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ثاني أكبر المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد

األمير الوالد يفتتح مستشفى عائشة العطية
»4« أدوار تـــــضـــــم »300« غـــــرفـــــةدعــــم خـدمـــات الرعـايـــة الصحــيـة خــالل كأس الـعـالــم

»14« غـرفــة للعمليــات و»4« للرعـايـــة اليـوميـة

ح����م����ل����ة إع����ام����ي����ة 
ل�����دع�����م ال���ع���ن���اب���ي

الدوحة - قنا - أعلنت اللجنة األولمبية القطرية 

القطري  المنتخب  عن إطالق حملة إعالمية لدعم 

2022«، وذلك  FIFA قطر  في بطولة »كأس العالم 

القدم. بالتعاون مع االتحاد القطري لكرة 

فئاتها  بمختلف  الجماهير  تحفيز  إلى  الحملة  وتهدف 

العالمية ودعم  البطولة  المنتخب في هذه  للوقوف مع 

مشاركتهم  في  المستويات  أفضل  لتقديم  الالعبين 

األولى بالمونديال، حيث سيتم من خالل هذه الحملة 

التواصل االجتماعي  بث مقاطع فيديو على منصات 

أبطال  من  نخبة  بمشاركة  القطرية،  األولمبية  للجنة 

إلى بث  المنتخب في مختلف األلعاب، باإلضافة 

الفني  والجهاز  المنتخب  فقرات متنوعة عن العبي 

»كأس  لنهائيات  المستضيفة  الثمانية  والمالعب 

.»2022 العالم 

الدوحة - قنا - أكد سعادة الدكتور 

العمل،  وزير  المري  صميخ  بن  علي 

الجهود  تنسيق  ضرورة  على 

االتصاالت  وشركات  الوزارة  بين 

يساهم  بما  المعلومات،  وتكنولوجيا 

الوظائف  توطين  نسب  زيادة  في 

الكوادر  من  القصوى  واالستفادة 

هذا  في  سعادته  ونوه  الوطنية. 

اللقاء  أمس،  ترؤسه،  لدى  السياق 

االتصاالت  قطاع  في  التخصصي 

عقده  الذي  المعلومات،  وتكنولوجيا 

بالقطاع  الوظائف  توطين  منتدى 

دور  بأهمية  العمل،  بوزارة  الخاص 

المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

الوطني. االقتصاد  في 

وزير العمل: زيادة التوطين

الدوحة - قنا - أعلن مصرف قطر المركزي، عن تدشينه اليوم 

للعمالت التذكارية الخاصة ببطولة »كأس العالم FIFA قطر 

2022«. وأوضح المصرف أن إصدار العملة التذكارية الرسمية 
لـ»كأس العالم قطر 2022« سيكون بالتنسيق مع الجهات الرسمية 

المنظمة للبطولة.

مصرف قطر المركزي 

عمات كأس العالم اليوم

الدوحة - قنا - وقعت وزارة البلدية، أمس، اتفاقية مع شركة أوراكل، 

لتطوير جميع خدمات الوزارة المقدمة للجمهور، في إطار سعي الوزارة 

لتحقيق التميز والريادة في خدماتها، عبر التحول الرقمي، وتقديم 

خدمات ذاتية ذكية استباقية لمختلف قطاعات المستفيدين.

وقال سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير 

البلدية، إن االتفاقية تهدف إلى االرتقاء بمختلف الخدمات التي تقدمها 

الوزارة للجمهور.

وزارة البلدية 

تطوير »400« خدمة

تدشين مركز تحكم المياه الوطني
العامة  المؤسسة  دشنت   - قنا   - الدوحة 

أمس،  »كهرماء«،  والماء  للكهرباء  القطرية 

االنتهاء  بعد  الوطني  المياه  تحكم  مركز 

وأعلنت  وتطويره،  تجديده  أعمال  من 

هذا  وجاء  للطوارئ.  آخر  استحداث  عن 

االستراتيجية  الخطة  إطار  في  التدشين 

لتؤكد  للمؤسسة،   »2030« المدى  طويلة 

الستضافة  التامة  جاهزيتها  مجددا 

المنطقة  في  األبرز  الرياضي  الحدث 

قطر   FIFA العالم  »كأس  بطولة  والعالم، 

.»2022
التعاقد  على  حرصها  المؤسسة،  وأكدت 

لتحديث  العالمية  الشركات  كبرى  مع 

تحكم  لمركز  األساسية  التحتية  البنية 

تحكم  مركز  واستحداث  الوطني  المياه 

الوطني للطوارئ. المياه 

سحيم  بن  حمــد  الشــيخ  سعــادة  وجه 

آل ثاني، رئيس مجلس إدارة »دار $ 

باالستعداد  والتوزيع«،  والنشر  للطباعة 

والجاهزية التامة لتغطية بطولة »كأس 

يليق  بما   ،»2022 قطر   FIFA العالم 

مستوى  على  األهم  الرياضي  بالحدث 

صحيفة  بتاريخ  يليق  وبما  العالم، 

$ في مواكبة األحداث الهامة.

حمد  محمد  األستاذ  مع  اجتماع  وفي 

المســؤول،  التحـرير  رئيــس  المري، 

بـــن  حــمـد  الشــــيخ  ســـعــادة  وّجه 

ســـحيـــم آل ثاني، بوضع كافة اإلمكانات 

التحريرية والفنية في خدمة هذا الحدث 

النحو  على  تغطيته  سبيل  في  األبرز، 

مميز  إعالمي  عمل  وتقديم  األمثل، 

يحظى بقبول ورضا القراء، ويمكنهم من 

المتعلقة  الجوانب  كافة  على  الوقوف 

بكأس العالم.

وفي سياق متصل أكد األستاذ عادل علي 

بن علي، عضو مجلس اإلدارة المنتدب، 

أن أسرة $ ستكون في الموعد وتقدم 

يليق  بمستوى  المناسبة  التغطية 

وواثقون  الكبرى،   الفعالية  هذه  بحجم 

مخططها  ترجمة  على   قدرتها   من 

أجل  من  المتاحة،  السبل  بكل  الخاص 

مواكبة  على  قادر  متكامل  عمل  تقديم 

الرياضية  فعالياته  ونقل  المونديال 

والمصاحبة بكل جدارة. 

المري،  حمد  محمد  األستاذ  ووعد 

برنامج  عبر  التوجيهات  هذه  بترجمة 

أيدي  بين  يكون  سوف  استثنائي  عمل 

القراء األعزاء قريبا، ليشكل حلقة وصل 

المونديال،  أجواء  في  تضعهم  مهمة، 

وتغطي كافة الجوانب المتعلقة به.

$ ت����واك����ب 
م����ون��دي��������ال »2022«

16001
2022/6298

دعم كامل لتقديم عمل إعالمي 
بما يتناسب مع الحدث العالمي

بدعم من الرئيس والعضو المنتدب

السمو  صاحب  افتتح   - قنا   الدوحة-   

آل  الوالد الشيخ حمد بن خليفة  األمير 

ثاني، صباح أمس، مستشفى عائشة 

لمؤسسة  التابع  العطية  حمد  بنت 

حمد الطبية، بمنطقة تنبك.

قام  االفتتاح  وعقب 

الســـمو  صاحــب 

الــوالـــــــد  األمــيـــر 

اطــلــــــع  بجـــولــة 

خاللها على مختلف 

المستشفى  مرافق 

بأحــــدث  المــــــــزود 

والمعدات  األجهـــزة 

واســتمع  الطبــــية، 

مــــن  شــــرح  إلـــى 

الدكـتورة  ســــعادة 

محــــــمـــد  حـــــنــان 

وزيــــــــرة  الكــــــواري 

العـــامــــة  الصـــحـة 

يوفره  ما  حول  المسؤولين،  وكبار 

وخدمات  طبية  رعاية  من  المستشفى 

عالجية تخصصية للمرضى.

حسن  السيد  سعادة  االفتتاح  حضر 

مجلس  رئيس  الغانم  عبدالله  بن 

السعادة  أصحاب  من  وعدد  الشورى، 

المسؤولين  وكبار  واألعيان  الشيوخ 

بمؤسسة حمد الطبية.

محمد  حنان  الدكتورة  سعادة  وقالت 

إن  العامة  الصحة  وزيرة  الكواري 

مستشفى  افتتاح 

عائشة بنت حمد 

بالتزامن  العطية 

انطالق  قــرب  مــــع 

كـــأس  بطــــــولــــة 

قطر   FIFA العالم 

ســــيلـــعـــب   2022
في  رئيـــسيا  دورا 

دعم عمليــة توفير 

خدمـــــات الـــرعاية 

خــــالل  الصحـــية 

خـــاصة  البطولــة، 

المســــتشفى  وأن 

يعتبر  الجديـــد 

التابعة  األربعة  المستشفيات  أحد 

والذي  الطبــيـــــة  حـــمد  لمؤسســـــة 

رعاية  تقدم  وحدات  فيه  خصصت 

للحاالت  الساعة  مدار  على  عاجلة 

الطبية الطارئة غير المهددة للحياة.

»40« غرفة 
عالجية 

لألطفال و»40« 
سريرا للعناية 

المركزة
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قطر تناقش العالقات العسكرية 
مع كل من أميركا وإيطاليا

قطر واليابان تستعرضان 
سبل تطوير العالقات

م
ّ
»خارجية الوس« تتسل

نسخة من أوراق اعتماد سفيرنا

الدكتور  سعادة  تلقى  -قنا-  الدوحة 

رئيس  نائب  العطية  محمد  بن  خالد 

لشؤون  الدولة  وزير  الوزراء  مجلس 

من  أمس،  مساء  هاتفيا،  اتصاال  الدفاع، 

الدفاع  وزير  أوستن  لويد  السيد  سعادة 

األميركي.

عالقات  استعراض  االتصال  خالل  جرى 

في  الصديقين  البلدين  بين  التعاون 

تعزيزها  وسبل  العسكري،  المجال 

وتطويرها.

مجلس  رئيس  نائب  سعادة  تلقى  كما 

الدفاع،  لشؤون  الدولة  وزير  الوزراء 

اتصاال هاتفيا من سعادة السيد جويدو 

كروسيتو وزير الدفاع اإليطالي.

استعراض  االتصال  خالل  جرى 

الدفاعي  المجال  في  الثنائية  العالقات 

وتطويرها  تعزيرها  وسبل  والعسكري، 

بين البلدين الصديقين.

مجلس  رئيس  نائب  سعادة  هنأ  كما 

الدفاع،  لشؤون  الدولة  وزير  الوزراء 

بمناسبة  كروسيتو  السيد  سعادة 

له  وتمنى  للدفاع..  وزيرا  تعيينه 

في  يسهم  وأن  عمله،  مهام  في  التوفيق 

تعميق وتقوية العالقات بين البلدين.

السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  طوكيو- 

الخارجية  وزير  هاياشي  يوشيماسا 

الدكتور  سعادة  مع  أمس،  الياباني، 

الخليفي  محمد بن عبدالعزيز بن صالح 

مساعد وزير الخارجية للشؤون اإلقليمية، 

الذي يزور اليابان حاليا.

جرى، خالل االجتماع، استعراض عالقات 

وسبل  البلدين  بين  الثنائي  التعاون 

مناقشة  إلى  باإلضافة  وتطويرها،  دعمها 

ذات  واإلقليمية  الدولية  القضايا  من  عدد 

االهتمام المشترك.

ناجاوكا  السيد  سعادة  االجتماع  حضر 

الخارجية  وزير  مساعد  كانسوكي 

األوسط  الشرق  لشؤون  العام  والمدير 

وسعادة  اليابانية،  بالخارجية  وأفريقيا 

العمادي  رفيع  محمد  بن  حسن  السيد 

سفير دولة قطر لدى اليابان.

كما اجتمع سعادة مساعد وزير الخارجية 

سعادة  مع  طوكيو  في  اإلقليمية  للشؤون 

وزير  مساعد  كانسوكي  ناجاوكا  السيد 

الشرق  لشؤون  العام  والمدير  الخارجية 

األوسط وإفريقيا بالخارجية اليابانية.

استعراض  االجتماع،  خالل  جرى   

البلدين  بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

باإلضافة  وتطويرها،  تعزيزها  وسبل 

والدولية  اإلقليمية  القضايا  من  عدد  إلى 

القضية  سيما  ال  المشترك  االهتمام  ذات 

الشرق  في  السالم  وعملية  الفلسطينية 

األوسط، والتنسيق بشأن الجهود الرامية 

الصعيدين  واالستقرار على  األمن  لتعزيز 

السياسي واإلنساني.

الخارجية  وزير  مساعد  سعادة  وأشار   

االجتماع،  خالل  اإلقليمية،  للشؤون 

التي  البلدين  بين  العالقات  عمق  إلى 

في  للتعاون  جديدة  آفاقا  تستشرف 

العالقات  إلقامة  الخمسين  الذكرى  ظل 

الدبلوماسية بينهما.

 حضر االجتماع سعادة السيد حسن بن 

محمد رفيع العمادي سفير دولة قطر لدى 

اليابان.

تسّلم   - قنا   - فيانتيان 

أمفاي  السيد  سعادة 

مدير  كيندافونغ، 

بوزارة  المراسم  إدارة 

بجمهورية  الخارجية 

الشعبية  الوس 

نسخة  الديمقراطية، 

سعادة  اعتماد  أوراق  من 

علي  بن  أحمد  السيد 

فوق  سفيرًا  التميمي 

لدولة  مفوضًا  العادة 

لدى  مقيم(  )غير  قطر 

الوس.

د. العطية يتلقى اتصالين هاتفيين من أوستن وكروسيتو

وزير الخارجية الياباني يجتمع مع د. الخليفي

لدول مجلس التعاون

لسنة »2023«

د. العطية يشارك في اجتماع مجلس الدفاع المشترك

»مالية الشورى« تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة

سعادة  شارك  قنا-  الرياض- 

العطية  محمد  بن  خالد  الدكتور 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

اجتماع  في  الدفاع،  لشؤون  الدولة 

لدول  المشترك  الدفاع  مجلس 

الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

العربية، في دورته التاسعة عشرة، 

العامة  األمانة  بمقر  عقد  والذي 

للمجلس في الرياض.

تم خالل االجتماع، مناقشة القرارات 

والتوصيات لبرنامج عمل الدورة.

الجانب  من  االجتماع،  حضر 

بن  بندر  السيد  سعادة  القطري، 

محمد العطية سفير دولة قطر لدى 

وعدد  السعودية،  العربية  المملكة 

القادة والضباط في القوات  من كبار 

المسلحة القطرية.

الدوحة- قنا- عقدت لجنة 

الشؤون المالية واالقتصادية 

بمجلس الشورى، اجتماعًا 

أمس، برئاسة سعادة السيد 

أحمد بن هتمي الهتمي رئيس 

اللجنة.

وخالل االجتماع، ناقشت اللجنة 

مشروع الموازنة العامة للدولة 

للسنة المالية 2023، ومشروع 

قانون باعتماد الموازنة العامة 

للدولة، وقررت استكمال دراستها 

للمشروعين في اجتماعها 

المقبل.

خالل كأس العالم.. رئيس الجمارك:

جاهزية الستقبال الوافدين والبضائع
سعادة  أكد  قنا-  الدوحة- 

عبدالله  بن  أحمد  السيد 

العامة  الهيئة  رئيس  الجمال 

إلدارة  الهيئة  جاهزية  للجمارك، 

الكم الهائل المتوقع من الوافدين 

كأس  بطولة  خالل  والبضائع 

العالم FIFA قطر 2022، في ظل 

سنوات  عدة  منذ  استعدادها 

والوسائل  الطرق  كافة  واتخاذ 

المناسبة للمساهمة في إنجاح 

استضافة هذا الحدث.

وقال الجمال في تصريح خاص 

»قنا«،  القطرية  األنباء  لوكالة 

البطولة  انطالق  قرب  بمناسبة 

المصاحبة  الكبرى  والفعاليات 

لها، إن اللجان الدائمة المسؤولة 

عن كل منفذ في الدولة وضعت 

فيها  ُروعي  مشتركة  خطًطا 

واألساليب  األدوات  أفضل  تبني 

في إدارة هذا الحدث استناًدا إلى 

العالمية،  الممارسات  أفضل 

الدول  تجارب  على  واالطالع 

الجهات  مع  بالتعاون  السابقة 

في  العاملة  الشريكة  الحكومية 

التنسيق  وضمن  الدولة،  منافذ 

العليا  اللجنة  مع  المشترك 

للمشاريع واإلرث.

في  أنه  الصدد  هذا  في  وأضاف 

بشكل  تم  التخطيط،  جانب 

سيناريوهات  وضع  استباقي 

الهيئة  مراقبة  سياق  ضمن 

للفعاليات  للجمارك  العامة 

حيث  الدولة،  في  تحدث  التي 

الجمركية  اإلدارات  وضعت 

ما  حول  مختلفة  افتراضات 

المستقبل،  في  يحدث  قد 

العمل  على  ذلك  وتأثير 

واالستفادة  وحجمه،  اليومي 

أثناء  المختلفة  التجارب  من 

لألحداث  التحضيرات  فترة 

ومن  بالدولة،  المهمة  الرياضية 

أبرزها كأس العرب 2021 و»قطر 

فورموال 1-« 2021، وكأس سوبر 

لوسيل وغيرها.

من  يتوقع  لما  نظًرا  أنه  وأوضح 

حدوث طفرة في الواردات المؤقتة 

بالمعدات  المتعلقة  السلع  من 

والمستلزمات  الرياضية 

التقنية  واألجهزة  اللوجستية، 

والمنظمين  الرياضية،  للفرق 

المتخصصة  العمل  وفرق 

لكافة مشاريع الدولة، تم العمل 

اإلدخال  إجراءات  تبسيط  على 

التنسيق  تم  كما  المؤقت، 

االختصاص  ذات  الجهات  مع 

الملكية  حقوق  تطبيق  لتعزيز 

الفكرية، سواء لحماية العالمات 

بحدث  المتعلقة  التجارية 

السلع  أو  العالم،  كأس  بطولة 

وتحديث  األخرى،  والمنتجات 

معلومات موظفي الجمارك حول 

الفكرية  الملكية  حقوق  قواعد 

المختلفة  التجارية  للعالمات 

األسس  ووضع  حمايتها  لضمان 

والقواعد للتعامل مع المشكالت 

الناتجة عنها.

وذكر أن الهيئة كثفت إجراءاتها 

زيادة  إلى  بالنظر  األمنية 

متطلبات  إلدارة  الواردات  حجم 

السفر  حركة  وكثافة  البطولة، 

المونديال،  قبل  ما  الفترة  في 

المخاطر  توقع  وحاولت 

المحتملة التي قد تمثل تهديدا 

والسالمة  والصحة  لألمن 

العامة.

منها  اتخاًذا  الهيئة  إن  وقال 

الضرورية،  التقنية  لإلجراءات 

خاًصا  إلكترونًيا  نظاًما  دشنت 

المناسبات  مع  بالتعامل 

المهمة،  الرياضية  واألحداث 

وهو  العالم  كأس  بطولة  ومنها 

»نظام األحداث الرياضية«، الذي 

إلى  خاصة  نافذة  بمثابة  يعتبر 

لتسجيل  محددة  متطلبات 

في  المشاركة  الكيانات 

اإلجراءات  وتسهيل  المونديال، 

والشحنات  للواردات  الجمركية 

لتلك  قطر  دولة  إلى  القادمة 

المنصة  أطلقت  الكيانات..كما 

»النديب«  لنظام  الجديدة 

للتخليص الجمركي اإللكتروني 

األساسية  بنيته  تطوير  بعد 

لتواكب أعلى المعايير العالمية 

في الخدمات الجمركية.

خالل اجتماع اللجنة القانونية بـ »الشورى«

مناقشة مشروع قانون حول تنظيم التطوير العقاري
الشؤون  لجنة  عقدت  قنا-  الدوحة- 

القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، 

الدكتور  سعادة  برئاسة  أمس،  اجتماعًا 

رئيس  الدوسري  حسن  بن  سلطان 

اللجنة. 

مشروع  اللجنة  ناقشت  االجتماع،  وخالل 

رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون 

)6( لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، 

في  للمشروع  دراستها  استكمال  وقررت 

اجتماعها المقبل.
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خاصة  تصريحات  في  مايدا  وثمن 

لوكالة األنباء القطرية »قنا«، الجهود 

الجبارة التي بذلتها دولة قطر منذ أن 

الستضافة  اختيارها  عن  اإلعــان  تم 

كأس العالم، والتي لم تقتصر فقط 

إلى  امــتــدت  بــل  الماعب،  بناء  على 

التحتية  البنى  مــن  العديد  تطوير 

االجــتــمــاعــيــة ومــشــاريــع الــخــدمــات، 

والـــــطـــــرق والــــجــــســــور والــــمــــوانــــئ 

والــــمــــطــــارات والـــمـــتـــرو والــــوحــــدات 

السياحي  القطاع  وتطوير  السكنية 

عاًما،   12 مدار  على  الحرة  والمنطقة 

مناطق  وتجميل  تطوير  إلــى  إضافة 

المحيطة  والـــطـــرق  الـــدوحـــة  وســـط 

الروعة  غاية  في  لتبدو  بالكورنيش 

كما هي حالًيا.

مرتبطة  البطولة  هذه  أن  إلى  وأشــار 

بفاعلية  تخاطب  مستقبلية  برؤية 

البشرية  على  يجب  التي  القضايا 

مــعــالــجــتــهــا مــثــل قــضــايــا الــبــيــئــة 

أن  المتوقع  مــن  والــتــي  واالســتــدامــة، 

يــكــون لــهــا تــأثــيــر بــالــغ عــلــى الــعــالــم، 

 FIFA العالم  كــأس  بطولة  لتكون 

رائــعــة  ــة  ــرص ف بــمــثــابــة   2022 قــطــر 

الفًتا  األمام،  إلى  أخرى  قفزة  لتحقيق 

التحتية  الــبــنــيــة  مــشــاريــع  أن  إلـــى 

الضخمة التي أقيمت خال السنوات 

بعد  ــى  ــت ح ســتــســتــمــر  ــة  ــي ــاض ــم ال

مكانة  لتعزز  المونديال  من  االنتهاء 

دولة قطر كدولة حديثة وعصرية.

والمعنوي  الثقافي  اإلرث  أن  إلى  ونوه 

ــل أبــــرز  ــك ــش ــي لــــهــــذه الـــبـــطـــولـــة س

الغنية  قــطــر  لـــدولـــة  الــمــكــتــســبــات 

تتحمل  والتي  والتقاليد،  بالثقافة 

الثقافة  لتقديم  كبيرة  مسؤولية 

الــعــربــيــة عــامــة والــقــطــريــة خــاصــة، 

ألول  المضيفة  الـــدولـــة  بــاعــتــبــارهــا 

ـــة كــــــأس عــــالــــم تــــقــــام فــي  ـــول ـــط ب

أن  مــؤكــًدا  األوســـط،  الــشــرق  منطقة 

سيسحرون  اليابانيين  المشجعين 

الشهير،  العربي  للكرم  اآلسر  بالجو 

المرحبة،  والوجوه  اللذيذ،  والطعام 

والثقافات المتنوعة التي تقدمها قطر 

لهم.

الياباني  المنتخب  مشاركة  وحــول 

السفير  ـــرب  أع الــبــطــولــة،  هـــذه  ــي  ف

البالغة بتأهل  الياباني عن سعادته 

قطر   FIFA الــعــالــم  لــكــأس  الــيــابــان 

الياباني  المنتخب  وتــواجــد   ،2022
في الدوحة ضمن أكبر حدث عالمي 

يتذكر  أن  آمًا  القدم،  بكرة  لاحتفال 

انتهاء  عند  اليابانيون  المشجعون 

»مدينة  كــونــهــا  الــدوحــة  الــبــطــولــة، 

جديد  بمستقبل  أذنت  التي  الفرح« 

متعهًدا  الــعــالــم،  كــأس  فــي  لليابان 

بـــبـــذل قـــصـــارى الـــجـــهـــود لــضــمــان 

بهذه  اليابانيين  المشجعين  تمتع 

في  إقامتهم  أثناء  الرائعة  التجربة 

أذهــان  فــي  الــدوحــة  تخلد  وأن  قــطــر، 

الياباني. الشعب 

في تنظيم الفعاليات الرياضية .. سفير اليابان :

خـبــرات تـراكــميـة لـقــطـــر

{  السفير ساتوشي مايدا

جهود جبارة 
بذلت منذ 

اإلعالن عن 
استضافتها 
لكأس العالم

الدوحة -قنا- أكد سعادة السيد ساتوشي مايدا 
سفير اليابان لدى الدولة، أن بطولة كأس العالم 

FIFA قطر 2022 ستشكل تحدًيا غير مسبوق، 
إال أن تمتع دولة قطر بخبرة تراكمية تتمثل 

باستضافة العديد من الفعاليات الرياضية 
الضخمة، يعتبر كفياًل حقيقيًا للتغلب على 
الصعوبات والتحديات كافة وإخراج البطولة 

بشكل ناجح.

األمير الوالد يفتتح مستشفى عائشة بنت حمد العطية بمنطقة تنبك

تعزيز خدمات الرعاية الصحية بالمونديال

حسن  السيد  سعادة  االفتتاح  حضر 

مجلس  رئــيــس  الــغــانــم  عبدالله  بــن 

السعادة  أصحاب  من  وعــدد  الشورى، 

المسؤولين  وكــبــار  واألعــيــان  الشيوخ 

بمؤسسة حمد الطبية.

محمد  حنان  الدكتورة  سعادة  وقالت 

افتتاح  إن  العامة  الصحة  وزير  الكواري 

العطية  حمد  بنت  عائشة  مستشفى 

بالتزامن مع قرب انطاق بطولة كأس 

دورا  سيلعب   2022 قطر   FIFA العالم 

خدمات  توفير  عملية  دعم  في  رئيسيا 

ـــال الــبــطــولــة،  ــة الــصــحــيــة خ ــاي ــرع ال

الــجــديــد  الــمــســتــشــفــى  وأن  خـــاصـــة 

األربــعــة  المستشفيات  أحـــد  يعتبر 

والذي  الطبية  حمد  لمؤسسة  التابعة 

رعــايــة  تــقــدم  وحــــدات  فــيــه  خصصت 

للحاالت  الــســاعــة  مـــدار  عــلــى  عــاجــلــة 

الطبية الطارئة غير المهددة للحياة.

المستشفى  أن  إلى  سعادتها  وأشــارت 

لوقوعه  مميز  جغرافي  بموقع  يتمتع 

بين استاد البيت واستاد لوسيل أكبر 

كأس  لبطولة  إنشاؤهما  تم  ملعبين 

االستيعابية  قدرته  جانب  إلى  العالم، 

والـــتـــجـــهـــيـــزات الــطــبــيــة والــعــاجــيــة 

المتوفرة فيه وسهولة الوصول إليه من 

عدة  عند  لــوجــوده  المناطق  مختلف 

سيستقبل  كما  رئيسية،  تقاطعات 

المستشفى المرضى والمراجعين من 

المواطنين والمقيمين بشكل معتاد.

عائشة  مستشفى  يستقبل  ــوف  وس

تشغيل  مع  العام  العطية  حمد  بنت 

المستشفى،  مـــن  األولـــــى  الــمــرحــلــة 

المصابين  غير  من  الطارئة  الــحــاالت 

وخصوصا  للحياة  المهددة  باألمراض 

أنــه قــريــب مــن اســتــاد البيت واســتــاد 

المستشفى  يــقــع  حــيــث  لــوســيــل، 

الخور  بطريق   )47( رقــم  التقاطع  على 

الــوصــول  بسهولة  ويتميز  الساحلي 

إليه.

التدريجي  التشغيل  الحــقــا  وسيتم 

األشــهــر  خـــال  المستشفى  لــخــدمــات 

الـــقـــادمـــة والــــــذي يــعــتــبــر مـــن أحـــدث 

الــمــســتــشــفــيــات بــاســتــخــدام أحـــدث 

أهالي  وســيــخــدم  واألجــهــزة  التقنيات 

ــة والـــمـــنـــاطـــق الــمــخــتــلــفــة  ــق ــط ــن ــم ال

يقلل  أن  المقرر  من  حيث  المحيطة، 

حمد  مستشفى  لــزيــارة  حاجتهم  مــن 

العام للحصول على خدمة طبية.

حمد  بنت  عائشة  مستشفى  وأصبح 

أكبر  ثاني  تنبك  منطقة  في  العطية 

المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد 

الطبية بعد مستشفى حمد العام من 

االستيعابية،  والقدرة  الحجم  ناحية 

واألجهزة  المعدات  ناحية  من  واألحــدث 

الطبية حيث تبلغ المساحة اإلجمالية 

ألف متر مربع بينما   140 للمستشفى 

تبلغ مساحة المبنى 82 ألف متر مربع.

ـــون الـــمـــبـــنـــى الـــرئـــيـــســـي مــن  ـــك ـــت وي

عاجية  غرفة   300 تضم  أدوار  أربــعــة 

األرضي  الدور  إلى  باإلضافة  بخدماتها، 

وصـــــاالت  مــــداخــــل   10 يـــضـــم  ــــــذي  ال

ومناطق  المختلفة  لألقسام  االستقبال 

االنــتــظــار والــكــافــتــيــريــا والــمــصــلــيــات 

الستقبال  الضرورية  الخدمات  وجميع 

إلى  باإلضافة  والمراجعين،  المرضى 

القبو الذي يضم الخدمات اللوجستية 

مـــن مــخــتــبــرات ومـــطـــابـــخ رئــيــســيــة 

وعمليات التعقيم وغيرها.

قسم  على  الرئيسي  المبنى  ويشتمل 

)نساء  أجــزاء  ثاثة  إلى  مقسم  طــوارئ 

وأطــفــال ورجــــال( بــإجــمــالــي ســعــة 60 

ســـريـــرا، بــاإلضــافــة إلـــى قــســم أشعة 

التصوير  أجهزة  على  يحتوي  متكامل 

المقطعي  والــمــســح  الــمــغــنــاطــيــســي 

واألشعة، إضافة إلى مساحات االنتظار 

ومساحة اإلطعام الخاصة بها.

وتضم المرافق الطبية في المستشفى، 

 14 مــن  يتألف  متكاما  عمليات  قسم 

باإلضافة  الجراحية،  للعمليات  غرفة 

اليومية،  للرعاية  عمليات  غرف   4 إلى 

غرفة  و48  للرجال  عاجية  غرفة  و96 

عاجية للنساء و48 غرفة بقسم الوالدة 

و15 غرفة للمرضى الداخليين من كبار 

15 سريرا  إلى  الشخصيات، باإلضافة 

عاجية  غرفة  و40  المناوبة  لــوحــدات 

المركزة  للعناية  سريرا  و40  لألطفال 

المركزة  للعناية  سريرا  و28  للبالغين 

لحديثي الوالدة.

تم  الـــذي  المستشفى  يــحــتــوي  كــمــا 

الطبية  التكنولوجيا  بأحدث  تجهيزه 

فـــي الـــعـــالـــم، عــلــى مــبــنــى لــلــعــيــادة 

الخارجية مكونة من طابق أرضي وأول 

بأقسامها  خارجية  عــيــادة   64 وتــضــم 

إلى  باإلضافة  والصيدلية،  المتعددة، 

11 سريرا،  الكلى بسعة  وحدة غسيل 

التصوير  وإدارة  التأهيل  إعــادة  ووحــدة 

الجديد  المستشفى  ويتسع  الطبي.. 

لـ1500 موقف سيارات منها 75 مغطى.

حمد  بــن  عائشة  مستشفى  ويتميز 

على  الــمــعــتــمــد  بتصميمه  الــعــطــيــة 

سهولة الحركة والتنقل بين العيادات 

وكذلك  الرئيسي،  والمبنى  الخارجية 

الطبية  األقــســام  بين  التنقل  سهولة 

الداخلية المختلفة مما يخدم المرضى 

الـــوقـــت نفسه،  فـــي  الــطــبــيــة  والـــفـــرق 

بــاإلضــافــة إلــى مــراعــاة دخـــول اإلضـــاءة 

من  المتفرقة  األمــاكــن  إلــى  الطبيعية 

ذلك  تحقق  حيث  اإلمكان،  قدر  المبنى 

كله نتيجة للعمل الدؤوب والمتواصل 

بــيــن الــمــكــتــب الــهــنــدســي الــخــاص 

في  لــيــراعــى  الطبية  حمد  ومــؤســســة 

الــتــصــمــيــم االســتــفــادة مــن الــخــبــرات 

السابقة بين الطرفين، إذ تم تنفيذ )3( 

)مستشفى  هي  سابقة  مستشفيات 

مبيريك  ــزم  ح مستشفى  لــفــان  رأس 

بــاإلضــافــة  مــســيــعــيــد(،  مستشفى   -

رئيسية  وعــيــادات  صحية  مراكز  إلــى 

المنطقة  فــي  الــصــحــي  الــمــركــز  مــثــل 

للقرية  الطبية  والــعــيــادة  الصناعية 

اآلسيوية بالمنطقة الصناعية.

سموه يقوم بجولة على مختلف المرافق المزودة بأحدث األجهزة والمعدات الطبية

االستماع إلى شرح حول خدمات الرعاية الطبية والعالجية 

خصصت فيه وحدات تقدم رعاية عاجلة على مدار الساعة

وزير الصحة: يعتبر أحد المستشفيات األربعة التابعة لـ »حمد الطبية«

يتمتع بموقع جغرافي مميز لوقوعه بين استادي البيت ولوسيل

 الدوحة- قنا  - افتتح صاحب السمو األمير 
الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 

صباح أمس، مستشفى عائشة بنت حمد 
العطية التابع لمؤسسة حمد الطبية، 

بمنطقة تنبك.
وعقب االفتتاح قام صاحب السمو األمير 

الوالد بجولة اطلع خاللها على مختلف 
مرافق المستشفى المزود بأحدث األجهزة 

والمعدات الطبية، واستمع إلى شرح من 
سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري 

وزيرة الصحة العامة وكبار المسؤولين 
حول ما يوفره المستشفى من رعاية طبية 

وخدمات عالجية تخصصية للمرضى.
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شددت على أهمية دعم المجتمع الدولي والجهات المانحة لها

قطر: »األونروا« تواجه مأزقا وجوديا

الذي  قطر  دولة  بيان  في  ذلك  جاء   

عضو  الكبيسي  علي  السيد  ألقاه 

أعمال  في  المشارك  قطر  دولة  وفد 

لألمم  العامة  للجمعية   )77( الدورة 

)لجنة  الرابعة  اللجنة  أمام  المتحدة، 

وإنهاء  الخاصة  السياسية  المسائل 

العامة  للجمعية  التابعة  االستعمار( 

األمم  »وكالة  حول  المتحدة  لألمم 

الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة 

الفلسطينيين في الشرق األدنى«.

