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صاحب السمو يهنئ رئيسي دومينيكا وبنما بمناسبة ذكرى استقالل بلديهما

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث:

اكتمال الترتيبات للمونديال
العقيد د. النعيمي: 

جاهزية أمنية 
في كافة منشآت 
ومواقع البطولة

 المولوي: مجموعة 
واسعة من األنشطة 

والعروض الثقافية 
والترفيهية

دخول غير 
حاملي التذاكر 

بعد انتهاء دور 
المجموعات

توفير قطار 
مترو كل »165« 
ثانية على مدار 

»21« يوما

وضع خطط 
للتعامل مع 

المخاطر واألزمات

م. العلي: تقديم خدمة 
نقل آمنة وسلسة 

لجميع المشجعين

د. المسلماني: تقديم خدمات صحية متكاملة في جميع المالعب

»4« مستشفيات الستقبال الحاالت العاجلة مجانا لحاملي بطاقة هيا

التحق 5 طالب من كلية القانون 

في برنامج قضاة الغد الذي تم 

إطالقه العام الماضي بالتعاون 

بين المجلس األعلى للقضاء 

وكلية القانون في جامعة قطر 

والذي يهدف إلى احتضان 

المجلس للطلبة المتميزين 

الذين تتوافر لديهم الرغبة 

بالعمل في السلك القضائي 

مستقباًل، وذلك من خالل رعايتهم 

واإلحاطة بهم أكاديمّيا طيلة مدة 

دراستهم حتى التخّرج. 

 برنامج »قضاة الغد« 

 تأهيل الطالب 
للسلك القضائي

»ق���ط���ر ل��ل��ط��اق��ة« 
ت����ف����وز ب���ح���ق���وق 
استكشاف في كندا 

افت�تاح مح�ج��ر مي�ن���اء 
الروي������س الب���ي��ط��ري 

الب����ح��ري للح���ف��اظ
على الثروة الحيوانية

 خطة توسعية لـ »الرعاية األولية« 

 »المشاف الصحي« يفتتح قريبًا

تستعد مؤسسة الرعاية الصحية األولية الفتتاح مركز 

المشاف الصحي، الذي يقع في منطقة المشاف ويضم 

»48« عيادة، منها »23« غرفة استشارات وعيادات أسنان 

مراجع   »600« تخدم  خارجية  وعيادات  وأشعة  ومختبر 

يوميا، حيث أصبح المركز الذي ُيقام على »23« ألف متر 

ال تزال مراحل  اإلنشاءات، بينما  مربع جاهزا من حيث 

مؤسسة  تسعى  إذ  مستمّرة،  والتوظيف  التأثيث 

والكوادر  الكفاءات  أفضل  الستقطاب  األولية  الرعاية 

على  حفاظا  المساعدة،  والمهن  والتمريضية  الطبية 

جودة الخدمات التي تتمتع بها المؤسسة.

ويوفر مركز المشاف الصحي قائمة من خدمات الرعاية 

العبء  تخفيف  في  ستساهم  التي  الشاملة  الصحية 

ذلك  ينعكس  سوف  وبالتالي  المجاورة،  المرافق  على 

من  ممكن  قدر  أكبر  واستيعاب  الخدمات  جودة  على 

الُمراجعين .

 من »مستقرة« 
إلى »إيجابية« 

»م�������������ودي�������������ز« 
ت���رف���ع ن��ظ��رت��ه��ا 
ال���م���س���ت���ق���ب���ل���ي���ة 
لالقتصاد القطري 

محمد أبوحجر كتب

أكرم الفرجابي كتب

جنيف- قنا- اجتمع سعادة الدكتور علي بن 

صميخ المري، وزير العمل أمس، مع سعادة 

السيد جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة 

العمل الدولية.

 جرى، خالل االجتماع، استعراض التقدم المحرز 

خالل السنوات األربع من برنامج التعاون الفني 

المستمر بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر.

 واتفق الجانبان في بيان مشترك، صدر عقب 

االجتماع، على مواصلة العمل في مجاالت قطاع 

العمل، بما في ذلك السالمة والصحة المهنية، 

ودعم الشركات لمراجعة سياساتها وإجراءاتها 

بما يتماشى مع التشريعات الجديدة في سوق 

العمل.

 من ناحيته، ثمن هونجبو النتائج اإليجابية 

التي حققتها اإلصالحات العمالية بالدولة.

بيان مشترك لقطر ومنظمة العمل الدولية

إش���ادة باإلص��الح���ات الع��مال��ي�ة
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بمناسبة ذكرى استقالل بالدهبمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يهنئ رئيس بنماصاحب السمو يهنئ رئيس دومينيكا
الدوحة- قنا- بعث حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

أمير البالد المفدى، برقية تهنئة إلى 

سافارين،  تشارلز  الرئيس  فخامة 

وذلك  دومينيكا،  كومنولث  رئيس 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

الدوحة- قنا- بعث حضرة صاحب 

حمد  بــــن  تمـــيم  الشــيخ  السمو 

برقية  المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل 

تهنئة إلى فخامة الرئيس لورنتينو 

بنما،  جمهورية  رئيس  كورتيزو، 

وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

نائب األمير
يهنئ رئيس دومينيكا

رئيس الوزراء
يهنئ نظيره في دومينيكا

نائب األمير
يهنئ رئيس بنما

رئيس الوزراء
يهنئ رئيس بنما

بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

إلى  تهنئة  برقية  األمير،  نائب  ثاني،  آل  حمد 

رئيس  سافارين  تشارلز  الرئيس  فخامة 

ذكرى  بمناسبة  وذلك  دومينيكا،  كومنولث 

بالده. استقالل 

خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  بعث  قنا-  الدوحة- 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن 

روزفيلت  السيد  دولة  إلى  تهنئة  برقية  الداخلية، 

وذلك  دومينيكا،  كومنولث  وزراء  رئيس  سكيريت، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

إلى  تهنئة  برقية  األمير،  نائب  ثاني،  آل  حمد 

رئيس  كورتيزو،  لورنتينو  الرئيس  فخامة 

استقالل  ذكرى  بمناسبة  وذلك  بنما،  جمهورية 

بالده.

خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  بعث  قنا-  الدوحة- 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن 

لورنتينو  الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة  برقية  الداخلية، 

كورتيزو، رئيس جمهورية بنما، وذلك بمناسبة ذكرى 

استقالل بالده.

خالل فعالية اليوم المفتوح بجامعة حمد بن خليفة

اسـتقطاب طالب الدراسات العليا
اليوم  فعالية  خليفة  بن  حمد  جامعة  اختتمت 

اإلنترنت  عبر  العليا  الدراسات  لبرامج  المفتوح 

فرصًة  الفعالية  هذه  وأتاحت  نوفمبر.   2 بتاريخ 

أنحاء  وجميع  قطر  في  المحتملين،  للطالب 

متابعة  طريق  على  التالية  الخطوة  التخاذ  العالم، 

األكاديمية  البرامج  على  والتعرف  العليا  دراساتهم 

بأن  علًما  الجامعة،  تقدمها  التي  الطراز  عالمية 

مفتوح   2024 /2023 الدراسي  للعام  التقديم  باب 

وكيل  بينيديك،  مايكل  الدكتور  حالًيا..ورحب 

عن  رسالته  في  وتحدث  بالحضور  الجامعة، 

التعليمي،  التميز  في  المتمثلة  الجامعة  تقاليد 

تحدث  كما  متعددة،  تخصصات  على  وتركيزها 

االستدامة،  تشمل  التي  البحثية  األولويات  عن 

والتقدم  االصطناعي،  والذكاء  الدقيق،  والطب 

إلى  تهدف  والتي  التقدمي،  والتعليم  االجتماعي، 

المجتمعية. التحديات  مواجهة 

شعار  تحت  ُعقدت  التي  الفعالية،  ووفرت 

مباشرة  متزامنة  جلسات  هنا«،  »مستقبلك 

الكليات  عمداء  م  قدَّ حيث  الست،  للكليات 

عامة  نظرة  التدريس  هيئة  وأعضاء  بالجامعة 

الميزات  حول  متعمقة  ومعلومات  أكاديمية 

الجامعة  برامج  تجعل  التي  البحثية  والفرص 

تحدث  ذلك،  إلى  نوعها..وباإلضافة  من  فريدة 

وتفاصيل  التقديم  متطلبات  عن  القبول  فريق 

الجدارة  أساس  على  م  ُتقدَّ التي  الدراسية  المنح 

والمساعدات المالية .

استعراض جوي بالخليج 
الغربي والكورنيش.. غدا

التوجيه  مديرية  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

تنفيذ  عن  الدفاع  بوزارة  المعنوي 

الغربي  الخليج  بمنطقة  جوي  استعراض 

تمام  في  السبت،  غدا  الدوحة  وكورنيش 

12:30 ظهرا. الساعة 

االستعراض  أن  المديرية  وأوضحت 

األميرية،  الجوية  القوات  به  تشارك  الجوي 

العطية  عبدالله  بن  محمد  الزعيم  وكلية 

وفريق   ،12  - المشترك  والسرب  الجوية، 

الحمر  السهام  وفريق  السعودي،  الصقور 

البريطاني.

قطر ترحب باتفاق الحكومة 
اإلثيوبية وجبهة تحرير تيغراي

وزيرة خارجية بنما تجتمع مع سفيرنا

.. وترحب بعودة روسيا
التفاق صادرات الحبوب

قطر  دولة  رّحبت  -قنا-  الدوحة 

إثيوبيا  جمهورية  حكومة  باتفاق 

والجبهة  الديمقراطية،  الفيدرالية 

الشعبية لتحرير تيغراي على وقف 

األعمال العدائية، واعتبرته مثااًل حيًا 

لنجاعة الحلول السلمّية في تسوية 

النزاعات، وخطوة مهمة نحو تحقيق 

السالم المستدام في إثيوبيا.

بيان  ،في  الخارجية  وزارة  وأعربت 

التزام  في  قطر  دولة  أمل  عن  أمس، 

االتفاق،  بنود  بتنفيذ  الطرفين 

تسهيل  في  بناءة  بصورة  وتعاونهما 

اإلنسانية  المساعدات  وصول 

وحماية المدنيين.

قطر  دولة  تقدير  عن  الوزارة  وعبرت 

في  األفريقي  االتحاد  لجهود  الكامل 

جمهورية  ولدور  المفاوضات،  رعاية 

جنوب أفريقيا في استضافتها.

بنما- قنا- اجتمعت سعادة السيدة 

وزيرة  مينكومو،  تيواني  جانينا 

جمهورية  في  الخارجية  العالقات 

بن  أحمد  السيد  سعادة  مع  بنما، 

قطر  دولة  سفير  الدهيمي،  محمد 

لدى بنما.

استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

عالقات التعاون الثنائي بين البلدين.

قطر  دولة  رحبت  قنا-  الدوحة- 

التفاق  االتحادية  روسيا  بعودة 

صادرات الحبوب عبر البحر األسود، 

أوكرانيا  مع  عليه  وقعت  الذي 

بمدينة  الماضي  يوليو  شهر  في 

إسطنبول.

بيان  في  الخارجية،  وزارة  وأعربت 

الكامل  قطر  دولة  تقدير  عن  أمس، 

والجمهورية  المتحدة  األمم  لجهود 

صادرات  استئناف  في  التركية 

في  أملها  عن  عبرت  كما  الحبوب، 

تمديد  بشأن  المفاوضات  نجاح 

الغذائي  األمن  لتعزيز  االتفاق 

العالمي.

على وقف األعمال العدائية

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

استعراض جهود مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

أرسلها صندوق قطر للتنمية

د. القحطاني يجتمع مع السفير الهندي

شحنة مساعدات طبية إلى النيبال

اجتمع  قنا-  صالدوحة- 

مطلق  الدكتور  سعادة 

القحطاني،  ماجد  بن 

لوزير  الخاص  المبعوث 

لمكافحة  الخارجية 

في  والوساطة  اإلرهاب 

أمس،  المنازعات،  تسوية 

ديباك  الدكتور  سعادة  مع 

جمهورية  سفير  ميتال، 

الدولة. الهند لدى 

االجتماع،  خالل  جرى، 

عالقات  استعراض 

والجهود  الثنائي  التعاون 

البلدين  بين  المشتركة 

األموال  غسل  مكافحة  في 

اإلرهاب. وتمويل 

قطر  صندوق  أرسل  قنا-  الدوحة- 

المساعدات  من  شحنة  للتنمية 

دعمًا  كاتماندو،  إلى  الطبية 

التي تبذلها جمهورية نيبال  للجهود 

الصديقة  االتحادية  الديمقراطية 

/ كورونا  فيروس  وباء  مكافحة  في 

من  أطنان   4 تتضمن   ،/19 ـ  كوفيد 

مكثفات األكسجين و 164 كجم من 

.)Remdesivir( أدوية ريمديسفير

قام  فقد  للصندوق  بيان  وحسب 

اإلبراهيم  عبدالله  خالد  السيد 

لدى  قطر  بسفارة  أول  سكرتير 

شحنة  بتسليم  كاتماندو 

وزارة  ممثلي  إلى  المساعدات 

النيبالية،  والسكان  الصحة 

مدير  اوباداياي  براساد  اوم  السيد 

الصحة  وزارة  لدى  التحصين 

سامكشيا طابا  والسيدة  النيبالية، 

الصحة  بوزارة  الصيدلة  إدارة  مدير 

النيبالية.

وتأتي المساعدات الطبية مساهمة 

الصحية  الرعاية  نظام  تعزيز  في 

المتعلقة  الصعوبات  وتخفيف 

 - كوفيد  كورونا  فيروس  بانتشار 

19 في النيبال.

رئيس الوزراء الباكستاني السابق

قطر تدين بشدة
محاولة اغتيال عمران خان

قطر  دولة  أدانت  قنا-  الدوحة- 

رئيس  اغتيال  محاولة  بشدة 

الوزراء الباكستاني السابق عمران 

خان الذي أصيب في إطالق نار على 

موكبه شرق البالد.

في  الخارجية،  وزارة  وأكدت 

قطر  دولة  موقف  على  أمس،  بيان 

إطار  العنف في  الرافض الستخدام 

من  وحذرت  السياسية،  الخالفات 

العنف  من  دوامة  في  االنزالق  مغبة 

حرصها  أكدت  كما  لذلك،  نتيجة 

في  واالستقرار  األمن  استتباب  على 

باكستان.

دولة  تمنيات  عن  الوزارة  وعبرت 

الباكستاني  الوزراء  لرئيس  قطر 

السابق بالشفاء العاجل.
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د. المريخي خطيبًا بجامع اإلمام والنعمة بـ »الشيوخ«

ببلدية الدوحة

والشؤون  األوقاف  وزارة  أعلنت 

القطري  الداعية  أن  اإلسالمية 

محمد  د.  الشيخ/  فضيلة 

سيكون  المريخي،  حسن 

بتاريخ  اليوم  الجمعة  خطيب 

الموافق  1444هـ  اآلخر  ربيع   10
اإلمام  بجامع  2022م  نوفمبر   4

بينما  الوهاب،  عبد  بن  محمد 

القطري  الداعية  سيكون 

محمد  عبدالله  الشيخ/  فضيلة 

النعمة خطيبًا بجامع الشيوخ، 

في  الخطبة  محور  يكون  وسوف 

تتبعوا  »ال  حول  الجامعين  كال 

خطوات الشيطان«.

الدوحة ممثلة بقسم  نفذت بلدية 

أكتوبر  خالل  الصحية  الرقابة 

تفتيشية  جولة   )3241( الماضي، 

تم  الغذائية،  المنشآت  على 

ضبط  محضر   )99( تحرير  خاللها 

وتنفيذ  وإصدار  وحجز،  مخالفة 

لمنشآت  إداري  إغالق  قرارات   )7(

تعديل  تم  كما  مخالفة،  غذائية 

أوضاع )73( منشأة غذائية مخالفة 

أسباب  إزالة  بعد  معهم  والتصالح 

المخالفات.

بتنظيم  القسم  مفتشو  وقام 

على  وتوعوية  تفتيشية  حمالت 

المنشآت الغذائية بمنطقة اللؤلؤة 

باالشتراطات  التعريف  خاللها  تم 

الصحية الواجب توافرها والرد على 

المسؤولين  استفسارات  جميع 

بسالمة  يختص  فيما  والعاملين 

الغذاء والطرق الصحية والسليمة 

المواد  تداول  أثناء  اتباعها  الواجب 

الغذائية. 

عينة   189 عدد  سحب  وتم 

بمختلف  الغذائية  المواد  من 

لفحصها  الغذائية  المؤسسات 

بالمختبرات المركزية للتأكد من 

مدى صالحيتها لالستهالك اآلدمي .

حول العالم

قطر تشدد على ضرورة 
حماية الصحفيين

»ال تتبعوا خطوات 
الشيطان« عنوان الخطبة

تكثيف الحمالت التفتيشية 
على المنشآت الغذائية

قطر  دولة  أكدت  قنا-  جنيف- 

يكونوا  أن  يجب  ال  الصحفيين  أن 

وشددت  والقتل،  للعنف  هدفا 

على ضرورة أن يكونوا قادرين على 

بحرية  الصحفي  بعملهم  القيام 

المضايقة  من  الخوف  وبدون 

التعرض  واالنتقام ومن  والترهيب 

اغتيال  بشدة  أدانت  كما  للقتل، 

المتعمد  اإلسرائيلية  القوات 

شيرين  الفلسطينية  للصحفية 

عاقلة  أبو 

كانت  التي 

واجبها  تؤدي 

لصحفي  ا

ي  تد تر و

مكتوبًا  سترة 

بشكل  عليها 

كلمة  واضح 

 ، » فة صحا «

يعد  مما 

صارخا  انتهاكا 

نين  ا للقو

ت  قيا تفا ال ا و

ذات  الدولية 

الصلة.

الذي  قطر  دولة  بيان  في  ذلك  جاء 

هند  الدكتورة  سعادة  ألقته 

المندوب  المفتاح،  عبدالرحمن 

األمم  لدى  قطر  لدولة  الدائم 

المتحدة في جنيف، أمس، خالل 

لـ»تكريم  مخصصة  نقاش  حلقة 

حماية  عاقلة:  أبو  شيرين  ميراث 

يغطون  الذين  الصحفيين 

مناطق الصراع«، وذلك ضمن ندوة 

الدولية  اإلعالمية  المتحدة  األمم 

الشرق  في  السالم  حول  السنوية 

المكتب  ينظمها  التي  األوسط، 

بجنيف  المتحدة  لألمم  اإلعالمي 

على مدار يومين.

بعد  أنه  إلى  سعادتها  وأشارت 

على  شهور  خمسة  من  أكثر  مرور 

الشجاعة  الصحفية  اغتيال 

يجر  لم  فإنه  عاقلة،  أبو  شيرين 

إلى  للوصول  دولي  تحقيق  أي 

إخفاقا  يشكل  مما  الحقيقة، 

العدالة  تحقيق  في  إضافيا 

للصحفيين.

محاسبة  ضرورة  على  وأكدت 

شيرين  اغتيال  عن  المسؤولين 

التباطؤ  أن  أبو عاقلة، وحذرت من 

إجراء  ضمان  في  الجدية  وعدم 

وشفاف،  مستقل  دولي  تحقيق 

حماية  على  سيئ  أثر  له  سيكون 

فلسطين  في  ليس  الصحفيين 

أجمع،  العالم  في  وإنما  فقط، 

إفالت  وسيكون 

من  الجناة 

بمثابة  العقاب 

مثل  لتكرار  دافع 

الجرائم  هذه 

المستقبل،  في 

دون أي خوف من 

المساءلة.

ورحبت سعادتها 

ملف  بتقديم 

ى  لشكو ا

سمية  لر ا

نية  نو لقا ا

اغتيال  بشأن 

لصحفية  ا

مكتب  إلى  عاقلة  أبو  شيرين 

المدعي العام للمحكمة الجنائية 

في  أملها  عن  وأعربت  الدولية، 

االهتمام  الشكوى  هذه  تلقى  أن 

معها،  السريع  والتعامل  الجدي 

وأن تكون بمثابة الفرصة لمساءلة 

بسياستها  المتهمة  إسرائيل 

الصحفيين،  باستهداف 

هذه  عن  المسؤولين  ومحاسبة 

االنتهاكات والجرائم.

دولة  تأييد  عن  المفتاح  وأعربت 

قطر الكامل لمبادرة دولة فلسطين 

في جامعة الدول العربية، بجعل 

يوم 11 مايو يوما عالميا للتضامن 

والذي  الفلسطيني،  اإلعالم  مع 

يتزامن مع ذكرى اغتيال الشهيدة 

عاقلة،  أبو  شيرين  اإلعالمية 

مع  المطلق  التضامن  عن  تعبيرا 

واإلعالميين  الصحفيين  كافة 

الفلسطينيين.

لتأمين بطولة كأس العالم

د. العطية يتفقد جاهزية القوات

الدوحة- قنا- تفقد سعادة الدكتور خالد 

مجلس  رئيس  نائب  العطية  محمد  بن 

الدفاع،  لشؤون  الدولة  وزير  الوزراء 

المشتركة،  الخاصة  القوات  جاهزية 

المشاركة  العسكرية  الشرطة  وقوات 

في تأمين بطولة كأس العالم FIFA قطر 

بها  التي يقوم  الجولة  2022، وذلك ضمن 
في  المشاركة  الوحدات  على  سعادته 

استعدادات  إطار  وفي  البطولة  تأمين 

وزارة الدفاع لهذا الحدث.

سعادته  استمع  التفقدية  الجولة  وخالل 

في  البري  المكّون  جاهزية  عن  إليجاز 

تأمين البطولة.

سعادة  الجولة  خالل  سعادته  رافق 

حمد  بن  سالم  )طيار(  الركن  الفريق 

القوات  أركان  رئيس  النابت  عقيل  بن 

)طيار(  الركن  اللواء  وسعادة  المسلحة، 

مستشار  المناعي  عبداللطيف  محمد 

سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الدولة لشؤون الدفاع للشؤون العسكرية 

الدفاع  وزارة  لجنة  رئيس  واألمنية 

 FIFA العالم  كأس  لحدث  التنفيذية 

سعيد  الركن  اللواء  وسعادة   ،2022 قطر 

حصين الخيارين قائد القوة المشتركة 

 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  لحدث 

وعدد من كبار القادة الضباط في القوات 

المسلحة.

استعرض القضايا الراهنة المتعلقة بالوصول الحر

مكتبة معهد الدوحة تستضيف ملتقى عربيا

 إذ سّلط الملتقى الضوء على محاور 

المفتوح  العلم  أخالقيات  مثل  عدة 

واالتجاهات  العلمي  والبحث 

دور  إلى  إضافًة  نحوه،  المعاصرة 

االستجابة  في  المفتوحة  المصادر 

كاألوبئة  بنا  المحيطة  للمتغيرات 

ضمن  وأهميتها  المناخي  والتغير 

هذا السياق. 

عن  عدة  تقديمات  الملتقى  وشهد 

بالمصادر  اليوم  الباحثين  عالقة 

التحتية  والبنى  المفتوحة 

البيانات  قواعد  من  لذلك  الالزمة 

وعمليات  الرقمية  والمستودعات 

التكنولوجية  والتطورات  األرشفة 

فضاًل  المجال،  هذا  في  الحاصلة 

ذات  للمصادر  يمكن  الذي  الدور  عن 

عملية  في  تلعبه  أن  الحر  الوصول 

التعليم بشكل عام وفي التعليم عن 

تعزيز  وسبل  خاص،  بشكٍل  بعد 

وتسهيل  الحر  العربي  المحتوى 

دراسة  على  باالعتماد  إليه  الوصول 

والمبادرات  النماذج  هذه  بعض 

العربية والعالمية. 

رئيس  أشار  ترحيبية،  كلمة  وفي 

العليا،  للدراسات  الدوحة  معهد 

إلى  األفندي،  الوهاب  عبد  الدكتور 

أهمية الملتقى وأهمية التحدي الذي 

الوصول  »إن  األفندي:  وقال  يواجهه. 

الترويج  إلى  يؤدي  للمعلومات  الحر 

المحتاجين،  لكل  وإتاحته  للعلم 

تساؤالت  يطرح  الوقت  نفس  وفي 

النشر«،  حقوق  على  ذلك  تأثير  عن 

لحفظ  لما  بالمهم  السؤال  واصفًا 

دعم  في  دور  من  النشر  حقوق 

وأهمية  واألكاديميين،  الباحثين 

الوقت  في  العلمي،  نتاجهم  يكون  أن 

وأن  نطاق  أوسع  على  منتشرًا  ذاته، 

وهو  سهاًل،  عليه  الحصول  يكون 

تحٍد هام للمنطقة العربية على وجه 

الخصوص.

من  عدد  إلى  الملتقى  وخلص 

التوصيات منها: أن يكون هناك دليل 

الوصل  ذات  العربية  بالدوريات 

أو  منصة  إنشاء  وضرورة  الحر، 

المستودعات  كافة  يجمع  دليل 

والتعريف  العربية،  الرقمية 

صناع  لدى  الحر  الوصول  بأهمية 

التعلمية  المؤسسات  في  القرار 

باإلضافة  األكاديمية،  وخاصة 

بمواد  التعليم  مساقات  إثراء  إلى 

المقررات  في  الحر  بالوصول  خاصة 

الرقمي  التحول  ودعم  التعليمية، 

منصات  وإنشاء  اإلدارية  لألرشيفات 

تعليمية مفتوحة المصدر، وضرورة 

وجود منصة لنشر األبحاث الخاصة 

قاعدة  وإنشاء  الحر،  بالوصول 

مجال  في  العرب  بالباحثين  بيانات 

الوصول الحر.

العربية  المجموعة  أن  يذكر 

للوصول الحر هي تجمع علمي يضم 

باحثين وأكاديميين ومهنيين عرب، 

بمشاركة  ويؤمنون  يهتمون  ممن 

العلم والمعرفة ضمن الوصول الحر، 

للوصول  العربي  الملتقى  ويعتبر 

الحر واحدًا من فعالياتها التي تهدف 

إلى دعم هذه األفكار وتسليط الضوء 

عليها في المنطقة العربية.

{ د. هند المفتاح

نظمت مكتبة معهد الدوحة للدراسات العليا 
الملتقى العربي الثالث للوصول الحر، بالتعاون 

مع المجموعة العربية للوصول الحر، ووفر 
الملتقى الذي ُعقد عبر تقنية االتصال المرئي 

خالل الفترة ما بين 29 و31 أكتوبر 2022 نقطة لقاٍء 
بين األكاديميين والباحثين والمختصين من 

مختلف الدول العربية مثل قطر والمملكة العربية 
السعودية وسلطنة عمان والعراق ومصر والجزائر، 

الستعراض أهم القضايا الراهنة المتعّلقة بالوصول 
الحر اليوم.

استمع إليجاز عن جاهزية المكّون البري

قام بجولة على الوحدات المشاركة في تأمين البطولة 
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خالل اتفاق بين الجانبين في بيان مشترك

قطر ومنظمة العمل الدولية تعززان التعاون

الدكتور  سعادة  اجتمع  قنا-  جنيف- 

العمل  وزير  المري،  صميخ  بن  علي 

جيلبرت  السيد  سعادة  مع  أمس، 

هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل 

الدولية.

استعراض  االجتماع،  خالل  جرى، 

األربع  السنوات  خالل  المحرز  التقدم 

المستمر  الفني  التعاون  برنامج  من 

بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر.

خالل  إحرازه  تم  الذي  التقدم  ويشمل 

البرنامج حتى اآلن، اعتماد تشريعات 

جديدة وأنظمة تتعلق بقطاع العمل، 

العمل  منظمة  تقرير  بينه  ما  وهو 

وقت  في  صدر  الذي  األخير  الدولية 

سابق من هذا األسبوع.

مشترك،  بيان  في  الجانبان  واتفق 

مواصلة  على  االجتماع،  عقب  صدر 

بما  العمل،  قطاع  مجاالت  في  العمل 

المهنية،  والصحة  السالمة  ذلك  في 

سياساتها  لمراجعة  الشركات  ودعم 

وإجراءاتها بما يتماشى مع التشريعات 

الجديدة في سوق العمل.

كما يشمل ذلك أيضا مجاالت العمل 

المشترك والمتواصل لتعزيز التعاون 

ووضع  الخبرات،  وتبادل  الدولي، 

سياسات فعالة وشاملة لسوق العمل 

االقتصاد  تنافسية  زيادة  في  تساهم 

القائم على المعرفة.

أن  المري  الدكتور  سعادة  وأكد 

اإلصالحات التي نفذتها دولة قطر خالل 

كان  القطاع  في  األخيرة  السنوات 

العمل،  بيئة  على  إيجابي  تأثير  لها 

مشيرا إلى أن النجاح الذي حظيت به 

قيمة  تجربة  أسس  العمل  قطاع  في 

يمكن تكرارها في بلدان أخرى.

استمرار  على  الوزير  سعادة  وشدد 

وزارة  بين  المشترك  الفني  التعاون 

لدعم  الدولية  العمل  ومنظمة  العمل 

على  مشددا  الدولة،  في  العمل  قطاع 

بين  المشتركة  المشاريع  ديمومة 

السنوات  خالل  والمنظمة  الوزارة 

المقبلة.

تثمن  قطر  دولة  أن  على  أكد  كما 

من  بذلت  التي  المشتركة  الجهود 

منظمة  مع  المتميزة  الشراكة  خالل 

األربع  السنوات  خالل  الدولية  العمل 

قطاع  إصالحات  دعمت  التي  الماضية 

العمل في قطر.

