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انطالق 
اختبارات الثانوية

االتحاد العربي لكرة القدم 

نرفض حمالت التشكيك »المغرضة«

مهرجان 
كتارا للمحامل 

التقليدية 
»19« نوفمبر

»كأس العالم FIFA قطر 2022«

عـلـى أتـم اسـتـعـداد
سموه يتسلم أوراق اعتماد ستة سفراء

رسالة لصاحب السمو 
من رئيس الوزراء الباكستاني

صاحب  حضرة  تلقى   - قنا   - الدوحة 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

من  خطية،  رسالة  المفدى،  البالد  أمير 

دولة السيد شهباز شريف رئيس الوزراء 

اإلسالمية،  باكستان  جمهورية  في 

دعمها  وسبل  الثنائية  بالعالقات  تتصل 

وتطويرها.

سلطان  السيد  سعادة  الرسالة،  تسلم 

للشؤون  الدولة  وزير  المريخي  سعد  بن 

مع  أمس،  اجتماعه  خالل  الخارجية، 

سعادة السيد مصادق مسعود مالك وزير 

الدولة لشؤون البترول الباكستاني، الذي 

يزور البالد حاليًا.

وتسلم صاحب السمو، في مكتبه بالديوان 

ستة  اعتماد  أوراق  أمس،  صباح  األميري، 

سمو  رحب  وقد  الدولة.  لدى  جدد  سفراء 

لهم  متمنيًا  بالسفراء،  المفدى  األمير 

دولة  بين  وللعالقات  مهامهم،  في  التوفيق 

قطر ودولهم مزيدا من التطور والنماء.

من جانبهم نقل أصحاب السعادة السفراء 

وتمنياتهم  دولهم  قادة  تحيات  لسموه 

للشعب القطري بدوام التقدم واالزدهار.

بدأت أمس، اختبارات الشهادة 

الثانوية العامة والتخصصية 

لنهاية الفصل الدراسي األول 

للعام األكاديمي »2022 - 2023«، 

والتي سيؤديها »14367« طالبا 

وطالبة بالمدارس الحكومية 

والخاصة.

برنامج ضخم لقطاع النقل يخدم متطلبات استضافة المونديال

الفنادق تكمل استعداداتها 
الستقبال الزوار والمشجعين 

اكتمال تنفيذ مشروع 
تطوير شاطئ راس بوعبود

»3« فنادق عائمة تتسع الستضافة 
ما يقارب »12« ألف شخص

مهرجان 
FIFA على 
الكورنيش 
يستضيف 
»40« ألف 
مشجع 
كل يوم

إنفانتينو: 
»قطر 2022« 

ستكون 
النسخة 
األفضل 

على 
اإلطالق

dukhanbank.com 800 8555 4410 0888

الدفعات األكثر أماناً
باتت أسهل اليوم

 Samsung Wallet مع
وبنك دخان
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سموه تمنى لهم التوفيق في مهامهم وللعالقات بين دولة قطر ودولهم مزيدا من التطور والنماء

صاحب السمو يتسلم أوراق اعتماد »6« سفراء جدد

المريخي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد 
سفيري زيمبابوي واتحاد ميانمار

سعد  بن  سلطان  السيد  سعادة  تسلم  قنا-  الدوحة- 

المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، نسخة 

مافودزا  توغا  كريسبن  السيد  سعادة  اعتماد  أوراق  من 

سفير جمهورية زيمبابوي )غير مقيم(، وسعادة السيد 

لدى  مقيم(  )غير  ميانمار  اتحاد  جمهورية  سفير  يو  تن 

الدولة.

الخارجية،  للشؤون  الدولة  وزير  سعادة  وتمنى 

للسفيرين التوفيق والنجاح في أداء مهامهما، مؤكدا لهما 

تقديم كل الدعم لالرتقاء بالعالقات الثنائية بين دولة 

قطر وبلديهما إلى تعاون أوثق في مختلف المجاالت.

قطر تدين بشدة هجوما على قاعدة عسكرية بالصومال
عن  قطر  دولة  أعربت  قنا-  الدوحة- 

للهجوم  الشديدين  واستنكارها  إدانتها 

غربي  عسكرية  قاعدة  استهدف  الذي 

العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى 

سقوط قتلى.

 وجددت وزارة الخارجية، في بيان أمس، 

موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف 

واإلرهاب، مهما كانت الدوافع واألسباب.

 وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي 

الضحايا ولحكومة وشعب الصومال.

الدوحة- قنا- تسلم حضرة صاحب السمو 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

المفدى، في مكتبه بالديوان األميري، صباح 

لدى  جدد  سفراء  ستة  اعتماد  أوراق  أمس، 

الدولة.

فقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل من سعادة 

السيد كارلوس خوسيه ماتا فيغيروا سفير 

وسعادة  البوليفارية،  فنزويال  جمهورية 

جمهورية  سفير  غريجوريتا  لوليان  السيد 

ماري  إيزابيل  السيدة  وسعادة  مولدوفا، 

كاترين مارتن سفير كندا، وسعادة السيدة 

جمهورية  سفير  كابييا  لوسامبا  فاليري 

السيد  وسعادة  الديمقراطية،  الكونغو 

جمهورية  سفير  بوسينيو  نيفيس  باولو 

توسكي  باولو  السيد  وسعادة  البرتغال، 

سفير الجمهورية اإليطالية.

بالسفراء،  المفدى  األمير  سمو  رحب  وقد 

وللعالقات  مهامهم،  في  التوفيق  لهم  متمنيًا 

التطور  من  مزيدا  ودولهم  قطر  دولة  بين 

والنماء.

السفراء  السعادة  أصحاب  نقل  جانبهم  من 

لسموه تحيات قادة دولهم وتمنياتهم للشعب 

القطري بدوام التقدم واالزدهار.

عقد في مدينة سان فرانسيسكو

»المواصفات« تشارك في اجتماع 
الهيئة الدولية الكهروتقنية

شاركت  قنا-  فرانسيسكو-  سان 

للمواصفات  القطرية  العامة  الهيئة 

العام  السنوي  االجتماع  في  والتقييس 

عقد  الذي  الكهروتقنية،  الدولية  للهيئة 

بالواليات  فرانسيسكو  سان  مدينة  في 

خمسة  مدى  على  األميركية  المتحدة 

االجتماع  أعمال  جدول  وتضمن  أيام. 

فيه  الهيئة  وفد  ترأس  الذي  السنوي، 

المانع  الحمد  إبراهيم  نواف  المهندس 

القطرية  العامة  الهيئة  رئيس  مساعد 

االجتماعات  من  عددا  للمواصفات، 

للمواصفات  الفنية  للجان  الجانبية 

إضافة  واالستشارية  اإلدارية  والكيانات 

العامة  للجمعية  العادية  الدورة  إلى 

للهيئة الدولية الكهروتقنية. 

الدورية  التقارير  االجتماع  واستعرض 

الدولية  الهيئة  ورئيس  العام  لألمين 

حول أنشطة وأعمال الهيئة خالل الفترة 

التقارير  مناقشة  جانب  إلى  الماضية، 

اإلداري  المجلس  رئيس  من  المقدمة 

لتقييم  اإلداري  والمجلس  للتقييس 

المطابقة، كما تم اعتماد ميزانية الهيئة 

والخطة   2023 لعام  الكهروتقنية  الدولية 

المستقبلية لعامي 2024 و2025. 

انضمت  قطر  دولة  أن  بالذكر،  الجدير   

الدولية  اللجنة  في  فاعل  كعضو 

للكهروتقنية منذ عام 2008، والتي تضم 

في عضويتها حاليا 173 دولة .
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القائم بأعمال سفارة صربيا:

جهود غير مسبوقة لدولة قطر

القطرية  األنباء  لوكالة  خاص  تصريح  في  وقال   

هذه  العالم  كأس  نسخة  أن  »أعتقد  »قنا«: 

أشيد  أن  أود  النواحي.  جميع  من  مميزة  ستكون 

غير  الجهود  على  وشعبها  وسلطاتها  قطر  بدولة 

المسبوقة التي تم بذلها واستثمارها في التنظيم 

الناجح لكأس العالم FIFA قطر 2022«.

بمشاركة  للغاية  فخورون  »نحن  وتابع:   

البطولة،  هذه  في  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا 

يقول  صغيرة،  ليست  نتائجه  بشأن  والتوقعات 

الخبراء إنه واحد من أفضل المنتخبات الوطنية 

لكرة القدم منذ سنوات عديدة، بقيادة مدرب لديه 

خبرة والعب من طراز عالمي سابقا وأسطورة في 

دراغان  هو  واليوغوسالفية،  الصربية  القدم  كرة 

ستويكوفيتش«.

فرصة  ستوفر  العالم  »كأس  سعادته:  وأضاف   

بلدينا،  من  المسؤولين  كبار  الجتماع  أيضا 

جيدة  وقطر  صربيا  بين  عام  بشكل  فالعالقات 

للغاية، ولكن هناك مجاال لمزيد من التحسن بكل 

لدينا  والقطاعات.  المجاالت  من  عدد  في  تأكيد 

ومذكرات  االتفاقيات  يخص  فيما  جيدة  أسس 

االقتصاد،  مجاالت  في  بلدينا  بين  التفاهم 

واالستثمار، والثقافة، والرياضة«. 

أن  إلى  باألعمال  القائم  أشار  أخرى  ناحية  ومن   

بلغ  قد  البلدين  بين  التجاري  التبادل  حجم 

هناك  أن  مؤكدًا  سنويا،  دوالر  مليون   15 حوالي 

إمكانات هائلة لتعزيز التعاون المتبادل، وال سيما 

في مجاالت االقتصاد والتجارة واالستثمار وكذلك 

األشهر  في  أولوياتهم  من  واحدة  وهذه  الطاقة. 

واألسابيع القادمة.

 وبالنسبة لالستعدادات لكأس العالم FIFA قطر 

2022، قال سعادة القائم بأعمال سفارة جمهورية 
من  صربيا  سفارة  »تمكنت  الدولة:  لدى  صربيا 

لبالدنا  للترويج  األنشطة  من  عدد  في  المشاركة 

وثقافتنا. وقد أبرمت جمهورية صربيا ودولة قطر 

اتفاقية حول التعاون في مجال الثقافة، وتم تبادل 

البلدين.  في  الوطنية  المكتبات  بين  مسودات 

بين  كجسر  الثقافي  التعاون  أهمية  ندرك  نحن 

الدول وشعوبها«.  وأضاف:»السفارة، بالتعاون مع 

وزارة الثقافة واإلعالم في جمهورية صربيا، تشارك 

أن  ونعتقد  كبيرين.  ثقافيين  مشروعين  في 

بلدنا سيتم تمثيله بشكل مناسب في قطر وفي 

التعبير- سيجتمع شمله  الذي -إذا جاز  العالم، 

في الدوحة«.

الصرب،  بالمشجعين  يتعلق  فيما  »أما  وتابع:   

وهو  أال  رئيسي  بدور  ستضطلع  السفارة  فإن 

الحماية  أنواع  جميع  وتقديم  بهم  الترحيب 

النوع  لهذا  حاجة  هناك  تكون  وقد  لهم،  القنصلية 

بهذا  أحداث  خالل  معتاد  هو  كما  خدماتنا،  من 

الحجم«.

{ سلوبودان راديكا

كأس العالم 
»2022« مهم 

لمنطقة الشرق 
األوسط والعالم 

العربي بأكمله

الدوحة- قنا- أكد سعادة 
السيد سلوبودان راديكا، 

القائم بأعمال سفارة 
جمهورية صربيا لدى 

الدولة، أهمية بطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022، 

ليس لدولة قطر فحسب، 
بل لمنطقة الشرق األوسط 

والعالم العربي بأكمله. 

البطولة ستوفر 
فرصة الجتماع 

كبار المسؤولين 
من بلدينا

لمساعدة ذوي اإلعاقة على استكشاف البالد

مؤسسة قطر تطلق الدليل الشامل

»قطر  دليل  تصميم  تم  وقد   

بصيغ  سيتوفر  والذي  للجميع«، 

اإلصدارات  ذلك  في  بما  متعددة، 

على  بناًء  برايل،  ولغة  النصية 

والتوصيات  الشخصية  التجارب 

ذوي  من  مجموعة  اقترحها  التي 

اإلعاقات المختلفة في قطر. ويضم 

المعالم  من  َمعلًما   30 من  أكثر 

المختلفة،  والتجارب  السياحية 

وتنقسم إلى ست فئات: التجارب 

واألماكن  والحدائق،  الثقافية، 

الترفيهية، واألنشطة المجتمعية، 

 ،FIFA العالم  كأس  وتجربة 

ووسائل النقل، والمواقع المميزة.

 كان الدافع وراء تطوير هذا الدليل 

الخاصة  المعلومات  توفير  هو 

يتمكن  حتى  الُميسر،  بالوصول 

االستمتاع  من  والزوار  الضيوف 

استفادة  أقصى  وتحقيق  بوقتهم 

وتقليل  قطر،  في  تواجدهم  من 

عن  البحث  في  المبذول  الجهد 

بالخدمات  المتعلقة  المعلومات 

سر.
َّ

التي تتيح الوصول الُمي

الرئيس  زبيب،  ميان  قالت 

مؤسسة  في  لالتصال  التنفيذي 

قطر: »تلتزم مؤسسة قطر بتعزيز 

فرص  وتوفير  الُميسر  الوصول 

ميان:  وأضافت  للجميع«.  شاملة 

العالم  لكأس  حملتنا  »تتمحور 

)كرة  شعار  تحت  انطلقت  التي 

الوصول  حول  كلنا(،  لنا  القدم 

المؤسسة  موقع  ويلتزم  الُميسر. 

الدولية  بالمعايير  اإللكتروني 

معتمد  اآلن  وهو  الُميسر،  للوصول 

للتكنولوجيا  قطر  مركز  من 

نحرص  كما  )مدى(،  المساعدة 

الرئيسية  فعاليتنا  تكون  أن  على 

مترجمة بلغة اإلشارة«.

ذلك،  جانب  »إلى  ميان:  وتابعت 

وهو  مبادراتنا،  أحدث  أطلقنا 

القدرات،  لجميع  الشامل  الدليل 

الجميع  تمكين  إلى  يهدف  الذي 

على اختالف قدراتهم، من اكتشاف 

قطر لتكون وجهة للوصول الُميّسر، 

وتعزيز ثقافة تحتفي بالتنوع«.

أن  »نأمل  زبيب:  وختمت 

حول  المتزايد  الوعي  يؤدي 

ساهمت  الذي  الُميسر  الوصول 

االستعدادات لبطولة كأس العالم 

ترسيخه  في   ™  2022 قطر   FIFA
المجتمع،  أفراد  بين  أكبر  بشكل 

الُميسر  الوصول  ثقافة  تعزيز  إلى 

مما  قطر،  أنحاء  جميع  في 

نسيجنا  من  دائًما  جزًءا  يجعلها 

االجتماعي«.

والدليل  الُميسر،  الوصول  إن   

الشامل لجميع القدرات، ال يقتصر 

على خدمة ذوي اإلعاقة فحسب، إذ 

األفراد  جميع  يستخدمه  أن  يمكن 

في قطر وزوارها، بما في ذلك كبار 

واألسر  الحركة،  محدودي  السن 

األطفال  عربات  تستخدم  التي 

يفضلون  الذين  واألفراد  لصغارها، 

خوض تجارب حسية مختلفة.

دقيق  بشكل  الدليل  يستعرض   

المتوفرة  الُميسر  الوصول  خدمات 

في مختلف أنحاء قطر، بما في ذلك 

التي  المتحركة  الشاطئ  كراسي 

اإلعاقة  ذوو  يستخدمها  أن  يمكن 

العامة  المؤسسة  شاطئ  على 

والجوالت  كتارا،  الثقافي  للحي 

التي تقدم خدمة الوصف السمعي 

في  البصر  وضعاف  للمكفوفين 

يحتوي  كما  المتاحف،  من  عدد 

ذوي  تستقبل  التي  األماكن  على 

اإلعاقة بتكلفة رمزية.

العالم  كأس  بطول  وتشمل 

خصائص   ™2022 قطر   FIFA
من  والجماهير  للمشجعين 

خدمات  توفير  ومنها  اإلعاقة،  ذوي 

السمعي  الوصفي  التعليق 

باللغة  القدم  كرة  مباريات  على 

المساعدة  وغرف  العربية، 

ذوي  من  للجماهير  الحسّية 

استاد  في  المختلفة  القدرات 

واستاد  لوسيل  واستاد  البيت 

إلى  إضافًة  التعليمية،  المدينة 

المباريات  مواقع  جميع  تصميم 

سهولة  معايير  مع  يتماشى  بما 

مواقف  حيث  من  الوصول 

والحمامات  والمقاعد،  السيارات، 

وأماكن شراء األطعمة.

الجمال،  ياسر  المهندس  قال   

العليا  للجنة  العام  المدير 

الوصول  »يأتي  واإلرث:  للمشاريع 

االستعدادات  مقّدمة  في  الميسر 

من  األولى  النسخة  الستضافة 

في  العالم  كأس  بطولة  من  نوعها 

العربي.  والعالم  األوسط  الشرق 

البطولة  هذه  الستضافة  كان  وقد 

سهولة  تعزيز  في  أساسي  دوٌر 

الوصول في قطر، فقد شهدنا على 

كبيًرا  تطّوًرا  الماضي  العقد  مدار 

اإلعاقة  ذوي  وصول  إمكانية  في 

والمواقع  العامة  المواصالت  إلى 

التراثية واألماكن العامة في أنحاء 

مستوى  رفع  إلى  إضافًة  البالد، 

المجاالت  في  اإلعاقة  ذوي  تمثيل 

ذات  المبادرات  خالل  من  العامة 

الصلة مثل »منتدى التمثيل« الذي 

للمشاريع  العليا  اللجنة  أطلقته 

بالشكر  ونتقّدم   .2016 عام  واإلرث 

لمؤسسة قطر على تطوير الدليل 

قطر،  في  القدرات  لكل  الشامل 

حول  للنقاش  امتداًدا  ُيشّكل  الذي 

البناء  ويواصل  الوصول  سهولة 

على إرث هذه البطولة«.

من جانبها، عّلقت الشيخة حصة 

تخطيط  قسم  رئيس  ثاني،  آل 

على  للسياحة  قطر  في  التسويق 

»سيكون  قائلًة:  التطورات  آخر 

الكثير  القدم  كرة  عشاق  لدى 

وجود  مع  قطر  في  الستكشافه 

الثقافية  المعالم  من  كبيٍر  عدٍد 

ذات  متاحفها  من  البالد،  في 

شواطئها  إلى  العالمي  المستوى 

متنزهاتها  إلى  باإلضافة  البكر، 

للعائالت  المناسبة  الترفيهية 

قطر  التزام  إن  الكثير.  وغيرها 

على  يدل  الوصول  تسهيل  تجاه 

بكافة  للترحيب  استعدادها 

القدرات  جميع  من  المشجعين 

استمتاعهم  ضمان  أجل  من 

الوجهة.  تقدمه  ما  بأفضل 

مع  القيمة  شراكتنا  خالل  ومن 

دعوة  إلى  نتطلع  قطر،  مؤسسة 

مناطق  إلى  الزوار  من  الماليين 

الجذب المذهلة التي تم تطويرها 

في قطر مع الحرص على تسهيل 

إمكانية الوصول إليها«.

 التزاما من مؤسسة قطر 
سر  بأهمية الوصول الُميَّ
للجميع، ودعًما ألهداف 

دولة قطر باستضافة 
النسخة األفضل من 
بطولة كأس العالم 

FIFA قطر 2022™من 
حيث تيسير الوصول، 
أطلقت مؤسسة قطر 

للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع، الدليل 

الشامل لجميع القدرات، 
لمساعدة ذوي اإلعاقة، 

من سّكان قطر والزائرين 
على حد سواء على 

استكشاف قطر.

$ الدوحة

استعراض آخر تطورات األوضاع بأفغانستان

د. القحطاني يجتمع 
مع ممثلة األمين العام لـ »األمم«

الدوحة- قنا- اجتمع سعادة الدكتور 

مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث 

لمكافحة  الخارجية  لوزير  الخاص 

تسوية  في  والوساطة  اإلرهاب 

المنازعات، أمس، مع سعادة السيدة 

العام  األمين  ممثلة  أوتونباييفا،  روزا 

التي  أفغانستان  لدى  المتحدة  لألمم 

تزور البالد حاليا. جرى خالل االجتماع 

بين  الثنائية  العالقات  استعراض 

وآخر  المتحدة،  واألمم  قطر  دولة 

أفغانستان  في  األوضاع  تطورات 

وتعزيز آفاق التعاون المشترك.

مجلس قطر للبحوث والتطوير:

عقد شراكتين 
مع »حصاد الغذائية«

قطر  برنامج  أعلن  قنا-  الدوحة- 

لالبتكار المفتوح التابع لمجلس قطر 

عقد  عن  واالبتكار  والتطوير  للبحوث 

حصاد  لشركة  لالبتكار  شراكتين 

إحداهما  تطوير  تم  حيث  الغذائية 

لإلبداع  كهرماء  حاضنة  مع  بالتعاون 

واالبتكار والبحث العلمي.

 ويعتبر برنامج قطر لالبتكار المفتوح 

دعم  إلى  تهدف  نوعها  من  مبادرة  أول 

خالل  من  الدولة  في  االبتكار  منظومة 

للجهات  االبتكار  شراكات  تعزيز 

المحلية  والشركات  الحكومية 

الكبرى في قطر.

 وتلقى البرنامج 116 اقتراحا من أكثر 

االبتكار  دعوات  بشأن  دولة   34 من 

لشركة حصاد الغذائية، نجح اثنان 

منها في الفوز بعقد شراكة مع حصاد 

الغذائية لتنفيذها.

 ومنحت شركة حصاد لألغذية فرصة 

االبتكار »استخراج القيمة من التيارات 

شركة  إلى  الجانبية«  الزراعية 

»ريزومس« وهي شركة فرنسية تعد 

من الشركات الصغيرة والمتوسطة، 

»تجميع  ابتكار  فرصة  كانت  بينما 

البيئات  في  الجوي  الغالف  من  المياه 

»مايكرو  شركة  نصيب  من  القاسية« 

األميركية من خالل  نانو تكنولوجيز« 

و»حصاد  »كهرماء«  بين  التعاون 

الغذائية«.

 ويسهل برنامج قطر لالبتكار المفتوح 

خالل  من  االبتكار  فرص  منح  عملية 

شركة  لكل  التفكير  ورش  تنظيم 

أولويات  وتحديد  كبيرة،  محلية 

وتقييم  دعوات،  وإصدار  الفرص، 

المقترحات المقدمة. 

برامج  مدير  الغانم  هيا  وقالت   

بمجلس  واالبتكار  والتطوير  البحوث 

إن  واالبتكار،  والتطوير  للبحوث  قطر 

إحدى  نجاح  بدعم  يفخر  المجلس 

وهي  قطر،  في  الرائدة  الشركات 

لمواجهة  الغذائية،  حصاد  شركة 

يتعلق  فيما  الوطنية  التحديات 

خالل  من  والزراعة  الموارد  باستدامة 

جهود البحث والتطوير واالبتكار. 

تحدث  جهته  من   

التنفيذي  المدير  السحوتي  مبارك 

في  واالتصال  التجارية  للعالقات 

فرصة  عن  الغذائية  حصاد  شركة 

القيمة  »استخراج  بشأن  االبتكار 

الجانبية،  الزراعية  التيارات  من 

هو  الطعام  هدر  من  الحد  إن  وقال 

الموارد  على  للحفاظ  أساسية  ركيزة 

تشير  حيث  مستدامة،  بصورة 

منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم 

 14 حوالي  أن  إلى  »الفاو«  المتحدة 

بالمائة من الغذاء العالمي يفقد عقب 

مرحلة الحصاد، مما يسهم في وجود 

مناخية  وظواهر  مستقر  غير  مناخ 

قاسية، والتي تؤثر سلبا على إنتاجية 

جودة  من  كذلك  وتقلل  المحاصيل، 

تسبب  كما  الغذائية،  المحاصيل 

التوريد  سلسلة  في  اضطرابات 

والتغذية واألمن الغذائي بشكل عام.

بشأن  االبتكار  فرصة  يخص  وفيما   

»تجميع المياه من الغالف الجوي في 

السحوتي،  أوضح  القاسية«  البيئات 

نانو  »مايكرو  شركة  مع  التعاون  أن 

تكنولوجيز« األميركية في هذا المجال 

الزراعي  القطاع  تطوير  في  سيساهم 

االبتكارات  استخدام  عبر  المحلي 

لمواجهة  الناشئة  التكنولوجية 

تحديات المياه والتي يمكن أن تشكل 

عقبات للتنمية المستدامة.

راشد  المهندس  أكد  جانبه  من 

كهرماء  حاضنة  رئيس  الرحيمي 

العلمي  والبحث  واالبتكار  لإلبداع 

الطاقة  وكفاءة  الترشيد  إدارة  ومدير 

هذا  في  التعاون  أن  كهرماء،  في 

المشروع المبتكر بالتعاون مع مجلس 

واالبتكار،  والتطوير  للبحوث  قطر 

لالستفادة  الغذائية،  حصاد  وشركة 

إلى  يهدف  أكبر  بكفاءة  المياه  من 

المخزون  على  الضغوط  تقليل 

المحلي وأنظمة الري وهو ما يتماشى 

مع أهداف استراتيجية المياه في قطر 

لترشيد استخدام مياه الشرب، كما 

يتوافق مع البرنامج الوطني للترشيد 

والذي يمثل  الطاقة«ترشيد»،  وكفاءة 

من  به  كهرماء  تكليف  تم  الذي  الدور 

المناخ  لتغير  قطر  استراتيجية  قبل 

خفض  حيث  من   2026  -  2021
للشرب،  الصالحة  المياه  استهالك 

جانب  إلى  المياه  مصادر  وتنويع 

انبعاثات  لتقليل  المياه،  تحلية 

الكربون وتحسين البيئة في قطر. 

 ويسعى برنامج قطر لالبتكار المفتوح 

المجاالت  في  التحديات  معالجة  إلى 

وهي  الوطنية،  األولوية  ذات  الخمسة 

الموارد  واستدامة  والصحة  الطاقة 

الرقمية،  والتكنولوجيا  والمجتمع 

قطر  استراتيجية  مع  يتماشى  بما 

 ،2030 واالبتكار  والتطوير  للبحوث 

في  التعاون  فرص  تحديد  خالل  من 

االبتكار لتحقيق االزدهار االقتصادي.

الغانم: المجلس يفخر
 بدعم نجاح إحدى 

الشركات الرائدة في قطر

متحف الفن اإلسالمي 
واجهة سياحية مهمة

الدوحة - قنا - يمثل قطاع المتاحف 

النهضة  مالمح  من  أصياًل  ملمحًا 

معالمه  تشع  المعاصرة،  القطرية 

معالم  مع  ومنسجمة  متناغمة 

والعلمية  االقتصادية  التنمية 

هدى  على  الشاملة،  واالجتماعية 

جعلت  التي   2030 الوطنية  قطر  رؤية 

التنمية،  لهذه  وهدفا  غاية  اإلنسان 

المادية  القيم  بين  التوازن  وجعلت 

والروحية واألصالة والمعاصرة، قاعدة 

صلبة للبناء والعمران.

اإلسالمي،  الفن  متحف  ويمثل 

دور  إبراز  في  قطر  لرؤية  تجسيدا 

التاريخ  في  اإلسالمية  الحضارة 

وكنوزها،  إبداعاتها  وإظهار  اإلنساني 

الغني  ميراثها  على  الضوء  وإلقاء 

والفنون،  التسامح،  وقيم  العلم،  من 

يعكس  نموذج  خالل  من  والجمال. 

وتاريخها  اإلسالمية  األمة  ثقافة 

أداة  المتحف  من  ويجعل  وإبداعها، 

وفنونها.  بعلومها  والتثقيف  للترويج 

صوره  وأرفع  أبهى  في  الترفيه  وتقديم 

الروحية  اإلنسان  بقيم  المرتبطة 

والثقافية والجمالية.
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يعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية

»Cop 27« قطر تشارك في مؤتمر
وزارة  في  ممثلة  قطر  دولة  تشارك 

أعمال  في  المناخي  والتغير  البيئة 

األمم  التفاقية  األطراف  مؤتمر 

المتحدة للمناخ cop27 الذي انطلقت 

شرم  مدينة  في  أمس  فعلياته 

وفود  بمشاركة  المصرية  الشيخ 

حرصها  إطار  في  وذلك  دولة،   190 من 

الدولية  الجهود  في  المساهمة  على 

المترتبة  اآلثار  لمواجهة  المبذولة 

يتميز  كما  المناخي،  التغير  على 

الحضور القطري هذا العام بمجموعة 

خالل  من  المتنوعة  الفعاليات  من 

ومن  المؤتمر،  في  المشارك  الجناح 

بينها استعراض جهود دولة قطر في 

وفقا   2022 قطر  العالم  كأس  تنظيم 

للشروط البيئة العالمية.

العديد  أيضا  المعرض  في  ويشارك 

والمؤسسات  والهيئات  الوزارات  من 

البيئة  وزارات  وهي  قطر،  بدولة 

والخارجية  المناخي  والتغير 

والمواصالت،  والصناعة  والتجارة 

وقطر للطاقة، ومؤسسة قطر، اللجنة 

وجامعة  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

قطر والهيئة العامة للطيران المدني، 

وهيئة المناطق الحرة قطر وعدد من 

والماجستير  الجامعيين  الطالب 

والدكتوراه.

فالح  الشيخ  الدكتور  سعادة  وتفقد 

آل  علي  بن  أحمد  بن  ناصر  بن 

ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، 

الدفع  عمر  بدر  السفير  وسعادة 

الخارجية  لوزير  الخاص  المبعوث 

واالستدامة،  المناخ  تغير  لشؤون 

 Blue Zone القطري بمنطقة  الجناح 

تضم  والتي  الشيخ  شرم  مدينة  في 

جميع األجنحة المشاركة من الدول 

والمؤسسات  واألفريقية  العربية 

.»Cop 27« الدولية في مؤتمر

ثاني  آل  فالح  الدكتور  سعادة  وأكد 

أمس،  جرت  التي  الجولة،  خالل 

على  خاص  بجناح  تشارك  قطر  أن 

 »COP 27« األطراف  مؤتمر  هامش 

مواجهة  في  الدولة  إنجازات  لعرض 

شتى  في  المناخية  التغييرات 

على  الحفاظ  رأسها  على  المجاالت، 

والغاز  النفط  قطاعات  في  البيئة 

الطبيعي والطاقة والمياه والمواصالت 

التحتية،  والبنية  والتشييد  والبناء 

انبعاثات  تخفيف  خالل  من  وذلك 

اآلثار  مع  والتكيف  الدفيئة  الغازات 

السلبية لظاهرة التغير المناخي.

تقام  أن  المقرر  من  السياق،  ذات   وفي 

المتنوعة  الفعاليات  من  مجموعة 

تقديم  في  تتمثل  قطر،  دولة  بجناح 

عروض تختص بمواضيع التخفيف 

الدفيئة،  الغازات  انبعاثات  من 

عن  الناجمة  اآلثار  مع  والتكيف 

التنويع  وتحقيق  المناخي،  التغير 

في  والتطوير  والبحث  االقتصادي، 

والطاقة  المناخي،  التغير  مجال 

المتجددة وتحسينات كفاءة الطاقة، 

وإدارة النفايات وكيفية االستفادة من 

المائي  واألمن  الكربون  أكسيد  ثاني 

البيولوجي،  والتنوع  الغذائي  واألمن 

باإلضافة إلى المشاركة في المعرض 

الخاص  الجناح  ضمن  المصاحب 

والصور  الفيديو  أفالم  بالدولة لعرض 

الدولة  جهود  ُتبرز  التي  والمجسمات 

في مجال التغير المناخي.

مجال  في  القطرية  الجهود  أن  يذكر 

ليست  المناخي  والتغير  البيئة 

قطر  شاركت  حيث  ُمستجدة، 

الدولية  المحافل  من  العديد  في 

لتلك  واستكماال  المجال  هذا  في 

مؤتمر  في  قطر  تحضر   ، امشاركات 

شرم  مدينة  في   COP 27 األطراف 

المؤتمر  سيكون  حيث  الشيخ، 

الدول  لرؤساء  هامة  فرصة  بمثابة 

والحكومات والوزراء خالل االجتماعات 

القضايا  لمناقشة  المستوى،  رفيعة 

األمم  اتفاقية  في  المشتركة  البيئية 

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

واتفاق باريس.

سعادة  التقى  المؤتمر  هامش  وعلى 

مع  المناخي  والتغير  البيئة  وزير 

المدير  أندرسون،  إنغر  السيدة 

المتحدة  األمم  لبرنامج  التنفيذي 

بحث  اللقاء  خالل  وتم  للبيئة. 

البيئة  بمجال  الثنائية  العالقات 

والتغير المناخي.

البيئة  وزير  سعادة  التقى  كما 

السيد  سعادة  مع  المناخي  والتغير 

مملكة  وفد  رئيس  فرومري  ماتياس 

المتحدة  االمم  اتفاقية  إلى  السويد 

تم  وقد  المناخ.  تغير  بشان  االطارية 

الثنائية  العالقات  بحث  اللقاء  خالل 

بمجال البيئة والتغير المناخي.

دعت جميع الجهات بالدولة للمشاركة بها

»االتصاالت« تعلن عن مسابقة جوائز القمة العالمية

وزارة  دعت  المشاركة،  هذه  إطار  وفي 

جميع  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

والمؤسسات  والخاصة  الحكومية  الجهات 

المدني  والمجتمع  واإلقليمية  الدولية 

في  للمشاركة  األكاديمية  والهيئات 

تسخر  مشاريع  تقديم  خالل  من  المسابقة 

لدفع  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قوة 

عملية التنمية المستدامة.

وتشارك دولة قطر في العديد من المشاريع 

الدولة  مسيرة  في  األثر  تحقق  والتي  الرائدة 

المشاركة  هذه  وتأتي  االستدامة،  نحو 

وتعزيز  بتوسيع  قطر  دولة  الهتمام  نتيجة 

الدولية  والفعاليات  المحافل  في  مشاركتها 

العالمي،  المستوى  على  وجودها  وتنمية 

في  المشترك  العمل  بأهمية  منها  وإيماًنا 

هذه  وتعتبر  الدولية.  الخبرات  مشاركة 

الوحيدة  العالمية  المنصة  المسابقة 

تنفيذ  في  النجاح  قصص  وعرض  لتحديد 

القمة  تها 
َّ

أقر التي   ،18 الـ  العمل  خطوط 

المحددة  المعلومات  لمجتمع  العالمية 

فّعالة  آلية  إلنشاء  جنيف،  عمل  خطة  في 

قدرات  تسخر  التي  المشاريع  لتقييم 

دفع  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 

التنمية المستدامة.

والخاصة  الحكومية  للجهات  ويمكن 

المشاركة  المصلحة  وأصحاب  والشركات 

عبر  التقديم  استمارة  استكمال  خالل  من 
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جهة  ألي  ُيسَمح  وال  فئة،   18 تشمل  والتي 

كل  عن  واحد  مشروع  من  بأكثر  بالتقّدم 

فئة.

أن  مة  المقدَّ المشاريع  لجميع  وينبغي 

تغطي  وأن  فقط  اإلنجليزية  باللغة  تكون 

رئيسية  مرحلة  نهاية  في  أو  مكتماًل  عماًل 

االجتماعية  وآثاره  بالنتائج  شواهد  لتقديم 

بأن  والبيئية،علًما  والثقافية  واالقتصادية 

 7 هو  المشاريع  لتقديم  النهائي  الموعد 

لعام  القمة  جوائز  وتمثل   .2022 ديسمبر 

ألصحاب  المتميز  الدولي  التقدير   2023
كفائزين  بالقمة،  المعنيين  المصلحة 

وتنفيذ  دعم  في  تميزهم  على  ومناصرين 

نواتج وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع 

التنمية  أهداف  تحقيق  في  المعلومات 

المستدامة.

الفائزة  المشاريع  عن  رسمًيا  اإلعالن  سيتم 

خالل حفل توزيع الجوائز الذي َسُيعَقد أثناء 

المعلومات  لمجتمع  العالمية  القمة  منتدى 

م 
َّ

وَسُيكر  ،2023 مارس   17 إلى   13 بتاريخ 

الفائزون البالغ عددهم 18 فائًزا والمناصرون 

َسُتعَرض  كما  مناصًرا،   72 عددهم  البالغ 

المنشور  ضمن  الفائزة  المشاريع  تفاصيل 

اإللكتروني لالتحاد الدولي لالتصاالت الصادر 

بعنوان »تقييم تنفيذ نتائج القمة العالمية 

لعام  النجاح  قصص  المعلومات:  لمجتمع 

المشاريع  أوصاف  جميع  وسترد   .»2023
تقرير  في  المسابقة  في  مة  المقدَّ واألنشطة 

تقييم تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع 

القمة  جوائز  حفل  ويعدُّ   .2023 المعلومات 

العالمية تكريًما للمشاريع والبرامج المتأهلة 

مراحل  خالل  متميزًة  كانت  والتي  والفائزة، 

المسابقة وتأهلت إلى المراحل النهائية.

المنصة العالمية الفريدة لتحديد وعرض قصص النجاح 
أعلنت دولة قطر، ممثلًة بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات، عن مشاركتها في النسخة الثانية عشرة 
لمسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

)WSIS PRIZES 2023(، والتي ينظمها االتحاد الدولي 
 .)ITU( لالتصاالت

$ الدوحة

قطر مهتمة 
بتوسيع مشاركتها 

بالمحافل 
والفعاليات الدولية

الشيخ د. فالح بن ناصر: حريصون على تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة

وزير البيئة يبحث التعاون مع عدد من المسؤولين 



في  بدأت  االختبارات  أن  إلى  ونوه 

الترتيبات  وحسب  مطمئنة  أجواء 

التي أعدت لها، بعد أن وفرت الوزارة 

االختبارات  ولجان  والمدارس 

األمور  كافة  وخارجها  الدوحة  داخل 

تحقيق  على  الطلبة  تساعد  التي 

وتطبيق  اتباع  مع  المتوخاة  النتائج 

معايير وإجراءات السالمة الصحية 

الالزمة.

