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»3« أوامر أميرية أصدرها صاحب السمو

إعادة تشكيل مجلس الوزراء

صـاحــب الـســمـو يـصــدر قـرارا أميـريـا بـإعــــادة تشــكيـل مـجـلــس إدارة جـهـــاز قـطــر لالسـتثمــار

الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزيرا للداخليةالشيخ محمد بن عبدالرحمن رئيسا للمجلس وزيرا للخارجية
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بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  أصدر  قنا-  الدوحة- 

 )2( رقم  األميري  األمر  أمس،  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

آل  عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  معالي  بتعيين   2023 لسنة 

ثاني، رئيسا لمجلس الوزراء.

األميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر  األمر  وقضى 

في الجريدة الرسمية.

وكان قد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير البالد المفدى، أمس، األمر األميري رقم )1( لسنة 2023 

بقبول استقالة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل 

ثاني، رئيس مجلس الوزراء.

 وقضى األمر األميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر 

في الجريدة الرسمية.

سموه قبل استقالة معالي الشيخ خالد بن خليفة

صاحب السمو يعين رئيس مجلس الوزراء

صاحب  حضرة  أصدر   - قنا   - الدوحة 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

أمير البالد المفدى، أمس، األمر األميري 

مجلس  بتشكيل   2023 لسنة   )3( رقم 

الوزراء.

مجلس  يشكل  أن  على  األمر  ونص 

الوزراء على النحو التالي:

بن  محمد  الشيخ/   معالي   -  1
مجلس  رئيس  ثاني،  آل  عبدالرحمن 

الوزراء، وزيرا للخارجية.

محمد  بن  خالد  الدكتور/   سعادة   -  2
مجلس  لرئيس  نائبا  العطية، 

الوزراء، ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع.

حمد  بن  خليفة  الشيخ/   سعادة   -  3
بن خليفة آل ثاني، وزيرا للداخلية. 

أحمد  بن  علي  السيد/   سعادة   -  4
الكواري، وزيرا للمالية.

بن  جاسم  السيد/   سعادة   -  5
وزيرا  السليطي،  أحمد  بن  سيف 

للمواصالت.

غانم  بن  صالح  السيد/   سعادة   -  6
العلي، وزيرا للرياضة والشباب.

بنت  حنان  الدكتورة/   سعادة   -  7
محمد الكواري، وزيرا للصحة العامة. 

بن  عبدالله  الدكتور/   سعادة   -  8
عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزيرا 

للبلدية.

شريدة  بن  سعد  السيد/   سعادة   -  9
الطاقة،  لشؤون  للدولة  وزيرا  الكعبي، 

عضوا بمجلس الوزراء. 

10 - سعادة السيد/  غانم بن شاهين 

لألوقاف  وزيرا  الغانم،  غانم  بن 

والشؤون اإلسالمية.

حمد  بن  محمد  الشيخ/   سعادة   -  11
وزيرا  ثاني،  آل  العبدالله  قاسم  بن 

والصناعة. للتجارة 

بنت  بثينة  السيدة/   سعادة   -  12
للتربية  وزيرا  النعيمي،  الجبر  علي 

والتعليم والتعليم العالي.

بن  عبدالرحمن  الشيخ/   سعادة   -  13
ثاني،  آل  حمد  بن  جاسم  بن  حمد 

وزيرا للثقافة.

بن  مسعود  السيد/   سعادة   -  14
محمد العامري، وزيرا للعدل.

15 - سعادة الشيخ الدكتور/  فالح بن 
ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيرا 

للبيئة والتغير المناخي. 

الدكتور/  علي بن سعيد  16 - سعادة 
بن صميخ المري، وزيرا للعمل. 

علي  بن  محمد  السيد/   سعادة   -  17
لالتصاالت  وزيرا  المناعي،  محمد  بن 

المعلومات.  وتكنولوجيا 

علي  بنت  مريم  السيدة/   سعادة   -  18
للتنمية  وزيرا  المسند،  ناصر  بن 

االجتماعية واألسرة. 

19 - سعادة السيد/  محمد بن عبدالله 
وزيرا  السليطي،  اليوسف  محمد  بن 

عضوا  الوزراء،  مجلس  لشؤون  للدولة 

بمجلس الوزراء. 

من  به  يعمل  بأن  األميري  األمر  وقضى 

الجريدة  في  ينشر  وأن  صدوره،  تاريخ 

الرسمية.

صاحب السمو يصدر أمرا بتشكيل مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء يؤدي اليمين القانونيةأمام صاحب السمو
الدوحة- قنا- أمام 

حضرة صاحب 

السمو الشيخ 

تميم بن حمد 

آل ثاني أمير 

البالد المفدى، 

أدى معالي 

الشيخ محمد 

بن عبدالرحمن 

آل ثاني اليمين 

القانونية رئيسا 

لمجلس الوزراء، 

بالديوان األميري، 

صباح أمس.

حضر أداء 

اليمين، سمو 

الشيخ عبدالله 

بن حمد آل ثاني 

نائب األمير.
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أمام صاحب السمو

الوزراء يؤدون اليمين القانونية

حضرة  أمام  قنا-  الدوحة- 

الشيخ  السمو  صاحب 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

أدى  المفدى،  البالد  أمير 

الوزراء  السعادة  أصحاب 

األميري  األمر  الذين شملهم 

رقم )3( لسنة 2023 اليمين 

بالديوان  القانونية، 

األميري صباح أمس.

سمو  اليمين  أداء  حضر   

الشيخ عبدالله بن حمد آل 

ثاني نائب األمير.

اليمين  أداء  حضر  كما   

محمد  الشيخ  معالي 

ثاني  آل  عبدالرحمن  بن 

الوزراء،  مجلس  رئيس 

وزير الخارجية.
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الوزراء يؤدون اليمين
القانونية أمام صاحب السمو
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الوزراء يؤدون اليمين القانونية أمام صاحب السمو

قطر تشارك في اجتماع 
اللجنة الدائمة لإلعالم العربي

قطر،  دولة  تشارك  قنا-  القاهرة- 

القطرية  بالمؤسسة  ممثلة 

االجتماع  أعمال  في  لإلعالم، 

لإلعالم  الدائمة  للجنة   »98« الـ 

لفريق   »24« الـ  واالجتماع  العربي، 

بمتابعة  المعني  الدائم  الخبراء 

لظاهرة  التصدي  في  اإلعالم  دور 

يوم  سيعقدان  واللذين  اإلرهاب، 

الكويت،  دولة  في  المقبل  »األحد« 

المناخي  »التغير  شعار  تحت 

والمستقبل«.

العربية،  الدول  جامعة  وأفادت 

االجتماعين  بأن  أمس،  بيان،  في 

ألعمال  التحضير  إلى  يهدفان 

للمكتب   )16( العادية  الدورة 

اإلعالم  وزراء  لمجلس  التنفيذي 

العراق،  جمهورية  برئاسة  العرب 

مارس   15 يوم  ستعقد  والتي 

اإلعالم  وزراء  بمشاركة  الجاري 

بالدول  مقامهم  يقوم  ومن  العرب، 

األعضاء في المكتب التنفيذي.

وذكر السفير أحمد رشيد خطابي، 

األمين العام المساعد رئيس قطاع 

الدول  بجامعة  واالتصال  اإلعالم 

يندرجان  االجتماعين  أن  العربية، 

القرارات  تنفيذ  متابعة  نطاق  في 

اإلعالم  وزراء  مجلس  عن  الصادرة 

الـ  العادية  الدورة  خالل  العرب 

سبتمبر  في  انعقدت  التي   ،»52«

يضفي  بما  بالقاهرة،  الماضي 

العربي  اإلعالمي  العمل  على 

والتفاعل  الحيوية  من  مزيدا 

على  العربية،  للقضايا  الداعم 

بالقضية  بدءا  األصعدة،  مختلف 

إلى  الفتا  المشروعة،  الفلسطينية 

فرصة  يشكالن  االجتماعين  أن 

أنجع  حول  النقاش  لمواصلة 

التحرك  خطة  لتفعيل  اآلليات 

االستراتيجية  وتحديث  اإلعالمي، 

المشتركة  العربية  اإلعالمية 

أن  وأضاف  اإلرهاب.  لمحاربة 

البنود المدرجة على جدول األعمال 

اإلرهاب  محاربة  أيضا  تشمل 

اإللكتروني،  واإلعالم  والتطرف 

الشركات  كبرى  مع  والتعامل 

المجال  في  العاملة  العالمية 

الرقمي، إلى جانب مشروع تشريع 

وسائل  لتنظيم  استرشادي  عربي 

وحماية  االجتماعي،  التواصل 

التجاوزات  من  المستخدمين 

للمحتوى غير  والقانونية  األخالقية 

الالئق، فضال عن إدراج مادة التربية 

التعليمية  المقررات  في  اإلعالمية 

العربية. للبلدان 

المساعد  العام  األمين  واختتم 

واالتصال  اإلعالم  قطاع  رئيس 

اجتماعات  بأن  العربية  بالجامعة 

العربي  لإلعالم  الدائمة  اللجنة 

والمكتب التنفيذي ستبحث جملة 

من  التنظيمية،  المسائل  من 

لعام  اإلعالمي  التميز  جائزة  بينها 

اإلعالم  لموضوع  المخصصة   2023
قيمة  ذات  ستكون  والتي  البيئي، 

مالية ألول مرة.

لتعزيز التعاون في مجاالت العمل

قطر وبوروندي توقعان اتفاقية
دولة  حكومة  وقعت  -قنا-  الدوحة 

بوروندي،  جمهورية  وحكومة  قطر 

التعاون  لتعزيز  اتفاقية  أمس، 

المشترك في مجاالت العمل.

حكومة  عن  نيابة  المذكرة،  وقع   

علي  الدكتور  سعادة  قطر  دولة 

العمل،  وزير  المري  صميخ  بن 

بوروندي  جمهورية  عن  وقعها  فيما 

سعادة السيد ألبرت شنغيرو وزير 

الخارجية والتعاون اإلنمائي.

 يأتي توقيع هذه االتفاقية في إطار 

تنفذها  التي  التعاون  استراتيجية 

الحكومات  مختلف  مع  قطر  دولة 

مجاالت  في  الدولية  والمنظمات 

وتبادل  التعاون  لتعزيز  العمل 

الخبرات، وأفضل التجارب الدولية 

في قطاع العمل.

لالتفاقية،  وفقا  التعاون،  ويتركز   

العمالة  استقدام  تنظيم  في 

قطر،  دولة  إلى  البوروندية 

وتسهيل  تبسيط  على  والعمل 

مجال  في  الطرفين  بين  اإلجراءات 

االستقدام، واالستفادة من المهارات 

والتخصصات في بوروندي.

ناقش  التوقيع،  مراسم  وعقب   

العالقات  تطوير  سبل  الجانبان 

المتصلة  الموضوعات  في  الثنائية 

بقطاع العمل، واستعراض اآلليات 

خالل  ودعمها  بتعزيزها  الكفيلة 

الفترة المقبلة.
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وزيرة الصحة تجتمع مع مسؤول بالوكالة الدولية للطاقة الذرية
اجتمعت  قنا-   - الدوحة 

سعادة الدكتورة حنان محمد 

الكواري وزيرة الصحة العامة، 

مع السيد هوا ليو نائب مدير 

للطاقة  الدولية  الوكالة  عام 

التعاون  لشؤون  الذرية 

التقني، الذي يزور البالد حاليا 

األمم  مؤتمر  في  للمشاركة 

المعني  الخامس  المتحدة 

بأقل البلدان نموا.

تعزيز  االجتماع  استعرض 

قطر  دولة  بين  التعاون 

للطاقة  الدولية  والوكالة 

التقنية  المجاالت  في  الذرية 

الصحية.

بقرار أميري أصدره صاحب السمو

إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر لالستثمار

حضرة  أصدر  -قنا-  الدوحة 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن 

المفدى، القرار األميري رقم 21  

تشكيل  بإعادة   2023 لسنة 

قطر  جهاز  إدارة  مجلس 

لالستثمار.

يعاد  أن  على  القرار  ونص 

جهاز  إدارة  مجلس  تشكيل 

برئاسة  لالستثمار  قطر 

بن  بندر  الشيخ  سعادة 

ثاني،  آل  سعود  بن  محمد 

بن  محمد  الشيخ  وسعادة 

حمد بن خليفة آل ثاني نائًبا 

للرئيس، وعضوية كل من: 

السيد علي بن أحمد  سعادة 

السيد  وسعادة  الكواري، 

الكعبي،  شريدة  بن  سعد 

بن  محمد  الشيخ  وسعادة 

آل  العبدالله  قاسم  بن  حمد 

ناصر  السيد  وسعادة  ثاني، 

وسعادة  الخليفي،  غانم  بن 

عبدالله  بن  حسن  السيد 

الذوادي.

بتنفيذه،  القرار  وقضى 

صدوره  تاريخ  من  به  والعمل 

الجريدة  في  ينشر  وأن 

الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء يستقبل
نظيره في مملكة بوتان

قطر وهنغاريا
تستعرضان عالقات التعاون

رئيس الوزراء يستقبل وزير الخارجية الهنغاري

الدوحة -قنا- استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن 

صباح  الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل 

مملكة  وزراء  رئيس  تشيرينج  لوتاي  السيد  دولة  أمس، 

بوتان، والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبالد للمشاركة في 

مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا. 

بوتان  مملكة  وزراء  رئيس  دولة  أعرب  المقابلة،  بداية  وفي 

عن التهنئة لمعاليه على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، 

متمنيا له التوفيق والسداد. 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  عبر  جانبه،  من 

على  بوتان  وزراء  لرئيس  وامتنانه  شكره  عن  الخارجية، 

التهنئة ومشاعر الصداقة والمودة. 

جرى، خالل المقابلة، بحث العالقات الثنائية بين البلدين، 

إلى  إضافة  المجاالت،  شتى  في  وتعزيزها  تنميتها  وسبل 

مناقشة عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

بن  محمد  الشيخ  معالي  استقبل  -قنا-  الدوحة 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل  عبدالرحمن 

سيارتو  بيتر  السيد  سعادة  أمس،  صباح  الخارجية، 

المرافق  والوفد  هنغاريا  في  والتجارة  الخارجية  وزير 

األمم  مؤتمر  في  للمشاركة  للبالد  زيارته  بمناسبة 

المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا. 

بين  التعاون  عالقات  استعراض  المقابلة  خالل  جرى   

البلدين وأوجه تعزيزها وتنميتها.

بحث العالقات بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها

قضى القرار 
بتنفيذه 

والعمل به 
من تاريخ 

صدوره

يقدمها مركز بن زيد

برامج تثقيفية 
للجاليات

الشيخ  مركز  يواصل 

محمود  آل  زيد  بن  عبدالله 

بوزارة  اإلسالمي  الثقافي 

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

البرامج  من  العديد  تقديم 

واألنشــــطة  والفعاليـــــات 

بالثقــافة  للتعريـف 

القطرية  والعمارة  اإلسالمية 

في  المتواجدة  للجاليات 

البرامج  من  وغيرها  قطر 

وقد  والتوعوية،  التثقيفية 

األسبوع  خالل  المركز  نظم 

البرامج  من  عددا  الجاري 

والفعاليات.

وفي إطار برامجه التثقيفية 

زار المركز 29 طالبا من طالب 

المعهد الديني بالمرحلتين 

من  والثانوية  اإلعدادية 

الجنسيات،  من  عدد 

القاعة  على  اطلعوا  حيث 

الرئيسية  والقاعة  التراثية 

على  اطلعوا  كما  بالمركز، 

االفتراضي،  الواقع  فعالية 

القـيـمـي  والمعـــــرض 

ومعرض  المصاحـب، 

والفيلم  الكعبة،  كسوة 

وبصناعتها،  بها  التعريفي 

األذان،  ركن  على  وتعرفوا 

من  لشرح  واستمعوا 

المركز  موظفي  أحد 

التعريف  أساليب  حول 

لغير  اإلسالمية  بالثقافة 

وللمسلمين  المسلمين، 

من غير العرب.
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قـطـر ومنغــوليـا توقـعـان
اتفــــاقيــة خــدمـات جــويــة

الدوحة - قنا- وقع سعادة السيد جاسم 

المواصالت،  وزير  السليطي  سيف  بن 

ساندغ  بيامباتسوغت  السيد  وسعادة 

المنغولي،  الطرق  وتطوير  النقل  وزير 

قطر  دولة  بين  جوية  خدمات  اتفاقية 

وجمهورية منغوليا. وتأتي هذه االتفاقية، 

دولة  ربط  إطار  في  أمس،  وقعت  التي 

تفتح  جوية  خدمات  باتفاقيات  قطر 

شبكة  لتوسيع  الوطني  للناقل  المجال 

وجهاته للوصول إلى المزيد من الوجهات 

العالمية. وعقب مراسم التوقيع اجتمع 

وزير  المواصالت مع سعادة  وزير  سعادة 

النقل وتطوير الطرق في منغوليا، حيث 

جرى استعراض العالقات الثنائية بين 

النقل والمواصالت،  البلدين في مجاالت 

أنشطة  ومختلف  المدني،  والطيران 

النقل الجوي، ومناقشة السبل الكفيلة 

بتطويرها وتعزيزها.

الخاطر تجتمع مع مسؤولة في »الخارجية الهولندية«

مناقشة تعزيز التعاون القطري ــــ الهولندي

الدوحة - قنا- اجتمعت سعادة السيدة 

لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير 

السيدة  سعادة  مع  أمس،  الخارجية، 

وزير  نائب  هيجدن،  دير  فان  كيتي 

الدولي،  للتعاون  الهولندي  الخارجية 

وذلك على هامش مؤتمر األمم المتحدة 

نموًا،  البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

المنعقد بالدوحة.

سبل  مناقشة  االجتماع،  خالل  جرى 

لتقديم  المشترك  التعاون  تعزيز 

المساعدات اإلنسانية إلى أفغانستان، 

وغزة، واليمن، وأوكرانيا.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

وزيرة الخارجية الليبية تجتمع مع سفيرنا

سعادة  اجتمعت  قنا-   - طرابلس 

وزيرة  المنقوش  نجالء  الدكتورة 

بحكومة  الدولي  والتعاون  الخارجية 

دولة ليبيا، أمس،  الوطنية في  الوحدة 

مع سعادة السيد خالد محمد بن زابن 

الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا.

استعراض  االجتماع،  خالل  جرى   

عالقات التعاون الثنائي بين البلدين.

د. السليطي يجتمع مع ممثل المنظمة

»كتارا« تبحث تعزيز التعاون مع »اليونسكو«
بحث  قنا-   - الدوحة 

الدكتور خالد بن إبراهيم 

العام  المدير  السليطي 

للحي  العامة  للمؤسسة 

الثقافي )كتارا(، أمس، مع 

زكي  الدين  صالح  السيد 

األمم  منظمة  ممثل  خالد 

والعلم  للتربية  المتحدة 

لدى  )اليونسكو(  والثقافة 

العربية  الخليج  دول 

مكتب  مدير  واليمن، 

بالدوحة،  المنظمة 

سفير  ألفادي  والسيد 

فولونتي  )بوني  منظمة 

أجل  من  لليونسكو  دي 

اإلفريقي(،  واإلبداع  االبتكار 

التعاون  تعزيز  سبل 

الثقافي. كما جرى، خالل 

سبل  مناقشة  اللقاء، 

الثقافية  الحركة  دعم 

وفرص  المشتركة، 

والفكري  الثقافي  التبادل 

واإلبداعي، وتطوير البرامج 

مع  يتوافق  بما  الثقافية 

المؤسسة  استراتيجية 

الثقافي  للحي  العامة 

أن  إلى  الساعية  )كتارا( 

تكون ملتقى للثقافات.

المجتمعون  وناقش 

لتنظيم  التعاون  إمكانية 

التقليدية  لألزياء  عرض 

واإلفريقية  القطرية 

والحلي  المالبس  يشمل 

عرضه  ليتم  والتطريز 

وبالعاصمة  )كتارا(  في 

مقر  باريس  الفرنسية 

أن  السيما  )اليونسكو(، 

منارة  بات  الثقافي  الحي 

األنظار  إليها  تلفت  عالمية 

الهيئات  مختلف  من 

الدولية  والمنظمات 

المجال  في  تعمل  التي 

الثقافي واإلنساني لتنظم 

التجارب  وتستضيف 

اإلبداعية الثقافية والفنية 

العالمية.

ألفادي  أشاد  جانبه،  ومن   

المؤسسة  بمجهودات 

الثقافي  للحي  العامة 

رغبة  عن  معربا  )كتارا(، 

التعاون  في  )اليونسكو( 

في  القطري  الجانب  مع 

والفن  الثقافة  مجاالت 

يجسد  بما  والتعليم، 

التقارب  روابط  تعزيز 

الشعوب  بين  والتواصل 

الثقافية  القضايا  لخدمة 

والعالقات اإلنسانية.

على هامش مؤتمر األمم المعني بأقل البلدان نموا

الخاطر تجتمع مع عدد من الوزراء

الدوحة - قنا- اجتمعت سعادة 

السيدة لولوة بنت راشد 

الخاطر، مساعد وزير الخارجية، 

أمس، مع سعادة السيد أندرو 

ميتشيل، وزير الدولة لشؤون 

التنمية وأفريقيا بوزارة الخارجية 

والكومنولث والتنمية البريطانية، 

وذلك على هامش مؤتمر األمم 

المتحدة الخامس المعني بأقل 

البلدان نموا، المنعقد بالدوحة.

جرى خالل االجتماع استعراض 

عالقات التعاون الثنائي وسبل 

دعمها وتطويرها، السيما في 

مجال المساعدات واإلنماء، 

باإلضافة إلى مناقشة مستجدات 

األوضاع في أفغانستان والقرن 

األفريقي. واجتمعت سعادة 

مساعد وزير الخارجية، أمس، 

مع سعادة السيدة كريسوال 

زاكاروبولو وزيرة التنمية 

بالجمهورية الفرنسية، وذلك 

على هامش مؤتمر األمم المتحدة 

الخامس المعني بأقل البلدان 

نموا، المنعقد بالدوحة.

جرى خالل االجتماع مناقشة 

سبل التعاون المشترك بشأن 

المشاريع التنموية واإلنسانية 

في إفريقيا والشرق األوسط، 

باإلضافة إلى سبل التعاون 

إليصال المساعدات اإلنسانية 

إلى المتضررين من الزلزال 

في تركيا وسوريا. واجتمعت 

سعادة مساعد وزير الخارجية، 

أمس، مع سعادة السيدة ديانا 

جانسي، وزيرة الدولة لتنمية 

التعاون التنموي الدولي والتجارة 

الخارجية بمملكة السويد، وذلك 

على هامش مؤتمر األمم المتحدة 

الخامس المعني بأقل البلدان 

نموا، المنعقد بالدوحة.

جرى خالل االجتماع، مناقشة 

مستجدات األوضاع في 

أفغانستان واليمن واألزمة 

الروسية - األوكرانية، باإلضافة 

إلى سبل التعاون في تقديم 

المساعدات إلى تركيا وسوريا.

واجتمعت سعادة مساعد وزير 

الخارجية، أمس، مع سعادة 

السيدة خديجة محمد المخزومي 

وزيرة البيئة والتغيير المناخي 

بجمهورية الصومال الفيدرالية، 

وذلك على هامش مؤتمر األمم 

المتحدة الخامس المعني بأقل 

البلدان نموا، المنعقد بالدوحة.

جرى خالل االجتماع مناقشة آخر 

مستجدات األوضاع في الصومال، 

باإلضافة إلى مناقشة سبل تعاون 

الجانبين في المشاريع التنموية.

.. وتجتــمـــع مــع مســؤولين دوليين
الدوحة - قنا- اجتمعت سعادة السيدة 

لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير 

الخارجية، أمس، مع سعادة السيد توماس 

نيكالسون مبعوث االتحاد األوروبي الخاص 

إلى أفغانستان، وذلك على هامش مؤتمر األمم 

المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، 

المنعقد بالدوحة.

جرى خالل االجتماع استعراض سبل التعاون 

بين دولة قطر واالتحاد األوروبي، ال سيما في 

مجال تعليم النساء والفتيات األفغانيات.

واجتمعت سعادة مساعد وزير الخارجية، 

أمس، مع سعادة السيدة فيراي أوزفيشي 

أوغلو، الرئيس التنفيذي للمنتدى اإلنساني 

العالمي، وذلك على هامش مؤتمر األمم 

المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، 

المنعقد بالدوحة.

جرى خالل االجتماع، مناقشة سبل التعاون 

المشترك، السيما في مجالي المساعدات 

اإلنسانية، وتعليم النساء في الدول األقل 

نموا.

وتقدمت سعادة الرئيس التنفيذي للمنتدى 

اإلنساني العالمي، بالتهنئة لدولة قطر على 

نجاحها في استضافة مؤتمر األمم المتحدة 

الخامس المعني بأقل البلدان نموا.

استعراض 
عالقات التعاون 

ومناقشة 
المستجدات 

اإلقليمية 
والدولية
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إلى رئيسي الكونغو الديمقراطية وأوغندا

صاحب السمو يبعث رسالتين خطيتين

حضرة  بعث  قنا-  كينشاسا- 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

الرئيس  فخامة  إلى  خطية  رسالة 

رئيس  تشيسكيدي  فيليكس 

الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 

وسبل  الثنائية  بالعالقات  تتصل 

دعمها وتطويرها.

سعادة  الرسالة  بتسليم  قام   

عبدالعزيز  بن  محمد  الدكتور 

وزير  مساعد  الخليفي  صالح  بن 

خالل  اإلقليمية،  للشؤون  الخارجية 

استقبال فخامة الرئيس الكونغولي 

لسعادته أمس في كينشاسا.

سعادة  نقل  المقابلة،  بداية  وفي   

للشؤون  الخارجية  وزير  مساعد 

صاحب  حضرة  تحيات  اإلقليمية 

حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل 

الكونغو  جمهورية  رئيس  لفخامة 

سموه  وتمنيات  الديمقراطية، 

بتحقيق  الكونغولي  للشعب 

والنماء. التقدم  المزيد من 

رئيس  فخامة  حمل  جانبه،  من   

الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 

الخارجية  وزير  مساعد  سعادة 

إلى  تحياته  اإلقليمية،  للشؤون 

البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة 

موفور  لسموه  متمنيا  المفدى، 

وللشعب  والسعادة،  الصحة 

القطري دوام التطور واالزدهار.

استعراض  المقابلة،  خالل  جرى   

البلدين،  بين  الثنائية  العالقات 

االستقرار  لتحقيق  الدولية  والجهود 

في المنطقة.

أمير  السمو  صاحب  حضرة  وبعث 

إلى  خطية  رسالة  المفدى،  البالد 

كاجوتا  يوري  الرئيس  فخامة 

موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، 

وسبل  الثنائية  بالعالقات  تتصل 

دعمها وتطويرها.

سعادة  الرسالة  بتسليم  قام   

عبدالعزيز  بن  محمد  الدكتور 

وزير  مساعد  الخليفي  صالح  بن 

خالل  اإلقليمية،  للشؤون  الخارجية 

األوغندي  الرئيس  فخامة  استقبال 

لسعادته أمس في عنتيبي.

سعادة  نقل  المقابلة،  بداية  وفي   

للشؤون  الخارجية  وزير  مساعد 

صاحب  حضرة  تحيات  اإلقليمية 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

رئيس  لفخامة  المفدى  البالد  أمير 

سموه  وتمنيات  أوغندا،  جمهورية 

المزيد  بتحقيق  األوغندي  للشعب 

من التقدم والنماء.

رئيس  فخامة  حمل  جانبه،  من   

مساعد  سعادة  أوغندا،  جمهورية 

اإلقليمية  للشؤون  الخارجية  وزير 

السمو  صاحب  حضرة  إلى  تحياته 

لسموه  متمنيا  المفدى،  البالد  أمير 

وللشعب  والسعادة،  الصحة  موفور 

القطري دوام التطور واالزدهار.

استعراض  المقابلة،  خالل  جرى   

البلدين،  بين  الثنائية  العالقات 

في  التطورات  آخر  إلى  باإلضافة 

المنطقة.

تتصل بالعالقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها

{ د. الخليفي يسلم رسالة صاحب السمو لرئيس الكونغو { د. الخليفي يسلم رسالة صاحب السمو لرئيس أوغندا

التقدم في أهداف التنمية المستدامة ُمعّرض لالنتكاس
أحمد  علياء  الشيخة  سعادة  أكدت  قنا-  الدوحة- 

لدى  قطر  لدولة  الدائم  المندوب  ثاني  آل  سيف  بن 

التنمية  أهداف  في  المحرز  التقدم  أّن  المتحدة،  األمم 

بسبب  االنتكاس  لخطر  اآلن  معّرض  المستدامة 

أهداف  أن  إلى  مشيرة  المتعددة،  المستمرة  األزمات 

المسار  خارج  بالفعل  كانت  المستدامة  التنمية 

ذلك  جاء   .»19  - »كوفيد  جائحة  قبل  الصحيح 

الجانبي  الحدث  في  أمس  سعادتها  مشاركة  خالل 

والحمالت  المستدامة  التنمية  ألهداف  الدعوة  حول 

على  وذلك  المستدامة،  التنمية  أهداف  قمة  أجل  من 

بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر  هامش 

البلدان نموًا الذي ينعقد بالدوحة.

