلضـــافـــة إل

السياح...؟ 

في  مستمرة  عملية  التطوير 

ويتضمن  الطبيعية،  المحميات 

ذلك تطوير البنية التحتية وخدمات 

االستثمار،  عمليات  ودعم  الزوار، 

إضافة إلى تنمية السياحة البيئية 

الطبيعية،  الموارد  على  والحفاظ 

سعيًا  وذلك  البيولوجي،  والتنوع 

القائم بالدولة،  منا لمواكبة التطور 

باإلضافة إلى رغبة اإلدارة لتقديم ما 

هو األفضل للبيئة ولزوار المحميات، 

أكثر  العديد  خور  محمية  وتعتبر 

استقبااًل  الطبيعية  المحميات 

للزوار نظرًا لما تتميز به من طبيعة 

خاصة، )ال يمكن حصر الزوار، وذلك 

تحتاج  وال  مفتوحة  المحمية  ألن 

لتصريح الدخول(.

إقبال الزوار 

ــارة  زي على  اإلقــبــال  كــان  كيف   -
الــمــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة خــال 

استضافة الدولة للمونديال...؟ 

الطبيعية  المحميات  شهدت 

للمحميات  الزوار  من  كبيرة  أعدادًا 

العالم  كأس  فترة  خالل  الطبيعية 

إعالمية  وجهات  جمهور  من  وذلك 

سابقًا  ذكره  تم  كما  لكن  وغيرها، 

لكون  الزائرين  حصر  يصعب  فإنه 

بعض المحميات محميات مفتوحة 

ال تحتاج إلى تصاريح.

وزارة  اهتمام  وراء  السر  هو  ما   -
بالدحول  المناخي  البيئة والتغير 

وتطويرها...؟ 

ضمن  يأتي  الدحول  هذه  تطوير 

السياحة  لتعزيز  الوزارة  خطة 

التاريخية  األهمية  بسبب  البيئية 

حيث  الدحول،  لهذه  والجغرافية 

بعض  تكوين  تاريخ  يرجع 

السنين  ماليين  إلى  الدحول 

نحتتها  جيرية  منحوتات  وتضم 

المتسربة  أو  الساقطة  المياه 

ترسبات  بها  وتوجد  األمطار  بفعل 

جيرية، منوها بأن كثيرا من علماء 

بعدم  ينصحون  الجيولوجيا 

حيث  الترسبات،  هذه  تكسير 

قرون  بعد  إال  تعويضها  يصعب 

بدأت  قد  الوزارة  وكانت  طويلة، 

المسفر،  دحل  بتطوير  العمل 

أكبر  الذي يعد معلما طبيعيا ومن 

كل  من  عمقه  يبلغ  قطر،  دحول 

جانب من 40 مترا إلى 100 متر على 

حوالي  المدخل  حجم  ويبلغ  األقل، 

بالمسفر  ويسمى  مترا،   12   /4.5
لوجود  وذلك  المضيء،  ويعني 

منه  ويصدر  داخله،  في  النور 

الجبسية،  الرواسب  نتيجة  بريق 

الظواهر  تكوين  إلى  تؤدي  والتي 

»ورود  باسم  المعروفة  الجيولوجية 

الصحراء«، حيث يقع الدحل غرب 

ويمكن  قطر  وسط  وفي  الدوحة 

سلوى  طريق  عن  إليه  الوصول 

ذلك  وبعد  راشد،  روضة  وطريق 

زيارة  أن  كما  وعرا،  الطريق  يكون 

الحاضر  الوقت  في  المسفر  دحل 

أو  إذن  على  الحصول  تتطلب  ال 

تصريح.

تجهيز 
 »3«

محميات 
طبيعية 
لتكون 

ريادية
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مع المدير العام للمنظمة العالمية »الويبو«

رئيس هيئة المناطق الحرة 
يناقش حقوق الملكية الفكرية

بن  أحمد  السيد/  سعادة  اجتمع 

ورئيس  الدولة  وزير  السيد،  محمد 

الحرة،  المناطق  هيئة  إدارة  مجلس 

العام  المدير  تانغ،  دارين  السيد/  مع 

الفكرية  للملكية  العالمية  للمنظمة 

األمم  وكاالت  احدى  )وهي  »الويبو« 

راس  منطقة  في  وذلك  المتحدة(، 

بوفنطاس الحرة.

مناقشة  االجتماع  خالل  تم 

بحقوق  المتعلقة  الموضوعات 

المعايير  وأفضل  الفكرية  الملكية 

الشأن.  هذ  في  المتبعة  والتطبيقات 

كبار  من  عدد  االجتماع  حضر  كما 

بالهيئة  التنفيذيين  المسؤولين 

في  تعريفية  جولة  وتبعه  والمنظمة، 

مجمع األعمال واالبتكار بمنطقة راس 

بوفنطاس الحرة.

أطلقت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، 

إرشادًيا  برنامًجا  قطر،  مؤسسة  عضو 

حصري  بشكل  موّجًها  فريًدا،  جديًدا 

لمركز  التابعة  الناشئة  للشركات 

التي  الواحة،  في  األعمال  حاضنة 

المتخصص  التوجيه  من  ستستفيد 

التدريب  جانب  إلى  الخبراء،  يد  على 

الدعم اإلضافية  المهارات وخدمات  على 

لتعزيز نجاحها وتطوير أعمالها. سيتم 

مع  بالشراكة  الجديد  البرنامج  تقديم 

»بالغ آند بالي« )Plug and Play( الرائدة 

الشركات  تمكين  مجال  في  عالمًيا 

الناشئة وتسريع نموها. 

الدوحة          $

الخامس والثالثين لدول مجلس التعاون

»الداخلية« تحتفل بأسبوع المرور

الدوحة- قنا- تحتفل 
وزارة الداخلية، ممثلة 

في اإلدارة العامة للمرور، 
بأسبوع المرور الخامس 
والثالثين لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج 
العربية، والذي ينعقد 
خالل الفترة من 5 إلى 

11 مارس الجاري، تحت 

شعار )حياتك أمانة(.

الله  عبد  محمد  العميد  وقال 

المرور  عام  مدير  الشهواني 

في  قطر  دولة  إن  بالوكالة: 

التي  الخليجية  الدول  مقدمة 

المرور  بأسبوع  باالحتفال  التزمت 

االجتماع  اعتماد  منذ  الخليجي، 

والمعالي  السمو  ألصحاب  الثالث 

المجلس،  بدول  الداخلية  وزراء 

بإقامة   ،1983 العام  من  نوفمبر  في 

إدراكا  الخليجي  المرور  أسبوع 

المرورية،  السالمة  بأهمية  منها 

المرور  الوعي بقواعد  ورفع مستوى 

وقوانينه.

خالل  حققت  قطر  دولة  أن  وأكد 

إيجابية  نتائج  الماضية  األعوام 

الطرق،  على  السالمة  مجال  في 

التي  التنفيذية  لإلجراءات  نتيجة 

مما  المجال،  هذا  في  اتخاذها  تم 

مستوى  على  الريادة  تتبوأ  جعلها 

مجال  في  األوسط  الشرق  دول 

أمله  عن  معربا  المرورية،  السالمة 

بأن يحقق أسبوع المرور الخليجي 

المحافظة  في  أهدافه  العام  هذا 

مستخدمي  وسالمة  أمن  على 

الطريق.

وأشار إلى الجهود التي بذلتها اإلدارة 

تحقيق  مجال  في  للمرور  العامة 

واالرتقاء  الطرق،  على  السالمة 

لدى  المرورية  الثقافة  بمستوى 

ما  واقع  من  الطريق،  مستخدمي 

التنفيذية  الخطط  من  إليها  أسند 

للسالمة  الوطنية  لالستراتيجية 

المتعلق  دورها  وتعزيز  المرورية، 

ومراقبة  المرورية،  الحركة  بإدارة 

الطرق، وتنفيذ القانون.

أن  الشهواني  العميد  وأوضح 

الخليجي  المرور  بأسبوع  االحتفال 

تسعى  التي  المناسبات  من 

خاللها  من  للمرور  العامة  اإلدارة 

قضايا  على  الضوء  تسليط  إلى 

وتوعية  المرورية،  السالمة 

بأهمية  المجتمع  أفراد  كافة 

مع  األدوار  وتكامل  الجهود،  تضافر 

الدولة  في  المعنية  المؤسسات 

وما  المرورية،  الحوادث  من  للحد 

اجتماعية  مخاطر  من  تخلفه 

تنعكس  مادية  وخسائر  وصحية، 

تأثيراتها السالبة على الجميع.

بأسبوع  االحتفال  أن  إلى  يشار 

يشمل  العام  هذا  الخليجي  المرور 

واألنشطة  الفعاليات  من  عددا 

السياقة،  تعليم  مدارس  بمقار 

للمرور،  العامة  اإلدارة  وشركاء 

من  عدد  مع  التنسيق  تم  حيث 

من  سلسلة  إلقامة  المدارس، 

بهدف  والمحاضرات  اللقاءات 

الجدد،  السائقين  كفاءة  رفع 

القيادة  اشتراطات  يخص  فيما 

المرور،  بقانون  والتعريف  اآلمنة، 

األكثر  المرورية  والمخالفات 

وحثهم  تجنبها،  وأهمية  شيوعا 

بالسلوكيات  االلتزام  أهمية  على 

الصحيحة. المرورية 

فعاليات  االحتفال  ويشمل 

الفئات،  كافة  من  للجمهور  موجهة 

المقبل  األربعاء  يوم  ستنطلق 

عدد  فيها  ويشارك  واقف،  بسوق 

للمرور،  العامة  اإلدارة  شركاء  من 

األنشطة  من  عددا  تتضمن  مما 

إلى  الهادفة  التثقيفية  التوعوية 

أفراد  بين  المروري  الوعي  ترسيخ 

المجتمع.

إدارة  في  ممثلة  اإلدارة،  وأطلقت 

توعوية  حملة  المرورية،  التوعية 

التواصل  بمواقع  حساباتها  على 

طـيــلــة  ســتســـتمـر  االجتمـــاعي، 

للتأكيد  الخليجي،  المرور  أسبوع 

السالمة،  قواعد  أهمية  على 

والعواقب  اآلثار  على  الضوء  وإلقاء 

مخالفة  عن  الناجمة  الخطيرة 

حيث  المرور،  وقوانين  قواعد 

من  للمرور  العامة  اإلدارة  تسعى 

ألكبر  الوصول  إلى  الحملة  هذه 

سيما  ال  المجتمع،  من  شريحة 

الهدف  لتحقيق  الشباب،  فئة 

المنشـــود بزيـــادة الوعــي المــروري 

لدى قائدي المركبات ومستخدمي 

الطريق.

{ حياتك أمانة  { العميد محمد عبد الله الشهواني

العميد الشهواني: قطر حققت نتائج 
إيجابية في مجال السالمة على الطرق

بـ »واحة قطر للعلوم«

إطالق برنامج إلرشاد الشركات الناشئة

الدوحة          $
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الصيام قد يساعد في االبتعاد عن العادات الضارة مثل التدخين

رمضان فرصة التباع نظام صحي

فرصة  وهو  الفضيل  رمضان  شهر  اقترب 

العادات غير الصحية  ثمينة لالبتعاد عن 

بطبيعة  مقدمتها  في  والتي  والضارة 

الحال التدخين وتناول كميات كبيرة من 

الرياضة،  ممارسة  وعدم  الضارة  األطعمة 

كل هذه من الممكن إعادة النظر إليها خالل 

كثيرا  نالحظ  وأننا  خاصة  الصيام،  فترة 

الرياضة  ممارسة  على  يقبلون  الناس  من 

كما  العام،  شهور  سائر  دون  رمضان  في 

خالل  وزنهم  ينقص  الناس  من  كثيرا  ان 

فترة الصيام مع اتباع نظام غذائي صحي، 

وبالتالي فإن الشهر الكريم فرصة حقيقية 

لمن يريد اتباع عادات صحية.

غير  الغذائي  والنظام  التدخين  ويعد 

السليم وإهمال الرياضة في مقدمة األضرار 

كل  وتؤكد  اإلنسان،  صحة  تؤذي  التي 

أضرار  أن  الطبية  واإلرشادات  التقارير 

اعتالل  عند  تتوقف  ال  والسمنة  التدخين 

تمتد  ولكنها  فقط  والقلب  التنفسي  الجهاز 

إلى كل عضو في الجسم، حتى العينين 

العصبي  والجهاز  والفم  واألذن  واألنف 

في  عضوا  تدع  ال  والسيجارة  والهضمي، 

جسم اإلنسان إال وتؤذيه، وتتعقد المشكلة 

يجعل  مما  مدمنا،  المدخن  أصبح  إذا 

عملية اإلقالع عن التدخين مهمة صعبة.

ال  السلبية  التدخين  آثار  فإن  الواقع  وفي 

األفراد  تؤذي  وإنما  فقط،  المدخن  في  تؤثر 

يستنشقون  والذين  به  المحيطين 

فضال  أيضا،  مباشرة  غير  بطريقة  دخانه 

ينفق  الذي  للفرد  المادية  الخسائر  عن 

والخسائر  السجائر،  شراء  على  أمواله 

زيادة  إلى  تضطر  التي  للدولة  االقتصادية 

أمراض  لمجابهة  الصحة  قطاع  ميزانيات 

مما  التدخين  إلى  ويضاف  التدخين، 

الغذائية  العادات  اإلنسان  بصحة  يضر 

من  اإلكثار  على  تقوم  التي  السليمة،  غير 

والتقليل  بالدهون  المشبعة  المواد  تناول 

وتتفاقم  والفاكهة،  الخضراوات  تناول  من 

أي  يمارس  ال  اإلنسان  كان  إذا  المشكلة 

أسباب  الحالة  هذه  في  الرياضة،  من  نوع 

المرض تجتمع فيه وعليه.

كبيرا  جهدا  تبذل  التي  الدول  من  وقطر 

للحد من انتشار التدخين، وفي هذا اإلطار 

مؤسسة  في  التدخين  مكافحة  مركز  بدأ 

تنظيم  الماضي  األسبوع  الطبية  حمد 

الرامية  الجهود  لتعزيز  تدريبية  ورشة 

لمكافحة هذه العادة السيئة في المجتمع، 

حول  وإرشادات  نصائح  دائما  تصدر  كما 

طرق التغذية الصحية وممارسة األنشطة 

الرياضية.

آراء  باستطالع  »الوطن«  قامت  جانبها  من 

لمساعدة  وإرشاداتهم  المهتمين  بعض 

المدخنين في ترك التدخين، واتباع الطرق 

الرياضة،  وممارسة  التغذية  في  السليمة 

وخرجنا بحصيلة من اآلراء.

البعض يقبلون على ممارسة الرياضة بكثرة خالل الشهر الفضيل

أمراض السمنة تعادل في خطورتها أمراض التدخينكثير من الناس ينقص وزنهم خالل فترة الصيام

آمنة العبيدلي تحقيق

عبدالعزيز عمر:

الشهر الكريم اختبار لقوة اإلرادة
 قال السيد عبدالعزيز عمر: أي إنسان مدخن أو يتبع 

ممارسة  عن  ويتكاسل  صحية  غير  غذائية  عادات 

الرياضة حتى لو كانت رياضة 

يثبت  أن  عليه  المشي 

من  حوله  ولمن  لنفسه 

قوي  أنه  أسرته  أفراد 

ويستطيع  اإلرادة، 

بكل سهولة ويسر أن 

التدخين،  عن  يقلع 

قرارا  هذا  ويعتبر 

أخفق  إذا  مصيريا 

أن  الممكن  من  فيه 

يتعلق  قرار  أي  في  يخفق 

الحياة،  هذه  في  بمصلحته 

التي  هي  السيجارة  فإن  وبالتالي 

تتحكم فيه، وإذا وجد نفسه ضعيفا أمام السيجارة 

يسببها  التي  المستعصية  األمراض  يتذكر 

وعدم  التنفسي  الجهاز  أمراض  يتذكر  التدخين، 

قدرة المريض على التنفس، ويتذكر أمراض القلب 

والشرايين وعمليات القلب المفتوح التي يتم 

يتذكر  أن  عليه  الصدر،  شق  فيها 

نفسه  يؤذي  ال  يؤذي  أنه 

أيضا  يؤذي  وإنما  فقط، 

أعز الناس لديه من 

زوجته  أو  أبنائه 

أو  إخوانه  أو 

أصدقائه.

العنود جاسم:

منع األبناء من التدخين وتثقيفهم صحيا
شبابا  نرى  أننا  المؤسف  من  جاسم  العنود  قالت 

سن  يصلوا  لم  والنشء  المراهقين  من  وفئة 

يدمرون  وهؤالء  يدخنون  بعد  العشرين 

صحتهم في وقت مبكر، وهنا نوجه 

بأن  األمور  أولياء  إلى  دعوة 

يراقبوا أوالدهم ويقدموا 

النصيحــــــــة  لهــــم 

لـــــرعــــــــــــاية  وا

عن  للعــدول 

يق  طــــــــــر

التدخين، فأولياء األمور تقع عليهم مسؤولية كبيرة 

فالشاب أو النشء الذي يجنح إلى التدخين عالمة 

على إهمال األهل له.

األبناء  قائله:  واستطردت 

الشبــــــاب  عمـــــــر  في 

يمارسوا  أن  عليهـــــم 

للحفـــاظ  الرياضـــــة 

على أجســــــــــــــادهم 

قـــــــــتهم  شــــــــــــــا ر و

ومظهرهم، وممارسة 

تستقيم  ال  الرياضة 

التـــــــــــــدخين،  مــــــــــع 

رياضي  مجتمع  ونحن 

الرياضي  باليوم  ويحتفل 

كل عام وهذا اليوم محفز أساسي 

لإلقالع  أيضا  ومحفز  العام  طول  الرياضة  لممارسة 

عن التدخين.

إليازي الكواري:عبدالله السادة:

درهم وقاية خيــر 
من قنطــــــار عـــــالج

ضرورة التوازن 
في العادات الغذائية

في  السادة  عبدالله  السيد   قال 

األمراض  من  الوقاية  مقدمة 

الشفاء  يصعب  التي  المزمنة 

اتباع  وعدم  التدخين  ترك  منها 

وإهمال  سليم  غذائي  نظام 

»درهم  قالوا  واألولون  الرياضة، 

عالج«،  قنطار  من  خير  وقاية 

ميزة،  أية  بها  ليس  السيجارة 

تجلب  بل  فحسب،  هذا  وليت 

صحية  مشاكل  المدخن  على 

أو  يبرأ  أن  بمكان  الصعوبة  من 

يشفى منها، ومن هذه المشاكل 

تدمير  أحد  يجهلها  ال  التي 

الرئتين العضو األهم في الجهاز 

الجسم  يعطي  والذي  التنفسي 

األوكسجين،  من  يحتاج  ما 

والمعروف أن تلف الرئتين يؤدي 

يرد  ومن  التنفس،  صعوبة  إلى 

معرفة معاناة ضيق التنفس 

المؤسسات  إلى  فليذهب 

الطبية  والمراكز 

وهو  المريض  ليرى 

المرض،  يصارع 

من  يتنفس  وهو 

محاوال  إبرة،  ثقب 

بالحياة  التشبث 

ولكن هيهات، وطبعا 

يؤدي التدخين أيضا 

القلب  أمراض  إلى 

والشرايين.

األمراض  إن  القول   خالصة 

جمة  لنا ا

عن 

هي  التدخــــــــــين 

الموت،  إلى  السريع  الطريق 

علينا  أخرى  مشكلة  وهناك 

المدخن  أن  وهي  نجهلها  أال 

جسيمة  أضرار  في  يتسبب 

البيت  في  معه  يعيشون  لمن 

يجلسون  ولمن  أسرته  أفراد  من 

لذا من حق من  العمل،  معه في 

الذي  زميله  يمنع  أن  يدخن  ال 

كانوا  إذا  التدخين  من  يدخن 

في مكان واحد.  نقول للمدخنين 

تقول  التي  الحكمة  بأخذ  عليكم 

عالج،  قنطار  من  خير  وقاء  درهم 

تدمر  أن  قبل  السيجارة  اتركوا 

صحتكم وصحة من حولكم.

يجب  التدخين  عن  اإلقالع   ومع 

اإلقالع عن العادات الغذائية غير 

وتكرار  ليال  األكل  مثل  السليمة 

ما  وتناول  القلي  زيت  استخدام 

يسمى مشروبات الطاقة.

لت  قا

ة  لسيد ا

ي  ز ليا إ

في  أنا  الكواري: 

هؤالء  أمر  من  أتعجب  الحقيقة 

منهم  الواحد  ألن  المدخنين، 

وقبل  السجائر  علبة  يشتري 

على  عيناه  تقع  يفتحها  أن 

جميعا  نعرفها  التي  العبارة 

وتقول )التدخين سبب رئيسي 

في  يتسبب  أي  للسرطان( 

عالجه  عن  الطب  عجز  مرض 

في  ربي،  رحم  من  إال  اآلن  حتى 

تقديري أن من يقرأ هذه العبارة 

يخرج  ثم  السجائر  علبة  على 

منها سيجارة يدخنها فقد شرع 

في االنتحار.

خالل  من  دعوة  أوجه  لذلك 

لكل  الغراء  الوطن  جريدة 

العادة  هذه  عن  يقلع  أن  مدخن 

في  الله  اتق  له:  وأقول  السيئة 

أذاك  وكف  أوالدك،  وفي  نفسك 

عن كل من تجلس معهم، وعن 

بالحجج  مقتنعة  لست  نفسي 

التي يبديها المدخنون بأنه من 

الصعب اإلقالع عن التدخين.

احتفل  فترة  قبل  وأضافت: 

الرياضي  باليوم  كله  الشعب 

على  الحفاظ  إلى  يهدف  الذي 

لمن  الطبيعي  ومن  الصحة، 

يكتفي  أال  صحته  على  يحافظ 

فقط  الرياضة  بممارسة 

االبتعاد  أيضا  عليه  وإنما 

وفي  صحته  يؤذي  عما 

التدخين. المقدمة 

العادات  وعن 

الصحية  الغذائية 

التوازن  أن  أرى 

شيء،  أهم  هو 

ال  أنه  بمعنى 

إشباع  من  مانع 

األكل،  في  رغباتك 

في  االهتمام  مع  لكن 

بالحصول  الوقت  نفس 

الفواكه  من  المغذيات  على 

الطازجــــــــــة  والخضــــــــــــراوات 

هذا  ومع  الكاملة،  والحبوب 

ال  حتى  بدني  نشاط  ممارسة 

يتعود الجسم على الكسل ومن 

ثم الترهل والسمنة وأمراضها.

جمال أحمد:

احذروا السجائر اإللكترونية 
واألطعمة المهدرجة

قال السيد جمال أحمد: السجائر شر كبير 

مميتة،  تدخينها  عن  الناجمة  واألمراض 

ولألسف البعض يخدع نفسه ويقول سأتوقف 

التقليدية  السيجارة  ويترك  التدخين  عن 

ويتوجه إلى ما تسمى السيجارة اإللكترونية 

التي ال تقل خطورتها عن خطورة السيجارة 

التقليدية، فالكثير من الذين اعتادوا تدخين 

أصيبوا  قد  أوروبا  في  اإللكترونية  السجائر 

بنزيف في اللثة وتقرحات في الفم تطورت 

سبق  لقد  أيضا:  وقال  سرطانات.  إلى 

لي أن قرأت تقريرا صادرا عن منظمة 

فيه  يحذر  العالمية  الصحة 

مخاطر  من  المنظمة،  رئيس 

مؤكدا  السجائر،  هذه 

اإلدمان  تسبب  أنها 

 ، ة بشــــــــــد

للنيكوتين  اإللكترونية  االستنشاق  وأجهزة 

خطرة، وطالب بوضع تشريعات إلدانة خطط 

مصانع التبغ لجذب المدخنين بوضع نكهات 

مختلفة في السيجارة.

منها  والوقاية  األمراض  مكافحة  مراكز  أن  كما 

في أميركا أكدت أن تدخين السجائر مسؤول 

سنويا  وفاة  حالة   480.000 من  أكثر  عن 

عندهم، أي أكثر من عدد الوفيات الناجمة 

عن فيروس كورونا المستجد خالل العام 

من  لشبابنا  أقول  وهنا  الوباء،  من  األول 

هذه  عن  غنى  في  نحن  المدخنين: 

توقفوا  فضلكم  من  المشاكل، 

على  حفاظا  التدخين  عن 

عائالتكم  وصحة  صحتكم 

ومجتمعكم.
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شراكة لدعم
مجتمع المال واألعمال

قطر  رؤية  ركائز  مع  تماشيا 

وتحقيقا   2030 الوطنية 

توفير  نحو  الدولة  لتوجهات 

لمجتمع  الشاملة  الخدمات 

إبرام  تم  واألعمال  المال 

مكتب  بين  تعاون  اتفاقية 

للمحاماة  السليطي  عيسى 

الرميحي  جبارة  ومكتب 

لتقديم  والتدقيق  للمحاسبة 

قناة  عبر  متكاملة  خدمات 

أصحاب  خدمة  بهدف  واحدة 

والشركات  واألعمال  المال 

الوطنية واألجنبية.

في  االتفاقية  هذه  وتأتي 

البناء  التعاون  تعزيز  إطار 

المحاماة  مكاتب  بين 

الوطنية  المحاسبة  ومكاتب 

عن  االتفاقية  وقع  المتميزة، 

المحامي  المحاماة  مكتب 

السليطي  محمد  بن  عيسى 

وعن  والرئيس،  المؤسس 

والتدقيق  المحاسبة  مكتب 

عبدالله  بن  جبارة  السيد 

المؤسس  الرميحي 

والرئيس.

