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الدوحة- قنا- رفعت وكالة »ستاندرد 

االئتماني،  للتصنيف  بورز«  آند 

االئتماني  قطر  دولة  تصنيف 

مستقبلية  نظرة  مع   »AA« إلى 

أن  الوكالة  وتوقعت  مستقرة. 

كبيرة  فوائض  قطر  دولة  تحقق 

تكاليف  تخفض  وأن  الميزانية،  في 

خدمة الديون بشكل مستدام، وذلك 

الحكومية  االستراتيجية  بفضل 

حل  التي  الديون  لسداد  الناجحة 

هذا  إن  وقالت:  استحقاقها.  أجل 

التصنيف اإليجابي مدعوم بالتأثير 

الطاقة  لزيادة  المشترك  اإليجابي 

الطبيعي  الغاز  لمنشآت  اإلنتاجية 

القطاع  في  القوي  والنمو  المسال، 

االقتصادي  والتنويع  النفطي،  غير 

المستمر في إطار رؤية قطر الوطنية 

لصافي  القوي  والمركز   ،2030
األصول، والمرونة المؤكدة لسياسة 

الدولة.

»ستاندرد آند بورز«

رفـع تصـنيـف قـطـر
 »AA« مع نظرة مستقبلية مستقرة

فيينا- قنا- أكدت دولة قطر أهمية وضرورة حماية 

الصحفيين في مناطق النزاعات والحروب، مشيرة إلى 

أن ضمان سالمة الصحفيين يعتبر من ضمن أولوياتها، 

وشرطا أساسيا لتحقيق هدف حرية التعبير.

جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة السيدة لولوة بنت 

راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، أمام المؤتمر 

رفيع المستوى عن سالمة الصحفيين، الذي عقد 

في فيينا تحت شعار »حماية اإلعالم.. حماية 

للديمقراطية«.

قطر تؤكد على أهميتها

حماية الصحفيين

تشهد خدمات الرعاية الطبية بالدولة، تطورات 

عالجية متالحقة على صعيد التطور النوعي في 

مواعيد العيادات واالستشارات الطبية، حيث قام 

القطاع الصحي الحكومي مؤخرا بتنظيم االستشارات 

االفتراضية بـ »تقنية الفيديو«، بشكل أسهم في تيسير 

وصول المرضى لخدمات الرعاية الصحية، حيث تم 

توفير »325« عيادة افتراضية تقدم »93« خدمة، والقيام 

بأكثر من »73,000« استشارة افتراضية. 

وتساهم العيادات االفتراضية بالقطاع الصحي 

الحكومي في حل الكثير من المشاكل التي ُيعاني منها 

الُمراجعون منذ فترات طويلة، مثل تباعد المواعيد، 

ونقص مواقف السيارات، واالنتظار لفترات طويلة. 

توفير »325« عيادة تقدم »93« خدمة 

استشارات افتراضية
أكرم الفرجابي كتب

خليفة  استاد  يمثل  قنا-  الدوحة- 

مشاعر  من  يتجزأ  ال  جزءا  الدولي 

في  الرياضي  الجمهور  ووجدان 

وحتى  واآلسيوية،  العربية  المنطقة 

على  شاهدا  كان  حيث  العالمية، 

أبطال  بتتويج  واالحتفاالت  األفراح 

عربية،  منتخبات  وانتصارات 

كما  الفرح،  دموع  عشبه  على  وذرفت 

حسرات  على  كذلك  شاهدا  كان 

في  ألقابا  خسرت  ومنتخبات  لفرق 

أرضه  من  باآلمال  وتزودت  النهائيات، 

أخرى،  مالعب  في  تحققت  إلنجازات 

فقد انتصرت فيه كرة القدم في الكثير 

على  وتوجت  القارية،  المحافل  من 

والمنتخبات  الخليج  منتخبات  أرضه 

فهو  األزمان،  مختلف  في  العربية 

التفاعالت  ومسرح  النابض«  »القلب 

والذكريات لجماهير كرة القدم. 

الذي  الدولي،  خليفة  استاد  ويعد 

معالم  أبرز  أحد   ،»1976« عام  أنشئ 

ولطالما  المنطقة،  في  القدم  كرة 

المشجعين  أهازيج  مدرجاته  عرفت 

فيه  يتابعون  وهم  السنين  مر  على 

لكرة  الخليج  كأس  بطوالت  مباريات 

األلعاب  ودورات  »خليجي«،  القدم 

العربية واآلسيوية.

استاد خليفة الدولي

مسرح الذكريات والتفاعالت

الدوحة- قنا- أكد 

مسؤولو القطاع 

الصحي أن جميع 

المستشفيات 

والمراكز الصحية 

التابعة لمؤسسة حمد 

الطبية، ومؤسسة 

الرعاية الصحية 

األولية، والهالل األحمر 

القطري ستعمل 

كالمعتاد طوال بطولة 

 FIFA كأس العالم«

قطر 2022«.

المرافق الصحية 
تعمل كالمعتاد 

 »220« ألفا في »10« ساعات

رقـــم قـيــاســـي للمـتــرو
أعلنت شركة سكك الحديد القطرية 

راكب  ألف   »220« نقل  عن  »الّريل« 

وهو  األول،  أمس  ساعات،   »10« خالل 

أعلى معدل مسجل للركاب بالساعة 

التي  المترو،  خدمات  انطالق  منذ 

سلسة  نقل  تجربة  توفر  أصبحت 

خالل  وزوارها  الدولة  لسكان  وآمنة 

عطلة نهاية األسبوع. 

يخفف  أن  الدوحة«  »مترو  واستطاع 

منطقة  إغالق  بعد  المروري  االزدحام 

بما  المركبات،  أمام  الكورنيش 

إقبال  من  حاليا  محطاته  تشهده 

يتوافد  حيث  كبير،  جماهيري 

للكورنيش  والمقيمون  المواطنون 

أنها  يبدو  التي  الجديدة  بالوسيلة 

حياة  نمط  تغيير  على  ستعمل 

وقد  المختلفة،  تنقالتها  في  المجتمع 

الجيد  التخطيط  ذلك  على  ساعد 

كافة  تخدم  التي  المترو،  لمحطات 

ووجود  البالد،  في  الحيوية  المناطق 

نجاح  على  المحفزات  من  كبير  عدد 

هذه الظاهرة.

الفصل الدراسي »ربيع 2023«

بدء التسجيل المبكر للمقررات

مصرف قطر المركزي يطلق »هميان«.. قريبا

أول بطاقة دفع وطنية
المركزي، أمس،  أعلن مصرف قطر  الدوحة- قنا- 

دفع  بطاقة  كأول  »هميان«  بطاقة  إطالقه  قرب  عن 

وطنية مسبقة الدفع بعالمة تجارية قطرية.

يأتي هذا اإلطالق ضمن جهود مصرف قطر المركزي 

لتطوير خدمات الدفع اإللكترونية وتعزيز الشمول 

المالي في الدولة.

النقود  كيس  بمعنى  البطاقة  تسمية  وتأتي 

المستخدم من قبل التجار قديمًا.

ال  البطاقة  إصدار  إن  المركزي  قطر  مصرف  وقال 

يتطلب حدا أدنى من الرصيد. كما تدعم البطاقة 

تكلفتها  أن  إلى  مشيرا  الالتالمسية،  الحركة 

من  لكل  الدفع  حركات  لمعالجة  أقل  ستكون 

مصدري البطاقات والمحصلين والتجار.

لتبادل  نظرا  أمنا  أكثر  سيكون  اإلصدار  أن  وأوضح 

الشبكة  خالل  من  محليًا  البطاقة  معامالت  جميع 

.،»NAPS« الوطنية

نفذت القوات الجوية األميرية القطرية وكلية 

الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية 

عرضا جويا مشتركا مع القوات الجوية الملكية 

السعودية وسالح الجو الملكي البريطاني 

بمنطقة الخليج الغربي وكورنيش الدوحة، 

أمس. وقال العميد الركن محمد علي الهاجري، 

مدير مديرية التوجية المعنوي في القوات 

المسلحة، خالل تصريحات صحفية على 

هامش االستعراض الجوي، إن عددا من طائرات 

التايفون »الذاريات« التابعة للقوات الجوية 

األميرية القطرية، شاركت في االستعراض، 

باإلضافة إلى السرب الُمشترك القطري 

البريطاني – 12، حيث شارك بطائرات التايفون 

أيضا، كما شارك في االستعراض فريق السهام 

الحمر البريطاني، وفريق الصقور السعودي، 

وفريق االستعراض بكلية الزعيم محمد بن 

عبدالله العطية الجوية.

وأضاف  :  أن من بين مهام السرب المشترك 

القطري – البريطاني – 12، الذي شارك في 

االستعراض الجوي أمس، المشاركة في تأمين 

 FIFA األجواء خالل إقامة بطولة كأس العالم

قطر 2022.

»السرب المشترك القطري – البريطاني – 12 سيساهم في تأمين األجواء خالل مونديال قطر«

عـرض جـوي مبهــر
نفذته قواتنا الجوية وكلية الزعيم باالشتراك مع القوات السعودية وسالح الجو الملكي البريطاني
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لتوفير سفن القوات البحرية لتأمين المونديال

»الدفاع« توقع مذكرة تعاون 
مع نظيرتها الباكستانية

على  الدفاع  وزارة  وقعت  -قنا-  الدوحة 

في  الدفاع  وزارة  مع  تعاون  مذكرة 

والتي  اإلسالمية،  باكستان  جمهورية 

يتعلق  فيما  الفنية  الترتيبات  تخص 

بتوفير السفن من قبل القوات البحرية 

كأس  بطولة  لتأمين  الباكستانية 

العالم FIFA قطر 2022.

الدفاع  وزارة  عن  المذكرة  على  وقع 

النعيمي  محمد  خالد  الركن  العميد 

لألمن  التنفيذية  اللجنة  رئيس  نائب 

الجانب  ومن  الدولية،  والعالقات 

شرجيل  )بحري(  العميد  الباكستاني 

افتخار الملحق العسكري الباكستاني 

لدى دولة قطر.

تحديد  إلى  الفنية  الترتيبات  وتهدف 

المتعلقة  المسؤوليات  وتنظيم 

ومساهمة  الطرفين،  بين  بالتعاون 

في  الباكستانية  المسلحة  القوات 

خالل  البحري  للتأمين  الدعم  تقديم 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

في مناطق النزاعات والحروب

قطر تؤكد ضرورة حماية الصحفيين

سعادة  ألقتها  كلمة  في  ذلك  جاء 

الخاطر  راشد  بنت  لولوة  السيدة 

أمام  الخارجية،  وزير  مساعد 

سالمة  عن  المستوى  رفيع  المؤتمر 

فيينا  في  عقد  الذي  الصحفيين، 

تحت شعار »حماية اإلعالم.. حماية 

للديمقراطية«.

من  عدد  إلى  سعادتها  وأشارت 

اتخذتها  التي  الملموسة  اإلجراءات 

الدولي  الصعيدين  على  قطر  دولة 

والمحلي، بينها المساعدة في إجالء 

خالل  كابول  من  الصحفيين  مئات 

أحداث أغسطس 2021، واستضافة 

المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين 

في عام 2012، وإطالق المؤتمر الدولي 

واإلعالن  الصحفيين،  لحماية 

في  الصحفيين  لحماية  العالمي 

الدوحة عام 2016.

وأضافت أن دولة قطر رعت أيضا أول 

بشأن  الدولي  األمن  لمجلس  قرار 

حماية الصحفيين في حاالت النزاع 

ظل  في  تبنيه  تم  والذي  المسلح، 

عام  للمجلس  القطرية  الرئاسة 

.2006
وزير  مساعد  سعادة  أشارت  كما 

الخارجية إلى مؤتمر األمم المتحدة 

في  عقد  الذي  الجريمة،  لمنع 

إعالن  واعتمد   ،2015 عام  قطر  دولة 

الدوحة الذي تعهد فيه رؤساء الدول 

العنف  ومكافحة  بمنع  والحكومات 

في  والعاملين  الصحفيين  ضد 

وسائط اإلعالم.

نحتفل  الذي  الوقت  في  وتابعت: 

السنوية  بالذكرى  العام،  هذا  فيه 

العاشرة لخطة عمل األمم المتحدة 

ومسألة  الصحفيين  سالمة  بشأن 

نؤكد  أن  نود  العقاب،  من  اإلفالت 

ونرحب  الخطة،  لهذه  الكامل  دعمنا 

لضمان  المبذولة  والجهود  بالتقدم 

تطبيقها.

الصحفيين  أن  سعادتها  وأوضحت 

يضطلعون بدور رئيسي في تعزيز 

حقوق اإلنسان وحمايتها، لكن لجنة 

أنه في  حماية الصحفيين كشفت 

حوالي  ُقتل  وحده،  الماضي  العقد 

ُسجن  كما  وإعالمي  صحفي   )600(

)250( آخرين.

وأشارت إلى جريمة مقتل الصحفية 

عاقلة،  أبو  شيرين  الفلسطينية 

الفتة في هذا السياق إلى أن أساليب 

فعالة  تكون  لن  والوقاية  الحماية 

المالحقة  بآليات  اقترنت  إذا  إال 

القضائية، معربة عن قلقها العميق 

إزاء استمرار اإلفالت من العقاب على 

ضد  المرتكبة  والجرائم  االنتهاكات 

الصحفيين.

إن  الخارجية  وزير  مساعد  وقالت 

الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة 

دفعت حياتها ثمنا لحقنا غير القابل 

للتصرف في معرفة الحقيقة.

وأضافت: في الوقت الذي ندين فيه 

شيرين  الصحفية  اغتيال  بشدة 

أن  على  التأكيد  نعيد  عاقلة،  أبو 

اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  فشل 

بجريمتها،  صراحة  االعتراف  في 

المسؤولية  من  للهروب  محاولة  هو 

دولي  تحقيق  إلى  وندعو  الجنائية، 

عن  المسؤولين  ومحاسبة  مستقل 

نعتقد  التي  النكراء  الجريمة  هذه 

بأنها أساسية لتحقيق العدالة ومنع 

تكرارها.

وزير  مساعد  سعادة  وخلصت 

نعمل  أن  يجب  أنه  إلى  الخارجية 

الصحفيين،  حماية  لضمان  معًا 

يعملون  الذين  أولئك  خاصة 

ومحاسبة  النزاعات  مناطق  في 

االعتداء  المتورطين في  المسؤولين 

على الصحفيين دون استثناء.

{ لولوة الخاطر تلقي كلمة الدولة

فيينا - قنا- أكدت 
دولة قطر أهمية 

وضرورة حماية 
الصحفيين في 

مناطق النزاعات 
والحروب، مشيرة 

إلى أن ضمان سالمة 
الصحفيين يعتبر 

من ضمن أولوياتها، 
وشرطا أساسيا 

لتحقيق هدف حرية 
التعبير.

الخاطر تستعرض جهود الدولة على الصعيدين الدولي والمحلي

لتعزيز دور المنظمة الدولية

.. وتجدد دعمها لجهود اللجنة المعنية بميثاق األمم
قطر  دولة  جددت  قنا-  نيويورك- 

جهود  لكافة  دعمها  على  التأكيد 

بميثاق  المعنية  الخاصة  اللجنة 

األمم المتحدة، وتعزيز دور المنظمة 

الدولي  القانون  أحكام  توضيح  في 

والميثاق، ودعم عملية إصالحها.

الذي  قطر  دولة  بيان  في  ذلك  جاء   

عضو  الدوح،  سارة  السيدة  ألقته 

 )77( الدورة  إلى  قطر  دولة  وفد 

للجمعية العامة لألمم المتحدة أمام 

حول  )القانونية(  السادسة  اللجنة 

المعنية  الخاصة  اللجنة  »تقرير 

دور  وبتعزيز  المتحدة  األمم  بميثاق 

المنظمة«.

من  انطالقا  قطر  دولة  بأن  وأفادت   

احترام  على  المستندة  سياستها 

أهمية  تولي  الدولي،  القانون  قواعد 

الدولية  المنازعات  لتسوية  خاصة 

ذلك  لكون  السلمية  بالوسائل 

األمم  ميثاق  في  أساسية  ركيزة 

المتحدة ومن بين أهم مقاصده.

ثقة  نالت  قطر  دولة  بأن  ونوهت   

من  الدولي  المجتمع  وإشادة 

به  تنهض  الذي  البارز  الدور  خالل 

مجال  في  القطرية  الدبلوماسية 

النزاعات  تسوية  في  الوساطة 

الفتة  والحوار،  السلمية  بالوسائل 

في  كوسيط  دورها  تواصل  أنها  إلى 

العديد من األزمات من أجل تحقيق 

على  واالستقرار  واألمن  السالم 

المستويين اإلقليمي والدولي.

دولة  أن  إلى  الدوح  السيدة  ولفتت 

وموثوق  نزيه  كوسيط  عملت  قطر 

في  السالم  عملية  لتعزيز  به 

الدوحة  أن  موضحة  أفغانستان، 

كانت منصة فاعلة لتسهيل عملية 

األطراف  بين  والمصالحة  السالم 

األفغانية.

في  تسعى،  قطر  دولة  إن  وقالت: 

للعمل  األخيرة،  التطورات  ضوء 

لتحقيق  الدوليين  الشركاء  مع 

تطلعات الشعب األفغاني.

إلى  قطر  دولة  دعوة  جددت  كما 

الشامل  الوطني  الوفاق  تحقيق 

خاصة  اإلنسان،  حقوق  وحماية 

مشيرة  والفتاة،  المرأة  حقوق 

بشأن  قطر  دولة  به  تقوم  ما  إلى 

المعينات  وتوفير  تيسير 

إليصال  اللوجستية  واإلجراءات 

ضعفا  الفئات  ألكثر  المساعدات 

في أفغانستان.

السالم  محادثات  إلى  وأشارت 

الدوحة  استضافتها  التي  التشادية 

العسكري  المجلس  بمشاركة 

السياسية  والحركات  االنتقالي 

واالتحاد  تشاد  في  العسكرية 

والواليات  األوروبي  واالتحاد  اإلفريقي 

المحادثات  أن  إلى  الفتة  المتحدة، 

طريق  خطة  رسم  ناقشت 

مع  ورئاسية  تشريعية  النتخابات 

نهاية الفترة االنتقالية.

الدوح:  سارة  السيدة  وتابعت 

توقيع  المحادثات  عن  تمخض 

أغسطس  في  التشادية  األطراف 

اتفاقية  قطر  دولة  برعاية  الماضي، 

الدوحة للسالم في تشاد، التي تمهد 

العاصمة  في  الوطني  الحوار  لبدء 

يهدف  والذي  انجمينا،  التشادية 

الوطنية  المصالحة  لتحقيق 

الشاملة.

يعقد في الرياض.. اليوم

قطر تشارك في اجتماع 
رؤساء أجهزة التقاعد الخليجيين

الدوحة- قنا- تشارك دولة قطر، ممثلة 

والتأمينات  للتقاعد  العامة  بالهيئة 

الحادي  االجتماع  في  االجتماعية، 

والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد 

والتأمينات االجتماعية في دول  المدني 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

العاصمة  في  اليوم  سيعقد  والذي 

مدار  على  ويستمر  الرياض  السعودية 

يومين.

وفد  االجتماع  خالل  قطر  دولة  ويمثل 

بن  تركي  السيد  سعادة  برئاسة 

العامة  الهيئة  رئيس  الخاطر  محمد 

للتقاعد والتأمينات االجتماعية.

خطة  متابعة  تقرير  االجتماع  يناقش 

التقاعد  أجهزة  رؤساء  لجنة  عمل 

االجتماعية،  والتأمينات  المدني 

الملزمة  اإلجراءات  ويستعرض 

االشتراكات،  بسداد  العمل  ألصحاب 

المؤشرات اإلحصائية  وكذلك مناقشة 

الحماية  لمد  الموحد  النظام  لتطبيق 

مواضيع  عدة  يتناول  كما  التأمينية، 

بسداد  المتعلقة  كالتحديات 

واستهداف  البنوك،  لدى  االشتراكات 

بالنظام  المسجلين  غير  العاملين 

ومناقشة  الدورية،  والندوات  الموحد، 

صناديق  كجائزة  المقترحات  بعض 

التقاعد المدني والتأمينات االجتماعية 

للبحوث العلمية، وتكريم الشخصيات 

المدني  التقاعد  مجال  في  الرائدة 

والتأمينات االجتماعية. 

عقدها برنامج ماجستير الفلسفة في معهد الدوحة

ندوة بعنوان 
»الفلسفة أمام أسئلة الراهن«

بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة، عقد 

معهد  في  الفلسفة  ماجستير  برنامج 

الخميس  العليا  للدراسات  الدوحة 
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الراهن«،  أسئلة  أمام  »الفلسفة  بعنوان 

أنجزها  التي  األبحاث  حول  وتمحورت 

وينجزها طلبة البرنامج وخريجوه.

افتتح الندوة الدكتور رجا بهلول رئيس 

مرحبًا  المعهد  في  الفلسفة  برنامج 

الخطة  عن  تحدث  ثم  بالحضور، 

يعتمدها  التي  الجديدة  الدراسية 

التخصص  تقتضي  والتي  البرنامج، 

االجتماعية،  السياسية  الفلسفة  في 

حالة  في  بات  البرنامج  أن  إلى  مشيرًا 

توائم واستفادة متبادلة مع دورية تبين 

للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية 

السياسية  بالفلسفة  تعنى  التي 

العربي  والمركز  واالجتماعية، 

يهتم  الذي  السياسات  ودراسة  لألبحاث 

في  واالجتماعية  السياسية  بالقضايا 

رئيس  تحدث  كما  العربي.  العالم 

ينوي  التي  النشاطات  عن  البرنامج 

الفصل  في  بها  القيام  الفلسفة  برنامج 

حول  ندوة  ومنها  المقبل،  األكاديمي 

قضية من قضايا الفكر العربي المعاصر 

مع  بالتعاون  وتعقد  الحقا  عنها  يعلن 

أوروبية  جامعات  في  فلسفة  أقسام 

ومنها  تعاون،  عالقات  بالبرنامج  تربطها 

مناظرات بين الطالب حول قضايا هامة، 

إضافة إلى سيمنارات يقّدم فيها أساتذة 

البرنامج مشاريعهم البحثية.

مختلفة  موضوعات  الندوة  عالجت  وقد 

يجمع بينها االهتمام بقضايا سياسية 

المفكرين  تشغل  راهنة  واجتماعية 

حقوق  مثل  الحاضر  الوقت  في  العرب 

واالعتراف  والحداثة  والتربية  اإلنسان 

في  الفلسفة  ودور  واألخالق  واالستقالل 

السياسة. 

شارك في الندوة ستة من طلبة البرنامج 

حيث  جلستين،  مدار  على  وخريجيه 

حول  الجملي  الدين  سيف  تحدث 

الفيلسوف كرجل سياسة بين أفالطون 

وأرسطو، وتناول عمر زاهده موضوع أثر 

السياسات الدولية على نقاشات حقوق 

اإلنسان في السياق العربي .

$ الدوحة

خالل فترة االختبارات للحفاظ على نمط حياة صحي 

»الرعاية األولية« توجه النصائح للطالب
االمتحانات  باكورة  اليوم  تنطلق 

مدارس  مختلف  في  الدراسية 

الثالث  الدراسية  بمراحلها  الدولة 

األسر  تعلن  االمتحانات  بداية  ومع 

المدارس،  في  طالب  لديها  التي 

المنازل  داخل  الطوارئ  من  حالة 

بما  األولويات  ترتيب  أجل  من 

الطالب،  مصلحة  تجقيق  يكفل 

الدرجات  وتحقيق  تفوقه  وضمان 

واجتياز  النجاح  له  تكفل  التي 

االختبارات.

الدكتورة  توجه  الصدد  هذا  وفي 

مركز  مديرة  الدوسري  مريم 

جنوب الوكرة واستشاري أول طب 

األسرة بمؤسسة الرعاية الصحية 

األولية الكثير من النصائح للطالب 

هذه  اجتياز  أجل  من  األمور  وأولياء 

ممكن  فائدة  أقصى  وتحقيق  األيام 

وبدنيا  وذهنيا  ونفسيا  دراسيا 

البنائنا الطالب.

من  أنه  مريم  الدكتورة  وتؤكد 

نمط  على  الحفاظ  الضروري 

أن  يمكن  ومتوازن،  صحي  حياة 

أثناء  بالروتين  االلتزام  يساعدك 

تحقيق  على  االمتحان  فترات 

باإلضافة  األكاديمية،  إمكاناتك 

التي  الجيدة  العادات  غرس  إلى 

أخرى  مراحل  في  اتباعها  يمكنك 

من حياتك.

االمتحان  تسبق  التي  الليلة  في 

االلتزام  المهم  من  الرئيسي، 

بالفعل،  أنشأته  الذي  بالروتين 

الوقت  نفس  في  العشاء  تناول 

الفراش  إلى  واذهب  كالمعتاد، 

للدكتورة  وفًقا  المعتاد،  الوقت  في 

كبيرة  سكيفينجتون،  بيترا 

مردوخ  جامعة  في  المحاضرين 

إكلينيكية،  نفسية  وأخصائية 

لك  سيسمح  بخطتك  االلتزام  فإن 

بناء  خالل  من  وذلك  أفضل،  بأداء 

سيحمي  به  وااللتزام  جيد  روتين 

والعاطفية  الجسدية  صحتك 

تحت الضغط.

وتضيف الدكتورة مريم الدوسري: 

نعلم جميعا مدى صعوبة التركيز 

عندما  بالمعلومات  واالحتفاظ 

نكون متعبين. على الرغم من أنك 

في  كله  الليل  قضاء  إلى  تميل  قد 

تأثير  له  يكون  فقد  غٍد،  امتحان 

األبحاث  أظهرت  فقد  معاكس، 

أثناء  يتعززان  والتعلم  الذاكرة  أن 

حركة  مرحلة  في  سيما  ال  النوم، 

وينصح   ،)REM( السريعة  العين 

ساعات   10-8 من  نوم  بمعدل 

 .
ً
تقريبا 

مستيقظا  لست  أنك  من  للتأكد 

تجنب  الغد،  اختبار  في  تفكر 

الكمبيوتر  أو  الهاتف  استخدام 

 30 قبل  اللوحي  الجهاز  أو  المحمول 

دقيقة من التوجه إلى السرير، وذلك 

ألن معظم هذه الشاشات تستخدم 

الضوء األزرق الذي يمنع إفراز هرمون 

الذي  الهرمون  وهو  الميالتونين، 

يجعلنا نشعر بالنعاس.

{ د. مريم الدوسري

د. الدوسري: 
الغذاء الصحي 

يساعد على 
زيادة الطاقة 

العقلية 
والتركيز
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عرض جوي باخلليج الغربي والكورنيش

نفذت القوات الجوية األميرية القطرية وكلية الزعيم محمد 

بن عبدالله العطية الجوية عرضا جويا مشتركا مع القوات 

الجوية الملكية السعودية وسالح الجو الملكي البريطاني 

بمنطقة الخليج الغربي وكورنيش الدوحة أمس. 

وقال العميد الركن محمد علي الهاجري مدير مديرية 

التوجيه المعنوي في القوات المسلحة خالل تصريحات 

صحفية على هامش االستعراض الجوي إن عددا من 

طائرات التايفون »الذاريات« التابعة للقوات الجوية 

األميرية القطرية شاركت في االستعراض، باإلضافة إلى 

السرب الُمشترك القطري – البريطاني – 12 حيث شارك 

بطائرات التايفون أيضا، كما شارك في االستعراض فريق 

السهام الحمر البريطاني وفريق الصقور السعودي وفريق 

االستعراض بكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية 

الجوية.  وأوضح العميد الركن محمد علي الهاجري، أن من 

بين مهام السرب المشترك القطري – البريطاني – 12، الذي 

شارك في االستعراض الجوي أمس، المشاركة في تأمين 

األجواء خالل إقامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وفيما يتعلق بمشاركة كٍل من فريق السهام الحمر 

البريطاني وفريق الصقور السعودي في االستعراض الجوي 

أشار مدير التوجيه المعنوي إلى أنها تأتي تعبيرا عن متانة 

العالقات الثنائية بين القوات الجوية األميرية القطرية من 

جهة والقوات الجوية الملكية السعودية وسالح الجو الملكي 

البريطاني من جهة أخرى. 

 وأكد العميد الهاجري أن الطائرات التي شاركت في 

االستعراض قدمت عرضا جويا مذهال أثبت مهارة وقوة 

تدريب الطيارين المشاركين في االستعراض الجوي.

{  العميد الركن محمد علي الهاجري

أكد مهارة وقوة تدريب الطيارين المشاركين طائرات التايفون »الذاريات« شاركت في االستعراض

نفذته قواتنا الجوية وكلية الزعيم باالشتراك مع القوات السعودية وسالح الجو الملكي البريطاني

عرض جوي بالخليج الغربي والكورنيش
استعراضات للسرب

القطري - البريطاني  ــ  12 
المشارك في تأمين المونديال 

العميد الهاجري: مشاركة 
القوات السعودية والبريطانية 

دليل على متانة العالقات 

} تصوير- أسامة الروسان

نفذته قواتنا الجوية وكلية الزعيم باالشتراك مع القوات السعودية وسالح الجو الملكي البريطاني
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لتنظيم نسخة استثنائية من المونديال.. سفير األوروغواي:

قطــر تجــــاوزت جميـــــع العقبــــات

القطرية  األنباء  لوكالة  خاصة  تصريحات  في  سعادته،  وقال 

قنا، إن دولة قطر استطاعت تجاوز جميع العقبات الستضافة 

بذلتها  التي  بالجهود  مشيدًا  والتاريخي،  العالمي  الحدث  هذا 

حقيقي  إرث  بمثابة  ستكون  التي  للبطولة،  استعدادا  قطر 

لدول المنطقة وللعالم أجمع.

ولفت إلى أن تجهيز المالعب الثمانية بهذا الشكل الرائع يدل، 

والتنظيمية  التنسيقية  الجوانب  تميز  على  مبشر،  بشكل 

واإلقامة،  واألمن،  اللوجستية،  بالخدمات  المتعلقة  األخرى، 

من  الهائلة  التدفقات  مع  والتعامل  المباريات،  تذاكر  وتوفير 

الجمهور، وكذلك حركة المرور. 

ستكون   2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  أن  إلى  وأشار   

أهمية  مع  مرة،  ألول  عربية  أرض  على  تقام  كونها  مختلفة 

تسليط الضوء على الجهود التي قدمتها المؤسسات الحكومية 

الزائرين  ماليين  الستقبال  الدولية،  الجهات  مع  بالتنسيق 

آمنة  بصورة  األبرز  التاريخي  الحدث  لهذا  والمشجعين 

ومنظمة.

إطالق مبادرة لتدريب 
البرلمانيين للعمل ضد الفساد

استعدادات وترتيبات كبيرة

جنيف- قنا- وقع سعادة الدكتور علي بن 

العالمية  المنظمة  رئيس  المري،  فطيس 

للبرلمانيين ضد الفساد، اتفاقية تعاون مع 

العام  األمين  سيث،  نيكيل  السيد  سعادة 

التنفيذي  المدير  المتحدة  لألمم  المساعد 

لمعهد األمم المتحدة للبحث والتدريب في 

لتدريب  العالمية  المبادرة  إلطالق  جنيف، 

والتي  الفساد،  ضد  للعمل  البرلمانيين 

والحكم  العدل  مبادئ  لترسيخ  تسعى 

الرشيد من خالل بناء القدرات.

دليل  سن  سيتم  المبادرة،  هذه  وبموجب 

مختلف  في  البرلمانيين  لتدريب  إرشادي 

الفساد،  لظاهرة  التصدي  على  العالم  دول 

البرلمانية  الممارسات  من  االستفادة  عبر 

البرلمانية  األنظمة  ودراسة  العالمية، 

التي  والتشريعات  فيها  المتبعة  واآلليات 

صدرت عنها لمكافحة الفساد.

منتدى  إلنشاء  المبادرة  هذه  تؤسس  كما   

عالمية  وتفاعلية  رقمية  وقاعدة  افتراضي 

الدولية  للمعايير  تستجيب  متطورة 

بما  الفساد،  مكافحة  مجال  في  للتدريب 

تدريبية  ورش  عقد  من  المنظمين  يمكن 

اآلفة  هذه  لمناقشة  مستديرة  وموائد 

وتبادل  الدول،  مختلف  في  المستشرية 

على  معالجتها  سبل  واقتراح  الخبرات 

واإلقليمية  الوطنية  المستويات  مختلف 

والدولية.

 وسيتم تنفيذ هذه المبادرة خالل العامين 

لمختلف  متوفرة  وستكون  و2024،   2023
دول العالم، حيث يتم تقديمها بثالث لغات 

فيما  واإلسبانية،  واالنجليزية  العربية  هي 

شخص  ألف  من  أكثر  المبادرة  تستهدف 

في مختلف برلمانات دول العالم.

 ويتخذ هذا التدريب مبادئ أهداف التنمية 

إلى  يسعى  كما  له،  أساسا  المستدامة 

األهداف،  بهذه  البرلمانات  أعضاء  توعية 

الجهود  لهذه  لالنضمام  البرلمانيين  ويحث 

التي  النشاطات  من  واالستفادة  الدولية، 

والوكاالت  المتحدة  األمم  منظمة  تعقدها 

محاربة  مجاالت  في  خاصة  لها  التابعة 

الفساد.

 واتفق الموقعون على عقد مراجعات دورية 

استمرار  لضمان  التدريبي،  للبرنامج 

في  الحاصلة  للتطورات  االستجابة 

الناجعة  ممارسات الفساد، وإيجاد السبل 

للتصدي لها بما يتالءم والتقدم الرقمي الذي 

تمر به مختلف دول العالم.

نيكل  السيد  سعادة  أكد  اإلطار،  هذا  وفي   

قدرات  لتطوير  الشراكة  هذه  أهمية  سيث 

والتوعية  الفساد  محاربة  في  البرلمانيين 

خصوصا  المستدامة،  التنمية  بأهداف 

اليوم  العالم  يشهدها  التي  التغييرات  بعد 

على مختلف المستويات.

 وأضاف أنه يتطلع لمشاهدة بطولة كأس 

قطر  دولة  ونجاح   ،2022 قطر   FIFA العالم 

هذه  أن  مؤكدا  للبطولة،  استضافتها  في 

نجاحها  سيكون  البطولة  من  النسخة 

مدويا.

 حضر حفل التوقيع، سعادة الدكتورة هند 

لدولة  الدائم  المندوب  المفتاح  عبدالرحمن 

المتحدة،  لألمم  األوروبي  المكتب  لدى  قطر 

رئيس  غايغوس  لويس  السيد  وسعادة 

للبحث  المتحدة  األمم  معهد  أمناء  مجلس 

والتدريب.

الدوحة- قنا- أشاد سعادة السيد محمد 

غانا  جمهورية  سفير  إسماعيل  نورالدين 

والترتيبات  باالستعدادات  الدولة،  لدى 

الكبيرة والمتميزة التي اتخذتها دولة قطر 

الستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 

 20 يوم  منافساتها  ستنطلق  التي   ،2022
نوفمبر الجاري.

 وأكد سعادته، في تصريح خاص لوكالة 

تحت  قطر  دولة  أن  »قنا«،  القطرية  األنباء 

القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

سبيل  في  يلزم  ما  بكل  قامت  المفدى، 

إنجاح هذا الحدث الرياضي األكثر شعبية 

في العالم.

