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رئيس الوزراء يدشن التوسعة الجديدة لمطار حمد ويفتتح مركز الزوار بميناء حمد

جاهزية الستقبال الجماهير
إثراء تجربة المسافرين وتعزيز مكانة دولة قطر رفع الطاقة االستيعابية إلى »58« مليون مسافر سنوًيا

مساحات خضراء ومسطحات مائية وحديقة استوائية

إطالق نظام »موانينا« لتبادل ذكي وآمن للمعلومات 

الزائرون سوف يستكشفون 
مئات التجارب تحت سقف واحد

»65« منفذا للبيع بالتجزئة 

والمطاعم في السوق الحرة

استعدادات لتأمين للمونديال
رئيس الوزراء يلتقي قوات الدول الشقيقة والصديقة

خالد  الشيخ  معالي  قام  قنا-  الدوحة- 

ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

مشروعي  إلى  تفقدية  بزيارة  أمس، 

مدينة  في  ومدينتنا  الجنوب  براحة 

الوكرة.

على  معاليه  اطلع  الزيارة،  وخالل 

العامة  ومرافقهما  المشروعين 

منهما  كل  في  المقدمة  والخدمات 

 FIFA العالم  كأس  لبطولة  استعدادا 

قطر 2022.

مجلس  رئيس  معالي  التقى  كما 

الوزراء ووزير الداخلية، عددا من القوات 

والصديقة  الشقيقة  للدول  األمنية 

المشاركين في تأمين البطولة.

عدد  الزيارتين،  خالل  معاليه،  رافق 

وكبار  الوزراء  السعادة  أصحاب  من 

المسؤولين.

مراكز   5 تدشين  الداخلية  وزارة  تعتزم 

الفترة  خالل  الخارج  في  قطر  لتأشيرات 

وتونس  »األردن  من  كل  في  القادمة 

وذلك  وإندونيسيا«،  وكينيا  والمغرب 

لإلقامة  الدخول  سمات  إجراءات  الستكمال 

بغرض العمل.

وساهمت مراكز تأشيرات قطر في الخارج 

العمالة  استقدام  إجراءات  تسهيل  في 

وتسريع عملية إصدار التأشيرات واإلقامات 

الخاصة بهم.

وتبسيط  لتسهيل  المراكز  هذه  وتهدف 

وحماية  عام،  بشكل  االستقدام  إجراءات 

سالمتهم،  وضمان  الوافدين  حقوق 

إلى  دخولهم  إجراءات  كافة  وتسهيل 

عملية  وتوثيق  تدقيق  عن  فضال  الدولة، 

في  العمل،  مباشرتهم  وتسريع  توظيفهم 

ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة، مع 

ضمان حقوق المستقدمين.

الخارج  في  قطر  تأشيرات  مراكز  وتعمل 

بشكل  االستقدام  إجراءات  إنهاء  على 

عقود  من  التأكد  خالل  من  ودقيق  ميسر 

عمل الُمستقَدمين وتوثيقها من ِقبل وزارة 

باإلضافة  لبلدهم،  مغادرتهم  قبل  العمل 

والبيانات  الطبي  الفحص  إجراءات  إلى 

الحيوية.

»5« مراكز تأشيرات جديدة

 أقسام الطوارئ مستعدة

للوافدين من الخارج

 استقبال الحاالت الخطيرة والطارئة 

إطالق مجموعة طوابع الكرة الرسمية
كأس العالم 2022

  كتب        محمد أبوحجر

حديقة البدع

فعالية 
تجريبية 
لمهرجان 

الفيفا 
للمشجعين.. 

األربعاء

افتتح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن 

والتغير  البيئة  وزير  ثاني،  آل  ناصر 

كهف  موقع  أمس،  صباح  المناخي، 

دولة  غرب  جنوب  في  المسفر  دحل 

المواقع  أهم  من  يعد  والذي  قطر، 

الجمهور،  لجذب  البيئية  السياحية 

وذلك بعد االنتهاء من بحث جيولوجي 

لدحل  نوعه  من  األول  يعد  تفصيلي 

قطر  متاحف  مع  بالتعاون  المسفر، 

وإكسون موبيل لألبحاث. 

نتائج  من  االنتهاء  بعد  جاء  والذي 

دراسة أجريت له.

تدشين موقع »دحل المسفر« 

تنشيط السياحة البيئية
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استعراض عالقات التعاون بين البلدين

الخاطر تجتمع مع السفير الفرنسي

بنت  لولوة  السيدة  سعادة  اجتمعت   - قنا   - الدوحة 

سعادة  مع  الخارجية،  وزير  مساعد  الخاطر،  راشد 

السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية 

لدى الدولة.  جرى خالل االجتماع، استعراض عالقات 

االستعدادات  وآخر  البلدين  بين  الثنائي  التعاون 

الستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

مناقشـة آخــر االستعدادات الستضافة بطولة كأس العالم

وزير الشؤون الخارجية التشادي يجتمع مع األنصاري

استعراض عالقات التعاون 
بـــيـن قــطــــر وتـــشــــاد

سعادة  اجتمع  قنا-   - إنجمينا 

السيد محمد صالح النظيف وزير 

والتشاديين  الخارجية  الشؤون 

الدولي  والتعاون  بالخارج 

السيد  مع  تشاد،  بجمهورية 

عبدالستار صالح األنصاري القائم 

باألعمال باإلنابة بسفارة دولة قطر 

االجتماع،  خالل  جرى  تشاد.  لدى 

التعاون  عالقات  استعراض 

الثنائي بين البلدين.

رئيس الحكومة الكرواتية يجتمع مع سفيرنا

قطر وكرواتيا
تستعرضان عالقات التعاون

السيد  دولة  اجتمع  قنا-  زغرب- 

رئيس  بلينكوفيتش،  أندريه 

مع  كرواتيا،  بجمهورية  الحكومة 

يوسف  بن  محمد  الشيخ  سعادة 

لدى  قطر  دولة  سفير  ثاني،  آل 

االجتماع  خالل  جرى  كرواتيا. 

التعاون  عالقات  استعراض 

الثنائي بين البلدين.

رئيس الوس يتسلم
أوراق اعتـمــاد ســفيـــرنا

فخامة  تسلم  قنا-  فيينتيان- 

سيوليث،  ثونغلون  الرئيس 

الشعبية  الوس  جمهورية  رئيس 

الديمقراطية، أوراق اعتماد سعادة 

التميمي  علي  بن  أحمد  السيد 

)غير  مفوضا  العادة  فوق  سفيرا 

مقيم( لدولة قطر لدى الوس.

تحيات  السفير  سعادة  ونقل 

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم 

فخامة  إلى  المفدى،  البالد 

الشعبية  الوس  جمهورية  رئيس 

سموه  وتمنيات  الديمقراطية، 

الصحة  بموفور  لفخامته 

وشعب  ولحكومة  والسعادة، 

الشعبية  الوس  جمهورية 

التقدم  بدوام  الديمقراطية 

واالزدهار.

رئيس  فخامة  حمل  جانبه،  من 

الشعبية  الوس  جمهورية 

السفير،  سعادة  الديمقراطية، 

صاحب  حضرة  إلى  تحياته 

السمو أمير البالد المفدى، متمنيا 

والسعادة،  الصحة  موفور  لسموه 

التقدم  استمرار  قطر  ولدولة 

والتنمية واالزدهار.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيس البرلمان المجري 
يجتـــمــع مـــع ســفيـــرنا
بودابست- قنا- 

اجتمع سعادة 

السيد السلو كوفير، 

رئيس البرلمان 

المجري، مع سعادة 

السيد عبدالله 

بن فالح الدوسري، 

سفير دولة قطر لدى 

المجر.

جرى خالل االجتماع 

استعراض عالقات 

التعاون الثنائي بين 

البلدين.

إهداء المكتبة الوطنية كتبا حول الثقافة البوسنية
إلى  والهرسك  البوسنة  وجالية  سفارة  أهدت   

من  منتقاة  مجموعة  الوطنية  قطر  مكتبة 

إطار جهود  البوسنية في  الثقافة  الكتب حول 

توطيد  إلى  تهدف  التي  العديدة  التعاون 

العالقات الثنائية بين البلدين، تتناول الكتب 

وتركز  المعرفة  مجاالت  من  العديد  المهداة 

بتاريخ  المكتبة  جمهور  معرفة  إثراء  على 

جمهورية البوسنة والهرسك وثقافتها.

العزيز  عبد  بن  حمد  الدكتور  سعادة  وكان 

قطر  مكتبة  ورئيس  الدولة  وزير  الكواري، 

كالاً  المكتبة  رحاب  في  استقبل  قد  الوطنية، 

سفير  سكاكا،  الله  عبد  السيد  سعادة  من: 

إيفانا  والسيدة  والهرسك لدى قطر،  البوسنة 

البوسنية،  السفارة  مستشار  بيجوفيتش، 

في  البوسنية  الجالية  ممثلي  إلى  باإلضافة 

قطر.

الدكتور  قال  المناسبة،  هذه  على  ا  وتعليقاً

ألهمية  تجسيد  خير  اإلهداء  »هذا  الكواري: 

في  ودورها  للمعرفة  أساسي  كوعاء  الكتب 

الدول  بين  الثقافي  التفاهم  أواصر  ترسيخ 

عميقة  تاريخية  عالقة  هناك  الصديقة، 

الجذور في ثقافتنا العربية واإلسالمية تربط 

يضفي  الذي  األمر  والهرسك،  بالبوسنة  قطر 

على الكتب المهداة قيمة خاصة كهدية غالية 

ا«.  على قلوبنا جميعاً

العديد  المهداة  الكتب  »تغطي   : قائالاً وأضاف 

والمجاالت  والتخصصات  الموضوعات  من 

إثراء  على  قطر  في  المجتمع  ستساعد  التي 

وشعبها،  والهرسك  بالبوسنة  معرفتهم 

من  الغنية  المكتبة  مجموعة  إلى  وتضيف 

الكتب السفيرة لثقافاتها وشعوبها وتنقل لنا 

حضاراتهم وعلومهم ومعارفهم. لذا، نعبر عن 

والجالية  للسفارة  والتقدير  الشكر  خالص 

التي  العزيزة،  الهدية  هذه  على  البوسنية 

العالقات  جسور  إلى  ا  جديداً ا  جسراً تضيف 

الوطيدة بين بلدينا وشعبينا«.

جدير بالذكر، أنه في إطار رسالتها الساعية 

وصقل  االستكشاف  وتشجيع  الخيال  إلطالق 

الجانب الروحي لإلنسان تحرص مكتبة قطر 

ومبادرات  جهود  في  االستثمار  على  الوطنية 

في  القادمة  األجيال  وتمكين  المعرفة  نشر 

قطر وما حولها.

النعمة خطيبًا بجامع اإلمام والمريخي بـ »الشيوخ«

»أهمية تربية األبناء« 
عنوان خطبة الجمعة

أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أن الداعية القطري 

فضيلة الشيخ: عبد الله محمد النعمة، سيكون خطيب 
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نوفمبر 2022م بجامع اإلمام محمد بن عبد الوهاب، بينما 

سيكون الداعية القطري فضيلة الشيخ: د. محمد حسن 

المريخي خطيبااً بجامع الشيوخ، وسوف يكون محور 

الخطبة في كال الجامعين حول »أهمية تربية األبناء«.

بمسابقة »ابدأ رحلتك في عالم ريادة األعمال«

جامعة قطر تكّرم الطلبة الفائزين
نظم مركز الريادة والتميز المؤسسي 

جامعة  في  واالقتصاد  اإلدارة  بكلية 

 Eden شركة  مع  بالتعاون  قطر 

ملصقات  لعرض  ا  معرضاً  Solution
في  الفائزين  وتكريم  المشاركين 

ريادة  عالم  في  رحلتك  )ابدأ  مسابقة 

المسابقة  هذه  وتأتي  األعمال(، 

الطلبة  أداء  وتطوير  تحفيز  بهدف 

الراغبين في االنضمام إلى عالم ريادة 

األعمال من خالل مشاركة الطلبة في 

الخاصة  البحثية  ملصقاتهم  عرض 

التحكيم  لجنة  على  وعرضها  بهم 

التحكيم  لجنة  خبرة  من  واالستفادة 

طرحها  التي  المشاريع  تطوير  في 

طلبة مقرر مدخل إدارة االعمال.

كٌل  التحكيم  لجنة  في  شارك  وقد 

أستاذ  المعاضيد،  سارة  د.  من: 

واالقتصاد،  اإلدارة  بكلية  مساعد 

في  محاضر  العدينات،  مازن  د. 

ا.  واالقتصاد،  اإلدارة  بكلية  اإلدارة 

الفعاليات  مدير  القطامي،  اعتدال 

والتشريفات في جامعة قطر،  ا. عمر 

 ،Eden Solution شركة  من  شريف 

شركة  من  بدروسيان  آريس  ا. 

من  كٌل  حازت  وقد    .Eden Solution
األربعة  المراكز  التالية  المشاريع 

الخاصة  المشاريع  جهة  فمن  األولى: 

بالطالب )البنين(، فقد فاز في المركز 

تخفيضات(  )تطبيق  مشروع  األول 

فاز  فيما  مروان،  طلحة  للطالب 

بيع  )آلة  مشروع  الثاني  بالمركز 

األكل الفردي( للطالب حسام محمد، 

خدمة  )ورشة  مشروع  حصل  وقد 

سهيل  عبدالله  للطالب  السيارات( 

مشروع  وأتى  الثالث،  المركز  على 

للطالب  السيارات(  لطالء  )ترشيد 

عمر إسماعيل في المركز الرابع. 

األولى  األربعة  المشاريع  جهة  ومن 

)البيت  مشروع  فاز  فقد  للطالبات، 

السبيعي  نورا  للطالبة  الزجاجي( 

)راوية(  مشروع  وفاز  األول،  بالمركز 

العبيدلي،  خلود  للطالبات: 

البلوشي،  حياة  ثاني،  آل  الضحى 

بالمركز  الخاطر  مي  النعيمي،  غال 

 Lunar Cafe مشروع  وحاز  الثاني، 

مشروع  وأتى  الثالث،  المركز  على 

للطالبات:  متنقلة(  أسنان  )عيادة 

وزينب  النعيمي  وموزة  الكعبي،  نورة 

علي وشيخة النعيمي، ومريم عليان 

على المركز الرابع.

$ الدوحة

{  خالل تقييم المشاريع
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خاصة  تصريحات  في  الكبيسي،  وقال   

فرد  كل  إن  قنا:  القطرية  األنباء  لوكالة 

يلعب  قطر  مؤسسة  مجتمع  أفراد  من 

وخارجها  المؤسسة  داخل  فاعال  دورا 

وإيجابية  مميزة  تجربة  توفير  لضمان 

انطباعا  يمنحهم  بما  المشجعين  لكل 

إلى  عودتهم  بعد  معهم  يحملونه  رائعا 

قطر   FIFA بطولة  فاستضافة  بالدهم، 

الوطنية  بالهوية  للتعريف  فرصة   2022
العربية.  الثقافة  تحملها  التي  والقيم 

المؤسسة  تعمل  المنطلق  هذا  ومن 

للترحيب  وكيانات  أفراد  من  فيها  بمن 

التبادل  وتعزيز  الثقافات  بمختلف 

هذا  في  مثمرة  نتائج  وتحقيق  الثقافي 

المجال.

أطلقت  اإلطار  هذا  في  إنه  وأضاف:   

المبادرات  من  مجموعة  قطر  مؤسسة 

مع  بالتعاون  القدم  بكرة  الخاصة 

منها  المبهر«  و»الجيل   »FIFAمؤسسة«

 )F4S( القدم للمدارس  إطالق برنامج كرة 

االتحاد  يديرها  مبادرة  وهي  قطر،  في 

مع  بالتعاون   ،)FIFA( القدم  لكرة  الدولي 

والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة 

للمساهمة  وتهدف  )يونسكو(،  والثقافة 

طفل  مليون   700 حوالي  تعليم  في 

بالدعم  وتزويدهم  العالم  مستوى  على 

والتمكين الالزمين لتحقيق االزدهار، إلى 

هذه  جعل  في  البرنامج  مساعي  جانب 

والفتيات  الفتيان  متناول  في  الرياضة 

في جميع أنحاء العالم عبر دمج أنشطة 

كما  التعليمية.  األنظمة  في  القدم  كرة 

للمدارس  القدم  كرة  برنامج  يتضمن 

ويشمل  مجانيا  رقميا  تطبيقا   )F4S(

تستهدف  متنوعة  تدريبية  وحدات 

البدنية  التربية  معلمي  مساعدة 

إدارة  على  األمور  وأولياء  والمدربين 

للمدارس«  القدم  »كرة  برنامج  أنشطة 

المدارس  في  أفضل  بشكل  ودعمها 

والمجتمعات.

بمؤسسة  اإلعالم  إدارة  مدير  وأوضح   

»جووولز«،  برنامج  خالل  من  أنه  قطر 

مع  بالشراكة  المؤسسة  أطلقته  الذي 

كرييتف«،  و»سبورتس  المبهر،  الجيل 

تتاح  العالمية،  والسالم  كليك«،  و»جول 

الطموحين  القصص  لرواة  الفرصة 

قبل  قطر  عن  نظرهم  وجهات  لعرض 

 2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

ثقافة  عن  ملهمة  قصص  عبر  وخاللها، 

كرة القدم والمجتمع في قطر، والتصوير 

الفوتوغرافي، ومقاطع الفيديو.

طوروا  قطر  مؤسسة  خبراء  إن  وتابع:   

الميسر  الوصول  لتعزيز  تعليمية  أدوات 

أطلقتها  تعليمية  منصة  في  تجسدت 

تهدف  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة 

على  والشباب  األطفال  مساعدة  إلى 

وتعريفهم  األساسية  مهاراتهم  تطوير 

كأس  ببطولة  المتعلقة  اإلرث  ببرامج 

هذه  وتدعم   ،2022 قطر   FIFA العالم 

ومن  التوحد  ذوي  وصول  فرص  المنصة 

أنشطة  إلى  التعلم  صعوبات  يواجهون 

 .2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

التعليمية  المدينة  استضافت  كما 

 2022 الدوحة  لألطفال  العالم  كأس 

خلفيات  من  األطفال  لجمع  يهدف  الذي 

في  العالم  أنحاء  شتى  من  متواضعة 

بطولة لكرة القدم ومهرجان فني للتوعية 

بحقوق األطفال عبر جمعية عامة ومؤتمر 

البطولة  هذه  وأقيمت  األطفال،  من  مكون 

مفتوحة  وكانت  األكسجين  حديقة  في 

لكل من يرغب بحضور أنشطتها.

بطولة  خالل  المؤسسة  تقدمه  وعما   

أوضح   2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

الكبيسي،  عيسى  خليفة  السيد 

في  قطر  بمؤسسة  اإلعالم  إدارة  مدير 

التعليمية  المدينة  أن  قنا  لـ  تصريحاته 

وأنشطة  متنوعة  فعاليات  ستنظم 

قطر  مؤسسة  تشارك  حيث  عديدة، 

وصول  لتسهيل  متطوعين  تدريب  في 

العالم  كأس  بطولة  في  المشاركين 

الترجمة  مركز  ويوفر   ،2022 قطر   FIFA
خليفة،  بن  حمد  بجامعة  والتدريب 

كرة  لجماهير  قطر،  مؤسسة  عضو 

البصر  وضعاف  المكفوفين  من  القدم 

عبر  القدم  كرة  بمنافسات  االستمتاع 

خدمات التعليق الوصفي السمعي خالل 

البطولة.

 ولفت إلى أن المؤسسة ستنظم معرض 

يسلط  الذي  المستديرة«  »الساحرة 

الضوء على العالقة المتشابكة بين كرة 

تضطلع  والذي  اإلعالمية  والتغطية  القدم 

مجريات  إيصال  عند  اإلعالم  وسائل  به 

سلسلة  عبر  وذلك  العالم  إلى  القدم  كرة 

من النقاشات وعروض األفالم، كما تنظم 

وهو   »22 »الهدف  مهرجان  قطر  مؤسسة 

نوعه  من  األول  الطالبي  التبادل  برنامج 

استضافة  مع  تزامنا  تنظيمه  يتم  الذي 

البرنامج  هذا  صمم  وقد  العالم.  كأس 

المدرسي الذي يمتد لعام كامل تصميما 

للبطولة  مستدام  إرث  ترك  يضمن 

ومن  االجتماعية.  المسؤولية  ويجسد 

المؤسسة  تبني  البرنامج،  هذا  خالل 

الرياضات  بدعم  المدارس  التزام  ثقافة 

جيل  تنشئة  بهدف  والشاملة  األخالقية 

تمكين  إلى  باإلضافة  التغيير  صناع  من 

المجتمعات.

نجاح  بعد  أنه  الكبيسي  خليفة  وتابع   

النسخة  ستقام  األولى،  السنة  تجربة 

للفنون  »دريشة«  مهرجان  من  الثانية 

العالم  كأس  فعاليات  ضمن  األدائية 

رائد  مهرجان  وهو   ،2022 قطر   FIFA
من  بدءا  متعددة،  تخصصات  يدمج 

والتعليم  البحث  إلى  والشعر  المسرح 

يستكشف  وسوف  والتكنولوجيا 

جيال  ويشرك  األدائية  الفنون  طبيعة 

ويهدف  المبتكرين.  الفنانين  من  جديدا 

المدى  طويلة  رؤيته  في  المهرجان 

مركزا  التعليمية  المدينة  جعل  إلى 

وجود  ويتخلله  العربية،  والفنون  للثقافة 

أرجاء  مختلف  عبر  منصوبة  منصات 

جدوال  يتضمن  كما  التعليمية،  المدينة 

أدائية  عروض  عدة  على  يحتوي  متنوعا 

وموسيقية وشعرية وعلمية، وغيرها في 

العديد من المجاالت. 

بمؤسسة  اإلعالم  إدارة  مدير  وأفاد   

لمشاهدة  الزوار  توافد  مع  بأنه  قطر 

استاد  في  ستجرى  التي  المباريات 

مجتمع  سيرحب  التعليمية،  المدينة 

بهم،  بالحياة  النابض  قطر  مؤسسة 

ويرشدهم  العربية،  بالثقافة  ليعرفهم 

إلى الفعاليات الشيقة، ويشاركهم أفكارا 

التعليمية  المدينة  رسالة  عن  رئيسية 

تنظم  اإلطار،  هذا  وفي  قطر.  ومؤسسة 

في  المشجعين  »تجربة  فعاليات 

معينة  أيام  في  التعليمية«  المدينة 

ومباريات محددة خالل البطولة.

البطولة  بعد  لما  المؤسسة  رؤية  وعن   

الكبيسي،  عيسى  خليفة  السيد  أكد 

أنه  قطر،  بمؤسسة  اإلعالم  إدارة  مدير 

المدينة  استاد  يصبح  أن  المقرر  من 

مدارس  من  لمدرستين  مقرا  التعليمية 

ستتخذ  حيث  التقدمية،  قطر  مؤسسة 

قطر  و»أكاديمية  »أكاديميتي«  من  كل 

المندرجتين  والتكنولوجيا«،  للعلوم 

الجامعي  قبل  ما  التعليم  مظلة  تحت 

المدينة  استاد  من  بالمؤسسة، 

يعكس  بما  لهما،  مقرا  التعليمية 

واالبتكار  للتعلم  كمحور  االستاد  مكانة 

واالستكشاف. 

وفي  الستراتيجيتها  وفقا  أنه  إلى  وأشار   

القدم  كرة  رياضة  لجعل  سعيها  إطار 

قطر  مؤسسة  أطلقت  للجميع،  متاحة 

القدرات«  لكل  المدربين  »تدريب  برنامج 

القدم  كرة  مدربي  تزويد  إلى  يهدف  الذي 

من  وغيرهم  البدنية  التربية  ومعلمي 

المختصين في تقديم األلعاب الرياضية 

بالمهارات الالزمة التي تمكنهم من تدريب 

ستواصل  كما  اإلعاقة،  ذوي  األطفال 

مؤسسة قطر تعزيز اإلرث الذي ستكرسه 

 2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

التطوعي  العمل  ثقافة  بناء  مجال  في 

حيوية  ركيزة  تعتبر  والتي  قطر،  في 

لتحقيق التنمية االجتماعية والمواطنة.

متعدد  صرحا  قطر  مؤسسة  وتعد 

فيه  يعمل  لالبتكار،  التخصصات 

مجابهة  على  المحليون  الباحثون 

الملحة.  والعالمية  الوطنية  التحديات 

الحياة،  مدى  التعلم  ثقافة  نشر  وعبر 

في  المجتمعية  المشاركة  وتحفيز 

تعمل  القطرية،  الثقافة  تدعم  برامج 

المجتمع  تمكين  على  قطر  مؤسسة 

المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل. 

التعليمي  قطر  مؤسسة  نظام  ويوفر   

الحياة  مدى  التعلم  فرص  الراقي 

الستة  سن  من  بدءا  المجتمع،  ألفراد 

من  لتمكينهم  الدكتوراه،  وحتى  أشهر 

والمساهمة  عالمية،  بيئة  في  المنافسة 

برامج  توفير  عبر  وطنهم  تنمية  في 

ابتكارية  بيئة  على  ترتكز  متخصصة، 

تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، 

والتنمية المجتمعية.

{ خليفة الكبيسي

السياحة  وجهات  أهم  أحد  يعد  والمسجد 

بطولة  خالل  والجماهير  قطر  لزوار  الدينية 

خاصة   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

وسهول  المميز،  الجغرافي  موقعه  ظل  في 

الوصول إليه من جميع االتجاهات.

اإلمام  لجامع  اإلنشائية  األعمال  بدأت  وقد 

 ،2006 عام  أواخر  عبدالوهاب  بن  محمد 

الوالد  األمير  السمو  صاحب  وافتتحه 

حفظه  ـ  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ 

جمع  بحضور   ،2011 ديسمبر   16 في  الله، 

البعثات  وممثلي  الدولة  مسؤولي  من  كبير 

اإلسالمية،  الشخصيات  وكبار  الدبلوماسية 

وعدد غفير من المواطنين والمقيمين.

من  الخارجية  معالمه  المسجد  ويستوحي 

الذي بناه مؤسس دولة قطر  جامع »القبيب« 

طّيب  ثاني،  بن  محمد  بن  جاسم  الشيخ 

المساحة  وتبلغ  عاًما،   130 قبل  ثراه،  الله 

175 ألف متر مربع،  اإلجمالية للمسجد نحو 

لحوالي  المكيفة  الصالة  داخل  ويتسع 

الصالة  تتسع  حين  في  مصل،  ألف   11
المكيفة المخّصصة للسيدات لحوالي 1200 

الجامع  صحن  في  الصالة  ويمكن  مصلية، 

مًعا  يستوعبان  حيث  األمامية  ساحته  وفي 

30 ألف مصل.

