
مناقشة مشاريع التعليم والتدريب

صاحبة السمو تجتمع 
مع رئيسة وزراء بنغالديش

الدوحة- قنا- اجتمعت صاحبة السمو 

رئيس  ناصر  بنت  موزا  الشيخة 

فوق  التعليم  مؤسسة  إدارة  مجلس 

مع  أمس،  صلتك،  ومؤسسة  الجميع 

واجد  حسينة  شيخة  السيدة  دولة 

بنغالديش  جمهورية  وزراء  رئيسة 

حاليا  البالد  تزور  والتي  الشعبية، 

المتحدة  األمم  مؤتمر  في  للمشاركة 

الخامس المعني بأقل البلدان نموا.

مشاريع  مناقشة  االجتماع  خالل  تم 

في  الجميع  فوق  التعليم  مؤسسة 

سبل  إلى  باإلضافة  بنغالديش، 

التعاون مع مؤسسة صلتك في مجاالت 

التوظيف والتدريب المهني.

مشاركون بمؤتمر األمم المتحدة: 

دور هام للتعليم

رئيس ماالوي: نجتمع للمساواة وليس للشكوى

رئيس مايكروسوفت: التقدم بتسخير قوة المعرفة

الشيخة علياء : قطـر حريصة 
على دعــم الدول األقـل نمـوا

الممثلة السامية: الوثيقة المعتمدة 
خريطة طريق طموحة

»الشورى« يناقش المواعيد الطبية
أشاد بالمضامين الهامة لكلمة صاحب السمو

التأكيد 
على ضرورة 

معالجة أوجه 
القصور

المشكلة 
تفاقم المعاناة 

وتؤثر على 
جودة العالج 
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صـاحـب السـمـو يهنئ رئيــس غانا بمناســبة ذكرى اســتقـالل بالده

التعريف بمفهوم المواطنة الرقمية 

إطالق مناهج األمن السيبراني

تعميم بطاقة النفقات 
على المستفيدين

برنامج 
تمويلي جديد

بنك قطر للتنمية والبورصة 

تشجيًعا للشركات الصغيرة 

والمتوسطة على اإلدراج في سوق 

الشركات الناشئة في بورصة قطر، 

يتعاون كل من بورصة قطر وبنك 

قطر للتنمية لتلبية طموحات رواد 

األعمال التنموية لتعزيز هذا القطاع 

الهام عبر إطالقهما لبرنامج تمويلي 

جديد يتعلق بتغطية تكاليف 

اإلدراج للشركات في بورصة قطر 

للشركات الناشئة.

قطر تتصدر 
بكفاءة سوق العمل

»مؤشر المعرفة 2022«

المطالبـة بدراســة المــوضــوع مـن مخـتلـف األبـعــاد قطر للطاقة .. كشف نفطي في ناميبيا

»Ooredoo« تمــنـح المـكـافــآت لعـمـالء خـدمـاتـهــا المــالـيــة

ت دولة قطر في المرتبة األولى  حلَّ

عالمًيا في نسبة كفاءة سوق العمل 

ونسبة وظائف التعليم التقني 

ر  والتدريب المهني ضمن »مؤشِّ

المعرفة العالمي 2022«، الصادر 

عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

سة محمد بن  بالتعاون مع مؤسَّ

راشد آل مكتوم للمعرفة.

كتب       عوض التوم

أكد السيد خميس المريخي، 

المدير اإلداري الدارة التنفيذ 

بالمجلس األعلى للقضاء، أن 

المجلس قام بإصدار بطاقات 

نفقات األسرة بالتعاون مع 

مصرف قطراالسالمي، وأنها 

ستصرف عن طريق إدارة 

أمانات المحاكم.

كتب       محمد أبوحجر

لألمن  الوطنية  الوكالة  أطلقت 

وزارة  مع  بالتعاون  السيبراني 

والتعليم  والتعليم  التربية 

األمن  »مناهج  أمس،  العالي، 

ة«.
َّ

عليمي السيبراني التَّ

تحقيق  إلى  المشروع  ويهدف 

تعريف  أهمها  من  أهداف،  جملة 

واألطفال  عموما،  المجتمع 

بمفهوم  خصوصا،  واليافعين 

تتمثل  التي  الرقمية،  المواطنة 

المسؤول  االستخدام  في 

لتكنولوجيا  واآلمن  واألخالقي 

إلى  واالتصاالت،  المعلومات 

بمخاطر  المجتمع  توعية  جانب 

مختلف  وتدريب  اإلنترنت  شبكة 

شرائحه وتأهيلهم لإللمام بأسس 

الشخصية،  البيانات  حماية 

الوعي  مستوى  رفع  إلى  إضافة 

المرتبطة  العامة  بالمفاهيم 

والسالمة  السيبراني  باألمن 

مستقبلي  جيل  وتهيئة  الرقمية، 

على  القادر  القطري  الشباب  من 

األدوات  مع  وأمان  بكفاءة  التعامل 

التكنولوجية.

وزارة  بدأت  آخر،  جانب  من 

عمل  ورشة  أعمال  أمس،  العدل، 

ينظمها مركز الدراسات القانونية 

مكتب  مع  بالتعاون  والقضائية 

والتدريب  والمساعدات  التطوير 

العدل  بوزارة  الخارجي  لالدعاء 

تهديدات  تناول  بهدف  األميركية، 

واستعراض  السيبراني  األمن 

أفضل ممارسات األمن السيبراني 

للجهات الحكومية.

جاء  بما  الشورى  مجلس  أشاد 

السمو  صاحب  حضرة  كلمة  في 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

مؤتمر  أمام  المفدى،  البالد  أمير 

المعني  الخامس  المتحدة  األمم 

سموه  وتأكيد  نموا،  البلدان  بأقل 

بمواصلة  قطر  دولة  اعتزاز  على 

الدولي  العمل  في  الفاعل  دورها 

مختلف  في  األطراف  متعدد 

واإلنسانية،  التنموية،  المجاالت، 

والوساطة  اإلنسان،  وحقوق 

لتعزيز السلم واألمن الدوليين.

واستعرض المجلس في جلسته 

عقدها  التي  العادية،  األسبوعية 

السيد  سعادة  برئاسة  أمس 

رئيس  الغانم  عبدالله  بن  حسن 

العامة  المناقشة  طلب  المجلس، 

أصحاب  من  عدد  به  تقدم  الذي 

تأخر  حول  األعضاء،  السعادة 

القطاع  في  الطبية  المواعيد 

الصحي العام.

ونوه األعضاء، إلى ضرورة معالجة 

لمسوا  أن  بعد  القصور،  أوجه 

يمتد  الطبية،  المواعيد  في  تأخرا 

أن  إلى  وأشاروا  لشهور،  بعضها 

معاناة  من  تفاقم  المشكلة  هذه 

العالج  المرضى، وتؤثر على جودة 

المقدم لهم، وتضطرهم أحيانا إلى 

الخاصة  للمستشفيات  اللجوء 

الطويلة،  االنتظار  قوائم  لتجنب 

دراسة  ضرورة  على  مؤكدين 

المشكلة من مختلف األبعاد.
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الرعاة 

٧-٩ مارس ٢٠٢٣

تحت رعاية 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلّية 

معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني 

فندق شيراتون جراند الدوحة 

المنّظمون: 

info@gefqatar.com                  www.gefqatar.com                  +974 5051 8899

الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرون 
تحت عنوان 

هندسة البيئة واالستدامة 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يهنئ رئيس غانا
صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

رئيس  أدو،  أكوفو  نانا  الرئيس  فخامة 

جمهورية غانا، بمناسبة ذكرى استقالل 

بالده.

نائب األمير 
يهنـــئ رئيـــــس غانـــــا

الدوحة- قنا- بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، 

برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

رئيس الوزراء 
يهنـــئ رئيـــــــس غانـــــــا

الدوحة- قنا- بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، 

الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة  برقية  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

مع كل من ليبيريا وبوركينا فاسو

قطر تستعرض العالقات في المجاالت الصحية

الدوحة- قنا- اجتمعت 

سعادة الدكتورة حنان 

محمد الكواري وزير 

الصحة العامة، مع سعادة 

الدكتورة ويلميناية جاال 

وزير الصحة في جمهورية 

ليبيريا، وسعادة السيدة 

أوليفيا روامبا وزير الشؤون 

الخارجية في جمهورية 

بوركينا فاسو واللتين 

تزوران البالد حاليا 

للمشاركة في مؤتمر األمم 

المتحدة الخامس المعني 

بأقل البلدان نموا، كل على 

حدة.

استعرض االجتماعان 

العالقات بين قطر وكل 

من ليبيريا وبوركينا فاسو 

وسبل تعزيزها وتطويرها 

في المجاالت الصحية.

استعراض العالقات االقتصادية والتجارية واالستثمارية

وزير المالية يجتمع 
مع نظيره الصومالي

الدوحة- قنا- اجتمع 

سعادة السيد علي 

بن أحمد الكواري وزير 

المالية، أمس، مع 

نظيره سعادة الدكتور 

علمي محمود نور وزير 

المالية في جمهورية 

الصومال الفيدرالية، 

وذلك خالل زيارته 

الحالية للبالد.

جرى خالل اللقاء 

استعراض العالقات 

الثنائية بين 

البلدين، في المجاالت 

االقتصادية والتجارية 

واالستثمارية والسبل 

الكفيلة بتطويرها، 

إضافة إلى مناقشة 

أوجه التعاون 

المشترك.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيس وزراء مالي 
يجتمع مع وزير العمل

تشوجويل  السيد  دولة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

مع  أمس،  مالي  جمهورية  وزراء  رئيس  كوكاال 

وزير  المري  صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة 

التي يقوم بها دولته للدوحة  الزيارة  العمل، خالل 

حاليا.

التعاون  عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى   

دعمها  وسبل  العمل،  قطاع  في  البلدين  بين 

وتطويرها.

الخاطر تجتمع مع مندوب كندا الدائم لدى األمم

قطر وكندا تستعرضان العالقات 
سعادة  اجتمعت  قنا-  الدوحة- 

الخاطر  راشد  بنت  لولوة  السيدة 

سعادة  مع  الخارجية،  وزير  مساعد 

الدائم  كندا  مندوب  راي  روبرت  السيد 

وذلك على هامش  المتحدة،  األمم  لدى 

مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني 

بأقل البلدان نموًا، المنعقد بالدوحة.

استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

البلدين،  بين  الثنائية  العالقات 

فلسطين،  في  األوضاع  ومستجدات 

سيما  ال  أفغانستان  في  والتطورات 

حقوق النساء والفتيات في التعليم.

د.المري يجتمع مع نائب وزير الخارجية الفيتنامية

استعراض التعاون في قطاع 
العمل بين قطر وفيتنام

الدوحة- قنا- اجتمع 

سعادة الدكتور علي بن 

صميخ المري وزير العمل، 

أمس، مع سعادة السيدة 

لي ثي ثو هانغ نائب وزير 

خارجية جمهورية فيتنام 

االشتراكية، التي تزور 

البالد حاليا. جرى خالل 

االجتماع استعراض أوجه 

التعاون في المجاالت 

المتصلة بقطاع العمل، 

والسبل الكفيلة بدعمها 

وتطويرها.
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صاحبة السمو تجتمع مع رئيسة وزراء بنغالديش

مناقشة مشاريع مؤسسة التعليم فوق الجميع
اجتمعت  قنا-  الدوحة- 

الشيخة  السمو  صاحبة 

رئيس  ناصر،  بنت  موزا 

مؤسسة  إدارة  مجلس 

الجميع  فوق  التعليم 

أمس،  صلتك،  ومؤسسة 

شيخة  السيدة  دولة  مع 

رئيسة  واجد،  حسينة 

بنغالديش  جمهورية  وزراء 

البالد  تزور  والتي  الشعبية، 

حاليا للمشاركة في مؤتمر 

الخامس  المتحدة  األمم 

المعني بأقل البلدان نموا.

مناقشة  االجتماع  خالل  تم 

التعليم  مؤسسة  مشاريع 

فوق الجميع في بنغالديش، 

التعاون  سبل  إلى  باإلضافة 

في  صلتك  مؤسسة  مع 

مجاالت التوظيف والتدريب 

المهني.

على هامش مؤتمر »األمم« المعني بأقل البلدان نموا

المريخي يجتمع مع عدد من المسؤولين

سعد  بن  سلطان  السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

مع  أمس،  الخارجية،  للشؤون  الدولة  وزير  المريخي 

الخارجية  للشؤون  الدولة  وزير  آرغا  مسغانو  السيد  سعادة 

الديمقراطية، وسعادة السيد  الفيدرالية  إثيوبيا  بجمهورية 

للشؤون  الخارجية  وزير  نائب  فرجويانيس  كوستاس 

الدبلوماسية واالقتصادية واالنفتاح في الجمهورية اليونانية، 

الخارجية  وزير  نائب  سيلفيرو  راؤول  السيد  وسعادة 

هامش  على  وذلك  حدة،  على  كل  الباراغواي،  بجمهورية 

نموا،  البلدان  بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر 

الذي يعقد بالدوحة.

 جرى خالل االجتماعات، استعراض عالقات التعاون الثنائي 

الموضوعات  من  عدد  إلى  باإلضافة  وتعزيزها،  دعمها  وسبل 

ذات االهتمام المشترك.

استعراض مجاالت التعاون القطرية - السعودية

النائب العام يجتمع مع اللواء الثمالي

الدوحة- قنا- اجتمع 

سعادة الدكتور 

عيسى بن سعد 

الجفالي النعيمي 

النائب العام، أمس، 

مع اللواء عواض 

بن علي الثمالي، 

المدعي العام 

للقوات المسلحة 

مدير اإلدارة العامة 

للضبط واالدعاء 

العسكري بالمملكة 

العربية السعودية، 

والوفد المرافق له، 

الذي يزور البالد 

حاليا.

 جرى خالل االجتماع 

استعراض مجاالت 

التعاون ذات االهتمام 

المشترك وسبل 

تعزيزها.

تعرفوا على دوره في التعامل مع األحداث وإدارة األزمات

وفد أممي يزور 
مركز القيادة الوطني

الممثلة  ميزوتوري  مامي  السيدة  قامت 

المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاصة 

للحد من مخاطر الكوارث والوفد المرافق 

القيادة  مركز  إلى  بزيارة  أمس  لها 

المركز  مهام  على  للتعرف  الوطني، 

النعيمي  عبدالله  خليفة  اللواء  بحضور 

رئيس مركز القيادة الوطني واللواء حمد 

عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني 

وعدد من ضباط ومسؤولي المركز.

حيث استمعت والوفد المرافق إلى شرح 

عن اختصاصات المركز وطبيعة المهام 

خططه  ضمن  بها  يقوم  التي  واألدوار 

مع  التعامل  السيما  االستراتيجية، 

األحداث وإدارة األزمات، كما اطلعت على 

المستخدمة  التقنية  الوسائل  أحدث 

في مجال األنظمة األمنية.

.. ويتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري زامبيا وفيجي

بن  سلطان  السيد  سعادة  تسّلم  قنا-  الدوحة- 

الخارجية،  للشؤون  الدولة  وزير  المريخي  سعد 

السيد  سعادة  اعتماد  أوراق  من  نسخة  أمس، 

موليما دانكان سفير جمهورية زامبيا )غير مقيم(، 

كاتونيتابوا،  تاكو  نايبوتي  السيد  وسعادة 

الدولة،  لدى  مقيم(  )غير  فيجي  جمهورية  سفير 

كل على حدة.

الخارجية،  للشؤون  الدولة  وزير  سعادة  وتمنى   

مهامهما،  أداء  في  والنجاح  التوفيق  للسفيرين 

بالعالقات  لالرتقاء  الدعم  كل  تقديم  لهما  مؤكًدا 

الثنائية بين دولة قطر وبلديهما إلى تعاون أوثق 

في مختلف المجاالت.

استعراض التعاون في قطاع النقل والمواصالت

رئيس وزراء ساو تومي وبرينسيبي 
يجتمع مع السليطي

السيد  دولة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

وزراء  رئيس  تروفوادا  إيمري  باتريس 

وبرينسيبي  تومي  ساو  جمهورية 

جاسم  السيد  سعادة  مع  الديمقراطية، 

المواصالت،  وزير  السليطي  سيف  بن 

دولته  بها  يقوم  التي  الزيارة  خالل  وذلك 

للدوحة حاليا.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

قطاع  في  البلدين  بين  الثنائي  التعاون 

السبل  ومناقشة  والمواصالت،  النقل 

باإلضافة  وتطويرها،  بدعمها  الكفيلة 

ذات  الموضوعات  من  عدد  مناقشة  إلى 

االهتمام المشترك.

وزير المالية يجتمع مع سميث

استعراض التعاون 
بين قطر ومايكروسوفت

الدوحة- قنا- اجتمع سعادة السيد 

علي بن أحمد الكواري وزير المالية، 

براد  السيد  سعادة  مع  أمس، 

سميث نائب رئيس مجلس اإلدارة 

ورئيس شركة مايكروسوفت، وذلك 

خالل زيارته الحالية للبالد.

استعراض  االجتماع  خالل  تم 

ذات  المجاالت  في  التعاون  عالقات 

تنميتها  وسبل  المشترك  االهتمام 

وتطويرها.
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للتوجهات القضائية الحديثة في حماية حقوق الملكية الفكرية

وزير العدل يشارك
في مؤتمر إقليمي

السيد  سعادة  شارك  قنا-  القاهرة- 

وزير  العامري  محمد  بن  مسعود 

»المؤتمر  أعمال  في  أمس،  العدل، 

القضائية  للتوجهات  األول  اإلقليمي 

حقوق  حماية  مجال  في  الحديثة 

البيئتين  في  الفكرية  الملكية 

تنظمه  الذي  والرقمية«،  التقليدية 

مع  بالتعاون  المصرية  العدل  وزارة 

الفكرية. العالمية للملكية  المنظمة 

هامة  عدلية  قضايا  المؤتمر  وناقش 

تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، 

المتغيرات  ظل  في  القضاء  ودور 

الفكرية،  الملكية  لمناخ  السريعة 

مجاالت  في  المستجدة  والقضايا 

التجارية،  والعالمات  النشر،  حقوق 

الملكية  وإنفاذ  االختراع،  وبراءات 

التقليدية  البيئتين  في  الفكرية 

والرقمية، والوسائل المستحدثة إلنهاء 

الفكرية،  المتعلقة بالملكية  المنازعات 

الملكية  قضايا  في  التعويض  ودور 

مجال  في  اإلقليمي  والتعاون  الفكرية، 

الملكية الفكرية.

وزير المواصالت يجتمع مع وانج وينتاو

مناقشة االستثمارات 
بين شركتي »يوتونغ« و»كروة«

العبيدلي يجتمع مع وفد من محكمة قطر الدولية

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف 

أمس  المواصالت،  وزير  السليطي 

رئيس  وينتاو  وانج  السيد  سعادة  مع 

»يوتونغ«  لشركة  الدولية  األعمال 

الحافالت  صناعة  في  الرائدة  العالمية 

الذي  االجتماع  خالل  جرى  الكهربائية.  

الوزارة استعراض عالقات  عقد في مقر 

إلى  باإلضافة  الجانبين،  بين  التعاون 

بحث آخر تطورات سير عمل الشراكة 

الحافالت  إلنتاج  االستراتيجية 

عن  فضال  قطر،  دولة  في  الكهربائية 

استعراض التعاون بشأن االستثمارات 

»يوتونغ«  شركة  بين  المشتركة 

وشركة مواصالت »كروة«.

سعد  بن  فهد  السيد  االجتماع  حضر 

لشركة  التنفيذي  الرئيس  القحطاني 

مواصالت »كروة«.

القاضي  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة 

مــع  أمــس،  والتـجــــارة،  االســتثــمـــار 

برئاسة  الدولية  قطر  محكـمــة  من  وفد 

رئيس  توماس  جون  اللورد  سعادة 

االجتمـــاع  خــالل  وجــرى  المحكـمــة. 

المحكمتين  بين  التعاون  أوجه  بحث 

المحاكم  ودور  تعزيزها،  وسبل 

ذات  المنازعات  تسوية  في  التجارية 

الصلة.

الدوحة           $

على هامش المؤتمر المعني بأقل البلدان نموا

المنصوري يشارك في اجتماع مائدة مستديرة
بن  علي  السيد  سعادة  شارك  قنا-  الدوحة- 

الدولية  المنظمات  إدارة  مدير  المنصوري،  خلفان 

المستديرة  المائدة  اجتماع  في  الخارجية،  بوزارة 

في  الفجوة  »سد  عنوان  تحت  المستوى  الرفيعة 

الخاص  التمويل  تحفيز   - التنمية  تمويل  هيكل 

األمم  مؤتمر  هامش  على  وذلك  نموا«،  البلدان  ألقل 

المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا.

بوزارة  الدولية  المنظمات  إدارة  مدير  سعادة  وأكد 

تنفيذ  أن  االجتماع،  خالل  مداخلة  في  الخارجية، 

المناسب  الوقت  وفي  بفعالية  الدوحة  عمل  برنامج 

المصلحة  وأصحاب  الشركاء  كافة  قبل  من 

أداة  ويشكل  األهمية  بالغة  مسألة  يعد  المعنيين، 

قيمة لدعم مساعي أقل البلدان نموا في تعزيز النمو 

الشامل والتنمية المستدامة وتحقيق االزدهار.

د. الخاطر يجتمع مع مسؤولين إسبانيين

استعراض عالقات التعاون القطرية ـــ اإلسبانية
مدريد- قنا- اجتمع سعادة الدكتور 

خالد بن فهد الخاطر، مدير إدارة 

تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، 

في العاصمة اإلسبانية مدريد أمس، 

مع سعادة السيد غييرمو أريثوني، 

المدير العام للسياسة الخارجية 

واألمنية بوزارة الشؤون الخارجية 

واالتحاد األوروبي والتعاون بمملكة 

إسبانيا، وسعادة السيد ألبيرتو 

أوثيالي المدير العام لدول المغرب 

العربي والبحر المتوسط والشرق 

األوسط بوزارة الشؤون الخارجية 

واالتحاد األوروبي والتعاون بمملكة 

إسبانيا.  جرى خالل االجتماع، 

استعراض عالقات التعاون بين 

البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وبحث 

الترتيبات لعقد الحوار االستراتيجي 

القطري اإلسباني األول.  شارك في 

االجتماع، سعادة السيد عبدالله بن 

إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى 

مملكة إسبانيا.

قطر وفنلندا تستعرضان 
العالقات الثنائية والتطورات األفغانية

لولوة  السيدة  سعادة  اجتمعت  قنا-  الدوحة- 

الخارجية،  وزير  مساعد  الخاطر  راشد  بنت 

سوموفواري  يوهانا  السيدة  سعادة  مع  أمس، 

في  الخارجية  لوزير  الدولة(  )وزير  الدولة  سكرتير 

األمم  مؤتمر  هامش  على  وذلك  فنلندا،  جمهورية 

نموا،  البلدان  بأقل  المعني  الخامس  المتحدة 

بالدوحة. المنعقد 

جرى خالل االجتماع، استعراض العالقات الثنائية 

أفغانستان، ال سيما  والتطورات في  البلدين،  بين 

حقوق النساء والفتيات في التعليم.

الخاطر تجتمع مع سكرتير الدولة لوزير الخارجية الفنلندي

جنيف- قنا- أعربت دولة قطر عن 

القلق حيال قرارات حكومة  بالغ 

التي  األفغانية،  األعمال  تصريف 

النساء  تؤثر بشكل سلبي على تمتع 

ال  بحقوقهن،  األفغانيات  والفتيات 

المدارس  سيما تعليق دراستهن في 

عملهن  وحظر  والجامعات،  الثانوية 

الحكومية. غير  المنظمات  في 

جاء ذلك في بيان سعادة الدكتورة 

المندوب  المفتاح،  عبدالرحمن  هند 

الدائم لدولة قطر لدى مكتب األمم 

المتحدة في جنيف، خالل الحوار 

الخاص  المقرر  مع  التفاعلي 

المعني بحالة حقوق اإلنسان في 

 52 أفغانستان، في إطار الدورة الـ 

بجنيف. اإلنسان  حقوق  لمجلس 

الدائم  المندوب  ولفتت سعادة 

لدولة قطر إلى أن أفغانستان تواجه 

السياسية  األزمات  العديد من 

واإلنسانية  واالقتصادية  واألمنية 

القيود  واستمرار  واالجتماعية، 

المصرفي  القطاع  على  المفروضة 

االحتياجات  تلبية  وصعوبة  والمالي، 

والطبية. الغذائية 

إلى مواصلة  الدولي  المجتمع  ودعت 

الشعب  الالزم لتجنيب  الدعم  تقديم 

الوقوع في كارثة حقيقية،  األفغاني 

التواصل  أهمية  مؤكدة على 

المستمر مع كافة األطراف من أجل 

وطويلة  شاملة  استراتيجية  بناء 

أفغانستان،  النساء في  األمد لدعم 

وأشارت إلى أن دولة قطر نظمت 

إندونيسيا في شهر  بالشراكة مع 

الماضي مؤتمرا دوليا حول  ديسمبر 

األفغانية. المرأة  تعليم 

كما أشارت إلى أن دولة قطر تعهدت 

75 مليون دوالر  حتى اآلن بأكثر من 

العديد  ودعمت  أفغانستان،  لدعم 

التنموية، ال  والبرامج  المشاريع  من 

المرأة  التي تهدف لتمكين  سيما تلك 

ومنها  قدراتها،  وتعزيز  األفغانية 

التدريب في  الدراسية، وبرامج  المنح 

المجاالت. مختلف 

وجددت سعادتها موقف دولة قطر 

األفغاني،  للشعب  والداعم  الثابت 

العيش بكرامة وتحقيق  وحقه في 

التزام  تطلعاته، وأكدت على مواصلة 

دولة قطر بالعمل مع كافة الشركاء 

بتقديم  واالستمرار  الدوليين، 

لتعزيز  والسياسي  اإلنساني  الدعم 

إلى  والتوصل  األفغاني،  الحوار 

ينعم  مجتمع  وإلى  وطنية،  مصالحة 

والتنمية  والسالم  واألمن  باالستقرار 

واحترام حقوق اإلنسان.

{ د. هند المفتاح تلقي البيان

خالل حوار تفاعلي بمجلس حقوق اإلنسان

قطر: أفغانستان تواجه العديد من األزمات
قرارات حكومة تصريف األعمال تؤثر سلبا على حقوق النساء والفتيات

الخاطر تجتمع مع الممثل الخاص ألوكرانيا
سعادة  اجتمعت   - قنا  الدوحة- 

الخاطر،  راشد  بنت  لولوة  السيدة 

مع  أمس،  الخارجية،  وزير  مساعد 

سعادة السفير مكسيم صبح، الممثل 

األوسط  الشرق  في  ألوكرانيا  الخاص 

مؤتمر  هامش  على  وذلك  وإفريقيا، 

بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم 

البلدان نموا، المنعقد بالدوحة. 

استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

البلدين،  بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

في  سيما  ال  وتطويرها،  دعمها  وسبل 

المجالين اإلنمائي واالقتصادي.

وأكدت سعادة مساعد وزير الخارجية، 

قطر،  دولة  موقف  على  االجتماع،  خالل 

المتحدة  األمم  ميثاق  على  وحرصها 

الدولي،  للقانون  الراسخة  والمبادئ 

الميثاق  بموجب  االلتزامات  فيها  بما 

بالوسائل  الدولية  المنازعات  بتسوية 

التهديد  عن  واالمتناع  السلمية، 

استخدامها،  أو  القوة  باستخدام 

الدول  واستقالل  بسيادة  وااللتزام 

اإلقليمية. وسالمتها 

في الشرق األوسط وإفريقيا
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استعرض طلب المناقشة العامة الذي تقدم به األعضاء

»الشورى« يبحث تأخر المواعيد الطبية
جلسته  أمس،  الشورى،  مجلس  عقد 

بن  تميم  »قاعة  في  العادية،  األسبوعية 

سعادة  برئاسة  المجلس،  بمقر  حمد« 

رئيس  الغانم  عبدالله  بن  حسن  السيد 

المجلس.

المجلس  رّحب  الجلسة،  بداية  وفي   

المتحدة  األمم  لمؤتمر  البالد  باستضافة 

افتتحه  الذي  نمًوا،  البلدان  ألقل  الخامس 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني أمير البالد المفدى »حفظه الله«، يوم 

األحد.

حضرة  كلمة  في  جاء  بما  المجلس،  وأشاد 

أمام  المفدى،  البالد  أمير  السمو  صاحب 

المؤتمر، وتأكيد سموه على اعتزاز دولة قطر 

الدولي  العمل  في  الفاعل  دورها  بمواصلة 

المجاالت،  مختلف  في  األطراف  متعدد 

اإلنسان،  وحقوق  واإلنسانية،  التنموية، 

الدولـيين،  واألمـن  السلم  لتعزيز  والوساطة 

وتقديمها للعديد من المساهمات اإلنسانية، 

الثنائي،  التعاون  لصيغ  وفقا  واالنمائية 

في  خصوصا  األطراف،  المتعدد  والتعاون 

األمم  مع  االستراتيجية  الشراكات  إطار 

الرائدة  الدولية  والمؤسسات  المتحدة 

األخـرى، انطالًقا من رؤيتها الوطنية 2030.

أمير  سمو  إليه  أشار  ما  إلى  المجلس،  ونوه 

هناك  أن  من  كلمته،  في  المفدى  البالد 

الغنية  الدول  على  واجبة  أخالقية  مسؤولية 

في  أكبر  بشكل  تسهم  أن  في  والمتقدمة، 

على  التغلب  بغية  نمًوا  الدول  أقل  مساعدة 

وأنها  تواجهها،  التي  العالمية  التحديات 

مسؤولية وليست معروًفا.

لمثل  البالد  استضافة  أن  المجلس،  وأكد 

قطر  دور  تعكس  األممية  الفعاليات  تلك 

تحظى  وما  الدولية،  الساحة  على  الفاعل 

والدول،  المنظمات  مختلف  من  ثقة  من  به 

إضافة إلى تبوؤها مكانة رائدة عالميًا.

السيد  سعادة  أشار  السياق،  هذا  وضمن 

حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، 

إلى المنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان 

السبت  الشورى  مجلس  نظمه  والذي  نمًوا، 

البرلماني  االتحاد  مع  بالتعاون  الماضي 

سياق  في  يأتي  المنتدى  أن  مبيًنا  الدولي، 

الدول  لدعم  األممية  للجهود  البرلمانات  دعم 

األقل نمًوا للخروج من هذا التصنيف.

بعد ذلك تال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر 

الشورى،  لمجلس  العام  األمين  الفضالة 

على  التصديق  وتم  الجلسة،  أعمال  جدول 

محضر الجلسة السابقة.

الجلسة،  خالل  المجلس  واستعرض 

عدد  به  تقدم  الذي  العامة  المناقشة  طلب 

تأخر  حول  األعضاء،  السعادة  أصحاب  من 

المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام.

أعضاء  السادة  أشاد  الجانب،  هذا  وفي 

من  الرشيدة  القيادة  توليه  بما  المجلس، 

اهتمام بالقطاع الصحي، والذي شهد نهضة 

السنوات  خالل  ملحوًظا  وتطوًرا  كبيرة 

دولة  تصنيف  إلى  أدى  الذي  األمر  الماضية، 

توفير  في  المتقدمة  البلدان  ضمن  من  قطر 

الرعاية الصحية.

مجلس  أن  إلى  األعضاء،  السادة  ونوه 

مصلحة  على  حرصه  من  وانطالًقا  الشورى 

والتعاون  احتياجاتهم،  وتلّمس  المواطنين، 

باألداء  للرقي  بالدولة  الجهات  مختلف  مع 

وتحسين  القطاعات،  لكافة  المؤسسي 

وضرورة  للمواطنين،  المقدمة  الخدمات 

لمس  فقد  فيها،  القصور  أوجه  معالجة 

يمتد  الطبية،  المواعيد  في  تأخًرا  المجلس 

بعضها لشهور.

هذه  أن  إلى  الشورى،  مجلس  أعضاء  وأشار 

وتؤثر  المرضى،  معاناة  من  ُتفاقم  المشكلة 

وتضطرهم  لهم،  المقدم  العالج  جودة  على 

الخاصة  للمستشفيات  اللجوء  إلى  أحياًنا 

لتجنب قوائم االنتظار الطويلة.

المجلس،  أعضاء  السعادة  أصحاب  وثّمن 

العامة،  الصحة  وزارة  بها  تقوم  التي  الجهود 

فترة  وتقليص  المشكلة  تلك  لمعالجة 

ذاته  الوقت  في  مؤكدين  المواعيد،  انتظار 

مختلف  من  المشكلة  دارسة  ضرورة  على 

حلول  وإيجاد  أسبابها  على  للوقوف  األبعاد 

جذرية لها.

السادة  قبل  من  موسعة  مناقشات  وبعد 

وجهات  وطرح  الشورى،  مجلس  أعضاء 

لمشكلة  حلول  إليجاد  ومرئياتهم  نظرهم 

طلب  إحالة  المجلس  قرر  المواعيد،  تأخر 

والمرافق  الخدمات  للجنة  العامة  المناقشة 

إلى  بشأنه  تقرير  ورفع  لدراسته  العامة 

المجلس،  أقر  الجلسة،  وخالل  المجلس. 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 

2017 بشأن النظافة العامة،  رقم )18( لسنة 

بعد  وذلك  الموقرة،  الحكومة  من  ورد  كما 

والمرافق  الخدمات  لجنة  تقرير  استعراض 

العامة حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون 

من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

عدٍد  على  القانون،  مشروع  اشتمل  وقد 

لخطة  استكمااًل  تأتي  التي  التعديالت  من 

البيئة  الدولة االستراتيجية للمحافظة على 

واالهتمام بالنظافة العامة.

وافق  حيث  الجلسة،  أعمال  وتواصلت 

لجنة  أعمال  تمديد  طلبي  على  المجلس 

طلب  لدراسة  العامة  والمرافق  الخدمات 

بعض  مخالفات  حول  العامة  المناقشة 

البيئة  على  وتأثيرها  والشركات  األفراد 

العامة  المناقشة  طلب  ودراسة  البرية، 

عمال  استقدام  مكاتب  ومراقبة  تنظيم  حول 

المنازل.

إقرار مشروع بتعديل بعض أحكام قانون النظافة العامةاألعضـاء: المشـكلة ُتفـاقــم من معاناة المرضى 

محمد أبوحجر كتب

استضافة قطر للفعاليات األممية تعكس دورها الفاعل دوليا

النيابة تشارك في اجتماع خليجي
شاركت النيابة العامة في االجتماع الحادي 

واألربعين للجنة المختصين من النيابات 

العامة واالدعاء العام بدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية 

االتصال المرئي، وقد مثل النيابة العامة في 

االجتماع األستاذ محمد راشد البنعلي، رئيس 

نيابة أول واألستاذ تركي راشد المهندي، 

رئيس نيابة أول، رئيس نيابة الجنوب.

واستعرض االجتماع عددا من المواضيع 

المدرجة على جدول األعمال منها استكمال 

دراسة قواعد حماية الطفل خالل مرحلة 

التحقيق، استكمال دراسة حاالت السداد 

الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي 

والعقوبات المالية، دراسة مشروع بشأن 

استخدام الذكاء االصطناعي في أعمال 

النيابة العامة.

على مستوى المندوبين

قطر تشارك في دورة مجلس الجامعة العربية
القاهرة- قنا- شاركت 

دولة قطر في أعمال الدورة 

الـ159 لمجلس جامعة 

الدول العربية على مستوى 

المندوبين، التي عقدت 

أمس، بمقر األمانة العامة 

للجامعة العربية، وذلك 

للتحضير الجتماع وزراء 

الخارجية العرب المقرر 

عقده غدا األربعاء.