 ونوه إلى أن ما يلفت االنتباه ويثير اإلعجاب 

نفذتها  التي  الهائلة  التحتية  البنية  هو 

تقام  التي  البطولة،  الحتضان  قطر  دولة 

للمرة األولى في المنطقة العربية والشرق 

المثال  سبيل  على  منها  والتي  األوسط، 

والشقق  والفنادق  العالمية،  المالعب 

وشبكات الطرق، فضال عن قطاع الضيافة 

الذي أكد استعداده بدوره الستقبال أكثر 

المتوقع  من  ومشجع  زائر  مليوني  من 

تواجدهم في البالد خالل البطولة.

المرافق  هذه  أن  إلى  سعادته  ولفت   

الممتازة، ستشكل إرًثا دائًما لدولة قطر، 

تعزيز  في  كبير  بشكل  وستساهم 

العالم..  مستوى  على  الرياضي  مركزها 

تمضي  التنظيمية  األمور  أن  إلى  مشيرا 

الثقافي  الحي  مؤسسة  قيام  مع  بامتياز، 

»كتارا« من ناحيتها بإضافة نكهة ثقافية 

تنفيذ  على  وحرصها  قطر،  مونديال  إلى 

والفعاليات  مجموعة متقنة من األنشطة 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  هامش  على 

قطر 2022.

غانا  جمهورية  سفير  سعادة  أشاد  كما   

استقباله  وحسن  القطري  الشعب  بكرم 

والتقاليد  بالقوانين  وتمسكه  لضيوفه 

وجدت  »لقد  وقال:  القطرية.  والثقافة 

يؤمنون  ومحبين،  ودودين  القطريين 

باحترام اآلخر وبالثقة والصداقة«.

أن  غانا  في  عاداتنا  »تتطلب  وأضاف:   

جميع  وكذلك  غاني  زائر  كل  يتصرف 

البلد  وثقافة  وتقاليد  لقوانين  وفًقا  الزوار 

الذي قد يجدون أنفسهم فيه، فهذه ممارسة 

في  يطبق  أن  ويجب  عالميا  متبع  وسلوك 

قطر«. 

 وحث سعادة السفير جميع المشجعين 

سمعة  على  المحافظة  على  الغانيين 

تقاليد  احترام  خالل  من  الطيبة  بالدهم 

وعادات وثقافة قطر خالل البطولة.

 وتطرق سعادة السفير الغاني لمشاركة 

العالم  كأس  بطولة  في  بالده  منتخب 

FIFA قطر 2022، مشيرا إلى أن المنتخب 
صارمة،  تدريبية  لتجربة  خضع  الغاني 

وهو مستعد اآلن لترك انطباع وذكرى دائمة 

أن  معتبرا  البطولة،  هذه  في  لمشاركته 

غانا محطة لمواهب كرة القدم في إفريقيا، 

مؤكدا أن تركيز المنتخب الغاني ينصب 

من  حافل  لسجل  وفًقا  وذلك  األداء،  على 

اإلدارة الناجحة والمشاركات في السابق.

لتجاوز  مستعدون  غانا  »العبو  وقال:   

مرحلة المجموعات، وبإمكانهم المنافسة 

من أجل الوصول للدور نصف النهائي كما 

كان الحال في مونديال جنوب إفريقيا عام 

2010«.. مؤكدا أن مشاركة غانا في كأس 
من  فقط  ليست   2022 قطر   FIFA العالم 

أجل الفوز باأللقاب، ولكنها أيضا إلظهار قوة 

وموهبة وشخصية وجمال كرة القدم في 

إفريقيا.

نورالدين  محمد  السفير  سعادة  ونوه   

إسماعيل، من جهة أخرى، إلى أن جمهورية 

عالقاتها  لتوثيق  باستمرار  تسعى  غانا 

ومنها  المجاالت  جميع  في  قطر  دولة  مع 

الرياضية، وإلى تعزيز التعاون المشترك 

بعد  القدم  كرة  مجال  في  البلدين  بين 

من  الكثير  توفر  إنها  قال  التي  البطولة، 

الفرص في هذا المجال، باإلضافة إلى خلق 

بين  القدم  كرة  في  مشترك  رياضي  إرث 

منشآت  بناء  حيث  من  و»أكرا«،  الدوحة 

وبناء  معداتها،  وتوفير  التدريب  ومالعب 

القدرات في مجال الرياضة.

المنظمة العالمية واألمم المتحدة 

إلنجاح كأس العالم.. سفير غانا:

محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال هيئة الطيران المدني:

»100« حركة جوية في الساعة
محمد  السيد  أكد  قنا-  الدوحة- 

بتسيير  المكلف  الهاجري  فالح 

للطيران  العامة  الهيئة  أعمال 

الهيئة  تحضيرات  أن  المدني 

قطر   FIFA العالم  كأس  لبطولة 

2022 بدأت منذ لحظة اإلعالن عن 
هذا  الستضافة  قطر  دولة  اختيار 

والذي ُيعد  الهام،  الرياضي  الحدث 

منطقة  في  مسبوق  غير  إنجازًا 

بتجربة  واعدا  األوسط،  الشرق 

وجماهير  للزوار  فريدة  سفر 

مستوى  تعكس  المونديال 

تقدمها  التي  المميزة  الخدمات 

في  المدني  الطيران  منظومة 

الدولة، وتترك بصمة خاصة خالل 

هذه البطولة االستثنائية.

تصريحات  في  الهاجري،  وقال   

القطرية  األنباء  لوكالة  خاصة 

)قنا(، إن السنوات الماضية شهدت 

تنفيذ خطط تطوير مهمة وشاملة 

القطري،  الجوي  بالمجال  تتعلق 

المالحة  تنظيم  صعيد  وعلى 

الجوية ولضمان انسياب الحركة 

الجوية في المطارات القطرية وفي 

المجال الجوي القطري.

الجوية  المالحة  إدارة  أن  وأضاف   

استعداداتها  بإنهاء  قامت  بالهيئة 

لتنظيم كأس العالم كذلك تزامنًا 

إطالق  من  األولى  المرحلة  بدء  مع 

الطيران  لمعلومات  الدوحة  إقليم 

خالله  من  والذي   SRR /Doha FIR
للطيران  العامة  الهيئة  ستقوم 

الجوية  المالحة  بإدارة  المدني 

المالحية  المساعدات  وتقديم 

والذي  القطري  الجوي  المجال  في 

اتفاقية  بموجب  سابقًا  يدار  كان 

االنتهاء  تم  كذلك  البحرين.  مع 

الجوي  المجال  مشروع  من 

من  العديد  شمل  والذي  المطور 

إلى  ستؤدي  التي  التحسينات 

إدارة  في  أكبر  كفاءة  تحقيق 

الحركة الجوية.

مشروع  خالل  من  أنه  وأوضح   

تمت  الجوية  الحركة  تطوير 

زيادة الطاقة االستيعابية إلى نحو 

الساعة،  في  جوية  حركة   )100(

الجوية  المسارات  وأصبحت 

قطر  دولة  إلى  والمغادرة  القادمة 

منفصلة  مسارًا  عشر  سبعة   )17(

تحقيق  أجل  من  بعضها،  عن 

الحركة  في  أكثر  انسيابية 

عن  فضال  للسالمة،  أكثر  وضمان 

في  الطائرات  انتظار  مناطق  زيادة 

استخدامها  يتم  التي  وهي  الجو 

لترتيب  وذلك  الذروة،  فترات  أثناء 

وذلك  الهبوط،  أثناء  الطائرات 

الكبيرة  الزيادة  لمواجهة  استعدادًا 

فترة  خالل  الحركة  في  المتوقعة 

تنظيم كأس العالم.

 كما تم االنتهاء من تحديث كافة 

المستخدمة  والتقنيات  األنظمة 

والقيام  الجوية،  المالحة  عمل  في 

واإلقالع  الهبوط  إجراءات  بفصل 

الدولي  حمد  )مطار  مدرجين  إلى 

 )DIA الدولي  الدوحة  ومطار   HIA
االستيعابية  الطاقة  زيادة  بهدف 

لعمليات اإلقالع والهبوط.

 ونوه الهاجري إلى أنه تم رفع كفاءة 

وتم  والهبوط  اإلقالع  عمليات  إدارة 

استيعاب  إمكانية  إلى  الوصول 

)في  وإقالع  هبوط  عمليات  ثالث 

في  تجربة  إجراء  وتم  واحد(  آن 

بنجاح  الجوية  المراقبة  محاكي 

النظام  هذا  فعالية  من  للتأكد 

وسالمته للتشغيل. 

تدفق  إدارة  جهاز  تركيب  تم  كما   

من  األول  وهو  الجوية،  الحركة 

األوسط،  الشرق  منطقة  في  نوعه 

الجويين  المراقبين  تدريب  وتم 

المتعاملين  الموظفين  وجميع 

بكفاءة،  استخدامه  على  معه 

الجويين  المراقبين  يساعد  مما 

إلى  الطائرات  وصول  ترتيب  على 

باإلضافة  منها،  والمغادرة  الدوحة 

الجوار  دول  تزويد  تم  أنه  إلى 

من  للتعرف  إلكترونية  بصفحة 

المغادرة  ساعات  على  خاللها 

 SLOT يسمى  بما  بالدهم  من 

يساهم  ما  وهو   ،Departure Time
الحركة  سريان  انتظام  في  أيضًا 

استعدادًا  الذروة  أوقات  في  الجوية 

بهدف  وذلك  الهام.  الحدث  لهذا 

كفاءة  ذات  خدمات  تقديم  ضمان 

مع  تتناسب  ومتميزة  عالية 

الذي  الكبير  الحدث  هذا  متطلبات 

األولى  للمرة  استضافته  ستشكل 

في دولة عربية، عالمة فارقة ومهمة 

في تاريخ المنطقة كلها. 

حاليًا  تقوم  الهيئة  أن  على  وشدد   

من  األخيرة  المراحل  بإنهاء 

التحضيرات والعمليات التدريبية 

االجتماعات  من  الكثير  وإجراء 

ذات  الجهات  كافة  مع  والتنسيق 

جاهزية  من  للتأكد  العالقة، 

وتكامل  المدني  الطيران  منظومة 

الفترة  لتلك  واالستعداد  أنشطتها 

دولة  فيها  ستشهد  التي  المهمة 

قطر أعدادًا كبيرة من المسافرين، 

مسبوقة  غير  جوية  وحركة 

التامة  الجاهزية  منا  تتطلب 

المتوقعة  الزيادة  تلك  الستيعاب 

الرحالت  كافة  سالمة  وتأمين 

ومرونة  انسيابية  وتوفير  الجوية، 

خالل  الجوية  الحركة  في  كبيرة 

فترة المونديال. 

إدارة  أن  إلى  الهاجري  وأشار   

انتهت  بالهيئة  الجوية  المالحة 

الطوارئ  خطط  واختبار  وضع  من 

لضمان  البديلة  التشغيلية 

إدارة  في  ارتباك  أي  حدوث  عدم 

فترة  خالل  الجوية  الحركة 

كل  أن  مبينا  البطولة،  تنظيم 

سعينا  إطار  في  تأتي  الجهود  هذه 

للزوار،  لتقديم تجربة سفر فريدة 

بالتطور  أجمع  العالم  وتعريف 

في  قطر  دولة  تشهده  الذي  الكبير 

وتعكس  المدني،  الطيران  قطاع 

التي  المميزة  الخدمات  مستوى 

المدني  الطيران  منظومة  تقدمها 

خاصة  بصمة  وتترك  الدولة،  في 

خالل هذه البطولة االستثنائية.

الدوحة- قنا- أكد 
سعادة السيد خورخي 

أنطونيو سيري 
ستورزنيغر، سفير 

جمهورية األوروغواي 
لدى الدولة، أن دولة 

قطر بذلت جهودا 
كبيرة منذ نيلها شرف 

استضافة بطولة 
 FIFA كأس العالم

قطر 2022، قبل 12 
عاًما، لتنظيم نسخة 
متميزة واستثنائية 

من المونديال.

{ محمد فالح الهاجري

توفير تجربة 
سفر فريدة 

لجماهير 
كأس العالم 

»2022«

السنوات الماضية شهدت تنفيذ 
خطط تطوير مهمة وشاملة

الهيئة ستترك بصمة خاصة خالل 
هذه البطولة االستثنائية
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أكد على جاهزية البالد الستقبال الجماهير.. محمد بن عيد الكعبي عضو مجلس الشورى:

قطر ستنظم النسخة األفضل لكأس العالم

أنجزتها  التي  بالمشاريع  أشاد  كما 

اتخذتها  التي  وباإلجراءات  قطر،  دولة 

أن هذا  وأكد  البطولة،  هذه  الستضافة 

وحسب  قطر  دولة  يمثل  ال  المحفل 

الدول  كل  به  تفتخر  محفل  هو  بل 

الخليجية والعربية ودول المنطقة.

الشورى  مجلس  عضو  وأضاف 

معايير  للعالم  ستقدم  قطر  قائاًل: 

وكبرى  المونديال  لتنظيم  جيدة 

الرياضية،  واألحداث  الفعاليات 

أن  إلى  ذاته  الوقت  في  مشيرا 

الدوحة  أن  أكدت  السابقة  التجارب 

خبراتها  تسويق  في  نجحت 

في  متناهية  باحترافية  التنظيمية 

والفنية  التنظيمية  الجوانب  كل 

أكد  مما  والجماهيرية  واإلعالمية 

على جاهزيتها الستضافة أهم حدث 

ماليين  سيجمع  والذي  اإلطالق  على 

المشجعين في مكان واحد بعد أقل 

من شهر واحد من اآلن.

تفاعل  أهمية  على  الكعبي  وشدد 

جميع شرائح المجتمع مع هذا الحدث 

قطر  القدم  لكرة  العالم  كأس  قائاًل: 

بالثقافة  للتعريف  فرصة  هي   2022
بالصورة  قطر  وإظهار  األصيلة  القطرية 

القادمين  الدولة  ضيوف  لدى  األجمل 

فإنه  ولذلك  العالم.  أنحاء  مختلف  من 

والمقيمين  المواطنين  على  يجب 

وتعريفهم  العالم  كأس  زوار  استقبال 

عادات  على  وإطالعهم  القطرية  بالهوية 

على  أنه  إلى  الفتا  قطر.  أهل  وتقاليد 

العون  يد  لتقديم  االستعداد  أتم 

الشعب  أن  إلى  وأشار  قطر،  لضيوف 

القطري مضياف، وقد اعتاد على إكرام 

الضيوف.

عيد  بن  محمد  السيد  أكد  كما 

الكعبي أن المنازل والمجالس ستكون 

نرحب  مضيفًا:  الزوار،  أمام  مفتوحة 

أننا  كما  الخير،  دوحة  في  بالجميع 

سنحترم كل من يأتي إلينا ليستمتع 

منافسات  خالل  مثالية  كروية  بأجواء 

الحدث العالمي، مشيرا إلى أن ضيوف 

كأس العالم مرحب بهم حيث سنقدم 

وسنسعى  والمساعدة  العون  يد  لهم 

مميزة  بتجربة  يخرجوا  أن  جاهدين 

عربية  دولة  أول  في  نوعها  من  فريدة 

كأس  تستضيف  أوسطية  وشرق 

القطري  الشعب  إن  وقال  العالم. 

أجمل  وسيقدم  بهويته  متمسك 

العالم.  كأس  خالل  الصور  وأبهى 

في  ضيوفها  كل  ستستضيف  وقطر 

صدر،  ورحابة  بمحبة  العالم  كأس 

أوقاتا  سيقضون  أنهم  من  متأكد  وأنا 

بالدورة  كثيرا  وسيستمتعون  ممتعة 

سواء داخل المالعب الثمانية الممتازة 

للحدث  خصيصا  تشييدها  تم  التي 

من  المالعب  خارج  أو  األكبر  العالمي 

والتثقيفية  الترفيهية  البرامج  خالل 

على مدار البطولة.

نيل  في  قطر  دولة  نجاح  وبخصوص 

 2023 آسيا  كأس  استضافة  شرف 

عقب استضافتها لبطولة كأس العالم 

2022 أوضح سعادة النائب أن قطر بعد 
استضافة  في  الطويلة  التجربة  هذه 

األحداث  ومختلف  الكبرى  الفعاليات 

عالقتها  إلى  باإلضافة  الرياضية 

والهياكل  االتحادات  بمختلف  المتينة 

أصبحت  والدولية  القارية  الرياضية 

محور اهتمام عالمي ومحط ثقة دولية 

لها  يخول  بما  المستويات  أعلى  على 

استضافة أي حدث مهما كان حجمه. 

أيضا  ستكون  آسيا  »كأس  وتابع 

التي تعزز  الرئيسية  المحطات  إحدى 

كأس  غرار  على  القطرية  النجاحات 

على  قطر  استضافتها  التي  الخليج 

مالعب كأس العالم«.

قال:   2022 الوطني  اليوم  شعار  وعن 

العام  هذا  الوطني  باليوم  االحتفال  إن 

يرفع  استثنائي،  سياق  في  يأتي  الذي 

المنظمين  أمام  التحديات  سقف 

إلبراز  مناسبة  االحتفال  من  ليجعلوا 

المضيئة  والجوانب  الوطنية،  الهوية 

إيماننا  ومدى  وثقافتنا  تاريخنا  في 

بالتفاعل الحضاري مع سائر الثقافات 

اإلسالمّية  العربّية  بقيمنا  واعتزازنا 

لزّوار قطر خالل فترة كأس العالم، وهم 

التحدي  هذا  في  التفوق  على  قادرون 

هو  المرفوع  الشعار  ان  خصوصا 

الوحدة  وهي  قّوتنا«،  مصدر  »وحدتنا 

لها  يشار  دولة  قطر  من  جعلت  التي 

بالبنان بعد حجزت مكانها في مقدمة 

الركب العالمي.

موجهًا  حديثه  العضو  سعادة  واختتم 

قائال:  المونديالية  للجماهير  رسالة 

بكل  وسهال  أهال  يا  مضيافة،  دولة  قطر 

ضيوف قطر في المونديال.

{ محمد بن عيد َال حسن الكعبي

أشاد السيد محمد بن عيد َال حسن الكعبي عضو مجلس الشورى 
باالستعدادات التي قامت بها دولة قطر على طريق استضافة أول 
نسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في المنطقة العربية 

والشرق أوسطية، مشيرا إلى أن اإلبهار والتميز سيكونان العنصر 
األبرز لهذه االستضاف الكروية التاريخية التي يترقبها العالم بأسره. 

ضرورة تفاعل جميع شرائح المجتمع مع هذا الحدثالشعب القطري مضياف وقد اعتاد على إكرام الضيوف

اإلبهار والتميز 
سيكونان 

العنصر األبرز 
لهذا المحفل 

الكروي 
التاريخي

$ الدوحة
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تقدمه مؤسسة قطر خالل بطولة كأس العالم

وصف صوتي للمكفوفين وضعاف البصر

بإتاحة  قطر  مؤسسة  التزام  مع  وتماشًيا 

ضمن  المّيسر  الوصول  وإتاحة  الشمولية 

لبطولة  دعمها  إطار  وفي  الرئيسية  مهامها 

سيتم   ،™2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

المباريات  خالل  أيًضا  الخدمات  هذه  تقديم 

على مدار البطولة، وذلك بعد تقديمها بنجاح 

العرب.  كأس  بطولة  خالل  األولى  للمرة 

سيشارك أربعة معّلقين من طالب وخريجي 

الترجمة  في  اآلداب  ماجستير  برنامج 

بن  حمد  بجامعة  والبصرية  السمعية 

خليفة، باللغتين العربية واإلنجليزية خالل 

في  للبطولة،  والختامي  االفتتاحي  الحفلين 

هذه  تقديم  في  معّلًقا   19 سيشارك  حين 

العالم  كأس  بطولة  مباريات  خالل  الخدمة 

FIFA قطر 2022™.
يتضمن الوصف الصوتي على مباريات كرة 

القدم تقديم وصف دقيق لكّل التفاصيل في 

االستاد، بحيث ال يقتصر ذلك على اتجاهات 

كرة القدم وحركة الالعبين فقط، بل يتناغم 

صورة  لخلق  االستاد،  في  األصوات  كّل  مع 

المكفوفين  المشجعين  ُتمّكن  متكاملة 

التجربة  في  االنغماس  من  البصر  وضعاف 

ومعايشة المشهد بكل تفاصيله.

الرئيس  النعيمي،  حسن  مشاعل  قالت 

في  االستراتيجية  للمبادرات  التنفيذي 

المّيسر  الوصول  إتاحة  مؤسسة قطر: »تقع 

سواًء للمعرفة أو الفرص في صميم منظومة 

من  انطالًقا  وذلك  ومهمتها،  قطر  مؤسسة 

التطّور  فرص  توفير  بضرورة  إيماننا 

أي  دون  للجميع  واالستكشاف  والمشاركة 

الذي  الدعم  »يعكس  وأضافت:  حواجز«. 

العالم  كأس  لبطولة  قطر  مؤسسة  تقّدمه 

2022™ عبر المبادرات والفعاليات  FIFA قطر 
بإتاحة  التزامنا  المتنّوعة  واالبتكارات 

الوصول المّيسر والشمولية من أجل تمكين 

والقدرات  األعمار  مختلف  من  األفراد  جميع 

ليكونوا  االعتبارات  من  وغيرها  والثقافات 

العالم  الرياضي األكبر في  الحدث  جزًءا من 

واالستمتاع به«.

في  الصوتي  الوصف  تقديم  »إن  وتابعت: 

للبطولة،  والختامي  االفتتاحي  الحفلين 

السمعي خالل  الوصفي  التعليق  إلى  إضافًة 

قطر  مساعي  مع  يتماشى  والذي  المباريات، 

العالم  لكأس  نسخة  أفضل  الستضافة 

مثال  إال  هو  ما  الوصول،  سهولة  حيث  من 

واحد يعّبر عن مساعي قطر ومؤسسة قطر 

الحواجز  إزالة  أجل  من  الرياضة  لتكريس 

لسهولة  ثقافة  وبناء  األفراد،  أمام  والعقبات 

اجتماعي  تأثير  لها  يكون  والتمكين  الوصول 

دائم داخل قطر وخارجها«.

محمد  أمل  الدكتورة  أوضحت  جهتها،  من 

لكلّية  المؤّسسة  العميدة  المالكي، 

بجامعة  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم 

أن  قطر  مؤسسة  عضو  خليفة،  بن  حمد 

إلى  استندت  تأسيسها  منذ  الكلّية  »رؤية 

من  وخارجها  قطر  في  المجتمعات  إثراء 

متعددة  تعليمية  تجارب  تقديم  خالل 

األكاديمي  للمجتمع  تتيح  التخصصات 

فرصًا للشراكات البّناءة والتجارب البحثية 

المبتكرة«.

ماجستير  برنامج  طالب  »ُيشارك  وقالت: 

في  والبصرية  السمعية  الترجمة  في  اآلداب 

في  إيجابي  تغيير  إلحداث  تهدف  مشاريع 

لذوي  المّيسر  والوصول  الشمولية  مجال 

اإلعاقة في قطر، وذلك بالتعاون مع المتاحف 

المؤسسات  ومختلف  األفالم  ومنتجي 

والجهات في قطر«.

)الفيفا(   أضافت: »يرّكز أحدث تعاون لنا مع 

خالل  الصوتي  الوصف  خدمات  إتاحة 

الحفلين االفتتاحي والختامي لبطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022™ بهدف تقديم تجربة 

وضعاف  المكفوفين  للمشجعين  مّيسرة 

والتدريب  الترجمة  مركز  كان  كما  البصر. 

بجامعة حمد بن خليفة بالشراكة مع قطر 

لمباريات  المّيسرة  المتابعة  ومرّكز   2022
مكثًفا  تدريًبا  قّدم  قد  أوروبا،  في  القدم  كرة 

لمجموعة من الشباب المهتمين بكرة القدم 

على  السمعي  الوصفي  التعليق  لتقديم 

مباريات كرة القدم خالل بطولة كأس العرب 

اآلن  سيتطوعون  والذين   ،™2021 قطر   FIFA
خالل  الخدمات  هذه  تقديم  في  للمشاركة 

بطولة كأس العالم«.

الوصف  لتقديم  االستعدادات  شملت 

استكمال  البطولة  خالل  المباشر  الصوتي 

أكثر من 19 متطوًعا برنامًجا تدريبًيا مكثًفا 

قّدمه مركز الترجمة والتدريب بجامعة حمد 

المتابعة  مرّكز  مع  بالشراكة  خليفة  بن 

المّيسرة لمباريات كرة القدم في أوروبا .

د.المالكي: 
 »19«

متطوًعا 
استكملوا 

برنامًجا 
تدريبًيا 
مكثًفا 
قّدمه 
مركز 

الترجمة

النعيمي: نؤمن بضرورة توفير فرص المشاركة واالستكشاف للجميع»4« معّلقين من الطالب سيشاركون في حفلي االفتتاح والختام

 سيحظى مشجعو كرة القدم من المكفوفين وضعاف 
البصر بفرصة االستمتاع بتجربة الحفلين االفتتاحي 

والختامي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ من 
خالل خدمات الوصف الصوتي التي يقّدمها فريق من 

قسم الترجمة السمعية والبصرية التابع لكلية العلوم 
اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، عضو 

مؤسسة قطر.

$ الدوحة
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الحكومي  الصحي  بالقطاع  االفتراضية  العيادات  وتساهم 

الُمراجعون  منها  ُيعاني  التي  المشاكل  من  الكثير  حل  في 

مواقف  ونقص  المواعيد،  تباعد  مثل  طويلة،  فترات  منذ 

أمام الصيدليات، لحين  السيارات، واالنتظار لفترات طويلة 

صرف الوصفات الطبية، كما أن متابعة الكثير من الحاالت 

عبر االستشارات االفتراضية ستوفر الوقت والجهد للمراجع 

المزيد  استيعاب  يمكن  أنه  إلى  باإلضافة  للطبيب،  وكذلك 

من الُمراجعين في جميع التخصصات.

نظام جديد 
من  للجميع  الطبية  والرعاية  الخدمات  توفير  ولضمان 

خالل  وآمنة  سلسة  بطريقة  وزوار  ومقيمين  مواطنين 

أن  المتوقع  من  التي  العالم  كأس  بطولة  استضافة 

قامت  زائر،  المليون  ونصف  مليون  من  أكثر  تستقطب 

الرعاية الصحية األولية بتعزيز خدمات التطبيب  مؤسسة 

اإلقبال  من  الحد  بهدف  ُبعد،  عن  الصحية  واالستشارات 

المقيمين  وصول  ضمان  عن  فضاًل  الصحية،  المراكز  على 

والمواطنين إلى كافة الخدمات على حد سواء، ونظرًا لنجاح 

»كوفيد  جائحة  ذروة  خالل  تطبيقها  تم  التي  الصمود  خطة 

19« يتم حاليًا تطبيق نظام استشارات جديد مقّسم إلى   -

%« استشارات مباشرة  %« استشارات افتراضية، و»30   70«

وجها لوجه.  

من  المرضى  ُتمكن  بأنها  االفتراضية  العيادات  وتتميز 

الوصول  وتسهيل  الالزمة؛  الطبية  الرعاية  على  الحصول 

الحصول  من  المستفيد  وتمكين  الصحية،  للخدمات 

للمواعيد  أو  للمتابعة،  سواء  ُبعد،  عن  متكاملة  خدمة  على 

المرضى  زيارات  معدل  تقليل  يتم  وبذلك  الجديدة، 

الطارئة،  غير  للحاالت  الصحية  والمراكز  للمستشفيات 

معدل  ويزيد  العدوى،  انتشار  من  الحد  في  سيسهم  والذي 

الالزمين  والوقت  الجهد  تقليل  خالل  من  المريض  رضا 

للحصول على الخدمة. 

وسائل تكنولوجية 
إمكانية  قطر  في  الحكومية  الصحية  المنشآت  وتمتلك 

تطبيق نظام العيادات االفتراضية بشكل مستمر؛ ألّنها لديها 

على  يوّفر  ما  ذلك،  على  تساعد  التي  التكنولوجية  الوسائل 

المرضى الكثيَر من الوقت والجهد، خاصًة لُمتابعة المرضى 

المستشفى،  زيارة  تتطلب  ال  التي  التخّصصات  بعض  في 

المزمنة  واألمراض  المتابعة  حاالت  مثل  الصحي  المركز  أو 

الحاالت  من   »%  50« من  يقرب  ما  أن  باعتبار  المستقّرة، 

جميع  في  الخارجية  العيادات  على  تترّدد  التي  المرضية 

ومن  العيادات،  لهذه  الواقعّية  للزيارة  تحتاج  ال  المنشآت 

االستشارة  خالل  من  الخدمة  على  تحصل  أن  الممكن 

وخاصة  الحديثة،  التكنولوجية  الوسائل  عبر  االفتراضية 

الخدمة  هذه  لتوفير  األنسب  تعّد  التي  الفيديو  تقنية  عبر 

الزيارة  من   »% و70   60« بين  ما  تتراوح  كفاءة  نسبة  وتوّفر 

تتطلب  ال  التي  التخصصات  في  خاصة  للطبيب،  الواقعّية 

صحي  ر 
ُّ

تغي في  الطبيب  كاستشارة  عاجال  طبيا  تدخال 

القياسات  وشرح  العالج،  جرعات  في  االستشارة  أو  عارض 

الحيوّية للطبيب لالطالع على تطّور الحالة المرضية.

أثبتت فاعليتها 
ومن خالل تطبيق النظام االفتراضي فإن العيادات الخارجية 

يمكنها استيعاب المزيد من الُمراجعين، وبالتالي تنخفض 

نسبة االنتظار بينهم سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، 

فاعليتها  أثبتت  الهاتفية  االستشارات  خدمة  أن  خصوصا 

اإلجراءات  ظّل  في  للُمراجعين  الخدمات  من  الكثير  ووّفرت 

الفترة  خالل  كورونا  جائحة  فرضتها  التي  االحترازّية 

يهدف  إذ   ،»19  - »كوفيد  بفيروس  العدوى  لتالفي  الماضية 

أن  ضمان  إلى  قطر  في  الصحية  للرعاية  المستمر  النظام 

الصحية  الرعاية  نظام  تلقي  خالل  المريض  رحلة  تكون 

الصعوبات  أو  العوائق  لتقليل  اإلمكان  واضحة وبسيطة قدر 

خالل  يواجهونها  قد  التي  الحواجز  حتى  أو  االنعطافات،  أو 

مسيرتهم الصحية، وسوف يتحقق النظام المستمر للرعاية 

والخدمات  العمليات  من  مجموعة  خالل  من  هذا  الصحية 

التي يتم اتباعها وتطبيقها جنبا إلى جنب.

من  جزءًا  أصبحت  ُبعد  عن  الطبية  االستشارات  أن  يذكر 

تنويع  طريق  في  مهمة  إضافة  النوع  هذا  ويشكل  البلدان، 

وسائل التواصل مع المرضى والمتوقع منها أن تساهم بشكل 

جيد في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحسن 

وبيئة  المراجعين  بين  واالتصال  التواصل  مستوى  من 

المؤسسات الصحية بدون الحاجة للحضور الشخصي.

تقدم »93« خدمة

»325« عيادة افتراضية بالقطاع الصحي

استيعاب المزيد من الُمراجعين في جميع التخصصاتتقليل معدل زيارات المستشفيات والمراكز الصحية

تيسير وصول المرضى لخدمات الرعاية الصحيةتقديم أكثر من »73« ألف استشارة افتراضية

كتب        أكرم الفرجابي

تشهد خدمات الرعاية الطبية بالدولة، تطورات عالجية متالحقة 
في السنوات األخيرة على صعيد التطور النوعي في مواعيد 

العيادات واالستشارات الطبية، حيث قام القطاع الصحي 
الحكومي مؤخرا بتنظيم االستشارات االفتراضية بـ »تقنية 

الفيديو«، بشكل أسهم في تيسير وصول المرضى لخدمات 
الرعاية الصحية، حيث تم توفير »325« عيادة افتراضية تقدم »93« 

خدمة، وتوجيه أكثر من »73.000« استشارة افتراضية. 
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لخدمات الصحة العامة من »البورد األميركي«

تكريم المساهمين في االعتماد الدولي

عددا  العامة  الصحة  وزارة  كرمت 

دولة  حصول  في  المساهمين  من 

لخدمات  الدولي  االعتماد  على  قطر 

المستوى  على  العامة  الصحة 

األميركي  »البورد  من  الوطني 

العامة«. الصحة  خدمات  العتماد 

بهذه  حفال  الوزارة  ونظمت   

صالح  الدكتور  بحضور  المناسبة 

الصحة  وزير  مساعد  المري،  علي 

ورئيس  الصحية  للشؤون  العامة 

العامة. الصحة  لجنة 

دولة تحصل  أول  قطر  دولة  وتعتبر 

لخدمات  الدولي  االعتماد  هذا  على 

المستوى  على  العامة  الصحة 

المتحدة  الواليات  بعد  الوطني 

االعتماد  هذا  ويعتبر  األميركية. 

مفاهيم  أن  على  تأكيد  بمثابة 

العامة  الصحة  ممارسات  ومبادئ 

أفضل  وفق  تنفذ  قطر  دولة  في 

العالمية. والمقاييس  المعايير 

الشيخ  أكد  االفتتاحية  كلمته  وفي 

ثاني،  آل  حمد  بن  محمد  الدكتور 

في  العامة  الصحة  إدارة  مدير 

»النجاح  أن  العامة،  الصحة  وزارة 

الجاد  العمل  من  الكثير  يتطلب 

ولقد  المتواصل.  الدعم  ومن 

لتحقيق  كليهما  استخدمنا 

قطر.  دولة  أجل  من  اإلنجاز  هذا 

 5 لمدة  االعتماد  هذا  على  وحصلنا 

األميركي«  »البورد  قبل  من  سنوات 

األميركية. المتحدة  الواليات  في 

بالحصول  التزامنا  »إن  وأضاف: 

الصحة  خدمات  اعتماد  على 

عند  يتوّقف  لن  الدولة  في  العامة 

األميركي  البورد  قرار  إصدار  تاريخ 

سوف  بل   .2022 أغسطس   18 في 

فنحن  الطويل.  المدى  إلى  يتعّداه 

متطلبات  جعل  على  مصّممون 

عملنا  من  يتجزأ  ال  جزًءا  االعتماد 

الدؤوب«. اليومي 

ونهجها  مقاربتها  »وفي  وقال: 

تعتمد  العامة«،  »الصحة  تجاه 

مع  المشتركة  الرؤية  على  الوزارة 

من  الرئيسيين  الشركاء  جميع 

ضمان  أجل  من  القطاعات  مختلف 

في  جميًعا  لنا  والعافية  الصحة 

فيه  ونعيش  نولد  التي  المجتمع 

وأين  نكبر،  وحيث  وأطفالنا،  نحن 

ونعمل،  وندرس  ونتعلم  نلهو، 

الرعاية  إلى  ونصل  ونتنّقل 

ولهذا  نحتاجها.  التي  الصحية 

العامة  الصحة  وزارة  تستخدم 

من  الوقاية  ااستراتيجيات 

الصحة  وتعزيز  وحماية  األمراض 

من  الصحي  التثقيف  ذلك  في  بما 

حماية  على  األفراد  مساعدة  أجل 

أسرهم«. وصحة  صحتهم 

عبدالملك،  مريم  الدكتورة  وقالت 

الرعاية  لمؤسسة  العام  المدير 

دواعي  لمن  »إنه  األولية:  الصحية 

الصحية  الرعاية  مؤسسة  فخر 

الفريق  من  جزًءا  تكون  أن  األولية 

العامة  الصحة  وزارة  يدعم  الذي 

الدولي  االعتماد  هذا  لتحقيق 

في  العامة  الصحة  لخدمات 

التكريم  هذا  ويعكس  قطر.  دولة 

ضمن  بالعمل  الراسخ  التزامنا 

الصحة  قطاعات  مع  وثيقة  شراكة 

رعاية  خدمات  تقديم  أجل  من 

دولة  في  الجودة  عالية  صحية 

قطر«.

