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في استاد الثمامة 

أرضيات 
لتوليد الطاقة

ستتميز بطولة »كأس 

العالم FIFA قطر 2022™« 

المرتقبة بابتكار فريد 

ومبتكر في مجال توليد 

الطاقة الشمسية، قد 

ُيحدث ثورة في مجال 

االستدامة بدولة قطر 

مستقباًل. صنعت 

شركة َصن پايڤ ألواًحا 

شمسية مضمنة داخل 

البالط يمكن السير عليها. 

حيث سيتم اختبار تلك 

األرضيات التي تتضمن 

األلواح الشمسية، 

والحاصلة على براءة 

اختراع، بشكل علني 

ألول مرة، في منطقة 

مخصصة بمركز التذاكر 

المتواجد في استاد 

الثمامة.

الــدوحــة - قــنــا - ســّلــط االتــحــاد 

الضوء  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي 

عرفته  الــذي  الكبير  التطور  على 

النقل  لــقــطــاع  التحتية  البنية 

السنوات  مدى  على  قطر  دولة  في 

خطط  كفاءة  لضمان  الماضية، 

بطولة  خــالل  والمواصالت  النقل 

 ،»2022 FIFA قطر  »كأس العالم 

وفّعالة  سريعة  خــيــارات  وتوفير 

ُمستدام  إرث  وذات  للمشجعين 

خالل  من  وذلك  المقبلة،  لألجيال 

تطوير شبكة متكاملة من وسائل 

ــة  ــق ــدي ــص الــنــقــل الــحــديــثــة وال

. للبيئة

استاد البيت ..
صرح يعكس كرم الضيافة 

البيت  الدوحة- قنا- يعتبر استاد 

العالم  »كأس  بطولة  مالعب  أحد 

FIFA قطر 2022«، من أكثر مالعب 
يجسد  حيث  تميزًا،  البطولة 

للملعب  والفريد  المميز  التصميم 

قطر  دولة  ماضي  من  مهمًا  جزءًا 

واستوحي  حاضرها.  ويحاكي 

الشعر  بيت  من  االستاد  تصميم 

البادية  أهل  سكنه  الذي  »الخيمة« 

الذين عاشوا مرتحلين في صحراء 

منذ  والماء  الكأل  عن  بحثًا  قطر 

البيت  استاد  ويقع  السنين.  آالف 

 »35« ُبعد  على  الخور،  مدينة  في 

كيلومترًا شمال العاصمة الدوحة.

الملعب  مدرجات  سعة  وتبلغ 

 »9« ويستضيف  متفرج،  ألف   »60«

 FIFA العالم  »كأس  في  مباريات 

في  مباريات   »6« منها   ،»2022 قطر 

بمباراة  تبدأ  المجموعات،  دور 

االفتتاح بين قطر واإلكوادور.

الرئيس التنفيذي لـ »الّريل«.. د. السبيعي: 

»110« قطارات 
لخدمة جمهور المونديال

وســائل نـقـل مـسـتدامـة

عبدالله بن حمد العطية في حوار مع رئيس التحرير:

أطالب بمنح سمو األمير 
جائزة نوبل للسالم

األمير منصور بن خالد لـ $: 

قطر ستبهر العالم

دوحــة المـونـديـال
إنجازات قطر نبراس يحتذى به في التنظيم

زوا على كرة القدم
ّ
وزيرة فرنسية : تعالوا إلى قطر»FIFA«: رك

ــوا الــخـــــالفــات ـــ
ّ
ــح ــول«: ن ــب ــمــي ــون األذكــــى»كــون ــقــطــري كـــوريـــالنـــو: ال

التي  العالمية  لألصداء  تواصل  في 

في  قطر  دولة  تجربة  بها  تحظى 

الستضافة  والتحضير  االستعداد 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 

من  واالستثنائية  الفريدة  النسخة 

في  األولى  للمرة  تقام  التي  البطولة 

تنقطع  تكاد  ال  إسالمية،  عربية  دولة 

قطر  حققته  بما  الدولية،  اإلشادات 

تنظيم  سبيل  في  إنجازات  من 

العالم،  في  األبرز  الرياضي  الحدث 

االفتراء  حمالت  إلى  ملتفتة  غير 

والتشويه، لتكون بذلك مثاال يحتذى 

االفتراءات  ودحض  التحدي  في  به 

على  والرد  الدؤوب  بالعمل  واألكاذيب 

مسبوقة  غير  بتجهيزات  المشككين 

في تاريخ تنظيم البطولة.

فكرة كأس العالم 
ظلت تراود األمير الوالد

المملكة تقف 
مع شقيقتها 

بكل اإلمكانيات

العالقات بين 
البلدين مميزة التفاصيل في ملحق $ الرياضي

  من نحن..؟
»كأس العالم مناسبة نظهر فيها.. من نحن، ليس 

فقط لناحية قوة اقتصادنا ومؤسساتنا، بل أيضًا على 

مستوى هويتنا الحضارية، هذا امتحان كبير لدولة 

بحجم قطر، التي تثير إعجاب العالم أجمع بما حققته 

وتحققه. لقد قبلنا هذا التحدي إيمانًا بقدرتنا، نحن 

القطريين، على التصدي للمهمة وإنجاحها، وإدراكًا منا 

ألهمية استضافة حدث كبير مثل كأس العالم في 

الوطن العربي«.

رئيس التحرير المسؤول

} البقية ص8

1213تفاصيل   

الدوحة - قنا - أوضح سعادة الدكتور 

محمد حبيبو ديالو سفير جمهورية 

السنغال، أن قطر أثبتت جدارتها في 

ترسيخ الدبلوماسية الرياضية، وباتت 

وجهة الرياضة العالمية بتنظيمها 

بطولة »كأس العالم FIFA قطر 2022«.  

وقال سعادته، في تصريحات خاصة 

لوكالة األنباء القطرية »قنا«، إن »دولة 

قطر أثبتت جدارتها للعالم باستحقاق 

تنظيم المونديال«.

سفير السنغال: 

قطر وجهة 
الرياضة العالمية
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متابعات

طالبت بالضغط على إسرائيل لالنخراط في عملية السالم

قطر تدعو المجتمع الدولي إلنهاء االحتالل

جاء ذلك يف بيان دولة قطر الذي أدىل 
آل  العزيز  عبد  بن  جاسم  الشيخ  به 
الدائم  الوفد  يف  ثالث  سكرتري  ثاني 
أمام  املتحدة،  األمم  لدى  قطر  لدولة 
الخاصة  السياسية  املسائل  لجنة 
للجمعية  التابعة  االستعمار  وإنهاء 
بند  حول  املتحدة،  لألمم  العامة 
»املمارسات اإلرسائيلية التي تؤثر عىل 
حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني«.

وشدد عىل أن االحتالل اإلرسائييل عىل 
فلسطني يمثل جريمة وخرقا صارخا 
األمم  وميثاق  الدويل،  القانون  ملبادئ 
العامة،  الجمعية  وقرارات  املتحدة، 
ذات  الدولية  اإلعالنات  من  وغريها 

الصلة.
إدانة  البيان،  جدد  الصدد،  هذا  ويف   
االحتالل  الستمرار  قطر  دولة 
الفلسطينية  لألرايض  اإلرسائييل 
املستمر ملدة 55 عاما، دون إجراءات 
رادعة من املجتمع الدويل إلنهائه، أو 
وجود أفق واضح لحل عادل وشامل 

للرشعية  وفقا  الفلسطينية  للقضية 
الدولية.

قطر  دولة  تأكيد  البيان  جدد  كما   
والشاملة  الدائمة  التسوية  أن  عىل 
والعادلة لقضية فلسطني لن تتحقق 
إال عىل أساس القانون الدويل وقرارات 
السالم  ومبادرة  الدولية  الرشعية 
احتالل  إنهاء  إىل  وصوال  العربية، 
بما  املحتلة،  العربية  األرايض  سائر 
واألرايض  السوري  الجوالن  فيها 
االستيطان،  وإنهاء  املحتلة،  اللبنانية 
الالجئني،  لقضية  العادل  والحل 
بحقوقهم  الفلسطينيني  وتمتع 
الكاملة غري القابلة للترصف، ال سيما 
حقهم يف تقرير املصري وإقامة الدولة 
عام  املستقلة عىل حدود  الفلسطينية 
الرشقية،  القدس  وعاصمتها   1967

وذلك وفق رؤية حل الدولتني.
أن  ثاني  آل  جاسم  الشيخ  وأوضح   
الذي أجمع عليه  الحل  هذا الحل هو 
السبيل  باعتباره  الدويل،  املجتمع 

السالم  إىل  للتوصل  املمكن  الوحيد 
والدائم.  وشدد عىل رضورة  العادل 
للقدس  القائم  بالوضع  املساس  عدم 
اإلسالمية  واملقدسات  الرشيف 

واملسيحية وخاصة املسجد األقىص.
إدانة  عىل  جاسم  الشيخ  وأكد   
املخالفة  التدابري  لكل  قطر  دولة 
يف  املستمرة  الدويل  للقانون 
مثل  والعربية،  الفلسطينية  األرايض 
واإلجراءات  والسياسات  الترشيعات 
الفلسطينية  األرض  يف  التمييزية 
اإلنسان  حقوق  تنتهك  التي  املحتلة 

للشعب الفلسطيني الشقيق.
لقتل  قطر  دولة  إدانة  جدد  كما   
واالحتجاز  وإصابتهم،  املدنيني 
التعسفي والسجن والتهجري القرسي، 
إضافة إىل تدمري ومصادرة املمتلكات 
التي  املدنية، بما يف ذلك هدم املنازل 
يجري تنفيذه بشكل منظم ومستمر 
انتهاك صارخ  كعقوبة جماعية، ويف 

للقانون اإلنساني الدويل.
 وشدد عىل رفض وإدانة دولة قطر 
إلعاقة وتسييس املساعدات اإلنسانية، 
والحصار الجائر واملستمر عىل قطاع 

غزة ملا يزيد عىل 16 عاما.
إىل  ثاني  آل  جاسم  الشيخ  وأشار   
غري  االستيطان  توسيع  تواصل 
به  أفادت  ما  ذلك  يف  بما  املرشوع 
األنشطة  بشأن  مؤخرا  التقارير 
لتوسيع  القانونية  غري  واألعمال 
االستيطان يف محيط القدس، مجددا 
تأكيد دولة قطر عىل أن املستوطنات 
املحتلة  األرايض  يف  اإلرسائيلية 
أمام  عقبة  وتشكل  قانونية،  غري 

عائقا  وكذلك  الدولتني،  حل  تحقيق 
االقتصادية  والتنمية  السالم  أمام 

واالجتماعية.
أن  قطر  دولة  تؤكد  »كما  وأضاف:   
قرار إرسائيل فرض قوانينها وواليتها 
الجوالن  عىل  وإدارتها  القضائية 
وباطل  الٍغ  املحتل  السوري  العربي 

وليس له أثر قانوني دويل«.
عىل  قطر  دولة  تأكيد  جدد  كما   
املتعلقة  جنيف  اتفاقية  انطباق 
لعام  الحرب  وقت  املدنيني  بحماية 
1949 عىل وضع األرض الفلسطينية 
الرشقية،  القدس  فيها  بما  املحتلة، 
واألرايض العربية األخرى املحتلة منذ 
الشيخ جاسم إىل  1967.  ودعا  عام 
ومرتبطة  فعالة  دولية  آليات  إنشاء 
بأطر زمنية محددة لتنفيذ توصيات 
تقرير األمني العام لألمم املتحدة حول 
حماية السكان املدنيني الفلسطينيني، 
آليات  وتفعيل  توسيع  ذلك  يف  بما 
االنتهاكات  ملنع  القائمة  الحماية 
الجهود  مواصلة  إىل  إضافة  وردعها، 
حقوق  إطار  يف  املتحدة  األمم  داخل 
بالحماية  يتعلق  فيما  اإلنسان 
املدنيني  للسكان  القانونية  والسالمة 
دولة  إدانة  جدد  كما  الفلسطينيني.  
قطر لجريمة االغتيال الوحشية التي 
اإلرسائييل  االحتالل  قوات  ارتكبتها 
لإلعالمية الفلسطينية بقناة الجزيرة 
املجتمع  مطالبا  عاقلة،  أبو  شريين 
ملساءلة  عاجل  تحقيق  بفتح  الدويل 
البشعة  الجريمة  هذه  مرتكبي 
آليات  أمام  عنها  املسؤولني  ومالحقة 

العدالة الدولية.

المجتمع  قطر  دولة  دعت  قنا-  نيويورك- 
األخالقية  مسؤوليته  تحمل  إلى  الدولي 
على  والضغط  االحتالل،  إلنهاء  والقانونية 
حقيقية،  سالم  عملية  في  لالنخراط  إسرائيل 
تقرير  حق  من  الفلسطيني  الشعب  تمكن 
وعادل  شامل  سالم  إلى  والوصول  المصير 
الشرعية  وقرارات  الدولي  للقانون  وفقا 

الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية.