المبنية  المساحة  إجمالي  ويصل 

مربًعا،  متًرا  و565  19ألًفا  إلى  بالمسجد، 

فيما تمتد الباحة الخارجية على مساحة 14 

مستوى  بربط  وتقوم  مربًعا،  متًرا  و953  ألًفا 

صحن  مستوى  مع  الخارجية  المرافق 

لذوي  ومنحدرات  درجات  عبر  المسجد 

اإلعاقة من ثالث جهات.

عبدالوهاب  بن  محمد  اإلمام  جامع  وتضيء 

متعّددة  دائرية  نحاسية  ثريا   28 وتزّينه، 

أما  متًرا،   14 ارتفاع  على  ُمعلقة  الطبقات 

وذاتية  التطور  عالية  فهي  الصوتية  األنظمة 

التحكم والتوجيه لتخفيض ومعالجة صدى 

شبكة  ويضم  ممكن،  حد  أدنى  إلى  الصوت 

تلفزيونًيا  نقاًل  توفر  الكاميرات  من  ثابتة 

مباشًرا بصورة ممتازة.

المسجد،  مبنى  إلى  إضافة  أرضيته  وتضم 

مكشوفة  سيارات  ومواقف  ترفيهية  حدائق 

وُمغطاة تستوعب نحو 3 آالف سيارة، ومبنى 

للخدمات، وفي تصميم خدماته للمياه روعي 

موارد  أحد  تصميم  من  ُمستوحاة  تكون  أن 

المياه العذبة التقليدية في قطر.

يلتف  أخضر  شريط  بموقعه  يحيط  كما 

تصل  والمباني  الخارجية  المواقف  حول 

مربًعا،  متًرا  و362  ألًفا   47 إلى  مساحته 

يغطيها مزيج من النباتات واألزهار الموسمية 

أشجار  جانب  إلى  والشجيرات  المتنوعة 

من  معظمها  شجرة   1642 عددها  يبلغ 

المساحات  ري  ويتم  المحلي،  السدر  شجر 

داخلية  مياه  شبكة  بواسطة  الخضراء 

خاصة بالجامع.

عبدالوهاب  بن  محمد  اإلمام  جامع  ويقف 

األصيلة،  القطرية  العمارة  فن  على  محافًظا 

وما  بساطته  في  القطري  التراث  يجّسد  بما 

وهو  اإلسالمية،  العمارة  خطوط  مع  يتناسب 

ما وضع دولة قطر في مصاف الدول اإلسالمية 

األكثر اهتماًما بالتراث والحضارة اإلسالمية.

لزوار قطر وجماهير المونديال

»جامع اإلمام«.. وجهة سياحة دينية
الدوحة- قنا- جامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب، منارة إشعاع 
ديني وثقافي، وصرح إسالمي حضاري من العمارة اإلسالمية، 

وأكبر مساجد دولة قطر من حيث المساحة وأكثرها إقبالاً من 
المصلين.

وجامع اإلمام بتصميمه المستوحى من فن العمارة القطرية 
ا من أكبر  ا من معالم الدوحة البارزة، وواحداً التاريخية ُيعد معلماً

ا للمجتمع كمقصد للعبادة والتعلم،  المشاريع وأكثرها نفعاً
ففعالياته وأنشطته مستمرة للتعريف بالدين اإلسالمي ونشر 

قيمه وتعاليمه الصحيحة.
يقع جامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب، في منطقة الجبيالت 

إلى الشمال من وسط مدينة الدوحة، وُيعد قبلة يسيرة الوصول 
ا لموقعه  لجميع المواطنين والمقيمين وزوار دولة قطر، نظراً

الجغرافي المناسب وكثرة الطرق المؤدية له.

أطلقتها مؤسسة قطر ضمن استعدادها للمونديال.. الكبيسي:

فعاليات تركز على مشاركة األفراد
منحهم انطباعا رائعا يحملونه معهم بعد عودتهم إلى بالدهم

ضمان توفير 

تجربة مميزة 

وإيجابية لكل 

المشجعين

فرصة

 للتعريف 

بالهوية 

الوطنية وقيم 

الثقافة العربية

الدوحة- قنا- أكد السيد 
خليفة عيسى الكبيسي، 

مدير إدارة اإلعالم 
بمؤسسة قطر 

للتربية والعلوم 
وتنمية المجتمع أن 

المؤسسة انتهت 
من استعداداتها 

لبطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022 »شأن 
كثير من المؤسسات 

العاملة بالدولة« 
وبدأت في إطالق 

فعالياتها، بالمدينة 
التعليمية الزاخرة بالعديد 

من األنشطة التي تركز 
في معظمها على أهمية 
مشاركة الفرد، وترك انطباع 

مميز وتجربة فريدة من نوعها 
لدى الزائرين. 
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الشيخ  معالي  افتتح  قنا-   -$  - الدوحة 

ثاني  آل  عـــــبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 

الداخلية،  ووزير  الــوزراء  مجلـــس  رئيــــس 

حمد  لمطار  الجديدة  التوســـعة  أمس 

الدولي.

الصاالت  على  خاللها  اطلع  بجولة  معاليه  وقام 

عن  نبذة  إلى  واستمع  للمسافرين  الجديدة 

ومغادرة  استقبال  في  االستيعابية  طاقاتها 

المستخدمة. الحديثة  واألنظمة  المسافرين 

والتجهيزات  المرافق  مختلف  على  اطلع  كما 

العمليات  كافة  في  تطوير  من  صاحبها  وما 

المسافرين  استقبال  أجل  من  التشغيلية 

كأس  بطولة  وجماهير  قطر  ضيوف  وجميع 

.2022 FIFA قطر  العالم 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  رافق 

الوزراء  السعادة  أصحاب  من  عدد  الداخلية، 

المسؤولين. وكبار 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  وقال 

الرسمي  حسابه  في  تغريدة  عبر  الداخلية، 

التوسعة  )أمس(  اليوم  دشنا  »تويتر«  على 

يحظى  الذي  الدولي  حمد  بمطار  الجديدة 

إضافة  أحدث  في  دولية  بسمعة  سنوات  منذ 

#كأسـ جماهير  الستقبال  بلدنا  لجاهزية 

تضمنته  ما  على  واطلعنا  العالمـقطرـ2022.. 

وصاالت  متطورة  عالمية  تشغيل  أنظمة  من 

بدرجة  االستيعابية  طاقته  ترفع  ومرافق 

كبيرة.. فأهال وسهال بضيوف قطر.

»التوسعة  أخرى  تغريدة  في  معاليه  وأضاف 

الجديدة تنقل تجربة السفر عبر هذا المطار 

مسبوق  غير  مستوى  إلى  العالم  في  األفضل 

العالية  االنسيابية  بفضل  الرفاهية  من 

الترفيهية  والمرافق  عبره  المرور  حركة  في 

كالمساحات  داخله  بنيت  التي  المبهرة 

والحديقة  المائية  والمسطحات  الخضراء 

سياحي  بمرفق  أشبه  يجعله  ما  االستوائية 

بحد ذاته«.

معاليه أكد أنها تنقل تجربة السفر إلى مستوى غير مسبوق من الرفاهية

رئيس الوزراء يفتتح التوسعة الجديدة لمطار حمد

االطالع على الصاالت الجديدة 
للمسافرين وطاقاتها االستيعابية 

تطوير في كافة العمليات التشغيلية 
بمختلف المرافق والتجهيزات 
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وأوضح الباكر أن مشروع توسعة مبنى المسافرين سوف 

يخدم األعداد المتزايدة من المسافرين، وسيثري تجاربهم 

ويعزز من مكانة دولة قطر وثقافتها األصيلة.

التنفيذي  الرئيس  المير  محمد  بدر  المهندس  وأعرب 

للعمليات في مطار حمد الدولي، عن فخره الكبير باإلطالق 

الرسمي لمشروع التوسعة الذي يشهده المطار الذي بات 

58 مليون مسافر سنويا،  للترحيب بأكثر من  اآلن جاهزا 

في  الخدمات  مستويات  أفضل  تقديم  في  استمراره  مع 

التوسعة،  أنه تم من خالل  العالم، مضيفا  المطارات عبر 

الدوحة  أصبحت  حتى  والعروض  المرافق  تحديث 

الوجهة المفضلة للمسافرين، حيث شملت التحسينات 

الخدمات،  معايير  ألعلى  وفقا  الجوانب  عديد  والتطوير 

ال  التي  التسوق  وعروض  الضيافة  خيارات  إلى  ووصوال 

مكانة  على  للحفاظ  التطلع  في  سيسهم  بما  لها،  حصر 

مطار حمد الدولي الرائدة كأفضل مطار في العالم.

حديقة  عن  الكشف  الصحفي،  المؤتمر  خالل  وتم، 

التوسعة  مرافق  تتوسط  رائعة  حديقة  وهي  »أورتشارد«، 

مسطحا  وتضم  المطار،  في  تنفيذها  تم  التي  الجديدة 

للمسافرين  جذب  منطقة  يجعلها  مما  جميال،  مائيا 

الحياة  من  متنوعة  بأشكال  تزخر  أنها  كما  المطار،  عبر 

300 شجرة وأكثر من  النباتية، حيث يوجد بها أكثر من 

جميع  من  مستدامة  غابات  من  جلبها  تم  نبات  ألف   25
أنحاء العالم.

والنباتات  األشجار  تأقلم  للمكان  الفريد  التصميم  ويتيح 

الموجودة بها بسهولة مع الظروف الداخلية واالستمرار في 

النمو، فيما يوفر الضوء الطبيعي المنساب عبر السقف 

ويحفز  المطار  داخل  هادئة  أجواء  الزجاجي  الشبكي 

المشاعر اإليجابية لدى جميع المسافرين.

وتعتبر »أورتشارد«، وهي بمثابة تحفة طبيعية في مطار 

الدولي  حمد  مطار  عبر  للمسافرين  رائعة  وجهة  عالمي، 

ممن يرغبون في نيل قسط من االسترخاء والتنعم بأجواء 

السكينة خالل رحلتهم.

هذا وتتيح توسعة مطار حمد الدولي للمسافرين االنتقال 

العروض  واستكشاف  أخرى  إلى  منطقة  من  بسالسة 

توفير  من  بداية  المطار  بها  يزخر  التي  الفاخرة  والمزايا 

استكشاف  روعة  إلى  العالمية  المأكوالت  خيارات 

وسوف  الفاخرة،  والمتاجر  الفنية  واألعمال  المجموعات 

يواصل المطار تقديم تجارب مميزة.

خفض  في  المطار  شهدها  التي  التوسعة  ستسهم  كما 

وقت االنتظار بدرجة كبيرة، وذلك بفضل صالة التحويل 

التشغيلية للمسافرين  والكفاءة  العمالء  الجديدة وخدمة 

ومغادرته  الجوائز  على  الحائز  المطار  إلى  بالوصول 

بسالسة.

عن  النقاب  القطرية  الحرة  السوق  كشفت  وقد  هذا 

حمد  مطار  توسعة  مشروع  في  لها  مثيل  ال  فاخرة  عروض 

الدولي، حيث يتواجد أكثر من 65 منفذا للبيع بالتجزئة 

خيارات  تقدم  مستويات،  ثالثة  على  موزعة  والمطاعم 

عالمية المستوى.

والمشروبات  والمأكوالت  بالتجزئة  البيع  عروض  وتقدم 

العديد  التوسعة  مشروع  في 

األولى  العالمية  العروض  من 

تشمل  كما  والحصرية، 

الجديدة  التسوق  خيارات 

ال  مجموعة  كليا 

 FIFA متجر  ذلك  في  بما  الفاخرة،  المتاجر  من  تضاهى 

الوحيد في العالم، ومتجر توم براون الوحيد في أي مطار، 

وأكبر متجر راي بان في مطار حول العالم، ومجموعة من 

فويتون  لويس  بوتيك  مثل  المرموقة  التجارية  العالمات 

الشهير، وغوتشي، وبربري، وتيفاني، وبولغري، والعديد 

من العالمات التجارية الراقية.

وسيتمكن المسافرون عبر مطار حمد الدولي من 

التجارب  مئات  استكشاف 

تحت سقف واحد، محاطة 

وحديقة  معمارية  بتحفة 

استوائية حقيقية.

التوسعة  عملية  إطار  وفي 

حمد  مطار  افتتح  الشاملة، 

ضمن  ثانيا  فندقا  الدولي 

الرحالت،  تحويل  منطقة 

وهو فندق »أوريكس جاردن« الذي يضم 100 غرفة، وتتنوع 

عن  فضال  فردية،  وأخرى  مزدوجة  غرف  بين  ما  به  الغرف 

التي تقع على بعد خطوات من بوابات الصعود  األجنحة 

إلى الطائرة.

ولتعزيز تجربة المسافرين في الفندق، يمكن للضيوف في 

فندق »أوريكس جاردن« أيضا استخدام قطار المسافرين 

من  لالستفادة  القريب  المطار«  »أوريكس  فندق  لزيارة 

يضم  الذي  »فيتالتي«  وسبا  مركز  يوفرها  التي  الخدمات 

25 مترا وصالة تمارين رياضية وسبا  مسبحا يبلغ طوله 

صحيا وملعب اسكواش.

الدولي  حمد  مطار  أصبح  التوسعة،  مشروع  إطار  وفي 

لدرجة  »المرجان  وهي  تماما،  جديدة  صاالت  أربع  يمتلك 

والذهبية  البالتينية  و»الصالة  جاردن«  ذا   - األعمال  رجال 

- الشمال« و»صاالت المها - الشمال« و»صالة األوريكس - 

الشمال«.

باالستدامة  كبيرا  اهتماما  الدولي  حمد  مطار  يولي  كما 

وتأتي االستدامة دائما في صميم خطط مطار حمد الدولي، 

حيث حصلت أربعة من مشاريع التوسعة في المطار على 

تصنيف 4 نجوم وفقا لمنظومة تقييم االستدامة العالمي 

والتطوير  لألبحاث  الخليج  منظمة  من  ساس«  »جي 

»جورد«، ويشمل ذلك حديقة »أورتشارد« وفندق »أوريكس 

لدرجة  »المرجان  وصالة  بالزا«  »نورث  وصاالت  جاردن« 

رجال األعمال - ذا جاردن« ومبنى نقل األمتعة المنفصل.

حمد  مطار  توسعة  من  األولى  المرحلة  أعمال  وأصبحت 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  انطالق  مع  جاهزة  الدولي 

بدء  المقرر  الثانية(،  )المرحلة  »ب«  المرحلة  لترفع   ،2022
االستيعابية  الطاقة  من   ،2023 عام  مطلع  في  فيها  العمل 

خالل  من  سنويا،  مسافر  مليون   70 من  أكثر  إلى  للمطار 

بناء منطقتين جديدتين ضمن المبنى الحالي.

من  العديد  على  الحائز  الدولي  حمد  مطار  ويتطلع 

معايير  إرساء  مواصلته  ظل  في  العالمية،  الجوائز 

خالل  من  المطارات  عبر  السفر  لتجربة  عالية 

التي  المذهلة  والعروض  المبتكرة  التجارب 

يوفرها لمسافريه، إلى المزيد من التطور 

ال  خدمات  توفير  مع  واالستدامة 

تضاهى.

كتب           عوض التوم

كشف مطار حمد الدولي، عن إنجاز 
المرحلة األولى من التوسعة التي 

ترفع الطاقة االستيعابية إلى أكثر من 
58 مليون مسافر سنويا، وتتضمن 

التوسعة مرافق جديدة ستقدم تجارب 
جديدة كليا للمسافرين، وتجعل من 

المطار وجهة استثنائية في حد ذاتها.
وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس 
التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية 

القطرية، خالل مؤتمر صحفي أمس: 
»نحن سعداء للغاية بافتتاح مشروع 

التوسعة التي يشهدها مطار حمد 
الدولي، والذي أصبح بالفعل مثاال 

للمطار العالمي الناجح والمستدام«، 
مشددا على أن مطار حمد الدولي 

سيواصل دوره الريادي بفضل 
استراتيجيته القائمة على االبتكار في 

التخطيط والتنفيذ واالستثمار، بما 
يعزز مكانته ضمن المطارات الرئيسية 

في العالم.

الباكر: مطار حمد 
يعزز مكانته على 

مستوى العالم

حديقة »أورتشارد« 
تضم »300« شجرة 

و»25« ألف نبات

أكثر من »65« 

منفذا للبيع 

بالتجزئة والمطاعم

المير: توسيع 
خيارات الضيافة 
وعروض التسوق

تدشين المرحلة الثانية من التوسعة اعتبارا من مطلع »2023«

مطار حمد جاهز الستقبال »58« مليون مسافر

{ الباكر والمير خالل المؤتمر الصحفي

{  حديقة »أورتشارد« في المطار

{ صورة جماعية على هامش التدشين 

{ جانب من التوسعة الجديدة

} تصوير - عباس علي



متابعات السنة )28( - الجمعة 17 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 11 نوفمبر 2022م العدد )9930(6

معاليه دشن نظام »موانينا«

افتتح  قنا-   -$ الدوحة- 

خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي 

رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس 

أمس، مركز الزوار بميناء حمد.

خاللها  تفقد  بجولة،  معاليه  وقام 

الذي  المركز،  مرافق  مختلف 

لألحياء  مائي  حوض  أول  يضم 

قطر،  في  »أكواريوم«  البحرية 

إلى  باإلضافة  بحريا،  ومتحفا 

االستخدامات  متعددة  قاعة 

األجهزة  بأحدث  ومزودة 

المحاكاة  وأجهزة  التكنولوجية 

التفاعلية.

مجلس  رئيس  معالي  دشن  كما 

نظام  الداخلية،  ووزير  الوزراء 

والذي  »موانينا«،  الميناء  مجتمع 

تتيح  إلكترونية،  منصة  هو 

للمعلومات  وآمنا  ذكيا  تبادال 

المعنيين  األشخاص  بين 

بالميناء،  الصلة  ذات  والجهات 

وتطوير  تحسين  في  وتساهم 

والتطوير،  االستيراد  عمليات 

كلفة.   وأقل  كفاءة  أكثر  وجعلها 

مجلس  رئيس  معالي  رافق 

من  عدد  الداخلية،  ووزير  الوزراء 

وكبار  الوزراء  السعادة  أصحاب 

المسؤولين.

مجلس  رئيس  معالي  وقال 

خالل  الداخلية،  ووزير  الوزراء 

الرسمي  حسابه  في  تغريدة 

حمد..  ميناء  »في  »تويتر«:  على 

االفتراضي  موانينا«  »نظام  دشّنا 

البحرية  قطر  نافذة  يمثل  الذي 

إلكترونية  منـــــصة  ويشمل 

الميناء  عمل  كفاءة  ن  تحسِّ

افتتحنا  كما  ملحوظة..  بصورة 

يضم  الذي  الزوار  مركز  فيه 

البحري  قطر  وتاريخ  إلرث  معرضا 

صيد  عصر  منذ  تطوره  ومراحل 

اقتصادنا  جوهر  كان  الذي  اللؤلؤ 

إلى يومنا هذا«.

رئيس الوزراء يفتتح مركز الزوار بميناء حمد
قاعة متعددة االستخدامات ومزودة بأحدث األجهزة يضم أول حوض مائي لألحياء البحرية »أكواريوم« ومتحفا بحريا 

نظام »موانينا« يتيح 
تبادال ذكيا وآمنا 

للمعلومات 

المساهمة في تحسين 
وتطوير عمليات 

االستيراد والتطوير 
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عقدت في باريس عبر االتصال المرئي

قطر تشارك في دورة المجلس الدائم للفرنكوفونية
في  قطر  دولة  شاركت  قنا-  باريس- 

الدائم  للمجلس  الـ121  الدورة  أعمال 

للفرنكوفونية، التي عقدت في باريس عبر 

سعادة  برئاسة  المرئي،  االتصال  تقنية 

العامة  األمينة  موشيكيوابو  لويز  السيدة 

للمنظمة الدولية الفرنكوفونية.

مثل دولة قطر في االجتماع، سعادة الشيخ 

قطر  دولة  سفير  ثاني،  آل  جاسم  بن  علي 

لدى  وممثلها  الفرنسية،  الجمهورية  لدى 

المنظمة الدولية الفرنكوفونية.

الجارية  التحضيرات  االجتماع  ناقش 

للقمة  عشرة  الثامنة  الدورة  لتنظيم 

التونسية  جربة  جزيرة  في  الفرنكوفونية 

الجاري،  نوفمبر  و20   19 في  ستعقد  التي 

وسيسبقها انعقاد الدورة الثالثة واألربعين 

 18 في  للفرنكوفونية  الوزاري  للمؤتمر 

نوفمبر الجاري.

خالل  المنظمة  لدى  الدول  ممثلو  واعتمد 

الدورة  أعمال  جدول  مشروع  االجتماع 

للفرنكوفونية،  الوزاري  للمؤتمر   43
ومشروع  الفرنكوفونية،  للقمة   18 والدورة 

المنظمة  لنشاط  االستراتيجي  اإلطار 

فضال   ،2030  /  2023 للفترة  الفرنكوفونية 

عن مجموعة من القرارات اإلدارية والمالية.

الممثل الخاص لألمين العام لألمم في ليبيا يجتمع مع سفيرنا

تجديد دعم قطر للمسار السياسي الليبي
عبدالله  السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  طرابلس- 

لألمم  العام  لألمين  الخاص  الممثل  باتيلي، 

المتحدة في ليبيا، أمس، مع سعادة السيد خالد 

لدى  قطر  دولة  سفير  الدوسري،  زابن  بن  محمد 

ليبيا.

وأكد سعادة السفير خالل االجتماع دعم دولة قطر 

العام  لألمين  الخاص  الممثل  لمهام  ومساندتها 

بالعملية  قدما  الدفع  أجل  من  المتحدة،  لألمم 

لحل  الرامية  بجهوده  مشيدا  السياسية، 

الخالفات.

للمسار  قطر  دولة  دعم  سعادته  جدد  كما 

ذات  األمن  مجلس  وقرارات  الليبي،  السياسي 

تحافظ  التي  السلمية  الحلول  وكل  الصلة، 

وتحقيق  وسيادتها،  واستقرارها  ليبيا  وحدة  على 

تطلعات شعبها الشقيق في التنمية واالزدهار.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيس البرلمان الكيني 
يجتمع مع سفيرنا

نيروبي -قنا- اجتمع سعادة السيد 

البرلمان  رئيس  ويتانجوال،  موسى 

بجمهورية كينيا، مع سعادة السيد 

دولة  سفير  الدوسري  علي  بن  جبر 

قطر لدى كينيا.

استعراض  االجتماع،  خالل  جرى، 

بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

البلدين.

معاليه التقى عددا من القوات األمنية للدول الشقيقة والصديقة المشاركين في تأمين المونديال

رئيس الوزراء يتفقد مشروعي »براحة الجنوب« و»مدينتنا«

خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  قام  قنا-  الدوحة- 

ووزير  الوزراء  آل ثاني رئيس مجلس  بن عبدالعزيز 

الداخلية، أمس، بزيارة تفقدية إلى مشروعي »براحة 

الجنوب« و»مدينتنا« في مدينة الوكرة.

المشروعين  على  معاليه  اطلع  الزيارة،  وخالل 

منهما  كل  في  المقدمة  والخدمات  العامة  ومرافقهما 

استعدادا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. 

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  التقى  كما 

الشقيقة  للدول  األمنية  القوات  من  بعدد  الداخلية، 

والصديقة المشاركين في تأمين البطولة. 

أصحاب  من  عدد  الزيارتين،  خالل  معاليه،  رافق 

السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

االطالع على المرافق العامة والخدمات 
المقدمة استعدادا لكأس العالم
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الدوحة- قنا- أكد سعادة 
السيد جاسم بن سيف 

السليطي وزير المواصالت 
رئيس مجلس إدارة »مواني 

قطر«، مساهمة افتتاح 
مركز زوار ميناء حمد في 

تثقيف األجيال الحالية 
والمستقبلية، وتعريف 

الزوار والعالم بتاريخ وتراث 
دولة قطر البحري، الذي 

يروي دور األجداد في مجال 
المالحة البحرية والتجارة، 
عبر البحار على مدى حقبة 

طويلة من الزمن.
وأبرز سعادته، في تصريحات 

أمس، أن هذا المركز سيدعم 
جهود الدولة في الحفاظ 

على هذا الموروث التاريخي 
وترسيخه في ذاكرة األجيال، 
من خالل مرافقه المتكاملة 

التي تجسد مجمل جوانب 
التراث البحري القطري 

وتطوره عبر الزمن.

قطر  رؤية  أهداف  تحقيق  نحو 

أنه  إلى  الفتا   ،2030 الوطنية 

ميناء  على  أيضا  الضوء  سيسلط 

وااللتزام  والموارد  والرؤية  حمد، 

واإلصرار الكبير على إنجاز واحد من 

أكبر المشاريع المرموقة في الدولة.

مائي  حوض  بوجود  المركز  ويتميز 

يضم  / أكواريوم/   البحرية  لألحياء 

مختلفة،  بأحجام  مائيا  حوضا   17
األسماك  من  نوعا   80 ويحوي 

 3063 بإجمالي  البحرية،  والكائنات 

دورا  سيلعب  كما  بحريا،  كائنا 

البحرية  الثقافة  نشر  في  مهما 

من  يحتويه  لما  للزوار،  والمعرفة 

ببيئة  ذهنيا  تربطهم  نادرة  أسماك 

حمد  ميناء  فيها  يقع  التي  الحول  أم 

البحرية  قطر  وبيئة  خصوصا، 

عموما.

المتحف  على  المركز  ويحتوي 

قصصا  يحتضن  الذي  البحري، 

تاريخ  تحكي  نوعها،  من  فريدة 

فنية  لوحات  وتعرض  قطر،  دولة 

قطر،  في  قديما  العيش  لطرق 

عالوة على قصص التجارة البحرية 

وابتكار  العصور،  عبر  وتطورها 

الحاويات وتطور السفن، والعمليات 

وأهميته  التشغيلية في ميناء حمد 

تم  أنه  خاصة  اليومية،  حياتنا  في 

تجهيزه بشاشات تفاعلية متطورة، 

األنشطة،  من  للعديد  محاكاة  توفر 

وتشغيل  البحرية،  الحياة  مثل 

الموانئ، وقيادة السفن وما إلى ذلك.