هناك  أن  الكبيسي  السيد  وأوضح   

إجماعا على أنه ال بديل واقعيا أو عمليا 

اإلقليمية  الظروف  ظل  في  للوكالة، 

والدولية الراهنة المعقدة، فهي تساهم 

الماليين  معاناة  تخفيف  في  بفعالية 

الفلسطينيين. الالجئين  من 

المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  ودعا   

للقيام  الوكالة  والية  تجديد  إلى 

مواردها،  شح  من  بالرغم  بدورها 

عادلة،  تسوية  إلى  التوصل  حتى 

وشاملة، ودائمة للقضية الفلسطينية 

الذي  الدولتين،  حل  في  المتمثلة 

على  فلسطين  دولة  تقوم  بموجبه 

حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها 

حق  ذلك  في  بما  الشرقية،  القدس 

الدولي  للقانون  وفقا  لالجئين،  العودة 

ال  الصلة،  ذات  المتحدة  األمم  وقرارات 

 194 رقم  العامة  الجمعية  قرار  سيما 

لعام 1948.

مأزقا  تواجه  األونروا  أن  إلى  ولفت 

وجوديا، حيث تعاني من نقص مزمن 

الدول  الكافي من  الطوعي  التمويل  في 

السياسية،  اإلرادة  لغياب  األعضاء، 

قادرة  غير  الوكالة  جعل  ما  وهذا 

الذي  التمويل  بمعظم  التنبؤ  على 

يؤثر  ما  عليه،  تتحصل  أن  ينبغي 

للوكالة،  البرامجية  الميزانية  على 

وفعالية  التشغيلية  أنشطتها  ويهدد 

التدابير  رغم  األساسية،  خدماتها 

ورفع  اإلنفاق،  لترشيد  المتخذة 

الموارد  استخدام  وتحسين  الكفاءة، 

قطر  دولة  أن  إلى  وأشار  المتاحة. 

مستوى  األخيرة  الفترة  في  رفعت 

األساسية  الموارد  لصالح  تبرعها 

أول  كانت  قطر  أن  موضحا  للوكالة، 

متعددة  اتفاقية  توقع  عربية  دولة 

الموارد  لدعم  األونروا  مع  السنوات 

الرئيسة لها في عام 2018.

للتنمية  قطر  صندوق  بإعالن  ونوه   

تبرع  عن  الماضي،  نوفمبر  شهر  في 

أميركي  دوالر  مليون   18 بإجمالي 

خالل  لألونروا  األساسية  للموارد  دعما 

ماليين   7 بمبلغ  ساهم  كما  عامين، 

للطوارئ  األونروا  برنامج  لصالح  دوالر 

المساعدة  يشمل  بما  سوريا،  في 

والتدريب  والصحة  والتعليم  النقدية 

المهني.

بانضمام  السياق،  هذا  في  وذكر،   

اللجنة  عضوية  إلى  قطر  دولة 

 2018 عام  منذ  لألونروا،  االستشارية 

من  انطالقا   ،92 /73 القرار  بموجب 

فعال  بشكل  المساهمة  على  حرصها 

للشعب  الدعم  أنواع  شتى  تقديم  في 

الفلسطيني ودعم وكالة األونروا، التي 

األمم  وأهم وكاالت  وأقدم  تعد من أكبر 

قطر  دولة  وفد  عضو  وأعرب  المتحدة. 

التي يبذلها  الدولة بالجهود  عن إشادة 

العام  المفوض  الزاريني  فليب  السيد 

خدمة  صعيد  على  وفريقه  للوكالة، 

الفلسطينيين. الالجئين 

نيويورك - قنا - شددت 
دولة قطر على أهمية دعم 
المجتمع الدولي والجهات 

المانحة لوكالة األمم المتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين في الشرق 
األدنى )األونروا(، مجددة التأكيد 

على استمرار دعمها للوكالة 
من أجل تمكينها من أداء 

واليتها، التي ال غنى عنها في 
ظل هذا الظرف الدقيق من 
تاريخ القضية الفلسطينية.

الكبيسي: هناك 
إجماع على أنه ال 

بديل واقعيا أو 
عمليا للوكالة 

تعاني من نقص 
مزمن بالتمويل 
الطوعي الكافي 

من األعضاء

مناقشة خطة العمل الوطنية للتغير المناخي
الجلسات  أولى  أمس،  ظهر  بعد  انطلقت 

األطراف  القطري بمؤتمر  بالجناح  النقاشية 

 Cop27 التفاقية األمم المتحدة لتغير المناخ

بعنوان:  كانت  والتي  الشيخ،  بشرم 

المناخي  للتغير  الوطنية  الخطة  »مناقشة 

والتغير  للبيئة  قطر  دولة  واستراتيجية 

المشارك  القطري  الوفد  بحضور  المناخي« 

العرب  الضيوف  من  وعدد  المؤتمر  في 

الهتمي  سعد  السيد  فيها  شارك  واألجانب. 

مدير إدارة التغير المناخي، والسيد محمود 

والمشاريع،  البرامج  قسم  رئيس  مرواني 

لمؤسسة  التنفيذي  المدير  الكواري  عمران 

القصيبي  سعود  والسيد  الدولية،  قطر 

ممثل هيئة المناطق الحرة، والسيد عبدالله 

المناعي مدير إدارة األرصاد الجوية. 

عن  تقرير  عرض  تم  الجلسة  بداية  وفي 

المناخي«،  للتغير  الوطنية  العمل  »خطة 

تم خالله استعراض أبرز محاور هذه الخطة 

على  المناخ  تأثير  من  الحد  على  عمل  الذي 

التقرير  وعرض  والحياة.  الطبيعية  الموارد 

الكربون  انخفاض  مثل  الخطة  أهداف  أهم 

والتحول   2020 عام  حتى   %  25 بنسبة 

القتصاد  المسال  والغاز  أنظف  وقود  إلى 

نحو  تحول  نقطة  في  الكربون  منخفض 

العمل  خطة  وتساهم  المتجددة.  الطاقة 

البيئة  لحماية  السليم  التوازن  ايجاد  في 

وتغير المناخ وتلبية االحتياجات االقتصادية 

لدولة  المستدامة  للتنمية  واالجتماعية 

الغذائي  األمن  ضمان  على  وعملت  قطر. 

البنية  وزيادة  الحيوي  التنوع  على  والحفاظ 

التحتية والرعاية الصحية وتطوير التعليم 

واستخدام  التنمية  وتعزيز  البحوث  ودعم 

التغير  لمواجهة  الحديثة  التكنولوجيا 

المناخ والتكيف مع آثاره. 

وتشارك قطر في cop27 بوفود من مؤسسات 

قطرية مختلفة تعمل جميعها على مواجهة 

يوجد  حيث  المناخية،  التغييرات  تأثيرات 

من  قطر  به  قامت  بما  خاص  جزء  بالجناح 

كأس  الستضافة  للبيئة  صديقة  استادات 

2022 هذا فضالاً عن جزء خاص  العالم قطر 

بعروض هوليجرام إليضاح مدى تأثر العالم 

بالتغيرات المناخية.

خالل جلسة 

»cop27« بجناح قطر في

في مؤتمر »Cop27« بمدينة شرم الشيخ

مسؤول أممي رفيع يتفقد جناح قطر
أمين  مقسط  الله  عبد  السيد  تفقد 

المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة 

الخاص  الجناح  المناخ،  بتغيير 

بدولة قطر في Cop27 بمدينة شرم 

الشكر  وجه  حيث  بمصر،  الشيخ 

استضافة  في  مجهودها  قطر  لدولة 

كأس العالم قطر 2022.

خاصة  تصريحات  في  مسقط  وقال 

لي  للجناح:  تفقده  هامش  على 

عظيم الشرف أن أزور جناح العزيزة 

لشروحات  استمعت  وقد  قطر 

قطر  العالم  كأس  مالعب  جميع 

هناك  أن  »رأيت  وأضاف:   .2022
بيئة  بقضية  الدولة  هذه  من  ا  إيماناً

بتلك  المالعب  هذه  بناء  خالل  من 

العالمية«،  البيئية  المواصفات 

الحكومية  الهيئة  أمين  واستكمل 

المناخ  بتغير  المعنية  الدولية 

الذين  جميع  »أشكر   : قائالاً حديثه 

وأتمنى  المالعب  بناء  على  سهروا 

المناسبة،  هذه  في  النجاح  كامل 

المساهمة  أحيي  أن  كذلك  وأريد 

ا ممثل  المشرفة للقطريين خصوصاً

للتغييرات  الحكومية  المجموعة 

قطر  دولة  يمثل  الذي  المناخية 

والمشاركة  الجبار  بالمجهود 

المشرفة خالل جميع االجتماعات«.

إن  نقول  أن  »يمكن  حديثه:  وتابع 

في  تساهم  القطرية  المساهمة 

الوصول لمستوى العلم والمعلومات 

كمدخل  نستخدمها  التي 

المناخ،  هو  ما  المفاوضين  لشرح 

المناخية  التغيرات  ماهي  وكذلك 

وأوضح  التفاوض«.  في  ومساعدتهم 

اتفاق  تنفذ  أن  البد  القمة  هذه  أن 

ا:  متابعاً اتجاهه  في  وتسير  باريس 

عملية  حقائق  نعطي  أن  »يجب 

للمساهمة  وكذلك  الدول  لتنمية 

في اتجاه استعمال الطاقة النظيفة 

من  برامج  عدة  إرساء  وكذلك 

لمحاربة  الناجح  التكيف  شأنها 

من  أسبوعين  فبعد  انعكاسات، 

أن  البد  القمة  هذه  في  المفاوضات 

انخراط  هي:  أولها  بنتائج  نخرج 

من  عمل  خطة  في  الدول  جميع 

شأنها تقليل االنبعاثات والثانية هي 

السير في اتفاق باريس. 

توافد  قطر  دولة  جناح  وشهد 

الجنسيات  مختلف  من  العشرات 

ا منهم  المشاركة في المؤتمر، حرصاً

لتنظيم  قطر  تجربة  على  لالطالع 

ومشاهدة   ،2022 العالم  كأس 

للبيئة  الصديقة  األستادات  نماذج 

ا  قريباً ستنطلق  التي  البطولة  في 

حرص  كما  قطر.  أرض  على 

التنمية  خطة  على  لالطالع  آخرون 

المستدامة لدولة قطر، والتي تعمل 

تحقيق  بهدف  عدة  محاور  على 

االقتصادية  التنمية  بين  التوازن 

إلقاء  عن  فضالاً  هذا  واالجتماعية، 

نظرة فاحصة تتصل بالمشروعات 

القطرية التي تحافظ على البيئة.

وخالل تفقده للجناح، أعرب حسين 

الخاص  المستشار  يوسف، 

المياه،  لشؤون  تشاد  دولة  لرئيس 

الجناح  زيارة  على  حرصه  عن 

بزيارة  تمنياته  ا  ومؤكداً القطري، 

المسؤولين  مع  والتعاون  قطر  دولة 

أنه  ا  مؤكداً المياه،  ملف  في  هناك 

سيتابع كأس العالم في قطر.

الشيماء  المتطوعة  قالت  فيما 

المصرية،  الشباب  وزارة  من  عادل، 

المؤتمر، إن  وإحدى المشاركات في 

ا  دائماً قطر  في  المباني  تصميمات 

ما تجذبها، لذا سعت لزيارة الجناح 

لمالعب  العريقة  المباني  ومشاهدة 

كأس العالم، والتي تطابق المعايير 

الدولية في الحفاظ على البيئة.

العشرات من مختلف الجنسيات 
يطلعون على تجربة تنظيم المونديال
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المراكز تستخدم أحدث النظم لنقل وحفظ الصور

»الرعاية األولية« تحتفي باليوم العالمي لألشعة
الثامن  في  العالم  يحتفل 

عام  كل  من  نوفمبر  شهر  من 

وقد  لألشعة،  العالمي  باليوم 

للمرة  اليوم  بهذا  االحتفال  بدأ 

األولى عام »2012« ضمن مبادرة 

الجمعية  بين  مشتركة 

األشعة،  لعلم  األوروبية 

في  اإلشعاعي  الطب  وجمعية 

أميركا والمعهد األميركي لعلم 

األشعة وتم اختيار هذا التاريخ 

العالم  اكتشاف  ذكرى  في 

لألشعة  رونتجن«  »كونراد 

التي  وهي   1895 عام  السينية 

األشعة  علم  أساس  ُتشكل 

هذا  ويهدف  الحالي.  بالوقت 

تنمية  إلى  السنوي  الحدث 

والدور  الهامة  بالقيمة  الوعي 

علم  به  يساهم  الذي  الفعال 

الرعاية  توفير  في  األشعة 

للمرضى،  اآلمنة  الصحية 

الهام  الدور  لتوضيح  وكذلك 

عمل  بفريق  المنوط  والحيوي 

الرعاية  مجال  في  األشعة 

المعايير  ضوء  في  الصحية 

القياسية  والمهنية  التعليمية 

هذا  في  للعاملين  العالية 

المجال.

مؤسسة  به  تقوم  ما  ويعد 

األولية  الصحية  الرعاية 

مثااًل  األشعة  قسم  خالل  من 

واضحا على هذا الدور الحيوي، 

من  العديد  بتوفير  تقوم  حيث 

المراكز  في  األشعة  خدمات 

للمؤسسة  التابعة  الصحية 

األشعة  خدمات  وتشمل 

العادية، خدمات الموجات فوق 

وحوامل«،  »نساء  الصوتية 

فوق  الموجات  خدمات 

»البطن،  لمنطقة  الصوتية 

والحوض« باإلضافة إلى أشعة 

األسنان »البانوراما«.

األشعة  فحوصات  تقديم  ويتم 

المرضى  لجميع  العادية 

لقسم  حضورهم  بمجرد 

األشعة وذلك بعد طلب األشعة 

المعالج  الطبيب  قبل  من 

بعض  ذلك  من  ويستثنى 

تحتاج  التي  الفحوصات 

ومسبق  خاص  لتحضير 

اجراؤها  يتم  حيث  للمريض، 

التحضير  بعد  مباشرة 

المطلوب.

الموجات  فحوصات  بينما 

إلى  فتحتاج  الصوتية  فوق 

طريق  عن  مسبق  موعد  أخذ 

المراكز  في  االستقبال  قسم 

خدمة  خالل  من  أو  الصحية 

 »107« بـ  باالتصال  العمالء 

األشعة  طلب  بعد  وذلك 

المعالج،  الطبيب  قبل  من 

المريض  وتذكير  اعالم  ويتم 

الخاصة  والتعليمات  بالموعد 

طريق  عن  الالزم  بالتحضير 

رسالة نصية قصيرة.

وتتميز المؤسسة بتنوع الكادر 

من  األشعة  أقسام  في  الطبي 

وتقنيي  فنيين  أشعة،  »أطباء 

فوق  وموجات  عادية  أشعة 

صوتية«، كما تسعى لتطبيق 

التقنيات  أحدث  واستخدام 

ضمان  على  للتأكيد  المتاحة 

األعلى  المستوى  تقديم 

وذلك  المرضى  لجميع  للجودة 

عن طريق توفير أحدث األجهزة 

السينية  لألشعة  الرقمية 

الطبي  التصوير  وأجهزة 

بالموجات الفوق صوتية.

الصحية  المراكز  وتستخدم 

أحدث  للمؤسسة  التابعة 

وحفظ  لنقل  الطبية  النظم 

من  يتم  الذي  الطبية  الصور 

أجهزة  جميع  ربط  خالله 

جميع  في  الطبي  التصوير 

يساعد  مما  الصحية  المراكز 

باالطالع  األشعة  طبيب 

األشعة  صور  على  المباشر 

في  مباشرة  التقرير  وكتابة 

هذا  ويتيح  المناسب  الوقت 

النظام للطبيب المعالج االطالع 

المرضي  وتقارير  صور  على 

هذا  يرتبط  كما  مباشرة، 

الصحية  بالمؤسسات  النظام 

حمد  مؤسسة  مثل  األخرى 

الطبي  والقومسيون  الطبية 

بحيث  سدرة  ومستشفى 

من  هناك  األطباء  يتمكن 

األشعة  فحوصات  على  االطالع 

تم  والتي  بمرضاهم  الخاصة 

في  الصحية  بالمراكز  عملها 

الصحية  الرعاية  مؤسسة 

الوقت  يوفر  مما  األولية؛ 

ويجنب إعادة عمل األشعة.

علي  األشعة  قسم  ويعمل 

األشعة  تقارير  إصدار  سرعة 

متطلبات  علي  الحفاظ  مع 

الالزمة.  والجودة  الدقة 

األقصى  الحد  تحديد  وتم 

لصدور  المستغرق  للوقت 

النحو  علي  األشعة  تقارير 

العادية  الفحوصات  التالي: 

ساعة،   »24« عاجلة«:  »الغير 

العاجلة:  الفحوصات 

العاجلة  الحاالت  ساعتان، 

جدًا: 20 دقيقة.

زراعة لصمام قلبي صناعي

إطالق برنامج التدريب 
اإللكتروني للكوادر الطبية

الدوحة - قنا - تم اختيار سدرة للطب، 

عضو مؤسسة قطر، كأول مستشفى 

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 

إفريقيا تجرى فيه زراعة لصمام قلبي 

باستخدام  حديثا  معتمد  صناعي، 

 Venus ب-فالف(  )فينس  صمام 

الصمام  زراعة  لعمليات   P-Valve
الرئوي عبر القسطرة.

الصمام  تركيب  جراحة  وتعد 

التوغل  طفيف  إجراء  الصناعي 

يعانون  الذين  المرضى  مع  يستخدم 

من خلل في الصمامات الرئوية.

وكانت دولة قطر من خالل التعاون بين 

سدرة ومؤسسة حمد الطبية من أوائل 

تجارب  أجرت  التي  العالم  في  الدول 

الصمام،  على   2017 عام  في  سريرية 

حجازي  زياد  البروفيسور  شارك  وقد 

رئيس اإلدارة الطبية في سدرة للطب 

مستوى  على  الرئيسي  والباحث 

العالم المسؤول عن اتحاد ألطباء قلب 

وأوروبا وقطر وأميركا  دوليين من آسيا 

السريرية  التجارب  في  الجنوبية، 

.Venus P-Valve لتقييم صمام

في  للطب  سدرة  مشاركة  أدت  وقد 

على  الموافقة  إلى  السريرية  التجارب 

في   Venus P-Valve صمام  استخدام 

جميع أنحاء العالم.

الصمام  إن  حجازي  البروفيسور  وقال 

تم تقييمه، منذ الحصول على شهادة 

من  للتحقق  األوروبية،  المطابقة 

والصحة  السالمة  لمتطلبات  تلبيته 

إلى  ذلك  أدى  حيث  البيئة،  وحماية 

زراعة  عمليات  خيارات  نطاق  توسيع 

لمرضى  التوغل  طفيفة  الصمامات 

القلب في جميع أنحاء العالم.

الحالية  الصناعية  الصمامات  وتلبي 

في السوق احتياجات ما بين 25 و30 في 

المائة فقط من المرضى الذين يعانون 

وفي  الرئوية،  الصمامات  في  خلل  من 

صمام  تخصيص  يمكن  المقابل 

وفقا  التوسع  ذاتي   Venus P-Valve
لشكل قلب المريض مما يضمن الدقة 

أن  يعني  ما  وهو  الموضع  تحديد  في 

األخرى  المائة  في   75 إلى   70 نسبة 

على  األمر  اقتصر  الذين  المرضى،  من 

المفتوح  القلب  لجراحة  خضوعهم 

الستبدال الصمامات الرئوية المعيبة، 

صمام  استخدام  اآلن  يمكنهم  أصبح 

معتمد  كبديل   Venus P-Valve
رسميا.

عن  العامة  الصحة  وزارة  أعلنت 

اإللكتروني  التدريب  برنامج  إطالق 

قبل  من  المرخصة  الطبية  للكوادر 

مبادرة  ضمن  العامة  الصحة  وزارة 

للطفل،  الصديقة  المستشفيات 

الدولي  حمد  مركز  ينفذه  والذي 

مؤسستي  مع  بالتعاون  للتدريب، 

الصحية  والرعاية  الطبية  حمد 

األولية وسدرة للطب.

جميع  تدريب  البرنامج  ويتيح 

والقابالت  والممرضات  األطباء 

مقدمي  من  وغيرهم  التغذية  وخبراء 

للسيدات  الداعمة  الصحية  الرعاية 

على  والرضع،  والمرضعات  الحوامل 

إلنجاح  الالزمة  االساسية  المبادئ 

واستمرارها  الطبيعية  الرضاعة 

لمدة عامين أو أكثر من عمر الطفل، 

الطبية  الكوادر  تزويد  بهدف  وذلك 

مهاراتهم  لتطوير  الالزمة  بالمعرفة 

وزيادة كفاءتهم.

الكوهجي،  صدرية  الدكتورة  وقالت 

قائد أولوية، أطفال ومراهقون أصحاء 

للصحة  الوطنية  باالستراتيجية 

الوزارة  إن  العامة:  الصحة  وزارة  في 

اإللكتروني  التدريب  برنامج  أقرت 

الطبية  الكوادر  لجميع  متاحًا  ليكون 

المؤسسات  كافة  في  المعنية 

تزويد  لضمان  قطر،  بدولة  الصحية 

متكاملة  برعاية  والرضع  السيدات 

إطار  في  العلمية  األدلة  على  مبنية 

الصديقة  المستشفيات  مبادرة 

للطفل.

وأضافت الدكتورة صدرية الكوهجي 

مبادرة  من  األساسي  الغرض  أن 

للطفل  الصديقة  المستشفيات 

األمهات  حصول  ضمان  هو   )BFHI(

الوالدة على الرعاية  واألطفال حديثي 

المناسب  الوقت  في  المناسبة 

الرضاعة  ودعم  وتعزيز  لحماية 

الطبيعية في المرافق الصحية التي 

تقدم خدمات األمومة والطفولة.

ضمن  المبادرة  وتأتي 

للصحة  الوطنية  االستراتيجية 

ضمن  يدخل  والتي   2022-2018
الطبيعية  الرضاعة  تعزيز  أهدافها 

األولى  الستة  األشهر  في  الخالصة 

الطفل. عمر  من 

جراحة بـ »سدرة للطب«

ضمن مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل.. »الصحة«:

$ الدوحة

يقدم من خاللها للحصول على التصريح

تدشين منصة دخول الحاالت اإلنسانية

الداخلية عبر موقعها  وزارة  دشنت 

الحاالت  دخول  منصة  اإللكتروني 

خاللها  من  يتم  والتي  اإلنسانية 

تصريح  على  للحصول  التقديم 

فترة  أثناء  قطر  لدولة  دخول 

على  الحصول  بدون  العالم  كأس 

تصريح هيا.

والحاالت  الضوابط  وتتضمن 

عبر  للتقديم  المحددة  اإلنسانية 

والمرضى  الوفاة  حاالت  المنصة 

وغيرها من الحاالت اإلنسانية.

المنصة  عبر  الوزارة  وأوضحت   

التقديم  تستطيع  التي  الحاالت 

دخول  تصاريح  على  للحصول 

االستثنائي  اإلنسانية  الحاالت 

بطولة  خالل  الجوي  المنفذ  عبر 

يتطلب  حيث  العالم،  كأس 

الحاالت  دخول  على  الحصول 

استيفاء  االستثنائي،  اإلنسانية 

المتطلبات التالية:

الخدمة  لنافذة  الوصول  أوال: 

الداخلية  وزارة  موقع  خالل  من 

للحصول  الدخول  وتسجيل 

مرور،  وكلمة  مستخدم  اسم  على 

طلب  خطوات  استكمال  ثم  ومن 

دخول  تصريح  على  الحصول 

االستثنائي،  اإلنسانية  الحاالت 

وتتمثل في التالي:- إدخال بيانات 

الدرجة  من  والعالقة  المسافرين 

  / أخ    / أم    / أب   ( مسافر  لكل  األولى 

أخت /  ابن /  ابنة /  الزوج /  الزوجة( 

سفر  جواز  من  المرفقات  وتحميل 

وما يثبت نوع الحالة اإلنسانية.

ثم يتم مراجعة الطلبات والحصول 

وفي  االستثناء،  طلب  موافقة  على 

بريد  إرسال  سيتم  الموافقة،  حال 

إلكتروني، مقرونًا بملف التصريح.

استخدام  يتم  أنه  الوزارة  وأكدت   

التصريح للدخول مرة واحدة فقط 

ويجب  الزيارات«،  متعدد  »غير 

الجوية  المنافذ  خالل  من  الدخول 

فقط.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أيضا 

الذين  الزائرين  قيام  إمكانية  عن 

نوفمبر   1 تاريخ  قبل  البالد  دخلوا 

ولديهم بطاقة هّيا بتحويل   ،2022
سماتهم إلى سمة »مشجع« مقابل 

رسوم قدرها 500 ريال.

في  الراغبين  الوزارة  وطالبت 

سماتهم  تحويل  على  الحصول 

للجوازات  العامة  اإلدارة  بمراجعة 

الموحدة  الخدمات  مراكز  أحد  أو 

السمة  لتحويل  الرسوم  وسداد 

موافقة  على  حصولهم  بشرط 

بطاقة هيا.

الداخلية  وزارة  أن  بالذكر  جدير 

القرارات  من  حزمة  عن  أعلنت 

الدخول  بإجراءات  المتعلقة 

خالل  قطر  دولة  وإلى  من  والخروج 

كأس  بطولة  استضافة  فترة 

والتي   ™2022 قطر   FIFA العالم 

جميع  دخول  تعليق  تضمنت 

نوفمبر،  أول  من  اعتباًرا  الزوار 

ذلك  من  يستثنى  أن  على 

والمقيمون  القطريون،  المواطنون 

البطاقة  حاملو  والخليجيون 

باإلضافة  القطرية،  الشخصية 

االستقدام  تأشيرات  حاملي  إلى 

العمل،  وسمات  الشخصي 

تتم  والتي  اإلنسانية  والحاالت 

إجراءاتها عن طريق المطار.

استئناف  يتم  أن  المقرر  ومن 

تأشيرات الزيارة مجددا اعتبارا من 

وتستثنى   ،2022   /  12   /  23 تاريخ 

التالية:  الفئات  اإلجراءات  تلك  من 

والمقيمون  القطريون  المواطنون 

البطاقة  حاملو  والخليجيون 

وحاملو  القطرية  الشخصية 

الشخصي  االستقدام  تأشيرات 

وسمات العمل والحاالت اإلنسانية 

على  بناء  المطار  طريق  عن 

المنصة  من  الصادرة  الموافقات 

الرسمية للتقديم.

ودعت وزارة الداخلية جميع األفراد 

والقرارات  بالقوانين  االلتزام  إلى 

الصادرة في هذا الخصوص وعدم 

جهود  إلنجاح  ضمانا  مخالفتها 

الحدث  هذا  تنظيم  في  الدولة 

الكروي المرتقب. 

المشجعين  آالف  ونجح  هذا 

طلباتهم  تقديم  في  العالم  حول 

»هّيا«،  بطاقة  على  للحصول 

المشرفة  اللجنة  وتحرص 

تنظيم  على  المنصة  على 

استفسارات  عن  لإلجابة  ندوات 

تقديم  خطوات  حول  المشجعين 

تقديم  على  ومساعدتهم  الطلب، 

على  والحصول  بسهولة،  طلباتهم 

لحضور  اإللزامية  الرقمية  البطاقة 

إلى دولة قطر  والدخول  المباريات، 

للقادمين من خارجها. 

إلزامية  »هّيا«  بطاقة  أن  إلى  يشار 

مباريات  حضور  في  للراغبين 

 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

 18 20 نوفمبر إلى  التي ستقام من 

بمثابة  البطاقة  وتعد  ديسمبر، 

قطر  دولة  إلى  دخول  تصريح 

للجمهور القادم من خارج البالد، كما 

مواقع  إلى  الدخول  للمشجع  تتيح 

المالعب  ذلك  في  بما  البطولة، 

للمشجعين،  الفيفا  ومهرجان 

المجاني  االستخدام  إلى  إضافة 

مدة  خالل  العام  النقل  لوسائل 

من  العديد  إلى  إضافة  البطولة، 

الفوائد األخرى.

محمد أبوحجر استخدامها لمرة واحدةكتب
ومن خالل المنافذ الجوية فقط

توفير أجهزة متطورة لضمان 
أقصى درجات السالمة

سرعة إصدار التقارير مع 
الحفاظ على متطلبات الدقة

المرضى وحاالت الوفاة
من بين المصرح لهم

أول مستشفى بالشرق األوسط وشمال إفريقيا يجريها

يستخدم مع 
المرضى الذين 

يعانون من خلل 
في الصمامات 

الرئوية

{ منصة دخول الحاالت اإلنسانية
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حول تحفيز التغيير المجتمعي لذوي اإلعاقة 

مؤسسة قطر تعقد جلسة نقاشية 
 سّلطت جلسة نقاشية 

ُعقدت مؤخًرا في 
ملتقى )مركز طالب 
المدينة التعليمية( 

بمؤسسة قطر الضوء 
على دور استضافة 

بطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022 

في تحفيز التغيير 
المجتمعي لألشخاص 

ذوي اإلعاقة وجعل هذه 
النسخة األفضل من 

حيث الوصول الُميسر 
حتى اآلن. 

شهدت المناقشة ضمن منتدى 

منظمي  عقده  الذي  التمكين 

FIFA قطر  العالم  بطولة كأس 

الُمتحدثة  استضافة   ™  2022
إرث  مدير  شاالت،  ألكسندرا 

كأس العالم في مؤسسة قطر، 

التي أوضحت دور مؤسسة قطر 

يتعلق  فيما  دائم  إرث  بناء  في 

آثاره  تمتد  الُميّسر  بالوصول 

حيث  البطولة.  بعد  ما  إلى 

قالت: »لطالما منحت مؤسسة 

الُميّسر  للوصول  األولوية  قطر 

مهمتها  في  رئيسي  كعنصر 

التي تتمحور حول إطالق قدرات 

اإلنسان، والتركيز على التعليم 

وجامعاتها،  مدارسها  خالل  من 

المتخصصة،  وبرامجها 

وبنيتها  لها،  التابعة  والمرافق 

التحتية«.

مؤسسة  برنامج  »يوفر  تابعت: 

قطر لكل القدرات وشراكتنا مع 

فرًصا  المبهر  الجيل  مؤسسة 

رياضية للشباب من ذوي القدرات 

المختلفة. ومع استضافة بطولة 

كأس العالم FIFA قطر 2022™، 

نظرنا في كيفية توسيع نطاقها 

للوصول إلى المزيد من الشباب، 

ونشر الوعي بصورة أكبر حول 

الوصول الُميّسر«.

قطر  مؤسسة  طّورت  كما 

بتدريب  وقامت  تطوعية  برامج 

الوصول،  تسهيل  متطوعي 

أكثر  إلى  عددهم  وصل  الذين 

من 200 متطوع، ممن سيقّدمون 

ذوي  من  للمشجعين  الدعم 

اإلعاقة وتوجيههم في رحالتهم إلى 

المالعب.

إطالق  إلى  اإلشارة  وتجدر 

الشامل  الدليل  قطر  مؤسسة 

كجزء  مؤخًرا  القدرات  لجميع 

الشمول  لتعزيز  جهودها  من 

يضم  والذي  المجتمع،  في 

والمسارات  والفعاليات  المعالم 

في  إليها  الوصول  يمكن  التي 

لمساعدة  قطر  أنحاء  جميع 

مختلف  من  المشجعين  كافة 

تجربة  خوض  على  القدرات 

كأس العالم واالستمتاع بها.

مايكل  أّكد  جانبه،  من 

في  مدرب  ريتشاردسون، 

والذي  المبهر،  الجيل  مؤسسة 

في  المتحّدثين  ضمن  كان 

ما  على  النقاشية  الجلسة 

تأثير  إلحداث  األمر  يتطلبه 

بمجال  يتعّلق  فيما  ملموس 

»ال  قائاًل:  الُميّسر،  الوصول 

يتعلق األمر فقط بالحديث عن 

من  التأكد  أو  الُميّسر  الوصول 

الوصول  يمكنهم  األشخاص  أن 

إلى ملعب كرة قدم، بل ينطوي 

ذلك،  من  أكثر  هو  ما  على  األمر 

من حيث إتاحة الفرص والوقت 

»ستجد  والموارد«..وأضاف: 

أشخاًصا  األحيان  أغلب  في 

أهمية  مدى  عن  يتحدثون 

دون  الُميّسر  الوصول  إتاحة 

به.  المحيطة  للتحدّيات  فهم 

الجيل  مؤسسة  دور  ويتجسد 

المبهر في رؤية الوصول الُميّسر 

العليا  اللجنة  التزام  وفي  ذاتها 

للمشاريع واإلرث بتحقيقها خالل 

FIFA قطر  العالم  بطولة كأس 

2022™ وما بعدها«.
إرث  بتعزيز  التزامها  من  كجزء 

البعيد،  المدى  على  البطولة 

اغتنام  قطر  مؤسسة  تعتزم 

كفرصة  المونديال  استضافة 

المدربين  تدريب  مبادرة  إلطالق 

ستمكن  والتي  القدرات،  لكل 

المدربين،  من  المجتمع  أفراد 

من  والمتطوعين،  والمعلمين، 

والوصول  المهمة،  بتلك  القيام 

محلًيا  الشباب  من  المزيد  إلى 

وعالمًيا.

كما أكدت شاالت خالل النقاش 

القدم  كرة  تكون  أن  أردنا  إذا  أنه 

للجميع حًقا، فينبغي تصميمها 

بنّية هادفة، قائلًة: »ال يمكنك أن 

وأن  الملعب  في  قدم  كرة  تلقي 

تفترض أن بإمكان جميع األفراد 

اللعب، وهذا هو الدور الذي تقوم 

به مؤسسة الجيل المبهر، التي 

تستخدم  برامج  بإنشاء  تعنى 

كرة القدم لغرض هادف، وعندما 

الُميّسر،  الوصول  عن  نتحدث 

جيًدا.  األمر  هذا  نفهم  أن  فعلينا 

لكل  قطر  مؤسسة  فبرنامج 

القدرات لديه منهج محدد يضمن 

المختلفة  القدرات  ذوي  إمكانية 

من المشاركة في ممارسة كرة 

عام،  بشكل  والرياضة  القدم 

من  ذلك  ندرك  أن  الضروري  ومن 

حيث مستوى تمكين الالعبين، 

والمشجعين على حٍد سواء«.