دليال  اإلنجاز  هذا  يعتبر  وأضافت: 

أجل  من  الوطنية  المبادرة  على 

الرعاية  خدمات  جودة  تحسين 

شاهدًا  ويقف  قطر،  في  الصحية 

والذي  قبلنا  من  المتبع  النهج  على 

كمحور  المريض  على  يركز 

خدماتنا. تدعمه  أساسي 

السوسي،  منير  الدكتور  وقال 

رحلة  بداية  »منذ  االعتماد:  منسق 

العملية  لدينا، عّززت هذه  االعتماد 

في  العامة  الصحة  نظام  جاهزية 

بناء  خالل  من  وذلك  قطر،  دولة 

الجودة،  جهود  وتحسين  القدرات، 

واستخدام األدلة والبيانات لتوجيه 

بين  المصداقية  وتعزيز  القرارات، 

المصلحة«. أصحاب  جميع 

من  عدد  االحتفال  حضر 

الصحة  وزارة  من  المشاركين 

الطبية  حمد  ومؤسسة  العامة 

الصحية  الرعاية  ومؤسسة 

طب  وكلية  قطر  وجامعة  األولية 

القطرية  والجمعية  كورنيل  وايل 

القطرية  والجمعية  للسكري 

»فريق  من  وأعضاء  للسرطان 

األسرة«  لصحة  االستشاري  العمل 

الجمهور. يمثلون  والذين 

{  جانب من التكريم

يمكن الوصول إليها خالل المونديال.. الخاطر:

مرافق الرعاية الصحية 
العامة تعمل كالمعتاد

 أكد مسؤولو القطاع الصحي أن جميع 

الصحية  والمراكز  المستشفيات 

الطبية،  حمد  لمؤسسة  التابعة 

األولية،  الصحية  الرعاية  ومؤسسة 

ستعمل  القطري  األحمر  والهالل 

طـــــــــوال  كالمعــــــتاد 

العالم  كأس  بطولة 

 FIFA القــــدم  لكـــرة 

وستقدم   ،2022 قطر 

كــــامــــلة  مجـــموعــة 

الرعاية  خدمات  من 

الصحية للمرضى.

علي  السيد  وأوضح 

مســـــــؤول  الخــــاطــر 

بين  العام  االتصــال 

الصـــحــي  القطـــــــــاع 

العــليـــــــــا  واللجـــــنــة 

واإلرث،  للمشــــاريــــع 

لــجــــنـــة  ورئيــــــــس 

العــليــــــــا  االتصـــــال 

الصحــــية  للرعايـــة 

الصـــــحــــــة  بــــــوزارة 

عمليات  أن  العامة،، 

الحالية  الطرق  إغالق 

أو التغييرات لن تمنع 

المرضى من الوصول إلى 

أي مستشفيات أو مراكز 

صحية أو عيادات.

وأضاف قائاًل: »سيستمر 

الصحية  الرعاية  قطاع 

تــقديـــــم  فــي  العــــامــة 

مـــن  كامـــلة  مجموعــــة 

الخدمات للمرضى خالل 

بطولة كأس العالم لكرة 

 ،2022 قطر   FIFA القدم 

رعاية  تأثر  عدم  بضمان  نلتزم  ونحن 

المقبلة.  الفترة  هذه  خالل  المرضى 

بالتخطيط  المرضى  ننصح  أننا  كما 

منها  القادمين  ومساراتهم  لطرقهم 

مبكرًا  المنزل  من  والخروج  بعناية 

للوصول إلى الموعد في الوقت المحدد، 

من  بالقرب  الواقعة  للمرافق  خاصة 

مرافق  زيارة  عند  أو  الكورنيش  منطقة 

قريبة من المالعب التي ستستضيف 

المباريات في يوم الموعد«.

الرعاية  إلى  ولتسهيل وصول المرضى 

كل  تقدم  الفترة،  هذه  خالل  الصحية 

ومؤسسة  الطبية  حمد  مؤسسة  من 

من  المزيد  األولية  الصحية  الرعاية 

كان  حيثما  االفتراضية،  المواعيد 

ذلك مناسبًا إكلينكيًا، للمرضى الذين 

يرغبون في الحصول 

استــشــــــــــارة  علــــى 

لمواعــــــيدهم  طبـــية 

وهــــــم  الخـــــارجـــــية 

من  بداًل  منازلهم  في 

المســـتشفى  زيـــــارة 

شخصيًا.

حمد  مؤسسة  وزادت 

ومؤســـسة  الطبـــيــة 

الصــحيـــة  الرعـــايــة 

بشــــــــكــل  األولــيــــــة 

اســـتخدام  من  كبير 

االســــــتشـــــــــــــــارات 

عبــــر  تقــــدم  التـــــي 

والخـــدمات  الهاتــــــف 

األخرى  االفتراضــــية 

تفشي  بـــداية  منــــذ 

كـــورونـــــــا  فيـــــروس 

حيث   ،)19 )كوفيد 

الخدمات  أثبتت هذه 

نجاحها  االفتراضية 

ارتفاع  مع  الباهر 

لدى  الرضا  معدالت 

المرضى.

المعلومات  لمزيد من 

المـــواعـــــــــيد  حــــــول 

يمـــكن  االفتراضيــــة، 

االتـــصال  للمرضـــى 

العمالء  خدمة  بفريق 

»نسمعك« على الرقم 

التابع  حياك  بفريق  االتصال  أو   16060
لمؤسسة الرعاية الصحية األولية على 

مؤسسة  لمرضى  يمكن   .107 الرقم 

الرعاية  ومؤسسة  الطبية  حمد 

الصحية األولية طلب توصيل أدويتهم، 

ومستهلكاتهم  الطبية،  وتقاريرهم 

إلى  الغذائية  ومنتجاتهم  الطبية، 

قطر  بريد  خدمة  طريق  عن  منازلهم 

20 ريااًل قطريًا  مقابل دفع رسوم قدرها 

هذه،  التوصيل  خدمة  لطلب  فقط. 

نرجو منكم االتصال على الرقم 16000.

الشيخ د. محمد بن حمد: النجاح يتطلب الكثير من العمل الجاد

$ الدوحة

{  علي الخاطر

ستقدم 
مجموعة كاملة 

من خدمات 
الرعاية الصحية 

للمرضى
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منافسات  أمس،  مساء  اختتمت 

الرابعة،  للصقور  لفان  راس  بطولة 

القناص  جمعية  نظمتها  والتي 

صبخة  من  كل  في  القطرية 

القناص  جمعية  ومقر  الذخيرة 

برعاية  أيام   8 مدى  على  لفان  براس 

للتواصل  لفان  راس  برنامج  من 

له،  الداعمة  والشركات  االجتماعي 

جميع  في  الفائزين  تتويج  تم  حيث 

المسابقات.

سعيد  بن  خالد  السيد  وقام 

لفان  راس  بطولة  رئيس  السليطي 

صالح  بن  مسفر  والسيد  للصقور، 

شركة  رئيس  نائب  البديوي، 

راس  برنامج  وممثل  شل،  قطر 

بتتويج  االجتماعي  للتواصل  لفان 

التذكارية  الدروع  وتوزيع  الفائزين 

عليهم.

سعيد  بن  خالد  السيد  قام  كما 

القناص  جمعية  باسم  السليطي، 

تذكارية  درع  بتسليم  القطرية 

لفان  راس  برنامج  مسؤولي  للسادة 

اليوم  وشهد  االجتماعي.  للتواصل 

منافسات  نهائيات  إجراء  الختامي 

الطلع والدعو بفئاته السبع.

مسابقة  على  برزان  فريق  وسيطر 

األول  بالمركزين  بفوزه  وذلك  الطلع، 

البوعينين  عبدالله  وسعد  والثالث 

بالمركز الثاني.

الطلع  في  األول  المركز  صاحب  وفاز 

على جائزة مالية قيمتها 60 ألف ريال، 

وصاحب المركز الثاني بجائزة مالية 

ريال  ألف  و30  ريال،  ألف   50 قيمتها 

لصاحب المركز الثالث.

وفي نهائي الدعو قرناس شاهين فاز 

فريق لوسيل بالمركز األول، وعبدالله 

عامر الكعبي بالمركز الثاني وجاسم 

محمد الكعبي بالمركز الثالث.

حر،  جير  قرناس  الدعو  نهائي  وفي 

فاز محمد راشد النعيمي بالمركزين 

بالمركز  لفان  وفريق  والثالث،  األول 

الثاني.

نايفة  بن  عبدالهادي  حمد  وفاز 

الدعو  مسابقة  في  األول  بالمركز 

الكعبي  عامر  وعبدالله  حر،  قرناس 

لوسيل  وفريق  الثاني  بالمركز 

بالمركز الثالث.

فاز  حر،  فرخ  الدعو  مسابقة  وفي 

بالمركز  الكعبي  عامر  عبدالله 

األول، وفريق لوسيل بالمركز الثاني 

بالمركز  المري  سعيد  وعبدالله 

الثالث.

الكعبي  عامر  عبدالله  فاز  كما 

الدعو  مسابقة  في  األول  بالمركز 

الثاني  بالمركز  وفاز  حر،  جير  فرخ 

فريق الشيحانية، بينما فاز بالمركز 

الثالث فريق النخبة.

وفي مسابقة الدعو فرخ جير شاهين، 

األول  بالمركزين  النخبة  فريق  فاز 

والثالث وفريق لفان بالمركز الثاني.

جير  قرناس  الدعو  مسابقة  وفي 

بالمركز  النخبة  فريق  فاز  شاهين، 

نايفة  بن  عبدالهادي  وحمد  األول 

النخبة  وفريق  الثاني،  بالمركز 

بالمركز الثالث.

ويفوز صاحب المركز األول في الدعو 

في كل فئة بمبلغ مالي قدره 35 ألف 

ريال، والثاني بـ 25 ألف ريال والثالث 

بـ 15 ألف ريال. 

فاز  الواعد،  الصقار  مسابقة  وفي 

مسابقة  في  الكواري  محمد  صالح 

القرموشة( بالمركز األول  الدعو )فئة 

وعلي خالد النعيمي بالمركز الثاني 

بالمركز  المناعي  أحمد  وخلف 

النعيمي  نواف  وراشد  الثالث، 

منصور  محمد  ثم  الرابع  بالمركز 

النعيمي بالمركز الخامس.

الواعد  الصقار  الدعو  مسابقة  وفي 

سعد  عبداللطيف  فاز  التبع(،  )فئة 

ومحمد  األول  بالمركز  المسند 

الثاني،  بالمركز  المسلم  عيسى 

بالمركز  المناعي  أحمد  خلف  وفاز 

محمد  عبدالله  فاز  كما  الثالث. 

وعبدالله  الرابع،  بالمركز  النعيمي 

محمد النعيمي بالمركز الخامس.

 6( الصغير  الصقار  مسابقة  وفي 

األول  بالمركز  فاز  سنوات(،   10 ـ 

عبداللطيف خالد الحميدي، ومسند 

الثاني،  بالمركز  الحميدي  خالد 

بالمركز  المسند  سعد  وحمد 

الكعبي  فضل  وبطي  الثالث، 

بالمركز الرابع، ثم محمد علي المري 

بالمركز الخامس.

تشجيعية  جوائز  تخصيص  وتم 

الصقار  دعو  مسابقة  في  للفائزين 

للفئة  سنة(   15 إلى   11( من  الواعد 

صاحب  يفوز  حيث  والثانية  األولى 

والثاني  ريال  آالف   6 بـ  األول  المركز 

ريال  آالف   4 بـ  والثالث  ريال  آالف   5 بـ 

والخامس  ريال  آالف   3 بـ  والرابع 

بألفي )2000( ريال. وهو نفس المبلغ 

في  الفائزون  عليه  يحصل  الذي 

إلى   6( من  الصغير  الصقار  مسابقة 

10 سنوات(.
وقال السيد علي بن خاتم المحشادي 

جمعية  إدارة  مجلس  رئيس 

لفان  راس  بطولة  »إن  القناص: 

كانت  الرابعة  نسختها  في  للصقور 

حيث  المقاييس،  بكل  ناجحة 

جيدة،  مستويات  الصقارون  أظهر 

تأتي  البطولة  هذه  وأن  خصوصا 

استضافة  من  قليلة  أيام  بعد  على 

العالم  كأس  بطولة  لنهائيات  بلدنا 

FIFA قطر 2022، حيث إنها مناسبة 
في  العريق  بموروثنا  للتعريف 

الصقارة الذي نعتز به، ونتقاسمه مع 

العديد من الشعوب حول العالم«.

بشكره  المحشادي  السيد  وتقدم 

للتواصل  لفان  راس  لبرنامج 

له،  الداعمة  والشركات  االجتماعي 

على دعم الصقارين وموروث الصقارة 

في البلد في آن واحد«.

الصقارون  أشاد  جهتهم،  من 

لفان  راس  بطولة  في  المشاركون 

التنظيم  بمستوى  الرابعة  للصقور 

برنامج  ودعم  البطولة  شهدته  الذي 

االجتماعي  للتواصل  لفان  راس 

القناص  جمعية  مع  بالتعاون  لها 

القطرية.

المحشادي: مستويات جيدة ظهرت في هذه النسخةالصقارون المشاركون أشادوا بمستوى التنظيم

بتتويج الفائزين

اختتـام بـطـولـة راس لفـان للصقور

الدوحة           $

ناصر  بن  فالح  د.  الشيخ  سعادة  كرم 

البيئة  وزير  ثاني،  آل  علي  بن  أحمد  بن 

والتغير المناخي، الشيخ علي بن عبدالله 

»أم  محمية  صاحب  ثاني،  آل  ثاني  بن 

والصقور،  الحبارى  طائر  لتربية  حيش« 

بمجال  المميزة  إلسهاماته  تقديًرا  وذلك 

حماية البيئة والحياة الفطرية بالدولة.

جائزة  أول  بتسليمه  الوزير  سعادة  وقام 

قطر،  بدولة  البيئية  الريادة  في  للتميز 

الدولة  في  البيئة  رواد  أوائل  من  باعتباره 

ومبادراته البيئية في الحفاظ على الحياة 

الفطرية والتنوع الحيوي في الدولة.

الشيخ  سعادة  قال  المناسبة،  وبهذه 

الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي 

المناخي:  والتغير  البيئة  وزير  ثاني،  آل 

بن  عبدالله  بن  علي  الشيخ  حصول  إن 

في  للتميز  جائزة  أول  على  ثاني  آل  ثاني 

الريادة البيئية، يأتي تقديًرا لدوره الفعال 

ومساهمته الكبيرة في دعم وإثراء الحياة 

الفطرية وتنوعها في دولة قطر، وبصماته 

قام  وقد  البيئة،  على  الحفاظ  في  الجلية 

جولة  وأخذ  المحمية  بزيارة  سعادته 

فيها، وشهد سعادته إطالق عدد من طيور 

على  اّطلع  كما  المحمية  في  الحبارى 

التي  الجهود  وأبرز  المحمية  إدارة  كيفية 

تقدمها للبيئة القطرية.

وزير  سعادة  أكد  متصل،  سياق  وفي 

دور  أهمية  على  المناخي  والتغير  البيئة 

مع  جنب  إلى  جنًبا  المشاركة  في  األفراد 

على  الحفاظ  في  الدولة  وجهود  مبادرات 

كما  الطبيعية،  مواردها  وتنمية  البيئة 

من  المجتمع  فئات  جميع  سعادته  دعا 

أفراد ومؤسسات وشركات للمساهمة في 

المبادرات  في  والمشاركة  البيئة  حماية 

الجهود  من  المزيد  وبذل  والمشاريع 

لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أعرب الشيخ علي بن عبدالله 

وتقديره  شكره  عن  ثاني  آل  ثاني  بن 

ناصر  بن  فالح  الدكتور  الشيخ  لسعادة 

المناخي،  والتغير  البيئة  وزير  ثاني،  آل 

على منحه أول جائزة في الريادة البيئية، 

منّوًها بأن هذا التكريم يدل على االهتمام 

الكبير الذي توليه الدولة، ممثلًة في وزارة 

البيئة والتغير المناخي، لدعم المبادرات 

الحفاظ  في  والجماعية  الفردية  والجهود 

حافًزا  يشّكل  مما  وحمايتها،  البيئة  على 

لمزيد من البذل والعطاء، والسعي الدؤوب 

اإلمكان،  قدر  مثالية  قطر  بيئة  لجعل 

ومشّجًعا على مواجهة التحديات البيئية 

وإعادة  حمايتها  على  العمل  خالل  من 

تأهيلها.

تقديرا لدوره الفعال في دعم وإثراء الحياة الفطرية

وزير البيئة يكرم 
صاحب محمية »أم حيش«

الدوحة           $

خالل »10« ساعات بالمترو.. »الّريل«:

نـقـل »220« ألـف راكـب

واستطاع »مترو الدوحة« أن يخفف 

االزدحام المروري بعد إغالق منطقة 

بما  المركبات،  أمام  الكورنيش 

إقبال  من  حاليا  محطاته  تشهده 

يتوافد  حيث  كبير،  جماهيري 

للكورنيش  والمقيمون  المواطنون 

أنها  يبدو  التي  الجديدة  بالوسيلة 

حياة  نمط  تغيير  على  ستعمل 

المختلفة،  تنقالتها  في  المجتمع 

التخطيط  ذلك  على  ساعد  وقد 

التي  المترو،  لمحطات  الجيد 

الحيوية  المناطق  كافة  تخدم 

كبير  عدد  ووجود  البالد،  في 

هذه  نجاح  على  المحفزات  من 

الظاهرة.

الُمواطنين  من  كثيٌر  وأقبل 

المترو  محطات  على  والُمقيمين 

بعد  األسبوع  نهاية  عطلة  خالل 

إغالق منطقة الكورنيش أمام حركة 

الركاب  كثافة  وتزداد  المركبات؛ 

السكان  كثيفة  المناطق  في 

غويلينة  وأم  القديم  المطار  مثل 

ذروتها  لتصل  الجديدة  والدوحة 

الرئيسّية  مشيرب«  »محطة  في 

تحت  صغيرة  مدينة  ُتشبه  التي 

األرض، وتخدم عدة مناطق سكنية 

مدينة  مثل  وخدمية،  وسياحية 

من  وغيرها  واقف  وسوق  مشيرب 

األسواق وشارع حمد الكبير ووسط 

محطات  سبع  وتقع  الدوحة، 

ضمن نطاق منطقة الكورنيش من 

الوطني،  المتحف  محطات  بينها 

والكورنيش،  واقف،  وسوق 

ومركز  الغربي،  والخليج  والبدع، 

»مترو  شبكة  تغطي  إذ  المعارض، 

)األحمر  الثالثة  بخطوطها  الدوحة« 

والذهبي واألخضر( معظم الوجهات 

الرئيسية في مدينة الدوحة. 

لفترات  الدوحة  مترو  وسيعمل 

حتى  نوفمبر   11 من  أطول 

تنقل  لتسهيل  ديسمبر،   20
المونديال،  خالل  المشجعين 

حاملي  من  للمشجعين  ويمكن 

بطاقة هّيا استخدام المترو مجانًا، 

إلى  السبت  من  الركاب  وسينقل 

حتى  صباحًا   6 من  الخميس 

 9 من  الجمعة  أيام  وفي  فجرًا،   3
صباحا حتى 3 فجرا، فمن المتوقع 

فترة  خالل  الدوحة،  مترو  يوفر  أن 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

سهلة  وسيلة  بعدها،  وما   2022

زوار وضيوف قطر في  وآمنة لتنقل 

جميع أنحاء البالد، فضال عن كونه 

الجماهير  لتنقل  األسرع  الوسيلة 

التي  الثمانية  المالعب  من   5 بين 

بطولة  نهائيات  ستستضيف 

 2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

خالل شهر نوفمبر الجاري.

الحديد  سكك  شركة  وتوفر 

من  المزيد  »الّريل«  القطرية 

الوجهات  حول  المعلومات 

المحيطة  والمحطات  الرئيسية 

والرحالت  والترام  المترو  وخدمات 

من  وتنقل«  »اركن  خدمة  ومواقف 

لمترو  الرسمية  الحسابات  خالل 

التواصل  وسائل  على  الدوحة 

شركة  وتطبيق  االجتماعي 

على  االتصال  خالل  من  أو  »الّريل« 

الرقم  على  العمالء  خدمة  مركز 

قبل  ما  فترة  تمثل  حيث   ،105
هامة  فرصة  المونديال  انطالق 

المترو،  شبكة  كفاءة  مدى  لقياس 

من  كبيرة  أعداد  وجود  ظل  في 

يتطلعون  الذين  والزوار  الجماهير 

الكورنيش،  منطقة  إلى  للذهاب 

الوجهات  على  التعرف  وكذلك 

قضاء  يمكنهم  التي  المختلفة 

عطلة نهاية األسبوع فيها.

أعلى معدل سجلته خدمات 
»مترو الدوحة« منذ انطالقها

تجربة نقل سلسة وآمنة 
لسكان الدولة وزوارها

كتب      أكرم الفرجابي 

أعلنت شركة سكك الحديد 
القطرية »الّريل« عن نقل 

»220« ألف راكب خالل 
»10« ساعات، أمس األول، 
وهو أعلى معدل مسجل 

للركاب بالساعة منذ 
انطالق خدمات المترو، 

التي أصبحت توفر تجربة 
نقل سلسة وآمنة لسكان 
الدولة وزوارها خالل عطلة 

نهاية األسبوع. 



المتطوعين  الوفد  بمشاركة  ذاته  الوقت  في  الخيارين  وأشاد 

لقد  الخيارين:  وقال  اإلنسان  لحقوق  العمانية  اللجنة  من 

أصبح الوفد العماني يشكل فريقًا واحدًا متكاماًل ومنسجمًا مع 

الباحثين القانونيين من اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وذلك 

من خالل العمل المشترك في كافة التوقيتات الخاصة بالعمل 

في مكتب المطار على مدار األسبوع الفتًا إلى أن الوفد العماني 

إلى جنب مع موظفي  جنبًا  المطار  بالعمل في مكتب  يستمر 

اللجنة حتى نهاية كأس العالم 2022 ليواصل بعدها المكتب 

الدولي لما بعد  والمغادرين عبر مطار حمد  للقادمين  خدماته 

المونديال.

وفي ذات السياق أكد المتطوعون من اللجنة الوطنية العمانية 

جنب  إلى  جنبًا  للوقوف  الكامل  استعدادهم  اإلنسان،  لحقوق 

حقوقية  خدمات  لتقديم  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  مع 

قطر  فيفا-  العالم  كأس  مونديال  لجماهير  توعوية  وإرشادية 

وأجمعوا  الدولي،  حمد  بمطار  اللجنة  مكتب  خالل  من   2022
هذا  في  المشاركة  أهمية  على  »صحفية«  تصريحات  في 

قطر  لدولة  فخرًا  يعتبر  ال  الذي  التاريخي  الكروي  الحدث 

ووصفوا  األوسط،  والشرق  والعرب  الخليج  لكل  بل  فحسب، 

يمثل  بأنه  المطار  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  مكتب 

أن  إلى  الفتين  العالم،  كأس  لجماهير  اإلنسانية  الحاضنة 

للصعود  سلمًا  تمنحهم  جديدة  تجربة  تعتبر  مشاركتهم 

واحترام  التأخي  لتعزيز  المستقبلية  التجارب  من  للعديد  به 

لما  اللجنة  مكتب  أهمية  على  وشددوا  اإلنساني،  الجانب 

جميع  وأن  باآلمان  ويشعرهم  للقادمين  طمأنينة  من  يوفره 

في  يقع  وأنه  السيما  لمساعدتهم،  حاضرة  ستكون  الخدمات 

واجهة الدولة وبالتالي يعتبر منصة مهمة لتقديم المساعدات 

اإلنسانية واستقبال المشجعين والالعبين بالمنشورات التي 

بخدماتها  لتعريفهم  اإلنسان  لحقوق  القطرية  اللجنة  أعدتها 

واختصاصاتها ويعتبر ذلك مبادرة محفزة تعرفهم بأن حقوقهم 

مصانة.

في  والمساهمة  اإليجابية  المشاركة  على  الفريق  عزم  وأكدوا 

إنجاح المونديال وتحقيق النتائج المبهرة، وأشاروا إلى اإلنجازات 

واالستعدادات التي حققتها قطر والتي بالشك ستخرج أفضل 

استضافة في تاريخ الفيفا، وقالوا إن مشاركتهم ال تمثل سلطنة 

العرب  اخالق  وتعكس  الخليجين  كل  بل  فحسب،  ُعمان 

أيضًا  وتعكس  اإليجابية  والسلوكيات  وإنسانيتهم  وثقافتهم 

العمانيون  المتطوعون  الشعوب.وتقدم  لكافة  اإلسالم  صورة 

الوطنية  وللجنة  عامة  بصفة  قطر  لدولة  والتقدير  بالشكر 

لحقوق اإلنسان على وجه الخصوص على كرم الضيافة وتوفير 

القيام  واالمكانيات وتسهيل كل ما من شأنه  المتطلبات  كافة 

بدورهم على أكمل وجه، ونقل الفريق العماني تحيات وتقدير 

لجنة  رئيس  الحوسني  شوين  بن  عبدالله  السيد  سعادة 

عبدالله  بنت  مريم  السيدة  لسعادة  العمانية  اإلنسان  حقوق 

دعوتها  على  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس  العطية 

الكريمة للوفد العماني للمشاركة في هذه التجربة المتميزة.

دور استثنائي وخطوات مدروسة 

وقال السيد المؤثر بن أحمد بن سعود السيابي رئيس فريق 

لحقوق  الُعمانية  اللجنة  مشاركة  إن  العمانين،  المتطوعين 

مع  المستمر  والتنسيق  التعاون  إطار  في  تأتي  اإلنسان، 

»اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان« بدولة قطر الشقيقة، وبهدف 

تعزيز الشراكة بين الجانبين، وأشار إلى أن الفريق المشارك 

دولة  في  نظرائه  مع  جهده  قصارى  سيبذل  ُعمان  سلطنة  من 

بحقوق  المتعلقة  والمسؤوليات  واألعمال  المهام  إلنجاح  قطر؛ 

التوعية  تعزيز  إلى  باإلضافة  المونديال،  فترة  خالل  اإلنسان 

األعمال  إنجاز  في  والمساهمة  اإلنسان،  بحقوق  والتثقيف 

التدريبي  البرنامج  أن  وأوضح  اإلنسان،  بحقوق  المتعلقة 

 - للمتطوعين  الوطنية  اللجنة  نظمته  -الذي  للمتطوعين 

مع  اإلنسان،  بحقوق  المتعلقة  المعايير  أعلى  وفق  إعداده  تم 

المتعلقة  واألولويات  والقوانين  الرشيدة،  الحوكمة  مراعاة 

مهارات  صقل  في  ساهم  البرنامج  أن  مؤكدًا  اإلنسان،  بحقوق 

بالتدابير  وتعريفهم  لهم،  الشروحات  وتقديم  المشاركين، 

الالزمة أثناء استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 

بالهجرة،  المرتبطة  اإلنسان  حقوق  بقوانين  المعرفة  وتعزيز 

والجمارك، والحدود، وغيرها. ونوه السيابي بالدور االستثنائي 

قطر  اإلنسان»بدولة  لحقوق  الوطنية  به«اللجنة  تقوم  الذي 

التي حققت إنجازات متتالية، وتسير وفق خطوات مدروسة، 

اكتسبت  قطرية  وطنية  كوادر  تقوده  محدد  زمني  وبرنامج 

كل  أن  الماضية،مؤكدًا  الفترة  خالل  واسعة  ميدانية  خبرات 

ذلك سينعكس إيجاًبا على مختلف موضوعات حقوق اإلنسان 

المشاركة  على  الفريق  عزم  مؤكدًا  المونديال،  فترة  خالل 

النتائج  وتحقيق  المونديل  إنجاح  في  والمساهمة  اإليجابية 

دولة  حققتها  التي  واالستعدادات  اإلنجازات  إلى  الفتًا  المبهرة، 

قطر والتي بالشك ستوثق أفضل استضافة في تاريخ الفيفا، 

كل  بل  فقط  ُعمان  تمثل  ال  الحدث  هذا  في  مشاركتنا  وقال: 

صورة  وتعكس  وثقافتهم  العرب  بأخالق  وتعرف  الخليجين 

اإلسالم لكافة الشعوب.

المالعب توفر االستدامة البيئية

ضمن  اختياره  أن  عرابة،  بني  حمد  بن  أيوب  السيد  وأكد 

مجموعة  مع  للعمل  عظيم  شرف  اإلنسان،  حقوق  متطوعي 

متميزة بمكتب اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في مطار حمد 

االستفسارات  واستقبال  المونديال  جماهير  لتوجيه  الدولي 

اإلنسان  حقوق  مجال  في  الوعي  مستوى  رفع  على  والعمل 

توفير  على  سنعمل  وقال:  والجماعات،  األطراف  لمختلف 

من  نوع  ألي  تعرضها  حال  في  حاله  ألي  والتمكين  الحماية 

إنتهاكات حقوق اإلنسان، على الرغم من أننا على يقين تام بأن 

بأن  ونوه  تحديات،  أي  دون  وإيجابية  بسالسة  ستسير  األمور 

ذلك ليس غريبًا على دولة قطر في تنظيم كل حدث رياضي 

أو اقتصادي أو ثقافي، وأوضح أنه ألول مرة يأتي لقطر في زيارة 

وتتيح  الكثير  تعني  التجربة  هذه  في  مشاركته  وأن  رسمية 

فرصة اكتساب المعارف والتجارب وتبادل الخبرات خاصة مع 

فريق اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في قطر.

 ونوه عرابة بالمستوى العالي في تصميم المالعب الرياضية 

البطولة  لهذه  قطر  دولة  أنشأتها  التي  والحديثة  الجديدة 

بتصميم معماري متميز وبكفاءة عالية وأستدامة بيئية توفر 

للمشجعين والالعبين تجربة فريدة، وأعرب عن أمنياته لدولة 

حضرة  قيادة  ظل  في  واالزدهار  التقدم  من  مزيدًا  العريقة  قطر 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 

في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للجنة  والتقدير  بالشكر  وتقدم 

قطر، على إتاحتها الفرصة للمشاركة في هذا الحدث العالمي 

والتعاون  التحضير  في  ومساندتهم  الرياضي  المجتمع  مع 

حدثّا   2022 العريقة  الدولة  هذه  مونديال  ليخرج  المشترك 

رياضيًا استثنائيًا.

قطر ستبهر العالم

وتقديره  شكره  عن  الناصري،  خليفة  بن  علي  السيد  وأعرب 

الكريمة  الدعوة  هذه  على  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للجنة 

حدث  إنه  وقال   ،2022 قطر  مونديال  استضافة  في  للمشاركة 

عالمي يترقبه الجميع ونحن فخورون أن يقام هذه المره في دولة 

خليجية وعربية، مؤكدًا أن قطر ستبهر العالم بما قامت بهذ من 

سنعمل  بدورنا  نحن  وأضاف:  المعايير،  أعلى  على  تجهيزات 

للمساعدة في إنجاح هذا الحدث األسمى ليخرج التنظيم على 

أرقى مستوى، ونشهد أن دولة قطر قد كفلت حقوق اإلنسان لكل 

االتفاقيات،  العديد من  أرضها، وصادقت على  من يعيش على 

وتتماشى وتتواكب مع الدول المتقدمة في هذا المجال.

جميع  على  لإلجابة  الفريق  استعداد  عن  الناصري  وأعرب 

وتوعية  اإلنسان،  بحقوق  يتعلق  فيما  ترد  التي  التساؤالت 

الجماهير بالحقوق األسايية والقوانين المحلية والمبادئ التي 

تسير عليها الدولة المستضيفة والتي تتوافق مع مبادئ حقوق 

اإلنسان، وتابع قائاًل: قطر أبدعت في تحضيراتها لهذا الحدث 

ونحن بدورنا سنكون عونًا لهم، باعتبار أن تنظيم هذا الحدث 

إلى  الذي نسعى  األسمى  الهدف  دولة خليجية وعربية هو  في 

الدول  أن  أجمع  للعالم  ستثبت  قطر  دولة  أن  وأكد  إنجاحه، 

العربية قادرة تنظيم مثل هذه المناسبات الكبيرة.

وثمن السيد هشام بن مبارك الحراصي، الجهود الكبيرة التي 

في  نجحت  التي  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  اللجنة  بها  تقوم 

واإلنساني،  الحقوقي  العمل  تاريخ  في  واضحة  بصمة  وضع 

مقدرًا إتاحة هذه الفرصة للعمل سويًا من أجل جماهير العمل، 

الفتًا لحسن الضيافة والكرم الذي ليس بجديد على أهل قطر، 

ويأمل أن يحقق الفريق العماني األهداف المرجوة، متمنيًا نجاح 

قطر  لدولة  الثانية  الزيارة  أنها  وقال  المقاييس،  بكل  التجربة 

أنه  وأوضح  األولى،  الوهلة  منذ  طيبة  إنطباعات  تركت  والتي 

ومن خالل الجولة التي قام بها الفريق على عدد من معالم الدولة، 

الحظ التغييرات الكبيرة التي تحققت خالل السنوات األخيرة 

مزجت  التي  قطر  لدولة  الحضارية  والمعالم  العام  الشكل  في 

بين الحداثة واألصالة، السيما مالعب المونديال - وعددها 8 - 

التي تعتبر أسطورة العصر الحديث وجهزت بكامل المتطلبات 

التوفيق  واإلمكانيات الستقبال هذا الحدث، متمنيًا لدولة قطر 

وقال: قطر دولة خليجية سعدنا باختيارها الستضافة مونديال 

كأس العالم 2022، ونجاحها يعني نجاح للخليجين والعرب.

كأس  مونديال  الخنبشي،  حمدان  بن  أحمد  السيد  ووصف 

سعادته  عن  معربًا  والعربي،  الخليجي  بالعرس  العالم 

للمشاركة والمساهمة الفاعلة إلنجاح هذه التجربة، وأوضح أنه 

من خالل مكتب اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان سيركز الفريق 

القطري والعماني، على تعريف الجمهور القادم من جميع أنحاء 

يعمل  اإلنسان  بحقوق  يختص  مجهزًا  مكتبًا  هناك  أن  العالم 

في مطار حمد الدولي لتقديم خدماته لجماهير كأس العالم، 

الطمأنينة  القادم  يمنح  ذاته  حد  في  الشيء  هذا  أن  وأضاف 

واآلمان بأن جميع الخدمات ستكون حاضرة لمساعدته، السيما 

منصة  يعتبر  وبالتالي  الدولة  واجهة  في  سيكون  المكتب  وأن 

المشجعين  واستقبال  اإلنسانية  المساعدات  لتقديم  مهمة 

لحقوق  القطرية  اللجنة  أعدتها  التي  بالمنشورات  والالعبين 

اإلنسان لتعريفهم بخدماتها واختصاصاتها ويعتبر ذلك مبادرة 

كأس  مونديال  وقال:  مصانه،  حقوقهم  بأن  تعريفهم  محفزة 

العالم قطر فخر للدول العربية ونحن فخورون بقطر.

