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صاحب السمو أمام مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا:

التضامن سبيلنا لعالم أكثر عدال وأمانا
ال��ق��درات ال���دوح���ة وب��ن��اء  ل��ب��رن��ام��ج ع��م��ل  ��ت��وخ��اة 

ُ
ال��م ال��ن��ت��ائ��ج  ل��دع��م  »50« م��ل��ي��ون دوالر 

»10« ماليين دوالر 
لدعم تنفيذ أنشطة 

برنامج العمل لصالح 
أقل البلدان نموًا

أدعو الشركاء التنمويين 
ألن يحذوا حذو قطر 
ويبادروا بدعم تنفيذ 
برنامج عمل الدوحة 

أستغرب تأخر 
المساعدات في الوصول 

إلى الشعب السوري 
ألغراض سياسية

نؤكد تضامننا مع 
األشقاء في تركيا 

وسوريا الذين ما زالوا 
يعانون من آثار الزلزال 

انعقاد هذا المؤتمر ُيمثل تجديدًا لتضامننا ووحدة إرادتنا في مواجهة التحديات المشتركة 

ب�رن��ام��ج عم��ل الدوح��ة أس��اس خريطة الط��ريق لدع��م ومواجه��ة مشك��الت أقل الدول نموا

انتخ��اب ص�اح���ب الس�م���و رئيس���ا لمؤت��م���ر األم��م المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا

ال��ت��ع��اون وآف���اق تعزيزها ال��م��ش��ارك��ي��ن.. اس��ت��ع��راض ع��الق��ات  م��ن  س��م��وه يستقبل ع���ددا 

 المساعدات الطارئة أو المعالجات 
المؤقتة فقط ال يمكن أن تحل 

أزمة األمن الغذائي 

هناك حاجة لنمو اقتصادي 
مستدام حتى يعيش الجميع 

بسالم وازدهار

شعار األمين العام لألمم المتحدة 
»صفر فقر« يحتاج تحقيقه إلى 

تضافر الجهود الدولية

قضية الديون تحتاج إلى معالجة 
أشمل تتوخى العدالة والواقعية 

وكسر الحلقة المفرغة 

ال يمكن تحقيق األمن الغذائي 
في ظروف استمرار الحروب 
األهلية بعدد من أفقر الدول

قدمنا الكثير من المساهمات 
اإلنسانية وفقا لصيغ التعاون 

الثنائي والمتعدد األطراف

ن�����ث�����م�����ن م���ا 
ت�������ح�������ق�������ق 
ف������ي إط������ار 
ال���م���ن���ج���زات 
المست��ه�دفة 
ال����خ����م����س����ة

ه�����������ن�����������اك 
م���س���ؤول���ي���ة 
أخ�����الق�����ي�����ة
ع��ل��ى ال���دول 
ال�����غ�����ن�����ي�����ة 
وال��م��ت��ق��دم��ة 
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المشاركين في مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا

صاحب السمو يستقبل عددا من رؤساء الدول والحكومات

حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

من  عددًا  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل 

رؤساء  والسعادة  الفخامة  أصحاب 

الدول  وفود  ورؤساء  والحكومات  الدول 

في  المشاركين  والصديقة  الشقيقة 

مؤتمر األمم المتحدة 

المعني  الخامس 

البــلــــدان  بــــأقـــل 

على  كال  نموًا، 

وذلـــــــك  حــــــــــدة، 

الوطني  قطر  بمركز 

صبــــاح  للمؤتمـــرات 

أمس.

سمو  استقبل  فقد 

الــــمفــــــدى  األمـــيـــــر 

الــــرئــيس  فخامــــة 

شــــــيـــــخ  حـــســـــن 

رئـــيــــــس  محمـــود 

الصومال  جمهوريــة 

وفخامة  الفيدرالية، 

إسماعيل  الرئيس 

جيبوتي،  جمهورية  رئيس  جيله  عمر 

عبدالفتاح  ركن  أول  الفريق  وفخامة 

السيادة  مجلس  رئيس  البرهان 

االنتقالي بجمهورية السودان، وفخامة 

ندايشيمي  إيفاريست  الرئيس 

وفخامة  بوروندي،  جمهورية  رئيس 

رئيسة  موسار  بيرك  ناتاشا  السيدة 

وفخـــامــــة  ســلوفيــــنيا،  جمــــهوريــــة 

فوتشـــــيتــش  ألكـــســندر  الـــرئــيس 

رئيس جمهورية صربيا.

كما استقبل سمو األمير المفدى، دولة 

الوزراء  رئيس  شريف  شهباز  السيد 

اإلسالمية،  باكستان  جمهورية  في 

رئيس  علي  أحمد  آبي  الدكتور  ودولة 

جـــمـــهــــوريـــة  وزراء 

الفيدرالية  إثيوبيا 

 ، طية ا يمقر لد ا

الســــــيدة  ودولـــــــــة 

حســــينة  شـــــيخة 

رئيـــســـــــــة  واجـــــــد 

جــمــهـــوريـــــــة  وزراء 

يـــــش  د بـــــنـــــــغــــال

الشعبية.

جرى خالل المقابالت 

عالقات  استعراض 

بــــيــن  التــعـــــــــاون 

ودولهم  قطر  دولة 

تعزيزهــــــا،  وآفــــاق 

إلـــــــى  إضــــــــافـــــة 

ت  عـــــا ضــو لمو ا

المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

الشيخ  سعادة  المقابالت  حضر 

ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن 

الديوان  رئيس  ثاني  آل  عبدالرحمن 

السعادة  أصحاب  من  وعدد  األميري 

كبار المسؤولين.

استعراض التعاون بين قطر والمنظمة الدولية

صاحب السمو يستقبل األمين العام لألمم المتحدة
استعراض عالقات التعاون وسبل تنميتها وتطويرها

صاحب السمو يستقبل رئيس شركة مايكروسوفت
صاحب  حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

أمير البالد المفدى، صباح أمس، سعادة 

األمين  غوتيريش  أنطونيو  السيد 

هامش  على  وذلك  المتحدة،  لألمم  العام 

المعني  الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر 

الوطني  قطر  بمركز  نموا،  البلدان  بأقل 

للمؤتمرات.

أوجه  استعراض  المقابلة  خالل  جرى 

والمنظمة  قطر  دولة  بين  التعاون 

على  المدرجة  والموضوعات  الدولية، 

إلى  باإلضافة  المؤتمر،  أعمال  جدول 

بحث آخر المستجدات على الساحتين 

اإلقليمية والدولية.

حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

سعادة  أمس،  صباح  المفدى، 

رئيس  نائب  سميث  براد  السيد 

شركة  ورئيس  اإلدارة  مجلس 

هامش  على  وذلك  مايكروسوفت، 

الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر 

المعني بأقل البلدان نموا، بمركز 

قطر الوطني للمؤتمرات.

استعراض  المقابلة  خالل  جرى 

تنميتها  وسبل  التعاون  عالقات 

وتطويرها.

استعراض 
عالقات 
التعاون

 بين قطر 
ودولهم

وآفاق تعزيزها 
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للتغلب على التحديات التي تواجه البلدان النامية واألقل نموا

ممثلة الشباب في األمم تدعو إلى تكثيف الجهود
السيدة  دعت  قنا-  الدوحة- 

الشباب  ممثلة  موالبو،  ريكيليتسو 

القرار  صناع  المتحدة،  األمم  في 

الجهود،  بتكثيف  الدول  ورؤساء 

على  للتغلب  العمل،  وتنسيق 

التحديات التي تواجه الدول النامية، 

من  المستدام  الخروج  مسيرة  ودعم 

خالل  من  نموا،  األقل  البلدان  قائمة 

تنفيذ  في  للشباب  المنهجي  الدمج 

برنامج عمل الدوحة  )2022 - 2031(.

وأكدت السيدة موالبو، خالل كلمتها 

األمم  لمؤتمر  االفتتاحية  بالجلسة 

بالبلدان  المعني  الخامس  المتحدة 

أمس  أعماله  بدأ  الذي  نموا،  األقل 

في  االستثمار  أهمية  على  بالدوحة، 

وتهيئة  وماليا،  اجتماعيا  الشباب 

فضال  لالزدهار  لهم  المناسبة  البيئة 

عن إدراك إمكاناتهم.

صناع  مع  العمل  بضرورة  ونوهت 

القرار لتحقيق تغير حقيقي بالبلدان 

التحديات  ومناقشة  نموا،  األقل 

انخراط  تشمل  التي  والطموحات 

المتعلقة  األعمال  في  الشباب 

المستدامة  التنمية  أهداف  بتحقيق 

17، والحصول على وظائف الئقة،  الـ 

ريادة  وفرص  الجودة  عالي  وتعليم 

في  الشباب  ممثلة  وعبرت  أعمال.  

تشكل  في  أملها  عن  المتحدة  األمم 

فيها  الشباب  يستطيع  مجتمعات 

واالعتراف  إلمكانياتهم  الوصول 

مصلحة  أصحاب  وبأنهم  بحقوقهم، 

في تنفيذ البرامج الدورية التي يقصد 

منها دعمهم ورصدها وتقييمها.

وقالت في ختام كلمتها: إن الشراكة 

نموا  األقل  البلدان  في  الشباب  مع 

غير  النظم  لكل  مراجعة  إلى  تحتاج 

وتستدعي  القديمة،  المستدامة 

والمجتمع  والمؤسسات  األفراد  التزام 

والحكومات  الخاص  والقطاع  المدني 

المستدامة  لألهداف  للوصول  بذلك 

التي حددها المجتمع الدولي، داعية 

واتخاذ  جهوده  مواصلة  إلى  الشباب 

بالوصول  الكفيلة  االستراتيجيات 

وخطط  السياسات  على  التأثير  إلى 

العمل.

استعراض عالقات التعاون القطرية ــ السودانية

الفريق البرهان يستقبل د. العطية
الدوحة- قنا- استقبل فخامة 

الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان 

رئيس مجلس السيادة االنتقالي 

بجمهورية السودان الشقيقة -بمقر 

إقامته- سعادة الدكتور خالد 

بن محمد العطية نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 

الدفاع، وذلك على هامش مؤتمر 

األمم المتحدة الخامس الذي افتتح 

أعماله أمس في الدوحة. جرى خالل 

المقابلة مناقشة الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك، واستعراض 

عالقات التعاون بين الجانبين، 

وسبل تعزيزها وتطويرها.

{ ريكيليتسو موالبو

رئيس الشورى يجتمع مع رئيسة مجلس الشيوخ األوزبكي
سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

الغانم  عبدالله  بن  حسن  السيد 

أمس،  الشورى،  مجلس  رئيس 

ناربايفا  تنزيلة  السيدة  سعادة  مع 

بجمهورية  الشيوخ  مجلس  رئيسة 

والتي  لها،  المرافق  والوفد  أوزبكستان، 

البالد حالًيا للمشاركة في مؤتمر  تزور 

بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم 

أمس  أعماله  بدأ  الذي  نمًوا  البلدان 

بالدوحة.

سعادة  رحب  االجتماع،  بداية  في 

برئيسة  الشورى،  مجلس  رئيس 

منوًها  األوزبكي،  الشيوخ  مجلس 

البلدين  بين  تربط  التي  بالعالقات 

والشعبين الصديقين.

السيدة  سعادة  أعربت  جانبها،  من 

تنزيلة ناربايفا عن شكرها لدولة قطر 

استضافة  مثمنة  وشعًبا،  حكومًة 

ومؤتمر  البرلماني  للمنتدى  الدوحة 

بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم 

البلدان نمًوا.

 وأشادت في هذا السياق، بدور الدوحة 

وسعيها  التنمية،  جهود  دعم  في 

المستدامة،  التنمية  أهداف  لتحقيق 

المهم  دورها  الخصوص  وجه  وعلى 

نوهت  كما  نمًوا،  البلدان  أقل  دعم  في 

والتطور  القطرية  بالنهضة  سعادتها، 

الملموس الذي تشهده البالد في شتى 

بالنجاح  إعجابها  مبدية  المجاالت، 

الذي حققته قطر في استضافة بطولة 

كأس العالم FIFA قطر 2022.

استعراض  أيًضا،  االجتماع  وتناول   

بين  البرلماني  التعاون  عالقات 

الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها، 

ضرورة  على  الجانبان  أكد  حيث 

في  النظر  ووجهات  المواقف  تنسيق 

لخدمة  الدولية،  البرلمانية  المحافل 

القضايا ذات االهتمام المشترك.

أصحاب  من  عدد  االجتماع،  حضر 

السعادة أعضاء المجلس.

صاحب السمو:

المسؤولية األخالقية تحتم علينا مساعدة أقل البلدان نموًا
تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  قال 

في  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

إن  »تويتر«  في  الرسمي  حسابه  عبر  تغريدة 

المسؤولية األخالقية تحتم علينا مساعدة أقل 

البلدان نموًا، وهذا ما أكدُت عليه خالل كلمتي 

المعني  الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر  في 

بهذه البلدان.

به  تعصف  اليوم  »فعالمنا  سموه  وتابع 

غير  بنيوية  ومعوقات  جسيمة  تحديات 

مسبوقة، ال سبيل للخروج منها سوى عبر مزيد 

من التعاون والتضامن اإلنساني الدولي«.

عالمنا اليوم تعصف 
به تحديات جسيمة 

ومعوقات بنيوية غير مسبوقة

الدوحة          $

صاحب السمو يستقبل 
رئيس الجمعية العامة لألمم

الدوحة- قنا- استقبل حضرة صاحب 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

أمير البالد المفدى، صباح أمس، سعادة 

الدورة  رئيس  كوروشي  تشابا  السيد 

المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية  الـ77 

وذلك على هامش مؤتمر األمم المتحدة 

نموا،  البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

جرى  للمؤتمرات.  الوطني  قطر  بمركز 

خالل المقابلة استعراض أوجه التعاون 

الدولية،  والمنظمة  قطر  دولة  بين 

األوضاع  تطورات  بحث  إلى  باإلضافة 

اإلقليمية والدولية.

صاحب السمو يحضر مأدبة الغداء
المقامة لرؤساء الدول والحكومات

الدوحة- قنا- حضر صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، أمس، مأدبة 

الجاللة  ألصحاب  تكريمًا  أقيمت  التي  الغداء 

والفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات في 

الدولية  والمنظمات  والصديقة  الشقيقة  الدول 

الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر  في  المشاركين 

قطر  بمركز  وذلك  نموا،  البلدان  بأقل  المعني 

الوطني للمؤتمرات.

حضر المأدبة عدد من رؤساء الوفود والمنظمات 

الدبلوماسية  البعثات  ورؤساء  الدولية، 

المسؤولين  وكبار  الدولة،  لدى  المعتمدين 

وضيوف المؤتمر.
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انتخاب سموه رئيسا للمؤتمر

صاحب السمو يفتتح مؤتمر األمم المتحدة

صاحب  حضرة  تفضل  قنا-  الدوحة- 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

األمم  مؤتمر  بافتتاح  المفدى،  البالد  أمير 

البلدان  بأقل  المعني  الخامس  المتحدة 

اإلمكانات  »من  شعار  تحت  والمنعقد  نموا، 

الوطني  قطر  بمركز  وذلك  االزدهار«،  إلى 

للمؤتمرات صباح أمس.

حضر االفتتاح جاللة الملك مسواتي الثالث 

الرئيس  وفخامة  إسواتيني،  مملكة  ملك 

فلسطين،  دولة  رئيس  عباس  محمود 

عبدالفتاح  ركن  أول  الفريق  وفخامة 

االنتقالي  السيادة  مجلس  رئيس  البرهان 

الرئيس  وفخامة  السودان،  بجمهورية 

جمهورية  رئيس  محمود  شيخ  حسن 

الرئيس  وفخامة  الفيدرالية،  الصومال 

رئيس  الغزواني  الشيخ  ولد  محمد 

وفخامة  الموريتانية،  اإلسالمية  الجمهورية 

رئيس  جيله  عمر  إسماعيل  الرئيس 

الرئيس  وفخامة  جيبوتي،  جمهورية 

نيجيريا  جمهورية  رئيس  بخاري  محمد 

محمد  إبراهيم  الرئيس  وفخامة  االتحادية، 

المالديف، وسعادة  صليح رئيس جمهورية 

المجلس  رئيس  المنفي  محمد  الدكتور 

الفريق  وفخامة  ليبيا،  بدولة  الرئاسي 

المجلس  رئيس  إتنو  ديبي  إدريس  محمد 

تشاد،  بجمهورية  االنتقالي  العسكري 

إمبالو  سيسوكو  عمر  الرئيس  وفخامة 

وفخامة  بيساو،  غينيا  جمهورية  رئيس 

رئيس  ندايشيمي  إيفاريست  الرئيس 

جمهورية بوروندي، وفخامة الرئيس تيودورو 

جمهورية  رئيس  مباسوغو  نغويما  أوبيانغ 

غينيا االستوائية، وفخامة الرئيس الدكتور 

ماالوي،  جمهورية  رئيس  شاكويرا  الزاروس 

رئيس  دودا  أندجي  الرئيس  وفخامة 

وافيل  الرئيس  وفخامة  بولندا،  جمهورية 

رامكاالوان رئيس جمهورية سيشل، وفخامة 

الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس 

السيدة  وفخامة  سيراليون،  جمهورية 

جمهورية  رئيسة  موسار  بيرك  ناتاشا 

سلوفينيا، وفخامة الرئيس خوسيه راموس 

الشرقية  تيمور  جمهورية  رئيس  هورتا 

هاكايندي  الرئيس  وفخامة  الديمقراطية، 

هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، وفخامة 

رئيس  فوتشيتش  ألكسندر  الرئيس 

نانا  الرئيس  وفخامة  صربيا،  جمهورية 

أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا.

الشيخ  السمو  صاحب  أيضا  حضر  كما 

المجلس  عضو  الشرقي  محمد  بن  حمد 

دولة  رئيس  ممثل  الفجيرة  حاكم  األعلى 

الدكتور  ودولة  المتحدة،  العربية  اإلمارات 

جمهورية  وزراء  رئيس  علي  أحمد  آبي 

ودولة  الديمقراطية،  الفيدرالية  إثيوبيا 

السيد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية 

شيخة  السيدة  ودولة  اإلسالمية،  باكستان 

جمهورية  وزراء  رئيسة  واجد  حسينة 

بنغالديش الشعبية.

السعادة  أصحاب  من  عدد  االفتتاح  وحضر 

الدبلوماسية  البعثات  ورؤساء  الوزراء 

المسؤولين  وكبار  الدولة  لدى  المعتمدين 

ورجال  والصديقة،  الشقيقة  الدول  من 

االقتصاد  مجال  في  القرار  وصناع  األعمال 

والمؤسسات  المنظمات  وممثلي  والتنمية 

وضيوف  والعالمية  اإلقليمية  والشركات 

المؤتمر.

حضرة  انتخاب  المؤتمر  افتتاح  خالل  وتم 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

ثاني أمير البالد المفدى، رئيسا لمؤتمر األمم 

البلدان  بأقل  المعني  الخامس  المتحدة 

نموا.
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صاحب السمو أمام مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا:

نجتمع في ظل تحديات خطيرة

هذه مسؤولية وليست معروًفا، وأضاف سموه، في كلمته، 

ووحدة  لتضامننا،  تجديدًا  ُيمثل  المؤتمر،  هذا  انعقاد  أن 

إرادتنا في مواجهة التحديات المشتركة واستشراف حلول 

ناجعة ومستدامة لها.

وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بكم في 

الدوحة متمنيًا لكم طيب اإلقامة.

في  الخامسة،  دورته  في  نموا  البلدان  أقل  مؤتمر  ينعقد 

الوقت  في  العالم  يشهدها  التي  الخطيرة  التحديات  ظل 

الراهن الناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة، وأزمة األمن 

بعض  واستمرار  المناخ،  تغير  وظاهرة  العالمي  الغذائي 

آثار جائحة كوفيد 19. وسوف يكون علينا استحضار هذه 

لشعوبنا،  المشترك  للمستقبل  نخطط  التحديات ونحن 

نموا.  البلدان  أقل  مجموعة  عمر  من  القادم  للعقد  وأوطاننا 

فال يزال الماليين في هذه البلدان يعانون من الفقر، ونقص 

الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

العدالة  بغياب  متعلقة  بنيوية  مسألة  أوال  أنها  في  شك  وال 

المراكز الصناعية المتقدمة واألطراف في  عن العالقة بين 

تنموية  اقتصادية  سياسات  مسألة  أيضا  ولكنها  عالمنا، 

البلدان األقل نموا. فقد نجح بعضها في تجاوز  رشيدة في 

جميع  في  ولكنها  التنموية.  سياساته  بفضل  التهميش 

األحوال، قضيتنا جميعا. إنها قضية عالمية. وهذا ما يجب 

أن تدركه الدول المتقدمة ومجتمعاتها.

ينعقد اجتماعنا وإخواننا في تركيا وسوريا ما زالوا يعانون 

منها  وتضرر  أصابتهما  التي  الهائل  الزلزال  كارثة  آثار  من 

على  جميعا،  باسمكم  أؤكد،  إذ  هنا،  من  وإني  الماليين، 

تضامننا مع االشقاء في تركيا وسوريا، أدعو الجميع لدعم 

جهود تركيا في تجاوز آثار هذه الكارثة، وأؤكد على ضرورة 

الشقيق.  السوري  للشعب  تردد  دون  من  العون  يد  مد 

وأستغرب تأخر المساعدات في الوصول إلى هذا الشعب، 

مؤكدًا على عدم جواز استغالل المأساة اإلنسانية ألغراض 

سياسية.

السيدات والسادة،

جديد  عالم  بناء  من  خالله  من  نتمكن  سبيل  ثمة  ليس 

أكثر أمانا وعدال وحرية لليوم والغد سوى سبيل التضامن 

هذا  انعقاد  فإن  المنطلق  هذا  ومن  اإلنساني،  الدولي 

في  ارادتنا  ووحدة  لتضامننا،  تجديدًا  ُيمثل  المؤتمر، 

ناجعة  حلول  واستشراف  المشتركة  التحديات  مواجهة 

ومستدامة لها.

إطار  في  ُأنجز  ما  لتقييم  مهمة  فرصة  المؤتمر  هذا  ويمثل 

من  أكثر  عليه  مر  الذي  إسطنبول  عمل  برنامج  أولويات 

عقد من الزمن. وفي هذا السياق، فإن برنامج عمل الدوحة 

باالتفاق  نيويورك  في  الحكومية  المفاوضات  جت 
ِّ

تو الذي 

ومواجهة مشكالت  الطريق لدعم  لخارطة  أساس  عليه، هو 

أقل الدول نموا في العقد المقبل. وال يكتمل نجاح المؤتمر 

بإقراره فحسب، بل أيضا بحسن تنفيذه.

المستهدفة  المنجزات  إطار  في  تحقق  ما  نثمن  إننا 

نظام  إنشاء  في  والمتمثلة  نموًا  البلدان  ألقل  الخمسة 

أو  افتراضية  جامعة  وإمكانية  الغذائية،  المواد  تخزين 

ألصحاب  الشاملة  والتدابير  البلدان،  لهذه  مكافئة  منصات 

وبناء  األزمات  حدة  من  للتخفيف  المتعددين  المصلحة 

في  االستثمار  لتشجيع  نظم  وتنفيذ  الصمود،  على  القدرة 

هذه البلدان، وِمرَفق لدعم الرفع من قائمة أقل البلدان نموًا 

بطريقة مستدامة.

الضيوف الكرام،

األمن  تحديات  مواجهة  في  مشتركة  عالمية  مسؤولية  ثمة 

الديون،  وأزمة  الطاقة،  وأزمة  المناخي،  والتغير  الغذائي، 

وايجاد الحلول هي مهمة ومسؤولية جماعًية وتشاركية بين 

النظر عن تحليلنا لخلفيات  أنه، وبغض  الدول كافة. بيد 

هناك  نموا،  األقل  والدول  المتطورة  الدول  بين  الفجوة 

مسؤولية أخالقية واجبة على الدول الغنية والمتقدمة في أن 

تسهم بشكل أكبر في مساعدة أقل الدول نموا بغية التغلب 

على التحديات العالمية التي نحن بصددها. هذه مسؤولية 

وليست معروًفا.

تهيئ  أن  نموا  البلدان  أقل  على  يتحتم  أخرى،  ناحية  ومن 

إلى  المشتركة  االلتزامات  لتحويل  المواتية  الظروف 

والخطط،  االستراتيجيات،  مستوى  على  وطني  فعل 

والتشريعات الوطنية.

واجبها  من  ولكن  الماضي،  عن  مسؤولة  الدول  هذه  ليست 

أخذ  مع  ذلك  نقول  الحاضر.  في  رشيدة  سياسات  اتباع 

العالقات غير  القائمة باالعتبار، وكذلك  البنيوية  المعوقات 

المتكافئة بين الشمال والجنوب في عالمنا.

السيدات والسادة،

اإليجابية لمحاربة  الفرصة لإلشادة بالمبادرات  أغتنم هذه 

للعديد  الغذائي  لألمن  العاجلة  االحتياجات  وتلبية  الفقر، 

من الدول المحتاجة. ولكن ال يمكن حل أزمة األمن الغذائي 

المؤقتة  المعالجات  أو  الطارئة  اإلنسانية  المساعدات  عبر 

فقط. وال بد من مساعدة الدول على تحقيق األمن الغذائي. 

المشكلة، مثل  إطار معالجة جذور  وقد طرحنا مبادرات في 

لتمكين  وذلك  الجافة  لألراضي  العالمي  التحالف  مبادرة 

الدول ذات األراضي الجافة من تحقيق األمن الغذائي. وطرح 

غيرنا مبادرات أيضا.

لألمم  العام  األمين  شعار  إحياء  المناسب  من  يكون  وربما 

إلى  تحقيقه  يحتاج  الذي  العالم.  في  فقر«  »صفر  المتحدة 

على  بشرية  تنمية  خطة  لتطبيق  الدولية  الجهود  تضافر 

المستوى العالمي.

في هذا اإلطار يجب االنتباه إلى العالقة بين السالم والتنمية، 

فال يمكن تحقيق األمن الغذائي فضال عن التنمية في ظروف 

استمرار الحروب األهلية في عدد من أفقر الدول.

السيدات والسادة،

وتداعياتها  الملحة  الدولية  لألزمات  تناولنا  سياق  وفي 

الديون  أزمة  بقوة  تتجلى  نموا،  البلدان  أقل  على  الوخيمة 

التي كبلت مسيرة النماء والتطور في هذه الدول. ونثمن هنا 

الجهود التي قامت بها مجموعة العشرين، خاصة قمة القادة 

السعودية  العربية  المملكة  استضافتها  التي  االستثنائية 

الشقيقة بشأن كوفيد - 19 والخطوات التي ُاتخذت تحت 

رئاسة إيطاليا فيما يتصل بتعليق زمني لمدفوعات خدمة 

الديون ألفقر البلدان.

تتوخى  أشمل  معالجة  إلى  تحتاج  الديون  قضية  ولكن 

العدالة والواقعية وكسر الحلقة المفرغة التي تستدين فيها 

وغيرها،  التحتية  البنى  إرساء  مثل  تنموية  ألغراض  الدول 

بمشاريع  القيام  دون  ويحول  الفقر  من  الدين  سداد  ويفاقم 

تنموية.

وفيما يتعلق بأزمة المناخ، أحرزت قمة شرم الشيخ في مصر 

الشقيقة إنجازا في إنشاء صندوق التعويض عن الخسائر 

منطلق  ومن  ونحن  النامية.  للبلدان  المخصص  واألضرار 

المقرة  وبالسياسات  المناخي  التغير  بمكافحة  التزامنا 

دوليا في هذا الشأن، نطمح في أن تتحلى الدول الصناعية 

المتقدمة بمسؤولياتها القانونية واألخالقية في اتخاذ قرارات 

وتدابير أكثر فعالية ونجاعة بشأن االنبعاث.

السيدات والسادة،

الدولي  العمل  في  الفاعل  دورها  بمواصلة  قطر  دولة  تعتز 

متعدد األطراف في مختلف المجاالت، التنموية، واإلنسانية، 

وحقوق اإلنسان، والوساطة لتعزيز السلم واألمن الدوليين.

والتي   2030 الوطنية  رؤيتنا  منطلق  ومن  السياق،  هذا  وفي 

في  والتضامن  والشراكة،  التعاون  ومبادئ  قيم  تعلي 

من  تعاني  التي  والمجتمعات  والشعوب  الدول  مساعدة 

قدمت  فقد  والديون،  والفقر،  والنزاعات،  اإلنسانية،  األزمات 

واالنمائية  اإلنسانية،  المساهمات  من  الكثير  قطر  دولة 

األطراف،  المتعدد  والتعاون  الثنائي،  التعاون  لصيغ  وفقا 

األمم  مع  االستراتيجية  الشراكات  إطار  في  خصوصا 

المتحدة والمؤسسات الدولية الرائدة األخرى.

وانطالقًا من التزام دولة قطر الثابت تجاه دعم عملية التنمية 

ألقل البلدان نموًا، أعلن عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي 

ص منها مبلغ 10 ماليين  مبلغ 60 مليون دوالر أميركي، ُيخصَّ

أقل  لصالح  الدوحة  عمل  برنامج  أنشطة  تنفيذ  لدعم  دوالر 

النتائج  50 مليون دوالر لدعم  ص مبلغ  البلدان نموًا، وُيَخصَّ

الُمتوخاة لبرنامج عمل الدوحة وبناء القدرات على الصمود 

بأن يحذو  التنمويين  الشركاء  وأدعو  البلدان نموًا.  أقل  في 

حذو قطر ويبادروا بدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة كجزء 

األقل  البلدان  شعوب  تجاه  والتنموي  اإلنساني  واجبنا  من 

نموًا.

إننا على ثقة أن هذا المؤتمر ومن خالل البناء على النجاحات 

التي تحققت في مسيرة تحقيق النمو واالزدهار وخلق سبل 

األقل  البلدان  مسيرة  دعم  في  سيسهم  مستدامة،  عيش 

القادمة،  العشر  للسنوات  فيها  التنمية  تحقيق  نحو  نموًا 

وبما ينسجم مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وختامًا، أكرر الترحيب بكم في الدوحة، المدينة التي تقدم 

األطراف  المتعددة  والمؤتمرات  والحوارات  للوساطات  فضاء 

شهدت  التي  المدينة  الفكري،  واإلنتاج  الثقافي  والنشاط 

المؤتمر  لهذا  متمنيًا  العالم،  كأس  دورات  أنجح  مؤخرا 

هذه  شعوب  تطلعات  وتحقيق  المنشودة،  األهداف  تحقيق 

هذا  عن  سيتمخض  ما  إلى  أنظارها  تتجه  التي  البلدان 

المؤتمر المهم.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخواننا في تركيا وسوريا ما زالوا يعانون من آثار كارثة الزلزال الهائل

أؤكد على ضرورة مد يد العون من دون تردد للشعب السوري الشقيق

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 

أن السبيل يمكن من خالله بناء عالم 
جديد أكثر أمانا وعدال وحرية لليوم والغد 

سوى سبيل التضامن الدولي اإلنساني، 
وقال لدى افتتاح سموه مؤتمر األمم 

المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان 
نموا، والمنعقد تحت شعار »من 

اإلمكانات إلى االزدهار«، وذلك بمركز 
قطر الوطني للمؤتمرات صباح أمس، 

إن ثمة مسؤولية عالمية مشتركة في 
مواجهة تحديات األمن الغذائي، والتغير 

المناخي، وأزمة الطاقة، وأزمة الديون، 
وإيجاد الحلول هي مهمة ومسؤولية 

جماعية وتشاركية بين الدول كافة، 
موضحا أنه بغض النظر عن تحليلنا 

لخلفيات الفجوة بين الدول المتطورة 
والدول األقل نموا، هناك مسؤولية 

أخالقية واجبة على الدول الغنية 
والمتقدمة في أن تسهم بشكل أكبر 

في مساعدة أقل الدول نموا بغية 
التغلب على التحديات العالمية التي 

نحن بصددها. 