دعم الجهود التوعوية
لـ »القطرية للسرطان«

»تنظيم االتصاالت«
تشارك في منتدى دولي

تدريب ضباط الدوريات والتحقيق

للسرطان  القطرية  الجمعية  وقعت 

بصفتها  الطبية،  سينا  ابن  وشركة 

اتفاقية  روش،  لشركة  المحلي  الوكيل 

التي  التوعوية  الجهود  لدعم  تعاون 

مكافحة  مجال  في  الجمعية  تقودها 

السرطان وتعزيز دورها في التركيز على 

االبتكار وتطوير برامجها السيما المتعلقة 

بدعم المتعايشين مع المرض 

سنوات  ثالث  لمدة  االتفاقية  تستمر 

خالد  الدكتور  الشيخ  سعادة  وقعها  وقد 

مجلس  رئيس   - ثاني  آل  جبر  بن 

فرج  عصام  والدكتور  الجمعية،  إدارة 

سينا  ابن  لمؤسسة  العام  المدير   - الله 

المدير  توفيق  أحمد  والدكتور  الطبية، 

العام لشركة روش مجموعة الخليج.

الشيخ  سعادة  ثمن  المناسبة  بهذه 

الدكتور خالد بن جبر آل ثاني – رئيس 

للسرطان«  »القطرية  إدارة  مجلس 

القطاع  في  القابضة  روش  شركة  جهود 

واإلنساني  الخيري  والعمل  الصحي 

التي  التوعوية  الجهود  دعم  السيما 

السرطان  مكافحة  في  الجمعية  تقودها 

االبتكار  على  التركيز  في  دورها  وتعزيز 

والتطوير.، معربًا عن سعادته بمواصلة 

واستكمال  الطرفين  بين  التعاون 

الشراكات المستقبلية التي تساهم في 

تسعى  التي  الجمعية  رسالة  تحقيق 

آثاره  وتخفيف  السرطان  من  للوقاية 

شركائها  مع  العمل  خالل  من  قطر،  في 

وتمكين  ودعم  المجتمع،  لتوعية 

المرض،  مع  المتعايشين  ومناصرة 

في  العلمي  والبحث  المهني  والتطوير 

مجال السرطان.

الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  وأوضح 

الذي  الدور  من  انطالقًا  تأتي  االتفاقية  أن 

المجتمع  خدمة  في  الطرفان  به  يقوم 

في  ُتسهم  التي  الفّعالة  والشراكة 

صالح  في  تنصب  التي  األهداف  تحقيق 

أفراد المجتمع ورفع مستوى الوعي وكل 

ما من شأنه أن يخدم الفئات المستهدفة 

السرطان  مكافحة  قضية  أن  السيما 

تحتاج لتكاتف الجهود واستمراريتها من 

أجل التصدي للمرض.

يتيح  الطرفين  بين  االتفاق  أن  وأشار 

مجال  في  وثيقة  شراكات  لبناء  فرصة 

المزيد  إلى  ونتطلع  المجتمع  خدمة 

في  الجمعية  لرؤية  تفعياًل  التعاون  من 

المجتمعية  الشراكة  منصة  نكون  أن 

من  الوقاية  مجال  في  رائدة  قطر  لجعل 

هذه  وترجمة  آثاره،  وتخفيف  السرطان 

الجهود في إطار المسؤولية المجتمعية، 

وتحقيق األهداف اإلنسانية والوطنية.

يربطهما  الجهتين  أن  سعادته  وأوضح 

منهما  كل  وسيسعى  الدائم  التعاون 

تبادل  خالل  من  العالقة  هذه  توطيد  إلى 

يعود  فيما  الجهود  وتوحيد  الخبرات 

األمر  المجتمع،  أفراد  كافة  على  بالنفع 

خالل  من  عليه  بالعمل  نحرص  الذي 

في  تصب  التي  االتفاقية  هذه  توقيع 

الرامية  وجهودنا  استراتيجياتنا  صميم 

لتحقيق رؤية قطر 2030 .

توفيق-  أحمد  الدكتور  علق  جهته  من 

أنه  »روش«  لشركة  اإلقليمي  المدير 

السنوية  بالذكرى  روش  تحتفل  بينما 

متحمسون  نحن  لتأسيسها،   125 الـ 

يمكن  ما  االتفاقية  هذه  خالل  من  للغاية 

تقدمه  أن  الموسعة  العالمية  لشبكتنا 

في  الطبي  والمجتمع  السرطان  لمرضى 

قطر.

الدوحة - قنا - شاركت هيئة تنظيم 

االتصاالت، أمس، في أعمال المنتدى 

الذي  األرضية،  غير  للشبكات  الدولي 

ومشاركة  بحضور  بالرياض  عقد 

والباحثين في  نخبة من المختصين 

 130 من  أكثر  من  واالستثمار  التقنية 

دولة.

خالل  من  مشاركتها  في  الهيئة  ومثل 

بعد(  )عن  المرئي  االتصال  تقنية 

والباحثين  المختصين  من  مجموعة 

في هذا المجال.

وتبني  تعزيز  إلى  المنتدى  ويهدف 

تنمية  في  ستسهم  التي  االبتكارات 

على  يساعد  كما  وتنويعه  االقتصاد 

أن  ينتظر  التي  الخدمات  تطوير 

المتصلين  غير  تمكين  في  تسهم 

االتصال  من  العالم  سكان  جميع  من 

بالشبكة.

التميمي،  سعود  بن  محمد  وأكد 

والفضاء  االتصاالت  هيئة  محافظ 

عرضه  في  السعودي  والتقنية 

األرضية  غير  الشبكات  أن  االفتتاحي، 

وربط  التغطية  زيادة  في  فعالة 

إليها،  الوصول  يصعب  التي  المناطق 

استخدامها  في  التوسع  إلى  داعيا 

لخدمة  ومستدام  مسؤول  بشكل 

اآلثار  من  الكوكب  وحماية  اإلنسانية، 

الفضائية الضارة. 

تعزيز  في  االستمرار  أهمية  إلى  وأشار 

والفضاء  االتصاالت  قطاع  مجال 

تقنيات  تبني  خالل  من  والتقنية، 

إضافة  فيها،  واالستثمار  المستقبل 

الحلول  لتقديم  التجارب  تنفيذ  إلى 

عجلة  ودفع  المجال،  في  المبتكرة 

التنمية عبر اعتماد التنظيمات لتحفيز 

القطاع للقيام بدوره بأكمل وجه.

الدولي  المنتدى  هذا  أن  بالذكر  جدير 

هو إحدى ركائز برنامج الشبكات غير 

ويناقش  الهيئة،  أطلقته  الذي  األرضية 

العديد  المتخصصة  جلساته  عبر 

الخدمات  أبرز  تمس  التي  المحاور  من 

األرضية،  غير  الشبكات  عبر  المقدمة 

لها،  والفنية  التنظيمية  والجوانب 

غير  الشبكات  دور  يستعرض  كما 

السادس  الجيل  تبني  في  األرضية 

في  ودورها  االتصاالت،  شبكات  من   G6
توفير شبكات اتصاالت صديقة للبيئة 

ومستدامة.

اختتمت لجنة التقويم القانوني بوزارة 

التي  المكثفة  العمل  ورش  الداخلية 

تأمين  وتدابير  قواعد  بشأن  نظمتها 

.2022 FIFA قطر  بطولة كأس العالم 

ضباط  تدريب  إلى  الورش  هدفت 

وفئة  التحقيق  وضباط  الدوريات 

ذات  القوانين  على  األول  المستجيب 

قانون  خصوصا  بالبطولة،  العالقة 

تدابير  وقانون  الجنائية  اإلجراءات 

العالم  كأس  بطولة  استضافة 

اإلنسان. وضمانات حقوق 

13 إدارة أمنية بمجموع  وشملت الورش 

القانونية  مهاراتهم  لصقل  ضابطا   712
الداخلية  وزارة  لدور  تأكيدا  واإلجرائية، 

العالمي  الرياضي  الحدث  تأمين  في 

المرتقب.

»الجمعية« توقع اتفاقية تعاون

للشبكات غير األرضية بالرياض

بشأن قواعد وتدابير تأمين المونديال

$ الدوحة

نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

دورة تدريبية حول استقبال ومتابعة الشكاوى
العربية  الشبكة  نظمت 

لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 

أمس   – الدوحة  مقرها   – اإلنسان 

بيروت  اللبنانية  بالعاصمة 

»استقبال  حول  تدريبية  دورة 

أماكن  وزيارة  ومتابعتها  الشكاوى 

الرصد«  تقارير  وإعداد  االحتجاز 

الوطنية  الهيئة  مع  بالتعاون  وذلك 

لجنة  متضمنة  اإلنسان  لحقوق 

لبنان،  في  التعذيب  من  الوقاية 

للتدريب  المتحدة  األمم  ومركز 

والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان 

والمنطقة  آسيا  غرب  لجنوب 

العربية.

سلطان  السيد  سعادة  واعتبر 

العام  األمين  الي  الجمَّ حسن  بن 

كلمته  في  العربية  للشبكة 

الرصد  عمليات  للدورة  االفتتاحية 

واستقبال  االحتجاز  أماكن  وزيارة 

وإعداد  ومتابعتها  الشكاوى 

الجوهرية  المهام  من  التقارير 

الوطنية،  للمؤسسات  واليومية 

تالمس  التي  المهام  هذه  وقال: 

المباشر  أثرها  ويظهر  الجمهور 

بما  اإلنسان،  حقوق  واقع  على 

الوطنية  بالمؤسسة  الثقة  يعزز 

المنوط  بدورها  قامت  حال  في 

 93 لعام  باريس  مبادئ  وفق  بها 

دورها  ويبرز  واستقاللية،  بمهنية 

عن  ومدافعة  للمظالم  كديوان 

بأهمية  منوهًا  اإلنسان،  حقوق 

باعتبار  الدورة  هذه  محاور 

المؤسسات  إلمكانات  تعزيزها 

بالعمل  قدراتها  وصقلها  الوطنية 

على  إيجابًا  وتنعكس  الميداني، 

الوطنية في تعزيز  المؤسسة  دور 

وحماية حقوق اإلنسان.

الشبكة  أن  إلى  الي  الجمَّ وأشار 

مستقل  بشكل  تعمل  العربية 

هذه  تكرار  على  شركائها،  ومع 

قصوى  أهمية  من  لها  لما  الدورة 

بمهام  مباشر  بشكل  الرتباطها 

لحقوق  الوطنية  المؤسسات 

الواسعة  واليتها  بإطار  اإلنسان 

وقال:  اإلنسان.  حقوق  حماية  في 

الدورة  هذه  تستهدف  ما  دائمًا 

المؤسسات  في  الجديدة  الكوادر 

مهارات  صقل  جانب  إلى  الوطنية 

المؤسسة،  في  الخبيرة  الكوادر 

عن طريق تبادل التجارب وأفضل 

من  المشاركين  بين  الممارسات 

بالشبكة  األعضاء  المؤسسات 

زمالئهم  مع  وكذلك  العربية 

ومنظمات  المعنية  الجهات  من 

جانب  إلى  المدني.  المجتمع 

المصلحة  أصحاب  معرفة  تعزيز 

الوطنية  المؤسسات  بدور 

الحماية  بمجال  اإلنسان  لحقوق 

على  ويشجع  مهامها  يسهل  بما 

من  وتمكينها  معها  التعاون 

االضطالع بمهامها.

وقال األمين العام للشبكة العربية 

وبعد  النتيجة  حيث  من  إنه 

بمهنية  المهام  هذه  جميع  إتمام 

المرجوة  الغاية  ولتحقيق  عالية 

بد  ال  الحقوق،  وحماية  بتعزيز 

بصورة  المهنية  التقارير  إعداد  من 

تعكس الواقع متضمنة مقترحات 

السلطات  على  تسهل  وتوصيات 

الحقوق،  وتعزيز  االنتهاكات  وقف 

كل  ضمن  خطة  وضع  عن  فضاًل 

وقبول  أثر  مدى  لمتابعة  مؤسسة 

التوصيات،  لهذه  المعنية  الجهات 

وحثهم  لتشجيعهم  خطة  ووضع 

حقوق  مسائل  مع  التجاوب  على 

بالتعاون  رغبتهم  وتعزيز  اإلنسان 

وباقي  الوطنية  المؤسسة  مع 

هذا  في  المصلحة  أصحاب 

جو  خلق  في  والمساهمة  الشأن، 

وطنية  حالة  لتحقيق  التكامل  من 

تعزز فيها الكرامة اإلنسانية.

للهيئة  بالشكر  الي  الجمَّ وتوجه 

في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

سعادة  برئيسها  ممثلة  لبنان، 

على  جرجس،  فادي  الدكتور 

استقبالهم  وحسن  استضافتهم 

كما  الدورة،  تنظيم  في  وتعاونهم 

األمم  لمفوضية  بالشكر  توجه 

المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 

للتدريب  المتحدة  األمم  ومركز 

مع  المثمر  تعاونهم  على  والتوثيق 

رفع  مجال  في  العربية  الشبكة 

وبناء القدرات.

من جانبه رحب د. فادي جرجس- 

لحقوق  الوطنية  الهيئة  رئيس 

الوقاية  لجنة  متضمنة  اإلنسان 

من التعذيب في لبنان- بالحضور 

الدورة  تشهد  أن  في  أمله  وأبدى 

لخير  مثمرة  أعمااًل  التدريبية 

العربي  والوطن  لبنان  في  اإلنسان 

واإلنسانية جمعاء. وقال: تكتسب 

لكونها  خاصة  أهمية  الدورة  هذه 

على  المدربين  تدريب  على  ترتكز 

وزيارة  ومتابعتها  الشكاوى  تلقي 

وكتابة  والرصد  االحتجاز  أماكن 

تفهمهم  زيادة  بهدف  التقارير 

حقوق  قضايا  أهم  من  لواحدة 

الوطني  المستويين  على  اإلنسان 

والدولي.

عبير  د.  أكدت  السياق  ذات  وفي 

األمم  مركز  مديرة  خريشة 

في  والتوثيق  للتدريب  المتحدة 

مجال حقوق اإلنسان لجنوب غرب 

مقره   – العربية  والمنطقة  آسيا 

األمم  مفوضية  حرص   – الدوحة 

المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 

الوطنية  المؤسسات  دعم  على 

وقالت:  عملها  في  اإلنسان  لحقوق 

على  السامية  المفوضية  تعمل 

نحو وثيق مع المؤسسات الوطنية 

أو  الوطني  المستوى  على  سواء 

وتعزيز  حماية  أجل  من  اإلقليمي 

األصعدة  كافة  في  اإلنسان  حقوق 

الفّعال  التنفيذ  تعزيز  جانب  إلى 

اإلنسان  لحقوق  الدولية  للمعايير 

وأكدت  الوطني.  المستوى  على 

تمتع  ضرورة  على  الخريشة 

بسلطة  الوطنية  المؤسسات 

التي  واألدلة  المعلومات  جمع 

تحتاجها ألداء هذا الدور إلى جانب 

بتمكين  الخاصة  اآلليات  توفير 

الرصد  من  الوطنية  المؤسسات 

والتوثيق.

$ بيروت

الي: الرصد وزيارة أماكن  الجمَّ
االحتجاز من المهام الجوهرية



الدوحة- قنا- وقعت وزارة 
البلدية، أمس، اتفاقية 

مع شركة أوراكل، لتطوير 
جميع خدمات الوزارة 

المقدمة للجمهور، في 
إطار سعي الوزارة لتحقيق 

التميز والريادة في خدماتها، 
عبر التحول الرقمي، 

وتقديم خدمات ذاتية ذكية 
استباقية لمختلف قطاعات 

المستفيدين، بحضور 
سعادة الدكتور عبدالله 
بن عبدالعزيز بن تركي 
السبيعي وزير البلدية.

وقع االتفاقية كل من حمدة 
عبد العزيز المعاضيد مدير 

إدارة نظم المعلومات بوزارة 
البلدية، ولال حنان اإلدريسي 
بلقاسمي مدير التكنولوجيا 

لشركة أوراكل في دولة 
قطر.

بن  عبدالله  الدكتور  سعادة  وقال 

عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير 

لوكالة  صحفي  تصريح  في  البلدية 

االتفاقية  إن  )قنا(،  القطرية  األنباء 

تهدف إلى االرتقاء بمختلف الخدمات 

في  للجمهور،  الوزارة  تقدمها  التي 

كفاءة  لرفع  المستمر  السعي  إطار 

المؤسسي،  التميز  وتحقيق  العمل 

عبر التحول الرقمي وتقديم خدمات 

القطاعات  لمختلف  ذكية  ذاتية 

المستفيدة.

المشروع،  هذا  أن  سعادته  وأضاف 

الذي يضم 400 حزمة، يعد أحد أبرز 

الوزارة،  عليها  تعمل  التي  المشاريع 

الخدمات  هذه  باكورة  أن  إلى  الفتًا 

 8 نحو  بعد  للعمل  جاهزة  ستكون 

الحزم  جميع  ستكون  فيما  شهور، 

بعد  للعمل  جاهزة  والخدمات 

الجمهور  يستفيد  أن  آماًل  سنتين، 

)أفرادا وشركات( من هذه الخدمات.

من جانبه، أكد السيد حمد خليفة 

المساعد  الوزارة  وكيل  خليفة  آل 

بوزارة  المشتركة  الخدمات  لشؤون 

الوزارة  أن  له  كلمة  في  البلدية، 

المشروع  هذا  خالل  من  تسعى 

ومشاريع أخرى ألن تكون رائدة عالميا 

التحول  تحقيق  في  فئتها  بين  من 

االبتكارات  من  واالستفادة  الرقمي 

تقديم  في  الحديثة،  التكنولوجية 

وآمنة  واستباقية  ذكية  خدمات 

ومتاحة لكافة قطاعات المستفيدين 

بكل سهولة ويسر، وفي رحلة قصيرة 

دون  مكان  أي  ومن  الساعة  مدار  على 

ضمن  وذلك  الشخصي،  الحضور 

الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر 

األجهزة  لتطوير  الرشيدة  وقيادتها 

الحكومية وزيادة كفاءتها. 

خدمات  تطوير  مشروع  أن  وأوضح 

للجمهور،  المقدمة  البلدية  وزارة 

الوزارة  مشاريع  أهم  من  يعتبر 

تطوير  يتضمن  ألنه  االستراتيجية، 

الوزارة  تقدمها  التي  الخدمات  جميع 

وذلك  بالدولة،  القطاعات  لمختلف 

في مجاالت عمل الوزارة، ومن أبرزها 

العمراني،  والتخطيط  البلديات، 

والزراعة والثروة السمكية، والخدمات 

العامة والخدمات المشتركة.

سيحدث  المشروع  أن  إلى  وأشار 

المدن  حلول  نحو  نوعية  نقلة 

خدمة،   400 بتطوير  وذلك  الذكية، 

مكونات  لكل  شامل  تطوير  مع 

للخدمات،  التكنولوجية  البنية 

إلكترونية  بوابة  إنشاء  ذلك  في  بما 

وتوفير  للخدمات،  ومتكاملة  موحدة 

منصات إلكترونية متعددة للتواصل 

وتوفير  السهل،  والتفاعل  السلس 

للمستفيد  تتيح  استخدام  مزايا 

والخدمة  التي تالئمه  البيئة  تحديد 

رقمي  وتحول  يحتاجها،  التي 

معززة  العمل  إلجراءات  كامل 

تتميز  االصطناعي  الذكاء  بتقنيات 

حوكمة  جانب  إلى  باالستباقية، 

األمان  مستوى  ورفع  البيانات،  وإدارة 

مستوى  ورفع  والبيانات،  للخدمات 

مدار  على  وتوفيره  الفني  الدعم 

ذكية  تقنيات  طريق  عن  الساعة 

متطورة.

العزيز  عبد  حمدة  قالت  وبدورها، 

نظم  إدارة  مدير  المعاضيد 

المعلومات، إن أهم مزايا المشروع أنه 

مؤسس على تقنيات تمتلكها الوزارة 

تأسيسها،  في  استثمرت  أن  بعد 

أوراكل  وسيقوم على تنفيذه شركة 

التقنية،  لهذه  والمطورة  المصنعة 

معايير  بأعلى  تنفيذه  يضمن  بما 

الجودة المعتمدة.

يتميز  المشروع  أن  وأضافت 

حديثة  تقنيات  على  باعتماده 

الكتل  سلسلة  مثل  ومتقدمة 

بيانات  قواعد  وهي   »Blockchain«

تضمن  مركزية  ال  متقدمة  ذكية 

أي  من  وسالمتها  المعامالت  صحة 

جانب  إلى  به،  مصرح  غير  تغيير 

 Big« الضخمة  البيانات  تحليالت 

دعم  في  منها  واالستفادة   ،»Data
وتحسين  القرار  صنع  عملية 

التشغيلية  الكفاءة  ورفع  الخدمات 

اآللي  والتعلم  بالمخاطر،  والتنبؤ 

والذكاء االصطناعي لتوفير خدمات 

تقنيات  واستخدام  استباقية، 

 Internet of Things إنترنت األشياء

بدون  الطائرات  ذلك  في  بما   ،))IoT
طيار وأجهزة االستشعار والروبوتات 

والتي تساهم  والمساعدة،  للمراقبة 

والمدن  الذكية  للخدمات  حلول  في 

الذكية.

المشروع  أن  المعاضيد  وأكدت   

يتميز بقدرته على تحسين تجربة 

المحمولة  األجهزة  عبر  العمالء 

كتالوج  وبناء  الرقمية،  والقنوات 

إلكترونيا  المتكاملة  شامل للخدمات 

البيانات  ومصادر  خدمات  مع 

في  المشتركة  األخرى  للجهات 

وتعزيز  الخدمات،  إجراءات  تنفيذ 

األمن وإدارة الهوية لحماية البيانات، 

الرقمي،  المحتوى  خدمات  وتوفير 

وبال  مراجعين  بال  خدمات  إلتاحة 

من  سيتم  أنه  إلى  مشيرة  أوراق، 

خالل مشروع تطوير الخدمات، إنتاج 

400 خدمة من إجمالي  وتطوير نحو 

حزم  ست  في  وذلك  الوزارة،  خدمات 

على مدى عامين.
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وقعت اتفاقية مع »أوراكل«

»البلدية« تطور »400« خدمة رقمية

المؤسسة  دشنت  -قنا-  الدوحة 

والماء  للكهرباء  القطرية  العامة 

تحكم  مركز  أمس،  »كهرماء«، 

من  االنتهاء  بعد  الوطني  المياه 

وأعلنت  وتطويره،  تجديده  أعمال 

عن استحداث آخر للطوارئ.

إطار  في  التدشين  هذا  وجاء 

طويلة  االستراتيجية  الخطة 

لتؤكد  للمؤسسة،   2030 المدى 

الستضافة  التامة  جاهزيتها  مجددا 

الحدث الرياضي األبرز في المنطقة 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  والعالم، 

قطر 2022.

القطرية  العامة  المؤسسة  وأكدت 

على  حرصها  والماء،  للكهرباء 

الشركات  كبرى  مع  التعاقد 

التحتية  البنية  لتحديث  العالمية 

المياه  تحكم  لمركز  األساسية 

تحكم  مركز  واستحداث  الوطني 

تمت  إذ  للطوارئ،  الوطني  المياه 

شركة  على  المشروع  ترسية 

اليابانية. »يوكوجاوا« 

بأحدث  المركزين  تزويد  وتم 

المياه،  شبكات  إدارة  برمجيات 

الحالية  االحتياجات  تخدم  والتي 

المتوقعة  المستقبلية  والتوسعات 

لشبكة المياه بالدولة.

حرصها  المؤسسة  أكدت  كما 

الكبير على ضمان تزويد المركزين 

السيبراني  األمن  تقنيات  بأحدث 

بمتطلبات  تفي  والتي  عالميا، 

العالمية  القياسية  المواصفات 

والوطنية لألمن السيبراني.

بن  عيسى  المهندس  سعادة  وقال 

المؤسسة  رئيس  الكواري  هالل 

والماء،  للكهرباء  القطرية  العامة 

تجديده  بعد  المركز  افتتاح  إن 

تحقيق  نحو  جديدة  خطوة  يمثل 

للمؤسسة  االستراتيجية  األهداف 

الوطنية  قطر  رؤية  مع  ينسجم  بما 

.2030
على  سيعمل  المركز  أن  وأضاف 

على  المياه  خدمات  تدفق  ضمان 

أثناء  سواء  المستويات،  أعلى 

بعدها،  أو  البطولة  استضافة 

التكنولوجيا  تبني  أن  إلى  مشيرا 

على  المؤسسة  سيساعد  الحديثة 

الريادة  بتحقيق  هدفها  إلى  الوصول 

المياه  خدمات  مجال  في  العالمية 

والكهرباء.

واعتبر الكواري مركز التحكم خطوة 

المائي  األمن  تعزيز  نحو  كبيرة 

أولوية  يعتبر  والذي  قطر،  لدولة 

المؤسسة،  ألعمال  استراتيجية 

المركز  يمثل  بأن  ثقته  عن  وعبر 

المعتمدة  الحديثة  بالتكنولوجيا 

في  نوعية  نقلة  عملياته،  في 

المياه  توزيع  عمليات  إدارة  كفاءة 

لإلنتاج  االستراتيجي  والتخطيط 

وإدارة الطلب.

تحكم  مركز  تزويد  تم  أنه  وأوضح 

المياه  تحكم  ومركز  الوطني  المياه 

محاكاة  بنظام  للطوارئ  الوطني 

برمجيات  يستخدم  المياه  لشبكة 

ألغراض  وذلك  ذاتها،  الشبكة  إدارة 

الطوارئ  خطط  واختبار  التدريب 

للتعامل مع مختلف السيناريوهات 

ومعزولة  آمنة  بيئة  في  الممكنة، 

تضمن عدم اإلخالل بسير العمليات 

وكفاءتها.

وفي سياق متصل، أكدت »كهرماء« 

برمجيات  يدمج  المركز  أن 

اكتشاف  في  متخصصة 

من  الفنيين  يمكن  ما  التسريبات، 

الفاقد  وتقليل  ومعالجتها  ضبطها 

بشكل  بدوره  ويساهم  المائي، 

المياه  على  الحفاظ  في  كبير 

االستدامة  وتحقيق  الهدر  وتقليل 

التشغيلية.  

التحكم  مركز  أن  المؤسسة  وبينت 

االستراتيجية  بالخزانات  مرتبط 

جرى  بأنه  وأفادت  الدولة،  في  للمياه 

كبير  بشكل  التحكم  غرفة  تطوير 

وتجهيزها بأحدث المعدات المتوفرة 

البيانات  أن  إلى  مشيرة  عالميا، 

للمهندسين  تتوفر  التي  الدقيقة 

ستمكن  اآلن  واألخصائيين 

بكفاءة  عملياتها  إدارة  من  المؤسسة 

في  وذلك  مضى،  وقت  أي  من  أكبر 

خدمات  لتقديم  المتواصل  سعيها 

دولة  لسكان  المستويات  أعلى  على 

قطر وزوارها.

»كهرماء« تفتتح مركز تحكم المياه الوطني استحدثت

آخر للطوارئ

م. الكواري: خطوة جديدة نحو تحقيق األهداف االستراتيجية للمؤسسة

سعي مستمر لرفع كفاءة العمل وتحقيق التميز المؤسسيد.السبيعي: يعد أحد أبرز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة

تقديم خدمات ذاتية ذكية
لمختلف القطاعات المستفيدة

آل خليفة: المشروع سيحدث نقلة 
نوعية نحو حلول المدن الذكية
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للفصل الدراسي األول

زيارات تفقدية للجان اختبارات

النعيمي  الدكتور  سعادة  وتفقد   

بن  عمر  لمدرسة  زيارته  خالل 

واستمع  االختبارات  قاعات  الخطاب 

مالحظاتهم  وتلقى  الطلبة  آلراء 

سعادته  اطمأن  حيث  ومرئياتهم، 

تفقد  كما  الختباراتهم.  أدائهم  على 

بالمدرسة،  االختبارات  لجان  سير 

التعليم  طلبة  اختبارات  على  ووقف 

عشر،  الثاني  بالصف  الموازي 

بالبيئة  السياق  هذا  في  مشيدًا 

الجميع  وَتَقُيد  الداعمة  المدرسية 

المقننة لالختبارات  واللوائح  بالنظم 

دعا  زيارته  ختام  وفي  المدرسية. 

اإلدارات المدرسية، وأولياء األمور إلى 

توفير بيئة مدرسية ومنزلية تساعد 

تحصيلهم  تعزيز  على  الطلبة 

ألداء  متطلباتهم  كافة  وتلبي  العلمي 

وصواًل  المثلى  بالطريقة  اختباراتهم 

لنتائج مشرفة.

وفي إطار اهتمام قيادات وزارة التربية 

التعليمية  بالعملية  والتعليم 

الفصل  نهاية  اختبارات  ومتابعة 

إجراؤها  يتم  التي  األول  الدراسي 

تطبق  التي  الخاصة  المدارس  في 

السيد  قام  الوطنية،  المعايير 

تراخيص  إدارة  مدير  الغالي  حمد 

التعليم  بقطاع  الخاصة  المدارس 

والتعليم  التربية  بوزارة  الخاص 

تفقدية  بزيارة  العالي،  والتعليم 

الخاصة  الثانوية  الفرقان  لمدرسة 

للبنين.

واطلع السيد حمد الغالي على جميع 

المدرسة  بها  تقوم  التي  اإلجراءات 

خالل إجراء الطالب لتلك االختبارات، 

المحمدي  عرفة  السيد  قام  حيث 

مصطفى  والسيد  المدارس  مدير 

الثانوية،  المدرسة  مدير  رشوان 

بشرح كامل لجميع اإلجراءات التي 

وأدائهم  الطالب  راحة  على  تعمل 

المدرسة  جهود  كذلك  لالختبارات، 

االختبارات،  لتلك  الطالب  تهيئة  في 

حيث قام الدكتور محروس سليمان 

بالمدارس  التطوير  مكتب  مدير 

وفصول  االثرائية  للحصص  بشرح 

المدرسة  قدمتها  التي  التقوية 

استعدادًا  المدرسة  صفوف  لجميع 

لتلك االختبارات.

الغالي  حمد  السيد  أعرب  جهته  من 

المدرسة  إدارة  لجهود  تقديره  عن 

الدراسي،  العام  مدار  على  وتميزها 

في  الطالب  لتسكين  جهودها  كذلك 

يسوده  ومناخ  جو  وفي  واحد  طابق 

الهدوء التام.

الجدير بالذكر أن اختبارات الفصل 

النقل  -لصفوف  األول  الدراسي 

يوم  بدأت  قد  الثانوية-  والشهادة 

نوفمبر   6 الموافق  الماضي  األحد 

نوفمبر   15 حتى  وتستمر  الجاري 

المدرسي  للتقييم  وفقًا   2022
والخطط المرسومة في هذا الشأن.

في إطار الحرص على توفير 
بيئة مدرسية مواتية تعزز 

التحصيل األكاديمي للطلبة 
أثناء االختبارات، واصل 

سعادة الدكتور إبراهيم بن 
صالح النعيمي وكيل وزارة 
التربية والتعليم والتعليم 
العالي -صباح أمس- زياراته 

التفقدية للمدارس للوقوف 
على سير عملية اختبارات 

نهاية الفصل الدراسي األول 
للصفوف الدراسية )10،11،12( 

نهاري وتعليم الكبار، حيث 
زار مدرسة عمر بن الخطاب 

الثانوية، يرافقه السيد إبراهيم 
رجب الكواري مدير إدارة مركز 

معلومات الطلبة بالوزارة.

د.النعيمي يشيد بتقيد 
الجميع بالنظم واللوائح

االطالع على اإلجراءات 
التي تقوم بها المدارس

اتفاقيـــة بحثيــةلدعم إنشاء محطتين للطاقة الشمسية
يواصل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة 

لدعم  المتقدمة  خبراته  من  االستفادة  خليفة،  بن  حمد 

للطاقة  التحتية  البنية  مجال  في  الوطنية  االستثمارات 

مع  بحثية  اتفاقية  مؤخًرا،  المعهد،  ع  وقَّ فقد  المتجددة. 

واإلنشاءات  للهندسة  تي  آند  سي  سامسونج  مجموعة 

تنص على تقديم المعهد للدعم في مشروع بناء محطتين 

لحلول  قطر  شركة  لصالح  الشمسية  للطاقة  ضخمتين 

الطاقة المتجددة، التابعة لشركة قطر للطاقة.

بهدف  تآكل  دراسة  للمعهد  التابع  التآكل  مركز  وسُيقدم 

الجوي  التآكل  أساس  على  التآكل  تصنيف  تحديد 

مدينة  في  الكهروضوئية،  للطاقة  جديدتين  لمزرعتين 

راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية. وُيعرف 

وتدميرها  المعدنية  المواد  تدهور  بأنه  الجوي  التآكل 

بسبب التفاعالت مع درجة حرارة الهواء والرطوبة وكيمياء 

الهواء والقيم المناخية.

الحصري  المقاول  تي  آند  سي  سامسونج  شركة  وُتعدُّ 

للهندسة والمشتريات والبناء لمحطات الطاقة الشمسية، 

حيث ستتولى مهمة تركيب 1.6 مليون لوح شمسي. ومن 

الطاقة  من  ميجاوات   875 المحطتان  تنتج  أن  المتوقع 

 .2024 عام  بحلول  فيهما  العمل  يكتمل  وأن  النظيفة 

في  المتمثل  قطر  هدف  مع  تماًما  المشروع  هذا  ويتماشى 

إطار »خطة  المتجددة في  الطاقة  الدولة على  اعتماد  زيادة 

لرؤية  البيئية  والركيزة  المناخ«،  لتغير  الوطنية  العمل 

قطر الوطنية.

أبحاًثا  واسع  نطاق  على  المعهد  نشر  المجال،  هذا  وفي 

على  كبير  بشكل  البيئية  الظروف  تؤثر  كيف  توضح 

الطاقة  لمحطات  القصوى  الكفاءة  تحقيق  إمكانية 

على  الصحراوية  البيئات  في  الكهروضوئية  الشمسية 

بفعل  المحطات،  لهذه  الوفيرة  اإلمكانات  من  الرغم 

بصفته  المعهد،  قدرات  وتساهم  والغبار.  الرطوبة  عوامل 

في  واالبتكار،  والتطوير  البحوث  دعم  مهمتها  مؤسسة 

توفير حلول للصناعات الرئيسية للتغلب على بعض من 

المعهد  وكان  االستدامة.  لجهود  الشديدة  التحديات  هذه 

المستوى  على  مركز  أول  باعتباره  التآكل  مركز  أنشأ  قد 

تواجه  التي  التآكل  تحديات  معالجة  على  يركز  الوطني 

بشكل  تأسيسه،  منذ  التآكل،  مركز  ويتعاون  الدولة. 

