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»اإليسيسكو« تؤكد دعمها لدولة قطر في مواجهة الحملة المشبوهة حول استضافتها كأس العالم

هنأ الرئيس تبون على نجاح القمة العربية الـ »31«.. صاحب السمو :

نتطلع لدفع العمل العربي المشترك
نا في الجزائر على حسن التنظيم وكرم الضيافة نتمنى تلبية طموحات شعوبنا العربية في التنمية واالزدهارأشكر أشقاء

الرئيس الجزائري: 
نجدد دعمنا لقطر 

في استضافة كأس العالم 

إعالن الجزائر: نساند 
دولة قطر الستضافة 
نهائيات كأس العالم

نثق في قدرة قطر 
على تنظيم نسخة 

متميزة للتظاهرة العالمية

نشيد بجهود الدوحة 
إلعطاء صورة مشرفة 

تليق بعالمنا العربي

القمة تؤكد على الدعم 
المطلق لحقوق 

الشعب الفلسطيني

رفض مطلق 
لحمالت التشويه 

والتشكيك المغرضة

الموافقة على تعديل 
»قانون اإلجراءات الجنائية«

»10« منافذ بيع 
لجماهير المونديال

»29« سيناريو 
افتراضيا لـ »أشغال« 

اجتماع مجلس الوزراء

 »الميرة للمواد االستهالكية«:

 استعدادًا لكأس العالم 

مسح الطرق المحيطة 
باالستادات للتأكد من جاهزيتها

ميدان السعد ..
»4« أبراج مكتبية 
و»14« مبنى ملحقا

تجربة فريدة 
من نوعها عبر 
خيارات متنوعة

الدوحة - قنا - أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون 

مع وزارة البلدية واللجنة العليا للمشاريع واإلرث وشركة 

الميرة للمواد االستهالكية، عن افتتاح »10« منافذ بيع 

مؤقتة وقريبة من أماكن تواجد جماهير »بطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022«.

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى تيسير وصول 

المنتجات إلى زوار الدولة خالل فترة تنظيم البطولة. 

تدشين إذاعة ناطقة باإلسبانية
المؤسسة القطرية لإلعالم 

»الـديـــار« تخطــف األنظــــار
افتتحت اثنين من أهم مشروعاتها

برامج لمواكبة »كأس 
العالم FIFA قطر 2022«

الشيخ عبدالعزيز بن ثاني: 
كل منصاتنا جاهزة

درب لوسيل.. »18« مبنى 
على امتداد »1.3« كيلومتر

{ الرئيس التنفيذي لمؤسسة اإلعالم في حوار جانبي مع رئيس التحرير
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تقدم بالشكر للجزائر على حسن التنظيم وكرم الضيافة بالقمة العربية.. صاحب السمو:

نتمنى تلبية طموحات شعوبنا العربية

صاحب  حضرة  أعرب  قنا-  الدوحة- 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

أمير البالد المفدى، عن تمنياته في أن 

تدفع مخرجات القمة العربية الحادية 

والثالثين المنعقدة في الجزائر، العمل 

أرحب  آفاق  إلى  المشترك  العربي 

في  العربية  الشعوب  طموحات  تلبي 

التنمية واالزدهار، وتدعم األمن والسالم 

في المنطقة. 

عبر  تغريدة  في  األمير،  سمو  وقال   

التواصل  موقع  على  الرسمي  حسابه 

أخي  »أهنئ  »تويتر«:  االجتماعي 

نجاح  على  تبون  عبدالمجيد  الرئيس 

أشقاءنا  وأشكر  الـ31،  العربية  القمة 

في الجزائر على حسن التنظيم وكرم 

مخرجات  تدفع  أن  متمنيًا  الضيافة، 

القمة العمل العربي المشترك إلى آفاق 

أرحب تلبي طموحات شعوبنا العربية 

األمن  وتدعم  واالزدهار،  التنمية  في 

والسالم في المنطقة«.

التطلع إلى أن تدفع مخرجات 
القمة العمل العربي 

المشترك إلى آفاق أرحب

الرئيس الجزائري في ختام القمة:

ندعم قطر الستضافة كأس العالم
أكد رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد 

تبون، أمس، أن »قمة الجزائر شكلت محطة 

مهمة لتعزيز التضامن العربي«.

وفي كلمته الختامية في القمة العربية، أشاد 

و»الحكيمة«،  »القيمة«  باآلراء  تبون  الرئيس 

القمة  التوافق عليها بشأن مخرجات  التي تم 

العربية.

المطلق  الدعم  تبون  الرئيس  جدد  كما 

للشعب من أجل استعادة كافة حقوقه وعلى 

رأسها إقامة دولة مستقلة، وفق مبادرة السالم 

العربية التي تمثل إزاء القضية.

قطر  »ندعم  الجمهورية:  رئيس  وأضاف 

كأس  الستضافة  تتأهب  التي  الشقيقة 

العالم«.

نجاح  للقاهرة  تبون  الرئيس  تمنى  كما 

األيام  خالل  تنظيمها  تعتزم  التي  المناخ  قمة 

المقبلة.

جرت  والتي  العربية،  القمة  واختتمت 

»عبد  للمؤتمرات  الدولي  بالمركز  أشغالها، 

العاصمة على مدار  اللطيف رحال« بالجزائر 

يومين.

تعكسها مشاركة صاحب السمو بالقمة العربية.. د. األنصاري:

قطر تعزز العمل العربي المشترك

لوكالة  تصريحات  في  األنصاري  وقال 

التي  اللقاءات  إن  » قنا«:  القطرية  األنباء 

من  عدد  مع  السمو  صاحب  عقدها 

الزعماء العرب، على هامش اجتماعات 

الدورة، تؤكد اهتمام دولة قطر وحرصها 

كافة  في  األشقاء  مع  التشاور  على 

والدولية،  واإلقليمية  الثنائية  القضايا 

في  أرحب  آفاق  إلى  التعاون  وتعزيز 

المجاالت كافة.

لوزارة  الرسمي  المتحدث  ونوه 

الخارجية، بالجهود الكبيرة التي بذلتها 

الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 

القمة،  إلنجاح  الشقيقة  الشعبية 

أن تزامنها مع ذكرى انطالق  إلى  مشيرًا 

الثورة الجزائرية شكل فرصة الستلهام 

والتضحية  والنضال  الوحدة  معاني 

األهداف  تحقيق  أجل  من  والفداء 

الثورة  هذه  أن  إلى  الفتًا  السامية، 

المجيدة تبقى مصدر فخر لكل العرب 

المشروع  حقها  عن  الباحثة  والشعوب 

في الحرية واالستقالل.

عقدت  القمة  هذه  أن  األنصاري  واعتبر 

واقتصادية  سياسية  ظروف  ظل  في 

اإلقليمي  المستويين  على  معقدة 

 - » كوفيد  جائحة  فرضتها  والدولي، 

األوكرانية،   - الروسية  واألزمة   ،»19
العربية،  الدول  من  عدد  في  والتطورات 

ال سيما األراضي الفلسطينية المحتلة، 

مخرجات  تسهم  أن  في  أمله  عن  معربًا 

القضايا  كافة  مع  التعامل  في  القمة 

لتحقيق  الوحدة  بروح  والتحديات 

األهداف المنشودة.

الفلسطينية  القضية  أن  وأوضح 

لكونها  القادة  مناقشات  تصدرت 

العربية،  لألمة  المركزية  القضية 

دولة  تقدير  السياق  هذا  في  دًا  مجدِّ

رعاية  في  لدورها  للجزائر؛  البالغ  قطر 

المحادثات بين الفصائل الفلسطينية 

التي توجت بإعالن المصالحة.

األراضي  في  التطورات  أن  أضاف  كما 

فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية 

على  المتكررة  اإلسرائيلية  االعتداءات 

سيما  ال  األعزل،  الفلسطيني  الشعب 

األطفال والنساء، واالقتحامات المتكررة 

والحصار  المبارك،  األقصى  للمسجد 

الظالم على قطاع غزة، وخطط توسيع 

عربيًا  موقفًا  تستوجب  االستيطان، 

المجتمع  لحث  وحاسمًا؛  موحدًا 

وإجباره  االحتالل،  ردع  على  الدولي 

وقرارات  الدولي  للقانون  االمتثال  على 

التأكيد  دًا  مجدِّ الدولية،  الشرعية 

من  الثابت  قطر  دولة  موقف  على 

عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق 

الفلسطيني  للشعب  المشروعة 

على  المستقلة  دولته  وإقامة  الشقيق، 

عاصمتها  تكون  وأن   ،1967 عام  حدود 

القدس الشرقية.

قطر  دولة  دعم  أن  األنصاري  وأوضح 

خالل  الشقيق  الفلسطيني  للشعب 

قطر  صندوق  عبر  الماضي،  العقد 

تجاوز  غزة،  إعمار  ولجنة  للتنمية 

على  عالوة  دوالر،  مليار  ونصف  مليارًا 

مؤسسات  قدمتها  التي  المساهمات 

قطر  أن  مؤكدًا  المدني،  المجتمع 

بدورها  االضطالع  في  ستستمر 

اإلنسانية،  المعاناة  لتخفيف 

لألشقاء  العاجلة  االحتياجات  وتلبية 

الفلسطينيين.

ال  الدولية،  التطورات  أن  على  وشدد 

األوكرانية،   - الروسية  األزمة  سيما 

كبيرة،  اقتصادية  تحديات  فرضت 

وفي  لمواجهتها،  عربيًا  تضامنًا  تتطلب 

اهتمام  أن  الغذاء، مضيفًا  أزمة  مقدمتها 

وخطط  استراتيجيات  بوضع  القمة 

اإلرادة  يعكس  العربي  الغذائي  لألمن 

التحديات  مع  للتعامل  المشتركة 

الكبرى.

السياسية  التطورات  إن  وقال: 

من  عدد  في  واالجتماعية  واالقتصادية 

الدول العربية كانت محل اهتمام كبير 

التضامن  أن  إلى  مشيرا  القمة،  خالل 

المرحلة  هذه  في  ضروري  العربي 

مضى،  وقت  أي  من  أكثر  المفصلية 

استعادة  على  الدول  هذه  لمساعدة 

التنمية،  طريق  في  والمضي  االستقرار 

مشددًا على أن دولة قطر ستدعم كل ما 

من شأنه تحقيق هذه الغايات.

محمد  بن  ماجد  الدكتور  واعتبر 

رئيس  نائب  مستشار  األنصاري 

الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس 

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن 

 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

تشكل  الحالي،  الشهر  ستنطلق  التي 

على  العرب  قدرة  إلظهار  أخرى  فرصة 

منطقتنا،  أن  مضيفا  واإلبهار،  اإلنجاز 

نمطية  صورة  من  تعاني  ظلت  التي 

هذا  خالل  من  للعالم  ستثبت  لعقود، 

الحدث اإلنساني العالمي الكبير قدرتها 

والمساهمة  اإليجابي  التأثير  على 

الثقافي  التواصل  في  الفعالة 

المحبة  قيم  وتعزيز  والحضاري، 

والتسامح والسالم بين شعوب العالم.

{ د.ماجد بن محمد األنصاري

الدوحة-  قنا- أكد الدكتور ماجد بن محمد األنصاري مستشار 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي 

لوزارة الخارجية، أن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، في اجتماعات الدورة 

العادية الحادية والثالثين لمجلس جامعة الدول العربية على 
مستوى القمة، التي اختتمت أمس في مدينة الجزائر، عاصمة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تعكس 
حرص دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبًا، ودعمها الكامل للم 

الشمل، وتعزيز العمل العربي المشترك؛ لتحقيق تطلعات 
الشعوب العربية في االستقرار والتنمية واالزدهار، وتحقيق 

األمن والسالم في المنطقة.

لقاءات سموه 
تعكس 
الحرص 

القطري على 
التشاور مع 

األشقاء

دعم لم الشمل 
لتحقيق 

التطلعات 
العربية في 

االستقرار 
والتنمية 

واالزدهار
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إعالن الجزائر الصادر عن القمة العربية يؤكد:

مساندة قطر الحتضان المونديال

الفلسطينية،  القضية  يخص  وفيما 

القضية  مركزية  على  التأكيد  تم 

لحقوق  المطلق  والدعم  الفلسطينية 

القابلة  غير  الفلسطيني  الشعب 

الحرية  في  حقه  فيها  بما  للتصرف، 

وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين 

خطوط  على  السيادة  كاملة  المستقلة 

القدس  وعاصمتها   ،1967 يونيو   4
والتعويض  العودة  وحق  الشرقية، 

لقرار  وفقا  الفلسطينيين  لالجئين 

 194 رقم  المتحدة  العامة لألمم  الجمعية 

لعام 1948.

اإلسرائيلي  الحصار  برفع  اإلعالن  وطالب 

من  القوة  استخدام  وإدانة  غزة  قطاع  عن 

ضد  باالحتالل  القائمة  السلطة  قبل 

الفلسطينيين، مشيدا بالجهود العربية 

الصف  توحيد  سبيل  في  المبذولة 

األشقاء  بتوقيع  والترحيب  الفلسطيني 

الجزائر«  »إعالن  على  الفلسطينيين 

أجل  من  الشمل  لم  »مؤتمر  عن  المنبثق 

الفلسطينية«،  الوطنية  الوحدة  تحقيق 

جهود  توحيد  ضرورة  على  التأكيد  مع 

تحقيق  في  للتسريع  العربية  الدول 

مرافقة  عبر  سيما  ال  النبيل،  الهدف  هذا 

تجسيد  نحو  الفلسطينيين  األشقاء 

اإلعالن  ضمن  عليها  المتفق  الخطوات 

المشار إليه.

العمل  تعزيز  ضرورة  إلى  اإلعالن  ودعا 

القومي  األمن  لحماية  المشترك  العربي 

أبعاده  وبكل  الشامل  بمفهومه  العربي 

والغذائية  واالقتصادية  السياسية 

والطاقوية والمائية والبيئية، والمساهمة 

بها  تمر  التي  األزمات  وإنهاء  حل  في 

التدخالت  ورفض  العربية،  الدول  بعض 

الشؤون  في  أشكالها  بجميع  الخارجية 

والتمسك بمبدأ  العربية  للدول  الداخلية 

العربية  للمشاكل  العربية  الحلول 

العربية  الدول  جامعة  دور  تقوية  عبر 

بالطرق  وحلها  األزمات  من  الوقاية  في 

السلمية.

مع  الكامل  التضامن  عن  اإلعالن  وأعرب 

الهادفة  الجهود  ودعم  الليبي  الشعب 

إلنهاء األزمة الليبية من خالل حل ليبي - 

ليبي، والتأكيد أيضا على دعم الحكومة 

إلى  التوصل  وضرورة  اليمنية  الشرعية 

حل سياسي لألزمة اليمنية.

فطالب  السورية،  األزمة  بخصوص  أما 

اإلعالن الدول العربية بدور جماعي قيادي 

حل  إلى  التوصل  جهود  في  للمساهمة 

كل  ومعالجة  السورية  لألزمة  سياسي 

واإلنسانية  واألمنية  السياسية  تبعاتها 

اإلعالن  رحب  العراق  وفي  واالقتصادية. 

بتنشيط الحياة الدستورية في العراق، 

واإلشادة  الحكومة  تشكيل  ذلك  في  بما 

االستقرار  تحقيق  إلى  الرامية  بجهودها 

آمال  وتجسيد  االقتصادية  والتنمية 

وتطلعات الشعب العراقي.

مع  التضامن  تجديد  تم  لبنان  وفي 

واستقراره  أمنه  على  للحفاظ  لبنان 

لبسط  اتخذها  التي  الخطوات  ودعم 

والبحرية،  البرية  أقاليمه  على  سيادته 

إلى جانب تجديد الدعم أيضا للصومال 

واالستقرار  األمن  دعائم  توطيد  أجل  من 

تعزيز  في  العربية  الدول  مساهمة  عبر 

مجال  في  الصومالية  الوطنية  القدرات 

اإلرهاب وتمكينه من االستجابة  مكافحة 

المرحلة  في  يواجهها  التي  للتحديات 

الجفاف  أزمة  جراء  من  السيما  الراهنة، 

الحادة.

إنشاء  ضرورة  على  اإلعالن  أكد  كما 

النووية  األسلحة  من  خالية  منطقة 

الشرق  في  الشامل  الدمار  وأسلحة 

عليها،  المتفق  للمرجعيات  وفقا  األوسط 

إلى  المعنية  األطراف  جميع  ودعوة 

انتشار  عدم  معاهدة  وتنفيذ  االنضمام 

حجر  تظل  التي  النووية  األسلحة 

انتشار  لمنع  الدولي  للنظام  األساس 

هذه األسلحة.

العمل  وعصرنة  تعزيز  يخص  وفيما 

إلى  اإلعالن  لفت  المشترك،  العربي 

تعزيز  مسار  في  قدما  بالمضي  االلتزام 

المشترك  العربي  العمل  وعصرنة 

تطلعات  مستوى  إلى  به  والرقي 

والتأكيد  العربية،  الشعوب  وطموحات 

بين  تفاعلية  حركية  إطالق  ضرورة  على 

وفعاليات  الرسمية  العربية  المؤسسات 

وقواه  أطيافه  بجميع  المدني  المجتمع 

الجهود  بمضاعفة  وااللتزام  الحية، 

االقتصادي  التكامل  مشروع  لتجسيد 

التأكيد  مع  شاملة،  رؤية  وفق  العربي 

أجل  من  الجهود  تضافر  أهمية  على 

في  الجماعية  العربية  القدرات  تعزيز 

المطروحة  للتحديات  االستجابة  مجال 

والطاقوي  والصحي  الغذائي  األمن  على 

ومواجهة التغيرات المناخية.

أما األوضاع الدولية، فقد أكد اإلعالن على 

الساحة  على  المتصاعدة  التوترات  أن 

وقت  أي  من  أكثر  الضوء  تسلط  الدولية 

آليات  في  الهيكلية  االختالالت  على  مضى 

الحوكمة العالمية وعلى الحاجة الملحة 

التكافؤ  تكفل  مقاربة  ضمن  لمعالجتها 

حدا  وتضع  الدول  جميع  بين  والمساواة 

على  والتأكيد  النامية،  الدول  لتهميش 

في  العربية  الدول  مشاركة  ضرورة 

صياغة معالم المنظومة الدولية الجديدة 

في  والحرب  كورونا  وباء  بعد  ما  لعالم 

عدم  بمبادئ  االلتزام  وأيضا  أوكرانيا. 

االنحياز وبالموقف العربي المشترك من 

نبذ  على  يقوم  الذي  أوكرانيا  في  الحرب 

خيار  لتفعيل  والسعي  القوة  استعمال 

لمجموعة  الفعلي  االنخراط  عبر  السالم 

الجهود  في  العربية،  الوزارية  االتصال 

الدولية الرامية لبلورة حل سياسي لألزمة 

يتوافق مع مبادئ ميثاق األمم المتحدة.

المتوازنة  السياسة  اإلعالن  وثمن 

من   )+ )أوبك  تحالف  انتهجها  التي 

العالمية  األسواق  استقرار  ضمان  أجل 

هذا  في  االستثمارات  واستدامة  للطاقة 

الحساس. القطاع 

والمبادرات  بالتحركات  اإلعالن  ورحب 

العديد  بها  وتقوم  قامت  التي  الحميدة 

من  الحد  أجل  من  العربية  الدول  من 

حدة  وتخفيف  اإلسالموفوبيا  انتشار 

واحترام  التسامح  قيم  وترقية  التوترات 

به  تقوم  الذي  الهام  الدور  وتثمين  اآلخر، 

التحديات  معالجة  في  العربية  الدول 

على  البشرية  تواجه  التي  الكبرى 

في  واإلشادة  المناخية  التغيرات  غرار 

األوسط  الشرق  بمبادرة  الصدد  هذا 

العربية  المملكة  أطلقتها  التي  األخضر 

السعودية.

التي  مصر  ختامه  في  اإلعالن  ودعم 

لمؤتمر   )27( الدورة  الحتضان  تستعد 

الدول األطراف في االتفاقية اإلطارية لألمم 

ومساندة  المناخ،  تغير  حول  المتحدة 

دولة قطر التي تتأهب الحتضان نهائيات 

في  التامة  الثقة  مع  العالم،  كأس 

لهذه  متميزة  نسخة  تنظيم  على  قدرتها 

لحمالت  والرفض  العالمية،  التظاهرة 

التي  المغرضة  والتشكيك  التشويه 

تطالها.

المغربية  المملكة  دعم  جانب  إلى  هذا 

التاسع  العالمي  المنتدى  الستضافة 

للحضارات،  المتحدة  األمم  لتحالف 

بمدينة   2022 نوفمبر   23  -  22 يومي 

الرياض،  مدينة  ترشيح  وتأييد  فاس، 

الستضافة  السعودية،  العربية  المملكة 

معرض إكسبو 2030.

ثقة تامة في تنظيم نسخة متميزة لهذه التظاهرة العالميةرفض مطلق لحمالت التشويه والتشكيك المغرضة 

الجزائر- قنا- أكد 
إعالن الجزائر، 

الصادر عن الدورة 
31 لمجلس جامعة 

الدول العربية 
على مستوى 

القمة يومي 1 و2 
نوفمبر 2022 على 

مساندة دولة قطر 
الحتضان نهائيات 
 FIFA كأس العالم
قطر 2022، والثقة 
التامة في قدرتها 

على تنظيم نسخة 
متميزة لهذه 

التظاهرة العالمية.
وشدد اإلعالن، 

الصادر مساء 
أمس، على رفضه 
المطلق لحمالت 

التشويه والتشكيك 
المغرضة التي تطال 

قطر.

إشادة كبيرة 
بالجهود 
المبذولة 

لتوحيد الصف 
الفلسطيني

المطالبة برفع 
الحصار عن قطاع غزة 
وإدانة استخدام القوة

دعم مصر استعدادا 
الحتضان الدورة 

»27« لمؤتمر المناخ
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وقعا مذكرة للتعاون في التعليم وتطوير التدريبات

تفاهم بين »الهالل« وجامعة الدوحة للعلوم

الدكتور  التفاهم  مذكرة  وقع 

النعيمي  ناصر  بن  سالم 

للعلوم  الدوحة  جامعة  رئيس 

فيصل  والسيد  والتكنولوجيا، 

التنفيذي  المدير  العمادي  محمد 

بحضور  القطري،  األحمر  للهالل 

مسؤولين من كال الجانبين.

وقد تم تنفيذ مذكرة التفاهم بين 

مهم  إنجاز  خلفية  على  الجانبين 

 15 اجتاز  حيث  الطرفين،  بين 

القطري  األحمر  الهالل  من  مسعفًا 

الرعاية  دبلوم  برنامج  متطلبات 

العلوم  كلية  في  األولّية  الطبية 

والذين  بالجامعة،  الصحية 

كأس  خالل  خدماتهم  سيقدمون 

العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022.

مذكرة  تضع  أن  المتوقع  ومن 

للعديد  األساس  حجر  التفاهم 

والمبادرات  المشاريع  من 

تصميم  مثل  المستقبلية، 

والشهادات  األكاديمية  البرامج 

التجسير  برامج  وحتى  المهنية 

هذه  بموجب  األعلى  للدرجات 

إطالق  سيتم  كذلك  االتفاقية. 

بمبادئ  الوعي  لنشر  مبادرات 

طالب  بين  األولية  اإلسعافات 

تطوير  إلى  باإلضافة  الجامعة، 

واتفق  العلمي.  البحث  ودعم 

تعليم  دعم  على  الجانبان 

في  الطارئة  الطبية  الخدمات 

وورش  الندوات  خالل  من  قطر 

العمل والمؤتمرات، وتوفير فرص 

جامعة  لطالب  الطبي  التطوع 

في  والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة 

الهالل األحمر القطري.

ناصر  بن  سالم  الدكتور  وقال 

الدوحة  جامعة  رئيس  النعيمي، 

تعليقه  في  والتكنولوجيا،  للعلوم 

لمن  »إنه  المذكرة:  توقيع  على 

تتعاون  أن  الجامعة  سرور  دواعي 

مع الهالل األحمر القطري باعتباره 

منظمة بارزة متخصصة في دعم 

المجتمع  أفراد  مختلف  وتمكين 

الخدمات  خالل  من  المحلي 

هذا  اإلغاثية.  واألعمال  الخيرية 

الجامعة  التزام  يؤكد  التعاون 

مختلفة  سبل  وإيجاد  بالتنمية 

للمساهمة في خدمة المجتمع«.

برامج  تقدم  الجامعة  أن  وأضاف 

نها  يمكِّ عالمي  بمستوى  دراسية 

المنظمات  متطلبات  تلبية  من 

األحمر  الهالل  مثل  البارزة  الدولية 

اعتزاز  عن  معربًا  القطري، 

على  بقدرتها  وفخرها  الجامعة 

القدم  لكرة  العالم  كأس  دعم 

التي  البرامج  خالل  من  قطر  في 

وخبراتها  مرافقها  وتوفير  تقدمها، 

في  العاملين  لتدريب  التعليمية 

هذه  على  القطري  األحمر  الهالل 

الوظائف.

السيد  وصف  جانبه،  ومن 

المدير  العمادي،  محمد  فيصل 

القطري،  األحمر  للهالل  التنفيذي 

»خطوة  بأنها  االتفاقية  هذه 

بين  التعاون  دعائم  إلرساء  هامة 

التدريب  مجاالت  في  الجانبين 

المستمر«. والتعليم 

اهتمام  من  »انطالقًا  بقوله:  وتابع 

بالتعاون  القطري  األحمر  الهالل 

ومن  المؤسسات،  مختلف  مع 

البحثية  المؤسسات  بينها 

نؤكد  فإننا  واألكاديمية، 

لتقديم  استعدادنا  على 

لطالب  الدعم  أشكال  مختلف 

للعلوم  الدوحة  جامعة  وأعضاء 

إقامة  خالل  من  والتكنولوجيا، 

مجاالت  في  تدريبية  دورات 

والتثقيف  األولية،  اإلسعافات 

اإلغاثي  والعمل  الصحي، 

مجاالت  من  وغيرها  والتطوعي، 

اختصاص الهالل األحمر القطري. 

المؤتمرات  بإقامة  نرحب  كما 

والدورات  والبرامج  والندوات 

في  تساهم  التي  التدريبية 

المشتركة  األهداف  تحقيق 

للطرفين«.

»15« مسعفًا يجتازون متطلبات 
دبلوم الرعاية الطبية األولّية

الدوحة          $

وقعت جامعة الدوحة 
للعلوم والتكنولوجيا 

أمس مذكرة تفاهم 
مدتها 3 أعوام مع 

الهالل األحمر القطري، 
وتسهم هذه المذكرة 
في تشجيع الطرفين 

على التعاون في 
مجاالت التعليم، 

وتطوير التدريبات 
المستمرة في مختلف 

المجاالت التي تشمل 
الخدمات الطبية الطارئة 

والسالمة المجتمعية.

نظمتها جامعة حمد بن خليفة

ورشة حول التنمية المستدامة 
والذكاء االصطناعي

شارك معهد قطر لبحوث الحوسبة، التابع 

لجامعة حمد بن خليفة، مؤخًرا في تنظيم 

جهاز  مع  بالتعاون  إقليمية  عمل  ورشة 

»الدور  عنوان  تحت  واإلحصاء  التخطيط 

دولة  في  الرسمية  لإلحصاءات  المتغير 

قطر: لماذا تبرز أهمية ثقافة البيانات؟«.

البيانات  من  االستفادة  كيفية  وكانت 

محور  االصطناعي  والذكاء  الضخمة 

عمران،  محمد  الدكتور  نظمها  جلسة 

عالم أول في مركز قطر للذكاء االصطناعي 

محاضرات  وركزت  للمعهد.  التابع 

تحقيق  في  »الدقة  بعنوان  مت  ُقدِّ

الذكاء  باستخدام  المستدامة  التنمية 

االصطناعي«، على دور الذكاء االصطناعي 

المستدامة  التنمية  أهداف  رصد  في 

آراء  الجلسة  هذه  وأْثرت  وتحقيقها. 

الخبراء من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

التابعة  لألطفال  الدولية  الطوارئ  ومنظمة 

األمم  ولجنة  )اليونيسف(  المتحدة  لألمم 

لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة 

آسيا )اإلسكوا(.

ط الدكتور دوهيونج كيم، كبير علماء  وسلَّ

دور  على  الضوء  اليونيسف،  في  البيانات 

الذكاء االصطناعي وصور األقمار الصناعية 

عالية الدقة في رسم خرائط دقيقة لمواقع 

التابعة  »جيجا«  لمبادرة  دعًما  المدارس 

كل  ربط  إلى  تهدف  التي  لليونيسف، 

بشبكة  العالم  أنحاء  جميع  في  مدرسة 

اإلنترنت.

الذكاء  اختبار  »جرى  كيم:  الدكتور  وقال 

الجهود  محل  يحل  لكي  االصطناعي 

أو  المعلومات  لجمع  الرامية  البشرية 

االصطناعي  للذكاء  ويمكن  استكمالها. 

أن  الصناعية  األقمار  صور  على  المطبق 

في  بما  معينة  بناء  أنواع  بنجاح  يحدد 

بين  الجمع  خالل  ومن  المدارس.  ذلك 

والمدخالت  االصطناعي  الذكاء  استخدام 

البشرية، يمكننا بناء نظام قابل للتطوير 

والتشغيل لتقليل الجهود البشرية والوقت 

والتحقق  البيانات  جمع  في  نقضيه  الذي 

من صحتها، وفي النهاية تطوير نظام شبه 

األقمار  صور  من  األشياء  الكتشاف  آلي 

الصناعية«.

الحسن،  أبو  وفاء  الدكتورة  وأكدت 

في  االقتصادية  اإلحصاءات  قسم  رئيس 

»اإلسكوا«، على الحاجة إلى دمج المعلومات 

االستشعار  وبيانات  المكانية  الجغرافية 

الرسمية  البيانات  إنتاج  مع  بعد  عن 

المنتظمة للحد من مخاطر الكوارث ورصد 

التنمية المستدامة. وقال الدكتور  أهداف 

التحول  أول  مستشار  شاموق،  الدين  عالء 

الرقمي في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

لهما  اآللي  والتعلم  االصطناعي  الذكاء  إن 

دور في مراقبة التقدم العالمي نحو تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

ط الدكتور غونزالو بيزارو، المستشار  وسلَّ

التنمية  أهداف  تكامل  حول  اإلقليمي 

المتحدة  األمم  برنامج  في  المستدامة 

اإلنمائي، الضوء على كيف يمكن للذكاء 

يساعدا  أن  اآللي  والتعلم  االصطناعي 

في  المستدامة  التنمية  أهداف  رصد  في 

ندرة  من  تعاني  التي  المناطق  مختلف 

المتطور  الفهم  »يطرح  فقال:  البيانات 

للتنمية المستدامة تحديات جديدة، وهو 

ما يزيد من مستوى التعقيد لصناع القرار 

المعنيين بالتنمية. ويجب على المجتمع 

لالستجابة  طرق  استكشاف  اإلحصائي 

أخرى،  طرق  بين  من  المطالب،  لهذه 

البيانات  استخدام  كيفية  تحديد  عبر 

االصطناعي  الذكاء  وتطبيقات  الضخمة 

والتعلم اآللي لدعم اتخاذ القرار. ويجب أن 

السلبية  اآلثار  معالجة  على  ذلك  يشتمل 

االصطناعي  الذكاء  لتطبيقات  المحتملة 

والتعلم اآللي«. 
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في مواجهة الحملة المشبوهة 
حول استضافتها المونديال

»اإليسيسكو« تؤكد 
دعمها لدولة قطر

للتربية  اإلسالمي  العالم  منظمة  أكدت  قنا-  الرباط- 

قطر،  دولة  مع  تضامنها  )إيسيسكو(  والثقافة  والعلوم 

الحملة  مواجهة  في  جانبها،  إلى  ووقوفها  ودعمها 

سياق  في  واألوساط،  الدوائر  بعض  من  المشبوهة 

 .2022 FIFA قطر  العالم  استضافتها لنهائيات كأس 

 وقالت المنظمة في بيان لها أمس: إن دولة قطر وفرت 

العالمي  الكروي  العرس  هذا  إلنجاح  اإلمكانيات  كل 

الضمانات  كل  وقدمت  ومريحة،  مالئمة  ظروف  في 

على احترام شروط تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير 

 .)FIFA( بشهادة االتحاد الدولي لكرة القدم

من  دولة  تعرضت  أن  يسبق  لم  أنه  البيان  وأوضح   

العالمي  الكروي  االستحقاق  هذا  نظمت  التي  الدول 

دعت  الشأن  هذا  وفي  الجائرة،  الحملة  هذه  لمثل 

دول  من  وغيرها  األعضاء  دولها  إيسيسكو  منظمة 

العالم المحبة للسالم والوئام إلى الوقوف بجانب دولة 

التي تقتضي مساندة منصفة،  الظروف  قطر في هذه 

الثقافية  الحقوق  تصادم  الحملة  هذه  أن  سيما  ال 

التنوع  تحترم  وال  الثقافية،  الشعوب  وخصوصيات 

ضمن  من  وهو  دولية،  اتفاقيات  تؤطره  الذي  الثقافي 

منظمة  بينها  من  دولية،  منظمات  عدة  اختصاصات 

إيسيسكو. 

الحدث  بهذا  النأي  ضرورة  على  المنظمة  شددت  كما 

أن  يمكن  التي  االستقطابات  كل  عن  العالمي  الكروي 

تؤثر في مجرياته لخدمة مصالح ضيقة، همها صرف 

اإلجماع  تخالف  جزئية  قضايا  إلى  العالمي  االهتمام 

بالشروط  أوفت  قد  قطر  دولة  أن  خاصة  العالمي، 

في  الكبير  العالمي  الكروي  الموسم  هذا  لقيام  الالزمة 

المعتزة بجوارها  العربية األصيلة  الضيافة  أجواء من 

دعم  كل  تستحق  بذلك  وهي  والعربي،  الخليجي 

وتقدير. ومناصرة 

بوفاة والدة األمير سعود بن مساعد بن سعود

صاحب السمو يعزي
خادم الحرمين الشريفين

الدوحة - قنا - بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، برقية تعزية، 

السعودية  العربية  المملكة  ملك  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  أخيه  إلى 

الشقيقة، بوفاة والدة صاحب السمو الملكي األمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

نائب األمير يعزي خادم 
الحرمين الشريفين

رئيس الوزراء يعزي 
خادم الحرمين الشريفين

بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث   - قنا   - الدوحة 

خادم  إلى  تعزية،  برقية  األمير،  نائب  ثاني  آل  حمد 

عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 

السعودية  العربية  المملكة  ملك  سعود  آل 

األمير  الملكي  السمو  صاحب  والدة  بوفاة  الشقيقة، 

آل  العزيز  عبد  بن  سعود  بن  مساعد  بن  سعود 

سعود.

الدوحة - قنا - بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة 

الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن 

الحرمين  خادم  إلى  تعزية،  برقية  الداخلية،  ووزير 

سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين 

بوفاة  الشقيقة،  السعودية  العربية  المملكة  ملك 

بن  سعود  األمير  الملكي  السمو  صاحب  والدة 

آل سعود. العزيز  مساعد بن سعود بن عبد 

د. القحطاني يجتمع مع السفير األميركي

رئيس الوزراء التنزاني يجتمع مع سفيرنا

الدكتور  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

المبعوث  القحطاني،  ماجد  بن  مطلق 

الخاص لوزير الخارجية لمكافحة اإلرهاب 

أمس،  المنازعات،  تسوية  في  والوساطة 

سفير  ديفيس،  تيمي  السيد  سعادة  مع 

الواليات المتحدة األميركية لدى الدولة.

عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

المشتركة  والجهود  الثنائي  التعاون 

األموال  غسل  مكافحة  في  البلدين  بين 

وتمويل اإلرهاب.

دار السالم - قنا - اجتمع دولة السيد 

قاسم ماجاليوا رئيس وزراء جمهورية 

السيد  سعادة  مع  المتحدة،  تنزانيا 

سفير  الحميد  أحمد  بن  حسين 

دولة قطر لدى تنزانيا.

استعراض  االجتماع  خالل  جرى   

بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

البلدين.

استعراض عالقات التعاون الثنائي

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

قطر تشارك في المنتدى االقتصادي اليوناني - العربي

»IAU« انتخاب رئيس جامعة قطر لعضوية
عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ

أثينا- قنا- شاركت دولة قطر 

في فعاليات المنتدى االقتصادي 

اليوناني - العربي الحادي عشر، 

الذي نظمته الغرفة العربية 

اليونانية للتجارة والتنمية، في 

العاصمة اليونانية أثينا، بعنوان 

»اليونان ودول مجلس التعاون 

الخليجي«. 

مثل دولة قطر في المنتدى سعادة 

السيد وليد محمد العمادي، سفير 

دولة قطر لدى الجمهورية اليونانية.

وأشار سعادته في كلمة له إلى 

العالقات القطرية - اليونانية 

المتميزة، كما تطرق إلى أبرز 

إنجازات دولة قطر في مجالي 

االقتصاد واالستثمارات، وآخر 

االستعدادات الستضافة بطولة 

كأس العالم لكرة القدم.

الدكتور  سعادة  انتخب  قنا-  الدوحة- 

جامعة  رئيس  الدرهم  راشد  بن  حسن 

الدولي  االتحاد  إدارة  مجلس  لعضوية  قطر، 

والمحيط  آسيا  منطقة  عن   )IAU( للجامعات 

السادس  المؤتمر  أعمال  اختتام  في  الهادئ، 

لالتحاد. عشر 

التي  الحالية  دورته  في  المؤتمر  وناقش 

وقيمة  أهمية  بإيرلندا،  دبلن  في  عقدت 

المستقبل. مجتمع  في  العالي  التعليم 

الدرهم  حسن  الدكتور  سعادة  قال  وبدوره، 

يعد   ،)IAU( للجامعات  الدولي  االتحاد  إن 

وتحديد  السياسات  لمناقشة  مهما  منبرا 

االتجاه لمؤسسات التعليم العالي في جميع 

 1947 في  إنشاؤه  تم  أن  منذ  العالم،  أنحاء 

للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  مظلة  تحت 

اليونسكو. والثقافة  والعلم 

أعمال  قطر  جامعة  تحتضن  أن  المقرر  ومن 

المؤتمر السابع عشر لالتحاد الدولي للجامعات 

)IAU(، استنادا لدورها الريادي كجامعة تقدم 

برامج أكاديمية بحثية مكثفة.
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يمنع تدفق السوائل الليمفاوية في الجسم

»سدرة للطب« يعالج 
مريضة بورم وعائي

أسرتها  مع  أمبر  المريضة  وصلت 

للخضوع  قطر  إلى  أوغندا  من 

كيس  إلزالة  جراحية  لعملية 

بورم  إصابتها  نتيجة  صدرها  في 

الوعائي  الورم  يظهر  لمفي.  وعائي 

غير  أكياس  شكل  على  اللمفي 

بالسوائل  مملوءة  سرطانية 

في  كتل  صورة  على  تتشكل 

اإلبط.  تحت  أو  الرأس  أو  العنق 

صغيرة  األكياس  تكون  أن  يمكن 

أو كبيرة الحجم، مما يمنع تدفق 

السوائل الليمفاوية في الجسم.