المؤتمر فرصة مهمة لتقييم 
نجز في إطار أولويات 

ُ
ما أ

برنامج عمل إسطنبول

الماليين في البلدان األقل نموا 
يعانون الفقر ونقص الغذاء 

والرعاية الصحية والتعليم

نثمن ما تحقق في إطار 
المنجزات المستهدفة 

الخمسة ألقل البلدان نموًا

هناك مسألة بنيوية متعلقة 
بغياب العدالة بين المراكز 

الصناعية المتقدمة واألطراف

أرحب بكم في الدوحة المدينة التي تقدم فضاء للوساطات والحوارات 
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لمساعدة البلدان األقل نموا

أردوغان يدعو دول العالم 
لدعم »برنامج عمل الدوحة«

الدوحة - قنا -  دعا فخامة الرئيس رجب 

طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية 

»برنامج  دعم  إلى  العالم  دول  الشقيقة، 

عمل الدوحة« لمساعدة الدول األقل نموا، 

أمام  الهيكلية  العوائق  إزالة  إلى  والهادف 

النمو الشامل والتنمية المستدامة بها.

كلمة  في  التركي  الرئيس  فخامة  وقال 

السيد  سعادة  عنه  بالنيابة  ألقاها 

الخارجية  وزير  أوغلو  جاويش  مولود 

الجلسة  أمام  التركية  الجمهورية  في 

المتحدة  األمم  لمؤتمر  االفتتاحية 

إن  نموا  البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

الجهود  في  التوسع  الدول  جميع  على 

بركب  الدول  هذه  التحاق  إلى  الهادفة 

أن  إلى  مشيرا  المستدامة،  التنمية 

للفترة  نموا  البلدان  ألقل  الدوحة  برنامج 

2022 - 2031، قدم آفاقًا لبناء القدرة على 
على  خطوة  وهو  المجموعة،  هذه  صمود 

طريق مواصلة االلتزامات التي عمل عليها 

برنامج إسطنبول.

ورأى فخامة الرئيس التركي أن المؤتمر 

الذي افتتحت أعماله أمس، لبنة جديدة 

في الجهود الهادفة إلى وضع وبناء شراكة 

عالمية تضمن استفادة أقل البلدان نموًا 

واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  من 

الدولي،  التعاون  هذا  وأن  والبيئية، 

ضامن مهم للحيلولة دون إضافة مزيد من 

الضغوط على النظام االقتصادي والمالي 

ملموس  تقدم  إحداث  تعرقل  العالمي، 

للبلدان األقل نموًا.

والتنمية  والتطور  التقدم  دعم  أن  وأكد 

في الدول الضعيفة، مسؤولية جماعية، 

هي  نموًا  األقل  الدول  أن  إلى  بالنظر 

مواجهة  في  هشاشة  واألكثر  األضعف 

والمالي  االقتصادي  النظام  تطورات 

المؤتمر  أن  إلى  مشيرا  الحالي،  العالمي 

الخامس لألمم المتحدة للدول األقل نموًا 

بالدوحة، يعقد في وقت يمر فيه النظام 

الدولي بتحوالت سريعة.

التركي  الرئيس  دعا  السياق  هذا  وفي 

االقتصادي  العالمي  النظام  إصالح  إلى 

تغير  لمكافحة  السبل  وإيجاد  والمالي، 

نموًا  البلدان  أقل  على  يؤثر  الذي  المناخ 

من  الرغم  على  وذلك  غيرها،  من  أكثر 

التغيرات  هذه  عن  مسؤولة  غير  أنها 

الرقمية  الفجوة  إلى  وأشار  المناخية، 

بين  تفصل  التي  الكبيرة  والتكنولوجية 

الدول المتقدمة والبلدان األقل نموا، وقال 

»علينا أن نكسر وتيرة الحلقات المفرغة 

التي تصعب من عمليات التنمية«.

وموثوق  قديم  كشريك  تركيا  أن  وأكد 

كبيرة  جهودا  تبذل  نموًا  البلدان  ألقل 

نحو  التزامها  وتواصل  االتجاه،  هذا  في 

األقل  للدول  الرابع  المتحدة  األمم  مؤتمر 

 ،2011 الذي عقد في إسطنبول عام  نموًا 

مستعرضا ما قدمته بالده من مساعدات 

أقل  قدرات  لبناء  وإنسانية  إنمائية 

البلدان نموًا.

وقال الرئيس التركي »ال يمكننا أن نترك 

أقل البلدان نموًا خلف الركب.. علينا أن 

نتحرك بدون تأخر أواًل فيما يتعلق باألمن 

الغذائي«.

{ وزير الخارجية التركي يلقي كلمة أردوغان

رئيسة وزراء بنغالديش:

البلدان األقل نموا 
في حاجة إلى دعم مستدام

السيدة  دولة  أكدت    - قنا  الدوحة- 

وزراء  رئيسة  واجد  حسينة  شيخة 

أن  الشعبية  بنغالديش  جمهورية 

 »2031  2022-« الدوحة  عمل  برنامج 

المستضعفة،  للدول  باألمل  ضمانة 

وعلى األسرة الدولية أن تجدد التزامها 

بتنفيذه لتحقيق تحويل بنيوي في 

البلدان األقل نموا.

في  بنغالديش  وزراء  رئيسة  وقالت 

المتحدة  األمم  مؤتمر  أمام  كلمتها 

البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

إن  بالدوحة:  أمس  انطلق  الذي  نموا 

إلى دعم  األقل نموا في حاجة  البلدان 

في  حصتها  تضاعف  حتى  مستدام 

حجم التجارة العالمية، وتنفذ أهداف 

اإلنمائية  المساعدات  هذه  وغايات 

المالية  المؤسسات  من  تحتاج  كما 

ولدى  الديون  استدامة  دعم  الدولية 

هذه المؤسسات القدرة على ذلك. 

شيخة  السيدة  دولة  وطالبت 

نقل  يكون  بأن  واجد  حسينة 

ملموسا  البلدان  لهذه  التكنولوجيا 

العمال  يحظى  وأن  وحقيقيا 

أن  يمكن  فال  بالحماية  المهاجرون 

يخيب ظن 226 مليون شاب في هذه 

الدول، مشددة على ضرورة أن تتسم 

بالمرونة  المناخ  مجال  في  التنمية 

والقدرة على التنبؤ.

 »19 »كوفيد  جائحة  أن  إلى  ولفتت 

أوكرانيا  في  الحرب  ثم  وموجاتها 

القتصادات  قوية  ضربات  كانت 

إلى  أدى  مما  نموا،  البلدان  أقل 

في  والوقود  الغذاء  أسعار  ارتفاع 

موجات  وبالتالي  العالمية  األسواق 

النامية  البلدان  لدى  التضخم  من 

أزمات  على  األزمات  هذه  لتتراكم 

المناخ والنزاعات.  

وشددت على ضرورة أن تحظى الدول 

البلدان  أقل  قائمة  من  ستخرج  التي 

تتمتع  وأن  الحوافز  ببعض  نموا 

من  ممددة  لفترة  دولية  دعم  بتدابير 

تتأهل  بالدها  أن  إلى  مشيرة  الزمن، 

 ،2026 عام  القائمة  هذه  من  للخروج 

الفئة  هذه  من  الوحيدة  الدولة  وأنها 

الـ50  االقتصادات  بين  من  المصنفة 

إجمالي  حسب  العالم  في  األكبر 

المسار  هذا  وأن  المحلي،  الناتج 

مرتبط بجهود بذلت لتحقيق تنمية 

وتخفيض  وشاملة  عادلة  مستدامة 

نتائج  من  والحد  الفقر  معدالت 

المناخي  والتأثير  والمخاطر  الكوارث 

للحماية  فعالة  تدابير  واتخاذ 

الجنسانية  والمساواة  االجتماعية، 

ورفع معدالت محو األمية.

{ رئيسة وزراء بنغالديش

للعديد من القضايا.. األمين العام لألمم المتحدة:

برنامج عمل الدوحة دليل عملي
الدوحة- قنا- شدد 

سعادة السيد أنطونيو 
غوتيريش األمين العام 

لألمم المتحدة، على 
ضرورة تحويل برنامج 

عمل الدوحة إلى نتائج 
ملموسة، وااللتفاف 

حول هذا الهدف 
وبأسرع وقت ممكن 

خاصة وأن العالم 
معرض لمتغيرات غير 

متوقعة.

وأكد سعادته في كلمته أمام مؤتمر 

المعني  الخامس  المتحدة  األمم 

بأقل البلدان نموا الذي انطلق أمس 

الدوحة  عمل  برنامج  أن  بالدوحة، 

للعديد  عملي  دليل   )2031  -  2022(

من القضايا فهو يحتوي على أهداف 

كالمرفق  ملموسة  ومخرجات 

عن  الدول  أسماء  إلزالة  المستدام 

ومركز  نموا،  األقل  البلدان  قائمة 

افتراضية  وجامعة  االستثمار،  دعم 

أهداف  في  مؤثرا  دورا  تلعب  أن  لها 

التنمية المستدامة في الدول األقل 

نموا.. داعيا شركاء األمم المتحدة 

مخرجات  تنفيذ  لدعم  التنمية  في 

هذا البرنامج وأهدافه.

المؤتمر  هذا  أن  غوتيريش  وأوضح   

في  يعقد  أن  المفترض  من  كان 

يناير من العام الماضي، لكن إلغاءه 

أوميكرون  موجة  بسبب  المفاجئ 

 - )كوفيد  كورونا  فيروس  من 

العالم  بأن  ليذكرنا  جاء   ،)19
متوقعة..  غير  لمتغيرات  معرض 

الحرب  باندالع  ذلك  على  مستدال 

على  المدمرة  وآثارها  أوكرانيا  في 

األقل  والبلدان  األوكراني،  الشعب 

كبيرة  صعوبات  تواجه  التي  نموا 

الغذاء  أسعار  في  الطفرة  بسبب 

والطاقة، وكذلك التوترات العالمية 

واالنقسامات التي تتعمق وتتزايد.

العالمي  المالي  النظام  أن  وأضاف 

ظلم  قد  عميقا،  انحيازا  المنحاز 

واضحا  ظلما  نموا  األقل  الدول 

موجة  في  عالقة  نموا  األقل  فالدول 

اليقين،  وانعدام  األزمات  من 

والفوضى المناخية والظلم العالمي 

على  قادرة  غير  وهي  التاريخي، 

التكنولوجية  بالتغيرات  اللحاق 

وصلت  قد  نظمها  وأن  السريعة، 

الرعاية  في  سواء  الفناء  حد  إلى 

والحماية  والتعليم  الصحية 

وخلق  التحتية  والبنى  االجتماعية 

وخاصة  ترتفع  فالبطالة  الوظائف، 

بين الشباب، والمرأة تهمش.

المتحدة،  لألمم  العام  األمين  وبين 

نسب  تواجه  نموا  األقل  الدول  أن 

المقدمة  تلك  مرات  بـ8  تفوق  فائدة 

يزداد  ال  األمر  وهذا  المتقدمة  للدول 

من  بالمائة   25 أن  كما  سوءا،  إال 

أكثر  تنفق  النامية  االقتصادات 

بناء  على  ليس  بالمائة،   20 من 

شعبها،  إطعام  على  وال  المدارس، 

المتاحة  الفرص  توسيع  على  وال 

لتوفير  بل  والفتاة،  الشاب  بين 

وتحمل تكاليف الديون، مشيرا إلى 

أن بعض هذه الديون شهدت زيادة 

تلك  نسب  في  بالمائة   35 تفوق 

التكاليف.

وأكد أن الدول األقل نموا بحاجة إلى 

ثورة في الدعم المقدم لثالثة مجاالت 

الفورية  المساعدة  أوال:  رئيسية، 

المستدامة  التنمية  أهداف  إلنقاذ 

األهداف  هذه  تعتبر  الدول  هذه  ألن 

كالقضاء  ذاتها  بحد  بقاء  غاية 

والغذاء  الصحة  وأهداف  الفقر  على 

والمياه النظيفة والصرف الصحي، 

وكذلك تقديم حزمة حوافز ألهداف 

العالم  ليلتف  المستدامة  التنمية 

على  دوالر  مليار   500 وليوفر  حولها 

األقل سنويا للدول النامية.

المتحدة  لألمم  العام  األمين  وتابع 

بأنه آن األوان لتنفذ الدول المتقدمة 

نموا  األقل  الدول  نحو  التزاماتها 

نسبة  من   0.20 إلى   0.15 بتوفير 

ناتجها المحلي في شكل مساعدات 

إنمائية وأن األمم المتحدة لن تقبل 

األعذار 

غوتيريش  السيد  سعادة  وأضاف 

الذي  الثاني  الرئيسي  المجال  أن 

إلى  نموا  األقل  البلدان  تحتاج 

المالي  النظام  الدعم فيه هو إصالح 

المالية  المؤسسات  فعلى  العالمي 

لتوفير  السبل  ابتكار  الدولية 

الحاجة  تتعاظم  حين  التمويل 

إليه.

{ غوتيريش يلقي كلمته في المؤتمر

ملموسة نتائج  إل��ى  تحويله  ض��رورة 

في أقل البلدان نموا.. كوروشي:

واحد من ثالثة يعيش في فقر مدقع
تشابا  السيد  سعادة  دعا    - قنا   - الدوحة 

لألمم  العامة  الجمعية  رئيس  كوروشي 

تنفيذ  إلى  اإلنمائيين  الشركاء  المتحدة، 

نموا  البلدان  أقل  لمساعدة  تقطع  التي  الوعود 

من خالل تقديم الدعم الالزم لتجاوز التحديات 

البنيوية.

 وقال سعادته في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر 

األمم المتحدة الخامس للدول األقل نموا الذي 

البلدان  على  إن  الدوحة،  فعالياته  تستضيف 

أن تشعر بالمسؤولية تجاه خطة عمل برنامج 

الدوحة لضمان تحقيق نتائج المؤتمر لصالح 

برنامج  أن  على  مشددا  نموا،  األقل  البلدان 

قدرتهم  من  ويعزز  البشر  في  يستثمر  الدوحة 

وهذا  الدولي  التضامن  ويبني  الثبات  على 

الهدف األساسي لهذا المؤتمر.

هو  المؤتمر  لهذا  األسمى  الهدف  أن  على  وشدد 

البلدان  أقل  اقتصادات  تحويل  على  العمل 

قادرة  تنموية  خطط  إلى  الوصول  نحو  نموا 

على مواجهة التحديات اآلنية، الفتا إلى أنه من 

الرغم  على  أنه  البيانات  آخر  وبحسب  المقلق 

واحدا  يبقى  جميعها،  الحثيثة  الجهود  من 

فقر  في  البلدان نموا يعيش  أقل  في  من ثالثة 

مدقع ويساعد على تفاقم ذلك اآلثار طويلة األمد 

مما  والكوارث،  الديون  وأزمة  كورونا،  لجائحة 

يؤدي إلى تفاقم أكبر ألزمة الفقر في العالم.

 وعدد رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، 

قائال  نموا  األقل  البلدان  تواجه  التي  التحديات 

هذه  من  كبير  عدد  في  واألقليات  المرأة  »إن 

في  الكبيرة  العوائق  تعاني  مازالت  البلدان 

مجال التعليم والعمل والرعاية الصحية، كما 

البلدان األقل نموا في حالة نزاع، وال  أن نصف 

شك من أن هذه النزاعات تزيد من حدتها اآلثار 

نهاية  أن  عن  فضال  المناخ،  لتغير  الكارثية 

المياه  على  الطلب  سيتجاوز  الحالي  العقد 

المعروض بنسبة 40 بالمائة، مما يصعب من 

حجم األزمة«.

يقوم  بأن  الدولي  المجتمع  كوروشي  وطالب   

بالكثير بحلول 2030، وأن يحقق وعده لتنفيذ 

خطط التنمية وتحويل اقتصادات أقل البلدان 

نموا، والبت في تدابير دعم دولية إضافية من 

شأنها أن تدفع عجلة التقدم في تلك البلدان.

{ رئيس الجمعية العامة لالمم المتحدة

لمساعدة الدول األقل نموا.. ستويفا:

مسؤولية دولية مشتركة
السيدة  سعادة  أكدت   - قنا  الدوحة- 

المجلس  رئيسة  ستويفا  الشيزارا 

االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، على 

الدوحة  الكامل لبرنامج عمل  التنفيذ  أهمية 

مساعدة  أجل  من  والجاد  الفوري  والتحرك 

التنمية  أهداف  وتحقيق  نموا  األقل  الدول 

المستدامة بحلول 2030.

خالل  ستويفا  السيدة  سعادة  وشددت 

كلمتها بالجلسة االفتتاحية في مؤتمر األمم 

األقل  بالبلدان  المعني  الخامس  المتحدة 

على  بالدوحة،  أمس  أعماله  بدأ  الذي  نموا، 

مسؤولية  هي  نموا  األقل  الدول  مساعدة  أن 

تعزيز  من  »البد  قائلة:  مشتركة،  دولية 

تملك  والتي  نموا  األقل  البلدان  تنمية  جهود 

البشرية  الموارد  مستوى  على  هائلة  قدرات 

الدول  والثقافية والطبيعية.. ما تحتاج هذه 

إليه هو نمو اقتصادي مستدام حتى يعيش 

الجميع بسالم وازدهار«.

التزام  وأهمية  السرعة  على  وحثت سعادتها 

الدول وشركاء التنمية والحكومات على كل 

أجل  من  الدولية  باالتفاقيات  المستويات، 

بحلول  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 

سريعا  نتحرك  أن  »يجب  وأضافت   ،2030
على  جهودا  ونبذل  األزمات  لهذه  للتصدي 

فماليين  التعافي،  لتسريع  الطويل  المدى 

الشباب والسكان في البلدان األقل نموا يمكن 

للتنمية  ومحركا  مصدرا  ذلك  لهم  يكون  أن 

المستدامة التحولية«.

{ رئيسة المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم 
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مناقصة رقم: 11160001

عنوان المناقصة:
فرصة تجارية واستثمارية جديدة في لوسيل - امتياز النادي الرياضي (جزيرة قطيفان الجنوبية).

وصف مختصر :
•   يتم عرض قطعة أرض مساحتها 5،427 متر مربع للمستثمرين المحتملين (QS1-SC-001 في جزيرة 
     قطيفان الجنوبية) لتطوير وتشغيل ونقل االمتياز. من المتوقع أن يكون هناك نادي / منشأة رياضية 

     راقية مع بعض الخدمات المساندة.
•   تشمل األنشطة المسموح بها النادي الرياضي، وحوض السباحة، والمالعب الرياضية الداخلية 

     والخارجية، وإعادة التأهيل ذات الصلة بالرياضة والمنتجع الصحي، والمأكوالت والمشروبات، والبيع 
     بالتجزئة، والرماية / ميدان الرماية. يجب أال تزيد المساحة المدمجة لجميع االستخدامات غير المتعلقة      

     بالرياضة، مثل المأكوالت والمشروبات والتجزئة، عن 20٪ من إجمالي المساحة الكلية. إذا كان البيع 
     بالتجزئة غير متعلق بالرياضة، فيجب أال يحتل أكثر من 5٪ من إجمالي المساحة اإلجمالية. سيتم أيًضا 

     تطوير مواقف للسيارات للمستفيدين داخل حدود قطعة األرض.
•   تعتزم شركة لوسيل العقارية عرض المواقع على أساس امتياز تقاسم اإليرادات بين المطور 

     الرئيسي والمستثمر. االعتبار اإلرشادي (النسبة المئوية من إجمالي اإليرادات التي سيتم تقاسمها) 
     هو 7٪، مع عدم وجود اعتبار خالل فترة التطوير.

•   يمنح االمتياز لمدة 22 عاًما، منها سنتان مخصصة للتطوير و20 عاًما للتشغيل.

أهلية الشركات المهتمة: 
تقديم الضمان المصرفي بمبلغ 2,000,000 ريال قطري وديعة الضمان عند توقيع اتفاقية االمتياز.

تاريخ اغالق التقديم: 
نهاية يوم 4 مايو 2023.

اصدار وثيقة المناقصة:
يجب تقديم المستندات عن طريق البريد (في مظروف مغلق) إلى مبنى مركز الخدمات – لوسيل 

amd@qataridiar.com وكذلك عبر البريد اإللكتروني إلى

رسوم المناقصة:
ال توجد رسوم مناقصة.

المستندات المطلوبة للتقديم:
عرض تقني  •
اقتراح تجاري  •

سجل تجاري صالح للشركة  •

إعالن مناقصة

على هامش مؤتمر األمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموًا

د. الحمادي يجتمع مع عدد من المسؤولين

سعادة  اجتمع  قنا-   - الدوحة 

الحمادي  حسن  بن  أحمد  الدكتور 

األمين العام لوزارة الخارجية، أمس، 

بوالرد،  كاثرين  السيدة  سعادة  مع 

المتحدة  لألمم  العام  األمين  وكيلة 

والسياسات  االستراتيجيات  إلدارة 

حمزة  السيد  وسعادة  اإلدارية، 

الخارجية  وزارة  وكيل  حادو  آدم 

الفيدرالية،  الصومال  بجمهورية 

سيلفيرو  راؤول  السيد  وسعادة 

بجمهورية  الخارجية  وزير  نائب 

وذلك  حدة،  على  كل  الباراغواي، 

المتحدة  األمم  مؤتمر  هامش  على 

الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، 

الذي افتتح أمس بالدوحة.

جرى خالل االجتماعات، استعراض 

االهتمام  ذات  الموضوعات  من  عدد 

المشترك.

على هامش مؤتمر األمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا

وزير الخارجية يجتمع مع عدد من الوزراء 

الدوحة - قنا -  اجتمع سعادة الشيخ 

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 

عبد  سالم  الشيخ  معالي  مع  أمس، 

الخارجية  وزير  الصباح  الجابر  الله 

على  وذلك  الشقيقة،  الكويت  بدولة 

هامش مؤتمر األمم المتحدة الخامس 

المعني بأقل البلدان نموا، الذي افتتح 

أمس بالدوحة.

استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

بين  الوطيدة  األخوية  العالقات 

الشقيقين،  والشعبين  البلدين 

جانب  إلى  وتعزيزها،  دعمها  وسبل 

وآخر  وسوريا،  العراق  في  األوضاع 

النووي  الملف  محادثات  مستجدات 

اإليراني.

محمد  الشيخ  سعادة  اجتمع  كما   

بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس 

مع  الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس 

وزير  ساجان  هارجيت  السيد  سعادة 

على  وذلك  كندا،  في  الدولية  التنمية 

هامش مؤتمر األمم المتحدة الخامس 

المعني بأقل البلدان نموا، الذي افتتح 

أمس بالدوحة.

استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

سيما  ال  الثنائي،  التعاون  عالقات 

بين  والشراكات  اإلنمائي  التعاون 

وتطويرها،  دعمها  وسبل  البلدين، 

لتقديم  الدولية  الجهود  إلى  إضافة 

بعد  وسوريا  تركيا  إلى  المساعدات 

في  األوضاع  وتطورات  الزلزال،  كارثة 

أفغانستان.

محمد  الشيخ  سعادة  اجتمع  وكذلك 

بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس 

مع  الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس 

شالنبيرغ  ألكساندر  السيد  سعادة 

األوروبية  للشؤون  االتحادي  الوزير 

وذلك  النمسا،  بجمهورية  والدولية 

المتحدة  األمم  مؤتمر  هامش  على 

نموا،  البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

الذي افتتح أمس بالدوحة.

استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

عالقات التعاون الثنائي بين البلدين، 

إلى  إضافة  وتطويرها،  دعمها  وسبل 

الملف  محادثات  مستجدات  آخر 

بين  األزمة  وتطورات  اإليراني،  النووي 

القضايا  من  وعدد  وأوكرانيا،  روسيا 

اإلقليمية والدولية.

استعراض عالقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها
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لمجموعة البلدان األقل نموا بـ »60« مليون دوالر

رئيس ماالوي 
يثمن الدعم القطري

الرئيس  فخامة  ثمن  قنا-  الدوحة- 

رئيس  شاكويرا  الزاروس  الدكتور 

جمهورية ماالوي، ورئيس مجموعة البلدان 

مساهمة  قطر  دولة  تقديم  نموا،  األقل 

أميركي،  دوالر  مليون   60 بإجمالي  مالية 

لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة 

النتائج  ودعم  نموا،  البلدان  أقل  لصالح 

وبناء  الدوحة  عمل  لبرنامج  المتوخاة 

القدرات على الصمود في أقل البلدان نموا. 

في  ماالوي،  جمهورية  رئيس  فخامة  ودعا 

لمؤتمر  االفتتاحية  الجلسة  أمام  له  كلمة 

بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم 

الشركاء  المجموعة،  باسم  نموا  البلدان 

قائال:  قطر،  حذو  يحذو  ألن  الدوليين، 

»كلي ثقة بأن شركاءنا اإلنمائيين سوف 

والمالي  الفني  بالدعمين  يستجيبون 

المطلوبين بنفس الطريقة التي قامت بها 

دولة قطر«.

ما نقوم به هنا  بأن  أن نقر  وأضاف، يجب 

المؤتمر نقطة  الدوحة يجعل من هذا  في 

لقد  المعاصر..  تاريخنا  في  محورية 

حلت مرحلة جديدة معاصرة نجد فيها أن 

والتعاون  األطراف  متعدد  الدولي  التعاون 

البعض  بعضها  تساعد  التي  الدول  بين 

على قدم المساواة إنما هو ظرف اليوم.

في  نموا  البلدان  أقل  تشارك  بأن  وطالب 

مسار  المسار..  هذا  على  قدما  المضي 

من  ننطلق  »وعندما  الزخم  هذا  تعزيز 

الزخم  هذا  نصون  أن  يجب  ذلك  كل 

الدروس  إلى  إشارة  في  نفقده«..  وأال 

السابق  البرنامج  تنفيذ  من  المستفادة 

ركيزة  شكل  والذي  الدوحة،  لبرنامج 

لتنمية  الدولية  األسرة  جهود  ضمن 

نموا  األقل  البلدان  مجموعة  وتطوير 

وإخراجها من براثن الفقر وتأهيلها لالندماج 

بقوة في عجلة االقتصاد الدولي.

نركز  أال  »يجب  شاكويرا  الرئيس  وقال 

على ما تملكه األمم األخرى والذي ال نملكه.. 

الذين  أولئك  يملكه  الحقيقي  التقدم 

أنفسهم  هم  يملكونه  ما  على  يركزون 

وكيف يستخدمون ما يملكون حتى يبنوا 

حالتنا  وفي  أفضل،  بشكل  مستقبلهم 

أهداف  لدينا  نموا(  األقل  )البلدان  نحن 

تذكرنا  التي  األممية  المستدامة  التنمية 

وبالتالي  تنتظرنا  التي  المشرقة  باأليام 

قدما  نمضي  دعونا  األمل..  نفقد  ال  دعونا 

حتى ننهي ما بدأناه«.

وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

قد  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

أعمال  أمس  سموه  افتتاح  خالل  أعلن 

المعني  الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر 

مساهمة  تقديم  عن  نموا،  البلدان  بأقل 

دوالر  مليون   60 مبلغ  بإجمالي  مالية 

أميركي.

 أحدثت تغييرا في حياة ماليين األطفال بالعالم .. النعيمي:

قطر حققت العديد من اإلنجازات

الدوحة- قنا- وصفت سعادة السيدة 

وزيرة  النعيمي  جبر  علي  بنت  بثينة 

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية 

 2022 للفترة  الدوحة«  عمل  »برنامج 

نموا  البلدان  أقل  لصالح   ،2031  -

أهمية  أنه يولي  إلى  بالطموح، منوهة 

خاصة لحصول الجميع على التعليم 

باإلضافة  والشامل  والمنصف  الجيد 

فرص  لضمان  الالزمة  المهارات  إلى 

التعلم مدى الحياة.

وأكدت سعادة وزيرة التربية والتعليم 

خالل  كلمتها  في  العالي  والتعليم 

الخمسين  بالذكرى  االحتفال  جلسة 

نموًا  البلدان  أقل  مجموعة  إلنشاء 

من  جديد  جيل  شعار»بناء  تحت 

أن  التقدم«  إحراز  أجل  من  الشراكات 

دولة قطر تضع مسألة تعزيز وحماية 

أولوياتها  قمة  على  التعليم  في  الحق 

في برامجها الدولية للتنمية واإلغاثة. 

قطر  دولة  أن  إلى  سعادتها  وأشارت 

شركائها  مع  بالتعاون  تمكنت 

من  العديد  تحقيق  من  الدوليين 

التي أحدثت تغييرا كبيرا  اإلنجازات 

األطفال  من  الماليين  حياة  مجرى  في 

البلدان  بينهم  ومن  العالم،  حول 

في  المساهمة  بهدف  وذلك  نموا  األقل 

خالل  من  أفضل  مستقبل  تحقيق 

توفير فرص التعليم لهم.

مبادرتين  إلى  سعادتها  ونوهت 

مهمتين أطلقتهما دولة قطر خالل قمة 

سعادة  عقدها  التي  التعليم  تحول 

األمين  غوتيريش  أنطونيو  السيد 

العام لألمم المتحدة في شهر سبتمبر 

الجهود  في  مساهمًة  الماضي، 

المبذولة من أجل دعم تحقيق أهداف 

2030 وما بعدها،  التعليم لعام  أجندة 

التعليم  مؤسسة  أطلقتها  مبادرة  وهي 

شركاء  مع  بالتعاون  الجميع  فوق 

التمويل  »بآليات  تتعلق  آخرين 

المبتكرة للتعليم«.

ولفتت أيضا إلى مبادرة »راسخ« إحدى 

مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم 

إطالقها  تم  والتي  المجتمع،  وتنمية 

التربية  وزارة  من  كل  بمشاركة 

لدولة قطر،  العالي  والتعليم  والتعليم 

جيبوتي،  بجمهورية  التعليم  ووزارة 

ومكتب اليونسكو بالدوحة، والمتعلقة 

مستقبل  أجل  من  التعليم  »بتوطين 

نموذجا  تشكل  والتي  مستدام«، 

لالحتذاء به.

للتعليم  المحوري  الدور  على  وأكدت 

الجذرية  التغييرات  إحداث  في 

منوهة  نموا،  البلدان  بأقل  المنشودة 

االستثمار  تشجيع  أهمية  إلى 

للتعليم،  األولوية  وإعطاء  المبتكر، 

هذا  في  والتعاون  الدعم  وتكثيف 

المجال.

والتعليم  التربية  وزير  سعادة  وقالت 

الذي  الوقت  العالي:في  والتعليم 

الحدث  هذا  في  اليوم  فيه  نجتمع 

أن  التجارب  لنا  تبين  التذكاري، 

تغير  قد  العالمية  التنمية  مشهد 

الخمسين،  السنوات  تلك  خالل 

نموا،  البلدان  أقل  فئة  تأسيس  منذ 

الحالي  الوقت  في  التحديات  وازدادت 

تعقيدا وتنوعا.