وقال إن دولة قطر تسير بخطى ثابتة 

بإصالحات قطاع العمل لتحقيق رؤية 

عمل  سوق  ببناء  والتزاما   ،2030 قطر 

يتسم بالحداثة والديناميكية.

الدكتور علي بن صميخ  وقدم سعادة 

التهاني لسعادة السيد  المري، أطيب 

جيلبرت هونجبو، بمناسبة انتخابه 

الدولية،  العمل  لمنظمة  عاما  مديرا 

الفترة  خالل  قطر  دولة  لزيارة  ودعاه 

المقبلة.

السيد  سعادة  ثمن  ناحيته،  من 

العام  المدير  هونجبو،  جيلبرت 

النتائج  الدولية  العمل  لمنظمة 

اإلصالحات  حققتها  التي  اإليجابية 

العمالية بالدولة، وقال في هذا السياق 

األخيرة  العمالية  اإلصالحات  »حققت 

إيجابية«،  نتائج  قطر  دولة  قبل  من 

العمل  وزير  لسعادة  شكره  عن  معربا 

»على التزامه بمتابعة هذه اإلصالحات 

قطر  رؤية  مع  يتماشى  بما  وتنفيذها، 

.»2030
العمل  منظمة  أن  سعادته  وأكد 

لمواصلة  استعداد  على  الدولية 

من  المزيد  لتحقيق  قطر،  دولة  دعم 

التي تعود بالفائدة على  التحسينات 

جميع العمال.

د.المري: نجاح قطاع العمل أسس تجربة قيمة يمكن تكرارها ببلدان أخرى

هونجبو: اإلصالحات العمالية األخيرة من قبل قطر حققت نتائج إيجابية

دعم الشركات لمراجعة إجراءاتها بما يتماشى مع التشريعات الجديدة

تبادل الخبرات ووضع سياسات فعالة وشاملة لسوق العمل

لفريق العمل المشترك

»الرياضة والشباب« تشارك 
في اجتماع خليجي ـــ أردني

وزارة  شاركت  قنا-  جدة- 

في  أمس،  والشباب،  الرياضة 

لفريق  التاسع  االجتماع  أعمال 

مجلس  بين  المشترك  العمل 

العربية  الخليج  لدول  التعاون 

في  الهاشمية  األردنية  والمملكة 

الذي استضافته  الشباب،  مجال 

العربية  بالمملكة  الرياضة  وزارة 

وزارات  وبمشاركة  السعودية، 

مجلس  بدول  والرياضة  الشباب 

األردنية  والمملكة  التعاون 

العامة  واألمانة  الهاشمية، 

لمجلس التعاون الخليجي. 

الذي  االجتماع،  في  الوزارة  ومثل 

عقد في جدة، كل من السيد فواز 

الشؤون  إدارة  مدير  المسيفري 

مبارك  والسيد  الشبابية، 

المراكز  قسم  رئيس  الدوسري 

إدارة  في  الشبابية  والهيئات 

الشؤون الشبابية بالوزارة.

الحوار  إطار  في  االجتماع  هذا  ويأتي 

مجلس  بين  القائم  االستراتيجي 

والمملكة  الخليجي  التعاون 

لقرارات  وتنفيذا  الهاشمية،  األردنية 

بشأن  الموقر،  األعلى  المجلس 

االستراتيجية،  الشراكات  تعزيز 

األردنية  المملكة  مع  الشراكة  ومنها 

بتكثيف  والتوجيه  الهاشمية، 

العمل  خطط  لتنفيذ  الجهود 

المشتركة التي تم االتفاق عليها في 

إطار هذه الشراكات.

االجتماع مناقشة عدد من  وتم خالل 

المشترك  االهتمام  ذات  الموضوعات 

دبلوم  ومنها  الشباب،  مجال  في 

القيادات  )تأهيل  الشبابي  العمل 

استعراض  وكذلك  الشبابية(، 

خالل  المنفذة  والبرامج  األنشطة 

تطويرها  آلية  ومناقشة   ،2022 عام 

الشباب  احتياجات  مع  يتواكب  بما 

ظل  في  وتطلعاتهم  المستقبلية 

االتفاق  تم  كما  الدولية،  المتغيرات 

واألنشطة  البرامج  من  عدد  على 

بين  ستنظم  التي  المشتركة 

2023، باإلضافة  الجانبين خالل عام 

ذات  الموضوعات  استعراض  إلى 

بين  المشترك  واالهتمام  األولوية 

تعزيز  إلى  تهدف  والتي  الجانبين، 

المجال  في  القائم  الحوار  وتطوير 

الشبابي.

الصادرة  التوصيات  عرض  وسيتم 

المقبل  االجتماع  على  االجتماع،  في 

ألصحاب السمو والمعالي والسعادة 

بدول  والرياضة  الشباب  وزراء 

مجلس التعاون، للتوجيه بشأنها.

مقابل رسوم »500« ريال.. »الداخلية«:

تحويل سمة زائر إلى مشجع

إمكانية  عن  الداخلية  وزارة  كشفت 

قبل  البالد  دخلوا  الذين  الزائرين  قيام 

بطاقة  ولديهم   ،2022 نوفمبر   1 تاريخ 

سمة  إلى  سماتهم  بتحويل  هّيا 

 500 قدرها  رسوم  مقابل  »مشجع« 

ريال.

وطالبت الوزارة الراغبين في الحصول 

بمراجعة  سماتهم  تحويل  على 

مراكز  أحد  أو  للجوازات  العامة  اإلدارة 

الرسوم  وسداد  الموحدة  الخدمات 

لتحويل السمة بشرط حصولهم على 

موافقة بطاقة هيا.

عن  الداخلية  وزارة  أعلنت  وكانت 

حزمة من القرارات المتعلقة بإجراءات 

دولة  وإلى  من  والخروج  الدخول 

بطولة  استضافة  فترة  خالل  قطر 

 ™2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

جميع  دخول  تعليق  تضمنت  والتي 

على  نوفمبر،  أول  من  اعتباًرا  الزوار 

المواطنون  ذلك  من  يستثنى  أن 

والخليجيون  والمقيمون  القطريون، 

القطرية،  الشخصية  البطاقة  حاملو 

تأشيرات  حاملي  إلى  باإلضافة 

وسمات  الشخصي  االستقدام 

العمل، والحاالت اإلنسانية والتي تتم 

إجراءاتها عن طريق المطار.

ومن المقرر أن يتم استئناف تأشيرات 

الزيارة مجددا اعتبارا من تاريخ 23 / 12 

اإلجراءات  تلك  من  وتستثنى   ،2022 /
القطريون  المواطنون  التالية:  الفئات 

حاملو  والخليجيون  والمقيمون 

وحاملو  القطرية  الشخصية  البطاقة 

الشخصي  االستقدام  تأشيرات 

اإلنسانية  والحاالت  العمل  وسمات 

الموافقات  المطار بناء على  عن طريق 

الرسمية  المنصة  من  الصادرة 

للتقديم.

ودعت وزارة الداخلية جميع األفراد إلى 

الصادرة  والقرارات  بالقوانين  االلتزام 

مخالفتها  وعدم  الخصوص  هذا  في 

ضمانا إلنجاح جهود الدولة في تنظيم 

هذا الحدث الكروي المرتقب. 

آالف  نجح  أنه  بالذكر  جدير   

تقديم  في  العالم  حول  المشجعين 

»هّيا«،  بطاقة  على  للحصول  طلباتهم 

على  المشرفة  اللجنة  وتحرص 

لإلجابة  ندوات  تنظيم  على  المنصة 

حول  المشجعين  استفسارات  عن 

ومساعدتهم  الطلب،  تقديم  خطوات 

بسهولة،  طلباتهم  تقديم  على 

الرقمية  البطاقة  على  والحصول 

اإللزامية لحضور المباريات، والدخول 

إلى دولة قطر للقادمين من خارجها.

إلزامية  »هّيا«  بطاقة  أن  إلى  يشار 

كأس  مباريات  حضور  في  للراغبين 

ستقام  التي   ،2022 قطر   FIFA العالم 

18 ديسمبر، وتعد  20 نوفمبر إلى  من 

إلى  دخول  تصريح  بمثابة  البطاقة 

خارج  من  القادم  للجمهور  قطر  دولة 

البالد، كما تتيح للمشجع الدخول إلى 

المالعب  ذلك  في  بما  البطولة،  مواقع 

إضافة  للمشجعين،  الفيفا  ومهرجان 

لوسائل  المجاني  االستخدام  إلى 

النقل العام خالل مدة البطولة، إضافة 

إلى العديد من الفوائد األخرى.

محمد أبوحجر كتب

استئناف تأشيرات الزيارة مجددا اعتبارا من »23« ديسمبر
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النسخة  ما يميز هذه  أن  إلى  وأشارت   

نسبة  زيادة  هي  االنتخابات  من 

واإلقبال  الجامعة  طلبة  من  المشاركة 

عدد  بلغ  إذ  التصويت،  على  الكبير 

المترشحين في االنتخابات 111 طالبا 

بلغ  فيما  الكليات،  مختلف  من  وطالبة 

عدد الناخبين 2970 ناخًبا«. 

انتخابات  أن  على  مصطفوي  وأكدت 

المجلس التمثيلي الطالبي تسهم في 

خلق بيئة ديمقراطية وشفافة تشجع 

المشاركة في اختيار من  الطالب على 

تمثيلهم  على  والجدارة  القدرة  لديه 

وتحدياتهم  لمطالبهم  الحلول  وإيجاد 

في  للمسؤولين  أصواتهم  وإيصال 

في  المشاركة  إلى  إضافة  الجامعة، 

الجامعة  إدارة  مع  القرارات  اتخاذ 

والعملية  الطالب  مصلحة  يخدم  بما 

التعليمية. 

التصويت  تجربة  بأن  وأضافت 

في  نجاحها  أثبتت  اإللكتروني 

للمرة  التمثيلي  المجلس  انتخابات 

الثانية على التوالي، باعتبارها طريقة 

من  الناخبين  على  سهلت  مبتكرة 

خالل  من  إلكترونًيا  التصويت  عملية 

كما  )بانر(،  الذاتية  الخدمة  نظام 

النتائج  وإعالن  األصوات  فرز  من  سهلت 

بالنظام  مقارنة  الخطأ  نسبة  وتقليل 

اليدوي. 

دياب،  محمد  الدكتور  قال  جانبه،  من 

للحياة  الجامعة  رئيس  نائب  مساعد 

لجنة  ورئيس  والخدمات  الطالبية 

االنتخابات لهذه الدورة: »نحن سعداء 

 2022 الطالبية  االنتخابات  بنجاح 

الذين  الطالب  لجميع  بالشكر  ونتقدم 

يدل  مما  الترشيح،  بطلبات  تقدموا 

المسؤولية  بروح  الشعور  دافع  على 

من  طالبنا  به  يتمتع  الذي  واالهتمام 

بالعملية  والرقي  الجامعة  خدمة  أجل 

الفائزين  للطلبة  وأبارك  التعليمية، 

الدعم  وتقديم  معهم  للعمل  ونتطلع 

وندعو  األصعدة،  جميع  على  المطلوب 

المجلس  مشاركة  إلى  الطالب  جميع 

المختلفة  والفعاليات  األنشطة  في 

شأنها  من  والتي  القادمة  الدورة  خالل 

تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم«.

ونوه الدكتور دياب إلى أنه سيتم إعادة 

االنتخاب المترشحين المتعادلين في 

نوفمبر،   6 القادم  األحد  يوم  األصوات 

رؤساء  انتخابات  تنظيم  سيتم  كما 

اإلداري  الفريق  مع  الكليات  مجالس 

نوفمبر،  شهر  من   9 –  2 من  الفترة  في 

المجلس  رئيس  انتخاب  سيتم  فيما 

من   15 يوم  في  الطالبي  التمثيلي 

صالحيات  لتبدأ  الجاري،  نوفمبر 

الثامنة  دورته  في  التمثيلي  المجلس 

في شهر يناير من العام القادم.

من  كٌل  التربية  كلية  في  فاز  وقد 

عبدالرب  مسعد  أحمد  الطالب: 

عبدالله  جمال  العزيز  وعبد  العبادي، 

الطالبات  فئة  وفي  الشمالن  جاسم 

فازت كٌل من: نورة حمد سالم المري، 

راوية أحمد قاسم اليهري، مريم محمد 

سلطان  آل  راشد  علي  جواهر  الحمود، 

عيد  محمد  عيد  جهاد  الهاجري، 

الوصيف. 

والدراسات  الشريعة  كلية  في  أما 

عضوية  في  فاز  فقد  اإلسالمية، 

المجلس الطالبية للكلية الطالب عمر 

سارة  والطالبات:  العدوي،  إسماعيل 

الخوري،  إسماعيل  محمد  منصور 

ريم  السنيدي،  صالح  عارف  فاطمة 

عاتق عبدالرب عاطف. 

في  فاز  فقد  الهندسة  كلية  في  أما 

كٌل  )بنين(  الكلية  مجلس  عضوية 

من: يمان ياسر قطماوي، مسلم ياسر 

عبدالعزيز  القواسمي،  عبدالرحيم 

عثمان  شحاتة،  محمد  علي  محمد 

مجلس  عضوية  وفي  العابد.  رضوان 

سارة  الطالبات:  فازت  )بنات(  الكلية 

نورة  الباكر،  أحمد  عبدالله  أمير 

أحمد  مريم  المري،  قريع  بخيت  علي 

هالل  شريفة  النعمة،  أحمد  عبدالله 

أحمد  سمية  الجديع،  محمد  إبراهيم 

قاسم اليهري. 

ومن كلية اإلدارة واالقتصاد فاز الطالب: 

علي محمد شاهين آل سريع الكعبي، 

سعيد عبدالله سعيد البريدي المري، 

محمد.  إبراهيم  الضايط  محمد 

الدرعي  راشد  هزاع  منال  والطالبات: 

توها  آل  فالح  محمد  البندري  المري، 

آية  محمد،  عبدالكريم  لينه  الهاجري، 

ظهور  شيماء  محمد،  محمود  ياسر 

أحمد شريف، عائشة نزيه خليل.

في  فاز  فقد  والعلوم،  اآلداب  كلية  أما 

من:  كٌل  )بنين(،  الكلية  عضوية 

عبدالله صالح جدعان راشد الشمري، 

الحنزاب،  جابر  علي  محمد  أحمد 

هيا  من:  كٌل  فازت  الطالبات  فئة  وفي 

العنود  الهاجري،  الفهيد  محمد عوجان 

إيناس  المري،  حنزاب  سعود  فيصل 

العمور  محمد  مبارك  فاطمة  أمين، 

علي  عبدالسالم  خديجة  الدوسري، 

محجوب،  أحمد  أبوبكر  أمل  علمي، 

بسام  نوال  هالبي،  عبدالله  عامر  دانة 

حمدان، آمنة خالد عبدالرحمن أبوبكر 

طه،  شاكر  هشام  آسيل  المصلح، 

الحر،  يوسف  صالح  عيسى  فوزية 

هناء أبو الليث موناكات. 

الطالبي  المجلس  عضوية  في  وفاز 

عبدالله  بالتزكية  القانون  لكلية 

فئة  وفي  البريدي،  حمد  سعيد  حمد 

عبدالرحمن  نورة  من  كٌل  الطالبات 

عبدالله سلطان الالرم، نوال علي أحمد 

علي الكربي، هند مبارك سالم يوسف 

الخاطر.

أما كلية الصيدلة فقد فاز في عضوية 

الطالب  من  كل  الطالبي  مجلسها 

مأمون  محمد  محمديان،  أحمد  حسن 

قويدري.  وليد  السيد،  قسم  محمد 

إيمان  الطاهر،  أحمد  صفا  والطالبات: 

محمود عبدالحميد محمود أبوماضي، 

أسماء حسام الدين رجب إبراهيم.

طالل  الطالب  ففاز  الطب،  كلية  في  أما 

المرواني  حامد  آل  حامد  عبدالعزيز 

متولي  الله  منة  والطالبة  بالتزكية 

رمضان سعيد بالتزكية. 

فازت  الصحية،  العلوم  كلية  وفي 

لطيفة  فيصل،  عائشة  الطالبات 

كوثر  جلوف،  بو  عوض  حسن  جمعة 

حسن شنبة زادة. 

مجلس  عضوية  في  فاز  حين  في 

الطالب:  من  كٌل  األسنان  طب  كلية 

عبدالرحمن  الخليفي،  عبدالله  محمد 

الشرفي.  عدنان  أحمد  المظفر،  فهد 

جمعة  عبدالسالم  سلمى  والطالبات: 

حسين  علي  عمر  حصة  عبدالسالم، 

ناصر  راشد  علي  شهد  األنصاري، 

النجدي.

شهدت مشاركة »111« مرشحا في جامعة قطر

إعالن الفائزين بانتخابات المجلس الطالبي

{ د. محمد دياب{ د. إيمان مصطفوي

{ إعالن نتائج االنتخابات

د. دياب: إعادة انتخاب المترشحين المتعادلين في األصوات يوم األحد

د.مصطفوي: بلغ عدد الناخبين »2970« وسط مشاركة واسعة من الكليات 

الدوحة          $

أعلن قطاع شؤون الطالب في جامعة قطر عن نتائج 
الدورة الثامنة النتخابات المجلس التمثيلي الطالبي 

لطلبة جامعة قطر 2022، وسط مشاركة واسعة لطالب 
وطالبات الجامعة للفوز بعضوية المجلس التمثيلي 

الطالبي في دورته الثامنة..  وفي تصريح لها حول 
نتائج االنتخابات، قالت الدكتورة إيمان مصطفوي، 

نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب: »نهنئ الطالب 
الفائزين بعضوية المجلس الطالبي ونتمنى لهم 

التوفيق والسداد في عملهم، خالل الفترة القادمة 
في المجلس التمثيلي الطالبي، كما نشيد باألجواء 

االنتخابية التي أقيمت تحت إشراف لجنة االنتخابات 
ووفًقا للضوابط والسياسات المنظمة لها.

البرامج  أحد  البرنامج  هذا  ويعتبر 

 2030 قطر  ُرؤية  لتحقيق  الهادفة 

القطريين  الطلبة  تأهيل  خالل  من 

للعمل في السلك القضائي.

قطر  بجامعة  القانون  كلية  وقامت 

الكلية  من  طالب   100 بترشيح 

عقد  وجرى  للبرنامج،  لالنضمام 

بحضور  منهم  طالبا   30 مع  مقابالت 

األعلى  المجلس  رئيس  سعادة 

الكلية،  ممثلى  وبعض  للقضاة 

المرشحين  اختيار  يتّم  حيث 

ومعايير  شروط  ِعدة  على  بناًء 

مقوماتها  بضبط  قام  موضوعية، 

األعلى  المجلس  من  كّل  وآلياتها 

بهدف  القانون،  وكلية  للقضاء 

من  في  المرشح  كفاءة  من  التحقق 

والسلوك،  المطلوبة  المهارات  حيث 

عالوة على ضمان تحصيل المرشح 

خالل  من  العلمية  والقدرة  للمعرفة 

تحقيقه لتحصيل علمي مرتفع في 

الُمقررات األكاديمية المعتمدة.

سنوات،  ثالث  البرنامج  مدة  وتعد 

سيتم  الذي  المرشح  يخضع  حيث 

اختياره لعدة مراحل قبل انضمامه 

بينها  من  الغد«،  »قضاة  برنامج  إلى 

من  للتأكد  المرشح  ملف  تقييم 

فيه  الموضوعية  الشروط  توافر 

يتعلق  ما  وخاصة  واستيفائها؛ 

المتمثل  العلمي  بالجانب  منها 

المرتفع.  األكاديمي  بالتحصيل 

مقابلة  تتم  ثانية،  مرحلة  وفي 

تتألف  لجنة  ِقَبل  من  المرشحين 

من رئيس المجلس األعلى للقضاء 

وكلية القانون.

واختيار  المقابلة  اجتياز  وبعد   

أدائه  متابعة  عملية  تتم  المرشح، 

بعد  الدراسية  المرحلة  خالل 

وكلية  المجلس  بين  التنسيق 

محافظته  من  للتأكد  القانون، 

المرتفع،  األكاديمي  مستواه  على 

واكتسابه  السلوكي،  وانضباطه 

للمهارات الالزمة.

بين  الُمبرمة  الشراكة  وتعزز 

وتساهم  القطرية،  الهوية  الطرفين 

المهارات  مستوى  من  رفع  في 

هذا  من  للمستفيدين  القانونية 

قيم  غرس  على  عالوة  البرنامج، 

تسمح  بطريقة  القضاء  تقاليد 

باقتدار  الوظيفي  الواجب  بتأدية 

وعلى الوجه األنسب.

االنضمام  شروط  أبرز  وتعد 

قطري  الطالب  يكون  أن  للبرنامج: 

 45 أكمل  قد  يكون  وأن  الجنسية، 

متفوقا  يكون  وأن  األقل،  على  ساعة 

ال  بمعدل  الدراسي  مجاله  في 

المقابلة  يجتاز  وأن   ،3.00 عن  يقل 

يكون  وأن  بنجاح،  الشخصية 

محمود السيرة والسلوك.

للقضاء  األعلى  المجلس  وكشف   

الذي يتمثل في  البرنامج  عن مسار 

الملتحق  الطالب  محافظة  وجوب 

بالبرنامج على تفوقه الدراسي حتى 

ال يقل  الجامعة بمعدل  التخرج من 

البرنامج  في  والمشاركة   ،3.00 عن 

المجلس  يقررها  التي  واللقاءات 

بالتنسيق مع كلية القانون بجامعة 

القويم  بالسلوك  وااللتزام  قطر، 

السلوك  لوثيقة  وفقا  الخلق  وحسن 

المجلس،  أقرها  التي  القضائي 

المقبول  الطالب  أن  المجلس  وأكد 

مكافأة  على  سيحصل  البرنامج  في 

مالية مناسبة.

لبنة  الغد«  »قضاة  مشروع  ويمثل 

هامة من رؤية مستقبلية للمجلس 

تقطير  وهي  للقضاء؛  األعلى 

وطنية  بكوادر  القطري  القضاء 

لالضطالع  فعال  بشكل  مؤهلة 

على  وأدائها  الوظيفية،  بواجباتهم 

من  ذلك  ويتجسد  األكمل،  الوجه 

الفاعلة  الشراكة  هذه  عقد  خالل 

مع  الوقت  نفس  في  والواعدة 

إيجاًبا  ستنعكس  والذي  كلية 

الراغب  القطري  الشباب  على 

السلك  في  للعمل  االنضمام  في 

القضائي، بعد استيفاء التحصيل 

والمتطلبات  الالزم  األكاديمي 

الخاصة الضطالع بهذه المهمة، ذلك 

المبنية  التدريسية  المقررات  أّن 

تحتويه  وما  والجودة،  التنوع  على 

بكلية  الُمحكمة  الدراسية  الخطة 

بالمعرفة  الطالب  ُتغذي  القانون 

العملية  والمهارة  الالزمة  القانونية 

بالعمل  المرتبطة  األخالقية  والقيم 

الكلية  تعد  أنها  ذلك  القانوني، 

التي  العربية  بالمنطقة  الوحيدة 

يركز  تطبيقي  قسم  لديها  يوجد 

من  للقانون،  العملي  الجانب  على 

القانونية والمحكمة  قبيل العيادات 

برنامج  إلى  باإلضافة  الصورية، 

إل  يهدف  الذي  الخارجي  التدريب 

وتأسيسهم  الكلية  خريجي  صقل 

عن  والعملي  العلمي  الجانبين  في 

في  التدرب  في  انخراطهم  طريق 

أّن  كما  المختلفة.  العمل  جهات 

قانونية  مكتبة  على  تحتوي  الكلية 

تضّم مؤلفات ومصنفات متنوعة في 

كالقانون  القطري  القانون  مجاالت 

الجنائي، والقانون المدني، والقانون 

وغيرها  اإلداري،  والقانون  التجاري، 

من المجاالت المختلفة. 

الكلية  ُحصول  إلى  باإلضافة  هذا 

على اعتمادات أكاديمية مرموقة من 

كل  استثمار  وسيتم  دولية،  جهات 

كلية  بها  تحظى  التي  المزايا  هذه 

الرائد  المشروع  هذا  في  القانون 

خدمة للقضاء الوطني بدولتنا قطر.

من إجمالى »30« طالبا بكلية القانون عقدت لهم مقابالت

»5« طالب يلتحقون بـ »قضاة الغد«
التحق 5 طالب من كلية القانون في برنامج قضاة 

الغد الذي تم إطالقه العام الماضي بالتعاون بين 
المجلس األعلى للقضاء وكلية القانون في جامعة 

قطر والذي يهدف إلى احتضان المجلس للطلبة 
المتميزين الذين تتوافر لديهم الرغبة بالعمل في 
السلك القضائي مستقباًل، وذلك من خالل رعايتهم 

واإلحاطة بهم أكاديمّيا طيلة مدة دراستهم 
حتى التخّرج وانضمامهم كمساعدي قضاة بعد 

تخرجهم. 

  كتب          محمد أبوحجر

برنامج هادف 

يؤهلهم للعمل 

في السلك 

القضائي

اختيار المرشحين 

بناًء على ِعدة 

شروط ومعايير 

موضوعية 
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تعريف الطلبة بنادي الرياضات اإللكترونية

اإللكترونية  الرياضات  نادي  نظم 

أوريدو  مع  بالتعاون  قطر  بجامعة 

بنادي  الطلبة  لتعريف  فعالية  نيشن 

وأنشطته.  اإللكترونية  الرياضات 

مجموعة  توفير  خالل  من  ذلك؛  ويأتي 

واأللعاب،  األنشطة  من  متنوعة 

باإلضافة إلى ذلك أسهمت هذه الفعالية 

في التعرف على النادي وأهدافه وتقديم 

تنمية  عميلة  يخص  فيما  مقترحاتهم 

اإللكترونية،  الرياضات  مجتمع 

والتعرف على اهتمامات طلبة الجامعة 

في  اإللكترونية ما سيسهم  األلعاب  في 

عملية تطوير النادي لنشاطاته. 

سيد  الطالب  قال  المناسبة،  وبهذه 

الرياضات  نادي  رئيس  عباس،  حمد 

حققت  »لقد  قطر:  بجامعة  اإللكترونية 

تمكنا  لقد  كبيرًا  نجاحاً  الفعالية 

الطالب  انتباه  من  الكثير  جذب  من 

المشاركين في جامعة قطر وتعريفهم 

التي  الجهود  كل  وأهدافه.  بالنادي 

تذهب  لم  الحدث  لتنظيم  بذلناها 

سدى، حيث حضر أكثر من 100 طالب. 

األلعاب  من  متنوعة  مجموعة  فقدمنا 

على  الطالب  شجعنا  كما  اإللكترونية، 

إحضار مجموعاتهم الخاصة للتعريف 

الرياضات  نادي  في  أننا  كما  بها، 

اإللكترونية نتطلع إلى تنظيم العديد من 

الفعاليات خالل هذا الفصل الدراسي«. 

أحمد  الطالب  قال  جانبه،  من 

قريشي، نائب رئيس نادي الرياضات 

اإللكترونية في جامعة قطر: »من خالل 

حققه  الذي  التقدم  رأينا  الفعالية  هذه 

بجامعة  اإللكترونية  الرياضات  نادي 

هناك  كان  حيث  واضح  بشكل  قطر 

لقد  الجامعة،  طلبة  من  الكبير  إقبال 

كان حدثًا ناجحًا بشكل كبير ما رفع 

الروح المعنوية لفريق اإلدارة بأكمله«.

أمين  جافيد،  أسامة  الطالب  وأشار 

اإللكترونية  الرياضات  نادي  صندوق 

بجامعة قطر: فاقت الفعالية توقعاتي 

هذا  إن  حيث  كبيرًا؛  نجاحًا  وحققت 

حفزنا  الطالب  قبل  من  الكبير  اإلقبال 

على التخطيط والتفكير بإقامة أحداث 

متنوعة للطالب.

في جامعة قطر

{ جانب من مشاركة الطلبة

أطلقتهما 
الهيئة بهدف 

تحسين
األداء في 

مشاريع
إدارة الطرق 

م. التميمي: 
نحث المقاولين 
واالستشاريين 
والموظفين 

لالستفادة من 
هذه التجربة

ألفضل حّل مبتكر وكأس مهندسي اإلنشاءات

»أشغال« تكّرم المتميزين في مبادرتيها

وبهذه المناسبة، هّنأ المهندس:   سعود 

الطرق  مشاريع  إدارة  مدير  التميمي، 

جهودهم  على  وأثنى  الفائزين  بأشغال 

اللتين  المبادرتين  هاتين  إنجاح  في 

وتضمنتا  اإلدارة  مشاريع  كل  شملتا 

المختلفة  الهندسية  المجاالت  كل 

والجودة  الفعال  والتنفيذ  السالمة  مثل 

صّرح  حيث  المجاالت،  من  وغيرها 

هذه  لمثل  الهيئة  إطالق  »يأتي  قائاًل: 

المستمر  حرصها  إطار  في  المبادرات 

على التحسين والتطوير آلليات وسبل 

برفع  والتزامها  المواقع  في  العمل 

مستوى الجودة والكفاءة وتطبيق أفضل 

الممارسات العالمية في كل المجاالت 

في  تطبيقها  ليتم  وتعميمها  ونشرها 

كل المشاريع«.