رئيس  بريسو  غاي  الدكتور  قال 

وجراحة  العامة  الجراحة  قسم 

على  فريقه  أشرف  الذي  الصدر، 

سدرة  في  أمبر  المريضة  عالج 

المريضة  حالة  »راجعنا  للطب: 

على  القدرة  لدينا  أن  وعرفنا  أمبر 

الحميد  الكيس  كان  مساعدتها. 

يتوسع في رقبتها ورئتيها وصدرها 

التنفس  عليها  يصّعب  وكان 

لموقعه  ونظًرا  سليم.  بشكل 

عالجي  نهج  أفضل  كان  وحجمه، 

لتجنب  الجراحي  االستئصال  هو 

أخرى  أضرار  أو  مخاطر  أي  وقوع 

ألعضائها«.

لعملية  المريضة  خضعت 

قام  ساعات  تسع  لمدة  جراحية 

بنجاح  الكيس  بإزالة  الفريق  فيها 

وتلقت رعاية شاملة بعد الجراحة. 

في  وأسرتها  المريضة  وظلت 

إضافيين  أسبوعين  لمدة  قطر 

المستشفى  من  خروجها  قبل 

من  يكون  يكاد  ألنه  ونظًرا  بأمان. 

كل  تدمير  أو  إزالة  المستحيل 

الوعائي  الورم  خاليا  من  خلية 

مرة  النمو  إلى  تميل  فإنها  اللمفي، 

الطبي  الفريق  وسيستمر  أخرى. 

من  للتأكد  بعد  عن  المتابعة  في 

تلقي  في  ستستمر  المريضة  أن 

إلدارة  طبية  استشارة  أفضل 

الحالة بشكل كامل.

المريضة،  والد  قال  جانبه  ومن 

»بناًء  كيمولي:  جوزيف  السيد 

على نصيحة العديد من الخبراء، 

ُأوِصينا بالحضور إلى سدرة للطب 

في قطر ونحن نشعر بأشد الراحة 

ألننا فعلنا ذلك. لقد كانت الرعاية 

انطالًقا   - التخصصية  والخبرة 

إلى  ووصواًل  الدولية  الخدمات  من 

وفرق  والممرضات  الجراحين 

الخدمات الصحية - داعمة وتتميز 

بشكل  ومرحبة  العالية  بالمهارات 

ابنتنا  إلى حال  ال يصدق. وبالنظر 

إن  نقول  أن  كثيًرا  يسعدنا  اآلن، 

السفر  كل  يستحق  كان  األمر 

نحن  قطر.  إلى  للوصول  والنفقات 

للطب  سدرة  في  للفريق  ممتنون 

صواب  على  كنا  أننا  أثبتوا  الذين 

القرار األفضل باختيار  اتخاذنا  في 

هذا المستشفى لعالج ابنتنا«.

المرضى  خدمات  برنامج  قدم 

الدوليين في سدرة للطب منذ عام 

من  ألكثر  الرعاية  اآلن  حتى   2018
واألردن  الكويت  من  مريض   500
عمان  وسلطنة  ومصر  واليونان 

وغيرهم.  وأفريقيا  وأستراليا 

خارج  من  المرضى  وسعى 

مجاالت  في  العالج  لتلقي  البالد 

القلب  أمراض  تشمل  متخصصة 

وطب األطفال العام وطب األعصاب 

الصماء  والغدد  البولية  والمسالك 

واألذن  واألنف  األعصاب  وجراحة 

والطب  الرئة  وأمراض  والحنجرة 

القحفية  والجراحة  التجميلي 

والصدرية.

أجرى جراحون من سدرة للطب عملية 
إنقاذ لحياة مريض دولي من أوغندا، مما أبرز 

خبرتهم السريرية في جراحة الصدر لألطفال.

$ الدوحة

أكدت أنها تسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة

قطر: الرياضة تعزز التقارب بين الشعوب
أن  قطر  دولة  أكدت  قنا-  جنيف- 

في  تسهم  الكبرى  الرياضية  األحداث 

المستدامة،  التنمية  وتيرة  تسريع 

إيمانها  على  ذاته  الوقت  في  مشددة 

حق  هو  التنمية  في  الحق  بأن  الراسخ 

قابل  غير  اإلنسان  حقوق  من  أساسي 

اتخاذ  يقتضي  تنفيذه  وأن  للتصرف، 

والفاعلة  الملموسة  اإلجراءات  من  عدد 

واإلقليمية  الوطنية  المستويات  على 

والدولية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته 

عبدالرحمن  هند  الدكتورة  سعادة 

المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى 

أمام  أمس  جنيف  في  المتحدة  األمم 

الدورة السادسة آللية الخبراء المعنية 

)هـ(   5 البند  تحت  التنمية  في  بالحق 

من جدول األعمال المؤقت.

الذي  الوقت  في  أنه  المفتاح  وذكرت 

تتجه أنظارنا إلى موعد افتتاح نهائيات 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

بعد  قطر  دولة  في  ستقام  والتي   2022
أرحب  فإنني  أسابيع،  ثالثة  من  أقل 

شخصيا بكل المشجعين، وأضافت: 

الرياضة  بأهمية  الجميع  أذكر  أن  أود 

التي  الكبرى  الرياضية  واألحداث 

من  والمتقدمة  النامية  البلدان  تجمع 

تعزيز  في  وتسهم  األرض  بقاع  جميع 

في  وتساعد  الشعوب  بين  التقارب 

التنمية  أهداف  تنفيذ  وتيرة  تسريع 

الجنوب،  بدول  سيما  ال  المستدامة، 

بالحق  التمتع  تعزيز  على  تعمل  كما 

في التنمية بجميع مجاالتها.

إلى  بالنظر  أنه  على  سعادتها  وأكدت 

تواجهها  التي  المتعاظمة  التحديات 

النامية  الدول  وباألخص  الدول،  جميع 

المترتبة  البيئية  كاآلثار  نموا،  واألقل 

وتزايد  المناخي،  التغير  ظاهرة  على 

وانتشار  المسلحة،  النزاعات  حدة 

تحديات  وظهور  والبطالة،  الفقر 

ذلك  كل  وتأثير  مستجدة،  صحية 

واستدامتها،  التنمية  عملية  على 

إلعمال  الدولي  الجماعي  االلتزام  فإن 

التي  العقبات  وإزالة  التنمية  في  الحق 

عنه  غنى  ال  أمر  هو  تنفيذه،  تعترض 

آثارها،  وتقليل  األزمات  لهذه  للتصدي 

التحديات  هذه  على  التغلب  إن  حيث 

األحيان  أغلب  في  يتجاوز  والعقبات 

ويحول  للدول  الفردية  المقدرات 

يقتضي  مما  بالتزاماتها،  وفائها  دون 

وتعاون  منصفة  شراكات  وجود 

يسمح  حقيقي  وإقليمي  دولي  تنموي 

الجيدة  والممارسات  الخبرات  بتبادل 

البلدان  بين  التفاوت  حدة  وتخفيف 

العقبات  وإزالة  والمتقدمة  النامية 

الحق في  وإعمال  التي تعترض تنفيذ 

التنمية.

وأضافت سعادتها أن دولة قطر حرصت 

الماضية  عقود  األربعة  مدى  على 

تقوم  خارجية  سياسة  تبني  على 

الدولي  التعاون  وترقية  تعزيز  على 

الدولية  والمنظمات  الدول  كافة  مع 

السالم  تحقيق  أجل  من  واإلقليمية، 

تحقيق  جهود  في  والمساهمة  العالمي 

في  بما  المجاالت،  شتى  في  التنمية 

ودعم  الدول  مساعدة  طريق  عن  ذلك 

المشروعة  تطلعاتها  لتحقيق  جهودها 

الدول  سيما  ال  والتقدم،  التنمية  في 

المساعدات  وأن  نموا،  واألقل  النامية 

التنموية التي تقدمها دولة قطر تركزت 

الصحة  قطاعات  على  مجملها  في 

الصحي،  والصرف  والمياه  والتعليم 

عالوة على المساعدات اإلنسانية التي 

ترتبط بظروف استثنائية تتعرض لها 

الطبيعية،  كالكوارث  البلدان  بعض 

والجوائح  المسلحة،  والنزاعات 

الصحية.

جائحة  أن  إلى  سعادتها  وأشارت 

حاجة  أظهرت   »19  - »كوفيد  كورونا 

قدراتها  لتعزيز  الدعم  إلى  الدول 

دولة  وأن  الوباء،  لمواجهة  الصحية 

العون  لم تدخر جهدا في مد يعد  قطر 

دولة،   92 إلى  مساعدات  وقدمت 

مليون   140 الـ  مساهماتها  وتجاوزت 

الجهود  دعم  إطار  في  أميركي  دوالر 

الدولية لمكافحة الوباء، كما قدمت 10 

ماليين دوالر لمنظمة الصحة العالمية 

لدعم برنامجها في تسريع إتاحة أدوات 

األكثر  الدول  في  الفيروس  مكافحة 

احتياجا.

قطر  دولة  ترؤس  أن  إلى  ونوهت 

للدول  الخامس  المتحدة  األمم  لمؤتمر 

الدوحة  تستضيف  الذي  نموا،  األقل 

خالل  منه  الثاني  الجزء  اجتماعات 

يأتي   ،2023 مارس   9 إلى   5 من  الفترة 

تتويجا لهذه الجهود، كما أن دولة قطر 

تتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر فرصة 

لتلبية احتياجات وأولويات الدول األقل 

التنمية  لتحقيق  جهودها  ودعم  نموا 

خالل العقد القادم.

على  يتبق  لم  أنه  سعادتها:  وأضافت 

المحدد  الموعد  وهو   ،2030 عام  حلول 

المستدامة،  التنمية  أهداف  لتنفيذ 

سوى ثماني سنوات، ومازالت البلدان 

حقيقية  تحديات  تواجه  النامية 

وقالت:  األهداف.  هذه  تنفيذ  بشأن 

العديد  فيه  زال  ما  الذي  الوقت  »في 

تكافح  نموا  واألقل  النامية  البلدان  من 

الوطنية  سياساتها  تعزيز  أجل  من 

على  بالقضاء  المتعلقة  االقتصادية 

الديون  تحمل  على  والقدرة  الفقر 

المناخ،  تغير  آثار  مع  والتكيف 

الدول  بهذه  إذا  حدته  من  والتخفيف 

مسبوق  غير  جديد  بتحد  تواجه 

إلى  قاد  الذي   »19  - »كوفيد  وباء  وهو 

وأثر  التنمية،  في  حادة  انتكاسات 

على قطاعات حيوية في هذه البلدان، 

وأعادها سنوات إلى الوراء«.

النامية  البلدان  أن  إلى  المفتاح  ونوهت 

األموال  رؤوس  إلى  بحاجة  نموا  واألقل 

اإلنتاجية  القطاعات  في  واالستثمار 

قدرة  من  وتزيد  الفقر  من  تحد  التي 

مثل  الصمود،  على  المجتمعات 

الزراعة  وتعزيز  العمل،  فرص  خلق 

الغذائي  األمن  لتحقيق  المستدامة 

األسواق  إلى  الوصول  فرص  وتحسين 

الصحية  الرعاية  ودعم  العالمية، 

الشاملة، وتوفير فرص التعليم الجيد، 

أقل  تحتاج  كما  التكنولوجيا.  ونقل 

التجارة،  دعم  إلى  أيضا  نموا  البلدان 

على  الحصول  على  قدرتها  وتعزيز 

بغرض  الميسر  التنموي  التمويل 

شامل  اقتصادي  نمو  بناء  من  تمكينها 

ومستدام.

تجمع البلدان النامية والمتقدمة 
من جميع بقاع األرض
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مجلس الوزراء يوافق على مشروع القانون

تنظيم التعامل مع الوثائق
الشيخ  معالي  ترأس  الدوحة-  قنا- 

خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

المجلس  عقده  الذي  العادي  االجتماع 

ظهر أمس بمقره في الديوان األميري.

وزير  سعادة  أدلى  االجتماع،  وعقب 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

الموضوعات  في  الوزراء  مجلس  نظر 

على  األعمال  جدول  على  المدرجة 

النحو التالي:

قانون  مشروع  على  الموافقة  أوال- 

بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات 

 )23( رقم  بالقانون  الصادر  الجنائية 

لسنة 2004.

ضمن  القانون  مشروع  إعداد  ويأتي 

تنفيذًا  التشريعات  من  حزمة 

صاحب  لحضرة  السامية  للتوجيهات 

السمو أمير البالد المفدى »حفظه الله« 

بشأن تطوير أنظمة العدالة، لتحقيق 

عنها  غنى  ال  التي  الناجزة،  العدالة 

الستقرار المعامالت وكفالة الحقوق.

قانون  مشروع  على  الموافقة  ثانيا- 

وعلى  والمحفوظات،  الوثائق  بشأن 

إحالته إلى مجلس الشورى.

تنظيم  إلى  القانون  مشروع  ويهدف 

التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية 

الوثائق،  من  وغيرها  والوطنية 

وتصنيفها والحفاظ عليها وحمايتها.

ثالثا- الموافقة على مشروع قرار أميري 

بتنظيم دار الوثائق القطرية.

تنظيم  إلى  الوثائق  دار  وتهدف 

والمحفوظات،  الوثائق  وحفظ  جمع 

عليها،  واإلشراف  سريتها،  وتصنيف 

ممارسة  ذلك  تحقيق  سبيل  في  ولها 

واالختصاصات  الصالحيات  كافة 

الالزمة لتحقيق أهدافها.

وزير  قرار  مشروع  على  الموافقة  رابعا- 

التنفيذية  الالئحة  بإصدار  المواصالت 

بتنظيم   2019 لسنة   )8( رقم  للقانون 

النقل البري.

الوزراء  مجلس  تابع  خامسا- 

الخاصة  واالستعدادات  الترتيبات 

فيفا  العالم  كأس  بطولة  باستضافة 

قطر 2022، واتخذ في هذا الشأن القرار 

المناسب.

الوزراء  مجلس  استعرض  سادسا- 

بشأنها  واتخذ  التالية  الموضوعات 

المناسبة: القرارات 

)62( للجنة التعاون  -1 نتائج االجتماع 

لدول  التعاون  مجلس  بدول  التجاري 

التشاورية  واللقاءات  العربية،  الخليج 

المصاحبة له.

المتحدة  األمم  مؤتمر  نتائج   2-

للمحيطات.

العمل  لمؤتمر   )110( الدورة  نتائج   3-

الدولي.

إلى  الوزراء  مجلس  استمع  سابعا- 

رئيس  سعادة  قدمه  الذي  العرض 

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان 

توظيف  عن  تقرير  حول  الحكومي 

وما  كوادر،  منصة  خالل  من  القطريين 

التوظيف  حول  بيانات  من  تضمنه 

والخاص،  الحكومي  القطاعين  في 

المسجلين  عمل  عن  والباحثين 

وطلبات  واإلحالل،  المتاحة،  والوظائف 

والتوظيف،  عمل  عن  الباحثين 

القطاع  في  الرئيسية  والتحديات 

توصيات،  من  تضمنه  وما  الحكومي، 

في  المناسب  القرار  المجلس  واتخذ 

هذا الشأن.

متابعة الترتيبات واالستعدادات الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم

إصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البريتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية

عبر منصة »edX« العالمية.. جامعة قطر:

إطالق مقرر جديد عن تاريخ الدولة وتراثها
قطر  جامعة  أطلقت 

إلكترونًيا  دراسًيا  مقرًرا 

 »edX« منصة  عبر  مفتوًحا 

بعنوان  العالمية  التعليمية 

ويقدم  وتراثها«،  قطر  »تاريخ 

واسعة  معرفة  المقرر  هذا 

دولة  لتاريخ  معمقة  ورؤية 

نشأتها  بداية  منذ  قطر 

على  يعتمد  كمجتمع 

عن  بحًثا  الغوص،  حرفتي 

البحرية  والتجارة  اللؤلؤ، 

لتصبح  لتطورها  وصواًل 

ثم  تقليدية  خليجية  إمارة 

حديثة.  دولة  إلى  تحولها 

مناقشة  المنهج  يتضمن 

لثقافات  مستفيضة 

النابعة  وتقاليدها  قطر 

البحرية  مجتمعاتها  من 

والصحراوية في فترة ما قبل 

ويغطي  الحديث.  العصر 

المنهج  من  األخير  الجزء 

لدولة  المعاصرة  الحالة 

المستوى  على  ودورها  قطر 

المقرر  يهدف  العالمي. 

الدارسين  تعريف  إلى 

والثقافة  الحياة  بتطور 

في  والسياسة  والمجتمع 

منذ  القطرية  الجزيرة  شبه 

وحتى  القديمة  العصور 

الوقت الراهن. ويركز المنهج 

والجغرافيا  التاريخ  على 

هذا  في  والثقافة  واآلثار 

الدارسون  يكتسب  السياق. 

شاماًل  فهًما  المقرر  هذا  في 

لتطور  الفريدة  للجوانب 

قطر  في  االجتماعية  الحياة 

أنهم  كما  القرون،  مر  على 

قطر  تفاعل  على  يتعرفون 

المحيطة،  المناطق  مع 

الجزيرة  وشبه  الخليج  مثل 

المحيط  ومنطقة  العربية 

الهندي وأفريقيا وبالد فارس، 

والعالمين العربي واإلسالمي 

األكثر توسًعا، وأوروبا. يقدم 

هذا المقرر أيًضا نظرة ورؤية 

ثاقبة حول المجتمع القطري 

واالقتصاد  والدين  والثقافة 

العصر  قبل  ما  حقبة  خالل 

تشمل  والتي  الحديث 

مرحلة االعتماد على الغوص 

ما  ومرحلة  اللؤلؤ  عن  بحًثا 

كما  النفط؛  اكتشاف  بعد 

خاص  بشكل  التركيز  يتم 

الجغرافيا  تقاطع  على 

بناء  يخص  فيما  واالقتصاد 

قلب  في  والثقافة  المجتمع 

والمدن  القطرية  الصحراء 

والقرى الساحلية.

اآلخر،  بالجزء  يتعلق  وفيما 

تسليط  إلى  المقرر  يهدف 

ونضال  كفاح  على  الضوء 

القطريين في تطوير إمارتهم 

ثم  التقليدية  الخليجية 

دولتهم  بناء  نحو  التوجه 

وتركز  المستقلة.  الحديثة 

األخيرة  التعليمية  الوحدات 

قطر  دولة  على  المقرر  من 

المعاصرة ومجتمعها ودورها 

الخليج  في  رئيسي  كالعب 

واإلسالمي  العربي  والعالم 

وعلى الساحة الدولية عموًما 

في مجاالت، مثل: السياسة 

والدين،  والثقافة  واالقتصاد 

والرياضة.
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�أح�د  عل�ى  �ل�ض�وء  تويوت�ا  �ض�ركة  ت�س�لط 

ال�سدي�ق  التنق�ل  جم�ال  يف  �لر�ئ�دة  حلوله�ا 
وموؤمت�ر  معر��ض  يف  �ألأ�ض�بوع  ه�ذ�  للبيئ�ة 
2022(؛  )اأديب�ك  للب�رول  �ل�دويل  �أبوظب�ي 

�لكهربائي�ة  �ملركب�ة  عر��ض  خ�ال  م�ن  وذل�ك 
تعم�ل  الت�ي  م�ر�ي،  تويوت�ا  املتط�ورة، 
طيل�ة  )FCEV(؛  �لهيدروج�ن  وق�ود  بخاي�ا 

اأي�ام.  �أربع�ة  ي�س�تمر  �ل�ذي  احل�دث  ه�ذ�  اأي�ام 
تقني�اٍت  املتفوق�ة  �ملركب�ة  ه�ذه  ومتتل�ك 

قي�ادة  جترب�ة  توف�ر  م�ن  متكنه�ا  مبتك�رة 
يف  كف�اءة  باأعل�ى  بالكام�ل  كهربائي�ة 

�لكربوني�ة،  �ألنبعاث�ات  م�ن  خالي�ة  فئته�ا 
بتحقي�ق  تويوت�ا  �ض�ركة  الت�زام  وتوؤك�د 

امل�س�تدام  التنق�ل  وتوف�ر  �لكرب�وين،  احلي�اد 

. للجمي�ع

�ألأح�د�ث  �أك�ر  م�ن  و�ح�دً�  اأديب�ك  وُيَع�د 

ويجم�ع  الطاق�ة،  قط�اع  يف  تاأث�رً�  �لعاملي�ة 

يف  امل�س�ركة  امل�سال�ح  اأ�سح�اب  ب�ن 

وال�سناع�ة.  والت�سني�ع  الطاق�ة  جم�االت 

واملنتدي�ات  �ملوؤمت�ر�ت  م�ن  �سل�س�لة  وي�س�مل 
اإىل  يه�دف  �ل�ذي  اخلا��ض  �لطاب�ع  ذات 

الطاق�ة  م�س�ادر  اإىل  االنتق�ال  ت�س�ريع 
�لر�ئ�دة،  التقني�ات  وعر��ض  النظيف�ة، 
للتنفي�ذ  قابل�ة  اإ�س�راتيجيات  وا�ستك�س�اف 

�لكرب�ون.  م�ن  خ�اٍل  مل�س�تقبل 
معر��ض  يف  تويوت�ا  �ض�ركة  م�س�اركة  وتاأت�ي 

لقي�ادة  �ض�عيها  اإط�ار  يف   2022 اأديب�ك 
�لكرب�ون  م�ن  خ�اٍل  م�س�تقبل  نح�و  اجله�ود 

ال�س�ركة  تتمت�ع  اإذ  التنق�ل،  قط�اع  يف 
يف  ر�ئ�دة  ب�سفته�ا  ومتمي�ز  طوي�ل  بتاري�خ 
حي�ث  للبيئ�ة؛  ال�سديق�ة  �ملركب�ات  تطوي�ر 

“بريو��ض”  تويوت�ا  مركب�ة  باإط�اق  جنح�ت 

كهربائي�ة  مركب�ة  اأول  وه�ي   ،1997 ع�ام  يف 
اإنتاجه�ا  يت�م  الع�امل  يف   )HEV( “هاي�ِرد” 
تويوت�ا  �ض�ركة  وتوا�س�ل  و��ض�ع.  نط�اق  عل�ى 
امل�س�ارات  متع�دد  �س�مويلٍّ  لنه�ٍج  تبنيه�ا 

م�س�تدامة  تنق�ل  حل�ول  تطوي�ر  عل�ى  يرك�ز 

�لكهربائي�ة  �ملركب�ات  ذل�ك  يف  مب�ا  وعملي�ة 
�لكهربائي�ة  و�ملركب�ات   ،HEV “هاي�ِرد”  �ل�� 

ال�س�حن  بتقني�ة  امل�زودة  “هاي�ِرد”  �ل�� 

�لكهربائي�ة  و�ملركب�ات   ،)PHEVs( اخلارج�ي 

 ،)BEVs( �لبطاري�ات  عل�ى  تعتم�د  الت�ي 
عل�ى  تعتم�د  الت�ي  �لكهربائي�ة  و�ملركب�ات 

 ،)FCEVs( �لهيدروج�ن  وق�ود  خاي�ا 
اإ�س�راتيجيتها  اإط�ار  �سم�ن  ذل�ك  كل 
لاحتياج�ات  م�رن  ب�س�كل  لا�س�تجابة 

التنق�ل  حلل�ول  للم�س�تخدمني  املتنوع�ة 
الع�امل. اأنح�اء  جمي�ع  يف  املتنوع�ة 

الرئي��ض  املمث�ل  فوجيت�ا،  ك�ي  وق�ال 
موت�ور  تويوت�ا  ل�س�ركة  التمثيل�ي  للمكت�ب 

و�آ�ض�يا  �ألأو�ض�ط  ال�س�رق  يف  كوربوري�س�ن 
مركب�ة  نعر��ض  �أن  “ي�س�رنا  الو�س�طى: 
خ�ال  املبتك�رة  �لكهربائي�ة  م�ر�ي  تويوت�ا 

يع�د  �ل�ذي   ،2022 اأديب�ك  وموؤمت�ر  معر��ض 

جدي�دة  م�س�ارات  ال�ستك�س�اف  مهم�ة  من�س�ة 
وتعتم�د  ا�س�تدامة.  �أك�ر  م�س�تقبل  نح�و 

وق�ود  خاي�ا  عل�ى  �لكهربائي�ة  �ملركب�ة  ه�ذه 
�لهيدروج�ن )FCEV( وأل ت�س�در �أي �نبعاث�ات 

�لوحي�دة  امل�ادة  ه�و  �مل�اء  ليك�ون  كربوني�ة 

الوق�ود  فخاي�ا  الع�ادم،  م�ن  تخ�رج  الت�ي 
الواع�دة  التقني�ات  اإح�دى  ه�ي  الهيدروجيني�ة 

جهودن�ا  �سم�ن  تطويره�ا  عل�ى  نعم�ل  الت�ي 
يف  ونح�ن  �لكرب�وين.  احلي�اد  لتحقي�ق 

�لعدي�د  بتوف�ر  بااللت�زام  م�س�تمرون  تويوت�ا 

والعملي�ة  امل�س�تدامة  املتط�ورة  التقني�ات  م�ن 

نح�و  رحلتن�ا  في�ه  نوا�س�ل  �ل�ذي  الوق�ت  يف 
واالإ�س�هام  للجمي�ع”،  تنق�ٍل  حل�ول  “ابت�كار 

للجمي�ع”.  “ال�س�عادة  حتقي�ق  يف 
�سديق�ة  م�ر�ي  تويوت�ا  مركب�ة  وُتع�د 

كهربائي�ة  قي�ادة  جترب�ة  توف�ر  اإذ  للبيئ�ة 
�نبعاث�ات  �أي  وب�دون   100% بن�س�بة 
م�ن  بالكام�ل  طاقته�ا  وت�س�تمد  كربوني�ة 

م�ن  ذل�ك  وتتج�اوز  ب�ل  فق�ط؛  �لهيدروج�ن 

�ل�ذي  اخلا��ض؛  �له�و�ء  تنقي�ة  نظ�ام  خ�ال 
ويزي�ل   PM2.5 اجلزيئ�ات  اأ�سغ�ر  يلتق�ط 

يف  لت�س�هم  �ل�ض�ارة،  الكيميائي�ة  امل�واد 
كم�ا  قيادته�ا.  اأثن�اء  �له�و�ء  م�ن  املزي�د  تنقي�ة 
قي�ادة  بنط�اق  م�ر�ي  تويوت�ا  مركب�ة  تتمت�ع 
كيلوم�رًا،   650 يبل�غ  فئته�ا  يف  ل�ه  نظ�ر  أل 
يف  بالهيدروج�ن  تزويده�ا  اإع�ادة  ومُُيك�ن 

ي�سم�ن  مم�ا  دقائ�ق،  خم��ض  م�ن  اأق�ل 
و�لر�ح�ة  االأداء  مب�س�تويات  ال�س�ائقني  متت�ع 
باملركب�ات  �ملرتبط�ة  ذاته�ا  القي�ادة  ومتع�ة 

التقليدي�ة. بالطاق�ة  تعم�ل  الت�ي 
ع�ام  يف  م�ر�ي  تويوت�ا  مركب�ة  دخل�ت 

القيا�س�ية  لاأرق�ام  غيني��ض  مو�س�وعة   2021
�لكهربائي�ة  �ملركب�ات  فئ�ة  �سم�ن  �لعاملي�ة 

خاي�ا  عل�ى  تعتم�د  الت�ي  للبيئ�ة  ال�سديق�ة 
�أي  ت�س�در  أل  والت�ي  �لهيدروج�ن،  وق�ود 
حقق�ت  �أن  بع�د  وذل�ك  كربوني�ة؛  �نبعاث�ات 

تقطعه�ا  رحل�ة  الأط�ول  جدي�دً�  قيا�س�يًا  رقم�ًا 
وق�ود  خاي�ا  عل�ى  تعتم�د  كهربائي�ة  مركب�ة 

اإذ  و�ح�دة،  بتعبئ�ة   FCEV الهيدروج�ني 

م�س�افة  فئته�ا  يف  �لر�ئ�دة  �ملركب�ة  قطع�ت 

�أرج�اء  يف  ك�م   1,360 بلغ�ت  م�س�بوقة  غ�ر 

م�ن  و�ح�دة  بتعبئ�ة  كاليفورني�ا  جن�وب 

دقائ�ق  خم��ض  ا�س�تغرقت  �لهيدروج�ن 

. فق�ط

خالل فعاليات أديبك 2022

تويوتا تسلط الضوء على جهودها لتحقيق الحياد الكربوني

وزير العمل:

قطر دولة تتسم 
بالمصداقية والشفافية

الدكتور  سعادة  أكد  قنا-  الدوحة- 

العمل،  وزير  المري،  صميخ  بن  علي 

مع  جدية  بكل  تعاملت  قطر  دولة  أن 

يتعلق  فيما  البناءة  المقترحات  كافة 

بها،  واالرتقاء  العمل  بيئة  بتحسين 

الرئيسية  المبادئ  مع  ينسجم  بما 

التزاما   ،2030 الوطنية  قطر  لرؤية 

بالحداثة  يتسم  عمل  سوق  ببناء 

أن  إلى  سعادته  ونوه  والديناميكية. 

دولة قطر من الدول القليلة التي فتحت 

أبوابها لكافة المنظمات الدولية لالطالع 

تحسين  في  الرائدة  التجارب  على 

التشريعات العمالية وآليات تنفيذها، 

أمام  االنفتاح  سياسة  استمرار  مؤكدا 

المهتمة  الدولية  المنظمات  كافة 

بشأن قطاع العمالة.

وزارة  نظمته  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

السعادة  أصحاب  مع  أمس  العمل 

المرسلة  والدول  الغربية  الدول  سفراء 

آخر  على  اطالعهم  بهدف  للعمالة، 

ببيئة  يتعلق  فيما  المستجدات 

العمل في دولة قطر، وفي إطار حرص 

مع  المستمر  التواصل  على  الوزارة 

مختلف سفراء دول العالم لدى الدولة، 

والتحديثات  التطورات  واستعراض 

التي  التنفيذية  وآلياتها  التشريعية 

الماضية  السنوات  خالل  إنجازها  تم 

لتحسين بيئة العمل. 

قطر  إن  المري  الدكتور  سعادة  وقال   

والشفافية،  بالمصداقية  تتسم  دولة 

الفتا  الوافدة،  العمالة  بشأن  وخاصة 

التي  العمالية  اإلصالحات  أن  إلى 

سنوات  العشر  خالل  تنفيذها  تم 

السباقة  الدول  من  جعلتها  الماضية 

نهج  اعتماد  في  العمل  مستوى  على 

العمل،  بيئة  لتحسين  مستدام 

تنظيم  بعد  ما  إلى  حتى  بها  واالرتقاء 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

أن  على  العمل  وزير  سعادة  وشدد 

يتبناها  التي  واالفتراءات  االدعاءات 

لتشويه  قطر  دولة  ضد  البعض 

اإلصالح،  نهج  على  تؤثر  لن  سمعتها 

وإنما ستزيد من إصرارها على المضي 

وتنفيذ  العمل  بيئة  لتحسين  قدما 

السنوات  خالل  تمت  التي  اإلصالحات 

الماضية.

السلبية  الحمالت  أن  سعادته  وبين 

التي تم شنها مؤخرا فيما يتعلق ببيئة 

االصالحات  ضد  قطر،  دولة  في  العمل 

تنظيم  عن  تثنينا  »لن  العمالية 

مونديال تاريخي في دولة قطر«. 

ذي  سياق  في  الوزير  سعادة  وأشاد 

المتميز  الفعال  بالتنسيق  صلة 

المرسلة  والدول  العمل  وزارة  بين 

كان  التي  الثنائية  واللقاءات  للعمالة 

ظروف  تحسين  في  اإليجابي  األثر  لها 

إلى  منوها  الدولة،  في  الوافدة  العمالة 

النقابات  نظمتها  التي  الزيارات  أن 

في  ساهمت  قد  الدولة،  إلى  العمالية 

أوضاع  حول  للعالم  الحقيقة  نقل 

العمال في قطر.

مع  المتميزة  الشراكة  إلى  لفت  كما   

من  والعديد  الدولية  العمل  منظمة 

دعم  في  ساهم  ما  الدولية،  المنظمات 

وتعزيز التطوير في بيئة العمل داخل 

قطر  دولة  توقيع  إلى  مشيرا  الدولة، 

للتعاون  اتفاقا  الدولية  العمل  ومنظمة 

الفني في عام 2017، كان له األثر األكبر 

في تعزيز تلك الشراكة.

منظمة  تقرير  أن  سعادته  وأوضح   

أمس  أصدرته  الذي  الدولية  العمل 

التي  الكبيرة  النقلة  فيه  وكشفت 

خالل  القطري  العمل  سوق  شهدها 

كافة  يفند  الماضية،  القليلة  األعوام 

حيث  الباطلة،  واالفتراءات  االدعاءات 

يحاول البعض استخدام قطاع العمل 

قطر  دولة  ضد  السلبية  الحمالت  في 

بطولة  استضافة  عن  اإلعالن  منذ 

أن تقرير  2022، موضحا  العالم  كأس 

محايدة،  جهة  بصفتها  المنظمة 

ضد  االدعاءات  على  األقوى  الرد  يشكل 

قطاع العمالة في قطر.

تعاملت بكل جدية 
مع المقترحات البناءة 

لتحسين بيئة العمل

فتحت أبوابها للمنظمات 
الدولية لالطالع على 

تجاربها الرائدة

أكد موقف قطر بدعم النهج السياسي لحل األزمة الليبية

د. الخليفي يجتمع مع الممثل الخاص لألمين العام لألمم
الجزائر - قنا- اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي 

باتيلي  عبدالله  السيد  سعادة  مع  اإلقليمية،  للشؤون  الخارجية  وزير  مساعد 

هامش  على  وذلك  ليبيا،  في  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  الممثل 

العربية  الدول  جامعة  لمجلس  والثالثين  الحادية  العادية  الدورة  اجتماعات 

على مستوى القمة المنعقدة بالجزائر.

عن  االجتماع،  خالل  اإلقليمية،  للشؤون  الخارجية  وزير  مساعد  سعادة  وأعرب 

ليبيا،  في  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  الممثل  لمهام  قطر  دولة  دعم 

مشيدا بجهود األمم المتحدة الرامية لحل الخالفات بالطرق السلمية، وتعزيز 

االستقرار في ليبيا، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية واالزدهار.

األزمة  السياسي لحل  النهج  الثابت بدعم  دولة قطر  كما جدد سعادته موقف 

التي  الحلول السلمية  المتحدة ذات الصلة، وجميع  األمم  الليبية وفقا لقرارات 

تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.

االفتراءات ضد قطر لتشويه سمعتها لن تؤثر على نهج اإلصالح
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للمشاركة في تأمين بطولة كأس العالم

د. العطية يتفقد جاهزية القوات المسلحة

بن  خالد  الدكتور  سعادة  تفقد  قنا-  الدوحة- 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العطية  محمد 

الجوية  القوات  جاهزية  الدفاع،  لشؤون  الدولة 

المشاركة  األميري،  الجوي  الدفاع  وقوات  األميرية، 

 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  تأمين  في 

على  سعادته  بها  يقوم  التي  الجولة  ضمن  وذلك 

إطار  وفي  البطولة،  تأمين  المشاركة في  الوحدات 

 FIFA استعدادات وزارة الدفاع لحدث كأس العالم

قطر 2022.

وخالل الجولة التفقدية، تم تقديم إيجاز لسعادته 

عن جاهزية المكون الجوي في تأمين هذا الحدث.

رافق سعادته، خالل الجولة، سعادة الفريق الركن 

رئيس  النابت  عقيل  بن  حمد  بن  سالم  )طيار( 

الركن  اللواء  وسعادة  المسلحة،  القوات  أركان 

مستشار  المناعي  عبداللطيف  محمد  )طيار( 

الدولة  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سعادة 

واألمنية رئيس  العسكرية  الدفاع للشؤون  لشؤون 

العالم  كأس  لحدث  التنفيذية  الدفاع  وزارة  لجنة 

سعيد  الركن  اللواء  وسعادة   ،2022 قطر   FIFA
لتأمين  المشتركة  القوة  قائد  الخيارين  حصين 

من  وعدد   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  حدث 

كبار القادة الضباط في القوات المسلحة.

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سعادة  وزار 

الدولة لشؤون الدفاع، القوات األميركية المشاركة 

 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  تأمين  في 

على  سعادته  بها  يقوم  التي  الجولة  ضمن  وذلك 

إطار  وفي  البطولة،  تأمين  المشاركة في  الوحدات 

 FIFA استعدادات وزارة الدفاع لحدث كأس العالم

قطر 2022.

 رافق سعادته، خالل الزيارة، سعادة الفريق الركن 

رئيس  النابت  عقيل  بن  حمد  بن  سالم  )طيار( 

الركن  اللواء  وسعادة  المسلحة،  القوات  أركان 

مستشار  المناعي  عبداللطيف  محمد  )طيار( 

الدولة  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سعادة 

واألمنية رئيس  العسكرية  الدفاع للشؤون  لشؤون 

العالم  كأس  لحدث  التنفيذية  الدفاع  وزارة  لجنة 

سعيد  الركن  اللواء  وسعادة   ،2022 قطر   FIFA
لتأمين  المشتركة  القوة  قائد  الخيارين  حصين 

من  وعدد   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  حدث 

كبار القادة الضباط في القوات المسلحة.

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سعادة  وزار 

المشاركة  اإليطالية  القوات  الدفاع،  الدولة لشؤون 

 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  تأمين  في 

على  سعادته  بها  يقوم  التي  الجولة  ضمن  وذلك 

إطار  وفي  البطولة،  تأمين  المشاركة في  الوحدات 

 FIFA استعدادات وزارة الدفاع لحدث كأس العالم

قطر 2022.

 رافق سعادته، خالل الزيارة، سعادة الفريق الركن 

رئيس  النابت  عقيل  بن  حمد  بن  سالم  )طيار( 

الركن  اللواء  وسعادة  المسلحة،  القوات  أركان 

مستشار  المناعي  عبداللطيف  محمد  )طيار( 

الدولة  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سعادة 

واألمنية رئيس  العسكرية  الدفاع للشؤون  لشؤون 

العالم  كأس  لحدث  التنفيذية  الدفاع  وزارة  لجنة 

سعيد  الركن  اللواء  وسعادة   ،2022 قطر   FIFA
لتأمين  المشتركة  القوة  قائد  الخيارين  حصين 

من  وعدد   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  حدث 

كبار القادة الضباط في القوات المسلحة.