 خدمات حقوقية إنسانية وإرشادية

استعداد  الهاشمي،  سليم  بن  حمد  بن  حمود  السيد  وأكد 

الفريق الستقبال الجماهير من خالل مكتب اللجنة الذي يقع في 

المكان المناسب باعتبار أن المطار هو بوابة قطر وقد نجحت 

لنا  وقال:  له،  المناسب  الموقع  اختيار  في  الوطنية  اللجنة 

شرف للمشاركة في هذا الحدث العريق بالنسبة لقطر ولدول 

عربية  دولة  أول  قطر  وأن  خاصة  الخليجي،  التعاون  مجلس 

أن  وأضاف  التاريخ،  مر  على  العالم  كأس  بطولة  تستضيف 

لقطر،  القادمين  وكل  والمشجعين  بالالعبين  يرحب  الفريق 

وتوزيع  اإلرشادية،  واإلنسانية  الحقوقية  الخدمات  وسيقدم 

جمهور  لمساعدة  اللجنة  اعدتها  التي  واإلصدارات  المنشورات 

كأس العالم للحصول على كل ما يحتاجونه من خدمات فيما 

عماني  كشعب  نحن  قائاًل:  وأضاف  اإلنسان،  بحقوق  يتعلق 

العالمي،  الحدث  هذا  في  قطر  في  األخوة  لمشاركة  سعداء 

وسعداء أيضًا بلتبية الدعوة الكريمة من قبل اللجنة الوطنية 

لحقوق اإلنسان وذلك وشرف لنا .

قال السيد علي بن قاصر علي الكمزاري: إنها الزيارة األولى لدولة 

الثاني،  بلدي  وفي  بغريب  لست  أنني  انطباع  أول  وكان  قطر 

من  قطر  دولة  حققته  ما  عن  كثيرًا  سمع  أن  سبق  أنه  وأضاف 

التطور  من  ورفيعا  عاليا  مستوى  شهد  أنه  إال  ومعالم  إنجازات 

والمالعب  العالم  كأس  لبطولة  االستعدادات  خاصة  والرقي، 

الحدث  هذا  أن  وأكد  األمكانيات،  بأحدث  والمجهزة  الفخمة 

بنية  من  تملكه  بما  قطر  في  يقام  أن  يستحق  الكبير  الكروي 

تحتية عكفت على تجهيزها بأعلى معايير الجودة، وأشار إلى 

أن مشاركة فريق المتطوعين العماني تعتبر تجربة مشرفة 

ستساهم في عملية تبادل الخبرات والمعارف بين اللجنتين 

سمات  العالم  لجماهير  سنعكس  وقال:  والعمانية،  القطرية 

اإلنسان الخليجي والعربي وسنركز على تعزيز وحماية حقوق 

اإلنسان، والتعامل بمهنية عالية مع الجمهور وتلقي أي مشكلة 

إن وجدت والتواصل مع الجهات المعنية في دولة قطر.

أكد السيد هادي مبارك الخيارين مسؤول 
مكتب اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

بمطار حمد الدولي جاهزية المكتب لمباشرة 
خدماته لمشجعي كأس العالم على مدار 24 
ساعة منذ األول من نوفمبر الماضي وحتى 

نهاية المونديال، منوهًا 
إلى أن الكادر الذي 

يعمل بالمكتب 
قد تم تدريبه ورفع 

قدراته من خالل 
دورات تدريبية مكثفة 

ومتخصصة في 
حقوق اإلنسان 
في المطارات 

الدولية، 
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عمانيون متطوعون في مكتب »حقوق اإلنسان« بمطار حمد:

جاهزون لتقديم اإلرشادات لجماهير المونديال

{ علي الكمزاري { أيوب بني عرابة { هشام الحراصي

{ حمود الهاشمي { علي خليفة الناصري{ أحمد الخنبشي

{ هادي الخيارين

خدمات حقوق اإلنسان ستوفر للقادمين الطمأنينة والشعور باألمان

مشاركتنا شرٌف يمنحنا سلمًا للصعود للعديد من التجارب المستقبليةقطر سُتقدم بطولة ُمبهرة وستكون مصدر فخر للعرب 

سوف نعكس صورة اإلسالم للشعوب ونعرف بأخالق وثقافة العرب

الدوحة           $

الخيارين: الكادر الذي يعمل بمكتب 
المطار تم تدريبه ورفع قدراته

{ الجمالي يتوسط المتطوعين العمانيين 

سـنـشـهد لـقـطــر تـوثـيــق أفـضــل اســتضـافـة مــونديــاليـة فـي تـاريــخ »الفـيـفــا«
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نمو أرباح الشركات المدرجة »19.3 %«
قطر  بورصة  في  المدرجة  للشركات  الصافية  األرباح  ارتفعت 

 ،2022 العام  من  األولى  أشهر  التسعة  خالل  بالمائة   19.3 بنسبة 

قياسًا  ريال  مليار   6.37 نمو  بواقع  ريال  مليار   39.42 حوالي  لتبلغ 

بالفترة ذاتها من العام الماضي.

الشركات  جميع  فإن  للبورصة،  الرسمية  البيانات  وبحسب 

المدرجة بها أفصحت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 

سبتمبر الماضي.

مع نظرة مستقبلية مستقرة

»AA« ترفع تصنيف قطر االئتماني إلى »S&P«

بورز(  آند  )ستاندرد  وكالة  قبل  من  الترقية  هذه  وتأتي 

بالتزامن مع تعديل وكالة )موديز( لتوقعاتها لدولة قطر من 

»مستقرة« إلى »إيجابية« فيما أكدت التصنيف االئتماني 

السيادي عند مستوى Aa3 مشيرة إلى أن االرتفاع القياسي 

ألسعار الطاقة ومونديال 2022 وتحسن البيئة التشغيلية 

كلها عوامل ستنعكس إيجابا على الموازنة العامة لقطر، 

والتي شهدت ارتفاعا بواقع 12 ضعفا خالل النصف األول من 

العام الجاري، وهي أحدث بيانات متاحة، ليصل الفائض 

بلغ  فائض  مع  مقارنة  ريال  مليار   47.3 بلغ  مستوى  إلى 

مستوى 4 مليارات ريال خالل الفترة ذاتها من العام الماضي 

وارتفـاع  النفقـات  علـى  الملحوظة  للسـيطرة  نتيجـة 

اإليـرادات وانتعاش أسعار النفط.

وقالت موديز إن رفع النظرة المستقبلية إلى دولة قطر إلى 

الواعدة  الفرص  كبير  بشكل  يعكس  »إيجابية«  درجة 

لنمو االقتصاد القطري وخصوصا أن التقديرات تشير إلى 

تحقيق فائض في الموازنة يوازي 9.5 % من الناتج المحلي 

متوسط  افتراض  على  بناًء   2022 عام  خالل  اإلجمالي 

الفتة  العام.  هذا  للبرميل  دوالر   100 يبلغ  للنفط  سعري 

المستقبلية  اآلفاق  تعزز  العوامل  من  حزمة  هناك  أن  إلى 

الناتج  من  المرتفعة  الفرد  حصة  وهي:  القطري  لالقتصاد 

انخفاض  مع  الهائلة  الغاز  واحتياطيات  اإلجمالي  المحلي 

تكلفة استخراجه واألصول السيادية المتراكمة للدولة من 

خالل جهاز قطر لالستثمار )صندوق الثروة السيادية( والذي 

العالم  قارات  جميع  في  تتوزع  استثمارية  أيقونات  يمتلك 

االقتصادية  والسياسة  الكلي  االقتصاد  فعالية  عن  فضال 

المحفزة لالستثمار.

وعلى مستوى اآلفاق طويلة األجل تتوقع موديز أن يستفيد 

األداء المالي لدولة قطر من خفض اإلنفاق، حيث تم االنتهاء 

الرئيسية  التحتية  البنية  مشاريع  معظم  من  حاليا 

مدى  فعلى   .2022 القدم  لكرة  العالم  بكأس  المتعلقة 

مليار   20 حوالي  الدولة  أنفقت  الماضية،  العشر  السنوات 

وبالتالي  التحتية،  البنية  وتحديث  لتطوير  سنوًيا  دوالر 

فإنه وخالل السنوات القادمة ستشهد قطر انخفاضا كبيرا 

في اإلنفاق بعد انتهاء مونديال 2022 وبالتزامن مع ذلك فإن 

أسعار الطاقة والطلب على الغاز في مسار مرتفع مما يعزز 

الخمس  السنوات  خالل  القوي  االقتصادي  النمو  توقعات 

المخاطر  لجم  على  الدولة  قدرة  زيادة  عن  فضال  المقبلة 

االقتصادية والمالية المحتملة.

الذي  الشمال  حقل  توسعة  مشروع  أن  إلى  موديز  ونوهت 

تباشر قطر غاز تنفيذه بالنيابة عن قطر للطاقة سينعكس 

مع  الطويل  المدى  على  الحكومية  اإليرادات  على  إيجابا 

الغاز  ومكثفات  صادرات  إنتاج  في  كبرى  طفرة  تحقيق 

اآلن«،  »حتى  مرحلتين  من  الشمال  حقل  ويتكون  الطبيعي 

قطر  دولة  زيادة  وتستهدف  الشرقي  الشمال  حقل  األولى 

طن  مليون   77 من  المسال  الطبيعي  الغاز  من  اإلنتاجية 

كما   ،2026 عام  بحلول  سنويا  طن  ماليين   110 إلى  سنويا 

سينتج المشروع كميات كبيرة من المكثفات، وغاز البترول 

إجمالي  ليصل  والهيليوم  والكبريت،  واإليثان،  المسال، 

المرحلة  أما  يوميا.  مكافئ  نفط  برميل  مليون   1.4 اإلنتاج 

الثانية فتشمل زيادة إنتاج الغاز من القطاع الجنوبي لحقل 

الشمال والتي ستزيد الطاقة اإلنتاجية للغاز من 110 ماليين 

اإلنتاج  بدء  ويتوقع  سنويا.  طن  مليون   126 إلى  سنويا  طن 

عام  في  الثانية(  )المرحلة  الجنوبي  القطاع  مشروع  من 

2027، حيث سيتضمن المشروع بناء خطي إنتاج عمالقين 
إضافيين )بسعة 8 ماليين طن سنويا لكل منهما(، باإلضافة 

إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما.

{ وكالة ستاندرد آند بورز العالمية           )أ.ف.ب(

الدوحة- قنا - رفعت وكالة ستاندرد آند 
بورز للتصنيف االئتماني S&P تصنيف 
دولة قطر االئتماني إلى AA مع نظرة 

مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن تحقق دولة قطر 

فوائض كبيرة في الميزانية، وأن 
تخفض تكاليف خدمة الديون بشكل 

مستدام، وذلك بفضل االستراتيجية 
الحكومية الناجحة لسداد الديون التي 

حل أجل استحقاقها.
وقالت: إن هذا التصنيف اإليجابي مدعوم 

بالتأثير اإليجابي المشترك لزيادة الطاقة 
اإلنتاجية لمنشآت الغاز الطبيعي 

المسال، والنمو القوي في القطاع غير 
النفطي، والتنويع االقتصادي المستمر 

في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، 
والمركز القوي لصافي األصول، والمرونة 

المالية المؤكدة لسياسة الدولة.

توقعات 
بتحقيق 

فائض 
مالي كبير 

بالموازنة

مركز قوي 
لصافي 
األصول 
ومرونة 

مالية

يعتزم تدشين »16« متجرا إضافيا بنهاية العام الجاري

»دوحة فستيفال سيتي« يفتتح »54« متجرا في »2022«
األول  الخيار  فستيفال سيتي،   يواصل دوحة 

والترفيه،  الطعام  وتناول  للتسوق  قطر  في 

التوسع بوتيرة سريعة حيث افتتح 38 متجًرا 

جديًدا هذا العام. ومن المقرر افتتاح 16 آخرين 

عدد  إجمالي  ليصبح  العام  نهاية  بحلول 

المتاجر الجديدة 54 متجرا في 2022. 

فستيفال  دوحة  عام  مدير  هال،  روبرت  وقال 

التوسع  في  االستمرار  »يسعدنا  سيتي: 

واستضافة متاجر جديدة في دوحة فستيفال 

تعزيز  إلى  الجديدة  المتاجر  تهدف  سيتي. 

عالمية  تسوق  كوجهة  الرائدة  المول  مكانة 

متمّيزة تقدم للزوار مجموعة رائعة من المتاجر 

تشمل أكثر من 550 عالمة تجارية من 44 دولة 

تلبي جميع األذواق والفئات العمرية«.

تجربة  لتقديم  جاهدين  »نسعى  وأضاف: 

خيارات  وتوفير  لزوارنا،  استثنائية  تسوق 

الطعام  وتناول  التسوق  أثناء  أمامهم  متعددة 

ترقًبا  األكثر  االحتفاالت  موسم  خالل  والترفيه 

التي  المتاجر  وتمثل  العام«.  هذا  قطر  في 

فاخرة  تجارية  عالمات  حديًثا  افتتاحها  تم 

المنزلية  والمفروشات  األنيقة  واألزياء  للعطور 

والمطاعم، وغيرها لتلبية أذواق جميع العمالء.

ورحب المول هذا العام بأربعة متاجر رئيسّية 

الذي  كالين،  كالفن  متجر  أولها  جديدة، 

التجارية  العالمات  أفضل  من  واحًدا  يعد 

ويشتهر  الموضة  عالم  في  األميركّية 

المول  استضاف  كما  واالختالف.  بالجرأة 

هوم  إم  آند  إتش  الشهير  السويدي  المتجر 

والذي  المنزلية  واإلكسسوارات  للمفروشات 

أكثر  حياة  نمط  اعتماد  على  عمالئه  يساعد 

استدامة. باإلضافة إلى متجر نايك األميركي 

الممتازة،  الرياضية  بمالبسه  يشتهر  الذي 

الرائدة في بيع  وفوت لوكر الشركة العالمية 

المالبس واألحذية الرياضية بالتجزئة.

لألزياء  الين  الكشيري  مودا  دي  وانضم 

المول  في  األزياء  متاجر  إلى  الراقية  النسائية 

من  رائعة  نوم  فساتين  المتجر  يقدم  حيث 

رقيق.  أنثوي  بتصميم  الخالص  الحرير 

ألزياء  بلو  دا  أوف  أوت  متجر  المول  واستضاف 

المصممة  أزياء  ومتجر  والرجال،  النساء 

لويزا سبانيولي وبوس ومورجان. كما انضم 

األحذية  متاجر  إلى  وجيوكس  بيركنستوك 

بالمول.

خالل  من  توسًعا  العطور  متاجر  وشهدت 

استضافة متاجر جديدة، بما فيها هند العود 

وخلطات وزوايا. أما بالنسبة للعطور المنزلية، 

الدكتور  عطور  متجر  المول  استضاف  فقد 

التجارية  العالمة  فيرينزي،  فرانجيس 

من  المستوحاة  للعطور  الرائعة  اإليطالية 

الفواحات  يقدم  والذي  فلورنسا،  مدينة 

العطرية المنزلية والشموع المزخرفة وعطور 

السيارات. وأضاف ال روز، متجر الزهور الجديد 

للمنازل  ورائعة  مبهجة  تجربة  المول،  في 

والمناسبات الخاصة.

واحتفل المول بانضمام متجر واتسونز، الذي 

إلى  الكورية  التجميل  منتجات  أرقى  يضم 

التجميل.  بمستحضرات  الخاصة  متاجره 

كما افتتح المول ثالثة متاجر جديدة للنظارات 

من  الموضة  صيحات  أحدث  تقدم  العام،  هذا 

فيهم  بما  العالمية،  التجارية  العالمات  أفضل 

متجر مايكل ومركز زايس فيجن والجابر.

من  متألقة  مجموعة  أيًضا  المول  واستقبل 

متجر  ذلك  في  بما  المجوهرات،  محالت 

ريفولي  ومتجر  الشهير،  اإلماراتي  »جوهرة« 

ومتجر  للمجوهرات،  دجوال  ومتجر  للساعات، 

والمجوهرات،  للساعات  إيست  ون  فيفتي 

ومتجر ماالكايت جولد.

متاجر  من  واسعة  مجموعة  أيًضا  المول  ضم 

من  المنزلية  واإلكسسوارات  المفروشات 

بما  جديدة،  تجارية  عالمات  استضافة  خالل 

شركة  وهي  هاوس  اند  كيتشن  إيجو  فيهم 

وتركيب  تصميم  في  متخصصة  بلجيكية 

ضمت  كما  الطلب،  حسب  رائعة  مطابخ 

وذاتس  الزوردي  مثل  جديدة  تجارية  عالمات 

ليفينج كيدز. 

المطاعم  من  جديدة  مجموعة  وانضمت 

مجموعة  إلى  والمشروبات  المأكوالت  ومتاجر 

متجر  منها  العام  هذا  سيتي  فستيفال  دوحة 

الشهير  كانديز  سيز  األميركي  الحلويات 

الجودة  ذات  والحلويات  الشوكوالتة  بتقديم 

صب  ومطعم  عاًما.   95 من  أكثر  منذ  العالية 

أشهى  يقدم  الذي  الشهير  األميركي  واي 

ومطعم  طازجة،  بمكونات  الساندويتشات 

بتقديم  المتخّصص  المحلي  كرسبي  جو 

إلى  باإلضافة  الطازج،  المقرمش  الدجاج 

بتجربة  يتمّيز  الذي  اليبراري  سوشي 

تكساس  ودجاج  األصيلة،  اليابانية  السوشي 

ومطعم قصر الياسمين.

{ دوحة فستيفال سيتي { روبرت هال

يحتضن »550« عالمة تجارية عالمية من »44« دولة

هال: نسعى لتقديم تجربة 
تسوق استثنائية لزوارنا

$ الدوحة

نتيجة ارتباطها بالدوالر األميركي

رفع الفائدة يعزز 
جاذبية العمالت الخليجية

الدوحة- قنا - نقلت وكالة األنباء القطرية »قنا« 

عن المحلل االقتصادي رمزي قاسمية، قوله إن 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 

بين الدول العربية التي ستستفيد من رفع أسعار 

الفائدة، التباعها نهج السياسة النقدية األميركية، 

وارتباط عمالتها بالدوالر األميركي، وهو ما 

سيحافظ على جاذبية عمالتها، وبالتالي استمرار 

تدفق رؤوس األموال إليها نتيجة المنافسة على 

عوائد السندات.

واعتبر قاسمية أن هذا التماشي مع سياسة 

مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي 

األميركي( يجنب دول مجلس التعاون ما يسمى 

»تجارة الفائدة«، لكنه رأى أن الدول العربية إجماال 

ليس أمامها الكثير من األدوات االقتصادية للحد من 

تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة على الغذاء والطاقة 

سوى اتخاذ إجراءات تقشفية محلية بهدف 

خفض االستهالك أو توجيه الدعم الحكومي لبعض 

السلع.

وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة ستثقل كاهل 

الدول التي تعاني من نسب مديونية مرتفعة إلى 

الناتج المحلي اإلجمالي ألنها ستؤدي إلى زيادة 

تكاليف خدمة الدين بشكل كبير، ما يزيد حجم 

الدعم الموجه إلى السلع والطاقة، كما ستؤدي 

بشكل غير مباشر إلى تغيير السلوك واألنماط 

االستهالكية عبر زيادة أعباء القروض، خاصة 

العقارية التي ستستنفد الجزء األكبر من دخل 

المواطن، بحيث يتبقى جزء يسير يمكن توجيهه 

إلى السلع والخدمات.

وأشار المحلل االقتصادي إلى أنه في ظل استمرار 

مجلس االحتياطي األميركي في رفع أسعار 

الفائدة، لم يعد الحديث اآلن عن دخول االقتصاد 

العالمي في تباطؤ، وإنما في ركود اقتصادي 

نتيجة انخفاض جاذبية المشاريع االستثمارية 

لكون العوائد على الودائع مرتفعة وهي ذات مخاطر 

منخفضة، األمر الذي يدفع بالضرورة إلى توجيه 

األموال لالدخار بدال من االستثمار.

ونظرا للطبيعة المترابطة لالقتصاد العالمي، 

يعني تصعيد مجلس االحتياطي األميركي حربه 

على التضخم عبر رفع أسعار الفائدة المزيد من 

قوة الدوالر أمام العمالت األجنبية.  
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يطرحها مصرف قطر المركزي قريبا

»هميان« أول بطاقة دفع بعالمة وطنية

وقال مصرف قطر المركزي إن إصدار البطاقة ال يتطلب حدا أدنى 

مشيرا  الالتالمسية،  الحركة  البطاقة  تدعم  كما  الرصيد.  من 

من  لكل  الدفع  حركات  لمعالجة  أقل  ستكون  تكلفتها  أن  إلى 

مصدري البطاقات والمحصلين والتجار.

وأوضح أن االصدار سيكون أكثر أمنا نظرا لتبادل جميع معامالت 

أن  مؤكدا   ،»NAPS« الوطنية  الشبكة  خالل  من  محليًا  البطاقة 

البطاقة تدعم جميع أنواع المعامالت مثل الدفع على أجهزة نقاط 

البيع والصراف اآللي وإجراء عمليات الشراء على شبكة اإلنترنت 

المحلية.  ويمكن إصدار البطاقة من قبل العمالء البنكيين وغير 

العالمية،  اإللكتروني  الدفع  بطاقات  »هميان«  وتشبه  البنكيين 

ويباشر  إكسبرس«.  و»أميريكان  و»ماستركارد«  »فيزا«  مثل 

تسهيل  تستهدف  استراتيجية  تنفيذ  المركزي  قطر  مصرف 

المدفوعات اإللكترونية وتقليل استخدام األوراق النقدية »الكاش« 

ذلك  في  بما  واألعمال  المالي  االبتكار  تطوير  تدعم  بيئة  وخلق 

حاليا  »المركزي«  ويعكف  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات 

الحماية  )صندوق  الرملي  الصندوق  بيئة  اختبارات  تنفيذ  على 

لالبتكارات  تجريبية  تنظيمية  بيئة  وهي   sandbox التنظيمي( 

الخدمات  الختبار  آمنة  مساحة  توفر  المالية  بالتكنولوجيا 

والمنتجات قبل طرحها، األمر الذي يقلص مستويات االنكشاف 

لألفراد  البيئة  هذه  وتسمح  التنفيذ،  مخاطر  أو  أخطاء  على 

والشركات باختبار أفكارهم وابتكاراتهم المتعلقة بالتكنولوجيا 

يتم  ثم  ومن  التنظيمية،  التجريبية  البيئة  خالل  من  المالية 

منها  المناسب  واختيار  المقترحة  والخدمات  المنتجات  تقييم 

العتمادها وطرحها في السوق القطري رسميا.

تنمو  إنها  حيث  اإللكترونية،  المدفوعات  على  للطلب  ونظرًا   

بشكل متسارع، ومن المتوقع أن يزداد الطلب بشكل كبير خالل 

مصرف  أطلق  فقد   ،2022 قطر  القدم  لكرة  العالم  كأس  نهائيات 

لمدفوعات  التحتية  البنية  لتطوير  مشروعًا  المركزي  قطر 

المشروع  ويهدف  المتزايد.  الطلب  لمواكبة  الدولة  في  التجزئة 

أحدث  مع  عالمي  مستوى  على  للدفع  تحتية  بنية  بناء  إلى 

قطر  دولة  في  وفعال  آمن  دفع  نظام  توفير  تسهل  التي  التقنيات 

كما اتخذ »المركزي« مبادرة أخرى خاصة بالتكنولوجيا المالية 

والمجاالت ذات الصلة، إدراكًا منه لدور مقدمي خدمات الدفع من 

شركات التكنولوجيا المالية وغير المصرفية في تنمية االقتصاد 

اإلجراءات  من  بالعديد  المركزي  قطر  مصرف  بدأ  فقد  القطري، 

المتعلقة  المخاطر  معالجة  مع  المالية  التكنولوجيا  نمو  لدعم 

للترخيص  تنظيمي  إطار  إعداد  المبادرات  تلك  وتشمل  بها، 

الحماية  وصندوق  المالية،  التكنولوجيا  عمليات  على  واإلشراف 

اآلخرين  والمبتكرين  المالية،  التقنيات  يدعم  الذي  التنظيمي 

إشراف  تحت  للرقابة  خاضعة  بيئة  في  حية  تجارب  إلجراء 

مصرف قطر المركزي، كما تم إنشاء قسم خاص بالتكنولوجيا 

المركزي يعمل كنافذة واحدة لجميع  المالية في مصرف قطر 

المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.

يمكن إصدارها 
للعمالء البنكيين 

وغير البنكيين 

مماثلة لـ»فيزا« 
و»ماستركارد« 

و»أميريكان إكسبرس«

 أعلن مصرف قطر المركزي عن قرب 
إطالقه بطاقة »هميان« كأول بطاقة 

دفع وطنية مسبقة الدفع بعالمة 
تجارية قطرية.

ويأتي هذا اإلطالق ضمن جهود 
مصرف قطر المركزي لتطوير 

خدمات الدفع اإللكترونية وتعزيز 
الشمول المالي في الدولة.

وتأتي تسمية البطاقة بمعنى كيس 
النقود المستخدم من ِقبل التجار 

قديمًا.

$ الدوحة

مدينة كوكوميلون في »لوسيل ونتر وندرالند«
أعلنت لوسيل ونتر وندرالند، المدينة 

تطّورها  التي  النموذجية  الترفيهية 

 Estithmar( فينشرز  استثمار  شركة 

لمجموعة  التابعة   ،)Ventures
شركة  وتشّغلها  القابضة،  استثمار 

هايد  تشغيل  حقوق  صاحبة   IMG
عن  لندن،  في  وندرالند  ونتر  بارك 

والتي  كوكوميلون«  »مدينة  احتضان 

ستقدم من خاللها لكافة زوارها األطفال 

تعليمية  إبداعية  ترفيهية  تجربة 

مميزة. 

أكثر  إحدى  »كوكوميلون«  وتعد 

لألطفال  الترفيهي  التعليم  قنوات 

حيث  يوتيوب،  منصة  عبر  مشاهدة 

فيديو  مقاطع  بث  في  تتخصص 

بأغاني  خاصة  لرسوم  األبعاد  ثالثية 

وأغاني  الشهيرة،  التقليدية  األطفال 

القناة،  بشخصيات  الخاصة  األطفال 

الماليين  بشعبية  تحظى  جعلها  ما 

من حول العالم.

»كوكوميلون«  قناة  تتصدر  حاليا، 

عدد  حيث  من  يوتيوب  قنوات  قائمة 

تعد  كما  العالم،  في  المشتركين 

األولى من حيث نسبة المشاهدة على 

 4 منصة نتفليكس، إذ تحقق مجموع 

بمحتواها  شهريا.  مشاهدة  مليارات 

الضوء  »كوكوميلون«  تلقي  المميز، 

اليومية  الحياة  لحظات  أبسط  على 

قبل  ما  مرحلة  خالل  الصغار  عند 

المدرسة وتفاصيل يومياتهم العائلية، 

من  األطفال  بين  العالقة  أواصر  معززة 

من  واألصدقاء  الرعاية  ومقدمي  جهة 

جهة أخرى. 

وندر  ونتر  لوسيل  قلب  في  وبتوفرها 

كوكوميلون«  »مدينة  ستكون  الند، 

في  والوحيدة  الحصرية  الوجهة 

منطقة دول الخليج التي تشهد تقديم 

عروض القناة الحّية بما تتضمنه من 

من  فريدة  ترفيهية  وخيارات  أنشطة 

نوعها.

هنريك  السّيد  قال  المناسبة،  وبهذه 

التنفيذي  الرئيس  كريستيانسن، 

القابضة:  استثمار  لمجموعة 

»يسعدنا أن نقدم تجربة كوكوميلون 

مرة،  ألول  قطر  في  والعائالت  لألطفال 

الوحيدة  الوجهة  بكوننا  نفخر  كما 

المباشرة  العروض  هذه  تقّدم  التي 

لجميع الضيوف من كل دول المنطقة 

الذين  والبالغين  األطفال  وخاصة 

بمشاهدة  االستمتاع  في  يرغبون 

المفضلة  قناتهم  لبرامج  الحي  البث 

نتطلع  الند.  وندر  ونتر  لوسيل  في 

شخصيات  بعشاق  الترحيب  إلى 

آرائهم  إلى  واالستماع  كوكوميلون 

وسط تجربة ترفيهية شاملة أعددناها 

خصيصا من أجلهم«.

ويس،  أحمد  السيد  قال  جهته،  من 

الشركة  ايفينت،  تون  سبيس  من 

كوكوميلون«:  »مدينة  لـ  المنتجة 

مع  بشراكتنا  للغاية  »سعداء 

لتقديم  القابضة  استثمار  مجموعة 

اإلبداعية  كوكوميلون  مدينة 

خالل  من  قطر  في  مرة  ألول  والترفيهية 

ونتر وندر الند. تمّثل عروض  لوسيل 

لألطفال  رائعة  تجربة  كوكوميلون 

حيث  سواء،  حد  على  األمور  وأولياء 

باألنشطة  مليئا  هادفا  محتوى  تقدم 

المستوحاة  الممتعة  التعليمية 

شك  ودون  كوكوميلون.  أغاني  من 

شخصيات  إحضار  توقيت  إنه   –
قطر  إلى  مباشرة  كوكوميلون 

لمثالي، خصوصا مع استعداد الدولة 

كرة  عشاق  من  الماليين  الستضافة 

مباريات  لمشاهدة  العالم  حول  القدم 

كأس العالم - قطر 2022، السيما وأنها 

الزوار  تجربة  تحسين  في  ستساهم 

ال  أوقات  لقضاء  الساعين  السياحية 

ُتنسى«.

وبرامج  أنشطة  تكون  أن  المقرر  ومن 

ممّيزة  إضافة  كوكوميلون«  »مدينة 

كوجهة  وندرالند«  ونتر  لـ»لوسيل 

والترفيه  المتعة  تحمل  خاصة 

ومقاطع  أنشطة  تقديمها  مع  لروادها، 

قاعدة  لدى  بقبول  تحظى  فيديو 

أفراد  وجميع  األطفال  من  كبيرة 

سيحظى  ذلك،  على  عالوة  العائلة. 

مجموعة  شراء  بفرصة  أيضا  األطفال 

من ألعاب كوكوميلون والتقاط الصور 

مع شخصياتهم المفضلة.

لألطفال  كوكوميلون«  »مدينة  وتمنح 

فرصة التمتع غير المحدود في رحاب 

بالقرية  خاصة  أجنحة  خمسة 

وفرصة لمقابلة شخصية »جيه جيه« 

وإخوته التي تضم:

مطابقة  نسخة  هاوس:  جيه  جيه   .1
حيث  الشهير،  كوكوميلون  لمنزل 

واالستمتاع  اللعب  لألطفال  يمكن 

بطريقة إبداعية.

مكان  باتش:  ميلون  أكاديمية   .2
واألنشطة  الفعاليات  بين  يجمع 

حيث  والتعليمية،  الترفيهية 

الفن  حول  الكثير  األطفال  يستكشف 

من  والعالم  والحيوانات  والوظائف 

حولهم.

ميلون:  باتش  أكاديمية  ملعب   .3
حيث يستمتع األطفال بمجموعة من 

أعلى  تراعي  التي  الخارجية  األلعاب 

معايير األمان.

حيث  جيه:  جيه  أجداد  مزرعة    .4
وفرز  الشاحنات  وسائقو  الخيول 

والعديد  بالرمل  واللعب  الخضراوات 

من األنشطة األخرى. 

الموسيقية:  كوكوميلون  حافلة   .5
حيث  القرية،  وسط  في  تتركز 

ألغاني  والزوار  األطفال  يستمع 

كوكوميلون طوال اليوم. {   تجربة مدينة كوكوميلون في »لوسيل ونتر وندرالند« 

تتضمن عروضا حية لقناة 

األطفال األكثر مشاهدة

كريستيانسن: نقدم تجربة 
ترفيهية شاملة لألطفال 

والكبار 

خالل فترة مونديال »2022«

»مزايا« تؤجر »تاال ريزيدنس«  وفندق وأجنحة جلوريا

{  مشروع تاال ريزيدنس{   فندق وأجنحة جلوريا 

من  االنتهاء  عن  العقاري  للتطوير  مزايا  شركة  أعلنت 

ريزيدنس  تاال  مشروعي  في  والتجديد  الصيانة  أعمال 

بكامل  المشروعان  وأصبح  جلوريا،  وأجنحة  وفندق 

لجهتين  المشروعين  تأجير  تم  وقد  جاهزيتهما. 

ضيوف  الستضافة  البطولة  فترة  خالل  مختلفتين 

.2022 مونديال قطر 

االستادات  من  القريب  بموقعهما  المشروعين  كال  ويتميز 

الفعاليات  وأماكن  المباريات  ستستضيف  التي 

سيساهم  مما  إليها  الوصول  وسهولة  للبطولة  المصاحبة 

في خلق تجربة مريحة مميزة للمستأجرين.

المسؤولية  استشعار  باب  ومن  وطنية،  شركة  وبوصفها 

الرياضي  الحدث  إلنجاح  المساهمة  في  ودورها  الوطنية 

أصول  بعض  بتسخير  مزايا  شركة  قامت  الضخم، 

مونديال  لتنظيم  الدولة  استعدادات  لدعم  الشركة 

إلى  دائمًا  مزايا  شركة  وتسعى   ،2022 العالم  كأس 

تقديم كل الدعم للوطن والمجتمع القطري.



بناء  خطط  أن  التقرير  وأضاف 

الضيافة  بقطاع  الخاصة  المنشآت 

القطاع  هذا  بدعم  ساهمت  القطري 

خالل  فندقية  غرفة  ألف   15 بنحو 

ووفقا  ذلك  جانب  وإلى  الحالي،  العام 

لتقديرات رسمية سيتوفر في قطر ما 

يقارب من 130 ألف غرفة متاحة ألكثر 

حضوُرهم  يتوقع  مشجع  مليون  من 

كأس  بطولة  أيام  طوال  البالد  إلى 

خيارات  يضمن  ما  وهو   ،2022 العالم 

والرعاة  والفرق  للمشجعين  متعددة 

المقرر توافدهم مع حلول الربع األخير 

من هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن هناك عددا كبيرا 

تتوزع  الضيافة  قطاع  مشاريع  من 

والفلل،  والمنتجعات،  الفنادق  بين 

والفنادق  الُمشجعين،  وقرى  والشقق، 

العائمة، وبيوت العطالت، وهي مجهزة 

بالكامل وتتراوح بين فئات 3 و5 نجوم، 

وهو ما يعطي خيارات أكثر للجماهير 

من أجل عيش تجربة ال تنسى.

للمشاريع  األصمخ  شركة  تقرير  وقال 

في  االستثمار  خطط  إن  العقارية: 

باستضافة  المرتبطة  المشاريع 

إلى  باإلضافة   ،2022 العالم  كأس 

الالحقة  األخرى  الرياضية  األحداث 

للبطولة، ستعطي زخمًا كبيرًا لقطاع 

الحالي  العام  خالل  القطري  الضيافة 

واالعوام المقبلة.

الضيافة  قطاع  أن  التقرير  وأوضح 

التي  األحداث  كافة  من  سيستفيد 

عن  فضاًل  الدولة،  ستستضيفها 

أكثر  سفر  وجهة  ستصبح  قطر  أن 

شعبية مع اقتراب موعد كأس العالم 

الرسمية  األرقام  2022، وهذا ما يؤكده 
الرتفاع عدد الزوار إلى قطر.

للمشاريع  األصمخ  شركة  تقرير  وقال 

العقارية  الصفقات  قيم  أن  العقارية 

مع  بالمقارنة  مرتفع  أداء  شهدت 

آخر  بيانات  وفق  السابق،  األسبوع 

التسجيل  إدارة  عن  صادرة  نشرة 

لألسبوع  العدل  وزارة  في  العقاري 

أكتوبر   27 إلى   23« من  الممتد 

عدد  سجلت  حيث  الماضي«، 

الصفقات العقارية »58« صفقة، ولفت 

العقارات  تداوالت  قيم  أن  إلى  التقرير 

وصلت إلى أكثر من 228 مليون ريال.

الريان  بلديتي  أن  التقرير  وأوضح 

النشاطات  على  حافظتا  والدوحة 

عدد  حيث  من  التعامالت  في  الكبيرة 

المرتبة  واحتلتا  المنفذة  الصفقات 

وأشار  التوالي،  على  والثانية  األولى 

التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات 

نحو  بلغت  الواحد  اليوم  في  المنفذة 

»6« صفقات تقريبا.