أوراق  تصحيح  عملية  أن  وأوضح 

بأول،  أوال  عادة  تبدأ  االختبارات 

حتى آخر ورقة اختبار في الخامس 

الجاري،  نوفمبر  شهر  من  عشر 

جميع  يبذلها  التي  الجهود  مثمنا 

المختصين في لجان االختبارات.

والتعليم  التربية  وزارة  وكانت 

 13 في  أعلنت  قد  العالي  والتعليم 

اختبارات  جداول  الماضي  أكتوبر 

للعام  األول  الدراسي  الفصل  نهاية 

الدراسية  للصفوف   ،2023   /  2022
من األول إلى الثاني عشر بالمدارس 

الكبار«،  وتعليم  »نهاري  الحكومية 

تتبع  التي  الخاصة  والمدارس 

المعايير الوطنية.

الطلبة  تقييم  إدارة  بعثت  وقد 

الجداول التفصيلية لهذه االختبارات 

إلى المدارس، متضمنة المواد التي 

تبدأ وتنتهي بها لكل صف ولمختلف 

المراحل. 

الدكتور  قام سعادة  وفي سياق مواز 

وكيل  النعيمي  صالح  بن  إبراهيم 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة 

تفقدية  بزيارة  أمس  صباح  العالي 

ثاني  آل  محمد  بن  أحمد  لمدرسة 

على  للوقوف  وذلك  بنين،  الثانوية 

سير عملية اختبارات نهاية الفصل 

الدراسية  للصفوف  األول  الدراسي 

الكبار،  وتعليم  نهاري   )11،12  ،10(

خالد  السيد  من  كل  فيها  رافقه 

المساعد  الوزارة  وكيل  الحرقان 

إبراهيم  والسيد  التقييم،  لشؤون 

مركز  إدارة  مدير  الكواري  رجب 

معلومات الطلبة بالوزارة.

وقد اطمأن سعادة الدكتور النعيمي 

الطلبة  أداء  على  الزيارة  خالل 

استماعه  خالل  من  الختباراتهم 

آلرائهم ورصد مالحظاتهم، كما تفقد 

بالمدرسة،  االختبارات  لجان  سير 

التعليم  طلبة  اختبارات  على  ووقف 

عشر،  الثاني  بالصف  الموازي 

باالنضباط  السياق  هذا  في  مشيدًا 

تقنن  التي  واللوائح  بالنظم  والتقيد 

االختبارات بالمدرسة.

سعادته  وجه  الزيارة  ختام  وفي 

بيئة  بتوفير  المدرسية  اإلدارة 

مدرسية تعزز التحصيل األكاديمي 

وتلبي كافة متطلباتهم ألداء  للطلبة 

اختباراتهم بالطريقة المثلى.
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د. النعيمي يتفقد سيرها بمدرسة أحمد بن محمد الثانوية

انطالق اختبارات الثانوية العامة
الدرهم: بدأت في أجواء مطمئنة وحسب الترتيبات المعدة لهاالتوجيه بتوفير بيئة مدرسية تعزز التحصيل األكاديمي

الدوحة - $ وقنا - 
بدأت أمس، اختبارات 

الشهادة الثانوية العامة 
والتخصصية لنهاية 

الفصل الدراسي األول للعام 
األكاديمي 2022 /  2023. وقال 

السيد خليفة سعد الدرهم 
مدير إدارة تقييم الطلبة 
بوزارة التربية والتعليم 

والتعليم العالي في تصريح 
لـ )قنا(، إن 14367 طالبا 

وطالبة سيؤدون اختبارات 
الشهادة الثانوية العامة 

بالمدارس الحكومية 
»نهاري وتعليم الكبار«، 
والمدارس الخاصة التي 
تتبع المعايير الوطنية.

جهود كبيرة يبذلها 
المختصون في اللجان
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بمركز أم صالل الصحي

افتتاح عيادة للطب 
النفسي لكبار السن 

مؤسسة  افتتحت  قنا-  الدوحة- 

جديدة  عيادة  األولية  الصحية  الرعاية 

السن  لكبار  النفسي  للطب  متكاملة 

في  وذلك  الصحي،  صالل  أم  مركز  في 

إطار التزامها بتنفيذ استراتيجية قطر 

الوطنية للصحة النفسية.

الصحة  خدمات  في  التوسع  ويوفر 

النفسية بالمؤسسة خدمات للمرضى 

فوق،  فما  عاما   65 أعمارهم  تبلغ  الذين 

وظيفية  أمراض  من  يعانون  والذين 

واالضطراب  كاالكتئاب  أساسية 

والقلق  القطب  ثنائي  العاطفي 

والخرف،  والفصام  النوم  واضطرابات 

وكذلك الذين يعانون من خلل إدراكي 

ومن أمراض نفسية.

أنه  األولية  الرعاية  مؤسسة  وذكرت 

كجزء من تنفيذ الخطة طويلة المدى 

النفسية،  للصحة  قطر  الستراتيجية 

تلتزم المؤسسة بإجراء تحسينات في 

إجراءات الوصول إلى العالج والحصول 

كافة  مستوى  على  السن  لكبار  عليه 

خدمات الصحة النفسية المناسبة.

وأكدت المؤسسة أن الصحة النفسية 

أهمية  تقل  ال  السن  لكبار  بالنسبة 

أن  مبينة  أخرى،  عمرية  فئة  أي  عن 

معرضون  السن  كبار  من  العديد 

نفسية  باضطرابات  اإلصابة  لخطر 

وعصبية. 

الجديدة  النماذج  هذه  خالل  ومن   

النفسي  الطب  لعيادة  والمتكاملة 

الرعاية  مؤسسة  فريق  سيتمكن 

الصحية األولية من تعزيز الوصول إلى 

الرعاية، ومن لعب دور أكثر استباقية 

في تلبية احتياجات الصحة النفسية 

تدهور  منع  وربما  المرضى،  لهؤالء 

حالتهم الحالية.

مركز  في  الجديدة  العيادة  وتعد 

لخدمات  امتدادا  الصحي  صالل  أم 

حاليا  المتوفرة  النفسية  الصحة 

في  بما  األولية،  الرعاية  مؤسسة  في 

المتكاملة  النفسي  الطب  خدمة  ذلك 

وجامعة  الثمامة،  مراكز:  في  المقدمة 

وعيادة  والوجبة،  الخيل  وروضة  قطر، 

قصور االنتباه وفرط الحركة للكبار في 

وخدمة  الصحي،  الخيل  روضة  مركز 

مراكز:  في  المقدمة  النفسي  الدعم 

وروضة  والوجبة  والثمامة  لعبيب 

الخيل وجامعة قطر.

أطلقته وزارة الصحة تحت مسمى »معك«

برنامج وطني جديد للصحة النفسية والعافية
عن  العامة  الصحة  وزارة  أعلنت 

لتعزيز  تعليمي  برنامج  إطالق 

دولة  في  والعافية  النفسية  الصحة 

وتم  »معك«،  مسمى  تحت  قطر 

تصميم البرنامج بالتعاون بين فريق 

النفسية  للصحة  الوطني  البرنامج 

مؤسسة  مع  العامة  الصحة  بوزارة 

الرعاية  ومؤسسة  الطبية  حمد 

برامج  لتوفير  األولية،  الصحية 

تستهدف  التي  والتوعية  التثقيف 

وتهدف  مختلفة  سكانية  مجموعات 

إلى تقليل الوصمة المرتبطة بحاالت 

الصحة النفسية.

بن  محمد  الدكتور  الشيخ  وقال 

الصحة  إدارة  مدير  ثاني،  آل  حمد 

إن هذه  العامة،  العامة بوزارة الصحة 

ضمن  إضافية  خطوة  هي  المبادرة 

تثقيف  لتوفير  المتضافرة  الجهود 

للسكان.  النفسية  للصحة  قيم 

النفسية  الصحة  دعم  »يحتل  وقال: 

والمعافاة النفسية لسكان قطر مكانة 

العامة  الصحة  وزارة  برامج  في  عالية 

وشركائنا في مجال الرعاية الصحية. 

وتحدد كل من االستراتيجية الوطنية 

واستراتيجية   2022-2018 للصحة 

الصحة   2022-2017 العامة  الصحة 

أولوياتهما  ضمن  والمعافاة  النفسية 

الرئيسية«.

تعاونيا  جهدا  »معك«  برنامج  ويعد 

ممثلين  تضم  فرعية  لمجموعة 

للصحة  الوطني  البرنامج  فريق  عن 

العامة  الصحة  وزارة  من  النفسية 

الصحة  بخدمات  التثقيف  وفريق 

الطبية  حمد  مؤسسة  من  النفسية 

للتدريب  الدولي  حمد  ومركز 

ومؤسسة الرعاية الصحية األولية.

محمود  السيد  قال  آخر،  جانب  ومن 

الرئيسي، الرئيس التنفيذي لفريق 

النفسية  للصحة  الوطني  العمل 

الرعاية  مجموعة  ورئيس  والمعافاة 

الطبية  حمد  بمؤسسة  المستمرة 

أكبر  وعيا  ستقدم  المبادرة  هذه  إن 

السكان،  بين  النفسية  بالصحة 

بالصحة  التوعية  »إن  وأضاف: 

في  هام  جانب  هي  النفسية 

الشاملة  الوطنية  االستراتيجية 

للسكان  والمعافاة  النفسية  للصحة 

تحسين  في  معك  برامج  وستساعد 

النفسية  الصحة  أمراض  فهم 

خدمات  على  الحصول  وتسهيل 

الذين  لألشخاص  الصحية  الرعاية 

يحتاجون لها«.

يركز برنامج معك في الدرجة األولى 

التعليم، حيث قامت كل  على قطاع 

الطبية ومؤسسة  من مؤسسة حمد 

الرعاية الصحية األولية بتطوير مواد 

توزيعها  تم  وقد  للمدارس،  تعليمية 

في األشهر األخيرة الماضية.

الدكتورة  أوضحت  جانبها،  ومن 

نائب  العبدالله،  أحمد  سامية 

النفسية  للصحة  الوطني  القائد 

في  للعمليات  التنفيذي  والمدير 

أن  األولية  الصحية  الرعاية  مؤسسة 

التابعة  المدارس  إلى  العودة  حملة 

األولية  الصحية  الرعاية  لمؤسسة 

لبرنامج معك  التكملة  تعتبر بمثابة 

المدارس،  في  النفسية  للصحة 

العودة  حملة  أطلقنا  »لقد  وقالت: 

لمؤسسة  التابعة  المدارس  إلى 

تحت  األولية  الصحية  الرعاية 

الشاملة  الصحة  شعار »نحو تعزيز 

للطلبة« في شهر اغسطس الماضي، 

أكبر  شريحة  إلى  الوصول  بهدف 

كافة  في  الطالب  مثل  السكان  من 

المدارس  وموظفي  وآبائهم  األعمار 

من  فريق  لدينا  كذلك،  الحكومية. 

االختصاصيين في مؤسسة الرعاية 

الصحية األولية الذين يقومون بزيارة 

قيمة  معلومات  لتقديم  المدارس 

الصحة  على  المحافظة  أهمية  حول 

وتقديم  والسلوكية  النفسية 

االرشادات لتحقيق ذلك كون الصحة 

الجيدة  الصحة  من  جزءًا  النفسية 

تمكين  هو  هدفنا  إن  الشاملة«.. 

الطلبة جسديا ونفسيا وسلوكيا مع 

بدئهم بعامهم األكاديمي الجديد.

أطلقت مؤسسة حمد الطبية برنامج 

للصحة  الوطنية  معك  مدارس 

أكتوبر  في  والعافية  النفسية 

كجزء من أنشطة التوعية بالصحة 

غطت  كما  العالمية.  النفسية 

المجانية  المحاضرات  من  سلسلة 

المواد  من  مجموعة  اإلنترنت  عبر 

من  مختلفة  لمجموعات  التعليمية 

الجمهور في قطاع التعليم مثل أطفال 

والمعلمين  األمور  وأولياء  المدارس 

تقديم  وسيتم  المدارس.  ومديري 

خالل  مستقبلية  تعليمية  جلسات 

ستقدم  كذلك  الدراسية،  السنة 

للمدارس  الدراسية  المناهج  بعض 

على  بناًء  إضافية  تدريبية  وحدات 

العالمية  الصحة  منظمة  برنامج 

المدارس.  في  النفسية  للصحة 

ترغب  التي  للمدارس  يمكن 

التعليمية  الدورات  في  بالمشاركة 

النفسية  الصحة  حول  المستقبلية 

والمعافاة التسجيل عبر إرسال بريد 

.maak@hamad.qa إلكتروني إلى

تولي،  إيان  السيد  قال  جانبه  ومن 

النفسية  الصحة  أولوية  قائد 

التنفيذي  والرئيس  والمعافاة 

لخدمات الصحة النفسية بمؤسسة 

حمد الطبية إنه قد تم إجراء خطوات 

التوعية حول الصحة  كبيرة لتعزيز 

معك  برنامج  يجمع  النفسية، 

مجموعة  بها  تتمتع  التي  الخبرة 

لتسهيل  المتفانين  الشركاء  من 

المشاكل  حول  المفتوحة  النقاشات 

مجموعات  بين  المحتملة  النفسية 

سكانية مختلفة ورفع مستوى الوعي 

المساعدة  على  الحصول  بكيفية 

برنامج  يعتبر  المتخصصة، 

سيبدأ  الذي  األول  البرنامج  المدارس 

العمل به في مبادرة معك، وهدفنا هو 

القادم  العام  في  أخرى  برامج  تطوير 

تستهدف مجموعات سكانية مختلفة 

وحاجاتهم من الصحة النفسية«.

يهدف إلى تقليل الوصمة المرتبطة بالحاالت المرضية $ الدوحة

يلتحق به »70« طالبًا موزعين على »5« حلقات

مركز إبراهيم الخليل.. 
منارة قرآنية

قسم  في  ممثلة  الوزارة  وتسعى 

القرآن الكريم وعلومه بإدارة الدعوة مع 

جهودها في تعليم الطالب ومدارستهم 

حفظ  يختموا  حتى  الكريم  القرآن 

من  أجيال  تخريج  إلى  الله،  كتاب 

القرآن  يتمثلون  الطالب  أبنائنا 

حياتهم  في  وتربية  وسلوكًا  واقعًا 

من  كاماًل،  القرآن  يحفظوا  لم  وإن 

والتوجيهات  التربوية  البرامج  خالل 

بالنماذج  واالقتداء  السلوكية 

المشرقة من المدرسين والمشرفين 

الذين  القرآنية،  الحلقات  على 

وحلمًا  علمًا  الطالب  على  يفيضون 

وخلقًا.

والشؤون  األوقاف  وزارة  وتستعرض 

األثر  التقرير  هذا  في  اإلسالمية 

إبراهيم  لمركز  البّناء  اإليجابي 

الخليل الذي يمثل منارة تشع الخير 

ويعد  الدفنة،  أبراج  منطقة  وسط 

أحد مراكز تعليم القرآن الكريم التي 

الطالب  أبنائنا  نفوس  في  تغرس 

المراكز  اإليماني، حيث تتوزع  الهدي 

القرآنية على مناطق الدولة المختلفة 

حلقات  في  الطالب  آالف  محتضنة 

مستوياتهم،  اختالف  على  الحفظ 

القرآنية  المراكز  هذه  أثر  بيان  مع 

وتعزيز  إليها  المنتسبين  نفوس  في 

في  العليا  والمثل  النبيلة  القيم 

المجتمع.

ثابت..  نعمان  محمد  الشيخ  وأكد 

وخطيبًا  إمامًا  يعمل  المركز،  رئيس 

ورئيسًا  الخليل،  إبراهيم  بمسجد 

افتتاحه  الخليل منذ  إبراهيم  لمركز 

يمثل  المركز  أن  2017م،  العام  في 

منطقة  وسط  في  هامًا  إيمانيًا  محورًا 

المركز  أن  إلى  مشيرًا  الدفنة،  أبراج 

قرآنية  حلقات  خمس  على  يشتمل 

منهم أربع حلقات للحفظ بمستوياته 

الطالب  بعض  إن  حيث  المختلفة، 

وآخرين  أجزاء  خمسة  يحفظون 

يحفظ  من  وهناك  أجزاء  عشرة 

خاصة  حلقة  وتوجد  جزءًا،  عشرين 

ويبلغ  النورانية،  القاعدة  لتعليم 

طالبًا،   70 بالمركز  المسجلين  عدد 

من  الكثير  أن  المركز  رئيس  وأوضح 

أولياء األمور بالمنطقة يحرصون على 

لحفظ  بالمركز  أبنائهم  تسجيل 

اإلسالمية،  اآلداب  وتعلم  الله  كتاب 

تشرف  المركز  أن  إلى  وأشار 

حفظ  أتموا  طالب  خمسة  بتخريج 

الطالب  أغلب  أن  الفتًا  كاماًل،  القرآن 

الجنسيات  المسجلين بالمركز من 

البلدان  في  سابقًا  المقيمة  العربية 

غير  منهم  فكثير  ولذا  العربية،  غير 

متقن للغة العربية، ولذا يمثل مركز 

إبراهم الخليل محضن إيماني تربوي 

والقراءة  العربية  اللغة  فيه  يتعلمون 

بشكل صحيح ويحفظون فيه كتاب 

تعليم  في  المركز  يساهم  كما  الله، 

من  اإلسالمية  واألخالق  القيم  الطالب 

وحثهم  القرآنية  اآليات  تفسير  خالل 

والسوك  األخالق  بمكارم  التحلي  على 

القويم، وتجنب ما نهى الله عنه.

راشد حاجي،  المدرس محمد  وأشار 

الطالب،  من  عددًا  حلقته  في  يدرس 

يحفظا  الطالب  من  اثنين  ولديه 

وأنس،  أحمد  وهما  كاماًل  الله  كتاب 

أبراج  بمنطقة  الطالب  حرص  إلى 

على  بالمركز  المحيطة  الدفنة 

وحث  والمراجعة،  والحفظ  الحضور 

إلحاق  ضرورة  على  األمور  أوليا  جميع 

لمراكز  واإلناث  الذكور  من  أبنائهم 

المنتشرة  الكريم  القرآن  تعليم 

وعد  التي  الخيرية  لينالوا  بالدولة؛ 

وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  بها 

»خيركم من تعلم القرآن وعلمه«.

أن  الحافظ،  محمد  المدرس  وأوضح 

مستوى  ويختلف  تأسيسية  حلقته 

يحفظ  فبعضهم  منهم  لكل  الحفظ 

ثالثة  يحفظون  وآخرين  جزئين 

خمسة  يحفظ  والبعض  أجزاء 

على  يحرصون  طالب  وهناك  أجزاء، 

وآخرين  األسبوع،  أيام  طوال  الحفظ 

فمنهم  المرن  النظام  إلى  ينتسبون 

من يحضر يومين فقط في األسبوع، 

أيام،  ثالثة  يحضر  اآلخر  والبعض 

إبراهيم  مركز  أهمية  على  وأكد 

حيث  الدفنة،  أبراج  وسط  الخليل 

فنادق،  في  األسر  من  الكثير  يسكن 

مناسبة  بيئة  أو  فرصة  لهم  تتوفر  وال 

دور  يبرز  ولذا  الله،  كتاب  لحفظ 

على  األمور  أولياء  ويحرص  المركز، 

في  القرآن  لحفظ  أبنائهم  تسجيل 

الحفظ  على  تعينهم  إيمانية  بيئة 

بمحاسن  والتحلي  جيد،  بشكل 

األخالق.

الزعبي  زيد  السيد  يؤكد  وبدوره 

يقطن  عبدالرحمن،  الطالب  أمر  ولي 

دائمًا  ويصلي  المسجد  من  بالقرب 

حرصه  الخليل،  إبراهيم  بمسجد 

عبدالرحمن  ابنه  تسجيل  على 

وأشاد  سنوات،  ثالث  قبل  بالمركز 

والشؤون  األوقاف  وزارة  بجهود 

القرآن  بمراكز  العناية  في  اإلسالمية 

يسكن  من  لجميع  وتوفيرها  الكريم 

دولة قطر، وتوفير المدرسين والبيئة 

وقال  الله،  كتاب  لحفظ  المناسبة 

نسأل الله أن يأجر القائمين على هذه 

المراكز خير الجزاء لما لها من أهمية 

والتربية  األجر  كسب  في  ألبنائنا 

الصحيحة على النهج السليم.

األمور  ألولياء  النصيحة  الزعبي  وقدم 

بأن يسجلوا أبناءهم في هذه المراكز 

مشيرًا  الطالب،  تحتضن  التي 

وتجارب  العلمية  الحقائق  أن  إلى 

تشغل  ما  بقدر  إنه  تقول  اآلخرين 

يكسب  ما  بقدر  والتعلم  بالعلم  ابنك 

ابني  اكتسب  وقد  جديدة،  معارف 

المعارف  من  العديد  الرحمن  عبد 

حفظ  ساعده  وقد  الدراسية،  والعلوم 

القرآن على التميز كذلك في دراسته 

ولله  يوم،  بعد  يومًا  إثراًء  ويزيده 

يشيدون  المدرسين  جميع  الحمد 

الدراسي وسلوكه الحسن  بمستواه 

بقية  ومع  معهم  الطيبة  ومعاملته 

أثر  من  شك  ال  وهذا  الطالب،  زمالئهم 

القرآن وما تركه في نفسه من  حفظ 

إيمان وتقوى.

{ زيد الزعبي { محمد نعمان ثابت { محمد عبدالحافظ { محمد راشد حاجي

{ حلقات القرآن

تشهد الحلقات القرآنية بمراكز تعليم القرآن الكريم التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
إقبااًل متزايدًا من أولياء األمور على تسجيل أبنائهم وانتسابهم لمراكز تعليم القرآن الكريم، باختالف 
أعمارهم وجنسياتهم سواء بالحضور الفعلي إلى مقار التحفيظ أو التعلم عن بعد، عبر برنامج تعاهد 

القرآني من خالل منصة الوزارة التعليمية عبر برنامج ميكروسوفت تيمز؛ لتعلم القرآن الكريم 
وتدارسه حفظًا وتالوًة بشكل متقن وفق مخارج الحروف الصحيحة وأحكام التجويد.

$ الدوحة

ثابت: محضن إيماني يتعلم فيه الطالب اللغة العربية والقرآن

الحافظ: بيئة إيمانية تعينهم على الحفظ والتحلي بمحاسن األخالق

حاجي: طالبنا يحرصون على الحضور والحفظ والمراجعة

الزعبي: ابني اكتسب العديد من المعارف والعلوم الدراسية
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»كهرماء« توضح آلية التركيب والتشغيل

تصحيح أوضاع محطات الشحن الكهربائية

والماء  للكهرباء  القطرية  العامة  المؤسسة  أهابت 

والخاصة  الحكومية  الجهات  بكافة  »كهرماء« 

للمركبات  شحن  وحدات  أي  عن  اإلبالغ  ضرورة 

الكهربائية التي تم تركيبها أو المخطط تركيبها، 

تسجيل  خالل  من  أوضاعهم  تصحيح  وضرورة 

لجنة  قبل  من  المعتمدة  اآلليات  وفق  المحطات 

تسيير المركبات الكهربائية بدولة قطر والممثلة 

بكهرماء ووزارة المواصالت.

محطات  وتشغيل  لتركيب  العمل  آلية  وتنقسم 

الكهربائية إلى جزءين، يشمل  شحن المركبات 

الجزء األول اآلليات المتبعة في األبنية الحكومية 

للدولة،  المملوكة  العامة  واألماكن  والخاصة 

رسمي  طلب  استالم  أولها:  مراحل  ثالث  وتتطلب 

رقم  على  مشتماًل  يكون  الطالبة،  الجهة  من 

المطلوب،  الكهربائي  والحمل  المساحي،  األرض 

 »package substations« توزيع  لمحطة  )وموقع 

تسمية  إلى  باإلضافة  فنيًا(،  ذلك  استدعى  إذا 

وتتم  الموقع.  في  معه  للتنسيق  معني  شخص 

وإدارة  المؤسسة  رئيس  قبل  من  عليه  الموافقة 

الحصول  ذلك  بعد  ثم  الطاقة،  وكفاءة  الترشيد 

على موافقة البلدية المعنية.

قسم  توجيه  يتم  واألخيرة  الثالثة  المرحلة  وفي 

بكهرماء  المشتركين  خدمات  بإدارة  التمديدات 

مقاول  عن  نيابة  توصيل  طلب  بإدخال  بالقيام 

كهرماء  موقع  على   )KMSP( نظام  في  المالك 

الحكومية،  الجهة  باسم   Km.qa االلكتروني 

ونوع  مكان  من  للتأكد  الموقع  زيارة  تتم  أن  على 

الترسيم  التمديدات،  قسم  قبل  من  التوصيلة 

البلدية  موافقة  وإرفاق  الحكومية  بالرسوم  للطلب 

المعنية في الطلب. 

الجهات  من  الطلبات  مقدمي  على  ويتعين 

الحالية(  األبنية  )مالك  الخاصة  أو  الحكومية 

وجود  حال  في  المواصالت  وزارة  إفادة  بتقديم 

تغييرات جذرية لمواقع المواقف المقترحة، وذلك 

والسالمة  األمن  ناحية  من  مالءمتها  مدى  لبيان 

بنوع  مقارنة  المتوقعة  المرورية  والتدفقات 

الكهربائي  التوزيع  إدارة  تقوم  فيما  االستخدام، 

التخطيط  إدارة  موافقة  بعد  الطلب  باستقبال 

المشروع  وتنفذ  النظام،  حسب  وذلك  الكهربائي 

كاماًل؛ بما فيه تركيب العداد في الموقع بالشكل 

العدادات  وقسم  المالك  مع  وبالتنسيق  المناسب 

من  الالزمة  التعهدات  على  الحصول  مراعاة  مع 

المالك؛ بغرض تخويل كهرماء لعمل الالزم فيما 

وما  المستقبلية  التشغيلية  باألعمال  يتعلق 

يشملها من حدوث أعطال فنية إن وجدت. 

يشمل  والذي  الثاني،  بالجزء  يتعّلق  وفيما 

المجمعات  مثل  الخاصة  لألماكن  التوصيل 

آلية  باتباع  ذلك  فيتّم  والفنادق،  التجارية 

الحالي   )KMSP( نظام  في  الجديدة  التوصيل 

قبل  من  تعيينه  يتّم  معتمد  مقاول  خالل  من 

طلبت  حال  في  اآللية  هذه  اتباع  يتّم  المالك. 

اآللية  هذه  طريق  عن  التقديم  الحكومية  الجهة 

الموقع  على  الطلب  لتقديم  معتمدا  مقاوال  وتعّين 

لكهرماء. اإللكتروني 

اإلخطار في حال وجود تغييرات 
جذرية بأماكنها لبيان مدى سالمتها

تركيب العداد بالشكل المناسب 
وبالتنسيق مع المالك وقسم العدادات

محمد عبد العزيز قدمها صندوق الزكاة خالل أكتوبر الماضيكتب

»14« مليون ريال مساعدات

الزكاة  صندوق  أعلن  قنا-  الدوحة- 

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  بوزارة 

 14 بقيـمة  مساعـدات  تقديمه  عن 

قطريًا  ريااًل  و671  ألفا  و249  مليونا 

استفادت  الماضي،  أكتوبر  شهر  خالل 

المستحقين  من  أسرة   )756( منها 

للمساعدة داخل دولة قطر. وتضمنت 

دورية  مساعدات  المساعدات، 

ومقطوعة وجميعها مساعدات تصرفها 

من  للمستحقين  الزكاة  صندوق  إدارة 

للضوابط  وفقًا  لديها  المسجلة  األسر 

واآلليات  الشرعية  والمصارف 

المبالغ  هذه  توزيع  وتم  المعتمدة. 

تقدم  التي  الدورية  المساعدات  على 

المستحقة  لألسر  شهرية  بصورة 

رياال  و415  ألفا  و973  ماليين   6 بقيمة 

وهي  المقطوعة  والمساعدات  قطريا، 

حسب  واحدة  لمرة  تصرف  مساعدات 

ألفا  و276  ماليين   7 بقيمة  الحاجة 

أن  بالذكر  جدير  قطريا.  رياال  و256 

الجديد  موقعه  ضمن  الزكاة  صندوق 

على  التقديم  خدمة  اإلنترنت  على 

المساعدة  تجديد  وخدمة  المساعدة، 

االنتهاء،  على  مساعدتهم  قاربت  لمن 

طلب  متابعة  لخدمة  باإلضافة 

المساعدة ومعرفة حالة الطلب.

في »كهرماء« خالل الربع الثالث من »2022«

»5« ماليين ساعة عمل بدون إصابات
القطرية  العامة  المؤسسة  أعلنت 

أنجزت  أنها  »كهرماء«  والماء  للكهرباء 

جميع ساعات العمل خالل الربع الثالث 

من عام 2022 والتي وصلت لما يزيد على 

تسجيل  دون  ساعة  ماليين  خمسة 

تطبيق  بفضل  وذلك  تذكر،  إصابة  أي 

أعلى معدالت الجودة واألمن والسالمة في 

عمل  بيئة  توفير  بهدف  مواقعها،  كافة 

آمنة، وهو ما يعكس حرص كهرماء على 

وكافة  لموظفيها  آمنة  عمل  بيئة  توفير 

اإلنجاز  هذا  ويعكس  معها.  المتعاملين 

والمشاريع  كهرماء  في  العمل  حجم 

والكفاءة  والجودة  بتنفيذها،  تقوم  التي 

والسالمة  األمن  أعلى معايير  في تطبيق 

في مواقع العمل. حيث يأتي هذا اإلنجاز 

ثمرة للجهد الكبير الذي تبذله المؤسسة 

المؤسسية  أهدافها  بتحقيق  والتزامها 

السيما ضمان بيئة عمل آمنة وصحية.
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الي: خالل كلمته في افتتاح دورة »عنبتاوي 32« اإلقليمية السنوية بتونس.. الجمَّ

الفضاء المدني مرآة لمدى تعزيز الحقوق

القاها  التي  الكلمة  خالل  ذلك  جاء 

»عنبتاوي  دورة  افتتاح  في  الجّمإلى 

بتونس  السنوية  اإلقليمية   »32
العربية  الشبكة  من  بتنظيم 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 

 – اإلنسان  للحقوق  العربي  والمعهد 

»تعزيز  عنوان:  تحت  تونس  مقره 

المدني  الفضاء  وحماية  المشاركة 

حقوق  عن  والمدافعات  والمدافعين 

اإلنسان في المنطقة العربية«.

للشبكة  العام  األمين  وأضاف 

مرآة  المدني  الفضاء  يشكل  العربية: 

أن  إلى  وأشار  الحقوق  تعزيز  لمدى 

وعن  اإلنسان  حقوق  عن  المدافعين 

يكونون  ما  دائمًا  المدني،  الفضاء 

السلطات  غضب  يواجه  َمْن  أول 

المدني؛  الفضاء  حيز  تضيق  التي 

توحيد  إلى  ذاته  الوقت  في  داعيًا 

تقع  التي  االنتهاكات  لوقف  الجهود 

اإلنسان  حقوق  عن  المدافعين  على 

حقوق  مسيرة  استدامة  لضمان 

أن  الي  واعتبرالجمَّ وجدواها،  اإلنسان 

والمدافعين  اإلنسان  حقوق  ناشطي 

جانب  إلى  المدني  المجتمع  من  جزء 

وجمعيات  الحكومية،  غير  المنظمات 

الطالبية  والجمعيات  المحامين، 

والمدونين  األكاديمية،  والمؤسسات 

وكوادر  وأعضاء  الخيرية،  والمنظمات 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات 

جنبًا  يعملون  هؤالء  وقال:  وغيرهم، 

أفضل،  مستقبل  أجل  من  جنب  إلى 

والمساواة  العدالة  لتحقيق  ويسعون 

وأضاف:  اإلنسانية،  الكرامة  واحترام 

المنظمات  بهذه  يعمل  من  كل  يعتبر 

خاللها  من  وينشط  والجمعيات 

مدافعًا  عنها؛  والدفاع  الحقوق  لصون 

أن  خصوصًا  اإلنسان،  حقوق  عن 

االعتداءات التي تقع عليه تقع بسياق 

نشاطه الحقوقي.

وأمام تشعب  للتحديات  وقال: نتيجة 

تطال  التي  والجرائم  االنتهاكات 

التعاون  أضحى  اإلنسان،  حقوق 

والمجتمع  الوطنية  المؤسسات  بين 

سبيل  في  ومهمًا  ملحًا  مطلبًا  المدني 

رصد انتهاكات حقوق اإلنسان وتنمية 

وتعزيز  الالزمة  والمهارات  الكفاءات 

بالحقوق  التمتع  واقع  المعلومات حول 

التحديات  إلزالة  الواقع  أرض  على 

متكاملة  منظومة  ضمن  والعمل 

حقوق  وحماية  لتدعيم  تسعى 

اإلنسان. منوهًا إلى الثقل الذي يمثله 

وجوده  خالل  من  المدني  المجتمع 

لقد  وقال:  العامة،  الحياة  في  الفاعل 

لتكمل  الوطنية  المؤسسات  جاءت 

بتعزيز  بدورها  وتقوم  المنظومة  هذه 

من  به  تتميز  لما  خصوصًا  الحقوق، 

تستطيع  وآليات  وخبرة  واسعة  والية 

المسائل  هذه  معالجة  خاللها  من 

موقعها  من  مستفيدة  ال  فعَّ بشكل 

ضمن  والفريد  الحكومة  من  القريب 

نها  يمكِّ ما  اإلنسان،  حقوق  منظومة 

التأثير في مجاالت محددة بشكل  من 

أكبر ومنظور أوسع نطاقًا.

الشبكة  مشاركة  أن  إلى  مشيرًا 

في  الوطنية  للمؤسسات  العربية 

إطار  في  يأتي  الدورة،  هذه  تنظيم 

التواصل  وتعزيز  العالقات  بناء 

الوطنية  المؤسسات  بين  والتفاهم 

المدني  والمجتمع  اإلنسان  لحقوق 

ودعمه  مساندته  في  والمساهمة 

المدني،  الفضاء  لتعزيز  عنه،  والدفاع 

الحقوق  كانت  أوسع  كان  فكلما 

وقال  أكبر.  بشكل  ومحمية  معززة 

تعاونات  نطور  أن  نأمل  الي:  الجمَّ

الفضاء  تعزيز  شأنها  من  وشراكات 

المدني في الوطن العربي، بما يسرع 

حقوق  وحماية  تعزيز  مسيرة  خطى 

اإلنسان.

{  سلطان الجمالي يلقي كلمته

ضـرورة توحـيد الجهـود لوقـف االنتهـاكات ضـد المدافعـين عـن حقـوق اإلنسـان $ تونس

أوضح سعادة السيد 
سلطان بن حسن 

الي األمين العام  الجمَّ
للشبكة العربية 

للمؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان –

مقرها الدوحة– أن من 
مؤشرات تقدم البلدان 

يكون بالنظر لواقع 
الفضاء المدني وهو أحد 
المؤشرات الموضوعية 

لقياس التمتع بالحقوق.

للجمعية العالمية للخصوصية

وكالة األمن السيبراني تشارك في مؤتمر باسطنبول
لألمن  الوطنية  الوكالة  شاركت 

الرابعة  النسخة  في  السيبراني 

الجمعية  لمؤتمر  واألربعين 

عقد  والذي  للخصوصية،  العالمية 

الفترة  خالل  اسطنبول  مدينة  في 

من 25 - 28 أكتوبر 2022. 

البيانات  خصوصية  مكتب  وقام 

المختص  الوطني  الشخصية 

البيانات  خصوصية  حماية  بقانون 

الحلقات  بحضور  الشخصية، 

والمغلقة  المفتوحة  النقاشية 

المخصصة للدول األعضاء. 

العام  لهذا  المؤتمر  وقد كان موضوع 

الخصوصية  توازن:  »مسألة  هو 

التكنولوجي«،  التقدم  عصر  في 

المشاكل  المؤتمر  ناقش 

المحيطة بعملية معالجة البيانات 

مع  الحدود  عبر  الشخصية 

المحافظة على سيادة الدول وحقوق 

المؤتمر  البيانات، كما ناقش  مالك 

عدة مواضيع حيوية خاصة بكيفية 

الشخصية  البيانات  معالجة 

االصطناعي  الذكاء  وباألخص 

القرار، حيث قد يؤدي  وأتمتة اتخاذ 

البيانات  على  النهائي  القرار  اعتماد 

الشخصية والتي تتضمن البيانات 

انحراف  إلى  الحيوية  أو  البيومترية 

بصورة  الصناعي  الذكاء  برنامج 

متحيزة وعلى حساب الحيادية.

المؤتمر  أعمال  جدول  هامش  وعلى 

حماية  مكتب  عمل  فريق  التقى 

الشخصية  البيانات  خصوصية 

القطري بممثلي السلطات المماثلة 

في  ذلك  ويأتي  األعضاء،  الدول  في 

لدراسة  المتبادل  السعي  إطار 

والتي  اتفاقية ثنائية  إمكانية توقيع 

الشخصية  البيانات  بنقل  تسمح 

عبر الحدود في إطار قانوني يحمى 

مدى  ويحدد  البيانات  خصوصية 

معالجتها والية أغراض.

انضمت  قطر  دولة  انضمت   

للخصوصية  العالمية  للجمعية 

إذ  مراقب،  كعضو   2021 عام 

العالمي  المنتدى  الجمعية  تعتبر 

البيانات  حماية  لسلطات  األول 

أربعة  من  ألكثر  والخصوصية 

لتوفير  الجمعية  وتسعى  عقود، 

في  الدولي  المستوى  على  الريادة 

والخصوصية  البيانات  حماية 

أكثر  جهود  ربط  طريق  عن  وذلك 

البيانات  حماية  سلطة   130 من 

أنحاء  جميع  من  والخصوصية 

خصوصية  مكتب  ويقوم  العالم. 

الوطني  الشخصية  البيانات 

المتعلقة  األنشطة  من  بالعديد 

خصوصية  حماية  قانون  بإنفاذ 

طريق  عن  الشخصية  البيانات 

التوجيهية  المبادئ  إصدار 

لألفراد،  الوعي  ونشر  واإلرشادات، 

البيانات  معالجة  طلبات  واستقبال 

وطلبات  الخاصة،  الطبيعة  ذات 

وشكاوى  البيانات،  تسريب  إخطار 

االهتمام  إلى  باإلضافة  األفراد، 

في  والعالمي  اإلقليمي  بالتمثيل 

المنتديات والمؤتمرات ذات الصلة.