التنمية  أهداف  قمة  أن  إلى  سعادتها  ولفتت   

أهمية  ذات  تعتبر  المقبل  سبتمبر  في  المستدامة 

التي  األولى  القمة  إنها  األول  أسباب:  لثالثة  كبيرة 

آثار  ظهرت  حيث  )كوفيد19-(،  جائحة  منذ  ُتعقد 

وضربت  منه،  بلد  أي  يسلم  ولم  مكان  كل  في  الوباء 

حيث  النامية،  البلدان  بشدة  األبعاد  المتعددة  آثاره 

وعدم  والفقر  الجوع  زيادة  من  الفقيرة  الدول  عانت 

المساواة.

 وأوضحت أن السبب الثاني الذي يجعل قمة أهداف 

أهمية  ذات  المقبل  سبتمبر  في  المستدامة  التنمية 

كبيرة، هو ما نواجهه اليوم من أزمات متعددة تتمثل 

األمن  وانعدام  الطبيعية  والكوارث  المناخ  تغير  في 

الغذائي والصراعات المستمرة وأزمة الطاقة والديون 

إضافة إلى التضخم والنمو المنخفض.

قمة  ألهمية  الثالث  السبب  أن  سعادتها  وذكرت   

الوقت  أّن  هو  العام  هذا  المستدامة  التنمية  أهداف 

في  الطريق  منتصف  إلى  وصلنا  لقد  وقالت:  ينفد، 

الذي  المكان  عن  بعيدون  لكننا   ،2030 عام  خطة 

نحتاج أن نكون فيه.

تجري  أن  المتوقع  من  أنه  إلى  سعادتها  وأشارت   

وتقييمًا  شاملة  مراجعة  سبتمبر  في  األعضاء  الدول 

األمام،  إلى  قدمًا  المضي  أجل  من  توجيهات  تقدم  وأن 

على  األعضاء  الدول  تؤكد  أن  ضرورة  إلى  ولفتت 

عاجاًل  نداًء  توجه  وأن  السريع  التنفيذ  إلى  الحاجة 

خسارته  تمت  ما  تعويض  أجل  من  إجراءات  التخاذ 

أثناء الوباء بما يخص أهداف التنمية المستدامة.

األمم  لدى  قطر  لدولة  الدائم  المندوب  سعادة  وقالت   

العالم  قادة  على  ينبغي  التي  الرسالة  إن  المتحدة، 

في  االستمرار  نستطيع  ال  ببساطة  أننا  هي  إرسالها 

واتخاذ  التحرك  إلى  بحاجة  نحن  كالمعتاد.  العمل 

العمليات  ومستقبل  أهمية  ألّن  عاجلة  إجراءات 

الجارية في األمم المتحدة نفسها تعتمد على التنفيذ 

السريع لخطة عام 2030.

 وقالت سعادتها إنها تشرفت بتعيينها من قبل رئيس 

مشارك  كميسر  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 

المستدامة  التنمية  أهداف  لقمة  السياسي  لإلعالن 

لعام 2023 إلى جانب الممثل الدائم إليرلندا.

المهمة  هذه  تحديات  تمامًا  ندرك  إننا  وأضافت:   

كبيرة  آماال  هناك  أّن  حقيقة  ذلك  في  بما  الحاسمة، 

أنه  إلى  مشيرة  السياسي،  اإلعالن  هذا  على  معقودة 

سيكون من المهم للغاية اعتماد اإلعالن بتوافق اآلراء، 

األمر الذي سيدل على أّن المجتمع الدولي متحد وراء 

خطة عام 2030. وأعربت عن األمل في التفاوض بشأن 

عملي  طابع  وذي  وموجز  وطموح  ملهم  سياسي  إعالن 

ويحتوي على توصيات تحويلية عالية المستوى.

التنمية  أهداف  قمة  أن  على  سعادتها  وأكدت   

المنشود  الزخم  ستخلق  الناجحة،  المستدامة 

ذاتها  حد  في  تعّد  والتي   ،2024 المستقبل  لقمة 

فرصة ال تتكرر في جيل واحد، من أجل إعادة االلتزام 

وتحسين الحوكمة العالمية المالئمة للمستقبل.

لتعريف المشاركين بإدارة حقوق اإلنسان

»الداخلية« تشارك في مؤتمر األمم المتحدة
اإلنسان  حقوق  إدارة  تشارك 

الفعاليات  في  الداخلية  بوزارة 

المتحدة  األمم  لمؤتمر  المصاحبة 

البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

الدوحة،  تستضيفه  الذي  نموا 

سالم  سعد  العميد  وأوضح 

الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق 

على  حرصت  اإلدارة  أن  اإلنسان 

ضمن  متميز  بجناح  المشاركة 

هامش  على  المقام  المعرض 

الحضور  تعريف  بهدف  المؤتمر؛ 

بإدارة  بالمؤتمر  والمشاركين 

الداخلية  بوزارة  اإلنسان  حقوق 

التي  واالختصاصات  المهام  وأبرز 

باعتبارها  للقانون،  وفقا  بها  تقوم 

المعنية  الدولة  مؤسسات  إحدى 

والعمل  اإلنسان  حقوق  بترسيخ 

اإلنسان  حقوق  منظومة  ضمن 

اإلسهامات  وأبرز  قطر  دولة  في 

اإلدارة، مما يعكس  التي قامت بها 

على  الداخلية  وزارة  حرص 

وقوانين  وثقافة  بمبادئ  التزامها 

عملها  مجال  في  اإلنسان  حقوق 

واختصاصها.

سالم  سعد  العميد   وأكد 

قطر  رؤية  أن  على  الدوسري 

واستراتيجية   2030 الوطنية 

 -  2011 األولى  الوطنية  التنمية 

التنمية  واستراتيجية  2016م 
2022م   -  2018 الثانية  الوطنية 

هامة  محاور  على  انطوت  التي 

لحقوق  الرئيسية  القضايا  تمس 

المجاالت،  شتى  في  اإلنسان 

تولي  الداخلية  وزارة  إن  وقال 

تعزيز  بموضوع  متزايدا  اهتماما 

إطار  في  اإلنسان  حقوق  وحماية 

المجال  هذا  في  وحققت  عملها 

مدار  على  كبيرة  نجاحات 

الماضية. السنوات 

رئيس لجنة إعادة إعمار 
غزة يعقد سلسلة لقاءات

السفير  سعادة  عقد  قنا-  الله-  رام 

اللجنة  رئيس  العمادي  محمد 

سلسلة  غزة،  إعمار  إلعادة  القطرية 

مع  والقدس  الله  رام  في  اللقاءات  من 

مسؤولين محليين ودوليين.

محمد  السفير  سعادة  عقد  فقد 

العمادي لقاء مع السيد حسين الشيخ 

لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  سر  أمين 

الشؤون  ووزير  الفلسطينية  التحرير 

المدنية، ناقشا خالله تطورات األوضاع 

األصعدة،  كافة  على  الفلسطينية 

للقاء  استكماال  اللقاء  هذا  ويأتي 

الرئيس  فخامة  مع  العمادي  السفير 

في  عباس  محمود  الفلسطيني 

الدوحة قبل أيام.

 كما سيعقد سعادة السفير العمادي 

لألراضي  الحالية  زيارته  خالل 

من  أخرى  سلسلة  الفلسطينية 

)حماس(  حركة  قيادة  مع  اللقاءات 

أخرى،  فلسطينية  وفصائل  بغزة 

المسؤولين  من  لعدد  باإلضافة 

األمميين والمحليين والدوليين.

في القدس ورام الله

$ الدوحة

{ العميد سعد سالم الدوسري

بسبب األزمات المستمرة.. 

الشيخة علياء آل ثاني:

تفاهمات بين صندوق التنمية و»التعليم فوق الجميع«

دعم »4« دول بإفريقيا وآسيا
قطر  صندوق  وقع  قنا-  الدوحة- 

مؤسسة  مع  بالتعاون  للتنمية 

مذكرات   4 الجميع(،  فوق  )التعليم 

جمهورية  من:  كل  مع  تفاهم 

بنغالديش،  وجمهورية  السنغال، 

وبوركينا  ليبيريا،  وجمهورية 

مؤتمر  هامش  على  وذلك  فاسو، 

المعني  الخامس  المتحدة  األمم 

حاليا  المنعقد  نموًا،  البلدان  بأقل 

في الدوحة.

توفير  على  األربع  المذكرات  وتركز 

جيد  تعليم  إلى  الوصول  فرص 

 709 من  أكثر  تسجيل  وضمان 

الملتحقين  غير  من  طفاًل  و60  آالف 

حتى  اآلن  من  وذلك  بالمدارس، 

برنامج  خالل  من   ،2027 مارس 

لمؤسسة  التابع  طفاًل(  )علم 

وتدعم  الجميع.  فوق  التعليم 

المشاريع المصممة تمكين وصول 

غير  والشباب  األطفال  إلى  التعليم 

الملتحقين بالمدارس.

خالل  من  المذكرات  وتستهدف 

المشاريع المتفق عليها العديد من 

تساعد  التي  األساسية  األنشطة 

في  بما  التعلم،  مهارات  توفير  على 

التعلمية،  البيئة  تحسين  ذلك 

التعليمية،  األساليب  وتحسين 

التحتية  البنية  وتحسين 

إذ  الدراسية.  والفصول  للمدارس 

تلبية  إلى  المشاريع  هذه  تسعى 

الماء  من  المعيشة  متطلبات 

وتدريب  للطالب  الجيد  والغذاء 

التدريس،  وهيئة  المعلمين 

مع  المدارس  نظافة  وضمان 

الجيد.  الصحي  الصرف 

وستتضمن تفعيل حمالت توعوية 

ستتناول  والتي  األمور،  ألولياء 

مشاكل  ومكافحة  التعليم  أهمية 

من  األطفال  وتسرب  األطفال  عمالة 

المدارس، وستتم بالتعاون مع قادة 

والشخصيات  المحلي  المجتمع 

المستفيدة.  الدول  في  المؤثرة 

تطوير  تشمل  ذلك،  إلى  إضافة 

وحل  الطالب،  أنظموتسجيل 

الفصول الدراسية المكتظة.
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المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية:

جهود قطر مستمرة لصالح الشعب األفغاني
ماجد  الدكتور  أكد  قنا-  الدوحة- 

لوزارة  الرسمي  المتحدث  األنصاري 

برنامج  تنفيذ  ضرورة  على  الخارجية، 

لما يمثله   »-2031  2022« الدوحة  عمل 

مع  والتعامل  للتعاون  عملي  دليل  من 

مشكلة التنمية في أقل البلدان نموا.

اإلحاطة  في  األنصاري  الدكتور  ولفت 

تنظمها  التي  األسبوعية  اإلعالمية 

مؤتمر  أهمية  إلى  الخارجية  وزارة 

بأقل  المعني  الخامس  المتحدة  األمم 

المختلفة،  بمساراته  نموا  البلدان 

جدا  مهمة  جلسات  من  يتضمنه  وبما 

والتعاون  الخاص  القطاع  مجاالت  في 

من  الكبير  والعدد  الجنوبي  الجنوبي 

هامشه،  على  وقعت  التي  االتفاقيات 

أكثر  به  يشارك  المؤتمر  أن  إلى  منوها 

دول  رؤساء  منهم  مشارك  آالف   6 من 

ودولية  إقليمية  ومنظمات  وحكومات 

مختلف  من  وخبراء  ومسؤولون  ووزراء 

دول العالم.

القطرية  بالمساعدات  يتعلق  وفيما 

ضرب  الذي  الزلزال  من  للمتضررين 

التركي  والجنوب  السوري  الشمال 

شخص  ألف   50 من  أكثر  أرواح  وأزهق 

ماليين   10 من  بأكثر  األضرار  وألحق 

الرسمي  المتحدث  نبه  إنسان، 

المساهمات  أن  إلى  الخارجية  لوزارة 

من  األول  اليوم  مع  بدأت  القطرية 

عاجلة  كانت  واالستجابة  الكارثة 

تركزت  فقد  عدة،  مستويات  وعلى 

على  للتنمية  قطر  صندوق  مساعدات 

بين  موزعة  كابن«  »بورت   2500 توفير 

وكذلك  السوري،  والشمال  تركيا 

تجهيزاتها  بكامل  عائلية  خيمة   3500
الغذائية  والسلع  لألدوية  باإلضافة 

والمطابخ التي توفر الوجبات الجاهزة.

البحث  عمليات  في  أنه  وأضاف 

األساسي  الدعم  الصندوق  قدم  واإلنقاذ 

البيضاء«  »الخوذ  لمؤسسة  والموارد 

بمبلغ  الميدانية  العمليات  وكذلك 

إجمالي  ليصل  ريال  مليون   17.8
أكثر  اليوم  حتى  الصندوق  مساهمات 

من 112.7 مليون ريال، أما على مستوى 

»قطر  كانت  فقد  الخيرية  الجمعيات 

المستجيبين  أول  من  الخيرية« 

بإمداد  فقامت  الميدانية  مكاتبها  عبر 

مجاالت  في  وتركيا  السوري  الداخل 

واإلصحاح  االجتماعية  والحماية  اإليواء 

61.7 مليون ريال  والمياه وغيرها بمبلغ 

 1.3 من  أكثر  األموال  هذه  من  استفاد 

ألفا في  و350  في سوريا  مليون متضرر 

تركيا.

بأن  األنصاري  ماجد  الدكتور  وتابع 

مساعدات  قدم  القطري  األحمر  الهالل 

ريال  مليون   16.6 بقيمة  وإغاثية  طبية 

ليصل  متضرر  ألف   252 منها  استفاد 

إلى  القطرية  المساعدات  إجمالي 

مليار  ربع  قرابة  أي  ريال  مليون   247.2
ومساعدات  إسهامات  بخالف  ريال 

ووزارة  »لخويا«  قوة  قدمتها  أخرى 

الصحة العامة.

وبخصوص موقف دولة قطر من قرارات 

حكومة تصريف األعمال األفغانية التي 

النساء  تمتع  على  سلبي  بشكل  تؤثر 

ال  بحقوقهن،  األفغانيات  والفتيات 

المدارس  في  دراستهن  تعليق  سيما 

عملهن  وحظر  والجامعات  الثانوية 

أوضح  الحكومية،  غير  المنظمات  في 

الخارجية  لوزارة  الرسمي  المتحدث 

اإلجراءات  لهذه  قطر  دولة  بإدانة 

األعمال  تصريف  حكومة  وطالبت 

المتعلقة  التزاماتها  بتنفيذ  األفغانية 

التعليم  حق  وتوفير  اإلنسان  بحقوق 

واألطفال  النساء  ذلك  في  بما  للجميع 

مشيرا  العمل،  في  المرأة  حق  وكذلك 

مستمرة  والجهود  االتصاالت  أن  إلى 

والحكومة  القطريين  المسؤولين  بين 

وضمان  واالستقرار  األمن  لتوفير  هناك 

جميع  عبر  األفغاني  الشعب  حقوق 

الدبلوماسية. القنوات 

يمكن  ما  بكل  قامت  قطر  أن  وأضاف 

على  ذلك  في  ومستمرة  به  القيام 

والسياسي  الدبلوماسي  المستوى 

المجتمع  مع  وتتواصل  واإلنساني 

المعنية،  األطراف  وجميع  الدولي 

الحلول  إيجاد  على  منها  حرصًا 

وتفاديا  والسياسية  الدبلوماسية 

معربا  هناك،  اإلنسانية  األزمة  لتفاقم 

األفغاني  الملف  يشهد  أن  أمله  عن 

تطورات إيجابية في القريب العاجل.

بن  طحنون  الشيخ  سمو  زيارة  وعن 

الوطني  األمن  مستشار  نهيان  آل  زايد 

المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة 

الدكتور  أوضح  للدوحة،  الشقيقة 

إطار  في  جاءت  أنها  األنصاري  ماجد 

العمل المشترك بين البلدين وللتعاون 

منوها  اإلقليمية،  الملفات  من  عدد  في 

األولى  ليست  الزيارة  هذه  أن  إلى 

بين  الزيارات  من  العديد  هناك  بل 

لقاءات  وهي  البلدين،  في  المسؤولين 

على  العالقات  لتعزيز  مستمرة 

اإلقليمية  والقضايا  الثنائي  المستوى 

الدكتور  واستعرض  المشتركة. 

الرسمي  المتحدث  األنصاري  ماجد 

الشيخ  الخارجية نشاط معالي  لوزارة 

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس 

خالل  الخارجية  وزير  الوزراء  مجلس 

كلمة  تضمنته  وما  األسبوع،  هذا 

المتحدة  األمم  مؤتمر  في  معاليه 

نموا  البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

في  المتحدة«  األمم  لـ»بيت  وافتتاحه 

كلمة  تضمنته  وما  لوسيل  منطقة 

إلى  إضافة  الحدث،  هذا  في  معاليه 

المسؤولين  من  العديد  مع  اجتماعاته 

كما  المؤتمر،  في  المشاركين 

وزارة  مسؤولي  اجتماعات  استعرض 

الدول  رؤساء  من  العديد  مع  الخارجية 

والحكومات والوزراء والمسؤولين داخل 

دولة قطر وخارجها والتي تأتي جميعها 

قطر  بين  التعاون  تعزيز  إطار  في 

في  واألمن  السالم  وإحالل  الدول  وهذه 

وليبيا  واليمن  والصومال  أفغانستان 

والسودان وغيرها.

ضرورة تنفيذ برنامج عمل الدوحة ألقل البلدان نموااتصاالت متواصلة بين المسؤولين القطريين والحكومة األفغانية

المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية:

نثمن دعم قطر للبدان األقل نموا
الدوحة- قنا- ثمن السيد كونر أولوغلين 

المفوضية  مكتب  باسم  المتحدث 

والبلدان  نموا  البلدان  ألقل  السامية 

الجزرية  والدول  الساحلية  غير  النامية 

بذلتها  التي  الجهود  النامية،  الصغيرة 

المتحدة  األمم  مؤتمر  إلنجاح  قطر  دولة 

من  بدءا  نموا،  البلدان  ألقل  الخامس 

االزدهار«،  إلى  اإلمكانيات  »من  الشعار 

قطر  قدمته  الذي  بالعرض  وانتهاء 

 60 بقيمة  تمويل  حزمة  يتضمن  والذي 

نموا  األقل  الدول  لمساعدة  دوالر  مليون 

ببعض  والوفاء  أهدافهم  بعض  وتحقيق 

التزاماتهم.

 وأكد السيد أولوغلين في تصريح خاص 

المؤتمر  أن  »  قنا«    القطرية  األنباء  لوكالة 

في  أعلن  فقد  بدايته،  منذ  للغاية  مثمر 

من  دوالر  مليون   60 عن  وحده  األول  اليوم 

الدولة المستضيفة قطر، وأعلنت ألمانيا 

عن حزمة بقيمة 200 مليون يورو، وفنلندا 

الممثل  مكتب  مع  جديد  مشروع  عن 

سلسلة  في  نموا  األقل  للدول  السامي 

جديدة من المؤتمرات بين األكاديميين 

والسياسيين لجعل صانعي السياسات 

والبيانات  البحوث  دمج  من  يتأكدون 

كندا  أما  التنمية..  في  الجديدة  واألفكار 

فقد قدمت مشروعا مناخيا في بوركينا 

فاسو بقيمة 25 مليون دوالر. 

باسم  المتحدث  قال  السياق  هذا  وفي   

البلدان  ألقل  السامية  المفوضية  مكتب 

نموا: »نحن ممتنون للغاية لسخاء دولة 

مدى  أظهر  األسبوع  هذا  رأيناه  وما  قطر، 

نموا،  البلدان  أقل  بدعم  قطر  دولة  التزام 

أقل  لمساعدة  موجود  هو  ما  وتسخير 

أولوغلين  وأوضح  ودعمها«.   نموا  الدول 

تعتبر  الدوحة  برنامج  عمل  وثيقة  أن 

ما  االعتبار  في  تأخذ  ألنها  حكمة،  أكثر 

يحدث ألقل البلدان نموا في لحظة أزمة 

حقيقية.  وأضاف، »نحن مجتمعون هنا 

يفترض  كان  عما  متأخرين  الدوحة  في 

لدينا  التي  الوحيدة  والميزة  فعله،  بنا 

هي أن برنامج عمل الدوحة تم التفاوض 

كورونا..  جائحة  منتصف  في  عليه 

تعلمناها  التي  الدروس  أن  يعني  وهذا 

تجارب  من  األقل  على  أو  الجائحة  من 

الجائحة قد تم دمجها في تلك الموجودة 

حين  في  لذا  البرنامج،  هذا  إطار  ضمن 

كانت  المستدامة  التنمية  أهداف  أن 

سابقة للوباء، يبدو األمر وكأنه اآلن عالم 

مختلف تماما«.  وتابع، »هناك آلية لبناء 

القدرة على الصمود من شأنها أن تساعد 

أقل البلدان نموا في التغلب على كورونا، 

الوباء،  هذا  خالل  تكافح  تزال  ال  ألنها 

دفاعاتها  تعزيز  في  أيضا  تساعد  ولكنها 

والكوارث  المستقبلية  األوبئة  ضد 

متزايد  بشكل  تأتي  التي  المستقبلية 

جراء تغير المناخ والصدمات األخرى«.

من  األولى  الرسالة  أن  أولوغلين  وأوضح   

بتغيير  القيام  ضرورة  هي  المؤتمر  هذا 

نموا،  األقل  الدول  ألوضاع  حقيقي  جذري 

واالستثمار من أجلهم أكثر، حتى عندما 

نعود لنفس المؤتمر خالل عشر سنوات 

هذه  في  الدول  من  أقل  عدد  هناك  يكون 

قد  نموا  األقل  الدول  تكون  وأن  الفئة، 

فيما  أكبر  خطوات  اتخاذ  في  نجحت 

يخص تحقيق التنمية.

{ كونر أولوغلين

مشاركون في »المائدة المستديرة رفيعة المستوى 4«:

ضرورة إصالح منظومة التجارة الدولية
المشاركون  أكد  قنا-  الدوحة- 

رفيعة  المستديرة  »المائدة  في 

ضمن  المنعقدة   »4 المستوى 

المتحدة  األمم  مؤتمر  أعمال 

البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

الطموحة  األهداف  على  نموا، 

البلدان  الدوحة ألقل  لبرنامج عمل 

في   ،2031  -  2022 للعقد  نموا 

نموا  البلدان  أقل  مشاركة  تعزيز 

والتكامل  الدولية  التجارة  في 

اإلقليمي، من خالل زيادة صادراتها 

األسواق  إلى  وصولها  وتسهيل 

قواعد  وضع  طريق  عن  العالمية 

منشأ بسيطة وشفافة.

المائدة،  في  المشاركون  وطالب   

الوطني  قطر  بمركز  عقدت  التي 

»تعزيز  عنوان  تحت  للمؤتمرات 

نموا  البلدان  أقل  مشاركة 

والتكامل  الدولية  التجارة  في 

إصالح  بضرورة  اإلقليمي«، 

وتحديث منظومة التجارة الدولية 

لنظام  المحوري  الدور  وتعزيز 

األطراف،  متعدد  قوي  تجاري 

منخفض  اقتصاد  إلى  واالنتقال 

الموارد  في  واالستثمار  الكربون، 

والبنية  المهارات  وبناء  البشرية 

التحتية وتوفير الدعم الالزم لذلك، 

فضال عن تخفيض تكلفة التجارة 

واإلجراءات الجمركية.

عمل  برنامج  أن  إلى  وأشاروا   

الدوحة وضع مجموعة من األهداف 

المتعلقة  واإلجراءات  الطموحة 

من  المعفاة  لألسواق  بالوصول 

وقواعد  الجمركية،  الرسوم 

والمساعدة  التفضيلية،  المنشأ 

والتجارة  القدرات،  وبناء  التقنية 

اإلقليمي  والتكامل  اإللكترونية 

األخرى  المجاالت  من  والعديد 

نموا  البلدان  أقل  ستساعد  التي 

تدابير  من  الكاملة  االستفادة  على 

الدعم الدولي المتاحة لها لتسخير 

النمو  من  االقتصادية  المكاسب 

الذي تقوده الصادرات.

السيدة  دولة  قالت  جانبها،  فمن   

رئيسة  واجد  حسينة  شيخة 

بنغالديش  جمهورية  وزراء 

تعتبر  التجارة  إن  الشعبية، 

محركا أساسيا ألقل البلدان نموا، 

وهو ما يتطلب الوصول إلى األسواق 

البلدان  دعم  بجانب  العالمية، 

نقل  مجال  في  خاصة  نموا  األقل 

العابر  والترابط  التكنولوجيا، 

التكلفة  ارتفاع  من  للحد  للحدود، 

التجارة  وتعزيز  الفاعلية  وزيادة 

وتحسين  والدولية  اإلقليمية 

القطاع  وانخراط  التنافسية، 

في  الوطنية  التنمية  في  الخاص 

هذه البلدان.

أقل  مجموعة  أن  إلى  وأشارت   

من  حزمة  قدمت  نموا  البلدان 

المقترحات يتطلب النظر إليها من 

تستطيع  حتى  الدولية،  األسرة 

وإحراز  القائمة  هذه  من  الخروج 

السياق،  هذا  في  ملموس  تقدم 

الجهود  تنسيق  أهمية  مؤكدة 

الوطنية  المستويات  كافة  على 

إلى  ولفتت  والعالمية.  واإلقليمية 

حجم  من  سيزيد  المؤتمر  هذا  أن 

نموا،  البلدان  ألقل  الدولي  الدعم 

مطالبة بالعمل على زيادة القدرات 

في  الغايات  وتحقيق  اإلنتاجية 

برنامج عمل الدوحة.

تشن  شيانغ  تشانغ  قال  بدوره،   

لمنظمة  العام  المدير  نائب 

في  »نشهد  العالمية:  التجارة 

جديدة  تاريخية  لحظة  الدوحة 

من األمل ألقل البلدان نموا، لحظة 

مليار  من  ألكثر  األمل  تحمل 

البلدان«،  هذه  يقطنون  شخص 

تعتبر  الدولية  التجارة  أن  مؤكدا 

لبرنامج  األساسية  العناصر  من 

هذه  انخراط  وأن  الدوحة،  عمل 

الدول خطوة مهمة.

التجارة  منظمة  أن  وأضاف   

عديدة  خطوات  اتخذت  العالمية 

البلدان  أقل  ألولويات  لالستجابة 

إلى  الوصول  إتاحة  عبر  نموا 

جمركية،  رسوم  دون  األسواق 

منشأ  قواعد  وضع  عن  فضال 

االلتزام  من  تتمكن  حتى  بسيطة 

والخدمات  التجارة  وتحسين  بها 

الالزمين  والوقت  الدعم  وتقديم 

التجارة  منظمة  قواعد  العتماد 

الزراعية  الصادرات  ودعم  الدولية 

التجارة  تكلفة  وتخفيض 

واإلجراءات الجمركية.

نموا  البلدان  أقل  أن  إلى  ولفت   

دعم  أكبر  ثاني  على  تحصل 

تمثل  ومصالحها  التجارة،  في 

التجارة  منظمة  في  حربة  رأس 

العالمية وتحتل المركز الرئيسي 

أهمية  على  مشددا  فعالياتها،  في 

والربط  الغذائي  باألمن  االهتمام 

اإللكتروني.

 ونوه إلى أن حصة أقل البلدان نموا 

في التجارة الدولية تشكل أقل من 

مجموعة  تصدر  حيث  بالمائة،   1
األسواق،  لبعض  الصادرات  من 

لم  الخدمية  صادراتها  اآلن  وحتى 

تتعاف بشكل كامل من تداعيات 

 ،»19  - »كوفيد  كورونا  جائحة 

التكامل  تعزيز  أهمية  إلى  داعيا 

التجاري معها وليس عزلها، وزيادة 

التحول الرقمي في اقتصاداتها.

 وأكد أن منظمة التجارة العالمية 

لجميع  متساوية  فرصا  تقدم 

أن  نموا  البلدان  ألقل  ويمكن  الدول 

التجارة  معالم  رسم  في  تساهم 

الدولية، واالضطالع بدورها وتعزيز 

حوارات  وعقد  التجارية  قدراتها 

وتحديد  الخاص  القطاع  مع  أكثر 

والهجومية، وهو  الدفاعية  أولوياتها 

أكثر  تكون  أن  على  يساعدها  ما 

نشاطا خالل العقد المقبل.

بيدرو  أكد  ذاته،  السياق  في   

العام  األمين  نائب  مورينو  مانويل 

للتجارة  المتحدة  األمم  لمؤتمر 

البلدان  أن  »األونكتاد«،  والتنمية 

على  صادراتها  تتركز  نموا  األقل 

قيمة  تضيف  ال  محددة  سلع 

بناء  أهمية  على  مشددا  كبيرة، 

قدرات أفضل.

