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تـكــامـــل أمــــنـــي

تعاون بين الحرس األميري والجهات العسكرية واألمنية والمدنية

ت����ع����زي����ز ال�������ق�������درات ل���ت���أم���ي���ن وح����م����اي����ة ال���ش���خ���ص���ي���ات

اس��ت��ج��اب��ة س��ري��ع��ة ل���ل���ط���وارئ أث���ن���اء ال���ب���ط���والت ال��ري��اض��ي��ة

رئيس الوزراء يشهد ختام تمرين برزان المشترك »9« 

مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية 

انتخاب قطر عضوا
دولة قطر، لعضوية  انتخبت  قنا-  فيينا- 

للطاقة  الدولية  الوكالة  محافظي  مجلس 

2024، وذلك خالل   - 2022 الذرية للفترة من 

الدولية  للوكالة  السنوي  العام  المؤتمر 

الـ)66( المنعقدة  الذرية في دورته  للطاقة 

في فيينا حاليا. وتعكس هذه الخطوة 

الذي  البناء  الدولي بالدور  المجتمع  ثقة 

تضطلع به دولة قطر في تنفيذ مهام 

التي تتخذ من فيينا مقرا  الدولية  الوكالة 

لها.

وكانت دولة قطر قد شغلت هذا المقعد 

الوكالة مرتين في  في مجلس محافظي 

السابق من 2013 - 2015، ومن 2016 - 

أبرز  أحد  المحافظين  مجلس  ويعد   ،2018
للوكالة  الرئيسة  السياسات  صنع  هيئات 

الذرية. للطاقة  الدولية 

اللجنة المشتركة تبحث التجهيزات

استعدادات لألمطار
أمس،  األمطار  لطوارئ  المشتركة  اللجنة  عقدت 

بن  عبدالله  الدكتور  سعادة  برئاسة  اجتماعًا 

لبحث  البلدية،  وزير  السبيعي  تركي  بن  عبدالعزيز 

موسم  مع  للتعامل  الالزمة  والتجهيزات  االستعدادات 

األمطار خالل الفترة المقبلة.

وتم خالل االجتماع الذي حضره رئيس وأعضاء اللجنة 

العمليات  مركز  بمقر  األمطار  لطوارئ  المشتركة 

الموحد التابع لوزارة البلدية، استعراض جاهزية كافة 

تجمعات  أي  مع  للتعامل  المعنية  والجهات  البلديات 

والمعدات  العمل  فرق  توفير  خالل  من  األمطار،  لمياه 

مناطق  مختلف  من  المياه  لسحب  الالزمة  واآلليات 

الدولة أوال بأول وعلى مدار الساعة.

»المواصالت« تبدأ تطوير االستراتيجية 

تنظيم المركبات ذاتية القيادة

المناطق الشمالية والوسطى

التخييم الشتوي أول نوفمبر

تجــربــة نـقــل آمــنـة للجـمــاهيـر

تأج�يله ب� »س�يلين وخور العديد« إلى »20« ديس�مبر

 مركز عمليات األمن السيبراني ب� »الّريل«

ضمن استعدادات شركة سكك 

الحديد القطرية )الّريل(، الرامية 

إلى توفير تجربة نقل آمنة لجماهير 

بطولة كأس العالم 2022، قام سعادة 

الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز 

تركي السبيعي، العضو المنتدب 

والرئيس التنفيذي للشركة، بزيارة 

مركز عمليات األمن السيبراني 

)SOC( التابع لشركة )الّريل(، وذلك 

بحضور ممثلين من شركتي الّريل 

ومعلوماتية.

واطلع سعادته خالل الزيارة على 

مهام المركز والعمليات الرئيسية 

التي يقوم بها واالستعدادات الخاصة 

بالفعاليات الكبرى .

تسهيل استقدام 
مستخدمي المنازل

تأشيرات  مركز  أبواب  فتح  عن  الداخلية  وزارة  أعلنت 

قطر في كاتمندو بجمهورية النيبال الستقبال طلبات 

المنازل  لمستخدمي  العمل  بغرض  الدخول  سمات 

ومن في حكمهم والتي تشمل الرجال والنساء.

أو   ،2 مطراش  تطبيق  خالل  من  الموعد  حجز  ويمكن   

.QVC الموقع اإللكتروني لمركز تأشيرات قطر

بجمهورية  كاتمندو  في  قطر  تأشيرات  مركز  ويقدم 

مبدئية  موافقة  على  للحاصلين  تسهيالت  النيبال 

لهم  التأشيرات لدخول دولة قطر، حيث يتسنى  على 

إكمال تسجيل البيانات الحيوية والفحوصات الطبية 

مما  موحدة،  قناة  خالل  من  الكترونيا  العقود  وتوقيع 

مركز  ويعمل  المراجعين.   على  والجهد  الوقت  يوفر 

تأشيرات قطر وفق إجراءات أكثر دقة ومسؤولية، حيث 

يتوافق المركز مع المعايير الدولية.

كتب        محمد أبوحجر

مراكز تأشيرات قطر بالخارج

اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث 

طلبة طب األسنان

دعـــــــــــــــــــــوة 
الــمــشــجــعــيــن 
لـــــلـــــتـــــعـــــرف
على سـيـاســة
الـــــــســـــــفـــــــر 
ـــــــودة ـــــــع وال

بدأت المجموعة األولى 

من طلبة كلية طب 

األسنان بقطاع العلوم 

الصحية والطبية في 

جامعة قطر، مؤخرا 

البرنامج التدريب 

السريري األول منذ 

قبولهم في كلية طب 

األسنان قبل أربع 

سنوات مضت.

 وقد أعرب أربعة 

عشر طالبا متحمسا 

جًدا للترحيب 

بأول مرضاهم في 

مركز حمد لألسنان 

بمؤسسة حمد الطبية 

- عن حرصهم على أن 

يكون لهم دوٌر فّعال في 

تعزيز صحة الفم .

االستثمار بالطاقة 
المتجددة .. ضرورة

الكعبي: 

تـدريـــب 
ســريـري
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استعراض سبل تطوير 
العالقات القطرية اإليرانية

انتخاب قطر رئيسا للفريق العربي

رئيس الوزراء المصري 
يجتمع مع سفيرنا

سعادة  اجتمع   - قنا   - الدوحة 

عبدالعزيز  بن  محمد  الدكتور 

وزير  مساعد  الخليفي  صالح  بن 

اإلقليمية،  للشؤون  الخارجية 

مهدي  السيد  سعادة  مع  أمس، 

الخارجية  وزير  نائب  صفري 

بالجمهورية  االقتصادية  للشؤون 

اإلسالمية اإليرانية، الذي يزور البالد 

حاليا.

استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

وتطويرها  دعمها  وسبل  البلدين 

االستثمار  مجالي  في  خاصة 

واالقتصاد.

دولة  انتخبت  قنا-  الدوحة- 

العربي  للفريق  رئيسا  قطر 

للمرة  الغذاء  لسالمة  المتخصص 

خالل  وذلك  التوالي،  على  الثانية 

للفريق،  عشر  الثالث  االجتماع 

تقنية  عبر  مؤخرا  عقد  والذي 

االتصال المرئي.

انتخاب  تم  االجتماع،  بداية  وفي 

السليطي  يوسف  خالد  السيد 

المنافذ  صحة  قسم  رئيس 

الصحة  بوزارة  األغذية  ومراقبة 

العامة، رئيسا لالجتماع.

من  العديد  االجتماع  واستعرض 

أبرزها  من  الهامة،  الموضوعات 

للسياسة  النهائية  المسودة 

ومقترح  الغذاء،  لسالمة  العربية 

السعودية  العربية  المملكة  مبادرة 

اإلقليمية  العربية  الشبكة  إلنشاء 

ونتائج  المخاطر،  التصاالت 

حول  العربي  اإلقليمي  المنتدى 

التطوعي  االعتماد  وآليات  منهجية 

المنطقة  في  ثالث  طرف  قبل  من 

سالمة  إلى  باإلضافة  العربية، 

الغذاء على المستوى العربي.

باتخاذ  الفريق  اجتماعات  وانتهت 

كل  بشأن  المناسبة  التوصيات 

بند من البنود المطروحة.

العربي  الفريق  أن  يذكر 

الغذاء  لسالمة  المتخصص 

عددا  يضم  توجيهي  فريق  هو 

والهيئات  المنظمات  ممثلي  من 

ومختلف الهياكل المعنية بأنظمة 

الدول  في  الغذاء  سالمة  ومعايير 

العربية .

ويتبع الفريق العربي المتخصص 

التنفيذ  لجنة  الغذاء  لسالمة 

أداء  متابعة  بها  المنوط  والمتابعة، 

منظمة التجارة العربية الكبرى .

دولة  اجتمع   - قنا   - القاهرة 

مدبولي،  مصطفى  الدكتور 

الوزراء  مجلس  رئيس 

العربية  مصر  بجمهورية 

السيد  سعادة  مع  الشقيقة، 

سفير  شافي  آل  مبارك  سالم 

دولة قطر لدى مصر.

جرى خالل االجتماع، استعراض 

بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

البلدين.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

د. الخليفي يجتمع مع نائب وزير الخارجية اإليراني

المتخصص لسالمة الغذاء للمرة الثانية على التوالي
انتخبت عضوا بمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية.. د. الحمادي:

تقدير عالمي للجهود القطرية
قطر،  دولة  انتخبت  قنا-  فيينا- 

لعضوية مجلس محافظي الوكالة 

من  للفترة  الذرية  للطاقة  الدولية 

المؤتمر  خالل  وذلك   ،2024  -  2022
الدولية  للوكالة  السنوي  العام 

الـ)66(  دورته  في  الذرية  للطاقة 

المنعقدة في فيينا حاليا.

ثقة  الخطوة  هذه  وتعكس 

المجتمع الدولي بالدور البناء الذي 

تنفيذ  في  قطر  دولة  به  تضطلع 

مهام الوكالة الدولية التي تتخذ من 

فيينا مقرا لها.

هذا  شغلت  قد  قطر  دولة  وكانت 

محافظي  مجلس  في  المقعد 

من  السابق  في  مرتين  الوكالة 

 ،2018  -  2016 ومن   ،2015  -  2013
ويعد مجلس المحافظين أحد أبرز 

الرئيسة  السياسات  صنع  هيئات 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 35 من  المؤلف  المجلس  ويقوم 

واعتماد  مراجعة  بمهام  عضوا 

بميزانية  المتعلقة  القرارات 

التشغيلية  والبرامج  الوكالة 

الضمانات  واتفاقيات  للوكالة 

له  ويكون  السالمة،  ومعايير 

الوكالة  عام  مدير  تعيين  صالحية 

بموافقة المؤتمر العام.

بن  أحمد  الدكتور  سعادة  وقال 

حسن الحمادي األمين العام لوزارة 

محافظ  أصبح  الذي  الخارجية، 

الدولية  الوكالة  لدى  قطر  دولة 

للطاقة الذرية »يؤكد انتخاب دولة 

محافظي  مجلس  لعضوية  قطر 

لجهود  العالمي  التقدير  الوكالة 

المسؤول  ونهجها  الناجحة  قطر 

للطاقة  برنامج  تطوير  تجاه 

المجتمع  وثقة  السلمية  النووية 

في  والفعال  النشط  بدورها  الدولي 

المحافل الدولية«.

قطر  دولة  حرص  سعادته  وأكد 

الوكالة  أنشطة  دعم  مواصلة  على 

االستخدام  تعزيز  في  المختلفة 

وضمان  النووية  للطاقة  السلمي 

النووية،  األسلحة  انتشار  منع 

التكنولوجيا  وصول  وتسهيل 

الدول  إلى  السلمية  النووية 

األعضاء.

غالبية  في  طرفا  قطر  دولة  وتعد 

مجال  في  الصلة  ذات  االتفاقيات 

النووي  واألمن  النووية  السالمة 

نشط  عضو  أنها  كما  والضمانات، 

الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  في 

 ،1976 عام  للوكالة  انضمامها  منذ 

دور  لدعم  األمد  طويلة  سياسة  مع 

الوكالة في تسخير الذرة لألغراض 

السلمية.

لدولة  الدائم  الوفد  استضاف  قنا-  نيويورك- 

وفدي  مع  بالشراكة  المتحدة  األمم  لدى  قطر 

المتحدة  األمم  ومكتب  موناكو،  وإمارة  الغابون 

»بعثة  ومنظمة  والجريمة  بالمخدرات  المعني 

 )77( الدورة  أعمال  هامش  على  حدثا   ،»89
مكافحة  حول  المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية 

األمم  مقر  في  بالرياضة  باألطفال  االتجار 

عنوان  تحت  انعقد  الذي  بنيويورك،  المتحدة 

باألطفال  االتجار  ضد  للوقوف  الوقت  »حان 

معالجة  ودعم  التكنولوجيا  دور  الرياضة،  في 

االستغالل واالتجار بالبشر في الرياضة«.

الشيخة علياء أحمد بن سيف  وأكدت سعادة 

األمم  لدى  قطر  لدولة  الدائم  المندوب  ثاني،  آل 

المتحدة، في كلمة أمام الحدث، أن االتجار في 

البشر هو مصدر قلق كبير لدولة قطر، مشيرة 

إلى أن االتجار بالرياضيين المهاجرين، وهم في 

العادة مراهقون، يعتبر تطورا ينذر بالخطر.

هذا  لمكافحة  الهامة  األدوات  إحدى  إن  وقالت 

عمل  خطة  هي  الرهيب  العالمي  التطور 

االتجار  لمكافحة  العالمية  المتحدة  األمم 

يرتكز  الدعم  هذا  أن  موضحة  باألشخاص، 

واستراتيجية   ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  على 

بتعزيز  والتزامها  قطر،  لدولة  الوطنية  التنمية 

حماية  عن  فضال  وحمايتها،  اإلنسان  حقوق 

وسوء  واالستغالل  العنف  من  والشباب  األطفال 

المعاملة.

المساهمين  أكبر  من  قطر  دولة  أن  إلى  ولفتت 

في صندوق األمم المتحدة االستئماني للتبرعات 

التركيز  مع  باألشخاص،  االتجار  لضحايا 

بشكل خاص على النساء واألطفال.

تستند  »أن  ضرورة  على  سعادتها  وشددت 

إلى  االتجار  لمكافحة  الفعالة  االستراتيجية 

يركز  إطار  ضمن  والشراكات  والمقاضاة  المنع 

على الضحايا وقائم على حقوق اإلنسان«، داعية 

إلى مالحقة ومعاقبة القائمين بالتجنيد والوكالء 

الذين يستغلون تطلعات الشباب.

االتجار  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  إلى  وأشارت 

 ،2017 عام  في  قطر  دولة  أنشأتها  التي  بالبشر 

وقالت إنها »خطوة كبيرة في مكافحتنا لالتجار، 

التي تقوم على فكرة أن المنع والمقاضاة والحماية 

مع  جنب  إلى  جنبا  تسير  كلها  التأهيل  وإعادة 

الخطط الوطنية لوقف االتجار بالبشر«.

وأكدت في هذا اإلطار على أهمية التعليم وتنمية 

الستراتيجية  أساسية  كمكونات  القدرات 

اللجنة  أن  إلى  الفتة  بالبشر،  االتجار  مكافحة 

التنسيق  الوطنية مسؤولة بشكل أساسي عن 

بين مختلف السلطات.

تشمل  التي  الوطنية  اللجنة  بجهود  ونوهت 

وتحديد  بالبشر  االتجار  لضحايا  مالجئ  توفير 

مع  الحماية،  خدمات  إلى  وإحالتهم  الضحايا 

االتجار  بمسألة  والوثيق  الخاص  االهتمام 

بالرياضيين الشباب.

األساسية  المسؤولية  على  سعادتها  وأكدت 

بالبشر،  االتجار  مكافحة  تحمل  في  للحكومات 

الشراكات  أهمية  على  ذاته  الوقت  في  مشددة 

والجهود التعاونية باعتبارها »الطريقة الوحيدة 

للقضاء على االتجار بالبشر«.

وأشارت إلى األدوار الحيوية التي تلعبها منظمات 

الرياضية  والمنظمات  المدني  المجتمع 

والمؤسسات والمجتمعات المحلية في مكافحة 

جميع أشكال االتجار بالبشر.

جريمة  بالبشر  االتجار  أن  سعادتها  وتابعت 

دوليين،  وتعاونا  استجابة  تتطلب  دولية، 

صدر  الذي  الدليل  إلى  السياق  هذا  في  مشيرة 

قطر  دولة  في  الدولية  العمل  منظمة  مكتب  عن 

االتجار بعنوان »معا  الوطنية لمكافحة  واللجنة 

لمكافحة العمل الجبري واالتجار بالبشر«.

وأشادت بالعالقة الجيدة بين دولة قطر ومكاتب 

المعني  المتحدة  األمم  لمكتب  التابعة  الدوحة 

الدولية  والمنظمة  والجريمة  بالمخدرات 

ومبادرات  برامج  إطالق  أثمرت  التي  للهجرة، 

مهمة، منها مشروع مكتب األمم المتحدة المعني 

من  الرياضة  لحماية  والجريمة  بالمخدرات 

إذكاء  مثل  أنشطة  خالل  من  اإلجرامي  النشاط 

التقنية  القدرات وتقديم المساعدة  الوعي وبناء 

المؤسسات  وممثلي  الرياضية  للمنظمات 

الوطنية للعدالة الجنائية.

ضرورية  الشراكات  بأن  سعادتها،  وأفادت 

للمتاجرين  التكنولوجي  التقدم  لمكافحة 

لحماية  الفائقة  التكنولوجيا  ولتعزيز  بالبشر، 

المعاملة  سوء  من  الشباب  الرياضيين 

التعاون  إلى  داعية  االتجار،  ومنع  واالستغالل 

التي  الدول  مساعدة  وإلى  الخاص،  القطاع  مع 

المتطورة  التكنولوجيا  إلى  الوصول  إلى  تفتقر 

والمتقدمة.

أن  من  التأكد  قطر،  دولة  أولويات  من  أن  وبينت 

ستقام  التي  القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة 

 18 20 نوفمبر إلى  في دولة قطر خالل الفترة من 

في  ودائما  إيجابيا  إرثا  ستترك   2022 ديسمبر 

دولة قطر وحول العالم.

القدم  كرة  قوة  تستثمر  البطولة  إن  وقالت: 

برامج  توظيف  إلى  مشيرة  الجميع،  لصالح 

تشمل حماية الشباب وتمكينهم، وإصالح قانون 

ضد  الجرائم  أشكال  جميع  وحماية  العمل، 

الرياضة والرياضيين والمرافق الرياضية.

إلى  قطر  دولة  تطلع  عن  سعادتها  وأعربت 

الدولي  المجتمع  مع  كثب  عن  العمل  مواصلة 

فيهم  بمن  بالبشر،  المتاجرين  من  األفراد  إلنقاذ 

من  المجتمعات  وحماية  الشباب،  الرياضيون 

هذه الجريمة.

خالل استضافة الوفد الدائم باألمم لحدث على هامش الدورة »77«.. الشيخة علياء آل ثاني:

االتجار في البشر هو مصدر قلق كبير لقطر

الدولة من أكبر 
المساهمين في صندوق 

األمم االستئماني 
للتبرعات للضحايا

بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

قطر تشارك في اجتماع الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية
ممثلة  قطر،  دولة  شاركت   - قنا   - نيودلهي 

للجهاز  التاسعة  الدورة  في  البلدية،  بوزارة 

الموارد  بشأن  الدولية  للمعاهدة  الرئاسي 

النباتية لألغذية والزراعة، التي عقدت  الوراثية 

واستمرت  )نيودلهي(،  الهندية  العاصمة  في 

أيام. ستة 

فيه  الوزارة  وفد  ترأس  الذي  االجتماع،  ناقش 

إدارة  مدير  الشمري  ساكت  حمد  السيد 

الدولية  المعاهدة  بنود  الزراعية،  البحوث 

لألغذية  النباتية  الوراثية  بالموارد  الخاصة 

االجتماع  في  مناقشتها  تمت  والتي  والزراعة، 

من  قراراتها  على  واالتفاق  بالقاهرة،  التحضيري 

قبل إقليم الشرق األدنى.

موقف  مناقشتها،  تمت  التي  البنود  وتضمنت 

الدائمة  اللجنة  تقرير  من  األدنى  الشرق  دول 

وتعبئة  التمويل  باستراتيجية  المعنية 

الرئاسي،  للجهاز  التاسعة  الدورة  إلى  الموارد 

ومسودة   ،)GLIS( العالمي  المعلومات  ونظام 

للمعاهدة  القدرات  تنمية  استراتيجية 

الفنية  اللجنة  وتقرير   ،)2030  -  2023( الدولية 

الوراثية  الموارد  بصون  المعنية  المخصصة 

واستخدامها  والزراعة  لألغذية  النباتية 

المستدام، وموقف دول الشرق األدنى من تقرير 

حقوق  ألعمال  التقنيين  الخبراء  فريق  لجنة 

الخاصة  اإلجراءات  إلى  باإلضافة  المزارعين، 

للمعاهدة  الرئاسي  الجهاز  أمين  باختيار 

وتعيينه. الدولية 
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نظمه الحرس األميري بمعسكر »لحسنية«

رئيس الوزراء يشهد ختام تمرين برزان المشترك »9«

الشيخ  معالي  شهد  قنا-  الدوحة- 

آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني 

برزان  الختامي  التمرين  الداخلية، 

الحرس  نظمه  الذي   )9( المشترك 

صباح  »لحسنية«  بمعسكر  األميري 

أمس.

من  لعدد  عرضا  التمرين  وتضمن 

مجموعة  تنظيم  شملت  الفقرات 

المواكب،  تشكيالت  من  مختلفة 

الخاصة  التدريبات  من  وسلسلة 

ودور  الشخصيات  وحماية  بتأمين 

بتنفيذ  قيامها  أثناء  المعنية  الجهات 

المضافة  والمهام  االعتيادية  مهامها 

البطوالت  استضافة  خالل  إليها، 

االستجابة  سرعة  لقياس  الرياضية 

للطوارئ وأوجه التعامل معها.

عن  وثائقي  فيلم  عرض  تم  كما 

الحرس  بين  المشترك  التمرين 

واألمنية  العسكرية  والجهات  األميري 

وسبل  بالدولة  المعنية  والمدنية 

أجل  من  والتعاون،  الجهود  تنسيق 

تحقيق التكامل األمني المنشود خالل 

الرياضية. البطوالت 

سعادة  الختامي  التمرين  حضر 

العطية  محمد  بن  خالد  الدكتور 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

الفريق  الدفاع، وسعادة  الدولة لشؤون 

قائد  الشهواني  خليل  بن  هزاع  الركن 

أصحاب  من  وعدد  األميري،  الحرس 

بالجهات  المسؤولين  وكبار  السعادة 

المشاركة والقيادات األمنية.

تنظيم مجموعة 
مختلفة من 
تشكيالت 

المواكب

تضمن تدريبات خاصة بتأمين وحماية الشخصيات

تعاون لتحقيق التكامل األمني المنشود خالل البطوالت الرياضية

قياس سرعة االستجابة للطوارئ وأوجه التعامل معها 
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من خالل المبادرات الخضراء

ز ثقافة االستدامة
ّ
جامعة قطر تعز

السنوية  النسخة  في  قطر  جامعة  ُتشارك 

لالستدامة  قطر  »أسبوع  الوطنية  الحملة  من 

أكتوبر   8 من  الفترة  في  سُيعقد  الذي   ،»2022
من  انطالقا  وذلك  2022؛  أكتوبر   15 إلى 

الخبرة  بيت  بوصفها  وموقعها  مسؤوليتها 

والقدرات  المتراكمة  الخبرات  من  يمتلك  الذي 

في  رائدة  يجعلها  ما  واألكاديمية  المعرفية 

وتقديم  الشاملة  والتنمية  االستدامة  صناعة 

في  القرار  وصناع  للمؤسسات  االستشارات 

 في 
ٌّ

التخطيط والتنفيذ للمساهمة فيهما، كل

مجاله واختصاصه.

وقد قدمت الجامعة عدد من المبادرات الخضراء 

تقليل  كمبادرات  االستدامة  ثقافة  تعزز  التي 

الغازات  انبعاث  من  والحّد  الطعام،  من  الهدر 

وإعادة التدوير للورق واألطعمة وغيرها، وتحويل 

به  تقوم  عما  فضال  حيوي،  وقود  إلى  بعضها 

ميادين  في  أبحاث  من  تنجزه  وما  توعية  من 

المختلفة  والبيئية  الطبية  والعلوم  الهندسة 

والتي تسهم في تحقيقها وتوفير متطلباتها. 

هتمي  د.  قال  المناسبة،  بهذه  له  تصريح  وفي 

العامة:  والعالقات  االتصال  إدارة  مدير  الهتمي، 

»إن جامعة قطر بوصفها أول مؤسسة حكومية 

المسؤولية  بعظم  َلتشُعر  العالي  للتعليم 

التي تقع على عاتقها في المساهمة في تحقيق 

ونشر  البيئية  واالستدامة  الشاملة  التنمية 

بمسؤولية  تشعر  كما  وتعزيزها،  ثقافتها 

كبرى تتمثل في تقديم المساعدة للمؤسسات 

المختلفة على توظيف التقنية على نحو سليم 

صار  التي  التقليدية  الطرائق  عن  االبتعاد  وفي 

ضررها أكبر من نفعها، ولم تعد ذات جدوى في 

وابتكاراته  بمنجزاته  المتسارع  الرقمنة  عصر 

كان  ولهذا  بجديد،  يوم  كل  تفاجئنا  التي 

اإللكتروني مؤشرا مهّما  إلى  الورقي  االنتقال من 

صارت  مرحلٍة  من  انتقاٍل  على  فارقة  وعالمة 

أخرى  مرحلة  إلى  الماضي  من  تصير  تكاد  أو 

مرحلٍة  ومعطياته،  العصر  مع  انسجاما  أكثر 

بعد  إليها  نصلها  أن  ال  مبكرا  نعايشها  أن  بد  ال 

على  الجديدة  التقنيات  تطوراُت  تجعلها  أن 

نحو  انتقاُلنا  يكون  لكي  وذلك  الماضي؛  أبواب 

ومبنّيا  ومنطقيا  سلسا  ومتطلباته  المستقبل 

لتوظيف  ويؤهل  الخبرات،  ُيكسب  ٍج 
ُّ

تدر على 

الجديد واستثماره على النحو األمثل«. 

األعمال  بطاقة  استحداث  »ويأتي  وأضاف: 

الشخصية اإللكترونية في جامعة قطر ضمن 

هذا االنتقال، واستجابة لتوجهات الجامعة في 

لتوفير  لها؛  وتطبيقا  الجديدة  استراتيجيتها 

والمستدامة،  الشاملة  التنمية  متطلبات 

معظم  في  الرقمنة  نحو  المسير  واستكمال 

أقصى  إلى  منها  واالستفادة  وتعميمها  شؤونها 

عصر  العالم  فيه  يعيش  وقت  في  ممكن  حدٍّ 

جامعة  تعدُّ  وبذلك  بامتياز،  والتقنية  الرقمنة 

قطر أول مؤسسة حكومية للتعليم العالي تقوم 

بتفعيل البطاقات الشخصية اإللكترونية التي 

بالبطاقات  الستبدالها  خاصة  أهمية  تكتسب 

من  الكربون؛  انبعاثات  من  للحد  الورقية 

النفقات  وترشيد  الورق  استهالك  تقليل  خالل 

واستخدام الموارد، وتجنب الطرائق التقليدية 

لها  لما  بالستيكية  أو  كانت  ورقية  للبطاقات، 

ـئ على البيئة التي تقع على الجميع 
ِّ

من أثر سي

خضراء  عليها  والحفاظ  حمايتها  مسؤولية 

مخصصة  ببطاقات  واستبدالها  نقيًة،  سليمًة 

يعد  البيئة  على  الحفاظ  أن  ذلك  لالستدامة، 

البيئية  واالستدامة  للتنمية  والهدف  األساس 

 2030 قطر  رؤية  في  أساسية  ركيزة  هي  التي 

الصعد  مختلف  على  عمال  تستوجب  والتي 

إلنجاحها ودفع عجالتها نحو األمام، كما تتطلب 

في  ومساهمًة  وضرورتها  بأهميتها  إحساسًا 

تحقيقها«.

القائمون  حاليا  »يعكف  الهتمي:  الدكتور  وقال 

لتقليل  مشروع  على  قطر  جامعة  مزرعة  على 

الفضالت  استغالل  إلى  إضافة  الطعام،  هدر 

طبيعي،  سماد  إلى  بتحويلها  الغذائية 

يستعمل في المشاريع الزراعية التي تهدف إلى 

تحقيق األمن الغذائي ومتطلباته، والذي أثبتت 

الظروف أنه أولوية وطنية ال بد منها وال غنى عنها، 

أنجزتها  التي  والدراسات  األبحاث  إلى  إضافة 

وألجل  كثيرة.  وهي  الخصوص  بهذا  الجامعة 

تحقيق ذلك؛ نحُن بصدد تشكيل فريق عمل 

مظلة  تحت  ستعمل  التي  الشركات  إلحدى 

شركة جامعه قطر القابضة ليهدف مجال عملها 

التخُصصي في تحويل األكل الغير صالح إلى 

أسمده لتستخدم في مزرعة جامعه قطر، وذلك 

 zero food الهدر  في  )صفر  مرحلة  إلى  وصواًل 

waste(. كما أن هناك تعاوًنا مع عدٍد من األندية 
والُمبادرات الشبابية المحلية الطموحة، مثل: 

 Greener Future أخضر  مستقبل  مبادرة 

والتي  المعاضيد  عائشة  الشابة  وصاحبتها 

تهدف لتعزيز نشر الوعي البيئي في المجتمع، 

ومبادرة )إطعام( وصاحبتها الشيخة النوار بنت 

ناصر آل ثاني، والتي تهدف لدعم وإعانة عمال 

البناء والنظافة في قطر«. 

الدوحة           $

انطلقت فعالياته أمس

مشاركة قطرية 
بمعرض الرياض للكتاب

فعاليات  أمس،  انطلقت،  قنا-  الرياض- 

الذي  للكتاب  الدولي  الرياض  معرض 

تنظمه هيئة األدب والنشر والترجمة في 

السعودية، بمشاركة عدد من دور النشر 

والتوزيع،  للنشر  الوتد  دار  منها  القطرية، 

ودار  للنشر،  ودار جامعة حمد بن خليفة 

كتارا للنشر، ودار روزا للنشر.

تجمع  ثقافية  نافذة  المعرض  ويعتبر 

من  والترجمة  والنشر  األدب  صناع 

المؤسسات والشركات المحلية والدولية 

من  عددا  وتتضمن  والمهتمين،  القراء  مع 

والمنصات  النوعية  الثقافية  الفعاليات 

التفاعلية  والمحاضرات  الحوارية 

الفن  مجاالت  تغطي  التي  العمل  وورش 

والقراءة والكتابة والنشر وصناعة الكتاب 

والترجمة.

جاسم  السيد  قال  السياق،  هذا  وفي 

بوزارة  المكتبات  إدارة  مدير  البوعينين 

في  المشاركة  من  الهدف  إن  الثقافة، 

يأتي  للكتاب  الدولي  الرياض  معرض 

ضمن جهود بناء عالقات مع العاملين في 

وعرض  النشر،  وصناعة  الثقافة  مجال 

اإلنتاج الفكري القطري من إصدارات الوزارة 

دار  مشاركة  إلى  الفتا  الدوحة،  ومجلة 

بمجموعة  مرة،  ألول  المعرض،  في  الوتد 

عددها  البالغ  والتوزيعات  اإلصدارات  من 

وقانونية  ثقافية  كتب  منها  164عنوانا، 
وأخرى تعليمية ولألطفال.

السيد خالد عبدالرحيم  من جهته، لفت 

السيد مدير الفعاليات والشؤون الثقافية 

األنباء  لوكالة  تصريح  في  كتارا،  بـ 

كتارا  دار  مشاركة  إلى  قنا،  القطرية 

بعد  المعرض  في  الثانية  للمرة  للنشر 

مشيرا  الماضي،  العام  األولى  مشاركتها 

إلى تحقيق تلك المشاركة نجاحا كبيرا 

خاصة فيما يتعلق بالتسويق لإلصدارات 

جائزة  السيما  تقيمها،  التي  والمسابقات 

كتارا  وجائزة  الرسول  لشاعر  كتارا 

للرواية العربية.

المعرض  في  الدار  مشاركة  أن  وذكر 

عنوانا   40 عبر  العام،  هذا  ستكون، 

النقدية  والدراسات  الرواية  في  جديدا 

وغيرها،  الروائي  والنقد  المتخصصة 

باإلضافة إلى عناوين أخرى سابقة، منوها 

إلى أن غالبية زوار المعرض من الجمهور 

السعودي يتطلعون إلى شراء الكتب التي 

تتعلق بتاريخ دولة قطر وثقافتها، خاصة 

مشاركتها  خالل  الدار  باعت  أن  بعد 

الماضية عددا كبيرا من مطبوعاتها.