$ الدوحة
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على موقع مكتبة جامعة قطر.. مدير إدارة المكتبات لـ »$«:

صفحة إلكترونية لنشر أبحاث المونديال

إطالق برنامج السياسات الوطنية لدور اإليواء والمعايير الوطنية للعمل االجتماعي

»التنمية االجتماعية« تعزز رفاه اإلنسان
وزارة  أطلقت  قنا-  الدوحة- 

واألسرة  االجتماعية  التنمية 

لدور  الوطنية  السياسات  برنامج 

للعمل  الوطنية  والمعايير  اإليواء 

تحسين  بهدف  االجتماعي؛ 

للفئات  المقدمة  الخدمات  جودة 

اإلنسان،  رفاه  وتعزيز  المستهدفة، 

االحتياجات  تلبية  في  والمساعدة 

اإلنسانية األساسية.

السياسات  برنامج  إطالق  ويتزامن 

والمعايير  اإليواء  لدور  الوطنية 

االجتماعي  للعمل  الوطنية 

بناء  مشروع  تنفيذ  مرحلة  مع 

مؤسسات  في  إشراف  برنامج 

الذي  بالوزارة،  االجتماعي  العمل 

الدوحة  معهد  مع  بالتعاون  أطلق 

تأهيل  بهدف  العليا  للدراسات 

بالدور  للقيام  المستهدفة  الفئات 

األخصائيين  طواقم  على  اإلشرافي 

الخدمة  حقل  في  العاملين 

االجتماعية في أماكن عملهم.

التدريب  فترة  خالل  وسيتم 

اإلشراف  في  تدريبي  دليل  إعداد 

لتدريب  مستقبال  الستخدامه 

على  العمل  أجل  من  األخصائيين، 

على  وتعميمها  التجربة  تقييم 

االجتماعيين  األخصائيين  كافة 

القطاعات  جميع  في  العاملين 

»اإلشراف  أهمية  إلبراز  بالدولة، 

تساهم  فعالة  أداة  بوصفه  المهني« 

األخصائي  أداء  مستوى  رفع  في 

الحد  تحقيق  وضمان  االجتماعي، 

مهنة  ممارسة  متطلبات  من  األدنى 

االجتماعية. الخدمة 

غانم  السيد  أشار  جهته،  من 

رئيس  المعاضيد،  غانم  صالح 

التنمية  بوزارة  المشاريع  لجنة 

أن  إلى  واألسرة،  االجتماعية 

بتنمية  اهتمامها  تولي  الوزارة 

خالل  من  البشرية،  الموارد 

مجال  في  العاملين  وتنمية  تدريب 

إعدادهم  االجتماعية بهدف  الخدمة 

وتزويدهم بمهارات وقدرات جديدة، 

مهامهم  تنفيذ  على  لمساعدتهم 

وجه  أكمل  على  ومسؤولياتهم 

لتحقيق أهداف الوزارة.

التنمية  وزارة  دور  على  وشدد 

تحقيق  في  واألسرة  االجتماعية 

االجتماعية،  المراكز  احتياجات 

بأحدث  العاملين  تزويد  خالل  من 

والسلوكيات،  والمعارف  الخبرات 

خدمات  قدمت  الوزارة  أن  إلى  الفتا 

األفراد  تطوير  تتطلب  جماهيرية 

لتحقيق األهداف االستراتيجية في 

هذا الجانب.

الدكتورة  أشادت  وبدورها، 

العلوم  كلية  عميدة  غزال،  أمل 

معهد  في  واإلنسانية  االجتماعية 

الذي  االجتماعي  بالعمل  الدوحة، 

التي  األساسية  المهن  من  يعتبر 

تسعى لتعزيز جودة حياة اإلنسان 

العدالة  وتحقيق  والمجتمع 

مشروع  أن  مضيفة  االجتماعية، 

قدرات  دعم  في  سيساهم  اإلشراف 

األخصائيين االجتماعيين من أجل 

ضمان الحفاظ على جودة الخدمات 

االجتماعية في دولة قطر، والحفاظ 

المهني بأفضل مستوى،  األداء  على 

بالبحوث  تستنير  خطط  خالل  من 

األفراد  ورفاهية  صحة  معالجة  في 

واألسر.

سيتم  المشروع  أن  بالذكر  جدير 

خالل  من  مراحل  ثالث  على  تنفيذه 

المؤسسات  احتياجات  تقييم 

المعنية لوجود نظام إشراف داخلي 

من خالل تحديد نوع اإلشراف الذي 

وتحديد  المؤسسة،  في  يقدم 

اإلشراف  نظام  في  التطوير  مجاالت 

وطرق  المعنية،  المؤسسة  في 

بشكل  اإلشراف  عملية  تسهيل 

منهجي.

خالل  من  التدريسية  الهيئة  أعضاء  ساهم  كيف  ويعرض 

البحثية واألعمال  األوراق  إلى  أبحاثهم في هذا الحدث، باإلضافة 

لكرة   FIFA العالم  كأس  جوانب  بكافة  المتعلقة  األكاديمية 

القدم.

وأضافت خالل حوارها مع »$« أن مكتبة جامعة قطر تحرص 

لمنتسبي  والمعلومات  الجودة  من  عال  مستوى  تقديم  على 

وتحتوي  قطر،  في  والدارسين  الباحثين  ولجميع  قطر  جامعة 

المطبوعة  الكتب  من  واسعة  مجموعة  على  قطر  جامعة  مكتبة 

البيانات  قواعد  من  العديد  في  المكتبة  وتشترك  واإللكترونية، 

كما  والبحثية،  التعليمية  العملية  تلبي  التي  واألدبية  العلمية 

ُتعنى المكتبة بتقديم التوعية المعلوماتية لمنتسبين جامعة 

قطر عن طريق طرح ورش تدريبية داخل وخارج الحرم الجامعي 

وعن طريق تقديم المساعدة الفردية والجماعية. 

قواعد  أهم  من  بمجموعة  المكتبة  تشترك  البوعينين:  وتابعت 

مجاالت  مختلف  في  قاعدة   168 إلى  تصل  االلكترونية  البيانات 

وُيقّدر  والفرعية  الرئيسية  األكاديمية  واالختصاصات  المعرفة 

مجموع ما تختزنه قواعد البيانات المشار إليها يتجاوز 110 آالف 

ألف دورية أكاديمية في مختلف   70 إلكتروني ويزيد عن  كتاب 

االختصاصات التي توفرها جامعة قطر.

} في البداية ماهو الجديد لديكم؟

 FIFA العالم  كأس  بطولة  الستضافة  االستعدادات  إطار  في   -

فيها  دمجت  موقعها  على  صفحة  المكتبة  أضافت   ،2022 قطر 

نشرت  والتي  القدم  لكرة  العالم  لكأس  األكاديمية  األبحاث 

بناء  في  المستخدم  لمساعدة  الجامعة  منتسبي  بواسطة 

العظيم  للحدث  والثقافي  االجتماعي  التحول  حول  المعرفة 

للتراث  أفضل  فهم  تقديم  إلى  باإلضافة  قطر،  دولة  تشهده  الذي 

الهيئة  أعضاء  ساهم  كيف  ويعرض  اإلسالمية،  والقيم  والثقافة 

إلى  باإلضافة  الحدث  هذه  في  أبحاثهم  خالل  من  التدريسية 

جوانب  بكافة  المتعلقة  األكاديمية  واألعمال  البحثية  األوراق 

70 قاعدة  FIFA لكرة القدم والمتوفرة في أكثر من  كأس العالم 

أفضل  بتقدم  قطر  جامعة  مكتبة  وتلتزم  إلكترونية،  بيانات 

مستويات الخدمة وإضافة خدمات مميزة ومبتكرة يتم تقديمها 

لروادها بأفضل الممارسات ذات المعايير العالمية. 

ذلك  وأهمية  الجودة  شهادات  على  الحصول  عن  حدثينا   {

بالنسبة لكم.

 ISO  9001:2015 شهادة  على  قطر  جامعة  مكتبة  حصلت   -

عالميا  بها  المعترف  الجودة  إدارة  معايير  باعتماد  الخاصة 

اعتبارا من أغسطس 2021، عندما نجحت المكتبة في تحقيق 

لجنة  قبل  من  ذلك  على  العمل  تم  حيث  االعتماد  متطلبات 

االعتماد الخاصة بمكتبة جامعة قطر.

ومن  مراحل   5 اجتيازها  بعد  الشهادة  هذه  المكتبة  نالت  وقد 

ضمنها عملية تدقيق شاملة ومكثفة أثبتت امتثال مكتبة جامعة 

الدولية  المنظمة  وفق  عالميا  عليها  المتعارف  للمعايير  قطر 

على  سنوات   3 الشهادة  صالحية  مدة  وتستمر   ،ISO للمعايير 

التزامنا  من  للتأكد  الفترة  هذه  خالل  سنوًيا  التدقيق  يتم  أن 

بمتطلبات الشهادة.

الدولي  االعتماد  شهادة  على  قطر  جامعة  مكتبة  حصول  ويعد   

الرقي  أجل  من  اإلداري  العمل  تطوير  طريق  في  هامة  خطوة 

الممارسات  بأفضل  وتقديمها  ومبتكرة  مميزة  خدمات  بمستوى 

ذات المعايير العالمية في نظام اإلدارة، ويأتي هذا اإلنجاز تماشيًا 

مع تحقيق استراتيجية وخطط جامعة قطر.

تقدمها  التي  الورش  حول  أكثر  توضيح  تقديم  يمكن  هل   {

المكتبة؟

الكتب  من  واسعة  مجموعة  على  قطر  جامعة  مكتبة  تحتوي   -

من  العديد  في  المكتبة  وتشترك  واإللكترونية،  المطبوعة 

التعليمية  العملية  تلبي  التي  واألدبية  العلمية  البيانات  قواعد 

المعلوماتية  التوعية  بتقديم  المكتبة  ُتعنى  كما  والبحثية. 

لجميع  موجهة  والدورات  الورش  فهذه  قطر،  جامعة  لمنتسبين 

إلى  تهدف  مختلفة  مواضيع  على  وتركز  المكتبة  مستخدمي 

تطوير قدرات الطالب والطالبات في استخدام مصادر المعلومات 

المطبوعة والرقمية وذلك من خالل تقديم صفوف دراسية ودورات 

وورش عمل تدريبية مستمرة معنية بتعزيز مهارات الوصول إلى 

الجامعة.  في  التدريس  ومناهج  بحوث  تدعم  التي  المعلومات 

القصيرة  التدريبة  الورش  من  بعض  حديثا  المكتبة  وأدرجت 

الطالبي،  للمجتمع  والموجهة  منتظم  بشكل  عقدها  يتم  والتي 

ويتم حجز هذه الورش من خالل موقع المكتبة ومن خاللها تقدم 

معلومات  توفير  وكذلك  البحث  كيفية  حول  نصائح  المكتبة 

حول أنماط االقتباس وأدوات المراجع. كذلك تم ادراج فيديوهات 

المكتبة  رواد  تساؤالت  عن  اإلجابة  فائدتها  وتعليمية  تعريفيه 

المكتبة  ومرافق  ومحتويات  خدمات  عن  لهم  المعلومة  وتوفير 

بطريقة سريعة وسلسة. 

} ماذا عن موقع المكتبة واتجاهها نحو التقنيات بشكل أكبر؟ 

لجميع  االساسية  الواجهة  قطر  جامعة  مكتبة  موقع  يعتبر   -

الوصول  باإلمكان  خالله  ومن  المكتبة،  ومحتويات  خدمات 

عن  االجابة  توفير  أو  الباحثين  يحتاجها  التي  المعلومات  إلى 

االستفسارات المتعلقة بالمكتبة ومصادرها. فأوضحت األستاذة 

مريم آل ثاني، رئيس قسم الخدمة المرجعية والمعلوماتية، أن 

المحادثة  الموقع، تقدم خدمات منها خدمة  المكتبة، ومن خالل 

الفورية مع اخصائي المعلومات والذين يقومون بدورهم بتوجيه 

المستخدمين إلى المعلومات والمصادر التي يحتاجونها لتلبية 

نحو  قطر  جامعة  مكتبة  وتسعى  المعلوماتية،  احتياجاتهم 

البحوث  دعم  في  تسهم  بحيث  عالية  بكفاءة  خدماتها  تقديم 

والتعليم لمنتسبي الجامعة وألفراد المجتمع، فأكدت األستاذة 

أسماء البوعينين، مدير مكتبة جامعة قطر.

} قواعد البيانات من األمور الهامة التي يهتم بها جمهور القراء.. 

هل يمكن تقديم معلومات بشأنها ؟ 

والتي  البيانات  قواعد  هي  المكتبة  تقدمها  التي  الخدمات  من   -

المكتبة بيئة  العلمي. فتوفر  التعليمية والبحث  العملية  تدعم 

المتنوعة.  االحتياجات  وتلبي  والدراسة  البحث  في  تساعد 

وتوفر المكتبة خدمة حجز غرف دراسية فردية وجماعية ومرافق 

التدريس  هيئة  وأعضاء  والباحثين  الطلبة  الستخدام  مختلفة 

وتشترك  المكتبة.  موقع  خالل  من  الغرف  هذه  حجز  يتم  حيث 

تصل  االلكترونية  البيانات  قواعد  أهم  من  بمجموعة  المكتبة 

واالختصاصات  المعرفة  مجاالت  مختلف  في  قاعدة   168 إلى 

األكاديمية الرئيسية والفرعية وُيقّدر مجموع ما تختزنه قواعد 

ويزيد  إلكتروني  كتاب  آالف   110 يتجاوز  إليها  المشار  البيانات 

التي  االختصاصات  مختلف  في  أكاديمية  دورية  ألف   70 عن 

توفرها جامعة قطر، ويمكن الوصول إلى هذه المواد عبر الفهرس 

االلكتروني أو من خالل صفحة قواعد البيانات االلكترونية.

} ماذا عن مشروع األرشيف االلكترونى لجامعة قطر؟

نحو  قطر  لجامعة  اإللكتروني  األرشيف  مشروع  يسعى   -

فكرة  جاءت  حيث  الرقمي،  التحول  في  الجامعة  أهداف  تحقيق 

مشروع األرشيف اإللكتروني لجامعة قطر؛ نظرا ألهمية الِحَقب 

تتناول  التي  الوثائق  وكثرة  الجامعة  بها  مرت  التي  التاريخية 

هذه الحقب، وعدم توفرها في مكان واحد. وتتمثل رؤية مشروع 

أرشيف جامعة قطر في جمع السجالت واإلبقاء عليها باستمرار 

السجالت  المستمر واستخدام هذه  للوصول  وإتاحتها  وتوفيرها 

المتعلقة بتاريخ وثقافة الجامعة.

وتقوم إدارة مكتبة جامعة قطر، بتوثيق تاريخ وتطور جامعة قطر 

على  الجامعة  أرشيف  ويعمل  هذا،  يومنا  حتى   1978 عام  من 

أرشفة السجالت التاريخية للجامعة وحفظها وإتاحتها للجمهور، 

بما في ذلك المنشورات والسجالت اإلدارية والمقاالت والنشرات 

والصوت  الفيديو  وتسجيالت  الفوتوغرافية  والصور  اإلخبارية 

والتاريخ الشفوي.

{ مبنى المكتبة في الجامعة

األوراق البحثية المتعلقة بالبطولة متوفرة في »70« قاعدة بيانات

المكتبة بها ما يزيد على »110« آالف كتاب إلكتروني و»70« ألف دورية 

نقدم المعلومات لمنتسبي الجامعة والباحثين والدارسين

المعاضيد: الوزارة تولي اهتمامها بتنمية الموارد البشرية

{ الصفحة الخاصة بأبحاث المونديال

{ أسماء البوعينين

كشفت األستاذة أسماء البوعينين مدير إدارة المكتبات في 
جامعة قطر عن قيام المكتبة بتدشين صفحة على موقعها 

االلكترونى دمجت فيها األبحاث األكاديمية لكأس العالم 
لكرة القدم والتي نشرت بواسطة منتسبي الجامعة لمساعدة 

المستخدم في بناء المعرفة حول التحول االجتماعي والثقافي 
للحدث العظيم الذي تشهده دولة قطر، باإلضافة إلى تقديم 

فهم أفضل للتراث والثقافة والقيم اإلسالمية.

   حوار             محمد أبوحجر

نمتلك
»168« قاعدة 

بيانات في 
مختلف 
مجاالت 
المعرفة
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الدوحة- قنا -  أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، 

وزير المواصالت، أن الوزارة عملت على تطوير برنامج ضخم 

جميع  ويواكب  بالمرونة  يتصف  والمواصالت  النقل  لقطاع 

أن  شأنها  من  والتي  المستقبلية،  والمتطلبات  المتغيرات 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  استضافة  متطلبات  تخدم 

.2022
 وقال سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة األنباء القطرية 

 2022 FIFA قطر  العالم  الدولة باستضافة كأس  قنا، إن فوز 

التنمية  عمليات  وتيرة  تسريع  في  كبير  بشكل  ساهم 

ركائز  تحقيق  مع  تماشيا  البالد،  تشهدها  التي  المستدامة 

رؤية قطر الوطنية 2030.

 وأضاف: »منذ لحظة إعالن استضافة قطر للمونديال، اتجهت 

في  مشرف  عالمي  نموذج  تقديم  نحو  الدولة  جهود  جميع 

جميع األعمال يعكس اإلمكانيات الكبيرة لدى الدولة في مجال 

تترك  الوقت  ذات  وفي  الكبرى،  الرياضية  األحداث  استضافة 

إرثا حقيقيا لألجيال الصاعدة والالحقة«.

 وتابع: »انطالقا مما يشكله قطاع النقل والمواصالت كركيزة 

أساسية في عمليات التنمية والتطور العمراني الذي تشهده 

المونديال،  استضافة  متطلبات  يخدم  الوقت  وبذات  الدولة 

عملت الوزارة على تطوير برنامج ضخم لهذا القطاع الحيوي 

والمتطلبات  المتغيرات  جميع  ليواكب  بالمرونة  يتصف 

المستقبلية، وشمل هذا البرنامج وضع التصاميم المبدئية 

أعمال  انتهاء  والمحافظة على استدامتها بعد  الطرق  لتطوير 

التحتية  البنية  تطوير  على  اإلشراف  إلى  باإلضافة  إنشائها، 

الخاصة بالوسائط المتعددة لقطاع النقل ومرافق هذا القطاع 

من موانئ ومطارات«.

الوزارة قامت، إلى جانب ذلك، بتنفيذ   كما بين سعادته أن 

النقل،  لحافالت  التحتية  البنية  لتطوير  متكامل  برنامج 

مستودعات  وأربعة  محطات  ثماني  تدشين  خالله  من  وتم 

للحافالت، باإلضافة إلى تدشين مواقف انتظار الحافالت في 

أكثر من 1700 موقع، فضال عن تطوير مواقف »اركن وتنقل« 

في أربعة مواقع. 

 وأكد سعادة الوزير أن برنامج البنية التحتية لحافالت النقل 

العالم،  في  للبيئة  الصديقة  البرامج  أكثر  من  يعد  العام 

بالطاقة  تعمل  نقل  لمنظومة  كامل  لتحول  يؤسس  إذ 

الكهربائية النظيفة الصديقة للبيئة، ويكتسب أهمية كبيرة 

كونه يواكب انطالق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. 

 وأشار سعادة وزير المواصالت إلى أن هذه األعمال التي نفذتها 

الوزارة ساهمت في توفير شبكة متكاملة ومستدامة للنقل في 

الدولة، لتشكل وحدة نقل مترابطة تشمل منظومات حافالت 

النقل العام وشبكة مترو الدوحة وترام لوسيل، مدعومة ببنية 

تحتية متطورة وتستخدم أحدث التكنولوجيا العالمية.

ثماره،  يؤتي  بدأ  الضخم  البرنامج  هذا  أن  سعادته  وأوضح   

متقدمة  مراتب  في  الدولة  سيضع  ملموس  واقع  إلى  وتحول 

عالميا في قطاع المواصالت والنقل وخدماته التي يتم توفيرها 

للمواطنين والمقيمين والزائرين، بما يدعم متطلبات التنمية 

المستدامة في دولة قطر.

 وبين سعادته أنه تتويجا لهذه الجهود تم تدشين صلة بهدف 

ربط وسائل النقل العام في دولة قطر ضمن شبكة متكاملة ما 

يتيح للجمهور الخيارات األكثر ذكاًء للتنقل.

وفيما يخص النقل البحري، أوضح سعادة السيد جاسم بن 

التطوير  إعادة  عملية  أن  المواصالت،  وزير  السليطي  سيف 

الشاملة التي نفذتها الوزارة لميناء الدوحة ستعزز ريادة الدولة 

في قطاع السفن السياحية وفقا ألرقى المعايير العالمية، بما 

يرسخ من مكانة الدولة سياحيا، وسيساهم هذا التطوير في 

الرحالت  عدد  في  المتوقع  النمو  استيعاب  في  الدوحة  ميناء 

البحرية خالل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

هذه  الستضافة  واستعداداته  المدني  الطيران  قطاع  وعن   

عمليات  من  العديد  إجراء  تم  إنه  سعادته  قال  البطولة، 

القطري كزيادة  المجال الجوي  التي تخص  المهّمة  التطوير 

عدد المسارات الجوية في المجال الجوي لدولة قطر وتحديث 

بهدف  الجوّية،  المالحة  في  المستخدمة  واألنظمة  األجهزة 

استيعاب الحركة الجوّية الكبيرة المتوقعة خالل استضافة 

الدولة للبطولة، إلى جانب العمل على توفير جميع المتطلبات 

الالزمة الستضافة هذا الحدث.

التنبؤ  أنظمة  اعتماد أحدث  أنه تم  أيضا   كما بين سعادته 

المراكز  من  العديد  تطوير  على  العمل  وتم  الجوي،  والرصد 

خدمات  لضمان  قطر،  دولة  في  الجوّية  باألرصاد  الخاّصة 

أكثر حداثة ودقة، حيث شهدت الفترة الماضية افتتاح مركز 

مكينس الذي يضم موقع رادار الطقس وهو األول من نوعه في 

واألحداث  الفعاليات  لجميع  خدماته  يقدم  والذي  قطر،  دولة 

الكبرى وعلى رأسها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

مطار  توسعة  خطة  أن  سعادته  أضاف  متصل،  سياق  وفي   

للسفر،  عالمي  كمركز  مكانته  من  ستعزز  الدولي  حمد 

وتحقيق مستويات أعلى من التمّيز والتطور، إلى جانب تعزيز 

العمليات  بمستوى  االرتقاء  خالل  من  عبره  السفر  تجارب 

باإلضافة  الزوار،  لجميع  فريدة  تجربة  وتقديم  التشغيلية، 

الوطني  الناقل  وجهات  لشبكة  المتزايد  النمو  استيعاب  إلى 

كأس  بطولة  متطلبات  لتلبي  القطرية«،  الجوية  »الخطوط 

الجهود فيما  2022.. وعلى صعيد تنسيق  القدم  لكرة  العالم 

يخص استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، قال سعادة 

العليا  اللجنة  مع  بالتنسيق  الوزارة  قامت  المواصالت:  وزير 

للمشاريع واإلرث بعمل خطة لتنفيذ إدارة الطلب على النقل، 

واختبار فعالية هذه الخطة التي تسعى إلى تقليل األحجام 

المرورية غير المرتبطة بفعاليات كأس العالم 2022 وكذلك 

لما بعد البطولة، ومن أهم أهداف خطة بطولة كأس العالم 

 - وجيزة  ولفترة  الثمن  باهظة  تحتية  بنية  إنشاء  تجنب 

خالل فترة البطولة- وتقليل الحاجة للنقل الخاص، وتقليل 

االزدحام المروري والتأخير، وتحسين فعالية البنية التحتية 

العام،  النقل  نظام  كفاءة  وتعزيز  الخدمات،  وجودة  الحالية 

اآلمنة  العام  النقل  وسائل  استخدام  تشجيع  عن  فضاًل 

والصديقة للبيئة، وتشجيع تغيير نمط الرحالت إلى أنماط 

المختلفة  العام  النقل  وسائل  باستخدام  استدامة  أكثر 

متضمنة المشي وركوب الدراجات الهوائية، وتشجيع تغيير 

مواقع العمل، ونقلها بعيدا عن المناطق األكثر ازدحاما خالل 

أوقات الذروة أو أوقات البطولة.

مع  مشتركة  عمل  فرق  تفعيل  تم  كذلك  سعادته:  وأضاف   

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، وذلك لضمان فعالية وإنجاح 

كأس  بطولة  فعاليات  خالل  والمواصالت  النقل  خطط 

العالم، والتأكد من جدوى وإمكانية تطبيقها مع جميع أنظمة 

التنسيق  حيث  من  متكامل  وبشكل  األخرى،  المواصالت 

االستراتيجيين  الشركاء  ومسؤوليات  األدوار  جميع  وتحديد 

العامة،  األشغال  وهيئة  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  مثل 

سكك  وشركة  »كروة«  مواصالت  وشركة  الداخلية  ووزارة 

في  المواصالت  وزير  سعادة  وأكد  )الريل(..  القطرية  الحديد 

أهمية  تكتسب  اإلنجازات  هذه  أن  قنا  لـ  تصريحاته  ختام 

 FIFA كبيرة، حيث إنها ستواكب انطالق بطولة كأس العالم

قطر 2022. وقال سعادة وزير المواصالت: نحن على ثقة تامة 

أساسية  ركيزة  تعتبر  الدولة  في  العام  النقل  شبكة  بأن 

إلنجاح هذا الحدث العالمي، وستتيح للزوار استخدام وسائل 

أكثر  استثنائية  تجربة  لهم  تضيف  الوسائط  متعددة  نقل 

أمانا وترابطا وانسيابية.

تنفيذ برنامج متكامل لتطوير البنية التحتية لحافالت النقل

تعزيز ريادة الدولة في قطاع 
السفن السياحية وفقا 
ألرقى المعايير العالمية

تدشين ثماني محطات وأربعة مستودعات للحافالت

زيادة المسارات الجوية وتحديث األجهزة واألنظمة المستخدمة في المالحة

قطاع النقل جاهز لكأس العالم
عبر تطوير برنامج ضخم يتصف بالمرونة.. وزير المواصالت:

»كروة« توفر تجربة مريحة وسلسة للجماهير
البداية  صافرة  إطالق  موعد  اقتراب  مع  -قنا-  الدوحة 

كثفت   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  لبطولة 

التشغيلية  استعداداتها  »كروة«  مواصالت  شركة 

الفنية  وفرقها  أسطولها  وحشدت  بالمونديال،  الخاصة 

المتخصصة لضمان توفير تجربة نقل مريحة وسلسة 

لجماهير البطولة.

سيتم  حافلة  آالف   4 نحو  جاهزية  عن  الشركة  وأعلنت 

حافلة  آالف   3 حوالي  منها  البطولة،  خالل  تشغيلها 

 800 من  أكثر  بينها  من  المشجعين،  لنقل  مخصصة 

كربونية  بانبعاثات  تعمل  بالكامل  كهربائية  حافلة 

الحديثة  النقل  حلول  مع  يتماشى  ما  وهو  صفرية، 

بذلك  »كروة«  لترسي  للبيئة،  والصديقة  المريحة 

التي  المستدامة  التنمية  مشاريع  يواكب  حقيقيا  إرثا 

تنشدها دولة قطر لما بعد البطولة.

أسئلة  على  ردها  في  »كروة«  مواصالت  شركة  وقالت،   

خالل  النقل  خدمات  إن  »قنا«،  القطرية  األنباء  وكالة 

واستادات  المترو  محطات  من  النقل  تشمل:  المونديال 

وتنقل«  »اركن  مواقف  من  النقل  وخدمة  وإليها،  البطولة 

وإليها، وخدمة النقل من مقار اإلقامة الرئيسية في وسط 

الدوحة وإليها، إضافة لخدمة حافالت النقل المخصصة 

الدوليين باالستادات ووسط  والدوحة  لربط مطاري حمد 

إلى  السريع  النقل  حافالت  خدمة  عن  فضال  الدوحة، 

االستادات والتي ستوفر للمشجعين التنقل بين جميع 

أماكن الفعاليات الرياضية. 

 وأوضحت الشركة أنه إجانب أسطول »كروة«، ستعمل 

محطة   )23( لتخدم  مسارا   )43( في  لينك  مترو  خدمات 

كالمعتاد  وإليها  المترو  محطات  من  الركاب  لنقل  مترو، 

ما  هناك  أن  إلى  مشيرة  الخدمة،  طلب  لمعدالت  ووفقًا 

منها  لينك،  مترو  لخدمات  مخصصة  حافلة   248 يقارب 

90 حافلة كهربائية تعمل بانبعاثات صفرية، وستعمل 
خدمات  وتلبية  المرونة  مراعاة  مع  األسبوع،  أيام  جميع 

من  سيعزز  ما  وهو  قطر،  وضيوف  للمشجعين  النقل 

مكانة »كروة« كناقل وطني مريح يوفر خدمات نقل سهلة 

ومنضبطة. 

أكبر  فرصة  إتاحة  سبيل  وفي  أنه،  إلى  وأشارت   

قامت  احتياجاتهم،  وتلبية  قطر  وزوار  للمشجعين 

الشركة بتخصيص خدمة نقل تعمل على مدار الساعة 

من منفذ أبو سمرة الحدودي إلى محطة »المسيلة« وسط 

حافالت  محطة   76 من  أكثر  جاهزية  عن  فضاًل  الدوحة، 

والكورنيش،  الدوحة،  وسط  في  للحدث،  مخصصة 

البطولة  حافالت  جانب  إلى  والثالث،  الثاني  والدائريين 

التي ستعمل بشكل طبيعي كالمعتاد  البالد  في وسط 

أي مركز من  المشجعين بكل سهولة ويسر من  لخدمة 

مراكز الحافالت الرئيسية.

العبيدلي  حسن  أحمد  السيد  قال  السياق،  هذا  وفي   

الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مواصالت »كروة« 

العالم  كأس  بطولة  منظمو  عقده  صحفي،  مؤتمر  في 

الحافالت،  مئات  تشغيل  »سيتم  إنه   2022 قطر   FIFA

كهربائية  وهي  للبيئة  صديقة  ستكون  منها  بالمائة   25
لمنظومة  المواصالت  تحويل  في  إرث  ولها  بالكامل، 

شبكة  وتشغيل  تطوير  إلى  مشيرًا  للبيئة«،  صديقة 

النقل العام من الرابعة صباحا إلى الحادية عشرة مساء، 

باإلضافة لخدمات مترو لينك، وخدمات مترو إكسبرس 

الثانية عشرة ظهرا، باإلضافة  إلى  السادسة صباحا  من 

وفي  اليوم  مدار  على  ستعمل  التي  الحافالت  آالف  إلى 

مسارات مختلفة طوال مدة البطولة.

 3 على  يزيد  ما  هناك  ذلك،  كل  جانب  إلى  أنه  وأوضح   

لخدمة  جاهزة  ستصبح  وليموزين  تاكسي  سيارة  آالف 

الجماهير، وتتمركز في مطار حمد الدولي ومطار الدوحة 

الدولي واألماكن الحيوية بالدولة.

لتوفير  جاهزيتها  أكملت  »كروة«  شركة  أن  وأضاف   

آالف  ودربت  وظفت  أن  بعد  وآمنة،  سريعة  نقل  خدمات 

الطواقم  جانب  إلى  الدعم،  وموظفي  والفنيين  السائقين 

اإلدارية والفنية، لتضطلع بدور رئيسي في تقديم خدمات 

من  والمتوخاة  المطلوبة  والمعايير  بالمواصفات  النقل 

هذه الخدمات الفريدة والمتميزة، علما أن أسطولها يتنوع 

النقل  وحافالت  والليموزين  التاكسي  سيارات  بين  ما 

والتعاقدات،  للفعاليات  الخاصة  والحافالت  الجماعي 

لتلبية جميع احتياجات النقل أثناء المنافسات. 

في  والمرونة  والكفاءة  بالخبرة  الشركة  تكتف  ولم   

متسلحة  مكانتها  لترسخ  مضت  وإنما  خدماتها، 

بالتكنولوجيا الحديثة في أداء عملها، حيث وقعت العام 

العالمية  البرمجيات  شركة  مع  تفاهم  مذكرة  الماضي 

وتقديم  فورية  تحليلية  بيانات  لتوفير   »SAP »ساب 

القادم من مرافق  أفضل تجربة للعمالء من خالل الجيل 

دمج  على  تعمل  البرمجيات  هذه  وأن  سيما  ال  النقل، 

األعمال  وإدارة  والتشغيلية  التقنية  االبتكارات  جميع 

بفاعلية. 

تكنولوجيا  خبرات  على  اعتمادها  من  الشركة  وعززت   

أسطولها  إلدارة  الحديثة  التقنية  وتطبيق  المعلومات 

الحافالت  جميع  مراقبة  في  المساعدة  بهدف  الذكي، 

للمركبات  الصيانة  متطلبات  وتحديد  فوري،  بشكل 

على  فضاًل  بفاعلية،  الحافالت  توزيع  وأيضا  وإصالحها، 

تعزيز سالمة المركبات والسائقين والعمالء. 

 وال شك أن دولة قطر من خالل كل هذه الجهود، ستكون 

أول دولة مضيفة في العالم للمونديال تستخدم أسطواًل 

التاكسي  وسيارات  الكهربائية،  الحافالت  من  كبيرًا 

الهجينة وسيارات الليموزين الكهربائية، ما يحد بدرجة 

العالمية  التوجهات  في  ويسهم  البيئي  األثر  من  كبيرة 

الرامية إلى تقليل االنبعاثات والحد من التلوث. 

 يشار إلى أن شركة مواصالت »كروة« تعتبر مزود حلول 

النقل المتكاملة في دولة قطر، حيث بدأت نشاطها بتوفير 

 ،2004 المتكاملة في أكتوبر  البري  النقل  خدمات وحلول 

الخبرات  اكتساب  مع  تأسيسها،  منذ  تنمو  ومازالت 

وزيادة أسطولها لتوفر حلول النقل الكاملة وأعلى مستوى 

لخدمة العمالء.

جاهزية نحو»4« آالف حافلة سيتم تشغيلها خالل البطولة

إجراء العديد من عمليات 
التطوير المهّمة بالمجال 

الجوي القطري

توسعة مطار حمد الدولي 
ستعزز من مكانته كمركز 

عالمي للسفر

حشدت أسطولها وفرقها 

الفنية المتخصصة



السنة )28( - اإلثنين  13 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 7 نوفمبر 2022م العدد )9926(

الجيدة: نمو قوي لإلنتاج وتوقعات بانتعاش كبير للنشاط السياحي

الخاطر: تعزيز
إطار عمل التعلم 

االستراتيجي

استدعاء مرسيدس سبرنتر
بن  ناصر  شركة  مع  بالتعاون  والصناعة  التجارة  وزارة  أعلنت 

استدعاء  عن  بنز   - مرسيدس  مركبات  وكيل  للسيارات  خالد 

 -  2008 الصنع  سنة  سبرنتر  طراز  بنز   - مرسيدس  مركبات 

والراكب  للسائق  الهوائية  الوسائد  في  خلل  لوجود  وذلك   ،2017
األمامي، ويأتي هذا اإلجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة 

وكالء  وتقيد  التزام  مدى  من  للتأكد  والصناعة  التجارة  وزارة  من 

حقوق  لحماية  وتصحيحها  السيارات  عيوب  بمتابعة  السيارات 

المستهلكين. 

 

مع اقتراب مونديال »2022«

أعلى مستوى لثقة الشركات في عامين

هامش  في  ن  تحسُّ إلى  األسعار  بيانات  وأشارت 

بيع  أسعار  ارتفاع  مع  القطرية  الشركات  أرباح 

جانب  إلى  تقريًبا  قياسي  ل  بمعدَّ وخدماتها  سلعها 

ارتفاع طفيف في أسعار مستلزمات اإلنتاج. 

نت ثقة الشركات القطرية  وفي الوقت ذاته، تحسَّ

مع اقتراب موعد انطالق مونديال كأس العالم لكرة 

أكتوبر  أفضل مستوياتها في عامين في  إلى  القدم 

المشتريات  مديري  مؤشرات  تجميع  ويتّم    ،2022
لجنة  من  الواردة  االستطالع،  على  الردود  من  لقطر 

القطاع  شركات  من  شركة   450 حوالي  تضّم 

اللجنة عدة مجاالت تشمل  الخاص. وتغطي هذه 

الصناعات التحويلية واإلنشاءات والبيع بالتجزئة 

تعكس  أّنها  كما  الخدمات،  جانب  إلى  والجملة 

وفًقا  وذلك  بالطاقة  المرتبط  غير  االقتصاد  هيكل 

لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. 

التابع  الرئيسي  المشتريات  مديري  ومؤشر 

رقم  من  مكون  مركب  مؤشر  هو  للمال  قطر  لمركز 

غير  الخاص  القطاع  شركات  أداء  إلى  يشير  واحد 

المرتبط بالطاقة في قطر. وُيحتسب مؤشر مديري 

مؤشرات  أساس  على  لقطر  الرئيسي  المشتريات 

ومواعيد  والتوظيف  واإلنتاج  الجديدة  الطلبات 

تسليم الموردين ومخزون المشتريات. 

وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 50.7 نقطة 

في سبتمبر 2022 إلى 48.4 نقطة في أكتوبر 2022، 

لشركات  التجاري  النشاط  تراجع  إلى  مشيًرا 

بالطاقة.  المرتبط  غير  القطري  الخاص  القطاع 

النمو  سلسلة  للمؤشر  األخيرة  القراءة  وأنهت 

سبعة  ت 
َّ

استمر والتي  المؤشر  قراءة  في  الشهري 

المؤشر  قراءة  كانت  ذلك،  ومع  شهًرا.  وعشرين 

الرئيسي أدنى بقليل من المستوى المحايد البالغ 

50.0 نقطة. 
وُيعزى تراجع النشاط التجاري للشركات القطرية 

الجديدة  الطلبات  انخفاض  إلى  رئيسي  بشكل 

التراجع ملحوًظا  التوالي. وكان  الثاني على  للشهر 

وفي   .2022 سبتمبر  بشهر  مقارنة  أكبر  بدرجة 

قياسية  بوتيرة  اإلنتاج  مؤشر  ارتفع  المقابل، 

ُقبيل  اإلنتاج  مستوى  لزيادة  مساٍع  وسط  ملحوظة 

انطالق بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في 

شهر نوفمبر 2022. 