وثيق مع القطاعات الصناعية القطرية لمواجهة التحديات 

الحرجة الناجمة عن التآكل. 

بمركز  أول  أبحاث  مدير  فرحات،  حنان  الدكتورة  وقالت 

التآكل: »يؤدي التآكل دوًرا رئيسًيا في سالمة الهياكل في 

الظروف  وتشكل  والصناعية.  الحضرية  البيئات  من  كل 

الجوية في قطر تحدًيا خاًصا حتى ألكثر المواد الهندسية 

التآكل  من  والحماية  للمواد  المناسب  االختيار  وُيعدُّ  قوًة. 

عمر  طول  لضمان  التصميم  مرحلة  في  األهمية  بالغ  أمًرا 

دراسات  على  بناًء  االختيارات  هذه  وتجري  مشروع.  كل 

معايير  مراعاة  مع  الميدانية  البيانات  باستخدام  التآكل 

التصميم والعمليات«.

وأضافت: »ما يميزنا في مركز التآكل بمعهد قطر لبحوث 

الهندسية  الخبرة  بين  نجمع  أننا  هو  والطاقة  البيئة 

الصناعية، ومحفظة بحثية متنوعة، باإلضافة إلى أحدث 

التي  المبتكرة  الالزمة لتطوير البحوث والمشاريع  المرافق 

تعالج الظروف السائدة هنا بشكل كبير في قطر«.

للمعهد،  التنفيذي  المدير  فيرميرش،  مارك  الدكتور  ق  وعلَّ

تي  آند  سي  سامسونج  بشركة  الخاصة  الدراسة  على 

فقال: »من خالل هذه االتفاقية، يواصل مركز التآكل التابع 

للمعهد دمج األنشطة البحثية مع دعم األولويات الوطنية. 

على  قادًرا  الصناعي  القطاع  يكون  أن  في  هدفنا  ويتمثل 

من  الفريدة  وقدراته  للمعهد  العلمية  المعرفة  فوائد  جني 

تهدف  النهاية،  وفي  والمناسبة.  المستهدفة  الحلول  خالل 

والمعرفة  والتكنولوجيا  العلوم  توسيع  إلى  الجهود  هذه 

التآكل  تحديات  لمعالجة  المعنية  لألطراف  المتاحة 

وتعزيز مشاريع االستدامة«.

البيئة  لبحوث  قطر  معهد  حول  المعلومات  من  للمزيد 

qeeri /en /hbku.edu.qa :والطاقة، ُيرجى زيارة

تعاون بين خبراء من جامعة حمد بن خليفة وسامسونج سي آند تي في

في تعميم للتربية والتعليم:

اختبار ملحق الصف
 الثاني عشر.. »17« يناير

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم 

موعدًا   2023 المقبل  يناير   17 العالي، 

الثاني  الصف  لطلبة  ملحق  الختبار 

عشر )نهاري، تعليم الكبار( للمتغيبين 

بعذر مقبول عن اختبار نهاية الفصل 

حيث  2023م،   2022- األول  الدراسي 

خالل  المالحق  اختبارات  إجراء  يتم 

2023م،  يناير   17 تاريخ  من  الفترة 

وحتى 26 يناير 2023م.

وزارة  أصدرته  تعميم  في  ذلك  جاء 

العالي  والتعليم  والتعليم  التربية 

الثانوية  المدارس  ومديرات  لمديري 

تطبق  التي  الخاصة  والمدارس 

المعايير الوطنية.

معرض فني يحكي 
قصة مونديال قطر

التربية  وزارة  أكدت  قنا-  الدوحة- 

حرصها  العالي  والتعليم  والتعليم 

على تعزيز التعليم لذوي االحتياجات 

هذا  في  لهم  األفضل  وتقديم  الخاصة، 

المجال.

النعمة  عبدالعزيز  عمر  السيد  وحث   

لشؤون  المساعد  الوزارة  وكيل 

أمس  افتتاحه  لدى  الخاص،  التعليم 

الخاص  الفنية  اللوحات  معرض 

قطر   FIFA العالم  كأس  ببطولة 

للتربية  أونتاريو  بمركز   ،2022
المركز،  على  القائمين  الخاصة، 

وتقديم  العمل  في  االستمرار  على 

من  األبناء  لخدمة  البناءة  المساعدة 

الخاصة وتنمية  االحتياجات  فئة ذوي 

مهاراتهم وقدراتهم العلمية واإلبداعية.

من  العديد  على  المعرض  يشتمل   

قصة  تحكي  التي  الفنية  اللوحات 

 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

شيدتها  التي  المعالم  أبرز  مستلهمة 

وبنى  مالعب،  من  للبطولة،  الدولة 

من  وغيرها  ومجسمات،  تحتية، 

الثقافة  تجسد  التي  المنشآت 

القطرية.

الوسائل  من  الكثير  المركز  ويوفر   

ذوي  من  األطفال  لتعليم  المختلفة 

بمختلف  الخاصة،  االحتياجات 

أعمارهم وحاالتهم المرضية.



الشيخة  سعادة  االفتتاح  حفل  حضر 

رئيس  ثاني  آل  حمد  بنت  المياسة 

مجلس أمناء مؤسسة الدوحة لألفالم، 

وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني آل 

للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  ثاني 

الدكتور  وسعادة  لإلعالم،  القطرية 

وزير  الكواري  عبدالعزيز  بن  حمد 

الوطنية،  قطر  مكتبة  ورئيس  الدولة 

الذوادي  حسن  السيد  وسعادة 

للمشاريع  العليا  للجنة  العام  األمين 

الشخصيات  كبار  من  وعدد  واإلرث، 

والمسؤولين.

الشيخ  إعداد  من  »إنتاج«  ومعرض 

وينظم  ثاني،  آل  عبدالله  بن  خليفة 

ومشيرب  الثقافة  وزارة  مع  بالشراكة 

وبالتعاون  قطر،  ومتاحف  العقارية 

بصفة  لإلعالم  القطرية  المؤسسة  مع 

»الشريك اإلعالمي«.

وقالت فاطمة حسن الرميحي الرئيس 

التنفيذي لمؤسسة الدوحة لألفالم: إن 

تقدير  تحية  بمثابة  »إنتاج«  معرض 

لتراث وإرث وطننا في مجاالت المسرح 

ساهم  حيث  والتليفزيون،  والسينما 

قطر  مكانة  تعزيز  في  مجال  كل 

إلى  الثقافي  لالمتياز  مركزا  لتصبح 

القلب  التي تعد  األخرى  الفنون  جانب 

ونفتخر  الثرية،  قطر  لهوية  النابض 

ضمن  العالم  كل  مع  بمشاركتها 

تجربة الدوحة لألفالم.

سيلقي  المعرض  أن  إلى  وأشارت 

استثنائيين  فنانين  على  الضوء 

متعددة  مجاالت  في  وموهوبين 

للرياضة،  كوجهة  وطننا  ثقافة  لنبرز 

على  اإلبداعية  وللفنون  لإللهام  وكذلك 

حد سواء.

األولى  العرض  صالة  وتتمحور 

الحركة  حول  »إنتاج«  معرض  في 

المسرحية في قطر التي شهدت تطورا 

المدارس  في  بداياتها  منذ  ملحوظا 

والنوادي االجتماعية، ثم بدأت بشكلها 

المعاصر من خالل تأسيس فرقة قطر 

السد  وفرقة   1972 عام  في  المسرحية 

المسرحية بعدها بعام.

الفن  من  النوع  هذا  تطور  ومع 

الشعبية،  من  مزيدا  واكتسابه 

مسرحيتين  فرقتين  تأسيس  تم 

األضواء  فرقة  وهما  إضافيتين 

الشعبية  والفرقة  المسرحية 

المسرحية. 

الفرق  هذه  اندمجت   ،1994 عام  وفي 

زلنا نعرفهما  ال  األربع لتشكل فرقتين 

وهما:  بإبداعاتهما،  ونحتفي  اليوم 

الدوحة  وفرقة  المسرحية،  قطر  فرقة 

عدة  الفترة  هذه  وتلت  المسرحية. 

مسرح  إنشاء  بينها  من  تطورات، 

استقبال  في  بدأ  الذي  الوطني  قطر 

ومركز   1986 عام  من  ابتداء  الجمهور 

عام  في  للمؤتمرات  الوطني  قطر 

بسعة  مسرحا  يضم  والذي   2011
استيعابية تصل إلى 2300 مقعد.

صالة  في  »إنتاج«  يحتفي  كما 

التليفزيون  بصناعة  الثانية  عرضه 

تتبع  يمكن  حيث  قطر  في  الناجحة 

إلى  قطر  في  التليفزيون  نشأة  جذور 

شهدت  التي  التاريخية  اللحظة  تلك 

صاحب  قطر  تلفزيون  تأسيس 

بث  انطلق  فقد  الواسعة،  الشعبية 

القناة الوطنية ألول مرة في أغسطس 

موثوقا  مصدرا  وأصبحت   ،1970
للمعلومة والخبر لسائر أهل قطر من 

والسياسية  اإلخبارية  برامجها  خالل 

والثقافية  والدينية  واالقتصادية 

والرياضية والعلمية والطبية.

شهدت  التي  الخمسة  العقود  وخالل 

بمثابة  القناة  كانت  القناة،  تشغيل 

المهنية  للمسيرة  االنطالق  شرارة 

والمذيعين  المخرجين  من  للعديد 

العاملين  من  وغيرهم  والممثلين 

وساعدت  التليفزيون،  صناعة  في 

والصحافة  اإلعالم  طالب  المحطة 

والدراية  الخبرة  اكتساب  على 

أوائل  من  وكانت  البث  بعملية 

تستخدم  التي  العربية  القنوات 

ويستمر  والمعدات.  األجهزة  أحدث 

اليوم تليفزيون قطر في ممارسة دوره 

الثقافية  قطر  لقيم  بالترويج  الحيوي 

ورفع الوعي بأبرز وأهم القضايا.

الثالثة  العرض  صالة  وتسلط 

والتاريخ  األفالم  صناعة  على  الضوء 

بدأت  حيث  قطر،  لدولة  السينمائي 

المعاصرة  السينمائية  الحركة 

تعرض  بمسارح  قطر  في  والمبهرة 

خالل  مليمترا   16 بصيغة  األفالم 

الماضي،  القرن  من  الخمسينيات 

لدى  واسعة  شعبية  وحصدت 

أدى  ما  وهو  المحلية،  الجماهير 

في  العرض  دور  من  المزيد  الفتتاح 

قطر  شركة  تأسيس  بفضل  البالد 

للسينما خالل السبعينيات.

الوطنية  السينما  صناعة  وبدأت 

األولى  خطواتها  باتخاذ  المزدهرة 

عندما   1975 عام  خالل  المبدئية 

األفالم  بصناعة  قطر  تليفزيون  بدأ 

القصيرة. الوثائقية 

وتطورت الصناعة في عام 2010 عندما 

المياسة  الشيخة  سعادة  أسست 

الدوحة  مؤسسة  ثاني  آل  حمد  بنت 

لألفالم؛ لدعم نمو مجتمع صناع األفالم 

والتدريب  التمويل  وتقديم  قطر،  في 

والدعم، وتوسيع شبكة عالقات صناع 

األفالم في الدول العربية والعالم.

السينمائية  المشاريع  عدد  ووصل 

اآلن  حتى  المؤسسة  دعمتها  التي 

 75 من  مشروعا   750 من  أكثر  إلى 

أبرز  دولة، وعرض عدد كبير منها في 

الدولية،  السينمائية  المهرجانات 

وأصبحت مؤسسة الدوحة لألفالم أول 

تحصد  عربية  سينمائية  مؤسسة 

7 سنوات  10 ترشيحات أوسكار خالل 
متتالية.

تطور  حول  معلومات  »إنتاج«  ويقدم 

وتأثيره  الفنون  أشكال  من  شكل  كل 

تأخذ  رحلة  المعاصرة،  الثقافة  على 

حيث  التفاعلية،  القصص  رواة  عصر 

يعرض أعماال ملهمة لفنانين محليين 

منهم  متنوعة،  فنية  مجاالت  في 

الحمادي،  محمد  عيسى،  حميدة 

الباكر،  آمنة  السويدي،  فرج  مريم 

وغيرهم.  ثاني  آل  روضة  النصر،  نور 

يستعيد  بمعرض  الرحلة  وتختتم 

غاليري  مع  العالمي  السينما  تاريخ 

وجدار  السينما«  »قصة  قطر  متاحف 

مساهمات  يعرض  سينماتوغرافي 

للمجتمع اإلبداعي القطري.

األفالم  صناعة  أعمال  بأفضل  واحتفاال 

اإلبداعية،  والفنون  والعربية  القطرية 

احتفاالتها  لألفالم  الدوحة  توسع 

مكثف  ببرنامج  العام  هذا  في  الرائعة 

المتعددة  والمعارض  العروض  من 

أكبر  يعد  الذي  وجيكدوم  الوسائط، 

قطر،  في  الدارجة  للثقافة  فعالية 

الحفالت  من  مجموعة  إلى  باإلضافة 

إيقاعات  ضمن  الحية  الموسيقية 

أجيال.

»الدوحة لألفالم« تدشن معرض »إنتاج« بحضور الشيخة المياسة

استكشاف تاريخ السينما والتليفزيون والمسرح

الرميحي: المعرض بمثابة تحية تقدير لتراث وإرث وطننا بالمسرح والسينما والتليفزيون

الشيخة  سعادة  أمس  افتتحت 

رئيس  ثاني،  آل  حمد  بنت  المياسة 

معرض  قطر  متاحف  أمناء  مجلس 

متعددة  القطرية  للفنانة  »عناصر« 

وذلك  المفتاح،  بثينة  التخصصات 

ثاني،  آل  هنادي  الشيخة  بحضور 

 - كيو  لشركة  المؤسس  الرئيس 

أوتو، الموزع الرسمي ألودي قطر.

لبثينة  األحدث  المعرض  ويصور 

تنتقل  الزمن،  عبر  سيرورًة  المفتاح، 

 - الفنية  األعمال  من  سلسلة  في 

كشف  ويتم  و»انعكاس«،  »فترات«، 

ضخمة  النسيج  لوحة  عن  الستار 

ُأنتجت  التي  »ِيبهم«،  الحجم 

بالتعاون مع المدينة الدولية للنسيج 

مستوى  على  الشهيرة  أوبيسون  في 

»ِيبهم«  النسيج  وتمثل لوحة  العالم. 

الذي  التعاون  عن  نشأ  إرث  مشروع 

بدأ خالل العام الثقافي قطر - فرنسا 

2020 وتم االنتهاء منها لالحتفاء بمرور 
الدبلوماسية  العالقات  على  عاًما   50
اللوحة  تمزج  وفرنسا.  قطر  بين 

واللون  الفرنسي  التقليد  بين  الفنية 

يدعو  الذي  الُمعاصر،  القطري  الفني 

النسيج  حرفة  الكتشاف  المتأمل 

فنان  نظر  وجهة  من  التقليدية 

ُمعاصر.

وتعليًقا على هذه الشراكة، قالت مها 

رعاية  »تحت   :M7 مدير  السليطي، 

توفير  إلى   M7 يهدف  قطر،  متاحف 

الصناعات  صوت  إلسماع  منصة 

اإلبداعية في قطر من خالل برنامجنا 

ويسرنا  بالمعارض.  الحافل 

استضافة أحدث مجموعة من أعمال 

الضوء  وتسليط  المفتاح  بثينة 

الساحة  على  اإلبداعية  رؤيتها  على 

العالم  كأس  قبيل  وذلك  العالمية، 

شركة  نشكر   .2022 قطر   FIFA
يشاركوننا  فهم  الدعم،  على  أودي 

بالتقدم  تتعلق  التي  الرؤية  نفس 

نحن  التصميم.  خالل  من  واالبتكار 

الثقافية  فخورون بدعمهم لرؤية قطر 

المحليين  بالفنانين  واحتفائهم 

كبثينة المفتاح«.

تشكيلية  فنانة  هي  المفتاح  وبثينة 

بكالوريوس  على  حاصلة  قطرية 

فرجينيا  جامعة  من  الفنون 

التصميم في  كومونولث كلية فنون 

المفتاح  هت 
َّ

وج تخرجها،  بعد  قطر. 

الطباعة  فن  إلى  الفنية  ممارساتها 

وفن الطبوغرافيا والتوثيق الذي تطور 

فنية  أعمال  إلى  السنين  مرور  مع 

تركيبية كبيرة الحجم وفنون أدائية 

وتعبيرية.

المفتاح  إلهام  مصدر  ويتجّلى 

الراسخ  الثقافي  التراث  في  الرئيسي 

في  تستعين  حيث  قطر،  لدولة 

الشفوي  التاريخ  من  بعناصر  أعمالها 

لشعب قطر وتراثهم الشعبي وتعمل 

انعكاًسا  ليشكل  تركيبه  إعادة  على 

وتاريخه.  وطنها  ماضي  مع  لعالقتها 

إن افتتان المفتاح بالذاكرة الجماعية 

لوطنها قادها ألن ترّكز في بحثها على 

أحياء قطر القديمة وأهم الشخصيات 

ما  وهذا  الحياة.  تلك  شّكلت  التي 

وقصص  شخصيات  تحّول  يفّسر 

إلى أعمال  في هذه األحياء من عالمها 

عملها  في  تظهر  مجردة  تصويرية 

لحظات  إحياء  إلعادة  كنهج  اليوم، 

في  بنائها  وإعادة  وذكرياته  الماضي 

المفتاح  التفتت  معاصرة.  بيئات 

تدريجًيا إلى التوثيق المفاهيمي عبر 

ماضي  عن  للتعبير  الكتب  تجليد 

ُفقد  لما  تخليًدا   - منظورها  من  قطر 

في هاوية الزمن.

إطالق  حول  سؤال  على  وجوابا 

»لقد  المفتاح:  بثينة  قالت  معرضها، 

حظيت بشرف دعم كل من متاحف 

رؤيتي  ترجمة  في  وأودي   M7و قطر 

المنفرد  معرضي  يمثل  واقع.  إلى 

لممارسات  تتويًجا  عناصر،  الثاني، 

وسائط  باستخدام  مختلفة 

والتصوير،  الرسم،  مختلفة، تشمل 

يتمّلكني  والطباعة.  واألداء، 

آخر  عن  الستار  لكشف  الحماس 

الدوحة،  في  مرة  ألول  الفنية  أعمالي 

وتقديم عصارة سنوات من التجارب 

القطرية  الثقافة  واستكشاف  الفنية 

من خالل عدستي الخاصة«.

»عناصر«.. معرض فني بـ »M7«افتتحته الشيخة المياسة
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الدوحة          $

الدوحة - قنا- افتتحت مؤسسة الدوحة لألفالم 
أمس معرض »إنتاج«، المعرض المتعدد الوسائط 

الذي يتتبع تاريخ السينما والتليفزيون والمسرح 
في قطر، ويقام في سكة وادي مشيرب، في الفترة 

من 8 نوفمبر 2022 إلى 22 يناير 2023، وذلك ضمن 
فعاليات تجربة الدوحة لألفالم، بالتزامن مع تنظيم 

قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.



كأس  لبطولة  الكامل  دعمها  قطر  غرفة  أكدت 

الممكنة،  الطرق  بكل   ،2022 قطر   FIFA العالم 

دوره  مواصلة  على  الخاص  القطاع  وتحفيز 

المساند الستضافة هذا الحدث العالمي، والذي 

يقام ألول مرة في المنطقة العربية.

وأشار مجلس إدارة الغرفة، الذي يرأسه سعادة 

له  بيان  في  ثاني،  آل  جاسم  بن  خليفة  الشيخ 

إلى أن مونديال 2022 يمثل عالمة فارقة في نهضة 

قطر، ونقطة تحول رئيسية بالنسبة لالقتصاد 

من  المستفيدين  أكبر  سيكون  والذي  القطري، 

هذا الحدث العالمي.

القطاع  فعاليات  جميع  أن  المجلس،  وأوضح 

الدولة  خلف  بقوة  تقف  القطري  الخاص 

للمونديال  إنجاح أفضل نسخة  للمساهمة في 

قطر  دولة  أن  مضيفا  العالم،  كأس  تاريخ  في 

إبهار  على  قادرة  الرشيدة،  القيادة  وبتوجيهات 

العالم بتنظيم بطولة استثنائية ستبقى خالدة 

في تاريخ كرة القدم العالمية.

وأضاف أن القطاع الخاص القطري لعب دورا مهما 

كأس  بطولة  باستضافة  قطر  فوز  إعالن  منذ 

وحتى   2010 العام  في   2022 قطر   FIFA العالم 

الخاص  القطاع  كان  السنوات  تلك  فطوال  اآلن، 

إلى  جنبا  وعمل  المسؤولية،  قدر  على  القطري 

الحدث  لهذا  اإلعداد  في  العام  القطاع  مع  جنب 

الشركات  من  العديد  ساهمت  حيث  الكبير، 

المونديال،  مشاريع  تنفيذ  في  القطرية 

ومرورا  التحتية،  البنية  مشروعات  من  ابتداء 

المساهمة  عن  فضال  المونديالية،  بالمالعب 

العقارية  والمشروعات  الفنادق  إنشاء  في 

الداعمة للمونديال، وانتهاء بمختلف المشاريع 

والخدمات المرتبطة باستضافة البطولة.

القطاع  مواصلة  قطر  غرفة  إدارة  مجلس  وأكد 

كأس  فعاليات  خالل  بدوره  القيام  الخاص 

العالم، من خالل توفير كافة الخدمات المساندة 

كالضيافة  القطاعات،  بمختلف  للبطولة 

القطاعات  من  وغيرها  والصحة  والتجارة 

المرتبطة باستضافة ضيوف المونديال.

وأوضح أن جميع أنظار العالم تتجه اآلن إلى دولة 

متابعة  ثم  ومن  المونديال،  النطالقة  ترقبا  قطر 

البطولة سواء من قلب الحدث في قطر من خالل 

توافد مئات اآلالف من الجماهير من مختلف دول 

دول  لكافة  التلفزيوني  البث  خالل  من  أو  العالم، 

أمام  القطري  الخاص  القطاع  يضع  مما  العالم، 

الفرصة  هذه  اقتناص  في  يتمثل  جديد  تحد 

االستثماري  والمناخ  القطري  لالقتصاد  للترويج 

الجاذب، وبناء عالقات اقتصادية وتجارية عابرة 

للمحيطات، لتكون كأس العالم FIFA قطر 2022 

بداية انطالقة جديدة لالقتصاد القطري عنوانها 

جلب العالم إلى قطر وتحويلها إلى مركز عالمي 

للسياحة والتجارة واالستثمار.
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تدشين عمالت كأس العالم التذكارية اليوم
األربعاء  اليوم  تدشينه  عن  المركزي،  قطر  مصرف  أعلن 

 FIFA العالم  كأس  ببطولة  الخاصة  التذكارية  للعمالت 

قطر 2022.

الرسمية  التذكارية  العملة  إصدار  أن  المصرف  وأوضح 

الجهات  مع  بالتنسيق  سيكون   2022 قطر  العالم  لكأس 

الرسمية المنظمة للبطولة.

عبر مبادرة شهر األبطال

»طلبات« تعزز أنشطتها التطوعية
المنصة  »طلبات«،  موظفو  رسخ 

في  الرائدة  المحلية  التكنولوجية 

من  التطوعي  العمل  روح  المنطقة، 

الفاعلة في المشاريع  خالل المشاركة 

الماضي،  الشهر  القطرية  المجتمعية 

»شهر  بمبادرة  التزامها  من  كجزء 

األبطال«.

من  العديد  ضمن  المبادرة  هذه  وتأتي 

ُأطلقت  التي  المجتمعية  المشاريع 

تنفيذ  تم  إذ   ،2022 أكتوبر  شهر  في 

تقديم  ذلك  في  بما  متعددة  مبادرات 

هدايا صناديق الوجبات الخفيفة التي 

ماراثون  في  للمشاركين  إعدادها  تم 

المشي الوردي في حديقة األكسجين 

التوعية بمكافحة سرطان  لدعم جهود 

الثدي. كما ساهم موظفو »طلبات« في 

تنظيف الشاطئ في الدوحة وشاركوا 

بالتعاون  بالدم  التبرع  حملة  في  أيًضا 

واختتمت  العامة،  الصحة  وزارة  مع 

»طلبات«  موظفي  بمشاركة  المبادرات 

المدينة  في نشاط غرس األشجار في 

التعليمية.

»شهر  أنشطة  نجاح  تحقيق  ولضمان 

الشهر  »طلبات«  شاركت  األبطال«، 

الماضي العديد من المؤسسات للعمل 

على إنجاح هذه المبادرات؛ بما في ذلك 

الجمعية القطرية لمكافحة السرطان، 

الصحة  ووزارة  والبيئة،  البلدية  ووزارة 

العامة، والمدينة التعليمية.

»طلبات  لشركة  العام  المدير  ويوضح 

سوسا  دي  ميجيل  فرانسيسكو  قطر« 

الخيري  والعمل  العطاء  »نولي  قائال: 

أهمية كبيرة، وكشركة تعطي  دائما 

المهم  من  القطري  للمجتمع  األولوية 

العمل  روح  ترسيخ  لنا  بالنسبة 

فقد  البيئي،  نظامنا  داخل  التطوعي 

»شهر  مبادرات  عبر  العام  هذا  تمكنا 

مدى  مشاهدة  من  المتعددة  األبطال« 

التأثير اإليجابي الذي يمكننا تحقيقه 

المجتمع  في  والمساهمة  كفريق  مًعا 

المحلي الذي نحن جزء منه«. 

مع أخذ أهمية المسؤولية االجتماعية 

فإن  االعتبار،  بعين  للشركات 

من  العديد  إطالق  تواصل  »طلبات« 

لتعزيز  قطر  دولة  في  المبادرات 

مع  وتماشيا  االجتماعية  التنمية 

لتحقيق   2030 الوطنية  قطر  رؤية 

االستدامة. كما أطلقت الشركة أيضًا 

التجريبية  المشاريع  من  العديد 

ذلك  في  بما  باالستدامة  المتعلقة 

ومنطقة  قطر  مؤسسة  في   Talabot
الطلبات  تسليم  يتم  حيث  مشيرب 

»سكوتر«  كهربائية  دراجة  بواسطة 

مثل  مختلفة  فعاليات  إقامة  أثناء 

سينما السيارات في لوسيل، وكذلك 

بدون  بالطائرات  الطلبات  تسليم 

تعمل  أن»طلبات«  كما  طيار»درون«، 

عن كثب مع الحكومة من أجل تقديم 

إلى  الكهربائية  اإللكترونية/    الدراجات 

البالد للمساعدة على تقليل انبعاثات 

التوصيل.

تحميل  اآلن  للمستهلكين  يمكن 

تطبيق »طلبات« من متجر ابل وجوجل 

بالي ومتجر برامج هواوي.

ومنذ انطالقها في الكويت في عام 2004 

»طلبات«  شهدت  عاًما   18 مدى  وعلى 

تطورا كبيرا وتضاعف حجم الشركة 

حاليا  تقوم  أنها  حتى  عديدة.  مراٍت 

طلبات  من  الماليين  مئات  بتوصيل 

المنتجات  من  وغيرها  والبقالة  الطعام 

بلدان  من  بلدان   9 في  عمالئها  إلى 

المنطقة.

تطبيق  يعمل  الحاضر،  وقتنا  وفي 

عالمٍة   25000 من  أكثر  مع  »طلبات« 

وما  والمتاجر  المطاعم  من  تجارية 

بدأت  بينما  فرع،  ألف   50 من  يقرب 

التجارة  َمنَفذ  مارت«؛  »طلبات  خدمة 

السريعة، بتوصيل البقالة للعمالء في 

والكويت،  واألردن،  وِمصر،  البحرين، 

اإلمارات  إلى  باإلضافة  وقطر،  وعمان، 

في 20 دقيقة أو أقل!

على  تضع  استراتيجية  طلبات  وتنفذ 

وشركاؤها  عمالؤها  أولوياتها  رأس 

والمجتمعات  وسائقوها  وموظفوها 

فقط،   2021 عام  ففي  بها  تعمل  التي 

وجباٍت  توصيل  في  »طلبات«  ساهمت 

طعام  وجبة  ألف   900 على  تزيد 

التبرع  إلى  باإلضافة  للمحتاجين، 

للجمعيات  دوالر  مليون   2.2 من  بأكثر 

الخيرية بمساعدة شركائنا وعمالئنا. 

تابعة  شركٌة  هي  »طلبات«  أن  يذكر 

الرائدة  الشركة  هيرو«؛  »دليفري  لـ 

والتجارة  الطعام  توصيل  قطاع  في 

ا.
ًّ

السريعة عالمي

{ صورة جماعية للمتطوعين 

{ جانب من مبادرة شهر األبطال

»مالحة« تحصد
»8« جوائز عالمية

بالمعايير  والتزامها  لجهودها  تقديرا 

والسالمة  بالصحة  الخاصة  العالمية 

البريطاني  المجلس  منح  البيئة،  وإدارة 

 8( عدد  مالحة  شركة   )BSC( للسالمة 

فئة  من  منها   4 مرموقة  عالمية  جوائز( 

للمرة  عليها  حصلت  الشرف«  »سيف 

من  أخرى  و4  التوالي  على  الخامسة 

للمرة  بها  فازت  العالمية«  »الشرف  فئة 

الرابعة على التوالي.

الوحيدة من ضمن  الشركة  هي  ومالحة 

4 شركات عالمية تفوز مرتين بجائزتي 
»سيف الشرف« و»الشرف العالمية« معا 

وللمرة الرابعة على التوالي للعام 2022.

وقال المهندس محمد عبد الله سويدان، 

في  باإلنابة  التنفيذي  والمدير  الرئيس 

جائحة  اندالع  »منذ  قائال:  مالحة  شركة 

الشركات  واجهت   2020 في  كورونا 

وبيئية  صحية  تحديات  العالمية 

أيضا  رائدة  كشركة  ومالحة  جسيمة. 

بفضل  ولكن  التحديات،  بهذه  مرت 

من  تمكنا  بذلناها  التي  والجهود  الله 

احترازية  إجراءات  تطبيق  عبر  تخطيها 

ومجالي  الصحي،  المجال  في  صارمة 

نهاية  في  أوصلتنا  البيئة  وإدارة  السالمة 

المطاف للفوز بهذه الجوائز العالمية من 

المجلس البريطاني للسالمة«.

بهذه  فازت  »مالحة«  أن  إلى  يشار 

من  نجوم   5 على  حصولها  بعد  الجوائز 

مجال  في  للسالمة  البريطاني  المجلس 

وبعد  البيئة  وإدارة  والسالمة  الصحة 

المتمثل  المراجعة  لمشروع  اجتيازها 

المستقلة  الخبراء  لجنة  تحقيقات  في 

والتي تأكدت من استيفاء مالحة لشروط 

يختص  فيما  الصناعي  العمل  ممارسة 

بالصحة والسالمة وإدارة البيئة.

كتيريك  ماك  بيتر  صرح  جانبه،  من 

رئيس مجلس السالمة البريطاني قائال: 

لهو  الجوائز  هذه  على  مالحة  حصول  إن 

الالمتناهية  ومهنيتها  إخالصها  على  دليل 

فخورون  نحن  لذلك  المجاالت.  هذه  في 

السعادة  غاية  في  نحن  بل  بدعمها، 

نجاحها  من  يتجزأ  ال  جزءا  نكون  بأن 

وإنجازاتها المستمرة. 

من المجلس البريطاني للسالمة

$ الدوحة

أكدت أن االقتصاد الوطني أكبر المستفيدين من الحدث العالمي

»الغرفة«: ندعم المونديال بكل الطرق

{  الشيخ خليفة بن جاسم { محمد عبد الله سويدان

$ الدوحة

$ الدوحة
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فئة »5« نجوم 
»رتاج للفنادق« تدير منتجعا في الخوروفي إطار استراتيجيتها التوسعية 

ــادق  ــن ــف ــل وقــــعــــت شــــركــــة رتـــــــاج ل

وتشغيل  إدارة  عــقــد  والــضــيــافــة 

ــس نـــجـــوم بــمــديــنــة  ــم مــنــتــجــع خ

الخور بدولة قطر. وتم التوقيع بين 

آل  عيد  بــن  نــايــف  الشيخ  ســعــادة 

ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة 

ــــاج، وكـــل مــن السيد  رت شــركــات 

التنفيذي  الــرئــيــس  ــادي  ــح ال علي 

الحيدر  لشركة  العام  والمستشار 

الحيدر  عبدالله  والسيد  العالمية 

كما  العالمية  الحيدر  شركة  مالك 

ــن مــســؤولــي  شــهــد الــتــوقــيــع عـــدد م

الطرفين من بينهم، أعضاء مجلس 

ـــاج«،  رت »شــركــات  مجموعة  إدارة 

الرئيس  الــنــوبــي  مــدحــت  والــســيــد 

التنفيذي لـ»رتاج للفنادق والضيافة« 

ـــــام يـــســـري الــمــديــر  والـــســـيـــد إس

اإلقــلــيــمــي لــتــطــويــر األعـــمـــال بــرتــاج 

للفنادق والضيافة.

المنتجع  إدارة  عقد  توقيع  ويــأتــي 

الــخــمــس نــجــوم بــمــديــنــة الــخــور 

للفنادق  رتـــاج  لمسيرة  اســتــكــمــاال 

العالم  حــول  التوسعية  والضيافة 

محفظة  إلــى  المنتجع  وبانضمام 

ــة ســتــديــر رتــــاج لــلــفــنــادق  ــرك ــش ال

والضيافة 1800 غرفة موزعة ما بين 

فندقية  وشقق  ومنتجعات  فــنــادق 

في دولة قطر وحدها من أصل 4725 

غرفة موزعة عبر 9 دول حول العالم.