مثل دولة قطر في أعمال 

الدورة، سعادة السيد سالم 

مبارك آل شافي مندوب دولة 

قطر الدائم لدى جامعة الدول 

العربية.

اللواء السويدي يجتمع مع ممثلة األمين العام لألمم
الدوحة- قنا- اجتمع اللواء الركن عبد 

الله محمد السويدي مساعد مدير 

األمن العام، أمس، مع سعادة السيدة 

مامي ميزوتوري الممثلة الخاصة 

لألمين العام لألمم المتحدة للحد من 

مخاطر الكوارث، والتي تزور البالد حاليا 

للمشاركة في مؤتمر األمم المتحدة 

الخامس المعني بأقل البلدان نموا 

المنعقد بالدوحة.

وجرى خالل االجتماع بحث 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك 

وسبل تعزيزها.
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الرئيس الزامبي يستقبل وزير الخارجية

وزير الخارجية يجتمع مع مساعد الرئيس اإليراني

استعراض تطورات األوضاع اليمنية

قطر وزامبيا 
تستعرضان عالقات التعاون

استعراض عالقات التعاون 
القطرية ـــ اإليرانية

الخاطر تجتمع مع ممثل 
برنامج األغذية العالمي باليمن

فخامة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

هيشيليما  هاكيندي  الرئيس 

أمس،  زامبيا،  جمهورية  رئيس 

بن  محمد  الشيخ  سعادة 

رئيس  نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس 

األمم  مؤتمر  هامش  على  وذلك 

بأقل  المعني  الخامس  المتحدة 

البلدان نموا، المنعقد بالدوحة.

استعراض  المقابلة،  خالل  جرى 

بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

جمهورية  رئيس  فخامة  وتقدم 

بالتهنئة  المقابلة،  خالل  زامبيا، 

في  نجاحها  على  قطر  لدولة 

المتحدة  األمم  مؤتمر  استضافة 

البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

نموا.

سعادة  اجتمع  -قنا-  الدوحة 

عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ 

مجلس  رئيس  نائب  ثاني  آل 

الوزراء وزير الخارجية، أمس، مع 

منصوري  محسن  السيد  سعادة 

الجمهورية  رئيس  مساعد 

للشؤون  اإليرانية  اإلسالمية 

هامش  على  وذلك  التنفيذية، 

الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر 

نموًا،  البلدان  بأقل  المعني 

بالدوحة.  المنعقد 

جرى خالل االجتماع، استعراض 

بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.  

الرئيس  مساعد  سعادة  وتقدم 

التنفيذية،  للشؤون  اإليراني 

لدولة  بالتهنئة  االجتماع،  خالل 

استضافة  في  نجاحها  على  قطر 

الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر 

المعني بأقل البلدان نموًا.

سعادة  اجتمعت  قنا-  الدوحة- 

الخاطر  راشد  بنت  لولوة  السيدة 

مع  الخارجية،  وزير  مساعد 

راغان  ريتشارد  السيد  سعادة 

في  العالمي  األغذية  برنامج  ممثل 

مؤتمر  هامش  على  وذلك  اليمن، 

المعني  الخامس  المتحدة  األمم 

المنعقد  نموًا،  البلدان  بأقل 

بالدوحة.

استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

تطورات األوضاع في اليمن، وسبل 

المشاريع  في  التعاون  تعزيز 

دولة قطر لألشقاء  التنموية، ودعم 

في اليمن.

على هامش مؤتمر األمم المعني بأقل البلدان نموًا

وزير الخارجية يجتمع مع عدد من نظرائه

استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

البلدين،  الثنائي بين  التعاون  عالقات 

في  السيما  وتطويرها،  دعمها  وسبل 

المجاالت التجارية واالقتصادية.

فنزويال،  خارجية  وزير  سعادة  وتقدم 

قطر  لدولة  بالتهنئة  االجتماع،  خالل 

مؤتمر  استضافة  في  نجاحها  على 

المعني بأقل  المتحدة الخامس  األمم 

البلدان نموا.

 واجتمع سعادة نائب رئيس مجلس 

مع  أمس،  الخارجية،  وزير  الوزراء 

وزير  بيراموف  جيهون  السيد  سعادة 

وذلك  أذربيجان،  جمهورية  خارجية 

المتحدة  األمم  مؤتمر  هامش  على 

نموا،  البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

المنعقد بالدوحة.

استعراض  االجتماع  خالل  جرى   

وسبل  الثنائي،  التعاون  عالقات 

الفرص  ومناقشة  وتطويرها،  دعمها 

باإلضافة  البلدين،  في  االستثمارية 

إلى سبل تعزيز التعاون المشترك في 

القضايا اإلقليمية.

 وتقدم سعادة وزير خارجية جمهورية 

بالتهنئة  االجتماع،  خالل  أذربيجان، 

لدولة قطر على نجاحها في استضافة 

مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني 

بأقل البلدان نموا.

رئيس  نائب  سعادة  اجتمع  كما 

مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، 

وزير  تنغارا  مامادو  السيد  سعادة  مع 

الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين 

وذلك  غامبيا،  بجمهورية  الخارج  في 

المتحدة  األمم  مؤتمر  هامش  على 

نموًا،  البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

المنعقد بالدوحة.

استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

البلدين  بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

وسبل دعمها وتطويرها، باإلضافة إلى 

سبل التعاون في تفعيل برنامج عمل 

الدوحة.

وتقدم سعادة وزير الخارجية والتعاون 

الخارج  في  والغامبيين  الدولي 

االجتماع،  خالل  غامبيا،  بجمهورية 

نجاحها  على  قطر  لدولة  بالتهنئة 

المتحدة  األمم  مؤتمر  استضافة  في 

نموًا،  البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

على  قطر  لدولة  شكره  عن  عبر  كما 

دعمها لبالده.

الدوحة- قنا- 
اجتمع سعادة 

الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن 

آل ثاني نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير 

الخارجية، أمس، مع 
سعادة السيد إيفان 
جيل وزير الخارجية 
بجمهورية فنزويال 

البوليفارية، وذلك 
على هامش مؤتمر 

األمم المتحدة 
الخامس المعني 

بأقل البلدان نموًا، 
المنعقد بالدوحة.

وزير الخارجية يجتمع مع رئيس شركة مايكروسوفت
الدوحة -قنا- اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني  آل 

أمس، مع سعادة السيد براد سميث نائب رئيس مجلس 

هامش  على  وذلك  مايكروسوفت،  شركة  ورئيس  اإلدارة 

مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، 

المنعقد بالدوحة.

الشراكة  تطوير  سبل  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

عدد  إلى  باإلضافة  مايكروسوفت،  وشركة  قطر  دولة  بين 

من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

ورئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  تقدم  جانبه،  ومن 

نجاحها  على  قطر  لدولة  بالتهنئة  مايكروسوفت،  شركة 

في استضافة مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل 

البلدان نموًا.

.. ويجتمع مع األمين 
العام لـ »األونكتاد«

بن  محمد  الشيخ  سعادة  اجتمع  -قنا-  الدوحة 

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن 

ريبيكا  السيدة  سعادة  مع  أمس،  الخارجية،  وزير 

المتحدة  األمم  لمؤتمر  العام  األمين  غرينسبان 

للتجارة والتنمية )األونكتاد(، وذلك على هامش مؤتمر 

نموا،  البلدان  بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم 

المنعقد بالدوحة.

المتحدة  األمم  لمؤتمر  العام  األمين  سعادة  وتقدمت 

للتجارة والتنمية )األونكتاد(، خالل االجتماع، بالتهنئة 

األمم  مؤتمر  استضافة  في  نجاحها  على  قطر  لدولة 

كما  نموا،  البلدان  بأقل  المعني  الخامس  المتحدة 

على  الضوء  تسليط  في  المؤتمر  أهمية  إلى  نوهت 

قضايا أقل البلدان نموا.
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لتحقيق التقدم في البلدان األقل نموا

مسؤولون أمميون يدعون لتحسين التعليم
أمميون  مسؤولون  أكد  قنا-  الدوحة- 

المتحدة  األمم  مؤتمر  في  ومشاركون 

نموا،  البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

سياسي  زخم  بناء  في  المؤتمر  أهمية 

نموا،  األقل  البلدان  تحديات  لمعالجة 

على  إيجابا  تنعكس  شراكات  وإقامة 

التزامات  تقديم  عن  فضال  واقعها، 

الدوحة  عمل  برنامج  لتنفيذ  عالمية 

 ،2031  - 2022 ألقل البلدان نموا للعقد 

لمساعدة هذه الدول.

في  والمشاركون  المسؤولون  ودعا 

على  العمل  إلى  صحفية،  تصريحات 

المهارات،  وتطوير  التعليم  تحسين 

الدول  في  والتقدم  التغيير  لتحقيق 

األقل نموا من أجل الوصول إلى تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

الرئيس  فخامة  قال  جانبه،  فمن   

رئيس  شاكويرا  الزاروس  الدكتور 

جمهورية ماالوي رئيس مجموعة الدول 

المتحدة  األمم  مؤتمر  إن  نموا،  األقل 

نموا،  البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

معالجة  سبل  مناقشة  إلى  يهدف 

لتلك  إلحاحا  األكثر  التحديات 

تراجعا  نشهد  نزال  »ال  قائال  الدول، 

والتنموية..  االقتصادية  الجوانب  في 

العدالة  لتحقيق  اجتماعنا  ويأتي 

والمساواة وليس للشكوى«.

حقبة  إلى  الدعوة  أهمية  أكد  كما   

والتعاون،  التضامن  من  جديدة 

المتبادل  االحترام  مبادئ  على  بناء 

المشتركة،  اإلنسانية  والمسؤولية 

هذا  تحقيق  أجل  من  »أنه  مضيفا 

حاسمة  قرارات  اتخاذ  يجب  الهدف 

الوطني  المستوى  على  سواء  وجريئة 

تكنولوجيا  قوة  وتسخير  العالمي،  أو 

وحلول  فرص  لخلق  والمعرفة  االبتكار 

جديدة لشعوبنا«. 

أفضل  اتفاقات  تأمين  إلى  دعا  كما 

للبلدان األقل نموا، إلى جانب تحسين 

لتحقيق  المهارات،  وتطوير  التعليم 

هذه  مجتمعات  في  والتقدم  التغيير 

أهداف  تحقيق  إلى  وصوال  الدول، 

التنمية المستدامة.

الشيخة  سعادة  قالت  جانبها،  من 

علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب 

المتحدة،  األمم  لدى  قطر  لدولة  الدائم 

الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر  إن 

يأتي  نموا،  البلدان  بأقل  المعني 

تماشيا مع حرص دولة قطر على دعم 

القيادة  توجيهات  وفق  نموا  األقل  الدول 

الرشيدة الستضافة هذا المؤتمر.

فرصة  يعد  المؤتمر  هذا  أن  وبينت   

وإقامة  سياسي  زخم  لبناء  حاسمة 

عالمية  التزامات  وتقديم  شراكات 

ألقل  الدوحة  عمل  برنامج  لتنفيذ 

 ،2031  -  2022 للعقد  نموا  البلدان 

تم  والذي  الدول،  هذه  لمساعدة 

الفتة  الماضي،  العام  باإلجماع  تبنيه 

من  العديد  في  تداوله  تم  ما  أن  إلى 

الجلسة  خالل  والكلمات  البيانات 

العامة  والجلسة  للمؤتمر  االفتتاحية 

حاسما  دورا  يلعب  أن  يمكنه  التالية، 

كورونا  جائحة  من  التعافي  لدعم 

التنمية  أهداف  وتحقيق   )19 )كوفيد- 

المستدامة لعام 2030.

الجائحة  أن  إلى  سعادتها،  وأشارت 

أجندة  تحقيق  نحو  التقدم  أعاقت 

أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، 

والتي أدت إلى خسارة الكثير من األرواح 

وأثرت سلبا على العديد من القطاعات، 

الغذائي  واألمن  والتعليم  الصحة  مثل 

والنمو االقتصادي والتوظيف، مبينة أن 

هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر أممي كبير 

يعقد في أعقاب الجائحة.

الدائم  المندوب  سعادة  وأوضحت   

أن  المتحدة،  األمم  لدى  قطر  لدولة 

تأثرا  األكثر  كانت  نموا  األقل  البلدان 

جانب  إلى  الجائحة،  آثار  من  وتضررا 

العالم،  حول  أخرى  متداخلة  أزمات 

الغذائي  واألمن  المناخي  التغير  مثل 

والصراعات وغيرها، مشيرة إلى أهمية 

الدوحة  عمل  برنامج  أهداف  تحقيق 

مختلف  على  يجب  كما  والتزاماته، 

الدول  ذلك  في  بما  المعنية،  الجهات 

والقطاع  الدولية  والمنظمات  األعضاء 

والشباب  المدني  والمجتمع  الخاص 

عملية  في  يشاركوا  أن  والبرلمانيين، 

تنفيذ برنامج عمل الدوحة.

أحمد  علياء  الشيخة  سعادة  وقالت   

على  نعول  »إننا  ثاني:  آل  سيف  بن 

برنامج  تنفيذ  في  لالستمرار  الجميع 

المؤتمر  هذا  أن  مؤكدة  الدوحة«،  عمل 

للمجتمع  للغاية  مهمة  فرصة  يشكل 

بعض  على  التأكيد  لزيادة  الدولي 

محددة  دعم  تدابير  وإطالق  االلتزامات، 

مخصصة للدول األقل نموا.

رباب  السيدة  سعادة  قالت  بدورها،   

لألمم  العام  األمين  وكيلة  فاطمة 

المتحدة الممثلة السامية للبلدان األقل 

الساحلية  غير  النامية  والبلدان  نموا 

إن  النامية،  الصغيرة  الجزرية  والدول 

مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني 

بالدوحة،  المنعقد  نموا  البلدان  بأقل 

التي بدأ العمل  يأتي استكماال للجهود 

أنه  إلى  مشيرة  سنوات،  ثالث  قبل  بها 

العام  المؤتمر  عقد  المفترض  من  كان 

جائحة  تفشي  بسبب  لكن  الماضي، 

وعلى  تأجيله،  تم  )كوفيد19-(  كورونا 

تبنت  المؤتمر،  تأجيل  من  الرغم 

الجمعية العامة لألمم المتحدة برنامج 

للعقد  نموا  البلدان  ألقل  الدوحة  عمل 

.2031 - 2022
للدوحة  »جئنا  سعادتها،  وأضافت   

خريطة  وهي  المعتمدة،  بالوثيقة 

طريق طموحة للغاية للدول األقل نموا، 

أجندة  مع  بالتوازي  ستمضي  حيث 

كما   ،2030 لعام  المستدامة  التنمية 

تم التفاوض عليها في خضم مواجهتنا 

لجائحة كورونا، وبالتالي فهي تنطوي 

واستجابات  وأهداف  التزامات  على 

تداعيات  مع  بالتعامل  عالقة  لها 

الجائحة«.

 وأشارت سعادتها، إلى أن الوثيقة تضم 

البلدان  لصالح  األهداف  من  العديد 

األقل نموا، وهي وثيقة طموحة تسعى 

نتائجها.  تحقيق  إلى  البلدان  تلك 

وقالت »إنهم ليسوا هنا من أجل العمل 

الخيري، بل لديهم اإلمكانات، وبإمكاننا 

نحو  التحول  لتحقيق  مساعدتهم 

مؤتمر  أن  وأكدت  والتطور«.  التقدم 

بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم 

عالية  معايير  سيضع  نموا،  البلدان 

جدا في ضمان مشاركة شاملة لجميع 

الفتة  الرئيسيين،  المصلحة  أصحاب 

ببرنامج  المتحدة  األمم  التزام  إلى 

في  رئيسية  كآلية  الدوحة  عمل 

وأنشطتنا  وبرامجنا  خططنا  تنفيذ 

وفعالياتنا.

 وثمنت سعادة وكيلة األمين العام لألمم 

واستضافتها  قطر  دولة  جهود  المتحدة 

ودعمها لضمان هذه المشاركة الفاعلة 

في المؤتمر.

براد  السيد  سعادة  قال  جانبه،  من   

اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  سميث 

»إن  مايكروسوفت:  شركة  ورئيس 

للبلدان  التقدم  تسريع  مفاتيح  أحد 

تكنولوجيا  قوة  تسخير  هو  نموا  األقل 

القطاع  فإن  ولهذا  والمعرفة،  االبتكار 

نرى  ألننا  بالمؤتمر،  مشارك  الخاص 

ولكن  للمساعدة،  فقط  ليس  فرصة، 

عبر االستثمار من قبل القطاع الخاص 

في  التقدم  تسريع  في  للمساعدة 

البلدان األقل نموا«.

فيه  يوجد  عالم  في  »نعيش  وأضاف   

العالم وهم  الطبيعية في  الموارد  أغلى 

أنحاء  جميع  في  نظرنا  فإذا  الناس، 

البلدان،  من  العديد  سنرى  العالم، 

وخاصة في الشمال المتقدم، حيث بدأ 

النمو،  من  بدال  االنكماش  في  السكان 

السكاني  التعداد  ينمو  عندما  وحتى 

على  القادرين  الناس  فإن  ككل، 

نظرنا  إذا  أما  النمو،  يواكبون  ال  العمل 

مواهب  نرى  فإننا  نموا،  األقل  للبلدان 

الفرصة  لهم  منحت  إذا  وشبابا  هائلة، 

بمهارات  أنفسهم  في  لالستثمار 

ليس  الفرصة  لديهم  ستكون  أعظم، 

االقتصادي  النمو  في  للمساهمة  فقط 

العالمي  االقتصاد  لنمو  بل  لبلدانهم، 

ككل«.  وأشار إلى وجود فرصة جديدة 

حول  البعض  ببعضهم  الناس  لربط 

العالم، حيث إن التكنولوجيا الالسلكية 

على األرض وفي الفضاء الخارجي تقلل 

لم نر  أننا  الربط، مبينا  من تكلفة هذا 

فقط،  األخيرة  األعوام  في  التقدم  هذا 

بل سنرى التسارع في التقدم خالل ما 

تبقى من هذا العقد أيضا.  وقال رئيس 

توفير  يمكننا  مايكروسوفت:  شركة 

تكلفة  من  تخفض  رقمية  تكنولوجيا 

التكنولوجيا  مع  يمكن  حيث  التعليم، 

المناهج  مواد  على  الحصول  الرقمية 

على  مجانا  توفيرها  عبر  الدراسية 

المقبلة  السنوات  وفي  اإلنترنت، 

الذكاء  في  جديدة  تطورات  سنرى 

التقنيات  ذلك  في  بما  االصطناعي، 

تسد  التي  تي(  بي  جي  )تشات  مثل 

الفجوة اللغوية، وبالتالي يستطيع أي 

يتحدث  بالعالم  مكان  أي  في  شخص 

مواد  أي  إلى  الوصول  يمكنه  لغة،  أي 

دراسية في العالم، ويلخص أو يشارك 

أخرى  لغات  إلى  ويحوله  يكتبه  ما 

ويجعله متاحا أيضا.

الرقمية  التكنولوجيا  أن  وأضاف   

العالم،  اقتصادات  تغير  أصبحت 

من  للمزيد  التمويل  عالم  تفتح  ألنها 

مشاركة  أن  إلى  الفتا  األشخاص، 

بهذا  والشركات  الخاص  القطاع 

أنه  نرى  ما  بسبب  ليس  المؤتمر 

وإنما  العقد،  هذا  طوال  سيحدث 

بسبب ما يحدث اليوم من استثمارات 

جديدة.

)أمس(  اليوم  اإلعالن  تم  أنه  إلى  وأشار   

ذكية  تقنيات  مع  جديد  استثمار  عن 

 20 إلى  األرضي  اإلنترنت  لتوصيل 

مليون شخص جديد في إفريقيا، بدءا 

الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  من 

كما  أوسع،  نطاق  على  ثم  زامبيا  ثم 

أيضا  جديد  استثمار  عن  اإلعالن  تم 

عبر  الرقمية  المهارات  برامج  لتوفير 

استثمار  عن  فضال  األفريقية،  الدول 

محلية  شركات  مع  للعمل  جديد 

وتحديد  الزراعة،  تحسين  على 

العائدات الزراعية باستخدام البيانات 

الشركات  لمساعدة  والتكنولوجيا 

من  المزيد  استخدام  على  المحلية 

تحسين  شأنها  من  بطرق  األسمدة 

العائدات الزراعية.

الشيخة علياء آل ثاني: البلدان األقل نموا األكثر تضررا من الجائحةرئيس ماالوي: تطوير المهارات يحقق التغيير في تلك المجتمعات 

في البلدان األقل نموا.. خبراء ووزراء تعليم:

أعداد هائلة متسربون من المدارس
التعليم المشاركين  الدوحة- قنا- أكد عدد من الخبراء ووزراء 

نموا،  البلدان  بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر  في 

وبناء  الدولية،  األجندة  على  األولوية  التعليم  منح  أهمية  على 

أنظمة تعليمية للمستقبل، قائمة على التكافل والحوار الدولي، 

مشددين على ضرورة المساواة بين الجنسين وإحداث التنمية 

االقتصادية لخلق فرص عمل للشباب في البلدان األقل نموا.

اليوم  أعمال  هامش  على  أقيمت  نقاشية  جلسة  خالل  ذلك  جاء 

البلدان  بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم  لمؤتمر  الثاني 

نموا، تحت عنوان: »تحويل التعليم في أقل البلدان نموا: ضمان 

التركيز على اإلدماج والمساواة بين الجنسين«.

ونوه الخبراء ووزراء التعليم خالل الجلسة بأن المعلمين يلعبون 

مفهوم  تحسين  يوجب  ما  التعليم،  قطاع  في  اليوم  هاما  دورا 

التمويل  الجنسين ومنح  والمساواة بين  اإلدماج  التعليم وثقافة 

الفرصة  منح  إلى  إضافة  نموا،  األقل  الدول  في  اإلمكانيات  ورفد 

لإلناث لمواكبة العلوم والتكنولوجيا والرياضيات وتطوير أدواتهن 

ومهاراتهن ومواكبة التطورات الرقمية.

عوامل  سيحقق  التعليم  في  الفئات  جميع  إدماج  أن  إلى  ولفتوا 

إيجابية ويسهم في تحسين أوضاع الجميع، السيما أن التعليم 

أقوى سالح لتغيير العالم. بدورها، قالت سعادة الدكتورة ديبو 

موني وزير التربية والتعليم في جمهورية بنغالديش الشعبية، 

في  المدارس  من  المتسربين  الطلبة  من  هائلة  أعدادا  هناك  إن 

جميع  بها  تمر  التي  والتحديات  الظروف  بسبب  بنغالديش، 

هذا  لتنظيم  قطر  لدولة  شكرها  عن  معربة  نموا،  األقل  البلدان 

تمر  التي  المشاكل  أبرز  عن  للحديث  الفرصة  وإتاحة  المؤتمر 

بها البلدان األقل نموا.

بنغالديش  جمهورية  في  التعليم  وزارة  أن  سعادتها  وأوضحت 

التعليم  إلى  الوصول  أجل  من  الطلبة،  آالف  دعمت  الشعبية 

كورونا  جائحة  أن  إلى  مشيرة  أمامهم،  والعوائق  العقبات  وإزالة 

أسهمت بزيادة حجم العوائق وفرضت العديد من التحديات.

وكشفت عن استحداث مناهج دراسية جديدة، وطريقة تقييم 

مختلفة لطلبة المدارس في بنغالديش، حيث إنه تم التركيز 

الرياضيات  وتطوير  والتقني  المهني  التعليم  على  واالهتمام 

على  مؤكدة  المعلمين،  وتدريب  التحتية  البنى  وتغيير 

التي تتم مواجهتها  الفجوات  ضرورة تسليط الضوء على جميع 

ومجابهتها في قطاع التعليم.

من ناحيته، قال سعادة السيد رنا تنفير حسين وزير التعليم 

والتدريب المهني في باكستان، إن هناك أعدادا هائلة من الطلبة 

في بالده حرموا من التعليم، بسبب الكوارث التي حدثت مؤخرا، 

عن  بالعمل  استمرت  باكستان  في  التعليم  وزارة  أن  إلى  الفتا 

على  والحصول  التعليم  قطاع  وتعزيز  الطلبة  لحماية  كثب 

التمويل المناسب.

على  بشدة  أثرت  المدمرة  الفيضانات  أن  سعادته  وأوضح 

عن  تقريبا  شخص  مليون   2.8 بإبعاد  وتسببت  باكستان، 

العالم  في  القياسي  الرقم  سجلت  بالده  أن  إلى  الفتا  المدارس، 

بعدد الطلبة المتسربين من المدارس.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي أصبح يعلم بحجم المشاكل التي 

يواجهها قطاع التعليم في البلدان األقل نموا، مؤكدا أهمية إنقاذ 

أكبر قدر من األطفال الذين يعانون من التسرب المدرسي.

ولفت إلى أن باكستان ركزت بشكل كبير على أهمية التعليم 

ووضع  للتعليم  سفير  تعيين  تم  إذ  الجنسين،  بين  والمساواة 

ضمن اهتمامه تعليم الفتيات في باكستان.

مختلف  من  المشاركين  الطلبة  من  عدد  أكد  أخرى،  جهة  ومن 

أهمية  على  الجلسة،  في  مشاركتهم  خالل  نموا  األقل  البلدان 

قطاع  في  مواجهتها  تتم  التي  المشاكل  لجميع  حلول  إيجاد 

االقتصادية  التنمية  تعزيز  أهمية  إلى  مشيرين  التعليم، 

وتحسين مفهوم التعليم وإحداث المساواة بين الجنسين.
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طالبوا بالتركيز عليها في أقل البلدان نموا.. مسؤولون وخبراء:

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار محركات للتنمية المستدامة

على  بالتركيز  وخبراء  مسؤولون  طالب  قنا-  الدوحة- 

أساسية  كمحركات  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم 

إلى  الفتين  نموًا،  البلدان  أقل  في  المستدامة  للتنمية 

في  منها  لالستفادة  الرقمية  التكنولوجيا  تكييف  أهمية 

وتمكين  الفقر  على  والقضاء  الطاقة  لتحديات  حلول  وضع 

الشعوب من الوصول إلى المعرفة واإلنترنت حتى تصبح 

عالميًا. المنافسة  على  قادرة 

والتكنولوجيا  »العلوم  منتدى  فعاليات  في  وأكدوا 

المتحدة  األمم  مؤتمر  أعمال  سياق  في  واالبتكار«، 

بالدوحة  المنعقد  نموًا  البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

كقاطرة  التكنولوجيا  في  االستثمار  أهمية  على  حاليا، 

دورًا حاسمًا في خلق  أنها تلعب  المستدامة لجهة  للتنمية 

تمكينهم  حيث  من  الشعوب  أوضاع  في  جوهرية  تحوالت 

آفاق  وفتح  الرقمية  المحتويات  إلى  والوصول  المعرفة  في 

ومنخفضة  مرتفعة  البلدان  بين  الفجوة  وتضييق  جديدة 

.2030 المستدامة  التنمية  الدخل وصواًل لتحقيق أجندة 

لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  الكواري  عمران  السيد  وقال   

التعليم  لتعزيز  تمضي  قطر  مؤسسة  إن  الدولية:  قطر 

التعليمية  المدينة  أنشئت  وعندما  والعالم،  المنطقة  في 

الوقود  من  االنتقال  تعزيز  هو  الهدف  كان  قطر  دولة  في 

هذه  خالل  ومن  المعرفة  على  قائم  اقتصاد  إلى  األحفوري 

التعليم من خالل ثالث  االستثمار في  ال بد من  الرؤية كان 

الحضانة  مراحل  من  التعليم  جودة  أولها  أساسية،  ركائز 

أنشئت مدارس وجامعات  العالي وفي هذا  التعليم  وحتى 

من  للطالب  متاحة  وهي  الدولية  المعايير  حسب  عالمية، 

العالم. أنحاء  مختلف 

المحلي من  المجتمع  الثانية هي تنمية  الركيزة  وأضاف: 

ومراكز  وطنية،  مكتبة  بناء  خالل  من  ثقافته  صون  أجل 

بالغة،  أهمية  ذات  عديدة  ومؤسسات  االجتماعية  التنمية 

البحثية  الصناديق  مثل  وعلوم  بحث  برامج  وضع  وثالثًا 

الجهود  من  وعدد  خليفة  بن  حمد  بجامعة  البحث  ومراكز 

خالل  من  حرة  منطقة  في  بالعمل  تسمح  التي  الريادية 

بالوصول  سمح  مما  الخاص  القطاع  مع  مشتركة  مبادرة 

إلى بيئة مواتية تعزز التنوع االقتصادي في دولة قطر.

تحوال  األخيرة  الفترة  في  شهدت  قطر  أن  إلى  وأشار   

بناء  في  التركيز  على  وعملت  اإليقاع  متسارع  تكنولوجيا 

المهني  التعليم  في  االستثمار  خالل  من  البشرية  القدرات 

التقنية  مع  للتكيف  المهارات  أفضل  تتيح  التي  والبرامج 

االستفادة  تستهدف  المبادرة  هذه  أن  إلى  الفتا  الجديدة.. 

بما  عديدة  مجاالت  في  وتسريعها  التعلم  على  القدرة  من 

والتي  االبتكارية  والصناعات  والرياضة  السياحة  ذلك  في 

تستوجب التحول من أجل االستثمار عالميًا.

أجل  من  السابقة  السنوات  خالل  العمل  إلى  وأشار 

إلى  للوصول  األساسية  الوزارات  بين  والتنسيق  التحول 

االقتصاديات الرقمية، داعيًا إلى أهمية بناء استراتيجيات 

الدول  الشأن في  ذات  واألطراف  الوزارات  فيها  رقمية تشارك 

استراتيجية  اعتمدت  قطر  دولة  أن  مؤكدًا  نموا،  األقل 

حكومية تضمنت رؤية أساسية وحققت نتائج مهمة. 

ولفت في هذا السياق إلى أن الشراكة بين دولة قطر والدول 

تعزز  أن  بإمكانها  نموا  األقل  والبلدان  اإلقليم  في  المشابهة 

حال  الموارد  محدودية  مع  وتتعامل  واالبتكار  التكنولوجيا 

قطر  صندوق  خالل  من  العمل  إلى  منوهًا  ذلك،  األمر  تطلب 

باستخدام  نموا  البلدان  أقل  مع  شراكات  على  للتنمية 

سبل تمويل مبتكرة.

الراهنة  التحديات  على  التركيز  إلى  الكواري  ودعا   

حاضنات  إنشاء  خالل  من  والبطالة،  المناخ  تغير  مثل 

الناشئة  الشركات  بدعم  تسمح  أعمال  ومسرعات 

وتتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الخاص، مبينا 

أن البلدان األقل نموًا يمكن أن تلعب دورًا أساسيا وتساعد 

بالزراعة  يتعلق  فيما  ذلك  في  بما  المهارات  نقل  على 

والصناعة.

لالتحاد  العام  األمين  مارتن  بوغدان  دورين  أكدت  وبدورها 

في  مهمًا  دورًا  تلعب  التكنولوجيا  أن  لالتصاالت،  الدولي 

إرادة  يتطلب  التحول  هذا  أن  إلى  مشيرة  الرقمي،  التحول 

الناظمة  األطر  تتيح  أن  على  الحكومات،  من  سياسية 

يتعلق  فيما  سيما  ال  االبتكار  تسريع  على  والقادرة 

أهمية  إلى  منوهة  منها،  واالستفادة  االئتمانية  بالصناديق 

المهارات بالتعاون  البشري ورفع  المال  االستثمار في رأس 

القطاع الخاص. مع 

التركيز على  إلى  األقل نموًا تحتاج  الدول  أن  إلى  وأشارت   

رقمي  اقتصاد  إلى  الوصول  استهداف  بجانب  المهارات، 

حتى يلعب دورًا حاسًما في جهود أقل البلدان نموًا لإلسراع 

المستدامة،  التنمية  إلى  واالنتقال  الفقر،  على  بالقضاء 

عالمًيا. المنافسة  على  قادرة  لتصبح 

حسن  علي  محمد  الدكتور  شدد  ذاته،  السياق  وفي   

رئيس األكاديمية الوطنية السودانية للعلوم، على أهمية 

أن  إلى  مشيرًا  والتكنولوجيا،  العلوم  في  االبتكار  تعزيز 

بالمائة   60 ونحو  دولة،   46 عددها  يبلغ  نموًا  األقل  البلدان 

33 دولة، الفتًا إلى أن  منها تقع في القارة اإلفريقية أي بواقع 

التكنولوجيا يجب أن تحول إلى الزراعة والطاقة ومختلف 

حياة  على  إيجابا  ينعكس  بما  االقتصادية  القطاعات 

البلدان. الشعوب في هذه 

»العلوم  منتدى  فعاليات  في  المشاركون  وطالب 

االبتكار  على  التركيز  بضرورة  واالبتكار«  والتكنولوجيا 

نموًا  البلدان  أقل  بين  الفجوات  لسد  والتكنولوجيا 

واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلم  مجال  في  األخرى  والبلدان 

الثورة  فوائد  وجني  المستدامة،  التنمية  أهداف  وتحقيق 

الخاص  القطاع  مشاركة  وتعزيز  الرابعة،  الصناعية 

واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  قاعدة  وبناء  والرقمنة 

المعارف  إلى  ومراكز لتعزيز االبتكار، ووضع إطار للوصول 

وسائل  خالل  من  تمويلية  مشاريع  وإنشاء  والمهارات 

مرنة. تمويل 

تمكينهم من المعرفة والوصول إلى المحتويات الرقمية  دورها حاسم في خلق تحوالت جوهرية بأوضاع الشعوب

يؤكده احتضان الدوحة لمؤتمر األمم المتحدة.. عبد الرحمن العطية:

احترام عالمي الستراتيجية قطر
وصف سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد 

األسبق  العام  واألمين  الدولة  وزير  العطية 

العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس 

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  انتخاب 

المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

الخامس  المتحدة  األمم  )مؤتمر  ليرأس 

المعني بأقل البلدان نموا( بأنه قد شكل أول 

خطوة دولية كبرى من نوعها بعدما أكدت 

العالمية  وريادتها  الباهر  نجاحها  الدوحة 

الذي  قطر،  لمونديال  مدهش  بتنظيم 

عكس إنسانية وعالمية التوجه السياسي، 

إلى  األمير  سمو  دعوة  في  جليا  هذا  بدا  وقد 

لمواجهة  سوريا  وشعب  تركيا  مساعدة 

كارثة الزلزال. 

أن  يعني  هذا  كل  ان  العطية  وأضاف 

في  يأتي  المؤتمرالحالي  الدوحة  احتضان 

قطرية  الستراتيجية  عالمي  احترام  إطار 

للتعامل المدروس مع أولويات الوطن وهموم 

تعتبرها  التي  العالم  وقضايا  المنطقة 

الدوحة هموما إنسانية عالمية.

وقال العطية إن تفاعالت خطاب سمو األمير 

في أروقة المؤتمر ودوره الحكيم والمتوازن في 

إدارة مداوالته عكست أيضا الريادة والزعامة 

تركز  التي  اإلنسانية  األبعاد  ذات  القطرية 

الشراكة  بضرورات  الوعي  تعميق  على 

العالم  تحديات  مواجهة  سبيل  في  الدولية 

المتنامية في مجاالت عدة، بينها أزمة الغذاء 

وعالقة  األهلية  والحروب  والديون  والطاقة 

من  وغيرها  المناخ  وأزمة  والتنمية  السالم 

ازمات تمسك بخناق العالم.

جدد  قد  األمير  سمو  أن  إلى  العطية  ولفت 

أهمية  على  ومداوالته  المؤتمر  في  التأكيد 

تضافر جهود العالم لمواجهة تحديات الفقر 

والتنمية وفق رؤية عالمية تضامنية.