ضمن اتفاقيات لـ »الدفاع« بشأن تأمين المونديال

القوات البحرية تستقبل 
سفينة »بورغازادا« التركية

القوات  استقبلت  قنا-  الدوحة- 

الحول  أم  قاعدة  في  األميرية  البحرية 

بورغازادا   513 إف  سفينة  البحرية 

اتفاقيات  ضمن  وذلك  التركية، 

مع  الدفاع  وزارة  أبرمتها  التي  التعاون 

تأمين  في  والصديقة  الشقيقة  القوات 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

هدايا  تقديم  االستقبال  خالل  تم 

قبل  من  السفينة  لطاقم  ترحيبية 

الدفاع  وزارة  ضباط  من  مجموعة 

الصور  التقاط  تم  كما  القطرية، 

التذكارية.

التركية  القوات  تقدمت  جانبها،  من 

حسن  على  الدفاع  لوزارة  بالشكر 

سعادتهم  عن  عبروا  كما  االستقبال، 

تأمين  في  ومشاركتهم  لوجودهم 

مهمتهم  تتم  أن  متمنين  الحدث،  هذا 

بنجاح.

االستماع إلى إيجاز عن استعدادات المكون الجوي لتأمين هذا الحدث

زار القوات األميركية واإليطالية المشاركة في تأمين البطولة
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لألعمال التشغيلية استعدادًا لكأس العالم »2022«

»29« سيناريو افتراضيا لـ »أشغال«

الستضافة  التنازلي  العد  بدء  مع 

العالم  كأس  بطولة  لفعاليات  قطر 

األشغال  هيئة  تعلن   ،2022 قطر  فيفا 

29 محاكاة  العامة »أشغال« عن تنفيذ 

واألعمال  للخطط  مكثفة  افتراضية 

الحركة  الخاصة بتسهيل  التشغيلية 

المرورية على الطرق.

الالزمة  التشغيلية  الخطط  وضع  تم 

المناطق  كل  في  الطرق  لشبكة 

مع  بالتنسيق  باالستادات  المحيطة 

تحديثها  تم  والتي  المختصة  الجهات 

من  المستفادة  الدروس  بحسب 

الخاصة  السابقة  الرياضية  البطوالت 

2022 مثل كأس العرب،  بكأس العالم 

األمير  كأس  لألندية،  العالم  كأس 

لوسيل  سوبر  كأس  نهائي  إلى  وصواًل 

في سبتمبر الماضي. 

خطط  بوضع  »أشغال«  قامت  كما 

فرق  خالل  من  السريعة  االستجابة 

على  تعمل  والصرف  للطرق  عمل 

الالزمة  بالمعدات  مزودة  الساعة  مدار 

للتعامل مع أي حالة طارئة على الطريق 

وذلك  المرورية  الحركة  تعيق  قد 

بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور. 

الطرق  تأهيل  وإعادة  مسح  ويتم  هذا 

الطرق  أصول  جميع  واختبار  اإلسفلتية 

وحول  البطولة  مسار  شبكة  وعلى 

مثل:  للحدث  المستضيفة  االستادات 

اإلرشادية،  اللوحات  اإلسفلت،  حالة 

الصرف،  شبكات  السالمة،  حواجز 

المشاة،  عبور  ممرات  الشوارع،  إنارة 

من  وغيرها  المرورية  اإلشارات  األنفاق، 

عناصر الطريق للتأكد من جاهزية تلك 

االختبارات  هذه  تكثيف  ويتم  األصول، 

استضافة  اقتراب  مع  أسبوعي  بشكل 

البطولة.

للتعامل  الفرق  كافة  جاهزية  ولضمان 

مع الحركة المرورية على الطريق أثناء 

 ،2022 العالم  كأس  بطولة  فعاليات 

القطريين  المهندسين  من  فريق  يقوم 

وتنفيذ  بتنظيم  واالختصاصيين 

افتراضية  تجريبية  سيناريوهات 

الخاصة  للتجهيزات  )تمارين( 

االستادات  حول  الطرق  على  بالطوارئ 

الجهات  مع  بالتعاون  المستضيفة، 

العليا  اللجنة  أهمها  المختلفة  المعنية 

للمشاريع واإلرث واإلدارة العامة للمرور. 

السيناريوهات  هذه  وتتضمن 

من  التي  األحداث  مختلف  االفتراضية 

الممكن وقوعها على الطرق خاصة خالل 

التمارين  تتضمن  الهامة.  الفعاليات 

حيوي  نفق  إغالق  احتمالية  االفتراضية 

بسبب حادث مروري أو كمية أمطار غير 

متوقعة على سبيل المثال. وتهدف هذه 

استعدادات  مدى  كشف  إلى  التمارين 

والمقاولين  المعنية  والجهات  »أشغال« 

لضمان  األحداث  لهذه  لالستجابة 

والحرص  والمشاة  الطرق  رواد  سالمة 

على  المرورية  الحركة  انسيابية  على 

الجمهور  تنقل  عملية  وتسهيل  الطرق 

خالل فعاليات البطولة.  كما يقوم فريق 

واللجنة  أشغال  بين  مشترك  عمل 

العليا للمشاريع واإلرث بتجربة تطبيق 

المرورية  التحويالت  لخطة  محاكاة 

االستادات  حول  الحافالت  وحركة 

المونديال  أثناء  فعاليتها  من  للتأكد 

للمرور.  العامة  اإلدارة  مع  بالتنسيق 

منذ بداية عام 2022 تم تنفيذ أكثر من 

استكمال  وجاٍر  افتراضيا  سيناريو   29
حتى  السيناريوهات  من  المزيد 

منتصف نوفمبر لنكون من خاللها على 

وتقديم  الكبير  للحدث  االستعداد  أهبة 

قطر،  وضيوف  لزوار  مذهلة  تجربة 

المرورية  واالنسيابية  السالمة  وتعزيز 

من  متخصصة  فرق  وتعمل  المرجوة. 

والمشغلين  والخبراء  المهندسين 

مقر  في   )RMC( الطرق  إدارة  مركز  في 

المرورية  الحركة  إدارة  على  »أشغال« 

على المسارات والطرق المؤدية إلى كل 

شبكات  بمراقبة  يقومون  حيث  ملعب، 

مراقبة  كاميرات  باستخدام  الطرق 

وأنظمة ذكية تمكنهم من تحديد مواقع 

االزدحام والحوادث أثناء البطولة. وبناء 

التنسيق مع  المتابعة يتم  على تقارير 

بالدولة  المعنية  والجهات  المقاولين 

وأهمها وزارة الداخلية متمثلة في اإلدارة 

العامة للمرور للعمل على عودة الحركة 

المرورية إلى وضعها الطبيعي سريعًا.

إدارة الطرق  كما تساعد فرق من مركز 

الوطنية  القيادة  مركز  وثيق  بشكل 

العليا  واللجنة   )NCC( الداخلية  بوزارة 

التحكم  مركز  بقيادة  واإلرث  للمشاريع 

 TTCC البطولة  في  النقل  بعمليات 

المتطورة  المراقبة  كاميرات  خالل  من 

باإلشارات  التحكم  وأنظمة   CCTV
المرورية  االنسيابية  لضمان  الضوئية 

الفعاليات،  وبعد  أثناء  الطريق  على 

لزوار  مذهلة  تجربة  تقديم  بهدف 

وضيوف قطر.

ومع حلول موسم األمطار واقتراب موعد 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  انطالق 

بالتنسيق  »أشغال«  تقوم   ،2022 قطر 

)األرصاد  المدني  الطيران  هيئة  مع 

على  بلحظة  لحظة  لالّطالع  الجوية(، 

تساعد  والتي  وتغيراته  الطقس  حالة 

الوضع  متابعة  في  »أشغال«  فريق 

والتحرك السريع للتعامل مع الوضع. 

التدابير  أهم  اتخاذ  إلى  باإلضافة  هذا 

لضمان  الالزمة  االستباقية  واإلجراءات 

أي  من  البطولة  أثناء  الطرق  خلو 

تشغيل  فرق  كقيام  للمياه،  تجمعات 

في  الصحي  الصرف  شبكات  وصيانة 

لشبكة  صيانة  خطة  بتنفيذ  »أشغال« 

مناطق  في  األمطار  تصريف  وفتحات 

مدار  على  ومراقبتها  بالدولة  متفرقة 

باستمرارية  عملها  من  للتأكد  الساعة 

وكفاءة، إضافة إلى تعيين فرق الطوارئ 

الدعم  ولتقديم  السريعة  لالستجابة 

في  أو  األمطار  تساقط  حال  في  الالزم 

حال حدوث أي خلل في الخدمة وخاصة 

أو  باالستادات  المحيطة  المناطق  في 

بالبطولة.  الخاصة  والمرافق  المالعب 

مالحظات  بمراقبة  الهيئة  وستقوم 

المحيطة  المناطق  في  العمالء 

وسائل  مختلف  خالل  من  باالستادات 

تطبيق  وأهمها  »أشغال«  مع  التواصل 

ومنصات   188 التواصل  ورقم  الجوال 

وتقديم  المختلفة  االجتماعي  التواصل 

إلى  لها، باإلضافة  السريعة  االستجابة 

لمراقبة  األمطار  طوارئ  غرفة  تفعيل 

شبكات الصرف على مدار الساعة. 

السريع  للتعامل  آلية  وضع  تم  كما 

طريق  عن  االمطار  مياه  تجمعات  مع 

المحتملة  النقاط  وتجهيز  تحديد 

المناطق  بجميع  األمطار  مياه  لتجمع 

الالزمة  واآلليات  بالمعدات  وتزويدها 

لتسريع  األمطار  هطول  بدء  قبل 

الخطط  تحديث  يتم  كما  االستجابة، 

معه  للتعامل  الحدث  تغير  بحسب 

الجمهور  سالمة  لضمان  عالية  بكفاءة 

خطة  تنفيذ  ويتم  هذا  البطولة.   أثناء 

العمل  وطاقم  للمعدات  وتوزيع  انتشار 

تحت  بالدولة  المواقع  بمختلف 

مع  وبالتعاون  قطرية  قيادات  إشراف 

مقاولي العقد اإلطاري الموحد لشبكات 

الصرف تحت برنامج التطوير الشامل 

»تكامل«، الذي يقوم على تقسيم أعمال 

مناطق  ثالث  ضمن  قطر  في  الصرف 

)شمال وجنوب وغرب(.

محمد عبد العزيز مسح الطرق المحيطة باالستادات للتأكد من جاهزيتهاكتب

تشكيل فرق لالستجابة للطوارئ تعمل على مدار الساعة

التأكد 
من حالة 
األسفلت 

واإلنارة 
والممرات 

واألنفاق 
واختبارها 

أسبوعيا

ورشة نظمتها »الصحة« لممرضى 
المدارس الحكومية والخاصة

العامة مؤخرًا  الصحة  وزارة  نظمت 

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم 

الرعاية  ومؤسسة  العالي  والتعليم 

تدريبية  ورشة  األولية  الصحية 

الحكومية  المدارس  لممرضي 

تقصي  »أساليب  بعنوان  والخاصة 

العيون«  وأمراض  اإلبصار  عيوب 

صحي  نظر  »نحو  شعار  تحت 

سليم لطالب المدارس«.

المطاوعة،  خلود  الدكتورة  وأكدت 

رئيس قسم األمراض غير االنتقالية 

بوزارة الصحة العامة أهمية تعزيز 

برنامج صحة العيون في المدارس 

اإلبصار  حدة  فحص  أصبح  حيث 

إلزاميا لدى جميع مدارس دولة قطر 

الحكومية والخاصة في المرحلتين 

أن  خاصة  واإلعدادية،  االبتدائية 

العمرية  المرحلة  هذه  في  األطفال 

أكثر عرضة لخطر اإلصابة بعيوب 

اإلبصار وكسل العين.

المطاوعة  خلود  الدكتورة  وأضافت 

المدارس  وممرضات  ممرضي  أن 

الذين  الطالب  بتحويل  يقومون 

من  أقل  نظر  معدل  من  يعانون 

الطبيب  إلى  الطبيعي  المعدل 

المختص لكي يتم وصف النظارات 

والعالج المناسب لحالتهم.

شادي  الدكتور  قال  جانبه  من 

بوزارة  عيون  أخصائي  األشول، 

تأتي  الورشة  إن  العامة:  الصحة 

للمسح  األولى  المرحلة  ضمن 

في  اإلبصار  حدة  لفحص  السنوي 

وزارة  عليه  تشرف  التي  المدارس 

من  أكثر  وشمل  العامة  الصحة 

العام  خالل  وطالبة  طالب  ألف   126
الدراسي 2021 - 2022.

في االحتفال بيوم التمريض والقبالة العربي

قطر تنضم إلى »22« دولة عربية
االحتفال  في  قطر  دولة  تشارك   

في  العربي  والقبالة  التمريض  بيوم 

الثالث من نوفمبر في كل عام، بهدف 

لكوادر  الكبيرة  الجهود  ذكرى  إحياء 

في  المحترفين  والقبالة  التمريض 

الرعاية  ومؤسسات  مرضاهم  دعم 

الصحية ومجتمعاتهم.

قطر  دولة  قامت  االحتفال  إطار  وفي 

االفتراضي  العربي  المؤتمر  بعقد 

 29 في  والقبالة  للتمريض  الثاني 

دولة  تعقده  مؤتمر  وهو  أكتوبر  من 

الفعاليات  مع  جنب  إلى  جنبًا  قطر 

دولة  كل  تعقدها  التي  الخاصة 

حمد  مؤسسة  نظمت  وقد  عربية. 

بالتعاون  المؤتمر  هذا  الطبية 

وعيادات  العامة  الصحة  وزارة  مع 

الشرطة والجيش ومؤسسة الرعاية 

للطب  وسدرة  األولية  الصحية 

ومستشفى سبيتار. كذلك تشارك 

العديد من كوادر التمريض في قطر 

التي  الصحية  الرعاية  خدمات  في 

انعقاد  خالل  توفيرها  المخطط  من 

في  القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة 

قطر الفيفا 2022.

أوضحت  المناسبة،  هذه  وفي 

المدير  عبدالملك،  مريم  الدكتورة 

الصحية  الرعاية  لمؤسسة  العام 

اليوم  هذا  إحياء  أهمية  األولية 

المناسبة  هذه  »تعتبر  وقالت: 

اإلرث  على  للتعرف  عظيمة  فرصة 

الذين  العربي  العالم  لرواد  العظيم 

خالل  وقبالة  تمريض  رعاية  قدموا 

هذا.  يومنا  وحتى  الماضية  العقود 

كوادر  لوجود  كبير  بفخر  نشعر 

بالمهنية  تتمتع  وقبالة  تمريض 

في  المعايير  أعلى  بتقديم  وتلتزم 

الرعاية  قطاع  في  المريض  رعاية 

األولية  الرعاية  مرافق  في  الصحية 

والمتخصصة الحكومية والخاصة. 

الصحية  الرعاية  مؤسسات  تعتمد 

والقبالة  التمريض  كوادر  على 

العمل  من  الكثير  تقديم  في  الكفؤة 

المراجع.  أو  المريض  مع  المباشر 

من  قادمة  الكوادر  هذه  كانت  وسواء 

خبراتهم  معهم  جالبين  أخرى  دول 

التي تم تدريبها  الكوادر  أم كانوا من 

المحلية  التعليمية  المؤسسات  في 

والفرق  المتعددة  الثقافات  مزيج  فإن 

هي  وكفاءتهم  وإخالصهم  المحلية 

للقطاعات  قيمة  ذوي  يجعلهم  ما 

الصحية ومجتمعاتهم التي يقدمون 

الخدمة لها«.

العرب  الصحة  وزراء  مجلس  وكان 

جميع  أن  الماضي  العام  أعلن  قد 

22 دولة  البالغ عددها  الدول العربية 

والقبالة  التمريض  بيوم  ستحتفل 

العربي، وإلحياء هذه المناسبة على 

مستوى المنطقة، تعمل كافة الدول 

العربية على تنظيم فعاليات محلية 

لكوادر الرعاية الصحية.

مريم  السيدة  قالت  جهتها  ومن 

التمريض  إدارة  رئيس  المطوع، 

الطبية  حمد  بمؤسسة  بالوكالة 

التكتيكية  القيادة  مجموعة  ورئيس 

وقائد  الطبية  حمد  بمؤسسة 

التخطيط  لعمليات  التمريض 

وبطولة   19  - لكوفيد  المستمرة 

في   2022 القدم  لكرة  العالم  كأس 

للغاية  مهمة  الفترة  هذه  أن  قطر، 

توفر  فرصة  وهي  العمل  نواحي  من 

األدوار  فيها  لنعكس  مثالية  منصة 

التمريض  كوادر  بها  تقوم  التي 

العصر  هذا  في  المشاركة  والقبالة 

الحديث الذي تستخدم فيه الكوادر 

والمدربة  والمرخصة  المتخصصة 

باألدلة  المثبتة  الممارسات  أفضل 

الرعاية  أنظمة  في  الرعاية  لتقديم 

الصحية المتطورة.

{ مريم المطوع{ د. مريم عبدالملك
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بالنشء  لالرتقاء  إمكانياتها  كل   

استيعابهم  عبر  والفتيات؛  والشباب 

الكريم  القرآن  تعليم  مراكز  في 

لإلناث،  وأخرى  للذكور  المخصصة 

وتوجيههم  تثقيفهم  على  والعمل 

تربويًا واخالقيًا، وإبالغ الدعوة ونشـر 

وسطي  منهج  وفق  اإلسـالمية  الثقافة 

معتدل يستند إلى كتاب الله وسنـة 

رسـوله الكريم، وتعزيز دور المساجد 

والمراكز القرآنية ورسالتها الهادفة في 

المجتمـع.

وتشرف الوزارة ممثلة في إدارة الدعوة 

القرآن  قسم  عبر  الديني  واإلرشاد 

التحفيظ  وشبعة  وعلومه  الكريم 

المراكز  على  النسائي  بالنشاط 

للوزارة،  التابعة  الحكومية  القرآنية 

الطالب  استيعاب  على  وتحرص 

والطالبات الذين يتقدمون لالنتساب 

والحضور لتعلم القرآن الكريم وعلومه 

بهذه المراكز، وتخييرهم في مواعيد 

الطاقة  حسب  الدراسية  البرامج 

االستيعابية المتاحة وحسب الوقت 

الذي يراه الطالب مناسبًا وفق ظروفه، 

بمراكز  الدراسة  تنقسم  حيث 

الذكور إلى فترتين، األولى: من بعد 

المغرب،  قبيل  إلى  العصر  صالة 

إلى  المغرب  صالة  بعد  من  والثانية 

تحتضن  كما  العشاء،  أذان  قبل  ما 

اإلناث  النسائية  التحفيظ  مراكز 

ومسائية،  صباحية  فترتين  على 

اإلدارات  مع  بالتنسيق  اإلدارة  وتعمل 

من  المزيد  توفير  على  الصلة  ذات 

واإلناث؛  للذكور  القرآنية  المراكز 

في  السكانية  الكثافة  زيادة  حسب 

مناطق الدولة.

إدارة الدعوة واإلرشاد الديني للذكور 

ومن  أعمارهم  اختالف  على  واإلناث 

من  ابتداًء  المجتمع  فئات  جميع 

االنتساب  سنوات،  خمس  عمر 

التي  القرآنية  للمراكز  والحضور 

الدولة،  مناطق  جميع  في  تنتشر 

األحد  من  األسبوع  أيام  خالل  وذلك 

إلى الخميس، حيث يتضمن منهج 

فروع  خمسة  الكريم  القرآن  تعليم 

الهجائية  الدروس  تعليم  من  بداية 

كتاب  لحفظ  الخاتمين  وحتى 

الهجائية،  الدروس  فرع  وهي:  الله، 

فرع  التجويد،  وأحكام  التالوة  فرع 

الخاتمين،  والمراجعة، فرع  الحفظ 

باإلضافة إلى فرع مقرر المدارس.

إدارة الدعوة واإلرشاد الديني  وقامت 

بإطالق  كورونا  جائحة  بدء  منذ 

القرآن  لتعليم  )تعاهد(  برنامج 

الكريم عبر منصة الوزارة التعليمية 

 )Microsoft Teams( برنامج  على 

عوضًا  ليكون  به؛  العمل  وواصلت 

المراكز،  هذه  لمقرات  الحضور  عن 

التعليمية  العملية  ولتستمر 

القرآن  وتعليم  تعلم  في  للراغبين 

يناسب  ما  وفق  بعد  عن  الكريم 

ظروفهم الدراسية.

الكريم  القرآن  تعليم  مراكز  وتعد 

الدولة  مناطق  جميع  في  المنتشرة 

قيم  لغرس  تربوي  إيماني  محضن 

اإلسالم ومبادئه وآدابه، ويوفر ألبنائنا 

النقية  البيئة  وإناثًا  ذكورًا  الطالب 

نموًا  شخصيتهم  وينمي  السليمة، 

تعالى:  الله  يقول  متوازنًا،  سويًا 

َأْقَوُم  ِهَي  ِتي  ِللَّ َيْهِدي  اْلُقْرآَن  َهَذا   
َّ

»ِإن

َيْعَمُلوَن  ِذيَن  الَّ اْلُمْؤِمِنيَن  ُر  َوُيَبشِّ

 َلُهْم َأْجرًا َكِبيرا«.
َّ

اِلَحاِت َأن الصَّ

والشؤون  األوقاف  وزارة  وتستعرض 

البّناء  اإليجابي  األثر  اإلسالمية 

التي  الكريم  القرآن  تعليم  لمراكز 

وتضم  الدولة  مناطق  على  تتوزع 

الحفظ  حلقات  في  الطالب  آالف 

وذلك  مستوياتهم،  اختالف  على 

تنشر  إخبارية  تقارير  سلسلة  في 

أثر  على  الضوء  وتسلط  أسبوعيًا 

نفوس  في  القرآنية  المراكز  هذه 

المنتسبين إليها من أبنائنا الذكور 

واإلناث وتعزيز القيم النبيلة والمثل 

العليا في المجتمع.

التقارير  هذه  باكورة  وفي 

القيم  ابن  مركز  جهود  نستعرض 

الذي  الكريم،  القرآن  لتحفيظ 

ملحقًا  المعمورة  منطقة  في  يقع 

سعد،  آل  ماجد  بن  سعد  بمسجد 

منطقتي  من  الطالب  ويحتضن 

المعمورة وأبو هامور.

وفي هذا السياق يقول الداعية هشام 

ابن  مركز  رئيس  زكي  إبراهيم 

على  مستمر  إقبال  هناك  أن  القيم، 

إلى  القرآن، مشيرًا  االلتحاق بمراكز 

10 حلقات تشتمل  أن المركز يضم 

على مستويات الحفظ للمنتسبين 

طالبًا،   110 عددهم  والبالغ  للمركز 

على  المركز  عمل  ينقسم  حيث 

إلى  العصر  صالة  بعد  من  فترتين 

قبيل صالة المغرب، ومن بعد صالة 

حيث  العشاء،  أذان  إلى  المغرب 

لهم  المناسب  الوقت  الطالب  يختار 

أيام  خمسة  ليداوموا  دراستهم  مع 

في األسبوع من األحد إلى الخميس، 

ينتسبون  الطالب  بعض  وهناك 

أو  والحضور يومين  المرنة  للحلقات 

ثالثة في األسبوع.

ستة  يضم  المركز  أن  إلى  وأشار 

كاماًل،  الله  كتاب  حفظ  أتموا  طالب 

وهم في المرحلة الجامعية ويتابعون 

ظروف  حسب  المركز  في  المراجعة 

في  بعضهم  شارك  وقد  دراستهم، 

محمد  بن  جاسم  الشيخ  مسابقة 

بن ثاني للقرآن الكريم، حيث حصل 

النسخة  في  بليغ  محمد  الطالب 

فرع  في  الثالث  المركز  على  األخيرة 

وحصل  كاماًل،  الكريم  القرآن  حفظ 

على مكافأة قدرها 65.000 ريال.

تعزيز دور المساجد ورسالتها الهادفة في المجتمـع.. »األوقاف«:

مراكز تعليم القرآن 
محاضن إيمانية وتربوية

تعمل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية على أداء رسالتها في رعاية وتوجيه 
الشـأن الديني اإلسـالمي في المجتمع، وتعزيز دور رسـالة اإلسالم في ترسيخ القيم 

اإلنسـانية والمبادئ األخالقية السـامية والمثل العليا، وتأكيد أثرهـا الدائم في ترقية 
حيـاة المجتمع كافة، وذلـك من خالل برامج وأنشطة مراكز تعليم القرآن الكريم 

المنتشرة في مناطق الدولة المختلفة للذكور واإلناث.

مشاركة قطرية بمسابقة 
»هاكاثون الذكاء االصطناعي«

نشر الوعي بالزراعة

 نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج 

حفاًل ختامياً لتكريم الطلبة الفائزين في 

مسابقة هاكاثون الذكاء االصطناعي، 

الخليجي  المرصد  منصة  وتدشين 

في  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  في 

مدينة  في  أقيم  والذي  العام،  التعليم 

السعودية  العربية  بالمملكة  الرياض 

مدرسة  من  قطر  دولة  طالب  بمشاركة 

الثانوية  والتكنولوجيا  للعلوم  قطر 

محمد  عبدالرحمن  وهم:  للبنين 

محمد  وفهد  المري،  نشيره  آل  عبدالله 

ناصر  ومحمد  عبدالله،  محمد  حسن 

لهم  أتيحت  حيث  البدر،  إبراهيم  بدر 

التي  المسابقة  في  المشاركة  فرصة 

منصة  على  بعد  عن  افتراضياً  أقيمت 

المرصد الخليجي للذكاء االصطناعي 

على شبكة اإلنترنت. 

الذكاء  هاكاثون  مسابقة  وتعد 

نخبة  يجمع  تقنًيا  حدًثا  االصطناعي 

دول  من  األعضاء  الدول  طلبة  من 

الذكاء  هاكاثون  يهدف  حيث  الخليج، 

لحلول  الطلبة  تقديم  إلى  االصطناعي 

االصطناعي  الذكاء  مجال  في  مبتكرة 

مستخدمين المهارات التي اكتسبوها 

االصطناعي  الذكاء  معسكر  خالل  من 

االفتراضي الذي أقيم على مدى 3 أسابيع 

لتقديم  مختلفين  مسارين  خالل  من 

مسار  هو  األول  المسار  والحلول،  األفكار 

تطوير الممارسات الحالية المستخدمة 

الذكاء  باستخدام  التعليم  في 

إلى  يهدف  اآلخر  والمسار  االصطناعي، 

تطوير األلعاب التعليمية بتقديم أفكار 

إبداعية لصناعة ألعاب تعليمية ترتكز 

على الذكاء االصطناعي.

هاكاثون  في  طالبنا  مشاركة  وتأتي 

أهمية  من  انطالقاً  االصطناعي  الذكاء 

الفعاليات اإلقليمية التي تساعد الطلبة 

على تبادل أفضل الممارسات والتجارب 

واإللكترونية،  العلمية  المجاالت  في 

من  طالبنا  يحققه  ما  ضوء  في  خاصة 

إنجازات علمية متميزة.

على  البيئة  أصدقاء  مركز  نشر 

حساباته في مواقع التواصل االجتماعي 

نوفمبر  شهر  في  الزراعة  عن  معلومات 

حرصا منه لتوعية الجمهور والمتابعين 

الزراعة  ألهمية  الشرائح  شتى  من 

للخطة  تنفيذا  وذلك  نوفمبر  شهر  في 

التوعوية اإلعالمية التي يتوخاها المركز 

على  البيئية  التوعية  مستوى  على 

مستوى مواقع التواصل االجتماعي.

المدير  الهاجري  فرهود  المهندس  وقال 

إننا  البيئة  أصدقاء  لمركز  التنفيذي 

نسعى خالل كل فترة إلى نشر التوعية 

البيئية في حسابات المركز وذلك من 

الجوانب  بكل  الجمهور  توعية  أجل 

البيئية فضال على ذلك تغطية أنشطة 

وفعاليات المركز.

نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج

خالل شهر نوفمبر

خالل ندوة للتحالف العالمي ومكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان.. العطية:

تغّير المناخ تهديد ُمِلّح لحياة البشر

طرق  عن  البحث  إطار  في  وذلك 

جديدة للتعبير عن مواطن القلق قبل 

والعشرين  السابعة  الدورة  انعقاد 

خالل  ذلك  جاء  األطراف.  لمؤتمر 

التحالف  أمس  نظمها  التي  الندوة 

الوطنية  للمؤسسات  العالمي 

مكتب  مع  بالتعاون  اإلنسان،  لحقوق 

اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضية 

في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج 

عنوان  تحت  الثالثية،  الشراكة  إطار 

»حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان 

البيئية وتعزيز المشاركة الهادفة في 

المؤسسات  دور   – المناخ  محادثات 

الوطنية لحقوق اإلنسان«، بمشاركة 

والشركاء  للمنظمات  ممثلين 

والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

إلى  داعية  العالم،  أنحاء  جميع  من 

على  للعمل  الجهود  تكاتف  ضرورة 

زيادة وصول الرسالة ألقصى حد.

الندوة  بداية  في  العطية  ورحبت 

بالمشاركين  المستوى-  -رفيعة 

اجتمعوا  الذين  الدول  مختلف  من 

مسألة  لمناقشة  »اإلنترنيت«  عبر 

بالغة األهمية وهي حماية المدافعين 

ودور  البيئية  اإلنسان  حقوق  عن 

الوطنية لحقوق اإلنسان  المؤسسات 

في تعزيز المشاركة الهادفة والشاملة 

في محادثات المناخ، وثمنت سعادتها 

اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  جهود 

لحقوق  السامية  المفوضية  ومكتب 

هذه  تنظيم  على  القائمين  اإلنسان 

الندوة، وشراكتهم المتواصلة ودعمهم 

الوطنية  للمؤسسات  األمد  طويل 

الشراكة  خالل  من  اإلنسان  لحقوق 

ر المناخ أصبح 
ُّ

الثالثية، وأكدت أّن تغي

البشر  حياة  على  ُمِلّح  تهديد  بمثابة 

بحقوق  كامل  بشكل  التمتع  وعلى 

اإلنسان األساسية، األمر الذي يجعله 

العالمي  التحالف  أوليات  قمة  على 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

وأعضائه في مختلف المناطق. 

السنوات  مدار  وعلى  أنه  وأوضحت 

اإلنسان  حقوق  نظام  ركز  األخيرة، 

التابع لألمم المتحدة اهتمامه بشكل 

المتعلقة  القضايا  على  متزايد 

بتغير المناخ والحق في بيئة نظيفة 

إلى  وأشارت  ومستدامة،  وصحية 

إنشاء واليات جديدة، كتلك الخاصة 

الموقرين،  واألصدقاء  بالمتحدثين 

الخاص  المقرر  فراي  إيان  السيد 

حقوق  وحماية  بتعزيز  المعني 

المناخ،  تغير  سياق  في  اإلنسان 

المقرر  فورست  ميشيل  والسيد 

عن  بالمدافعين  المعني  الخاص 

ولم  آرهوس.  اتفاقية  بموجب  البيئة 

أقر  تمر سوى أسابيع قليلة فقط منذ 

لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس 

الوطنية  المؤسسات  بدور  المتحدة 

بالعمل  يتعلق  فيما  اإلنسان  لحقوق 

تم  الذي   51   /  31 قراره  في  المناخي 

الحادية والخمسين  تبنيه في دورته 

التي اختتمت أعمالها مؤخًرا.

في  كلمتها  خالل  العطية  وأضافت 

افتتاح الندوة، أن المؤسسات الوطنية 

مدار  على  دأبت  اإلنسان  لحقوق 

على  اللحظة  وحتى  عديدة  سنوات 

ر 
ُّ

لعب دور محوري في التعامل مع تغي

حقوق  عن  المدافعين  وحماية  المناخ 

المعتاد،  عملهم  في  البيئية  اإلنسان 

ونوهت بأن الندوة ستتناول بعض من 

خبرات المؤسسات الوطنية وتجاربها 

على  الضوء  تسليط  مع  وآلياتها 

التهديد  هذا  معالجة  في  الهام  دورها 

المشورة  إسداء  ذلك  ويشمل  الُمِلّح، 

المناخية  اإلجراءات  بشأن  للدول 

قلب  في  اإلنسان  حقوق  تضع  التي 

المجموعات  مع  والتعاون  توجهاتها، 

تضرر  لخطر  عرضة  األكثر  واألفراد 

ورصد  المناخ،  ر 
ُّ

تغي جراء  حقوقهم 

اإلنسان  حقوق  على  المناخ  ر 
ُّ

تغي آثار 

تحقيق  في  والمشاركة  عنها،  واإلبالغ 

المكلفين  ومساءلة  المناخية  العدالة 

بالواجب. 

 2020 عام  وفي  أنه  إلى  وأشارت   

حقوق  حول  السنوي  المؤتمر  وخالل 

اعتمدت  المناخ،  وتغير  اإلنسان 

لحقوق  الوطنية  المؤسسات  جميع 

بيان  المناطق  مختلف  من  اإلنسان 

مميزة  كوكبة  فيه  حددت  نتائج 

لكيفية  واألولويات  اإلجراءات  من 

من  الفريدة  ووظائفها  والياتها  تطبيق 

لحقوق  ُمستنيرة  آلية  تعزيز  أجل 

المشاركة  على  قائمة  اإلنسان 

لمواجهة التغييرات المناخية وإرساء 

العطية  ونوهت  المناخية،  العدالة 

–بصفته  العالمي  التحالف  بإن 

الوطنية  للمؤسسات  عالمية  شبكة 

لحقوق اإلنسان– يعمل بشكل وثيق 

للمؤسسات  اإلقليمية  الشبكات  مع 

والشركاء  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

في األمم المتحدة والمجتمع المدني، 

المؤسسات  مشاركة  يدعم  كما 

الوطنية لحقوق اإلنسان في العمليات 

لتعزيز  والدولية  واإلقليمية  الوطنية 

تجاه  اإلنسان  حقوق  على  قائم  نهج 

إلى  سيؤدي  والذي  المناخ،  تغير 

أكثر  مناخية  وسياسات  إجراءات 

وفي  أنه  وأضافت  وفعالية،  استدامة 

الرؤية  لتعزيز  الرامية  الجهود  إطار 

المناخ،  محادثات  في  والمشاركة 

اتفاقية  إلى  بطلب  مؤخرًا  التقدم  تم 

التغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم 

المناخي للحصول على صفة مراقب، 

طرح  من  األعضاء  يتمكن  حتى 

خبراتهم في مجال حقوق اإلنسان في 

مناقشات تغير المناخ واتخاذ القرار. 

األمم  برنامج  من  بدعم  أنه  وأضافت   

التحالف  طور  للبيئة،  المتحدة 

العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق 

للمؤسسات  عملية  إرشادات  اإلنسان 

توفر  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

المشاركة  بشأن  لألعضاء  التوجيه 

المتحدة  األمم  منظومة  مستوى  على 

اإلنسان،  وحقوق  المناخ  تغير  بشأن 

العالمي  التحالف  وضع  وقد  حيث 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

للمؤسسات  اإلقليمية  والشبكات 

شركاء  مع  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

األمم المتحدة والمدافعين عن حقوق 

تهدف  عالمية  عمل  خطة  اإلنسان 

المدافعين  وتعزيز  حماية  دعم  إلى 

المدني،  والفضاء  اإلنسان  حقوق  عن 

حقوق  عن  المدافعين  إلى  ُنظر  حيث 

األصلية  والشعوب  البيئية  اإلنسان 

المعرضة  المجموعات  أنهم  على 

للخطر بشكل خاص.

$ الدوحة

مانع حقيقي للتمتع الكامل بحقوق اإلنسان األساسية

إطالق رسالة مفتوحة إلى الدول األطراف في اتفاقية األمم

أعلنت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله 
العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق 

اإلنسان – رئيس التحالف العالمي 
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، 

عن إطالق رسالة مفتوحة إلى الدول 
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية 

باريس تدعوهم إلى تعزيز العمل المناخي 
بما يتماشى مع التزاماتهم تجاه حقوق 

اإلنسان.

$ الدوحة

»10« حلقــــــات بمركــــــــز ابـــن القيــــــم فـــي المعمـــــــورة

إتاحة االنتساب والحضور للطالب وتخييرهم في المواعيد

{  مريم العطية
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عد »الديار« تعلن االفتتاح الرسمي لدرب لوسيل وميدان السِّ

لنسخة  التنازلي  العد  بدء  مع 

الشرق  في  األولى  المونديال 

أعلنت  العربي،  والوطن  األوسط 

افتتاح  عن  رسميًا  القطرية  الديار 

مدينة  في  مشاريعها  أهم  من  اثنين 

وميدان  لوسيل  درب  لوسيل، 

لخطف  جاهزيتهما  لتعلن  عد،  السِّ

جماهير  والستقبال  العالم،  أنفاس 

المونديال.

ويعد المشروعان من أهم المشاريع 

القطرية،  للديار  االستراتيجية 

في  خاللهما  من  ساهمت  حيث 

 2030 الوطنية  قطر  رؤية  تجسيد 

العقاري،  التطوير  مجال  في 

التغلب  في  قدرتها  إثبات  وكذلك 

نفسها  على  والتفوق  العقبات  على 

مشروع  يتكون  حيث  مرة،  كل  في 

التجاري(  )الشارع  لوسيل  درب 

االستخدامات  متعدد  مبنى   18 من 

شارع  من  كيلومتر   1.3 امتداد  على 

ميدان  أبراج  وحتى  الساحلي  الخور 

لوسيل،  مدينة  وسط  في  عد  السِّ

تمتزج  مثالية  عصرية  حياة  ليوفر 

الثقافي  قطر  نسيج  مع  بتناغم 

الغني ويبرز الميدان من أربعة أبراج 

من  يتراوح  بارتفاع  مكتبية  رئيسية 

برجين  )أطول  طابقا  و70  طابقا   50
ملحقا  مبنى  عشر  وأربعة  قطر(  في 

متنوعة  تجارية  استخدامات  ذات 

مواقف  طوابق   5 إلى   4 من  وكذلك 

تحت األرض.

المهندس  كشف  المناسبة،  وبهذه 

الرئيس  العطية،  حمد  بن  عبدالله 

القطرية  الديار  لشركة  التنفيذي 

جاهزية  عن  العقاري  لالستثمار 

اليوم،  »نعلن  قائال:  المشروعين، 

الثنين  التامة  الجاهزية  الحمد،  ولله 

درب  قطر،  في  مشاريعنا  أضخم  من 

بأّن  ونفتخر  عد  السِّ وميدان  لوسيل 

وأننا،  بالنجاح،  تكللت  جهودنا  كل 

القول  يمكننا  التحديات،  كل  رغم 

لنهائي  المستضيفة  المدينة  بأّن 

أتم  على  اآلن  أصبحت  العالم  كأس 

العالم  وإبهار  الستقبال  استعداد 

أن  الله  من  آملين  المونديال،  خالل 

يمثل  وأن  البداية،  مجرد  هذه  تكون 

المونديال انطالقة استثنائية جديدة 

لمدينة لوسيل لتصبح وجهة شاملة 

ومتميزة في قطر والعالم«.