غير  القطري  الخاص  القطاع  شركات  وقررت 

الشرائية  أنشطتها  تخفيض  بالطاقة  المرتبط 

الواردة  الجديدة  الطلبات  تراجع  استمرار  بسبب 

ل االنخفاض في الطلبات الجديدة  إليها. وكان معدَّ

الت اإلنكماش التي  حاًدا ولكنه بقي أضعف من معدَّ

سجلت في ذروة انتشار جائحة )كوفيد - 19(. 

الشركات  الجديدة  الطلبات  انخفاض  وساعد 

ل  القطرية في إنجاز األعمال المتراكمة. وكان معدَّ

أعلى  بين  من  الجديدة  الطلبات  في  االنخفاض 

الت المسجلة في تاريخ الدراسة.  الُمعدَّ

أعداد  القطرية  الشركات  ضت  خفَّ لذلك،  ونتيجة 

بذلك  لتستمر  الرابع  الربع  بداية  في  موظفيها 

الثالث  للشهر  الموظفين  أعداد  تخفيض  سلسلة 

أعداد  في  االنخفاض  ل  معدَّ كان  وقد  التوالي.  على 

الموظفين حاًدا ومن بين األعلى في تاريخ الدراسة 

ونصف.  سنوات  خمس  من  أكثر  قبل  بدأت  التي 

اإلنتاج  مستلزمات  أسعار  إجمالي  مؤشر  وارتفع 

أسعار  بارتفاع  مدفوعًا  التوالي  على  الثالث  للشهر 

أسعار  تضخم  معدل  ظل  ذلك،  ورغم  الشراء. 

مستلزمات اإلنتاج طفيًفا مع انخفاض الرواتب. 

الخاص  القطاع  شركات  رفعت  المقابل،  وفي 

سلعها  بيع  أسعار  بالطاقة  المرتبط  غير  القطري 

ل  معدَّ أسرع  ثالث  ليسجل  حاد  بشكل  وخدماتها 

لة في فترة 
َّ

الت الُمسج في تاريخ الدراسة بعد الُمعدَّ

 .2021 نوفمبر  شهر  مع  وبالمقارنة  األخيرة  المسح 

القطرية  الشركات   
َّ

أن إلى  اللجنة  أعضاء  وأشار 

من  لالستفادة  وخدماتها  سلعها  بيع  أسعار  رفعت 

نمو النشاط السياحي. 

توقعاتها  في  متفائلة  القطرية  الشركات  وكانت 

بشأن النشاط التجاري خالل العام المقبل. وتأمل 

 يكون لبطولة كأس العالم 
َّ

الشركات القطرية بأن

لكرة القدم أثر إيجابي على نمو النشاط التجاري.

قطاع  تغطي  التي  الدراسة  بيانات  وأشارت   

القطاع  تسجيل  إلى  قطر  في  المالية  الخدمات 

شهر  خالل  التجاري  النشاط  في  ملحوظ  ن  تحسُّ

التجاري  النشاط  نمو  استمرار  مع   ،2022 أكتوبر 

معدل  وكان   .2021 يوليو  منذ  شهري  أساس  على 

نمو اإلنتاج قوًيا وأسرع بكثير من متوسط االرتفاعات 

التي سجلتها الدراسة على المدى الطويل. 

وارتفعت الطلبات الجديدة لدى شركات الخدمات 

االرتفاع  سلسلة  بذلك  لتستمر  مجدًدا،  المالية 

الشهري التي بدأت في يونيو 2022. ومع ذلك، كان 

خمسة  منذ  األدنى  الجديدة  الطلبات  نمو  ل  ُمعدَّ

عشر شهًرا. 

تخفيض  في  المالية  الخدمات  شركات  ت 
َّ

واستمر

أعداد  تخفيض  ل  معدَّ  
َّ

أن غير  موظفيها،  أعداد 

شركات  وأبدت  عام،  بوجه  طفيًفا  كان  الموظفين 

نمو  استمرار  من  متفائلة  نظرة  المالية  الخدمات 

النشاط التجاري خالل االثني عشر شهًرا المقبلة. 

في  طفيف  انخفاض  إلى  األسعار  بيانات  وأشارت 

في  ضئيل  انخفاض  مع  اإلنتاج  مستلزمات  تكلفة 

أسعار البيع.

الرئيس  الجيدة،  محمد  يوسف  السيد  وقال 

قراءة  أشارت  للمال:  قطر  مركز  لهيئة  التنفيذي 

النشاط  تراجع  إلى  المشتريات  مديري  مؤشر 

غير  القطري  الخاص  القطاع  لشركات  التجاري 

العام  من  الرابع  الربع  بداية  في  بالطاقة  المرتبط 

2022. وسجلت الشركات القطرية انخفاض جديد 
 مؤشر اإلنتاج 

َّ
في الطلبات الجديدة في حين استمر

الشركات  سعت  لذلك،  ونتيجة  بقوة.  بالنمو 

أمكن  حيثما  الكفاءة  مكاسب  تحقيق  إلى  القطرية 

أكتوبر  خالل  الشرائية  أنشطتها  ضت  وخفَّ ذلك 

أعداد  لتخفيض  جهود  هناك  وكانت   .2022
ل انخفاض في  التي سجلت أسرع ُمعدَّ الموظفين 

تاريخ الدراسة. 

المتوقع  من  للمستقبل،  استشراًفا  قائال:  واختتم 

التي  القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  تؤدي  أن 

 2022 نوفمبر  نهاية  في  األولى  صافرتها  ستنطلق 

إلى نمو كبير في النشاط السياحي في دولة قطر، 

ويشير استمرار ارتفاع مستوى اإلنتاج إلى استعداد 

من  مزدحمة  أسابيع  ألربعة  القطرية  الشركات 

النشاط التجاري. وتأمل الشركات القطرية كذلك 

االقتصاد  على  إيجاًبا  الكروي  الحدث  يؤثر  بأن 

ن  القطري خالل االثني عشر شهًرا المقبلة مع تحسُّ

الثقة إلى أعلى مستوياتها في عامين«.

{  مركز قطر للمال{ يوسف محمد الجيدة 

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات 
التابع لمركز قطر للمال إلى تراجع النشاط التجاري 

لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط 
بالطاقة في بداية الربع األخير من العام 2022.

ل النمو في النشاط الكلي   ومع ذلك، ظلَّ معدَّ
ملحوًظا بسبب استعداد الشركات القطرية الرتفاع 

المبيعات مع انطالق بطولة كأس العالم لكرة 
القدم، وانخفضت الطلبات الجديدة بينما تراجعت 

ضت  األنشطة الشرائية. وفي الوقت ذاته، خفَّ
الشركات القطرية أعداد موظفيها بمستوى قياسي 

سعًيا إلى تحقيق توفير في التكاليف. 

$ الدوحة

بموجب شراكة مع كلية الحقوق بجامعة حمد بن خليفة

»Ooredoo« تطلق برنامجا تعليميا لكوادرها

جبر  بن  علي  الشيخ  لسعادة  وكان 

القانونية  الشؤون  رئيس  ثاني  آل 

 Ooredoo في  والحوكمة  والتنظيمية 

العام  المستشار  شولتز،  ومارتن 

التعاون  في  كبير  دور  الشركة،  في 

البرنامج  هذا  تأسيس  في  المشترك 

 Ooredoo الذي يركز على استراتيجية

للموارد البشرية الصادرة حديثًا. 

وحدات  سبع  البرنامج  ويشمل 

تتضمن مواضيع مختلفة مثل الكتابة 

التجاري،  القانون  وأسس  القانونية، 

العقود،   وقانون  البيانات،  وحماية 

غسل  ومكافحة  الفساد،  ومكافحة 

الحرة  المناطق  وقوانين  ونظم  األموال، 

الدورات  تنظيم  وسيتم  قطر.  في 

الرئيسي   Ooredoo مقر  في  الجديدة 

في الخليج الغربي، وسيتولى تقديمها 

كلية  في  التدريس  هيئة  في  أعضاء 

خليفة،  بن  حمد  بجامعة  الحقوق 

شكل  على  الدورات  معظم  وستكون 

لحاالت  بدراسات  مدعمة  محاضرات 

واقعية. 

مبارك  إيمان  قالت  الصدد،  هذا  وفي 

البشرية  الموارد  إدارة  رئيس  الخاطر، 

أهمية  »تزداد  قطر:   Ooredoo في 

لدى  كبير  بشكل  والتطوير  التعليم 

العالمي،  االقتصاد  في  العاملة  القوى 

وانطالقًا من استراتيجية شركتنا التي 

تهدف إلى االهتمام بالعاملين وبالثقافة، 

أصبح التعاون بين مؤسسات المجتمع 

 Ooredoo المختلفة، مثل التعاون بين

وجامعة حمد بن خليفة، عاماًل يضيف 

إلى إطار عمل التعلم االستراتيجي الذي 

الموظفون،  يمثلها  التي  القيمة  يعزز 

قدراتنا  فيه  نبني  الذي  الوقت  في 

المستقبلية«. 

سوزان  الدكتورة  قالت  جانبها،  من 

في  الحقوق  كلية  عميدة  كارامانيان، 

جامعة حمد بن خليفة: »نحن في في 

كلية الحقوق بجامعة حمد بن خليفة 

نرحب وندعم قرار Ooredoo لالستثمار 

الشؤون  لفريق  التعليم  استمرارية  في 

القانونية في الشركة. كما أننا نرحب 

القانونية  المسائل  لطرح  بالفرصة 

قطر،  في  عامة  بأهمية  تحظى  التي 

وخصوصًا فيما يتعلق بقوانين العقود، 

والجوانب  العقود،  صياغة  ذلك  في  بما 

الحديثة  المسائل  من  لعدد  القانونية 

 Ooredoo لـ  بالنسبة  مهمة  تعد  التي 

وخصوصية  الحرة،  المناطق  مثل 

البيانات ومكافحة غسل األموال«.

شاركوا  المسؤولين  من  عددًا  أن  يذكر 

من  البرنامج  هذا  إطالق  حضور  في 

بينهم مارتن شولتز، المستشار العام، 

تطوير  أول  مدير  آغويال،  وفيتزجيرالد 

الوظيفي  التعاقب  وتخطيط  القيادة 

إلياس  والبروفيسور   ،Ooredoo من 

وجورج  بيل  وهيالري  بانتيكاس، 

الحقوق  كلية  من  ديميتروبولوس 

جانب  إلى  خليفة،  بن  حمد  بجامعة 

عدد آخر من المسؤولين. 

التعليم  بأن  قطر   Ooredoo وتثق 

تنمية  في  سيساعد  االستراتيجي 

ثقافة تعليمية تلهم اآلخرين للتعلم، في 

الوقت الذي تتصدى فيه لثغرات الكفاءة 

هذه  فإن  المقابل،  وفي  الوظيفية. 

التأثير  ستستهدف  التعليمية  الثقافة 

على األعمال اليومية باعتبارها جزءًا من 

تخطيط التعاقب الوظيفي، ومناقشات 

التطوير  وفلسفة  األفراد،  تطوير 

شركة   Ooredoo وتعد  عام.    بشكل 

خدمات  توفر  رائدة  قطرية  اتصاالت 

الخط  واتصاالت  الجوالة  االتصاالت 

والخدمات  البرودباند  وإنترنت  الثابت 

تلك  صممت  وقد  للشركات،  الُمدارة 

الخدمات لتلبية احتياجات العمالء من 

شركة  وباعتبارها  والشركات.  األفراد 

التي  للمجتمعات  كبيرة  أهمية  تولي 

التي  رؤيتها  تسهم  خدماتها،  فيها  تقدم 

وإيمانها  عمالئها،  حياة  إثراء  في  تتمثل 

البشرية  التنمية  تحفيز  على  بقدرتها 

مساعدة  في  االتصاالت،  خالل  من 

أقصى  تحقيق  على  المجتمعات  أفراد 

تطلعاتهم.

{ صورة جماعية على هامش الشراكة 

أعلنت Ooredoo أنها بصدد وضع إطار عمل استراتيجي للتعليم، 
وذلك بهدف إنشاء منهج ثابت لتطوير موظفيها، ممهدة 

بذلك الطريق لتقديم دورات تعليمية متخصصة في الشؤون 
القانونية. ولتحقيق هذه الغاية، أسست الشركة برنامجًا يوفر 

التدريب ودورات تعليمية في القانون، بمشاركة كلية الحقوق 
بجامعة حمد بن خليفة. 

مؤسسة  أكبر   ،QNB مجموعة  أعلنت   

عن  وإفريقيا،  األوسط  الشرق  في  مالية 

سامسونج  شركة  مع  جديد  تعاون 

وسائل  إحدى  لتوفير  عالميًا،  الرائدة 

الدفع الرقمية األكثر تقدمًا وأمانًا لعمالئها 

من خالل Samsung Wallet.  وتعتبر هذه 

الشراكة كجزء من استراتيجية البنك 

الهادفة لتوفير أكثر وسائل الدفع الرقمية 

ابتكارا وأمانًا للعمالء الذين يستخدمون 

بتجربة  واالستمتاع  سامسونج،  أجهزة 

دفع جديدة وسهلة االستخدام.

ولالستفادة من هذه الخدمة، يجب على 

 Samsung Wallet العمالء تنزيل تطبيق

لتسجيل  الالزمة  الخطوات  واتباع 

حيث  بهم،  الخاصة   QNB بطاقات 

سيتمكنون بعد ذلك من إجراء معامالت 

دفع آمنة في المتاجر التي يتم فيها قبول 

 .Samsung Wallet خدمة

قال  الخدمة،  هذه  إطالق  على  وتعليقًا 

السيد عادل المالكي، مدير عام الخدمات 

 :QNB مجموعة  في  لألفراد  المصرفية 

التي  الجديدة  الشراكة  بهذه  »سعداء 

جديدة  دفع  طرق  توفير  من  تمكننا 

 Samsung منصة  عبر  قطر  في  لعمالئنا 

على  ريادته   QNB ويواصل   .Wallet
من  مجموعة  عبر  المنطقة  مستوى 

الدفع  وحلول  والمنتجات  البطاقات 

الرقمية األكثر تقدمًا«.

كرخانيس،  ماندار  السيد  وقال 

تجارب  قسم  المبيعات،  قسم  رئيس 

االتصاالت المتنقلة في سامسونج جلف 

محفظة  إطالق  »يؤسس  لإللكترونيات: 

عصرًا  قطر،  في   Samsung Wallet
الرقمية  المدفوعات  مجال  في  جديدًا 

شراكتنا  وتجسد  الدولة.  مستوى  على 

مع QNB خطوة طموحة في هذا االتجاه 

لمس.  دون  الدفع  مستقبل  الستشراف 

وتوفر محفظة سامسونج خدمة جديدة 

الدفع  عمليات  إجراء  في  حاليًا  تتمثل 

رقميًا على نحو مستمر وآمن، على أن يتم 

تقديم المزيد من المزايا في المستقبل 

من  المستخدمين  لتمكين  القريب 

ألغراض  سواء  المهمة،  الوثائق  تخزين 

السفر أو إنجاز المهام اليومية«.

وتفخر مجموعة QNB، التي تعتبر حاليًا 

العالمة التجارية المصرفية األعلى قيمة 

في الشرق األوسط وإفريقيا، بمشاركتها 

 ™FIFA 2022 كداعم رسمي لكأس العالم

وإفريقيا.  األوسط  الشرق  منطقة  في 

والشركات  المجموعة  فروع  وتنتشر 

تتوزع  دولة   30 من  أكثر  في  لها  التابعة 

وتقدم  العالم،  حول  قارات  ثالث  عبر 

الخدمات  أحدث  من  متكاملة  محفظة 

والمنتجات المصرفية لعمالئها. ويعمل 

 27,000 عن  يزيد  ما  المجموعة  في 

ومكتب  فرع   1000 من  أكثر  في  موظف 

تمثيلي، باإلضافة إلى شبكة واسعة من 

أجهزة الصراف اآللي، التي يزيد عددهت 

عن 4,700 جهاز.

أحدث إضافة لمجموعة منتجات الدفع الرقمية

Samsung Wallet يوفر خدمة »QNB«
الدوحة           $
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أول بطاقة وطنية مسبقة الدفع بعالمة تجارية قطرية

إطالق بطاقة هميان بنهاية »2022«

واستعرض سعادته في مؤتمر صحفي 

عقد بمقر مصرف قطر المركزي أمس 

المتمثلة  الجديدة  البطاقة  مميزات 

على  وقدرتها  التنافسية  تكلفتها  في 

من  لكل  المدفوعات  جميع  معالجة 

والمحصلين  البطاقات  مصدري 

والتجار منوها إلى أن البطاقة الجديدة 

السوق  على  استخدامها  سيقتصر 

موجهة  وهي  األولى  بالمرحلة  المحلي 

لجميع الفئات بما فيهم القصر.

يأتي  هميان  البطاقة  إطالق  أن  وأوضح 

المركزي،  قطر  مصرف  جهود  ضمن 

اإللكترونية  الدفع  خدمات  لتطوير 

الدولة  في  المالي  الشمول  وتعزيز 

أكثر  سيكون  اإلصدار  أن  إلى  منوها 

معامالت  جميع  لتبادل  نظرا  أمانا 

الشبكة  خالل  من  محليًا  البطاقة 

البطاقة  أن  مؤكدا   ،»NAPS« الوطنية 

تدعم جميع أنواع المعامالت مثل الدفع 

اآللي  والصراف  البيع  نقاط  أجهزة  على 

شبكة  على  الشراء  عمليات  وإجراء 

اإلنترنت المحلية.

فقد  المركزي  قطر  مصرف  وبحسب 

نحو  كبيرا  تحوال  القطري  السوق  شهد 

المدفوعات اإللكترونية في أعقاب نشوب 

تغير  عن  أسفر  ما  وهو  كورونا  جائحة 

تجاه  المستهلكين  سلوك  في  كبير 

لذلـك،  ونتيجـة  اإللكترونية  التجارة 

ومعامالت  الشـيكات  حصـة  شـهدت 

معامالت  عدد  إجمالي  من  اآللي  الصراف 

بواسطة  معالجتها  تمت  التي  العمالء 

قطر  مصرف  يديرها  التي  الدفع  أنظمة 

أدت  بينما  حادا  انخفاضا  المركزي 

التحول  تسريع  إلى  كورونا  جائحة 

حيــث  اإللكترونية  المدفوعات  نحو 

تقليـل  إلـى  والتجار  المستهلكون  ســعى 

بسبب  والشـيكات،  للنقـد  اسـتخدامهم 

المخاوف الصحيــة المتعلقــة بالتعامــل 

مــع الشــيكات واألوراق النقدية.

المدفوعات  على  للطلب  ونظرًا 

بشكل  تنمو  إنها  حيث  اإللكترونية، 

الطلب  أن يزداد  المتوقع  متسارع، ومن 

كأس  نهائيات  خالل  كبير  بشكل 

فقد   ،2022 قطر  القدم  لكرة  العالم 

مشروعًا  المركزي  قطر  مصرف  أطلق 

لمدفوعات  التحتية  البنية  لتطوير 

الطلب  لمواكبة  الدولة  في  التجزئة 

بناء  إلى  المشروع  ويهدف  المتزايد. 

مستوى  على  للدفع  تحتية  بنية 

عالمي مع أحدث التقنيات التي تسهل 

دولة  في  وفعال  آمن  دفع  نظام  توفير 

مبادرة  »المركزي«  اتخذ  كما  قطر 

المالية  بالتكنولوجيا  خاصة  أخرى 

والمجاالت ذات الصلة، إدراكًا منه لدور 

شركات  من  الدفع  خدمات  مقدمي 

المصرفية  وغير  المالية  التكنولوجيا 

فقد  القطري،  االقتصاد  تنمية  في 

بالعديد  المركزي  قطر  مصرف  بدأ 

التكنولوجيا  نمو  لدعم  اإلجراءات  من 

المالية مع معالجة المخاطر المتعلقة 

إطار  إعداد  المبادرات  بها، وتشمل تلك 

على  واإلشراف  للترخيص  تنظيمي 

وصندوق  المالية،  التقنيات  عمليات 

يدعم  الذي  التنظيمي  الحماية 

التقنيات المالية، والمبتكرين اآلخرين 

خاضعة  بيئة  في  حية  تجارب  إلجراء 

قطر  مصرف  إشراف  تحت  للرقابة 

خاص  قسم  إنشاء  تم  كما  المركزي. 

قطر  مصرف  في  المالية  بالتكنولوجيا 

المركزي يعمل كنافذة واحدة لجميع 

المتعلقة  التنظيمية  المتطلبات 

بالتكنولوجيا المالية.

{ جانب من المؤتمر الصحفي { الشيخ أحمد بن خالد 

تطوير خدمات الدفع اإللكترونية وتعزيز الشمول الماليالشيخ أحمد بن خالد: قادرة على معالجة جميع المدفوعات

عوض التوم كتب

كشف سعادة الشيخ أحمد 
بن خالد آل ثاني، مساعد 

محافظ مصرف قطر 
المركزي لألدوات المالية 

ونظم الدفع ومساعد 
المحافظ لتطوير األسواق 

واالبتكار أن بطاقة »هميان« 
وهي أول بطاقة دفع وطنية 
مسبقة الدفع بعالمة تجارية 

قطرية سيتم إطالقها 
بنهاية العام الجاري الفتا إلى 
أن إصدار البطاقة ال يتطلب 

حدا أدنى من الرصيد. كما 
أنها مزودة بتقنيات الدفع 

} تصوير: أسامة الروسانالالتالمسية.

 »D-Pay« إضافة جديدة لمنصة

»دخان« يدشن محفظة »Samsung Wallet«لعمليات الدفع الالتالمسية
 ،Samsung Wallet محفظة  إطالق  دخان  بنك  أعلن 

التي تتيح للعمالء إجراء  الجوال  الدفع عبر  أحد حلول 

أو   Visa الالتالمسية باستخدام بطاقات  الدفع  عمليات 

اإلنترنت،  التسوق عبر  الخاصة بهم عند   Mastercard
العالم  حول  بالتجزئة  البيع  ومنافذ  متاجر  في  أو 

بمجرد تمرير أجهزتهم من سامسونج فوق نقاط الدفع 

واختيار بطاقاتهم المصرفية من بنك دخان. وتأتي هذه 

من  للسعي  المستمرة  البنك  رؤية  إطار  في  المبادرة 

أجل تخطي توقعات العمالء ومواكبة إقبالهم المتزايد 

العتماد خدمات الدفع الرقمية.

 D-Pay لمنصة  أخرى  إضافة   Samsung Wallet وتعد 

لعمليات الدفع الالتالمسية من بنك دخان، والتي توّفر 

آمنة وسريعة ومريحة باستخدام  للعمالء تجربة دفع 

اإللكترونية  المواقع  عبر  سامسونج  أجهزة  من  عدٍد 

الرقمية  الشراء  عمليات  وإنجاز  الجوال  وتطبيقات 

وتتفاعل  الخدمة.  هذه  تدعم  التي  المتاجر  وداخل 

على  الحلول  هذه  مع  الحديثة  سامسونج  أجهزة 

لدى  المفضلة  المواقع  في  الذكاء  وفائق  متطور  نحو 

من   Samsung Wallet محفظة  لجعل  المستخدمين، 

أفضل الحلول المعتمدة إلنجاز عمليات الدفع الموثوقة 

الالتالمسية. 

تستخدم  للمستخدمين،  الحماية  من  ولمزيد 

Samsung Wallet خاصية الترميز، باإلضافة إلى ميزة 

شراء  عملية  كل  عند  المستخدم  هوية  من  التحقق 

عبر بصمة األصبع أو طلب إدخال الرمز السري أو مسح 

مستويات  تعزيز  تم  آخر،  صعيد  على  العين.  قرنية 

 Samsung Knox التطبيق باستخدام تقنية  األمان في 

إلضافة طبقة إضافية من الحماية للعمالء. 

قال   ،Samsung Wallet خدمة  إضافة  على  وتعليقًا 

التنفيذي  الرئيس  الخاجه،  أحمد  طالل  السّيد 

أن نقدم  واالتصال في بنك دخان: »يسعدنا  للتسويق 

جديدة  كإضافة   Samsung Wallet خدمة  لعمالئنا 

بنك  يقدمها  التي  الرقمية  الدفع  حلول  مجموعة  إلى 

في  والسهولة  الثقة  من  مزيًدا  تمنحهم  حيث  دخان، 

منصة  تتيحه  مما  مستفيدين  الدفع  عمليات  إجراء 

سامسونج من معايير أمان وحماية عالية. ونحن اليوم 

في  مستمرون  أننا  نؤكد  الخدمة،  هذه  عن  نكشف  إذ 

المتطورة  الرقمية  الدفع  حلول  وأحدث  أفضل  تقديم 

التي تجعل تجارب الدفع أكثر مالءمة وتوافرًا بين أيدي 

عمالئنا أينما كانوا«.

المبيعات،  قسم  رئيس  كرخانيس،  ماندار  وقال 

المتنقلة في سامسونج جلف  قسم تجارب االتصاالت 

 Samsung محفظة  إطالق  »يؤسس  لإللكترونيات: 

المدفوعات  مجال  في  جديدًا  عصرًا  قطر،  في   Wallet
مع  شراكتنا  وتجسد  الدولة.  مستوى  على  الرقمية 

االتجاه الستشراف  في هذا  طموحة  خطوة  دخان  بنك 

مستقبل الدفع بدون تماس. وتوفر محفظة سامسونج 

خدمة جديدة للمتعاملين مع البنك، تتمثل حاليًا في 

وآمن،  مستمر  نحو  على  رقميًا  الدفع  عمليات  إجراء 

لمستقبل  في  الميزات  مجموعة  توسيع  يتم  أن  على 

الوثائق  تخزين  من  المستخدمين  لتمكين  القريب 

اليومية،  المهام  إنجاز  أو  السفر  ألغراض  سواء  المهمة، 

في تجربة متكاملة من المستوى التالي«.

ولتفعيل خدمة Samsung Wallet، يتعين على العمالء 

متجر  عبر  المتاح   Samsung Wallet تطبيق  تثبيت 

إلى  الدخول  وتسجيل  الجوالة،  هواتفهم  على   Galaxy
تطبيق  من  مباشرة  بهم  الخاص  سامسونج  حساب 

الشخصي  التعريف  رقم  لتعيين   Samsung Wallet
بطاقة«  »إضافة  على  الضغط  ثم  اإلصبع،  وبصمة 

بياناتها  إدخال  أو  المصرفية  للبطاقة  مسح  وإجراء 

يدويًا.

يحتاج  المتاجر،  داخل  الشراء  عمليات  وإلنجاز 

الخاصة  سامسونج  أجهزة  إلى  الدخول  المستخدمون 

مثل  يستخدمونها  التي  األمان  مزايا  من  أي  عبر  بهم 

إجراء  يريدون  التي  البطاقة  لتحديد  اإلصبع  بصمة 

البطاقة  قارئ  فوق  الجهاز  تمرير  ثم  بواسطتها،  الدفع 

للدفع وإتمام عملية الشراء.

الخاجة: 
نواصل 

تقديم أحدث 
حلول الدفع 

الرقمية

كرخانيس: عصر جديد من المدفوعات الرقمية

$ الدوحة

لحاملي بطاقات الخصم واالئتمان والبطاقات مسبقة الدفع

Samsung Wallet أحدث خدمات »المصرف«

عبر  للدفع  مميزة  منصة   Samsung Wallet وتعتبر 

وتوفر  الرقمية،  المحافظ  إلى  التحول  تدعم  الجوال، 

اآلمن  اإللكتروني  للدفع  ومتطورة  مناسبة  وسيلة 

 Samsung خدمة  وتعمل  العالم.  أنحاء  جميع  في 

التي  وخارجها  قطر  دولة  داخل  متجر  أي  في   Wallet
أيضًا  للعمالء  NFC. ويمكن  الدفع بدون لمس  تقبل 

الدفع بسرعة في تطبيقات المتاجر اإللكترونية عبر 

 Samsung Wallet اإلنترنت بسهولة عن طريق اختيار

بطاقة  بيانات  إدخال  إلى  الحاجة  دون  الدفع  عند 

االئتمان في كل مرة.

التسجيل في Samsung Wallet فوري ويتطلب بضع 

أيضًا  العمالء  على  يجب  كما  بسيطة،  خطوات 

الجوال  على   )NFC( المدى  قريب  التواصل  تشغيل 

أو ساعة سامسونج إلجراء عمليات الدفع دون لمس. 

دفع  بطاقات   10 إلى  يصل  ما  إضافة  للعمالء  ويمكن 

تشمل بطاقات االئتمان والخصم والبطاقات مسبقة 

Samsung Wallet. ويعد الدفع باستخدام  الدفع إلى 

Samsung Wallet أكثر أمانًا، نظرًا لعدم تخزين رقم 

البطاقة بالكامل على الجوال.

لمجموعة  العام  المدير  أناند،  د.  السيد  وقال 

المصرف: »يسعدنا  المصرفية لألفراد في  الخدمات 

والذي  الجوال،  عبر  للدفع  ومريحًا  آمنًا  حاًل  نقدم  أن 

محافظ  إلى  أجهزتهم  تحويل  من  العمالء  يمّكن 

رقمية. وتمثل خدمة Samsung Wallet أحدث إضافة 

خطوة  وتعد  الجوال،  عبر  الدفع  حلول  مجموعة  إلى 

جهود  في  واإلسهام  الدفع،  خيارات  تطوير  نحو  مهمة 

وتوفير  نقدي،  غير  مجتمع  إلى  للوصول  قطر  دولة 

تناول  أو  التسوق  عند  لعمالئنا  الراحة  من  مزيد 

الطعام. ونظرًا ألن الجواالت والساعات الذكية تحل 

لعمالئنا  نقدم  أن  يسعدنا  بسرعة،  البطاقات  محل 

اآلن خيار استخدام Samsung Wallet وإجراء عمليات 

الدفع  فيه  يقبل  مكان  أي  وفي  اإلنترنت  عبر  الدفع 

بدون لمس«.

الجواالت  على   Samsung Wallet خدمة  والستخدام 

التشغيل  نظام  تحديث  يجب  الذكية،  والساعات 

إلى أندرويد 9 أو أعلى.

 أعلن مصرف قطر اإلسالمي »المصرف«، رائد 
الصيرفة الرقمية في قطر، عن توفير خدمة 

Samsung Wallet وهي خدمة دفع آمنة وسهلة 
االستخدام لجميع حاملي بطاقات الخصم 

واالئتمان والبطاقات مسبقة الدفع من 
المصرف الذين لديهم أجهزة سامسونج.

$ الدوحة
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»التجاري« يطرح خدمة
Samsung Wallet

توقعات بوصول معدالت اإلشغال إلى »100 %«

الفنادق جاهزة الستقبال جماهير المونديال

ذروتها،  الفنادق  تجهيزات  وبلغت 

وقدراتها  العاملة  قوتها  حشدت  حيث 

الكروي  الحدث  الستقبال  اللوجستية 

ذلك  مع  وبالتزامن  العالم،  في  األبرز 

مستويات  الفنادق  حجوزات  سجلت 

المنافسات،  انطالق  اقتراب  مع  قياسية 

لضيوف  اإلقامة  خيارات  وتتنوع 

الفنادق  بين  ما  قطر  في  المونديال 

الشقق  جانب  إلى  المختلفة  بفئاتها 

داخل  الموزعة  السكنية  والوحدات 

السياحية  السفن  إلى  إضافة  البالد، 

غرفة  آالف   5 من  أكثر  ستوفر  التي 

المؤشرات  هذه  وتعكس  عائمة،  فندقية 

والضيافة  السياحة  قطاع  نمو  بوضوح 

بالسوق القطري بوتيرة متسارعة.

للمشاريع  العليا  اللجنة  أعلنت  ومؤخرا 

ليلة  ألف   70 من  أكثر  توفر  عن  واإلرث 

خالل  قطر  لضيوف  إضافية  فندقية 

 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

المشجعين  بإمكان  أنه  إلى  مشيرة 

من  أسعارها  تبدأ  التي  الغرف،  حجز 

الواحدة  الليلة  في  أميركيا  دوالرا   120
للفرد في غرفة مزدوجة، من خالل منصة 

تتنوع  فيما  اإلقامة،  ألماكن  قطر  وكالة 

زوار  لخدمة  المخصصة  الفنادق  فئات 

خمس  إلى  واحدة  نجمة  من  البطولة 

عالمية  فنادق  سالسل  وتشمل  نجوم، 

وأخرى محلية.

عروض  وتيرة  تزايدت  ذاته  السياق  وفي 

قطر  وزوار  للمشجعين  واإلقامة  السكن 

مع األخذ في االعتبار توافر كافة الخيارات 

والمستويات السعرية، وفي هذا السياق 

واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  دعت 

قطر  وكالة  منصة  لمتابعة  المشجعين 

حيث  منتظم،  بشكل  اإلقامة  ألماكن 

وآالف  الفنادق  من  مزيد  إتاحة  ستجري 

فعاليات  انطالق  قبل  اإلضافية  الغرف 

العالم  في  المونديال  من  األولى  النسخة 

العربي والشرق األوسط.

قليلة  بأيام  المنافسات  انطالق  وقبيل 

أكثر  افتتاح  عن  للسياحة  قطر  كشفت 

سياحية  ووجهة  ومنتجعا  فندقا   20 من 

هذه  أن  مؤكدة  البالد،  في  جديدة 

ستكون  السياحية  والمعالم  المشاريع 

أن  كما  المشجعين،  الستقبال  جاهزة 

في  مسبوق  غير  عاما  يمثل   2022 عام 

مسيرة التطور بالبالد وتحولها إلى وجهة 

زيادة  إلى  وتطلعها  عالمية،  سياحية 

عدد زائريها إلى ستة ماليين زائر سنويا 

بحلول عام 2030.

السياحي  الخبير  صبري  علي  وقال 

زوار  الستقبال  جاهزة  قطر  فنادق  إن 

ومشجعي بطولة كأس العالم FIFA قطر 

مستعدة  الفنادق  أن  إلى  مشيرا   ،2022
وتوفير  الغرف  تجهيزات  حيث  من 

المأكوالت  من  اللوجستية  االحتياجات 

والتعقيم،  النظافة  وأدوات  والمشروبات 

مع  للتعامل  جيدا  كوادرها  دربت  كما 

الضيوف وتلبية احتياجاتهم.

بين  وتنسيق  تعاون  وجود  إلى  ولفت 

المختصة بالدولة فيما  والجهات  الفنادق 

اللوجستية  االستعدادات  بتأمين  يتعلق 

وتوفير كافة احتياجات الفنادق من المواد 

لتزويد  األخرى،  والمستلزمات  الغذائية 

الفنادق بكل ما تحتاجه وبشكل مستمر 

وفي أية لحظة.

للحجوزات  السعرية  المستويات  وحول 

متفاوتة  األسعار  أن  إلى  صبري،  لفت 

وحسب تصنيف الفنادق والخدمات التي 

القيمة  تدرج  إلى  الفتا  الحجز،  يتضمنها 

خمس  إلى  واحدة  نجمة  من  السعرية 

نجوم، فضال عن تضمين بعض الفنادق 

وغداء  فطور  ووجبات  كاملة  لخدمات 

وعشاء ومواصالت من وإلى المطار وأماكن 

الترفيه والسياحة واالستادات وغيرها من 

مشيرا  والممتعة،  المريحة  الخيارات 

إلى توافر غرف تناسب معظم مستويات 

الدخل للمشجعين والزوار، كما نوه إلى 

العائمة  والفنادق  الصحراوية  الخيم  أن 

يمكن  التي  الخيارات  ضمن  جميعها 

الوصول إليها بكل يسر وسهولة. 

العالم  كأس  تذاكر  مبيعات  واقتربت 

FIFA قطر 2022 من 3 ماليين تذكرة، مع 
األولى  للنسخة  التنازلي  العد  استمرار 

قطر  دول  تصدرت  وقد  البطولة،  من 

وإنجلترا  والسعودية  المتحدة  والواليات 

والمكسيك واإلمارات واألرجنتين وفرنسا 

الطلب  معدالت  أعلى  وألمانيا  والبرازيل 

على التذاكر.

خيارات  من  متنوعة  باقة  أن  إلى  يشار 

البوابة الرسمية  اإلقامة متوفرة اآلن على 

جانب  إلى  تشمل  اإلقامة،  أماكن  لحجز 

وقرى  والفلل  الشقق  الفندقية،  الغرف 

من  الكثير  تضم  والتي  المشجعين، 

الفنادق  جانب  إلى  الترفيهية،  الخيارات 

وبيوت  التقليدية،  والمراكب  العائمة، 

العطالت.

المتاحة  الخيارات  توافر  سياق  وفي 

عبدالله  محمد  المهندس  قال  لإلقامة، 

الدوحة  لميناء  التنفيذي  المدير  المال، 

ثالثة  سيستضيف  الميناء  إن  القديم، 

العالم  كأس  بطولة  خالل  عائمة  فنادق 

ما  الستضافة  تتسع   ،2022 قطر   FIFA
يقارب 12 ألف شخص، مشيرًا إلى حجز 

الخاصة  اإلسكان  منصة  خالل  من  غرفها 

بالمونديال.

ستصل  العائمة،  الفنادق  أن  وأضاف 

وهناك  الجاري،  نوفمبر  و18  و14   ،10 أيام 

الرسمية،  المنصة  خالل  من  حجوزات 

ويتم طرح عدد من الغرف تواليا.

التخطيط  جهاز  بيانات  وبحسب 

واإلحصاء للعام الماضي، فإن عدد الفنادق 

وثالث  وأربع  )خمس  الدرجات  لجميع 

بحلول  واحدة(  ونجمة  ونجمتان  نجوم، 

منشآت   109 بلغ  الماضي  العام  نهاية 

فيما  غرفة،   24430 غرف  بعدد  فندقية 

ووصل  سريرا،   37789 األسرة  عدد  بلغ 

و512  ماليين   7 من  أكثر  إلى  النزالء  عدد 

 8 تجاوز  سياحية  ليال  بعدد  نزيل،  ألف 

ماليين و957 ليلة سياحية، يشار إلى أن 

حسب  تم  السياحية  الليالي  احتساب 

عدد إشغال الغرف.