يستخدم في بطولة كأس العالم

ابتكار جديد في مجال الطاقة الشمسية
 FIFA العالم  كأس  بطولة  ستتميز 
بابتكار  املرتقبة   ™2022 قطر 
الطاقة  توليد  مجال  يف  ومبتكر  فريد 
مجال  يف  ثورة  ُيحدث  قد  الشمسية، 

االستدامة بدولة قطر مستقبالً.
أحد  پايڤ،  َصن  رشكة  وصنعت 
الفائزة يف برنامج »تحدي  املرشوعات 
22«، وهو مبادرة لتشجيع املبتكرين 
رائدة  وتقنيات  حلول  تطوير  عىل 
للمساهمة يف دعم اإلرث الدائم لبطولة 
 ،™2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
البالط  داخل  مضمنة  شمسية  ألواًحا 
سيتم  حيث  عليها.  السري  يمكن 
تتضمن  التي  األرضيات  تلك  اختبار 
عىل  والحاصلة  الشمسية،  األلواح 
مرة،  علني ألول  اخرتاع، بشكل  براءة 
التذاكر  بمركز  مخصصة  منطقة  يف 
إحدى  الثمامة،  استاد  يف  املتواجد 

مالعب بطولة كأس العالم FIFA قطر 
محمد  ويعتقد  الثمانية.   ™2022
واملدير  املؤسس  الرشيك  ال،  الَجمَّ
الفني لرشكة َصن پايڤ، وعضو هيئة 
أند  إي  تكساس  جامعة  يف  التدريس 
أم يف قطر، إحدى الجامعات الرشيكة 
كبرية  خطوة  هذه  أن  قطر،  ملؤسسة 
»إىل  قائاًل:  استدامة،  أكثر  بيئة  نحو 
جانب زيادة الطلب عىل الطاقة، تشغل 
مساحة  التقليدية  الشمسية  األلواح 
يف  تحدًيا  ُيمثل  كان  أمرًا  وهو  كبرية، 
مع  كذلك  األمر  يعد  لم  ولكن  املايض، 

هذا البالط الشميس«.
وجوب  من  »بالرغم  ال:  الَجمَّ وأضاف 
مائلة  الشمسية  األلواح  تكون  أن 
بطريقة معينة لضمان توليد أكرب قدر 
يميز  ما  أن  إال  الشمسية،  الطاقة  من 
تتيح  ميزة  بدمج  قمنا  أننا  ابتكارنا، 

توليد نفس القدر من الطاقة مع وضع 
أو  األرض  عىل  مسطح  بشكل  البالط 

بشكل عمودي عىل الحائط«.
قامت َصن پايڤ برتكيب بالط يغطي 
مربًعا  مرتًا   50 حوايل  تبلغ  مساحة 
امللعب، وهي مساحة كافية تقريبًا  يف 
سيارات،  ست  إىل  أربع  من  لصف 
ال: »إن كمية الطاقة  حيث أوضح الَجمَّ
التي يمكن توليدها من البالط املركب 
منزل  لتشغيل  كافية  املساحة  هذه  يف 
مكون من ثالث غرف نوم، بما يف ذلك 
تكييف  مثل  بداخله  املرافق  جميع 

الهواء واإلضاءة والثالجات«.
أمر  التقنية  تلك  استخدام  ُيعد 
الخاليا  هشاشة  بسبب  شائع  غري 
عىل  تتحطم  أن  يمكن  إذ  الشمسية، 
عمل  لذلك،  بها،  العبث  عند  الفور 
ال وفريقه بال كلل إليجاد طريقة  الَجمَّ

لضمان عدم تعرض الخاليا ألي أذى 
عند وضعها داخل بالطاٍت من املتوقع 

أن يسري عليها آالف األشخاص.
ال: كنا نهدف إىل تصنيع  وأضاف الَجمَّ
البالط  مواصفات  بنفس  يتمتع  منتج 
عليه  السري  يتحمل  الذي  املتماسك 
تمكنّا من صناعة بالط  باألقدام. وقد 
بما  قوًيا  شمسية،  ألواح  عىل  يحتوي 
يكفي لتحمل عربات الجولف أو حتى 
الطوارئ.  حاالت  يف  اإلطفاء  عربات 
التطبيقات  مع  استخدامه  يمكن  كما 
األخرى مثل خطوط السكك الحديدية 
والسفن البحرية. وتخطط رشكة َصن 
پايڤ لرتكيب املزيد من البالط الشميس 
التعليمية،  املدينة  أنحاء  جميع  يف 
ثورة  إلحداث  البالد  مناطق  ومختلف 
الكفاءة  وزيادة  الشمسية  الطاقة  يف 

واالستدامة يف املنطقة

وصول قوات أميركية 
للمشاركة في تأمين المونديال

القوات  البالد  إىل  قنا- وصلت  الدوحة- 
تأمني  يف  باملشاركة  املكلفة  األمريكية 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

إطار  يف  القوات  هذه  وصول  ويأتي 

اتفاقيات التعاون املشرتك التي أبرمتها 
والصديقة  الشقيقة  الدول  مع  الدولة 
 FIFA العالم  للمشاركة يف تأمني كأس 

قطر 2022.

انتخاب ديوان المحاسبة لعضوية 
المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية

ريودي جانريو- قنا- أعلن ديوان املحاسبة، 
التنفيذي  املجلس  لعضوية  انتخابه  أمس، 
للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية  للمنظمة 
عن  ممثال  إنتوساي،  واملحاسبة  املالية 
للرقابة  العليا  لألجهزة  العربية  املنظمة 
املالية واملحاسبة أرابوساي للفرتة 2022 - 
2028.  جاء ذلك خالل املؤتمر الدويل الـ 
24 لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة 
بمدينة  أعماله  اختتمت  الذي  اإلنكوساي، 

ريودي جانريو الربازيلية. 
أنه  املحاسبة  ديوان  أكد  انتخابه،  وإثر 
سيعمل عىل أن تكون عضويته يف املجلس 
يف  متميز  أثر  ذات  إنتوساي  لـ  التنفيذي 
مسرية املنظمة، وتعكس صورة إيجابية عن 

تطور العمل الرقابي يف الدول العربية. 

الدولية  مكانته  ذلك سيعزز  أن  إىل  وأشار 
التي أهلته لتبوؤ هذه العضوية. 

محمد  بن  عبدالعزيز  السيد  سعادة  وكان 
بن أحمد العمادي رئيس ديوان املحاسبة، 
هامش  عىل  اللقاءات  من  عددا  أجرى  قد 
التعاون  أوجه  خاللها  استعرض  املؤتمر، 
بني ديوان املحاسبة وعدد من نظرائه حول 
العالم، وسبل تعزيزها يف مختلف مجاالت 
العمل الرقابي.  ويأتي ذلك يف إطار مشاركة 
الرابع  االجتماع  يف  املحاسبة  ديوان  وفد 
والعرشين للجمعية العامة للمنظمة الدولية 
واملحاسبة  املالية  للرقابة  العليا  لألجهزة 
املايض،  االثنني  يوم  بدأ  الذي  اإلنكوساي، 
التنفيذي  املجلس  اجتماع  مع  بالتوازي 

للمنظمة، الذي استمر يومني. 

أصدرته كلية الدراسات اإلسالمية ألبحاث الطالب

صدور عدد جديد من مجلة األسطرالب
اإلسالمية  الدراسات  كلية  أصدرت 
بجامعة حمد بن خليفة العدد الرابع 
األسطرالب:  مجلة  من  املرتقب 
مجلة أبحاث طالب كلية الدراسات 

اإلسالمية. 
األبحاث  املطبوعة  هذه  وتستعرض 
ينتجها  التي  الفكرية  واإلسهامات 
الفروض  خالل  من  الطالب 
الدراسية للمقررات التي يدرسونها 
يف  العليا  الدراسات  مستوى  عىل 
الجديدة،  النسخة  وُتلهم  الكلية. 
خليفة  بن  حمد  دار  نرشتها  التي 
التي  األكاديمية  املناقشات  للنرش، 

التبحر  يف  محورية  بأهمية  تحظى 
من  املعارصة  العاملية  املناقشات  يف 
خالل منظور إسالمي، عىل الرغم من 
جذورها الضاربة بعمق يف التاريخ 
اإلسالمي.  ويسلط هذا العدد الضوء 
مثل  متنوعة  نظر  وجهات  عىل 
املتمثلة  اإلسالمية  الجمالية  القيمة 
والقومية  اإللهي،  النور  جمال  يف 
اإلسالمي،  السيايس  الفكر  يف 
اإلسالمية،  املالية  والتكنولوجيا 
واللقاحات.  اإلسالمية  واألخالق 
كما يظهر فهًما لديناميكيات ريادة 
والتحديات  املنطقة  يف  األعمال 

املنزيل.  العنف  عن  الناجمة 
املطروحة  املوضوعات  وتستحرض 
التطبيقية  الطبيعة  العدد  يف 
تربط  حيث  اإلسالمية،  للدراسات 
بني مجاالت الرتكيز املتنوعة متعددة 
بربامج  املرتبطة  التخصصات 
الدراسات العليا التي تقدمها الكلية 
املعارصة،  اإلسالمية  الدراسات  يف 
واالقتصاد،  اإلسالمي  والتمويل 
والعمارة  اإلسالمي،  والفن 
التطبيقية  واألخالق  والعمران، 
والشؤون  واإلسالم  اإلسالمية، 

الدولية. 
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الحمـاس مستمـر

من 19 نوفـمبـر حىت 18 ديـسمبــر

يف جزيـرة اللؤلـؤة

4409 974+ | س.ت. رقم: 22980 | رأس المال )مدفوع بالكامل( 3,540,862,500 ر.ق 4409 974+ | فـ : 8500 الشركة المتحدة للتنميــة ش.م.ع.ق. | برج الشركة المتحدة للتنمية, جزيرة اللؤلؤة | ص.ب. 7256 الدوحة، قطر | هـ : 8400

كرنفال كارتييه
 25 نوفمبر – 4 ديسمبر

 4 مساًء – 9 مساًء
 ممشى قناة كارتييه

انطلــق فــي رحلــة ســاحرة تعيــد إحيــاء أجــواء ورونــق كرنفــال البندقيــة 
ــة  ــون العائم ــة والفن ــل الحي ــة والتماثي ــروض التنكري ــال الع ــن خ ــق م العري
المبهــرة التــي ســتتألق فــي أحيــاء مدينــة البندقيــة الخاصــة بجزيــرة اللؤلــؤة.

مدينافست
 19 نوفمبر – 8 ديسمبر

 3 مساًء – 11 لياًل
 مدينا سنترال

غنــّي باإلبــداع والفقــرات الترفيهيــة مــن فنانــي الشــوارع والموســيقيين 
والراقصيــن والبهلوانييــن مــن حــول العالــم والعــروض المذهلــة األخــرى 
المســتوحاة مــن التــراث األوروبــي واألمريكــي واآلســيوي واإلفريقــي، 
ســيضيئ هــذا االســتعراض المتجــول القلــب النابــض لجزيــرة اللؤلــؤة، ليضفــي 
أجــواء مــن البهجــة ويشــّكل فرصــة ثمينــة اللتقــاط أجمــل الصــور والذكريــات. 

تجربة عربية
 19 نوفمبر – 18 ديسمبر

 4 مساًء – 11 لياًل
 2-6 ال كروازيت، بورتو أرابيا

اكتشــف الضيافــة العربيــة األصيلــة والثقافــة القطريــة العريقــة فــي مزيــٍج 
ــة قطــر مــن  ــة لدول ــة الحقيقي ــة، يعكــس الهوي ــراث والحداث ــي مــن الت مثال
ــة،  ــوش الحن ــر”، نق ــي قط ــع ف ــة “صن ــات يدوي ــة، منتج ــام الضياف ــال خي خ

ــري. ــزي القط ــر بال ــة للتصوي ــب خيم ــى جان ــة إل ــب العربي ــور واألطاي والبخ

 البث المبارش للمباريات
  المدرج المكشوف

30 ال كروازيت, بورتو أرابيا

أمــام جمهــور كــرة القــدم مــن كافــة أنحــاء العالــم الفرصــة لاســتمتاع 
مــن علــى شاشــة ضخمــة وســط حشــد  مباشــرًة  المباريــات   بمشــاهدة 

المشجعين في إطار حماسي ومكان مميز على الواجهة البحرية.

نبض بورتو
 19 نوفمبر – 18 ديسمبر

 3 مساًء – 11 لياًل
 20-22 ال كروازيت، بورتو أرابيا

اإلبهــار البصــري يتجلــى مــن خــال هيــكل متوهــج مبــدع يغطــي أكثــر مــن 
ــع  ــة تجم ــي احتفالي ــاحرة، ف ــة الس ــة البحري ــى الواجه ــع عل ــر مرب 2,000 مت
بيــن المؤثــرات البصريــة واألنغــام الموســيقية لنشــر الســعادة واإليجابيــة بيــن 

الحشــود. 