كتارا  دار  مشاركة  أن  السيد  أبرز  كما 

والمثقفين  القراء  جذب  في  أسهمت 

جوائز  في  للمشاركة  السعوديين 

التواجد  استغالل  خالل  من  وذلك  كتارا، 

بالجوائز  والتعريف  المعرض  هذا  في 

والمسابقات التي تقيمها.

بن  حمد  جامعة  دار  تشارك  ذلك،  إلى 

 450 المعرض بحوالي  خليفة للنشر في 

المعرفة،  أصناف  مختلف  في  إصدارا 

األطفال  وكتب  الروايات  بين  تتراوح 

وغيرها،  األكاديمية  والكتب  والمراجع 

الكتب  هذه  اختيار  على  حرصت  حيث 

على  والحائزة  إصدارا  األحدث  بين  من 

مستوى  على  معروفين  ولمؤلفين  جوائز 

المنطقة والعالم.

أبرز  جناحها  في  العام  هذا  الدار  وتعرض 

اإلصدارات الجديدة والمميزة، منها كتاب 

قطر التي عشناها لسعادة الشيخ فيصل 

الهوية  تشكل  وكتاب  ثاني،  آل  قاسم  بن 

ورواية  الزعارير،  محمد  للدكتور  قطر  في 

األنصاري،  فيصل  للكاتب  توبقال  نيران 

مر  برتقال  لكتاب  اإلنجليزية  والترجمة 

الخطيب، وترجمة كتاب  للكاتبة بسمة 

منطق العنف في الحروب األهلية للكاتب 

بال  شمس  وقصة  كاليفاس،  ستاثيس 

ضوء للكاتبة شمة شاهين الكواري.

المدير  شبارو  بشار  السيد  واعتبر 

خليفة،  بن  حمد  جامعة  لدار  التنفيذي 

للكتاب  الدولي  الرياض  معرض  أن 

لجميع  بالنسبة  كبيرة  أهمية  يكتسب 

جميعا  لها  بالنسبة  فهو  النشر،  دور 

تعزيز  في  أساسي  بدور  تضطلع  منصة 

وتسهم  المجتمع،  في  القراءة  شغف 

على  والثقافة  والمعرفة  االرتقاء  في  بقوة 

المستويين األدبي والفني، لذلك تحرص 

على  دائما  خليفة  بن  حمد  جامعة  دار 

المشاركة فيه، وتقديم إصداراتها للقارئ 

شرائحه  بمختلف  والعربي  السعودي 

العمرية.

بالمدارس الخاصة

انتهاء التسجيل.. »13« أكتوبر

بوزارة  الخاص  التعليم  قطاع  أكد 

على  العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية 

بالمدارس  التسجيل  عملية  استمرار 

أكتوبر   13 حتى  والدولية  الخاصة 

األكاديمي  للعام  وذلك   ،2022 المقبل 

عملية  استمرار  مع   ،2023 /2022 الحالي 

الخارج  من  القادمين  للطالب  التسجيل 

2023، مشيرًا إلى  حتى نهاية شهر يناير 

يحمل  ال  طالب  أي  تسجيل  يجوز  ال  أنه 

بدولة  الداخلية  وزارة  من  شخصيًا  رقمًا 

قطر، مشددًا على منع تسجيل أي طالب 

دخل البالد بتأشيرة زيارة أقل من سنة.

أنه  على  الخاص  التعليم  القطاع  وأكد 

الحالي،  الدراسي  العام  بداية  ومنذ 

مقعد  ألف  من62  أكثر  الوزارة  وفرت 

األطفال  ورياض  المدارس  في  شاغر 

الخاصة، هذا بخالف المدارس الجديدة 

والتي  الحالي  العام  افتتاحها  تم  التي 

إلى  منقسمة  مدارس،   4 لـ  عددها  وصل 

منهجا  وتضم  ومدرستين،  روضتين 

العدد  ليصبح  وطنيا،  ومنهجا  بريطانيا 

الخاصة  المدارس  لجميع  االجمالي 

مدرسة   334 قطر  في  العاملة  والدولية 

منهجا   24 تقدم  خاصة،  أطفال  وروضة 

المعايير  تشمل  متنوعا،  تعليميا 

الوطنية، ومدارس الجاليات، إلى جانب 

مناهج دولية مختلفة.

الحالي  العام  قامت  الوزارة  أن  وبين 

القسائم  لنظام  مدارس  أربع  بضم 

الجديد،  األكاديمي  للعام  التعليمي 

المنضمة  المدارس  عدد  يصبح  وبذلك 

مدرسة   121 التعليمية  القسائم  لنظام 

شاملة جميع المراحل التعليمية، حيث 

بالموافقة  الحالي  العام  الوزارة  تقم  لم 

بجميع  دراسية  رسوم  أي  زيادة  على 

بعد  وذلك  والدولية،  الخاصة  المدارس 

ان تقدمت العديد من المدارس بطلبات 

الوزارة  قامت  حيث  الرسوم،  لزيادة 

التي  الطلبات  لجميع  دقيقة  بدراسة 

بتلك  الخاصة  المالية  القوائم  شملت 

المدارس، وتبين لها انه ال يوجد أي مبرر 

بجميع  الدراسية  الرسوم  زيادة  لطلبات 

جميع  رفض  وتم  المتقدمة،  المدارس 

الطلبات المقدمة في هذا الشأن.

المدارس  تراخيص  إدارة  وكانت 

فبراير  نهاية  في  أرسلت  قد  الخاصة 

المدارس  جميع  إلى  تعميما  الماضي 

باب  بفتح  الخاصة  األطفال  ورياض 

مارس  األول  من  بدءا  فيها  التسجيل 

التسجيل  أن  فيه  أوضحت  الجاري. 

تقوم  حيث  المدرسة  طريق  عن  يكون 

الخاصة  األمور  أولياء  طلبات  باستقبال 

على  وإدراجها  الجديد  للعام  بالتسجيل 

)شاشة  للوزارة  التابع  اإللكتروني  النظام 

من  أسبوع  خالل  المبكر(  التسجيل 

ولي  إخطار  المدرسة  على  قبوله،  تاريخ 

األمر بالموافقة على تسجيل الطالب في 

مدة ال تقل عن أسبوع من تاريخ قبوله.

عدم  التعميم  في  اإلدارة  وشّددت 

المستوى  تحديد  رسوم  تحصيل 

رغبتها  حال  وفي  الروضة  مرحلة  لطلبة 

بإجراء االختبار يكون بدون مقابل مادي. 

تحديد  اختبار  رسوم  تحصيل  ويتم 

شريطة  االختبار  إجراء  عند  المستوى 

طالب  أي  تسجيل  يتم  شاغر.وال  وجود 

مستحقات  وجود  حالة  في  النظام  في 

المدرسة  على  متأخرة(  )رسوم  مالية 

للمدرسة  يحق  ال  كما  منها،  المنتقل 

أكثر  االنتظار  قائمة  في  الطالب  إبقاء 

وتوجيهه  الطلب  تاريخ  من  أسبوع  من 

أكدت  كما  بديلة،  أخرى  مدرسة  إلى 

اإلدارة في التعميم أنه ال يمكن للمدرسة 

تجاوزت  حالة  في  طالب  أي  تسجيل 

المقررة  االستيعابية  الطاقة  المدرسة 

لها والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم 

العالي  والتعليم 

شهادات  معادلة  يتم  هل  سؤال  وعن 

الطلبة الجدد القادمين من خارج الدولة؟، 

لعملية  بالنسبة  انه  الوزارة  فأكدت 

ضمن  من  يكون  لن  الشهادات،  تصديق 

وتصديق  معادلة  يتم  أن  االشتراطات 

الشهادة من إدارة معادلة الشهادات، وإنما 

ومستندات  شهادات  إلى  الرجوع  يتم 

الطالب الصادرة عن المدرسة السابقة. 

الطالب من  إلى تقييم مستوى  باإلضافة 

معادلة  جدول  واستخدام  المدرسة  قبل 

الصف  لتحديد  التعليمية  األنظمة 

الطلبة  على  ويتعين  للطالب.  المناسب 

خارج  مدارس  من  القادمين  القطريين 

إدارة  قبل  من  الشهادة  معادلة  قطر  دولة 

معادلة الشهادات .

احتفت بهم القوات البحرية

وصول فئة جديدة من »سفن اإلبرار«

كتب         محمد الجعبري 

الدكتور  سعادة  رعاية  تحت 

نائب  العطية  محمد  بن  خالد 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 

سعادة  وحضور  الدفاع،  لشؤون 

بن  سالم  )طيار(  الركن  الفريق 

رئيس  النابت  عقيل  بن  حمد 

القطرية،  المسلحة  القوات  أركان 

األميرية  البحرية  القوات  احتفلت 

من  جديدة  فئة  بوصول  القطرية 

اإلبرار(،  )سفن  البحرية  القطع 

والتي تم تصنيعها من قبل شركة 

األناضول التركية لبناء السفن.

تم خالل الحفل عرض مقطع مرئي 

المشروع  إنجاز  مراحل  يجّسد 

ومراحل التدريب العملي، كما قام 

ختام  في  األركان  رئيس  سعادة 

الحفل بزيارة سفن اإلبرار.

القادة  كبار  من  عدد  الحفل  حضر 

المسلحة  القوات  في  الضباط 

شركة  ممثلي  من  وعدد  القطرية، 

السفن،  لبناء  التركية  األناضول 

برزان  شركة  عن  وممثلين 

القابضة.

الدوحة          $
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تتقــدم

القيـــادة العــامـــة

�سبـاط و�سبـاط �سـف واأفراد وجميع من�سوبي 

القـــوات امل�سلحــة القطــرية
بخال�ص �لعز�ء وعظيم �ملو��ساة �إىل

النقيب

م�سعد �سعيد من�سر احلجاجي
و�إىل

املالزم اأول

حممد �سعيد من�سر احلجاجي
بوفاة �ملغفور لها �إن �ساء �هلل

والدتهما
�سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيدة بو��سع رحمته

و�أن ي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم �أهلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

أعلنت وزارة الداخلية عن إتاحة مركز 

تأشيرات قطر في كاتمندو بجمهورية 

سمات  طلبات  استقبال  النيبال 

لمستخدمي  العمل  بغرض  الدخول 

المنازل ومن في حكمهم.

حسابها  عبر   - الداخلية  وأوضحت 

على تويتر - أن طلبات سمات الدخول 

المنازل  لمستخدمي  العمل  بغرض 

الرجال  تشمل  حكمهم  في  ومن 

والنساء. وأشارت إلى إنه يمكن حجز 

مطراش2،  تطبيق  خالل  من  الموعد 

أو الموقع اإللكتروني لمركز تأشيرات 

.QVC قطر

في  قطر  تأشيرات  مركز  ويقدم 

كاتمندو بجمهورية النيبال تسهيالت 

على  مبدئية  موافقة  على  للحاصلين 

حيث  قطر،  دولة  لدخول  التأشيرات 

يتسنى لهم إكمال تسجيل البيانات 

الحيوية والفحوصات الطبية وتوقيع 

قناة  خالل  من  إلكترونيا  العقود 

على  والجهد  الوقت  يوفر  مما  موحدة، 

تأشيرات  مركز  ويعمل  المراجعين. 

قطر وفق إجراءات أكثر دقة ومسؤولية 

المعايير  مع  المركز  يتوافق  حيث 

أكبر  شفافية  تضمن  التي  الدولية، 

اإلجراءات  وتحسين  تتبع  وإمكانية 

بدقة أكبر للمراجعين.

هذا ويتعين على مستخدمي المنازل 

قطر  دولة  في  العمل  في  الراغبين 

في  االستقدام  إجراءات  استكمال 

الخارج  في  قطر  تأشيرات  مراكز 

من  عدد  في  افتتاحها  تم  والتي 

الراغبين  على  يتعين  كما  الدول، 

تسجيل  قطر  دولة  في  العمل  في 

بياناتهم الحيوية وتوقيع عقود العمل 

في  الطبية  للفحوصات  والخضوع 

الخارج  في  قطر  تأشيرات  مراكز 

الدول،  من  عدد  في  افتتحت  التي 

من  اإلجراءات  هذه  تمكنهم  بحيث 

إكمال الجزء األكثر أهمية في عملية 

في  وهم  التأشيرة  على  الحصول 

مع  يتوافق  بما  سهولة  بكل  بلدهم 

أفضل المعايير الدولية. 

تسهيل  إلى  المراكز  هذه  تهدف  و 

والحفاظ  اإلجراءات،  وتبسيط 

وتقديم  المستقدمين،  حقوق  على 

خالل  من  عالية  جودة  ذات  خدمات 

قناة موحدة، وضمان تصديق العقود 

النموذجية من قبل الجهة المختصة 

تقليل  إلى  باإلضافة  قطر،  دولة  في 

الجهد والوقت على كل من المستقدم 

والوافد، مع تفادي حاالت رجوع الوافد 

في حال عدم األهلية، وضمان تطبيق 

وتسريع  الدولية  المعايير  أفضل 

مباشرة العمل. 

قطر  تأشيرات  مراكز  وساهمت  هذا 

إجراءات  تسهيل  في  الخارج  في 

وتسريع  المنزلية  العمالة  استقدام 

واإلقامات  التأشيرات  إصدار  عملية 

تدقيق  عن  فضال  بهم،  الخاصة 

وتسريع  توظيفهم  عملية  وتوثيق 

إجراءات  ظل  في  العمل  مباشرتهم 

ضمان  مع  وفعالة،  وسلسة  مبسطة 

حقوق المستقدمين.

في  قطر  تأشيرات  مراكز  وتعمل 

االستقدام  إجراءات  إنهاء  على  الخارج 

بشكل ميسر ودقيق من خالل التأكد 

من عقود عمل المستقَدمين وتوثيقها 

مغادرتهم  قبل  العمل  وزارة  قبل  من 

إجراءات  إلى  باإلضافة  لبلدهم، 

الفحص الطبي والبيانات الحيوية.

نظام  الداخلية  وزارة  واعتمدت 

هذه  في  متكامال  إلكترونيا  استقدام 

المراكز، يتم إنجاز مراحله الكترونيا 

بعملية  المستقِدم  قيام  بعد  وذلك 

الداخلية،  وزارة  موقع  في  التسجيل 

للوافد  المرجعي  الرقم  واستصدار 

في  إجراءاته  بإنجاز  يقوم  الذي 

المركز الموجود في بلده.

اإلجراءات  في  الدقة  نسبة  وتصل   

قطر  تأشيرات  مراكز  بها  تقوم  التي 

تتم  حيث  بالمائة   100 إلى  بالخارج 

من  وبمتابعة  الكترونيا  جميعها 

تتم  ال  إنه  حيث  الداخلية،  وزارة  قبل 

بعد  إال  طبي  إجراء  أي  على  الموافقة 

الطبي  القومسيون  قبل  من  اعتماده 

بصمة  من  التأكد  بعد  قطر  دولة  في 

من  مرحلة  أي  إجراء  قبل  الوافد 

المراحل داخل مراكز التأشيرات.

األمور  من  الكثير  المراكز  وعالجت 

كانت  والتي  باالستقدام  الخاصة 

حيث  طويال،  وقتا  سابقا  تستغرق 

االستقدام  إنجاز  سرعة  في  ساهم 

وضمان حقوق الوافد والمستقِدم 

قامت  قد  الداخلية  وزارة  وكانت 

هي  دول   6 في  مركزا   14 بافتتاح 

باكستان،  بنجالديش،  سريالنكا، 

الهند، نيبال، الفلبين. حيث تتضمن 

خطة تنفيذ مشروع مراكز تأشيرات 

قطر بالخارج، افتتاح عشرين مركزًا 

لتسهيل  وذلك  دول.  ثماني  في 

الوافدين  وتبسيط إجراءات استقدام 

هذه  تحقق  حيث  بالدولة،  للعمل 

المتمثلة  المزايا  من  العديد  المراكز 

العامل  إجراءات  وإنهاء  سرعة  في 

الجهات  قبل  من  ومتابعتها  الوافد، 

المعنية داخل قطر.

الخارج  في  التأشيرات  مراكز  وتهدف 

وفاعلية  مميزات  من  االستفادة  إلى 

الطبية  الفحوص  أنظمة  أحدث 

اإللكترونية  الحيوية  والبصمات 

مستوى  ذات  فعالة  خدمات  لتقديم 

إلكترونية  خدمات  وتقديم  عالمي، 

تتسم  حضارية  بصورة  متكاملة 

وتسهيل  واليسر،  والسرعة  بالرقي 

من  االستقدام  عملية  إجراءات 

على  والجهد  الوقت  توفير  خالل 

الصلة،  ذات  والجهات  المستقدمين 

وضمان التزام الطرفين بشروط وبنود 

استقدام  نظام  وتبني  المبرم،  العقد 

أكثر شفافية ومسؤولية.

لمستخدمي المنازل عبر مراكز تأشيرات قطر بالخارج

تسهيل إجراءات االستقدام
مركز كاتمندو بالنيبال يستقبل طلبات سمات الدخول بغرض العمل

نسبة الدقة كتب         محمد أبوحجر 
في اإلجراءات 

بالمراكز 
تصل لـ »100« 

بالمائة

عقدت بالتعاون مع الشرطة األلمانية

تخـريـج دورة 
كـشــف التـزويــر

المطار  جوازات  بإدارة  اختتمت 

أمس دورة )كشف الوثائق المزورة( 

الشرطة  مع  بالتعاون  عقدت  والتي 

 29  -  25 من  الفترة  خالل  األلمانية 

من  عدد  فيها  وشارك   2022   /  9   /
منتسبي إدارة جوازات المطار وإدارة 

المختبر الجنائي.

مهارات  تنمية  إلى  الدورة  هدفت 

عن  الكشف  في  المشاركين 

في  الحديثة  التزوير  أساليب 

والمستندات  السفر  جوازات 

على  والتعرف  التدقيق  وكيفية 

أعمال  في  الحديثة  األساليب 

والتحقق  اكتشافها  وطرق  التزوير، 

وتعزيز  السفر  مستندات  من 

على  االستدالل  في  قدراتهم 

المزورة  والجوازات  المستندات 

واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها.

راشد  محمد  العميد  أعرب  وقد 

جوازات  إدارة  مدير  المزروعي 

المطار عن شكره للمحاضرين من 

من  بذلوه  لما  األلمانية  الشرطة 

تمنى  كما  الدورة،  تقديم  في  جهد 

درسوه  مما  االستفادة  للمشاركين 

خبراتهم  إلى  ليضيف  الدورة  في 

المزيد من المعارف والمهارات.

نفذتها »الدفاع المدني«

إخــالء وهـمــي 
لـمحـطـة مـيـاه أبـو فنـطـاس

المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  نفذت 

لمحطة  وهمي  إخالء  عملية  أمس 

المياه؛  لتحلية  فنطاس  أبو 

جاهزية  مدى  على  للوقوف  وذلك 

االستجابة لحاالت الحريق. 

من  بالغ  بتلقي  االخالء  سيناريو  بدأ 

فرقة  تحركت  الفور  وعلى  المحطة 

مدني  دفاع  مركز  من  وإنقاذ  إطفاء 

الوكرة، شملت سيارة إطفاء وسيارة 

صهريج وسيارة تدخل سريع، وعند 

قيام  تبين  البالغ  مكان  إلى  الوصول 

بالمحطة  والسالمة  األمن  موظفي 

إلى  بهم  والوصول  الموظفين  بإخالء 

قامت  بينما  اآلمنة،  التجمع  نقاط 

إلى  بالدخول  المدني  الدفاع  فرقة 

مصابين  عن  للبحث  المحطة 

نقله  تم  وهمي  مصاب  وجود  وتبين 

الرائد  أوضح  وقد  اإلسعاف،  إلى 

اإلخالء  ضابط  المري  حمد  جابر 

أن  المدني  للدفاع  العامة  باإلدارة 

الدفاع  خطة  إطار  في  تأتي  العملية 

التي  اإلخالء  على  للتدريب  المدني 

بالتعاون  كبيرة  فترة  منذ  تنفذها 

والجهات  المؤسسات  مختلف  مع 

الوعي  مستوى  لرفع  بالدولة 

بإجراءات االخالء والسالمة والتعامل 

في  شارك  الطارئة،  الحاالت  مع 

لألمن  العامة  اإلدارة  اإلخالء  عملية 

التابع  اإلسعاف  ومرفق  الصناعي 

لمؤسسة حمد الطبية.
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على هامش مشاركته بالجمعية العمومية الـ »41« لـ »إيكاو«

وزير المواصالت يلتقي عددا من المسؤولين

ضمن التعاون بين »العدل« و»التعليم«

توعية قانونية في المدارس

ووزارة  العدل  وزارة  بين  التعاون  إطار  في   

التوعية  برامج  في  والتعليم  التربية 

الدراسات  مركز  نظم  للطالب،  القانونية 

بعنوان  ورشة  والقضائية  القانونية 

وقانون  األحداث  قانون  في  »التنمر 

مدرسة  في  وذلك  القطري«  العقوبات 

الوكرة الثانوية للبنات.

من  كل  قدمتها  التي  الورشة  وتناولت 

والسيدة:   اليافعي،  فايدة  السيدة:  

تعريف  المركز،  من  العبيدلي،  الجازي 

بدأت  كظاهرة  التنمر  بجريمة  الطالبات 

وحاالت  األخيرة،  اآلونة  في  بكثرة  تنتشر 

التنمر،  واشكال  حاالت  التنمر،  وأشكال 

تقديم  تم  كما  التنمر،  ودوافع  واسباب 

والنفسي  البدني  التركيب  عن  تصور 

والنفسي  االجتماعي  والتأثير  للمتنمر، 

مع  التعامل  وكيفية  علية،  المجني  على 

واستعرضت  عليه،  الرد  وسبل  المتنمر 

منع  في  والمدرسة  األهل  دور  الورشة 

التنمر المدرسي. 

توصيات  تقديم  تم  الورشة  ختام  وفي 

بعالج التنمر، والجهات األمنية واالجتماعية 

التي يلجأ اليها في حال التعرض للتنمر، 

المقررة  والعقوبات  القانونية  والحماية 

رقم  القطري  العقوبات  لقانون  وفقا  قانونا 

)11( لسنة 2004 الذي نص في مواده على 

عقوبات ألشكال التنمر.

العبد  جاسم  ندى  السيدة  وأوضحت 

الدراسات  مركز  مدير  مساعد  الجبار، 

القانونية والقضائية، أن هذه الورشة جزء 

وحدة  تنفذه  الذي  التوعوي  البرنامج  من 

الدراسات  مركز  في  القانونية  التوعية 

برنامج  ضمن  والقضائية  القانونية 

والمراكز  المدارس  القانونية في  التوعية 

القانوني  الوعي  ونشر  لتنمية  التعليمية 

المؤسسات  ومنتسبي  طالب  بين 

العدل  وزارة  تنفذه  الذي  التعليمية، 

والتعليم.  التربية  وزارة  مع  بالتعاون 

يتم  الورشات  هذه  مثل  أن  إلى  وأشارت 

تقديمها بناء على طلب الجهات المعنية، 

حيث أثبتت هذه الورش أهميتها لصالح 

الطالب والنشء لغرس الثقافة القانونية 

لديهم وتوعيتهم بالمخاطر التي أصبحت 

االلكترونية  المخاطر  خاصة  تزايد  في 

والمخاطر التي يتعرض لها النشء.

الدوحة          $

السليطي  سيف  بن  جاسم  السيد  سعادة  اجتمع 

بوتيجيج  بيت  السيد  سعادة  مع  المواصالت،  وزير 

وزير النقل في الواليات المتحدة األميركية، وذلك على 

هامش مشاركة دولة قطر في الجمعية العمومية الـ 

41 لمنظمة الطيران المدني الدولي )إيكاو(. 
الثنائي  التعاون  عالقات  بحث  االجتماع  خالل  جرى   

بين البلدين، في مجاالت خدمات النقل والمواصالت 

والسبل الكفيلة بتعزيزها، باإلضافة إلى استعراض 

آخر المستجدات على صعيد الطيران المدني.

ليزا  السيدة  سعادة  مع  سعادته  اجتمع  كما 

في  الدولي  والنقل  السياحة  وزير  كومينس 

قطر  دولة  مشاركة  هامش  على  وذلك  باربادوس، 

لمنظمة   41 الـ  العمومية  الجمعية  اجتماعات  في 

الطيران المدني الدولي )إيكاو(. 

الثنائية  العالقات  استعراض  االجتماع  خالل  وتم 

بين البلدين في مجاالت المواصالت، وخدمات النقل 

والطيران المدني، والسبل الكفيلة بتعزيزها.

وعقب االجتماع شهد سعادة وزير المواصالت وسعادة 

على  الباربادوسية،  الدولي  والنقل  السياحة  وزير 

بين  األولى  باألحرف  جوية  خدمات  اتفاقية  توقيع 

وجهاته  شبكة  توسيع  الوطني  للناقل  تتيح  البلدين 

للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية.

محمد  السيد  القطري  الجانب  عن  االتفاقية  وقع 

العامة  الهيئة  أعمال  بتسيير  المكلف  الهاجري  فالح 

سعادة  الباربادوسي  الجانب  وعن  المدني،  للطيران 

السيدة تراسي فوردي بايلي مدير الطيران المدني. 

سعادة  مع  سعادته  اجتمع  السياق  ذات  وفي 

في  والطرق  النقل  وزير  يول  بيار  مادوت  السيد 

فرانك  السيد  وسعادة  السودان،  جنوب  جمهورية 

اللوجستية  والخدمات  النقل  وزير  تايالي  موسيبا 

برايس  السيد  وسعادة  زامبيا،  جمهورية  في 

الغابون  النقل في جمهورية  كونستانت بيالت وزير 

كل على حدة، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر 

في أعمال الجمعية العمومية الـ 41 لمنظمة الطيران 

المدني الدولي )إيكاو(. 

التعاون  عالقات  استعراض  االجتماعات  خالل  جرى 

مجاالت  في  وتطويرها  تعزيزها  وسبل  الثنائي 

المواصالت والنقل الجوي والطيران المدني. 

راشد  بن  خالد  الدكتور  سعادة  االجتماع  حضر 

وسعادة  كندا،  لدى  قطر  دولة  سفير  المنصوري 

السفير علي خلفان المنصوري مدير إدارة المنظمات 

الدولية بوزارة الخارجية.

سالفاتوري  السيد  سعادة  مع  سعادته  اجتمع  كما 

المدني  الطيران  منظمة  مجلس  رئيس  شاكيتانو 

الدولي )إيكاو(، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر 

في اجتماعات الجمعية العمومية الـ 41 للمنظمة.

المنظمة  مقر  في  عقد  الذي  االجتماع  خالل  وجرى 

دولة  بين  العالقات  وتطوير  تعزيز  سبل  استعراض 

المدني،  الطيران  مجال  في  )إيكاو(  ومنظمة  قطر 

مجاالت  في  المساهمة  سبل  مناقشة  إلى  باإلضافة 

البحث والتطوير للحد من االنبعاثات الكربونية بما 

يدعم قضايا حماية البيئة. 

راشد  بن  خالد  الدكتور  سعادة  االجتماع  حضر 

وسعادة  كندا،  لدى  قطر  دولة  سفير  المنصوري 

السفير علي خلفان المنصوري مدير إدارة المنظمات 

فالح  محمد  والسيد  الخارجية،  بوزارة  الدولية 

العامة  الهيئة  أعمال  بتسيير  المكلف  الهاجري 

للطيران المدني.

السيد  سعادة  مع  سعادته  اجتمع  مواٍز  سياق  وفي 

الدولية  المنظمة  عام  أمين  ساالسار  كارلوس  خوان 

مشاركة  هامش  على  وذلك  )إيكاو(  المدني  للطيران 

 41 الـ  العمومية  الجمعية  اجتماعات  في  قطر  دولة 

للمنظمة.

المنظمة  مقر  في  عقد  الذي  االجتماع  خالل  جرى 

قطر  دولة  بين  التعاون  تعزيز  أوجه  استعراض 

والسبل  المدني،  الطيران  مجال  في  )إيكاو(  ومنظمة 

اخر  مناقشة  عن  فضال  وتطويرها،  بدعمها  الكفيلة 

المستجدات في هذا المجال.

راشد  بن  خالد  الدكتور  سعادة  االجتماع  حضر 

وسعادة  كندا،  لدى  قطر  دولة  سفير  المنصوري 

السفير علي خلفان المنصوري مدير إدارة المنظمات 

الدولية بوزارة الخارجية.

هامش  على  تعريفي  بجناح  قطر  دولة  وتشارك 

41 لمنظمة  الـ  أعمال اجتماعات الجمعية العمومية 

الطيران المدني الدولي )ايكاو(، والتي تستمر حتى 7 

أكتوبر المقبل. 

وتستعرض وزارة المواصالت والهيئة العامة للطيران 

والهام  الحيوي  الدور  الجناح  خالل  من  المدني 

صناعة  مجال  في  قطر  دولة  تلعبه  الذي  والمحوري 

حققتها  التي  اإلنجازات  أبرز  إلى  باإلضافة  الطيران، 

منظومة الطيران في الدولة.

توقيع اتفاقية خدمات جوية بين قطر وباربادوس

نظمته »الصحة« بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة

برنامـج لبنـــاء القــدرات القيـاديـة
قطر،  دولة  في  العامة  الصحة  وزارة  نظمت 

والمعهد  خليفة  بن  حمد  جامعة  مع  بالتعاون 

جنيف،  في  واإلنمائية  الدولية  للدراسات  العالي 

الصحة  قطاع  في  القيادة  حول  تدريبًيا  برنامًجا 

للدراسات  العالي  المعهد  فيه  شارك  العامة 

تطوير  أجل  من  جنيف  في  واإلنمائية  الدولية 

القدرات  لبناء  متخصص  تدريبي  برنامج 

باعتبارها  العامة  الصحة  قطاع  في  القيادية 

الوطنية  االستراتيجية  في  األولويات  إحدى 

البرنامج  هذا  م  وُقدِّ  .2022-2017 العامة  للصحة 

التابع  المنارتين«  »ذو  مبنى  في  مرحلتين  على 

التعليمية  المدينة  في  خليفة  بن  حمد  لجامعة 

 15 إلى   4 من  الفترة  2022.خالل  سبتمبر 

البرنامج  شعار  وتمحور 

االبتكار  »ربط  حول 

الجودة«؛  بتحسين 

تطوير  أجل  من  وذلك 

ممارسات  وتنفيذ 

لتحسين  مبتكرة 

الصحة  قطاع  أداء 

قطر.  دولة  في  العامة 

المشاركون  واكتسب 

قطاع  في  المتخصصون 

قطاع  وفي  العامة  الصحة 

الذين  الصحية  الرعاية 

البرنامج،  هذا  أكملوا 

في  متقدمة  كفاءات 

التخطيط  مجاالت 

والقيادة  االستراتيجي 

في  التنظيمية  والفعالية 

سياق الصحة العامة. 

المدير  بالوهي،  إليان  حت 
َّ

صر المناسبة،  وبهذه 

العالي  بالمعهد  التنفيذي  للتعليم  التنفيذي 

قائلًة:  جنيف،  في  واإلنمائية  الدولية  للدراسات 

التنفيذي  التعليم  مركز  مع  نتعاون  أن  »يشرفنا 

الصحة  وزارة  لدعم  خليفة  بن  حمد  بجامعة 

استراتيجيتها  تنفيذ  في  قطر  دولة  في  العامة 

التنفيذي  التعليمي  البرنامج  هذا  خالل  من 

 ،19  - كوفيد  جائحة  سلطت  وقد  المتخصص. 

أهمية  على  الضوء  مؤخًرا،  العالم  شهدها  التي 

االستجابة  في  العامة  الصحة  وبرامج  سياسات 

على  االعتماد  للمعهد  ويمكن  األزمة.  لهذه  بكفاءة 

تقديم  في  عالمًيا  المرموقين  وخبرائه  قياداته 

برنامج وثيق الصلة يجمع بين الدقة األكاديمية 

واألداء المهني«. 

المهندي،  إبراهيم  غانم  السيد  قال  بدوره، 

الصحة  وزارة  في  البشرية  الموارد  إدارة  مدير 

شاماًل  نهًجا  الوزارة  »تطبق  قطر:  بدولة  العامة 

بما  العاملة،  القوى  قدرات  تنمية  خطة  في 

العامة  للصحة  قطر  استراتيجية  مع  يتماشى 

للصحة  الوطنية  واالستراتيجية   2022-2017
2018-2022، بهدف توفير فرص التطور الوظيفي 
أنشطة  وتنفيذ  الموظفين  لجميع  المهني 

شركائنا  مع  بالتعاون  واإلدارة  القيادات  تطوير 

الرئيسيين.

قسم  رئيس  السويدي،  عيسى  السيد  أكد  كما 

التعلم والتطوير في وزارة الصحة العامة، أن عقد 

قطر  في  العالم  كأس  بطولة  قبيل  البرنامج  هذا 

الصحة  قيادات  الجتماع  ثمينًة  فرصًة  ر  وفَّ  2022
العامة من مختلف الجهات في الدولة تحت سقف 

المشتركة  والمشاريع  الخبرات  لمشاركة  واحد 

ضمن االستعدادات لهذا الحدث الكبير.