عاصفة  في  نعيش  وأضاف:   

المناخي  التغير  بسبب  وأزمات 

 »19  - »كوفيد  كورونا  وجائحة 

مشيرا  والنزاعات،  الديون  وارتفاع 

إلى أن أقل البلدان نموا هي األكثر 

على  وشدد  األزمات.  لهذه  عرضة 

العقد  يكون  أن  في  العمل  أهمية 

المقبل أساسيا لها من حيث النمو 

والتطور.

حاسمة  تدابير  اتخاذ  إلى  ودعا   

اإلطار  هذا  في  شجاعة  وسياسات 

اإلجراءات،  من  حزمة  خالل  من 

وتحسين  تعزيز  ضرورة  أبرزها، 

الدعم الدولي وهي خطوة أساسية 

للمجتمع الدولي حتى يعالج أوجه 

والتحديات  الرئيسية  الضعف 

الفتا   ،21 الـ  القرن  في  التنموية 

إلى أن أقل البلدان نموا تحتاج إلى 

األطراف  متعدد  قوي  تجاري  نظام 

مع منظمة تجارة دولية قوية.

إصالح  ضرورة  على  شدد  كما   

بالبيئة  المرتبطة  السياسات 

منخفض  اقتصاد  إلى  واالنتقال 

البنية  في  واالستثمار  الكربون 

ورفع  البشرية  والموارد  التحتية 

الدعم  وتوفير  والمهارات  القدرات 

الالزم، واعتماد تدابير مرنة لتعزيز 

صادراتها.

أهداف طموحة لبرنامج عمل 
الدوحة ألقل البلدان نموا

قطر تدين اقتحام قوات 
االحتالل اإلسرائيلي لمخيم جنين

عن  قطر  دولة  أعربت  قنا-  الدوحة- 

القتحام  الشديدين  واستنكارها  إدانتها 

لمخيم  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات 

إلى  أدى  الذي  الغربية  بالضفة  جنين 

الفلسطينيين،  من  عدد  استشهاد 

المتواصلة  لجرائمها  امتدادًا  واعتبرته 

الفلسطيني  الشعب  بحق  والممنهجة 

الشرعية  لقرارات  الصارخ  وانتهاكها 

الدولية.

بيان  في  الخارجية،  وزارة  وحذرت 

األراضي  في  األوضاع  تفجر  من  أمس، 

التـصــعــيــــد  الفـلــســـــطـــيـنيـة جـــــراء 

المـجتمع  حثـت  كـمـــا  اإلســـرائيلي، 

لوقف  العاجل  التحرك  على  الدولي 

االعتداءات اإلسرائيلية وتوفير الحماية 

للشعب الفلسطيني الشقيق ومساءلة 

في  المروعة  جرائمها  عن  إسرائيل 

األراضي الفلسطينية المحتلة.

موقف  على  التأكيد  الوزارة  وجددت 

القضية  عدالة  من  الثابت  قطر  دولة 

المشروعة  والحقوق  الفلسطينية، 

وإقامة  الشقيق،  الفلسطيني  للشعب 

 1967 عام  حدود  على  المستقلة  دولته 

وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
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شارك في الحفل الختامي الرفيع المستوى.. وزير التجارة والصناعة:

منتدى القطاع الخاص فرصة هامة
حمد  بن  محمد  الشيخ  سعادة  شارك 

التجارة  وزير  ثاني،  آل  قاسم  بن 

والصناعة، في الحفل الختامي الرفيع 

الخاص  القطاع  لمنتدى  المستوى 

 .2023 مارس   7 إلى   5 من  المنعقد 

إطار  في  المنتدى  هذا  تنظيم  ويأتي 

الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر  أعمال 

المنعقد  نموًا،  البلدان  بأقل  المعني 

في الدوحة خالل الفترة من 5 –9 مارس 

.2023
وشهد الحفل الختامي الذي تم تنظيمه 

السامي  الممثل  )مكتب  بين  بالتعاون 

غير  النامية  والبلدان  نموًا  البلدان  ألقل 

الصغيرة  الجزرية  والدول  الساحلية 

النامية، وشركة ما يكروسوفت، وغرفة 

رباب  السيدة  سعادة  مشاركة  قطر( 

والممثل  العام  األمين  وكيل  فاطمة، 

والبلدان  نموًا  البلدان  ألقل  السامي 

النامية غير الساحلية والدول الجزرية 

السيد  وسعادة  النامية،  الصغير 

كريس شاروك، نائب الرئيس لشؤون 

الدولية  والمنظمات  المتحدة  األمم 

وبحضور  مايكروسوفت،  بشركة 

وكبار  التنفيذيين،  المدراء  من  عدد 

ممثلي قطاع األعمال ورؤساء المنظمات 

الدولية.

وخالل كلمته في الحفل الختامي، أكد 

على  والصناعة  التجارة  وزير  سعادة 

الخامس  المتحدة  األمم  مؤتمر  أهمية 

المعني بأقل البلدان نموًا، مشيرا إلى 

أنه يعد مناسبًة تاريخية ال ُتتاح إال مرة 

واحدة كل عشر سنوات لتجديد األمل 

وتسريع وتيرة التنمية المستدامة في 

المساعدة  إلى  حاجًة  األكثر  المناطق 

الدولية.

جلساته  مدار  على  المؤتمر  أن  وأضاف 

وحلقاته النقاشية، مثل فرصة لتعزيز 

بين  والبّناء  الفعال  الحوار  جسور 

الضيوف من رؤساء دول وحكومات أقل 

الخاص  القطاع  وممثلي  نموًا  البلدان 

أفكار  طرح  أجل  من  المدني  والمجتمع 

التعهدات  ترجمة  على  والعمل  جديدة 

آخر،  صعيد  وعلى  عملية.   نتائج  إلى 

يعد  الخاص  القطاع  منتدى  أن  أكد 

فرصة هامة لتقديم ُمقترحات ملموسة 

أقل  في  القطاع  هذا  لتنمية  وعملية 

للتحديات  والتصدي  نموًا،  البلدان 

تجارية  شراكات  وإقامة  القائمة، 

عدد  يفوق  التي  الدول  هذه  مع  ُمبتكَرة 

سكانها المليار نسمة. 

الرفيعة  الُمشاركة  أن  إلى  وأشار 

التي  النطاق  والواسعة  المستوى 

األهمية  عكست  المنتدى،  بها  ز 
َّ

تمي

القطاع  دور  لتعزيز  إيالؤها  يتم  التي 

الخاص في أقل البلدان نموًا، الفتا إلى 

وبناء  نموه  وتعزيز  القطاع  هذا  دعم  أن 

أثر  له  سيكون  معه  أقوى  شراكات 

وتحفيز  االستثمار  زيادة  في  إيجابي 

وزيادة  العمل  فرص  وتوفير  التجارة 

سيكون  أنه  كما  االبتكار،  على  القدرة 

في  االقتصادي  النمو  لتحفيز  كًا 
ِّ

ُمحر

أقل البلدان نموًا. كما أضاف أنه إيمانا 

عمل  برنامج  يغفل  لم  الدور،  بهذا  منه 

عن  نموًا،  البلدان  أقل  لصالح  الدوحة 

ودعم  لتشجيع  الخاصة  األهمية  إيالء 

مجموعة  إلى  ودعا  الخاص،  القطاع 

االلتزام  بينها  من  التعهدات  من 

الصغر  المتناهية  الشركات  بدعم 

الحجم،  والمتوسطة  والصغيرة 

وتيسير  اإلمداد،  سالسل  وتحسين 

أطر  واعتماد  األسواق،  إلى  النفاذ 

وواضحة  وشفافة  مفتوحة  تنظيمية 

لألعمال واالستثمار، مع توفير الحماية 

األطر  مع  يتفق  بما  الملكية  لحقوق 

خطوات  واتخاذ  الدولية،  القانونية 

الرقمية  الفجوات  لسد  استراتيجية 

ألقل  الالزم  المالي  الدعم  توفير  عبر 

القطاع  وصول  وتيسير  نموا،  البلدان 

في  الصغيرة  والشركات  الخاص 

والمنصات  األدوات  إلى  الدول  هذه 

تربطها  التي  المناسبة  الرقمية 

في  أنه  إلى  ولفت  العالمية.  باألسواق 

وال  الراهنة  العالمية  األزمات  خضم 

المناخية  والتغيرات  النزاعات  سيما 

أقل  أكبر  بشكل  وطأتها  تتحمل  التي 

الغذائي  األمن  على  وتؤثر  نموًا  البلدان 

التفاوت  فجوات  واتساع  بالفقر  مرورًا 

العالمي  المالي  النظام  إلى  ووصواًل 

التنمية  لجهود  المكبلة  الديون  وأزمة 

في هذه الدول، فإنه من واجبنا جميعًا 

اإلنمائية  احتياجاتها  بتلبية  التسريع 

أنه  اإلطار،  هذا  في  وأضاف  العاجلة.  

قطر  دولة  التزام  تكريس  منطلق  من 

الدولي  والعمل  بالتعاون  الراسخ 

المشترك لدعم مسار التنمية الشاملة 

حضرة  بادر  نموًا  البلدان  أقل  في 

حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

بتوجيه  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل 

60 مليون دوالر  مساهمات مالية بقيمة 

أميركي، تم تخصيص 10 مليون دوالر 

منها لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل 

و50  نموًا،  البلدان  أقل  لصالح  الدوحة 

مليون دوالر منها لدعم النتائج المرجوة 

الصمود  على  القدرات  وبناء  للبرنامج 

في هذه الدول. 

هذه  أن  إلى  متصل  سياق  في  وأشار   

الراسخ  اإليمان  تترجم  الهامة  المبادرة 

الدولي  التضامن  بأن  قطر  دولة  لقيادة 

لبناء  الوحيد  السبيل  هو  اإلنساني 

أمانًا وعداًل واستقرارًا  عالم جديد أكثر 

لألجيال الحاضرة والقادمة.

وزير  سعادة  أعرب  كلمته،  ختام  وفي 

أن يتم  أمله في  التجارة والصناعة عن 

منتدى  وتوصيات  مخرجات  تنفيذ 

بتنفيذ  يسهم  بما  الخاص  القطاع 

هذا  تدعم  ومبتكر  عملية  مبادرات 

وتساهم  نموًا  البلدان  أقل  في  القطاع 

في بناء مستقبل أفضل لشعوبها.

القطاع  منتدى  أن  بالذكر  وجدير 

التعاون  تعزيز  إلى  يهدف  الخاص 

والقطاع الخاص  البلدان نموًا  أقل  بين 

تحقيق  أجل  من  االبتكار  وتحفيز 

الدول.  لهذه  اإلنمائية  الطموحات 

جلساته  خالل  المنتدى  وتطرق 

استثمارات  تعزيز  سبل  إلى  الحوارية 

القطاع الخاص في خمس قطاعات ذات 

أولوية تتمثل في: الطاقة المستدامة، 

والزراعة والتنمية الريفية، واالتصاالت، 

وتغير المناخ، والسياحة المستدامة.

{  وزير التجارة والصناعة يلقي كلمته

$ الدوحة

يسـاهــم في تقـديــم ُمقتــرحــات عمليــة لصالــح أقل البلــدان نموًا

ــــــدول  ـــــات تــــجــــاريــــة ُمــــبــــتــــكــــَرة مـــــع هــــــذه ال ـــــراك إقـــــامـــــة ش

مدير عام صندوق 
التنمية يلتقي عددا 

من المسؤولين
الدوحة -قنا- التقى سعادة السيد 

خليفة بن جاسم الكواري المدير 

العام لصندوق قطر للتنمية، 

على هامش مؤتمر األمم المتحدة 

الخامس المعني بأقل البلدان 

نموا، كال من فخامة الرئيس 

هاكيندي هيشيليما رئيس 

جمهورية زامبيا، وسعادة السيد 

فيليام جافوكا نائب رئيس الوزراء 

ووزير السياحة والطيران المدني 

في جمهورية فيجي، وسعادة 

السيدة سيال إيفيت وزير الخارجية 

في جمهورية مدغشقر، وسعادة 

السيد عمر عبدي نائب المدير 

التنفيذي للبرامج لدى اليونيسيف، 

كل على حدة.

وتم خالل اللقاءات مناقشة مجاالت 

التعاون والمواضيع ذات االهتمام 

المشترك.

على هامش المؤتمر 
المعني بأقل البلدان نموا

في ذمة الله

الدوحة- قنا- انتقل إلى رحمة 

الله تعالى عبدالرحمن يوسف 

عبدالرحمن العوضي عن عمر ناهز 

65 عاما.
 والفقيد والد يوسف بـ»القوات 

الجوية األميرية«، وشقيق كل 

من ناصر في »وكالة األنباء«، 

ومحمود في »قطر للطاقة«، ومحمد 

بـ»األرصاد الجوية«

 وحسن بـ»الديوان األميري«.

 يقبل العزاء للرجال بالقرب من 

بنك قطر الوطني على الشارع العام 

في مدينة الوكرة، وللنساء في 

منزل الفقيد بالوكرة.

 ووكالة األنباء القطرية تشاطر 

الزميل ناصر العوضي مدير إدارة 

التخطيط والجودة بالوكالة 

األحزان في وفاة شقيقه.. وتدعو 

الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان. 

 »إنا لله وإنا إليه راجعون«.

المشاركون في حلقة »التمكين الرقمي« بأقل البلدان نموا:

الشـبــاب قـــادة التـحــول التـقـني

 وتحفيز مشاركتهم في تقديم الحلول واالبتكارات 

التقنية، التي قد تساعد في تحسين مخرجات 

باألداء  واالرتقاء  المنشودة،  التنموية  العمليات 

العام القتصاداتها.

وأكد المشاركون على أن الشباب هم قادة مسيرة 

األساسي  والعنصر  ببلدانهم،  الرقمي  التحول 

من  لكثير  المبتكرة  الحلول  إيجاد  معادلة  في 

مشكالت العصر، المتعلقة بالتطور الرقمي، لذا 

ال بد من السماع لمقترحاتهم التطويرية وأفكارهم 

بعين  وأخذها  االفتراضي،  بالفضاء  الخاصة 

التقنية  والمبادرات  البرامج  االعتبار عند صياغة 

الشاملة.

البلدان  شباب  يتسلم  أن  ضرورة  إلى  وأشاروا 

األقل نموا زمام المبادرة التقنية، ال سيما وأن هذه 

هائلة،  شبابية  بشرية  قدرات  تمتلك  البلدان 

وتمكينها التقني يسهم بدرجة كبيرة في تحقيق 

مقدمتها  وفي  المستدامة،  التنموية  أهدافها 

األساسية  التحتية  والبنى  المقومات  تطوير 

يساعد  مما  الرقمية،  والتجارة  لالقتصادات 

التكنولوجي  التطور  بركب  اللحاق  على  بلدانهم 

المتسارع حول العالم ومواكبته. وجاءت الحلقة 

تحت عنوان »تمكين الشباب في مجال التنمية 

الرقمية في البلدان األقل نموا«، وشارك فيها كل 

قطاع  مدير  العينين  ماء  علي  سيدي  السيد  من 

شركة  في  وإفريقيا  األوسط  بالشرق  المواطنة 

ديفيدكوربوديس  والسيد  المغرب،  إم  بي  آي 

مسؤول برنامج الشباب والتجارة بمركز التجارة 

الدولية، وجاكلين موكاروكوندو مبعوثة مبادرة 

توصيل جيل الشباب لمنطقة إفريقيا في االتحاد 

الدولي لالتصاالت، ومات روبرتس ديفيز رئيس 

)ثاندافاند  في  المؤسس  والشريك  العمليات 

أفريكا( Thundafund Africa، والسيد فرانسيس 

 Ennovate Hub أوسارو أوموروجي مؤسس مركز

بتنزانيا.

وسلطت الضوء على فوائد تطوير الحلول الرقمية 

بالنسبة ألقل البلدان نموا، وآليات تنمية الريادة 

لخص  وخاللها  الرقمي،  التحول  في  الشبابية 

التي  التحديات  أبرز  العينين  ماء  علي  سيدي 

في  تتمثل  والتي  البلدان،  بهذه  الشباب  تواجه 

بسبب  اإلنترنت،  شبكة  إلى  الوصول  صعوبة 

البعض  امتالك  وعدم  المالية،  كلفتها  ارتفاع 

الذكية  والهواتف  اللوحية  واألجهزة  للحواسيب 

المحمولة، حيث تحول أسعارها المرتفعة، دون 

مقدرتهم على شرائها.

بالمضمون  تتعلق  أخرى  معضلة  إلى  وأشار 

الجدوى  عديم  يكون  فقد  الرقمي،  والمحتوى 

والفائدة بالنسبة لهم ولغيرهم من المتصفحين 

باللغة  تتصل  ألسباب  وذلك  والمستخدمين، 

من  بد  ال  لهذا  ذاتها،  الخدمة  ونوعية  والثقافة 

وجود إرادة سياسية حقيقية تسعى إلى إشراك 

بنفاذهم  المتعلقة  القرارات  صنع  في  الشباب 

ووصولهم إلى الخدمات الرقمية المتعددة.

مشاركة  للشباب  يكون  أن  ضرورة  على  وأكد 

االستراتيجية  صياغة  في  »استباقية«  قبلية 

الرقمية في دولهم، وأن تراعي هذه االستراتيجيات 

في  تعدادا  األكثر  وأنهم  سيما  ال  خصوصيتهم، 

تسلم  الشباب  على  ينبغي  لذا  مجتمعاتهم، 

زمام المبادرة، واقتراح الحلول المتكاملة للنهوض 

العقلية  تطوير  على  عالوة  الرقمية،  بالخدمات 

اإلنتاجية للتعامل مع التقنيات، وجعل الشباب 

مستفيدين من أدواتها وتكريسها إلنشاء شركات 

صغيرة، تستفيد من هذه الطفرة التكنولوجية 

الحديثة.

عبدالمنعم،  ضحى  الشابة  أشارت  جهتها،  من 

مداخلتها  في  العراقي،  االبتكارات  مختبر  من 

من  صاحبها  وما  المعلومات،  تقنية  طفرة  إلى 

كشراء  الصناعي،  الذكاء  مجال  في  تطورات 

برنامج  وهو   ،)chatbot( الدردشة  روبوتات 

مع  البشرية  للمحادثات  ذكية  لمحاكاة  صمم 

المستخدمين  من  مجموعة  أو  واحد،  مستخدم 

إلى  أشارت  كما  الكتابة.  أو  السمع  طريق  عن 

اإلمكانات الهائلة التي يوفرها تطبيق ميدجورني 

)midjourney(، وهو معمل أبحاث مستقل خاص 

ببرامج الذكاء االصطناعي، حيث ساهمت هذه 

كتابة  كيفية  تغيير  في  المتالحقة  التطورات 

من  كثير  في  لألسف  أنه  إال  الرقمي،  المحتوى 

البلدان المنعزلة تكنولوجيا، يعاني شبابها من 

العنكبوتية  الشبكة  ولوج  في  جمة  صعوبات 

ويواجهون صعوبة بالغة في كيفية  )اإلنترنت(، 

تشغيل الحاسوب.

الدوحة- قنا- شدد المشاركون 
في الحلقة النقاشية الجديدة، 

التي أقيمت ضمن المسار 
الشبابي، لمؤتمر األمم 

المتحدة الخامس المعني 
بالبلدان األقل نموا، على ضرورة 

إشراك الشباب في صياغة 
اإلستراتيجيات والسياسات 
الرقمية ببلدانهم، والعمل 

على تمكين وصولهم إلى 
الفضاء اإللكتروني بيسر 

وسهولة، دون أي معوقات، لما 
لهذا التمكين من أهمية بالغة 
في إطالق إمكاناتهم وقدراتهم 

المختلفة.
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قال أحد الكتاب ذات مرة إن التصدي للكتابة 

ن السهل الذي 
ِّ

عن المرأة ليس باألمر الهي

نلمسه خالل الكتابة في موضوع آخر، ال 

لشيء إال لتعدد أدوارها وثراء عطائها في 

الحياة، فالسؤال الذي يفرض نفسه في 

هذه الحالة هل نكتب عنها كأم، أم كزوجة، 

أم موظفة، أم ناشطة في مجاالت مختلفة 

أم كقائدة، ويضاف إلى هذا ظن البعض 

– وليس كل الظن إثما – أنها أي المرأة لم 
تستوف كامل حقوقها بعد، ومع ذلك نجد 

أنه ال مناص من الكتابة عنها، بل نجده 

واجبا، وخير من يخاطب عن المرأة المرأة، 

وها أنا أفعل فأكتب عنها بمناسبة اليوم 

العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من 

مارس كل عام، وهو نفسه الذي يحتفل 

فيه الناس بما يطلق عليه عيد األم، وذلك 

بتاريخ الحادي والعشرين منه، وإن كنا 

نرى قصورا اجتماعيا يعتري معنى هذه 

المناسبة األخيرة، إذ أن االهتمام باألم 

يجب أال يقل في أي يوم من أيام السنة عن 

االهتمام بها في ذلك التاريخ.

لندع هذه المقدمة وندخل في صلب 

الموضوع، لنرى أن المرأة في معظم دول 

العالم ومنها قطر بالطبع قد حازت حقوقها 

بالفعل، وبالتالي أثبتت وجودها، وأوفت 

بوعدها وعهدها، وحققت النجاح الباهر في 

كل موقع أو موضع ُوِضَعت فيه، سواء في 

ميدان اإلبداع الفكري، أو التقدم العلمي، أو 

التطور التكنولوجي أو النمو االقتصادي، 

ولم يبق فرع من فروع المعرفة والعمل إال 

ويظفر بإسهام كبير منها، دون أن يكون على 

حساب دورها كأم أو حياتها كزوجة، وموجز 

القول دون أن يكون على حساب استقرار 

األسرة وترابطها كأساس متين لبناء 

المجتمع.

أثبتت التجارب أن المرأة لم تكن في يوم 

ما عاجزة عن إثبات وجودها في أي حقل أو 

ميدان كان حكرا على الرجل، وكل ما في 

األمر أنه كانت تنقصها الفرصة، ولما واتتها 

اقتحمت بجسارة وشطارة، وشرف وإقدام، 

وأنهت بذلك عهدا اتسم بوجود وظائف وأدوار 

معينة ال يؤديها إال الرجل، بل وصل األمر إلى 

قول البعض »أصبحنا نرى اآلباء في البيت 

واألمهات في العمل«.

رأينا المرأة في كثير من الدول شاركت في 

رحالت غزو الفضاء، واعتالء منصة القضاء، 

وحلقت جوا بأنواع الطائرات، وبرا بقيادة 

أحدث القطارات، وبحرا بكبريات السفن 

تمخر بها عباب المياه في أعالي البحار 

والمحيطات، كل هذا على أساس من 

الخبرة والمعرفة، واإلدراك والحكمة، وبعد 

ل والجلد، والصبر والمثابرة،  حمُّ النظر والتَّ

والقدرة على اتخاذ القرار.

والمرأة القطرية ليست بمنأى عن هذا كله، 

بل في قلبه وذروته، استطاعت كشقيقاتها 

العربيات أن تتألق في ميادين عدة كرائدة 

وسيدة أعمال واقتصادية وسياسية 

ودبلوماسية ورئيسة تنفيذية وغير ذلك من 

الشواغر، وأن تتحمل مسؤوليات وتبعات 

منصب القيادة، لما تتمتع به من الموهبة 

والكفاءة والريادة، مستلهمة هذه الروح وهذا 

الطموح من صاحبة السمو الشيخة موزا 

بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة 

قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 

صاحبة الفضل في تزكية حماس 

القطريات.

يضاف إلى هذا طبيعة دور المرأة بشكل 

عام في األسرة القائم على التوازن بين 

متطلبات واحتياجات كل فرد فيها، فهي كأم 

من تتولى المسؤولية المباشرة عن تربية 

األبناء، وتعزيز الطموح لديهم في سلك 

التعليم، وتنشئتهم على األخالق والسجايا 

الحميدة، ومنحهم الحب والعطف والحنان 

دون مقابل، وكزوجة اكتسبت مهارة العمل 

بروح الفريق من خالل شراكتها مع زوجها في 

اإلدارة االقتصادية ورسم خريطة المستقبل 

لألسرة، ومرافقتها له في مشوار حياته 

تقف بجانبه في السراء والضراء، تخفف 

عنه وقت الشدة، وتثني عليه عند الرخاء، 

وتهيئ له الجو المالئم والبيئة الهادئة كي 

يفكر ويبدع لالرتقاء باألسرة.

فاعتماد هذا التخطيط واالستراتيجيات 

السليمة داخل المؤسسة التي تقودها، 

وتوجيه أفراد الفريق الذي يعمل تحت 

قيادتها أو رئاستها، وتوزيع المهام عليهم 

توزيعا سليما، بحسب مهارات وإمكانات 

كل منهم جعلها ناجحة في اإلسهام 

بمشاريع التنمية المستدامة التي 

أصبحت الشغل الشاغل للمجتمعات، 

ولقد أثبتت دراسات واستطالعات عدة 

أن العمل الذي تقوده امرأة يتسم بتوزيع 

المزايا على الجميع بالمساواة، وال مجال 

فيه للنفاق ألنه يصطدم مع طبيعة عطاء 

اق. المرأة الدفَّ

ومن الطبيعي أن المرأة لم تصل إلى مواقع 

القيادة إال بعد التدرج النموذجي في السلم 

الوظيفي دون خلل بقوانين ولوائح العمل 

التي ال تفرق في الثواب والعقاب بين الرجل 

والمرأة، وقبله الحصول على مستوى متقدم 

من التعليم الذي أصبح إلزامًيا للجميع دون 

أي تحيز أو تميز.

كل هذا جميل وهو ما نادت به المرأة، 

وكافحت ونافحت من أجله، وبقي عليها أن 

تحافظ على هذه المكتسبات بتحصين 

نفسها من الدعاوى الهدامة تحت شعارات 

خادعة وبراقة مثل »حرية المرأة«، 

وبالتأكيد نحن مع حرية المرأة قلبا وقالبا، 

لكن حرية المرأة التي نعرفها ونفهمها هي 

حرية العقول والمواهب ال حرية الغرائز.

أما حرية المرأة أو حقوق اإلنسان عند 

جماعات شاذة في الغرب ويريدون تعميمها، 

فتتمثل في اإلباحية الجنسية والمثلية 

المهينة، التي ُتنافي الفطرة السليمة 

واألخالق القويمة، ولألسف استطاعوا أن 

يوصلوا أصواتهم إلى كل مكان من خالل 

تقارب العالم مع بعضه، بانتشار الكلمة 

المسموعة والمطبوعة، والصورة المرئية 

المتحركة والثابتة، ووفرة المواصالت التي 

تحمل اإلنسان إلى أي مكان بأسرع مما 

يسري الصوت في الهواء.

أحببت أن أختم بناقوس الخطر هذا للمرأة 

لتكون على بصيرة من أمرها، وعلى بينة 

مما يدور حولها، وتحذر مما يحاك لها، 

ولتأخذ حذرها، وال تخسر مكتسباتها، والله 

من وراء القصد.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

حلقت جوا بالطائرات وبرا بالقطارات 
وبحرا بالسفن في أعالي المحيطات

المرأة القطرية حققت ذاتها كسياسية 
واقتصادية ودبلوماسية ورئيسة تنفيذية

 بقلم: د. بثينة حسن األنصاري
خبيرة تطوير التخطيط 

االستراتيجي والموارد البشرية 

Mrsbalansari @gmail.com

من القلب إلى القلب

أنهت عهدا كانت بعض الوظائف فيه حكرا على الرجلتبوأت القيادة وحققت الريادة في ميادين العمل كافة 

في العمل قلقة على البيت وفي البيت قلقة على العملشاركت في برامج غزو الفضاء واعتلت منصة القضاء

بجامعة قطر

اختتام برنامج القبس

التأسيسي  البرنامج  اختتم 

العامة  الدراسات  عمادة  في 

مكتب  مع  بالتعاون  قطر  بجامعة 

في  واألكاديمي  المهني  اإلرشاد 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة 

 2023 القبس  برنامج  العالي 

»لتجربة  شعار  تحت  جاء  والذي 

الفترة  خالل  ناجحة«  جامعية 

الممتدة من 5 إلى 21 فبراير 2023 

للطالبات  الخامسة  بنسخته 

البنين.  للطالب  الثالثة  ونسخته 

على  القبس2023  برنامج  وطرح 

األسبوعين  تضمن  مرحلتين 

المدارس  زيارة  والثالث  األول 

وفي  الجامعي  للحرم  المشاركة 

جلسات  طرح  تم  الثاني  األسبوع 

متنوعة عن بعد.

 2023 القبس  برنامج  ويهدف   

الصف  من  الطالب  توعية  إلى 

بمهارات  عشر  والحادي  العاشر 

لتحسين  المطلوبة  م  التعلُّ

اإلنجليزية  اللغة  في  قدراتهم 

حول  وتوعيتهم  والرياضيات 

المطروحة  العلمية  التخصصات 

االلتحاق  على  قدرتهم  لتعزيز 

والطبية  العلمية  بالتخصصات 

باإلضافة  بنجاح.  قطر  بجامعة 

الحياة  على  تعريفهم  إلى 

المطلوبة  والمهارات  الجامعية 

التي تساعدهم على التحاقهم في 

والهندسية  العلمية  التخصصات 

فيها  يرغبون  التي  والطبية 

بنجاح.