التميمي:  سعود  المهندس:    وأضاف 

جميع  لشكر  الفرصة  هذه  »ننتهز 

في  جهودهم  على  والثناء  المشاركين 

وأساليب  جديدة  اقتراحات  تقديم 

عمل مبتكرة حيث يلعب ذلك دورًا هامًا 

وتبادل  المستفادة  الدروس  نشر  في 

جميع  نحث  كما  والمعرفة،  الخبرات 

مقاولي واستشاريي وموظفي اإلدارة على 

وتوظيفها  التجربة  هذه  من  االستفادة 

لألداء  المستمر  التحسين  تحقيق  في 

والدولة  للشركات  نفع  من  لذلك  لما 

والمواطن«.

مبادرة أفضل حّل مبتكر

إلى  مبتكر  حّل  أفضل  مبادرة  تهدف 

والتقنيين  المهندسين  كل  تحفيز 

من فريق إدارة مشاريع الطرق بأشغال 

والشركات  المقاولة  الشركات  وفريق 

من  وحلول  أفكار  البتكار  االستشارية، 

مستوى  على  األداء  تحّسن  أن  شأنها 

تبادل  خالل  من  المشاريع  تنفيذ 

بين  والعملية  المبتكرة  الحلول 

تطبيقها  بغرض  المعنية،  األطراف 

المبادرة  كانت  وقد  أوسع.  نطاق  على 

المجاالت  كل  في  األفكار  لكل  مفتوحة 

تسريع  أو  التحديات  لمواجهة  سواًء 

دعم  أو  التكلفة  تقليل  أو  اإلنجاز  وتيرة 

مبادئ االستدامة والحفاظ على البيئة 

العمل  مستوى  رفع  أو  الجودة  رفع  أو 

الهندسية  المجاالت  من  مجال  أي  في 

والتنفيذ  السالمة  مثل  المختلفة 

الفعال وغيرها من المجاالت.

األولى  فئتين:  إلى  الفئات  وانقسمت 

فردية يتقّدم لها أي مهندس أو تقني من 

أفكار  القتراح  المشاريع  على  العاملين 

مبتكرة خارج إطار العقد. والثانية فئة 

الشركات والمشاريع يتم تقديمها من 

المقاولين  أو  و/    االستشاريين  طرف 

مشاريع  إدارة  مشاريع  من  مشروع  ألي 

المقدم  الحل  يكون  أن  على  الطرق 

وأن  بنجاح  ومطبًقا  مختبًرا  المبتكر 

يكون أيَضا خارج إطار العقد.

الفائزون بمبادرة أفضل حّل مبتكر

فئة الشركات والمشاريع

الغانم  شركة  األول:  المركز   -

وشركة  والمقاوالت  للتجارة 

مشروع  على  إنترناشيونال  بارسونز 

في  التحتية  والبنية  الطرق  تطوير 

الثالثة  الحزمة  وإزغوى،  الخريطيات 

نزح  في  التحكم  نظام  مقترح  عن 

المياه.

- المركز الثاني: شركة شاينا ريلواي 

ليمتد  كوربوريشن  كونستركشن 

الطرق  تطوير  مشروع  على   )CRCC(

وشرق  شمال  في  التحتية  والبنية 

حّل  عن  الثانية،  الحزمة  الخيسة، 

والمستندات. الوثائق  Aconex إلدارة 
شاينا  شركة  الثالث:  المركز   -

كوربوريشن  كونستركشن  ريلواي 

تطوير  مشروع  على   )CRCC( ليمتد 

شمال  في  التحتية  والبنية  الطرق 

الثانية  الحزمة  الخيسة،  وشرق 

الطعام  بقايا  تدوير  إعادة  مبادرة  عن 

وتحويلها إلى أسمدة ترابية.

الفئة الفردية

مهندس  شميط،  نجاح  المهندس 

مشروع أول بقسم المناطق الغربية في 

اقتراح  تقديم  عن  الطرق  مشاريع  إدارة 

حل ألتمتة طلبات الكشف على المواقع.

التحكيم

الفئة  في  مشاركة   25 استالم  تّم 

الفردية و16 مشاركة في فئة الشركات 

والمشاريع وتشكيل لجنة من ممثلين 

عن مختلف أقسام إدارة مشاريع الطرق 

ثم  المقدمة،  الحلول  وتقييم  لدراسة 

المتأهلين  المرشحين  دعوة  تمت 

أعضاء  أمام  تقديمية  عروض  لتقديم 

نتائج  بدمج  الفائزين  واختيار  اللجنة 

مرحلتي التحكيم )70 % المرحلة األولى 

و30 % للمرحلة الثانية(.

مبادرة كأس مهندسي اإلنشاءات 

اإلنشاءات  مهندسي  كأس  إطالق  تّم 

لتشجيع مهندسي إدارة مشاريع الطرق 

على دعم جهود »أشغال« لتقديم األفضل 

الجداول  حسب  المشاريع  وتنفيذ 

المطلوبة  وبالجودة  المحددة  الزمنية 

وتحقيق رضا العمالء وتأمين الجاهزية 

لتقديم بطولة كأس العالم 2022 بأفضل 

من  المسابقة  ممكنة..تطلبت  طريقة 

فريق قيادة المشروع المشارك بالمبادرة 

»أشغال«،  من  المشروع  مهندس  من 

ومهندس  المقاول،  من  المشروع  ومدير 

مواقع  زيارة  االستشاري،  من  أول  مقيم 

المشاريع واستكمال عمليات التفتيش 

المحددة لعناصر أربعة تمت تغطيتها 

والسالمة  الصحة  وهي  المسابقة  في 

والمظهر  والجودة،  العمال،  ورفاهية 

العام لمواقع العمل واالستعداد لموسم 

إلى  المرورية،  الحركة  وإدارة  األمطار، 

لتحسين  جديدة  أفكار  تقديم  جانب 

األداء في مشاريع اإلدارة.

والبنية  الطرق  مشروع  األول:  المركز   -

الحزمة  ولعبيب،  العب  في  التحتية 

الثانية من تنفيذ شركة البناء القطرية 

)QBC( تحت إشراف كيو انترناشيونال 

.)KEO( كونسلتنتس

- المركز الثاني: مشروع تطوير الطرق 

والبنية التحتية في العقدة والحيضان 

شركة  ُتنفذه  األولى  الحزمة  والخور، 

عليه  وتشرف  للهندسة  الدرويش 

الشركة االستشارية سي دي إم سميث 

.)CDM Smith(

-  المركز الثالث: تطوير الطرق والبنية 

الخيسة،  وشرق  شمال  في  التحتية 

تشاينا  تنفيذ  من  الثانية  الحزمة 

كوربوريشن  كونستركشن  ريلواي 

بي  سي  دبليو  إشراف  وتحت   )CRCC(

.)WSP( انترناشيونال

التحكيم

شهدت المسابقة تسجيل 31 مشاركة 

وتّم تحميل ملفات المشاركة الكترونيًا 

ال  حتى  مشروع  لكل  مخصص  رمز  مع 

يتم الكشف عن اسم المشروع المشارك 

ومصداقية  نزاهة  على  للحفاظ  وذلك 

عضوًا   12 شارك  وقد  التحكيم.  عملية 

في عملية التحكيم حيث تم أواًل اختيار 

إلجراء  المختصرة  للقائمة  مشاريع   10
العروض التقديمية، ثم اختيار الفائزين 

بناًء عليه.

{ م. سعود التميمي

$ الدوحة

كّرمت هيئة األشغال العامة »أشغال« متمّثلة في إدارة مشاريع 
الطرق من خالل فعالية أقامتها يوم 2 نوفمبر 2022 بمقر 

الهيئة الفائزين والمتميزين بمبادرتي أفضل حّل مبتكر وكأس 
مهندسي اإلنشاءات والّلتين أطلقتهما بهدف تحفيز فريق 

اإلدارة من مهندسين وموظفين وشركات منفذة ومشرفة، على 
تطبيق أفضل الممارسات وتحسين أداء المشاريع وذلك لتحقيق 

استراتيجية الهيئة بتطبيق أفضل المعايير الدولية.

لميدان المنافسة ببطولة راس لفان للصقور

دخول الصقارين الواعدين.. اليوم

من جهة أخرى، أجريت في المساء 

بمقر  الدعو  مسابقة  تصفيات 

جمعية القناص في راس لفان، في 

وأسفرت  شاهين«  جير  »فرخ  فئة 

السباق  إلى  صقارين   10 تأهل  عن 

النهائي الذي سيجرى غدا )السبت( 

وسط تفوق واضح لفريق النخبة.. 

مسابقة  نهائي  إلى  والمتأهلون 

صقور(،   3( برزان  فريق  هم:  الطلع 

محمد  الهدوان،  حمد  عبدالهادي 

عبدالله  وسعد  المهندي  إبراهيم 

البوعينين.

نهائي  إلى  المتأهلون  العشرة  أما 

جير  »فرخ  فئة  الدعو  مسابقة 

 5( النخبة  فريق  فهم:  شاهين« 

المسند  ناصر  خليفة  صقور(، 

ثم  )صقران(،  لفان  فريق  )صقران(، 

حسن عبدالله الكبيسي.

الصقارون  أشاد  جهتهم،  من 

جمعية  تبدلها  التي  بالجهود 

لفان  راس  وبرنامج  القناص 

والشركات  االجتماعي  للتواصل 

الداعمة له، مؤكدين دور هذا الدعم 

االستمرارية  على  تشجيعهم  في 

على هواية اآلباء واألجداد.

البريدي:  جابر  علي  الصقار  وقال 

»إن بطولة راس لفان للصقور، من 

حيث  للصقارين،  الداعمة  الجهاز 

الثاني  للعام  الطلع  مسابقة  تنظم 

على التوالي منذ إطالق البطولة عام 

2019، وهذا أمر يسعدنا ويفرحنا. 
لديها  يكن  لم  لو  البطولة  وهذه 

رأينا  ولما  تأسيسها  تم  لما  دعم 

يشاركون  الذين  الشباب  بعض 

ألول مرة.. وهذا أمر ُيشكرون عليه، 

بتراث  للتشبث  للشباب  وداعم 

وقت  إضاعة  بدل  الصقارة  وهواية 

وكل  البلد  خارج  والسفر  الفراغ 

شيء ليس فيه فائدة«.

وأضاف: »إن الصقارة من تراث اآلباء 

أجل  من  دعمه  وضروري  واألجداد، 

الحقيقة  وفي  عليه..  المحافظة 

مسابقة الطلع ضروري أن تكون في 

كل البطوالت. وفي بطولة إصفري 

ضمنها  يوجد  ال  أنه  أستغرب 

مسابقة الطلع، حيث إن الطلع من 

أهم المسابقات وأروعها وهي أساس 

الصقارة«، متمنيا أن يتم دعم هذه 

الموسم  أن  خصوصا  المسابقات، 

على  الوقوف  أجل  ومن  طويل، 

تكون  أن  ينبغي  الصقور  جاهزية 

هناك أكثر من مسابقة وبطولة.

{ عبدالهادي حمد الهدوان

{ الصقر يبسط سيطرته على الحبارى

أكد فريق برزان حضوره بقوة في نهائي مسابقة 
»الطلع« أمس ضمن بطولة راس لفان للصقور 

الرابعة التي تنظمها جمعية القناص القطرية برعاية 
من برنامج راس لفان للتواصل االجتماعي والشركات 

الداعمة له، في صبخة الذخيرة.
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األولية الفتتاح  الرعاية الصحية  تستعد مؤسسة 

منطقة  في  يقع  الذي  الصحي،  المشاف  مركز 

غرفة   »23« منها  عيادة،   »48« ويضم  المشاف 

وأشعة  ومختبر  أسنان  وعيادات  استشارات 

وعيادات خارجية تخدم »600« مراجع يوميا، حيث 

مربع  متر  ألف   »23« على  ُيقام  الذي  المركز  أصبح 

مراحل  تزال  ال  بينما  اإلنشاءات،  حيث  من  جاهزًا 

مؤسسة  تسعى  إذ  مستمّرة،  والتوظيف  التأثيث 

الرعاية األولية الستقطاب أفضل الكفاءات والكوادر 

الطبية والتمريضية والمهن المساعدة حفاظًا على 

جودة الخدمات التي تتمتع بها المؤسسة.

خدمات  من  قائمة  الصحي  المشاف  مركز  ويوفر 

في  ستساهم  التي  الشاملة  الصحية  الرعاية 

وبالتالي  المجاورة،  المرافق  عن  العبء  تخفيف 

الخدمات  جودة  على  ذلك  ينعكس  سوف 

الُمراجعين،  من  ممكن  قدر  أكبر  واستيعاب 

تسّلم  بعد  األولية  الرعاية  مؤّسسة  تقوم  حيث 

المركز بتكوين لجنة خاصة مسؤولة عن تجهيزه 

والمعّدات  باألجهزة  تزويده  حيث  من  بالكامل، 

المطلوبة،  البشرّية  الكوادر  حيث  من  أو  الطبية 

جميع  بين  بالتنسيق  اللجنة  هذه  تقوم  كما 

اإلدارات المعنية بالمؤّسسة من أجل إطالق عملية 

التشغيل، والتي تسبقها مدة حوالي أسبوع تقريبًا 

لتجِربة  التجريبي  والتشغيل  لالفتتاح  للعمل 

كافة الخدمات واألنظمة بالمركز الصحي.

خطة توسعية 
وتشير متابعات »الوطن« إلى وجود خطة توسعية 

هناك  أن  باعتبار  الصحية،  بالمراكز  يتعلق  فيما 

مراكز جديدة تم افتتاحها مؤخرا مثل مركز جنوب 

باإلضافة  الصحي،  الخور  ومركز  الصحي  الوكرة 

الفترة  خالل  افتتاحهما  سيتم  جديدة  مراكز  إلى 

وعين  والسد،  السنيم،  أم  مراكز:  مثل  المقبلة، 

العالم  كأس  بطولة  الستضافة  استعدادا  خالد، 

إنشاء  التوسعية  الخطة  تتضمن  كما   ،»2022«

وبني  الهالل،  مناطق  في  جديدة  صحية  مراكز 

هاجر، وأم غويلينة، ومدينة خليفة، حيث سيكون 

كل من مركزي أم غويلينة ومدينة خليفة بديلين 

االنتهاء  يتم  أن  المقرر  ومن  الحاليين،  للمركزين 

من تشييد هذه المراكز بحلول »2024«.

الرعاية  مؤسسة  فيه  تركز  الذي  الوقت  وفي 

جديدة  مراكز  إنشاء  على  األولية  الصحية 

أيضًا  العمل  يجري  الدولة،  مناطق  بمختلف 

الحالية،  المراكز  بعض  وتوسيع  صيانة  على 

خاصة  المراجعين،  من  كبيرًا  إقبااًل  تشهد  والتي 

حيث  كثيفة،  سكنية  مناطق  تخدم  التي  تلك 

خالل  األولية  الصحية  الرعاية  مؤسسة  نجحت 

وصحة  عافية  زيادة  في  الماضية  سنوات  العشر 

الخدمات  أفضل  بتقديمها  قطر  سكان  ورفاه 

العيادات  خالل  من  باستمرار  وتطويرها  الصحية 

والرعاية  األسرة،  طب  وتدشين  التخصصية، 

وغيرها  النفسية،  بالصحة  واالهتمام  المنزلية، 

الوقائية  الخدمات  إلى  باإلضافة  الخدمات،  من 

مراكز   »7« لعدد  المؤسسة  بافتتاح  المتمثلة 

صحية لخدمات المعافاة في البالد، وأيضا تقديمها 

خدمات الكشف المبكر والفحص الذكي.

جودة عالية 
الصحية  للرعاية  الوطنية  االستراتيجية  وتلتزم 

من  السكان  بتمكين  قطر،  دولة  في  األولية 

أولية  صحية  رعاية  خدمات  على  الحصول 

رضا  ينال  ما  أسرع،  بشكل  عالية  جودة  ذات 

المراجعين من المواطنين والمقيمين، كما تراعي 

تصميم  في  األولية  الصحية  الرعاية  مؤسسة 

ألعلى  موافقة  تكون  أن  الجديدة  الصحية  المراكز 

المعايير  مع  يتوافق  وبما  واألمان،  الجودة  معايير 

االستدامة  لتقييم  العالمية  للمنظومة  التابعة 

»GSAS«، حيث تم األخذ باالعتبارات التصميمية 

والتشغيلية ما يلزم لتحقيق جودة بيئية بمعدل 

على  والحفاظ  الطاقة  توفير  حيث  من  نجوم   »3«

بغرض  الشمسية  الطاقة  استخدام  مثل  البيئة، 

واستخدام  المباني،  داخل  المياه  تسخين 

اإلضاءة الطبيعية عن طريق عمل فتحات بانوراما 

الشمس  وأشعة  لضوء  تسمح  بحيث  باألسقف 

الطاقة  توفير  من  يسيرًا  جزءًا  فتحقق  بالدخول 

تطهير  وكذلك  اإلنارة،  في  المستخدمة  الكهربية 

المكان قدر اإلمكان من خالل أشعة الشمس بما لها 

من عظيم الفوائد.

ويذكر أن الزيادة في أعداد العيادات والخدمات هو 

والمرافق  المراكز  عدد  في  للتوسع  طبيعي  ناتج 

مساحة  كانت   »2015« منذ  إنه  حيث  الصحية؛ 

مترمربع  ألف   »61« هي  المراكز  لجميع  البناء 

المساحة  هذه  تصل  أن  المتوقع  ومن  تقريبًا، 

أي  الجاري،  العام  خالل  مربع  متر  ألف   »198« إلى 

بنسبة زيادة »300 %«، حيث يتم حاليًا استعمال 

الدور  إلى  القبو  من  بدءًا  الطوابق  متعددة  المباني 

المساحة  استغالل  بهدف  األول  الدور  ثم  األرضي 

بقدر المستطاع لتوزيع العيادات وزيادة الخدمات، 

األولية  الصحية  الرعاية  مؤسسة  شهدت  حيث 

الصحية  المنشآت  حجم  في  كبيرًا  توسعًا 

شهدت  التي  الخدمات  وعدد  نوعية  إلى  باإلضافة 

االستيعابية  القدرة  أن  كما  كبيرًا،  تصاعدًا 

أكثر  بنسبة  ارتفعت   »2015« عام  منذ  للعيادات 

من »40 %«.

يفتتح قريبًا في إطار الخطة التوسعية لمؤسسة الرعاية األولية

»48« عيادة بـ »المشاف الصحي«

متنوعة طبية  خدمات  تقدم  تخصصية  عيادات 

ي��وم��ي��ًا م���راج���ع   »600« اس��ت��ي��ع��اب  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل 

يساهم في تخفيف العبء عن المرافق المجاورة 

 كتب          أكرم الفرجابي 

– الدوحة  الفرصة لطالب أكاديمية قطر  أتيحت 

والجوائز  الميداليات  من  ابتكاراتهم  لتقديم 

بطولة  في  للفائزين  األبعاد  ثالثية  المستدامة 

كأس العالم لألطفال الدوحة 2022، والتي ُتشّكل 

تحّواًل في مستقبل منح الجوائز.

قبل  انطلق  قد  المشروع  هذا  على  العمل  كان 

جائحة كوفيد - 19، حيث قام طالب المرحلتين 

االبتدائية والثانوية في أكاديمية قطر – الدوحة، 

ما  التعليم  مظلة  تحت  العاملة  المدارس  إحدى 

هذه  بتصميم  قطر،  مؤسسة  في  الجامعي  قبل 

الجوائز، وبسبب الجائحة، تم تأجيل المشروع، 

ليعود خالل فترة استضافة مؤسسة قطر لبطولة 

كأس العالم لألطفال الدوحة 2022.

اللبنيك  حمض  عديد  من  الجوائز  ُصممت 

نشاء  مثل  المتجددة  الموارد  من  ُيصنع  الذي 

الحجم  ساهم  وقد  السكر،  قصب  من  أو  الذرة 

الصغير للجوائز في جعلها أكثر استدامة، كما 

تقليل  إلى  أدى  محلًيا،  المنتجات  تصنيع  أن 

البصمة الكربونية.

المرحلة  مدير  نائب  كينيدي،  إليزابيث  تقول 

»حين  الدوحة:   – قطر  االبتدائية في أكاديمية 

تحمل  وأنت  نفسك  تتخيل  الفوز،  في  تفكر 

الكأس  هذه  كانت  لو  ماذا  لكن،  عالًية،  الكأس 

فنية  بطريقة  ومصممة  وزًنا،  وأقل  حجًما  أصغر 

مبتكرة، وفي الوقت نفسه، تحمل أبعاًدا هادفة. 

مع  أجريناها  التي  المناقشات  أبرز  كانت  تلك 

الفريق الطالبي الذي صمم الجوائز«.

نوع  على  الطالب  بإطالع  المشروع  تنفيذ  بدأ 

لألطفال  العالم  كأس  لبطولة  المطلوبة  الجوائز 

ابتكار  في  ذلك  بعد  لينطلقوا   ،2022 الدوحة 

كاد  تينكر  برنامج  باستخدام  تصميماتهم 

األبعاد  ثالثي  تصميم  برنامج  وهو   )Tinkercad(

وثيق  بشكل  الطالب  عمل  كما  اإلنترنت،  عبر 

مع »ستريت تشايلد يونايتد« من أجل تحسين 

التجربة. 

الخامس  الصف  في  طالبة  خان،  نسيبة  تقول   

تشغيل  كيفية  تعلم  علينا  »كان  ابتدائي: 

لكننا  التحديات،  بعض  واجهنا  وقد  الطابعات، 

تمكنا من تجاوزها. في كثير من األحيان، وخالل 

مالحظات  نتلقى  كنا  األولية،  النماذج  تقديم 

نماذج  بإنشاء  فنقوم  التصميمات،  على  معينة 

هي  المثابرة  أن  ذلك  خالل  تعلمنا  لقد  جديدة. 

أساس النجاح في أي مشروع، ال بد أن نستمر في 

أفضل  نقدم  أن  قبل  أبًدا  نستسلم  وأال  المحاولة 

النتائج«.

احتاج الطالب إلى طباعة حوالي 300 ميدالية و50 

أند  إي  تكساس  جامعة  مع  تواصلوا  وقد  جائزة، 

قطر،  لمؤسسة  الشريكة  الجامعة  قطر،  في  أم 

للحصول على الدعم الالزم لتوفير غرف الطباعة 

ثالثية األبعاد الخاصة بهم.

برنامج  من  الحميدي،  ياسر  الدكتور  قال 

إي  تكساس  جامعة  في  الميكانيكية  الهندسة 

أداة  األبعاد  الطباعة ثالثية  أم في قطر: »تعد  أند 

والتكنولوجيا  العلوم  في  الطالب  إلشراك  رائعة 

حالًيا  استخدامها  ويتم  والرياضيات،  والهندسة 

سن  في  المشكالت  حل  على  الطالب  لتدريب 

مبكرة«.

التصميم  مثل  تقنيات  »أصبحت  وتابع: 

ثالثية  والطباعة   )CAD( الحاسوب  بمساعدة 

في  المدارس  طالب  بين  شيوًعا  أكثر  األبعاد 

بعض  نخصص  أن  يسعدنا  األعمار.  مختلف 

مجتمع  أفراد  وكافة  الطالب  هؤالء  لدعم  الوقت 

التي  الفعاليات  خالل  وخاصة  قطر،  مؤسسة 

تلقي الضوء على تمكين الشباب«.

عن  المشروع،  في  شاركوا  الذين  الطالب  وعبر 

الجوائز  لتقديم  لهم  الفرصة  إلتاحة  سعادتهم 

كأس  بطولة  في  الفائز  الفريق  إلى  المبتكرة 

العالم لألطفال الدوحة 2022، ومن بينهم، الطالب 

تجربة  هذه  »كانت  قال:  الذي  البغدادي  عمر 

بالفريق  التقيت  ألنني  لي  بالنسبة  رائعة 

يفوزون  شاهدتهم  لقد  مصر.  بلدي  يمثل  الذي 

بالبطولة وكانت تقديم الجائزة والميداليات لهم 

تجربة ال ُتنسى«.

العلوم  منسقة  موالن،  تشيلسي  وقالت 

في  والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا 

»بعض  االبتدائية:  الدوحة   – قطر  أكاديمية 

من  مباشًرا  رياضًيا  حدًثا  يشهدوا  لم  األطفال 

وتشجيع  الميدان،  في  التواجد  فإن  لذا  قبل، 

وشاركوا  مدرستنا  زاروا  الذين  الصغار  الشباب 

لطالبنا.  فريدة  تجربة  شّكل  الفعاليات  في 

فالوقوف على خشبة المسرح وتقديم الميداليات 

بطولة  في  المشاركين  األطفال  لهؤالء  والجوائز 

كأس العالم لألطفال الدوحة 2022، فرصة فريدة 

في العمر يعتز بها طالبنا إلى األبد«.

لكأس العالم لألطفال

طالب مؤسسة قطر 
يصممون جوائز مستدامة

الدوحة          $
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»زاد« تربح »131.3« مليون ريال 
المنتهية  للفترة  المالية  البيانات  عن  القابضة  زاد  شركة  أعلنت 

حيث   )2022 من  األولى  التسعة  )األشهر  سبتمبر2022    في  30 

الربح  صافي  مقابل  قطريا  رياال   131,338,331 الربح  صافي  بلغ 

134,840,569 رياال قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
في  المنتهية  للفترة  قطري  ريال   0.48 السهم  ربحية  بلغت  كما 

ريال قطري لنفس   0.52 السهم  2022   مقابل ربحية  30 سبتمبر 
الفترة من العام الذي سبقه.

من »مستقرة« إلى »إيجابية«

»موديز« ترفع نظرتها المستقبلية لالقتصاد القطري

للتصنيف  موديز  وكالة  رفعت 

النظرة  العالمية  االئتماني 

مستقرة  من  قطر  لدولة  المستقبلية 

التصنيف  أكدت  فيما  إيجابية  إلى 

مستوى  عند  السيادي  االئتماني 

القياسي  االرتفاع  أن  إلى  مشيرة   Aa3
 2022 ومونديال  الطاقة  ألسعار 

كلها  التشغيلية  البيئة  وتحسن 

على  إيجابا  ستنعكس  عوامل 

شهدت  والتي  لقطر،  العامة  الموازنة 

ارتفاعا بواقع 12 ضعفا خالل النصف 

أحدث  وهي  الجاري،  العام  من  األول 

إلى  الفائض  ليصل  متاحة،  بيانات 

مقارنة  ريال  مليار   47.3 بلغ  مستوى 

مع فائض بلغ مستوى 4 مليارات ريال 

الماضي  العام  من  ذاتها  الفترة  خالل 

علـى  الملحوظة  للسـيطرة  نتيجـة 

وانتعاش  اإليـرادات  وارتفـاع  النفقـات 

أسعار النفط.

النظرة  رفع  إن  موديز  وقالت 

درجة  إلى  قطر  دولة  إلى  المستقبلية 

كبير  بشكل  يعكس  »إيجابية« 

الفرص الواعدة لنمو االقتصاد القطري 

إلى  تشير  التقديرات  أن  وخصوصا 

تحقيق فائض في الموازنة يوازي 9.5 

خالل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %
افتراض متوسط  2022 بناًء على  عام 

سعري للنفط يبلغ 100 دوالر للبرميل 

حزمة  هناك  أن  إلى  الفتة  العام.  هذا 

المستقبلية  اآلفاق  تعزز  العوامل  من 

حصة  وهي:  القطري  لالقتصاد 

المحلي  الناتج  من  المرتفعة  الفرد 

اإلجمالي واحتياطيات الغاز الهائلة مع 

واألصول  استخراجه  تكلفة  انخفاض 

السيادية المتراكمة للدولة من خالل 

الثروة  )صندوق  لالستثمار  قطر  جهاز 

أيقونات  يمتلك  والذي  السيادية( 

قارات  جميع  في  تتوزع  استثمارية 

االقتصاد  فعالية  عن  فضال  العالم 

الكلي والسياسة االقتصادية المحفزة 

لالستثمار.

األجل  طويلة  اآلفاق  مستوى  وعلى 

األداء  يستفيد  أن  موديز  تتوقع 

اإلنفاق  خفض  من  قطر  لدولة  المالي 

معظم  من  حاليا  االنتهاء  تم  حيث 

الرئيسية  التحتية  البنية  مشاريع 

القدم  لكرة  العالم  بكأس  المتعلقة 

العشر  السنوات  مدى  فعلى   .2022
 20 حوالي  الدولة  أنفقت  الماضية، 

وتحديث  لتطوير  سنوًيا  دوالر  مليار 

وخالل  فإنه  وبالتالي  التحتية  البنية 

قطر  ستشهد  القادمة  السنوات 

انخفاضا كبيرا في اإلنفاق بعد انتهاء 

فإن  وبالتزامن مع ذلك   2022 مونديال 

في  الغاز  على  والطلب  الطاقة  أسعار 

النمو  توقعات  يعزز  مما  مرتفع  مسار 

السنوات  خالل  القوي  االقتصادي 

الخمس المقبلة فضال عن زيادة قدرة 

الدولة على لجم المخاطر االقتصادية 

والمالية المحتملة.