مجتمع  نظام  تدشين  صعيد  وعلى 

سعادة  قال  »موانينا«،  الميناء 

هذا  إطالق  إن  المواصالت،  وزير 

مع  تماشيا  يأتي  الجديد  النظام 

توفير  إلى  الهادفة  الوزارة  خطط 

التجارية  الموانئ  من  شبكة 

والفعالية،  بالكفاءة  تتسم  الذكية 

األخرى،  النقل  وسائل  مع  وتتكامل 

باألسواق  المحلي  االقتصاد  لربط 

رؤية  أهداف  مع  تماشيا  العالمية، 

نظام  أن  مبينا   ،2030 الوطنية  قطر 

تسهيل  في  يساهم  الذي  »موانينا« 

عام،  بشكل  السفن  دخول  عملية 

تحويل  في  الدولة  خطط  يواكب 

إقليمي  تجاري  مركز  إلى  قطر 

تسهيل  عبر  المنطقة،  في  نابض 

وتعزيز  التجارية،  العمليات 

األمن  معايير  ألعلى  وفقا  كفاءتها، 

ودعم  تعزيز  خالل  من  والسالمة، 

قطاعي  في  الرقمي  التحول  جهود 

في  اللوجستية  والخدمات  التجارة 

الدولة.

عبدالله  الكابتن  ذكر  جهته،  من 

التنفيذي  الرئيس  الخنجي  محمد 

لشركة مواني قطر، أن نظام مجتمع 

سيعمل  الجديد  »موانينا«  الميناء 

بين  المعلومات  تبادل  تسهيل  على 

وخطوط  والمستوردين  المصدرين 

أصحاب  الجهات  وجميع  الشحن 

بالموانئ،  المعنيين  المصلحة 

عبر نقطة اتصال واحدة، توفر وقت 

إلى  مشيرا  المستفيدين،  وجهد 

141 جهة  اآلن تسجيل  أنه تم حتى 

والتخليص  الشحن  شركات  من 

المالحية  والوكاالت  الجمركي، 

بالنظام الجديد.

قطر  مواني  أن  الخنجي  وأكد 

في  لالستثمار  باستمرار  تسعى 

المتطورة،  التكنولوجية  االبتكارات 

للمجتمع  هائلة  فوائد  تجلب  التي 

دورا رئيسيا  أيضا  وتلعب  التجاري، 

اقتصاد  إلى  قطر  دولة  تحول  في 

تنافسي قائم على المعرفة.

ويعد نظام مجتمع الميناء »موانينا« 

تتيح  إلكترونية،  منصة  عن  عبارة 

للمعلومات  واآلمن  الذكي  التبادل 

ومختلف  المصلحة  أصحاب  بين 

مما  بالموانئ،  العالقة  ذات  الجهات 

يساهم في جعل عمليات االستيراد 

من  وفاعلية  كفاءة  أكثر  والتصدير 

حيث الوقت والتكلفة.

المبادرات  النظام  هذا  وسيدعم 

االعتماد  تقليل  خالل  من  الخضراء 

التدخل  على  والقضاء  الورق،  على 

التي  واألخطاء  والتأخير  اليدوي 

رفع  في  يساهم  مما  ذلك،  عن  تنتج 

ويدعم  واإلنتاجية  األداء  مؤشرات 

االقتصاد الوطني والحركة التجارية 

الخدمات  إلى جنب مع تطوير  جنبا 

اللوجستية في دولة قطر.

المركز يضم »17« حوضا مائيا تحوي »3063« كائنا بحريا

عبدالله الخنجي: مجتمع الميناء يسهل تبادل المعلومات

نظام »موانينا« يساهم في تسهيل عملية دخول السفن بشكل عام

االستثمار باستمرار في االبتكارات التكنولوجية المتطورة

خطط لتحويل قطر لمركز تجاري إقليمي
قال إن مركز زوار ميناء حمد يعّرف العالم بتاريخنا البحري.. وزير المواصالت:

»بريد قطر«:

إطالق مجموعة طوابع 
الكرة الرسمية لكأس العالم

الشركة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

)بريد  البريدية  للخدمات  القطرية 

طوابع  مجموعة  إطالق  عن  قطر( 

الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 

.2022 FIFA قطر 
 يأتي ذلك في إطار االتفاقية المبرمة 

القدم »فيفا«  الدولي لكرة  مع االتحاد 

هو  قطر  بريد  بموجبها  أصبح  والتي 

الطوابع  إلصدارات  الرسمي  المزود 

العالم  كأس  لبطولة  البريدية 

.2022 FIFA قطر 
السابقة،  اإلصدارات  غرار  وعلى 

الكرة  طوابع  مجموعة  إطالق  يأتي 

فيفا،  مع  بالتعاون  الرسمية 

شركة  مع  الرسمية  وبالرعاية 

في  قطر  بريد  دور  ضمن  أديداس 

توثيق جميع الفعاليات واالحتفاالت 

قطر  تنظمها  التي  واالستعدادات 

الستضافة البطولة من خالل طوابع 

طابع  كل  يجسد  مميزة،  بريدية 

منها الثقافة الفريدة لدولة قطر.

من  الثامن  هو  اإلصدار  هذا  ويعد 

بريد  يطلقها  التي  الطوابع  سلسلة 

سيتم  حيث  المناسبة،  لهذه  قطر 

للجمهور  الطوابع  مجموعة  بيع 

مقابل 15 رياال قطريا للمجموعة.

و3  نسخة،  ألف   20 طباعة  وتمت 

و3  األول،  اليوم  إلصدار  مجلد  آالف 

مجلد  آالف  و3  بريدية  بطاقة  آالف 

لكبار الشخصيات.

بجامعة حمد بن خليفة

اختتام مؤتمر التقييم في الجنوب العالمي
العامة  السياسات  كلية  اختتمت 

النسخة  خليفة  بن  حمد  بجامعة 

»التقييم  البحثي  مؤتمرها  من  األولى 

على  نظرة  العالمي:  الجنوب  في 

و8   7 بتاريخ  ُعقد  الذي  المستقبل« 

الذي شهد  المؤتمر،  نوفمبر. ويسعى 

متحدًثا   50 على  يزيد  ما  مشاركة 

شريًكا،  و16  دولًة   30 من  أكثر  من 

ينتمون  الذين  الحضور  تزويد  إلى 

بمعلومات  متعددة  تخصصات  إلى 

ومعارف عن مختلف البلدان لتمكينهم 

للتقييم  أفضل  فهم  إلى  التوصل  من 

والقطاعات  البلدان  مختلف  في 

الواقعة جنوب الكرة األرضية. 

تقييم  برنامج  المؤتمر  م  نظَّ

في  وبحوثها  االجتماعية  السياسات 

مؤسسات  مع  بالشراكة  الكلية، 

ووطنية  وإقليمية  دولية  تقييم 

األمم  لمنظمة  تابعة  وهيئات  رائدة 

بكونه  البرنامج  ويتميز  المتحدة، 

أنيس  الدكتور  أسسها  رائدًة  مبادرًة 

في  المشارك  األستاذ  بريك،  بن 

ويمتلك  العامة،  السياسات  كلية 

السياسات  على  تركز  بحثيًة  أجندًة 

االجتماعية الكبرى وتحديات التقييم 

األوسط  الشرق  وبلدان  قطر  دولة  في 

وشمال أفريقيا وجنوب الكرة األرضية. 

واألكاديميون  الباحثون  وسيتناول 

الذين  والطالب  والمتخصصون 

متعددة  تخصصات  إلى  ينتمون 

الذي  المؤتمر،  خالل  األبحاث  أحدث 

المؤتمرات  أحد  يكون  أن  إلى  يهدف 

حدود  تتجاوز  التي  نوعها  من  األولى 

صورة  وتقدم  الغربية  التقييمات 

وممارساته  التقييم  ألبحاث  حقيقية 

األرضية.  الكرة  جنوب  منطقة  في 

الفريدة  الحالة  دراسات  وسلطت 

وآسيا  أفريقيا  قارات  في  للتقييم 

البحر  ومنطقتي  الالتينية  وأمريكا 

وشمال  األوسط  والشرق  الكاريبي 

التحديات  على  الضوء  أفريقيا 

والفرص المتاحة أمام أبحاث التقييم 

وممارساته. واشتملت هذه التحديات 

ما  مرحلة  في  التعافي  على  والفرص 

كوفيد19-،  فيروس  انتشار  بعد 

القدرات،  وبناء  التقييم  ومهارات 

والتكيف  النزاع،  حاالت  في  والتقييم 

القائمة  والمناهج  المناخ،  تغير  مع 

التقييم  وربط  المشاركة،  على 

بأهداف التنمية المستدامة. 

عصرًيا  تنظيًرا  الجلسات  مت  وقدَّ

قائًما على األدلة حول ممارسة التقييم 

وسط التحديات، وحددت المناقشات 

مناهج  في  والضعف  القوة  نقاط 

التقييم الواعدة للمساعدة في تحديد 

التقييم  طرق  تكون  أن  يحتمل  متى 

أكثر فعالية. 

المستقبل،  إلى  المشاركون  وتطرق 

»تعزيز  محاور  على  التركيز  مع 

األصوات القادمة من الجنوب - االرتقاء 

نصف  تأثير  مستوى  ورفع  بالمعرفة 

في  الهيمنة  و»إنهاء  الجنوبي«،  الكرة 

وتنمية  والتعلم  التقييم  تدريس 

حركة  في  و»الشباب  القدرات«، 

بإطالق  المؤتمر  واخُتتم  التقييم«. 

في  مجٍد  بشكٍل  إلشراك  دعا  بيان 

أبحاث التقييم. كما دعا البيان األفراد 

الحكومات  ذلك  في  بما  والمؤسسات، 

التطوعية  والمؤسسات  والبرلمانيين 

للتقييم المهني والهيئات التابعة لألمم 

المتحدة وأخصائيي التقييم والقطاع 

والقطاع  الخاص  والقطاع  األكاديمي 

بتبني  واسع  نطاق  على  التنموي 

الهادفة  المشاركة  لتعزيز  البيان 

للشباب في عمليات التقييم. 

التي  الفعالية،  انتهاء  أعقاب  وفي 

صّرح  يومين،  لمدة  استمرت 

»لقد  قائاًل:  بريك  بن  أنيس  الدكتور 

نجح مؤتمرنا األول في تعزيز أصوات 

بلدان  من  التقييم  باحثي  كبار 

جماعًيا  فهًما  أتاح  ما  وهو  الجنوب، 

المتاحة  والفرص  للتحديات  أفضل 

والقطاعات  الدول  مختلف  أمام 

الضوء  المؤتمر  وسلط  المختلفة. 

يضيفها  أن  يمكن  التي  القيمة  على 

بين  التعاون  على  األقوى  التركيز 

أبحاث  تقدم  إلى  الجنوب  بلدان 

التقييم وممارساته في خدمة نصف 

هناك  بات  وقد  الجنوبي.  الكرة 

بالتنمية  االهتمام  من  الكثير  اآلن 

والتقييم لالستراتيجيات والسياسات 

ما 
َّ

سي وال  والحافظات،  والشبكات 

جزئًيا  االهتمام  هذا  وتعزز  األنظمة، 

المستدامة  التنمية  أهداف  طريق  عن 

عمل  بين  التعاون  أن  أوضحت  التي 

مطلوًبا،  بات  الحدود  من  العديد  عبر 

إلى جانب مواجهة التحديات العالمية 

حيث نحتاج بوضوح إلى التركيز على 

البرامج  أن  حين  وفي  األنظمة.  تغيير 

فإن  بالموضوع،  الصلة  وثيقة  تظل 

تكتسب  للتقييم  األخرى  البؤر  تلك 

الكثير من التقدم، وقبل النسخ القادمة 

المؤتمر، سيواصل برنامج تقييم  من 

وبحوثها  االجتماعية  السياسات 

التركيز على نشر النتائج، وتشجيع 

وأنظمة  قدرات  وتعزيز  التعاون، 

التعليمية  برامجنا  التقييم من خالل 

والبحثية«.

مركز زوار ميناء حمد
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المشاركة في تأمين بطولة كأس العالم

د. العطية يتفقد القوات البحرية

االستماع إلى إيجاز عن جاهزية المكّون البحري في تأمين الحدث

 قام سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بجولة تفقدية 

جاهزية  على  للتفتيش  البحرية  الحول  أم  قاعدة  في 

تأمين  في  المشاركة  القطرية  األميرية  البحرية  القوات 

إطار  في  وذلك   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

تقديم  تم  حيث  للمونديال،  الدفاع  وزارة  استعدادات 

تأمين  في  البحري  المكّون  جاهزية  عن  لسعادته  إيجاز 

هذا الحدث.

ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سعادة  قام  ذلك  وعقب 

الدولة لشؤون الدفاع بزيارة مركز درع الوطن، وذلك ضمن 

المشاركة  الوحدات  على  سعادته  بها  يقوم  التي  الجولة 

سعادة  الجولة  خالل  سعادته  رافق  البطولة.  تأمين  في 

النابت  عقيل  بن  حمد  بن  سالم  )طيار(  الركن  الفريق 

اللواء  وسعادة  القطرية،  المسلحة  القوات  أركان  رئيس 

سعادة  مستشار  المناعي  عبداللطيف  محمد  الركن 

الدفاع  لشؤون  الدولة  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

الدفاع  وزارة  لجنة  ورئيس  واألمنية  العسكرية  للشؤون 

وسعادة  قطر2022،   FIFA العالم  كأس  لحدث  التنفيذية 

القوة  قائد  الخيارين  حصين  سعيد  الركن  اللواء 

وعدد   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  لحدث  المشتركة 

من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.

$ وزير الدولة لشؤون الدوحة
الدفاع يزور مركز درع 

الوطن

أقيم بقاعدة »مصيرة« الجوية

كلية الزعيم تختتم تمرينا في سلطنة عمان
الزعيم  لكلية  العاشرة  الدفعة  مرشحو  اختتم 

محمد بن عبدالله العطية الجوية مشاركتهم في 

التدريب التأسيسي الخارجي الذي أقيم بقاعدة 

الشقيقة،  عمان  سلطنة  في  الجوية  مصيرة 

حيث ترأس الوفد المشارك في التمرين سعادة 

اللواء الركن )طيار( سالم بن عبدالله الدوسري 

العطية  عبدالله  بن  محمد  الزعيم  كلية  قائد 

الجوية. وتم تنفيذ التمرين على 3 دفعات بعدد 

5 طائرات بي سي – 21 حيث هدف التمرين إلى 
العاشرة جناح ثابت على  الدفعة  تدريب طلبة 

متطلبات  ضمن  مختلفة  بيئات  في  الطيران 

الدورة التأسيسية للطيران )جناح ثابت(، حيث 

تم التدريب على الطيران العام والمالحة الجوية 

والتدريب  الليلي،  والطيران  باألجهزة  والطيران 

واالعتماد  خارجية،  قواعد  في  االنتشار  على 

الذاتي للكلية إلنجاز االنتشار على أكمل وجه.

الجدير بالذكر أن سعادة الفريق الركن )طيار( 

أركان  النابت رئيس  سالم بن حمد بن عقيل 

مغادرة  شهد  قد  القطرية  المسلحة  القوات 

محمد  الزعيم  لكلية  العاشرة  الدفعة  مرشحي 

في  المشاركة  الجوية  العطية  عبدالله  بن 

التمرين من قاعدة العديد الجوية.
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في خدمة العمالء ونظام إدارة الجودة ومراكز االتصال

استضافت ممثلي مركز بداية

»البلدية« تحصد 
»3« شهادات آيزو

جامعة قطر
تدعم ريادة األعمال

بإدارة  ممثلة  البلدية  وزارة  حصلت 

الموحد  االتصال  ومركز  العمالء  خدمة 

 ،2018 /10002 /ISO آيزو  شهادات   3 على 

 1:2017-ISO 9001:2015، ISO 18295
في مجال تطبيق أفضل الممارسات في 

ونظام  الخدمة  ومتلقي  العمالء  خدمة 

العمالء  اتصال  ومراكز  الجودة  إدارة 

ومعالجة شكاوى الجمهور. 

صالح  هاني  م.  أكد  المناسبة  وبهذه 

العمالء  خدمة  إدارة  مدير  العبيدلي 

انطالقًا  أنه  الموحد،  االتصال  ومركز 

وتماشيًا  البلدية  وزارة  استراتيجية  من 

أولت  فقد   ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  مع 

العمالء  خدمة  بإدارة  ممثلة  الوزارة 

قصوى  أهمية  الموحد  االتصال  ومركز 

لرضى عمالئها حيث تسعى إلى تكثيف 

بمستويات  االرتقاء  سبيل  في  جهودها 

قدراتها  وتعزيز  المتعاملين  خدمة 

للمضـي قدمًا نحو المزيد من التميز في 

عملياتها. 

هذه  على  اإلدارة  حصول  أن  وأضاف 

الجودة  إدارة  نظام  مجال  في  الشهادات 

ومعالجة  العمالء  اتصال  مراكز  وادارة 

االرتقاء  في  يساهم  سوف  الشكاوى 

المميزة  الخدمة  تقديم  بمستوى 

أفضل  اعتماد  خالل  من  للعمالء، 

تحقيق  تضمن  التي  العالمية  المعايير 

تقديم  عن  الرضى  مستويات  أعلى 

التعامل  من  الوزارة  وتمكين  الخدمة 

عالية  ومهنية  بفاعلية  الشكاوى  مع 

خالل  من  الممكنة  بالسـرعة  ومعالجتها 

ترسيخ ثقافة الشفافية في التعامل.

ويذكر أن اإلدارة حصلت على شهادة االيزو 

 ISO 9001:2015 الجودة  إدارة  نظام  في 

العمالء  على  يركز  والذي   2022 مايو  في 

وعلى  رضاهم،  مدى  وقياس  ومتطلباتهم 

الموظفين  كفاءة  رفع  حيث  من  اإلدارة 

وتحسين اإلدارة ومسؤولياتها، باإلضافة 

األطراف.  جميع  بين  العالقات  إدارة  إلى 

االيزو في نظام  كما حصلت على شهادة 

-ISO 18295 إدارة مراكز اتصال العمالء

1:2017 في مايو 2022 ويحدد هذا النظام 
مراكز  لخدمات  الالزمة  المتطلبات 

إلى تحديد  االتصال بالعمالء، باإلضافة 

المساعدة  إلى  ويهدف  األداء،  مقاييس 

تلبي  التي  بالخدمات  العمالء  تزويد  في 

ومتميز  مستمر  بشكل  احتياجاتهم 

وبالتعاون مع الجهات المختلفة.

شهادة  على  حصلت  قد  اإلدارة  وكانت 

وزيادة  الشكاوى  معالجة  بنظام  االيزو 

في   ISO. 10002:2018 العمالء  رضا 

يونيو 2021 والذي يهدف لتقديم خدمات 

عالية،  وكفاءة  بدقة  للعمالء  متكاملة 

العمالء  رضى  نسبة  لزيادة  والسعي 

اإلدارة  نظمت  وقد  متطلباتهم،  وتلبية 

بحضور  المناسبة  بهذه  خاصًا  حفاًل 

العبيدلي،  صالح  هاني  المهندس 

مساعد  المهندي  عيسى  آمال  والسيدة 

مدير إدارة خدمة العمالء ومركز االتصال 

عن  وممثلين  العمل  وفريق  الموحد 

فيريتاس  بيرو  المانحة  الشـركة 

االستشارية  الشركة  عن  وممثلين 

ايكسليديا.

استضاف البرنامج التأسيسي في عمادة 

السيد  قطر  بجامعة  العامة  الدراسات 

أحمد الصايغ، ممثل مركز بداية لريادة 

ما  الفترة  في  المهني،  والتطوير  األعمال 

بين -23 27 أكتوبر 2022 في زيارة لطلبة 

التابع  لألعمال  اإلنجليزية  اللغة  مقرر 

البرنامج  في  اإلنجليزية  اللغة  لقسم 

أحمد  السيد  شارك  حيث  التأسيسي، 

الصايغ خبرته مع 11 مجموعًة من طلبة 

هذا المقرر بمجموع وصل إلى حوالي 205 

طالب وطالبات، وقد جرت زياراته وجاهًيا 

افتراضًيا  عقدت  ثم  األسبوع،  بداية  في 

في النصف الثاني من األسبوع.

بهدف  الصايغ  السيد  استضافة  وتأتي 

واالقتصاد  اإلدارة  كلية  طلبة  تعريف 

بموارد مركز بداية لريادة األعمال وشبكة 

في  تساعدهم  قد  التي  المهنية  العالقات 

تخدم  ريادية  تجارية  مشاريع  تطوير 

هذه  نظم  وقد  المحلي.  القطري  السوق 

الزيارة األستاذ محمد شادي، عضو هيئة 

اإلنجليزية  اللغة  مقرر  في  التدريس 

لألعمال. 

عمل  وقت  مع  الزيارات  هذه  وتزامنت 

تطوير  في  واالقتصاد  اإلدارة  طلبة 

من  كجزء  المبتكرة  الريادية  مشاريعهم 

المشروع الريادي لمقرر اللغة اإلنجليزية 

التعليم  محور  يجسد  والذي  لألعمال 

يتطلب  إذ  قطر،   جامعة  في  الريادي 

الطلبة  فيه  يعمل  أن  ريادي  مشروع  كل 

مشروع  فكرة  لتطوير  جماعي  بشكل 

عمل تجاري ريادي صغير. 

الزيارة  بهذه  المقرر  أساتذة  وأشادوا 

في  الطلبة  لكون  وذلك  للطلبة؛  المثمرة 

تطوير  بعد  ما  ومرحلة  التفكير،  مرحلة 

المقرر  في  الريادية  مشاريعهم  أفكار 

واعتبارها كجزء من الخطوة التالية من 

لخبرة  فكان  األعمال،  ريادة  في  رحلتهم 

على  البالغ  األثر  الصايغ  السيد  ومعرفة 

طلبة المقرر. 

بداية  مركز  يعتبر  بالذكر  والجدير 

الوظيفي  والتطوير  األعمال  لريادة 

للبرنامج  الرئيسيين  الشركاء  أحد 

العامة  الدراسات  عمادة  في  التأسيسي 

حزام  الدكتور  ويحرص  قطر.  بجامعة 

على  التأسيسي  البرنامج  مدير  العوى 

الشراكات  من  النوع  هذا  وتشجيع  دعم 

الطالب  أفكار  ما  يوما  تتحول  أن  أجل  من 

حقيقية،  تجارية  مشاريع  الى  الريادية 

اللغة  طالب  المبادرات  هذه  وتساعد 

اإلنجليزية لألعمال االستفادة من خبرات 

عالم  ولوج  على  وتحفزهم  بداية  مركز 

ريادة األعمال لما فيه من خير لمستقبل 

قطر.

{ م. هاني صالح العبيدلي

الدوحة           $

الدوحة           $

خالل الفترة القادمة.. »الداخلية«:

تدشين مراكز تأشيرات جديدة بـ »5« دول 
كتب        محمد أبوحجر

قطر  تأشيرات  مراكز  وساهمت 

إجراءات  تسهيل  في  الخارج  في 

عملية  وتسريع  العمالة  استقدام 

واإلقامات  التأشيرات  إصدار 

الخاصة بهم.

لتسهيل  المراكز  هذه  وتهدف 

االستقدام  إجراءات  وتبسيط 

حقوق  وحماية  عام  بشكل 

سالمتهم  وضمان  الوافدين 

دخولهم  إجراءات  كافة  وتسهيل 

تدقيق  عن  فضال  الدولة،  إلى 

وتسريع  توظيفهم  عملية  وتوثيق 

مباشرتهم العمل في ظل إجراءات 

مع  وفعالة،  وسلسة  مبسطة 

ضمان حقوق المستقدمين.

قطر  تأشيرات  مراكز  وتعمل 

إجراءات  إنهاء  على  الخارج  في 

ودقيق،  ميسر  بشكل  االستقدام 

عمل  عقود  من  التأكد  خالل  من 

من  وتوثيقها  الُمستقَدمين 

مغادرتهم  قبل  العمل  وزارة  ِقبل 

إجراءات  إلى  باإلضافة  لبلدهم، 

والبيانات  الطبي  الفحص 

الحيوية.

نظام  الداخلية  وزارة  واعتمدت 

متكامال  إلكترونيا  استقدام 

إنجاز  يتم  المراكز،  هذه  في 

قيام  بعد  وذلك  إلكترونيا  مراحله 

التسجيل في  المستقِدم بعملية 

واستصدار  الداخلية،  وزارة  موقع 

يقوم  الذي  للوافد  المرجعي  الرقم 

المركز  في  إجراءاته  بإنجاز 

الموجود في بلده.

 وتصل نسبة الدقة في اإلجراءات 

التي تقوم بها مراكز تأشيرات قطر 

حيث  بالمائة   100 إلى  بالخارج 

وبمتابعة  إلكترونيا  جميعها  تتم 

حيث  الداخلية..  وزارة  قبل  من 

إجراء  أي  على  الموافقة  تتم  ال  انه 

قبل  من  اعتماده  بعد  إال  طبي 

القومسيون الطبي في دولة قطر، 

بعد التأكد من بصمة الوافد قبل 

المراحل  من  مرحلة  أي  إجراء 

داخل مراكز التأشيرات.

وعالجت المراكز الكثير من األمور 

كانت  والتي  باالستقدام  الخاصة 

تستغرق سابقا وقتا طويال، حيث 

ساهم في سرعة إنجاز االستقدام 

وضمان حقوق الوافد والمستقِدم. 

قامت  قد  الداخلية  وزارة  وكانت 

دول   6 في  مركزا   14 بافتتاح 

بنجالديش،  سريالنكا،  هي 

نيبال،  الهند،  باكستان، 

خطة  تتضمن  حيث  الفلبين. 

تأشيرات  مراكز  مشروع  تنفيذ 

مركزًا   21 افتتاح  بالخارج،  قطر 

لتسهيل  وذلك  دولة.   11 في 

استقدام  إجراءات  وتبسيط 

حيث  بالدولة،  للعمل  الوافدين 

من  العديد  المراكز  هذه  تحقق 

وإنهاء  سرعة  في  المتمثلة  المزايا 

إجراءات العامل الوافد، ومتابعتها 

داخل  المعنية  الجهات  قبل  من 

قطر.