قاسم،  شادي  السياحي  الخبير  وقال 

سنوات  منذ  جارية  االستعدادات  إن 

قطر  في  الضيافة  وقطاع  وساق  قدم  على 

الفنادق  أن  إلى  مشيرا  للبطولة،  جاهز 

ضيوف  احتياجات  تلبية  على  ستعمل 

وستبرز  الجنسيات  مختلف  من  البالد 

والكرم  األصيلة  القطرية  الضيافة  نكهة 

توفر  إلى  إضافة  الموائد،  في  العربي 

المميزة،  والخدمات  الراحة  وسائل 

موضحا أن كل فندق له بصمته وهويته 

الخاصة من حيث التصاميم المعاصرة، 

وأسلوب البناء الفريد، والعمق الحضاري 

واألصالة.

الفنادق  على  الترفيه  أماكن  تقتصر  ولم 

فحسب وإنما تشمل المعالم السياحية 

والشواطئ  للترفيه،  أماكن  الجديدة 

الفنون  ودور  الشاطئية،  والنوادي 

والفنادق  للتسوق،  ومتاجر  والثقافة 

والمنتجعات الجديدة، فضال على مراكز 

والمتاحف  الشاطئية  والنوادي  التسوق 

والمتنزهات الترفيهية.

الجديدة  الجذب  ووجهات  معالم  وتأتي 

الجاري  العام  خالل  تدشينها  تم  التي 

السياحية  المشاريع  سلسلة  ضمن 

وزوار  المشجعين  احتياجات  لتلبية 

والسكن  للترفيه  أماكن  من  قطر 

األطعمة  منافذ  توافر  بجانب  والتسوق، 

والمشروبات.

مجموعة  تحديد  تم  أنه  بالذكر  الجدير 

تم  التي  الترفيه  خيارات  من  واسعة 

والزوار  للمشجعين  خصيصا  إعدادها 

خالل البطولة، حيث يستضيف مهرجان 

على  يقام  الذي  للمشجعين   FIFA
ألف   40 إلى  يصل  ما  الدوحة،  كورنيش 

مشجع كل يوم خالل أيام البطولة، حيث 

مجانيا،  المهرجان  هذا  حضور  سيكون 

الحية،  المباريات  عرض  خالله  وسيتم 

عالميا،  مشهورين  فنانين  واستضافة 

وعروض  مميزة،  قدم  كرة  وأنشطة 

متنوعة وألعاب نارية.

المال: ميناء الدوحة القديم يستضيف »3« فنادق عائمة

الفنادق العائمة ستصل أيام »10« و»14« و»18« نوفمبر الجاري

قاسم: تلبية احتياجات ضيوف البالد من مختلف الجنسيات

صبري: األسعار متفاوتة وتتدرج من نجمة واحدة إلى »5« نجوم

اآلن  التجاري  البنك  لعمالء  ويمكن 

باستخدام  الدفع  بميزة  االستمتاع 

إضافة  عبر  سامسونج،  أجهزة 

الخاصة  الخصم  أو  االئتمان  بطاقات 

تطبيق  إلى  التجاري  بالبنك 

أو  هواتفهم  ووضع   ،Samsung Wallet
أجهزة  من  بالقرب  الذكية  ساعاتهم 

الدفع إلتمام عملية الشراء خالل ثواٍن 

فقط.

استخدام  من  العمالء  سيتمكن 

الهواتف  عبر   Samsung Wallet

الذكية  والساعات  التابليت  وأجهزة 

عمليات  إلجراء  سامسونج  من 

المتاجر  في  وآمنة  سريعة  شراء 

اإلنترنت  عبر  حتى  أو  أوالتطبيقات 

حسابات  إنشاء  إلى  الحاجة  دون 

والفوترة  الشحن  بيانات  إدخال  أو 

بشكل متكرر.

 Samsung Wallet خدمة  قبول  ويتم 

التي  والمؤسسات  المنافذ  جميع  في 

لمس،  دون  من  الدفع  تقنية  تعتمد 

والمطاعم  والمقاهي  البقالة  كمتاجر 

يرتادها  التي  المتاجر  من  وغيرها 

العمالء.

الجديدة،  الدفع  خدمة  على  وتعليقًا 

قال شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي 

المصرفية لألفراد:  الخدمات  ورئيس 

 Samsung خدمة  إطالق  »يسّرنا 

بدون  الدفع  ميزة  لتعزيز   Wallet
تماس وتزويد عمالئنا بمنصات أكثر 

رقمية  دفع  عمليات  إلجراء  ابتكارًا 

الجديدة  الخدمة  هذه  وتؤكد  آمنة. 

التزام البنك التجاري بدعم رؤية قطر 

باإلضافة  نقدي،  غير  اقتصاد  نحو 

لمنح  بوعودنا  الوفاء  استمرار  إلى 

المتعاملين خدمات مبتكرة تتيح لهم 

إمكانية تسديد المستحقات بشكل 

أي  من  وموثوقية  أمانًا  وأكثر  أسرع 

وقت مضى«.

خاجه،  رؤيا  قالت  آخر،  تعليٍق  وفي 

قسم  ورئيس  عام  مدير  مساعد 

البنك  في  والمدفوعات  البطاقات 

بالتعاون  فخورون  »نحن  التجاري: 

خدمة  إطالق  عبر  سامسونج  مع 

Samsung Wallet في السوق القطري، 
كبنك  ريادتنا  تعزيز  في  يساهم  ما 

يقّدم  األول،  المستوى  من  رقمي 

أحدث االبتكارات والتقنيات المتعلقة 

بالخدمات المصرفية للعمالء. ونلتزم 

الجديدة  الدفع  خدمة  إضافة  عبر 

حلول  خدمات  إلى   Samsung Wallet
عمالئنا  بتزويد  المتاحة،  الدفع 

والتي  المبتكرة،  الدفع  حلول  بأفضل 

السالسة  مستويات  بأعلى  تتمتع 

واألمان«.

 Samsung Wallet خدمة  وتمتاز 

بسهولة اإلعداد، حيث يحتاج العمالء 

 Samsung Wallet إلى تحميل تطبيق

اإلرشادات  واتباع  جوجل  متجر  من 

أينما  باستخدامها  والبدء  لإلعدادات 

استطاعوا.

أخرى  مرة  التجاري  البنك  ويؤكد 

على التزامه المستمر بتزويد عمالئه 

على  الرقمية  الدفع  حلول  بأفضل 

تجربٍة  لضمان  السوق  مستوى 

مصرفية تتميز بالسالسة واألمان.

توفر إمكانية الدفع باستخدام أجهزة سامسونج

أعلن البنك التجاري عن تقديم خدمة Samsung Wallet ضمن محفظته الحالية 
من حلول الدفع باستخدام الهاتف الجّوال. وتعتبر هذه الخدمة بمثابة نجاح 

جديد في مسيرة البنك الهادفة إلى تعزيز حلول الدفع المبتكرة، والتي توفر حاًل 
سريعًا وآمنًا ومريحًا إلجراء عمليات الدفع اليومية.

راشد: ملتزمون 
بدعم رؤية قطر 

نحو اقتصاد
غير نقدي

خاجة: نعزز 
ريادتنا كبنك 

رقمي من الطراز 
األول

{ شادي قاسم { محمد عبد الله المال 

{ فنادق جديدة في السوق القطري

{ فعاليات ترفيهية في انتظار جماهير المونديال

الدوحة- قنا- أكملت الفنادق استعداداتها الستقبال زوار 
ومشجعي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، متوشحة 

بالمالمح المونديالية في كافة مرافقها، وسط توقعات 
بمستويات أشغال كاملة بنسبة 100% على وقع ارتفاع وتيرة 

تدفقات السياح والزوار إلى البالد قبل وخالل فترة البطولة التي 
ستنطلق في 20 نوفمبر الجاري.
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الدوحة- قنا- تحت الرعاية 
الكريمة لحضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد 
المفدى، تنطلق في 19 

نوفمبر الجاري فعاليات 
النسخة الثانية عشرة 

لمهرجان كتارا للمحامل 
التقليدية.

ويأتي المهرجان ضمن 
الفعاليات المصاحبة لكأس 

العالم FIFA قطر 2022، 
حيث تستمر حتى الثامن 

عشر من ديسمبر المقبل، 
وذلك بمشاركة دولة قطر 

وكل من المملكة العربية 
السعودية، دولة الكويت، 

سلطنة عمان، الجمهورية 
العراقية، الجمهورية 
اليمنية، الجمهورية 

التركية، جمهورية الهند، 
جمهورية تنزانيا المتحدة.

عشرة  الثانية  النسخة  وتتميز 

التقليدية  للمحامل  كتارا  لمهرجان 

والفعاليات  باألنشطة  ثري  ببرنامج 

الثقافية التي تواكب ما تشهده قطر 

من حدث رياضي عالمي، حيث يقدم 

التراث  الدولة  لضيوف  المهرجان 

فعاليات  عبر  صوره،  بأبهى  البحري 

عادات  على  الضوء  تسلط  حية 

رحالت  خالل  واألجداد  اآلباء  وتقاليد 

الصيد والغوص على اللؤلؤ، وتسهم 

في المحافظة على المخزون الثقافي 

بالقيم  الزاخر  الشعبي  والموروث 

في  غرسها  على  والتشجيع  النبيلة، 

نفوس األجيال واالعتزاز بها.

 50 على  الفعاليات  وتشتمل 

ما  تضم  المشاركة  للدول  جناحا 

التراثية  للمقتنيات  معارض  بين 

والمهن  للحرف  وأخرى  البحرية 

يدوية  حرفة   43 بـ  تعرف  اليدوية 

البحري  والموروث  التراث  من 

البحرية  المسابقات  جانب  إلى 

السفن  بصناعات  الخاصة  والورش 

تحتوي  والتي  التقليدية،  والمحامل 

بعملية  تتعلق  تفاعلية  فقرات  على 

البحر  من  وإخراجه  المحمل  تنزيل 

بالطرق التقليدية.

اللجنة  أشارت  ذاته،  السياق  وفي 

للمحامل  كتارا  لمهرجان  المنظمة 

الثانية  النسخة  أن  إلى  التقليدية 

الساعة  في  يوميا  ستطلق  عشرة 

شاطئ  من  عصرا  والنصف  الثانية 

أعالم  يرفع  تراثيا  محمال   ،32 كتارا 

العالم  كأس  في  المشاركة  الدول 

المحامل  ستبحر  حيث   ،2022 قطر 

الدوحة  بكورنيش  مرورا  الشراعية 

الفن  متحف  حديقة  وشاطئ 

مع  الدوحة  ميناء  لتصل  اإلسالمي 

أيام  طيلة  وذلك  الشمس،  غروب 

المهرجان.

تقليديًا  محماًل   32 سيتواجد  كما 

في  المشاركة  الدول  أعالم  ترفع 

إلى  كتارا،  شاطئ  في  المونديال 

ينظمها  التي  المسابقات  جانب 

الهواري  التجديف  وهي:  المهرجان، 

الشوش  ومسابقة  » التفريس«  

التراثية.

يشار إلى أن مهرجان كتارا للمحامل 

الفعاليات  أهم  من  يعد  التقليدية 

المؤسسة  تنظمها  التي  المصاحبة 

العامة للحي الثقافي »كتارا« لبطولة 

كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث 

السنوات  خالل  المهرجان  حقق 

ملتقى  كأهم  باهرا  نجاحا  الماضية 

يستعيد  دولي  وتراثي  ثقافي 

وفنونه  أصالته  بكل  البحري  التراث 

المهرجان  يحظى  كما  وتقاليده، 

جمهوره  قلوب  في  المميزة  بمكانته 

وزواره إلى جانب ما يناله من اهتمام 

والمهتمين  الباحثين  قبل  من  واسع 

لما  والعالم،  المنطقة  مستوى  على 

تعكس  تراثية  لوحات  من  يقدمه 

القوي  واالرتباط  والتقاليد  العادات 

بحياة البحر، إلى جانب ما يعكسه 

من جهود كتارا المتواصلة باالهتمام 

الهوية  على  والمحافظة  بالتراث 

الوطنية.

يتزامن مع 
كأس العالم 

ويستمر 
حتى »18« 

ديسمبر

تشتمل 
الفعاليات 
على»50« 

جناحا للدول 
المشاركة

ف بتراث البالد »المحامل التقليدية« يعرِّ
»كتارا« تطلق النسخة الثانية عشرة للمهرجان »19« الجاري

نموذج فريد للتحول االجتماعي واالقتصادي

موقع الزبارة
معلم قطري أصيل

أكبر  الزبارة،  موقع  يظل  قنا-  الدوحة- 

تاريخ  على  شاهدا  قطر،  بدولة  أثري  موقع 

قطري  معلم  إنه  حيث  القطريين،  وعراقة 

االجتماعي  للتحول  فريد  ونموذج  أصيل، 

واالقتصادي في البالد، فمنه ازدهرت تجارة 

احتضن  ثقافيا  مركزا  كان  كما  اللؤلؤ، 

التي برزت  األدبية  الشخصيات  الكثير من 

الوجدان  عن  وعبرت  الزبارة،  مدينة  في 

بين  اإلنساني  والتفاعل  األصيل  القطري 

والصحراء. البحر 

وألهمية هذا المعلم األثري واستحضاره في 

مساعي  تكللت  القطري،  الشعب  وجدان 

»اليونسكو«   منظمة  قائمة  إلى  انضمامه 

بالنجاح  العالمية،  التراث  لمواقع  الدولية 

كان  حيث   ،2013 عام  من  يونيو   22 في 

العالمية  بالقيمة  مدعوما  الدولي  القرار 

اإلنسان  بتنمية  وارتباطها  الزبارة،  لموقع 

التاريخ  من  جانب  في  المجتمع  ونمو 

القطري.

ازدهاره،  ذروة  في  األثري  المعلم  كان  كما 

الهندي  المحيط  بين  تجاريا  جسرا 

آسيا،  وغرب  العربية  الجزيرة  وشبه 

الساحلية  الزبارة  مدينة  ازدهرت  حيث 

دولة  غرب  شمال  في  بأسوار  والمحاطة 

القرنين  بين  ما  مهم  تجاري  كمركز  قطر، 

وتضم  عشر،  والتاسع  عشر  الثامن 

وقصورها  المذهل،  المدينة  سور  الزبارة 

ومناطقها  وأسواقها،  وبيوتها،  السكنية، 

ومساجدها. الصناعية، 

الدنماركيين  اآلثار  علماء  من  فريق  وصنف 

في  األولى  للمرة  أثري  كموقع  الزبارة  مدينة 

ليقوم  الماضي،  القرن  من  الخمسينيات 

القطريين  اآلثار  علماء  من  فريق  بعدها 

في  التنقيب  بأعمال  والدنماركيين 

على  وأبحاث  دراسات  إجراء  وعقب  الموقع، 

الموقع، تم العثور على مجموعة كبيرة من 

الفترة  إلى  تعود  التي  األثرية  المكتشفات 

والقرن  عشر  الثامن  القرن  بين  ما  الممتدة 

صاالت  في  عرضها  ويتم  عشر،  التاسع 

عرض متحف مدينة الزبارة.

على  بارزة  شواهد  بتقديم  الزبارة  وتتميز 

عن  بحثا  والغوص  النشطة  التجارة 

الرئيسي  الساحل  على  حافظ  الذي  اللؤلؤ 

المبكرة  اإلسالمية  الفترة  من  للمنطقة 

أنها  كما  العشرين،  للقرن  سابق  وقت  وفي 

الحضارية  المؤسسات  لسلسلة  تجسيد 

والمعمارية في هذه المنطقة.

ويظل هذا الموقع األثري شاهدا على التفاعل 

في  الصحراوية  والبيئة  البحر  مع  البشري 

شمال قطر وفي المنطقة، حيث يظهر هناك 

والمراكب  والخزف،  اللؤلؤ،  غواصي  أوزان 

واآلبار،  األسماك،  ومصائد  الشراعية، 

مدينة  كانت  وكيف  الزراعي،  والنشاط 

بالتجارة،  مدفوعة  رئيسيا  مركزا  الزبارة 

اشتغال  على  يدل  تاريخيا  موقعا  جعلها  ما 

التجارية  باألعمال  القدم  منذ  المدينة  أهل 

بالبحر  الوثيق  ارتباطهم  ومدى  المختلفة، 

التنمية  لتأسيس  نموذجا  ويقدم  والبر، 

وبناء الحياة بربطها مع الثقافات األخرى من 

خالل التجارة.

بدولة  أثري  موقع  أكبر  الزبارة  مدينة  وتعد 

بين  ما  الفترة  في  العربي  والخليج  قطر 

والتاسع عشر، حيث  الثامن عشر  القرنين 

السكنية  والمباني  بسوره  الموقع  يمتاز 

أجزاء  ثالثة  من  موقعها  ويتألف  واألسواق، 

األثري  الزبارة  مدينة  موقع  وهي،  رئيسية 

مرير  وقلعة   ،1760 إلى  تاريخه  يعود  الذي 

التي ترجعها المكتشفات والدراسات األثرية 

بناء  طريقة  بسبب  العباسية؛  الفترة  إلى 

التحصينات لهذه القلعة، وقلعة الزبارة التي 

شيدت عام 1938.

نموذجا  والثقافي  األثري  الزبارة  موقع  يمثل 

ألنه  واالقتصادي  االجتماعي  للتحول  فريدا 

كما  اللؤلؤ،  لتجارة  مزدهرا  ميناء  يعتبر 

خالل  من  نجده  ما  وهو  ثقافيا،  مركزا  كان 

مدينة  في  برزت  التي  األدبية  الشخصيات 

الزبارة.

العالم  كأس  بطولة  زوار  بإمكان  وسيكون 

العرض  صالة  زيارة   ،2022 قطر   FIFA
المزيد  الكتشاف  األثري  الزبارة  موقع  في 

بها،  المحيطة  والبيئة  القلعة،  تاريخ  عن 

والمشاريع المستمرة لصيانتها وترميمها.

وقد بنى الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني 

حراسة  بهدف   1938 عام  في  الزبارة  قلعة 

الغربي،  الشمالي  قطر  ساحل  وحماية 

التي ضمتها  الساحلية  القالع  وكانت إحدى 

على  عالوة  للبالد،  الدفاعية  المنظومة 

حتى  الحدود  لسالح  كمركز  استخدامها 

شهر يونيو من العام 1986. 

قلعة  حاليا  قطر  متاحف  هيئة  وتدير 

إلى  وتحويلها  تجديدها  تم  حيث  الزبارة، 

المتنوعة  الفنية  األعمال  لعرض  متحف 

وخاصة بالنسبة للنتائج األثرية الموضعية 

المعاصرة.

وتقع قلعة الزبارة في مدينة الزبارة العتيقة 

عند الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة 

 105 حوالي  وتبعد  الشمال،  بلدية  في  قطر 

قطر،  دولة  عاصمة  الدوحة  عن  كيلومترات 

حاليا،  مسكونة  غير  تاريخية  مدينة  وهي 

هكتار،   400 حوالي  الزبارة  مساحة  وتبلغ 

األعمال  من  يحيطها  ما  جانب  إلى  وذلك 

وبالتالي  هكتارا،   60 مساحة  على  األثرية 

شبه  في  أثري  موقع  أكبر  الزبارة  تعد 

الجزيرة العربية بأكملها.

معرض يعبر عن عالقة األماكن واألزمنة باإلنسان

انطالق »صخة« بجاليري المرخية.. اليوم
اليوم  المرخية  جاليري  يطلق 

يوسف  للفنان  جديدا  معرضا 

أحمد بعنوان »صخة« بمقره في 

حرص  إطار  في  وذلك  مطافي، 

في  المساهمة  على  الجاليري 

باألعمال  اإلبداعية  الساحة  مد 

تنظيم  مع  بالتزامن  الملهمة 

حيث   ،2022 العالم  لكأس  قطر 

إلى  الزوار  من  كبير  عدد  يتوافد 

متابعة  في  يرغبون  ممن  قطر 

الوقت  في  والتعرف  المونديال 

القطرية  الثقافة  على  ذاته 

والعربية عمومًا.

هذا  على  تعليقه  معرض  وفي 

الفنان  أوضح  الفني  الحدث 

مسمى  أن  أحمد  يوسف 

معرضه  به  عنون  الذي  »صخة« 

المكان  القطرية  باللهجة  يعني 

من  نوع  أي  من  والخالي  الهادئ 

الحياة، حيث ال يوجد أي إنسان 

ويضيف  حيوان،  أو  طائر  أو 

األمكنة  هذه  أسرتني  قائاًل: 

وكيف كانت يومًا من األيام تعج 

اآلن  أصبحت  وكيف  بالحياة 

وفي  مخيلتي،  وفي  الواقع  في 

هذا السياق قدم دعوته للجمهور 

األماكن  هذه  يعيشوا  لكي 

تاريخيًا  فيها  ويستمتعوا 

يوسف  الفنان  ويشير  وبصريًا. 

واألزقة  المباني  أن  إلى  أحمد 

واألماكن تشير في اللوحات إلى 

باإلنسان  األماكن  ترابط  مدى 

بالزمان،  الحميمية  وعالقتهما 

اللوحات  هذه  أن  على  ويؤكد 

من  قطر  قدرة  مدى  عن  تعبر 

على  المحلي  معمارها  خالل 

نجحت  وكيف  منه  االستفادة، 

المنشآت  وتنفيذ  تصميم  في 

للحدث  العالمية  الرياضية 

الكبير القادم.

الفنان الدكتور  من جانبه يعلق 

الفنان  إبداعات  على  بشير  عالء 

لي  أتاح  قائاًل:  أحمد،  يوسف 

من  ألكثر  الفني  قطر  مركز 

مشاهدة  فرصة  الزمن،  من  عقد 

أحمد  يوسف  أنتجه  ما  معظم 

المختلفة  واأللوان  بالفرشاة 

على  وكذلك  القماش  على 

بنفسه  يصنعه  الذي  الورق 

مشيرًا  قطر،  نخيل  سعف  من 

أن  يريد  ذلك  خالل  من  انه  إلى 

في  المادة  أهمية  لنفسه  يؤكد 

ما  ويضيف:  اإلنسان.  وجود 

عن  يعبر  أحمد  يوسف  يرسمه 

وجود  مغزى  في  مستمر  بحث 

سلسلة  فلوحاته  اإلنسان، 

عن  التعبير  تحاول  متواصلة 

في  اإلنسان  ومحنة  حيرة 

محاولته إدراك ووعي وجوده، من 

خالل آثاره المتناثرة عبر الزمن. 

أحمد  يوسف  عنها  يعبر  والتي 

الصمت  يسودها  التي  بالبيوت 

إليها  تشير  مختلفة  أزمان  في 

بمهارة  واأللوان  الظالل  بذكاء 

أن  بشير  ويرى  متميزة.  فنية 

أن  المتلقي  يجعل  ما  هو  هذا 

يسير  وهو  الماضي  إلى  يرحل 

أحمد  فيوسف  المستقبل،  إلى 

للفن  بأن  مؤمن  جاد  رسام 

وإدراك  وعي  تعميق  في  رسالته 

اإلنسان لوجوده وغايته.

خالل  الجاليري  أنشطة  وحول 

 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

بجاليري  الفنون  منسق  قال 

لهذه  أعددنا  لقد  المرخية: 

ثقافيا  برنامجا  المناسبة 

المعرض  يعتبر  متميزا 

التشكيلي  للفنان  الشخصي 

أحمد  يوسف  الرائد  القطري 

على  مؤكد  حلقاته،  إحدى 

للمونديال  قطر  احتضان  أن 

من  كبير  لعدد  واستقبالها 

انعقاده  فترة  خالل  الزوار 

للفن  الترويج  في  سيساهم 

على  وشدد  عالميًا.  القطري، 

أن  على  يحرص  الجاليري  أن 

المناسبات  كافة  في  يشارك 

والثقافية  والرياضية  الوطنية 

لدور  منه  إدراكا  واالجتماعية 

اهتمامات  عن  التعبير  في  الفن 

قام  اإلطار  هذا  وفي  المجتمع، 

اتفاقيات  بتوقيع  الجاليري 

مع  عديدة  وتعاون  شراكة 

جهدا  يألو  وال  مختلفة،  جهات 

في تقديم المزيد من أجل نشر 

محليا  والعربي  القطري  الفن 

وعالميًا. بل  وإقليميا، 

$ يوسف أحمد: لوحاتي تروي قصة استفادة الدوحة
قطر من معمارها المحلي رياضيًا



أمران يمّيزان االنتخابات النصفية في 

الواليات المتحدة. األول أنه عادة ما تمّر هذه 

االنتخابات بدون ضّجة كبيرة، ألن منصب 

الرئيس ال يكون مطروحًا للتصويت، 

والثاني أن حزب الرئيس غالبًا ما يكون 

الخاسَر في هذه االنتخابات.

تسّمى االنتخابات التي تنتظم في الواليات 

المتحدة غدا الثالثاء )8 نوفمبر/   تشرين 

الثاني( »االنتخابات النصفية«، ألنها تقع 

ببساطة في منتصف فترة الرئاسة. في 

هذه االنتخابات، يتّم انتخاب كامل أعضاء 

مجلس النّواب األميركي وثلث أعضاء 

مجلس الشيوخ، إضافة إلى عدد من حكام 

الواليات والقضاة وبعض المسؤولين 

اآلخرين، فضاًل عن البرلمانات المحلية. 

وهي في العادة أقل أهمية من االنتخابات 

الرئاسية التي يكون فيها اإلقبال أكبر من 

االنتخابات النصفية. ومع ذلك، تمتعت 

انتخابات 2018 النصفية بإقبال كبير 

من الناخبين، الذين أقبلوا على صناديق 

االنتخاب ليدلوا بأصواتهم، فيما كان أشبه 

باستفتاء على سياسة الرئيس السابق 

دونالد ترامب. وكانت النتيجة انتخاب 

مجلس نّواب بأكثرية ديمقراطية شّكلت 

عقبة في تنفيذ كثير من برامج الرئيس 

ترامب، األكثر محافظة ومحاباة للشركات 

العمالقة والجماعات الدينية المتعّصبة 

والجماعات ذات التوجهات الفاشية 

والعنصرية.

انتخابات هذا العام، مقّدر لها أيضًا أن 

تشهد إقبااًل كبيرًا. ويرى اثنان من كل 

ثالثة ناخبين مسّجلين هذه االنتخابات 

أنها أكثر أهميًة بالنسبة لهم من الحمالت 

االنتخابية النصفية السابقة، التي كانت 

شهدت أعلى نسبة إقبال لها منذ قرن. ومع 

اقتراب األسابيع األخيرة، يتعّمق االنقسام 

بين األميركيين على المستوى الوطني في 

تصويتهم للكونغرس، وهو االنقسام الذي 

بدأ منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما، 

وكّرسه وفاقمه ترامب.

عندما ألقى الرئيس دونالد ترامب خطابه 

االفتتاحي في 20 يناير/   كانون الثاني 2017، 

وعد بإنهاء ما سماها »المذبحة األميركية«، 

راسمًا صورة قاتمة ألمة مقّسمة ومختّلة 

وظيفيًا، ومؤّكدًا أنه وحده القادر على 

إصالحها. ولكنه حين ترك البيت األبيض 

مرغمًا بعد أربع سنوات، خّلف وراءه أّمة 

أكثر انقسامًا واستقطابًا، واقتصادًا شبه 

مدّمر، وكراهية عميقة بين األميركيين، 

وانعداَم ثقٍة لدى كثرة منهم بآلية 

االنتخابات األميركية ونتائجها.

ويأتي التحقيق الذي تجريه لجنة التحقيق 

في أحداث يناير/   كانون الثاني 2022 

التابعة لمجلس النواب. لقد استنتجت 

اللجنة أن ترامب قد قاد »بدون أدنى شك... 

جهدًا لقلب الديمقراطية األميركية، وهو 

ما أّدى مباشرة إلى أعمال العنف في 6 

يناير/   كانون الثاني. لقد حاول أن يسلب 

صوت الشعب األميركي واستبدل إرادة 

الناخبين برغبته في البقاء في السلطة. 

إنه الشخص الوحيد في قلب قصة ما حدث 

في 6 يناير«، »ولذلك وافق أعضاء اللجان 

باإلجماع على أمر استدعاء ترامب رسميًا 

لإلدالء بأقواله أمام اللجنة«.

كانت االتجاهات العامة هذه السنة تصّب 

في صالح الجمهوريين، وال يزال المتنّبئون 

السياسيون يعتقدون أن الحزب الجمهوري 

هو المرّشح للفوز في مجلس النواب، وأن 

احتمال فوزه في مجلس الشيوخ وارٌد بقوة. 

وربما كانت حظوظ الجمهوريين أكبر لو 

أن المحكمة العليا أّجلت إصدار قرارها في 

يونيو/   حزيران بإلغاء قضية رو ضد ويد، 

ما حّفز مؤيدي حقوق اإلجهاض، وخصوصًا 

النساء، لينشطوا ضّد الجمهوريين. ولكن 

لدى الجمهوريين سالحًا آخر. ال تزال أسعار 

المواد الغذائية واألساسيات والعقارات 

وإيجار البيوت في تصاعٍد مستمر. ويلقي 

الجمهوريون بالالئمة في ارتفاع أسعار الوقود 

على الرئيس بايدن.. وال يزال الرئيس 

بايدن يمثل عبئًا ثقياًل على المرّشحين 

الديمقراطيين هذا الخريف. ورغم أن نسبة 

قبوله بين األميركيين ارتفعت من 35 % في 

مثل هذا الوقت من العام الفائت إلى 40 % 

اليوم، ال يمكن تجاهل أن أغلبية 57 % ال تزال 

تقول إنه لم ينجز الكثير أو لعله لن ينجز 

أي شيء.

وتترّكز المعركة االنتخابية على 

المستقلين كما هو الحال دومًا، ألنهم 

غالبًا ما يشّكلون بيضة القّبان. ولكن في 

المناطق األكثر تنافسية التي يتسابق 

فيها المرّشحون عنقًا لعنق، كما يقول 

المثل األميركي، فإن االستطالعات تعطي 

الجمهوريين أفضلية ضئيلة، فمن بين 

الناخبين المسجلين قال 47 % إنهم 

سيصّوتون للجمهوري في دائرتهم في 

مجلس النواب، بينما قال 46 % إنهم 

سيصوتون للديمقراطيين. هذه النتيجة 

هي نفسها كما كانت في إبريل/   نيسان. 

ولكن في فبراير/   شباط، كان الجمهوريون 

يحوزون أفضلية سبع نقاط.

يراهن الديمقراطيون على الشباب الذين 

يميلون، في معظمهم، لليبراليين، لو أنهم 

أدلوا بأصواتهم، ولكنهم مشغولون، على 

األرجح، بالبحث عن عمل أو بدراستهم أو 

بلهوهم. أما النساء فيشكلن دعامة كبيرة 

للديمقراطيين الذين يتمتعون بثماني 

عشرة نقطة أكثر من الجمهوريين.

ال يمكن الجزم بثقة كبيرة أن الجمهوريين 

سيحققون مكسبًا كاسحًا في انتخابات 

الثالثاء، بل المرّجح أن يحصلوا على أغلبية 

صغيرة في مجلس النواب تجعلهم قادرين 

على وضع العصي في عجلة سياسات 

الرئيس بايدن، بينما أمل الديمقراطيين 

ما يزال كبيرًا في الحفاظ على أغلبيتهم في 

مجلس الشيوخ، ما سيجعل السنتين 

المقبلتين مثيرتين للمراقب السياسي، 

ولكن صعبتين وقاسيتين للمواطن 

األميركي، وأيضًا للعالم الذي يتطّلع إلى 

قيادة أكبر للواليات المتحدة.

} باحث سوري 

ت المجلس األعلى للدولة في ليبيا على قرار يمنع حاملي 
َّ

صو

الجنسيات األجنبية إلى جانب الجنسية الليبية والعسكريين 

من الترشح لالنتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. 

ويعكس القرار موقفا ثابتا لدى شريحة واسعة من أعضاء 

المجلس األعلى للدولة من هذه المسائل التي كانت محل 

جدل ونزاع كبير بين األعلى للدولة ومجلس النواب، حتى إن 

مفاوضات القاهرة بين وفدي المجلسين ثم لقاء جنيف الذي 

جمع رئيسي الجسمين؛ فشلت وكان السبب هو التجاذب 

حول هاتين المسألتين. الموقف من مشاركة حملة الجنسيات 

األجنبية، الغربية تحديدا، كان هو الرفض منذ أن دب الخالف 

بين شركاء الثورة الليبية وذلك بعد نجاحها في إسقاط النظام 

السابق، وصار الشك في مزدوجي الجنسية هو األصل وتردد 

في أوساط الليبيين لفظ »الدبل شفرة« لوصف هذه الشريحة. 

إال إن االتجاه تغير وبالتالي تغير الموقف منهم، خاصة في 

المنطقة الشرقية.

قرار األعلى للدولة ُينظر إليه من زاويتين تمثالن وجهتي نظر 

مختلفتين، األولى أنه فاقد للقيمة وأنه مجرد دعاية سياسية 

لرئيس المجلس األعلى للدولة الذي تراجعت شعبيته ضمن 

المنتظم السياسي واالجتماعي والعسكري في الغرب الليبي، 

فيما ترى فئة أخرى أنه تأسيس سياسي وقانوني ألرضية ثابتة 

ألي تفاوض قادم مع مجلس النواب، إذ سيتعذر على وفد األعلى 

للدولة أن يقبل بشروط نظرائه في البرلمان بخصوص شروط 

الترشح لالنتخابات بعد أن تحدد موقف األعلى للدولة منها عبر 

تصويت حر.

بالمقابل، فإن سوابق عدة أثبتت أن خيارات المجلس األعلى 

للدولة غير ذات أهمية وتسقط أمام إصرار مجلس النواب على 

رفضها، بل إن رئيس المجلس األعلى للدولة والوفد المفاوض 

تهاونوا أمام ضغوط نظيرهم السياسي وتخلوا عن مواقفهم حيال 

عدد من المسائل الجدلية.

من الناحية القانونية، ووفقا لالتفاق السياسي، فإن األعلى للدولة 

شريك أصيل في العملية السياسية ويقاسم مجلس النواب 

الصالحية والمسؤولية في التأسيس للمرحلة الدائمة وكل ما 

يتعلق بالمرحلة االنتقالية، بما في ذلك التعديالت الدستورية 

وقوانين االنتخابات والمناصب السيادية، فيما تنطلق الفئة 

المهيمنة على مجلس النواب من االعتقاد بأن دور األعلى 

للدولة استشاري وال يرقى إلى مستوى المشاركة في القوانين 

والقرارات، بما في ذلك المتعلقة منها باألساس الدستوري 

والقانوني لالنتخابات أو القرارات المعنية بإقالة وتعيين كبار 

موظفي الدولة.

وإذا أضفت العامل األيديولوجي، أي االعتقاد بأن األعلى للدولة 

هو الواجهة السياسية لإلسالم السياسي وحتى المجموعات 

المتشددة، والنزوع الجهوي الذي يصور األعلى للدولة واجهة 

الغرب المدافع عن المركزية والمهيمن على القرار السياسي 

والمالي في مواجهة الشرق المهمش والمحروم، فإن االختالل أكبر 

من أن يحتويه قرار أو يعالجه إجراءات وقاية وتأمين مكاسب.
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تتواصل حملة الدعم الستضافة 

دولة قطر بطولة »كأس العالم 

2022«، وهي تنطلق  FIFA قطر 
من مجموعة حقائق، أبرزها ما 

حققته قطر من معايير في سبيل 

تنظيم نسخة ناجحة وفريدة 

في تاريخ كأس العالم، باإلضافة 

إلى كون هذه التظاهرة الرياضية 

األهم على مستوى العالم ستكون 

بمثابة فرصة حقيقية للتعرف 

عن قرب على اإلرث الحضاري 

للمنطقة  المتنوعة  والطبيعة 

العربية، بعيدا عن الصورة 

النمطية التي تحاول قلة من 

الدول ترويجها ألسباب عنصرية 

بحتة.

وقد أكد االتحاد العربي لكرة 

القدم، دعمه الستضافة دولة قطر 

بطولة كأس العالم، مشددا على 

أن المونديال القطري سيكون 

فرصة حقيقية لتعريف العالم 

بالثقافة العربية وتميزها، وقبل 

ذلك بأيام جدد رئيس االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم، دعم االتحاد 

القاري للجهود االستثنائية التي 

تقوم بها دولة قطر مع اقتراب 

انطالق البطولة، مؤكدا على 

ضرورة وقوف أسرة كرة القدم 

العالمية متوحدين خلف هذا 

الحدث العالمي المميز، من أجل 

مساعدة كرة القدم على تحقيق 

مقوماتها الحقيقية، وكذلك على 

بناء جسور التضامن والسالم 

عبر هذه اللعبة الجميلة.

الداعمون الستضافة قطر 

للمونديال يشكلون األغلبية 

المطلقة، مقابل أقلية تحركها 

عنصرية بغيضة، لم يكن في 

مقدورها رؤية ما حققته قطر 

من أجل استضافة هذا الحدث 

عبر تهيئة كافة الظروف لجعله 

حدثا استثنائيا بكل ما تعنيه 

الكلمة من معنى، باإلضافة إلى 

أن هذه النسخة سوف تكون 

محايدة الكربون، بما يترك إرثًا 

مستدامًا على صعيد المناخ 

لدولة قطر والمنطقة، حيث تأتي 

االستدامة في صدارة استعدادات 

البالد لتنظيم المونديال للمرة 

األولى في العالم العربي والشرق 

األوسط.

نسخة 
فريدة

االنتخابات الليبية.. ومزدوجو الجنسية

السنوسي بسيكري
كاتب ليبي

التعادل 
بانتخابات 

الكيان

 نتائج االنتخابات اإلسرائيلّية أّكدت 

مّرًة أخرى لكّل َمْن في رأسه عينان أّن 

المجتمع الصهيونّي ُيواِصل الزحف 

المنهجّي نحو الفاشّية، ُمتبنًيا الفكرة 

القديمة بأّنه في “أرض إسرائيل”، أْي 

فلسطين التاريخّية، يِجب أْن تؤَسس 

مملكة إسرائيل الجديدة التي تسير 

بحسب الشريعة اليهودّية، شريطة أْن 

تكون خاليًة من األغيار، أْي غير اليهود، 

بكلماٍت أخرى، مملكة يهودّية نقّية من 

العرب والفلسطينيين، الذين يِجب 

تهجيرهم إلى األردن مثاًل.