أن مشروع توسعة  إلى  ونوهت موديز 

غاز  قطر  تباشر  الذي  الشمال  حقل 

للطاقة  قطر  عن  بالنيابة  تنفيذه 

اإليرادات  على  إيجابا  سينعكس 

الطويل  المدى  على  الحكومية 

إنتاج  في  كبرى  طفرة  تحقيق  مع 

الطبيعي  الغاز  ومكثفات  صادرات 

مرحلتين  من  الشمال  حقل  ويتكون 

الشمال  حقل  األولى  اآلن«،  »حتى 

قطر  دولة  زيادة  وتستهدف  الشرقي 

اإلنتاجية من الغاز الطبيعي المسال 

 110 إلى  سنويا  طن  مليون   77 من 

 ،2026 ماليين طن سنويا بحلول عام 

كما سينتج المشروع كميات كبيرة 

المسال،  البترول  وغاز  المكثفات،  من 

ليصل  والهيليوم  والكبريت،  واإليثان، 

برميل  مليون   1.4 اإلنتاج  إجمالي 

المرحلة  أما  يوميا.  مكافئ  نفط 

من  الغاز  إنتاج  زيادة  فتشمل  الثانية 

القطاع الجنوبي لحقل الشمال والتي 

ستزيد الطاقة اإلنتاجية للغاز من 110 

ماليين طن سنويا إلى 126 مليون طن 

سنويا. ويتوقع بدء اإلنتاج من مشروع 

القطاع الجنوبي )المرحلة الثانية( في 

عام 2027، حيث سيتضمن المشروع 

إضافيين  عمالقين  إنتاج  خطي  بناء 

لكل  سنويا  طن  ماليين   8 )بسعة 

منهما(، باإلضافة إلى المرافق البحرية 

والبرية المرتبطة بهما. 

حقل  توسعة  مشروع  ويحتوي 

السترجاع  منظومة  على  الشمال 

وهو  الشحن،  أثناء  المتبخر  الغاز 

غازات  انبعاثات  من  سيقلل  ما 

مليون  يقارب  بما  الحراري  االحتباس 

ثاني  غاز  من  سنويًا  مكافئ  طن 

سيعمل  كما  الكربون،  أكسيد 

متر  مليون   10.7 توفير  على  المشروع 

خالل  من  سنويا  المياه  من  مكعب 

من   %  75 استعمال  وإعادة  تدوير 

وكذلك  الصناعي،  الصرف  مياه 

أكاسيد  انبعاثات  تقليل  سيتم 

خالل  من   %  40 بنسبة  النيتروجين 

 Dry Low NOx تقنية  تطبيق 

جزء  توفير  المقرر  ومن  المحسنة. 

من  المشروع  احتياجات  من  كبير 

الكهرباء  شبكة  من  الكهربائية  الطاقة 

من  وبالتحديد  قطر،  في  الوطنية 

للطاقة  الخرسعة  محطة  مشروع 

الشمسية التي تبلغ طاقتها اإلنتاجية 

حوالي  إلى  باإلضافة  ميجاواط،   800
محطة  من  أخرى  ميجاواط   800
»قطر  تقـوم  الشمسية  للطـاقة  أخرى 

للطاقة« بإنشائها.

أكبر  القطري  الشمال  حقل  ويعتبر 

المصاحب  غير  الطبيعي  للغاز  حقل 

أكثر  على  يحتوي  حيث  العالم،  في 

من 900 تريليون قدم مكعبة من الغاز، 

االحتياطي  من   %  10 حوالي  يمثل  ما 

المقدر  ومن  العالم.  في  المعروف 

اإلمداد  في  الشمال  حقل  يستمر  أن 

من  بالعديد  اإليفاء  أجل  من  بالغاز 

بكميات  الغاز  لبيع  المتجددة  العقود 

القادمة،  السنين  لعشرات  كبيرة 

الساحل  قبالة  الشمال  حقل  ويقع 

جزيرة  لشبه  الشرقي  الشمالي 

آالف   6 تتجاوز  مساحة  ويغطي  قطر، 

هذا  تطوير  ويمثل  مربع،  كيلومتر 

المورد الطبيعي الكبير عاماًل هامًا في 

وتتم  قطر،  بدولة  االقتصادي  النمو 

الحقل  هذا  من  المنتج  الغاز  معالجة 

العمالق إلنتاج الغاز الطبيعي المسال 

وإنتاج  سوائل  إلى  الغاز  وتحويل 

سوائل الغاز الطبيعي، باإلضافة إلى 

بالغاز،  المرتبطة  األخرى  الصناعات 

ونقل الغاز عبر خطوط األنابيب.

{ وكالة موديز للتصنيف االئتماني العالمي              )رويترز(

سعيد حبيب كتب

»Aa3« فائض موازنة »2022« يوازي »9.5 %« من الناتج المحليثبتت التصنيف االئتماني السيادي عند مستوى

توسعة حقل 
الشمال تحقق 

مكاسب 
كبرى طويلة 

األجل

احتياطيات 
الغاز هائلة 

وتكلفة 
استخراجه 

منخفصة

الدوحة والريان وأم صالل والخور األكثر نشاطا

»228.2« مليون تداوالت عقارية في أسبوع
بلغ حجم التداوالت األسبوعية العقارية في عقود 

العقاري  التسجيل  إدارة  لدى  المسجلة  البيع 

27 أكتوبر  إلى   23 الفترة من  بوزارة العدل خالل 

الماضي مستوى 228.2 مليون ريال.

اإلدارة  عن  الصادرة  األسبوعية  النشرة  وذكرت 

شملت  بالبيع  المتداولة  العقارات  قائمة  أن 

أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحالت 

االستخدام  متعددة  فضاء  وأراضي  تجارية 

البيع  عمليات  وتركزت  سكنيًا،  ومجمعًا 

والخور  صالل  وأم  والريان  الدوحة  بلديات  في 

والذخيرة والظعاين والوكرة والشمال. 

أسعار  مؤشر  تسجيل  مع  بالتزامن  ذلك  يأتي   

المركزي  قطر  مصرف  عن  الصادر  العقارات 

انخفاضًا في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 

ليصل  سنوي  أساس  على   %  3.77 بنسبة 

في  نقطة   222.06 مع  مقارنة  نقطة   213.69 إلى 

انخفض  فصلي  أساس  وعلى   .2021 سبتمبر 

 %  3.04 بنسبة  العقارات  أسعار  مؤشر  أيضًا 

حيث سجل بنهاية يونيو 2022 مستوى 220.39 

نقطة.

 وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار 

أسعار  قياس  بهدف   2011 العام  منذ  العقارات 

العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف 

محافظ  تقييم  من  الدولة  في  العاملة  اإلسالمية 

مبكرًا  إنذارًا  المؤشر  ويمثل  العقاري،  االئتمان 

العقارات..  سوق  على  تستجد  قد  متغيرات  ألي 

يشهده  الذي  المتسارع  النمو  مع  ذلك  ويتزامن 

على  الطلب  في  حاليًا  المحلي  العقارات  سوق 

الفندقية  والغرف  والتجارية  السكنية  الوحدات 

ارتفعت  حيث   ،2022 مونديال  اقتراب  مع 

القليلة  األشهر  في  السكنية  الوحدات  إيجارات 

المساحات  على  الطلب  زاد  كما  الماضية، 

المكتبية مع قيام الشركات بفتح مكاتب جديدة 

في  العقاري  السوق  وسجل  أنشطتها.  لتوسيع 

عقارية  تداوالت  الجاري  العام  من  األول  النصف 

لبيانات  وفقا  ريال،  مليار   11.39 بواقع  إجمالية 

إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل. 

سـترات«،  »فاليو  لشركة  تقرير  ويتوقع 

المتخصصة في مجال تقييم األصول والخدمات 

سكنية  وحدة  ألف   15 نحو  دخول  االستشارية، 

 ،2022 عام  خالل  المحلي  العقارات  سوق  إلى 

 4800 نحو  إنجاز  شهد   2021 عام  أن  إلى  مشيرًا 

من  عدد  في  سكنية  فيال  و400  سكنية  وحدة 

المناطق المتنوعة بالسوق القطري، من ضمنها 

األخير  بالربع  سكنية  فيال  و400  شقة   4380
 31 في  المنتهية  الثالثة  )األشهر   2021 عام  من 

بدعم  العقاري  السوق  ويحظى   .)2021 ديسمبر 

على  الرأسمالي  الحكومي  اإلنفاق  من  كبير 

ضمن  المدرجة  الكبرى  التنموية  المشاريع 

المخصصات  توفير  على  تركز  والتي  الموازنة، 

الرئيسية  المشاريع  مختلف  الستكمال  الالزمة 

العالم  كأس  باستضافة  المرتبطة  والمشاريع 

 .2022

وحدة  آالف   308 بـ  السكني  قطر  مخزون  وُيقدر 

سكنية مع طرح 700 وحدة إضافية في الربع األول 

من عام 2022، وفق تقرير صادر عن فاليوسترات، 

في  الوحدات  من  متزايد  عدد  طرح  ويستمر 

ولوسيل.  اللؤلؤة  مناطق  في  خصوصًا  السوق 

نسبة  إلى  تشير  تقارير  وردت  أخرى،  جهة  من 

إشـــغال تصل إلى 80 % في الوحدات السكنية. 

 وتلقى السوق العقاري دفعة قوية مع تدفق حزمة 

السماح  إقرار  بعد  األجنبية  االستثمارات  من 

للضوابط،  وفقًا  العقارات  بتملك  لألجانب 

لسنة   28 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  صدور  عقب 

لغير  فيها  يجوز  التي  المناطق  بتحديد   2020
القطريين تملك العقارات واالنتفاع بها ويبلغ عدد 

مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، 

القطريين  غير  انتفاع  مناطق  عدد  يبلغ  بينما 

مجموع  بذلك  ليسجل  منطقة،   16 بالعقارات 

العقارات  لتملك  تخصيصها  تم  التي  المناطق 

واالنتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.

$ الدوحة

 أصدرها »المركزي«  

أذونات خزينة وصكوك 
»6« مليارات ريال بـ

المركزي،  قطر  مصرف  أصدر 

إسالمية  وصكوك  خزينة  أذونات 

وستة  وثالثة  وشهر  أسبوع  آلجال 

وتسعة أشهر بقيمة 6 مليارات ريال 

قطري، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة 

مليار   9.75 بلغ  المقدمة  العطاءات 

ريال.

المركزي،في  قطر  مصرف  وذكر 

أذونات  إصدارات  أن  اليوم،  له  بيان 

مليون   500 بواقع  توزعت  الخزينة 

بسعر  أسبوع  ألجل  قطري  ريال 

مليون  و500  بالمائة،   4.5050 فائدة 

ريال قطري ألجل شهر بسعر فائدة 

ريال  وملياري  بالمائة،   4.5625
بسعر  أشهر  ثالثة  ألجل  قطري 

مليار  و1.7  بالمائة،   4.6450 فائدة 

ريال ألجل ستة شهور بسعر فائدة 

ريال  مليار  و1.3  بالمائة،   4.7025
فائدة  بسعر  شهور  تسعة  ألجل 

4.75 بالمائة.
ضمن  يعد  االكتتاب  أن  وأوضح 

أعلن  التي  اإلصدارات  تعزيز  آليات 

 21 في  المركزي  قطر  مصرف  عنها 

سبتمبر الماضي.

{ مصرف قطر المركزي

 إجمالي العطاءات المقدمة 
»9.75« مليار ريال
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صّرح  المناسبة،  بهذه  تعليقه  معرض  وفي 

الكعبي،  المهندس سعد بن شريدة  سعادة 

وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب 

قائال:  للطاقة،  لقطر  التنفيذي  والرئيس 

التنقيب  بحقوق  بالفوز  سعيدون  »نحن 

قبالة   8 رقم  القطعة  في  واالستكشاف 

مشجعة  نتائج  إلى  ونتطلع  كندا،  شواطئ 

لهذا االستكشاف وكذلك إلى العمل في بيئة 

ومستقرة«. شفافة  تنظيمية 

»تعكس  الكعبي:  الوزير  سعادة  وأضاف 

العطاءات  جولة  في  الناجحة  مشاركتنا 

في  تواجدنا  رقعة  بزيادة  اهتمامنا  هذه 

من  جزءا  تشكل  التي  األطلسي  المحيط 

أن  وأود  الدولي.  الصعيد  على  نمونا  جهود 

كندا  مجلس  ألشكر  الفرصة  هذه  أستغل 

على  البحري  للبترول  والبرادور  نيوفاوندالند 

شركة  وكذلك  فّعالة،  عطاءات  جولة  تنفيذ 

في  المتميز  تعاونهم  على  موبيل  إكسون 

النتيجة«. هذه  تحقيق 

يبلغ  مياه  في   8 رقم  البحرية  المنطقة  وتقع 

2,500 و3,000 متر، وبمساحة  عمقها ما بين 

مربع.  كيلومتر   2,700 حوالي  تبلغ 

 8 رقم  المنطقة  في  المشاركة  وستخضع 

االعتيادية. الرسمية  الموافقات  إلى 

بنسبة  قفزت  للطاقة«  »قطر  أرباح  أن  يذكر   

92 مليار ريال  إلى  % على أساس سنوي   132
متاحة  بيانات  أحدث  وهي   ،2021 عام  في 

نتيجة زيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال 

ارتفعت   ،2021 ذاته  العام  وفي  والنفط. 

50.1 % على أساس سنوي  اإليرادات بنسبــة 

لتصل إلى مستوى 124.7 مليار ريال، وقفـــزت 

المصروفات بنسبة 18 % على أساس سنوي 

سجلت  فيما  ريال،  مليار   65.7 إلى  لتصل 

األصول ارتفاعا كبيرا بواقع 23 % على أساس 

وزادت  ريال،  مليار   519 مستوى  إلى  سنوي 

حقوق الملكية 14 % إلى 400 مليار ريال. 

متكاملة  طاقة  شركة  للطاقة  قطر  وتعتبر 

طاقة  لموارد  المستدامة  بالتنمية  ملتزمة 

أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر 

وخارجها. 

صناعة  مراحل  مختلف  أنشطتها  وتغطي 

االستكشاف،  وتشمل  والغاز،  النفط 

وتجارة  والتسويق،  والتكرير،  واإلنتاج، 

البترولية،  والمشتقات  والغاز  النفط  وبيع 

والتحويلية. البتروكيماوية  والمنتجات 

شاركت في عطاء ضمن تحالف بحصة »30 %«

»قطر للطاقة« تفوز بحقوق استكشاف في كندا

{ موقع االستكشاف{ سعد بن شريدة الكعبي

نتطلع إلى نتائج مشجعة للتنقيب والعمل في بيئة تنظيمية 

تصريح  في  المالي  المحلل  عقل  أحمد  السيد  وأرجع 

مؤشر  سجله  الذي  االرتفاع  "قنا"  القطرية  األنباء  لوكالة 

التي  الحركة  إلى  الحالي  األسبوع  خالل  قطر  بورصة 

)اإلقفاالت  شهر  كل  نهاية  مع  عادة  السوق  تشهدها 

من  أكتوبر   31 جلسة  مع  حدث  ما  وهو  الشهرية(، 

المحافظ  بها  تقوم  حركة  وهي  نقطة   100 بنحو  ارتفاع 

االستثمارية للمحافظة على مراكزها المالية.

ستانلي  مورغان  مؤشر  مراجعة  موعد  اقتراب  أن  كما 

كان  الناشئة  لالسواق   MSCI انترناشيونال  كابيتال 

توقع  ظل  في  خاصة  السوق،  أداء  على  اإليجابي  األثر  له 

تغير أوزان شركات أو دخول وخروج بعضها من المؤشر، 

مشيرا أيضا إلى نشاط بعض المحافظ المصاحبة.

المؤشر  تراجع  أن  المالي  المحلل  أكد  آخر  صعيد  على 

األسبوع  نهاية  جلسة  تداوالت  في  قطر  لبورصة  العام 

للبورصات  التراجعات  من  عام  سياق  في  يندرج  أمس 

الفائدة وعلى رأسها تراجع مؤشر  رفع  وقع  العالمية على 

المتأثر بخطاب جيروم باول، رئيس  األميركي  داوجونز 

مجلس االحتياطي الفيدرالي )البنك المركزي األميركي( 

وتشديد  الفائدة  رفع  قرارات  من  المزيد  توقع  الذي 

المقبلة،  الفترة  الوقت، خالل  النقدية لبعض  السياسة 

الفيدرالي ملتزم  إلى أن  حيث أشار خالل مؤتمر صحفي 

بخفض التضخم إلى مستهدفاته عند 2 بالمائة.

وقال إن السوق األميركية تجاوزت قرار رفع سعر الفائدة 

بعد  ليتراجع  التعامالت  بداية  في  متوقعا  كان  الذي 

خطاب جيروم بأول.

فكرة  أعطى  الخطاب  أن  إلى  المالي  المحلل  وأشار 

مزيد  اتباع  في  األميركي  للفيدرالي  القادم  التوجه  عن 

ال  الذي  التضخم  جماح  لكبح  التشديد  سياسات  من 

سلبية  رسائل  أعطى  مما  السيطرة،  عن  خارجا  يزال 

البورصات  في  المرحلة  طبيعة  عن  للمستثمرين 

العالمية.

المعطيات  على  بناء  أنه  المركزي  قطر  مصرف  وأعلن 

االقتصادية المحلية والدولية قرر مصرف قطر المركزي 

لإليداع  المصرف  فائدة  سعر  رفع  أمس  من  اعتبارا 

بالمائة   4.5 75 نقطة أساس ليصبح  )QCBDR( بمقدار 

)QCBLR( بمقدار  المصرف لإلقراض  ، ورفع سعر فائدة 

إعادة  سعر  ورفع   ، بالمائة   5 ليصبح  أساس  نقطة   50
أساس  نقطة   75 بمقدار   )QCB Repo Rate( الشراء 

ليصبح 4.75 بالمائة. 

وأوضح عقل أن المستثمرين في جميع األسواق العالمية، 

التأثيرات  تحت  واقعين  القطرية  البورصة  بينها  ومن 

النفسية لسياسات التشديد القادمة، مشيرا أيضا إلى 

التوجهات،  بهذه  تأثرت  بدورها  األموال  رؤوس  حركة  أن 

العوائد  عن  تبحث  االستثمارية  المحافظ  أن  خاصة 

األعلى المتوفرة حاليا مع نسب الفائدة العالية.

ولفت إلى أن الشركات المدرجة ليس في قطر فقط، بل 

في  كبيرة  تحديات  أمام  العالمية  األسواق  مختلف  في 

تحقيق توزيعات »سخية« قادرة على جذب المستثمرين 

تكون أعلى من أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك وغيرها 

من مؤسسات توظيف األموال، مضيفا: »هذه الشركات 

مدعوة لتقديم توزيعات أكثر من 6 بالمائة«.

أمام تحديات  الشركات ستكون  أن هذه  إلى  وأشار عقل 

أخرى تتعلق بتمويل استثماراتها، خاصة في ظل ارتفاع 

وأسهم  سندات  إصدار  إلى  يدفعها  مما  الفائدة،  سعر 

جديدة للتخفيف من التكلفة.

المحيطة  الداخلية  العناصر  أن  أكد  آخر،  صعيد  على 

ببورصة قطر إيجابية سواء من حيث النتائج المحققة 

أو من حيث األداء االقتصادي وغيرها من الحوافز المتعلقة 

بتنظيم فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

أبرزها  النمو،  وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات 

دوالرا   95 مستوى  فوق  ودورانها  النفط  أسعار  ارتفاع 

لدى  األجانب  ملكية  سقف  رفع  عن  فضال  للبرميل، 

إلى  بالمائة   49 من  المدرجة  الشركات  من  واسع  قطاع 

حجم  من  تزيد  أن  شأنها  من  خطوة  وهي  بالمائة،   100

االستثمارات األجنبية الواردة لألسهم القطرية، عالوة على 

االقتصاد  من  لكل  قوية  دفعة  يمثل  الذي   2022 مونديال 

والبورصة القطرية. 

المالية  األدوات  من  حزمة  لطرح  قطر  بورصة  وتسعى 

إلى  المالية  للمشتقات  سوق  إطالق  أبرزها:  الجديدة 

من  )البورصة(  القطرية  السوق  تصنيف  رفع  جانب 

ناشئة إلى سوق متقدمة على المؤشرات العالمية وتنويع 

حيث  االستثمارية،  الخدمات  وتحسين  المنتجات 

تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق األوسط 

الرسملة  قيمة  حيث  من  المنطقة  في  سوق  أكبر  وثاني 

مؤشري  في  مدرجة  قطر  بورصة  أن  كما  السوقية، 

مورغان ستانلي كابيتال لألسواق الناشئة MSCI ومؤشر 

فوتسي لألسواق الناشئة. 

صندوق  إطالق  قطر  بورصة  تدرس  ذاته،  السياق  وفي 

عالمية  شركة  مع  بالتعاون   ESG المستدام  لالستثمار 

المدرجة  الشركات  تشجيع  بهدف  األصول  إلدارة 

واالجتماعية  البيئية  االستدامة  معايير  تعزيز  على 

للبورصة  االستثمارية  الجاذبية  وزيادة  والمؤسسية، 

إلى  تميل  التي  األجنبية  االستثمارات  أمام  القطرية 

االستدامة،  معايير  تتبنى  التي  باألسهم  االستثمار 

بالمائة   30 نحو  أن  إلى  المتاحة  البيانات  تشير  فيما 

المدرجة في بورصة قطر تطبق  من إجمالي الشركات 

قبل  من  مصنف  منها  بالمائة  و43  االستدامة  معايير 

تطبيق  زال  ما  اآلن  وحتى  العالميين.  البيانات  مزودي 

اختياريا،  المدرجة  الشركات  لدى  االستدامة  معايير 

قواعد  طرح  تعتزم  المالية  لألسواق  قطر  هيئة  أن  غير 

بتقديم  المدرجة  الشركات  جميع  ستلزم  تنظيمية 

خاصة  مقاييس  على  تشتمل  التي  االستدامة  تقارير 

مرة  والمؤسسية  واالجتماعية  البيئية  باالستدامة 

واحدة على األقل سنويا.

في ظل ارتفاع معدالت الفائدة

الشركات تواجه تحدي 
إقرار توزيعات »سخية«

{ بورصة قطر

وزير الطاقة: نباشر تعزيز حضورنا في المحيط األطلسي

 أعلنت قطر للطاقة عطاًء 
ناجحا للفوز بحقوق التنقيب 

واالستكشاف في المنطقة رقم 
8 من حوض أورفان البحري قبالة 

شواطئ مقاطعة نيوفاوندالند 
والبرادور في كندا.

وقد أعلن مجلس كندا نيوفاوندالند 
والبرادور للبترول البحري 

)C-NLOPB( فوز التحالف المكون 
من قطر للطاقة )بحصة تبلغ 30 %( 

وإكسون موبيل )المشغل بحصة 
تبلغ 70 %( بحقوق االستكشاف في 

المنطقة 8، وذلك في ختام جولة 
عطاءات نيوفاوندالند والبرادور رقم 

.NL22-CFB01
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عقل: اقتراب موعد 

 MSCI مراجعة مؤشر

لألسواق الناشئة

البورصة تحقق 

مكاسب »950« مليون 

ريال في أسبوع 

سجل المؤشر العام لبورصة قطر خالل األسبوع الحالي ارتفاعا بنسبة 0.360 
بالمائة ليربح 43.770 نقطة ليصعد إلى مستوى 12306 نقاط قياسا بنهاية تداوالت 

األسبوع الماضي وحققت البورصة مكاسب سوقية اسبوعية بلغت 950 مليون 
ريال بارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعامالت األسبوع لتبلغ 687.197 مليار ريال، 

مقارنة بمستواها األسبوع الماضي الذي بلغ 686.248 مليار ريال، إلى جانب تسجيل 
قيمة تداوالت األسهم نحو 2.733 مليار ريال من خالل بيع 991.278 مليون سهم، 

عبر إبرام 85.091 صفقة. 

الدوحة          $
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بن  عبدالله  الدكتور  سعادة  افتتح 

وزير  السبيعي  تركي  بن  عبدالعزيز 

ميناء  محجر  أمس،  صباح  البلدية 

الرويس البيطري البحري الجديد بالقرب 

الشمال،  مدينة  في  الرويس  ميناء  من 

التنموية  المشاريع  أهم  من  يعتبر  والذي 

للحفاظ على الثروة الحيوانية بالدولة.

جمعة  حمد  السيد/    االفتتاح  حضر 

المناعي مدير بلدية الشمال، والمهندس/   

التنفيذي  الرئيس  السادة  بدر  محمد 

السادة:  من  وكل  حصاد،  لشركة 

الثروة  إدارة  مدير  الزيارة  عبدالعزيز 

الحيوانية، عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة 

الكبيسي  غانم  محمد  السمكية،  الثروة 

مدير عام شركة أسواق بشركة حصاد، 

المجلس  عضو  السادة  عبدالله  محمد 

والعشرين  التاسعة  الدائرة  عن  البلدي 

مدير  حيدان  ضافي  والدكتور  بالشمال، 

البحري،  الرويس  ميناء  محجر  مشروع 

وعدد من مسؤولي وزارة البلدية.

بجولة  الوزير  سعادة  قام  االفتتاح،  وبعد 

تعرف  المحجر  أقسام  داخل  تفقدية 

وصول  منذ  فيه  العمل  آلية  على  خاللها 

للمحجر  ونقلها  الميناء  إلى  اإلرسالية 

الالزمة  الفحوصات  وإجراء  البيطري 

لحين التأكد من سالمتها واإلفراج عنها.

مدير  المناعي  جمعة  حمد  السيد/    وأكد 

بلدية الشمال بأن افتتاح محجر الرويس 

قطر  دولة  اهتمام  إطار  في  يأتي  البيطري 

بتطوير المناطق الشمالية، وثمرة للتعاون 

بين وزارة البلدية والجهات المعنية لتأمين 

ودعم سياسات األمن الغذائي، منوها بأن 

األول  الدفاع  خط  يعتبر  الرويس  محجر 

عن الثروة الحيوانية من األمراض الوبائية 

المختلفة والعابرة للحدود. 

السادة  بدر  محمد  المهندس  وصرح 

بأن  حصاد،  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

داعما  يعد  التنموية  المشاريع  هذه  مثل 

رئيسيا ومساهما كبيرا في تحقيق األمن 

في  الحيوانية،  الثروة  وحماية  الغذائي 

المثمر  والتعاون  المستمرة  الجهود  إطار 

لتحقيق  بالدولة،  الجهات  مختلف  بين 

األهداف االستراتيجية للدولة في تحقيق 

التنمية االقتصادية.

البيطري  الرويس  محجر  افتتاح  وحول 

الزيارة  عبدالعزيز  السيد/    قال  الجديد، 

هذا  إن  الحيوانية  الثروة  إدارة  مدير 

تطورا  واألكثر  األحدث  يعد  المحجر 

يعد  إنه  كما  اإلقليم،  مستوى  على 

البيطري  الحجر  لمنظومة  مميزة  إضافة 

زيادة  في  سيساهم  حيث  قطر،  بدولة 

الواردة  لإلرساليات  االستيعابية  القدرة 

من  القادمة  الحيوانات  من  والصادرة 

واسعة  آفاق  لفتح  باإلضافة  الدولة،  خارج 

تصدير  في  )ترانزيت(  العبور  لتجارة 

واستيراد إرساليات الحيوانات الحية.

في  سيساهم  المشروع  هذا  أن  وأوضح 

الحيوانية  الثروة  إدارة  دور  وتعزيز  دعم 

في الرقابة والسيطرة على صحة القطيع 

ورفع  الحيوانات  فصائل  لكافة  القومي 

يختص  فيما  للدولة  العام  التصنيف 

ومنشآت  الصحي  الحجر  بمربعات 

المنظمات  لدى  البيطرية  المحاجر 

الدولية ذات العالقة.

وأشار إلى أن الوزارة تهدف لمواكبة الدور 

للمحاجر  واالستراتيجي  المتعاظم 

محاجرها  تطوير  خالل  من  البيطرية 

تطوير  عملية  شهدت  والتي  البيطرية، 

كبيرة شملت كافة مرافق الخدمات التي 

المبادرات  إلى  باإلضافة  الوزارة،  تقدمها 

األمن  لسياسات  الداعمة  االستراتيجية 

المحاجر  إنشاء  في  والمتمثلة  الغذائي 

البيطرية في كل منافذ الدولة.

مدير  حيدان  ضافي  الدكتور  وأوضح 

البحري  الرويس  ميناء  محجر  مشروع 

حظائر  من  يتكون  المشروع  هذا  أن 

تحميل  منصات  بها  ملحق  للحيوانات 

رأس  ألف   16 إجمالية  بسعة  وتنزيل 

رأس   1600 وحوالي  والماعز  األغنام  من 

األبقار،  من  رأس   2600 وحوالي  اإلبل  من 

إلى محجر للطيور، كما يوجد  باإلضافة 

تبلغ  قصوى  بطاقة  آلي  نصف  مقصب 

و100  والماعز  األغنام  ذبائح  600 رأس من 
رأس من ذبائح اإلبل و100 رأس من ذبائح 

الثالثة  اإلنتاج  خطوط  خالل  من  األبقار 

وذلك في وردية العمل الواحدة )8 ساعات 

لألعالف  مخازن  إلى  باإلضافة  عمل(، 

للبيئة  صديقة  ومحرقة  والمعدات، 

لتنفيذ  الساعة،     / كجم   650 بسعة 

اإلتالف الكلي لإلرساليات الفاسدة.

بمساحة  إداريا  مبنى  المشروع  ويضم 

ادارية  مكاتب  يشمل  مربعا،  مترا   547
وغرفة  بيطريا  ومختبرا  بيطرية  وعيادة 

أسباب  عن  للكشف  الحيوانات  تشريح 

تشمل  أخرى  مرافق  توجد  كما  النفوق، 

ومخازن  تجميد  وغرفة  تبريد  غرفة 

ومسطحات  مربعا  مترا   440 بمساحات 

خضراء ومصلى.