في  التأشيرات  مراكز  وتهدف 

مميزات  من  االستفادة  إلى  الخارج 

الفحوص  أنظمة  أحدث  وفاعلية 

الحيوية  والبصمات  الطبية 

فعالة  خدمات  لتقديم  اإللكترونية 

وتقديم  عالمي،  مستوى  ذات 

خدمات إلكترونية متكاملة بصورة 

والسرعة  بالرقي  تتسم  حضارية 

إجراءات  وتسهيل  واليسر، 

توفير  خالل  من  االستقدام  عملية 

المستقدمين  على  والجهد  الوقت 

وضمان  الصلة،  ذات  والجهات 

وبنود  بشروط  الطرفين  التزام 

نظام  وتبني  المبرم،  العقد 

استقدام أكثر شفافية ومسؤولية.

قطر  تأشيرات  مراكز  وتمكن 

القيام  من  المستقدم  بالخارج 

موقع  عبر  التسجيل  بعملية 

الرقم  واستصدار  الداخلية  وزارة 

إجراءاته  إلنجاز  للوافد  المرجعي 

يتوجه  وبدوره  المركز.  خالل  من 

دولة  تأشيرات  مركز  إلى  الوافد 

دخوله  وتسجيل  دولته  في  قطر 

ومن ثم تسلم عقد العمل والتوقيع 

التقاط  مرحلة  إلى  لينتقل  عليه 

البيانات  وتسجيل  البصمات 

الطبي  الفحص  وإجراء  الحيوية 

الموافقة  مرحلة  إلى  ليصل 

حيث  التأشيرة،  وإصدار  النهائية 

داخل  اإلجراءات  هذه  تستغرق 

ويستغرق  واحدة  ساعة  المركز 

ظهور نتائج الفحوص 48 ساعة.

حماية  إلى  المراكز  تهدف  كما 

العمالة،  من  الوافدين  حقوق 

سرعة  زيادة  في  اإلسهام  وضمان 

العمل  لمباشرة  معامالتهم  إنجاز 

وتجنب  للدولة،  دخولهم  فور 

الوافد  تكلف  التي  الحاالت 

والرجوع  الدولة  إلى  المجيء 

عدم  تبين  حال  في  األم  بلده  إلى 

استقدم  الذي  للغرض  أهليته 

ألجله.

تبسيط إجراءات 
االستقدام وحماية 

حقوق الوافدين

الموافقة الطبية 
بعد االعتماد من 

القومسيون في قطر

تعتزم وزارة الداخلية 
تدشين 5 مراكز 

لتأشيرات قطر في 
الخارج خالل الفترة 

القادمة في كل من 
»األردن وتونس 

والمغرب وكينيا 
وإندونيسيا« وذلك 

الستكمال إجراءات 
سمات الدخول لإلقامة 

بغرض العمل.

من الحاالت الخطيرة والطارئة.. »حمد الطبية«:

أقسام الطوارئ مستعدة الستقبال المراجعين

أن  الطبية  حمد  مؤسسة  أكدت 

على  لها  التابعة  الطوارئ  أقسام 

الستقبال  دائما  االستعداد  أتم 

من  يعانون  الذين  المراجعين 

وطارئة  خطيرة  مرضية  حاالت 

إلى  الخضوع  حاالتهم  وتستدعي 

تدخل طبي فوري.

أقسام  أن  المؤسسة  وأوضحت 

مدار  على  تعمل  التي  الطوارئ 

األسبوع  أيام  طيلة  ساعة  الـ24 

الحاالت  الستقبال  مخصصة 

والطارئة،  الخطيرة  الطبية 

الذين  للمراجعين  يمكن  بينما 

عاجلة  رعاية  إلى  يحتاجون 

الرعاية  مراكز  إلى  التوجه 

العاجلة التابعة لمؤسسة الرعاية 

الصحية 

األولية.

محمد  أفتاب  الدكتور  وقال 

الطوارئ  إدارة  رئيس  نائب  عمر، 

بمؤسسة حمد الطبية إنه يمكن 

المصابين  غير  من  األفراد  لكافة 

إلى  التوجه  طارئة  طبية  بحاالت 

المرافق الصحية التابعة للمراكز 

على  للحصول  الصحية 

الطبية  الرعاية 

الالزمة.

والطوارئ  اإلصابات  مركز  دور  إن 

عاجلة  طبية  رعاية  تقديم  هو 

مرضًا  أو  إصابة  االكثر  للمرضى 

العالج  بتقديم  نلتزم  فنحن 

التي  الطارئة  الحاالت  لجميع 

والطوارئ  إلى مركز اإلصابات  ترد 

أولوية  إعطاء  على  نحرص  لكننا 

األكثر  للحاالت  للرعاية  الحاجة 

طوال  وسيتواجد  خطورة، 

متخصص  طوارئ  طبيب  الوقت 

القادمين  المرضى  الستقبال 

لقسم الطوارئ وتقديم النصيحة 

بمرفق  يتعلق  فيما 

الصحية  الرعاية 

نسب  أل ا

يض  للمر

وفقًا لحالته الصحية.

ويقول الدكتور أفتاب »إن المرضى 

مرضية  حاالت  لديهم  الذين 

بسيطة مثل اإلنفلونزا وآالم الظهر 

األذن،  آالم  أو  البسيطة  والحروق 

إلى  التوجه  حاالتهم  تستدعي  ال 

حمد  بمؤسسة  الطوارئ  أقسم 

المقابل  في  ويمكنهم  الطبية 

التوجه إلى مرافق الرعاية العاجلة 

التابعة  الصحية  بالمراكز 

الصحية  الرعاية  لمؤسسة 

األولية«.

ثمانية  هناك  أن  بالذكر  الجدير 

قطر  في  العاجلة  للرعاية  مراكز 

الصحية  الرعاية  مؤسسة  تتبع 

الساعة  مدار  على  وتعمل  األولية 

غير  للحاالت  العالج  لتقديم 

الحروق  مثل  للحياة  المهددة 

الصداع  االلتواءات،  البسيطة، 

الشديد أو آالم االذن وارتفاع الحرارة 

اإلنفلونزا  وأعراض  والجفاف 

والدوخة،  والمتوسطة  البسيطة 

وهي تتواجد في المناطق التالية: 

الريان،  غرافة  الخيل،  روضة 

الرويس،  الشيحانية،  الكعبان، 

معيذر، أبو بكر الصحي وأم صالل

كما يمكن للمرضى االستفادة من 

التي  العاجلة  االستشارات  خدمة 

تتيح إمكانية التواصل مع الطبيب 

االستشارة  بخدمة  االتصال  عبر 

حمد  لمؤسسة  التابعة  العاجلة 

الطبية لالستفسار عن حالتهم 

على الرقم 16000.

الدوحة          $

{  د. أفتاب محمد عمر

تعمل على 
مدار الـ »24« 
ساعة طيلة 
أيام األسبوع
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تأجيل عمومية مصرف الريان
النصاب  اكتمال  لعدم  نظرًا  أنه  الريان  مصرف  أعلن 

وغير  العادية  العامة  الجمعية  لعقد  الالزم  القانوني 

لذا   ،2022 /11 /09 يوم  عقده  مقرر  كان  والذي  العادية 

سيتم تأجيل االجتماع إلى الموعد االحتياطي وذلك يوم 

 04:30 الساعة  بتمام   Zoom عبر  إلكترونيًا   2022 /11 /16
مساًء.

وحقق مصرف الريان أرباحا صافية بلغت 1.36 مليار ريال 

عن األشهر التسعة األولى من 2022 وبلغت اإليرادات 5.14 

مليار ريال بزيادة نسبتها 37 % على أساس سنوي.

وفقا لتصنيف وكالة »إس آند بي جلوبال« بنهاية النصف األول

»7« بنوك قطرية بقائمة األكبر خليجيا

تجارية  قطرية  بنوك   4 حلت 

آند  »إس  وكالة  قائمة  في  تقليدية 

االئتمانية«  للتصنيفات  جلوبال  بي 

خليجيا  بنكا  ألكبر29   S&P Global
الخليج  منطقة  في  األصول  حيث  من 

وضمت   2022 يونيو   30 لبيانات  وفقا 

قطر  بنك  مجموعة  من:  كال  القائمة 

وبنك  التجاري  والبنك   QNB الوطني 

حلت  بينما  األهلي،  والبنك  الدوحة 

قائمة  ضمن  قطرية  إسالمية  بنوك   3
16 بنكا إسالمية في منطقة دول  أكبر 

وضمت  الخليجي  التعاون  مجلس 

قطر  مصرف  من:  كال  البنوك  قائمة 

والدولي  الريان  ومصرف  اإلسالمي 

عدد  إجمالي  يبلغ  وبذلك  اإلسالمي 

البنوك القطرية بالقائمتين التقليدية 

واإلسالمية 7 بنوك.

 QNB الوطني  قطر  بنك  وشغل 

البنوك  أكبر  بقائمة  األولى  المرتبة 

التجارية التقليدية خليجيا بإجمالي 

دوالر  مليارات   309 بلغت  أصول 

مؤخرا  صادر  تقرير  ويتوقع  أميركي. 

غلوبال  بورز  آند  ستاندرد  وكالة  عن 

أرباح  نمو   S&p االئتماني  للتصنيف 

 QNB الوطني  قطر  بنك  مجموعة 

خالل عامي 2023 و2024 مرجحا ارتفاع 

مستوى  إلى  للبنك  الصافية  األرباح 

2022 مقارنة  14.16 مليار ريال في عام 
ريال  مليار   13.21 بلغ  مستوى  مع 

مسار  يواصل  أن  على   2021 عام  في 

مستوى  إلى  وصوال  الصعود  األرباح 

يبلغ 16.54 مليار ريال في عام 2023 ثم 

يستمر زخم النمو في عام 2024.

بلغت  صافية  أرباحا   QNB وحقق 

10.3 مليار ريال قطري ) 2.8 مليار دوالر 
في  المنتهية  أشهر  للتسعة  أميركي( 

نسبتها  بزيادة   2021 سبتمبر   30
كما  السابق،  بالعام  مقارنة   %  8

 %  8 بنسبة  التشغيلي  الدخل  ارتفع 

ليصل إلى 20.7 مليار ريال قطري )5.7 

إجمالي  وارتفع  أميركي(،  دوالر  مليار 

 30 منذ   %  10 بنسبة  الموجودات 

1084 مليار  2020 ليصل إلى  سبتمبر 

ريال قطري )298 مليار دوالر أميركي(، 

لنمو   الرئيسي  المصدر  وكان 

الموجودات هو القروض والسلف التي 

 766 إلى  لتصل   %  7 بنسبة  نمت 

دوالر  مليارات   210( قطري  ريال  مليار 

التمويلي،  الجانب  ومن  أميركي(. 

باالستمرار   QNB مجموعة  قامت 

إلى  أدى  مما  التمويل  مصادر  بتنويع 

 %  10 بنسبة  العمالء  ودائع  زيادة 

لتبلغ 784 مليار ريال قطري )215 مليار 

دوالر أميركي(.

الـ  المرتبة  التجاري  البنك  وشغل 

الخليجية  البنوك  مستوى  على   11
التقليدية والمرتبة الـ 15 على مستوى 

والتقليدية  اإلسالمية  البنوك  من  كل 

مليار   48 أصول  بإجمالي  خليجيا 

التجاري  البنك  أعلن  ومؤخرا  دوالر. 

التسعة  لألشهر  المالّية  نتائجه  عن 

2022. والتي  المنتهية في 30 سبتمبر 

بنسبة  الصافية  أرباحه  نمو  أظهرت 

3.3 % على أساس سنوي إلى مستوى 
2.2 مليار ريال مقارنة مع أرباح صافية 
الفترة  عن  ريال  مليار   2.13 بلغت 

نفسها من سنة 2021. وارتفعت ودائع 

مستوى  إلى   %  6.9 بنسبة  العمالء 

86.2 مليار ريال قطري.
الـ  المرتبة  في  الدوحة  بنك  وجاء 

الخليجية  البنوك  مستوى  على   18
على  الـ27  والمرتبة  التقليدية 

اإلسالمية  البنوك  من  كل  مستوى 

أصول  بإجمالي  خليجيا  والتقليدية 

فترة  عن  البنك  وحقق  دوالر  مليار   27
 ،2022 من  األولى  التسعة  األشهر 

بلغت  صافية  أرباحا  البنك  وحقق 

مع  بالمقارنة  قطري  ريال  مليون   933
نفس  عن  قطري  ريال  مليون   892
نمو  بنسبة  أي   ،2021 عام  من  الفترة 

.% 4.6 تعادل 

 24 الـ  المرتبة  األهلى  البنك  وشغل 

الخليجية  البنوك  مستوى  على 

التقليدية والمرتبة الـ39 على مستوى 

والتقليدية  اإلسالمية  البنوك  من  كل 

مليار   14 أصول  بإجمالي  خليجيا 

أرباحا  األهلي  البنك  وحقق  دوالر 

ريال  مليون   566.9 بلغت  صافية 

قطري خالل األشهر التسعة األولى من 

أساس  % على   8.1 نمو  بنسبة   2022
سنوي.

جاء  اإلسالمية  البنوك  مستوى  وعلى 

»المصرف«  اإلسالمي  قطر  مصرف 

مستوى  على  الـرابعة  المرتبة  في 

والمرتبة  الخليحية  اإلسالمية  البنوك 

العام  الترتيب  مستوى  على   14 الـ 

للبنوك التجارية التقليدية واإلسالمية 

 52.9 قيمتها  بلغت  أصول  بإجمالي 

أرباحًا  المصرف  وحقق  دوالر.  مليار 

عن  ريال  مليار   2.85 بقيمة  صافية 

 30 في  المنتهية  أشهر  التسعة  فترة 

بنسبة  نموًا  مسجال   ،2022 سبتمبر 

12.9 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 
123 مليار  2021. وبلغت ودائع العمالء 

ريال قطري. 

المرتبة  في  الريان  مصرف  وجاء 

البنوك  مستوى  على  السادسة 

 18 الـ  والمرتبة  الخليحية  اإلسالمية 

للبنوك  العام  الترتيب  مستوى  على 

واإلسالمية  التقليدية  التجارية 

46.3 مليار دوالر  بإجمالي أصول بلغت 

صافية  أرباحا  الريان  مصرُف  وحقق 

 2022 من  األولى  التسعة  األشهر  خالل 

وبلغت  قطري.  ريال  مليار   1.36 بلغت 

بزيادة  ريال  مليار   5.14 اإليرادات 

نسبُتها 37 % مقارنة بالربع الثالث من 

عام 2021.

117 مليار   وبلغ صافي أصول التمويل 

مقارنًة   ،%  34 نسبتها  بزيادة  ريال، 

الماضي.  العام  من  نفسها  بالفترة 

مليار   93 العمالء  ودائع  مجموُع  وبلَغ 

الربع  عن   %  19 نسبُتها  بزيادة  ريال، 

كفاية  معدل  وبلغ   .2021 الثالث 

الدولي  وشغل   ..%  20.25 المال  رأس 

مستوى  13على  الـ  المرتبة  اإلسالمي 

والمرتبة  الخليحية  اإلسالمية  البنوك 

العام  الترتيب  مستوى  على   34 الـ 

للبنوك التجارية التقليدية واإلسالمية 

17.4 مليار دوالر  بإجمالي أصول بلغت 

وحقق البنك الدولي اإلسالمي نموا في 

أرباحه السنوية بنسبة 7.4 % لتصل 

التسعة  في  ريال  مليون   902.026 إلى 

قياسا  الجاري،  العام  من  األولى  شهور 

نفس  في  ريال  مليون   839.843 مع 

الفترة من العام الماضي.

{ الدولي اإلسالمي{ »QNB« بالصدارة

{ البنك التجاري{ بنك الدوحة { مصرف الريان{ البنك األهلي

{ مصرف قطر اإلسالمي

»التجاري« الـ »11« خليجيا على مستوى البنوك التقليدية»QNB« في الصدارة بحجم أصول »309« مليارات دوالر 

بنك الدوحة في المرتبة »18« واألهلي بالمركز »24«

»المصرف« رابع 
أكبر بنك إسالمي 

خليجي بأصول 
»46.3« مليار

مصرف الريان 
بالمركز السادس 

و»الدولي اإلسالمي« 
الـ »13« 

   كتب         سعيد حبيب
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وصول سفينة »ام اس سي 
وورلد يوربا« للدوحة

الدوحة- قنا- وصلت السفينة »ام اس سي وورلد يوربا«، 
الفندق العائم، أمس لميناء الدوحة لتقدم تجربة ضيافة 

مميزة لمشجعي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وتعد السفينة المقرر تسميتها يوم /األحد/ المقبل.. فندقا 

عصريا عائما ذا تصميم وتكنولوجيا رائدة يتكون من 22 
طابقا ويتسع لنحو أكثر من 6700 من مشجعي المونديال، 

فيما تتمتع بأعلى معايير األمن والسالمة.

/  ام.اس.سي.  شركة  وكانت 

)الفندق  للسفينة  المالكة  كروزس/  

أكتوبر   31 في  أعلنت  قد  العائم(، 

دولة  باتجاه  إبحارها  عن  الماضي، 

البطولة  مشجعي  الستقبال  قطر 

من   20 في  فعالياتها  انطالق  المقرر 

نوفمبر الجاري.

وأكثر  كابينة   2,626 السفينة  وتضم 

المساحات  من  مربع  متر  ألف   40 من 

المعايير  أحدث  وتواكب  العامة. 

التكنولوجيا  مستوى  على  الحديثة 

والممارسات الصديقة للبيئة، ويتوقع 

سفن  مستقبل  مالمح  رسم  تعيد  أن 

المليئة  بتجربتها  البحرية  الرحالت 

بالخيارات الترفيهية المتنوعة، وتمتاز 

بممشى خارجي بطول 104 أمتار. 

جولة  في  ضيوفها  السفينة  وستأخذ 

ومشروبات  أطعمة  فيها  يستكشفون 

خالل  من  العالم  أنحاء  من  مختلفة 

طابعه  منها  لكل  وصالة،  مطعما   33
كافة  من  لهم  ستوفر  كما  الخاص.  

ذلك  في  بما  ترفيهية  أنشطة  األعمار 

3 حفالت موسيقية جديدة و5 عروض 

مميزة  تجارب  و4  جديدة  مسرحية 

وعروض  الونج«،  »بانوراما  صالة  في 

حية متنقلة في مختلف المناطق على 

متنها.

منطقة  أكبر  العائم(  )الفندق  ويضم 

بجميع  مقارنة  لألطفال  مخصصة 

حيث  / ام.اس.سي/ ،  أسطول  سفن 

 766 على  الداخلية  مساحتها  تزيد 

كل  غرف   7 وتضم  مربعا،  مترا 

مختلفة  عمرية  فئات  يناسب  منها 

عاما   17 إلى  الوالدة  سن  من  بداية 

والمراهقون  األطفال  وسيستمتع 

ببرامج ترفيهية متنوعة تشمل ألعابا 

للموهوبين  وبرامج  وقديمة  جديدة 

وسائل  بأحدث  مزودة  مرافق  في  تقدم 

التكنولوجيا.

دوامة  و13  مسابح   7 السفينة  وتوفر 

يضم  لليخوت،  ناد  وأفخم  مائية 

خارجية  ومناطق  عامة  مساحات 

وأجنحة جديدة، وستقضي عامها األول 

صيف  وفي  العربي،  الخليج  مياه  في 

متجهة  المنطقة،  ستغادر   ،2023 عام 

صوب البحر المتوسط.

فندق عائم من »22« طابقا
بعد االنتهاء من بحث جيولوجي تفصيلي له

وزير البيئة يدشن موقع »دحل المسفر«

افتتح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن 

والتغير  البيئة  وزير  ثاني،  آل  ناصر 

كهف  موقع  أمس،  صباح  المناخي، 

دولة  غرب  جنوب  في  المسفر  دحل 

المواقع  أهم  من  يعد  والذي  قطر، 

الجمهور،  لجذب  البيئية  السياحية 

وذلك بعد االنتهاء من بحث جيولوجي 

لدحل  نوعه  من  األول  يعد  تفصيلي 

قطر  متاحف  مع  بالتعاون  المسفر، 

وإكسون موبيل لألبحاث. 

وزير  سعادة  قال  المناسبة،  وبهذه 

تنفيذا  إنه  المناخي،  والتغير  البيئة 

مبادرة  وضمن  الوزارة  الستراتيجية 

قطر،  دولة  في  البيئية  السياحة 

دحل  افتتاح  عن  أعلن  أن  يسرني 

نتائج  من  االنتهاء  بعد  المسفر 

الدراسة لدحل المسفر والتي أجراها 

في  لألبحاث  موبيل  إكسون  مركز 

قطر بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير 

الطبيعة  بينت  والتي  المناخي، 

الجيولوجية المميزة لكهف المسفر. 

من  كل  الوزير  سعادة  شكر  كما 

قطر  متاحف  وهيئة  موبيل  إكسون 

سبيل  في  بذلوها  التي  الجهود  على 

آمنًا  ليكون  الموقع  وتأهيل  دراسة 

للزوار، علما أن الموقع جاهز الستقبال 

مع  فقط  النهار  فتره  خالل  الجمهور 

األمن  بإجراءات  االلتزام  ضرورة 

والسالمة عند زيارتهم للدحل. 

السيد  أعرب  السياق،  ذات  وفي 

والمدير  الرئيس  جينيتي/    دومينيك 

عن  قطر،  موبيل  إلكسون  العام 

قطر  موبيل  »إكسون  بدعم  سعادته 

لخطط وزارة البيئة والتغير المناخي 

إلى  الطبيعة  عشاق  وصول  إلتاحة 

كهف دحل المسفر«، مؤكدًا »اعتماد 

تقنيات  على  المركز  وباحثي  علماء 

مبتكرة إلحراز تقدم كبير على صعيد 

معرفة وفهم المعالم الطبيعية الخالبة 

والحرص  البناء  التعاون  من  إطاٍر  في 

مع  الخبرات  تبادل  على  المشترك 

كوادر الوزارة«.

وأضاف، »تتمتع قطر ببيئة طبيعية 

يستمتع  أن  تستحق  وفريدة  جميلة 

العناية  في  يشاركوا  وأن  الجميع  بها 

بها. ونحن ممتنون للشراكة المثمرة 

والدعم الكبير الذي نتلقاه من شركائنا 

والتغير  البيئة  وزارة  مثل  المهمين 

جهودنا  يدعمون  الذين  المناخي 

لتحقيق  البحثي  وعملنا  البيئية 

إنجازات أفضل وأعمق تأثيرًا«.

البيئة  ووزارة  موبيل  إكسون  وتفخر 

من  ممتد  بتاريٍخ  المناخي  والتغير 

أصعدة،  عدة  على  الفعال  التعاون 

للمحافظة  بحثية  مشاريع  شملت 

قطر،  في  البحر  أبقار  حيوانات  على 

خريطة  تبادل  ثمارها  أحدث  وكان 

الموائل القاعية القريبة من السواحل 

القطرية. 

الماضية  الست  األشهر  خالل  تم  وقد 

من  للكهف  تفصيلية  دراسة  عمل 

لألبحاث  موبيل  إكسون  فريق  قبل 

قطر بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير 

معلوماتية  الفتة  لعمل  المناخي 

إلى  باإلضافة  الكهف،  خريطة  توضع 

األبعاد  ثالثية  رسوم  وتنفيذ  تصميم 

خالل  من  إليها  الوصول  للزوار  يمكن 

 )QR Code( رمز االستجابة السريعة

الفريق  واعتمد  الالفتة.  على  الموجود 

في إنجاز هاتين األداتين على تقنيات 

الخرائط،  ورسم  األرضي  المسح 

الجديدة  الرقمية  التقنية  جانب  إلى 

الحصول على  والتي تتيح   ،)LiDAR(

عروض  وتصميم  دقيقة  قياسات 

مرئية تفصيلية للكهف تشمل صورًا 

بزاوية  الداخلية  لمعالمه  بانورامية 

360 درجة.
كما تم وضع تصميم الفتة معلوماتية 

تقنيات  باستخدام  للجمهور  موجهة 

مبتكرة وعمل صفحة الكترونية على 

البيانات  جميع  تشمل  الوزارة  موقع 

والمعلومات الخاصة بالدحل، كما تم 

تأهيل الموقع الستقبال الزوار. 

بالتعاون  قطر  متاحف  قامت  كما 

المناخي  والتغير  البيئة  وزارة  مع 

بتأهيل موقع دحل المسفر لتسهيل 

دخول الزوار للدحل حيث قاموا بعمل 

مسارات آمنة وحواجز ومظالت.

جدير بالذكر أن كهف »دحل المسفر« 

راشد،  روضة  منطقة  جنوب  يقع 

العاصمة  من  كيلومترًا   40 بعد  على 

الدوحة، ويبلغ عمقه 35 متراً، وال يعرف 

أن  غير  الدقة،  وجه  على  الكهف  عمر 

تكوين  فترة  أن  يعتقدون  الباحثين 

الصخور  عمر  من  أقل  كانت  الكهف 

المحيطة به والتي يقدر أنها تشكلت 

مليون  و50   40 بين  تتراوح  مدٍة  قبل 

الموجودة  الرواسب  إلى  سنة استناداً 

وزير  سعادة  قام  الختام  وفي  فيها.. 

بتكريم  المناخي  والتغير  البيئة 

في  المشاركين  والسادة  الجهات 

الدراسة وتأهيل الموقع.

يعد من أهم المواقع السياحية البيئية لجذب الجمهور

$ الدوحة

المناخي  والتغير  البيئة  وزارة  أنهت 

لمراقبة  محطات   »8« توفير  أعمال 

جودة الهواء في محيط استادات بطولة 

لقياس   2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

ومناطق  المالعب  في  الهواء  جودة 

هذه  تقيس  حيث  الجماهير،  تجمع 

مساحة  على  الهواء  جودة  المحطات 

وتقوم بتحليل  »5« كيلومترات مربعة، 

وإخطار  التلوث  مصدر  وتتبع  البيانات 

الجهات المسؤولة التخاذ الالزم.

الجهود  ضمن  الخطوة  تلك  وتأتي 

الرامية إلى تحسين جودة الهواء داخل 

التدريب  ومرافق  البطولة  استادات 

مختلف  تحتضن  التي  والمناطق 

بالتماشي  المونديال  خالل  الفعاليات 

الخاصة  االستدامة  استراتيجية  مع 

حضور  تشهد  أن  يتوقع  التي  بالبطولة 

خالل  مشجع  مليون   »1.5« قرابة 

البطولة  من  األولى  النسخة  منافسات 

والعالم  األوسط  الشرق  منطقة  في 

العربي.