اعالن
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متابعات

لمكافحة التهديدات اإلرهابية ضد األهداف الضعيفة

قطر تؤكد دعمها لبرنامج »األمم« العالمي

الذي أدىل  جاء ذلك يف بيان دولة قطر 
إبراهيم  بن  الله  عبد  السيد  سعادة  به 
مملكة  لدى  قطر  دولة  سفري  الحمر 
الرسمي  اإلطالق  بمناسبة  إسبانيا، 
األهداف  بحماية  املعني  للمرشوع 
الرؤى  باستخدام  للخطر،  املعرضة 
السلوكية لتعزيز قدرات إنفاذ القانون 

يف مدريد.
ولفت سعادته، إىل أن التواجد امليداني 
ملكتب مكافحة اإلرهاب يساهم يف تنفيذ 
وفعالية  تأثريا  أكثر  بشكل  الربامج 
ويكون أقرب إىل املستفيدين والجهات 

الفاعلة الوطنية واإلقليمية.
بحماية  املعني  املرشوع  إن  وقال 
باستخدام  للخطر  املعرضة  األهداف 
ما  ظل  يف  يأتي  السلوكية،  الرؤى 
تستغل  تهديدات  من  العالم  يشهده 
بما  للخطر،  املعرضة  األهداف  ضعف 
واألهداف  الحيوية  التحتية  البنى  فيها 
الحرضية  املراكز  مثل  املحصنة  غري 

واألماكن سياحية واملواقع الدينية.
دولة  سفري  شدد  الصدد،  هذا  ويف 
ذلك  أن  إسبانيا، عىل  لدى مملكة  قطر 
والرشاكات  الدويل  التعاون  يستدعي 
وتسخري  والخربات  املعرفة  وتبادل 
لهذه  للتصدي  املتاحة  األدوات  كل 

التهديدات.
قطر  دولة  دعم  عىل  سعادته،  أكد  كما 
للجهود واملبادرات التي يقوم بها مكتب 
مكافحة اإلرهاب بغية التصدي لألوجه 
اإلرهاب،  يمثله  الذي  للتحدي  املتعددة 
العنيف املفيض إىل اإلرهاب،  والتطرف 

والناشئة،  الجديدة  التحديات  ومواكبة 
واستغالل املعارف والتقنيات الحديثة. 
إىل  سعادته،  أشار  السياق  هذا  ويف 
قطر  دولة  تقدمها  التي  املالية  املنح 
ملكتب مكافحة اإلرهاب لتنفيذ برامجه، 
العاملي  املتحدة  وأبرزها »برنامج األمم 
ضد  اإلرهابية  التهديدات  ملكافحة 
يدعم جهود  الذي  الضعيفة«،  األهداف 
الدول األعضاء ملنع الهجمات اإلرهابية 
من  والتعايف  األهداف،  تلك  وحماية 
لقرارات  تنفيذا  اإلرهابية،  الهجمات 
الجمعية العامة لألمم املتحدة، ومجلس 

األمن، ذات الصلة.
كما نوّه سعادة السفري، بمشاركة دولة 
املايض،  العام  الربنامج  إطالق  يف  قطر 
عقدها،  التي  الخرباء  اجتماعات  ويف 
العديدة  اإلنجازات  باهتمام  ومتابعتها 
املساعدة  التي حققها، بما فيها تقديم 
األعضاء،  للدول  القدرات  بناء  يف 
وتأسيس »شبكة الخرباء العاملية حول 
وإنتاج  الضعيفة«،  األهداف  حماية 

املوارد املعرفية املبتكرة، وتحديدا نرش 
املمارسات  بشأن  الخمس  »الوحدات 
األهداف  حماية  يف  الجيدة  الدولية 
دولة  شاركت  والتي  للخطر«  املعرضة 

قطر يف املناسبة الخاصة إلطالقها.
وأعرب سعادته، عن ترحيب دولة قطر، 
مكتب  إىل  العاملي  الربنامج  بانتقال 
يف  يساهم  ما  وهو  مدريد،  يف  الربامج 
مع  األوثق  والتعاون  التكلفة  فعالية 

املانحني والدول املستفيدة.
اهتماما  أولت  قطر،  دولة  إن  وقال 
خاصا ملسألة حماية األهداف املعرضة 
للخطر يف إطار جهودها ملنع ومكافحة 
اإلرهاب، وطورت خرباتها وقدراتها يف 
املواقع  حماية  ذلك  يف  بما  املجال،  هذا 
الرياضية  األحداث  مثل  املحصنة  غري 
الستضافة  التحضري  السيما  الكربى، 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

إىل  سعادته،  أشار  السياق،  هذا  ويف 
لألمن  الدويل  املركز  بني  التعاون 
غري  )مؤسسة   ،)ICSS( الريايض 

ربحية مقرها دولة قطر(، ومكتب األمم 
املتحدة ملكافحة اإلرهاب.

وأوضح أن من األغراض التي من أجلها 
أنشئ الربنامج العاملي، هي التوصُل إىل 
أحسن  وتحديد  للتهديدات  أفضل  فهٍم 
إىل  داعياً  لها،  للتصدي  املمارسات 
مثل  الفعالة  املعرفية  األدوات  تسخري 
فهما  تتيح  لكونها  السلوكية،  العلوم 
والتعرف  للتهديدات  أفضل  استباقيا 

عىل املخاطر.
أن  يمكن  السلوكية  »العلوم  وأضاف 
للوقاية  التخطيط  تحسني  يف  تساهم 
الضعيفة  األهداف  ضد  الهجمات  من 
إنفاذ  جهود  وتيسري  لها  والتصدي 

القانون يف هذا املجال«.
وجدد سعادته، حرص دولة قطر عىل 
األدوات  وكل  الحديثة  املعارف  تسخري 
اإلرهاب،  آفة  عىل  للقضاء  املمكنة 
العنيف املفيض إىل اإلرهاب،  والتطرف 
مشرياً إىل استضافة دولة قطر ودعمها 
السلوكية  للرؤى  الدويل  لــ»املركز 
تابع  برامج  كمكتب  اإلرهاب«  ملكافحة 
ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب يف 

الدوحة.
وبنّي أن املركز الدويل يهدف إىل إجراء 
وتقديم  السلوكية  العلوم  يف  أبحاث 
وتحسني  القدرات  لبناء  املساعدة 
تسخري  مجال  يف  والرشاكات  التواصل 
ومكافحة  ملنع  السلوكية  الرؤى 

اإلرهاب.
املكتب  حققها  التي  باإلنجازات  ونوّه 

منذ افتتاحه عام 2020 .

نيويورك- قنا- 
جددت دولة 
قطر التأكيد 
على دعمها 

لبرنامج األمم 
المتحدة العالمي 

لمكافحة 
التهديدات 

اإلرهابية ضد 
األهداف 

الضعيفة، 
والفتتاح مكاتب 

البرامج التابعة 
لمكتب مكافحة 
اإلرهاب، بما فيها 

المكاتب في 
الدوحة، ومدريد، 

والرباط.

خالل مشاركته في مؤتمر »كوب27« بشرم الشيخ

»إرثنا« يسلط الضوء على االستدامة البيئية
 شارك عدد من الجهات التابعة ملؤسسة قطر يف سلسلة 

من الجلسات النقاشية حول االستدامة البيئية خالل مؤتمر 
األمم املتحدة املعني بتغرّي املناخ »كوب 27« الذي تستضيفه 
هذا العام مدينة رشم الشيخ املرصية يف الفرتة من 6 إىل 18 

نوفمرب الجاري.
وانعقدت الجلسات يف جناح قطر، الذي أقامته وزارة البيئة 

والتغري املناخي، بمشاركة متحدثني من الجهات التابعة 
ملؤسسة قطر، وشملت »إرثنا – مركز ملستقبل مستدام«، 

ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وجامعة حمد بن خليفة، 
وجامعة تكساس إي أند أم يف قطر.

 وتناولت الجلسات العديد من املوضوعات شملت االستدامة 
يف قطر، وآليات التعاون املشرتك بني القطاعات املختلفة، 

ودور الشباب يف املفاوضات املتعلقة بالتغرّي املناخي، 
واملساعدة يف الحد من االنبعاثات الكربونية، وتأثري التغرّي 

املناخي عىل املياه الجوفية، وكيفية تطوير االقتصادات 
الدائرية يف قطاع السياحة.

من جانبه، علَّق الدكتور جونزالو دي ال ماتا، املدير التنفيذي 
ملركز »إرثنا«، عىل مشاركة مؤسسة قطر يف نسخة هذا العام 

من املؤتمر، مؤكداً أن مجابهة التغرّيات املناخية والتكيّف 
معها يأتي عىل رأس أولويات قطر ومؤسسة قطر، وقال: 

»تتضافر جهود املؤسسات القطرية لتحقيق طموحات 
الدولة يف مجال التغرّي املناخي، ويسعدنا يف مركز »إرثنا« 
أن ُنمثِّل مؤسسة قطر برفقة زمالئنا من جامعة حمد بن 

خليفة ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة وجامعة تكساس 
إي أند أم يف واحد من أهم املحافل املعنية بالتصدي للتغريات 

املناخية«. 
وأشار الدكتور جونزالو إىل االستفادة الكبرية التي تحققت 

عىل مدار األسبوع املايض من فعاليات املؤتمر نتيجة اللقاءات 
املثمرة التي جمعت بني خرباء من داخل وخارج قطر، وجرى 

خاللها تبادل الرؤى واألفكار .

السفير الحمر: الدولة تسخر المعارف 
الحديثة واألدوات الممكنة للقضاء 

على آفة اإلرهاب

عضو مؤسسة قطر يطلق تقريرًا حول السياحة المستدامة 

قطر تشارك في االجتماع 
السنوي لمنتدى الشفافية

)إسبانيا(- قنا- شاركت دولة  إشبيلية 
الخامس  السنوي  االجتماع  يف  قطر 
للشفافية  العاملي  للمنتدى  عرش 
ومجموعة  الرضيبية  املعلومات  وتبادل 
إشبيلية  مدينة  يف  عقد  الذي  العرشين، 
إىل   9 من  الفرتة  يف  إسبانيا  بمملكة 
 165 بمشاركة  الجاري  نوفمرب   11
يف  قطر  دولة  وفد  ترأس  أخرى.  دولة 

االجتماع، سعادة السيد أحمد بن عيىس 
املهندي رئيس الهيئة العامة للرضائب. 
 وأوضحت الهيئة يف تغريدة عىل موقعها 
الرسمي بتويرت، أن تصنيف دولة قطر 
ألفضل  ومطابق  إيجابي،  املنتدى  لدى 
شفافية  إىل  باإلضافة  الدولية،  املعايري 
لألغراض  املعلومات  تبادل  يف  أنظمتها 

الرضيبية.

التسجيل في »إصفري للصقور«.. غدا
 14 اإلثنني  غدا  تنطلق 
جمعية  بمقر  نوفمرب 
راس  يف  القطرية  القناص 
التسجيل  عملية  لفان، 
قطر  إصفري  )بطولة  يف 
يف   )2022 للصقور 
وذلك  التاسعة،  نسختها 
الساعة  من  يومني  ملدة 
غاية  إىل  صباحا  التاسعة 
عرشة  الثانية  الساعة 

ظهرا.
اللجنة املنظمة،  وأوضحت 
إصفري  بطولة  أن 
التاسعة،  للصقور  قطر 
و26   19 بني  ما  ستجرى 
الجاري  نوفمرب  شهر  من 
راس  يف  الجمعية  بمقر 

لفان.
البطولة  تنظيم  ويأتي 
انطالق  مع  بالتزامن 
كأس  بطولة  نهائيات 
العالم FIFA قطر 2022.

التسجيل  عملية  وانطلقت 
البطولة  يف  اإللكرتوني 
وتنتهي  نوفمرب   11 يوم 
الساعة  عىل  منه   14 يوم 

الحادية عرشة مساء.
عددا  البطولة  وتتضمن 

من مسابقات الدعو وهي: 
حر،  قرناس  حر،  فرخ 
فرخ جري  قرناس شاهني، 
حر،  جري  قرناس  حر، 
فرخ جري شاهني وقرناس 
إىل  باإلضافة  شاهني،  جري 
الواعد  الصقار  مسابقة 
الوكري،  األول:  لشوطني، 
والقرموشة  الكوبج 

)تفريخ + وحش(
يتضمن:  الثاني  والشوط 
 + )تفريخ  الجبلية  التبع، 

وحش(.
الواعد  الصقار  ومسابقة 
تم إضافتها ألول مرة عام 

.2020

جدير بالذكر، أن التسجيل 
لجميع  مفتوح  البطولة  يف 
القطريني،  الصقارين 
للمتسابقني  ويحق 
من  عدد  بأي  املشاركة 
يكون  أن  رشيطة  الطيور 
صاحبه  ملك  الطري 
له  تكون  وأن  املشارك، 
رشيحة، عالوة عىل إحضار 
أثناء  الشخصية  البطاقة 
ويتم  التسجيل  عملية 
كل  من  10 صقور  تأهيل 

فئة.
القناص  جمعية  ورصدت 
تشجيعية  جوائز 

للمشاركني .

{  من عملية التسجيل العام الماضي

بجامعة تكساس 

أكاديمي قطري
يطور برنامجا تعليميا

نايف  الدكتور  قام 
املشارك  األستاذ  اليافعي، 
إي  تكساس  جامعة  يف 

الجامعة  قطر،  يف  أم  أند 
قطر،  ملؤسسة  الرشيكة 
تعليمي  برنامج  بتقديم 

يف  تجريبي  نموذجي 
التابعة  أكاديميتي  مدرسة 
ويجمع  قطر.  ملؤسسة 
الجديد  التعليمي  الربنامج 
التواصل  عنارص  بني 
ويعزز  الجماعي،  والعمل 
النقدي  التفكري  قدرات 
عىل  الطالب  ملساعدة 
املختلفة  املفاهيم  إدراك 

يتعلمونها. التي 
عىل  الربنامج  ويعتمد 
عىل  القائم  التعليم  أسلوب 
حيث  التفاعلية،  األلعاب 
سلسلة  بحل  الطالب  يقوم 
مهارات  عىل  مبنية  ألغاز 
مختلفة للوصول إىل رموز 
بعدها  ليقوموا  مركبة 
لفتح  باستخدامها 
مجموعة من الصناديق 
حتى  اآلخر  تلو  الواحد 
الصندوق  إىل  يصلوا 
تصميم  وتم  األخري. 
ليمنح  الربنامج  هذا 
تفاعلية  تجربة  الطالب 
متكاملة  وعلمية 
خمس  عىل  بالرتكيز 
أساسية،  مهارات 
وهي: الحفظ والتصّور 
والحوسبة  والتمييز 

والتحليل.
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متابعات

الحفاظ التام على سالمة العمال وإضفاء اللمسات الجمالية

»أشغال«.. معايير عالمية وأوقات قياسية

العامة  والحدائق  الشواطئ  من  العديد  الهيئة  نفذت  كما 
الهوائية  والدراجات  املشاة  ومسارات  الخدمية  واملباني 
لتعزيز  الجوفية  واملياه  األمطار  مياه  ترصيف  وشبكات 
الدولة،  داخل  الصحي  الحياة  ونمط  االجتماعي  الرفاه 
املونديال  فرتة  خالل  قطر  لضيوف  ترفيهية  أماكن  وتوفري 
تغفل  لم  كما  البطولة،  بعد  ملا  مستدام  كإرث  واستخدامها 
الهوية  وإبراز  واإلسالمي  العربي  الطابع  إضفاء  الهيئة 
تنفذها  التي  واملرشوعات  واملنشآت  املباني  عىل  القطرية 