درب  مشروع  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

مدينة  قلب  في  المشيد  لوسيل، 

العمراني  المجتمع  لوسيل، 

ألرقى  وفقا  والُمخَطط  المستقل 

المستدامة،  الحضرية  المعايير 

تتجاوز  طابقية  مساحة  على  يمتد 

وجهة  ليمّثل  مربع؛  متر  ألف   255
نوعها  من  وفريدة  متنوعة  ديناميكية 

والسكن،  والعمل  والتسّوق  للترفيه 

الثقافات  مختلف  فيه  تنصهر  حيث 

الواعدة  اآلفاق  وتتفتح  العالمية، 

الذين  األعمال  ورواد  الشركات  أمام 

الفرص  من  االستفادة  إلى  يتطلعون 

تقدمها  التي  الالمحدودة  واإلمكانيات 

لوسيل كمدينة عالمية متطورة.

المباني  أرقى  من  مجموعة  وعبر 

والمحالت  االستخدامات  المتعددة 

مثالية  التقاء  نقطة  وفي  التجارية، 

بأسلوب  المعمارية  الهندسة  لرقي 

الحياة المعاصرة، يتيح درب لوسيل 

من  فريدة  تجربة  والزوار  للسكان 

نوعها عبر خيارات متنوعة من منافذ 

الطعام  وتناول  بالتجزئة  البيع 

كيلومتر   1.3 بطول  ممتدة  والترفيه 

حيث  للمشاة،  خصيصا  ومصممة 

يمتد الدرب بطول المدخل الرئيسي 

بالحياة  النابضة  المدينة  لوسط 

ويتألف من 18 مبنى معاصرًا تتفاوت 

رئيسية  مجاالت  بين  أنشطتها 

والمقاهي،  المطاعم  وهي؛  متنوعة 

بالتجزئة،  والبيع  العرض،  وصاالت 

والوحدات  والفنادق،  والمكاتب، 

ودور  الطبية،  والرعاية  السكنية، 

باإلضافة  الفنية،  األعمال  عرض 

للمجال  مخصص  مبنى  وجود  إلى 

الترفيهي. 

االهتمام  ومع  بديع،  تناغم  وفي 

المعمارية  الهندسة  تفاصيل  بأدق 

والمسطحات  العام  والمحيط 

للمكان،  الشاملة  والجودة  الخضراء 

خارجية  مناطق  لوسيل  درب  يضم 

في  ساطعة  كمنارات  لتتألق  مبردة، 

العصري  االقتصادي  الدوحة  مشهد 

التركيبة  خالله  من  تمتزج  الذي 

لتهيئ  ثقافيًا  المتنوعة  السكانية 

استثنائي  حياة  أسلوب  للجميع 

تعّززه رؤية مستقبلية. 

اليوم  من  بداية  ذلك،  إلى  باإلضافة 

موعٍد  على  العالم  سيكون  الخميس 

ترفيهية  عروض  مع  استثنائي 

درب  سُتنير  ساحرة  واستعراضات 

لياًل  بالحياة  نابًضا  وتجعله  لوسيل 

العديد  الدرب  سيضم  حيث  نهارًا، 

باالعتماد  الجماهيرية  الفعاليات  من 

األبعاد،  ثالثية  الشاشات  على 

والتكنولوجيا  بامتداده،  الموزعة 

الجماهير،  مع  ة 
َّ

والتفاعلي الحديثة 

عدد  يتجاوز  أن  المتوقع  من  إنه  إذ 

في  شخص  ألف   60 الدرب  قاصدي 

اليوم الواحد خالل فترة المونديال.

العمرانية  الفخامة  منارة  عن  أّما 

للحياة في قطر وقلب لوسيل الجريء 

فإنه  عد،  السِّ ميدان  والترحيبي، 

الساحرة  الجغرافية  النقطة  يقع في 

بالساحل  لوسيل  درب  اللتقاء 

الفيروزي، ليكون حلقة وصل مباشرة 

ومنطقة  لوسيل  درب  مشروع  بين 

نقطة  وبالطبع،  البحري،  الممشى 

األكثر  والتجاري  االجتماعي  االلتقاء 

إثارًة لإلعجاب في قطر.

أبراج  أربعة  الميدان  منطقة  وتحد 

)األعلى  طابقًا  و70   50 بارتفاع  شاهقة 

بتصاميم  منفذة  قطر(  في  ارتفاًعا 

تحفة  لتشكل  فريدة  عالمية 

معمارية استثنائية في قلب لوسيل، 

مميزة  مشاة  ساحة  ويتوسطها 

بحرية  إطاللة  مع  بالحياة  ونابضة 

خالبة، ويمثل تصميم األبراج البيئة 

انعكاس  لقطة  في  البرية  القطرية 

الكثبان  تموج  فيها  يتمثل  فريدة؛ 

تصميم  تموج  خالل  من  الرملية 

الظاهرة،  الجانبية  بخطوطها  األبراج 

كما تتصل األبراج األربعة بمباٍن على 

قواعدها،  عند  منخفضة  ارتفاعات 

المساحات  من  مجموعة  لخلق 

العامة الفريدة المترابطة والمفتوحة 

ومرافق  متعددة  أنشطة  الستضافة 

تصل  استيعابية  بطاقة  مختلفة 

الميدان  ليمثل  شخص،   10000 إلى 

متكاملة  أعمال  لبيئة  حصريًا  عنوانًا 

التواصل  مظاهر  أروع  فيه  ولتتجلى 

العالمية،  واالحتفاالت  والثقافة 

الرئيسي  المحور  ليكون  وبالطبع، 

لمدينة لوسيل.

عالوة على ذلك يقع استاد لوسيل أحد 

بالقرب  العالم  كأس  استادات  أهم 

عد الذي  من درب لوسيل وميدان السِّ

سيكون مسرحًا لعشر مباريات خالل 

ختام  حفل  إلى  باإلضافة  المونديال 

مونديال قطر٢٠٢٢ في ١٨ ديسمبر، 

مقرًا  المدينة  سيجعل  الذي  األمر 

كأس  فترة  خالل  أساسيًا  جماهيريًا 

زخم  من  ذلك  يصاحب  وما  العالم 

التغطيات  في  سواء  دولي،  إعالمي 

اإلعالمية أو من خالل تواجد الجمهور، 

ما سيخلق فرصة استثمارية ضخمة 

الخدمات  قطاعات  على  خاصًة 

والمشروبات  األغذية  مثل  المباشرة 

والمحالت  التجزئة  وقطاعات 

التجارية واإليجارات والترفيه وغيرها 

من القطاعات الخدمية، وعلى المدى 

إبراز  على  ذلك  سيعمل  الطويل، 

كوجهة  بمعالمها  لوسيل  مدينة 

أو  األعمال  أو  للسياحة  سواء  متميزة 

الترفيه داخل دولة قطر. 

إلتمام  الطريق  يكن  لم  وبالطبع، 

من  القدر  بهذا  معماريتين  تحفتين 

على  العمل  بدء  فمنذ  ممهدًا،  التفرد 

هذه  وحتى   2019 عام  في  المشروع 

القطرية  الديار  واجهت  اللحظة، 

والصعاب،  التحديات  من  العديد 

العالمية  التحديات  من  بدءًا 

سلسلة  وتعطل  كورونا  كجائحة 

مستوى  على  األولية  للمواد  اإلمدادات 

العالم، وبالطبع، ضيق إطار الجدول 

المشاريع،  هذه  لتسليم  الزمني 

تكن  لم  التحديات  هذه  كل  ولكن 

للديار  إضافية  محفزات  سوى 

المقاولين  من  وشركائها  القطرية 

لالستمرار  والعمالة  والمستثمرين 

نجاح  قصة  ليخطوا  المشروع  في 

التاريخ. سيحكيها 

{ بنية تحتية متطورة{  أرقى المعايير الحضرية المستدامة 

{ لوسيل..تخطف األضواء

درب لوسيل وجهة مثالية للترفيه والتسّوق والعمل والسكن

العطية: كأس العالم انطالقة استثنائية جديدة للمدينة

لوسيل جاهزة للمونديال

عد  ميدان السِّ
حلقة وصل بين 

درب لوسيل 
والممشى البحري

فرص استثمارية 
ضخمة بقطاعات 

الخدمات 
المباشرة

$ الدوحة



متابعات السنة )28( - الخميس 9 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 3 نوفمبر 2022م العدد )9922(14

للفصل الدراسي ربيع »2023« بجامعة قطر

التسجيل المبكر للمقررات الدراسية.. األحد

على  الطلبة  التسجيل  إدارة  وحثت 

الدراسية  مقرراتهم  تسجيل  ضرورة 

لضمان  المبكر  التسجيل  فترة  خالل 

في  يرغب  الذي  المقرر  في  مقعد 

التسجيل به وعدم تأجيل التسجيل 

حتى بداية الفصل الدراسي.

للمقررات  المبكر  التسجيل  وسيفتح   

التميز  وطلبة  العليا  الدراسات  لطلبة 

األكاديمي يوم 6 نوفمبر، بينما سيفتح 

الذين  البكالوريوس  لطلبة  التسجيل 

أكثر  أو  مكتسبة  ساعة   90 اجتازوا 

الذين  سيتمكن  فيما  نوفمبر،   7 يوم 

أو أكثر من  75 ساعة مكتسبة  اجتازوا 

وللطلبة  نوفمبر،   8 يوم  في  التسجيل 

أو  مكتسبة  ساعة   60 تجاوزا  الذين 

نوفمبر،   9 يوم  التسجيل  من  أكثر 

يمكن  نوفمبر   10 الخميس  يوم  وفي 

ساعة   45 لعدد  المجتازين  للطلبة 

مكتسبة أو أكثر من التسجيل، ويتاح 

30 ساعة مكتسبة أو أكثر  للمجتازين 

نوفمبر،   13 األحد  يوم  التسجيل  من 

ولجميع الطلبة يوم االثنين 14 نوفمبر 

واإلضافة  الحذف  فترة  انتهاء  حتى 

لفصل الربيع.

في  االنتظار  قوائم  الجامعة  وتوفر   

بإمكان  حيث  المقررات،  تسجيل 

قوائم  على  أسمائهم  إضافة  الطلبة 

المغلقة،  المجموعات  في  االنتظار 

لفصل  االنتظار  قوائم  خدمة  وتفعيل 

التسجيل  بدء  من  اعتبارًا  الربيع 

المبكر بتاريخ 6 نوفمبر.

وتعلن إدارة التسجيل لطلبة الجامعة 

الدراسية  المقررات  جدول  عن 

بدء  مع  الربيع  فصل  في  المطروحة 

من  الطلبة  ليتمكن  المبكر  التسجيل 

إعداد جداولهم الدراسية.

متابعة  ضرورة  على  اإلدارة  وأكدت 

الطالب لرسائل البريد اإللكتروني التي 

بإرشادات  والمتعلقة  الجامعة  ترسلها 

النصائح  وأهم  التسجيل  وتعليمات 

في  البدء  قبل  بها  االلتزام  عليهم  التي 

من  التأكد  ومنها  المقررات  تسجيل 

قد   )Hold( مانع  أو  قيد  أي  وجود  عدم 

ومقابلة  التسجيل،  تعطيل  إلى  يؤدي 

التسجيل  قبل  األكاديمي  المرشد 

سيقدم  والذي  الدراسية  المقررات  في 

المقررات  اختيار  في  المساعدة  له 

الدراسية  الخطة  ضمن  المطلوبة 

األكاديمي،  بتخصصه  الخاصة 

استخدام  دليل  على  االطالع  وأيضًا 

للتعرف  )بانر(  الذاتية  الخدمة  نظام 

تسجيل  في  النظام  استخدام  كيفية 

أو حذف المقررات الدراسية.

كما يجب على الطلبة اإلسراع في دفع 

الرسوم الدراسية والغرامات المالية )إْن 

وجدت( في حال لم يقوموا بتسديدها، 

في  التسجيل  من  يتمكنوا  فلن  وإال 

ويمكنهم  لهم،  المخصص  الوقت 

موقع  طريق  عن  إلكترونيًا  تسديدها 

إلى  الحاجة  دون  اإللكتروني  الدفع 

الحضور شخصيًا إلى مكتب الخزينة 

في الحرم الجامعي.

جميع  يستعد  مواز  سياق  وفي 

المرشدين األكاديميين لتقديم الدعم 

حجوزات  واستقبال  للطالب  والمشورة 

حجز  برنامج  عبر  ُبعد  عن  المواعيد 

 Appointment Manager المواعيد 

كما  األكاديمي،  باإلرشاد  الخاص 

قوائم  في  التسجيل  البرنامج  يتيح 

األكاديمي  االرشاد  لمواعيد  االنتظار 

مفتوحة  مواعيد  وجود  عدم  حال  في 

الطالب  مع  التواصل  ويتم  للمرشد، 

طلبة  وسيتمكن  اليوم.  نفس  خالل 

االرشادية  الجلسة  إجراء  من  الجامعة 

اإللكتروني  التواصل  منصات  عبر 

وذلك  الجامعة،  توفرها  والتي  المتاحة 

والمقررات  الدراسية  الخطة  لمناقشة 

المناسبة لتسجيلها خالل فصل ربيع 

 .2023
وتحرص جامعة قطر على تسهيل كل 

العقبات أمام الطلبة في سبيل تحقيق 

والشخصي،  األكاديمي  نجاحهم 

اإلرشاد  على  الطالب  جميع  وحصول 

التسجيل  الالزم خالل فترة  األكاديمي 

األكاديميين  المرشدين  وقيام  المبكر 

بالمساعدة في حل أي مشاكل تتعلق 

من  الطالب  تمنع  قد  التي  بالقيود 

والتواصل  بالتعاون  وذلك  التسجيل 

واإلدارات  الجامعة  في  الكليات  مع 

المعنية في قطاع شؤون الطالب.

محمد أبوحجر كتب

أعلنت إدارة التسجيل 
في جامعة قطر عن بدء 

التسجيل المبكر للمقررات 
الدراسية لفصل ربيع 2023 
وذلك ابتداء من يوم األحد 

المقبل الموافق 6 نوفمبر 
الجاري، على أن تنتهي فترة 

الحذف واإلضافة للفصل 
الدراسي ربيع 2023 يوم 

الخميس 2 فبراير 2023، 
فيما تبدأ فترة التقديم 

لخدمة تجاوز القيد من يوم 
األحد الموافق 14 نوفمبر.

ضرورة مقابلة المرشد األكاديمي 
لتقديم الدعم للخطة الدراسية

وفد قطري يزور معرض سوفكس بمدينة العقبة

االطالع على أحدث 
االبتكارات األمنية

كل  سوفكس  معرض  ويعقد 

عامين ويشارك بهذه الدورة أكثر 

متخصصة  شركة   300 من 

الدفاعية  المعدات  بصناعة 

واألسلحة من 38 دولة، ووفود من 

وتتضمن  العالم،  حول  دولة   98
13 جناحا للدول المشاركة.

قطر،  ميليبول  لجنة  وفد  وضم 

ثاني  آل  فهد  بن  ناصر  اللواء 

ناصر  والعقيد  اللجنة  رئيس 

اللجنة،  عضو  العتيبي  سعد 

الذي  النجاح  بعد  الزيارة  وتأتي 

حققته النسخة الرابعة عشرة 

قطر،  ميليبول  معرض  من 

الدولي  المعرض  يعد  الذي 

الداخلي  األمن  مجال  في  الرائد 

مستوى  على  المدني  والدفاع 

الزيارة،  وخالل  األوسط.  الشرق 

االبتكارات  آخر  على  الوفد  اطلع 

العلمية  والمستجدات 

األمن  أنظمة  في  والهندسية 

ومعدات السالمة.

آل  فهد  بن  ناصر  اللواء  وقال   

الكبير  النجاح  بعد  إنه  ثاني، 

معرض  من  العام  هذا  لنسخة 

اللجنة  قامت  قطر،  ميليبول 

بإطالق  سوفكس  معرض  في 

العالمية  التسويقية  الحملة 

 2024 قطر  ميليبول  لمعرض 

عشرة  الخامسة  نسخته  في 

الدوحة  مركز  في  ستقام  والتي 

خالل  والمؤتمرات  للمعارض 

أكتوبر   31 وإلى   29 من  الفترة 

.2024

زار وفد من لجنة ميليبول قطر معرض سوفكس 
المتخصص في العمليات الخاصة والشرطة، المنعقد 

خالل الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر الجاري، في مدينة 
العقبة بالمملكة األردنية الهاشمية.

$ الدوحة

$ الدوحة

بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية للمونديال

ضبط »144« كأسا مقلدة

الجرائم  مكافحة  إدارة  تمكنت 

باإلدارة  واإللكترونية  االقتصادية 

الجنائية  للمباحث  العامة 

بالتعاون مع لجنة حماية الملكية 

كأسا   144 ضبط  من  الفكرية، 

مقلدة تماثل كأس بطولة العالم 

مخالفة  في   ،2022 قطر   FIFA
فيما   2021 لسنة   10 رقم  لقانون 

كأس  استضافة  تدابير  يخص 

العالم فيفا قطر 2022.

توافر  إلى  التفاصيل،  وتعود 

موقع  بوجود  تفيد  معلومات 

كؤوس  لبيع  يروج  إلكتروني 

لكأس  الحقيقي  الشكل  تحاكي 

العالم، وبتكثيف البحث والتحري 

حيث  المتهمين،  إلى  التوصل  تم 

مجموعة  بحوزتهم  ضبطت 

وسيتم  المقلدة،  الكؤوس  من 

استكمال اإلجراءات القانونية.

بنشر  قامت  قد  )الفيفا(  أن  يذكر 

التوعوية  الرسائل  من  العديد 

حقوق  استخدام  من  تحذر  التي 

المرتبطة  الفكرية  الملكية 

قطر   FIFA العالم  كأس  بـبطولة 

2022، دون الحصول على الموافقة 
الكتابية المسبقة للفيفا.

من  كل  تواصل  جهتها  من 

العليا  واللجنة  الداخلية  وزارة 

مع  بالتعاون  واإلرث  للمشاريع 

الوعي  لتعزيز  جهودهما  الفيفا 

الفكرية  الملكية  حقوق  بشأن 

المرتبطة بالبطولة.

المختصة  الجهات  تهيب  كما 

بالقوانين  االلتزام  بضرورة 

واللوائح المنظمة للملكية الفكرية 

اآلخرين،  حقوق  انتهاك  وعدم 

للمساءلة  للتعرض  تجنبا 

القانونية.

للجمهور اعتبارًا من اليوم

ساحات المنتج الزراعي المحلي تفتح أبوابها

الشؤون  بإدارة  ممثلة  البلدية  وزارة  أعلنت 

الزراعية عن افتتاح موسم عمل ساحات المنتج 

الزراعي المحلي في كل من »المزروعة، الوكرة، 

ابتداًء  الشيحانية«   الشمال،  الذخيرة،  الخور، 

 ،2022 نوفمبر   »3« الموافق  الخميس  اليوم  من 

وستكون أيام العمل في ساحات المزروعة والخور 

بينما  األسبوع،  أيام  طيلة  والوكرة  والذخيرة 

الشمال  وساحة  الشيحانية  ساحة  في  ستكون 

أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع. 

الزراعي  المنتج  ساحات  عمل  انطلق  قد  وكان 

وثالث  مزرعة   »16« بـ   2012 عام  في  المحلي 

حيث  والشمال،  والخور  الوكرة  وهي:  ساحات 

والتي  المزارع،  بجوار  الساحات  هذه  توجد 

والبيع  القطفة  بين  الزمنية  الفترة  تجعل 

في  هدر  يوجد  ال  بحيث  فقط،  ساعات  خمس 

توفر  والساحات  القطرية،  الزراعية  المنتجات 

التجارة  وزارة  من  المعتمدة  باألسعار  الخضار 

في  الساحات  هذه  ساهمت  كما  والصناعة، 

نسب  من  ورفعت  بالدولة،  الزراعي  اإلنتاج  دفع 

المنتج  الذاتي، حيث تستهلك ساحات  االكتفاء 

الزراعي  أكثر من 50 % من اإلنتاج المحلي، بينما 

يتم بيع الباقي في السوق المركزي والمجمعات 

التجارية.

تسويق  منصة  المحلي  المنتج  ساحات  وتوفر 

المستهلك  القطري ليتعامل مع  للمزارع  مباشرة 

بدون وسيط، حيث تتمّيز الساحات بانخفاض 

أسعار الُمنتجات المعروضة عن أسعار النشرة 

وُتقّدم   % و30   25 بين  تتراوح  بنسبة  اليومّية 

تجهيز  تم  حيث  للُمنتجين،  مجاًنا  خدماتها 

للعمل  الضرورية  الخدمات  بمختلف  الساحات 

من  وغيرها  مياه  ودورات  ومظالت  مواقف  من 

على  والمنتج  المستهلك  تخدم  التي  الخدمات 

حد سواء.

اشتراطات  وضعت  قد  البلدية  وزارة  أن  ويذكر 

من  المعروضات  بجودة  خاصة  ومعايير 

عن  فضال  وسالمتها،  والفواكه  الخضراوات 

للمنتجات  المبيدات  لمتبقيات  دوري  تحليل 

من  للتأكد  المحالت  بجميع  المعروضة 

سالمة  يضمن  بما  الصحية  للشروط  مطابقتها 

المنتجات المعروضة، حيث يتم سحب عينات 

الساحات  في  المشاركة  المزارع  من  يوميا 

سالمتها  مدى  من  والتأكد  لفحصها  الخمس 

بقايا  عن  تكشف  حديثة  تقنية  باستخدام 

المبيدات الزراعية في المنتجات قبل عرضها في 

الساحات. 

الزراعية  المنتجات  ساحات  أن  والمعروف 

لألسعار  نظرا  كبير  إقبال  عليها  المحلية 

تكون  الزراعية  المنتجات  أن  كما  المناسبة، 

ومن  المستوردة،  المنتجات  عكس  طازجة 

الموسم  في  المزارع  نسبة  ترتفع  أن  المنتظر 

بداية  فمنذ  الزراعي  المنتج  لساحات  الجديد 

أول ساحة عملت عليها الوزارة في عام 2012، كان 

المحلي،  بالمنتج  التعريف  هو  األساسي  الهدف 

وإعطاء صورة جيدة عن المنتج القطري، خاصة 

بجودة  خاصة  ومعايير  اشتراطات  وضع  تم  أنه 

المعروضات من الخضراوات والفواكه وسالمتها، 

لضمان الجودة، وقد تم افتتاح أول ساحة )ساحة 

وتعريف  المحلية  المنتجات  لبيع  المزروعة( 

ساحات   4 افتتاح  ذلك  تبع  بجودتها،  الناس 

مخصصة  الماضية  السنوات  مدار  على  أخرى 

بشكل  وللبيع  القطرية  المحلية  للمنتجات 

مباشر.

أكرم الفرجابي العمل بالمزروعة والخور والذخيرة كتب
والوكرة طيلة أيام األسبوع
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ترخيص للدفع اإللكتروني لـ»سكيب كاش«
كاش  سكيب  شركة  منح  عن  المركزي  قطر  مصرف  أعلن 

ترخيصًا لتقديم خدمات الدفع اإللكتروني.

االجتماعي  التواصل  موقع  عبر  له  تدوينة  في  المركزي  وقال 

»تويتر« إن عدد الشركات المرخصة في قطاع التكنولوجيا المالية 

سيصل بذلك إلى 4 شركات.

أغسطس   30 في  أعلن  المركزي،  قطر  مصرف  أن  إلى  ُيشار 

تمارسان  لشركتين  الدولة  في  ترخيص  أول  إصدار  الماضي، 

نشاط تقديم خدمات الدفع اإللكتروني.

وجهة سياحية جديدة لدولة قطر ومرسى للبواخر السياحية

افتتاح تجريبي للميناء القديم األسبوع المقبل

ويعتبر مشروع إعادة تطوير ميناء الدوحة القديم 

المشاريع  أهم  من  سياحي  مرسى  إلى  وتحويله 

كأس  لجماهير  متعددة  خدمات  ستوفر  التي 

بنية  تأسيس  عن  فضاًل   ،2022 قطر  العالم 

تحتية رائدة في قطاع السفن السياحية. ويوفر 

والخدمات  المرافق  من  كبيرًا  عددًا  المشروع 

وزوار  الجماهير  تجربة  ستجعل  التي  والوجهات 

قطر أكثر تميزًا. 

ميناء  في  تعريفية  جولة  خالل  المال  وأوضح 

ميناء  تحويل  مشروع  أن  أمس  القديم  الدوحة 

لدولة  جديدة  سياحية  وجهة  إلى  القديم  الدوحة 

قطر ومرسى للبواخر السياحية، قد بدأ منذ عام 

إلى  الشحن  عمليات  تحويل  بعد  وذلك   ،2017
ميناء حمد.

أخذت  الميناء  تطوير  خطة  أن  إلى  وأشار 

قطر  استضافة  دعم  البداية  منذ  االعتبار  بعين 

لمونديال 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030، مؤكًدا 

للسكان  السياحي  القطاع  يخدم  المشروع  أن 

دول  كافة  من  القادمين  والسياح  الدولة  داخل 

العالم.

 800 مساحة  على  يمتد  المشروع  أن  وأوضح 

البيت  استاد  مساحة  يقارب  ما  مربع،  متر  ألف 

مربع.  متر  مليون  مساحة  على  يمتد  الذي 

للمسافرين،  محطة  على  المشروع  ويحتوي 

من  أكثر  الستقبال  مؤهلة  استيعابية  بقدرة 

قطر  توقعات  بحسب  سنويًا،  سائح  ألف   300
الميناء  يستقبل  أن  المقرر  ومن  للسياحة، 

وسيكون  السياحية،  السفن  خالل  من  الزوار 

المونديال.  خالل  الدولة  داخل  للجماهير  وجهة 

كما يضم ميناء الدوحة القديم منطقة متعددة 

ومطعما،  مقهى   50 تشمل  والتي  االستخدامات 

و100 محل تجاري، وأغلب هذه المحالت ستكون 

لمزاولة  يلزم  ما  وكل  البحرية  باألنشطة  مهتمة 

كما  البحرية،  واألنشطة  المائية  الرياضيات 

رئيسيا  وفندقا  فندقية،  شقة   150 يتضمن 

تصماميم  أن  إلى  وأشار  غرفة.   30 على  يحتوي 

حاويات  من  مستوحاه  القديم  الدوحة  ميناء 

جديدة  مدينة  بناء  وتم  البحري،  الشحن 

وخصوصا  القطرية،  العمارة  من  مستوحاه 

للبيوت الواقعة على الساحل القطري.

الزائرة  السفن  الستقبال  خطة  وضعنا  وأضاف: 

 3 على  الميناء  يحتوي  كما  الدوحة،  لميناء 

الـ"مارينا"  عن  فضال  اليخوت،  الستقبال  فئات 

باألحجام  الخاصة  لليخوت  المخصص 

300 مرسى  30 مترا، وتستوعب  الصغيرة وحتى 

لليخوت والقوارب.

خشبيا  شراعيا  مركبا   30 تواجد  إلى  وأشار 

عائمة  فنادق  ستمثل  والتي  )السنبوك(  تقليديا 

الستقبال  فكرتها  وجاءت  المونديال،  خالل 

خالل  من  قطرية  تجربة  وتمثل  والسياح،  الزوار 

يستقبل  كما  خشبي.  مركب  في  التواجد 

الزائرة، خالل بطولة  الميناء السفن الشخصية 

كأس العالم، وتم تخصيص 50 موقفا الستقبال 

 50 من  طولها  يمتد  والتي  الضخمة،  اليخوت 

لهذه  كثيرة  حجوزات  وهناك  مترا،   160 إلى  مترا 

عائمة  فنادق   3 ستتواجد  وكذلك  اليخوت. 

لحوالي  اإلقامة  توفر  والتي  العالم،  كأس  خالل 

ميناء  في  نستقبل  أن  ونتوقع  شخص،  آالف   10
خالل  شخص  ألف   12 يقارب  ما  القديم  الدوحة 

ومحالت  مرافق  الميناء  يتضمن  كما  المونديال. 

وغرف  المائية،  المستلزمات  لشراء  تجارية 

مخازن  إلى  باإلضافة  مياه،  ودورات  تبديل، 

لتسهيل  االحتياجات  كافة  وتوفر  شخصية، 

ممارسة األنشطة.

ربط  االعتبار  عين  في  »وضعنا  المال:  وقال 

المشروع  يضيف  حيث  بالكورنيش،  المشروع 

الدوحة،  كورنيش  على  مترات  كيلو   8 يقارب  ما 

جري  مسارات  كيلو   5 على  الميناء  يشمل  كما 

و5  للجري،  ومريح  للبيئة  الصديق  من«الترتان" 

الهوائية،  كيلو مترات أخرى كمسارات للدرجات 

ومساحات  حدائق  المرافق  هذه  كل  ويتخلل 

وأكد  ألف متر مربع.   200 خضراء، على مساحة 

كبيرا  اهتماما  يولي  القديم  الدوحة  ميناء  أن 

برواد األعمال القطريين، والمشروع سيوفر فرصا 

أن  إلى  وأشار  الخاص.  للقطاع  واعدة  استثمارية 

هي  القديم  الدوحة  ميناء  في  التجارية  المحالت 

البحرية  بالبيئة  عالقة  ولها   %  100 قطرية  أفكار 

الجهات  احتياجات  يلبي  آخر  جانب  وهناك 

المختلفة.

العطوان  نبيل  محمد  المهندس  قال  جانبه  ومن 

مدير العمليات في الميناء أن ميناء الدوحة القديم 

إلى  منوها  الخاصة  للسيارات  موقف   2600 يضم 

ليكون  حالول  مقهى  على  على  اإلبقاء  سيتم  أنه 

جزء من تجربة المشجعين ومرتادي الكورنيش 

في المبناء باالضافة إلى تطوير المنازل البحرية 

كبيرا  رئيسيا  منزال  لتشكل  ودمجها  القديمة 

يعتبر االكبر بطول 70 مترا ومنحدرين مختلفين 

يخدم كل االحجام والمراكب.

األمن  عناصر  لكافة  الميناء  توفير  إلى  ولفت 

وزارة  توجيهات  وفق  مرافقه،  جميع  في  والسالمة 

الخاصة  والسالمة  األمن  ومنظومة  الداخلية 

الميناء  في  يوجد  أنه  كما  المدني  بالدفاع 

الجماهير  تربط  والتي  الحافالت،  لتوقف  نقاط 

والتي  واقف،  بسوق  الرئيسية  بالمحطات 

تساعد على تنقل الجماهير إلى نقاط الفعاليات 

المترو  محطة  تقع  فيما  الدولة.  في  الرئيسية 

القريبة من متحف قطر الوطني على بعد مسافة 

500 متر من الميناء، مشددا على أن أسعار الغرف 
الفنادق  في  نظيراتها  تعادل  العائمة  الفنادق  في 

داخل الدولة )التقليدية(.

{ وجهة سياحية

{ حديقة الميناء{ المهندس محمد نبيل العطوان يستعرض تطورات ميناء الدوحة القديم

}

 المهندس

 محمد عبدالله المال 

}

العطوان: يشتمل على »2600« موقف للسيارات الخاصةالمال: المشروع يمتد على مساحة »800« ألف متر مربع

قال المهندس محمد عبدالله 
المال، المدير التنفيذي لميناء 

الدوحة القديم إن االفتتاح 
التجريبي للميناء سيكون 

خالل األسبوع القادم، 
وساعات العمل من الرابعة 
عصرًا وحتى العاشرة مساًء، 
ولكن بعد االفتتاح الرسمي 

ستتغير مواعيد العمل لتصبح 
من التاسعة صباحًا وحتى الثانية 
فجرًا، وسيكون ذلك قبل انطالق 

فعاليات مونديال 2022 بأيام معدودة.

عوض التوم كتب

إلى »4.5 % و5 %« على التوالي اعتبارا من اليوم

»المركزي« يرفع الفائدة على الودائع والقروض
المحلية  االقتصادية  المعطيات  على  بناء 

من  اعتبارا  المركزي  قطر  مصرف  قرر  والدولية 

لإليداع  المصرف  فائدة  سعر  رفع  الخميس  اليوم 

 4.5 ليصبح  أساس  نقطة   75 بمقدار   )QCBDR(

 )QCBLR( لإلقراض  المصرف  فائدة  سعر  ورفع   ،%
سعر  ورفع   ،%  5 ليصبح  أساس  نقطة   50 بمقدار 

نقطة   75 بمقدار   )QCB Repo Rate( الشراء  إعادة 

أساس ليصبح 4.75 %.  

وتأتي هذه الخطوة تلبية الستحقاقات ارتباط الريال 

مع الدوالر فضال عن تحقيق حزمة من اإليجابيات لرفع 

القطري  الريال  جاذبية  زيادة  أبرزها:  الفائدة  أسعار 

كوعاء ادخاري من خالل تضييق هامش الفائدة بين 

األمر  وهو  القطري،  والريال  األميركي  الدوالر  من  كل 

الذي يمنع »تسرب« الودائع المقومة بالريال القطري 

إلى الدوالر األميركي، وعالوة على ذلك فإن مصرف قطر 

المركزي يسعى من خالل زيادة الفائدة إلى السيطرة 

جهاز  لبيانات  فوفقًا  التضخمية؛  الضغوط  على 

التخطيط واإلحصاء؛ فقد سجل التضخم مستويات 

مرتفعة بلغت: 4.16 % في يناير، و3.99 % في فبراير، 

% في  % في أبريل، و5.18  % في مارس، و4.66  و4.24 

الماضي،  يوليو  في   % و4.98  يونيو،   % و5.14  مايو، 

و%4.8 في أغسطس.

وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس االحتياطي 

 75 الفائدة  أسعار  رفع  أمس  األميركي  الفيدرالي 

نطاق  إلى  التوالي  على  الرابعة  للمرة  أساس  نقطة 

من 3.75 إلى 4 %، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

التي  التشددية  السياسة  نهج  ضمن  ذلك  ويأتي 

معدالت  لمواجهة  األميركي  المركزي  عليها  يسير 

التضخم التي لم تكبحها معدالت الفائدة المرتفعة 

التي أقرها الفيدرالي في اجتماعاته األخيرة.

وسجل التضخم األساسي في الواليات المتحدة 8.2 % 

في سبتمبر، وكان أعلى من التوقعات كما أنه األعلى 

منذ 40 عامًا. وحسب استطالع »بلومبرغ«، من المتوقع 

في  أخرى  نقطة  نصف  بمقدار  الفائدة  أسعار  رفع 

من  كل  خالل  نقطة  ربع  بمقدار  ثم  المقبل،  ديسمبر 

االجتماعين التاليين.

لدى  الفائدة  أسعار  أن  اقتصاديون  ويعتقد 

»الفيدرالي« ستصل إلى 5 % بحلول مارس 2023.

$ الدوحة

محطة للمسافرين 
بقدرة استيعابية »300« 

ألف سائح سنويا

»30« »سنبوك« 

تمثل فنادق عائمة 
خالل المونديال

} تصوير: عباس علي
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تمنح العمالء »50 %« نقاط أفيوس 
بالتعاون مع »القطرية«

»المصرف« يطلق حملة جديدة

اإلسالمي  قطر  مصرف  أطلق 

بالتعاون  جديدة  حملة  )المصرف( 

و القطرية  الجوية  الخطوط  مع 

أفيوس  نقاط   %  50 لمنح   ،Visa
المصرف  بطاقات  لحاملي  إضافية 

القطرية  الجوية  والخطوط 

االئتمانية المشتركة.

التي  الجديدة،  الحملة  وتوفر 

للعمالء  نوفمبر،   20 حتى  تستمر 

من   50% على  الحصول  فرصة 

عند  اإلضافية،  أفيوس  نقاط 

المصرف  بطاقات  استخدام 

المشتركة.  القطرية  والخطوط 

المزيد  لألعضاء  المصرف  ويقدم 

أفيوس  نقاط  لجمع  الفرص،  من 

أو  تذاكرهم  حجز  عند  وإنفاقها 

ترقية  أو  العالم،  حول  السفر 

مقاعدهم والتسوق.

بطاقات  لحاملي  العرض  ويسري 

القطرية  والخطوط  المصرف 

سيغنتشر  المشتركة  االئتمانية 

والبالتينية،  الذهبية  والبطاقات 

إلى  يصل  ما  ربح  يمكن  حيث 

 20 بحلول  أفيوس  نقطة   10,000
أناند،  د.  السيد  وقال  نوفمبر. 

الخدمات  لمجموعة  العام  المدير 

من  اقترابنا  »مع  لألفراد:  المصرفية 

موسم السفر، يسعدنا التعاون مع 

 Visaو القطرية  الجوية  الخطوط 

مكافآت  لعمالئنا  لنقدم  جديد،  من 

سفرهم.  تجربة  لتعزيز  حصرية، 

وتعد هذه الحملة دليالاً على جهودنا 

في  عمالئنا  لمكافأة  المستمرة 

جميع تجاربهم«. 

يمنح الفرص لعمالئه لربح تذاكر البطولة

بنك دخان يكشف عن فائزي السحب الثالث لحملة كأس العالم
السحب  في  الفائزين  أسماء  عن  دخان  بنك  أعلن   

الثالث من حملته الترويجية بالتعاون مع Visa التي 

تتيح لعمالئه حاملي بطاقات Visa االئتمانية فرصة 

 FIFA استثنائية للفوز بتذاكر مباريات كأس العالم

قطر 2022™ مقّدمة من Visa. جاء اإلعالن عن الفائزين 

تحت  للبنك  الرئيسي  المقر  في  ُأجري  سحب  بعد 

إشراف وحضور ممثل عن إدارة التراخيص النوعية 

ومراقبة األسواق بوزارة التجارة والصناعة.

وبناءاً على نتائج القرعة، فاز عميل بنك دخان محمد 

وكانت  االفتتاحية،  المباراة  بتذكرة  السليطي 

تذاكر دور المجموعات من نصيب محمد أبو اصبع 

الدوسري  وعهود  حمود  وعلي  عايشه  أبو  وباسل 

بتذكرة  المنصور  خليفة  وربح  عوض،  ويوسف 

لدور الستة عشر، ومالك شعبان تذكرة لربع نهائي 

البطولة، بينما حصل جو سويد على تذكرة نصف 

النهائي وستيفانوس كيساس على تذكرة المباراة 

مقدمتين  فائز  لكل  تذكرتين  بواقع  وذلك  النهائية، 

المستمرة،  الحملة  لشروط  ووفقااً   .Visa شركة  من 

متعددة  سحوبات  خالل  فائزااً   40 اختيار  سيتم 

مقدمة  لشخصين  مباريات  تذاكر  على  للحصول 

البطولة  بمباريات  واالستمتاع   ،Visa شركة  من 

المرتقبة من الملعب خالل أدوارها المختلفة بدءااً من 

مباراة االفتتاح وحتى النهائي.