الرويس  هذا، ويقع مشروع محجر ميناء 

الرويس  ميناء  من  بالقرب  البيطري 

الثميد،  بمنطقة  الشمال  مدينة  في 

الحرم  خارج  كم(   12( حوالي  بعد  وعلى 

البحري،  الرويس  لميناء  الجمركي 

متر  ألف   30 للمشروع  الكلية  المساحة 

مربع.

بن  عبدالله  الدكتور  سعادة  وقام 

وزير  السبيعي  تركي  بن  عبدالعزيز 

البلدية صباح أمس ، بزيارة ميدانية لكل 

والذخيرة،  والخور  الشمال  بلديتي  من 

وتقديم  العمل  سير  متابعة  إطار  في 

الخدمات في مختلف المنشآت والمرافق 

التابعة للوزارة.

شملت الجولة تفقد سير العمل في ميناء 

الجديد  السمك  سوق  ومبنى  الرويس 

بالقوارب  الخاصة  الجديدة  والمواقف 

الطوارئ  عمليات  غرفة  وكذلك  واليخوت 

المرافق  من  وعددا  الشمال،  بلدية  في 

الخدمية األخرى التابعة للبلدية.

في  العمل  سير  الوزير  سعادة  تفقد  كما 

الجديد،  األسماك  وسوق  الخور  ميناء 

الصحية  الرقابة  إجراءات  على  واطلع 

والذخيرة،  الخور  بلدية  من  المتبعة 

الجهود  تكثيف  ضرورة  على  مشددا 

تطبيق  من  للتأكد  والرقابية  التفتيشية 

سالمة  وضمان  الصحية  اإلجراءات  كافة 

إلى  المتداولة قبل وصولها  كافة األسماك 

المستهلكين.

أحد أهم المشاريع التنموية للحفاظ على الثروة الحيوانية

السبيعي يفتتح محجر ميناء الرويس البيطري

{ وزير البلدية خالل تفقده سوقي األسماك

{ افتتاح المحجر البيطري

الدوحة          $

وزارة البلدية تفتتح الموسم الجديد

»100« مزرعة في ساحات المنتج الزراعي

بإدارة  ممثلة  البلدية  وزارة  افتتحت 

أمس،  صباح  الزراعية  الشؤون 

الزراعي  المنتج  ساحات  عمل  موسم 

»المزروعة«،  من  كل  في  المحلي 

الشمال،  الذخيرة،  الخور،  الوكرة، 

الشيحانية.

ساحة  في  العمل  أيام  وستكون 

والوكرة  والذخيرة  والخور  المزروعة 

طيلة أيام األسبوع، بينما ستكون في 

الشمال  وساحة  الشيحانية  ساحة 

أيام الخميس والجمعة والسبت من 

كل أسبوع.

رئيس  اليافعي  أحمد  السيد  وقال 

إدارة  في  والخدمات  اإلرشاد  قسم 

البلدية  بوزارة  الزراعية  الشؤون 

المنتج  ساحات  عمل  موسم  »إن 

استمرار  هو  الموسم  لهذا  الزراعي 

الناجحة  السابقة  للموسم  وتوسع 

المزارع  دعم  إلى  تهدف  والتي 

وأضاف  المحلي،  والمنتج  القطري 

مشاركة  المحلية  المزارع  أغلب  أن 

المحلي  المنتج  وأن  الموسم  هذا  في 

سيتم  كما  عالية«،  بجودة  يمتاز 

طوال  العمل  تطبيق  الموسم  هذا 

األسبوع في كل من ساحة المزروعة 

والخور والذخيرة، والوكرة.

رصدت  أن  بعد  البحث  فكرة  جاءت 

انحناء  مشكلة  انتشار  الطالبات 

بعد  خصوًصا  الطالب  لدى  الظهر 

والتي   ،)19  - )كوفيد  جائحة  تفشي 

أدت لتحول التعليم عن بعد؛ وبالتالي 

الطالب  يقضيه  الذي  الوقت  ازدياد 

أمام األجهزة اللوحية إلى ما ال يقل عن 

ذلك  يؤدي  وقد  يومًيا،  ساعات  ست 

الفقري مما  العمود  إلى انحناء فقرات 

يسبب تشوهات في الهيكل العظمي 

جاءت  هنا  ومن  البعيد،  المدى  على 

أهمية البحث الذي قامت به الطالبات 

من أجل نشر الوعي بأهمية استقامة 

الظهر والحرص على الجلوس بشكل 

الصحة.  على  للمحافظة  صحيح 

الطالبات  توعية  إلى  البحث  ويهدف 

اآلالم  لتفادي  الظهر  حزام  الستخدام 

إلى  تصل  قد  التي  واالضطرابات 

منطقة الرقبة والعمود الفقري، إضافة 

الطالبات  ينبه  ذكي  جهاز  ابتكار  إلى 

للجلسة الصحيحة.

إشراف  تحت  الطالبات  وقامت 

المعلمة بعمل نموذج ُمصغر للحزام 

تصميم  طريق  عن  وذلك  الواقي، 

يتم  مركزية  التقاء  لنقطة  هندسي 

عظام  بين  دقيق  بشكل  وضعها 

االكتاف لتناسب الطالب ولتستطيع 

حّساس  بها  كهربائية  دائرة  حمل 

اإلنسان  ظهر  انحراف  مدى  لقياس 

عن الوضع الطبيعي، ويتم ربط عمل 

غير  الوضع  في  باهتزازات  الحّساس 

الوضع  في  االهتزاز  وعدم  الصحيح 

من  الطالب  يتمكن  حتى  الصحيح، 

حال  في  الصحيح  للوضع  العودة 

االنحراف.

وأوصى البحث بضرورة تبني الجهات 

للفكرة  الصحة  وزارة  مثل  المختصة 

لتنفيذها على نطاق واسع ولالستفادة 

منها بطريقة سليمة، والقيام بتطوير 

حتى  الطالب  كل  لتشمل  الفكرة 

تتالشى العالجات الدوائية ونقلل من 

ونحمي  المستشفيات  على  الضغط 

عظام الجميع بطريقه طبيعية. 

المشاركة  على  البحث  اعتمد  وكما 

االجتماعي؛  التواصل  وسائل  عبر 

به  المتعلقة  المعلومات  لجمع 

التوصيات  إلى  والوصول  وتحليلها، 

السابقة.

قدمها بحث لطالبات مدرسة اإلسراء االبتدائية

حلول لعالج تشوهات العمود الفقري لألطفال

وزير البلدية يتفقد سوقي األسماك الجديدين بالشمال والخور التعرف على آلية العمل في األقسام منذ وصول اإلرسالية 

المناعي: خط الدفاع األول عن الثروة 
الحيوانية من األمراض الوبائية 

قّدمت طالبات قسم التربية اإلسالمية بمدرسة 
اإلسراء االبتدائية للبنات بحًثا متخصًصا بعنوان: 

حلول مقترحة لعالج تشوهات العمود الفقري 
لألطفال في دولة قطر عام 2022.

وشارك في البحث الذي أشرفت عليه األستاذة آمنة 
السليطي، الطالبات: تولين محيّي الدين الدغلي، 

وبخيتة محمد حمد النابت بالصف الخامس، وذلك 
تحت إشراف المديرة الفاضلة/  سلوى السويدي، 

والنائبة األكاديمية/  لطيفة العيدان، ومنسقة 
البحث العلمي/  والء قشانة.



اإلسرائيلية  البرلمانية  االنتخابات  انتهت 

لبنيامين  الداعم  للمعسكر  ساحق  بفوز 

أقوى  وهو  الحكم  إلى  يعود  الذي  نتانياهو، 

األكثر  هو  حكومي  ائتالف  ومعه  السابق،  من 

ووفق  الصهيونية.  الدولة  تاريخ  في  تطرفا 

المتماسك  نتانياهو  معسكر  فاز  النتائج 

عضو   65 من  مكونة  بأغلبية  والمتجانس 

غير  األحزاب  من  مجموعة  مقابل  كنيست، 

المنسجمة ال يجمعها سوى العمل على منعه 

من الوصول إلى السلطة.

مساعيه  المقبل  األسبوع  نتانياهو  سيبدأ 

أن  المتوقع  من  وليس  حكومة،  لتشكيل 

حد  إلى  هناك  حيث  جدية،  مشاكل  يواجه 

كبير تشابك وانسجام سياسي بين األحزاب 

االئتالف  في  للمشاركة  المرشحة  األربعة 

نتانياهو  برئاسة  الليكود  حزب  أوال،  وهي: 

وأكثر  تطرفا  أكثر  اليوم  وهو  مقعدا   31 وله 

وثانيا، حزب  الماضي.  طواعية لنتنياهو من 

سموتريتش  بقيادة  الدينية  الصهيونية 

حاد  بشكل  قوته  ارتفعت  الذي  غفير،  وبن 

االنتخابات،  هذه  في  مقعدا   14 إلى  ستة  من 

عنصري،  استيطاني  ديني  فاشي  حزب  وهو 

درعي  أرييه  بقيادة  »شاس«  حزب  وثالثا 

مقاعد  أربعة  بزيادة  مقعدا   12 على  وحصل 

اليهود  حزب  هو  السابقة،  االنتخابات  عن 

لنتنياهو  قوي  وداعم  الشرقيين  المتدينين 

ولسياساته، بعد أن هجر مواقف أكثر اعتداال 

»يهود  حزب  ورابعا،  الماضي..  في  حملها 

وموشيه  غولدقنوف  إسحاق  برئاسة  التوراة« 

غافني، وقد حصل على ثمانية مقاعد بزيادة 

مقعد واحد عن االنتخابات السابقة.

استمرارا  ستكون  نتانياهو  حكومة  عموما، 

استمرارا  بدورها  كانت  التي  لبيد،  لحكومة 

لحكومة نتانياهو التي سبقتها.

االنتخابات  بعد  بالمحصلة  إسرائيل، 

وعنصرية  وعدوانية  تطرفا  أكثر  هي  األخيرة 

من حيث مواقف وتوجهات متخذي القرار فيها.

نتانياهو  تراجع  أن  فبعد  الغاز،  اتفاق  أوال، 

مع  الغاز  اتفاق  إلغاء  بشأن  تصريحاته  عن 

بأنه  االدعاء  إلى  حوله  ومن  هو  ذهب  لبنان، 

إدخال  وسيحاولون  ثقيلة  وورثة  سيئ  اتفاق 

جرى  كما  معه  والتعامل  عليه  تغييرات 

الكثير  من  بإفراغه  أوسلو  اتفاق  مع  التعامل 

على  نتانياهو  وسيعمل  مضامينه.  من 

الغاز في  زيادة »حصة« إسرائيل من عائدات 

الحقول التي تديرها الشركة الفرنسية.

ثانيا، المسجد األقصى، فبعد أن وصل عدد 

حكومة  والية  خالل  نسبة  أعلى  المقتحمين 

الصهيونية  حزب  أن  يبدو  لبيد،  ـ  بينيت 

يريد  االئتالف،  في  المشارك  الدينية، 

صالة  فرض  إلى  أيضا  ويسعى  المزيد، 

باحات  في  الصامتة  وغير  »الصامتة«  اليهود 

ومكاني  زماني  تقسيم  إلى  وصوال  المسجد، 

الهيكل.  بناء  يجري  ريثما  مرحلي  كحل 

اندالع  من  يخشى  نتانياهو  أن  صحيح 

مع  التوتر  من  المزيد  ومن  عنيفة،  مواجهات 

تحويل  على  »فقط«  سيعمل  لكنه  األردن، 

مطالب اليمين الديني المتطرف إلى خطوات 

متدرجة وإلى تغييرات صغيرة ومتتالية. 

شأنا  األمر  هذا  يبدو  وقد  الهوية،  بناء  ثالثا، 

داخليا للمجتمع اإلسرائيلي، إال أن إسقاطاته 

من  هي  الفلسطينية  القضية  على  الفعلية 

الوزن الثقيل..

الدولة  وعلى  القضاء  على  الهيمنة  رابعا، 

في  داخليا  شأنا  ليس  أيضا  وهذا  العميقة، 

إسرائيل، بل هو جزء من مشروع واسع إلتمام 

الفلسطيني،  التراب  كامل  على  السيطرة 

وزرعها بالمستوطنات،  الغربية  الضفة  وضم 

ورفع وتيرة العمل في تهويد القدس، وتسهيل 

وسلب  الداخل  فلسطينيي  اضطهاد  عملية 

اإلسرائيلي  اليمين  يريده  وما  حقوقهم. 

واالقتالع  المصادرة  عمليات  جعل  هو  عمليا 

واالستيطان واإلبعاد واالغتيال تسير بسالسة 

مهما  قانونية  أو  بيروقراطية  عوائق  أي  وبال 

كانت بسيطة.

توافق  هناك  حيث  نتانياهو،  إنقاذ  خامسا، 

داخل االئتالف الحكومي الجديد حول العمل 

على تغيير قوانين واتخاذ إجراءات من شأنها 

بتهمة  السجن  دخول  من  نتانياهو  إنقاذ 

يؤدي  أنه  المسعى  بهذا  المهم  واألمر  الفساد. 

إلى إبقاء سياسي إسرائيلي قادر على ارتكاب 

الفلسطينيين  ضد  والجرائم  الموبقات 

بشكل أكثر نجاعة مع تجنيب إسرائيل دفع 

عربي  تطبيع  إلى  الوصول  حتى  بل  الثمن، 

معها ومع جرائمها.

اإلسرائيلية  االنتخابات  هذه  تميزت  لقد 

أدى  ما  التصويت،  نسبة  في  حاد  بارتفاع 

حزب  عبور  وعدم  الحسم  نسبة  ارتفاع  إلى 

التجمع الوطني الديمقراطي )وحزب ميرتس 

العربية  القائمة  وحصلت  اليساري(. 

الموحدة برئاسة منصور عباس على خمسة 

السير  على  قادرة  تكون  لن  لكنها  مقاعد، 

االنضمام  وهو  الذي حددته لنفسها،  باالتجاه 

عن  النظر  بغض  إسرائيلية  حكومة  أية  إلى 

على  نتانياهو  حصل  فقد  وتوجهاتها،  مواقفها 

وأعلن  لها  بحاجة  ليس  وهو  مطلقة  أغلبية 

الجبهة  قائمة  أما  أصال.  بها  يقبل  ال  بأنه 

وأحمد  عودة  أيمن  برئاسة  للتغيير  والعربية 

الطيبي، التي تكونت من تحالف ثنائي، فقد 

مقاعد.  أربعة(  )وربما  خمسة  على  حصلت 

الديمقراطي  الوطني  التجمع  يستطع  ولم 

قريبا  كان  أنه  مع  الحسم  نسبة  اجتياز 

الكبيرة  الجماهيرية  القوة  وتمكنه  منها،  جدا 

مقعد(   3.5 تعادل  )التي  عليها  حصل  التي 

وطنية  كحركة  الحزب  بناء  في  االنطالق  من 

جماهيرية رائدة.

االنتخابات  بعد  بالمحصلة  إسرائيل، 

وعنصرية  وعدوانية  تطرفا  أكثر  هي  األخيرة 

القرار  متخذي  وتوجهات  مواقف  حيث  من 

التوجهات  هذه  تترجم  أن  من  بد  وال  فيها. 

الواقع، والضحية بالطبع الشعب  على أرض 

الفلسطيني. ولكن على إسرائيل أن تعلم أن 

ضحية  لكنها  حقا،  ضحية  هو  الشعب  هذا 

تتحدى مصيرها وال تقبل به، وهي ستمارس 

حقها في الدفاع عن نفسها بنفسها وبأنصارها 

تطرف  ال  يردعها  ولن  أنفسهم،  وحلفائها 

المتطرفين وال مكر »المعتدلين«.

لويس  مرّشحه،  بفوز  كبيرًا  إنجازًا  البرازيلي  اليسار  حّقق 

االنتخابات  من  الثانية  الجولة  في  سيلفا،  دا  لواّل  إيناسيو 

الرئاسية، بنسبة 50.9 %، في مواجهة مرّشح اليمين الشعبوي 

على  حصل  الذي  بولسونارو،  جايير  واليته،  المنتهية  والرئيس 

49.1 %. ويمكن القول إن هذه االنتخابات كانت بمثابة استفتاء 
بسلطويته  اتسم  الذي  بولسونارو  حكم  فترة  على  شعبي 

الفئات  حساب  على  واألعمال  المال  دوائر  ومحاباته  المفرطة 

جائحُة  تزده  لم  كبير  مجتمعي  شرخ  في  تسّبب  ما  الفقيرة، 

كورونا إال ِحّدًة.

أن  بعد  الرئاسة،  سدة  إلى  سيلفا  دا  يعود  أن  متوقعًا  يكن  لم 

فساد،  بتهم  إدانته  عقب  سجنًا،  سنة   12 بـ   )2018( عليه  ُحكم 

قبل أن تلغي المحكمة العليا الحكم بسبب أخطاء في مسطرة 

الحياة  إلى  للعودة  أمامه  المجال  فتح  ما  وهو  المحاكمة، 

عزل  من  الهدف  أن  البرازيل  في  كثيرون  ويرى  السياسية. 

كان  سيلفا  دا  وسجن   )2016( روسيف  ديلما  السابقة  الرئيسة 

إزاحة اليسار عن مواقع السلطة والقرار، وتشويه سمعه قياداته 

االجتماعية  المسألة  إعادة  في  نجحت  أن  بعد  العام،  الرأي  أمام 

إلى الواجهة، باعتبارها عصب الصراع السياسي، ليس فقط في 

البرازيل ولكن في عموم أميركا الالتينية.

الكثير،  يعني  الرئاسية  االنتخابات  في  البرازيلي  اليسار  فوز 

بدا  إذ  السابقة،  تجربته  أخطاء  من  استفاد  أنه  المؤّكد  فمن 

األيديولوجي  اإلرث  من  تخّففًا  أكثر  المنتخب  الرئيس  خطاب 

والسلطوي الذي طبع حكم اليسار في أميركا الالتينية مع نهاية 

باستيعابه  السياسية  بالواقعية  اًل  توسُّ وأكثر  التسعينيات، 

بمختلف  اليمين،  يزال  فال  واإلقليم،  الداخل  في  القوى  ميزان 

الموجة  في  يرى  والشعبوية،  والمحافظة  الليبرالية  تنويعاته 

مصالح  مع  تلتقي  التي  لمصالحه  تهديدًا  الحالية  اليسارية 

الرأسمالية األميركية، ال سيما بعد تراجعه الالفت في هندوراس 

وبوليفيا واألرجنتين وتشيلي وكولومبيا.

النمو  ضعف  أبرزها  جسيمة،  تحّديات  سيلفا  دا  لواّل  يواجه 

لفئات  المعيشي  الوضع  على  الجائحة  وتأثير  االقتصادي 

عريضة، فقد كانت البرازيل من أكثر البلدان تضّررًا في العالم 

الفيروس. كما يواجه مجتمعًا منقسمًا على نفِسه  من تفّشي 

نتيجة السياسات اليمينية والسلطوية لسلفه. وهو ما يجعله 

المجتمع  مكّونات  مختلف  بين  التوافق  قاعدة  بتوسيع  مطالبًا 

البرازيلي. وقد لمح إلى ذلك مباشرة بعد انتخابه، حين قال »إن 

فوزه فوٌز لحركة ديمقراطية واسعة، تشكلت بمعزل عن األحزاب 

ملف  ذلك  إلى  ُيضاف  واأليديولوجيات«.  الشخصية  والمصالح 

بعد  باهتمامه  يحظى  أن  كذلك،  ُيتوقع،  الذي  األمازون  غابات 

التدمير الممنهج الذي تعّرضت له هذه الغابات، خالل فترة حكم 

ودوائر  الكبرى  الشركات  مصلحة  في   
َّ

صب والذي  بولسونارو، 

المال واألعمال.
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اكتملت جميع الترتيبات 

التنظيمية الخاصة ببطولة 

كأس العالم فيفا قطر 

2022، وفق المخطط له من 
جميع الجهات العاملة في 

تنظيم الحدث العالمي الذي 

تنطلق منافساته يوم 20 

نوفمبر الجاري.. وقد أعلنت 

اللجنة العليا للمشاريع 

واإلرث عن السماح بدخول 

الجماهير من غير حاملي 

التذاكر إلى دولة قطر بعد 

انتهاء دور المجموعات من 

 FIFA بطولة كأس العالم

قطر 2022، بداية من الثاني 

من ديسمبر المقبل، دون 

اشتراط الحصول على تذكرة 

مباراة، وذلك لالستمتاع 

باألجواء المونديالية مع بقية 

المشجعين والمنتخبات 

المتواجدين في الدولة.. على 

المشجعين القادمين لحضور 

مباريات المونديال الحصول 

على بطاقة »هيا« للدخول إلى 

البالد، ويمكنهم تقديم الطلبات 

من اآلن عبر منصة »هيا«، 

من خالل الموقع اإللكتروني 

أو التطبيق وفقا للمتطلبات 

المدرجة على الموقع.. وال شك 

أن هذه الخطوة ستساهم في 

دخول العديد من المشجعين 

إلى قطر وعيش تجربة 

مونديالية رائعة بعد البرامج 

والفعاليات المميزة التي تم 

إعدادها طوال أيام كأس العالم 

حتى اليوم الختامي في الثامن 

عشر من ديسمبر المقبل.

وهناك إجماع شبه تام على 

أن العالم سيكون على موعد 

مع مونديال استثنائي وفريد 

من نوعه، سيقام للمرة 

األولى في دولة عربية وشرق 

أوسطية.. ولم تتأثر دولة قطر 

بالحمالت المغرضة التي 

تعرضت لها منذ فوزها بشرف 

تنظيم المونديال، ولم تثنها 

عن المضي قدما في اإلعداد 

لتنظيم البطولة، وإنجاحها.. 

خاصة أن تلك الحمالت بنيت 

في األصل على أسس خاطئة، 

وغير مبررة.

مونديال استثنائي

لماذا فاز اليسار في البرازيل؟

محمد أحمد بنيس
كاتب مغربي

هذا 
هو لبنان

بال تردد، رحل الجنرال الرئيس ميشيل 

عون من قصر بعبدا.. انتهت والية الرئيس 

اللبناني مع نهاية يوم 31 تشرين اول 2022، 

لم ينتظرأشهرًا أو اسابيع أو أيامًا أو حتى 

ساعات، حتى ال يسجل التاريخ أنه خرق 

الدستور، رحل الجنرال عون عن مكتب 

رئاسة الجمهورية رغم ان مجلس النواب 

اللبناني أخفق في أربع جلسات تشريعية 

في انتخاب البديل الدستوري للرئيس 

عون.

رحل الرئيس الجنرال، وشغر موقع رئيس 

الجمهورية، ولم يجد ذلك حجة وذريعة 

لالدعاء بضرورة البقاء في موقع الرئاسة 

حتى يخلص مجلس النواب إلى انتخاب 

رئيس جديد، فترك موقعه، ألنه ال يحق له 

البقاء بعد انتهاء واليته.

الجنرال عون، كان قائدًا للجيش قبل أن 

ينتخب رئيسًا لجمهورية لبنان، وهو جنرال 

مثله مثل العديد من الجنراالت، ومنهم أقل 

من رتبة الجنراالت، قد استولوا على السلطة 

في العالم العربي تحت حجج وذرائع قد 

تكون دوافعها صحيحة وربما مطلوبة، أو تم 

استعمال تلك الذرائع واالكاذيب لتغطية 

االستيالء على السلطة عبر االنقالب، وال 

استثني أحدًا، واجدد القول ال استثني أحدًا، 

سواء كانت دوافعهم وعناوينهم ومرجعية 

تحركاتهم وطنية أو قومية أو إسالمية أو 

يسارية، فهي غطاءات للبقاء في السلطة 

والتحكم في القرار، حتى أولئك الذين 

استعملوا االنتخابات أداة الستمرارية البقاء 

في السلطة، وممارسة الفردية والتسلط، في 

إدارة النظام، باعتبارهم عباقرة مميزين عن 

باقي خلق الله.

هذا هو لبنان، التعددي الديمقراطي، الذي 

برزت قوته وتراثه ومتانة دستوره متمثلة 

بما فعله الجنرال الرئيس ميشيل عون، 

الذي سيبقى رمزًا لالحترام والتقدير، وعنوانًا 

لديمقراطية النظام اللبناني، الذي لن تهزمه 

ال المستعمرة، وال القوى غير الديمقراطية، 

وال تجويع الشعب اللبناني ودفعه نحو 

اليأس والفقر والحاجة.

سيبقى لبنان كما يجب، وكما نحب له 

الخير والتعددية والديمقراطية واالحتكام إلى 

صناديق االقتراع.

حمادة فراعنة

كاتب أردني

من قريب

القدس الفلسطينية 

االنتخابات اإلسرائيلية.. نهاية أكثر عنصرية

جمال زحالقة
العضو العربي بالكنيست

حزب الصهيونية 
الدينية يسعى 

إلى فرض 
تقسيم زماني 

ومكاني بالمسجد 
األقصى

 رأي $

عربي 21

العربي الجديد



عربي ودولي

عربي ودولي

السنة )28( - الجمعة 10 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 4 نوفمبر 2022م العدد )9923( 12

استشهاد »4« فلسطينيين.. واعتقال العشرات

االحتالل يقتحم جنين 
األناضول-  المحتلة-  األراضي  نابلس- 

فلسطينيين،  أربعة  استشهد  ــ  وكاالت 

في  للتوترات  تصاعد  وسط  أمس، 

المحتلتين،  الغربية  والضفة  القدس 

وسط اندالع اشتباكات عنيفة في مخيم 

جنين. 

عن  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأعلنت 

اشتباكات  خالل  فلسطينيين  استشهاد 

في مخيم جنين، بعد إصابته برصاص 

قوات االحتالل اإلسرائيلي.

مخيم  في  العنيفة  االشتباكات  وتأتي 

الفلسطينيين  المقاومين  بين  جنين 

األخيرة  اقتحام  إثر  اإلسرائيلي  واالحتالل 

للمخيم.

االحتالل،  جيش  باسم  المتحدث  وقال 

في  عسكريا  نشاطا  ينفذ  »الجيش  إن 

مخيم جنين«.

أحد  إن  فلسطينية،  إعالم  وسائل  وقالت 

سالمة،  فاروق  هو  جنين  في  الشهداء 

اغتالته قوة إسرائيلية خاصة في جنين، 

وأنه كان يتجهز لعرسه الذي كان بموعد 

قريب، وأنه قيادي في سرايا القدس التي 

لم تعلق بعد على اغتياله.

ثالثة  إن  عبرية،  إعالم  وسائل  قالت 

من  بالقرب  أصيبوا،  لالحتالل  عناصر 

أحد أبواب المسجد األقصى، في القدس 

فلسطيني  شاب  قيام  بعد  المحتلة، 

بطعنهما.

الشاب  على  النار  االحتالل  قوات  وأطلقت 

الشاب  استشهاد  لقطات  أظهرت  المنفذ، 

بالكامل،  األرض،ومغطى  على  ملقى  وهو 

المباشر  النار  بإطالق  االحتالل  قيام  بعد 

عليه.

القناة  عن  فلسطينية  مواقع  ونقلت 

في  اإلصابات  أن  العبرية،  السابعة 

متوسطة  االحتالل،  قوات  صفوف 

وطفيفة.

أن  إلى  فلسطينية،  مصادر  وأشارت 

من  حلبية،  بدر  عامر  الشهيد  هو  المنفذ 

بلدة بيت حنينا في القدس المحتلة.

وقامت قوات االحتالل على الفور، بمداهمة 

والده  واعتقلت  ومنزله،  الشهيد  بلدة 

محتويات  ودمرت  وشقيقته،  ووالدته 

منزله بالكامل.

أن  أحرنوت،  يديعوت  صحيفة  وأكدت 

أصيبوا  االحتالل  قوات  من  عناصر  ثالثة 

منفذ  أن  موضحة  الطعن،  عملية  في 

أدى  ما  جندي،  طعن  من  تمكن  العملية 

إلى إصابته بجروح طفيفة إلى متوسطة، 

على  النار  المكان  في  القوات  أطلقت  في 

آخر  جندي  وأصيب  فقتل،  الهجوم  منفذ 

فيما  طفيفة،  بجروح  النار  إطالق  نتجية 

أصيب ثالث بشظايا وحالته طفيفة«. 

اإلسالمية  األوقاف  دائرة  أكدت  بدورها، 

بالقدس في تصريح خاص لـ»عربي21«، 

أبواب  كافة  أغلقت  االحتالل  قوات  أن 

عملية  عن  أنباء  عقب  األقصى  المسجد 

أحد  المجلس؛  باب  خارج  وقعت  طعن 

أبواب األقصى. 

استشهد  القدس،  ضواحي  وفي 

فلسطيني فجر أمس، برصاص االحتالل 

شمال  دقو،  بيت  بلدة  في  اإلسرائيلي، 

وزارة  وأكدت  المحتلة.  المدينة  غربي 

داود  استشهاد  الفلسطينية،  الصحة 

برصاص  عاما(،   42( ريان  خليل  محمود 

عنيفة  مواجهات  خالل  القلب،  في  حي 

بلدة  اقتحامها  عقب  االحتالل،  قوات  مع 

الثاني  الشهيد  هو  ريان  وداود  دقو.  بيت 

24 ساعة، حيث  من بلدة بيت دقو خالل 

استشهد أمس األربعاء، المواطن حباس 

عامًا(،   54( ريان  يوسف  الحفيظ  عبد 

عسكري  حاجز  قرب  االحتالل  برصاص 

غربي  عور،  بيت  قرية  مدخل  على  مقام 

مدينة رام الله.