بالتعاون مع جهات االختصاص يف الدولة.
بن  سعد  املهندس  الدكتور  سعادة  أكد  السياق،  هذا  ويف 
أحمد املهندي رئيس هيئة األشغال العامة »أشغال« تواصل 
الدولة،  مناطق  بمختلف  مرشوع  أي  افتتاح  بعد  الجهود 
مدار  عىل  له  الالزمة  والصيانة  التشغيل  بأعمال  والقيام 

العام وفق برامج وخطط معتمدة.
وقال سعادته، يف ترصيحات خاصة لوكالة األنباء القطرية 
ملسح  متكامل  فريق  بتكوين  قامت  »أشغال«  إن  /قنا/، 
حول  املوجودة  الطرق  أصول  جميع  واختبار  ودراسة 
االستادات املستضيفة للحدث لضمان جودة عنارص الطرق 
وحواجز  اإلرشادية،  والعالمات  اإلسفلت،  أوضاع  مثل 
الشوارع،  وإنارة  الصحي،  الرصف  وأصول  السالمة، 
من  للتأكد  املرور،  وإشارات  املشاة،  عبور  ومسارات 
البطولة وعليه تم تنفيذ أعمال  جاهزيتها لالستخدام خالل 
مع  اآلمن،  لالستخدام  جاهزيتها  لضمان  املطلوبة  الصيانة 

اتخاذ جميع إجراءات السالمة املرورية الالزمة.
باإلدارة  متمثلة  املعنية  الجهات  مع  بالتعاون  أنه  وأضاف 
للمشاريع  العليا  الداخلية، واللجنة  للمرور يف وزارة  العامة 
واإلرث، يتم عمل دراسة حول إغالقات الطرق والتحويالت 
األفراد  حركة  لتسهيل  البديلة  الطرق  وخطط  املرورية 
كما  البطولة،  خالل  االستاد  منطقة  داخل  واملقيمني 
تحديثها  يتم  التي  الالزمة  التشغيلية  الخطط  وضع  يتم 
وضع  مع  وتماشياً  املستفادة  الدروس  بحسب  باستمرار 
املنطقة، كما يتم وضع خطط االستجابة الرسيعة للطوارئ 

للتأهب ألي حدث طارئ عىل مدار الساعة.
املهندي  أكد  البطولة،  فعاليات  أثناء  الهيئة  جهود  وعن 
عىل  اإللكرتونية  اللوحات  استخدام  عىل  »أشغال«  حرص 
الوصول  وكيفية  الطرق  بحالة  الجماهري  إلعالم  الطرق 
بمختلف  بالجماهري  الخاصة  السيارات  ومواقف  لالستاد 
خالل  من  بأول  أوال  الوضع  متابعة  تتم  كما  تصنيفاتها، 
 /RMC/ ألشغال  التابع  الطرق  بشبكات  التحكم  مركز 
ومركز التحكم بعمليات النقل يف البطولة /TTCC/ وغرفة 
املراقبة  كامريات  خالل  من  باالستاد،  الخاصة  التحكم 
لضمان  الضوئية  باإلشارات  والتحكم   /CCTV/ املتطورة 

االنسيابية املرورية عىل الطريق أثناء وبعد الفعالية.
القطريني واالختصاصيني  املهندسني  أن فريقا من  وأضاف 
يقوم حاليا بتنظيم وتنفيذ سيناريوهات )تمارين( مختلفة 
االستادات  الطرق حول  بالطوارئ عىل  الخاصة  للتجهيزات 
املرورية  الحركة  انسيابية  لضمان  للبطولة  املستضيفة 
مع  بالرشاكة  الطرق  ورواد  الجمهور  تنقل  عملية  وتسهيل 
العليا  واللجنة  الداخلية،  وزارة  يف  للمرور  العامة  اإلدارة 
يقرب  ما  تنفيذ  تم  اآلن  وحتى  وكهرماء.  واإلرث  للمشاريع 
من 30 سيناريو افرتاضيا عىل مدار العام لالستعداد للحدث 

الكبري.
القوى  برعاية  الهيئة  التزام  عىل  أشغال  رئيس  وشدد 
العاملة يف مشاريعها وحمايتهم من خطر اإلصابة يف مواقع 

العمل بشكل عام، وحرصها دوماً عىل تطبيق مجموعة من 
الضوابط واإلجراءات لضمان صحة وسالمة العّمال كإجراء 
للعاملني«  الصحي  »الفحص  برنامج  أهمها  برامج  عدة 
خطر  من  تزيد  قد  والتي  املزمنة  األمراض  عن  للكشف 
تكلفة  أي  دون  مجانية  فحوصات  وهي  الحراري،  اإلجهاد 
املسموح  العمل  بساعات  االلتزام  مع  وذلك  العامل.  عىل 
بشأن   2021 لسنة   )17( رقم  الوزاري  للقرار  وفقاً  بها 
االحتياطات الالزمة لحماية العمال من اإلجهاد الحراري يف 
بجائزتني  العامة  األشغال  هيئة  توّجت  وقد  العمل.  مواقع 
الربيطاني،  السالمة  مجلس  من   2020 الدولية  للسالمة 
وذلك تقديراً اللتزامها بالحفاظ عىل سالمة وصحة العاملني 

وأماكن العمل بمشاريعها خالل عام 2019.
جميع  خالل  من  تهدف  »أشغال«  أن  سعادته  وأوضح 
برامجها ومشاريعها وخدماتها إىل تعزيز أفضل املمارسات 
وتشجيع االبتكارات واعتماد تقنيات جديدة مع الرتكيز عىل 
»أشغال«  تعمل  اإلطار  هذا  ويف  البيئية.  االستدامة  تحقيق 
كهدف  التدوير  وإعادة  االستدامة  مبادرات  تعزيز  عىل 
تدويرها  املعاد  املواد  استخدام  نسبة  رفعت  حيث  أسايس، 
املستخدمة  املواد  إجمايل  من  باملائة   20 إىل  املشاريع  يف 
اإلسفلت،  مواد  تدوير  إعادة  منها  الجاري،  العام  بداية  مع 
التربيد  أنظمة  املعالجة يف  واستخدام مياه الرصف الصحي 
إىل  باإلضافة  األعالف،  وزراعة  الخرضاء  املساحات  وري 
استخدام مطاط اإلطارات املعاد تدويرها يف خليط اإلسفلت، 
والبناء وغريها، وذلك بهدف  الهدم  تدوير مخلفات  وإعادة 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة لرؤية قطر الوطنية 2030 
االقتصادي والحفاظ  النمو  التوازن بني  إىل تحقيق  الهادفة 

عىل البيئة.
أن  املهندي  أحمد  بن  سعد  املهندس  الدكتور  سعادة  وبني 
مشاريع  بعض  يف  جديدة  بناء  تقنية  تستخدم  »أشغال« 
ألول  املتوازن«  الكابويل  »طريقة  تسمى  الرسيعة،  الطرق 
بناء  تتضمن  املستوى،  عالية  تقاطعات  لبناء  قطر  يف  مرة 
حركة  لتدفق  انقطاع  أي  دون  املوقع  يف  خرسانية  أجزاء 
تقوم  كما  حولها،  األخرى  األنشطة  وقت  إهدار  أو  املرور 
املشاريع  إدارة  أنظمة  من  العديد  بتنفيذ  حاليا  »الهيئة« 
 ،)BIM( البناء«  معلومات  »نمذجة  مثل  واملتكاملة  القوية 
األصول  وتشغيل  وبناء  لتصميم  تعاونية  طريقة  وهي 
باستخدام نماذج وأدوات ثالثية األبعاد. كما تعد »أشغال« 
رائدة يف مبادرة البناء الخايل من الهدر عىل نطاق واسع يف 

قطر.
أحدث  يف  أيضا  استثمرنا  »لقد  بالقول  سعادته  وتابع 
التقنيات املختلفة بما يف ذلك تقنية مسح الطرق، والتي تم 
وصيانة  لتشغيل  املستدامة  الحلول  أفضل  كأحد  تطويرها 
للمواصفات  ومطابقته  الطريق  حالة  من  للتأكد  الطرق، 
إىل  باإلضافة  املستخدمني،  لخدمة  وجاهزيته  القياسية 
كما  السطح،  عيوب  واكتشاف  اإلسفلتية  الطبقة  فحص 
 3D( األبعاد  ثالثي  الرادار  نظام  بتنفيذ  قامت»أشغال« 
الطبقات  وفحص  اإلسفلت  ومسح  الطرق  لفحص   )GPR
حيث  الصحي،  الرصف  وشبكة  والجسور  للطرق  السفلية 
تخرتق أشعة الرادار الطبقات السطحية لإلسفلت لتصل إىل 
أو فجوات يف  أي قصور  تحديد  أجل  السفلية من  الطبقات 

األساسات قبل ظهورها عىل السطح.
»أشغال«  أن  إىل  العامة  األشغال  هيئة  رئيس  ولفت سعادة 
تعمل  املنطقة  يف  كهربائي  أكرب محطة شحن  بإنشاء  تقوم 
الخاليا  مظالت  إنشاء  يتم  أن  عىل  الشمسية،  بالطاقة 
يف  حافالت  محطة  أول  لتصبح  الكفاءة،  عالية  الشمسية 
الشمسية، وهو أحد  الطاقة  املنطقة تعمل فقط عىل مصدر 
البنية  برنامج  ويهدف  املتجددة.  للطاقة  املهمة  الجوانب 
مع  التكامل  إىل  اكتماله،  عند  العامة  للحافالت  التحتية 
لبطولة  النقل  عمليات  لدعم  املختلفة  العام  النقل  أنظمة 
2022 وما بعدها. كما يهدف إىل  FIFA قطر  العالم  كأس 
القليلة  السنوات  خالل  العام  النقل  مستخدمي  عدد  زيادة 
املقبلة من خالل إدخال وسائل ومرافق عالية الجودة بأعىل 

العاملية. املواصفات والتقنيات 
الطرق باإلضافة  1791 كم من  أكثر من  وأنجزت»أشغال« 
املجد  طريق  أبرزها  نفقا،  و143  الجسور  من   207 إىل 
السابع،  الدائري  والطريق  لوسيل  وطريق  الخور  وطريق 
من  وغريها  الطرق  هذه  األحمد..  صباح  محور  إىل  إضافة 
بل  املالعب،  بني  فقط  تربط  ال  واملحلية  الرئيسية  الطرق 

بني  للتنقل  للمشجعني  وسهل  رسيع  وصول  يف  تساهم 
املالعب وأهم املناطق الحيوية والسياحية املحيطة، باإلضافة 
تجربة  لتحقيق  املختلفة  النقل  ملرافق  الوصول  تسهيل  إىل 

البطولة. متميزة لجماهري 
أهم  من  كم   195 طوله  يبلغ  الذي  املجد  طريق  ويعترب 
بسبب  فقط  ليس  قطر،  يف  الرسيعة  الطرق  شبكة  رشايني 
والتنفيذ،  التصميم  حيث  من  أيضاً  ولكن  املرورية،  أهميته 
حيث يتألف من 7 مسارات يف كل اتجاه تم فيها الفصل بني 
عصب  بمثابة  ليصبح  السيارات،  وحركة  الشاحنات  حركة 

شبكة الطرق يف قطر.

شبكة  ضمن  كبرية  أهمية  األحمد  صباح  محور  يمثل  كما 
القليلة  السنوات  خالل  املنجزة  املتطورة  الرسيعة  الطرق 
إىل  الوصول  يسهل  والذي  كم   29 يتجاوز  بطول  املاضية 
مثل   ،2022 القدم  لكرة  العالم  معظم مالعب بطولة كأس 
الجنوب واستاد خليفة  الثمامة واستاد  974 واستاد  استاد 
يف  كبري  بشكل  ويساهم  التعليمية،  املدينة  واستاد  الدويل 

تخفيف الزحام املروري يف الدوحة بشكل عام.
أما طريق الخور فيصل طوله إىل 33 كيلومرتا ويتألف من 5 
مسارات يف كل اتجاه، ويتميز باحتوائه عىل املسار األوملبي 

للدراجات الهوائية، كما يربط استاد البيت واستاد لوسيل.

{ د.م. سعد بن أحمد المهندي

»أشغال«  العامة  األشغال  هيئة  تدخر  لم   - قنا   - الدوحة 
المتعلقة  المشروعات  تنفيذ  في  جهد  أي  فيها  والعاملون 
المعايير  أعلى  وفق   2022 قطر   FIFA العالم  كأس  ببطولة 
العالمية وفي أوقات قياسية، مع الحفاظ التام على سالمة 
على  القطرية  والثقافة  الجمالية  اللمسات  وإضفاء  العمال 

كل ما يقومون به من أعمال.
استادات  تخدم  التي  المشاريع  بتنفيذ  »أشغال«  والتزمت 
مونديال قطر، وإنجاز الطرق المحيطة بها لتسهيل الوصول 
الطرق  من  متطورة  شبكة  خالل  من  المالعب  كل  إلى 
متكاملة  شبكة  إنجاز  استطاعت  وقد  والرئيسية،  السريعة 
طرقًا  وتوفر  الدولة  مناطق  جميع  تخدم  عالمية  بمعايير 
السكنية،  والمناطق  الرئيسية  المدن  تربط  وحيوية  سريعة 
السريعة  الطرق  مشاريع  جميع  من  االنتهاء  تم  حيث 

المحيطة بالمالعب.