بن  محمد  الدكتور  الشيخ  ح 
َّ

صر جانبه،  من 

الصحة  إدارة  مدير  ثاني،  آل  حمد 

العامة،  الصحة  بوزارة  العامة 

بالتعاون  فخورون  نحن  قائاًل: 

للدراسات  العالي  المعهد  مع 

جنيف  في  واإلنمائية  الدولية 

ومركز التعليم التنفيذي بجامعة 

الدورة  هذه  في  خليفة  بن  حمد 

القيادية  القدرات  إن  حيث  المهمة 

في  ومهمة  صلة  وذات  ضرورية 

وسوف  العامة.  الصحة  ممارسات 

تتيح هذه الدورة إمكانية تحسين 

جوانب المشاركة واإلدارة وتحويل 

على  نواجهها  التي  التحديات 

ستعمل  كما  الوطني،  المستوى 

العمل  على  قدراتنا  تعزيز  على 

الدولي  الصعيد  على  والتعاون 

لمواجهة مختلف مسائل وتهديدات 

الصحة العامة العالمية.

الدوحة          $

مونتريال          $

مع انطالق فعاليات أسبوع الدوحة للرعاية الصحية

الشيخة هند بنت حمد 
شارك في حملة التبرع بالدم

ُ
ت

في  بالدم  بتبرعها  سعادتها  شاركت  وقد 

التابع  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  مــركــز 

سعادتها  إلــى  وانضمت  قطر،  لمؤسسة 

إدارة  رئيس  الــكــواري،  إيناس  الدكتورة 

ــــــراض في  طـــب الــمــخــتــبــرات وعـــلـــم األم

إدارة  تتولى  التي  الطبية،  حمد  مؤسسة 

الحملة الوطنية للتبرع بالدم.

المجتمع  ــــراد  أف جــمــيــع  ــــش«  »وي يــحــّث 

التبرع  فــي  الــمــشــاركــة  عــلــى  المؤهلين 

بـــالـــدم طــــوال أســـبـــوع الـــدوحـــة لــلــرعــايــة 

الصحية، وذلك في العديد من المحطات 

في  الطبية  حمد  لمؤسسة  المخصصة 

جميع أنحاء الدولة، حيث ستنتقل حافلة 

يوم  كل  مختلفة  مواقع  في  بالدم  التبرع 

ومنها بيت الضيافة، والخور مول، وغاليريا 

مشيرب، ومركز الوكرة الصحي، وسدرة 

للطب. 

للرعاية  الدوحة  أسبوع  فعاليات  تنعقد 

الشركاء  من  عدٍد  مع  بالتعاون  الصحية 

إشراك  إلى  وتهدف  والدوليين،  المحليين 

ـــن خــــالل تــوفــيــر  الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي م

الصحة  عـــروض  مــن  متنوعة  مجموعة 

والرفاه المناسبة لألفراد من كافة األعمار.

 إلى جانب الحملة الوطنية للتبرع بالدم. 

الصحية  للرعاية  الــدوحــة  أسبوع  وشهد 

إطالق معرضين فنيين برعاية »ويش« في 

مجموعة  األول  المعرض  ويضم  مطافئ. 

الفوتوغرافية لمحمود العشي  من الصور 

لطفلين  اليومية  الــحــيــاة  تــصــور  والــتــي 

قطريين مصابين بمتالزمة داون، وتسلط 

االجتماعي.  واالندماج  اإلعاقة  على  الضوء 

باإلضافة إلى معرض بعنوان »األب واالبن« 

ويش  قمة  خــالل  إبداعها  تــم  لوحة  يقدم 

المرموق  الكولومبي  الفنان  قبل  من   2018
دايرو فارغاس، والذي يطرح ضرورة وجود 

شبكات دعم معنوية قوية وأهمية التعبير 

الفني للحفاظ على صحة نفسية جيدة. 

يوم  حتى  مفتوحين  المعرضان  سيبقى 

الدوحة  مؤسسة  وشــاركــت  أكتوبر.    7
لألفالم بعرض فيلم جيري روثويل »لذلك 

ــزت« الــحــائــز عــلــى جـــوائـــز، وذلـــك في  ــف ق

مؤسسة  فــي  الترفيهي  الــمــركــز  مــســرح 

اضطراب  معرفة  من  الــزوار  وتمكن  قطر، 

الفيلم  هذا  خالل  من  وفهمه  التوحد  طيف 

الضوء  يسلط  الــذي  التعبيري  الوثائقي 

على تجارب المصابين بالتوحد.

الدوحة           $

شاركت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة، 

في الحملة الوطنية المستمرة للتبرع بالدم: »قطر... بدمنا« 
التي تنظمها مؤسسة حمد الطبّية، والتي تزامنت مع 

إطالق أسبوع الدوحة للرعاية الصحّية الذي يستضيفه مؤتمر 
القّمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحّية »ويش«، مبادرة 

الصحة العالمية لمؤسسة قطر.
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إلى »20« ديسمبر »2022«

تأجيل التخييم بـ »سيلين وخور العديد«

عقدته  صحفي  مؤتمر  خالل  الوزارة  وقالت 

»سيلين  منطقتي  تخصيص  تم  إنه  أمس، 

الفعاليات  إلقامة  الفترة  هذه  في  العديد«  وخور 

التراثية والترفيهية، التي تعّرف الزوار القادمين 

بالثقافة  العالم  كأس  بطولة  فترة  خالل 

تحتضنها  التي  الفريدة  والبيئة  القطرية، 

موسم  بدء  عن  ذاته  الوقت  في  معلنًة  الدولة، 

المناطق  في  سيقام  الذي  الشتوي  التخييم 

الدولة، بدءًا من تاريخ  والوسطى من  الشمالية 

1 نوفمبر 2022 وحتى 1 أبريل 2023. 

مواعيد التسجيل 
آل  حسين  سالم  السيد  قال  السياق  وفي 

المحميات  إدارة  مدير  مساعد  سفران، 

المناخي،  والتغير  البيئة  بوزارة  الطبيعية، 

بخصوص مواعيد التسجيل لجميع المناطق 

تقرر  فقد  العام،  لهذا  الشتوي  التخييم  لموسم 

فتح باب التسجيل في الفترة ما بين 16 إلى 27 

أكتوبر 2022، وذلك على ثالث مراحل منفصلة: 

وخور  »سيلين  الجنوبية  للمناطق  التسجيل 

يتاح  بينما  أكتوبر،   19 إلى   16 من  العديد« 

المناطق  في  بالتخييم  للراغبين  التسجيل 

أكتوبر،   23 إلى   20 ما بين  الفترة  في  الوسطى 

وفي المناطق الشمالية في الفترة ما بين 24 إلى 

27 أكتوبر.
سيكون  التسجيل  أن  سفران  آل  وأوضح 

والتغير  البيئة  لوزارة  الرسمي  الموقع  عبر 

تطبيق  خالل  من  أو  البلدية،  ووزارة  المناخي، 

تسديد  يتم  أن  على  الذكية،  للهواتف  »عون« 

الموافقة  تاريخ  من  أيام  ثالثة  خالل  الرسوم 

التصريح  لطالب  ويحق  إلكترونيًا،  الطلب  على 

إلغاء طلب التخييم خالل عشرة أيام من تاريخ 

رسوم  حددت  قد  الوزارة  وكانت  الرسوم،  دفع 

باإلضافة  ريال(   10.000( البحرية  المناطق 

لمبلغ التأمين، ورسوم المحميات )10.000 ريال( 

باإلضافة لمبلغ التأمين، ورسوم المناطق البرية 

)3.000 ريال( باإلضافة لمبلغ التأمين. 

المناخي  والتغير  البيئة  وزارة  دعت  وقد  هذا 

وصون  البيئة  على  المحافظة  إلى  الجميع 

الطاقة  استخدام  خالل  من  الطبيعية  مواردها 

النباتات  وزراعة  للبيئة  والصديقة  البديلة 

التخييم  مواقع  على  والمحافظة  واألشجار 

المتعلقة  والشروط  بالضوابط  والتقيد 

باإلحداثيات  التقيد  ضمنها  ومن  بالتخييم، 

بين  والمسافات  بالمخيم  المخصصة 

المخيمات والعزب والمزارع والقرى، وذلك حرصًا 

من الوزارة على حماية البيئة القطرية، بما فيها 

وسواحل  برية  وحيوانات  ونباتات  روض  من 

الممارسات  من  مهاجرة،  وطيور  وشواطئ، 

المضرة بالبيئة أثناء موسم التخييم. 

شروط وضوابط 
ووضعت وزارة البيئة والتغير المناخي جملة من 

الشتوي  التخييم  لموسم  والضوابط  الشروط 

أن  العامة:  الشروط  منها   »2023   /2022« للعام 

يكون طالب التصريح قطري الجنسية، وأال يقل 

عمره عن ثالثين عامًا، ويجب على المصرح له 

المقررة  التأمين  ورسوم  التصريح  رسوم  سداد 

في هذا الشأن خالل ثالثة أيام من تاريخ الموافقة 

ملغي  الطلب  اعتبر  وإال  إلكترونيًا،  الطلب  على 

أخرى،  مرة  إلكترونيًا  الطلب  إعادة  ويتوجب 

التخييم  طلب  إلغاء  التصريح  لطالب  ويحق 

ويتم  الرسوم  دفع  تاريخ  من  أيام  عشرة  خالل 

الحصول  له  للمصرح  يجوز  وال  الرسوم،  إرجاع 

المصرح  على  ويجب  تصريح،  من  أكثر  على 

ُيّسهل  ظاهر  مكان  في  المخيم  لوحة  وضع  له 

المناخي  والتغير  البيئة  وزارة  مفتشي  على 

السماح  له  المصرح  وعلى  عليه،  االطالع 

التفتيش  بإجراء  المختصة  الجهة  لمفتشي 

للتأكد من  ما ُطلب منه ذلك  المخيم متى  على 

االلتزام بالشروط وضوابط التصريح، وفي حالة 

عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة 

له  المصرح  على  ويجب  التصريح،  سحب 

الوزارية  والقرارات  القوانين  بأحكام  االلتزام 

المتعلقة  الخصوص  وجه  وعلى  الصلة،  ذات 

بحماية البيئة، ويتعين على المصرح له البدء 

الموقع  إحداثيات  على  الحصول  إجراءات  في 

وإنشاء المخيم خالل فترة التخييم بالتنسيق 

فال  شخصي  والتصريح  الوزارة،  مفتش  مع 

يجوز تأجير المخيم أو التنازل عنه، كما يحظر 

استخدامه في غير النشاط المصرح له. 

على  المحافظة  له  المصرح  على  يجب  كما   

النظافة العامة، وعدم اإلضرار بالبيئة البرية أو 

البحرية، وأن يكون المخيم مأهول وغير مهمل، 

المنشآت  عن  االبتعاد  له  المصرح  على  ويجب 

والغـاز  النفط  وأنابيب  والخدمية  الحكوميـة 

بمسافة ال تقـل عـن )500 متر( أو حسب ما تراه 

الجهة المختصة مناسبًا، والمصرح له مسؤول 

مسؤولية كاملة عن المخيم وعن سالمة األرواح 

والممتلكات الموجودة داخل الموقع، وال يحق له 

متعلقات  أي  فقدان  حال  في  الوزارة  إلى  الرجوع 

من داخله، وفي حالة انتهاء التصريح أو سحبه 

وتسليمه  الموقع  إخالء  له  المصرح  على  يجب 

تتجاوز  ال  مدة  خالل  عليه  كانت  التي  بالحالة 

الستخراج  جوفية  آبار  حفر  وُيحظر  أسبوع، 

مكبرات  واستخدام  تركيب  ويمنع  المياه، 

تجريف  أو  حفر  أعمال  بأي  ُيسمح  وال  الصوت، 

وال  البحرية،  أو  البرية  البيئة  في  سواء  تربة 

يجوز المساس باألشجار أو النباتات الموجودة 

بالموقع. 

في  ثابتة  مبان  أو  بناء  أعمال  بأي  ُيسمح  وال 

مواد  أي  أو  الكنكري  استخدام  يجوز  وال  الموقع، 

الرمل  باستخدام  فقط  ويسمح  إسمنتية، 

التأمين  مبلغ  باسترجاع  ويسمح  المغسول، 

انتهاء  قبل  المخيم  إزالة  في  الرغبة  حالة  في 

وتسليمه  الموقع  إخالء  بعد  التخييم  موسم 

بالحالة التي كانت عليه، ويتم تحديد الموقع 

حسب أولوية التسجيل والوفر، وفي حالة وجود 

شواغر سيتم اإلعالن عنها الحقًا، وفي حالة عدم 

انتهاء  قبل  التخييم  في  االستمرار  في  الرغبة 

المدة، يجب إفادة وزارة البيئة والتغير المناخي 

بذلك، وللوزارة الحق في شطب أو تغيير أي من 

الشروط الواردة في التصريح أو إضافة أي شروط 

البيئة،  على  للحفاظ  ضرورية  الوزارة  تراها 

سحب  المناخي  والتغير  البيئة  وزارة  حق  ومن 

تصريح المخيم في حالة عدم االلتزام بالشروط 

المذكورة، وال تتحمل الوزارة مسؤولية أي خطأ 

التصريح،  في  الواردة  البيانات  ضمن  مطبعي 

حال استالمه من قبل الشخص المخول بذلك، 

وأي حذف أو تعديل أو إضافة في هذا التصريح 

المساءلة  صاحبه  ويعّرض  صالحيته  يلغي 

التصريح  بهذا  االحتفاظ  وضرورة  القانونية، 

وااللتزام  المخيم،  موقع  في  عنه  صورة  أو 

والنفايات  المنزلية  المخلفات  من  بالتخلص 

اإلجراءات  وحسب  المخصصة،  المواقع  في 

المختصة،  البلدية  وزارة  قبل  من  المتبعة 

وإبالغ وزارة البيئة والتغير المناخي خطيًا بأية 

تغييرات تمس المعلومات الواردة في الطلب أو 

المرفقة به والحصول على موافقة مسبقة منه 

قبل تنفيذ أية تعديالت.

المخيمات البرية 
الشتوية  بالمخيمات  الخاصة  الشروط  أما 

المخصصة  باإلحداثيات  التقيد  البرية: 

والعزب  المخيمات  بين  والمسافات  بالمخيم 

حسب  أو  متر(   300( بمسافة  والقرى  والمزارع 

والتقيد  مناسبًا،  المختصة  الجهة  تراه  ما 

بالتخييم في الوديان والروض، فيجب أن يكون 

بعيدًا عن الروض بمسافة ال تقل عن )100 متر(، 

وأن يكون على أرض مرتفعة، كما يحظر دخول 

ومنابت  الروض  داخل  والدراجات  السيارات 

بالتقيد  الترخيص  صاحب  ويلتزم  العشب، 

بالمسارات والطرق المحددة وعدم الخروج عنها 

وقت  خصوصًا  جديدة  طرق  أي  إنشاء  وعدم 

باآلليات  البالوعات  حفر  ويمنع  األمطار،  سقوط 

سياج  وضع  مع  فقط  اليدوي  بالحفر  ويسمح 

أمان واضح لمنع السقوط، ويتعين إعادة الموقع 

بعد  البالوعة  وردم  عليه  كان  الذي  بالوضع 

كافة  رفع  من  التأكد  مع  التخييم  فترة  انتهاء 

اإلشغاالت بما في ذلك خزانات المياه، وال يسمح 

بتربية الحالل واألغنام في المخيم. 

الجهة  تحددها  التي  بالمساحة  االلتزام  ويجب 

مترا   50 عن  تزيد  ال  بحيث  للمخيم  المختصة 

الباراشوت  لعبة  استخدام  ويحظر  مترا،   X 50
كما  المخيم،  في  المشتعل(  )البالون  الناري 

التخييم،  يحظر الطيران الشراعي في مناطق 

المخصصة  األماكن  في  إال  ممارسته  يجوز  وال 

لذلك.

المخيمات البحرية 
بالمخيمات  الخاصة  الشروط  يخص  وفيما 

محمية  ضمن  تقع  التي  أو  البحرية  الشتوية 

تقل  ال  بمسافة  بالتخييم  يسمح  طبيعية: 

الشاطئ  من  مد  خط  اعلى  من  )100متر(  عن 

تعيق  سواتر  أو  حواجز  أي  إنشاء  يمنع  كما 

باإلحداثيات  والتقيد  الشاطئ،  إلى  االفراد  مرور 

التخييم  يجوز  ال  بأنه  علمًا  المخصصة، 

وُيمنع  سيلين،  منتجع  وغرب  وجنوب  شمال 

استخدام السدود والسواتر الرملية لمنع وصول 

إحداث  يمنع  كما  المخيم،  إلى  البحر  مياه 

األحجار  كإزالة  الموقع  بطبيعة  تغيير  أي 

بقصد  الشاطئ  على  الموجودة  والصخور 

تسوية خط الساحل، وال يجوز نقل الرمال من 

ويجب  المخيم،  تسوية  بغرض  الموقع  إلى  أو 

االلتزام بالمساحة التي تحددها الوحدة االدارية 

متر(   x 25 متر   25( وهي  للمخيم  المختصة 

و50  الشاطئ  من  بالقرب  تقع  التي  للمخيمات 

مترا X 50 مترا للمخيمات البعيدة عن الشاطئ، 

ويجب ترك مسافة بين كل مخيم وآخر بحيث 

تحديدها  يتم  بمسافة  أو  )10متر(  عن  تقل  ال 

التخييم  ويحظر  المختصة،  اإلدارة  قبل  من 

 30( قدرها  مسافة  عنه  واالبتعاد  الطعس  فوق 

متر(، وعدم إحاطته بسور، ويمنع تصريف مياه 

الصرف  حفرة  إلى  المباشر  الصحي  الصرف 

متنقل  خزان  بعمل  فقط  ويسمح  الصحي 

مصمت يتم فيه تخزين مياه الصرف الصحي، 

الشاطئ  على  البحرية  الوسائط  وضع  ويمنع 

تقل  ال  بمسافة  بوضعها  فقط  ويسمح  مباشرة 

عن ) 100 متر( من اعلى خط مد من الشاطئ.

األمن والسالمة 
والسالمة  لألمن  هامة  تعليمات  هنالك  وأيضا 

داخل  المسافات  تكون  أن  بها:  االلتزام  يجب 

أمتار(،   5( عن  تقل  ال  الخيام  بين  المخيم 

 ENERGY( اإلضاءة داخل المخيم تكون من نوع

معزواًل  المطبخ  ويكون  تيوب،  وليس   )SAVER
عن الخيام األخرى وموقد الغاز معزول عـن أطراف 

الخيمة بمادة عـازلة كالجبس وتكون أسطوانة 

الكهرباء  توصيالت  وجميع  الخيام،  خارج  الغاز 

ومثبتة  مدفونة  بالستيكية  أنابيب  في  تكون 

ومطابقة لمعايير األمن والسالمة، وتوفير طفاية 

حريق حجم )4 كجم( بودرة جافة في المخيم، 

األماكن  عند  وتوزيعها  حريق  بطانيـة  وتوفير 

مواقع  عن  بعيدًا  يتم  النار  وإشعال  المناسبة، 

المبالغة  وعـدم  الرياح  عن  الذرى  وفي  الخيام 

األخشاب  بغير  نيران  إشعال  يمنع  كمـا  فيها 

والفحم، يمنع إشعال النار والشواء على األرض 

واألدوات  المنصات  استخدام  ويجب  مبـاشرة 

الخاصة بالشواء، ويتم تجميع مخلفات الشواء 

والتخلص منها في الموقع المخصص مـن قبل 

مع  بالتنسيق  المناخي،  والتغير  البيئة  وزارة 

النوم  قبل  والجمر  النار  وإطفاء  البلدية،  وزارة 

وقبل مغادرة المخيم، والخيام المستخدمة في 

المخيم تكون ُمصنعة من مواد مقاومة للحريق 

األمن  بوسائل  مزودة  وتكون  والملوحة  والحرارة 

إسعافات  حقيبة  وتوفير  الالزمة،  والسالمة 

والمطهرات  المعقم  الشاش  على  تحتوي  أولية 

للجروح واألربطة، وكذلك أدوية مسكنة لأللم أو 

المغص والبرد واالحتفاظ بها بعيدًا عن متناول 

واتباع  األمن  احتياطات  أخذ  وينصح  األطفال، 

حرائق  حدوث  لمنع  المدني  الدفاع  إرشادات 

بالموقع. 

شرط  أي  بمخالفة  له  المصرح  قيام  حال  في 

المختصة  للجهة  يحق  السابقة  الشروط  من 

كافة  واتخاذ  إنذار،  سابق  دون  المخيم  إزالة 

اإلجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع 

خصم كامل قيمة التأمين، وال يحق للمصرح له 

المطالبة باسترجاع رسوم التصريح.

{ جانب من المؤتمر الصحفي لوزارة البيئة

ينطلق بالمناطق الشمالية والوسطى في »1« نوفمبر

آل سفران: 
تسديد الرسوم 

خالل »3« أيام من 
الموافقة على 

الطلب

التسجيل 
عبر موقع 

وزارتي »البيئة« 
و»البلدية« 

وتطبيق »عون«

فتح التسجيل في الفترة ما بين »16 – 27« أكتوبر 

كشفت وزارة البيئة والتغير 
المناخي، عن تأجيل موسم 

التخييم الشتوي للعام 
»2022/  2023« في المناطق 

الجنوبية »سيلين وخور 
العديد« إلى تاريخ 20 ديسمبر 

2022، على أن يتم تمديد 
فترة التخييم فيهما حتى 

تاريخ 20 مايو 2023، وذلك 
التزامًا من الوزارة بتقديم 

أفضل جودة من الخدمات 
للمخيمين وضمان عدم 

تأثرهم بهذا التأجيل.

أكرم الفرجابي كتب

الوزارة وضعت جملة من الشروط والضوابط للموسم الشتوي
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أولى  )الّريل(،  القطرية  الحديد  سكك  شركة  اختتمت 

دورات البرنامج التدريبي الخاص بمنطقة حماية السكك 

الهندسية  المكاتب  تدريب  يستهدف  والذي  الحديدية، 

األولى(  الفئة  من  )المرخصة  المحلية  االستشارية 

والعالمية العاملة في قطر، للعمل كاستشاري لخدمات 

المراجعة والتقييم المستقلة ألعمال الجهات الخارجية، 

داخل منطقة حماية السكك الحديدية. 

شركة  في  والتراخيص  الفنية  العالقات  إدارة  وقامت 

األولى  التدريبية  الدورة  استكمال  شهادات  بمنح  »الّريل« 

ألعمال  المستقلة  والتقييم  المراجعة  بخدمات  الخاصة 

التابعة  الحماية  بمنطقة  الواقعة  الخارجية  الجهات 

المكاتب  ممثلي  من  لعدد  الحديدية  السكك  لشبكة 

التي  الدورة  في  شاركوا  الذين  االستشارية،  الهندسية 

استمرت على مدار 3 أيام واجتازوا االختبار الفني الخاص 

بها بنجاح. 

 وشملت قائمة المكاتب الهندسية التي اجتازت االختبار 

الفني، ثالثة مكاتب هندسية محلية هي: وايت يانغ قطر، 

مهندسون  سيكو  الهندسية،  للشؤون  العربي  المكتب 

المكتب  هما:  عالميين  مكتبين  جانب  إلى  استشاري، 

الهندسي )خطيب  الهندسي االستشاري )ايس(، االتحاد 

وعلمى(.

المرواني،  أحمد  حسن  المهندس  قال  المناسبة،  بهذه 

مدير إدارة العالقات الفنية والتراخيص بشركة »الّريل«: 

»نحن سعداء للغاية بنجاح تنظيم أولى دورات البرنامج 

وتكريم  الحديدية  السكك  حماية  بمنطقة  الخاص 

إطار  في  الدورة  هذه  تأتي  النجاح.  هذا  في  شركائنا 

المكاتب  لدى  الوعي  زيادة  على  الّريل  شركة  حرص 

المرخصة  والعالمية  المحلية  الهندسية  االستشارية 

السكك  حماية  منطقة  بشأن  قطر  في  األولى  الفئة  من 

ذات  واإلجراءات  باألعمال  التوعية  جانب  إلى  الحديدية، 

الصلة بالمنطقة«.

وأضاف: »انطالقًا من هذا النجاح، نحن نتطلع إلى مشاركة 

الدورات  في  المعنية  الهندسية  االستشارية  المكاتب 

المقبلة التي يتضمنها البرنامج التدريبي. بدورنا، نعمل 

جاهدين على تطوير البرنامج ومواده التدريبية باستمرار 

من أجل رفع مستوى السالمة ضمن نطاق شبكة السكك 

الحديدية، وضمان سالمة جميع المستخدمين والحفاظ 

لشركة  التابعة  الحديدية  السكك  شبكات  أصول  على 

الّريل، السيما وأن منطقة حماية السكك الحديدية تعتبر 

مشابهة لحرم الطريق العام ومسارات قطر للطاقة والبنية 

وزارة  قبل  من  المعتمدة  المسارات  من  وغيرها  التحتية، 

البلدية، والتي يتوجب الحصول على الموافقات والتصاريح 

الالزمة والصحيحة ألية أعمال تتم ضمن نطاقها«.

ويتناول البرنامج التدريبي، تقديم مواد تدريبية تستهدف 

زيادة الوعي والتعريف بمتطلبات شركة الّريل ومعاييرها 

السكك  حماية  منطقة  داخل  األعمال  على  وتوجيهاتها 

السكك  سالمة  نطاق  توسيع  إلى  باإلضافة  الحديدية، 

الحديدية.

التدريبية، يتم إجراء اختبار لمرشحي  الدورة  وفي نهاية 

الدورة  أيام  جميع  حضور  ويعد  االستشارية.  المكاتب 

يجب  كما  االختبار،  لدخول  إلزاميًا  شرطًا  التدريبية 

الحصول على الحد األدنى من درجة النجاح في االختبار 

الهندسية،  االستشارات  مكتب  على  الموافقة  ليتم 

كاستشاري لخدمات المراجعة والتقييم المستقلة ألعمال 

الجهة الخارجية داخل منطقة حماية السكك الحديدية.

قبول  ولجنة  الّريل  شركة  بين  حاليًا  التنسيق  ويجري 

الهندسية  االستشارات  ومكاتب  المهندسين  وتصنيف 

جديد  تخصص  إضافة  أجل  من  البلدية  وزارة  لدى 

الذين  للمهندسين  الحديدية  السكك  منطقة  لحماية 

اجتازوا الدورة بنجاح.

المحلية  االستشارية  الهندسية  للمكاتب  ويمكن 

قطر،  في  العاملة  األولى)والعالمية  الفئة  من  )المرخصة 

التدريب  طلب  تعبئة  خالل  من  البرنامج  في  المشاركة 

المتاح على الموقع اإللكتروني لشركة الّريل، وإرساله إلى 

.)rpz@qr.com.qa البريد اإللكتروني

التسجيل في الدورات متاح من خالل موقع شركة الّريل تكريم »5« مكاتب هندسية محلية وعالمية الجتيازها االختبار الفني

برنامج تدريبي لـ »حماية السكك الحديدية«
»الّريل« تختتم أولى دوراته

البحثي  األربعاء  سلسلة  تعدُّ 

البحثي(  قطر  جامعة  )بودكاست 

الحلقات  من  مجموعة  عن  عبارة 

تركز  والتي  الشهرية  نصف 

واالبتكار.  المتقدم  البحث  على 

البحث  قطاع  الحلقات  هذه  ُينتج 

جامعة  في  العليا  والدراسات 

على  الضوء  تسلط  حيث  قطر، 

والبحوث  العلمية  البحوث 

المنشورة،  واالجتماعية  اإلنسانية 

والقضايا  واالبتكارات  واالختراعات 

باإلضافة  والعالمية،  المحلية 

البحثية  اإلنجازات  مناقشة  إلى 

وأنشطتهم  الطلبة  وأبحاث 

المنح  ونتائج  قطر  جامعة  في 

الحلقات  هذه  وتبث  البحثية. 

عبر  رئيسية  منصات  ثالث  على 

واليف   – )ندوات  اإلنترنت  شبكة 

انستجرام – بودكاست(.

من  األولى  الحلقة  وخصصت 

السير  الستضافة  الثالث  الموسم 

على  الحائز  ستودارت،  فريزر 

في  الكيمياء  وأستاذ  نوبل  جائزة 

معة  جا

المتحدة  بالواليات  وسترن  نورث 

الدكتورة  واألستاذة  األميركية، 

رئيس  نائب  المعاضيد،  مريم 

العليا  والدراسات  للبحث  الجامعة 

علوم  وأستاذ  قطر  جامعة  في 

وتمّحور  تكنولوجي.  والنانو  المواد 

أبحاث  حول  الحلقة  موضوع 

المادة  معالجة  تمثل  والتي  النانو 

هياكل  إلنتاج  ذري  مقياس  على 

ناقشت  وقد  جديدة.  وأجهزة  ومواد 

وكيف  النانو  تقنية  معنى  الحلقة 

هذه  إثارة  وكيفية  بدأت،  ومتى 

لالهتمام.  التقنية 

األستاذة  قالت  السياق،  هذا  وفي 

»إن  المعاضيد:  مريم  الدكتورة 

الجيل  جوهر  هي  النانو  تقنية 

يشمل  وهذا  الصناعة  من  الرابع 

التصنيع الذكي وإنترنت األشياء، 

التفكير  فإن  لذلك  الكثير؛  وغيرها 

خارج الصندوق مهم للغاية وهذا ما 

نراه في طلبتنا«.

مريم  الدكتورة  األستاذة  وأضافت 

قطر  جامعة  في  »إنه  المعاضيد: 

من  مختلفة  أنواع  تقديم  يتم 

أكثر  وبشكل  للطلبة،  المنح 

طلبة  يحظى  تحديًدا، 

الدراسات العليا 

واسعة  بمجموعة  قطر  جامعة  في 

المحلي  المستوى  على  المنح  من 

برنامج  منحة  مثل:  والدولي، 

المشترك  للتمويل  الدولي  التعاون 

 .»)IRCC(

الحلقة  سلطت  ذلك،  على  وعالوة 

فريزر  السير  رحلة  على  الضوء 

استطاع  وكيف  بالعلوم  وشغفه 

إلى  وباإلضافة  إنجازاته.  تحقيق 

تشجيع  إلى  هدفت  فالحلقة  ذلك 

متابعة  على  الشباب  علمائنا 

كان  سواًء  المواد،  بعلوم  شغفهم 

أو  الكيمياء  أو  الفيزياء  في  ذلك 

البيولوجي أو الهندسة. 

إلى  فريزر  السير  أشار  وبدروه، 

جزًءا  البكالوريوس  طلبة  منح  أن 

يساعد  البحثي  العمل  من 

من  مزيد  إلجراء  إعدادهم  في 

أما  العليا،  دراساتهم  في  البحث 

في  الطلبة  مع  لقائه  بخصوص 

فريزر:  السير  قال  فقد  قطر؛  دولة 

من  طالب   400 من  أكثر  »قابلت 

حماسهم  أن  ورأيت  قطر  دولة 

قد  ما  مثل  هو  بالعلوم  وشغفهم 

آخر  جزء  أي  في  شخص  أي  يجده 

من العالم، وفي الواقع أود القول بأنه 

أميركا  في  عادة  أتوقعه  ما  يتجاوز 

الشمالية أو في أوروبا«.

طلبة  من  األولى  المجموعة  بدأت 

العلوم  بقطاع  األسنان  طب  كلية 

قطر،  جامعة  في  والطبية  الصحية 

السريري  التدريب  البرنامج  مؤخرا 

طب  كلية  في  قبولهم  منذ  األول 

مضت.  سنوات  أربع  قبل  األسنان 

طالًبا،  عشر  أربعة  أعرب  وقد 

بأول  للترحيب  جًدا  متحمسين 

لألسنان  حمد  مركز  في  مرضاهم 

عن  الطبية-  حمد  بمؤسسة 

حرصهم على أن يكون لهم دوٌر فّعال 

بها  والنهوض  الفم  صحة  تعزيز  في 

للسكان  العامة  الصحة  من  كجزٍء 

في البالد. 

الخدمات  تقديم  بدء  ويتماشى 

مع  األسنان  طب  لكلية  السريرية 

النهوض  في  وذلك   ،2030 قطر  رؤية 

بخدمات التعليم والرعاية الصحية 

هذا  يكن  لم  حيث  قطر،  لسكان 

التاريخي ممكنا لوال الجهود  اإلنجاز 

أشهر  لعدة  والتخطيط  المتضافرة 

طب  تعليم  في  ُخبراء  قبل  من 

طب  كلية  من  السريري  األسنان 

ومؤسسة  قطر  بجامعة  األسنان 

من  مباشر  بدعم  الطبية  حمد 

في  المستوى  رفيعي  مسؤولين 

جامعة قطر ووزارة الصحة.

فصاعًدا،  اللحظة  هذه  من 

سيستمر طالب كلية طب األسنان 

الرعاية  تقديم  في  قطر  بجامعة 

االستثنائية ذات المستوى العالمي 

وخدمات صحة الفم للمرضى الذين 

المؤقتة  التعليم  عيادات  سيزورون 

بمؤسسة  لألسنان  حمد  مركز  في 

انتقالهم  حتى  وذلك  الطبية،  حمد 

بجوار  الدائم  عيادتهم  موقع  إلى 

مع  العام  مبيريك  حزم  مستشفى 

نهاية العام الجاري.