وأضافت: إنه مما ال شك فيه أن جائحة 

المناخية،  واألزمة  كورونا،  فيروس 

أعباء  وضعت  قد  القائمة،  والنزاعات 

نموا،  البلدان  أقل  كاهل  على  إضافية 

وهي تشكل تحديا حقيقيا يهدد مسيرة 

التقدم االقتصادي واالجتماعي والتنموي 

صعوبة  من  الرغم  وعلى  البلدان،  لهذه 

هذه المرحلة، فإنه يمكن النظر إلى هذه 

إلحداث  حاسمة  كنقطة  المتغيرات 

نموا،  البلدان  ألقل  المنشود  التحول 

والصمود  التعافي  على  قدرتها  وتعزيز 

أمام األزمات المستقبلية.

هناك  تكون  أن  يمكن  »ال  وتابعت: 

يتيحها  التي  تلك  من  أفضل  فرصة 

األمم  ومؤتمر  التذكاري،  الحدث  هذا 

بأقل  المعني  الخامس  المتحدة 

البلدان نموا، الذي بدأت أعماله صباح 

اليوم لتسليط الضوء على التحديات، 

واالستثمارات  الشراكات  وتعزيز 

تسريع  في  تساهم  التي  الالزمة، 

ألقل  المستدامة  التنمية  تحقيق 

البلدان نموا«.

برنامج 
عمل 

الدوحة 
لصالح أقل 

البلدان 
نموا.. 
طموح

{ وزيرة التربية والتعليم تلقي كلمتها

خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  حضر  قنا-  الدوحة- 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن 

الداخلية، مأدبة العشاء التي أقيمت تكريما ألصحاب 

ورؤساء  والحكومات  الدول  رؤساء  والسعادة  الفخامة 

الوفود من الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في 

البلدان  مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل 

نموا، وذلك في درب لوسيل أمس.

بن  حسن  السيد  سعادة  المأدبة  حضر  كما 

من  وعدد  الشورى،  مجلس  رئيس  الغانم  عبدالله 

البعثات  ورؤساء  والوزراء  الشيوخ  السعادة  أصحاب 

وكبار  الدولة،  لدى  المعتمدين  الدبلوماسية 

المسؤولين وضيوف المؤتمر.

المشاركين في مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا

رئيس الوزراء يحضر مأدبة عشاء رؤساء الدول والحكومات
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عقد في الرياض

الستئصال شلل األطفال

بين قطر ومنغوليا

وزير العدل يشارك 
في المؤتمر العدلي الدولي

قطر تشارك في اجتماع 
اللجنة الفرعية اإلقليمية

اجتماع مجموعتي الصداقة البرلمانية

سعادة  يشارك  قنا-  الرياض- 

محمد  بن  مسعود  السيد 

أعمال  في  العدل،  وزير  العامري 

الدولي«  العدلي  »المؤتمر 

في  أمس  أعماله  انطلقت  الذي 

بالمملكة  الرياض،  العاصمة 

تحت  السعودية  العربية 

للعدالة  الوصول  »ُنيسر  شعار 

بتقنيات رقمية«.

تطوير  سبل  المؤتمر  ويناقش 

القطاع العدلي وتنمية الخبرات 

لتيسير  المعرفة؛  وتبادل 

الوصول للعدالة وطرح رؤى قيمة 

لالستفادة  السبل  أفضل  حول 

أداء  لتحسين  التكنولوجيا  من 

العدلية،  والقطاعات  المحاكم 

التي  التحديات  ومناقشة 

تحسن  حلول  وإيجاد  تواجهها، 

المقدمة  الخدمات  جودة 

محاور  وتشمل  للمستفيدين. 

التقنيات  مستقبل  المؤتمر 

في  الرقمي  والتحول  القضائية، 

استثمار  وآفاق  العدلي،  المجال 

االصطناعي  الذكاء  تقنيات 

القضائي،  العمل  تطوير  في 

في  الدولي  التعاون  ومستقبل 

والتجارب  العدلي،  المجال 

العدلي،  التعاون  في  الدولية 

النموذجية  االتفاقيات  ومشاريع 

للتعاون القضائي بين الدول.

من  أكثر  المؤتمر  في  ويشارك 

 50 من  وأكثر  مشارك،  آالف   4
 15 على  ويشتمل  متحدثا، 

عمل،  وورشة  نقاش  جلسة 

العدلية،  التقنيات  ومعرض 

وفعاليات مصاحبة.

دولة  شاركت  قنا-  الدوحة- 

قطر في االجتماع السابع للجنة 

الستئصال  اإلقليمية  الفرعية 

المرض  وتفشي  األطفال  شلل 

لشرق  اإلقليمي  بالمكتب 

الصحة  بمنظمة  المتوسط 

خالل  من  عقد  والذي  العالمية، 

تقنيات االتصال عن بعد.

في  قطر  دولة  وفد  وترأس 

االجتماع سعادة الدكتورة حنان 

الصحة  وزيرة  الكواري  محمد 

المشارك  الرئيس  العامة 

للجنة. وأكدت سعادة الدكتورة 

حنان محمد الكواري، في كلمتها 

خالل افتتاح أعمال اللجنة، على 

الدولي  التعاون  تعزيز  أهمية 

األطفال،  شلل  الستئصال 

موضحة أن »وجود شلل األطفال 

على  خطرا  يمثل  مكان  أي  في 

األطفال في كل مكان«.

الرغم  على  إنه  سعادتها  وقالت 

للتفاؤل  من تحقيق نتائج تدعو 

شلل  استئصال  جهود  في 

أفغانستان  من  كل  في  األطفال 

اللذان  البلدان  وهما  وباكستان، 

شلل  فيهما  يتوطن  يزال  ال 

بعض  هناك  أن  إال  األطفال، 

ومنها  المحبطة،  االنتكاسات 

األطفال  شلل  سريان  استمرار 

في اليمن، كما أشارت سعادتها 

األطفال  شلل  فيروس  تنقل  إلى 

عبر  التسلل  على  وقدرته 

الحدود واالنتشار في مجتمعات 

جديدة. 

استعرضت  قنا-  الدوحة- 

البرلمانية  الصداقة  مجموعتا 

بين قطر ومنغوليا أوجه التعاون 

الجانبين،  بين  البرلماني 

وتطويرها،  تعزيزها  وسبل 

وذلك خالل اجتماع عقد أمس.

خالل  القطري  الجانب  مثل 

المهندس  سعادة  االجتماع، 

عضو  الهتمي  هتمي  بن  أحمد 

رئيس  الشورى  مجلس 

البرلمانية  الصداقة  مجموعة 

والجانب  المنغولية،  القطرية 

السيدة  سعادة  المنغولي 

عضو  دامينسورين  أونريولور 

رئيسة  المنغولي  البرلمان 

البرلمانية  الصداقة  مجموعة 

تزور  التي  القطرية،  المنغولية 

البالد حاليا.

حضر االجتماع عدد من أصحاب 

المجلس،  أعضاء  السعادة 

الصداقة  مجموعة  أعضاء 

البرلمانية، كما حضره سعادة 

بوريف  سيرجيلين  السيد 

سفير منغوليا لدى الدولة.

مع كل من سريالنكا وكازاخستان وفيتنام

قطر تستعرض عالقات التعاون
الدوحة - قنا -  اجتمع سعادة السيد 

وزير  المريخي  سعد  بن  سلطان 

الدولة للشؤون الخارجية، أمس، مع 

سعادة الدكتور تاركا باالسوريا وزير 

الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية 

االشتراكية،  الديمقراطية  سريالنكا 

األمم  مؤتمر  هامش  على  وذلك 

المتحدة المعني بأقل البلدان نموا، 

الذي افتتح أمس بالدوحة.

استعراض  االجتماع،  خالل  جرى   

بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

البلدين.

سلطان  السيد  سعادة  اجتمع  كما 

الدولة  وزير  المريخي  سعد  بن 

مع  أمس،  الخارجية،  للشؤون 

عمروف  خيرات  السيد  سعادة 

رئيس  لفخامة  الخاص  المبعوث 

والنائب  كازاخستان  جمهورية 

بجمهورية  الخارجية  لوزير  األول 

هامش  على  وذلك  كازاخستان، 

بأقل  المعني  المتحدة  األمم  مؤتمر 

البلدان نموا، الذي افتتح بالدوحة.

استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

سعادة  اجتمع  وكذلك  البلدين، 

المريخي  سعد  بن  سلطان  السيد 

الخارجية،  للشؤون  الدولة  وزير 

تو  السيدة لي تي  أمس، مع سعادة 

هانغ نائب وزير الخارجية بجمهورية 

على  وذلك  االشتراكية،  فيتنام 

هامش مؤتمر األمم المتحدة المعني 

البلدان نموا، الذي افتتح أمس  بأقل 

بالدوحة.

استعراض  االجتماع،  خالل  جرى   

بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

البلدين.

د. الخليفي يجتمع مع مسؤولين دوليين

تأكيد حرص قطر على ميثاق األمم
الدوحة- قنا-  اجتمع سعادة 

الدكتور محمد بن عبدالعزيز 

بن صالح الخليفي مساعد وزير 

الخارجية للشؤون اإلقليمية، 

أمس، مع سعادة السيدة جان 

بيغل المدير العام للمنظمة 

الدولية لقانون التنمية، وذلك 

على هامش مؤتمر األمم المتحدة 

الخامس المعني بأقل البلدان 

نموًا، الذي افتتح أمس بالدوحة.

وجرى خالل االجتماع، استعراض 

أعمال المنظمة الدولية لقانون 

التنمية، وأوجه التعاون المشترك 

بين دولة قطر والمنظمة.

كما اجتمع سعادة الدكتور 

محمد بن عبدالعزيز بن صالح 

الخليفي مساعد وزير الخارجية 

للشؤون اإلقليمية، أمس، مع 

سعادة السيد ماكسيم صبح 

المبعوث الخاص ألوكرانيا 

لشؤون الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا، وذلك على هامش مؤتمر 

األمم المتحدة الخامس المعني 

بأقل البلدان نموًا، الذي افتتح 

أمس بالدوحة.

جرى خالل االجتماع، استعراض 

عالقات التعاون الثنائي بين 

البلدين، باإلضافة إلى عدد من 

القضايا اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام المشترك.

كما أكد سعادة مساعد وزير 

الخارجية للشؤون اإلقليمية، 

خالل االجتماع، على موقف دولة 

قطر وحرصها على ميثاق األمم 

المتحدة والمبادئ الراسخة 

للقانون الدولي، بما فيها 

االلتزامات بموجب الميثاق 

بتسوية المنازعات الدولية 

بالوسائل السلمية، واالمتناع 

عن التهديد باستخدام القوة أو 

استخدامها، وااللتزام بسيادة 

واستقالل الدول وسالمتها 

اإلقليمية.
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لمكافحة التهديدات

قطر تشارك في مؤتمر
دولي ألمن الطيران المدني

ممثلة  قطر،  دولة  شاركت  قنا-  مراكش- 

وإدارة  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  من  بكل 

الوطنية  والوكالة  الداخلية  بوزارة  المطار  أمن 

الدولي  المؤتمر  أعمال  في  السيبراني،  لألمن 

حول »مكافحة تهديدات أمن الطيران المدني«، 

المغربية،  مراكش  مدينة  استضافته  الذي 

النقل  إدارة أمن  تحت إشراف وتنظيم كل من 

للطيران  العربية  والمنظمة   )TSA( األميركية 

المدني.

وترأس وفد الدولة خالل المؤتمر السيد محمد 

الهيئة  أعمال  بتسيير  المكلف  الهاجري  فالح 

العامة للطيران المدني.

نخبة  بمشاركة  عقد  الذي  المؤتمر،  ناقش 

المدني  الطيران  قطاع  في  المسؤولين  من 

وإفريقيا،  األوسط  الشرق  دول  من  العديد  في 

بأفضل  المتعلقة  واألمور  القضايا  من  العديد 

الطيران  لحماية  المعتمدة  الممارسات 

كالهجمات  المتنوعة  التهديدات  من  المدني 

والهجمات  طيار،  بدون  والطائرات  اإللكترونية، 

الكيماوية، والبيولوجية، والمتفجرات، وغيرها 

من التهديدات األخرى.

الطرق  إيجاد  كيفية  المؤتمر  استعرض  كما 

وتعزيز  المدني  الطيران  أمن  لتحقيق  الفعالة 

قدراته لمواجهة أي نوع من الهجمات، ومناقشة 

أن  يمكن  التي  للمخاطر  التصدي  كيفية 

حديثة  أساليب  اعتماد  خالل  من  لها  يتعرض 

تعزيز  سبل  بحث  إلى  باإلضافة  ومتطورة، 

المعنية  الجهات  بين  والتنسيق  التعاون، 

تلك  كل  لتحقيق  الطيران  أمن  منظومة  في 

األهداف.

حثوا على تضافر الجهود من أجل دعم أقل البلدان نموا

قادة دول يدعون إلى تعاون دولي
الدول  قادة  من  عدد  شدد  -قنا-  الدوحة 

المتحدة  األمم  مؤتمر  في  المشاركين 

نموا  البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

التحديات  أن  على  الدوحة  في  المنعقد 

تواجهها  التي  واالجتماعية،  االقتصادية 

نموا«  البلدان  »أقل  فئة  في  الواقعة  الدول 

الدولي  المجتمع  جهود  تضافر  تتطلب 

البلدان  تلك  في  التنمية  عجلة  لدفع 

أن  أجل  من  النطاق،  واسع  والتعاون 

تحقق هذه الدول األهداف اإلنمائية لألمم 

المتحدة 2030.

في  تحدثوا  وحكومات  دول  زعماء  وأكد 

أن  على  للمؤتمر  الثانية  العامة  الجلسة 

الطبيعية  والكوارث  السياسية  العوامل 

جائحة  وتداعيات  والنزاعات  والحروب 

جهود  من  كثيرا  أعاقت  قد   ،19 كوفيد 

فئة  تحت  المنضوية  الدول  من  العديد 

البلدان نموا في تحقيق نمو منشود  أقل 

االقتصادية  التنمية  تعزيز  في  يساهم 

يستدعي  ما  وهو  فيها،  واالجتماعية 

هذه  تجاوز  على  لمساعدتها  دوليا  تعاونا 

األزمات التي كانت عقبة أساسية للنمو.

ونبه المتحدثون إلى أنه وعلى الرغم من 

أقل  مجموعة  إنشاء  على  عاما   50 مرور 

البلدان نموا التي تضم حوالي 46 دولة إال 

الدول استطاعت الخروج من  أن قليال من 

هذه الفئة وتمكنت من تحقيق نسبة نمو 

مكنتها من االزدهار والتطور.

كما شددوا على أن العوامل التي يمكن أن 

تساعد الدول األقل نموا في تحقيق تقدم 

عمل  برنامج  تحقيق  درب  على  ملموس 

على  التركيز  هو   ،2031  -  2022 الدوحة 

والتكنولوجيا  واالبتكار  والصحة  التعليم 

واقتصادية  سياسية  إصالحات  وإحداث 

زيادة  أهمية  مع  الدول  تلك  في  حقيقية 

جانب  إلى  فيها،  الخارجية  االستثمارات 

تخفيف الديون عليها.

الرئيس  فخامة  قال  اإلطار،  هذا  وفي 

جمهورية  رئيس  جيله  عمر  إسماعيل 

إنشاء  من  عاما   50 بعد  إنه  جيبوتي 

األمر  بات  نموا  البلدان  أقل  مجموعة 

هذا  يؤدي  بأن  ملحة  والضرورة  واضحا 

 4 اعتماد  بعد  ملموسة  نتائج  إلى  العمل 

تعزيز  في  كلها  اشتركت  للعمل  خطط 

التنمية االقتصادية واالجتماعية.

تقدم  لتحقيق  حان  قد  الوقت  أن  وأضاف 

من  السنوات  هذه  كل  بعد  ملموس 

 25 كان  الدول  عدد  وأن  خاصة  العمل، 

 ،1971 عام  المجموعة  إنشاء  عند  دولة 

في  دولة   46 حاليا  العدد  أصبح  بينما 

دولة   33 بينها  من  نموا  البلدان  أقل  فئة 

إفريقية.

أقل  فئة  من  الخروج  هدف  أن  على  وشدد 

وأكثر  أكثر  البلدان نموا، أصبح يصعب 

ما لم يتم اتخاذ تدابير تصحيحية تامة 

البلدان  لتلك  حقيقية  مساعدة  وتقديم 

تساهم في تحقيق التنمية فيها، خاصة 

قد  العالم  في  المتعددة  األزمات  وأن 

والنهوض  التنمية  بجهود  كثيرا  أضرت 

االقتصادي. 

عمل  برنامج  أن  إلى  فخامته  وأشار 

 2022 يناير  في  اعتمد  الذي  الدوحة 

لأللفية  العمل  عقد  تنفيذ  مع  يتماشى 

الالزم  التحول  تحقيق  نحو  الجديدة 

أنه  على  مؤكدا  االستدامة،  يحقق  الذي 

الدول  تحقق  فقط  بالمساعدات  ليس 

وتوفير  باالستثمار  بل  تطورا  نموا  األقل 

قروض ميسرة، ومواجهة تحديات التغير 

واألمن  والجفاف  والالجئين  المناخي 

الغذائي.

وافيل  الرئيس  فخامة  قال  جهته،  من 

إنه  سيشل  جمهورية  رئيس  رامكالوان 

نموا  البلدان  ألقل  مؤتمر  آخر  انعقاد  منذ 

كثيرا،  العالم  تغير  فقد  إسطنبول  في 

وحدثت العديد من التغيرات السياسية 

في  وخاصة  واالجتماعية،  واالقتصادية 

الدول النامية.

خرجت  مؤتمر  آخر  منذ  أنه  إلى  وأشار 

البلدان نموا،  أقل  ثالث دول فقط من فئة 

التحديات  التساؤل عن  إلى  وهو ما يدعو 

أجل  من  إزاحتها  يجب  التي  والعراقيل 

هذه  من  تخرج  التي  الدول  نطاق  توسيع 

في  سيشل  جمهورية  فعلت  كما  الفئة 

السابق.

وأوضح أن مشاركة بالده في المؤتمر تأتي 

لنقل تجربتها في الخروج من فئة البلدان 

أي  تتخلف  أن  يجب  ال  حيث  نموا،  األقل 

دولة عن ركب التطور والنمو في العالم.

ولفت إلى أن العوامل التي تعيق التنمية 

في أقل البلدان نموا متشابهة على الرغم 

وأخرى،  دولة  بين  اإلمكانيات  اختالف  من 

وهو ما يؤكد أن التحديات واحدة والحلول 

لها واحدة وبالتالي يمكن تحقيق النمو إذا 

إن  حيث  الفرص،  تكافؤ  مبدأ  تحقق  ما 

عدم المواساة أدى إلى اختالل التنمية.

ناتاشا  السيدة  فخامة  عبرت  بدورها، 

سلوفينيا  جمهورية  رئيسة  موسار  بيرك 

البلدان  ألقل  نموا  األكثر  الدول  دعم  عن 

المتعددة  األزمات  ظل  في  خاصة  نموا، 

التي يواجهها العالم وساهمت بدورها في 

تباطؤ التقدم المرجو في التنمية.

وأكدت أنه ال أحد في مأمن من كل األزمات 

التي تعصف بالعالم وخاصة الدول األقل 

جائحة  جراء  كثيرا  تضررت  والتي  نموا 

صحية  أزمة  مجرد  تكن  لم  التي  كورونا 

اقتصادية  أوضاعا  خلفت  أزمة  كانت  بل 

صعبة وأعاقت التنمية في عدة دول.

من جهته، قال فخامة الرئيس فوستان- 

آرشانج تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا 

المتحدة  األمم  مؤتمر  إن  الوسطى 

نموا  البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

صعبة  عالمية  ظروف  في  ينعقد 

والتوترات  المناخية  بالصدمات  تتسم 

غير  المالية  والتحديات  الجيوسياسية 

صحية  تحديات  جانب  إلى  المسبوقة، 

عن  فضال  الطاقة،  مجال  في  وتحديات 

التحديات اإلنسانية.

تعانيه  ما  على  كلمته  في  فخامته  وركز 

من  عاما   60 قبل  استقاللها  منذ  بالده 

تحقيقها  رغم  صعبة  اقتصادية  أوضاع 

الفقر  محاربة  مجال  في  ملحوظا  تقدما 

وصحة  المرأة  وتمكين  الفساد  ومحاربة 

بالشباب  والنهوض  والطفل  المرأة 

والتنمية.

بالده  على  المفروض  الحظر  إن  وقال 

خاصة على صعيد مجال الدفاع والماس 

بالده،  في  التنمية  إعاقة  في  ساهم  قد 

ودعا الدول إلى مساعدة جمهورية إفريقيا 

الوسطى على تجاوز العقبات التي تحول 

بينها وبين تحقيق التنمية المستدامة.

جوليوس  الرئيس  فخامة  شدد  بدوره، 

مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون على 

النهوض  أجل  من  الجهود  توحيد  أهمية 

تجارب  من  واالستفادة  نموا  البلدان  بأقل 

اقتصادية  تطورات  حققت  التي  الدول 

مع التأكيد على أهمية تكافؤ الفرص في 

تواجه  تزال  ال  التي  البلدان  دعم  عملية 

تصنيف  من  للخروج  عديدة  تحديات 

األقل نموا.

المتعاقبة  العالمية  األزمات  إن  وقال 

في  التنمية  جهود  في  بدورها  ساهمت 

الكوارث  خاصة  أصال،  المتعثرة  البلدان 

الطبيعية والنزاعات الداخلية ولذلك فإن 

الجميع مدعو اآلن للمساهمة في تحقيق 

األولويات  وفق  الدوحة  عمل  برنامج 

الموضوعة له.

أول  الفريق  فخامة  تحدث  جانبه،  من 

مجلس  رئيس  البرهان  عبدالفتاح  ركن 

السودان  بجمهورية  االنتقالي  السيادة 

عن تجربة بالده لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة التابعة لألمم المتحدة والتي 

لبالده،  المستدام  النمو  تحقق  بدورها 

وذلك عبر تركيز ميزانية الدولة لقطاعي 

التعليم والصحة.

اجتماعية  رؤية  أعدت  بالده  إن  وقال 

 2022-2021 لألعوام  شاملة  واقتصادية 

خريطة  وضع  بهدف  وذلك  و2023-2022، 

المستدامة  التنمية  لتحقيق  طريق 

وعلى  بالده  تواجهها  التي  التحديات  رغم 

رأسها قضية النازحين والالجئين، فضال 

على  أثرت  التي  المناخية  التغيرات  عن 

السودان.

محمد  الدكتور  سعادة  قال  بدوره، 

المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة 

تدعم  تزال  وال  كانت  بالده  إن  ليبيا، 

كل  رغم  إفريقيا  في  نموا  األقل  الدول 

التحديات واألزمات التي تعرضت لها تلك 

وقضايا  الصحية  المشاكل  مثل  الدول، 

والكوارث  البيئي  والتغير  المناخ  تغير 

إلى  يدعو  ما  وهو  والحروب،  الطبيعية 

بناء مجتمعات يسودها السالم والعدل.

األقل  البلدان  بأن  بالده  إيمان  على  وشدد 

زاهر  مستقبل  صناعة  على  قادرة  نموا 

ولكن  تمتلكها  التي  اإلمكانيات  بفضل 

يجب أن تتخذ إجراءات كثيرة لالستفادة 

عمل  لبرنامج  دعمه  إلى  مشيرا  منها، 

مشاريع  إقامة  إلى  يدعو  الذي  الدوحة 

تنموية في البلدان األقل نموا تساهم في 

تعاف سريع ودائم في تلك البلدان.

عالمي  طوارئ  صندوق  إنشاء  إلى  ودعا 

الكوارث  آثار  نموا  األقل  الدول  تواجه  لكي 

والغذاء  الدواء  وصول  ولضمان  والحروب 

الدول  تلك  حق  على  مؤكدا  للجميع، 

الحديثة  والتقنيات  المعرفة  امتالك  في 

لجسر الفجوة العلمية.

محمد  الرئيس  فخامة  قال  جهته،  من 

رئيس  الغزواني  محمد  الشيخ  ولد 

إن  الموريتانية  اإلسالمية  الجمهورية 

األمم  مؤتمر  من  الخامسة  النسخة 

في  تنعقد  نموا  البلدان  ألقل  المتحدة 

حيث  األهمية،  بالغ  استثنائي  ظرف 

والصحية  السياسية  التحديات 

في  الحرب  جانب  إلى  واالقتصادية، 

على  الكبير  األثر  له  كان  مما  أوكرانيا 

تباطؤ النمو في تلك البلدان.

أعاقت  المتعاقبة  األزمات  أن  وأضاف 

نموا  األقل  الدول  تبذلها  التي  الجهود 

خطوات  اتخاذ  حاليا  المهم  من  ولذلك 

الدوحة  عمل  برنامج  لتنفيذ  جدية 

وقبله برنامج عمل إسطنبول، وذلك عبر 

تكاتف الجميع ودعم من المجتمع الدولي 

والبلدان األكثر تطورا.

اإلثنين  اليوم  تتواصل  أن  المقرر  ومن 

يقدم  والتي  العامة،  المؤتمر  جلسات 

وتصوراتهم  رؤاهم  الدول  مسؤولو  فيها 

حول أفضل السبل لتنفيذ برنامج عمل 

في  تنموية  تطورات  وإحداث  الدوحة 

البلدان األقل نموا.

أهمية زيادة االستثمارات الخارجية بتلك الدول وتخفيف ديونهاالعوامل السياسية والكوارث والحروب والجائحة أعاقت تحقيق النمو

رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة:

أهمية التعاون الدولي لمعالجة تداعيات التغير المناخي
كوروشي  تشابا  السيد  سعادة  شدد  قنا-  الدوحة- 

العامة  للجمعية  والسبعين  السابعة  الدورة  رئيس 

لألمم المتحدة، على الحاجة الملحة للتعاون العالمي 

ودوره الحاسم في تمهيد الطريق لتحمل المسؤولية 

المشتركة في معالجة تداعيات التغير المناخي.

 وقال كوروشي، في حلقة نقاشية عقدت أمس ضمن 

التعليمية  المدينة  محاضرات  سلسلة  جلسات 

حلول  والعلوم..  واالستدامة  )التضامن  عنوان  تحت 

المستدام  المستقبل  »إن  واعد(:  مستقبل  أجل  من 

متقدمة  كبلدان   - جميعا  نجحنا  إذا  إال  يتأتى  لن 

وأنه من  إلى تحقيقه،  الحثيث  السعي  ونامية - في 

أو ال أحد  الضروري أن ندرك أننا إما سننجح جميعا، 

سيفعل«.

وسلط الضوء على دور البلدان الصغيرة والنامية في 

توجهها الجماعي نحو االستدامة، قائال إن »هناك دائما 

االنخراط  في  أكبر  بدور  تضطلع  التي  الدول  بعض 

في مثل هذا النقاش المهم، وأنه غالبا ما تكون البلدان 

أن  فبعد  النقاش،  قيادة  تتولى  التي  هي  الصغيرة 

قطر،  به  قامت  الذي  الرائع  العمل  كثب  عن  رأيت 

التي  البلدان  ضمن  ستكون  الدولة  هذه  أن  أعتقد 

ستقود الحوار العالمي بشأن االستدامة«.

من  ضربا  ليس  المناخي  »التغير  أن  على  وشدد 

ضروب الخيال العلمي، بل إنه أصبح واقعا ملموسا. 

الشباب  إلى  توضيح  رسالة  توجيه  باب  ومن 

ليس  المناخي  التغير  أن  أوضح  الحاضرين، 

وبمستقبلنا  جميعا،  بنا  يتعلق  بل  غريبا،  أمرا 

المشترك، مشيرا إلى أن ما نفعله أو نفشل في القيام 

سنعيشه.  الذي  المستقبل  في  دور  له  سيكون  به، 

ينبغي  التي  الحلول  فإن  المنوال،  نفس  وعلى 

اعتمادها في سبيل تحقيق غد مستدام تدخل أيضا 

نتحملها.  أن  ينبغي  التي  المسؤولية  مجال  ضمن 

فنحن بحاجة إلى فهم مشترك لندرك أن المستقبل 

المستدام يتعلق بنا ويرتكز علينا«.

واحدا،  مناخا  نتشارك  جميعا  بأننا  كوروشي  وذكر 

والتضامن  العلوم  وأن  واحدة  حضارة  إلى  وننتمي 

والحلول ينبغي أن تنبثق منا جميعا.



َعَقدت هيئة تنظيم 
االتصاالت أمس 

»منتدى قطر لالتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات 

للعام 2023«، بهدف 
االجتماع مع أصحاب 

المصلحة في النظام 
البيئي لالتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات، 
لمناقشة قضايا رئيسية 
متعلقة بتنمية القطاع 

وأحدث االتجاهات 
الرقمية.

حضر المنتدى سعادة السيد محمد 

االتصاالت  وزير  المناعي،  علي  بن 

إلى  وذلك  المعلومات،  وتكنولوجيا 

المستوى،  رفيعي  مسؤولين  جانب 

وكبار  الخبراء  من  والعديد 

االتصاالت  قطاع  في  المختصين 

المحلي  المعلومات  وتكنولوجيا 

إلى  باإلضافة  األخرى،  والقطاعات 

األكاديمية  الجهات  عن  ممثلين 

وقادة  الدولة  في  الحكومية  والجهات 

الصناعة العالمية.

المنتدى  أعمال  جدول  وتضمن 

على  ركزتا  نقاشيتين  جلستين 

تنمية  في  التكنولوجي  االبتكار  دور 

النظر  ووجهات  الرقمي،  االقتصاد 

نحو  المهارات  فجوة  سد  حول 

تسريع التحول الرقمي. كما تضمن 

مع  تعريفية  جلسة  على  المنتدى 

التقديمية  العروض  من  سلسلة 

حول المشهد العام للسوق اإلقليمي، 

للدراسة  الرئيسية  والنتائج 

االتصاالت  بقطاع  الخاصة  البحثية 

والتي أجرتها  المعلومات  وتكنولوجيا 

العام  خالل  االتصاالت  تنظيم  هيئة 

على  المنتدى  اشتمل  كما  2022م. 
جمعت  مفتوحة،  نقاشية  جلسة 

المجال  في  الخبراء  من  العديد 

وأصحاب المصلحة.

السيد  سعادة  أطلق  المنتدى  وخالل 

وزير  المناعي،  علي  بن  محمد 

المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 

تنظيم  هيئة  أعدته  الذي  التقرير 

»المشهد  عنوان:  تحت  االتصاالت 

المعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  العام 

واالتصاالت، والتوجهات الرقمية لدولة 

إعداده  تم  والذي   ،»2022 لعام  قطر 

البحثية  الدراسة  على  باالستناد 

التي  النطاق  واسعة  االستراتيجية 

دراسة  أول  ُتعد  والتي  الهيئة،  أجرتها 

مجال  على  تركز  للقطاع  شاملة 

ومعلومات  بيانات  وتوفر  التوريد، 

االتصاالت  قطاع  حول  النطاق  واسعة 

عن  فضاًل  المعلومات،  وتكنولوجيا 

والتحديات  الثغرات  استكشاف 

وفرص تطوير القطاع في المستقبل، 

إمكاناته  إلى  اإلشارة  إلى  باإلضافة 

وُيعد  الرقمي.  االقتصاد  لتمكين 

التقرير أداة مفيدة فيما يتعلق بوضع 

وذلك  للقطاع،  الرؤى  وبناء  القياسات 

لجمهور واسع من أصحاب المصلحة 

لالتصاالت  البيئي  النظام  في 

ذلك  في  بما  المعلومات،  وتكنولوجيا 

والشركات،  الحكومية،  الجهات 

والمستثمرون المحتملين.