سيتم  االتفاقية  وبموجب 

ونافذة  واحدة  قناة  تأسيس 

شاملة  لخدمات  مشتركة 

بداية من اإلنشاء حتى اإلدارة 

للشركات المحلية واألجنبية 

والموافق  األمثل  بالشكل 

المستمرة  للتطورات 

القانونية  البنية  في 

يدعم  بما  والمحاسبية 

واألعمال  المال  قدرات مجتمع 

لتأمين  األجنبي  أو  الوطني 

االقتصادي  أدائه  واستمرار 

وجذب االستثمارات بمختلف 

الخارجية  سواء  أنواعها 

ذلك  ويشمل  المحلية،  أو 

االستثمارية  الفرص  توضيح 

الناحية  من  بلورتها  وكيفية 

المثلى  والحلول  القانونية 

بأنواعها  الشركات  إلنشاء 

ومباشرة  العقود  وإعداد 

وتقديم  الالزمة  اإلجراءات 

القانونية  االستشارات 

إلى  باإلضافة  المختلفة، 

أمام  الكيانات  تلك  تمثيل 

مجال  في  القضائية  الجهات 

والتسوية  القضائية  الدعاوى 

الودية والنزاعات التحكيمية، 

أنظار  جذب  عن  فضال 

للفرص  األجنبي  االستثمار 

بدولة  الواعدة  االستثمارية 

االستثمار  حوافز  وبيان  قطر 

االقتصادية  القوانين  حسب 

االستثمار  قانون  -مثل 

وقانون تنظيم تملك  وحوافزه 

للعقارات  القطريين  غير 

من  ذلك  ويأتي  بها-  واالنتفاع 

األعمال  بيئة  تأمين  خالل 

والمحاسبية  القانونية 

الجدوى  دراسة  إعداد  عبر 

الحسابية  الدفاتر  ومسك 

والخدمات  األنظمة  وتوفير 

المحاسبية المطلوبة، إضافة 

الموازنات السنوية  إلى إعداد 

أو تدقيقها مع تقديم اإلقرارات 

عن  فضال  الالزمة،  الضريبية 

التي  الالزمة  الدراسات  إعداد 

في  المستجدات  آخر  تشمل 

المجال القانوني والمحاسبي 

الشركات  مصالح  يخدم  بما 

الوطنية واألجنبية.

االتفاقية  تتضمن  كما 

المشترك  التعاون  مجاالت 

التدقيق  في  المكتبين  بين 

والحسابي  القانوني 

التقارير  وإعداد  للشركات 

الالزمة لكشف وإدارة المخاطر 

والمحاسبية  القانونية 

إلى  باإلضافة  بها،  الخاصة 

الشركات  من  العمالء  دعم 

إعداد  في  واألجنبية  الوطنية 

المناسبة  الحوكمة  نظم 

السياسات  تشمل  والتي 

والصالحيات  واإلجراءات 

العمليات،  على  والرقابة 

الورش  عمل  عن  فضال 

الالزمة  والندوات  التدريبية 

المال  مجتمع  تهم  التي 

كافة  على  الطالعهم  واألعمال 

المجاالت  في  المستجدات 

القانونية والمحاسبية.

أوضح  المناسبة  وبهذه 

السليطي،  عيسى  المحامي 

تأتي  االتفاقية  هذه  إن 

ورؤية  استراتيجية  ضمن 

مع  بها  يشارك  التي  المكتب 

واألجنبية  الوطنية  الجهات 

المختلفة لتعزيز إطار تكامل 

الشركات  لخدمة  األدوار 

وخاصة  واألجنبية  المحلية 

القانونية  اإلجراءات  أن 

المحاسبية  واألنظمة 

كبيرة  ضرورة  تشكل 

المال  مجتمع  عمل  لتعزيز 

بشكل  األفاق  وتفتح  واألعمال 

واالرتقاء  التطور  نحو  أكبر 

بأداء األعمال. 

السيد  قال  جانبه  ومن 

هذه  أن  الرميحي،  جبارة 

جهود  ضمن  تأتي  االتفاقية 

شراكات  عقد  في  المكتب 

مكاتب  مع  استراتيجية 

أعمال  المحاماة بهدف تطوير 

والوطنية  المحلية  الشركات 

الشركات  ضمنهم  ومن 

والصغيرة  المتوسطة 

من  أعمالهم  تعزيز  بهدف 

وخدمات  أنظمة  توفير  خالل 

محاسبية وعقود واستشارات 

أنشطتهم  يدعم  بما  قانونية 

وتطويرها.

األوقاف تكّرم
»130« موظفًا وموظفة

»إحسان« ينظم ندوة البحث العلمي

السيد  سعادة  توجيهات  إطار  في 

األوقاف  وزير  الغانم  شاهين  بن  غانم 

بالكادر  باالهتمام  اإلسالمية  والشؤون 

الركيزة  تحقيق  مع  تماشيًا  البشري، 

في   2030 الوطنية  قطر  لرؤية  األولى 

أقامت  البشرية،  التنمية  محور 

األوقاف  بوزارة  البشرية  الموارد  إدارة 

والشؤون اإلسالمية الحفل األول لتكريم 

الموظفين المتميزين لعام 2022م.

بقاعة  أقيم  الذي  التكريم  حفل  حضر 

آل  زيد  بن  عبدالله  الشيخ  مركز 

سعادة  اإلسالمي  الثقافي  محمود 

وزير  الغانم  شاهين  بن  غانم  السيد 

من  وعدد  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

وبلغ  األقسام،  ورؤساء  اإلدارات  مديري 

موظفًا   130 المكرمين  الموظفين  عدد 

المختلفة:  الوزارة  إدارات  من  وموظفة 

اإلدارة  واإلدارية،  المالية  الشؤون  إدارة 

العامة لألوقاف، إدارة الموارد البشرية، 

الشؤون  إدارة  اإلسالمية،  الشؤون  إدارة 

نظم  إدارة  المساجد،  إدارة  الهندسية، 

والدراسات  البحوث  إدارة  المعلومات، 

والجودة  التخطيط  إدارة  اإلسالمية، 

إدارة  الداخلي،  التدقيق  إدارة  واالبتكار، 

الشؤون الهندسية، إدارة شؤون الزكاة، 

إدارة شؤون الحج والعمرة، إدارة الدعوة 

واإلرشاد الديني، إدارة العالقات العامة 

القانونية،  الشؤون  إدارة  واالتصال، 

آل  زيد  بن  عبدالله  الشيخ  ومركز 

محمود الثقافي اإلسالمي.

المالكي  حسن  محمد  السيد  وصرح 

مدير إدارة الموارد البشرية بأن تكريم 

الرجال  من  المتميزين  الموظفين 

المختلفة؛  الوزارة  إدارات  في  والنساء 

يأتي تقديًرا لجهودهم المبذولة ودورهم 

العليا  القيادة  من  وحرصًا  البارز؛ 

الموظفين  وتحفيز  دعم  على  بالوزارة 

وتوفير  عملهم  في  والتميز  اإلبداع  على 

عملية  في  بفاعلية  المشاركة  فرص 

التطور وتحقيق األفضل.

بالموظف  االهتمام  إن  المالكي  وقال 

يكون من خالل تقدير الوزارة للموظفين 

وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد 

في  مهاراتهم  وتنمية  قدراتهم  وتعزيز 

حيث  إليهم،  الموكلة  األعمال  إطار 

دفع  في  المحفزات  هذه  تساهم 

جهودهم  جل  بذل  إلى  الموظفين 

والتكريم  التميز  على  والتنافس 

سنويًا.

على  يتم  التي  المعايير  وحول 

اختيارها الموظفين المتميزين أوضح 

ترشيح  في  تراعي  اإلدارة  بأن  المالكي 

اإلدارات لموظفيها المثاليين واألكفأ في 

تنفيذ مهامهم وفق اختصاصاتهم، على 

مخالفة  وعدم  السنوي  األداء  تقييم 

اللوائح واألنظمة اإلدارية، وترشيح كل 

هذه  وفق  المتميزين  لموظفيها  إدارة 

المعايير.

البشرية  الموارد  إدارة  مدير  وحث 

األداء  تحسين  على  الموظفين  جميع 

إطار  في  الواحد  الفريق  بروح  والعمل 

تنفيذ سياسات ورؤى الوزارة.

أن  إلى  المالكي  محمد  السيد  ولفت 

التدريب  قسم  تحتها  يندرج  اإلدارة 

يعنى  الذي  اإلداري  والتطوير 

التدريبية  والبرامج  الدورات  بتنفيذ 

والنساء  الرجال  من  الوزارة  لموظفي 

تخصصاتهم  وفق  قدراتهم  وتعزيز 

الجهود  عن  فضال  والعملية،  العلمية 

الخدمة  ديوان  مع  التنسيقية 

في  العامة  التنمية  ومعهد  المدنية 

الموظفين،  وتأهيل  وتطوير  تدريب 

يعدها  سنوية  تدريبية  خطة  وفق 

اإلداري  والتطوير  التدريب  قسم 

مع  بالتنسيق  تنفيذها  على  ويشرف 

الجهات ذات الصلة.

من المتميزين لعام »2022«

بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة و»مدى«

$ الدوحة

تنسيق بين التعليم الخاص والمدارس الُمستقَطبة 

سهم بخبراتي«
ُ
بدء تنفيذ برنامج »أ

عقدت وزارة التربية 
والتعليم والتعليم 

العالي متمثلة بقطاع 
شؤون التعليم الخاص 
الجلسة األولى لبرنامج 

»ُأسهم بخبراتي« والمعني 
بعمليات التطوير المهني 

واإلرشاد لممارسات 
التعليم بالتعاون مع 

المدارس الُمستقَطبة 
بالدولة، وهما المدرسة 

القطرية الفنلندية الدولية 
 SEK ومدرسة QFIS

اإلسبانية من جهة ثانية.

السيد  من  كل  الجلسة  حضر 

الوزارة  وكيل  النعمة  عمر 

المساعد لشؤون التعليم الخاص 

والتعليم  التربية  وزارة  في 

رانيه  والدكتورة  العالي  والتعليم 

الحضانة  دور  إدارة  مدير  محمد 

ورئيس مجلس أمناء المدرستين 

والسيد  واإلسبانية  الفنلندية 

راشد العامري مدير إدارة المدارس 

والسادة  الخاصة  األطفال  ورياض 

إلى  المدرستين، باإلضافة  مديري 

فنلندا  دولة  من  الخبراء  بين 
ِّ

الُمدر

عشرين  قرابة  من  والُمشاِركين 

خاصة،  أطفال  وروضة  مدرسة 

الجديد  الوزارة  مبنى  في  وذلك 

الكائن بمنطقة القطيفية.

للسيد  بكلمة  الجلسة  استهلت 

عمر النعمة وكيل الوزارة المساعد 

حيث  الخاص،  التعليم  لشؤون 

في  البرنامج  أهمية  على  أكد 

بدولة  التعليمية  العملية  تطوير 

مختلف  على  انفتاحها  عبر  قطر 

الناجحة  التعليمية  التجارب 

تميز  إلى  مشيًرا  العالم،  في 

واإلسبانية  الفنلندية  المدرستين 

في التعليم على صعيد الممارسة 

التطبيقية ومردودها اإليجابي على 

كلمته  النعمة  واختتم  الطلبة، 

كل  على  للحضور  الشكر  بتقديم 

الجهود المبذولة إلنجاح البرنامج.

رانيه  الدكتورة  قالت  جهتها  من 

الحضانة  دور  إدارة  مدير  محمد 

ورئيس مجلس أمناء المدرستين 

هذه  إن  التقديمية  كلمتها  في 

تحت  تنفيذها  يتم  التي  المبادرة 

المساعد  الوكيل  مكتب  إشراف 

تأتي  الخاص  التعليم  لشؤون 

أمناء  مجلس  جهود  ضمن 

بنود  تفعيل  في  المدرستين 

بين  المبرمة  التشغيل  اتفاقية 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة 

العالي وِكلتا المدرستين، وتفعياًل 

تقديم  في  األمناء  مجلس  لدور 

على  واإلشراف  والرقابة  الدعم 

وأضافت:  االتفاقية،  بنود  تطبيق 

المبادرة  أهداف  وضع  تم  لقد 

مشاركة  أجل  من  دة  ُمحدَّ بصورة 

التعليم  بنظام  التعليم  ممارسات 

الفنلندي ونظام البكالوريا الدولية، 

أطراف  بين  الخبرات  وتبادل 

د.  وتابعت  التعليمية،  العملية 

رانيه محمد: تشمل المبادرة عدة 

محاور  وفق  عمل  وورش  جلسات 

متنوعة، تبدأ بأولى الجلسات من 

القطرية  الفنلندية  المدرسة  ِقبل 

القادمة  الدولية، يعقبها في األشهر 

إرشادية  وزيارات  أخرى  جلسات 

 SEK مدرسة  ِقبل  من  ميدانية 

من  إضافية  وأخرى  اإلسبانية، 

الفنلندية  القطرية  المدرسة  ِقبل 

كلمتها  ختام  في  ُمتمنيًة  الدولية، 

أن تشكل المبادرة خطوة إيجابية 

في خلق مجتمع تعليمي مؤثر.

فيرونيكا  السيدة  ثت  وتحدَّ

مدرسة  مديرة  رويث  سانتشيث 

مًة  SEK اإلسبانية في الجلسة ُمقدَّ
مها  سُتقدِّ التي  للمحاور  شرًحا 

مشاركتها  خالل  المدرسة 

التقييم،  وهي:  البرنامج،  في 

المواد  دمج  وكيفية  والتدريس، 

اإللزامية الثالث في نظام البكالوريا 

زيارات  ودور  وأهمية  الدولية، 

الممارسات  نشر  في  اإلرشاد 

جنبًا  تطبيقية  بصورة  التعليمية 

إلى جنب مع المحور النظري. 

يسري  السيد  ث  تحدَّ كما 

القطرية  المدرسة  مدير  يوسف 

ُموِضًحا  الدولية  الفنلندية 

ستشارك  التي  المحاور  بَدوِره 

النهج  وهي:  بتقديمها،  المدرسة 

)مجموعة  التعليم  في  الفنلندي 

والنهج  للمعلمين(،  تربوية  أدوات 

السنوات  في  للتعلم  الفنلندي 

القائم  الشامل  )التعلم  األولى 

والتربية  واأللعاب(،  األنشطة  على 

الخاصة.

الكادر  يستهدف  البرنامج  أن  يذكر 

المدارس  في  واألكاديمي  اإلداري 

ورياض األطفال الخاصة، وسيمتد 

الحضانة  دور  كوادر  ليشمل 

التعليم  لرفد  وذلك  الخاصة، 

القطري بخبرات وتجارب المدارس 

دولة  في  )المتميزة(  الُمستقَطبة 

ف 
ُّ

قطر، عبر التدريب العملي والتعر

التعليمية  الممارسات  على 

لالستفادة  والناجحة  دة 
ِّ

الُمتفر

منها وتطبيقها تحت إشراف خبراء 

وإسبانيا،  فنلندا  من  تعليميين 

كما يذكر إن البرنامج يشتمل على 

والورش  الجلسات  من  مجموعة 

باألنظمة  التعريف  إلى  امية 
َّ

الر

المدارس  وممارسات  التعليمية 

بعض  تعقد  أن  على  المشاركة، 

الوزارة  مقر  في  والورش  الجلسات 

المدرسة  مقر  في  اآلخر  وبعضها 

تقديم  يتم  وسوف  الُمستقَطبة، 

اإلرشاد  بهدف  أخرى  جلسات 

والرياض  للمدارس  والتوجيه 

باإلضافة  الخاصة،  والحضانات 

لقياس  الميدانية  المتابعة  إلى 

»أُسهم  برنامج  في  التدريب  أثر 

بخبراتي« للتطوير المهني واإلرشاد 

لممارسات التعليم الخاص.

$ الدوحة

السن  كبار  ورعاية  تمكين  مركز  ينظم 

العلمي  البحث  ندوة  اليوم  )إحسان( 

لكبار  الرقمي  الدمج  »دعم  لمناقشة 

السن ومقدمي الرعاية في األسر القطرية 

حمد  جامعة  مع  بالتعاون  والعربية« 

للتكنولوجيا  مدى  ومركز  خليفة  بن 

أوراقا  الندوة  وستتضمن  المساعدة، 

أكاديميون  يقدمها  للمناقشة  بحثية 

المجال،  هذا  في  متخصصون  وأساتذة 

األولى  بالمناقشة  الندوة  ستبدأ  حيث 

التي تقدمها األستاذة مريم األنصاري مدير 

مكتب التخطيط والتطوير السابق بمركز 

تمكين ورعاية كبار السن )إحسان(، يليها 

جامعة  مشاركة  الثانية  المناقشة  في 

حمد بن خليفة في البحث والتي ستقدمها 

المساعد  األستاذ  ثاني  آل  دينا  الدكتورة 

ومدير برامج متعددة التخصصات بكلية 

العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، 

فسيقدمها  واألخيرة  الثالثة  المناقشة  أما 

قسم  رئيس  عثمان  أشرف  الدكتور 

للتكنلوجيا  مدى  بمركز  واالبتكار  البحث 

المساعدة.

مع  مقابالت  أجرى  قد  البحث  وكان 

السن  كبار  من  البحث  في  المشاركين 

تكنولوجيا  إمكانيات  قياس  بهدف 

المشاركة  لدعم  واالتصاالت  المعلومات 

في األنشطة اليومية واإلدماج االجتماعي 

لكبار السن في دولة قطر والعالم العربي 

تعوق  التي  والتحديات  العقبات  ومعرفة 

لتكنولوجيا  السن  كبار  استخدام 

المعلومات واالتصاالت.. وفي هذا الصدد 

الخيارين  محمد  بن  فهد  السيد  أكد 

ورعاية  تمكين  لمركز  التنفيذي  المدير 

مثل  إقامة  أهمية  )إحسان(  السن  كبار 

على  الضوء  تسلط  التي  الندوات  هذه 

الوسائل الحديثة التي لها أهمية كبيرة 

في حياة كبار السن.

$ الدوحة

{ عمر النعمة 

  الدوحة        $

 »السليطي للمحاماة« و»الرميحي للمحاسبة«
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لزيادة الوعي بين الجمهور

»شباب برزان« 
يشارك بفعالية العداء البيئي

فعالية  في  برزان  شباب  مركز  شارك 

مشاركة  جاءت  حيث  البيئي،  العداء 

برزان ضمن احتفال وزارة البيئة بيوم 

البيئة القطري.

مركز  ومنتسبي  أبناء  من   10 وشارك 

جاءت  التي  الفعالية  في  برزان  شباب 

والتغير  البيئة  وزارة  فعاليات  ضمن 

المناخي بيوم البيئة القطري.

يتضمنها  التي  الفعاليات  وتهدف 

القطري  البيئة  بيوم  االحتفال  برنامج 

بين  البيئي  الوعي  زيادة  إلى  عام،  كل 

والمهارات  المعارف  وتعزيز  الجمهور، 

بسالمة  المرتبطة  والقيم  واالتجاهات 

والمحافظة  وجمالها  قطر  بيئة  وتعافي 

والحس  المبادرة  روح  وتنمية  عليها، 

البيئي لدى المواطن والمقيم، جماعات 

في  المشاركة  وتشجيع  وأفرادا، 

الضوء  وتسليط  المختلفة،  األنشطة 

على شعار االحتفال، وأيضا تعزيز دور 

والخاصة  العامة  والهيئات  المؤسسات 

والتحديات  البيئة  حماية  مجال  في 

تلك  ادماج  خالل  من  تواجهها  التي 

مختلف  في  ومشاركتها  الجهات 

الفعاليات واألنشطة ذات الصلة.

حققها  التي  النجاحات  أن  شك  وال 

القطري  البيئة  بيوم  االحتفال 

ساهمت  الماضية،  السنوات  خالل 

البيئي  الوعي  زيادة  في  كبير  بشكل 

على  الواسع  واإلقبال  المجتمعي، 

يعكس  ما  الفعاليات،  في  المشاركة 

الرعاية  لمدى  حقيقية  ترجمة 

البيئة  بهما  تحظى  اللذين  واالهتمام 

الحكيمة،  القيادة  قبل  من  القطرية 

من  مكوناتها  شتى  حماية  ألجل 

والممارسات  والتدهور  والضياع  الهدر 

بكافة  والتلوث  الضارة  السلبية 

أشكاله.

$ الدوحة

بمشاركة »50« داعية من الباحثين والمختصين بالفتوى

»الدعوة« تنظم 
ملتقى المفتين الشرعيين

الديني  واإلرشاد  الدعوة  إدارة  نظمت 

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  بوزارة 

»ملتقى المفتين الشرعيين األول لعام 

قدمه  تفاعليًا  علميًا  لقاًء  وُيعد   ،»2023
فضيلة الشيخ د. أباي محمود.. وتناول 

المعامالت  لفقه  الناظمة  »القواعد 

من  داعية   50 بمشاركة  المالية«، 

بالفتوى  والمختصين  الباحثين 

الرجال  من  الشرعية  واالستشارات 

واإلرشاد  اإلسالمية  الشبكة  بقسمي 

بهدف  وذلك  لإلدارة،  التابعين  الديني 

الملتقى  موضوع  في  قدراتهم  تطوير 

في  الشرعية  مهامهم  بأداء  لالرتقاء 

مجال الفتوى واالستشارات الشرعية.

فيما  الملتقى  موضوع  أهمية  وتأتي 

بشكل  أهمية  من  القواعد  علم  يمثله 

للمعامالت  الناظمة  القواعد  وعلم  عام 

يجمع  حيث  خاص،  بشكل  المالية 

والمسائل  الجزئيات  القواعد  علم 

تحت  تندرج  التي  الكثيرة  الفرعية 

قاعدة كلية، ليسهل اإلجابة والتخريج 

من  الكثير  في  مسائلها  وضبط  عليها 

المسائل الجزئية.

التخصصي  الملتقى  محاور  وتركزت 

األول للمفتين الشرعيين الذي يشرف 

اإلسالمية  والعلوم  الدعوة  معهد  عليه 

المحاور  من  عدد  على  الدعوة،  بإدارة 

والمناقشة  الحديث  تناولت  التي 

والرد على األسئلة واالستفسارات حول 

المحاضر  وتناول  الملتقى،  موضوع 

أبرزها:  المحاور  من  عدد  عن  الحديث 

بيان المدخل إلى القواعد الناظمة لفقه 

المفاهيم  وإيضاح  المالية  المعامالت 

المتعلقة بالموضوع كالتعريف وذكر 

ومدى  القواعد  أهمية  وبيان  الفروق، 

مرتكزا  لتكون  إليها  المفتي  حاجة 

أباي  د.  الشيخ  تناول  كما  لفتاواه، 

األصولية  القواعد  أهم  ذكر  محمود 

المالية  المعامالت  ألحكام  الناظمة 

واألبواب التي تدخلها، ذكر أهم القواعد 

ألحكام  الناظمة  الفقهية  والضوابط 

التي  واألبواب  المالية  المعامالت 

الحديثة  المسائل  أهم  ذكر  تدخلها، 

األصولية  القواعد  تلك  على  المخرجة 

المالية،  المعامالت  باب  في  والفقهية 

فيها  المختلف  المسائل  أهم  ذكر 

لتنازع القواعد لها.

تعريف  بالتفصيل  المحاضر  وتناول 

حاجة  ومدى  القواعد  أهمية  القواعد، 

لفتواه،  مرتكزا  لتكون  إليها  المفتي 

الناظمة  األصولية  القواعد  أهم 

قواعد  المالية،  المعامالت  ألحكام 

القواعد  أهم  عليها،  للتطبيق  أصولية 

ألحكام  الناظمة  الفقهية  والضوابط 

في  حاكمة  قواعد  المالية،  المعامالت 

للتطبيق،  البيوع  في  العيب  مسائل 

في  الشروط  لمسائل  حاكمة  قواعد 

في  حاكمة  قواعد  المالية،  المعامالت 

مقدم  أتاح  وقد  والغرر،  الجهالة  باب 

والتعقيب  المشاركة  باب  الملتقى 

من  بالملتقى  المشاركين  للمفتين 

خالل مناقشة تفاعلية حول الموضوع.

قاعدة  أهمية  الملتقيات  هذه  وتبرز 

تغير الفتوى وبيان مدى الحاجة إليها، 

القاعدة  هذه  إعمال  أن  على  والتأكيد 

على الوجه الصحيح مظهر من مظاهر 

زمان  لكل  وصالحيتها  الشريعة  سعة 

تعالى  الله  رحمة  من  وأنها  ومكان، 

بعباده المؤمنين، وتوضيح الفرق بين 

وبين  القاعدة  لهذه  الصحيح  اإلعمال 

التطبيق غير الصحيح لها.

الجدير بالذكر أن إدارة الدعوة واإلرشاد 

الديني كانت قد عقدت العام الماضي 

الشرعيين،  للمفتين  ملتقيات  ثالثة 

على  الحثيثة  جهودها  إطار  في 

المفتين  من  بدعاتها  والتطوير  االرتقاء 

الشرعيين.

{ ملتقى المفتين الشرعين األول للعام 2023

$ الدوحة

لمنتصف الفصل الثاني عقب العودة من اإلجازة.. مصدر لـ $:

نتائج االختبارات.. »19« الجاري

اختبارات  أن  المصدر،  وبين 

يتم  الثاني  الفصل  منتصف 

 12 من  من  الفترة  خالل  إجراؤها 

حيث  الجاري،  مارس   16 وحتى 

الدراسية  إجازتهم  المدارس  تبدأ 

16 مارس  إلى   12 الفترة من  خالل 

صدرت  أنه  إلى  مشيرًا  الجاري، 

بضرورة  المدارس  إلى  تعليمات 

التصحيح  عمليات  من  االنتهاء 

صفوف  الختبارات  والمراجعة 

النظام  على  الدرجات  ورفع  النقل 

اإللكتروني للوزارة في موعد أقصاه 

12 مارس الجاري، تمهيدًا العتماد 
في  الشهادات  وإصدار  الدرجات 

األسبوع األول من عودة الطالب إلى 

منتصف  إجازة  عقب  المدارس 

الفصل الثاني.

يجرى  أنه  المصدر  وأضاف 

واإلداريين  للمعلمين  السماح 

بالمدارس  الدوام  بمواصلة 

نهاية  عقب  إضافية  لساعات 

من  لالنتهاء  الرسمي،  الدوام 

ورفع  االختبارات،  تصحيح  أعمال 

الدرجات في الوقت المحدد، حيث 

االختبارات  من  الطالب  سينتهي 

قبل  للطالب  دوام  يوم  آخر  مع 

الفصل  منتصف  إجازة  انطالق 

الثاني.