لم  التأكيد  هذا  أن  على  سعادته  وشدد 

القول  سموه  قرن  اذ  كالميا،  تصريحا  يكن 

بالفعل حينما أعلن في اليوم األول للمؤتمر 

خطوة قطرية عملية، اذ قال سموه »انطالقا 

من التزام دولة قطر الثابت تجاه دعم عملية 

التنمية ألقل البلدان نموًا، أعلن عن تقديم 

مساهمة مالية بإجمالي مبلغ 60 مليون دوالر 

ماليين   10 مبلغ  منها  ص  ُيخصَّ أميركي، 

عمل  برنامج  أنشطة  تنفيذ  لدعم  دوالر 

ص  الدوحة لصالح أقل البلدان نموًا، وُيَخصَّ

مبلغ 50 مليون دوالر لدعم النتائج الُمتوخاة 

على  القدرات  وبناء  الدوحة  عمل  لبرنامج 

الصمود في أقل البلدان نموًا«.

دول  وضع  األمير  سمو  إن  العطية  وقال 

تقترن  كي  الصدقية  محك  أمام  العالم 

األقوال باألفعال اذ دعا »الشركاء التنمويين 

تنفيذ  بدعم  ويبادروا  قطر  حذو  يحذوا  بأن 

واجبنا  من  كجزء  الدوحة  عمل  برنامج 

البلدان  شعوب  تجاه  والتنموي  اإلنساني 

األقل نموًا«.

انطلقت  الدعوة  هذه  ان  العطية  واعتبر 

المبادرة  نبض  على  يعتمد  قطري  نهج  من 

وارتياد آفاق اإلنجاز بخطوات عملية تستند 

والمسؤولية  والتضامن  الشراكة  قيم  إلى 

كما  التوجه  هذا  مرجعية  وان  الجماعية 

اشار سموه موجودة في رؤية قطر 2030، أي 

اولويات  ان دولة قطر تنطلق في تعاملها مع 

الداخل وفي عالقات الشراكة الدولية انطالقا 

من رؤية استراتيجية مدروسة وهي قديمة 

ومتجددة.

خاطب  األمير  سمو  أن  إلى  العطية  ولفت 

الصراحة  بلغة  المؤتمر  في  المشاركين 

المتقدمة  الدول  حمل  وقد  والمكاشفة، 

والدول األقل نموا مسؤوليات واضحة بشأن 

»هناك  قال  اذ  الدولية،  والشراكة  التنمية 

مسؤولية أخالقية واجبة على الدول الغنية 

في  أكبر  بشكل  تسهم  أن  في  والمتقدمة 

مساعدة أقل الدول نموا بغية التغلب على 

بصددها،  نحن  التي  العالمية  التحديات 

هذه مسؤولية وليست معروًفا«.

عن  سموه  حديث  أن  العطية  ورأى 

نضج  يعكس  االطار  هذا  في  المسؤولية 

العالم  لعلل  التشخيص  وصواب  الرؤية 

وتحدياته.

هذا  في  أكد  سموه  أن  إلى  سعادته  وأشار 

السياق أيضا أنه »يتحتم على أقل البلدان 

لتحويل  المواتية  الظروف  تهيئ  أن  نموا 

وطني  فعل  إلى  المشتركة  االلتزامات 

والخطط،  االستراتيجيات،  مستوى  على 

والتشريعات الوطنية.

الماضي،  عن  مسؤولة  الدول  هذه  ليست 

ولكن من واجبها اتباع سياسات رشيدة في 

تحدث  سموه  إن  العطية  وقال  الحاضر«. 

وخصوصا  األدوار  وتحديد  الشفافية  بلغة 

الشراكة  سبيل  في  الرشيد  الحكم  عبر 

ارتياد  إلى  قطر  دولة  تدعو  التي  اإلنسانية 

آفاقها.

واختتم العطية تصريحاته، مشيرا إلى أن 

التعبير  على  خطاباته  في  درج  األمير  سمو 

عن نبض وهموم الشعوب وهذه احدى أبرز 

المؤتمر  يحقق  ان  تمنى  اذ  مواقفه  سمات 

شعوب  وتطلعات  المنشودة  »األهداف 

ما  إلى  أنظارها  تتجه  التي  البلدان  هذه 

وقال  المهم«،  المؤتمر  هذا  عن  سيتمخض 

سعادته إن اهتمام سموه بنبض الشعوب 

وتطلعاتها المشروعة في التنمية واالستقرار 

أبرز  من  أن  على  التأكيد  يجدد  والسالم 

تواكب  أنها  األمير  سمو  سياسات  سمات 

الشعوب  لتطلعات  باحترامها  العصر  روح 

في  خصوصا  الشعوب  هموم  مع  وتتفاعل 

مناخات  إلى  تتطلع  والتي  نموا  األقل  الدول 

تحترم انسانيتها وتحقق ضرورات العيش 

العدالة  قيم  فيها  وتتجلى  وتتجسد  الكريم 

بأوسع معانيها.

تعامل مدروس مع أولويات الوطن الدوحة          $
وهموم المنطقة وقضايا العالم

في البلدان األقل نموا.. مشاركون:

ضرورة تطوير 
قطاع الطاقة

الدوحة- قنا- ناقش المشاركون في الجلسة األولى 

لمنتدى القطاع الخاص التي عقدت على هامش 

مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان 

األقل نموا المنعقد في الدوحة حاليا، موضوع 

الطاقة وكيفية الوصول إلى حلول حديثة وموثوقة 

ومستدامة وبأسعار معقولة تخدم التنمية.

وقال المشاركون إنه مع وجود ما يقدر بـ488 مليون 

شخص يعيشون دون الحصول على الكهرباء في أقل 

البلدان نموا، من المتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة 

في السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن الوصول 

للطاقة المستدامة يمثل أولوية قصوى لـ»برنامج 

عمل الدوحة« الذي يؤكد على الدور الحاسم للطاقة 

المستدامة في تحقيق التحول الهيكلي في أقل 

البلدان نموا.

وأضاف المشاركون أنه لتحقيق الوصول الشامل 

للطاقة بحلول عام 2030، تحتاج البلدان األقل نموا 

إلى تسريع وتيرتها في مجال الكهربة، وربط 63 

مليون عميل جديد كل عام في الفترة »2019 - 2030« 

مقارنة مع وتيرتها التاريخية البالغة 23 مليونا في 

الفترة 2000 - 2018. عالوة على ذلك، تواجه وتيرة 

التقدم في الحصول على الطاقة في هذه البلدان 

تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ، ووباء »كوفيد 

- 19«، باإلضافة إلى الحرب في أوكرانيا، األمر الذي 

خلق حالة من عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية 

ورفع أسعار الطاقة.

وقال أندرو إم هرسكويتز هو، مدير تطوير في 

مؤسسة تمويل التنمية الدولية األميركية، إن 

تطوير قطاع الطاقة ضروري للنمو في مختلف الدول، 

مشيرا إلى أن الجميع يركزون على أهمية القطاع.

وأوضح أن المؤسسة قدمت أدوات جديدة وتمويالت 

للدول التي تحتاجها لتحقيق النمو من خالل آليات 

متعددة من قروض تتراوح بين مليون إلى مليار دوالر 

وغيرها من المساعدات التقنية، مضيفا: »مؤسسة 

تمويل التنمية الدولية األميركية مولت مشاريع 

بقيمة 11 مليار دوالر في الدول اإلفريقية«.



لدفع التنمية في أقل البلدان نموا.. ممثلو دول:

برنامج عمل الدوحة يشكل مسارا واضحا
الدوحة- قنا- أكد عدد من رؤساء 

الدول والحكومات والوزراء 
المشاركين في مؤتمر األمم 

المتحدة الخامس المعني بأقل 
البلدان نموا المنعقد بالدوحة 

حاليا، على أن برنامج عمل الدوحة 
ألقل البلدان نموا »2022 - 2031«، 
والذي تم اعتماده في مارس من 

العام الماضي، يشكل مسارا واضحا 
لدفع التنمية في تلك البلدان، 

ويمكنه أن يكون بمثابة خريطة 
طريق لكي تحقق الدول األقل نموا 

أهداف التنمية المستدامة 2030.
الثاني  لليوم  العامة  الجلسات  خالل  الدول،  ممثلو  وشدد 

 »2031  -  2022« الدوحة  عمل  لبرنامج  دعمهم  على  للمؤتمر، 

أقل  في  للتنمية  أساسية  مرتكزات  تضمن  وثيقة  باعتباره 

البلدان نموا، وتمكنها من بناء قدرتها على السير بخطى ثابتة 

نحو التنمية، على الرغم من التحديات التي قد تواجهها تلك 

البلدان في مسار تحقيق أهداف التنمية الطموحة.

األهداف  على   »2031  -  2022« الدوحة  عمل  برنامج  ويرتكز 

الصدمات  مواجهة  على  القدرة  بناء  في  المتمثلة  الرئيسية، 

أسواق  وتعزيز  المدقع،  الفقر  على  والقضاء  المستقبل،  في 

العمل عن طريق تشجيع االنتقال من العمالة غير الرسمية 

فئة  من  الخروج  من  البلدان  وتمكين  الرسمية،  العمالة  إلى 

التمويل  على  الحصول  إمكانية  وتيسير  نموا،  البلدان  أقل 

داخل  المساواة،  عدم  أوجه  ومعالجة  واالبتكاري،  المستدام 

والتكنولوجيا  العلم  قوة  وتسخير  بينها،  وفيما  البلدان 

التكنولوجيا،  على  القائمة  األعمال  ريادة  وتعميم  واالبتكار، 

وإحداث التحول الهيكلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

من خالل شراكة عالمية منشطة من أجل التنمية المستدامة 

على أساس وسائل تنفيذ معززة وطموحة، وأشكال متنوعة 

تحالف  أوسع  إقامة  في  نموا  البلدان  ألقل  المقدم  الدعم  من 

ممكن من الشراكات المتعددة الجهات صاحبة المصلحة.

عمل  برنامج  إن  المؤتمر:  في  المشاركون  الدول  ممثلو  وقال 

المتقدمة،  البلدان  من  بدعم  أيضا  يحظى  أن  يجب  الدوحة 

البلدان نموا،  أقل  أن تضطلع بدور أكبر في دعم  والتي عليها 

التنمية  لدعم  سابقا  أطلقتها  التي  بالتعهدات  تلتزم  وأن 

في  االستثمار  على  أكبر  بشكل  والعمل  البلدان،  هذه  في 

والحماية  والتعليم،  الصحة،  مثل:  إلحاحا،  المجاالت  أكثر 

من  التي  المجاالت  من  وغيرها  والتكنولوجيا،  االجتماعية، 

شأنها أن تحقق التنمية في الدول األقل نموا.

رئيس  بخاري  محمد  الرئيس  فخامة  قال  اإلطار،  هذا  وفي 

يوفر  الدوحة  عمل  برنامج  إن  االتحادية:  نيجيريا  جمهورية 

طريقا واضح المعالم لدعم أقل البلدان نموا من خالل مرتكزاته 

الست، وخاصة على صعيد مكافحة الفقر، ومواجهة تداعيات 

التجارة  في  البلدان  تلك  مشاركة  وتعزيز  المناخي،  التحول 

الدولية.

وأضاف فخامته في كلمته خالل المؤتمر أنه ال يمكن تحقيق 

من  تعاني  وهي  نموا،  األقل  البلدان  في  المستدامة  التنمية 

أيضا  عليها  التركيز  يجب  التي  األولوية  فإن  ولذلك  الفقر 

البلدان عبر برامج تمويلية  تتمثل في مكافحة الفقر في تلك 

من المؤسسات الدولية، وإلغاء الديون وإعادة هيكلتها.

ودعا الدول المتقدمة لدعم البلدان األقل نموا بشكل أكبر عبر 

مساعدتها ماليا، والتشجيع على االستثمار فيها، بما يضمن 

تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على شعوب تلك الدول، 

والحياة  والتعليم،  والصحة،  االقتصاد،  صعيد  على  خاصة 

االجتماعية. 

الوزراء  رئيس  شريف  شهباز  السيد  دولة  قال  جهته،  من 

الدوحة  عمل  برنامج  إن  اإلسالمية:  باكستان  جمهورية  في 

واستراتيجية  رؤية  لرسم  الفرصة  سيتيح   »2031  -  2022«

واضحة للتنمية المستدامة ألقل البلدان نموا، خاصة في ظل 

التنمية،  لتحقيق  الدول  هذه  تواجه  التي  الكبيرة  التحديات 

والتغير   »19  - »كوفيد  جائحة  تداعيات  تحديات  ومنها 

المناخي. 

مثل:  العالم،  في  والمتعددة  المتتالية  األزمات  أن  وأضاف 

والتوترات  المناخي،  والتغير  والتمويل،  الغذاء  نقص 

الجيوسياسية، أثرت بشكل كبير على أقل البلدان نموا.

وشدد على أن التركيز اآلن سينصب على تنفيذ برنامج عمل 

التزام جماعي بعدم ترك  أن يكون هناك  الدوحة ولذلك يجب 

المؤتمر  يكون  أن  يجب  وبالتالي  بمفردها،  نموا  البلدان  أقل 

الحالي فرصة للقيام بخطوة مهم في هذا االتجاه.

رئيس  نائب  مجلي  عثمان  السيد  سعادة  اعتبر  بدوره، 

برنامج  أن  اليمنية،  الجمهورية  في  الرئاسي  القيادة  مجلس 

سياق  في  نوعية  ورؤية  مهما  إنجازا  يشكل  الدوحة  عمل 

تحقيق الهدف األشمل للتنمية المستدامة.

من  الدوحة  في  الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر  إن  وقال: 

نموا،  األقل  البلدان  احتياجات  تلبية  في  يساهم  أن  شأنه 

ودعم مسارات التنمية للسنوات المقبلة مع البناء على ما تم 

تحقيقه سابقا.

وزراء  رئيس  تشيرينغ  لوتاي  الدكتور  دولة  قال  جانبه،  ومن 

مملكة بوتان: إن برنامج عمل الدوحة للعقد المقبل من شأنه 

البلدان  أقل  في  واالزدهار  السلم  تعزز  تغيرات  إلى  يؤدي  أن 

نموا.

في  العالم  شهدها  التي  العديدة  التحديات  أن  إلى  ولفت 

الدول  من  العديد  خروج  تأخر  في  ساهمت  األخيرة  السنوات 

مكثف  بشكل  العمل  يجب  ولذلك  نموا  البلدان  أقل  فئة  من 

على  بالفائدة  يعود  ذلك  ألن  ودعمها  الدول  تلك  مساعدة  على 

ازدهار العالم أجمع.

مساعد  منصوري  محسن  السيد  سعادة  قال  جهته،  من 

التنفيذية:  للشؤون  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  رئيس 

البلدان  إن العدالة وتكافؤ الفرص وحدهما كفيالن بدعم أقل 

نموا.

أكبر  تعاونا  حاليا  تتطلب  الضخمة  التحديات  أن  وأضاف 

بين الدول، فال يمكن للبلدان األقل نموا أن تتخذ خطوات نحو 

يد  تقديم  الدولي  المجتمع  على  يجب  بل  بمفردها،  التنمية 

المساعدة لها.

الدوحة يعد  إلى أن مؤتمر األمم المتحدة الخامس في  وأشار 

األطراف،  متعدد  النظام  أهمية  على  التأكيد  إلعادة  فرصة 

وللتشديد على ضرورة العدالة االقتصادية لكافة البلدان بمن 

فيها البلدان األقل نموا.

تجاه  بتعهداتها  المتقدمة  الدول  تفي  أن  أهمية  على  وشدد 

صعيد  على  خاصة  بدعمها،  تساهم  وأن  نموا،  األقل  البلدان 

على  يجب  كما  واالستثمار،  والتجارة  الحديثة  التكنولوجيا 

منظمة األمم المتحدة ووكاالتها والبنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي أن يوفروا المساعدة المطلوبة للدول األقل نموا.

من جانبها، قالت سعادة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون 

التي  المتتالية  األزمات  إن  العربية:  مصر  بجمهورية  الدولي 

الغذائي  واألمن  الصحية  النظم  على  السلبية  آثارها  نعيش 

في البلدان النامية واألقل نموا تظهر الحاجة الملحة للتكامل 

واإلصرار  واحدة،  وكقوة  الدولي،  المجتمع  كأسرة  والتعاون 

والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية  التحديات  مواجهة  على 

والدولية  اإلقليمية  والشراكات  التضامن  قيمة  على  والبناء 

لألزمات  مستدامة  حلول  وضع  مع  أفضل،  مستقبل  أجل  من 

والكوارث التي تواجهها الدول النامية واألقل نموا.

وأكدت على أهمية التعاون متعدد األطراف في تغيير المشهد 

الشامل  واالجتماعي  االقتصادي  السالم  وتحقيق  الدولي، 

والتي  مستدام،  بشكل  نموا  واألقل  النامية،  للدول  والعادل 

والخدمات  والبطالة  والجوع  الفقر  معدالت  ارتفاع  من  تعاني 

يدعو  ما  والتوظيف،  والتعليم،  الصحة،  مثل:  األساسية، 

إلى أهمية إعادة النظر في السياسات والتشريعات الوطنية، 

االبتكار،  علي  والبناء  تنفيذها،  في  المستخدمة  واألدوات 

والحلول المتكاملة واألكثر استدامة.

 تؤمن بأهمية الشراكة والتعاون لتحقيق متطلبات التنمية 

المستدامة، وتأتي مشاركتها في هذا المؤتمر احتراما والتزاما 

المؤتمر يمثل  أن  الدولية، ال سيما  والمواثيق  منها لالتفاقيات 

حلول  إيجاد  بغية  والتجارب  الخبرات  لتبادل  للعمل  فرصة 

لتعزيز  الشركاء  مع  للعمل  وفرصة  المشتركة،  للمشاكل 

العالمية لتقديم أفضل الوسائل واألدوات للدول األقل  الجهود 

الدولية،  التجارة  في  دورها  وتعزيز  الفقر،  على  للقضاء  نموا 

وتوظيف مواردها من أجل تنمية مستدامة.

الدوحة حاليا في  المتحدة ينعقد في  األمم  أن مؤتمر  وأضاف 

والهشاشة  اليقين  عدم  من  وحالة  متقلبة،  دولية  أوضاع  ظل 

واالقتصادية  السياسية  األزمات  إثر  العالم،  يعيشها 

الدول  فيها  بما  الدول،  كل  منها  عانت  التي  والصحية، 

المتقدمة، وبذلت جهودا حتى تتخطى هذه المرحلة، وتصل 

إلى مرحلة االنتعاش االقتصادي.

وأشار إلى أن البلدان األقل نموا يعاني بعضها من الصراعات 

في  وليس  التحديات،  من  وغيرها  العنف،  وأعمال  والفقر 

التنمية  أهداف  تحقق  وأن  مشاكلها،  تعالج  أن  مقدورها 

خصوصا  الخاصة،  مواردها  على  فقط  باالعتماد  المستدامة 

إذا كانت تعاني من ديون متراكمة وضغوطات مالية عالية، 

وخلفت  الوضع  هذا  فاقمت   »19  - »كوفيد  جائحة  أن  خاصة 

آثارا اقتصادية سابقة.

جهودها  العالم  دول  كل  تضاعف  أن  أهمية  على  وشدد 

الصراعات  على  القضاء  بهدف  نموا  األقل  البلدان  لمساعدة 

نقلة  تحقيق  على  ولمساعدتها  العنف،  وأعمال  المختلفة، 

نوعية في مكافحة الفقر والنهوض بمجتمعاتها.

وأكد أن سلطنة عمان تشجع البلدان المتقدمة والمؤسسات 

واإلعمار  التأهيل  وإعادة  التنمية،  خطط  تمويل  على  الدولية 

سداد  المبادرات  هذه  تشمل  أن  على  نموا،  األقل  الدول  في 

الديون وإعادة هيكلتها.

وشدد أيضا على أهمية برنامج عمل الدوحة وتنفيذ محدداته، 

مشيرا إلى أن سلطنة عمان تؤكد أن إقامة السالم في العالم 

السالم  إن  حيث  وازدهارها،  للشعوب  األهمية  غاية  في  أمر 

أن  ويجب  بعضهما،  عن  ينفصالن  وال  مرتبطان  والتنمية 

تسعى الدول في المؤتمر إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون 

يدعم  مما  نمو  األقل  البلدان  في  خاصة  السالم،  جهود  لدعم 

مسيرة التنمية المستدامة.

يجب أن يحظى أيضا بدعم من البلدان المتقدمةخريطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بتلك الدول 

حول تعزيز الشمول االقتصادي للشباب

وزارة الرياضة تشارك 
في جلسة بمؤتمر األمم

أكد  الجلسة  في  مشاركته  وخالل 

السليطي،  خالد  إبراهيم  السيد 

رئيس نادي رواد األعمال الشباب على 

به  تقوم  الذي  االقتصادي  الدور  أهمية 

شريحة الشباب حول العالم.

التي  الشباب  شريحة  أن  إلى  ولفت 

تشير التقديرات إلى أنها تشكل ثلث 

سكان العالم يوجد من بينها 1.8 مليار 

أو  أو يتعلمون  ال يعملون  شاب وشابة 

شاب  مليار  سيدخل  فيما  يتدربون، 

العقد  خالل  العمل  سوق  إلى  إضافي 

القادم.

سيحتاج  العالمي  االقتصاد  أن  وبين 

عمل  فرصة  مليون   600 خلق  إلى 

على  أعمال  ريادة  فرصة  أو  إضافية 

القادمة  العشر  السنوات  مدى 

لمواكبة هذه التطورات الديموغرافية 

المتوقعة.

جلسة  في  مشاركته  خالل  ولفت 

النقاش إلى العديد من الجوانب التي 

التي  والتحديات  الفرص  على  تؤثر 

يواجهها الشباب، بما في ذلك الظروف 

والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 

التعليم،  ومستوى  يعيشونها،  التي 

أمور  من  ذلك  إلى  وما  الجنس  ونوع 

تحديات  يواجهون  الشباب  تجعل 

عدة على مستوى العالم.

الشباب  توظيف  دعم  أن  على  وشدد 

)الذاتي( وريادة األعمال عنصر أساسي 

تنميتهم  في  الشباب  تمكين  في 

االقتصادية وفي التجارة، سواء كانت 

المستوى  على  تتم  التجارة  هذه 

المحلي أو اإلقليمي أو الدولي.

شأنه  من  الشباب  تمكين  إن  وقال 

االستقالل  تحقيق  في  يسهم  أن 

تنمية  طريق  عن  االقتصادي 

الصغر  المتناهية  المشروعات 

والصغيرة والمتوسطة والتجارة- وما 

المهارات-  تنمية  من  بذلك  يتصل 

أهداف  من  العديد  في  مباشر  بشكل 

الفقر  من  ويحد  المستدامة،  التنمية 

ويعزز زيادة دخل األسرة.

بما  الشباب  في  االستثمار  إلى  ودعا 

المدى  على  التنافسية  القدرة  يعزز 

وقال:  الهيكلي.  والتغيير  الطويل 

زاد  شباًبا،  أكثر  السكان  كان  »كلما 

التنافسية  والقدرة  الشباب  تمكين 

والصغيرة  الصغرى  للمشروعات 

مزدوًجا  حاًل  تشكل  التي  والمتوسطة 

للتنمية«.

المستوى  على  أنه  وأضاف 

الفعال  االندماج  فإن  المجتمعي، 

أماكن  في  يسهم  المهرة  للشباب 

في  المشاريع  وكأصحاب  العمل 

واإلنتاجية  االقتصادي  النمو  تسريع 

األفضل  الوصول  يؤدي  كما  واالبتكار. 

ريادة  وفرص  المهارات  تحسين  إلى 

األعمال والفرص التجارية إلى توسيع 

المتاحة  والمواهب  العمالة  نطاق 

لالقتصاد.

التي  الفوائد  من  الرغم  على  إنه  وقال 

اإلضافي  االستيعاب  يجلبها  أن  يمكن 

لالقتصادات  االقتصاد  في  للشباب 

في  الشباب  فإن  والعالمية،  الوطنية 

كثير  في  يواجه  العالم  أنحاء  جميع 

للدخول  شديدة  حواجز  األحيان  من 

في العمل الحر وريادة األعمال ومجال 

التوظيف.

اإليجابي  التأثير  أهمية  على  وأكد 

لدعم  المنظم  اإليكولوجي  للنظام 

الصغر  المتناهية  المشاريع 

تلك  وخاصة  والمتوسطة  والصغيرة 

المملوكة من قبل الشباب ليكون لهم 

حول  االقتصادي  التمكين  على  تأثير 

العالم، مع أهمية التركيز على القطاع 

النظام  في  الفاعلين  مختلف  قبل  من 

يمثل  أن  يمكن  والذي  اإليكولوجي 

فرص العمل وريادة األعمال للشباب.

المتحدة  األمم  مؤتمر  أن  إلى  يشار 

البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

شعار  تحت  ينعقد  الذي  نموا، 

يشهد  االزدهار«،  إلى  اإلمكانات  »من 

الجاللة  أصحاب  من  عدد  مشاركة 

الدول  رؤساء  والسعادة  والفخامة 

والدبلوماسيين  والوزراء  والحكومات 

والصديقة،  الشقيقة  الدول  من 

األعمال،  ورجال  المسؤولين،  وكبار 

المنظمات  وممثلي  القرار،  وصناع 

اإلقليمية  والشركات  والمؤسسات 

والعالمية.

شاركت وزارة الرياضة والشباب في 
جلسة حول تعزيز الشمول االقتصادي 

للشباب ومهارات ريادة األعمال، 

والمقامة على هامش مؤتمر األمم 
المتحدة الخامس المعني بأقل 

البلدان نموا، والمنعقد تحت شعار 
»من اإلمكانات إلى االزدهار«، وذلك 

بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

$ الدوحة
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بدول مجلس التعاون الخليجي

بدء مؤتمر األبعاد الجغرافية 
لصناعة الثقافة

الدراما  الدوحة- قنا- بدأت أمس بمسرح 

المؤتمر  أعمال  )كتارا(،  الثقافي  الحي  في 

الجغرافية  للجمعية  السادس  العلمي 

الخليجية الذي يعقد تحت عنوان »األبعاد 

الجغرافية لصناعة الثقافة بدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية«، ويتواصل 

من  نخبة  بمشاركة  األربعاء،  غد  حتى 

في  والمختصين  واألكاديميين  الباحثين 

قطر ودول مجلس التعاون ومصر واألردن.

ويستعرض المؤتمر عبر 50 ورقة عمل دور 

ربط  في  الخليجية  الثقافية  المؤسسات 

العلوم الجغرافية بصناعة الثقافة في دول 

العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

الطبيعية  الجغرافية  األبعاد  متناوال 

في  الثقافة  صناعة  في  ودورها  والبشرية 

دول الخليج العربية، إلى جانب التقنيات 

صناعة  في  وتأثيرها  الحديثة  الجغرافية 

الثقافة.

وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي 

للحي  العامة  للمؤسسة  العام  المدير 

ألقاها  التي  الكلمة  في  »كتارا«  الثقافي 

ألن  تسعى  كتارا  »إن  المؤتمر:  افتتاح  في 

والثقافات  الشعوب  ملتقى  دائما  تكون 

وأنشطتها  مرافقها  في  تجمع  حيث 

المتنوعة، بين الثقافة والجغرافيا، لتفتح 

على  االطالع  فرص  المبدعين  جميع  أمام 

الثقافية  البيئة  العالم، وتهيئ لهم  ثقافات 

الرحب،  المثالي  والمكان  المتكاملة 

ويخوضوا  اإلبداعية  طاقاتهم  ليطلقوا 

مختلف  في  المميزة  الثقافية  تجاربهم 

التي  الثقافي  الحي  وحدائق  وأروقة  مرافق 

وتصميمها  المعماري  طرازها  في  تعكس 

حضاريًا  وتمازجًا  ثقافيًا  تنوعًا  الهندسي، 

كتارا  اهتمام  يجسد  جغرافيًا،  وتوزيعًا 

ضمن  اإلنسانية  الحضارات  بمختلف 

ثقافية  لغة  تتحدث  متكاملة  مدينة 

العالقة  توثق  حيوية  بيئة  وتوفر  جديدة، 

المتينة التي تربط بين اإلنسان والثقافة 

مع األمكنة واألزمنة، معربا عن تطلعه ألن 

خدمة  في  الطيبة  النتائج  المؤتمر  يحقق 

قطر  في  والسياحة  الثقافية  الساحة 

والمنطقة.

أبا  حمد  خالد  الدكتور  ر 
َّ

عب جهته،  من 

الزمات رئيس الجمعية الجغرافية بدول 

العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

عن سعادته بأن يشهد المؤتمر مشاركة 

الجغرافية  الجمعيات  لرؤساء  رسمية 

والمملكة  العربية  مصر  جمهورية  في 

الجمعيات  جانب  إلى  الهاشمية،  األردنية 

الجغرافية الخليجية.

المشاكل  على  يركز  المؤتمر  أن  وأضاف 

لم  ولماذا  الثقافة،  لصناعة  والحلول 

القطاعات  مستوى  إلى  الثقافة  تصل 

كما  والرياضة،  كالصناعة  األخرى 

دور  ما  بينها  من  عدة  تساؤالت  يطرح 

أصبحت  وهل  الثقافة،  تعزيز  في  الهوية 

تعنى  التي  الجهود  لتوحيد  ضرورة  هناك 

الدولة  مستوى  على  سواء  بالثقافة 

التعاون،  مجلس  منظومة  أو  الواحدة 

دراسة  في  وأهميتها  الجغرافيا  دور  مؤكدا 

قضايا المجتمع ومشاكله والمساهمة في 

حلها وخاصة تلك المتعلقة بالثقافة لما لها 

من دور بالنهوض بالمجتمعات.

الزمات  أبا  حمد  خالد  الدكتور  وكان 

رئيس الجمعية الجغرافية بدول مجلس 

وأعضاء  العربية  الخليج  لدول  التعاون 

األستاذ  سعادة  كّرموا  قد  الجمعية 

السليطي  إبراهيم  بن  خالد  الدكتور 

مدير عام المؤسسة العامة للحي الثقافي 

)كتارا(.  كما شهد المؤتمر في يومه األول 

مجموعة من الجلسات التي قدمها خبراء 

الخليج،  دول  من  وعدد  قطر  دولة  من 

تمحورت  مهمة  مواضيع  إلى  تطرقت 

حول دور المؤسسات الثقافية في صناعة 

الثقافة، بدأتها الدكتورة نادية المضاحكة 

كتارا،  في  والدراسات  البحوث  إدارة  مدير 

المؤسسة  عن  عمل  ورقة  قدمت  والتي 

تناولت  الثقافي«كتارا«  للحي  العامة 

كتارا  إليه  ترمز  ما  بكل  الثقافة  جغرافية 

لتكون  والثقافة  الجغرافيا  بين  جمع  من 

ملتقى الشعوب والثقافات.

عبدالله  علي  الدكتور  أعرب  وبدوره، 

الجغرافية  الجمعية  رئيس  الدوسري 

في  بالمشاركة  سعادته  عن  السعودية 

ثقافيًا  تجمعًا  يعكس  الذي  المؤتمر  هذا 

في  المهم  الثقافي  الدور  وتعزيز  لتأصيل 

دول الخليج العربية.

الدوحة           $

من ذوي اإلعاقة

منتسبو »الداخلية« 
يزورون المكتبة الوطنية

وقال المقدم ناصر عبدالله ضابط المكتب 

ومسؤول  البشرية  الموارد  بإدارة  الفني 

مكتب ذوي االحتياجات الخاصة إن الزيارة 

المكتبة  أقسام  على  التعرف  إلى  تهدف 

تفعيل  وكيفية  تقدمها،  التي  والخدمات 

المكتبة الرقمية ومشروعاتها، ودور المكتبة 

في تثقيف المجتمع، باإلضافة إلى بحث 

يخدم  فيما  والتنسيق  التعاون  سبل 

الزيارة  أن  أكد  كما  الصلة،  ذات  المجاالت 

السنوية  الخطة  تنفيذ  إطار  في  تأتي 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  شؤون  لمكتب 

ومحاضرات  زيارات  تنظيم  تتضمن  التي 

مع  العالقة  تعزيز  بهدف  توعوية  وندوات 

الخدمات.  وتطوير  وتحسين  المجتمع 

وتضمنت الزيارة جولة في مرافق المكتبة 

تم خاللها التعرف على عدد من الخدمات، 

بذوي  الخاصة  البيانات  قاعدة  مثل 

االستعارة  وآلية  الخاصة،  االحتياجات 

واالستفادة من األقسام المختلفة، وكيفية 

البصرية  السمعية  األدوات  استخدام 

وغرف  المساعدة  التكنولوجيا  وأجهزة 

على  االطالع  تم  كما  الوسائط،  مشاهدة 

المكتبة  تنظمها  التي  الفعاليات  من  عدد 

وقاعات التدريب وغرف الدراسة.

الدوحة           $

فتح باب التقدم خالل الفترة من »9 - 13« أبريل المقبل

كلية المجتمع تبدأ إجراءات فصل الصيف
قطر  في  المجتمع  كلية  كشفت 

اإللكتروني  التقديم  باب  فتح  عن 

للفصل  التأسيسي  طالب  لقبول 

وطلبة  الخامس  التأسيسي 

الصيف  لفصل  الكلية  مستوى 

 12 حتى  وذلك   ،)2023-2022(

يقوم  أن  على  المقبل،  إبريل 

المستندات  بتسليم  الطالب 

مشيرة  الفترة،  ذات  في  الرسمية 

الدراسة  طلبات  تقديم  أن  إلى 

بالتزامن  سيكون  الصيف  لفصل 

من جامعة قطر خالل الفترة من 9 - 

13 ابريل 2023. ولفتت الكلية إلى 
اللغة  مستوى  تحديد  اختبار  أن 

االنجليزية يشمل اختبار البرنامج 

اختبار   ،Accuplacer التأسيسي 

الورقي  توفل  اختبار   ،IELTS
توفل  اختبار   ،TOEFL Paper
المحوسب TOEFL )iBT(، مؤكدة 

 ،ACCUPLACER اختبار  أن  على 

وتحديد  الطالب  تقييم  إلى  يهدف 

في  اإلنجليزية  اللغة  في  مستواه 

)االستماع-  وهي:  مجاالت،  أربعة 

القراءة- القواعد- معاني الكلمات(، 

بين  االختبار  مدة  تتراوح  حيث 

إلى ساعتين، كما  ساعة ونصف 

االنجليزية  اللغة  االختبار  يشمل 

سؤااًل   20 بواقع  سؤااًل،   80 على 

وفي  االختبار،  أجزاء  من  جزء  لكل 

الطالب حاصاًل على  أن يكون  حال 

غيرها،  أو   IELTS اختبار  شهادة 

فيجب عليه مراجعة قسم القبول 

الشهادة  وإحضار  والسجالت 

األصلية.

في  المجتمع  كلية  وأوضحت 

أن  التأسيسي  الختبار  شروطها 

أو  الجنسية  قطري  الطالب  يكون 

يحضر  وأن  القطريات،  أبناء  من 

القطرية  الشخصية  البطاقة 

عنها  صورة  تقبل  وال  االصلية 

بإجراء  للطالب  يسمح  ال  حيث 

االختبار دون إبراز بطاقته األصلية 

عليه  يجب  كما  المفعول،  سارية 

قطريا،  رياال   150 رسوم  تسديد 

كما أنه لن يسمح للمتأخرين عن 

إلى  بالدخول  االختبار  بدء  موعد 

القاعة، الفتة إلى أن اختبار تحديد 

المستوى صالح لمدة سنتين من 

تاريخ تقديم االختبار، وعلى طالب 

يرجى  الخاصه  االحتياجات  ذوي 

إحضار )التقارير الطبية(.