السيد  سعادة  قال  المناسبة  وبهذه 

وزير  المناعي،  علي  بن  محمد 

المعلومات:  وتكنولوجيا  االتصاالت 

انطالقًا  المنتدى  هذا  عقدنا  »لقد 

سنويًا  االلتقاء  على  حرصنا  من 

وأصحاب  الفاعلة  بالجهات 

لتبادل  وذلك  القطاع،  في  المصلحة 

اليوم  سعدنا  كما  والخبرات.  اآلراء 

لقطاع  العام  المشهد  تقرير  بإطالق 

واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا 

قطر  لدولة  الرقمية  والتوجهات 

خطوة  ُيمثل  والذي   ،2022 لعام 

الرقمي  االقتصاد  قياس  نحو  مهمة 

يسد  حيث  ونضجه،  القطاع  ونمو 

البيانات  في  كبيرة  فجوة  التقرير 

القطاع،  حول  األساسية  والمعلومات 

السوق  لمشهد  فريًدا  منظوًرا  ويقدم 

المحلي، ويرصد االتجاهات العالمية 

الضوء  يسلط  كما  للتكنولوجيا، 

على العوامل الرئيسية للنمو. وُيعد 

في  تدعمنا  إرشادية  أداة  التقرير 

طموحنا  نحو  المحرز  التقدم  قياس 

أن تصبح دولة قطر مركًزا رقمًيا  في 

على  القائم  لالقتصاد  التحول  وفي 

المعرفة«.

أدعو  أن  »أود  قائاًل:  سعادته  وأضاف 

جميع أصحاب المصلحة لالستفادة 

من هذا التقرير، والمشاركة في هذا 

الجهود  وتوحيد  المستمر،  الحوار 

مستدام  بيئي  نظام  بناء  نحو 

المعلومات  وتكنولوجيا  لالتصاالت 

يعود بالفائدة على الشركات واألفراد 

أشكر  أن  أود  كما  ككل.  والمجتمع 

الذين  المصلحة  أصحاب  جميع 

البحثية،  الدراسة  في  شاركوا 

ووجهات  رؤاهم  ساعدتنا  حيث 

أعمق  فهم  تكوين  في  القيمة  نظرهم 

للقطاع باعتباره عاماًل مساعًدا للنمو 

واالستدامة االجتماعية واالقتصادية. 

الرؤى  هذه  ترجمة  ستتم  كما 

استراتيجية  مبادرات  إلى  الشاملة 

متعددة  تنظيمية  ولوائح  وسياسات 

الطريق  يمهد  بما  بالقطاع،  خاصة 

تحويل  نحو  مطرد  تقدم  إلحراز 

رائدًا  رقميًا  مركزًا  إلى  قطر  دولة 

والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين  على 

الوطنية  قطر  رؤية  أهداف  وتحقيق 

.»2030
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خالل فبراير الماضي

جامعة قطر:

بمسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم

»العمل« تتلقى
»5525« طلب استقدام

حفل التخريج.. مايو المقبل

فتح التسجيل في »فرعي 
الفئات والبراعم«.. اليوم

النشرة  أظهرت  قنا-  الدوحة- 

العمل  وزارة  عن  الصادرة  اإلحصائية 

لشهر فبراير 2023، استقبال نحو 5525 

طلب استقدام، وتلقي نحو 3004 طلبات 

لتعديل المهنة.

على  الوزارة  وافقت  النشرة،  وبحسب 

 ،1663 ورفضت  استقدام،  طلب   3862
فيما بلغ العدد اإلجمالي لطلبات تعديل 

المهنة نحو 3004 طلبات، تمت الموافقة 

على 2961 ورفض 43.

من جهة أخرى، بلغ عدد طلبات تصاريح 

شهر  خالل  للوزارة  المقدمة  العمل 

منها  طلبا،   1768 نحو  الماضي  فبراير 

إلصدار   607 التصريح،  لتجديد   891
تصاريح  إللغاء  و269  جديد،  تصريح 

وعلى  فاقد.   بدل  واحد  وطلب  صادرة، 

صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب 

النشرة  أظهرت  العمالة،  استقدام 

بتنفيذ  قامت  الوزارة  أن  اإلحصائية 

مكاتب  على  تفتيشية  جولة   217 نحو 

يسجل  لم  زيارة   173 بواقع  االستقدام، 

فيها مالحظات، وإصدار 40 تنبيها بإزالة 

مخالفة وحظر مكتبين، وتقديم النصح 

واإلرشاد لمكتبين.

إدارة تفتيش العمل خالل شهر   وقامت 

مكثفة  تفتيشية  بحمالت  فبراير، 

لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين 

بتنظيم  المعنية  الوزارية  والقرارات 

عدد  بإجمالي  بالدولة،  العمل  سوق 

بمختلف  زيارة   4294 تفتيشية  زيارات 

 739 ضبط  عنها  أسفر  المناطق، 

مخالفة، وتوجيه 655 تنبيها.

أظهرت  العمالية،  الشكاوى  وبشأن   

إدارة  استقبال  اإلحصائية  النشرة 

عالقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة 

شكوى،   2374 بنحو  المنشأة  ضد 

منها  وأحيل  شكاوى،   606 منها  سويت 

العمالية،  المنازعات  فض  للجان   288
وبقي تحت اإلجراء ما يقارب نحو 1480 

العمل  عالقات  إدارة  تلقت  كما  شكوى، 

86 بالغا من الجمهور وسويت جميعها.
 وبحسب النشرة اإلحصائية الشهرية 

المنازعات  فض  بلجان  يتعلق  فيما 

المحالة  القضايا  عدد  بلغ  العمالية، 

الشهر  خالل  المنازعات  فض  لجان  إلى 

الماضي نحو 1112 قضية، وبلغ إجمالي 

فض  لجان  عن  الصادرة  القرارات  عدد 

المنازعات العمالية نحو 528 قرارا، وبلغ 

تحت  زالت  ما  التي  القرارات  إجمالي 

اإلجراء نحو 901 قرار.

حفل  تنظيم  عن  قطر  جامعة  أعلنت 

الدفعة  من  )البنين(  الطالب  تخريج 

خريجي  من  واألربعين  السادسة 

مايو   8  )2023 )دفعة  قطر  جامعة 

تخريج  حفل  سيقام  كما  المقبل. 

الثالثاء  يوم  المتفوقات  الطالبات 

الموافق 9 مايو. 

مبكر  وقٍت  ومنُذ  بدأت  وقد 

لتنظيم  قطر  بجامعة  االستعدادات 

ويتوقع   .2023 دفعة  تخريج  حفل 

هذه  خريجي  عدد  إجمالي  يكون  أن 

وخريجة،  خريًجا   3231 نحو  الدفعة 

خريًجا.  و579  خريجة،   2652 منهم 

وستقوم الجامعة في األسابيع القادمة 

باإلعالن عن المزيد من التفاصيل ذات 

العالقة.

تحتفل  وهي  الجامعة   
َّ

أن شك  وال 

واألربعين  السادسة  دفعتها  بتخريج 

من خريجيها، تؤرخ لمسيرٍة تاريخيٍة 

خاللها  ساهمت  لعقود،  ت  امتدَّ

واالزدهار  التنمية  تعزيز  في  الجامعة 

العمل  بدولة قطر من خالل رفد سوق 

األكفاء. بالخريجين 

الحالية  الجامعة  وُتولي استراتيجية 

كما  بالخريجين،  كبيرة  عناية 

في  قطر  جامعة  وضع  على  تركز 

دورها  تكريس  وعلى  الريادة  موقع 

بأنها  تتميز  تعليمية  كمؤسسة 

قيادة  في  والريادة  المبادرة  صاحبة 

بهدف  قطر  في  العالي  التعليم  قاطرة 

يواجه  متميز  أكاديمي  تعليم  توفير 

تلبية  على  ويركز  العصر،  تحديات 

بذلك،  لتتجه  الوطنية،  االحتياجات 

مجتمع  بناء  نحو  واثقة،  بخطوات 

يعتمد اقتصاد المعرفة.

تنطلق اليوم االثنين مرحلة التسجيل 

»فرعي  في  بالمشاركة  للراغبين 

لعام  وإناثًا-  ذكورًا  والبراعم«-  الفئات 

1444هـ 2023م بمسابقة الشيخ جاسم 
بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم بوزارة 

دورتها  في  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

الموقع  عبر  وذلك  والعشرين،  الثامنة 

اإللكتروني الخاص بالمسابقة.

المسابقة  بفرعي  التسجيل  ويستمر 

الثالث والعشرين  حتى يوم الخميس 

للخامس  الموافق  شعبان  شهر  من 

عشر من شهر مارس.

للمسابقة  المنظمة  اللجنة  وأوضحت 

مشاركة  يستهدف  الفئات  فرع  بأن 

الحافظين  والمواطنات  المواطنين 

في  العزيز  الله  لكتاب  والحافظات 

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

األولى أو األخيرة من القرآن الكريم.

الفئات  فرع  في  للمتسابقين  ويحق 

التي  الفئة  نفس  إعادة  وإناثًا(  )ذكورًا 

أو  السابقة،  الدورات  في  فيها  فازوا 

كما  منها،  أعلى  فئة  في  المشاركة 

يحق لمن انقطعوا عن المسابقة ثالث 

فئة  في  يشاركوا  أن  فأكثر  سنوات 

واحدة أقل من أعلى مستوى فازوا فيه.

بالمسابقة  البراعم  فرع  في  ويتنافس 

المواطنين  من  واإلناث  الذكور 

من  واحد  جزء  حفظ  في  والمقيمين 

القرآن  من  األخيرة  الخمسة  األجزاء 

الكريم.

أن  البراعم  لفرع  المسابقة  وتشترط 

أو مقيمًا بدولة  يكون المتسابق مواطنًا 

وأن  المسابقة،  عن  اإلعالن  قبل  قطر 

يكون سن المتسابق أو المتسابقة من 

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

صورة من البطاقة الشخصية، وصورة 

ومن  )للذكور(،  حديثة  شخصية 

يحق  ال  بالمقيمين،  الخاصة  الشروط 

لمن شارك في جزء أن يشارك في نفس 

جزء  في  المشاركة  له  ويحق  الجزء، 

من  األخيرة  الخمسة  األجزاء  من  آخر 

القرآن الكريم.  ونوهت اللجنة المنظمة 

من  ستبدأ  االختبارات  بأن  للمسابقة 

2023م،  مارس   25 الموافق  السبت  يوم 

حسب الجدول التفصيلي الذي سيتم 

مكان  وسيكون  الحقًا،  عنه  اإلعالن 

محمد  اإلمام  جامع  في  الذكور  اختبار 

مكان  سيكون  بينما  عبدالوهاب،  بن 

اختبارات اإلناث بمقر شعبة التحفيظ 

النسائية بمنطقة الوعب.

للمسابقة  المنظمة  اللجنة  وحرصت 

من  عدد  أكبر  استقطاب  على 

في  للمشاركة  والمقيمين  المواطنين 

فخصصت  والبراعم   الفئات  فرعي 

مكافآت مالية قيمة لجميع الفائزين في 

فرع الفئات  

الدوحة           $

الدوحة           $

بمنطقة عين خالد.. »أشغال«:

بدء تنفيذ أعمال تطوير بعض الشوارع
العامة  األشغال  هيئة  أعلنت 

تحسين  أعمال  بدء  عن  »أشغال« 

عين  منطقة  في  الشوارع  بعض 

مشروع  أعمال  ضمن  خالد، 

الدوحة  الطرق في مدينة  تحسين 

تنفذه  والذي  األولى،  المرحلة   -

الحركة  تنظيم  بهدف  الهيئة 

الرئيسية  بالشوارع  المرورية 

وتطوير خدمات البنية التحتية مما 

والعديد  المنطقة  سكان  سيخدم 

والمنشآت  الخدمية  المرافق  من 

الصحية والتعليمية فيها.

وبهذه المناسبة، أشارت المهندسة 

قسم  رئيسة  السويدي،  موزة 

مشروعات  إدارة  في  الدوحة  مدينة 

الطرق في »أشغال« إلى أن المشروع 

لتطوير  الهيئة  جهود  من  جزء  يعد 

وتعزيز  الداخلية  الطرق  شبكة 

الربط فيما بينها ومع شبكة الطرق 

تحسين  جانب  إلى  الرئيسية، 

وتطوير  القائمة  الخدمات  مرافق 

يستجيب  بما  التحتية  البنية 

العمراني  النمو  لمتطلبات 

وأن  البالد، ال سيما  في  واالجتماعي 

كثافة  تشهد  خالد  عين  منطقة 

مرورية  وحركة  عالية  سكانية 

نشطة.

وأضافت المهندسة موزة السويدي 

ستشمل  التطوير  أعمال  أن 

شارعين  وتطوير  تحسين 

لبارق  وعب  شارع  وهما  رئيسين 

اللذان  الذخرية  روضة  وشارع 

الوحدات  من  عددًا  يخدمان 

الخدمية  والمنشآت  السكنية 

حديقة  أبرزها  من  والتعليمية 

السنيم  أم  ومركز  السنيم  أم 

للعلوم  قطر  ومدرسة  الصحي 

والتكنولوجيا. وأشارت إلى أنه من 

االنتهاء من تنفيذ أعمال  المخطط 

عام  من  األول  الربع  في  المشروع 

.2024
وتضم األعمال التي سيتم تنفيذها 

بطول  باتجاهين  طرق  إنشاء 

تقاطعين  وإنشاء  كم،   3 إجمالي 

مع  ضوئية  بإشارات  جديدين 

للمشاة  مخصصة  مسارات  توفير 

للدراجات  مخصصة  ومسارات 

موقفا  و238  كم،   6 بطول  الهوائية 

أيضًا  سيتم  كما  للسيارات. 

االنترلوك  تركيب  أعمال  تنفيذ 

مربع،  متر  ألف   51 مساحة  على 

تغّطي  تجميل  أعمال  جانب  إلى 

وزراعة  مربع  متر  ألف   25 مساحة 

998 شجرة.
أما أعمال البنية التحتية بالمشروع 

الخطوط  تطوير  فستتضمن 

المياه  تصريف  لشبكة  القائمة 

جديدة  خطوط  وإنشاء  السطحية 

جانب  إلى  كم،   3.5 إجمالي  بطول 

بطول  الشرب  مياه  خطوط  تطوير 

شبكات  خطوط  وحماية  كم،   1
وتطوير  كم،   5 بطول  الكهرباء 

كابالت  بمّد  الشوارع  إنارة  أنظمة 

 98 وتركيب  كم   8.5 بطول  إنارة 

خطوط  مّد  سيتم  كما  عمودًا، 

شبكة االتصاالت بطول 2.5 كم.

قد  الهيئة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

وضعت خطة بالتنسيق مع اإلدارة 

حركة  لتنسيق  للمرور  العامة 

المرورية  التحويالت  وتنفيذ  المرور 

بشكل  المشروع  تنفيذ  فترة  خالل 

أعمال  تأثير  من  اإلمكان  قدر  يقلل 

اإلنشاء والتطوير بالمنطقة.

للمصنعين  الهيئة  دعم  إطار  وفي 

المحلي  والمنتج  المحليين 

التي  »تأهيل«  لمبادرة  واستكمااًل 

االعتماد  سيتم   ،2017 عام  أطلقتها 

المحلية  والمصانع  المصادر  على 

لتوريد مواد وعناصر مثل  القطرية 

الجابرو واللوحات اإلرشادية وأعمدة 

الصحي  الصرف  وأنابيب  اإلنارة 

واالسفلت  األمطار  مياه  وتصريف 

والمناهل مسبقة الصنع باإلضافة 

التسليح.  وحديد  الخرسانة  إلى 

نسبة  تصل  أن  المستهدف  ومن 

أعمال  من   %  70 المحلي  المكون 

المشروع.

م.السويدي: الدوحة           $
أعمال تجميل 
تغّطي مساحة 

»25« ألف 

متر مربع
{ م.موزة السويدي

{  وزير االتصاالت يلقي كلمته

لقطاع االتصاالت خالل منتدى قطر لتكنولوجيا المعلومات

المناعي يطلق تقرير المشهد العام
أول دراسة 

شاملة 
للقطاع تركز 
على التوريد 

وتوفر 
بيانات 
واسعة

الدوحة           $



1.8 مليار دوالر في العام 2022. 
البلدين،  بين  االستثمارات  صعيد  وعلى 

في  العاملة  األلمانية  الشركات  بأن  أفاد 

دولة قطر تؤدي دورًا مهمًا في دعم مسيرة 

التنمية الشاملة للدولة، حيث بلغ عددها 

حاليًا 323 شركة، ومن جهة أخرى، تمّثل 

جمهورية ألمانيا االتحادية واحدة من أهم 

حيث  قطر،  لدولة  االستثمارية  الوجهات 

في  القطرية  االستثمارات  قيمة  تجاوزت 

ألمانيا الـ 9.9 مليار دوالر. 

السياسات  عن  الحديث  سياق  وفي 

الدولة  أن  أفاد  قطر،  لدولة  االقتصادية 

استراتيجيات  وضع  على  حرصت 

الوطني  االقتصاد  بتنويع  تسهم  متنوعة 

في  وعملت  والغاز،  النفط  عن  بعيدًا 

الخاص  القطاع  توجيه  على  الصدد  هذا 

والقطاعات  األنشطة  في  االستثمار  نحو 

المتجددة  الطاقة  مثل  النفطية  غير 

الصغيرة  والصناعات  والتكنولوجيا 

فضاًل  التحتية  والبنى  والمتوسطة 

األجنبية  االستثمارات  استقطاب  عن 

في  الصناعات  وتوطين  المباشرة 

تحقق  أن  شأنها  من  التي  المجاالت 

وقوة  مناعة  وتعزز  قطر  لدولة  االكتفاء 

اقتصادها.

بشكل  انعكست  الجهود  هذه  أن  وأوضح 

االقتصاد  نمو  معدالت  على  إيجابي 

إلى  الصدد  هذا  في  مشيرًا  المحلي، 

تقاريره  أحدث  في  الدولي  البنك  تأكيد 

بتحقيق االقتصاد القطري نموًا بنحو 4 % 

وذلك في ضوء استضافة   2022 العام  في 

بطولة  من  استثنائية  لنسخة  الدولة 

إلى جانب   ،2022 العالم فيفا قطر  كأس 

االستثمارات  دعم  نحو  الدولة  توجه 

األجنبية مما سيساهم في تعزيز مكانة 

في  مهم  واستثماري  مالي  كمركز  قطر 

المنطقة والعالم.

وكيل  سعادة  أعرب  كلمته  ختام  وفي 

عن  التجارة  لشؤون  المساعد  الوزارة 

مبتكرة  سبل  استكشاف  إلى  تطلعه 

للحفاظ على اإلنجازات ومواجهة التحديات 

الحالية والمستقبلية عبر تفعيل العمل 

والخاص  العام  القطاعين  بين  المشترك 

في البلدين، وتحقيق تواصل أفضل بين 

مجتمع األعمال والمستثمرين القطريين 

التجاري  التبادل  بحجم  واالرتقاء  واأللمان 

والسياحي. 

يرغر  ماركوس  السيد  صرح  جانبه  ومن 

األلمانية  للرابطة  التنفيذي  الرئيس 

والمتوسطة:  الصغيرة  للشركات 

»ُيسعدنا أن تشارك دولة قطر للمرة األولى 

الصغيرة  للشركات  المستقبل  يوم  في 

كما  مشاركين،   5 بنحو  والمتوسطة 

يسرنا أن نرحب بشكل خاص بوفد دولة 

وجهاز  والصناعة،  التجارة  وزارة  من  قطر 

قطر لالستثمار ووكالة ترويج االستثمار، 

فرصة  سيتيح  الحدث  هذا  أن  ونعتقد 

الشركات  بين  التواصل  لتعزيز  جيدة 

الصغيرة والمتوسطة من كال البلدين«.

أن  سرورنا  دواعي  لمن  »إنه  وأضاف: 

مجلس  دول  في  للرابطة  مكتبا  نفتتح 

من  سيتخذ  والذي  الخليجي  التعاون 

الدوحة مقًرا له«.

شارك سعادة السيد صالح 
بن ماجد الخليفي، وكيل 
الوزارة المساعد لشؤون 

التجارة بوزارة التجارة 
والصناعة، في حفل 

االستقبال السنوي الذي 
نظمته الرابطة الفيدرالية 

األلمانية للشركات 
الصغيرة والمتوسطة في 

العاصمة األلمانية برلين.
وتأتي المشاركة في إطار 

الحرص على ترسيخ أواصر 
الشراكة االستراتيجية 

بين حكومتي دولة 
قطر وجمهورية ألمانيا 
االتحادية، ودعم الجهود 

المشتركة في سبيل 
تشجيع وتطوير التعاون 
بين قطاعي األعمال من 

الجانبين.

المساعد  الوزارة  وكيل  سعادة  وأشاد 

بهذه  كلمته  خالل  التجارة،  لشؤون 

المناسبة، بالعالقات الوثيقة التي تربط 

االتحادية،  ألمانيا  وجمهورية  قطر  دولة 

قطر  لدولة  الناجحة  بالمشاركة  ونوه 

في  الدولي  الصناعي  هانوفر  معرض  في 

العام 2022، كونها شّكلت خطوة مهمة في 

القطرية- التاريخية  الشراكة  مسيرة 

األلمانية، مشيرًا في هذا اإلطار إلى حجم 

بلغ  والذي  البلدين  بين  التجاري  التبادل 
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للرابطة الفيدرالية األلمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة

»التجارة« تشارك في حفل االستقبال السنوي

تعزيز التعاون التجاري
استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب 

السيد  سعادة  الغرفة  بمقر  أمس  قطر  غرفة  لرئيس  األول 

والصناعة بجمهورية  والتجارة  موسيس كوريا وزير االستثمار 

تعزيز  سبل  بحث  اللقاء  خالل  وتم  له،  المرافق  والوفد  كينيا 

فرص  واستعراض  واالقتصادية،  التجارية  التعاون  عالقات 

االستثمار المتاحة في كينيا أمام المستثمرين القطريين.

سفير  مويلو  ندوفو  بونيفاس  السيد  سعادة  االجتماع  حضر 

جمهورية كينيا لدى دولة قطر.

{ صالح بن ماجد الخليفي

وفق استطالع يوروموني

»HSBC« قطر أفضل 
بنك لتمويل التجارة

على  قطر  في  الشركات  صوتت 

بنك  كأفضل   HSBC بنك  اختيار 

وذلك  المنطقة  في  التجارة  لتمويل 

يوروموني  مجلة  استطالع  في 

كما   .2023 لعام  التجارة  لتمويل 

 HSBC اختيار  على  التصويت  تم 

في  التجارة  لتمويل  بنك  كأفضل 

الشرق األوسط.

أعلى  HSBC على   فلقد حصل بنك 

فئات  جميع  ضمن  التقدير  مراتب 

الثمانية في منطقة الشرق  الجوائز 

تميز  جائزتي  ذلك  في  بما  األوسط، 

أفضل  وجائزة  السوق  ريادة  في 

آالف  تصويت  جاء  حيث  خدمة، 

المشاركة في االستطالع  الشركات 

في  الصدارة  قمة  في  البنك  ليضع 

المنطقة. واحتل بنك HSBC المرتبة 

من  أكثر  سجل  إذ  عالمياً،  األولى 

ضعف عدد النقاط مقارنة بأي بنك 

مرتبة   48 أفضل  ضمن  ليكون  آخر، 

األوسط  الشرق  مناطق  عبر  أولى 

وأميركا  الهادئ  والمحيط  وآسيا 

الشمالية وأميركا الالتينية.

 وتأتي هذه التصنيفات تعبيرًا عن 

آراء آالف العمالء من شركات األعمال 

لتمويل  المفضلة  خياراتهم  حول 

التجارة في المنطقة.

الرئيس  غوميز،  باتريشيا  وقالت   

المصرفية  للخدمات  اإلقليمي 

الشرق   HSBC بنك  لدى  التجارية 

وتركيا  إفريقيا  وشمال  األوسط 

التقدير  هذا  يأتي   :)MENAT(

لتركيزنا  عمالئنا  تقدير  ليعكس 

مستوى  رفع  على  المتواصل 

الخدمات التي نوفرها، واستثماراتنا 

على  التجاري  التمويل  رقمنة  في 

العمالء  نجمع  فنحن  واسع.  نطاق 

من  واألحجام،  الفئات  جميع  من 

إلى  وصواًل  الصغيرة  الشركات 

نفس  خالل  من  الكبيرة،  الشركات 

يمكن  بحيث  األساسية،  األنظمة 

لجميع العمالء االستفادة من مواعيد 

لطلباتهم،  السريعة  االستجابة 

وسهولة  المباشرة،  والخدمات 

الوصول إلى التسهيالت االئتمانية.

في  رائد  تجاري  كبنك  وباعتبارنا   

العالم، فإن دعم عمالئنا وطموحاتهم 

النمو من خالل ربطهم  على تحقيق 

أسرع  بشكل  الدولية  باألسواق 

يعتبر من أهم أولويتنا.

 هذا وقد شارك بنك HSBC في إنشاء 

منصة blockchain للتمويل التجاري 

 Contour نظام  أساس  على  القائمة 

أدى  مما  الدولية،  التجارة  لرقمنة 

لتنفيذ  الزمنية  األطر  تقليص  إلى 

 24 إلى  أيام   10-5 من  المعامالت 

التمويل  بوابة  أسهمت  كما  ساعة. 

في  بنا  الخاصة  الجديدة  الرقمي 

لرأس  االنتظار  اوقات  من  التقليل 

المال التشغيلي من 60 يوماً إلى أقل 

تعزيز  في  أسهم  مما  ساعة،   48 من 

الخدمات  لعمالء  النقدية  التدفقات 

والشركات  التجارية  المصرفية 

كبير.  بشكل  العالمية  المصرفية 

مصطفوي،  الحكيم  عبد  وقال 

 HSBC لبنك  التنفيذي  الرئيس 

قطر: إننا نقدر دعم عمالئنا المستمر 

في قطر الذي انعكس بشكل واضح 

من خالل حصولنا على هذه الجائزة 

العام،  هذا  متتالية  السادسة  للمرة 

ويبذل فريقنا المتخصص في الدولة 

المتميزة  الخدمة  لتقديم  جهوده 

المخصصة  التجارية  والحلول 

لقاعدة عمالئنا األوفياء. 

الدوحة          $

الخليفي: مشاركة ناجحة لقطر بمعرض هانوفر الصناعي الدولي في »2022«

لفنادق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة

تعيين سيريل معوض بمنصب المدير العام

إلى  سيريل  انضمام  بداية  كانت 

مجموعة فنادق ماريوت الدولية في أوائل 

عام 2022، حيث عمل في منصب مدير 

فندق لو ميريديان سيتي سنتر الدوحة 

الفندق  افتتاح  تم  حيث  افتتاحه،  قبل 

بنجاح في 30 أكتوبر 2022 خالل مرحلة 

في  العالم  كأس  لبطولة  االستعدادات 

تجاوز  من  الفندق  تمكن  وقد  المدينة، 

األهداف  كل  وتحقيق  التوقعات  كل 

المرجوة.

يملك  التي  المدن  من  الدوحة  وتعتبر 

حافاًل  تاريًخا  فيها  معوض  سيريل 

حيث شغل العديد من المناصب لدى 

العديد من العالمات التجارية المختلفة 

المثيرة  المهنية  حياته  خالل  قطر  في 

من  سيريل  السيد  تخّرج  لإلعجاب. 

األعمال  إدارة  مجال  في  نوتردام  جامعة 

إدارة  في  تخّصص  مع  واالقتصاد 

من  بأكثر  ويتمّتع  والسياحة،  الفنادق 

مجال  في  المهنية  الخبرة  من  عاًما   24
أن ترك بصمته كمدير  الضيافة. بعد 

فنادق  لدى  والتسويق  المبيعات  إدارة 

ومنتجعات إنتركونتيننتال في بيروت 

ترّقى  ما  سرعان  والدوحة،  والبحرين 

ليشغل  المهنية  مسيرته  في  سيريل 

فندق  مدير  ذلك  في  بما  مناصب،  عّدة 

عام  ومدير  الدوحة،  إنتركونتيننتال 

خالل  الدوحة  بريدج  ستاي  أجنحة 

مرحلة ما قبل االفتتاح، ومدير عام فندق 

هوليداي إن ريزيدنس في الكويت.

كوير،  ستيفان  قال  المناسبة،  وبهذه 

ماريوت  فنادق  لمجموعة  رئيس  نائب 

الدولية في قطر: »يسعدني اإلعالن عن 

الاّلمعة  الشابة  المواهب  إحدى  ترقية 

لدينا في المنطقة؛ فال يوجد أدنى شك 

االرتقاء  على  سيريل  قدرة  في  لدينا 

بأعمال الفنادق إلى مستويات أفضل«.

العام  المدير  معوض،  سيريل  وعلق 

ماريوت  فندق  في  المتعددة  للعقارات 

التنفيذية،  ماريوت  وشقق  ماركيز 

في  تعيينه  عن  الدوحة،  سنتر  سيتي 

بالفخر  »أشعر  المهم:  المنصب  هذا 

المالكين  التي حصلت عليها من  للثقة 

ومجموعة فنادق ماريوت الدولية لقيادة 

في  الفندقية  المجّمعات  أكبر  إحدى 

قطر. وأوّد أن استكمل الرحلة في حمل 

إرث فندق ماريوت ماركيز وشقق ماريوت 

تقديم  لمواصلة  األمام  إلى  التنفيذية 

أفضل التجارب التي تعكس روح مدينة 

الدوحة وثقافتها الساحرة«.

سيتي  ماركيز  ماريوت  فندق  ويتمتع 

في  استراتيجي  بموقع  الدوحة  سنتر 

ويتميز  الدوحة،  في  الغربي  الخليج 

بإطالالت بانورامية على الخليج العربي 

في  يقع  حيث  الساحر،  المدينة  وُأُفق 

وسط المدينة على ُبعد 20 دقيقة فقط 

من مطار حمد الدولي، ويتصل مباشرًة 

بمركز سيتي سنتر مول للتسوق مما 

مركز  من  قريبة  مسافة  على  يجعله 

يضم  والمؤتمرات.  للمعارض  الدوحة 

لإلقامة  »متنوعا«  خيارا   577 الفندق 

واألجنحة  الضيوف  غرف  تشمل 

سبا  إلى  باإلضافة  الفندقية،  والشقق 

وترفيهية  بدنية  لياقة  ومرافق  فسيح، 

أولمبي،  مسبح  تشمل  متنوعة، 

وبارات  مطاعم  و10  بول،  بيكل  وملعب 

األصناف  من  متنوعة  مجموعة  تقدم 

لتقديم  فريق  يتوفر  كما  العالمية. 

الطعام مجّهز بالكامل ومرافق المؤتمرات 

الشركات  احتياجات  لتلبية  والمآدب 

والفعاليات االجتماعية وحفالت الزفاف.