الشيخ  المناسبة قال سعادة  وبهذه 

نــايــف بـــن عــيــد آل ثــانــي رئــيــس 

شــركــات  مجموعة  إدارة  مجلس 

أتــوجــه  أن  أود  ــبــدايــة  ال »فـــي  رتــــاج 

ــر لــلــســيــد عــلــي الـــحـــادي  ــك ــش ــال ب

والسيد عبدالله الحيدر على ثقتهم 

للفنادق  رتـــاج  شــركــة  فــي  الغالية 

المنتجع  بـــإدارة  للقيام  والضيافة 

لشركة  المملوك  نــجــوم  الخمس 

الخور  بمدينة  العالمية  الــحــيــدر 

والضيافة  للفنادق  رتـــاج  وســتــقــوم 

بمشيئة الله تعالى بإدارة وتشغيل 

الــمــنــتــجــع تــحــت إحــــدى عــامــاتــهــا 

نجوم  الخمس  الجديدة  التجارية 

وقتها  في  عنها  اإلعــان  سيتم  والتي 

إن شـــاء الــلــه. ونــحــن عــلــى ثــقــة أن 

سوف  الجديدة  التجارية  العامة 

والضيوف  النزالء  استحسان  تاقى 

ــا على  ــه ــال ــث نـــحـــرص مـــن خ ــي ح

وفريدة  راقية  جديدة  تجربة  توفير 

لتلك  انطاق  أول  المنتجع  وسيكون 

العامة التجارية المميزة«.

خطة  في  »اعتمدنا   : سعادته  وقال 

التوسع  على  قطر  بــدولــة  توسعنا 

المدن  معظم  لتغطية  الجغرافي 

بالدولة  السياحي  الجذب  وأماكن 

بين  مــا  متنوعة  مجموعه  فلدنيا 

الــفــنــادق والــمــنــتــجــعــات والــشــقــق 

الفندقية موزعة في الدوحة واللؤلؤة 

والوكرة  سلوى  بطريق  نخلة  وأبــو 

واليوم بمدينة الخور«.

كشركة  »نــحــن  قـــائـــا:  ــم  ــت ــت واخ

وطنية قطرية 100 % فخورون بالثقة 

الكثير  قبل  من  عليها  حصلنا  التي 

من الماك في دولة قطر وكذلك حول 

العالم حيث تدير شركة رتاج أصوال 

 5 فندقية وعقارية وصلت إلى قرابة 

مليارات ريال قطري حتى اآلن«.

ومن جانبه قال السيد علي الحادي 

والمستشار  التنفيذي  الــرئــيــس 

العالمية:  الحيدر  لشركة  الــعــام 

آل  عيد  بن  نايف  بالشيخ  »أرحــب 

ــاج  ــات رت ــرك ثــانــي وبــمــجــمــوعــة ش

معهم  ــاون  ــع ــت ــال ب ســـعـــداء  ونــحــن 

الــمــنــتــجــع  ــل  ــي ــغ ــش وت إدارة  فــــي 

لشركة  المملوك  نــجــوم  الخمس 

بموقعة  الـــذي  الــعــالــمــيــة  الــحــيــدر 

يوفر  الخور  بمدينة  االستراتيجي 

إلى  باإلضافة  وجناحا،  غرفة   181
خاص  وشاطئ  السباحة  حمامات 

وسبا وصالة رياضية ومطعم ومقهى 

واجتماعات  مناسبات  قاعة  وكذلك 

متعددة األغراض«.

وأضاف قائا: »جاءتنا عروض عديدة 

من شركات عالمية مختلفة، ولكننا 

شركة  مــع  الــتــعــاون  على  حرصنا 

وتشغيل  إلدارة  وطــنــيــة  قــطــريــة 

المنتجع ووقع االختيار علي شركة 

رتاج للفنادق والضيافة كونها إحدى 

هذا  في  الرائدة  الوطنية  الشركات 

أبـــدوه من  الــمــجــال، بــاإلضــافــة لما 

وجهات  تقريب  على  ساعدت  مرونة 

بيننا  بالتوقيع  وتــرجــمــت  الــنــظــر 

اليوم«.

الله  عــبــد  الــســيــد  قـــال  جهته  ومـــن   

الـــحـــيـــدر مـــالـــك شـــركـــة الــحــيــدر 

سرورنا  دواعــي  لمن  »إنه  العالمية: 

للفنادق  رتـــاج  شــركــة  اســتــضــافــة 

ــة وعــلــى رأســـهـــا ســعــادة  ــاف ــي ــض وال

ــف بـــن عــيــد آل ثــانــي  ــاي الــشــيــخ ن

مجموعة  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 

يكون  ان  ونــتــمــنــى  رتــــاج  شــركــات 

مثمر  لــتــعــاون  بــدايــة  الــيــوم  توقيع 

العالمية  حيدر  شركة  بين  وممتد 

يعود  بما  رتــاج  شركات  ومجموعة 

بالفائدة على الطرفين وكذلك على 

وأضـــاف:  قــطــر«.  الحبيبة  دولــتــنــا 

رؤيتنا  ضمن  العقد  توقيع  »جـــاء 

بمستوى  لــارتــقــاء  االستراتيجية 

ليكون  بالمنتجع  المقدمة  الخدمة 

المتواجدة  المنتجعات  أفضل  أحد 

بالوطن العربي والخليج على وجهه 

المنتجع  يعد  حيث  الــخــصــوص 

على  المطل  الخور  بمدينة  الوحيد 

الستقطاب  ونهدف  العربي  الخليج 

ــاء الــعــالــم  ــح ــن كــافــة ان الــســيــاح م

صحية  بيئة  المنتجع  يوفر  حيث 

وسائل  كافة  بها  آمنة  واجتماعية 

الراحة واالستجمام«.

ــــا: »حـــرصـــنـــا مــن  ــــائ واخـــتـــتـــم ق

كشركة  نــكــون  أن  التوقيع  خـــال 

توجيهات  ــع  م مــتــواكــبــيــن  وطــنــيــة 

حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ 

الباد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

إطــار  فــي   2030 قطر  ورؤيـــة  المفدى 

اســتــراتــيــجــيــة الـــدولـــة الــشــامــلــة 

تهدف  والتي  للسياحة  والمتكاملة 

السياحة  بــصــنــاعــة  االرتـــقـــاء  إلـــى 

ــال في  ــع وتــحــويــلــهــا إلـــى عــنــصــر ف

التنمية المستدامة للدولة«. { جانب من توقيع االتفاقية بين الجانبين

الدوحة           $

علي الحادي: الفندق يتضمن »181« غرفة وجناحا ومملوك لـ»الحيدر العالمية«الشيخ نايف بن عيد: ندير أصوال عقارية وفندقية بـ»5« مليارات ريال

تتراوح قيمتها بين »3 و 5« مليارات دوالر.. »بلومبرغ«:

»Ooredoo« 4« عروض استحواذ محتملة ألبراج«
نقلت وكالة بلومبرغ 
األميركية عن مصادر 

لم تسمها قولها 
إن هناك 4 عروض 
استحواذ محتملة 

على وحدة األبراج 
التابعة لشركة 

.Ooredoo

وتشمل قائمة الجهات التي تدرس 

تــقــديــم عــــروض االســـتـــحـــواذ كا 

العامة  االستثمارات  صندوق  من: 

الــســعــودي وشـــركـــات  »أمــيــركــان 

هــولــدنــغ«  إس  إتـــش  و»أي  تـــــاور« 

ــن أن  ــك ــم و»هــيــلــيــوس تـــــــاورز« وي

تــتــضــمــن الــــعــــروض اســـتـــحـــواذا 

ــن وحـــدة األبـــــراج أو  عــلــى حــصــة م

التي  األبــراج  كامل  على  استحواذا 

و5  مليارات   3 بين  قيمتها  تتأرجح 

وتتوقع  أمــيــركــي.  دوالر  مــلــيــارات 

وحدة  فصل  خطة  إنجاز  بلومبرغ 

العام  خال  االتصاالت  أبراج  أعمال 

المقبل. 

أعلنت   2022 سبتمبر  نهاية  وفــي 

مــع  تـــمـــاشـــيـــا  أنــــــه   Ooredoo
للتحول  المتطورة  استراتيجيتها 

أصولها  لتخفيــف  نمــوذج  نحــو 

محتمل  الستقطاع  تتحضر  فإنها 

من محفظة أبراجها للحصول على 

العائد األفضل من بنيتها التحتية 

للعماء  مضافة  قيمة  لخلق  وذلــك 

محفظة  وتضــم  والمســــاهمين 

ألــف   20 حـوالي  الشــركــة  ــراج  أب

بـــرج مــوزعــة عــلــى أســــــــواقــهــا ومــن 

االستقطاع  هــذا  يسمح  أن  المقرر 

صفقة  على  للعمل  األبـــراج  إلدارة 

المستهدفة،  لـــأســـواق  مــنــاســبــه 

لأبراج  آخرين  مستأجرين  وجذب 

هذا  فــي  الفعالية  لتحقيق  وذلـــك 

المجال.

المحدثة  االستراتيجية  وبحسب 

لـ ooredoo فإن المجموعة تخطط 

بقيمة  طموحة  استثمارات  لضخ 

 3.64( أمــيــركــي  دوالر  مليار  تــفــوق 

مليار ريال قطري( في تطوير مراكز 

األوســط  الشرق  بــأســواق  البيانات 

بها  تعمل  الــتــي  إفــريــقــيــا  وشــمــال 

خال الفترة المقبلة.

الماضي  أغــســطــس  شــهــر  ـــال  وخ

ooredoo عمان بوضع حجر  قامت 

بيانات  مراكز   3 إلنشاء  األســاس 

وبركاء  صالة  من  كل  في  جديدة 

وصحار بالسلطنة وذلك بهدف دعم 

في  والمجتمع  المحلية  الشركات 

أحدث  توفير  خال  من  المدن  هذه 

في  العالمية  والخيارات  الخدمات 

ــرداد  ــت واس الــســحــابــي،  التخزين 

ومن  السيبراني  واألمـــن  البيانات 

جاهزة  المراكز  تكون  أن  المتوقع 

بحلول   2Africa معدات  لتركيب 

تعمل  وأن   2023 مارس  شهر  نهاية 

في  االستيعابية  طاقتها  بــكــامــل 

نهاية أغسطس 2023.

 ooredoo حــصــلــت  الــكــويــت  وفـــي 

الحوسبة  خدمات  ترخيص  على 

العامة  الهيئة  قبل  من  السحابية 

لاتصاالت وتقنية المعلومات لتكون 

التي  الكويت  فــي  نوعها  مــن  األولـــى 

تحصل على مثل هذا الترخيص، 

ما يتيح لها تخزين بيانات الجهات 

الــحــكــومــيــة ومـــؤســـســـات الـــدولـــة 

 ooredoo ــت  ــل ــص وح ــا.  ــي ــاب ــح س

اإلطــار  ضمن  الترخيص  هــذا  على 

السحابية  للحوسبة  التنظيمي 

ــزم لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة في  ــل ــم ال

الــكــويــت مــن قــبــل الــهــيــئــة الــعــامــة 

لاتصاالت وتقنية المعلومات.

بتقديم  الكويت   ooredoo وتنفرد 

والاسلكي  السلكي  الربط  أنظمة 

ــــة »فـــاســـت  ــــرك ــــق ش ــــري عـــــن ط

باستطاعة  حــيــث  لـــاتـــصـــاالت«، 

االستفادة  البيانات  مركز  عماء 

مـــن شــتــى الـــخـــدمـــات الــمــضــافــة 

والـــفـــريـــدة والـــتـــي تــســاهــم بــربــط 

المواقع  بين  االتصال  وسهولة  آمن 

الــجــودة  عــالــيــة  تشفير  بــأنــظــمــة 

 Network Layer البرامج  من  بــدال 

وتعتبر   vs Application layer
في  الــوحــيــد  الـــمـــزود   ooredoo
الكويت لهذا النوع من أنظمة الربط 

والتشفير.

وفــــي قــطــر يـــقـــدم مـــركـــز بــيــانــات 

الحلول  مــن  مجموعة   ooredoo
باستخدام  المتطّورة  والخدمات 

السحابية  الــحــوســبــة  تــقــنــيــات 

جميع  احتياجات  لتلّبي  )كـــاود( 

الصغيرة  الــشــركــات  مــن  العماء 

مؤسسات  ذلــك  في  بما  والكبيرة، 

الــقــطــاع الــحــكــومــي. وعــلــى الــرغــم 

الــتــقــنــيــات  هــــذه  ــر  ــوي ــط ت أن  مـــن 

بواسطة  يتم  واالبتكارات  والحلول 

الشركات  أن  إال  عالميين،  شركاء 

قــطــر تحصل  فـــي  ــمــؤســســات  وال

محليًا  الخدمات  هــذه  جميع  على 

لضمان  وذلك   ،ooredoo بواسطة 

الشركات  ومــنــح  المعلومات  أمــن 

الــــقــــدرة عــلــى الــتــحــّكــم الــكــامــل 

ببياناتها.

مؤخرا  توقعت   ooredoo أن  يذكر 

 %2 بنسبة  السنوية  إيراداتها  نمو 

األقصى  الــحــد  ــو  وه  2022 ــام  ع فــي 

للتوقعات السنوية على أن يستقر 

الحدود  ضمن  الرأسمالي  اإلنــفــاق 

بأقل  األولــيــة  التوقعات  من  الدنيا 

من 3 مليارات ريال.

»ooredoo« }

صندوق كتب        سعيد حبيب 
االستثمارات 

العامة و»أميركان 
تاور« و»أي إتش 
إس هولدنغ« 

و»هيليوس تاورز«

لديها »20« ألف برج موزعة 
على أسواقها بقيمة 

بين »3 و 5« مليارات دوالر

خالل قمة شركات الشرق األوسط للذكاء االصطناعي

 »Ooredoo«
تستعرض االبتكارات الرقمية

في  مشاركتها  عن   Ooredoo أعلنت 

األوسط  الشرق  شركات  قمة  أعمال 

والبيانات  االصطناعي  للذكاء  الثالثة 

أكتوبر   27 يوم  عقدت  التي  التحليلية 

2022 بفندق ماريوت ماركيز الدوحة.
 وتحدث في هذه القمة من Ooredoo قطر 

كل من مريم أحمد الخال مدير إدارة أول 

وتكنولوجيا  االتصاالت  منتجات  تطوير 

مدير  مالك،  دانيش  وعلي  المعلومات، 

مساعد البيانات التحليلية، وآمنة أحمد 

الموارد  تطوير  مساعد  مدير  المزروعي، 

 .Ooredoo البشرية في مجموعة

كلمتها  في  الخال  مريم  وسلطت 

أهمية  على  الضوء  للمؤتمر  االفتتاحية 

االصطناعي  الذكاء  وقدرات  البيانات 

آليات  دانيش  علي  استعرض  بينما 

والتقارير  للبيانات  األمثل  االستغال 

وطرح  االتصاالت،  مجال  في  التحليلية 

أمثلة محددة حلول الكيفية التي تتمكن 

مثل  االتصاالت  شركات  خالها  من 

الفوائد  من  االستفادة  من   Ooredoo
مسلطا  التكنولوجية  للتطورات  الكبيرة 

استخدام  على  القدرة  على  الضوء 

الذي  األمر   ،)DaaS( كخدمة  البيانات 

جديدة  نقدية  تدفقات  إيجاد  في  يسهم 

اآلراء  وتحويل  الشركات،  إليرادات 

البيانات  تحليل  عن  تنتج  التي  القيمة 

االصطناعي  الذكاء  بقوة  باالستعانة 

وآليات التحليل إلى دخل مالي. 

وناقشت آمنة المزروعي التحول الرقمي 

والذكاء االصطناعي في قطاع االتصاالت 

المتخذة  الخطوات  تحليل  خال  من 

خال  من  الموظفين  مهارات  لتعزيز 

تعلم  تجربة  على  مبنية  ثقافة  تطبيق 

شاملة وتكنولوجية. 

وقالت مريم أحمد الخال، مدير إدارة أول 

وتكنولوجيا  االتصاالت  منتجات  تطوير 

»باعتبارها   :Ooredoo في  المعلومات 

دولة تستشرف المستقبل وتتبع أحدث 

استراتيجيتها  قطر  طبقت  التطورات، 

التي تهدف  للذكاء االصطناعي  الوطنية 

إلى توظيف الذكاء االصطناعي لضمان 

اقتصاديًا واستراتيجيًا  الدولة  مستقبل 

الوطنية  قطر  رؤية  في  جاء  ما  بحسب 

ملتزمون   Ooredoo في  فنحن   .2030
قطر،  في  الرقمي  التحول  مسيرة  بدعم 

الرقمي  التحول  لجعل  جهودنا  وسرعنا 

في  بالنسبة  واقعة  حقيقة  والذكي 

الشركة. ومن هذا المنطلق، فإننا نعتز 

بدعوتنا لعرض تجربتنا والحديث أمام 

هذا الحشد الكبير من قادة القطاع«. 

{ مريم الخال 

الدوحة           $
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االنتخابات اإلسرائيلية
برسائل  اإلسرائيلية  االنتخابات  نتائج  جاءت 

مهمة جدًا على الصعيدين: الداخلي، إذ ُتعتبر 

والهوية  المؤمن«  »المعسكر  لـ  كبيرًا  انتصارًا 

»الليبراليين«؛  مع  الصراع  في  للدولة  اليهودية 

جدًا  المهمة  الرسائل  صعيد  على  والخارجي، 

الضفة  في  خاصة  وبصورة  للفلسطينيين، 

جوالت  خمس  فبعد   .48 الـ  وأراضي  الغربية 

من  أّي  فيها  يستطع  لم  محتدمة،  انتخابية 

يبدو  مستقرة،  حكومة  تشكيل  المعسكرات 

أن المجتمع اإلسرائيلي استطاع حسم الصراع 

المستمر منذ عامين على هوية الدولة وشكلها، 

الـ  أراضي  في  بالفلسطينيين  عالقتها  وكذلك 

النتائج،  وبحسب  فيها.  ومكانتهم  ودورهم   48
يمين-يمين  حكومة  سيشّكل  نتنياهو  فإن 

مستقرة  تكون  أن  لها  ُيتوقع  ضيقة،  ديني 

ضيقة،  أنها  من  الرغم  على  األمد،  وطويلة 

البعض،  بعضها  من  وقريبة  متماسكة  لكونها 

توجهات  عن  أما  أيضًا.  وسياسيًا  أيديولوجيًا 

»المعسكر  يسمى  الذي  الفائز  المعسكر  هذا 

درجة  إلى  يميني  إنه  القول  فيمكن  المؤمن«، 

عقالنية،  األكثر  نتنياهو  اعتبار  فيها  يمكن 

واألقرب إلى »الوسط«.

الرسائل  في  الخوض  وقبل  انتخابيًا، 

السياسية التي بثتها نتائج االنتخابات، ُتعد 

النتائج انتصارًا مضاعفًا لـ »المعسكر المؤمن«. 

فمن جهة، تمّكنه من تشكيل الحكومة منفردًا، 

المعسكر  مرّكبات  من  أّي  إلى  حاجة  دون 

»الصهيونية  تحاُلف  يشكل  كما  المقابل، 

إذ ال يمكن  االئتالف،  الثانية في  القوة  الدينية« 

التخلي عنها أو تجاُهلها؛ ومن جهة ُأخرى، هزيمة 

ساحقة للمعسكر المقابل لنتنياهو، وبصورة 

 
ٍّ

خاصة الشق »اليساري« فيه، المتمثل في كل

تنجح  لم  إذ  العمل«،  و»حزب  »ميرتس«  من 

ويتأرجح  الحسم،  نسبة  عبور  في  »ميرتس« 

»حزب العمل« على حافتها بأربعة مقاعد فقط. 

وهو ما يعني، عمليًا، أن الكنيست اإلسرائيلي 

4 أعضاء كنيست فقط  المقبل، سيكون فيه 

الصهيوني  »يسارًا«-بالمفهوم  اعتبارهم  يمكن 

اإلشارة  يكون  أن  يمكن  ما  وهو  طبعًا.  لليسار 

الصهيوني«،  »اليسار  فكرة  موت  إلى  األولى 

أما  واالحتضار.  التراجع  من  طويلة  أعوام  بعد 

األسباب الكامنة وراء هذا االنتصار، فإنها تنقسم 

إلى جزأين: األول هو نسبة التصويت المرتفعة 

د اليمين للتصويت بعد حملة نتنياهو  وتجنُّ

اإلخوان  »حكومة  على  كثيرًا  ركزت  التي 

المسلمين«، كما نعتها، بسبب وجود القائمة 

الرغم  على  عباس،  منصور  برئاسة  الموحدة 

من اعتراف األخير بـ»يهودية الدولة« وتهميشه 

فهو  الثاني  الجزء  أما  للصراع؛  القومي  البعد 

على  لنتنياهو  المعارض  المعسكر  قدرة  عدم 

بقوائم  االنتخابات  خاض  إذ  صفوفه،  رّص 

إلى  أدى  ما  وهو  تحالفات،  من  بداًل  صغيرة، 

وكذلك  أصواتها،  وضياع  »ميرتس«  سقوط 

ك »القائمة المشتركة« وعدم عبور التجمع  تفكُّ

لنسبة الحسم.

يهودية.. و»أغيار«
مركزيتين:  قضيتين  حول  االنتخابات  دارت 

األمن الداخلي-الشرطة وأجهزة القمع الداخلية؛ 

اليمين  ينوي  التي  والتغييرات  القضاء  وملف 

للدولة.  القضائي  الجهاز  بنية  في  بها  القيام 

وعد  الذي  غفير،  بن  إيتمار  بها  ف  ُكلِّ األولى، 

خالل الحملة االنتخابية بأنه سيطالب بملف 

المعسكر  فوز  حال  في  الداخلي«  األمن  »وزير 

الحملة  هذه  ذروة  وكانت  االنتخابات،  وحسم 

جّراح  الشيخ  حي  في  مسدسه  شَهر  عندما 

إلى  العودة  يجب  تحديدًا،  وهنا  القدس.  في 

ما قبل تشكيل الحكومة األخيرة التي ُسّميت 

»هّبة  إلى  وتحديدًا  الحقًا،  التغيير«  »حكومة 

وأراضي  القدس  في  اندلعت  التي  مايو«  أيار/ 

إذ  غزة.  قطاع  على  عدوان  إلى  وامتدت   ،48 الـ 

أن  إلى  اإلسرائيلية  التحليالت  أغلبية  تشير 

هذا الملف كان الرهان الرابح لِبن غفير، وهو ما 

أشار إليه ُكل المحلل العسكري في »هآرتس« 

عاموس هرئيل، والوزير السابق شاي بيرون، 

الذي قال إن »المجتمع اإلسرائيلي في حالة ما 

األسوار  حارس  أحداث  بسبب  بعد-الصدمة 

يمكن  وهذا  المختلطة«  المدن  في  حدث  وما 

هذا  في  الغريب  لكن  الدقة،  في  غاية  يكون  أن 

السياق هو لماذا لم يخَتر المجتمع اإلسرائيلي 

أيزنكوت  غادي  وهما  أركان،  هيئة  رئيسْي 

هدم  خاللها  ومن  الضاحية«،  »عقيدة  أقّر  الذي 

عدوان  خالل  لبنان  في  الجنوبية  الضاحية 

»كاحول- حزب  زعيم  غانتس  وبيني   ،2006
األولى  االنتخابية  حملته  افتتح  الذي  الفان« 

بفيديو هدم قطاع غزة؟ وخصوصًا أن المنافسة 

الدينية«  »الصهيونية  بين  ما  محتدمة  كانت 

في  الثالث  المكان  على  النظامي«  و»المعسكر 

الذي  غفير،  بن  بانتصار  وانتهت  االنتخابات، 

لم يؤّد الخدمة العسكرية كليًا، على جنرالين 

من رموز المؤسسة العسكرية، بفارق 4 مقاعد 

تقريباً.

إعدام  تريد  جميعها  اإلسرائيلية  الحكومات 

والفلسطيني  الفلسطيني،  القومي  الطموح 

إن  القول  يمكن  ال  وطبعًا،  به.  طالب  إذا  نفسه 

السابقْين  اإلسرائيلية  األركان  هيئة  رئيسْي 

أفضل من بن غفير بتاتًا، فكالهما أجرما بحق 

الخطورة  من  لكن  والعربي.  الفلسطيني 

بينهما،  ما  الفروق  االعتبار  بعين  األخذ  عدم 

وبصورة خاصة مع خيار المجتمع اإلسرائيلي 

الذي يحمل رسائل مهمة جدًا في سياق األمن 

مقولتين  في  اختصارها  ويمكن  الداخلي، 

أساسيتين: أواًل، إن الصراع القادم سيكون في 

والرملة  واللد  جّراح  الشيخ  حي  في  الشوارع، 

المؤسسة  »عقالنية«  دون  من  والخليل،  وعكا 

إطار  في  تعمل  كانت  لطالما  التي  األمنية 

»مؤسساتي«، وتحت سلطة وبنية الدولة بكل 

ما تحمله من »محاكم صورية وشكلية« وأوامر 

عليا وتوزيع سلطات- المجتمع يريد العنجهية 

»محكمة  دون  من  اإلعدام  الشوارع-  حرب  في 

صورية« حتى. وهو ما وعد به بن غفير، حين 

أعلن أن أحد األمور التي سيعمل عليها ستكون 

الشرطة«،  ورجال  الجنود  أيدي  تكبيل  »وقف 

النار-أي  إطالق  قواعد  تغيير  إلى  باإلضافة 

للمجتمع  كافيًا  يعد  لم  الحالي  اإلجرام  أن 

اإلسرائيلي، وثانيًا، أن الحرب المقبلة ستكون 

»مؤسساتية«  أو  قومية  هي  مما  أكثر  دينية 

فالفرق  الفلسطيني-  ضد  الدولة  تخوضها 

معسكر  بين  المجال،  هذا  في  واضح  بينهما 

َمن  وبين  »النظامي«،  اسم  نفسه  على  يطلق 

يريد بناء الهيكل. وباختصار: القتل بعقالنية 

لم يعد كافيًا في إسرائيل بعد هذه االنتخابات؛ 

تعد  لم  الصورية«  و»المحاكم  التبرير  وجهود 

سيكون  والصراع  توراتية،  الشرعية  مطلوبة؛ 

دون  من  نفسه  بالشكل  األخضر  جانبْي  على 

»خصوصية«، ومن دون »مواطنة«.

ُحسم  هل  والخارجية:  الداخلية  الرسالة 

الصراع على هوية الدولة؟

بالنسبة  أهم  االنتخابات  هذه  نتائج  تكون  قد 

إلى  منها  »الليبرالي«  اإلسرائيلي  إلى 

الفلسطيني والعربي عمومًا، وهي فعاًل موجهة 

إليه، لدرجة أن أكثر الكلمات التي ُبحث عنها 

في محّرك غوغل بعد االنتخابات كانت »جواز 

مهمة  غير  أنها  قط  يعني  ال  هذا  أجني«.  سفر 

الذي  التغيير  الفلسطيني، لكن  إلى  بالنسبة 

سيطرأ على الصراع مع الفلسطيني سُيشتق 

من التغييرات البنيوية التي ينوي »المعسكر 

الدولة،  وبنية  هوية  في  بها  القيام  المؤمن« 

»الدين- عالقة  مجال  في  خاصة  وبصورة 

الدولة«، وفي المجال القضائي. فاألول-العالقة 

ل المعسكر  بين الدين والدولة، هو أساس تكتُّ

الساحة  كانت  إليه،  واستنادًا  أصاًل،  الفائز 

فترة  طوال  تنقسم  اإلسرائيلية  السياسية 

األزمة، وإعادة االنتخابات، المرة تلو اأُلخرى، من 

دون حسم.

رددها  التي  الكلمات  أكثر  كانت  مثاًل،  لذلك 

في  المقابالت  خالل  االنتخابات  في  الفائزون 

وهو  يهودية«،  »هوية  هي  االنتخابية  المقرات 

للتصويت  الحريديم  د  تجنُّ أيضًا  يؤكده  ما 

فللمرة  مهول،  بشكل  أحزابهم  تمثيل  وارتفاع 

»شاس«،  حزب  يحصل  عامًا،   20 منذ  األولى 

بحسب  مقعدًا،   12 على  درعي،  أرييه  بزعامة 

النتائج األولية، وهو بمثابة انتقام من ليبرمان 

تقليص  حاولت  التي  الحالية  والحكومة 

الجمهور،  هذا  إلى  الموجهة  الميزانيات 

العسكرية.  والخدمة  العمل  إلى  دفعه  بهدف 

»الصهيونية  وصول  يشكل  المقابل،  وفي 

تهديدًا  المقاعد  من  العدد  هذا  إلى  الدينية« 

المتوقع  من  إذ  المثليين«،  لـ»حركة  حقيقيًا 

أن تكون القرارات األولى: إلغاء »منع الجلسات 

أيام  خالل  العامة  والمواصالت  العالجية«، 

العامة  المرافق  إلى  الخميرة  وإدخال  السبت، 

الميزانيات  إلى  باإلضافة  الفصح،  عيد  خالل 

للمدارس الدينية، وإلى العالقة مع الغرب-وهي 

عقدة النخب اإلسرائيلية القديمة تاريخيًا.

المؤمن«  »المعسكر  يتماسك  الذي  الوقت  في 

المقابل  وبات له اسم أيضًا، ال يزال المعسكر 

بالضبط  نفسه  يعرف  وال  متماسك  غير 

وماهيته. فهو من جهة، ال يمكن اعتباره »يسارًا« 

أفيغدور  أو  بينت  نفتالي  اعتبار  يمكن  ال  ألنه 

ليبرمان وساعر »يسارًا«، وهم العبون مركزيون 

فيه؛ ومن جهة ُأخرى، ال يمكن اعتباره معسكرًا 

إسرائيل  تكون  أن  يمكن  ال  ألنه  »ديمقراطيًا« 

مع  هذا  لتعاُرض  النهاية،  حتى  ديمقراطية 

يهوديتها. ولكن الصراع، كما يتم التعبير عنه 

هو  »الدين-والدولة«،  قضايا  من  المواقف  في 

»يهودية-ديمقراطية«  معادلة  بشأن  نقاش 

بحد ذاتها-اإلبقاء عليها كما هي، وعلى التوازن 

يحاول  ما  المتناقضين-وهو  القطبين  بين  ما 

المجتمع  أن  باّدعاء  تغييره  الديني  اليمين 

تغّير، وأن »العلمانية« لم تعد قادرة على قيادة 

وهو  الديني،  اليمين  إلى  االنزياح  بعد  الدولة 

المناطق المحتلة سنة  مسار بدأ بعد احتالل 

ُيحَسم  أن  دون  من  يتعمق،  يزال  وال   ،1967
داخليًا. ومن هنا فقط، يمكن فهم اإلجماع داخل 

»المعسكر المؤمن« على التغييرات القضائية 

الكنيست  عضو  عنه  عّبر  والذي  المتوقعة، 

سيكون  إنه  بالقول  الدينية«  »الصهيونية  عن 

»سيمفونية« بين مرّكبات االئتالف.

المنتخب  الكنيست  منح  فهو  منه،  الهدف  أما 

األفضلية، أو المساواة على األقل، أمام المحكمة 

إلغاء  الحالي  الوضع  في  يمكنها  التي  العليا 

تعارضت  حال  في  الكنيست  يسّنها  قوانين 

هذه القوانين مع »قوانين األساس« أو »القانون 

الدولي  القانون  يتعارض  أاّل  الدولي«-بشرط 

»األمن«.  يسمى  وما  طبعًا،  االحتالل  قانون  مع 

إسرائيل  في  العليا  المحكمة  تلعب  عمليًا، 

الدستور،  وجود  عدم  بسبب  الدستور،  دور 

االحتالل  تشريع  أداة  ذاته  الوقت  في  وتشكل 

حاالت  وتمنع  فتفّسر  الدولية،  المحاكم  أمام 

الدولة  على  خطورة  تشكل  أن  يمكنها  انجراف 

الشرعية  وتمنحها  الدولية،  المحافل  في 

من  هذا  االستعمارية،  لممارساتها  القضائية 

العليا  المحكمة  تلعب  أُخرى،  جهة  ومن  جهة. 

»حيز  الـ  يسمى  عّما  الدفاع  في  مركزيًا  دورًا 

ساحقة  أغلبية  ظل  في  الليبرالي،  العام« 

لليمين الديني في الهيئة التشريعية. فيّدعي 

قدرته  تكبل  العليا  المحكمة  أن  اليمين  هذا 

وجوده  عن  ُيطرح  سؤال  كل  مع  الحكم  على 

أجراها.  التي  والتغييرات  األعوام  هذه  طوال 

تفيد  مقترحة  تغييرات  إلى  باإلضافة  هذا 

القضاة  اختيار  هيئة  داخل  التوازنات  بتغيير 

الديني  اليمين  يريد  حيث  العليا،  للمحكمة 

وهو  الُمنتخب،  للكنيست  األغلبية  تكون  أن 

إسرائيل  في  العليا  المحكمة  سيجعل  ما 

وأكثر  يمينيًة  البرلماني-أكثر  للتمثيل  مرآة 

دينيًة-سياسيًا وثقافيًا ونظاميًا أيضًا.

الظروف  تلتقي  االنتخابات،  هذه  مع  وعمليًا، 

لدى  التغييرات:  إلجراء  مثير  بشكل  المالئمة 

قضائية،  تغييرات  في  المصلحة  نتنياهو 

الصهيونية  لدى  المحاكمة؛  إلغاء  بهدف 

واقع  إلى  االنتقال  بهدف  المصلحة  الدينية 

جديد في الضفة يتخطى »الحكم العسكري«، 

ويحكم باسم الشريعة التوراتية، وهو ما صّرح 

به سموتريتش وشبيبة التالل؛ ولدى األحزاب 

»الليبرالية  منع  بهدف  المصلحة  الحريدية 

االجتماعية«. عمليًا، هناك إجماع بأن ينعكس 

الواقع الديني السياسي على النظام القضائي.