بمراقبة  الخاصة  الوحدة  وتتكون 

 »40« من  قطر  دولة  في  الهواء  جودة 

في  منتشرة  ومتنقلة  ثابتة  محطة 

تغطي  حيث  الدولة،  مناطق  مختلف 

والمعايير  المؤشرات  المحطات  هذه 

كما  الهواء،  لجودة  األساسية  العالمية 

األجهزة  بأحدث  ومزودة  متكاملة  أنها 

والتقنيات، وبالتالي ستساعد البيانات 

في  الرصد  محطات  ستوفرها  التي 

االستادات  داخل  الهواء  جودة  تحسين 

استراتيجية  مع  يتفق  بما  وخارجها 

 FIFA العالم  كأس  لبطولة  االستدامة 

قطر 2022. 

نفسها  على  قطعت  قطر  دولة  وكانت 

محايدة  نسخة  باستضافة  التزامًا 

العالم؛  كأس  بطولة  من  الكربون 

مستويات  إلى  للوصول  تتطلع  إذ 

منافسات  انطالق  قبل  الكربون  محايدة 

بناء  في  الحدث  واستثمار  المونديال 

قطر  في  المناخي  الصعيد  على  إرث 

العليا  اللجنة  تقوم  حيث  والمنطقة، 

للمشاريع واإلرث بتنفيذ ذلك عبر تعزيز 

الكربونية  االنبعاثات  وتقدير  الوعي 

والحد  المونديال،  تنظيم  عن  الناجمة 

مرحلة  خالل  الكربونية  االنبعاثات  من 

الوسائل  من  عدد  عبر  االستادات  بناء 

لالستادات  المبتكر  التصميم  منها 

والذي يضمن انخفاض استهالك الطاقة 

المياه  استخدام  وإعادة  وتدوير  والماء، 

خطط  وإيجاد  ذلك،  أمكن  كلما  والمواد 

فعالة للتعامل مع المخلفات.

الهواء  جودة  مراقبة  محطات  وتشير 

الدولة،  مناطق  مختلف  في  المنتشرة 

إلى أن نسب التلوث أقل من الطبيعي أو 

في الحدود الطبيعية، باعتبار أن وجود 

قلق  مصدر  يعد  ال  الهواء  في  عالق  غبار 

صناعيا  ملوثا  يعد  ال  الغبار  ألن  كبيرا، 

بنسب  موجودا  طبيعيا  ملوثا  بل 

متفاوتة في كل دول العالم، حيث تعمل 

وزارة البيئة على تخفيض هذه النسبة 

وتحسين جودة الهواء أكثر وأكثر. 

والتغير  البيئة  وزارة  أن  ويذكر 

إدارة  أن  أعلنت  قد  كانت  الُمناخي، 

بصدد  البيئي  والمختبر  الرصد 

يوميا  الهواء  جودة  نتائج  ونشر  عرض 

للمواطنين والمقيمين من خالل الموقع 

أفراد  ليستطيَع  للوزارة  اإللكتروني 

الُمجتمع االطالع عليها حرصا من الوزارة 

عرض  في  والوضوح  الشفافية  على 

البيانات، خاصة أن وحدة الرصد ُتحلل 

جودة الهواء بشكل فوري وتظهر بيانات 

ُيساعد  ما  الجودة،  وعالية  جدا  دقيقة 

بشكل  الملوثات  مصادر  تحديد  في 

ُخطوة  الوحدة  هذه  وستمثل  دقيق، 

جودة  تنبؤات  بمعرفة  البدء  في  هامة 

اإلنذار  منظومة  ودعم  الدولة  في  الهواء 

النمذجة  وكذلك  الهواء  لجودة  الُمبكر 

كما  الهواء،  لجودة  والُمستقبلية  اآلنية 

الرائدة  الوحدات  أهم  إحدى  تعتبر 

أحدث  من  تضمنته  لما  المنطقة  في 

والمحطات  واألجهزة  واألدوات  التقنيات 

أتمتة  وعمليات  العالم  في  المتواجدة 

اآلني  التنبؤ  ونظام  ونمذجتها  البيانات 

واإلنذار المبكر.

على مساحة »5« كيلومترات مربعة

رصد جودة الهواء
حول مالعب المونديال

»40« محطة ثابتة
ومتنقلة منتشرة

في مختلف مناطق الدولة

»8« محطات
بمحيط استادات

كأس العالم »2022«

أكرم الفرجابي كتب



لم يكن مستغربًا ان يعود بنيامين 

نتانياهو إلى السلطة فهو كان متقدمًا في 

كل االستطالعات التي سبقت انتخابات 

الكنيست، ولم يكن خصومه من تحالف 

سلفه يائير البيد ووزير دفاعه بيني غانتس 

غافلين. وهو أمر لم ُيثر أي قلق على مصير 

اتفاق الترسيم البحري الذي تم تحصينه 

من كل الجهات. ال بل هناك من يعتقد ان 

نتانياهو كان مرّحبًا بنتائجه وأن معارضته 

هي من باب المناكفات االنتخابية ولو سجل 

خصومه انتصارات وهمية في الداخل 

والخارج. وعليه، ما الذي يثبت هذه المعادلة؟

لم يكن االتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس 

األميركي جو بايدن قبل يومين برئيس 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو ُمهنئًا 

إّياه بفوزه في انتخابات الكنيست بعد 

اسبوع على اجرائها في 1 نوفمبر/ تشرين 

الثاني الجاري أمرًا غير مألوف. فهو وعلى 

رغم من التقارير التي تحدثت عن عالقات 

شخصية سيئة بين الرجلين، ثّمة نظرية 

ُتنهي مفاعيلها بمجرد التعاطي بينهما من 

مواقع المسؤولية القيادية في الدولتين 

والتزامًا منهما بالمصالح المشتركة القائمة 

بين المؤسسات، وليس على مستوى 

األشخاص.

وبالعودة إلى ما يعني اللبنانيين فإّن 

التقارير الديبلوماسية تحدثت عن اجماع 

اسرائيلي على ما قال به اتفاق الترسيم 

بين لبنان واسرائيل ومضمون مجموعة 

الوثائق المتبادلة بين بيروت وتل أبيب، 

كّل من جهته مع االمم المتحدة واإلدارة 

األميركية بأدّق تفاصيلها. فنتانياهو لم يكن 

غائبا عن المفاوضات الجارية لطروحات 

الموفد االميركي عاموس هوكشتاين وقد 

ترجم ذلك في الكنيست الذي بارك االتفاق 

وفي المحكمة العليا التي اتخذت قرارا غير 

مسبوق يضمن باالضافة إلى الموافقة على 

نتائج المفاوضات التزام أي حكومة إسرائيلية 

مقبلة بمضمون التفاهم، وأن ال حق لها بإجراء 

أي تعديل محتمل من دون تفاهم الجانبين 

وبرعاية أميركية.

واعترف تقرير َتسّلمه الجانب اللبناني قبل 

التوقيع النهائي لالتفاق في بيروت في 11 

أكتوبر/ تشرين األول الماضي -قبل أن يأتي 

تقرير آخر ليؤكد مضمونه- بأّن نتانياهو 

أبلغ إلى اإلدارة األميركية بشكل من األشكال 

انه لن يتالعب باالتفاق أّيًا كانت الظروف 

التي ستحكم واليته الجديدة المقبلة. فما 

تحقق مع لبنان غير مسبوق خصوصا على 

المستوى االمني، فلبنان وان لم يعترف 

بـ»خط الطفافات البحرية« لمجرد تجاهله 

وعدم اإلعتراف الرسمي به فهو خط قائم 

منذ 22 عاما، ويمكن ان يبقى 100 عام في 

المستقبل بصفته »أمرا واقعا« أقّر بوجوده 

لبنان من دون االعتراف رسميًا به وهو أمر 

شكلي قائم منذ إقامته. وان الرهان كان 

وسيبقى على الضمان االميركي فهو يشكل 

بالنسبة إليهم أهمية اكبر بكثير من أي 

ضمان دولي أو أممي، فإسرائيل لم تعترف 

يوما بالمحاكم الدولية وال باالتفاقيات 

والمعاهدات البحرية األخرى.

توازيًا، فقد قدمت تقارير ديبلوماسية من 

اكثر من عاصمة معنية بملف الترسيم، 

والتي تناولت الموضوع عينه، تفسيرًا 

»منطقيًا« لمواقف نتانياهو وحديثه قبل 

االنتخابات عن »تنازالت كارثية« قدمتها 

حكومة البيد للجانب اللبناني وما اعتبره 

»هدايا مجانية« لخصومه وتحديدًا 

»حزب الله«، معتبرة انها كانت من باب 

اإلستراتيجية االنتخابية التي اعتمدها 

لكسب الشارع االسرائيلي خصوصًا 

المتشددين من المنظمات اليهودية التي 

استمالها البيد وغانتس في االنتخابات 

السابقة. وبهدف إعادة َلملمة صفوف الليكود 

الذين تأثروا بحجم االتهامات التي طاَولته 

بالفساد العائلي والشخصي ولتجاوز 

األحكام القضائية التي بقيت من دون حرمانه 

التعاطي في الشأن السياسي.

وقال التقرير بما معناه اّن نتانياهو كان 

ُيدرك تمامًا ان إعطاء »حزب الله« ما يسّميه 

»انتصارا وهميا« قد ُيبعد السيناريوهات 

العسكرية ويعّزز موقف الوسيط االميركي 

من أجل دفع الجانب اللبناني إلى الموافقة 

على اإلتفاق في ظل االنقسامات اللبنانية، 

وتسهيل مهمتها في تبرير أي تنازل أمام 

الحكومة ومجلس النواب والمعترضين 

اللبنانيين على شكل االتفاق ومضمونه، 

خصوصًا عند تجاهل الخط 29، وتقديم 

الهم االقتصادي والمالي نتيجة الوضع المالي 

والنقدي الصعب في لبنان، وما يهدد الدولة 

ومؤسساتها من انهيار شامل بعدما عجزت 

عن تأمين أبسط الحقوق اليومية لمواطنيه، 

مقابل الوعد بالتحّسن االقتصادي في 

السنوات المقبلة، في ظل ما هو متوّقع من 

مردود لهذا القطاع على لبنان فور الَتثّبت من 

الحجم التجاري للثروة البحرية وضمان 

فوز الوسيط األميركي بمعادلته البسيطة 

التي قالت بضمان األمن إلسرائيل مقابل 

االستكشاف عن الثروة للبنان.

والى هذه المالحظات فقد تحدث التقرير 

عن ضرورة التمّعن في مضمون مجموعة 

الدراسات التي قدمتها قيادة الجيش 

االسرائيلي إلى الحكومة اإلسرائيلية 

المصغرة عن عدم جهوزية الجيش ألّي 

حرب محتملة مع لبنان، ليس خوفًا من قوة 

ما ُترهبه من الجانب اللبناني إنما تحاشيًا 

لمخطط تتوّقعه بأن تكون أية مناوشات أو 

عمليات قصف تستهدف منصة كاريش أو 

الجليل األعلى ُمتزامنة مع حروب صغيرة 

أخرى قد تضطر إلى خوضها في الداخل 

االسرائيلي، خصوصًا حيث المواجهات 

اليومية في محيط مستوطنات الضفة 

الغربية. فكيف اذا أضيف اليها ما يمكن ان 

يجري في ما تسّميه »غالف غزة«، وما يمكن 

ان تحتاجه من جهد وعتاد حربي في ظل 

الخالفات السائدة بين الحكومة االسرائيلية 

والمصانع والشركات المدنية المنتجة 

للسالح في إسرائيل، وحال االحتياط المترّدد 

في المشاركة في أي حرب؟ وهو أمر لفتت 

إلى مخاطره تقارير إعالمية َتزاَمن نشرها مع 

الحملة على حكومة البيد.

لعّل وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، 

المسؤول األوروبي الوحيد )إلى حينه( الذي يدخل في 

موضوع كأس العالم في قطر، ويقول كالمًا موزونًا وحكيمًا. 

ولئن يبدو مفهوما، من مدخل حرية الصحافة، أال يعّقب 

المسؤولون في الغرب على ما ُتشيعه صحٌف في بلدانهم 

ضد دولة قطر وأهلّيتها الستضافة كأس العالم، فإن 

له أهمّيته ما توّجه الوزير البريطاني به إلى مشّجعي 

كرة القدم من مواطني بالده عند وجودهم في قطر في 

أثناء التظاهرة الكروية العالمية. وقد قال لغير وسيلة 

إعالم بريطانية ما قد يلزم أن يكّرر مثَله نظراؤه في الدول 

األوروبية، وسائُر المعنيين فيها من أهل المسؤولية والقرار 

في الشأن الرياضي )وغيره ربما(.

 قال الوزير إن لدى المملكة المتحدة شركاء مهمين 

عديدين في الشرق األوسط »وهؤالء دوٌل مستقّلة، لديها 

ثقافاٌت مختلفٌة عنا، ولذلك من األهمية أنك عندما تزور 

بلدًا ما أن تحترم ثقافة هذا البلد الذي يستضيفك«. وقد 

يرى بعُضنا أن الرجل لم يأِت جديدا يستحّق االكتراث 

به، وهذا غير صحيح، بالنظر إلى أن دعايًة نشطًة تتواّلها 

وسائط إعالم في غير بلد أوروبي تلّح على ما تسّميه قيودًا 

تفرضها دولة قطر على الحّريات الفردية، وتختلق أحاديث 

عن انتهاكاٍت للحريات العامة تسلكها السلطات القطرية، 

وبالتالي، يجوز لمن يزور قطر في أثناء المونديال أن 

يفعل ما يريد، وأن يزاول حّريته كما يشاء. ولئن أعلن 

المسؤولون القطريون، مّرات ومّرات، ترحيب بلدهم 

بالجميع، وأنه سيوفر كل أسباب الراحة واالستمتاع 

والبهجة بكرة القدم، فإنهم لم يبتدعوا ما هو خارج المأخوذ 

به في كل بالد العالم عندما قالوا باحترام ثقافة المجتمع 

القطري. وربما كان من أحسن ما جاء عليه كليفرلي قوله 

لمحّطة سكاي نيوز إشارته إلى ضرورة احترام »المنطلقات 

الثقافية لدى الدول اإلسالمية المختلفة جدًا عنا«.

وإذ قال وزير الخارجية البريطاني إن »القطريين حريصون 

جّدًا على ضمان سالمة المشّجعين الذين يريدون الذهاب 

إلى هناك من أجل االستمتاع بكرة القدم«، فإن صحفا في 

بالده ال تبدو معنيًة بأن ُتخبر جمهورها بهذا، وإنما تنشغل 

بالطّخ اإلعالمي والدعائي على دولة قطر، منذ 12 عامًا، بلغٍة 

ينكشف فيها االستهداف المقصود، بالتركيز على ما قد 

ُتعّد نواقص ومآخذ، مع تجاهٍل متعّمٍد وغير مهني للجهود 

من أجل معالجة هذه الحاالت واألوضاع، وبالتحامل الظاهر 

الذي تبّين، في غير واقعٍة، انعدام الصدقية والمصداقية 

فيه.
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افتتح معالي الشيخ خالد بن 

خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، 

رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية، أمس، التوسعة 

الجديدة لمطار حمد الدولي.. 

وقام معاليه بجولة اطلع 

خاللها على الصاالت الجديدة 

للمسافرين واستمع إلى نبذة عن 

طاقاتها االستيعابية في استقبال 

ومغادرة المسافرين واألنظمة 

الحديثة المستخدمة.. كما اطلع 

على مختلف المرافق والتجهيزات، 

وما صاحبها من تطوير في كافة 

العمليات التشغيلية، من أجل 

استقبال المسافرين وجميع 

ضيوف قطر وجماهير بطولة 

كأس العالم FIFA قطر 2022.

كما افتتح معالي رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية مركز الزوار 

بميناء حمد. وقام معالي الشيخ 

خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل 

ثاني بزيارة تفقدية إلى مشروعي 

براحة الجنوب و مدينتنا في 

مدينة الوكرة.

وخالل الزيارة، اطلع معاليه على 

المشروعين ومرافقهما العامة 

والخدمات المقدمة في كل منهما 

استعدادا لبطولة كأس العالم 

FIFA قطر 2022.
وكان مطار حمد الدولي، قد 

كشف أمس، عن مشروع توسعة 

المطار وما فيه من مرافق جديدة، 

ستقدم تجارب جديدة كليا 

للمسافرين، وتجعل من المطار 

وجهة استثنائية في حد ذاتها.

وعقب اإلطالق الرسمي لمشروع 

التوسعة الذي يشهده المطار 

بات اآلن جاهزا للترحيب بأكثر 

من 58 مليون مسافر سنويا، 

مع استمراره في تقديم أفضل 

مستويات الخدمات في المطارات 

عبر العالم، وأصبحت أعمال 

المرحلة األولى من توسعة مطار 

حمد الدولي جاهزة مع انطالق 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 

2022، لترفع المرحلة »ب«، المقرر 
بدء العمل فيها في مطلع عام 

2023، من الطاقة االستيعابية 
للمطار إلى أكثر من 70 مليون 

مسافر سنويا، من خالل بناء 

منطقتين جديدتين ضمن 

المبنى الحالي.

وجهة استثنائية

المـونـديــال.. والـوزيـــر البريـطـانــي

معن البياري
كاتب أردني

انتخابات 
التجديد النصفي

مع اقتراب إعالن نتائج انتخابات التجديد 

النصفي في الواليات المتحدة يتصاعد 

الشعور باإللحاح بين الديمقراطيين 

والجمهوريين للحصول على األغلبية في 

مجلسي النواب والشيوخ. ولكن كيف 

ستؤثر هذه النتائج على الشرق األوسط 

تحديدا والنزاع في شرق أوكرانيا ومسألة 

تايوان؟

 ال بد من اإلشارة إلى أنه يتم وضع السياسة 

الخارجية بشكل عام من قبل الرئيس 

والسلطة التنفيذية، لكن الكونغرس 

المكون من مجلسين ال يزال يلقي بظالله 

على السياسة الخارجية؛ إذ يتحكم 

مجلس النواب في سياسات اإلنفاق، لذا فإن 

قرارات السياسة الخارجية التي تتطلب 

اإلنفاق مثل المساعدة ألوكرانيا أو اإلغاثة 

الدولية وغيرها تتطلب موافقة مجلس 

النواب. وفي حال فوز الجمهوريين كما هو 

متوقع حتى ساعات كتابة هذه المقالة، فإن 

سياسة العصا والجزرة التي قد تستخدمها 

الواليات المتحدة في السياسة الخارجية، 

ستكون بيد الكونغرس )النواب والشيوخ(.

وفقا آلخر التقديرات وحتى ساعات كتابة 

هذه المقالة، يتمتع الجمهوريون بفرصة 

كبيرة لكسب األغلبية في مجلس النواب 

بأكثر من 218 مقعدا، وفرصة 50-50 

للسيطرة على مجلس الشيوخ. من 

المهم هنا اإلشارة إلى ان لمجلس الشيوخ 

رأيا في تثبيت أو منع ترشيحات البيت 

األبيض للمناصب ومنها السفراء والمناصب 

الحكومية العليا األخرى ويعطي الدستور 

األميركي المجلس حق استخدام هذا 

االمتياز للتأثير على السلطة التنفيذية.

فيما يتعلق بالعالقات مع دول الخليج 

العربية، يتفهم الطرفان األهمية االقتصادية 

واالستراتيجية للعالقات معها، لكن 

الحزبين مستاءان من قرار أوبك + األخير 

المتعلق بخفض اإلنتاج. 

فيما يتعلق بروسيا والرئيس فالديمير 

بوتين، ترى واشنطن أن موسكو هي 

العدو اللدود للغرب وفق مزاعم الحزب 

الديمقراطي. لكن الحزب الجمهوري يتعامل 

مع روسيا من ناحية براجماتية وهذا ما 

يفسر حالة عدم الصدام على مر العقود 

بين الرؤساء الجمهوريين ورؤساء االتحاد 

السوفياتي وروسيا الحديثة.

د. شهاب المكاحلة

كاتب أردني

من قريب

رأي اليوم

نتانياهو »ملزم« بتنفيذ اتفاق الترسيم

جورج شاهين
كاتب لبناني

رئيس وزراء الكيان 
اإلسرائيلي المنتظر 

لم يكن غائبا عن 
المفاوضات وال 
يملك إجراء أي 

تعديل 

 رأي $

الجمهورية اللبنانية 

العربي الجديد 



عربي ودولي

عربي ودولي
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تركيا تحيي ذكرى 
وفاة أتاتورك

اآلالف يحيون ذكرى 
وفاة عرفات الـ»18«

بوتين لن يحضر 
قمة العشرين

أنقرة- األناضول- شارك 

الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان، وكبار مسؤولي 

الدولة في مراسم أقيمت 

بضريح مؤسس الجمهورية 

مصطفى كمال أتاتورك، 

بمناسبة الذكرى 84 لرحيله.

وبدأت المراسم بسير موكب 

المشاركين برئاسة أردوغان 

من »طريق األسد« الموجود 

في مجمع الضريح بالعاصمة 

التركية أنقرة.

وضم الموكب أيًضا رئيس 

البرلمان مصطفى شنطوب، 

ونائب الرئيس فؤاد أوقطاي، 

وأعضاء الحكومة، فضًل 

عن زعماء أحزاب »الشعب 

الجمهوري« كمال قليجدار 

أوغلو، و»الحركة القومية« 

دولت باهتشلي، و»إيي« ميرال 

أقشنر.

ووقف المشاركون دقيقة 

صمت أمام ضريح أتاتورك 

في تمام الساعة 09:05 

)06:05 ت.غ(، وهو توقيت وفاة 

المؤسس.

وكتب أردوغان على الدفتر 

الخاص بالضريح عبارات أكد 

فيها على جهود حكومته في 

إعداد الجمهورية للمستقبل 

بقوة أكبر عبر رؤية »عصر 

تركيا« التي أطلقها مؤخًرا.

غزة - األناضول- شارك آالف 

الفلسطينيين في قطاع غزة، 

الخميس، في مهرجان إلحياء 

الذكرى 18 لرحيل الرئيس 

السابق ياسر عرفات.

ونّظم المهرجان الذي ُعقد في 

ساحة »الكتيبة« غربي مدينة 

غزة، حركة التحرير الوطني 

الفلسطيني »فتح«، بحضور 

ممثلين عن الحركة ومختلف 

الفصائل.

رفع المشاركون في المهرجان 

صورا لعرفات وللرئيس 

محمود عباس، وأعلما لحركة 

»فتح«، كما رددوا شعارات 

تشيد بمسيرة الزعيم الراحل 

وتدعو إلى تحقيق »الوحدة 

الفلسطينية«.

وعلى هامش المهرجان قال 

عضو الهيئة القيادية العليا 

لحركة »فتح« عماد اآلغا: 

إن »احتشاد الجماهير في 

الذكرى 18 الستشهاد أبو عمار 

)الرئيس عرفات( هي فرصة 

لتجديد العهد والقسم على 

المضي قدما في طريقه من 

أجل تحقيق آمال وتطلعات 

شعبنا الفلسطيني«.

وأضاف اآلغا: »ذكرى استشهاد 

ياسر عرفات هي دعوة للوحدة 

الوطنية وألن نكون جميعا معا 

من أجل فلسطين«.

موسكو -أ. ف. ب- أعلنت 

موسكو أمس أن الرئيس 

الروسي فلديمير بوتين 

لن يتوجه إلى جزيرة بالي 

االندونيسية لحضور قمة 

مجموعة العشرين التي 

ستعقد األسبوع المقبل، في 

دليل على عزلة دبلوماسية 

متزايدة منذ بدء هجومها في 

أوكرانيا.

وقال الكرملين لوكاالت األنباء 

الروسية، إن وفد موسكو إلى 

إندونيسيا سيرأسه وزير 

الخارجية الروسي سيرغي 

الفروف، مؤكدا معلومات أوردتها 

السفارة الروسية في إندونيسيا 

لوكالة فرانس برس.

وقالت يوليا تومسكايا المسؤولة 

عن المراسم في السفارة 

»أستطيع أن أؤكد أن )وزير 

الخارجية( سيرغي الفروف 

سيترأس الوفد الروسي خلل 

قمة مجموعة العشرين«. 

وأوضحت أن »برنامج الرئيس 

بوتين ما زال قيد اإلعداد وقد 

يشارك عن بعد«.

وجاء هذا اإلعلن بعد أشهر 

من الغموض بشأن مشاركة 

الرئيس الروسي في قمة 

رؤساء دول وحكومات مجموعة 

العشرين التي تنظمها 

إندونيسيا في 15 و16 نوفمبر.

حملة اعتقاالت في الضفة الغربية

االحتالل يتوغل في قطاع غزة

وفا،  الفلسطينية  األنباء  وكالة  وأفادت 

إسرائيلية  عسكرية  آليات  عدة  بأن 

توغلت  بدبابتين  مدعومة  وجرافات 

وانطلقت  الفلسطينيين،  أراضي  في 

من بوابة »أبو صفية« شرقي المدينة، 

وباشرت بأعمال تجريف داخل أراضي 

الفلسطينيين على بعد نحو 100 متر 

من السياج األمني. 

دبابات  تمركز  إلى  عيان  شهود  وأشار   

األراضي  داخل  الترابية  السواتر  فوق 

ومخيم  البلح  دير  شرق  المحتلة 

المغازي.

الفينة  بين  االحتلل  قوات  وتتعمد   

واألخرى التوغل في أراضي المواطنين 

الحدودية شمال وشرق قطاع  الزراعية 

غزة.

االحتلل  قوات  شنت  آخر،  سياق  وفي   

اإلسرائيلي، حملة اعتقاالت في مناطق 

طالت  الغربية،  الضفة  من  مختلفة 

شمال  عايدة  مخيم  من  جريحا  شابا 

برصاص  أصيب  قد  كان  لحم،  بيت 

خلل  أسبوعين،  قبل  الفخذ  في 

مواجهات مع تلك القوات.

االحتلل  قوات  اعتقلت  كما   

ورام  نابلس  من  اثنين  فلسطينيين 

آخرين  ثلثة  اعتقال  جرى  فيما  الله، 

منازل  مداهمة  بعد  وذلك  قلقيلية،  من 

ذويهم وتفتيشها.

ثلثة  اعتقلت  الخليل  وفي   

بعد  وذلك  أشقاء،  فلسطينيين 

وتفتيشها،  ذويهم  منازل  مداهمة 

تفتيش  بعد  آخر  شابا  واعتقلت 

فلسطينيا  احتجزت  كما  مركبته، 

لعدة ساعات بعد تفتيش منزله.