سيتي  التنفيذية  ماريوت  شقق  ُتعّد 

يوفر  راقيا  سكنًيا  عقاًرا  الدوحة  سنتر 

254 ستوديو واسعا والعديد من الشقق 
وغرفتين  واحدة  نوم  غرفة  من  المكونة 

 منها يشمل ُغرف 
ٌّ

وثالث غرف نوم، كل

منفصلة للجلوس والنوم والعمل. يوفر 

وسائل  من  مجموعة  لضيوفه  الفندق 

فاي  الواي  خدمة  ذلك  في  بما  الراحة، 

ومسبح  خارجي،  ومسبح  المجانية، 

لياقة  ومركز  جاكوزي،  مع  داخلي 

على  ومفتوًحا  بالكامل  مجّهز  بدنية 

الطعام.  لتناول  الساعة،ووجهتين  مدار 

يتمتع الفندق بموقع مركزي في الخليج 

المناطق  من  بالقرب  ويقع  الغربي، 

الرئيسية  والدبلوماسية  التجارية 

ومحطة  الشهيرة  السياحية  والمواقع 

خياًرا  يجعله  مّما  الدوحة،  في  المترو 

األعمال  رجال  من  للمسافرين  مناسًبا 

والُسّياح على حدٍّ سواء.

{ سيريل معوض

الدوحة          $

عين سيريل معوض ليشغل منصب المدير العام 
لفنادق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة وشقق 

ماريوت التنفيذية سيتي سنتر الدوحة، ليتولى 
مهمة اإلشراف على العمليات فيهما حيث يتميزان 

بمحفظة مشتركة تضم أكثر من 800 غرفة و12 
وجهة لتناول الطعام، فضلاً عن المرافق المميزة 

للمؤتمرات والمآدب، بما في ذلك قسم خدمات 
تقديم الطعام الخارجية المجّهز بالكامل، والسبا 

والنادي الرياضي والمرافق الترفيهية المتنوعة.
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»بيت المشورة« ينظم المؤتمر الدولي التاسع للمال اإلسالمي »14« الجاري

قطر مركز عالمي للتمويل اإلسالمي
برعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن 

عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة مؤتمر 

تحت  اإلسالمي  للمال  التاسع  الدوحة 

عنوان )التمويل اإلسالمي وتحديات الويب 

3.0(، والذي تنظمه شركة بيت المشورة 
الرسمي  الراعي  مع  المالية  لالستشارات 

والشريك  والصناعة«،  التجارة  »وزارة 

والراعي  دخان«،  »بنك  االستراتيجي 

بوزارة  لألوقاف  العامة  »اإلدارة  الماسي 

والراعي  اإلسالمية«،  والشؤون  األوقاف 

و»شركة  للمال«  قطر  »مركز  الفضي 

)بيمه(«  اإلسالمي  للتأمين  الضمان 

و»شركة قونية العقارية«.

الله تعالى  المؤتمر بمشيئة  وينعقد هذ 

فندق  في   2023 مارس   14 الثالثاء  يوم 

دولية  وبمشاركة  الدوحة،  شيراتون 

دولية  ومنظمات  حكومية  هيئات  من 

مجاالت  في  وأكاديمية  مالية  ومؤسسات 

االقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة 

أكاديمية من »كلية الشريعة والدراسات 

و»كلية  قطر،  بجامعة  اإلسالمية« 

بن  حمد  بجامعة  اإلسالمية«  الدراسات 

خليفة. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات 

التمويل  صناعة  تطوير  في  المؤتمر 

اإلسالمي في دولة قطر والعالم.

األستاذ  سعادة  قال  المناسبة  وبهذه 

السليطي  إبراهيم  بن  خالد  الدكتور 

رئيس  ونائب  المنظمة  اللجنة  رئيس 

المشورة  بيت  شركة  إدارة  مجلس 

الدوحة  مؤتمر  إن  المالية  لالستشارات 

امتداًدا  يعتبر  اإلسالمي  للمال  التاسع 

على  تركز  التي  السابقة  للمؤتمرات 

مناقشة واقع التمويل اإلسالمي وتحدياته 

وفرصه وفق رؤى استشرافية ومستقبلية 

لهذا القطاع المهم.

المؤتمر  أن  أ.د.السليطي  وأوضح 

موضوع  يناقش  الحالية  بنسخته 

 3 الويب  وتحديات  اإلسالمي  التمويل 

يناقش  رئيسة،  محاور  أربعة  خالل  من 

عالم  في  اإلسالمي  التمويل  منها  األول 

المنتجات  باستعراض  الميتافيرس، 

عالم  في  تقديمها  يمكن  التي  المالية 

التمويل  وتحديات  وفرص  الميتافيرس، 

كما  الجديدة،  البيئة  هذه  في  اإلسالمي 

والضوابط  المعايير  على  المحور  يركز 

في  المالية  للمعامالت  الشرعية  واألحكام 

ظل تكنولوجيا الميتافيرس، إضافة إلى 

اإلسالمي  الوقف  لمؤسسة  تنظر  دراسة 

في هذا الواقع االفتراضي.

الثاني  المحور  يناقش  حين  في 

واإلشرافية  التنظيمية  التكنولوجيا 

رؤية  بتقديم  اإلسالمي،  التمويل  في 

على  واإلشراف  الرقابة  ألدوات  تطويرية 

من  اإلسالمية  المالية  المؤسسات 

التكنولوجيا  إدخال  آللية  عرٍض  خالل 

الشرعية،  الرقابة  عمليات  في 

اإلشراف  في  التكنولوجيا  واستخدام 

اإلسالمية،  المالية  المؤسسات  على 

التمويل  مؤسسات  إحدى  وباستعراض 

وكيف  الوقف،  في  المتمثلة  اإلسالمي 

التنظيمية  التكنولوجيا  تفعيل  يمكن 

واإلشرافية في إدارة واستثمار الوقف.

التمويل  فيناقش  الثالث  المحور  أما 

شركات  به  تقوم  الذي  للحدود  العابر 

على  وتأثيره  العمالقة  التكنولوجيا 

التمويل اإلسالمي باستعراض الخدمات 

المالية التي تقدمها شركات التكنولوجيا 

ومناقشة  اإلسالمي،  للعالم  ومنافعها 

ودور  التمويل،  مؤسسات  على  مخاطرها 

السلطات الرقابة في حماية المؤسسات 

يتطرق  كما  إلشرافها،  الخاضعة  المالية 

ذات  في  القانونية  للتحديات  المحور 

الضوابط  بيان  على  ويركز  اإلطار، 

تلك  تمويالت  مع  للتعامل  الشرعية 

الشركات.

ويستعرض المحور الرابع االستدامة في 

على  التمويل  هذا  وأثر  الرقمي،  التمويل 

في  ودوره  المالي،  والشمول  االستقرار 

تحقيق النمو المستدام، كما يستعرض 

في  الرقمي  التمويل  يحققه  أن  يمكن  ما 

الحقيقي،  االقتصاد  مشكالت  إحدى  حل 

في  الرقمي  التمويل  دور  دراسة  خالل  من 

تجاوز مشكالت سالسل التوريد.

وأشار أ.د.السليطي إلى أن مفهوم »الويب 

الثورة  من  القادم  الجيل  يمثل   »0.3
والتي  اإلنترنت  عالم  في  التكنولوجية 

البيانات  تداول  في  الالمركزية  من  تعزز 

الثورة من خالل تقنية  آثار هذه  وقد بدت 

العمالت  من  تبعها  وما  تشين  البلوك 

االصطناعي  الذكاء  وتطبيقات  المشفرة 

عمالقة  اليوم  فيها  يتنافس  التي 

التكنولوجيا الرقمية، وهذا بدوره سيؤدي 

البيئات  جميع  في  هائلة  تغيرات  إلى 

أن  إلى  منوها  واألعمال.  المال  بيئة  ومنها 

للويب  العالمي  السوق  حجم  تقديرات 

بتوقعات   2021 في  دوالر  مليار   3.2 بلغ   3
 2030 في  دوالر  مليار   81.5 إلى  يصل  أن 

بمعدل سنوي مركب يبلغ 43.7 %. 

وأشاد سعادته بتجربة قطر في التمويل 

عالميا  مركزا  تعتبر  حيث  اإلسالمي 

وتحتل  اإلسالمي  للتمويل  متطورا 

أسواق  أكبر  بقائمة  الخامسة  المرتبة 

التمويل اإلسالمي عالميا، بأصول تتجاوز 

% في نهاية   20 172 مليار دوالر، ونمو بلغ 
اللذين حصال  االندماَجين  2021 عزز منه 
اإلسالمية،  المصارف  لصالح  مؤخًرا 

وأضاف بأن دولة قطر وهي تحتضن هذا 

المؤتمر ترتكز على بيئة رائدة في مجال 

التكنولوجيا واالتصاالت، مما يحفز تطور 

وانعكس  الدولة  في  المالية  التكنولوجيا 

اإلسالمي  التمويل  مؤسسات  أداء  على 

الرقمي  التحول  نحو  تسعى  التي 

الشامل في خدماتها ومنتجاتها.

االستراتيجية  الشراكة  إطار  وفي 

أحمد  طالل  السيد  أعرب  دخان،  لبنك 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  الخاجة، 

على  دخان  بنك  حرص  عن  االتصال، 

الدولي  المؤتمر  هذا  واحتضان  رعاية 

شراكة  على  بناًء  األولى  نسخته  منذ 

استراتيجية تهدف لتعزيز دور الصناعة 

واكتشاف  قطر  في  اإلسالمية  المالية 

واألفكار  التجارب  ونقل  مستقبلها  مالمح 

الدوحة  أن مؤتمر  الملهمة للعالم، وأوضح 

اليوم محل اهتمام  للمال اإلسالمي أصبح 

المؤسسات  من  كثير  لدى  وترقب 

والجهات والمهتمين نظًرا لما يطرحه من 

باستقطاب  وعنايته  متجددة  موضوعات 

أهل الخبرة في العالم.

وأشاد الخاجة بما يشهده قطاع المصارف 

ملحوظ  نمو  من  قطر  دولة  في  اإلسالمية 

تجاوز في العام 2022 معدل 7 %

من جانبه أكد الدكتور الشيخ خالد بن 

اإلدارة  عام  مدير  ثاني  آل  غانم  بن  محمد 

والشؤون  األوقاف  بوزارة  لألوقاف  العامة 

للمؤتمر«،  الماسي  »الراعي  اإلسالمية 

األوقاف  بوزارة  لألوقاف  العامة  اإلدارة  أن 

تسعى  قطر  بدولة  اإلسالمية  والشؤون 

ثقافة  الوقف  يكون  أن  إلى  رسالتها  في 

بأعلى  يؤطر  وأن  والجهات،  األفراد  لدى 

معايير الحوكمة واإلتقان الستثمار نوعي 

ذلك  من  وانطالًقا  مجتمعية،  وشراكة 

كانت رعايتنا لهذا المؤتمر الذي يتضمن 

في موضوعاته مناقشة قضايا الوقف في 

استشرافية  كرؤية  الميتافيرس  عالم 

يتم فيها طرح األفكار التي يمكن أن تسهم 

عدم  وضمان  الوقف  مؤسسة  تطوير  في 

تخلفها عن ركب التطورات التقنية لتكون 

إلى  إضافة  األمة،  نهضة  في  فاعاًل  شريًكا 

الحوكمة  تعزيز  إطار  في  نقاشه  يتم  ما 

استغالل  خالل  من  الوقفية  للمؤسسة 

تجارب  بطرح  التكنولوجي  التطور 

عالمية في مجال التكنولوجيا التنظيمية 

واإلشرافية على إدارة واستثمار الوقف.

عالقة  بالعلم  الوقف  عالقة  بأن  وأضاف 

أحد  يعتبر  فالوقف  ومؤثرة،  متبادلة 

البحث  ودعم  الحتضان  الرئيسة  الروافد 

زاد  العلمية  األوقاف  نمت  وكلما  العلمي، 

الثراء المعرفي والعلمي.

{ الشيخ د.خالد بن محمد { طالل الخاجة{ أ.د.خالد السليطي

د.خالد السليطي: قطر خامس أكبر سوق للتمويل اإلسالمي دوليا 

طالل الخاجة: نمو البنوك اإلسالمية القطرية »7%« في »2022«

الشيخ خالد بن محمد: طرح تجارب تكنولوجية تنظيمية إلدارة الوقف

الدوحة           $
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تنظمهما »اللجنة الوطنية« على هامش مؤتمر األمم المتحدة

حلقة نقاشية ومعرض حول حقوق اإلنسان

لحقوق  الوطنية  اللجنة  تشارك 

المتحدة  األمم  مؤتمر  في  اإلنسان 

نموا  الدول  بأقل  المعني  الخامس 

الوطني  قطر  مركز  في  يعقد  الذي 

الخميس  حتى  ويستمر  للمؤتمرات، 

معرضًا  اللجنة  تنظم  حيث  المقبل، 

المؤتمر، للتوعية بجهودها  طوال فترة 

ومساهمتها في هذا اإلطار.

المقبل  الخميس  اللجنة  تنظم  كما 

اإلنسان  »حقوق  حول  نقاشية  حلقة 

المستدامة:  التنمية  أهداف  وبلوغ 

التحديات«  أبرز   – الممارسات  أفضل 

هامش  على  موازيا،  حدثا  بصفتها 

أدوات  لبحث  وذلك  المؤتمر،  أعمال 

المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 

في الدول األقل نموا، وأثرها على حقوق 

المهمشة  الفئات  سيما  ال  اإلنسان، 

والضعيفة.

وقال سعادة السيد سلطان بن حسن 

الوطنية  للجنة  العام  األمين  الجمالي 

في  المشاركة  إن  اإلنسان  لحقوق 

يأتي  الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر 

في إطار المساعي المشتركة لتحقيق 

2030م،  المستدامة  التنمية  أهداف 

تأتي  المشاركة  هذه  أن  إلى  الفتًا 

وأنشطة  فعاليات  من  سلسلة  بعد 

قدمَا  للمضي  تمهد  تفاهم  ومذكرات 

لتحقيق  ملحوظ  تقدم  إلحداث 

يتعلق  فيما  السيما  األهداف،  هذه 

بمخرجات مؤتمر »التغيرات المناخية 

وحقوق اإلنسان«.

الذي  المعرض  أن  الجمالي  وأضاف 

المؤتمر  هامش  على  اللجنة  تنظمه 

المنظمة  والجهات  اللجنة  دور  يبرز 

»التغيرات  حول  الدولي  للمؤتمر 

لتعزيز  اإلنسان«،  وحقوق  المناخية 

الحقوق،  على  القائم  المناخي  العمل 

ذلك  في  بما  اإلنسان،  حقوق  ودمج 

نظيفة  بيئة  على  الحصول  في  الحق 

وصحية ومستدامة.

وبين الجمالي أن برنامج عمل الدوحة 

 ،2031-2022 للعقد  نموا  البلدان  ألقل 

األقل  الدول  مساعدة  إلى  يهدف  والذي 

التنمية  أهداف  تحقيق  في  نموا 

يتضمن   ،2030 لعام  المستدامة 

منها  يتداخل  رئيسية  مجاالت  ستة 

بالتغيرات  يتعلق  فيما  مجاالت  ثالثة 

اإلنسان  رفاهية  وضمان  المناخية 

في  االستثمار  وهي:  حقوقه،  وحفظ 

والقضاء  نموًا:  البلدان  أقل  في  الناس 

ومواجهة  القدرات.  وبناء  الفقر  على 

البيئي،  والتدهور  المناخ،  تغير 

 19  - كوفيد  جائحة  من  والتعافي 

مواجهة  في  الصمود  على  القدرة  وبناء 

الصدمات المستقبلية من أجل تنمية 

باإلضافة  بالمخاطر،  واعية  مستدامة 

وتنشيط  الدولي  التضامن  تعبئة  إلى 

الشراكات العالمية واألدوات المبتكرة: 

من  المستدام  الخروج  نحو  مسيرة 

الجمالي  وأكد  نموا.  البلدان  أقل  فئة 

لعام  المستدامة  التنمية  خطة  أن 

ومؤشراتها  وغاياتها  بأهدافها   2030
على  قائمة  طريق  خريطة  تقدم 

وضع  أجل  من  اإلنسان  حقوق  نهج 

والممارسات  والسياسات  التشريعات 

التي من شأنها سد الفجوة بين حقوق 

اللجنة  أن  وأوضح  والتنمية.  اإلنسان 

الوطنية لحقوق اإلنسان تنظم الحلقة 

وبلوغ  اإلنسان  »حقوق  حول  النقاشية 

أفضل  المستدامة:  التنمية  أهداف 

ظل  في  التحديات«  أبرز   – الممارسات 

اإلنسان  حقوق  بين  الوثيق  االرتباط 

وأهداف التنمية المستدامة.

الوطنية  للجنة  العام  األمين  وقال 

النقاشية  الحلقة  إن  اإلنسان  لحقوق 

التنمية  أثر  تحديد  إلى  تهدف 

بحقوق  التمتع  على  المستدامة 

الفئات  حقوق  السيما  اإلنسان، 

المهمشة والضعيفة. وتسليط الضوء 

اإلنسان  حقوق  على  القائم  النهج  على 

في مجال تحقيق التنمية المستدامة، 

استحقاقات  يضع  الذي  النهج  وهو 

حقوق اإلنسان وما يقابلها من التزامات 

بشأن تقييم الجهود المبذولة لتحقيق 

كافة  على  المستدامة  التنمية  أهداف 

المستويات.

تسعى  النقاشية  الحلقة  أن  وتابع 

اإلنسان  حقوق  معايير  لمعرفة 

عملية  في  الدول  بها  تسترشد  التي 

والسياسات  التشريعية  األطر  وضع 

وغير  الميزانية  ومخصصات  والبرامج 

بالتنمية  المعنية  التدابير  من  ذلك 

المؤسسات  دور  ومعرفة  المستدامة. 

مجال  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق 

التعاون  آليات  فضال عن تقييم فعالية 

لحقوق  الوطنية  المؤسسات  بين 

المعنية  الفاعلة  والجهات  اإلنسان 

المستدامة.  التنمية  أهداف  بتحقيق 

والممارسات  التحديات  وتحديد 

من  المقدم  الدعم  مجال  في  الجيدة 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات 

التنمية  أهداف  لبلوغ  الدول  إلى 

القائم  النهج  من  انطالقا  المستدامة 

على حقوق اإلنسان.

النقاشية  الحلقة  أن  الجمالي  وأكد 

للمؤتمر  توصيات  تقديم  في  ستسهم 

على  المعنية  األطراف  حث  بشأن 

من  لديها  يتوفر  لما  ذاتي  تقييم  إجراء 

لبلوغ  وآليات  وإجراءات  تشريعات 

حقوق  منظور  من  المستدامة  التنمية 

مجلس  لتوصيات  استجابة  اإلنسان 

حقوق اإلنسان الدولي وغيره من اآلليات 

والهيئات المعنية بحقوق اإلنسان.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

المصلحة  وأصحاب  المعنيين  كافة 

الحلقة  أعمال  لحضور  قطر  دولة  في 

النقاشية، كما يمكن لضيوف المؤتمر 

الحلقة،  أعمال  حضور  في  المشاركة 

تحقيق  أدوات  يبحث  أنه  والسيما 

الدول  في  المستدامة  التنمية  أهداف 

األقل نموا من خالل التركيز على دورها 

في تطبيق برنامج الدوحة.

$ الجمالي: بحث أدوات تحقيق الدوحة
أهداف التنمية المستدامة 

بالدول األقل نموا

لمركز إتقان التابع لـ »حمد الطبية«

اعتماد دولي في برامج 
المحاكاة والتعليم الطبي

الدوحة- قنا- حصل مركز »إتقان« 

اإلكلينيكية  المهارات  لتطوير 

حمد  لمؤسسة  التابع  واإلبداع، 

التمهيدي  االعتماد  على  الطبية، 

قبل  من  والتعليم  التدريس  في 

الرعاية  في  المحاكاة  جمعية 

الصحية، والتي تعد هيئة عالمية 

هذا  في  متخصصة  مرموقة 

المجال.

من  الممنوح  االعتماد،  هذا  ويمثل 

التمهيدية  المراجعة  قبل مجلس 

على  تأكيدا  للجمعية،  التابع 

وجودة  للمركز،  التنموية  الجهود 

التي  والتعليم  المحاكاة  برامج 

يقدمها.

الخال  اللطيف  عبد  الدكتور  وقال 

مدير  الطبية  اإلدارة  رئيس  نائب 

بمؤسسة  الطبي  التعليم  إدارة 

»إتقان«  مركز  إن  الطبية:  حمد 

استراتيجيا  عنصرا  يمثل 

التدريب  منظومة  في  وأساسيا 

والتعليم بمؤسسة حمد الطبية، 

في  للمساعدة  تصميمه  تم  وقد 

الطبي  والتدريب  التعليم  تعزيز 

في قطر.

المحاكاة  مرافق  أن  إلى  وأشار 

في  محوريا  دورا  تؤدي  المركز  في 

لألطباء  العملي  التدريب  توفير 

في بيئة آمنة، كما يسهم المركز 

ومهارات  كفاءات  تعزيز  في 

في  بمن  الطبيين،  الممارسين 

التمريض؛  وكوادر  األطباء  ذلك 

عند  الثقة  من  مزيدا  يمنحهم  مما 

عالج المرضى، فضال عن أن برامج 

المركز تسهم في تحسين سالمة 

المرضى، وتقليل تكاليف الرعاية 

الصحية.

لتطوير  »إتقان«  مركز  ويقع 

في  واإلبداع  اإلكلينيكية  المهارات 

الطبية،  خليفة  بن  حمد  مدينة 

وهو أحد أكبر مراكز المحاكاة في 

العالم، وأكبر منشأة من نوعها في 

بتقنياته  يتميز  حيث  المنطقة، 

بالكامل  وتجهيزه  المتطورة، 

المتخصصة،  المحاكاة  بأدوات 

الدقة،  عالية  المجسمات  مثل: 

وأجهزة محاكاة الواقع االفتراضي، 

وغرف العمليات المجهزة بالكامل، 

وغرف  المركزة،  العناية  ووحدات 

رعاية المرضى.

في »الدفاع المدني«

دورة تدريبية لتعليم لغة اإلشارة
الدوحة- قنا- بدأت أمس الدورة 

التدريبية لتعليم لغة اإلشارة 

)المستوى الثاني( في نادي 

الضباط باإلدارة العامة للدفاع 

المدني، التي ينظمها مكتب 

شؤون ذوي االحتياجات الخاصة 

في إدارة الموارد البشرية بوزارة 

الداخلية، بهدف تأهيل عدد من 

منتسبي الوزارة من العسكريين 

والمدنيين العاملين في الوظائف 

الخدمية والميدانية على مهارات 

لغة اإلشارة، لتعزيز آليات 

التواصل مع ذوي االحتياجات 

الخاصة وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح المقدم ناصر عبد الله، 

ضابط المكتب الفني بإدارة 

الموارد البشرية ومسؤول مكتب 

ذوي االحتياجات الخاصة، أن 

الدورة تأتي استكماال لتنفيذ 

الخطة السنوية لمكتب شؤون 

ذوي االحتياجات الخاصة بإدارة 

الموارد البشرية، وتحقيقا 

للهدف االستراتيجي لوزارة 

الداخلية المتمثل في تنمية 

مهارات وقدرات العنصر البشري، 

وتعزيز الشراكة مع المجتمع 

والمؤسسات المعنية بذوي 

االحتياجات الخاصة.

وأكد أن الدورة يشارك فيها 

هذا األسبوع )22( مشاركا من 

منتسبي الوزارة ممن اجتازوا 

المستوى األول بجدارة، في 

حين يشارك األسبوع القادم عدد 

من موظفات الوزارة، من أجل 

تأهيل المشاركين والمشاركات 

للتعامل مع ذوي اإلعاقة 

السمعية، واكتساب مهارات 

جديدة تساهم في تعزيز آليات 

التواصل مع الجمهور من نفس 

الفئة، بهدف دمجها في المجتمع 

وخلق نوع من التواصل اإليجابي 

معها داخل وخارج الوزارة.

خالل اليوم العالمي للمرض.. »الرعاية األولية«:

ال��س��م��ن��ة م���ن أم������راض ال��ع��ص��ر
شاركت مؤسسة الرعاية الصحية األولية العالم احتفاالته 

كل  من  مارس   4 يصادف  والذي  للسمنة  العالمي  باليوم 

وجهات  »تغيير  شعار  تحت  العام  هذا  أقيم  والذي  عام 

النظر.. فلنتحدث عن السمنة«، وذلك من خالل االحتفال 

مختلف  في  والمنتشرة  الـ30  الصحية  مراكزها  بجميع 

التي  التوعوية  البرامج  ابراز  الدولة، وذلك من أجل  مناطق 

ترفع من منسوب الثقافة التوعوية لدى المجتمع القطري 

للوقاية من السمنة والتعريف باألنماط الغذائية الصحية 

بشكٍل  الرياضة  ممارسة  على  والتشجيع  الصحيحة، 

دائم.

وأكدت المؤسسة أن مرض السمنة يعد حاليا من أمراض 

ظاهرة  بات  وأنه  التغذية  سوء  أنواع  من  نوع  وهو  العصر 

أنها  للذهن  يتبادر  كما  هي  السمنة  مرض  وأن  مرضية 

مشكالت  من  مشكلة  تعد  لكنها  الكبار،  تخص  مشكلة 

أشارت  حيث  االنتشار  في  آخذة  انها  بل  أيضا  األطفال 

الصغر  في  السمنة  حدوث  ارتباط  ثبوت  إلى  األبحاث 

ومالزمتها لألشخاص في الكبر أي أن الطفل السمين غالبا 

ما يصاب بالسمنة في مستقبل حياته. 

وُتعّرف السمنة بأنها تراكم مفرط أو غير طبيعي للدهون 

الطاقة  توازن  اختالل  ويعدُّ  الفرد،  بصحة  الضرر  يلحق 

والسعرات  الجسم  تدخل  التي  الحرارية  السعرات  بين 

الوزن  لزيادة  الرئيسي  السبب  هو  يحرقها  التي  الحرارية 

والسمنة.

في  انتشاًرا  األمراض  أكثر  أنه  السمنة  مرض  ويصنف 

التي  السيئة  الغذائية  العادات  بسبب  الحاضر  الوقت 

صحتنا،  وتدمر  أجسادنا  فترهق  الوزن  زيادة  إلى  تؤدي 

الرياضة  ممارسة  وعدم  البدني  النشاط  قلة  إلى  إضافًة 

بشكل منتظم.

الرعاية  بمؤسسة  متمثلة  العامة  الصحة  وزارة  وتبذل 

كبيرة  مجهودات  الطبية  حمد  ومؤسسة  األولية  الصحية 

المجتمع  صحة  على  حفاظًا  والتثقيف  التوعية  في 

القطري، ومنها مكافحة السمنة.



تشهد األحداث التاريخية، في بعض 

األحيان، تطوراٍت عاصفًة تتكثف فيها األحداث 

والتغيرات في أيام بما يعادل أعواما من أوقات 

التطور العادي. ولعل هذا ما تعيشه في هذه 

األيام المنظومة الصهيونية التي أّسست 

إسرائيل وتحكمها منذ ما يزيد على سبعة 

عقود. ويمكن تلخيص هذه التطورات في 

خمسة محاور رئيسية:

أوال، التحّول العميق من الصهيونية 

العنصرية إلى الفاشية المكشوفة 

والمفضوحة التي يعّريها بشكل خاص 

سلوك أحزاب األصولية الدينية اليهودية 

المتطّرفة، وتصريحاتها وممارساتها، بقيادة 

الوزيرين في حكومة إسرائيل، بتسلئيل 

سموتريتش وإيتمار بن غفير، وكالهما 

مستوطنان يرتكبان جرائم حرب بنشاطهما 

االستعماري. وكالم سموتريتش، ضرورة 

إزالة بلدة حوارة الفلسطينية من الوجود، 

مجّرد رأس جبل الجليد الفاشي الذي يمّثله.

ذّكرت الهجمة البربرية للمستعمرين 

المستوطنين على حّوارة بهجمات العصابات 

الصهيونية وما ارتكبته من مجازر ضد 

الشعب الفلسطيني عام 1948، ولكن على 

مرأى العالم ومسمعه هذه المّرة وعلى الهواء 

مباشرة. ووصل األمر إلى حد وصف رئيس 

»الشاباك« السابق، يوفال ديسكين، تلك 

الهجمة البربرية باإلرهاب اليهودي، في 

حين تجّرأ نشطاء سالم إسرائيليون على 

وصفها بالبوغروم )التدمير( اليهودي ضد 

الفلسطينيين.

وتجّسد التحّول نحو الفاشية في سلسلة 

من المجازر الوحشية، بما فيها ثالث في شهر 

واحد، ارتكبت في جنين وأريحا ونابلس، 

وفي تمرير قانون سحب الجنسية من 

الفلسطينيين، المتهمين بالمقاومة، في 

القدس والداخل، بتأييد 94 عضوا من 

الكنيست، بما في ذلك أنصار االئتالف 

الحاكم والمعارضة الصهيونية، باإلضافة 

إلى تمرير قانون فرض عقوبة اإلعدام على 

المناضلين الفلسطينيين بالقراءة األولى.

ثانيا، تعّمق االنقسام الداخلي اإلسرائيلي 

بدرجة غير مسبوقة، وصل إلى حّد 

المواجهات في الشوارع، وتصاعد التحذيرات 

من انزالق إسرائيل نحو حرٍب أهلية، وهو 

انقساٌم بين االتجاهات الصهيونية الليبرالية 

وتلك المتعصبة دينيا، اندمج مع انقساٍم 

عميق سابق بين األشكناز الغربيين 

والسفارديم الشرقيين.

ثالثا، أصبح المستعمرون الصهاينة في 

الضفة الغربية، والذين وصل عددهم إلى 750 

ألفا، قوة سياسية مقّررة، بامتالكهم 15 مقعدا 

في الكنيست اإلسرائيلي، وبكونهم المحّرك 

األكبر للتحّول نحو الفاشية العنصرية 

وصعود األصولية الدينية اليهودية، وهم 

أكبر العناصر المغّذية لحالة االنقسام 

المتصاعدة. 

رابعا، رغم اتحاد الليبرالية الصهيونية 

واألصولية الدينية مع تيار التطّرف القومي في 

العداء للشعب الفلسطيني ورفض حقوقه 

الوطنية، واستخدام ذلك العداء لمحاولة 

توحيد اإلسرائيليين تحت شعار حماية 

األمن اإلسرائيلي، ورغم تجاهل منّظمي 

مظاهرات المعارضة لحكومة نتانياهو مسألة 

االحتالل القائم، إال أن الموضوع الفلسطيني 

فرض نفسه بعد مجزرة نابلس والهجمة 

على حوارة وتصريحات سموتريتش.

والواقع أن تأثير العامل الفلسطيني على 

التطّورات في إسرائيل كان أكبر من ذلك 

بكثير، فاحتالل الضفة الغربية، بما فيها 

القدس وقطاع غزة، قبل ما يقارب 56 عاما، 

كان العامل الحاسم األكبر في التحّوالت 

داخل المجتمع اإلسرائيلي، بما في ذلك 

استغالل العمالة الفلسطينية الرخيصة 

لمراكمة رأس المال الذي حّول إسرائيل 

إلى الرأسمالية الليبرالية، وفتح الطريق 

لوصول اليمين والقومية المتطّرفة الليكودية 

إلى الحكم. وكذلك حركة االستعمار 

االستيطاني التي أثمرت األصولية الدينية 

المتطّرفة، كما ُشرح سابقا، باإلضافة إلى 

تكريس إسرائيل بوصفها منظومة األبارتهايد 

األسوأ واألشرس في تاريخ البشرية. وهذه 

كلها عوامل تساهم في توسيع )وتعميق( 

التفتت الداخلي اإلسرائيلي الذي يتشّنج كل 

يوم بضعف مناعته وعدم قدرته على احتمال 

الخسائر البشرية االقتصادية التي تسّببها 

المقاومة الفلسطينية، والخسائر المعنوية 

واألخالقية التي تتصاعد بتأثير صعود 

الفاشية وترسيخ منظومة األبارتهايد.