من جهة أخرى أكد عدد من مديري 

عملية  استمرار  على  المدارس 

بالمدارس  الداخلي  التصحيح 

إلى  الفتين  االختبارات،  لجميع 

العديد  وحقق  جيدة  النتائج  أن 

الدرجات  النقل  صفوف  طالب  من 

وبعد  المواد،  من  بعدد  النهائية 

على  رفعها  يتم  المواد  من  االنتهاء 

لتتم  للوزارة،  اإللكتروني  النظام 

تقييم  إدارة  قبل  من  مراجعتها 

إلعالن  انتظارًا  وذلك  الطلبة، 

إلى  الطالب  عودة  عقب  النتائج 

المدارس بعد يوم 20 مارس.

هذا بخالف أن االختبارات التي تم 

الراهن  الوقت  حتى  تصحيحها 

في  ملحوظا  تحسنا  شهدت 

درجات الطالب. 

الطلبة  تقييم  إدارة  إن  وقالوا 

المدارس  قيام  أهمية  على  أكدت 

بمراعاة إدخال درجات االختبارات 

المختصين  قبل  من  واألنشطة 

األول  من  للصفوف  المدرسة  في 

إلى الحادي عشر، بعد انتهاء كل 

اختبار ومراجعته ووضع الدرجات 

استخراج  كذلك  طالب،  لكل 

الكشوف ومطابقتها واعتمادها من 

مراعاة  وذلك  المدرسة،  إدارة  قبل 

لغلق النظام واستخراج الشهادات 

بعد انتهاء االختبارات آخر األسبوع 

الجاري )االعتماد األولي ثم االعتماد 

النهائي واستخراج الشهادات(.

المدارس  مديري  من  عدد  وأشاد 

اختبارات  في  الطالب  بنتائج 

الدراسي  الفصل  منتصف 

الثاني، مشيرين إلى أن المدارس 

وبخطة  جدي  بشكل  عملت 

من  بإشراف  متكاملة  أكاديمية 

والتعليم  التعليم  التربية  وزارة 

لتلك  الطالب  تهيئة  على  العالي 

ومنذ  العمل  تم  كما  االختبارات، 

بداية العام الدراسي على تحقيق 

لجميع  متميز  أكاديمي  مستوى 

خطة  خالل  من  وذلك  الطالب، 

التعليم  بين  للموازنة  تعليمية 

الفصل  بها  بدأ  التي  بعد  عن 

الدراسي الثاني والتعليم الصفي 

لتحقيق  وذلك  بالمدارس، 

في  يصب  بما  بينهما  التكامل 

صالح الطالب.

أن  التربويين  من  عدد  أكد  وقد 

تكون  أن  على  تعمل  المدارس 

االختبارات معبرة بشكل حقيقي 

عن مستوى الطالب، حيث عملت 

تتعدى  أال  الطلبة  تقييم  إدارة 

 10 االختبارات  جميع  أسئلة 

أسئلة   7 إلى  منقسمة  أسئلة، 

اختياري من متعدد، و3 مقالي.

أنهت  قد  المدارس  وكانت 

المتعلقة  االستعدادات  كافة 

انطالق  قبل  باالختبارات 

االختبارات بوقت كاف، وذلك عبر 

والكنترول  السير  لجان  تشكيل 

أرقام  وتوزيع  الدرجات،  ومقدري 

الجلوس على الطلبة ورقم اللجنة، 

الطلبة  دخول  تنظيم  لتيسير 

من  األول  اليوم  في  اللجان  إلى 

تم  كما  للوقت،  توفيرًا  االختبارات 

المتعلقة  اإلرشادات  جميع  إرسال 

أثناء  والمحظورات  باالختبارات 

وأولياء  الطالب  إلى  االختبار 

النظام  حفظ  أجل  من  أمورهم، 

كما  اللجان.  داخل  والهدوء  العام 

النهائية  المراجعات  تكثيف  تم 

سواء عبر الصفوف اإلثرائية أثناء 

فصول  عبر  أو  الدراسي،  اليوم 

التقوية عقب نهاية الدوام.

{ أرشيفية من االختبارات

محمد الجعبري كتب

أكد مصدر لـ $ أن نتائج 
اختبارات منتصف الفصل الدراسي 

الثاني التي تجرى حاليًا بجميع 
مدارس الدولة، سيتم اإلعالن 

عنها بعد عودة الطالب من إجازة 
منتصف الفصل الدراسي الثاني، 

حيث يبدأ الطالب دوامهم الدراسي 
يوم 19 مارس 2023، الفتًا إلى أن 

المدارس تقوم برفع نتائج المواد 
التي ينتهي تصحيحها بكنترول 

المدارس الداخلي، على النظام 
اإللكتروني »نظام معلومات 
الطلبة NSIS« لوزارة التربية 

والتعليم، حيث يتم تصحيح تلك 
االختبارات داخل المدارس.

توجيهات باالنتهاء 
من التصحيح في موعد 

أقصاه »12« مارس

السماح للمعلمين 
بمواصلة الدوام بالمدارس 

لساعات إضافية

بمشاركة نخبة من الخبراء

انطالق المؤتمر الطبي السابع لالتحاد اآلسيوي

المؤتمر  فعاليات  أمس  انطلقت 

اآلسيوي  لإلتحاد  السابع  الطبي 

ب،  ويستن  بفندق  القدم  لكرة 

االثنين  غد  حتى  يستمر  والذي 

خبراء  نخبة  بمشاركة  مارس   6
الطب الرياضي وعلوم الرياضة من 

ويستضيف  العالم.  دول  مختلف 

اآلسيوي  االتحاد  من  كل  المؤتمر 

سبيتار  ومستشفى  القدم  لكرة 

الرياضي  والطب  العظام  لجراحة 

القدم.  لكرة  القطري  واالتحاد 

والطب  القدم  »كرة  عنوان  تحت 

بالتنوع«،  االحتفال   - الرياضي 

من  المشاركين  يمكن  فإنه 

الطبية  الحاالت  من  العديد  إدارة 

المتعلقة بكرة القدم.

يمثل التزام االتحاد اآلسيوي لكرة 

في  كرائد  مكانته  بتعزيز  القدم 

كرة القدم العالمية في مجال علوم 

مع  فارقة  عالمة  والطب  الرياضة 

7 لالتحاد  إطالق المؤتمر الطبي الـ 

العاصمة  في  القدم  لكرة  اآلسيوي 

القطرية الدوحة أمس السبت.

 وقال داتوك سيري ويندسور جون، 

األمين العام لالتحاد اآلسيوي لكرة 

اآلسيوي  االتحاد  وضع  لقد  القدم: 

رؤيته  خالل  من  القدم،  لكرة 

وفرقنا،  العبينا  نجاح  ورسالته، 

في صميم جميع جهودنا، وتطوير 

ورفاهية  والطب  الرياضة  علوم 

كرة  لنجاح  حاسم  أمر  العبينا 

القدم اآلسيوية.

تركيزا  شهدنا  األخيرة،  اآلونة  في 

العقلية  الصحة  على  أكبر 

الضخمة  البيانات  واستخدام 

عملية  تعزيز  في  والتكنولوجيا 

الجوهر،  حيث  ومن  القرار.  صنع 

على  االتجاهات  أحدث  تؤكد 

متعدد  نهج  اعتماد  إلى  الحاجة 

لضمان  جهودنا  في  التخصصات 

لفرقنا  الممكنة  النتائج  أفضل 

والعبينا.

نسخته  شعار  »يمثل  وأضاف: 

سانحة  فرصة  بالتنوع  االحتفال 

اآلسيوي  االتحاد  استمرار  لضمان 

منظومة  جانب  إلى  القدم،  لكرة 

في  األكبر،  اآلسيوية  القدم  كرة 

الممارسات  أفضل  تبني  طليعة 

الطبية«.

يقرب  ما  الحدث  هذا  ويجمع   

الطب  في  متخصصا   120 من 

االتحاد  من  والعلوم  الرياضي 

واالتحاد  القدم،  لكرة  األفريقي 

واالتحاد  القدم،  لكرة  الدولي 

األوروبي لكرة القدم، والكونميبول، 

القدم،  لكرة  األفريقي  واالتحاد 

الدولية،  األولمبية  واللجنة 

تبادل  على  الحريصين  وسبيتار 

معارفهم حول 150 موضوعا يتناول 

العلمية  الطبية  التطورات  أحدث 

الرعاية  وممارسي  األطباء  مع 

والممرضين  المساندة  الصحية 

والصيادلة وغيرهم.

السويدي،  خليفة  محمد  وقال   

عمل  »لقد  سبيتار:  عام  مدير 

االتحاد  مع  وثيق  بشكل  سبيتار 

رفع  بهدف  القدم  لكرة  اآلسيوي 

عالمي،  منظور  من  المستوى 

لتوضيح أهمية األبحاث والخبرات 

والممارسات  القدم  كرة  طب  في 

جميع  دعم  في  ستساعد  التي 

أعلى  على  ألداء  القدم  كرة  أندية 

الخبرة  تكون  أن  نأمل  مستوى. 

األيام  هذه  خالل  المشتركة 

يتمكن  حتى  الملعب  هي  القليلة 

تعلم  من  المشاركين  جميع 

وتطبيق ممارسات طب كرة القدم 

التي  واألبحاث  األدلة  على  القائمة 

المتحدثين  من  العديد  يقدمها 

المتميزين«.

األمين  األنصاري  منصور  وأكد 

لكرة  القطري  لالتحاد  العام 

أن استضافة قطر للمؤتمر  القدم، 

دليل  اآلسيوي  لالتحاد  الطبي 

بالمنظومة  االتحاد  ثقة  على 

الرياضية القطرية وفرصة للقطاع 

جميع  لتطوير  الرياضي  الطبي 

توفير  في  ويساهم  التخصصات 

المزيد من الحلول من أجل سالمة 

الالعبين.

وشكر األنصاري مستشفى سبيتار 

األساسي  الشريك  يعد  الذي 

والداعم للرياضة القطرية.

مندوب   600 من  أكثر  سيتعلم 

التحديات  أحدث  عن  المزيد 

والطب  الرياضة  علوم  تواجه  التي 

والتطورات  الممارسات  وأفضل 

الكلمات  خالل  من  المتطورة 

والندوات  والمحاضرات  الرئيسية 

العمل  وورش  الملصقات  وعروض 

السريرية.

أقرته  الذي  المؤتمر،  ويسلط   

للطب  البريطانية  المجلة 

على  الضوء  مرة،  ألول  الرياضي 

جائحة  بعد  القدم  كرة  عودة 

19 وتقدم اللعبة من حيث  كوفيد 

التنوع والشمول.

من  الثالثة  النسخة  وستقام   

الطبي  اآلسيوي  االتحاد  جوائز 

الذي  المؤتمر  مع  بالتزامن 

بجهود  لالحتفال  اليوم،  سيقام 

ومساهمات المهنيين الطبيين في 

دفع اللعبة إلى األمام.

{ منصور األنصاري { محمد خليفة السويدي

$ الدوحة
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في نسخته الثانية بإقامة أمسية شعرية كبرى

وزير الثقافة يفتتح موسم الندوات

السبت،  أمس  مساء  انطلقت 

الثانية من »موسم  النسخة  فعاليات 

وزارة  تنظمه  الذي   »2023 الندوات 

قطر  جامعة  مع  بالتعاون  الثقافة 

ودراسة  لألبحاث  العربي  والمركز 

شعرية  بأمسية  وذلك  السياسات، 

الشيخ  سعادة  حضرها  كبرى، 

ثاني،  آل  حمد  بن  عبدالرحمن 

المسؤولين  من  وعدد  الثقافة،  وزير 

والشعراء  والمثقفين  والمفكرين 

واألدباء من داخل قطر وخارجها، وذلك 

بفندق الشيراتون.

التي  الشعرية،  األمسية  وشهدت 

آل  صالح  القطري  الشاعر  أحياها 

من  علوش  عبدالله  والشاعر  مانعة، 

علي  الشاعر  وأدارها  الكويت،  دولة 

جماهيريا  حضورا  المسعودي، 

مع  الجمهور  تفاعل  حيث  كبيرا، 

تنوعت  التي  الشعرية  القصائد 

وبعض  والفصحى،  النبطية  بين 

التي  والشيالت  الوطنية  القصائد 

وسط  الجمهور،  على  مرة  ألول  ألقيت 

ذائقتهم  المس  الذي  اإلبداع  من  أجواء 

الحوارات  إلى  إضافة  الشعرية، 

الشاعر عبدالله  الشعرية. وقد بدأها 

إلى  مهداة  وطنية  بقصيدة  علوش 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

ومن ثم الشاعر صالح آل مانعة.

وتخللت األمسية مجموعة من قصائد 

سد  قصيدة  مثل  والغزل  الحكمة 

للشاعر  صدري  في  وقصيدة  مأرب، 

صالح آل مانعة، وكذلك ألقى الشاعر 

بعنوان  قصيدة  علوش  عبدالله 

قصائد  كذلك  وألقى  كذبة،  الحب 

استحسان  نالت  والتي  بالفصحى 

التي  الشيالت  وخاصة  الحضور، 

آل  صالح  القطري  الشاعر  ألقاها 

تصفيق  وسط  العذب  بصوته  مانعة 

كان  الحضور  أن  كما  الحضور. 

بفندق  الدفنة  قاعة  في  استثنائيا 

شيراتون وقد اعتمدت الوزارة أن يكون 

لما  شعرية  بأمسية  الموسم  بداية 

الناس  نفوس  في  مكانة  من  للشعر 

توجيهات  وفق  وذلك  كبير،  وأثر 

فعاليات  بإقامة  الثقافة  وزير  سعادة 

جماهيرية في موسم الندوات.

اإلعالمي  أعلن  األمسية  بداية  وفي 

الفعاليات  مسؤول  سلمان  جاسم 

الحدث  انطالق  عن  الندوات  بموسم 

مؤكدا  الثانية،  نسخته  في  الثقافي 

نسخته  منذ  قويًا  بدأ  الموسم  ان 

ومنصة  فارقة  عالمة  وأصبح  األولى 

هذه  تأتي  وقال:  واألدب،  للفكر 

ألفكار  تتويجا  الجماهيرية  األمسية 

بن  عبدالرحمن  الشيخ  سعادة  ورؤية 

الفعاليات  عودة  حيث  ثاني،  آل  حمد 

الثقافية الكبرى، وهو ما يؤكد أن قطر 

وداعما  للفكر  منبرا  زالت  وما  كانت 

السياق  هذا  وفي  للنهضة،  أساسيا 

توجه بالشكر لسعادة الوزير، مؤكدًا 

على  حقه  تكفيه  ال  الشكر  كلمات  أن 

الندوات،  موسم  في  الطموحة  فكرته 

الكثير  وجهده  وقته  من  أعطى  حيث 

المستوى  بهذا  الموسم  يظهر  حتى 

ويمتلك هذا األثر والتأثير. 

عن  الستار  سلمان  كشف  ثم 

ترتيبات الموسم القادم بفعاليات قال 

المستوى،  هذا  عن  تقل  لن  انها  عنها 

إلى  للحضور  الدعوة  قدم  كما 

الفعاليات،  أخبار  لتصلهم  التسجيل 

الندوات  لحضور  دعاهم  كما 

األربعاء  يوم  ستقام  حيث  القادمة.. 

عبد  بن  حمد  للدكتور  ندوة  المقبل 

العالم  كأس  إرث  عن  الكواري  العزيز 

ومن  للدراسات.  الدوحة  معهد  في 

عن  أخرى  ندوات  هناك  ستكون  ثم 

األندلس،  وتاريخ  ثقافتنا  في  العمارة 

وندوة للدكتور سعيد الكملي، وأوضح 

معرفتها  يمكن  التفاصيل  كافة  أن 

عبر حسابات وزارة الثقافة.

العام  هذا  الندوات  موسم  ويتضمن 

»اإلرث  ندوة  هي:  ندوات  خمس 

العالم« يقدمها سعادة  لكأس  الثقافي 

الكواري  عبدالعزيز  بن  حمد  الدكتور 

قطر  مكتبة  ورئيس  الدولة  وزير 

والحداثة«  »اإلسالم  وندوة  الوطنية، 

والمفكر  الباحث  فيها  يشارك  التي 

والكاتب  بورغا  فرانسوا  الفرنسي 

عبدالرحمن  السوري  واألكاديمي 

األندلس«  »تاريخ  وندوة  حللي، 

نزار  الدكتور  الكاتب  فيها  ويشارك 

بدر  واإلعالمي  تونس،  من  شقرون 

الكواري  سعود  والباحثان  الالمي، 

ومحمد الشهراني، وندوة »فن العمارة 

الفنون األخرى«  والعالقة مع  اإلسالمية 

عبدالواحد  المعماري  يقدمها  التي 

للدراسات،  الدوحة  بمعهد  الوكيل 

وندوة »تأثير المسلمين على حضارة 

الدكتور  يقدمها  والتي  الغربيين« 

سعيد الكملي من المغرب.

إقامة  على  الثقافة  وزارة  ودأبت 

المثقفين  تطلعات  تالمس  فعاليات 

في  الوزارة  رؤية  يحقق  لما  والمجتمع 

تهم  التي  القضايا  حول  الحوار  تعزيز 

خالل  من  الوزارة  وتسعى  المجتمع. 

بيئة  تأسيس  إلى  الندوات«  »موسم 

والمثقفين  الثقافة  دور  تعزز  فكرية 

األنشطة  ودعم  المجتمع،  خدمة  في 

جسور  وبناء  والفكرية،  الثقافية 

الجديدة  األجيال  بين  التواصل  من 

المثقفين. ونخبة 

الثانية  النسخة  أن  بالذكر  جدير 

وزارة  الندوات« تدعم رؤية  من »موسم 

المشهد  إثراء  إلى  الهادفة  الثقافة 

من  منّوعة  بباقة  والفكري  الثقافي 

ومراكمة  والفعاليات،  األنشطة 

تقاليد  وترسيخ  الثقافية،  التجارب 

في  الفاعلة  الثقافية  المواسم 

شراكات  بناء  عن  فضاًل  المجتمع، 

في  النشطة  الثقافية  الجهات  مع 

بين  التواصل  جسور  ومد  المجتمع، 

أجيال المثقفين والمفكرين.

{ جانب من األمسية الشعرية

{ حضور جماهيري كبير

{ سعادة وزير الثقافة مفتتحا موسم الندوات

{ اإلعالمي جاسم سلمان 

} تصوير - أسامة الروسان

كرم الحليوي كتب

الجمهور يتفاعل مع قصائد الشاعرين آل مانعة وعلوش

جاسم 
سلمان: 

قطر منبر 
للفكر 
وداعم 

أساسي 
للنهضة

قصائد وطنية وشيالت ومحاورات في ليلة استثنائية

عبدالله علوش:

الشعر يالمس وجدان الجمهور

عبر الشاعر عبدالله علوش عن سعادته بمشاركته 

في األمسية الشعرية التي أعلن من خاللها عن انطالق 

موسم الندوات، واعتبر أن بداية الموسم موفقة نظرا 

ما  وهو  الجمهور  وذائقة  وجدان  يالمس  الشعر  ألن 

لمسه من خالل اإلقبال الكبير على الندوة من مختلف 

فئات المجتمع. 

األمسية تعتبر  إن هذه  الشاعر عبدالله علوش  وقال 

مشاربهم،  باختالف  الشعراء  بين  لالحتكاك  فرصة 

لنظم  منصة  باعتبارها  الكثير  لهم  تضيف  وهي 

بهم  والتعريف  الجمهور،  على  وإلقائها  قصائدهم 

وبأعمالهم في أوساط مختلفة.

قائال:  أضاف  الشعرية  األمسيات  على  اإلقبال  وعن   

والدليل  بخير  العربية  الشعرية  الساحة  الزالت 

األمسيات  كل  في  نشاهده  الذي  الكبير  اإلقبال 

الشعر  تتناول  التي  األدبية  الندوات  أو  الشعرية 

والشعراء.

{ الشاعر عبدالله علوش

صالح آل مانعة:

أكبر تحفيز وتشجيع للشعراء

أثنى الشاعر صالح آل مانعة على 

باستهالل  الثقافة  وزارة  مبادرة 

شعرية،  بأمسية  الندوات  موسم 

تحفيز  أكبر  ذلك  أن  معتبرا 

الشكر  ووجه  وتشجيع للشعراء، 

الرحمن  عبد  الشيخ  لسعادة 

الثقاقة  وزير  ثاني،  آل  حمد  بن 

التي  والديناميكية  الحركة  على 

منذ  ككل  الثقافة  قطاع  يشهدها 

والشعر  الثقافة،  وزارة  توليه 

بتفعيل  منوها  خاصة،  بصفة 

فيما  الشعراء  بين  التواصل 

وتكثيف  الجمهور،  وبين  بينهم 

الفترة  هذه  في  الثقافي  الحراك 

زخما  الدولة  فيها  عرفت  التي 

اقتصاديا ورياضيا وثقافيا.

خالل  قدم  قد  إنه  الشاعر  وقال 

القصائد  من  مجموعة  الندوة 

والشيالت التي عبر من خاللها عن 

حب  من  بدءا  مختلفة  مواضيع 

ولقيادته  له  الوالء  وتأكيد  الوطن 

الغزل  شعر  إلى  وصوال  الرشيدة، 

والحب.

الشاعر  قال  األمسية  أهمية  وعن   

األمسيات  تعد  مانعة:  آل 

مباشرة  تواصل  حلقة  الشعرية 

لقاء  نقطة  وهي  المتلقي،  مع 

المضامين  من  عددا  تحمل 

وتوجه  فكر  إيصال  منها  المهمة 

ومجريات  أحداث  نحو  الشاعر 

العصر وتفاعل الشاعر مع أحداث 

التعريف  إلى  إضافة  الساعة، 

أن  ويمكن  وبقصائده،  بالشاعر 

ترمومترا  األمسيات  هذه  تكون 

المتلقي  تفاعل  به  يقاس 

لقصائده ومدى رضاه عنها.

{ الشاعر صالح آل مانعة

د. يوسف العبيدان:

جهد كبير للوزارة لنشر الثقافة العامة

العبيدان  يوسف  الدكتور  سعادة  أعرب 

قطر  بجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ 

وعضو مجلس الشورى السابق عن سعادته 

التي  الشعرية  الندوات  أولى  إلى  باالستماع 

الندوات«  »موسم  الثقافة  وزارة  بها  افتتحت 

الرحمن  عبد  الشيخ  سعادة  من  بتوجيه 

رسم  الذي  الثقاقة،  وزير  ثاني،  آل  حمد  بن 

إعداد  سبيل  في  كبيرا  جهدا  وبذل  وخطط 

استهدافا  فعاليات،  من  فيه  وما  الموسم  هذا 

من  الوزارة  به  تقوم  وما  العامة  الثقافة  لنشر 

دور هام في نهضة البالد. 

وزير  سعادة  جهد  العبيدان  الدكتور  وثمن 

الثقافة والقائمين على أمر »موسم الندوات«، 

مؤكدا أنهم استمتعوا بالندوة الشعرية التي 

قضايا  شعرهما  في  الشاعران  فيها  تناول 

الحاضر  الجمهور  جعل  مما  ومهمة،  كثيرة 

يتفاعل معهما. 

وأكد أن استقطاب مثل هؤالء الشعراء يعمق 

بالدنا،  في  قدما  بها  ويدفع  الثقافة  أواصر  من 

وغير  وأدب  وشعر  وفكر  تنوع  هي  فالثقافة 

تتكون  كلها  العناصر  هذه  باجتماع  ذلك، 

في  كبيرا  تقدما  المجتمع  ويتقدم  الثقافة 

مجال النهضة الثقافية والفكرية والعلمية. 

الثقافة،  وزارة  بتحية  تصريحه  واختتم 

المجهود  هذا  على  الشاب،  وزيرها  في  ممثلة 

والمبادارت الطيبة التي توحي بأن هناك أمورا 

كثيرة ستدخل عالم الثقافة في المستقبل، 

جدول  إعداد  من  رأيناه  لما  طبقا  وذلك 

عناوين  ويحمل  المحاضرين،  كافة  يضم 

المحاضرات والندوات التي ستعقد، وهذا ما 

في  الثقافة  ينتظر  كبير  بمستقبل  يبشر 

في  الثقافة  عاصمة  بأنها  عرفت  التي  قطر 

بيئة  خير  الله  بإذن  وستكون  األيام،  من  يوم 

لرسوخ هذه الثقافة والدفع بها إلى األمام.

{ د. يوسف العبيدان

جهد كبير 
بذل إلعداد 

هذا الموسم 
وما يتضمنه 
من فعاليات
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 تسهياًل على المساهمين الكرام 
 الذين يرغبون في المشاركة في االجتماع 

فسوف يتم تسجيل المشاركة وفقًا لآللية التالية :
سوف يتم استقبال المساهمين بمقر الشركة الرئيسي بالدفنة 

اعتبارًا من الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم االجتماع 
لتسجيل مشاركتهم )باألصالة وبالوكالة(  والحصول على رابط 

المشاركة في االجتماع عن ُبعد

يمكن للمساهم قبل يوم االجتماع إرسال صورة بطاقته 
الشخصية مع رقم المساهم لدى بورصة قطر ورقم الهاتف 

الجوال ، مع صور التوكيالت التي صدرت إليه من مساهمين آخرين 
، وصورة التفويض لممثلي الشركات مع صورة السجل التجاري 
ض ، وذلك على عنوان البريد التالي : والبطاقة الشخصية للمفوَّ

agm@qlm.com.qa
وسوف يتم التواصل معه وإبالغه برابط المشاركة ليتمكن من 

التسجيل في الوقت المحدد )الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر 
يوم االجتماع( ومن ثم الحصول على رابط المشاركة عن ُبعد في 

االجتماع الذي يبدأ في الساعة الخامسة والنصف عصرًا

كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي 

بشأن المشاركة  في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير 
 العادية  المقرر له الساعة الخامسة والنصف عصر يوم األحد 

الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٩ بنظام االتصال عن ُبعد

)Zoom من خالل تطبيق(

إيضـــــاح

أدنى مستوى ألسعار الغاز في آسيا
هذا  تراجعها  آسيا  في  المسال  الطبيعي  الغاز  أسعار  واصلت 

بسبب   ،2021 يوليو  منذ  لها  مستوى  أدنى  مسجلة  األسبوع، 

مارس.  نهاية  حتى  يستمر  أن  المتوقع  من  الذي  الطلب،  ضعف 

وقدرت مصادر الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 

دوالر   14.50 بنحو  آسيا  شرق  شمال  إلى  أبريل  في  سيسلم  الذي 

لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره نصف دوالر 

عن األسبوع السابق.