المناسبة،  بهذه  له  تصريٍح  وفي 

األسنان  طب  كلية  عميد  أعرب 

بهذا  فخره  عن  دوجال  منديب  د. 

مناسبة  حًقا  »إنها  وقال:  اإلنجاز، 

وكلية  قطر  لجامعة  األهمية  بالغة 

أكملت  قطر.  ودولة  األسنان  طب 

السنة  طلبة  من  األولى  الدفعة 

األسنان  طب  في  تدريبهم  الرابعة 

تقديم  في  وبدأوا  اإلكلينيكي،  قبل 

كجزٍء  للمرضى  السريرية  الرعاية 

من تعليمهم السريري. وفي غضون 

أسنان  أطباء  سيكونون  سنوات،   3
لن  حيث  كاماًل،  تأهياًل  مؤهلين 

العاملة  القوى  بتعزيز  فقط  يقوموا 

ولكن  قطر،  في  األسنان  لطب 

سيكونون قادة المستقبل في توفير 

العناية لمواطنينا«. 

عائشة  الطالبة  قالت  جانبها،  من 

وهي   2025- )دفعة،  المعضادي، 

األسنان  طب  كلية  من  دفعة  أول 

جدا  فخورة  »أنا  قطر(:  جامعة  في 

اإلكلينيكية  الفترة  بدأنا  قد  بأننا 

رؤيتنا  الطبية،  حمد  مؤسسة  في 

المريض  خدمة  هي  األساسية 

الوصول  إن  ممكنة.  رعاية  بأفضل 

إلى هذه المرحلة قد تكون صعبة، 

بسبب  سلسة  كانت  ولكنها 

والتكنولوجي  العملي  التدريب 

في  األجهزة  بأحدث  الكلية  في 

من  وكوني  األوسط،  الشرق 

إلى  أتطلع  فإنني  الدفعة؛  أوائل 

وأن  وجه  بأكمل  وطني  أخدم  أن 

القطري  الصحي  النظام  أطور 

لألفضل«. 

الدوحة         $

م.المرواني: 
نعمل على 

تطوير 
البرنامج

لرفع
مستوى 
السالمة

$ الدوحة

تناولته حلقة من »بودكاست جامعة قطر البحثي«

أبحاث النانو وآفاقه المستقبلية
بجامعة قطر

افتتاح خدمات طب األسنان اإلكلينيكية

{ صورة جماعية للطلبة

الدوحة         $
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اللجنة المشتركة تبحث التجهيزات

استعدادات للتعامل 
مع موسم األمطار

وزارة المواصالت:

بدء تطوير استراتيجية 
المركبات ذاتية القيادة

حول الممارسات الجيدة في تربية حيوانات المزرعة

»البلدية« تنظم يوما إرشاديا

عقدت اللجنة المشتركة لطوارئ األمطار أمس، 

بن  عبدالله  الدكتور  سعادة  برئاسة  اجتماعًا 

البلدية،  وزير  السبيعي  تركي  بن  عبدالعزيز 

لبحث االستعدادات والتجهيزات الالزمة للتعامل 

مع موسم األمطار خالل الفترة المقبلة.

وتم خالل االجتماع الذي حضره رئيس وأعضاء 

بمقر  األمطار  لطوارئ  المشتركة  اللجنة 

البلدية،  لوزارة  التابع  الموحد  العمليات  مركز 

والجهات  البلديات  كافة  جاهزية  استعراض 

المعنية للتعامل مع أي تجمعات لمياه األمطار، 

واآلليات  والمعدات  العمل  فرق  توفير  خالل  من 

الالزمة لسحب المياه من مختلف مناطق الدولة 

أوال بأول، وعلى مدار الساعة.

البالغات  استقبال  آلية  إلى  االجتماع  وتطرق 

االتصال  بمركز  الرئيسية  العمليات  بغرفة 

 24 مدار  على   )184( الرقم  طريق  عن  الموحد 

لهيئة  التابع   )188( الرقم  إلى  باإلضافة  ساعة، 

األشغال العامة، والتنسيق الفوري والمباشر مع 

غرف طوارئ األمطار بجميع البلديات.

على  البلدية  وزير  سعادة  أكد  االجتماع،  وخالل 

أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين اللجنة 

وكافة الجهات المعنية بالدولة؛ لضمان حسن 

التعامل  بضرورة  سعادته  ه 
َّ

ووج العمل،  سير 

على  والعمل  األمطار،  مياه  تجمعات  مع  الفوري 

24 ساعة، والتنسيق  سحبها أوال بأول على مدار 

لتيسير  الداخلية  بوزارة  المعنية  الجهات  مع 

على  العمل  جار  أنه  علما  المرورية..  الحركة 

تطبيق محاكاة ميدانية لبعض السيناريوهات 

بالتنسيق مع البلديات المختلفة.

أعلنت وزارة المواصالت عن بدء العمل في تطوير 

االستراتيجية الشاملة لتنظيم المركبات ذاتية 

كافة  باالعتبار  األخذ  مع  قطر،  دولة  في  القيادة 

التشريعات القانونية المرتبطة بها.

المواصالت  وزارة  رؤية  الخطوة  هذه  وتعزز 

التكنولوجيات  تطبيقات  من  االستفادة  في 

العالمية الصديقة  األنظمة  الناشئة وفق أحدث 

في  تساهم  كما  العام،  النقل  مجال  في  للبيئة 

كفاءة  وزيادة  التنقل  على  األفراد  قدرة  تحسين 

خدمات النقل في الدولة من 

نقل  شبكات  تطوير  خالل 

مستدامة بيئًيا.

على  العمل  وسيراعي 

االستراتيجية،  تطوير 

القانونية  والتشريعات 

كافة  بها،  المرتبطة 

التكنولوجية  االعتبارات 

واالقتصادية  والقانونية 

والبيئية،  واالجتماعية 

إطار  وضع  إلى  سيؤدي  مما 

تنظيمية  وأطر  للحوكمة 

الطريق  خريطة  وضع  مع 

المركبات  مشروع  لتنفيذ 

ذاتية القيادة في دولة قطر.

البحوث  بقسم  ممثلة  البلدية  وزارة  نظمت 

الحيواني(  اإلنتاج  أبحاث  )محطة  الحيوانية 

التابع إلدارة البحوث الحيوانية، بالتعاون مع 

)أنعام(  الحيوانية  للثروة  القطرية  الجمعية 

بالممارسات  للتعريف  إرشاديًا  حقليًا  يومًا 

الجيدة في تربية حيوانات المزرعة.

وتناول اللقاء إيواء وتصميم حظائر الحيوانات 

والممارسات  الصحيحة  العلمية  بالطريقة 

تناول  كما  الحيوانات  تغذية  في  المتبعة 

تحسين  في  الحديثة  التقانات  النقاش 

وامتد  القطيع،  في  الخصوبة  وزيادة  النسل 

من  للوقاية  الصحية  الجوانب  في  الحوار 

أمراض الحيوان المختلفة. 

رئيس  الدوسري  هدى  السيدة  وقدمت 

تعريفية  كلمة  الحيوانية  البحوث  قسم 

في  ودورها  ورؤيتها  وأنشطتها  المحطة  عن 

المختلفة  الحيواني  اإلنتاج  مجاالت  خدمة 

كلمة  الجمعية  رئيس  ألقى  كما  بالدولة، 

في  ومشاركتها  الجمعية  نشاط  فيها  وضح 

خدمة المربيين وقد حضر إلى جانب رئيس 

أمين السر وعدد مقدر من األعضاء  الجمعية 

لقسم  واإلداري  الفني  الكادر  إلى  إضافة 

البحوث الحيوانية بمحطة الشيحانية. 

التوصيات  من  عددا  اللقاء  استعرض  وقد 

مطويات  توزيع  و  اإلرشادي  اليوم  حول  الفنية 

لتربية  الصحيحة  األسس  تضمنت  علمية 

عبوات  من  عدد  توزيع  تم  كما  الحيوانات، 

)فيتامينات  الحيوانية  الغذائية  المكمالت 

الجمعية  رئيس  قبل  من  معدنية(  وأمالح 

بغرض  للمربيين  تشجيعي  كحافز 

الوعي  ورفع  اإلنتاجية  زيادة  في  المساهمة 

تربية  خالل  لها  األمثل  واالستخدام  بأهميتها 

الحيوانات.

ألنظمة السكك الحديدية خالل المونديال.. »الريل«:

رفع جاهزية األمن السيبراني

الحديد  سكك  شركة  استعدادات  ضمن 

تجربة  توفير  إلى  الرامية  )الّريل(،  القطرية 

نقل آمنة لجماهير بطولة كأس العالم 2022، 

عبدالعزيز  بن  عبدالله  الدكتور  سعادة  قام 

والرئيس  المنتدب  العضو  السبيعي،  تركي 

عمليات  مركز  بزيارة  للشركة،  التنفيذي 

لشركة  التابع   )SOC( السيبراني  األمن 

شركتي  من  ممثلين  بحضور  وذلك  )الّريل( 

الّريل ومعلوماتية.

مهام  على  الزيارة  خالل  سعادته  واطلع 

بها  يقوم  التي  الرئيسية  والعمليات  المركز 

الكبرى،  بالفعاليات  الخاصة  واالستعدادات 

كما استعرض سعادته نموذج محاكاة يبين 

وكيفية  السيبرانية،  الهجمات  رصد  طريقة 

قيام المركز بالتعامل معها واالستجابة لها.

الدكتور  سعادة  كّرم  الزيارة،  هامش  وعلى 

المنتدب  العضو  السبيعي،  الله  عبد 

أعضاء  »الّريل«،  لشركة  التنفيذي  والرئيس 

المشروع  تنفيذ  على  أشرف  الذي  الفريق 

لجهودهم  تقديرًا  المركز،  عمليات  وإدارة 

ومساهماتهم الفاعلة فيه.

المركز  هذا  بتأسيس  »الّريل«  شركة  وقامت 

في  الرائدة  معلوماتية  شركة  مع  بالتعاون 

تكنولوجيا  وحلول  خدمات  تقديم  مجال 

حرص  إطار  في  المبتكرة،  المعلومات 

السيبراني  األمن  جاهزية  رفع  على  »الّريل« 

ألنظمتها التشغيلية من خالل توظيف أحدث 

والتصدي  التهديدات  لرصد  التكنولوجيا 

للهجمات السيبرانية المحتملة.

عائشة  السيدة  قالت  المناسبة،  وبهذه 

المعلومات  تكنولوجيا  إدارة  مدير  الرميحي، 

عمليات  مركز  »يشكل  »الّريل«:  شركة  في 

من  ونوعية  هامة  إضافة  السيبراني  األمن 

شأنها تعزيز البنية التحتية لألمن السيبراني 

مشروعاتها،  ومختلف  الّريل  شركة  في 

االمتثال  معايير  أحد  ُيعدُّ  الذي  المركز  يلعب 

السيبراني  الوطنية لألمن  الوكالة  لمتطلبات 

دورًا هامًا في تعزيز جاهزية األمن السيبراني 

لشبكة السكك الحديدية قبل انطالق بطولة 

كأس العالم لكرة القدم قطر 2022«.

الهجمات  مخاطر  »تتزايد  وأضافت:   

الكبرى كبطولة  الفعاليات  السيبرانية خالل 

تهديدات  أية  ولمواجهة  العالم،  كأس 

تستهدف  قد  محتملة  سيبرانية  واختراقات 

مركز  تطوير  تم  الحديدية  السكك  أنظمة 

الذي   )SOC( السيبراني  األمن  العمليات 

منصة  في  التقنيات  أحدث  خالله  من  نوظف 

على  السيبرانية  التهديدات  لمراقبة  حديثة 

مدار الساعة وتوفير االستجابة الفورية لها«.

الرحمن  عبد  يوسف  السّيد  قال  جانبه،  من 

لشركة  التنفيذي  الرئيس  النعمة 

فيه  تتوجه  الذي  الوقت  »في  معلوماتية: 

ومن   ،2022 العالم  وكأس  قطر  نحو  األنظار 

السيبراني  األمن  خدمات  في  كرواد  موقعنا 

الفعالية  هذه  خالل  دولتنا  تأمين  يأتي 

معلوماتية  في  نفخر  أولوياتنا.  رأس  على 

لتأمين  الّريل  شركة  مع  بيٍد  يًدا  نعمل  أن 

تجربة  توفير  لضمان  التشغيلية  أنظمتها 

إنه  قطر،  زوار  لجميع  وفريدة  آمنة  نقل 

العديد  بتأمين  تقوم  أن  لمعلوماتية  لشرف 

في  الحيوية  للقطاعات  التحتية  البنى  من 

اليوم  تعاوننا  وإن  الفعالية،  هذه  خالل  قطر 

فخر  مصدر  بالفعل  هو  المواصالت  قطاع  مع 

عالمة  الشراكة  هذه  ُتشّكل  حيُث  لنا،  كبير 

رواد  ضمن  تضعنا  بحيث  لمعلوماتية  فارقة 

الخدمات األمنية في المنطقة«. 

التقنيات  أحدث  تطبيق  على  المركز  ويعمل 

تستهدف  التي  السيبرانية  الهجمات  لرصد 

والمرافق  الدوحة  مترو  شبكة  تشغيل  أنظمة 

مستويات  أعلى  توفير  أجل  من  لها،  التابعة 

استمرارية  وضمان  للركاب  السالمة 

توفير  عن  فضال  وموثوقيتها،  الخدمات 

خالل  للجماهير  وميسرة  آمنة  تنقل  تجربة 

الدولة،  تستضيفها  التي  الكبرى  الفعاليات 

حيث   ،2022 العالم  كأس  بطولة  سيما  ال 

الساعة  مدار  على  المركز  كوادر  تعمل 

لمراقبة التهديدات والتصدي لها.

بالتعاون مع مركز بداية

»التنمية االجتماعية« تنظم ورشة رواد األعمال
واألسرة  االجتماعية  التنمية  وزارة  نظمت 

مع  بالتعاون  االسرة  شؤون  إدارة  في  متمثلة 

متنوعة  خدمات  بعنوان  ورشة  بداية  مركز 

المنتجة  األسر  لمنتسبي  ناجح  لمشروع 

أول  مسؤول  الصايغ  أحمد  السيد  قدمها 

بداية  مركز  في  األعمال  رواد  مشاركة 

التوعية  قسم  رئيس  هانزي  حنان  والسيدة 

المحاضرة  هذه  وجاءت  األعمال،  وتطوير 

التي  التوعوية  المحاضرات  سلسلة  ضمن 

نحو  رؤيتها  تحقيق  بهدف  الوزارة  تنظمها 

بالمرأة  المعنية  المؤسسات  جهود  توجيه 

واألسرة اقتصاديا، وذلك لتوفير حياة كريمة 

النفس،  على  واالعتماد  الثقة  وتعزيز  لهم 

وتطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية األسر 

المنتجة من خالل التدريب وتوفير الخدمات 

المساعدة والتسويق الجيد للمنتجات.

واألسرة  االجتماعية  التنمية  وزارة  وتسعى 

جاهدة لتطوير وتثقيف االسر المنتجة لعمل 

التطوير  خالل  من  ناجحة  منزلية  مشاريع 

المشاريع  وتعتبر  بأهميتها،  والتوعية 

خطوة  الحالي  وقتنا  في  الناجحة  الصغيرة 

عام  بشكل  والسيدات  للرجال  ومميزة  هامة 

لالنطالق إلى عالم المال واألعمال.

مساندة  على  الدائم  حرصها  الوزارة  وتؤكد 

لالرتقاء  مشاريعهم  لدعم  المواطنين 

خالل  من  البطالة  من  والتخفيف  باالقتصاد 

عقدها  يتم  التي  والورش  المحاضرات  هذه 

بشكل مستمر.

التيمز  برنامج  خالل  من  المحاضرون  وتطرق 

وأكد  ناجحة،  تجارية  مشاريع  أفكار  لطرح 

المشاريع  أن  على  الصايغ  أحمد  السيد 

منزلية  مشاريع  بدايتها  تكون  قد  الكبيرة 

العمود  أصبحت  حتى  وتطورت  صغيرة 

الفقري لالقتصاد، وأشار إلى ان نسبة كبيرة 

التجاري  العمل  بأن  يعتقدون  قد  الناس  من 

مغلوطة  أفكار  وهذه  بالمخاطر  محفوف 

تحتاج  المربحة  االعمال  ان  والحقيقة  تماما، 

الفئة المستهدفة  إلى دراسة جدوى وتحديد 

المشروع  تدعم  التي  والوسائل  لمشروعك، 

من  العديد  هناك  وأن  للمستهلكين،  للوصول 

المشاريع الناجحة حتى لو كانت متكرره لن 

في  للبدء  الصحيح  النهج  اتبعت  اذا  تخسر 

المشروع.

أحمد  السيد  تقدم  الورشة  ختام  وفي 

وأشاد  للمشاركين  الجزيل  بالشكر  الصايغ 

واالسرة  االجتماعية  التنمية  وزارة  بدور 

البرامج  هذه  مثل  لطرح  لهم  الفرصة  إلتاحة 

رواد  وتطوير  لتنمية  التوعوية  والدورات 

والمشكالت  العقبات  على  والوقوف  االعمال 

بالشكل  مشروعاتهم  انطالق  من  تحد  التي 

بإبداء  للمشاركين  المجال  فتح  وتم  األمثل، 

التجاري  العمل  لتطوير  ومقترحاتهم  آرائهم 

أن  خصوصا  البالد،  في  االقتصاد  لتنشيط 

الدولة مقبلة على مرحلة مهمة أال وهي بطولة 

جدا  مناسبة  فرصة  وتعد  العالم،  كأس 

لتحقيق استثمارات تجارية ناجحة.

الدوحة          $

الدوحة          $

الدوحة          $

الدوحة          $

{ اجتماع وزير البلدية مع لجنة طوارئ األمطار

توفير تجربة 
نقل آمنة 

لجماهير كأس 
العالم

توظيف 
أحدث 

التكنولوجيا 
بمركز 

عمليات 
الشركة

الدوحة          $



في  التوسع  المركزي  قطر  مصرف  يعتزم 

االلكتروني  الدفع  خدمات  تراخيص  منح 

إطار  في  وذلك  إشرافه  تحت  لتعمل  للشركات 

قطاع  تنمية  في  للمساهمة  استراتيجيته 

التكنولوجيا المالية »الفينتك« ولتعزيز الشمول 

المالي، وهو ما يعني ظهور منافسين جدد للبنوك 

خدمات  تقدم  التي  الشركات   : وهي  القطرية 

من  كال  بين  المنافسة  سؤجج  مما  المدفوعات 

بوابات الدفع اإللكتروني التي تطرح نفسها بديال 

قويا للبطاقات االئتمانية المصرفية.

ومؤخرا أصدر مصرف قطر المركزي أول ترخيص 

تقديم  نشاط  تمارسان  لشركتين  الدولة  في 

اإللكتروني حيث منح ترخيصين  الدفع  خدمات 

لشركتي »Ooredoo Mony أوريُد موني« التابعة 

التابعة   »iPay« باي  وأي   ،Ooredoo لشركة 

خدمات  تقديم  نشاط  لممارسة  قطر؛  لفودافون 

الجديدة  الخدمات  وتتضمن  اإللكتروني،  الدفع 

إصدار المحافظ اإللكترونية من خالل نظام قطر 

)خدمة  واستخداماته  الجوال  الهاتف  عبر  للدفع 

السداد للتجار وتحويل األموال محليًا(، باإلضافة 

الدولية من  المالية  التحويالت  إلى تقديم خدمة 

خالل المحفظة اإللكترونية.

ويدرس مصرف قطر المركزي حاليا إطالق بنوك 

تابعة  البنوك  هذه  تكون  وقد  بالكامل  رقمية 

مصرفية  غير  قطاعات  في  تعمل  لشركات 

أو  والتمويل  االستثمار  أو  االتصاالت  تشمل: 

فرص  الستغالل  اللوجستية  الخدمات  حتى 

في  المالية  التكنولوجيا  لقطاع  الواعدة  النمو 

قطر  مركز  يوليه  الذي  الكبير  االهتمام  ظل 

المركزي  قطر  ومصرف  المالية  للتكنولوجيا 

المالية  التكنولوجيا  لقطاع  للمال  قطر  ومركز 

بالكامل  الرقمية  البنوك  وتعتبر  »الفينتك«. 

الخدمات  جميع  تقدم  فروع  بدون  مصارف 

وتتميز  رقمية،  قنوات  عبر  الفورية  المصرفية 

ممارسات  أفضل  بتبنيها  الرقمية  البنوك 

التكنولوجيا المالية، كما أن تكلفة معامالتها أقل 

مقارنة بنظيراتها التقليدية.

تنفيذ  المركزي  قطر  مصرف  ويباشر 

المدفوعات  تسهيل  تستهدف  استراتيجية 

النقدية  األوراق  استخدام  وتقليل  اإللكترونية 

االبتكار  تطوير  تدعم  بيئة  وخلق  »الكاش« 

المالي واألعمال بما في ذلك الشركات الصغيرة 

على  حاليا  »المركزي«  ويعكف  والمتوسطة، 

تنفيذ اختبارات بيئة الصندوق الرملي )صندوق 

بيئة  وهي   sandbox التنظيمي(  الحماية 

بالتكنولوجيا  لالبتكارات  تجريبية  تنظيمية 

الخدمات  الختبار  آمنة  مساحة  توفر  المالية 

يقلص  الذي  األمر  طرحها،  قبل  والمنتجات 

مخاطر  أو  أخطاء  على  االنكشاف  مستويات 

والشركات  لألفراد  البيئة  هذه  وتسمح  التنفيذ. 

المتعلقة  وابتكاراتهم  أفكارهم  باختبار 

بالتكنولوجيا المالية من خالل البيئة التجريبية 

المنتجات  تقييم  يتم  ثم  ومن  التنظيمية، 

منها  المناسب  واختيار  المقترحة  والخدمات 

العتمادها وطرحها في السوق القطري رسميا.

اإللكترونية،  المدفوعات  على  للطلب  ونظرًا   

حيث إنها تنمو بشكل متسارع، ومن المتوقع أن 

كأس  نهائيات  خالل  كبير  بشكل  الطلب  يزداد 

مصرف  أطلق  فقد   ،2022 قطر  القدم  لكرة  العالم 

التحتية  البنية  لتطوير  مشروعًا  المركزي  قطر 

الطلب  لمواكبة  الدولة  في  التجزئة  لمدفوعات 

المتزايد. ويهدف المشروع إلى بناء بنية تحتية 

التقنيات  أحدث  مع  عالمي  مستوى  على  للدفع 

التي تسهل توفير نظام دفع آمن وفعال في دولة 

خاصة  أخرى  مبادرة  »المركزي«  اتخذ  كما  قطر 

الصلة،  ذات  والمجاالت  المالية  بالتكنولوجيا 

إدراكًا منه لدور مقدمي خدمات الدفع من شركات 

تنمية  في  المصرفية  وغير  المالية  التكنولوجيا 

االقتصاد القطري، فقد بدأ مصرف قطر المركزي 

التكنولوجيا  نمو  لدعم  اإلجراءات  من  بالعديد 

بها،  المتعلقة  المخاطر  معالجة  مع  المالية 

تنظيمي  إطار  إعداد  المبادرات  تلك  وتشمل 

التكنولوجيا  عمليات  على  واإلشراف  للترخيص 

المالية، وصندوق الحماية التنظيمي الذي يدعم 

إلجراء  اآلخرين  والمبتكرين  المالية،  التقنيات 

تحت  للرقابة  خاضعة  بيئة  في  حية  تجارب 

إنشاء  تم  كما  المركزي.  قطر  مصرف  إشراف 

مصرف  في  المالية  بالتكنولوجيا  خاص  قسم 

لجميع  واحدة  كنافذة  يعمل  المركزي  قطر 

بالتكنولوجيا  المتعلقة  التنظيمية  المتطلبات 

المالية.

السنة )28( - الجمعة 4 من ربيع األول  1444هـ الموافق 30 سبتمبر 2022م العدد )9888(

»250.4« مليون ريال تعامالت عقارية في أسبوع

بلغ حجم التداوالت األسبوعية لسوق العقارات المحلي في عقود 

العدل،  بوزارة  العقاري  التسجيل  إدارة  لدى  المسجلة  البيع 

مستوى   )2022 سبتمبر   22 إلى  سبتمبر   18 من  الفترة  )خالل 

عن  الصادرة  األسبوعية  النشرة  ريال..وذكرت  مليون   250.4
اإلدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، 

ومساكن، وأراضي فضاء متعددة االستخدام، ومجمعًا سكنيًا.

والظعاين  والريان  الدوحة  بلديات  في  البيع  عمليات  وتركزت 

والوكرة والخور والذخيرة والوكرة والشمال وأم صالل.

سعيد حبيب كتب

 دراسة إمكانية إطالق بنوك رقمية بالكامل بدون أفرع تقليدية

»المركزي« يعتزم التوسع في منح تراخيص خدمات الدفع اإللكتروني

ظهور منافسين جدد للبنوك القطرية !
صراع بين بوابات الدفع اإللكترونية والبطاقات االئتمانية على العمالء

السهم يقفز إلى »84.9« يورو في أول يوم تداول ببورصة فرانكفورت

»جهاز قطر« »بورشة«.. أحدث االستثمارات الناجحة لـ

بات االستثمار في عمالق السيارات 

الرياضية األلمانية »بورشة« أحدث 

لدولة  ناجح  خارجي  استثمار 

صناعة  شركة  تحدت  حيث  قطر 

بورشة  األلمانية  السيارات 

قطر  جهاز  بها  يساهم  التي 

تبلغ  بحصة  لالستثمار 

االقتصادي  الركود   %4.99
السائد أمس بإكمال أكبر 

في  في  )اكتتاب(  عام  طرح 

أوروبا منذ أكثر من عقد.

وقفز سعر سهم بورشة في 

بورصة  في  تداول  يوم  أول 

المالية  لألوراق  فرانكفورت 

 84.9 إلى   %2.9 بنسبة 

 82.50 من  مرتفًعا  يورو، 

في  االكتتاب(  )سعر  يورو 

القيمة  إجمالي  وبلغ  التداول.  بداية 

أسهمها  إدراج  عند  للشركة  المالية 

في البورصة نحو 76 مليار يورو.

الرئيس  بلوم،  أوليفر  ووصف 

فاجن  فولكس  لشركة  التنفيذي 

األولي  العام  االكتتاب  وبورشه، 

فرانكفورت  بورصة  في  للشركة 

»لحظة  بأنه 

تاريخية«.

ويتطلع المراقبون إلى إدراج بورشة 

على  السيارات  سوق  لتحفيز 

الحالي،  االقتصادي  الركود  خلفية 

األلماني  االستثمار  بنك  قال  حيث 

يوفر  أن  يمكن  اإلدراج  إن  بيرنبرغ 

حافًزا في صناعة تفتقر بشدة إلى 

المفاجآت اإليجابية.

االكتتاب  أثار  وقد 

لبورشه  األولي  العام 

كبار  اهتمام  بالفعل 

بما  المستثمرين، 

قطر  جهــــاز  ذلـــــك  في 

وجهـــــــاز  لالســــــــــــتثمار 

لالســـــــتثمار  أبوظبـــــي 

الثــــــــــروة  وصنـــــــــدوق 

النرويجــــــي  الســــيادية 

الصنــــادـــيق  وشــــركــــــة 

األميركيـــــة  المشـــتركة 

»تي رو برايس«.

شركات الوساطة تتوسع في صناعة السوق

»5.5« مليار ريال مكاسب البورصة األسبوعية
مكاسب  قطر  بورصة  حققت 

ريال  مليار   5.5 بلغت  أسبوعية 

مستوى  إلى  رسملتها  بارتفاع 

705.337 مليار ريال بنهاية األسبوع، 
الماضي  األسبوع  بمستواها  مقارنة 

إلى  ريال،  مليار   699.836 بلغ  الذي 

تداوالت  قيمة  تسجيل  جانب 

عبر  ريال  مليار   2.881 نحو  األسهم 

916.543 مليون سهم، من خالل  بيع 

إبرام 90714 صفقة. 

إلى  قطر  بورصة  مؤشر  وعاد 

تعامالت  خالل  الخضراء  المنطقة 

سبتمبر،  شهر  من  األخير  األسبوع 

العام  من  الثالث  الربع  نهاية  ومع 

بالمائة   0.41 ليكسب  الجاري، 

مقارنة باألسبوع الماضي، ويضيف 

نقطة   51.470 نحو  رصيده  إلى 

ويصعد إلى مستوى 12695 نقطة.

قاسمية،  رمزي  قال  األداء،  هذا  وعن 

لوكالة  تصريح  في  المالي  المحلل 

مؤشر  إن  »قنا«،  القطرية  األنباء 

جلسات  آخر  في  أغلق  قطر  بورصة 

األسبوع عند مستوى 12695 نقطة، 

مرتفعا بنسبة 1.15 بالمائة مقارنة 

إلى  الفتا  األربعاء  أمس   أول  بإقفال 

بدعم  جاءت  االرتفاعات  هذه  أن 

البنكي  للقطاع  القيادية  األسهم  من 

 QNB الوطني  قطر  بنك  خاصة 

أسهم  وكذلك  اإلسالمي،  والمصرف 

األثقل  األسهم  وهي  قطر  صناعات 

وزنا في المؤشر.

وأبرز المحلل أن إقفال نهاية األسبوع 

سبتمبر  شهر  نهاية  مع  تزامن 

الثالث  الربع  نهاية  ومع  الجاري، 

تعديل  مع  وأيضا   ،2022 العام  من 

ومؤشر  البورصة  مؤشر  مكونات 

الريان الذي شمل بعض التعديالت 

للتأمين  قطر  شركة  دخول  مثل 

في  العالمية  السالم  شركة  محل 

مع  قطر  بورصة  مؤشر  حساب 

حساب  من  أعمال  شركة  استبعاد 

االسالمي  الريان  مؤشر بورصة قطر 

حساب  في  األهلي  البنك  وإدخال 

األسهم،  لجميع  قطر  بورصة  مؤشر 

والخدمات  البنوك  قطاع  ومؤشر 

استبعاد  سيتم  حين  في  المالية 

للتامين  العامة  القطرية  الشركة 

مؤشر  حساب  من  التأمين  وإعادة 

ومؤشر  األسهم  لجميع  قطر  بورصة 

قطاع التأمين.

من  البورصة  استفادة  إلى  وأشار 

لالستثمارعن  قطر  جهاز  إعالن 

السوق  صناعة  مبادرة  إطالق 

السيولة،  تعزيز  في  تسهم  التي 

قيم  تعزيز  من  سيزيد  الذي  األمر 

التداول، باإلضافة لمزيد من جذب 

األجنبية،  األموال  رؤوس  تدفقات 

الشركات  تواجد  من  يعزز  ما  وهو 

المؤشرات  في  المدرجة  القطرية 

العالمية. 

وكاالت           $

{ مصرف قطر المركزي 

بخدمات رقمية متميزة

»التجاري« يعيد افتتاح فرع »سيتي سنتر«
األكثر  الرقمي  البنك  التجاري،  البنك  قام 

ابتكارًا في قطر، بإعادة افتتاح أبواب فرعه في 

سيتي سنتر الدوحة بخدمات رقمية متميزة. 

في  إليه  ل  التوصُّ تم  ما  أحدث  الفرع  ويعكس 

العالية  والكفاءة  المبتكرة  والتقنية  التصميم 

للعمالء. 

صالة  أكبر  لعمالئه  سنتر  سيتي  فرع  ويقدم 

رقمية للبنك التجاري في قطر، مزّودة بأجهزة 

يمكن  االستخدام  سهلة  الذاتية  للخدمة 

الوصول إليها في أي وقت من اليوم. 

ويمكن للعمالء بالطبع استخدام هذه األجهزة 

للسحوبات النقدية وإيداع النقود والشيكات. 

في  الموجودة  الذاتية  الخدمة  أجهزة  وتوفر 

لدفاتر  الفورية  الطباعة  إمكانية  الصالة 

مباشرًة  يجاورها  كما  والبطاقات،  الشيكات 

جديد  عصري  مظهر  مع  الرئيسي،  الفرع 

العمالء  مساعدة  على  تماًما  قادر  عمل  وفريق 

وإتمام خدماتهم. 

قال  الفرع،  هذا  افتتاح  إعادة  على  تعليقه  وفي 

جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة 

سيتي  فرع  افتتاح  إعادة  »إن  التجاري:  البنك 

انعكاس  إال  هو  ما  الجديدة  بحلته  سنتر 

الرقمية  االبتكارات  في  االستثمار  في  اللتزامنا 

مصرفية.  تجربة  بأفضل  عمالئنا  لتزويد 

صالة  أكبر  يتضمن  والذي  الفرع،  هذا  ويقدم 

التي  الخدمات  من  مجموعة  للبنك،  رقمية 

الذاتية،  الخدمات  أجهزة  عبر  إنجازها  يمكن 

وعندما يضاف إليها التصميم العصري للفرع 

تتوفر للعمالء تجربة غير مسبوقة في تنفيذ 

كافة عملياتهم المصرفية«. 