المربعة  القدم  أسعار  صعيد  وعلى 

صفقات  عليها  نفذت  والتي  لألراضي 

نوفمبر  من  األول  األسبوع  خالل 

الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة 

في  تباين  شهدت  بأنها  »األصمخ« 

أسعار  متوسط  أن  موضحًا  األسعار، 

في  الواحدة  المربعة  للقدم  العرض 

بلغ  درهم  وبن  المنصورة  منطقة 

منطقة  في  وسجل  رياال،   »1.380«

المربعة  للقدم  رياال   »1.320« النجمة 

القدم  الواحدة، واستقر متوسط سعر 

عند  المعمورة  منطقة  في  المربعة 

»385« رياال، كما استقر متوسط سعر 

عند  العتيق  المطار  منطقة  في  القدم 

»870« رياال للعمارات.

العقاري  األصمخ  مؤشر  أشار  كما 

سجل  المربعة  القدم  سعر  أن  إلى 

كما  رياال   »365« العزيزية  منطقة  في 

سعر  غويلينا  ام  منطقة  في  سجل 

»1.350« رياال للقدم المربعة الواحدة.

القدم  سعر  متوسط  إن  التقرير:  وقال 

الثمامة  منطقة  في  سجل  المربعة 

المربعة  للقدم  ريال   »400« سعر 

القدم  الواحدة، واستقر متوسط سعر 

الوكرة  منطقة  في  التجاري  المربعة 

متوسط  وسجل  رياال،   »1.450« عند 

)الوكرة  من  لكل  المربعة  القدم  سعر 

/  عمارات( و)الوكرة /   فلل(، »590« رياال، 
و»275« رياال على التوالي.
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لتسريع الحواالت المالية عبر اإلنترنت وتعزيز أمنها

شراكة بين »خدمات Ooredoo المالية« و»ماستركارد«
المالية،   Ooredoo خدمات  وقعت 

الخدمات  منتجات  توفير  في  الرائدة 

الجوال،  عبر  المبتكرة  المالية 

مع  استراتيجية  شراكة  اتفاقية 

ماستركارد لتمكين العمالء من إجراء 

وسرعة  بسهولة  المالية  التحويالت 

االتفاقية،  هذه  وبموجب  وأمان. 

مشغل  أول   Ooredoo ستكون 

قطر  في  جوالة  اتصاالت  لشبكة 

العابرة  ماستركارد  خدمات  تطلق 

والتي ستوفر لعمالء خدمات  للحدود، 

الخيارات  من  مزيدًا  المالية   Ooredoo
فوري  بشكل  لألموال  تحويلهم  عند 

ومحافظ  البنكية  الحسابات  إلى 

ستتمكن  وبذلك،  عالميًا.   الجوال 

الدفعات  تنفيذ  من  اآلن   Ooredoo
خدماتها  عمالء  بها  يقوم  التي  الرقمية 

المالية بسهولة، مستفيدة من شبكة 

للحدود  العابرة  ماستركارد  خدمات 

واحدة.  اتصال  نقطة  عبر  العالمية 

عالوة على ذلك، يمكن لهذه التحويالت 

التي تتم عبر الحدود أن تصل إلى أي 

مؤكد  بشكل  تقريبًا  العالم  في  مكان 

وموثوق، ودون احتساب أي رسوم على 

المستفيد. وتؤدي منصة ماستركارد 

حول  التواصل  تعزيز  في  محوريًا  دورًا 

العالم، من خالل توفير ابتكارات رائدة 

بمنظومة  ترتقي  ومحسنة  وجديدة 

المدفوعات العالمية. 

هذه  على  التوقيع  وبمناسبة 

حمد  بن  ناصر  الشيخ  قال  الشراكة، 

الشؤون  رئيس  ثاني،  آل  ناصر  بن 

التزام  »لدينا   :Ooredoo في  التجارية 

وتطوير  إلبرام  للسعي  استراتيجي 

رائدة  عالمية  شركات  مع  شراكات 

في  البقاء  من   Ooredoo تتمكن  حتى 

قطاعنا  في  العاملة  الشركات  طليعة 

إلى  للوصول  مسيرتها  ومواصلة  هذا، 

مع  بشراكتنا  سعداء  ونحن  التميز. 

ناصعًا  سجاًل  تملك  التي  ماستركارد 

وشركات  البنوك،  تمكين  مجال  في 

ومشغلي  المالية  التكنولوجيا 

وشركات  الجوالة،  االتصاالت  شبكات 

الصرافة، لالرتقاء بخدمات التحويالت 

الشراكة  هذه  وستمكننا  المالية. 

الني  والخدمات  المنتجات  تعزيز  من 

نوفرها لعمالئنا، ما سيمكنهم بالتالي 

من تطوير عالمهم«.

نائب  أجمل،  آمنة  قالت  جانبها،  من 

األسواق  لتطوير  التنفيذي  الرئيس 

األوسط  والشرق  أوروبا  شرق  في 

»يساهم  ماستركارد:  لدى  وإفريقيا 

في   Ooredoo مع  التعاون  تعزيز 

الشركات  تمكين  في  أهدافنا  تحقيق 

االبتكارات  خالل  من  التقليدية  غير 

نطورها،  التي  المتقدمة  والتكنولوجيا 

حيث تهدف استراتيجية ماستركارد 

حلول  توفير  إلى  القنوات  متعددة 

مختلف  عبر  المبتكرة  المدفوعات 

يمكن  ما  الرقمية،  الدفع  وسائل 

واستالم  إرسال  من  والشركات  األفراد 

وبالطريقة  والزمان  المكان  في  األموال 

خدمات  أن  يذكر  يفضلونها«.   التي 

جهودها  تكرس  المالية   Ooredoo
الجوال  عبر  المالية  الخدمات  لتوفير 

وذلك  قطر،  في  المجتمع  فئات  لكافة 

لتمكين العمالء من القيام بالتحويالت 

بسرعة  إليها  يحتاجون  التي  المالية 

وكفاءة وأمان.

الدوحة           $

بدعم من مونديال »2022« وارتفاع تدفقات الزوار الواردة

»األصمخ« تتوقع نموًا قياسيا لقطاع الضيافة

{ زخم قوي لقطاع الضيافة القطري خالل المونديال 

»15« ألف 
غرفة فندقية 
جديدة دخلت 

إلى السوق

خيارات واسعة 
أمام المشجعين 

لإلقامة خالل 
البطولة

الدوحة           $

قال تقرير شركة 
»األصمخ للمشاريع 
العقارية«: إن قطاع 

الضيافة في قطر 
سيسجل نموا قياسيا 

نهاية العام الحالي 
مدفوعًا بنمو عدد 

السياح الوافدين 
للدولة، وعلى رأسهم 

زوار مونديال 2022 أحد 
أكبر األحداث الرياضية 

على مستوى العالم.

إلتاحة الفرصة لمتابعة مباريات المونديال

خصم »%25« 
»Ooredoo ONE« على باقات

عرض  إطالق  عن   Ooredoo أعلنت 

 Ooredoo ONE لعمالء  جديد 

كأس  مونديال  بمناسبة  الجدد 

ويسري   ™2022 قطر   FIFA العالم 

العرض حتى 1 فبراير 2023.

رياضي  حدث  أكبر  مع  فبالتزامن 

الشركة  ستوفر  العالم،  في 

 %  25 خــصـم  الجـدد  لعمـالئها 

باقات  أسعار  على  أشـهــر   4 لمدة 

تشمل  التي   Ooredoo ONE
والواي  المنزلي  اإلنترنت  خدمات 

فاي ومحتوى التليفزيون الترفيهي، 

التركيب  خدمة  ستتيح  كما 

مجانًا. 

اإلنترنت  سرعات  جانب  وإلى 

 Ooredoo باقات  توفر  الفائقة، 

مختلفة  قنوات  باقات  أيضًا   ONE
تناسب جميع األذواق دون أي تكلفة 

إضافية.

مدير  الكواري،  ربيعة  صباح  وقال 

 :Ooredoo إدارة العالقات العامة في

رياضي  حدث   2022 مونديال  »إن 

بالدنا  في  باستضافته  نعتز  كبير 

مناسبة  فإنها  شك  وبال  قطر. 

أطلقنا  لذا  االحتفال.  تستحق 

المميزة  العروض  من  العديد 

بينها  ومن  المناسبة  بهذه  للعمالء 

خدمة  على  المميز  العرض  هذا 

العمالء  ليتمكن  Ooredoo ONE؛ 
اإلنترنت  بسرعات  االستمتاع  من 

المحتوى  ومشاهدة  الفائقة 

تكلفة.  بأقل  والترفيهي  الرياضي 

إلى  العروض  ونهدف من خالل هذه 

الذي  التام  العمالء  رضا  تحقيق 

يأتي دائمًا في مقدمة أولوياتنا«. 

الدوحة           $

جاذبية النقد تتزايد مقابل األنواع األخرى من األصول

»QNB«: رفع الفائدة األداة الرئيسية لكبح التضخم
لبنك  االقتصادي  التحليل  قال 

رفع  سياسة  إن   QNB الوطني  قطر 

هي  تكون  أن  يجب  الفائدة  أسعار 

ارتفاع  لمكافحة  الرئيسية  األداة 

تعديل  ينبغي  بينما  التضخم، 

العمومية، بشكل  الميزانية  سياسة 

محتمل  دعم  لتقديم  مستهدف، 

شأن  ومن  المجهدة.  األصول  ألسواق 

أكثر  بعملية  يسمح  أن  األمر  هذا 

تنظيمًا واستدامة لتعديل السياسة 

النقدية.

االقتصاد  أن بيئة  إلى  التحليل  ولفت 

العالمية تشهد بعض األوضاع  الكلي 

تحدث  لم  والتي  صعوبة  األكثر 

النادرة  االختالالت  وتؤدي  عقود.  منذ 

مثل  الكلي،  االقتصاد  مستوى  على 

بتباطؤ  المصحوب  التضخم  ارتفاع 

النشاط، إلى حدوث نوبات كبيرة من 

السوق.  في  والضغوط  االضطرابات 

فئات  معظم  في  ذلك  مالحظة  ويمكن 

األصول والدول.

برفع  المركزية  البنوك  قيام  ومع 

ارتفاع  لمحاربة  الفائدة  أسعار 

التضخم، تزداد جاذبية النقد مقابل 

ما  وهو  األصول،  من  األخرى  األنواع 

يؤدي إلى ضغوط هبوطية في القيمة 

اإلجمالية لكل من األسهم والسندات. 

في الواقع، تفاقمت في األشهر األخيرة 

التي  العالمية  األصول  بيع  عمليات 

بداية  فمنذ  العام.  مدار  على  سادت 

أداء  تراجع  تاريخه،  وحتى  العام 

بنسبة  العالمية  واألسهم  السندات 

22 % و25 % على التوالي.
إلى  هذه  السوق  تحركات  أدت  وقد 

المحافظ  قيمة  في  كبير  انخفاض 

للمستثمرين  المتوازنة  االستثمارية 

العوائد  من  االستفادة  اعتادوا  الذين 

أوف  لبنك  وفقًا  المستقرة.  اإليجابية 

من  اآلن  حتى  العائد  فإن  أميركا، 

األصول  تخصيص  استراتيجية 

المحفظة  تقسم  والتي  التقليدية، 

للسندات،   % و40  لألسهم   %  60 إلى 

قرن.  منذ  سنوي  أداء  أسوأ  يمثل 

العام  في  نشهد  فإننا  أخرى،  بعبارة 

الحالي أكبر وأسرع عملية هدم للثروة 

الضرر  وأصبح  اإلطالق.  على  المالية 

االستقرار  مخاوف  أن  لدرجة  واضحًا 

المالي بدأت تبرز إلى الواجهة.

في  النقدية  السلطات  واضطرت 

سوق  دعم  إلى  المتحدة  المملكة 

ارتفاع  ظل  ففي  المحلية  السندات 

أعلى  إلى  األجل  طويلة  العائدات 

متجاوزًة  عامًا،   20 خالل  مستوياتها 

السندات  أسعار  انهارت   ،%  5
صناديق  ذلك  دفع  وقد  البريطانية. 

الرافعة  على  تعتمد  التي  التقاعد 

أن  بعد  اإلفالس  حافة  إلى  المالية 

تغطية  طلبات  من  موجة  أجبرتها 

الهامش على تصفية سنداتها. لذلك 

أعلن بنك إنجلترا أنه سيتدخل »بأي 

شكل الزم« لتهدئة األسواق. وقد تطلب 

ذلك شراء السندات على نطاق واسع.

المتحدة  المملكة  واقعة  وفتحت 

المالي  االستقرار  عدم  حول  النقاش 

البنوك  لقيام  المحتملة  والحاجة 

الدعم  بتقديم  األخرى  المركزية 

أكتوبر،  شهر  منتصف  وفي  المالي. 

االحتياطي  بنك  مسؤولو  أجرى 

مع  مناقشات  األميركي  الفيدرالي 

إمكانية  مدى  .لفهم  المستثمرين 

األميركية  األسواق  في  نوبات  حدوث 

شبيهة بتلك التي حدثت في المملكة 

المتحدة.  

هذه  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر   

المناقشات تحدث في وقت تقوم فيه 

بسحب  الرئيسية  المركزية  البنوك 

أسواق  من  العمومية  الميزانية  دعم 

النقدية  السلطات  وظلت  السندات. 

الميزانية  توسيع  عن  تتراجع 

العمومية لتبني موقف أكثر حيادًا أو 

يميل إلى تقييد الميزانية العمومية. 

الفيدرالي  االحتياطي  بنك  وبدأ 

تطبيق  الماضي  الشهر  في  األميركي 

خفض  وتيرة  من  األقصى  الحد 

مليار   95 بمقدار  العمومية  ميزانيته 

يعني  وهذا  شهريًا.  أميركي  دوالر 

على  الطلب  في  كبيرًا  انخفاضًا 

ارتفاع  إلى  يؤدي  مما  السندات، 

الفترات  مختلف  عبر  العائدات 

واستنزاف المعروض النقدي. 

أن  المرجح  من  نظرنا،  وجهة  من 

إلى  الكبرى  المركزية  البنوك  تضطر 

الفائدة  فصل تطبيع سياسة أسعار 

الميزانية  تخفيض  إجراءات  عن 

مرتفع  فالتضخم  العمومية. 

مصداقية  يهدد  األمر  وهذا  للغاية 

السلطات النقدية، بالنظر إلى توليها 

في  التضخم.  إدارة  عن  المسؤولية 

محافظي  معظم  كان  الماضي، 

بالحاجة  يؤمنون  المركزية  البنوك 

النقدية،  السياسة  أدوات  مواءمة  إلى 

والميزانية  الفائدة  أسعار  أن  أي 

نفس  في  تسير  أن  يجب  العمومية 

أال  األقل  على  ينبغي  أو  االتجاه 

سواء  البعض  بعضها  مع  تتعارض 

أو  الحياد  أو  بالتخفيف  األمر  تعلق 

التشديد.  

انخفاض قيمة المحافظ الدوحة           $
االستثمارية المتوازنة للمستثمرين

تراجع أداء السندات بنسبة »%22« 
واألسهم العالمية »%25«
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أمين عام حلف شمال األطلسي:

للمرة الثالثة في عامه الـ»97«

ال منتصر في الحرب النووية

مهاتير محمد يتطلع 
لرئاسة وزراء ماليزيا

إسطنبول- األناضول - قال أمين عام 

ينس  »ناتو«  األطلسي  شمال  حلف 

تدرك  أن  روسيا  على  إن  ستولتنبرغ، 

في  منتصر  طرف  هناك  ليس  أنه 

حوار  في  ذلك  جاء  النووية.  الحرب 

هامش  على  األناضول،  مع  أجراه 

ولقائه  تركيا  إلى  الرسمية  زيارته 

برئيسها رجب طيب أردوغان.

تمتلك  أوكرانيا  أن  ستولتنبرغ  وأكد 

حق الدفاع عن نفسها.

األمر،  هذا  إدراك  »علينا  وتابع: 

بوتين  فالديمير(  الروسي  )الرئيس 

اختارها.  من  وهو  الحرب،  بدأ  من  هو 

وبإمكانه إنهاؤها غدا إن أراد ذلك«.

مباحثاته  بشأن  سؤال  على  رده  وفي 

زيارته  هامش  على  أجراها  التي 

الرئيس  مع  تركيا،  إلى  الحالية 

أهم  إن  ستولتنبرغ  قال  أردوغان، 

التركي  الرئيس  من  تلقاها  رسالة 

هي أنهما يشتركان في دعم أوكرانيا، 

تشنها  التي  الحرب  وقف  ضرورة  وفي 

موسكو ضد كييف.

للرئيس  بالشكر  تقدم  أنه  وأوضح 

ولدوره  ألوكرانيا،  دعمه  على  أردوغان 

في تأمين تصدير الحبوب األوكرانية 

وإيصالها إلى األسواق العالمية.

دورا  لعبت  تركيا  أن  على  وشدد 

بتخفيض  المساهمة  في  رئيسيا 

أسعار الغذاء العالمية.

ومجيبا عن سؤال عما إذا كانت هناك 

استمرار  في  ترغب  »الناتو«  من  دول 

حرب أوكرانيا بهدف استنزاف قدرات 

جميع  إن  ستولتنبرغ  قال  روسيا، 

الحرب  انتهاء  يريدون  الحلف  أعضاء 

الدائرة.

هو  أوكرانيا  في  يجري  ما  أن  وأضاف 

ورئيسها  روسيا  هجومية،  »حرب 

بوتين يحتالن دولة أخرى، وألوكرانيا 

أراضيها  عن  الدفاع  في  بالطبع  الحق 

األجزاء  على  السيطرة  واستعادة 

المحتلة منها«.

وأكد أنه »إذا توقف بوتين عن الحرب 

تخلى  حال  وفي  بالسالم.  فسنشعر 

فولوديمير(  األوكراني  )الرئيس 

زيلينسكي عن الحرب، فإنه لن يكون 

سيادة  وذات  مستقلة  دولة  ذلك  بعد 

مثل أوكرانيا«.

الدفاع  وزارة  أعلنت  جهتها  من 

من  أكثر  مقتل  عن  الروسية،أمس، 

دونيتسك  في  أوكرانيا  عسكريا   320
ولوغانسك.

تم  أنه  بيان،  في  الوزارة،  وذكرت 

أيضا  الماضية  ساعة   24 الـ  خالل 

مشاة،  وشاحنتي  دبابات،   3 تدمير 

وثالث مدرعات، و5 شاحنات ذات مهام 

مختلفة.

قّدم  أ.ف.ب-  )ماليزيا(-  النكاوي 

السابق  الماليزي  الوزراء  رئيس 

عاما،   97 البالغ  محمد  مهاتير 

العامة  لالنتخابات  ترّشحه  أوراق 

الساحة  إلى  العودة  في  آمال  أمس 

سباقه  يكون  قد  ما  في  السياسية، 

األخير.

عامة  انتخابات  ماليزيا  وتنظم 

مبكرة في 19 تشرين الثاني/  نوفمبر 

بعدما كانت مقررة أساسا في أيلول/  

.2023 سبتمبر 

إسماعيل  الوزراء  رئيس  وتعّرض 

من  شديدة  لضغوط  يعقوب  صبري 

الماليزية  الوطنية  »المنظمة  حزبه 

البرلمان  لحل  )أمنو(  المتحدة« 

على  مبكرة  انتخابات  إلى  والدعوة 

أمل تعزيز غالبيته الضئيلة جدا.

موسوعة  دخل  الذي  محمد  ومهاتير 

كونه  القياسية  لألرقام  غينيس 

المنصب«  في  وزراء  رئيس  »أكبر 

لوالية   2018 العام  في  انتخب  عندما 

النتخابات  مجددا  سيترّشح  ثانية، 

للدفاع  نوفمبر  الثاني/   تشرين   19
جزيرة  في  البرلمان  في  مقعده  عن 

النكاوي.

من  عشرات  استقبل  والسبت، 

بدا  الذي  محمد  مهاتير  المناصرين 

الكبر  مظاهر  رغم  جيدة  صحة  في 

حزبه  بأعالم  ملّوحين  السن،  في 

حكومي  مكتب  إلى  وصوله  لدى 

الرئيسية  المدينة  كواه،  في  محلي 

في الجزيرة حيث قدم ترشيحه.

الواقعة  صباح  في  ذلك،  غضون  في 

جزيرة  من  الماليزي  الجزء  في 

الغاز  الشرطة  أطلقت  بورنيو، 

المسيل للدموع لتفريق عشرات من 

حاولوا  صغير  معارض  حزب  أنصار 

بلدة  في  ترشيح  مركز  إلى  الوصول 

ترشيح  رفض  بعد  الداخلية  تينوم 

زعيمهم.

اإلخبارية  ستار«  »ذي  وسيلة  ونقلت 

األمن  قوات  قائد  غزالي  حزاني  عن 

المسيل  الغاز  إن  قوله،  الداخلي 

دون  الحشد  لتفريق  أطلق  للدموع 

اإلبالغ عن إصابات.

عنف  أعمال  حدوث  النادر  ومن 

في  العامة  االنتخابات  خالل  خطيرة 

ماليزيا.

{ مهاتير محمد قدم ترشحه لرئاسة وزراء ماليزيا

االتحاد األوروبي يطالب برد حازم

إدانة أوروبية 
لـ»صواريخ كوريا الشمالية«

كوريا  أطلقت  أ.ف.ب-  سيول- 

صواريخ  أربعة  أمس  الشمالية 

باتجاه  المدى  قصيرة  بالستية 

كوريا  جيش  أعلن  ما  على  البحر، 

إطالق  عمليات  أحدث  في  الجنوبية، 

الصواريخ التي أجرتها بيونغ يانغ هذا 

األسبوع.

الصواريخ  إطالق  عمليات  وشملت 

بالستيا  صاروخا  الشمالية  الكورية 

قرب  سقط  وصاروخا  للقارات  عابرا 

الجنوبية  لكوريا  اإلقليمية  المياه 

للمرة األولى منذ انتهاء الحرب الكورية 

في 1953.

أجرت  فيما  الصواريخ  إطالق  ويأتي 

الجنوبية  وكوريا  المتحدة  الواليات 

األكبر  هي  مشتركة  جوية  مناورات 

بينهما، أثارت غضب بيونغ يانغ التي 

اعتبرتها »استفزازية وعدائية«.

إطالق  عمليات  األوروبي  االتحاد  وأدان 

»غير  الشمالية  الكورية  الصواريخ 

القانونية«، داعيا العالم إلى »رّد موّحد 

العقوبات  تطبيق  يشمل  وحازم« 

األممية.

مسؤول  عن  صدر  بيان  في  وجاء 

الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي 

جوزيب بوريل أن التكتل يعتبر العدد 

تم  التي  للصواريخ  المسبوق«  »غير 

بالستيا  صاروخا  وتشمل  إطالقها 

المدى  قصيرة  وأخرى  للقارات  عابرا 

»تصعيدا خطيرا« من بيونغ يانغ.

وطالب »جميع الدول األعضاء في األمم 

الكامل  التطبيق  بضمان  المتحدة،  

الشمالية  كوريا  لمنع  للعقوبات 

والخبرة  المواد  على  الحصول  من 

التسّلحية  برامجها  لدعم  والتمويل 

غير القانونية«.

في اتصال بين بلينكن وعباس

»حل الدولتين« أميركا تؤكد التزامها بـ

شنت    - وكاالت  المحتلة-  القدس 

اعتقاالت  أمس،  االحتالل  قوات 

الضفة  من  مختلفة  مناطق  في 

إعالم  وسائل  وذكرت  الغربية.. 

االحتالل  قوات  أن  فلسطينية، 

دير  قرية  في  شبان  أربعة  اعتقلت 

بينهم  الله،  رام  غربي  شمال  نظام 

ذياب  قصي  »فتح«  حركة  سر  أمين 

االحتالل  قوات  واعتقلت  التميمي.. 

عليهم  االعتداء  بعد  شبان  تسعة 

بالضفة  والخليل  الله  رام  في 

المحتلة. الغربية 

وفي الخليل، اعتقلت قوات االحتـالل 

في  الزرزور  دوار  على  شبان  أربعة 

تقييدهم  بعد  شعابة  منطقة 

واالعتداء عليهم بالضرب.

دوار  على  شاب  اعتقال  تم  فيما 

عثور  بعد  الخليل،  في  »عصيون« 

»كارلو«  بندقية  على  االحتالل  قوات 

بحوزته.

التوالي  على  الرابع  لليوم  وتواصلت 

في  االحتالل  قوات  مع  المواجهات 

بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.

وفي بيت لحم أصيب الشاب قاسم 

برضوض،،  عاما(،   22( العروج  أنور 

عليه،  االحتالل  قوات  اعتداء  جراء 

شرقي  جنوب  تقوع،  بلدة  في 

المدينة.

االحتالل  قرر  متصل،  سياق  وفي 

التعزيزية  قواته  إخالء  اإلسرائيلي 

مخيم  في  العسكري  الحاجز  من 

عملية  من  شهر  نحو  بعد  شعفاط، 

التي  التميمي،  عدي  الشهيد 

أعقبتها تعزيزات أمنية مشددة.

اإلسرائيلّي  الحصار  وتسّبب 

 21 استمّر  والذي  نابلس،  لمدينة 

يوما، بأضرار اقتصادية كبيرة.

تجار  عن  األناضول  وكالة  ونقلت 

في نابلس، قولهم إن الحصار أسفر 

عن تراجع القوة اإلنتاجية لعاصمة 

الفلسطيني. االقتصاد 

ولفت تجار ومسؤولون اقتصاديون، 

خنق  اإلسرائيلي  »الحصار  أن  إلى 

وتسبب  االقتصادية،  الحياة 

يطول  قد  كبيرة  خسائر  في 

نابلس  مدينة  وتعد  تعويضها«. 

الضفة  في  االقتصاد  عاصمة 

مناطق  أربع  تضّم  وهي  الغربية، 

منشأة   17,113 وفيها  صناعية 

االقتصاد  وزارة  بحسب  اقتصادية، 

االحتالل  وأغلق  الفلسطينية. 

بسواتر  المدينة  مداخل  كافة 

أعاق  ما  عسكرية،  وحواجز  ترابية 

حيث  كبير،  بشكٍل  المرور  حركة 

طويلة  ساعات  المواطنون  يمضي 

دقيق  تفتيش  بعد  الحواجز  لعبور 

وبطيء. و أصيب فلسطيني بجروح 

عليه،  االحتالل  قوات  اعتداء  جراء 

بيت  شرق  جنوب  تقوع،  بلدة  في 

لوكالة  أمنية  مصادر  وأفادت  لحم.  

أن  أمس،  »وفا«  الفلسطينية  األنباء 

في  برضوض  أصيب  فلسطيني 

اعتداء  اثر  جسده،  أنحاء  مختلف 

منطقة  قرب  عليه،  االحتالل  جنود 

»بئر المياه« في تقوع.

وزير  أكد  اآلخر  الجانب  على 

الخارجية األميركي أنتوني بلينكن 

الرئيس  مع  هاتفي  اتصال  في 

التزام  عباس  محمود  الفلسطيني 

للنزاع  الدولتين  حل  واشنطن 

ما  على  االسرائيلي-الفلسطيني، 

أعلنت وزارته أمس.

ضمن  فيما  الخطوة  هذه  وجاءت 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي المتشدد 

الذي ال يؤيد حل  بنيامين نتانياهو 

بعد  السلطة  إلى  عودته  الدولتين، 

مفاوضات  وبدأ  الثالثاء  انتخابات 

أكثر  تكون  قد  ما  تشكيل  حول 

حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل.

االتصال  خالل  )بلينكن(  و»أعاد 

كما  الدولتين«  حل  التزامنا  تأكيد 

قالت وزارة الخارجية .

{ الحصار اإلسرائيلي خنق الحياة االقتصادية بنابلس

اعتقاالت بالضفة.. 
واالحتالل يسحب تعزيزاته 

من حاجز شعفاط

»7« قتلى في تحطم 
مروحية بإيطاليا

روما- أ.ف.ب- تحّطمت مروحّية في جنوب إيطاليا أمس ما 

أسفر عن مقتل جميع ركابها السبعة، بمن فيهم أسرة من 

السياح السلوفينيين، وفق ما أفادت وسائل اإلعالم اإليطالية.

اختفت المروحية من على الرادار في منطقة كاستيلباغانو 

قيام  إلى  أدى  ما  بوليا،  منطقة  في  الريفية  أبريتشينا  دي 

القوات الجوية وعناصر اإلطفاء بإطالق عمليات بحث.

وقال نائب رئيس منطقة بوليا رافاييلي بييمونتيزي في وقت 

السبعة  األشخاص  وإن  المروحية  على  العثور  تم  إنه  الحق 

الذين كانوا فيها قتلوا، وفق ما أوردت صحيفة »كورييري ديال 

سيرا« اليومية.

من  مكونة  عائلة  الضحايا  بين  من  أن  الصحيفة  وأضافت 

أربعة أفراد من سلوفينيا، من ضمنهم فتاة تبلغ 13 عاما.

المروحية،  وطيارا  محلي  طبيب  هم  اآلخرون  والضحايا 

بحسب المصدر نفسه.

وواجهت المروحية التي كانت تحّلق بين فودجا وبوليا وجزر 

بها  تقوم  رحلة  وهي  اإليطالية،  السواحل  قبالة  تريميتي، 

يوميا، ظروفا جوية سيئة.

إيران تعترف بإرسال مسيرات  
إلى روسيا قبل حرب أوكرانيا

وزير  اعترف   - األناضول  طهران- 

عبد  أمير  حسين  اإليراني،  الخارجية 

أرسلت  طهران  بأن  أمس،  اللهيان، 

قبل  لكن  روسيا  إلى  مسيرة  طائرات 

اندالع الحرب األوكرانية.

على  للصحفيين،  تصريح  في  ذلك  جاء 

هامش اجتماع لمجموعة أصدقاء الدفاع 

استضافته  المتحدة  األمم  ميثاق  عن 

طهران.

من  محدودا«  »عددا  إن  اللهيان  عبد  وقال 

في  روسيا  إلى  إرسالها  تم  المسيرات 

في  األوكرانية،  للحرب  السابقة  األشهر 

إطار اتفاق تعاون دفاعي بين البلدين.

خطط  عن  تقارير  اإليراني  الوزير  ورفض 

إيران لتزويد روسيا بصواريخ باليستية 

الستخدامها في حرب أوكرانيا.

وأوضح أن المسيرات التي تم إرسالها إلى 

لالستخدام  مخصصة  تكن  لم  روسيا 

تسليح  أن  مؤكدا  أوكرانيا،  حرب  في 

مع  يتعارض  الحرب  في  األطراف  أحد 

»السياسات المبدئية« للبالد.

الخارجية  وزير  عرض  والخميس، 

األوكراني دميتري كوليبا، خالل اجتماع 

السبع،  مجموعة  دول  خارجية  وزراء 

أجزاء من حطام مسيرة إيرانية.

الماضي،  األول  تشرين  أكتوبر/     5 وفي 

في  األوكرانية،  الجوية  القوات  أعلنت 

من  إيرانية  مسيرات   6 إسقاط  بيان، 

طراز »شاهد 136« أطلقتها روسيا جنوبي 

ادعاءات  صحة  مرارا  طهران  ونفت  البالد. 

إيرانية  مسيرات  روسيا  استخدام 

استعدادها  وأبدت  أوكرانيا،  في  الصنع 

بهذا  االتهامات  لتبديد  كييف  مع  للحوار 

الخصوص.

إذا خسر غالبيته بانتخابات التجديد النصفي

بايدن يحذر من »عامين مروعين«
الرئيس  شدد  أ.ف.ب-  شيكاغو- 

أن  على  بايدن  جو  األميركي 

في  سيفوزون  الديمقراطيين 

انتخابات التجديد النصفي، لكنه 

حذر من صعوبة العامين المقبلين 

استطالعات  توقعات  صحت  إذا 

إلى  اآلن  حتى  تؤشر  التي  الرأي 

فوز محتمل للجمهوريين.. وأعرب 

 79 البالغ  الديموقراطي  الرئيس 

إلى  قادته  التي  حملته  خالل  عاما 

األخيرة  األيام  في  الواليات  من  عدد 

قبل اقتراع الثالثاء، عن تفاؤله بأن 

أمام  وقال  ينتصر.  أن  يمكن  حزبه 

أعتقد  ال  »أنا  شيكاغو  في  حشد 

أننا  أعتقد  ورطة.  في  أننا  مطلقا 

سنفوز.. حقا«.

غير أن بايدن رسم صورة قاتمة في 

محذرا  الجمهوريون،  انتصر  حال 

الكونغرس  خسرنا  »إذا  أنه  من 

ومجلس الشيوخ، فسيكون أمامنا 

عامان مرّوعان«.

أنني  هو  السار  »النبأ  وأضاف 

يتيح  الذي  الفيتو«  حق  سأمتلك 

تشريعات  أي  عرقلة  للرئيس 

جمهورية مستقبلية. وشدد بايدن 

على أن »الديمقراطية على المحك 

الجمعة،  سابق  وقت  في  حقا«. 

الديموقراطي  الرئيس  دافع 

في  االقتصادية،  إنجازاته  عن 

محتملة  هزيمة  لتجنب  محاولة 

للديموقراطيين.

في  له  جولة  خالل  بايدن  وقال 

كاليفورنيا  في  دييغو  سان 

األشهر  خالل  كبيرا  تقدما  »أحرزنا 

لتقوية  الماضية  العشرين 

فقط  علينا  وبرأيي   )...( االقتصاد 

أن ُنواصل ذلك«.

المتحدة  الواليات  وتشهد 

 40 منذ  تضخم  أسوأ  حاليا 

إلى  األسعار  ارتفاع  وأدى  عاما، 

الديمقراطيين  خطط  إعاقة 

على  الحفاظ  يحاولون  الذين 

بـ»خفض«  بايدن  ووعد  غالبيتهم. 

على  خصوصا  مشددا  التضخم، 

تقوم  التي  الضخمة  االستثمارات 

أشباه  في  سيما  وال  إدارته،  بها 

بايدن  وأصر  والمناخ.   الموصالت 

تحتفظ  المتحدة  الواليات  أن  على 

العمل  سوق  ففي  قوة«:  بـ»نقاط 

 261 المثال، تم توفير  على سبيل 

ألف فرصة عمل في تشرين األول/  

الفائدة  أسعار  ارتفاع  رغم  أكتوبر 

حدوث  من  مخاوف  يثير  الذي 

ركود. 

{ جو بايدن



األزهر  مبادرة  شعار  هو  المقال  عنوان 

 ﴿ الكريمة،  اآلية  من  المقتبس  الشريف 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا 

لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودًة ورحمة 

إن في ذلك آلياٍت لقوم يتفكرون ﴾. 

معالجة  إلى  المبادرة،  هذه  تهدف 

الزواج،  عن  الشباب  انصراف  ظاهرة 

بين  الوصول  وسائط  تعّقد  بسبب 

وهي  الزوجية،  لبيت  والشابة،  الشاب 

وتتزايد  تتعمق  أزمة  تحكي  مبادرة 

في  والعالم،  بل  العربي،  الوطن  في 

بين  العنوسة  لواقع  المخيف  التراجع 

الشباب، وغياب مساحة األمل في اقتران 

والطمأنينة  السكينة  بحياة  الجنسين 

التي حددها القرآن. 