بداية  منذ  الشهداء  عدد  بذلك  ويرتفع 

العام في فلسطين إلى 190 شهيدا، منهم 

المحتلتين،  والقدس  الضفة  من   138
جهة  من  غزة.  قطاع  في  شهيدا  و52 

عددا  االحتالل  قوات  اقتحمت  أخرى، 

وبيت  ونابلس  الخليل  مدن  أحياء  من 

من  عددا  واعتقلت  وطوباس  لحم 

منازلهم  داهمت  أن  بعد  الفلسطينيين 

إطار  في  وذلك  بمحتوياتها،  وعبثت 

قوات  تنفذه  يومي  اعتداءات  مسلسل 

االحتالل ضد الفلسطينيين.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا 

المقاومة خالل  أعمال  ونوعيا في  ملحوظا 

شهر تشرين األول/ أكتوبر الماضي.

مقتل  عن  المقاومة  عمليات  وأسفرت 

آخرين   81 وجرح  ومستوطن،  جنديين 

أعمال  تصاعد  ويأتي  مختلفة.  بجراح 

االنتهاكات  تزايد  على  ردا  المقاومة 

وتنفيذ  الفلسطينيين  بحق  اإلسرائيلية 

واعتقاالت  بحقهم  ميدانيا  قتال  قواتها 

يومية واقتحامات وفصال عنصريا.

أمس  الفلسطينية،  الرئاسة  وحملت 

المسؤولية  االحتالل  حكومة  الخميس، 

اإلسرائيلي  التصعيد  عن  الكاملة 

الضفة  في  شعبنا  بحق  المرتكب 

 4 استشهاد  آخرها  كان  والتي  الغربية، 

مواطنين خالل 24 ساعة في القدس ورام 

الله وجنين.

أبو  نبيل  الرئاسة  باسم  الناطق  وقال 

ردينة، في بيان صحفي »نحمل الحكومة 

التصعيد  هذا  مسؤولية  اإلسرائيلية 

الشعب  ضد  األرض  على  المستمر 

األميركية  اإلدارة  ونطالب  الفلسطيني، 

الفوري  والعمل  به،  التزمت  ما  بتنفيذ 

جرائمها  لوقف  إسرائيل  على  بالضغط 

المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.«

وجدد أبو ردينة مطالبة المجتمع الدولي 

ألبناء  الحماية  توفير  على  بالعمل 

مواقف  مؤكدا  الفلسطيني،  الشعب 

القيادة  وموقف  عباس  محمود  الرئيس 

الجميع  تحمل  بضرورة  الفلسطينية 

بشكل  األوضاع  انفجار  قبل  مسؤولياتهم 

ال يمكن السيطرة عليه.

وطالب أبو ردينة »جميع القوى والفعاليات 

إلرهاب  تصديها  باستمرار  الشعبية 

من  المحمية  واعتداءاتهم  المستوطنين 

جيش االحتالل«.

فتح  أمس،  اإلسرائيلي،  الجيش  وأعاد 

شمالي  نابلس  مدينة  مداخل  كافة 

حصار  بعد  المحتلة  الغربية  الضفة 

ومسؤول  شهود  بحسب  يوما،   21 استمر 

محلي. وقال شهود عيان لوكالة األناضول 

كافة  فتح  إعادة  الخميس  صباح  تم  إنه 

مداخل مدينة نابلس في االتجاهين.

إسرائيلية  عسكرية  جرافات  أن  وأضافوا 

الترابية  السواتر  بإزالة  شرعت 

واإلسمنتية من مدخل نابلس الغربي.

{  جرائم االحتالل تتواصل بحق الفلسطينيين

أبو ردينة: الجريمة الجديدة »إعالن حرب« على الشعب الفلسطيني 

بريطانيا ترفض اقتراح 
نقل سفارتها إلى القدس

رفضها  سوناك،  ريشي  برئاسة  البريطانية  الحكومة  أعلنت  األناضول-  لندن- 

اقتراحا من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس حول نقل سفارة المملكة المتحدة 

تصريحات  في  الحكومة،  باسم  المتحدث  وقال  القدس.  إلى  أبيب  تل  من 

أبيب«، حسبما  البريطانية من تل  السفارة  »ال توجد خطة لنقل  إنه  صحفية، 

نقلت صحيفة »الغارديان«، الخميس، دون ذكر اسم المتحدث.

األقليات«،  »احترام  إلى  إسرائيل  في  السياسيين  المتحدث،  دعا  السياق،  وفي 

قبل أيام من اإلعالن الرسمي عن نتائج االنتخابات التي تشير إلى عودة بنيامين 

نتانياهو إلى السلطة. وأضاف: »ندعو جميع األطراف اإلسرائيلية إلى االمتناع عن 

الخطاب التحريضي، وإبداء التسامح واالحترام تجاه األقليات«.

من جهته، رحب السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة، حسام زملط، بقرار 

عدم نقل سفارة المملكة المتحدة من تل أبيب.

ونقلت الغارديان عن زملط قوله: »نود أن نشكر حكومة المملكة المتحدة والقادة 

الدينيين والنشطاء وأفراد الجمهور الذين ساعدوا جهودهم في الحفاظ على التزام 

المملكة المتحدة بالقانون الدولي«.

صفقة الحبوب مهددة بعدم التمديد

قصـف روســي عـلى »دونيـتسـك«
أمس،  أوكرانيا،  أعلنت  قنا-  كييف- 

روسي  قصف  في  مدنيين  أربعة  مقتل 

أنباء  وكالة  ونقلت  دونيتسك.  لمنطقة 

الرسمية  األوكرانية  »يوكرينفورم« 

اإلدارة  رئيس  كيريلينكو  بافلو  عن 

دونيتسك  في  اإلقليمية  العسكرية 

آخرين  أشخاص  خمسة  إن  القول 

ذلك،  إلى  باإلضافة  بجروح.  أصيبوا 

أربعة  جثث  أوكرانيون  جنود  اكتشف 

في  الروسية  القوات  قتلتهم  أشخاص 

منطقة دونيتسك أيضا. في األثناء، قال 

شنت  روسيا  إن  أوكرانيون  مسؤولون 

هجمات في مناطق واسعة من أوكرانيا، 

وإن قصفا عنيفا في العديد من المناطق 

في  بما  التحتية  بالبنية  أضرارا  ألحق 

محطة  ألكبر  الكهرباء  إمدادات  ذلك 

الطاقة  شركة  وقالت  أوروبا.  في  نووية 

محطة  إن  إنرجواتوم  األوكرانية  النووية 

زابوروجيا للطاقة النووية في جنوب البالد 

الكهرباء  شبكة  عن  أخرى  مرة  انفصلت 

روسي  قصف  دمر  أن  بعد  الحكومية 

تاركا  المتبقية،  العالي  الجهد  خطوط 

بالديزل  تعمل  التي  المولدات  للمحطة 

في  الوقود  أن  إنرجواتوم  وأضافت  فقط. 

المحطة، التي يديرها أوكرانيون، يكفي 

لتشغيل المولدات لمدة 15 يوما.

ريه  كريفي  في  روسية  هجمات  ووقعت 

بوسط أوكرانيا، وسومي وخاركيف في 

شرس  قتال  وحدث  الشرقي،  الشمال 

ودونيتسك  لوهانسك  منطقتي  في 

بشرق البالد، وقالت هيئة األركان العامة 

األوكرانية اليوم »يحاول الروس االحتفاظ 

باألراضي التي تم السيطرة عليها مؤقتا، 

حركة  تقييد  على  التركيز  يتم  حيث 

قوات الدفاع في مناطق معينة«.

البنية  تستهدف  إنها  روسيا  وقالت 

»عمليتها  تسميه  ما  إطار  في  التحتية 

الجيش  الخاصة« لتضعف  العسكرية 

إنه  تقول  ما  على  وتقضي  األوكراني 

ونتيجة  روسيا،  ألمن  محتمل  تهديد 

لذلك، يعاني المدنيون في أوكرانيا من 

المياه  إمدادات  ونقص  الكهرباء  انقطاع 

روسيا  وتنفي  الماضية.  األسابيع  في 

استهداف المدنيين رغم أن الصراع أودى 

وجعل  الماليين  وشرد  األلوف  بحياة 

بعض المدن األوكرانية أثرا بعد عين.

العمل  استئناف  أن  روسيا  وأكدت 

تمديدها،  يعني  ال  الحبوب«،  بـ»صفقة 

تتواصل  المفاوضات  أن  إلى  مشيرة 

بشأن استمرار االتفاقية.

المتحدث  بيسكوف  دميتري  ونوه   

الروسية،  الرئاسة  باسم  الرسمي 

على  أنقرة  بعمل  أمس،  تصريح  في 

»صفقة  بشأن  ضمانات  كييف  تقديم 

الحبوب«، مضيفا »تم تقديم الضمانات 

إلى الجانب التركي، لم يكن من الممكن 

موسكو  تعمل  مباشرة..  لنا  تقديمها 

يتم  كطرفين  الحالة،  هذه  في  وأنقرة 

تقديم هذه الضمانات لهما«.

موضوع  مناقشة  علينا  يتعين  وتابع:   

الموعد  رسميا،  الصفقة  آلية  تمديد 

يعمل.. يزال  وال  بعد،  ينته  لم  النهائي 

بحلول التاسع عشر من الشهر الجاري، 

وقبل إصدار قرار بشأن التمديد، بالطبع، 

فعالية  تقييم  الضروري  من  سيكون 

تنفيذ الصفقة.

 وأضاف بيسكوف »سيكون من الضروري 

ومعايير  األطراف  جميع  تنفيذ  تقييم 

االتفاقات.. بعد ذلك نتوصل إلى بعض 

القرارات بهذا الصدد«.

{  آثار القصف الروسي

البرلمان يوصي حكومة ميقاتي بمتابعة تصريف األعمال

انتخــاب رئيـس لبنــان 
الخـمـــيــــــس الــقــــــادم

رئيس  حدد  األناضول-  بيروت- 

مجلس النواب اللبناني نبيه بري، 

النتخاب  موعًدا  المقبل  الخميس 

خلًفا  جديد،  جمهورية  رئيس 

ميشال  واليته  المنتهية  للرئيس 

عون. وذكر بيان صادر عن المكتب 

بري  أن  النواب  لمجلس  اإلعالمي 

حدد يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 

جديدة  لجلسة  موعًدا  الجاري 

النتخاب رئيس الجمهورية.

اإلثنين/ الثالثاء،  ليل  ومنتصف 

في  لبنان  ودخل  عون  والية  انتهت 

فراغ رئاسّي، في مشهد يتكّرر للمرة 

عن  البالد  استقالل  منذ  الرابعة 

االستعمار الفرنسي عام 1943.

سبتمبر/ أيلول  بداية  ومنذ 

 4 البرلمان  نواب  أخفق  الماضي، 

للبالد،  رئيس  انتخاب  في  مرات 

قد  رئاسي  بشغور  توقعات  وسط 

يمتد عدة أشهر.

اللبناني،  النواب  مجلس  وأوصى 

نجيب  برئاسة  الحكومة  أمس، 

تصريف  مهام  بمواصلة  ميقاتي 

األعمال وفق األصول الدستورية.

جلسة  عقب  بيان  في  ذلك  جاء 

رسالة  لتالوة  المجلس  خصصها 

وجهها رئيس البالد المنتهية واليته 

قبل  المجلس  إلى  عون  ميشال 

 31 في  واليته  انتهاء  من  يومين 

الماضي،  األول  تشرين  أكتوبر/  

من  التكليف  بسحب  فيها  طالب 

ميقاتي وتشكيل حكومة جديدة.

بري  نبيه  البرلمان  رئيس  وتال 

المجلس  اتخذه  الذي  الموقف 

على  ردا  الحضور  بإجماع 

المجلس  إن  قائال  عون  رسالة 

قدما  المضي  ضرورة  »يؤكد 

قبل  من  الدستورية  األصول  وفق 

للقيام  المكلف  الحكومة  رئيس 

تصريف  كحكومة  بمهامه  به 

الموقف  هذا  أن  وأوضح  أعمال«. 

في  االستقرار  على  »حرصا  جاء 

اقتصاديا  وخطيرة  معقدة  مرحلة 

إعطاء  تستوجب  واجتماعيا  وماليا 

ومع  المؤسسات«.  لعمل  األولوية 

بدء الجلسة، انسحب نواب كتلة 

النائب  باسمهم  وتحدث  »التغيير« 

»المجلس  إن  بقوله  خلف  ملحم 

هيئة انتخابية وال يمكنه القيام بأي 

عمل سوى انتخاب رئيس«.

حزب  كتلة  انسحبت  كما 

سامي  النائب  واعتبر  الكتائب، 

هذه  من  »الهدف  أن  الجميل 

بين  طائفي  إشكال  خلق  الجلسة 

اللبنانيين، وانطالقا من هنا رفضنا 

الجلسة وانسحبنا منها«.

بلينكن: حريصون على العمل 
مع حكومة السوداني بالعراق

وزير  هنأ  األناضول-  واشنطن- 

أنتوني  األميركي  الخارجية 

الوزراء  رئيس  أمس،  بلينكن، 

السوداني  شياع  محمد  العراقي 

مؤكدا  حكومته،  تشكيل  على 

حرص بالده على العمل معها.

جاء ذلك خالل اتصال هاتفي بين 

للمتحدث  بيان  وفق  الجانبين 

برايس  نيد  الخارجية  باسم 

لدى  األميركية  السفيرة  نشرته 

على  رومانوسكي  آلينا  بغداد 

حسابها بتويتر.

إن بلينكن تحدث مع  البيان  وقال 

تشكيل  على  وهنأه  السوداني 

الحكومة العراقية.

حرص  »نقل  بلينكن  أن  وأضاف 

مع  العمل  على  المتحدة  الواليات 

لتعزيز  العراق  وشعب  حكومة 

وزيادة  اإلنسان  حقوق  احترام 

وتعزيز  االقتصادية  الفرص 

الطاقة  مجال  في  العراق  استقالل 

ومعالجة أزمة المناخ«.

أثناء وجوده بين أنصاره في مسيرة بباكستان

نجاة عمران خان من محاولة اغتيال

نجا  األناضول-  أباد-  إسالم 

السابق  باكستان  وزراء  رئيس 

محاولة  من  أمس،  خان،  عمران 

وجوده  أثناء  استهدفته  اغتيال 

نظمها  مسيرة  في  أنصاره  بين 

بإقليم  أباد  وزير  بمنطقة 

مقاطع  وأظهرت  البنجاب. 

إعالم  وسائل  نشرتها  مصورة 

يحمل  شخصا  باكستانية، 

ويبدأ  الحشد  يقتحم  مسدسا 

المتواجدين  على  النار  إطالق  في 

يتم  أن  قبل  خان،  مستهدفا 

قبل  من  عليه  القبض  إلقاء 

التجمع. في  المشاركين 

عمران  اغتيال  محاولة  وأسفرت 

من  شخص  مقتل  عن  خان 

اإلمساك  محاولته  عند  الحشد 

آخرين  وإصابة  بالمهاجم، 

حزب  في  سياسيين  بينهم 

ينتمي  الذي  اإلنصاف«  »حركة 

ياسمين  وقالت  خان.  إليه 

في  البارزة  العضوة  راشد، 

في  اإلنصاف«  »حركة  حزب 

إعالم  لوسائل  تصريحات 

بجروح  »أصيب  خان  إن  محلية 

الرصاص  أصاب  عندما  طفيفة 

شخص  مقتل  وأكدت  ساقيه«. 

بينهم  من  آخرين   6 وإصابة 

عن  الشيوخ  مجلس  عضو 

فيصل  اإلنصاف«  »حركة  حزب 

المهاجم  اعترف  بدوره،  جاويد. 

قتل  أراد  أنه  مصور،  مقطع  في 

الباكستاني  الوزراء  رئيس 

»تضليل  بسبب  السابق 

تصرف  أنه  مؤكدا  الجماهير«، 

بشكل منفرد ومن تلقاء نفسه.

ويذكر أن الهجوم وقع بينما كان 

من  كبيرة  قافلة  في  يسافر  خان 

متجهة  والسيارات  الشاحنات 

إلى العاصمة إسالم آباد.

{  عمران خان وسط أنصاره

الوكالة الذرية: لم نجد ما يدل
على »أنشطة نووية« في أوكرانيا

الوكالة  أعلنت  ب-  ف.  أ.  فيينا- 

أنها  أمس  الذرية  للطاقة  الدولية 

على  تدل  مؤشرات  أي  تجد  لم 

في  معلنة«  غير  نووية  »أنشطة 

خالل  أوكرانيا  في  مواقع  ثالثة 

عمليات تفتيش أجرتها بناء على 

روسية  اتهامات  بعد  كييف  طلب 

لها بتطوير »قنبلة قذرة«.

رافايل  للوكالة  العام  المدير  وقال 

»تقييمنا  إن  بيان  في  غروسي 

التي  للنتائج  والعلمي  التقني 

توصلنا إليها حتى اآلن لم تظهر ما 

يدل على أنشطة ومواد نووية غير 

معلنة في هذه المواقع الثالثة«.
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غموض كوري حول مشاركة سون
قطر  العالم  بكأس  اللحاق  على   ، هيونج  سون  قدرة  حول  الشكوك  تحوم 

2022، وفقا لبيان أصدره االتحاد الكوري الجنوبي.
واعترف االتحاد الكوري الجنوبي، بأنه قد ال يكون قادرا على استدعاء قائده 

ونجم توتنهام، بسبب خضوع األخير لعملية جراحية.

بمرحلة   )1  -  2( الدراماتيكي  توتنهام  فوز  في  الملعب  من  سون  وخرج 

المجموعات لدوري أبطال أوروبا على مارسيليا.

وتعرض سون إلصابة في رأسه، إثر اصطدامه بالعب مارسيليا تشانسيل 

مبيمبا خالل كرة مشتركة، وأكد توتنهام أن سون سيخضع لجراحة، من 

أجل إصالح كسر تحت عينه اليسرى.

الشقب ينظم جوالت 
متنوعة لجماهير المونديال

»إيه جيه إس جمران«
يفوز بكأس الغرافة

خطف المهر »إيه جيه إس جمران« ملك مربط 
الجريان الفوز بالمركز األول في الشوط التاسع 

 2023 - 2022 الرئيسي في السباق الثامن لموسم 
الذي نظمه نادي السباق والفروسية مساء أمس 

على المضمار العشبي بالريان وإشتمل على 9 أشواط 
العربية األصيلة  الغرافة للخيل  خصص األخير لكأس 

1500 متر، وباشراف  3 سنوات فقط( لمسافة  )عمر 
الخيال  العطية،وبقيادة  المدرب محمد حمد خليفه 

ألبرتو سنا الذي حققق فوزه الرابع. 

»تركيا«  المهرة  بفوز  السباق  بدأ   

األول  بالمركز  ريسنغ  وذنان  ملك 

ميول  دو  ألبان  المدرب  باشراف 

وبقيادة الخيال رونن توماس 

وذنان  حقق  الثاني  الشوط  وفي   

ميول  دو  ألبان  والمدرب  ريسنغ 

»عزيزة«  المهرة  خالل  من  الفوز 

من  التوقيت  متميزة  بقيادة 

الخيال كارلوس هنريك.

ستيبل«  »مستر  المهر  وأحرز   

الفوز الشوط  آل هجاج  ملك مربط 

بإشراف  أطوال   5 بفارق  الثالث 

وبقيادة  الجهني  حمد  المدرب 

الخيال أوغو بنييه 

ملك  ستار«  »نيو  الحصان  وفاز 

الهاجري  سعد  الهادي  عبد  محمد 

الرابع  الشوط  في  األول  بالمركز 

الجهني،  حمد  المدرب  بإشراف 

وبقيادة الخيال كارلوس 

النايف«  »ناهب  المهر  وأحرز   

الفوز  ريسنغ  النايف  وإنتاج  ملك 

بالمركز األول في الشوط الخامس 

العربية  للخيل  المخصص 

المبتدئة  محلي  إنتاج  األصيلة 

سنوات،   4 عمر  بسباق  والفائزة 

وارد  جورجينا  المدربة  باشراف 

والخيال ألبرتو سنا

فوز  السادس  الشوط  وشهد   

سمو  ملك  المهرة»كوإفيشنت« 

الشيخ محمد بن خليفة بن حمد 

بإشراف  األول  بالمركز  ثاني  آل 

وبقيادة  نيربون  رودي  المدرب 

الخيال ألبرتو سنا الذي أحرز فوزه 

الثاني على التوالي.

»ضمير«ملك  الحصان  وفاز   

الكعبي  عيسى  خميس  محمد 

السابع  الشوط  في  األول  بالمركز 

لوكاسك،  توماس  الخيال  بقيادة 

سعيد  إبراهيم  المدرب  وبإشراف 

»شقردي«  المهر  وحقق  المالكي.. 

شريدة  بن  ناصر  بن  شريدة  ملك 

الشوط  في  األول  بالمركز  الكعبي 

سنا  ألبرتو  الخيال  بقيادة  الثامن 

رائعة،  ثالثية  بذلك  أكمل  الذي 

خالد  محمد  المدرب  وبإشراف 

األحمد.

مؤسسة  )عضو  الشقب  ينظم 

المتنوعة  الجوالت  من  عددًا  قطر( 

بمقره  نوفمبر   15 من  ابتداء  لزواره 

الدوحة  التعليمية،  المدينة  في 

في  الراغبين  بالسياح  للترحيب 

لقطر  الثقافي  اإلرث  اكتشاف 

المتعلق بالخيل العربية. 

لهذا  جاهزيته  عن  الشقب  واعلن   

أنشطة  ضمن  الضخم  الحدث 

ثالث  تقديم  وأعلن  العالم  كأس 

لجميع  اليوم  في  متنوعة  جوالت 

الشقب  .ويحرص  الزوار.  أنواع 

عالمية  مؤسسات  مع  التعاون  على 

وتثقيف  الجوالت  لتنظيم  رائدة 

الزوار عن تاريخ قطر وثقافتها وتراثها 

الفروسية  إرث  حفظ  جانب  إلى 

الخيل  وألن  إنجازاته.  واستعراض 

الشقب  في  نركز  مميزة،  العربية 

على إنتاج وتطوير أبطال الخيل مما 

يعكس من جودة الساللة باعتبارها 

كما  القطري.  لإلرث  أساسيًا  محورًا 

يحرص الشقب على نقل هذا اإلرث 

الفروسية  تعليم  برنامج  خالل  من 

فرسان  وتدريب  مستوياته  بكافة 

ناجحين على مرور التاريخ.

وابتداء من 15 من نوفمبر سيتسنى 

جوالت  في  المشاركة  فرصة  للزوار 

 15 حتى  أجلهم  من  خصيصًا  معدة 

إلكترونيًا  الحجز  ويمكنهم  ديسمبر 

ومن   .Q-Tickets.com موقع  عبر 

الشقب  التي يقدمها  الجوالت  ضمن 

وجوالت  الشخصيات  كبار  جوالت 

المجموعات وجوالت ركوب الخيل. 

الجوالت  خالل  من  الزوار  وسيتعرف 

الشقب  في  رئيسية  أماكن  على 

ومركز  لونجين  ميدان  تشمل 

وجمال  واإلنتاج  الفروسية  تدريب 

الخيل واسطبالت المؤسس، حيث 

يتعلم المشاركون في الجولة أكثر 

عن تراث الفروسية لدى الشقب.

اعتبارا من »15« نوفمبر الحالي

في سباق نادي الفروسية أمس

العداء القطري السابق ومحلل قنوات الكأس وحيد خميس لـ $:

قطر دولة أفعال وليست أقوال

ومحلل  السابق  القطري  العداء  فتح 

النار  خميس  وحيد  الكأس  قنوات 

على كل من يشكك في قدرات دورلة 

مميزة  استضافة  على  وقدرتها  قطر، 

مرة  ألول  يقام  الذي   2022 لمونديال 

في الشرق األوسط والوطن العربي. 

تصريحات  في  بوخميس  وقال 

أقول  الرياضي«:  »الوطن  لـ  خاصة 

بالسوء،  عنا  يتحدثون  الذين  لهؤالء 

أنتم ال تعرفونا جيدا ولم ولن نسمح 

دولتنا..  حق  في  إساءة  بأي  لكم 

بالشيء  إال  نرضى  وال  شرفاء  فنحن 

استضافة  بشرف  وفوزنا  النظيف 

كان   2010 عام  في   2022 مونديال 

نزاهة  وبكل  واستحقاق  جدارة  عن 

قوي  ملف  عبر  الجميع  وبشهادة 

كل  باحترام  وحظي  اإلعجاب  نال 

التنفيذي.  المكتب  أعضاء 

أن  على  خميس  وحيد  وشدد 

ومضياف  كريم  القطري  الشعب 

كافة  من  الضيوف  بكل  ويرحب 

سننظم  الله  شاء  وإن  العالم  أنحاء 

الفنية  الناحية  من  تاريخية  نسخة 

الحمالت  وردنا على كل  والتنظيمية 

بالعمل  فقط  سيكون  المسعورة 

التي  وليس بالكالم و»السفسطسة« 

واضح  سبب  بدون  البعض  بها  يقوم 

من  يعملون  أجندات  بداعي  وإنما 

خاللها وهذا واضح للعيان. 

األمير  سمو  تأكيد  أن  إلى  مشيرا 

هو  المونديال  هذا  أن  المفدى 

واضحة  رسالة  العرب  مونديال 

تنظيم  من  أهدافنا  على  للجميع 

هذه النسخة من كأس العالم، فهي 

وتجميعها  الشعوب  لتوحيد  فرصة 

رسالة  وهي  القدم  كرة  خالل  من 

والتقدير.  االحترام  تستحق  سامية 

قليلة  أيام  سوى  يتبق  لم  وأضاف: 

وانطالق  البداية  ضربة  على  فقط 

العالم،  كأس  بطولة  منافسات 

وبدال من الحديث عن األمور الخاصة 

المشاركة  والمنتخبات  بالبطولة 

أن  بالحقد  يشعر  البعض  اليزال 

قطر حققت الحلم وستنظم البطولة 

منذ  قدراتها  في  يشككون  ظلوا  التي 

للفوز باالستضافة.  األول  اليوم 

لقطر  يأت  من  خميس:  وحيد  وتابع 

حجم  الواقع  أرض  على  يشاهد 

المالعب  في  والتطور  الكبير  العمل 

التامة  والجاهزية  التحتية،  والبنية 

دولة  في  بطولة  أول  الستضافة 

يحدث  لم  وهذا  وإسالمية  عربية 

لكأس  األولى  النسخة  بدأت  أن  منذ 

 .1930 العالم عام 

بالحب  تحظي  قطر  أن  مضيفا 

كل  لدى  واالحترام  والتقدير 

الشعوب  وليس  العالم  الشعوب 

األطياف،  كل  ومن  فقط  العربية 

سمعناها  التي  األقاويل  كل  لذلك 

عزمنا  من  توهن  لن  نسمعها  والنزال 

التاريخ  كتابة  نواصل  ألن  وسعينا 

بطولة  في  الشعوب  كل  ونجمع 

مميزة ونسخة ال تنسى. 

التي  المفاجآت  أن  بوخميس  وتوقع 

حفل  من  بداية  العالم  سيشاهدها 

البطولة  تنظيم  وخالل  االفتتاح 

قطر  أن  وستؤكد  الجميع،  ستبهر 

بسواعد  أقوال  وليس  أفعال  دولة 

المواطنين  وكل  المخلصين  أبنائها 

أرضها  على  يعيش  ومن  والمقيمين 

الطيبة. 

وحيد  وجه  حديثه  نهاية  وفي 

الشكر لكل من يساند قطر  خميس 

العالم  لكأس  استضافتها  ويدعم 

وخاصة من أطلقوا هاشتاج أنا عربي 

وأدعم قطر، مؤكدا أن هذه الروح هي 

أجمل ما في كأس العالم.

الدوحة- قنا- عقد االتحادان 
اآلسيوي والقطري 

لكرة القدم، اجتماعات 
تنسيقية، وذلك لمناقشة 

جميع األمور المتعلقة 
باستضافة قطر لكأس 

آسيا 2023.
ترأس الجانب القطري، 
السيد منصور األنصاري 

األمين العام لالتحاد 
القطري لكرة القدم.

لكرة  اآلسيوي  االتحاد  وفد  وترأس 

بيرديكولوف  أفازبيك  السيد  القدم 

المسابقات  دائرة  مدير  نائب 

وفعاليات كرة القدم، بحضور مديري 

المختلفة  األقسام  ورؤساء  اإلدارات 

باالتحاد القطري لكرة القدم.

عقدت  التي  االجتماعات،  وتناولت 

الخطوات  أهم  يومين،  مدى  على 

التي يجب اتخاذها، من أجل تنظيم 

للمنتخبات  القارية  البطوالت  أهم 

الوطنية، والتباحث في جميع األمور 

من  البطولة،  باستضافة  المتعلقة 

التسويقية  واألمور  وفنادق،  مالعب 

التي  األخرى  والمسائل  واإلعالمية، 

اللوجستية،  النواحي  تخص 

وجميع عمليات البطولة.

لكرة  اآلسيوي  االتحاد  وفد  وأعرب 

القطري  لالتحاد  تمنياته  عن  القدم 

لكرة القدم ودولة قطر، بالنجاح في 

 FIFA تنظيم نهائيات كأس العالم

 20 يوم  تنطلق  والتي   ،2022 قطر 

نوفمبر الجاري، حيث ستكون هذه 

المرة الثانية التي تقام فيها البطولة 

بقارة آسيا.