البنك  لعمالء  يمكن  الترويجية،  الحملة  مدار  على 

فأكثر؛  شهريااً  قطري  ريال   10,000 ينفقون  الذين 

دخان،  بنك  من  االئتمانية   Visa بطاقة  باستخدام 

المباراة  لحضور  لشخصين  مباريات  بتذاكر  الفوز 

أو  ربع  أو   16 الـ  دور  أو  المجموعات  دور  أو  االفتتاحية 

نصف النهائي أو المباراة النهائية للبطولة التي طال 

انتظارها.

توفر فرص ربح تذاكر المباريات لـ»34«عميال

»الدولي اإلسالمي« يعلن فائزي حملة المونديال
أعلن الدولي اإلسالمي عن أسماء عدد 

الفائزين  المحظوظين  العمالء  من 

بكأس  الخاصة  حملته  ضمن 

بالشراكة   ™2022 قطر   FIFA العالم 

خالل  استمرت  والتي   ،Visa مع 

ولغاية   2022 سبتمبر   1 من  الفترة 

عميالاً   34 لعدد  وتتيح  أكتوبر،   30
االئتمان/  Visa بطاقات  حاملي  من 

الفوز بتذاكر لحضور إحدى  الخصم 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  مباريات 

قطر 2022.

 وتعكس هذه الحملة التزامااً متواصالاً 

عمالئه  بمكافأة  اإلسالمي  الدولي  من 

حيث  لهم،  المزايا  أفضل  وتقديم 

العمالء  أمام  الفرصة  توفير  يعتبر 

المونديال؛  مباريات  لحضور 

وتشجيع فريقهم المفضل في الحدث 

الذي  التكريم  وجوه  أحد  االستثنائي؛ 

يود الدولي اإلسالمي تقديمه للعمالء. 

الفرصة  إتاحة  تم  الحملة  وبموجب 

اإلسالمي  الدولي  عمالء  جميع  أمام 

االئتمان/  Visa بطاقات  حاملي  من 

استخدام  بمجرد  للفوز  الخصم 

فترة  خالل  دوليااً  أو  محليااً  بطاقاتهم 

الحملة، حيث يتم اعتبار كل عملية 

قطري  ريال   100 بقيمة  استخدام 

يفوز  أن  على  للربح،  فرصة  بمثابة 

عدد  بأكبر  يقومون  الذين  العمالء 

الفترة  خالل  االستخدام  عمليات  من 

إجمالي  يقل  أال  بشرط  المحددة، 

إنفاقهم الشهري خالل فترة الحملة عن 

5000 ريال قطري. 
الـ  الفائزين  من  فائز  كل  ويحصل 

بطاقتين  على  البنك  عمالء  من   34
العالم  كأس  مباريات  إحدى  لحضور 

المباراة  في   ™  ٢٠٢٢ قطر   FIFA
الدور  أو  المجموعات  دوري  أو  النهائية 

فضالاً  النهائي،  ربع  دور  أو  الثاني 

بوكس،  سكاي  بطاقات  ثماني  عن 

وسيتم   ،Visa من  مقدمة  والبطاقات 

اختيار فائزين جدد بتاريخ 10 نوفمبر 

المقبل.

الدولي  من   Visa بطاقات  وتوفر 

اإلسالمي قيمة مضافة نوعية للعمالء 

أفضل  تواكب  دفع  وحلول  مزايا  مع 

محلي  قبول  من  العالمية  المعايير 

وعالمي، وحلول دون لمس مع إمكانية 

من  اإلسالمي  الدولي  نقاط  اكتساب 

للبطاقات  بالنسبة  الشراء  عمليات 

شركاء  لدى  وخصومات  االئتمانية 

محليين وعالميين. 

يذكر أن الدولي اإلسالمي أحد البنوك 

وله  وإقليميااً،  محليااً  الرائدة  اإلسالمية 

تاريخ عريق في دعم الرياضة، كما أن 

المجتمع  خدمة  في  كبيرة  جهودااً  له 

من  يقدمه  ما  خالل  من  القطري 

فيها  بما  النشاطات  دعم  في  إسهامات 

الرياضية والمبادرات المجتمعية.

رابطة رجال األعمال تعقد اجتماعات مع وزارتي التخطيط والتجارة المصريتين

فرص لعقد شراكات استثمارية قطرية ـــ مصرية

قاسم  بن  فيصل  الشيخ  سعادة  أكد 

األعمال  رجال  رابطة  رئيس  ثاني  آل 

تطوير  على  الرابطة  حرص  القطريين 

وبحث  مصر  مع  االستثمارية  العالقات 

كافة  في  لالستثمار  المتاحة  الفرص 

اجتماعات  خالل  ذلك  جاء  المجاالت. 

القطريين  األعمال  رابطة رجال  وفد من 

التخطيط  وزيري  مع  القاهرة  في 

في  ومسؤولين  المصريين،  والتجارة 

قطاعي التجارة واالستثمار.

وأشار سعادته إلى وجود تغير إيجابي 

وعناصر  مصر  في  االستثمار  مناخ  في 

جذب متعددة للمستثمرين القطريين 

وشراكات  تحالفات  لبناء  ومجاالت 

مصريين  أعمال  رجال  مع  استثمارية 

رابطة  حرص  على  مشددا  وأجانب. 

العمل  علي  القطريين  األعمال  رجال 

المصري  السيادي  الصندوق  مع 

رئيس  وأكد  القادمة.  الفترة  خالل 

األعمال  رجال  رابطة  إدارة  مجلس 

من  أكيدة  رغبة  هناك  أن  القطريين 

لالستثمار  القطريين  األعمال  رجال 

الشراكة  وتعزيز  المصري  السوق  في 

االستراتيجية بين البلدين الشقيقين، 

من  الكامل  الدعم  توافر  ظل  في  خاصة 

أن  إلى  مشيرااً  المصرية،  الدولة  قبل 

عرضها  تم  التي  المشروعات  قائمة 

استحسان  القت  قد  االجتماع  خالل 

عبروا  حيث  الشركات،  من  العديد 

من  بعض  دراسة  في  رغبتهم  عن 

قرار  اتخاذ  ثم  ومن  المشروعات،  هذه 

بدوره  المصري.  السوق  في  االستثمار 

ثاني  آل  فيصل  بن  حمد  الشيخ  أكد 

عضو مجلس إدارة الرابطة على أهمية 

األعمال  مجتمع  بين  الدائم  التواصل 

الفرص  الستثمار  والقطري  المصري 

المتاحة ليس فقط في مجال الصناعة 

األخرى،  القطاعات  كافة  في  ولكن 

الرابطة بدورها كحلقة  منوهااً إلى قيام 

المصرية  األعمال  لمنظمات  اتصال 

لتنمية  القطريين  األعمال  رابطة  مع 

الفرص  واستكشاف  المشترك  التعاون 

االستثمارية المتاحة في كال البلدين.

الدكتورة  سعادة  أوضحت  جانبها  من 

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية 

سن  تم  أنه  المصرية  االقتصادية 

السيادي  بالصندوق  الخاص  القانون 

والظروف  يتناسب  بما  المصري 

الدولة  ورغبة  المصرية،  واإلمكانيات 

في الحفاظ على حقوق األجيال القادمة، 

التي  المرونة  يراعي  الوقت  نفس  وفي 

يحتاجها القطاع االستثماري.

سليمان  أيمن  السيد  واستعرض 

مصر  لصندوق  التنفيذي  الرئيس 

التي  المشروعات  من  ا  عدداً السيادي 

الصندوق  خالل  من  تنفيذها  تم 

استثمارية،  تحالفات  مع  وبشراكات 

منها تطوير مجمع التحرير ومشروعات 

المتحركة  الكهربائية  العربات  إنتاج 

بالمنطقة االقتصادية لقناة السويس، 

إلى جانب مشروعات في قطاع التعليم 

األثرية  المناطق  المياه وتطوير  وتحلية 

وقطاع الطاقة المتجددة.

على صعيد ذاته أكد سعادة المهندس 

والصناعة  التجارة  وزير  سمير  أحمد 

المصرية  الدولة  حرص  المصري 

التعاون  عالقات  وتطوير  تنمية  على 

واالستثماري  والتجاري  االقتصادي 

يصب  وبما  قطر  دولة  مع  المشترك 

المصري  االقتصادين  مصلحة  في 

إلى  مشيرا  سواء،  حد  على  والقطري 

بين  المشتركة  الجهود  تعزيز  أهمية 

بالبلدين  األعمال  ومجتمعي  حكومتي 

اإلمكانات  من  االستفادة  لتعظيم 

بهما  الكبيرة  االقتصادية  والمقومات 

ملموسة  تعاون  لمشروعات  وترجمتها 

تحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

فرصا  هناك  أن  إلى  سمير  وأشار 

المصدرين  أمام  واعدة  تصديرية 

لتلبية  البلدين  من  والمستوردين 

احتياجات السوقين المصري والقطري 

والعالمية  االقليمية  لألسواق  والتصدير 

الحرة  التجارة  اتفاقيات  واالستفادة من 

وعدد  مصر  بين  الموقعة  والتفضيلية 

االقتصادية  والتكتالت  الدول  من  كبير 

المنتجات  نفاذ  تتيح  والتي  العالمية 

ألسواق  تفضيلية  بمزايا  المصرية 

تجاوز 2 مليار مستهلك.

توقيع  تم  االجتماعات  ختام  وفي 

رجال  رابطة  بين  تعاون  بروتوكول 

الصناعات  واتحاد  القطريين  األعمال 

المصرية.

} صورة جماعية على هامش الحدث { خالل توقيع بروتوكول التعاون

الشيخ فيصل بن قاسم: رغبة أكيدة في االستثمار بالسوق المصري

بروتوكول تعاون بين رابطة رجال األعمال واتحاد الصناعات المصرية

$ الدوحة



 %  0.8 بنسبة  الودائع  انخفاض  ومع 

الودائع  نسبة  ارتفعت  سبتمبر،  في 

 %  125.8 نسبته  ما  إلى  القروض  إلى 

في   %  125.2 مقابل  نفسه  الشهر  في 

أغسطس من عام 2022.

انخفض   ،2022 عام  من  سبتمبر  وفي 

 .%0.4 القروض بنسبة  إجمالي محفظة 

العام  القطاع  قروض  سجلت  حيث 

 2.1% قدرها  بنسبة  انخفاضًا  المحلي 

القطاع  إن  ذلك  السابق  بالشهر  مقارنًة 

من   %31 حوالي  يمثل  )الذي  الحكومي 

قروض القطاع العام( قد سجل انخفاضًا 

السابق  بالشهر  مقارنًة   %6.8 نسبته 

شبه  المؤسسات  قطاع  سجل  حين  في 

الحكومية انخفاضًا بنسبة 7.6% مقارنة 

قروض  قطاع  وسجل  السابق  بالشهر 

يمثل  )الذي  الحكومية  المؤسسات 

العام(  القطاع  قروض  من   %64 حوالي 

بالشهر  مقارنًة   %0.8 بنسبة  ارتفاًعا 

السابق.

الخاص  القطاع  قروض  إجمالي  وارتفع 

على   2022 سبتمبر  في   %0.5 بنسبة 

أساس شهري وقد ساهم قطاعا الخدمات 

نمو  في  رئيسة  مساهمًة  والعقارات 

سبتمبر  لشهر  الخاص  القطاع  قروض 

من عام 2022. فقد سجل قطاع الخدمات 

قروض  من   %29 بنحو  يساهم  )الذي 

نسبته  بلغت  ارتفاًعا  الخاص(  القطاع 

وبالمثل،  السابق  بالشهر  مقارنًة   %0.7
يساهم  )الذي  العقارات  قطاع  سجل 

الخاص(  القطاع  قروض  من   %21 بنحو 

مقارنًة   %0.7 نسبته  بلغت  ارتفاًعا 

سبتمبر  شهر  وخالل  السابق  بالشهر 

)الذي  العامة  التجارة  قطاع  سجل   2022
القطاع  قروض  من   %21 بحوالي  يساهم 

مقارنًة   %0.5 نسبته  ارتفاًعا  الخاص( 

انخفض  حين  في  السابق  بالشهر 

)الذي  األخرى  واألنشطة  اإلستهالك  قطاع 

القطاع  قروض  من   %22 بنحو  يساهم 

الخاص( انخفاضًا طفيًفا نسبته 0.01% 

خالل  وكذلك،  السابق  بالشهر  مقارنًة 

انخفضت   ،2022 عام  من  سبتمبر  شهر 

 %1.8 قدرها  بنسبة  قطر  خارج  القروض 

مقارنًة بالشهر السابق.

بنسبة  العام  القطاع  ودائع  وانخفضت 

 2022 عام  من  سبتمبر  شهر  في   %1.3
إلى  أدى  مما  السابق  بالشهر  مقارنًة 

القطاع  ودائع  في  إجمالي  انخفاض 

المصرفي في قطر. وبالنظر إلى تفاصيل 

الحكومي  القطاع  أن  ُيالحظ  القطاع، 

)الذي يمثل حوالي 27% من ودائع القطاع 

العام( قد سجل انخفاضًا نسبته %15.1 

قطاع  قفز  بينما  السابق  بالشهر  مقارنًة 

يمثل  )الذي  الحكومية  المؤسسات 

العام(  القطاع  ودائع  من   %58 حوالي 

بالشهر  مقارنًة   %5.1 بنسبة  األمام  إلى 

السابق وقد ارتفع قطاع المؤسسات شبه 

بالشهر  مقارنًة   %  4 بنسبة  الحكومية 

السابق. 

بنسبة  الخاص  القطاع  ودائع  وارتفعت 

وعلى  السابق  بالشهر  مقارنًة   %0.5
قطاع  سجل  الخاص،  القطاع  صعيد 

نسبته  ارتفاًعا  والمؤسسات  الشركات 

قطاع  وسجل  شهري  أساس  على   %1
بنسبة  طفيفًا  ارتفاعًا  المستهلكين 

وفي  )م  السابق  بالشهر  مقارنًة   %0.01
ودائع  واصلت   ،2022 عام  من  سبتمبر 

غير المقيمين التحرك في دوامة هبوطية 

مقارنًة   %2.8 نسبته  انخفاًضا  وسجلت 

بالشهر السابق.
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$ الدوحة

تراجــع القــروض خارج قطــر بنسبة »1.8%«نمو نسبة الودائع إلى القروض إلى »%125.8«

»1.83« تريليون ريال أصول البنوك القطرية
ارتفعت »0.4%« في سبتمبر.. »QNB للخدمات المالية«:

كشفت عن مجموعة شانيل الجديدة للنظارات الشمسية

»مغربي« تفتتح فرعا في »بالس فاندوم«
الرائدة  البصريات  شركة  احتفلت 

مغربي يوم االثنين 17 أكتوبر، بافتتاح 

فاندوم،  بالس  في  فروعها  أكبر  أحد 

الدوحة - قطر، في حدث تضمن عرضًا 

من  الجديدة  شانيل  لمجموعة  أولياً 

وهي  والطبية،  الشمسية  النظارات 

عالمة حصرية لمغربي في المنطقة.

وقد وصف المشاركون في افتتاح الفرع 

للعين«،  حقيقية  »متعة  بأنه  الجديد 

حيث إن التصميم الداخلي يّتسق مع 

تدريجيًا  مغربي  تطبقه  مبتكر  مفهوم 

تجربة  لعمالئها  يقّدم  فروعها،  عبر 

إلى  فالدخول  ومتميزة.  فريدة  بصرية 

فرع بالس فاندوم يبعث الشعور بأنك 

المصممين  ألهم  متجر  إلى  تدخل 

الجديد  الفرع  ويتميز  العالميين. 

بتصميم متميز توّلته الشركة الرائدة 

في  »الندور«  التسويق  استشارات  في 

لندن، المملكة المتحدة.

نائبة  مغربي،  شيرين  السيدة  وقالت 

»نحن  مغربي:  في  التسويق  رئيس 

والحصرية  التميز  بتقديم  ملتزمون 

والبقاء في طليعة التوجهات وتحديثنا 

لفروعنا هو جزء من هذه الرؤية«.

أولي  عرض  االفتتاح  حفل  تخلل  وقد 

ألحدث مجموعة من دار شانيل، عالمة 

الشهر حالياً لدى مغربي. حيث يعتبر 

المنطقة  في  الرائد  العنوان  مغربي 

أكثر  ويختار  النظارات،  عالمات  ألرقى 

عالمات  ولديها  تميزاً  المجموعات 

وبالمان  فالنتينو  مثل  عدة  حصرية 

وآكوني وديفيد بيكهام وإيزابيل مارانت 

.EYE’Mوأوف وايت و

ويشهد الفرع الجديد في بالس فاندوم 

مول في قطر، على مقاربة الموضة التي 

توليها مغربي لقطاع البصريات بفضل 

لوحدات  وتضمنه  المبتكر  تصميمه 

ونظارات  األطفال،  لنظارات  مستقلة 

الالصقة،  والعدسات  الجاهزة،  القراءة 

والعالمات المختارة. 

التي  الجديدة  الفروع  عن  وفضاًل 

المنطقة،  عبر  المواقع  أهم  ستشمل 

تنوي مغربي تجديد 25 فرعاً حالياً مع 

نهاية العام. وقد تم افتتاح عدد من هذه 

مول  هيلز  دبي  في  بالفعل  المحالت 

عبدالله  الملك  وطريق  اإلمارات(،  )دبي، 

)الرياض، السعودية(، ومول جدة بارك 

الينابيع  وسوق  السعودية(،  )جدة، 

)اإلمارات(، وأوبن اير مول )مصر(، وشارع 

إمام البخاري )القصيم، السعودية(.

وقال الرئيس التنفيذي العام لمجموعة 

االلتزام  »هذا  مغربي:  أمين  مغربي 

بتطوير وتحديث محالت مغربي يأتي 

ضمن مهمة الشركة الهادفة إلى تقديم 

تسّوق  وتجربة  للعمالء  متفوقة  خدمة 

ال يجدونها في أي مكان آخر ومن ضمن 

التحديث التي تخضع له فروع مغربي، 

اعتماد أحدث المعدات وأكثرها تطورًا 

يديرها  التي  النظر  فحص  غرف  في 

أخصائيو بصريات ذوو مستوى عال من 

الخبرة والكفاءة«.

وتابع قائال: لقد أصبحت مغربي عالمة 

كعنوان  وترسخت  حياة،  أسلوب 

رعاية  في  والحداثة  للجودة  مطلق 

والراقية  األنيقة  والنظارات  العين، 

والمواكبة للموضة. وباعتمادها أحدث 

أخصائيين  في  واالستثمار  التقنيات 

متمّرسين، وهي اليوم في الطليعة في 

قطاع البصريات، تقّدم عبر فروعها كافة 

بين  تجمع  نوعها،  من  فريدة  تجربة 

البصريات والتجزئة والموضة على حد 

سواء.

لدعم نمو قطاع التكنولوجيا

»قطر للمال« تتعاون مع »جوجل كالود« إلنشاء منصة جديدة لالبتكار
الذراع  للمال،  قطر  مركز  هيئة  وّقعت   

القانونية والضريبية لمركز قطر للمال 

كالود  جوجل  شركة  مع  تفاهم  مذكرة 

دعم  في  تساهم  ابتكار  منصة  إلنشاء 

في  التكنولوجيا  لبيئة  المطرد  النمو 

قطر.

لتشجيع  المؤسستان  وستتعاون 

شركات التكنولوجيا المالية والشركات 

والمؤسسات  والبنوك  االستشارية 

التكنولوجيا  تبني  على  المالية 

المؤسستان  وتسعى  السحابية. 

الذكاء  مثل  قطاعات  في  التعاون  إلى 

وتقنية  البيانات،  وعلوم  االصطناعي، 

االبتكار  لتعزيز  وغيرها،  الكتل  سالسل 

ودفع عجلة التحّول الرقمي، وذلك بدعم 

من القدرات الضخمة والشبكة العالمية 

التي توفرها جوجل كالود وبالتعاون مع 

عمالء مركز قطر للمال والصناعة ككل. 

الجيدة،  محمد  يوسف  السيد  قال  و 

قطر  مركز  لهيئة  التنفيذي  الرئيس 

مع  الجديد  التعاون  بهذا  »نفخر  للمال: 

تعزيز  إلى  يهدف  والذي  كالود  جوجل 

قطاعات  في  لعمالئنا  األعمال  تحّول 

البنوك وأسواق المال والتأمين والتقنيات 

الخدمات  »تعتبر  وأضاف:  الناشئة«. 

المالية ومن ضمنها التكنولوجيا المالية، 

إحدى مجاالت تركيز مركز قطر للمال، 

نطاق  توسيع  السياق  هذا  في  ويسّرنا 

خدماتنا وتوفير حلول خاصة بالصناعة 

ومن  للمال.  قطر  مركز  مظلة  تحت 

خالل التعاون مع جوجل كالود، نسعى 

والتكنولوجيا  االبتكار  ثقافة  دمج  إلى 

أجل  من  التقليدية،  األعمال  أنماط  في 

تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة 

في قطر بما يتماشى مع أهداف التنمية 

الوطنية«.

كوستا،  غسان  السيد  قال  جهته،  من 

مدير عام شركة جوجل كالود في قطر: 

ُمصممة  حلواًل  كالود  جوجل  »توفر 

عملية  في  الشركات  ُتساعد  بعناية 

تبني  من  واالستفادة  الرقمي  التحّول 

نقوم  ونحن  السحابية.  التقنيات 

بتطوير منصة رقمية لمركز قطر للمال، 

التكنولوجيا  لشركات  الفرصة  توفر 

وإطالق  التطبيقات،  إلنشاء  المالية 

منتجات  وتقديم  الرقمية،  الخدمات 

جوجل  تعمل  كما  لعمالئها.  مبتكرة 

كالود على توفير بنية تحتية آمنة عبر 

المزمع  اإلقليمية  السحابية  المنطقة 

افتتاحها في الدوحة، مما سُيتيح لمزيد 

من الشركات في قطر إمكانية االستفادة 

وموثوقة  مرنة  سحابية  خدمات  من 

وسريعة في آن واحد«.

تقديرا لتميزها التشغيلي في »2021«

»قطر غاز« تحصد جائزتين 
من »إكسون موبيل«

 حازت شركة قطرغاز على جائزتين 

السنوية  التقديرية  الجوائز  من 

على  الشريك  يمنحها  التي  ة  الخاصَّ

المدى الطويل، إكسون موبيل قطر، 

للشركة  الرئيسي   
ِّ

المقر في  وذلك 

دومينيك  السيد  وسّلم  بالدوحة. 

العام  والمدير  الرئيس  جينيتي، 

رئيس  جائزة  قطر،  موبيل  إلكسون 

أصل  »ألفضل  قطر  موبيل  إكسون 

في  األصول  إدارة  لفريق  العام«  في 

مشروع »راس لفان 3«، وجائزة رئيس 

صفر«  »هدف  قطر  موبيل  إكسون 

لسالمة العمليات لفريق إدارة األصول 

في مشروع غاز الخليج خالل الحفل.

المهندي،  عيسى  السيد  م  وتسلَّ  

والسيد  الخليج،  غاز  أصول  مدير 

لفان  راس  أصول  مدير  دشتي،  علي 

حضره  حفل  في  الجائزتين   ،3
آل  خليفة  بن  خالد  الشيخ  سعادة 

لقطرغاز،  التنفيذي  الرئيس  ثاني، 

التنفيذيين  المسؤولين  وكبار 

وقطرغاز.  قطر  موبيل  إكسون  من 

الفائزين  أول  الفريقين  كال  وكان 

تقديًرا  تأتي  والتي  الجوائز،  بهذه 

إلنجازاتهما العالمية في األداء في عام 

العمليات  في  ز 
ُّ

التمي وتحقيق   2021
التشغيلية.

لفان  »راس  عمل  فريق  تكريم  ويأتي 

في  المتميز  لألداء  خاًصا  تقديرًا   »3
السالمة واألمن والصحة والبيئة وقال 

الرئيس  جينيتي،  دومينيك  السيد 

موبيل  إلكسون  العام  والمدير 

على  تؤكد  اإلنجازات  هذه  أن  قطر، 

وجهودها  قطرغاز،  أداء  وتميز  ريادة 

المتواصلة نحو التحسين المستمر 

جميع  من  القوي  وااللتزام  لألداء، 

أعضاء فريقي إدارة األصول. 

شريًكا  قطرغاز  »ُتعدُّ  وأضاف: 

إلكسون  بعيد  أمد  منذ  متميًزا 

لنا  نجاح  هو  نجاحها  وإن  موبيل، 

االحتفال  أسعدني  وقد  أيضًا. 

ثقة  على  ونحن  اإلنجازات،  بهذه 

في  العمل  فريق  أفراد  جميع  بأن 

نتائج  تحقيق  سيواصلون  قطرغاز 

من  انطالًقا  المستقبل،  في  متميزة 

ز 
ُّ

التمي تحقيق  على  الشركة  تركيز 

بالعمليات التشغيلية«.

وصرح سعادة الشيخ خالد بن خليفة 

آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة 

أول  نكون  أن  نا 
ُّ

»يسر قائاًل:  قطرغاز، 

من يتلقى هذه الجوائز من شريكنا، 

ز 
ِّ

إكسون موبيل، تقديرا لألداء الُمتمي

المستوى  ذات  أصولنا  لبعض 

العالمي في راس لفان. وإن مثل هذه 

الجوائز ليست بجديدة على شركة 

السمعة  على  تؤكد  فهي  قطرغاز، 

الشركة  عليها  تحافظ  التي  الطيبة 

مجال  في  الرائدة  الشركة  بوصفها 

في  المسال  الطبيعي  الغاز  صناعة 

العالم. ونحن نقوم بتشغيل جميع 

للمعايير  وفًقا  أصولنا ونحافظ عليها 

كل  في  الجودة  على  ز  وُنركِّ الرائدة، 

لتحقيق  نسعى  بينما  به  نقوم  ما 

المستوى األمثل ألداء األعمال وضمان 

إدخال تحسينات بصورة مستمرة. 

ز في 
ُّ

إن التزامنا الثابت بتحقيق التمي

على  يساعدنا  التشغيلية  العمليات 

إنتاج وتسليم الغاز الطبيعي المسال 

األخرى  الهيدروكربونية  والمنتجات 

العالمية،  السوق  إلى  الجودة  عالية 

في  للعمالء  بوعودنا  الوفاء   
َّ

ثم ومن 

جميع أنحاء العالم.

{ خالل تسليم الجائزتين 

{ فرع مغربي الجديد

{ خالل توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين

$ الدوحة

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية إن 
أصول البنوك القطرية ارتفعت بنسبة 0.4% على أساس 

شهري لتصل إلى 1.83 تريليون ريال في سبتمبر 2022 وهي 
أحدث بيانات متاحة فيما شهد الشهر ذاته إنخفاضا في 

إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 
قدرها 0.4% مقارنًة بالشهر السابق مع تراجع مستوى الودائع 

بنسبة 0.8% على أساس شهري وقد دفع القطاع العام، 
بصفة أساسية، التمويالت إلى االنخفاض )مسجلًة انخفاضًا 

نسبته 2.1% في سبتمبر مقارنًة بالشهر السابق(.
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الخاص ببطولة كأس العالم

»القطرية لإلعالم« تطلق المخطط البرامجي

في البداية قال سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني آل ثاني 

مستهل  في  لإلعالم،  القطرية  للمؤسسة  التنفيذي  المدير 

على  جاهدة  تعمل  قطر  ودولة  سنة   12 منذ  االحتفالية: 

ينطلق  التي  اللحظة  لهذه  الميادين  كل  في  البالد  جاهزية 

فيها كأس العالم فيفا قطر 2022.

للعرب  تكون  أن  عاتقها  على  قطر  أخذت  سعادته:  وأضاف 

مسؤولية  أن  مؤكدا  تمثيل،  خير  تمثلهم  وأن  جميعا 

كل  جاهزية  متابعة  كانت  لإلعالم  القطرية  المؤسسة 

مؤسسات الدولة وأجهزتها الستقبال المونديال.

لإلعالم  القطرية  المؤسسة  مسيرة  اليوم  نستكمل  وتابع: 

في مد جسور التواصل ونشر السالم بين الجميع وهو نهج 

بالدنا وسياستها على الدوام.

إلى  لإلعالم  القطرية  للمؤسسة  التنفيذي  المدير  وأشار   

واإلذاعية  التليفزيونية  منصاتها  بكافة  المؤسسة  جاهزية 

على  الجمهور  المتاع  وذلك  الكبير،  العالمي  الحدث  لهذا 

خبرية  تغطية  بين  ما  ولغاته،  ومشاربه  ثقافته  اختالف 

موسيقية  وجرعات  وترثية  وثقافية  وسياحية  رياضة 

تليق  عالمية،  عربية  قطرية  بهوية  ثقافي  وعاء  في  وغنائية 

بنسخة استثنائية نوعية لكأس العالم في كافة منصاتها، 

مؤكدًا أن األثير ينقل ترحيب قطر بكل العالم.

قطر«  »هوال  إذاعة  تدشين  كلمته  ختام  في  سعادته  وأعلن 

البث  في  ستستمر  التي  اإلذاعة  وهي  باإلسبانية،  الناطقة 

مرآة  لتكون  العالم،  كأس  بطولة  فعاليات  انتهاء  بعد 

إلى  ونقلها  قطر  في  المهمة  والفعاليات  األخبار  لكل  عاكسة 

الخارج، وبالتحديد في إسبانيا.

تليفزيون  أعمال  بتسيير  القائم  السادة  علي  السيد  وأكد 

قد  كانت  الكبرى،  المناسبة  لهذه  االستعدادات  أن  قطر، 

بدأت مبكرا، موضحًا أن السؤال األهم كان »ماذا سنقدم في 

هذه التغطية التي تشكل تحديا كبيرا للتلفزيون الرسمي 

للدولة؟«.

في  المتابعين  وأيضا  المحلي  المشاهد  أن  وجدنا  وأضاف: 

كل العالم بحاجة لمعرفة ماذا يحدث في أرض المونديال 

والتي أصبحت وجهة الرياضة في كل العالم. 

نقل الفعاليات باحترافية
على  التغطية  خطط  تنفيذ  العمل  فرق  بدأت  وأوضح: 

محورين األول خاص بالمحتوى من خالل االتفاق مع ضيوف 

والتقارير  والتنظيم  البطولة  حول  النقاشات  إلثراء  مميزين 

الفنية  الفرق  بتجهيز  فقمنا  الثاني  المحور  أما  النوعية 

القادرة على نقل صورة الحدث بشكل متكامل من كل أرجاء 

في  لإلعالم  القطرية  المؤسسة  لرؤية  تحقيقا  وذلك  قطر 

التفاعل مع كل ما يهم المواطن وتقديم مادة إعالمية منافسة 

في عصر البث الفضائي 

وأكمل السادة: هنا ال يفوتني أن أؤكد أن جميع العاملين في 

تليفزيون قطر يعلمون جيدا حجم المناسبة وأهميتها على 

الصعيد العالمي وهو ما انعكس تماما على أجواء االستعداد 

لهذه البطولة.

هذه  خالل  للتليفزيون  المقررة  البث  ساعات  عدد  وحول 

اليومي  البث  ساعات  ستصل  السادة:  قال  الفترة، 

بدأنا  فلقد  متواصلة،  يومية  بث  ساعة   19 إلى  للتليفزيون 

منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي بعدد من البرامج األسبوعية 

الخاصة ببطولة كأس العالم.

وعن برامج المخطط الجديد التي بدأت منذ فترة وتتواصل 

التي  البرامج  من  السادة:  قال  البطولة،  خالل  الجمهور  مع 

برنامج  وهو  الطاير،  على  برنامج  المخطط،  يتضمنها 

البرنامج  يقوم  والسبت،  الجمعة  يومي  يبث  مسابقات 

بطرح األسئلة الرياضية بما يثري ثقافة المشاهد بمزيد من 

هذه المعلومات، وأيضا يجعله يدخل في أجواء هذا الحدث 

العالمي الذي تستضيفه دولة قطر.

أفكار مميزة
برنامج  وهو  المونديال«  »أرض  ببرنامج  انطلقنا  وأضاف: 

تتعلق  مهمة  تفاصيل  على  الضوء  سلط  أيضا،  أسبوعي 

الستضافة  الجارية  واالستعدادات  المونديال  بمالعب 

الخاصة  المستجدات  بكل  التعريف  مع  البطولة 

بالمونديال وروابط المشجعين واستعداداتهم ليكونوا على 

أتم االستعداد للمونديال.

وتابع: كما بدأنا ببث برنامج »هال فيكم« وهو أيضا برنامج 

اجتماعي رياضي حاولنا من خالله أن نكون قريبين من من 

خالل  من  استضافتهم  من  المختلفة  المنتخبات  جماهير 

أسرة قطرية في فكرة تنفذ للمرة األولى على الشاشة.

مستمرة  البرامج  وهذه  الماضية  الفترة  خالل  كان  هذا  كل 

خالل الفترة القادمة والتي سنكون خاللها في تغطية يومية 

ومباشرة لكل تفاصيل الفعاليات واألجواء المونديالية، ومن 

لفعاليات  مواكب  برنامج  وهو  بالعالم«،  »أهال  البرامج:  هذه 

كوكبة  استضافة  خالل  من   ،2022 قطر  فيفا  العالم  كأس 

ويتضمن  كتارا،  في  البرنامج  استوديو  في  الضيوف  من 

تشهد  والتي  قطر  أنحاء  كل  في  خارجية  نقوالت  البرنامج 

البرنامج  يتضمن  كما  العالم،  بكأس  تتعلق  فعاليات 

العالم،  كأس  عن  للحديث  ومسؤولين  سفراء  مع  لقاءات 

كما يتضمن لقاءات حية من خالل »سكايب« من كل الدول 

المشاركة في البطولة، ينقسم البرنامج إلى فترتين: األول 

صباحية: تتضمن حلقات البرنامج تغطية صباحية ترصد 

الصباحية  الفترة  وتتضمن  المونديالية،  األحداث  كافة 

عن  ُتنشر  التي  األخبار  كافة  ترصد  عالمية  صحافة  فقرة 

كأس العالم في الصحف العالمية، كما نستضيف خاللها 

بالبطولة،  المتعلقة  الرسمية  غير  الجهات  في  المتحدثين 

على  والطالب،  التعليم  لوزارة  مساحة  وأيضا  فنية،  ووقفات 

أن تتضمن الفقرة الصباحية مسابقة مميزة تقام في أروقة 

الفعاليات.

في  مسؤولين  مع  لقاءات  فستتضمن  المسائية  الفترة  أما 

كأس  تنظيم  في  والمشاركة  المسؤولة  والجهات  الدولة، 

مع  خارجية  نقوالت  الفترة  هذه  تتضمن  كما  العالم، 

الجماهير في الفترات بين المباريات، وتحليل رياضي عن 

الفترة  هذه  تتضمن  كما  المصاحبة،  والفعاليات  التنظيم 

مسابقة رياضية شيقة مع جماهير المونديال.

وأضاف: أيضا ستكون لدينا برامج خاصة أخرى بالتغطية، 

 18 في  ينطلق  مباشر  برنامج  وهو  المونديال«  »ليالي  منها 

نوفمبر، وهو برنامج ترفيهي ومنوع يبدأ بعد نهاية المباريات 

ويستمر حتى الساعة 3 فجرا، ويتضمن استضافة العديد 

من النجوم والفنانين.

تنوع برامجي

هناك  قائاًل:  السادة  يستكمل  البرامجي  التنوع  إطار  وفي 

يسبق  مسجل  برنامج  وهو  الملعب«  »خارج  برنامج  أيًضا 

كافة المباريات يسلط الضوء على أبرز المعلومات الخاصة 

تنشر  أن  يمكن  التي  اليومية  والتوجيهات  مباراة  بكل 

بشكل يومي إضاقة إلى التعريف بكل ما هو جديد في إطار 

الفعاليات.

مسجل،  برنامج  وهو  الرياضة«  »نبض  برنامج  وكذلك 

عبارة عن مجلة رياضية تأخذ المشاهد في رحلة بعيدا عن 

الرياضة وتعرض لجملة الفوائد التي يمكن الحصول عليها 

من الرياضة، سواء المجتمعية أو الصحية أو غيرها.

وكشف السادة إلى أنه قد تم إنتاج عدد من األفالم الوثائقية 

التي سيتم عرضها خالل األيام المقبلة، فضاًل عن إنتاج عدد 

ما  منها  الشاشة،  ستثري  التي  المنوعة  الفلرات  من  كبير 

بتاريخ  يتعلق  تاريخي  هو  ما  ومنها  لألطفال  مخصص  هو 

الدول  وسفراء  الخارج  في  قطر  لسفراء  وكلمات  المونديال، 

المعتمدين في دولة قطر.

سيتم  التي  األغاني  من  عددا  أيًضا  التليفزيون  أنتج  كما 

عرضها خالل الفترة المقبلة والتي يمكن أن تسهم في إضفاء 

جو حماسي على الشاشة.

الهوية الجديدة للتليفزيون
السيد  الجديدة لتليفزيون قطر، أكد  وفيما يتعلق بالهوية 

شعار  من  استنباطها  تم  الجديدة  الهوية  أن  السادة  علي 

عصري  بشكل  فيه  الموجودة  المالمح  وأبرز  قطر  تليفزيون 

وحديث، مبينًا أنها تجمع ما بين تراث دولة قطر وحاضرها، 

المجتمع  تمثل  التي  األصيلة  المعاني  من  مجموعة  وبها 

القطري وأيضا تتناسب مع متطلبات شاشة تليفزيون قطر 

للفترة القادمة.

فيما  وتحضيره  إنجازه  تم  ما  استعراض  السادة  وتابع 

عملنا  قال:  حيث  للتلفزيون،  البرامجي  بالمخطط  يتعلق 

بتصميم  جاهزين  نكون  أن  على  الماضية  الفترة  خالل 

العالمي  الحدث  هذا  وحجم  يتناسب  عصري  ستديو 

ستديو  تجهيز  تم  حيث  قطر،  دولة  تحتضنه  الذي  الكبير 

عصري وكبير ومميز في الحي الثقافي كتارا، وهو االستديو 

الرئيسي للتغطية.

وأضاف: هذا االستديو سيكون معلما بارزا في كتارا ونسعى 

ليكون محطة ومقصد لكل زوار كتارا لما فيه من عناصر إبهار 

تسهم في التعريف بشاشة تليفزيون قطر.

مجتمعنا  من  جزء  نحن  كلمته:  ختام  في  السادة  وقال 

منجزات  من  الواقع  أرض  على  تحقق  بما  وفخورون 

في  نوفق  أن  الله  ونسأل  العالمي  الحدث  هذا  الستضافة 

كل  الستضافة  الواقع  أرض  على  ماتحقق  صورة  عكس 

العالم بكرم وحسن الضيافة المعروفة عن هل قطر.

إذاعة قطر
مراقب  مساعد  الكواري  خميس  أكد  كلمته  مستهل  وفي 

اإلذاعة  في  العاملين  كل  أن  قطر،  بإذاعة  العام  البرنامج 

يعملون كخلية نحل، مشيرة إلى أنهم جميعًا يعملون على 

قلب رجل واحد ليقدموا أفضل ما لديهم من إبداعات إذاعية 

حتى تكون محطة تمثل المؤسسة القطرية لإلعالم، خاصة 

في هذا الحدث المهم.