 نسوق هذه الكلمات مع أّن النتائج 

الرسمّية النتخابات الكنيست، والتي 

جرت الثالثاء الماضي، أوضحت بصورٍة 

غيُر قابلٍة للتأويل بأّنها انتهت بالتعادل 

بين الُمعسكرْين الُمتنافسْين من 

ناحية عدد األصوات: المعسكر األّول، 

وهو ما ُيّسمى في تل أبيب بمعسكر 

اليمين بقيادة رئيس الوزراء السابق 

والقادم، بنيامين نتانياهو، واألحزاب 

اّلدينّية الُمتطرفة، التي تدعو علًنا لطرد 

العرب من فلسطين وتطبيق شرائع 

اّلدين اليهودّي على الدولة العبرّية، أّما 

المعسكر اآلخر، والذي ُيطَلق عليه وسط 

– يسار، فيقوده رئيس الوزراء الحالّي، 
يائير لبيد، مع أحزاب المركز واليسار 

الصهيونّي، وأيًضا األحزاب العربّية.

 الحكومة اإلسرائيلّية القاِدمة ستكون 

متطّرفًة وعنصرّيًة وهذا ليس جديًدا، 

فجميع حكومات الكيان منذ النكبة 

وحتى اليوم كانت عنصرّيًة بدرجاٍت 

ل على ما ُيّسمى 
ِّ

متفاوتٍة، وَمْن ُيعو

بالمجتمع الدولّي للجم التطّرف 

اإلسرائيلّي فهو إّما يعيش الوهم أْو 

أضغاث األحالم أْو االثنْين مًعا، االتحاد 

األوروبّي الُمناِفق سيزيد رّبما من بيانات 

الشجب واالستنكار والتعبير عن 

االمتعاض والتي ال ُتسِمن وال ُتغني عن 

جوع، فيما سُتواِصل الواليات الُمتحّدة 

األميركّية تقديم المساعدات للكيان 

على جميع األصعدة.

} رأي اليوم

زهير حليم أندراوس

كاتب فلسطيني

 من قريب

االنتخابات النصفية في أميركا

وائل السواح
العربي الجديد

يعتقد 
السياسيون أن 

الحزب الجمهوري 
ح للفوز 

ّ
هو المرش

في مجلسي 
النواب والشيوخ

 رأي $
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مع انطالق قمة المناخ في شرم الشيخ

دعوات »عاجلة« إلنقاذ األرض

جانب  من  واسعة  دولية  بمشاركة 

وممثلي  دولة،   190 من  أكثر  وفود 

المعنية  والدولية  اإلقليمية  المنظمات 

وممثلي  والمناخ،  البيئة  بشؤون 

والدولية..  المحلية  اإلعالم  وسائل 

إلى  دعوات  وسط  القمة  انطلقت 

تهديد«  أكبر  لمواجهة  عاجل  »تحرك 

يواجه البشرية وكوكب األرض.

أعمال  افتتاح  خالل  كلمته  وفي   

قال  للمؤتمر،  اإلجرائية  الجلسة 

الدورة  رئيس  شارما  ألوك  الدكتور 

26«: إن هناك  السابقة للمؤتمر »كوب 

تحتاج  المناخ  بشأن  كبيرة  تحديات 

كل  أن  إلى  الفتا  لمواجهتها،  جهودا 

في  النظر  إعادة  على  وافقت  األطراف 

 ،2030 بحلول  االنبعاثات  من  الحد 

باريس  اتفاقية  مع  تلتقي  بحيث 

إحراز  من  »تمكنا  مضيفا:  للمناخ، 

بالتزامات  التفاوض  غرف  خارج  تقدم 

من قطاع األعمال والتمويل، وقد بلغنا 

أهدافنا المرجوة«.

الروسية  الحرب  أن  إلى  شارما  وأشار   

األزمات  تسارع  إلى  أدت  األوكرانية   -

غذاء  أزمة  من  المتعددة  العالمية 

وتضخم،  أسعار  ارتفاع  إلى  وطاقة 

من  بالمائة   90 من  أكثر  أن  موضحا 

مشموال  أصبح  العالمي  االقتصاد 

تزيد  بنسبة  الصفري  بالحياد 

رئاسة  عن  المائة  في  بثالثين 

الشركات  أكبر  وأن  السابق،  المؤتمر 

الحياد  التزمت  العالمية  والمؤسسات 

ما  وبدأت  ذلك،  تنفيذ  وبدأت  الصفري 

تم تسميته بالوظائف الخضراء.  في 

وزير  شكري  سامح  تسلم  ذلك،  أعقاب 

الـ  الدورة  رئاسة  المصري  الخارجية 

شارما  ألوك  الدكتور  من  للمؤتمر   27
رئيس »كوب 26«، وقال في كلمته، إن 

»العالم ال يملك ترف االستمرار في نهج 

تغير  مكافحة  جهود  خالل  االستقطاب 

المناخ«.

الحالي  المناخي  »الوضع  وأضاف: 

إلى تحرك دولي عاجل التخاذ  يدعونا 

العمل  وتعزيز  الالزمة  التدابير  كافة 

الجماعي متعدد األطراف«.

وحذر من »عواقب وخيمة« على األجيال 

لـ»مواجهة  التحرك  يتم  لم  إن  المقبلة 

أكبر تهديد يواجه البشرية«.

بالتعهدات  »الوفاء  على  شكري  وحث 

تغيرات  مواجهة  لتمويل  المالية 

على  وإخالص  بجد  والعمل  المناخ 

تحقيق  تكفل  ومقبولة  توافقية  حلول 

التقدم«.

المفاوضات  تكون  أن  إلى  ودعا 

األسبوعين  خالل  والمشاورات 

مشددا  وميسرة«،  »منتجة  المقبلين 

المفاوضات  من  االنتقال  »أهمية  على 

والتعهدات إلى التنفيذ«.

ألن  مجال  هناك  »ليس  إنه  وقال 

مع  المقبلة  األجيال  مستقبل  نهدر 

مواجهة  واصفا  المناخية«  التهديدات 

في  »مسؤولية  بأنها  التهديدات 

األعناق«.

على  »ستعمل  بالده  أن  على  وشدد 

هذا  إلنجاح  الظروف  أفضل  توفير 

القمة  أن  إلى  الفتا  المهم«،  الحدث 

مستوى  على  اإلثنين  اليوم  ستبدأ 

متصل،  سياق  وفي  والزعماء.  القادة 

الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  قال 

قمة  من  الحالية  »الدورة  السيسي: 

حساس  توقيت  في  تأتي  المناخ 

ألخطار  عالمنا  فىھا  يتعرض  للغاية، 

وجودية وتحديات غير مسبوقة، تؤثر 

في  وقدرتنا  ذاته  كوكبنا  بقاء  على 

المعيشة عليه«.

تزامنا  بفيسبوك  تدوينة  في  وأضاف، 

وتلك  األخطار  »ھذه  القمة:  انطالق  مع 

سريعًا  تحركًا  تستلزم  التحديات 

طريق  خريطة  لوضع  الدول  كافة  من 

تأثيرات  من  العالم  تحمي  لإلنقاذ، 

التغيرات المناخية«.

إلى  مصر  تطلع  عن  السيسي  وأعرب 

إلى  الوعود  مرحلة  من  المؤتمر  »خروج 

ملموسة  بإجراءات  التنفيذ  مرحلة 

على األرض«.

المؤتمر  ألعمال  الثاني  اليوم  ويشهد   

المشاركين  للرؤساء  قمة  عقد 

سيتضمن  حيث  يومين،  مدار  على 

موائد  ثالث  عقد  الرئاسي  الشق 

اليوم  المستوى  عالية  مستديرة 

القادة  خاللها  يستعرض  »اإلثنين«، 

مواجهة  في  بالدهم  جهود  المشاركون 

كما  المناخية،  التغيرات  تداعيات 

أيضا  مستديرة  موائد  ثالث  تعقد 

غدا  المؤتمر  في  المشاركين  للرؤساء 

الشق  أعمال  تنطلق  فيما  »الثالثاء«، 

 15 في  المؤتمر  من  المستوى  رفيع 

مناقشات  وتعقد  الجاري.    نوفمبر 

مختلف  حول  المؤتمر  أيام  مدار  على 

تحت  بالمناخ  المتعلقة  القضايا 

العلم،  ويوم  التمويل،  يوم  عنوان: 

إزالة  يوم  جانب  إلى  الشباب،  ويوم 

الكربون، ويوم التكيف والزراعة، فضال 

عن يوم النوع االجتماعي، ويوم المياه، 

الطاقة،  ويوم  المدني،  المجتمع  ويوم 

البيولوجي،  التنوع  يوم  إلى  باإلضافة 

ويوم الحلول.  ويتناول المؤتمر قضايا 

الناجمة  واألضرار«  »الخسائر  تمويل 

تمكين  بهدف  المناخية  التغيرات  عن 

األمامية  الخطوط  في  الواقعة  البلدان 

المناخ  تغير  عواقب  مع  التعامل  من 

التكيف،  على  قدرتها  تتجاوز  التي 

فضال عن التطرق لوفاء الدول المتقدمة 

مليار   100 بتقديم  المتعلقة  بوعودها 

في  التكيف  لتمويل  عام  كل  دوالر 

الدول منخفضة الدخل، بحسب بيان 

2 نوفمبر  صادر عن األمم المتحدة في 

الجاري. 

 كما سيشهد المؤتمر مناقشات فنية 

حول عدد من الموضوعات ذات الصلة، 

يجب  التي  الطريقة  تحديد  بينها  من 

انبعاثاتها،  عمليا  الدول  بها  تقيس  أن 

متكافئ  مجال  هناك  يكون  بحيث 

الطريق  تمهيد  بهدف  وذلك  للجميع 

»كوب  خالل  عالمي  تقييم  أول  إلجراء 

المقبل  العام  سيعقد  والذي   ،»28
الجماعي  العالمي  التقدم  لتقييم 

وسبل  والتكيف،  التخفيف  بشأن 

تنفيذ اتفاق باريس بشأن المناخ.

{  مشاركة كبيرة في مؤتمر المناخ »كوب 27«

السيسي: العالم يتعرض ألخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة

شرم الشيخ- 
قنا- األناضول ــ  

انطلقت أمس في 
مدينة شرم الشيخ 

المصرية، أعمال 
الدورة الـ 27 لمؤتمر 

األطراف التفاقية 
األمم المتحدة 

بشأن المناخ »كوب 
27«، والتي تستمر 

حتى 18 نوفمبر 
الجاري،

اضطرابات شبه الجزيرة الكورية

تصعيد للمناوشات أم بداية حرب ؟
من  جديدة  بؤرة  قنا-  الدوحة- 

في  حاليا  تتشكل  االضطرابات 

المناوشات  شرق آسيا، حيث تشتد 

وسط  الكوريتين،  بين  الحدودية 

والجو،  البحر  في  قوي  تصعيد 

فيه  تواصل  الذي  الوقت  وفي 

إطالق  سلسلة  الشمالية  كوريا 

إطالق  آخرها  كان  والتي  الصواريخ، 

قصيرة  باليستية  صواريخ  أربعة 

في  بما  الغربي،  البحر  على  المدى 

األرجح  على  فاشلة  تجربة  ذلك 

للقارات،  عابر  باليستي  لصاروخ 

وطوكيو  وسول  واشنطن  بدأت 

ما  على  كرد  مشتركة  تدريبات 

المستمرة  باالستفزازات  وصفوه 

وعلى  الشمالية،  كوريا  قبل  من 

أيضا  أثارت  التي  العمليات  تلك 

تكهنات بأن بيونغ يانغ ربما تستعد 

مرة  ألول  النووية  التجارب  الستئناف 

منذ عام 2017.

أعلنت  االضطرابات،  هذه  ووسط 

بحرية كوريا الجنوبية عن مشاركة 

دولي  استعراض  في  حربية  سفينة 

األولى  للمرة  الياباني  لألسطول 

تصاعد  وسط  سنوات،  سبع  منذ 

من  والصاروخية  النووية  التهديدات 

كوريا الشمالية. 

من  الشمالية  كوريا  وحذرت 

محاولة  أي  ضد  مضاد  إجراء  أقوى 

كوريا  منتقدة  سيادتها،  النتهاك 

بسبب  المتحدة  والواليات  الجنوبية 

المشتركة.  الجوية  تدريباتهما 

الكورية  الخارجية  وزارة  وقالت 

بيونغ  إن  لها:  بيان  في  الشمالية، 

أنه  من  واضح  بشكل  حذرت  يانغ 

في  المتحدة  الواليات  ترغب  لم  إذا 

بمصالحها  يضر  خطير،  وضع  رؤية 

على  تتوقف  أن  يتعين  الوطنية، 

الفور عن التدريب الجوي المشترك .

عن  الشمالية  كوريا  ودافعت 

ووصفتها  العسكرية  تدريباتها 

إزاء  وتحذير  مناسب  فعل  رد  بأنها 

أن  زاعمة  المعادية،  االستفزازات 

الخطير  العسكرية  المواجهة  وضع 

المتحدة  الواليات  قيام  عن  ناجم 

أكبر  بتنفيذ  الجنوبية  وكوريا 

تدريب جوي مشترك على اإلطالق.

وفي خضم التصعيد تستعد كوريا 

لها  نووي  اختبار  لعاشر  الشمالية 

ويعتقد  الجاري،  العام  مطلع  منذ 

للقيام  استعداد  على  أنها  البعض 

بذلك في أي وقت من األوقات. {  كوريا الشمالية أطلقت العديد من الصواريخ الباليستية

قبيل انتخابات التجديد النصفي

الديمقراطيون في فيالدلفيا 
يـخـشـــــــون انــتــكــــاســــــــة

في  السبت  كبير  تجّمع  خالل  وقالت   

أيام من انتخابات  فيالدلفيا قبل ثالثة 

كامرأة  »حقوقي  النصفي  التجديد 

على المحك«.

عامًا(   30( سميث  وأضافت 

العقلية«،  بالصحة  »المتخصصة 

إلى  إشارة  في  وايد«،  ضد  رو  »ألغوا 

في  النساء  لحق  الضامن  القانون 

الواليات  أنحاء  جميع  في  اإلجهاض 

المتحدة والذي ألغته المحكمة العليا.

أنه بناء  المرعب معرفة  أنه »من  ورأت 

على نتائج انتخابات الثالثاء لن أتمتع 

بحق االختيار إذا أصبحت حاماًل«. 

الوحيدة  سميث  جاكلين  وليست 

في  حزبها..  هزيمة  تخشى  التي 

روبيو  آشلي  تفاعلت  المدرجات، 

البالغة 27 عاما، مع نغمات أغاني دافت 

بانك وويتني هيوستن وبيونسيه في 

ظل أعالم أميركية كبيرة. 

الرئيسية  االنتخابية  المعركة  وتدور 

الديمقراطية  مهد  فيالدلفيا  في 

األميركية منذ القرن الثامن عشر وفي 

على  بنسلفانيا،  والية  أنحاء  جميع 

سيمنح  الشيوخ،  مجلس  في  مقعد 

فوز  حال  في  األغلبية  الجمهوريين 

المدعوم  التليفزيون  نجم  أوز  محمد 

من دونالد ترامب. 

ويعلق الديمقراطيون آمالهم على نائب 

فيترمان  جون  بنسلفانيا  والية  حاكم 

البالغ طوله أكثر من مترين وذو الميول 

إذ  المسترخي،  والمظهر  التقدمية 

القصيرة  السراويل  ارتداء  يعتمد 

وسترات مع قبعة، وكان عمدة مدينة 

تراجع  من  بشدة  تضررت  صغيرة 

النشاط الصناعي. 

باراك  إلى  الحنين  أن  اعتبر  حين  وفي 

إلى  زيارته  تذكر  أوّجه،  في  أوباما 

»المثير  وخطابه   2006 في  فيالدلفيا 

بـ  مقارنته  يمكن  الذي  لإلعجاب«، 

»جون إف. كينيدي«.

{  ترقب كبير النتخبات التجديد النصفي بأميركا

فيالدلفيا )الواليات المتحدة(- أ.ف.ب- تخشى 
جاكلين سميث على غرار آالف من مؤيدي الحزب 

الديموقراطي انتكاسة مؤلمة في حال فوز 
الجمهوريين،

في  مقاومون  استهدف  ــ  وكاالت  غزة- 

بإطالق  االحتالل،  قوات  جنين  مدينة 

»شاكيد«  مستوطنة  قرب  عليهم،  النار 

موقع  وبحسب  المدينة..  جنوبي 

المستوطنة  فإن  العبري،   »0404«

يعبد  بلدة  أراضي  على  شيدت  التي 

قبل  من  نار  إلطالق  تعرضت  المحتلة، 

قوات  أن  وأوضحت  فلسطينيين.. 

لكن  النيران،  مصدر  على  ردت  االحتالل 

دون تسجيل إصابات.

صباح  متطرفون،  مستوطنون  واقتحم 

األقصى  المسجد  باحات  األحد،  أمس 

قوات  من  مشددة  بحراسة  المبارك، 

االحتالل اإلسرائيلي.

في  اإلسالمية  األوقاف  دائرة  وبحسب 

من  جاء  األقصى  اقتحام  فإن  القدس، 

جهة باب المغاربة.

تلمودية،  طقوسا  المستوطنون  وأدى 

محيط  في  استفزازية  جوالت  وقادوا 

المسجد.

وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس، 

فتيانا  طالت  واسعة  اعتقاالت  حملة 

وشبانا في القدس والضفة الغريية.

فإن  فلسطينية،  مواقع  وبحسب 

الفتيين  األحد  صباح  اعتقل  االحتالل 

من  العباسي،  ومصطفى  األحور  خليل 

المسجد  جنوبي  سلوان  بلدة  داخل 

األقصى. وقبل ساعات من ذلك، اعتقلت 

قوات االحتالل مساء السبت، الفتاة مرام 

القدس  في  القديمة  البلدة  من  دوابشة 

المحتلة

االحتالل  اعتقل  الغربية،  الضفة  وفي 

العجلوني  سامي  الشاب  األحد،  صباح 

من مدينة الخليل.

فلسطينيون  ّشيع  اآلخر  الجانب  على 

فاطمة  جثمان  أمس،  غزة،  قطاع  في 

في  فلسطينية  أسيرة  أول  البرناوي 

وافتها  والتي  اإلسرائيلية،  السجون 

عمر  عن  الخميس  مصر  في  المنية 

ناهز 83 عاما.

على  الجنازة  صالة  المشّيعون  وأّدى 

الشيخ  مسجد  في  »البرناوي«  جثمان 

مدينة  غربي  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 

غزة.

{  إطالق النار على قوات االحتالل في جنين

اقتحام جديد للمسجد األقصى

مقاومون يستهدفون االحتالل بجنين

البرهان يكشف عن مفاوضات
 مع بعض القوى السياسية

الخرطوم- قنا- كشف الفريق أول ركن 

مجلس  رئيس  البرهان  الفتاح  عبد 

أمس،  السودان،  في  االنتقالي  السيادة 

مع  وتفاهمات  مفاوضات  وجود  عن 

البالد،  في  السياسية  القوى  بعض 

السودان  بها  يمر  التي  الظروف  واصفا 

عدم  يستدعي  ما  »وهو  باالستثنائية 

الزج بالجيش في أي خالفات سياسية«.  

لحشد  مخاطبته  خالل  البرهان  وأكد 

العسكرية  )حطاب(  بقاعدة  عسكري 

للتفاوض  »االستعداد  الخرطوم،  بوالية 

مع أية جهة تريد إنقاذ البالد، والتصدي 

يسعى  أو  السودان  ضد  يعمل  لمن 

المبادرات  كثرة  منتقدا  لتأخيره«، 

المطروحة للتسوية، وتمسك كل جهة 

هذا  أن  من  محذرا  اآلخرون،  يتبعها  بأن 

انهيار  إلى  سيؤدي  والتصدي  التجاذب 

والحوار  التفاوض  من  مفر  ال  وأنه  البالد، 

والتوافق الوطني.

 جدير بالذكر أن السودان يعيش أزمة 

حيث  العام،  على  أوشكت  سياسية 

السيادة  مجلسي  حل  إعالن  منذ  بدأت 

في  الطوارئ  حالة  وفرض  والوزراء، 

أكتوبر الماضي.

بعد قصف أوكرانيا خطوط إمداد

خيرسون بال كهرباء وماء
السلطات  أعلنت  أ.ف.ب-  موسكو- 

في  الواقعة  خيرسون  في  الروسية 

دون  »من  المدينة  أن  أوكرانيا  جنوب 

أوكرانية  غارة  بعد  وماء«  كهرباء 

أصابت خطوط جهد عال.

من  المعّينة  السلطات  وكتبت 

موسكو في بيان على تلغرام »نتيجة 

الجانب  نظمه  إرهابي  هجوم 

أبراج  ثالثة  تضررت  األوكراني، 

عال  جهد  خطوط  تحمل  إسمنتية 

على محور بيريسالف-كاخوفكا«. 

وال  كهرباء  توجد  ال  »حاليا،  وأضافت 

أحياء  بعض  وفي  المدينة  في  ماء 

المنطقة«.

للكهرباء  معلن  انقطاع  أول  هو  هذا 

يسيطر  التي  خيرسون  في  والماء 

بدء  منذ  الروسي  الجيش  عليها 

هجومه في أوكرانيا.

في  الطوارئ  أجهزة  ممثل  وقال 

بلدات   10 من  »أكثر  إن  خيرسون 

كهرباء«،  بدون  )حاليا(  المنطقة  في 

أنباء  وكاالت  عنه  نقلته  ما  بحسب 

االحتالل  إدارة  وبحسب  روسية. 

تم  موسكو،  نّصبتها  التي  اإلقليمية 

إرسال فنيي كهرباء إلى موقع القصف 

»إلصالح« البنية التحتية.

الكهرباء  إعادة  »ستتم  أنه  وأكدت 

منطقة  أنحاء  جميع  في  والماء 

القريب  المستقبل  في  خيرسون 

جدا«.

البنية  مرارا  روسيا  استهدفت 

في  أوكرانيا  في  للطاقة  التحتية 

تدمير  إلى  أدى  ما  األخيرة،  األسابيع 

40 بالمائة منها وانقطاع واسع  حوالي 

من  العديد  في  والمياه  الكهرباء  في 

المناطق ومن بينها العاصمة كييف.

اآلن  حتى  أوكرانيا  تستهدف  ولم 

إال  الروسية  للطاقة  التحتية  البنية 

لماما، وركزت على استهداف خطوط 

إمداد الجيش الروسي.



وفريق  اإليراني  المنتخب  العب  إبراهيمي،  أوميد  كشف 

قطر  مونديال  في  للمشاركة  كاملة  جاهزية  عن  الوكرة، 

2022، وقال في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لالتحاد 
قطر   FIFA العالم  كأس  إن  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي 

إلى  مشيرًا  إليها،  يتطلع  والجميع  األبرز  الحدث  هي   2022
ما  على  تسير  اإليراني  للمنتخب  بالنسبة  التحضيرات  أن 

الفترة  هذه  في  بالده  منتخب  يقيمه  الذي  المعسكر  في  يرام 

استعدادا للمونديال.

جهدهم  قصارى  سيبذلون  اإليراني  المنتخب  العبي  إن  وقال 

يطمحون  ورفاقه  وأنه  الالئق  بالشكل  اإليرانية  القدم  كرة  لتقديم 

لتقديم أداء جيد في كأس العالم FIFA قطر 2022، وتحقيق النتائج 

هو  العالم  »كأس  وتابع:  اإليرانية  الجماهير  تنتظرها  التي  المأمولة 

قبل  القادمة  األيام  في  الفريق  العبي  بقية  قدوم  ننتظر  األبرز،  الحدث 

المحترفين خارج  الالعبين  إلى غياب بعض  الدوحة، في إشارة  إلى  السفر 

إيران عن معسكر المنتخب لتواجدهم مع أنديتهم«. واختتم العب الوسط، 

35 عاما، تصريحاته بالقول: »نريد أن نقدم مستوى جيدا  البالغ من العمر 

سنلعب  ألننا  سهاًل  األمر  يكون  لن  بالطبع  الجيدة،  بالصورة  أنفسنا  وُنظهر 

ضد العديد من المنتخبات الكبيرة«.

السنة )28( - اإلثنين  13 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 7 نوفمبر 2022م العدد )9926(

السعودي يتخطى اآليسلندي قبل كأس العالم
نظيره  على  الفوز  القدم  لكرة  السعودي  المنتخب  حقق  قنا-  أبوظبي- 

اآليسلندي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما أمس في أبوظبي، 

 2022 قطر   FIFA العالم  لكأس  اإلعدادي  البرنامج  من  الثالثة  المرحلة  ضمن 

التي تنطلق يوم 20 نوفمبر الجاري.

سجل هدف الفوز للمنتخب السعودي، سعود عبدالحميد في الدقيقة 26.

في  السعودي  المنتخب  مواجهات  رابع  آيسلندا  منتخب  مواجهة  وتعتبر 

 10 أمام منتخب بنما يوم  له مواجهة خامسة قادمة  الثالثة، لتتبقى  المرحلة 

نوفمبر، ثم يعود بعدها للرياض الستكمال استعداداته لكأس العالم بخوض 

مباراة ودية أخيرة أمام كرواتيا يوم 16 من الشهر الجاري.

صحيفة »الإنفورماسيون« اإلسبانية تؤكد:

مونديال قطر يحطم كل األرقام القياسية

كل  قطر  »ستحتكر  الصحيفة  وقالت 

في  القدم  كرة  كوكب  على  األضواء 

كأس  افتتاح  مع  أسبوعين  غضون 

فقط  التاريخ  يسجل  لن  والذي  العالم، 

لكونه أول مونديال ُيلعب في الشتاء، بل 

حتى األرقام القياسية التي سوف تسجل 

حيث  من  سواء  النسخة  هذه  خالل 

المكاسب المالية لقطر أو المكافآت المالية 

للمنتخبات المشاركة«.

الدولة  »ستحصل  الصحيفة:  وأضافت 

مكافأة،  أعلى  على  للبطولة  المستضيفة 

بها  قامت  التي  الهائلة  االستثمارات  بعد 

قطر في بنية تحتية تتكيف مع رؤية قطر 

التي  العالمية  المالعب  مع  البداية   ،2030
الكبير،  الرياضي  الحدث  لهذا  انشأتها 

ويبلغ عددها 8 مالعب«.

وتابعت: قامت قطر باستثمارات ضخمة 

شبكة  خالل  من  التحتية  البنية  في 

مدينة  لبناء  باإلضافة  ومترو،  طرقات 

كيلومترًا   15 بعد  على  )لوسيل(  عصرية 

لبناء  فقط  تصرف  لم  فقطر  الدوحة،  من 

المالعب بل لمشاريع أخرى كبيرة، حتى 

يكون المونديال إرثا لألجيال المقدمة.

أكثر  سيوزع  الفيفا  أن  الصحيفة  وأكدت 

للمنتخبات  جوائز  يورو  مليون   44 من 

المشاركة خالل البطولة، وهو أكبر مبلغ 

وعائدات  السابقة،  النسخ  جميع  بين 

تلك  ستتجاوز   2022 قطر  العالم  كأس 

 ،2014 البرازيل  نسخة  في  المسجلة 

بالبطولة  الفائز  المنتخب  وسيتحصل 

سيحصل  بينما  يورو،  مليون   42 على 

فيما  يورو،  مليون   30 على  الوصيف 

في  المتبقون  المتسابقون  سيتحصل 

الدور قبل النهائي على 27 و25 مليون يورو 

المصنفين  أن  حين  في  التوالي،  على 

مليون   17 يدخلون  الثامن  إلى  الخامس 

  16 الـ  دور  في  المتبقية  والفرق  يورو 

التي  والمنتخبات  مليونا،   13 ستضيف 

المجموعات  مرحلة  اجتياز  في  تفشل 

يضاف  يورو،  ماليين   9 على  سيحصلون 

لالتحادات  يمنحها  يورو  مليون   1.5 إليها 

إقامتهم،  أثناء  النفقات  لتغطية 

أكبر  بين  من  النوادي  وتعويضات 

الشيء  هو  الفيفا،  يمتلكها  التي  العناصر 

التخلي  عن  الفرق  لتعويض  المخصص 

والتي  العالم،  كأس  خالل  العبيها  عن 

يورو  مليون   215 حوالي  أجلها  من  ستوزع 

بين األندية حول العالم.

قطر أظهرت قوتها االقتصادية عبر استثمارات هائلة.. وستحصد أعلى مكافأة 

تطرقت صحيفة 
»الإنفورماسيون« 

اإلسبانية في تقرير 
مطول نشرته أمس 

إلى النسخة االسثنائية 
التي تنتظر عشاق كرة 

القدم في مونديال 
قطر 2022، وذلك تحت 

عنوان »كأس العالم 
في قطر يحطم األرقام 
القياسية لالستثمارات 

والمكافآت«.

وحيد بوسيوف كتب يوسف سيف ينفي االعتزال
نفى المعلق الرياضي المعروف يوسف سيف المعلق 

التي  الشائعات   ،beIN SPORTS قنوات  بمجموعة 

أنه  تؤكد  والتي  الماضية  القليلة  األيام  في  انتشرت 

اللقاء  عقب  وبالتحديد  نهائًيا،  التعليق  اعتزال  قرر 

االفتتاحي لبطولة كأس العالم قطر 2022 

على  واسع  بشكل  سيف  يوسف  اعتزال  خبر  وانتشر 

وسائل التواصل االجتماعي خالل الساعات الماضية، 

وبالتالي تفاعل المتابعون مع الخبر بشكل كبير.

 نفى سيف صحة هذا الخبر جملة وتفصياًل في »فيديو« 

التعليق  اإلطالق العتزال  إنه ال نية على  وقال  له  انتشر 

ومتشوق  عمله  سيواصل  وإنه 

وبعد  المونديال  في  للتعليق 

المونديال.

طوال  تعودنا  وأضاف: 

اإلعالم  في  عملنا  فترة 

مثل  على  الرياضي 

التي  الشائعات  هذه 

سبًبا،  لها  أعرف  ال 

وفي األعوام األخيرة 

تحديًدا زادت حدة 

الشائعات  هذه 

بشكل واضح.

{ يوسف سيف

األوروغواي تعلن 
قائمة »البطولة«

القائمة  القدم،  لكرة  األوروغوياني  االتحاد  أعلن 

التحضيرات  بدء  أجل  من  األول  للمنتخب  المبدئية 

األخيرة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وضمت 

القائمة المبدئية )55( العبا سيبدؤون التدريبات على 

ملعب استاد سينتيناريو بالعاصمة مونتيفيديو.

المدرب  أن  له  بيان  في  األوروغوياني  االتحاد  وذكر 

تمثل  التي  األولية  القائمة  اختار  ألونسو  دييغو 

ألوان  عن  للدفاع  المرشحين  لالعبين  العام  المجموع 

تقليص  يتم  أن  على  العالم،  كأس  في  المنتخب 

ستتم  التي  لالعبين  البدنية  للقياسات  وفقا  العدد 

نهاية األسبوع الجاري.

ألونسو أكد  االتحاد تصريحات للمدرب دييغو  ونقل 

األخيرة  اإلعداد  مرحلة  سيخوض  المنتخب  أن  فيها 

وسيعلن  االختيار  عليها  وقع  التي  العناصر  بجميع 

عن القائمة النهائيات، قبل التوجه للدوحة لخوض 

المونديال.

وأكد المدرب أن المنتخب سيكون جاهزا 

لتقديم أفضل المستويات في قطر، 

النهائية  القائمة  أن  إلى  مشيرا 

مفاجآت  أية  تشهد  لن 

ضم  على  حريص  وأنه 

الالعبين  أفضل 

من  للمشاركة 

اإلنجاز  أجل 

لمجرد  وليس 

المشاركة.

{ األوروغواي

للمشاركة 
اليابان أول الواصلين إلى الدوحةفي المونديال

تمهيدا  الدوحة  إلى  الياباني  المنتخب  بعثة  اليوم  تصل 

تقام  التي   »2022 »قطر  العالم  كأس  بطولة  في  للمشاركة 

في الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر تحت إشراف 

االتحاد الدولي لكرة القدم. وستقيم البعثة اليابانية في فندق 

المنتخب  وسُيجري  القطرية،  العاصمة  في  بلو«  »راديسون 

المونديال  لمواجهات  تحضيرًا  اليومية  تدريباته  الياباني 

على ملعب التدريب في نادي السد. علمًا أن قرعة البطولة قد 

أوقعت المنتخب الياباني في المجموعة الخامسة إلى جانب 

كل من »ألمانيا-إسبانيا- كوستاريكا« وسيلعب السامواري 

أمام  البطولة  في  مبارياته  أولى 

الماكينات األلمانية.

علي المي كتب

اإليراني أوميد إبراهيمي العب الوكرة:

سنقدم أنفسنا في كأس العالم

{ أوميد

عادل النجار كتب

الحكمان األستراليان 
جاهزان للمونديال

القدم  كرة  حكام  يواصل   - قنا  كوااللمبور- 

العالمي،  الصعيد  على  التألق  آسيا  قارة  في 

19 حكما، للمشاركة في إدارة  وذلك مع اختيار 

قطر   FIFA العالم  كأس  مباريات 

النسخة  عن  حكام   3 بزيادة   ،2022
الماضية.

وقبيل انطالق نهائيات كأس العالم 

 20 يوم  والمقررة   2022 قطر   FIFA
االتحاد  أجرى  الجاري،  نوفمبر 

مع  مقابلتين  القدم  لكرة  اآلسيوي 

مشاركين  مساعدين  حكمين 

في إدارة المباريات.

الرسمي  الموقع  وأوضح 

الحكمين  أن  لالتحاد 

األستراليين  المساعدين 

وأنتون  بيكهام  أشلي 

ليسا  شكيتينين 

على  بغريبين 

حة  لسا ا

بعد  العالمية 

نهائي  أدارا  أن 

س  كأ

بين  اإلمارات  في   2021 لألندية  العالم 

البرازيلي..  وبالميراس  اإلنجليزي  تشيلسي 

للحكم  آخر  شخصيا  إنجازا  هذا  وسيكون 

الميدالية  الذي تم تعيينه في مباراة  شكيتينين، 

طوكيو  أولمبياد  في  القدم  كرة  بمسابقة  الذهبية 

2020 بين البرازيل وإسبانيا العام الماضي.
مساعدا  حكما  »بصفتي  بيكهام:  أشلي  وقال 

نهائيات  في  للتحكيم  اختياري  فإن  المباراة،  في 

الرياضية  القمة  إلى  العالم، يعتبر وصول  كأس 

وهو حلم أصبح حقيقة.. أشعر بالفخر الختياري 

اآلسيوي  واالتحاد  أستراليا  تمثيل  إلى  وأتطلع 

بأفضل  العالمي  المسرح  على  القدم  لكرة 

صورة«.

من جهته، قال انتون شكيتينين: اختيار المزيد 

للتحكيم  العام  هذا  اآلسيويين  الحكام  من 

أن  يظهر   2022 العالم  كأس  نهائيات  في 

حقا  جيد  بعمل  قام  قد  اآلسيوي  االتحاد 

حكامه  إعداد  سبقت  التي  الفترة  في 

الندوات  خالل  من  وأكاديميا  بدنيا 

خالل  من  وذهنيا  والورشات، 

الدعم عند  الحصول على 

الحاجة.
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ال وقت للراحة بعد ودية بنما

العنابي يفتح الملف األلباني

األول  الوطني  المنتخب  تدريبات  تواصلت 

والذي  االسباني،  معسكره  في  القدم  لكرة 

يقام حاليا تحت إشراف وقيادة المدير الفني 

من  حيث  سانشيز،  االسباني  للمنتخب 

مباراة  الوطني  المنتخب  يخوض  أن  المقرر 

االربعاء  يوم  األلباني  المنتخب  أمام  ودية 

تندرج ضمن خطة إعداد المنتخب لنهائيات 

كأس العالم قطر 2022.

وديا بهدفين  بنما  منتخب  على  العنابي  فاز 

ماربيا  بمدنية  جرى  الذي  اللقاء  في  لهدف 

المنتخب  تحضيرات  إطار  في  اإلسبانية 

القطري األخيرة لنهائيات كأس العالم 2022 

التي ستنطلق يوم 20 نوفمبر المقبل.

اليوم  األساسي  مرانه  العنابي  وسيخوض 

بمران  التدريبات  ويختتم  للقاء  استعدادا 

خفيف الثالثاء. وتمثل مباراة ألبانيا محطة 

سانشيز  فيليكس  االسباني  أمام  مهمة 

مدرب منتخبنا باعتبارها التجربة االخيرة، 

حيث  بالدوحة،  تجربة  هناك  تكن  لم  ان 

معسكره  بالمواجهة  منتخبنا  يختتم 

للوقوف  فرصة  ستكون  وبالتالي  االسباني، 

وفرديا،  جماعيا  الفريق  جاهزية  آخر  على 

على  نهائي  شبه  بشكل  االستقرار  ثم  ومن 

بمواجهة  تتعلق  التي  الفنية  األمور  من  عدد 

المنافسين في المونديال، السيما المنتخب 

ان  تمثل  التي  األولى  المباراة  في  االكوادوري 

شاء الله خطوة العبور إلى الدور الثاني.

ويختتم منتخبنا الوطني االختبارات الودية 

بمواجهة أمام منتخب ألبانيا يوم التاسع من 

المنتخب  بعدها  سيعود  الجاري،  نوفمبر 

معسكره  في  سينتظم  حيث  الدوحة،  إلى 

فترة  مع  بالتزامن  زون  بأسباير  المغلق 

»فيفا«  قبل  من  المعلنة  الرسمية  التفريغ 

 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  لنهائيات 

والتي تبدأ يوم 14 من الشهر الجاري.

اإلسباني  المعسكر  ضمن  العنابي  خاض 

من  عددا  الماضي،  أكتوبر  مطلع  منذ 

كل  أمام  الرسمية  غير  الودية  المباريات 

فاز عليها بهدف نظيف  التي  من هندوراس، 

على  فاز  ذلك  وقبل  علي،  المعز  سجله 

هدف  مقابل  )بهدفين  نيكاراغوا  منتخبي 

واحد( وغواتيماال بهدفين نظيفين.