تنفيذي  عام  مدير  راشد،  شاهناواز  وأعرب 

لدى  لألفراد  المصرفية  الخدمات  ورئيس 

الفرع  بشأن  سعادته  عن  التجاري  البنك 

الجديد قائال: »ندرك جيًدا في البنك التجاري 

التقليدي  الجانب  إلى  يحتاجون  عمالئنا  أن 

هذا  وُيعد  المصرفية.  الخدمات  من  والرقمي 

الفرع عرًضا رائًعا لقدرتنا على الجمع بينهما، 

ألنه يوفر المساحة المناسبة للعمالء للوصول 

إمكانية  بجانب  بسرعة  الخدمات  إلى 

المالية  الحلول  حول  الموظفين  إلى  التحدث 

أو  الوقت  من  مزيد  إلى  أحيانًا  تحتاج  التي 

التفسير«. 

ومنذ أن تم تصنيف البنك التجاري باعتباره 

قبل  من  قطر  في  الرقمية  الحلول  في  رائدًا 

مجلة يوروموني المرموقة، فإن هذا التحديث 

اإلستراتيجية  الفروع  شبكة  على  الجديد 

للبنك التجاري، يظهر مرة أخرى تركيز البنك 

التجربة  وريادة  العمالء  تجربة  على  التجاري 

المصرفية الرقمية في قطر.

{ فرع البنك التجاري في سيتي سنتر

{ أوليفر بلوم محتفال باإلدراج في بورصة فرانكفورت )رويترز(



وزير  الكعبي،  شريدة  بن  سعد  المهندس  سعادة  شارك   

الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 

الغاز  ومستهلكي  منتجي  مؤتمر  بأعمال  للطاقة،  لقطر 

اليابان  استضافته  الذي  عشر،  الحادي  المسال  الطبيعي 

وُعقد عن ُبعد باستخدام تقنية االتصال المرئي.

على  سعادته  شدد  المؤتمر  خالل  الرئيسية  كلمته  وفي 

مثالي  مستقبل  نحو  الطاقة  في  وفّعال  عادل  انتقال  ضرورة 

االقتصادية  التنمية  احتياجات  بين  الموازنة  فيه  يمكننا 

ثابت  مسار  »بدون  سعادته:  وقال  المناخية.  وطموحاتنا 

أكثر  سنصبح  الكربونية،  بصمتنا  من  الحد  نحو  وواقعي 

عرضة لألحوال الجوية القاسية التي يفرضها تغير المناخ«.

بين  التعاون  من  المزيد  إلى  الكعبي  الوزير  سعادة  دعا  كما 

لن  »إنه  قائال:  المسال،  الطبيعي  الغاز  ومستهلكي  منتجي 

يؤدي فقط إلى تعميق جذور االستقرار االقتصادي والنمو، بل 

سيؤدي أيضا إلى تحقيق الفوائد البيئية لنا جميعا«.

وقال سعادته: »ألقى شح االستثمارات في السنوات الماضية 

فأصبح  والمستهلكين.  المنتجين  عاتق  على  ثقيل  بعبء 

المنتجون في حاالت كثيرة غير قادرين على توفير اإلمدادات 

المستهلكون  واضطر  االستثمار،  نقص  بسبب  المطلوبة 

إلى تحمل أسعار قياسية نتيجة وضع معقد ال سيطرة لهم 

عليه«.

التي  واالقتصادية  الجيوسياسية  التقلبات  »إن  وأضاف: 

إلى  بالحاجة  مؤلم  تذكير  بمثابة  هي  اليوم  نشهدها 

االنتظار  نهج  وأن  اللتزاماتنا،  وفقا  حاسم  بشكل  التصرف 

والترقب ال يمكن أن يأتي إال بتكلفة اقتصادية وبيئية أعلى، 

خاصة عندما تضرب األزمة التالية«.

بالتزاماتها  قطر  دولة  وفاء  إلى  الكعبي  الوزير  سعادة  ونوه 

الضوء على  والبيئة، حيث سلط  األنظف  المتعلقة بالطاقة 

مشاريع مثل توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل 

الشمال، ومصنع األمونيا الزرقاء الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا، 

المسال،  الطبيعي  الغاز  سفن  لبناء  للطاقة  قطر  وبرنامج 

وتقنيات التقاط الكربون واحتجازه، وإنتاج الطاقة الشمسية 

عن  تتحدث  االستثمارات  »هذه  سعادته:  وقال  المتجددة. 

الكربون  كثافة  لخفض  نتخذها  التي  الملموسة  الخطوات 

منخفضة  الطاقة  بمنتجات  العالم  ولتزويد  منتجاتنا،  في 

مسؤول  طاقة  النتقال  الفقري  العمود  تشكل  التي  الكربون 

وواقعي«.

ومن جهتها نقلت وكالة رويترز العالمية عن الكعبي قوله إن 

االرتفاع الهائل في أسعار الطاقة »يلقي بثقله« على االقتصاد 

الخضراء.  الطاقة  إلى  التحول  دعم  من  ويقلل  العالمي 

متابعا: »لألسف، أدى العبء االقتصادي المتزايد إلى تبديد 

مجال  في  التحول  خطط  بسلسلة  المتعلقة  النشاط  فورة 

العام  التأييد  في  شديد  تراجع  في  تسبب  مما  الطاقة، 

لخفض انبعاثات الكربون«.

 وشدد على أن الكثير من البلدان، ال سيما في أوروبا، كانت 

الخالي من  والمستقبل  الطاقة الخضراء  أقوى مناصري  من 

حرق  يزيد  واليوم  وبسرعة،  بشدة  تراجعت  لكنها  الكربون، 

الفحم من جديد ليبلغ أعلى مستوياته منذ 2014.

المتجددة  بالطاقة  االستثمار  ضرورة  على  سعادته  وأكد 

الطاقة  لتعزيز  الطبيعي  الغاز  ذلك  في  بما  والنظيفة 

غياب  ان  إلى  الفتا  األساسية  التحميل  وقدرات  اإلنتاجية 

المنتجين  على  ثقيال  عبئا  يفرض  االستثمارات  هذه  مثل 

ال  قد  إمدادات  المنتجون  يجد  أن  يتعين  والمستهلكين، 

تتواجد بفعل غياب االستثمارات.

المسال  الطبيعي  الغاز  ومستهلكي  منتجي  مؤتمر  ويعتبر 

 ،2012 عام  إطالقه  منذ  العالمي  للحوار  سنوية  مناسبة 

اليابانية،  والصناعة  والتجارة  االقتصاد  وزارة  من  بتنظيم 

ومركز آسيا والمحيط الهادئ ألبحاث الطاقة، ويوفر المؤتمر 

والمسؤولين  الدولية  المنظمات  ورؤساء  للوزراء  فرصة 

األخرى  المعنية  والجهات  الشركات  في  التنفيذيين 

العالمي  المسال  الطبيعي  الغاز  سوق  تطورات  آخر  لبحث 

ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه هذه السوق بهدف 

تطويرها.
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قطر تفي 
بالتزاماتها 

بالطاقة األنظف 
والمعايير البيئية

أوروبا تراجعت 
بشدة في خطط 
التحول للطاقة 

الخضراء
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على هامش مشاركته في مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي

الكعبي: االستثمار بالطاقة المتجددة.. ضرورة

{ سعد بن شريدة الكعبي

على أساس سنوي.. »التخطيط«:

ارتفاع مؤشر أسعار المنتج 
الصناعي »54.2 %« في أغسطس

سجل المؤشر العام ألسعار المنتج في القطاع الصناعي 167.49 

نقطة في شهر أغسطس الماضي، مرتفعا بنسبة 54.25 بالمائة 

الماضي،  العام  من  ذاته  بالشهر  قياسا  سنوي  أساس  على 

وبنسبة 3.17 بالمائة مقارنة بالشهر السابق )يوليو 2022(.

الصناعي  للقطاع  المنتج  لسعر  القياسي  الرقم  مؤشر  ويتكون 

في   82.46 ويمثل  التعدين  هي:  رئيسية،  قطاعات  أربعة  من 

المائة من قيمته، والصناعة التحويلية ويمثل 15.85 في المائة، 

والكهرباء ويمثل 1.15 في المائة، والماء الذي يمثل 0.52 في المائة 

من قيمة المؤشر.

وتشير بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء حول هذا المؤشر إلى 

بالمائة   5.12 بنسبة  المحاجر  واستغالل  التعدين  قطاع  ارتفاع 

مقارنة بالشهر السابق )يوليو(، وذلك نتيجة االرتفاع في أسعار 

 5.13 بنسبة  الطبيعي  والغاز  الخام  النفط  استخراج  مجموعة 

للتعدين  األخرى  األنشطة  مجموعة  انخفضت  فيما  بالمائة، 

ارتفاع  ولوحظ  بالمائة،   1.56 بنسبة  المحاجر  واستغالل 

السابق  العام  من  المناظر  الشهر  عن  القطاع  هذا  مؤشر  قيمة 

)أغسطس 2021( بنسبة 63.86 بالمائة.

التحويلية  الصناعة  قطاع  مؤشر  انخفاض  إلى  البيان  وأشار 

بنسبة 8.07 بالمائة عن الشهر السابق )يوليو 2022(، وقد حدث 

في  تمثلت  مجموعات،  خمس  في  لالنخفاض  كمحصلة  ذلك 

الكيميائية  والمنتجات  الكيميائية  المواد  صناعة  مجموعة 

المنتجات  صناعة  مجموعة  تلتها  بالمائة،   11.13 بنسبة 

صناعة  ومجموعة  بالمائة،   6.19 بنسبة  المكررة  النفطية 

بالمائة،   2.96 بنسبة  األساسية(  )المعادن  القاعدية  الفلزات 

ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط االعالم المسجلة بنسبة 

المعادن  ومنتجات  اإلسمنت  صناعة  ومجموعة  بالمائة،   0.16
حدث  فقد  االرتفاع  أما  بالمائة،   0.07 بنسبة  األخرى  الالفلزية 

 5.26 بنسبة  واللدائن  المطاط  منتجات  صناعة  مجموعة  في 

بالمائة،   0.17 بنسبة  المشروبات  صناعة  ومجموعة  بالمائة، 

ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.09 بالمائة.

التغير  صعيد  وعلى  القطاع  نفس  وفي  أخرى  ناحية  ومن 

مقداره  القياسي  الرقم  في  ارتفاع  مالحظة  تمت  فقد  السنوي، 

السابق  العام  من  المناظر  الشهر  مع  بالمقارنة  بالمائة   12.99

2021(، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صناعة  )أغسطس 

منتجات المطاط واللدائن بنسبة 42.55 بالمائة، تلتها مجموعة 

بالمائة،   26.85 بنسبة  المكررة  النفطية  المنتجات  صناعة 

ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية )المعادن األساسية( بنسبة 

والمنتجات  الكيميائية  المواد  صناعة  ومجموعة  بالمائة،   14.8
اإلسمنت  صناعة  ومجموعة  بالمائة،   9.58 بنسبة  الكيميائية 

بالمائة،   9.19 بنسبة  األخرى  الالفلزية  المعادن  ومنتجات 

ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.99 بالمائة.

بينما حدث انخفاض في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط 

صناعة  ومجموعة  بالمائة،   4.05 بنسبة  المسجلة  اإلعالم 

المشروبات بنسبة 1.29 بالمائة.

الهواء  والبخار وتكييف  والغاز  الكهرباء  إمدادات  بدوره شهد قطاع 

)يوليو  السابق  بالشهر  مقارنة  بالمائة   11.22 قدره  انخفاضا 

2022(، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق )أغسطس 
2021(، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1.71 بالمائة.

من جهته، سجل قطاع إمدادات المياه ارتفاعا قدره 4.63 بالمائة 

بالمائة   1.76 انخفض بنسبة  له، فيما  السابق  بالشهر  مقارنة 

مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق )أغسطس 2021(.

الدوحة          $

جناحها حصد جائزة أفضل تصميم وديكور

»قطر للسياحة« تشارك في »مومباي 2022«

من  مجموعة  مع  بالتعاون  للسياحة  قطر  شاركت 

شركائها في القطاع في معرض السفر الخارجي مومباي 

ضم  وقد  آسيا.  في  السفر  معارض  أبرز  أحد  وهو   ،2022
بما  القطاع،  من  شركاء  ثمانية  للسياحة  قطر  جناح 

الجوية  والخطوط  قطر،  الدوحة   2023 إكسبو  ذلك  في 

واكتشف  للعطالت،  والتوفيق  الهند(،  )مكتب  القطرية 

كوليكشن  الكشري  المسيلة  وسبا  ومنتجع  قطر، 

وفندق  الداخلية،  والسياحة  للعطالت  والمناعي  الدوحة، 

سلوى.  شاطئ  هيلتون  ومنتجع  الدوحة،  كارلتون  ريتز 

وخالل حفل توزيع الجوائز الخاص بالمعرض، فازت قطر 

للسياحة بجائزة »أفضل تصميم وديكور« عن جناحها.

الخاطر،  خاطر  بن  محمد  السيد  سعادة  تفضل  وقد 

سعادة  ومعه  الهند،  جمهورية  لدى  قطر  دولة  سفير 

العام  القنصل  السليطي،  هزيم  سعد  بن  أحمد  السيد 

الهاجري،  لدولة قطر في مومباي، والسيد ناصر بن هزاع 

في  القطري  الجناح  بزيارة  بالسفارة،  الثاني  السكرتير 

14 سبتمبر  13 إلى  المعرض، الذي أقيم خالل الفترة من 

مومباي  في  العالمي  جيو  مؤتمرات  مركز  في   2022
بالهند. 

وخالل المعرض، نظمت قطر للسياحة ورشة عمل حول 

الخط  تميز  التي  الجمالية  والسمات  العربي  الخط  فن 

للسياحة  قطر  سلطت  كما  العربية.  اللغة  في  اليدوي 

وتطبيقه   VisitQatar اإللكتروني  الموقع  على  الضوء 

الجوالت  مجموعة  إلى  باإلضافة  المحمول،  الهاتف  على 

لزوار قطر. الموقع  التي يتيحها  اليومية  والرحالت 

{ صورة جماعية بالجناح القطري

تشرف على تنفيذ »6« محطات جدد

ــن محطــة أم بــاب
ّ

دش
ُ
»وقــود« ت

توسيع  على  ترتكز  التي  االستراتيجية  خطتها  إطار  في 

شبكة محطاتها وخدمة جميع مناطق الدولة، افتتحت قطر 

للوقود »وقود« محطة أم باب، أول أمس.

المهندي،  راشد  سعد  السيد  صرح  المناسبة،  وبهذه 

قائاًل  للشركة،  المنتدب  والعضو  التنفيذي  الرئيس 

عمالئنا  احتياجات  لتلبية  باب،  أم  محطة  افتتاح  »يسرنا 

في هذه المنطقة وما حولها«، مؤكدا أن افتتاح هذه المحطة 

توسيع  في  الطموحة  وقود  خطط  يترجم  أن  شأنه  من 

إلى  يهدف  كما  إليها،  الوصول  وتسهيل  محطاتها  شبكة 

تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية في السوق 

الجودة  عالية  وخدمات  منتجات  توفير  وضمان  المحلية، 

وقود  شكر  عن  معربا  الدولة،  أنحاء  في  العمالء  لجميع 

التي ساهمت وتساهم  العالقة  وتقديرها لكل الجهات ذات 

في إنجاز مشروعاتها الحيوية.

14500 مترًا مربعًا، وتحتوي  باب  أم  وتبلغ مساحة محطة 

الوقود  لتعبئة  مضخات   6 تتضمن  خطوط   3 على 

3 خطوط تتضمن  الخفيفة. كما تحتوي على  للمركبات 

3 مضخات، لتعبئة الديزل للشاحنات والحافالت لخدمة 
مرتادي منطقة أم باب والمناطق المحيطة بها.

الساعة،  مدار  على  خدمات  لعمالئها  باب  ام  محطة  وتقدم 

وخدمات  اليومية،  للمستلزمات  سدرة  متجر  ذلك  في  بما 

غسيل السيارات اليدوي، وتغيير الزيوت وتصليح اإلطارات 

اسطوانات  توزيع  مراكز  عن  فضال  الخفيفة،  للمركبات 

البترولية  المنتجات  أنواع  جميع  وتوفير  »شفاف«،  الغاز 

للمركبات الخفيفة والديزل للشاحنات والحافالت.

يذكر أن وقود تشرف حاليا على تنفيذ 6 محطات جديدة 

من  الرابع  الربع  في  معظمها  تشغيل  يتم  أن  المتوقع  من 

عام 2022.

{ محطة أم باب

الدوحة          $
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بخمس لغات

الشيخة المياسة تصدر 
ُر الثقافة«

ْ
كتابها »ِسح

المياسة  الشيخة  سعادة  أعلنت 

مجلس  رئيس  ثاني  آل  حمد  بنت 

كتابها  إصدار  عن  قطر  متاحف  أمناء 

»ِسْحُر الثقافة« بخمس لغات، والذي 

األفكار  من  سلسلة  خالله  من  تتناول 

الشخصية حول مجموعة واسعة من 

بناء  في  أسهمت  التي  المشاريع 

إبداعي  واقتصاد  مزدهر  ثقافي  مشهد 

في قطر.

وقالت سعادتها عبر حسابها الرسمي 

العام  هذا  »بمناسبة  انستغرام  في 

أن أشارككم جميعا كتاب  يسعدني 

األفكار  من  سلسلة  الثقافة«  »سحر 

واسعة  مجموعة  حول  الشخصية 

الماضي  من  المشاريع،  من 

أقيمت  والتي  والحاضر 

وأسهمت  جماعي  بشكل 

مزدهر  ثقافي  مشهد  ببناء 

من  قطر  في  إبداعي  واقتصاد 

متاحفنا ومراكزنا التي تعمل 

واالبتكار  لإللهام  كمنصات 

صانعي  عمل  إلى  واإلبداع 

األفالم الموهوبين بشكل مذهل 

ومنشئي  األزياء  ومصممي 

والمهندسين  والطهاة  المحتوى 

فإن  والفنانين،  المعماريين 

ال  تحقيقه  يمكننا  ما  احتمالية 

حصر له«.

»المستقبل  سعادتها  وأضافت 

مواصلة  إلى  وأتطلع  مشرق، 

رحلتنا في البناء واإلبداع واالبتكار 

لبلدنا الحبيب قطر«.

للفنانة المها المعاضيد

متحف الفن الحديث يقيم 
معرض »من وحي البر«

المتحف  متحف  يقيم  قنا-  الدوحة- 

العربي للفن الحديث معرضا بعنوان 

المها  القطرية  للفنانة  البر  وحي  من 

يناير   28 حتى  ويستمر  المعاضيد، 

المقبل.  ويقدم المعرض سبعة أعمال 

فنية تصور المشاهد الطبيعية بشكل 

الشعر  من  أبيات  باستخدام  رئيسي 

كأرشيف  الشفهي  واألدب  النبطي 

للذاكرة الثقافية.

الضوء  تسليط  إلى  المعرض  ويهدف   

قطر،  دولة  في  العمراني  التطور  على 

الطبيعة،  مع  االرتباط  بإعادة  وذلك 

بين  المترابطة  العالقة  إلى  وبالنظر 

الثقافية  والذاكرة  الطبيعي  التاريخ 

والحداثة.

زينة  لفتت  المعرض،  هذا  وعن   

ما  إلى  المتحف،  مديرة  عريضة، 

الحديث  للفن  العربي  المتحف  يوفره 

المحلية  للمواهب  مهمة  منصة  من 

والتواصل  أعمالهم  لعرض  واإلقليمية 

ترحيبها  عن  معربة  الجماهير،  مع 

التي  المعاضيد  المها  أعمال  بتقديم 

وموهوبة،  ناشئة  قطرية  فنانة  تعد 

وحي  من  معرضها  يستكشف  حيث 

وجهات  من  الماضي  إلى  الحنين  البر 

من  بالزوار  مرحبة  متعددة،  نظر 

في  قطر  خارج  ومن  المحلي  المجتمع 

هذا المعرض الجديد.

المها  الفنانة  ذكرت  جهتها،  من   

المعاضيد، صاحبة المعرض، أن فكرة 

استكشاف  حول  تتمحور  معرضها 

البيئة المحلية في قطر، وتوظيفها في 

األعمال الفنية.

العالم  في  مورد  أهم  متحف  ويعد   

لدراسة وعرض فن القرنين العشرين 

والحادي والعشرين من العالم العربي، 

المقتنيات،  بجمع  تهتم  مؤسسة  وهو 

باإلضافة إلى مركز للبحث والدراسة.

يكرم الفنانين المشاركين بفعالياته في »كتارا«

مهرجان »قطر للفنون« يختتم اليوم

فعاليات  على  اليوم  مساء  الستار  يسدل 

النسخة الرابعة لمهرجان قطر الدولي للفنون، 

للحي  العامة  المؤسسة  تحتضنه  الذي 

مابس  شركة  مع  بالتعاون  »كتارا«  الثقافي 

العالمي  الفني  الحدث  يتوج  حيث  العالمية، 

على  التكريم  ودروع  الجوائز  توزيع  بحفل 

الفنانين المشاركين. 

لليوم  فعالياته  واصل  قد  المهرجان  وكان 

الرابع على التوالي وسط اقبال كثيف من قبل 

جمهور الفن التشكيلي، حيث أبرزت المعارض 

الفنية بالمهرجان، نحو 600 عمل فني تنوعت 

والتصميم  والنحت  والرسم  التشكيل  بين 

يمثلون  وفنانة  فنان   300 قدمها  والجرافيك، 

إلى  وينتمون  العالم،  دول  مختلف  من  دولة   65
الفنية،  والمدارس  واألجيال  األطياف  مختلف 

حيث أنجز العديد من هذه األعمال التشكيلية 

من خالل قيام فنانين بالرسم الحي والجلسات 

إعجاب  وسط  الرسم،  وورش  التفاعلية 

واستحسان الفت من قبل الجمهور والزوار. 

قطر  لمهرجان  الرابعة  النسخة  وتميزت 

الفعاليات  من  العديد  بتنظيم  للفنون  الدولي 

واألنشطة الفنية المختلفة والتي انفتحت على 

الموسيقى  فيها  بما  الفنية  المجاالت  مختلف 

بكرة  الفنون  دمج  إلى  وسعت  األزياء  وعروض 

القدم والرياضة.

التشكيلية  الفنانة  أعربت  اإلطار،  هذا  وفي 

بالمشاركة  سعادتها  عن  إسبانيا  من  روسانا 

أن مشاركتها تعتبر  إلى  المهرجان مشيرة  في 

بمثابة حلم وفرصة رائعة تحققت لها كما هو 

بالنسبة للعديد من الفنانين الكبار، الفتة إلى 

العجائب«  بالد  في  »أليس  بلوحة  تشارك  أنها 

والدالالت  والحيوانات  بااللوان  تزدحم  التي 

التعبيرية. 

مارينا  التشكيلية  الفنانة  قالت  وبدورها، 

األولى  للمرة  تشارك  إنها  تركمانستان  من 

بالحدث  اعجابها  عن  وعبرت  المهرجان  في 

المتنوعة  الثقافات  يجمع  الذي  العالمي  الفني 

العالم  أرجاء  مختلف  من  المختلفة  والفنون 

تحت سقف واحد، 

أميركا  من  أرينا  الفنانة  قالت  جهتها،  من 

مقاومة  تجسد  األولى  لوحتين  أحضرت  إنها 

الذات  مواجهة  عن  تتحدث  والثانية  المرض، 

سعادتها  عن  معربة  القرار،  اتخاذ  عند 

بالتواجد في كتارا ضمن ملتقى عالمي جمعها 

االبداعية  بصماتهم  لهم  عالميين  فنانين  مع 

الواضحة في ميدان التشكيل. 

المملكة   - اسكتلندا  من  اودري  الفنانة  أما 

النسخة  في  مشاركتها  وصفت  فقد  المتحدة 

مقدمة  ومثمرة،  رائعة  تجربة  بأنها  الحالية 

الحدث  هذا  احتضانها  على  لكتارا  شكرها 

العالمي المميز. 

عن  سليمان  خلود  الفنانة  أعربت  فيما 

سعادتها بالمشاركة للمرة األولى في المهرجان 

اإلبداع  على  التعرف  فرصة  لها  أتاح  أنه  مؤكدة 

التشكيلي بكل مذاهبه ومدارسه. 

راشمي  التشكيلية  الفنانة  أعربت  جهتها،  من 

عن  مابس  شركة  ورئيس  مؤسس  اغارول 

الباهر  والنجاح  االيجابية  بالنتائج  سرورها 

قطر  لمهرجان  الرابعة  النسخة  حققته  الذي 

توفيره  صعيد  على  سواء  للفنون،  الدولي 

وتبادل  والبصري  الفني  للتواصل  لمساحة 

الخبرات واألفكار والتجارب، أو تشكيله لمنصة 

من  متميزة  كوكبة  تستقطب  إبداعية 

أعمار  من  والموهوبين  التشكيليين  الفنانين 

والفنية  الجمالية  القيم  واكتشاف  مختلفة 

بمختلف التقنيات واالساليب االبداعية.

وأضافت أن النسخة الرابعة للمهرجان حرصت 

التشكيلي،  اإلبداع  في  جديدة  نوافذ  فتح  على 

ليبدعوا  المشاركين،  الفنانين  جميع  أمام 

مشيدة  بصماتهم،  ويضعوا  مواهبهم  ويطلقوا 

سادت  والتي  كتارا  وفرتها  التي  اإلبداع  بأجواء 

ايام المهرجان، وكان لها الدور البارز والفاعل في 

إبراز القدرات اإلبداعية للفنانين التشكيليين، 

وهو ما انعكس على نجاح المهرجان وتميزه.

$ الدوحة

شهد إقباال 

كثيفا من 

جمهور الفن 

التشكيلي

المعارض أبرزت 

نحو »600« 

عمل فني

السفارة تعزز وجود المطبخ اإلسباني بالدوحة

تشجيع التبادل الثقافي بين قطر وإسبانيا

كارباجوسا  خافيير  السيد  سعادة  عبر 

سانشيز سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة 

في  اإلسبانية  المطاعم  بنجاح  فخره  عن 

بالثقافة  التعريف  في  يساهم  مما  الدوحة 

على  والتشجيع  اإلسبانية،  والهوية 

مؤكدا  البلدين،  بين  والتبادل  السياحة 

دعمه المستمر للمشاريع اإلسبانية لمزيد 

من االستثمارات الناجحة في قطر. 

السفارة  إقامة  هامش  على  ذلك  جاء 

للشيف  تكريم  حفل  بالدوحة  اإلسبانية 

داني غارسيا، حيث قلده السفير األسباني 

وسام »مطعم من إسبانيا« في الدوحة على 

مار  دي  لوبيتو   - قطر  في  مطاعمه  تميز 

الواقع في مرسى مالذ كمبينسكي واللؤلؤة 

وبيبو الواقع في سانت ريجيس الدوحة - 

وحصوله على جائزة »مطعم من إسبانيا« 

لبلده  الغذائية  الثقاقة  بنشر  لمساهمته 

والتعريف بالمطبخ االسباني. 

إلى  االنتباه  كارباجوسا  السفير  ولفت 

أهمية وجود مطاعم إسبانية عالية الجودة 

في الدوحة. وشكر داني غارسيا على عمله 

على رأس الجهود المبذولة من قبله لتقديم 

إبراز  في  تساهم  جيدة  وأطباق  خدمات 

اإلسباني،  للمطبخ  للغاية  إيجابية  صورة 

مواصلة  على  غارسيا  داني  حث  كما 

بين  العالقات  لتعزيز  جهده  قصارى  بذل 

اسبانيا وقطر في مجال الضيافة. 

الذي  الدولي  التميز  هذا  منح  ويتم 

 ICEX قبل  من  غارسيا  عليه  حصل 

وهو   ،Spain Exports and Investments
والتجارة  الصناعة  وزارة  إلى  تابع  كيان 

والسياحة اإلسبانية، والوسام يعد اعترافا 

بالمطاعم العاملة خارج إسبانيا والتي تزود 

اإلسبانية  والمنتجات  بالمأكوالت  زبائنها 

األصيلة عالية الجودة، واللجنة التي تختار 

المطاعم التي تحمل ختم الجودة »مطعم 

من  مجموعة  من  مكونة  إسبانيا«  من 

أفضل  تكرم  التي  اإلسبانية  المؤسسات 

سفراء تذوق الطعام إلسبانيا في العالم. 

$ الدوحة



مة اإلمام يوسف القرضاوي  مع رحيل العلاَّ

ُتطوى صفحُة أحد أكبر الفقهاء 

المعاصرين أثرًا وتجربًة وإنتاجًا، فهو قد 

، قضى 
ٍّ

رحل عن عُمِر بلغ زهاء قرٍن هجري

منها سبعين عاما في الدعوة والكتابة 

والتأليف، وترك تراثًا هائًل من الكتب جاوز 

المائة والسبعين كتابًا، عدا آالف اللقاءات 

ة والخطب والمحاضرات.
اَّ

التليفزيوني

نا في سيرة القرضاوي هو  ل ما يشدُّ
اَّ
أو

ته الذي نادرًا ما ينافسه فيه أحٌد   هماَّ
ُّ

علو

في العصور المتأخرِة، فهو رجٌل قضى 

معظم وقته في الكتابة والعمِل والدعوِة، 

ه يكتُب ويكتُب في  بون إناَّ
اَّ

ويقول عنه المقر

 فرصٍة متاحٍة، على 
ِّ

 مكاٍن وفي كل
ِّ

كل

متن الطائرة وفي استراحة الفندق، ولم 

ته في  مة من هماَّ تنل شيخوخته المتقدِّ

االستمرار فقد أصدر كتابه األخير »فقه 

الصلة« وهو في السادسة والتسعين من 

عمره، قبل أسابيع قليلٍة من موته.

يزيد شعور الخسارِة في رحيل القرضاوي 

َي وباء الجهل في فضاء  حين نرى تفشِّ

ِة، إذ نادرًا ما نجد من 
اَّ

ثقافتنا العربي

يصبر على قراءة كتاٍب واحٍد، فضًل 

عن تخصيص عمره في محراب التأمل 

والقراءة والبحث والكتابة وإنتاج أفكاٍر 

تنفع الناس. هذا الواقع يذكرنا بالحديث 

 عن الرسول محمٍد صلى الله عليه 
ِّ

المروي

 اللَه ال يقبُض العلَم انتزاعًا 
اَّ

وسلم: »إن

اِس، وَلكن يقبُض العلَم  ينتزُعُه مَن الناَّ

ى إذا لم يتُرك عالمًا  بقبِض الُعلماِء، حتاَّ

ااًل، فُسئلوا فأفتوا 
اَّ
اُس رؤوسًا ُجه خَذ الناَّ اتاَّ

وا«. وا وأضلُّ بغيِر ِعلٍم فضلُّ

 وصٍف لكثيٍر من 
ُّ

ال« هو أدق
اَّ
»الُجه

 
اَّ

المشاهيِر الذين يقودون الفضاَء العام

في الوطِن العربي في هذا الزمان، فهم 

 
ٍّ

ٍة أو تكويٍن علمي  رؤيٍة جاداَّ
اَّ

ال يحملون أي

راسٍخ، ومع ذلك يلتفُّ الناس حولهم 

ون عنهم الفراغ والتفاهَة. هذا الواقع  ويتلقاَّ

 عالٍم أو باحٍث جادٍّ 
ِّ

يدفعنا إلى اعتباِر كل

ها   موته ثلمٌة ال يسدُّ
اَّ

ة وأن مكسبًا لألماَّ

شيء. ومهما كان االتفاق أو االختلف في 

ة 
اَّ

ر شرط الجدي  توفُّ
اَّ

ميدان الفكِر، فإن

َة التي 
اَّ

م يصنع األرضي في البحث والتعلُّ

ِة بعد 
اَّ

نحتاجها للبناء والمراكمِة الفكري

ذلك.

مة القرضاوي طوال عمره  كان العلاَّ

 الطويل يبحث في مشكلت 
ِّ

العلمي

ة فيضع يديه على مواطن الخلل،  األماَّ

ويسعى إلى اإلصلح كتابًة وخطابًة ودعوًة 

وإفتاًء، فحمل لواء فقه التيسير ليضع 

عن الناس اإلصر واألغلل ويشجعهم 

على العودة إلى دينهم، وحمل لواء فقه 

ك العقول من الجمود على 
ِّ

المقاصد ليحر

ة إلى استبصار المقاصِد 
اَّ

األحكام الجزئي

ة، واقترب من 
اَّ

ة والمعاني الكلي العاماَّ

ة التي لم يعرفها  المشكلت المستجداَّ

ر مدى إلحاح تلك  الفقهاء السابقون وقداَّ

المشكلت في واقع المسلمين الذين 

يعيشون تحدياٍت جديدًة، فحمل لواء 

التجديد ولم يتفق مع نهج أغلب الفقهاء 

الذين اختاروا األحوط على األيسر، فاألخذ 

 تحليل 
اَّ

باألحوط يحسنه كل أحٍد لكن

المشكلت المستجدة وإصدار فتاوى 

تناسب الواقع الجديد تقتضي مغامرًة 

ز بها القرضاوي عن غيره.
اَّ

وشجاعًة تمي

م القرضاوي مثااًل فريدًا في سعة  قداَّ

ته في مشارق األرض  انخراطه مع قضايا أماَّ

ي الفقيه الطائر  ى سمِّ ومغاربها، حتاَّ

من كثرة البلد التي سافر إليها ليلتقي 

 مكاٍن ويتعرف على 
ِّ

بالمسلمين في كل

ة 
اَّ

م لهم الرؤيَة الفقهي واقعهم وقضاياهم، ويقدِّ

التي يؤمن بها لتنير سبيل حياتهم.