عشرات  اقتحم  اخرى  جهة  من 

المستوطنين أمس، باحات المسجد 

شرطة  من  بحراسة  المبارك،  األقصى 

االحتلل اإلسرائيلي.

لوكالة  محلية  مصادر  وذكرت   

عشرات  أن  وفا،  الفلسطينية  األنباء 

المسجد  اقتحموا  المستوطنين 

المغاربة،  باب  جهة  من  األقصى، 

طقوسا  وأدوا  استفزازية  جوالت  ونفذوا 

»تلمودية« في باحاته.

خلل  بجروح،،  فلسطينيان  وُأصيب 

مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي وسط 

الضفة الغربية.

األحمر  الهلل  جمعية  وقالت 

في  حكومية(  )غير  الفلسطيني 

ُأصيبا  اثنين  فلسطينَيين  إن  بيان، 

مواجهات  خلل  الحي  بالرصاص 

اإلسرائيلي  الجيش  مع  اندلعت 

والبيرة  الله  رام  مدينتي  مدخل  على 

الشمالي.

ُنقل  المصابين  أن  الجمعية،  وأضافت 

للعلج في المستشفى».

لمراسل  عيان  شهود  قال  فيما 

بين  اندلعت  مواجهات  إن  األناضول، 

والجيش  الفلسطينيين  عشرات 

الشمالي  المدخل  على  اإلسرائيلي 

لمدينتي رام الله والبيرة.

أشعل  أن  بعد  المواجهات  واندلعت 

فلسطينيون النار في إطارات مطاطية، 

بيت  جاز  إلى  المؤدي  الشارع  وأغلقوا 

الله،  رام  شمالي  اإلسرائيلي  ايل 

االنتهاكات  استمرار  على  احتجاجا 

الفلسطينيين،  بحق  اإلسرائيلية 

بحسب الشهود.

محمود  الفلسطيني  الرئيس  وشدد 

دولة  ال  أنه  على  أمس،  عباس، 

فلسطينية بالضفة الغربية دون قطاع 

غزة، وال دولة بغزة دون القدس والضفة 

مسجله  كلمة  في  ذلك  الغربية..جاء 

الذكرى  إحياء  مهرجان  خلل  بثت  له 

ياسر  السابق  الرئيس  لرحيل   18 الـ 

بمدينة  فتح  حركة  نظمته  عرفات، 

غزة.

من  بأقل  نقبل  لن  عباس:«  وقال 

الرابع  حدود  على  فلسطينية  دولة 

وبعاصمتها  حزيران1967  يونيو/   من 

القدس الشرقية، هذه هي األمانة التي 

أوفياء  إياها ياسر عرفات ونحن  حملنا 

ومتمسكون بتحقيقها.

غزة  قطاع  سكان  إلى  عباس  وتوجه 

ونشعر  عذاباتكم  ندرك  نحن  بالقول: 

الحصار  هذا  ظل  في  بمعاناتكم 

أن  نستطيع  ما  بقدر  ونحاول  الجائر، 

نكون  أن  علينا  ولكن  عنكم،  نخفف 

لن  األلم  وهذا  العذاب  هذا  أن  واعين 

أعاد  الذي  االنقسام  بانتهاء  إال  ينتهي 

قضيتنا خطوات إلى الوراء.

يهدد  الذي  االنقسام  هذا  وأضاف: 

بإضاعة ما حققه الشعب الفلسطيني 

تضحيات  ثمنها  كان  مكتسبات،  من 

واألسرى  الشهداء  من  باهظة 

نقبل  لن  عباس:  وأردف  والجرحى.. 

مهما  الفلسطيني  االنقسام  باستمرار 

كان الثمن لتحقيق ذلك.

االنقسام  هذا  استمرار  أن  وتابع: 

غياب  يعني  ما  بين  من  يعني  الحرام 

الفلسطينية  لدولتنا  الجغرافيا  وحدة 

السفير  قال  أخرى  جهة  من  العتيدة.. 

نايدز،  توماس  إسرائيل  في  األميركي 

أمس، إن واشنطن ستكافح أي محاوالت 

الضفة  من  أجزاء  لضم  إسرائيلية 

الغربية.. وقال نايدز في حديث لهيئة 

البث اإلسرائيلية: سنكافح أي محاولة 

للضم، نحن ال نؤيد الضم، ليس نحن 

فقط، بل معظم البلدان.

{ اآلليات العسكرية توغلت في أراضي المواطنين  { آالف الفلسطينيين في مهرجان إحياء ذكرى رحيل عرفات

عباس يؤكد: 
ال دولة 

فلسطينية 
دون غزة 
والقدس 
والضفة

القدس المحتلة- قنا- وكاالت- توغلت آليات عسكرية 
إسرائيلية أمس، لمسافة محدودة في أراضي 

الفلسطينيين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، 
كما أقدمت هذه القوات على شن حملة اعتقاالت طالت 

10 فلسطينيين في الضفة الغربية.

من مدينة خيرسون األوكرانية

أردوغان يشيد بانسحاب روسيا
أنقرة- األناضول- أشاد الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان، بقرار روسيا االنسحاب من مدينة خيرسون 

األوكرانية، واصفا القرار بأنه »إيجابي وهام«.

مطار  من  للصحفيين  تصريحات  في  ذلك  جاء 

إلى  انطلقه  قبيل  أنقرة،  بالعاصمة  أسنبوغا 

الدول  منظمة  قمة  في  للمشاركة  أوزبكستان 

التركية.

وحول الحرب الروسية - األوكرانية، أكد اردوغان على 

أن بلده تواصل مساعي الوساطة بين الجانبين دون 

توقف.

وأشار إلى أنه »من الصعب الحديث عن موعد محدد 

بالطبع  لكن  الحرب،  وانتهاء  المفاوضات  الستمرار 

قرار روسيا االنسحاب من مدينة خيرسون األوكرانية 

مع  اللقاءات  استمرار  على  وأكد  وهاما«،  إيجابيا  يعد 

روسيا.

وفيما يخص العلقات بين تركيا وأرمينيا، أشار إلى 

أن بلده أبلغت الجانب األرميني بشكل واضح وصريح 

منحى  في  أذربيجان  مع  علقاته  سّير  حال  في  أنه 

إيجابي، فإن ذلك سينعكس على تركيا أيضا.

اآلن،  حتى  المرحلة  تلك  تبلغ  لم  أرمينيا  أن  وأردف 

وذلك بسبب أن »الجاليات األرمينية سواء في فرنسا 

العلقات  تطبيع  ضد  تعمل  المتحدة  الواليات  أو 

)التركية( مع أرمينيا، وهذا يؤثر سلًبا على المسار«.

وبدأت قوات روسية باالنسحاب من مدينة خيرسون 

الرئيس  قال  فيما  موسكو،  سابقا  ضمتها  التي 

الجيش  أن  يظهر  االنسحاب  إن  بايدن  جو  األمريكي 

الروسي يعاني من »مشاكل حقيقية« في الحرب.

بدأت  قواتها  أن  الروسية،  الدفاع  وزارة  وأعلنت 

باالنسحاب من مدينة خيرسون األوكرانية إلى مواقع 

على الضفة اليسرى من نهر دنيبرو.
{ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

ألول مرة في تاريخها

إيران تطور صاروخا
باليستيا »فرط صوتي«

الحرس  قال  األناضول-  طهران- 

تمكن  إنه  أمس،  اإليراني،  الثوري 

»فرط  باليستي  صاروخي  تطوير  من 

صوتي« ألول مرة في تاريخ البلد.

القوة  قائد  تصريحات  في  ذلك  جاء 

الحرس  في  الفضائية  الجوية 

زاده، نقلتها  أمير علي حاجي  الثوري، 

)خاصة(،  اإليرانية  »تسنيم«  وكالة 

أمس.

»قادر  الجديد  الصاروخ  أن  وأوضح 

جوي  دفاع  أنظمة  اختراق  علىى 

التكنولوجيات  أن  زاعما  متطورة«، 

هذا  مواجهة  يمكنها  »ال  األخرى 

الصاروخ اإليراني لعقود«.

وأعلن الجنرال أمير علي حاجي زاده، 

الحرس  في  الجوفضائية  القوة  قائد 

الصاروخ  »هذا  أن  اإليراني  الثوري 

جميع  اختراق  بإمكانه  الجديد 

منظومات الدفاع الصاروخي وال أعتقد 

التكنولوجيا  على  العثور  سيتم  أنه 

القادرة على مواجهته لعقود قادمة«.

حاجي  عن  فارس  وكالة  ونقلت 

الجديد  الصاروخ  »هذا  إن  قوله  زاده 

منظومات  جميع  اختراق  بإمكانه 

الدفاع الصاروخي وال أعتقد أنه سيتم 

على  القادرة  التكنولوجيا  على  العثور 

مواجهته لعقود قادمة«.

الدولية  للوكالة  العام  المدير  وقال 

أمس  غروسي  رافايل  الذرية  للطاقة 

برس  فرانس  وكالة  مع  مقابلة  في 

صاروخ  تصنيع  إن  الشيخ  شرم  في 

يفاقم  صوتي،  فرط  بالستي  إيراني 

لكنه  إيران..  إزاء  الدولية  »المخاوف« 

أال  »يجب  اإلعلن  هذا  أن  على  شّدد 

القوة  بين  المفاوضات  على  يؤثر« 

الكبرى وإيران حول برنامجها النووي.

للمرة الخامسة

»لبنان« فشل انتخاب رئيس جديد لـ

لقاء مرتقب بين بايدن وجينبيغ

أخفق  األناضول-  بيروت- 

للمرة  أمس،  اللبناني،  البرلمان 

رئيس  انتخاب  في  الخامسة 

لميشال  خلًفا  للجمهورية  جديد 

 31 في  واليته  انتهت  الذي  عون 

أكتوبر/  تشرين األول.

للبرلمان،  جلسة  خلل  ذلك  جاء 

 ،128 أصل  من  نواب   108 حضرها 

وفق مراسل األناضول.

ميشال  بحصول  الجلسة  وانتهت 

وعصام  صوتا،   44 على  معوض 

صوت  فيما  أصوات،   6 على  خليفة 

وآخرين  بيضاء،  بورقة  نائبا   46
لمرشحين مختلفين.

انتهاء  فور  بيان  في  بري  وقال 

نصاب  اكتمال  وعدم  الجلسة 

الدورة الثانية، إنه حدد 17 نوفمبر/   

موعدا  الجاري  الثاني  تشرين 

النتخاب رئيس الجمهورية.

الدستور،  من   49 المادة  وبحسب 

دورة  في  البلد  رئيس  ُينتخب 

الثلثين  بأغلبية  األولى  التصويت 

بالغالبية  وُيكتفى  نائًبا،   86 أي 

الدورات  في   )+1 )النصف  المطلقة 

نصاب  يكون  أن  على  التالية، 

حضور هذه الدورات، سواء األولى أو 

الثانية، 86 نائًبا.

البيت  أعلن   - ب  ف.  أ.   - واشنطن 

األبيض أمس أن الرئيس األميركي 

الصيني  ونظيره  بايدن  جو 

 14 في  سيلتقيان  جينبيغ  شي 

بالي  في  نوفمبر     / الثاني  تشرين 

قمة  هامش  على  إندونيسيا،  في 

توتر  وسط  العشرين،  مجموعة 

حاد بين القوتين العظميين.

البيت  باسم  المتحدثة  وقالت 

األبيض كارين جان - بيار في بيان 

إن الرئيسين اللذين سيعقدان أول 

انتخاب  منذ  لوجه  وجًها  لهما  لقاء 

طريقة  سيبحثان  رئيًسا،  بايدن 

الصين  بين  الخصومة  إدارة 

والواليات المتحدة »بشكل مسؤول« 

من خلل محاولة »العمل مًعا حيث 

تطابق مصالحنا«.

ويعود الرئيس األميركي جو بايدن 

أن  المقرر  ومن  الدولية  الساحة  إلى 

كوب27  المناخ  قمة  بايدن  يحضر 

في مصر اليوم وقمة إقليمية السيان 

في كمبوديا في نهاية األسبوع ولقاء 

لمجموعة العشرين في إندونيسيا 

األسبوع المقبل.
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ليفاندوفسكي يتقدم القائمة النهائية لمنتخب بولندا
أعلن »شيسالف ميخنييفتش« مدرب المنتخب البولندي، القائمة 

النهائية المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

برشلونة،  مهاجم  يتقدمهم  العًبا   25 تواجد  بولندا  قائمة  وشهدت 

أركايدوش  يوفنتوس،  لثنائي  باإلضافة  ليفاندوفسكي،  روبرت 

ميليك وفوتشيك تشيزني.

ويخوض المنتخب البولندي النهائيات المونديالية في المجموعة 

الثالثة مع منتخبات األرجنتين والسعودية والمكسيك.

اكتمال بعثة المنتخب الياباني.. ووصول األميركي أمس

 بكم في دوحة المونديال
ً
أهال

للدوحة،  البعثات  وصول  تواصل  المقابل  وفي 

بجانب توافد أعداد كبيرة من الجمهور الرياضي 

من  والمنظمين  هّيا،  بطاقة  على  الحاصل 

األبرز  الرسالة  وهي  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 

واالفضل للرد على كل تلك الحمالت المغرضة.. 

من  قليلة  ايام  بعد  على  قطر  ان  إلى  اشارة  في 

االنطالقة التاريخية.

قوبلت  قطر،  الستضافة  واالنتقادات  الهجوم 

وشخصيات  جهات  من  ودعم  تأييد  بحملة 

»ماريان«  مجلة  ونشرت  عديدة..  وعربية  دولية 

الشيوخ  مجلس  لعضو  مقااًل  الفرنسية 

الفرنسي، السيناتور فيليب فوليو تحت عنوان 

العالم  كأس  مقاطعة  للفرنسيين  ينبغي  »ال 

المونديال  ضد  الحمالت  فوليو  ووصف  بقطر«.. 

بأنها أشبه بـ »اإلمالءات التي ال تلقى صدى« لدى 

في  جامحة  رغبة  لديه  والذي  العادي،  الجمهور 

كلف  مهما  الحدث  بهذا  التمتع  في  قدًما  المضي 

الثمن.

ومن المواقف التي القت تفاعاًل كبيًرا قبل انطالق 

في  القدم  كرة  محلل  قاله  ما  المونديال،  صافرة 

قنوات »Bein sports«، النجم المصري محمد أبو 

تريكة، إن »الحمالت الغربية لن تخيفنا وكل ذي 

نعمة محسود«.

الواليات  منتخب  الدوحة  وصل  وباألمس.. 

المتحدة األميركية تأهبًا لخوض غمار نهائيات 

وسيخوض   ..™2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

نهائيات  األميركية  المتحدة  الواليات  منتخب 

قطر 2022™ في المجموعة الثانية رفقة منتخبات 

المنتخب  ويستهل  وإنجلترا..  وويلز  إيران 

قطر   FIFA العالم  كأس  في  مبارياته  األميركي 

2022™ بمواجهة ويلز يوم 21 نوفمبر. 
الياباني  المنتخب  بعثة  أمس  اكتملت  كما 

بوصول بقية افراد البعثة.

مالذ  مرسى  فندَق  األميركي  الُمنتخب  واختار 

كمبينسكي – اللؤلؤة، ويتدرب في نادي الغرافة.

قد   »FIFA« القدم  لكرة  الدولّي  االتحاُد  وكان 

في  الُمشاركة  الُمنتخبات  وصول  مواعيد  أعلن 

األحد  المغربي  الُمنتخب  يصُل  حيث  البطولة، 

إلى  وصواًل  العربية  الُمنتخبات  كأول  الُمقبل 

ِضمن  المغربي  الُمنتخب  يلعُب  حيث  الدوحة، 

بلجيكا  ُمنتخبات  برفقة  السادسة  المجموعة 

وكندا وكرواتيا.

وكوريا  تونس  وهي  ُمنتخبات   4 تصُل  فيما 

 14 الدوحة  إلى  وسويسرا  وإيران  الجنوبية 

إلى  وصواًل  الُمنتخبات  أفواج  وتستمر  نوفمبر، 

أخرى،  ُمنتخبات  أربعة  تصل  حيُث  الدوحة، 

واإلكوادور،  وإنجلترا  وهولندا  الدنمارك  وهي 

 16 يوم  تصَل  أن  على  الجاري،  الشهر  ُمنتصف 

اللقب  حامل  وفرنسا  ويلز  ُمنتخبات  نوفمبر 

بعد  اإلمارات  من  قادًما  واألرجنتين  والسنغال 

مباراة ودّية أمام ُمنتخب اإلمارات، ويوم 17 تصل 

ُمنتخبات السعودية وألمانيا وبولندا والمكسيك 

 من بلجيكا وإسبانيا 
ٌّ

18 يصل كل ويوم  وكندا، 

واليابان الذي كان من الُمفترض أن يصَل بتاريخ 

ويصل  وصوله،  بتأجيل  قام  ه  أنَّ إال  نوفمبر   7
النسخة  وصيف  الكرواتي  الُمنتخب  أيًضا 

فيما   ،2018 روسيا  العالم  لكأس  الماضية 

وصربيا  والبرتغال  الكاميرون  ُمنتخبات  ستكون 

يوٍم  قبل  الواصلين،  آخر  والبرازيل  واألوروجواي 

من انطالق البطولة.

{ من وصول المنتخب الياباني { من وصول المنتخب االميركي

على الرغم من مواصلة مسلسل 
انتقاد استضافة قطر لكأس العالم 

2022، قبل انطالق صافرة بدايته، 
في 20 من الشهر الحالي، والذي 
وصل إلى حد الهجوم والتنديد 

بإقامته فيها، رغم مرور 12 عاًما على 
منحها االستضافة.. في حملة »غير 

مسبوقة«، تعرضت لها قطرمنذ 
أن نالت شرف استضافة كأس 

العالم.
وقوبل الهجوم على استضافة 

قطر أكبر حدث رياضي لكرة القدم 
ينتظره الماليين في العالم، 

بحمالت تأييد دولية وعربية ومن 
شخصيات رياضية.

عوض الكباشي كتب

في السباق الرئيسي بنادي الفروسية أمس

»إن ذا نايت« يفوز بكأس الغشامية
مساء  والفروسية  السباق  نادي  نظم 

بالريان  العشبي  المضمار  على  أمس 

الحالي  الموسم  في  العاشر  السباق 

تسعة  على  وإشتمل   ،-2023  2022
لكأس  منها  األخير  خصص  أشواط 

األصيلة-  المهجنة  للخيل  الغشامية 

شوط مشروط لمسافة 2000 متر.

 وفاز الحصان »إن ذا نايت« ملك ابراهيم 

المالكي،بالمركز  ابراهيم  سعيد 

/الرئيسي/  التاسع  الشوط  في  األول 

باشراف ابراهيم سعيد المالكي وبقادة 

الخيال توماس لوكاسك، 

 وضمن األشواط المتبقية من السباق، 

محمد  ملك  »بروق«  المهرة  أحرزت 

األول  بالمركز  الفوز  العطيه  فهد  بن 

المدرب  بإشراف  األول،و  الشوط  في 

ماركو  الخيال  وبقيادة  الغزالي  محمد 

كازامنتو.

وإنتاج  »شيجن«ملك  المهرة  وفازت   

جاسم  بن  حمد  بن  فيصل  الشيخ 

الشوط  في  األول  بالمركز  آل  ثاني  بن 

خالد  محمد  المدرب  الثاني،وبإشراف 

األحمد وبقيادة الخيال ألبرتو سنا.

خالد  ملك  »ُمجنِدل«  الحصان  وحقق   

الجهني،الفوز  المالكي  علي  يوسف 

الشوط  في  األول  بالمركز 

الثالث،وباشراف المدرب حمد الجهني، 

وبقيادة الخيال أرنو دو لوبين.

األول  بالمركز  فاز  الرابع  الشوط  وفي   

صوفيا  ليلى  ملك  »إيلوسيو«  المهر 

وسيم  المدرب  بإشراف  كلش، 

الصحن وبقيادة الخيال رونن توماس.

مربط  ملك  »مزون«  الفرس  ونجحت   

في  األول  بالمركز  الفوز  في  السكب 

المدرب  وبإشراف  الخامس  الشوط 

وبقيادة  المالكي،  سعيد  ابراهيم 

الخيال رونن توماس. 

ملك  »كونشيوس«  الحصان  وفاز   

الخيارين،  الكميت  سعيد  علي  سعيد 

الشوط  في  األول  بالمركز  الفوز 

حمد  المدرب  وباشراف  السادس، 

الجهني وبقيادة الخيال أرنو دو لوبين.

 وأحرز الحصان »رّماح« ملك حمد ناصر 

بالمركز  الفوز  النعيمي  الجفالي  حمد 

وباشراف  السابع،  الشوط  في  األول 

الخيال  وبقيادة  قبيسي  أحمد  المدرب 

برانيل ارفيند.

ملك  الزمان«  »صافي  الحصان  وحقق   

في  األول  بالمركز  الفوز  زاخر  مربط 

الشوط الثامن، وبإشراف المدرب زهير 

شتيبان  الخيال  وبقيادة  محسن، 

مازور.

ختام فعاليات ورشة عمل 
»المدراء الفنيين للفيفا«

عمل  ورشة  فعاليات  اختتمت 

والمنعقدة  للفيفا«  الفنيين  »المدراء 

خالل  مانيال  الفلبينية  العاصمة  في 

 ،2022 نوفمبر   9 7حتى  من  الفترة 

لالتحادات  الفنيين  المدراء  بحضور 

اآلسيوية.

ثاني  فهد  السيد  الورشة  في  وشارك 

باالتحاد  التطوير  إدارة  مدير  الزراع 

اللجنة  وعضو  القدم  لكرة  القطري 

لكرة  اآلسيوي  باالتحاد  الفنية 

التدريبية  القدم،كما شارك بالورشة 

حضور رفيع المستوى من المعنيين 

باالتحادات المختلفة.

ورشة  خالل  المناقشات  واهتمت 

أحدث  ومناقشة  بطرح  العمل 

كرة  للعبة  التطوير  استراتيجيات 

الفني  للمدير  الفعال  والدور  القدم 

التحديات  مع  التعامل  بكيفية 

المستقبلية.

ورشة  للفيفا  الفنية  اإلدارة  أدارت 

العمل التي جرت على مدار ثالثة أيام، 

اللعبة  تطوير  خبراء  ضمت  والتي 

بأحاديث  المناقشات  أثروا  الذين 

فعالة.

»الكاس الرياضية« تحصل 
على حقوق نقل المونديال

الدوحة- قنا- أعلنت أمس، قنوات 

»الكاس« الرياضية الحصول على 

 FIFA حقوق نقل نهائيات كأس العالم

قطر 2022.

وفي تصريح له قال السيد عيسى 

بن عبدالله الهتمي مدير عام قنوات 

»الكاس« الرياضية: »إنه تم الحصول 

على حقوق نقل نهائيات كأس العالم 

لكرة القدم FIFA قطر 2022 عبر 

مجموعة beIN اإلعالمية المخصصة 

لنقل النهائيات«.

وأضاف أن القنوات التي تم تخصيصها 

 Extra one-« :لنقل المونديال هي

»Extra two- Extra three- Extra foure
وستكون أرقام هذه القنوات على باقة 

بي إن سبورت هي 711 »712«713« وقناة 

رقم 714.

قبل أيام من انطالق كأس العالم

السنغال تمدد عقد أليو سيسيه
داكار -قنا- أعلن االتحاد السنغالي لكرة القدم، قبل أيام من انطالق كأس 

سيسيه  أليو  األول  المنتخب  مدرب  عقد  تمديد   2022 قطر   FIFA العالم 

حتى عام 2024.

القدم  لكرة  السنغالي  االتحاد  »يرحب  اليوم:  له  بيان  في  االتحاد  وقال 

المدرب، بطل  أليو سيسيه.. وسيتولى  الوطني  المدرب  بتمديد عقد 

إفريقيا 2022، مسؤولية الفريق األول حتى عام 2024«.

منتخب  تدريب   2015 مارس  في  تولى  سيسيه  أليو  وكان 

السنغال خلًفا للفرنسي آالن جيراس.

مركز  العًبا،  كان  حين  بالده،  منتخب  مع  سيسيه  وأحرز 

مع  لعب  ثم   ،2002 اإلفريقية  األمم  كأس  في  الوصيف 

منتخب السنغال في مشاركته األولى في كأس العالم 

.2002
 FIFA العالم  وقاد منتخب بالده مدرًبا للتأهل لكأس 

التي  التوالي  على  الثانية  المرة  وهي   ،2022 قطر 

يتأهل فيها مع السنغال إلى كأس العالم بعد بطولة 

روسيا 2018.

ضمن  المونديال  في  السنغالي  المنتخب  ويلعب 

المجموعة األولى التي تضم منتخبات قطر واإلكوادور 

وهولندا.

بمواجهة  المونديال  في  مشوارها  السنغال  وتستهل 

هولندا يوم21 نوفمبر الجاري، ثم تالقي منتخب قطر يوم 

 29 25، على أن تختتم دور المجموعات بمواجهة اإلكوادور يوم 
من الشهر ذاته.

}

اليو

}
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يصل اإلثنين لوضع اللمسات األخيرة قبل انطالق المونديال

العنابي يدخل مرحلة اإلعداد األخيرة

معسكره  القدم  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  أنهى 

انطلق  والذي  بإسبانيا،  أقامه  الذي  التحضيري 

من  العديد  المعسكر  وشهد  الماضية،  الفترة  في 

وذلك  المعلنة،  وغير  المعلنة  الودية  المباريات 

بهدف الوصول إلى اعلى نقطة من الجاهزية قبل 

انطالق مباريات المونديال يوم 20 نوفمبر بمواجهة 

فجر  الدوحة  منتخبنا  بعثة  وتصل  اإلكوادور.. 

يوم 14 الجاري.

فيليكس  االسباني  يواصل  ان  المنتظر  من 

سانشيز مدرب الفريق غلق التدريبات أمام اإلعالم 

اإلعالمية  الخطة  به  تسمح  ما  إال  والجماهير، 

الوطنية،  المنتخبات  إدارة  قبل  من  الموضوعة 

والتي تهدف في المقام األول إلى إبعاد الالعبين عن 

التركيز  إلى زيادة  والتوتر، وتهدف أيضا  الضغط 

ان  للعنابي  يسبق  لم  التي  الجديدة  المهمة  في 

بلدنا  تشريف  على  قادرا  يكون  حتى  خاضها، 

األوسط  الشرق  في  دولة  وأول  عربية  دولة  اول 

القدم،  لكرة  العالم  كأس  بطولة  تستضيف 

وتشريف أيضا الكرة اآلسيوية كونها بطل القارة 

الصفراء حتى اآلن.