ويبدأ منتخب قطر مواجهاته في كأس العالم 

يوم  االكوادور  منتخب  أمام  االفتتاح  بمباراة 

المجموعة  ضمن  وذلك  الجاري،  نوفمبر   20

األولى التي تضم أيضا المنتخبين الهولندي 

والسنغالي.

أفضل التحضيرات 
التي  المنتخبات  أفضل  من  العنابي  يعتبر 

خاضت تحضيرات على مستوى عال لكأس 

وخوض  الالعبين  تفريغ  خالل  من  العالم 

معسكر تدريبي طويل قارب 6 أشهر.

تعود الكتيبة العنابية بعد ختام المعسكر 

التحضيري األخير من إسبانيا مباشرة بعد 

نهاية مواجهة ألبانيا الودية، حيث سينتظم 

بأسباير  مغلق  معسكر  في  منتخبنا 

الرسمية  التفريغ  فترة  مع  بالتزامن  زون 

 14 تبدأ  والتي  الفيفا،  قبل  من  المعلنة 

نوفمبر المقبل، أي قبل ستة أيام من انطالق 

البطولة.

{ منتخب قطر

عوض الكباشي كتب

ترقب للقائمة النهائية

المواجهة الثالثة مع ألبانيا

للمنتخب  النهائية  القائمة  اختيار  الجميع  يترقب 

مباراة  عقب  عنها  االعالن  سيتم  والتي  األول..  الوطني 

البانيا.. بعد القائمة االولية التي تم تقديمها لـ »فيفا«. 

ويلعب المنتخب القطري في المجموعة األولى بكأس 

جانبه،  إلى  تضم،  التي   ،2022 قطر   FIFA العالم 

وسيبدأ  وهولندا،  والسنغال  اإلكوادور  منتخبات 

في  اإلكوادور  منتخب  بمواجهة  البطولة  في  مشواره 

20 نوفمبر الجاري، ثم يلتقي  المباراة االفتتاحية يوم 

منتخب السنغال يوم 25 منه، وأخيرا منتخب هولندا 

في 29 من الشهر نفسه.

27 العبا هم: حراسة المرمى: مشعل  القائمة  وتضم 

حسن  يوسف  )السد(،  الشيب  وسعد  برشم 

)الغرافة(.

خوخي  وبوعالم  ميجيل  وبيدرو  سلمان  طارق  الدفاع: 

بسام  )السد(،  خضر  ومصعب  حسن  وعبدالكريم 

الراوي )الدحيل(، همام أحمد األمين )الغرافة(.

)الدحيل(،  مادبو  وعاصم  بوضياف  كريم  الوسط: 

)الريان(،  حاتم  العزيز  عبد  )العربي(،  جابر  جاسم 

ومصطفى  الهاجري  وسالم  أسد  وعلي  وعد  محمد 

مشعل )السد(. الهجوم: أكرم عفيف وحسن الهيدوس 

)السد(، المعز علي ومحمد مونتاري وعبدالرحمن فهمي 

)الوكرة(،  منير  خالد  )الدحيل(،  محمد  وإسماعيل 

نايف الحضرمي )الريان(، أحمد عالء )الغرافة(.

على  األول  الفوز  عن  األول  الوطني  منتخبنا  يبحث 

في  ألبانيا  منتخب  العنابي  واجه  حيث  البانيا 

فوز  عن  وأسفرت   2012 مايو  في  األولى  مناسبتين، 

العاصمة  في  واحد،  هدف  مقابل  بهدفين  ألبانيا 

الثانية  المواجهة  كانت  فيما  مدريد،  اإلسبانية 

كأس  لتصفيات  استعدادا   2016 مايو  في  بالنمسا 

أيضا  ألبانيا  بفوز  وانتهت   ،2018 روسيا  في  العالم 

الهدف  وسجل  واحد.  هدف  مقابل  أهداف  بثالثة 

الوحيد للمنتخب القطري عبدالكريم حسن.

 50 المركز  حاليا  القطري  المنتخب  ويحتل 

تاريخه  في  حققه  مركز  أفضل  كان  فيما  عالميا، 

إلى  بوصوله   2021 أغسطس  شهر  تصنيف  خالل 

وانتصاراته  نتائجه  بفضل  عالميا   42 الـ  المركز 

التي  الذهبية  الكأس  ببطولة  األولى  مشاركته  في 

يونيو  في  األميركية  المتحدة  الواليات  استضافتها 

ويوليو 2021 ووصوله فيها إلى الدور نصف النهائي.

منتخبنا  تتويج  مع  تزامنت  التي  الفترة  وشهدت 

لقفزة  تحقيقه  اإلمارات،  في   2019 آسيا  أمم  بلقب 

هائلة بصعوده من المركز 93 عالميا إلى المركز 55.

المهندسة بدور المير:

هدفنا استضافة أول بطولة 
في التاريخ خالية من النفايات

مع قرب انطالق منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™ 

للمشاريع  العليا  اللجنة  تواصل  أسبوعين؛  نحو  بعد 

النفايات  من  خالية  بطولة  أول  الستضافة  جهودها  واإلرث 

في تاريخ كأس العالم، من خالل عدم تحويل أي مخلفات 

إعادة  بل  النفايات،  مكبات  إلى  المونديال  استادات  من 

تدويرها واالستفادة منها في استخدامات تعود بالنفع على 

المجتمع، مع الحد من أثر تنظيم البطولة على البيئة.

إلدارة  التنفيذي  المدير  المير،  بدور  المهندسة  وقالت 

الجهود  هذه  من  الهدف  إن  العليا؛  اللجنة  في  االستدامة 

من  خالية  نسخة  أول  تنظيم  في  يتمثل  المتواصلة، 

جميع  تدوير  إعادة  عبر  وذلك  المونديال،  في  النفايات 

االستادات  في  البطولة  أنشطة  عن  الناتجة  المخلفات 

ومناطق المشجعين، أو تحويلها إلى سماد عضوي أو طاقة 

الذي يحتضن الحدث  المجتمع  خضراء، ليستفيد منها 

العالمي.

نسخة  الستضافة  مسؤوليتنا  إطار  »في  وأضافت: 

استثنائية من كأس العالم؛ أخذنا على عاتقنا مسؤولية 

قطر  في  البيئة  على  سلبًا  التأثير  تجنب  وهي  أكبر، 

األولى  الخطوات  منذ  وحرصنا  استطاعتنا.  قدر  والعالم 

في رحلتنا على تحويل أقل قدر ممكن من المخلفات إلى 

مكّبات النفايات للتخلص منها بالطرق التقليدية«.

وأكدت المير أن مراحل تصميم وتشييد استادات كأس 

العالم شهدت تركيزًا كبيرًا على تقليل كميات النفايات 

الناتجة عن أعمال البناء، ومن ثم إعادة تدويرها. وتابعت: 

في  التشغيلية  العمليات  خالل  اآلن،  تركيزنا  ينصب 

منها  والحد  النفايات،  إنتاج  تجنب  على  االستادات، 

تدويرها  إعادة  ثم  فرزها  على  الحرص  مع  اإلمكان،  قدر 

واالستفادة منها.

أساسيًا  جزًءا  اإلنجاز  هذا  تحقيق  على  العمل  ويشّكل 

 FIFA العالم  كأس  لبطولة  االستدامة  استراتيجية  من 

بطولة  خالل  الجهود  هذه  اختبار  جرى  وقد   .™2022 قطر 

من  ستة  منافساتها  استضافت  التي   2021 العرب  كأس 

الناتجة  النفايات  فرز  جرى  حيث  المونديال؛  استادات 

19 يوًما، وتقسيمها  عن البطولة التي استمرت على مدى 

إلى نفايات عضوية، وبالستيكية، ومعدنية، وإلكترونية، 

ومواد كرتونية. وجرى إرسال النفايات المتبقية إلى مركز 

معالجة النفايات المنزلية الصلبة، التابع لوزارة البلدية، 

لمعالجتها في محطة تحويل النفايات إلى طاقة.

كأس  في  عملنا  أثبت  المير:  قالت  السياق  هذا  وفي 

إرسال  دون  كبرى  بطولة  تنظيم  على  قادرون  أننا  العرب 

فقد  النفايات،  مكّبات  إلى  عنها  تنتج  قد  مخلفات  أي 

كل  في  النفايات  تدوير  إعادة  في  البطولة  خالل  نجحنا 

 70% إلى  وصلت  بينما  األقل،  على   42% بنسبة  استاد 

في استاد البيت، مع تحويل النسبة المتبقية إلى مركز 

تكرار  هو  اآلن  وهدفنا  طاقة.  إلى  لتحويلها  النفايات  إدارة 

جديدة  معايير  وإضافة  العالم،  كأس  خالل  النجاح  هذا 

مستدامة  بطريقة  الكبرى  الرياضية  األحداث  الستضافة 

في المستقبل.

علي المسيفري.. رئيس نادي المرخية:

منتخبنا قادر على التأهل..
والكرة ال تعرف التوقعات

  أكد علي المسيفري رئيس نادي المرخية أن قطر أصبحت 

في أتم جاهزية الستضافة نهائيات بطولة كأس العالم قطر 

ديسمبر   18 إلى  نوفمبر   20 من  الفترة  في  والمقررة   ،2022
لتنظيم  الترتيبات  اكتمال  ان  إلى  المقبلين...مشيرا 

البطولة قبل فترة طويلة، لتؤكد أن بالدنا مقبلة على تنظيم 

نسخة استثنائية غير مسبوقة من الحدث الرياضي األكبر 

في العالم.

إن  للنادي  الرسمي  للموقع  تصريحات  في  المسيفري   وقال 

قطر تعيش نهضة كبيرة جدًا على مستوى البنية التحتية 

بما فيها المالعب والطرقات والشوارع الرئيسية والفرعية؛ ما 

يسهل على الجماهير التي بدأت تتوافد على الدوحة بالتنقل 

المختلفة،  المواصالت  وسائل  طريق  عن  كبيرة  بسهولة 

واحد،  يوم  في  مباراة  من  أكثر  حضور  للمشجعين  ويسمح 

وهذا ما يميز هذه النسخة المتفردة من المونديال.

واستثنائية  ورائعة  مدهشة  نسخة  ستقدم  قطر   وأضاف: 

البطوالت  بتنظيم  سيقوم  من  على  ثقياًل  عبئًا  ستضع 

التنظيمية،  المستحيالت  كل  بالدنا  طوعت  حيث  التالية، 

لتصبح األنظار حاليا شاخصة بقوة نحو قطر قبل انطالقة 

البطولة والجميع يتحدث عن روعة التنظيم قبل معايشته 

على ارض الواقع.

تشويه  حاولت  الجهات  بعض  أن  من  الرغم  على   وأضاف: 

استضافة قطر للمونديال، ولكن الحقيقة دائما تظل صامدة 

أمام كل األصوات النشاز، وقطر سارت في االتجاه الصحيح 

كل  بذلت  حيث  العالمية،  البطولة  بتنظيم  ملفها  فوز  منذ 

من  اليه  وصلت  ما  إلى  بالدنا  لتصل  مبكر  وقت  في  الجهود 

جاهزية مطلقة أشاد بها الجميع، عدا بعض هذه المحاوالت 

الفاشلة.

   وتابع: على الرغم من أن البعض ال يرشح المنتخب للوصول 

إلى األدوار المتقدمة في كأس العالم، ولكن كرة القدم ال تؤمن 

آسيا  كأس  بطولة  ذلك  على  ودليل  والتكهنات،  بالتوقعات 

المنتخب  يكن  ولم  بلقبها،  منتخبنا  فاز  والتي  اإلمارات  في 

ضمن المرشحين للفوز باللقب، ولكنه قدم مستويات رائعة 

اختالف  رغم  البطولة،  بكأس  وفاز  النهائية  للمباراة  ووصل 

وارد،  يكون  شيء  كل  القدم  كرة  في  ولكن  المناسبتين، 

في  بصمته  القطري  المنتخب  يضع  بأن  متفائلون  ونحن 

المنافسة ويصل للدور الثاني إن شاء الله.

{ من مباريات العنابي استعدادا للمونديال{ علي المسيفري

{ بدور المير
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إنفانتينو رئيس الفيفا يؤكد خالل منتدى »التمكين« في مؤسسة قطر:

»2022« .. األكثر »سهولة وشمولية«

حسن الذوادي:

ملتزمون بتنظيم
بطولة سهلة لذوي اإلعاقة

الذوادي،  حسن  السيد  سعادة  أكد 

للمشاريع  العليا  للجنة  العام  األمين 

البداية  منذ  قطر  التزام  على  واإلرث، 

الستضافة النسخة األكثر شمواًل وإتاحة 

في تاريخ كأس العالم. وقال: »منذ بداية 

رحلتنا الستضافة مونديال 2022، أكدنا 

وسهلة  متاحة  بطولة  بتنظيم  التزامنا 

األمر  يقتصر  ولم  اإلعاقة،  لذوي  الوصول 

استادات  لتشييد  الجاد  العمل  على 

أعلى  وفق  األخرى  البطولة  ومواقع 

المعايير المتبعة في مجال اإلتاحة، بل 

اإلعاقة  ذوي  مجتمع  إشراك  على  حرصنا 

بفاعلية في كافة الخطط والتحضيرات 

وضمان  التاريخي،  الحدث  الستضافة 

على  مستدامًا  إرثًا  المونديال  يترك  أن 

على  الستار  إسدال  بعد  الصعيد  هذا 

منافسات البطولة العالمية«. 

نتائج  اآلن  »نشهد  الذوادي:  وأضاف 

طويلة،  لسنوات  تواصل  الذي  عملنا 

في  الواضح  التحسن  في  تمثل  والذي 

لألشخاص  تضمن  التي  التسهيالت، 

النقل،  وسائل  استخدام  اإلعاقة  ذوي 

الثقافية  المواقع  إلى  الوصول  وسهولة 

واألماكن العامة في أنحاء البالد«.

بهذا  والفخر  باالعتزاز  »أشعر  وتابع: 

فئة  حياة  يمس  الذي  الدائم  اإلرث 

مزيد  إلى  وأتطلع  المجتمع،  في  هامة 

في  اإلعاقة  ذوي  لصالح  اإلنجازات  من 

المشجعون  وسيختبر  المستقبل. 

خالل الحدث التاريخي العديد من مزايا 

يضمن  ما  واإلتاحة،  الوصول  سهولة 

االستمتاع  للجميع  تتيح  شاملة  تجربة 

العالمية  البطولة  وفعاليات  بمباريات 

التي تقام للمرة األولى في العالم العربي«. 

خالل  من  العليا،  اللجنة  وحرصت 

العالم  وكأس  الفيفا  مع  شراكتها 

إتاحة  وضع  على   ،™2022 قطر   FIFA
لألشخاص  الحركة  وسهولة  الوصول 

األولويات  صدارة  في  اإلعاقة  ذوي  من 

البطولة  الستضافة  االستعدادات  خالل 

استراتيجية  مع  يتوافق  وبما  العالمية، 

الفيفا لالستدامة.

القنصل العام لدولة قطر في نيويورك توج الفائزين

»مارسالس« يفوز بلقب قطر بوسكي بونيتا
بن  محمد  سعادة  حضور  في 

القنصل  الكواري،  سلطان 

نيويورك،  في  قطر  لدولة  العام 

السباق  نادي  برعاية  أقيم 

بوسكي  قطر  شوط  والفروسية 

األصيلة  المهجنة  للخيل  بونيتا 

مضمار  على  1300م  لمسافة 

المتحدة  بالواليات  كينالند 

نوفمبر   4 الموافق  الجمعة  يوم 

الشراكة  إطار  في  وذلك   ،2022
النادي  بين  والمستمرة  القائمة 

الشوط  وكان  َكب،  وبريدرز 

لسباق  االفتتاحية  األشواط  أحد 

وبطوالت بريدرز كب لعام 2022، 

المالية  جوائزه  مجموع  وبلغ 

قوي  وبأداء  وفاز  دوالر،  ألف   160
 × )كيرلن  »مارسالس«  المهر 

هوت ديكسي ِتشك( ملك ستون 

وبإشراف  ستيبلز  ستريت 

أسموسن  ستيفن  المدرب 

وبقيادة الخيال ريكاردو سانتانا.

سعادة  قام  الشوط  وبعد 

في  قطر  لدولة  العام  القنصل 

نيويورك بتتويج الفائزين.

جوادًا،   11 الشوط  في  وشارك 

واضحًا  »مارسالس«  تفوق  وكان 

من  الرغم  وعلى  البداية،  منذ 

بوابة  في  وضعته  التي  القرعة 

األمور  حسم  من  تمكن  بعيدة، 

تاركًا  بالمقدمة  وانفرد  لصالحه 

لكل  والثالث  الثاني  المركزين 

إن(  )دايلد  فاست«  مي  »كول  من 

)مدشبمان(،  بيتش«  و»سيل 

التطور  »مارسالس«  ليؤكد 

من  أدائه  في  والمستمر  الكبير 

فوزه  أحرز  بعد  ألخرى  مشاركة 

األول في شهر مارس هذا العام.

ستريت  ستون  إنتاج  من  وهو 

الفرس  وأمه  هولدنغز،  ثرابرد 

)ديكسي  ِتشك«  ديكسي  »هوت 

األولى،  الفئة  أبطال  من  يونيو( 

لبطلة  شقيق  غير  أخ  أنه  كما 

بيرل«  »بولينز  األولى  الفئة 

»يونيون  للفحل  وايضًا  )تابت(، 

جاكسون« )كيرلن(.

السباق  نادي  رعاية  وتأتي 

بوسكي  قطر  لشوط  والفروسية 

الرعاية  اتفاق  إطار  في  بونيتا 

وبريدرز  النادي  بين  المتبادلة 

َكب.

كشف السويسري جياني 
إنفانتينو، رئيس االتحاد 

الدولي لكرة القدم عن 
ميزة مهمة ستحملها 

بطولة كأس العالم قطر 
2022 ألول مرة في تاريخ 

بطوالت كأس العالم منذ 
انطالقتها عام 1930 في 

األوروجواي.

المونديال  أن  إنفانتينو  وأكد 

سهولة  األكثر  سيكون  المقبل 

وشمولية.

الدولي  االتحاد  رئيس  وشارك 

التمكين  منتدى  في  القدم  لكرة 

)بطولة للجميع( الذي استضافه 

مركز ملتقى الطالب في المدينة 

وتحّدث  األحد،  أمس  التعليمية 

ذوي  من  األشخاص  ينتظر  عما 

اإلعاقة في مونديال قطر 2022.

الكلمة  خالل  الفيفا  رئيس  وقال 

»الشيء  للمنتدى:  االفتتاحية 

سيكون  قطر  مونديال  أن  األول 

التاريخ،  في  نسخة  أفضل 

تمكينًا  نسخة  أكثر  وسيكون 

حضوري  االحتياجات،  لذوي 

سعيد  وأنا  جدًا،  ومهم  فخر  هنا 

مسألة  هنا،  أمامكم  أتحدث  بأن 

االحتياجات الخاصة مهمة جدًا، 

األشخاص  نسبة  أن  خصوصًا 

من ذوي اإلعاقة تصل إلى حوالي 

.»%  15
منذ  تقام  التي  الفعالية  وتركز 

النسخة  هذه  في   2016 عام 

وإمكانية  الشمولية  على  األخيرة 

اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الوصول 

كأس  سيحضرون  الذين 

 20 يوم  سيفتتح  الذي  العالم، 

الحالي. نوفمبر 

المسابقة  منظمو  قام  كما 

ثالثة  في  حسية  غرف  بتركيب 

والبيت  لوسيل  المالعب،  من 

حتى  التعليمية،  والمدينة 

ذوي  من  المتابعون  يتمكن 

وأسرهم  الخاصة  االحتياجات 

من تجربة شغف كرة القدم.

وأضاف إنفانتينو حديثه، قائاًل: 

لتأمين  دائمًا  نسعى  الفيفا  »في 

ذوي  للجماهير  المعايير  أفضل 

وعملنا  الخاصة،  االحتياجات 

للمشاريع  العليا  اللجنة  مع 

الماضية  السنوات  خالل  واإلرث 

توفير  إلى  الوصول  أجل  من 

الجماهير  لهؤالء  تجربة  أفضل 

العامة،  النقل  وسائل  في 

الخاصة  والمناطق  المالعب 

بالمشجعين«.

»كّل  فيفا:  رئيس  وتابع 

كّل  ووفرت  ُبنيت  المالعب 

عملية  تسهل  التي  المعايير 

المشجعين  ودخول  وصول 

من  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 

والحمامات  والمصاعد  المقاعد 

المطاعم. مونديال قطر  ومناطق 

تمكينا  نسخة  أكثر  سيكون 

تاريخ  في  المشجعين  لهؤالء 

اللجنة  وأشكر  العالم،  كأس 

العليا للمشاريع واإلرث على كّل 

ما قّدمته لتحقيق هذا الهدف«.

»يوجد  أيضًا:  إنفانتينو  وأضاف 

المشجعين  لكّل  خاصة  تذاكر 

الخاصة  االحتياجات  ذوي 

والمالعب  الخمس،  بفئاتها 

يحتاجونه،  ما  بكّل  مجهزة 

في  متطوعون  هناك  وسيكون 

خالل  لمساعدتهم  المدرجات 

تجربتهم«.

»شكرًا  أيضًا:  إنفانتينو  وتابع 

واإلرث  للمشاريع  العليا  للجنة 

االحتياجات  كّل  تأمين  على 

المشجعين،  لهؤالء  الضرورية 

مميزة  تجربة  خوض  أجل  من 

من البداية حتى النهاية. سيوفر 

لذوي  تاريخيًا  إرثًا  قطر  مونديال 

خصوصًا  الخاصة،  االحتياجات 

متطوع   6000 حوالي  تدريب  مع 

لمساعدة  جاهزين  يكونوا  لكي 

هؤالء المشجعين«.

رسالته  الفيفا  رئيس  وختم 

بلٍد   
ُّ

أي المستقبل  »في  بقوله: 

يفكر في استضافة بطولة كأس 

باالعتبار  األخذ  عليه  العالم، 

جيدة  تجربة  تأمين  مسألة 

االحتياجات  ذوي  للمشجعين 

يتضمن  أن  ويجب  الخاصة، 

هذه  لالستضافة  الترشح  ملف 

بطولة  ألن  المهمة،  المسألة 

العالم هي بطولة للجميع«.

تسليط  تم  المنتدى،  وخالل 

منظمة  بيانات  على  الضوء 

تشير  التي  العالمية،  الصحة 

شخص  مليار  من  أكثر  أن  إلى 

أي  اإلعاقة،  من  نوع  من  يعانون 

% من سكان العالم.  15

محمد الجزار كتب

أصدر بيانا باألمس وجدد دعمه لمونديال قطر 

االتحاد العربي يرفض حمالت التشكيك »المغرضة«

القدم  لكرة  العربي  االتحاد  أعلن 

المستمر  دعمه  األحد،  أمس 

كأس  لفعاليات  قطر  الستضافة 

المونديال  أن  مؤكدا  العالم، 

لتعريف  حقيقية  فرصة  سيكون 

العربية...  الثقافة  بتميز  العالم 

على  »نؤكد  بيان:  في  االتحاد  وقال 

دولة  الستضافة  المستمر  الدعم 

 ،2022 العالم  قطر لمونديال كأس 

فرصة  سيكون  المونديال  وهذا 

بالثقافة  العالم  لتعريف  حقيقية 

العربية وتميزها«.

االتحاد  »يدعم  البيان:  وأضاف 

التي  االستعداد  خطوات  كافة 

الحدث  هذا  الستضافة  تمت 

تميز  في  ثقته  ويجدد  العالمي، 

تحقيق  على  وقدرتها  قطر  دولة 

تنظيم  في  النجاح  معايير  أعلى 

تاريخ  في  وفريدة  ناجحة  نسخة 

االتحاد  أكد  كما  العالم«...  كأس 

التشويه  حمالت  كل  »رفض  على 

ال  التي  المغرضة  والتشكيك 

فقط  وهدفها  حقائق  على  تستند 

والكفاءة  للقدرات  واالساءة  التشويه 

العالم  منظمة  وكانت  العربية«... 

والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمي 

تضامنها  أعلنت  )إيسيسكو(، 

أسمته  ما  مواجهة  في  قطر  مع 

»الحملة المشبوهة« ضدها بسبب 

العالم  كأس  مونديال  استضافتها 

لكرة القدم.

دعمه  على  العربي  االتحاد  وشدد 

لكافة خطوات االستعداد التي تمت 

العالمي،  الحدث  هذا  الستضافة 

قطر  دولة  تميز  في  ثقته  وجدد 

معايير  أعلى  تحقيق  على  وقدرتها 

ناجحة  نسخة  تنظيم  في  النجاح 

وفريدة في تاريخ كأس العالم.

القطري  المنتخب  ويستهل 

منتخب  بمواجهة  البطولة  مشوار 

االفتتاحية  المباراة  في  اإلكوادور 

البيت،  استاد  على  نوفمبر   20 يوم 

يوم  النهائية  المباراة  تقام  حين  في 

18 ديسمبر على استاد لوسيل... 
ان  األولى  المرة  هذه  وستكون 

البطولة  عربية  دولة  تستضيف 

البطولة  فيها  تقام  التي  والثانية 

عام  نسخة  بعد  آسيوية،  بدولة 

2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

المالعب شيدت بأعلى المعايير لضمان سهولة الوصول والمشاهدةمتطوعون لمصاحبة المكفوفين وذوي االحتياجات الخاصة في المباريات 

غرف حسية في »لوسيل والبيت 
والمدينة التعليمية« ألول مرة 

في بطولة النخبة العالمية بجنوب إفريقيا 

»البرونزية« لـ »أدعم الشاطئية«
الوطني  منتخبنا  حقق 

الميدالية  الشاطئية  للكرة 

النخبة  لبطولة  البرونزية 

الطائرة  للكرة  العالمية 

تقام  التي  الشاطئية 

في  تاون  كيب  بمدينة 

الفوز  بعد  إفريقيا    جنوب 

النمسا   منتخب  على 

وتشهد   ..0  -  2 بنتيجة 

أفضل  مشاركة  البطولة 

بتصنيف  منتخبا   16

إحدى  وهي   ،Elite16
التي  العالمية  الجوالت 

الدولي  االتحاد  ينظمها 

.FIVB للعبة 

في  خسر  المنتخب  وكان   

أمام  البطولة  نهائي  نصف 

ديفيد  السويدي  الثنائي 

هيلفيج  وجوناتان  أومان 

 35( بواقع   1  -  2 بنتيجة 

 ،)11  - و15   21  - و16   ،33  -

وقد نجح المنتخب القطري 

نصف  إلى  التأهل  في 

النهائي بعد فوزه أمس على 

مارتن  النمساويين  على 

بريستاوز  وموريتز  إرماكورا 

بواقع  نظيفين  بشوطين 

)21 - 12 و21 - 19(.

في  مبارياته  بدأ  ان  بعد 

األول  الدور  في  البطولة 

بالفوز على الثنائي الهولندي 

لويني ليون، وبنينجا روبن 

بواقع  مقابل  دون  بشوطين 

ثم   ،)15  - و21   ،19  -  21(

البطولة  في  الثانية  مباراته 

السويدي  الثنائي  على 

وجوناتان  أومان  ديفيد 

هيلفيج بنتيجة )2 - صفر( 

 ،)-19  21  ،19  -  21( بواقع 

الثنائي  على  الثالثة  في  ثم 

وجو  بيلو  جا  االنجليزي 

-صفر(   2( بنتيجة  بيلو 

 ،14  -  21  ،  25  -  23( بواقع 

.)-11  15

{ بيان االتحاد العربي

عوض الكباشي كتب
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بولندا.. بروح السبعينيات والثمانينيات

المشاركة  المنتخبات  حسابات  كشف  في  نواصل 

آخر  خالل  تطرقنا  أن  فبعد   ،2022 قطر  العالم  كأس  في 

تقريرين على منتخبي األرجنتين والمكسيك، الدور اليوم 

سيكون على منتخب بولندا ضمن المجموعة الثالثة.

البولنديين  الالعبين  في  ألمانيا  استثمرت  أن  فبعد 

البولندي  المنتخب  ظهور  عدم  على  أثر  ما  وهذا  لسنوات، 

مثل بودولسكي والهداف التاريخي لكأس العالم ميروسالف 

كلوزه، لتعود الكرة البولندية بالظهور من جديد مع جيل 

وفريق  برشلونة  نادي  مهاجم  ليفاندوفسكي  روبرت  يقوده 

حضورها  البولندية  الكرة  وسجلت  سابقا.  ميونخ  بايرن 

التاسعة  للمرة  وسيشارك  العالم  كأس  من  نسخ   8 في 

مونديال  في  األول  حضوره  وكان  قطر،  مونديال  خالل 

فرنسا 1938، عندما أنهى المونديال في المركز الـ11.

في  مجددا  للظهور  عقود   4 نحو  البولندية  الكرة  وانتظرت 

مونديال  خالل  الثانية  مشاركتها  في  وذلك  العالم  كأس 

أكبر  البولندي  المنتخب  حقق  عندما   ،»1974 »ألمانيا 

إنجاز في تاريخه في ذلك الوقت محرزا المركز الثالث.

العالمة  بولندا  حققت  النهائيات،  تلك  من  األول  الدور  وفي 

أمام  أولها  انتصارات  بـ3  الرابعة  المجموعة  في  الكاملة 

الدور  وفي  )2ـ1(،  وإيطاليا  )7ـ0(  هايتي  ثم  )3ـ2(  األرجنتين 

الثاني حل في المركز الثاني من المجموعة الثانية خلف 

المستضيف ألمانيا. وأنهى المنتخب البولندي مشاركته 

رد،  بدون  بهدف  البرازيل  على  الترتيبي  اللقاء  في  بالفوز 

وأحرز المرتبة الثالثة، لكن اإلنجاز لم يكن فقط جماعيا، 

لتلك  هداف  أفضل  بلقب  »التو«  آنذاك  بولندا  نجم  فاز  إذ 

النسخة برصيد 7 أهداف.

 ،1978 نسخة  في  الثاني  بالدور  بولندا  اكتفت  ذلك  بعد 

 82 إسبانيا  مونديال  في  مجددا  األضواء  تخطف  أن  قبل 

المجموعة  المنتخب  وتصدر  الثالث،  المركز  وتحرز 

األولى التي ضمت آنذاك إيطاليا والكاميرون والبيرو، وذلك 

تصدر  الثاني  الدور  وفي  واحد،  وانتصار  تعادلين  بعد 

المجموعة األولى التي ضمت بلجيكا واالتحاد السوفياتي 

قبل الخسارة في نصف النهائي أمام إيطاليا )2 ـ0( ثم الفوز 

في مباراة تحديد المركز الثالث على فرنسا )3 ـ2(.

النهائي،  ثمن  الدور  من  بولندا  خرجت   1986 نسخة  وفي 

األول  الدور  تخطي  عن  مشاركات   3 آخر  في  عجزت  لكنها 

وذلك في 2002 و2006 و2018.

ليفاندوفسكي،  بقيادة  لبولندا  الحالي  الجيل  ويسعى 

الثمانينيات  وبداية  السبعينيات  جيل  روح  استلهام  إلى 

للكرة البولندية الذي أحرز المركز الثالث لنسختي 1974 

و1982.

وحيد بوسيوف كتب

تشيسالف .. 
تجربة جديدة

»تشيسالف  المدرب  بولندا  منتخب  يقود 

يناير   3 منذ  المنصب  يتولى  الذي  ميشنيفيتش«، 

2022 وذلك بعد إقالة البرتغالي باولو سوزا.
كامل  عاما(   52( ميشنيفيتش  تشيسالف  وخاض 

و2000   1985 عامي  بين  كالعب  سواء  مسيرته 

في   2000 العام  من  بداية  للتدريب  تفرغ  عندما  أو 

بولندا، حيث درب أندية عديدة في بالده قبل أن يقود 

ثم  و2020   2017 بين  عاما   23 من  ألقل  بولندا  منتخب 

ُعين مدربا للمنتخب األول.

ويخوض منتخب بولندا الدور األول من مونديال قطر ضمن 

المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات المكسيك والسعودية 

واألرجنتين. ويستهل زمالء القائد ليفاندوفسكي مشاركتهم في 22 

نوفمبر 2022 بمالقاة المنتخب المكسيكي في ملعب 974، ثم يواجهون 

أما  التعليمية،  المدينة  السعودية في ملعب  ذاته منتخب  الشهر  26 من  في 

 2022 30 نوفمبر  المباراة األخيرة بالدور األول فتخوضها بولندا أمام األرجنتين في 

في ملعب 974.

{ تشيسالف ميشنيفيتش

خالل مشاركتها التاسعة في كأس العالم

فويتشيك  البولندي  المنتخب  مرمى  يحرس 

تأهل  في  كبير  بشكل  ساهم  حيث  تشيزني، 

التوالي  الثانية على  البولندي للمرة  المنتخب 

للمونديال والتاسعة في تاريخه.

ويلعب تشيزني في فريق يوفنتوس اإليطالي 

الذي التحق بصفوفه قادما من نادي روما خالل 

عام 2015، وقبلها لعب في أرسنال اإلنجليزي 

لمدة 5 مواسم. وشارك تشيزني هذا الموسم 

بالدوري  مباراة   12 أصل  من  مباريات   7 في 

اإليطالي، تمكن من التصدي لـ12 كرة، وكما 

حافظ على نظافة شباكه 4 مرات، وقد تكون 

الماضية،  بالمواسم  قياسا  تراجعت  أرقامه 

يوفنتوس  مستوى  بتراجع  قياسا  جيدة  لكنها 

أو دوري  الثامن،  المركز  الذي يحتل فيه  سواء بالكالتشيو 

 ،16 الـ  للدور  بالتأهل  فيه  فشل  الذي  أوروبا  أبطال 

واكتفى بالمشاركة بالدوري األوروبي.

تحصل روبرت ليفاندوفسكي على العديد من اإلنجازات 

يزال  ال  لكن  مسيرته،  خالل  والجماعية  الفردية 

سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في 

المستوى  على  حقيقية  بصمة  عن  بحث  رحلة 

بطولة  في  وخاصة  بالده،  منتخب  مع  الجماعي 

صاحب  ليفاندوفسكي  وحقق  العالم.  كأس 

على  القياسية  األرقام  من  العديد  عاما   34 الـ 

مستوى مسيرته مع األندية التي لعب لها، كما 

المباريات  لعدد  القياسي  الرقم  على  يستحوذ 

الدولية التي خاضها أي العب على مدار مسيرته 

مع المنتخب البولندي، برصيد 134 مباراة.

كما ُيَعد روبرت ليفاندوفسكي الهداف التاريخي 

لكنه  اآلن،  حتى  هدفا   76 برصيد  بولندا،  لمنتخب 

لكرة  العالم  كأس  بطولة  في  تاريخي  هدف  عن  يبحث 

20 نوفمبر  2022، التي ستنطلق يوم  القدم قطر 

المقبل.

ركيزة  نابولي  ميدان  وسط  نجم  زيلنسكي،  بيوتر  يعد 

تشيسالف  بولندا  مدرب  تشكيلة  في  أساسية 

بتأهل  اآلخر  هو  ساهم  حيث  ميشنيفيتش، 

بولندا لنهائيات كأس العالم قطر 2022، من خالل 

المستويات الرائعة التي قدمها.

نابولي  فريق  صفوف  في  زيلنسكي  وينشط 

الذي  اإليطالي  بالدوري  الموسم  هذا  المتألق 

الكالتشيو  ترتيب  جدول  صدارة  فيه  يحتل 

الثاني  المركز  صاحب  عن  نقاط   6 بفارق 

مباريات  كل  في  زيلنسكي  وشارك  ميالن، 

وقدم  واحدا  هدفا  فيه  وسجل  بالدوري  نابولي 

في  زيلنسكي  تألق  كما  حاسمة،  تمريرات   5
ليفربول  ضمت  التي  بالمجموعة  أوروبا  أبطال  دوري 

متصدرا  نابولي  فيها  وتأهل  رانجرز،  وجالسكو  وأياكس 

 6 3 أهداف خالل  للمجموعة، وسجل زيلنسكي 

مباريات. 

ُيعرف على المهاجم البولندي »كريستوف بياتيك« 

الدوري  من  األندية،  بين  الترحال  بالكثير 

البولندي واأللماني إلى الدوري اإليطالي، حيث 

برز في البداية مع فريق جنوى في عام 2018، 

ثم انتقل بعدها لفريق ميالن بمبلغ كبير 36 

موسما  الروسونيري  مع  ليلعب  يورو،  مليون 

بوابة  من  األلماني  للدوري  انتقل  ثم  واحدا 

لمدة  صفوف  في  لعب  الذي  برلين  هيرتا 

موسمين، ثم يعود من جديد للدور األلماني 

إعارة لنادي فيورنتينا.

فريق  صفوف  في  حاليا  بياتيك  وينشط 

 9 في  معه  وشارك  اإليطالي،  سالرنيتانا 

من  فيها  تمكن  مباريات،   10 أصل  من  مباريات 

التسجيل في 3 مباريات.

أما مع المنتخب البولندي فقد شارك في 24 مباراة 

سجل فيها 10 أهداف.

تشيزني.. 
حارس مرمى يوفنتوس

ليفاندوفسكي.. 
يبحث عن إنجاز جديد

زيلنسكي.. 
نجـــم نابـــــــــولي

بياتيك.. 
المهاجم كثير الترحال

{ تشيزني

{ ليفاندوفسكي

{ زيلنسكي

{ بياتيك
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ثار بركان شمال الجزيرة الرئيسية 

في تونغا ثماني مّرات في الساعات 

الرصد  جهاز  بحسب  األخيرة،  الـ48 

الواقعة  للدولة  التابع  الجيولوجي 

إلى  دعا  والذي  الهادئ  المحيط  في 

االبتعاد عن البحر الثالثاء.

 Home ريف«  »هوم  بركان  ويثور 

منه  تخرج  إذ  أيام   10 منذ   Reef
البخار  ويتصاعد  البركانية  الحمم 

ثالثة  لمسافة  الهواء  في  والرماد 

كيلومترات على األقل. 

حاليا  ريف«  »هوم  ثوران  ويشّكل 

لـ»سكان  بالنسبة  ضئيال  خطرا 

الجزيرتان  وهما  وهاباي«،  فافاو 

تونغا،  في  سكانية  كثافة  األكثر 

مراقبة  لـ»فريق  بيان  أفاد  ما  وفق 

بالرصد  المتخصص  البراكين« 

الجيولوجي في الجزيرة.