استعداداتنا لكأس العالم نتاج عمل 
سنوات وليست وليدة اللحظة
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متابعات

الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي  قال سعادة 
لرشكة  التنفيذي  والرئيس  املنتدب  العضو  السبيعي، 
سكك الحديد القطرية )الّريل(، إن استعدادات رشكة 
 2022 قطر  القدم  لكرة  العالم  كأس  لبطولة  الّريل 
ليست وليدة اللحظة بل بدأت تقريباً منذ عام 2010، 
أخذ  الذي  الدوحة  مرتو  ملرشوع  التخطيط  بداية  منذ 
باالعتبار جميع االحتياجات املطلوبة بشأن تنفيذ نظام 
كأس  بطولة  فقط  ليس  يخدم  املستوى  عاملي  مرتو 
العالم لكرة القدم وإنما ليكون إرثاً لألجيال وللمدينة 

نفسها.
أجراها  املقابالت  من  سلسلة  خالل  سعادته  وأضاف 
من  املسائية  بالفرتة  املسلماني  عبدالله  اإلعالمي 
فعاليات  بتغطية  الخاص  بالعالم«  »أهال  برنامج 
قطر  تليفزيون  عىل   2022 قطر  فيفا  العالم  كأس 
الّريل،  العليا والتنفيذية يف رشكة  اإلدارة  مع مسؤويل 
الّريل  رشكة  إليها  وصلت  التي  االستعداد  درجة  أن 
الدؤوب  العمل  لسنوات طويلة من  نتاجاً  كانت  حالياً 
والجهود الحثيثة املبذولة من جانب الكوادر العاملة يف 
الرشكة بمختلف تخصصاتها، إىل جانب كونها نتاجاً 

خالل  وتنفيذها  اختبارها  تم  التي  للسيناريوهات 
فعاليات رياضية عدة من أبرزها بطولة كأس العرب 

.2021
أو  مساحاتها  ناحية  من  سواء  املرتو  »محطات  وتابع: 
رحابة أروقتها أو أعداد املداخل املتوفرة، أخذت يف االعتبار 
التعامل مع أية تدفقات أو حشود متوقعة خالل الفعاليات 

الكربى. هذا األمر ال يقترص عىل أنظمة املحطات نفسها 
وإنما أيضا يشمل قطارات املرتو التي تمت زيادة أعدادها 
من 75 قطاراً إىل 110 قطارات جاهزة جميعها للخدمة 
العالم، وهناك فرق عمل  املتواصلة خالل بطولة كأس 
ضخمة تعمل يف رشكة الّريل لوضع جميع اإلجراءات عىل 

أهبة االستعداد التام لهذه البطولة«.

والتدريبات  االستعدادات  أهمية  إىل  سعادته  وأشار 
والسيناريوهات التي تم تنفيذها خالل السنوات املاضية، 
فعاليات خالل  عدة  يف  املرتو  نظام  تجربة  تمت  حيث 
هذه الفرتة والتي تم من خاللها استخالص الكثري من 
األنظمة وتدريب  لتحسني وتطوير  املستفادة  الدروس 
يف  االستعدادات  مستوى  ورفع  والعاملني  املوظفني 

كافة املناحي من خالل دليل اإلجراءات وأنظمة القيادة 
والسيطرة والصيانة الدورية واألجهزة املستخدمة التي 

تم تطويرها وترقيتها وتحسينها. 
يف  ساهمت  االستعدادات  هذه  أن  سعادته  وأوضح 
كان  التشغيلية  للخطط  فعلية  تجارب  وتنفيذ  إعداد 
سبتمرب  شهر  يف  لوسيل  سوبر  كأس  بطولة  آخرها 

املايض، وأيضاً الفعالية املوسيقية التي أقيمت يف استاد 
39 ألف راكب من  لوسيل والتي تم خاللها نقل نحو 
وإىل االستاد، حيث تأتي هذه األمور يف إطار التجارب 
والتحضريات لبطولة كأس العالم بالتعاون مع الرشكاء 
يف الجهات األخرى مثل اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
يف  املواصالت  أمن  وإدارة  )كروه(  مواصالت  ورشكة 

وزارة الداخلية وغريها.
الّريل  التنفيذي لرشكة  املنتدب والرئيس  العضو  وقال 
خالل  تمت  التي  الكبرية  الجهود  من  العديد  هناك  إن 
الفرتة املاضية يف إطار سعي رشكة الّريل لتقديم تجربة 
تنقل مميزة وسلسة وآمنة للجمهور خالل بطولة كأس 

العالم.
استخدام  عىل  كبريا  إقباال  »نشهد  سعادته:  وأضاف 
ونتمنى  الجماهري  جانب  من  الدوحة  مرتو  خدمات 
تنقلهم  لرحالت  املسبق  بالتخطيط  االلتزام  قيامهم 
داخل الدوحة وإىل استادات البطولة، فهناك الكثري من 
حسابات  خالل  من  تبث  التي  أو  املنترشة  املعلومات 
رشكة الّريل ووزارة املواصالت والجهات املعنية األخرى 
املواصالت  وسائل  بشأن  االجتماعي  التواصل  بمواقع 
يمكن  والتي  الدوحة  داخل  للتنقل  والبديلة  املتاحة 
املتاحة  الوسائل  أفضل  اختيار  خاللها  من  للجماهري 

للتنقل«.

{ زيادة قطارات المترو من »75« قطارًا إلى »110« قطارات{ د. السبيعي يتحدث خالل برنامج »أهال بالعالم« { شبكة قطارات على أحدث مستوى{ د. عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي

طورنا
نظام مترو 

عالمي 
المستوى 

ليخدم 
البطولة 
ويكون

إرثًا
لألجيال 

المقبلة

الدوحة - $ م. عبدالله السليطي:م. جاسم األنصاري:

توفير أنظمة بديلة 
لحاالت الطوارئ

المترو يخدم
»21« ساعة يوميًا

األنصاري،  محمد  جاسم  املهندس  قال 
رشكة  يف  املشاريع  تسليم  قطاع  رئيس 
ركائز   4 الّريل  رشكة  »لدى  »الّريل«: 
يف  بوضعها  قمنا  أساسية  وأهداف 
االعتبار حتى قبل اختيار األنظمة أو بدء 
وهي  األنظمة،  اختيار  بشأن  إجراء  أي 
باإلضافة  واالستدامة  املوثوقية  السالمة 
والتي  األنظمة،  تلك  وكفاءة  جودة  إىل 
رؤية  من  مشتقة  أهدافاً  جميعها  تعد 
تدشينها  تم  التي   2030 الوطنية  قطر 

يف العام 2008«.
وأكد »األنصاري« أنه تمت مراعاة أن تكون 
متطورة  املستخدمة  األنظمة  هذه  جميع 

للغاية وعىل درجة عالية من املوثوقية. 
وأضاف أن أنظمة اإلشارة التي تتحكم يف 
سري القطارات تعد من أكثر األنظمة حداثة 
وتطوراً يف العالم وتمتاز بكونها عىل درجة 
أن  كما  والجاهزية.  املوثوقية  من  عالية 
القيادة تعمل  جميع قطارات املرتو ذاتية 
بدون سائق، وهذا النظام مرتبط ببعض 

العنارص لتحديد وقياس جودة الخدمة.
املوجودة  االتصاالت  أنظمة  أهمية  وبني 
األجهزة  بني  االتصال  لتنظيم  الشبكة  يف 
التحكم  وغرف  القطار  وبني  واملكونات 
مراكز  وكذلك  األخرى  الرئيسية  واملراكز 
الخدمة، باإلضافة إىل األنظمة املستخدمة 
بيانات  تقدم  التي  الصيانة  عمليات  يف 
آنية عن وضع وحالة النظام أو القطارات 
أوالبنية التحتية لألنظمة نفسها، بشأن أي 
خلل أو مشكلة موجودة وتوفري االستجابة 

الرسيعة ألي طارئ.
تحضريات  ضمن  »أن  األنصاري  وأوضح 
بوابات  أعداد  زيادة  تمت  العالم  كأس 
املحطات  من  الركاب  وخروج  دخول 
وتعمل جميعها بكفاءة عالية دون حدوث 
أية مشكالت تقنية تتعلق بإضافتها، كما 
أسطول  يف  القطارات  عدد  زيادة  تمت 
استضافة  لدعم  إضافية  بقطارات  املرتو 

العالم  كأس  مثل  الرئيسية  الفعاليات 
وغريها فهناك قطارات تعمل وأخرى عىل 

أهبة االستعداد يف املستودعات«.
وأشار إىل أنه تمت مراعاة أن تكون هناك 
أنظمة بديلة متوفرة عند الحاجة وحدوث 
أي طارئ، مثل مركز التحكم املتكامل يف 
الذي  الوكرة  بمدينة  الواقع  الدوحة  مرتو 
آخر  موقع  يف  له  بديل  آخر  مركز  يوجد 
مزود ومجهز بنفس األنظمة وغري مرتبط 
الرئييس  بالنظام  جغرافياً  أو  إلكرتونياً 

الذي يعمل حالياً.
األنظمة  خطوط  جميع  أن  إىل  ولفت 
الرئيسية يف البنية التحتية لشبكات الّريل 
مجهزة بأكثر من مصدر إلمدادات الطاقة 
حال  يف  الخدمة  استمرار  لضمان  وذلك 
حدوث أي طارئ، كما تم تنفيذ كثري من 
األنظمة  من  آلالف  والتجارب  االختبارات 

منذ بدء تشغيل الشبكة.

السليطي،  سيف  عبدالله  املهندس  أكد 
رشكة  يف  العمليات  شؤون  قطاع  رئيس 
الرشكة  موظفي  جميع  أن  »الّريل«، 
جاهدين  يعملون  قطاعاتها  باختالف 
جاهزية  عىل  لإلرشاف  الساعة  مدار  عىل 
مونديال  جماهري  لخدمة  املرتو  قطارات 

قطر 2022. 
للخطة  وفقاً  أنه  السليطي،  وأوضح 
البطولة  خالل  الدوحة  ملرتو  التشغيلية 
ساعة   21 من  ألكثر  املرتو  نظام  سيعمل 
الساعة  الخميس من  السبت إىل  يومياً من 

السادسة صباحاً إىل الثالثة فجراً.
وقال: »من املتوقع استقبال أعداد إضافية 
دمج  تم  لذا  البطولة،  الجماهري خالل  من 
الطاقة  لزيادة  البعض  قطارين ببعضهما 
الواحد  القطار  وأن  السيما  االستيعابية، 
املكون من 3 مقطورات يوفر طاقة قصوى 
دمج  ومع  راكب   500 من  بأكثر  تقدر 

القطارين سيتم مضاعفة السعة لتصل إىل 
أكثر من ألف شخص يف الرحلة الواحدة«.

كما تمت زيادة أعداد كوادر الطاقم الفني 
وكذلك التنظيمي من خالل االستعانة بأكثر 
لخدمة  إضايف  موظف  آالف   5000 من 

شبكات الّريل أثناء البطولة.
وأضاف أنه بالنسبة للرحالت سيتم تقليل 
زمن التقاطر أثناء الفعاليات عرب خطوط 
الخدمة  ساعات  مدار  عىل  الثالثة  الشبكة 

البالغ عددها 21 ساعة. 
ساعات  أن  من  الرغم  عىل  أنه  إىل  ولفت 
أن  إال  يومياً  ساعة   21 ستكون  الخدمة 
طوال  الساعة  مدار  عىل  سيكون  العمل 
تقديم  انتهاء  بعد  وأنه  السيما  اليوم، 
إىل  القطارات  وعودة  للجمهور  الخدمات 
يومية  صيانة  إجراء  يتم  مستودعاتها 
دورية وذلك للتأكد من سالمتها وجاهزيتها 

للخدمة يف اليوم التايل.

{ م.جاسم األنصاري
{ عبدالله السليطي

جميع الخطوط 
مجهزة بأكثر

من مصدر
إلمدادات الطاقة

توفير أكثر من 
»5« آالف موظف 

إضافي لخدمة 
البطولة

جان لوكا تيستا:ريموند هانوير:

قنوات اتصال متكاملة لتيسير رحلة التنقلصفوف لالنتظار لضمان السالمة
النقل  تخطيط  إدارة  مدير  هانوير،  ريموند  السيد  قال 
واملواصالت يف رشكة الّريل، إنه انطالقاً من كون السالمة 
خطط  تطوير  تم  الّريل  رشكة  أولويات  دوماً  تتصدر 
املرتو  شبكة  محطات  من  محطة  بكل  خاصة  تشغيلية 
السبع  الرتام  محطات  وكذلك  محطة   37 عددها  البالغ 
عدد  أكرب  مع  التعامل  بهدف  حالياً،  للجمهور  املفتوحة 

ممكن من العمالء خالل بطولة كأس العالم.
الركاب،  وأضاف: »نتوقع وصول أعداد غري مسبوقة من 
وعىل الرغم من قيامنا بتشغيل أسطولنا بالكامل ستكون 
هناك أوقات يتخطى فيها الطلب قدرتنا االستيعابية ولن 
يكون هناك أي بديل سوى أن ننظم عملية دخول الجماهري 
إىل املحطات. وحتى نتمكن من تنفيذ ذلك األمر تم إعداد 
والتي  االنتظار  وصفوف  الحشود  إلدارة  أنظمة  وتجهيز 

يتوجب عىل الجماهري اتباعها عند الدخول إىل املحطات يف 
الجميع وتجنب  املدينة وذلك لضمان سالمة  أنحاء  شتى 

حدوث ازدحام داخل املحطات والقطارات«.
من  إلرشاف  هذه  االنتظار  صفوف  »ستخضع  وتابع: 
املوظفني والكوادر التي تم تدريبها وتأهيلها بشكل جيد، 
كما سيتم تنظيمها ومراقبتها من خالل غرفة التحكم وذلك 
لتقليل مدة االنتظار بأكرب شكل ممكن، ال سيما وأن مدة 
االنتظار املتوقعة سترتاوح ما بني خمس دقائق إىل ساعة 
أو أكثر وهذا يعتمد عىل وقت الخدمة، ففي األوقات البعيدة 
ال  وقد  للغاية  قصرية  االنتظار  مدة  ستكون  الذروة  عن 
يضطر العمالء إىل االنتظار باألساس، أما يف أوقات الزحام 
والذروة كفرتة ما بعد الظهرية  أو يف أوقات متأخرة من 

املساء ستكون مدة االنتظار أطول«.