ه لم   إالاَّ أناَّ
ِّ

مع غزارة إنتاج القرضاوي الفقهي

م بهذه  ، وقداَّ
ِّ

يغادر أدوات الفقه التقليدي

األدوات مثااًل على اإلمكانات الكامنة في الفقه 

ه لم يتبع مثًل طريقَة المفكر  للمرونة، لكناَّ

 
ِّ

جودت سعيد في قراءة التاريِخ اإلنساني

والتعرف على سنن التاريخ واالجتماع 

 الشيخ 
اَّ

، ولو أن
ِّ

خارج حدود التراث اإلسلمي

القرضاوي كان أكثر انفتاحًا على التراث 

 قراءًة وتفكيكًا وهضمًا واستلهامًا 
ِّ

اإلنساني

ًة أكثر جرأًة ومرونًة وفاعليًة 
اَّ

ألنتج رؤًى فكري

ة الرحيبة.
اَّ

في التحليق في آفاق العالمي

مة القرضاوي رحمه  أشدُّ ما أساء إلى العلاَّ

الله أن عرفه كثيٌر من الناس في ميدان 

االضطرابات السياسية واالصطفافات 

األيديولوجية، بدل أن يعرفوه من كتبه 

وأفكاره.

لقد انخرط الشيخ القرضاوي في هموم 

ته، وهذا موقف يحسب له ال عليه،  أماَّ

وكان متفاعًل مع مقتضيات اللحظة، ولم 

يكن هو المسؤول عن مآالت األوضاع مثل 

مقتل البوطي في سوريا أو قصف الناتو 

لليبيا، فمن اتخذ مثل تلك القرارات لم 

راً أمام الشاشة في انتظار  يكن متسمِّ

ر عنها 
اَّ

رأي القرضاوي، والمواقف التي عب

القرضاوي في تلك اللحظة كانت تمثل 

نبض الشعوب وكانت نابعًة من حرارة 

اإلحساس بهول الظلم الواقع على الشعوب.

مة القرضاوي  ال ريب أن أطروحات العلاَّ

رحمه الله ليست الحقائق المطلقة 

ة 
اَّ

المتجاوزة للنقد، والحركة الفكري

النشطة تقتضي دوام المراجعة والتطوير 

واستبصار آفاٍق جديدٍة، لكن من الغرور 

أن يتحدث أحدهم عن التجاوز قبل 

 أحدنا يستحيل أن 
اَّ

االستيعاب، فإن

يسبق من سبقه قبل أن يبلغه ثم 

يتجاوزه بعد ذلك، والمراجعات التي 

تحتاجها أمتنا هي التي تبنى على القراءة 

 الذي 
ِّ

ة واستيعاب المنتج الفكري الجاداَّ

 إنجازه ثم تطويره بعد ذلك، بما 
اَّ

تم

بنا أكثر إلى مقاصد العدل والحكمة 
ِّ

يقر

واإلصلح.

28 سبتمبر يوم مؤلم في تاريخ األمة، كما هو نقطة تحّول 
مشرقة في مسار الصراع العربي الصهيوني. في هذا اليوم 

نستذكر االنفصال ألول تجربة وحدوية في تاريخ العرب 

المعاصر، كما نستذكر رحيل جمال عبد الناصر. 

لكن من جهة ثانية هو تاريخ انتفاضة مسجد األقصى في 

فلسطين المحتّلة. فاألمة اليوم غير األمة آنذاك، واإلمكانيات في 

مواجهة العدو المحتل اليوم غير تلك اإلمكانيات البدائية آنذاك، 

وانتفاضة الحجارة أصبحت اليوم انتفاضة الصواريخ العربية 

الدقيقة ما يدل على مدى اإلبداع والتطّور في عقل معسكر المقاوم 

للمحتل.

وعندما نحيي هذه الذكرى ال بد من أن نتوقف على التحّوالت 

التي حصلت والتي تفّسر النجاحات التي حقّقها الشعب 

الفلسطيني ومعه حركة التحّرر العربية، ال نريد االسترسال 

في ربط مسارات المعارك العربية مع المحتل إال اإلشارة إلى خط 

بياني واضح يجعل من كل مواجهة إضافة نوعية تتراكم مع 

اإلنجازات السابقة. فتحرير لبنان في مايو 2000 تلته انتفاضة 

األقصى في سبتمبر من نفس السنة، ثم تلها احتلل العراق 

وإطلق المقاومة العراقية التي أفشلت المشروع األميركي، ثم 

طرد المحتل الصهيوني من غّزة في 2005. فحاولت الواليات 

المتحدة التعويض عبر دفع الكيان الصهيوني في عدوانه على 

لبنان في 2006 أفضت إلى إنهاء أسطورة »الجيش الذي ال يقهر«. 

من بعد ذلك حاول العدو تكرار االعتداء على فترة امتدت من 

2008 حتى اليوم كّرست عجز الكيان في دخول القطاع لعدم 
قدرته على دفع ضريبة الدم. 

معركة سيف القدس في 2021 أظهرت عّدة حقائق يجب 

التوقف عندها.. 

الحقيقة األولى هي تحقيق وحدة الساحات الفلسطينية في 

مواجهة العدو المحتل. فاألخير كان يبنى استراتيجيته على 

تجزئة ساحات المواجهة كغّزة والضّفة، ولم يكن يحتسب 

أن فلسطينيي 48 قد يكونون طرفا أساسيا في المواجهة. 

جاءت معركة سيف القدس لتفرض واقعا جديدا غّير قوانين 

االشتباك وسحب المبادرة من يد العدو، فلم يعد ممكنا 

االستفراد بالمسجد األقصى أو أحياء القدس العربية دون أن 

تشارك مختلف المناطق الفلسطينية.

الحقيقة الثانية هي أن وحدة الساحات للنضال الفلسطيني 

كانت لها ترجمات متباينة في طبيعة العمل النضالي. 

الحقيقة الثالثة هي أنه يجب معالجة أسباب التشتت خاصة 

بين الفصائل والقوى التي اعتمدت خيار المقاومة بكافة أشكالها 

كخيار استراتيجي. أما القوى األخرى التي ال تؤمن بخيار 

المقاومة فل داعي الستنزاف القوى والجهود لجلبها إلى اعتماد 

خيار المقاومة.

الحقيقة الرابعة هي استعمال التغيير في موازين القّوة على 

الصعيد الدولي واإلقليمي وترجمتها إلى قيمة مضافة في 

المواجهة مع الكيان الصهيوني.
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أعلنت وزارة البيئة والتغير 

المناخي عن فتح باب 

التسجيل في موسم التخييم 

الشتوي السنوي للعام 2022/  

2023، لجميع المناطق في 
الفترة ما بين 16 و27 أكتوبر 

المقبل، وذلك على ثلث مراحل 

منفصلة: حيث سيكون 

التسجيل للمناطق الجنوبية 

)سيلين وخور العديد( من 16 

إلى 19 أكتوبر، بينما التسجيل 

للمناطق الوسطى في الفترة من 

20 إلى 23 أكتوبر، وفي المناطق 
الشمالية سيكون التسجيل من 

24 إلى 27 أكتوبر المقبل.
سالم حسين آل سفران 

مساعد مدير إدارة المحميات 

الطبيعية بوزارة البيئة والتغير 

المناخي أشار إلى أنه تم تأخير 

التخييم في منطقتي سيلين 

وخور العديد إلى ما بعد كأس 

العالم FIFA قطر 2022 إلقامة 

الفعاليات التراثية والترفيهية 

التي تعرف الزوار القادمين خلل 

فترة البطولة بالثقافة القطرية 

والبيئة الفريدة التي تحتضنها، 

وسيتم تخصيص مناطق في 

منطقة سيلين للعائلت وأخرى 

لغيرهم ومناطق لتعريف الزوار 

بالحياة الفطرية والمحميات 

الطبيعية والحيوانات البرية.

وال شك أن وزارة البيئة والتغير 

المناخي تحرص على إنجاح 

موسم التخييم هذا العام، في 

الوقت نفسه يجب المحافظة 

على البيئة وصون مواردها 

الطبيعية من خلل استخدام 

الطاقة البديلة والصديقة 

للبيئة، وزراعة النباتات 

واألشجار والمحافظة على مواقع 

التخييم والتقيد بالضوابط 

والشروط المتعلقة بالتخييم، 

ومن ضمنها التقيد باإلحداثيات 

المخصصة بالمخيم 

والمسافات بين المخيمات 

والعزب والمزارع والقرى، حتى 

يكون موسم التخييم مختلفا 

هذا العام ألنه يتواكب مع 

تنظيم قطر لمونديال 2022.

موسم مختلف

في ذكــرى االنتفاضــة

زياد حافظ
كاتب عربي

هوية 
»األقصى«

ال يزال األقصى الشريف، أولى القبلتين 

وثالث الحرمين، ُيدنس من قبل الصهاينة 

المستوطنين، فمنذ اغتصاب فلسطين 

ومحاوالت االحتلل الحثيثة والدؤوبة لتدمير 

المسجد األقصى لم تتوقف قيد أنملة، في 

سعي دائم إلزالته وإقامة الهيكل المزعوم 

مكانه، وهم يعملون ليل نهار على تحقيق ذلَك 

رق والحيل والُمخططات.. فكان  ى الطُّ بَشتاَّ

الحريق اإلجرامي الشهير الذي وقع للمسجد 

عام 1967م، وقبله وبعده العديد من االختراقات 

التي قام بها متطّرفون صهاينة في ظل حماية 

سلطات االحتلل لهم، وكل عام تدعو جماعة 

أبناء الهيكل إلى اقتحام المسجد والتمهيد 

إلقامة الهيكل، حسب زعمهم.

اقتحام المسجد األقصى المبارك مؤخرا 

بمئات المستوطنين تحت حماية قوات 

االحتلل، واالعتداء على المعتكفين بداخله، 

ومنع المسلمين من الصلة في داخله، 

والسماح للمتطرفين اليهود بإقامة صلوات 

تلمودية في أحد أقدس المقدسات االسلمية، 

والنفخ في البوق في مقبرة باب الرحمة 

وعلى أبواب المسجد األقصى، ما هو إال دليل 

واضح على أن كيان االحتلل يعمل بكل 

الطرق والوسائل من أجل تقسيم األقصى 

مكانياً، بعد أن قسمه زمانيا، وأن النفخ 

في البوق في مقبرة باب الرحمة هو مقدمة 

للنفخ داخل المسجد الذي بارك الله حوله 

عاصمة فلسطين في وقت ينشغل العالم 

اآلن بالصراع الروسيـ  األطلسي على األرض 

األوكرانية.

 االحتلل يحاول فرض واقع جديد على 

األرض داخل فلسطين وبالمسجد األقصى 

خاصة بهدف تحويلها إلى أمر واقع مع مرور 

األيام لجعل مشاهدات اقتحامات آالف 

المستوطنين أمرًا عاديًا، فسلوك كيان 

االحتلل اإلرهابي المتطرف، والذي يوّفر 

غطاًء رسميًا للمستوطنين لممارسة 

العربدة في المسجد األقصى، يضعه أمام 

خيارات صعبة سيدفع ثمنها أمام مواقف 

الشعب الفلسطيني والعربي واإلسلمي 

المعلنة تجاه التحذير من المس بمكانة 

المسجد األقصى وقدسيته، انطلقًا من أن 

القدس واألقصى هما بوصلة الصراع وأيقونة 

الثوابت الفلسطينية.

د. وسيم وني

كاتب لبناني

- wassim_wanni@hotmail.com

ميراث القرضاوي.. االستيعاب شرط التجاوز

أحمد أبو رتيمة
كاتب فلسطيني

 رأي $

رأي اليوم

عربي 21

من قريب

الراحل حمل 
لواء التجديد 
وقدم مثاال 

فريدا في سعة 
انخراطه مع 
قضايا أمته 
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حدادا على أرواح شهداء جنين

إضراب شامل في الخليل وبيت لحم
أمس،  الشامل  اإلضراب  عم  قنا-  الخليل- 

جنوبي  لحم  وبيت  الخليل  محافظتي 

أرواح  على  حدادا  المحتلة،  الغربية  الضفة 

شهداء جنين األربعة الذين قضوا برصاص 

االحتالل »األربعاء«.

إذ  الحياة،  مناحي  كل  اإلضراب  وشمل 

والمحالت  والجامعات  المدارس  تعطلت 

التجارية في المحافظتين وفي بلدات دورا، 

والسموع، ويطا والظاهرية ومخيم الفوار.

في  االحتالل  بجرائم  منددة  مسيرة  وجابت 

وبلدة  الخليل  مدينة  شوارع  جنين،  مخيم 

بعد  اإلطارات  شبان  وأشعل  جنوبا،  دورا 

مواجهات اندلعت الليلة الماضية، وأسفرت 

عن إصابة ثالثة منهم بالرصاص الحي.

جراء  أمس،  فلسطيني،  طفل  واستشهد 

سقوطه من علو خالل مطاردته من قبل قوات 

جنوب  تقوع  بلدة  في  اإلسرائيلي  االحتالل 

شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأفادت   

باستشهاد الطفل ريان ياسر سليمان البالغ 

من العمر سبعة أعوام، بعد أن فشلت كافة 

أن  إلى  مشيرة  قلبه،  إلنعاش  المحاوالت 

الطفل سقط من علو أثناء مطاردته من قبل 

قوات االحتالل في تقوع.

الحي،  بالرصاص  فلسطيني  فتى  وأصيب 

االحتالل  قوات  مع  مواجهات  خالل  أمس، 

اإلسرائيلي، شرق مدينة البيرة.

مواجهات  بأن  محلية،  مصادر  وأفادت   

في  االحتالل  وقوات  الشبان  بين  اندلعت 

أدى  ما  البيرة،  شرق  الطويل«  منطقة»جبل 

بركبته،  الحي  بالرصاص  فتى  إلصابة 

ونقل على أثرها إلى المستشفى.

أصيبوا  فلسطينيين  ثالثة  وكان   

اقتحام  خالل  أمس،  الحي،  بالرصاص 

قوات االحتالل بلدة »دورا« جنوب الخليل وقد 

{ اعتقاالت وإصابات في الضفةوصفت حالتهم بالمستقرة.

سنتخذ خطوة إلنشاء
محطة طاقة نووية

اإلعصار »إيان« يضرب فلوريدا

الرئيس التركي أردوغان:

الوالية تتعرض ألضرار كبيرة

أردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أعلن  األناضول-  أنقرة- 

سينوب  والية  في  النووية  للطاقة  محطة  إنشاء  تعتزم  بالده  أن 

)شمال(.

التركية،  التليفزيونية  القنوات  من  عدد  مع  مقابلة  في  وأوضح 

األربعاء: »سنتخذ خطوة إلنشاء محطة للطاقة النووية في والية 

)الرئيس الروسي  سينوب، أجريت محادثات مفصلة مع السيد 

فالديمير( بوتين حول األمر ونواصل هذه المحادثات«.

االقتصاد  يحقق  أن  »أتوقع  أردوغان:  قال  بالده  اقتصاد  وبشأن 

التركي نموا بنسبة 5 بالمائة خالل عام 2022«.

قليال  الفائدة  خفض  التركي  المركزي  البنك  »أتمنى من  وأردف: 

العام  نهاية  مع  اآلحاد  خانة  إلى  وخفضها  القادم،  اجتماعه  في 

الجاري«.

التي  »آق قويو«  النووية  الطاقة  األولى من محطة  الوحدة  أن  وذكر 

بنيت بالتعاون مع روسيا في والية مرسين، سيتم تشغيلها العام 

المقبل.

المرحلة  في  األخرى  الثالث  الوحدات  تشغيل  سيتم  أنه  وأضاف 

المقبلة، على أن تستكمل العملية في 2028.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تنظيم االستفتاء في 

مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسيا يجلب المشاكل.

جاء ذلك في مقابلة مع عدد من القنوات التلفزيونية التركية،.

أن  مؤكدًا  النووية،  للحرب  الكارثية  العواقب  من  أردوغان  وحذر 

الدبلوماسية  عبر  األوكرانية   - الروسية  للحرب  حل  أفضل 

سيكون الخطوة األكثر مالءمة.

أوكرانيا(  )روسيا-  نووية  حرب  خوض  »تكلفة  أردوغان:  وأوضح 

ستكون كارثية، ينبغي عدم التفكير بهذا الخيار، وحل المسألة 

دبلوماسيا سيكون الخطوة األكثر مالءمة«.

والية  حاكم  -أعلن  ب  ف.  ا.  المتحدة(-  )الواليات  غوردا  بونتا 

»إيان«  اإلعصار  أن  أمس  ديسانتيس  رون  األميركية  فلوريدا 

فدّمر مدنا  عام«،   500 كل  القوي تسبب »بفيضانات تحدث مرة 

ساحلية وأغرق منازل وأعماال تجارية وأدى إلى انقطاع سكان جزر 

عن العالم. 

وفي الصباح الذي أعقب وصول »إيان« كأحد أقوى األعاصير التي 

تضرب فلوريدا منذ عقود، بدأ الحجم الكامل للدمار يتبّين، لكن 

حجم وشدة العاصفة أثارا مخاوف من وقوع دمار هائل في أنحاء 

الوالية الواقعة في جنوب شرق الواليات المتحدة.

مثل  المناطق،  هذه  »بعض  إن  للصحفيين  ديسانتيس  وقال 

كيب كورال ومدينة فورت مايرز غمرتها المياه وتضررت جدا من 

العاصفة«. 

اليوم  سيتواصل  أمر  وهو  تزداد،  التي  المياه  »كمية  أن  وأضاف 

 500 كل  مّرة  تحدث  فيضانات  تعد  العاصفة،  تحّرك  مع  حتى 

عام«.

على  تقع  نسمة  ألف   83 تعد  مدينة  وهي  مايرز،  بفورت  وتحيط 

المياه  وغمرت  وأنهار.  قنوات  الغربي،  الجنوبي  فلوريدا  ساحل 

الجزء األكبر من المدينة.

في ظل غياب التوافق اللبناني على اسم يخلف ميشال عون

البرلمان يفشل في انتخاب رئيس جديد

البرلمان  فشل  وكاالت-  بيروت- 

جديد  رئيس  انتخاب  في  اللبناني 

جرت  أمس،  تصويت  جولة  بعد  للبالد 

عكسها  عميقة  انقسامات  ظل  في 

للرئيس  خلف  اسم  على  التوافق  غياب 

مدة  تنقضي  الذي  عون  ميشال  الحالي 

المقبل. الشهر  واليته 

الحاضرين  النواب  غالبية  واقترع 

بأوراق بيضاء، ما يشير إلى أن العملية 

على  طويال  وقتا  ستستغرق  االنتخابية 

الوضع  تعقيدات  من  يزيد  ما  األرجح، 

مالية  أزمة  يواجه  الذي  لبنان  في 

خانقة.

بّري  نبيه  المجلس  رئيس  وأفاد 

»عندما يتم التوافق على رئيس سأدعو 

النواب«،  لمجلس  مقبلة  جلسة  إلى 

في  شهورا  تستغرق  قد  عملية  وهي 

المهل  ُتحترم  ما  نادرا  حيث  لبنان 

المحددة. الدستورية 

البالغ  البرلمان  أعضاء  من   122 وحضر 

بينما  الخميس،  جلسة   128 عددهم 

66 منهم بأوراق بيضاء. اقترع 

السياسي  التصويت  نتيجة  وتصّدر 

الرئيس  نجل  معوض،  ميشال 

معوض  رينيه  السابق  اللبناني 

كان  لكنه  صوتا.   36 على  بحصوله 

الجولة  من  للفوز  صوتا   86 إلى  يحتاج 

األولى.

المعمول  السياسي  النظام  وبموجب 

التوزيع  على  والقائم  لبنان  في  به 

الرئيس  يكون  أن  ينبغي  الطائفي، 

مارونًيا. مسيحًيا 

وتعذر أجراء جولة تصويت ثانية نظرا 

النسحاب عدد من النواب من الجلسة. 

الغالبية  تكون  ثانية  الجولة  وفي 

65 صوتا. للفوز  المطلوبة 

العميقة بين أعضاء  االنقسامات  وتثير 

في  فراغ  من  مخاوف  النواب  مجلس 

انقضاء  بعد  لبنان  في  الرئاسة  سدة 

األول/   تشرين  نهاية  في  عون  والية 

أكتوبر.

بعد   2016 في  رئيًسا  عون  وانُتخب 

عامين  من  أكثر  استمر  رئاسي  شغور 

على  التوافق  في  النواب  فشل  بسبب 

مرّشح.

العماد  اللبناني  الرئيس  وأعرب 

تتوالى  أن  أمله  عن  عون  ميشال 

المهلة  ضمن  االنتخابية  الجلسات 

انتخاب  النواب من  الدستورية ليتمكن 

رئيس جديد للجمهورية يكمل مسيرة 

بدأت  التي  الفساد  ومكافحة  اإلصالح 

منذ ست سنوات.

أورده مكتب  له  وأبدى عون في تصريح   

ارتياحه  اللبنانية  بالرئاسة  اإلعالم 

رئيس  انتخاب  عملية  مسار  النطالق 

من  أجواء  في  للجمهورية  جديد 

النظام  ميزت  طالما  التي  الديمقراطية 

السنوات. مر  على  اللبناني 

رئيسا  عون  ميشال  العماد  وانتخب   

رئاسيا  فراغا  لينهي   2016 عام  للبنان 

ونصف  العامين  يقارب  لما  استمر 

 31 في  واليته  فترة  وتنتهي  العام، 

رئيس  والية  وتحدد  المقبل،  أكتوبر 

الجمهورية في لبنان بست سنوات.

)مستقل(،  الصمد  جهاد  النائب  وقال 

ال  ولبنان  بداية،  هي  األولى  »الجلسة  إن 

ُيحكم إال بالتوافق بين القوى السياسية، 

خاصة وأن المجلس اليوم فيه الكثير من 

التكتالت«.

وأكد لمراسل األناضول، »ضرورة حصول 

الستمرار  ممكن  وقت  أقرب  في  توافق 

وانتظام الحياة السياسية في البالد«.

أزمة  لبنان  يعاني   ،2019 أواخر  ومنذ 

مالي  انهيار  إلى  أدت  حادة  اقتصادية 

للمواطنين  الشرائية  القدرة  وتراجع 

أساسية  وسلع  والوقود  األدوية  في  وشح 

أخرى.

معوض   ميشال  المرشح   النائب  أما 

أن  لصحفيين،  تصريح  في  فاعتبر، 

»الجلسة كانت خطوة أساسية في مسار 

جمع المعارضة، ألنه تم تشكيل أكثرية 

وازنة من المعارضة التي انتخبتني«.

و4  الثقة  أعطوني  نائبا   36« وتابع: 

ألسباب  تغيبهم  رغم  دعمي  عن  أعربوا 

عدة«.

المحامي  قال  الجلسة،  حضوره  وبعد 

 49 المادة  »بحسب  إنه  حسن  أحمد 

الجديد  الرئيس  ُينتخب  الدستور  من 

بأغلبية  األولى  الجلسة  في  للبالد 

وُيكتفى بالغالبية  86 نائبا،  أي  الثلثين 

التالية«. الدورات  في  المطلقة 

أن  إلى  لألناضول،  حديث  في  ولفت 

سواء  الجلسات،  هذه  حضور  »نصاب 

أن  يجب  الثانية،  أو  األولى  كانت  إن 

86 نائبا«. يكون دائما الثلثين أي 

األولى  الدورة  في  »االختالف  بأن  وأفاد 

األصوات  بعدد  هو  الثانية  الدورة  عن 

يجب  األولى  ففي  مرشح،  لفوز  الالزمة 

أي  صوتا،   86 على  المرشح  يحصل  أن 

ُتلغى  وحينها  المجلس،  أعضاء  ثلثي 

الالحقة«. الدورات 

إذا حصل أي مرشح  وأردف حسن: »أما 

دورة  فُتفتح  صوتا،   86 من  أقل  على 

ثلثا  يحضرها  أن  يجب  ولكن  ثانية، 

على  يجب  وحينها  نائبا(،   86( األعضاء 

)من  األصوات  غالبية  ينال  أن  الفائز 

86 نائبا(«. مجموع الحضور- 

رئيس  أراد  »عندما  أنه  وأوضح 

عدد  كان  ثانية  دورة  افتتاح  المجلس 

دون  ما  إلى  تقلص  القاعة  داخل  النواب 

أخرى  إلى  الجلسة  رفع  لذلك  نائبا،   86
الحقا«. تحدد 

خالل حفل اليوم بحضور الرئيس بوتين

روسيا تعلن ضم أربع مناطق أوكرانية
ستضم  روسيا  أن  الكرملين  أعلن  ب-  ف.  أ.  موسكو- 

حفل  خالل  قواتها  تحتلها  أوكرانية  مناطق  أربع  رسميا 

كبير سيقام في موسكو اليوم، بعدما أشارت إلى إمكان 

استخدام أسلحة نووية للدفاع عن هذه المناطق.

لكن التهديدات الصادرة عن كبار المسؤولين الروس لم 

تنجح في منع تقّدم القوات األوكرانية التي تشن حملة 

مضادة واسعة النطاق، تمكّنت خاللها من إجبار الجنود 

أكثر  تقترب  بينما  الشرق  في  التراجع  على  الروس 

دونيتسك،  لمنطقة  التابعة  ليمان  مدينة  من  فأكثر 

والتي حاربت قوات موسكو ألسابيع من أجل السيطرة 

عليها بالكامل.

وأفاد دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئيس الروسي 

فالديمير بوتين، أن عملية الضم ستصبح رسمية خالل 

الروسي  الرئيس  أن  الكرملين. وأضاف  مراسم تقام في 

سيلقي خطابا »مهّما« أثناء المناسبة.

القديس  قاعة  في  »غدا  للصحفيين  بيسكوف  وقال 

توقيع  حفل  سيقام  الكبير،  الكرملين  قصر  في  جورج 

بشأن ضم األراضي الجديدة إلى روسيا«.

الكرملين  من  المعّينون  األربع  المناطق  زعماء  واجتمع 

على  يوم  بعد  الخميس،  أمس  الروسية  العاصمة  في 

مناشدة السلطات الموالية لموسكو بوتين مباشرة ضم 

األراضي إلى روسيا.

بالتزامن  صدرت  والتي  الكرملين،  إلى  طلباتهم  وجاءت 

أّيدوا  سكانها  أن  األربع  المناطق  أعلنت  بعدما  تقريبا، 

على  ُنّظمت  استفتاءات  إطار  في  الخطوة،  باإلجماع 

ومزّورة  قانونية  غير  والغرب  كييف  واعتبرتها  عجل 

وباطلة.

الغربي  الرد  أن  أوكرانيا  اعتبرت  االستفتاءات،  وبعد 

الوحيد المناسب سيكون عبر فرض مزيد من العقوبات 

على روسيا وتزويد القوات األوكرانية مزيدا من األسلحة 

لتتمكن من مواصلة التقدم.

من  المائة  في   20 حوالي  معا  الخمس  المناطق  وتمّثل 

الحكومية  القوات  تستعيد  فيما  األوكرانية  األراضي 

مواقع عديدة منذ أسابيع.

منطقة  في  خصوصا  األوكراني  الجيش  ويتقّدم 

في  دونيتسك،  في  أراضي  ويستعيد  شرقا  خاركيف 

من  يقترب  أنه  إلى  عسكريون  مراقبون  يشير  حين 

استعادة ليمان.

دونيتسك  منطقة  في  لروسيا  الموالي  المسؤول  وقال 

إن  الخميس  الرسمي  للتليفزيون  نكونوروف  أليكسي 

المدينة..  لمحاصرة  متكررة  محاوالت  ينّفذ  »الجيش 

حاليا، تتمكن وحداتنا من صد كافة الهجمات«.

طول  على  قصفها  الروسية  القوات  تواصل  األثناء،  في 

كييف  في  مسؤولون  وقال  أوكرانيا.  في  الجبهة  خط 

ثالثة  مقتل  عن  أسفر  الروسي  القصف  إن  أمس 

أشخاص في منطقة دنيبروبيتروفسك وخمسة آخرين 

في دونيتسك بينما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص في 

منطقة خاركيف.

أعلن  النووية،  األسلحة  باستخدام  تهديده  جانب  وإلى 

بوتين حشد مئات آالف الروس لدعم قواته في أوكرانيا، 

ما أشعل تظاهرات ودفع الرجال للفرار إلى الخارج.

{ مجلس النواب اللبناني يخفق في انتخاب خلف لـ»عون«

{ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان



في  ستشارك  التي  األوروبية  المنتخبات  بعض  أن  يبدو 

تمس  ال  ألمور  تفرغت   2022 قطر  العالم  كأس  بطولة 

لدعم  شعارات  ارتداء  يريد  من  فمنهم  بصلة  القدم  كرة 

النتنة  وأخالقياتهم  واقعهم  وعكس  جنسيا  الشواذ 

األسطوانة  وتكرار  الهلوسة  تأثير  تحت  اليزالون  وآخرون 

علينا  خرجت  ومؤخرا  العمال  حقوق  حول  المشروخة 

على  يحدث  ما  مع  يتنافى  عنصري،  بقميص  الدنمارك 

كل  أمام  أبوابنا  فتحنا  أننا  ورغم  قطر  في  الواقع  أرض 

حقوق  منظمات  جميع  وكذلك  العالمية،  اإلعالم  وسائل 

اإلنسان والنقابات العمالية، وافُتتح مكتب لمنظمة العمل 

الدولية، وهذه األخيرة مارست مهامها بكل أريحية نتيجة 

مسيرة  لدعم  مهما  شريكا  واعتبارها  معها،  الدولة  تعاون 

التطوير التي تنتهجها..

إال أن الصمت الذي التزمت به الفيفا حيال إعالن بعض قادة 

منتخبات أوروبية ارتداء شارات قيادة لدعم حمالت معينة 

الشواذ  دعم  ومنها  أيديولوجية  أو  سياسية  بمضامين 

الدولي  االتحاد  أن  وبما  ومشين،  مخجل  صمت  جنسيا 

الدوري  العبي  احتجاج  سابقا  رفض  قد  كان  القدم  لكرة 

خالل  من  معه  وتضامنهم  فلويد  جورج  مقتل  على  األلماني 

األصل  القميص  خلع  عند  تظهر  التي  الداخلية  قمصانهم 

بعد تسجيل الهدف، وذلك استنادا للوائح كانت الفيفا قد 

أو صور  أي »عبارات  2014 فيما يتعلق بعرض  طبقتها منذ 

لم  فلماذا  قمصانهم،  على  شخصية«  أو  دينية  أو  سياسية 

الفيفا  لوائح  بخرق  يتعلق  األمر  مادام  بذلك  االتحاد  يندد 

تلك  أمام  الفيفا  سيركع  وهل  رسمية؟!  قمصان  وفي 

المنتخبات ويخالف لوائحه ويشوه جمالية كرة القدم ؟ 

ونعود مرة أخرى إلى الدنماركيين..

ال  أنتم  دياركم..  إلى  ارحلوا  بالدكم..  ليست  »هذه 

تنتمون إلى هنا.. انظروا إلى بشرتكم الصفراء«..

في  ما  أسوأ  أخرجت  التي  العنصرية  العبارات  هذه 

الدنماركيين من عنصرية، بعدما تعرضت أسرة من 

أصول تونسية أثناء نزهة عادية مع طفلين صغيرين 

باتجاه ميناء كاستروب، غير بعيد عن الواجهة الدولية 

للدنمارك في مطار كوبنهاجن، رغم امتالك هذه األسرة 

للعنصرية،  تعرضت  أنها  إال  الدنماركية  للجنسية 

فكيف سيكون األمر لو لم تكن تملك الجنسية ؟!

طبعا اإلجابة ستكون في السطور القادمة..

المقيم  أن  األلفاظ العنصرية.. بما  األمر يتعدى إطالق   ألن 

وهذا  للعنصرية،  يومي  بشكل  يتعرض  الدنمارك  في 

بشهادة المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان الذي يندد 

باستمرار بذلك، خاصة أن هذه الحوادث تصل لحد القتل.. 

وهنا ال بأس بذكر األحداث الجديدة ألننا لو قمنا بالتطرق 

الدنمارك  في  العنصرية  تخلفها  التي  القتل  أحداث  لكل 

حادثة  بذكر  سنكتفي  لهذا  لسردها،  أياما  فسنحتاج 

زيارة عائلية في جزيرة  قتل شاب خريج جامعي كان في 

البيضاء  البشرة  ذوي  من  شخصين  طرف  من  بورنهولم، 

تعرض  عما  كثيرا  تختلف  لم  حادثة  في  شقيقان،  وهما 

والغريب  إفريقية..  أصول  من  األميركي  فلويد  جورج  له 

الحوادث  في 

وسائل  تجد  أنك  الدنمارك  في  تحدث  التي  العنصرية 

اإلعالم الدنماركية تدافع عن تلك التصرفات.