القبس  برنامج  فعاليات  تخللت 

زيارات لحرم جامعة قطر من قبل 

15 مدرسة ثانوية شملت مدرسة 
البيان الثانوية للبنات- رملة بنت 

للبنات- الثانوية  سفيان  ابي 

للبنات-روضة  الثانوية  العب 

 - للبنات  الثانوية  محمد  بنت 

للبنات  الثانوية  يزيد  بنت  أسماء 

-االيمان  للبنات  الثانوية  قطر   -

جاسم  بن  للبنات-علي  الثانوية 

زياد  بن  للبنين-طارق  الثانوية 

بن  للبنين-محمد  الثانوية 

للبنين-عمر  الثانوية  عبدالوهاب 

للبنين- الثانوية  عبدالعزيز  بن 

جاسم بن حمد الثانوية للبنين-

للبنين-ابن  الثانوية  الدوحة 

بن  للبنين-عمر  الثانوية  تيمية 

الخطاب الثانوية للبنين.

الناجح  االلتحاق  ولتحقيق 

العلمية  وكلياتها  قطر  بجامعة 

برنامج  فقرات  تضمنت  والطبية، 

القبس عن ُبعد جلسة من تقديم 

بالجامعة  والتوجيه  االرشاد  قسم 

المشاركين  الطلبة  عرفت  حيث 

القبول  وسياسات  بمتطلبات 

بالجامعة والتواريخ المهمة. 

جامعة  اختبارات  مركز  وقدم 

االمتحانات  عن  عرضا  قطر 

تحديد  وامتحانات  الدولية 

لاللتحاق  المطلوبة  المستوى 

وكيفية  العلمية  بالتخصصات 

فقرتي  وهدفت  فيها،  التسجيل 

الشباب«  و»الكّتاب  »لنستمع« 

االستماع  مهارات  تحسين  إلى 

والكتابة في اللغة اإلنجليزية. 

خالل اليوم الثاني لمؤتمر الجمعية الجغرافية بـ»كتارا«

مناقشة عالقة الجغرافيا بالثقافة
يواصل  التوالي،  على  الثاني  لليوم 

للجمعية  السادس  العلمي  المؤتمر 

التعاون  مجلس  لدول  الجغرافية 

مع  بالتعاون  العربية  الخليج  لدول 

الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة 

تحت  وجلساته  أنشطته  كتارا 

لصناعة  الجغرافية  »األبعاد  عنوان 

لدول  التعاون  مجلس  بدول  الثقافة 

يختتم  والذي  العربية«  الخليج 

بمشاركة  األربعاء  اليوم  أعماله 

واسعة لممثلي الجمعيات الجغرافية 

من  ونخبة  والعربية  الخليجية 

والباحثين  والجغرافيين  العلماء 

والمتخصصين.

المشاركون  أشاد  المناسبة،  وبهذه 

واإلضافة  العلمية  المؤتمر  بقيمة 

العمل  مستوى  على  سيحققها  التي 

العلمي  والبحث  المشترك  العربي 

وفي  والثقافة.  الجغرافية  مجال  في 

محمد  الدكتور  يقول  اإلطار،  هذا 

المنسق  شريفات  اللطيف  عبد 

على  العمل  سيتم  إنه  للمؤتمر  العام 

التوصيات  من  بمجموعة  الخروج 

تم  بحثية  ورقة   50 خالصة  تشكل 

األبعاد  لتتناول  المؤتمر  في  تقديمها 

الجغرافية بمنظور مكاني وثقافي وهو 

ما سيكون بمثابة األساس الذي يمكن 

في  منه  ينطلقوا  أن  القرار  لمتخذي 

الخليجية  الثقافية  الشخصية  بلورة 

قالت  وبدورها،  مكانية.  أبعاد  من 

أستاذ  السوالقة  عودة  روال  الدكتورة 

علم االجتماع االكلينيكي من الجامعة 

االرنية إن هذا المؤتمر يمثل مائدة من 

صنع  فهم  في  المختصة  العلم  موائد 

منظور  من  الثقافية  والهوية  الثقافة 

أو  جغرافيا  كان  سواء  الجهات  متعدد 

أوسياسيا.   سوسيولوجيا  اجتماعيا 

المؤتمر  دور  المشاركون  ن  ثمَّ وقد 

المتخصصين  جمع  في  وأهميته 

والجمعيات  الجامعات  مختلف  من 

الدكتور  أشار  حيث  الجغرافية 

جامعة  من  الله  عبد  شافي  محمد 

منح  قد  المؤتمر  هذا   
َّ

أن إلى  الكويت 

واالطالع  التعارف  فرصة  المشاركين 

على آخر ما توصلت إليه األبحاث ومن 

وهو  والتجارب  المعلومات  تبادل   
َّ

ثم

مستوى  على  إيجابا  سينعكس  ما 

على  الجغرافية  في  العلمي  البحث 

م  وقدَّ والعربي.  الخليجي  الصعيدين 

المؤتمر في يومه الثاني ثالث جلسات 

الجغرافيا  »دور  إلى  تطرقت  رئيسية 

الثقافة«،  صناعة  في  الطبيعية 

القضايا  و»تأثير  الثقافي«  و»التراث 

في  اللغوية  والموجهات  البيئية 

صناعة الثقافة« وذلك في دول مجلس 

وقد  العربية.  الخليج  لدول  التعاون 

قّدم المشاركون أبحاثهم التي تناولت 

المواضيع.  هذه  من  مختلفة  زوايا 

األستاذة  قدمت  المداخالت  بين  ومن 

ورقة  المطيري  مطيرة  الدكتورة 

الثقافة  بحثية بعنوان المناخ صناعة 

في  السائد  العمراني  للنمط  المحلية 

وذكرت  السعودية.  العربية  المملكة 

بالبيئة  المملكة  في  العمارة  تأثر  فيها 

حيث  والمناخية  عامة  الجغرافية 

التراثي  العمراني  النمط  استطاع 

والمؤثرات  العوامل  بين  الموزانة 

واالجتماعية  والمناخية  الطبيعية 

تكوين  في  أسهمت  التي  والسياسية 

قدمت  بينما  العمرانية.  البيئة 

الدكتورة خولة المعاعية ورقة بعنوان 

األبعاد  على  المناخية  التغيرات  آثار 

ينبع  منطقة  في  والتكيف  الثقافية 

كل  وقدمت  السعودية.  في  النخل 

من الدكتورة أسماء الكتبي والدكتورة 

ميرنا سعد ورقة عن األبعاد الجغرافية 

الثقافة  صناعة  في  ودورها  الطبيعية 

الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  في 

العربية  اإلمارات  )دولة  العربية 

أكدتا  حيث  حالة(  دراسة  المتحدة: 

الجيمورفولوجي  التنوع  هذا  خلف  أن 

للمنطقة هناك تنوع ثقافي رغم توحد 

واحدة  ولغة  واحد  دين  في  األقاليم 

واألعراف  والتقاليد  العادات  أن  إال 

اختلفت  االقتصادية  واألنشطة 

إلى  باإلضافة  هذا  المكان.  باختالف 

من  الشمري  حمود  الدكتور  قدمه  ما 

الجغرافي  الموقع  عن  ورقته  خالل 

في  والبشرية  الطبيعية  العوامل  وأثر 

الحياة الثقافية في حائل خالل الفترة 

االفالج كإرث  وورقة عن  و1921(.   1835(

ومقوماتها  عمان  سلطنة  في  ثقافي 

يوسف  الدكتور  من  لكل  الطبيعية 

شوقي والدكتور طالل العوضي. وورقة 

التضارسية  البيئة  تأثير  بعنوان 

والحيوية في صناعة الثقافة في واحة 

عباس  الدكتور  لألستاذ  اإلحساء 

بابكر والدكتور سعيد القرني.

تبادل الخبرات وتعزيز 
البحث العلمي المشترك
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بالمشاركة بين مؤسسة قطر
إنشاء لجنة فرعية للعمالة الوافدة من اإلناث ومنظمة العمل الدولية

بظروف  المتعّلقة  النقاشات  تتمحّور 

الذكور  حول  غالًبا  الوافدة  العمالة 

مقارنة بالعمالة الوافدة من اإلناث، وفي 

وضمان  الوضع  هذا  لتغيير  محاولة 

الجنسين،  لكال  العادل  التمثيل 

ومنظمة  قطر  مؤسسة  اجتمعت 

لتشكيل  العمل  ووزارة  الدولية  العمل 

من  الوافدة  للعمالة  فرعية  لجنة  أول 

اإلناث في المدينة التعليمية.

اللجنة  تشكيل  مبادرة  استندت 

التدقيق  عمليات  إلى  للنساء  الفرعية 

والتي  قطر،  مؤسسة  أجرتها  التي 

اإلناث  من  الوافدة  العمالة  أن  كشفت 

اللجان  في  ناقص  تمثيلها  بأن  تشعر 

العمالة  إلقامة  ونظًرا  المشتركة، 

أماكن  في  واإلناث  الذكور  من  الوافدة 

سكن منفصلة، فإن فرص اإلناث تعد 

وإبالغ  للتفاعل  الذكور  من  بكثير  أقل 

الممثلين بأي مشاكل قد يواجهنها.

من  جوي،  تشريستيل  وقالت 

الفلبين، والتي تعمل كنادلة: »العمل 

عائالتنا  عن  األميال  آالف  بعد  على 

خاصة  السهل  باألمر  ليس  ومنازلنا 

مثل  لكن  النساء،  نحن  لنا  بالنسبة 

معنوياتنا  من  ترفع  المبادرات  هذه 

والتعاطف  بالتقدير  شعوًرا  وتمنحنا 

أننا  نشعر  وتجعلنا  مشاعرنا،  مع 

أكثر من مجرد رقم«.

ظهرت اللجان المشتركة ألول مرة في 

قطر عام 2019، وكان مقاولوا مؤسسة 

مع  التجريبي  البرنامج  من  جزًءا  قطر 

يجمع  الذي  الدولية  العمل  منظمة 

بين اإلدارة وممثلي العمال المنتخبين 

لتحديد المشكالت التي قد تحدث في 

أماكن العمل، ووضع حلول مشتركة 

استخدام  إساءة  تجنب  تضمن 

إجراءات  واتخاذ  للعمال،  المقاول 

مباشرة في حال وقوع أخطاء.

تجتمع اللجان المشتركة مرة واحدة 

منصة  يوفر  مما  شهرًيا،  األقل  على 

العمال  ممثلي  بين  للحوار  منتظمة 

إيصال  للعمال  يمكن  حيث  واإلدارة، 

العمل مباشرة،  إلى صاحب  مخاوفهم 

بسرعة  المشكالت  لحل  مًعا  والعمل 

مؤسسة  من  وتوجيه  بدعم  وشفافية 

ووزارة  الدولية،  العمل  ومنظمة  قطر، 

العمل القطرية.

دعوة  تمت  الفرعية،  اللجنة  إلنشاء 

مختلف  من  عاملة   200 من  أكثر 

قطاعات مؤسسة قطر لحضور جلسة 

اللجان  بمفهوم  لتعريفهن  توعية 

ترشيح  تم  ثم  ومن  المشتركة، 

من  والتصويت  النساء  هؤالء  بعض 

لهن،  ممثالت  ليصبحن  أقرانهن  قبل 

19 ممثلة منتخبة مزيًدا من  ثم تلقت 

ومسؤولياتهن  أدوارهن  على  التدريب 

في جلسة أخرى.

مديرة  اإلبراهيم،  حسن  نورا  قالت 

مؤسسة  في  العمال  رعاية  مشروع 

العامالت  المبادرة  هذه  »منح  قطر: 

وحل  أصواتهن  إليصال  آمنة  منصة 

العمل  أماكن  في  المهمة  المشكالت 

واإلقامة، فهناك العديد من الموضوعات 

طرحها،  في  النساء  تتردد  قد  التي 

ضمان  في  اللجنة  هذه  ستساعد  لذا 

استفادتهن القصوى من نفس الفرص 

بها نظرائهن من  التي يتمتع  والحقوق 

الرجال«.

هي  كينيا  من  كينجوري  هيلين 

مدارس  إحدى  في  كافتيريا  مشرفة 

أكاديمية قطر، وكانت عضوًة سابقًة 

انتخابها  وتم  المشتركة،  اللجنة  في 

الفرعية  اللجنة  لتمثيل  حاليًا 

قالت:  وقد  اإلناث،  من  الوافدة  للعمالة 

»يسّرني تشكيل هذه اللجنة وتواجد 

التحدث  من  ُيمكننا  مما  فيها،  النساء 

الخاصة  القضايا  حول  بشفافية 

بالنساء، ويمنحنا شعوًرا بالقّوة«.

من  أنثيا  أجينيفوجا  انتخاب  تم  وقد 

جنوب إفريقيا، والتي تعيش في قطر 

للجنة  كرئيسة  سنوات،  ثماني  منذ 

اإلناث  من  الوافدة  للعمالة  الفرعية 

خطة  وضع  هو  دورها  سيكون  والتي 

عمل لحل القضايا ذات األولوية، وبعد 

للجنة  األول  االجتماع  من  قصير  وقت 

الفرعية، الحظت أنثيا بعض الثغرات 

»معظم  قالت:  حيث  التدريبية، 

حساب  كيفية  يعرفن  ال  النساء 

والمكافآت،  اإلضافية  العمل  ساعات 

أولوية  الفجوة  هذه  سد  ويمثل 

تعليمهن  خالل  فمن  لي،  بالنسبة 

حقوقهن، يمكننا تعزيز تمكينهن«.

أوغندا هي عاملة  ناماتورو بروسي من 

كممثلة  انتخابها  أن  وترى  نظافة، 

إليها  بها  عهد  كبيرة  مسؤولية  هو 

هي  اآلن  األكبر  وأولويتها  أقرانها، 

لتحسين  فرص  توفير  على  العمل 

أن  أوضحت  حيث  العامالت،  مهارات 

بنفس  يقمّن  العامالت  من  العديد 

طبيعة  بسبب  طويلة  لفترات  المهام 

انخفاض  إلى  يؤدي  مما  وظائفهن، 

»إذا  وتابعت:  لديهن،  المعنوية  الروح 

إتاحة  العمل  أصحاب  بإمكان  كان 

أي  فترة،  كل  العمل  أماكن  تغيير 

في  العمل  من  عام  أو  أشهر  ستة  بعد 

إلى  نقلنا  حينئٍذ  فيمكن  المدرسة، 

بسيطة  طريقة  هذه  إداري،  مبنى 

بالنسبة لنا لتجربة العمل في بيئات 

مختلفة مع تحديات وخبرات تعليمية 

مختلفة وستساعدنا في الحفاظ على 

حماسنا في العمل«.

الطياح،  جوزي  ماري  قالت  جهتها،  من 

أخصائية الحوار االجتماعي في مكتب 

الدوحة:  في  الدولية  العمل  منظمة 

»من خالل إنشاء هذه اللجنة الفرعية، 

في  هامة  خطوة  قطر  مؤسسة  تتخذ 

بيئة  خلق  نحو  الصحيح  االتجاه 

تساعد  أن  ونأمل  للجميع،  شاملة 

إيجابية  تغييرات  إحداث  في  اللجنة 

قدوة  تكون  وأن  العامالت،  حياة  في 

أنحاء  جميع  في  األخرى  للمنظمات 

قطر والمنطقة«.

خالل زيارته لمركز الدراسات القانونية

وفد قضائي فرنسي يطلع 
على التجربة القطرية

للقضاء  العالي  المعهد  من  وفد  قام 

لمركز  بزيارة  الفرنسية  بالجمهورية 

بوزارة  والقضائية  القانونية  الدراسات 

التي  الزيارة  بمناسبة  وذلك  العدل، 

على  للتعرف  حاليا  الوفد  بها  يقوم 

النظام القانوني والقضائي بدولة قطر.

الزيارة على التجربة  واطلع الوفد خالل 

القانونية لوزارة العدل، وبرامج التأهيل 

والتدريب التي ينظمها مركز الدراسات 

ضمن  بالوزارة  والقضائية  القانونية 

اإلعدادي  القانوني  التدريب  برنامج 

الفئات  لجميع  والتخصصي 

كافة  تستهدف  والتي  القانونية، 

والمؤسسات  الوزارات  في  القانونيين 

كما  األخرى،  والجهات  الحكومية، 

القضاة،  ومساعدي  القضاة  تستهدف 

النيابة،  ومساعدي  النيابة  وأعضاء 

وأعوان  التدريب،  تحت  والمحامين 

القضائي،  الضبط  مأموري  من  القضاء 

العقاريين،  والوسطاء  والخبراء، 

األخرى  القانونية  الفئات  من  وغيرهم 

للجهات  التدريبية  لالحتياجات  وفقًا 

الحكومية وغير الحكومية في الدولة.

قدمه  عرض  إلى  الوفد  واستمع   

مدير  الفضالة،  علي  الدكتور  صالح 

والقضائية،  القانونية  الدراسات  مركز 

واختصاصاته  المركز  أنشطة  حول 

مجاالت  في  خاصة  عمله  ونطاق 

والتوعية  والقضائي  القانوني  التدريب 

القانونية. وقدمت السيدة ندى جاسم 

المركز،  مدير  مساعد  الجبار  العبد 

مجال  في  المركز  أنشطة  حول  عرضا 

المستقبلي  التعاون  وآفاق  التدريب، 

للقضاء  العالي  والمعهد  المركز  بين 

بالجمهورية الفرنسية.

بين  التعاون  مجاالت  استعراض  وتم 

والقضائية  القانونية  الدراسات  مركز 

للقضاء  العالي  والمعهد  العدل  بوزارة 

ضوء  في  الفرنسية،  بالجمهورية 

لتعزيز  للمركز  الجديدة  الخطة 

والمعاهد  المراكز  مع  التعاون 

الخبرة  وبيوت  العالمية  القانونية 

التدريب  مجاالت  في  المتخصصة 

التعاون  تعزيز  ذلك  في  بما  والتأهيل، 

تنظيم  خالل  من  الفرنسي   - القطري 

خبراء  بمشاركة  نقاشية  حلقات 

فرنسيين في التدريب القضائي، وفي 

من  الشأن  هذا  في  توقيعه  تم  ما  ضوء 

االتفاقيات.

$ الدوحة

بمناسبة االحتفال باليوم العالمي.. مريم العطية:

قطر عززت حقوق المرأة
بنت  مريم  السيدة  سعادة  أكدت 

اللجنة  رئيس  العطية  عبدالله 

الوطنية لحقوق اإلنسان أن االحتفال 

السنوي باليوم العالمي للمرأة، فرصة 

لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة 

أنه  كما  الواقع،  أرض  على  بحقوقها 

لتسليط  األهمية  غاية  مناسبة 

التي  اإلنجازات  أبرز  على  الضوء 

حققتها المرأة على كافة المستويات، 

وفي شتى مجاالت الحياة االقتصادية 

والسياسية واالجتماعية واإلدارية.

األمم  احتفاالت  أن  سعادتها  وأضافت 

للمرأة  العالمي  باليوم  المتحدة 

رقميا:  الجميع  »إشراك  شعار  تحت 

المساواة  لتحقيق  والتقنية  االبتكار 

بين الجنسين« تأتي في إطار تعزيز 

التكنولوجيا،  في  المرأة  مشاركة 

وإمكانيات  إبداًعا  أكثر  حلول  وإيجاد 

تلبي  التي  لالبتكارات  أكبر 

احتياجات المرأة وتعزز المساواة بين 

الوظائف  من  وتمكينها  الجنسين، 

ذات الصلة بالعلوم التقنية والهندسة 

إلى زيادة نسبة  والرياضيات، وصواًل 

الذكاء  مجاالت  في  النساء  توظيف 

االصطناعي. وأكدت أن هذا االحتفال 

يعبر عن التقدير الكبير لدعم جهود 

التقنية  في  رقميًا  المرأة  مشاركة 

والتنمية  التقدم  لتحقيق  واالبتكار 

المستدامة في مجتمعاتهن.

قطر،  دولة  بجهود  العطية  ونوهت 

ضمان  وضعت  قطر  دولة  إن  قائلًة 

حقوق المرأة في مقدمة استراتيجيتها 

الوطنية  قطر  ورؤية  الوطنية 

البيئة  تهيئة  خالل  من  وذلك   ،2030
الفاعلة.  والمؤسسية  التشريعية 

كما نوهت بما حققته دولة قطر في 

العديد من اإلنجازات في مجال حقوق 

تشريعات  سن  مستوى  على  المرأة 

التشريعات  وتعديل  جديدة 

العملية  العوائق  وإزالة  القائمة، 

التي  اإلشكاليات  من  العديد  وحسم 

تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة 

وبين التمتع بحقوقها اإلنسانية كأم 

ومربية وحاضنة ألطفالها.

ولفتت إلى أن النظام التعليمي ساوى 

إلى  يرقى  أنه  كما  الجنسين،  بين 

مستوى األنظمة التعليمية العالمية 

بما  المواطنين  ويزود  المتميزة 

المجتمع  وحاجات  بحاجاتهم  يفي 

القطري، مضيفًة أن النظام التعليمي 

يتضمن مناهج تعليم وبرامج تدريب 

العمل  سوق  لحاجات  تستجيب 

الحالية والمستقبلية، كما يتضمن 

عالية  وتدريبية  تعليمية  فرصا 

الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات 

تعليم  برامج  إلى  باإلضافة  فرد،  كل 

مستمر مدى الحياة متاحة للجميع.

العطية  أكدت  التعليم  سياق  وفي 

نجاحات  حققت  القطرية  المرأة  أن 

والهندسة  العلوم  ميادين  في 

والتكنولوجيا، كما تشارك جنبا إلى 

االقتصاد  دعم  في  الرجال  مع  جنب 

الرقمي القائم على االبتكار وتطبيقات 

الذكاء االصطناعي.

ونوهت العطية بالتقدم الذي حققته 

دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام 

وذلك  مهنيا،  ودعمها  القطرية  المرأة 

ومتنوعة  متزايدة  مشاركة  إطار  في 

مؤكدًة  العمل،  قوة  في  للقطريين 

انعكس بشكل  التعليمي  النظام  أن 

فعال على زيادة فرص العمل.

قطر  دولة  إسناد  العطية  وثمنت 

ثالث حقائب وزارية للمرأة، واعتبرتها 

المرأة  تمكين  بشأن  إيجابية  خطوة 

في  قيادية  مناصب  وتوليها  القطرية 

النساء  أعداد  زيادة  مؤكدة  الدولة، 

السياسية  الحياة  في  المشاركات 

والعامة وتولي المناصب العامة.

مؤسسات  بجهود  العطية  ونوهت 

التثقيف  إطار  في  المدني  المجتمع 

التي  التشريعات  تطوير  بأهمية 

بدور  والقيام  المرأة،  حقوق  تنظم 

مؤثر في هذا الشأن وتيسير الوصول 

وذلك  والعدالة،  االنتصاف  سبل  إلى 

وإنزال  المرأة  حقوق  كافة  لحماية 

العقوبات الرادعة لكل من ينتهك هذه 

الحقوق.

الجهود  تعزيز  إلى  العطية  ودعت 

المجتمع  توعية  مجال  في  المبذولة 

القطري بحقوق المرأة، وكذلك تعزيز 

العنف  لمناهضة  المبذولة  الجهود 

المرأة  تمثيل  وزيادة  المرأة،  ضد 

والمجالس  الشورى  مجلس  في 

المرأة  بحضور  منوهًة  النيابية، 

وحضورها  الدبلوماسي  السلك  في 

القيادية  المناصب  من  العديد  في 

والتنفيذية واإلدارية.

الوطنية  اللجنة  أن  العطية  وأكدت 

لتعزيز  الجهود  من  الكثير  بذلت 

اللجنة  أن  موضحًة  المرأة،  حقوق 

وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية 

لتطوير  وذلك  واألسرة،  االجتماعية 

بينهما  المشترك  التعاون  وتعميق 

واالستفادة من اإلمكانيات المشتركة 

يتعلق  فيما  سيما  ال  للطرفين، 

بشؤون المرأة والطفل.

التعاون  التفاهم  مذكرة  وتغطي 

الدروس  مجال  في  الخبرات  وتبادل 

األنشطة  وإثراء  المستخلصة، 

الدولي  الرأيين  ومخاطبة  التوعوية، 

الصلة  ذات  المسائل  في  والمحلي 

تتضمن  كما  االجتماعي،  بالقطاع 

المتعلقة  والمشاورات  اآلراء  تبادل 

الصلة  ذات  التشريعات  بتطوير 

بتخصصات  المتصلة  واألنظمة 

الطرفين.

{ مريم العطية

إسناد ثالث 
حقائب وزارية 

للمرأة.. 
خطوة 
إيجابية

إيجاد حلول 
أكثر إبداًعا تلبي 

االحتياجات 
وتعزز

المساواة

تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية 
فاعلة لحفظ حقوق النساء

التعرف على برامج التأهيل 
والتدريب بالمركز 

$ الدوحة

في إطار تبادل الرؤى والخبرات

وفد طالبي ألماني يزور شرطة النجدة )الفزعة(
أمس،  )الفزعة(،  النجدة  شرطة  إدارة  استقبلت 

مجموعة من طلبة أكاديمية الشرطة الفيدرالية 

االطالع  بهدف  البالد،  يزورون  الذين  األلمانية 

األمنية  اإلدارات  بعض  وإمكانيات  خبرات  على 

األلمانية في المجاالت  القطرية  وتعزيز العالقات 

فالح  بن  نايف  المقدم:  وقال  واألمنية.  الشرطية 

)الفزعة(،  النجدة  شرطة  إدارة  مدير  ثاني،  آل 

والخبرات  الرؤى  تبادل  إطار  في  تأتي  الزيارة  إن 

األمني  والتعاون  الثنائية  العالقات  وتعزيز 

الشرطي بين الجانبين، والتعرف على إمكانيات 

والمهام  )الفزعة(  النجدة  شرطة  واختصاصات 

التي تقوم بها لحفظ األمن واستقراره في البالد.

المحاضرات  قاعة  في  عرضا  الزيارة  وشهدت 

الحمادي،  سلمان  العزيز  عبد  أول  المالزم  قدمه 

الخدمات  على  األلمان  الطلبة  خالله  من  ف 
َّ

تعر

التي تقدمها شرطة النجدة والجهود التي تقوم بها 

لتأمين جميع مناطق الدولة، كما شهدت الزيارة 

على  الوفد  خاللها  اطلع  اإلدارة  مرافق  في  جولة 

غرفة العمليات، وقاعات المحاضرات والتدريب، 

الدوريات  وطوابير  الرماية،  وميادين  ومدرجات 

األمنية.
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هشام  الرحمن  عبد  السيد  أعلن 

باإلنابة  التنفيذي  الرئيس  السويدي، 

برنامج  إطالق  للتنمية،عن  قطر  لبنك 

فيه  يوفر  والذي  الُمشترك،  االستثمار 

المطلوب  المال  رأس  من  جزًءا  البنك 

يصل  قد  والذي  المستهدفة،  للشركة 

أقصى  كحد  ريال  مليون   3.65 إلى 

بذلك  البنك  ليستكمل  صفقة،  لكل 

الجولة  ذات  في  المطلوب  التمويل 

على  المخاطر  يقلل  مما  االستثمارية؛ 

والشركات،  األفراد  المستثمرين 

برنامجي  على  تحسينات  إجراء  مع 

»استثمار«  األخرى  االستثمارية  البنك 

واحتياجات  يتماشى  بما  و»إثمار« 

والمستقبلية  الحالية  األعمال  رواد 

في  واالبتكار  الريادي  العمل  ومتطلبات 

األعمال في قطر وخارجها. 

كلمته  في  السويدي  السيد  وأكد 

بنك  بأن  أمس  للمنتدى  االفتتاحية 

تنويع  على  حريص  للتنمية  قطر 

المال  لرأس  الوصول  مسارات 

للشركات الناشئة، وأضاف في سياق 

الخاص  القطاع  نجاحات  عن  حديثه 

القطري في مجال االستثمار: »نسعى 

عبر برامجنا المتنوعة لتوفير منظومة 

وسائل  كافة  توفر  وطنية  أعمال 

النجاح والتميز لشركاتنا ونعمل على 

التأكيد  مع  دورًيا  البرامج  هذه  تطوير 

الوطنيين  شركائنا  أهمية  على 

ما  وهو  الجانب،  هذا  في  والدوليين 

حول  المنتدى  شعار  في  انعكس 

للشركات  االستثمار  تحديات  تخطي 

يتماشى  بما  والمتوسطة،  الصغيرة 

للتنمية  قطر  بنك  استراتيجية  مع 

روافد  تنويع  في  الدولة  ومشاريع 

االقتصاد«.