أنها  إلى  المجتمع،  كلية  وأشارت 

التأسيسي  البرنامج  بتوفير  تقوم 

مستويات  لـ4  اإلنجليزية  للغة 

منها  كل  يمتد  مكثف،  بشكل 

بحيث  أسابيع،   8 مدار  على 

ساعة   24 أسبوع  كل  يتضمن 

المقررات  هذه  وُتعد  تدريسية، 

اللغة اإلنجليزية  جزًءا من برنامج 

لمدة  يمتد  الذي  التأسيسي 

متكاماًل  نهًجا  ويّتبع  واحدة  سنة 

األساسية  المهارات  تعليم  في 

واالستماع  والكتابة  القراءة  األربع: 

والتحدث، مع التركيز على الطالقة 

تركز  تعليمية  بيئة  في  والدقة 

على الطالب واحتياجاته.

وأوضحت أن التحاق الطالب بأحد 

على  يعتمد  األربعة،  المستويات 

اختبار  في  يحققها  التي  النتيجة 

 .)Accuplacer( المستوى  تحديد 

اللغة  مسار  برامج  طالب  ويحتاج 

المستوى  الستكمال  العربية 

يحتاج  حين  في  فقط،  الثاني 

اللغة  مسار  برامج  طالب 

المستوى  استكمال  اإلنجليزية 

التدريس  إلى  وباإلضافة  الرابع. 

داخل قاعات الدراسة، يتم تكليف 

متنوعة  ومشروعات  بمهام  الطالب 

كما  مستقل.  بشكل  بها  ليقوموا 

االستخدام  على  المقررات  تعتمد 

البصرية  لألدوات  المكثف 

فرصة  الطالب  لمنح  والسمعية 

التفاعل مع اللغة. ويهدف البرنامج 

التأسيسي للغة اإلنجليزية بكلية 

ذي  تعليم  تقديم  إلى:  المجتمع 

ويستجيب  الطالب  محوره  جودة 

القطري  المجتمع  الحتياجات 

في  الطالب  مساعدة  بغرض 

المطلوب  المستوى  إلى  الوصول 

لاللتحاق  اإلنجليزية  اللغة  في 

بالمقررات التي يرغبون بدراستها، 

األكاديمية  المهارات  تطوير 

التقدم  من  لتمكينهم  للطالب، 

فرص  توفير  ومهنًيا،  أكاديمًيا 

ونشر  المجتمعية  للمشاركة 

الوعي المجتمعي بين الطالب.

كتب      محمد الجعبري 

نظم مكتب شؤون ذوي االحتياجات الخاصة في إدارة 
الموارد البشرية بوزارة الداخلية، صباح أمس، زيارة 

ميدانية لمكتبة قطر الوطنية التابعة لمؤسسة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع شارك فيها أعضاء 

المكتب وعدد من الموظفين من منتسبي الوزارة من 
ذوي اإلعاقة.

بالتعاون بين الوكالة الوطنية ووزارة التعليم

إطالق مناهج األمن السيبراني

حضر حفل اإلطالق سعادة السيدة 

بثينة بنت علي جبر النعيمي وزير 

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية 

علي  بن  محمد  السيد  وسعادة 

المناعي وزير االتصاالت وتكنولوجيا 

المهندس  وسعادة  المعلومات، 

الفراهيد  علي  بن  عبدالرحمن 

الوطنية  الوكالة  رئيس  المالكي 

إلى  باإلضافة  السيبراني،  لألمن 

الوزراء  السعادة  أصحاب  من  عدد 

المسؤولين  وكبار  الوزارات  ووكالء 

في الدولة وعدد من المسؤولين في 

دول شقيقة وصديقة.

األمن  »مناهج  مشروع  ويهدف 

إلى  ة« 
َّ

عليمي التَّ السيبراني 

أهمها  من  أهداف،  جملة  تحقيق 

واألطفال  عموما،  المجتمع  تعريف 

بمفهوم  خصوصا،  واليافعين 

تتمثل  التي  الرقمية،  المواطنة 

واألخالقي  المسؤول  االستخدام  في 

المعلومات  لتكنولوجيا  واآلمن 

توعية  جانب  إلى  واالتصاالت، 

اإلنترنت  شبكة  بمخاطر  المجتمع 

وتدريب مختلف شرائحه وتأهيلهم 

البيانات  حماية  بأسس  لإللمام 

رفع  إلى  إضافة  الشخصية، 

العامة  بالمفاهيم  الوعي  مستوى 

السيبراني  باألمن  المرتبطة 

جيل  وتهيئة  الرقمية،  والسالمة 

القطري  الشباب  من  مستقبلي 

القادر على التعامل بكفاءة وأمان مع 

األدوات التكنولوجية.

وقال سعادة المهندس عبدالرحمن 

رئيس  المالكي  الفراهيد  علي  بن 

السيبراني  لألمن  الوطنية  الوكالة 

المشروع  هذا  إن  المناسبة،  بهذه 

الوكالة  حرص  إطار  في  يأتي 

على  السيبراني  لألمن  الوطنية 

األمن  بمخاطر  الوعي  تعزيز 

في  رؤيتها  من  انطالقا  السيبراني، 

آمن سيبرانيا، تتمتع  بناء مجتمع 

الكافي  بالوعي  شرائحه  جميع 

المستقبلية  التحديات  لمواجهة 

التكنولوجية  الثورة  ترافق  التي 

العالم،  يشهدها  التي  المتسارعة 

منوها بأن الشراكة مع وزارة التربية 

أثمرت  العالي،  والتعليم  والتعليم 

الذي  الرائد  الوطني  المشروع  هذا 

يعد األول من نوعه في المنطقة، من 

البيئة  في  للطلبة  استهدافه  حيث 

مرحلة  لكل  وتوجهه  المدرسية، 

عمرية بمحتوى يتناسب مع درجة 

إلى  بها،  تتمتع  التي  والوعي  اإلدراك 

االحتياجات  لذوي  التوجه  جانب 

ومحو  الموازي  والتعليم  الخاصة، 

الوعي  نشر  يضمن  بما  األمية، 

الّسيبراني في المجتمع بأكمله.

يتضمن  المشروع  أن  على  وأكد 

تتضمن  إلكترونية  منصة  إطالق 

والمنتجات  المعلومات  جميع 

بالمشروع،  الخاصة  المعرفية 

وقت،  أي  في  للطلبة  متاحة  لتكون 

الفتا في الوقت نفسه، إلى أن مناهج 

تتميز  التعليمية  السيبراني  األمن 

بأنها ستقدم في إطار سلس وماتع، 

المتلقي،  لدى  المعلومة  يرسخ 

ويجعله يبحث عن المزيد.

منصة  إطالق  الحفل  وتضمن 

المواد  جميع  تشمل  إلكترونية 

المرئي  والمحتوى  المعرفية 

جانب  إلى  بالمناهج،  الخاص 

تعريفية  فيديوهات  عرض 

العمل  فريق  وتكريم  بالمشروع، 

الذي ساهم في تنفيذ هذا المشروع 

في  نوعه  من  األول  يعد  الذي 

معرض  زيارة  عن  فضال  المنطقة، 

إطالق  فعاليات  مع  بالموازاة  أقيم 

المنصة.

دالل  السيدة  أشارت  جهتها،  من 

إدارة  مدير  العقيدي  عبدالعزيز 

في  الوطني  السيبراني  التميز 

الوكالة الوطنية لألمن السيبراني، 

إلى أن الوكالة تسعى لبناء مجتمع 

عبر  رقميا  ومتمكن  آمن  محلي 

تستهدف  ومشاريع  مبادرات  عدة 

في  الرقمية  السالمة  مستوى  رفع 

المجتمع.

ندشن  اليوم  »نحن  وأضافت 

والمشاريع،  الشراكات  أهم  أحد 

السيبراني  األمن  مناهج  وهو 

طلبة  تستهدف  التي  التعليمية، 

والمعلمين  الهمم،  وذوي  المدارس 

إطار  في  وتقدم  األمور،  وأولياء 

الهوية  سلس وممتع مستوحى من 

جملة  لتحقيق  القطرية،  الوطنية 

تعريف  في  تتمثل  األهداف  من 

المجتمع عموما واألطفال واليافعين 

بمفهوم  الخصوص  وجه  على 

مستوى  ورفع  الرقمية،  المواطنة 

المرتبطة  العامة  بالمفاهيم  الوعي 

والسالمة  السيبراني،  باألمن 

الوكالة  بأن  ونوهت  الرقمية. 

األنشطة  أهمية  عن  تغفل  لم 

للعملية  المكمل  ودورها  الالصفية 

سايبر  مبادرة  فدشنت  التعليمية، 

محتوى  إنتاج  على  تقوم  التي  إيكو، 

توعوي سيبراني من خالل الزيارات 

الحكومية  للمدارس  الميدانية 

والخاصة، وإقامة ورش العمل التي 

تتضمن عروضا توعوية ومسابقات 

تصميمها  تم  وتطبيقات  وأنشطة 

الممارسات  أفضل  حسب 

العالمية.

زايد  مها  السيدة  قالت  جانبها،  من 

لشؤون  المساعد  الوكيل  الرويلي 

والتعليم  التربية  بوزارة  التعليم 

األمن  مناهج  إن  العالي،  والتعليم 

خطوة  تعد  التعليمية،  السيبراني 

لضمان  الصحيح  االتجاه  في 

قد  التي  بالمخاطر  الطلبة  معرفة 

التكنولوجيا،  استخدام  عن  تنتج 

العصر  هذا  في  الجميع  أصبح  إذ 

من  متزايد  بشكل  يستفيد 

فإن  وبالتالي  التكنولوجية،  الموارد 

على  للحفاظ  األساسية  الخطوات 

آمنين،  ومستخدميها  الموارد  هذه 

تتركز حول جعل األمن السيبراني 

التعليمية  الخطط  في  مهما  محورا 

الرويلي  وتوقعت  المدارس.   لطلبة 

في  يساهم  أن  المشروع  هذا  من 

خالل  من  المطلوب،  الوعي  نشر 

إلى  الفتة  وموثوق،  مبتكر  محتوى 

بشكل  لتطويره  الجانبين  تطلع 

محتوى  تقديم  أجل  من  مستمر 

الطلبة  مستوى  تعزيز  في  يساهم 

بأمن المعلومات وأمن الحاسوب.

م.المالكي: المشروع يتضمن 
إطالق منصة إلكترونية 

للمعلومات والمنتجات المعرفية

الدوحة- قنا- تحت 
رعاية معالي الشيخ 
خالد بن خليفة بن 

عبدالعزيز آل ثاني، 
رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية، 
أطلقت الوكالة 
الوطنية لألمن 

السيبراني بالتعاون 
مع وزارة التربية 

والتعليم والتعليم 
العالي، أمس، »مناهج 

األمن السيبراني 
ة«. عليميَّ التَّ
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خالل رمضان لالستفادة من ميزاتها.. المريخي:

تعميم بطاقة النفقات على المستفيدين
أكد السيد خميس المريخي المدير 

اإلداري إلدارة التنفيذ بالمجلس األعلى 

بإصدار  قام  المجلس  أن  للقضاء 

مع  بالتعاون  األسرة  نفقات  بطاقات 

بنك  كأول  قطراإلسالمي  مصرف 

ان  إلى  مشيرا  البطاقات،  هذه  يصدر 

للمستحقين  ستصرف  البطاقات 

المطلقات  من  والمستفيدات 

أمانات  إدارة  طريق  عن  واالرامل 

موضحا  التنفيذ،  إدارة  في  المحاكم 

فقط  نخصصها  البطاقات  هذه  ان 

بصرف  يقمن  اللواتي  للمستفيدات 

التي  المحاكم  من  الشهرية  النفقات 

صدر لهن منها حكم قضائي بذلك.

تلفزيونية  تصريحات  خالل  وأضاف 

على  تقضي  الجديدة  البطاقة  أن 

وتأخير  والتحديات  الصعوبات 

تواجه  كانت  التي  النفقات  صرف 

بحيث  الصرف  عمليات  في  األسر 

المحدد  المبلغ  الشهر  نهاية  في  يكون 

إلى  الفتا  البطاقة،  في  موجودا  للنفقة 

يهدف  للقضاء  األعلى  المجلس  أن 

لتخفيف األعباء وتوفير الوقت والجهد 

التي  العقبات  كافة  تذليل  خالل  من 

تواجه المواطنين والمقيمين.

الحصول  آلية  عن  المريخي  وتحدث 

خالل  من  تتم  والتي  البطاقة  على 

المحاكم  ألمانات  طلب  تقديم 

ويتم  البطاقة  على  بالحصول 

يتم  حيث  المكتب  مع  التنسيق 

موضحا  أيام،   3 خالل  عليها  الحصول 

 5 لـ  تصل  البطاقة  صالحية  أن 

سنوات.

فبراير  شهر  أول  خالل  تم  إنه  وقال 

البطاقات  من  دفعة  أول  إصدار 

كافة  على  البطاقة  لتعميم  ونسعى 

خالل  والمستحقين  المستفيدين 

رمضان  شهر  خالل  المقبلة  الفترة 

وقبل عيد الفطر المبارك. 

األعلى  المجلس  بجهود  وأشاد 

االلكتروني  الربط  عملية  في  للقضاء 

إلى  يؤدي  ما  وهو  الجهات  كافة  مع 

البطاقات  وإصدار  المبادرات  إطالق 

كافة  لتذليل  خاللها  من  نسعى  التي 

العقبات وتحقيق العدالة الناجزة. 

للقضاء  األعلى  المجلس  وكان 

»مسبقة  األسرة  نفقات  بطاقة  أصدر 

إجراءات  تسهيل  إطار  في  الدفع« 

نفقات  على  المستفيدين  حصول 

النفقات  إدراج  ضمان  بهدف  األسرة، 

ودوري  ثابت  بشكل  للمستفيدين 

تعبئة  سيتم  حيث  تأخير،  ودون 

أمانات  حساب  خالل  من  البطاقة 

األعلى  بالمجلس  الخاص  األسرة 

اإلسالمي،  قطر  مصرف  في  للقضاء 

أي  دون  منها  االستفادة  يمكن  ثم  ومن 

الوقت  وادخار  صعوبات،  أو  عقبات 

والجهد على المستفيد.

وتصدر بطاقة نفقات األسرة من »إدارة 

نفقات  من  للمستفيدين  األمانات« 

قطر  مصرف  مع  بالتنسيق  األسرة، 

اإلسالمي،  قطر  ومصرف  المركزي 

المبلغ  سحب  من  صاحبها  وتمكن 

المحاكم  أمانات  قبل  من  له  المودع 

من  المباشر  بالشراء  استخدامها  أو 

خالل نقاط البيع.

بهدف  البطاقة  هذه  إصدار  ويأتي 

إجراءات  تبسيط  في  المساهمة 

المبالغ  على  المستفيدين  حصول 

ستعزز  أنها  كما  لهم،  المخصصة 

من ضمان إدراج المبالغ للمستفيدين 

التأثر  دون  ودوري  ثابت  بشكل 

المتأخرة،  االستقطاعات  بعمليات 

على  والجهد  الوقت  توفير  عن  فضاًل 

الفئة المستفيدة من البطاقة.

رؤية  تجسيد  في  مهمة  خطوة  وتعد   

أرض  على  للقضاء  األعلى  المجلس 

العقبات  تذليل  في  والمتمثلة  الواقع 

والتحديات أمام كافة أفراد المجتمع، 

تعزيز  في  الخطوة  هذه  فتساهم 

يحرص  التي  التحسينات  منظومة 

المجلس على تقديمها للمستفيدين 

والمساهمة  عليهم  األعباء  وتخفيف 

في دفع عجلة التقدم.

{ خميس المريخي

محمد أبوحجر تقضي على كتب
الصعوبات 

في تأخير 
صرف 

النفقات 
من 

المحاكم

تنظمه الخطوط القطرية وقطر للسياحة

انطالق مهرجان قطر الدولي لألغذية .. السبت
القطرية  الجوية  الخطوط  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

وقطر للسياحة، عن انطالق مهرجان قطر الدولي 

الجاري  مارس   11 يوم  لألغذية  عشر  الثاني 

في  البحرية  بالواجهة  مارس   21 حتى  ويستمر 

مدينة لوسيل.

العديد  العالمي  المهرجان  يجمع  أن  المقرر  ومن 

في  بارزة  أسماء  تضم  التي  الطهو  تجارب  من 

ومسرحا  المتميزة،  والمطاعم  الضيافة  مجال 

الترفيه  وعروض  النارية  األلعاب  وعروض  للطهو، 

الحية.

وسيحتفل المهرجان هذا العام بأفضل المأكوالت 

في العالم في ميدان السعد، بدرب لوسيل حيث 

شهد  الذي  المكان  وهو  الشهيرة،  لوسيل  أبراج 

لكرة  العالم  كأس  لبطولة  النهائية  االحتفاالت 

القدم FIFA قطر 2022.

الرئيس  الباكر  أكبر  السيد  سعادة  وقال 

القطرية  الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 

الدولي  قطر  »مهرجان  للسياحة:  قطر  ورئيس 

رواجا  المهرجانات  أكثر  أحد  أنه  أثبت  لألغذية 

في قطر، وهو سيقدم هذا العام االطباق التقليدية 

الخطوط  تسير  التي  والوجهات  الدول  لمعظم 

الجوية القطرية رحالت إليها«.

السياحة  قطاع  يستمر  أن  في  ثقته  عن  وأعرب 

الغذائية في قطر في النمو بمعدالت كبيرة نظرا 

المرتقبة،  الدولية  الفعاليات  أجندة  لجاذبية 

الجوية  الخطوط  بين  المتين  التعاون  بأن  ونوه 

دولة  مكانة  سيعزز  للسياحة  وقطر  القطرية 

بالعديد  تشتهر  عالمية  سياحية  كوجهة  قطر 

من األحداث والمسابقات الرياضية والمهرجانات 

والمأكوالت.

تضم  كشك   100 من  أكثر  المهرجان  وسيضم 

إضافة  الشهية،  المأكوالت  من  متنوعة  مجموعة 

الفاخر  للطعام  وصالتين  ليلي  طهو  مسرح  إلى 

تصنيف  ذات  الفنادق  من  عدد  مع  بالتعاون 

أيضا  الفعاليات  ستضم  كما  نجوم.  الخمس 

أجواء ترفيهية يومية مناسبة للعائالت مثل حلبة 

التزلج.

اإلندونيسية،  األطعمة  تذوق  للحضور  وسيتاح 

حيث سيقام حدث هذا العام تكريما للعام الثقافي 

»قطر- إندونيسيا 2023«. وسيتذوق الزوار األطباق 

التي تربط بين تقاليد الطهو المتنوعة في البالد 

مهرجان  سيشهد  كما  وفريدة.  غنية  بنكهة 

األغذية أيضا خيمة ثقافية قطرية خاصة تشمل 

 Le مطعم  مع  تفاعلية  وتجربة  المحلية  األطباق 

األبعاد،  ثالثية  الخرائط  باستخدام   Petit Chef
وبالتعاون مع فندق الريتز كارلتون في الدوحة.

إكسبو  بمعرض  ولالحتفال  ذلك  إلى  وباإلضافة 

2023 الدولي للبستنة، والذي سيعقد في أكتوبر 
بيئة  خضراء،  صحراء  شعار  تحت  المقبل 

أفضل سيكون هناك كشك خاص بهدايا نباتية 

خاصة لزوار المهرجان.

اللجنة األولمبية وجامعة حمد بن 
خليفة توقعان مذكرة تفاهم

في جمهورية ناميبيا

برامج مشتركة إلعداد 
الدراسات وتبادل الخبرات

اكتشاف نفطي ثالث لـ »قطر للطاقة«

من  كل  المذكرة  بتوقيع  وقام 

راشد  بن  جاسم  السيد    سعادة 

اللجنة  عام  أمين  البوعينين، 

والدكتور  القطرية،  األولمبية 

أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس 

جامعة حمد بن خليفة، وبحضور 

السيد   حمد لحدان المهندي، مدير 

باللجنة  المساندة  الخدمات  قطاع 

والمهندس    القطرية،  األولمبية 

رئيس  نائب  التميمي،  سعود 

جامعة حمد بن خليفة، ولفيف من 

القيادات التنفيذية في الجانبين. 

تعزيز  التفاهم  مذكرة  وتتضمن 

التعاون في مجال التعليم، وتدريب 

لموظفي  التنفيذية  القيادات 

القطرية،  األولمبية  اللجنة 

تنظيم  في  التعاون  إلى  باإلضافة 

وورش  المؤتمرات  وإقامة  الندوات 

في  التخصصية  التدريبية  العمل 

المشترك،  االهتمام  ذات  المجاالت 

في  المشتركة  األبحاث  وتطوير 

مجال الرياضة األولمبية.

جاسم  السيد    سعادة  أعرب  وقد 

عام  أمين  البوعينين،  راشد  بن 

عن  القطرية،  األولمبية  اللجنة 

جامعة  مع  التعاون  بهذا  سعادته 

»التعليم  قائاًل:  خليفة،  بن  حمد 

المجتمع،  في  ركيزتان  والرياضة 

والعمل على إنشاء برامج مشتركة 

إعداد  في  متميز  تعليمي  صرح  مع 

بالرياضة  المتعلقة  الدراسات 

البرامج  تطوير  في  سيسهم 

رياضية  كانت  سواًء  الموضوعة 

بشرية  كوادر  لتأهيل  أكاديمية  أو 

شابة«.  وأضاف: »نحن في اللجنة 

األولمبية القطرية نتطلع دائمًا إلى 

البشري  العنصر  في  االستثمار 

الموارد  أهم  باعتباره  وتطويره 

لتحقيق التنمية الشاملة، ونسعى 

حمد  جامعة  مع  التعاون  خالل  من 

قدراتنا  تعزيز  في  خليفة  بن 

لتحقيق النهوض الفكري والمهني«. 

عمر  مجاهد  أحمد  الدكتور  وقال 

بن  حمد  جامعة  رئيس  حسنه، 

القدرات  وتأهيل  بناء  »إن  خليفة: 

وقيادات المستقبل في مجال اإلدارة 

الضروريات  من  ُيعد  الرياضية 

واألثر  النجاح  تحقيق  لضمان 

الرياضية  للفعاليات  اإليجابي 

حرصت  هنا  ومن  المستقبلية، 

ضمن  خليفة،  بن  حمد  جامعة 

استراتيجية الدولة لجعل الدوحة 

على  للرياضة،  عالمية  عاصمة 

تصميم برامج نوعية ومتخصصة 

وفق أرقى المعايير العالمية وإطالق 

البشرية  بالكوادر  ترتقي  مبادرات 

الرياضي  القطاع  لقيادة  وتؤهلها 

ليس في قطر فحسب، ولكن على 

المستوى اإلقليمي والعالمي.

تحقيق  للطاقة  قطر  أعلنت 

خفيف  نفط  مكمن  اكتشاف 

 X  1  - جونكر  بئر  خالل  من 

التي  العميقة  االستكشافية 

رخصة  منطقة  في  حفرها  تم 

قبالة  الواقعة   PEL39 االستكشاف 

سواحل جمهورية ناميبيا.

عمق  إلى   1  - جونكر  بئر  حفر  وتم 

مياه  في  مترًا   6,168 قدره  إجمالي 

وقد بدأت  أمتار.   2,210 يبلغ عمقها 

تم  التي  البيانات  تحليل  عمليات 

للمزيد  والتخطيط  عليها  الحصول 

من عمليات التقييم لتحديد حجم 

وإمكانات الموارد المكتشفة.

تبلغ  حصة  للطاقة  قطر  وتمتلك 

رخصة  حقوق  من   %  45 نسبتها 

بينما   ،PEL39 االستكشاف 

 45 )المشّغل(  شل  شركة  تمتلك 

الوطنية  البترول  ومؤسسة   ،%
الناميبية »نامكور« 10 %.

بهذه  تعليقه  معرض  وفي 

المهندس  سعادة  قال  المناسبة، 

وزير  الكعبي،  شريده  بن  سعد 

العضو  الطاقة،  لشؤون  الدولة 

التنفيذي  والرئيس  المنتدب 

سعيدون  »نحن  للطاقة:  لقطر 

بهذا االكتشاف، وهو إعالننا الثالث 

أود  ناميبيا.  في  نفطي  الكتشاف 

ألهنئ  المناسبة  هذه  أغتنم  أن 

أشكر  وأن  ونامكور،  شل  شركاءنا 

التي  ناميبيا  جمهورية  حكومة 

الجهد  لهذا  الدعم  الكثير من  قّدمت 

االستكشافي«.

أعقاب  في  اإلعالن  هذا  يأتي 

اكتشافين نفطيين آخرين أعلنت 

عنهما قطر للطاقة خالل شهر فبراير 

Venus-و  Graff-1 بئري  في   2022
أورانج  حوض  في  الواقعتين   ،1X
وباإلضافة  ناميبيا.  سواحل  قبالة 

 ،PEL39 االستكشاف  رخصة  إلى 

في  حصصًا  للطاقة  قطر  تمتلك 

االستكشاف  رخصة  منطقتي 

ورخصة   ،)PEL56 )% 30
 ،)PEL91 )% 28,33 االستكشاف 

 28,327 تبلغ  إجمالية  بمساحة 

كيلومترًا مربعًا.

المياه  في   X جونكر1-  بئر  وتقع 

كيلومترًا   270 بعد  على  العميقة 

بدأت  وقد  ناميبيا.  شواطئ  من 

 ،2022 ديسمبر  في  الحفر  عمليات 

القليلة  األيام  في  بأمان  واستكملت 

الماضية.

 أعلنت اللجنة األولمبية القطرية عن توقيع مذكرة 
تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة بغرض التعاون 

في مجاالت البحث العلمي والدراسات االستراتيجية، 
وفي إنشاء برامج مشتركة إلعداد الدراسات وتبادل 
الخبرات والمنتجات العلمية والفكرية والثقافية. 

$ الدوحة

تحت عنوان »هندسة البيئة واالستدامة«

الملتقى الهندسي الخليجي.. اليوم
بن  خالد  الّشيخ  معالي  رعاية  تحت 

خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلّية، تنطلق 

الهندسي  الملتقى  فعاليات  اليوم 

تحت  والعشرين  الرابع  الخليجي 

واالستدامة«،  البيئة  »هندسة  عنوان 

خالل  قطر  دولة  تستضيفه  والذي 

بفندق   ،2023 مارس   9 –  7 من  الفترة 

الشيراتون، بحضور عدد من أصحاب 

الشخصيات  وكبار  الوزراء  السعادة 

من قطر والدول الخليجّية والعربّية.

تنظمه  الذي  الملتقى  فعاليات  وتقام 

الهندسي  واالتحاد  البلدية  وزارة 

المهندسين  وجمعية  الخليجي 

أيام،  ثالثة  مدار  على  القطرية، 

نقاشية  جلسات   5 وتتضمن 

المتحدثين  من  نخبة  بمشاركة 

تم  كما  الخليج،  ودول  قطر  دولة  من 

اختيار 25 ورقة عمل لطرحها خالل أيام 

محاور  أربعة  تتناول  حيث  الملتقى، 

الذكية،  والمدن  »التكنولوجيا  وهي: 

المباني  وإدارة  المستدام،  البناء  ومواد 

وإعادة  النفايات  وإدارة  بكفاءة،  والمدن 

التدوير«.

للملتقى  االفتتاحية  الجلسة  وخالل 

سيتم تكريم 15 مهندسا من رّواد العمل 

الخليجي،  المستوى  على  الهندسي 

تكريم  سيتم  األفراد  فئة  حيث  فمن 

من  الهندسي  العمل  رّواد  من  اثنين 

تكريم  يتم  بينما  خليجية،  دولة  كل 

)قطر(،  المنظمة  الدولة  من  خمسة 

وفي فئة المشاريع سيتم توزيع جائزة 

االتحاد الهندسي الخليجي في التمّيز 

الفائزين  على  المشاريع  في  واإلبداع 

من رواد العمل الهندسي من قطر ودول 

المشاريع  أفضل  وكذلك  الخليج، 

المعايير  تحقق  التي  الهندسية 

البيئية واالستدامة.

معرض  الملتقى  سيصاحب  كما 

البيئة  في  متخصص  هندسي 

 20 عدد  فيه  يشارك  واالستدامة، 

وشبه  الحكومية  الجهات  من  مشاركا 

قطر  من  الخاص  والقطاع  الحكومية 

ودول الخليج، باإلضافة إلى مشاركات 

مميزة من المملكة العربية السعودية 

األفكار  أبرز  وذلك لطرح  الكويت،  ودولة 

في  الهندسية  والخدمات  والمشاريع 

سيتم  كما  واالستدامة،  البيئة  مجال 

 25 بمرور  االحتفال  الملتقى  خالل 

الهندسي  االتحاد  إنشاء  على  سنة 

الخليجي.

تنظيم  سيتم  الملتقى  هامش  وعلى 

المشاركة  للوفود  ميدانية  زيارات 

الستاد  الخليج،  دول  مختلف  من 

لوسيل واستاد 974، وذلك لالطالع على 

يتعلق  فيما  الرائدة  القطرية  التجربة 

باالستدامة والمحافظة على البيئة.

هذا، وقد عقد أمس اجتماع المجلس 

الخليجي،  الهندسي  لالتحاد  األعلى 

محمد  المهندس  من  كل  بحضور 

لالتحاد  العام  األمين  الخزاعي 

الهندسي الخليجي، والمهندس خالد 

النصر رئيس مجلس اإلدارة بجمعية 

المهندسين القطرية، والمهندس فؤاد 

الكندي رئيس مجلس اإلدارة بجمعية 

والمهندس  العمانية،  المهندسين 

اإلدارة  مجلس  رئيس  العتل  فيصل 

الكويتية،  المهندسين  بجمعية 

رئيس  علي  آل  الله  عبد  والمهندس 

المهندسين  بجمعية  إدارة  مجلس 

العتيبي  ماجد  والمهندس  اإلماراتية، 

بهيئة  اإلدارة  مجلس  رئيس 

والدكتورة  السعودية،  المهندسين 

اإلدارة  مجلس  رئيس  العلوي  رائدة 

البحرينية،  المهندسين  بجمعية 

وتم خالل االجتماع مناقشة عدة محاور 

كافة  استكمال  متابعة  أهمها  من 

للملتقى  والتحضيرات  االستعدادات 

الرابع والعشرين  الهندسي الخليجي 

كما  الدوحة،  في  اليوم  ينطلق  والذي 

ومحاور  العمل  برنامج  مناقشة  تم 

وخالل  للملتقى،  النقاشية  الجلسات 

االجتماع أيضا تم مناقشة تعزيز سبل 

الهندسية  الجمعيات  بين  التعاون 

الدولة  تحديد  تم  كما  الخليجية، 

في  الهندسي  للملتقى  المستضيفة 

نسخته القادمة.

الملتقى  فعاليات  أن  بالذكر  جدير 

والمعرض  الخليجي  الهندسي 

للجمهور  متاحة  ستكون  المصاحب 

الهندسي  القطاع  في  والمتخصصين 

للزيارة، وحضور الجلسات النقاشية، 

األيام  خالل  العمل  أوراق  وعروض 

الثالثة.

اختيار »25« 
ورقة 
عمل 

تتناول 
أربعة 
محاور

يتضمن 
»5« جلسات 

نقاشية 
بمشاركة 
نخبة من 

المتحدثين
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بالتعاون بين بنك قطر للتنمية والبورصة

إطالق برنامج تمويلي

تطبيق  على  معًا  الطرفان  وسيعمل 

أجل  من  التمويلي  البرنامج  هذا 

الصغيرة  الشركات  مساعدة 

والمتوسطة الواعدة في عملية إدراج 

للشركات  قطر  بورصة  في  أعمالها 

)QEVM( لتصبح شركات  الناشئة 

وتتداول  مدرجة  عامة  مساهمة 

إذ  المستثمرين.  لجمهور  اسهمها 

الشركات  لدعم  البرنامج  يهدف 

تلبي  التي  والمتوسطة  الصغيرة 

اإلدراج  متطلبات  من  األدنى  الحد 

باإلضافة إلى المتطلبات التنظيمية 

اإلدراج  سيساعد  حيث  والتمويلية، 

جديدة  تمويلية  فرص  توفير  على 

تنويع  يضمن  ما  األعمال  لرواد 

بديل  وتوفير  التمويل،  مصادر 

التقليدية،  التمويل  لبرامج  إضافي 

الوطنية،  األعمال  لمنظومة  تعزيًزا 

القطاع  دعم  في  الدولة  ومساعي 

الخاص.

قطر  بورصة  من  كٌل  سيعمل  كما 

تعزيز  على  للتنمية  قطر  وبنك 

بورصة  لتطوير  بينهما  التعاون 

بهدف  الناشئة،  للشركات  قطر 

ضمان استفادة الشركات الصغيرة 

بصورة  الصلة  ذات  والمتوسطة 

حيث  طرف؛  كل  خبرة  من  فعالة 

اإلدراج  لدعم  الطرفان  سيسعى 

عقد  جانب  إلى  فوائده،  وتسويق 

برامج  وتطوير  مشتركة،  ندوات 

قدرة  تعزيز  أجل  من  تدريبية 

والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 

قطر  بورصة  في  لإلدراج  وإعدادها 

للشركات الناشئة. 

العزيز  عبد  السيد  أعرب  وقد 

التنفيذي  الرئيس  العمادي،  ناصر 

شكره  عن  قطر  لبورصة  بالوكالة 

الذي  الالمحدود  للتعاون  وتقديره 

إنشاء  في  للتنمية  قطر  بنك  أبداه 

لدعم  الهام  التمويلي  البرنامج  هذا 

والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 

الدور  وعلى  اإلدراج  على  ومساعدتها 

المحوري الذي يقوم به بنك التمنية 

عبر  كما  الهام،  القطاع  هذا  دعم  في 

التفاهم  مذكرة  بتوقيع  ترحيبه  عن 

وثيق  لتعاون  أساسا  باعتبارها 

إلى  يهدف  للتنمية،  قطر  بنك  مع 

تعزيز الوعي بفوائد إدراج الشركات 

بورصة  في  والمتوسطة  الصغيرة 

الشركات،  لهذه  المخصصة  قطر 

قطر  بورصة  أن  مبدأ  من  انطالقًا 

في  يشتركان  للتنمية  قطر  وبنك 

نجاح  دعم  في  يتمثل  واحد  هدف 

والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 

ومساهمتها االقتصادية في االقتصاد 

استراتيجية  مع  تماشًيا  الوطني، 

على  واالعتماد  االقتصادي  التنوع 

الذات وفقا لرؤية قطر الوطنية.

ومن جانبه، أّكد السيد عبدالرحمن 

هشام السويدي، الرئيس التنفيذي 

على  للتنمية،  قطر  لبنك  باإلنابة 

أهمية هذه الخطوة ودورها في تعزيز 

الوطنية،  األعمال  ريادة  منظومة 

مضيًفا: »تأتي هذه الخطوة مع اإلخوة 

في بورصة قطر إكمااًل لمساعينا في 

بنك قطر للتنمية لدعم رواد ورائدات 

الصغيرة  الشركات  في  األعمال 

وتوفير  قطر  دولة  في  والمتوسطة 

الالزمة  التمويل  سبل  إلى  النفاذ 

عبر مختلف البرامج والخدمات التي 

يقدمها البنك من تمويل مباشر وغير 

اليوم  يسرنا  كما  واستثمار.  مباشر 

بورصة  مع  التعاون  نتوج  أن  )أمس( 

التمويلي  البرنامج  هذا  بإطالق  قطر 

تنويع  في  سيساهم  الذي  الجديد 

مصادر التمويل للشركات الصغيرة 

النمو  من  وتمكينها  والمتوسطة 

الوطني  ااالقتصاد  في  والمساهمة 

على صعيد أكبر«. 