 إننا نواجه اليوم انتشارًا متزايدًا، لصرف 

بسبب  بالمطلق،  الزواج  فكرة  عن  النظر 

هذه الظروف واإلعاقات االجتماعية، وهي 

أفكار  تستثمرها  نفسي،  شعور  حالة 

من  أو  الغرب،  من  علينا  تتقاطر  سيئة 

وهي  االجتماعية،  حياتنا  في  تأثيراته 

صاعدة،  بأيديولوجية  مقترنة  أفكار 

ترفض الزواج من أصله، وتستبدله بفكرة 

الصداقات غير الشرعية، ويتم تسويقها 

عبر عالم النجوم الفني والرياضي، وهي 

واإلسالمية،  العربية  بيئاتنا  في  تبث 

ويضغط معها سؤال الواقع: أين السبيل 

للزواج ولماذا أشغل نفسي به؟ 

 ويزيد الطيَن بلة، انتشار حاالت الطالق 

الشباب في  الحديثة، بين  الزيجات  في 

الظروف  تتحول  وهكذا  العربي،  الوطن 

أذهان  في  ثابتة  فكرة  إلى  القاسية، 

الزواج  فكرة  تحييد  حيث  من  الشباب، 

إلى  الكثير  يلجأ  أن  دون  حتى  مطلقًا، 

عالقات غير شرعية، وكال األمرين سيئ، 

عما  الشابة  أو  الشاب  هذا  يبحث  حين 

بحصول  بالحرام،  غريزته  يعوض 

الزواج  أو دونها، حتى يعبر زمن  المواقعة 

المناسب، فيتكيف مع حياته أعزب.. أو 

أو  المعيشي  الظرف  عليه  يشتد  حين 

زوجة،  على  للحصول  المشددة  البيئة 

تعيش  بزوج  لالقتران  الشابة  فرص  أو 

الزهد  فيتعزز  وسكينة،  سعادة  معه 

قبل  الشباب  فكر  ينهك  الذي  الزواج،  في 

فيقول  ممكنة،  مادية  لمساحة  الوصول 

خرط  دونه  بأمر  نفسي  أشغل  ولماذا 

معّرٌض  فهو  الزواج  حصل  وإن  القتاد، 

للطالق. 

 والحقيقة أن هناك تراكما ألفكار خاطئة 

الفرد  حياة  في  ودوره  الزواج،  أهمية  عن 

عن  كثيرًا،  بالشباب  تبتعد  وسعادته، 

المشروعة،  والمتعة  القرآني  المقصد 

الزوجين،  بين  المشتركة  والسعادة 

ووطنية  قومية  قضية  نعتبره  ما  وهذا 

اجتماعية لكل ُقطر. 

 إننا هنا ال نحّول فطرة الزواج إلى فريضة 

الشاب  عليها  يقبل  أن  يجب  شخصية، 

أمامه  العابرين  من  أي  ومع  اتفق،  كيفما 

أو أمامها، فهناك مساحة طبيعية من عدم 

االقتران والبقاء في حياة العزوبية، وهذه 

حاضرة  تزال  وال  كانت  قديمة،  حالة 

لكن  بلد،  لكل  االجتماعي  التاريخ  في 

هذه  أن  تالحظ  أنك  هو  اليوم  الخطورة 

وربما  عددها،  يزداد  الُمحَبطة  الكتلة 

لهم  تتاح  من  بمعنى  أقلية،  إلى  تحولت 

فرص الزواج، هم األقل ممن غابت عنهم، 

بين  المشترك  الزوجية  بيت  فرصة 

الرجل والمرأة. 

الفكرة،  هذه  تمكين  في  يساهم  مما  إن   

الشباب،  على  جديدة  قناعات  دخول  هو 

صعوبة  أي  واعتبار  الزواج  في  الزهد  في 

تكاليف  فيه،  لالنسجام  أو  لتحقيقه 

تتراجع  وعليه  وإناثًا،  ذكورًا  لهم  مزعجة 

لديهم أماني الشراكة في صناعة البيت 

األيام  من   
َّ

الُمر يحتوي  الذي  السعيد، 

ويغتبط ويعتني بالُحلو منها. 

 وتتراجع فكرة الُحب الزوجي، والمودة التي 

ُتمّثل مادة اإلكسير لربط قلب الزوجين، 

وليس  والمتعة،  الهناء  قارب  في  وحملهم 

متبادلة،  تكاليف  إلى  محال  فقط  األمر 

وإنما أيضًا متعة حياة، وأنٌس بما يرزقهم 

لهم،  جديدة  حياة  تمثل  طفولة  من  الله 

وعمارًة مستمرًة لهذه األرض. 

إلينا  تنتقل  أن  المؤسف  من  إن   

لغة  واعتماد  الزوجي،  التصّحر  فكرة 

التنازع  وشروط  المادية،  المحاصصة 

القانوني، التي تقفز في أيام الخطوبة، ومع 

الطالق،  وال  االنفصال  من  تنقذهم  لم  ذلك 

غياب  االجتماعية،  األزمات  هذه  وسبب 

لحياة  والضروري  المبسط،  الزواج  هدف 

والتضامن،  التالحم  فكرة  وتأكيد  األفراد، 

الزوجين،  واالحتكاك بين  التصادم  وليس 

المسامحة،  بدل  المشاحنة  فتكون 

الحب  وكلمة  التغاضي،  بدل  والمراقبة 

بداًل من صرخة الغضب والتوبيخ. 

األزواج  يفعله  ما  أبدًا  نبرر  ال  هنا  ونحن   

الُجناة، أو الزوجات المسرفات، من تجاوز 

ويهدم  والفطري،  القانوني  الحق  ُيسقط 

تصاعد  لكن  البيت،  في  الحب  عماد 

فكرة الندية بين الزوجين، يخالف هدي 

القرآن وفلسفة اإلسالم. 

حالة  فهو  المؤلم،  الثاني  الجانب  أما   

الشابة،  أو  الشاب  يعيشها  التي  الجهل 

في حاجة كل منهما لتفهم طبيعة وبيئة 

حياة  خطة  الزواج  وأن  اآلخر،  الطرف 

وتوافق  ابتدائي،  تعارف  مرحلة  فيها 

حتى  ُيحب،  وما  يكره  ما  فيه  ضمني 

ُيمّثل  ال  ود،  من  برزخ  إلى  الزوجان  يصل 

وإنما  مؤذيًا،  ركنًا  طبائعهم  اختالف  فيه 

السكينة  في  جسديهما  يدمج  انسجام 

الكبرى.

ال يمكن أن نعطي الدبلوماسية القطرية حقها، فهي صاحبة الفضل 

األول والمنة، بعد الله عز وجل في السالم والتهدئة في تشاد، لتحقق 

هذه الدولة نجاحات إضافية، تضاف لنجاحاتها السياسية السابقة 

والتي كان آخرها السالم في أفغانستان.

مواقفها  في  الكبيرة  وسكانها،  مساحتها  في  الصغيرة  قطر،  نجحت 

ونجاحاتها وعطاءاتها في جمع أهل تشاد، السياسيين والمعارضين 

شامل،  وطني  حوار  في  وغيرهم،  التشادية  والحركات  والمنظمات 

ويحقق  يستمر  أن  نأمل  الذي  الدوحة،  اتفاق  وأثمر  أهدافه،  حقق 

النتائج المرجوة منه في استتباب األمن واالستقرار لتشاد الحضارة 

والتاريخ. فالنجاح الذي سجلته الدوحة سيبقى قويا، مادامت هناك 

المصالحة  استمرار  في  والمعارضة،  الساسة  بين  حقيقية  رغبة 

تعتبر  القطرية  الدبلوماسية  أن  خاصة  الدوحة،  اتفاق  وتنفيذ 

السابقة على  الوساطات  وله بصمات واضحة في كل  وسيطا نزيها 

العقود  مدى  وعلى  قطر  أن  يعلم  فكلنا  والعالم.  المنطقة  مستوى 

العديد  في  ومصالحات  سياسية  نجاحات  حققت  الماضية  الثالثة 

دبلوماسية  جهودًا  وبذلت  والدولية،  واإلقليمية  والقضايا  الملفات  من 

ومنها  والدول  والكيانات  األطراف  مختلف  بين  والتوافق  السالم  إلحالل 

والسالسة  الحكمة  عنه  معروف  قطري  نهج  تشاد.  في  المصالحة 

أن  منها  إيمانا  الوساطات،  في  والدخول  الخالفات  حل  في  والتهدئة 

الجلوس على طاولة واحدة والتفاوض والمصارحة هي معيار النجاح 

في  يسهم  المجاورة  األقاليم  استقرار  بأن  منها  وإيمانا  للمصالحة 

تحقيق االستقرار في كل المنطقة.

لقاء الدوحة كان هو الخطوة األولى للمصالحة الوطنية الشاملة في 

تشاد، واليوم وغدا سنكون على امل لتجاوز كل الخالفات السابقة، 

المصالحة  على  الحرص  كل  والحرص  الدوحة،  اتفاق  على  والبناء 

تشاد  في  كمواطنين  وندعو  العامة.  الوطنية  المصلحة  وتغليب 

السالم  على  والحفاظ  بالتهدئة  التمسك  إلى  والمعارضة  الحكومة 

واالستعداد  المستقبل،  تشاد  بناء  على  واحد  كفريق  والعمل 

األخرى  التشادية  المجموعات  بقية  ندعو  كما  القادمة،  لالنتخابات 

لاللتحاق بركب السالم لتحقيق تطلعات الشعب التشادي في الرخاء 

االستقرار..  تحقق  وال  أوطانا  تبني  ال  فالحروب  واالستقرار،  واألمن 

فالتصالح  الوطنية،  للوحدة  نتطلع  أن  تشادي  كشعب  فعلينا 

حكومة  ظل  تحت  الوطني  وترابنا  بوحدتنا  التمسك  هو  الحقيقي 

منتخبة، فاالستقرار السياسي وبناء دولة القانون والتنمية في تشاد 

على  والتكتالت  واألحزاب  المجتمع  أطياف  كل  بين  التوافق  يتطلب 

المستقبل.
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يعد االقتصاد القطري اليوم أحد 

أقوى االقتصادات اإلقليمية ومن 

بين أكثر االقتصادات الواعدة 

على الصعيد العالمي، حيث 

واصل النمو خالل العام الجاري، 

بعد التراجع الذي حدث عام 

»2020«، وتشير البيانات األولية 

إلى نمو الناتج المحلي خالل 

النصف األول من العام بنسبة 

»4.3 %« مدعومًا بنمو القطاع 

غير النفطي بنسبة »7.3 %« 

مقارنة بالفترة المماثلة من العام 

السابق، أما معدل التضخم في 

قطر، والذي بلغ »4.6 %« فقط 

في النصف األول من العام، فإنه 

أقل من معدالت التضخم التي 

نشاهدها اليوم في العديد من 

الدول المتقدمة. 

وقد رفعت وكالة »ستاندرد آند 

بورز« للتصنيف االئتماني، 

تصنيف دولة قطر االئتماني 

إلى »AA« مع نظرة مستقبلية 

مستقرة، بعد يومين فقط من 

تعديل وكالة »موديز« لتوقعاتها 

لدولة قطر من »مستقرة« إلى 

»إيجابية«، ما يجعل دولة قطر 

واحدة من أعلى الدول تصنيفا 

في منطقة مجلس التعاون 

الخليجي، وتوقعت »ستاندرد 

آند بورز« أن تحقق دولة قطر 

فوائض كبيرة في الميزانية، 

وأن تخفض تكاليف خدمة 

الديون بشكل مستدام، وذلك 

بفضل االستراتيجية الحكومية 

الناجحة لسداد الديون التي 

حل أجل استحقاقها، وقالت إن 

هذا التصنيف اإليجابي مدعوم 

بالتأثير اإليجابي المشترك 

لزيادة الطاقة اإلنتاجية لمنشآت 

الغاز الطبيعي المسال، والنمو 

القوي في القطاع غير النفطي، 

والتنويع االقتصادي المستمر في 

إطار رؤية قطر الوطنية »2030«، 

والمركز القوي لصافي األصول، 

والمرونة المؤكدة لسياسة 

الدولة. وقد جاء كل ذلك فيما 

تعاني اقتصادات العديد من 

الدول المتقدمة من تراجع النمو 

وارتفاع معدالت التضخم، وما 

نراه في قطر إنجاز قوي يؤكد 

سالمة التوجهات االقتصادية على 

مختلف المستويات.

اقتصاد قوي

رياح التغيير والسالم في تشاد

أم زينة عبدالله الشين 
كاتبة تشادية

كلنا 
مع قطر

ماليين العرب رددوها، وباتت على ألسنة 

أطفالنا وشبابنا ونسائنا وشيوخنا.. 

كلنا ندعم قطر..

ألول مرة يتوحد العرب خلف دولة.. اللهم 

أدمها من وحدة حتى تتحقق أمانينا 

بأمة عربية واحدة.. ويسعدك وأنت 

ترى الحكمة القطرية تتسامى فوق كل 

التحديات، وتواصل بدبلوماسية هادئة، 

مناقشة آخر الرافضين إقامة كأس 

العالم هنا في هذا البلد الذي سخر كل 

إمكانياته لتقديم بطولة مميزة ال تنسى، 

النها ليست بطولة قطر فقط بل بطولة 

كل العرب.. كما أرادت قطر..

لقد سخرت قطر دبلوماسيتها الناعمة 

والوقائية واالقتصادية والسياسية 

والصحية لخدمة أمتها ومصالحها ومنها 

إنجاح بطولة 2022 التي شكلت واحدة من 

أبرز نجاحات الدبلوماسية الرياضية، 

إضافة إلى الدبلوماسية االقتصادية.

ال شك أن قطر هي واحدة من أغنى دول 

العالم من ناحية دخل الفرد، ويمثل 

العمال األجانب فيها أعدادًا كبيرة، والدولة 

الغنية تصنف من بين أكبر منتجي 

الغاز الطبيعي في العالم، فهل من 

المعقول أن تتغاضى عن حقوق العاملين 

في المنشآت الرياضية وتسيء لهم وهي 

تعرف أن عدسات وكاميرات العالم ترصد 

كل كبيرة وصغيرة في تلك الدولة؟!!

بالتأكيد.. إن نجاح هذه الدولة في انتزاع 

حق تنظيم أكبر تظاهرة رياضية في 

العالم على أراضيها هو مكسب وانتصار 

كبير ليس فقط للرياضة بل للسياسة 

والتجارة واالقتصاد في هذا البلد، وهو 

رسالة قوية للعالم ال سيما العالم العربي 

الذي نالت منه دول غربية عديدة في 

السنوات القليلة الماضية، مشككة في 

انتمائه العقائدي والفكري والسياسي 

والثقافي.. لتقول إن العرب قادرون 

بثرواتهم وثقافتهم وعقولهم على احتواء 

وتنظيم أكبر فعاليات في العالم بمهارة 

واقتدار رغم االنتقادات والتشكيك!!

الوعد اقترب.. وكلنا مع قطر..

سمير البرغوثي

كاتب وصحفي أردني

لتسكنوا إليهاكالم مباح

هناك تراكم 
ألفكار خاطئة 

عن أهمية 
الزواج ودوره 
في حياة الفرد 

وسعادته

 رأي $

مهنا الحبيل 
باحث عربي مستقل 

رئيس المركز الكندي 

لالستشارات الفكرية

mohanahubail@hotmail.com
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معركة السيطرة على الكونغرس بعد انتخابات التجديد النصفي

الجمهوريون أم الديمقراطيون ؟

وأعرب نيك رحال، النائب الديمقراطي السابق عن 

والية ويست فيرجينيا عن تشاؤمه بشأن حظوظ 

الديمقراطيين في االنتخابات النصفية، ورّجح أن 

يتساوى الحزبان الجمهوري والديمقراطي في هذه 

االنتخابات، لكن الحزب الذي ستكون له األقلية 

الرئيس  عرقلة  سيواصل  الشيوخ  مجلس  في 

بغض النظر عن نتيجة االنتخابات.

واعتبر أن حالة االنقسام والمشاكل التي تشهدها 

في  له  يرّوج  بخطاب  مرتبطة  المتحدة  الواليات 

هو  والهدف  التليفزيونية،  القنوات  وفي  الشوارع 

محاولة إخافة الشعب األميركي.

وعن إمكانية عودة الرئيس السابق دونالد ترامب، 

سيمنح  ترامب  أن  سيعني  ذلك  إن  رحال  قال 

المكان  وهو  السجن،  إلى  الدخول  عدم  بطاقة 

الذي يفترض أن يكون فيه، مشددا على أن وزارة 

الوثائق  وراء  سعيها  ستواصل  األميركية  العدل 

والمستندات التي تم تسريبها.

أجل  من  الكثير  عمل  بأنه  ترامب  اتهم  وبينما 

أن  رّحال  أوضح  األميركي،  الدستور  تمزيق 

وأن  وحرة،  نزيهة  كانت  السابقة  االنتخابات 

كان  وأنصاره  السابق  الرئيس  قبل  من  رفضها 

عدم  كان  الهدف  أن  مؤكدا  الفظائع،  من  فظيعة 

الواليات  برئاسة  بايدن  جو  بأحقية  القبول 

المتحدة األميركية.

تفاؤل بفوز الجمهوريين وعودة ترامب

من جهته، توقع ترنت فرانكس النائب الجمهوري 

السابق عن والية أريزونا، أن يتمكن الجمهوريون 

من السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في 

نسب  زيادة  إلى  مشيرا  النصفية،  االنتخابات 

التضخم وتراجع القدرة الشرائية وتراجع الوضع 

االقتصادي بشكل عام، باإلضافة إلى مشاكل في 

عهد الديمقراطيين.

واتهم اإلعالم األميركي باالنحياز للديمقراطيين، 

بل أنه جزء ال يتجزأ من الحزب الديمقراطي.

المجتمع  في  واالنقسام  الكراهية  خطاب  وعن 

على  كبيرا  هجوما  فرانكس  شّن  األميركي، 

التي  السياسات  إن  وقال  بايدن،  جو  الرئيس 

تسير  الديمقراطي  والحزب  إدارته  تنتهجها 

االشتراكي،  االتجاه  نحو  المتحدة  بالواليات 

متهما الديمقراطيين بتجاهل حالة العنف التي 

تشهدها البالد.

الحزب  في  شعبية  ذو  ترامب  إن  قال  وبينما 

وحرية  أميركا  أجل  من  يناضل  وإنه  الجمهوري 

الجمهوري  النائب  أشار  كله،  العالم  في  الناس 

فاز  حال  في  أنه  إلى  أريزونا  والية  عن  السابق 

فستكون  النصفية  االنتخابات  في  الجمهوريون 

هناك زيادة في إنتاج النفط والغاز، وستوضع ما 

أسماها بممارسات وزارة العدل األميركية تحت 

التدقيق الشديد..ويتكون الكونغرس األميركي 

من مجلسين: مجلس النواب، ويضم 435 عضوا 

يجري انتخابهم كل سنتين، ومجلس الشيوخ 

100 عضو يمثل كل والية عضوان،  ويتكون من 

وُتفسر  سنوات.   6 فيه  العضوية  وتستمر 

الدستور  منحها  التي  المحورية  الصالحيات 

الجمهوريين  بين  الحاد  التنافس  للكونغرس 

والديمقراطيين على الفوز باألغلبية فيه.

الحزب  فوز  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  وتوقع 

النصفي  التجديد  انتخابات  في  الديمقراطي 

وجود  رغم  المقبل،  الثالثاء  المقررة  للكونغرس 

استطالعات للرأي ترجح كفة الحزب الجمهوري، 

إلعالن  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  ويتطلع 

ترشحه قريبا جدا لالنتخابات الرئاسية المقررة 

عام 2024.

وقال بايدن، الجمعة، خالل حملته في شيكاغو 

»أنا  الديمقراطي  حزبه  مرشحي  لدعم  )شرق( 

أننا  حقا  أعتقد  ورطة.  في  أننا  مطلقا  أعتقد  ال 

قاتمة  صورة  الحالي  الرئيس  سنفوز«..ورسم 

في حال انتصر الجمهوريون بانتخابات تجديد 

»إذا  أنه  من  محذرا  الكونغرس،  مقاعد  نصف 

خسرنا الكونغرس ومجلس الشيوخ، فسيكون 

أمامنا عامان مروعان«.

الرئيس الديمقراطي عن  وفي وقت سابق، دافع 

إنجازاته االقتصادية، في محاولة لتجنب هزيمة 

محتملة للديمقراطيين، وقال بايدن خالل جولة 

)غرب(  كاليفورنيا  بوالية  دييغو  سان  في  له 

العشرين  األشهر  خالل  كبيرا  تقدما  »أحرزنا 

الماضية لتقوية االقتصاد، وبرأيي علينا فقط أن 

ُنواصل ذلك«.

المصاعب االقتصادية

نسبة  أعلى  حاليا  المتحدة  الواليات  وتشهد 

إلى  األسعار  ارتفاع  وأدى  عاما،   40 منذ  للتضخم 

يحاولون  الذين  الديمقراطيين  خطط  إعاقة 

الحفاظ على غالبيتهم في المؤسسة التشريعية.

تفيد  الذي  الرأي  استطالعات  على  تعليق  وفي 

بأن الجمهوريين سيفوزون بانتخابات التجديد 

النصفي، حذرت رئيسة مجلس النواب نانسي 

بيلوسي- في مقطع فيدو نشرته على حسابها 

أن  في  شك  هناك  »ليس  أنه  من  فيسبوك-  في 

توقعات  المحك«..وتفيد  على  ديمقراطيتنا 

الجمهوريين  أن  المحلية  الرأي  استطالعات 

النصفي  التجديد  انتخابات  عقب  سيحصلون 

على األغلبية بمجلس النواب، وربما على األغلبية 

أيضا في »الشيوخ« وهو ما سيتيح لهم القدرة على 

بها  ستتقدم  التي  والتشريعات  القوانين  عرقلة 

إدارة الرئيس بايدن خالل العامين المقبلين، قبل 

انتهاء واليته عام 2024.

إعالن ترامب

السابق  الجمهوري  الرئيس  انتقل  المقابل،  في 

على  قوية  بقبضة  يتمتع  يزال  ال  الذي  ترامب، 

فخالل  الهجوم،  مرحلة  إلى  الجمهوري،  الحزب 

ُيبِق  لم  )وسط(  أيوا  بوالية  انتخابي  تجمع 

ترامب الكثير من الشكوك في ما يتعلق بخططه 

السياسية، وقال لمؤيديه »سأترشح على األرجح« 

لالنتخابات.

جيش من المراقبين اليمينيين

قبل  النصفي  التجديد  انتخابات  من  جعلت  والتعبئة 

الديمقراطي  للنظام  اختبار  أكبر  موعدها،  من  أسابيع 

أن  دليل  أي  دون  من  ترامب  ترديد  منذ  األميركي، 

خصمه  لمصلحة  منه  ُسرقت  الرئاسية  االنتخابات 

المرشح الديمقراطي جو بايدن.

الشهر،  هذا  الحرب«  »غرفة  اإللكترونية  منصته  وفي 

للمشاركة  أسمائهم  تسجيل  على  جمهوره  بانون  حّض 

نداء  بأنه  األمر  واصفا  االنتخابية،  العملية  تنظيم  في 

سياسي »لحمل السالح«.

وقال بانون لمستمعيه إن انتخابات التجديد النصفي »ال 

يمكن أن تكون مماثلة لتلك التي أجريت في عام 2020«.

ومؤخرا قضت محكمة أميركية بحبس ستيف بانون 4 

عملية  في  الكونغرس  تحقيق  مع  التعاون  لرفضه  أشهر 

النواب  مجلسي  لمقر  ترامب  لمناصري  الدامي  االقتحام 

 2021 الثاني  يناير/   كانون   6 في  )الكونغرس(  والشيوخ 

في يوم التصديق على نتائج االنتخابات الرئاسية.

مّكنه  ما  وهو  بانون،  استأنفه  بعدما  الحكم  تنفيذ  وُعلق 

من البقاء خارج السجن بانتظار البّت في الطعن.

والية  جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذة  وحذرت 

األنباء  لوكالة  تصريح  في  ماكوي،  جينيفر  جورجيا، 

قد  الفوضى،  تسوده  انتخابي  موسم  من  الفرنسية، 

ينجم عن دعوة ستيف بانون المبكرة لمن ينكرون نتائج 

االنتخابات الرئاسية، لتسجيل أسمائهم للمشاركة في 

تنظيمها أو مراقبتها، مع ما يرافق ذلك من تضليل إعالمي 

يشكك في نزاهة نظام التصويت.

ُيمنع  فقد  هائال،  ارتباكا  نشهد  أن  يمكن  ماكوي  وقالت 

كثيرة  طعون  ُتقّدم  قد  كما  التصويت،  من  ناخبون 

تنظيم  في  الجدد  العاملين  هؤالء  ألن  الفرز،  عملية  خالل 

بالنتائج  سيطعنون  الحزبيين  والمراقبين  االنتخابات 

السابق  المستشار  بانون  تعجبهم..واستضاف  ال  التي 

لترامب في منصته على مواقع التواصل المحامية كليتا 

نتائج  لقلب  ترامب  مساعي  في  أسهمت  والتي  ميتشل، 

ما  تعبئة  في  حاليا  والمنخرطة   ،2020 عام  انتخابات 

لمراقبة  المواطنين«  من  »جيش  تسمية  عليه  تطلق 

انتخابات التجديد النصفي.

نزاهة  »شبكة  منظمتها  إن  ميتشل  المحامية  وتقول 

االنتخابات« دربت أكثر من 20 ألف شخص على العمل 

البالد،  أنحاء  مختلف  في  لالنتخابات  مراقبين  بصفة 

مشيرة إلى أن كثرا من بينهم في واليات يتوقع أن تحدث 

فيها معارك انتخابية.

العام  هذا  نشرته  للمحامية  سابق  تعليق  في  وجاء 

والتحكم  الفرز  يتولى  بعيد  أمد  منذ  كان  »اليسار  أن 

جهتنا«،  من  إشراف  أي  دون  من  االنتخابية  بالعملية 

مضيفة »لقد وّلت تلك األيام«.

اإللكتروني  الموقع  في  ُنشر  توجيهي«  »دليل  وحض 

الحصص  في  ووزع  االنتخابات«،  نزاهة  »شبكة  لمنظمة 

التدريبية للمراقبين في مختلف أنحاء البالد، المواطنين 

على الحضور الدائم في مراكز االقتراع المحلية، ومساءلة 

السلطات االنتخابية، والتحقق من أهلية الناخبين.

ما  تحديد  على  المواطنين  هؤالء  الوثيقة  حضت  كذلك 

إذا كان المسؤولون الموجودون في مكاتب النيابة العامة 

»أصدقاء أم أعداء«.

مخاوف من فوضى 

وأعمال عنف

اعتبرت النائبة الديمقراطية إلهان عمر أن 
االنتخابات النصفية األميركية تأخذ عادة 

شكل الئحة اتهام للحزب المسيطر على 
البيت األبيض والكونغرس، وأكدت على 
أهمية أن يأخذ المرشحون بعين االعتبار 

مصالح المسلمين.
وقالت النائبة الديمقراطية إن 78% من 

المسلمين صوتوا في االنتخابات األميركية 
األخيرة، مؤكدة أن من المهم أن يدرك 

الحزب الديمقراطي أن التصويت له يعني 
أنهم مخلصون له، وعليه أن يراعي مصالح 

المسلمين الذين يصوتون له.
يذكر أن االنتخابات النصفية األميركية تجرى 

كل عامين الختيار كافة أعضاء مجلس 
النواب و35 عضوا في مجلس الشيوخ 
و36 من حكام الواليات. وبينما يسعى 

الديمقراطيون للحفاظ على أغلبيتهم 
في مجلسي الشيوخ والنواب، يطمح 
الجمهوريون النتزاع األغلبية في أحد 

المجلسين أو كليهما.

يعمل نشطاء يمينيون 
مؤثرون ممن يدعمون مزاعم 

الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترامب بشأن التزوير 

في االنتخابات الرئاسية لعام 
2020، على تعبئة »جيش« من 

المراقبين النتخابات التجديد 
النصفي للكونغرس، في 

خطوة يحذر محللون من أنها 
قد تؤدي إلى فوضى وترهيب 

وأعمال عنف.
ومن بين هؤالء النشطاء 

شخصيات حاولت قلب نتائج 
انتخابات عام 2020 التي خسر 

فيها ترامب، على غرار مستشاره 
السابق ستيف بانون، وهم 

يستخدمون اإلعالم سالحا مع 
ما يعرف بنزعة »إنكار نتائج 
االنتخابات« لتشجيع آالف 
األشخاص على التسجيل 

لالنخراط في العملية االنتخابية 
بصفة مراقبين.
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أدعم الطائرة الشاطئية يلعب على برونزية الجولة العالمية
يلعب المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية، المكون من الثنائي شريف 

يونس وأحمد تيجان، مباراة تحديد المركز الثالث ضمن الجولة العالمية 

تاون  كيب  مدينة  تستضيفها  التي  الشاطئية  الطائرة  الكرة  لمحترفي 

بجنوب إفريقيا وتختتم اليوم

   وكان المنتخب خسر اليوم بشوط لشوطين في نصف نهائي البطولة أمام 

الثنائي السويدي ديفيد أومان وجوناتان هيلفيج بواقع /  35 33- ،و16 - 21 و 

15 - 11 / ، وقد نجح المنتخب القطري في التأهل الى نصف النهائي بعد فوزه 
بشوطين  بريستاوز  وموريتز  إرماكورا  مارتن  النمساويين  على  على  امس 

نظيفين بواقع /  21 - 12 و 21 - 19 /  .

رئيس أسباير زون:

مونديال قطر إرث 
وفخر لألجيال القادمة

عبر محمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي 

لمؤسسة أسباير زون عن فخره باستضافة دولة قطر 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرا إلى أن 

هذا الحدث العالمي يعد إنجازا جديدا، يضاف إلى 

قائمة إنجازات الدولة التي تربطنا بروح الرياضة.

 وقال السويدي، في تصريح لوكالة األنباء القطرية 

قنا: سنبذل قصارى جهدنا لجعل نسخة كأس 

العالم FIFA قطر 2022 األفضل واألكثر تميزا في 

العالم، السيما أنها النسخة األولى في الشرق 

األوسط، وسنحرص على أن تكون إرثا وفخرا لألجيال 

القادمة وأن نحقق رؤية دولة قطر. 

 وأضاف: نسعى في مؤسسة أسباير زون وأعضائها 

الثالثة: أكاديمية أسباير، وسبيتار، وأسباير 

لوجستيكس، إلى تجهيز منشآتها، وتسخير كافة 

طاقاتها البشرية لتسهيل االستضافة وتوفير ما 

تتميز به المؤسسة من منشآت وخدمات للبطولة.

 ولفت الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير 

زون إلى أن المدينة الرياضية أسباير زون تمثل 

صرحًا رياضيًا عالميًا يلبي جميع المتطلبات 

الخاصة بالفعاليات، وإدارة المنشآت والمرافق 

الرياضية، وإدارة الخدمات المؤسسية في أسباير 

لوجستيكس، مبينا أنه تم تكليف عدد من األطباء 

والممرضين وعدد من الفرق الصحية للدعم الطبي 

في المالعب المونديالية خالل البطولة من سبيتار.

{ محمد خليفة السويدي

جيفين حارس أيرلندا الشمالية السابق يرد على المنتقدين لقطر :

َمن كان بيته من زجاج 
فال يرمي الناس بالحجارة ..!

خالل  من  البعض  يتفنن  الذي  الوقت  في 

ممولة  سرية  وحمالت  معروفة،  أجندات 

قطر  ضد  الالذعة  النقد  أسهم  لتوجيه 

الخارج  من  شهادات  تأتي   ،2022 ومونديال 

من العبين ونجوم سابقين ليعطوا كل ذي 

العرب  لمونديال  االعتبار  ويردوا  حقه..  حق 

استثنائيا  يكون  أن  الجميع  يتوقع  الذي 

الكبيرة  الجهود  بفضل  المقاييس  بكل 

التي تبذلها الدولة واللجنة المنظمة إلنجاح 

الحدث العالمي الكبير.

منتخب  مرمى  حارس  جيفين  شاي 

في  النخبة  حراس  وأحد  السابق  أيرلندا 

البريميرليج والذي اعتزل في سن األربعين 

امتدت  حافلة  دولية  مسيرة  بعد   2002 عام 

مباراة   134 خاللها  لعب  عاما   20 مدار  على 

خاضت  التي  التشكيلة  ضمن  وكان  دولية 

قام  فرنسا،  في   2016 أوروبا  بطولة  نهائيات 

بالرد على االنتقادات الموجهة لمونديال قطر 

والتي يتحجج البعض بأن سببها هو العمال 

المهاجرون ومجتمع الميم.

حفل  في  السابق  األيرلندي  الدولي  وتواجد 

بطولة رياضية بإحدى المدارس في مدينة 

انطالق  موعد  باقتراب  احتفاال  دوندروم 

بطولة كأس العالم ألول مرة الوطن العربي 

والشرق األوسط. وقال الحارس األيرلندي في 

تصريحات صحفية على هامش الحفل إن 

كأس  بطولة  في  المشاركة  الدول  بعض 

خالل  قطر  بإدانة  قامت  والتي   ،2022 العالم 

األشهر األخيرة ال تعفى من االنتقادات نفسها.

المستغرب  من  أنه  أحياًنا  أشعر  وأضاف: 

جدا بعض الشيء أن أرى أجزاء مختلفة من 

العالم تضرب قطر بهذا الشكل.

وأنا  األخرى،  الدول  بعض  هناك  وأضاف: 

في  بأشياء  قامت  منها  واحدة  في  أعيش 

الماضي لم تكن أخالقية تماًما، لذلك يجب 

البيوت  في  يعيشون  الذين  الناس  على 

الزجاجية عدم إلقاء الحجارة على اآلخرين، 

التي  األشياء  من  مستثنى  أحد  يوجد  فال 

حدثت في السابق.

وقال أسمع أن هناك حديثا عن االحتجاجات 

ألن  الحقائق  كل  أعرف  ال  لكني  قطر،  في 

أعداد  عن  تتحدث  المختلفة  التقارير 

وفقط  ماتوا،  الذين  األشخاص  من  مختلفة 

إثارة  وعن  القدم  كرة  عن  أتحدث  أن  أريد 

كأس العالم، فأنا هنا لست ألقوم بالتنظيف 

تحت السجادة وتصحيح العالم.

إلى  التأهل  في  بالده  منتخب  حظوظ  وعن 

الالعب  شدد   ،2024 أوروبا  بطولة  نهائيات 

األيرلندي الذي يحتل المركز الثاني في عدد 

أن  على  بالده  منتخب  مع  الودية  المباريات 

البداية الجديدة للتصفيات في شهر مارس 

المقبل ستكون مهمة.

مشيرا إلى أن المدرب منذ توليه المسؤولية 

بدأ في االعتماد بقوة على الالعبين الشباب 

والمهمة  سنا،  األكبر  الالعبين  من  وتخلص 

تضم  التي  المجموعة  في  سهلة  تكون  لن 

فرنسا وهولندا واليونان.

محمد الجزار كتب

الشيخ سلمان بن إبراهيم يؤكد:

»اآلسيوي« يطالب بدعم عالمي لمونديال »2022«
طالب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 

مع  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  رئيس 

 2022 العالم  كأس  نهائيات  انطالق  اقتراب 

في قطر، أسرة كرة القدم العالمية بالوقوف 

الحدث  هذا  خلف  بصالبة  متوحدين 

العالمي المميز.

قطر،  في   2022 العالم  كأس  نهائيات  وتقام 

نوفمبر  الثاني  تشرين   20 من  الفترة  خالل 

األول/   ديسمبر  كانون   18 ولغاية  الجاري 

الثانية  المرة  هذه  ستكون  حيث  المقبل، 

آسيوية،  بدولة  البطولة  فيها  تقام  التي 

الجنوبية  2002 في كوريا  بعد نسخة عام 

واليابان.