ثماني  المنتدى  في  وقدعرضت 

مجموعة  أمام  أعمالها  قطرية  شركات 

مجاالت  وتعددت  المستثمرين،  من 

تكنولوجيا  بين  الشركات  هذه  عمل 

وبلد  آفي،  شركة  وهي:  والبناء  األزياء 

وإيما،  وثيرابي،  وسايتوميتي،  هب، 

ودانا رياض، وإينبل )أي بتلر(، وشركة 

أعمالها  بعروض  لتشارك  إعجاز، 

بذلك  ليستقطبون  المقدمة  وحلولها 

اهتمام المستثمرين المشاركين.

أحمد  خالد  السيد  قال  جانبه  من 

أول  تنفيذي  رئيس  نائب  السادة، 

والمؤسسات  الشركات  لخدمات 

المصرفية في مجموعة QNB: »نفخر 

لهذا  استراتيجي  كراع  بمشاركتنا 

جهود  من  جزءًا  نكون  وأن  المنتدى، 

فرص  توفير  في  الرائدة  المنصة  هذه 

هامة لرواد األعمال والشركات الناشئة 

ومنحهم الدعم االستثماري الالزم بهدف 

وتبني  األعمال  ريادة  منظومة  تعزيز 

والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات 

 2030 الوطنية  قطر  رؤية  مع  تماشًيا 

وأهداف التنمية المستدامة. 

رئيسة  كلمة  المنتدى  شهد  كما 

أعمال  رائد  دوشام،  مارك  للسيد 

التكنولوجيا  مجال  في  معروف 

 DAI لشركة  المشارك  والرئيس 

»استشراف  عنوان  حملت   Magister
الصاعدة«،  االستثمار  مراكز  القادم: 

دوشام  بين  نقاشية  جلسة  تبعها 

الرئيس  عيسى،  أبو  أشرف  والسّيد 

التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة 

أبو عيسى القابضة.

يساهم  أن  للتنمية  قطر  بنك  ويتطلع 

برامج  من  يقدمه  وما  المنتدى  هذه 

رواد  لمساندة  االستثمارية  ذراعه  عبر 

الناشئة،  المشاريع  وأصحاب  األعمال 

كمركز  قطر  دولة  مكانة  تمكين  مع 

والعالم،  المنطقة  في  رائد  استثماري 

في  األعمال  ريادة  منظومة  ودعم 

نمو  في  والمساهمة  القطاعات،  كل 

باإلضافة  الوطني،  االقتصاد  وتنويع 

اتجاهات  أبرز  على  التعّرف  إلى 

والقطاعات  الدولية  االستثمارات 

الخدماتية والصناعية الواعدة.

اختتم  قد  للتنمية  قطر  بنك  وكان 

النسخة  فعاليات  أمس  بنجاح 

االستثمار،  منتدى  من  الخامسة 

 Refinitiv شركة  مع  بالتعاون  الُمقامة 

لندن،  بورصة  لمجموعة  التابعة 

ومشاركة  حضور  على  شاهدًة 

والمهتمين  المختصين  من  العديد 

عروض  جانب  إلى  االستثمار  بمجال 

قطرية  شركات  لثماني  أعمال 

استقطاب  سبيل  في  ابتكارية 

بأعمالها  واالنتقال  االستثمارات 

المنتدى  أقيم  جديدة،حيث  لمرحلة 

برعاية استراتيجية لكل من مجموعة 

لالستثمار،  قطر  وجهاز   ،QNB
للمال،  قطر  لمركز  بالتينية  ورعاية 

التجارة  وزارة  من  كل  مع  وشراكة 

لالستثمار  الدوحة  ونادي  والصناعة، 

التكنولوجيا  مجال  في  المالئكي 

مناقًشا   ،»DTA انجلز  تيك  »دوحة 

الصفقات  اتمام  الممارسات في  أفضل 

االستثمارية وكيفية تخطي تحديات 

المنتدى  يهدف  حيث  االستثمار، 

المستثمرين  أطياف  مختلف  لجمع 

شتى  على  األعمال  بريادة  المهتمين 

استثماراتها  وأحجام  قطاعاتها 

مستقطبين  نموها،  ومراحل 

المالئكيين،  المستثمرين  بذلك 

والمستثمرين المتمرسين، وشركات 

شركات  وجمهور  الجريء،  االستثمار 

االستثمارية  والمصارف  االستثمارات 

المعنية باالستثمارات الريادية محلًيا 

ودولًيا.

أمس  المركزي  قطر  مصرف  أطلق 

المالية.  للتكنولوجيا  قطر  استراتيجية 

محمد  بن  بندر  الشيخ  سعادة  وأكد 

قطر  مصرف  محافظ  ثاني  آل  سعود  بن 

استراتيجية  أن  كلمته  في  المركزي 

قطر  رؤية  تواكب  المالية،  التكنولوجيا 

القطري،  االقتصاد  وتدعم   2030 الوطنية 

وتعزز التنوع واالستثمار في اقتصاد قائم 

على المعرفة تحت ظل القيادة الحكيمة 

لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 

حفظه  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

الله ورعاه.

والذي  الحفل  خالل  سعادته  وقال   

السعادة  أصحاب  من  عدد  حضره 

الحكومية  الجهات  وممثلي  الوزراء 

إن  المالية،  التكنولوجيا  وشركات 

على  تركز  المالية  للتكنولوجيا  رؤيتنا 

التنمية والتنويع ورفع القدرة التنافسية 

والخدمات  المالية  التكنولوجيا  لقطاع 

الريادة  خالل  من  قطر  دولة  في  المالية 

في البنية التحتية مع تقديم حلول تؤثر 

العمالء.  تجربة  على  إيجابي  بشكل 

استندت  االستراتيجية  ان  وأضاف 

التكنولوجيا  لقطاع  شاملة  دراسة  إلى 

قوة  نقاط  تحليل  مع  عالميا،  المالية 

المالي  القطاع  وركائز  الوطني  االقتصاد 

بنية  إنشاء  في  يساهم  بما  القطري، 

تحتية رائدة لسوق التكنولوجيا المالية 

تطوير  على  الحرص  مع  وعالميا،  محليا 

من  ابتداء  القطاع  لهذا  شاملة  منظومة 

المختصة  الشركات  تأسيس  مراحل 

وصواًل  المالية  التكنولوجيا  مجال  في 

السريع.  والتوسع  النمو  من  لتمكينها 

التكنولوجيا  استراتيجية  أن  وأوضح 

المالية ترتكز على أربعة محاور رئيسية 

تشمل  رائدة  تحتية  بنية  إنشاء  هي 

ومنصات  متطورة  تنظيمية  قواعد 

التكنولوجيا  تنمية  تدعم  إلكترونية 

لالبتكار  األولوية  وإعطاء  المالية 

المالية  التكنولوجيا  لقطاع  والنمو 

اإلسالمية  المالية  التكنولوجيا  وخاصًة 

التأمين،  وتكنولوجيا  والمستدامة، 

من  أدائها  وتطوير  الشركات  وتمكين 

التكنولوجيا  حلول  من  االستفادة  خالل 

دولة  جعل  جانب  إلى  الناشئة  المالية 

وتطوير  تنمية  في  أساسيًا  مركزًا  قطر 

المالية  التكنولوجيا  مجال  في  الكفاءات 

البنية  من  االستفادة  خالل  من  وذلك 

الدولة،  في  الرائدة  التعليمية  التحتية 

فضال عن تقديم حلول تكنولوجية مالية 

وأداء  األفراد  حياة  تحسن  أن  شأنها  من 

الشركات من خالل تقديم خدمات مالية 

التعامالت  نحو  التحول  ودعم  سلسة 

غير النقدية.

قد  كان  الماضي  العام  ان  إلى  وأشار 

التي  المميزة  المبادرات  من  العديد  شهد 

لدعم  المركزي  قطر  مصرف  اتخذها 

قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، حيث 

تم إصدار ستة تراخيص لخدمات الدفع 

الرقمي، بما في ذلك المحافظ اإللكترونية 

إلى  الفورية  والتحويالت  والمدفوعات 

المصرفية  الخدمات  تعزيز  جانب 

هميان  بطاقة  اعتماد  خالل  من  الرقمية 

محلية  إلكتروني  دفع  بطاقة  أول  وهي 

لوائح  إلى إصدار  مدفوعة مسبقًا، إضافة 

ولتسهيل  االلكتروني،  الدفع  خدمات 

تحول قطاع الخدمات المالية لدينا، كما 

أنشأ مصرف قطر المركزي مؤخرًا قطاعا 

وتعزيز  واالبتكار  االسوق  بتطوير  معنيا 

التأكيد  خالل  من  الرقابي  اإلشراف  دور 

التكنولوجيا  على  اإلشراف  دور  على 

مصرف  حرص  ذلك  على  عالوة  المالية، 

مع  التعاون  تدعيم  على  المركزي  قطر 

في  العاملة  األخرى  والمؤسسات  الجهات 

الدولة.

للتكنولوجيا  استراتيجيتنا  تعدُّ  وقال 

األوسع  توجهنا  نحو  فارقًة  عالمًة  المالية 

الرائد  المالية  الخدمات  قطاع  لتطوير 

البنية  من  االستفادة  مع  قطر  دولة  في 

فيها  استثمرت  التي  المتميزة  التحتية 

الدولة كجزٍء من رؤية 2030.

قطر  مصرف  حرص  على  مؤكدا 

استراتيجية  تنفيذ  على  المركزي 

التكنولوجيا المالية من خالل وضع لوائح 

المصرفية  الخدمات  تشمل  تنظيمية 

الجماعي،  والتمويل  الحديثة،  الرقمية 

المفتوحة،  المصرفية  والخدمات 

التقنيات  ومختلف  التأمين،  وتقنيات 

السحابية  الخدمات  مثل  الناشئة 

خالل  من  وذلك  الرقمية،  عميلك  واعرف 

ثالث  على  تنفيذها  سيتم  مبادرات  عدة 

تطلعه  عن  الختام  في  وأعرب  مراحل. 

إلى التعاون مع كافة األطراف ذات الصلة 

لتنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية 

وتحقيق النتائج المرجوة منها.

الشيخ  سعادة  استعرض  جهته  ومن   

أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد محافظ 

مصرف قطر المركزي المالمح الرئيسية 

الخمس  السنوات  خالل  لالستراتيجية 

مجموعة  على  تشتمل  والتي  المقبلة، 

تنفيذ  إلى  تهدف  التي  المبادرات  من 

توفر  أن  ينتظر  والتي  االستراتيجية 

ونمو  انتشار  ظل  في  ملموسة  مزايا 

التكنولوجيا المالية في دولة قطر.

وقال إن استراتيجية التكنولوجيا المالية 

من  العديد  مراعاة  مع  تصميمها  تم  قد 

من  كاالستفادة  الرئيسية،  المبادئ 

الدولة،  بها  قامت  التي  االستثمارات 

لقطر،  والعالمي  الجغرافي  واالنتشار 

المصرفية  الخدمات  في  وريادتها 

ريادتها  عن  فضال  والتأمين،  اإلسالمية 

أن  وأضاف  التعليمي.  القطاع  في  أيضا 

من  االستفادة  على  تعمل  االستراتيجية 

األعمال  ومنظومة  قطر  دولة  قوة  نقاط 

التكنولوجيا  قطاع  لتمكين  فيها  القائمة 

من  الدولة  في  المالية  والخدمات  المالية 

النمو، وتعزيز التنوع والمنافسة من خالل 

للسوق  التحتية  البنية  تطوير  تعزيز 

واستغالل  توظيف  حسن  عبر  المالية 

المالية،  التكنولوجيا  مجال  في  الكفاءات 

تقنية  في  جديدة  مجاالت  وخلق 

على  أثر  من  لها  لما  المالية  التكنولوجيا 

المجتمع.

وأوضح أن االستراتيجية تهدف إلى التنوع 

المالية  الخدمات  مجال  في  واالبتكار 

لالقتصاد  أساسية  ركيزة  باعتبارها 

جذابة  وجهة  قطر  جعل  وإلى  المحلي، 

والكفاءات،  المباشر  األجنبي  لالستثمار 

المعرفة. على  قائم  اقتصاد  بناء  بجانب 

على  االستراتيجية  الشتمال  مشيرا 

تأسيس  هي  رئيسية  محاور  أربعة 

المالية،  للتكنولوجيا  رائدة  تحتية  بنية 

وأولويات مجاالت االبتكار والنمو في قطاع 

تنمية  جانب  إلى  المالية،  التكنولوجيا 

القدرات البشرية المتعلقة بالتكنولوجيا 

المالية  التكنولوجيا  تقنية  وأثر  المالية، 

أهمية  على  مشددا  المجتمع،  على 

على  التعاون  تتطلب  والتي  المبادرات 

بمنظومة  المعنية  الجهات  مستوى 

التكنولوجيا المالية.

خليفة  الشيخ  سعادة  أكد  جهته  ومن 

رئيس  ثاني  آل  محمد  بن  جاسم  بن 

أهمية  تصريحات،  في  قطر  غرفة 

للتكنولوجيا  الجديدة  االستراتيجية 

قطر  مصرف  أطلقها  التي  المالية 

في  تساهم  أنها  إلى  مشيرا  المركزي، 

دولة قطر في مجال خدمات  ريادة  تعزيز 

المدفوعات  وأنظمة  المالية  التكنولوجيا 

التقليدية  القنوات  من  والتحول  الفورية 

البدائل  إلى  المصرفية  األعمال  في 

للتطور  وعالميا.مشيرا  إقليميا  الرقمية، 

المصرفي  القطاع  شهده  الذي  الكبير 

األخيرة،  السنوات  خالل  قطر  في 

مجال  في  العالمية  للتطورات  ومواكبته 

قطاع  يدعم  مما  المالية،  التكنولوجيا 

النشاط  من  ويعزز  الدولة،  في  األعمال 

والتمويل  األعمال  وإنشاء  االقتصادي 

وجذب االستثمارات، معربا عن ثقته في 

تدعم  سوف  الجديدة  االستراتيجية  أن 

تقدمها  التي  المالية  الخدمات  تطوير 

يعد  مما  قطر،  في  والبنوك  المصارف 

نقلة نوعية للقطاع المصرفي، ويعزز من 

قدرات البنوك في تقديم منتجات جديدة 

أو  أفرادا  كانوا  سواء  للعمالء،  ومبتكرة 

شركات تجارية.

السنة )28( - األربعاء 16 من شعبان  1444هـ الموافق 8 مارس 2023م العدد )10047(

تركز على التنمية والتنويع االقتصادي ورفع القدرة التنافسية

»المركزي« يطلق استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية

كتب          عوض التوم

استدعاء مركبات لكزس
استدعت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله 

عبدالغني وإخوانه ذ.م.م مركبات لكزس طراز ان اكس 350، ان 

اكس 350 اتش سنة الصنع 2022 - 2023، وذلك الحتمال وجود 

يؤدي  مما  القيادة  على  للمساعدة  االستباقي  النظام  في  خلل 

إلى إضاءة الضوء التحذيري الخاص بنظام ما قبل االصطدام، 

من  المستمرة  والمتابعة  التنسيق  إطار  في  اإلجراء  هذا  ويأتي 

وكالء  وتقيد  التزام  مدى  من  للتأكد  والصناعة  التجارة  وزارة 

السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق 

المستهلكين. 

الشيخ بندر بن محمد: تواكب رؤية قطر الوطنية »2030« وتدعم االقتصاد القطري

{ محافظ »المركزي« يلقي كلمته

الشيخ أحمد بن خالد: استفدنا من ريادة 
قطر في الخدمات المصرفية اإلسالمية 

الشيخ خليفة بن جاسم: استراتيجية 
التكنولوجيا المالية تجذب االستثمارات 

خالل شهر يناير الماضي على أساس سنوي

عدد زوار قطر يقفز »295.2 %«
الزوار  عدد  إجمالي  قفز  قنا-  الدوحة- 

الوافدين إلى قطر بنسبة 295.2 بالمائة 

في شهر يناير الماضي، إلى حوالي 340 

قياسا  سنوي،  أساس  على  زائر  ألف 

فيما   ،2022 العام  من  ذاته  الشهر  مع 

 44.5 بنسبة  شهري  بمعدل  انخفض 

بالمائة مقارنة مع ديسمبر السابق له.

وأفادت نشرة قطر »إحصاءات شهرية«، 

جهاز  عن  الصادر  الجديد  عددها  في 

أكثر  أن  أمس،  واإلحصاء،  التخطيط 

مجلس  دول  من  القادمين  الزوار  عدد 

فيما  أما  بالمائة،   42 بنسبة  التعاون 

فقد  المنفذ  نوع  حسب  الزوار  يخص 

النسبة  الجو  طريق  عن  الزوار  شكل 

عدد  إجمالي  من  بالمائة  بـ44  األعلى 

الزوار.

رصدتها  التي  المتغيرات  أبرز  ومن 

الماضي،  يناير  شهر  خالل  النشرة 

الجديدة  التراخيص  إجمالي  ارتفاع 

 206.6 قدره  شهري  بمعدل  للسائقين 

بالمائة، قابله ارتفاع إجمالي المركبات 

الجديدة المسجلة بمعدل شهري بلغ 

40.2 بالمائة )عن شهر ديسمبر 2022(، 
كما ارتفع إجمالي المخالفات المرورية 

بالمائة )عن شهر   78.4 بنسبة بلغت 

السرعة  مسجلة   ،)2022 ديسمبر 

ارتفاع  معدل  أعلى  )الرادار(  الزائدة 

بالمائة   210.9 بلغت  بنسبة  شهري 

)عن شهر ديسمبر 2022(.

وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا 

احتساب  دون  المرورية  الحوادث 

الحوادث بال إصابات، فقد بلغ إجمالي 

مسجال  يناير،  شهر  خالل   788 عددها 

بنسبة  شهريا  انخفاضا  بذلك 

قدره  سنويا  وارتفاعا  بالمائة،   20.6
اإلصابات  سجلت  وقد  بالمائة،   9.9
الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا 

الشهر  نفس  خالل  المرورية  الحوادث 

اإلصابات  تليها  بالمائة،   91 بنسبة 

البليغة بنسبة 7 بالمائة، أما بالنسبة 

للوفيات فقد بلغت 15 حالة وفاة، تعادل 

قضايا  إجمالي  من  فقط  بالمائة   2
الحوادث المرورية.

البيانات  أشارت  ذاته،  السياق  وفي 

الجديدة  المركبات  مجموع  أن  إلى 

الماضي،  يناير  شهر  خالل  المسجلة 

بارتفاع  جديدة،  مركبة   6389 بلغ 

شهري نسبته 40.2 بالمائة، وانخفاض 

سنوي بنسبة قدرها 20 بالمائة.

فيما  أنه،  ذاتها  النشرة  وكشفت   

يخص اإلحصاءات الحيوية، فقد بلغ 

مولودا   2261 )أحياء(  المواليد  إجمالي 

إجمالي  سجل  فيما  يناير،  خالل 

انخفاضا  القطريين  األحياء  المواليد 

بنسبة 7.1 بالمائة عن الشهر الماضي، 

في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 236 

حالة وفاة، مسجال ارتفاعا بنسبة 4.4 

بالمائة عن شهر ديسمبر 2022.

وشهد شهر يناير 2023، ارتفاعا شهريا 

بنسبة 11.5 بالمائة و20.8 بالمائة في 

إجمالي عقود الزواج، وإجمالي إشهادات 

الطالق على التوالي، حيث بلغ إجمالي 

في  زواج،  عقد   339 الزواج  عقود  عدد 

حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطالق 

128 حالة طالق.
 أما عن بيانات الضمان االجتماعي، فقد 

بلغت قيمتها 78 مليون ريال في يناير 

لعدد 14281 مستفيدا، مسجال ارتفاعا 

شهريا قدره 0.8 بالمائة لقيمة الضمان 

شهريا  ارتفاعا  شهد  كما  االجتماعي، 

بلغ 0.8 بالمائة لعدد المستفيدين من 

الضمان االجتماعي.

فقد  المصرفي،  بالقطاع  يتعلق  وفيما 

 )2( الواسع  النقد  عرض  قيمة  بلغت 

يناير  خالل  ريال  مليارات   703 حوالي 

الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا 

مقارنة  بالمائة   14.9 نسبته  بلغت 

2022، بينما بلغت قيمة  بشهر يناير 

البنوك  ودائع  يشمل  الذي  النقد  شبه 

خالل  ريال  مليار   960 حوالي  التجارية 

شهر يناير 2023، واستقرت قيمة شبه 

النقد.

البناء  رخص  بيانات  وبخصوص 

 721 الصادرة، فقد بلغ إجمالي عددها 

مسجلة  يناير،  شهر  خالل  رخصة 

نسبته  بلغت  شهريا  ارتفاعا  بذلك 

36.8 بالمائة، وانخفاضا سنويا قدره 5 
بالمائة.

أطلقه بنك التنمية

برنامج االستثمار المشترك »2023«

{ السويدي يلقي كلمته

الدوحة          $

السويدي: تنويع مسارات 
الدعم للشركات الناشئة



لشركة  العامة  الجمعية  صادقت 

على  )أعمال(،  ش.م.ع.ق«  »أعمال 

عن  اإلدارة  مجلس  رئيس  تقرير 

المالي  ومركزها  الشركة  نشاط 

 31 في  المنتهية  المالية  للسنة 

المستقبلية  والخطة   2022 ديسمبر 

مقترح  على  صادقت  كما  للشركة، 

نقدية  أرباح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس 

اإلسمية  القيمة  عن   %  5 بنسبة 

المساهمين  على  الشركة  لسهم 

تاريخ  في  الشركة  ألسهم  المالكين 

العامة  الجمعية  اجتماع  انعقاد 

سهم  لكل  ريال   0.05 )بواقع  العادي 

الحسابات  مراقب  تقرير  وعلى 

المالية  البيانات  عن  الخارجي 

المالية  للسنة  للشركة  الموحدة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

ش.م.ع.ق«  أعمال  »شركة  وكانت 

)أعمال(، إحدى أبرز وأكبر مجموعات 

بالمنطقة،  األنشطة  عة 
ِّ

متنو األعمال 

العامة  الجمعية  اجتماع  عقدت  قد 

العادي أمس في فندق ماريوت ماركيز 

سيتي سنتر الدوحة وذلك بعد أن تم 

اكتمال النصاب القانوني، حيث اكد 

آل  قاسم  بن  فيصل  الشيخ  سعادة 

الجلسة  اإلدارة  مجلس  رئيس  ثاني 

حققتها  التي  المميزة  النتائج  على 

الشركة خالل العام 2022 وفي جميع 

القطاعات التي نعمل بها. موضحا ان 

التي ساهمت  العوامل  هناك عدد من 

استراتيجية  منها  النجاح  هذا  في 

للشركة  المالي  المركز  قوة  التنوع، 

على  االنشطة  تطوير  على  والقدرة 

القطري  االقتصاد  وقوة  مرونة  رأسها 

وحرص حكومتنا الرشيدة على إيجاد 

بقيادة  لالستثمار  وآمنة  مميزة  بيئة 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

الحرص  مؤكدا  ورعاه،  الله  حفظه 

مواصلة تحقيق المزيد من النجاح.

وكان من ابرزالنتائج المالية للشركة 

اإليرادات  ارتفاع  التقرير  بحسب 

2,058.9 مليون  % لتبلغ   29.2 بنسبة 

ريال  مليون   1,594.1 مع  )مقارنًة  ريال 

وارتفاع   )2021 المالي  العام  خالل 

 %  13.9 بنسبة  اإلجمالية  األرباح 

مع  )مقارنًة  ريال  مليون   484.7 لتبلغ 

المالي  العام  خالل  ريال  مليون   425.5
الربح  ارتفاع صافي  إلى  2021( إضافة 
المنسوب إلى حقوق المساهمين في 

 347.8 ليبلغ   %  14.1 بنسبة  أعمال 

مليون   304.9 مع  )مقارنًة  ريال  مليون 

 )2021 المالي  العام  خالل  قطري  ريال 

بنسبة  السهم  على  العائد  وارتفاع 

مع  )مقارنًة  ريال   0.06 ليبلغ   %  14.1
 )2021 المالي  العام  خالل  ريال   0.05
في  االستثمارات  صافي  جانب  إلى 

انخفضت  الرأسمالية  النفقات 

مليون   48.3 لتبلغ   %  27.5 بنسبة 

ريال  مليون   66.6 مع  )مقارنًة  ريال 

خالل العام المالي 2021( تبقى نسبة 

 %  2.04 عند  منخفضة  االقتراض 

)مقابل 4.54 % خالل 2021(

 2022 عام  ان  الشركة  تقرير  وقال 

بالنمو  اعمال  شركة  امتازفي 

اإلدارة  مجلس  اعلن  حيث  والتعافي، 

 29 بنسبة  اإليرادات  نمو  عن  اإلعالن 

وارتفاع  ريال،  مليار   2.058,9 لتبلغ   %
حقوق  إلى  المنسوب  الربح  صافي 

المساهمين بنسبة 14 % ليبلغ 347.8 

الشركة  لتتبنى  ريال.الفتا  مليون 

أنشطتها،  في  التنوع  استراتيجية 

عام،  بعد  عامًا  نجاحها  أثبتت  والتي 

االستراتيجية  هذه  مّكنت  حيث 

الشركة من االستفادة من عدد كبير 

من الفرص عند ظهورها عبر مختلف 

مرونة  ووفرت  االقتصادية  القطاعات 

عالية لميزانيتها العمومية. 

القطاعات  أداء  التقرير  واستعرض   

ايرادات  حققت  اذ  شركة  في  األربعة 

بنحو  زيادة  والتوزيع  التجارة  قطاع 

بنحو  األرباح  صافي  زاد  فيما   ،33.5%
%. وتجدر اإلشارة بشكل خاص   4.8
قطاع  توسع  زيادة  إلى  العام  هذا 

الرعاية  مجال  في  والتوزيع  التجارة 

المعلومات  وتكنولوجيا  الصحية 

هاّمة  بعقود  الفوز  تم  حيث  الطبية، 

وتركيب  والصيانة  التطوير  لدعم 

الصحية  الرعاية  قطاع  في  المعدات 

الحلول  توفير  ذلك  في  بما  القطري، 

الصحة  بوابة  لمشروع  الرقمية 

اإللكترونية. 

الصناعي  اإلنتاج  قطاع  وشهد   

بالشركة تحقيق إيرادات قوية ونموًا 

 %  19.9 بنسبة  زيادة  حققا  لألرباح 

اإلنتاج  قطاع  لعب  كما   ،% و16.6 

توريد  في  رئيسيًا  دورًا  الصناعي 

المشاريع  من  للعديد  المنتجات 

ذلك  وشمل  الرئيسية.  الوطنية 

لعام  القدم  لكرة  العالم  كأس  مالعب 

الحقل  ومنشآت  الثمانية،   2022
الطبيعي  للغاز  الشرقي  الشمالي 

للطاقة  الخرسعة  ومحطة  المسال 

الشمسية. 

أما في القطاع العقاري، فقد أّدت عودة 

مستويات االيجار إلى طبيعتها بجانب 

أداٍء  تسجيل  إلى  اإلشغال  مستويات 

إيجابي عبر المحفظة العقارية والتي 

بنسبة  اإليرادات  في  زيادة  سجلت 

فيه  حقق  الذي  الوقت  في   ،%  14.7
 13.4% بنسبة  ارتفاع  الربح  صافي 

الرائدة.  مكانته  على  القطاع  ليحافظ 

إلى  اإلشغال  معدالت  ارتفعت  حيث 

أقصى حد عبر محفظته واستفاد من 

مجمع  في  العالية  اإلقبال  مستويات 

بدوره  والذي  الدوحة،  سنتر  سيتي 

االنتهاء من  وتم  50 متجرًا  بإفتتاح  قام 

حيث  الخارجية  الواجهة  على  العمل 

أثبت أنه نقطة جذب رئيسية للعديد 

لموقعه  نظرًا  العالم  كأس  زوار  من 

المركزي وسهولة الوصول إليه. 

ملموس  تأثير  هنالك  كان  كما 

الخدمات،  إدارة  قطاع  على  للبطولة 

مهمة  عقود  على  الحصول  تم  حيث 

النقل،  لوجستيات  بتزويد  متعلقة 

على  الطلب  زيادة  إلى  باإلضافة 

إيرادات  لتحقيق  الترفيهية  الخدمات 

 %  74.1 بنسبة  كبير  بشكل  وأرباح 

وعلى  سنوي  أساس  على   % و196.5 

التوالي. 

لشركة  التابعة  الشركات  تسعى 

من  االستفادة  إلى  دائمًا  أعمال 

على  والحفاظ  الجديدة  الفرص 

من  السوق  في  الرائدة  مراكزها 

مجموعة  وتوسيع  تعزيز  خالل 

هذا  ويعكس  وخدماتها.  منتجاتها 

األجل  طويلة  قيمة  بإيجاد  التزامنا 

التشغيل  خالل  من  للمساهمين 

المربح المستمر والتوسع في منصة 

أعمالنا المتنوعة.