رئيس »الغرفة« يجتمع مع آرغا

قطر وإثيوبيا 
تبحثان الفرص االستثمارية

السيد  سعادة  دعا  قنا-  الدوحة- 

للشؤون  الدولة  وزير  آرغا  مسغانو 

إثيوبيا  بجمهورية  الخارجية 

الذي  الديمقراطية،  الفيدرالية 

األعمال  أصحاب  حاليا،  البالد  يزور 

زيارة  إلى  القطريين  والمستثمرين 

االستثمار  فرص  على  لالطالع  بالده 

المهمة  القطاعات  المتاحة في عدد من 

والسياحة،  والضيافة،  الزراعة،  مثل: 

والعقارات، والصناعة، والطاقة.

أمس  سعادته  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن 

محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، حيث 

عالقات  تعزيز  سبل  استعراض  جرى 

البلدين،  بين  االقتصادي  التعاون 

وفرص االستثمار المتاحة، في إثيوبيا، 

للمستثمرين،  تقدمها  التي  والحوافز 

منتدى  تنظيم  مقترح  إلى  إضافة 

أعمال قطري - إثيوبي مشترك، يجمع 

أصحاب األعمال من الجانبين، لبحث 

وزير  ونوه  والشراكة.  التعاون  فرص 

خالل  اإلثيوبي  الخارجية  الشؤون 

التي  المتميزة  بالعالقات  االجتماع 

تربط البلدين، مشيدا بالنجاح الباهر 

الذي أنجزته قطر في استضافة بطولة 

كأس العالم.

وقال: إن بالده تسعى إلى تطوير بنيتها 

االقتصادية  والتشريعات  التحتية، 

وإنها  األجنبية،  االستثمارات  لجذب 

توفر الكثير من المحفزات االستثمارية 

واإلعفاءات الضريبية، التي تعزز بيئة 

المستثمرين،  وتجذب  االستثمار، 

فيما  كثيرة  تسهيالت  »هناك  مضيفا: 

وحرية  األعمال،  تأسيس  يخص 

تحويل األموال، وحماية رؤوس المال«.

خليفة  الشيخ  سعادة  أشار  بدوره، 

رئيس  ثاني،  آل  محمد  بن  جاسم  بن 

األعمال  أصحاب  رغبة  إلى  قطر،  غرفة 

الفرص  على  التعرف  في  القطريين 

المتاحة لالستثمار في إثيوبيا.

يستعرضها يوم »قطر غاز« للسالمة

إنجازات وُمبادرات رائدة

السنوي،  الحدث  هذا  أصبح  وقد 

 ،2022 عام  في  مرة  ألول  أقيم  الذي 

مبادرات  لعرض  كبيرة  فرصة 

قطرغاز في مجال الصحة والسالمة 

المساهمين  ودعوة  والجودة  والبيئة 

هذا  يجمع  إذ  فيه.  للمشاركة 

الحدث موظفي الشركة مًعا كفريق 

بمكان  بالتزامهم  لالحتفال  واحد 

عمل »خاٍل من الحوادث واإلصابات«.

ح 
َّ

صر الحدث،  هذا  على  وتعليًقا 

ثاني  آل  خليفة  بن  خالد  الشيخ 

الضوء  السالمة  يوم  »ُيسلط  قائاًل: 

بثقافة  الراسخ  التزامنا  على  ة 
َّ

بقو

وهي  قطرغاز،  في  القوية  السالمة 

مبادراتنا  إلظهار  سانحة  لحظة 

مجال  في  والجديدة  الراسخة 

والتي  والبيئة،  والسالمة  الصحة 

الغاز  صناعة  صدارة  في  تضعنا 

الطبيعي المسال«. 

خليفة  السيد  ح 
َّ

صر جانبه،  ومن 

أحمد السليطي، الرئيس التنفيذي 

لمجموعة الصحة والسالمة والبيئة 

حدثنا  »يلعب  قائاًل:  والجودة، 

رئيسًيا  دوًرا  السالمة  ليوم  السنوي 

المساهمات  االنتباه على  في تركيز 

مختلف  تؤديها  التي  األهمية  بالغة 

والبيئة  والسالمة  الصحة  وظائف 

سالمة  على  الحفاظ  في  والجودة 

موظفينا كل يوم. 

لجمع  استثنائية  فرصة  أنها  كما 

واحد  كفريق  مًعا  الموظفين 

الجماعية  بإنجازاتنا  لالحتفال 

استقطب  وقد  وخبراتنا«.   ومعارفنا 

كبيًرا  حشًدا  العام  هذا  الحدث 

لهم  أتيحت  زائر   1000 من  أكثر  من 

لبعض  مباشرة  لتجربة  الفرصة 

اإلنجازات والمبادرات والبرامج األكثر 

السالمة،  مجال  في  والرائدة  ابتكاًرا 

والتي تم تنفيذها في قطرغاز.  

الصحة  إدارات  جميع  وبمشاركة 

تم  والجودة،  والبيئة  والسالمة 

 
ٍّ

حي عرض   40 من  أكثر  تقديم 

ومباشر خالل الحدث. وشملت هذه 

الهروب«  »غرفة  ي  تحدِّ العروض 

موضوع  على  الضوء  ط  ُيسلِّ بطابع 

إدارة  »الجودة«، وتجربة مركز قيادة 

الذكاء  تقنية  باستخدام  األزمات 

الشعاب  وخزانات  االصطناعي، 

ة التي عرضتها إدارة 
َّ

المرجانية الحي

البيئة واللوائح التنظيمية، ومعدات 

وعروض  ة، 
َّ

البحري الحياة  إنقاذ 

سيارات المطافئ والشاحنات فائقة 

الشفط، وكابينة لعرض فيديوهات 

اليوم.  ذكريات  لتوثيق  درجة   360
من  المساهمين  ممثلو  عرض  كما 

تطبيقات  موبيل  إكسون  شركة 

والواقع  ز 
َّ

الُمعز الواقع  في  السالمة 

شركة  واستعرضت  االفتراضي، 

للطائرات  تقنيتها  إنرجيز  توتال 

رة ألغراض المراقبة البيئية.
َّ

الُمسي

الشيخ خالد بن 
خليفة: تسليط 

الضوء على 
التزامنا الراسخ 
بثقافة السالمة

بالتعاون مع »كهرماء«

QNB راعيا ذهبيا لـ »كرنفال ترشيد 2023«
أكبر  إحدى   ،QNB مجموعة  أعلنت   

المؤسسات المالية في الشرق األوسط 

ذهبي  كراعي  مشاركتها  عن  وإفريقيا، 

والذي   ،2023 ترشيد  كرنفال  في 

القطرية  العامة  المؤسسة  تنظمه 

 7 من  ابتداء  )كهرماء(  والماء  للكهرباء 

مارس في حديقة كهرماء للتوعية.

يهدف  وطنيا  برنامجا  »ترشيد«  ويعد 

الطاقة،  استهالك  بشأن  التعريف  إلى 

حيث سيتضمن الكرنفال الذي سيقام 

وفعاليات  ورشات  األسبوع  مدار  على 

للتعريف بتطورات االستدامة للجمهور 

والزوار والذي بدوره يعد جزءا من الرؤية 

االستدامة،  جهود  لتطوير  العالمية 

الوطنية  قطر  رؤية  أهداف  مع  توافقا 

لعام 2030. 

وتأتي مشاركة QNB انطالقا من دعمها 

أحد  باالستدامة،  الخاصة  للمبادرات 

المجتمعية  المسؤولية  أسس  أهم 

للمجموعة، في قطر وعبر كافة األسواق 

خالل  ومن  عالميًا.  فيها  تتواجد  التي 

هذه الجهود، تحرص المجموعة أيضا 

على توطيد إطار االستدامة الخاص بها 

من خالل دعم المشاريع طويلة األمد.

األنشطة  مختلف  الكرنفال  سيشمل 

من  عدد  بمشاركة  والفعاليات 

بين  التعاون  لدعم  وذلك  الشركات، 

األخرى  والمؤسسات  والجهات  كهرماء 

في الدولة بهدف التوعية بشأن ترشيد 

استهالك الكهرباء والمياه. 

QNB حاليًا على أنها  تصنف مجموعة 

األعلى  المصرفية  التجارية  العالمة 

وإفريقيا.  األوسط  الشرق  في  قيمة 

فروعها  خالل  من  المجموعة  وتتواجد 

28 بلدًا  وشركاتها التابعة في أكثر من 

تقدم  حيث  العالم،  حول  قارات  وثالث 

أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية 

أكثر  المجموعة  في  ويعمل  لعمالئها. 

فرع   1,000 عبر  موظف   28,000 من 

شبكة  إلى  باإلضافة  تمثيلي،  ومكتب 

تزيد  اآللي  الصراف  أجهزة  من  واسعة 

على 4,800 جهاز.

$ الدوحة

وفق تقرير بنك قطر الوطني للربع الثاني من »2023«

توقعات بتحسن التجارة العالمية
الدوحة- قنا- توقع بنك قطر الوطني 

التجارة  ألحجام  تحسنا   QNB
العالمية خالل الربع الثاني من العام 

الجاري 2023، مع ظهور بوادر وعالمات 

على مزيد من االستقرار.

األسبوعي  تقريره  في  البنك  وقال 

كانت  إذا  ما  بعد  يعرف  ال  إنه 

عن  الناتجة  المعاكسة  الرياح 

اليقين  وعدم  النقدي،  التشديد 

والبيئة  النقدية،  السياسة  بشأن 

نتائج  إلى  ستؤدي  الجيوسياسية، 

سلبية في وقت الحق من العام.

التجارة  تعتبر  التقرير:  وأضاف 

مهما  مقياسا  كبير  حد  إلى  العالمية 

بين  االقتصادية  األنشطة  لتقييم 

المؤشرات  من  عدد  وهناك  الدول، 

التي  الرؤى،  تضاهي  أن  يمكن 

توفرها بيانات التجارة عندما يتعلق 

االقتصادية  األوضاع  بتقييم  األمر 

العالمية.

التي  التجارة،  بيانات  أن  إلى  وأشار 

عبر  حقيقية  معامالت  إلى  تستند 

للطلب  شامال  فهما  توفر  الحدود، 

األساسية  المنتجات  على  اإلجمالي 

السلع  يشمل  وهذا  اإلنتاج،  وعوامل 

والمدخالت  والرأسمالية،  المادية، 

والبضائع،  الخام  كمواد  األساسية 

بيانات  تستجيب  لذلك،  ونتيجة 

سريع  بشكل  العالمية  التجارة 

وتتأرجح  الكلي،  االقتصاد  ألوضاع 

واالنكماش  التوسع  لدورات  وفقا 

االقتصادي.

اآلونة  في  أنه  البنك  تقرير  وذكر 

الكبير  التعافي  بعد  األخيرة، 

بدأت  كورونا،  جائحة  أعقاب  في 

التجارة  على  تظهر  الضعف  عالمات 

التخطيط  لمكتب  ووفقا  العالمية، 

لتحليل  الهولندي  المركزي 

تقلصت  االقتصادية،  السياسات 

بنحو  العالمية  التجارة  أحجام 

في  األخيرة  ذروتها  منذ  بالمائة   4
ذلك  يحدث  وظل   ،2022 أغسطس 

والقيود  االختناقات  تراجع  رغم 

وهذا  التوريد،  بسالسل  المرتبطة 

في  المستمر  االنخفاض  مع  متوافق 

التجارة في الدول المصدرة اآلسيوية 

)اليابان وكوريا  المبكرة  التقارير  ذات 

الجنوبية وسنغافورة وتايوان(، وتقود 

التجارة  اتجاهات  عادة  البلدان  هذه 

العالمية، فهي تلعب دورا رئيسيا في 

سالسل التوريد المرتبطة باألنشطة 

الصناعية عبر مختلف القارات.

المرتبطة  البيانات  أن  إلى  وأشار 

توفر  العالمية  التجارة  بحجم 

الحاضر  ال  القريب،  للماضي  صورة 

المثال،  سبيل  على  المستقبل،  أو 

التخطيط  مكتب  بيانات  إصدار  يتم 

لتحليل  الهولندي  المركزي 

السياسات االقتصادية بتأخر مدته 3 

أشهر، مما يعني أن اإلصدارات األخيرة 

أحجام  تعكس  البيانات  تلك  من 

وحتى   ،2022 نوفمبر  في  التجارة 

التوقيت  حيث  من  األقرب  المؤشر 

التقارير  في  المتمثل  التجارة  لنمو 

اآلسيوية  المصدرة  للدول  المبكرة 

تزال  ال  فبياناته  أيضا،  مثاليا  ليس 

متأخرة بشهرين، ومن األفضل النظر 

التي  البديلة  البيانات  مصادر  في 

المؤشرات  أي  مستقبلية،  رؤى  توفر 

أن  يحتمل  ما  تتوقع  التي  الرائدة 

النظر  من  بدال  االقتصاد،  في  يحدث 

في البيانات السابقة. 

استضافت قطرغاز 
يوم السالمة في 12 
و13 فبراير 2023 في 

منشأة غاز برزان لعرض 
مبادرات وإنجازات 

وبرامج الشركة في 
مجال الصحة والسالمة 

والبيئة والجودة.  
وحضر الفعالية التي 

ة يومين  استمرت لُمدَّ
الشيخ خالد بن خليفة 

آل ثاني، الرئيس 
التنفيذي لقطرغاز، 

وأعضاء فريق اإلدارة 
العليا، ووفد من قطر 

لون عن  للطاقة، وُممثِّ
جميع المساهمين، 

وموظفون من مختلف 
اإلدارات والمجموعات 

في الشركة. 



عربي ودولي

عربي ودولي

14 السنة )28( - األحد  13 من شعبان  1444هـ الموافق 5 مارس 2023م العدد )10044(

للدفاع عن الحق النقابي

مـســيرة احتجــاجيـة فـي تونــس
تونس- األناضول - شارك آالف التونسيين، 

بالعاصمة  احتجاجية  مسيرة  في  أمس، 

تونس، »للدفاع عن الحق النقابي« وتنديًدا 

بالوضع االقتصادي واالجتماعي.

وذكرت مراسلة األناضول، أن المسيرة التي 

دعا لها االتحاد العام التونسي للشغل )أكبر 

منظمة نقابية(، انطلقت من ساحة »محمد 

علي« باتجاه شارع »الحبيب بورقيبة«.

الدين  نور  الشغل،  اتحاد  عام  أمين  وقال 

المسيرة،  الطبوبي، في كلمة على هامش 

اغتيال  يريد  من  بالفعل  ثبت  »إذا  إنه 

الرئيس قيس سعيد فإننا سنكون جميعا 

في مقدمة القوى التي تنبذ العنف واإلرهاب 

نريد تغيرا سلميا باألليات الديمقراطية«.

خالل  سعيد  الرئيس  تساءل  والجمعة، 

لقاء جمعه بوزير الشؤون االجتماعية مالك 

الزاهي، عما »إذا كانت هناك دولة في العالم 

تقبل بأن يعمل بعض األطراف على اغتيال 

تحت  هم  بل  محاسبتهم  تتم  وال  رئيسها 

حماية األمن«.

كثيرون  أعداء  »هناك  أن  سعيد،  وأضاف 

يتحالف  من  وهناك  بتونس  يتربصون 

المحاسبة  من  اإلفالت  أرادوا  الذي  هؤالء  مع 

والمساءلة، وهناك من يريد أن يدعو بعض 

تونس  في  للتظاهر  األجانب  األشخاص 

)في إشارة إلى اتحاد الشغل(، وهو أمر غير 

مقبول بأي مقياس من المقاييس«.

أن  الشغل،  اتحاد  أعلن  والخميس، 

إسبانيا  نقابيا  مسؤوال  منعت  السلطات 

المسيرة  في  للمشاركة  البالد  دخول  من 

االحتجاجية، السبت.

وأفاد الطبوبي، بأن »االتحاد لن يقبل بقمع 

النتيجة  كانت  مهما  البالد  في  الحريات 

وضد  الظلم  ضد  متحدون  العالم  عمال 

ضرب الحق النقابي وحق اإلضراب«.

ويزايد  االتحاد  يشيطن  من  »هناك  وأردف: 

القوى  هي  البالد  في  بقيت  قلعة  آخر  عليه 

المدني  المجتمع  مكونات  من  الصامدة 

فلنكن صامدين«. واستطرد قائال: »سالحنا 

الوحيد هو الحجة واإلقناع ولسنا دعاة عنف 

أصبحت  الحوار  »كلمة  وتابع:  وإرهاب«. 

االنفتاح  أرض  تونس  في  ونحن  جريمة 

والتسامح وااللتقاء رغم االختالف في الرأي«.

تحركات  سلسلة  ضمن  المسيرة،  وتأتي 

منذ  الشغل  اتحاد  عنها  أعلن  احتجاجية 

عن  للدفاع  الماضي،  فبراير/شباط  مطلع 

االقتصادي  للوضع  ورفضا  النقابي  الحق 

واالجتماعي المتدهور بالبالد. { تظاهرات تونس

بعد التهديد بمحو قرية »حوارة« ومطالبة بتدخل دولي

»العنصرية اإلسرائيلية« إدانة دولية.. لـ

أثينا- القدس المحتلة- األناضول- وكاالت- 

»قلقها  عن  أمس،  أوروبية،  دول   6 أعربت 

البالغ« إزاء التصعيد المستمر بين إسرائيل 

وفلسطين. وأدان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا 

وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، 

في بيان مشترك، العنف العشوائي من قبل 

المدنيين  ضد  اإلسرائيليين  المستوطنين 

المنازل  تدمير  ذلك  في  بما  الفلسطينيين، 

األخيرة  والهجمات  ناحية،  من  والممتلكات 

ناحية  من  اإلسرائيليين  المواطنين  على 

أخرى. وشدد البيان على أن »مثل هذه األفعال 

لن تمهد إال لمزيد من العنف«.

»المسؤولين  أن  إلى  األوروبية  الدول  وأشارت 

مساءلة  يواجهوا  أن  يجب  األفعال  هذه  عن 

كاملة ومقاضاة قانونية، وبالتالي يجب وقف 

تهدد  التي  الجانب  األحادية  األعمال  جميع 

السالم والتحريض على العنف«. وأكد البيان 

المشترك أن السالم العادل والدائم للجميع هو 

الحل الوحيد للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني.

كما جددت الدول األوروبية »معارضتها القوية 

التي  الجانب  األحادية  اإلجراءات  لجميع 

توسيع  ذلك  في  بما  الدولتين،  حل  تقوض 

المستوطنات غير القانونية بموجب القانون 

الدولي«.

إلى  اإلسرائيلية  الحكومة  الدول  ودعت 

التراجع عن قرارها األخير ببناء آالف الوحدات 

المحتلة  الغربية  الضفة  في  االستيطانية 

وإضفاء الشرعية على البؤر االستيطانية.

من جهة أخرى أصيب عشرات الفلسطينيين 

االحتالل  قوات  اقتحام  خالل  اختناق  بحاالت 

شمالي  أمر«  »بيت  بلدة  أمس،  اإلسرائيلي، 

مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

دارت  مواجهات  أن  محلية  مصادر  وأوضحت 

وقوات  الفلسطينيين  الشباب  من  عدد  بين 

االحتالل، بعد أن منعت مشيعين من الوصول 

بجنازة إلى مقبرة على مدخل البلدة، مشيرة 

بعض  أسطح  اعتلوا  االحتالل  جنود  أن  إلى 

الحديدية  البوابة  وأغلقوا  بالمنطقة  المنازل 

على مدخل البلدة. 

وإسالمية،  عربية  ومنظمات  دول  وأدانت 

تصريحات لوزير المالية اإلسرائيلي اليميني 

فيها  دعا  سموتريتش  بتسلئيل  المتطرف 

مطالبة  الفلسطينية،  حوارة  بلدة  لمحو 

بتدخل دولي لحماية الفلسطينيين.

الواسع، بعد تصريح  العربي  الفعل  رد  وجاء 

سموتريتش أمس، بأن »قرية حوارة يجب أن 

ُتمحى، وأعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل 

ذلك«. 

السعودية، عن »استنكار  الخارجية  وأعربت 

التصريحات  لتلك  الشديد  ورفضها  المملكة 

مسؤولي  أحد  بها  أدلى  التي  المتطرفة 

تلك  الرياض  اإلسرائيلي«.  ووصفت  االحتالل 

التصريحات بأنها »عنصرية وغير مسؤولة«، 

باالضطالع  الدولي  »المجتمع  مطالبة 

المشينة  الممارسات  هذه  لردع  بمسؤولياته 

ووقف التصعيد«.

تصريحات  الكويتية،  الخارجية  وأدانت 

وغير  »استفزازية  أنها  مؤكدة  سموتريتش، 

اضطالع  »ضرورة  على  وأكدت  مسؤولة«. 

هذه  بوقف  بمسؤولياته  الدولي  المجتمع 

الحمالت التحريضية التي تستهدف الشعب 

الفلسطيني«. 

كما أعلنت مصر، أنها »تدين بأشد العبارات 

التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة 

قرية  محو  إلى  فيها  دعا  والتي  اإلسرائيلية، 

لخارجية  واعتبرت  الفلسطينية«.  حوارة 

»تفتقر  بأنها  التصريحات  تلك  المصرية، 

مقبول  وغير  خطير  وتحريض  للمسؤولية 

على العنف«.

بـ  وصفته  ما  األردنية،  الخارجية  أدانت  كما 

لسموتريتش،  تحريضية«  »تصريحات 

التي  الحمالت  وقف  »ضرورة  على  مشددة 

تستهدف الشعب الفلسطيني«.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الفلسطيني 

محمد اشتية، تصريحات سموتريتش بأنها 

بـ»محاسبة  مطالبة  وعنصرية«،  »إرهابية 

إسرائيل«.

وعلى مستوى المنظمات العربية واإلسالمية، 

وصفت منظمة التعاون اإلسالمي، تصريحات 

الوزير اإلسرائيلي، بأنها »عنصرية وخطيرة«. 

ودعت المنظمة »المجتمع الدولي إلى تحمل 

مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب 

التعاون  مجلس  أدان  كما  الفلسطيني«. 

»العنصرية«،  التصريحات  تلك  الخليجي،، 

للممارسات  حد  وضع  »ضرورة  على  مشددا 

غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين«.

الوزراء  رئيس  المعارضة  زعيم  اعتبر  فيما 

اإلسرائيلي السابق يائير البيد، في تغريدة، 

هي  حوارة  محو  إلى  سموتريتش  دعوة  أن 

»تحريض على جريمة حرب«.

الدولية  بالمواقف  فلسطين،  ورحبت 

اإلسرائيلي  المالية  وزير  بدعوة  المنددة 

بتسلئيل سموتريتش إلى محو قرية حوارة 

الفلسطينية، شمالي الضفة الغربية.

لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  سر  أمين  وقال 

في  الشيخ،  حسين  الفلسطينية  التحرير 

على  الدولية  الفعل  بردود  »نرحب  تغريدة، 

تصريحات اإلرهابي سموتريتش«.

وذلك  أفعال،  إلى  األقوال  بـ»ارتقاء  وطالب 

بطش  من  لشعبنا  الدولية  بالحماية 

وتطبيق  المستوطنين،  وقطعان  المحتلين 

قرارات الشرعية الدولية«.

وقف  على  االحتالل  حكومة  »إجبار  إلى  ودعا 

باالقتحامات  المتواصلة  العدوانية  إجراءاتها 

واالستيطان والقتل وغيرها«.

اليميني  سموتريتش،  قال  واألربعاء، 

تمحى،  أن  يجب  حوارة  »قرية  إن  المتطرف، 

وأعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك ال 

أفراد عاديون«. 

تصريحات  ومنظمات  دول  عدة  وأدانت 

سموتريتش، ولم تعلق إسرائيل على بيانات 

تلَق  لم  كما  الوزير،  بحق  الدولية  اإلدانة 

رئيس  من  تعليقا  سموتريتش  تصريحات 

الوزراء بنيامين نتانياهو بالرفض أو القبول.

{ اعتداءات المستوطنين على المنازل والسيارات {  وفد أوروبي يطالب بإنهاء حصار »حوارة«

قلق أوروبي لـ»العنف« العشوائي من قبل 
المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين

نريد حوارا جادا مع إيران في الملف النووي
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية:

طهران- األناضول - قال المدير العام للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية رافايل أمس، السبت، 

إيران  مع  ومنهجي  جاد  حوار  إجراء  نريد  إننا 

مؤتمر  خالل  ذلك  جاء  النووي.   الملف  في 

محمد  مع  غروسي  عقده  مشترك  صحفي 

اإليرانية  الذرية  الطاقة  إسالمي مدير منظمة 

الثاني من زيارته للعاصمة طهران.  اليوم  في 

المشترك  العمل  استمرار  أهمية  على  وشدد 

القضايا  بحث  ذلك  في  بما  طهران،  مع 

واتفاق  عليها  الشفافية  إضفاء  يجب  التي 

النووي،  إيران  ببرنامج  الخاص  الضمانات 

حسب وكالة »إرنا« الرسمية.

ونّوه أنه »تم إجراء محادثات مع مدير منظمة 

الفني  التعاون  حول  اإليرانية  الذرية  الطاقة 

والعلمي بين الوكالة الدولية وإيران«.

التهديدات  حول  تعليقه  معرض  وفي 

اإليرانية،  النووية  المنشآت  ضد  اإلسرائيلية 

ضد  تهديدات  »توجيه  إن  غروسي،  قال 

رائجة،  قضية  باتت  النووية  المنشآت 

والسبب يعود إلى الحرب في أوكرانيا«.

وأكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية نددت 

في مؤتمراتها العامة بمثل هذه التهديدات.

وأشار إلى أن »أي عمل عسكري ضد المنشآت 

النووية، يعتبر عمال غير شرعي ويندرج خارج 

إن  إطار عملنا«. واختتم غروسي حديثه قائاًل 

»العمل ما زال مستمرًا على معالجة القضايا 

ويتفاوض  النووي«.  إيران  بملف  المتعلقة 

و5  المتحدة  والواليات  إيران  من  دبلوماسيون 

دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية 

على  قيود  فرض  إلعادة  صفقة  حول  فيينا 

العقوبات  رفع  مقابل  النووي  طهران  برنامج 

األميركي  الرئيس  أعاد  التي  االقتصادية 

انسحاب  بعد  فرضها  ترامب  دونالد  السابق 

واشنطن من االتفاق في مايو/  أيار 2018. {  رئيس منظمة الطاقة اإليرانية مع رئيس الوكالة الدولية 

السودان.. حميدتي يدعو 
لدعم تنفيذ اتفاقية السالم

الخرطوم- األناضول - دعا نائب رئيس مجلس 

السيادة السوداني محمد حمدان دقلو »حميدتي«، 

أمس، المجتمع الدولي لحشد الدعم المالي والفني 

لتنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسالم.

جاء ذلك في كلمة خالل ورشة حول اتفاقية السالم 

بالعاصمة الخرطوم، تنظمها مفوضية السالم 

السودانية )حكومية(، وتستمر يومي السبت 

واألحد. وقال حميدتي: »ندعو المجتمع اإلقليمي 

والدولي والمنظمات اإلقليمية والدولية والمانحين 

إلى حشد الدعم المالي والفني للمساعدة في إكمال 

تنفيذ بنود اتفاقية السالم خاصة في الجانب 

التنموي، ومشروعات إعادة النازحين والالجئين 

والترتيبات األمنية«.  وأردف: »نؤكد حرصنا 

واهتمامنا بتنفيذ اتفاق جوبا لسالم السودان، 

ونجدد الدعوة للحركات غير الموقعة إلى االنضمام 

لمسيرة السالم«. وفي أكتوبر/  تشرين األول 2020، 

وقعت الحكومة السودانية اتفاقا إلحالل السالم مع 

حركات مسلحة ضمن تحالف »الجبهة الثورية«، 

فيما تخلف عن االتفاق »الحركة الشعبية ـ 

شمال« بزعامة عبد العزيز الحلو، وحركة »تحرير 

السودان« بقيادة عبد الواحد نور، والتي تقاتل 

القوات الحكومية في إقليم دارفور.

دعا لالستفتاء الشعبي

الدبيبة يرفض التعديل »13«
لإلعالن الدستوري بليبيا
ليبيا- معتز ونيس- األناضول - رفض رئيس 

حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد 

الدبيبة، أمس، التعديل الـ13 لإلعالن الدستوري، 

ودعا لطرحه لالستفتاء الشعبي إلقراره.

       موقف الدبيبة جاء في كلمة له في مدينة مصراتة 

)غرب(، خالل »الملتقى الثاني ألسرى حرب التحرير 

2011« التي أطاحت بحكم معمر القذافي.
ورأى أن »أي قاعدة دستورية لالنتخابات يجب 

أن ُتطرح لالستفتاء الشعبي«، مضيًفا: »أرفض 

تفصيل قوانين االنتخابات على مقاس شخص 

واحد ألن هذه البدلة لن تناسبنا« في إشارة إلى 

سماح التعديل للعسكريين بالترشح.

وفي هذا الشأن قال الدبيبة: »لن نقبل بعودة الحكم 

العسكري مرة ثانية أبًدا، قد ضّيعنا سنوات في 

األحكام العسكرية أي عسكري يريد الحكم يجب أن 

يخلع بدلته العسكرية قبل دخول االنتخابات«.

وأبدى استعداده للتخّلي عن منصبه قائال: »أقسم 

بالله مستعد للتنحي غًدا إذا تم االتفاق على قوانين 

االنتخابات وعلى قاعدة دستورية يصّوت عليها 

الليبيون«.

ويعد موقف الدبيبة التعليق األول حول إجراء 

مجلس النواب في 7 فبراير/ شباط المنصرم 

التعديل الـ13 لإلعالن الدستوري.

األسرى يواصلون التصعيد
األراضي المحتلة- وكاالت- يواصل األسرى داخل 

سجون االحتالل، خطوات العصيان واالحتجاج 

لليوم التاسع عشر على التوالي، ردًا على إجراءات 

إدارة السجون والوزير المتطرف في حكومة االحتالل 

إيتمار بن غفير بحقهم.

ونقلت وكالة »صفا« الفلسطينية عن مكتب إعالم 

األسرى، أن الخطوات االحتجاجية تشمل، ارتداء 

مالبس السجن »الشاباص« من الصباح وحتى 

الساعة الرابعة بعد العصر.

وكانت خطوات سابقا تمثلت في إرجاع وجبات 

الطعام ورفض استالمها في كافة السجون، 

احتجاجًا على اإلجراءات األخيرة بحقهم، وتضامنًا 

مع أسرى سجن النقب.

وقالت »لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة 

الوطنية األسيرة« إن تشريعات حكومة االحتالل لن 

تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني بما في ذلك 

األسرى. 

وفرضت إدارة سجن النقب األربعاء الماضي، 

إجراءات عقابية جديدة تمس حقوق األسرى 

اإلداريين. 

وقالت هيئة األسرى أن شرطة إدارة سجن إيشل 

اعتدت على األسير زكريا الزبيدي، ونتج عن 

االعتداء عليه تضامن عدد كبير من األسرى 

المعزولين الذين قرروا خوض إضراب مفتوح عن 

الطعام احتجاجا على هذه السياسة.

لندن-قنا- أعلن قصر »باكنجهام« أن 

ملك بريطانيا تشارلز الثالث سيقوم 

بزيارة فرنسا وألمانيا نهاية مارس 

الجاري، في أول جولة رسمية له إلى 

الخارج منذ تنصيبه.

 وذكر »باكنجهام« في بيان له أمس أن 

الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة 

كاميال سيتوجهان إلى فرنسا ثم ألمانيا 

من 26 إلى 31 مارس الجاري في أول 

زيارة دولة إلى الخارج، »احتفاء بالعالقة« 

بين المملكة المتحدة وهذين البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس األلماني فرانك 

فالتر شتاينماير هذه الزيارة معتبرا أن 

اختيار الملك تشارلز ألمانيا وفرنسا 

كأول وجهتين »لفتة أوروبية مهمة«.

وبدورها، أعلنت الرئاسة الفرنسية 

بشكل منفصل أن الملك تشارلز سيزور 

فرنسا من 26 إلى 29 مارس.

وتعتبر هذه الزيارة الرسمية الخامسة 

والثالثين التي يقوم بها ملك بريطاني 

إلى فرنسا، وأيضا الزيارة الرسمية 

التاسعة والعشرين لملك بريطاني إلى 

ألمانيا.

ملك بريطانيا 
يزور فرنسا وألمانيا



مع التوغل في رحلة روسو مع طفله 

االفتراضي إميل، وإميل كتاب في 

فلسفته  لتقرير  روسو  صاغه  التربية، 

الكبير  في حياة الطفولة، ورغم الجدل 

حوله إال أنه مثل قاعدة تأثير مهمة في 

التنوير،  أوروبا  الفرد في  صناعة نفسية 

وهو يقترن بالضرورة كمقدمة لعقده 

االجتماعي، وحين نواصل اإلبحار فيه، 

يحاول  التي  المنهجية  بالتقاط  نبدأ 

صناعتها.  روسو 

 فيبرز لديك بوضوح حرص روسو 

المشدد على أن يخلق نموذج طفولة 

رشيد، يعّوض به ما رآه من قسوة 

الطفولة،  أو فوضى تعاطيه مع  المجتمع 

الفرد  األولى في صناعة  اللبنة  كونها 

يظهر  لكن  المسؤولة،  والمواطنة  الحر 

لك جليًا بأن روسو بالفعل يفتقد إلى 

التربوي،  األب  لحياة  العملية  التجربة 

لكنه يعسف ذاته، لكي يكون منبرًا 

أخالقيا فاضاًل، رغم النقص الشديد في 

الواقعية.  التجربة  خالصات  تحقيق 

 أما الجانب الثاني فهو أن روسو ُيطلق 

اإلنساني  المشهد  التدبر في  عقل 

حوله، ويلتقط شواهده وُيحّرك تدبره 

العقلي بقوة، مع قراءة ما قدمه الفالسفة 

في علم التربية واطلع عليه، وهو ما 

يساعده على الوقوف على ظواهر وعلل، 

قد غفل عنها الكثير في الحياة األوربية 

ومعاهدها في القرن الثامن عشر، وهو 

الطفولة بصفات تأهيٍل  هنا يقرر مغادرة 

للطفل، قدرها روسو في عقله. 

 رغم أنها ليست حاسمة علميًا في 

يعتمد  حيث  االنتقالي،  العمر  تحديد 

على أن مرحلة الكالم عند الطفل، تكفي 

لطي طفولته، وأن بقاء البكاء ليس 

وإنما لمحاولة  مؤشرًا لضرورة عاطفية، 

لُيعّبر عن مشاعره.  البكاء،  استدعاء 

ولذلك فهو هنا يقول إن إميل لن يكون 

أال يبكي، وبالطبع  كذلك، فيجب عليه 

كون أن إميل طفل افتراضي ال حضور 

له إال في الورق، فال يوجد اختبار لقرارات 

روسو عليه، ولكن روسو يتوّسع في 

الطبيعة،  لطوارئ  الطفل  مقاربة  بيان 

وأهميتها على تعويد إميل، على أن 

إنسانية ضرورية.  األلم كتجربة  يتجرع 

 وُيشّدد روسو على أن إظهار الفزع أو 

المبالغ  االهتمام  أو  بالتضميد  التعجل 

به، في سقوط الطفل وجرحه، هو ما 

يزيد حصيلة األلم، وأن هذه المشاعر 

حصيلة  تضاعف  القلقة،  المضطربة 

الجرح أو الرضوض وال تحل المشكلة، 

كما يرفض بشدة مساعدة الطفل في 

حتى  لتجربته  ولُيترك  المشي،  محاوالت 

ويقوم على ساقيه ويمشي.  يتعثر 

 ونالحظ هنا بأن روسو يربط من جديد 

التربوية، بروح  المعالجة  مثل هذه 

ُيقارن بها  والتي  والتحمل،  الحرية 

األطفال من الطبقات التي ال تحظى 

بوسائط رفاه ورغد العيش، بأن حالة 

للفقراء، هي  الكآبة  االحتمال وتجاوز 

المرفهة،  الطبقة  لديهم من  أفضل 

ولذلك يدعو الناس عبر مشروع إميل، 

لترك األطفال يعيشون األلم فاأللم جزء 

الضرورية،  اإلنسانية  التجربة  من 

 جسده 
َّ

وليقع الطفل ألف مرة، وليرض

هنا؟  المشكلة  فما  ولُيجرح 

 ومن جديد َتطرح أسئلة روسو في 

أنُه  التأمل منظورًا أكثر حيوية، رغم 

وهذا ملحٌظ مهم، ال يعتمد على اإلحصاء 

العامة في الحياة.  التأمالت  ولكن على 

 ثم يقتحم روسو مصدر الخوف على 

المجتمع  األطفال عند األسرة، ويصارح 

من جديد، بأن وسائط حماية الطفل 

لكي يطول عمره، هي تربية همجية 

)هكذا يسميها(، ففي األصل ال ُيعّمر من 

إال نصفهم  األطفال إلى منتصف عمرهم 

أو أقل، وهذا بالطبع تغير بعد اكتشاف 

التحّفط على  اللقاحات، رغم  أمصال 

األخالقي  الدافع  أو  الجانبية،  تأثيراتها 

للتوسع في بعض مساراتها، لكن ُتظهر 

أرقام اإلحصائيات العالمية، أن دالئل 

الوقاية، يحقق عمرًا أطول.  االستباق إلى 

 لكن روسو يطرح قوًة أخرى للعمر 

المبادرة  وأن  والفاعلية،  التجربة  وهي 

إلى التحصين من الحوادث قد ُتكّبل 

الطفل، فال يعيش تجربة طفولته في 

المحن واآلالم، والتي يراها روسو من 

صالحه، وأن الرهان على طول عمر 

الطفل هو خطأ بحد ذاته، يجعله 

شقيًا في طفولته من كثرة ما ُيكّبل به، 

مراهنًة على مظنون قدري غير مضمون 

لحياة أطول، ويسخر هنا من هذه 

المراهنة. 

 ويندفع روسو ويستبق من يهاجمه، 

ويهزأ  رفضًا لنظريته بحديث شرس 

الحكماء  السوقة، ومن  الفالسفة  من 

الذين  تعبيره،  بحسب  المزيفين 

وبين  والحرية،  اإلباحية  يخلطون بين 

وال  والطفل السعيد،  المدلل  الطفل 

ندري لماذا طرح روسو هنا لفظ اإلباحية 

الحرية،   مع مفاهيم 
ً
بأنها ُتخلط خطأ

ولكن تقريراته األخرى، ونزعته مع 

الطبيعة في مواضع أخرى من كتبه، 

الوازع األخالقي في العالقات،  ُيفهم فيها 

رغم قصته المخالفة مع تريز زوجته 

المضطهدة. 

وفي كل األحول فأفكار روسو تحتاج إلى 

مراجعة ونقد، لنا معها عودة أخرى.

إقرار قانون تنفيذ عقوبة اإلعدام يختصر وصف الحالة التي 

وصل إليها االحتالل وطبيعته العنصرية وإرهابه المنظم، فال 

يكفيهم تنفيذ اإلعدامات الميدانية خارج القانون والتصفية 

والقتل المباشر على الحواجز االسرائيلية وأثناء المطاردات التي 

يقوم بها جيش االحتالل بل انهم عمدوا على إقرار قانون تنفيذ 

عقوبة اإلعدام بشكل رسمي ليتم اختصار الصورة والمشهد 

الداخلي اإلسرائيلي وتلك االيدولوجيا والتحوالت الفاشية 

العنصرية الصارخة والواضحة بشكلها الحقيقي.

يعد مشروع قانون إعدام األسرى جريمة حرب دولية يعاقب 

عليها القانون ألنه يعتبر مخالفا التفاقية جنيف السادسة 

والرابعة لعام 1949، وللبروتوكول األول الملحق باتفاقية جنيف 

لعام 1977، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي اإلنساني 

وحقوق اإلنسان.

األسرى الفلسطينيون معتقلون من أجل الحرية واالستقالل 

وكافة نضاالتهم مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي 

اإلنساني، وخاصة أن البروتوكول األول للمادة الرابعة الذي 

ينص على أن حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير 

المصير، وضد االحتالل األجنبي يعتبر نضالها نزاعًا مسلحًا 

دوليًا، وهذا ما ينتمي إليه النضال الشعبي الفلسطيني في 

القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني.

ووفقا للقوانين الدولية فإن األسرى الفلسطينيين ال يقدمون 

للمحاكمة أو المساءلة، وبالتالي ال بد من الرد على هذا التشريع 

العنصري بالتحرك الفوري، وفتح معركة دبلوماسية قضائية 

لوسم إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل بدولة ابرتهايد وفصل 

عنصري.

حكومة االحتالل تمارس أصال سياسة اإلعدام خارج القانون وهي 

ال تحتاج لمثل هذه القوانين، فهي تقتل بسبب ومن دون سبب، 

وتمارس جرائم قتلها للمواطنين بشكل يومي، غير أن ادعاء 

اليمين المتطرف أن مشروع القانون يمكن أن يكون له تأثير 

عملي في تحقيق األمن لدولة االحتالل ضمن نهجهم المتطرف 

واألسلوب الجديد لدولة أصبحت قائمة على التطرف حيث 

تمارس سياسة الكراهية والعنصرية والقتل واإلبادة ضمن 

خطابها السياسي وتوجهها الحاقد واألعمى. 

وبات المهم من العالم أجمع مواجهة تلك السياسات العنصرية 

والجنونية التي تقترفها وتمارسها حكومة التطرف ووضع اآلليات 

القانونية والقضائية لمواجهة هذه التشريعات العنصرية بحق 

الشعب الفلسطيني، خاصة أن العديد من التشريعات كقانون 

القومية، وقانون راشقي الحجارة، وقانون إعدام األسرى تعتبر 

تشريعات عنصرية.

وليس بجديد على احتالل ضالع في ممارسة أعمال القمع 

أن يعيد التأكيد على تنفيذ حكم اإلعدام بحق األسرى 

الفلسطينيين وأن قانون اإلعدام موجود باألصل في القانون 

اإلسرائيلي منذ عقود وتحديدًا منذ عام 1953، إال أن المؤسسة 

العسكرية اإلسرائيلية جمدت التعامل معه، إلدراكهم خطورته 

وانعكاس تنفيذه على مستقبل الكيان االسرائيلي الغاصب 

للحقوق الفلسطينية.
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ينطلق مؤتمر األمم المتحدة لدعم 

البلدان األقل نموا، اليوم، وأنظار 

العالم تترقب أعماله من أجل 

الوفاء بااللتزامات التي تم التعهد 

بها في برنامج عمل الدوحة لصالح 

أقل البلدان نموًا، والتالقي لتقوية 

أواِصر التعاون وتعزيز الشراكات 

مع أقل البلدان نموًا.

تعتبر األيام الخمسة للمؤتمر، 

فرصة لألمل والتغيير والتعبير 

عن الرغبة الصادقة في العمل 

الجماعي الهادف، ليكون هذا 

المؤتمر بمثابة منعطف مهم 

لالستجابة لتطلعات شعوب أقل 

البلدان نموا، كما أكد سعادة 

الشيخ محمد بن عبد الرحمن 

آل ثاني نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الخارجية، أمام قمة 

مجموعة أقل البلدان نموًا التي 

انعقدت أمس بالدوحة، عبر 

ترجمة مجمل الوعود والتدابير 

وااللتزامات الطموحة التي ينطوي 

عليها برنامج عمل الدوحة، إلى 

إجراءات عملية، وإحداث التحول 

المنشود في حياة شعوب أقل 

البلدان نموًا، ومن المؤكد أن 

ترجمة برنامج عمل الدوحة 

سيكون المحك الذي سيحكم 

على نجاح األسرة الدولية في هذا 

المسعى.

دولة قطر من أكبر الدول المانحة 

والداعمة لهذه البلدان وهي تولي 

اهتماما خاصا بها، وتظهر مالمح 

هذا االهتمام من خالل مساهمات 

صندوق قطر للتنمية، الذي قدم 

»708« ماليين دوالر على مدار العام 

الماضي، كإجمالي مساعدات 

إنسانية وتنموية.

وقد استطاعت جهود قطر 

المساهمة في تحقيق السالم 

والتنمية المستدامة، وأن تصنع 

التغيير في المجتمعات الهشة 

والمهمشة، وذلك من خالل دعم 

الموارد األساسية، باإلضافة إلى 

تنفيذ المشاريع والبرامج لعدد 

من منظمات األمم المتحدة لدعم 

البلدان األقل نموا، واألمل معقود 

على جميع الشركاء لمواصلة 

تقديم الدعم وصوال لألهداف 

السامية المنشودة.

فرصة لألمل 
والتغيير

قـانــون اإلعـــدام.. ووحشــيـة االحـتـــالل

 سري القدوة
كاتب فلسطيني

التطورات 
الليبية

عج المشهد السياسي الليبي واألمني 

بأحداث مهمة خالل األسبوع الماضي كان 

من أهمها ارتدادات إحاطة المبعوث األممي 

الخاص لليبيا وخطته لتسوية األزمة 

الليبية، وجدل التعديل الدستوري الثالث 

عشر والتدافع بين الجبهتين الغربية 

والشرقية حوله، ثم النزاع داخل المجلس 

األعلى للدولة حول التعديل، واجتماع رئاسة 

أركان قوات الغرب والشرق في روما برعاية 

أميركية، واإلعالن عن تشكيل قوة مشتركة 

لم تحدد مهامها بشكل صريح.

آخر المستجدات فيما يتعلق بالمسار 

السياسي أن المبعوث األممي، عبدالله 

باتيلي، قد شرع بشكل غير معلن في جس 

النبض بخصوص من سيمثلون »اللجنة 

رفيعة المستوى«، ووقع التواصل مع عدد 

من النشطاء والمبرزين من الجنسين 

بخصوص األربعين عنصرا الذين 

سيكونون ضمن اللجنة، وبدا أن التحدي 

أمام باتيلي في كيفية فك االشتباك حول من 

سيمثلون الفئات التي حددها من القبائل 

والقوى األمنية والساسة ومنظمات المجتمع 

المدني والنساء الشباب، وذلك في ظل 

التنوع في التكوينة االجتماعية القبلية 

والتشرذم الذي تتنازعه الجهوية والمناطقية 

والحزبية والمصالح الخاصة.

رئاسة المجلس األعلى للدولة أعلنت 

إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر 

عبر التصويت عليه في جلسة الخميس 

الماضي، تسبب ذلك في موجة غضب عبر 

عنها العشرات من أعضاء المجلس عبر 

الفضائيات ووسائل التواصل االجتماعي 

احتجاجا على التصويت على التعديل.

تمرير التعديل الدستوري، في حال 

لم تنجح عملية اعتراضه عبر الدائرة 

الدستورية، ال يعني قطع الطريق على خطة 

المبعوث األممي التي أعلن عنها في إحاطته 

أمام مجلس األمن يوم 27 فبراير المنصرم، 

لكنها يمكن أن تشوش عليها إذا تمترس 

من دعموا التعديل في المجلسين خلفه 

وحركوا زوبعة ضد خطة باتيلي استنادا 

على أنه صادم االتفاق السياسي وعارض 

توافقا ليبيًا بين األجسام المعنية بالعملية 

السياسية واالنتخابات.

السنوسي بسيكري

كاتب ليبي

من قريب

عربي 21

لماذا يجب أن يتألم الطفل عند روسو ؟

حرص روسو 
على أن يخلق 
نموذج طفولة 

رشيد يعّوض به 
ما رآه من قسوة 

المجتمع 

 رأي $

 - alsbahps@yahoo.com

مهنا الحبيل 
باحث عربي مستقل 

رئيس المركز الكندي 
لالستشارات الفكرية
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انعقاد عمومية الرجبي والهوكي
جمعيتها  اجتماع  والهوكي،  الرجبي  لرياضات  القطرية  اللجنة  عقدت 

بمقر  قاعةالزبارة  في   2023  /2022 الرياضي  للموسم  العادية  العمومية 

2023، ترأس االجتماع عبد الله  1 مارس  اللجنة األولمبية القطرية األربعاء 

الجمعية  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  العام،  السر  أمين  الخاطر  امان 

باللجنة  الرياضية  الشؤون  إدارة  ممثل  الجعل  مانع  وبحضور  العمومية 

األولمبية القطرية، وألسباب طارئة اعتذر عن الحضور يوسف جهام الكواري 

رئيس مجلس اإلدارة. 

الرياضي  للموسم  السابق  االجتماع  محضر  اعتماد  االجتماع  في  وتم 

2021/  2022، والموافقة على الكشوف المالية المدققة للسنة الماضية.

الشيخ جوعان بن حمد توج الفائزين ببطولة لونجين

»الجائزة الكبرى« فيليب بطاًل لـ

رئيس  ثاني  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ  سعادة  توج   

إدارة  مجلس  رئيس   - القطرية  األولمبية  اللجنة 

الكبرى  الجائرة  في  األولى  بالمراكز  الفائزين   - الشقب 

الخارجي  لونجين  بميدان  امس  مساء  أقيمت  التي 

من  االفتتاحية  الجولة  منافسات  ختام  في  الشقب،  في 

الحواجز،  قفز  ألبطال  العالمية  لونجين  جوالت  بطولة 

 - الشقب  نظمها  التي   ،2023 العالمي  األبطال  ودوري 

بمشاركة  أيام  ثالثة  مدار  على  قطر،  مؤسسة  عضو 

أفضل فرسان العالم.

بجولة  األول  بالمركز  ويشاوبت  فيليب  األلماني  وفاز 

الجائزة الكبرى التي أقيمت على ارتفاع 160 سم مع جولة 

تمايز محققا 34.37 ثانية على الجواد »جست بي جنتيل«، 

وحل مواطنه كريستيان كوكوك في المركز الثاني وجاء 

الفرنسي سيمون ديلستر في المركز الثالث.

فازت  سم،   145 ارتفاع  على  نجوم   5 فئة  مباراة  وفي 

األول،  بالمركز  مكاتير  هول  جودي  البريطانية  الفارسة 

في  جونسون  باريارد  مالين  السويدية  الفارسة  وجاءت 

فون  هنريك  السويدي  الفارس  وحل  الثاني،  المركز 

إيكيرمان في المركز الثالث.

يان توبس:

التطور ال يتوقف في الدوحة

جوالت  ومؤسس  رئيس  توبس  يان  أكد   .. جانبه  من 

ال  التطور  أن  الحواجز  قفز  ألبطال  العالمية  لونجين 

جولة  الدوحة  فيها  تستضيف  مرة  كل  في  أبدًا  يتوقف 

الجلوبال تور.

كبيرا،  وتطويرا  تغييرا  باستمرار  تشهد  البطولة  وقال: 

وهو ما شاهدناه في الجولة االفتتاحية التي نجح الشقب 

في تنظيمها بأفضل صورة.

الفرسان  من  العديد  مشاركة  شهدت  البطولة  وأضاف: 

ففي  السابق،  في  عليه  كان  مما  المتعة  من  والمزيد 

عليه  ترتب  ما  وهو  المشاركين  عدد  زاد  الكبرى  الجائزة 

زيادة حدة المنافسة.

 وقال: الجميع استمتع باألجواء خاصة في ظل المنشآت 

المميزة لدى الشقب، ورأينا العديد من التطور المصاحب 

للبطولة على مستوى التنظيم والبث التليفزيوني وغيره 

من األمور.