بنسب  التمويلي  البرنامج  يتميز 

ربح تنافسية، وفترة سداد مرنة مع 

يغطي  وتمويل  طويلة،  سماح  فترة 

المتعلقة  التكاليف  من   %  70 حتى 

لكافة  ويمكن  اإلدراج،  بعملية 

الشركات الصغيرة والمتوسطة في 

قطر التقديم لهذا البرنامج عن طريق 

نافذة التقديم في بورصة قطر أو عن 

الخاص  اإللكتروني  الموقع  طريق 

ببورصة قطر. 

ُيشار إلى أن المبادرة الثنائية وليدة 

الطرفين،  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع 

ترسيًخا لمساعيهما في بناء جسور 

منظومة  وتعزيز  لدعم  قوية  تعاون 

وتلبية  الوطنية،  األعمال  ريادة 

الصغيرة  الشركات  طموحات 

والمتوسطة.

تشجيًعا للشركات 
الصغيرة والمتوسطة على 

اإلدراج في سوق الشركات 
الناشئة في بورصة قطر، 

يتعاون كل من بورصة 
قطر وبنك قطر للتنمية 

لتلبية طموحات رواد 
األعمال التنموية وتطوير 

مسارات النمو والمرونة 
التنظيمية المطلوبة 

لتعزيز هذا القطاع الهام 
عبر إطالقهما لبرنامج 

تمويلي جديد يتعلق 
بتغطية تكاليف اإلدراج 

للشركات في بورصة قطر 
للشركات الناشئة.

عوض التوم كتب

يشجع الشركات الصغيرة 
والمتوسطة على اإلدراج 

توفير فرص تمويلية 
جديدة لرواد األعمال

النابت يجتمع مع المدير 
التنفيذي لصندوق األمم للسكان

Ooredoo تمنح المكافآت 
لعمالء خدماتها المالية

الدكتور  الدوحة- قنا- اجتمع سعادة 

جهاز  رئيس  النابت  محمد  بن  صالح 

اللجنة  ورئيس  واإلحصاء  التخطيط 

نتاليا  الدكتورة  مع  للسكان  الدائمة 

لصندوق  التنفيذي  المدير  كانيم 

والسيدة  للسكان،  المتحدة  األمم 

لصندوق  اإلقليمي  المدير  بكر  ليلى 

األمم المتحدة للسكان للدول العربية، 

األمم  »بيت  افتتاح  في  شاركتا  اللتين 

المتحدة« بمدينة لوسيل مؤخرًا على 

المتحدة  األمم  مؤتمر  فعاليات  هامش 

الخامس المعني بأقل البلدان نموًا.

صالح  الدكتور  سعادة  واستعرض 

االجتماع  خالل  النابت  محمد  بن 

جهود دولة قطر في التعامل المبكر مع 

حققته  وما  والتنمية  السكان  قضايا 

ثمن  كما  اإلطار،  هذا  في  إنجازات  من 

المثمرة  التعاون  عالقات  سعادته 

المتحدة  األمم  وصندوق  اللجنة  بين 

عدد  بإبرام  تمثلت  والتي  للسكان، 

واالستفادة  الصلة،  ذات  االتفاقيات  من 

متابعة  في  الصندوق  خبرات  من 

وتقويم عمل اللجنة وأنشطتها الفنية 

التوجهات  مع  يتوافق  بما  والعلمية 

ومع  السكان  مجاالت  في  األممية 

خصائص المجتمع القطري.

نتاليا  الدكتورة  شكرت  جانبها،  ومن 

المستمر  كانيم دولة قطر على دعمها 

لمنظومة األمم المتحدة على الصعيد 

األمم  صندوق  عمل  ودعم  العالمي، 

المتحدة للسكان على وجه التحديد، 

يقدمه  أن  يمكن  ما  إلى  مشيرة 

تحليل  بشأن  فني  دعم  من  الصندوق 

المستدامة،  التنمية  أهداف  بيانات 

بما في ذلك تطوير المراجعة الوطنية 

دعم  عن  فضاًل  الثانية،  الطوعية 

مجاالت  في   2030 الوطنية  قطر  رؤية 

والنوع  والمراهقين  اإلنجابية  الصحة 

ذاته  الوقت  في  معربة  االجتماعي، 

الدعم  لتقديم  الصندوق  استعداد  عن 

بالتزاماتها  للوفاء  نهجها  في  للحكومة 

والشباب  النساء  وتمكين  بدعم 

والتكيف  القدرات  بناء  في  للمساعدة 

والمرونة مع تغير المناخ.

عرض  إطالق  عن   Ooredoo أعلنت 

خدماتها  مستخدمي  يمنح  جديد 

فرصة   »Ooredoo Money« المالية 

عند  أسبوعيًا  ر.ق   5000 بـ  الفوز 

أي  إلى  الدولية  الحواالت  إرسال 

جرام  موني  عبر  العالم  حول  بلد 

 Ooredoo تطبيق  باستخدام 

 .Money
 10 إلى  مارس   2 من  الفترة  فخالل 

الذين  ــ  العمالء  سيدخل   ،2023 مايو 

يرسلون حواالت دولية مع موني جرام 

في  Ooredoo Moneyــ  باستخدام 

بـ  الفوز  لفرصة  األسبوعي  السحب 

5000 ر.ق لكل فائز. 
أسبوع  كل  فائزًا   15 اختيار  وسيتم 

منهم  كل  سيحصل  السحب  عبر 

إجمالي  واختيار  ر.ق،   5000 على 

العرض  فترة  مدار  على  فائزًا   150
 750.000 إلى  تصل  مكافآت  بإجمالي 

الحواالت  جميع  وستدخل  ر.ق. 

موني  خالل  من  تتم  التي  الدولية 

في   Ooredoo Money عبر  جرام 

السحب بشكل تلقائي كل أسبوع. 

صباح  قال  الجديد،  العرض  وحول 

العالقات  إدارة  مدير  الكواري،  ربيعة 

بخدمة  »نعتز   :Ooredoo في  العامة 

من  نوفر  التي   Ooredoo Money
رقمية  منصة  للمستخدمين  خاللها 

المالية  معامالتهم  إلجراء  متطورة 

كانوا  أينما  وسرعة  سهولة  بكل 

هذه  خالل  من  ونسعى  وقت.  أي  وفي 

المالي  الشمول  تعزيز  إلى  الخدمة 

بدائل  توفير  خالل  من  قطر  دولة  في 

للخدمات  للتطبيق  وقابلة  فعالة 

من  ونهدف  التقليدية.  المصرفية 

عمالئنا  على  التسهيل  إلى  خاللها 

مع  يتماشى  بما  حياتهم  وتطوير 

شعارنا الجديد »طور عالمك«. 

أطلقت عرضًا جديدًا

بين »الكهرباء والماء« وجنرال إلكتريك

توقيع اتفاقية خدمة 
لعدد من التوربينات الغازية

المهندس محمد ناصر  االتفاقية  ووقع 

والمدير  المنتدب  العضو  الهاجري، 

العام لشركة الكهرباء والماء القطرية؛ 

والمدير  الرئيس  أنيس،  وجوزيف 

خدمات  أعمال  لوحدة  التنفيذي 

لدى  الغازية  الطاقة  وأنظمة  الطاقة 

والشرق  أوروبا  في  إلكتريك«  »جنرال 

األوسط وإفريقيا.

المهندس  قال  المناسبة،  وبهذه 

»تؤدي  الهاجري:  ناصر  محمد 

منذ  القطرية  والماء  الكهرباء  شركة 

تلبية  في  المحوري  الدور  تأسيسها 

دولة  في  والماء  الكهرباء  احتياجات 

اإلنتاجية  طاقتها  إجمالي  ويبلغ  قطر؛ 

من  أكثر  المشتركة،  مشاريعها  مع 

الكهربائية  الطاقة  من  جيجاواط   11
المياه  من  يوميًا  جالون  مليون  و540 

باعتماد  الشركة  وتلتزم  المحالة. 

على  تساعدنا  التي  األفضل  الحلول 

واحتياجات  عمالئنا  متطلبات  تلبية 

الكهربائية  الطاقة  من  المتنامية  قطر 

والماء«. 

شراكتنا  »بدأت  الهاجري:  وأضاف 

محطة  بإنشاء  إلكتريك  جنرال  مع 

أحد  فكانت  2؛  ب  فنطاس  أبو  راس 

مقاولي خدمات الهندسة والمشتريات 

خدمات  تقديم  وواصلت  واإلنشاءات، 

بدأت  أن  منذ  األمد  طويلة  الصيانة 

في  التجارية  عملياتها  المحطة 

عالقتنا  مواصلة  ويسرنا   .2008 عام 

الطويلة معها لتحسين أداء المحطة، 

ودعم  التشغيلية،  تكاليفها  وخفض 

الطاقة  أمن  لتعزيز  الحيوية  عملياتها 

والماء في قطر«.

القطرية  والماء  الكهرباء  شركة  تمثل 

الطاقة  لتوليد  شركة  أكبر  ثاني 

الشرق  منطقة  في  المياه  وتحلية 

والمورد  إفريقيا،  وشمال  األوسط 

الرئيسي للكهرباء والمياه المحالة في 

قطر. وتبلغ الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية 

للتوربينات الغازية الثالثة المشمولة 

إلى  يصل  ما  نحو  الخدمات  باتفاقية 

609 ميجاواط، وتدعم هذه التوربينات 
توليد  محطات  أهم  إحدى  تشغيل 

استقرار  في  فتسهم  قطر،  في  الطاقة 

وتساعد  الدولة.  في  الكهرباء  إمدادات 

الخدمات التي تقدمها جنرال إلكتريك 

موثوقية  تعزيز  في  االتفاقية  بموجب 

وأداء التوربينات، والحد من مخاطرها 

إمدادات  توفير  وبالتالي  التشغيلية، 

المياه  لتحلية  استقرارًا  أكثر  طاقة 

وتلبية الطلب على الطاقة في الدولة.

من جانبه، قال جوزيف أنيس: »توفر 

نحو  القطرية  والماء  الكهرباء  شركة 

من   % و73  الكهرباء  إمدادات  من   %  55
إمدادات الماء في قطر. ويعد استقرار 

لدعم  األهمية  بالغ  أمرًا  عملياتها 

القطري ومواصلة  واالقتصاد  المجتمع 

في  ويشرفنا  الوطنية.  التنمية  مسار 

تعاوننا  نواصل  أن  إلكتريك  جنرال 

القطرية  والماء  الكهرباء  شركة  مع 

للطاقة  التحتية  البنية  لتعزيز 

عالية  مرنة  طاقة  وتوفير  قطر،  في 

السكان  احتياجات  لتلبية  االعتمادية 

والشركات«.

أكبر  إلكتريك«  »جنرال  تمتلك 

قيد   F الفئة  توربينات  من  مجموعة 

ما  وينتشر  العالم؛  في  التشغيل 

450 توربينًا غازيًا من طراز  يزيد على 

هذه  وتوفر  دولة.   40 من  أكثر  في   9F

قابلية  مع  مستقرًا  أداًء  التوربينات 

الوقود،  من  مختلفة  بأنواع  تشغيلها 

تصل  بنسبة  الهيدروجين  ومنها 

ممتازًا  خيارًا  يجعلها  مما   ،%  80 إلى 

العاملة  التوليد  محطات  لجميع 

بنظام الدورة المركبة وأنظمة الحرارة 

والطاقة المركبة.

تطوير  في  إلكتريك  جنرال  أسهمت 

لقطاع  الرئيسية  التحتية  البنية 

عامًا،   50 من  ألكثر  قطر  في  الطاقة 

وتواصل توربيناتها الغازية والبخارية 

توليد الكهرباء الالزمة لدعم نمو قطاع 

أهداف  وتحقيق  الدولة،  في  الطاقة 

رؤية قطر الوطنية 2030.

وقعت شركة الكهرباء والماء القطرية اتفاقية مدتها 
تسع سنوات مع جنرال إلكتريك لطاقة الغاز المدرجة 

في بورصة نيويورك بالرمز )GE(، لتوفير خدمات الترقية 
والصيانة لثالث توربينات غازية من طراز 9F في محطة 
راس أبو فنطاس ب RAF B2( 2( التي تقع على بعد 10 

كيلومترات تقريبًا جنوب العاصمة الدوحة. 

$ الدوحة

لقاء أعمال قطري ــ منغولي
السيد  من  كل  برئاسة  المنغولي،  القطري-  األعمال  لقاء  بحث 

قطر،  غرفة  لرئيس  األول  النائب  الكواري  طوار  بن  أحمد  بن  محمد 

تعزيز  منغوليا،  رئيس  مكتب  رئيس  يانجوك  سودباتار  والسيد 

التعاون المشترك بين أصحاب األعمال واستكشاف الفرص المتاحة 

طوار  بن  أحمد  بن  محمد  السيد  وقال  البلدين.  كال  في  لالستثمار 

رغبة  هناك  وأن  طيبة،  عالقات  تجمعهما  ومنغوليا  قطر  إن  الكواري 

التجارية  المجاالت  في  خصوصا  العالقات  هذه  لتعزيز  مشتركة 

توفر  أن  استطاعت  قطر  دولة  أن  إلى  الكواري  وأشار  واالقتصادية.. 

التي تتيح  والمحفزات  التسهيالت  جاذبة من خالل  بيئة استثمارية 

% في مختلف   100 للمستثمر األجنبي االستثمار بنسبة تصل إلى 

القطاعات واألنشطة االقتصادية.
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بـ »فور سيزونز الدوحة«

تعيين جوليا سيليوكوفا نائبا للمدير العام
أعلن فور سيزونز 

الدوحة عن تعيين 
جوليا سيليوكوفا 
نائب المدير العام. 
وهي أحد األسماء 
الالمعة في مجال 

الفنادق التي تتمتع 
بخبرة لما يربو عن 

عشرين عاًما، وقد 
شغلت جوليا في 

السابق منصب نائب 
مديرعام فور سيزونز 

موسكو.

الفورسيزونز  في  جوليا  وعملت 

انضمت  فقد  طويلة،  لفترة 

فورسيزونز  لعائلة  األولى  للمرة 

وَتدرجت  موسكو،  في   2014 عام 

بدًءا  المناصب  من  العديد  في 

ثم  المبيعات،  مدير  منصب  من 

والتسويق،  المبيعات  قسم  تولت 

االفتتاح  في  هام  بدور  واضطلعت 

والذي  للفندق  والمبهر  الناجح 

ينافسه  ال  سوقية  مكانة  له  أصبح 

عليها أحد. ثم استأنفت مسيرتها 

الحافلة وتدرجت في ِعدة مناصب 

في العديد من فنادق الفورسيزونز 

الشرق  ومنطقة  أوروبا  أرجاء  في 

فور  فندق  ذلك  في  بما  األوسط، 

سيزونز جورج الخامس، ومنتجع 

شاطئ  على  دبي  سيزونز  فور 

أبو  سيزونز  فور  وفندق  جميرا، 

انتقلت   ،2019 عام  وفي  ظبي. 

وتولت  العمليات،  لقسم  جوليا 

فندق  مديرعام  نائب  منصب 

فورسيزونز موسكو.

األمر،  على  تعليقه  معرض  وفي 

عام  مدير  سليمان  شادي  صرح 

الفندق بقوله، »يسعدني أن أرحب 

فريقنا  إلى  لالنضمام  بجوليا 

تنضم  وهي  الثقافات،  المتّنوع 

بعد  األهمية  شديد  وقت  في  إلينا 

كأس  تنظيم  في  قطر  نجاح 

العالم، وال شّك أنه سيتم تسخير 

في  للمساهمة  الواسعة  خبرتها 

استمرارية نجاح فندق فورسيزونز 

الدوحة«.

قد  جوليا  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

سان  مدينة  في  ونشأت  ُولدت 

بطرسبرج، روسيا، وهكذا تعرفت 

تجمع  مدينة  على  طفولتها  منذ 

بين عبق التاريخ وأصالته مع عمق 

بجامعة  التحاقها  وبعد  الثقافة. 

استهلت  بطرسبرج،  سانت 

مجال  في  بالعمل  المهنية  حياتها 

أن  بيد  والتلفزيون،  الصحافة 

حضارات  على  للتعرف  شغفها 

للتعرف  واإلثارة  المختلفة  البلدان 

شتى  من  جّدد  أشخاص  إلى 

أغوار  لسبر  ألهمها  قد  العالم  بقاع 

أولى  بدأت  حيث  الضيافة.  عالم 

خطوات مشوارها العملي في قسم 

فنادق  في  والتسويق  المبيعات 

ومنتجعات ماريوت. وتؤمن جوليا 

بأن مفتاح النجاح في عالم الفنادق 

مميزة  خدمة  تقديم  خالل  من  هو 

الجودة  مستويات  بأعلى  تتسم 

بمجرد  ذلك  يتحقق  ولن  واالتساق 

بذل  خالل  من  بل  المعايير،  اتباع 

والتفاني من فريق  الفائقة  العناية 

استضافة  يجيد  الذي  الفندق 

ويلبي  حفاوة  بكل  الفندق  نزالء 

احتياجاتهم.

المنصب  هذا  في  تعيينها  وعن 

بالفخر  أشعر  »إنني  جوليا:  تقول 

فندق  في  المنصب  هذا  لتولي 

نجاح  وبعد  الدوحة،  فورسيزونز 

كأس  تنظيم  في  المبهر  قطر 

واعد  مستقبل  فهناك  العالم، 

تحولت  أن  بعد  ينتظرنا  ومبشر 

رائعًا  حضريًا  مالذًا  لتصبح  قطر 

الثقافات  اللتقاء  بارزًا  ومعلمًا 

األهمية  ومن  والفنون.  والرياضة 

بمكان أن نحافظ على زخم الحدث 

بتسخير  ونستثمره  الناجح 

من  المتاحة.  الفرص  جميع 

سأعمل  الجديد  منصبي  خالل 

لتعزيز  جهودي  جّل  تسخير  على 

المهارات  الُمقدمة وتنمية  خدماتنا 

قيادة  دفة  ستتولى  التي  الشابة 

مزيد  نحو  المستقبل  في  الفندق 

للعمل  أتطلع  وإنني  النجاح،  من 

تجربة  وخوض  الفريق  أعضاء  مع 

التي  المدينة  هذه  في  استثنائية 

تزخر بجمال وسحر ال حدود لهما«.

الدوحة           $

لجامعة الدوحة للعلوم 

»شل« تشيد بمؤتمر 
االستدامة والتكنولوجيا

السليطي،  راشد  السيد  ترأس  حيث 

وقد   - شل  وفد  العام،  المدير  نائب 

أعجب بما رآه. »من الالفت للنظر أن نرى 

الخاص يعمالن معا  والقطاع  الجامعات 

أهداف  لتحقيق  مبتكرة  حلول  لتطوير 

كان  لقد  قطر.  في  المستدامة  التنمية 

في  بالمساهمة  شل  كشركة  تشرفنا 

هذا المؤتمر«. 

بن  خالد  الشيخ  معالي  شهد  قد  وكان 

رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تدشين 

الشيخ  وحضره  والمعرض  المؤتمر 

وزير  ثاني  آل  ناصر  بن  فالح  الدكتور 

البيئة والتغير المناخي.

تضمن  الذي  المعرض،  واستقطب 

للبحوث  قطر  شل  مركز  من  أعماال 

العالمي،  المستوى  ذي  والتكنولوجيا 

والطالب  والباحثين  األكاديميين  مئات 

من جميع أنحاء العالم. هناك، عرضت 

األسماك  تغذية  تطور  كيفّية  شل 

المستدامة من الكتلة الحيوية للطحالب 

الدقيقة، والتي تزرع عن طريق استهالك 

تحدي  تم  كما  الكربون.  أكسيد  ثاني 

تعمل  سيارات  وسباق  لبناء  الطالب 

السباق  مضمار  على  المالحة  بالمياه 

في  التفكير  على  لتشجيعهم  المصغر، 

مصادر وقود بديلة لتوليد الطاقة. 

وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، 

للعلوم  الدوحة  جامعة  رئيس 

شل  مع  شراكتنا  »إّن  والتكنولوجيا: 

دور  لها  وكان  عديدة،  لسنوات  تعود 

تهدف  التي  التربوّية  مقاربتنا  في  بارز 

الطموحة  الشابة  العقول  رعاية  إلى 

دعمهم  على  ونشكرهم  وتوجيهها. 

إنجاح  في  مشاركتهم  وعلى  المستمر 

المؤتمر«.

الدوحة           $

أفادت شركة شل بأن المؤتمر الدولي لالبتكار 
 ،)ITAS( والتقّدم التكنولوجي من أجل االستدامة

الذي نظمته جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، 
{ جوليا سيليوكوفاقد حقق نجاحا كبيرا.

تتمتع بخبرة تزيد 
عن عشرين عاًما

كأرباح نقدية للمساهمين بمبلغ »194.7« مليون ريال

»المتحدة للتنمية« توافق على توزيع »%5.5«

للتنمية،  المتحدة  الشركة  عقدت 

المساهمة  الشركات  كبرى  إحدى 

والمطّور  قطر  دولة  في  الرائدة  العامة 

وجيوان،  اللؤلؤة  لجزيرتّي  الرئيسي 

العادية  العامة  الجمعية  اجتماع 

المتحدة  مدرسة  في  أمس  للشركة، 

الدولية، بجزيرة اللؤلؤة.

تركي  السيد   سعادة  االجتماع  وترأس 

مجلس  رئيس  الخاطر،  محمد  بن 

للتنمية  المتحدة  الشركة  إدارة 

وممثلو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وحضره 

والمدققون  والصناعة،  التجارة  وزارة 

ويونغ«،  »ارنست  للشركة  الخارجيون 

ومساهمو الشركة.

على  العادية  العامة  الجمعية  وصادقت 

اإلدارة  مجلس  أعضاء  به  تقدم  ما  كافة 

فيما يخص جدول األعمال التالي:

نشاط  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  سماع 

السنة  عن  المالي  ومركزها  الشركة 

ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية 

المستقبلية  الخطة  ومناقشة   ،2022
للشركة.

عن  الحسابات  مراقب  تقرير  سماع 

المالية  السنة  عن  الشركة  ميزانية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

للشركة  العامة  الميزانية  مناقشة 

للسنة  والخسائر  األرباح  وحساب 

 2022 ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية 

والمصادقة عليها.

سماع تقارير مراقب حسابات الشركة 

حول متطلبات المادة رقم )24( من نظام 

القانونية  والكيانات  الشركات  حوكمة 

الصادر  الرئيسية  السوق  في  المدرجة 

لألسواق  قطر  هيئة  إدارة  مجلس  بقرار 

المالية.

النظر في توصية مجلس اإلدارة بشأن 

يعادل  ما  وتوزيع  وإقرارها  األرباح  توزيع 

مبلغ 194.747 مليون ريال قطري بنسبة 

5.5 % من القيمة اإلسمية للسهم وقدرها 
5.5 درهم قطري لكل سهم.

من  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ذمة  إبراء 

المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2022 وتحديد مكافآتهم.

للعام  الحوكمة  تقرير  على  المصادقة 

.2022
كمراقب  ويونغ«  »ارنست  تعيين 

للسنة  الشركة  لحسابات  خارجي 

المالية 2023 وتحديد أتعابه. 

بن  تركي  السيد  سعادة  قدم  وقد  هذا 

الجمعية  اجتماع  خالل  الخاطر  محمد 

العامة العادية عرضًا ألنشطة الشركة 

وقال   .2022 لعام  المالية  ونتائجها 

أرباحًا  سعادته: »لقد سّجلت الشركة 

قطري  ريال  مليون   390 بلغت  صافية 

 2021 % مقارنًة بالعام   10 بزيادة قدرها 

قطري،  ريال  مليار   1.8 بقيمة  وإيرادات 

إلى  العائد  الربح  صافي  بلغ  حين  في 

ريال  مليون   388 األم  الشركة  مالكي 

 0.110 للسهم  األساسي  والعائد  قطري، 

عن   %  20 قدرها  بزيادة  أي  قطري  ريال 

عام 2021«.

توزيعات  أن  إلى  سعادته  أشار  كما 

تتناسب   2022 للعام  المقترحة  األرباح 

مع حجم المشاريع العقارية التي تقوم 

الشركة بتطويرها فضاًل عن التدفقات 

هذه  على  إنفاقها  سيتم  التي  النقدية 

على  بناًء   2023 العام  خالل  المشاريع 

للشركة.  الخمسية  األعمال  خطة 

السيد  سعادة  صرح  كلمته  ختام  وفي 

 ،2023 للعام  »بالنسبة  قائاًل:  الخاطر 

تجدد الشركة المتحدة للتنمية وعدها 

لكافة  بذلها  باستمرار  للمساهمين 

الجهود الستكمال مشاريعها التطويرية 

واستقطاب  جيوان  جزيرة  في 

والمؤجرين  والمشترين  المستثمرين 

لدور  لعبها  وباستمرار  المحتملين 

االقتصاد  من  كاًل  دعم  في  فعال 

القطرية  للسياحة  والترويج  القطري 

اآلونة  في  األنظار  محط  أصبحت  التي 

األخيرة«.

إبراهيم  السّيد  وصف  جانبه،  من 

التنفيذي  الرئيس  العثمان،  جاسم 

المتحدة  الشركة  إدارة  مجلس  وُعضو 

زاخرًا  كان  بأنه   2022 عام  للتنمية، 

فقال:  والنجاحات،  بالمشاريع 

ُمسبقة  إنما  كبيرة  كانت  »التحديات 

قبل  فنجحنا  والدرس،  التخطيط 

مشاريعنا  كافة  تسليم  في  المونديال 

التطويرية الُمخطط لها، في الوقت الذي 

عالي  تشغيلي  أداء  على  خالله  حافظنا 

الذروة  إلى  ووصلنا  والتنظيم،  الدقة 

اللؤلؤة  جزيرة  بلوغ  مع  المونديال  خالل 

طاقتها االستيعابية القصوى«.

»عقاريًا  قائاًل:  العثمان  السّيد  وتابع 

 2022 عام  سّلمنا  موجزة،  لمحة  وفي 

جياردينو  حدائق  مجّمع  فلل  كافة 

الثالثة،  فلورستا  حدائق  ومجمعات 

وافتتحنا سلسلة من المرافق الترفيهية 

سنترال  وشاطئ  البط  بحيرة  مثل 

اللؤلؤة،  صور  وممشى  اللؤلؤة  ونافورة 

ودّشنا نادي كورنثيا لليخوت في بورتو 

سونغبيرد  كاي  بمطعم  المعزز  أرابيا 

اتفاقية  توقيع  جانب  إلى  مايفير،  من 

مراسي  إدارة  مع  استراتيجية  تعاون 

فيما  لليخوت،  موناكو  ونادي  موناكو 

وهي  الدولية  المتحّدة  مدرسة  افتتحنا 

ومرافق  مستوى  يوفر  بارز  تربوي  صرح 

تعليمية عالية«.

أن  إلى  العثمان  السّيد  أشار  كما 

جزيرة  على  تقتصر  لم  االنجازات 

افتتاح  إذ شهدت جزيرة جيوان  اللؤلؤة، 

كورنثيا  نادي  وتدشين  جيوان  جسر 

لقطاعّي  نوعية  إضافة  في  للغولف 

أّن  كشف  كما  والترفيه،  الضيافة 

كريستال  شقق  في  تقدمت  األعمال 

 %  75 إنجاز  نسبة  وبلغت  رزيدنس 

االنشائية  األعمال  استمرار  جانب  إلى 

الشاطئي  والنادي  كورنثيا  فندق  في 

وممشى الكريستال الخارجي المكّيف.

العثمان:  السّيد  قال  الختام،  وفي 

في  الدولي  اللؤلؤة  مستشفى  »تسليم 

استكمال  إلى  باإلضافة  اللؤلؤة  جزيرة 

ومباني  التحتية  البنية  أعمال 

كريستال ريزيدنس في جزيرة جيوان 

رؤيتنا  يترجم  العام،  نهاية  بحلول 

فائدة  فيه  لما  العمل  بخطة  بااللتزام 

للمستثمرين والمساهمين«.

بأنها  للتنمية  المتحدة  الشركة  تتمّيز 

العامة  المساهمة  الشركات  إحدى 

رسالتها  وتتمثل  قطر.  دولة  في  الرائدة 

األجل  طويلة  المشاريع  تحديد  في 

مسيرة  في  للمساهمة  فيها  واالستثمار 

فائدة  وتحقيق  قطر  بدولة  التنمية 

وتأسست  للمساهمين.  عالية  وقيمة 

عام  في  للتنمية  المتحدة  الشركة 

خالل  قطر  بورصة  في  وُأدرجت   ،1999
شهر يونيو 2003. تمتلك الشركة رأس 

ريال  مليار   3.5 قيمته  به  مصرح  مال 

 20.9 قيمتها  إجمالية  وأصول  قطري، 

ديسمبر   31 في  كما  قطري  ريال  مليار 

الشركة  نشاطات  وتشمل   .2022
القطاعات  من  عددًا  للتنمية  المتحدة 

ضمنها  من  الحيوية،  االستثمارية 

الممتلكات،  إدارة  العقاري،  التطوير 

تبريد المناطق، مشاريع البنى التحتية 

المرتبطة  والمشاريع  العامة  والمرافق 

باألنشطة البحرية والضيافة.

الخاطر: توزيعات األرباح تتناسب مع حجم المشاريع العقارية للشركة

العثمان: تسليم مستشفى اللؤلؤة الدولي بحلول نهاية العام

الدوحة          $

{ مشروع مستشفى اللؤلؤة الدولي  { اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة 
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الكيان اإلسرائيلي يهدم »9« منازل فلسطينية بالقدس والخليل وأريحا

االحتالل يغلق الضفة وغزة

سلطات  قررت  وكاالت-  المحتلة-  األراضي 

أمني  إغالق  فرض  اإلسرائيلي،  االحتالل 

شامل على الضفة الغربية المحتلة وقطاع 

البوريم«  »المساخر-  عيد  فترة  خالل  غزة، 

األمني  التوتر  حالة  ظل  في  وذلك  اليهودي، 

جراء  الفلسطينية  األراضي  تشهدها  التي 

وذلك  االحتالل،  جيش  انتهاكات  استمرار 

بالتزامن مع حملة اعتقاالت واسعة أسفرت 

عن إصابات.

»هذا  بأن  اإلسرائيلي،   »i24« موقع  وأفاد 

القرار، جاء في أعقاب تقييم لألوضاع األمنية 

ترأسه وزير األمن اإلسرائيلي يوآف غاالنت، 

ومنسق  الجيش  في  المسؤولين  كبار  مع 

المناطق في الحكومة«.

االجتماع  خالل  االحتالل  حكومة  وأقرت 

العمال  بدخول  السماح  عدم  المذكور، 

البالغ  الغربية  الضفة  من  الفلسطينيين 

قطاع  من  آخرين  ألفا  و17  ألفا،   150 عددهم 

العيد  نهاية  وحتى  أمس  من  ابتداء  غزة 

أعقاب  في  وذلك  األربعاء،  ليلة  منتصف 

الوضع  إن  حيث  األخير،  األمني  التصعيد 

قابل لالنفجار.

الحواجز  اإلغالق ستبقى  أنه »خالل  وذكرت 

أنه  كما  مفتوحة،  للبضائع  المخصصة 

اإلنسانية  للحاالت  بالتنقل  سيسمح 

خاضعا  هذا  وسيكون  واالستثنائية، 

لموافقة منسق الحكومة في المناطق«.

من جهة أخرى هدمت السلطات اإلسرائيلية 

غير  البناء  بداعي  سكنية  منازل   9 أمس، 

المرخص بمدن القدس الشرقية والخليل 

وأريحا في الضفة الغربية.

المنازل  أصحاب  أحد  طوطح،  يحيى  وقال 

الشرقية  القدس  في  هدمها  تم  التي 

الشرطة  من  كبيرة  »قوات  إن  لألناضول، 

إلى  اإلثنين  صباح  وصلت  اإلسرائيلية 

البلدية  من  طواقم  ومعها  المنازل  محيط 

اإلسرائيلية وبرفقتهم جرافة«.

 220 بمساحة  منازل   3 »هدموا  وأضاف: 

المرخص«،  غير  البناء  بداعي  مربعا،  مترا 

 20 من  أكثر  منذ  مقامة  المنازل  أن  مشيرا 

مكونة  عائالت   3 فيها  تعيش  وكانت  عاما 

من 18 فردا.

هدم  الضفة،  جنوبي  الخليل  مدينة  وفي 

فلسطينية  منازل   4 اإلسرائيلي  الجيش 

وأغلق منزاًل خامسًا ومحاًل تجاريًا.

عيان  شاهد  قال  الخليل،  مدينة  ووسط 

أغلق  اإلسرائيلي  الجيش  إن  لألناضول، 

يوضح  أن  دون  تجاريا،  ومحال  مأهوال  منزال 

أسباب ذلك.

الجزء  في  المغلقان  والمتجر  المنزل  ويقع 

الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية من المدينة 

من  مستوطنون  يسلكه  شارع  بمحاذاة 

في  المنتشرة  االستيطانية  البؤر  سكان 

قلب المدينة.

وفي مدينة أريحا )شرق( قال المشرف على 

البدو«  حقوق  عن  للدفاع  »البيدر  منظمة 

تصريح  في  مليحات،  حسن  المحامي 

صحفي وصل األناضول إن »قوات إسرائيلية 

هدمت منزلين شمال غربي مدينة أريحا«.

جرافاتها،  برفقة  االحتالل  »قوات  وأضاف: 

الرشايدة  الطريفات  عرب  تجمع  اقتحمت 

منزلي  وهدمت  أريحا،  غرب  شمال 

داود  وطالب  عطا  الشقيقين  المواطنين 

طريف«.

الرسمية  األنباء  وكالة  أفادت  جهتها،  من 

الفلسطينية، بأن مستوطنين إسرائيليين 

ياسوف  قرية  في  زيتون  غرسة   80 اقتلعوا 

شرق سلفيت )شمال(.

الوكالة  قالت  )شرق(،  أريحا  مدينة  وفي 

مساكن  صادر  اإلسرائيلي  »الجيش  إن 

متنقلة«، دون أن تحدد عددها.

على  استولت  االحتالل  »قوات  وأضافت: 

عدد من الكرفانات، في منطقة المطار شرق 

أريحا، تعود ألحد المواطنين«.

المنطقة  في  المستهدفة  المساكن  وتقع 

حيث  الغربية،  الضفة  من  »ج«  المصنفة 

دون  فيها  بناء  أو  تغيير  أي  إسرائيل  تحظر 

الحصول  المستحيل  شبه  من  تصريح 

عليه، وفق منظمات محلية ودولية.

4 شبان بالرصاص الحي، واعُتقل  وأصيب 

مخيم  االحتالل  قوات  اقتحام  عقب  آخر، 

عقبة جبر جنوب أريحا.

االحتالل  قوات  إن  محلية،  مصادر  وقالت 

اندالع  إلى  أدى  ما  المخيم،  اقتحمت 

شبان  أربعة  إصابة  عن  أسفرت  مواجهات، 

إلى  تحويلهم  وجرى  الحي،  بالرصاص 

ُوصفت  حيث  الحكومي،  أريحا  مستشفى 

حالتهم بالمستقرة.

االحتالل  قوات  أن  ذاتها،  المصادر  وأضافت 

)44 عاما(،  صورت منزل األسير ماهر شلون 

وأخذت قياساته، تمهيدا لهدمه.

االحتالل  جيش  اعتقل  متصل،  سياق  في 

الفلسطينيين  من  كبيرا  عددا  االثنين 

الغربية  الضفة  مدن  من  متفرقة  أنحاء  في 

المحتلة.

االحتالل  قوات  بأن  محلية  مصادر  وأفادت 

مدينة  من  مواطنين  ثمانية  اعتقلت 

ومحمود  ثوابتة،  عزيز  وهم:  نابلس، 

شبيطة،  وبدر  شبيطة،  ورائد  الشامي، 

وتيسير  طقطوق،  ومحمد  حجير،  ووضاح 

القدرة، ومحمد جمعة.