وقال رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم في 

لالتحاد  الرسمي  الموقع  نقلها  تصريحات 

قارة آسيا  إلى  العالم  اآلسيوي: تعود كأس 

بعد غياب طويل استمر 20 عامًا، وهي تقام 

ال  العالم  إن  حيث  للغاية،  صعب  وقت  في 

الخطيرة،  الجائحة  آثار  من  يتعافى  زال 

لدى  الثقة  بعدم  مشاعر  هنالك  وبالتالي 

العوامل  من  مجموعة  نتيجة  البعض 

المختلفة.

وتشهد نهائيات كأس العالم 2022 في قطر 

خالل  من  آسيا،  قارة  من  قياسية  مشاركة 

تواجد 6 منتخبات، إلى جانب مشاركة 19 

حكمًا من قارة آسيا.

بها  تقوم  التي  االستثنائية  الجهود  وتابع: 

واإلرث  للمشاريع  العليا  واللجنة  قطر  دولة 

واالتحاد القطري لكرة القدم واالتحاد الدولي 

لكرة القدم وبقية األطراف، سوف تضمن أن 

كأس العالم 2022 في قطر ستحقق نجاحًا 

خالل  الذاكرة  في  تبقى  وسوف  رائعًا، 

السنوات المقبلة.   { الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

عوض الكباشي كتب

بعد هديته للشعب القطري »كلنا قطر«

دعوة »نمر« لحضور المونديال

تلقى الفنان السوداني المعروف سموأل نمر دعوة 

خاصة لحضور فعاليات مونديال قطر 2022، 

والمشاركة في األجواء الترفيهية المميزة التي 

ستشهدها البطولة على مدار الفترة من 20 نوفمبر 

وحتى 18 ديسمبر ألول مرة في الوطن العربي 

ومنطقة الشرق األوسط.

وقام سموأل نمر بإنتاج وغناء أغنية جميلة عن 

مونديال قطر 2022 بعنوان »كلنا قطر« وتم تصويرها 

في فيديو كليب شاركت فيه مجموعة كبيرة من 

الشباب السودانيين كهدية بسيطة، ودعم من 

الشعب السوداني بكافة أطيافه للمونديال ولدولة 

قطر ضد الحملة الشرسة من األوروبيين والغرب 

في الفترة األخيرة ضد استضافتها للحدث العالمي 

الكبير.

وأعلن مبخوت المري أحد المؤثرين في السوشيال 

ميديا عن قيامه بالتكفل لدعوة الفنان السوداني 

والترحيب به في بلده الثاني قطر.

البرتغالي بيدرو مارتينيز بعد تقديمه مدربا للغرافة:

نظرة العالم لقطر ستختلف بعد كأس العالم
مؤتمرا  باألمس  الغرافة  نادي  عقد 

صحفيا لتقديم المدير الجديد للفهود 

لوسائل  مارتينيز  بيدرو  البرتغالي 

المدير  بحضور  وذلك  المحلية  اإلعالم 

العام للنادي راشد عيسى الدوسري. 

مارتينيز  بيدرو  البرتغالي  وأعرب 

كبير  ناد  مع  بالتعاقد  سعادته  عن 

قائال:  وأضاف  الغرافة  وتاريخ  بحجم 

النادي  لهذا  لالنضمام  بالفخر  أشعر 

وسنسعى لتحقيق النجاحات وعودة 

الفريق لالنتصارات كما كان حاله في 

الماضي. 

أصحاب  العبين  يملك  الغرافة  وقال: 

وتاهرات  براهيمي  مثل:  خبرة 

العبين  بجانب  وبوالية  وبلفضيل 

وناصر  اندريا  مثل:  جيدين  شباب 

بجانب  وغيرهم  الختم  وسر  األحرق 

المنتخب يوسف حسن وهمام  العبو 

من  المزيج  وهذا  عالء  واحمد  اآلمين 

تحديا  لي  يمثل  والشباب  الخبرة 

اإلنسجام  خلق  بضرورة  كبيرا 

التحدي  قبلت  ولقد  الالعبين  بين 

وفقط  النتائج  أفضل  بتحقيق  وأعد 

وأكد  العبينا  لتطوير  للوقت  نحتاج 

لقطر  العالم  نظرة  أن  الغرافة  مدرب 

متوقعا  العالم  كأس  بعد  ستختلف 

{ من تقديم مدرب الغرافةتنظيم نسخة استثنائية للبطولة.

لحساب بطولة غرب آسيا

العنابي األولمبي 
يواجه ُعمان األربعاء

يواصل منتخبنا الوطني االولمبي تحضيراته لبطولة غرب 

آسيا التي يستضيفها ملعب الصالة بمدينة الملك عبدالله 

عمان  منتخب  أمام  المقبلة  للمواجهة  ويستعد  الرياضية، 

يوم التاسع من الشهر الجاري، وتعادل قطر ولبنان لحساب 

العماني  المنتخب  بجوارهما  تضم  التي  األولى،  المجموعة 

الذي كان خضع للراحة، ليخرج الفريقان بذلك بنقطة لكل 

منهما. وشهدت المنافسة فوز المنتخب البحريني فقد جاء 

المنتخب  أيضا  بها  يتواجد  التي  الثانية  المجموعة  ضمن 

السعودي، وكان تحقق في الدقائق األخيرة من عمر المباراة، 

ليتصدر بذلك ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط. { من مباراة لبنان
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صور منصور مفتاح على جدران مدرسته االبتدائية

مهرجــــــــان مونديالــــي لطــــالب المـــدارس
األخيرة  األمتار  من  اقترابنا  مع 

كأس  مونديال  الستضافة 

مدرسة  قامت   2022 قطر  العالم 

النموذجية  عبدالله  بن  علي 

االبتدائية  الجديد  »الريان 

رياضي  مهرجان  بعمل  سابقا« 

علي  السيد  له  دعا  كشفي 

لجنة  رئيس  العلي  محمد 

االتحاد  في  الالعبين  قدامى 

وذلك  القدم،  لكرة  القطري 

الرياضة  تاريخ  عن  للحديث 

سطعت  التي  والنجوم  القطرية 

ونادي  الريان  منطقة  سماء  في 

الريان الرياضي وفي مالعب هذه 

40 عاما،  المدرسة قبل أكثر من 

مفتاح  منصور  أبرزهم  وكان 

ونادي  العنابي  هداف  العبدالله 

الوحيد  العربي  والالعب  الريان 

الذهبي  بالحذاء  مرتين  الفائز 

إلى  إضافة  العرب،  هداف  ولقب 

الفوز مرة واحدة بالحذاء الفضي 

واالوسمة  األلقاب  من  والكثير 

الرياضية. مسيرته  خالل 

مدرسة  جهود  على  نثني  ونحن   

النموذجية  عبدالله  بن  علي 

البرنامج،  لهذا  المستضيفة 

ونخص بالشكر مديرة المدرسة 

القحطاني  حسن  ليلى  الفاضلة 

نورة  العمل  على  والمشرفات 

الهاجري  وسبيكة  األحبابي 

كانت  فقد  خليفة  وعائشة 

زيارة  خالل  واضحة  جهودهن 

المدرسة وااللتقاء بالطالب.

والفعاليات في  األنشطة  وحققت 

قبل  من  الفتا  تفاعال  الملتقى  هذا 

والتي  أمورهم،  وأولياء  الطالب 

كأس  لبطولة  مجملها  في  تروج 

وتعزيز   ،2022 قطر   FIFA العالم 

الطلبة،  لألبناء  الوطنية  الهوية 

وجعلهم جزءا مهما من البطولة.

هذه  إن  العلي  علي  وقال 

في  وملعبا  مقرا  كانت  المدرسة 

شباب  لفريق  المسائية  الفترة 

نتدرب  كنا  حيث  الريان  نادي 

ومحمد  مفتاح  ومنصور  أنا 

من  والكثير  السويدي  أحمد 

الرملي  الملعب  على  الكرة  نجوم 

 .1971 للمدرسة منذ العام 

عبر  تليفزيونية  تصريحات  في  أبوتريكة  وتحدث 

قطر  في  يعيش  أنه  مؤكدا  البنفسجية  الشاشة 

منذ 6 سنوات كاملة، وسعيد مثله مثل كل عربي 

بنجاحها وكأن هذا النجاح لبلده مصر أيضا.

وتوقع العب األهلي المصري السابق أن قطر ستبهر 

من  تمتلكه  لما  المونديالية  البطولة  خالل  العالم 

قدرات كبيرة جدا من الناحية التنظيمية.. مشيرا 

إلى أن االستعدادات المتواصلة على مدار السنوات 

الماضية تدعو للفخر.

واللجنة  قطر  من  كبير  اهتمام  هناك  وأضاف: 

بالبطولة  الخاصة  التفاصيل  بأدق  المنظمة 

وليس لدّي أدنى شك في أن قطر ستشرف العرب 

والمسلمين.

وأشاد الالعب الملقب بـ )الماجيكو( بالموقف الرائع 

من قبل الجامعة العربية خالل اجتماعها األخير في 

هذا  أن  إلى  مشيرا  ومونديالها،  قطر  لدعم  الجزائر 

تخرج  التي  القليلة  المرات  ومن  للغاية  رائع  شيء 

موحد،  بموقف  العربية  الجامعة  قمم  من  قمة 

وهذا دليل على الدعم الكبير والمساندة للمونديال 

العربية  الدول  جميع  ان  على  مشددا  العربي.. 

بأفضل  وخروجها  البطولة  إلنجاح  بقوة  قطر  تدعم 

صورة ممكنة.

وتابع أبوتريكة قائال: نريد أن نظهر للعالم أن هناك 

العالم  كأس  بطولة  تنظم  إسالمية  عربية  دولة 

لكرة القدم، وهذا األمر يحدث ألول مرة في التاريخ.. 

اإلسالمية  العربية  الدولة  هذه  إن  للجميع  ونقول 

األول  المقام  في  إنسانيا  بطولة  وتقدم  ستبهركم 

رائعة واسثنائية.

وسيشاهد العالم أيضا كيف أن دولة عربية تحترم 

عاداتها وتقاليدها ودينها.. وتؤكد أننا لن نغير ديننا 

أو عاداتنا وال قوانين بالدنا من أجل 28 يوما فقط فالبد 

جيدا  ويعرفنا  علينا  هو  يتأقلم  أن  لقطر  يأتي  لمن 

حتى يعرف التعامل معنا بشكل جيد.

هدنة،  إلى  يحتاج  العالم  أن  على  أبوتريكة  وشدد 

تستمتع  أن  تريد  والناس  مكان  كل  في  فالحروب 

فرصة  أفضل  هو  العالم  كأس  وشهر  القدم،  بكرة 

وعلى الجميع الهدوء في الوقت الحالي.

مضيفا: كرة القدم تجمع وتعرف اآلخرين ببعضهم 

البطولة  خالل  من  المختلفة  وبثقافاتهم  البعض 

والمباريات واألجواء في الجماهير.

مميزة،  فنية  نسخة   2022 ستكون  الله  شاء  وإن 

مستعدة  قطر  ألن  كذلك  التنظيمية  الناحية  ومن 

استعدادا كبيرا جدا، وهذه البطولة ستكون برهانا 

أن  استطاعت  إسالمية  عربية  دولة  أن  على  كبيرا 

تحتفل بأكبر تجمع لحدث رياضي في العالم وهو 

كأس العالم.

حمالت »الغرب« لن تخيفنا..!
النجم المصري محمد أبوتريكة يدافع بقوة عن مونديال »2022« ويؤكد:

كل ذي نعمة »محسود«.. وانتظروا نسخة تاريخية لكأس العالم

أعيش في الدوحة منذ »6« سنوات.. وفخور باستعداداتها للمونديال

جميع الدول العربية دعمت قطر وألول مرة نشاهد موقفا موحدا للجامعة العربية

قطر ستشرف
العرب والمسلمين .. 
رغم الحقد من البعض

البد لمن يأتي لقطر أن 
يعرف ثقافتها وعاداتها 

وتقاليدها

العالم يحتاج لهدنة
من الحروب.. وكأس 
العالم أفضل فرصة

رد النجم المصري محمد أبوتريكة محلل قنوات beINsports بقوة على الحمالت 
المسعورة والشرسة ضد مونديال قطر 2022، مؤكدا أن هذه الحمالت لن تخيفنا على 

اإلطالق ولن تؤثر على تجهيزات قطر الستضافة نسخة استثنائية من 
الحدث العالمي الذي يقام ألول مرة في الشرق األوسط.

كتب

الرحالة السعودي عبد الله السلمي:

جملة دفعتني للسفر
 إلى الدوحة مشيا على األقدام

عبدالله  السعودي  الرحالة  أعرب 

كورنيش  إلى  وصل  الذي  السلمي، 

من  قادما  الماضي،  األسبوع  الدوحة 

على  سيرا  السعودية  جدة  مدينة 

في  بالده  منتخب  لتشجيع  األقدام، 

أمله  عن   ،2022 قطر  العالم  كأس 

لـ  استمرت  التي  رحلته  تشكل  بأن 

التعاون،  جسور  لمد  حافزا  يوما،   55
وتبديد  الناس،  بين  العالقات  وبناء 

األفكار والتصورات الخاطئة عن العالم 

العربي.

للجنة  تصريحات  في  السلمي،  وأكد 

سعادته  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

الذي  الجمهور  من  الحافل  باالستقبال 

المعبر  من  مروره  عند  بانتظاره  كان 

وقطر،  السعودية  بين  الحدودي 

كورنيش  إلى  وصوله  عند  وكذلك 

الدوحة، والذين احتفلوا بإنجازه 

على  سيرا  رحلته  في  السلمي  وانطلق 

9 سبتمبر/    األقدام من مدينة جدة في 

عينيه  نصب  واضعا  الماضي،  أيلول 

تستضيف  التي  قطر  إلى  الوصول 

المونديال ألول مرة في العالم العربي.

األمير  سمو  سمعت  »عندما  وقال: 

جمهور  إن  يقول  تميم،  الشيخ 

تجربة  مع  موعد  على  العالم  كأس 

قطر،  مونديال  في  استثنائية 

مشيا،  ولو  هناك  إلى  سأذهب  قلت 

كأس  نحو  لرحلتي  خطة  ووضعت 

العالم، بأن أنطلق من كورنيش جدة 

على ساحل البحر األحمر، وصوال إلى 

ألصبح  العربي،  الخليج  على  الدوحة 

بين  المسافة  هذه  يقطع  من  أول 

العربية  الجزيرة  عبر  المدينتين 

سيرا على قدميه«.

يورجن كلينسمان:

األرض والجمهور سيزيدان من ثقة »قطر«

أكد النجم األلماني السابق يورجن 

كلينسمان بطل العالم مع منتخب 

ألمانيا في نسخة 2006، أن خوض 

لمنافسات  القطري  المنتخب 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

2022، على أرضه ووسط جماهيره 
»سيمنحه طاقة كبيرة والكثير من 

الثقة بالنفس لتقديم أداء جيد«.

وقال كلينسمان في تصريح لموقع 

)فيفا(:  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 

قطر  مونديال  تجربة  »ستكون 

أرجاء  في  للكثيرين  ملهمة   2022

استثنائي،  مكان  هذا  بأن  العالم 

على  أنا  بحرارة.  بزواره  يرحب 

برمتها  والمنطقة  قطر  أن  من  ثقة 

ستستفيد من هذه البطولة إلظهار 

بطولة  سنشهد  به،  تتمتع  ما 

جيدة  ومباريات  المستوى،  رفيعة 

جدا في مالعب رائعة«.

زوار  أن  من  يقين  على  »أنا  وأضاف 

كل  مع  موعد  على  سيكونون  قطر 

ما هو جميل ومثير، وكما كان عليه 

هناك  ستكون  فإنه   ،2006 في  األمر 

السارة،  المفاجآت  بعض  كذلك 

حيث سيجد الجمهور والمنتخبات 

المشاركة بعدا جديدا كليا لكأس 

نظير  ال  التحتية  فالبنية  العالم، 

لها، كما أن هذه هي النسخة األولى 

األوسط،  الشرق  في  البطولة  من 

وهو عامل جديد أعتقد أنه سيزرع 

يأتوا  كي  الكثيرين  لدى  الفضول 

ويشاهدوا بأم أعينهم«.

منتخب  أي  حول  توقعاته  وعن 

كلينسمان،  قال  باللقب،  سيتوج 

ألمانيا  لقبا  يستبعد  ال  الذي 

أصحاب  بأن  يؤمن  إنه  خامسا، 

األلقاب  بعدد  القياسي  الرقم 

مجددا  مرشحون  )البرازيل( 

مضيفا  التتويج،  منصة  العتالء 

فريقا  األلماني  المنتخب  »يملك 

بوسعه  جدا.  جيد  وبأداء  شابا 

المضي قدما، وهو قادر نظريا على 

المرشح  لكن  البطولة.  بهذه  الفوز 

هو  الشخصي  المستوى  على 

وباألخص  البرازيلي،  المنتخب 

مدى  على  ألدائه  متابعتي  بعد 

وباألخص  الماضيتين،  السنتين 

خالل تصفيات كأس العالم«.

محمد الجزار
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افتتحت أمس في مشيرب ضمن الحملة الترويجية التحاد الكرة

قرية العنابي تدعم منتخبنا بالمونديال

العنابي،  قرية  افتتاح  باألمس  مشيرب  شهدت 

بها  يقوم  التي  الترويجية  الحملة  ضمن  وذلك 

في  المنتخب  لدعم  القدم  لكرة  القطري  االتحاد 

حفل  وشهد   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

االتصال  مدير  الكواري  خالد  حضور  االفتتاح 

القدم،  لكرة  القطري  االتحاد  في  والتسويق 

واالتصال  التسويق  مدير  علي  حافظ  والدكتور 

في مشيرب العقارية.

قطر  علم  برفع  الرسمي  االفتتاح  حفل  وجاء 

النشيط  عزف  بعد  الشركة،  بيت  باب  على 

الفعالية  تضمنت  حيث  للدولة،  الوطني 

كرة  ركن  منها  للجماهير،  األنشطة  عديد 

االكترونية،  واأللعاب  المصغر  والملعب  القدم 

المنتخب  تاريخ  يرصد  معرض  جانب  إلى 

أبرز  ورصد  بها،  مر  التي  والمراحل  القطري 

السنوات  خالل  العنابي  حققها  التي  االنجازات 

الماضية، باإلضافة إلى جدارية تتضمن عديد 

تروي  التي  الرسمية  الصحف  من  القصاصات 

المنتخب، في حين تم  التي حققها  النجاحات 

وهي  المنتخب،  بها  توج  كؤوس  ثالث  عرض 

كأس آسيا 2019 وكأسا الخليج في النسختين 

إلى  هذا  عشرة،  والسابعة  عشرة  الحادية 

خالل  القطري  للمنتخب  قمصان  عرض  جانب 

مختلف الحقبات السابقة، منها ما هو موقع من 

العبين سابقين وحاليين.

األمس حضور عدد كبير  وتواجد خالل فعالية 

من جماهير العنابي التي استمتعت باألنشطة 

المختلفة التي نظمها االتحاد.

بدوره أشاد الدكتور حافظ علي مدير التسويق 

التعاون  بثمرة  العقارية  مشيرب  في  واالتصال 

من  شل  وشركة  القطري  االتحاد  بين  الكبير 

كأس  بطولة  في  القطري  المنتخب  دعم  أجل 

2022، مشيرا إلى ان االفتتاح  FIFA قطر  العالم 

متمثلة  كبيرة  رمزية  موعده  وحمل  مميزا  كان 

بالساعة )20:22( التي تشير إلى كأس العالم، 

الفتا إلى أن القرية ستكون بمثابة مقر للجماهير 

القطرية والمقيمة التي ستقف خلف المنتخب 

تتضمن  الفعالية  وأضاف:  المونديال.  في 

عديد االنشطة الخاصة بالجماهير، إلى جانب 

المقتنيات  من  الكثير  يحوي  مميز  معرض 

كؤوس  ثالث  منها  القطري  بالمنتخب  الخاصة 

 2019 آسيا  كأس  أبرزها  المنتخب  عليها  حاز 

القاري األول لألدعم، إلى جانب  اللقب  الذي يعد 

صور حديثة وقديمة لالعبين.

يوميا  المشجعين  ستستقبل  القرية  إن  وقال 

من الساعة الرابعة عصرا حتى الحادية عشرة 

المقبل  18 ديسمبر  ليال، على أن تستمر حتى 

موعد نهائي كأس العالم الذي يتزامن مع اليوم 

مع  التعاون  أن  إلى  الفتا  قطر،  لدولة  الوطني 

العنابي،  قرية  عند  يقف  لن  القطري  االتحاد 

األيام  خالل  أخرى  فعاليات  هناك  ستكون  حيث 

القليلة المقبلة.

 أعرب خالد مبارك الكواري مدير إدارة التسويق 

عن  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  في  واالتصال 

إلى  مشيرا  »العنابي«  قرية  بتدشين  سعادته 

»شركة  القطري  االتحاد  شريك  مع  التعاون 

شل قطر« والتي تأتي ضمن الخطة التسويقية 

نهائيات  في  العنابي  ومؤازرة  لدعم  واالعالمية 

كأس العالم FIFA قطر 2022.

المنتخب  بدعم  الخاصة  الحملة  ان  وأوضح 

من  الكثير  المقبلة  األيام  في  ستشهد  الوطني 

والمقدمة  بالجماهير  تهتم  التي  الفعاليات 

السيارات  »تزيين  مبادرة  ومنها  لهم،  خصيصًا 

خاصة  وملصقات  الالعبين  وصور  قطر  بأعالم 

بكأس العالم«، والتي ُتقام في لوسيل بالتعاون 

مع مجموعة النهدي.

المتنوعة  الفعاليات  هذه  أن  إلى  وأشار 

تأتي  للجماهير،  المقدمة  الترفيهية  واألنشطة 

لمساندة  الرامية  االتحاد  استراتيجية  ضمن 

المنتخب في مشواره المونديالي. 

بوقوف  كبيرة  ثقة  »على  الكواري:  وتابع 

الموعد  في  ستكون  التي  الوفية  جماهيرنا 

لمؤازرة ودعم المنتخب كما عودتنا في مختلف 

وقفاتها السابقة، وكذلك االستمتاع بالفعاليات 

مع  بالتعاون  لهم  سُتقدم  التي  المختلفة 

شركائنا الرئيسيين والداعمين«.

بالرعاة  الكواري  أشاد  حديثه  ختام  وفي 

والداعمين  لالتحاد  الرئيسيين  والشركاء 

الجهات  مختلف  من  الوطني  للمنتخب 

مساعيهم  على  والمؤسسات،  والشركات 

الكبيرة التي يقدمونها باستمرار. 

عوض الكباشي كتب

المقامة في مدينة أنطاليا التركية

أدعـــم السـنــوكــر يـــبـدأ
مشاركتـــه ببطولــة العــالــم

في  للسنوكر  الوطني  منتخبنا  يشارك 

أنطاليا  مدينة  في  المقامة  العالم  بطولة 

 90 من  أكثر  مشاركة  تشهد  التي  التركية، 

األدعم  بعثة  وكانت  دولة.   35 يمثلون  العبا 

ثالثة  منتخبنا  بعثة  وضمت  أمس،  وصلت 

سيف  وأحمد  العبيدلي  علي  هم:  العبين 

تشهد  أن  المنتظر  ومن  حسين.  وبشار 

منافسات اليوم الظهور األول لالعبي منتخبنا 

علي  يلتقي  حيث  العالمية،  البطولة  في 

العبيدلي بنظيره السويسري ريستو ضمن 

ضد  حسين  بشار  ويلعب  المجموعات،  دور 

يخوض  أن  على  ياسين،  حاتم  المصري 

أحمد سيف أولى مبارياته يوم غد. 

نتائج  جيدة  لتحقيق  منتخبنا  ويسعى 

أبطاال  هناك  وأن  خاصة  العالمية،  بالبطولة 

النسخة  هذه  في  يشاركون  عالميين 

االحتكاك  خالل  من  أكبر  خبرات  الكتساب 

بذوي المستوى العالي.

بمشاركة واسعة من رماة منتخبنا الوطني

ختام بطولة سمو األمير للرماية

قوية  أمس  منافسات  وجاءت 

المسدس  مسابقة  ففي  ومثيرة، 

الرامي  توج  محترفين(  متر   10(

الذهبية،  بالميدالية  الشيبة  أسامة 

بالميدالية  العبيدلي  الله  عبد  وفاز 

الرامية نصرة  أحرزت  الفضية، فيما 

محمود الميدالية البرونزية.

الهوائية  البندقية  مسابقة  وفي 

شهد  حققت  محترفين(،  متر   10(

الدرويش الميدالية الذهبية.

متر(   25( المسدس  مسابقة  في  أما 

طعيمة  أبو  محمد  الرامي  فاز  فقد 

الذهبية.  بالميدالية 

طعيمة  أبو  محمد  الرامي  فاز  كما 

أهداف  )المسدس  مسابقة  بذهبية 

متحركة سريع بطيء(.

أهداف  )المسدس  مسابقة  وفي 

أمل  الرامية  أحرزت  متحركة( 

الذهبية. محمود 

متر   25( المسدس  مسابقة  وفي 

كوينتانيال  ماريانا  فازت  سيدات(، 

بالذهبية.

)المسدس  مسابقة  شهدت  فيما 

فوز  سيدات(،  هواة  متر   10 الهوائي 

رامية محمود بالذهبية. 

 25( المسدس  مسابقة  وفي 

الشمري  احمد  الرامي  حقق  متر( 

الذهبية. الميدالية 

 25 )المسدس  مسابقة  في  أما 

الشمري  احمد  الرامي  فاز  فقد  متر( 

الذهبية. بالميدالية 

متر   50( المسدس  مسابقة  وفي 

المهندي  علي  حقق  رقود(،  وضعية 

مسابقة  وشهدت  الذهبية. 

فوز  أوضاع(،   3 متر   50( المسدس 

الرامية شهد الدرويش بالذهبية.

متر   10 )المسدس  مسابقة  وفي 

الهاجري  حمد  حقق  شباب(، 

)البندقية  مسابقة  وفي  الذهبية.  

فاز  10 متر شباب وشابات(،  الهوائية 

خالد الشرشني بالذهبية. 

)المسدس  مسابقة  وفي  وأخيرا 

الهاجري  علي  فاز  ناشئين(،  متر   10
بالذهبية.

إبراهيم  مشعل  قال  جهته،  من 

القطري  االتحاد  رئيس  النصر 

»فخورون  والسهم:  والقوس  للرماية 

للرماية  األمير  سمو  بطولة  بتنظيم 

تقريبا  ايام   10 لمدة  استمرت  التي 

 10 من  اكثر  في  المنافسات  واقيمت 

لعبات  االربع  من  منبثقة  مسابقات 

المسدس،  )الشوزن،  االساسية 

البندقية والقوس والسهم(«. 

الرماة  ضمت  »البطولة  وأضاف: 

وبنات  شباب  والهواة،  المحترفين 

بروز  شهدت  كما  واشبال،  وناشئين 

مبهر،  مستقبل  ينتظرهم  العبين 

من  العبين  مشاركة  إلى  باالضافة 

دول شقيقة«. 

مبارك  احمد  أعرب  جانبه،  من 

عن  الرمي  نادي  مدير  الكواري 

األمير  سمو  بطولة  بخروج  سعادته 

للرماية بأفضل صورة.

له:  تصريح  في  الكواري  وقال 

غالية  للرماية  األمير  سمو  »بطولة 

الختامي  اليوم  وشهد  الجميع،  على 

والبندقية  المسدس  نهائيات  اقامة 

القطري  المنتخب  ابطال  بمشاركة 

بين  التنافس  واشتد  للعبة 

في  مفاجآت  وشاهدنا  الرماة  جميع 

البطولة«.

{  تتويج أسامة الشيبة

وحيد بوسيوف كتب

اختتمت أمس 
السبت منافسات 

بطولة سمو األمير 
للرماية، والتي 

أقيمت على مجمع 
ميادين لوسيل 

للعبة بمشاركة 
واسعة من رماة 

منتخبنا الوطني.

كأول العبة ألعاب قوى تحترف في الخارج

مريم فريد تنضم لـ »باريس فنير« الفرنسي

المضمار  نوادي  أحد  الفرنسي  فنير  باريس  نادي  أعلن 

مع  رسميا  التعاقد  عن  باريس،  العاصمة  في  والميدان 

القوى مريم فريد  ألعاب  الوطني لسيدات  العبة منتخبنا 

لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

متر   400 سباقات  في  المتخصصة  مريم  وأصبحت 

الخارج  في  قطرية تحترف  ألعاب قوى  أول العبة  حواجز، 

في إنجاز رائع جدا.

على  بالتوقيع  دوبوا  فيليب  الفرنسي  النادي  رئيس  وقام 

العقد وتقديم مريم لوسائل اإلعالم، بعد االنتهاء من االتفاق 

مريم  وستلتحق  بالتعاقد  الخاصة  التفاصيل  كافة  على 

بالتدريبات قريبا.

بالنسبة  للغاية  مفيدة  الخارجية  االحتراف  فرصة  وتعد 

الخبرات  من  المزيد  الكتساب  الواعدة  األدعم  لالعبة 

أوروبا ذات  التنافس مع أندية  وتطوير مستواها من خالل 

مستوى عالمي عاٍل.

بهذا  الكبيرة  سعادتها  عن  فريد  مريم  عبرت  جانبها  من 

أم  أنها ستبذل قصارى جهدها لتشريف  التعاقد، مؤكدة 

األلعاب والرياضة القطرية.. مؤكدة أن إتاحة هذه الفرصة 

بالنسبة لها شيء رائع للغاية.

والمدرب  الفرنسي  النادي  لرئيس  الشكر  مريم  ووجهت 

توماس دوبوا على الترحيب الحار ودعمهما الكبير.

بطولتي  في  تشارك  قطرية  أول  تعد  فريد  مريم  أن  يذكر 

العالم أللعاب القوى، وتم اختيارها كسفيرة لملف بطولة 

ملف  في  متحدثة  أصغر  وكانت   ..2019 لعام  العالم 

حيث   2014 عام  بموناكو  العالم  لبطولة  قطر  استضافة 

كان عمرها 16 سنة فقط.

البطوالت  من  العديد  على  الواعدة  البطلة  وحصلت 

اآلسيوية  األلعاب  في  وشاركت  والخارجية،  المحلية 

وبطولة غرب آسيا والعديد من البطوالت العربية.

محمد الجزار كتب

{  مريم فريد بعد توقيع العقد

استعدادا لكأس العالم

العنابي يتخطى
بنما بهدفين لهدف
ماربيا)اسبانيا(- قنا- تغلب المنتخب 

القطري األول لكرة القدم أمس على 

نظيره منتخب بنما بهدفين مقابل 

هدف في المواجهة التي جرت امس 

بمدينة »ماربيا« اإلسبانية، ضمن 

معسكره التحضيري لخوض نهائيات 

كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأنهى »األدعم« الشوط األول لصالحه 

بهدفين دون مقابل، وفي الشوط 

الثاني تمكن المنتخب البنمي من 

تقليص الفارق عند الدقيقة 66 قبل 

إهداره ضربة جزاء في الدقيقة األخيرة 

من عمر المباراة لينتهي اللقاء بتفوق 

المنتخب القطري بهدفين مقابل 

هدف.

ويختتم زمالء المعز علي وأكرم 

عفيف االختبارات الودية بمواجهة أمام 

منتخب ألبانيا يوم التاسع من نوفمبر 

الجاري، سيعود بعدها المنتخب إلى 

الدوحة، حيث سينتظم في معسكره 

المغلق بأسباير زون بالتزامن مع فترة 

التفريغ الرسمية المعلنة من قبل 

 FIFA فيفا« لنهائيات كأس العالم«

قطر 2022، والتي تبدأ يوم 14 من 

الشهر الجاري.

وكان المنتخب القطري قد خاض 

ضمن المعسكر اإلسباني منذ مطلع 

أكتوبر الماضي، عددا من المباريات 

الودية غير الرسمية أمام كل من 

هندوراس، التي فاز عليها بهدف 

نظيف سجله المعز علي، وقبل ذلك 

فاز على منتخبي نيكاراغوا )بهدفين 

مقابل هدف واحد( وغواتيماال بهدفين 

نظيفين.

ويبدأ منتخب قطر مواجهاته في كأس 

العالم بمباراة االفتتاح أمام منتخب 

اإلكوادور يوم 20 نوفمبر الجاري، 

وذلك ضمن المجموعة األولى التي 

تضم أيضا المنتخبين الهولندي 

والسنغالي.
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في مشاركتها الـ »17« في كأس العالم

المكسيك تتطلع لظهور أفضل

ستكون المكسيك على الموعد مع المشاركة الـ 17 في تاريخ 

مشاركاتها بكأس العالم، حيث سجلت حضورها باستمرار 

المقبلة  للنسخة  متأهلة  كونها  عن  فضال  المونديال  في 

الواليات  مع  القادمة  النسخة  تستضيف  كونها   2026 عام 

المتحدة األميركية وكندا.

و1966   1930 أعوام  بين  األولى  الست  مشاركاتها  وخالل 

األرض  عاملي  استغل  لكنه  األول،  بالدور  المكسيك  اكتفت 

النهائي  ربع  ليبلغ   1970 مونديال  احتضانها  عند  والجمهور 

في  ذاته  اإلنجاز  وكرر   )4-1( إيطاليا  من  يخسر  أن  قبل 

مونديال 1986 ونال شرف احتضانه أيضا وخسر أمام ألمانيا 

الغربية بركالت الترجيح.

ومنذ نسخة »أميركا 94« لم يغب منتخب المكسيك عن أي 

 94 أعوام  بين  السبع  مشاركاته  في  اكتفى  لكنه  مونديال، 

و2018 بالدور ثمن النهائي.

وألمانيا  وفرنسا  البرازيل  جانب  إلى  المكسيك،  وتعتبر 

العالم  كأس  استضافت  التي  القالئل  البلدان  من  وإيطاليا، 

شرف  نيل  انتظار  وفي  و1986(   1970 )نسختي  مرتين 

استضافة البطولة مرة ثالثة، في تنظيم مشترك مع الواليات 

المكسيك  منتخب  يدخل   ،2026 عام  وكندا  المتحدة 

العالمية  الواجهة  إلى  العودة  بطموحات   2022 قطر  مونديال 

وتحقيق أول إنجاز في النهائيات خارج الديار.

منطقة  منتخبات  أفضل  من  المكسيك  منتخب  ويعد 

كونكاكاف وأميركا الوسطى، إذ شارك في »الكأس الذهبية« 

 24 في  كونكاكاف،  باتحاد  الخاصة  القارية  المسابقة 

عدد  في  القياسي  الرقم  يحمل  وهو   26 أصل  من  مناسبة 

األلقاب برصيد 11 لقبا.

الذين  الالعبين  من  العديد  المكسيكية  الكرة  وأنجبت 

السابق  المهاجم  لكن  أوروبا،  في  الكبرى  بالدوريات  برزوا 

المكسيكية  الكرة  أيقونة  لريال مدريد هوغو سانشيز يظل 

بالثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي دون منازع.

58 مباراة مع المكسيك من بينها مشاركته  ولعب سانشيز 

وعام  ريال،  في  الفت  بشكل  تألق  لكنه  العالم  كأس  في 

القدم  بكرة  واإلحصاء  للتاريخ  الدولي  االتحاد  صنفه   1999
في المركز 26 ألفضل 100 العب في تاريخ منتخبات منطقة 

الليغا  هدافي  ترتيب  في  رابعا  يحل  أنه  كما  كونكاكاف، 

اإلسبانية على مر التاريخ برصيد 234 هدفا وراء األسطورتين 

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، والمهاجم تيلمو زارا.