خامسا، موت ما سّمي »حّل الدولتين« 

بفعل االستيطان االستعماري والتطّرف 

القومي والديني اإلسرائيلي، والتقاعس 

العربي، والتخاذل الدولي، واتساع القناعة 

الفلسطينية بأن الحل الوحيد هو إنهاء 

االحتالل بالترافق مع إسقاط نظام األبرتهايد 

في كل فلسطين التاريخية، وإقامة الدولة 

الواحدة الديمقراطية، بما يؤّمن الحقوق 

القومية والمدنية الفلسطينية لمن أصبح 

عددهم أكبر من عدد اليهود اإلسرائيليين 

في فلسطين. وفي ظل كل هذه التطورات، 

بدا اجتماع العقبة أشبه بشهقة الموت لما 

سميت »عملية السالم« ونهج المفاوضات الذي 

كان ينازع في غيبوبة ال مخرج منها طوال 

أكثر من 22 عاما. وكما كان فشله ذريعا، 

بدت السلطة الفلسطينية ضعيفًة وعاجزًة 

عن إدراك كل ما عاشته فلسطين من تطورات 

منذ االنتفاضة الثانية.

وما فشلت القيادة الرسمية الفلسطينية 

وفصائلها في تحقيقه من تطويٍر 

لمهام الحركة الوطنية الفلسطينية 

واستراتيجيتها يتحقق اليوم تدريجيا 

على األرض بفعل جيل صاعد من الشباب 

الفلسطينيين والمقاومة التي يصنع فيها 

وحدة نضالية كفاحية، متجاوزا انقسام 

القيادات ومراوحة بعضها في غياهب 

الماضي.

خالصة األمر أن جبروت إسرائيل التي تبدو 

قويًة وعتّيًة، ينكسر أمام صمود الشعب 

الفلسطيني ومقاومته، وبتأثير التفّتت 

الداخلي وتعّفن منظومة االحتالل األطول في 

التاريخ الحديث. وتتأّكد أكثر من أي وقت 

مدى صحة استراتيجية الجمع بين المقاومة 

على األرض والضغط لفرض العقوبات 

والمقاطعة على منظومة االحتالل واألبارتهايد 

اإلسرائيلية.

} العربي الجديد

كيان المحتل »اإلسرائيلي« يدور في أتون أزمة داخلية طاحنة 

بين معسكر اليمين الفاشي والتيار العلماني المتهالك، يشهد 

مظاهرات بأعداد متزايدة، وفوضى سياسية عارمة، يقودها وزراء 

ومسؤولون متطرفون، في محاولة منهم لسن قوانين وتشريعات 

بنكهة الخاوة والصراخ بين أروقة الكنيست )»بن غفير« وبنبرة 

العربدة: »من ال يعجبه وجودنا في الكنيست فليخرج منه«(.

- للعلم، اليهود فسيفساء بشرية غير متجانسة منذ نشأة هذا 

الكيان، انعدام التجانس هذا سيدفع حتما للتصادم الداخلي، 

وذلك حال إصرار نتانياهو وحلفاؤه على التغيير المتعلق 

بمنظومة القضاء الحالية. هذه المغامرة وصفها وزير الحرب 

األسبق غانتس بقوله: »التحالف الحكومي الحالي يذهب بنا 

نحو حرب أهلية«.

- وهناك ائتالف حكومي قائم على االبتزاز، تتخلله أزمة 

صالحيات بين المؤسسات األمنية والعسكرية والمرجعيات 

السياسية التابعة لها، ورئيس حكومة محّمل بملفات قضائية 

قد توصله للمحاكمة وانهاء حياته السياسية.

- ولطالما تفاخرت »إسرائيل« بحرية التعبير عن الرأي وحق 

التظاهر، لكن وزير األمن القومي »بن غفير« وصف إحدى 

المظاهرات فقال: »لن نتسامح مطلقا مع الفوضويين بإشعال 

تل أبيب لقد أصدرت تعليماتي بعدم التساهل معهم«، 

استبدادية التصريحات تتصدر مشهد السياسية، رغم 

تحذيرات رئيس المعارضة يائير لبيد بقوله: »بعد نصف 

سنة من اآلن ستكون »إسرائيل« مفككة من الداخل ومجتمعها 

مليء بالكراهية الداخلية«، وأضاف: »إن نتانياهو يذهب بنا 

للفوضى«.

- فوضى الشارع »اإلسرائيلي« تتسع خارج نطاق أحزاب 

المعارضة، لينضم لها نخبة من السياسيين والعسكريين 

واألمنيين المتقاعدين، في محاولة منهم لوقف نهج التطرف، 

لكن العنصرية اليهودية المتجذرة تضرب عمق العرق اليهودي، 

فسموتريتش وفي لحظة فوزه في االنتخابات نادى بـ»عدم منح 

الجنسية اليهودية ألحفاد اليهود الذين ولدوا خارج البالد«، قاصدا 

فلسطين المحتلة.

- ختاما، في يوم ما دخل كلٌب إلى متحف مليء بالمرايا، 

جدرانه وأسقفه وأبوابه وأرضّيته كّلها من المرايا، بسبب 

انعكاساتها، أصيب الكلب بصدمة كبيرة، فقد رأى أمامه فجأة 

قطيعا كامال من الكالب تحيط به من كّل مكان، كّشر الكلب عن 

أنيابه وبدأ بالّنباح، فرّدت عليه الكالب األخرى اّلتي هي انعكاس 

له بالمثل، فنبح من جديد، وراح يقفز محاوال إخافة الكالب 

المحيطة به، في صباح اليوم الّتالي، عثر حارس المتحف على 

الكلب البائس ميتا، محاطا بمئات االنعكاسات لكلب ميت مثله، 

لم يؤذ أّي أحد الكلب، لكّنه قتل نفسه بنفسه بسبب العراك مع 

انعكاساته !

إذن، فهي »إسرائيل« التي ستقضي على نفسها بنفسها، 

فنتنياهو الذي نبح طويال في يوم ما ضد المتطرفين، أصبحوا 

اليوم شركاءه الفاعلين في رسم سياسية الدمار واالنهيار لهذا 

المحتل.
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جاءت كلمة حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى، بافتتاح مؤتمر األمم 

المتحدة الخامس المعني 

بأقل البلدان نموا، والمنعقد 

تحت شعار »من اإلمكانات 

إلى االزدهار«، بمركز قطر 

الوطني للمؤتمرات صباح 

أمس، بمثابة خطة واضحة 

المعالم، ومحددة الرؤى، في 

سبيل تمكين أقل البلدان نموا 

من تجاوز المشكالت الصعبة 

التي تعاني منها، وأبرزها 

الفقر ونقص الغذاء والرعاية 

الصحية والتعليم.

كما جاء إعالن صاحب السمو 

خالل كلمته عن تقديم قطر 

مبلغ »60« مليون دوالر أميركي، 

لدعم تنفيذ أنشطة برنامج 

عمل الدوحة ودعم النتائج 

الُمتوخاة للبرنامج وبناء 

القدرات على الصمود في أقل 

البلدان نموًا، ليقرن األقوال 

باألفعال ويقدم مثاال يحتذى 

من المؤمل أن تتبعه مبادرات 

دولية كجزء من الواجب 

اإلنساني والتنموي تجاه 

شعوب البلدان األقل نموًا.

لقد حدد صاحب السمو 

بشفافية عالية أسباب 

ما تشهده هذه الدول من 

معضالت، عندما أشار، سموه، 

حفظه الله، إلى غياب العدالة 

عن العالقة بين المراكز 

الصناعية المتقدمة واألطراف 

في عالمنا، وإلى المسؤولية 

العالمية المشتركة في 

مواجهة تحديات األمن 

الغذائي، والتغير المناخي، 

وأزمة الطاقة، وأزمة الديون، 

معتبرا أن إيجاد الحلول هي 

مهمة ومسؤولية جماعية، 

باإلضافة إلى أن هناك مسؤولية 

أخالقية واجبة على الدول 

الغنية والمتقدمة في أن تسهم 

بشكل أكبر في مساعدة أقل 

الدول نموا بغية التغلب على 

التحديات، وأبرزها قضية 

الديون، التي طالب سموه 

بمعالجتها بصورة أشمل، 

تتوخى العدالة والواقعية، 

ليكون الخطاب بحق خريطة 

طريق نأمل أن تساهم في 

إيجاد حلول للقضايا األكثر 

إلحاحا.

أقوال وأفعال

»االحتالل« رسم سياسة الدمار لـ

رجائي الكركي
كاتب عربي

الوصول 
إلى العالمية

ثمة مقارنات ومقاربات ال تفارق معظم 

العراقيين، لما يرونه في اإلمكانات المحلية 

المتاحة، والغاية إلى وصول العالمية أو نقل 

تجارب وتبادل خبرات عالمية، بما متاح وما 

ممكن وما يملك العراق من قدرات وثروات. 

محليًا ينقص العراق في مواطن عدة أبسط 

مقومات العيش، ومناطق تتربع على سلم 

سوء الخدمات والفقر والجهل وتراجع 

ا 
ًّ

المستويات الصحية والتعليمية، ومحلي

لدى العراق الثروات البشرية والطبيعية 

والبيئة المناسبة والجاذبة لالستثمار، وفي 

العراق المعادن والبترول ودجلة والفرات، 

واألرض المنبسطة والمناسبة للزراعة، وغاز 

مصاحب ُيحرق، وشمس وماء وهواء إلنتاج 

طاقة نظيفة، والعراق بال كهرباء وشبابه 

يبحثون عن فرص عمل.

سارت الحكومة وفق هذه المعطيات على 

خطين متوازيين، تقدم المحلي فيها على 

الخارجي، وحددت برنامجها بأولويات، 

وكأنها تريد تمتين األساسات صعودًا إلى 

تكامل البناء، وحددت معالجة الفقر ومحاربة 

الفساد والنهوض بالواقع االقتصادي، 

والخدمات وقطاع الصحة والكهرباء، من 

بين 23 أولوية هذه مقدماتها. إن االنطالقة 

كانت من الداخل ببرنامج حكومي ضمن 

سقوف محددة، وحمالت على مختلف 

القطاعات، منها الجهد الحكومي للخدمات، 

الذي وصل لمناطق لم تَطْلها الخدمة منذ 

عقود، وسلسلة من الزيارات الخارجية قام 

بها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 

السوداني، لبناء شراكات واتفاقيات مع 

كبريات الشركات واالقتصادات العالمية 

واإلقليمية، والمتقدمة في القطاعات التي 

تم االتفاق عليها، بتعاقدات غير مسبوقة، 

فوفرت من خاللها الحكومة األموال الالزمة 

للتعاقدات، وأصدرت التشريعات والقرارات 

لتجاوز الروتين والبيروقراطية.

جملة مفردات استخدمتها الحكومة 

العراقية، منطلقًة من اإلمكانات إلى الغايات 

المحلية، للوصول إلى المصاف العالمية 

والمنافسة المستقبلية في مجاالت االقتصاد 

وإنتاج الطاقة والغاز الطبيعي، وتحدث 

بمفرداتها عن »االقتصاديات المتبادلة« 

و»الدبلوماسية االقتصادية« و»التكامل 

االقتصادي« و»الدبلوماسية المنتجة«.

} الصباح العراقية 

واثق الجابري 

كاتب عراقي

انهيار األسطورة اإلسرائيلية من قريب

مصطفى البرغوثي
كاتب فلسطيني

الحل الوحيد إنهاء 
االحتالل بالترافق 
مع إسقاط نظام 
»األبرتهايد« في 

كل فلسطين 
التاريخية

 رأي $
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الشولي يفوز ببطولة اإلمارات للكاراتيه
في  األول  المركز  الوكرة  نادي  العب  الشولي  يوسف  الواعد  البطل  حقق 

مسابقة الكاتا ضمن بطولة اإلمارات الدولية المفتوحة للكاراتيه التي جرت 

بإمارة الشارقة، ليواصل تميزه في رياضة الكاراتيه. ويأتي التتويج الجديد 

بعد تالق )الشولى( مؤخرا في بطولة ومهرجان مركز النجار الدلولية األولى 

للكاراتيه في المملكة األردنية الهاشمية.. وقد فاز يوسف في هذا الملتقى 

الرياضي بالميدالية الذهبية لفئة البراعم )مسابقة الكاتا(. 

وقدم يوسف الشولى العب نادي الوكرة نفسه في عدد من بطوالت الكاراتيه 

المحلية واالقليمية، وأثبت موهبته الراسخة. 

اليوم أمام الخريطيات في كأس األمير

الدحيل في مهمة سهلة..!
الغرافة،  بنادي  جاسم  بن  ثاني  استاد  اليوم  يستضيف 

16 من بطولة  الـ  مواجهة الدحيل والخريطيات، في الدور 

كأس األمير، وذلك بداية من الساعة السابعة ونصف.

وتبدو مهمة متصدر دوري نجوم QNB ستكون سهلة على 

الورق، أمام صاحب المركز الرابع في ترتيب دوري الدرجة 

الثانية الخريطيات.

الدحيل  يحتل  النجوم  دوري  من  جولة   16 مرور  وبعد 

المركز األول بـ 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن مالحقه المباشر 

الثالث،  المركز  صاحب  السد  عن  نقاط  وسبع  العربي، 

حققها خالل الفوز في 11 مباراة والتعادل مرتين فيما انهزم 

مرة واحدة، وسجل هجومه فريقه 30 هدفًا كأقوى هجوم 

بالدوري، بينما تلقى دفاعه 11 هدفًا فقط حيث يعد أيضا 

أقوى دفاع في الدوري.

أما الطرف الثاني في المباراة الخريطيات فيحتل المركز 

الرابع بـ 13 نقطة بدوري الدرجة الثانية، في الجدول الذي 

الثاني  المركز  في  ومعيذر  نقطة،   22 بـ  الخور  يتصدره 

الثالث  المركز  صاحب  عليه  يتفوق  بينما  نقطة،   16 بـ 

 14 الشحانية بفارق نقطة واحدة حيث يملك هذا األخير 

نقطة.

في  بالكأس  والمتوج  اللقب  حامل  الدحيل  مهمة  تبدو 

المعنوية  الدفعة  ظل  في  المتناول،  في  مناسبات،  أربع 

العربي  على  فوزه  عقب  الدحيل  كسبها  التي  الكبيرة 

 QNB نجوم  دوري  من  عشرة  السادسة  الجولة  في 

الترتيب  بصدارة  مبتعدا   35 النقطة  إلى  رصيده  ليرفع 

مؤجلة،  مباراة  مع  مطارديه  أقرب  عن  نقاط  أربع  بفارق 

بدوري  األخيرة  المباراة  الخريطيات  خسر  بالمقابل 

 13 برصيد  الرابع  المركز  إلى  وتراجع  الثانية  الدرجة 

نقطة.

جيدة،  عناصر  تضم  تشكيلة  على  كريسبو  ويعول 

حيث  هدفا،   11 بـ  أولونجا  مايكل  دورينا  هداف  يتقدمهم 

يتفوق هذا األخير على الثالثي عمر السومة مهاجم العربي 

بولي  يوهان  الريان  ومهاجم  داال  جاسينتو  الوكرة  والعب 

هدفا  سجل  الذي  علي  للمعز  باإلضافة  هدفين،  بفارق 

العربي  على  الدحيل  فيها  تفوق  التي  مباراة  في 

يعتمد  ان  المنتظر  من  ولكن  الدوري،  بقمة 

على  أكثر  كريسبو  هيرنان  المدرب 

بعض من الالعبين الشباب.

وضعه  فسيكون  الخريطيات  أما 

أصعب، بغياب 3 العبين يعدون من 

ركائز الفريق، ويتعلق األمر بالثالثي 

صاحب  تيبركنين  رشيد  المغربي 

وعبد  دورينا،  مالعب  في  الخبرة 

نجيمة  وياسين  البدوي  الحفيظ 

باإلضافة إلى اإليراني بزمان منتظري، 

لها  تعرضوا  التي  اإلصابة  بداعي  وذلك 

خالل األيام الماضية.

{ الدحيل يسعى لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على العربي

وحيد بوسيوف كتب

ياسر السباعي:كريسبو:

المفاجــآت واردةنحتـــرم المنـــافس
بطولة  في  الخريطيات  مباراة  الدحيل،  مدرب  كريسبو  هيرنان  المدرب  وصف 

هي  بالطبع  الصحفي:  المؤتمر  في  كريسبو  بالهامة..وقال  األمير  كأس 

ونعلم  المباراة،  لهذه  جاهزون  الفريق  العبي  وجميع  مختلفة  بطولة 

الضغط الكبير الواقع على العبينا بسبب مشاركتنا في بطولة دوري 

خالل  وعملنا  العربي،  أمام  األخيرة  مباراتنا  وكذلك  آسيا،  أبطال 

يحتاجون  والالعبون  الالعبين،  استشفاء  على  السابقة  الفترة 

للطاقة بسبب المجهود الكبير الذي بذلوه خالل الفترة الماضية، 

والفريق جاهز لهذه المباراة.

وأضاف: كرة القدم ال توجد بها مباراة سهلة، أعلم اننا في الدحيل 

الخريطيات  أمام  المباراة  أن  نمتلك فريقا قويا ولكن هذا ال يعني 

الفريق  العبي  على  وأركز  المنافس  نحترم  نحن  سهلة،  ستكون 

اإلصابات  بسبب  الالعبين  من  عدد  مع  الصعوبات  بعض  هناك 

ولكننا سنحافظ على هوية الفريق وسنعمل للتأهل للمرحلة التالية 

من المنافسة.

الخريطيات  لفريق  الفني  المدير  السباعي  ياسر  السوري  أبدى 

واقصاء  اليوم  المفاجأة  الكبيرة بقدرة فريقه على إحداث  ثقته 

يشعر  أنه  إلى  مشيرا  المنافسة..  من  مبكرا  الدحيل 

بالتفاؤل لتحقيق النتيجة المطلوبة بالرغم من الظروف 

العبيه  من  عدد  لجهود  الخاسر  فريقه  بها  يمر  التي 

بداعي اإلصابة.

بظروف  الدحيل  نواجه  أن  نتمنى  »كنا  وأضاف: 

أفضل، بعد أن تعرضنا لظروف صعبة خالل المباراة 

الالعبين  من  أربعة  واصابة  الدوري  في  لنا  السابقة 

مباريات  في  واردة  »المفاجآت  وتابع:  المحترفين«.. 

الكؤوس ونتمنى أن نحقق ذلك وثقتي كبيرة بالالعبين، 

شك  وبال  الفوز،  بطموح  نلعب  دائما  نحن  لنا  وبالنسبة 

الفوارق كبيرة بين الفريقين ونعرف قدرات الفريق المنافس 

الذي وصل لنصف نهائي دوري األبطال ويتصدر الدوري«. { كريسبو
{ ياسر السباعي

الخــــور يتحــــدى أم صــــالل
يستضيف استاد حمد بن خليفة بالنادي 

اليوم  مساء  من   4:45 الساعة  عند  األهلي 

من  عشر  الستة  الدور  مباريات  افتتاح 

القدم  لكرة  األمير  سمو  كاس  بطولة 

باللقاء الذي يجمع بين أم صالل والخور في 

مواجهة يتوقع أن تأتي قوية ومثيرة.

شريط  والخور  صالل  أم  فريقا  ويقص 

أم  فيها  يسعى  بمواجهة  اليوم  المنافسات 

 2008 العام  نسخة  في  بطال  المتوج  صالل 

لتأمين مقعده في ربع النهائي على حساب 

الدرجة  دوري  في  يلعب  الذي  منافسه 

الثانية.

وعينه  اليوم  مواجهة  يلعب  صالل  أم 

البطولة  في  بعيدا  والذهاب  الفوز  على 

حاليا  يحتل  الفريق  وأن  خاصة  الغالية.. 

في  األخير  قبل   - عشر  الحادي  المركز 

قد   - نقاط   10 برصيد   QNB نجوم  دوري 

الالعبين  مستوى  على  تغييرات  أجرى 

األردني  الثنائي  مع  بالتعاقد  المحترفين 

فينسيوس  والبرازيلي  بخيت  ياسين 

في  مغاير  بشكل  الفريق  أظهر  ما  اروخو، 

انتهت  والتي  الريان  أمام  األخيرة  المواجهة 

عدٍد  مدربه  ولدى  لمثله،  بهدف  بالتعادل 

مقدر من العبي الفريق قادرين على الظهور 

في  بعيدا  والذهاب  اليوم  لقاء  في  المتميز 

البطولة.

الطرف الثاني في مواجهة اليوم فريق الخور 

يمر بفترة جيدة بعدما تصدر ترتيب دوري 

وبفارق  نقطة   22 برصيد  الثانية  الدرجة 

ست نقاط عن أقرب مطارديه، ما يقربه من 

العودة السريعة إلى مصاف أندية الدرجة 

األولى في الموسم المقبل.

وتبدو  الفريقين  على  صعبة  اليوم  مباراة 

أجل  من  بينهما  متساوية  الحظوظ  فيها 

من  الثاني  للدور  التأهل  بطاقة  خطف 

البطولة.

}

من مباراة

 الخور وأم صالل 

الموسم الماضي

}

اليوم في

كأس سمو األمير

عوض الكباشي كتب طالل القرقوري:

ال نمتلك أفضلية!

أم  لفريق  الفني  المدير  القرقوري  طالل  المغربي  أكد 

مواجهة  في  االنتصار  تحقيق  على  فريقه  عزم  صالل 

اليوم أمام الخور.

وأضاف مدرب الفريق: »تنتظرنا مباراة مهمة وفرصتنا 

أن  يعرف  والجميع  المقبل،  الدور  إلى  للتأهل  قائمة 

والحظوظ  المفاجآت  من  تخلو  ال  الكؤوس  مباريات 

متساوية بين الفريقين«.

بالعودة  بدأنا  لنا  »بالنسبة  القرقوري:  وتابع 

في  جيدة  مستويات  تقديم  خالل  من  التدريجية 

ياسين  الالعب  عودة  وشكلت  األخيرة،  المباريات 

األسترالي  للمحترف  بديال  حل  الذي  البخيت 

فالنتينو جيول مكسبا كبيرا للفريق ما أعطى إضافة 

كبيرة«.

صالل  أم  لفريق  بالنسبة  أولويات  توجد  »ال  وقال: 

وسنسعى للمحافظة على مسيرتنا في هذه البطولة 

بعد  الصحف  عناوين  تكون  أال  وأتمنى  المهمة، 

الخور  أن  إلى  وتشير  لنا  بالنسبة  محزنة  المباراة 

يقصي أم صالل ويحدث المفاجأة«.

هشام جدران:

مهمتنا صعبة

شدد المغربي هشام جدران المدير الفني 

في  المواجهة  صعوبة  على  الخور  لفريق 

لقاء اليوم.. مشيرا إلى أن المهمة لن تكون 

الكبير  التطور  ظل  في  فريقه  على  سهلة 

للفريق المنافس في الفترة األخيرة.

وأضاف هشام: قد سبق أن واجهنا أم صالل 

في فترة سابقة خالل بطولة كأس حكام 

المونديال في  التي سبقت انطالقة  الفيفا 

بثالثة  عليه  وتغلبنا  الماضي،  نوفمبر 

صعيد  على  تغير  الفريق  لكن  لهدف، 

من  العديد  عليه  وطرأ  الفني،  الجهاز 

اللعب  أسلوب  مستوى  على  التغييرات 

وانطالقاته  الدفاعية  بالشراسة  ويتميز 

تصريحاته:  جدران  السريعة..وختم 

لدوري  الخور  عودة  األول  المقام  في  هدفنا 

نجوم QNB ألن الفريق ال يستحق التواجد 

نتصدر  ونحن  الثانية  الدرجة  دوري  في 

ونتطلع  الراهن،  الوقت  في  الترتيب 

لنحافظ على القمة.
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الثنائي األرجنتيني دي نينو وفرانكو يحصدان اللقب

ختام رائع لـ »Ooredoo« الكبرى للبادل

أسدل الستار مساء أمس على 

بطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل 

على مجمع خليفة الدولي للتنس، 

وسط نجاح كبير في النسخة 

الثانية التي ينظمها االتحاد القطري 

للتنس واالسكواش والريشة 

الطائرة.

وقد نجح الثنائي األرجنتيني 

المكون من مارتن دي نينو وفرانكو 

ستوباتشوك »المصنف الثاني« 

في حصد لقب البطولة بعد الفوز 

في المباراة النهائية أمس على 

مواطنيهما فيرناندو بيالستيجين 

وكارلوس دانييل »المصنف الرابع« 

بمجموعتين نظيفتين.

وقام سعادة السيد ناصر غانم 

الخليفي رئيس االتحاد القطري 

للتنس واالسكواش والريشة 

الطائرة يرافقه سعادة الشيخ علي 

بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي 

لـ »Ooredoo قطر« والسيد طارق 

زينل أمين عام االتحاد القطري 

مدير البطولة والسيد لويجي 

كارارو رئيس االتحاد الدولي للبادل 

بتتويج الثنائي الفائز بكأس 

البطولة وتتويج الفريق الخاسر 

بجائزة المركز.

ففي المباراة النهائية للبطولة 

البالغة مجموع جوائزها 525 ألف 

يورو والتي أقيمت على الملعب 

الرئيسي لمجمع خليفة الدولي 

للتنس واالسكواش تغلب الثنائي 

)دي نينو ـ ستوباتشوك( على 

الثنائي )بيالستيجين ـ دانييل( 

بواقع 6 ـ 2 و7 ـ 6.

من جانبه قال سعادة ناصر بن 

غانم الخليفي رئيس االتحاد 

القطري للتنس واإلسكواش 

والريشة الطائرة، إن النجاح 

المتواصل سواء في بطولتي 

التنس للسيدات والرجال ثم 

بطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل 

كان مميزا، وهذا أمر يعكس قيمة 

ومكانة قطر الرائدة على مستوى 

تنظيم األحداث الرياضية الكبرى.

وقدم الخليفي التهنئة للثنائي 

مارتن دي نينو وفرانكو 

ستوباتشوك الفائز بالبطولة، وأكد 

أنهما قدما مستوى مميزا استحقا 

عليه الفوز، كما هنأ الثنائي 

فيرناندو بيالستيجين وكارلوس 

دانييل صاحبي المركز الثاني 

على األداء الطيب خالل البطولة وفي 

النهائي كذلك، مشيدا باألجواء 

التي كانت عليها المباراة النهائية.

وقدم كذلك الشكر لكل اللجان 

العاملة في البطولة على الجهود 

التي بذلت من أجل تحقيق النجاح 

التنظيمي الذي نال إشادة كبيرة 

على مختلف المستويات.

الجمهور عزز تميزها

نجاح تنظيمي كبير 
عززت الجماهير التي حضرت في نهائي بطولة Ooredoo قطر الكبرى 

للتنس  الدولي  خليفة  مجمع  على  أمس  مساء  أقيمت  التي  للبادل 

الذي  بالنهائي،  الجمهور  استمتع  حيث  الطائرة  والريشة  واالسكواش 

تألق خالله 4 من نجوم اللعبة على مستوى العالم.

االستمتاع  عوامل  كل  توفير  على  المنظمة  اللجنة  حرصت  وقد 

توفير  وتم  للعائالت  وكذلك  للجماهير  رائعة  أجواء  في  بالمنافسات 

االستمتاع  في  ساهمت  منوعة،  وفعاليات  ترفيه  ومناطق  مطاعم 

بالنهائي وكذلك المناطق المحيطة بالمالعب.

Ooredoo قطر الكبرى للبادل نجاحا كبيرا  وقد حققت بطولة 

نالت  حيث  التنظيمية  خاصة  المستويات  جميع  على 

األفضل  بأنها  ووصفوها  المشاركين  كل  إعجاب 

تنظيميا على مستوى العالم.

كارلوس غوتيريز:

خـــــســـــارة مـــؤلـــمـــة
الخسارة  إن  غوتيريز  كارلوس  األرجنتيني  قال 

أمر  للبادل  الكبرى  قطر   Ooredoo بطولة  نهائي  في 

لكنه  الفوز  حاول  حيث  له،  بالنسبة  للغاية  محزن 

وقال  نينو،  ودي  باتشوك  ستو  الثنائي  بقوة  صدم 

في  العودة  وحاولنا  األولى  المجموعة  خسرنا  »لألسف 

عامة  وبصورة  قويا  وأداء  كبيرة  ندية  واجهنا  لكن  الثانية 

نطمح  كنا  أننا  ورغم  النهائي  في  بالتواجد  سعداء  نحن 

للتتويج، لكن لم نوفق ونشكر الجميع على هذا التنظيم الرائع 

للبطولة والتميز الكبير الذي كانت عليه«.

األرجنتيني فرانكو ستو باتشوك:

لـقـبـــي األول مــــذهــــــل

أعرب األرجنتيني فرانكو ستو باتشوك 

العب البادل المتألق عن سعادته الكبيرة 

الكبرى  قطر   Ooredoo لقب  بحصد 

أن أحقق  المذهل  للبادل حيث قال »من 

مسيرتي،  في   »major« بطولة  أول  لقب 

حيث كنت حريصا على تقديم أفضل 

ما عندي خالل هذه البطولة، وقد نجحت 

اللقب  حصد  في  نينو  دي  زميلي  رفقة 

توجناه  البطولة  طوال  رائع  أداء  بعد 

وأضاف  التتويج«.  منصة  فوق  بالوقوف 

البطولة  هذه  تنظيم  على  قطر  »أشكر 

جميع  على  مميزة  كانت  التي  الرائعة 

كبير  بفخر  وأشعر  المستويات، 

كبيرا  حافزا  وأعتبره  اللقب  لتحقيق 

بالنسبة لي، من أجل مواصلة المشوار 

في المستقبل بأفضل صورة، وسأعتبر 

تجربتي في نسخة الدوحة هي األفضل 

والدافع نحو األفضل«.

رفع الكأس للمرة الثانية على التوالي

دي نينو يكتب التاريخ

نينو  دي  مارتين  األرجنتيني  البادل  العب  كتب 

قطر   Ooredoo ببطولة  فوزه  بعد  التاريخ 

التوالي،  على  الثانية  للمرة  للبادل  الكبرى 

حيث كان قد توج باللقب العام الماضي 

فرانشيسكو  االسباني  زميله  رفقة 

نافارو، ونجح في الفوز بالبطولة للمرة 

في  تألقه  بعد  التوالي  على  الثانية 

التتويج  من  وتمكن  أمس  النهائي 

مجددًا لكن هذه النسخة رفقة زميله 

ومواطنه فرانكو ستو باتشوك.

كبيرا  إنجازا  نينو  دي  فوز  ويعتبر 

على  الثانية  للمرة  باللقب  فوزه  بعد 

تصنيفه  ذلك  وسيرفع  التوالي، 

الثاني  المركز  يحتل  حيث  العالمي 

تألقه  بعد  لكن  العالمي،  التصنيف  في 

وحصده األلقاب ومنها لقب OORDOO قطر 

سيتعزز  كبرى  بطولة  وهي  للبادل  الكبرى 

وضعه العالمي.