وقالت المصادر إن القوات اعتقلت من مدينة 

وحيد  اإلسالمي  الجهاد  في  القيادي  الخليل 

أبو مارية والشاب أحمد حسن الفروخ عقب 

اقتحام منزليهما.

وأضافت المصادر أن االحتالل اعتقل األسير 

المحرر حسين أبو عكر من بيت لحم.

الشاب  اعتقال  أيضًا  جرى  أنه  إلى  وأشارت 

منصور شلون من مخيم عقبة جبر بمدينة 

أريحا.

البث  هيئة  ذكرت  متصل،  سياق  وفي 

رئيس  أن  »كان«،  الرسمي  اإلسرائيلي 

غزة  قطاع  إعمار  إلعادة  القطرية  اللجنة 

السفير محمد العمادي، وصل إلى األراضي 

منه  »مسعى  في  أمس،  مساء  المحتلة 

رمضان  شهر  خالل  أمني  تصعيد  أي  لمنع 

المبارك«.

ونوهت »كان« إلى أن »العمادي سيجتمع مع 

اإلسرائيلية،  األمنية  الدوائر  في  مسؤولين 

سيلتقي  حيث  غزة  قطاع  إلى  التوجه  قبل 

عمل  سير  لمتابعة  وأيضا  حماس،  قادة 

اللجنة  عليها  تشرف  التي  المشاريع 

القطرية ومن أجل االجتماع مع المسؤولين 

المحليين والدوليين في القطاع«.

{ إغالق أمني شامل على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة

الكنيست يقر تمديد قانون 
يمنع لم شمل عائالت فلسطينية

لم  الكنيست اإلسرائيلي، أمس، على تمديد قانون يمنع  األناضول- صادق  القدس- 

شمل العائالت الفلسطينية، لمدة سنة بناًء على طلب تقدمت به الحكومة.

عن  صادر  بيان  وفق   ،9 معارضة  مقابل  عضوا،   20 بغالبية  تصويت  بعد  ذلك  جاء 

الكنيست.

إسرائيل  أو  الشرقية  القدس  من  فلسطينيات  أو  بفلسطينيين  القانون  ويتعلق 

متزوجين من مواطنات أو مواطنين لهم من الضفة الغربية أو قطاع غزة.

في  لإلقامة  تصاريح  على  الحصول  من  العائالت  الحاالت  معظم  في  القانون  ويمنع 

إسرائيل.

وقال الكنيست: »صادقت الهيئة العامة للكنيست،، على طلب الحكومة تمديد سريان 

تمديده  وسيتم   ،2022 لسنة  إلسرائيل  والدخول  المواطنة  لقانون  المؤقت  التشريع 

سنة واحدة حتى 14 مارس/ آذار 2024«.

 9 معارضة  مقابل  عضوا،   20 بغالبية  االقتراح  على  العامة  الهيئة  »صادقت  وأضاف: 

أعضاء كنيست«.

وأشار الكنيست إلى أن »قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل ُسّن ألول مرة عام 2003 

أيام االنتفاضة الثانية«.

المواطنة ورخص  الداخلية بموضوع منح  وزير  القانون تعليمات تقّيد  وقال: »تضّمن 

المكوث في إسرائيل في حالة لم شمل العائالت، كما شمل القانون تقييدات حول منح 

تصاريح المكوث في إسرائيل في حالة لم شمل العائالت حسب االعتبارات األمنية«.

كييف تبدأ التفاوض على االنضمام لـ»الناتو«

الجيش األوكراني 
يعزز مواقعه في باخموت

القوات  قادة  إن  بيان  في  الرئاسة  وقالت 

مواصلة  »أّيدوا  األوكرانية  المسلحة 

في  مواقعنا  وتعزيز  الدفاعية  العملية 

مع  االثنين  اجتماع  خالل  باخموت«، 

الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

 2022 صيف  منذ  روسيا  وتحاول 

االستيالء على مدينة باخموت في شرق 

 70 حوالي  تضم  كانت  التي  أوكرانيا، 

ألف نسمة قبل الغزو الروسي منذ عام. 

خسائر  وكييف  موسكو  قوات  وتكبدت 

فادحة هناك.

من جهته أعلن رئيس الوزراء األوكراني 

مدير  تعيين  أمس  شميغال  دنيس 

لمكافحة  الوطني  للمكتب  جديد 

بذلك  نفذت  كييف  أن  مؤكدا  الفساد، 

بها  طالب  التي  السبعة  اإلصالحات 

التفاوض  بدء  بهدف  األوروبي  االتحاد 

على العضوية. 

أوكرانيا  »أوفت  بيان  في  شميغال  قال 

األوروبي  االتحاد  توصيات  بجميع  اآلن 

على  عزمنا  يوضح  وهذا  السبع... 

المضي قدما في مفاوضات االنضمام في 

وقت مبكر مثل هذا العام«.

الوطني  لـلمكتب  الجديد  والمدير 

كريفونوس  سيمين  الفساد،  لمكافحة 

حتى  كان  مغمور  محام  هو  عاما(،   40(

حكومية  وكالة  يرأس  تعيينه  تاريخ 

وتخطيط  المعمارية  بالهندسة  ُتعنى 

المدن.

الناشط  شابونين،  فيتالي  قال 

مكافحة  مجال  في  النافذ  األوكراني 

إن  فيسبوك  على  منشور  في  الفساد 

في  خبرة«  أي  يملك  »ال  كريفونوس 

مرتبط  وأنه  الفساد  في  التحقيق 

بالرئاسة. 

منحت بروكسل كييف وضع المرشح 

في  األوروبي  االتحاد  إلى  لالنضمام 

أشهر  أربعة  بعد   ،2022 حزيران/يونيو 

من بدء الغزو الروسي ألوكرانيا.

ومع ذلك، اشترط االتحاد األوروبي للحفاظ 

مراحل،  سبع  تجاوز  الوضع  هذا  على 

ومواصلة  القانون  سيادة  تعزيز  بينها 

الفساد  ومكافحة  القضائية  اإلصالحات 

وتطبيق »قانون مكافحة األوليغارشية«. 

الطويل  الطريق  على  التالية  الخطوة 

االتحاد  إلى  االنضمام  نحو  والصعب 

االنضمام،  مفاوضات  في  الشروع  هي 

وهو قرار يجب أن تتخذه الدول األعضاء 

باإلجماع بعد اقتراح من المفوضية.

بدء  رغبتها  األوكرانية  السلطات  وتكرر 

من  لكن  العام،  هذا  االنضمام  مفاوضات 

المرجح أن تستغرق العملية سنوات.

{ جنود أوكرانيون بالقرب من »باخموت«

كييف)أوكرانيا(- أ.ف.ب- يعتزم الجيش األوكراني »تعزيز« 
مواقعه في باخموت، جبهة القتال مع القوات الروسية 

في شرق البالد بحسب ما أكدت الرئاسة األوكرانية أمس، 
بعد تكهنات بشأن احتمال انسحاب قوات كييف من 

هذه المدينة.

رئيس الكيان اإلسرائيلي:

نمر بأزمة تاريخية 
تهدد بتدميرنا

القدس- األناضول- حذر الرئيس اإلسرائيلي إسحاق 

هرتصوغ من أن »إسرائيل )تمر( بأزمة تاريخية 

تهدد بتدميرها من الداخل«، واستدرك بأن الحكومة 

والمعارضة »أقرب من أي وقت مضى إلمكانية التوصل 

لمخطط متفق عليه«.

جاء ذلك في كلمة لهرتصوغ أمس، خالل لقاء طارئ 

عقده مع 100 رئيس سلطة محلية في الكيان 

اإلسرائيلي، وحصلت األناضول على نصها.

وقال: »نحن في أزمة تاريخية تهدد بتدميرنا من 

الداخل، نحن في واحدة من أصعب اللحظات التي 

مرت بها دولة إسرائيل«، وأضاف: »نعلم جميًعا في 

أعماقنا أن هذا خطر وطني كبير«.

وتابع: »أعتقد أنكم جميًعا تتفقون معي في أن 

الجيش يجب أن يكون خارج النقاش تماًما، ال تدخل 

الجيش في النقاش«.

وقال: »الجيش اإلسرائيلي هو جيشنا جميًعا، إنه 

يحمينا، إنه حيوي بالنسبة لنا، إنه مهم لنا )..( ونأمل 

بشدة أن يبقى الجيش خارج النقاش«.

كما أشار الرئيس اإلسرائيلي إلى التداعيات 

االقتصادية للخالف الداخلي، وتابع: »كما نعلم أن 

تداعيات األزمة هائلة في المجال االقتصادي«.

المشري: لم نرفض مبادرة 
إجراء االنتخابات الليبية 

ليبيا - األناضول - قال رئيس المجلس األعلى للدولة 

الليبي خالد المشري، أمس، إن المجلس لم يرفض 

المبادرة األممية بشأن إجراء االنتخابات في العام 

الحالي 2023.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعالم محلية، 

وتابعته األناضول، عقب فشل المجلس بعقد جلسة 

لمناقشة القوانين االنتخابية التي ستجري عبرها 

االنتخابات المقبلة.

وأضاف المشري أن »المجلس األعلى ما زال يدرس 

مبادرة المبعوث األممي )عبد الله باتيلي( وقد يكون 

هناك إمكانية لخلٍط أو مزٍج بين مبادرة باتيلي 

والتعديل الدستوري الـ13«.

وتحدث عن محاوالت تعطيل لجلسات المجلس 

بعد موافقته على التعديل، من المتظاهرين أو بعض 

الرافضين للتعديل وبينهم أعضاء بالمجلس، 

مشددًا على أن »اإلرادة السياسية للمجلس هي قبول 

التعديل«.

ولفت إلى أن »تأجيل جلسة اليوم )اإلثنين( هو لزيادة 

التشاور بين األعضاء حول لجنة وضع القوانين 

االنتخابية وكي تكون اللجنة التي ستشكل ممثلة 

لغالبية األعضاء«.

وفي السياق نفسه، طالب المشري بالفصل في 

شروط الترشح لالنتخابات الرئاسية عبر التوافق 

مع مجلس النواب، »لتفادي استمرار حالة االنسداد 

السياسي«.

لرئاسة لبنان

حزب الله يدعم سليمان فرنجية
بيروت- أ.ف.ب- أعلن األمين العام لحزب الله 

حسن نصرالله أمس دعم حزبه لوصول النائب 

والوزير السابق سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة 

في لبنان، بعد أكثر من أربعة أشهر على شغور 

المنصب في البالد الغارقة في انهيار اقتصادي 

متسارع.

وقال نصرالله في كلمة ألقاها عبر الشاشة خالل 

احتفال حزبي تكريمًا لجرحى حزبه وأسراه 

»المرشح الطبيعي الذي ندعمه في االنتخابات 

الرئاسية ونعتبر أّن المواصفات الني نأخذها بعين 

االعتبار تنطبق عليه هو الوزير سليمان فرنجية«.

وشدد نصرالله على أن فرنجية هو مرشح يدعمه 

حزب الله لكنه ليس مرّشح الحزب، مضيفًا »نريد 

جديًا انتخاب رئيس للجمهورية وال نريد الفراغ«.

وهذه المرة األولى التي يعلن فيها حزب الله، القوة 

السياسية والعسكرية األبرز في البالد، تأييده 

بشكل علني وصول فرنجية إلى سدة الرئاسة، 

وإن كان يتردد منذ أشهر أنه مرشحه غير المعلن 

وسيعمل على عرقلة اتمام العملية االنتخابية 

لضمان إيصاله.

وفرنجية )57 عامًا( هو نائب ووزير سابق، ُيعد من 

بين حلفاء حزب الله البارزين. 

ومع إعالن الحزب دعمه، أصبح فرنجية المرشح 

الثاني للرئاسة بعد النائب ميشال معوض )50 عامًا( 

الذي أعلن خوضه السباق الرئاسي ويصفه حزب الله 

بمرشح »تحد« نظرًا لقربه من األميركيين.

ومعّوض وفرنجية يتحدران من منطقة زغرتا ذات 

الغالبية المسيحية المارونية في شمال لبنان. وال 

يملك أي منهما حتى اآلن أكثرية تضمن وصوله إلى 

البرلمان.

{ سليمان فرنجية



بات واضحًا وضوح الشمس بعد 

الهجوم الهمجي على بلدة حّوارة والقرى 

المجاورة لها أن موضوع الحماية للشعب 

الفلسطيني، وخاصة في المناطق المجاورة 

للمستوطنين، أهم أولوية. فقد ثبت أن 

االتفاقيات المبرمة والوعود األميركية 

والعربية غير كافية للجم المحتل 

اإلسرائيلي، رغم تغيير بدأ ُيرى في المواقف 

األميركية المعلنة. فقد شّكل وصف الناطق 

باسم الخارجية األميركية، نيد برايس، 

دعوة وزير إسرائيلي إلى إبادة حّوارة بأنها 

»غير مسؤولة وبغيضة ومثيرة لالشمئزاز« 

موقفًا غير مسبوق في السياسة األميركية. 

وقد يعتبر بعضهم هذا الوصف اعترافًا من 

المؤسسة األميركية الرسمية بأنها بدأت 

التراجع البطيء عن عشقها دولة االحتالل 

اإلسرائيلي.

 ولم يكتِف الناطق بهذا الوصف، بل اعتبر 

أن وزيرًا إسرائيليًا )وزير المالية بتسلئيل 

سموتريتش( قام بعملية تحريض على 

العنف ضد الفلسطينيين. وتبعت هذا 

االعتراف مطالبة أميركية من رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي وأركان حكومته بضرورة »رفض 

تصريحات الوزير علنًا وإنكارها«. والغريب 

أنه قبل يوم من هذا التغيير الكبير، كان 

الناطق األميركي ملتزمًا الرواية اإلسرائيلية، 

حيث وصف عملية المقاومة الفلسطينية 

ضد مستوطنين غير شرعيين في األراضي 

المحتلة بأنها عمل إرهابي، ووصف ما ارتكبه 

المستوطنون المدعومون من الجيش 

اإلسرائيلي، بالعنف. ويبدو أن محاولة 

إرهاب بلدة بأكملها من خالل قتل وجرح 

وحرق وتخريب )بما في ذلك حرق مضّخة 

مياه القرية( عمل عنيف فقط!

من الصعب تخمين أن هذا التحّول 

األميركي جاء مصادفة، فالواضح أن 

التصريحات العنصرية للوزير اإلسرائيلي، 

وقد تزامنت مع نشر فيديوهات وصور 

النيران تعلو من بلدة فلسطينية تحت 

االحتالل، وفي مناطق تحت مسؤولية 

الجيش اإلسرائيلي، الداعم للمستوطنين 

كان لها تأثير مباشر بصّناع القرار في 

واشنطن. كذلك من الصعب أن يكون 

األميركان غير مكترثين برد الفعل العالمي، 

وحتى في أوساط اليهود األميركيين لحادثة 

حوارة. وقد تكون صورة مستوطنين 

يرقصون أمام البلدة المحترقة، التي زارها 

في اليوم التالي المسؤول في الخارجية 

األميركية، هادي عمر، قد أوضحت، في ما 

ال شك فيه، أن ما يجري منذ مدة أمر غير 

مقبول ومناٍف لعبارة »القيم المشتركة 

مع إسرائيل« التي يكّررها المسؤولون 

األميركان.

ما يحُدث في واشنطن يشبه تجارب 

الخالفات بين العشاق عند اكتشاف 

أحدهما خيانة اآلخر. يقول المثل العربي: 

»الحب عمى والعشق سم قاتل«. ويبدو 

أن العشيق األميركي الذي كان يغمض 

عينيه عن الخيانات المتكّررة اكتشف 

أخيرًا بأم عينه خيانة تلك القيم. والمؤّكد 

أن عشيقته كانت كل الوقت تخونه وتمثل 

أمامه بالوالء بوجود قيم مشابهة، ثم طفح 

الكيل وكانت الخيانة مكشوفة ومفضوحة.

ما حدث في حوارة أمام أعين العالم خال من 

المحاوالت اإلسرائيلية )الغارقة في صراع 

داخلي( المتكّررة بضخ رواية معاكسة، فمن 

العادة أن تلجأ إسرائيل، كما إّبان اغتيال 

الصحافية األميركية الفلسطينية شيرين 

أبو عاقلة، إلى رواية مضّللة، عندما اّدعت 

أن الشهيدة ربما ُقتلت بنيران فلسطينية 

صديقة.

من المبّكر االعتقاد أن هناك تغييرًا 

استراتيجيًا، ولكن األطراف المختلفة حاليًا 

أكثر من أي وقت سابق تعرف بوضوح الجهة 

المحرضة والقائمة على القتل واإلرهاب، 

ومن هم ضحايا الصراع اإلسرائيلي - 

الفلسطيني. فقبل الجريمة في حوارة، 

كان ممثل الحكومة األميركية ومسؤولون 

أمنيون وسياسيون في األردن يشرفون على 

مبادرة لتخفيض حّدة التوتر. وكان الطرف 

الفلسطيني يؤّكد، كما في السابق، أن 

ال جدوى من قبول الوعود اإلسرائيلية، إال 

أن األميركان أصّروا على عقد اجتماعات 

العقبة، رغم المجزرة في نابلس قبل أيام، 

التي أّدت إلى استشهاد 11 بينهم طفل 

ومسّنون غير مسلحين. وانتهى لقاء العقبة 

ببيان يتعهد فيه الجميع باحترام االتفاقيات 

الموقعة، وعدم القيام بأي »عمل أحادي 

الجانب يقّوض حل الدولتين«. وقد تساءل 

الجانب الفلسطيني في هذا اللقاء عّمن 

يضمن التزام إسرائيل به، وكانت اإلجابة 

أن األميركان، ومعهم األردن ومصر، يضمنون 

التزام اإلسرائيليين، إال أن هؤالء تنصلوا، 

بعد ساعات، ولم تفد كل تلك الضمانات 

في حماية أهل قرية حّوارة وبورين وعصيرة 

القبلية من إرهاب المستوطنين المحميين 

من جيش االحتالل، رغم توقيع ممثليهم 

اتفاق العقبة.

من الصعب التنبؤ بأننا بصدد رؤية طالق 

أميركي إسرائيلي، ولكن ما ال شك فيه أن 

العشق األميركي إلسرائيل يتقهقر. نحن 

في فترة انتقالية نوعًا ما، ستشمل إعادة 

النظر في مبدأ وجود قيم مشتركة مع دولة 

تطّبق التمييز العنصري.

لقد جاء الوقت ألن تعترف القيادة 

الفلسطينية بأنه ال بد من االعتماد على 

النفس، خصوصًا في مجال حماية 

الشعب، ما دام االحتالل غير ملتزم 

االتفاقيات، والجانب األميركي غير قادر على 

محاسبة إسرائيل عند خرقها ضماناتها. 

المطلوب من القيادة الفلسطينية، 

وخصوصًا القوة األمنية، أن تتوّسع في 

وجودها المسلح خارج مناطق »أ« إلى القرى، 

وخصوصًا المحاذية للمستوطنات. كذلك 

يجب تغيير أسس االشتباك في مناطق 

وجوده، بحيث يوضح إلسرائيل وللعالم أن 

للشعب الفلسطيني الحّق في الدفاع عن 

نفسه.

يحتفل العالم في 8 آذار/  مارس من كل عام بيوم المرأة 

وتأخذ االحتفاالت العديد من األشكال المختلفة من ندوات 

واحتجاجات ومظاهرات الستكمال مسيرة نساء العالم من 

أجل المساواة بين الجنسين وتقليل الفجوة بينها والرجل 

في العمل والحقوق.

لكن بالمقابل ثمة من يتساءل )وأنا منهم( هل نحن بحاجة 

إلى يوم للمرأة لكي نتذّكر فيه أّن علينا االحتفال بها، أو 

تقديم الشكر لها على ما تبذله من عطاء منقطع النظير؟! 

لماذا تحتاج يوما بينما هي كّل الحياة، وصاحبة الحضور 

األقوى واألكبر في كّل أيام السنة، لماذا نكرس بهذا اليوم 

ثقافة أن الذكر هو القاعدة وأن األنثى هي االستثناء؟!

المرأة -يا رعاكم الله- ال تريد يوما خاصا بها وال أن نتذكرها 

بوردة وقطعة شوكوالته وبطاقة أو احتفالية بائسة، المرأة 

ال تحتاج كوتا ومعاملة خاصة بقدر ما تحتاج منحها نفس 

الفرص التي تعطى للرجل وأن يتم الحكم على النتائج 

بعيدا عن الهوية الجندرية.

بالمناسبة، أال يظهر اليوم العالمي للمرأة وكأنه احتفال 

لجانب طبقي اجتماعي، سيدات يحتفلن ويظهرن 

باالحتفاالت وعلى شاشات التلفاز بينما ننسى تلك المرأة 

التي تكون ربة بيت في الصباح، ومعلمة أو مهندسة أو 

ممرضة أو طبيبة في وسط النهار، وزوجة أنيقة في السهرة.. 

ننسى المرأة التي تمسح جبينها من عرق النهار وشمس 

الصيف الالهب التي دفعت ثمن فاتورة الحروب في مشارق 

األرض ومغاربها حين أصبحت إما مقتولة أو أرملة أو مهجرة أو 

متسولة بعد أن دفعها الفقر للخروج إلى الشوارع لمد يديها 

من أجل لقمة العيش؟!

ما أوّد قوله هنا، إن المرأة ال تحتاج إلى مثالية الرجل 

المفرطة كبطاقة تهنئة مبالغ فيها بعبارات التكريم 

المزيفة، أوأقوال لعظماء، أو محاضرات وندوات، واحتفاالت 

يتخللها توزيع باقات ورد بدون رائحة، أقل ما تطالبكم به 

المرأة هو أن تدعوها تثبت وجودها وذاتها دون التقليل من 

شأنها واالنتقاص من شخصيتها.

وأخيرًا أقول: في آذار، ملك الشهور والتوقيت »األمومي«، 

مسقط رأس الحياة، ربيع األيام بصيغة المذكر، الغارق 

حتى أذنيه بعبير ربيع التأنيث، ال أرى فيه إال صورة أمي، 

سيدة العمر األولى، الحاضرة بكل تفاصيلها.

وأخيرا؛ 

أنا أكتب إليِك تحديدا، نعم أنِت يا من تقرأين هذه 

السطور، نعم أخاطبِك أنِت: األم، الزوجة، األخت، البنت، 

والزميلة: قضيتك ال تمر بيوم أو شهر أو سنة، يكفي لك أن 

كل لحظة ال تكتبها حواء بلغتها وأنفاسها؛ لن يقرأها أهل 

األرض.

شخصيا ال أستطيع اختصار المرأة بيوم، فكل األيام لها 

حتى ترضى!
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دعا مسؤولون أمميون ومشاركون 

في مؤتمر األمم المتحدة الخامس 

المعني بأقل البلدان نموا، إلى 

تقديم التزامات عالمية لتنفيذ 

برنامج عمل الدوحة ألقل البلدان 

نموا للعقد »2022 – 2031«، 

لمساعدة هذه الدول، والذي تم 

تبنيه باإلجماع العام الماضي، 

خاصة وأن هذا المؤتمر يشكل 

فرصة مهمة للغاية للمجتمع 

الدولي لزيادة التأكيد على بعض 

االلتزامات، وإطالق تدابير دعم 

محددة مخصصة لهذه الدول.

وأكد المشاركون على أن هذا 

المؤتمر سيضع معايير عالية 

جدا في ضمان مشاركة شاملة 

لجميع أصحاب المصلحة 

الرئيسيين، مع التزام األمم 

المتحدة ببرنامج عمل الدوحة 

كآلية رئيسية في تنفيذ الخطط 

والبرامج واألنشطة والفعاليات.

لقد حظي موضع تحسين 

التعليم وتطوير المهارات، باهتمام 

واسع من جانب المشاركين 

باعتباره من أهم الوسائل 

لتحقيق التغيير والتقدم في 

الدول األقل نموا من أجل الوصول 

إلى تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة، ومن ذلك التكنولوجيا 

الرقمية الضرورية لتغيير 

اقتصادات العالم، ألنها تفتح عالم 

التمويل للمزيد من األشخاص، 

خاصة في تحسين الزراعة، 

وتحديد العائدات الزراعية 

باستخدام البيانات.

لقد وفرت قطر عبر استضافتها 

للغاية فرصة  الهام  المؤتمر  لهذا 

معالجة  سبل  لمناقشة  ثمينة 

إلحاحا  األكثر  التحديات 

لتلك الدول، وكما قال رئيس 

جمهورية ماالوي »ال نزال نشهد 

االقتصادية  الجوانب  في  تراجعا 

اجتماعنا  ويأتي  والتنموية.. 

والمساواة  العدالة  لتحقيق 

للشكوى«. وليس 

بهذه المعاني فإن األمل يحدو 

الجميع بأن يكون هذا المؤتمر 

فرصة لتنفيذ برنامج عمل 

الدوحة ألقل البلدان نموا، بما 

يمثله من خريطة طريق متكاملة 

سوف تؤدي إلى إحداث تغير كبير 

تتطلع إليه هذه الدول بقوة.

تطوير التعليم 
والمهارات

هل نحن بحاجة إلى يوم للمرأة؟

خالد وليد محمود 
كاتب وإعالمي

مرحلة الحسم
»الرئاسي« 

اللبناني

يبدو واضحًا أن رئيس المجلس النيابي 

اللبناني نبيه بري، قد أطلق حركًة بالغة 

األهمية، نهاية األسبوع الماضي، من خالل 

مواقفه العالية السقف التي رسمت مالمح 

مرحلًة جديدة على مستوى اإلستحقاق 

الرئاسي، بمعزل عن موجة الردود التي 

ُسّجلت على أكثر من مستوى سياسي 

ونيابي، وتحديدًا على صعيد الكتل 

المسيحية المعارضة، تزامنًا مع تراجع 

وتيرة المواجهة مع رئيس »التيار الوطني 

الحر« النائب جبران باسيل، بينما لم 

تنقطع خطوط التواصل مع »القوات 

اللبنانية«، وفق مصادر نيابية مطلعة، وذلك 

وعلى الرغم من البيانات »التصعيدية« 

األخيرة، إذ كشفت أن الخالفات السياسية 

بين عين التينة ومعراب، لم تمنع نائبًا 

ورئيس لجنة نيابية من أن يلعب دور همزة 

الوصل بين الطرفين، في هذه الظروف 

الصعبة.

على الرغم من أن المناخ العام ال ُينبئ بأية 

تطورات إيجابية على هذا الصعيد، فإن 

المصادر ترى أن بكركي متمّسكة بحواٍر قد 

يؤدي في نهاية المطاف إلى حسم الموقف 

بين القيادات المسيحية، وإن كانت 

حظوظ اللقاء النيابي الموسع في الصرح 

البطريركي غير مرتفعة. 

ولذا فإن الوضع السياسي وبشكٍل خاص 

على الساحة المسيحية اليوم، بات معّلقًا 

على تطور محادثات المطران أنطوان 

بونجم، الذي لم يعلن موقفًا نهائيًا أو نتيجًة 

لكل اإلجتماعات التي عقدها مع مسؤولين.

وبينما يدرك المعنيون بهذا الحراك على 

الساحة المسيحية، بأن احتمال التوصل 

إلى انفراجات ما زال ضئياًل، إاّل أن المصادر 

النيابية تتحدث عن أن البديل عن أي 

تفاهم يبدأ على الساحة المسيحية ثم 

ينتقل إلى الساحة الوطنية، هو االتجاه إلى 

مرحلة جديدة من التأزم، وبالتالي المزيد 

من التصلب والتجاذب السياسي.

وعليه، فإن المشهد الرئاسي قد تغير وبدأت 

األوساط المحلية تتداول معلومات حول 

االستحقاق الرئاسي، في ضوء الخالصات 

التي خرج بها المسؤولون الذين اجتمعوا في 

األسبوع الماضي بالسفيرتين األميركية 

دوروثي شيا، والفرنسية آن غريو.

هيام عيد

كاتبة لبنانية

من قريب

الديار اللبنانية 

حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه

اب
ّ
داود كت

كاتب وصحفي فلسطيني

جاء الوقت للقيادة 
الفلسطينية ألن 
تعمل، ليل نهار، 

للوصول إلى وحدة 
وطنية مبنية على 

موضوع الحماية

 رأي $

العربي الجديد

  khaled.mahmoud@dohainstitute.edu.qa
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طائرة العربي تتخطى الشمال
ضمن  نظيفة  بثالثية  الشمال  على  مستحقا  فوزا  العربي  النادي  فريق  حقق 

أمس  بينهما  جرت  التي  المباراة  في  الطائرة  للكرة  القطري  الدوري  منافسات 

ضمن المنافسات على صالة االتحاد ولم يجد العربي أي صعوبة في تحقيق 

الفوز ليعزز موقفه في جدول المسابقة وجاءت نتيجة األشواط »25 - 23 /25 

- 13 /29-27«. وبهذا الفوز رفع العربي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع 

والشمال تجمد رصيده عند النقطة الرابعة في المركز التاسع، وفي المباراة 

الثانية فاز الخور على الغرافة بنفس النتيجة ليواصل الفرسان انطالقهم في 

المسابقة التي ظهروا فيها بشكل رائع هذا الموسم ليرفع الخور رصيده إلى 17 

نقطة في المركز الثالث والغرافة في ثامن الترتيب برصيد 6 نقاط.

في إياب دور الـ»16« من دوري األبطال 

تشيلسي ودورتموند.. موقعة الحسم

الستة  دور  إياب  مباريات  اليوم  تنطلق 

عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 

اإلنجليزي  تشيلسي  يتأهب  حيث 

يخوضها  التي  الحاسمة،  للمواجهة 

دورتموند  بوروسيا  أمام  ملعبه  على 

لقاء  أيضا  تشهد  جولة  في  األلماني 

بروج  كلوب  مع  البرتغالي  بنفيكا 

البلجيكي.

تشيلسي  أمام  الذهاب  مباراة  وكانت 

دورتموند  بوروسيا  بفوز  انتهت  قد 

النتيجة  تلك  ومنحت  نظيف،  بهدف 

بعض  بوتر  دراهام  المدرب  فريق 

قلب  على  الفريق  قدرة  بشأن  التفاؤل 

لقاء  عبر  لصالحه  المواجهة  موازين 

اإلياب في العاصمة البريطانية لندن.

بوروسيا  أمام  الهزيمة  جاءت  فقد 

تعادالت  ثالثة  بعد  ذهابا  دورتموند 

متتالية في الدوري اإلنجليزي الممتاز.

هدفين  بتسجيل  تشيلسي  واكتفى 

جميع  في  مباريات  سبع  آخر  في 

آخر  في  وحيد  وبانتصار  المسابقات 

في  كان  الدوري،  في  مباريات  ست 

على  الماضي  األسبوع  نهاية  عطلة 

هذا  لكن  نظيف  بهدف  ليدز  حساب 

مشجعي  إلرضاء  كافيا  يكن  لم  الفوز 

الفريق.

بالعاصمة  النور  ملعب  وعلى 

بنفيكا  يلتقي  لشبونة،  البرتغالية 

تبدو  مواجهة  في  بروج  كلوب  مع 

الفريق  فاز  أن  بعد  محسومة، 

بهدفين  ملعبه  خارج  ذهابا  البرتغالي 

نظيفين.

على  حافظ  قد  بروج  كلوب  وكان 

في  دقيقة   50 طوال  شباكه  نظافة 

األخطاء  ثمن  دفع  لكنه  الذهاب  مباراة 

بهدفين  بنفيكا  وفاز  بعدها،  الدفاعية 

جزاء  ضربة  من  ماريو  جواو  سجلهما 

ودافيد نيريس في الدقيقتين 51 و88.

بثقة  المباراة  بنفيكا  ويخوض 

جميع  في  الفوز  حقق  أن  بعد  هائلة 

في  خاضها  التي  الثالث  المباريات 

الدوري البرتغالي الممتاز بعد مواجهة 

بنفيكا  يحتل  حيث  بروج،  كلوب 

أمام  نقاط  ثماني  بفارق  الدوري  صدارة 

المركز  صاحب  بورتو  منافسيه  أقرب 

الثاني.

{ من مباراة الذهاب

في كأس الملك سلمان

مواجهات قوية للسد وقطر

العاصمة  في  أمس  مساء  سحبت 

كأس  قرعة  الرياض  السعودية 

الملك سلمان لألندية العربية 2023.

وقطر  السد  ناديي  القرعة  وأوقعت 

يمثل  حيث  قوية،  مواجهات  في 

الفريقان الكرة القطرية في البطولة، 

وقد وقع السد في المجموعة الثانية 

نادي  مواجهة  في  قطر  نادي  ووقع 

الصفاقسي التونسي في الدور األول.

في  األربع  المجموعات  وجاءت 

التالي:  الشكل  على  النهائية  األدوار 

المجموعة األولى )الترجي التونسي 

الثالث  والمتأهل  السعودي  واالتحاد 

والشرطة  التمهيدية  األدوار  من 

تضم  الثانية  والمجموعة  العراقي(، 

المغربي  والوداد  القطري  السد 

والمتأهل الرابع من األدوار التمهيدية 

والهالل السعودي، وتضم المجموعة 

والمتأهل  المصري  الزمالك  الثالثة 

التمهيدية  األدوار  من  الخامس 

الثاني  والمتأهل  السعودي  والنصر 

من األدوار التمهيدية.

من  كال  الرابعة  المجموعة  وضمت 

والرجاء  الجزائري  بلوزداد  شباب 

من  السادس  والمتأهل  المغربي 

من  األول  والمتأهل  التمهيدية  األدوار 

األدوار التمهيدية.

األول  الدور  من  أندية   6 وتتأهل 

باإلضافة إلى 10 أندية تصل بشكل 

مباشر، وهي أبطال الدوريات العربية 

نجوم  دوري  بطل  السد  نادي  ومنهم 

والترجي  البيضاوي  والوداد   QNB
وشباب  المصري  والزمالك  التونسي 

والنصر  والهالل  الجزائري  بلوزداد 

العراقي،  والشرطة  السعودية،  من 

بطل  المغربي  الرجاء  جانب  إلى 

اتحاد  وصيفه  مع  السابقة  النسخة 

جدة.

بطولة  من  األول  الدور  وينطلق 

مارس،   13 يوم  سلمان  الملك  كأس 

ويستمر حتى 12 إبريل 2023.

ويبدأ الدور الثاني في 8 مايو، وينتهي 

تكون  أن  على   ،2023 يونيو   7 في 

المغلوب  خروج  بنظام  المباريات 

ذهاًبا وإياُبا.

سعودية،  مدن   3 وتستضيف 

نهائيات كأس الملك سلمان لألندية 

القادم، وهي  الصيف  العربية، خالل 

بمشاركة  والباحة  والطائف،  أبها، 

37 فريقًا.

عادل النجار كتب

الزعيم مع 

الوداد والهالل.. 

والملك يواجه 

الصفاقسي
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تأهل لربع نهائي كأس األمير

الدحيل يحبط مفاجأة الخريطيات

بالتشكيلة  اللعب  كريسبو  وفضل 

من  العديد  االحتياطية،واشرك 

لسهولة  االحتياطيين  الالعبين 

الالعبين  على  واإلبقاء  المهمة، 

األساسيين لمباراة السد في الجولة 

.QNB ال17 من دوري نجوم

أبرز  بغياب  الخريطيات  وتأثر 

بالثالثي  األمر  ويتعلق  عناصره، 

تيبركنين  رشيد  المغربي 

دورينا،  مالعب  في  الخبرة  صاحب 

وياسين  البدوي  وعبدالحفيظ 

بزمان  اإليراني  إلى  باإلضافة  نجيمة 

التي  اإلصابة  بداعي  وذلك  منتظري، 

تعرضوا لها خالل األيام الماضية.