قمنا  فقد  الشركة  مستوى  على  أما 

إلى  األجانب  تملك  حد  نسبة  برفع 

يعزز  أن  شأنه  من  الذي  األمر   ،%  100
للمستثمرين  الشركة  جاذبية 

تداول  حجم  من  وسيزيد  األجانب 

األسهم، مما يعود بالفائدة على أعمال 

ومساهميها والسوق بشكل عام.

بتعيين  رحب  قد  االجتماع  وكان 

المنصوري  علي  بن  راشد  السيد 

التنفيذي  الرئيس  بمنصب 

للشركة.
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صادقت عليها الجمعية العامة للشركة

»أعمال« توزع أرباحا نقدية بنسبة »5 %«
$ الدوحة

النجاح هذا  وراء  عديدة  عوامل  قاسم:  بن  فيصل  الشيخ 

ارتفاع اإليرادات بنسبة »29.2 %« لتبلغ »2,058.9« مليون ريال

أكثر من »655« رحلة أسبوعيًا في موسم صيف

»7« وجهات جديدة لـ »القطرية«

الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  كشف 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

الخطوط القطرية، النقاب عن وجهات 

وزيادة  لرحالت  واستئناف  جديدة 

عديدة  لوجهات  الرحالت  عدد  في 

الذي  الصحفي  المؤتمر  خالل  وذلك 

برلين  بي  تي  آي  معرض  في  عقده 

العالم  في  األضخم  المعرض   ،2023
للسياحة والسفر.

كأس  لبطولة  الباهر  النجاح  وعقب 

أعلنت   ،™2022 قطر   FIFA العالم 

إضافة  عن  القطرية  الجوية  الخطوط 

رعايتها  محفظة  ضمن  جديدة 

إلى  باإلضافة  المتنامية  الرياضية 

الحديثة  المشاريع  من  كبير  عدد 

عام  في  ستنفذ  التي  والرعايات 

في  السعي  لمواصلة  وذلك   ،2023
العالم  جمع  في  القطرية  الناقلة  رؤية 

قطر.  دولة  في  السياحة  وتعزيز  معًا 

أيضًا  الصحفي  المؤتمر  حضر  وقد 

بن  محمد  بن  عبدالله  الشيخ  سعادة 

لدى  قطر  دولة  سفير  ثاني،  آل  سعود 

جمهورية المانيا االتحادية.

الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  وأعلن 

عن  الصحفي  المؤتمر  خالل 

ضمن  جديدة  وجهات  سبع  تدشين 

الجوية  الخطوط  وجهات  شبكة 

جوبا،  شيتاغونغ،  وتشمل  القطرية 

تولوز،  ميدان،  ليون،  كينشاسا، 

الناقلة  وستستأنف  كما  وطرابزون. 

وهي:  وجهة   11 إلى  الرحالت  القطرية 

آيرس،  بوينس  برمينغهام،  بكين، 

نيس،  مراكش،  دافاو،  كازابالنكا، 

الخيمة  رأس  بنه،  بنوم  اوساكا، 

ذلك،  إلى  باإلضافة  هانيدا.  وطوكيو 

عدة  إلى  الرحالت  عدد  زيادة  سيتم 

وجهات عالمية خالل عام 2023.

وقال سعادة الباكر: »تكرس الخطوط 

إلثراء  جهودها  القطرية  الجوية 

تخدمه.  الذي  العالمي  المجتمع 

في  طيران  شركة  أفضل  بصفتنا 

العالم، يسعدنا ان نقدم طرق جديدة 

لجمع العالم معًا وإلنماء التواصل وسد 

إلى  نتطلع  السفر.  قطاع  في  الثغرات 

المستدام  النمو  لتحقيق  معًا  العمل 

والمستقبل الحافل مع توسع أسطول 

وشركائنا  وجهاتنا  وشبكة  طائراتنا 

وحضورنا العالمي المتين«.

في  باهر  مستقبل  إلى  نتطلع  كما 

جديدة  مشاريع  انطالق  مع  قطر  دولة 

الرعاية  ذلك  عن  ومثال   ،2023 عام  في 

بطولة  لمنافسات  الجديدة  الرسمية 

الفورموال 1® وغيرها العديد. ستستمر 

للتواصل  عالميًا  مركزًا  بكونها  قطر 

بعد  وذلك  للسياحة  مثالية  ووجهة 

العالم  كأس  لبطولة  الباهر  النجاح 

FIFA قطر 2022™.
برلين،  بي  تي  آي  معرض  ويشهد 

للسياحة  األضخم  السنوي  الحدث 

في  المركزية  واإلتصاالت  والسفر 

العالم، مشاركة مجموعة واسعة من 

شركات السفر من أكثر من 180 دولة 

المعرض  ويقدم  قارات.  خمس  في 

للزوار، الذي يزيد عددهم عن 160،000 

عن  جديدة  وتفاصيل  معلومات  زائر، 

في  والمرافق  والخدمات  المنتجات 

قطاع السياحة.

القطرية  الجوية  الخطوط  وترّحب 

في  برلين  معرض  الزّوار  بجميع 

رقم  القاعة  في  الموجود  جناحها، 

وحتى   7 من  اعتبارًا   208 جناح   ،2.2
جناح  زّوار  جميع  وبإمكان  مارس.   9
االستمتاع  القطرية  الجوية  الخطوط 

بتجربة فريدة لقيادة مركبة الفورموال 

1 المشوقة عبر الواقع اإلفتراضي وجهاز 
الفورموال وذلك إحتفااًل  محاكاة سيارة 

 .1 للفورموال  الرسمية  الرعاية  بإعالن 

مميزة  إطاللة  هنالك  وسيكون  كما 

األلماني  ميونخ  بايرن  نادي  لنجم 

الناقلة  جناح  في  بيزارو  كالوديو 

الجناح  أن  ذكره  القطرية..والجدير 

المخصص للخطوط الجوية القطرية 

مجهز أيضًا بتجربة الواقع اإلفتراضي 

الفريدة  المزايا  الستكشاف   ’QVerse‘
التي تتمتع بها مقصورتي درجة رجال 

باإلضافة  السياحية  والدرجة  األعمال 

التوسعة  في  افتراضية  جولة  إلى 

الجديدة لمطار حمد الدولي وتحديدًا 

االستوائية  التحفة  اورتشارد«،  »ذا 

فيه.

بلغت »23« مليار ريال

»4 %« ارتفاعا باإليرادات
»Ooredoo« المبدئية لـ

في   Ooredoo لشركة  العمومية  الجمعية  صادقت 

السنة  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  السنوي  اجتماعها 

الخطة  ومناقشة   2022 ديسمبر   31 في  المنتهية 

السنة  عن  للشركة  المالية  والبيانات  المستقبلية 

2022،كما  31 ديسمبر  المالية المنتهية في 

اإلدارة  مجلس  توصية  على  صادق 

سنة  عن  األرباح  توزيع  بشأن 

االمتثال  تقرير  واعتماد   2022
هيئة  عن  الصادرة  للقواعد 

المالية  لألسواق  قطر 

بحوكمة  يتعلق  فيما 

وتقرير  الشركة 

على  الداخلية  الرقابة 

عن  المالية  التقارير 

 31 في  المنتهية  السنة 

وتقرير   2022 ديسمبر 

لعام  الشركة  حوكمة 

إبراء  إلى  إضافة   .2022
اإلدارة  مجلس  أعضاء  ذمة 

المنتهية  المالية  السنة  عن 

وتحديد   2022 ديسمبر   31 في 

الحسابات  مراقب  وتعيين  مكافآتهم 

2023 وتحديد أتعابه. للسنة المالية 

وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس 

مجلس إدارة Ooredoo الضوء في كلمته »هدفنا في 

االستراتيجية  بخياراتنا  العمل  متابعة  هو   ،2023
زيادة  في  كبير، وستسهم  رأسمال  لنا  والتي ستوفر 

القيمة،  إيجاد  جانب  وإلى  للمساهمين.  القيمة 

الصعيدين  على  تقدم  إلحراز  جهودنا  نكرس  فإننا 

لمساهمتنا  سعداء  ونحن  واالجتماعي.  البيئي 

دولتنا  بها  تعتز  التي  اللحظات  أكثر  من  واحدة  في 

في  بطولة  أول  استضافة  خالل  من  وذلك  الحبيبة، 

التاريخ لكأس العالم في كرة القدم الفيفا تستخدم 

 .»5G تكنولوجيا  فيها 

موظفي  ابتكارات  تقود  التي  بالمبادرات  وأشاد 

رؤية  لتحقيق  جهدهم  يبذلون  الذين   Ooredoo

الشركة، وقال: »نعتز باإلعالن عن نتائج تعتبر من 

وقال  شركتنا.  تاريخ  في  نحققها  التي  النتائج  أقوى 

األخيرة  السنوات  خالل   Ooredoo مرت  الشركة  إن 

والسعي  الهيكلة،  وإعادة  كبيرة  تحول  بمسيرة 

هذا  ومكننا  األساسية.  أعمالنا  في  األرباح  لتحقيق 

أدائنا  مؤشرات  جميع  في  نمو  تحقيق  من  التحول 

 .»2022 خالل 

اإليرادات  السنوي  للتقرير  وفقا  ارتفعت  وقد 

 31 في  المنتهية  للسنة  المبدئية 

%4 لتصل  2022 بنسبة  ديسمبر 

إلى 22.7 مليار ريال، مقارنة مع 

 .2021 ريال في  مليار   21,9
المجموعة  أرباح  أما 

اقتطاع  قبل  المعدلة 

والضريبة  الفائدة 

الدين  وإطفاء  واالستهالك 

مليار   21.9 بلغت  فقد 

لألرباح  هامش  مع  ريال، 

الفائدة  اقتطاع  قبل 

واالستهالك  والضريبة 

 ,40% بلغ  الدين  وإطفاء 

باالنخفاض  يتعلق  وفيما 

األرباح  في   2% بلغ  الذي 

والضريبة  الفائدة  اقتطاع  قبل 

كان  فقد  الدين  وإطفاء  واالستهالك 

المبيعات وتكاليف  نتيجة الرتفاع تكلفة 

الموظفين  تكلفة  وارتفاع  العراق،  في  التشغيل 

إجراء  بعد  )وكذلك  المجموعة  مستوى  على 

لالتصاالت  جديدة  توجهات  مع  للتوافق  تعديالت 

أرباح  تحقيق  جزئيًا  عوضها  والتي  اإلندونيسية(، 

واالستهالك  والضريبة  الفائدة  اقتطاع  قبل  أقوى 

وإطفاء الدين في أسواق أخرى. 

مليار   2.8 للفترة  المعدلة  األرباح  صافي  بلغ  كما 

التدفق  أما   .2021 ريال في  2.2 مليار  ر.ق، مقارنة مع 

النقدي المعدل فقد ارتفع بنسبة %3 ووصل إلى 6.4 

ريال.  مليار 

عميل،  مليون   56 للعمالء  الموحدة  القاعدة  وبلغت 

قابله  والذي  أسواقنا،  معظم  في  بالنمو  مدفوعة 

انخفاض في عدد العمالء في ميانمار.

{ الشيخ فيصل بن ثاني

$ الدوحة
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اذا صدقت التوقعات برفض اإلدارة 

األميركية استقبال الوزير االسرائيلي 

سموتريتش وزير المالية الذي دعا علنا 

إلى حرق وإلغاء قرية »حوارة« الفلسطينية 

من الخريطة فان ذلك ال يعني بالضرورة 

خروج اإلدارة األميركية عن سياسة الدعم 

والتأييد االعمى لتل ابيب وال ايضا توقف 

قطعان المستوطنين في الضفة المحتلة 

عن سياسة العقاب الجماعي من سجن 

أو هدم لالحياء أو حرق للممتلكات أو اعدام 

في حق الفلسطينيين.. لكنه مجرد 

ذر للرماد على العيون واخذا بخاطرمن 

ينتظرون موقفا من واشنطن أو ربما ردا 

النتقادات كثيرة حول سياسة المكيالين 

للديموقراطية األميركية االنتقائية.

القانون البريطاني مثال يمنع استقبال 

مسؤولين تالحقهم اتهامات بارتكاب جرائم 

حرب ولهذا السبب فقد امتنع مسؤولون 

اسرائيليون عن زيارة بريطانيا وهناك 

من لم يتجرأ على مغادرة الطائرة خشية 

اعتقاله ومحاكمته وهذا كان شأن وزير 

األمن افي دختر والجنرال درون اولغ 

وموشيه يعلون وهرتسيا ليفي وتسيبي 

ليفني وزيرة الخارجية االسرائيلية 

سابقا وآخرون.. وأغلبهم كانوا يتلقون 

اشعارات قبل مغادرة الطائرة فيعودون 

على اعقابهم وال يواجهون االعتقال… 

بمعنى أن القوانين الدولية كانت وال تزال 

تستثني مجرمي الحرب االسرائيليين.. 

ومن ذلك ان الوزير اليميني المتطرف الذي 

دعا صراحة إلى إلغاء حوارة من الخريطة 

الفلسطينية زار واشنطن للمشاركة في 

اجتماع سنوي لجمع االموال والتبرعات 

من اليهود في الخارج لتوسيع المشاريع 

االستيطانية دون أن يخشى االعتقال 

أو المحاكمة أو حتى رده على اعقابه… 

وكم كنا نتمنى أن يبادر عرب أميركا 

مسيحيون ومسلمون إلى خطوة مماثلة 

لجمع لتبرعات لفائدة اطفال المخيمات 

الفلسطينية أو مستحقيها تحت االحتالل 

ال سيما الذين يرفضون التخلي عن 

االرض ويصرون على البقاء شوكة خانقة 

في حلق المحتل…

ال خالف أن ما تعرضت له قرية حوارة 

الفلسطينية ومن قبلها جنين ونابلس 

ليست سوى مقدمة لما تخطط له 

حكومة نتانياهو في هذه المرحلة 

للمضي قدما في فرض سياسة األمر 

الواقع واالستثمار في انصراف العالم إلى 

االهتمام بسيناريوهات الحرب المستمرة 

بين روسيا واوكرانيا… والشك ان حوارة 

التي تخضع لحصار لالسبوع الثاني 

على التوالي تختزل حصار غزة المستمر 

منذ اكثر من عقد ونصف بكل ما يعنيه 

ذلك من تضييق على الفلسطينيين في 

حياتهم اليومية ومن تدمير للمؤسسات 

والتراث والذاكرة ومن مصادرة وتدنيس 

للمقدسات ومن سطو لما بقي من االرض 

وحرق للشجر وكسر الرادة بشرية من 

أجل الوجود والكرامة والحرية وهي ارادة 

تأبى ان تندثر رغم الخذالن المتكرر 

والطعن المستمر للفلسطينيين الذين 

يتمسكون بحقهم في البقاء على أرضهم..

ما يحدث في حوارة التي بقيت صامدة 

رغم ما لحقها من خراب ودمار وحرق هو 

استنساخ للممارسات التي دأبت عليها 

العصابات الصهيونية منذ النكبة وهو 

احياء لالرث االجرامي لالحتالل وتكرار لما 

حدث في قبية وفي القدس وفي تنتورة 

وما كشفته الصور عن الجرائم التي 

اقترفها المستوطنون حتى اآلن في هذه 

القرية الفلسطينية تختزل كل ذلك 

وتكذب كل بيانات التزييف التي ارتبطت 

بمخرجات قمة العقبة االسبوع الماضي 

بعد تصريحات نتانياهو الواضحة بأن 

ما حدث في األردن يبقة في األردن وهو 

ما يعني صراحة ان ما يروج عن عودة 

لالتفاقات والمفاوضات الفلسطينية 

االسرائيلية ليس سوى نكتة سمجة ال 

يقبلها سوى االغبياء…خالصة القول أن 

ما حدث في حوارة التي تواصل لملمة 

جراحها على وقع بيانات التعاطف 

العربي والغربي البائسة اعالن رسمي 

من االحتالل بدور قطعان المستوطنين 

المسلحين تحت حماية قوات االحتالل 

على الخط العسكري في فرض سياسة 

العقوبات الجماعية على االهالي.. لقد 

كشفت دعوة وزير المالية بتسلئيل 

سموتريتش بهدم وحرق حوارة أن النزعة 

العنصرية االسرائيلية متغلغلة في هذه 

الحكومة وحتى في سابقاتها. ولو ان هذا 

التصريح صدر عن أي ناشط أو مسؤول 

فلسطيني لمنع من دخول أي بلد اوروبي 

ولكانت عواصم العالم اهتزت لذلك 

واستنفرت حماية السرائيل المهددة في 

امنها جراء البطش الفسطيني؟

تصريحات وزير المالية اإلسرائيلي 

بتسئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى 

محو بلدة حوارة الفلسطينية عن الوجود 

وثيقة ادانة كافية لتقديمه للعدالة 

الدولية.. واالرجح انه ال يهذي بل هو ينطق 

عن قناعة وبلغ نقطة الالعودة في القفز 

على الحقائق وانكار الواقع واالنتصار لحق 

الجالد على الضحية بتطويع القانون 

الدولي وتنفيذ ما يروج له ناتنياهو بأن 

الفلسطينيين يريدون قتلنا والرد يجب 

أن يكون بضربهم بشدة… واالكيد ان 

تصويت الكنيست االسرائيلي على 

مشروع قانون يسمح بقتل الفلسطينيين 

الذين ينفذون عمليات ضد االحتالل يعني 

الذهاب بعيدا في تنفيذ سياسة العقاب 

الجماعي من سحب للهويات وهدم للبيوت 

وسجن لالقارب وتهجير جماعي وكل 

االسباب مطلوبة الفراغ االرض من اهلها 

تحت أي ذريعة كانت.

} رأي اليوم

بات من الواضح للمجتمع الدولي بأن اعتداءات االحتالل 

ومستوطنيه على المقدسات والمواطنين وممتلكاتهم وإعاقة 

وصول المزارعين إلى أراضيهم، إلى جانب االستمرار في عمليات 

الهدم واالستيالء على األراضي، وبناء البؤر االستيطانية، هي 

المسؤولة عن رفع درجة التوتر التي ستؤدي إلى انفجار كامل 

في األراضي الفلسطينية.

المواقف واإلدانات الدولية لتصريحات وزير المالية اإلسرائيلي 

المتطرف التي تفاخر فيها بتأييده لمحو حوارة عن الوجود 

تشكل خطوات إيجابية بما في ذلك المطالبات الواسعة 

والحمالت الشعبية الداعية إلى عدم استقباله أو التعامل معه، 

وبات من المهم قيام المجتمع الدولي بتحديد موقف عملي حول 

هذه التصريحات الخطيرة وأهمية إعالن مواقف صارمة تجاهها 

وإدانة هذه التصريحات المتطرفة والظالمية ويتم اتخاذ قرارات 

واضحة بشان إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية.

على المجتمع الدولي أال ينسى أن المتطرف بتسلئيل 

سموتريتش يستوطن في إحدى المستوطنات اإلسرائيلية 

في الضفة الغربية، وهو يعتبر من قيادات المستوطنين ومن 

يمثلهم داخل حكومة نتانياهو ومواقفه وأيديولوجيته المتطرفة 

تعكس التطرف العنيف والشرس للجمهور الذي يمثله، 

وحقيقة أن الفلسطيني يضطر يوميا إلى أن يدافع عن نفسه في 

مواجهة هذا التطرف الجاثم على أرضه.

وبعد أن أصدرت ست دول أوروبية بيانا مشتركا، يدين العنف 

ويدعو إسرائيل إلى وقف التوسع االستيطاني حيث أعرب 

وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا 

وبولندا، عن القلق البالغ من استمرار أعمال العنف في 

األراضي الفلسطينية بات من الضروري العمل على محاسبة 

قادة االحتالل ووضع حد إلفالتهم من العقاب وإدانة ممارسات 

المستوطنين االرهابية ومحاسبة مرتكبي كل هذه األعمال 

ومالحقتهم قضائيا من خالل وسائل القضاء الدولي وخاصة 

المحكمة الجنائية الدولية.

هجمات المستوطنين وجرائمهم لم تبدأ في حوارة وليست 

وليدة الصدفة بل هي نهج وفكر إرهابي ضالع في ارتكاب الجرائم 

وممارسة التنكيل الوحشي بشكل متواصل، حيث شهد التاريخ 

الفلسطيني سلسلة طويلة من ممارسات القتل والتخريب 

والتدمير الممنهج والمستمر والمتواصل والمتكرر على امتداد 

األرض الفلسطينية المحتلة، وبعد كل جريمة يعلو صوت 

الشعب الفلسطيني، مطالبا بتوفير الحماية الدولية وغالبا ال 

يرى أو يشاهد أي تحرك دولي يرتقي إلى حجم ومستوى الجرائم 

التي يمارسها االحتالل وعصابات المستوطنين في ظل عالم 

ال يسمع أو يتجاهل ما يجري من اعمال وحشيه ترتكبها دولة 

االحتالل في ظل غياب العدالة ووسط هذا الواقع المرير يقف 

الشعب الفلسطيني بكل ثبات وقوة، متمسكا بحقوقه ومصرا 

على تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وانتزاع حريته.
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أمام حضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى، أدى معالي 

الشيخ محمد بن عبدالرحمن 

آل ثاني اليمين القانونية 

رئيسا لمجلس الوزراء، 

بالديوان األميري، صباح 

أمس.

كما أدى اليمين القانونية 

أمام سمو أمير البالد المفدى، 

أصحاب السعادة الوزراء 

الذين شملهم األمر األميري 

رقم )3( لسنة 2023، بالديوان 

األميري صباح أمس.

مما ال شك فيه أن الثقة 

األميرية الغالية سوف تشكل 

دافعا كبيرا أمام مجلس 

الوزراء، بعد إعادة تشكيله، 

للقيام بكل ما من شأنه 

تحقيق الغايات المرجوة لما 

فيه صالح وطننا ومواطنينا، 

وهذه الثقة الغالية لطالما 

شكلت دافعا للبذل والعطاء 

من أجل النهوض بوطننا 

الغالي وتنفيذ الخطط 

المرسومة بما يحقق الغايات 

المرجوة.

إن ما تشهده قطر من تقدم 

هائل في كل المجاالت يحتاج 

إلى طاقات الجميع وخبراتهم 

وإمكانياتهم، وتوظيفها على 

النحو األمثل في سبيل 

مواصلة النهضة الشاملة التي 

يشهدها وطننا الغالي في 

كل المجاالت بفضل الرؤية 

الثاقبة لقيادتنا الرشيدة 

وعملها الدؤوب للوصول 

بقطر إلى المزيد من األمن 

واالستقرار واالزدهار.

إن ما حققته قطر خالل 

العقدين الماضيين فحسب 

يشكل معجزة حقيقية، 

طالت كل المجاالت: التعليم 

والصحة والمواصالت والبنى 

التحتية، حتى صارت قطر 

مضرب مثل على المستوى 

العالمي، وهذا لم يأت من 

فراغ وإنما من الرؤية السديدة 

لقيادتنا الرشيدة التي لم 

تدخر جهدا من أجل تحقيق 

كل ما رأيناه، ونحن على ثقة 

بأن القادم من األيام سيحمل 

المزيد من المنجزات الهامة 

لما فيه خيرنا جميعا.

ثقة غالية

ارتكاب الجرائم وإدانة المجتمع الدولي

 سري القدوة
كاتب فلسطيني

سياسة 
»بغيضة«

من بين جملة مفردات نادرة االستعمال، 

استخدمها الناطق باسم وزارة الخارجية 

األميركية، نيد برايس، في معرض 

تعقيبه على ما وقع في بلدة حّوارة جنوب 

نابلس )حرق منازل وتدمير ممتلكات 

وتهديد بالمحو(، وصف هذا الحدث 

الذي ارتكبته مليشيات المستوطنين، 

برعاية جيش االحتالل، بكلماٍت من خارج 

القاموس الدبلوماسي، وبنبرٍة لم يسبق 

لناطق في البيت األبيض أو الخارجية 

األميركية أن قالها من قبل بحق أي دولة، 

فما بالك وأن المخاطب بهذه النعوت 

المهينة »المقّززة والبغيضة« هي الدولة 

األوثق صلة واألقرب منزلة من قلب الدولة 

العظمى الوحيدة.

ما كان لهذا التشخيص، الذي تفّردت به 

دولة أطول احتالل في العصر الحديث، 

دون غيرها، أن ينال اهتمامًا لو أنه صادر 

عن مرجعية عربية أو آسيوية، وما كان 

له أيضًا أن يلفت االنتباه لوال أنه قيل، 

بالصوت والصورة، من إدارة جو بايدن، 

المتّيم بحب الدولة المقّززة، فهذه سابقة 

غير مسبوقة، ولغة لم نعهدها في أّي وقت 

مضى من ناطق أميركي، في أي عهٍد من 

اإلدارات المتعاقبة.

ليس معنى ذلك كله أن انقالبا ما قد 

وقع في منظومة العالقات االستراتيجية 

بين أميركا وربيبتها إسرائيل، أو أن 

هناك جديدًا يمكن البناء عليه في 

هذه اللحظة، إال أنه يجب إيالء بعض 

العناية لمغزى هذا التعريض األميركي 

بالسياسة المقّززة لدولٍة وضيعة، 

يطالب بعض أركانها بمحو بلدة حّوارة 

من على وجه األرض، وال يجرؤ نتانياهو 

على القول لوزير ماليته سموتريتش، »ما 

أحلى الكحل في عينك« أيها الوغد الذي 

أفشى السر، وأفصح عما يدور في خلدي.

 أحسب لو أن الناطق باسم الخارجية 

األميركية يفقه العربية، لما قال 

إن سياسة إسرائيل بغيضة تجاه 

الفلسطينيين، وإنها مقّززة تبعث 

على الغثيان للنفس البشرية السوّية 

الخالية من الحقد والكراهية.

} العربي الجديد

عيسى الشعيبي

كاتب وصحفي أردني

 من قريب

صرخة »حوارة«.. هل أجبرت أميركا على التغيير؟

آسيا العتروس
كاتبة تونسية

ما تعرضت له 
القرية الفلسطينية 
وغيرها مقدمة لما 
تخطط له حكومة 

نتانياهو لفرض 
سياسة األمر 

الواقع 

 رأي $

 alsbahps@yahoo.com
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تواصل منافسات دوري شباب قطر
تواصلت منافسات األسبوع الثالث من دوري شباب قطر »النسخة 

السابعة«، والتي ينظمها ويشرف عليها االتحاد القطري للرياضة للجميع، 

تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، على مالعب التدريب بنادي السد 

الرياضي، وسط تنافس قوي بين الفرق المشاركة، وقد أسفرت مباريات 

الجولة الخامسة لدورالمجموعات، عن فوز فريق المعمورة على فريق 

المفير بثالثية مقابل هدف واحد،، كما تفوق فريق المايدة على معهد 

الشرطة بهدفين مقابل هدف، بينما فاز فريق برزان على نظيره أم بركة 

بثالثة أهداف مقابل هدف، وانتهت المباراة الرابعة بتغلب فريق الكأس على 

الحزم بثالثة أهداف مقابل هدفين.

أمام بايرن ميونيخ اليوم بدوري األبطال

سان جيرمان يخوض مباراة الموسم
مباراة  الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  يخوض 

األلماني  ميونيخ  بايرن  أرض  على  اليوم  »موسمه« 

كرة  في  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  ثمن  إياب  في 

عقر  في  ذهابًا  خسارته  قلب  عن  باحثًا  القدم، 

هجومه  لنجم  الجيدة  »الفورمة«  على  ومعّواًل  داره 

التفّوق  فرنسا  بطل  على  ويتعّين  مبابي.   كيليان 

بهدف  ذهابًا  خسارته  لقلب  البافاري،  الفريق  على 

عدم  بغية  كومان،  كينغسلي  السابق  العبه 

غرار  على  النهائي،  ثمن  الدور  في  مجددًا  اإلقصاء 

العام الماضي عندما وّدع أمام ريال مدريد اإلسباني 

البطل.  وبعد إقصائه من مسابقة الكأس المحلية 

أمام غريمه مرسيليا، سيبقى للفريق ساحة الدوري 

مرسيليا،  عن  مريح  بفارق  يتصدر  حيث  المحلي 

بحال توديعه اليوم من المسابقة القارية األولى.

سان  بمنح  قطر،  مونديال  هداف  مبابي،  ويحلم 

يتمكن  لم  إنجاز  وهو  األول،  القاري  اللقب  جيرمان 

مطلع  فرنسا  في  مرسيليا  سوى  تحقيقه  من 

تسعينيات القرن الماضي.

خسارة  بعد  جزئيًا  معنوياته  جيرمان  سان  رفع   

نهائي لشبونة، بإقصائه بايرن من ربع نهائي 2021 

على  يعّول  وهو  ذهابًا،  مبابي  من  ثنائية  بفضل 

األرجنتيني  العالم  بطل  لزميله  القاتلة  التمريرات 

مع  سابقًا  المجد  عرف  الذي  ميسي  ليونيل 

في  بايرن  يمّر  المقابل،  في  اإلسباني.  برشلونة 

لمهاجمه  التسجيل  شهية  انفتاح  مع  جيدة،  فترة 

الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينج صاحب 

من  وخمسة  مباريات  سبع  آخر  في  أهداف  أربعة 

المتألق كومان، علمًا أن األخيرين حمال سابقًا ألوان 

مع  معركة  يخوض  الذي  الفريق  جيرمان.   سان 

بوروسيا دورتموند على صدارة »بوندسليجا« التي 

هيمن عليها في العقد األخير، عّزز صفوفه بالمهاجم 

الهولندي  الدفاع  وقلب  ماني  ساديو  السنغالي 

ماتيس دي ليخت، الستعادة اللقب القاري.