مباراة   15 أداء  للعنابي  األخير  المعسكر  وتخلل 

أوروبية  فرق  مع  جيدة  وتجارب  دولية  ودية 

كندا  منتخبي  أمام  أبرزها  كان  ومنتخبات، 

وتشيلي.. وخاض العنابي مرانا وحيدا بالدوحة 

اسبانيا  إلى  عودته  قبل  الماضي  أكتوبر  مطلع 

جماهيري  حضور  وسط  مفتوحا  مرانا  وكان 

على  وأكد  والدعم،  الثقة  الالعبين  منح  كبير، 

في  بالدهم  منتخب  خلف  الجماهير  كل  وقوف 

هذه المهمة الكبرى.

)العنابي(  القطري  القدم  كرة  منتخب  يسعى 

وتحقيق  والجمهور  األرض  عاملي  من  لالستفادة 

تاريخ  في  األولى  مشاركته  خالل  الفتة  نتائج 

رقم  النسخة  في  وذلك  العالم،  كأس  بطوالت 

2022..وُيدّشن  نوفمبر   20 في  تنطلق  والتي   22
المباراة  بخوض  العالم  كأس  »العنابي« 

اإلكوادور،  أمام  »البيت«  ملعب  على  االفتتاحية 

تضم  التي  األولى  المجموعة  منافسات  ضمن 

أيضا منتخبي هولندا والسنغال.

باستضافة  القطري  الملف  فوز  إعالن  ومنذ 

األول  المنتخب  خطة تجهيز  العالم، بدأت  كأس 

مع  بالتوازي  التاريخي،  الحدث  في  للمشاركة 

الرياضية  للمنافسة  اللوجستية  التحضيرات 

العالم... وحصل على عضوية  أهمية في  األكثر 

12 عاما، وانضم  االتحاد الدولي )فيفا( بعد ذلك بـ 

إلى االتحاد اآلسيوي عام 1974.

{ منتخب قطر

عوض الكباشي كتب

ضمن رحلة اإلعداد للحدث التاريخي

تبريد المالعب.. من قصص النجاح
قطر  العالم  كأس  استادات  تبريد  تقنية  تمثل 

اإلعداد  رحلة  نجاح  قصص  أبرز  إحدى   2022
التي  المكانة  من  انطالقًا  البطولة،  الستضافة 

في  واالستدامة،  االبتكار  من  كل  بها  حظي 

صميم التحضيرات لتنظيم النسخة األولى من 

المونديال في العالم العربي.

كرة  لمجتمع  به  تعهدت  بما  قطر  والتزمت 

الستضافة  ملفها  تقديم  خالل  العالم  في  القدم 

البطولة، بتطوير تقنية مبتكرة لتبريد استادات 

البطولة، للتغلب على حرارة الصيف خالل فترة 

شهري  في  عادة  تقام  كانت  التي  المنافسات، 

يونيو ويوليو، خالل النسخ السابقة من البطولة.

نوفمبر  في  المونديال  منافسات  إقامة  ورغم 

قطر  في  الحرارة  درجة  تتراوح  حيث  وديسمبر، 

مثالية  أجواء  وهي  مئوية،  درجة   24-18 بين 

وعدت  بما  قطر  أوفت  والمشجعين،  لالعبين 

مبّردة،  مونديالية  صروحًا  للعالم  وقّدمت  به، 

باستخدام تقنية تبريد مبتكرة حرصت على أال 

االستفادة  فرصة  إلتاحة  اختراع  براءة  لها  ُتصدر 

منها في جميع أنحاء العالم.

االستادات  أول  الدولي  خليفة  استاد  وكان 

التبريد  التي شهدت تشغيل نظام  المونديالية 

جرى  ثم   ،2017 مايو  في  افتتاحه  خالل  الجديد 

تضمين التقنية المبتكرة في بناء ستة استادات 

في  استخدامها  جانب  إلى  أخرى،  مونديالية 

تبريد مجموعة من المرافق في أنحاء البالد.

ثمرة  للطاقة  الموفرة  المتطورة  التقنية  وتأتي 

لعالقة وثيقة بين اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 

وجامعة قطر.

تقنية  مهندس  عبدالغني  سعود  الدكتور  وأكد 

 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  استادات  تبريد 

أن دراسته لنيل درجة الدكتوراه تناولت تكييف 

مشروعه  في  انطلق  ومنها  السيارة،  في  الهواء 

أوسع  نطاق  على  يعمل  تبريد  نظام  البتكار 

مصمم خصيصًا الستادات المونديال.

جرى  المونديال  استادات  جميع  أن  وأوضح 

وحيد  باستثناء  المتطورة  بالتقنية  تزويدها 

الذي يمكن تفكيكه بالكامل، ويمتاز   974 الستاد 

بتهوية طبيعية نظرًا إلطاللته على مياه الخليج 

في  التبريد  تقنية  عمل  آلية  وتختلف  العربي، 

وفقًا  البعض  بعضها  عن  السبعة  االستادات 

لتصميم كل استاد.

فوز في آخر المواجهات
تغلب المنتخب القطري على نظيره األلباني 

ودية،  دولية  مباراة  في   ،)0  -  1( بنتيجة 

العالم لكرة  استعدادا لنهائيات بطولة كأس 

القدم، التي تنطلق في قطر يوم 20 من نوفمبر 

ديسمبر...   18 حتى  وتستمر  الجاري، 

الوحيد  المباراة  هدف  علي  المعز  وسجل 

للمنتخب القطري في الدقيقة 38.

إلى  القطري  المنتخب  يعود  أن  المنتظر  ومن 

استكمال  أجل  من  الدوحة،  القطرية  العاصمة 

التي  للمنافسات  االستعدادي  برنامجه 

ويستهل  المقبل..  ديسمبر   18 حتى  تتواصل 

بمواجهة  البطولة  في  مشواره  قطر  منتخب 

الشهر  من   20 يوم  االفتتاح،  مباراة  في  اإلكوادور 

يوم  السنغالي  نظيره  يواجه  أن  قبل  الجاري، 

المجموعات  دور  ويختتم  ذاته،  الشهر  من   25
منتخب  ويشارك   ...29 يوم  هولندا  بمواجهة 

المجموعة  ضمن   2022 مونديال  في  العنابي 

األولى، بصفته مستضيفا لفعاليات البطولة.

قرية العنابي تستقبل المشجعين

يوميا  العنابي  قرية  ستستقبل 

الرابعة  الساعة  من  المشجعين 

على  ليال،  عشرة  الحادية  حتى  عصرا 

المقبل  ديسمبر   18 حتى  تستمر  أن 

الذي  العالم،  كأس  نهائي  موعد 

قطر،  لدولة  الوطني  اليوم  مع  يتزامن 

الفتا إلى أن التعاون مع االتحاد القطري 

حيث  العنابي،  قرية  عند  يقف  لن 

أخرى  فعاليات  هناك  سيكون 

خالل األيام القليلة المقبلة 

دعم  إلى  تهدف  والتي 

إلى  المنتخب 

التعريف  جانب 

ث  و ر لمو با

في  لثقا ا

ضي  يا لر ا و

قطر  دولة  في 

على  والتركيز 

ت  ا لمنجز ا

تحققت  التي 

السنوات  خالل 

وتعد  الماضية،.. 

مهما  قطريا  منجزا 

بالحضارة  التاريخي  التراث  يدمج 

لدولة،  تعيشها  التي  المعاصرة 

تحقق  ذكية  مدينة  باعتبارها 

االستدامة التي تعد أهم المرتكزات في 

 FIFA استضافة نهائيات كأس العالم

قطر 2022.

ستحتضنها  الفعاليات  وتشمل   

الشركة/   / بيت  في  العنابي  قرية 

القدم  كرة  رواد  مشيرب،  بمتاحف 

التي  النوعية  والنقلة  القطرية 

وصوال  اللعبة  ممارسة  في  حصلت 

FIFA قطر  العالم  إلى تنظيم كأس 

2022 بهدف خلق منصة تشجيعية 
القطري  المنتخب  ومحبي  للجمهور 

المدارس  وطلبة  الشباب  قبل  من 

تاريخ  على  سيتعرفون  الذين 

المنتخب من حيث تاريخه والعبيه 

المعرض  أن  بجانب  وإنجازاته، 

ينمي  مما  الرواد  بإنجازات  يحتفي 

في  ورفعته  للوطن  االنتماء  روح 

الرياضية  سواء  المجاالت  كل 

أو  االجتماعية  أو  االقتصادية  أو 

الثقافية.

{ قرية العنابي تم افتتاحها قبل أيام

مشعل برشم حامي العرين
وجاء  القطري،  العنابي  لنجوم  ومشروع  مرتفع  طموح 

حديث أغلب العبي الفريق أن طموحهم هو التواجد في 

المقدمة وتحقيق االنتصارات، مشعل الحارس الشاب 

أشار إلى أنه كان دائما يسعى ان يكون الحارس األول 

جاء  هذا  ان  إلى  مشيرا  الوطني،  لمنتخبنا  واألساسي 

هذا  أجل  من  التدريبات  خالل  كبير  بجهد 

ووجه  المنتخب.  عرين  لحراسة  الحلم 

للجماهير:  رسالته  العنابي  حارس 

لبطولة  بقوة  حضوركم  أتمنى 

ودعمنا  لمساندتنا  العالم  كأس 

بقوة.

كأس  بطولة  عن  برشم  وقال 

يطمح  العب  كل   2022 العالم 

البطولة  هذه  في  للمشاركة 

ونحن  الكبيرة،  العالمية 

كالعبين نحاول تقديم األفضل 

البدنية  اللياقة  على  والمحافظة 

من أجل ضمان مكانة أساسية في 

أتذكره  تصٍد  وأقوى  المونديال،.. 

الكأس  ببطولة  بنما  مواجهة  في  كان 

الذهبية.
{ مشعل برشم
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تجربة من ابتكار نادي العاصمة الفرنسية للواقع االفتراضي

جناح لـ »PSG« في متحف قطر األولمبي
الفرنسية  العاصمة  نادي  أعلن 

باريس سان جيرمان عن تخصيص 

االفتراضي  للواقع  به  خاص  جناح 

والرياضي  األولمبي  قطر  متحف  في 

3-2-1.. للترويج للنادي الذي يحظى 
أيام  قبل  قطر  في  كبيرة  بشعبية 

النطالق  البداية  ضربة  من  قليلة 

والتي   2022 العالم  كأس  منافسات 

تقام ألول مرة في الشرق األوسط.

إنه  صحفي  بيان  في  النادي  وقال 

تجربة  الكثيرين  زواره  مع  سيتقاسم 

جيرمان،  سان  باريس  ابتكار  من 

مترا   55 تخصيص  سيتم  حيث 

حول  أللعاب  المعرض  في  مربعا 

افتراضيا  جيرمان  سان  باريس 

وواقعيا.

كبيرة  خبرة  يملك  أنه  النادي  وأكد 

المجال  في  الكبيرة  تدربته  بفضل 

فإنه  برنس،  دي  بارك  في  نفسه 

بهذه  خصيصا  المبادرة  إثراء  تم 

االبتكارات  وآخر  بأعلى  المناسبة 

 HP التكنولوجية. فالسماعات الرأس

والكبار  بالصغار  سيسافرون   Reverb
في عالم باريس سان جيرمان.

الطيران  محاكاة  آلة  وستتيح 

المعرض  في  المتوافرة  »بيردلي« 

افتراضية فوق  االقالع عبر رحلة  للزوار 

مثل  الفرنسية،  العاصمة  معالم  أهم 

وبارك  دام  نوتر  كاتدرائية  إيفل،  برج 

دي برنس. 

تقترح  أخرى  لعبة  إلى  باإلضافة 

وهي  القوية  العضالت  أصحاب  على 

مسابقة تجديف عبر نهر السين ضد 

نجوم باريس سان جيرمان. 

وصرح فابيان ديليم، مدير عام مكتب 

إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

»إنه  جيرمان:  سان  لباريس  والهند 

سان  باريس  بإدخال  لنا  كبير  فخر 

مخصص  متحف  إلى  جيرمان 

للرياضة. النادي يحاول دائما االبتكار 

ليقترح على األجيال الجديدة خبرات 

وتجارب مبتكرة. 

المال،  يوسف  الله  عبد  صرح  فيما 

مدير متحف قطر األولمبي والرياضي 

3-2-1 قائال »الرياضة فن، لذلك فمن 
الطبيعي أن يكون لها متحفها الخاص، 

نحن سعداء باستقبال باريس سان 

جيرمان بين معروضاتنا..

شعار جديد واستوديوهات مزودة بأحدث التقنيات لـ »البنفسجية«

اليوم.. انطالقة beIN »المونديالية«

ألهم  البداية  لضربة  التنازلي  العد  بدء  مع 

2022، والذي  حدث كروي في العالم مونديال 

العربي  الوطن  في  مرة  ألول  قطر  تستضيفه 

قنوات  مجموعة  حرصت  األوسط،  والشرق 

العالمي  الحدث  beINSPORTS على مواكبة 
على  عاما   11 مرور  بعد  جديدة  بإنطالقة 

انطالقها في عام 2011. 

إطالق  عن  اإلعالمية   beIN مجموعة  وأعلنت 

الجديدة  بحلتها  الرياضية  اإلخبارية  قناتها 

)11/11(، معلنة عن بداية  في منتصف اليوم 

بشكل  العالم  كأس  لتعطية  االنطالقة 

العربي  المشاهد  يضع  ومميز  استثنائي 

الحدث  قلب  في  البنفسجية  متابعي  وكل 

لحظة بلحظة. 

الشرق  منطقة  في  الرائدة  القناة  بث  وسيتّم 

األوسط وشمال إفريقيا لألخبار الرياضية من 

استوديو جديد وحديث، في قلب الدوحة. 

جولة  أمس  مساء   bein مجموعة  ونظمت 

إعالمية في مقر القناة قبل انطالقها الرسمي، 

الرئيس  السبيعي،  محمد  رّحب  حيث 

beIN في الشرق األوسط وشمال  لـ  التنفيذي 

الجديد  االستوديو  في  باإلعالميين  إفريقيا 

والمزود بأحدث التقنيات. 

ومدير  عمور  محمد  األخبار  مدير  واستعرض 

رؤية  المسلماني،  علي   beIN أخبار  غرفة 

قدما  ثم  الجديد،  شكلها  في  القناة  ورسالة 

لمحًة مفصلة عما يمكن توقعه مستقباًل. 

العربية  باللغة  الناطقة  القناة  وستشهد 

انطالقًة جديدة من حيث الشكل والمضمون، 

يعكس  الذي  الجديد  الشعار  من  بدايًة 

نهجها في التغطية اإلخبارية – »أول مصدر.. 

الحصرية  البرامج  مجموعة  إلى  خبر«،  آلخر 

الجديدة المنتجة خصيصًا للقناة.

للقنوات  تحديثًا  التجديد،  هذا  وسيشمل 

الرقمية، لتصبح أسهل في التصفح للماليين 

من المتابعين. 

 وكجزء من هدفها في تمكين وتوسيع نطاق 

سيتّم  للجميع،  والشمولية  الوصول  حق 

إصدار نشرتها المسائية عند الساعة 20:00 

مساًء بلغة اإلشارة. 

ديسمبر،   18 في  الحدث  نهاية  بعد  أما 

ليشمل  تنوعًا  أكثر  المحتوى  فسيصبح 

للمشاهدين  يتيح  ما  بأكمله،  الرياضة  عالم 

على  ُتبث  التي  اإلخبارية  النشرات  متابعة 

التحليالت  وكذلك  كالمعتاد،  الساعة  مدار 

الرياضية وغيرها من محتوى القناة المشوق.

»اإلخبارية« تواكب كأس العالم بـ »18« ساعة »مباشر« من الصباح محمد الجزار كتب

أّول مصدر.. آلخر خبر

نيرفانا.. أول مصرية في »البنفسجية«

للقناة  الجديد  الشعار  يشير 

األخبار  تقديم  على  تركيزها  إلى 

فورية  تغطية  مع  حدوثها،  فور 

عالم  في  العاجلة  للقصص 

الرياضة. 

ستقوم  نفسه،  الوقت  وفي 

مجموعة من المراسلين بتغطية 

البطوالت واألحداث واسعة النطاق 

تحت شعار »أول من يصل.. آخر 

االلتزام  على  كدليل  يغادر«،  من 

وردود  األخبار  جميع  بتغطية 

األفعال.

نيرفانا  المصرية  أصبحت 

العبد أول مذيعة مصرية تنضم 

منذ   beinsports قنوات  لشبكة 

 .2011 تأسيسها عام 

قنوات  في  نيرفانا  وعملت 

التحقت  ثم  المصرية،   ontime
وتخوض  الزمالك،  بقناة 

في  مصر  خارج  تجربة  أول 

البنفسجية. 

سعادتها  عن  العبد  وعبرت 

والتواجد  التجربة  بهذه  الكبيرة 

القناة  عمل  كتيبة  ضمن 

العالمي  الحدث  خالل  اإلخبارية 

العالم  كأس  بطولة  الكبير 

اإلضافة  تقدم  أن  متمنية   ،2022
إخراج  في  وتساهم  المطلوبة 

للقناة  االستثنائية  التغطية 

ممكنة. صورة  بأفضل 

{ نيرفانا العبد

كتيبة من 
أصحاب الخبرات 

والوجوه الجديدة
قناة  في  العمل  فريق  ضمن  سيتواجد 

بطولة  خالل  اإلخبارية   beIN SPORTS
من  مميزة  مجموعة   2022 العالم  كأس 

والوجوه  الخبرات  أصحاب  المذيعين 

سيطلون  الذين  الجديدة 

عبر  المشاهدين  على 

الشاشة يوميا. 

القناة  وستشهد 

بعض  الجديدة 

الجديدة  الوجوه 

التي انضمت مؤخرًا 

مقدمي  قائمة  إلى 

باإلضافة  البرامج 

بعض  إلى 

المألوفة  الوجوه 

حيث  والمحبوبة، 

ينضم كل من عبد 

عجور،  الرحمن 

نصر  ونابغ 

ومهند  الدين، 

وخلود  الراميني، 

وستيفاني  نوي، 

ونيرفانا  سعد، 

وحسام  العبد، 

كوكبة  إلى  حداد، 

مهيب  المعروفين،   beIN نجوم 

آيت  ويوسف  شويخة،  بن 

وفراس  السبتي،  وأمين  الحاج، 

وجمال  كيدان،  ومحمد  الجمل، 

رنتيسي،  وناتالي  الحسني، 

عبدالله،  وآسيا  سليم،  وأريج 

جاسم،  وحمد  يوسف،  وجهاد 

وهاشم  البرقاوي،  وإسالم 

السادة.

{ نتالي رنتيسي

:beIN محمد البدر.. مدير شبكة قنوات

سنكون مصدرا إخباريا على مدار الساعة
مدير  البدر،  محمد  أكد 

 beIN قنوات  شبكة 

األوسط  الشرق  في 

إفريقيا  وشمال 

ته  د سعا

ة  لكبير ا

باالنطالقة 

ة  يد لجد ا

للبنفسجية 

تواكب  والتي 

كأس  بطولة  تغطية 

العالم 2022 التي تقام 

الوطن  في  مرة  ألول 

ومنطقة  العربي 

الشرق األوسط. 

في  البدر  وقال 

ت  يحا تصر

»يمّثل  صحفية: 

قناة  إطالق  إعادة 

 beIN SPORTS
في  اإلخبارية 

الجديدة  حلتها 

وهامًا  جديدًا  فصاًل 

في  لنا  بالنسبة 

 .»beIN
حثيثة  جهودًا  نبذل  وأضاف: 

مشاهدة  بتجربة  جمهورنا  لتزويد 

نقترب  ونحن  خاصًة  لها،  مثيل  ال 

رياضي  حدث  أضخم  انطالق  من 

في العالم. 

{ محمد البدر

تغطية خاصة
في »السوشيال ميديا«

البنفسجية  ستقوم 

مستمرة  تغطية  بتقديم 

على مواقع التواصل االجتماعي 

الخاصة  الصفحات  عبر 

لُتبقي  متواصل  بشكل  بها 

دائم  اطالع  على  المتابعين 

نظام  مع  التطورات،  بآخر 

يسمح  جديد  ألوان  ترميز 

على  األخبار  تصفح  بسهولة 

النحو التالي: 

نتائج  ستظهر  األخضر:   

عنوان  تحت  المباراة  نهاية 

األصفر:   . المباراة«.  »نهاية 

المباشرة  القصص  ستظهر 

تحت عنوان »يحدث اآلن«. 

القصص  ستظهر  األحمر:   

من  الحصرية  غير  اإلخبارية 

»آخر  عنوان  تحت  مراسلينا 

ستظهر  األرجواني:   . خبر«. 

الحصرية  اإلخبارية  القصص 

من مراسلينا تحت عنوان »أول 

مصدر«.
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التكهنات تشير إلى أنها ستكون مفاجأة مونديال قطر

صربيا تستهدف »أبعد نقطة« !

سيكون المنتخب الصربي على موعد مع مشاركته الرابعة 

تحت  شارك  ان  سبق  انه  رغم  العالم،  بكأس  تاريخه  في 

بكأس  وحيدة  نسخة  خالل  ومونتينغرو،  صربيا  مسمى 

في  به  ليظهر  يوغسالفيا،  جمهورية  بمسمى  ثم  العالم، 

باسم  وواحدة  االشتراكية  يوغسالفيا  باسم   7( نسخ   8
مسماه  إلى  المنتخب  وصول  ومع  يوغسالفيا(،  جمهورية 

على  ُتذكر  إنجازات  أي  الفريق  يملك  فال  )صربيا(،  الحالي 

صعيد األلقاب القارية والعالمية.

شرف  نيل  الحالي(  )بمسماه  الصربي  للمنتخب  يسبق  لم 

الظهور في »اليورو«، حتى إن نتائجه في التصفيات لم تكن 

تشير إلى إمكانية حدوث ذلك.

إلى  المؤهلة  التصفيات  في  مرة  أول  صربيا  منتخب  شارك 

التاسعة  المجموعة  في  الثالث  المركز  واحتل   ،2004 يورو 

خلف إيطاليا وويلز.

وتكرر األمر ذاته في تصفيات يورو 2008، ولكن هذه المرة خلف 

منتخب  ليضرب  األولى،  المجموعة  في  والبرتغال  بولندا 

فيه  باستقراره  الثالث،  المركز  مع  ودية  غير  عالقة  صربيا 

بتصفيات يورو 2012، وراء إيطاليا وإستونيا.

تراجع منتخب صربيا خطوة أخرى إلى الخلف في تصفيات 

يورو 2016، وحّل رابعا بعد البرتغال وألبانيا والدانمارك، ثم 

أوكرانيا  بعد   2020 يورو  تصفيات  في  الثالث  للمركز  عاد 

والبرتغال على التوالي.

في  مسيرته  صربيا  منتخب  بدأ  األوروبية،  األمم  دوري  في 

الموسم  في  ونجح  الثالث،  المستوى  من  الجديدة  البطولة 

األول 2018-2019 في تصّدر مجموعته ليتأهل إلى المستوى 

الثاني.

2019-2020 حّل في المركز الثالث، ليبقى على  وفي موسم 

حاله، ثم تصدر مجموعته في نسخة 2022-2023، ليشارك 

في النسخة الرابعة مع منتخبات المستوى األول.

لمنتخب  كان  اليورو،  في  المحبط  مشواره  عكس  وعلى 

صربيا حضور مميز في نهائيات كأس العالم، مقارنة بعمره 

الزمني..تأهل المنتخب الصربي إلى نهائيات كأس العالم 

وجنوب   ،2006 ألمانيا  مونديال  هي:  سابقة،  مرات   3 في 

إفريقيا 2010، وروسيا 2018.

وفي المشاركات الثالث غادر منتخب صربيا منذ الدور األول، 

مرة،  الرابع  المركز  وفي  مرتين،  الثالث  المركز  في  بحلوله 

خالل دور المجموعات.

الصربي  المنتخب  أن  إلى  التكهنات  من  الكثير  وتشير 

تلعب  التي  لألسماء  بالنظر  قطر،  مونديال  مفاجأة  سيكون 

في صفوفه وكذلك مشواره الرائع في التصفيات التي تأهل 

فيها على حساب البرتغال التي تأهلت عبر الملحق.

{ منتخب صربيا

2020(، ترك  بعد فشل صربيا في التأهل إلى كأس األمم األوروبية )يورو 

االتحاد  ليختار  الفريق،  تدريب  في  منصبه  تومباكوفيتش  ليوبيسا 

الصربي دراجان ستويكوفيتش.

ستويكوفيتش الذي ُيعّد واحدا من أفضل العبي كرة القدم في تاريخ 

صربيا تسّلم وظيفته الجديدة يوم الثالث من مارس 2021.

وقاد ستويكوفيتش منتخب بالده للتأهل إلى نهائيات كأس 

العالم، متفوقا على البرتغال )بطل يورو 2016(، كما ارتقى 

مع الفريق إلى المستوى األول في دوري األمم، وسيكون 

بقطر في رحلة البحث عن ترك بصمة جديدة..وفي 

ستويكوفيتش  قاد  المنتخب،  مع  الـ20  مبارياته 

بينما  مواجهة،   13 في  الفوز  إلى  صربيا  منتخب 

تعادل 4 مرات، وخسر في 3 مباريات فقط، 2 منها 

في اللقاءات الودية )اليابان والدانمارك(، وواحدة 

في دوري األمم )النرويج(.

دوسان  النجم  غياب  من  صربيا  مدرب  جانب  من  وقلق  تخوف 

فالهوفيتش عن كأس العالم، بعد تعرضه لإلصابة بالفخذ خالل 

فالهوفيتش  ويعتبر  اإليطالي.  بالدوري  يوفنتوس  فريقه  مباراة 

من مواهب كرة القدم الصربية، وبرز بشكل كبير منذ انضمامه 

وقّدم عروض مميزة، وهذا   ،2018 عام  لصفوف فيورنتينا خالل 

ماجعل يوفنتوس يخطفه خالل الميركاتو الشتوي الماضي. 