فلسطين: الصراع الديني.. 
والمواطنة المنقوصة

عين  تجمُّ على  مهمة  إسقاطات  النتائج  لهذه 

استكملت  إذا  ظروفهما  ستتغير  فلسطينيين 

حيث   ،48 الـ  أراضي  أواًل  مسارها:  إسرائيل 

برمتها  والقانونية  السياسية  الحالة  تستند 

يسمى  ما  أو  الديمقراطي«-  »الهامش  إلى 

هو  والطموح  المنقوصة«،  »المواطنة  أيضًا 

األحزاب  فتنشط  كاملة،  مواطنة  إلى  تحويلها 

الشق  فلك  في  الحقوقية  والمؤسسات 

»الديمقراطي«، وتحاول تغليبه على »اليهودي« 

كهامش العمل الوحيد عبر القضاء واستغالل 

»ديمقراطية«  وفضح  الداخلي  التناقض 

الغربية،  الضفة  وثانيًا،  دوليًا؛  إسرائيل 

على  وتعمل  عملت  حيث  السلطة،  وتحديدًا 

منع التحول النهائي عن »حل الدولتين« واإلبقاء 

النتائج  فلهذه  القائم.  والوضع  الخطاب  على 

تحويل  الصعيدين:  على  مهمة  إسقاطات 

الدولة إلى دينية أكثر مما هي دينية، سيقلص 

»هامش المواطنة«، وفي حال توّغل الخطاب، 

من الممكن أن يلغيه نهائيًا، وبصورة خاصة مع 

التحريض المستمر على الفلسطينيين حملة 

أيار/  »هّبة  أعقاب  في  اإلسرائيلي  السفر  جواز 

استراتيجيًا«.  »خطرًا  أنهم  اعتبار  على  مايو«، 

بين  ما  التحالف  فهم  يمكن  الباب،  هذا  ومن 

المعارض  والمعسكر  العربية  األحزاب  بعض 

المشتركة«- »القائمة  وخصوصًا  لنتنياهو، 

بأنه الرغبة، على األقل، في الحفاظ على القائم 

يريده  الذي  التغيير  ومنع  القائمة،  البنية  أو 

إلى  اإلشارة  المهم  ومن  الحسم.  اليمين-نحو 

أن هذا المعسكر »المعارض لنتنياهو«، ال يملك 

أحزاب  بمساعدة  إال  حكومة  لتأليف  فرصة  أي 

عربية، أو انتقال أحد أحزاب اليمين إليه، مثلما 

حدث مؤخرًا مع نفتالي بينت.

أما بخصوص السلطة الفلسطينية، فستكون 

نتنياهو،  نهج  عودة  هو  األول،  اتجاهين:  أمام 

ممكن،  حد  أقصى  إلى  تهميشها  أراد  الذي 

ُبعد  أي  دون  خدماتية  كهيئة  عليها  واإلبقاء 

مبّرر  تمنحها  سياسية  مفاوضات  أي  أو  قومي 

المتوقع  الهجوم  هو  والثاني،  سياسي؛  وجود 

من  والصريح  الواضح  الطرح  بسبب  عليها 

بن  من   
ٌّ

كل عنه  يعّبر  كما  نتنياهو  معسكر 

اللذين يرفضان وجودها  غفير وسموتريتش، 

ذاته،  لمجرد كونها »جسمًا« فلسطينيًا بحد 

أن  الفلسطينيين  على  إليهما،  فبالنسبة 

يكونوا تجمعات من دون قومية أصاًل، حتى لو 

كانت على مستوى شعارات، يحكمهم الحاكم 

العسكري من جهة، إلى جانب هيئات خدماتية 

على  حتى  أو  قطريًا،  بينهم  تربط  ال  محلية 

صعيد الضفة وغزة فقط. هذا طبعًا، باإلضافة 

إلى الضم الذي يمكن اآلن التعامل معه على أنه 

شخصين  أقوى  أن  وخصوصًا  ضمنًا،  مفهوم 

بن  سيكونان:  نتنياهو  بعد  الكنيست  في 

داخل  أربع«  »كريات  في  يستوطن  الذي  غفير 

في  يستوطن  الذي  وسموتريتش  الخليل، 

»بيت إيل«-المستوطنة التي تحاصر رام الله. 

لذلك، فمن المتوقع أن تتوقف حتى اللقاءات مع 

وزير األمن التي كان عليها الكثير من المالحظات 

بسبب البعد األمني وغياب البعد السياسي. 

أما األهم فلسطينًيا دون عالقة بالتجّمعات، فهو 

الدفع المتوّقع من قبل االئتالف الحالي بالصراع 

إلى مكانة صراع ديني كامل ومتكامل، يشكل 

األقصى«  المسجد  عن  و»الدفاع  الهيكل«  »بناء 

المرحلة  في  واألساسيْين  ْين 
َّ

الرئيسي قطبيه 

المقبلة.

يهودية الدولة أواًل.. والقتل بـ»عقالنية« لم يعد كافيًا

رازي نابلسي

 كاتب وباحث في مؤسسة

 الدراسات الفلسطينية



بعد أن انطلق القطار بقوة زخمه الذاتي، 

وبات على  المجدولة سلفًا،  وبالسرعة 

النهائية،  إلى محطته  الوصول  وشك 

البعيدة سحٌب  السماء  تجّمعت في 

سوداء متفّرقة، ال ُتبّشر بالمطر، وال 

تعد بحلول فصل الشتاء، إال أنها تخدع 

ألوان  البصر، وتخلط عليه  الرائي كليل 

الطيف، ال سيما إذا كان الناظر إليها 

الفصول، عديم  قليل الخبرة في تقّلب 

األنواء الجوية، بما في  المعرفة بعلوم 

ذلك توّقعات الطقس، وتنبؤات األرصاد 

في األيام المقبلة، خصوصًا في موسم 

المحتمل بدء هطولها عما قريب. األمطار 

نقول ذلك كله ونحن نسمع ونرى 

حمالٍت مغرضة ضد استضافة دولة 

2022، تنطلق من لدن  قطر مونديال عام 

أوساٍط أوروبية على وجه الخصوص، 

االفتتاح،  التشويش على حفل  بهدف 

الذين  التنغيص علينا، نحن  أو ربما 

الموعد  اقتراب  بالٍغ  نترّقب بشغٍف 

المقّرر الذي دنا كثيرًا، ولم يعد يفصلنا 

عنه سوى أيام معدودات، كي ال نستمتع 

أيضًا بحفل  وانما  بالمباريات فقط، 

والعرب عمومًا،  افتتاح بهيج، يليق بقطر 

ال سيما أننا على علٍم مسبق بأن اللجنة 

الالزمة الفتتاٍح  العّدة  المنظّمة قد أعدت 

يرفع رأس العرب في كل مكان.

وما كان المرئ يهتم بالمنافسات 

الكروية، لكنه ال يضعها في بؤرة 

العامة  بالشؤون  المزدحم  االهتمام، 

أن  الكثيرة،  الشخصية  والشجون 

يدخل هكذا على خط السجال هذا 

من دون مؤهالٍت ذاتية وثقافة رياضية 

كافية، لإلدالء بدلوه الصغير في لّجة 

بحر عميق، لوال أنه شعر في أعماقه 

بالغضب  المشحون  باالستفزاز، 

واالستهجان، إزاء ما بدت له حملة 

منّسقة جيدًا، تنطلق من عواصم 

أوروبية عدة، استضاف بعضها مثل هذا 

المونديال بصورة الئقة، ونالت ُحسن 

مستحقًا. تقريظًا  واالفتتاح  التنظيم 

كما بدا لهذا المرء أيضًا أن تلك األوسط 

العرقي  واالستعالء  بالبياض  المترعة 

دولة عربية صغيرة  تستكثر على 

استضافة  السكان،  قليلة  المساحة، 

الحدث الرياضي األهم في عالم اليوم، 

وكأن هذه الدولة من العالم الثالث قد 

وترّشحت  لها،  استقطعت حّيزًا ليس 

لدور من اختصاص األوروبيين وحدهم، 

وفق ما يدّل عليه تاريخ المونديال في 

أغلب المّرات، األمر الذي يقول لنا كالمًا 

القائمين على  ألسنة  مضمرًا ال تقوله 

صريح،  بشكل  هذه  التحريضية  الحملة 

الوقع على األسماع،  لكنه يظّل ثقيل 

لكل ما ينطوي عليه من غطرسة السادة 

هؤالء. األوائل  المستعمرين 

أردنا تلخيص مضمون هذه الحملة  لو 

بكلمة  المستضيفة  الدولة  على  الظالمة 

لقلنا بيقين  واحدة في جملة قصيرة، 

المقيتة،  األوروبية  العنصرية  إنها  شديد 

الكروية  المناسبة  وقد انجلت في هذه 

الباذخة بكل وضوح، وكأن تلك العواصم 

التي سادت العالم في زمن مضى، 

واستعمرتنا في وقت انقضى إلى غير 

رجعة، يعّز عليها أن ترى بلدًا كان واحدًا 

في عداد مستعمراتها السابقة، قد وقف 

على قدميه، اشتّد عوُده، وصار مؤهاًل 

الذين دالت دولهم  لمنافسة السادة 

إلى الماضي  إال أن حنينهم  االستعمارية، 

بقي يشّدهم إلى الوراء، عالقًا في البال 

والترحال. النبرة والحل  وفي 

ولعل ما يبعث على الشك وسوء الظن 

في كل هذا االفتراء على قطر، التي نالت 

شرف استضافة المونديال قبل 12 

عامًا، وأعّدت نفسها على نحو جيد جدًا 

الستقبال هذا الحدث الكروي الجميل 

بكل ما يستحقه ويناسبه من متطلبات، 

هو هذا التوقيت المريب لهذه الحملة 

الرعناء، وفي األمثال الدارجة نقول »يكاد 

المريب أن يقول خذوني«، وذلك إذا كان 

القائل شديد االنكشاف، ومن طبعه 

الكذب والدّس واالفتراء، فما بالك وأن من 

سكتوا طوال الوقت عما يعتبرونه مّسًا 

بحقوق العمال قد استيقظت ضمائرهم 

فجأة عشية افتتاح المونديال؟

كان من المحتمل أن تقع مضامين 

الممّوهة بشعارات حقوق  الحملة  هذه 

اإلنسان، وقعًا طيبًا على األسماع 

العربية، وأن تنال لدينا قدرًا معتبرًا 

من االهتمام، لو أن أصحابها من ذوي 

الصعيد،  هذا  على  الحسنة  السمعة 

ال يخشون في الحّق لومة الئم، وال 

إذا كانت حقوق مثل  يكيلون بمكيالين، 

هذا اإلنسان منتهكة على طول الخط 

في فلسطين، وُترتكب في حقه أبشع 

والنهار، فيما يظل  الليل  الجرائم خالل 

العمال اآلسيويين،  الغيورون على  هؤالء 

ممن أسهموا في بناء المالعب 

األموات  صمت  صامتين  والمنشآت، 

كلما تعّلق األمر بدولة االحتالل الوحيد 

في هذا الزمان.

على أي حال، انطلق القطار بكامل قوته، 

وها هو يتهادى على الطريق بكل عّدته 

الرهيف،  اإلنساني  وعتاده  الناعمة 

وما هي إال بضعة أيام ُتعّد على أصابع 

إلى مستقّر محطة  اليدين، حتى يصل 

أدراج  الوصول، وتذهب حملة التحريض 

الرياح.

التبشير باالنتفاضة الفلسطينية الثالثة، أو السؤال عن 

إمكانها، حاضر بكثافة دائمة في تداولنا السياسي والثقافي 

الفلسطيني في السنوات األخيرة. ال ينّم ذلك عن حنين، بقدر 

ما ينّم عن رؤية صحيحة للتخلص مما َعِلق به الفلسطينيون 

في فخاخ مشروع التسوية، وانسجام مع ما ينبغي أن يكون 

عليه واقع الشعب الذي يواجه احتالاًل غاية في التعقيد، بيد 

أّن هذا التداول الملّح خاطئ من جهة أخرى، ألنه يضمر غفلة 

عن الشروط الموضوعية التساع أّي حالة كفاحية في السياق 

الفلسطيني الراهن، وارتباكًا في تقدير حركة المقاومة الجارية 

في الضّفة الغربية تحديدًا.

ال يبتعد عن هذا التداول، السؤال عن إمكانيات التحرير القريب 

لفلسطين. وإذا كان سؤال االنتفاضة يكشف عن رغبة، في 

حين أنه أيضًا يتفاءل بالتحوالت الجارية، كسلسلة الهبات 

غير المنقطعة ومعاندة بعض الظواهر المسلحة للواقع 

السياسي الفلسطيني الذاتي، فإّن سؤال التحرير يستند إلى 

بعض النبوءات التي كانت تنتظر هذا العام، وإلى الصراعات 

الصاعدة في العالم، واالنقسامات في قلب النخبة المهيمنة على 

العالم، واستمرار الغموض والسيولة في اإلقليم، وتردي الوسط 

السياسي اإلسرائيلي، وأخيرًا معركة العام 2021 »سيف 

القدس«، التي تفاعلت مع ما يجري كاشفة ومعززة وفاعلة. لكن 

هذا ال يعني أيضًا أّن الحديث عن التحرير بوصفه ممكنًا قريبًا 

غير خاطئ أيضًا.

 ينبغي أن تكون الشعارات أو التوقعات المصاحبة لكل مرحلة 

كفاحية، مالِحظة لواقع الفلسطينيين وقدراتهم، والظروف 

المحيطة بهم، ال سيما وأن المشروع الصهيوني مرتبط بجملة 

ظروف وشروط دولية، فتكون مقاومة الفلسطينيين عاماًل ضرورّيًا 

للمساهمة في تغيير تلك الظروف والشروط، وتحويل الكيان 

إلى عبء على رعاته وداعميه وحلفائه.. ومن ثّم فليس الواجب 

الفلسطيني منحصرًا في ثنائية الفعل أو انتظار الخالص من 

الخارج، وإنما فعله الذاتي يساهم في بلورة شروط الخالص، 

دون أوهام كبيرة أنه بإمكانه بمجرد فعله الذاتي أن ينجز 

التحرير. كما أنه ال تناقض بين الرؤى الكلية بوصفها شعارًا 

لمطلق المسار وعموم الكفاح والنضال، وبين اختيار شعارات 

متواضعة تناسب كّل مرحلة دون التخّلي عن الرؤية الكلية.

يحيل ذلك إلى السؤال عن االنتفاضة أو التبشير بها، فالمفردة 

باتت مصطلحًا أخذ معناه من االنتفاضتين الكبريين، األولى 

والثانية، إذ في األولى انعدمت السلطة المحلية مما مّكن 

الفلسطينيين من االشتباك اليومي مع االحتالل، وفي الثانية 

امتلكت قيادة السلطة إرادة فسح المجال للجماهير لالشتباك 

مع االحتالل، وهو ما تطور في صورة تلك االنتفاضة. هذا الشرط 

الذاتي ضروري لتحول الشكل الكفاحي الراهن إلى انتفاضة بما 

يحمله ذلك المصطلح من معنى.
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شهدت قطر افتتاح عشرات 

المشروعات الهامة في كل 

مجال، وال يكاد يمر يوم دون 

اإلعالن عن افتتاح مشروع جديد، 

وكانت محصلة كل ذلك ما نرى 

عليه قطر اليوم، دولة راسخة 

األركان، قوية البنيان، ُيشار لها 

بالبنان.

باألمس افتتح صاحب السمو 

األمير الوالد الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني، مستشفى 

عائشة بنت حمد العطية 

بمنطقة »تنبك«، والذي 

سيلعب دورا رئيسيا في دعم 

عملية توفير خدمات الرعاية 

الصحية خالل »كأس العالم 

FIFA قطر 2022«، خاصة وأن 
المستشفى الجديد يعتبر أحد 

المستشفيات األربعة التابعة 

لمؤسسة حمد الطبية والذي 

خصصت فيه وحدات تقدم 

رعاية عاجلة على مدار الساعة 

للحاالت الطبية الطارئة غير 

المهددة للحياة، وبسبب موقعه 

الجغرافي المميز، لوقوعه بين 

استاد البيت واستاد لوسيل 

أكبر ملعبين تم إنشاؤهما 

لبطولة كأس العالم، إلى جانب 

قدرته االستيعابية والتجهيزات 

الطبية والعالجية المتوفرة 

فيه وسهولة الوصول إليه فإنه 

سيلعب دورا رئيسيا خالل 

البطولة، باإلضافة إلى دوره 

األساسي لخدمة أهالي المنطقة 

والمناطق المختلفة المحيطة، 

حيث من المقرر أن يقلل من 

حاجتهم لزيارة مستشفى حمد 

العام للحصول على خدمة 

طبية، عبر أقسام متكاملة، بما 

يحقق تطلعات قطر لتوفير 

أفضل رعاية صحية لسكانها.

مستشفى عائشة بنت حمد 

العطية في منطقة تنبك يعتبر 

ثاني أكبر المستشفيات 

التابعة لمؤسسة حمد الطبية 

بعد مستشفى حمد العام، وهو 

إضافة نوعية لقطاعنا الصحي 

بحجمه وقدرته االستيعابية، 

وبما يوفره من خدمات متقدمة 

سوف تكون له إسهاماته على 

صعيد تقديم رعاية طبية عالية 

الجودة تضاف لما هو قائم 

بالفعل.

إنجاز صحي جديد

االنتفاضة الثالثة والتحرير

ساري عرابي

كاتب فلسطيني

العودة 
للشعب

ألن عودة نتانياهو واليمين المتطرف 

للسلطة وما نسمعه منهم من تصريحات 

ومواقف معادية للفلسطينيين وللعرب 

عموما استفزت حتى الغرب، واحتمال 

عودة ترامب في أميركا، وتوغل إسرائيل، 

كل ذلك لم يترك أية فرصة لتسوية 

سياسية عادلة كما كان يراهن الرئيس 

أبو مازن، لذا نكرر ما سبق وأن طالبنا به 

أكثر من مرة وهو أيضًا مطلب غالبية 

الشعب الفلسطيني، نتمنى على 

الرئيس أبو مازن الدعوة العاجلة إلجراء 

انتخابات عامة: المجلس الوطني، 

انتخابات تشريعية، انتخابات رئاسية، 

انتخابات محلية، وأن يضع الرئيس 

ثقته في الشعب ويترك له حرية اختيار 

من يحكمه، وعلى الشعب أن يختار 

ويتحمل مسؤولية اختياره وال نعتقد أن 

شعبنا أقل تحضرًا ووعيًا من شعوب 

افريقية خاضت التجربة الديمقراطية 

-وال نريد أن نستشهد بتجربة عدونا -، 

كما ال نعتقد أن من ينتخبهم الشعب 

سيكونون أكثر سوءًا من الطبقة 

السياسية الحالية.

نعرف أن إسرائيل ستضع عقبات، 

مثل مشاركة المقدسيين، ألنها ال تريد 

انتخابات قد تؤدي الستنهاض الحالة 

الوطنية ولكن إن توفرت إرادة وطنية 

بإجراء االنتخابات يمكن تجاوز هذه 

العقبات، كما نعرف أن هناك محاذير 

كثيرة حول نتائج االنتخابات ولكن 

لم يعد هناك بديل عن حالة التكلس 

والعجز إال العودة للشعب وخصوصا بعد 

وصول حوارات المصالحة والتوافق إلى 

طريق مسدود، وشعبنا أصبح واعيًا وأخذ 

درسا وعبرة من انتخابات يناير 2006.

إذا أصبحنا أمام اختيار أو مفاضلة ما بين 

االنتخابات بكل عقباتها ومحاذيرها من 

جانب، واستمرار الوضع على ما هو عليه، 

فنحن مع االنتخابات حتى وإن كانت 

مغامرة غير مضمونة النتائج.

د. إبراهيم ابراش

كاتب عربي

من قريب

رأي اليوم

العنصرية األوروبية بتجلياتها الكروية

عيسى الشعيبي
كاتب وصحافي أردني

الحملة 
التحريضية 

تستكثر على 
دولة عربية 

استضافة الحدث 
الرياضي األهم 

في العالم 
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اليوم سباق الخيل على كأس بروق
ينظم نادي السباق والفروسية اليوم السباق التاسع على المضمار الرملي 

للخيل  بروق  لكأس  األخير  ويخصص  أشواط   7 على  ويشتمل  بالريان 

األشواط  أما  متر.    1900 لمسافة   )2 )الدرجة  تكافؤ   - األصيلة  المهّجنة 

المتبقية من السباق، سيخصص الشوط األول للخيل المهّجنة األصيلة 

متر،   1200 لمسافة  األصيلة  العربية  للخيل  والثاني  متر،   1200 لمسافة 

فقط(  )لإلناث  بسباق  والفائزة  المبتدئة  األصيلة  العربية  للخيل  والثالث 

لمسافة 1700 متر، والرابع للخيل المهجنة األصيلة - لمسافة 1900 متر، 

والخامس لمسافة 1700 متر، والسادس لللمسافة 1700 متر.

رفض فكرة مقاطعة بالده للمونديال.. السفير الفرنسي بالدوحة:

»10« آالف فرنسي قادمون إلى قطر
أعلن سعادة السفير 

الفرنسي في قطر جان 
باتيست فيفر أن 10 

آالف مشّجع فرنسي 
على األقل سيحضرون 

المونديال، و300 عسكري 
وشرطي فرنسي 

سيشاركون في تأمينه، 
رافًضا فكرة »مقاطعة« 

بالده للعرس الكروي.

وبلغة عربية  تكلم فيفر باستفاضة 

الدعوات  من  بالده  موقف  عن  متقنة 

المونديال،  لمقاطعة  أُطلقت  التي 

 20 في  األولى  مباراته  تنطلق  الذي 

الشهر الجاري، نافًيا أن تكون باريس 

فّكرت بمقاطعة المونديال.

لبرنامج  تصريحات  في  وقال 

المجلس في قنوات الكأس إن »هناك 

هل  فرنسا،  موقف  عن  يسأل  من 

فرنسا؟  جانب  من  مقاطعة  هناك 

لن  ففرنسا  كال،  طبًعا  هو  الجواب 

تقاطع كأس العالم«.

ال نعطي دروسا ألحد
للرأي  استطالًعا  أن  إلى  فيفر  ولفت 

أن  وأظهر  مؤخًرا،  بالده  في  ُأجري 

سيتابعون  الفرنسيين  من   %  60
عن   %  10 بزيادة  أي  العالم،  كأس 

تابعوا  الذين  الفرنسيين  نسبة 

مونديال روسيا.

المعلومات  آلخر  »وفًقا  وأضاف: 

المتوافرة لدّي، هناك حوالي 10 آالف 

)هّيا(،  بطاقة  على  حصلوا  فرنسي 

-على  العدد  هذا  أن  يعني  وهذا 

لحضور  قطر  إلى  سيأتي  األقل- 

كأس العالم، وهذا دليل واضح على 

فرنسا  في  لدينا  التي  الصورة  أن 

إيجابية أيًضا«.

الفرنسي  السفير  كشف  كما 

إلى  سترسل  بالده  أن  الدوحة  في 

الدفاع  وزارتي  من  عنصر   300 قطر 

ضمان  في  للمشاركة  والداخلية 

»هذه  موضًحا  المونديال،  أمن 

العالم،  كأس  ألمن  مساهمتنا 

دولة  وألمن  المشجعين،  وألمن 

قطر«.

الرسمي  »الموقف  فيفر:  وقال 

موقف  هو  أظن-  -كما  الفرنسي 

يسعى ألن يكون عاداًل وبّناء، نحن ال 

دروًسا  يعطي  من  ألن  دروًسا  نعطي 

مثالًيا  يكون  أن  -برأيي-  يجب 

ومثالي،  كامل  بلد  من  وما  وكاماًل، 

وكل دولة تمّر بمراحل تطور وتقدم، 

ونحن مقتنعون بأن دولة قطر تريد 

المضي قدًما إلى األمام«.

في  ظهوره  أن  على  فيفر  وشّدد 

توضيح  إلى  يهدف  الكأس  قنوات 

الموقف  حول  الدائر  اللغط 

أول مونديال  الرسمي الفرنسي من 

في  وذلك  عربية،  دولة  تستضيفه 

سابقين،  العبين  دعوة  إلى  إشارة 

وبلديات  سياسيين،  وزعماء 

إلى  األخيرة  األشهر  في  فرنسية 

مقاطعة مونديال قطر.

 - عدة  فرنسية  بلديات  قرار  وعن 

نصب  عدم  باريس-  مقدمتها  وفي 

الساحات  في  عمالقة  شاشات 

نسخ  في  تفعل  كانت  كما  العامة 

فيفر  أكد  المونديال،  من  سابقة 

في  أيًضا  يندرج  القرار  »هذا  أن 

ظروف معينة، فنحن اآلن في فصل 

الجو في  الشتاء، وفي فرنسا يكون 

هذا الفصل بارًدا، والناس يفّضلون 

في  الداخل،  في  المباريات  متابعة 

المقاهي والمطاعم والبيوت«.

العالقات  الفرنسي  السفير  وثّمن 

الوثيقة التي تربط بالده بقطر على 

والسياسية  االقتصادية  األصعدة 

عن  معرًبا  والثقافية،  والعسكرية 

امتنانه اللتزام قطر بمساعدة أوروبا 

صعبة  ظروف  في  الطاقة  مجال  في 

جًدا بالنسبة للقارة األوروبية، قائاًل 

في  قطر  مع  يومًيا  نتعاون  »نحن 

إدارة األزمات اإلقليمية التي تعّد أمًرا 

فرنسا  ألمن  بالنسبة  األهمية  بالغ 

وإيران  ولبنان  ليبيا  في  وأوروبا، 

والساحل على سبيل المثال«.

{ سعادة السفير جان باتيست فيفر

كتب          عوض الكباشي

انطالق كأس حكام المونديال غدا
غدا  تنطلق  قنا-   - الدوحة 

حكام  كأس  بطولة  الخميس 

الفيفا التي ينظمها االتحاد الدولي 

مع  بالتنسيق   FIFA القدم  لكرة 

 ،»QSL« مؤسسة دوري نجوم قطر

الحكام  وذلك على هامش معسكر 

كأس  بطولة  في  المشاركين 

2022، وفي إطار  FIFA قطر  العالم 

الخاصة  والترتيبات  االستعدادات 

بالحكام.

تم  فريًقا   12 البطولة  في  يشارك 

مجموعات،  ثالث  على  توزيعها 

المالعب  على  منافساتها  وتقام 

وتستمر  قطر،  لنادي  الفرعية 

حتى 26 نوفمبر الجاري.

والخور  الغرافة  فريقا  ويقص 

شريط المنافسات عندما يلتقيان 

والنصف  الرابعة  الساعة  في 

ضمن المجموعة األولى التي تضم 

والدحيل،  صالل  أم  فريقي  أيًضا 

حيث يلتقيان في الساعة السابعة 

والنصف مساء اليوم ذاته.

»الجمعة«  المنافسات  وتتواصل 

المجموعة  ضمن  بمواجهتين 

مع  المرخية  يلتقي  حيث  الثانية 

الشمال الساعة الرابعة والنصف، 

وقطر  العربي  فريقا  يتواجه  فيما 

والنصف،  السابعة  الساعة 

األولى  الجولة  تختتم  أن  على 

األولى  المواجهة  تقام  بمواجهتين، 

المجموعة  ضمن  »السبت«  يوم 

الثالثة.

بحضور وزير الرياضة والشباب

افتتاح مبنى االحتفاالت 
بنادي السباق والفروسية

غانم  بن  صالح  سعادة  رعاية  تحت 

أقيم  والشباب،  الرياضة  وزير  العلي، 

أمس حفل افتتاح مبنى االحتفاالت في 

نادي السباق والفروسية في الريان.

وأعلنت إليغانسيا للخدمات - التابعة 

ضمن  القابضة  استثمار  لشركة 

انتهاء األعمال وتدشين مبنى  الحفل - 

االحتفاالت.

تخلل الحفل الذي حضره سعادة وزير 

الرياضة والشباب، وسعادة عيسى بن 

إدارة  مجلس  رئيس  المهندي،  محمد 

السيد  برفقة  والفروسية  السباق  نادي 

إدارة  مجلس  رئيس  الخياط،  معتز 

استثمار القابضة والسيد رامز الخياط 

استثمار  إدراة  مجلس  رئيس  »نائب 

للمبنى  تفصيلي  عرض  القابضة، 

حيث  لزواره  سيوفرها  الذي  والخدمات 

»الثريا«  رئيسيتين  قاعتين  يتضمن 

أنواع  جميع  الستقبال  »أرابيسك«  و 

المناسبات، سواء على الصعيد الفردي 

وإطالق  ومؤتمرات  أفراح  من  األعمال  أو 

الترفيهي  إلى الجانب  منتجات، إضافة 

أزياء  وعروض  موسيقية  حفالت  من 

ومعارض فنية كما يحتوي على أربعة 

بمطبخ  مزود  وهو  للضيوف  أجنحة 

وتجدر  المأكوالت.  أشهى  لتقديم 

اإلشارة إلى أنه تم اعتماد تصاميم فريدة 

ليعكس  الماضي  عراقة  من  اسُتقيت 

اليوم،  هي  كما  المضيافة  قطر  صورة 

من  متناغم  بمزيج  الثريا  قاعة  فتتميز 

الزخارف النباتية والهندسية؛ تنعكس 

الصالة  وأسقف  وأرضية  جدران  على 

تستحضر  مستديرة  لوحة  لتشكل 

العصور  في  للقصور  المعماري  الطراز 

فاعتمدت  أرابيسك  قاعة  أما  الوسطى، 

على تصميم معماري يعنى بتجسيد 

كامل لحضارات الشرق، حيث يشكل 

عناصر  على  تحتوي  لوحة  التصميم 

من  آسيوية  وعناصر  وعثمانية  قطرية 

المتألق  العنصر  أما  األقصى،  الشرق 

فكان من نصيب فنون األرابيسك.

الدوحة           $

مشجعين  سفر  منع  األرجنتين  أعلنت 

من  قانونية  غير  جمعيات  في  متورطين 

العالم  كأس  مباريات  منافسات  حضور 

بوينس  مدينة  حكومة  وقالت  قطر...  في 

بعض  إن  رويترز،  بحسب  أيرس، 

آالف  ستة  إلى  عددهم  ويصل  المشجعين 

بالسفر  لهم  ُيسمح  لن  أرجنتيني  مشجع 

إلى قطر لحضور المونديال، وذلك للحفاظ 

كرة  مالعب  خارج  العنف  يكون  أن  على 

القدم. 

المدينة  في  واألمن  العدل  وزير  وأبلغ 

إذاعية  محطة  أليساندرو  دي  مارسيلو 

»تم  قائال  القرار،  بهذا  أرجنتينية  محلية 

إدراج المشجعين الممنوعين من السفر 

النتمائهم للجماهير العنيفة ومشاركتهم 

في أعمال عنف وجمعيات غير مشروعة 

في  محظورة  تجارية  »أعمال  مثل 

الشوارع«.

القرار  هذا  أن  على  العدل  وزير  وشدد 

يأتي لتنفيذ الضوابط في قطر، مضيفا 

»كما هو الحال دائما في كأس العالم، 

األجهزة  مختلف  من  وفود  إرسال  سيتم 

مع  جنب  إلى  جنبا  للعمل  الشرطية 

السلطات األمنية القطرية«.

أّكد  محلية،  إلذاعٍة  حديٍث  وخالل 

المدينة،  في  واألمن  العدل  وزير 

هؤالء  إدراج  أليساندرو،  دي  مارسيلو 

لجماهير  »النتمائهم  القائمة  ضمن 

عنف  أعمال  في  ومشاركتهم  عنيفة 

أعمال  مثل  مشروعة  غير  وجمعيات 

الشوارع  في  محظورة  تجارية 

الوالدين  من  مستحقة  نفقة  ودفع 

إعادة  »نريد  وقال  المطلقين«... 

يكون  وأن  القدم  كرة  إلى  السالم 

العنف خارج المالعب«.

لحضور مونديال قطر 

األرجنتين تحظر سفر
اللجنة األولمبية تكشف حملتها لدعم منتخبنا»6« آالف »مشاغب« ..!

أعلنت اللجنة األولمبية القطرية عن إطالق حملة إعالمية لدعم منتخبنا 

الوطني في كأس العالم FIFA قطر 2022 التي ستقام خالل الفترة من 20 

االتحاد  مع  بالتعاون  وذلك  المقبل،  ديسمبر   18 ولغاية  الحالي  نوفمبر 

القطري لكرة القدم.

مع  للوقوف  فئاتها  بمختلف  الجماهير  تحفيز  إلى  الحملة  وتهدف 

أفضل  لتقديم  الالعبين  ودعم  العالمية  البطولة  هذه  في  المنتخب 

المستويات في مشاركتهم األولى بالمونديال، حيث سيتم من خالل 

االجتماعي  التواصل  منصات  على  فيديو  مقاطع  بث  الحملة  هذه 

في  األدعم  أبطال  من  نخبة  بمشاركة  القطرية  األولمبية  للجنة 

مختلف اللعبات وفي مقدمتهم البطل األولمبي في رفع األثقال فارس 

البوعينين  مريم  والفارسة  حسن،  عبدالرحمن  والعداء  ابراهيم، 

والرامي  علي  حياة  السلة  كرة  والعبة  دياب  هيا  المبارزة  والعبة 

المنتخب  مساندة  على  الجماهير  لتحفيز  وذلك  العذبة،  صالح 

وتشجيعه، باإلضافة إلى بث فقرات متنوعة عن العبي المنتخب 

كأس  لنهائيات  المستضيفة  الثمانية  والمالعب  الفني  والجهاز 

العالم 2022.

وتتضمن الحملة أيضا فيديو لطالب أكاديمية التفوق الرياضي 

في  مشاركته  غمار  سيدخل  الذي  لألدعم  األول  الرافد  اسباير 

كأس العالم للمرة األولى في تاريخه.

القطرية  األولمبية  للجنة  اإلعالمية  الحملة  تشمل  كما 

تغطية مباريات المنتخب في كأس العالم FIFA قطر 2022، 

جانب  إلى  المالعب،  في  الجماهيري  الحماس  مع  والتفاعل 

ضمن  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  فعاليات  أهم  تغطية 

ومؤازرة  لدعم  جانبه  من  بها  يقوم  التي  الترويجية  الحملة 

األدعم في المونديال.

وتأتي هذه الحملة اإلعالمية في إطار حرص اللجنة األولمبية 

استحقاقاتها  في  القطرية  المنتخبات  دعم  على  القطرية 

القطاعات  الجهود مع كافة  على مختلف األصعدة وتضافر 

مشاركته  في  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  مع  للوقوف 

من   2022 قطر   FIFA العالم  بكأس  والمرتقبة  التاريخية 

وتحقيق  مشرفة  بصورة  المنتخب  ظهور  ضمان  أجل 

أفضل النتائج الممكنة.

ويلعب منتخبنا الوطني في المونديال ضمن المجموعة 

األولى التي تضم منتخبات اإلكوادور والسنغال وهولندا.

في كأس العالم »2022«
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على  مهمة  اليوم  مواجهة  وتعتبر 

والفنية  المعنوية  الناحية  من  االقل 

عليه  يجب  الذي  الوطني  لمنتخبنا 

الفوز  وتحقيق  جيد،  أداء  تقديم 

االنتصارات..  سلسلة  على  للحفاظ 

من  كل  على  فاز  العنابي  وان  خاصة 

والهندوراس  وغواتيماال  نيكارغوا، 

الفني  الجهاز  ويسعى  بنما،  وأخيرا 

االستفادة  مع  االنتصارات،  لمواصلة 

الخطط  وتنفيذ  كذلك  الفنية 

المطلوبة.