محمد الجندي كتب

علي الرميحي:

نسخة الشقب.. استثنائية
المدير  الرميحي  علي  أعرب 

سعادته  عن  للبطولة  الرياضي 

لبطولة  االفتتاحية  الجولة  بنجاح 

بالمستوى  مشيدًا  لونجين 

التنظيمي، وقال: »اعتدنا دائما على 

التنظيم المميز خاصة أنها السنة 

الشقب  فيها  ينظم  التي  العاشرة 

تطورا  البطولة  وتشهد  البطولة، 

الجهد  إلى  مشيرا  اآلخر،  بعد  عاما 

العمل  فريق  من  المبذول  الكبير 

من  التفاصيل،  بأدق  اهتموا  الذين 

أجل مواصلة نجاح البطولة«.

تقديم  من  تمكنا  لقد  وأضاف:" 

للغاية  ومميزة  استثنائية  نسخة 

كافة  من  كبيرة  إشادة  وتلقينا 

في  المشاركين  والفرسان  الوفود 

التي  األولى  المرة  وهي  البطولة، 

نستضيف فيها 3 بطوالت متتالية 

وبطولة  الدولية  الشقب  وهي: 

لألولمبياد  المؤهلة  الدولية  الدوحة 

وأشكر  العالمية،  لونجين  وجولة 

نهارا  ليال  عمل  الذي  العمل  فريق 

لنجاح البطولة، وصوال إلى الختام 

المسك للبطولة أمس.

لفئة الـ»3« نجوم

العمــــادي يفـــوز بالجائـــزة الكبـــرى
بجولة  العمادي  محمد  خالد  القطري  الفارس  فاز 

الجائزة الكبرى لفئة الثالث نجوم التي أقيمت ضمن 

فعاليات اليوم الثالث والختامي ألولى جوالت لونجين 

العالمية لقفز الحواجز بالشقب، والتي يشارك فيها 

نخب أبطال قفز الحواجز وأفضل الخيل في العالم، 

تمايز  مع  سم   150 ارتفاع  على  المباراة  وأقيمت 

والكويت  والسعودية  قطر  من  فرسان  بمشاركة 

 97 قدرها  مالية  وبجوائز  وإيطاليا،  وفرنسا  واألردن 

ألف يورو.

وشارك خالد العمادي على الجواد »ليتل لورد« محققا 

زمنا قدره 34.79 ثانية بدون أخطاء وحاز جائزة مالية 

قدرها 32 ألف يورو، وجاء في المركز الثاني الفارس 

الثالث  المركز  في  وحل  الدهامي،  رمزي  السعودي 

الفارس السعودي كمال باحمدان.

فيليب بطل الجائزة الكبرى:

عشت لحظات ال تنسى
أعرب األلماني فيليب ويشابت بطل الجائزة الكبرى 

للجولة االفتتاحية لونجين عن سعادته مؤكدًا أنها 

لحظة تاريخية ألنها المرة األولى التي يفوز بها بجولة 

لونجين.. وقال إنه أمر مميز الفوز بالجائزة الكبرى 

للونجين، قدمت أداء جيدا والحصان لم يفاجئني.. 

وتابع: أعتقد أنني محظوظ للفوز بهذه الجولة بقطر، 

المكان الذي أحسن إلينا الضيافة والترحاب؛ أشكر 

الشعب القطري والشقب على اهتمامهم بنا، بحيث 

المكان  هو  الشقب  أن  أعتقد  غرباء،  أننا  نشعر  لم 

العام  الفرسان..وأوضح:  فيه  يلتقي  الذي  المميز 

الماضي حققت المركز الثاني ولكن هذا العام أبليت 

الخطة  منها  األمور،  من  الكثير  وغيرت  حسنا  بالء 

واختيار أحسن األحصنة.. تعلمت من أخطائي ولكن 

لم أتوقع أن يقفز الحصان من دون أخطاء.

»3« نجوم راشد المري يحصد جولة الـ
المري  الفارس راشد تويم  توج 

فئة  من  األولى  المباراة  بلقب 

المباراة  الثالثة نجوم، وأقيمت 

جولة  من  سم   135 ارتفاع  على 

بمشاركة  الزمن  ضد  واحدة 

والكويت  قطر  من  فرسان 

وبجوائز  وفرنسا،  وإنجلترا 

مالية قدرها 5 آالف يورو.

الجواد  على  المري  وشارك 

قدره  زمنا  وحقق  »نافاروني« 

أخطاء،  بدون  ثانية   53.62
الفارسة  ثانيا  وجاءت 

شريف،  سيرين  الفرنسية 

حمد  الفارس  ثالثا  حل  فيما 

ناصر القاضي.

عمر المناعي:

الجميع استمتع بروعة المنافسات
البطولة  مدير  المناعي  عمر  بدأ 

حديثه  بالشقب  التجاري  والمدير 

بتوجيه  الصحفي  المؤتمر  في 

التهنئة للفائزين، وقال: لقد أبليتم 

رائعًا  أداًء  وقدمتم  حسنا  بالء 

وتابع  حضر  من  كل  به  استمتع 

منافسات البطولة، كما أدت الخيل 

بشكل رائع استمتع به الجميع.

التوقعات  أن  المناعي  عمر  وأكد 

بخصوص  للغاية  صعبة  كانت 

يصعب  وقال:  المنتظر،  البطل 

لونجين  جوالت  في  التوقع  دائما 

مشاركة  عند  وخاصة  العالمية 

التمايز  جولة  في  فارسا   12 أفضل 

والذين قدموا بطولة رائعة.

أعداد  تزايد  بشأن  سؤال  على  وردًا 

كل  في  والفعاليات  الجماهير 

عمر  قال  بالشقب..  تقام  بطولة 

المناعي: نحن سعداء باستضافة 

ونأمل  عاما،   16 منذ  البطولة 

األمر ال  أن  بالطبع أن تستمر، كما 

الدوحة، خاصة  يقتصر فقط على 

في  ستقام  األخيرة  الجولة  أن 

توسع  على  مقياس  وهو  الرياض 

انتشار هذه الرياضة في المنطقة.

وعن مشاركة راشد تويم المري.. 

البطولة  هذه  المناعي:  عمر  قال 

كانت بمثابة تحد وفرصة جديدة 

رائعا،  أداء  قدم  بالفعل  وهو  له، 

الرائع  العمل  سيواصل  أنه  وأرى 

في  واألفضل  المزيد  منه  وننتظر 

المستقبل.
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في استهاللية منافسات مهرجان سمو األمير للهجن

انطـالقــة قـويـــة بـ »الشــحــانــيـة«

العربية  الهجن  مهرجان  أمس  انطلق 

صاحب  حضرة  سيف  على  األصيلة 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

الشحانية،  بميدان  المفدى،  البالد  أمير 

من  عشر  السادس  حتى  وتستمر 

لهجن  كبيرة  بمشاركة  الجاري،  مارس 

الشيوخ  والسعادة  السمو  أصحاب 

وكذلك هجن أبناء القبائل من كافة دول 

مجلس التعاون الخليجي.

المسائية  الفترة  منافسات  وخصصت 

الكبير،  السنوي  المهرجان  أيام  ألول 

المخصصة  المفتوحة  الحقايق  ألشواط 

والسعادة  السمو  أصحاب  لهجن 

 4 مسافة  من  منافساتها  وجرت  الشيوخ، 

كم.

وتمكنت »نوادر« ملك سمو الشيخ حمدان 

وبقيادة  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن 

من  الضبيعة،  محمد  عبيد  المضمر 

األمسية  هذه  نواميس  وأقوى  بأول  الفوز 

بناموس  بفوزها  الراقية،  التراثية 

بكار،  للحقايق  الرئيسي  األول  الشوط 

الزبار  أم  هجن  مع  شرسة  منافسة  بعد 

التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الفوز 

بعد تصدرها للشوط القوي، لكن »نودار« 

من  األخيرة  األمتار  في  كلمتها  فرضت 

والناموس  الفوز  محققة  المثير  الشوط 

فيما   ،5:59:19 قدره  زمني  توقيت  في 

جاءت »الذيبة« لهجن أم الزبار في المركز 

الثاني بتوقيت قدره 5.59.55 دقيقة.

الزبار،  أم  هجن  ملك  »برق«  خطف  فيما 

ومستواه  الراقي  بأدائه  واألنظار،  القلوب 

حمد  سالم  حمد  مضمره  بقيادة  القوي 

مقدمة  على  السيطرة  من  وتمكن  بريك، 

الثاني  الشوط  القعدان،  أشواط  أقوى 

مع  شرسة  منافسة  بعد  الرئيسي، 

حمد  بن  عبدالعزيز  الشيخ  ملك  »هاوي« 

الذي حل وصيفا على  آل ثاني،  بن خالد 

الشوط القوي.

وحقق برق الفوز بناموس الحقايق قعدان 

دقيقة،   5:58:53 قدره  زمني  توقيت  في 

قدره  توقيتًا  »هاوي«  الوصيف  وسجل 

أم  لهجن  »ميدان«  وجاء  دقيقة،   5.58.83
قدره  بتوقيت  الثالث  المركز  في  الزبار 

6.00.33 دقيقة.
المخصصة  المسائية  الفترة  وشهدت 

تحقيق  المفتوحة  الحقايق  ألشواط 

كسر  تم  حيث  قوية،  توقيتات  عدة 

أشواط،  عدة  في  دقايق  الست  حاجز 

قائمة  الزبار  أم  لهجن  وتصدر»غاير« 

بالشوط  الفوز  بتحقيقه  التوقيتات  أقوى 

 5.57.83 قدره  زمن  في  للقعدان  الرابع 

أقوى  الزبار  أم  هجن  حققت  كما  دقيقة، 

5 توقيتات.

نتائج الفترة الصباحية 

أمس  صباح  الشحانية،  ميدان  شهد 

المهرجان  ومنافسات  فعاليات  السبت، 

العربية  الهجن  لسباق  الكبير  السنوي 

صاحب  حضرة  سيف  على  األصيلة 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

ورعاه،  الله  حفظه  المفدى،  البالد  أمير 

صباح  السنوي  الموعد  تجدد  حيث 

الختاميات  وأقوى  أهم  واحد من  أمس مع 

وهو  واألجداد،  اآلباء  لرياضة  الخليجية 

الحالل  مالك  ينتظره  الذي  المهرجان 

مجلس  دول  كافة  من  والمضمرون 

التعاون الخليجي لنيل شرف المشاركة 

في منافساته كل عام.

أيامه  أول  في  المهرجان  شهد  وكعادته 

شهد  وكذلك  كبيرًا،  جماهيريًا  حضورًا 

أول  في  المشاركين  من  كبيرة  كثافة 

خصصت  التي  الصباحية  منافساته 

قطر  وإنتاج  إنتاج،  الحقايق  ألشواط 

ومفتوح، لهجن أبناء القبائل من مختلف 

دول مجلس التعاون الخليجي.

طالب  حمد  ملك  »حصانة«  وتمكنت 

تسجيل  من  العذبة،  مسعود  راشد 

السجل  في  نور  من  بأحرف  اسمها 

الشرفي للمهرجان السنوي الكبير، كأول 

االستثنائية،   2023 نسخة  في  الفائزين 

المهرجان  نواميس  شريط  قصت  بعدما 

واالنطالقات،  األشواط  بأول  بفوزها 

بكار  للحقايق  الرئيسي  األول  الشوط 

 6:04:99 قدره  زمني  توقيت  في  إنتاج، 

دقيقة.

سعيد  حمد  ملك  »مهاجر«  هاجر  كما 

بأقوى  المنصوري،  السالمين  محمد 

حقق  بعدما  إنتاج،  القعدان  نواميس 

الفوز بالشوط الثاني الرئيسي للحقايق 

قعدان إنتاج، في توقيت زمني مميز قدره 

6:01:25 دقيقة.
الصباحية  االنطالقات  أول  وتوالت 

على  السبت  الكبير  السنوي  للمهرجان 

منها   13 خصصت  شوطًا،   24 مدار 

و7  قطر  إلنتاج  أشواط  و4  إنتاج  للحقايق 

أشواط مفتوحة، جرت من مسافة 4 كم.

منافسة مثيرة في أشواط الحقايق المفتوحة 
لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ

عوض الكباشي كتب

}  تصوير- عباس علي

حمد الشهواني:

ارتـفـــــاع قـيـمــــة الجــــوائـــــز
أبدى حمد بن مبارك الشهواني مدير 

اللجنة  في  والمالية  اإلدارية  الشؤون 

سعادته  الهجن  لسباق  المنظمة 

سيف  مهرجان  منافسات  بانطالق 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

انطلق  والذي  ورعاه،  الله  حفظه 

ينتظره  السباق  هذا  إن  وقال  أمس، 

واألجداد  اآلباء  رياضة  عشاق  كل 

في المنطقة كلها كل موسم خاصة 

بال  تراثي  مهرجان  وأكبر  أغلى  وأنه 

استثناء.

الجوائز  قيمة  ارتفاع  إن  قائال:  أضاف 

الرموز  أشواط  كل  وأن  المالية، 

طبيعي  أمر  مليونية  جوائزها 

قيمة  أهمها  أسباب  لعدة  للغاية، 

أغلى  يحمل  الذي  المهرجان  وأهمية 

شرف  لينال  يتطلع  والكل  السيوف، 

والذهبية،  الفضية  بالرموز  التتويج 

فمن  ولهذا  المهرجان،  يشهدها  التي 

قوية  المنافسات  تكون  أن  المتوقع 

الشوط  وحتى  االنطالقة  منذ  للغاية 

يوم  في  الختامي  اليوم  في  المرتقب 

الخميس 16 مارس 2023.

الشهواني:  مبارك  بن  حمد  قال  كما 

المنافسات  تكون  أن  بالطبع  أتوقع 

سواء  الهجن  مالك  وأن  خاصة  قوية، 

من  الضيوف  من  أو  قطر  أبناء  من 

سيشاركون  الشقيقة،  الدول 

على  أصايل  من  لديهم  ما  بأفضل 

دون  السنية  الفئات  جميع  مستوى 

استثناء.

وقال أيضا: من المؤكد أن المشاركة 

شرف  الكبير  المهرجان  هذا  في 

على  يتواجد  من  لكل  كبير  ونجاح 

خالل  الشيحانية  ميدان  أرضية 

 ،2023 مارس   16 إلى   4 من  الفترة 

تمت  اإلدارية  اإلجراءات  وجميع 

باحترافية ونظام شديدين، كما هو 

متبع في جميع السباقات التي تقام 

في قطر، والجميع يعلمها تماما.

رجال األمن حاضرون 
لتــأمـيــن المهـرجـــان

أكد سعادة اللواء عبدالهادي ظافر االحبابي 

مدير إدارة أمن دخان بأنه في ظل وجود التعاون 

والتنسيق األمني المثمر مع اللجنة المنظمة 

لسباق الهجن ودور إدارة أمن دخان في الحفاظ 

على األمن بمنطقة االختصاص وإمكانية توفير 

األمن لجميع ميادين السباقات )المضمار 

الرئيسي ومضمار البصير في آن واحد(، تم 

توفير رجال األمن لتأمين فعاليات المهرجان 

السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية األصيلة 

المقام على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى )حفظه 

الله ورعاه(، حيث تحظى هذه السباقات بدعم 

من قبل سيدي سمو األمير الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني ومتابعة معالي رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية للجهود المبذولة وتوجيهات 

معاليه بتذليل كافة الصعاب والمعوقات 

إلنجاحها، ودائمًا ما يحرص معاليه بأن يكون 

الدور األمني على أحسن ما يرام لتخرج هذه 

السباقات على أكمل وجه، وال يخفى على 

الجميع ما لهذه الرياضة من حب وشغف لدى 

المشاركين والمتابعين. 

 ورحب مدير إدارة أمن دخان بجميع ضيوف 

البالد الكرام من موطني دول مجلس التعاون 

الخليجي، وأشاد بالدور الكبير الذي يكون عليه 

المالك والحاضرون من الجمهور في الميدان 

وتعاونهم الكامل مع األمن. 

وأكد مدير إدارة أمن دخان على عراقة هذه 

الرياضة التراثية األصيلة وما وصلت إليه من 

تقدم وازدهار تحت رعاية قيادتنا الرشيدة، 

وشكر الجميع على حسن تعاونهم الدائم لتخرج 

هذه السباقات المقامة على ميدان الشحانية في 

أبهى صوره، وطالب الجميع بااللتزام بتعليمات 

األمن واللجنة المنظمة، مبينا أن الجميع على 

دراية تامة بأن التعاون وااللتزام يعكس مدى 

رقي المشاركين في المهرجان وخروج السباق 

بالشكل الرائع الذي تعودناه دائما في ميدان 

الشحانية.

اللواء عبدالهادي األحبابي:

منافسة مثيرة

أعرب مبارك بن بادي النعيمي مدير إدارة 

السباقات واألنشطة في اللجنة المنظمة 

لسباق الهجن، عن سعادته باالنطالقة القوية 

لمنافسات المهرجان المقام على سيف حضرة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى، للهجن العربية األصيلة، 

في الفترة من 4 إلى 16 مارس 2023، حيث 

قال: المنافسة انطلقت والجميع يستمتع من 

عشاق رياضة اآلباء واألجداد، بفعاليات ختامي 

الختاميات على مستوى قطر والدول الخليجية 

والعربية.

وأضاف قائال: منافسة قوية داخل ميداني 

الشحانية ولبصير تمت بالفعل، وكل األمور 

مهيأة ليقدم المتنافسون أفضل ما لديهم من 

مستويات تعكس مدى التطور الذي تشهده 

هذه الرياضة العريقة، سواء في قطر أو من 

الدول الشقيقة.

وأشار قائال: إن كافة األمور التي تتعلق 

باحتياجات المتنافسين من مالك الهجن 

والمضمرين، تم توفيرها بكل تكافؤ، سواء 

للمالك للقطريين أو الضيوف المتنافسين في 

جميع أيام المهرجان وكل المراحل السنية 

المختلفة.

ولم يكتف مبارك بن بادي النعيمي بهذا بل 

قال أيضا: إن ميداني الشحانية ولبصير تم 

تجهيزهما بأعلى درجة فنية وتقنية ليس 

للمتنافسين فقط، ولكن أيضا من جانب 

الجماهير المتوقع حضورها بأعداد كبيرة، 

خاصة وأنهم يحضرون إلى هذا المكان من أجل 

االستمتاع بالرياضة التراثية األولى.

وتوقع مدير إدارة السباقات واألنشطة أن يكون 

هناك التزام تام من جانب كل من سيتواجد 

داخل ميدان التحدي، لتقديم صورة جيدة 

تعكس مدى أهمية هذا السباق وجودته.

وأشار الى أن كافة األمور التي تتعلق بالنواحي 

التنظيمية تمت بالفعل، وهناك تنسيق مع 

أمن دخان، على أعلى مستوى كما هي العادة 

في هذا السباق الغالي علينا جميعا،، وال 

يسعنا اال أن نتمنى التوفيق للجميع.

مبارك بن بادي:
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موعد  عن  أمس،  القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  كشف 

إقامة مراسم قرعة كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها مطلع 

العام المقبل في قطر، حيث نجحنا في الحصول على 

شرف استضافة البطولة بعد اعتذار الصين التي كان 

الحالي،  العام  البطولة خالل  أن تستضيف  المقرر  من 

من  والعاشر  يناير   12 بين  الفترة  خالل  ستقام  حيث 

فبراير 2024..وقرر االتحاد اآلسيوي اقامة القرعة يوم 11 

مايو المقبل، في العاصمة الدوحة، وذلك باالعتماد على 

تصنيف المنتخبات الشهري الصادر من االتحاد الدولي 

لكرة القدم »فيفا«.

المنتخبات  فإن  القارية،  البطولة  أنظمة  وبحسب 

 4 منها  كل  تضم  مجموعات   6 على  توزيعها  يتم  الـ24 

باإلضافة  ووصيفه،  المتصدر  منها  ويتأهل  منتخبات، 

إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، وذلك لدور 

الستة عشر الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

قبل  من  اآلسيوية  للمنتخبات  تصنيف  آلخر  ووفقًا 

»الفيفا«، فإن اليابان تتصدر تصنيف القارة، ثم إيران، 

وبعدها كوريا الجنوبية، ثم أستراليا، وبعدها قطر ثم 

وأوزبكستان،  وعمان  واإلمارات  العراق  ثم  السعودية، 

ثم الصين واألردن، وبعده البحرين وسوريا وفلسطين 

وقيرغيزستان، ثم فيتنام، وبعدها لبنان.

الدوحة تحتضن قرعة كأس آسيا »2023«

بمشاركة »465« راميا ورامية يمثلون »63« دولة

اليوم.. افتتاح كأس العالم للشوزن

في »11« مايو المقبل

المنافسات على »5« ميادين

جـاهـــزون لالنطـالقـــة

أكد عبد الله علي المطوع الحمادي 

للبطولة  الفنية  اللجنة  رئيس 

الترتيبات  كافة  إتمام  على 

الخاصة  الفنية  واألمور 

بطولة  بإستضافة 

للشوزن  العالم 

تنطلق  التي   2023
غدا.

في  الحمادي  وقال 

تصريحات صحفية 

في  سيشارك  له: 

ثمانية  البطولة 

تم  قطر  من  حكام 

واعداهم  تجهيزهم 

خاصة  دورة  خالل  من  جيد  بشكل 

باإلضافة  البطوالت،  هذه  لمثل 

اجانب  حكام  سبعة  مشاركة  إلى 

والسعودية  واإلمارات  ألمانيا  من 

والكويت وكرواتيا.

على  المنافسات  ستقام  وأضاف: 

يجري  أن  بعد  ميادين  خمسة 

التدريب  المشاركون 

وتنطلق  الرسمي.. 

ت  فسا لمنا ا

فئة  في  الرسمية 

تم  أوال  السكيت 

بعدها  تجرى 

منافسات التراب.

رئيس  وأشار 

ان  إلى  الفنية  اللجنة 

االتحاد القطري للرماية 

نظم  والسهم  والقوس 

عام 2001 نهائي كأس 

مشيرا  المصنفين  للرماة  العالم 

إلى أن بطوالت كأس العالم كانت 

مؤهلة لألولمبياد سابقا، ولكن تغير 

إنها  حيث  البطولة  هذه  في  النظام 

تمنح نقاطا للتصنيف الدولي.

النصر  إبراهيم  مشعل  شدد 

لبطولة  العالم  المدير 

للشوزن،  العالم  كأس 

ميادين  جاهزية  عن 

للرماية  لوسيل 

هذه  الستضافة 

الكبيرة. البطولة 

النصر  مشعل  وقال 

تصريحات  في 

نشكر  له:  صحفية 

األولمبية  اللجنة 

على  القطرية 

الكبير  وحرصها  الالمحدود  الدعم 

التي  البطولة  هذه  إنجاح  على 

الفعاليات  إحدى  تعد 

أجندتها  على  الهامة 

أجندة  على  وأيضا 

الدولي  االتحاد 

وكما  للرماية، 

الرعاة  نشكر 

سميين  لر ا

والدول  للبطولة، 

في  المشاركة 

واإلقبال  البطولة 

عديد  من  الكبير 

العالميين.  األبطال 

تفتح اليوم بطولة كأس العالم للشوزن 2023، على 

 12 مجمع ميادين لوسيل للرماية، وتستمر حتى 

مارس الجاري بمشاركة 465 راميا ورامية، يمثلون 

63 دولة، من ضمنهم 30 بطال أولمبيا وعالميا.
من  عضوا   15 للبطولة  المنظمة  اللجنة  وتضم 

العام  المدير  النصر  إبراهيم  مشعل  بينهم 

للبطولة، وجاسم شاهين السليطي نائب المدير 

رئيس  الحمادي  علي  وعبدالله  للبطولة،  العام 

اللجنة الفنية.

الرسمية  التدريبات  بإقامة  اليوم  البطولة  وتبدأ 

حيث  والسيدات،  للرجال  االسكيت  لمسابقة 

والسيدات  الرجال  لفئتي  المشاركون  سينافس 

تختتم  أن  على  طبقا   75 رماية  على  اإلثنين  غدا 

على  المنافسات  بإقامة  الثالثاء  يوم  في  المسابقة 

50 طبقا، تليها جولة النهائي ثم تتويج الفائزين في 
فئتي الرجال والسيدات.

يوم  مختلط  فرق  االسكيت  مسابقة  تقام  فيما 

األربعاء المقبل، تليها تتويج الفائزين، أما مسابقة 

بإقامة  المقبل  الخميس  يوم  فستنطلق  التراب 

التدريبات الرسمية، تليها إقامة المنافسات يومي 

على  والسيدات،  الرجال  لفئتي  والسبت  الجمعة 

أن تقام منافسات التراب فرق مختلط يوم األحد 12 

مارس، وليسدل على إثرها الستار على منافسات 

البطولة.

رماة   10 بـ  البطولة  في  الوطني  منتخبنا  ويشارك 

مسابقة  في  و5  التراب  مسابقة  في  رماة   5 بواقع 

االسكيت.

قطر  من  حكام   8 مشاركة  البطولة  ستشهد  كما 

واإلمارات  والسعودية  ألمانيا  مختلفة،  دول  من  و7 

والكويت كلهم لديهم الشارة الدولية، باالضافة إلى 

للعبة.. حيث  الدولي  االتحاد  قوانين  آخر  تطبيق 

كأس  بطولة  في  مشاركته  خالل  الرامي  يبحث 

البطوالت  بخالف  وهذا  دولي،  إنجاز  عن  العالم 

في  آمال  الدولي،  تصنيفه  نقاط  ورفع  المفتوحة 

حصد بطاقة تأهل لألولمبياد.