المقبل،  الدور  في  صالل  أم  ويلتقي 

والسيلية  الريان  مباراة  من  الفائز 

التي ستقام اليوم.

كبير  بحذر  المباراة  الفريقان  بدأ 

جانب  من  خاصة  دقائق،   10 أول  في 

متسرعًا  يكن  لم  الذي  الدحيل 

بينما  منافسه،  لشباك  للوصول 

حاول الخريطيات أن يحتفظ بالكرة 

وأن يدافع أكثر خالل الدقائق األولى.

فيها  تمكن  التي   12 الدقيقة  لتأتي 

إسماعيل محمد من تسجيل الهدف 

األول في المباراة، بعد كرة في العمق 

تلقاها من زميله لويز مارتن، مسجاًل 

أول أهداف اللقاء.

الهجومية على  الحلول  وغابت بعدها 

الخريطيات  اكتفى  حيث  الفريقين، 

بالدفاع عن مرماه حتى ال يتلقى أهدافا 

أخرى، فيما واصل الدحيل سيطرته 

والبحث  كبيرة،  بنسبة  الكرة  على 

غابت،  التي  الهجومية  الحلول  عن 

لغياب المساحات على مهاجميه.

الدحيل  بتقدم  األول  الشوط  وانتهى 

بهدف نظيف.

تظهر  األول  الشوط  إحصائيات 

بنسبة  الكرة  على  الدحيل  سيطرة 

للخريطيات،   %  23 مقابل   %  77
 4 منها  تسديدات   7 الدحيل  وسدد 

يشهد  لم  فيما  المرمى،  على  كرات 

جانب  من  تسديدة  أي  الشوط 

بطريقة  لعب  الذي  الخريطيات، 

دفاعية، ولم يتحصل على أي ركنية 

ركنيتين  مقابل  دقيقة،   45 طيلة 

للدحيل.

وتواصلت محاوالت الدحيل بحثا عن 

الهدف الثاني لخوض اللقاء بأريحية 

تسجيل  سيناريو  وتفادي  أكثر، 

هدف التعادل القاتل.

ومع وصول المباراة للدقيقة 65 أجرى 

المباراة،  في  تغيرين  أول  المدربان 

خالد  الالعب  كريسبو  أدخل  حيث 

محمد مكان عبدالعزيز حسن، فيما 

محمد  الالعب  السباعي  ياسر  أدخل 

في  الحربي  رشيد  مكان  صبحي 

الدقيقة 68.

في  الثاني  التغيير  كريسبو  وأجرى 

هارون  عبدالله  بإدخال   72 الدقيقة 

مكان أحمد معين.

من  تبقى  فيما  النتيجة  تتغير  ولم 

وتأهل  بفوز  لتنتهي  المباراة،  عمر 

الدحيل.

وحيد بوسيوف كتب

تأهل نادي الدحيل إلى 
الدور ربع النهائي من 

بطولة كأس سمو 
األمير، بعد تفوقه 

أمس، على الخريطيات 
بنتيجة 1 /0، خالل 

المواجهة التي 
أقيمت على استاد 

ثاني بن جاسم بنادي 
الغرافة، بالدور الـ16.

وسجل هدف المباراة 
الوحيد الالعب 

اسماعيل محمد في 
الدقيقة 12.

وجاءت المباراة 
متوسطة المستوى 

الفني، وتمكن 
الدحيل من فرض 

إيقاعه على مجريات 
اللقاء، واللعب 

بأريحية كبيرة رغم 
تسجيله لهدف 

وحيد.

أحمد معين: التأهل أهم من األداء
أبدى أحمد معين، العب الدحيل سعادته بالفوز والتأهل للدور ربع النهائي 

كأس األمير. وقال :حققنا التأهل للدور المقبل، ولو أننا لم نقدم المستوى 

المعروف عن فريقنا، ولكن الحمد لله في بطوالت الكؤوس الفوز والتأهل هو 

وأضاف:  أفضل.  بشكل  ونلعب  سنفوز  المقبلة  المرة  الله  شاء  وإن  األهم، 

دخلنا المباراة مثل أي مباراة، رغبتنا في الفوز كانت كبيرة.

رشيد الحربي: الحظ تخلى عنا
الحربي  وقال  الفوز.  الدحيل على  الخريطيات،  الحربي، العب  بارك رشيد 

: حاولنا أن نستغل أخطاء منافسنا في المباراة، والحمد لله لعبنا بشكل 

جيد ولم نخرج بنتيجة قاسية، والقادم افضل. وأضاف: لم ندخل المباراة 

بشكل جيد، وهذا سبب تلقينا هدفا مبكرا.

يتمسك بالفرصة األخيرة بكأس آسيا

عنابي الشباب يواجه أستراليا

للشباب  الوطني  منتخبنا  يسعى 

تحت 20 عاما لكرة القدم إلى التمسك 

النهائي  ربع  الدور  إلى  التأهل  بآمال 

تحت  للشباب  آسيا  كأس  لبطولة 

أوزبكستان  المقامة حاليا في  20 عاما 
األسترالي  المنتخب  يواجه  حين 

على  اليوم   2010 عام  بطل  وصيف 

ضمن  طشقند،  في  جار  استاد 

الجولة الثالثة واألخيرة من منافسات 

المجموعة الثانية.

المتوج  القطري  المنتخب  ويأمل 

ميانمار  في   2014 نسخة  في  باللقب 

في  المباريات  نتائج  تخدمه  أن 

إلى  التأهل  أجل  من  األخيرة،  الجولة 

إلى  بحاجة  إنه  حيث  النهائي،  ربع 

إيران  خسارة  مقابل  الفوز،  تحقيق 

أمام فيتنام.

أباديا  ايناكي  اإلسباني  وقال 

القطري  المنتخب  مدرب  غونزاليس 

خالل مؤتمر صحفي: بعد خسارة أول 

مباراتين في البطولة، ما زال أمامنا اآلن 

مباراة واحدة، كي نظهر خاللها مستوى 

قدراتنا، نحن استعددنا جيدًا لمباراة 

اللعب  من  نتمكن  لم  ولكننا  فيتنام، 

بحسب الخطة التي وضعناها.

جيدة  فرص  على  »حصلنا  وأضاف: 

من أجل التسجيل أمام فيتنام، ولكننا 

الفرص،  هذه  استغالل  في  ننجح  لم 

ونأمل اآلن أن نقدم مستوى أفضل في 

المباراة األخيرة أمام أستراليا«.

قال تريفور مورغان مدرب  من جانبه، 

أمام  المباراة  »بعد  أستراليا:  منتخب 

جيدة  بصورة  الالعبون  تعافى  إيران، 

للمباراة  جاهزون  والالعبون  للغاية، 

أمام المنتخب القطري«.

ذات  ضمن  ثانية  مباراة  وفي 

المنتخبان  يضرب  المجموعة 

الفيتنامي واإليراني موعدا على استاد 

االستقالل في مدينة فيرغانا من أجل 

حجز مقعديهما في الدور الثاني.

قاد أم صالل لفوز في الوقت القاتل

البخيت يفك شفرة الخور
خطف نادي أم صالل أولى بطاقات 

على  تغلب  ان  بعد  الثمانية  دور 

أحرزه  مقابل  دون  بهدف  الخور 

 90« الدقيقة  في  البخيت  ياسين 

جمعت  التي  المواجهة  في   »+2
بينهما أمس على استاد حمد بن 

خليفة بالنادي األهلي... لحساب 

األمير  كأس  من  عشر  الستة  دور 

لكرة القدم.

المباراة  عمر  من  األولى  الدقائق 

في  المستوى  متوسطة  جاءت 

ظل رغبة الفريقين عدم استقبال 

وان  االولي  اللعب  دقائق  في  هدف 

صالل  أم  لفريق  األفضلية  كانت 

اال ان الهجمات لم تشكل الخطورة 

الكبيرة على مرمى فريق الخور.

من  دقائق  عشر  انقضاء  وبعد 

تحركات  بدات  اللعب  شوط 

عمل  ان  بعد  أفضل  تكون  الخور 

الثنائي  طريق  عن  التقدم  على 

بوغرطة  حمرون  الجزائري 

واسماعيل الحدادي.

الفرصة  كانت   »15« الدقيقة  في 

طريق  عن  األول  والتهديد  األولى 

كرة  سدد  الذي  براهيمي  سعيد 

حارس  يمين  مرت  قوية  ارضية 

المرمى.

أم  من   »17« الدقيقة  في  جاء  الرد 

ياسين  االردني  طريق  عن  صالل 

قوية  كرة  سدد  الذي  البخيت 

عادت  لكنها  بعيدة  مسافة  من 

من  صالل  أم  لتحرم  العارضة  من 

الهدف األول.

انتهى  األول  الشوط  زمن  نصف 

ان تهتز أي شبكة من شباك  بدون 

الفريقين بعد ان حافظ كل فريق 

على مرماه دون ان تهتز.

الدقيقة  في  فرصة  وانغا  واضاع 

من  الكرة  وصلته  ان  بعد   »25«

ان  اال  حداد  اسماعيل  المغربي 

لتضيع  بعيد  من  لعبها  وانغا 

بعدها  الخور…  لفريق  فرصة 

فرصة  ضاعت  دقائق  بخمس 

بعد  بوغرطة  حمرون  أمام  اخرى 

بداية  الخور  العبو  تناقلها  هجمة 

سعيد  مع  حداد  اسماعيل  من 

من  بإبعاد  وتنتهي  براهيمي 

دفاعات أم صالل.

وفي الدقيقة »36« هرب ياسين من 

الكماشة الدفاعية ووجد نفسه في 

الخور  نادي  مرمى  حارس  مواجهة 

ويسددها قوية تمر يسار نادر علي 

حارس مرمى الخور.

كان  الثاني  الشوط  انطالق  ومع 

واضحا ان نادي أم صالل هو االكثر 

الفوز  تحقيق  في  ورغبة  خطورة 

واعتمد  الثاني..  للدور  والذهاب 

عن  المرتدة  الهجمات  على  الخور 

وحمرون  براهيمي  سعيد  طريق 

بوغرطة واسماعيل حداد.

علي  الخور  مرمى  حارس  وواصل 

الدقيقة  في  ونجح  تميز  نادر 

من  خطرة  كرة  ابعاد  من   »61«

فنيسيس الذي لعبها وتصدى لها 

نادر وحولها لركنية.

سعيد  اضاع   72 الدقيقة  وفي 

ان  بعد  التقدم  فرصة  براهيمي 

لعبها  بعد  جزاء  ضربة  اضاع 

وعادت من القائم… ونفذ براهيمي 

ركلة جزاء احتسبها له حكم اللقاء 

بعد مخالفة ارتكبها معه الحارس 

خليفة ابوبكر.

وفي الدقيقة 83 كاد البديل احمد 

اول  هدف  احراز  من  المهندي 

لفريقه بعد لعب كرة جميلة مرت 

جوار القائم االيسر.

من  البخيت  ياسين  واستطاع 

قبل  التقدم  هدف  تسجيل 

القاتل  الوقت  وفي  المباراة  نهاية 

 ..  2  +  90 الدقيقة  في  وتحديدا 

الخور  فريق  حاول  الهدف  وبعد 

يكن  لم  الزمن  أن  اال  التعادل  ادراك 

حكم  بعدها  ليطلق  كافيا… 

صالل  أم  بفوز  اللقاء  نهاية  المباراة 

لدوري  ويتأهل  مقابل  دون  بهدف 

الثمانية.

عوض الكباشي كتب
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اليوم في كأس سمو األمير

وسط نتائج غير مرضية للفريقين بالدوري

المرخية يتحدى السداوية

الريان والسيلية.. مواجهة قوية

يستضيف استاد عبدالله بن خليفة 

الساعة  تمام  في  الدحيل  بنادي 

اليوم،  مساء  والنصف  السابعة 

ضمن  والمرخية،  السد  مواجهة 

ببطولة  عشر  الستة  دور  منافسات 

كأس سمو األمير لكرة القدم.

تعزيز  بطموح  اللقاء  السد  يدخل 

الفرق  أكثر  باعتباره  القياسي  رقمه 

ويتطلع  لقبا«،   18« بالكأس  تتويجا 

لمصاف  الصاعد  المرخية  لتخطي 

أندية الدرجة األولى الموسم الحالي، 

عندما يلتقيه في مباراة قوية ومثيرة 

والتأهل  المشوار  مواصلة  أجل  من 

للدور المقبل.

لن  المهمة  أن  إلي  الدالئل  وتشير 

المرخية  ظهر  حيث  سهلة،  تكون 

الحالية  النسخة  في  للسد  نًدا 

في  الحدث  صنع  بعدما  الدوري  من 

مستهل المشوار ليفوز ذهابًا بأربعة 

حامل  يرد  أن  قبل  لثالثة،  أهداف 

باالنتصار  اإلياب  في  الدوري،  لقب 

بصعوبة وبهدف دون رد.

بفوز  الصحوة  واصل  قد  السد  وكان 

ثاٍن تواليا على السيلية برباعية في 

معززا  الدوري،  من  الماضية  الجولة 

النقطة  إلى  بالوصول  الثالث  مركزه 

العربي  عن  نقاط  ثالث  وبفارق   28
المرخية  خسر  حين  في  الثاني، 

ليتجمد  النتيجة  بذات  الوكرة  أمام 

المركز  في   15 النقطة  عند  رصيده 

الثامن.

تماما  تختلف  بالتأكيد  اليوم  مباراة 

تبدو  حيث  الدوري  مباريات  عن 

في  متساوية  الفرق  كل  حظوظ 

مباراة  ننتظر  لذا  الكؤوس  مباريات 

رغم  الفريقين  بين  وتنافسية  قوية 

والتوقعات  اإلحصائية  األرقام  أن 

لكن  للسد  أفضلية  إلى  تشير 

من  سهال  صيدا  يكون  لن  المرخية 

واقع مستواه هذا الموسم.

الفريق  مدرب  خوانما  اإلسباني 

اعتبر  السد  بنادي  القدم  لكرة  األول 

لهذه  متحفزون  السد  العبي  أن 

بطولة  عن  تختلف  وهي  البطولة، 

ولذلك  المغلوب،  وبخروج  الدوري 

يجب أن يكون جميع عناصره في أتم 

جاهزية.

في المقابل مدرب المرخية عبد الله 

مبارك اعتبر أن المشاركة في بطولة 

األمير شرف ألي فريق يشارك  كأس 

حيث  العالية  لقيمتها  نسبة  فيها 

يعمل الجميع للظهور بمستوى رائع 

البطولة  هذه  في  للغاية  ومشرف 

بشغف  الجميع  ينتظرها  التي 

يضع  الذي  الفريق  إن  وقال  وترقب 

للوصول  معينة  فنية  استراتيجية 

ويلعب بتركيز  النهائية  المباراة  إلى 

لقب  سيحقق  من  هو  كبير  وجهد 

البطولة، مبينا أن المرخية ال يحتاج 

هو  الحقيقي  الحافز  ألن  حافز  إلى 

اللعب في بطولة غالية وكبيرة وأمام 

فريق بطل مثل السد، مشيرا إلى أن 

الغرافة  أقصى  أن  له  سبق  المرخية 

األمير  كأس  بطولة  من  والريان 

بطوالت  في  مستحيل  اليوجد  لذلك 

الكؤوس.

حمد  بن  سحيم  استاد  يستضيف 

تجمع  قوية  مباراة  اليوم  قطر  بنادي 

الساعة  من  بداية  والسيلية،  الريان 

الدور  منافسات  من  مساًء،   4:45
الحادية  النسخة  من  النهائي  ثمن 

لكرة  األمير  سمو  لكأس  والخمسين 

القدم 2023.

وسط  البطولة  في  الفريقان  ويلتقي 

على  للفريقين  مرضية  غير  نتائج 

اكتفى  إذ   ،QNB نجوم  دوري  مستوى 

الريان بتعادل مع أم صالل بهدف لمثله 

ليحتل  عشرة  السادسة  الجولة  في 

نقطة،   12 برصيد  العاشر  المركز 

في  السد  أمام  السيلية  سقط  فيما 

جمدت  نظيفة،  برباعية  الجولة  ذات 

في  التاسعة  النقطة  عند  الرصيد 

المركز األخير.

ويحتل الريان المركز العاشر بجدول 

ترتيب دوري النجوم بـ10 نقاط، حققها 

والهزيمة في  3 مباريات  الفوز في  خالل 

وسجل  مرات،   3 والتعادل  مواجهات   8
هجومه 16 هدفا بينما تلقى 19 هدفًا.. 

يوهان  اإليفواري  مهاجمه  ويتواجد 

الثاني ضمن ترتيب  المركز  بولي في 

رصيد  نفس  وهو  أهداف  بـ9  الهدافين 

وعمر  الوكرة،  العب  داال  جاسينتو 

الجدول  في  العربي،  مهاجم  السومة 

مايكل  الكيني  ترتيبه  يتصدر  الذي 

أولونجا هداف الدحيل بـ11 هدفًا.

خالل  النهار  واصل  الذي  السيلية  أما 

حيث  بالدوري،  أيضا  الحالي  الموسم 

يحتل الفريق المركز الـ12 واألخير بـ9 

مباراتين  في  الفوز  خالل  حققها  نقاط، 

في  الهزيمة  وتلقى  مرات،   3 والتعادل 

 16 الفريق  10 مباريات، وسجل هجوم 
كأضعف  هدفًا   31 تلقى  فيما  هدفًا، 

خط دفاع في الدوري، ويعتبر كارلوس 

سترانديبرج هداف الفريق بـ6 أهداف.

ويعول كوردوفا على المهاجم المغربي 

سفيان بوفال لمواصلة المشوار بنجاح 

في البطولة، بعد أن غاب في المباريات 

اإلصابة،  بسبب  بالدوري  الماضية 

واكتفى بالدقائق التي شارك فيها خالل 

أن  المنتظر  من  حيث  العربي،  مباراة 

يبدأ أساسيا في مباراة اليوم، باإلضافة 

فارجاس  جيسون  التشيلي  لالعب 

اإلنتقاالت  سوق  في  انضم  الذي 

بمستويات  ظهر  أنه  خاصة  الشتوية، 

األخيرة،  مشاركاته  خالل  جيدة 

باإلضافة لهدافه يوهان بولي.

سامي  التونسي  المدرب  فريق  ويملك 

الطرابلسي العديد من الحلول القادرة 

ظل  في  القوية  العروض  مواصلة  على 

وجود المهاجم اإليراني مهرداد محمدي 

والسويدي  مدثر  محمد  جانب  إلى 

والسنغالي محمد  سيرجيو كارلوس 

ديامي.

مو ـــ صالح

أصبح محمد صالح 

التاريخي  الهداف 

الدوري  لليفربول في 

أن  اإلنجليزي بعد 

القياسي  الرقم  حطم 

ألسطورة الريدز روبي 

 128 فاولر الذي سجل 

البريميرليج،  في  هدفا 

صالح  تخطاه  بينما 

بهدف ليصل إلى الهدف 

اللذين  بالهدفين   129
مرمى  في  سجلهما 

في  يونايتد  مانشستر 

26 وفاز فيها  الجولة 

نظيفة  برباعية  ليفربول 

يتلقاها  هزيمة  أكبر  وهي 

سنوات  منذ  اليونايتد 

طويلة. 

سعيدة  الريدز  جماهير 

وفخورة بما يقدمه 

الكنج صالح فخر العرب 

مع فريقهم وهو الالعب 

تنطلق  الذي  الوحيد 

له في  الحناجر بالغناء 

كل مباراة يلعبها ومع 

كل هدف يسجله.. 

مو صالح ذا إجيبشيان 

كنج.. رغم تراجع 

مستواه في اآلونة األخيرة 

مستوى  تراجع  مثلما 

الفريق ككل وظهرت 

الكبيرة في خط  عيوبه 

دفاعه وحارس مرماه 

الذي يقع  اليسون بيكر 

في أخطاء ال يقع فيها 

حارس صغير مبتدئ 

ما يسجل  وكثيرا 

صالح هدفا ولكن يأتي 

بيكر ويقع في أخطائه 

مجهود  فيهدر  المعتادة 

وأهداف صالح مثلما 

الريدز متقدما  كان 

بهدفين على ريال مدريد 

أحدهما من صالح ثم 

وقع الحارس في خطأين 

أسفرا عن التعادل ثم 

توالت أهداف الريال 

الذهاب  لقاء  لينتهي 

 2 / 5 لصالح الريال 

شبه  الريدز  مهمة  لتصبح 

اإلياب  لقاء  مستحيلة في 

15 مارس  بإسبانيا يوم 

 16 الحالي في دور الـ 

لدوري أبطال اوروبا. 

 ورغم تراجع مستوى 

الفريق االنجليزي وضياع 

البطولة تلو األخرى اال أن 

صالح اليزال أفضل العب 

في الفريق وكل مباراة 

يلعبها تكون له اكثر من 

بصمة مؤثرة تسعد 

جماهير الريدز، فهو 

هداف الفريق في الدوري 

االنجليزي هذا الموسم 

برصيد 11 هدفا يحتل 

بهم المركز الرابع بين 

الهدافين وإن كان من 

الصعب أن ينافس على 

لقب الهداف مثل المواسم 

الماضية ألن هاالند العب 

السيتي سجل 27 هدفا 

ويسبقه بـ 16 هدفا، ولكن 

هذا ال يمنع انه العب 

كبير وهداف وصانع 

أهداف ويهوى تحطيم 

األرقام القياسية التي 

صنعها عمالقة الكرة 

العالمية في البطوالت 

االنجليزية، وربما يعود 

ليفربول للبطوالت من 

جديد في الموسم القادم 

بشرط تدعيم صفوفه 

في االنتقاالت الصيفية 

بالعبين مميزين وعمالقة 

أمثال صالح وفانديك، 

وساعتها سيكون لصالح 

شأن آخر وانجازات 

جديدة وأرقام قياسية ال 

يسجلها اال مو صالح. 

} ناقد رياضي مصري

اإلسباني خوانما:

كوردوفا:

عبدالله مبارك:

سامي الطرابلسي:

أريد الفوز بالبطولة

كأس األمير فرصتنا األخيرة

تمنيت مواجهة السد

المنافسة حق مشروع

الفريق  مدرب  خوانما  اإلسباني  أكد 

على  السد،  بنادي  القدم  لكرة  األول 

للفريق  المقبلة  المواجهة  أهمية 

في  المرخية  أمام  السداوي 

كأس  لبطولة  الـ16  دور 

األمير.

في  خوانما  وتحدث 

خالل  تصريحاته 

الصحفي  المؤتمر 

بالمباراة:  الخاص 

مدى  نعلم  بالطبع 

كأس  بطولة  أهمية 

وهي  قطر  في  األمير 

للشعب  هامة  بطولة 

ولألندية والالعبين.

سمو  بكأس  الفوز  أريد  وأضاف: 

كجهاز  لنا  هامة  بطولة  هي  األمير، 

ولكن  نتأخر  الدوري  في  للنادي،  فني 

الزالت لدينا الفرصة وسنقاتل عليها، 

الدحيل  أمام  هامة  مواجهة  وتنتظرنا 

بعد مواجهة المرخية.

السد  جماهير  أن  إلى  خوانما  وأشار 

ونحن  البطولة  بهذه  ستطالبنا 

كأس  بطولة  وأضاف:  لها،  جاهزون 

نادي  في  لنا  جدًا  هامة  األمير 

النادي  وجماهير  السد، 

تتمنى  تأكيد  بكل 

ونحن  بها،  الفوز 

لذلك،  جاهزون 

ستكون  والبداية 

المرخية  بمواجهة 

ثمن  الدور  في 

النهائي.

وأتم المدرب اإلسباني 

نعيش  نحن  حديثه: 

مواجهة  واآلن  الحاضر، 

تنتظرنا  حاليًا،  األهم  هي  المرخية 

المرخية،  أمام  صعبة  مواجهة 

في  وحيد  بهدف  عليهم  انتصرنا 

الثاني،  بالقسم  الدوري  مواجهة 

قوية  ستكون  أمامهم  والمواجهة 

للغاية.

كوردوفا،  نيكوالس  التشيلي  أكد 

فريقه  مباراة  أن  الريان،  مدرب 

في  اليوم  المقررة  السيلية،  مع 

كأس  من  األولى  المرحلة 

ستكون  األمير، 

مواجهة صعبة.

كوردوفا  وقال 

المؤتمر  في 

 : لصحفي ا

مواجهة  »تنتظرنا 

فريق  أمام  صعبة 

ووضعه  ومقاتل  عنيد 

ال  الدوري  في  الحالي 

الحقيقي.  مستواه  عن  يعبر 

نهائي  لربع  والعبور  الفوز  هدفنا 

البطولة«.

الوصول  في  الرغبة  »لدينا  وأضاف 

البطولة،  في  ممكن  حد  ألبعد 

هو  شيء  وأهم  للنهائي،  والوصول 

الفوز بمباراة اليوم، وبعد ذلك لكل 

حادث حديث«.

األمير  »كأس  وتابع 

البطولة  هي 

التي  األخيرة 

عليها  ننافس 

لذا  الموسم،  هذا 

للمنافسة  نتطلع 

بقوة على اللقب«.

دامي  وشدد 

الريان،  العب  تراوري، 

فريقه  مباراة  صعوبة  على 

اليوم  ستقام  التي  السيلية  مع 

من  األولى  المرحلة  في  الثالثاء، 

كأس األمير.

قال عبدالله مبارك مدرب المرخية في 

أمس  عقد  الذي  الصحفي  المؤتمر 

بنادي الدحيل، إن لقب بطولة كأس 

التي  الفرق  لكل  مشروع  طموح  األمير 

تشمل  والتي  فيها،  تشارك 

ومتمرسة  قوية  فرقا 

متوسطة  وأخرى 

باإلضافة  المستوى 

الدرجة  ألندية 

ولكن  الثانية، 

الفرق  هذه  جميع 

حيث  من  تتساوى 

هذه  في  الحظوظ 

على  الغالية  البطولة 

الجميع.

وقبل  أنه  مبارك  عبدالله  وكشف 

تمنى  قد  كان  البطولة  قرعة  إجراء 

مواجهة السد، مشيرًا إلى أنه قال ذلك 

ألن المرخية اذا تمكن من تحقيق الفوز 

كأنما أصبح هو البطل باعتباره حقق 

الفوز على السد البطل، مشيرا إلى ان 

هذه البطولة ليس لها مقاييس فنية 

بدليل  واردة،  فيها  والمفاجآت  معينة 

الكبيرة  الفرق  من  العديد  ان 

وخليجيا  وعربيا  محليا 

وأن  سبق  وعالميا 

من  مبكرا  خرجت 

الكؤوس  بطوالت 

على يد فرق مغمورة 

نسبياً.

عبدالله  وأضاف 

السد  أن  مبارك 

وصاحب  كبير  فريق 

العبين  ويضم  بطوالت 

متميزين على مستوى المحترفين 

خبرات  له  أن  كما  والمواطنين، 

كأس  بطولة  في  كبيرة  وإنجازات 

األمير وغيرها من البطوالت.

الطرابلسي  سامي  التونسي  أبدى 

بقدرة  الكبير،  تفاؤله  السيلية  مدرب 

اليوم  االنتصار  تحقيق  على  فريقه 

التي  المحيطة  الظروف  من  بالرغم 

يمر بها.

من  »لست  السيلية  مدرب  وأضاف 

يعيشون  الذين  المدربين  نوعية 

من  له  نتعرض  ما  كل  رغم  اإلحباط 

ظروف صعبة، وقد استعددنا بشكل 

جيد«.

موسمه  يمضي  الذي  المدرب  وتابع 

في  »المنافسة  السيلية:  مع  العاشر 

حتى  للجميع  مشروع  حق  الكؤوس 

بمقدورها  الثانية  الدرجة  من  الفرق 

التأهل وبالنسبة لنا هدفنا بلوغ أدوار 

تقديم  على  القدرة  ونملك  متقدمة، 

للجاهزية  ووصلنا  مميزة  مستويات 

الجيدة«.

كارلوس  سيرجيو  السويدي  وقال 

مواجهات  إن  السيلية  فريق  مهاجم 

الكؤوس لها اعتبارات خاصة، مشددا 

الحيطة  بمبدأ  اللعب  ضرورة  على 

يختلف  الكؤوس  نظام  كون  والحذر 

عن الدوري.

هنا القاهرة

جمال برعي

كتب        عادل النجار

كتب          وحيد بوسيوف

{ كوردوفا
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في اليوم األول من مسابقة اإلسكيت

انطالقة مثيرة لكأس العالم للشوزن

مسابقة  منافسة  أمس  أقيمت 

العالم  كأس  بطولة  ضمن  االسكيت 

للشوزن 2023، بمجمع ميادين لوسيل 

للعبة،  القطري  باالتحاد  للرماية 

الجاري،  مارس   12 حتى  وتستمر 

يمثلون  ورامية،  راميا   465 بمشاركة 

أولمبيا  بطال   30 ضمنهم  من  دولة،   63
وعالميا.

قوية  األول  اليوم  منافسات  وجاءت 

الرجال  فردي  فئتي  في  ومثيرة 

ففي  االسكيت،  لمسابقة  والسيدات 

المشاركون  تنافس  الرجال  فئة 

جوالت   3 طيلة  طبقا   75 رماية  على 

اغلب  بين  المنافسة  اشتدت  حيث 

العالمة  العبون   7 وحقق  العالم  ابطال 

الثالث  خالل  طبق   75 برصيد  الكاملة 

جولة،  كل  في  طبقا   25 بواقع  جوالت 

هانكوك،  فينسون  األميركي  وهم 

هانسون،  جاسبر  والدنماركي 

عزمي  والمصري  ليجي،  لود  وااليطالي 

روساتي،  جابريال  وااليطالي  محيلبة، 

والهندي  سدريكيولي،  ايليا  ومواطنه 

احمد خان مايراج.

ايام  ثاني  في  اليوم  الرماة  وسيتبارى 

سيخوضون  حيث  االسكيت  مسابقة 

الرابعة  الجولتين  منافسات 

على  خاللها  يتنافسون  والخامسة 

أصحاب  اثرها  ليتاهل  طبقا   50 رماية 

النهائي  جولة  إلى  الثمانية  المراكز 

مجموعتين  إلى  تقسيمهم  ويتم 

المراكز  أصحاب  األبطال  لتحديد 

الثالثة األولى يليها تتويج الفائزين.

كانت  فقد  السيدات،  فئة  في  أما 

المنافسات قوية ومثيرة أيضا وشهدت 

فوز البطلة السلوفاكية دانكا بارتيكوفا 

الكامة  العالمة  محققة  األول  بالمركز 

الجوالت  طيلة  طبقا   75 باجمالي 

جولة،  كل  في  طبقا   25 بواقع  الثالث 

مالوفيشكو  ايرينا  االوكرانية  وحلت 

من  طبقا   74 برصيد  الثاني  بالمركز 

الجولة  في  طبقا   24 بواقع  جوالت   3
األولى ثم 25 طبقا في الجولتين الثانية 

سامنتا  األميركية  وجاءت  والثالثة، 

سيمونتون بالمركز الثالث برصيد 74 

الجولة  في  طبقا   25 بواقع  أيضا  طبقا 

الثانية  الجولة  في  طبقا   24 ثم  األولى 

وجاءت  الثالثة،  الجولة  في  طبقا  و25 

بالمركز  سوشيتي  سيمونا  االيطالية 

 74 االجمالي  الرصيد  بنفس  الرابع 

 25 بواقع  الجوالت  رصيد  وايضا  طبقا 

24 طبقا في  طبقا في الجولة األولى ثم 

الجولة  في  طبقا  و25  الثانية  الجولة 

ديانا  األخرى  االيكالية  وحلت  الثالثة، 

باجمالي  الخامس  بالمركز  باكوسي 

 23 بواقع  الثالث  الجوالت  في  طبقا   73
25 طبقا في  طبقا في الجولة األولى ثم 

الجولة  في  طبقا  و25  الثانية  الجولة 

باربورا  التشيكية  وجاءت  الثالثة، 

سيموفا بالمركز السادس برصيد 73 

الجولة  في  طبقا   25 بواقع  ايضا  طبقا 

الثانية  الجولة  في  طبقا   24 ثم  األولى 

و24 طبقا في الجولة الثالثة.

الراميات  وستتبارى 

ايام  ثاني  في  اليوم 

االسكيت  مسابقة 

سيخضن  حيث 

ت  فسا منا

لتين  لجو ا

بعة  ا لر ا

مسة  لخا ا و

خاللها  يتنافسن 

 50 رماية  على 

اثرها  لتتأهل  طبقا 

المراكز  صاحبات 

النهائي  جولة  إلى  الثمانية 

مجموعتين  إلى  تقسيمهم  ويتم 

المراكز  أصحاب  األبطال  لتحديد 

الثالثة األولى تليها تتويج الفائزات.

وحيد بوسيوف كتب

ذهبية وفضية في بطولة محترفي الجوجيتسو العالمية

أحمد الجهني يحقق ميداليتين
الوطني  منتخبنا  بطل  حقق 

إنجازا  الجهني  أحمد  للجوجيتسو 

بحصوله  القطرية،  للرياضة  جديدا 

على ميداليتين ذهبية وفضية، خالل 

مشاركته في بطولة A.J.P لمحترفي 

أقيمت  التي  العالمية،  الجوجيتسو 

اإلفريقية،  بالقارة  مرة  ألول  مصر  في 

مارس  و5   2 بين  ما  الفترة  خالل  وذلك 

 60 من  أكثر  وبمشاركة  الجاري.. 

على  الجهني  حصول  وجاء  دولة. 

كلغ،   95 وزن  في  الذهبية  الميدالية 

ليضيف  منافسيه،  على  تفوقه  بعد 

 85 وزن  في  الفضية  الميدالية  بعدها 

المنظمة  اللجنة  قررت  أن  بعد  كغ، 

لمنافسه  الذهبية  الميدالية  منح 

جولتي  انتهت  أن  بعد  المصري، 

حيث  بالتعادل،  بينهما  النهائي 

حسم عامل األرض الميدالية الذهبية 

أحمد  وأعرب  مصر.  من  لمصارع 

على  بحصوله  سعادته  عن  الجهني 

ميداليتين، بعد منافسة كانت قوية 

بين المشاركين في البطولة.

وقال الجهني في تصريحات صحفية 

الذي  اإلنجاز  بهذا  جدًا  سعيدًا  أنا  له: 

قوية  كانت  منافسة  في  حققته، 

على  المصارعين  أفضل  فيها  شارك 

كنت  لله  والحمد  العالم،  مستوى 

بنجاح  مشواري  لمواصلة  الموعد  في 

ميداليتين.  وتحقيق  البطولة  في 

أضاف: ما تحقق من إنجاز يعتبر ثمار 

الماضية،  الفترة  خالل  كبير  عمل 

القطرية  األولمبية  اللجنة  دعم  من 

بن  جوعان  الشيخ  سعادة  برئاسة 

خالد  بن  فهد  والشيخ  ثاني،  آل  حمد 

القطري  االتحاد  رئيس  ثاني  آل 

للمالكمة والمصارعة، وكذلك مدربنا 

وأبطال  اسماعيل،  البروفيسور 

منتخبنا الوطني للجوجيتسو. وأشار 

البطولة  في  حققه  الذي  اإلنجاز  إلى 

العالمي  الترتيب  في  يصعد  جعله 

 3 إلى   12 من  الجوجيتسو،  لرياضة 

عالميًا، والثاني آسيويًا واألول في قطر.
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كيمبرلي رودي:

التنـظـيــم الجـيــد
يـــرفــع المســـتــوى

رودي،  كيمبرلي  األميركية  الرامية  أبدت 

بطولة  في  بالمشاركة  سعادتها  عن 

كأس العالم للشوزن 2023.