دوري  إلى  للتأهل  يقاتالن  فريقين  بين  مباراة  وفي 

األبطال الموسم المقبل، يبحث توتنهام اإلنجليزي 

اإليطالي  ميالن  أرض  على  ذهابًا  خسارته  قلب  عن 

بهدف.

أمام  مفاجئة  بخسارة  »اللومباردي«  الفريق  ُمني 

فيورنتينا في الدوري المحلي، ليتساوى مع روما في 

أرض  على  فسقط  توتنهام،  أما  الخامس..  المركز 

مقربة  على  الخامس  ليفربول  وبات  ولفرهامبتون 

ثالث نقاط منه مع مباراة مؤجلة.
{  من مباراة الذهاب

العنابي الشاب يسقط أمام أستراليا بالتسعة

خـســـارة كــارثيــة.. !
العنابي  منتخبنا  لها  تعرض  كارثية  خسارة 

في  حاليا  المقامة  آسيا،  بكأس  عاما   20 تحت 

األسترالي  نظيره  أمام  خسر  حيث  أوزبكستان، 

جمعهما  الذي  اللقاء  في  لهدف،  أهداف  بتسعة 

منافسات  من  واألخيرة  الثالثة  الجولة  في  أمس 

البطولة. الثانية من  المجموعة 

اإلطالق  على  مقبولة  غير  الهزيمة  تلك  شك  وبدون 

ألن المنتخب العنابي الشاب كان من المفترض 

أن يذهب للمنافسة على بطاقة التأهل بالبطولة 

لكأس  التأهل  بطاقة  على  المنافسة  وكذلك 

مطلقًا  ترق  لم  والنتائج  األداء  لكن  المقبل،  العالم 

الذي يفتح المجال  األمر  للمستوى المطلوب، وهو 

الجهاز  التساؤالت حول عمل  الكثير من  أمام طرح 

قام به من تحضيرات وتجهيزات، فمن  وما  الفني 

المنتخب بهذه الصورة في  أن يظهر  المقبول  غير 

بطولة  لقب  األول  العنابي  المنتخب  يحمل  وقت 

أن  المفترض  من  وكان   ،2019 بها  توج  التي  آسيا 

المخزون  بمثابة  عاما   20 تحت  منتخب  يكون 

األول،  للمنتخب  جديدة  عناصر  سيضخ  الذي 

مرض  غير  أمر  أوزبكستان  في  حدث  ما  لكن 

منصات  عبر  الجماهير  غضب  أثار  وقد  مطلقًا، 

يصدق  لم  البعض  أن  بل  االجتماعي،  التواصل 

العاجل  التدخل  اآلن  المهم  ومن  النتيجة،  تلك 

إلعادة األمور إلى وضعها الطبيعي من جديد.

المطلوب  المستوى  يقدم  لم  الشاب  العنابي 

وخرج  المجموعات  دور  في  فوز  أي  يحقق  ولم 

للمدرب  بصمات  إي  تظهر  ولم  الوفاض،  خالي 

حيث  غونزاليس،  اباديا  ايناكي  اإلسباني 

إيران بهدف نظيف،  أمام  األولى  الجولة  خسر في 

لهدف،  بهدفين  فيتنام  أمام  بالخسارة  وأعقبها 

أهداف  بتسعة  أمس  استراليا  أمام  الخسارة  ثم 

مقابل هدف وحيد.

أمام  يذكر  مستوى  أي  الشاب  العنابي  يقدم  ولم 

المنتخب  هدف  سجل  حيث  أمس،  استراليا 

أهداف  سجل  فيما  د2،  عصام  مصطفى  الوحيد 

الغريب  حسن  من:  كل  األسترالي  المنتخب 

 ،)13( مرماه  في  خطأ  القطري  المنتخب  العب 

وأوليفرا   ،)25( رودريغيز  ورافائيل   ،)21( وودونيل 

وجابريل   ،)76( ويل  وجون  و76(،   39( هدفين 

 90( وبادوالتو   ،)90( وجودوين   ،)79( بوبوفيتش 

األسترالي  المنتخبان  ضمن  قد  وكان   .)2  +
من  النهائي  ربع  الدور  إلى  التأهل  واإليراني 

األهداف  بفارق  العنابي،  مجموعة  عبر  البطولة 

الثالثة  المنتخبات  بين  المباشرة  المواجهات  في 

وتبلغ  القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  تعليمات  وفق 

العالم  كأس  نهائيات  األولى  األربعة  المنتخبات 

الفترة  خالل  إندونيسيا  في  ستقام  التي  للشباب 

20 مايو و11 يونيو المقبلين. ما بين 

ما حدث في أوزبكستان يدق ناقوس الخطر ويتطلب تدخال عاجالمنتخبنا فشل في تحقيق أي فوز بكأس آسيا وخرج بصورة مؤسفة

عادل النجار كتب

اللجنة األولمبية تحتفل 
باليوم العالمي للمرأة

احتفلت اللجنة األولمبية القطرية باليوم 

العالمي للمرأة على ميدان لونجين الشقب 

الدوحة أمس، ذلك تقديرًا للمرأة القطرية ودورها 

المحوري في كافة قطاعات المجتمع وباألخص 

الرياضي.

وشهدت احتفالية اللجنة األولمبية القطرية 

باليوم العالمي للمرأة جلسة حوارية بمشاركة 

عدد من الشخصيات الرياضية البارزة ومنها 

نجمة األدعم للمبارزة لينا البوعينين، وعداءة 

األدعم مريم فريد، والناشطة في المجال 

 Wyld الرياضي هيا بورشيد مؤسس مركز

للسيدات، كما استهدفت الجلسة الحوارية 

محاور عدة من ضمنها سرد قصص النجاح، 

والتغلب على الضغوطات، وحث األجيال 

الصاعدة من الفتيات لتحقيق أهدافهن.

كما تضمنت هذه االحتفالية حصة تدريبية 

في اإلحماء استعدادًا لفعالية الجري تحت 

إشراف مركز Wyld Gym قبل إقامة سباق 

الجري الرسمي للسيدات والفتيات على 

مسافتي: )2.5 كم و5 كم( الذي تم بمشاركة 

كبيرة من محبي رياضة الجري من الفتيات 

ومن مختلف الفئات العمرية.

السد يضرب المرخية برباعية
على  الفوز  السد  فريق  حقق 

رد،  دون  أهداف  بأربعة  المرخية 

جمعتهما  التي  المباراة  خالل 

بن  عبدالله  استاد  على  أمس 

ضمن  الدحيل  بنادي  خليفة 

عشر  الستة  دور  منافسات 

لكرة  األمير  سمو  كأس  ببطولة 

القدم.

من  كل  السد  رباعية  سجل 

وعلي  د11،  بونجاح  بغداد 

سانتي  واإلسباني  د32،  أسد 

الجديد  والوافد  د62،  كازورال 

ركلة  من  د9+90  الكعبي  أيوب 

لدور  بذلك  السد  ليتأهل  جزاء، 

سمو  كأس  ببطولة  الثمانية 

المرخية  ودع  حين  في  األمير 

البطولة.

خالل  طوياًل  ينتظر  لم  السد 

المباراة من أجل الوصول لشباك 

األسلوب  وضح  حيث  المرخية، 

في  السداوي  للزعيم  الهجومي 

للمرخية،  دفاعي  التزام  مقابل 

خط  العب  توريس  مهارات  لكن 

كرة  وتمريره  البرازيلي،  الوسط 

دفاع  خلف  عفيف  ألكرم  رائعة 

األفضلية  السد  منح  المرخية 

قوية  كرة  عفيف  سدد  عندما 

مرمى  حارس  لها  تصدى 

ارتدت  الكرة  لكن  المرخية، 

الكرة  الذي وضع  لبغداد بونجاح 

المرمى  حارس  فوق  من  ببراعة 

ومنح السد التقدم د11.

ضغطه  السد  بعدها  واصل 

التقدم،  تعزيز  أجل  من  القوي 

تشكيل  المرخية  حاول  وقت  في 

خالل  من  السد  على  خطورة 

دفاع  لكن  المرتدة،  الهجمات 

في  كانا  مرماه  وحارس  السد 

من  الزعيم  وتمكن  الموعد، 

عمل  بعد  النتيجة  مضاعفة 

على  وتمريرة  كبير  جماعي 

عفيف  ألكرم  األيسر  الجانب 

الذي مرر كرة رائعة وضعت علي 

الخالي  المرمى  مواجهة  في  أسد 

ولم يجد أي صعوبة في تسجيل 

الهدف الثاني د32.

على  سداويًا  خرج  األول  الشوط 

ولم  والنتيجة،  األداء  مستوى 

بل  بالثنائية  السد  يكتف 

هدف  لتسجيل  الضغط  واصل 

واألقوى  األفضل  أنه  خاصة  ثالث 

اإلسباني  وتمكن  اللقاء،  خالل 

كازورال  سانتي  المخضرم 

الخاصة  بصمته  وضع  من 

د62،  الثالث  الهدف  بتسجيله 

مستغاًل تمريرة رائعة من بغداد 

اليسرى  بقدمه  فسدد  بونجاح، 

شباك  سكنت  صاروخية  كرة 

المرخية وحسمت األمور للسد.

الزعيم دفع بالوافد الجديد أيوب 

الكعبي والحت له بعض الفرص 

بالشكل  يستغلها  لم  لكن 

الصحيح، في الوقت الذي كانت 

محدودة  المرخية  محاوالت 

صاروخية  تسديدة  أبرزها  لكن 

في  ضربت  فتوحي  إلدريس 

للخارج،  ومرت  السد  عارضة 

حملت  األخيرة  اللحظات  لكن 

تمكن  السد،  لصالح  جزاء  ركلة 

أيوب الكعبي من وضعها بطريقة 

رائعة في شباك المرخية د9+90 

ليمنح السد الهدف الرابع ويؤكد 

انتصاره وتأهله للدور المقبل.

تأهل لدور الثمانية 
بكأس سمو األمير

ك������ي������روش ح�������اض�������رًا ف������ي ال����ل����ق����اء
مدرب  كيروش  كارلوس  البرتغالي  المدرب  حرص 

السد  مباراة  في  الحضور  على  األول  الوطني  منتخبنا 

والمرخية أمس، من أجل تدوين بعض المالحظات على 

أداء عناصر الفريقين بصورة عامة والسد بشكل خاص، 

عديدة  عناصر  على  الوطني  المنتخب  يعتمد  حيث 

في  التواجد  على  العنابي  مدرب  اعتاد  وقد  السد،  من 

المباريات المختلفة من أجل تكوين رؤية عامة عن قدرات 

الالعبين استعدادا للمرحلة القادمة.

{  ايناكي اباديا مدرب العنابي الشاب
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ضمن بطولة 

روسيتي يتوج بذهبية فردي االسكيتكأس العالم للشوزن

ومثيرة،  قوية  أمس  منافسات  وجاءت 

والرابعة  الثالثة  الجولتين  اقامة  وشهدت 

تنافس خاللها الرماة والراميات على رماية 

50 طبقا ليصعد إثرها الثمانية األوائل الى 
وأصحاب  األبطال  لتحديد  النهائي  جولة 

المراكز الثالثة األولى، حيث فاز االيطالي 

حل  أن  بعد  بالذهبية  روسيتي  جابريال 

بالمركز األول لجولة النهائي متقدما على 

األميركي فينسن هانكوك الذي حل ثانيا 

االيطالي  وجاء  الفضية،  الميدالية  ونال 

اآلخر لود لويجي بالمركز الثالث وحصد 

البرونزية.

وفي فئة فردي السيدات، توجت االميركية 

بعد  االسكيت  بذهبية  رود  كيمبرلي 

النهائي،  لجولة  األول  بالمركز  حلت  أن 

سامنتا  لمواطنتها  الوصافة  مركز  تاركة 

ونالت  بالفضية،  فازت  التي  سيمونتون 

الميدالية  سيشوتي  سيمونا  االيطالية 

البرونزية بعد أن حلت بالمركز الثالث.

ابراهيم  مشعل  الفائزين  بتتويج  وقام 

للرماية  القطري  االتحاد  رئيس  النصر 

للبطولة،  العام  المدير  والسهم  والقوس 

نائب  السليطي  شاهين  جاسم  والسيد 

المدير العام للبطولة، وويلي جريل االمين 

العام لالتحاد الدولي للرماية.

العالم  كأس  بطولة  منافسات  وتتواصل 

اإلسكيت  مسابقة  بإقامة  اليوم،  للشوزن 

أما  الفائزين،  تتويج  يليها  مختلط،  فرق 

مسابقة التراب فستنطلق غدا الخميس 

إقامة  تليها  الرسمية،  التدريبات  بإقامة 

المنافسات يومي الجمعة والسبت لفئتي 

الرجال والسيدات، على أن تقام منافسات 

مارس،   12 األحد  يوم  مختلط  فرق  التراب 

منافسات  على  الستار  إثرها  ليسدل 

 10 البطولة ويشارك األدعم في البطولة بـ 

رماة، بواقع 5 رماة في مسابقة التراب، و5 

في مسابقة اإلسكيت.

وتشهد البطولة مشاركة 8 حكام من قطر 

والسعودية  ألمانيا  مختلفة،  دول  من  و7 

الشارة  لديهم  كلهم  والكويت  واإلمارات 

الدولية، باإلضافة إلى تطبيق آخر قوانين 

االتحاد الدولي للعبة، حيث يبحث الرامي 

العالم  كأس  بطولة  في  مشاركته  خالل 

البطوالت  بخالف  وهذا  دولي،  إنجاز  عن 

الدولي،  تصنيفه  نقاط  ورفع  المفتوحة 

آمال في حصد بطاقة تأهل لألولمبياد.

وأبدى الرامي اإليطالي جابريال روسيتي، 

بالميدالية  بتتويجه  سعادته  بالغ  عن 

ببطولة  اإلسكيت  مسابقة  في  الذهبية 

كأس العالم للشوزن الدوحة 2023..

وقال روسيتي في تصريحاته عقب ختام 

مراسم التتويج: هذا اليوم مميز وهام جدا 

ميداليتي  فيه  أحرزت  ألنني  لي  بالنسبة 

العالم  كأس  بطولة  في  األولى  الذهبية 

الميدالية  حققت  أن  بعد  للشوزن، 

دي  ريو  األولمبية  األلعاب  في  الذهبية 

في  الذهبية  والميدالية   2016 جانيرو 

بطولة أوروبا عام 2021.

في مهرجان سمو األمير للهجن

الرموز الفضية بين »الشعارات القوية«

بين  التنافس  وتيرة  وارتفعت 

الشعارات العمالقة في ختام منافسات 

أبناء  لهجن  بالنسبة  األولى  المرحلة 

الرموز  أشواط  في  وخاصة  القبائل، 

جوائز  لها  خصصت  التي  الرئيسية 

بين  الحماس  درجة  رفعت  مليونية 

المضمرين إلى أقصى درجاتها.

نخبة  تواجد  التنافس  حدة  من  ورفع 

تحمل  التي  الخليجية  الهجن  من 

والتي  واأللوان،  الشعارات  من  العديد 

مجلس  دول  مختلف  من  قدمت 

المجد  عن  بحثًا  الخليجي  التعاون 

التحدي وفي مهرجان كبير  في ميدان 

هو  الجميع  على  غاليًا  اسمًا  يحمل 

تميم  الشيخ  المفدى  األمير  سمو  اسم 

بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه.

األكبر  التواجد  اإلماراتية  للهجن  وكان 

عدد  بأكبر  ممثلة  اليوم،  أشواط  في 

ترضى  ال  التي  النوعية  المطايا  من 

الصدارة،  عن  دائما  وتبحث  بالفوز  إال 

أبناء  لهجن  كبيرًا  ندًا  وكانت 

األخرى  هي  تملك  التي  الشحانية 

على  قادرة  ومميزة  قوية  نوعيات 

كافة  في  السيطرة  وفرض  المنافسة 

الميادين الداخلية والخارجية.

قوي  تواجد  المملكة  لهجن  كان  كما 

الثالث  للضلع  كممثل  األخرى  هي 

قطر  من  المكون  الرهيب  المثلث  في 

تواجدت  وأيضا  والسعودية،  واإلمارات 

هجن أبناء سلطنة عمان بقوة وكذلك 

الكويتية. الهجن 

بحكم  اإلمارات  هجن  واستحوذت 

قوية  رموز  ثالثة  على  الكمي،  تفوقها 

مساء  الفضية  الجذاع  منافسات  في 

بالشلفة  الفوز  حققت  بعدما  أمس، 

الفضية للجذاع بكار مفتوح عن طريق 

»رعود« ملك صالح محمد صالح نصره 

بالخنجر  الفوز  وكذلك  العامري، 

عن  عمانيات  قعدان  للجذاع  الفضي 

سلطان  محمد  ملك  »ضاري«  طريق 

بالشوط  الفائز  الكتبي،  مرخان  مطر 

قعدان  للجذاع  الرئيسي  الرابع 

بالشلفة  الفوز  أخيرًا  ثم  عمانيات، 

بواسطة  إنتاج،  بكار  للجذاع  الفضية 

حمد  راشد  حمد  ملك  »رصاصة« 

رصاصة  أطلقت  التي  الكتبي،  غدير 

الشوط  في  منافسيها  على  الرحمة 

الصدارة  لتحسم  الرئيسي  الخامس 

والناموس.

المملكة  أبناء  هجن  سجلت  فيما 

المميز  حضورها  السعودية  العربية 

ومميز  قوي  برمز  بفوزها  أيضًا، 

بكار  للجذاع  الفضية  الشلفة  هو 

»الكايدة«  انتزعتها  التي  عمانيات، 

المملوك  المميز  األزرق  بشعارها 

عبدالعزيز  موسى  عبدالعزيز  للسيد 

الفوز  »الكايدة«  وحسمت  الموسى، 

بالشوط الثالث الرئيسي.

ثنائية قطرية قوية
فيما تألقت الهجن القطرية وكان ألبناء 

الشحانية تواجد قوي ومؤثر في كافة 

»شغموم«  وتمكن  الرئيسية،  األشواط 

الجربوعي  هادي  محمد  مبارك  ملك 

للهجن  الرموز  أول  انتزاع  من  المري، 

القطرية مساء اليوم، بفوزه بأقوى رموز 

الفضي  الخنجر  انتزع  بعدما  القعدان 

المخصص  مفتوح،  قعدان  للجذاع 

توقيت  في  الرئيسي  الثاني  للشوط 

زمني قوي ومميز قدره 8:58:65 دقيقة، 

منافسات  في  األفضل  التوقيت  وهو 

أمس.

سالم  دائمًا  المتألق  شعار  واصل  كما 

علي متعب الصعاق، تألقه الكبير هذا 

الخنجر  اقتناص  من  وتمكن  الموسم، 

الفضي للجذاع قعدان إنتاج، عن طريق 

»لطام« الفائز بآخر األشواط الرئيسية.

الشوط الرئيسي للبكار إنتاج
علي  محمد  ملك  »بحور«  نجحت   

بالظفر  الجحافي،  سليم  سعيد 

للجذاع  الرئيسي  الشوط  بناموس 

األول  بالشوط  فوزها  بعد  إنتاج،  بكار 

منافسات  انطالقة  في  الرئيسي، 

مهرجان  أيام  لرابع  الصباحية  الفترة 

سيف  على  األصيلة  العربية  الهجن 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

بالشوط  الفوز  »بحور«  وحققت  أمس، 

الرئيسي للبكار إنتاج   

مبارك  عبدالله  ملك  »ناصي«  تألق  كما 

الشوط  في  العامري،  عثعيث  مسلم 

للجذاع  المخصص  الرئيسي  الثاني 

بصدارة  الفوز  حاسمًا  إنتاج،  قعدان 

قدره  زمني  توقيت  في  القوي  الشوط 

»الريم«  وحسمت  دقيقة.   9:12:75
الفوز  الشرقي،  صالح  حمد  علي  ملك 

المخصص  الخامس  الشوط  بناموس 

اقتنص  كما  قطر،  إنتاج  بكار  للجذاع 

أبوشارب  علي  محمد  ملك  »هياض« 

المري، الفوز بناموس الشوط السادس 

الرئيسي للجذاع قعدان إنتاج قطر

رئيسي المفتوح
سليم  حمد  ملك  »الهدة«  استطاعت 

ناموس  انتزاع  العامري،  حربي 

فوزها  بعد  المفتوحة،  األشواط  أقوى 

المخصص  التاسع  الشوط  بناموس 

في  مفتوح  بكار  للجذاع  كرئيسي 

كما  دقيقة.   9:16:62 قدره  توقيت 

حسم »عرب« ملك سالم محمد سعيد 

الشوط  بناموس  الفوز  المنهالي، 

العاشر المخصص كرئيسي للجذاع 

قعدان مفتوح.

تواصلت منافسات 
المهرجان السنوي لسباق 

الهجن العربية األصيلة 
على سيف حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى، حيث كان 
الموعد مساء أمس مع 

األشواط المليونية والرموز 
الفضية المخصصة 

ألشواط الجذاع العامة 
الخاصة بهجن أبناء 

القبائل من مختلف دول 
مجلس التعاون الخليجي.

كتب      عوض الكباشي

} تصوير- عباس علي

جاسم السليطي:

المـنـافـســـة 
جــاءت قـويــة

 أكد جاسم شاهين السليطي نائب المدير العام 

لبطولة كأس العالم للشوزن، أن منافسات 

االسكيت جاءت قوية.

وقال السليطي في تصريحات صحفية له: 

الشوط األخير من المنافسات هو من حسم 

اللقب، ألن األجواء كانت رائعة والرؤية في ميادين 

لوسيل استثنائية.

وأضاف: البطل األميركي فينسون هانكوك متعود 

على التواجد دائما في المقدمة، لكن أمس وجد 

منافسة قوية من ابطال إيطاليا، الذين حاصروه 

في النهائي وتحصل في األخير جابريال روسيتي 

على الميدالية الذهبية.

وتابع: اليوم سيكون الموعد مع مسابقة فرق 

مختلط، وهي فرصة لمن يسعفه الحظ في 

الوصول لمنصة التتويج بالتعويض فيها.

وأشار إلى أن االتحاد الدولي للرماية أشاد بشكل 

كبير بالتنظيم الرائع لبطولة كأس العالم، وهذا 

ينطبق على المشاركين، وهذا ليس جديدا على 

قطر.

كيمبرلي:

تتويج 
له طعم خاص

تحدثت األميركية كيمبرلي رود، 

على أهمية اإلنجاز الذي حققته 

بفوزها بالميدالية الذهبية في 

بطولة كأس العالم للشوزن 

الدوحة 2023. وقالت كيمبرلي في 

تصريحات صحفية: شاركت في 

العديد من بطوالت العالم وأحرزت 

فيها العديد من الميداليات، ولكن 

التتويج الذي حققته له طعم 

خاصة ألنه جاء عقب منافسة 

قوية مع مجموعة من البطالت 

الممييزات. وأضافت: التنظيم 

كان رائعًا حيث تم توفير كل 

المتطلبات واألجواء المناسبة 

للمشاركين لكي يخوضوا 

المنافسات في أحسن الظروف. 

وختمت: المنافسة كانت قوية في 

الجولة النهائية، وسط رغبة كل 

البطالت للصعود لمنصة التتويج.

حصد اإليطالي جابريال روسيتي ذهبية فردي الرجال 
لمسابقة االسكيت، ضمن بطولة كأس العالم للشوزن 

2023، المقامة حاليا بمجمع ميادين لوسيل للرماية باالتحاد 
القطري للعبة، وتستمر حتى 12 مارس الجاري، بمشاركة 
465 راميا ورامية، يمثلون 63 دولة، من ضمنهم 30 بطال 

أولمبيا وعالميا، فيما فازت االميركية رود كيمبرلي ذهبية 
فردي السيدات لمسابقة االسكيت.

كتب          وحيد بوسيوف
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تأهل لربع نهائي أغلى البطوالت لمواجهة الدحيل

السيلية يطيح بالريان من كأس األمير
نهائي  ربع  إلى  السيلية  نادي  تأهل 

كأس سمو األمير، بعد تفوقه أمس 

 ،1 /  2 بنتيجة  الريان  على  الثالثاء، 

استاد  على  أقيمت  التي  المباراة  في 

سحيم بن حمد بنادي قطر.

من  كل  السيلية  هدفي  وسجل 

السويدي كارلوس ستراندبيرج في 

محمدي  مهرداد  واإليراني   9 الدقيقة 

في الدقيقة 79.

الوحيد  الريان  هدف  سجل  بينما 

في  بولي  يوهان  اإليفواري  الالعب 

الدقيقة 26.

ربع  الدور  في  السيلية  وسيواجه 

النهائي، حامل اللقب ومتصدر دوري 

نجوم QNB نادي الدحيل.

الثاني  الظهور  المباراة  وشهدت 

بوفال  سفيان  المغربي  للدولي 

الريان،  بقميص  الموسم  هذا 

األخيرة  المباريات  في  غيابه  بعد 

لها  تعرض  التي  اإلصابة  بسبب 

المباراة  بداية  العربي.  مباراة  خالل 

حيث  الفريقين،  بين  مثيرة  كانت 

الكرة،  على  يسيطر  أن  الريان  حاول 

مع  كبير  بحذر  السيلية  لعب  فيما 

الهجمات  محاولة االعتماد أكثر على 

المرتدة.

العبي  لدى  كبيرة  رغبة  وظهرت 

السيلية لتسجيل هدف مبكر، وهو 

9 عبر مهاجمه  الدقيقة  ما تحقق في 

ستراندبيرج  كارلوس  السويدي 

بعد تمريرة من سعد الصوان.

هدف  على  يرد  أن  الريان  وحاول 

األخطاء  استغالل  محاواًل  الريان، 

الفردية من جانب العبي السيلية.

عبر   26 الدقيقة  في  الريان  وتمكن 

من  أولى  محاولة  بعد  بولي،  يوهان 

حارس  لها  تصدى  منصور  تميم 

محمد،  عبدالرحمن  السيلية  مرمى 

لتعود الكرة للمهاجم اإليفواري بولي.

وكاد السيلية يضيف الهدف الثاني 

في  محمد  مصطفى  طريق  عن 

الدقيقة 35 برأسية مرت بقليل على 

القائم األيمن لحارس مرمى الريان.

تبقى  فيما  النتيجة  تتغير  ولم 

انتهى  الذي  الشوط،  هذا  عمر  من 

بالتعادل اإليجابي هدف لكل فريق.

مدربا  قام  الثاني  الشوط  بداية  ومع 

حيث  تغييرين،  بإجراء  الفريقين 

الالعبين  كوردوفا  نيكوالس  أدخل 

مكان  جمعة  ومحمد  بوفال  سفيان 

مفتاح  وخالد  منصور  تميم  من  كل 

سامي  قام  فيما   ،58 الدقيقة  في 

مهرداد  الثنائي  بادخال  الطرابلسي 

محمدي وحسن أحمد مكان الالعبين 

هدف  مسجل  وكارلوس  علي  هادي 

التقدم للسيلية في الشوط األول.

الهدف  يسجل  عوض  موفق  وكاد 

الثاني في الدقيقة 67 بعد توغله في 

حارس  خروج  لكن  الجزاء،  منطقة 

الوقت  في  كان  السيلية  مرمى 

فرصة  الريان  على  مفوتا  المناسب 

تسجيل هدف التقدم.

إضافة  من  محمدي  مهرداد  وتمكن 

الدقيقة  في  للسيلية  الثاني  الهدف 

من  للريان  كبير  تراجع  وسط   ،79
حيث األداء.

من  تبقى  فيما  النتيجة  تتغير  ولم 

السيلية  بفوز  لتنتهي  المباراة،  عمر 

بنتيجة 2 / 1.

كتب            وحيد بوسيوف

لحساب الدور »16« من أغلى البطوالت

»نارية« بين الوكرة والشحانية

يلتقي الوكرة مع الشحانية على استاد 

حمد بن خليفة، في الساعة 4:45 مساء 

عشر  الستة  الدور  مباريات  ضمن  اليوم 

لكرة  األمير  سمو  كاس  منافسات  من 

القدم.

جاهزية  أكثر  يبدو  الوكرة  فريق 

في  الصحوة  سجل  أن  بعد  وتحضيرا، 

سلسلة  منهيًا  الدوري  من  الـ16  الجولة 

متجاوزا  فوز،  دون  مباريات  خمس  من 

رصيده  ليرفع  نظيفة  برباعية  المرخية 

إلى النقطة 23 مستعيدًا المركز الرابع، 

االسماء  من  العديد  المدرب  ويمتلك 

مواجهة  في  الفارق  صناعة  على  القادرة 

اليوم.