آخرون  نجوم  المكسيكي  المنتخب  صفوف  في  برز  كما 

في  القياسي  الرقم  صاحب  سواريز  كالوديو  المدافع  أبرزهم 

ماركاز  ورافائيل  مباراة،   177 برصيد  الدولية  المشاركات 

نجم برشلونة السابق )147 مباراة(.

وحيد بوسيوف كتب

{ منتخب المكسيك

بالنكو.. أسطورة منتخب األلوان الثالثة
يعد كواوتيموك بالنكو أحد أفضل الالعبين في تاريخ المكسيك، والمهاجم 

األكثر اكتمااًل على مر عصوره، حيث انتزع مكانة خاصة في قلوب جماهير 

أيضا  وإنما  الفذة،  لموهبته  فقط  ليس  وخارجه،  الالتيني  البلد  في  الكرة 
لخفة ظله داخل الملعب.

لقد صنع بالنكو لنفسه أسلوبًا خاصًا وفريدًا من نوعه، فهو من رواد مدرسة 

التواصل  يجيد  كونه  إلى  باالضافة  األخضر،  المستطيل  داخل  االرتجال 

مراوغاته  خالل  من  وذلك  لمسرحية،  بطاًل  كان  لو  كما  المشجعين،  واحتفاالته باألهداف التي تحمل صبغة »كوميدية«.مع 

وقد اشتهر بالنكو بشكل خاص في مهارة تثبيت الكرة بين قدميه والقفز بها 

بين اثنين من الفريق الخصم، والتي ثبت نجاحها في كثير من المباريات.

أوتشوا.. قصة تميز في المونديال

في  بالدهم  منتخبات  مع  كبير  بشكل  اسمهم  يرتبط  الالعبين  من  الكثير 

وهذا  أنديتهم،  مع  يلعبون  عندما  منسيين  يكونون  فيما  العالم،  كأس 

حيث  المكسيك،  منتخب  مع  الكبير  بتألقه  اوتشوا  الحارس  على  ينطبق 

في  الكثيرون  تداولها  أوتشوا،  ذلك..قصة  بعد  ويختفي  المونديال  في  يبرز 

مواقع التواصل االجتماعي قبل أيام من انطالق المونديال.

على  إمكانياته  يناسب  الذي  النجاح  المكسيك  منتخب  حارس  يلق  ولم 

مستوى األندية، لكن في كل مرة احتاجه فيها منتخب المكسيك كان يقدم 

المنتخب  مع  مسيرته  اوتشوا  العالم..وبدأ  كأس  في  خاصة  أداء  أفضل 

128 مباراة بألوان بالده، ما جعله  2005، وشارك حتى اآلن في  المكسيك في 

سابع أكثر العب خوضا للمباريات في تاريخ المكسيك.

 }

أوتشوا

}

 }

بالنكو

}

مارتينو يطمح إلنجاز جديد
مارتينو  جيراردو  األرجنتيني  المدرب  المكسيك  منتخب  يقود 

المعروف وذلك منذ يناير 2019.

من  أندية  التدريبية  مسيرته  بداية  عاما(   59( مارتينو  ودرب 

الدرجة الثانية باألرجنتين، لكن تجربته األولى الكبيرة كانت 

قبل  باراجواي  منتخب  مقاليد  تسلم  حين  و2011   2007 بين 

2014 ثم منتخب  أن يدرب برشلونة اإلسباني موسم -2013 

األرجنتين بين عامي 2014 و2016.

أميركا في  األرجنتين نهائي كوبا  وبلغ مارتينو مع منتخب 

في  فشل  لكنه  و2016   2015 عامي  متتاليتين  مناسبتين 

إحراز اللقب بعد الهزيمة في النهائي أمام منتخب تشيلي، 

ونجح بالمقابل في قيادة المكسيك للتتويج بلقب الكأس 

الذهبية عام 2019 وبلوغ الدور النهائي عام 2021.

 }

مارتينو

}

ألفاريز..

نجم أياكس أمستردام
منتخب  نجوم  من  ألفاريز  إديسون  يعد 

المكسيك الحاليين، وبرز بشكل كبير عندما 

التحق بصفوف نادي اياكس امستردام، خالل 

المكسيك  مدرب  مارتينو  2019..ويعول  عام 

على الفاريز لقيادة وسط ميدان المنتخب، 

التي  الرائعة  المستويات  بعد 

بالدوري  الموسم  هذا  قدمها 

يتصدره  الذي  الهولندي 

دوري  في  وكذلك  اياكس، 

فشل  رغم  أوروبا  أبطال 

للدور  التأهل  في  اياكس 

بالتأهل  واالكتفاء  الـ16 

األوروبي..ويتواجد  للدوري 

نادي  رادار  على  حاليا  ألفاريز 

الذي  اإلنجليزي،  تشيلسي 

خالل  خطفه  في  يرغب 

الشتوية  االنتقاالت  سوق 

المقبلة.

له   5 الـ  النسخة  في  جواردادو  اندريس  سيشارك 

 2006( سابقة  مشاركات  أربع  بعد  العالم،  بكأس 

و2010 و2014 و2018 (، حيث يعد من الالعبين القالئل 

الذين شاركوا في أربع.

كأكثر  دولية  مباراة   178 بيتيس  ريال  العب  ويملك 

الالعبين الحاليين مشاركة مع المكسيك، سجل 

فيها 28 هدفا.

ك  ر شا و

هذا  جواردادو 

في  الموسم 

مباريات   7
 12 أصل  من 

بالدوري  مباراة 

ني  سبا إل ا

من  قادما   ،2017 عام  خالل  بصفوفه  التحق  الذي 

ارتدى  أن  له  سبق  حيث  الهولندي،  ايندهوفن  نادي 

األلماني،  ليفركوزن  وبايرن  فالنسيا  قميص  أيضا 

وديبورتيفو الكورونيا، كما شارك في 5 مباريات بالدوري 

للدور  فريقه  تأهل  في  وساهم   ،6 أصل  من  األوروبي 

السادس عشر من المسابقة.

 }

ألفاريز

}

 }

جواردادو

}

جواردادو.. »5« مشاركات موقف 
خيمنيز

لم يتحدد
قال راؤول خيمنيز مهاجم المكسيك إنه سينسحب طواعية إذا لم يكن الئقا تماما 

المدرب جيراردو مارتينو عن تشكيلته لخوض  الذي سيعلن فيه  الموعد  بحلول 

نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في وقت الحق هذا الشهر.

ولفرهامبتون  مع  الموسم  هذا  فقط  مباريات  أربع  خاض  الذي  خيمنيز،  وكان 

واندرارز في الدوري اإلنجليزي الممتاز، يتعافى من إصابات في الركبة وأعلى 

الفخذ، لكنه قال إن تعافيه كان أبطأ مما كان متوقعا.

للجاهزية  وصوله  عدم  من  عاما   31 العمر  من  البالغ  الالعب  ويخشى 

الثالثة في كأس العالم  الكاملة قبل المباراة االفتتاحية للمجموعة 

أمام بولندا يوم 22 نوفمبر، لكنه لم يفقد األمل.

يشغل  أن  يمكن  القائمة،  عن  خيمنيز  غياب  حالة  وفي 

خيمنيز  سانتياجو  الشاب  فينوورد  مهاجم 

مكانه في قطر.

 }

خيمنيز

}
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سعد المهندي
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4:25 ص
11:17 ص

2:27 م
4:52 م
6:22 م

رعدية  أمطار  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

قوية  برياح  مصحوبة  البحر،  داخل  متوقعة 

وأمواج عالية على المناطق الشمالية، وسيكون 

مع  نهارًا  نسبيًا  حارًا  اليوم  المتوقع  الطقس 

وفرص  أحيانًا  جزئيًا  غائم  إلى  متفرقة  سحب 

الحرارة  درجة  تتراوح  حين  في  خفيفة،  ألمطار 

درجة   31 إلى   25 بين  ما  الدوحة  في  المتوقعة 

مئوية.

سينما المول )1(

4:00التاميلية

7:00بالك آدم

9:15بالك آدم

11:30التاميلية

سينما المول )2(

3:45المالياالم

6:15المالياالم

8:45المالياالم

11:15المالياالم

سينما المول )3(

3:30الهندية

6:00الهندية

8:30الهندية

11:15التاميلية

سينما كتارا )1(

6:00رحلة ذهاب

8:15بالك آدم

10:30بالك آدم

سينما كتارا )2(

6:30تحت تهديد السالح

8:45تحت تهديد السالح

11:00رحلة ذهاب

سينما كتارا )3(

5:00الرجل الرابع

النظام

9:15النظام

سينما كتارا 4(

5:30المحقق نايت، المارق

7:45هاشتاج جوزني#

10:00بيكسي

سينما رويال بالزا  )1(

3:30المالياالم

6:00المالياالم

8:30المالياالم

11:00المالياالم

سينما رويال بالزا )2(

3:30التاميلية

6:00التاميلية

8:35التاميلية

11:15المالياالم

سينما رويال بالزا )3(

3:45الهندية

6:15الهندية

8:45بالك آدم

11:00الهندية

آداب الحوار من منظور شرعي
مع اقتراب انطالق كأس العالم لكرة القدم، قطر 2022، واالستعداد 

الستقبال عدد كبير من الضيوف باختالف ثقافاتهم وأعراقهم 

وانتماءاتهم نظم مركز قطر االجتماعي والثقافي للمكفوفين 

وبالشراكة مع إدارة الدعوة واإلرشاد بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

لقاء بعنوان »وجعلناُكم شعوبًا وقبائل ِلَتعاَرفوا«، تم خالله تسليط 

الضوء على آداب الحوار والتعامل مع اآلخر من منظور شرعّي، حاضر 

فيه الشيخ محمد عبد السميع، الداعية بوزارة األوقاف.

وبّين الشيخ أهمية انتهاز فرصة حدوث حدث مثل كأس العالم 

ألول مرة في دولة عربية ومسلمة للتعريف باالسالم بأحسن صورة، 

وسيرى العالم أن إحدى هذه الدول قادرة على استضافة أحداث 

عالمية بنجاح استثنائي ومبهر، كما أنها قادرة على أن تقدم فضاء 

مريحا للتنوع والتفاعل بين الشعوب.

خالل فترة المونديال

»الدانة للفتيات« 
يطرح أنشطة متنوعة

كشف مركز الدانة للفتيات التابع لوزارة الرياضة 

والشباب عن استعداده إلطالق مجموعة من األنشطة 

والبرامج خالل بطولة كأس العالم، حيث من المقرر أن 

يطرح المركز أفضل مسابقة ترحيبية بضيوف كأس 

العالم والتي ستقام في الفترة من 1-11 إلى 15 11-، 

وتستهدف الفتيات 

من سن 15 سنة 

فما فوق، حيث يتم 

إرسال الرسومات على 

الصفحة الخاصة 

بإنستغرام المركز 

وسيتم اختيار أفضل 

خمس رسومات، 

وسيمنح الفائزون 

جوائز قيمة، كما 

يطرح المركز فعالية 

بعنوان »فرحتنا 

باستضافة كأس 

العالم مع األلوان« 

وسيكون ذلك بتاريخ 

20-11 ويستهدف 
الفتيات من سن 15 

سنة فما فوق.  وتعزيزا للجانب الرياضي يطرح المركز 

برنامجا رياضيا باسم »الرياضة خالل كأس العالم« 

ويكون ذلك يوم االحد الموافق 27 11- من الساعة الخامسة 

والنصف وحتى السابعة والنصف مساء.

ومن جانبها قالت السيدة والء يوسف مديرة مركز الدانة 

للفتيات إن بطولة كأس العالم 2022 في قطر تعتبر 

حدثا وتظاهرة نادرة بالمنطقة، حيث يعتبر أول مونديال 

في الشرق األوسط يقام على أرض عربية، مؤكدة أن 

مشاعر الفخر تغمرنا جميعا بإقامة تلك البطولة على 

ارضنا العربية قطر، منوهة في ذلك بأن الجميع ينتظر 

ويترقب صافرة االنطالقة بشغف كبير النطالق المباريات 

والفعاليات ومختلف األنشطة التي ستقيمها دولة قطر لهذا 

الحدث الكبير، األمر الذي يجعل من دولتنا الحبيبة قطر 

قبلة آلالف المشجعين والزائرين من مختلف الجنسيات 

خاصة وأن شعب قطر شعب مضياف، ونحن من خالل هذا 

الحدث الرياضي الكبير نرحب بالجميع في دوحة الخير 

حيث لم يتبق على البطولة سوى أيام معدودة. 

وأضافت: نحن بمركز الدانة للفتيات التابع لوزارة 

الرياضة والشباب تقع على عاتقنا مسؤولية المساهمة في 

دعم جهود الدولة، وسنعمل من خالل أنشطتنا المطروحة 

على استكمال نجاح البطولة بالشكل الذي يليق باسم 

دولتنا قطر وسنكون جزءا من الحدث الذي طال انتظاره.  

وأوضحت بأن الدانة يعمل على تعزيز الجانب الرياضي 

وتعزيز الثقافة الرياضية من خالل أنشطته الدورية التي 

ينظمها للفتيات المنتسبات طوال العام، وان الفعاليات 

المقامة لدينا خالل فترة البطولة تعمل على إبراز دور 

المركز وتعد إضافة حقيقية لفعاليات الدوحة لكوننا جزءا 

ال نتجزأ منهم.

{  والء أحمد يوسف 

$ الدوحة

$ الدوحة

بحضور زوجتي رئيس الفيفا والسفير الفرنسي

حلقة نقاشية حول »الرياضة واألمومة«
بحب  مفعمة  مونديالية  أجواء  في 

احتضن  القدم  كرة  وعشق  الرياضة 

حلقة  الدوحة  اورينتل  مندرين  فندق 

نقاشية حول »الرياضة واألمومة« نظمتها 

ياسمين للفعاليات بالتعاون مع السفارة 

األخيرة  األمتار  اقتراب  مع  الفرنسية، 

الستضافة الدولة لمونديال كأس العالم 

قطر 2022.

من  كبير  عدد  النقاشية  الحلقة  وحضر 

باألمومة  والمعنيات  واألمهات  السيدات 

رئيس  حرم  تتقدمه  والرياضة  والطفولة 

االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« السيدة 

الفرنسي  السفير  وحرم  األشقر  لينا 

مريم  والسيدة  فيفر  زكية  السيدة 

العامة  العالقات  إدارة  مديرة  الجاسم 

التونسية  والعداءة  بمشيرب  واالتصال 

ومنظمة  الغريبي،  حبيبة  العالمية 

الغولف  العبة  غانم  ياسمين  الفعالية 

القطري.

وتطرقت الحلقة النقاشية التي حضرتها 

إلى  نسائية  شخصية   100 من  أكثر 

عرض قصص مؤثرة لألمهات الرياضيات 

من أجل قيادة حركة لألمهات األكثر ثقة 

دور  وأهمية  الرياضة  سياق  في  وصحة 

المرأة كأم في المجتمع الرياضي.

الدولي  االتحاد  رئيس  زوجة  وتحدثت 

الرياضة  عن  األشقر  لينا  القدم  لكرة 

مهمة  الرياضة  ان  وقالت  عامة،  بصفة 

مجتمع  وخلق  اإلنسان  شخصية  لبناء 

االتحاد  رئيس  زوجة  انني  ورغم  صحي، 

أبنائي  أشجع  فإنني  القدم  لكرة  الدولي 

هم  ولذلك  الرياضات  جميع  لممارسة 

والكرة  الخيل  ركوب  ممارسة  يعشقون 

الطائرة.

وتقدمت بالنصيحة للجمهور بأن يهتموا 

أوالدهم  يشجعوا  وأن  الرياضة  بممارسة 

من  ويستفيدوا  الرياضة  ممارسة  على 

قيم الرياضة مثل الروح الرياضية وتقبل 

النتائج عند الفوز أو الخسارة.

التونسية  والعداءة  البطلة  وقالت 

حصلت  إنها  الغريبي  حبيبة  العالمية 

الدولية  الميداليات  من  العديد  على 

الميداليات  على  وحصلت  والعالمية، 

في  أولمبياد  من  أكثر  في  األولمبية 

ام لطفلة  3000 متر موانع، وأنا  منافسات 

3 سنوات. واعتزلت بعد االنجاب  عمرها 

وبطلة  اما  فيها  كنت  سنوات  بخمس 

تحقق اإلنجازات.

بعض  زال  ما  انه  لألسف  وقالت 

الرياضية  الفتاة  بالفعل  المجتمعات 

تنتهي مسيرتها عند تكوين اسره، وقالت 

ان المرأة بعدما تنجب طفال تصبح أقوى 

جسديا وهذا معروف علميا، حيث ذكرت 

ان هناك أرقاما قياسية عالمية ألمهات كن 

لممارسة  رجعن  والدتهن  وبعد  بطالت 

عالمية  إنجازات  وحققن  الرياضة، 

بوالرا،  االنجليزية  الماراثون  بطلة  مثل 

العالمية  التنس  بطلة  ويليامز  وسيرينا 

بخمس  إنجابها  بعد  اعتزلت  وهي 

سنوات.

مديرة  الجاسم  مريم  ذكرت  جانبها  من 

إدارة العالقات العامة واالتصال بمشيرب 

قلب الدوحة، صحيح انني موظفة وأم في 

أقوم بمهامي  الوقت وفخورة بأنني  نفس 

تجاه  االسرية  ومسؤولياتي  الوظيفية 

واعتبر نفسي من  ابنائي بشكل متوازن 

السماح  عدم  في  نجحت  ألنني  النجوم 

ألي مهام ان تطغى على واجبات أخرى؛ ألن 

التوازن مطلوب في كل أمورنا الحياتية. 

كعضوة  اعمل  وظيفتي  بجانب  انا  وها 

في لجنة اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة 

وال أجد أي تضارب بين مختلف المهام.

وعن االستعدادات والفعاليات التي سوف 

الدوحة  قلب  مشيرب  منطقة  في  تقام 

كثيرة  الفعاليات  ان  الجاسم  تقول 

ونحن نرغب من خالل المونديال في إبراز 

ثقافتنا وفنوننا وتراثنا وأيضا سوف نقوم 

بالتعرف على فنون وعادات وثقافات باقي 

البطولة  ان هذه  العالم؛ حتى نؤكد  دول 

أكبر بكثير من كونها منافسات في كرة 

القدم فقط.

الطفل  النقاشية  الحلقة  خالل  وشارك 

قام  حيث  »سنتان«  الجعيدي  سيف 

بركل الكرة واستعرض كيفية السيطرة 

ونال  األولى  للمرة  الجمهور  أمام  عليها 

اعجاب الحضور، والهدف من هذا العرض 

عند  المواهب  تشجيع  في  األم  دور  إبراز 

األطفال وتشجيعهم. فيما قامت السيدة 

رئيس  زوجة  إنفانتينو  األشقر  لينا 

التي سوف  »الرحلة«  FIFA بإهدائه كرة 
تستخدم في مباريات كأس العالم موّقع 

عليها من رئيس FIFA جاني إنفانتينو.

في  المشاركات  تكريم  تم  الختام  وفي 

المكرمين  بين  ومن  النقاشية  الحلقة 

السيدة أم سارة إحدى األمهات الكبار، فهي 

وهي  الزواج  بحكم  لقطر  مصر  من  جاءت 

بعمر 16 سنة، ورزقت بـ 9 أبناء )5 أوالد، 4 

بنات(، وفي العام 2003 توفي زوجها تاركا 

لها مسؤولية تربية األوالد والصرف، حيث 

أجلهم  من  وكافحت  تعمل  تكن  لم  انها 

ريم  هما:  بطلتان  اآلن  ولديها  بحياتها، 

الرماية وياسمين غانم بطلة  غانم بطلة 

في  اآلن  إلى  ترافقهما  زالت  وما  الجولف، 

 21 أيضا  ولديها  وتدريباتهما،  بطوالتهما 

حفيدا.

موضوع محاضرة بـ »ثقافي المكفوفين«
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لالستفسار : 40002222
صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: ٤132

اإعـــالن
يعلن السيد/توصيف رازا اشتياق حسني ،   الجنسية باكستاني ، ويحمل جواز سفر رقم : 

9896823 ، ويحمل الرقم الشخيص: 29458601264 ، عن رغبته ىف تغيري اسمه ليصبح بإسم: 

معارضة  لديه  فمن   .  Touseef Raza Ishtiyaq Hussain  . حسني  اشتياق  رازا  توصيف   

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

اإعــــالن
 N015089584 : يعلن السيد/سليمان مظهور مداد ،   الجنسية سوري ، ويحمل جواز سفر رقم

بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن   ،  27876002773 الشخيص:  الرقم  ويحمل   ،

فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة  لديه  فمن   .  Suleyman Madad  . مداد  سليمان   

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

اإعــــالن
 ،N014801656 : تعلن السيدة/ ثراء مرعي الجمعه ،   الجنسية سورية ، وتحمل جواز سفر رقم

بإسم:  لتصبح  اسمها  تغيري  ىف  رغبتها  عن   ،  29176000805 الشخيص:  الرقم  وتحمل 

اىل  فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة  لديه  فمن   .  Sera Madad  . مداد  سريا 

الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل  للجوازات  العامة  االدارة 

اإعــــالن
 ،  8670943  : رقم  سفر  جواز  ويحمل   ، باكستاني  الجنسية     ، خالد  السيد/محمد  يعلن 

بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن   ،  28358602247 الشخيص:  الرقم  ويحمل 

ذلك  ىف  معارضة  لديه  فمن   .  Muhammad Javid Muhammad Khalid  .

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

اإعــــالن
 ،  1769734  : رقم  سفر  جواز  ويحمل   ، غانا  الجنسية     ، امني  السيد/ابراهيم  يعلن 

بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن   ،  28028800177 الشخيص:  الرقم  ويحمل 

االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة  لديه  فمن   .  Ibrahim Yakub  .

الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل  للجوازات  العامة 

اإعــــالن
 ،  06114926  : رقم  سفر  جواز  ويحمل   ، سوداني  الجنسية     ، يارس  السيد/عباس  يعلن 

بإسم:  ليصبح  اسمه  تغيري  ىف  رغبته  عن   ،  29573600328 الشخيص:  الرقم  ويحمل 

اىل  فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة  لديه  فمن   . محمد  عباس  يارس  عباس   .

الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل  للجوازات  العامة  االدارة 

�سكن لإلإيجار يف فرتة املونديال
�سكن مفرو�ش لفرتة حمدودة �سهري 12-11
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أدهم شرقاوي

في قصصهم
عبرة

bin.saeeda@hotnail.com

يروي الكاتب األميركي »رالف سيو« في كتابه »ِحرفة 

السالطين« أن ملَك بالِد فارس قديمًا قد حكَم على 

شخصين باإلعداِم شنقًا!

وكان أحدهما يعرُف مدى ُحب الملِك لحصانه، 

فعرَض عليه أن ُيعلَم الحصاَن الطيران في غضوِن 

سنة!

ُل نفسه ُممتطيًا صهوَة الجواِد 
َّ

بدَأ الملُك يتخي

الوحيِد الطائِر في العالم، ووافَق على جناِح السرعِة 

على عرِض الشخِص المحكوِم باإلعدام!

ق،  نظَر السجيُن اآلخُر إلى صديقه، وهو غير مصدِّ

وقال له: أنَت تعلُم أن األحصنة ال ُيمكن أن تطير، فما 

الذي جعلَك تقوُم بخطوٍة مجنونٍة كهذه؟

فقاَل له صديقه: ليس األمر كما تقول، ولكني 

أعطيُت نفسي أربع ُفرص لنيِل الُحرية!

فأواًل: قد يموُت الملُك

ثانيًا: قد أموُت أنا

ثالثًا: قد يموُت الحصاُن

رابعًا: قد أعلُم الحصاَن أن يطير!

 وُتروى هذه القصة في ُتراثنا العربي عن ُجحا، 

ما بنفِس الفكرِة العامِة  ولكن بتفاصيل مختلفة، وإنَّ

والمغزى!

 لحظٍة بين 
ِّ

ِعْش حاضرَك بسعادٍة، واستمِتْع بكل

يديك اآلن، واتُرْك قلق الغد للغد، فربما يأتي هذا الغد 

وال تكون فيه!

 غير أن المتأمل بعيِن الفراسِة في ثنايا القصِة ليقع 

على مغزًى أعمق من عيِش اللحظاِت اآلنية، أال وهي 

مهارة اكتساِب الوقت!

ما داَم ملك فارس في القصة قد حكَم على الرجلين 

 في ُغضون أيام كما جرت العادة، 
ُّ

باإلعدام، فهذا سيتم

ولكن أحد الرجلين قاَم بمحاولٍة ناجحٍة وهي أنه 

ُل اللُه فيها األمور  أكسَب نفسه سنًة إضافيًة قد ُيبدِّ

من حاٍل إلى حال!

 تدوُر ُمفاوضاُت الُهدنِة أو إيقاف الحرب بين الُخصوِم 

والمعارِك في أوِجها، بل إن أشرس المعارِك تدوُر أثناَء 

 الطرف الذي ُيحقُق نصرًا أكبر على 
َّ

المفاوضاِت ألن

األرِض يفرُض شروطًا أفضل على طاولِة الُمفاوضات، 

وفي مراٍت كثيرٍة في التاريخ، كانت الوفوُد الُمفاِوَضُة 

ِم قواتها على الخصوِم ُتماِطُل  إذا علمْت ببدء تقدُّ

وُتناقُش كل بند من بنوِد إيقاِف الحرب، وهي بذلك 

إنما ُتعطي نفسها وقتًا لتحسيِن ُشروطها ومكاسبها!

ناك وقت!
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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تنوع وتناغم
تنتشر اآلالت الموسيقية في السودان حسب البيئة 

الجغرافية وطبيعة المنطقة وثقافتها، ويشتهر 

شمال السودان بوجود فن الطمبور وآلة الطمبور 

الشعبية من أشهر اآلالت الموسيقية في السودان 

وهي آلة وترية مصنوعة من مواد محلية وتعبر عن 

وجدان الشعب السوداني وهي في واقع األمر موجودة 

في كل أرجاء السودان، ولكن بأشكال وأحجام 

ومسميات وخامات ودوزنة مختلفة، فنجدها يطلق 

عليها »الباسنكوب« في شرق السودان و»الربابة« في 

غرب السودان و»توم« في جنوب السودان. وأول من 

استخدمها النوبيون، كما 

تنتشر اإليقاعات 

المركبة والغناء 

والرقص الجماعي.

وتسود في شرق   

السودان أنواع 

غنائية متعددة 

أكثرها انتشارًا 

غناء »الدرفولي« 

لدى قبائل البجا 

كما تنتشر أغاني 

الدوبيت، »أربع 

أبيات شعرية باللغة 

العامية المحلية«، 

والمناحة )الرثاء(. تختلف أسماء هذه اآلالت 

الموسيقية في السودان باختالف المجموعات 

العرقية التي تستخدمها وقد أضافت الدكتورة 

سلوى عبدالمجيد للمكتبة السودانية العديد من 

البحوث في هذا الصدد وكتبت عن الكثير من اآلالت 

الموسيقية الشعبية كآلة القيثارة أو الكيثارة وهي 

ألة وترية أصبحت رمزا للموسيقى،هذه اآللة لها 

مسميات وأحجام وأشكال مختلفة في البلدان التي 

توجد فيها. تسمى كسر )بكسر الكاف والسين(عند 

النوبيين في الشمال وجنقر عند االنقسنا وابنقرنق 

بجنوب النيل األزرق والطمبور في مناطق قبائل 

الشايقية والمناصير والرباطاب وباسكنوب عند 

الهدندوة في الشرق. 

مهرجان للبرغل

نظمت والية ماردين جنوبي تركيا »مهرجان البرغل 

الدولي« للمأكوالت حول العالم.

ونظم المهرجان برعاية والية ماردين وجامعة 

أرتوكلو ووكالة التطوير والترويج السياحي 

التركية. وشهد المهرجان مسابقتين لمأكوالت 

البرغل التقليدية وفئة ثانية لمأكوالت إبداعية 

يدخل البرغل في تكوينها.

وضّمت اللجنة التحكيمية طباخين وخبراء تذوق 

من تركيا وإيران وتونس ولبنان واألدرن وسنغافورة.

وفي فئة المأكوالت اإلبداعية، فاز بالمركز األول 

عمر يلدز عن وجبة »بالوظة بالبرغل«، وحلت 

ثانية فاطمة دورو لطبخة عن وجبة »ترتة البرغل«، 

فيما نال المرتبة الثالثة جيهان عاصي عن »كباب 

البرغل بالكرز«.

أما فئة مأكوالت البرغل التقليدية، ففاز بالمركز 

األول جانان دمير باغ عن وجبة »السمان المحشي 

بالبرغل«.

أستراليا تستعد للفيضانات

أجلت فرق الطوارئ في نيو ساوث ويلز، الوالية األكثر 

اكتظاظا بالسكان في أستراليا، السكان والماشية وقامت 

بوضع أكياس الرمال في المدن أمس قبل بلوغ فيضانات 

ذروة محتملة، مع توقع بلوغ المياه في أحد األنهار أعلى 

مستوى في 70 عاما.

ويشهد شرق أستراليا رابع أزمة فيضانات كبيرة هذا العام 

بسبب ظاهرة النينيا المستمرة منذ عدة سنوات والتي 

ترتبط عادة بزيادة هطول األمطار، والتي تسببت في تشريد 

اآلالف وألحقت أضرارا بالصناعات الزراعية.

وأعلنت السلطات األسترالية تخصيص ملياري دوالر 

أسترالي )1.3 مليار دوالر( على األقل لمساعدة اآلالف على 

إصالح منازلهم أو االنتقال من المناطق المعرضة لخطر 

الفيضانات. تزامنا مع صدور 103 تحذيرات من الفيضانات 

في أنحاء والية نيو ساوث ويلز اليوم.

وفي فوربس، وهي بلدة ريفية ضمن مناطق زراعة القمح 

بالوالية على بعد حوالي خمس ساعات بالسيارة من 

سيدني، تضررت بعض األعمال بالفعل جراء ارتفاع 

منسوب مياه نهر الكالن، ومن المتوقع أن يبلغ أعلى مستوى 

له في 70 عاما عند 10.8 متر اليوم.

وعلى طول نهر مورومبيدجي بالقرب من بلدة واجا واجا، 

بلغت الفيضانات ذروتها الجمعة عند أعلى مستوى لها منذ 

عام 2010.

وحذر ستيف كوك وزير التعافي من الفيضانات في نيو 

ساوث ويلز، من أنه في حين أن الطقس الرطب قد خفت 

حدته، فإن البلدات الواقعة في اتجاه مجرى األنهار التي 

ارتفعت مناسيبها تواجه اآلن خطر الفيضانات.

وتعرضت الواليات األربع في شرق أستراليا، كوينزالند، ونيو 

ساوث ويلز، وفيكتوريا، وتسمانيا، لفيضانات هذا العام.

تـاريــخ يتـجـدد
)وســط(،  التركية  قيصري  واليــة  بلدية  شرعت 

ذات  واألوابــد  المعالم  وترميم  إبــراز  على  بالعمل 

القيمة التاريخية في وادي »صوغانلي«، بغرض 

جذب المزيد من السياح إلى المنطقة.

ويضم وادي »صوغانلي« الواقع في قضاء »يشيل 

ــن وســط  ــار« وعــلــى بــعــد 80 كــيــلــومــتــًرا م ــص ح

والمباني  الكنائس  من  العديد  قيصري،  مدينة 

الجنيات«  ــن  ــداخ و»م الــصــخــر،  فــي  المنحوتة 

التي تشكلت بفعل العوامل الطبيعية عبر آالف 

السنين.

وادي »صوغانلي« الذي يعرف باسم »كبادوكيا« 

للتراث  اليونسكو  قائمة  على  والمدرج  قيصري 

ــذ  ــن الــــعــــالــــمــــي م

يضم   ،1985 عـــام 

من  العديد  أيــًضــا 

الدينية  المعابد 

الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة 

مـــثـــل كــنــائــس 

باربرا،  القديسة 

وقّبة  باش،  وقره 

لي )ذات القباب(، 

و»يالنلي«.

وادي  ــر  ويــشــتــه

ـــي«  ـــل ـــان ـــوغ »ص

ـــــــــــجـــــــــــوالت  ب

المناطيد التي بدأ تنظيمها في المنطقة منذ عام 

2019 والتي تمنح الزوار فرصة مشاهدة المناطق 
وكذلك  الــســمــاء،  مــن  والطبيعية  التاريخية 

بوسائل  المصنوعة  التقليدية  الدمى  صناعة 

تقليدية من قبل السكان المحليين.

علي  أحمد  حصار  يشيل  قضاء  مقام  قائم  وقال 

ألتينطاش لألناضول، إن البلدية »بدأت بالفعل 

إبــراز  على  العمل  قيصري،  واليــة  مع  بالتعاون 

التاريخية  القيمة  ذات  واألوابــد  المعالم  وترميم 

في وادي صوغانلي«.

تستهدف  األعـــمـــال  أن  ألــتــيــنــطــاش،  وأوضـــــح 

»تطوير البنية التحتية للمنطقة السياحية في 

واألوابــد  المباني  وترميم  الــوادي 

الــــتــــاريــــخــــيــــة 

لــجــذب الــمــزيــد 

مــن الــســيــاح إلى 

المنطقة«.

وأضــــــــــــــــــــــــــاف: 

بتجديد  »نـــقـــوم 

وادي  فـــي  الـــطـــرق 

صـــوغـــانـــلـــي مــن 

ـــا  ـــه ـــف خـــــــــالل رص

المكّعبة  باألحجار 

وتـــطـــويـــر الــبــنــيــة 

التحتية«.

الجفاف يعرقل السياحة

أكدت بنينا مالونزا وزيرة السياحة والحياة البرية 

الجفاف  تسبب  الكينية،  الحكومة  في  والتراث 

القارة  في  الشرق  منطقة  تواجهه  الذي  الشديد 

اقتصادية  خسائر  في  طويلة،  أشهر  منذ  األفريقية 

كبيرة لبالدها، وفي تراجع أعداد السياح الوافدين.  

في  الجفاف  بأن  تصريحات،  في  الوزيرة،  وأفادت   

من  والعشرات  أفيال،   205 نفوق  في  تسبب  بالدها 

الحيوانات البرية األخرى في الفترة من فبراير إلى 

أكتوبر الماضيين، في وقت يعاني فيه جزء كبير 

 40 من دول شرق أفريقيا من أسوأ موجة جفاف في 

عاما.

وأوضحت أن الجفاف تسبب في نفوق الحياة البرية 

بسبب استنزاف الموارد الغذائية فضال عن نقص 

الحية  الكائنات  14 نوعا من  أن  إلى  المياه، مشيرة 

تضررت من الوضع المناخي الراهن، فباإلضافة إلى 

موت األفيال، نفق 512 من حيوانات الظبي اإلفريقي 

و381 حمارا وحشيا وغيرها من الحيوانات، السيما 

جذب  نقطة  تمثل  التي  الوطنية  المتنزهات  في 

سياحي رئيسية للبالد.

الجوية  األرصاد  هيئة  ذكرت  متصل،  سياق  وفي 

أمطار  هطول  بدء  رغم  أنه  بيان،  في  الكينية، 

متفرقة في المنطقة، إال أنها تتوقع هطول أمطار أقل 

من المتوسط في معظم مناطق البالد خالل األشهر 

التهديدات  المخاوف من تواصل  المقبلة، مما يثير 

التي تتعرض لها الحياة البرية.

يشار إلى أن القطاع السياحي يساهم بنحو عشرة 

حيث  كينيا،  في  االقتصادي  الناتج  من  بالمائة 

يعمل به أكثر من مليوني شخص.