نائب  السليطي  شاهين  جاسم  جاسم  وصرح 

 ،2023 المدير العام لبطولة كأس العالم للشوزن 

التامة  والجاهزية  الترتيبات  كافة  اكتمال  حول 

قطر  ان  إلى  األحد.. مشيرا  اليوم  البطولة  النطالق 

االحداث  مختلف  تنظيم  في  وأبدعت  تميزت 

من  توفره  وما  كوادرها  خبرة  بفضل  الرياضية 

امكانيات كبيرة إلنجاح أي بطولة تقام على أرضها 

العذبة  للفخر..وأضاف:»حمد  يدعو  أمر  وهذا 

والقوس  للرماية  القطري  االتحاد  العام  السر  أمين 

رئيس  الحمادي  المطوع  علي  الله  وعبد  والسهم 

االتحاد  في  اعضاء  هما  للبطولة،  الفنية  اللجنة 

للعبة  الدولي  االتحاد  ثقة  وطبعا  للرماية،  الدولي 

كبيرة في اتحادنا ونحن أهل لهذه الثقة«.

وحيد بوسيوف كتب

{ عبد الله علي المطوع الحمادي

{ مشعل ابراهيم النصر

عبد الله الحمادي:

مشعل إبراهيم النصر:

عاما،   20 تحت  منتخبنا  تلقى 

خسارته الثانية في بطولة آسيا 

تحت 20، حيث خسر أمس أمام 

مقابل  بهدفين  الفيتنامي  نظيره 

التي  المباراة  خالل  واحد،  هدف 

في  االستقالل  استاد  على  أقيمت 

بأوزبكستان،  فيرغانا  مدينة 

وذلك ضمن منافسات المجموعة 

الثانية.

في  نقاط  أي  يحصد  لم  العنابي 

خسر  حيث  اآلن،  حتى  البطولة 

بهدف  إيران  أمام  األولى  مباراته 

نظيف، وخسر مجددًا أمس أمام 

ليتذيل  الفيتنامي،  المنتخب 

ترتيب المجموعة بدون نقاط.

محترفيه  الشمال  نادي  قدم 

التعاقد  في  نجح  أن  بعد  الجدد 

كيجو  مصطفى  المصري  مع 

والكندي شين اواليسن حتى نهاية 

الموسم، حضر المؤتمر الصحفي 

جهاز  رئيس  الكعبي  راشد  ناصر 

وبسام  الشمال  بنادي  السلة  كرة 

الشمال،  مدرب  مساعد  كحلة 

ووسائل اإلعالم المختلفة. 

رئيس  الكعبي  راشد  ناصر  وأكد 

جهاز كرة السلة بنادي الشمال أن 

التعاقدات الجديدة مميزة للغاية. 

.وقال »بالنسبة لكيجو فهو إضافة 

المقومات  بسبب  للفريق  كبيرة 

قادم  فهو  الالعب،  يمتلكها  التي 

المنتخب  مع  ويلعب  الزمالك  من 

جهاز  رئيس  وقال  المصري«.. 

الكرة بنادي الشمال: كيجو العب 

منضبط ويأتي قبل التمرين مبكرًا 

ودائما يتحدث مع الالعبين.

عنابي الشباب يخسر من فيتنام

الشمال يقدم محترفيه الجدد

في كأس آسيا

عادل النجار كتب

إشادة كبيرة من المشاركين بالتنظيم الرائع

ختــام ناجــح للبطولــة العربيــة للجــودو
العربي  البطولة  منافسات  على  أمس  الستار  أسدل 

للجودو، في نسختها الـ21 للرجال والـ14 للسيدات، التي 

اقيمت على مدى يومين، وذلك على صالة علي بن حمد 

العطية، وشارك فيها 84 العبا والعبة من 13 دولة وباجمالي 

321 من أطقم إدارية وفنية وطبية وحكام والعبين.
العطية  حمد  بن  خالد  سعادة  أمس  منافسات  وحضر 

والكاراتيه  والجودو  للتايكواندو  القطري  االتحاد  رئيس 

أمين  المريخي  وعيد  للجودو،  العربي  االتحاد  رئيس 

باالضافة  االتحاد،  واعضاء  القطري  لالتحاد  العام  السر 

إلى رؤساء العديد من االتحادات العربية للعبة.

قوية  للبطولة  واألخير  الثاني  اليوم  منافسات  وجاءت 

ومثيرة في مختلف األوزان في فئتي الرجال والسيدات.

وشهدت فئة الرجال فوز البحريني اسكيرني جيربيكوف 

بالميدالة الذهبية لوزن تحت 81 كلغ. 

الرملي  عمر  المصري  توج  كلغ،   90 تحت  وزن  وفي 

بالميدالية الذهبية، وحقق البحريني يعقوب زليمخان 

الميدالية الذهبية في وزن تحت 100 كلغ.

محمد  الجزائري  توج  كلغ،   100 فوق  وزن  وفي  وأخيرا 

المهدي ليلي بالميدالية الذهبية..أما في فئة السيدات 

وفي وزن تحت 63 كلغ فأحرزت المغربية شيماء الطيبي 

بلكحل  سعاد  الجزائرية  وتوجت  الذهبية،  الميدالية 

بالميدالية الذهبية لوزن تحت 70 كلغ، وفي وزن تحت 

الميدالية  اشعالل  لويزة  الجزائرية  حققت  كلغ   78
الذهبية، وأخيرا وفي وزن فوق 78 كلغ، توجت الجزائرية 

نرمين قراوة بالميدالية الذهبية.

وشهدت  »السبت«  أمس  انطلقت  المنافسات  وكانت 

لوزن  الذهبية  بالميدالية  زورداني  هود  الجزائري  فوز 

الرحمان  عبد  والمغربي  للرجال،  كلغ   73 تحت 

والمصري  كلغ،   66 تحت  وزن  بذهبية  بوسحية 

في  كلغ..أما   60 تحت  وزن  بذهبية  حمادة  عادل 

بذهبية  سالم  نورا  المصرية  توجت  فقد  السيدات  فئة 

عيساحين  فايزة  الجزائرية  وفازت  كلغ،   48 تحت  وزن 

سمية  المغربية  وأحرزت  كلغ،   52 تحت  وزن  بذهبية 

اراوي ذهبية وزن تحت 57 كلغ.

المريخي: 

سعداء بنجاح البطولة 

القطري  لإلتحاد  العام  السر  أمين  المريخي  عيد  أشاد 

الفني  بالمستوى  والكاراتيه،  والجودو  للتايكواندو 

عن  معربا   ..2023 /  الدوحة  للجودو  العربية  للبطولة 

الدوحة  التي تقام الول مرة في  البطولة  سعادته بخروج 

الناحيتين  من  الختامي  يومها  في  صورة  بأفضل 

التنظيمية والفنية.

البطولة  له:  صحفية  تصريحات  في  المريخي  وقال 

من  العديد  أن  بدليل  عالية،  فنية  مستويات  عرفت 

الذهبية  بالنقطة  النهائية  نتائجها  حسمت  المباريات 

وذلك لشدة التنافس بين الالعبين.

للجودو  العربية  البطوالت  من  العديد  تابعت  وأضاف: 

كبير  بإرتفاع  تميزت  بالدوحة  الحالية  البطولة  ولكن 

في المستوى الفني وذلك لمشاركة أغلب الدول العربية 

حيث وصل عددها إلى 13 دولة«.

كما أثنى المريخي على أداء حكام في البطولة مشيرا إلى 

أن كل المباريات لم تشهد أي حالة احتجاج على قرارات 

التحكيم. { من مراسم التتويج 
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في مسك الختام بمجمع خليفة الدولي اليوم

صراع أرجنتيني على لقب Ooredoo للبادل

يسدل الستار اليوم على منافسات 

الكبرى  قطر   Ooredoo بطولة 

احتضنتها  التي   2023 للبادل 

إنشاؤها  تم  التي  البادل  مالعب 

على مجمع خليفة الدولي للتنس، 

العالمية.  المعايير  أعلى  وفق 

تميزًا  النسخة  هذه  شهدت  وقد 

المستويات،  مختلف  على  كبيرًا 

أو الفنية، ونالت  سواء التنظيمية 

إشادة واسعة من الحضور خاصة 

حضور  وسط  أقيمت  البطولة  أن 

للمرة  االوائل  للمصنفين  قياسي 

تاريخ  في  التوالي  على  الثانية 

الذي  األمر  وهو  البادل،  رياضة 

التنظيمي  قطر  تميز  عكس 

في  تساعد  التي  الهائلة  والقدرات 

تحقيق أقصى درجات النجاح.

الملعب  على  سيقام  اليوم  النهائي 

الساعة  تمام  في  الرئيسي 

مساء،  والنصف  السادسة 

أرجنتينيًا  النهائي  وسيكون 

الثنائي  تأهل  بعد  خالصًا، 

باتشوك  ستو  فرانكو  من  المكون 

والثنائي  نينو،  دي  ومارتين 

المكون من فيرناندو بيالستيغين 

للمباراة  غوتيريز  وكارلوس 

نصف  في  فوزهما  عقب  النهائية 

سيكون  وبالتالي  أمس،  النهائي 

نهائي  عن  مختلفا  اليوم  النهائي 

نشهد  حيث  الماضية،  النسخة 

تقدم  مقابل  في  إسبانيا  تراجعا 

الدور  مباراتا  كبير.  أرجنتيني 

تميزت  أمس  النهائي  نصف 

في  شهدنا  حيث  والندية،  بالقوة 

كبيرا،  تقاربا  األولى  المواجهة 

الفارق  صنعت  الخبرة  لكن 

االرجنتيني  الفريق  نجح  عندما 

باتشوك  ستو  فرانكو  من  المكون 

المصنف  نينو  دي  ومارتين 

المباراة  إلى  العبور  في  الثاني 

الفريق  على  الفوز  بعد  النهائية 

كوييو  ارتور  االسباني  من  المكون 

تابيا  اوجستن  واألرجنتيني 

بمجموعتين  الخامس  المصنف 

 ،2 ـ  و6   3 ـ  و6   7 ـ   5 بواقع  لواحدة 

على  أقيمت  التي  المباراة  خالل 

خليفة  بمجمع  الرئيسي  الملعب 

الثنائي  نجح  كذلك  الدولي، 

فيرناندو  من  المكون  األرجنتيني 

غوتيريز  وكارلوس  بيالستيغين 

بطاقة  وحصد  الفوز  تحقيق  في 

الثنائي  حساب  على  التأهل 

خيرونيمو  من  المكون  االسباني 

رويز  واليخاندرو  غونزاليس 

لمجموعة  مجموعتين  بنتيجة 

مباراة  في  و4-6  و6-1   4-6 بواقع 

الجمهور  بها  استمتع  للغاية  قوية 

خليفة  مجمع  في  حضر  الذي 

أمامهم  الفرصة  وستكون  الدولي، 

للحضور واالستمتاع بنهائي كبير 

الليلة على لقب البطولة.

{  من نصف النهائي أمس{  من نصف النهائي أمس

{ كأس البطولة 2023

عادل النجار سعد المهندي:كتب

نجاح البطولة يعزز نمو اللعبة بالمنطقة
التنفيذي  المدير  المهندي  سعد  أكد 

واالسكواش  للتنس  القطري  لالتحاد 

قطر  »اريد  بطولة  ان  الطائرة  والريشة 

الكبرى للبادل« والتي يسدل عليها الستار 

بين  للغاية  قوية  منافسات  شهدت  اليوم 

جميع  ضمت  والتي  المشاركة  الفرق 

عددهم  بلغ  الذين  المصنفين  الالعبين 

112 العبا من مختلف دول العالم.
رئيس  أيضا  يشغل  وهو  المهندي  وقال 

والمواصالت  العامة  العالقات  لجنة 

األنباء  لوكالة  تصريح  في  بالبطولة 

كل  تقديم  تم  انه  »قنا«  القطرية 

التسهيالت وتوفير األجواء المناسبة والتي 

ساعدت الفرق على تقديم أفضل ما لديها 

في رياضة البادل.

وتابع: »ان البطولة سارت على نفس النهج 

من النجاح الذي شهدته بطولتا قطر توتال 

موبيل  اكسون  وقطر  السيدات  لتنس 

لتنس الرجال ليؤكد االتحاد القطري على 

احترافيته الكبيرة وخبراته المتراكمة في 

والتي  العالمية  البطوالت  هذه  استضافة 

يشاهدها مئات الماليين حول العالم«.

وأوضح المهندي أن رياضة البادل تكتسب 

وأصبح  قطر  دولة  في  كبيرة  شعبية 

االنتصارات  يحققون  القطريون  الالعبون 

ابطال  المصنفين  ويواجهون  اإلقليمية 

والبرازيل  واألرجنتين  إسبانيا  من  اللعبة 

في البطوالت العالمية.

{  سعد المهندي

النجم البرازيلي يقرر االعتزال في الدوحة

وداع خاص لألسطورة »ليما«

أقامت اللجنة المنظمة لبطولة Ooredoo قطر الكبرى 

للبادل احتفالية استثنائية للنجم البرازيلي بابلو 

ليما الذي تألق بصورة كبيرة خالل مسيرته في 

رياضة البادل، لكنه وصل لمحطته األخيرة، 

حيث شارك في البطولة باعتباره المصنف 

التاسع للبطولة وكان يطمح لحصد اللقب 

لكنه خسر وودع من ربع النهائي وقرر 

االعتزال، ولم تتوان اللجنة المنظمة عن 

إقامة احتفالية، خاصة له في الملعب 

الرئيسي أمس على هامش مباراتي الدور 

نصف النهائي، وذلك بحضور سعادة 

ناصر الخليفي رئيس االتحاد القطري 

للتنس واالسكواش والريشة الطائرة، 

وطارق زينل أمين السر العام لالتحاد، 

مدير البطولة، ولفيف من نجوم البطولة، 

وعائلة الالعب.

وتم تقديم درع تذكارية لالعب مع لوحة 

كبيرة بصورته، وجرى االحتفاء به في 

أجواء مميزة للغاية، تحدث خاللها عن شكره 

العميق للجنة المنظمة على تلك المبادرة 

الرائعة، مشيدا في الوقت نفسه بالتنظيم 

الرائع لبطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل ووصفها 

بأنها أفضل البطوالت في العالم، كما قدم الشكر لكل 

من سانده خالل مسيرته خاصة عائلته.

{ االحتفاء بالبرازيلي ليما

غوتيريز:

طموحي اللقب
أعرب األرجنتيني كارلوس 

غوتيريز عن سعادته بالتأهل 

للمباراة النهائية لبطولة 

Ooredoo قطر الكبرى للبادل 
بعد مباراة قوية في نصف 

النهائي أمس، وأضاف »تنتظرنا 

مباراة قمة في النهائي اليوم 

ونتمنى أن نكون في يومنا 

ويحالفنا التوفيق لتحقيق الفوز 

والتتويج بالبطولة، فسيكون 

من الرائع أن نحصد كأس هذه 

النسخة المميزة في الدوحة، 

وسيكون األمر تتويجا لكل العمل 

الذي قمنا به طوال البطولة من 

أجل الوصول للقب«.. مشيرا إلى 

أن المواجهة ستكون أرجنتينية 

خالصة وهو األمر الذي يجعلها 

ذات طبيعية خاصة.

يطمح للحفاظ على كأس البطولة

»دي نينو« عضو دائم بالنهائي
نجح األرجنتيني مارتين دي نينو في الحفاظ على 

مقعده في نهائي بطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل 

للمرة الثانية على التوالي، حيث كان قد وصل لنهائي 

نسخة العام الماضي وتألق بصورة كبيرة وحصد 

اللقب رفقة زميله االسباني فرانشيسكو نافارو في 

نسخة العام الماضي، لكنه يتطلع للفوز بالبطولة 

للمرة الثانية على التوالي لكن هذه النسخة رفقة زميله 

ومواطنه فرانكو ستو باتشوك، حيث تألقا في نسخة 

هذا العام وحصدا بطاقة العبور للنهائي وينتظرهم تحد 

كبير من أجل حصد اللقب في المباراة النهائية الليلة، 

وسيكون إنجازا كبيرا إذا حصد البطولة وحافظ على 

اللقب الذي توج به النسخة الماضية.

وقد أكد الالعب ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي 

عقد بعد المباراة حيث قال »أحمل ذكريات رائعة في 

الدوحة وأتمنى أن تتكرر بحصد اللقب مجددًا«.
{  دي نينو

البادل،  العب  على  ظهرت  كبيرة  سعادة 

بعد  باتشوك  ستو  فرانكو  األرجنتيني 

عبر  حيث  أمس،  النهائي  نصف  في  التألق 

للمباراة  بالوصول  الكبيرة  سعادته  عن 

الكبرى  قطر   OORDOO ببطولة  النهائية 

النهائي  نصف  في  الفوز  ووصف  للبادل، 

الذي  الشخصي  والنجاح  المميز  باألمر 

للغاية  »أنا سعيد  وقال  كثيرًا،  به  سيفخر 

ألنه النهائي األول بالنسبة لي على مستوى 

وأتمنى   ،»major« الرئيسية  البطوالت 

نينو  دي  زميلي  مع  التوفيق  يحالفني  أن 

اللقب«. ونحقق 

الذي  بالمستوى  كذلك  سعيد  »أنا  وقال 

أننا  خاصة  النهائي  نصف  في  قدمناه 

لكن  مميزين،  العبين  واجهنا 

اللقاء  مع  التعامل  في  نجحنا 

وتأهلنا  المناسب  بالشكل 

أن  ونتمنى  النهائية  للمباراة 

الحاسمة  المواجهة  في  نوفق 

مشيدا  اليــــوم«،  تنــــتظرنا  التي 

اللجنة  تبذلها  التي  بالجهود 

البطولة  تحقيق  أجل  من  المنظمة 

مختلف  على  النجاح  درجات  ألقصى 

المستويات.

اليوم  النهائية  المباراة  أن  إلى  وأشار 

يأمل  لكنه  والندية  القوة  غاية  في  ستكون 

رفقة  تماما  الموعد  وفي  جاهزا  يكون  أن 

زميله دي نينو من أجل حصد اللقب.

فرانكو ستو باتشوك:

major فخور بأول نهائي

{ فرانكو ستو باتشوك
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بعد منافسات مثيرة على مالعب نادي الدوحة للجولف

جونز يقتنص بطولة قطر العالمية

اقتناص  جونز  جو  الويلزي  الالعب  واستطاع 

حقق  بعدما  األول  والمركز  البطولة  كأس 

دون  ضربة  أي  ضربة   215 ضربات  مجموع 

المعدل.

ونجح جونز في تحقيق هذا الرقم بعد اجتيازه 

مواطنه  وجاء  واحدة،  بضربة   17 رقم  الحفرة 

بمجموع  الثاني  المركز  في  ناش  جيمس 

بينما  المعدل،  فوق  ضربة  أي   217 ضربات 

جوديير  ريس  لالنجليزي  الثالث  المركز  ذهب 

كالوم  مواطنه  ثم   219 ضربات  بمجموع 

أي  المعدل  فوق  ضربات  بخمس  فيتزجيرالد 

221 ضربة.
الوطني  منتخبنا  العب  الكعبي  صالح  واحتل 

للبطولة،  العام  الترتيب  في  الخامس  المركز 

فوق  ضربات  سبع  أي  ضربة   223 حقق  بعدما 

منافسات  في  جيدة  مستويات  وقدم  المعدل، 

اليوم الختامي أمس.

في  حسين  خالد  عمر  الباكستاني  وجاء 

المركز السادس بعدما حقق 225 ضربة، وتاله 

العب  سوكولوف  دانيال  السابع  الترتيب  في 

ضربة   11 حقق  بعدما  للجولف  الدوحة  نادي 

فوق المعدل.

وجاء في المركز الثامن اإلنجليزي سام ابستين 

وتاله  ضربة،   227 ضربات  مجموع  حقق  بعدما 

ضربة   228 محققا  جانجافارابو  تيج  الهندي 

فان  أوليفر  الهولندي  قبل  التاسع  المركز  في 

ضربة   13 أي  ضربة   229 حقق  والذي  ليليفيلد 

فوق المعدل ليحتل المركز العاشر.

السر  أمين  المهندي  إبراهيم  محمد  وقام 

بتتويج  للجولف  القطري  باالتحاد  المساعد 

عقب  العاشر  حتى  األول  المركز  من  الفائزين 

ختام المنافسات.

الرحمن  عبد  العبنا  احتل  أخرى..  ناحية  ومن 

 238 حقق  بعدما   25 الـ  المركز  الشهراني 

 46 المركز  المهندي  العزيز  عبد  واحتل  ضربة 

لعدم  الكواري  جهام  اضطر  بينما  ضربة   255 بـ 

الحصول  وفضل  تأهله  رغم  باللعب  المجازفة 

البطولة  في  للمشاركة  السفر  قبل  راحة  على 

اآلالم  ببعض  شعر  أن  بعد  خاصة  الخليجية، 

فضل على إثرها الراحة.

محمد الجندي كتب

بعد ثالثة أيام من اإلثارة ووسط أجواء مميزة للغاية على 
مستوى الطقس وأداء الالعبين.. أسدل الستار أمس على 

بطولة قطر العالمية المفتوحة للجولف والتي نظمها االتحاد 
القطري للجولف على مدار األيام الثالثة األخيرة على مالعب 

نادي الدوحة للجولف.

محمد إبراهيم المهندي:

البطولة خرجت في أفضل صورة

أعرب محمد إبراهيم المهندي أمين السر 

المساعد باالتحاد القطري للجولف عن 

العالمية  قطر  بطولة  بنجاح  سعادته 

للجولف وخروجها بهذه الصورة المميزة.

في  المهندي  إبراهيم  محمد  وقال 

التتويج:  عقب  أمس  تصريحاته 

مميزًا  جاء  للبطولة  الفني  المستوى 

على  البطولة  نجاح  في  وساهم  للغاية، 

المستوى  بجانب  الفني  المستوى 

أن  على  دائمًا  نحرص  الذي  التنظيمي 

يخرج في أبهى صورة.

شهد  للبطولة  الختامي  اليوم  وتابع: 

لقوة  نظرا  للغاية  صعبة  منافسة 

حتى  الالعبون  قدمه  الذي  المستوى 

اللقب  حصد  في  الويلزي  الالعب  نجح 

والتفوق على منافسيه.

لالعب  التهنئة  نقدم  قائال:  وأضاف 

مستوى  قدم  الذي  جونز  جو  الويلزي 

جيدا للغاية. 

الالعبين  لنتائج  تقييمه  وحول 

أعتقد   : قال  البطولة..  في  القطريين 

حد  إلى  جيدة  كانت  العبينا  نتائج  أن 

كبير السيما وأن البطولة وفرت لالعبين 

قبل  المناسب  االحتكاك  القطريين 

خوض البطولة الخليجية. 

مايك شويري:

نتائج الالعبين 
القطريين جيدة

أشاد مايك شويري الخبير الفني باالتحاد 

قطر  بطولة  بمنافسات  للجولف  القطري 

إلى  مشيرًا  للجولف،  المفتوحة  العالمية 

شديدا  تنافسا  وشهدت  قوية  جاءت  أنها 

بين الالعبين من أجل الظفر باللقب.

التتويج  عقب  تصريحاته  في  مايك  وقال 

العبًا   57 تأهل  شهد  األخير  اليوم  أمس: 

مستوى  على  للغاية  مميزة  أجواء  وسط 

الطقس والهواء.

وأشار الخبير الفني التحاد الجولف إلى أن 

باللقب  الفوز  استحق  الويلزي  المتسابق 

بعدما األداء الجيد الذي قدمه وتفوقه على 

منافسيه في نهاية المطاف.

األخير..  اليوم  في  المنافسات  قوة  وحول 

في  للغاية  جيدة  جاءت  األرقام  مايك:  قال 

المميز  الطقس  ظل  في  الختامي  اليوم 

خروج  بعد  وكذلك  الخفيف  والهواء 

يومين  أول  في  يوفقوا  لم  الذين  الالعبين 

تحسن  عن  أثمر  ما  وهو  البطولة،  من 

المستوى بشكل كبير.

في  القطريين  الالعبين  نتائج  وحول 

مقبولة  النتائج  شويري:  قال  البطولة.. 

الشهراني  علي  أن  خاصة  كبير  لحد 

من  قريبا  وكان  الرابع  المركز  في  كان 

تعرضه  لوال  األول  المركز  على  المنافسة 

لسوء حظ في الحفرة رقم 10 بعد خرجت 

على  أثر  ما  وهو  الصخرة،  خلف  الكرة 

ترتيبه.

المركز  في  أنهى  الكعبي  صالح  وأضاف: 

الخامس بعدما قدم مستويات طيبة على 

مدار البطولة.

أن  الجولف  باتحاد  الفني  الخبير  وأكد 

مقبولة  تعتبر  القطريين  الالعبين  نتائج 

من  البطولة  لقب  وحققوا  نافسوا  وطالما 

باللقب  فاز  الذي  الشهراني  علي  مثل  قبل 

الالعبين  حظوظ  أن  أرى  ولذا   ،2021 في 

المنافسة  في  حاضرة  دائمًا  القطريين 

على اللقب.

بعد إصابته وقبل ساعات من الخليجية

جهام 
يفضل الراحة

فضل جهام الكواري العب منتخبنا الوطني للجولف 

الختامي من بطولة قطر  اليوم  المشاركة في  عدم 

الستار  أسدل  والتي  للجولف  المفتوحة  العالمية 

عليها أمس.

وشعر جهام الكواري بآالم بسيطة ما جعله يقرر عدم 

على  مقبل  أنه  خاصة  األمس،  منافسات  خوض 

ستنطلق  التي  الخليجية  البطولة  في  المشاركة 

منافساتها بالبحرين غدًا االثنين.

في  حظوظه  أن  خاصة  الراحة  جهام  وفضل 

المنافسة على لقب بطولة قطر العالمية للجولف 

تقلصت بعد النتائج التي حققها في اليومين األول 

والثاني.

{ من منافسات البطولة

جو جونز بطل بطولة قطر:

ملعب الدوحة رائع 
وشكرا لالتحاد القطري

ببطولة  الفائز  جونز  جو  الويلزي  أعرب 

عن  للجولف  المفتوحة  العالمية  قطر 

سعادته الكبيرة بحصد لقب البطولة.

عقب  تصريحاته  في  جونز  وقال 

التتويج: حققت لقبا غاليًا بعد منافسة 

المميزين،  الالعبين  من  عدد  مع  قوية 

وأنا سعيد للغاية بذلك وأحب أن أشكر 

دور  له  كان  والذي  لي  المساعد  الطاقم 

كبير في الفوز باللقب.