إدارة  مدير  تيستا،  لوكا  جان  السيد  رصح 
بأن  الّريل،  رشكة  يف  العمالء  وخدمة  املبيعات 
تضمن  العالم  بكأس  الخاصة  التحضريات 
التي قد  املعلومات  العمالء عىل جميع  حصول 
يحتاجونها، وذلك من خالل قنوات عدة للتواصل 

متوفرة يف جميع املحطات أثناء رحلتهم.
سبيل  »عىل  بالقول:  ذلك  عىل  »تيستا«  ودلل 
حسابات  عرب  خاصة  حملة  تصميم  تم  املثال 
التواصل االجتماعي ملرتو الدوحة وترام لوسيل 
التواصل،  منصات  مختلف  عىل  وإطالقها 
متنوعة  مجموعة  تتضمن  التي  الحملة  وهي 
من الرسائل مثل مستجدات الخدمة وساعات 
العمل والتغيريات التي تطرأ عىل عمليات إدارة 

خطط  لدعم  وذلك  املحطات  ومخارج  مداخل 
إدارة العمليات التشغيلية يف الشبكة«.

وأشار إىل أنه ضمن سعي رشكة الّريل لتسهيل 
الوصول للمعلومات املتعلقة بالتنقل مع مرتو 
الدوحة تم توفري قناة تواصل مبسطة من خالل 
مسح رمز االستجابة الرسيعة املخصص لذلك 
واملتوفر يف جميع النقاط واملحطات الرئيسية 
للجماهري  يمكن  بحيث  الرقمية،  والشاشات 
الحصول عىل معلومات تسهل عليهم الوصول 

للوجهات املختلفة. 
وأكد أنه يمكن أيضا الحصول عىل املعلومات 
الذي   )105( العمالء  خدمة  مركز  خالل  من 

يعمل عىل مدار الساعة. 

{ قد ال يضطر العمالء إلى االنتظار باألساس

{ ريموند هانوير

{ إحدى محطات المترو

{ جان لوكا تيستا يتحدث لتليفزيون قطر

مراقبة أمنية على مدار الساعةأعداد كافية من الموظفين في المحطات
إدارة  مدير  سكرين،  كارل  ديفيد  السيد  قال 
العمليات والصيانة يف رشكة الّريل، إن شبكة مرتو 

الدوحة هي شبكة قطارات عىل أحدث مستوى.
الدوحة  مرتو  شبكة  كون  من  »انطالقا  وأضاف: 
مستوى  عىل  وأحدثها  الشبكات  أفضل  من  واحدة 
األجيال  لخدمة  الشبكة  هذه  صممت  فقد  العالم 
املقبلة. ومحطاتنا كما يالحظ جميع عمالئنا الذين 
يتنقلون عرب الشبكة واسعة وأروقتها رحبة للغاية 
وهي مبنية ومصممة الستيعاب أعداد ركاب تفوق 

األعداد التي تستخدم املرتو يف الوقت الحايل بكثري.
 أيضا شبكة القطارات آلية بالكامل مما يعزز من 
تشغيل  من خالل  الشبكة  زيادة سعة  عىل  القدرة 
املزيد من القطارات عربها األمر الذي يعني القدرة 

عىل نقل أعداد من الركاب تفوق القدرة االستيعابية 
للشبكة يف األوقات العادية«.

وأكد أن جميع األنظمة التشغيلية للشبكة متكاملة 
فهناك أنظمة إنذار وغريها من األنظمة اآللية ملراقبة 
وضمان األمن والسالمة وموثوقية الخدمة يف شبكة 
الحديثة  التكنولوجيا  إىل  وباإلضافة  القطارات، 
كبرية،  بأعداد  مدربة  كوادر  توفري  تم  املستخدمة، 
وعىل مدار األشهر القليلة املاضية تم تعيني نحو 4 

آالف موظف خدمة عمالء. 
وأوضح أنه سيتوفر للجماهري الذين سيستخدمون 
خالل  يومي  بشكل  واملحطات  القطارات  شبكة 
ملساعدتهم  املوظفني  من  كافية  أعداد  البطولة 
وإرشادهم من خالل عمليات إدارة حشود الجماهري 

وتنظيم صفوف االنتظار ومراقبة األمن، باإلضافة 
إىل غريها من الخدمات. 

بخدمة  املتعلق  اآلخر  الجانب  إن  »سكرين«،  وقال 
العمالء ويف إطار الحرص عىل عمل جميع األنظمة 
متكامل  مركز  إعداد  تم  املطلوب،  بالشكل  معاً 
الجوانب  جميع  مراقبة  ليتوىل  والسيطرة  للقيادة 
املحطات  كزحام  القطارات  بشبكة  املتعلقة 

وموثوقية الخدمات واألمن وغري ذلك.
أنظمة  النوع من  األهم يف هذا  الجانب  »أما  وتابع: 
واإلعالنات  الرسائل  نرش  عىل  قدرتنا  فهو  النقل 
بطرق يعول عليها الجماهري ليتسنى لهم تخطيط 
برحالتهم  واالستمتاع  املالئم  بالشكل  رحالتهم 

وأجواء البطولة«.

قال السيد لن بالدوين، مدير إدارة العمليات يف رشكة آر 
كيه إتش قطارات املشغلة ملرتو الدوحة، إن غرفة التحكم 
ملرتو  املتكامل  التحكم  مركز  بمقر  املوجودة  واملراقبة 
للمراقبة والتحكم  مركزياً خاضعاً  الدوحة، تضم نظاماً 
يتم الرتكيز فيه عىل ضمان سالمة وأمن العمالء والشبكة.

وأضاف »بالدوين«: »عىل صعيد السالمة هذه شبكة آلية 
العالم،  يف  تقدماً  األكثر  الرابع وهي  الجيل  بالكامل من 
التحكم  مركز  من  وظائفها  جميع  متابعة  تتم  حيث 
مراقبة  فيها  يتم  والتي  املراقبة  شاشات  عرب  املتكامل 
مستويات وإمدادات الطاقة وأنظمة اإلشارات باإلضافة 
لعمالئنا.  املقدمة  بالخدمة  املتعلقة  املعلومات  إىل جميع 
العديد من كامريات  األمنية، هناك  بالناحية  فيما يتعلق 
املركز  يضم  وكذلك  املوجودة  األمنية  املراقبة  وشاشات 

الواضحة  سواء  العمالء  بخدمة  املتعلقة  الجوانب  كافة 
الكواليس،  خلف  تجري  التي  أو  املحطات  يف  للعيان 
من  للمراقبة  تخضع  القطارات  جميع  أن  إىل  باإلضافة 

الداخل بواسطة كامريات املراقبة األمنية«.
متكاملة  أمنية  مراقبة  غرفة  يضم  املركز  أن  وأوضح 
يعمل فيها فريق األمن عىل مدار الساعة ملراقبة الشبكة 
والعمالء وسري عمل  الشبكة  أمن  والحرص عىل ضمان 

جميع األنظمة بالشكل املطلوب لخدمة العمالء.
وأشار إىل أنه من أجل راحة العمالء وانطالقا من كون 
البيانات ومعلومات الخدمة يف غاية األهمية لهم، يعمل 
من  والتأكد  والبيانات  املعلومات  تحليل  عىل  املركز 
تحديثها بشكل متواصل وذلك حرصاً عىل تقديم خدمة 

عاملية املستوى لعمالء الشبكة بشكل يومي. { لن بالدوين{ ديفيد كارل سكرين
{ غرفة التحكم والمراقبة

لن بالدوين:ديفيد كارل سكرين:
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كلمة حق

  مـن نحن..؟
بهذه العبارات التي تحمل الكثير من الرسائل 

والدالالت، وضع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، الجميع في 

دائرة التحدي واالستعداد والتأهب، وحدد سموه 

خريطة طريق، موضحًا المطلوب في هذه الفرصة 

التاريخية، ليكتشف العالم قدرات قطر والعرب في 

التنظيم وعاداتهم وتقاليدهم في الترحيب، ووعيهم 

وحرصهم على احترام الجميع بمختلف أطيافهم.. 

وتنوع ثقافاتهم. 

لطالما أكد صاحب السمو أن بطولة »كأس العالم 

2022« في دولة قطر هي بطولة لكل العرب، وبدا 
ذلك منذ لحظة اإلعالن عن فوزها بشرف تنظيم 

هذه البطولة قبل 12 عاما وتحديدًا مساء الثاني من 

ديسمبر 2010، إذ ما زال الجميع يذكر وصف صاحب 

السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 

لهذا الفوز التاريخي بأنه »يوم من أيام العرب«. 

ما زلت أذكر تلك اللحظة التاريخية، وأعيش 

تفاصيلها، عندما خرجت الحشود الجماهيرية 

إلى عدة أماكن في الدوحة والمدن القطرية األخرى، 

للتعبير عن فرحتها بالفوز باستضافة المونديال، 

من »سوق واقف« إلى »أسباير« مرورا بالكورنيش، 

مبتهجين ومحتفلين وموثقين لهذه اللقطات التي 

ال تنسى كما شاركتهم جموع غفيرة خرجت في 

معظم العواصم والمدن العربية.

وسبب الفرحة العارمة في تلك الليلة، هي أن المواطن 

العربي يشعر بالظلم واالنتقاص من قدراته، ألن 

صورته أمام العالم، مثقلة باألحكام المسبقة واألفكار 

النمطية، فوجد نفسه أمام فرصة نادرة لالعتراف 

بطموحاته وإمكانياته وثقافته الغنية الحقيقية 

القائمة في جوهرها على التسامح، واحترام اآلخر، 

وبدا أن الفرصة قد الحت أمامه أخيرا لتقديم الوجه 

المشرق الذي لطالما تم تجاهله والتعتيم عليه.

 كانت تلك النظرة العنصرية البغيضة إشارة 

البدء لحملة سوف تستمر من »2010« وحتى 

اللحظة الراهنة قبل أسبوع واحد فقط من انطالق 

نهائيات »كأس العالم FIFA قطر 2022«، وخالل 

هذه السنوات أخذت أشكاال وصورا مختلفة، ودخلت 

فيها عوامل ال تخفى على أحد، من أجل حرمان قطر 

والعرب من شرف استضافة هذه البطولة، ومن 

الفرصة التي الحت لتقديم ثقافة مختلفة لم يألفوها، 

بسبب دعاية طويلة حاولت ترسيخ صورة نمطية 

مغايرة لكل الحقائق.

 كلما ارتسمت معالم النجاح في قطر أكثر فأكثر، 

ازدادت الحملة شراسة وتطرفا، تحت مزاعم والفتات 

وشعارات مختلفة، بدأت بحقوق العمال، كما 

نعرف جميعا، لكن قطر نجحت في تقديم صورة 

مختلفة عبر إصالحات قانونية وتشريعية جعلت 

حياتهم وعملهم في قطر مثاال يحتذى على الصعيد 

العالمي باعتراف منظمات حقوق اإلنسان والنقابات 

العمالية الدولية التي أثنت، دون مواربة، على ما 

تحقق.

العمال متعايشون معنا منذ عقود، وعملوا بأعداد 

ضخمة في قطاع النفط والغاز وغيرها منذ سنوات 

طويلة، وعاملتهم الدولة والشعب بأحكام اإلسالم 

وأخالق العرب التي نعرفها ونتوارثها جياًل بعد جيل، 

قبل ظهور قوانين العمل ولجان حقوق اإلنسان، 

ولم تنقل عّنا هذه العمالة إال كل خير وسمعة 

طيبة نتيجة الرعاية وحسن التعامل، كما لم 

تهتم أطراف الحملة المعادية لكأس العالم في قطر 

ألمورهم وشؤونهم طوال عقود من الزمن.. مما يؤكد 

وال يدع مجاال للشك أن المقصود في هذا الهجوم 

الممنهج هو قطر والعرب، عبر قضايا مقحمة ال عالقة 

للحقوق اإلنسان أو العمال بها، بهدف التشويش 

والتشويه المتعمد للبطولة والبلد المنظم، وبدعم 

وتمويل وتخطيط من جهات مريضة نفسيًا.. 

وزادت عقدها وآالمها وصراخها مع اقتراب صافرة 

البداية، التعامل المناسب معها هو عدم االلتفات 

لها، ونجاح التنظيم والتفاعل الجماهيري واإلعالمي 

سيمسح كل هذا الهراء ومن يقف خلفه، وسيندم 

كل من وضع يده فيها بعد أن يرى حماقاته ترتد 

عليه، فالبطولة بتاريخها وعراقتها وزخمها أكبر من 

األصوات النشاز التي تظهر هنا أو هناك من »غريب أو 

قريب« وستمضي إلى نجاح غير مسبوق بإذن الله.

ويكفينا شهادات الجهات الرسمية مثل الفيفا وحقوق 

اإلنسان والعمال، فهم يتحدثون من أرض الواقع ومن 

زيارات ميدانية، أما من ينعقون في الظالم، فكالمهم 

ال نعده سوى خزعبالت نطأ عليها بأقدامنا لترتفع 

هاماتنا.