الدنماركية  الشرطة  نشرته  قد  كانت  سابق  تقرير  ووفق 

 17 بنحو  العنصرية  من  شكاوى  في  تزايدا  فيه  كشفت 

اإلنسان  الدنماركي لحقوق  المركز  أن  إال  الدنمارك،  % في 
يفيد بأن الحاالت كبيرة جدا وال تسجلها اإلحصائيات »ألن 

الشرطة  أخذ  لعدم  الشكوى  من  يئسوا  عليهم  المعتدى 

القضايا إلى المحاكم«.

الحوادث  الدنمارك  تعالج  لم  لماذا  هنا:  المطروح  والسؤال 

العنصرية المتكررة ؟ 

حتى الحيوانات لم تسلم من مجازرهم
غياب الحقوق في الدنمارك لم تسلم منه حتى الحيوانات..

 وهنا أيضا لن نذهب بعيدا فال بأس بسرد حادثة يعرفها 

)كوفيد  كورونا  جائحة  زمن  في  حدثت  أنها  بما  الجميع 

الحكومة  إقدام  بعد   ،)19  -

المنك،  حيوان  من  مليون   15 من  أكثر  بقتل  الدنماركية 

وصلت  لحيوانات  قتل  حاالت  عن  سمعنا  أننا  أعتقد  فال 

فيروس  الناقل  الخفاش  حتى  الوحشية،  من  الحد  لهذا 

بهذا  بقتله  حكومة  أو  دولة  أقدام  عن  نسمع  لم  كوفيد19 

العمل اإلجرامي.

طالبت  التي  الدنمارك  شهدتها  التي  المظاهرات  ورغم 

اإلنسان  حقوق  مراعاة  على  ينص  الذي  الدستور  باحترام 

حيوانات  قتل  أن  إال  بعدها،  الحكومة  واعتذار  والحيوان، 

المنك استمر من خالل مشروع قانون يحظر تكاثرها.

المرصد األورومتوسطي يندد بما يحدث في »جيتو«
للحيوانات  الجماعي  والقتل  العنصرية  عن  بعيدا 

)المجازر(، يواصل المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان 

ضد  الدنماركية  الحكومة  تمارسه  الذي  التمييز  انتقاد 

اإلخالء،  عمليات  من  »جيتو«  أنها  على  المصنفة  المناطق 

في  واإلفراط  المزدوج،  والعقاب  اإلجبارية،  والحضانة 

وهشة  فقيرة  سكانية  مناطق  في  وذلك  األمنية،  اإلجراءات 

تهميًشا  وتواجه  الغربية،  غير  األعراق  من  سكانها  غالبية 

وإقصاًء من الحكومة وصناع القرار.

الدنماركية  الحكومة  أن  األورومتوسطي  المرصد  واعتبر 

العنصري  والتحيز  األجانب  كراهية  تأجيج  في  ساهمت 

معاييرها  خالل  من  الضعيفة  األقليات  ضد  والتعصب 

غير  األعراق  من  األفراد  تستهدف  التي  والتمييزية  المعيبة 

األوروبية، مشيًرا إلى أن سياستها العقابية متطرفة وتؤدي 

إلى نتائج عكسية، فيما يكرس تسميتها بالجيتو الوصم 

واإلقصاء في المجتمع الدنماركي.

ترحيب  بعدم  يتعلق  آخر  موضوعا  المرصد  وفتح 

كانت  لهذا  أراضيها،  على  بالمقيم  الدنمارك 

العقابية  اإلجراءات  جميع  لوقف  دعت  قد 

سكان  ضد  المتناسبة  وغير  التمييزية 

وتقديم  »جيتو«  أنها  على  المدرجة  المناطق 

من  بداًل  المهاجرين  اندماج  لتشجيع  حوافز 

استيعابهم القسري.

غياب حقوق العمال والتمييز في اإلسكان
الحكومة  األورومتوسطي  المرصد  وطالب 

اإلسكان  ندرة  مشكلة  بمعالجة  الدنماركية 

وسوق  اإلسكان  في  والتمييز  التكلفة،  ميسور 

أو  اإلثنية  أو  العرقية  األقليات  ضد  العمل 

القومية، وتعزيز تصور أكثر إيجابية وترحيبية 

واحتضاًنا للمهاجرين والالجئين في البالد.
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»كـازورال وإيــوا« يـؤكـدان قـدرة العنـابـي 
على تقديم مستوى مميز في المونديال

والغاني  كازورال  سانتي  اإلسباني  أكد  قنا-  الدوحة- 

القطري  المنتخب  قدرة  السد،  نادي  العبا  ايو  أندريه 

كأس  نهائيات  في  مميز  مستوى  تقديم  على  القدم  لكرة 

من  قويا  منافسا  سيكون  وأنه   ،2022 قطر   FIFA العالم 

أجل التأهل إلى الدور الثاني من البطولة التي تقام من 20 

الالعب  وفّند كازورال،  المقبلين.  18 ديسمبر  إلى  نوفمبر 

السابق للمنتخب اإلسباني ونادي أرسنال اإلنجليزي في 

المزاعم حول  الكثير من  تصريحات صحفية له، أمس، 

ستقدم  قطر  أن  مؤكدا  للمونديال،  القطرية  االستضافة 

في  العالمي  دورها  لتعزيز  سعت  بعدما  مثالية  نسخة 

الرياضة بشكل عام وفي كرة القدم على وجه الخصوص.

النسختين  لقب  السد  مع  حقق  الذي  النجم،  وأضاف 

نجوم  دوري   / القدم  لكرة  القطري  الدوري  من  األخيرتين 

والحالي  السابق للسد  المدرب  أن  QNB/ بدون خسارة، 
لنادي برشلونة اإلسباني تشافي هيرنانديز شجعه على 

في  بزمالئه  مشيدا  السد،  لنادي  للعب  قطر  إلى  القدوم 

الفريق خصوصا الدوليين منهم، واصفا زميله أكرم عفيف 

بالالعب المذهل الذي يستطيع أن يلعب في أوروبا. بدوره 

كأس  أن  مماثلة  تصريحات  في  ايو  أندريه  الغاني  أكد 

في  واألجمل  األفضل  سيكون   2022 قطر   FIFA العالم 

التاريخ، بعد التحضيرات الكبيرة التي قامت بها دولة قطر 

من أجل إخراج البطولة بالصورة المثلى.

وويست  سيتي  »سوانزي  لناديي  لعب  الذي  ايو،  وقال 

العبين  يملك  القطري  المنتخب  إن  اإلنجليزيين،  هام« 

منذ  سويا  اللعب  في  طويلة  أوقاتا  قضوا  عال  بمستوى 

التي  التوليفة  بين  والتناغم  االنسجام  حقق  ما  سنوات، 

يقودها اإلسباني فليكيس سانشيز. { كازورال وإيوا

بريست الفرنسي يفسخ عقد يوسف باليلي
باريس - قنا - أعلنت إدارة نادي بريست الفرنسي، أمس، فسخ عقد 

الالعب الدولي الجزائري يوسف باليلي رسميا، وذلك بطلب منه ألسباب 

شخصية، وفق ما ذكر النادي في بيان على موقعه اإللكتروني.

كان  الذي  باليلي،  الالعب  عقد  فسخ  بالتراضي  تقرر،  إنه  البيان  وقال 

مشواره  في  التوفيق  له  يتمنى  »النادي  وإن   ،2023 يونيو  إلى  يمتد 

خالل  بريست  نادي  صفوف  إلى  باليلي  يوسف  وانضم  الرياضي«. 

2022، عقب تألقه مع منتخب بالده  فترة االنتقاالت الشتوية في فبراير 

الجزائر في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، حيث توج معه بلقب 

البطولة التي أقيمت بالدوحة في ديسمبر الماضي.

ال���دن���م���ارك���ي���ون ع����ن����وان ل���ل���ع���ن���ص���ري���ة.. وال����ت����اري����خ ي���ش���ه���د ب��ذل��ك 

تزايد في شكاوى 
العنصرية بنحو 

»17%« في الدنمارك

حتى الحيوانات لم تسلم 
من مجازرهم البغيضة 

وسلوكياتهم النتنة

من األفضل أن يتفرغ األوروبيون للعب بدال من ترديد األسطوانة المشروخة

هل يخسر الفيفا مبادئه..؟!

كتب             فهد العمادي

{  رفض الفيفا 

سابقا تضامن 

الالعبين مع فلويد 

بقمصانهم

{ األسرة التونسية ضحية العنصرية في الدنمارك

{ معاناة سكان أحياء الجيتو في الدنمارك{ معاناة الالجئين في الدنمارك

»هذه ليست بالدكم.. ارحلوا إلى دياركم .. أنتم ال تنتمون إلى هنا .. انظروا إلى بشرتكم الصفراء«.. عبارات دنماركية بغيضة
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»المشاريع واإلرث« تدعو المشجعين للتعرف على سياسة السفر والعودة إلى قطر

كشف إجراءات حضور »مونديال 2022«

واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة  دعت  قنا-  الدوحة- 

مشجعي كرة القدم القادمين إلى الدوحة لحضور فعاليات 

كأس العالم FIFA قطر 2022، للتعرف على سياسة السفر 

والعودة إلى دولة قطر الخاصة بـ كوفيد 19 التي أعلنت وزارة 

الصحة العامة عن تحديثها في 31 أغسطس الماضي.

وزارة  قبل  من  المعلنة  الجديدة  اإلجراءات  ضوء  وعلى 

هيا،  بطاقة  حاملي  من  قطر  زوار  على  سيتعين  الصحة، 

االلتزام  المحصنين،  غير  أو  اللقاح  على  الحاصلون  سواء 

خالل فترة البطولة بعدد من التدابير تشمل تقديم شهادة 

إلى   19 كوفيد  عن  للكشف  آر  سي  بي  فحص  بسلبية 

موعد  يسبق  المغادرة،  مطار  في  الطيران  شركة  موظفي 

أو شهادة رسمية تفيد  48 ساعة،  الرحلة بمدة ال تزيد عن 

أنتيجين  ربيد  السريع  للفحص  سلبية  نتيجة  بإجراء 

قبل موعد السفر بـ24 ساعة كحد أقصى، علما أنه لن يقع 

إجراء  من  وسيستثنى  المنزلي،  االختبار  نتيجة  اعتماد 

اختبار كورونا األطفال دون 6 سنوات.

الحجر  إجراءات  بإلغاء  قامت  قد  الصحة  وزارة  وكانت 

سواء  قطر،  إلى  القادمين  المسافرين  لجميع  الصحي 

النظر  بغض  المحصنين،  غير  أو  اللقاح  على  الحاصلون 

عن بلد المغادرة، على أن تخضع حاالت اإلصابة بالفيروس 

الصحي  العزل  لتدابير  قطر  في  اكتشافها  سيجري  التي 

وفق إجراءات وزارة الصحة العامة.

ووفقا لإلجراءات الجديدة، لن يحتاج الزوار إلجراء فحوصات 

كوفيد 19 بعد الوصول إلى قطر، إضافة إلى عدم حاجتهم 

إلجراء فحص للكشف عن اإلصابة بالفيروس قبل مغادرة 

البالد، ولكن ينصح المسافرون بمراجعة متطلبات السفر 

إلى الوجهات التي سيقصدونها، واتباع اإلجراءات المطلوبة.

الرعاية  مرافق  جميع  في  إلزاميا  الكمامة  ارتداء  ويعد 

الصحية ووسائل النقل العام في قطر، ويتعين على جميع 

الزائرين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر تنزيل تطبيق 

عند  الذكية  هواتفهم  على  وتفعيله   EHTERAZ احتراز 

الصحية  الحالة  تكون  أن  ينبغي  كما  البالد،  إلى  الوصول 

بـ  اإلصابة  عدم  وتؤكد  األخضر  باللون  احتراز  تطبيق  في 

العامة  األماكن  دخول  من  الزائر  يتمكن  حتى   19 كوفيد 

المغلقة.

الحصول  قطر  زوار  من  المشجعين  بإمكان  وسيكون 

المستشفيات  من  أي  في  الصحية  الرعاية  خدمات  على 

أو  الحكومية  والصيدليات  والعيادات  الصحية  والمراكز 

الصحية  الخدمات  تتوفر  أن  على  الدولة،  في  الخاصة 

الحكومية  المستشفيات  في  والعاجلة  الطارئة  للحاالت 

بالمجان لحاملي بطاقة هيا.

وتؤكد وزارة الصحة العامة على ضرورة حصول الزوار على 

الصحية  الرعاية  خدمات  يغطي  بحيث  السفر،  تأمين 

طوال مدة إقامتهم في البالد.

خالد السويدي مدير إدارة عالقات الشركاء بـ »المشاريع واإلرث«:

مونديال الشتاء في صالح المنتخبات

محمد  خالد  قال  اإلسبانية-  األنباء  وكالة   - إشبيلية 

إدارة عالقات الشركاء باللجنة العليا  السويدي، مدير 

في  مرة  »ألول  البطولة  هذه  إقامة  إن  واإلرث،  للمشاريع 

التاريخ« في فصل الشتاء يصب في صالح المنتخبات؛ 

عليه  كانوا  مما  نشاطا؛  أكثر  سيصلون  الالعبين  ألن 

في النسخ الصيفية للبطولة.

حاليا  إشبيلية  في  المتواجد  السويدي،  وأكد 

للمشاركة في منتدى )World Football Summit( الذي 

اللجنة  فيه  تشارك  والذي  إشبيلية،  مدينة  في  يعقد 

مضغوط  الزمني  الجدول  أن  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

يصل  لذلك   ،19  - كوفيد  جائحة  قبل  ما  منذ  للغاية 

الالعبون الدوليون متعبين في نهاية الموسم.

ويتوقع خالد السويدي »رؤية أفضل كرة قدم شوهدت 

على اإلطالق في كأس العالم«، ألنه »هذه المرة، سيصل 

»في  بينما  حاالتهم«،  أفضل  في  البطولة  إلى  الالعبون 

المنتخبات  تجتاز  عندما  األخيرة،  الكبرى  البطوالت 

مرحلة المجموعات، تتثاقل أرجل الالعبين«.

إلى  البرتغال،  مع  جنب  إلى  جنبا  إسبانيا،  وتطمح 

لخالد  بالنسبة  أمر  وهو   ،2030 العالم  كأس  تنظيم 

عظيمتان  »دولتان  ألنهما  لالهتمام«  »مثير  السويدي 

تتمتعان بمكانة في عالم كرة القدم ولهما أهمية ثقافية 

كبرى أيضا«.

وعلى الصعيد الرياضي، يعتقد السويدي أن »العنابي 

الحظ  »سوء  من  الرغم  على  رائعة«  بطولة  سيقدم 

بين  من  وحدد  للغاية«،  صعبة  مجموعة  في  لوقوعه 

الفوز،  بإمكانهم  الذين  للمرشحين  الكبير  »العدد 

قوي«  مرشح  والبرازيل،  الحالي؛  اللقب  حامل  فرنسا 

ربما  )الجميع(،  يفاجئ  قد  الذي  »السنغال،  وكذلك 

نصف  أو  النهائي  إلى  بعيدا،  سيصل  لكن  يفوز،  لن 

النهائي«.

{ خالد محمد السويدي

في الجوالت الثالثة والرابعة 
والخامسة

 .. »Ooredoo كأس« 
بدون جماهير 

إقامة  قطر  نجوم  دوري  مؤسسة  قررت  قنا-  الدوحة- 

مباريات الجوالت الثالثة والرابعة والخامسة من بطولة 

دون  من   2023  -  2022 للموسم  القدم  لكرة  أريد  كأس 

حضور جماهيري.

إلقامة  »نظرا  إنه  أمس  لها  بيان  في  المؤسسة،  وقالت 

والخامسة(  والرابعة  )الثالثة  المقبلة  الجوالت  مباريات 

مالعب  على  أريد  كأس  لبطولة  المجموعات  دور  من 

قطر   FIFA العالم  كأس  ببطولة  الخاصة  التدريب 

الستضافة  الالزمة  الخدمات  فيها  تتوفر  ال  والتي   ،2022
إقامة  قطر  نجوم  دوري  مؤسسة  قررت  فقد  الجماهير، 

الجوالت الثالث من دون حضور جماهيري«.

غدا  المسابقة  من  الثالثة  الجولة  مباريات  وتفتتح 

ملعب  على  السيلية  مع  الوكرة  يلتقي  حيث  السبت، 

اإلرسال 2، وأم صالل والسد على ملعب العقلة 4، واألهلي 

4، ضمن مباريات  مع قطر على ملعب جامعة قطر رقم 

المجموعة األولى.

وتستأنف مواجهات هذه الجولة يوم األحد، حيث يلتقي 

العربي مع المرخية على ملعب اإلرسال 2، والدحيل مع 

على  الشمال  مع  والريان   ،4 العقلة  ملعب  على  الغرافة 

ملعب جامعة قطر رقم 4.

ست  برصيد  األولى  المجموعة  ترتيب  السد  ويتصدر 

صاحب  صالل  أم  على  األهداف  بفارق  متقدما  نقاط، 

الثالث  المركز  في  قطر  حل  بينما  الثاني،  المركز 

برصيد ثالث نقاط، يليه األهلي رابعا بنفس عدد النقاط 

السيلية  يحتل  بينما  األهداف،  بفارق  يتأخر  لكنه 

والوكرة المركزين الخامس والسادس بدون نقاط.

الترتيب  الدحيل  يتصدر  الثانية،  المجموعة  وفي 

الثاني  المركز  في  الغرافة  يليه  نقاط،  ست  برصيد 

نقاط،  بثالث  الثالث  المركز  في  والعربي  نقاط،  بأربع 

ثم الريان في المركز الرابع بنقطة واحدة، متساويا مع 

الشمال والمرخية لكنه يتقدم عليهما بفارق األهداف.

لبطولة االتحاد القطري للتنس المفتوحة

السليطي يحرز لقب »الشباب«
أحرز الالعب القطري غانم عيد السليطي لقب فئة 

الشباب لبطولة االتحاد القطري للتنس المفتوحة 

أمس  منافساتها  اختتمت  التي  والبنات  للبنين 

للتنس  الدولي  خليفة  مجمع  مالعب  على 

واالسكواش.

إثر  المسابقة  هذه  بلقب  السليطي  تتويج  وجاء 

تغلبه على منافسه بابلو بيريز في المباراة النهائية 

بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع 6/ 4. 3/6.

الفائزين  على  الجوائز  توزيع  حفل  على  وأشرف 

لالتحاد  العام  السر  أمين  زينل  طارق  السيد 

الطائرة  والريشة  واالسكواش  للتنس  القطري 

البطولة وعدد  وذلك بحضور سلطان خلفان مدير 

من أولياء أمور الالعبين وجمع من محبي اللعبة.

الالعبة  حققت  البطولة،  منافسات  بقية  وفي 

لتحت  البنات  فئة  لقب  قسامة  خديجة  القطرية 

ثاني  آل  صفية  القطرية  حصدت  بينما  سنة   14
المركز الثاني.

الالعب  فاز  سنوات،   10 لتحت  األوالد  فئة  وفي 

فيما  األول  بالمركز  ثاني  آل  عبدالله  القطري 

لتحت  البنات  لقب  المطوع  زينب  الالعبة  أحرزت 

10 سنوات.
حققت  سنوات،   8 لتحت  البنات  مسابقة  وفي 

حصدت  فيما  األول  المركز  سويد  آية  الالعبة 

المركز الثاني الالعبة القطرية شما آل ثاني.

وتوجه السيد طارق زينل أمين السر العام لالتحاد 

الطائرة  والريشة  واالسكواش  للتنس  القطري 

بألقاب  الفائزين  الالعبين  لجميع  بالتهنئة 

البطولة متمنيا حظا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ.

للتنس  المفتوحة  االتحاد  بطولة  أن  زينل  وأكد 

واسعة  قاعدة  بجمع  يتعلق  فيما  أهدافها  حققت 

من الممارسين لهذه اللعبة في دولة قطر وذلك في 

 100 من  أكثر  ومشاركة  عليها  الواسع  اإلقبال  ظل 

العب والعبة فيها.

االتحاد لتطوير رياضة  أن استراتيجية  إلى  ولفت 

التنس في قطر تضع ضمن أولوياتها تنظيم أكبر 

المحلية نظرا ألنها تفتح  البطوالت  عدد ممكن من 

المزيد  واكتشاف  الالعبين  عدد  زيادة  أمام  الباب 

للعبة  الفني  بالمستوى  واالرتقاء  المواهب  من 

{ من ختام المنافساتبشكل عام.
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ضمن سباق جائزة قطر قوس النصر.. اليوم

الجياد القطرية تبدأ رحلة التحدي

المقام  النصر  قوس  قطر  جائزة  سباق  أيام  ثاني  في 

برعاية نادى السباق والفروسية، يشهد مضمار سان كلو 

الذي  الخيل،  سباق  إقامة  باريس  الفرنسية  بالعاصمة 

رحلة  بداية  في  القطرية  الجياد  من  عدد  فيه  سيشارك 

عشرات  يتابعه  الذي  الشهير  الحدث  هذا  في  التحدي 

الماليين حول العالم.

في  قطرية  مشاركات  هناك  ستكون  السباق  هذا  وفي 

 3 عمر  األصيلة  العربية  للخيل  األولى  الفئة  من  شوطين 

2000م أحدهما للمهرات واآلخر  سنوات ومسافة كل منهما 

الفئة  لهذه  واإلثارة  القوة  في  غاية  شوطان  وهما  لألمهر، 

مهر  أفضل  بلقبي  منهما  بكل  الفائز  يتوج  حيث  العمرية، 

ومهرة عمر 3 سنوات في أوروبا وباألفضل بين جيله.

جائزة قطر للمهرات 
األولى  الفئة  من  قطر  لجائزة  المخصص  الشوط  في 

 12 تشارك  سنوات   3 عمر  اإلناث  األصيلة  العربية  للخيل 

مهرة، وتمتلك مهرات المالك القطريين سجاًل متميزًا للغاية 

من الفوز بهذه الجائزة، وتحمل اآلمال القطرية في مواصلة 

هذا التفوق هذا العام أيضًا كل من »نو تير الموري« )جعفر 

المدرب  مع  الكوارى  شعيل  بن  خليفة  ملك  إف)  إس  إيه 

إكزافييه توما دوموت والخيال ميكاييل برزالونا، و»مزون« 

المدربة  بإشراف  ريسنغ  الشقب  ملك  مونلو(  )المأمون 

و»نور  منديزابال،  يوريتز  الخيال  وبقيادة  برنار  إليزابيث 

المدرب  بإشراف  ريسنغ  الشقب  ملك  )أزادي(  المورى« 

و»الدوحة«  بوغنيم،  فالح  الخيال  وبقيادة  فورسى  توما 

)المرتجز( ملك سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني مع 

و»العبية«  بلييه،  أوليفييه  والخيال  فورسى  توما  المدرب 

)المرتجز( ملك محمد بن فهد العطية مع المدرب إكزافييه 

توما دوموت والخيال كريستوف سوميون.

جائزة قطر لألمهر
وفى الشوط المخصص إلقامة جائزة قطر للخيل العربية 

 15 يشارك  األولى(  )الفئة  سنوات   3 عمر  الذكور  األصيلة 

عبد  الشيخ  سمو  ملك  )الطير(  »أنور«  قطر  من  بينهم  مهرًا 

ميول  دو  جون  المدرب  وبإشراف  ثاني  آل  خليفة  بن  الله 

ملك  )نظام(  واي«  تي  آي  و»زامر  توما،  رونو  الخيال  وبقيادة 

توما  المدرب  مع  ثاني  آل  خليفة  بن  محمد  الشيخ  سمو 

)المرتجز(  و»الغدير«  غويون،  ماكسيم  والخيال  فورسى 

والخيال  رو  فرانسو  المدرب  مع  ريسنغ  الوسمية  ملك 

)المرتجز(  ليغل«  دو  و»سكا  سوميون،  كريستوف 

فورسى  توما  المدرب  مع  العطية  فهد  بن  الله  عبد  ملك 

محمد  ملك  )معزز(  بي«  و»رامرود  كابر،  جيروم  والخيال 

بن خليفة السويدي مع المدرب فيليب سوغورب والخيال 

ملك  مونلو(  )المأمون  إيبوليت«  و»جنكيل  بوغنيم،  فالح 

غوردان  شارل  المدرب  مع  الدفع  عمر  أسامة  المهندس 

والخيال أنتوني كراستوس.

الشوطين  هذين  في  الجياد  بين  كبيرا  الصراع  وسيكون 

فإن  ثم  ومن  سنوات،   3 عمر  والمهرات  لألمهر  وأنهما  خاصة 

اليوم يرسم مالمح ومستقبل  األداء على مضمار سان كلو 

القادمة،  السنوات  في  المشاركة  الجياد  من  كبير  عدد 

وشهدت السنوات الماضية لهذا السباق تفوق كبير للجياد 

مرة،  من  أكثر  التحدي  كسب  في  نجحت  الذي  القطرية 

بل وشكل االنتصار سواء بشوط األمهر أو المهرات انطالقة 

لعدد ليس بالقليل من الجياد على مستوى عالم سباقات 

الخيل.

مشاركة قطرية 
مضمار  إلى  األنظار  ستتحول  اليوم  السباق  انتهاء  ومع 

واألحد  السبت  يومي  السباق  تقام  حيث  لونشو  باريس 

أهم  إقامة  إلقامة  مسرحًا  الختام  وسيكون  القادمين، 

للخيل  العالمي  قطر  كأس  وهما  الحدث،  في  شوطين 

السباق  النصر، وهذا  األصيلة وجائزة قطر قوس  العربية 

شوط  كل  وفى  عام،  بشكل  العالم  في  واألغلى  األهم  يعد 

التتويج  عن  بحثا  قطرية  مشاركة  هناك  ستكون  منهما 

المنافسة  قوة  رغم  باريس  في  اإلنجازات  حصد  مواصلة 

العالم  في  األفضل  تعد  التي  المشاركة  الجياد  ومستوى 

الن مضمار باريس لونشو ال يشارك عليه إال الجياد األبطال 

هذا  على  المنافسة  وقوة  الصعوبات  تحمل  على  القادرة 

المضمار التاريخي.

دعم الشركاء 
تقام نسخة هذا العام من سباق جائزة قطر قوس النصر 

على  والفروسية  السباق  نادى  شركاء  من  حرص  وسط 

المساهمة في دعم هذا الحدث وتحقيق النجاح المأمول، 

ومنهم  جهة  من  أكثر  مع  متميزة  بشراكة  النادي  ويرتبط 

على  أحدهما  شوطين  رعاية  في  تشارك  التي  لونجين 

لونشو  البي  جائزة  على  واآلخر  لونجين،  األوبرا  جائزة 

يوم األحد المقبل، كما تشارك الخطوط الجوية القطرية 

المناطق  شركة  وتعود  للحدث،  الرسمي  الناقل  بصفتها 

العالمي  الحدث  في  للمشاركة  )مناطق(  االقتصادية 

الكبير من جديد، وذلك برعايتها لشوط جائزة قطر جون 

اليوم  في  أيضًا  يقام  والذي  األولى  الفئة  من  الغاردير  لوك 

الختامي، ومن بين الشركاء مع نادى السباق والفروسية 

/ زوروا قطر، إلى جانب مشاركة من  أيضا قطر للسياحة 

مؤسسة التعليم فوق الجميع.

{ إيماج دو كروات الفائزة بجائزة قطر للمهرات العربية عام 2021 { مشرف الفائز بجائزة قطر لألمهر العربية عام 2021

$ باريس

مزاد الخيل يدشن المنافسات
الفعاليات  أمس  انطلقت 

جائزة  لسباق  المصاحبة 

بإقامة  النصر  قوس  قطر 

األصيلة  العربية  الخيل  مزاد 

بحضور  أركانا  قاعة  في 

من  وعدد  النادي  مسؤولي 

القطريين،  الخيل  مالك 

من  للخيل  مالك  وكذلك 

للحرص  نظرا  أخرى  دول 

يتم  التي  الخيل  اقتناء  على 

أقيم  الذي  المزاد  في  عرضها 

كثرة  رغم  منظم  بشكل 

الجياد المعروضة للبيع. { مزاد الخيل في سان كلو

شوطان لألمهر 
والمهرات العربية 

على مضمار سان كلو 
وسط صراع كبير

اليوم بالميدان الداخلي باتحاد الفروسية

ثالث جوالت »لونجين هذاب« 
على خط االنطالق

الدرويش  محمد  بدر  العليا  المنظمة  اللجنة  ويترأس 

عمر  الرئيس  ونائب  للفروسية  القطري  االتحاد  رئيس 

البطولة  ومدير  بالشقب  التجاري  المدير  المناعي  خالد 

نوح  بن  أحمد  الشيخ  واألعضاء  الرميحي  يوسف  على 

وشيخة  بدوي  وأحمد  الفروسية  اتحاد  عام  أمين  ثاني  آل 

القحطاني.

للخيل  الطبي  بالفحص  أمس  البطولة  إدارة  وقامت 

إقبال  مدى  ووضح  واألطباء  والفرسان  المالك  بوجود 

الفرسان للمشاركة في منافسات الحولة الثالثة.

في  الصغرى  بالجولة  المنافسات  تنطلق  وسوف 

حواجز  بارتفاع  الساعة  ضد  واحدة  جولة  من  منافسة 

األوائل  للفائزين  مالية  وبجوائز  سم   110 إلى   100 من 

بقيمة 20 ألف ريال.

وعند الساعة الخامسة والنصف مساء تقام منافسات 

الجولة المتوسطة من جولة واحدة ضد الساعة بارتفاع 

حواجز من 120 إلى 130 سم بجوائز مالية 30 ألف ريال 

للفردي و30 ألف ريال للفرق.

المفتوحة  الجولة  بإقامة  السبت  غدا  الجولة  وتختتم   

سم   120 إلى   115 حواجز  بارتفاع  عصرا  الثالثة  في 

بجوائز مالية 25 ألف ريال.

وعند الخامسة والنصف مساء تقام الجولة الثانية من 

سم   80 حواجز  بارتفاع  المستقبل  فرسان  منافسات 

يعقبها الفئة الثانية بارتفاع حواجز 90 سم.

في  الختام  مسك  الكبرى  الجولة  منافسات  وستكون 

الساعة السادسة والنصف مساء بارتفاع 130 إلى 140 

سم في دورة واحدة مع جولة تمايز حاسمة وتبلغ قيمة 

جائزة الجولة الكبرى 60 ألف ريال.

النجاح  شركاء  الموسم  هذا  البطولة  برعاية  ويقوم 

صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية ولونجين 

وإكسون موبيل قطر وشركة السالم العالمية.

المنتخبات  مدير  المري  عبدالله  أشاد  جانبه..  من   

القطرية للفروسية، ومدرسة فرسان المستقبل باالتحاد 

بالمستويات  الحديث،  والخماسي  للفروسية  القطري 

التي  البطولة  من  األولى  الجولة  في  ظهرت  التي  الجيدة 

أن  معتبرا  أشهر،  لعدة  امتدت  توقف  فترة  بعد  تقام 

من  السادسة  النسخة  في  الصغار  الفرسان  مشاركة 

مشاهدة  تمت  حيث  باهر،  بمستقبل  تبشر  البطولة 

مستويات متطورة في المستويين األول والثاني مما يدل 

على أن الفرسان في تطور مستمر ليكونوا أفضل خلف 

للنجوم الحاليين، السيما أن جوالت هذاب ساهمت في 

تفريخ األبطال بجميع الفئات.

المرة  هذه  الفرسان  منافسات  تشهد  أن  المري  وتوقع 

بين  واإلثارة  المنافسة  وقوة  المشاركين  من  المزيد 

السابقة  الخمس  النسخ  ساهمت  أن  بعد  الفرسان 

في تحقيق تطور كبير وملحوظ في أداء الفرسان سنة 

بعد أخرى وأصبح يرتقي إلى الطموح المطلوب لتوسيع 

أن  خاصة  والكفاءة  العدد  حيث  من  المشاركة  قاعدة 

األولى  الفائزين بالمراكز  النجاح تحقق من خالل تنوع 

خالل الموسم الماضي. 

اإلعالمية  اللجنة  مدبر  القاشوطي  الله  عبد  وتوقع 

منافسات  لدى  المتوسطة  الجولة  تشهد  أن  بالبطولة 

المشاركين  المنافسين  بين  كبيرا  صراعا  الفرق 

فريق  فوز  عن  الثانية  الجولة  أسفرت  أن  بعد  خاصة 

السالم بالمركز األول وتكون من الفرسان محمد خليفة 

النعيمي،  سند  وخالد  حيدان،  سعيد  ومحمد  الباكر 

وجاء في المركز الثاني فريق أجواد، وفي المركز الثالث 

إكسون موبيل.