في  مثالية  كانت  األجواء  وأضاف: 

كان  والتنظيم  للجولف  الدوحة  نادي 

ولذا  القطري،  االتحاد  جانب  من  رائعًا 

لالتحاد  الشكر  أوجه  أن  الضروري  من 

على  ومسؤوليه  للجولف  القطري 

إعطائي الفرصة للمشاركة، كما أشكر 

حلة  أبهى  في  ظهر  الذي  الدوحة  نادي 

وكان الملعب رائًعا.

قطر  بطولة  في  المشاركة  وحول 

بلقب  الفوز  بعد  للجولف  ماسترز 

الالعب  قال  المفتوحة..  قطر  بطولة 

من  ويزيد  رائع  أمر  هذا  الويلزي: 

قطر  بطولة  في  المشاركة  سعادتي، 

خطوة  الجولف  لمحترفي  ماسترز 

أحقق  أن  أتمنى  مشواري،  في  كبيرة 

بالشكل  أظهر  وأن  منها  كبيرة  استفادة 

للفوز  العمل  وسأواصل  أتمناه  الذي 

بالمزيد من األلقاب.

الختامي  اليوم  في  المنافسة  وعن 

أمس.. قال: مستويات الالعبين كانت 

مستويات  الجميع  وقدم  مرتفعة، 

جديًرا  كان  الجميع  أن  وأعتقد  رائعة، 

جميع  وأحيي  النهاية،  في  بالفوز 

التي  العالية  والروح  األداء  الالعبين على 

شهدتها منافسات البطولة.

رباعي منتخبنا إلى المنامة
غادر العبو منتخبنا الوطني للجولف، 

في  للمشاركة  وذلك  المنامة،  إلى 

والتي  الخليجية  البطولة  منافسات 

في  الملكي  النادي  مالعب  على  تقام 

الفترة من 5 إلى 9 من مارس الجاري.

الكعبي  صالح  الرباعي  وتوجه 

الكواري  وجهام  الشهراني  وعلي 

المنامة  إلى  الشهراني  وعبدالرحمن 

يحمل  التي  البطولة  في  للمشاركة 

الفردي  مستويي  على  لقبها  العنابي 

والفرق.

للمشاركة في البطولة الخليجية

{ جونز
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سعد المهندي

 السنة )28( - األحد  13 من شعبان  1444هـ الموافق 5 مارس 2023م العدد )10044(

الطقس  يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

على الساحل، معتدل الحرارة نهارا، يصاحبه 

غبار عالق على بعض المناطق في البداية، مع 

يصاحبه  البحر  عرض  وفي  السحب..  بعض 

بعض  على  خفيف  ضباب  إلى  عالق،  غبار 

المناطق في البداية، مع بعض السحب.

و8   4 بين  األفقية  الرؤية  مدى  ويتراوح 

متوقعة  حرارة  درجة  أعلى  وتكون  كيلومترات. 

في الدوحة 27 درجة مئوية.

4:36 ص
11:45 ص

3:07 م
5:40م
7:10م

سينما المول )1(

3:15مافكا، أغنية الغابة

5:00مافكا، أغنية الغابة

6:45كريد 3

9:00كريد 3

11:00المالياالم

سينما المول )2(

3:45المالياالم

6:00المالياالم

8:30المالياالم

10:45المالياالم

سينما المول )3(

3:30التاميلية

6:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

8:15الهندية

11:00التاميلية

RED HALL – CINEMA 1

4:00مافكا، أغنية الغابة

6:00كريد 3

8:30كريد 3

11:00كريد 3

BLUE HALL – CINEMA 2

4:30عملية فورتشن، حيلة الحرب

5 67:00

5 69:00

11:00لعبة الميت

GREEN HALL – CINEMA 3

5:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

7:30الرجل النملة والدبور:كوانتمانيا

10:00الملعون

BRONZE HALL – CINEMA 4

4:00علي الخط

6:00اختفاء

8:30حروب الماميز

10:30عملية فورتشن، حيلة الحرب

سينما رويال بالزا  )1(

3:15المالياالم

6:00المالياالم

8:25المالياالم

10:45المالياالم

سينما رويال بالزا )2(

3:30المالياالم

5:45الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

8:00التاميلية

10:30التاميلية

سينما رويال بالزا )3(

4:00مافكا، أغنية الغابة

6:00كريد 3

8:15كريد 3

10:30المالياالم

احتضنتها »الخور االبتدائية للبنات«

مشاركة متميزة 
لمبادرة »ساعة وساعة«

أقامت مبادرة لجنة رياضة المرأة القطرية »ساعة وساعة« 

العديد من األنشطة الرياضية التي نظمها قسم التربية 

البدنية واللغة العربية في مدرسة الخور االبتدائية للبنات 

مع ختام شهر فبراير الرياضي والذي تزامن مع فعاليات اليوم 

الرياضي للدولة، وذلك بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية 

لمبادرة لجنة رياضة المرأة القطرية »ساعة وساعة« مع وزارة 

التعليم والتعليم العالي.

وشملت الفعالية الرياضية لطالبات المدرسة، حيث قامت 

اللجنة بتنفيذ العديد من األنشطة الرياضية المتنوعة ومنها 

ألعاب الحركية وشد الحبل، وتعليم أسس ومهارات األلعاب 

الجماعية مثل كرة القدم والسلة واليد..

وفى هذا اإلطار، أكدت السيدة تماني الكلدي مؤسس برنامج 

ساعة وساعة، أن اليوم الرياضي يرسخ ثقافة الرياضة 

للجميع في الوسط التربوي والمجتمعي على حد سواء، 

مشيدة في هذا السياق بالقرار األميري بتخصيص يوم 

الثالثاء الثاني في شهر فبراير من كل عام يوًما رياضًيا 

بالدولة، الفتة إلى أنه قرار حصيف ذو رؤية ثاقبة.

وأشادت السيدة تماني الكلدي بالتعاون المتبادل بين 

مبادرة لجنة رياضة المرأة القطرية »ساعة وساعة« ووزارة 

التعليم والتعليم العالي، من خالل المشاركة بفعاليات اليوم 

الرياضي للدولة في العديد من المدارس بمختلف مناطق 

البالد، السيما أن تلك المدارس تحتضن العديد من المواهب 

والمهارات الرياضية بمختلف األعمار..

ودعت السيدة تماني الكلدي أولياء األمور إلى حث أوالدهم 

وبناتهن على تعلم كل ضروب الرياضات الحديثة لما 

للرياضة من أثر على تنمية قدرات الطلبة والطالبات البدنية 

والذهنية والمحافظة على صحتهم.. مشيرة إلى أن الرياضة 

أصبحت عالًجا لكثير من األمراض مثل أمراض السمنة 

والضغط والقلب التي ال يمكن عالجها إال بمزيد من الرياضة.

وفي ختام حديثها وجهت مؤسس برنامج ساعة وساعة 

بأهمية استمرارية واستدامة األنشطة الرياضية بالمدارس 

وإنشاء الفرق الرياضية لكل رياضة على حدة واكتشاف 

مواهب الطالبات ومهاراتهن وقدراتهن الرياضية والعناية بها، 

مع إعطاء االهتمام الالزم لرياضة ذوي االحتياجات الخاصة، 

وتعزيز التنافس بين الطالبات في الوسط المدرسي 

واستحداث البرامج والمكافآت التشجيعية والتحفيزية، 

وإقامة الشراكات بين المدارس والمؤسسات واألندية 

الرياضية لالستفادة من خبراتها.

ومن جانبها، رحبت األستاذة الفاضلة دالل البورشيد مديرة 

مدرسة الخور االبتدائية للبنات، بمبادرة لجنة رياضة المرأة 

القطرية »ساعة وساعة«، وإقامة فعاليات رياضية لطالبات 

المدرسة ما بين تمارين اللياقة البدنية، واأللعاب الجماعية، 

واأللعاب الشعبية، ومسابقات شد الحبل.

$ الدوحة
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حملني اإلسعاف إلى مؤسسة حمد 

الطبية مرتين - على مدى ربع قرن من 

حياتي في قطر التي ابتدأت في الثاني 

من أغسطس -1995.. فأنا أخاف 

الذهاب بنفسي إلى مشرط الجراح 

وأبقى حتى آخر لحظة من الصبر ثم 

أحمل باإلسعاف.. وقد تهربت من أخطر 

عملية للقلب لمدة عامين إلى ان وقعت 

تحت حكمة البروفيسورة كورنيلال، التي 

أصرت أن أشهد اختبار »االيكو« الخاص 

بالقلب بعيني ألرى حجم الدمار الذي 

سببته جلطة قاتلة تم إيقافها بعناية 

من الله، وانه لم يبق غير شريان واحد 

يمدني بالحياة التي أعيشها بصعوبة.. 

ومن االيكو إلى غرفة العمليات ثم عملية 

قلب مفتوح، سلبت مني الكثير مما كنت 

أتمتع به..

ومنذ أسبوعين عادت اإلسعاف لتحملني 

على جناح السرعة وال ادري ماذا بي، 

فالقلب بخير وعضلته قوية.. 

وليكتشف المسعفون ان العلة خطيرة.. 

العلة في الرئة التي لم تعد قادرة على 

التخلص من ثاني اكسيد الكربون الذي 

يتسيد أجواءها..

فازداد الماء... حالة لم يشخصها طبيب 

الرعاية الصحية في مركز عمر بن 

الخطاب الذي ذهبت اليه في حالة طارئة 

حيث اعتذر لي انه يستقبل الحاالت 

الطارئة.. لكنه لم يستطع ان يشخص 

حالتي انها طارئة وصرف لي دواء للكحة.. 

وااللتهاب.. عدت للبيت أشكو الحالة.. 

الصورة أمام عيني أشكال مختلفة حتى 

بدأت أرى جسدى مسجى وأحبتي يلقون 

نظرة الوداع فيما غير القادرين على رؤيتي 

تأتي أرواحهم تودع الجسد..

أفقت مسرعا اتصلت بالطوارئ، خالل 

خمس دقائق كانوا يحملونني إلى طوارئ 

مؤسسة حمد والتشخيص »التهاب رئوي 

وتسرب مياه للرئة، وازدياد نسبة ثاني 

الكربون«.. وبدأت مرحلة عالج أستطيع 

ان أصفها بالعالمية.. تجسد رؤية قطر 

2030. بأعلى جودة خدمات صحية تقدم 
في المنطقة.

وسألني صديق تركي ونحن نعبر 

مربع مؤسسة حمد الطبية: ما هذه 

المباني على الجانبين؟ فكانت إجابتي: 

هذه »دولة حمد الطبية« نعم انها دولة 

بمساحتها ومؤسساتها ومشافيها وحجم 

عمالتها من قياديين واداريين.. وفنيين.. 

وهيئات طبية وتمريضية.

سلمتني الطوارئ إلى الدور الخامس..

في هذا الزمن الذي تتمتع به الخدمات 

الصحية بأعلى موازنة منذ تاريخها 

تجاوزت الـ 25 مليار ريال.. ألرى الرفاهية 

التي يتمتع بها المرضى من مختلف 

الحنسيات رفاهية لن تجدها في أي بلد 

عربي وحتى في أي بلد غربي أو آسيوي.. 

هنا العمل االنساني بكل معانيه.. وكل 

من يعملون فيه يستحقون شهادة تقدير 

بامتياز...

العمل على مدار الساعة..

منذ الفجر يأتي الفريق االستشاري 

برئاسة طبيب زاده الشيب وقارا يرافقه 

اختصاصيو الحالة )السكري الصدري.. 

المعدة الكبد الكلى يرافقهم المتدربون 

من جامعة قطر، يضعون مالحظاتهم 

يسجلون حالة المريض ليعودوا ويضعوا 

خطط العالج..

وما ان يغادر االستشاري يبدأ العالج 

قياسات فحوصات وبشكل يومي ترسل 

للمختبرات بأنواعها لتأتي النتائج فورا 

ليال ونهارا.. فهناك ساهرون في كل إدارات 

الطب ومختبراتها.. من أجل ان تخرج 

مشافى معافي.. التعامل معك كعامل 

أو مدير واحدة.. وتتجلى اإلنسانية مع 

الحاالت التي تحتاج إلى رعاية مميزة 

من تغيير مالبس وتشطيف وعناية 

فائقة تقوم بها ممرضات وممرضون وهبوا 

انفسهم لخدمة اإلنسانية..تراهم بكل 

همة ونشاط منذ بدء الدوام إلى انتهاء 

الوقت وتسليم العمل للزميل التالي..

عدت للمنزل بعد اسبوع من العناية 

والرعاية والعالج شاكرا ممتنا لهذه 

المؤسسة التي تجاوزت الصعاب.. 

خرجت منها ووصية لها اكرمي من يحمل 

مشعل البناء والتطوير خاصة من تميزوا 

في األداء من خريجي جامعات قطر 

االوفياء..

وبعد من ال يشكر الناس ال يشكر الله.. 

فالشكر والتقدير لكل من واساني في 

مرضي زيارة أو اتصاال أو عبر أي وسيلة 

من وسائل التواصل.

إنسانية تطفئ وجيب القلب...

smrـalibar@yahoo.com

بقلم سمير البرغوثي

كاتب صحفي اردني
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�إعالن
ويحمل  هندي،  الجنسية  كومار،  السيد/كوشيندر  يعلن 

الشخيص:  الرقم  ويحمل   ،9823097 رقم:  سفر  جواز 

بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن   ،28135609422

اىل  فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة  لديه  فمن   .  Khushvinder Kumar

االدارة العامة للجوازات خالل 15 يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.

�إعالن
تعلن السيدة/ ايه محمد احمد محمود ضيف ،   الجنسية مرصية، 

الشخيص:  الرقم  وتحمل   ،22842482  : رقم  سفر  جواز  وتحمل 

بإسم:  لتصبح  اسمها  تغيري  ىف  رغبتها  عن   ،  28581810271

 Ayah Mahmoud Ahmed ضيف.  محمود  احمد  محمود  ايه 

االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة  لديه  فمن   .  Mahmoud Deif

الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل  للجوازات  العامة 

�إعالن
،Muhammad Riyas Keezhutta/يعلن السيد

عن رغبته ىف تغيري اسم ابنه 

 Ahad Rayan Muhammad/من

 Muhammad Rayan Keezhutta/اىل

 وذلك ىف شهادة ميالده

 3 العامة خالل  الصحة  الدارة  التقدم  املعرتض  فعىل   

ايام من تاريخه.

�إعالن
يعلن السيد/املنترص بالله خليفه خميس املخيني ،   الجنسية عماني 

الشخيص:  الرقم  ويحمل   ،03430507  : رقم  سفر  جواز  ويحمل   ،

بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن   ،  29251200334

نارص خليفه خميس املخيني . فمن لديه معارضة ىف ذلك فليتقدم اىل 

االدارة العامة للجوازات خالل 15 يوما من تاريخ اعالنه يف الجريدة.
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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أغلى من الذهب
ترغب الكثير من النساء في شراء حقيبة يد من 

ماركة شهيرة، إن كان بسبب شكلها المميز، 

أو طبيعة الجلد الذي ُصنعت منه، أو فقط ألنها 

الحقيبة األكثر تداواًل بين المشاهير.

لكن بعض حقائب اليد أصبحت أكثر من 

كونها مجرد إكسسوار يكّمل إطاللة النساء، بل 

تحولت إلى استثمار مدّر لألموال. 

فشراء حقيبة يد من دار أزياء شهيرة اليوم، سوف 

يجعلك تكسبين أكثر من 3 أضعاف قيمتها 

بعد 10 

سنوات، أو 

أقل.

بعض 

الحقائب 

يفوق 

 9 سعرها 

آالف دوالر 

أميركي، 

وربما 

يحتاج 

إلى  شراؤها 

مرور عدة 

سنوات من 

أجل الحصول على نسخة واحدة، والقبول بها 

كيفما كان شكلها أو حجمها، وذلك بسبب ندرة 

الطلب  التي ُصنعت منها، وبسبب كثرة  الجلود 

. عليها

وتتمثل مراحل شراء بعض الحقائب في 

تقديم طلب من أجل دخول الئحة انتظار 

القبول، تأتي  خاصة، وبعد الحصول على 

مرحلة االنتظار، إلى أن يتم الوصول إلى اسم 

القائمة. في  المشتري 

وفاة الممثل سايزمور
توفي الممثل األميركي توم سايزمور المعروف بدوره 

في فيلم »سايفينغ بايرت راين«، عن 61 عاما على ما 

أعلن مدير أعماله تشارلز الغو الجمعة.

وقال الغو في بيان »أعلن ببالغ الحزن واألسى وفاة 

الممثل توماس إدورد سايزمور )توم سايزمور( 

بسالم في مستشفى سانت جوزف في بوربانك« 

بكاليفورنيا، مضيفًا أّن »أخاه بول وأبناءه جايدن 

وجاغر كانا بجانبه«.

وكان الممثل يعاني تمددًا في األوعية الدموية داخل 

المّخ منذ شباط/ فبراير، وُنزعت أجهزة اإلنعاش عنه 

الجمعة. وقبل بضعة أيام، خلص األطباء إلى أّن أي 

تدخل طبي لم يعد نافعًا في وضعه، بحسب الغو.

وعمل الممثل خالل مسيرته المهنية مع أسماء 

بارزة في المجال السينمائي في هوليوود. ومن بين 

أهم األدوار التي تواّلها تجسيده شخصية جندي 

أميركي خالل الحرب العالمية الثانية في فيلم 

»سايفينغ بايرت راين« )1998( للمخرج ستيفن 

سبيلبرغ. وُرّشح هذا العمل لنيل جائزة أوسكار 

أفضل فيلم.

ترميم كرسي الملوك
يخضع كرسي من العصور الوسطى ألعمال ترميم دقيقة، 

استعدادًا لتتويج الملك تشارلز الثالث، وقد وصف خبراء 

الترميم الكرسي المصنوع من خشب البلوط هذا، والذي 

 
ٌّ

يشهد تتويج الملوك منذ 700 سنة بأنه »هش

للغاية«. وتهدف أعمال الترميم المضنية 

إلى تنظيف الكرسي وإعادة تثبيت طبقات 

الذهب المتساقطة، باعتبار الكرسي جزءًا 

من االستعدادات لحفل التتويج الذي سُيعقد 

في لندن يوم 6 مايو المقبل. وتقول المسؤولة 

عن الترميم، كريستا بليسلي، إن كرسي 

التتويج التاريخي الذي كان محور االحتفال 

لعدة قرون ُيعد عماًل فنيًا فريدًا، وإنه أقدم قطعة أثاث باقية 

منذ ذلك الحين، وال تزال ُتستخدم لذات الغرض.

أعاصير مدمرة

سبعة  عن  يقل  ال  ما  قتل 

أشخاص، وانقطعت الكهرباء عن ماليين السكان 

وأمطار  أعاصير  إلى  أدت  التي  العواصف  بسبب 

المتحدة  الواليات  جنوب  في  بمناطق  غزيرة 

األميركية. وقالت هيئة األرصاد الجوية الوطنية 

تحركت  قوية  عاصفة  إن  بيان،  في  األميركية، 

تساقط  في  وستتسبب  الشرقي،  الشمال  إلى 

ثلوج كثيفة من جنوب شرق والية ميشيغان إلى 

وسط  من  مناطق  أن  من  محذرة  نيويورك،  والية 

تساقط  تشهد  قد  إنغالند  نيو  وجنوب  نيويورك 

ثلوج زاد منسوبها عن 30 سنتيمترا ظهر أمس.

بشير  آندي  أفاد  ذلك،  إلى 

بأن  تصريحات،  في  كنتاكي،  والية  حاكم 

إعصارين على األقل نجما عن العاصفة اجتاحا 

األول،  أمس  يوم  واليته  من  الغربية  المنطقة 

مشيرا إلى أن شخصين على األقل لقيا حتفهما 

في الطقس السيئ، ولكنه لم يقدم أي تفاصيل 

أخرى.

العواصف  إن  بشير  قال  األعاصير،  جانب  وإلى   

الرعدية في كنتاكي أثارت رياحا بسرعة تزيد 

عن 128 كيلومتر في الساعة.

سجناء »5« نجوم

أن  عن  الفلبين  في  السجون  مداهمات  كشفت 

االمتيازات المختلفة التي تتاح للمساجين األثرياء 

فيها، قد تصل إلى أن يمتلك أحد أباطرة الجريمة 

فيه  ل 
َّ

سج سجنه،  داخل  موسيقيًا  استوديو 

ألف   15 منه  بيع  ألبومًا  وأصدر  رومانسية،  أغاني 

الغارديان  صحيفة  نشرته  ما  بحسب  نسخة، 

البريطانية.

»نيو  لسجن  مسؤولون  أجراها  مداهمة  آخر  في 

على  عثروا  الفلبين،  سجون  أكبر  بيليبيد«، 

مثل  المهربة،  السلع  أحراز  من  اآلالف  عشرات 

وطيور  الخيول  من  مجموعة  على  عالوة  األسلحة 

الطرائد والثعابين التي وجدوها تعيش في مجمع 

السجن. 

برسيفال  الصحفي  مقتل  بعد  التفتيش  جاء 

ماباسا، الذي زعمت الشرطة أنه ُقتل بأمر من زعيم 

المساجين جيرالد بانتاغ. وقد أنكر بانتاغ ارتكابه 

أي مخالفات، ولم ُترفع القضية إلى المحكمة بعُد، 

الضوء على مساوئ  االدعاءات سلطت  لكن خطورة 

إدارة السجون في البالد.

الفساد  بتفشي  الفلبين  سجون  اشتهرت  لطالما 

يابانيين   4 على  الماضي  الشهر  ُقبض  وقد  فيها، 

االحتيال  عمليات  من  مجموعة  تدبير  بتهمة 

احتجاز  مركز  داخل  من  وطنهم  في  والسرقة 

للمهاجرين في الفلبين. وكشف التفتيش الالحق 

عن هواتف مهربة وأجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة 

إرسال وأموال، وغير ذلك.

أدهم شرقاوي

نقطة نظام

bin.saeeda@hotmail.com

 ،»The Best« هذا األسبوع أقام »الفيفا« حفله السنوي

وأعلن خالله أسماء األفضل في شتى مجاالت اللعبة 

عن العام المنصرم. 

وكما كان متوقعًا حصدت األرجنتين كل شيٍء 

تقريبًا، فاز »سكالوني« بجائزة أفضل مدرب، 

و»ميسي« بجائزة أفضل العب رغم أنه طوال العام 

لم يكن ميسي الذي نعرفه إال خالل شهر كأس 

العالم، ولكن على ما يبدو أن كأس العالم عندهم 

 ما قبلها! وفاز »مارتينيز« 
ُّ

كالتوبة عندنا؛ ُتجب

بجائزة أفضل حارس!

ليس ألجل كرة القدم جمعتكم، فال تعجلوا 

وتقولوا: تبًا لَك.. ألهذا جمعتنا!

وإنما لفتني تصريح »مارتينيز« بعد استالمه 

الجائزة حين قال: دائمًا يسألونني من قدوتك في 

الحياة، ومن كنت تشاهد عندما كنت طفاًل؟

كنت أشاهد أمي وهي تنظف المباني طوال اليوم، 

وأراقب أبي وهو يعمل، هؤالء هم قدوتي!

 من نبل الواصلين إلى أي قمة من قمم النجاح أال 
َّ

إن

ينسوا أولئك الذين كانوا بجانبهم عندما لم يكن 

يعرفهم أحد! أولئك الجنود المجهولون جعلوا من 

أجسادهم ُسّلما ليرتقي عليها الناجحون..

قلة أصل أن يتنكر اإلنسان ألصله، وقمة الجحود أن 

ينسى األعمى عصاه إذا ما أبصر..

 كل بدايات البشر كانت عادية جدًا، فليس 
َّ

ثم إن

المهم كيف يبدأ المرُء وإنما كيف ينتهي..

 له البحر، 
َّ

ه، وشق
ُّ

مه رب موسى عليه السالم الذي كلَّ

كان أول األمر طفاًل في صندوق تحمله مياه النيل 

إلى قصر فرعون!

والذي صعد إلى السماء السابعة، واقترب من 

العرش كما لم يقترب مخلوق من قبل، كان يومًا 

ما يرعى الغنم بأجرة زهيدة ألثرياء قريش، بأبي 

وأمي، عاد إلى األرض يحلب شاته، ويخصف 

نعله، ويأكل مع المساكين، ويواسي صبيًا ماَت 

عصفوره، ويمشي مع الجارية الصغيرة يشفع لها 

عند سيدها!

تميزوا كيفما شئتم، حققوا النجاح حيثما كنتم، 

ولكن ال تنسوا أولئك الذين كانوا معكم عندما لم 

يكن معكم أحد...

وتي!
ْ
د

ُ
هؤالء هم ق

مستشار إلكتروني

قّدم رئيس الوزراء الروماني، نيكوالي سيوكا، »مستشاره 

الفخري الجديد«، وهو مساعد يعمل بالذكاء االصطناعي 

ُيسَمى »أيون«، والذي أشاد به باعتباره األول من نوعه، 

حسب ما ذكره تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.

 مهمة »أيون« األساسية، التي طوره 
َّ

حيث قال سيوكا، إن

باحثون رومانيون من أجلها، ستكون مسح الشبكات 

االجتماعية إلبالغ الحكومة »بمقترحات ورغبات الرومانيين 

 العضو الجديد 
َّ

لحظة بلحظة«. كما قال رئيس الوزراء إن

في دائرته -وهو هيكل يشبه المرآة مع واجهة تصدر أصواتًا- 

جاء بـ»سابقة دولية«؛ إذ إنه »أول مستشار حكومي يستخدم 

 صوت 
َّ

الذكاء االصطناعي«. أضاف المسؤول الروماني أن

»أيون« الهادئ عند إطالقه: »مرحبًا، لقد َمنحَتني الحياة 

ودوري اآلن هو تمثيلك؛ مثل المرآة. ما الذي يجب أن أعرفه 

عن رومانيا؟«.