سلسلة  ضمن  ألبانيا  مواجهة  وتأتي 

الُمباريات الودية التي خاَضها العنابي 

الُمنتخبات،  من  العديد  أمام  مؤخًرا 

الُمباريات  عشرات  خاَض  فالُمنتخب 

ضمن  الُمدرجة  الرسمية  الودية 

ُمدرجة،  غير  وأخرى   ،FIFA أجندة 

ومواصلة  الخبرات،  كسب  الستمرار 

المونديالي  للتحدي  االستعدادات 

الكبير.

ُمدرب  سانشيز  يصل  أن  ويتوقع 

الذي  التشكيل  إلى  ُمنتخبنا 

مران  خالل  ألبانيا  ودية  به  سيخوض 

األمس، بعد عالج األخطاء التي ظهرت 

خاللها  حقق  والتي  بنما  ودية  في 

منتخبنا الوطني الفوز بهدفين مقابل 

هدف.

اإلسباني  ُمعسكَره  العنابي  وسينهي 

إلى  وسيعود  ألبانيا،  ودية  عقب 

داخلي  ُمعسكر  في  للدخول  الدوحة 

بأكاديمية أسباير حتى موعد انطالق 

الُمباريات.

ويسعى منتخب قطر إلثبات حضوره 

في المونديال على غرار اإلنجاز الكبير 

تأهل  عندما  عاًما   22 منذ  تحقق  الذي 

بطولة  نهائي  إلى  الوطني  منتخبنا 

20 عام  كأس العالم لكرة القدم تحت 

تغّلبه  بعد   ،1981 عام  أستراليا  في 

وإنجلترا   )2-3( البرازيل  من  كل  على 

)2-1(، ليحقق الوصافة بعد خسارته 

المباراة  في  الغربية  ألمانيا  أمام   4-0
في  منتخبنا  تمكن  كما  النهائية، 

التأهل إلى دورة األلعاب األولمبية ألول 

مرة عام 1984.

أجواء مثالية 
عمل سانشيز مع جهازه الفني والجهاز 

اجواء  توفير  على  للعنابي  االداري 

الطويل،  المعسكر  خالل  مثالية، 

عن  تماًما  العبيه  إبعاد  إلى  وعمل 

جريئة  خطوة  في  والجمهور،  اإلعالم 

المعسكر  سانشيز،  م  وقسَّ للغاية، 

محطات  ثالث  إلى  األخير  الصيفي 

رئيسية، بدأها في يونيو الماضي في 

شهر،  لمدة  اإلسبانية  ماربيا  مدينة 

ل إلى النمسا في معسكر 
َّ

قبل أن يتحو

معسكر  بعدها  ومن  طويل،  مغلق 

حالًيا  يخوضه  آخر 

اإلسبانية،  ماربيا  في 

العنابي  يسعى  حيث 

لكتابة التاريخ من خالل 

الظهور بصورة مشرفة، 

بالمنتخب  تليق 

وكذلك  المستضيف، 

آسيا،  قارة  ببطل 

العنابي  توج  حيث 

 2019 آسيا  بكأس 

في  األولى  للمرة 

ويخوض  تاريخه، 

محماًل  العالم  كأس 

القاري  باللقب 

يزيد  ما  الكبير، 

منتخبنا  نجوم  على  المسؤولية 

للكرة  طيبة  صورة  لتقديم  الوطني 

واآلسيوية على حدٍّ سواء مع  القطرية 

العرس المونديالي التاريخي.

متابعة للمنتخبات األخرى
للمنتخب   

ُّ
الفني الجهاُز  يحرُص 

فيليكس  اإلسباني  بقيادة 

المواجهات  متابعة  على  سانشيز 

لجميع  األخيرة  والرسمية  الودية 

التي  األولى،  المجموعة  منتخبات 

ي بالمونديال،  التحدِّ سيخوُض معها 

اإلكوادوري  المنتخب  تعادل  حيث 

ثم  السعودية،  مع  أهداف  بدون 

اليابان، فيما تعادل منتخب السنغال 

على  وفاز  لمثله،  بهدف  إيران  مع 

وخاض  نظيَفين،  بهدَفين  بوليفيا 

بعد  المباريات،  من  عددا  الهولندي 

نهائيات  إلى  هولندا  منتخب  تأهل  أن 

كأس العالم قطر 2022، عقب تصدره 

في  السابعة،  المجموعة  ترتيب 

حينها  وجمع  األوروبية..  التصفيات 

وبفارق  مباريات،   10 في  نقطة   23
التركي.. يتولى  نقطتين عن نظيره 

تدريب  غال  فان  لويس  المخضرم 

من  الرابع  منذ  هولندا،  منتخب 

الثالثة  المرة  وهي   ،2021 أغسطس 

المنصب..  نفس  فيها  يتولى  التي 

منتخب  عامًا«   71« غال  فان  وقاد 

كأس  منافسات  إلى  للعودة  هولندا، 

»الطواحين«  غياب  بعد   ،2022 العالم 

عن نسخة روسيا 2018.

كامل الجاهزية 
في  وهو  التحضيرات  العنابي  يوالي 

المدرَب   
َّ

أن يذكُر  الجاهزية،  كامل 

قد  سانشيز  فيليكس  اإلسباني 

من  واألخيرة  الثالثة  للمرحلة  دعا 

مشعل  هم:  العًبا،   27 االستعدادات 

برشم، سعد الشيب، بيدرو ميجيل، 

حسن،  عبدالكريم  سلمان،  طارق 

محمد  عفيف،  أكرم  خوخي،  بوعالم 

وعد، مصعب خضر، علي أسد، سالم 

مصطفى  الهيدوس،  حسن  الهاجري، 

الراوي، عاصم  »السد«، بسام  مشعل 

بوضياف،  كريم  علي،  معز  مادبو، 

مونتاري،  محمد  محمد،  إسماعيل 

»الدحيل«،  فهمي  عبدالرحمن 

همام  عالء،  أحمد  حسن،  يوسف 

عبدالعزيز  »الغرافة«،  األمين 

»الريان«،  الحضرمي  نايف  حاتم، 

منير  خالد  »العربي«،  جابر  جاسم 

من  العنابي  قائمة  وتخلو  »الوكرة«، 

أن  يعني  ما  وهو  والغيابات،  اإلصابات 

المنتخب سيخوض 

بصفوٍف  المونديال 

مكتملة.

تقييم 
شامل 
ونهائي

الفترة  هذه  تعتبر 

شامل  تقييم  بمثابة 

كل  وعلى  ونهائي 

ما  أفضل  تقديم  العب 

الوصول  أجل  من  لديه 

صورة  وتقديم  ممكن  مستوى  ألقصى 

تليق بالعنابي، من أجل ضمان مكانة 

في التشكيلة األساسية التي سيلعب 

خاصة  المونديال،  في  منتخبنا  بها 

تعتبر  األولى  العنابي  مجموعة  وأن 

عريقة  منتخبات  ثالثة  بوجود  قوية 

واإلكوادور،  والسنغال  هولندا  هي 

البطولة  العنابي مبارياته في  ويفتتح 

بمواجهة اإلكوادور.

إسبانيا  في  العنابي  معسكر  ويعد 

القائمة  على  االستقرار  قبل  األخير، 

المونديال،  ستخوض  التي  النهائية 

الدولي  لالتحاد  رفعها  سيتم  والتي 

القدم قبل نحو أسبوع من موعد  لكرة 

نوفمبر   20 في  المونديال  انطالقة 

المرحلة  هذه  تعتبر  كما  الجاري، 

التحضيرات  من  والمهمة  األخيرة  هي 

بالنسبة لبطل آسيا قبل خوض غمار 

منافسات كأس العالم، وذلك لضمان 

خاصة  لالعبين،  ألكثر  التنافسية 

من  تفريغهم  تم  العنابي  العبي  وأن 

الماضي  الموسم  نهاية  منذ  أنديتهم 

وذلك لضمان أفضل تحضير لبطولة 

كأس العالم، ويتطلع العنابي وجهازه 

ممكنة  صورة  بأفضل  للظهور  الفني 

ينتظر  الذي  الكبير  التحدي  بهذا 

مشاركة  أول  في  العنابية  الكتيبة 

مونديالية.

فوائد بالجملة 
إلى  لمنتخبنا  الفني  الجهاز  يسعى 

بالشكل  الخارجي  المعسكر  إنهاء 

الجانب  على  ركز  بعدما  المطلوب 

األولى  المرحلة  خالل  لالعبين  البدني 

اللياقة  لتحسين  المعسكر  من 

البدنية لالعبين، اما المرحلة االخيرة 

بالدرجة  فيها  التركيز  تم  الحالية 

والتكتيكي  الفني  الجانب  على  األولى 

العديد  خاض  آسيا  بطل  ان  خاصة 

من المواجهات الودية بالنمسا للوقوف 

وخاصة  الالعبين  جاهزية  مدى  على 

واستعدادا  تحضيرا  منهم  الشباب 

لبطولة كأس العالم 2022.

جيل  على  قطر  منتخب  ويعتمد 

صعود  مع  الواعدين،  الالعبين  من 

للعب  الشباب  الالعبين  من  مجموعة 

خريجي  من  األول  المنتخب  مع 

أكاديمية اسباير، بعد التتويج بلقب 

القدم  لكرة  آسيا  أمم  كأس  بطولة 

ولعل   ،2014 عام  في  عاما   19 تحت 

آسيا  كأس  )هداف  علي  معز  أبرزهم 

2019(، وأكرم عفيف )أفضل العب في 
حسن  وعبدالكريم   )2019 عام  آسيا 

 ،)2018 عام  آسيا  في  العب  )أفضل 

أصحاب  والالعبين  الراوي  وبسام 

الهيدوس  حسن  القائد  الخبرة 

بوضياف  وكريم  بوعالم  وخوخي 

محمد  وإسماعيل  حاتم  وعبدالعزيز 

العالم  وسيشهد  مونتاري،  ومحمد 

يخوض  األولى  للمرة  قطر  منتخب 

المباراة االفتتاحية للمونديال.

ألبانيا.. التجربة األخيرة للعنابي

يلتقيان مساء اليوم بإسبانيا

ة أخيرة أمام منتخب ألبانيا للمحليين  يخوُض منتخبنا الوطني مباراة وديَّ
في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت الدوحة، من مساء اليوم خالل 

معسكر الفريق اإلسباني الذي يخوضه حالًيا في آخر مراحل اإلعداد لكأس 
العالم قطر 2022، ضمن سلسلة الوديات التي يخوُضها منتخبنا استعداًدا 
للمونديال، والذي يسعى خاللها المنتخب لتحقيق أكبر استفادة ممكنة 

لكي يكون الفريق في أتمِّ جاهزية لخوض التحدي الكبير بالمشاركة في 
ة األولى في تاريِخه. كأس العالم للمرَّ

عوض الكباشي كتب
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أيام قالئل، وينطلق العرس الكروي العالمي، كأس 

العالم لكرة القدم فيفا قطرـ  2022، في دوحة الخير، 

في استضافة ألول دولة عربية لهذا المحفل العالمي، 

فرغم صغر مساحتها، إال أنها كبيرة بأفعالها، فهي منارة 

للرياضة العالمية لكل البطوالت والمستويات، وفي 

العشرين من الشهر الجاري تنطلق مباريات كأس 

العالم في أفضل المالعب التي خصصت لهذه الدورة، 

التي جهزت لها كل معايير النجاح قبل إعالن الصافرة.

وبكل صراحة أتعجب من الهجمات الشرسة على دولة 

قطر الشقيقة، من المنظمات المحسوبة والمأجورة، 

ومن بعض الصحف األوروبية والدول الغربية، مع 

اقتراب المونديال، فاليوم ال تنظر قطر للخلف بل 

في كيفية إبهار العالم بأنها قادرة على استضافة 

المونديال واأللعاب األولمبية الدولية، وعلى إنجاح أي 

فعالية، ودوحة الخير ستكون البداية واالنطالقة وبداية 

اإلبهار بأن كأس العالم الحالية ستكون األفضل من 

كل النواحي دون استثناء. 

قطر، ليست إمارة صغيرة، كما يرى البعض، قطر 

دولة محبة للسالم، ومتسامحة مع اآلخرين، وشعبها 

مضياف، وهي جاهزة ومستعدة الستقبال ضيوفها، 

بكل حب وود رغم حمالت ودعوات حقوق اإلنسان 

والمثليين والعمال والمناخ، ألنها تعلم يقينا بأنها 

األفضل واألكثر حرصا على نجاح المونديال، لتقدم 

للعالم أجمع أن كأس العالم ستكون األفضل عبر 

التاريخ. 

هي أيام معدودة، وينطلق الحدث الرياضي العالمي 

بمشاركة 32 منتخبا عالميا منها أربعة منتخبات 

عربية، نأمل لها التوفيق في هذه البطولة، وليعلم 

أعداء النجاح أن نسخة قطر 2022 ستكون األكثر 

تميزا بكل المقاييس، ألن الدوحة حشدت لها كل 

أسباب النجاح، لتكون عالقة في األذهان مدى الحياة. 

قطر أتعبت من سيأتي بعدها في اإلنشاءات 

والتحضيرات، وأرسلت رسالة عنوانها انها وكافة 

دول المنطقة، ليست بتروال وغازا، بل دول متقدمة 

وحضارية وآمنة ومبدعة فنيا وتصميما، وقادرة على 

استضافة كبرى الفعاليات الرياضية والسياسية 

واالقتصادية، بل الدوحة هي من ستكرس في 

القاموس الدولي أن العرب قادرون على تنظيم كأس 

العالم وغيرها. 

كل العرب، داعمون ومساندون لدولة قطر الشقيقة 

الحتضان نهائيات كأس العالم، والكل يستنكرون 

الحمالت المشوهة والتشكيك والهجمات عليها من أي 

كائن كان منظمة أو صحافة، وكل العرب جاهزون 

للمشاركة في تحقيق النجاح واألمان لضيوف البطولة 

والمشاركين فيها، وكلنا من الخليج إلى المحيط قلب 

واحد ضد ما تتعرض له الدولة الشقيقة من حمالت 

مغرضة تطالها. 

هذه رسالة نوجهها تضامنا مع قطر، في مواجهة 

الحملة المشبوهة من بعض الدوائر واألوساط، 

التي ال ترغب للعرب أن ينجحوا، ولكن األيام تمضي 

والساعات، وستنطلق صافرة البداية في ملعب استاد 

البيت عندما يلتقي المنتخب القطري مع نظيره 

اإلكوادورى في أولى مباريات المونديال، لتغلق األفواه 

وتختفي أصوات الحاقدين والمأجورين، ونستمتع 

بالمباريات ونجومها على أرض كعبة المضيوم. 

ملحمة قطرية، حولت البلد الخليجي العربي، إلى 

تحفة فنية خالل 12 عاما من االستعداد لهذه البطولة 

الكبرى، وإلى دولة عصرية حديثة بكل المقاييس 

على كافة المستويات، لتصبح بلدا يشار له بالبنان 

ومالعبها تحفة في التصميم واألجمل عالميا، فما 

حدث هو المعجزة الحقيقية في البناء والتعمير 

والتخطيط، فكيف كانت قطر وكيف أصبحت اآلن..! 

ال مقاطعة، وال تحذيرات، وال تنفع كل الصيحات، 

فيفا قطرـ 2022، بطولة استثنائية بكل المقاييس، 

وستدخل التاريخ العالمي بأنها األفضل على اإلطالق 

واألجمل على مستوى العالم كما اعلن رئيس الفيفا، 

فقد دقت ساعة الصفر، فاستمتعوا بالمونديال، 

وبالفعاليات المصاحبة، وكما قال صاحب السمو 

أمير قطر: »مناسبة نظهر فيها )من نحن( ليس فقط 

لناحية قوة اقتصادنا ومؤسساتنا، بل أيضًا على 

مستوى هويتنا الحضارية«. فالمسؤوليات مضاعفة 

حينما تبدأ البطولة، وستخرج قطر مشّرفة لكل أمتنا 

على امتداد الوطن العربي الكبير من المحيط إلى 

الخليج، فالقلب النابض بالحب والرياضة ستستمر 

في نهجها الحكيم، فأبعدو السياسة والتصريحات 

األيديولوجية عن الرياضة.. وهال بكل العالم في دوحة 

الخير.. والله من وراء القصد. 

} كاتب وصحفي عماني

في مقاله بصحيفة السياسة الدولية األميركية

مؤسس »الشفافية الدولية« يهاجم المنتقدين للمونديال 

مجلس  عضو  هيرشمان،  مايكل  هاجم 

الرياضي  لألمن  الدولي  المركز  إدارة 

الدولية  الشفافية  منظمة  ومؤسس 

قطر  الستضافة  المناوئ  الدولي  اإلعالم 

قطر  عنوان:  تحت  مقالة  في  مؤكدا   2022
ومتوازنة،  عادلة  إخبارية  تغطية  تستحق 

السمو  صاحب  كلمات  مقالته  في  مبرزا 

البالد  أمير  آل ثاني،  الشيخ تميم بن حمد 

المفدى، التي قال فيها سموه إن قطر، التي 

تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 

أن  يسبق  لم  حملة  إلى  تتعرض   ،2022
تعرض لها بلد مضيف لكأس العالم. 

مقال مايكل هيرشمان 

الشخصيات  أحد  وهو  هيرشمان  كتب 

والنزاهة  الشفافية  مجال  في  المؤثرة 

العالم:  مستوى  على  الرياضة  في 

العالم  كأس  نهائيات  قطر  ستستضيف 

18 ديسمبر.  20 نوفمبر إلى  في الفترة من 

الدولة  هذه  فيها  فازت  التي  اللحظة  منذ 

عدد  يبلغ  التي  الصغيرة،  الخليجية 

المواطنون  )يمثل  ماليين   3 سكانها 

عدد  إجمالي  من  فقط   ٪  15 القطريون 

استضافة  بحق   2010 عام  في  السكان(، 

العالم  الرياضي األكثر متابعة في  الحدث 

وهو كأس العالم، فقد تعرضت على الدوام 

لالنتقادات من كل صوب بدءًا من الحديث 

المزعوم عن الرشى للفوز بهذه االستضافة 

اضطهاد  إلى  وصواًل  العمال  حقوق  وإساءة 

مجتمع المثليين. 

نشرته  الذي  المقال  المثال،  سبيل  على 

تحت   2021 عام  في  الغارديان  صحيفة 

6500 عامل مهاجر  عنوان »كشف: مصرع 

كأس  استضافة  حقوق  منح  منذ  قطر  في 

وفيات  جميع  إلى  الرقم  يشير  العالم«. 

عن  النظر  بغض  المهاجرين  العمال 

الواضح  المعنى  فإن  ذلك  ومع  السبب، 

هو أنها مرتبطة بكأس العالم. في الواقع، 

عدد  يبلغ  الدولية،  العمل  لمنظمة  وفًقا 

بكأس  المتعلقة  األنشطة  من  الضحايا 

عدد  وهو  جريح،  و500  متوفيا   50 العالم 

ستة  أن  إلى  بالنظر  نسبًيا  صغير 

على  عالوة  الصفر.  من  بناؤها  تم  مالعب 

في  الضحايا  معدالت  تتماشى  ذلك، 

األوسع  السكانية  التركيبة  مع  قطر 

العالم.  مستوى  على 

اإليكولوجي  النظام  ظل  وفي  ذلك،  ومع 

الترابط  شديد  اليوم  للمعلومات 

الرئيسية،  بالعناوين  والمهتم 

حقيقة  الغارديان  مقال  اكتسب 

األكثر  المقال  أصبح  به.  خاصة 

اإلنجليزية  باللغة  تغريًدا  إعادة 

قطر.  في  العالم  كأس  حول 

سوداء  قمصانًا  الدنمارك  العبو  سيرتدي 

آالف  كلفت  التي  »البطولة  على  احتجاجًا 

أساس  ال  ادعاء  وهو  حياتهم،  األشخاص 

التهم  أن  اإلطالق. كما  الصحة على  له من 

وظروف  العمال  معاملة  بإساءة  المتعلقة 

العمل في قطر مبالغ فيها بشكل كبير. 

الخاطر،  ناصر  أكد  المقال:  وتابع 

العالم،  كأس  عن  القطري  المسؤول 

السنوات  مدى  على  أنه  مصداقية  بكل 

بالمزيد  بلد  أي  يقم  لم  الماضية،  العشر 

إدماج  تم  حيث  العمل،  معايير  لتحسين 

في  الدولية  العمل  منظمة  مسؤولي 

سّنت  كما  الحكومية.  الدولة  مؤسسات 

لألجور،  األدنى  الحد  تشريعات  قطر 

ووضعت لوائح الصحة والسالمة للعمال، 

قانونًا  وسّنت  الكفالة،  نظام  وألغت 

بين  بالتنقل  األجانب  للعمال  يسمح 

أحد  تعبير  حد  وعلى  العمل.  أصحاب 

»انتقلت  الدولية،  العمل  منظمة  خبراء 

بالوافدين  الخاص  العمل  نظام  من  قطر 

النظام  إلى  المنطقة  في  تقييًدا  األكثر 

تقييًدا«.  األقل 

تزال  ال  العمالية  االنتهاكات  أن  حين  في 

كل  في  الحال  هو  كما  شك،  بال  قائمة 

حكومة  على  المسؤولية  إلقاء  فإن  مكان، 

باللوم  يلقي  االنتهاكات  هذه  عن  قطر 

التفتيش  هيئات  تعمل  محله.  غير  في 

لرصد  لها  التابعة  القانون  وتنفيذ 

الذين  األجانب  المتعاقدين  ومعاقبة 

من  يأتون  منهم  وكثير  القانون،  ينتهكون 

التعسف.  التي تشجب  البلدان  نفس 

النهج،  في  االختالف  هذا  من  الرغم  على 

لقطر  السلبية  الصحفية  التغطية  فإن 

العالم  كأس  سبقت  التي  الفترة  في 

بالمقارنة  كبير  حد  إلى  متناسبة  غير 

فوز  بين  عاًما  عشر  االثني  في  روسيا.  مع 

 2010 عام  في  االستضافة  بحقوق  قطر 

كانت   ،2022 عام  في  البطولة  واستضافة 

الرئيسية  العناوين  من  المائة  في   40
البريطانية  الصحافة  في  بقطر  المتعلقة 

األربعين  تلك  من  العالم.  بكأس  تتعلق 

ثالثة  كل  من  اثنتان  كانت  المائة،  في 

بحقوق  يتعلق  ومعظمها  انتقادية،  مقاالت 

ركزت  ذلك،  من  النقيض  على  اإلنسان. 

حول  المقاالت  من  فقط  المائة  في  ثالثة 

روسيا  فوز  بين  ما  الفترة  في  روسيا 

في  العالم  وكأس  االستضافة  بحقوق 

البطولة.  على   2018
لمعايير  تخضع  قطر  أن  إلى  األدلة  تشير 

أي  منتقديها  يرضي  ولن  واقعية  غير 

قطر  مثل  دول  االستجابة.  من  مستوى 

بها  واالرتقاء  مكانتها  رفع  إلى  تطمح  التي 

بالتأكيد  تستحق  الدولي  المجتمع  في 

في  لكن  أكبر.  وحيادية  وموضوعية  دقة 

الكثير  يتسم   ،2022 العالم  كأس  حالة 

الواضحة.  االنحيازية  من  التغطية  من 

مكان  هو  األوسط  »الشرق  فكرة  أن  يبدو 

إلى  بالمنتقدين  دفعت  قد  تحضًرا«  أقل 

تؤكد  التي  للمعطيات  أكبر  وزن  إعطاء 

التي  األدلة  قيمة  من  والتقليل  معتقداتهم 

أن تدحضها.  يمكن 

لقد  األفضل..  تستحق  والمنطقة  قطر 

بسرعة  تاريخية  أبعاد  ذا  إنجاًزا  حققوا 

وكفاءة أكبر مما كان يعتقد الكثيرون أنه 

ممكن. على الرغم من االنتقادات المفرطة 

قطر  دولة  تنظيم  فإن  ضدها،  الموجهة 

هذه  أن  سيثبت   2022 العالم  لكأس 

االحترام  من  مكاًنا  بحق  تستحق  الدولة 

العالمي. المستوى  على  واإلعجاب 

قبل أيام من انطالق كأس العالم »2022«

»اآلسيوي« يبرز األفضل في المونديال

االتحاد  في  اإللكتروني  الموقع  سلط 

عدد  على  الضوء  القدم  لكرة  اآلسيوي 

آسيا  قارة  قدمتهم  الذين  النجوم  أبرز 

آسيا  قارة  قدمت  البطولة...  تاريخ  في 

النجوم  من  العديد  السنين  مر  على 

نهائيات  خالل  تألقهم  فرضوا  الذين 

ذكريات  تركوا  والذين  العالم،  كأس 

ستبقى طوياًل.. وقال »اآلسيوي«: يعتبر 

في  الالعبين  أبرز  من  سونغ  جي-  بارك 

تاريخ كوريا الجنوبية، وقد كان الظهور 

العالم  كأس  خالل  له  بالنسبة  األول 

الجنوبية  كوريا  في  أقيمت  التي   2002
واليابان.

من  واحدًا  الجابر  سامي  يعتبر 

القدم  كرة  تاريخ  في  الالعبين  أبرز 

في  مرات   4 شارك  وقد  السعودية، 

 1994 عامي  بين  العالم  كأس  نهائيات 

و2006.

الجابر  سجل   1994 العالم  كأس  خالل 

ليقود  جزاء  ضربة  من  للسعودية  هدفًا 

المغرب،  على  الفوز  تحقيق  إلى  الفريق 

قبل أن يحقق المنتخب السعودي الفوز 

إلى  التأهل  بطاقة  ليحجز  بلجيكا  على 

دور الـ 16.

نجح   2006 العالم  كأس  نهائيات  في 

المباراة  خالل  التسجيل  في  الجابر 

تونس  مع  السعودية  فيها  تعادلت  التي 

تاريخ  في  أهداف  ثالث  هذا  ليكون   2-2
هداف  أفضل  يعتبر  حيث  البطولة، 

العالم. للسعودية في كأس 

في   2014 العالم  كأس  نهائيات  خالل 

كاهيل  تيم  األسترالي  سجل  البرازيل، 

أمام  المباراة  خالل  البطولة  أجمل  أحد 

ريان  تمريرة  تابع  بعدما  تشيلي، 

في  الطاير  على  الكرة  ليسدد  ماكغوان 

المرمى. سقف 

أول  كان  ناكاتا  هيديتوشي  أن  صحيح   

المستوى  على  يظهر  اليابان  من  نجم 

كان  هوندا  كيسوكي  أن  إال  العالمي، 

كأس  تاريخ  في  الفريق  نجوم  أفضل 

في  األولى  مشاركته  منذ  العالم، 

.2010 البطولة عام 

أمام   0-1 الفوز  هدف  هوندا  سجل 

الكاميرون، ثم أضاف هدفًا عبر تسديدة 

مباشرة  حرة  ركلة  من  المدى  بعيدة 

3-1، ليساهم  خالل الفوز على الدنمارك 

.16 في تأهل منتخب بالده إلى دور الـ

منتخب  خرج   2014 عام  نسخة  في 

اليابان من الدور األول، لكن هوندا سجل 

المباراة  خالل  النهائيات  تلك  في  هدفًا 

أمام ساحل العاج عبر تسديدة قوية.

االيراني  الفريق  صفوف  في  وبرز 

وقد  بيرانفاند،  رضا  علي  الحارس 

التي  األولى  المباراة  خالل  الحارس  تألق 

ثم   ،0-1 المغرب  على  الفريق  فيها  فاز 

الخسارة  رغم  آخر  مميزًا  عرضًا  قدم 

.1-0 أمام إسبانيا  بصعوبة 

{ أبرز نجوم آسيا

الجابر وسونغ وكاهيل وهوندا   كتب        عوض الكباشي
ورضا صنعوا تاريخا كبيرا
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تطارد إنجازها األول منذ »1994«

السعودية.. تتحدى توقعات »الثالثة«

على  السعودي  المنتخب  سيكون 

في  السادسة  المشاركة  مع  الوعد 

تاريخه، حيث تعود المشاركة األولى 

بعدها  وأصبح   ،1994 مونديال  إلى 

كأس  بطوالت  على  دائم  شبه  ضيفا 

في  غاب  حيث  القدم،  لكرة  العالم 

نسختين من أصل 8 نسخ.

عن  السعودي  األخضر  ويبحث 

قطر،  مونديال  في  مميز  حضور 

من  كبير  بدعم  فيها  سيحظى  حيث 

جماهيره التي ستحضر بقوة، خاصة 

األكثر  الدول  تتصدر  السعودية  أن 

العالم  كأس  تذاكر  على  حصوال 

والواليات  قطر،  مع  المشجعين  مع 

والسعودية،  وإنجلترا،  المتحدة، 

وفرنسا،  واإلمارات،  والمكسيك، 

ويتحدى  والبرازيل،  واألرجنتين، 

التي  الثالثة  المجموعات  تكهنات  كل 

تضم البرازيل وصربيا وسويسرا.

ويحتفظ المنتخب السعودي بأفضل 

خالل   1994 كانت  التي  له  مشاركة 

الواليات  في  أقيمت  التي  النسخة 

مشاركة  اول  في  األميركية  المتحدة 

له، عندما تجاوز مرحلة المجموعات، 

بهدفي   1-2 المغرب  على  فوزه  بعد 

وفؤاد  جزاء(  ركلة  )من  الجابر  سامي 

أنور، ثم تخطى بلجيكا بهدف تاريخي 

الخسارة  قبل  العويران،  سعيد  بقدم 

هدفه  وسجل   2-1 هولندا  أمام 

الوحيد فيها فؤاد أنور. وانتهت مغامرة 

المنتخب السعودي عند ثمن النهائي 

السويدي  نظيره  أمام  بخسارته 

الوحيد  هدفه  وسجل   ،3-1 بنتيجة 

في تلك المباراة الالعب فهد الغشيان. 

دور  السعودي  المنتخب  يتجاوز  ولم 

األربع  بالمشاركات  المجموعات 

مع  وحيد  بتعادل  اكتفى  إذ  التالية، 

فرنسا  مونديال  في  أفريقيا  جنوب 

1998، بنتيجة 2-2، مقابل هزيمتين 
أمام الدانمارك 0-1، وفرنسا 4-0.

أقيم  الذي   2002 العالم  كأس  وفي 

خسر  واليابان  الجنوبية  كوريا  في 

أن  دون  الثالث  مبارياته  »األخضر« 

األولى  وكانت  هدف،  أي  يسجل 

قاسية جدًا بعدما سقط بنتيجة 8-0 

الكاميرون  من  خسر  ثم  ألمانيا،  أمام 

0-1 وأخيرًا أمام إيرلندا 3-0.
ألمانيا،  في   2006 عام  نسخة  وخالل 

استهل المنتخب السعودي مشاركته 

بالتعادل مع نظيره التونسي 2-2، إذ 

وسامي  القحطاني  ياسر  له  سجل 

 ،4-0 أوكرانيا  أمام  خسر  ثم  الجابر، 

قبل السقوط أمام إسبانيا بهدف.

أما بمونديال 2018 الذي أقيم في 

روسيا، فخسر المنتخب 

مباراة  السعودي 

أمام  االفتتاح 

ب  صحا أ

 ،1-0 أوروغواي  أمام  ثم   4-0 األرض 

 ،1-2 المصري  نظيره  على  الفوز  قبل 

ركلة  )من  الفرج  سلمان  له  وسجل 

والالفت  الدوسري.  وسالم  جزاء( 

وخالل  السعودي  المنتخب  أن 

كان  العالم  كأس  في  مشاركاته 

التي جمعت  الثالث  طرفا بالمواجهات 

بعضها  ضد  العربية  المنتخبات 

المغرب  اثنتين على  البعض، فاز في 

ومصر، وتعادل في الثالثة مع تونس.

{  منتخب السعودية

وحيد بوسيوف كتب

يعد ماجد عبدالله واحدا من افضل 

الالعبين الذين أنجبتهم الكرة السعودية، 

حيث حقق مع األخضر العديد من 

اإلنجازات على مدار مسيرة طويلة امتدت 

إلى 117 لقاء دوليا، سجل فيها 72 هدفًا 

وهو الهداف التاريخي، متفوقا على سامي 

الجابر صاحب 47 هدفا، وياسر القحطاني 

الذي سجل 42 هدفا.

وتوج ماجد عبدالله مع المنتخب السعودي 

بأول لقبين لكأس أمم آسيا في تاريخ 

»األخضر« عامي 1984 و1988.

وقبل إطالق جائزة أفضل العب في قارة 

آسيا من قبل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

عام 1994، كانت مجلة آسيا وأوقيانوسيا 

تنظم جائزة سنوية من 1984 إلى 1993 

ألفضل العبي القارة، وفاز بها عبدالله في 

أول 3 نسخ، كما اختير ثالث أفضل العبي 

قارة آسيا في القرن العشرين من قبل 

االتحاد الدولي للتأريخ واإلحصاء.

{  ماجد عبدالله

ماجد عبدالله.. الهداف التاريخي

السعودي  األخضر  جمهور  يحتفظ 

مونديال  في  جميلة  بذكريات 

السعودية  تأهلت  عندما   ،1994
للدور الثاني عن جدارة واستحقاق، 

في بطولة كان فيها سعيد العويران 

الرائعة  المستويات  بعد  النجم، 

التي قدمها في تلك النسخة.

خالل  السعودي  األخضر  وفاز 

بهدفي   1-2 المغرب  على  البطولة 

جزاء(  ركلة  )من  الجابر  سامي 

وفؤاد أنور، ثم تخطى بلجيكا بهدف 

تاريخي بقدم سعيد العويران، قبل 

وسجل   2-1 هولندا  أمام  الخسارة 

هدفه الوحيد فيها فؤاد أنور.

ويبقى العويران أمام بلجيكا بمثابة 

تلك  في  السعودية  للكرة  الملحمة 

نجم  ركض  ان  بعد  النسخة، 

عندما  ياردة،   80 لمسافة  األخضر 

حصل على الكرة في عمق منتصف 

سرعة  وأظهر  لألمام  واندفع  ملعبه 

فائقة وتوجه لتسديد كرة مرتفعة 

متخطية ميشيل بريودوم.
{  سعيد العويران

العويران.. وملحمة بلجيكا

سامي الجابر.. والرقم القياسي

يبقى سامي الجابر أكثر العب عربي 

سجل أهدافا في تاريخ كأس العالم، 

المنتخب  اسطورة  رصيد  وفي 

المونديال.   في  أهداف   3 السعودي 

السابق  السعودي  النجم  وسجل 

أمام  جزاء  ركلة  من  األول  هدفه 

والذي   1994 مونديال  في  المغرب 

ُأقيم في أميركا.