لقد بلغ عدد المتصلين باإلنترنت هذا العام 

أكثر من »4.88« مليار إنسان، في حين وصل عدد 

مستخدمي تطبيقات ومواقع التواصل االجتماعي 

إلى أكثر من »3.19« مليار، ما يعكس األهمية 

الكبيرة التي باتت تحظى بها في حياتنا اليومية، 

ومع ذلك فإن الكثير مما يتم نشره غير صحيح، إما 

بحسن نية، أو بصورة مقصودة، تنم عن سوء نية، 

سواء عبر اجتزاء المعلومات على طريقة »ال تقربوا 

الصالة«، أو عبر فبركتها بالكامل.

خالل جائحة »كوفيد - 19« أزالت منصة 

»فيسبوك«، ماليين المنشورات التي تحتوي 

على معلومات خاطئة عن اللقاحات، كما أزالت 

منصة »تويتر« عشرات آالف التغريدات المتعلقة 

بالفيروس بسبب عدم صحتها، واألمر ينطبق على 

بقية منصات التواصل االجتماعي، الشهيرة واألقل 

شهرة، والتي يتجاوز عددها الـ»20« موقعا، ولألسف 

فإن كثيرين يتعاملون مع ما ينشر على أنه حقائق 

نهائية، وهذا أمر مضلل للغاية.

تبدو قطر اليوم بأبهى حلة، وهذا التغير الرائع هو 

نتيجة إنفاق المليارات على البنية التحتية التي 

ستغير نمط حياة الجميع إلى األفضل، ويبقى أن 

تتغير طريقة التعاطي مع مواقع التواصل، بحيث 

يتم تحري الدقة باعتبارها من أهم شروط النشر، 

وكسب احترام وتقدير المتابعين.

في بداية هذا العام أصدرت اللجنة العليا للمشاريع 

واإلرث واالتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، تقريرا 

يستعرض اإلنجازات على صعيد مراعاة جوانب 

االستدامة خالل االستعدادات المتواصلة الستضافة 

بطولة »كأس العالم FIFA قطر 2022«، في سياق 

األهمية التي تحتلها االستدامة في التحضير 

لتنظيم المونديال منذ البداية، وانطالًقا من 

إمكانية أن يترك اإلعداد لألحداث الرياضية الكبرى 

إرثا مستداما يتمثل في بيئة أفضل، وعالما أكثر 

إنصافا لألجيال المقبلة، عبر تنفيذ »79« مبادرة، 

في أول استراتيجية لالستدامة في تاريخ كأس 

العالم يجري التخطيط لها وإعدادها بشكل 

مشترك بين »فيفا« والبلد المضيف، وتحدد أهداف 

االستدامة المشتركة والمبادرات المرتبطة بها 

في سبيل معالجة قضايا االستدامة الرئيسية 

المحددة للبطولة، والتي تقوم على خمس ركائز 

هي: البشرية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية 

والحوكمة، على أن يؤدي تنفيذ هذه االستراتيجية 

إلى بناء إرث مستدام، سيبقى أثره لسنوات طويلة 

بعد إسدال الستار على منافسات المونديال.

 FIFA أسبوع واحد، وتنطلق نهائيات »كأس العالم 

قطر 2022«، ليشهد العالم بأسره بطولة ستبقى في 

ذاكرة الرياضة عامة، وكرة القدم خاصة، باعتبارها 

قصة نجاح سوف تلهم الكثيرين طويال.

قبل نحو »12« سنة، بدأ الحلم، واليوم تحولت قطر 

بأسرها إلى جوهرة حقيقية تشع بألوان اإلنجاز 

المبهر الذي وعدت العالم بتحقيقه عندما قبلت 

التحدي، وتجاوزت شروطه بأشواط.

 

اليوم نحتفل جميعا بإنجاز سوف يشكل 

إرثا ألجيال، في قطر، وفي العالمين العربي 

واإلسالمي، ونحن على يقين بأن هذه البطولة 

لن تكون األنجح فحسب، لكنها أيضا سترد 

على كل الحمالت المضللة والعنصرية 

التي استخدمت كل أسلحة الشر والبهتان 

للنيل من قطر والعرب جميعا، و»$« 

وهي تحتفي باقتراب اللحظة الحاسمة، 

تضع بين أيدي قرائها إصدارها الخاص بهذه 

المناسبة، الذي سيواكب المونديال لحظة 

بلحظة، عبر األخبار والتقارير والتحليالت 

ألهم حدث رياضي على اإلطالق، وفي جعبتها 

الكثير، الذي سيلقي الضوء على كافة جوانب 

بطولة »كأس العالم FIFA قطر 2022«، التي 

ستصبح من اآلن فصاعدا مقياسا للنجاح في 

العالم بأسره.

تتمة مقال رئيس التحرير

Email: mohd-almarri@al-watan.com
: @mohdalmarri2022

رئيس التحرير المسؤول
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سوق واقف 
مونديالي »100 %«

شوارع الدوحة لوحة 
فنية بنكهة عالمية

القطاع العقاري يستفيد 
من استضافة البطولة

رئيس لجنة االتصال العليا للرعاية الصحية.. علي الخاطر لـ »$«:

بطـــولــة آمنـــة للجميـــــع
أكد الس�يد ع�ي عبدالل�ه الخاطر، رئي�س لجنة 
االتص�ال العلي�ا للرعاي�ة الصحي�ة بوزارة 
الصحة العامة، رئيس االتصال املؤسيس 
مس�ؤول  الطبي�ة،  حم�د  بمؤسس�ة 
االتص�ال العام بني القطاع الصحي 
واللجنة العليا للمش�اريع واإلرث، 
يف  الطب�ي  الدع�م  توف�ر  ع�ى 
املواقع التي يزورها املشجعون 
بشكل متكرر، مش�را إىل أنه 
ت�م تعزي�ز أنم�اط الحي�اة 
الصحية وضمان استضافة 

بطول�ة آمنة للجميع م�ن خالل توف�ر »100« عيادة 
موزع�ة عى كافة أماكن تواجد الجمهور يف مالعب كرة 

القدم، ومناطق املشجعني، ومواقع اإلقامة الرئيسية.
وق�ال الخاط�ر خالل ح�واره مع »$« درس�نا 
عددا من تجارب الدول التي س�بق لها استضافة كأس 
العال�م، موضحا أنه�م يعملون بش�كل وثيق مع فرق 
اتصاالت منظمة الصحة العاملية، واالتحاد الدويل لكرة 
القدم FIFA، واللجنة العل�ي��ا للمش���اريع واإلرث، 
كج�زء م��ن تحقي�ق الرشاكة املرتك�زة تحت عنوان: 
»بطول�ة كأس عال�م صحية يف ع�ام 2022 خلق إرث 

للرياضة والصحة« .

 كتب – فهد العمادي وأكرم الفرجابي 

الدوحة في أجمل لوحة



رئيس لجنة االتصال العليا للرعاية الصحية.. علي الخاطر لـ $:

»100« عيادة بأماكن تواجد الجمهور

إلى   $ لـ  خاص  حوار  في  الخاطر  وأشار 

اتصاالت  فرق  مع  وثيق  بشكل  يعملون  أنهم 

الدولي  واالتحاد  العالمية،  الصحة  منظمة 

للمشــاريع  العلـيــا  واللجنة   ،FIFA القدم  لكرة 

المرتكزة  واإلرث، كجزء مــن تحقيق الشراكة 

صحية  عالم  كأس  »بطولة  عنوان:  تحت 

والصحة«،  للرياضة  إرث  خلق   2022 عام  في 

وضمان  الصحية  الحياة  أنماط  لتعزيز  وذلك 

للجميع،  آمنة  عالم  كــأس  بطولة  استضافة 

»100« عيادة موزعة على كافة  من خالل توفير 

القدم،  كرة  مالعب  في  الجمهور  تواجد  أماكن 

ومناطق المشجعين، ومواقع اإلقامة الرئيسية، 

يزورها  التي  المواقع  في  الطبي  الدعم  لضمان 

من  وغيرها  متكرر،  بشكل  المشجعون 

اإلجابة  سنطالع  التي  والتساؤالت  التفاصيل 

عنها في سياق الحوار التالي: 

الذي  الدور  عن  تحدثنا  أن  نرجو  بدايًة   {

لتقديم  الصحية  الرعاية  فرق  ستلعبه 

إقامة  خالل  للجمهور  الطبية  الخدمات 

البطولة...؟ 

إلى  جنبا  الطبية،  حمد  مؤسسة  تعمل   -

ومؤسسة  العامة  الصحة  وزارة  مع  جنب 

الرعاية الصحية األولية مع شركاء آخرين في 

الرعاية  منظومة  عبر  الصحية  الرعاية  مجال 

هذه  وصول  سهولة  لضمان  قطر  في  الصحية 

الفئة إلى الخدمات الطبية الالزمة، وذلك بدعم 

الدكتورة  سعادة  من  مستمرة  وتوجيهات 

حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة التي 

تحرص على المتابعة الحثيثة لمسيرة العمل 

صحية  رعاية  خدمات  أفضل  تقديم  أجل  من 

لمختلف فئات الجمهور خالل تلك البطولة غير 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  وخالل  المسبوقة، 

قطر 2022™، ستعمل فرق الرعاية الصحية من 

مختلف مرافق المنظومة معا لتوفير مجموعة 

من  وغيرها  الطبية  الدعم  خدمات  من  واسعة 

الخدمات مثل وكاالت اإلعالم.

توسعًا  قطر  في  الصحية  الرعاية  قطاع  وشهد 

وسيتمكن  األخيرة،  السنوات  في  كبيرا 

خدمات  إلى  الوصول  من  الزائرون  المشجعون 

طبية عالية المستوى عندما يحتاجونها، فمن 

الصحية  للرعاية  استراتيجيتنا  ركائز  أهم 

وبالطبع  الرعاية،  إلى  السهل  الوصول  تمكين 

حالة  أو  إصابة  من  يعاني  شخص  ألي  يمكن 

تهدد حياته االتصال بالرقم 999 للحصول على 

سيارة إسعاف وسيتلقى رعاية طبية سريعة 

ويتم نقله إلى قسم الطوارئ الطبية المناسب، 

يعانون  الذين  لألشخاص  بالنسبة  ولكن 

مهددة  غير  ولكنها  عاجلة  صحية  ظروف  من 

للحياة، هناك عيادة طبية في مالعب كرة القدم 

الرئيسية  اإلقامة  ومواقع  المشجعين  ومناطق 

يزورها  التي  المواقع  في  الطبي  الدعم  لضمان 

من  يجعل  وذلك  متكرر،  بشكل  المشجعون 

عند  العالج  طلب  المشجعين  على  السهل 

الحاجة. 

فرق الطوارئ 
} ما هو دور فرق الطوارئ وخطتكم لتلبية 

الطلب المتوقع على الخدمات بسبب بدء 

تدفق الزوار لحضور البطولة...؟ 

التابعة  الطوارئ  خدمات  نطاق  بتوسعة  قمنا 

لمؤسسة حمد الطبية بشكل كبير في كافة 

هذا  ويشير  الماضي،  العقد  خالل  البالد  أرجاء 

مستعدة  لدينا  الطوارئ  فرق  أن  إلى  التحول 

خالل  قطر  لدولة  الدعم  لتقديم  كامل  بشكل 

القدم  لكرة  العالم  كأس  لبطولة  استضافتها 

FIFA قطر 2022™ من خالل تقديم رعاية عالية 
وضع  في  نفسه  يجد  شخص  ألي  الجودة 

يتطلب رعاية طبية حرجة، حيث شكل افتتاح 

حمد  بمستشفى  والحوادث  اإلصابات  مركز 

في  رئيسية  تحول  نقطة   2019 عام  في  العام 

وأسهم  قطر،  دولة  في  الصحية  الرعاية  نظام 

المرافق من نوعها  الذي يعد أحد اكبر  المركز 

اإلصابات  خدمات  توسعة  في  المنطقة  في 

أقسام  أيضا  ولدينا  قطر،  دولة  في  والطوارئ 

للطوارئ في عدة مستشفيات لتغطية مختلف 

الكوبي،  الدولة مثل مستشفى الخور،  مناطق 

مبيريك  حزم  مستشفى  وكذلك  الوكرة، 

لتيسير الحصول على الرعاية الطبية الطارئة 

في أي مكان في دولة قطر. 

يستعد  كيف  لنا  تصف  أن  لك  هل   {

في  لالستجابة  الصحية  الرعاية  قطاع 

حالة وقوع حادث كبير...؟ 

الرعاية  وشركاء  العامة  الصحة  وزارة 

الطبية،  حمد  مؤسسة  فيهم  بمن  الصحية، 

وغيرها  األولية،  الصحية  الرعاية  ومؤسسة 

على  قطر،  في  الرئيسية  المؤسسات  من 

شاملة  خطط  وتطبيق  لتفعيل  استعداد 

األمر،  لزم  إذا  الكبرى،  للحوادث  لالستجابة 

 ،™2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  في 

للحوادث  االستجابة  خطط  اختبار  تم  ولقد 

بصورة  الصحية  الرعاية  قطاع  في  الرئيسية 

كما  المحاكاة.  تمارين  خالل  من  وذلك  دورية 

تعمل  ما  غالبا  التي  التدريبات،  اختبار  تم 

وعرض  العالمية،  الصحة  منظمة  خبراء  مع 

عمليات االستجابة لحاالت الطوارئ التي يقوم 

خاضعة  بيئة  في  الصحية  الرعاية  نظام  بها 

للرقابة قبل البطولة، مما مكن فرقنا من تقييم 

والبروتوكوالت  الخطط  وتعديل  فعاليتها، 

العالم  كأس  فترة  وطوال  الحاجة،  حسب 

سيتم وضع وحدة قيادة متنقلة واحدة ومركبة 

كل  في  الكبرى  للحوادث  لالستجابة  واحدة 

وحدات  وتعمل  المباريات  مالعب  من  ملعب 

المعلومات  ونقل  لالتصاالت  كمركز  القيادة 

االستجابة  خطط  لتنسيق  الفعلي  الوقت  في 

متنقلة  قيادة  كمراكز  تعمل  وهي  الشاملة. 