عادل النجار طارق زينل:كتب

اإلشادة العالمية تأكيد للريادة القطرية

القطري  لالتحاد  العام  السر  أمين  زينل  طارق  أكد 

بطولة  مدير  الطائرة،  والريشة  واالسكواش  للتنس 

Ooredoo قطر الكبرى للبادل أن النجاح الكبير الذي 
حققته البطولة يعكس القيمة والمكانة الرائدة لقطر 

باإلشادة  سعداء  ونحن  التنظيمي،  المستوى  على 

التي جاءت من كل المشاركين.

»لقد  أمس  اإلعالم  لوسائل  تصريحات  في  وقال 

المباراة  كانت  وقد  للغاية،  مميزة  نسخة  شاهدنا 

بالقوة  تميزت  التي  للبطولة  الختام  مسك  النهائية 

النجوم العالميين، ونبارك للثنائي  التنافسية وتألق 

باتشوك  ستو  وفرانكو  نينو  دي  مارتين  األرجنتيني 

لعبت  نينو  دي  خبرة  أن  والحقيقة  باللقب،  فوزهما 

من  فوزه  له  ونبارك  اللقاء،  حسم  في  كبيرا  دورا 

البطولة« مشيدا بالمستوى  جديد في قطر وحصده 

وتابع  عام.  بشكل  وللبطولة  النهائية  للمباراة  العام 

الثانية  البطولة للمرة  »نحن سعداء للغاية بتنظيم 

على  العالم  نجوم  حرص  شاهدنا  وقد  التوالي،  على 

ونشكر  نقطة،   2000 ذات  البطولة  باعتبار  الحضور 

البطولة من  التي عملت طوال  واللجان  كل الشركاء 

أجل الخروج بها بتلك الصورة الرائعة«.

{  طارق زينل يتوسط الفائزين

سعد المهندي:

نسخة رائعة والنهائي استثنائي

قدم سعد المهندي المدير التنفيذي لالتحاد القطري 

للتنس واالسكواش والريشة الطائرة التهنئة للثنائي 

األرجنتيني الفائز بلقب بطولة Ooredoo قطر الكبرى 

عقب  اإلعالم  وسائل  مع  جلسة  خالل  وقال  للبادل، 

المباراة النهائية »لقد شاهدنا نسخة مميزة عكست 

كبيًرا  حافًزا  يعتبر  وهذا  القطري،  التنظيم  جدارة 

مختلف  على  النجاح  ُمواصلة  أجل  من  للُمستقبل 

والمنافسات،  البطوالت  ُمختلف  وفي  المستويات، 

واالسكواش  للتنس  القطري  االتحاد  نظم  فقد 

والريشة الطائرة ثالث بطوالت مختلفة بطريقة )باك 

تو باك( هي قطر توتال انرجيز للتنس للسيدات ثم 

بطولة اكسون موبيل للتنس للرجال، ثم أوريدو قطر 

الكبرى للبادل وجميعها تميزت بصورة كبيرة، وهذا 

الكبير  والعمل  المبذولة  الجهود  يعكس  كبير  أمر 

الذي جرى من أجل التأكيد على المكانة الرائدة لقطر 

في تنظيم البطوالت وإخراجها في أبهى صورة«.

{  ختام مميز

ناصر الخليفي: البطولة خرجت بصورة مميزة ونبارك لألبطال 
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شهدت مشاركات خليجية ومنافسات قوية

ختام مثير ألولى 
جوالت الدراج ريس الرملي

فئة  منافسات  شهدت  األول  اليوم  في 

تمكن  لألطفال  المخصصة  البوالريس 

المتسابق حمود السليطي من تسجيل 

متقدمًا  باللقب  ليتوج  األفضل  التوقيت 

ويوسف  الدرويش  راشد  من  كل  على 

الثاني  بالمركزين  حال  واللذين  آغا، 

والثالث على الترتيب. أما منافسات فئة 

اللقب  ذهب  فقد  الموتوكروس  دراجات 

فيها للمتسابق دين فاريل تاركًا المركز 

الشرشني.  وليد  للمتسابق  الثاني 

إثارة  الكواد  دراجات  فئة  شهدت  كذلك 

قوية مع مشاركة عدد من المتسابقين 

تقدمهم في الفئة المعدلة بنهاية المطاف 

المتسابق أمان العبدالله فيما جاء باسم 

أبو صويلح بالمرتبة الثانية أما في فئة 

الدرويش  يوسف  فتمكن  الستوك 

المركز  ليذهب  باللقب  الظفر  من 

إلى  وباالنتقال  زور.  أبو  لعبدالله  الثاني 

منافسات السيارات المزودة بمحركات 

قسمت  والتي  اسطوانات   6 من  مكونة 

سنجد  والمعدلة(  )الستوك  فئتين  إلى 

ذهب  قد  الستوك  األولى  الفئة  لقب  أن 

حل  فيما  حكمي  محمد  للمتسابق 

علي مبارك البدر بالمركز الثاني وذهب 

للمتسابق  المعدلة  الثانية  الفئة  لقب 

محمد  حل  فيما  الزعابي  حسن  جبر 

آخر  الثاني.أما  بالمركز  الشرشني 

الشاحنات  فئة  وهي  األول  اليوم  فئات 

األولى  التتويج  منصة  فكانت  الخفيفة 

في فئة الستوك فيها من نصيب عبدالله 

الثانية  المنصة  ذهبت  فيما  العامري 

المتسابق  توج  حين  في  فخرو  لعثمان 

وليد سالم بالفئة المعدلة تاركًا المركز 

الثاني ليعقوب الشرشني.

 إثارة في منافسات الباغي والبوالريس 
.. والهايلوكس تخطف األضواء

والذي  الثاني  اليوم  في  اإلثارة  تواصلت 

مركبات  لمنافسات  تخصيصه  تم 

والباغي  الثالث  بفئاتها  البوالريس 

 )Funco( والـمعدلة  العادية  بفئتيها 

في  دخولها  تم  جديدة  لفئة  إضافة 

الجولة  هذه  بوابة  من  البطولة 

األبطال  من  هم  فيها  شارك  من  وجميع 

على  منافساتها  وجاءت  السعوديين، 

درجة عالية من اإلثارة وحبس األنفاس 

في  اليحيى  الله  عبد  المتسابق  لكن 

األول  المركز  انتزاع  من  تمكن  النهاية 

على منصة التتويج بتسجيله التوقيت 

الثاني  المركز  ذهب  بينما  األفضل 

للمتسابق مشعل الخالدي. 

الباغي  مركبات  منافسات  في  أما 

العادية فتمكن المتسابق علي حسن 

من الظفر بالمركز األول تاركًا المركز 

وعاد  السليطي.  لعبدالله  الثاني 

التتويج  لمنصة  السليطي  عبدالله 

مرة ثانية لكن هذه المرة في منافسات 

 )Fukco( المعدلة  الباغي  مركبات 

صاحب  على  متقدمًا  بلقبها  توج  حيث 

النعيمي، وشهدت  الثاني مهنا  المركز 

منافسات البوالريس مشاركة واسعة 

على  وزعوا  الذين  المتسابقين  من 

الستوك  فئة  هي  األولى  فئات  ثالث 

اكتفى  فيما  الحمر  لعلي  لقبها  وذهب 

الصفر  محمد  المخضرم  المتسابق 

الصفر  محمد  وعاد  الثاني،  بالمركز 

التتويج  لمنصة  ثانية  مرة  ليصعد 

ثانيًا  حلوله  بعد  المركز  وبذات 

المتوج  خلف  المعدلة  الفئة  في 

فئات  أقوى  أما  النعيمي،  مهنا  باللقب 

البوالريس وهي فئة األنليميتد فاللقب 

المازمي  محمد  نصيب  من  كان  فيها 

المتسابق  به  ظفر  الثاني  والمركز 

سعادة  قام  و  السبوسي.  سلطان 

مدير  ثاني  آل  خالد  بن  جبر  الشيخ 

نادي قطر لسباق السيارات والدراجات 

النارية بتتويج الفائزين الثالثة األوائل 

في الفئات.

{ صورة جماعية للفائزين مع سعادة الشيخ جبر بن خالد آل ثاني مدير النادي

اختتمت على حلبة النادي الواقعة بمنطقة سيلين 
منافسات الجولة األولى من تحدي قطر للدراج ريس 

الرملي والذي امتد على مدار يومين كاملين.

في ثاني أيام مهرجان سمو األمير للهجن

الرموز الفضية تشعل الشحانية

} تصوير- عباس علي أشواط  حققت  متوقعًا،  كان  وكما 

خيالية  توقيتات  الحقايق  رموز 

الجميع  أعد  مهرجان  في  جديدة، 

العدة جيدًا لخوض غمار منافساته 

نيل  أجل  من  والقوية،  الصعبة 

وكتابة  رموزه  بأحد  الفوز  شرف 

التي  اإلنجازات  من  جديد  تاريخ 

من  السعيدة  لحظاتها  تمحى  ال 

الذاكرة مهما طال الزمن.

الرئيسي  األول  الشوط  في  والبداية 

المعارك  أقوى  من  واحدة  مع  كانت 

بمختلف  الجمهور  عليها  راهن  التي 

الفضية  الشلفة  معركة  انتماءاته، 

بدأ  الشوط  مفتوح،  بكار  للحقايق 

قويًا وسريعًا، الكل يبحث عن الفوز 

المنافسة  واشتعلت  والناموس، 

الشوط  عمر  من  األخيرة  األمتار  في 

ملك  »انذار«  سيطرت  حتى  القوي، 

عاطف عطيه حسن القرشي، على 

خط  إلى  كالسهم  وطارت  المقدمة 

النواميس لتحلق بالشلفة الفضية 

والجائزة  مفتوح  بكار  للحقايق 

زمني  توقيت  في  الكبرى  المليونية 

قدره 5:46:84 دقيقة.

فيما تألق »الكدري« ملك علي خليفة 

الشوط  في  السويدي،  خميس 

قعدان  للحقايق  الرئيسي  الثاني 

رائعًا،  أداء  »الكدري«  وقدم  مفتوح، 

الفضية  الرموز  أول  خالله  من  حقق 

المهرجان  في  الشحانية  ألبناء 

السنوي الكبير بعدما غرد بالخنجر 

في  مفتوح  قعدان  للحقايق  الفضي 

توقيت زمني قدره 5:46:22 دقيقة.

ناموسا اإلنتاج
ناصر  محمد  ملك  »الوثبة«  وطارت   

بالشلفة  المنهالي  يحيى  العوضي 

إنتاج،  بكار  للحقايق  الفضية 

أحكمت  بعدما  اإلمارات  دولة  إلى 

الشوط  مقدمة  على  سيطرتها 

الصدارة  لتحسم  الرئيسي  الثالث 

قدره  زمني  توقيت  في  والفوز 

5:51:52 دقيقة.
علي  سالم  ملك  »عز«  أبهر  فيما    

كل  الصعاق،  محمد  متعب 

ميدان  في  والمتابعين  الجماهير 

التحدي، بأداء مبهر ومخزون هائل، 

الفوز  يحسم  أن  خالله  من  استطاع 

الشحانية،  ألبناء  الثاني  بالرمز 

الفضي  الخنجر  اقتنص  بعدما 

توقيت  في  إنتاج  قعدان  للحقايق 

قدره  للغاية  وقوي  خيالي  زمني 

5:44:04 دقيقة.

نتائج الفترة الصباحية 
شهدتها  كبيرة  وندية  إثارة 

لثاني  الصباحية  الفترة  منافسات 

لسباق  السنوي  المهرجان  أيام 

العربية األصيلة على سيف  الهجن 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 

والتي   ،2023 مارس   5 األحد  أمس 

العامة  الحقايق  ألشواط  خصصت 

أبناء  هجن  من  كبيرة  بمشاركة 

مجلس  دول  مختلف  من  القبائل 

التعاون الخليجي.

وبالتوازي مع قوة المنافسات والندية 

تحققت  األشواط،  تشهدها  التي 

منافسات  في  قوية  توقيتات  عدة 

وكسرت  اليوم،  الصباحية  الفترة 

العديد من المطايا المتبارية حاجز 

جهوزية  يؤكد  ما  وهو  دقائق،   6 الـ 

المطايا واستعداد المالك الكبير لهذا 

المهرجان السنوي المميز.

علي  ملك  »صبر«  تمكنت  وقد 

سعيد سالم الزرعي من اعتالء قمة 

بناموس  فوزها  بعد  بكار،  الحقايق 

للحقايق  الرئيسي  األول  الشوط 

هذا  انطالقات  أسرع  في  بكار 

بناموس  »صبر«  وغردت  الصباح، 

أمس  منافسات  في  األقوى  الشوط 

قدره  األفضل  هو  زمني  بتوقيت 

انفردت  بعدما  دقيقة،   5.52.92
بصدارة الشوط المميز بفارق زمني 

مريح عن أقرب منافسيها.

رئيسي القعدان
ناصر  محمد  ملك  »هملول«  وظفر 

نواميس  بأقوى  الشهواني  مسفر 

القعدان، بعد فوزه بصدارة الشوط 

قعدان  للحقايق  الرئيسي  الثاني 

بتوقيت زمني قدره 5.59.00 دقيقة.

ناموس  على  المنافسة  وشهدت 

قوة  الرئيسي  القعدان  شوط 

معلقة  األمور  واستمرت  كبيرة 

واحد  عمر  من  األخيرة  األمتار  حتى 

قبل  الصباح،  هذا  أشواط  أقوى  من 

ضئيل  بفارق  »هملول«  يحسمها  أن 

ملك  »ثمين«  منافسيه  أقرب  عن 

الذي  العامري  محمد  دغاش  سالم 

 5.59.40 قدره  بتوقيت  وصيفًا  حل 

علي  ملك  »مهتوى«  وجاء  دقيقة، 

محمد زيد أنديلة المري في المركز 

الثالث بتوقيت قدره 5.59.52 دقيقة.

تواصلت اإلثارة 
والتنافس بين نخبة 

الهجن الخليجية 
في مساء ثاني أيام 

المهرجان السنوي 
الكبير لسباق الهجن 
العربية األصيلة على 
سيف حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى، مساء أمس 
األحد 5 مارس 2023، 

حيث رفعت الشعارات 
المتواجدة على أرضية 
ميدان الشحانية شعار 

التحدي في أشواط 
الرموز الفضية والجوائز 

المليونية، ألشواط 
الحقايق المسائية التي 

جاءت في قمة اإلثارة 
والقوة والمتعة والندية.

عوض الكباشي كتب

تسليم الرموز.. »13« مارس
رموز  تسليم  يتم  سوف  أنه  الهجن  لسباق  المنظمة  اللجنة  أعلنت 

األشواط الرئيسية لسن )الحقايق – اللقايا – الجذاع( للسادة الفائزين 

العربية  الهجن  لسباق  الكبير  السنوي  المهرجان  فعاليات  ضمن 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  سيف  على  الُمقام  األصيلة 

»اإلثنين«  مساء  ورعاه(،  الله  )حفظه  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

العصر  بعد  الثالثة  الساعة  عند  الشحانية  بميدان   3 /  13 الموافق 

…. وشهد المهرجان الذي انطلق السبت إثارة كبيرة من المشاركين 
القطريين والقادمين من دول الخليج في إشارة واضحة إلى أن الجميع 

سيقضي وقتا ممتعا ومميزا مع مهرجان 

سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى )حفظه الله ورعاه( وهو المهرجان األغلى على مستوى الخليج.

أشواط رموز الحقايق 
تحقق توقيتات خيالية جديدة

اليوم فتح التسجيل للتراثي

لمهرجان  المنظمة  اللجنة  أعلنت 

باب  فتح  عن  للهجن  األمير  سمو 

التسجيل للراغبين االشتراك بسباق 

الهجن التراثي  ضمن فعاليات مهرجان 

اليوم  من  بداية    2023 قطر  »ختامي 

األربعاء  حتى   6  /3  /2023 اإلثنين 

صباحًا   7 الساعة  من   8  /3  /2023
في  التسجيل  بمكتب  ظهرًا   12 حتى 

سوف  السباق  بأن  علمًا   الشحانية  

يقام مساء يوم الجمعة 2023/  3/  10.

لسباق  المنظمة  اللجنة  وكشفت 

للسباق  عربي  شوط  عن  الهجن 

 2023 مارس   10 سيقام  الذي  التراثي 

مهرجان  فعاليات  ضمن  المقبل، 

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  سيف 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

العربية األصيلة، على  المفدى للهجن 

أن يكون الشوط األول للقطريين فقط، 

4 كم،  45 سنة، لمسافة  ـ   18 من سن 

من  أيضا  للقطريين  الثاني  والشوط 

المسافة،  ولنفس  أيضا   45 ـ   18 سن 

والشوط الثالث للقطريين من سن 18 

أما الشوط  4 كم.  45 عاما، ولمسافة  ـ 

الشوط  فسيكون  إضافته  تمت  الذي 

العربي(  )لالتحاد  الترتيب  في  الرابع 

من سن 18 ـ 45 ولمسافة 2 كم. 
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محمد بن يوسف المانع:

الرماية حققت الكثير من اإلنجازات
أشاد سعادة محمد بن يوسف المانع النائب األول 

لرئيس اللجنة األولمبية القطرية باألجواء المميزة 

التي شهدها حفل افتتاح بطولة كأس العالم 

للشوزن الدوحة 2023... مشيرا إلى أن الرماية 

القطرية حققت والتزال الكثير من اإلنجازات التي 

رفت من خاللها الراية الوطنية في مختلف المحافل 

االقليمية والدولية.

 وقال: مشاركة هذا العدد الكبير من الرماة 

والراميات من شتى أنحاء العالم، باإلضافة إلى 

األبطال األولمبيين والعالميين، يؤكد المكانة 

التي تحظى بها قطر والثقة الموصولة في قدراتها 

التنظيمية وإمكانياتها اللوجيستية، لذا أصبحت 

االستضافات العالمية في دولة قطر تقام بصفة 

منتظمة، ال سيما بعد النجاح الباهر الذي شهدته 

المنطقة بأسرها خالل استضافة بطولة كأس 

العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. 

يشارك فيها »465« راميًا ورامية

افتتاح مبهر لكأس العالم للشوزن
للشوزن  العالم  كأس  بطولة  منافسات  أمس  افتتحت 

تستمر  حيث  للرماية،  لوسيل  ميادين  بمجمع   ،2023
ورامية،  راميًا   465 بمشاركة  الجاري،  مارس   12 حتى 

يمثلون 63 دولة، من ضمنهم 30 بطال أولمبيا وعالميا.

العالم  كأس  بطولة  افتتاح  حفل  خالل  ذلك  وجاء 

للبطولة،  المنظمة  اللجنة  نظمته   2023 للشوزن 

عبدالرحمن  بن  يوسف  بن  محمد  سعادة  بحضور 

القطرية،  االولمبية  اللجنة  لرئيس  األول  النائب  المانع 

وسعادة جاسم راشد البوعينين أمين اللجنة األولمبية، 

ومشعل ابراهيم النصر رئيس االتحاد القطري للرماية 

العام للبطولة وأعضاء االتحاد،  والقوس والسهم المدير 

والسيد ويلي جريل األمين العام لالتحاد الدولي للرماية 

إلى جانب عدد كبير من ضيوف البطولة.

بدأ  حيث  الفقرات،  من  العديد  االفتتاح  حفل  وشهد   

غنائية  فقرات  ثم  المشاركة  الدول  اعالم  باستعراض 

ومضة  استعراض  ثم  قطر  اوركسترا  فرقة  أحيتها 

ألهم  ملخص  فيديو  وتقديم  للبطولة  ترويجي  وفيديو 

اختتمت  التي  للشوزن  المفتوحة  قطر  بطولة  أحداث 

كلمة  تلتها  القطري  االتحاد  لرئيس  كلمة  ثم  مؤخرا 

إشارة  أعطى  الذي  للرماية  الدولي  لالتحاد  العام  االمين 

انطالق البطولة رسميا.

للرماية  القطري  االتحاد  رئيس  النصر  إبراهيم  ورحب 

والقوس والسهم، بجميع المشاركين في كأس العالم 

الحفل:  افتتاح  في  القاها  التي  الكلمة  في  وقال  للشوزن 

الرياضية  المناسبات  أهم  من  واحدة  تعد  البطولة  هذه 

منافساتها  تقام  والتي  الدوحة  تحتضنها  التي  العالمية 

الرماية  ميادين  أفضل  أحد  لوسيل،  ميادين  على 

العالمية تحت رعاية كريمة من سعادة الشيخ جوعان 

بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية.

وأضاف »يشارك في البطولة كوكبة من نجوم اللعبة في 

مختلف انحاء العالم، حيث وصل عدد المشاركين إلى 

30 راميا أولمبيا  63 دولة، منهم  465 راميا ورامية يمثلون 
والتراب،  االسكيت  مسابقتي  في  يتنافسون  وعالميا، 

وهو ما يمهد لبطولة مميزة من الناحية الفنية ومنافسة 

قوية من أجل التواجد على منصات التتويج، ليستمتع 

عشاق الرماية في كافة أنحاء العالم«.

كتب          وحيد بوسيوف

ناصر العطية:

بطولة ستبقى راسخة في األذهان
افتتاح  أن  العطية،  ناصر  بطلنا  أكد 

كان  للشوزن  العالم  كأس  بطولة 

عالميا أبهر الجميع الحاضرين.

له:  صحفية  تصريحات  في  وقال 

الحدث  هذا  على  القائمين  كل  نشكر 

على رأسهم سعادة الشيخ جوعان بن 

حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية، 

للرماية  القطري  االتحاد  ورئيس 

والقوس والسهم. وأضاف: أكثر من 60 

دولة مشاركة في هذه البطولة المهمة، 

سيكون  القادم  ألن  البداية،  هي  وهذه 

كبيرة.  أحداث  باستضافة  أفضل 

وتابع: جميع الرماة انبهروا بالتجهيزات 

العالمية الستضافة البطولة، وتنظيم 

ليس  العالمية  الرياضية  األحداث 

ال  أنه  إلى  وأشار  قطر.  على  بغريب 

بسبب  الفرق،  منافسات  في  يشارك 

الحادث الذي تعرض له، حيث جلس 

للعبة  القطري  االتحاد  رئيس  مع 

الفردي،  في  سينافس  أنه  له  وكشف 

للمشاركة في االستحقاقات المقبلة.

جاسم الجاسم رئيسا تنفيذيا 
لكأس آسيا »2023«

أصدرت اللجنة المنظمة المحلية لكأس 

آسيا 2023 قرارها رقم )1( لسنه 2023 بتعيين 

جاسم عبدالعزيز الجاسم رئيًسا تنفيذيًا 

لبطولة كأس آسيا 2023 ويأتي هذا القرار في 

إطار سعي اللجنة المنظمة المحلية في بدء 

الخطوات التنفيذية بشأن استضافة كأس 

آسيا 2023 في دولة قطر.

يشار إلى أن منتخب قطر هو حامل لقب كأس 

آسيا 2019 وسوف تستضيف دولة قطر أهم 

بطوالت الرجال في قارة آسيا للمرة الثالثة في 

تاريخها، بعد نسختي 1988 و2011.

الجدير بالذكر أن المكتب التنفيذي في االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم قد اختار االتحاد القطري 

لكرة القدم الستضافة كأس آسيا 2023.

يد العربي تغادر للبحرين 
للمشاركة في »الخليجية«

يغادر فريق العربي لكرة اليد إلى البحرين 

اليوم للمشاركة في بطولة دول مجلس 

التعاون الخليجي التاسعة والثالثين لألندية 

أبطال الكؤوس لكرة اليد، التي تنطلق 

منافساتها األربعاء المقبل وتستمر لغاية 17 

مارس الحالي. وسيخوض العربي منافسات 

البطولة ضمن المجموعة األولى التي تضم 

إلى جانبه كال من: أهلي سداب العماني 

والسالمية الكويتي والنجمة البحريني 

 المستضيف ، فيما تضم المجموعة الثانية 

فرق: الكويت الكويتي والشارقة اإلماراتي 

واألهلي البحريني والصفا السعودي. وسيبدأ 

العربي مشواره في البطولة بمالقاة أهلي 

سداب العماني يوم  األربعاء  المقبل، ثم يلتقي 

في مباراته الثانية مع السالمية الكويتي يوم 

10 مارس، قبل أن يواجه النجمة البحريني في 
مباراته األخيرة بدور المجموعات يوم الثاني 

عشر من الشهر ذاته.

توزيع هدايا الطب الرياضي

الدوحة تحتضن احتفالية »اآلسيوي«
في ختام فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الطبي السابع 

لالتحاد اآلسيوي الذي قام بالعاصمة القطرية الدوحة، وفي 

حفل عشاء أقيم على شرف المشاركين في المؤتمر، تم 

االحتفاء بأفضل أطباء وأخصائيي العالج الطبيعي في القارة 

اآلسيوية حيث تم تكريمهم لمساهماتهم الهائلة في تطوير 

اللعبة في النسخة الثالثة من الجوائز الطبية لالتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم.

التكريم جرى يوم االحد بفندق الويستن بحضور عدد 

من مسؤولي اللجان الطبية لالتحادات القارية، ومسؤولي 

مستشفى سبيتار واالتحاد القطري لكرة القدم.

تم تقديم جوائز االتحاد اآلسيوي للطب الرياضي على هامش 

الدورة السابعة للمؤتمر الطبي لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

في العاصمة القطرية، وتكريم األدوار البارزة والملهمة التي 

يلعبها هؤالء المهنيون الطبيون في ضمان أداء الالعبين في أوج 

عطائهم وحصولهم على أفضل رعاية ممكنة.

وعقب الكلمات الترحيبية من طرف ممثلي سبيتار واالتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم واالتحاد القطري لكرة القدم، تسلم 

الدكتور محمد رازي من جمهورية إيران اإلسالمية جائزة 

االستحقاق المرموقة لطب كرة القدم خالل الحفل، في حين 

تم منح مواطنه الدكتور بهار حسن ميرزاي والياباني ماساشي 

ناجاو جائزة الطبيب الشاب من االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

كما تم منح الدكتور بهيسيث فيشاكول من تايالند، الذي 

توفي في عام 1998، والذي تم اختياره قبل وفاته.

ومنحت جوائز الخدمة المتميزة في االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم في الفئات الذهبية والفضية والبرونزية لـ 32 ممارسا 

آخر تقديرا ألدائهم المتميز في مهنهم.

 ويستضيف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ومستشفى سبيتار 

لجراحة العظام والطب الرياضي واالتحاد القطري لكرة 

القدم مؤتمر االتحاد اآلسيوي لكرة القدم رقم 7. تحت عنوان 

»كرة القدم والطب الرياضي - االحتفال بالتنوع«، يجمع 

بين المتخصصين المشهورين في الطب الرياضي والعلوم 

لتمكين المشاركين بالمعرفة حول إدارة المواقف الطبية 

المتعلقة بكرة القدم.

القرعة تجرى اليوم في الرياض

السد وقطر يشاركان في كأس الملك سلمان
بطولة  في  مشاركتهما  وقطر  السد  ناديا  أكد 

قد  كان  حيث  لألندية«،  سلمان  الملك  »كأس 

لالتحاد  خطابًا  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  أرسل 

العربي لكرة القدم أكد فيه مشاركة الناديين وفقًا 

لشروط البطول،ة والتي تغير مسماها إلى »كأس 

العام  نسخة  من  بدءًا  لألندية«  سلمان  الملك 

تنمية  إلى  البطولة  تهدف  حيث   ،2023 الحالي 

وإثراء  العربي،  الوطن  في  القدم  كرة  وتطوير 

المنافسة بين األندية العربية.

قد  كان  الكرة  اتحاد  أن  الرياضي   $ وعلم 

والدحيل  السد  من  لكل  المشاركة  كتاب  أرسل 

على  فقط  السد  وافق  لكن  والوكرة  والعربي 

لذا  األندية،  باقي  اعتذرت  حين  في  المشاركة، 

نادي  بينها  من  وافق  أخرى  أندية  االتحاد  خاطب 

قطر على المشاركة.

الرياض  بمدينة  اليوم  البطولة  قرعة  حفل  ُيقام 

الساعة  تمام  في  السعودية  العربية  بالمملكة 

أحمد  الشيخ  سيحضرها  والتي  مساًء،  الثامنة 

بن حمد آل ثاني عضو المكتب التنفيذي لالتحاد 

األنصاري  منصور  والسيد  القدم  لكرة  القطري 

ممثلين  القدم  لكرة  القطري  لالتحاد  العام  األمين 

عن االتحاد، وممثال الناديين )السد وقطر( سعادة 

نائب  ثاني  آل  العزيز  عبد  بن  سحيم  الشيخ 

رئيس مجلس إدارة نادي قطر الرياضي، والسيد 

الشيخ  وسعادة  النادي،  مدير  الكواري  عبدالله 

ثاني  آل  عبدالله  بن  أحمد  بن  خالد  بن  خليفة 

الرياضي،  السد  لنادي  التنفيذي  المجلس  عضو 

التنفيذي  الرئيس  العلي  ناصر  تركي  والسيد 

السد  بنادي  العام  والمدير 

الرياضي، والسيد عبدالله البريك مدير الفريق.

نظام البطولة
آسيا  قارتي  من  ناديًا   37 بمشاركة  البطولة  ُتقام 

تصفيات  ستقام  البطولة  لنظام  ووفقًا  وأفريقيا، 

المملكة  تستضيفها  نهائيات  ثم  ومن  تمهيدية 

العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

ناديا،   37 فيها  سيشارك  البطولة  منافسات 

ومن  التمهيدية،  التصفيات  بمرحلة  وستبدأ 

الصيف  في  ستقام  التي  النهائية  التصفيات  ثم 

القادم، وستشارك في البطولة فرق من السعودية 

والجزائر  وتونس  والبحرين  واإلمارات  واألردن 

والعراق  والصومال  وسوريا  والسودان  وجيبوتي 

والكويت  القمر  وجزر  وقطر  وفلسطين  وعمان 

ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.

الدور التمهيدي
الدوري  أبطال  األندية  التمهيدي  بالدور  يلتقي 

لموسم -2021 2022 بكل من جيبوتي وجزر القمر 

خروج  بنظام  المباريات  وتلعب  واليمن  والصومال 

للدور  واحد  ناٍد  ليتأهل  التجمع(  )بنظام  المغلوب 

األول.

الدور الثاني
يكون  واحدًا  ناديًا  وطني  اتحاد  كل  يرشح 

 ،2022-2021 بالموسم  للرابع  األول  من  ترتيبه 

من  المتأهلة  هي  المشاركة  األندية  لتكون 

وخمسة  آسيا  من  أندية  وسبعة  الدورالتمهيدي 

وتقام  مشاركة،  أندية  وخمسة  أفريقيا  من 

ناديًا   24 بين  واإلياب  الذهاب  بطريقة  المباريات 

يقام  الذي  الثاني،  للدور  ناديًا   12 منها  ليتأهل 

 6 يتأهل  أن  على  واإلياب  الذهاب  بنظام  أيضًا 

للنهائيات. أندية 

كتب       عادل النجار
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الطقس  تصاحب  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

أحيانا  عالق  وغبار  السحب،  بعض  الساحل  على 

وبعض السحب آخر الليل في عرض البحر.

شرقية  جنوبية  أغلبها  الساحل  على  الرياح  وتكون 

إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و10 عقد.. 