التزامهما  على  الطرفان  وشدد 

بالعمل عن قرب بروح الشراكة من 

أجل تنظيم بطولة ناجحة، بشكل 

القارة  جماهير  حماس  يستقطب 

منصة  أفضل  ويوفر  اآلسيوية، 

لنجوم اللعبة من أجل التألق.

وأكد االتحاد القطري التزامه بتلبية 

االستضافة،  متطلبات  جميع 

المعتمد  الزمني  الجدول  وبحسب 

وبما  اآلسيوي،  االتحاد  قبل  من 

التنظيم  شروط  مع  يتوافق 

ومعاييره.

محمد الجزار كتب

بين االتحادين القطري واآلسيوي

اجتماع تنظيمي لكأس آسيا »2023«

تيمو  إصابة  اليبزيج،  نادي  أعلن 

فيرنر، وغيابه عن المالعب حتى نهاية 

عن  سيغيب  وبالتالي  الحالي،  العام 

األلماني  المنتخب  رفقة  المشاركة 

في مونديال قطر.

موقع  على  حسابه  عبر  اليبزيج  وقال 

التواصل تويتر »رسالة مريرة.. تيمو 

فيرنر أصيب في الكاحل األيسر خالل 

مباراة شاختار دونيتسك«.

أظهرت  الحظ،  »لسوء  وأضاف 

وجود  اليبزيج،  في  اليوم  فحوصات 

سيغيب  وبالتالي  األربطة،  في  تمزق 

عن المالعب حتى نهاية العام«.

أبدى الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب 

لنتائج  األخضر  تحقيق  في  ثقته  السعودي، 

بطولة  في  المنتظرة  مشاركته  خالل  إيجابية 

كأس العالم 2022.

وقال رينارد، في تصريحات نقلتها صحيفة »لو 

فيجارو« الفرنسية،: »خضت تجربة طويلة مع 

نوًعا  مختلف  هنا  الوضع  لكن  اإلفريقية،  الكرة 

لي  بالنسبة  العمل  يبقى  كمدرب  لكنني  ما، 

متشابًها إلى حد كبير«.

من  العديد  يملك  السعودي  »المنتخب  وتابع: 

الالعبين المميزين، والمنافسة قوية، لقد حقق 

للنسخة  العام  آسيا  أبطال  دوري  لقب  الهالل 

األخيرة، وأغلب الالعبين اعتادوا على الضغط.
 { رينارد{ تيمو فيرنر

رينارد: نمتلك شبيه تياجو موتارسميا.. فيرنر خارج كأس العالم

سننظم نسخة تاريخية..
والرد سيكون بالعمل
وليس بـ »السفسطة«

{ وحيد خميس
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اإلعالن عن دخول غير حاملي التذاكر بعد دور المجموعات

مونديال »2022«.. لكل جماهير العالم
قطر  العالم  كأس  لبطولة  المنظمة  اللجنة  عقدت 

الرئيسي  اإلعالمي  المركز  في  صحفيا  مؤتمرا 

النطالق  التجهيزات  آخر  عن  للكشف  بمشيرب، 

منافسات مونديال 2022 الذي يقام ألول مرة في الوطن 

العربي ومنطقة الشرق األوسط، وتستمر منافساته 

ديسمبر   18 وحتى  نوفمبر   20 من  الفترة  خالل 

العديد  عن  المؤتمر  خالل  الكشف  وتم  المقبل.  

العربية  للجماهير  قطر  هدية  أهمها  المفاجآت  من 

لهم  بالسماح  العالم  حول  القدم  كرة  جماهير  وكل 

بعد  ديسمبر   2 يوم  من  بداية  الدولة  إلى  بالدخول 

نهاية دور المجموعات، دون الحاجة إلى وجود تذكرة 

للمباريات.  وسيشترط فقط التقديم للحصول على 

للبالد  دخول  تأشيرة  بمثابة  تعد  التي  هّيا  بطاقة 

وجاء  قطر.   في  المونديالية  باألجواء  لالستمتاع 

لوزارة  الرسمي  المتحدث  عنه  أعلن  الذي  القرار  هذا 

الداخلية، في إطار منح الفرصة لكل محبي وعشاق 

ومعايشة  المونديال  بلد  في  بالتواجد  القدم  كرة 

أجواء كأس العالم والفاعليات الترفيهية الكثيرة التي 

ستكون موجودة.  المؤتمر الصحفي الذي حضره كل 

من الدكتور جبر حمود النعيمي المتحدث الرسمي 

يوسف  والدكتور  البطولة  أمن  وقوة  الداخلية  لوزارة 

الرعاية  قطاع  باسم  الرسمي  المتحدث  المسلماني 

الصحية للبطولة، وخالد المولوي نائب المدير العام 

والمهندس  البطولة،  وتجربة  واالتصال  للتسويق 

البطولة،  لعمليات  العام  المدير  نائب  العلي  علي 

الستضافة  قطر  جاهزية  عن  الكشف  خالله  تم 

اللوجستية  الناحية  من  الكبير  المونديالي  الحدث 

كل  من  االنتهاء  على  التأكيد  وتم  والتنظيمية، 

الترتيبات الخاصة باستقبال الجماهير واالستعداد 

نوفمبر   20 يوم  البداية  وضربة  االفتتاح  لحفل  التام 

المقبل.

محمد الجزار كتب التقديم عبر منصة هّيا 
لالستمتاع باألجواء المونديالية 

والفعاليات الترفيهية

ال يشترط وجود تذكرة 
مباراة لدخول الدولة بداية 

من »2« ديسمبر 

اللجنة المنظمة 
كشفت آخر التحضيرات 

النطالق المنافسات 

قطر جاهزة بقوة لضربة 
البداية.. ومفاجآت بالجملة 

لعشاق كرة القدم 

الدكتور جبر النعيمي
 المتحدث الرسمي للداخلية:

نتطلع للنسخة األكثر 
»أمنــــا« فـي التـاريـــخ

{  جبر النعيمي 

رحب الدكتور جبر حمود النعيمي المتحدث الرسمي لوزارة 

الداخلية وقوة أمن بطولة كأس العالم بكافة الجماهير وضيوف 

الدولة الذين بدؤوا في التوافد بالفعل منذ 1 نوفمبر. 

وقال النعيمي خالل حديثه في المؤتمر الصحفي: نتطلع لتعاون 

الجميع من أجل انجاح البطولة التي نطمح ان تكون النسخة 

األكثر أمنا من بين البطوالت األخرى. 

وأضاف النعيمي: نعلن رسميا اكتمال الجاهزية األمنية 

الستضافة البطولة بعد ان عملت كل الجهات األمنية ممثلة في 

قوة امن البطولة ووزارة الداخلية على تنفيذ كافة البرامج والخطط 

لتتميز هذه النسخة أمنيا.  مشيرا إلى ان قطر تتصدر قائمة دول 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث األمن واألمان مما يجعلها 

مستضيفا آمنا لمختلف األحداث الرياضية بفضل خطط متطورة 

ومرنة للغاية، وخطط للتعامل مع المخاطر واألزمات وبناء قدرة 

أمنية متكاملة للبطولة.  مؤكدا أنه بعد توافد الجمهور على قطر 

منذ 1 نوفمبر من خالل استخدام بطاقة هّيا واإلجراءات التي تم 

اإلعالن عنها سابقا، تم انتشار قوة أمن البطولة في مواقع التدريب 

والمواقع السكنية وكذلك مواقف االنشاءات استعدادا للبطولة 

التي يترقب العالم أجمع انطالقها. 

مشددا أيضا على أن وزارة الداخلية تبذل مجهودات كبيرة للتعامل 

مع الجماهير وكافة األمور خارج الملعب للحفاظ على سالمة 

الجميع وفقا للمعايير التي تتطلبها األولية. 

وأوضح قائال: تم توحيد كل الجهود األمنية لمتابعة كافة األعمال 

خالل البطولة، وهناك الكثير من الخبراء المتخصصين يشاركون 

معنا بهدف تكامل األدوار لتحقيق األهداف والنتائج المرجوة.

الدكتور يوسف المسلماني.. 
المتحدث الرسمي باسم »الصحة«:

أكثر من »100« عيادة 
طبية داخل المالعب

{  يوسف المسلماني 

أكد الدكتور يوسف المسلماني، المتحدث باسم قطاع الرعاية 

الصحية لبطولة كأس العالم قطر 2022 أن سياسة السفر 

والعودة إلى دولة قطر ساهمت بشكل كبير في منع انتشار 

فيروس كورونا وأدت إلى نجاح قطر في الحصول على أقل نسبة 

وفيات عالميا. 

وقال في المؤتمر الصحفي: مؤخرا قلت عدد الحاالت وبالتالي تم 

اإلعالن عن تحديثات جديدة لسياسة السفر والعودة بداية من 

شهر نوفمبر حيث لن يشترط فحص كوفيد 19 قبل السفر إلى 

دولة قطر وال يتطلب الوصول إلى دولة قطر العزل الصحي للزوار 

القادمين. 

وأضاف: سيخضع أي شخص تظهر نتيجته إيجابية خالل 

تواجده في قطر القيام بالحجر الصحي وفقا إلرشادات وزارة 

الصحة، وال تلزم دولة قطر المغادرين من قطر بالقيام بأي نوع من 

الفحوصات ولكن ننصحهم بالبحث عن المعلومات حول الدول 

المسافرين إليها، كما يجب على الزائرين وغيرهم إبراز الحالة 

الصحية على تطبيق احتراز عند دخول مرافق الرعاية الصحية، 

ونشدد على ضرورة الحصول على تطعيم كورونا بشكل كامل 

وأيضا التطعيم ضد األنفلونزا الموسمية قبل القدوم إلى قطر. 

وأكد أن الوصول السهل إلى خدمات الرعاية الصحية هو جزء 

أساسي من استراتيجيتنا وإذا كان هناك شخص يعاني من 

اإلصابة أو حالة صحية طارئة تهدد حياته يجب االتصال على رقم 

)999( لطلب اإلسعاف. 

وأضاف: تم إنشاء أكثر من 100 عيادة طبية موزعه داخل مالعب 

كرة القدم وفي مناطق المشجعين ومواقع اإلقامة الرئيسية، 

لضمان توفير دعم طبي في المناطق التي يزورها المشجعون 

وهو ما يسهل وصول المشجعين إلى الخدمات، كما تخصيص 

4 مستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية الستقبال الحاالت 
العاجلة والطارئة. 

وأشار المسلماني إلى أن الخدمات الصحية الطارئة والعاجلة 

تقدم مجانا بالمستشفيات لحاملي بطاقة هيا.

أفضل األجهزة والتقنيات األمنية
شدد العقيد الدكتور جبر النعيمي على أنه تمت االستعانة 

بأفضل األجهزة والتقنيات لتعزيز منظومة القيادة والسيطرة، 

كما تم أيضا تدشين دوريات أمن البطولة وتزويدها بالتقنيات 

الالزمة.  وفي مجال السالمة العامة حصلت كل المنشآت 

الخاصة بالبطولة على التراخيص الالزمة بسالمة المنشأت بعد 

اختبارات وتجارب للوقوف على إجراءات السالمة. 

مشيرا إلى أن قوة أمن البطولة تعمل على تعزيز منظومة األمن 

والسيطرة للربط بين غرف العمليات في المنشآت الرياضية 

المختلفة بالتعاون مع مختلف الشركاء، كما تم تدشين إدارة 

الدوريات لتأمين جماهير البطولة بالتنسيق مع الجهات األمنية 

المختلفة.

واجب عزاء
حرص سعادة الدكتور جبر النعيمي على تقديم واجب العزاء 

ألسر وذوي 3 أفراد أمن خالل أداء تدريبات اعتيادية في أحد مراكز 

تدريب الدفاع المدني.. موضحا أن الوفيات لم يكن لها عالقة 

بمجريات التجهيز الستضافة البطولة. 

وقال النعيمي: كافة القوانين المنظمة تكفل التعويضات الالزمة 

لمن يتعرض ألي عرض اثناء أداء الواجب.

موقع إلكتروني صحي للمشجعين
تم اطالق موقع الكتروني صحي للمشجعين يحتوي على معلومات 

حول خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة وسياسات السفر والعودة 

ومعلومات طبية اخرى.  وقال الدكتور المسلماني: سو نضيف 

خالل االيام المقبلة معلومات عن المستشفيات والعيادات على 

ا كما تتوافر معلومات الرعاية الصحيفة في 
َّ

تطبيق بطاقة هي

دليل المشجعين المطبوع الخاص بالجماهير.

»الصحة« أوصت به لالستفادة من الخدمات

»تـأمـيــن السـفـــر«.. غـيـر إلـــزامــي
سؤال  على  المسلماني  يوسف  الدكتور  رد 

غير  أنه  وأكد  السفر،  تأمين  حول  للوطن 

إلزامي للمشجعين القادمين من خارج قطر.. 

الزائرين  الصحة توصي  وزارة  أن  إلى  مشيرا 

ألنه  كخيار  السفر  تأمين  على  بالحصول 

يشمل تغطية صحية طوال مدة إقامتهم في 

من  أوسع  مجموعة  إلى  للوصول  وذلك  قطر، 

الخدمات الطبية. 

وقال: سيقوم القطاع الخاص بدور مهم لتقديم 

والمشجعين  للزائرين  الطبية  الخدمات 

الرعاية  يقدمون  حيث  البطولة  فترة  طوال 

الطبية الطارئة للزوار على مدار 24 ساعة.

خالد المولوي.. نائب المدير العام للتسويق واالتصال:

أكثر من »90« فعالية خالل البطولة
تحدث خالد علي المولوي نائب المدير 

وتجربة  واالتصال  للتسويق  العام 

بعد  على  أصبحنا  قائال:  البطولة 

البطولة  انطالق  من  بسيطة  مسافة 

أصبح  بأن  واالعتزاز  بالفخر  ونشعر 

بجميع  ونفتخر  حقيقة،  الحلم 

الجهات واألفراد الذين شاركوا في هذه 

12 عاما كانت مليئة  الرحلة على مدار 

بالتحديات. 

سيتم  القادمة  الفترة  أن  إلى  مشيرا 

ثرية  تجربة  وجود  على  فيها  التركيز 

أنحاء  كافة  من  المشجعين  لكل 

المتقاربة  الطبيعة  أن  مؤكدا  العالم، 

غير  رائعة  ميزة  تعطي  للبطولة 

وربما  الماضية  البطوالت  في  موجودة 

لن تكون موجود في البطوالت المقبلة. 

كبيرا  مهرجانا  ستكون  قطر  وأضاف: 

وحدث  فعالية   90 من  أكثر  بوجود 

في  والبداية  القدم  كرة  بمهرجان 

البدع  بحديقة  المشجعين  منطقة 

وفيها  مشجع  ألف   40 تستوعت  التي 

مباشرة  الهواء  على  المباريات  عرض 

كرة  وأساطير  لنجوم  ملتقى  وستكون 

هذا  في  المشاركة  والشركات  القدم 

الحدث. 

في  فستكون  الرئيسية  الفاعلية  أما 

كورنيش الدوحة ستمتد على مسافة 

6 كيلو مترات من حديقة الفن اإلسالمي 
على  وستشتمل  الشيراتون  فندق  إلى 

 150 وهناك  الشارع  عروض  من  الكثير 

منفذا لبيع الطعام، ونتوقع مليون زائر 

خالل هذه الفعاليات. 

العروض  من  الكثير  هناك  وستكون 

والمالعب  االستادات  محيط  في  الفنية 

داخل  الفعاليات  تكون  لن  حيث 

الفرصة  ستتاح  حيث  فقط،  الملعب 

الشارع  للجماهير لالستمتاع بعروض 

والعروض الفنية في حرم المالعب. 

فنية  فعاليات  هناك  ستكون  كما 

في  وستكون  مباراة   64 لـ  مصاحبة 

المناطق المحيطة للمالعب.

{  خالد المولوي

دعم كبير من 
الدول الصديقة

شدد الدكتور النعيمي على 

التعاون الكبير بين قطر مع 

العديد من الدول الصديقة 

والشقيقة، مؤكدا أننا في كافة 

الجهات األمنية حريصون على 

تبادل الخبرات. 

وتابع قائال: قوة أمن البطولة 

شاركت في الكثير من 

البطوالت داخليا وخارجيا 

الكتساب الخبرات، وتم 

التعاون بين الجهات األمنية مع 

الشركاء اإلقليميين والدوليين 

لتبادل المعلومات والخبرات، 

حيث تم توقيع مذكرات 

تفاهم وتعاون مع منظمات 

ودول مختلفة، وستشارك 

دول صديقة ضمن قوة أمن 

البطولة في مراحل تنفيذ 

الخطط وستعمل تحت قيادة 

قطرية موحدة برئاسة معالي 

رئيس الوزراء ووزير الداخلية، 

رئيس اللجنة األمنية وبإشراف 

رئيس قوة أمن البطولة لضمان 

االنسيابية التامة في العمل.

الخط الساخن 
»16000«
سيتم تخصيص الخط 

الساخن على الرقم )16000( 

الستفسارات المشجعين 

حول الرعاية الصحية خالل 

المونديال، ويتعاون مع خط 

االستجابة الخاص بخدمة 

ا.  وقال المسلماني: 
َّ

هي

سنواصل نشر التوصيات 

والنصائح عبر جميع مواقع 

مؤسسات الرعاية الصحية 

ووسائل التواصل االجتماعي 

ووسائل االعالم، وستكون 

المعلومات متاحة باللغات 

العربية واالنجليزية واالسبانية 

والفرنسية والبرتغالية.

ا« فوائد كثيرة لبطاقة »هيَّ

ا ليست وسيلة عبور للدولة، 
َّ

شدد المولوي على أن بطاقة هي

تؤهل  للمشجعين  الفوائد  من  الكثير  فيها  هي  أيضًا  ولكن 

بالمجان،  العامة  المواصالت  وسائل  الستخدام  حاملها 

والتخطيط لرحلته داخل دولة قطر ومناطق المشجعين. 

وقال إن جميع المناطق للمشجعين محددة بسعة معينة، 

نوجه  لذلك  اغالقها  سيتم  األقصى  بالعدد  امتالئها  وعند 

على  والتعرف  المنصة  متابعة  بضرورة  الجماهير  عناية 

المستجدات أوال بأول.

رحــلــة متـــرو كـــل 
»165 ثــانــيــة«

أكد المهندس علي العلي نائب المدير العام لعمليات 

البطولة أن خط المترو سيتوفر بطريقة أسهل وأسرع 

من الوضع اليومي، وستكون هناك رحلة كل 165 ثانية 

بمعدل دقيقتين و70 ثانية لكل رحلة، مع وجود ساعات 

عمل 21 ساعة عمل يوميا طوال فترة البطولة ماعدا 

يوم الجمعة الذي سيتم فيه تقليص ساعات العمل 

للصيانة وستكون البداية من التاسعة صباحا بدال من 

السادسة صباحا. 

وقال العلي أن الهدف األساسي للمواصالت هو توفير 

خدمة نقل امنة وسهلة وسلسة للجميع إلى جدميع 

المنشأت والفاعليات في الدولة، باالضافة إلى تعدد 

الخيارات للمشجعين خالل بطولة كأس العالم، 

وبالتالي خدمة المترو ستكون متوفره بطريقة اسرع 

واسهل من المعتاد، 

وبالنسبة للحافالت سيكون هناك 3600 حافلة متوفرة 

لخدمة المشجعين، وسوف يكون هناك 18 ألف سيارة 

تاكسي وشركات خاصة، ولدينا أكثر من 20 موقعا 

بالنسبة للميل األخيرة من مواقف خاصة باالستادات 

والمطارات ومناطق المشجعين، ونحن ننصح 

الجماهير بالتخطيط المسبق للرحلة، ومراجعة 

المصادر باستمرار وتخصيص وقت كاف للتنقل.

كشف المهندس علي العلي أن 

هناك 75 ألف موقف للسيارات 

الخاصة حول االستادات، كما 

أن هناك 2300 حافلة تقدم 6 

أنواع خدمات مختلفة، لتوفير 

عملية نقل سلسلة للجماهير. 

وأضاف: ننصح قبل الخروج 

ألي فعالية التخطيط المسبق 

للرحالت بوقت كاٍف لتفادي أي 

ازدحام مروري بين الجماهير 

في اللحظات األخيرة، مع عدم 

االلتفات ألي مصدر آخر في 

الحصول على األخبار.

»75« ألف موقف 

للسيارات الخاصة

رعاية متكاملة في »64« مباراة
أشار الدكتور المسلماني إلى أنه سيتم تقديم رعاية طبية متكاملة في مالعب 

البطولة وخالل المباريات، حيث ستشهد كل مباراة من المباريات الـ 64 في بطولة 

كأس العالم تقديم مجموعة من الخدمات من رعاية تشمل عيادة وفرقا طبية 

وسيارات اسعاف مخصصة لالعبين، خدمات طوارئ تصل إلى 31 فريقا طبيا متنقال 

و8 سيارات إسعاف داخل الملعب أو خارج الملعب باالضافة إلى 13 عيادة طبية 

منتشرة حول المالعب وستكون الخدمة في جميع مالعب البطولة، كما ستتواجد 

فرق الرعاية الصحية في مناطق الفعاليات والجماهير لتقديم الرعاية الطبية.

االفتتاح »5« مساء قبل ساعتين من المواجهة

فتح أبواب استاد البيت »3« عصرا

سيكون موعد حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 عند 

الساعة الخامسة مساء بتوقيت الدوحة.. وسيتم فتح أبواب 

استاد البيت للجماهير بداية من الثالثة عصرا. 

وتنطلق مباراة قطر واإلكوادور يوم 20 نوفمبر الساعة 7 مساء.

علي العلي نائب المدير 

العام للعمليات:
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في افتتاح مباريات غرب آسيا بالسعودية

العنابي األولمبي يتعادل مع لبنان

نظيره  أمام  االولمبي  الوطني  منتخبنا  تعادل 

مبارياته  استهاللية  في  أهداف  بدون  اللبناني 

سنة   23 تحت  الثالثة  آسيا  غرب  اتحاد  ببطولة 

القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  يستضيفها  والتي 

النسخة  أقيمت  أن  بعد  التوالي  على  الثانية  للمرة 

الدمام  مدينة  واستضافت  المملكة  في  الماضية 

أحداث البطولة في أكتوبر من العام الماضي 2021.

في  المرة  وهذه  لالنطالق  مجددا  البطولة  وعادت 

الساحل الغربي للمملكة عندما تستضيف مدينة 

جدة لقاءات البطولة الثالثة بمدينة الملك عبدالله 

هو  العدد  وهذا  منتخبات،   6 بمشاركة  الرياضية 

األقل مقارنة بالنسخة الماضية.

وتعتبر نسخة هذا العام هي الثالثة 

شهد  أن  بعد  البطولة  تاريخ  في 

بطولة  مسمى  تحت  والدتها   2015
بدولة   23 تحت  آسيا  غرب  اتحاد 

إيران  منتخب  حينها  واستطاع  قطر، 

في  فوزه  بعد  البطولة  لقب  تحقيق 

سوريا  منتخب  أمام  النهائية  المباراة 

بهدفين دون مقابل.

النسخة  السعودية  ذلك استضافت  بعد 

لقبها  ليحقق   2021 عام  البطولة  من  الثانية 

أصحاب  أمام  بفوزه  األردني  المنتخب 

السعودي  المنتخب  والجمهور  األرض 

بنتيجة 3 - 1.

عوض الكباشي كتب

النجم اإليفواري السابق يايا توريه:

المونديال سيحقق
نجاحا منقطع النظير

أكد يايا توريه نجم منتخب كوت ديفوار السابق أن كأس 

مشيدا  النظير،  منقطع  نجاحا  ستحقق   2022 قطر  العالم 

بالمميزات التاريخية التي يحظى بها المونديال، ومن أهمها 

تقارب المسافات.

اللجنة العليا  الفيديو مع  وقال توريه، في مقابلة عبر تقنية 

سيتيح  المالعب  بين  المسافة  قرب  إن  واإلرث،  للمشاريع 

اليوم  في  مباراة  من  أكثر  لمشاهدة  للجماهير  الفرصة 

المونديال..  تاريخ  مدار  على  يحدث  لم  أمر  وهو  الواحد، 

أن  كما  واألمان،  الضيافة  بحسن  تتميز  قطر  أن  موضحا 

الذي  األمر  العالم،  كأس  فترة  خالل  مالئما  سيكون  الطقس 

سيزيد من نجاح البطولة.

وأضاف أن التوقعات عالية للغاية في ضوء الموقع الجغرافي 

لدولة قطر التي ستستضيف مئات اآلالف من المشجعين 

من ثقافات مختلفة وبلدان مختلفة.

اإلسباني  لبرشلونة  السابق  النجم  وتابع 

في  »شاركت  اإلنجليزي:  سيتي  ومانشستر 

وأعتقد  العالم،  كأس  من  سابقة  نسخ  ثالث 

من  متميزا  سيكون  قطر  في  التنظيم  أن 

حيث انتقال المشجعين والالعبين، كما أن 

المسافات المتقاربة بين المالعب تسهل من 

مهمة الالعبين وأيضا الجماهير«.

وأشار توريه إلى أن منتخب قطر بمقدوره 

تحقيق نتائج جيدة في البطولة نظرا ألنه 

وذلك  والجمهور،  األرض  بأفضلية  يحظى 

األولى  المجموعة  في  مهمته  صعوبة  رغم 

التي تضم اإلكوادور وهولندا والسنغال.

ورفض ترشيح منتخب بعينه للفوز بكأس العالم 

FIFA قطر 2022، متمنيا أن يتابع العالم مباريات 
على  فريق  تفضيل  دون  الفرق  لكل  جيدة 

الذين  األفارقة  بالالعبين  ومشيدا  آخر، 

يمتلكون قدرا كبيرا من الشغف.

رسالة

صحفي رياضي سعودي

عيسى المسمار

منذ أن فازت قطر في استضافة 

المونديال وهي تعمل جاهدة بكافة 

قدراتها وإمكاناتها للظهور بمونديال 

مميز واستثنائي حتى وصلنا إلى 

هذه األيام األخيرة قبيل المونديال، 

والتي ظهرت فيها أصوات )نشاز( 

ى سوى أنها أصوات  عديدة اَل ُتَسمَّ

)حاقدة( تحاول التقليل من قدرة قطر 

على استضافة هذا الكرنفال العالمي 

الكبير والتأثير عليها بحجج واهية 

وكاذبة، ال أساس لها من الصحة 

ولكن قطر دائما ما يكون ردها في 

الميدان هذه الحمالت المغرضة 

والتي تحاول تشويه قطر لم تتعرض 

له الدول السابقة، والتي استضافت 

الموندياالت السابقة ولكن ألنها قطر 

هذه الدول الخليجية العربية والتي 

من طبعها إكرام الضيوف والحرص 

على راحتهم وتقديم كافة الخدمات، 

فخشي ذلك العنصريون في بعض 

الدول من أن تفوز قطر بمونديال 

استثنائي في كافة المجاالت 

يحرجهم أمام الشعوب، قطر تمتلك 

خبرة تنظيمية مميزة في تنظم 

األحداث الرياضية وتمتلك بنية 

تحتية جاهزة

وتوفر كافة الخدمات لراحة 

المشجعين والضيوف ولديها مالعب 

مونديالية ال أعتقد أنها توجد في أي 

دولة

غير قطر لهذا الهجوم على استضافة 

المونديال ليس له أي مبرر وال دوافع 

فقط )ألنها قطر(.

ألنها قطر

عبر تنظيم فعاليات متنوعة

سفارات قطر تواصل الترويج للمونديال

الدوحة -قنا- واصلت عدد من البعثات 

الخارج  في  قطر  لدولة  الدبلوماسية 

للترويج  متنوعة  فعاليات  تنظيم 

لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

في  قطر  دولة  سفارة  أقامت  أوتاوا،  ففي 

كندا حفال ترويجيا لبطولة كأس العالم 

في  مسؤولون  حضره   2022 قطر   FIFA
الحكومة الكندية ونواب البرلمان الكندي 

الكندية  الرياضية  الهيئات  وممثلون عن 

إضافة  وأكاديميون،  المدني  والمجتمع 

إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي 

المعتمدين لدى كندا.

حسين  أحمد  السيد  سعادة  وأشار 

وزير اإلسكان والتنّوع والشمول الكندي، 

الكروي  الحدث  أهمية  إلى  له،  في كلمة 

قطر،  دولة  ستحتضنه  الذي  العالمي 

ومحب  كمشجع  سعادته  عن  معربا 

الكندي،  المنتخب  بتأهل  الكرة  لكرة 

المشاركة  المنتخبات  لجميع  وتمنى 

ولمتابعي  مبارياتها،  في  أوفر  حظا 

من  مزيدا  والمشجعين  البطولة 

المتعة.

راشد  بن  خالد  الدكتور  سعادة  وقّدم 

لدى  قطر  دولة  سفير  المنصوري 

عن  موجزة  لمحة  له،  كلمة  في  كندا، 

دولة  فيها  شرعت  التي  التحضيرات 

استضافة  بشرف  فوزها  منذ  قطر 

مرة  ألول  تنظم  التي  العالمية  البطولة 

قطر  دولة  أن  مضيفا  عربي،  بلد  في 

أفضل  توفير  أجل  من  جهدا  تدخر  لم 

الظروف والوسائل إلنجاح البطولة.