اإليطالي  بالدوري  أهداف   6 الموسم  هذا  فالهوفيتش  وسجل 

خالل 10 مباريات شارك فيها، فيما سجل هدفين خالل مسابقة 

اليوفي  فيها  اكتفى  فيها،  شارك  مباريات   5 في  ابطال  دوري 

فترة  أسوء  في  األوروبي،  الدوري  بطولة  في  للمشاركة  بالتأهل 

يمر بها البيانكونيري بقيادة مدربه أليجري.

جاهزيته  بخصوص  غامضا  فالهوفيتش  موقف  واليزال 

للمشاركة في مونديال العرب.

ستويكوفيتش..
يبحث عن بصمة جديدة

قلق بخصوص غياب 
فالهوفيتش

{ ستويكوفيتش

ميترفيتش.. قناص فولهام

الدفاع الحلقة األضعف

ميتروفيتش  ألكسندر  يعد 

صفوف  في  الالعبين  أخطر  من 

كتب  حيث  الصربي،  المنتخب 

اسمه باحرف من ذهب بتسجيله 

75 مباراة، وهو الهداف  50 هدفا في 
التاريخي للمنتخب.

من  البالغ  الالعب  وينشط 

فولهام  صفوف  في  عاما   28 العمر 

منذ  معه  تألق  الذي  اإلنجليزي، 

صيف  خالل  بصفوفه  التحاقه 

سجل  الموسم  وخالل   ،2018
 12 خالل  أهداف   9 ميتروفيتش 

يتواجد  حيث  فيها  شارك  مباراة 

الثالث بجدول ترتيب  المركز  في 

الدوري اإلنجليزي.

باهدافه  ميتروفيتش  وساهم 

للمونديال،  صربيا  بوصول 

النسخة  في  تألق  وكما 

دوري  لبطولة  الحالية 

بتسجيه  األوروبية  االمم 

صربيا  فيه  قاد  أهداف،   6
النهائية  للمرحلة  للتأهل 

حساب  على  البطولة  من 

النرويج والسويد وفنلندا.

تاديتش.. مايسترو أياكس أمستردام

اللعب  مفاتيخ  من  تاديتش  دوشان  يعتبر 

خالل  وصنع  الصربي،  المنتخب  صفوف  في 

األمم  دوري  بطولة  من  الحالية  النسخة 

التي  البطولة  خالل  كاملة،  أهداف   4 األوروبية 

متفوقة  النهائية  للمرحلة  صربيا  فيها  تأهلت 

على النرويج بفارق 3 نقاط.

إياكس  نادي  صفوف  في  تاديتش  وينشط 

هذا  سجل  حيث  الهولندي،  أمستردام 

تمريرات   7 وقّدم  أهداف   3 الموسم 

المركز  فريق  ويحتل  حاسمة، 

الدوري  ترتيب  جدول  في  الثاني 

واحدة  نقطة  بفارق  نقاط  بـ29 

في  سي  أي  بي  المتصدر  عن 

الهولندي.

الالعب  اسم  ارتبط  وقد 

آخر  على  كثيرا 

بفريق  موسمين 

تشيلسي 

نادي  وكذلك 

ميالن اإليطالي 

كان  الذي 

ضمه  يريد 

نهاية  خالل 

قبل  ما  موسم 

الماضي.
{ تاديتش

في  ضعف  يقابله  الهجومي  المستوى  على  الصربي  المنتخب  تميز 

الدفاع، الذي يمكن القول إنه الحلقة األضعف في صفوف المنتخب، 

فيها  استقبلت  التي  المونديال  تصفيات  خالل  ذلك  وظهر 

األولى،  لمجموعته  متصدر  وهو  أهداف   9 فيما صربيا 

الغائبة  وأيرلندا  أهداف،   6 البرتغال  تلقت 

عن المونديال تلقت أقل منها 8 أهداف.

لمدافعين  صربيا  امتالك  ورغم 

الخمس  الدوريات  في  ينشطون 

بطولة  في  أيضا  عانت  أنها  إال  الكبرى، 

دوري األمم األوروبية على مستوى الدفاع.

ويقود دفاع صربيا ميلوس فيلكوفيتش العب 

فيردر بريمن، وبالفلوفيتش الذي يلعب في صفوف سالسبورج 

النمساوي، باإلضافة لمدافع خيتافي ستيفان ميتروفيتش.

وحيد بوسيوف كتب
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4:28 ص
11:18 ص

2:25 م
4:50 م
6:20 م

الطقس  يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

المناطق  بعض  على  خفيفا  ضبابا  الساحل،  على 

سحب  لتكوين  فرصة  مع  نهارا  نسبيا  حارا  ويكون 

محلية قد تكون ممطرة، وفي البحر يصاحبه غبار 

على  الرياح  السحب.وتكون  بعض  مع  أحيانا  عالق 

بين  تتراوح  بسرعة  شرقية  جنوبية  أغلبها  الساحل 

5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 18 عقدة، وفي البحر 
بسرعة  شرقية  شمالية  إلى  شرقية  جنوبية  تكون 

تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وستكون درجات الحرارة في 

الدوحة الصغرى 26 والكبرى 34 درجة مئوية.

معرض فني بحديقة األكسجين في المدينة التعليمية

»الصحة من خالل عدستي«

ضمن  مبادرة  إطار  في  المعرض  يأتي 

الممتدة  الرياضة من أجل الصحة  شراكة 

الصحة  وزارة  بين  سنوات  ثالث  مدى  على 

واالتحاد  العالمية  الصحة  ومنظمة  العامة 

العليا  واللجنة  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي 

بطولة  تكون  أن  لضمان  واإلرث  للمشاريع 

 ،2022 قطر  فيفا  القدم  لكرة  العالم  كأس 

األوسط،  الشرق  في  تقام  التي  األولى  وهي 

لضمان  نموذًجا  وتشكل  وآمنة،  صحية 

الكبرى  الرياضية  الفعاليات  وسالمة  صحة 

في  للصحة  ومعزز  ومستدام  مؤثر  إطار  في 

األحداث الرياضية الكبرى.

إن  ثاني  آل  محمد  الدكتور  الشيخ  وقال 

إلشراك  ممتازة  طريقة  هو  المعرض  هذا 

صحتهم  في  أكثر  التفكير  في  الجمهور 

ورفاههم وأهمية الرياضة بالنسبة للصحة 

ولكل  الجميع  على  الصحة  »تؤثر  قائال: 

الصحة  تعنيه  لما  الخاص  تفسيره  منا 

هو  الفوتوغرافي  التصوير  لنا.  بالنسبة 

يشاركون  الناس  لجعل  مذهلة  وسيلة 

البناء  والحوار  العام  النقاش  في  بنشاط 

تحسين  في  المساهمة  العوامل  حول 

الصحة«.

من  العديد  على  حصلنا  »لقد  مضيًفا: 

هو  شارك  من  وكل  الممتازة  المشاركات 

بالفعل فائز ألنهم أظهروا تقديرًا للعالقة بين 

وأود  والصحة،  البدني  النشاط  أو  الرياضة 

أن أهنئ المصورين الذين تعرض صورهم 

في  شخص  أي  وأشجع  المعرض  هذا  في 

قطر خالل األشهر المقبلة على زيارة حديقة 

األكسجين واالستلهام من العديد من الصور 

المذهلة والرسائل اإليجابية المعروضة«.

ممثلة  حاقة،  بو  ريانة  الدكتورة  وقالت 

إن  قطر  في  العالمية  الصحة  منظمة 

ارتباطًا  ترتبطان  والصحة  الرياضة 

كأس  الشراكة  هذه  وتتناول  جوهريًا، 

لزيادة  كمحفز   2022 القدم  لكرة  العالم 

اإليجابي  التغيير  وتحفيز  بالصحة  الوعي 

ويسر  الناس.  حياة  نمط  خيارات  في 

مع  تتعاون  أن  العالمية  الصحة  منظمة 

والمنظمات  القطرية  العامة  الصحة  وزارة 

العالم الصحية  الشريكة في مبادرة كأس 

في قطر 2022 ™لدعم هذا المعرض.

الفوتوغرافي  التصوير  معرض  يجمع 

عنصرين:  بين  الصحة  أجل  من  للرياضة 

الصور  من  سلسلة  عن  عبارة  أحدهما 

عن  عبارة  واآلخر  عامة  مسابقة  من  الفائزة 

والصحة،  الرياضة  لمبادرة  مرئي  تمثيل 

الفوتوغرافي  التصوير  مسابقة  ومثلت 

مشاركة  أجل  من  الجمهور  إلشراك  فرصة 

صورهم الشخصية المتعلقة بالصحة.

لجنة  قبل  من  فائزة  صورة   13 اختيار  تم 

على  بناء  الصور  اختارت  دولية  تحكيم 

الرياضة  بمفاهيم  والصلة  واإلبداع  األصالة 

إضافية  مجموعة  وهناك  الصحة.  أجل  من 

مبادرة  تدعم  التي  والرسائل  الصور  من 

الرياضة من أجل الصحة التي تسعى إلى 

تعزيز الصحة البدنية والنفسية.

المدير  الخوري،  ناصر  السيد  وقال 

العليا  اللجنة  في  المبهر  للجيل  التنفيذي 

مثال  هو  المعرض  إن  واإلرث،  للمشاريع 

بطرق  المجتمع  مشاركة  كيفية  على 

النشيطة  الحياة  أنماط  لدعم  إبداعية 

مبادرة  »في  وقال:  الصحي:  الحوار  وتعزيز 

الرياضة،  أن  بشدة  نؤمن  المبهر،  الجيل 

تعزيز  فقط  يمكنها  ال  القدم،  كرة  وخاصة 

أنماط الحياة الصحية، بل تساعد في بناء 

إلى  باإلضافة  لألشخاص  الفردية  القدرة 

تقوية العالقات من خالل الجمع بين الناس 

مصلحة  ظل  في  الحياة  مناحي  جميع  من 

للناس  الرياضة  توفر  مشتركين،  وهدف 

البدنية  صحتهم  لتحسين  رائعة  منصة 

خالل  ومن  االجتماعية،  والتنمية  والنفسية 

برامجنا ومناهجنا المختلفة لكرة القدم من 

أجل التنمية، نقوم

المهارات  نقل  خالل  من  الشباب  بتمكين 

في  للمشاركة  الناس  وإلهام  العالمية 

المنتظمة  األنشطة  وأداء  الرياضة 

الفوائد  هذه  تحقيق  على  لمساعدتهم 

العديدة«.

قطر  »ستستضيف  الخوري:  وأضاف 

الثقافية  الخيارات  من  واسعة  مجموعة 

كأس  بطولة  خالل  للعائالت  والترفيهية 

العالم لكرة القدم هذا العام«.

$ الدوحة

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

مؤسسة قطر تستضيف برنامج »كرة القدم للمدارس«

تعزيز مهارات 
»700« مليون طفل

أقامت مؤسسة قطر ومؤسسة الجيل المبهر، بالتعاون 

مع االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( دورة تدريبية إقليمية 

حول برنامج »كرة القدم للمدارس«، وهي مبادرة تأتي ضمن 

االتفاقيات التي عقدتها مؤسسة قطر مع مؤسسة الجيل المبهر 

و»فيفا«، لتقديم مجموعة من المبادرات في مجال كرة القدم 

لتمكين الشباب ومختلف أفراد المجتمع في قطر، وتمتد لما 

بعد نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

يهدف برنامج »كرة القدم للمدارس« الذي يديره »فيفا«، 

بمساهمة من منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

)اليونسكو(، إلى تعليم حوالي 700 مليون طفل وتمكينهم على 

مستوى العالم تتراوح أعمارهم ما بين 4 و14 عاًما، حيث ومن 

خالل تطبيق »كرة القدم للمدارس« سيتمكن المعلمون وقادة 

المجتمع والمدربون من استخدام كرة القدم لزيادة وعي األطفال 

وتحسين مهاراتهم. كما تسهم مؤسسة قطر، بالتعاون مع 

مؤسسة الجيل المبهر، وهو برنامج اإلرث اإلنساني واالجتماعي 

التابع للجنة العليا للمشاريع واإلرث، في تعزيز المعرفة حول 

قيم االستدامة وبناء مجتمعات أكثر شمواًل من خالل التطبيق 

الرقمي الخاص بالبرنامج الذي تم طرحه في مارس 2022 داخل 

قطر وفي أكثر من 135 دولة حول العالم.

بعد إطالق التطبيق في قطر، ُعقدت دورة تدريبية في ملتقى 

)مركز طالب المدينة التعليمية( بمؤسسة قطر، وضّمت 

مديرين عامين وفنيين من جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا. وتمحورت الدورة حول كيفية استخدام 

البرنامج في مختلف البلدان، وقد شارك فيها أعضاء من اتحاد 

غرب آسيا لكرة القدم، باإلضافة إلى اتحاد شمال إفريقيا لكرة 

القدم، ومعلمين ومدربين من بلدان عدة مثل لبنان، الجزائر، 

مصر، ليبيا، المغرب، تونس، ودول أخرى.

قال ناصر الخوري، المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر: 

»يهدف التطبيق إلى تمكين المعلمين وجعل التعليم من خالل 

كرة القدم جزًءا أساسًيا من المناهج الدراسية في دولة قطر. 

لقد أثمرت جهود عملنا مع مؤسسة قطر وفيفا عن إنشاء قاعدة 

بيانات أساسية لوحدات كرة القدم من أجل التنمية حيث 

يمكن للمعلمين في قطر استخدامها إلنشاء تدريبات على 

الجلسات التدريبية ودروس تعليمية تركز على القيمة«.

ووفًقا لباسم محمد، المدير الفني في االتحاد اللبناني لكرة 

القدم، ومدرس سابق للتربية الرياضية في مدرسة بيروت 

الحديثة في لبنان، فإن كل فرد في المجتمع، مهما كان عمره 

ومستواه االجتماعي، وحتى لو كان من ذوي اإلعاقة، يحق له أن 

يلعب كرة القدم. ويقول باسم، الذي بدأ باستخدام التطبيق 

الذي أطلق في لبنان قبل 3 سنوات: »يهدف هذا البرنامج إلى 

جعل كرة القدم جزًءا من المنهج التعليمي، من خالل تزويد 

المدارس بالمعدات والتجهيزات الالزمة«.

ويتابع: »يعزز تطبيق كرة القدم للمدارس مهارات المعلمين، 

عبر تقديم منهج تدريبي جاهز يتضمن من 8 إلى 12 حصة 

تدريبية في الشهر، حيث يقوم المعلم بتحميل البرنامج 

وتسجيل الفئة العمرية للطالب وأعدادهم، كي يحصل على 

حصص مدونة ومصممة بشكل فني«.

من أهم أهداف برنامج »كرة القدم للمدارس« هو أن يكتسب 

الطفل مهارات أساسية في كرة القدم تحت ظروف واقعية، 

من خالل فصل دراسّي منظم بشكل سلس وبهيكلية واضحة 

دون أي تعقيدات، وأن يتم تعزيز القدرات من خالل اللعب 

والممارسة، وليس من خالل التمرين أو التعليم النظري.

يوفر تطبيق »كرة القدم للمدارس«، مقاطع فيديو قصيرة 

لتحفيز األطفال من كافة القدرات وإلهامهم. فالفكرة الرئيسية 

ُتمّكن في جعل اللعبة هي مصدر التعليم، بينما يقوم المدرب 

بتبسيط الفصول الدراسية.

يوضح باسم: »ُيعدُّ تعزيز المهارات الحياتية جزًءا من أهداف 

برنامج كرة القدم للمدارس، حيث يتم غرس مجموعة من 

القيم اإلنسانية لدى الطالب، مثل الصدق والنزاهة، وتقبل 

اآلخر ومكافحة السلوكيات السلبية مثل التدخين والتنمر، 

والتركيز على قيم االستدامة وبناء مجتمعات أكثر شمواًل«.

$ الدوحة

افتتح الشيخ الدكتور محمد بن حمد 
آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة 

الصحة العامة، اليوم معرض تصوير 
خاص بشراكة الرياضة من أجل الصحة 

بعنوان »الصحة من خالل عدستي«، 
وذلك في حديقة األكسجين بالمدينة 

التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، 
بمشاركة ممثلي الجهات والمنظمات 
الشريكة في مراسم االفتتاح، ويهدف 

المعرض إلى عرض خيارات نمط الحياة 
الصحي من خالل التصوير الفوتوغرافي.
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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تراث الموصل

 مــن هـــذا الــمــثــل انــطــلــق شــبــاب مــن مدينة 

على  للمحافظة  ذاتــيــة  بــجــهــود  الــمــوصــل 

المقتنيات  جمع  خالل  من  الشعبي  موروثهم 

ـــراث  ــف ت ــح ــت ـــي »م ــع ف ــوض ــت والــــوثــــائــــق، ل

الموصل«، الذي يضم أزياء شعبية لمختلف 

التي  العراق  شمالي  نينوى  محافظة  مناطق 

تتسم بالتنوع الديني والمذهبي والعرقي.

الــمــتــحــف ياسر  ــؤول  ــس ــد م ــرش وي

ـــى أهــم  ـــــزوار إل كــويــانــي ال

المتحف،  مقتنيات 

األدوات  مـــثـــل 

الــــــــــتــــــــــي 

كــانــت 

ــمــنــزل كـــالـــجـــرار واألوانــــــي  تــســتــعــمــل بــال

والعمالت  والفخارية  المعدنية  واألنتيكات 

عام  حرب  من  نجت  التي  والوثائق  النقدية 

.2017
في  نصيب  لها  الموصلية  والحرفة  الصناعة 

الحياكة(  )مكوك  المغزل  تجد  إذ  المتحف، 

ومعدات أقدم خياط في الموصل.

ضبط لوح أثري
560 غراما في  ضبطت فرق الدرك التركية لوحا ذهبيا أثريا يزن 

الثالثاء،  األناضول،  وأفاد مراسل  البالد.  والية موغال جنوب غربي 

3 أشخاص من خارج الوالية  بأن فرق الدرك تلقت معلومات بقدوم 

ميالس  قضاء  إلى 

قطعة  لبيع  موغال  في 

أثرية.

السيارة  توقيف  ولدى 

األشخاص  يستقلها  التي 

مدخل  عند  بهم  المشتبه 

الفرق  عثرت  وتفتيشها  ميالس 

غراما،   560 يزن  ذهبي  لوح  على 

ويعتقد أنه يعود للعهد الهلنستي، فضال عن ضبط كمية من المخدرات. وتم توقيف 

األشخاص الثالثة وإحالتهم إلى مخفر للدرك التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

»إنسايت« ينازع الموت

قتله فضوله

أطول الحيوانات عمرًا

»االستعباط«.. تثير الجدل

على  األخيرة  أيامه  الفضائي  إنسايت  مسبار  يعيش 

كوكب المريخ، بعد 4 سنوات قضاها في كشف أسرار 

ومجاهل الكوكب األحمر.

المركبة  إن  )ناسا(  األميركية  الفضاء  وكالة  وقالت 

 ،2018 عام  منذ  المريخ  سطح  على  الموجودة  إنسايت، 

بين  ما  غضون  في  العمل  عن  وتتوقف  طاقتها  ستنفد 

أربعة إلى ثمانية أسابيع.

بمختبر  الكواكب  فيزياء  عالم  بانيردت،  بروس  وقال 

لبعثة  الرئيسي  والمحقق  لناسا  التابع  النفاث  الدفع 

إنسايت، في إفادة صحفية إن الغبار يتراكم على األلواح 

الشمسية التي تجلب الطاقة للمركبة وإن الوضع يتفاقم 

بسبب عاصفة ترابية األمر الذي يستنفد بطارياتها.

وكان من المقرر أن تستمر مهمة إنسايت، التي ساعدت 

ونشاطه  للمريخ  الداخلي  التركيب  عن  الكشف  في 

الزلزالي، لمدة عامين ولكن تم تمديدها إلى أربعة. وقال 

االتصال  ستفقد ناسا  الطاقة،  تنفد  عندما  إنه  بانيردت 

رويترز  لوكالة  تصريحات  في  وأضاف  بالمركبة. 

»حققت إنسايت نجاحا يفوق توقعاتي«.

تداولت مواقع إخبارية ومنصات على مواقع التواصل 

األرجنتين مقطع فيديو وصورا لوفاة  االجتماعي في 

سائح برازيلي، إثر سقوط قطعة جليد عليه في 

الكهوف بجزيرة أوشوايا في األرجنتين. أحد 

30 عاما قد اقترب من  وكان السائح البالغ من العمر 

الذي حظرت السلطات  الجليدية  الكهوف  سقف أحد 

إليه، وبينما كان يوّثق رحلته بهاتفه  الدخول 

وأنهت حياته. الجوال، سقطت كتلة جليدية 

صحف  نشرتها  التي  التفاصيل  وبحسب 

الحادث وقع فيما يعرف بـ»كويفا  أرجنتينية، فإن 

دي جيمبو« أو »كهف الجليد«، وهو مكان يتميز 

األنهار  بمناظر طبيعية خالبة يقع في منطقة من 

الجليدية.

مجموعة  وصلت  فقد  رسمية،  لتصريحات  ووفقا 

واقتربت  الموقع  إلى ذلك  البرازيليين  من السياح 

المغطى بطبقة  الداخلي  الجزء  بشكل خطير من 

والجليد. الصخور  من 

 5 ويوّثق مقطع فيديو الحادث، حيث يظهر 

وبينما  المكان،  يستكشفون  كلب  مع  أشخاص 

يطلب منهم أحدهم »توخي الحذر الشديد«، يسير 

الجليد فوق  الكهف لتسقط قطعة  أحد السياح نحو 

المرافقين له. رأسه، ثم تتعالى صرخات 

الفيديو الفتة تحذيرية بالقرب من  كما يظهر مقطع 

إليه حتى للحظات قليلة. الكهف تحّذر من الدخول 

ع أعمار أكبر الحيوانات في العالم أمرًا مهمًا، 
ُّ

يعدُّ تتب

ألنه ُيمّكننا من فهم سبب عيش بعض األنواع فترة 

أطول من غيرها، كما توّفر دراستها معلومات قيمة 

عن اآلليات البيولوجية والجزيئية والوراثية 

للشيخوخة، فمن خالل دراستها قد نتعلم 

حتى كيفية تمديد وجودنا كبشر على 

األرض.

إضافة إلى ذلك يدفع حّب االطالع والمعرفة 

الثقافية الناس إلى التعرف على أعمار 

أكبر الحيوانات في العالم، وعمومًا تفتخر 

المملكة الحيوانية بأعمار طويلة بشكل 

ال يصدق، تتجاوز بكثيٍر متوسط   عمر 

اإلنسان، ومن ذلك الحيتان مقوسة الرأس 

)Balaena mysticetus( وهي الثدييات 

األطول عمرًا على كوكب األرض.

العمر الدقيق لحيتان القطب الشمالي 

غير معروف، لكن الحيتان مقوسة الرأس 

تعيش بشكل مريح، أكثر من 100 عام، وقد 

تعيش أكثر من 200 عام، وفقًا لإلدارة الوطنية 

.)NOAA( للمحيطات والغالف الجوي

تمتلك هذه الحيتان طفرات في جين يسمى 

ERCC1، يشارك في إصالح الحمض النووي 
التالف، والذي قد يساعد في حماية الحيتان من 

السرطان، وهو سبب محتمل للوفاة.

 ،PCNA عالوة على ذلك، هناك جين آخر يسمى

يشارك في نمو الخاليا وإصالحها، وقد يؤدي إلى إبطاء 

الشيخوخة.

أعلن مجمع اللغة العربية في مصر إجازة استعمال 

كلمات »استعبط« و»يستعبط« و»استعباط« العامية 

المتداولة بين المصريين لوجود أصل عربي صحيح 

لها، ليعيد الجدل القديم الجديد بشأن إجازة المجمع 

استعمال كلمات عامية أو أجنبية مختلف عليها.

وقال المجمع في منشور على صفحته في فيسبوك 

إن لجنة األلفاظ واألساليب أجازت استعمال لفظ 

»استعبط« كما في عبارة »استعبط فالٌن فالًنا« بمعنى 

عى  ه عبيًطا«، و»استعبط فالٌن« أي ادَّ »تصّوره أو ظنَّ

العباطة. 

وأشــار المجــمع إلى أن هــذا الفعل لم يرد في مبناه 

ومعناه في أي من المعاجم، لكــن لجنة األلفـــاظ 

واألساليب رأت إجازته استنادا إلى ما جاء في المعجم 

الوسيط: »رجل عبيط« أي أبله غير ناضج، وأن كلمة 

»عبيط« محدثة، فكأن الفعل »استعبط« بمعناه 

المذكور على وزن »استفعل« قد ُأخذ من الصفة 

»عبيط«، مما يجيز استخدامه وفقا لقرارات مجمع 

اللغة المصري، بجانب مضارعه »يستعبط« ومصدره 

»استعباط«. وأثار منشور المجمع جدال واسعا 

بين المهتمين باللغة العربية، رغم أن إجازة كلمة 

»استعبط« تعود إلى أكثر من 30 عاما، إذ أجازها مؤتمر 

مجمع اللغة العربية بمصر في دورته الـ57 التي أقيمت 

بالقاهرة عام 1991.

كلبة تربي حمال
كل  يتجاوز  الحب  أن  معظمنا  سمع 

الحدود وربما شهد مثل هذه الحاالت مرة 

واحدة على األقل في حياتنا، وعالقات الحب 

بين الحيوانات أكبر مثال.

وانتشر مقطع فيديو لكلبة تجمعها عالقة عطف 

واندهاشهم،  الناس  إعجاب  أثار  صغير  بَحَمل 

لقواعد  اعتبار  دون  ضدين  بين  لصداقة  قصة  من 

انتشر  الذي  الفيديو،  أن  الموقع،  وذكر  الطبيعة. 

بشكل متزايد على وسائل التواصل االجتماعي، تظهر 

حماًل  تربي  محبة  مزرعة  كلبة  فيه 

كأنه ابنها، بعد أن رفضته والدته نفسها. 

عبر  إنستغرام،  موقع  عبر  الفيديو  وانتشر 

تحدثت  التي  موفمنت«،  نيوز  »جود  صفحة 

كلبة  أن  موضحة  والحمل،  الكلب  صداقة  عن 

من  مرفوًضا  حماًل  تربي  ماكس  ُتدعى  المزرعة 

الفيديو  مقطع  الصفحة،  وأرفقت  بو.  ُيدعى  والدته 

والدتها،  والدة بو عند  تحت تعليق: لألسف، رفضتها 

لكن ماكس استقبلتها كأنها ابنتها.

»اللي ما له أول ما له تالي«، مثل شعبي عراقي، يعني أن 
»من ليس له تاريخ مجيد وإرث ليس له حاضر زاهر«،