 – »لونجين  لبطولة  المنظمة  اللجنة  أن  إلى  ولفت   

هذاب« رأت أن تبدأ منافساتها مبكرة هذه السنة إلتاحة 

الذي  للموسم  جيد  بشكل  لإلعداد  للفرسان  الفرصة 

االستفادة  بجانب  هذا  المونديال،  فترة  إبان  سيتوقف 

المنشآت  جودة  حيث  من  المتاحة  اإلمكانيات  من 

رياضة  متطلبات  بأعلى  المجهزة  الداخلية  والصاالت 

الفروسية.

تبدأ في الثالثة عصر اليوم منافسات الجولة الثالثة من بطولة 
لونجين هذاب لقفز الحواجز والترويض في نسختها السادسة على 

التوالي بمشاركة كل فرسان وفارسات قطر بمختلف الفتات العمرية 
والمستويات الفنية وتقام البطولة بتنظيم مشترك بين الشقب 

واالتحاد القطري للفروسية والخماسي الحديث على مضمار الميدان 
الداخلي باتحاد الفروسية.
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رئيس األرجنتين السابق:

المونديال األخير لميسي يعني الكثير

األرجنتين  رئيس  ماكري،  ماوريسيو  اعتبر 

جونيورز  وبوكا  و2019   2015 عامي  بين 

منتخب  أن  و2007،   1995 عامي  بين 

للفوز  المرشحين  من  »األلبيسيليستي« 

للمهاجم  األخير  ألنه   2022 قطر  بمونديال 

ليونيل ميسي.

رياضية  فعالية  حضوره  أثناء  ماكري  وأكد 

في مدريد، »أرى أن األرجنتين مرشحة للفوز 

لميسي  األخير  المونديال  إنه  بالمونديال. 

وهذا يعني الكثير«.

وأضاف أن مدرب المنتخب ليونيل 

يخلق  كيف  »عرف  سكالوني 

حارس  لدينا  جيدة.  بيئة 

جيد ودفاع حسن وخط وسط 

دي  أنخل  مثل  والعب  قتالي 

أفضل  يعيش  الذي  ماريا 

حاالته«.

األرجنتيني  الرئيس  وأبرز 

حالة  في  »نحن  السابق 

المونديال  لكن  جيدة  تركيز 

األدوار  تبدأ  حين  صعوبته  تزيد 

اإلقصائية«.

{ ميسي هامان يشكك 
في إمكانية فوز ألمانيا

السابق،  األلماني  المنتخب  العب  هامان،  ديتمار  شكك 

في فرص تتويج منتخب بالده بلقب بطولة كأس العالم 

قطر 2022. كتب هامان )49 عاما( في مقال بمجلة »كيكر« 

األلمانية أمس الخميس: »بالنظر إلى كأس العالم، لدي 

مخاوف كبيرة. ال أعلم إذا كان العبو المنتخب األلماني 

باللقب«.  الفوز  في  فرصهم  لحساب  يكفي  بما  جيدين 

تحديدا  دولية،  مباراة   59 لعب  الذي  هامان،  وتحدث 

عن مركزي الهجوم وخط الوسط المدافع، وقال: »ليس 

لدينا مهاجم صريح في األمام، وال يوجد العب خط وسط 

مدافع حقيقي- هذان من أهم المراكز«.

منتخب  أي  يوجد  ال  أنه  هامان  أكد  ذلك،  إلى  وإضافة 

يفعل  كما  واحد  فريق  العبي  على  »يعتمد  أوروبا  في 

بايرن  العبي  على  يعتمد  الذي  األلماني،  المنتخب 

{ منتخب ألمانياميونخ«.

إنريكي:

نحن األفـضـل فـي أوروبــا
للمنتخب  الفني  المدير  إنريكي،  لويس  تباهى 

دوري  نهائي  نصف  إلى  فريقه  بتأهل  اإلسباني، 

تحت  الفريق  حققها  التي  والنتائج  األوروبية  األمم 

قيادته وذلك في رسالة نشرها على حسابه بشبكة 

تظهر  صورة  المدرب  ونشر  االجتماعية.  »تويتر« 

فيها مقارنة بين نتائج إسبانيا مع بقية المنتخبات 

فقط  »هذا  عبارة  معها  وكتب  الكبرى،  األوروبية 

لوضع األمور في إطارها«. ويتباهى إنريكي 

من  كانت  وحدها،  »إسبانيا  بأن 

منافسات   4 آخر  في  األفضل  ضمن 

أن  إلى  وأشارت  للمنتخبات«. 

في  فشلت  أوروبا،  بطلة  »إيطاليا، 

في  المنافسات«،  هذه  من  واحدة 

مونديال  عن  غيابها  إلى  إشارة 

المنتخبات  بقية  أن  فيما  قطر، 

األوروبية »فشلت في منافستين 

على األقل«.
{ لويس إنريكي

الركراكي: حاسبوني بعد البطولة
المغرب،  منتخب  مدرب  الركراكي،  وليد  دعا 

الجماهير ووسائل اإلعالم لتركه يعمل بهدوء ودون 

انتهاء  بعد  لما  محاسبته  وتأجيل  ضعوطات 

مشاركة األسود بكأس العالم »قطر 2022«.

الركراكي، في تصريحات تليفزيونية،  وقال 

تالحقه  التي  لالنتقادات  تفسيرا  يجد  ال  إنه 

ومنها المطالبة بضم الثنائي عبد الرزاق حمد 

الله ومروان الشماخ.

وأضاف »أنا مستغرب لكثير من الجدل المثار 

أمامكم  واعترفت  الالعبين  بعض  بشأن  حاليا 

أنني عشت تحت وقع ضغط رهيب في معسكر 

إسبانيا«. 

{ وليد الركراكي يقود تدريبات المنتخب المغربي

في المونديال

»درع حنبعل« يزين قميص تونس
كشفت شركة »كابا« 

الــــمــــتــــخــــصــــصــــة 

فـــــــي الــــمــــالبــــس 

ــــيــــزات  ــــتــــجــــه وال

أمس  الرياضية، 

الــقــمــيــص  عـــن   ،

ـــــــــي  ـــــــــم ـــــــــرس ال

ــــب  ــــخ ــــت ــــن ــــم ــــل ل

التونسي المشارك في 

مونديال قطر 2022.

الراعية  الشركة  وطرحت 

موقعها  عــلــى  للمنتخب 

األول  القميص  الــتــجــاري 

ــثــانــي  بــالــلــون األحـــمـــر وال

بـــالـــلـــون األبــــيــــض لــلــبــيــع 

سيطرح  فيما  للجماهير، 

وقت  فــي  الــثــالــث  القميص 

الحق.

مرة،  ألول  القميص،  وحمل 

القائد  لدرع  مجسدة  خلفية 

الــعــســكــري لــمــديــنــة قــرطــاج 

الــتــاريــخــيــة حــنــبــعــل، الــذي 

الــحــربــيــة  بتكتيكاته  ـــرف  ع

عبر  الــمــلــحــمــيــة  ومــســيــرتــه 

جيش  على  وفــوزه  اآللب  جبال 

ـــاي«  ـــان ـــي مــعــركــة »ك ـــــا ف روم

الشهيرة بجنوب شرق إيطاليا.

ــــد قــــــرطــــــاج، وقــــائــــدهــــا  ــــع وت

الــعــســكــري الــفــذ، أحـــد الــرمــوز 

ــس، ومــنــهــا  ــون ــت الــتــاريــخــيــة ل

»نسور  لقب  المنتخب  يحمل 

قرطاج«.

           { قميص تونس

لكأس العالم »قطر 2022«.. وشكوك حول عمالقة أوروبا

البرازيل واألرجنتين األكثر جاهزية

في  المشاركة  للمنتخبات  األخيرة  التجربة  أظهرت 

البرازيل  منتخبي  أسهم  ارتفاع   ،»2022 »قطر  العالم  كأس 

واألرجنتين، اللذين فازا بشكل واضح في مباريات ودية على 

فرق أقل في المستوى.

بينما زادت الشكوك حول المنتخب الفرنسي حامل اللقب، 

الذي ودع المرحلة النهائية من دوري األمم األوروبية، والذي كان 

قريبا حتى من الهبوط من القسم األول، كما حدث إلنجلترا.

البرازيل واألرجنتين
راسخة  بخطى  المضي  الالتينية،  أميركا  عمالقا  ويواصل 

قبل فترة قصيرة للغاية من انطالق العرس الكروي العالمي 

في قطر، وأصبحت منافستهما على التتويج باللقب، بعيدة 

عن أي شك.

مع  ميسي  وليونيل  البرازيل  مع  نيمار  من  كل  ويظهر 

وإلى  المنتخبين،  في  حقيقيين  كقائدين  األرجنتين 

كتيبة  سكالوني،  وليونيل  تيتي  من  كل  يمتلك  جانبهما، 

متكاملة من الالعبين الكبار.

في  حاضرين  منتخبين  على  وديتين  في  البرازيل  وفازت 

المونديال أيضا، هما غانا )3-0( وتونس )1-5(.

وأضاف  السوداء  النجوم  أمــام  ثنائية  ريتشارليسون  أحــرز 

هدفا في اللقاء الثاني، أما رافيينيا فأحرز هدفين أمام نسور 

ـــع  ـــن قــــــرطــــــاج وص

هدفا.

من  نيمار  واقــتــرب 

الـــرقـــم الــتــهــديــفــي 

لـــــبـــــيـــــلـــــيـــــه مــــع 

الـــمـــنـــتـــخـــب، فــي 

حـــيـــن يــــقــــدم كــل 

باكيتا  لوكاس  من 

جونيرو  وفينسيوس 

وبــــــيــــــدرو وأنــــطــــونــــي 

ورودريـــــــجـــــــو، خــــيــــارات 

هجومية متنوعة وناجعة.

تألق ميسي
فخاض  األرجنتيني  المنتخب  أما 

أقل  أمام منافسين  المتحدة،  الواليات  مباراتيه في 

قوة وهما هندوراس وجامايكا، وفاز على كل منهما بنتيجة 

المباراة  وفي  مباراة،  كل  في  هدفين  ميسي  وأحرز   .0-3
راقصي  مع  خاضها  فقط  ساعة  نصف  في  سجلهما  الثانية 

التانجو.

إلى  أميركا  بكوبا  الفائز  األرجنتيني  المنتخب  ويتطلع 

بمونديال  التتويج 

أداء  بـــعـــد  ـــر،  ـــط ق

روسيا  فــي  مخيب 

.2018

تراجع 

كبار أوروبا

ـــــا  وأنـــهـــى كـــبـــار أوروب

في  ــات  ــوع ــم ــج ــم ال دور 

دوري  من  الثالثة  النسخة 

وتــأهــلــت لقبل  أوروبــــــا،  أمـــم 

النهائي كل من هولندا وإسبانيا 

وكرواتيا وإيطاليا، بينما ودع البطولة 

كل من فرنسا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا 

وإنجلترا، التي هبطت للقسم الثاني.

وكانت فرنسا حاملة لقب البطولة التي توجت بها الموسم 

عن  الهبوط  من  قريبة  إسبانيا،  حساب  على  الماضي 

النمسا  على  فوزها  بفضل  نجت  ولكنها  الموت،  مجموعة 

أمام  النمسا  وخسارة  جيرو  وأوليفيه  مبابي  لكليان  بهدفين 

رانجينيك،  رالف  المدرب  فريق  فوز  حالة  في  ألنه  كرواتيا، 

رابع  إنجلترا،  خيبة  ولكن  األخير.  المركز  في  الديوك  لكان 

وصل  فبعدما  أكبر،  كانت  روسيا،  مونديال  في  العالم 

لم  أوروبا،  أمم  لنهائي  ساوثجيت  جاريث  المدرب  منتخب 

يستمر بنفس المستوى.

وسيلعب منتخب األسود الثالثة في الموسم المقبل بالقسم 

الثاني من دوري األمم، بعدما حل أخيرا في مجموعته خلف 

إيطاليا، بطلة أوروبا التي ستغيب للمرة الثانية على التوالي 

بعد  تعد  لم  التي  وألمانيا،  المجر  من  وكل  المونديال،  عن 

في  العالم  ثالث  بلجيكا،  واستسلمت  المعهود.  لمستواها 

روسيا 2018، أمام منافسها التقليدي، هولندا.

دفعة هائلة
وبلغت إسبانيا وصيفة النسخة السابقة من أمم أوروبا قبل 

أمام  مباراتها  في  ظهرت  والتي  حولها  الشكوك  رغم  النهائي 

سويسرا، حين خرت في سرقسطة )2-1(.

دفعة  النهائي  لنصف  والتأهل  البرتغال  على  الفوز  وأعطى 

غمار  خوض  قبل  إنريكي  لويس  لكتيبة  عالية  معنوية 

نهائيات كأس العالم.

وتأهلت كرواتيا أيضا إلى قبل النهائي ولكن بعد بداية سيئة 

على  بفوزين  التأهل  بطاقة  اقتنصت  حيث  البطولة،  في 

الدنمارك )2-1( والنمسا )3-1(.

{ منتخب إسبانيا { األرجنتين

{ نيمار يتألق 

مع البرازيل
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كتاب التقاعد الذي عادة يصل الموظف يعور القلب، 

خاصًة عندما يكون الموظف مديوناً وعليه التزامات ال 

حصر لها، لها أول مالها آخر، حالة صعبة من الناحية 

النفسية يدخل فيها الموظف وتنطوي على وجع وانكسار. 

بمجرد بلوغك الستين زايد ناقص يأتيك كتاب التقاعد 

هادم اللذات ومفرق الزمالء واألحبة والجماعات، ويجب 

عليك بتسوية األوضاع وعمل إجراءات إخالء الطرف، دون 

أن يرف لك طرف، وتصاب بحالة من القرف، أو الزهايمر 

والخرف. 

التقاعد ليس سهال على اإلطالق بالنسبة للمديون، أو 

المعدد وله من الصغار بنات وبنون، التقاعد والتوقف 

عن العمل أمر مرعب مزعج، يزيد من منغصات الحياة، 

ويشعرك ربما باإلحباط، ووجع السياط، الكثير من الناس

ترتبط بالوظيفة ارتباًطا وثيًقا ولهم بصمة وأثر حسن 

وقادرون على العطاء ومتميزون وعلى الرغم من كل هذه 

العوامل يأتيهم كتاب التقاعد، ربما يتفاجؤون وربما 

يجدون األمر صعبا عليهم للغاية، التقاعد يؤدي إلى 

العديد من التداعيات السلبية واالضطرابات النفسية، 

خاصة بعد العمل الجاد والمثابرة والتفاني، وجع يالحق 

المتقاعدون الذين يتركون مواقعهم، دون أن يكون هناك 

لهم عمل أو أمل غير رواتبهم المقطعة المستنزفة، وليس 

لهم فرص للعمل بحكم السن والعمر، وربما ينظر العض 

لهم بأنهم أقل كفاءة وأقل حماسا وأقل قدرة على العمل من 

جديد، المتقاعد يتعرض لضغوط كبيرة تجعله عرضة 

للمعاناة من مشاعر الضيق والقلق والملل، والمشاعر 

السلبية مثل الشعور بالوحدة والتجاهل والخوف من 

القادم، والغموض ويدخله في المجهول، وربما الوسوسة، 

وضيقة الخلق، والعصبية، ومشاعر معقدة في ظل 

ظروف صعبة ومشاعر معقدة، والتزامات بنكية ومتطلبات 

أسرية، التقاعد يدخلك في حالة حزن، بعد مشوار مهني 

مشرف كان مصدر اعتزاز لك، ثم ذهب كل هذا فجأة، 

بمجرد وصول كتاب التقاعد لك. 

 تنتهي مسيرة مهنية حافلة بالنجاحات واإلنجازات 

واإلبداعات تنتهي بالتقاعد القسري، وينتهي معه كل 

شيء، 

قد يتأثر الكثيرون بالتقاعد سلبيًا، وربما يفرح البعض 

بالتقاعد، لكل قاعدة استثناء، ولكن ال يزال التقاعد 

موجعًا، في ظل هذا الغالء والبالء، كم زعلت بوصول 

كتاب التقاعد لعدد من الزمالء واألخوة األحبة إيذانًا 

بتقاعدهم، وكم تمنيت أن يكون الكتاب أكثر رأفة، وأقل 

بؤسًا، على زمالئي الضحوكين المبتسمين الطيبين 

أصحاب األرواح الطاهرة، كنسمة الهواء الرقيقة، 

المحبين الودودين الطيبين البشوشين الذين غرسوا 

ورودًا في أرواحنا، هم أجمل الناس وأجمل الذكريات، 

نسأل الله لهم التوفيق، وعلى الخير والمحبة نلتقي.

الطقس  يصاحب  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

إلى  عالقا  غبارا  ويصبح  أحيانا،  خفيف  غبار  اليوم 

البحر  المناطق الحقا، وفي  ضباب خفيف على بعض 

يصاحبه غبار عالق وسحب متفرقة.

كيلومترات،  و8   4 بين  األفقية  الرؤية  مدى  ويتراوح 

وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق 

الحقا.

وتكون درجات الحرارة في الدوحة الصغرى 27 والكبرى 

36 درجة مئوية.

في حديقة المتحف.. »البلدية«:

جهاز جديد لممارسة الرياضة الجماعية

متعدد  بأنه  الجديد  الجهاز  ويتميز 

ويتسع  م2   48 بمساحة  االستخدام، 

األعمار  مختلف  من  شخصا   11 لعدد 

ممارسة  يمكنهم  حيث  والكبار(  )الشباب 

بالجهاز  ويتوفر  معا،  الجماعية  الرياضة 

لمستخدميه  تسمح  التي  الباركود  ميزة 

الرياضة  ممارسة  كيفية  على  التعرف 

الصحيحة، باإلضافة إلى تركيب أرضية 

مطاطية للحفاظ على سالمة مستخدميه.

المجتمعي  التعاون  إطار  في  ذلك  يأتى 

ضمن  قطر«   - للطب  كورنيل  »وايل  مع 

برنامج »صحتك أوال«، تم تركيب )2( صالة 

رياضية في كل من حديقة روضة الخيل 

الحديقتين  مرتادي  لتشجيع  سنيم،  وأم 

على ممارسة الرياضة والترفيه.

القابضة،  نابينا  شركة  مع  وبالتعاون 

القادمة،  القريبة  الفترة  خالل  سيتم 

كرة  لممارسة  رياضية  طاولة  تركيب 

.TEQ BALL القدم الفوت تيك

وزارة  جهود  إطار  في  المبادرات  هذه  وتأتي 

العامة،  الحدائق  بإدارة  ممثلة  البلدية، 

في  والرياضة  الترفيه  مساحات  لزيادة 

الخضراء،  والساحات  العامة  الحدائق 

العامة  الحدائق  ومرتادي  زوار  وتشجيع 

ممارسة  على  العمرية  الفئات  بمختلف 

الحدث  مع  تزامنا  وكذلك  الرياضة، 

دولة  ستستضيفه  الذي  الكبير  العالمي 

قطر قريبا.

الدوحة           $

تدريب فريق عمل االستدامة التطوعيببلدية الوكرة
باشرت بلدية الوكرة تدريب فريق عمل 

طالب  من  المكون  التطوعي  االستدامة 

قطر،  وجامعة  الوكرة  مدارس  وطالبات 

العضوية،  النفايات  فرز  طريقة  على 

على  الوكرة  مبادرة  عمل  آلليات  تفعياًل 

طريق الحياد الكربوني.

التطوعي  الفريق  أعضاء  عمل  وسيكون 

بخطورة  الوعي  نشر  الطالب،  من 

التخلص  وطريقة  العضوية  النفايات 

مناطق  بعض  ضمن  آمنة  بطريقا  منها 

سوق   - الوكرة  )مستشفى  بالوكرة 

مع  تزامنا  وذلك  مول(،  ازدان   - الوكرة 

إطالق أسبوع االستدامة في الوكرة.

ثاني  آل  فهد  بن  خالد  الشيخ/  وقال 

والمتابعة  التنسيق  وحدة  رئيس 

الخطوة  هذه  إن  البلدية،  مدير  بمكتب 

البيئية  االستدامة  ملف  لدعم  هامة 

من  االنتقال  خالل  من  الوكرة،  ببلدية 

التطبيق  إلى  االستدامة  بمبادئ  التعليم 

العملي لها، باعتبار أن الطالب هم ركيزة 

في  آلياتها  لتنفيذ  األساسية  البلدية 

الكربونية. تخفيض االنبعاثات 

الخطوة  هذه  تدعم  أن  المتوقع  ومن 

الكربونية  االنبعاثات  حساب  مشروع 

بلدية  قبل  من  تخفيضها  على  والعمل 

النفايات  جمع  خالل  من  الوكرة، 

العضوية وإعادة تدويرها، بما يسهم في 

الحفاظ على البيئة.

سينما المول )1(

3:00التاميلية

5:15أفتار

8:15الهندية

11:00الهندية

سينما المول )2(

3:15الهندية

6:00الهندية

8:45إبتسامة

11:00المالياالم

سينما المول )3(

3:00إيال بيال بينغو

4:45إيال بيال بينغو

6:30التاميلية

8:45التاميلية

11:15التاميلية

سينما كتارا )1(

6:30ابتسامه

8:45ابتسامة

11:00المنفذ

سينما كتارا )2(

5:30تذكرة إلي الجنة

8:00تذكرة إلي الجنة

10:00السيدة هاريس تذهب إلي باريس

سينما كتارا )3(

5:00اليتيمة، الجريمة األولي

7:15أفتار

10:30ابتسامة

سينما كتارا )4(

6:00الهندية

9:15الهندية

سينما رويال بالزا  )1(

3:00الهندية

6:00التاميلية

8:15الهندية

11:00التاميلية

سينما رويال بالزا )2(

3:00المالياالم

6:00الهندية

8:45التاميلية

11:00الهندية

سينما رويال بالزا )3(

3:15التاميلية

5:30أفتار

8:30ابتسامة

10:45المالياالم

ضمن مبادرة التعاون مع المؤسسات الرياضية والصحية 
بالدولة، أشرفت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية وبالتعاون 

مع شركة جيبال جروب، على تركيب جهاز رياضة جماعي 
في حديقة المتحف بالكورنيش، لتشجيع زائري الحديقة 

على ممارسة تمارين اللياقة البدنية المتنوعة، من أجل بيئة 
صحية وحياة أفضل للجميع.



sa
lm

an
al

m
al

ik
1@

ho
tm

ai
l.c

om

سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا

السنة )28( - الجمعة 4 من ربيع األول  1444هـ الموافق 30 سبتمبر 2022م العدد )9888(

انـفـجــــار للثــــروات

شخص  ألف   46 بمقدار  الفائقة«  الثروات  »أصحاب  عدد  ارتفع 

 218,200 بلغ  قياسي  مستوى  إلى  ليصل  الماضي،  العام 

الثروة«  »انفجار  من  العالم  أغنياء  أغنى  أفاد  أن  بعد  شخص، 

خالل التعافي من الجائحة.

ذوي  األشخاص  عدد  إن  قالت  البريطانية  الغارديان  صحيفة 

الثروات الفائقة - أي من لديهم أصول تزيد على 50 مليون دوالر- 

المنازل  أسعار  ارتفاع  من  األثرياء  أفاد  أن  بعد   2021 عام  قفز 

االستثمار  بنك  عن  صادر  لتقرير  وفقًا  األسهم،  أسواق  وازدهار 

أصحاب  شريحة  في  األشخاص  عدد  وزاد  سويس.  كريدي 

الثروات الفائقة بأكثر من 50 % خالل العامين الماضيين.

وتأتي الزيادة الهائلة في ثروة أغنى 0.00004 % من سكان العالم 

من  األشخاص  مليارات  فيه  يصارع  الذي  الوقت  في  البالغين 

مدخرات  ضاعت  الذين   - والمتوسط  المنخفض  الدخل  ذوي 

الكثير منهم خالل الجائحة - مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

 وقال تقرير كريدي سويس، الذي يدير ثروات العديد من أغنى 

زيادة  إلى  أدى  الثروات  في  القوي  االرتفاع  »وهذا  العالم:  أغنياء 

المساواة  انعدام  في  الزيادة  وهذه   ،2021 عام  المساواة  انعدام 

تعود إلى االرتفاع في قيمة الثروات خالل جائحة كوفيد - 19«.

رئة األرض في بحورها
إنتاج  في  وتساهم  مربع،  كيلومتر  ماليين   7 مساحتها  تفوق 

أكبر نسبة من األكسجين، وتخلص الجو من أكبر كمية من 

الغاز الكربوني؛ إنها غابات األعشاب البحرية الرئة الحقيقية 

لألرض.

تحت  شاسعة  غابات  توجد  تقريبا  قارة  كل  سواحل  قبالة 

التنوع  تدعم  موائل  توفر  البحرية،  األعشاب  من  الماء 

البيولوجي البحري ومصايد األسماك المنتجة. وتفوق أهمية 

البحرية  الموائل  تلك 

على  الغابات  أهمية 

معّرضة  لكنها  اليابسة، 

المناخية  للتغيرات 

واألنشطة البشرية.

تقديرات  بحسب 

حديثة  علمية  دراسة 

دورية  في  نشرت 

آند  إيكولوجي  »غلوبال 

 6 البحرية تتراوح بين  الغابات  بيوجيوجرافي«، فإن مساحة 

و7.2 مليون كيلومتر مربع، وتغطي حوالي 25 % من السواحل 

في العالم.

من  قريبا  الباردة  المناطق  في  البحرية  الغابات  أكبر  وتتركز 

القطبين والمناطق المعتدلة، قرب السواحل الغربية لشمال 

القارة األميركية وجنوبها وجنوب إفريقيا وشرق آسيا.

أكثرها  اإلفريقية  البحرية  الغابات  وتعتبر 

إنتاجية.

يوم المسلم األميركي

نظم مسلمون في الواليات المتحدة األميركية، مسيرة في والية 

نيويورك، بمناسبة »يوم المسلم األميركي«.

مانهاتن  حي  في  المحلي،  بالتوقيت  األحد  المسيرة  وجرت 

بمشاركة مسلمين من كافة أنحاء الواليات المتحدة.

والفنون  والطعام  للتسوق  مهرجان  ُنّظم  المسيرة،  انتهاء  وعقب 

يتم  األميركي«  المسلم  »يوم  مسيرة  أن  يذكر  والموسيقى. 

مسلمي  بين  للقاء  فرصة  توفير  بغية  عاما،   38 منذ  تنظيمها 

الواليات المتحدة.

منســوجـــات ذكــيــــة
معهد  باحثو  طّور 

للتكنولوجيا  ماساتشوستس 

المتحدة  الواليات  في 

تتوافق  ذكية  منسوجات 

الجسم،  مع  مريح  بشكل 

حركات  تحسس  ويمكنها 

مرتديها واستشعارها.

تعرف  عملية  خالل  ومن 

الحراري«  »التشكيل  باسم 

قام   ،)Thermoforming(

خاص  نوع  بخلط  الباحثون 

ومن  البالستيكي،  الغزل  من 

ثم صهره قليال؛ فأدى ذلك إلى 

مستشعرات  دقة  تحسين 

تلك  في  الموجودة  الضغط 

الطبقات  المتعددة  المنسوجات 

اسم  عليها  العلماء  أطلق  التي 

.»3DKnITS«

نشرها  التي  البحثية  للورقة  وطبقا 

آند  »كرياتيفيتي  مؤتمر  ضمن  العلماء 

 Creativity & Cognition(  »2022 كوجنيشن 

2022( وعلق عليها معهد »ماساتشوستس« في 

بيان 

فقد  رسمي، 

العملية  هذه  العلماء  استخدم 

ببناء  قاموا  ثم  ذكية،  وسجادة  حذاء  لتصميم 

وتفسير  قياس  يمكنه  برمجي،  ونظام  جهاز 

الضغط  مجسات  تستشعرها  التي  البيانات 

في وقت حدوثها الفعلي.

وقد استطاع هذا النظام من خالل تعلمه الذاتي 

التنبؤ بحركات وأوضاع اليوغا التي يؤديها أحد 

األفراد الواقفين على تلك السجادة الذكية.

ويقول إيرماندي ويكاكسونو الباحث المساعد 

إن  الدراسة  وقائد  »ماساتشوستس«  معهد  في 

تقنية  على  يعتمد  المنسوجات  هذه  »تصنيع 

أولية  نماذج  إنتاج  تتيح  التي  الرقمية  الحياكة 

بسهولة  إنتاجها  حجم  زيادة  وُيمكن  سريعة، 

من أجل تصنيع منسوجات على نطاق واسع«.

التطبيقات،  من  العديد  التقنية  لهذا  يكون  وقد 

وإعادة  الصحية  الرعاية  مجال  في  سيما  ال 

يمكن  المثال،  سبيل  فعلى  التأهيل. 

حركة  تتعقب  ذكية  أحذية  استخدامها إلنتاج 

شخص يحاول المشي مرة أخرى بعد إصابته.

تصـــادم قـــــاتــــل
جراء  آخرين   25 من  أكثر  وأصيب  أشخاص  ثمانية  توفي 

حادثة تصادم حافلة مع شاحنة بوالية أوتار براديش الواقعة 

نقال  أمس،  هندية،  إعالمية  وسائل  وذكرت  الهند.  شمالي 

متجهة  كانت  الحافلة  إن  قولها،  المحلية  السلطات  عن 

من مدينة دهوريها إلى مدينة لكناوعاصمة الوالية، عندما 

وقعت حادثة التصادم مع الشاحنة، ما أدى إلى وفاة ثمانية 

تم  أنه  مضيفة  آخرين..   25 من  أكثر  وإصابة  أشخاص 

نقل جميع المصابين إلى المستشفى. وفي الـ14 سبتمبر 

11 شخصا، وإصابة  الجاري، أعلنت السلطات الهندية وفاة 

أكثر من 25 بجروح، بعد سقوط حافلة صغيرة في واد عميق.

»LED« على الصحة تأثير الـ
باسم  المعروفة  المصابيح  األخيرة  السنوات  في  انتشرت 

والتي  للضوء،  الباعثة  الثنائيات  أو   )LED( ليد«  »مصابيح 

الكهربائية،  للطاقة  موفرة  مصابيح  أنها  على  لها  الترويج  يتم 

أن دوال عدة أصبحت تعتمد عليها بشكل رئيسي في  حتى 

إنارة المنازل والشركات والشوارع. ولكن، هل هذا النوع من 

المصابيح آمن على صحة البشر والحياة البرية؟

أليشيا  األسترالية  التروب  جامعة  من  الباحثة  قامت 

التعرض إلضاءة  تأثير  ديموفسكي بدراسة حول كيفية 

رتبة  من  )أنواع  الولب  حيوانات  من  عدد  على  الليد 

الكنغريات التي تكون أصغر حجما من الكناغر(.

إلضاءة  التمار  ولب  تعريض  تم  المحميات  إحدى  وفي 

في  األزرق  باللون  مغطاة  »ليد«  مصابيح  وإلى  الليد 

محمية أخرى، فيما شهدت حيوانات الولب في المحمية 

الباحثة  أخذت  أسابيع   10 وبعد  طبيعيا،  ظالما  الثالثة 

لدى  الميالتونين  مستويات  الختبار  الدم  من  عينات 

حيوانات الولب.

»بارتيكل«  موقع  مع  حوار  في  األسترالية  الباحثة  تقول 

البيضاء تسبب مشاكل، ألنها  الليد  إن »مصابيح   )Particle(

تحتوي على كمية كبيرة من الضوء األزرق؛ لذا فهي فعالة حقا 

في تثبيط الميالتونين«.

لـــم تـنــــدثــــــر
وإن  المرنة،  األقراص  أن  يبدو 

تندثر  لم  فإنها  الزمن،  عليها  تقادم 

كما  المتحدة  الواليات  من  بعُد 

يقول  كما  كثيرين،  بين  يشاع 

شركة  مؤسس  ِبرسكي،  توم 

بيع  في  العاملة   floopydisk.com
تدويرها  وإعادة  المرنة  األقراص 

بأنه  نفسه  يصف  الذي  والرجل 

»آخر الصامدين في مجال صناعة 

األقراص المرنة«.

المرنة  األقراص  أن  حين  ففي 

زمن  بقايا  من  بأنها  توصف  باتت 

هناك  إن  يقول  ِبرسكي  فإن  آخر، 

تزال  ال  األقل  على  واحدة  صناعة 

التخزين  بأقراص  مهتمة 

وتستخدمها.

جاءت تصريحات ِبرسكي في كتاب 

 Floppy Disk Fever: The Curious
 ،Afterlives of a Flexible Medium
نيك  تأليف  من  قريبًا  يصدر  الذي 

هيلكمان وتوماس والسكار.

 Eye On Design موقع  نشر 

الماضي  األسبوع  اإللكتروني 

الكتاب، ومنها لقاء مع  مقتطفات من 

زبائنه،  »أكبر  إن  فيه  قال  ِبرسكي، 

أرباح  الذي تأتي منه معظم  والمكان 

الصناعة  شركات  هي  شركته، 

التي ما زالت تستخدمها في بعض 

هذه  يستخدمون  ألنهم  أجهزتها، 

المعلومات  إدخال  في  األقراص 

زالوا  ما  قديمة  أجهزة  من  وإخراجها 

يعتمدون عليها«.