المونديال  وحث على استغالل مناسبة 

اللذين  والقلق  الركود  حالة  من  للخروج 

العامين  خالل  العالم  على  طغيا 

األخيرين الفتًا إلى أن الوقت حان إلدخال 

نفوس  في  والفرح  االبتهاج  من  شيء 

الناس.

تجدر اإلشارة إلى أن السفارة خصصت 

جانبا من الجناح المخصص الحتضان 

لنهائيات  المتأهلة  للدول  الحفل، 

الراغبة في تعريف   2022 مونديال قطر 

الحضور بجوانب من تاريخها الرياضي 

هذه  لقيت  حيث  الشعبي،  وتراثها 

العروض استحسانا من قبل الحضور.

كما تضّمن الحفل معرضا لمجّسمات 

مباريات  عليها  ستجري  التي  المالعب 

تعريفية  فيديو  ومقاطع  العالم  كأس 

بها تم عرضها على شاشات مخصصة.

دولة  سفارة  افتتحت  أثينا،  وفي 

المنتدى  فعاليات  هامش  على  قطر 

الحادي  العربي   - اليوناني  االقتصادي 

العربية   الغرفة  نظمته  الذي  عشر، 

الذي  والتنمية،  للتجارة  اليونانية 

خاص  ترويجيا  جناحا  أثينا،  في  عقد 

قطر   FIFA العالم  كأس  ببطولة 

وليد  السيد  سعادة  بحضور   ،2022
لدى  قطر  دولة  سفير  العمادي  محمد 

اليونانية. الجمهورية 

القنصلية  أقامت  قوانغتشو،  وفي 

قوانغتشو  في  قطر  لدولة  العامة 

بالتعاون  الشعبية،  الصين  بجمهورية 

السياحة  لهيئة  التمثيلي  المكتب  مع 

استعرض  تعريفيًا  حفاًل  القطري، 

محمد  بن  غانم  السيد  سعادة  خالله 

قطر  لدولة  العام  القنصل  المعاضيد 

االستعدادات،  آخر  قوانغتشو،  في 

واإلنجازات التي قامت بها الدولة إلنجاح 

بشكل  العالمي  الرياضي  الحدث  هذا 

خالل  من   2030 قطر  رؤية  مع  يتوافق 

ومنشآت  التحتية  للبنية  االستدامة 

كأس العالم.

تجارة  غرفة  رئيس  الحفل،  حضر 

كبرى  من  عدد  وممثلو  يوشيو،  منطقة 

وإدارة  والعالمية،  المحلية  الشركات 

خريجي  ورابطة  كونغ،  هونغ  مطار 

جامعة جينان.

مدير عالقات الشركاء باللجنة العليا.. خالد السويدي:

استضافة كأس العالم درس لألجيال
واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  تواصل 

الكفاءات  من  عدد  على  الضوء  إلقاء 

الوطنية  الكوادر  القطرية، من بين مئات 

في  أساسيًا  دورًا  تلعب  التي  الواعدة، 
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استثنائية  نسخة  تنظيم  في  وتسهم 

المونديال،  أرض  قطر  في  البطولة  من 

التي تتزين الستقبال ضيوفها من أنحاء 

العالم بعد أيام قليلة، خالل فعاليات أول 

مونديال لكرة القدم في العالم العربي.

التاريخ«؛  »صناعة  سلسلة  وضمن 

مع  حوارًا   )Qatar2022.qa( موقع  أجرى 

مدير  السويدي،  محمد  خالد  السيد 

العليا  اللجنة  في  الشركاء  عالقات  إدارة 

طفولته  أمضى  الذي  واإلرث،  للمشاريع 

بمدينة خليفة بالدوحة، ودرس هندسة 

إم«  آند  »إي  تكساس  جامعة  في  البترول 

في قطر، وحصل على شهادة الماجستير 

من  االستراتيجي  العمل  وحدة  إدارة  في 

األعمال إلدارة  العليا  الدراسات  جامعة 

.HEC Paris

ويرى السويدي أن المشاركة في اإلعداد 

تاريخ  من  جزءًا  تكون  أن  يعني  للبطولة 

وأضاف:  وطنيًا،  واجبًا  يمثل  وهو  البالد، 

سهاًل  قرارًا  العليا  للجنة  االنضمام  »كان 

بالنسبة لي«.

بهذا  مشروع  في  العمل  أتوقع  »لم  وتابع: 

على  منصبًا  تركيزي  كان  وقد  الحجم، 

تغيرت  قد  اهتماماتي  أن  إال  الهندسة، 

مساري  تغيير  فقررت  فترة،  بعد 

وال  أردت.  كما  األمور  وسارت  المهني، 

شك أن هذا أهم حدث رياضي في العالم 

إنجاحه،  في  المشاركة  جميعًا  وعلينا 

الجميع  البطولة  هذه  وستجعل 

األجيال  ذلك  في  بما  بالفخر،  يشعرون 

القادمة«.

وتابع: »يعد افتتاح ملعب أحمد بن علي 

إلى  اإلنجازات  أقرب   2020 ديسمبر  في 

قلبي، فقد كان أول محطة رئيسية بعد 

التحديات التي فرضتها الجائحة، وكان 

إلى  الرائع رؤية المشجعين يعودون  من 

المشروع  أيضًا  كان  وقد  المدرجات، 

إلى  الذي أعمل عليه بعد االنضمام  األول 

خاص  حدث  فهو  لذلك  العليا،  اللجنة 

بالنسبة لي«.

الشركاء  عالقات  إدارة  مدير  وأعرب 

وفخره  سعادته  عن  العليا  باللجنة 

في  معًا  »نعمل  وقال:  العمل،  بفريق 

وأنا  واحدة،  كأسرة  العليا  اللجنة 

الفريق  هذا  مع  بعملي  جدًا  محظوظ 

من  أجواء  ضمن  نتعاون  حيث  الرائع، 

والمحبة،  واإليجابية  والنشاط  الحيوية 

يخلو  ال  التي  والتحديات  الضغوط  رغم 

على  الفريق  أن  إال  مشروع،  أي  منها 

استعداد دائم لتقديم أفضل ما لديه«. 

عمله  خالل  ذكرياته  أجمل  وحول 

»أجمل  خالد:  قال  العليا  اللجنة  في 

الماضي  أكتوبر  في  كانت  ذكرياتي 

أثناء اإلعالن عن جاهزية استاد الثمامة، 

الذي بذل  والجهد  العمل  فقد كان حجم 

مناسبة  أي  من  أكثر  المناسبة  هذه  في 

النهاية،  صافرة  إطالق  وعند  أخرى. 

والفخر  بالسعادة  جميعًا  شعرنا 

لرؤية  الرضا  مشاعر  غمرتنا  واإلنجاز، 

رائعة  لحظة  كانت  ثماره.  يؤتي  عملنا 

يصعب ألي كلمات أن تصفها«.

{ خالد محمد السويدي

{ يايا توريه
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سعد المهندي
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أمطار  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

قوية  برياح  مصحوبة  متوقعة  رعدية 

أن  متوقعة  البحر،  داخل  عالية  وأمواج 

خفيف  غبار  به  اليوم  الطقس  يكون 

وغائم إلى غائم جزئيَا مع فرصة ألمطار 

تتراوح  وسوف  أحيانًا،  رعدية  تكون  قد 

ما  الدوحة  في  المتوقعة  الحرارة  درجة 

بين 28 إلى 34 درجة مئوية.

سينما المول )1(

4:15المالياالم

7:00بالك آدم

9:15المالياالم

11:45المالياالم

سينما المول )2(

4:30المالياالم

7:00المالياالم

9:30المالياالم

12:00المالياالم

سينما المول )3(

4:00التاميلية

6:40الهندية

9:20الهندية

12:00التاميلية

سينما كتارا )1(

6:00رحلة ذهاب

8:15بالك آدم

10:30رحلة ذهاب
سينما كتارا )2(

6:30نوسيبو

8:45بيكسي

11:00نوسيبو
سينما كتارا )3(

5:00الرجل الرابع

7:15النظام

9:30النظام
سينما كتارا )4(

5:30المحقق نايت ، المارق

7:45تحت تهديد السالح

10:00هاشتاج جوزني#

سينما رويال بالزا  )1(

4:00التاميلية

6:45المالياالم

9:15المالياالم

11:45المالياالم

سينما رويال بالزا )2(

4:00المالياالم

6:30المالياالم

9:00التاميلية

11:45الهندية

سينما رويال بالزا )3(

4:15بالك آدم

6:30الهندية

9:15بالك آدم

11:30المالياالم

للشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا

مكتبة قطر تنظم 
المعرض الثقافي

الثقافي  العام  ضمن  أمس  الوطنية  قطر  مكتبة  نظمت   

آسيا  وجنوب  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق   – »قطر 

تراث  على  الضوء  يسلط  الذي  الثقافي  المعرض   ،»2022
من  آسيا  وجنوب  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في  األمم 

خالل برنامج حافل بالفقرات والفعاليات الجذابة واللقاءات 

الحوارية واألنشطة التقليدية.

القصص  سرد  الثقافي  المعرض  فعاليات  أبرز  من  وكان 

من  ويدوية  فنية  وأنشطة  اليمنية،  التقليدية  والحكايات 

والزخرفة  التلوين  فنون  شملت  وسيرالنكا  وتركيا  تونس 

لقاًء  المعرض  يتضمن  سبق،  لما  وباإلضافة  والرسم. 

حواريًا مع الدكتور أمير تاج السر، وهو طبيب وروائي وشاعر 

وقد  ورواياته،  أشعاره  عن  الحوارية  الجلسة  خالل  تحدث 

شارك في المعرض الثقافي سعادة سفراء الدول المشاركة 

وهي: السودان واليمن وتونس وتركيا وسريالنكا.

الكواري،  عبير  السيدة  قالت  وأهميته،  المعرض  وحول 

»يقام  المكتبة:  في  التعلم  وخدمات  البحوث  شؤون  مدير 

فعاليات  في  المكتبة  مشاركة  ضمن  المعرض  هذا 

وإثراء  تعزيز  إلى  تهدف  التي  الثقافية«  »األعوام  مبادرة 

األمم  بين  التفاهم  وتعميق  العالم  دول  مع  الثقافي  التبادل 

والشعوب«.

الثقافة  بأن  راسخ  إيمان  المكتبة  »لدى  قائلة:  وأضافت 

الشعوب  بين  الجسور  بناء  في  تأثيًرا  الوسائل  أكثر  هي 

عقد  وسنواصل  األمم.  بين  والتفاهم  الحوار  وتعزيز 

الفعاليات الثقافية لتعريف اآلخرين على ثقافتنا وللتعرف 

أيًضا على ثقافات العالم المختلفة«.

األول في آسيا والشرق األوسط وشمال إفريقيا

متحف الفن اإلسالمي يحقق الحياد الكربوني
الفن  متحف  حصل  قنا-  الدوحة- 

الكربوني  الحياد  شهادة  على  اإلسالمي 

في  متحف  كأول  عالميا،  بها  المعترف 

إفريقيا  وشمال  األوسط  والشرق  آسيا 

يحقق الحياد الكربوني، وذلك بعد تلبية 

أهداف الحد من االنبعاثات، وتماشيا مع 

المناخي  للتغير  الوطنية  العمل  خطة 

في قطر 2030.

لعمليات  اإلسالمي  الفن  متحف  وخضع 

قياس  إلى  تهدف  شاملة،  تدقيق 

المرتبطة  الدفيئة  غازات  انبعاثات 

والتحقق  المنشأة  وخدمات  بعمليات 

منها.

سيار،  جمال  ظبية  المهندسة  وقالت 

متاحف  في  العامة  المرافق  إدارة  مدير 

أكبر  أحد  المناخ  تغير  »يعد  قطر: 

اليوم،  العالم  يواجهها  التي  التحديات 

جميع  في  جلية  السلبية  آثاره  وتظهر 

أنحاء العالم وكذلك في قطر«.

قطر،  متاحف  »باشرت  وأضافت: 

الرائدة،  قطر  مؤسسات  إحدى  بصفتها 

متاحف  إلى  متاحفها  تحول  رحلة 

الكربونية«..  االنبعاثات  منخفضة 

التحول  عملية  »لبدء  أنه  إلى  مشيرة 

متاحف  اختارت  الكربون،  منخفضة 

لتحقيق  اإلسالمي  الفن  متحف  قطر 

وخدماته  لعملياته  الكربوني  الحياد 

للفترة المشمولة بالتقرير لعام 2021.

بمساعدة  قطر،  متاحف  حددت  وقد 

والتطوير  للبحث  الخليجية  المنظمة 

الكربون،  منخفضة  التدخالت  )جورد(، 

ووضعت خطة للحياد الكربوني«.

نورسك  )ديت  جمعية  أن  وأوضحت 

الجهة  وهي   ،)DNV( فيريتاس( 

بالتحقق  المعنية  المدققة  الخارجية 

التزام  أكدت  قد  الكربوني،  الحياد  من 

انبعاث  بخفض  اإلسالمي  الفن  متحف 

الحياد  شهادة  ومنحته  الدفيئة،  غازات 

الكربوني لعام 2021.. معربة عن فخرها 

التي  االستدامة  رحلة  في  بالمشاركة 

اإلسالمي  الفن  متحف  تحول  أثمرت 

منطقة  في  اإلطالق  على  متحف  أول  إلى 

وآسيا  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

يحقق الحياد الكربوني.

الحر،  يوسف  الدكتور  قال  جهته،  من 

مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة 

)جورد(:  والتطوير  للبحث  الخليجية 

مخازن  بصفتها  المتاحف،  »تحافظ 

األمم  وأرواح  وثقافة  تراث  على  للتحف، 

عبر الزمن، والغرض الذي تؤديه يرتبط 

بشكل جوهري بفكرة االستدامة البيئية 

مواردنا  على  الحفاظ  إلى  تهدف  التي 

هو  وكما  القادمة.  لألجيال  الطبيعية 

فإن  والمؤسسات،  الحكومات  حال 

تحقيق  في  أكبر  دورا  أيضا  للمتاحف 

أظهرت  وقد  باريس.  اتفاقية  أهداف 

جهود  دعم  خالل  من  قطر،  متاحف 

الحفاظ على البيئة والحفاظ على التراث 

ذات  كمنظمة  حقيقيا  إشرافا  الثقافي، 

مستقبل  في  تستثمر  مستقبلي  تفكير 

المنظمة  وتفخر  األرض.  وكوكب  األمة 

)جورد(  والتطوير  للبحث  الخليجية 

قطر  متاحف  رحلة  في  شريكا  بكونها 

نحو التنمية منخفضة الكربون«.

تيكاري،  براكاش  السيد  قال  وبدوره، 

في  فيريتاس(  نورسك  )ديت  مدير 

والشرق  الهندية  القارة  شبه  منطقة 

األوسط: »أصبح الحياد الكربوني محددا 

لخلق  صفري  انبعاثات  بصافي  لاللتزام 

تأثير على سلسلة القيمة وفقا للمعايير 

في  الممارسات  أفضل  وتنفيذ  الدولية 

متحف  بدعم  نفخر  األعمال.  مجال 

مع  بالشراكة  قطر،  في  اإلسالمي  الفن 

والتطوير  للبحث  الخليجية  المنظمة 

للمعنيين  قوي  توجيه  لتوفير  )جورد(، 

انبعاثات  بصافي  االلتزام  صوب  فيه 

بمبادرات  نشيد  قطر.  لحكومة  صفري 

دوره  على  ونهنئه  اإلسالمي  الفن  متحف 

وطنيا  المحددة  المساهمات  في  الرائد 

دول  في  لمرجعية  وتحوله  قطر  لدولة 

مجلس التعاون الخليجي«.

في  المدرجة  األنشطة  نطاق  وشمل 

الفن  الكربونية لمتحف  البصمة  تقييم 

المرتبطة  التشغيلية  اآلثار  اإلسالمي 

الزوار  وتنقل  والمياه،  الكهرباء  باستهالك 

للوصول إلى المتحف، وغيرها. وفي إطار 

عملية التقييم، تم حساب جميع مصادر 

الرئيسية  الدفيئة  غازات  انبعاثات 

باستخدام البروتوكوالت الدولية.

يضع  اإلنجاز  هذا  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

بضعة  بين  اإلسالمي  الفن  متحف 

منخفض  التحول  عملية  بدأت  متاحف 

من  قليل  عدد  إلى  ويضمه  الكربون، 

تحقيق  في  نجحت  التي  المشاريع 

الحياد الكربوني لعملياتها وخدماتها في 

قطر. وقد أعدت متاحف قطر خطة حياد 

كربوني للسنوات العشر المقبلة.

يسلط الضوء على 
تقاليد الدول عبر 

سلسلة من األنشطة 
واللقاءات الحوارية

$ الدوحة

4:24 ص
11:17 ص

2:28 م
4:53 م
6:23 م
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ف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
َّ

شر

آل ثاني، أمير البالد المفدى، حفل الزواج الذي أقامه 

والسيد  الخيارين،  المطوع  زايد  بن  محمد  السيد 

زواج  بمناسبة  الخيارين  المطوع  زايد  بن  مبارك 

عدد  حضره  والذي  الخيارين  زايد  مبارك  بن  راشد 

الشيوخ  والسعادة  والمعالي  السمو  أصحاب  من 

قدمـــــوا  الذين  واألصدقاء  األهل  من  ولفيف  والوزراء 

أجمل التـــــهاني والتبريكات للمعرس. 

القلبية  األمنيات  خالص   $ أســـرة  وتزف 

سعيدة  زوجية  حياة  له  متمنين  راشد،  للمعرس 

الذرية  الله  يرزقه  وأن  والسرور،  الفرح  ملؤها 

الصالحة.. وألف مبروك.

صـاحــب السـمــو يشــــــّرف أفــراح الخيارين

}  تصوير ـ ياسر زكريا
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا

السنة )28( - الجمعة 10 من ربيع اآلخر 1444هـ الموافق 4 نوفمبر 2022م العدد )9923(

جلود نباتية

متانة  الطبيعية  المواد  أكثر  من  الطبيعي  الجلد  يزال  ال 

التداعيات  في  المستهلكين  بعض  يشكك  ذلك،  مع  وتنوعا. 

األخالقية واالستدامة البيئية الستخدام المنتجات التي يتم 

الحصول عليها من الحيوانات.

الرئيسي  السبب  هو  االجتماعية  المعايير  في  التحول  هذا 

في أننا نرى موجة من البدائل الصناعية تتجه نحو السوق. 

االصطناعية  البوليمرات  من  المنتجة  الجلود  بدائل  وتعتبر 

حصة  حققت  وقد  البيئية،  االستدامة  حيث  من  حاال  أفضل 

سوقية كبيرة السنوات األخيرة.

حسب مقال نشر على موقع »ذا كونفرسيشن« في سبتمبر/ 

 أيلول 2020، يعتبر جلد الفطر النباتي جلدا صناعيا أو شبه 

صناعي من الفطريات ويقدم بديال أخالقيا للجلد الطبيعي. 

يزرع  فعندما  الفطري،  الغزل  من  التقنيات  هذه  وتستفيد 

الغزل الفطري على نشارة الخشب أو النفايات الزراعية، فإنها 

لتشبه  ذلك  بعد  معالجتها  يمكن  سميكة  حصيرة  تشكل 

الجلد.

المعدات  بأقل  إتمامها  ويمكن  للغاية،  بسيطة  العملية 

صناعيا  ضبطها  أيضا  ويمكن  الحرفيين.  بواسطة  والموارد 

النهائي وكأنه جلد حيواني،  المنتج  لإلنتاج بالجملة، ويبدو 

له متانة مماثلة.

ونظرا ألنه يتم استخدام الغزل الفطري وليس الفطر، فيمكن 

فهي  مكان،  أي  في  الطبيعية  البيولوجية  العملية  هذه  إجراء 

ال تحتاج إلى ضوء، وتحول النفايات إلى مواد مفيدة، وتخزن 

الكربون عن طريق تكديسه في الفطريات النامية.

الفطريات«  »جلد  منتج  إلى  واحد  بوغ  من  االنتقال  ويستغرق 

حتى  بقرة  لتربية  الالزمة  بالسنوات  مقارنة  أسبوعين، 

والكحول  الخفيفة  األحماض  وتستخدم  النضج.  مرحلة 

ضغطها  يتم  والتي  الفطرية،  المادة  لتعديل  عادة  واألصباغ 

وتجفيفها ونقشها.

سرقة غريبة

رجلين  األميركية  الشرطة  اعتقلت 

على  أقدما  كاليفورنيا  والية  في 

ارتكاب أغرب جريمة سرقة تشهدها 

الواليات المتحدة على اإلطالق، حيث 

سرقا 57 بطيخة من أحد الحقول.

مكتب  قال  الحادثة،  على  وتعليقا 

رجال  أن  ميرسيد  مقاطعة  شرطة 

بوالية  مزرعة  إلى  توجهوا  الشرطة 

اإلبالغ  بعد  األميركية  كاليفورنيا 

عن واقعة تعد وسرقة.

الشرطة  رجال  وصل  وعندما 

صاحب  إلى  تحدثوا  األميركية 

المزرعة الذي قال إن الناس يسرقون 

البطيخ من حقله.

بعض  إن  الشرطة،  قالت  بيانها  وفي 

الشهود شاهدوا سيارة تغادر المزرعة 

حيث  إيقافها،  من  وتمكنوا  مسرعة 

وجدوا 57 بطيخة في السيارة.

المقاطعة  شريف  مكتب  وقال 

 23( فاسكيز  إريك  إن  األميركية، 

بوينروسترو  فاسكيز  وبرايان  عاما( 

إثر  على  اعتقالهما  تم  عاما(   30(

الواقعة.

يواجه  السجن،  لسجالت  ووفقا 

المتعلقة  التهم  من  العديد  االثنان 

بالحادثة، بما في ذلك جناية سرقة 

الفاكهة، كما تمت إعادة البطيخ إلى 

صاحب المزرعة.

الترجمة اآللية.. تتحسن
مؤسسي  أذهان  في  يخطر  لم 

 1953 عام  للترجمة  الدولي  االتحاد 

أعمال  اآلالت  فيه  تهدد  يوم  يأتي  أن 

األول  النصف  فحتى  المترجمين. 

كان  الـ20  القرن  ثمانينيات  من 

»وايدنر«  شركة  طّورته  الذي  النظام 

النظام  هو  لالتصاالت  األميركية 

للترجمة  تجاريا  المتوفر  الوحيد 

إلى  اإلنجليزية  اللغة  من  اآللية 

العربية.

وعلى الرغم من وجود نظامين آخرين 

و»ألبس«،  »سيستران«  هما  آنذاك 

للتسويق  جاهزين  يكونا  لم  فإنهما 

»وايدنر«  شركة  تمكنت  التجاري. 

عدة،  جهات  إلى  نظامها  تسويق  من 

لكن خاب أمل هذه الجهات في جودة 

النظام عقب استخدامه.

مؤسسة  اختبارات  نتائج  وأشارت 

األميركية  تكنولوجيز«  »ليونبريدج 

العصبية  اآللية  الترجمة  أن  إلى 

بين  تراوح  بنسبة  سنويا  تتحسن 

3 % و7 %.
يصل  أن  الدراسات  بعض  وتتوقع 

مستوى  إلى  اآللية  الترجمة  مستوى 

الترجمة البشرية بحلول عام 2030، 

األدبية  النصوص  ترجمة  باستثناء 

تتضمن  التي  وتلك  والفلسفية، 

مصطلحات علمية جديدة، إذ يتوقع 

أن تبقى بحاجة إلى تعديل من قبل 

البشر.

موجة إنفلونزا

بعد عامين من تفشي )كورونا( وما تبع ذلك من إجراءات، يتوقع 

لذلك  قوية،  العام  هذا  اإلنفلونزا  موجة  تكون  أن  الخبراء  بعض 

الخبراء  وينصح  الفيروس،  ضد  تطعيم  جرعات  الدول  توفر 

بعض الفئات بشكل خاص بأخذ هذه اللقاحات.

لمضاعفات  عرضة  األكثر  لألشخاص  مهما  التطعيم  يعّد 

الصغار  واألطفال  السن  وكبار  الحوامل  خاصة  اإلنفلونزا، 

واألشخاص المصابين بضعف أجهزة المناعة، وفقا لتقرير في 

دويتشه فيله.

ومن المؤشرات الواضحة على أن موسم اإلنفلونزا القادم قد يكون 

في  حادة  زيادة  شهدت  فقد  أستراليا،  في  يحدث  ما  هو  شديدا 

فإن  لذلك،  الشتاء.  فصل  من  جدا  مبكر  وقت  في  الحاالت  عدد 

لقاح اإلنفلونزا مهم بشكل خاص لكبار السن ولألشخاص الذين 

يعانون من مخاطر خاصة وأمراض مزمنة.

ضد  التطعيم  من  أفضل  حماية  توجد  ال  الحالة  هذه  وفي 

اإلنفلونزا الفيروسية.

وقد وفرت الهيئة التنظيمية األلمانية )معهد بول إيرليش( حتى 

ما  ضعف  أي  اإلنفلونزا،  لقاح  من  جرعة  مليون   20 من  أكثر  اآلن 

كانت عليه في العام السابق. ويتوفر لقاح بجرعات عالية لكبار 

السن الذين لديهم جهاز مناعة أضعف.

من   %  40 إلى   %  30 نحو  يحمي  التطعيم  فإن  للبيانات،  ووفًقا 

كما  لإلنفلونزا،  الطبي  العالج  طلب  إلى  االضطرار  من  المتلقين 

يقلل خطر اإلصابة بالعدوى لدى اآلخرين، حسب ما نشره موقع 

»إن دي آر« األلماني.

الصابون األسود لصحة البشرة
يأتي  صابون  هو  اإلفريقي  األسود  الصابون 

مصنوع  وهو  السمراء«،  »القارة  غرب  من 

صحة  أن يفيد  ويمكن  من مكونات طبيعية 

اإلنسان بطرق مختلفة.

وال تقتصر فائدة هذا الصابون على تنظيف 

خصائص  على  يحتوي  بل  فقط،  البشرة 

في  تساعد  أن  يمكن  للبكتيريا  مضادة 

تبطئ  وقد  الجلد،  حاالت  بعض  تحسين 

بعض عالمات الشيخوخة.

األصل  في  هو  اإلفريقي  األسود  والصابون 

في  إنتاجه  يتم  بالكامل  طبيعي  صابون 

الدقيقة  الوصفات  وتعتمد  مختلفة،  بلدان 

ولكن  الصابون،  منه  نشأ  الذي  المكان  على 

معظمها يشمل زيت نواة النخيل، وترشيح 

جلد  رماد  أو  المحترق  الكاكاو  جراب  رماد 

الموز المحمص.

مثل  األخرى  اإلضافات  تشمل  أن  ويمكن 

األلوفيرا أو العسل أو زبدة الشيا أو الجير أو 

غرب  وسط  موطنها  شجرة  وهي   - كاموود 

الصابون  أن   Elle مجلة  وأوردت  إفريقيا. 

فعاال  سالحا  يعد   )Black Soap( األسود 

لمحاربة مشاكل البشرة؛ حيث يعمل هذا 

مواجهة  على  اإلفريقية  األصول  ذو  الصابون 

الشيخوخة وشوائب البشرة.

بالموضة  المعنية  المجلة  وأوضحت 

على  يشتمل  األسود  الصابون  أن  والجمال 

مواد طبيعية تتمثل في زيت النخيل ورماد 

باإلضافة  والماء،  للطهي  القابل  الموز  قشر 

إلى مواد أخرى مثل زبدة الشيا والجليسرين 

الطبيعي وخالصة األلوفيرا وخالصة الليمون 

وخالصة خشب الصندل والعسل.

حــيــــوان نــــــادر
النمسا،  في  الغابات  إحدى  حراس  اكتشف 

طريق  عن  ونادرا،  للغاية  صغيرا  حيوانا 

األعشاش  أحد  في  وجوده  أثناء  في  الصدفة، 

بمنطقة سالزبورغ.

على  الفيدراليين  الغابات  أعوان  أحد  وعثر 

التي أعدها حراس  الحيوان في أحد األعشاش 

فرصا  الصغيرة  الثدييات  لمنح  الغابات 

للتعشيش والبقاء على قيد الحياة.

الثدييات،  من  وهو  الحيوان  هذا  فحص  وتم 

فقط،  سنتيمترات  تسعة  حوالي  طوله  ويبلغ 

عيون  له  والحيوان  عامين.  لمدة  كثب  عن 

ذيول  يشبه  كثيف  وذيل  فضي  وفراء  سوداء 

السناجب الرمادية.

ويقتات  ليلي  وهو  أطفال  كلعبة  الحيوان  ويبدو 

في  رئيسي  بشكل  ويعشش  اللحوم  أكل  من 

القديمة.  الطيور  وأعشاش  األشجار  تجاويف 

مع ذلك، ال ُيعرف حتى اآلن سوى القليل جًدا عن 

هذه الحيوانات الخجولة.

الحيوان محمي بشكل صارم بموجب التوجيه 

فرق  بحثت  وقد  والنباتات،  للحيوانات  األوروبي 

في  الحيوانات  عن  الفيدرالية  الغابات  حماية 

جميع أنحاء النمسا إلى جانب جمعية الحفاظ 

على الطبيعة كجزء من المشروع.

بيرتشر  صوفي  آنا  الغابات  حارسة  وعملت 

على  للعثور  بوستالم  منطقة  في  عامين  لمدة 

30 صندوقا  مسارات للحيوانات. ويوجد حوالي 

للتعشيش موزعة على 15 موقعا.