لكن تم رفع مستوى التأهب بدرجة 

وتيرة  تسارع  مع  الثالثاء  واحدة 

الثوران.

للطيارين  تحذيرات  وصدرت 

بتوخي الحذر لدى المرور في األجواء 

رفع  تم  بعدما  البركان  من  القريبة 

لـ»هوم  بالنسبة  التحذير  مستوى 

ريف« إلى الدرجة البرتقالية، أي أقل 

بدرجة واحدة من حالة الطوارئ.

على  اإلبحار  بعدم  تحذير  وصدر 

كيلومترات  أربعة  من  أقرب  مسافة 

الرماد  من  واالنتباه  ريف«  »هوم  من 

البركاني.

في  مألوفا  الزلزالي  النشاط  ويعد 

أرخبيل صغير  محيط تونغا، وهي 

يعد حوالي 100 ألف نسمة يقطنون 

171 جزيرة.
الثاني/  يناير هذا العام،  وفي كانون 

هونغا-  تونغا-  هونغا  بركان  ثار 

في  األقوى  كان من بين  الذي  هاباي 

باحثين  بحسب  الحديث،  العصر 

من جامعة باث.

محليون  إغاثة  عناصر  وشّبه 

»بقنبلة  عنه  الناجم  االنفجار 

تسونامي  بأمواج  تسبب  إذ  ذرية« 

بحياة  أودت  مترا   15 ارتفاعها  بلغ 

قرى  ودمرت  أشخاص  ثالثة 

في  االتصاالت  أسالك  وضربت 

عن  مقطوعة  بقيت  التي  تونغا 

ألسابيع. العالم 

نهـــر دجلـــة يصـــارع المــوت
روى عدن وسومر وبابل عبر 

التاريخ، لكن نهر دجلة اليوم 
يصارع الموت. إذ يهّدد النشاط 

البشري الجائر والتغّير المناخي 
بمحو شريان حياة عمره آالف 

السنوات.
في هذا البلد الذي يبلغ عدد 

سكانه 42 مليونا، ويعتبر مصدرا 
للحضارة وللزراعة، الكوارث 

الطبيعية ال تعد وال تحصى.
بدءا من نيسان/ أبريل، تتجاوز 

الحرارة 35 درجة مئوية وتتتالى 
العواصف الرملية مغطية 
البشر والحيوانات واآلالت 

بغشاء برتقالي.
ثم يحل فصل الصيف، موسم 

العذاب بالنسبة إلى العراقيين، 
حين تصل الحرارة إلى 50 درجة 

مئوية وتنقطع الكهرباء 
بسبب زيادة الضغط على 

الشبكة.
أصبح العراق اليوم واحدا من 
أكثر خمسة بلدان في العالم 
عرضة لعواقب تغّير المناخ، 
بحسب األمم المتحدة، مع 

الجفاف وانخفاض نسبة 
األمطار وارتفاع درجات الحرارة 

والتصّحر المتسارع.

األمطار،  تراجع  مع  دجلة  نهر  بذلك  وتأّثر 

تركيا  في  المبنية  السدود  بسبب  وكذلك 

النهر. ينبع  حيث 

فرانس  وكالة  من  فيديو  مصور  وجاب 

في  العراقي  المنبع  من  النهر،  ضفاف  برس 

لإلضاءة  الجنوب،  في  البحر  إلى  الشمال 

على  السكان  أجبرت  التي  الكارثة  هذه  على 

حياتهم. أسلوب  تغيير 

المياه تتناقص

جبال  في  دجلة  لنهر  العراقية  الرحلة  تبدأ 

وسوريا  العراق  تقاطع  عند  كردستان 

وتركيا. هنا، يكسب السكان لقمة عيشهم 

من خالل زراعة البطاطا وتربية األغنام.

مع  الحدود  قرب  سوريا،  مع  الحدود  على 

تركيا، يقول بيبو حسن دولماسا المتحّدر 

فيشخابور،  منطقة  في  زراعية  قرية  من 

على  تعتمد  »حياتنا  عاما،   41 والبالغ 

عليه«. يعتمدان  وزراعتنا  عملنا  دجلة. 

المياه،  منسوب  انخفض  »إذا  ويضيف 

بالكامل«.  ومنطقتنا  زراعتنا  ستتأثر 

يوم.  بعد  يوما  تتناقص  المياه  »إن  ويوضح 

من قبل، كانت المياه تتدفق في سيول«.

سنهاجر بسبب المياه

برك  مثل  النهر  يبدو  األماكن،  بعض  في 

فالتجمعات  األمطار.  مياه  عن  ناتجة 

هي  ديالى  نهر  مجرى  في  للمياه  الصغيرة 

وسط  في  دجلة  نهر  رافد  من  تبقى  ما  كل 

العراق الذي بدونه، ال يمكن زراعة أي شيء 

المحافظة. في 

هذا  السلطات  خفضت  الجفاف،  وبسبب 

أنحاء  كل  في  المزروعة  المساحات  العام 

مياه  ال  أن  إلى  ونظرا  النصف.  إلى  البالد 

كافية في ديالى، فلن يكون هناك حصاد.

قائال  عاما(   42( مهدي  أبو  المزارع  ويشكو 

وبيع  الزراعة  عن  التخلي  إلى  »سنضطر 

ماشيتنا ونرى أين يمكننا أن نذهب«.

)إيران  الحرب  شردتنا  »لقد  ويضيف 

سنهاجر  اآلن  الثمانينيات(.  في  والعراق 

سنصبح  الماء،  بدون  المياه.  بسبب 

هذه  في  العيش  مطلقا  يمكننا  وال  نازحين، 

المناطق«.

ويتابع أبو مهدي »استدنُت لحفر بئر عمقه 

أن  موضحا  تاما«،  فشال  كان  لكنه  مترا،   30
استخدامها  حتى  يمكن  ال  المالحة  المياه 

في الري أو للحيوانات.

ارتفاع  »سيؤدي   ،2050 العام  وبحلول 

وانخفاض  واحدة  مئوية  درجة  الحرارة 

انخفاض  إلى   ،%  10 بنسبة  المتساقطات 

المتاحة«  العذبة  المياه  في   %  20 بنسبة 

الدولي نهاية  البنك  العراق، وفق ما حّذر  في 

.2021 العام 

من  والعديد  المتحدة  األمم  وحّذرت 

المنظمات غير الحكومية في حزيران/ يونيو 

تواجه  التي  والتحديات  المياه  ندرة  أن  من 

الزراعة المستدامة واألمن الغذائي، هي من 

إلى  األرياف  من  للهجرة  الرئيسية  »الدوافع 

العراق. في  الحضرية«  المناطق 

بحلول نهاية آذار/ مارس 2022، نزحت أكثر 

3300 أسرة بسبب »العوامل المناخية«  من 

البالد  وسط  من  مقاطعات  عشر  في 

المنظمة  نشرته  لتقرير  وفقا  وجنوبها، 

آب/ أغسطس. في  للهجرة  الدولية 

 رواسب رملية - ونفايات

دجلة  نهر  منسوب  كان  الصيف،  هذا   

منخفضا في بغداد لدرجة أن وكالة فرانس 

برس صّورت شبانا يلعبون الكرة الطائرة في 

إلى  بالكاد  تصل  المياه  وكانت  النهر.  وسط 

مستوى خصورهم.

»الرواسب  إلى  ذلك  المائية  الموارد  وزارة  وترّد 

الرملية«. فنظرا إلى أن هذه الرواسب لم تعد 

تنصرف باتجاه الجنوب بسبب نقص تدّفق 

واختلطت  دجلة  قاع  في  تراكمت  المياه، 

تدفق  صعوبة  إلى  أدى  ما  المبتذلة،  بالمياه 

مياه النهر.

ترسل  الحكومة  كانت  قريب،  وقت  حتى 

النهر،  قاع  في  الراكدة  الرمال  لشفط  آالت 

غالبية  توّقفت  الموارد،  نقص  بسبب  لكن 

المضخات عن العمل.

وتقول الناشطة البيئية هاجر هادي )28 عاما( 

من  المشكلة  لحجم  إدراك«  »قلة  هناك  إن 

جانب الحكومة والسكان، علما أ، »العراقيين 

تترجم  التي  المناخية  بالتغيرات  يشعرون 

منسوب  وانخفاض  الحرارة  درجات  بارتفاع 

والعواصف  األمطار  هطول  وتراجع  المياه 

الترابية«.

الجامعة،  في  الحياة  علوم  الشابة  ودرست 

وهي تعمل منذ العام 2015 مع منظمة »المناخ 

خصوصا  الحكومية  غير  العراقية  األخضر« 

السكان  ودعم  البيئة  لحماية  األهوار،  في 

األكثر ضعفا.

وتضيف »هذه العواصف الترابية ال تأتي من 

العدم، بل من زيادة التصحر وقلة المساحات 

الخضراء«.

المجاورة  الدول  من  المياه  »نقص  أن  وتوضح 

يزيد الجفاف وبالتالي التصحر«.

تربة مالحة 

البيشة.  رأس  في  األخيرة  المحطة  وكانت 

والكويت،  وإيران  العراق  حدود  على  هناك، 

يتدفق شط العرب إلى الخليج.

نخيل  مزارع  وهو  الراشد،  عادل  المال  ويقول 

النخيل  أشجار  إلى  »انظروا  عاما،   65 يبلغ 

هذه، إنها عطشى. تحتاج إلى الماء. هل أرويها 

بالكوب؟«.

توجد  ال  والفرات.  دجلة  نهرا  »انتهى  ويضيف 

مياه  النهر  حياة.  هناك  تعد  لم  عذبة،  مياه 

مالحة«..مع انخفاض منسوب المياه العذبة، 

وتشير  العرب.  شط  تغزو  البحر  مياه  بدأت 

إلى  االتهام  والمزارعون بأصابع  المتحدة  األمم 

وانعكاساته على  التربة  المياه على  أثر تمّلح 

الزراعة والمحاصيل.

العذبة  المياه  الراشد  عادل  المال  ويشتري 

هو  الشرب  من  يتمكن  حتى  صهاريج  من 

وحيواناته.

تغامر  حتى  البرية  الحيوانات  إن  ويقول 

مياه  على  للحصول  المنازل  إلى  بالذهاب 

الشرب من السكان.

المياه.  تزودني  ال  »حكومتي  بحزن  ويضيف 

كما  أزرع،  أن  أريد  أعيش،  أن  أريد  ماء،  أريد 

النخيل  أشجار  زرعوا  الذين  أجدادي  فعل 

واستفادوا من التمر«.

تملح المياه 

بقاربه  القدمين  حافي  حداد  نعيم  ويعود 

شط  في  الصيد  من  يوم  بعد  منزله  إلى 

العرب.

جنوب  أقصى  في  البصرة  أطراف  على 

الخمس  بناته  إحدى  تستقبله  العراق، 

مليئا  كيسا  يعرض  فيما  الضفة  على 

بالسمك.

حياتنا  »نكّرس  األربعيني  الرجل  ويقول 

هو  ذلك  أن  إلى  مشيرا  بالتوارث«،  للصيد 

بإعالة  له  يسمح  الذي  الوحيد  رزقه  مصدر 

راتب  »ال  أفراد.  ثمانية  من  المكونة  أسرته 

حكوميا، وال عالوات«.

مياه  لدينا  الصيف،  »في  حداد  ويتابع 

إلى  وتصل  ترتفع  البحر  ومياه  مالحة، 

هنا«.

في  العرب  شط  في  الملوحة  مستوى  وبلغ 

المليون،  في  جزء   6800 البصرة  شمال 

مطلع  المحلية  السلطات  أفادت  ما  وفق 

تتجاوز  ال  المبدأ،  حيث  من  آب/ أغسطس. 

جزء  ألف  العذبة  المياه  في  الملوحة  نسبة 

المعهد األميركي  المليون، وفقا لمعايير  في 

المياه  مستوى  يحّدد  الذي  للجيوفيزياء 

آالف  و10  ثالثة  بين  الملوحة«  »المتوسطة 

المليون. جزء في 

وأدى ذلك إلى هجرة أنواع معينة من أسماك 

المياه العذبة التي تحظى بشعبية كبيرة 

لدى الصيادين من شط العرب، ما يتسبب 

في ظهور أنواع أخرى تعيش عادة في أعالي 

المياه،  نزلت  »إذا  حداد  البحار..ويقول 

انخفض الصيد وقّلت مصادر رزقنا«.

ثوران بركان تونـــغا

العراق ضحية تغّير المناخ
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4:26 ص
11:18 ص

2:27 م
4:52 م
6:22 م

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

بالتزامن مع كأس العالم

»الريان« تطلق 
هوية جديدة

كشفت قناة الريان الفضائية عن هويتها البصرية 

الجديدة، والتي تأتي تزامنًا مع قرب انطالق بطولة كأس 

العالم فيفا قطر 2022، وتعكس الهوية الجديدة والتي 

انطلقت تحت شعار »قطر 2022.. تجمع العالم«، حرص 

القناة المستمر على إبراز الروح الوطنية، وتمسك القطريين 

بالتراث والمزج بين الماضي والحاضر. حيث تعمل قناة 

الريان على ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية القطرية التي 

تعتز بالماضي وباألصالة واالنتماء وتواكب العصر وسباق 

الشعوب نحو الرقي والتحديث في كل ما ال يتعارض مع 

قيم المجتمع وهويته. 

ومن خالل مكونات الهوية الجديدة، تظهر دالالت واضحة 

تعبر عن ارتباط أهل قطر بتراث األجداد، وبأنه جزء ال 

يتجزأ من النهضة الحضارية التي تشهدها قطر. كما 

يعكس الدور الهام للقيادة الحكيمة وعزيمة وطموح شعب 

قطر في تحقيق اإلنجازات الشاهدة على مستقبل مشرق 

لدولة قطر. وقدم تم بث الهوية الجديدة ضمن الخريطة 

البرامجية للقناة، وعلى كافة منصاتها الرقمية على مواقع 

التواصل االجتماعي.

وتهدف قناة الريان من خالل استراتيجية إعالمية إلى 

المساهمة في نهضة قطر من خالل تنمية الهوية الوطنية 

والثقافية والعمل على تنمية المجتمع وتوعية فئاته بما 

يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، باإلضافة إلى 

الترويج لقيم الفضيلة واإليجابية وأصالة التراث القطري 

وتنميته، ودعم التواصل االجتماعي وإذكاء روح التنافس 

والتفكير اإلبداعي بين فئة الشباب بشكل خاص وعموم 

شرائح المجتمع بشكل عام، وتقديم كل ما هو مفيد 

ونافع ضمن إطار عام يوازن ويجمع بين الترفيه والفائدة 

باستخدام أحدث تقنيات اإلنتاج والبث. باإلضافة إلى 

تسليط الضوء على المواهب القطرية وإبرازها من خالل 

شاشة القناة استنادًا إلى المعايير العلمية والفنية والقيمة 

اإلبداعية. وذلك ضمن معالجات وقوالب تليفزيونية تظهر 

قيمة اإلنجاز وتنتقد بإيجابية كل ما يعترض أو يؤخر أو 

يعيق تحقيق رؤية قطر نقدًا إيجابيًا من منطلق التفاؤل 

والحث على اإلنجاز، والسعي لبناء شراكة دائمة وإلهام 

المشاهدين أساليب التفكير اإليجابي في النظرة للحياة 

والتخطيط والعمل للمستقبل. مستخدمة في ذلك أحدث 

تقنيات اإلنتاج والبث لتكون القناة األكثر شعبية لدى 

أهل قطر والشريك المحلي للمجتمع في دعم التنمية 

المستدامة.

الدوحة           $

رعدية  أمطار  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

الساحل،  على  قوية  برياح  مصحوبة  متوقعة 

أقصى  البحر  داخل  متوقعة  رعدية  وأمطار 

الباكر  الصباح  في  الشمالية  المناطق 

وسيكون  عالية،  وأمواج  قوية  برياح  مصحوبة 

مع  جزئيا  غائم  نهارا،  نسبيا  حار  الطقس 

أحيانا،  رعدية  تكون  قد  متفرقة  ألمطار  فرصة 

وتتراوح درجة الحرارة في الدوحة ما بين 26 إلى 

32 درجة مئوية.

أنتجها تليفزيون قطر من كلمات وألحان وغناء عايل

»حياكم« أغنية ترحيبية للجماهير

انتهى المطرب عايل من تصوير 

بطولة  بزوار  ترحيبية  أغنية 

كأس العالم التي ستستضيفها 

نوفمبر   20 من  الفترة  في  قطر 

ديسمبر   18 وحتى  الجاري 

إنتاج  من  واألغنية  المقبل، 

اسم  وتحمل  قطر،  تليفزيون 

»حياكم« وهي من كلمات وألحان 

الفرحان،  عادل  وتوزيع  عايل 

مكس وماستر جاسم محمد.

سعادته  عن  عايل  الفنان  وعبر 

من  يعكس  التي  األغنية  بهذه 

والود  الحب  مشاعر  خاللها 

إلى  سيأتي  من  لكل  والسالم 

كأس  مباريات  لمشاهدة  قطر 

العالم، ومعايشة أجواء البطولة 

كلمات  أن  مؤكدًا  الدوحة،  في 

كل  حال  عن  تعبر  األغنية 

سيسعى  حيث  ومقيم،  قطري 

لديه  ما  كل  تقديم  إلى  الجميع 

الجماهير  لكل  وود  محبة  من 

أرض  على  هنا  ستتواجد  التي 

الجميع  وسيعبر  الطيبة،  قطر 

واألصالة  والتسامح  الحب  عن 

التي تربينا ونشأنا عليها.

قال  العالم  كأس  بطولة  وحول 

عايل إنها ستكون بالفعل نسخة 

العالم  وسيشهد  استثنائية، 

جمهور  وسيعيش  بهذا،  كله 

في  لها  مثيل  ال  أجواًء  القدم  كرة 

وتأهبت  استعدت  التي  قطر، 

لكي  اإلمكانيات  كافة  وسخرت 

على  لها  مثيل  ال  بطولة  تقدم 

الجميع  وسيشاهد  اإلطالق، 

النسخة  تلك  تنظم  وهي  قطر 

والعالم  التاريخ  سيشهد  التي 

أن  على  قادرة  بالفعل  قطر  بأن 

تكون أهال لمثل هذه المناسبات 

الكبيرة.

وتقول كلمات األغنية:

Welcome to FIFA QATAR 

Welcome to Qatar
والبيوت  بالدكم..  البالد 

تضمكم..  والقلوب  بيوتكم.. 

الله  حياكم  مقر..  لكم  والحشا 

في قطر 

حتى   Everyone in everywhere
األول واألخير كلنا صغير وكبير 

Encourage soccer   )Hayya( هّيا

عالوعد كّنا.. أنتم وحّنا.. والعلم 

حياكم  حضر..  والعالم  شلنا.. 

الله في قطر. { عايل

تعكس 
مشاعر الحب 

والود والسالم 
لزوار البالد

كتب        محمد مطر

دار التقويم القطري:

»عطارد« يصل أبعد نقطة من األرض.. غدا
القطري  التقويم  دار  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

الشمسية  مجموعتنا  كواكب  أصغر  أن 

الشمس  خلف  سيمر  عطارد  كوكب 

مساء غد في ظاهرة فلكية تعرف بظاهرة 

مع  عطارد  لكوكب  الخارجي  االقتران 

مساء   7:56 الساعة  عند  وذلك  الشمس، 

وسيصل  المحلي،  الدوحة  بتوقيت 

عطارد خالل تلك الظاهرة إلى أبعد نقطة 

مسافة  على  سيكون  حيث  األرض،  من 

من  تقريبا  كيلومتر  مليون   202 قدرها 

األرض.

وقال الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي 

االقتران  ظاهرة  »إن  القطري:  التقويم  بدار 

الظواهر  من  عطارد  لكوكب  الخارجي 

النتقال  مؤشرا  تعتبر  ألنها  الهامة  الفلكية 

كوكب عطارد من ظهوره في سماء الفجر 

قبل شروق الشمس )أعلى األفق الشرقي( 

غروب  بعد  المساء  سماء  في  ظهوره  إلى 

بأنه  علما  الغربي(،  األفق  )أعلى  الشمس 

البعد  سيزداد  القادمة  األسابيع  خالل 

ليتمكن  والشمس  عطارد  بين  الزاوي 

العربية  المنطقة  ودول  قطر  دولة  سكان 

أعلى  المساء  سماء  في  عطارد  رصد  من 

خالل  الشمس  غروب  بعد  الغربي  األفق 

األسبوع األول من شهر ديسمبر القادم«.

بين  االقتران  ظاهرة  حدوث  شرط  ومن 

كل  مركز  يكون  أن  هو  والشمس  عطارد 

خط  على  وعطارد  واألرض  الشمس  من 

في  الشمس  وقوع  مع  واحد،  استقامة 

واألرض،  عطارد  كوكبي  بين  المنتصف 

األرضية  الكرة  سكان  جميع  يتمكن  ولن 

من رصد عطارد خالل تلك الظاهرة. 
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منع تصدير بعضها للصين

حـرب الرقـاقــات تشـتعــل
 )Nvidia Corp( كورب  نفيديا  شركة  قالت 

المصممة للرقاقات اإللكترونية إن المسؤولين 

تصدير  عن  التوقف  منها  طلبوا  األميركيين 

شريحتين من أعلى شرائح الحوسبة ألعمال 

الذكاء االصطناعي إلى الصين، وهي خطوة 

الصينية  الشركات  قدرة  تشل  أن  يمكن 

على القيام بأعمال متقدمة مثل التعرف على 

الصور وتعطيلها. 

على  يؤثر  الذي  الحظر  إن  الشركة  وقالت 

 )H100( »100و»إتش )A100( »100 رقائق »إيه

قد  اآللي،  التعلم  مهام  لتسريع  المصممة 

الشريحة  تطوير  استكمال  مع  يتداخل 

الرئيسية »إتش 100« هذا العام.

وقال متحدث باسم شركة »أدفانسيد ميكرو 

 )Advanced Micro Devices( ديفايسيس« 

 )AMD( دي«  إم  بـ»إيه  اختصارا  المعروفة 

المنافسة لنفيديا لرويترز إن الشركة تلقت 

تصدير  تمنع  جديدة  ترخيص  متطلبات 

رقائق الذكاء االصطناعي من طراز إم إي 250 

)MI250( إلى الصين.

المسؤولون  أبلغ  الوكالة،  لتقرير  ووفقا 

القيود  أن  نفيديا  شركة  األميركيون 

»خطر  من  للحد  جاءت  الجديدة 

استخدام المنتجات في الصناعات 

العسكرية بالصين«.

لرويترز،  للتعليق  طلب  على  وردا 

لم تحدد وزارة التجارة األميركية 

وضعتها  التي  الجديدة  المعايير 

التي  االصطناعي  الذكاء  لرقائق 

إلى  شحنها  الممكن  من  يعد  لم 

تراجع  إنها  قالت  لكنها  الصين، 

المتعلقة  وممارساتها  سياساتها 

التقنيات  »إلبعاد  بالصين 

لأليدي  الوصول  عن  المتقدمة 

إلى تصعيد  الخطأ«. ويشير اإلعالن 

كبير للحملة األميركية على القدرات 

تتصاعد  إذ  للصين  التكنولوجية 

يتم  حيث  تايوان،  مصير  حول  التوترات 

كل  وتقريبًا  نفيديا  لشركة  رقائق  تصنيع 

شركات الرقائق الرئيسية األخرى.

أميركية من شركات مثل  فمن دون شرائح 

الشركات  تتمكن  لن  دي،  إم  وإيه  نفيديا 

التكنولوجيا  تصنيع  من  الصينية 

المستخدمة في التعرف على الصور والكالم 

الصور  على  التعرف  ويعد  فعال.  بشكل 

تطبيقات  في  شائعا  أمرا  اللغة  ومعالجة 

المستهلك مثل الهواتف الذكية التي يمكنها 

عالمات  ووضع  االستفسارات  عن  اإلجابة 

على الصور. ولهذه التكنولوجيا استخدامات 

األقمار  صور  في  البحث  مثل  عسكرية 

وتصفية  قواعد  أو  أسلحة  عن  االصطناعية 

االتصاالت الرقمية ألغراض جمع المعلومات 

االستخبارية. وقالت نفيديا إنها وافقت على 

الرقائق  من  دوالر  مليون   400 بقيمة  مبيعات 

إلى الصين، والتي يمكن أن تضيع إذا قررت 

عدم  الصينية  الشركات 

منتجات  شراء 

تعتزم  إنها  الشركة  وقالت  البديلة.  نفيديا 

التقدم بطلب للحصول على استثناءات من 

القاعدة لكن »ليس لديها تأكيدات« بتلقي رد 

إيجابي من المسؤولين األميركيين.

توقعت  الذي  الوقت  في  الرقائق  حظر  ويأتي 

بالفعل  الماضي  األسبوع  نفيديا  فيه 

الحالي  للربع  اإليرادات  في  حادا  انخفاضا 

وقالت  األلعاب.  صناعة  ضعف  خلفية  على 

الربع  مبيعات  تبلغ  أن  تتوقع  إنها  الشركة 

 17% بانخفاض  دوالر،  مليارات   5.90 الثالث 

عن الفترة نفسها من العام الماضي.

قياس سرعة اإلنترنت
تحّولت اإلنترنت من مجرد شبكة لتبادل 

الترفيه  أدوات  من  سيٍل  إلى  المعلومات، 

المستخدمون  ويستطيع  والتواصل، 

على  يحتاجونه  ما  كل  على  العثور  اليوم 

اإلنترنت، بدايًة بوصفات الطعام ومقاطع 

والمقاالت  األغنيات  إلى  ووصواًل  الفيديو، 

واألخبار، وغيرها.

وعندما نتحدث عن سرعة اإلنترنت، فمن 

لكن  جميعًا.  األسرع  نريد  أننا  المؤكد 

كيف يمكننا التحقق من سرعة االتصال 

باإلنترنت؟

قياس سرعة اإلنترنت من خالل الجهاز 

توجد العديد من التطبيقات التي تساعد 

جهازك،  على  اإلنترنت  سرعة  حساب  في 

سواء كان هاتفًا أو حاسوبًا، باإلضافة إلى 

Speedtest. أجهزة التابلت، من بينها موقع

.TRAI وتطبيق ،et
3 ميجابت   تتراوح الخدمة األساسية من 

الثانية،  في  ميجابت   8 إلى  الثانية  في 

لالستخدام  يكفي  بما  جيدة  وستكون 

اإللكتروني،  والبريد  »التصفح،  الخفيف 

عالي  الفيديو  وتدفق  الفيديو،  ومكالمات 

الدقة، وما إلى ذلك«.

من  المتوسطة  الخدمة  تصنيف  يتم 

وهي  الثانية،  في  ميجابت   25 إلى   12
أو  مستخدمين   3 إلى  يصل  لما  األفضل 

مع  الوقت،  نفس  في  مستخدمة  أجهزة 

حسب  مرتفع  إلى  متوسط    استخدام 

النشاط. 

سرعة  لقياس   Speedtest.et موقع 

اإلنترنت 

مجانيًا  تحلياًل  توفر  ويب  خدمة  هي 

لمقاييس أداء الوصول إلى اإلنترنت، مثل 

االستجابة،  ووقت  االتصال  بيانات  معدل 

سنة   Ookla شركة  قبل  من  تأسست 

2006، ومقرها في واشنطن. 

الترددي  النطاق  عرض  الخدمة  تقيس 

اتصال  استجابة  ووقت  »السرعة« 

كل  يقيس  باإلنترنت،  المستخدم 

اختبار معدل البيانات التجاه التنزيل، أي 

من خالل البرنامج الذي يشغل الكمبيوتر 

المستخدم، ومعدل تحميل البيانات، أي 

متصل  المستخدم  كمبيوتر  جهاز  من 

بالبرنامج الرئيسي.

متصفح  داخل  االختبارات  إجراء  يتم 

داخل  أو  بالمستخدم  الخاص  الويب 

التطبيقات. في سبتمبر 2018، تم االنتهاء 

سرعة،  اختبار  مليار   21 من  أكثر  من 

باستخدام  سابقًا  االختبارات  تنفيذ  تم 

في  يساعد  الذي  النص،  نقل  بروتوكول 

في   »HTTP« اإلنترنت  سرعة  تحديد 

.OSI الطبقة 7 من نموذج

يقوم  الدقة،  تحسين  من  لمزيد 

اختبارات  بإجراء  اآلن   Speedtest.et
ويستخدم  المباشرة،   TCP مآخذ  عبر 

بين  للتواصل  مخصصًا  بروتوكواًل 

الموقع  يقدم  كما  والعمالء.  األنظمة 

نتائج  إلى  تستند  مفصلة  إحصائيات 

البيانات  هذه  استخدمت  وقد  االختبار، 

في  المنشورات  من  العديد  قبل  من 

إلى  الوصول  بيانات  معدالت  تحليل 

اإلنترنت في جميع أنحاء العالم.

جهازك  أو  هاتفك  على  الموقع  لتشغيل 

 Google بالي  جوجل  إلى  انتقل  اللوحي 

جهازك،  بداخل   App Store iOS أو   Play
اكتب  أو   ،speedtest عن  ابحث  ثم 

ثم  اإلنترنت،  متصفح  على   Speedtest.et
اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة.

1. افتح التطبيق.
2. اتبع تعليمات التسجيل

.GPS 3. فعل نظام
4. انقر على test Speed لبدء االختبار.

لالستفسار : 40002222 


4469266244692772
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا

السنة )28( - اإلثنين  13 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 7 نوفمبر 2022م العدد )9926(

حريـــق فــي نيويــورك

ملجأ نووي للبيع

شخصا،   38 عن  يقل  ال  ما  أصيب 

جراء حريق اندلع في مبنى سكني 

بمدينة نيويورك األميركية.

عن  أميركية  إعالم  وسائل  ونقلت 

قولها،  المدينة  في  اإلطفاء  إدارة 

في  وقعت  الحريق  حادثة  »إن 

مانهاتن  بمنطقة  سكني  مبنى 

النيران  أن  مضيفة  بالمدينة، 

اندلعت أوال في الطابق العشرين 

المكون  الشاهق،  المبنى  من 

 292 على  ويحتوي  طابقا   37 من 

الحريق  أن  إلى  شقة«..وأشارت 

 38 عن  يقل  ال  ما  إصابة  عن  أسفر 

شخصا، اثنان منهم في حالة حرجة 

رجال  من  آخرون  وخمسة  للغاية، 

التحقيقات  أكدت  فيما  اإلطفاء. 

الحريق  اندالع  سبب  أن  األولية 

أيون  بطارية  عن  ناجما  يكون  قد 

في  المستخدمة  كتلك  الليثيوم 

إدارة  السكوتر..وأوضحت  دراجات 

 200 اإلطفاء أن حريق األمس هو رقم 

الناجم عن بطارية أيون الليثيوم هذا 

العام.. مبينة تسجيل ست وفيات 

جرائها إلى اآلن.

مخصص  ألماني  ملجأ  ُعرض 

نووية،  ضربات  أي  من  للحماية 

للبيع  الباردة،  الحرب  لحقبة  يعود 

على موقع »إي باي« الشهير للتسوق، 

 1.6 مقابل  للبيع  الملجأ  عرض  وتم 

ديلي  صحيفة  حسب  يورو،  مليون 

ميل البريطانية، السبت.

أن  البريطاني  الموقع  أوضح  كما 

 850 المخبأ الذي يمتد على مساحة 

شمال  والية  في  ويقع  مربعًا،  مترًا 

الراين، غربي ألمانيا، مدعم بجدران 

خرسانية بُسمك 3 أمتار.

وقد  األرض،  تحت  المخبأ  يقع  فيما 

استخدم من جانب القوات المسلحة 

كهربائي  بمولد  مزّود  وهو  األلمانية، 

صرف  ونظام  ووقود  مياه  وخزانات 

فوالذية  أبواب  إلى  باإلضافة  صحي، 

عمالقة، ومستودع لألغذية..كما ذكر 

اإلعالن الخاص بالملجأ أنه سيتوجب 

من  عدد  إجراء  المشتري  على 

اإلصالحات، وذلك نظرًا لعدم استعمال 

المكان لفترة طويلة من الزمن.

اختتام أيام قرطاج

سقوط طائرة

مناطيد كبادوكيا

تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة »بريسيزن 

آير«، األحد، فوق بحيرة فيكتوريا، عند اقترابها من 

مطار مدينة بوكوبا شمال غربي تنزانيا.

وذكرت هيئة اإلذاعة التنزانية، أن سوء األحوال 

الجوية »تسببت في تحطم الطائرة«، صباح األحد.

وكانت الطائرة متجهة من مدينة دار السالم إلى 

مدينة موانزا عبر بوكوبا.

وأعلنت السلطات التنزانية، ظهر أمس، إنقاذ 26 

شخًصا على األقل، وأن عمليات البحث واإلنقاذ 

مازالت جارية.

وقال ألبرت تشاالميال قائد الشرطة في المنطقة 

إن »43 شخًصا كانوا على متن الطائرة، 39 راكًبا 

والطاقم«.

من جهته، قال وليام موامبنغال، قائد شرطة 

بوكوبا، لوكالة األناضول من موقع التحطم، إنه ال 

توجد أرقام مؤكدة حتى اآلن بشأن عدد الضحايا أو 

الركاب.

وكانت تقارير إخبارية، رصدت صورا تظهر الطائرة 

»غارقة« في بحيرة فيكتوريا.

ويقع مطار بوكوبا قرابة شاطئ ابحيرة فيكتوريا.

حلقت مناطيد في منطقة كبادوكيا التاريخية 

وسط تركيا، لتسليط الضوء على معاناة األطفال 

المصابين بسرطان الدم »اللوكيميا«. ورفعت 

شركة رويال بالون السياحية على مناطيدها الفتات 

لجمعية أطفال اللوكيميا التركية »LÖSEV« بهدف 

تسليط الضوء على المرضى األطفال. وتأتي هذه 

الخطوة في إطار فعاليات أسبوع لوكيميا األطفال.

اختتمت فعاليات الدورة الثالثة والثالثين لمهرجان 

أيام قرطاج السينمائية باإلعالن عن األفالم الفائزة، 

حيث فاز الفيلم التنزاني الثوار للمخرج إيميل 

شيفجي بجائزتين التانيت الذهبي لمسابقة األفالم 

الروائية الطويلة، وجائزة أفضل صورة.

وحصلت السينما التونسية على ثالث جوائز في 

هذه الدورة وهي التانيت الفضي لمسابقة األفالم 

الروائية الطويلة التي كانت لفيلم تحت الشجرة 

للمخرجة التونسية أريج السحيري، والتانيت 

البرونزي لمسابقة األفالم الوثائقية الطويلة لفيلم 

حارس العوالم للمخرجة ليلى الشايبي، إلى جانب 

التانيت البرونزي في مسابقة األفالم الوثائقية 

القصيرة التي منحت لفيلم »5:1« للمخرجة سارة 

بن سعود، في حين فاز بجائزة الطاهر شريعة وتي 

في 5 موند، فيلم الحياة ما بعد للمخرج أنيس جاد 

من الجزائر.

ونالت الممثلة روكايا نيانج جائزة أفضل ممثلة عن 

دورها في فيلم جروح الطفولة للمخرج السنغالي 

موسى سيني أبسا، في المقابل فاز فيلم الطريق 

للمخرج السوري عبداللطيف عبد الحميد 

بجائزتين، جائزة أفضل ممثل لموفق األحمد في 

أدائه لدور الجد، وجائزة الجمهور، وحصل فيلم 

شرف للمخرج المصري سمير نصر على جائزتين 

أفضل سيناريو وأفضل ديكور، وفاز بجائزة أفضل 

موسيقى، فيلم العبد للمخرج عبد االله الجوهري من 

المغرب.   

حـرارة 
قيـــاســـية

كيبيك  مقاطعة  في  الحرارة  تجاوزت 

الكندية السبت 23 درجة مئوية في مدينة 

مونتريال، وهو معدل غير مسبوق يزيد 15 

وزارة  أكدت  ما  وفق  المتوسط،  عن  درجة 

السابق  القياسي  المعدل  البيئة..سجل 

في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما 

بحسب  درجة،   22,4 الحرارة  بلغت 

في  الجوية  األرصاد  خبير  الوزارة..وقال 

وزارة البيئة الكندية دومينيك مارتل »هذه 

درجة  فيها  نسجل  التي  األولى  المرة  هي 

الثاني/نوفمبر  تشرين  في  مماثلة  حرارة 

منذ أن بدأنا تسجيل البيانات، إنه معدل 

قبل  القياسي  المعدل  قياسي«..ويعود 

الثاني/نوفمبر  تشرين  إلى  األخير 

1948 عندما بلغت الحرارة 21,7 درجة.
منذ  تدريجا  الحرارة  درجات  ارتفعت 

دافئ  هواء  كتلة  بسبب  األسبوع،  بداية 

من جنوب الواليات المتحدة.

تليفزيون  في  األرصاد  خبير  وأكد 

ميتيوميديا باتريك دوبليسيس أن موجة 

أن  المتوقع  إذ »من  الحر لن تستمر طويال 

منتصف  في  الشتاء  إلى  تحول  يحدث 

تشرين الثاني/نوفمبر تقريبا.. قد يعني 

في  الموسم  في  للثلوج  تساقط  أول  ذلك 

مع  بها،  المحيطة  والمناطق  مونتريال 

حرارة تقترب من صفر درجة مئوية«.

أحسن جّباس
نظمت الشركة المغربية للجبس )غير حكومية(، دورتها األولى 

لـ»المسابقة الوطنية ألحسن جباس« في المغرب تحت شعار 

»مهن الجبس فن وإبداع«.

في  المشاركين  الحرفيين  إبداع  األناضول  مراسل  ورصد 

المسابقة التي انطلقت السبت بمدينة الدار البيضاء، 

المنحوتات  صعيد  على  كبيرا  تنافسا  وشهدت 

واألعمال اإلبداعية.

سفيان،  العمرتي  فؤاد  المسابقة  مدير  وقال 

لألناضول، إن الهدف من الفاعلية رد االعتبار 

للحرفي التقليدي. 

جاءت  المسابقة  هذه  أن  وأضاف 

بعد 6 مسابقات جهوية.