في  فكان  للجابر،  الثاني  الهدف  أما 

مونديال  خالل  افريقيا  جنوب  مرمى 

جزاء  ركلة  من  وجاء   ،1998 فرنسا 

أيضا، في حين الهدف الثالث له كان 

التونسي خالل  المنتخب  في مرمى 

مونديال 2006 الذي ُأقيم في ألمانيا.

{  سامي الجابر

رينارد الثعلب.. يرفع 
سقف الطموحات

في  سيلعب  السعودي  المنتخب  أن  الشك 

لنيل  المرشحين  أحد  تضم  قوية  مجموعة 

بقيادة  لبولندا  باإلضافة  )األرجنتين(،  اللقب 

برشلونة،  مهاجم  ليفاندوفسكي  نجمها 

رائع  ظهور  عن  الباحث  المكسيكي  والمنتخب 

المونديال  من  المقبلة  للنسخة  استضافتها  قبل 

هذه  ورغم  وكندا..  أميركا  بمشاركة  أرضها  على 

طموحات  سقف  رفع  رينارد  أن  إال  الصعوبات 

وهذا  العرب،  مونديال  في  السعودي  األخضر 

األندية  مختلف  في  الثعلب  من  عليه  تعودنا  ما 

والمنتخبات التي دربها، كيف ال وهو المتوج بلقب 

كأس أمم إفريقيا مع زامبيا في نسخة 2012.

الفرنسي  المدرب  السعودي  المنتخب  ويقود 

المهمة  تولى  إذ   ،2019 مايو   29 منذ  رينارد،  هيرفي 

خلفًا لألرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي انتهى 

 2019 آسيا  كأس  من  »األخضر«  خروج  مع  تعاقده 

التي أقيمت باإلمارات التي توج بها العنابي باللقب.

سالم الدوسري.. 
مصدر الخطر

الصحف  اعتبرت 

سالم  أن  المكسيكية 

نادي  العب  الدوسري 

في  الالعبين  أخطر  من  الهالل 

من  السعودي،  المنتخب  صفوف 

وقوة  بها  يتميز  التي  السرعة  خالل 

الدوسري  سالم  ويتطلع  تسديداته. 

األقل في نهائيات  للتسجيل مرتين على 

الالعب  رقم  وتجاوز  لمعادلة  العالم  كأس 

السعودي السابق سامي الجابر، الذي سجل 

بطوالت  في  جاءت  البطولة،  في  أهداف  ثالثة 

1994، و1998، و2006.
بالده  منتخب  مع  يشارك  الذي  الدوسري  ويسعى 

روسيا  مونديال  في  األول  ظهوره  بعد  الثانية  للمرة 

في  المنتخب  مباريات  ثالث  في  ونجاحه   ،2018
في  مصر  منتخب  ضد  وتحديدًا  المجموعات،  مرحلة 

تسجيل هدف الفوز لمنتخب بالده، لينضم إلى قائمة 

هدافي المنتخب في تاريخ كأس العالم.
{  سالم الدوسري

سلمان الفرج.. عازف خط الوسط
يعد سلمان الفرج نجم الهالل واحدا من 

أفضل الالعبين في صفوف المنتخب 

السعودي، فالمركز الذي يشغله داخل 

أرضية الملعب يجعله من مفاتيح 

اللعب في صفوف األخضر السعودي، 

خاصة أنه يتميز بإجادته اللعب في أي 

مركز في وسط الملعب سواء في الدور 

الدفاعي أو الهجومي.

وكان الالعب قد تعرض خالل هذا 

األسبوع إلصابة في مفصل الكتف 

خالل المباراة الودية لألخضر السعودي 

أمام ايسلندا، وخضع ألشعة الرنين 

المغناطيسي في أحد المستشفيات 

الخاصة في أبوظبي، وأكدت إصابته 

في مفصل الكتف، على أن يواصل 

عالجه برفقة الجهاز الطبي للمنتخب 

السعودي.
{  سلمان الفرج
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رعدية  أمطار  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

قوية  برياح  مصحوبة  البحر  داخل  متوقعة 

نسبيا  حارا  الطقس  وسيكون  عالية،  وأمواج 

البحر  وفي  خفيف،  غبار  مع  جزئيا  غائما  نهارا 

يكون غائما مع غبار خفيف، ويكون مدى الرؤية 

األفقية من 4 - 8 كم، وتتراوح درجة الحرارة في 

الدوحة ما بين 27 إلى 37 درجة مئوية.

معرض فني نظمه »التربية الفنية« بجامعة قطر

»ريشتي ترحب بكأس العالم«
نظم قسم التربية الفنية بكلية التربية 

بعنوان  فنيا  معرضا  قطر  بجامعة 

»ريشتي ترحب بكأس العالم« لطالبات 

قسم التربية الفنية. 

اقتراب  مع  تزامنا  المعرض  هذا  ويأتي 

المونديالي  استضافة دولة قطر للحدث 

حرص  منطلق  ومن   ،2022 العالم  كأس 

والمشاركة  التفاعل  على  التربية  كلية 

العالمية  أو  المحلية  األحداث  جميع  في 

بقسم  متمثلة  الكلية  نظمت  فقد 

لعرض  الفني  المعرض  الفنية  التربية 

هوية  تعكس  التي  الطلبة  مشاركات 

المجتمع بصورة فنية. 

وافتتحت الدكتورة الشيخة حصة بنت 

كلية  عميد  ثاني،  آل  خليفة  بن  حمد 

المغيصيب  لطيفة  والدكتورة  التربية، 

المعرض،  الفنية  التربية  قسم  رئيس 

الجامعة  منتسبي  من  العديد  بحضور 

مختلف  من  والزوار  الضيوف  من  وعدد 

المؤسسات الفنية والثقافية في الدوحة، 

رئيس  السالم،  سعاد  األستاذة  منهم: 

التعليم،  بوزارة  البصرية  الفنون  قسم 

متاحف  من  ثاني  آل  سارة  واألستاذة 

قطر، إضافة إلى مجموعة من الموجهين 

وزارة  من  االختصاص  وذوي  والمعلمين 

التربية والتعليم والتعليم العالي. 

الدكتورة  قالت  االفتتاحية،  الكلمة  وفي 

الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل 

»يسعدني  التربية:  كلية  عميد  ثاني، 

الفّني  اليوم، في المعرض  ألتقي بكم  أن 

في  الفّنية  التربية  لقسم  الّسنوي 

كليتنا كلية التربية. لقد جاء المعرض 

أحداث  مع  متزامنا  العام  هذا  في  الفني 

الذي   2022 العالم  كأس  وفعاليات 

تستضيفه دولة قطر، وإيمانا منا بالدور 

مع  التفاعل  في  التربية  لكلية  البارز 

األحداث المحلّية والعالمّية، ومن منطلق 

التربوية  بصمتنا  وضع  على  حرصنا 

المناسبات،  شتى  في  والثقافية  والفنية 

كليتنا  في  الفنية  التربية  قسم  حرص 

هذا  في  الفني  حضورهم  تأكيد  على 

مع  المجتمع  تفاعل  وتحويل  الحدث، 

لغة  إلى   2022 لعام  المونديال  فعاليات 

المجتمع  وهوية  ثقافة  تعكس  بصرية 

خالل  من  الفريد،  والفّنّي  الثقافّي  وإرثه 

بكأس  ترّحُب  »ريشتي  المعرض:  هذا 

العالم«.

في  نهدُف  حصة:  الدكتورة  وأضافت 

من  واعد  جيل  إعداد  إلى  التربية  كلّية 

ونْحرُص  وفّنانين،  وتربوّيين  ُمعّلمين 

على دْعم الُهواة وُممارسي ألفّن في شّتى 

بهم  الوصول  إلى  نهدُف  كما  ميادينه، 

بجانبها  بدءا  الطّيبة  الحياة  رحاب  إلى 

وأسمائه  بصفاته  جميٌل  فاللُه  الروحي، 

جماله  معرفة  إلى  نرتقي  أن  ويريُد 

نقوم  التي  الفنون  خالل  من  واالستدالل 

نا أن نكون على كمال في 
ُّ

بها، فاللُه يحب

الذوق  فينا  فخلق  الجمال   
ُّ

يحب الحياة، 

المبدع  للعمل  العنان  فأطلقوا  الرفيع، 

الذي يرقّي روح اإلنسان ويهّذُبها.

وأشارت إلى أن ما رأيناه في هذا المعرض 

فنية  وتجارب  بصرّي،  فّني  ثراء  من 

حيث  من  سواء  ومنّوعة،  مختلفة 

الخامات  أو  الممارسة  الفنية  التقنيات 

هو  الفني،  العمل  لصورة  المكّملة 

ثقافتهم  في  الطالب  انخراط  على  دليل 

المحلّية، وتفاعلهم مع األحداث العالمّية، 

الواعدين،  الفّنانين  المعلمين  واجتهاد 

من  للماليين  وإيصالها  رسالتهم  إلبالغ 

اهتمامهم  بكل  اليوم  المتجهين  العالم، 

نحو الحدث الرياضي األهم عالميا، الذي 

تحتضنه دولتنا الحبيبة.

على  الضيوف  الدكتورة  شكرت  كما 

هذا  افتتاح  في  ومشاركتهم  حضورهم 

المعرض، وانتهزت فرصة افتتاح معرض 

لتقديم  العالم«  بكأس  ترحب  »ريشتي 

التربية  قسم  منتسبي  لكل  الشكر 

واألساتذة  القسم  رئاسة  من  الفنية، 

في  المبذولة  جهودهم  على  والطالب، 

تنظيم هذا المعرض الفّني وتنسيقه. 

لطيفة  الدكتورة  أشارت  جانبها،  من 

الفنية  التربية  رئيس  المغيصيب، 

ترحب  »ريشتي  الفني  المعرض  أن  إلى 

التربية  قسم  لطالبات  العالم«  بكأس 

لمخرجات  الفني  اإلنتاج  هو  الفنية 

مقررات القسم المختلفة والتي يحرص 

»الطالب  ربط  على  خاللها  من  القسم 

المعلم الفنان« بأحداث المجتمع والعالم 

المحيط ليعبر بأحاسيسه عن مشاعره 

تقنيات  من  تعلمه  ما  موظفا  اتجاهها 

الفنية  برؤيته  متنوعة  فنيه  وأساليب 

الخاصة.

$ الدوحة

عبدالله الدوسري:

تحديثات على تطبيق 
»الرياضة للجميع«

أطلق االتحاد القطري للرياضة للجميع التابع لوزارة 

الرياضة والشباب أمس، تحديثًا يشمل مواصفات 

ومميزات جديدة على التطبيق اإللكتروني لالتحاد على 

شبكة اإلنترنت.

جاء ذلك خالل لقاء عبر الوسائط عن طريق برنامج 

»teams« عن بعد مع موظفي وزارة التربية والتعليم 

والتعليم العالي، بهدف شرح المزايا والخدمات للمعلمين 

والمعلمات وكذلك ألولياء أمور الطالب والتالميذ، من أجل 

حث أبنائهم وتحفيزهم على تنزيل التطبيق على أجهزتهم 

اإللكترونية، والمشاركة من خالل التطبيق في أنشطة 

اتحاد الرياضة للجميع.

 وشملت التحديثات التي أدخلت على التطبيق خدمات 

جديدة واسعة النطاق للمستخدمين خدميا وصحيا.

وشهد اللقاء الذي نظمه االتحاد القطري للرياضة للجميع 

لإلعالن عن التحديثات التي أضيفت على التطبيق 

بمشاركة أكثر من 300 شخص، حيث تم استعراض 

التحديثات التي تتميز بالسهولة والمرونة، األمر الذي 

سيؤدي إلى انخراط المزيد من أفراد المجتمع في النشاط 

الرياضي وبخاصة في القطاع التربوي والمدارس ضمن 

برامج وفعاليات الرياضة للجميع.

وأكد السيد عبدالله الدوسري مدير الفعاليات واألنشطة 

باالتحاد القطري للرياضة للجميع، أن التحديث سيمنح 

المستخدمين جملة من الخدمات اإلضافية، من خالل 

عرض روزنامة الفعاليات في العام الحالي، والتي تصل 

إلى 575 فعالية رياضية لتلبية كل احتياجات ورغبات 

مختلف فئات المجتمع.

وقال الدوسري، إن االتحاد سيطرح بين كل فترة وأخرى 

حزمة جديدة من الفعاليات واألنشطة، بالتعاون مع 

الجهات المختلفة في الدولة.

وأوضح مدير الفعاليات واألنشطة، أن من بين اإلمكانات 

التي يقدمها التطبيق للمستخدمين، خاصية إنشاء 

مجموعات خاصة لممارسة الرياضة، ومن خالل االنخراط 

في إحدى تلك المجموعات، والمشاركة في بعض 

الفعاليات، إضافة إلى مشاركة آخر األنشطة التي قام 

بها المشترك من خالل كتابة منشور وإرفاق صورة بهدف 

تشجيع اآلخرين في المجموعة.

وأشار عبدالله الدوسري، إلى أن التطبيق يعمل على 

تشجيع التنافس الرياضي، من خالل خاصية »تحدي 

األصدقاء«، التي تتيح إرسال رابط المشاركة عبر رسالة 

نصية أو من خالل الواتساب ليتمكن الجميع في نهاية 

اليوم من معرفة المراكز الثالثة األولى في ذلك النشاط 

المحدد. كما يمنح التطبيق، إمكانية متابعة الحالة 

الصحية، من خالل متابعة عدد الخطوات اليومية، 

واألنشطة الرياضية، التي قام بها المستخدم، عن طريق 

أشهر التطبيقات الرياضية، باإلضافة إلى المعلومات 

الصحية، مثل معدل نبضات القلب، وحرق الدهون، 

والوزن المثالي وغير ذلك.

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
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يسعى إيلون ماسك إلى إنشائه

تطبيق »كل شيء«

قدًما  للمضي  اآلن  مستعد  فماسك 

شركة  لشراء  األصلية  خطته  في 

مليار   44 مقابل  االجتماعي  التواصل 

الثالثاء  من  متأخر  وقت  وفي  دوالر، 

هو  تويتر  »شراء  قائال  غرد  الماضي 

تسريع إلنشاء تطبيق إكس )X( كل 

شيء«.

شيء،  كل  تطبيق  مفهوم  يحظى 

الذي يشار إليه غالًبا باسم »التطبيق 

آسيا،  في  كبيرة  بشعبية  الفائق« 

التكنولوجيا في  وقد حاولت شركات 

جميع أنحاء العالم تكراره.

ما هو تطبيق 

سوبر )SUPER(؟
تم وصف التطبيق الفائق، أو ما يشير 

إليه ماسك باسم »تطبيق كل شيء« 

السويسري  الجيش  سكين  بأنه 

عدة  على  تحتوي  يستخدمها  -أداة 

أدوات- لتطبيقات األجهزة المحمولة، 

الخدمات  من  مجموعة  يقدم  حيث 

المراسلة  مثل  للمستخدمين 

والمدفوعات  االجتماعية  والشبكات 

والتجارة اإللكترونية.

وُتستخدم هذه التطبيقات الضخمة 

الهاتف  واسع في آسيا ألن  على نطاق 

الرئيسي  الشكل  هو  المحمول 

من  للعديد  اإلنترنت  إلى  للوصول 

بحسب  بالمنطقة،  األشخاص 

أستاذ  جالواي،  سكوت  كتب  ما 

نيويورك  جامعة  في  التسويق 

للبودكاست  المشارك  والمضيف 

العام   )Pivot( بيفوت  التكنولوجي 

الماضي.

بعض األمثلة 

على تطبيقات سوبر
الخارق  الصيني  التطبيق  يمتلك 

مليار  من  أكثر   )WeChat( شات  وي 

ألحدث  وفًقا  شهرًيا،  مستخدم 

التقديرات، وهو موجود في كل مكان 

يمكن  بالصين.  اليومية  الحياة  من 

استدعاء  خالله  من  للمستخدمين 

سيارة أو تاكسي أو إرسال األموال إلى 

مدفوعات  إجراء  أو  والعائلة  األصدقاء 

في المتاجر.

عام  الصينية  المدن  بعض  وبدأت 

لنظام  شات  وي  اختبار  في   2018
بحسابات  مرتبط  إلكتروني  تحديد 

المستخدمين، وفًقا لصحيفة سوث 

 South China( شاينا مورنينغ بوست

.)Morning Post
تطبيق  وهو   -  )Grab( غراب  أما 

شرق  جنوب  أنحاء  جميع  في  رائد 

الطعام  توصيل  خدمة  فيقدم  آسيا- 

الطرود  وتسليم  الركاب  نقل  وخدمة 

المالية  والخدمات  الطلب  عند 

واالستثمار.

جديدة  أفكارا  دائما  القراصنة  يبتكر 

طريق  عن  إلكترونية  هجمات  لشن 

عادية  تبدو  إلكترونية  رسائل  إرسال 

الداخلي،  الشركة  عنوان  من  ومرسلة 

االنضمام  بطلب  مقترنة  تكون  وربما 

ولكنها  جديدة،  بريدية  قائمة  إلى 

من  إلكترونيا  فخا  تعد  األمر  واقع  في 

اختراق  يريدون  الذين  القراصنة، 

شبكة الشركة.

ويطلق الخبراء على مثل هذه الهجمات 

تصيد  أي  »التصيد«،  اإللكترونية 

آندي فوس من  وأوضح  المرور.  كلمات 

أن  األلمانية  بيلد«  »كمبيوتر  مجلة 

تهدف  اإللكترونية  الهجمات  هذه  »مثل 

الويب  لمواقع  المستخدم  جذب  إلى 

النصية  الرسائل  طريق  عن  المزيفة 

اإللكترونية  الرسائل  أو  القصيرة 

الوهمية«.

المحترفين  المستخدمين  وحتى 

من  يتمكنون  ال  الخبرة  أصحاب  أو 

على  التصيد  هجمات  على  التعرف 

حاليا  الهجمات  هذه  وتستهدف  الفور، 

المنزل  من  يعملون  الذين  الموظفين 

بشكل متزايد.

مجلة  من  إيكنبرج،  رونالد  وقال 

إن  األلمانية   )c’t( »سيت«  الكمبيوتر 

»هجمات التصيد تستهدف الموظفين 

متزايد  بشكل  البيت  من  العاملين 

حاليا؛ ألنهم ضحايا يسهل اختراقهم، 

الشركات  مديرو  يمارس  وبينما 

العمل  حواسيب  على  صارمة  رقابة 

هذه  يفتقدون  فإنهم  الشركات،  في 

من  الموظف  يعمل  عندما  الصرامة 

المنزل«.

وتتزايد فرصة تعرض الشركة لخطر 

هجمات تصيد البيانات عندما يعتمد 

الموظف على حاسوبه الخاص للقيام 

بمهام العمل في المكتب المنزلي.

اختراق  من  القراصنة  ويتمكن 

يعملون  الذين  الموظفين  حواسيب 

ألن  نظرا  أسهل؛  بشكل  المنزل  من 

وال  فقط،  رقمي  بشكل  تتم  االتصاالت 

شخصي،  بشكل  اتصال  أي  يوجد 

عرضة  أكثر  الموظف  يكون  وبالتالي 

المزيفة،  اإللكترونية  الرسائل  لفتح 

رئيس  من  مرسلة  أنها  تبدو  التي 

الشركة أو مدير العمل.

»إذا  أنه  من  إيكنبرج  رونالد  وحذر 

في  المستخدم  حاسوب  تعرض 

»تروجان«  بفيروس  لإلصابة  المنزل 

خبيثة  برمجية  وهو  طروادة،  )حصان 

الضحية  حواسيب  على  إدخالها  يتم 

أو موثوقة(  أنها بريئة  عبر ملفات تظهر 

شبكة  إلى  الفيروس  هذا  ينتقل  فقد 

بي  »في  اتصال  طريق  عن  الشركة 

إن« )VPN(، وفي أسوأ األحوال يمكن أن 

تتعرض الشركة إلى الشلل التام من 

خالل نقرة خاطئة على أحد الروابط«.

ال للحواسيب الخاصة
األلمانية  الرابطة  نصحت  ولذلك 

المعلومات  وتكنولوجيا  لالتصاالت 

الحواسيب  استعمال  بعدم  )بيتكوم( 

المنزلي،  المكتب  في  الخاصة 

أمان  خبيرة  مان،  سيمران  وأوضحت 

بالرابطة  المعلومات  تكنولوجيا 

االقتصار  األفضل  »من  أنه  األلمانية، 

على أجهزة الشركة فقط خالل العمل 

من المنزل، مع تقييد حقوق الوصول، 

مدير  على  البرامج  تثبيت  يقتصر  وأن 

من  التأكد  إلى  باإلضافة  فقط،  النظام 

الضرورية  األمان  تحديثات  تثبيت 

بشكل فعلي«.

المنزل  في  الحاسوب  تعرض  وإذا 

يمكن  فال  »تروجان«  بفيروس  لإلصابة 

على  ذلك  على  التعرف  للمستخدم 

أهداف  أحد  أن  إيكنبرج  وأضاف  الفور. 

اكتشاف  عدم  في  يتمثل  القراصنة 

هجماتهم ألطول فترة ممكنة، موضحا 

التعرض  مؤشرات  ضمن  »من  أنه 

توجيه  إعادة  التصيد  لهجمات 

ظهور  أو  الويب  صفحة  استدعاء 

بتثبيتها  المستخدم  يقم  لم  برامج 

على  التحميل  في  مفاجئة  زيادة  أو 

يشك  أن  ويجب  التشغيل«،  نظام 

برامج  تبدأ  عندما  أيضا  المستخدم 

مكافحة الفيروسات في العمل.

بأن  إيكنبرج  األلماني  الخبير  وينصح 

المحدثة  البرامج  على  العمل  يقتصر 

الفيروسات،  مكافحة  برنامج  وتفعيل 

الفيروسات  مكافحة  برنامج  أن  وأكد 

التشغيل  نظام  في  المدمج  »دفيندر« 

10 و11 يكفي في  مايكروسوفت ويندوز 

معظم الحاالت.

البوابة  اإللكتروني  البريد  ويعد 

الرئيسية للهجمات اإللكترونية. وترى 

هجمات  شن  يتم  أنه  مان  سيمران 

الذاكرة  وحدات  طريق  عن  إلكترونية 

»يو إس بي« )USB(، التي تقوم بتثبيت 

رموز ورسائل ضارة وبرمجيات خبيثة 

الخاصة  الحاسوب  تلقائيا على أجهزة 

بالشركة، وتتطلب مثل هذه الهجمات 

مجهودا أعلى بكثير.

التعرف  وفي السابق، كان من السهل 

لغة  عبر  اإللكترونية  الهجمات  على 

أن  إال  الركيكة،  اإللكتروني  البريد 

أكثر  وأصبح  حاليا  تغير  الوضع 

األلمانية  الخبيرة  وأوضحت  صعوبة. 

تبدو  أصبحت  الرسائل  »هذه  أن 

ذلك  في  بما  للغاية،  احترافي  بشكل 

للمرسل  اإللكتروني  البريد  توقيعات 

المزعوم«.

إلى  الوصول  القراصنة  يحاول  ودائما 

وفي  الهاتف،  طريق  عن  الحواسيب 

هذه الحالة تعرف الهجمات اإللكترونية 

الصوت«،  عبر  »التصيد  باسم 

في  لذلك  التقليدية  الطريقة  وتتمثل 

الدعم  موظفو  بأنهم  القراصنة  تظاهر 

بشركة مايكروسوفت ويحاولون إقناع 

للتحكم  برامج  بتثبيت  المستخدم 

يتيح  ما  وهو  الحواسيب،  في  ُبعد  عن 

الحواسيب  على  الكاملة  السيطرة  لهم 

والوصول إلى جميع البيانات.

كيف تتعامل مع 

محاولة قرصنة البريد؟
الهجمات  هذه  لمثل  التعرض  وعند 

المكالمة على  آندي فوس بإنهاء  نصح 

مايكروسوفت  شركة  ألن  نظرا  الفور؛ 

ال  األخرى  الموثوقة  الشركات  أو 

رسائل  ترسل  أو  اتصاالت  أية  تجري 

الكشف  خاللها  من  تطلب  إلكترونية 

عن أية بيانات أو معلومات شخصية، 

أحد  تعد  السليمة  الفطرة  فإن  ولذلك 

للهجمات  التصدي  وسائل  أفضل 

اإللكترونية.

احذروا فتح مرفقات الرسائل غير المعروفة

مواجهة هجمات القراصنة

لماذا يفكر الملياردير إيلون ماسك فجأة في 
إنشاء »تطبيق كل شيء« وماذا يعني ذلك؟ 

ظهر هذا السؤال بعد أن غير الرئيس التنفيذي 
لشركة تسال )Tesla( رأيه بشأن قراره السابق 

.)Twitter( بعدم شراء تويتر

لالستفسار : 40002222 


4469266244692772

 

صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: ٤135

�سكن لإلإيجار يف فرتة املونديال
�سكن مفرو�ش لفرتة حمدودة �سهري 11-1٢

للمجموعات الكبرية والصغرية يتسع ل ٣٦٠ شخص ومسموح للموظفني واألفراد

للجادين فقط اإلإت�سال على: 30307737

�سركة ديكوري�سن

للمقاوإلت و�سيانة املباين

على امت اإل�ستعداد لعمل جميع انواع ال�سيانة

)بالسرت -صبغ - بايب فيرت - سرياميك - 

كهرباء -  انرتلوك( بافضل االسعار

55554845
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نائب  ثاني،  آل  حمد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  ف 
َّ

شر

األمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل 

الشخصي لألمير، حفل الزواج الذي أقامه الشيخ حمد 

نجله  زواج  بمناسبة  ثاني  آل  جاسم  بن  ناصر  بن 

السمو  أصحاب  من  عدد  حضره  والذي  أحمد،  الشيخ 

األهل  من  ولفيف  والوزراء  الشيوخ  والسعادة  والمعالي 

والتبريكات  التهاني  أجمل  قدموا  الذين  واألصدقاء 

للمعرس.

القلبية للمعرس  $ خالص األمنيات  وتزف أسرة 

ملؤها  سعيدة  زوجية  حياة  له  متمنين  أحمد  الشيخ 

الله الذرية الصالحة.. وألف  الفرح والسرور وأن يرزقه 

مبروك.

} تصوير - ياسر زكريا
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا

السنة )28( - األربعاء 15 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 9 نوفمبر 2022م العدد )9928(

أدلة على مياه المريخ

سالل الصنوبر
يتفنن السبعيني التركي مصطفى كور، في صنع 

سالل للزينة من أكواز الصنوبر التي يجمعها من 

الغابات.

ويعيش كور )78 عاما( في حي قرامانلي بوالية بولو 

شمالي تركيا، وهو متقاعد وأب لولدين.

ويصنع كور سالال بأحجام مختلفة من أكواز 

الصنوبر مستعينا بأسالك في صنعها.

وفي حديث لألناضول، قال كور إنه يصنع هذه 

السالل منذ 15 عاما، حيث يكسب منها قوت يومه.

وأوضح أنه يصنع في اليوم 3 سالل، ويبيع الواحدة 

منها بـ40 ليرة )نحو دوالرين( بالجملة.

وذكر أن السالل التي يصنعها تباع في بولو وفي 

والية أنطاليا وغيرها من الواليات.

وأشار إلى أن الناس تشتري السالل التي يصنعها 

الستخدامها في الزينة.

ُرْغم أن المريخ ُيعرف باسم الكوكب األحمر 

الصخري، لكن األدلة تتزايد على وجود المياه 

المالحة في قاعدة الرواسب القطبية على سطح 

الكوكب.

وكان فريق بحثي إيطالي بقيادة جرازيال كابراريلي 

من جامعة جنوب كوينزالند في أستراليا، جزءًا من 

فريق دولي يبحث في إشارات االنعكاس الساطعة 

تحت سطح المريخ، والتي تم رصدها ألول مرة في 

البيانات التي تم الحصول عليها بين عامي 2010 

و2019 بواسطة الرادار »مارسيس« على متن »مارس 

إكسبريس«.

واقترح الفريق اإليطالي في المقام األول أن االنعكاسات 

أشارت إلى خليط من البحيرات المالحة، ونشروا 

أبحاثهم في مجلة »ساينس« في 2018 وفي »نيتشر 

أسترونومي« في عام 2021.

وفي اآلونة األخيرة، قدم تعاون جديد بين الفريق 

اإليطالي والباحثين المقيمين في الواليات 

المتحدة أدلة جديدة تدعم هذا التفسير، وتم نشر 

نتائج هذه الدراسات مؤخرا في مجلتي »نيتشر 

كومينيكيشن« و»جورنال أوف جبوفيزيكال 

ريسيرش«.

وتقول البروفيسور كابراريلي في تقرير نشره 

الخميس الموقع اإللكتروني لجامعة جنوب 

كوينزالند، إن التجارب المعملية الجديدة 

والمحاكاة استبعدت التفسيرات البديلة.

منـــــارة تاريخيــــة

أو  األعظم  المسجد  تسميات  تتعدد 

الخرازين في  أو جامع  الكبير  الجامع 

العاصمة المغربية العتيقة الرباط، 

لكنه يظل معلما بارزا يشير لعراقة 

المدينة ودورها الحضاري.

تقام  التي  الصلوات  إلى  إضافة 

يستضيف  وأصيال،  بكرة  فيه 

واإلرشاد  العلم  دروس  المسجد 

التاريخ،  عبر  منارة  إلى  ليتحول 

موقعه  بسبب  بهاء  ويزداد 

المميز. الجغرافي 

إلى  المسجد  بناء  تاريخ  ويرجع 

عهد  في  الميالدي   14 الـ  القرن 

المرينيين )حكموا المغرب األقصى 

ويجري  و15(،   13 القرن  بين  ما 

ترميمه بين الفينة واألخرى.

عليه  تدلل  عريق  تاريخ  وسط 

الشيخ  يلقي  المسجد،  هندسة 

بوزارة  الموظف  مرشد  هشام 

درسا  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف 

للمواطنين حول أخالق الرسول صلى 

الله عليه وسلم.

والعلم  الدروس  حلقات  من  حلقة  إنها 

منذ  المسجد  رواد  عليها  دأب  التي 

رغم  عليها  يحافظون  يزالون  وال  قرون 

تبدل األحوال واألفراد.

السن  في  الطاعن  الشيخ  يحرص 

الروداني عبد الفتاح على حضور هذه 

»نحضر  لألناضول:  ويقول  الدروس 

الدينية باستمرار خصوصا  الدروس 

بعد صالة العصر، ونستفيد منها في 

كل شؤون حياتنا«.

مطعم
القرون الوسطى

وسط  التاريخية  كبادوكيا  منطقة  في 

أرينال  معّمر  المهندس  أبدع  تركيا، 

في تحويل بناء كان يستخدم حظيرة 

إلى  العثماني  العهد  في  للحيوانات 

مطعم ينقل زبائنه إلى القرون الوسطى 

بتصميمه الفريد.

بدأت  المميز  مطعمه  مع  أرينال  حكاية 

المبنى  اشترى  عندما  عاًما،   20 قبل 

)وسط(،  نوشهير  والية  في  التاريخي 

في  العمارة  كلية  من  تخّرجه  عقب 

جامعة يلديز التقنية عام 1987.

البناء  كان  العثماني،  العهد  في 

حظيرًة  ُيستخدم  التاريخي 

لمكتب  تحّول  ثم  للحيوانات، 

الجمهورية  تأسيس  بداية  في  بريد 

التركية.

بدأ  الالزمة،  األذونات  استصدار  وبعد 

بعمليات  التركي  المعماري  المهندس 

ترميم المبنى، واتخذه مسكًنا له لمدة 

15 عاًما.
المعماري  بالطراز  المغرم  أرينال  وبدأ 

القروسطي، بتأثيث المبنى بتجهيزات 

مع  بالتواصل  الحقبة،  تلك  لروح  تعود 

أصحاب الحرف في عدة واليات.

كشف أثري
عثر علماء آثار صينيون على موقع من العصر الحجري الحديث 

منغوليا  منطقة  في  عام   6000 من  أكثر  إلى  تاريخه  يرجع 

الداخلية شمالي الصين.

ووفقا لما ذكره ليو شيويه فنغ المسؤول في مديرية الثقافة 

مسحا  أجروا  قد  الخبراء  فإن  المنطقة،  في  والسياحة 

الموجود  المكتشف  األثري  للموقع  وشامال  دقيقا 

حيث  العشب،  من  تماما  خالية  قاحلة  أرض  في 

الحجرية  األدوات  من  كبيرة  مجموعة  وجدوا 

الغربية، مثل أدوات التقطيع وألواح الطحن 

كان  والتي  والفؤوس،  والسكاكين 

باإلضافة  نسبيا،  مكتمال  بعضها 

والقطع  األصداف  بعض  إلى 

الفخارية.

تالشي الجليد البحري
المناخ  تغير  أن  من  أممي  تقرير  حذر 

المناطق  ذوبان  سرعة  في  يتسبب 

أنه  على  مشددا  العالم،  في  المتجمدة 

من المؤكد أن الجليد البحري في القطب 

بحلول  سيختفي  الصيف  في  الشمالي 

شبكة  أعدته  تقرير  2050..ولفت  عام 

بمناخ  المعنية  الدولية  المبادرة  أبحاث 

العام  هذا  في  إنه  إلى  الجليدي،  الغالف 

القارة  شرق  على  أمطار  سقطت  فقط، 

الماضي  مارس  في  الجنوبية  القطبية 

ارتفاعا  الهواء  حرارة  درجات  بلغت  حين 

استثنائيا، مضيفة أن جبال األلب فقدت، 

خالل فصل الصيف، خمسة بالمائة من 

غرينالند  سجلت  كما  الجليدي،  غطائها 

في سبتمبر الماضي رقما قياسيا جديدا 

لذوبان الجليد في ذاك الوقت من العام.

ونوهت إلى أن األدلة تتزايد على أن المناطق 

الجليدية في العالم تذوب بمعدالت أكبر.
مبارك  بن  أحمد  الشيخ  يحتفل 
بزواج  ثاني  آل  عبدالرحمن  آل 
عبدالعزيز  بن  خليفة  االبن 
وذلك  ثاني  آل  عبدالرحمن  آل 
صالة  بعد  تعالى  الله  بمشيئة 
األربعاء  اليوم  مساء  من  العصر 
بمجلسنا   ٢٠٢٢/١١/٠٩م  الموافق 

الكائن بمنطقة الوكير .

أفـــــراح آل ثانــــي

تهانينا وألف مبروك