وقال: حرصت إذاعة قطر على أن يكون مخططها استثنائيا 

األذواق  األنوار  كافة  تراعي  خاصة  برامجية  دورة  في  متنوعا 

الزائر  وتعرف  والمقيم،  المواطن  عن  تعبر  واالهتمامات، 

وأهم  الشعبي  والموروث  والتقاليد  العادات  حيث  من  بقطر 

معرفة  إلى  إضافة  والجاذبة،  المميزة  السياحية  األماكن 

المونديال  لمباريات  المصاحبة  الفعاليات  كل  تفاصيل 

المحللين  من  نخبة  شجرياتها  بتحليل  سيقوم  والتي 

كبيرة  مراسلين  شبكة  خالل  ومن  البارزين،  الرياضيين 

نبض  لتنقل  الفعاليات..  لكبرى  األماكن  بأهم  تنتشر 

الشارع الرياضي للمستمع أواًل بأول.

 وأضاف مساعد مراقب البرنامج العام: قمنا بتوزيع البرامج 

اليوم:  مدار  على  موزعة  التالية  النسب  حسب  المخطط 

 % و20  القطرية،  والهوية  الشعبي  والموروث  للتراث   %   20
% أخبار، وتركز األخبار على   20 السياحة القطرية، وأيضًا 

الفعاليات المصاحبة محليا وردود األفعال المحلية والعربية 

إثراء  إلى  إضافة  والمنافسة،  التنظيم  على  والعالمية 

المخطط البرامجي بكل األخبار التي ترد تباعًا على وكاالت 

المباشر حتى يكون المستمع  البث  األنباء لتذاع في برامج 

على دراية بكل ما هو جديد.

 وتابع: لن تقتصر إذاعة قطر على بث برامجها على الترددات 

على  البرامج  بعض  بث  سيتم  بل  للمستمع،  المختلفة 

مواقع اإلذاعة المختلفة بوسائل التواصل االجتماعي.

الشيخ  الكواري دعم كل من سعادة   وفي ختام كلمته ثمن 

التنفيذي للمؤسسة  عبدالعزيز بن ثاني آل ثاني الرئيس 

إذاعة  مدير  المهندي  ناصر  محمد  والسيد  لإلعالم  القطرية 

قطر، للشباب القطريين الذين حملوا على عاتقهم بكل أمانة 

وتفاني في العمل مسؤولية تنفيذ هذا المخطط البرامجي، 

فالشباب وأنا واحد منهم ال تجد ما يعبر من الكلمات عن هذا 

الدعم الال محدود من سعادتكم والسيد مدير اإلذاعة ونتمنى 

أن نكون عند حسن الظن دائمًا ونعدكم ببذل أقصى جهد، 

حتى نصل بصوت قطر إلى كل مكان في العالم.

{  الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية لإلعالم يتبادل الحديث مع رئيس التحرير

{ الشيخ عبد العزيز بن ثاني

  كتب        محمد مطر 

تدشين إذاعة »هوال قطر« الناطقة باإلسبانية الشيخ عبدالعزيز بن ثاني: قطر ستمثل العرب خير تمثيل 

تغطيات خبرية ورياضية وسياحية وثقافية وتراثية 

ستوديو ضخم للتليفزيون في كتارا يستضيف عشرات الضيوف 

 السادة: ساعات البث اليومي للتليفزيون ستصل إلى »19« ساعة متواصلة

}  تصوير- أسامة الروسان

{ خلود الحميدي { علي السادة

بحضور سعادة الشيخ 
عبدالعزيز بن ثاني آل 

ثاني، الرئيس التنفيذي 
للمؤسسة القطرية 

لإلعالم، أطلقت المؤسسة 
المخطط البرامجي الخاص 

ببطولة كأس العالم التي 
تستضيفها دولة قطر 

في الفترة من 20 نوفمبر 
وحتى 18 ديسمبر المقبل، 

حضر حفل إطالق المخطط 
لفيف من الشخصيات 

اإلعالمية ورؤساء الصحف 
المحلية، والعديد من 

وسائل اإلعالم.



شّكل ظهور السالح، وفرضه، بأيدي المقاومين 

في كتائب جنين، ونشوء كتائب معلنة وغير 

معلنة في أكثر من موقع في الضفة الغربية، 

ثم بروز مقاومين مميزين تحت اسم عرين 

األسود، عالئم تصعيد للمقاومة واّتساعها، في 

الضفة الغربية. وقد عجز العدو عن إخمادها 

واالنتهاء منها، بالرغم ممن قتل من شهداء 

كثر، ومع ذلك سرعان ما ُعّوضوا بمقاومين 

كثر وأكثر، األمر الذي أبرز سؤااًل مهمًا، تجاوز 

األسئلة الكثيرة التي تضمنت تقديرات 

تدور حول مستقبل الظاهرة، وقدرتها على 

االستمرار. هذا السؤال الذي تجاوز التقديرات، 

يوجب الرّد ومحاولة تعزيزه. أما نّصه فكاآلتي:

هل يمكن للمقاومة االنتصار، ولو بحدود دحر 

االحتالل، أو يفرض عليه التسليم بقبول 

قواعد االشتباك التي تفرضها كتيبة جنين 

وعرين األسود، ومن في الطريق من جديد 

المقاومة؟ الجواب جوابان: 

أواًل: من ناحية نظرية، كما من ناحية 

التجارب والسوابق عندنا: ُدِحَر االحتالل من 

جنوب لبنان عام 2000، وتم دحره وتفكيك 

المستوطنات من قطاع غزة 2005. فبقاء 

االحتالل أو انسحابه يتوقفان -كما كل 

السياسة- على ميزان القوى العام عالميًا 

وإقليميًا وميدانيًا. إذا كان ميزان القوى مؤاتيًا 

عالميًا وإقليميًا، وقع االحتالل وامتّد إلى أمد 

طويل، كما حدث مثاًل في لبنان من عام 1982 

إلى 2000، أو في قطاع غزة من 1967 إلى 2005. 

وذلك حتى تتغّير موازين القوى العامة من 

جهة، ويصبح بقاؤه واستمراره مكلفين أكثر 

من االنسحاب، أو عندما يصل إلى اليأس. 

ألن المقاومة متواصلة، والنزف بالنسبة إليه 

لن يتوقف.

وقد ثبتت صّحة هذه الشروط بالنسبة إلى 

الكثير من االحتالالت، وفي مقّدمها االستعمار 

القديم، الذي استمر في بعض البلدان طوال 

القرن التاسع عشر، وأخذ بالرحيل في 

منتصف القرن الماضي، قبيل وبعد 1950.

ثانيًا: أما عمليًا، في المرحلة الراهنة 

وتجربتها القائمة واحتماالتها، فيجب 

أن نلحظ بداية أن ميزان القوى العالمي 

واإلقليمي )العربي واإلسالمي( لم يعودا 

مؤاتيين للكيان الصهيوني. وذلك من حيث ما 

أصاب، وراح يصيب، أميركا وأوروبا من وهن 

واهتزاز لسيطرتهما العالمية، وهو ما نشهده 

في احتدام صراعهما في مواجهة الصين 

وروسيا. فمن هذه الناحية، أصبح شغلهما 

الشاغل هو العودة للسيطرة، كما كانا قبل 

موازين القوى العالمية الراهنة. ولهذا سوف 

يرتبكان، بل يزعجهما تصاعد المقاومة 

ضّد االحتالل، واالستمرار في دعمه، ولم يعد 

بمقدورهما دعم االحتالل، كما كان الحال في 

السابق.

ما تقّدم حتى اآلن يحتاج لتوفر شرطين، وذلك 

ليصبح »فك االرتباط« )كما حدث في قطاع 

غزة( أقل كلفة من االستمرار في المواجهات 

الراهنة، مع مقاومة متصاعدة، راحت تعّوض 

خسائرها عبر العشرات من المقاومين 

الجدد، اآلتين من مئات آالف الشباب في 

الجنائز، وما يعّبرون عنه من غضب وهم 

يرفعون الشهداء على أكفهم.

هنا يجب أن نلحظ هذا الُبعد الذي 

يربط شهداء المقاومة بعشرات اآلالف من 

المنتفضين في الجنائز، األمر الذي يجعل 

النزيف من الشهداء في هذه المعادلة 

الشعبية العفوية، يختلف عن النزيف الذي 

يتعّرض له فصيل أو تنظيم مقاومة. فكل 

تنظيم في النهاية محدود العضوية، ومن 

ثم يرهقه حدوث نزيف، كالذي يحدث في 

الضفة الغربية والقدس منذ عام ومن دون أن 

ينضب له معين.

هذا الُبعد إذا ما استمر، وسوف يستمر حتمًا، 

سيدخل االحتالل في نهاية المطاف في حالة 

اليأس واإلرهاق والخسائر المستمرة، مما 

يفرض عليه أن يرى في االنسحاب، أو التراجع 

والتسليم بمعادلة اشتباك تفرض عليه، أقل 

كلفة وخسارة من استمرار االحتالل والحفاظ 

عليه.

ثمة آية في القرآن الكريم، يجب أن تحفظ عن 

ظهر قلب من ِقَبل كتائب جنين وعرين األسود 

وكل المقاومين، وهي آية:

»َواَل َتِهُنوا ِفي اْبِتَغاِء اْلَقْوِم ِإن َتُكوُنوْا َتْأَلُموَن 

ِه َما  ُهْم َيْأَلُموَن َكَما َتْأَلُموَن ۖ َوَتْرُجوَن ِمَن ٱللَّ َفِإنَّ

ُه َعِليمًا َحِكيمًا« )النساء:  اَل َيْرُجوَن ۖ َوَكاَن ٱللَّ
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إن القانون الحاكم بين المقاومة الراهنة 

والقوات العسكرية المحتلة، محكوم 

باالستنزاف واالستمرار والتصعيد، برغم 

فداحة الخسائر، إلرهاق العدو وتيئيسه 

من إمكان تصفية المقاومة والقضاء عليها، 

أكثر مما هو محكوم بما يمتلكه االحتالل من 

عناصر قّوة وميزان عسكري بحت. أي أن من 

الممكن إنزال الهزيمة بالعدو إرادًة ومعنويات، 

واستنزافًا وخسائر، مع قدرة المقاومة على 

االستمرار، بسبب النبع الشعبي الدّفاق 

بالمقاومين الجدد أبدًا. وذلك كما حدث في 

هذه السنة المباركة للمقاومة في القدس 

والضفة الغربية، وهي المسنودة من جماهير 

ملتفة حولها، ومن مقاومة جّبارة في قطاع 

غزة، ومن انتفاضات شعبية ومحور مقاومة، 

ومن أمة عربية وإسالمية.

يخطئ من ال يظن أن العدو الصهيوني ال 

ينحني وال يتراجع، وال ُيهزم وال ُيدحر احتالله 

مستوطناته. وتفكك 

ويخطئ أكثر من يشكك بمقاومة أثبتت 

جدارتها منذ عام، وما زالت مستمرة، وولدت 

في مخيم جنين )كتائب المقاومة(، وفي 

نابلس )كتيبة إبراهيم النابلسي و»عرين 

األسود«(، ثم ابن القدس الشعفاطي عدّي 

التميمي، ثم محمد كامل الجعبري، والحبل 

على الجرار في باقي المدن والمخيمات 

وساحات المسجد األقصى، وال ننسى 

مقاومي مناطق 48، وفلسطينيي الخارج، من 

ال زالوا السند والنصير، وحاشدي التظاهرات 

في كل العواصم.

ال شك أن ثمة مجموعة هاّمة من المقاومين 

نزلوا إلى الميدان من كتائب األقصى، ومن 

بعض األجهزة األمنية، ولكن مقابل ذلك ثمة 

اكتفاء من جانب قيادة فتح، بإصدار بيانات 

تستنكر بعض جرائم قوات االحتالل. ولكن 

لم تتقدم لتأخذ مكانها في المقاومة، وغسل 

اليدين من اتفاق أوسلو وتداعياته، مما كان 

سيسهم في التعجيل بتحقيق انتصار 

المقاومة.

صراحة لم أستغرب من الهجمة الشرسة التي تعرضت لها 

قطر خالل األشهر األخيرة والتي احتدت وتيرتها مع اقتراب 

موعد المونديال. لم أستغرب ذلك من الصحافة األوروبية 

وخاصة الفرنسية بسبب عقدة الغرب بشكل عام من قدرة 

العرب على الخروج من طور المتفّرج المفعول به إلى طور 

صانع الحدث والمتحكم به. 

كانت البعثات الدبلوماسية واالقتصادية التي تزور قطر طوال 

السنوات األخيرة تنقل حجم القفزة المعمارية والحضارية 

التي حققتها »اإلمارة الخليجية الصغيرة« كما يصفونها في 

الصحافة الفرنسية. وكانت كل المؤشرات تؤكد على أن هذا 

البلد الصغير جغرافيا تحّول إلى بلد عمالق من خالل قدرته 

على اللعب مع الكبار وإرباك حساباتهم ومنافستهم بجدارة في 

مجاالت كانت تعد إلى وقت قريب حكرا عليهم. 

استنفدت األذرع اإلعالمية الغربية كل الذخيرة التي تملكها 

حول حقوق اإلنسان والمثليين والعمال والمناخ واستغلت 

كل ما يمكن استغالله من أجل إرباك االستعدادات الكبيرة 

التي حققتها الدوحة لتجعل من المناسبة الرياضية واحدة 

من أنجح وأفخم المناسبات التي عرفتها كأس العالم عبر 

التاريخ. 

من جهة أخرى لم تدخر بعض الدول العربية الجهد في 

تشويه صورة الدوحة في داخل المنطقة وخارجها من أجل 

محاربة كل تجرية ناجحة وتشويهها.

لكن الثابت اليوم لكل مطلع على مواقع التواصل العربية 

خاصة أن الشارع قد أدرك تحالف كثيرين ضد قطر وهو في 

أصل مصدره تحالف ضد كل تجربة عربية ناجحة سواء 

كانت إعالمية أو رياضية أو غيرها. وهو األمر الذي يفسر حملة 

التعاطف الكبيرة مع قطر الدولة العربية المسلمة التي تنظم 

ألول مرة في تاريخ اللعبة وفي تاريخ المنطقة تظاهرة ضخمة 

بهذا الحجم. 

لم يبق على انطالق الحدث الرياضي العالمي إال بضعة أيام 

ويعلم أعداء النجاح أن النسخة ستكون ناجحة ألن البلد 

المنظم قد حشد لها كل أسباب التميز، بل إن هذه البطولة 

سترسم للعبة العالمية سقفا سيكون من الصعب على الدول 

المضيفة مستقبال أن تبلغه. 

من جهة ثانية برز جليا للجميع أن الشعارات الكاذبة التي 

رفعتها األذرع اإلعالمية الغربية ليست في الحقيقة إال محاوالت 

يائسة من أجل التأثير على سير اللعبة وتشويه التجربة 

الجديدة. 

ككل تجارب الخروج من سطوة التخلف لم تكن تجربة دولة 

قطر استثناء، بل هي نموذج يؤكد القاعدة التي تقول إن 

كل تجربة ناجحة ال تكون كذلك إال إذا تجاوزت الصعاب 

والعراقيل التي تعترضها وأخطرها فيالق أعداء النجاح.
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حظيت القضية الفلسطينية 

باالهتمام األكبر خالل اجتماعات 

الدورة العادية الحادية والثالثين 

لمجلس جامعة الدول العربية 

على مستوى القمة، والتي 

تزامنت مع حدثين مهمين ولهما 

مغزاهما، هما الذكرى السنوية 

الـ»105« لوعد بلفور، وفوز 

معسكر رئيس الوزراء السابق 

بنيامين نتانياهو بانتخابات 

الكنيست، األمر الذي سيمكنه 

ومعسكره األكثر تطرًفا من 

تشكيل الحكومة المقبلة، مع ما 

يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية 

على مجمل األوضاع في الشرق 

األوسط، وفي مقدمتها الوضع في 

األراضي الفلسطينية المحتلة.

لقد حسم الناخبون 

اإلسرائيليون موقفهم وكان 

واضحا أن تصويتهم لمعسكر 

نتانياهو هو تصويت للتطرف 

والعنف والالحل، دون أن يكون 

لدى الجانب الفلسطيني، 

في المقابل، القدرة على الرد، 

خاصة في ظل حالة االنقسام 

السائدة، ومع أهمية ما صدر عن 

القمة العربية لجهة التأكيد 

على دعم الشعب الفلسطيني 

وحقه المشروع في إقامة دولته 

المستقلة على ترابه الوطني، 

إال أن استمرار حالة االنقسام 

الفلسطيني لن يقود إلى أي 

نتائج إيجابية على اإلطالق، على 

صعيد استثمار الدعم العربي 

في ظل حالة التشرذم التي أفادت 

اإلسرائيليين في المقام األول.

إن إصالح البيت الفلسطيني 

يكتسب أهمية خاصة أكثر 

من أي وقٍت مضى، من أجل 

مواجهة التحديات الصعبة، 

وأبرزها عودة اليمين اإلسرائيلي 

المتطرف، مع ما يعنيه ذلك على 

صعيد تجميد أي حل يمكن 

التوصل إليه، وفي هذا الصدد 

نقّدر عالًيا الجهود الجزائرية 

الرامية إلى تحقيق المصالحة 

الفلسطينية، والمواقف الثابتة 

للجزائر في دعم هذه القضية 

التي هي قضية العرب جميًعا.

فلسطين
 في الواجهة

قطر في مواجهة أعداء النجاح

محمد هنيد 
أستاذ محاضر بجامعة السوربون

عرين 
األسود

تدخل المدينة رافع الرأس تنظر إلى 

يمينك والى يسارك فيرتقى نظرك إلى 

األعلى وتصعد به إلى قمة الجبلين 

»عيبال« على شمالك و»جرزيم« على 

يمينك، وبينهما وسط نابلس والبيوت 

التحتية التي ارتفعت مع السنين إلى 

سفوح وقمة الجبلين.. فعيبال الشمالي 

يرتفع )941( مترا عن سطح البحر ويرتفع 

جرزيم الجبل الجنوبي المقدس عند 

السامريين اصغر طائفة في العالم 

)900 فرد(.. حوالي 850 مترا وعلى 

هذين الجبلين اقيمت مدينة جبل النار 

نابلس.

تصيب الرعشة روحك وانت على مشارف 

)عرين االسود( الذين لم يشعلوا النيران 

على قمة الجبلين لطلب النجدة كما كان 

يفعل اهل نابلس في االزمان القديمة.. 

فيرى اهل فلسطين النار فيهبوا لمساعدة 

مدينة نابلس التي لهذا اطلق عليها )جبل 

النار( ومن اسمها تشكلت روح المقاومة. 

 تصدر اسم جماعة »عرين األسود« 

المقاومة في مدينة نابلس بالضفة 

الغربية عناوين األخبار في وسائل 

اإلعالم العربية والعالمية بعد أن أقضت 

بهجماتها مضاجع دوائر صنع القرار 

اإلسرائيلي أمنيا وسياسيا.

ظهرت مجموعة عرين األسود عام 2022 

في البلدة القديمة بمدينة نابلس، 

وتكّونت من مسلحين يتبعون عدة 

فصائل فلسطينية، وجمعت بين 

كتائب شهداء األقصى التابعة لحركة 

التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(، 

وسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة 

الجهاد اإلسالمي، وكتائب القسام الذراع 

العسكرية لحركة المقاومة اإلسالمية 

)حماس(، والجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين، كما أنها تضم أعضاء سابقين 

في األجهزة األمنية الفلسطينية، لكنهم 

يرفضون نسبة أنفسهم إلى فصيل 

بعينه، عرين االسود بيت لكل مقاوم من 

جبل النار إلى جبال بتي زيد إلى الكرمل 

إلى الخليل.. شعارها نحن تصالحنا 

تحت ظالل البنادق وال نريد صلحا يبرم 

في ظالل الفنادق.. والنصر آٍت.

سمير البرغوثي

كاتب وصحفي أردني

كالم مباح

smr_alibar@yahoo.com

كيف تنتصر المقاومة الفلسطينية؟

منير شفيق
كاتب فلسطيني

يخطئ من ال 
يظن أن االحتالل 

ال ينحني وال 
يتراجع وال ُيهزم 
وال ُيدحر وتفكك 

مستوطناته
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بري  نبيه  أعلن  بيروت-  قنا- 

رئيس مجلس النواب اللبناني 

حوار  جلسة  إجراء  عن  اعتذاره 

للتوافق  النيابية  الكتل  بين 

جديد  رئيس  انتخاب  على 

عدم  بسبب  وذلك  للجمهورية 

االستجابة لهذه الدعوة.

اإلعالمي  للمكتب  بيان  وقال 

النواب:  مجلس  لرئيس 

الدعوة  حول  اآلراء  أخذ  »بعد 

النيابية  الكتل  بين  للحوار 

توافقي،  لرئيس  للوصول 

بري  نبيه  الرئيس  يعتذر 

التوجه  بهذا  قدما  السير  عن 

ال  والتحفظ،  االعتراض  نتيجة 

سيما من كتلتي القوات والتيار 

الوطني الحر.

مؤخرا  أعلن  قد  بري  وكان 

الفرقاء  بين  حوار  إجراء  عزمه 

إلى  التوصل  بهدف  اللبنانيين 

البرلمان  إخفاق  وقع  على  حل 

رئيس  انتخاب  في  اللبناني 

للجمهورية.

»الثالثاء«  دخل  لبنان  أن  يذكر 

في أزمة شغور رئاسي مع انتهاء 

والية الرئيس اللبناني السابق 

أكتوبر   31 في  عون  ميشال 

فشل  بسبب  وذلك  الماضي 

رئيس  انتخاب  في  البرلمان 

الدستورية  المهلة  ضمن  للبالد 

التي بدأت في األول من سبتمبر 

الماضي.

بري يعتذر عن عدم إجراء حوار
للتوافق على رئيس جديد للبالد

ميقاتي: الضمانات األميركية 
ستحمي اتفاق الحدود البحرية

سيول: كوريا الشمالية 
أطلقت »6« صواريخ إضافية

بيان  بحسب  ميقاتي  وقال 

االتفاق  »أصبح  اإلعالمي:  لمكتبه 

ولبنان  المتحدة،  األمم  عهدة  في 

االتفاق  بهذا  ملتزم  ناحيته  من 

الدولية،  المنظمة  في  أودع  الذي 

ونحن ال نعتقد أن أحدا يمكن أن 

يزيح قيد أنملة بهذا الموضوع«.

اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وكان 

نتانياهو  بنيامين  السابق 

مع  سيتعامل  إنه  اإلثنين،  قال 

البحرية  الحدود  ترسيم  اتفاق 

اتفاق  مع  تعامل  كما  لبنان  مع 

عاد  حال  للسالم،  »أوسلو« 

لرئاسة الحكومة.

التفاق  نتانياهو  معارضة  ورغم 

ومنظمة  إسرائيل  بين  أوسلو 

الموقع  الفلسطينية  التحرير 

عام 1993، فإنه لم يلغ االتفاق بيد 

أنه لم يطبقه على أرض الواقع.

رسمية  غير  نتائج  وأظهرت 

التي  اإلسرائيلية  لالنتخابات 

معسكر  تقدم  الثالثاء،  جرت 

لتشكيل  يؤهله  ما  نتانياهو 

القليلة  األسابيع  في  حكومة 

المقبلة.

األول  تشرين  أكتوبر/   27 وفي 

ولبنان  إسرائيل  وقعت  الجاري، 

البحرية  الحدود  ترسيم  اتفاق 

األمم  لدى  وأودعتاه  البلدين  بين 

اتفاقا  بذلك  ليصبح  المتحدة 

دوليا.

وإسرائيل  لبنان  وخاض 

مفاوضات غير مباشرة استمّرت 

حول  أميركية،  بوساطة  عامين 

ترسيم الحدود في منطقة غنية 

بالبحر  الطبيعي  والغاز  بالنفط 

 860 مساحتها  تبلغ  المتوسط 

كيلومتًرا مربًعا.

أعلن  األناضول-  سيول- 

الجنوبي،  الكوري  الجيش 

الشمالية  كوريا  إطالق  أمس، 

باتجاه  إضافية  صواريخ   6
واألصفر،  الشرقي  البحرين 

صواريخ   10 من  وابل  بعد 

األنواع  مختلف  من  األقل  على 

أطلقتها صباح أمس.

إن  بيان،  في  الجيش  وقال 

يشتبه  ما  أطلقت  يانغ  بيونغ 

باتجاه  أرض-جو  »صاروخ  أنه 

والبحر  الشرقي  البحر 

وكالة  نقلت  حسبما  األصفر«، 

كوريا  في  الرسمية  األنباء 

الجنوبية »يونهاب«.

الجديدة  الصواريخ  وجاءت 

كوريا  إطالق  من  ساعات  بعد 

 10 عن  يقل  ال  ما  الشمالية 

بما  سابق،  وقت  في  صواريخ 

باليستي  صاروخ  ذلك  في 

خط  اجتاز  المدى  قصير 

يشكل  الذي  الشمالي  الحدود 

الحدود البحرية بين البلدين.

األولى  المرة  هي  هذه  وكانت 

الكوريتين  تقسيم  منذ 

الشمال  فيها  ُيطلق  التي 

اتجاه  في  باليستيا  صاروخا 

الحدود  خط  متجاوزا  الجنوب 

الشمالي.

الجيش  رصد  السياق،  وفي 

الجارة  إطالق  الجنوبي  الكوري 

100 قذيفة  الشمالية أكثر من 

المنطقة  باتجاه  مدفعية 

تم  والتي  الشرقية،  العازلة 

االتفاق  بموجب  تحديدها 

الكوريتين  بين  العسكري 

أيلول  سبتمبر/   19 في  الموقع 

التوترات  من  للحد   2018
المصدر  حسب  الحدودية، 

ذاته.

وصف  أمس،  سابق  وقت  وفي 

يون  الجنوبية  كوريا  رئيس 

الجارة  إطالق  يول،  سوك 

من  صواريخ   10 الشمالية 

بالده  باتجاه  األنواع  مختلف 

الشمالي  الخط  اجتاز  أحداها 

بأنه  البلدين  بين  الفاصل 

»اجتياح وغزو« ألراضي بالده.

نتانياهو في طريقه الستعادة السلطة في الكيان اإلسرائيلي

عودة اليمين المتطرف
القدس- أ. ف. ب- بدا 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
السابق اليميني بنيامين 

نتانياهو على مشارف 
العودة إلى السلطة على 

ضوء النتائج األولية 
لالنتخابات التشريعية 

التي تظهر تقدم تحالفه 
مع اليمين المتطرف 

بهامش ضئيل.
وأظهرت معطيات لجنة 
االنتخابات المركزية، بعد 

فرز 84 % من األصوات 
حصول تحالف نتانياهو 
على 65 مقعدا. ويخول 

ذلك نتانياهو بالعودة إلى 
مقدم الساحة السياسية.

وقال نتانياهو الزعيم 
اليميني المخضرم 

)73 عاما( لمؤيديه فجر 
أمس في القدس »نحن 

قريبون جدا من نصر 
كبير«.

الوزراء  رئيس  الرئيسي  خصمه  لكن 

تل  في  قال  لبيد  يائير  واليته  المنتهية 

أبيب »لم يتقرر شيء« وإن حزبه »ويش 

النتائج  بصبر..  »سينتظر  عتيد«، 

النهائية«.

في النظام النسبي اإلسرائيلي يجب أن 

تحصل كل قائمة انتخابية على نسبة 

الحسم وهي 3.25 % من نسبة األصوات 

الكنيست  إلى  للدخول  تؤهل  التي 

بأربعة أعضاء دفعة واحدة.

أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  وعنونت 

لنصر  يسعى  »نتانياهو  اإلسرائيلية 

بالتعادل..  يأمل  لبيد  ويائير  حاسم.. 

واليميني المتطرف بن غفير يحتفل«.

مثل  مغلقة  مغلفات  هناك  يزال  ال  لكن 

أصوات عناصر الجيش والمستشفيات 

وقد تحدث فروقات طفيفة في األرقام مع 

فرز األصوات وصدور النتائج الرسمية.

وتقول يائيل شومر األستاذة في جامعة 

االصوات  عد  »مرحلة  إن  أبيب  تل 

فبضعة  األعصاب  شد  توتر  يسودها 

آالف من األصوات تؤثر على المقاعد وقد 

تغير النتيجة النهائية«. 

وحذر وزير العدل الحالي جدعون ساعر 

الذي انشق  الجديد«  »األمل  زعيم حزب 

رؤية  خطر  من  سابقا  الليكود  حزب  عن 

من  »تحالف  نحو  تتجه  إسرائيل 

المتطرفين« بقيادة نتانياهو وحلفائه.

إيتمار  المتشدد  اليمين  زعيم  وقال 

»الصهيونية  حزب  رئيس  غفير  بن 

صدور  بعد  مناصريه  مخاطبا  الدينية« 

للهوية  الجمهور  »صّوت  األولية  النتائج 

لنكون  نعود  أن  الوقت  حان  اليهودية... 

أسياد بلدنا«.

يريدون  »الناس  غفير  بن  وأضاف 

يكون  وأال  بأمان  الشوارع  في  السير 

مكررا  األيدي«  مقيدي  وشرطتنا  جنودنا 

ضد  خصوصا  القوة،  الستخدام  دعوته 

الفلسطينيين في القدس الشرقية وفي 

الضفة الغربية المحتلة.

كان  االنتخابات،  تكرار  وبسبب 

أن  يخشون  االسرائيليون  السياسيون 

البالغ  اإلسرائيليون  الناخبون  يصاب 

إذ يتوجهون  باإلرهاق  6,8 مليون  عددهم 

الخامسة  للمرة  االقتراع  لصناديق 

نسبة  أّن  إال  سنوات.  أربع  من  أقل  في 

%. وتجاوز   71,3 المشاركة بلغت نحو 

عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 4,8 

بحسب   ،2015 منذ  األعلى  وهي  مليون 

لجنة االنتخابات المركزية.

نسبة  قانون  الكنيست  وشرعت 

عضو  باقتراح  البرلمان  لدخول  الحسم 

لمنع  ليبرمان  افيغدور  الكنيست 

القوائم العربية من دخول الكنيست.

وهم   %  20 إسرائيل  في  العرب  ويشكل 

الذين  الفلسطينيين  وأحفاد  أبناء  من 

بقوا في أرضهم عند قيام دولة إسرائيل 

عام 1948.

القائمة  تشكلت  القانون  هذا  إثر  وعلى 

العربية المشتركة والتي حصلت على 

أربعة  2015 وضمت  العام  15 مقعدا في 
أحزاب.

لكن القائمة العربية بدأت بالتفكك بعد 

القائمة  عباس رئيس  منصور  انفصال 

العربية الموحدة اإلسالمية العام 2021.

وفي االنتخابات األخيرة شغلت األحزاب 

أصل  من  فقط  مقاعد  عشرة  العربية 

120 مقعدا في البرلمان.
الثالثاء  انتخابات  خاضوا  العرب  لكن 

الجبهة  هي  منفصلة،  قوائم  بثالث 

والمساواة  للسالم  الديمقراطية 

أيمن  برئاسة  وقائمة  للتغير  والعربية 

عودة وقائمة حزب التجمع الديموقراطي 

والقائمة  شحادة  أبو  سامي  برئاسة 

برئاسة  اإلسالمية  الحركة  الموحدة 

منصور عباس.

الجبهة  حزب  من  المرشحة  وقالت 

عايدة  والمساواة  للسالم  الديمقراطية 

إلى  الفاشيين  »وجود  إن  سليمان  توما 

أي  من  أكثر  يقلقنا  )نتانياهو(  جانبه 

شيء آخر«. 

وما  الدولة  توجه  يوضح  »إنه  وأضافت 

يعيشون  الذين  الفلسطينيين  ينتظر 

في هذا البلد«. 

مع  إسرائيل  في  االنتخابات  جرت 

الشرقية  القدس  في  العنف  تصاعد 

احتلتهما  اللتين  الغربية  والضفة 

الجيش  وقتل   1967 العام  في  إسرائيل 

أصيب  فلسطينيا  أمس  اإلسرائيلي 

عند  دهس  هجوم  في  خطيرة  بجروح 

حاجز.

الفلسطيني  الوزراء  رئيس  واعتبر 

محمد أشتية أمس أن نتائج االنتخابات 

تنامي  تظهر  المتوقعة  اإلسرائيلية 

مظاهر »التطرف والعنصرية«.

{ بنيامين نتانياهو

أمس  روسيا  استأنفت  ب-  ف.  أ.  )أوكرانيا(-  كييف 

مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب األوكرانية بعد 

تلقي »ضمانات خطية« من أوكرانيا بشأن جعل الممر 

المستخدم لنقلها منزع السالح.

أردوغان الذي تعتبر  أكد الرئيس التركي رجب طيب 

إمدادات  لتأمين  الحاسمة  االتفاقية  لهذه  ضامنة  بالده 

في  األوكرانية  الصادرات  استئناف  العالمية،  الغذاء 

هذا  عبر  األربعاء  أمس  ظهر  من  اعتبارا  األسود  البحر 

الممر اآلمن.

الروسية عبر تلغرام »تعتبر روسيا  الدفاع  وزارة  وقالت 

كافية  تبدو  اآلن  حتى  تلقتها  التي  الضمانات  أن 

وتستأنف تنفيذ االتفاق«.

الحبوب  اتفاق  في  مشاركتها  السبت  موسكو  وعلقت 

في  المتمركز  أسطولها  على  بمسيرات  هجوم  بعد 

خليج سيباستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها. 

إلى  العملية  هذه  مسؤولية  الروسي  الجيش  ل  وحمَّ

أوكرانيا بمساعدة »خبراء بريطانيين« وأكد أنها تمت 

من الممر البحري المخصص للصادرات األوكرانية.

يبدو ان سلسلة من المكالمات الهاتفية في األيام األخيرة 

الثالثاء بين  واألتراك، ال سيما  الروس  المسؤولين  بين 

األمم  ووساطة  بوتين،  فالديمير  والرئيس  اردوغان 

موسكو  أقنعت  لالتفاق،  اآلخر  الضامن  المتحدة 

بمراجعة موقفها.

دولية  منظمة  مشاركة  »بفضل  الروسي  الجيش  قال 

الضمانات  على  الحصول  تم  تركيا  تعاون  عن  فضال 

استخدام  عدم  بشأن  أوكرانيا  من  الالزمة  الخطية 

الممر اإلنساني والموانئ األوكرانية المحددة لتصدير 

المنتجات الزراعية لتنفيذ أعمال عدائية ضد روسيا«.

كانت  »كما  ستستأنف  الصادرات  أن  اردوغان  وأعلن 

ستستأنف  ببوتين  اتصالي  »عقب  وقال  قبل«.  من 

شحنات الحبوب.

بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  هّدد  جانبه  من 

الحبوب  تصدير  اتفاق  من  مجددا  روسيا  بخروج 

األوكرانية عبر البحر األسود في حال عمدت كييف إلى 

خرقت ضمانات طلبتها موسكو.

التليفزيون  بّثها  مقتضبة  كلمة  في  بوتين  وقال 

مشاركتها  استئناف  الدفاع  وزارة  من  طلبت  الروسي: 

في اتفاق تصدير الحبوب. لكن روسيا تحتفظ بحقها 

في االنسحاب من هذا االتفاق في حال خرقت أوكرانيا 

الضمانات.

ورّحب األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 

تصدير  يتيح  اتفاق  بمفاعيل  لاللتزام  روسيا  بعودة 

باسمه  المتحدث  أعلن  ما  وفق  األوكرانية،  الحبوب 

ستيفان دوجاريك.

كل  مع  جهود  يواصل  العام  األمين  إن  المتحدث  وقال 

الجهات الفاعلة من أجل تجديد مبادرة )البحر األسود( 

وتطبيقها بالكامل، وهو منخرط أيضا في إزالة العقبات 

من أمام عمليات تصدير األغذية واألسمدة الروسية.

استئناف حركة السفن في البحر األسود

»اتفاق الحبوب« ترحيب بعودة روسيا لـ

موسكو- أ.ف.ب- قالت وزارة الخارجية 

القصوى«  »األولوية  إن  األربعاء  الروسية 

النووية  القوى  بين  الحرب  تجنب  هي 

التي ستكون لها »عواقب كارثية«، وسط 

حول  والغرب  موسكو  بين  متوتر  وضع 

أوكرانيا. 

في  الروسية  الخارجية  وزارة  وأكدت 

بيان صحفي »نحن على قناعة راسخة 

الصعب  الحالي  الوضع  ظل  في  بأنه 

غير  ألعمال  نتيجة   - والمضطرب 

مسؤولة ووقحة تهدف إلى تقويض أمننا 

القصوى هي منع  األولوية  فإن   - القومي 

النووية«.  القوى  بين  عسكري  صدام  أي 

األخرى  النووية  القوى  موسكو  ودعت 

الخطيرة  المحاوالت  عن  »التخلي  إلى 

النتهاك المصالح الحيوية لآلخرين«.

جاء بيان وزارة الخارجية وسط مخاوف 

متزايدة من استخدام السالح النووي في 

أن  البيان  في  أوكرانيا.وجاء  في  النزاع 

وثابت  صارم  بشكل  تسترشد  »روسيا 

بمبدأ أن الحرب النووية ال يمكن كسبها 

وال ينبغي خوضها على اإلطالق«.

لموسكو  النووية  العقيدة  إن  وقالت 

»ذات طبيعة دفاعية بحتة«، وال تسمح 

للكرملين باستخدام مثل هذه األسلحة 

إال في حالة حدوث عدوان نووي أو »عندما 

يكون وجود دولتنا في حد ذاته مهدًدا«. 

األوكرانية  األراضي  إن  قالت روسيا مراًرا 

عقيدتها  بموجب  محمية  ضمتها  التي 

النووية.. ودعا البيان أمس القوى النووية 

المتحدة  الواليات   - العالم  في  األخرى 

وبريطانيا وفرنسا والصين - إلى »العمل 

معا لحل هذه المهمة ذات األولوية«.

أمس  استشهد  قنا-  المحتلة-  القدس 

االحتالل  قوات  برصاص  فلسطيني 

اإلسرائيلي على مدخل قرية »بيت عور« 

غرب مدينة رام الله.

لوكالة  المدنية  الشؤون  هيئة  وأفادت   

المواطن  بأن  الفلسطينية  األنباء 

عاما(،   54( ريان  الحفيظ  عبد  حابس 

اليوم  صباح  ارتقى  دقو،  بيت  بلدة  من 

حاجز  قرب  االحتالل  قوات  برصاص 

عسكري مقام على مدخل القرية.

االحتالل  قوات  شنت  أخرى  جهة  ومن   

مناطق  في  اعتقاالت،  حملة  اإلسرائيلي 

والقدس  الغربية  الضفة  من  متفرقة 

المحتلتين، طالت 10 فلسطينيين.