إلى  شرقية  جنوبية  أغلبها  تكون  البحر  عرض  وفي 

جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 3 و12 عقدة.

ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 5 و10 كيلومترات.

 »21« الدوحة  في  متوقعة  حرارة  درجة  أدنى  وتكون 

درجة مئوية.

 حمد حسن التميمي

رأي

Instagram: @hamadaltamimiii

Copy صورة
كل شيء في هذا الكون الفسيح له أصل، وال أصل بال 

صورة؛ ألنه يحتاج إليها حتى يسمى أصاًل. وبالتالي 

ال يوجد أصل قائم بذاته ولوحده، بل تستمد األشياء 

أصالتها من غيرها، وهذا يتضح من أصل كل ما يحيط 

بنا من مخلوقات وجمادات ليس لها وجود فعلي إال ألننا 

نراها، وال قيمة لجمالها إال في عيون البشر. فلوال اإلنسان 

لن يوجد شيء اسمه خير وشر، جمال وقبح، أصل 

ونسخة، وهكذا دواليك.

وفي عالم اإلنسانية، هناك دومًا أصل يتمثل في 

األجداد واآلباء والتاريخ البشري الذي مر بعقود متالحقة 

وعصور متعاقبة حاماًل معه مختلف صنوف اإلنجازات 

واإلسهامات والتغيرات البيئية واالجتماعية واالقتصادية 

والسياسية. 

لكل شعب ولكل أمة تاريخ مغرق في القدم، ونقطة 

بداية تفرع عنها مشوار مليء بالتحديات والصعوبات 

والعراقيل وصواًل إلى حيث أصبحت اليوم. لم تكن 

بدايات اإلنسان بسيطة أو سهلة على اإلطالق، ولم نصل 

إلى حيث نحن اآلن إال بعد سنوات طويلة جدًا من الكفاح 

والنضال والسير على خطى المؤثرين، مستعينين 

بنصائح األوائل، وابتكارات السابقين، وعلوم من جاؤوا 

قبلنا فأسسوا للمعرفة والتقدم.

إن مختلف العلوم والمعارف اليوم لم تأِت هكذا دون 

أصل، بل جاءت تتمة لسلسلة طويلة من التطور والنمو 

المعرفي جياًل بعد جياًل، وعصرًا بعد عصر، بعدما 

مرت برحلة مديدة تزخر بالعقبات وخيبات األمل إلى أن 

غدت بشكلها المعاصر الذي أصبح أكثر غزارة وعمقًا. 

ففي الماضي السحيق لم تكن معرفة اإلنسان بالطب 

مثاًل بهذا التشعب الذي هي عليه اليوم، حيث أصبحت 

هناك تخصصات عدة في مجال الطب البشري، وضمن 

التخصص نفسه هناك تخصصات أخرى، كما هو 

الحال حين تذهب إلى طبيب مختص بشبكية العين 

فحسب، وهلم جرًا.

ونفس الشيء ينطبق على واقع الحضارات، حيث 

إن كل ما نراه حولنا في الوقت الحاضر من تقدم 

تكنولوجي، وتطور علمي، ورخاء حياتي له أصل يتمثل 

فيما صنعه وبناه وأسس له من سبقونا من البشر.

إن كل ما هو موجود في هذه الدنيا له أصل، والصورة هي 

نسخة عن األصل، واألصالة تستمد أصالتها من غيرها 

ال من ذاتها. وضمن دورة الحياة والجينات المترابطة هذه 

فإن استمرار القيم والموروثات هو أساس كل شيء، إن 

خرج اإلنسان عن أصله كان قليل أصل. وإن تنكر شعب 

من الشعوب لماضيه فال حاضر له وال مستقبل. ومن ال 

يرى الماضي ويتعلم منه، ويحتفي بإنجازات األولين، 

ويشكر إسهامات السابقين؛ لن يتقدم خطوة واحدة إلى 

األمام.

صحيح أننا ال يجب أن نتغنى باألصل إلى درجة تنسينا 

دورنا في هذه الحياة، لكن في الوقت ذاته ال بد لنا من 

االعتراف بفضل من مهدوا الطريق إلى النجاح والصدارة، 

ومن وضعوا أسس الحضارة والعلم والمعرفة، فجئنا من 

بعدهم لنستكمل مشوار النمو واالزدهار.

الصورة هي انعكاس لألصل، وال قيمة لها دون األصل، 

واألصل يحتاج إلى الصورة وإال ال يكون أصاًل. عالقة 

تكاملية يمتزج فيها الماضي بالحاضر ويكمل كل منهما 

اآلخر وصواًل إلى مستقبل أفضل. 

من هذا المنطلق، ينبغي أن نحترم أصالتنا العربية، 

وجذورنا الراسخة، وقيمنا الموروثة، وعاداتنا الجيدة 

مدركين أن القمة بانتظار من يدينون بالعرفان لألصل، 

ويعترفون بفضل المؤسسين، ثم يستكملون الطريق 

وصواًل إلى مكان أجمل. 

ولهذا أيضًا حين نعتني بدواخلنا، ونرتقي فكرًا وروحًا، 

نرى الجمال في كل شيء، ونبصر النواحي اإليجابية 

في الحياة، فيشع األصل انطالقًا من رؤيتنا، ونشع جمااًل 

ألن األصل بدوره يزرع فينا فرح الوجود، وألق الحياة. 

هكذا تكتمل الصورة؛ فال صورة بال ظل، وال ظل بال صورة؛ 

ال أصل بال صورة، وال صورة بال أصل.
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سعد المهندي

األولى  النسخة  فعاليات  أمس  انطلقت 

والتمور،  للعسل  واقف  سوق  معرض  من 

في ساحة األحمد بسوق واقف، بمشاركة 

في  مختصة  ودولية  محلية  شركة   160
مجال العسل والتمور.

ويستمر المعرض حتى الحادي عشر من 

المعارض  أكبر  من  ويعد  الجاري،  مارس 

العسل  مجال  يخص  بما  قطر  في 

أكثر  فعالياته  في  تشارك  حيث  والتمور، 

25 دولة عربية وأوروبية، كما يتضمن  من 

العسل  تحليل  في  مختصا  مختبرا 

مختص  دكتور  فيه  وسيشارك  وجودته، 

في مجال العسل.

ألهمية  الوقت  هذا  في  المعرض  أقيم  وقد 

قبل  من  المنتوجين  هذين  على  الطلب 

خصوصا  المجتمع،  في  كبيرة  شريحة 

حيث  الكريم،  رمضان  شهر  قبل  يأتي  أنه 

توفر  إلى  باإلضافة  عليهما،  الطلب  يزيد 

هذه  في  والتمور  العسل  من  وفيرة  كمية 

المنتجين. لدى  الفترة 

بين  المعرض  هذا  في  الدمج  أن  كما 

شريحة  يخدم  والتمور  العسل  منتجات 

القطرية  والسوق  المجتمع،  من  كبيرة 

من  العديد  بتوفر  سواء،  حد  على 

التي تخص العسل والتمور،  المنتوجات 

العسل  ومنتجات  المصنع،  التمر  مثل 

وغيرها  ملكات،  وغذاء  لقاح  حبوب  من 

إقباال  تلقى  التي  األخرى  المنتجات  من 

كبيرا.

وعي  زيادة  في  المعرض  ويساهم 

ومساعدته  المنتوجات،  بتنوع  المستهلك 

عن  فضال  منتوجاتهم،  طرح  في  البائعين 

المشاركة  خالل  من  خبرات  اكتساب 

الخبرات  تبادل  عبر  المنتجات  وتطوير 

تم  التي  المشاركة،  الدول  شركات  مع 

تقديم تسهيالت لها بالتعاون مع الخطوط 

المنتوجات  يخص  بما  القطرية،  الجوية 

واستيرادها لعرضها في الفعاليات.

و26  محلية  شركة   31 المعرض  ويضم 

العسل  مجال  في  محلي  إنتاج  مزرعة 

عشر  من  أكثر  إلى  باإلضافة  والتمور، 

والعسل  التمور  وتنتج  تستورد  شركات 

وذلك  وأوروبية،  عربية  دول  عدة  من 

العامة،  الصحة  وزارة  مع  بالتنسيق 

لضمان  الوقائية  اإلجراءات  كافة  التخاذ 

صحة وسالمة المشاركين والزائرين على 

حد سواء.

ترسيخ  في  المعارض  هذه  مثل  وتساهم 

الوطنية  المنتجات  اختيار  ثقافة 

وتسويقها وعرضها بشكل متميز، باعتبار 

في  دور  لها  كان  الوطنية  المنتجات  أن 

ال  القطرية،  باألسواق  االستقرار  تحقيق 

والنوعية  بالكميات  يتعلق  فيما  سيما 

غطت  أنها  خاصة  واألسعار،  والجودة 

االكتفاء  وحققت  القطاعات  من  العديد 

كفاءتها  أثبتت  أخرى  قطاعات  في  الذاتي 

أن  األسر  واستطاعت  المحلي،  السوق  في 

المحلية،  المنتجات  من  حاجتها  تسد 

يوميا  يتسوقون  باتوا  كثيرون  فهناك 

فهم  الطازجة،  المحلية  المنتجات  لشراء 

بذلك يجنون النسبة الغذائية األعلى.

انطالق معرض سوق واقف للعسل والتمور
بمشاركة »160« شركة محلية ودولية

الدوحة          $

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

} تصوير - عباس علي
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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تأثير إيجابي لبكتيريا األمعاء

اكتشف باحثون من مركز إم دي أندرسون للسرطان 

بجامعة تكساس بالواليات المتحدة، بعض الطرق 

التي يمكن أن تؤثر بها بكتيريا األمعاء بشكل إيجابي 

في فعالية العالج الكيميائي للسرطان.

 ونظر الباحثون في دراستهم الجديدة التي نشرت 

أمس، في إمكانية أن تلعب كائنات دقيقة معينة 

في»ميكروبيوم األمعاء« دورا في هذه العملية، وبدأوا 

يفحصون عينات من»ميكروبيوم األمعاء« لمرضى 

سرطان البنكرياس، ووجدوا اختالفات بين أولئك الذين 

يستجيبون للعالج وأولئك الذين لم يستجيبوا له.

 وأوضحوا كيف يمكن أن يلعب »ميكروبيوم األمعاء« 

دورا في فعالية العالج الكيميائي، حيث جمعوا عينات 

دم من المرضى الذين كانوا يستجيبون بشكل جيد 

ومن أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، ووجدوا مستويات أعلى 

من الجزيء IAA-3 في استجابة أفضل للمرضى، 

وأظهرت النتائج أن الجزيئات تم إنتاجها بواسطة 

ساللتين من بكتيريا األمعاء، ثم حاول الباحثون إضافة 

IAA-3 مباشرة إلى الطعام الذي تتناوله نماذج الفئران 
السرطانية، ووجدوا أنها أصبحت أكثر استجابة للعالج 

الكيميائي أيضا.

 كما الحظوا أن IAA- 3 يتم إنتاجه في األمعاء عندما 

تتفاعل األحماض»األمينية« مع »التربتوفان«، وهو 

حمض موجود في العديد من أنواع الطعام، وكشفت 

االختبارات الالحقة مع نماذج الفئران السرطانية أن 

زيادة كميات الطعام بالحمض قد تساعد في العالج 

الكيميائي.

قطار يخرج عن القضبان

عن  سذرن«  »نورفولك  لشركة  تابع  قطار  خرج 

يتعلق  نوعه  من  الثاني  هو  حادث  في  القضبان 

خالل  األميركية  أوهايو  والية  في  الحديدية  بالسكك 

شهر تقريبا.

في  قولها  الشركة  عن  األميركية  الحرة  قناة  ونقلت   

قبل  )الليلة  مساره  عن  خرج  الذي  القطار  بيان:»إن 

يحمل  يكن  لم  سبرينغفيلد  من  بالقرب  الماضية(، 

أي مواد خطرة ولم يصب أحد بأذى«.

20 عربة من قطار مؤلف   وأضافت الشركة أن خروج 

توجهه  أثناء  حدث  القضبان،  عن  عربة   212 من 

عن  القطار  لخروج  سبب  أي  البيان  يذكر  ولم  جنوبا 

إن  المحلية  السلطات  قالت  وبدورها،  القضبان.  

من  التأكد  على  عملوا  الحادث  مكان  في  المسعفين 

عدم وجود مواد سامة«.

 ويأتي الحادث في أعقاب خروج قطار للشركة نفسها 

عن القضبان في فبراير الماضي، في شرق فلسطين 

 290 بعد  على  أوهايو  بوالية  بالستين(  )إيست 

إلى  أدى  مما  سبرينغفيلد،  شرقي  شمال  كيلومترا 

انبعاث مواد كيميائية سامة في البيئة وإجبار اآلالف 

على اإلخالء.

»أشكال« يفوز 
»الحصان الذهبي« بـ

الشابي،  يوسف  للمخرج  »أشكال«  التونسي  الفيلم  فاز 

والعشرين  الثامنة  الدورة  في  الذهبي«  »الحصان  بجائزة 

لمهرجان واغادوغو اإلفريقي للسينما والتلفزيون )فيسباكو(، 

والذي اختتم فعالياته في العاصمة بوركينا فاسو.

أبولين  البوركينية  للمخرجة  »سيرا«  فيلم  وحصل   

فيلم  حصل  كما  الفضي،  الحصان  جائزة  على  تراوري 

جائزة  على  واماي  أنجيال  الكينية  للمخرجة  »شيموني« 

إلى  سيناريو  أفضل  جائزة  وذهبت  البرونزي،  الحصان 

فيلم »القفطان األزرق« للمخرجة المغربية مريم التوزاني.

طويال  فيلما   15 اإلفريقي  »واغادوغو«  مهرجان  في  وتنافس   

تبلغ  التي  الذهبي،  الحصان  جائزة  على  دول  عدة  من 

قيمتها 30 ألف يورو.

يوم »أزهار التوليب«

أقيمت السبت فعالية »يوم أزهار التوليب« 

في مدينة سان فراسيسكو بوالية كاليفورنيا 

األميركية. جاء ذلك في إطار فعاليات يوم المرأة 

العالمي، حيث تزينت ساحة يونيون في سان 

فرانسيسكو بأزهار التوليب.

والتقط الزوار صورا جميلة بين أزهار التوليب كما 

حصلوا على باقات مجانية منها.

وشاركت في الفعالية عمدة سان فرانسيسكو 

»لندن بريد«.

استمرار السياحة

زار نحو 100 ألف سائح منطقة كبادوكيا الشهيرة وسط تركيا 

في فبراير/ شباط المنصرم.

وأفاد بيان صادر عن والية نوشهير، السبت، أن عدد زوار 

المتاحف والمعالم التاريخية في كبادوكيا خالل الشهر 

الماضي بلغ 99 ألفا و389.

وكانت المنطقة استقبلت 83 ألفا و432 سائحا في نفس 

الشهر من العام الماضي.

وتتميز منطقة كبادوكيا بأنها من أكثر المناظر الطبيعية 

غرابة وجماال في العالم، وصنفتها منظمة األمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة »يونسكو« كأحد مواقع التراث 

العالمي.

وأكثر ما تشتهر به المنطقة هي »مداخن الجنيات« أو »موائد 

الشيطان«، وهي أحجار على شكل أعمدة تعلوها صخور، 

وتكونت طبيعيا نتيجة لتأثير الرياح، والعوامل الجوية في 

الصخور البركانية، التي تزخر بها المنطقة.

الجسم يتنبأ بتوقيت الوجبات
فريق  أجراها  حديثة  دراسة  توصلت 

البريطانية  ساري  جامعة  من  البحث 

تتنبأ  أن  ألجسامنا  يمكن  أنه  إلى 

ووجد  المنتظمة،  الوجبات  بتوقيت 

الفريق أن إيقاعات جلوكوز الدم اليومية 

بحجم  مدفوعة  تكون  قد  للشخص 

الوجبة باإلضافة إلى وقت تناولها.

وفي أول دراسة من نوعها، قام الباحثون 

اليومي  النظام  كان  إذا  فيما  بالتحقيق 

لإلنسان يتوقع وقت الوجبات الكبيرة.

هذا  في  السابقة  الدراسات  وركزت   

المجال على الضوابط على الحيوانات، 

كان  إذا  ما  تحديد  يتم  لم  اآلن  وحتى 

يتنبأ  أن  يمكن  اإلنسان  فسيولوجيا 

بأوقات الوجبات وتوافر الطعام.

علم  أستاذ  جونستون،  جوناثان  وقال   

األعضاء  وظائف  وعلم  الزمني  األحياء 

ما  »غالبا  ساري،  جامعة  في  التكاملي 

تقريبا  الوقت  نفس  في  بالجوع  نشعر 

يمكن  مدى  أي  إلى  ولكن  يوم،  كل 

غير  الوجبات  أوقات  توقع  لبيولوجيتنا 

معروف من الممكن أن تتماشى إيقاعات 

الوجبات،  أنماط  مع  الغذائي  التمثيل 

وأن يضمن انتظام الوجبات أننا نتناول 

فيه  تتكيف  الذي  الوقت  في  الطعام 

أجسامنا بشكل أفضل للتعامل معها«.

الذكور  من  مشاركا   24 أجرى  وقد   

مع  أيام،  ثمانية  لمدة  معملية  دراسة 

جداول زمنية صارمة للنوم واالستيقاظ، 

المظلمة،  الضوء  لدورات  والتعرض 

وتناول الطعام.

مشاركا   12 تناول  أيام،  ستة  ولمدة 

طوال  ساعة  كل  صغيرة  وجبات 

باقي  تناول  بينما  االستيقاظ،  فترة 

يوميا  كبيرتين  وجبتين  المشاركين 

)7.5 و14.5 ساعة بعد االستيقاظ(.

جميع  وضع  تم  أيام،  ستة  بعد   

جدول  نفس  على  المشاركين 

وجبات  وتلقوا  ساعة،   37 لمدة  التغذية 

معروف  إجراء  في  ساعة  كل  صغيرة 

الساعة  إيقاعات  عن  يكشف  بأنه 

البيولوجية الداخلية.

 وتم قياس الجلوكوز كل 15 دقيقة أثناء 

الجوع  مستويات  قياس  وتم  الدراسة، 

االستيقاظ  ساعات  أثناء  ساعة  كل 

في  والسادس  والرابع  الثاني  اليوم  في 

كل  ثم  الدراسة  من  األولى  المرحلة 

ساعة خالل الـ37 ساعة األخيرة.

الستة  األيام  نتائج  تحليل  خالل  ومن   

أن  الباحثون  وجد  الدراسة،  من  األولى 

في  المشاركين  لدى  الجلوكوز  تركيز 

عند  زاد  الصغيرة  الوجبات  مجموعة 

اليوم  طوال  مرتفعا  وظل  االستيقاظ 

األخيرة.  الوجبة  بعد  ينخفض  حتى 

الكبيرة،  الوجبات  مجموعة  في  أما 

تركيز  في  مماثلة  زيادة  هناك  كانت 

كان  ولكن  االستيقاظ،  عند  الجلوكوز 

إلى  يؤدي  تدريجي  انخفاض  هناك 

الوجبة األولى.

كانت  عندما  ساعة،   37 آخر  وفي   

نفس  على  تتغذيان  المجموعتان 

أظهر  ساعة،  كل  الصغيرة  الوجبات 

في  أوليا  ارتفاعا  المشاركين  جميع 

االستيقاظ.  عند  الجلوكوز  تركيز 

سابقا  تلقوا  الذين  أولئك  في  ذلك،  ومع 

مستويات  بدأت  كبيرتين،  وجبتين 

الوجبة  قبل  االنخفاض  في  الجلوكوز 

يتلقوها(  لم  )التي  المتوقعة  الكبيرة 

الذين  للمشاركين  بالنسبة  بينما 

تناولوا دائما وجبات صغيرة كل ساعة، 

في  الجلوكوز  مستويات  استمرت 

االرتفاع كما رأينا سابقا.
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كلمة حق

كلمة صاحب السمو وثيقة هامة واضحة المعالم

السمو  صاحب  حضرة  ترحيب  من  أبدأ  أن  أود 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر  بافتتاح  كلمته،  في 

في  بالحضور  أمس،  نموا،  البلدان  بأقل  المعني 

تقدم  التي  بـ»المدينة  سموه  وصفها  التي  الدوحة، 

المتعددة  والمؤتمرات  والحوارات  للوساطات  فضاء 

المدينة  الفكري،  واإلنتاج  الثقافي  والنشاط  األطراف 

العالم،  كأس  دورات  أنجح  مؤخرا  شهدت  التي 

المنشودة،  األهداف  تحقيق  المؤتمر  لهذا  متمنيًا 

تتجه  التي  البلدان  هذه  شعوب  تطلعات  وتحقيق 

أنظارها إلى ما سيتمخض عن هذا المؤتمر المهم«.

ورعاية  قديم،  المتحدة  واألمم  قطر  بين  التعاون   

األممية  والمؤتمرات  للفعاليات  واستضافتها  الدوحة 

أو  مباشرة  ثنائية  مفاوضات  واستضافة  الكبرى، 

مبادرات  تقديم  أو  إقليمية،  لدول  األطراف  متعددة 

كلها  والجوائح،  األزمات  أوقات  في  وإغاثية  إنسانية 

ودورها  ودبلوماسيتها،  قطر  نجاح  على  شهادات 

الفاعل في العمل الدولي متعدد األطراف في مختلف 

اإلنسان،  وحقوق  واإلنسانية،  التنموية،  المجاالت، 

والوساطة لتعزيز السلم واألمن الدوليين.

المتحدة  األمم  »مؤتمر  الدوحة  في  ينعقد  اليوم   

وانعقاده  نموا«،  األقل  بالبلدان  المعني  الخامس 

ثقة  على  ودليل  المتحدة،  األمم  من  إشادة  شهادة 

ثقل  ذات  كعاصمة  بالدوحة  الدولي  المجتمع 

دفع  خالله  من  قطر  تحاول  مشهود،  دبلوماسي 

التضامن مع البلدان األقل نموا من مجرد قرارات إلى 

ركب  إلى  الجميع  ضم  شأنها  من  طريق،  خريطة 

التقدم واالزدهار.

حضرة  من  بتوجيه  تأتي  المؤتمر  استضافة 

أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

على  القائمة  قطر  لسياسة  استنادا  المفدى،  البالد 

الشراكة مع المجتمع الدولي، وانسجاما مع التزامها 

وثقة  نموا،  األقل  البلدان  قضايا  دعم  على  وحرصها 

تلبية  في  سيساهم  المؤتمر  هذا  بأن  الدوحة  من 

مسيرتها  ودعم  البلدان،  هذه  وأولويات  احتياجات 

نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر القادمة.

مخاطبة  على  السمو  صاحب  حرص  جاء  هنا  من 

كلمة  وكانت  له،  رئيسا  انُتخب  الذي  المؤتمر، 

واقتراح  المسؤوليات  تحديد  لجهة  واضحة  سموه 

للتغلب  فعالة  سياسات  وتنفيذ  واختيار  الحلول، 

ومن  وكبيرة،  كثيرة  وهي  القائمة،  المشكالت  على 

الدوحة  عمل  برنامج  على  معقود  األمل  أن  المؤكد 

الدول  التزامات من  إلى إطار يضم  من خالل تحويله 

ومساعدات  الديون،  من  إعفاءات  بحزمة  الكبرى، 

ما  مرحلة  لمواجهة  نموا،  األقل  للدول  وتنموية  مالية 

يشهده  قد  الذي  االقتصادي  والركود  الجائحة  بعد 

العالم مع استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا، 

المواد  وشح  األسعار  وارتفاع  اإلمداد  سالسل  وتوقف 

السيد  باألمس  منه  حذر  ما  أيضا  وهو  الخام، 

المتحدة،  لألمم  العام  األمين  غوتيريش  أنطونيو 

خالل كلمته، عندما طالب بضرورة تحويل برنامج 

عمل الدوحة إلى نتائج ملموسة، وااللتفاف حول هذا 

الهدف وبأسرع وقت ممكن، خاصة وأن العالم معرض 

لمتغيرات غير متوقعة.

عن  المؤتمر  أمام  السمو  صاحب  إعالن  كان  هنا  من 

مليون   »60« مبلغ  بإجمالي  مالية  مساهمة  تقديم 

ص منها مبلغ »10« ماليين دوالر  دوالر أميركي، ُيخصَّ

لصالح  الدوحة  عمل  برنامج  أنشطة  تنفيذ  لدعم 

دوالر  مليون   »50« مبلغ  ص  وُيَخصَّ نموًا،  البلدان  أقل 

لدعم النتائج الُمتوخاة لبرنامج عمل الدوحة، وبناء 

القدرات على الصمود في أقل البلدان نموًا. 

الكلمة السامية لصاحب السمو جاءت شاملة ودقيقة 

البلدان  ألقل  دعما  به،  القيام  يتعين  لما  وواضحة، 

الغذاء  ونقص  الفقر  يعانون  الماليين  حيث  نموا، 

والخدمات الصحية والتعليمية، وهي األساس لبناء 

مجتمعات معافاة قادرة على النهوض والعطاء.

في بداية الكلمة أشار سموه إلى مجموعة التحديات 

التي تواجه هذه الدول:

- النزاعات الدولية الجديدة.

- أزمة األمن الغذائي العالمي.

- ظاهرة تغير المناخ.

- استمرار بعض آثار جائحة »كوفيد 19«

لقد بدأ سموه باستحضار هذه التحديات من أجل 

الولوج إلى المشكلة الراهنة، التي وصفها بـ»المشكلة 

العالقة  عن  العدالة  بغياب  تتعلق  التي  البنيوية« 

في  واألطراف  المتقدمة  الصناعية  المراكز  بين 

عالمنا.

البلدان  منه  تعاني  ما  وصراحة  بجالء  أوضح  كما 

األقل نموا، بسبب السياسات االقتصادية التنموية 

التهميش  تجاوز  في  البعض  نجح  حيث  الرشيدة، 

في  أنها  إلى  مشيرا  التنموية،  سياساته  نتيجة 

يجب  ما  األحوال، تبقى قضية عالمية، وهذا  جميع 

أن تدركه الدول المتقدمة ومجتمعاتها.

ال  أن  الله،  األمير، حفظه  أوضح سمو  الواقع  أمام هذا 

أمانا  أكثر  جديد  عالم  بناء  خالله  من  يمكن  سبيل 

التضامن  سبيل  سوى  والغد،  لليوم  وحرية  وعدال 

الدولي اإلنساني، في مواجهة التحديات المشتركة 

واستشراف حلول ناجعة ومستدامة لها.

عمل  برنامج  أن  على  سموه  تأكيد  جاء  هنا  من 

في  الحكومية  المفاوضات  جت 
ِّ

تو الذي  الدوحة، 

نيويورك باالتفاق عليه، هو أساس لخارطة الطريق 

العقد  في  نموا  الدول  أقل  مشكالت  ومواجهة  لدعم 

فحسب،  بإقراره  المؤتمر  نجاح  يكتمل  وال  المقبل، 

بل أيضا بحسن تنفيذه.

في كل ذلك كان واضحا تأكيد صاحب السمو على 

التحديات  لمواجهة  اإلرادة  ووحدة  التضامن  ضرورة 

ومستدامة  ناجعة  حلول  واستشراف  المشتركة، 

العالمية  المسؤولية  إلى  مرارا  أشار  أن  فكان  لها، 

الغذائي،  األمن  تحديات  مواجهة  في  المشتركة 

الديون،  وأزمة  الطاقة،  وأزمة  المناخي،  والتغير 

ومسؤولية  مهمة  هي  الحلول  إيجاد  أن  على  مشددا 

إلى  الدول كافة. باإلضافة  جماعية وتشاركية بين 

الغنية  الدول  على  الواجبة  األخالقية  المسؤولية 

والمتقدمة في أن تسهم بشكل أكبر في مساعدة أقل 

الدول نموا بغية التغلب على التحديات العالمية.

المشكالت  حددت  وواضحة،  صريحة  كلمة  كانت   

لذلك  المسؤوليات،  وأوضحت  والتحديات، 

أقل  مسؤولية  حول  واضحة  سموه  إشارة  كانت 

لتحويل  المواتية،  الظروف  تهيئة  في  نموا  البلدان 

مستوى  على  وطني  فعل  إلى  المشتركة  االلتزامات 

الوطنية،  والتشريعات  والخطط،  االستراتيجيات، 

أخذ  مع  الحاضر،  في  رشيدة  سياسات  واتباع 

المعوقات البنيوية القائمة باالعتبار.

طريق  وخريطة  هامة،  وثيقة  السمو  صاحب  كلمة 

واضحة المعالم، لمواجهة التحديات القائمة، ومنها 

في  نقطة  إلى  تطرق  حيث  الغذائي،  األمن  أزمة 

ال  أنه  إلى  مشيرا  عنها،  الحديث  عند  األهمية  غاية 

أو  الطارئة  اإلنسانية  المساعدات  عبر  حلها  يمكن 

وإنما عن طريق مساعدة  المؤقتة فقط،  المعالجات 

الدول على تحقيق األمن الغذائي، مسترجعا سموه 

جذور  معالجة  إطار  في  مبادرات  من  طرحه  تم  ما 

لألراضي  العالمي  التحالف  مبادرة  مثل  المشكلة، 

الجافة، وذلك لتمكين الدول ذات األراضي الجافة من 

تحقيق األمن الغذائي. 

بمعالجة  سموه  طالب  التي  الديون  أزمة  أيضا 

أشمل لها، تتوخى العدالة والواقعية وكسر الحلقة 

المفرغة التي تستدين فيها الدول ألغراض تنموية، 

سداد  ويفاقم  وغيرها،  التحتية  البنى  إرساء  مثل 

الدين من الفقر ويحول دون القيام بمشاريع تنموية.

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  أوضح  لقد 

كلمته،  في  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

بعرضها  يكتف  ولم  والمشكالت،  التحديات  طبيعة 

أو الحديث عن تداعياتها، وإنما حدد طبيعة الحلول 

عبر  حلها  في  للنجاح  الالزم  والشرط  لها،  المالئمة 

التضامن الدولي، وقد قدمت قطر مثاال يحتذى، عبر 

أميركي  دوالر  مليون   »60« تقديم  عن  سموه  إعالن 

لمساندة وتنفيذ برنامج عمل الدوحة، واألمل معقود 

على دول العالم الصناعية المتقدمة لتقديم كل ما 

من شأنه إنجاح برنامج عمل الدوحة، باعتباره أول 

برنامج عمل ينطوي على أدوات وتدابير مهمة إلحداث 

التغيير المطلوب.

صاحب السمو تناول في بداية كلمته أيضا 

النتائج الكارثية للزلزال الذي ضرب تركيا 

وسوريا، حيث أعرب عن التضامن التام مع 

الشعبين التركي والسوري، وأكد سموه على 

ضرورة مد يد العون من دون تردد للشعب 

السوري الشقيق، مشيرا في هذا الصدد إلى 

عدم جواز استغالل المأساة اإلنسانية ألغراض 

سياسية، وهو ما أكدته قطر على أرض الواقع 

عبر تقديم مختلف أنواع المساعدات للشعب 

السوري دون تأخير.

 استضافة قطر لمؤتمر األمم المتحدة الخامس 

المعني بأقل البلدان نموا، فرصة مهمة للغاية 

من أجل إحداث فارق حقيقي لواحدة من أكثر 

القضايا إلحاحا، ونأمل أن يتكاتف الجميع من 

أجل الوصول إلى األهداف المرجوة، دون إبطاء

أو تأخير.
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