تصريحات  في  كيمبرلي  وقالت 

الرائع  التنظيم  لها:  صحفية 

كبير  بشكل  يساهم  للبطولة 

والراميات،  للرماة  رائع  ظهور  في 

مستوى  أفضل  لتقديم  وأتطلع 

أجل  من  البطولة،  في  لدي 

التواجد على منصات التتويج.

صعبة،  ستكون  المنافسة  وأضاف: 

على  والدليل  جاهزية،  أتم  على  فالكل 

ايام  من  األول  اليوم  تحققت  التي  األرقام  ذلك 

المنافسة  أن  على  تدل  الرقام  فتلك  البطولة، 

ليست سهلة على الطالق.

ماجد التميمي:

طموحنا تسجيل أرقـام جيـدة

أكد ماجد التميمي رامي المنتخب السعودي، 

بجديد  ليس  للبطوالت  الجيد  التنظيم  أن 

على قطر.

قطر  صحفية:  تصريحات  في  التميمي  وقال 

التي نظمت كأس العالم لكرة القدم بهذا اإلبهار 

واإلبداع، بالتأكيد ستقدم نسخة استثنائية 

من بطوالت كأس العالم للشوزن أيضا، وهذا 

ما نراه على أرض الواقع أمام أعيننا.

بعد  صعبة،  البطولة  منافسات  وأضاف: 

في  بيننا  فيما  القوية  المنافسة  على  اعتدنا 

الخليجية، فما بالك ببطولة تشهد  البطوالت 

مشاركة أبطال العالم، وهذا ما ظهر خالل اليوم 

األول من مسابقة اإلسكيت.

في  جيدة  أرقام  تسجيل  إلى  نطمح  وتابع: 

البطولة، وتركيزنا على تقديم أفضل ما لدينا، 

وتحقيق االستفادة المرجوة من المشاركة في 

العالم  كأس  بطولة  بجحم  كبيرة  بطولة 

للشوزن.

بطاقة  خطف  إمكانية  عن  للحديث  وتطرق 

المهمة  فقال:   ..2024 باريس  ألولمبياد  تأهل 

نتمنى  استعدادتنا  قدر  على  ونحن  صعوبة، 

من  عائدون  فنحن  جيدة،  أرقام  نسجل  أن 

فترة توقف عن البطوالت، ونتمنى أن نكون في 

أفضل صورة في التحدي الكبير.

{   ماجد التميمي

االستمرار على نفس نظام الصعود والهبوط

تأجيل تقليص 
عدد فرق الدوري 

أصدرت اللجنة التنفيذية لالتحاد القطري لكرة 

القدم القرار رقم )16( لعام 2023 بشأن نظام الصعود 

والهبوط بالموسم الرياضي 2023-2022.

وبناًء على المادة رقم ) 7 ( من الئحة دوري نجوم 

QNB والمادة رقم )8( من الئحة دوري الدرجة الثانية 
للموسم الرياضي 2022/  2023 والمتضمنة نظام 

الصعود والهبوط وتقليص عدد فرق أندية الدرجة 

األولى إلى )10( فرق فقط، فقد قررت اللجنة التنفيذية 

لالتحاد القطري لكرة القدم ما يلي:

1 - تأجيل العمل بالنظام المذكور أعاله والخاص 
بتقليص عدد األندية المشاركة في دوري نجوم 

QNB، إلى 10 فرق فقط.
2 - االستمرار على نفس النظام الخاص بالصعود 

والهبوط للموسم الرياضي السابق 2021/  2022 

والعمل بأحكامه للموسم الرياضي الحالي 

2022/  2023، وذلك على النحو التالي:-
 أ.يفوز بمسابقة الدوري الفريق الذي يحرز العدد 

األكبر من النقاط.

 ب.يهبط صاحب المركز 12 في الدوري إلى الدرجة 

الثانية.

ج.يلعب الفريق صاحب المركز 11 في الدوري مباراة 

فاصلة مع صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة 

الثانية لتحديد الفريق المشارك في دوري الموسم 

المقبل.

ختام فعاليات المؤتمر الطبي السابع
السابع  الطبي  المؤتمر  أعمال  أمس  اختتمت 

لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم رسميًا يوم االثنين، 

أكثر  الدوحة، حيث حظي  العاصمة  وذلك في 

أحدث  على  شاملة  بإطاللة  مشارك   600 من 

التطورات في علوم وطب الرياضة.

الشيخ  من  كل  الختامي،  الحفل  وحضر 

االتحاد  رئيس  خليفة،  آل  ابراهيم  بن  سلمان 

خليفة  محمد  والسيد  القدم،  لكرة  اآلسيوي 

لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  السويدي، 

اسباير زون مدير عام سبيتار، ود. عبد العزيز 

لمستشفى  التنفيذي  الرئيس  الكواري،  جهام 

االتحاد  ممثل  بالن،  هاني  والسيد  سبيتار، 

القطري لكرة القدم، والسيد علي سالم عفيفة، 

نائب المدير العام ألكاديمية أسباير. 

استمر  الذي  التاريخي  الحدث  هذا  وشهد 

على  المشاركين  إطالع  أيام،  ثالثة  مدار  على 

العلمية  الممارسات  وأفضل  التحديات  أحدث 

العلمية  التطورات  جانب  إلى  والطبية، 

والتي  الرياضة،  وطب  علوم  مجال  في  الرائدة 

المستوى  استعرضها محاضرون مميزون على 

وأوراق  وندوات  محاضرات  خالل  من  العالمي 

عمل وورش عمل سريرية.

خليفة،  آل  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  وأشاد   

رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، بنجاح هذا 

الرائد  الحدث  هذا  تطور  على  وأكد  المؤتمر، 

الرائدة  الطبية  المؤتمرات  من  واحدًا  ليصبح 

ليس فقط على مستوى القارة، ولكن أيضًا على 

مستوى جميع أنحاء العالم الرياضي.

رؤيتنا  تتمثل  اآلسيوي:  االتحاد  رئيس  وقال 

التألق  يحققون  وفرقنا  العبينا  مشاهدة  في 

الطبي  والمؤتمر  الدولية،  المحافل  أكبر  في 

لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم هو خيُر مثال على 

بتحقيق  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  التزام 

طموحاتنا.

نكن  لم  جميعًا،  لكم  تقديري  خالص  وأضاف: 

تضحياتكم  لوال  المرحلة  هذه  إلى  لنصل 

واحترافيتكم وشغفكم والتزامكم بالهدف.

رفع  سنواصل  أننا  من  واثق  أنا  معًا،  وأوضح: 

إيمان  ولدّي  الرياضة،  وطب  علوم  في  معاييرنا 

تطورات  إلى  سيؤدي  المؤتمر  هذا  بأن  كبير 

الوقت  في  الرياضي،  الطب  في  ومثيرة  جديدة 

القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  فيه  يقوم  الذي 

الُمحسنة  المنافسات  من  جديد  عهد  بدخول 

في السنين القادمة.

االتحاد  من  بتنظيم  أقيم  الذي  المؤتمر  وشهد 

سبيتار  ومستشفى  القدم  لكرة  اآلسيوي 

واالتحاد  الرياضي  والطب  العظام  لجراحة 

القطري لكرة القدم، تواجد ما يقارب 120 خبيرًا 

يمثلون  والعلوم،  الرياضي  الطب  مجال  في 

الدولي  واالتحاد  القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد 

لكرة القدم، واالتحاد األوروبي لكرة القدم، واتحاد 

أميركا الجنوبية لكرة القدم، واالتحاد األفريقي 

إلى  الدولية،  األولمبية  واللجنة  القدم،  لكرة 

جانب مستشفى سبيتار.

د.عبد العزيز جهام الكواري

الرئيس التنفيذي لسبيتار

»حضور رئيس االتحاد اآلسيوي معالي الشيخ 

الطب  أهمية  على  آخر  تأكيد  هو  سلمان 

إحتصنته  الذي  المؤتمر  ونجاح  الرياضي 

 150 من  ازيد  بمشاركة  خاصة  الدوحة، 

من  كبير  عدد  المجال،  هذا  في  عالميا  خبيرا 

يؤكد  ما  سبيتار،  خبراء  من  هم  المتحدثين 

مكانة وريادة المستشفى الذي أضحى مرجعا 

للطب الرياضي وعلوم الرياضة. نحن فخورون 

ألنها  والتوصيات  المؤتمر  بمخرجات  جدا 

وتؤكد  الرياضي  المجتمع  احتياجات  ستلبي 

نجاح  أن  كما  الرياضي،  للطب  المحوري  الدور 

أسيويا  ليس  سبيتار  ريادة  يعزز  المؤتمر 

فحسب بل حتى في العالم، بالنظر للمحتوى 

ونوعية الحضور من نخبة الخبراء في العالم«.

رئيس االتحاد اآلسيوي 
يشيد بنجاح مؤتمر الدوحة
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محمد  ملك  »الدوحة«  حسمت  وقد   

بأقوى  الفوز  المري،  علي  حمد  علي 

التراثية  األمسية  هذه  أشواط 

األول  الشوط  تصدرها  بعد  النارية، 

لتغرد  مفتوح،  بكار  للقايا  الرئيسي 

مفتوح  بكار  للقايا  الفضية  بالشلفة 

 7:25:60 قدره  زمني  توقيت  في 

ألبناء  الرموز  أول  مهدية  دقيقة، 

وجماهير الشحانية.

محمد  ملك  »القرم«  تألق  فيما 

في  العامري،  علي  قناص  الحزمي 

حاسمًا  الرئيسي،  الثاني  الشوط 

شوط  القعدان  أشواط  بأقوى  الفوز 

قعدان  للقايا  الفضي  الخنجر 

قدره  زمني  توقيت  في  مفتوح، 

بالخنجر  ليطير  دقيقة،   7:25:51
الغالي إلى دولة اإلمارات الشقيقة.

كما توجت »غيوم« ملك مبارك محمد 

بالشلفة  العامري،  الثيماء  حسن 

الفضية للقايا بكار إنتاج، بعد فوزها 

الخامس  الرابع  الشوط  بصدارة 

قدره  زمني  توقيت  في  الرئيسي 

7:29:72 دقيقة.  كما نجح »شجاع« 
بالرشيد  عبيد  علي  حمد  ملك 

الخنجر  اقتناص  في  الكتبي، 

بعد  إنتاج،  قعدان  للقايا  الفضي 

الرئيسية،  األشواط  آلخر  تصدره 

في  الرئيسي  السادس  الشوط 

توقيت زمني قدره 7:27:86 دقيقة.

رموز العمانيات
الخطير  شعار  واصل  كما 

فاران عتيق 

الكبير  تألقه  المري،  البريد  محمد 

اللقايا، فبعد تتويجه  في منافسات 

الفترة  في  قوية  أشواط  بعدة 

المميز  الشعار  عاد  الصباحية، 

المرة  هذه  ولكن  جديد  من  للتألق 

توجت  بعدما  الرموز،  أشواط  مع 

الفضية  بالشلفة  ملكه  »الشامخة« 

المخصصة  عمانيات  بكار  للقايا 

للشوط الثالث الرئيسي في توقيت 

دقيقة،   7:24:50 قدره  مميز  زمني 

الفترة  خالل  األفضل  التوقيت  وهو 

المسائية أمس.

سلطان  سعيد  ملك  »عديم«  وفاز   

بصدارة  الشامسي،  سيف  حمد 

للقعدان  الرئيسي  الرابع  الشوط 

عمانيات، ليطير هو اآلخر بالخنجر 

إلى  عمانيات،  قعدان  للقايا  الفضي 

اإلمارات بعد رحلة مثيرة استغرقت 

من »عديم« 7:27:64 دقيقة.

متابعة جماهيرية 
لسباقات  المنظمة  اللجنة  جهزت 

التليفزيونية  الشاشات  الهجن 

منافسات  لمتابعة  »الضخمة« 

المهرجان السنوي.

أحمد  المهندس  أوضح  جانبه  من 

سالمة المشرف على شاشات النقل 

في  السباقات  بميدان  التليفزيوني 

المنظمة  اللجنة  أن  الشيحانية 

من  العديد  وفرت  الهجن  لسباق 

لمتابعة  التليفزيونية  الشاشات 

الكبير  السنوي  المهرجان  منافسات 

 60 شاشات   3 هناك  أن  إلى  مشيرًا 

و4  الرئيسية  المنصة  في  بوصة 

في  أمتار   4 في   8 عمالقة  شاشات 

وأيضا  كم   8 الـ  دورة  ونهاية  بداية 

 4 الـ  دورة  بداية  في  كبيرة  شاشة 

كم والـ 6 كم، وأيضا شاشات كبيرة 

على البوابة الرئيسية باإلضافة إلى 

2 شاشة داخل منصة التتويج. 
المشاركة  بحجم  سالمة  وأشاد 

العربية  الهجن  لمالك  الواسعة 

األصيلة سواء من قطر أو دول مجلس 

يعكس  مما  الخليجي  التعاون 

أشواط  جميع  في  المنافسة  قوة 

بصفة  الكبير  السنوي  المهرجان 

عامة واألشواط الرئيسية على الرموز 

بصفة خاصة.

شغف وحماس 
وانصارهم  المطايا  أصحاب  حرص 

بشغف  السباقات  متابعة  على 

أجل  من  له  مثيل  ال  وحماس  كبير 

بالمراكز  والفوز  بالرموز  الظفر 

بين  الكبير  الصراع  ظل  في  األولى 

كان  بلحظة  ولحظة  المتسابقين 

أجل  من  يسارعون  المشجعون 

للمطايا  الهمم  وشد  الحماس  بث 

المتسابقين  انصار  من  وكان 

يأتي  حيث  بسيارتهم.  يسرعون 

الهجن  سباقات  عاشقي  من  الكثير 

أنحاء  من  وصوب  حدب  كل  من 

هذه  لمشاهدة  الدولة 

تحظى  التي  الكبيرة  المنافسات 

بمشاركة كبيرة جدا.

الكاس  قناتا  تحرص  جانبهما  من 

التواجد  على  دائمة  بصفة  والريان 

أحداث  لنقل  الهجن  سباقات  في 

السباقات أوال بأول، حيث خصصت 

المذيعين  من  عددا  قناة  كل 

وأحداث  وقائع  لنقل  والمعلقين 

المهرجان الغالي ويشارك عدد كبير 

في  الهجن  سباقات  معلقي  من 

المهرجان 

سمو  سيف  على  الكبير  السنوي 

الدوري  قناة  خصصت  حيث  األمير، 

المعلقين  من  كبيرا  عددا  والكاس 

للتعليق على أشواط سباقات سيف 

سمو األمير الذي يحظى باهتمامات 

كبيرة.

منافسة صباحية قوية
التي  القوية  التحديات  تواصلت 

شهدتها منافسات الفترة الصباحية 

السنوي  المهرجان  لثالث 

األصيلة  العربية  الهجن  لسباق 

السمو  صاحب  حضرة  سيف  على 

أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

التحدي  بميدان  المفدى،  البالد 

حيث   ،2023 مارس   6 االثنين  أمس 

كان الموعد مع أشواط اللقايا العامة 

المخصصة لهجن أبناء القبائل.

عبدالله  ملك  »غارة«  وافتتحت 

الحرسوسي،  سهيل  الزفنة  سيف 

بالشوط  بفوزها  اليوم  نواميس 

في  إنتاج  بكار  للقايا  الرئيسي  األول 

توقيت زمني قدره 7:31:16 دقيقة.

مسلم  ملك  »الهارب«  حسم  كما 

الفوز  العامري،  متعب  حمد 

الرئيسي  الثاني  الشوط  بناموس 

في  إنتاج  قعدان  للقايا  المخصص 

توقيت قدره 7:35:80 دقيقة.

منصور  ملك  »الفايزة«  حلقت  فيما 

العطية،  عبدالله  علي  عبدالله 

للقايا  الرئيسي  الشوط  بناموس 

قدره  توقيت  في  قطر  إنتاج  بكار 

7:39:06 دقيقة.
وقد شاركت في تحديات أمس أكثر 

في  تنافسوا  وقعودًا  مطية   1189 من 

أولى  أشواط   10 بواقع  شوطًا،   28
إلنتاج  تلتها  أشواط  و4  إنتاج  للقايا 

مفتوحًا،  شوطًا   14 ثم  قطر،  دولة 

وجرت جميع المنافسات من مسافة 

5 كم.

 البريد المري يتألق
تألق شعار محمد فاران عتيق البريد 

صباح  منافسات  خالل  بقوة  المري، 

بناموسين  الفوز  من  وتمكن  أمس 

الثاني  الشوط  ناموس  هما  قويين 

عشر المخصص للقايا قعدان إنتاج 

قطر عن طريق »العديد« الذي تصدر 

قدره  زمني  بتوقيت  القوي  الشوط 

7:41:20 دقيقة.
للبريد  »شواهين«  تحسم  أن  قبل 

الشوط  بناموس  الفوز  أيضا 

للقايا  المخصص  عشر  الخامس 

قدره  زمني  توقيت  في  مفتوح  بكار 

»ظبيان«  واختتم  دقيقة.    7:42:42
المزروعي،  براك  بلوش  ساري  ملك 

بالفوز  الرئيسية  األشواط 

بناموس الشوط السادس عشر 

للقايا  كرئيسي  المخصص 

توقيت  في  مفتوح  قعدان 

 7:37:16 قدره  زمني 

دقيقة.

أقوى المنافسات في أغلى البطوالت
في ثالث أيام مهرجان سمو األمير للهجن

تواصلت أمس بميدان الشحانية، 
منافسات ثالث أيام المهرجان السنوي 
الكبير لسباق الهجن العربية األصيلة 

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

المفدى، وكانت اإلثارة مساء أمس 

االثنين حاضرة بقوة، في المنافسة 
المخصصة ألشواط الرموز الفضية 

والجوائز المليونية التي كان لها أثر 
كبير في إشعال حماس المضمرين، 

رغبة منهم في الفوز والتتويج برمز 
من رموز هذا المهرجان السنوي الكبير 

الذي يسعى الجميع لحفر أسمائهم 
في سجالته المشرفة.

كتب          عوض الكباشي

»الدوحة« لمحمد علي المري تغرد بشلفة البكار مفتوح
} تصوير- عباس علي



مواقيت الصالة الطقس اليوم
لفـجــــر ا

لظهـــر ا
العصـــر

المغـرب

العشـاء
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4:35 ص
11:45 ص

3:07 م
5:41 م
7:11 م

على  الطقس  تصاحب  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

وبعض  أحيانا،  عالق  وغبار  السحب،  بعض  الساحل، 

السحب وغبار عالق الحقا في عرض البحر.

وتكون الرياح على الساحل، أغلبها، شمالية شرقية إلى 

4 عقد و14 عقدة..  جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 

جنوبية  إلى  غربية  جنوبية  أغلبها،  تكون،  البحر  وفي 

شرقية بسرعة أقل من 10 عقد.

ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 4 و8 كيلومترات.

وتكون أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة »21« درجة 

مئوية.
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سعد المهندي

»كتارا« تعرض ثقافة منغوليا بحفل موسيقي
الفنون التشكيلية تفتتح معرضها السنوي للفنانين القطريين

األحد  مساء  كتارا  الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  نظمت 

16، حفال موسيقيا بعنوان »مرحبا  على مسرح الدراما مبنى 

خالد  الدكتور  األستاذ  سعادة  بحضور  منغوليا«  في  بكم 

للحي  العامة  المؤسسة  عام  مدير  السليطي  إبراهيم  بن 

رئيس  يانغوغ  سودياتار  السيد  وفخامة  كتارا،  الثقافي 

السفراء  السعادة  أصحاب  من  وعدد  منغوليا  رئيس  مكتب 

الدبلوماسية. البعثات  وممثلي 

االستعراضية  باللوحات  الغفير  الحضور  استمتع  وقد 

الفنون  من  جوانب  على  الضوء  سلطت  التي  المنوعة 

الحفل  هامش  وعلى  منغوليا،  جمهورية  في  التراثية 

منغوليا. في  الغنية  بالطبيعة  فنية تعرف  عرضت لوحات 

»الحي  العام:  المدير  سعادة  قال  الفعالية  على  وتعليقا 

لمختلف  الفنون  يستقطب  حضاري  صرح  كتارا  الثقافي 

العالم،  ثقافات  على  ليتعرفوا  للزوار  ويقدمها  الشعوب 

جسور  مد  في  كتارا  رسالة  يحقق  الحفل  هذا  وأضاف 

الحضارات  مختلف  على  واالنفتاح  الشعوب  بين  التواصل 

والثقافات«.

منغوليا  جمهورية  رئيس  مكتب  رئيس  شكر  جانبه  من 

الكبيرة  جهودهم  وثمن  كتارا  الثقافي  الحي  على  القائمين 

الشعوب  وبثقافات  منغوليا  بثقافة  الجمهور  تعريف  في 

العالم. التقارب بين شعوب  األخرى لتحقيق 

الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  افتتحت  أخرى،  جهة  من   

الذي   »2023 القطريين  »الفنانين  معرض  أمس  يوم  كتارا 

 13 مبنى  في  التشكيلية  للفنون  القطرية  الجمعية  تنظمه 

سعد  سيف  السيد  بحضور  وذلك  كتارا  الثقافي  الحي  في 

الموارد  ومدير  للعمليات  كتارا  عام  مدير  نائب  الدوسري 

رئيس  السادة  يوسف  والسيد  المؤسسة  في  البشرية 

الفنانين. من  وعدد  التشكيلية  للفنون  القطرية  الجمعية 

عكسوا  حيث  قطريا  فنانا  لـ41  عمال   62 المعرض  ويضم 

التي  المتنوعة  الفنية  والمدارس  اإلبداعية  تجاربهم 

السادة  يوسف  السيد  يؤكد  اإلطار  هذا  وفي  لها.  ينتمون 

رئيس الجمعية أّن هذا المعرض يعتبر من أبرز المعارض 

التي تعمل عليها الجمعية حيث تنظمه بشكل سنوي وهو 

يساهم  بما  القطريين  الفنانين  من  هامة  مشاركة  يسجل 

القطري. التشكيلي  الفن  في دعم 

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

برنامج توعوي
حول مرض السكري

الدوحة- قنا- أعلنت وزارة الصحة 

العامة عن تنفيذ برنامج )كيدز( للتوعية 

بمرض السكري، بالتعاون مع وزارة 

التربية والتعليم والتعليم العالي وشركة 

»سانوفي« الطبية، وذلك في عدد من 

المدارس بالدولة.

ويهدف برنامج )كيدز( بشكل أساسي 

إلى نشر الوعي في المدارس حول الوقاية 

من مرض السكري من النوع األول وكيفية 

التعامل معه، مع التركيز على عوامل 

الخطر المرتبطة بالمرض من النوع 

الثاني.

وتشير التقديرات إلى أن 10 بالمائة 

من مرضى السكري في منطقة شرق 

المتوسط يعانون حاليا من اإلصابة 

بمرض السكري من النوع األول، وهو 

المرض األكثر انتشارا بين األطفال.

ويسعى البرنامج إلى تثقيف الطالب، 

والمعلمين واألهالي حول مرض السكري 

وعوامل اإلصابة به، كما يتماشى البرنامج 

الجديد مع شعار حملة اليوم العالمي 

لمرض السكري »التثقيف لحماية 

الغد«، حيث يحتاج مرضى السكري إلى 

الحصول على التثقيف المستمر من أجل 

التعامل مع المرض بشكل صحيح.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل 

ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة 

الصحة العامة، إن المدارس تعتبر من 

األماكن المهمة للتعريف بأهمية الوقاية 

من مرض السكري والتعامل معه بشكل 

فعال مع األطفال، كما يمكن للمدارس 

حماية األطفال المصابين بالسكري 

ودعمهم من خالل فهم احتياجاتهم 

ومراقبتهم والتعامل المهني مع العالجات 

الخاصة بهم ومساعدتهم في الخيارات 

الغذائية المناسبة وتعزيز نشاطهم 

البدني.

وأشار إلى أن برنامج توعية األطفال بمرض 

السكري في المدارس يشمل المدرسين 

والموظفين في المدارس وكذلك الطالب 

وأفراد األسرة ومقدمي الرعاية الصحية 

ودعوتهم للعمل مًعا بالتعاون مع وزارة 

الصحة العامة وشركائها الرئيسيين.

من جهته، قال السيد محمد المراغي 

مدير إدارة الصحة والسالمة في وزارة 

التربية والتعليم والتعليم العالي، إن 

البرنامج من شأنه أن يساهم في توفير 

بيئة داعمة لألطفال المصابين بمرض 

السكري، ويتم من خالله تقديم إرشادات 

حول إدارة هذا المرض ومساعدة الطالب 

في المدارس على فهم عوامل الخطر 

واألعراض والمضاعفات المرتبطة 

بمرض السكري من خالل استخدام عدد 

من االستراتيجيات التثقيفية ومصادر 

التعلم.

تنفذه وزارة الصحة بالمدارس
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أدهم شرقاوي

نقطة نظام

bin.saeeda@hotnail.com

 ُيدعى 
ٍّ

قرأُت البارحة خبرًا طريفًا عن شاب صيني

ل يوم زفافه من ليلة العمر إلى 
َّ

»تشين« تحو

كابوس! حيث حضرت عشر فتياٍت إلى عرسه 

يحملَن الفتًة كتبَن عليها: نحن حبيبات »تشين« 

السابقات!

 بالزواج، 
َّ

كان »تشين« قد وعَد كل واحدٍة منهن

. وعلمْت إحدى »حبيباته« 
َّ

ولكنه في النهاية تركُهن

بموعد زواجه، فتواصلت مع كل ضحاياه، 

 بهذه الفكرة المجنونة والطريفة في آن 
َّ

وأقنعتُهن

واحد!

عندما قرأُت هذا الخبر تذكرُت الجملة الشهيرة 

التي تقول: أكثر جملتين انتشارًا في العالم: أنا 

أحبك، وُصِنَع في الصين، وال أمان في كليهما!

على أية حال، إذا ما ُكسرْت قلوب الناس بسبب 

الُحب، فإنهم ينقسمون إلى قسمين: قسم يسعى 

لالنتقام، وقسم يحزم قلبه المكسور ويمضي!

ح أيهما أكثر صوابًا، هذا في النهاية 
ِّ

ولسُت ُأرج

مرجعه إلى طباع الناس، وال عالقة له بالمنطق، 

ت عليه 
َّ

فحتى الذي يلملُم خيبته ويمضي، مر

ب،  ر فيها أن ينتقم، ولكن الطبع غالَّ لحظة فكَّ

واإليمان قيد الفتك، ويعجبني الذين يخافون الله 

في الناس الذين لم يخافوا الله فيهم!

 
َّ

 اللَه أعدل من أن ال يقتص
َّ

على أنه يجب أن ُيعلم أن

لقلب ُجِرَح ولخاطر ُكِسَر، وليس كل القصاص 

ُيرى، بعضه ضيق في الصدر، وبعضه مناكفات 

مع األهل، وبعضه عثرة في الحياة، وبعضه ابتالء 

ظالٍم بأظلم منه! فاتركوا األمور للِه وامضوا، في 

رِك راحة! الّناِس أبداٌل وفي التَّ

ثم إنَك لو تأملَت حالَك بعد كسر قلبَك، الكتشفَت 

أنَك كنت أعمى تمامًا تسأُل الله تعالى ما فيه 

هَلكتَك لو أعطاَك إياه، وأن اللَه تعالى كان بصيرًا 

حكيمًا حين منعه عنَك! بعد أن تتعافى تمامًا 

ستكتشُف أن الجحيم الحقيقي ليس كسر 

قلبك، وال فوات أمانيك، وإنما الجحيم الحقيقي أن 

ُتعطى ما كنت لحمقَك تعتقُد أن فيه سعادتَك!

سأفضحك يا حبيبي!
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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مـــوجـــة حـــــارة

مدينة  ذلك  في  بما  أستراليا،  شرق  في  مناطق  تستعد 

منذ  الحرارة  درجات  في  ارتفاعا  األيام  ألكثر  سيدني، 

درجة  تصل  أن  المتوقع  من  حيث  عامين،  من  أكثر 

40 درجة مئوية، مما يزيد من مخاطر  إلى نحو  الحرارة 

اشتعال حرائق الغابات.

وحذرت السلطات في والية نيو ساوث ويلز، التي يعيش 

فيها ثلث األستراليين، من وجود خطر شديد باشتعال 

حرائق. فيما عمل رجال اإلطفاء على احتواء ما يقرب من 

40 حريقا في أنحاء الوالية.

شب  اإلطفاء»إذا  بهيئة  المسؤولة  بورفورد  أنجيال  وقالت 

حريق فسيظل مشتعال في ظل هذه الظروف الصعبة.. 

وسيكون من األصعب على رجال اإلطفاء إخماده«.

أنحاء والية  34 حريقا مشتعال بالفعل في  وال يزال نحو 

تم  بينما  بعد،  منها   4 احتواء  يتم  لم  ويلز،  ساوث  نيو 

الداخلية  المناطق  في  معظمها  عامة،  مدرسة   33 إغالق 

قبل ارتفاع درجات الحرارة.

الحارة  األجواء  استمرار  الجوية  األرصاد  مكتب  ورجح 

والجافة حتى األربعاء القادم.

تحطم طائرة

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح، 

إثر تحطم طائرة صغيرة في والية نيويورك 

األميركية. ونقلت وسائل إعالم أميركية عن الشرطة 

المحلية قولها، إن طائرة صغيرة ذات محرك واحد 

تحطمت في جزيرة لونغ آيالند بالوالية، مما أسفر 

عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح 

خطيرة وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العالج.

كما أشارت الشرطة إلى أن الطيار أرسل نداء 

استغاثة مفيدا بتصاعد دخان من قمرة القيادة.

وفي 26 فبراير الماضي لقي خمسة أشخاص 

مصرعهم، إثر تحطم طائرة طبية في منطقة جبلية 

شمال والية نيفادا غرب الواليات المتحدة.

عالج جديد للسمنة
السمنة.  لمكافحة  نانوية  دقائق  اإلسبانية،  برشلونة  جامعة  من  علماء  ابتكر 

في  الغذائي  التمثيل  عمليات  تغيير  إلى  المبتكرة  التكنولوجيا  هذه  وتهدف 

الجهاز العصبي المركزي. وأشار العلماء إلى أن الجهاز العصبي المركزي، 

ما  منطقة  بمساعدة  الجسم  في  الطاقة  بتوازن  التحكم  عن  مسؤول 

مستقلباتها  أو   )FAs( الدهنية  األحماض  تراكم  ألن  المهاد،  تحت 

للشعور  إشارة  هو  المهاد  تحت  ما  لمنطقة  العصبية  الخاليا  في 

ونشاط  الطعام  تناول  من  تخفض  أن  يمكن  وبالتالي  بالشبع، 

في»الميتاكوندريا«  الموجود   CPT1A إنزيم  أن  وأوضحوا  الكبد. 

األكسدة  لعملية  المطلوبة  الدهنية  األحماض  وصول  يسهل 

الالحقة، أي إن هذا اإلنزيم بالذات هو الهدف الرئيسي في عملية 

التمثيل الغذائي للدهون في الدماغ، والمسؤول عن توزيع الطاقة 

األنسجة  في  يكون  ما  غالبا   CPT1A عن  التعبير  وأن  بالتساوي، 

اإلفراط  وعند  الدهني(،  والنسيج  )الكبد  والمحيطية  المركزية 

ما  األنسولين،  مقاومة  األخيرة  األنسجة  في  تتحسن  التعبير  في 

العصبي  الجهاز  اإلنزيم في  الوقت نفسه  الوزن، ويثبط في  زيادة  يمنع 

المركزي، ما يؤدي إلى تقليل تناول الطعام والوزن.

ر
ّ
»كريد 3«.. يتصد

تصّدر فيلم »كريد 3« شباك التذاكر في أميركا 

الشمالية خالل نهاية األسبوع الفائت، مع إيرادات 

بـ58,7 مليون دوالر، ليحقق بذلك انطالقة من األفضل 

على اإلطالق لفيلم يستند إلى نوع معّين من الرياضة.

وذكرت شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة 

أّن مخرج العمل مايكل ب. جوردن الذي يخوض 

تجربته اإلخراجية األولى، ويؤدي في الوقت نفسه 

دور أبولو كريد، هو »بطل شباك التذاكر بال منازع«. 

واعتبر المحلل في شركة »فرنشايز إنترتاينمنت 

ريسرتش« ديفيد غروس أّن الفيلم حقق انطالقة 

»مذهلة«، مضيفًا أّن »نتائج كهذه تحمل إيجابية 

للمجال السينمائي«. وفي الجزء التاسع من سلسلة 

»روكي«، وهو أول عمل ضمن هذه األفالم ال يشارك فيه 

سيلفستر ستالون، يتخلى أبولو كريد عن تقاعده 

ليواجه صديقًا قديمًا له يجّسد دوره جوناثن ميجرز.

ملكة الفواكه.. تثير الرعب
للخطوط  تابعة  طائرة  اضطرت 

إلى  العودة  إلى  التركية،  الجوية 

احترازي،  كتدبير  إسطنبول  مدينة 

برشلونة  مدينة  نحو  تحليقها  بعد 

رائحة  بسبب  وذلك  اإلسبانية، 

دوريان  فاكهة  عن  ناجمة  كريهة 

الطائرة،  في  الموجودة  االستوائية 

والتي تعتبر في آسيا ملكة الفواكه.

إن  قالت  التركية  األناضول  وكالة 

أجهزة االستشعار في قسم الشحن 

خالل  تحذيرًا  أصدرت  بالطائرة 

مالحظة  ولدى  الطائرة،  تحليق 

المنتشرة،  للرائحة  الطائرة  طاقم 

مطار  إلى  العودة  الطائرة  قبطان  قرر 

أثناء  احترازي  كإجراء  إسطنبول 

تحليقها فوق األجواء البلغارية.

أظهر فحص قسم الشحن بالطائرة 

فاكهة  هو  الكريهة  الرائحة  سبب  أن 

رائحة  منها  تنبعث  التي  »دوريان« 

ثقيلة عندما تنضج.

فرق  كانت  مشابهة،  حادثة  في 

قد  أستراليا  في  واإلنقاذ  اإلطفاء 

لدعاوى   ،2021 مايو  في  استجابت 

مكتبة  داخل  قوية«  غاز  »رائحة 

جامعة كانبيرا األسترالية، وُأخليت 

طوارئ  خدمات  وأصدرت  المكتبة، 

أطقم  إن  فيه  قالت  بيانًا  العاصمة 

المواد الخطرة كانت تفتش المبنى 

وتجري »مراقبة جوية«.

خالل ساعة، اكتشف قسم خدمات 

الكريهة،  الرائحة  مصدر  الطوارئ 

هو  الرائحة  مصدر  إن  بيان  في  وقال 

فاكهة »دوريان«.

»أبو الهول« تمثال جديد لـ

أعلنت وزارة السياحة واآلثار المصرية، أمس، العثور على 

تمثال »أبو الهول« جديد، خالل أعمال حفر أثرية جنوبي البالد.

جاء ذلك في بيان للوزارة، خالل استعراض نتائج أعمال 

الحفائر األثرية لبعثة تابعة لجامعة عين شمس )وسط 

القاهرة( بالمنطقة الواقعة شرق معبد دندرة بمحافظة قنا 

)جنوب(، والتي بدأت مسح لها في فبراير/   شباط الماضي.

وأفادت الوزارة في البيان بأن »البعثة األثرية نجحت في 

الكشف عن بقايا مقصورة من الحجر الجيري ترجع إلي 

العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر األثرية«.

وأضافت أن »بقايا المقصورة عبارة عن منصة مكونة من 

مستويين ذات أساس وأرضيات منحدرة«.

وعثر بداخل المقصورة على »حوض لتخزين المياه من 

الطوب األحمر المغطي بالمالط ذو َدَرج، ويمكن تأريخه إلى 

العصر البيزنطي«.