عدة  االحتالل  قوات  نصبت  كما   

بلدات  مداخل  على  عسكرية  حواجز 

مدينة  ومدخل  وحلحول،  وسعير  يطا 

المركبات  وأوقفت  الشمالي،  الخليل 

وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، 

جهة  من  مرورهم..  إعاقة  في  تسبب  ما 

أخرى اقتحم مستوطنون أمس، باحات 

بحماية  المبارك،  األقصى  المسجد 

قوات االحتالل اإلسرائيلي.

بأن  الفلسطينية  األنباء  وكالة  وذكرت   

عشرات المستوطنين اقتحموا األقصى 

جوالت  ونفذوا  المغاربة،  باب  جهة  من 

استفزازية في باحاته.

الخارجية الروسية:

األولوية لتجنب مواجهة بين القوى النووية

استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل

{ استئناف تصدير الحبوب األوكرانية

بيروت/ األناضول- أعلن رئيس الحكومة اللبنانية 
نجيب ميقاتي، أمس، أن »الضمانات« األميركية 

ستحمي اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل، إذا فاز 
بنيامين نتانياهو في االنتخاب.

غرق مركبي هجرة 
في بحر إيجه

أثينا- أ.ف.ب- أعلن خفر 

السواحل اليونانيون 

أمس أنهم انتشلوا 21 جثة 

ألشخاص كانوا على متن 

مركبين للمهاجرين غرقا 

في وقت سابق من األسبوع 

الحالي.

وعثر على 20 من هذه الجثث 

األربعاء قرب جزيرة إيفيا 

حيث يعتقد أن مركبا 

شراعيا كان على متنه 70 

شخصا غرق في بحر هائج، 

وفق متحدثة باسم جهاز خفر 

السواحل اليوناني. 

كذلك ُعثر الثالثاء على 

جثة قبالة سواحل جزيرة 

ساموس يعتقد أنها 

لشخص قضى في حادث 

غرق قارب صغير أبحر من 

السواحل التركية وكان يقل 

12 شخصا.
ويخشى أن يكون أكثر من 30 

شخصا في عداد المفقودين 

في غرق المركب قبالة إيفيا، 

وسبعة آخرين في حادثة 

الغرق قبالة ساموس.
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»A« ختام الدورة التدريبية للمستوى
 ،A للمستوى  القدم  كرة  لمدربي  التدريبية  الدورة  ختام  المرخية  نادي  شهد 

والتي نظمتها إدارة التطوير في االتحاد القطري لكرة القدم بالتعاون مع االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم خالل الفترة ما بين 8 أكتوبر الماضي حتى 2 نوفمبر الجاري 

24 دارسا من العبين قدامى قطريين وآخرين من السعودية ولبنان  بمشاركة 

وفلسطين واليمن..وشهدت الدورة مشاركة عدد من النجوم أمثال عبد العزيز 

فضل  سوريا،  سيبستيان  ديانيه،  أمارا  اليزيدي،  حمود  محمد،  ماجد  كريم، 

عمر، حمود اليزيدي، موسى هارون، رشيد تبيركنيين، هذا باإلضافة إلى عبد 

من  الله  ذكر  أحمد  لبنان،  من  فخر  أبو  وربيع  فلسطين،  من  رسمي  الرحمن 

السعودية، أنور عاشور من اليمن.

»ذي قار«
يفوز بكأس لبشيرية

ملك  قار«  »ذي  الحصان  حصد 

لبشيرية  كأس  لقب  الزعيم  مربط 

المبتدئة  األصيلة  العربية  للخيل 

األول  بالمركز  فوزه  بعد  المتميزة، 

»الرئيسي«  السابع  الشوط  في 

 -  2022 لموسم  السابع  للسباق 

السباق  نادي  نظمه  الذي   2023
مضمار  على  أمس  والفروسية 

الريان الرملي.

حقق  أن  بعد  الفوز  قار«  »ذي  وحقق   

مسافة  في  دقيقة   02:17.10 زمنا 

1900 متر بعد تفوق واضح بإشراف 
البلوشي  سعيد  عبدالله  المدرب 

وبقيادة الخيال راشد علي الصعاق. 

في  المتبقية  األشواط  وضمن   

فوز  األول  الشوط  شهد  السباق 

علي  ملك  واي«  »ستريت  الحصان 

النعيمي  الجفالي  سعيد  بن 

بالمركز األول في الشوط األول

رائعًا  أداًء  الثاني  الشوط   كما شهد 

سالم  حمد  ملك  »العديد«  للجواد 

المركز  حقق  الذي  المري،  على 

طواًل   13 بلغ  مذهل  بفارق  األول 

المري  سالم  صالح  الخيال  بقيادة 

وبإشراف المدرب علي الصعاق.

»زازوم«  الجواد  أحرز  ناحيته  ومن   

رائعًا  فوزًا  ريسنج  هاي  سكاي  ملك 

المدرب  الثالث بإشراف  في الشوط 

أرنو  الخيال  وبقيادة  الجهني  حمد 

دو لوبين.

»ثري  الحصان  فاز  جانبه  ومن   

المالكي  حسن  أحمد  ملك  دايمندز« 

الشوط  في  األول  بالمركز  الجهني 

علي  راشد  الخيال  بقيادة  الرابع 

الصعاق مهديًا المدرب حمد الجهني 

فوزه الثاني على التوالي في السباق.

 وفاز الحصان »مدارس« ملك غزوان 

الشوط  في  األول  بالمركز  ريسنج 

هادي  المدرب  بإشراف  الخامس 

براكاش  الخيال  وبقيادة  الرمزاني 

أكادي.

ملك  العارض«  إس  جي  »إيه  وفاز   

في  األول  بالمركز  الغزالي  مربط 

المدرب  بإشراف  السادس  الشوط 

الخيال  وبقيادة  الغزالي  جاسم 

ماركو كازامنتو.

في سباق نادي الفروسية أمس »70« ألف ليلة فندقية إضافية لضيوف مونديال قطر »2022«

»البداية      الجيـــدة« تحفزنــــا فــــــي المونديــــال
المعز علي هداف منتخبنا الوطني يؤكد:

للمشاريع  العليا  اللجنة  أعلنت 

ألف   70 من  أكثر  توفر  عن  واإلرث 

لضيوف  إضافية  فندقية  ليلة 

العالم  كأس  بطولة  خالل  قطر 

تنطلق  التي   ،™2022 قطر   FIFA
الشهر  من   20 في  منافساتها 

الجاري.

موقعها  عبر  بيان  في  اللجنة  وبقال 

المشجعين  إمكان  أنه  الرسمي 

أسعارها  تبدأ  التي  الغرف،  حجز 

الليلة  في  أميركي  دوالر   120 من 

مزدوجة،  غرفة  في  للفرد  الواحدة 

ألماكن  قطر  وكالة  بوابة  خالل  من 

الفنادق  فئات  وتتنوع  اإلقامة. 

البطولة  زوار  لخدمة  المخصصة 

خمس  إلى  واحدة  نجمة  من 

فنادق  سالسل  وتشمل  نجوم، 

محلية. وأخرى  عالمية 

المشجعين  العليا  اللجنة  ودعت 

ألماكن  قطر  وكالة  منصة  لمتابعة 

حيث  منتظم،  بشكل  اإلقامة 

سيجري إتاحة مزيد من الفنادق وآالف 

الغرف اإلضافية قبل انطالق فعاليات 

في  المونديال  من  األولى  النسخة 

العالم العربي والشرق األوسط.

يشار إلى أن باقة متنوعة من خيارات 

البوابة  على  اآلن  متوفرة  اإلقامة 

اإلقامة،  أماكن  لحجز  الرسمية 

الفندقية،  الغرف  إلى جانب  تشمل 

الشقق والفلل وقرى المشجعين.

لن  المهمة  أن  علي  المعز  أكد 

أولى  مجموعة  في  سهلة  تكون 

مباراة  تكون  ربما  لكن  صعبة، 

)مفتاح(  اإلكوادور  أمام  االفتتاح 

النجاح  حال  في  وُتعزز  التأهل، 

بلوغ  في  الحظوظ  فيها،  بالفوز 

أن  إلى  مشيرا  الثاني،  الدور 

سيشكل  الجيد  االستهالل 

المواجهتين  قبل  حافزًا 

منتخبين  أمام  المواليتين 

السنغال  هما  جدًا  قويين 

صاحب  وهولندا  إفريقيا  بطل 

العريق. التاريخ 

في  وهداف  العب  أفضل  وأضاف 

سقف  كان  لطالما  آسيا:  كأس 

كأس  ولقب  عاليًا،  طموحي 

جل  رفقة  عامًا   19 تحت  آسيا 

دفعة  شكل  الحالية،  المجموعة 

المستقبل،  نحو  كبيرة  معنوية 

ثقة  بث  في  جوهرية  نقطة  ومّثل 

على  البناء  أجل  من  المسؤولين 

مع  الحالية  التوليفة  مستقبل 

المهمة. التدعيمات  بعض 

وكالة  مع  حوار  في  المعز  وقال 

سيصبح  الحلم  إن  برس  فرانس 

كأس  في  سنشارك  حقيقة، 

طموحنا  قمة  يمثل  ما  وهو  العالم 

المسؤولية  أن  بيد  كالعبين، 

أمام  تجعلنا  عاتقنا  على  الملقاة 

تحد كبير من أجل ظهور مشرف.

الكبير  الدور  المعز  ينس  ولم 

الثنائية  بعد  عفيف  لزميله 

سويًا  شكالها«نحن  التي  الكبيرة 

أكثر من تسع سنوات، نفهم  منذ 

)الطاير(  على  البعض  بعضنا 

بيننا. كبير  والتواصل  { المعز علي

عوض الكباشي كتب

:»Sun«اإلعالمي البريطاني الشهير بيرس مورجان يفتح النار في تصريحات جريئة عبر صحيفة الـ

من ال تعجبه »قطر« فال يذهب لكأس العالم

فتح اإلعالمي البريطاني المعروف بيرس مورجان 

 Good« الشهير  الحواري  البرنامج  صاحب 

والذي كان يقدمه سابقا على   »Morning Britain
أصحاب  على  قوة  بكل  النار   »CNN« الـ  شبكة 

مونديال  لمقاطعة  والداعين  الشرسة  الحمالت 

قطر.

المنتشرة  السلبية  الضوضاء  مورجان  ووصف 

اآلذان.  تصم  بأنها   2022 مونديال  ضد  األيام  هذه 

في  مطوال  مقاال  البريطاني  الصحفي  ونشر 

صحيفة الصن البريطانية تحدث خالله في كل 

العالم  كأس  انطالق  موعد  اقتراب  مع  االتجاهات 

حول  السلبية  الضوضاء  جدار  أن  مؤكدا   ،2022
»بالصمم«  اآلذان  يصبح  أصبح  العام  هذا  بطولة 

وبشكل متزايد.

إبعاد  يتم  أن  مورجان  تمنى  حديثه  بداية  وفي 

يتمكن  حتى  الفضيلة  يدعون  ومن  السياسة.. 

الجميع من االستمتاع بكرة القدم.. مستغربا من 

إثارة النقاش في الوقت الحالي حول ما إذا كانت 

قطر تستحق استضافة بطولة كأس العالم أم ال.

قبل  كان  االستضافة  شرف  منح  أن  إلى  مشيرا 

الوقت  هذا  وكان   ،2010 في  وبالتحديد  سنة   12
قطر  استضافة  على  اعتراض  ألي  المناسب  هو 

ضربة  من  فقط  أسابيع   3 قبل  وليس  للبطولة 

البداية للحدث العالمي يوم 20 نوفمبر الجاري.

كانت  إذا  حديثه:  مواصال  أيضا  مورجان  وقال 

البعض بأن قطر لديها سجل سيئ  الحجة لدى 

في حقوق اإلنسان، فماذا عن البلدان الـ 31 األخرى 

المشاركة في البطولة؟!

يعتبرها  التي  بالمثلية  يتعلق  األمر  كان  إذا  أما 

كأس  بطولة  في  المشاركة  أمام  عائقا  البعض 

من  بالغضب  أحد  يشعر  أال  فيجب  العالم، 

غير  من  أنه  تعتبر  التي  الدول  بعض  مشاركة 

يمرر  وأخرى  مثلًيا..  تكون  أن  أيًضا  القانوني 

أي  بسجن  يطالب  جديد  قانون  مشروع  برلمانها 

مع  »تعاطفه«  أو  دعمه  عن  يعبر  حتى  شخص 

المثليين.

مشيرا إلى أن إلقاء نظرة فاحصة على دول كأس 

العالم األخرى سيكشف المزيد من قضايا حقوق 

اإلنسان بشكل واضح.

مؤكدا أن العديد من الدول تشن حروًبا مستمرة 

المواطنين  وتسجن  التعبير،  حرية  على 

ينتقدون  الذين  المعارضين  والصحفيين 

إلساءة  مروعة  سجالت  أيًضا  ولديهم  الحكومة 

معاملة العمال المهاجرين.

معتبرا أن ترك الحديث عن كل هذا وعن أميركا 

غير  والحرب  العراق  غزو  في  ودورهما  وإنجلترا 

 ..2003 التي بدأت منذ عام  العالم  الشرعية على 

»نفاق«  هو  فيها  العمال  وحقوق  قطر  عن  للحديث 

بال شك.

حًقا  هي  الحديثة  األخالقية  اإلخفاقات  كانت  وإذا 

بصراحة،  قائال:  العالم  لكأس  الجديد  تأهلنا 

الخداع  هذا  كل  سئمت  لقد  للرياضة،  كمشجع 

أال  فعليهم  تعجبهم،  ال  القدم  كرة  العبو  كان  إذا 

االنغماس  ألن  العالم  كأس  في  ويلعبوا  يذهبوا 

في شعارات ال طائل من ورائها لن يكون له أي تأثير 

على إحداث أي تغيير في العالم.

الذين  الرياضيين  الصحفيين  بعض  أن  مؤكدا 

ال  إنه  وقالوا  لقطر  مناهضة  عربة  في  فجأة  قفزوا 

ينبغي أن يحدث كأس العالم هناك، هم أنفسهم 

لتغطية  الدوحة  إلى  الطائرة  سيستقلون  من 

الحدث الذي يريدون إلغاءه.

هناك  سأكون  شخصيا  لي  بالنسبة  وأضاف: 

أيًضا، كمحلل لفريق Fox sports في أميركا خالل 

في  إنجلترا  وضعت  التي  المجموعات  دور  مرحلة 

مواجهة الواليات المتحدة.. وال أشعر بأي معضلة 

من  العديد  أن  أفهم  ألنني  الذهاب  بشأن  أخالقية 

قطر  ترى  العالم  كأس  في  تشارك  التي  البلدان 

بصورة جميلة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وحتى 

تعمل  فهي  المشكالت  بعض  هناك  كانت  إن 

على  والعمل  الصحيح  المنظور  في  وضعها  على 

إصالحها.

معتبرا أن محاولة البعض تدمير الحفلة بدال من 

في  العالم  كأس  بطولة  أول  كونها  بها  االستمتاع 

القدم  كرة  تحظى  التي  األوسط  الشرق  منطقة 

فيها بشعبية كبيرة يبدو أمرا »جنونيا«.. ولذلك 

نشاهد  دعونا  لهم  وأقول  للمتذمرين  الدعوة  أوجه 

كأس العالم واتركوا شعاراتكم بعيدا.

وقت النقاش عن »حق االستضافة« كان قبل »12« عاما وليس اآلن اتركوا السياسة والفضيلة بعيدا عن البطولة حتى نستمتع بها

»31« األخرى المشاركة إذا كانت الحجة »حقوق اإلنسان«.. فماذا عن البلدان الـ
محمد الجزار كتب
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إنجاز هام دون وقوع إصابات خالل »العمل«

»23« مليون ساعة آمنة في استاد أحمد بن علي

أحد  علي،  بن  أحمد  استاد  سّجل 

كأس  لبطولة  الثمانية  االستادات 

العالم FIFA قطر 2022™، إنجازًا هامًا 

 23 إتمام  بعد  والسالمة،  األمن  في 

مليون ساعة عمل دون وقوع إصابات 

اإلنشاءات  أعمال  لسير  معيقة 

خالل  وذلك  التشغيلية،  والعمليات 

أكتوبر  حتى   2019 مايو  من  الفترة 

الماضي.

عنه  أعلنت  الذي  اإلنجاز،  ويأتي 

في  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة 

األسبوع  بالدوحة  خاصة  فعالية 

الكامل  االلتزام  بفضل  الجاري، 

والسالمة  الصحة  معايير  بتنفيذ 

العليا،  اللجنة  وضعتها  التي 

المقاول  تحالف  مع  بالتعاون 

الرئيسي للمشروع الذي ضم شركة 

وشركة  والمقاوالت،  للتجارة  البالغ 

الرسن آند توبرو، إضافة إلى شركة 

ايكوم، التي تولت إدارة المشروع. 

البشري،  عبدالله  المهندس  وأعرب 

والسالمة  واألمن  الصحة  إدارة  مدير 

واإلرث،  للمشاريع  العليا  باللجنة 

وقال:  اإلنجاز،  بهذا  سعادته  عن 

على  الرائع  اإلنجاز  بهذا  »نفخر 

أنجز  فقد  والسالمة،  األمن  صعيد 

األعمال  من  عددًا  الرئيسي  المقاول 

األساسية خالل هذه المرحلة، حيث 

تواصل العمل في العديد من جوانب 

المشروع، بمشاركة أكثر من 6 آالف 

جوانب  خاللها  استكملوا  شخص، 

متعددة من المشروع، شملت أعمال 

من  وغيرها  واإلنشاءات،  التركيب 

ضمن  استكملت  التي  البناء  مراحل 

دون  وذلك  المقرر،  الزمني  الجدول 

وقوع إصابات تعيق سير العمل«.

االلتزام  »يأتي  البشري:  وأضاف 

على  والسالمة  الصحة  بمتطلبات 

على  ونحرص  أولوياتنا،  رأس 

تقييم  إجراء  خالل  من  تطبيقها 

وتنظيم  المستوى  عالية  المخاطر 

التدريبية بشكل  واألنشطة  الدورات 

هذا  تحقيق  ويشكل  متواصل. 

العمل  على  واضحًا  دلياًل  اإلنجاز 

مقاولي  جانب  من  والتفاني  الجاد 

اللجنة العليا«.

استاد  تشييد  خالل  »واجهنا  وتابع: 

تمثل  إضافيًا  تحديًا  علي  بن  أحمد 

التي   ،19  - كوفيد  جائحة  في 

الجهود  من  مزيد  بذل  عليها  ترتب 

اإلجراءات  من  العديد  واتخاذ 

صحة  على  للمحافظة  الوقائية، 

التباعد  فيها  بما  الجميع،  وسالمة 

التعقيم  إلى  والحاجة  االجتماعي، 

التوعية.  حمالت  وتنظيم  المستمر 

العمال  جميع  إلى  بالشكر  ونتقدم 

في  إخالص  بكل  شاركوا  الذين 

إنجاز هذا المشروع الضخم«.

التي  والعمليات  األنشطة  وشملت 

خالل  االستاد  في  تنفيذها  جرى 

وصيانة  تشغيل  األخيرة،  األشهر 

صيانة  جانب  إلى  الطاقة،  منظومة 

الخارجية،  والواجهة  السقف، 

ومكبرات الصوت، وقد تم تنفيذ هذه 

الصيانة  وحدات  خالل  من  األعمال 

التي تعتمد على الحبال في الوصول 

وإنجاز العمل، وباستخدام تجهيزات 

أمن  لضمان  الالزمة  الوقاية  ومعدات 

وسالمة العمال. 

أحمد  المهندس  قال  جانبه،  من 

بن  أحمد  استاد  مدير  القطامي، 

استاد  تشييد  من  تمكّنا  علي: 

رائع الستضافة منافسات  مونديالي 

جهود  بفضل   ،2022 العالم  كأس 

فرق العمل التي ضمت أعدادًا كبيرة 

ونتطلع  والموظفين.  العمال  من 

على  مباريات  سبع  استضافة  إلى 

الرائع،  الرياضي  الصرح  هذا  أرضية 

والترحيب بالمشجعين الشغوفين 

بكرة القدم من أنحاء العالم.

مونديال قطر فرصة للعالم 
للتعرف على منطقتنا

أعرب نواف التمياط، نجم الكرة السعودية 

 ،2022 قطر  العالم  كأس  وسفير  السابق، 

البطولة  منافسات  النطالق  تطلعه  عن 

المونديال  أن  إلى  مشيرًا  الجاري،  الشهر 

يمثل فرصة لتعريف العالم على منطقتنا 

عن  الخاطئة  التصورات  وتبديد  قرب،  عن 

قطر والعالم العربي.

للبطولة  قطر  استضافة  إن  التمياط  وقال 

تجربة فريدة يقدمها العالم العربي بكوادره 

العربي  للشباب  الفرصة  وأتاحت  وعقوله، 

على  تحقيقه  يمكنهم  وما  إمكاناتهم  إلظهار 

أرض الواقع، من خالل تنظيم أضخم حدث 

رياضي في العالم.

في  هدفًا   11 سجل  الذي  التمياط،  وقال 

في  السعودي  المنتخب  مع  مباراة   63
تصريحات لموقع اللجنة العليا للمشاريع 

متشوقون  المنطقة  في  »الجميع  واإلرث: 

جميع  من  المشجعين  ماليين  الستقبال 

ثقافتنا  على  ليتعرفوا  العالم،  أنحاء 

أي  دون  العريق،  وتاريخنا  وتقاليدنا 

تصورات أو أحكام مسبقة«.

العالم ليس مجرد  أن كأس  التمياط  وأكد 

منافساتها  تتواصل  القدم  كرة  في  بطولة 

عالمي  كرنفال  هو  بل  يومًا؛   29 مدى  على 

الخلفيات  كافة  من  الشعوب  فيه  تلتقي 

نموذجًا  يقدم  ما  والثقافية،  االجتماعية 

الشعوب،  بين  والتقارب  للتعايش  مثاليًا 

ثقافات  من  مختلفة  جوانب  على  والتعرف 

مونديال  سفير  متنوعة..وشارك  بلدان 

قطر 2022 في ثالث نسخ من كأس العالم، 

التلفاز  شاشة  على  اثنتين  في  ظهر  كما 

نسخة  إلى  إضافة  للمباريات،  كمحلل 

لكرة  السعودي  لالتحاد  كرئيس  واحدة 

القدم. وعاش في كل نسخة منها ذكريات 

منتخب  مع  مشاركاته  ورغم  تنسى.  ال 

الصقور الخضر في نسخ مونديالية بقارات 

مختلفة؛ إال أنه يتطلع بشغف لهذه النسخة 

من البطولة، التي تقام للمرة األولى في العالم 

ستشهد  حيث  األوسط،  والشرق  العربي 

المنطقة أهم حدث رياضي في العالم.

نواف التمياط:

»GWC 2022« نجاح مبهر لمنتدى

»تستخدم جي دبليو سي وشركاؤها األصول 

بطولة  استضافة  من  المكتسبة  والخبرات 

اقتصادي  إرث  لتحقيق   FIFA العالم  كأس 

2030. تكمن  يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 

في  قطر  دولة  لدى  القوة  نقاط  أبرز  إحدى 

كأس  بطولة  من  االستفادة  على  تصميمها 

التاريخ.  لها مثيل في  التي لم يحدث  العالم 

نحن سعداء لرؤية أن هذا اإلرث يتم تحقيقه 

المباراة  انطالق  موعد  انطالق  قبل  حتى 

األولى«.

»التأثير  عنوان  األولى  النقاش  حلقة  حملت 

المباشر وغير المباشر لبطولة كأس العالم 

الصغر  متناهية  الشركات  على   2022 قطر 

والصغيرة والمتوسطة«، وتضمنت مداخالت 

لوجستيات  رئيس  دوما،  خوسيه  من 

FIFA، وفاطمة النعيمي،  الفعاليات والنقل، 

واإلعالم  لالتصاالت  التنفيذي  المدير 

واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة  لدى 

لشركة  العام  المدير  بيربيروغلو،  ونازلي 

كوكاكوال، وسيد معاذ، رئيس قسم تطوير 

األعمال لدى جي دبليو سي.

بطولة  استضافة  إن  دوما  خوسيه  وقال 

FIFA رفعت مستوى المعايير  كأس العالم 

المطبقة من قبل العديد من الشركات.

من  العديد  »أصبحت  بالقول:  وعّلق 

بالمتطلبات  أفضل  دراية  على  الشركات 

نتيجة  وذلك  العالم،  كأس  نتيجة  الدولية 

على  يساعدها  مما  اكتسبتها،  التي  الخبرة 

النمو والتطّور. فعندما تعمل هذه الشركات 

على أعمال مرتبطة بالفيفا، فهي تكون تعمل 

سيحقق  الذي  األمر  وهو  عالمية،  بمعايير 

سواء  المستقبل،  في  قطر  لدولة  المنفعة 

المؤتمرات  أو  الرياضية  الفعاليات  مجال  في 

بالنسبة  األمر  وكذلك  األمور.  من  غيرها  أو 

اللجنة  في  المنخرطين  لألشخاص 

التنظيمية، فهم سيفكرون في كيفية إنشاء 

مختلف  في  خدماتهم  وتوسيع  شركات 

العالم  كأس  على  العمل  إن  العالم.  أنحاء 

يمنح الناس الثقة«.

العليا  اللجنة  بأن  النعيمي  وصّرحت 

مع  كثب  عن  عملت  واإلرث  للمشاريع 

والصغيرة  الصغر  متناهية  الشركات 

والمتوسطة في قطر والمنطقة، على مشاريع 

ضخمة للبنى التحتية، بما في ذلك تطوير 

المالعب.

متناهية  الشركات  بإشراك  قمنا  »لقد 

البداية،  والمتوسطة منذ  الصغر والصغيرة 

مواقع  أو  المالعب  لبناء  ذلك  كان  سواء 

الشركات  من  عدد  سيشارك  التدريب. 

المشجعين  وتجربة  الترفيه  أنشطة  في 

شركات  ذلك  في  بما  العالم،  كأس  خالل 

والمشروبات.  األطعمة  وشركات  الفعاليات 

كلما سنحت لنا الفرصة، نتأكد من إشراك 

والصغيرة  الصغر  متناهية  الشركات 

نشوء  قطر  شهدت  فقد   - والمتوسطة 

بحق  حظيت  أن  منذ  الشركات  من  العديد 

استضافة كأس العالم«.

عنوان:  فحملت  الثانية  النقاش  حلقة  أما 

في  نظرت  حيث  األمام«،  إلى  »الطريق 

تواجهها  التي  والتحديات  االتجاهات 

والصغيرة  الصغر  متناهية  الشركات 

المشاركين  بين  من  كان  والمتوسطة. 

اإلقليمي  العام  المدير  السيد شارل نّحاس، 

الزيدان،  منال  والدكتورة  بمايكروسوفت، 

الرعاية  مؤسسة  في  الصيدلة  إدارة  مدير 

كريستوس  والدكتور  األولية،  الصحية 

في  مساعد  أستاذ  أناغنوستوبولوس، 

كاميال  والدكتورة  خليفة،  بن  حمد  جامعة 

سوارت، أستاذ مساعد في جامعة حمد بن 

كأس  تأثير  المشاركون  ناقش  خليفة. 

المختلفة  قطاعاتهم  على   FIFA العالم 

وحددوا االتجاهات التي يتوقعون رؤيتها بعد 

البطولة.

قدم حمد العبدان، مدير إدارة تطوير األعمال 

وترويج االستثمار بوزارة التجارة والصناعة، 

فرصة،   1000 مبادرة  حول  تقديمًيا  عرًضا 

يدعو من خاللها الشركات العاملة في القطاع 

الخاص إلى الشراكة مع العالمات التجارية 

العالمية. كما ناقش النظام البيئي لألعمال 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  واصًفا  قطر،  في 

بأنها فرصة ذهبية الزدهار اقتصاد الدولة في 

المستقبل.

مديرة  الرميحي،  خليفة  عائشة  قدمت 

قطر  بنك   – الحاضنة   – الخاصة  البرامج 

 ،»7 »سكيل  حول  تقديمًيا  عرًضا  للتنمية، 

أول حاضنة أزياء وأعمال التصميم في البالد، 

تم إنشاؤها لدعم رواد األعمال المبدعين.

عادل  الدكتور  الختامية  العمل  ورشة  بدأ 

حمد  بجامعة  المساعد  األستاذ  العمري، 

كرباش،  الحسين  والدكتور  خليفة،  بن 

خليفة،  بن  حمد  بجامعة  الدكتور  األستاذة 

إجراؤه  تم  الذي  البحث  على  ركزت  حيث 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  تأثير  لتتبع 

مع  العمل  التعليم  لقطاع  يمكن  وكيف  قطر 

القطاع لتحقيق الدعم للطالب والخريجين.

منون،  رنجيف  صّرح  المنتدى،  وعقب 

دبليو  جي  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

في  تكون  بأن  الشركة  »تفخر  قائاًل:  سي 

تطوير  في  تساهم  التي  الشركات  طليعة 

والصغيرة  الصغر  متناهية  الشركات  قطاع 

الحالي  الجيل  مساعدة  عبر  والمتوسطة، 

تهدف  حيث  قطر،  في  الشركات  من  والقادم 

الدولة إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 

.»2030

تحت شعار »مستعدون للمونديال«

مع قرابة أسبوعين لبدء أكبر حدث على وجه األرض، أطلق 
منتدى GWC2022 روح كأس العالم FIFA قطر 2022 التي 

ستنظم قريًبا. حيث سّلط المنتدى السنوي الثاني والذي 
حمل عنوان »مستعدون للمونديال« الضوء على كيفية 

استمرار ازدهار االقتصاد القطري ما بعد اختتام كأس العالم.
انطلقت فعاليات المنتدى بكلمة افتتاحية قامت بإلقائها 

السيدة فاطمة سمورة، أمين عام االتحاد الدولي لكرة القدم 
الفيفا من خالل رسالة مصّورة قالت فيها: »تمثل الشركات 

متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العمود الفقري 
لالقتصادات الناجحة والمتنوعة، فهي من شأنها أن تخلق 
الفرص وتعزز االبتكار. ولطالما كانت قطر منبع االبتكارات 

في السنوات األخيرة، حيث عملت على تطوير تقنيات التبريد 
للمالعب، وإنشاء البنى التحتية الحديثة للنقل العام، بما في 

ذلك مترو الدوحة وأنظمة الترام«.



ترى  كيف  البداية  في   -
الستضافة  قطر  تحضيرات 

مونديال »2022«..؟ 

قوية  بروفة  كانت  العرب  كأس 

هذا  ومنذ  العالم،  كأس  لبطولة 

جاهزية  الجميع  تأكد  الوقت 

للمونديال  قطر  في  التحتية  البنية 

وكل  للمالعب  العالي  والمستوى 

حتى  سنة  ومنذ  لوجستي..  هو  ما 

كل  في  والتطور  التقدم  نالحظ  اآلن، 

ما يتعلق بتنظيم بطولة كأس عالم 

على مستوى عاٍل جدا. 

العربي  الدعم  في  ومارأيك   -
الماضية  الفترة  خالل  الكبير 

لقطر..؟ 

شركاء  أنفسنا  نعتبر  كعرب  نحن 

في إنجاح هذا الحدث العالمي الكبير 

شاء  وإن  صورة،  بأفضل  وإخراجه 

والعربي  القطري  النجاح  يكون  الله 

في  العربية  االستضافات  من  لمزيد 

السنوات القادمة. 

حمالت  ترى  وكيف   -
ضد  المستمرة  التشكيك 

قطر والمونديال..؟ 

دائما  شيء  وأي  متوقع،  أمر  هذا 

به  يحاط  عربية  دولة  تنظمه 

الحقد  ويظهر  التشكيك  من  الكثير 

العربي..  النجاح  من  البعض  لدى 

كرة  مجرد  ليست  العالم  وكأس 

قدم فقط، بل لها أبعاد أخرى كثيرة 

جدا. 

 والعالم العربي يؤكد يوما بعد اآلخر 

األحداث  أكبر  تنظيم  على  قادر  أنه 

العالمية..  والبطوالت  الرياضية 

لي  قال  الفيفا  رئيس  وإنفانتينو 

جمع  الذي  العرب  كأس  نهائي  في 

التجربة  هذه  إن  والجزائر  تونس 

المستقبل  في  تتكرر  أن  يجب 

الكبير  الزخم  بعد  العربية،  بالدول 

واضح  بشكل  والحظه  شاهده  الذي 

لكرة  الكبير  وعشقها  الجماهير  من 

القدم. 

المنتخب  من  ينتظر  ماذا   -
العالم  »كأس  في  التونسي 

2022«...؟ 

شاركت تونس قبل »مونديال 2022« 

في 5 بطوالت كأس عالم، المشاركة 

في  كانت  لنا  بالنسبة  األفضل 

الثانية  النسخة  وفي   ،1978 نسخة 

 2018 نسخة  وفي  نقاط   8 حصدنا 

نتطلع  لذلك  نقاط.   3 على  حصلنا 

نتائج  ونحقق  أفضل  لمستوى 

في  السابق  من  أفضل  إيجابية 

نسخة مونديال قطر. 

كل  آمال  نحقق  الله  شاء  وإن 

العرب  من  أيضا  والكثير  التوانسة 

كبيرة  آماال  يضعون  الذي  واألفارقة 

على المنتخب للظهور بأفضل صورة 

في هذه البطولة. 

يتأهل  أن  تتوقع  وهل   -
المنتخب إلى الدور الثاني..؟ 

واألمل  األحالم  باب  نفتح  أن  نريد  ال 

سنسعى  أننا  أؤكد  لكن  للجماهير، 

نسعد  حتى  جهد  من  أوتينا  ما  بكل 

وليس  التونسي  الشعب  كل 

فالكل  فقط،  القدم  كرة  جماهير 

جميع  من  المنتخب  حول  يلتف 

الرياضي  وليس  المجتمع  شرائح 

فقط خصوصا وقت أي حدث رياضي 

كبير، ألن هذا منتخب تونس وليس 

منتخب »الجامعة التونسية«. 

التحضيرات  سارت  وكيف   -
للبطولة..؟ 

ولعبنا  اليابان،  في  ودية  دورة  خضنا 

إيران  وسنواجه  البرازيل،  ضد  وديا 

الفني  الجهاز  يقوم  كما   ..16 يوم 

عما  بعيدا  كبير  بدور  والطبي 

المباريات  خالل  الجميع  يشاهده 

ذهنيا  الالعبين  وتجهيز  لتأهيل 

ونفسيا وبدنيا بأفضل صورة ممكنة 

لتحدي كأس العالم. 

هل  البرازيل..  أمام  الخسارة   -
معنويات  على  بالسلب  أثرت 

الفريق..؟ 

بدون شك كنا نأمل بتحقيق نتيجة 

هو  مما  االستفادة  يجب  لكن  أفضل، 

اإليجابيات،  على  ونركز  سلبي.. 

مرشح  فريق  خوض  عن  بحثنا  فقد 

نفكر  لم  ونحن  العالم  بكأس  للفوز 

وإنما كانت  أو االستعراض  الشو  في 

فرصة للجهاز الفني للوقوف على كل 

األخطاء ويعالجها ويتعرف أيضا على 

نهائيات  قبل  لتصحيحها  النقائص 

المونديال. 

- البعض يرى أن األجواء غير 
التونسية  الكرة  في  صحية 
وهذا  الحالي..  الوقت  خالل 

يؤثر على المنتخب؟ 

أشعة  بتحويل  قاموا  الفيزيائيون 

إلى أشعة مضيئة  الشمس الحارقة 

وإلى طاقة إيجابية.. ونحن سنعمل 

السلبيات  كل  نحول  أن  على  أيضا 

في  يدور  وما  إيجابية،  لطاقة 

الكواليس علينا أن نبتعد عنه ونركز 

وتجهيز  التحضيرات  على  فقط 

الفريق بأفضل صورة وإعداده بشكل 

ذهني جيد فهذه هي تونس وإن شاء 

الله ستشرف كل العرب. 

على  إصرارك  انتقد  البعض   -
واالعتماد  الوطني  المدرب 
فما  القادري..  جالل  على 

السبب؟ 

مع  مميزة  سابقة  تجربة  لدينا 

فأفضل  الوطنيين،  المدربين 

كانت  العالم  بكأس  مشاركاتنا 

ونبيل  الشتالي  المجيد  عبد  مع 

القادري  يسير  الله  شاء  وإن  معلول.. 

فيه  كبيرة  وثقتنا  النهج،  نفس  على 

فاآلن  الوطنيين،  المدربين  كل  وفي 

عادل السليمي وماهر الكنزاري نجحا 

واألولمبي  الشباب  منتخبات  مع 

ويجب أن ندعمهما باستمرار. 

جدد  العبين  على  االعتماد   -
هل قد يكون قرارا سلبيا..؟ 

أي شخص لديه الجينات التونسية، 

سواء  المنتخب  يمثل  أن  حقه  من 

خارجها..  أو  تونس  في  يعيش 

وعموما القائمة تضم 26 العبا والكثير 

بالخارج  احترفوا  الذين  الالعبين  من 

التونسية  المدرسة  خريجو  هم 

الالعبين  وكل  المحلي  والدوري 

أن  على  القدرة  لديه  ومن  سواسية 

مرحب  فهو  للمنتخب  اإلضافة  يقدم 

به. 

- ماذا عن عدد حراس المرمى 
سنشاهد  المنتخب..هل  في 

حارسا رابعا في القائمة؟ 

األخيرة  المقابلة  لعبنا   2018 في 

بعد  فقط  واحد  بحارس  بنما  ضد 

المباراة  في  حسن  المعز  إصابة 

مصطفى  بن  فاروق  أصيب  ثم  األولى 

كان  والبلبولي  الثانية..  المباراة  في 

تجربة  وهذه  الموجود،  الوحيد  هو 

كأس  وفي  منها..  نستفيد  أن  يجب 

تكرر  كورونا  وبسبب  اإلفريقية  األمم 

يعرف  والمدرب  السيناريو  نفس 

الحرية  مطلق  له  وهو  التجربة  هذه 

والمنطق   ..4 أو  حراس   3 اختيار  في 

ربما يكون أال يتم أخذ مخاطرة والقرار 

النهائي بيد المدرب اليوم الخميس. 