فريق  اليوم  لقاء  في  الثاني  الطرف 

بدوري  المركزالثالث  يحتل  الشحانية 

14 نقطة وبفارق  الدرجة الثانية برصيد 

شهد  حيث  الثاني  معيذر  عن  نقطتين 

نتائجه  في  ملحوظا  إيجابيًا  تطوًرا 

مؤخرًا.

بعقلية  الشحانية  سيدخل  حيث 

أمام  المباراة  صعوبة  رغم  االنتصار 

في  الرابع  المركز  يحتل  الذي  الوكرة 

دوري نجوم قطر برصيد 23 نقطة، ولكن 

الجهاز الفني بالنادي جهز الالعبين بدنيًا 

المنتظر  األداء  تقديم  أجل  من  وفنيًا 

وقيمتها  وزنها  لها  بطولة  في  والمطلوب 

وتعتبر غالية على جميع الفرق

أكد اإلسباني ألفارو ميخيا المدير الفني 

للفريق األول لكرة القدم بنادي الشحانية 

دور  في  الوكرة  لمالقاة  الفريق  جاهزية 

األمير  كأس  منافسات  من  عشر  الستة 

ملعب  على  ستقام  التي  المباراة  في 

تمام  في  األهلي  بالنادي  خليفة  بن  حمد 

الساعة 4 و45 دقيقة مساًء.

مدرب  لوبيز  ماركيز  اإلسباني  أكد 

الوصول  هو  فريقه  هدف  أن  الوكرة، 

لنهائي بطولة كأس أمير قطر.

الصحفي  المؤتمر  خالل  لوبيز  وقال 

الشحانية  ضد  الوكرة  لمباراة 

تحظى  بطولة  في  كبيرة  »طموحاتنا 

في  واألهمية  الخصوصية  من  بالكثير 

الكرة القطرية«.

أخرى  خطوة  للتقدم  »نسعى  وتابع 

بعدما  قطر،  أمير  كأس  منافسات  في 

الماضية  النسخة  نهائي  نصف  بلغنا 

وخسرنا أمام الغرافة«.

{ الوكرة يسعى للفوز على الشحانية اليوم

   كتب        عوض الكباشي

العربي يخشى مفاجآت الشمالاليوم على استاد ثاني بن جاسم
يستضيف استاد ثاني بن جاسم في تماما 

مواجهة  اليوم،  مساء  والنصف  السابعة 

دور  منافسات  ضمن  الشمال،  العربي 

الستة عشر ببطولة كأس سمو األمير.

رغبة  وسط  اللقاء  الفريقين  كال  يدخل 

مشوار  وإكمال  الفوز  تحقيق  في  مشتركة 

العربي  يتطلع  حيث  الغالية،  البطولة 

برصيد  الدوري  في  الثاني  المركز  صاحب 

أمام  األخيرة  الخسارة  لتجاوز  نقطة،   31
يأمل  بالمقابل  لثالثة،  بهدف  الدحيل 

فوزه  حقق  بعدما  الصحوة  تأكيد  الشمال 

األول منذ أكثر من سبع جوالت عندما تجاوز 

نادي قطر بثالثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 

النقطة 14 في المركز التاسع.

قوية  مواجهة  أمام  أننا  إلى  تشير  الدالئل 

للغاية، وتبدو حظوظ العربي أكبر من واقع 

ما  دائما  لكن  الموسم  هذا  الفريقين  نتائج 

تبقى مثل هذه المباريات ذات طابع خاص، 

يتميزان  فريقين  بين  ألنها  فقط  ليس 

كاس  بطولة  في  ألننا  ولكن  والقوة  بالندية 

وبالتالي الحظوظ تبقى قائمة لكل منهما.

خمس  آخر  في  األفضلية  يمتلك  العربي 

في  فاز  حيث  الفريقين،  جمعت  مواجهات 

ينجح  ولم  األخيرة  الخمس  المباريات 

الشمال في تحقيق أي انتصار على العربي 

شهر  في  االتحاد  كاس  في  عليه  الفوز  منذ 

األخيرة  السنوات  وبالتالي   ،2021 أبريل 

تلك  ستكون  فهل  للعربي،  أفضلية  تشهد 

أم  اليوم،  مباراة  في  مستمرة  األفضلية 

مفاجأة  ويحقق  آخر  رأي  للشمال  سيكون 

لن تسعد بالتأكيد جماهير العربي الكبير 

التي تمني النفس بحصد اللقب؟

مواجهة  من  الفائز  أن  بالذكر  الجدير 

استاد  على  المقررة  والشمال  العربي 

النهائي،  ربع  الدور  اليوم،  جاسم  بن  ثاني 

ومالقاة الفائز من مباراة األهلي ومعيذر التي 

حمد،  بن  سحيم  استاد  على  غدًا  ستقام 

سابق،  وقت  في  أجريت  التي  القرعة  وفق 

والوصول  للفوز  الفريقين  كال  يتطلع  لذا 

للمرحلة المقبلة واستكمال المشوار بنجاح 

في البطولة.

كتب              عادل النجار

وسام رزق:

نمتلك دوافع كبيرة للفوز
الفني  المدير  رزق،  وسام  الوطني  المدرب  أكد 

فريقه  تنتظر  التي  المهمة  صعوبة  للشمال، 

الذي يقدم مستويات كبيرة في  العربي،  أمام 

النسخة الحالية من الدوري، بدليل تواجده 

في المركز الثاني على سلم الترتيب، فارضا 

نفسه طرفا في المنافسة على اللقب.

تكون  لن  مهمتنا  أن  ندرك  المدرب:  وقال 

جيدة  عناصر  يجمع  فريق  أمام  سهلة 

للغاية، لكننا في الوقت نفسه نملك الدوافع 

في  قوي  ظهور  تسجيل  أجل  من  الكبيرة 

االنتصار،  في  بحظوظنا  والتمسك  المباراة، 

واستكمال مشوار البطولة.

من  حاليا  جيدة  بمرحلة  نمر  رزق:  وسام  وأضاف 

الالعبين  كل  يقدمه  الذي  الطيب  المستوى  خالل 

الذين أظهروا توهجا كبيرا في اآلونة األخيرة، األمر الذي 

انعكس باإليجاب على النتائج، وبالتالي نتطلع لمواصلة النسج على المنوال ذاته في 

بطولة كأس األمير، التي نعتز ونفتخر بالمشاركة فيها.

يونس علي:

طموحنا النهائي
علي،  يونس  الوطني  المدرب  أكد 

سعي  للعربي،  الفني  المدير 

لقب  على  للمنافسة  فريقه 

القدم،  لكرة  األمير  كأس 

الشمال  يواجه  عندما 

الدور  في  اليوم 

من  النهائي  ثمن 

الحادية  النسخة 

من  والخمسين 

البطولة.

يونس  وقال 

المؤتمر  في  علي 

الذي  الصحفي 

بطولة  أمس:  عقد 

تحظى  األمير  كأس 

لدى  كبيرة  بخصوصية 

إلى  يطمح  والكل  الجميع، 

ونحن  اللقب،  على  المنافسة 

نسعى  جماهيري  كناد  بدورنا 

طرفا  ونكون  بعيدا،  نذهب  ألن 

وجب  لكن  النهائية،  المباراة  في 

الشمال،  مواجهة  على  اآلن  التركيز 

في  طيبة  مستويات  يقدم  الذي 

فإن  وبالتالي  األخيرة،  المباريات 

أن  وأعتقد  سهلة،  تكون  لن  المهمة 

بالتفاصيل  ستحسم  النتيجة 

الصغيرة.

الكبيرة  المسؤولية  ندرك  وأضاف: 

إعادة  أجل  من  عاتقنا  على  الملقاة 

بعد  التتويج  منصات  إلى  الفريق 

على  ونعّول  طويلة،  غياب  فترة 

في  المستوى  في  الالفت  التطور 

نكون  أن  أجل  من  الحالي  الموسم 

طرفا فاعال في المنافسة، خصوصا 

كأس  مثل  ومهمة  غالية  بطولة  في 

األمير.

{ وسام رزق

ناني: نتائجنا 
األخيرة تحفزنا

أرون:
أتوقعها صعبة

قال األرجنتيني ماتياس 

ناني مدافع الشمال إن 

مواجهة العربي اليوم ستكون 

صعبة من واقع ما يقدمه من 

مستويات في بطولة الدوري، 

مؤكدًا أن فريقه عاقد العزم 

على تحقيق الفوز والتأهل إلى 

الدور ربع النهائي من البطولة، 

معتبرا أن النتائج التي يحققها 

الشمال مؤخرا شكلت دافعا 

كبيرا لكل الالعبين من أجل 

مواصلة الظهور القوي، وقال: 

»لقد تحضرنا بالصورة الالزمة 

لهذه المواجهة وسنعمل على 

تقديم كل ما يمكن من أجل 

تحقيق الفوز والتأهل للمرحلة 

القادمة في كأس األمير«.

أكد األيسلندي أرون 

غونارسون، العب العربي، 

جاهزية فريقه لخوض 

المواجهة التي وصفها بالصعبة 

أمام الشمال، مستشهدا 

بالمباراة األخيرة التي جمعت 

الفريقين في الدوري، مبديا 

فخره بالوصول مع الفريق إلى 

المباراة النهائية في نسخة 

العام 2020، معتبرا أن الطموح 

في النسخة الحالية سيكون 

التتويج باللقب.

وقال »نحن جاهزون للمباراة 

ونعلم صعوبة المواجهة 

لكن هدفنا هو الفوز والتأهل 

ومواصلة المشوار حتى نهائي 

البطولة«.
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توقعت إدارة األرصاد الجوية أن تصاحب الطقس 

على الساحل، الليلة وحتى الساعة السادسة من 

صباح اليوم األربعاء، بعض السحب، وغبار عالق 

على بعض المناطق الحقا.. مع بعض السحب 

وغبار عالق الحقا في عرض البحر.

ويتراوح مدى الرؤية األفقية بين 4 و8 كيلومترات.

ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة 

واثنتين، وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام.

وتكون أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة »22« 

درجة مئوية.

بمشاركة خبراء من »41« دولة

ملتقى قمرة السينمائي 
ينطــلــــق الجــمــــعــــــة

الدوحة- قنا- تنظم مؤسسة الدوحة لألفالم النسخة 

التاسعة من ملتقى قمرة السينمائي، في الفترة من 10 

إلى 15 مارس الجاري حضوريًا ومن 19 إلى 21 مارس عبر 

اإلنترنت، بمشاركة أكثر من 200 خبير سينمائي عربي 

ودولي من 41 بلدًا، إلى جانب مؤسسات وشركات محلية 

وعالمية بارزة.

وتقام فعاليات الملتقى ضمن مسارين: األول مخصص 

للتدريب والورش والجلسات االستشارية واالجتماعات 

الفردية للمشاريع في مرحلة التطوير، والثاني يتضمن 

عروض نسخ األفالم قيد التطوير وحوارات حول المشاريع 

التي وصلت إلى مرحلة ما بعد اإلنتاج.

ويدعم الملتقى رحلة صناع األفالم ابتداًء من كتابة النص 

وصواًل إلى عرض الفيلم على الشاشة، وكذلك منصات 

العرض حسب الطلب، والمنصات الرقمية بهدف تمكين 

صناع األفالم من توزيع مشاريعهم بصورة غير تقليدية 

وضمان وصولها إلى أوسع قاعدة جماهيرية ممكنة.

وفي هذا السياق، قالت السيدة فاطمة حسن الرميحي، 

الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة لألفالم: »نحن فخورون 

للغاية بدعم مشاريع قمرة 2023 المتميزة، ونقدر الخبراء 

على التزامهم المستمر بدعم السينمائيين ومشاركتهم 

رؤيتنا لبناء مجتمع إبداعي عالمي قوي ونابض بالحياة«، 

مشددة على أن »ملتقى قمرة، يعزز دعم المؤسسة لصانعي 

األفالم من جميع أنحاء العالم، من تطوير المفاهيم إلى 

المشاريع المكتملة، وتحويل األفكار الواعدة إلى مشاريع 

بارزة جاهزة لإلطالق، مؤكدة، أن اإلشادة المستمرة بهذا 

الملتقى هي شهادة على مساهمتنا الجماعية في تحقيق 

هدفنا المتمثل في إبراز األصوات غير المسموعة وإظهار 

وجهات النظر األصيلة للعالم من المنطقة والعالم األوسع«.

الجدير بالذكر أن الملتقى سيشهد مشاركة نخبة من 

المخرجين والمنتجين السينمائيين والكتاب، ومديري 

ومبرمجي المهرجانات، واالستشاريين، ومديري صناديق 

التمويل، ورؤساء المبيعات والمشتريات، وخبراء النصوص، 

والموزعين، والمنصات الرقمية، والمسؤولين عن جهات 

البث. 

مبادرة أطلقتها »أشغال« خالل المونديال

»الهندسة« تحصد المركز الثالث في »زينة«

الجامعات  فئة  من  الثالث  المركز  الهندسة  كلية  حصدت 

فترة  أثناء  أشغال  هيئة  أطلقتها  التي  »زينة«  ُمبادرة  في 

هذه  وأتت  2022؛  قطر  فيفا  العالم  كأس  بطولة  استضافة 

المبادرة بهدف إبراز المظاهر االحتفالية.

األولى  العمل  فنيين،  بعملين  الهندسة  كلية  وشاركت 

ُسمي بـ )الركلة( وهي مشتقة من الحركة التدريجية لكرة 

القدم من الالعب إلى الوجهة المعنية، حيث ان هذه الفكرة 

القدم  لكرة  العالم  لكأس  الطاقة  القوة  الحماس،  تمثل 

2022. أما العمل الفني الثاني كان )العب( وهي مشتقة من 
المشاركة  الدول  بين  الوحدة  تمثل  انها  حيث  القدم،  كرة 

يتم  المشروع،  هذا  في   .2022 قطر   FIFA العالم  كأس  في 

على  مبسط  بشكل  المشاركة  الدول  اعالم  ألوان  عرض 

كرة  ولون  شكل  وتوحيد  بالالعبين،  المتمثلة  المجسمات 

القدم للمجسم بحيث ترمز إلى الوحدة بين الدول بالرغم 

من تنوع اللغات والثقافات والخلفيات بينهم.

أمينة  الدكتورة  قالت  المناسبة،  بهذه  لها  تصريح  وفي 

المعمارية: »يعكس  الهندسة  الكندري، أستاذ مساعد في 

2022، وهي طريقة مميزة  المشروع كأس العالم فيفا قطر 

يعرض  حيث  القدم،  لكرة  وشغفه  المجتمع  حب  إلبراز 

كرة  تجربة  المجتمع  بها  يعيش  التي  الفريدة  الطرق 

طرق،  بعدة  للمجتمع  قيمة  المنفذ  الفن  يضيف  القدم. 

الناس  ويجمع  والدولية،  المحلية  بالثقافة  يحتفل  حيث 

مًعا، ويجمل األماكن العامة، وُيلهم«.

الفني  المجسم  مفهوم  تصميم  »تم  الكندري:  د.  وأضافت 

بطريقة تجعلنا ننظر إلى كرة القدم على أنها تشبيه جيد 

لحياتنا ألنها تشترك في العديد من الخصائص مع حياتنا 

نعيش  الذي  والمجتمع  عائالتنا،  ذلك  في  بما  اليومية: 

القطع  المهنية. لذلك، أعطت  والبيئات  واألكاديميين  فيه، 

أيًضا  والموظفين  الطالب  إعطاء  للمساحة مع  الفنية هوية 

اإلحساس بوجود حدث أساسي يتعلق بكأس العالم«.

من  كل  المشروع  في  المساهمات  الطالبات  شكرت  وكما 

ساهم وبذل جهد في هذا المشروع، من الجامعة، واالدارات 

المعنية فيها، إدارة المرافق والخدمات العامة ورئيس قسم 

والمشرفين  فرالن  رافيلو  د.  العمراني  والتخطيط  العمارة 

على المشروع د. امينة الكندري ود. قوزا بيرام، وجهود دولتنا 

الشعب  ولجميع  لنا  واعتزاز  فخر  مصدر  باتت  إلى  قطر 

القطري والمقيمين والعالم ككل.

والجدير بالذكر شارك في المشروع كل من الطالبات سارة 

العمادي، عائشة الخنجي، حوراء موسوي،  الباكر، حنان 

الدكتورة  من  ُكل  وبإشراف  العرادي.  مروى  النجار،  زهراء 

بشاير  البناي،  الجازي  بيرام،  قوزا  د.  الكندري،  أمينة 

النعيمي.

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

»الصحة« وشركاؤها يحيون اليوم العالمي للمرض

»42 %« تأثير السمنة 
على الســكـــان البـالغــــين
شاركت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد 

الطبية والرعاية الصحية األولية في االحتفال باليوم العالمي 

للسمنة، والذي وافق الرابع من مارس الجاري، وذلك تحت 

شعار »تغيير وجهات النظر: فلنتحدث عن السمنة«.

وهدف االحتفال إلى تعزيز أهمية اإلجراءات المنسقة لوقف 

االنتشار المتزايد لزيادة الوزن وعكس أزمة السمنة العالمية.

وقال البروفيسور عبد البديع أبو سمرة، الرئيس المشارك 

لالستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري بوزارة 

الصحة العامة، ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة 

وأمراض األيض بمؤسسة حمد الطبية: تعد زيادة الوزن 

والسمنة من المشاكل العالمية التي تتطلب االهتمام من 

الجميع في العديد من دول العالم، كما تشهد قطر انتشارا 

للسمنة التي تؤثر على نحو 42 % من السكان البالغين 

وبشكل متزايد على األطفال والمراهقين. تظهر األدلة أن 

السمنة وداء السكري من النوع الثاني مترابطان، حيث تعتبر 

السمنة من أهم العوامل المساهمة في ارتفاع معدل انتشار 

داء السكري من النوع الثاني في قطر، وتشير التقديرات إلى 

أن ثلثي حاالت اإلصابة بالسكري من النوع الثاني ناتجة عن 

السمنة، وفضاًل عن ذلك، يمكن لفقدان الوزن الحد من اإلصابة 

بمرض السكري. ومن أجل مواصلة مكافحة داء السكري النوع 

الثاني وانتشار السمنة، تسعى اللجنة الوطنية للسكري إلى 

العمل على تطوير خطة عمل وطنية للسمنة سيتم دمجها 

في خطة العمل الوطنية لمرض السكري في االستراتيجية 

الوطنية للصحة في قطر، وستتناول خطة العمل الوقاية من 

السمنة وإدارة مضاعفاتها.
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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تمكنت المجسمات الضخمة في جبل نمرود بوالية أدي يامان 

التركية من الصمود أمام زلزال قهرمان مرعش المدمر دون أن 

تصاب بأي ضرر.

وفي تصريح لألناضول، أمس، قال رئيس جمعية الثقافة 

والسياحة في قضاء كاهتلي بأدي يامان، عرفان جاتين قايا، إنها 

صمدت أمام الزلزال.

وأوضح أن الزلزال تسبب بأضرار كبيرة في منطقة جنوبي 

تركيا، مضيفا: »الشيء الوحيد الذي يسعدنا هو أن مجسمات 

جبل نمرود لم تتأثر بالزلزال«.

ولفت قايا إلى أن منطقة جبل نمرود )جنوب( تستقبل سنويا 

مئات األلوف من الزوار، معربا عن أمله في أن يزورها خالل العام 

الحالي مزيد من السياح.

وجبل نمرود مدرج في قائمة التراث الثقافي العالمي لمنظمة 

األمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة »يونسكو«، ويرتفع ألفين 

و150 متًرا فوق سطح البحر.

زلزال يضــرب هــوكـايـــدو
5 درجات على مقياس  ضرب زلزال بلغت قوته 

هوكايدو  جزيرة  سواحل  قبالة  أمس،  ريختر، 

اليابانية.

أن  اليابانية،  الجوية  األرصاد  وكالة  وذكرت 

مركز الزلزال وقع قبالة سواحل مدينة كوشيرو 

الواقعة بالجزيرة وعلى عمق 70 كيلومترا. ولم 

مد  أمواج  حدوث  احتمال  من  تحذير  أي  يصدر 

تقارير  اآلن  إلى  ترد  لم  كما  )تسونامي(،  عاتية 

عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال. وتقع 

اليابان عند نقطة التقاء أربع صفائح تكتونية، 

للنشاط  خاص  بشكل  عرضة  يجعلها  مما 

الزلزالي، كما تعتبر أيضا موطنا لمئة بركان 

نشط.

وتسبب زلزال وقع عام 2011، وبلغت قوته تسع 

درجات على مقياس ريختر، وصاحبته موجات 

 15 من  أكثر  مقتل  في  تسونامي،  عاتية  مد 

بمحطة  كارثة  في  تسبب  كما  شخص،  ألف 

فوكوشيما النووية.

إخــفــاق جــديــد

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية »جاكسا« أمس، فشل 

محاولة إطالق الصاروخ الجديد من نوع إتش 3 إلى الفضاء، 

بعد أن تم تأجيل اإلطالق في وقت سابق ثالث مرات بسبب 

مشاكل تقنية والظروف الجوية.

ووفقا للمسؤولين في وكالة الفضاء اليابانية، فقد تقرر 

إحباط رحلة الصاروخ إتش 3، من مركز تانيغاشيما 

للفضاء، وذلك بسبب عدم التأكد من اشتغال محرك 

المرحلة الثانية.

وتعتبر محاولة اإلطالق الحالية هي الرابعة من نوعها، 

حيث كان من المقرر إطالق الصاروخ في 13 فبراير، ولكن 

تم تأجيله إلى 15 فبراير بسبب مشاكل في نظام التحكم 

في الطيران المسؤول عن تغيير وضعية الصاروخ بحسب 

اتجاه الرياح، وبعد ذلك تم تأجيله إلى 17 فبراير، ثم فشلت 

المحاولة أيضا وتقرر إيقاف اإلطالق بسبب مشاكل تقنية.

وكان يفترض أن يحمل الصاروخ إلى مدار األرض القمر 

الصناعي )ALOS-3( المخصص لمراقبة الكوارث 

الطبيعية.  يذكر أن صاروخ إتش 3 هو أكبر الصواريخ 

اليابانية العاملة بالوقود السائل، ويبلغ طوله 63 مترا.

رسالة محبة
بدمية صغيرة اشترتها بمبلغ اقتطعته من مصروفها 

الشخصي على مدى شهر، تتقاسم الطفلة الفلسطينية حال 

هاشم )13 عاما(، أحالمها وفرحتها مع أطفال تركيا الناجين من 

الزلزال.

أرادت الطفلة هاشم زرع االبتسامة، على وجه طفل من األطفال 

المتضررين من زلزال تركيا، من خالل إرسال هدية صغيرة 

بمبلغ رمزي للتعبير عن تضامنها وتعاطفها معهم.

وتقول لألناضول: »شعرنا بالوجع الذي عاشه أطفال تركيا 

جّراء الزلزال حيث عايشنا نفس هذا الوجع جراء الحروب«.

وتضيف أنها شاهدت على التلفاز وعلى الهواتف المحمولة 

مقاطع مؤلمة نقلت خوف األطفال وأوجاعهم جّراء الزلزال الذي 

وصفته بـ»المرعب«.

وتتابع أنها كانت تشعر »بوجع شديد جراء مشاهد الدمار 

التي بثت عبر التلفاز حول زلزال تركيا بحزن كبير لما أصاب 

البالد«.

وتستكمل: »نشعر أننا وحدة واحدة، نتشارك ذات األلم لذلك 

أحببت أن أشاركهم المشاعر اإليجابية أيضا فاخترت هذه 

الدمية ألرسم االبتسامة على شفاههم وتكون فرحتنا واحدة«.

وتوضح أن هذه الدمية جزء من تضامن األطفال الفلسطينيين 

مع نظرائهم في تركيا، وهو رد للجميل حيث تعمل تركيا على 

مساعدة األطفال وغزة دائما.

وتذكر الطفلة هاشم أنها تأثرت بالقصص التي نشرت عن 

أطفال تركيا وبعض »المعجزات التي حدثت وساهمت في 

إنقاذهم بعد ساعات طويلة قضوها تحت األنقاض«.

وتختم حديثها بالدعاء بـ »الرحمة لضحايا الزلزال، والشفاء 

للمصابين والمتضررين«.

وسلمت الطفلة هديتها لمؤسسة بشائر الخير )غير حكومية(، 

الجهة المنّفذة لمشاريع مؤسسة »مافي مرمرة« التركية في 

غزة، معربة عن آمالها في وصولها ألحد أطفال تركيا.

إبداع رغم األزمات
من رحم أزمة الكهرباء والنقل في لبنان، ابتكر المهندس 

الميكانيكي هشام حسامي سيارة تعمل بالطاقة 

الشمسية، وأطلق عليها اسم »ليرة« تيمنا بالعملة المحلية 

لبلده. ويقول حسامي لألناضول، إن ما يميز سيارته 

الكهربائية عن غيرها، »عملها بالطاقة الشمسية مباشرة، 

ومناسبتها للبنان الذي يعاني من أزمة كهرباء«.

وحسب حسامي، فإن االبتكار الذي ولد من رحم األزمات 

المتتالية، قد يشكل حال جزئيا ألزمة النقل في البالد، فضال 

عن فوائده االقتصادية والبيئية. ويوضح حسامي: »طول 

السيارة 2.74 متر، وعرضها 1.35 متر، وسرعتها القصوى 80 

كلم بالساعة، وسعتها 5 أشخاص، بقدرة حمولة تصل 

إلى 2 طن«. استغرق تصميم وتجهيز السيارة مدة 6 أشهر 

بمساعدة شخصين آخرين، أما أبرز المواد المستخدمة 

في صناعتها فهي الحديد و»الفايبر«، وفق المهندس 

اللبناني. وعن آلية عمل السيارة، قال المهندس اللبناني 

إنها »تولد قوة دفعها مباشرة من ألواح طاقة شمسية مثبتة 

على سقفها حين تكون الشمس ساطعة، وهذا ما يمّيزها 

عن باقي السيارات الكهربائية«.

وأضاف أن »فكرة الطاقة الشمسية مستمدة من أزمة 

انقطاع الكهرباء في لبنان، فالتيار ليس متوافرا باستمرار 

لشحن السيارات، لذلك كان ال بد من ابتكار هذا الحل الذي 

يعتمد على الطاقة البديلة مباشرة«.

وتابع: »ما دامت الشمس ساطعة، فالسيارة ليست 

بحاجة إلى الشحن الكهربائي، وتستطيع السير دون 

توقف«.

البحـث عـن كواكــب مأهـولــة
اجتمع علماء من 4 جامعات كبرى في العالم 

على التعاون في مبادرة جديدة الستقصاء 

أصول الحياة على كوكب األرض، والبحث 

عن عمليات بيولوجية مماثلة في أماكن 

أخرى من الكون، بحسب ما قالته صحيفة 

فايننشال تايمز البريطانية.

وأعلنت جامعة كامبريدج في بريطانيا وجامعتا هارفارد 

وشيكاغو بالواليات المتحدة و»المعهد الفيدرالي 

للتكنولوجيا« في زيورخ السويسرية، عن تشكيل ما سموه 

.)Origins Federation( »اتحاد األصول«

قال العلماء المؤسسون للمبادرة إن إطالق بعثات جديدة إلى المريخ 

ز عمليات البحث الطويلة األمد عن حياة 
ِّ

وأقمار المشتري سيعز

خارج كوكب األرض، سواء كانت لميكروبات بسيطة التركيب أم 

لحضارات متقدمة، وأشاروا إلى أن البحث التكميلي سيعتني بأصول 

الظهور الغامض للحياة على األرض نفسها.

مجسمات قاومت الزلزال
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�شركة ديكوري�شن

للمقاوالت و�صيانة املباين

على امت اال�صتعداد لعمل

جميع انواع ال�صيانة

)بالسرت -صبغ - بايب فيرت - 

سرياميك - كهرباء -  انرتلوك( 

بافضل االسعار

55554845

للبيع
مكتب تاأجري 

�صيارات فى و�صط 

الدوحة
عىل شارع تجاري 

بالسجل والسيارات أو 
بدون

30450040

لالستفسار : 40002222
صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: 422٠

مركر طبي لألسنان

للتوا�سل وار�سال ال�سرية الذاتية عن طريق
وات�ساب رقم : 33577747

يعلــــــــن

مركز طبي ا�صنان

عن حاجته الطباء ا�صنان مقيمني

يف جميع التخ�ص�صات

Dental center

Send cv and contact
at WhatsApp 33577747

Dental center
looking for 

hiring dentists in 
all specialties 

فقدان
الجنسية  ارتري   ، الله  عبد  السيد/محمد  يعلن 

به  الخاصه  االرتريية  الهويه  فقدان  ،عن 

تسليمه  رجاء  يجده  فمن   1159823  : رقم 

مشكورا. للرشطه  مركز  القرب  او  للسفارة 

فقدان جواز �صفر
ارتري  الله،  عبد  السيد/محمد  يعلن 

رقم:  سفره  جواز  فقدان  عن  الجنسية، 

تسليمه  رجاء  يجده  فمن   K0167000

مشكورا. للرشطه  مركز  القرب  او  للسفارة 
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