- كلمة أخيرة..؟ 

باإلجماع  العربية  الجماهير  أدعو 

لمساندة  اإلفريقية  الجماهير  وأيضا 

أيضا  ونتمنى  التونسي..  المنتخب 

رائدة  التونسية  جماهيرنا  تكون  أن 

الملعب  داخل  به  يحتذى  ومثال 

المونديال  نجاح  ألن  الملعب،  وخارج 

على تراب عربي هو نجاح لنا جميعا 

وجماهيريا..  وتنظيميا  رياضيا 

خالل  من  وهذا  كذلك،  وأخالقيا 

وااللتزام  الملعب  خارج  التصرف 

باللعب النظيف.
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وديع الجريء رئيس االتحاد التونسي يؤكد في حوار صريح جدا:

»الحقد« سبب الحملة الشرسة على مونديال »2022«

{ المدرب جالل القادري

{ الجمهور التونسي حاضر في كل المواعيد

{ القادري خالل زيارة لمقر البعثة التونسية في قطر

{ وديع الجريء

تشارك تونس في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها 
ببطوالت كأس العالم، وللمرة الثانية تأهلت في عهد 

رئيس االتحاد الحالي الدكتور وديع الجريء الذي يعد 
واحدا من أبرز الكفاءات اإلدارية الرياضية في الوطن 

العربي. 
وتأتي مشاركة نسور قرطاج في هذه النسخة، 

وسط الكثير من الشكوك بعد األزمة التي أثيرت 
مؤخرا في بطولة الدوري ووصلت إلى )الفيفا( 

الذي خاطب الجامعة التونسية لالستفسار عن 
الموقف بعدما وصلت إليه أنباء حول إمكانية 
وجود تدخل حكومي في عمل االتحاد وهو ما 

نفته الجامعة التونسية. 
لكن ورغم كل األزمات يثق الجريء في قدرة 

المنتخب التونسي بقيادة مدربه الوطني جالل 
قادري على تشريف الكرة التونسية والعربية، 

مؤكدا أن كل التركيز حاليا على تجهيز الفريق 
بأفضل صورة من الناحية الفنية والبدنية 

والذهنية قبل الوصول للدوحة. 
وحل الجريء في حوار مطول مع هيكل الشعري على 

برنامج )حوار المونديال( على شاشة قناة الكأس، ورد 
خالله رئيس االتحاد التونسي على الكثير من الشائعات 

واالستفسارات، كما تحدث عن تحضيرات قطر الستضافة 
المونديال وكانت هذه هي تفاصيل اللقاء: 

محمد الجزار       المنتخب »لكل التوانسة«.. متابعة
وليس فريق »الجامعة« فقط 

    كل »العرب« 
شركاء في إنجاح استضافة 

قطر لكأس العالم 

لن نبيع »أحالم« 
و»أوهام« للجماهير.. 

وسنبذل قصارى جهدنا 
في كأس العالم

»إنفانتينو« 
انبهر باألجواء 

في مباراة 
تونس والجزائر 

وطالب بتكرار 
التجربة 
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قريبة من أماكن تواجد جماهير كأس العالم

»الميـــــرة« تدشـــــن منافــــذ بيـــع مؤقتــــة
وزارة  مع  بالتعاون  والصناعة  التجارة  وزارة  أعلنت 

وشركة  واإلرث  للمشاريع  العليا  واللجنة  البلدية 

بيع  منافذ  افتتاح  عن  االستهالكية  للمواد  الميرة 

بطولة  جماهير  تواجد  أماكن  من  وقريبة  مؤقتة 

كأس العالم FIFA قطر 2022™.

المبادرة تهدف إلى تيسير  الوزارة أن هذه  وأوضحت 

تنظيم  فترة  خالل  الدولة  زوار  إلى  المنتجات  وصول 

الفرصة  وتوفير  السلع  وتنوع  وفرة  وضمان  البطولة 

للتسوق على مدار الساعة وكامل أيام األسبوع فضال 

عن تفادي االزدحام في منافذ البيع الدائمة. 

للمواد  الميرة  شركة  قامت  التوجه،  هذا  إطار  وفي 

في  مؤقتة  بيع  منافذ   )10( بافتتاح  االستهالكية 

مختلف مناطق الدولة، ثمانية منها تم افتتاحها في 2 

نوفمبر، واثنان سيتم افتتاحهما في 5 نوفمبر، وهي: 

الخليج الغربي - عنيزة 63 إزدان، الخليج الغربي - 

الدفنة 61، مجمع أبو سدرة، محطة مترو أم غويلينة، 

في  المشجعين  قرية  المسيلة،  حافالت  محطة 

مدينة  فنطاس،  أبو  في  المشجعين  قرية  لوسيل، 

الكرفانات في المسيلة، مجّمع بروة براحة الجنوب، 

وبروة مدينُتنا.

البيع  منافذ  إلى  باإلضافة  للشركة  وينتشر  هذا 

من  فرعًا   )64( العالم  كأس  ضيوف  لخدمة  المؤقتة 

مناطق  مختلف  في  المتواجدة  الميرة  شركة  أفرع 

الدولة.

ختام بطولة االتحاد القطري للتنس

النسخة  منافسات  أمس  اختتمت 

القطري  االتحاد  لبطولة  السابعة 

للتنس ومجموعة الماجد المفتوحة 

للبنين والبنات 

الجوائز  توزيع  حفل  على  وأشرف 

على الفائزين السيد سعد المهندي 

القطري  لالتحاد  التنفيذي  المدير 

والريشة  واالسكواش  للتنس 

المدير  الماجد  ونصر  الطائرة 

الماجد  لمجموعة  التنفيذي 

مدير  خلفان  وسلطان  القابضة 

لعبة  عشاق  من  وجمع  البطولة 

التنس.

على  بورتنيشاك  نيكيتا  وسيطر   

لقب فئة الرجال 

من جانبها، أحرزت نوال يوسف على 

لقب السيدات 

وفي فئة زوجي الرجال حقق الثنائي 

على  روبيلير  وراوول  أكاسو  كليف 

فئة  المسابقة..وفي  هذه  لقب 

أحرزت  سنة،   18 لتحت  البنات 

الالعبة ماجدالينا كريستو لقب هذه 

لتحت  األوالد  فئة  المسابقة..وفي 

18 سنة، أحرز الالعب القطري عادل 
غانم على المركز األول. 

 14 لتحت  البنات  مسابقة  وفي 

سنة، فازت الالعبة القطرية خديجة 

قسامة بلقب هذه الفئة

وفي فئة األوالد لتحت 14 سنة، حقق 

الالعب تارا ديلونغا المركز األول.

من جانبها، تمكنت الالعبة القطرية 

على  السيطرة  من  ثاني  آل  درصاف 

لقب البنات لتحت 12 سنة.

سنوات   10 لتحت  البنات  فئة  وفي 

الالعبة  حصلت  خضراء«  »كرة  فئة 

زينب المطوع على المركز األول 

برعاية مجموعة الماجد المفتوحة
منتخب السيدات لـ »3x3« يتصدر عالميا.. ومنتخب الرجال يتصدر آسيويا

قفزة عالمية لـ »السلة القطرية«
أعلن االتحاد الدولي لكرة السلة عن 

للسيدات  الوطني  منتخبنا  تصدر 

 3×3 منافسات  في  سنة   18 تحت 

في  األول  المركز  على  وحصل 

للمنتخبات  العالمي  التصنيف 

وحل  نقطة،   129.617 برصيد 

المركز  في  األلماني  المنتخب 

الشباب  منتخب  وتصدر  الثاني، 

الرجال ترتيب المنتخبات اآلسيوية 

وحل في المركز الثالث عالميا خلف 

كبير  إنجاز  في  واستونيا  ألمانيا 

يحسب للرياضة القطرية.

وكشف االتحاد القطري لكرة السلة 

عن تأهل منتخبنا الوطني تحت 23 

سنة رجال و23 سنة نساء إلى كأس 

سنة   23 تحت  السلة  لكرة  العالم 

سبتمبر  بشهر  بولندا  في  المقامة 

منتخبات  كذلك  وتأهلت   ،2023
المقامة  العالم  بطولة  إلى   18 تحت 

 ..2023 أغسطس  في  هنغاريا  في 

الصادر  التصنيف  على  عطفا  وذلك 

واحتل  للعبة..  الدولي  االتحاد  من 

للرجال  األول  الوطني  منتخبنا 

يعتبر  ما  وهو  آسيويا   14 المركز 

ضمن  تواجده  ظل  في  جيدا  مركزا 

العشرين األوائل.

رئيس  المغيصيب  محمد  أشاد 

االتحاد القطري لكرة السلة باإلنجاز 

منتخبنا  حققه  الذي  الكبير 

 18 تحت  وناشئين  شباب  الوطني 

وتصدرهم  سنة   23 وتحت  سنة 

للتصنيف العالمي واآلسيوي.

التي  اإلنجازات  المغيصيب  وأهدى 

جوعان  الشيخ  سعادة  إلى  تحققت 

اللجنة  رئيس  ثاني  آل  حمد  بن 

القائمين  وكل  القطرية  األولمبية 

يقدمونه  ما  على  الرياضة  أمر  على 

من دعم واهتمام كبير بالمنتخبات 

الوطنية.

السر  أمين  الكواري  سعدون  أعرب 

السلة  لكرة  القطري  لالتحاد  العام 

الذي  باإلنجاز  الكبيرة  سعادته  عن 

وتصدرهم  العنابي  أبطال  حققه 

وقال: سعداء جدا  العالمي  الترتيب 

الذي  الكبير  العالمي  اإلنجاز  بهذا 

وسيدات،  رجال  منتخباتنا  حققته 

السلة  كرة  قوة  على  يؤكد  ما  وهو 

 3×3 منافسات  في  وتفوقها  القطرية 

العرش  على  التربع  واستحقاقها 

للسيدات  بالنسبة  العالمي 

والمركز الثالث بالنسبة للشباب.

حققه  ما  الكواري:  سعدون  وأضاف 

العنابي في التصنيف العالمي أكد 

أن فوز العنابي بلقب بطولة آسيا في 

الدوحة كان بجدارة وليس بضربة 

حظ حيث إن مباريات بطولة العالم 

كانت قوية جدا. 

عوض الكباشي كتب

{ من تتويج الفائزين بالمراكز األولى

معتز برشم 
سفيرًا 

للماراثون.. 
ويعلن عن 

مشاركته
في السباق

فئة األدعم 
للمواطنين 
متاحة في 

النسخة
القادمة

أيضًا

محمد الفضالة: 
كل الدعم 

للماراثون من 
اتحاد ألعاب 

القوى واللجنة 
األولمبية

الشـــيخ ناصــر بن حمـد: نتطلــــع ألكبــــر وأفضـــــل نســخة علـــى اإلطــالق

ينطلق في »20« يناير »2023« بمسار جديد على الكورنيش:

ماراثون Ooredoo الدوحة.. ضمن األجندة الدولية

يوم  خاصًا  صحفيًا  مؤتمرًا   Ooredoo نظمت 

األربعاء 2 نوفمبر 2022 في مقرها بالخليج الغربي 

لماراثون  القادمة  النسخة  تفاصيل  عن  لإلعالن 

Ooredoo الدوحة، الذي يعد واحدًا من الفعاليات 
محليًا  الرسمية  الرياضية  األجندة  على  البارزة 

ودوليًا. 

ماراثونها  من  الـ11  النسخة   Ooredoo وتنظم 

الرياضية  الفعاليات  من  يعد  الذي  السنوي، 

المرتقبة في قطر، بالشراكة مع االتحاد القطري 

 20 الجمعة  إقامته يوم  المقرر  القوى، ومن  أللعاب 

يناير 2023. 

وحضر المؤتمر عدد من المسؤولين في الشركة 

إلى  باإلضافة  القوى،  أللعاب  القطري  واالتحاد 

البطل العالمي معتز برشم الذي سيكون السفير 

الرسمي للماراثون. 

المقبلة آالف  النسخة  أن تستقطب  المتوقع  ومن 

دولة.   80 من  أكثر  يمثلون  الذين  المشاركين، 

والعداءات  العدائين  أفضل  من  عدد  أكد  كما 

المغربي  مثل  اآلن  لغاية  مشاركتهم  العالميين 

يوهاناس  إثيوبيا  وأبطال  أوطلحة،  محسن 

عن  أما  أبينيت.  وأبيوتي  شانو  وهيريبو  ميكاشا 

البحرينية  البطلة  فستتواجد  السيدات،  فئة 

إبسايت  واإلثيوبية  موكونين  جيسا  ديسي 

األبطال  هؤالء  جانب  إلى  وسيشارك  تيالهون. 

الفئات من داخل  والبطالت متسابقون في جميع 

قطر لالستمتاع بهذا التحدي.

 2023 الدوحة   Ooredoo ماراثون  وسيشمل 

جميع  لمراعاة  المسافة  على  بناء  متنوعة  فئات 

كم   1 من  السباقات  ستبدأ  إذ  المستويات؛ 

بمسافة  الكامل  الماراثون  إلى  وصواًل  لألطفال، 

42 كم تقريبًا. كما ستعود في النسخة القادمة 
سيتم  والتي  القطريين،  للمشاركين  األدعم  فئة 

مجموع  بأن  علمًا  بها،  خاصة  جوائز  تخصيص 

مليون  نصف  سيتجاوز  الفئات  لكافة  الجوائز 

ريال. 

وتقام نسخة 2023 من الماراثون على مسار جديد 

بمشاهدة  المشاركون  سيستمتع  إذ  ومطور، 

الوقت  في  الدوحة،  في  البارزة  المعالم  من  عدد 

عديدة.  لمرات  االلتفاف  فيه  سيتجنبون  الذي 

لغاية فئة نصف  السباقات،  كما ستكون جميع 

جريًا  سواء  اإلعاقة،  لذوي  متاحة  وأقل،  الماراثون 

إغالق  وسيتم  المتحركة.  الكراسي  باستخدام  أو 

الطرق لست ساعات حفاظًا على سالمة الجميع، 

أتم  على   Ooredoo ماراثون  قرية  ستكون  فيما 

حديقة  في  المشاركين  الستقبال  استعداد 

األنشطة  من  العديد  هناك  سيقام  حيث  البدع، 

الممتعة لجميع أفراد العائلة. 

مطورة  تجربة  تقديم  ستضمن  التي  األمور  ومن 

للمشاركين هذا العام دمج برنامج نجوم لمكافأة 

أعضاء  سيتمكن  إذ  التجربة،  بهذه  العمالء  والء 

نجوم  نقاط  باستخدام  الدفع  من  البرنامج 

كما  بالماراثون،  للمشاركة  التسجيل  عند 

العروض  من  والعديد  النقاط  على  سيحصلون 

الرياضي  الحدث  بهذا  المتعلقة  والخصومات 

العالمي.

أيضًا،  النسخة  هذه  في  الجديدة  اإلضافات  ومن 

الهدايا  في  التدوير  معادة  مواد  استخدام  سيتم 

التي سيتم تقديمها خالل الحدث، مثل المالبس 

والحقائب، وذلك تماشيًا مع أهداف األمم المتحدة 

للتنمية المستدامة. 

بن  حمد  بن  ناصر  الشيخ  قال  الصدد،  وبهذا 

في  التجارية  الشؤون  رئيس  ثاني،  آل  ناصر 

ماراثون  تنظيم  خالل  من  »نسعى   :Ooredoo
على  األفراد  تشجيع  إلى   2023 الدوحة   Ooredoo
حياتهم  في  صحي  نمط  واتباع  الرياضة  ممارسة 

الرياضية  الساحة  على  قطر  حضور  وتعزيز 

بهذا  جدًا  نعتز   Ooredoo في  ونحن  العالمية. 

بعد  عامًا  متزايدة  شعبية  يشهد  كونه  السباق 

باإلضافة  والدولية،  المحلية  الساحتين  على  عام 

الجمعيات  عليها  تحصل  التي  المساهمات  إلى 

من  بجزء  التبرع  سيتم  إذ  خالله،  من  الخيرية 

عائدات الماراثون للجمعيات الخيرية المحلية. 

رئيس  الفضالة،  عيسى  محمد  عّبر  جهته،  ومن 

لـ شكره  عن  القوى  أللعاب  القطري  االتحاد 

المبذول  والجهد  الماراثون  لتنظيم   Ooredoo
الماضية  السنوات  مدار  على  بالفعالية  لالرتقاء 

تدعم  األولمبية  اللجنة  بأن  وأضاف  اآلن.  وحتى 

لما  نظرًا  أيضًا،  الدوحة   Ooredoo ماراثون  بقوة 

رياضية  كفعالية  كبيرة  أهمية  من  يكتسبه 

الجديد  المسار  أن  واعتبر  أيضًا.  ومجتمعية 

للماراثون مدروس بعناية كبيرة بما يتناسب مع 

أهمية السباق والمشاركة الكبيرة. 

المشاركين،  من  عدد  أكبر  أمام  المجال  وإلتاحة 

سباقًا  أيضًا  العام  هذا   Ooredoo ستنظم 

الركض  فيه  للمشاركين  يمكن  افتراضيًا 

النتائج  وتسجيل  مناسب  مكان  أي  في  بمفردهم 

.Strava عبر تطبيق
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4:24 ص
11:17 ص

2:28 م
4:54 م
6:24 م

رعدية  أمطار  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

يكون  أن  وتوقعت  البحر  عرض  في  متوقعة 

ثم  نهارا  جزئيا  وحار  غبار  به  اليوم  الطقس 

يصبح غائما جزئيا مع سحب متفرقة، وتكون 

إلى  شرقية  جنوبية  الساحل  على  الرياح 

األفقية  الرؤية  معدل  ويكون  غربية  جنوبية 

في  الحرارة  درجة  تتراوح  وسوف  كم،   8-4 من 

الدوحة ما بين 28 و35 درجة مئوية.

خالل دورته السادسة بالشارقة

»الثقافة« تشارك في 
مؤتمر الناشرين العرب

ويشهد المؤتمر العديد من المشاركات رفيعة المستوى من 

الثقافة  وزيرة  الكعبي  نورة  ومعالي  العربية،  الدول  جامعة 

والشباب اإلماراتية، واتحاد الناشرين العرب واالتحاد الدولي 

ثمان  في  ومتحدثا  ناشرا   35 بحضور  وذلك  للناشرين، 

جلسات على مدار اليوم وتستمر حتى اليوم الخميس.

قطاع  لتطوير  ومقترحات  آليات  مناقشة  المؤتمر  خالل  وتم 

لتذليل  مبتكرة  حلول  ايجاد  على  والعمل  العربي  النشر 

العالم  في  النشر  قطاع  تواجه  التي  والتحديات  الصعوبات 

التطورات  يواكب  أفضل  مستقبل  إلى  للوصول  العربي 

العالمية المتسارعة وباألخص في مجاالت التقنية الحديثة. 

وشهد اليوم األول أربع جلسات، حيث تناولت الجلسة األولى 

)معرض الكتاب في زمن الرقمنة(، وناقشت الجلسة الثانية 

والفرص(،  التحديات  الجائحة: بين  النشر في ظل  )حقوق 

ومن ثم جاءت )تنمية صناعة النشر والناشر ومعالجة فجوة 

المهارات( في طيات الجلسة الثالثة، بينما ناقشت الجلسة 

الرابعة )فرص تسويق الكتاب العربي مابعد الجائحة(.

الناشرين  ملتقى  مدير  ياسين  أحمد  رياض  السيد  وقال 

الملتقى  أهداف  من  انطالقا  إنه  القطريين:  والموزعين 

نسعى للتأكيد على أهمية المشاركة في مثل هذه األحداث 

اكتساب  في  يساهم  والذي  المثري  الصدد  ذات  والمؤتمرات 

الخبرات واألخذ بآراء ذوي الخبرة في مجال النشر والتوزيع 

للمساهمة في تطوير ونهوض قطاع النشر القطري.

الملتقى بالعمل على التعاون وتعزيز العالقات  وأكد اهتمام 

الناشرين  وجمعيات  اتحادات  رؤساء  بين  المشتركة 

تطوير  أهمية  إلى  منوها  النشر،  صناعة  بمستوى  لالرتقاء 

وتنفيذ  لتطوير  والشمول  التنوع  على  باالعتماد  القطاع  هذا 

استراتيجية النشر المعدة من قبله .

شاركت وزارة الثقافة ممثلة في ملتقى 
الناشرين والموزعين القطريين في 

الدورة السادسة لمؤتمر الناشرين 
العرب الذي تنظمه جمعية الناشرين 

اإلماراتيين واتحاد الناشرين العرب 
بالتزامن مع الدورة الـ 41 من معرض 

الشارقة الدولي للكتاب 2022.

$ الدوحة

ضمن بطولة راس لفان للصقور

نصف نهائي »الطلع«.. اليوم

الدور  إلى  المتأهلين  عقد  أمس  اكتمل 

ضمن  )الطلع(  مسابقة  في  النهائي  قبل 

الرابعة  للصقور  لفان  راس  بطولة 

القطرية  القناص  جمعية  تنظمها  التي 

للتواصل  لفان  راس  برنامج  من  برعاية 

له،  الداعمة  والشركات  االجتماعي 

عن  أمس  وتأهل  الذخيرة.  صبخة  في 

صقور  ثالثة   ،34 إلى   28 من  المجموعات 

الهاجري  ناصر  محمد  للصقار  تعود 

وفريق المجد وفريق برزان، ليستقر عدد 

المتأهلين في 24 صقرا.

اللجنة  أجرت  التصفيات،  انتهاء  وفور 

للصقور،  لفان  راس  لبطولة  المنظمة 

عن  وأسفرت  النهائي،  قبل  الدور  قرعة 

مجموعات،   5 إلى  المشاركين  تقسيم 

بواقع 5 مشاركين في المجموعات األربع 

المجموعة  في  مشاركين  و4  األولى، 

الخامسة واألخيرة.

فريق  الدور،  هذا  إلى  المتأهلين  وأبرز 

حضوره  وضمن  صقور،  بثمانية  برزان 

في أغلب المجموعات.

تصفيات  أمس  مساء  أجريت  كما 

القناص  جمعية  بمقر  الدعو  مسابقة 

حر«،  جير  »فرخ  فئة  في  لفان،  راس  في 

إلى  صقارين   10 تأهل  عن  وأسفرت 

في  سيجرى  الذي  النهائي  السباق 

وهم:  الجاري  نوفمبر  من  الخامس 

عبدالله عامر الكعبي، فريق الشيحانية 

)صقران(،  النخبة  فريق  )صقران(، 

خباب  محمد  المري،  سعيد  عبدالله 

يوسف  محمد  )صقران(،  النعيمي 

المناعي، ثم راشد محمد السليطي.

لجنة  رئيس  الكعبي  شاوي  السيد  وقال 

من  الثاني  اليوم  إن  الدعو،  مسابقة 

منافسة  شهد  الدعو  مسابقة  منافسات 

باع  لهم  الذين  المشاركين  بين  قوية 

المسابقات  من  الصنف  هذا  في  طويل 

أو  بها،  شاركوا  أن  سبق  بصقور  سواء 

هذا  خالل  جيدا  تدريبا  دربوها  صقورا 

هي  الدعو  مسابقة  أن  وأوضح  الموسم. 

الصقور  سرعة  على  للوقوف  مناسبة 

مسابقة  طول  وهو  متر،   300 لمسافة 

جيدا  إعدادا  إعداده  تم  الذي  المضمار 

والتجهيزات،  الفعاليات  لجنة  طرف  من 

الصقر  سرعة  احتساب  يتم  حيث 

نقطتي  بين  السنسر،  جهاز  بواسطة 

االنطالق والوصول.

بشكرهم  المشاركون  الصقارون  وتقدم 

القطرية  القناص  جمعية  من  لكل 

ولبرنامج راس لفان للتواصل االجتماعي 

والشركات الداعمة له، على رعاية موروث 

للصقارين  بطوالت  وتنظيم  الصقارة 

الذي  اإلرث  بهذا  التشبث  على  تشجعهم 

اليوم  صباح  وتجرى  جميعا.  به  نفتخر 

)الخميس( تصفيات قبل نهائي مسابقة 

خالل  ستجرى  فيما  صقرا.  لـ24  الطلع 

مسابقة  تصفيات  المسائية،  الفترة 

الدعو لفئة »فرخ جير شاهين«.

{  شاوي الكعبي 

اللجنة 
المنظمة 

تجري قرعة 
الدور قبل 

النهائي

سينما المول )1(

3:30المالياالم

6:15بالك آدم

8:30بالك آدم

10:45المالياالم

سينما المول )2(

3:15التاميلية

6:00المالياالم

8:30المالياالم

11:00التاميلية

سينما المول )3(

3:00الهندية

5:30الهندية

8:15الهندية

11:00الهندية

سينما كتارا )1(

5:00بالك آدم

7:30بالك آدم

9:45بالك آدم

سينما كتارا )2(

5:15تاي: قصة الهجرة

7:00الرجل الرابع

9:15الرجل الرابع

سينما كتارا )3(

5:45أمستردام

8:15النظام

10:15نهاية الهالوين

سينما كتارا )4(

6:30اليل اليل التمساح

8:45المحقق نايت، المارق

10:45النظام

سينما رويال بالزا  )1(

3:00التاميلية

5:45المالياالم

8:15المالياالم

10:45التاميلية

سينما رويال بالزا )2(

3:00المالياالم

5:30الهندية

8:00الهندية

10:45الهندية

سينما رويال بالزا )3(

3:15المالياالم

6:00بالك آدم

8:15بالك آدم

10:30المالياالم

في سماء قطر خالل نوفمبر

»3« كواكب تقترب من القمر
مجموعتنا  كواكب  من  ثالثة  أن  القطري  التقويم  دار  أعلنت 

القمر  تلتقي  سوف  وزحل(  والمريخ،  )المشتري،  الشمسية 

الجاري؛ حيث يمكن  دولة قطر خالل شهر نوفمبر  في سماء 

سماء  في  الثالثة  الكواكب  ورصد  رؤية  قطر  دولة  لسكان 

)الخبير  الجاري.  وذكر د.بشير مرزوق  الشهر  المساء خالل 

الفلكي بدار التقويم القطري( أنه في مساء بعد غد الجمعة؛ 

نوفمبر  شهر  من   4 الموافق  1444هـ  اآلخر  ربيع  شهر  من   10
2022م؛ سيقع عمالق المجموعة الشمسية »المشتري« على 
األحدب  القمر  2.4 درجة قوسية شمال مركز  زاوي قدره  ُبعد 

لشهر ربيع اآلخر، ويمكن لسكان دولة قطر رصد ورؤية القمر 

الجنوبي  األفق  باتجاه  المجردة  بالعين  معًا  والمشتري 

الشرقي لسماء دولة قطر من بعد وقت غروب الشمس عند 

عند  المشتري  غروب  موعد  قبل  وحتى  مساًء   4:53 الساعة 

الساعة 2:37 من صباح اليوم التالي بتوقيت الدوحة المحلي.
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لالستفسار : 40002222
صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: ٤131

�شركة ديكوري�شن

للمقاوالت

و�شيانة املباين

على امت

اال�ستعداد لعمل

جميع انواع ال�شيانة

)بالسرت -صبغ - بايب 

فيرت - سرياميك - كهرباء -  

انرتلوك( بافضل االسعار

55554845

اإعـــــالن
يعلن السيد/عاصم هادى مصطفى مصطفى ،   الجنسية عراقي ، ويحمل جواز سفر رقم : 

A13914157، ويحمل الرقم الشخيص: 26036800059 ، عن رغبته ىف تغيري اسمه ليصبح بإسم: 

معارضة  لديه  فمن   .  Aisam Hadi Mostafa Khalosa. خلوصه  مصطفى  هادى  عاصم   

الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل  للجوازات  العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  ىف 

اإعـــــالن
جواز  ويحمل  سوري،  الجنسية  العبود،  حمد  يوسف  نشأة  السيد/كرم  يعلن 

رغبته  عن   ،30676000096 الشخيص:  الرقم  ويحمل   ،015783009 رقم:  سفر 

ذلك  ىف  معارضة  لديه  فمن  العبود.  حمد  كرم  بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف 

الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل  للجوازات  العامة  االدارة  اىل  فليتقدم 
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أدهم شرقاوي

في قصصهم
عبرة

bin.saeeda@hotnail.com

يروي األوروبيون في حكاياهم الشعبية:

إن سيدة عجوزا قالت ألحفادها يوما: أنا 

لم أركب قطارا طوال حياتي. وألنهم رأوا 

رغبة جدتهم في ركوب القطار، اشتروا لها 

تذكرة على الفور، إلى مدينة قريبة كي تزور 

صديقتها.

ركبت الجدة القطار، فالحظت أن أحد 

المقاعد في المقصورة ممزق غطاؤه، فحملت 

أغراضها بغضب، وقصدت مقصورة أخرى، 

وفي المقصورة الجديدة أزعجتها رسومات 

على جلود المقاعد، فقامت مرة أخرى بتغير 

المقصورة.

في الحقيقة إن الجدة بقيت تنتقل من 

مقصورة إلى أخرى طوال الرحلة، وما إن 

جلست أخيرا ألن الخيارات قد ضاقت عليها، 

الحظت جمال الريف حيث يمر القطار بين 

المدينتين، وما كادت تستمتع بهذا المنظر 

الخالب، حتى أعلن سائق القطار عن قرب نزول 

الجدة في محطتها المنشودة!

قالت الجدة في نفسها: لو كنت أعلم أن الرحلة 

قصيرة جدا، ما قضيت هذا الوقت أشكو 

وأتذمر، وكنت استمتعت بجمال الطبيعة!

 إن رحلة الحياة من الميالد إلى الموت، تشبه 

إلى حد بعيد رحلة العجوز بين المدينتين!

الرحلة ال تخلو من المنغصات أبدا، ولكن 

األشياء الجميلة ماثلة للعيان، ولكن لألسف 

إننا نشيح نظرنا عنها، ونركز فقط في 

المنغصات، فيضيع علينا جمال الرحلة!

 وظيفتك شاقة أعرف، ولكن غيرك عاطل عن 

العمل، فهال تأملت معنى أن يكفيك الله تعالى 

الحاجة إلى الناس!

زوجك فيه شيء من العصبية، ال يخلو إنسان 

من طبع، ولكنه شهم وكريم ويغار عليك، 

لماذا عليك أن تنظري إلى النقطة السوداء في 

الصفحة البيضاء، بينما األصل أن تفهمي 

طبعه، وتتصرفي على أساسه، وهذا من ذكاء 

العشرة؟!

بيتك صغير وبالكاد يتسع لك ولألوالد، ولكن 

لك مكان تأوي إليه، وصدر حنون تضع رأسك 

عليه من وعثاء يومك، وفي الدنيا ماليين ممن 

ال بيوت تأويهم، وال زوجات يؤنسنهم في ليلهم 

الطويل!

أوالدك أشقياء، بالكاد ترتبين البيت حتى 

يعيثوا فيه فسادا، مالبسهم تتسخ بسرعة، 

ويأكلون في اليوم عشر مرات! الوضع متعب، 

وعمل البيت يطحن العظم، ولكن هال سألت 

نفسك: كم امرأة حرمت الولد؟!

وكم أما لديها ولد عنده إعاقة، كانت تتمنى 

لو أنه يهدم البيت كل يوم، وال تراه على هذه 

الحالة؟!

أوالدك ينبشون البيت ألنهم أصحاء! ويأكلون 

ألن فيهم عافية، ويلعبون ويوسخون ثيابهم ألن 

فيهم الكثير من النشاط!

 سر الحياة يكمن في النظرة إليها، في العين 

التي ترى ال في المشهد الذي ُيرى، وفي الحمد 

على نصف الكأس الممتلئ بدل الندب على 

نصفه الفارغ، ألن المحروم من الرضى محروم 

من السكينة!

رحلة في القطار!
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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ـــ

عالج ضغط الدم

غابات الحور

أعلن الدكتور الروسي ألكسندر مياسينكوف، أنه 

لتجنب اإلصابة بارتفاع مستوى ضغط الدم يجب 

اتخاذ بعض الخطوات البسيطة والمهمة للحفاظ 

على الحياة.

وأكد مياسينكوف في برنامج تليفزيوني، على أن 

الطبيب عند تشخيص ارتفاع مستوى ضغط الدم 

للمرة األولى، قد ال يصف أي دواء للشخص.

ويقول: »يمكن للطبيب أن يراقب حالة المريض خالل 

3-12 شهرا وما إذا كانت هناك حاجة لوصف الدواء 
أم ال. فما الذي يوصي به الطبيب؟ الحد من استهالك 

الصوديوم باالمتناع عن الملح، واإلكثار من تناول 

الفواكه والخضراوات، والتقليل من األطعمة المحتوية 

على سعرات حرارية عالية، وتخفيض الوزن وممارسة 

التمارين البدنية وتحاشي اإلجهاد«.

ووفقا له، من الضروري اختيار الدواء المناسب في 

حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم، وكذلك الجرعة 

ووقت تناوله. ألن غالبية األشخاص الذين يعانون 

من ارتفاع مستوى ضغط الدم ال يتعالجون بصورة 

صحيحة. فإذا كان الدواء الذي وصفه الطبيب غير 

فعال، فيجب استشارة الطبيب لتغييره وتغيير 

نظام العالج. مشيرا إلى أن بعض المرضى يتناولون 

نوعين أو ثالثة أدوية في نفس الوقت.

ويضيف، يجب عدم التخلي عن تناول الدواء مباشرة 

بعد أن يستقر مستوى ضغط الدم ويصبح طبيعيا.

ويقول: »ألن كل شيء في 

حالة التوقف عن الدواء 

سيعود إلى سابق 

عهده. فإذا كان 

الشخص 

يعاني من 

ارتفاع 

مستوى 

ضغط 

الدم، 

فعليه 

تناول 

الدواء 

دائما، 

من أجل 

الحفاظ 

على 

استقرار 

مستوى ضغط 

الدم الطبيعي«.

تزينت غابات الحور بوالية قيصري وسط تركيا، 

بألوان الخريف الخالبة التي رسمت مناظر أخاذة.

وتقع غابات الحور على سفوح جبل »أرجياس« 

وداخل حدود مديرية الغابات في قيصري، وتعد 

مقصدا لعشاق الطبيعة والتصوير وإحدى وجهات 

السياحة الشتوية..وتبهر منطقة الغابات زوارها 

بالمناظر الخريفية البديعة، المفعمة بدرجات 

األخضر واألصفر واألحمر والبرتقالي..وتضم الغابات 

مناطق للمشي ومسارات للدراجات الهوائية وأماكن 

مخصصة لمشاهدة المناظر الطبيعية الخالبة.

شريان  الفراعنة  يعتبره  كان  الذي  النيل  ن  يؤمِّ

القارة  سكان  من  ماليين  استمرار  الحياة، 

المصحوب  المناخي  التغير  مع  لكن  اإلفريقية.. 

باستغالل البشر لهذا المجرى المائي الكبير، 

بدأ العد العكسي لثاني أطول أنهر العالم.

في دلتا النيل، يقضم البحر المتوسط 

األراضي  من  مترا   75 إلى   5 سنويا 

القرن  ستينيات  منذ  الساحلية 

مستوى  ارتفع  ما  وإذا  الماضي. 

مياهه  فإن  واحدا  مترا  البحر 

% من هذه المنطقة   34 ستغمر 

مصر  شمال  في  الواقعة 

شخص  ماليين   9 وسيضطر 

إلى النزوح. فدلتا النيل هو واحد 

العالم  في  مناطق  ثالث  أكثر  من 

عرضة للتغير المناخي.

مصدر  أكبر  فكتوريا،  بحيرة  أما 

بسبب  مهددة  للنيل،فهي  مياه 

والتغيرات  والتبخر  األمطار  انحسار 

تختفي  وقد  األرض،  محور  في  البطيئة 

هذه البحيرة يوما ما.

مياه  الستغالل  الدول  شهية  التوقعات  هذه  وتؤجج 

النيل  على  شيدت  التي  السدود،  وتعجل  النهر. 

على مر السنين، من كارثة متوقعة.

في صور ملتقطة من الجو باالقمار االصطناعية، لم 

)اللذان كانا قبل عقود  النيل  يعد يظهر مصبا نهر 

عند  البحر(  سطح  عن  ملحوظ  بشكل  مرتفعين 

النهر  فرعا  يلتقي  حيث  ورشيد  دمياط  مدينتي 

بالبحر المتوسط. وعلى األرض يتكسر موج البحر 

بعنف فوق أراض زراعية ما يؤدي إلى انخسافها.

ففي دلتا النيل، غمرت مياه البحر أراضي اليابسة 

بعمق ثالثة كيلومترات بين العامين 1968 و2009.

اإلسمنتية  الحوائط  نصف  والمياه  الرمل  ويغطي 

التي أقيمت لمنع مياه البحر من التقدم.

التصدي  عن  للنيل  الضعيف  المنسوب  ويعجز 

ارتفاع  مع  باطراد  مستواه  يرتفع  الذي  للبحر 

القرن  خالل  سنتيمترا   15( األرض  حرارة  درجة 

العشرين(.

أما الطمي الذي كان على مدى آالف السنين يشكل 

بل  البحر  حتى  يصل  يعد  فلم  طبيعيا،  حاجزا 

يبقى محتجزا في جنوب مصر منذ بناء سد أسوان 

في الستينات للتحكم بمنسوب النهر.

الجفاف يتهدد النيل

تقنية رقمية لألذن البشرية
علمية  تقنية  ابتكار  من  روس  باحثون  تمكن 

البشرية يتعرف  لألذن  رقمي  نموذج  حديثة، وهي 

بمؤشرات  األخرى  األجهزة  على  ويتفوق  الكالم  على 

بصورة  المتحدث  بتحديد  تسمح  ودقيقة  محددة 

وصحيحة. واضحة 

ألنظمة  تومسك  جامعة  في  للخبراء  ووفقا 

هذا  فإن  الراديوية،  واإللكترونيات  التحكم 

لتحديد  شامل  لنظام  أساسا  سيصبح  النموذج 

التحكم  سيسهل  وكذلك  الشخصية،  الهوية 

حيث  الصوت،  بمساعدة  الذكية  بالتكنولوجيا 

الهوية الشخصية من خالل  تتطور طريقة تحديد 

التعرف على الكالم باستخدام تقنية األمن الرقمي 

األمن  وأنظمة  بالمعدات  التحكم  في  المستخدم 

في الخدمات المصرفية عن بعد.

الكفاءة  مركز  مدير  نائب  كونيف  أنطون  وقال 

الجهاز  »إن  لالتصاالت:  الوطني  للمعهد  التابع 

بتشابهه  نظائره  عن  يختلف  الرياضي 

عند  لإلنسان  الداخلية  األذن  مع  الكبير 

الحرجة«.  الكالم  ترددات  على  التعرف 

تبنى  التي  المحتملة  اآلليات  »أن  مضيفا: 

في  الكالم  على  الحالية  التعرف  أنظمة  عليها 

هذا الجهاز تؤدي دورا مساعدا فقط«.

أن  التقنية  تلك  اكتشاف  أهمية  وتكمن 

الجديد  الجهاز  تعرف  في  الخطأ  نسبة 

من  أقل  هي  للكالم،  األساسية  النبرة  على 

أفضل  بالتعرف  يسمح  وهذا  األخرى،  األجهزة 

األجهزة  مع  والتواصل  حتى  العادي  الكالم  على 

الذكية ليس عن طريق األوامر فقط، بل حتى 

الحال مع الشخص  بصورة مباشرة كما هو 

الجديد  النظام  أن  جانب  إلى  المحاور، 

أثناء  المحاور  هوية  من  بالتحقق  سيسمح 

جلسة االتصال بشكل دقيق وواضح.