االستجابة  خطط  تفعيل  خاللها  من  يمكن 

الخاصة بنا.

لدينا  سيكون  القيادة،  وحدات  إلى  باإلضافة 

الكبرى  للحوادث  لالستجابة  مركبة  أيضا 

وتحتوي  المباريات،  أيام  في  ملعب  كل  في 

الالزمة  الموارد  جميع  على  االستجابة  مركبة 

مع  مؤقتة  ميدانية  عالج  منطقة  إلنشاء 

التي  المكيفة  الخيام  من  متنوعة  مجموعة 

لحاالتهم  وفقا  المرضى  عالج  خاللها  من  يمكن 

الوطني  المركز  تأسس  ولقد  السريرية، 

لقيادة حوادث الرعاية الصحية )NHICC( في 

بمؤسسة  اإلسعاف  لخدمات  الرئيسي  المقر 

وقوع  حالة  وفي   ،2020 عام  في  الطبية  حمد 

حادث كبير، فهو على استعداد لقيادة تنسيق 

في  القطري  الصحية  الرعاية  نظام  استجابة 

أي وقت، بما في ذلك خالل بطولة كأس العالم 

الوطنية  اللجنة  وتقوم   ،™2022 قطر   FIFA

مقدمي  عمليات  بتنسيق  والطفولة  للصحة 

الرعاية الصحية الرئيسيين في قطر، بما في 

الرعاية  ومؤسسة  الطبية  حمد  مؤسسة  ذلك 

إلى  باإلضافة  للطب،  وسدرة  األولية  الصحية 

العمل كنقطة اتصال لنظام الرعاية الصحية 

الحكومية  والجهات  العامة  الصحة  لوزارة 

اللجنة بما لديها من موارد  األخرى، وقد قدمت 

بشرية وقدرة على العمل على مدار 24/   7 الدعم 

لجهود الرعاية الصحية في األحداث الرياضية 

الجائزة  سباق  ذلك  في  بما  األخيرة  الكبرى 

 ،FIFA العرب  وكأس™  واحد  للفورموال  الكبرى 

وكالهما أقيم في قطر في عام 2021. 

المنشآت الطبية: 

} ما هي أبرز التوسعات التي تمت خالل 

الخدمات  مستوى  على  الماضية  الفترة 

التخصصات  أو  المنشآت  في  سواء 

الطبية...؟ 

مهمين  أمرين  والجاهزية  االستعداد  ُيمثل 

شهد  وقد  فعالة،  صحي  أمن  خطة  ألي  للغاية 

تحواًل  قطر  دولة  في  الصحية  الرعاية  قطاع 

قطاع  وشهد  األخيرة،  السنوات  في  ملحوظًا 

وتوسعًا  نموًا  قطر  دولة  في  الصحية  الرعاية 

في  تم  فقد  الماضي،  العقد  خالل  ملحوظًا 

القطاع العام وحده افتتاح عشرة مستشفيات 

للرعاية  جديدًا  صحيًا  مركزًا  و16  جديدة 

األولية منذ عام 2010، مما أدى إلى تعزيز القدرة 

بشكل  الصحية  الرعاية  لنظام  االستيعابية 

الطارئة  الطبية  خدماتنا  شهدت  كما  كبير، 

اإلسعاف  خدمة  في  التوسع  مع  كبيرًا  تطورًا 

الوطنية وافتتاح أكبر مركز للطوارئ والحوادث 

2019، وتضمنت مجاالت  المنطقة في عام  في 

التطوير األخرى ذات األهمية قوتنا العاملة، فقد 

أولينا أهمية كبيرة لبناء فريق قوي ومتميز من 

يتمتع  الصحية،  الرعاية  في  المتخصصين 

أرجاء  مختلف  على  ويتوزع  عالية  بمهارات 

رعاية  تقديم  أجل  من  الصحية  منظومتنا 

دولة  في  السكان  لكافة  الجودة  عالية  صحية 

قطر.

الذين  القدم  كرة  مشجعي  جميع  طمأنة  نودُّ 

بطولة  فعاليات  لحضور  قطر  دولة  سيزورون 

كأس العالم FIFA قطر 2022™ بأنهم سيتلقون 

تتوافق  صحية  رعاية  خدمات  األمر–  لزم  –إذا 
مؤسسة  فرق  من  الدولية  المعايير  أعلى  مع 

من  أساسي  جزء  يركز  حيث  الطبية،  حمد 

تمكين  على  الصحية  للرعاية  استراتيجيتنا 

الرعاية  لخدمات  بسهولة  الوصول  من  األفراد 

أنشأنا  الهدف،  هذا  تحقيق  ولدعم  الصحية. 

ومناطق  القدم  كرة  مالعب  في  طبية  عيادات 

لضمان  الرئيسية  اإلقامة  ومواقع  المشجعين 

يزورها  التي  المواقع  في  الطبي  الدعم  توفر 

المشجعون بشكل متكرر. 

بخدمات  المتعلقة  الخطط  أن  يالحظ   {

العالم  كأس  لبطولة  الصحية  الرعاية 

تجمُع عددًا من الشركاء بالقطاع الصحي 

واحد  كل  دور  عن  تحدثنا  أن  نرجو 

منهم...؟ 

تشارك وزارة الصحة العامة في شراكة فريدة 

تستمر على مدار 3 سنوات مع منظمة الصحة 

)فيفا(،  القدم  لكرة  الدولي  واالتحاد  العالمية، 

واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  مع  بالتعاون 

العامة  الصحة  وزارة  تفخر  قطر.  دولة  في 

عالمًيا  الرائدة  المنظمات  هذه  مع  بتعاونها 

من  تستفيد  التي  الفريدة  الشراكة  هذه  في 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ كمنصة 

ولضمان  والنفسية،  البدنية  الصحة  لتعزيز 

وآمنة  صحية  العالم  كأس  بطولة  تكون  أن 

شراكتنا  تقتصر  وال  المشاركين،  لجميع 

بل  فقط،  قطر  في  العالم  كأس  بطولة  على 

فترة  طوال  الصحة  لتعزيز  جهودنا  ستستمر 

الثالث سنوات، وستتم االستفادة منها كنموذج 

المستقبل.  في  الكبرى  الرياضية  لألحداث 

معًا يمكننا التأثير بشكل إيجابي على صحة 

ورفاهية األفراد في جميع أنحاء العالم لسنوات 

قادمة.

والصحة،  الرياضة  بين  كبير  ارتباط  وهناك 

كأس  بطولة  الشراكة  هذه  وستستخدم 

العالم FIFA قطر 2022™ كمحفز للتوعية حول 

الصحة والتشجيع على التغيير اإليجابي.

خدمات البطولة 
تقديم  طريقة  على  إطالعنا  نرجو   {

خدمات بطولة كأس العالم وكيف يمكن 

الخدمات  إلى  الوصول  الزائرين  للحضور 

الصحّية المهّمة في دولة قطر...؟

وتوفير  جيدًا  باالستعداد  قمنا  صحي  كقطاع 

قمنا  كما  الالزمة،  الطبية  التجهيزات  كافة 

لها  كان  التي  الدول  تجارب  من  عدد  بدراسة 

العالم، ومتوسط  السبق في استضافة كأس 

من  فنسبيا  لديهم،  المستشفيات  دخول 

ولن  كبيرة  ليست  األعداد  تكون  أن  المتوقع 

أداء  أو  عمل  طريقة  على  بآخر  أو  بشكل  تؤثر 

أيضا  هناك  أن  ننسى  وال  المستشفيات، 

القطاع  تتبع  طبية  ومستشفيات  مجمعات 

والعالجية  الصحية  الخدمات  توفر  الخاص 

لعموم الجمهور.

الصحية  المعلومة  سنوفر  بدورنا  ونحن 

الدقيقة لكل الزوار وضيوف الدولة حتى يكونوا 

المتوفرة،  الصحية  بالخدمات  دراية  على 

توفير  على  الصحية  التغطية  في  نركز  فلذا 

على  ستوزع  والعيادات  الميدانية،  العيادات 

مناطق احتشاد الجماهير وخاصة في المالعب، 

وفي  المشجعين  مناطق  في  أيضا  وعيادات 

لتوفير  وذلك  المشجعين،  سكن  مناطق 

التي  الحاالت  أما  سريعة،  بصورة  الخدمة 

فسيتم  تخصصية  صحية  رعاية  ستتطلب 

نقلها إلى المستشفى المتخصص. 

التمريض  كوادر  تدريب  بشأن  ماذا   {

االستعداد  أهبة  على  ليكونوا  واألطباء 

بطولة  إقامة  خالل  طارئ  أي  مع  للتعامل 

كأس العالم في األيام القليلة المقبلة...؟ 

لقد أولينا أهمية كبيرة لبناء فريق قوي ومتميز 

الصحية،  الرعاية  في  المتخصصين  من 

مختلف  على  ويتوزع  عالية  بمهارات  يتمتع 

تقديم  أجل  من  الصحية  منظومتنا  أرجاء 

السكان في  لكافة  الجودة  رعاية صحية عالية 

دولة قطر.

القطاع الخاص
} ما هو دور القطاع الطبي الخاص بالدولة 

بصورة  المساهمة  في  عليه  يعول  وهل 

واضحة باستقبال الكثير من المراجعين 

خالل بطولة كأس العالم القادمة...؟ 

في  الخاص  الصحية  الرعاية  قطاع  سيؤدي 

دولة قطر، والذي يتميز بتطوره واتساعه، دورًا 

مهمًا في تقديم الخدمات الطبية للجمهور الزائر 

خالل فترة بطولة كأس العالم، وستروج وزارة 

للرعاية  المتعددة  للخيارات  العامة  الصحة 

الساعة  مدار  على  المتاحة  والعاجلة  الطارئة 

للمشجعين  الخاص  القطاع  طريق  عن 

الخاص  اإللكتروني  موقعها  عبر  الزائرين 

بمشجعي كأس العالم. 

بجائحة  الخاصة  اإلجراءات  هي  ما   {

كأس  مشجعي  من  مطلوب  وهل  كورونا 

السريع  الفحص  أو   PCR فحص  العالم 

قبل الصعود للطائرة والقدوم إلى قطر...؟ 

إلى  القادمين  المشجعين  جميع  على  يجب   -

دولة قطر االطالع على سياسات السفر وإجراءات 

وزارة  موقع  زيارة  خالل  من  الدولة  إلى  الدخول 

جميع  في  الحال  هو  كما  اإللكتروني،  الصحة 

قطر  دولة  على  كان  فقد  تقريبًا،  العالم  دول 

العمل  الدولة  تواصل  كما  الجائحة،  مواجهة 

منذ أكثر من عامين لحماية السكان من مخاطر 

االستراتيجية  ساهمت  حيث  الفيروس، 

التي  العلمية  األسس  على  المبنية  الناجحة 

للجائحة  التصدي  في  قطر  دولة  اتبعتها 

معدالت  أدنى  أحد  تحقيق  من  الدولة  وتمكين 

أعلى  وأحد  بالفيروس  المرتبطة  الوفيات 

مطلوبًا  يعد  ولم  العالم،  في  التطعيم  معدالت 

إجراء  قطر  بدولة  والمقيمين  المواطنين  من 

تفاعل  اختبار  أو  السريع  المستضدات  فحص 

الـبوليميراز المتسلسل )بي سي آر( في غضون 

24 ساعة بعد الوصول لدولة قطر، كما لم يعد 
مطلوبًا من جميع الزائرين تقديم نتيجة سلبية 

الختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل )بي سي 

أو فحص المستضدات السريع قبل السفر  آر( 

تطبيق  تنزيل  الزوار  من  ُيطلب  لن  قطر،  لدولة 

سُيطلب  ولكن  قطر،  في  الصحي  »احتراز« 

إظهار  والزوار  والمقيمين  المواطنين  جميع  من 

تطبيق »احتراز« عند زيارة أي مرفق صحي.

في  الموجودة  العيادات  عدد  يبلغ  كم    {

باإلضافة  الثمانية  العالم  كأس  مالعب 

منطقة  في  الموجودة  العيادات  إلى 

الخاصة  السكن  أماكن  وفي  المشجعين 

بالزوار...؟ 

على  موزعة  عيادة   »100« هناك  سيكون   -

باالستادات  الجمهور  تواجد  أماكن  كافة 

تدريب  مناطق  السكن،  المشجعين،  ومناطق 

للمشجعين  العيادات  تلك  وستكون  الالعبين 

واإلعالميين  المتطوعين  وأيضا  والموظفين 

في  ولكن  العيادات،  لهم  ستتوفر  فهؤالء  أيضا، 

للمستشفى،  نقلها  الحالة  استدعت  حال 

الخطة  ضمن  بدورها  العيادات  هذه  ستقوم 

ونقل  اإلسعاف  فرق  أحد  بطلب  الموضوعة 

أقرب  إلى  الصحي  وضعها  على  بناء  الحالة 

مستشفى، في كل مكان سيشهد تجمهرا من 

مشجعين متطوعين والعبين سيتوافر نوعان 

إلى  باإلضافة  مفتوحة،  عيادة  الخدمات  من 

فور  يتوجه  الطارئة«  »للحاالت  إسعافي  طاقم 

تلقي البالغ من قبل العيادة.

{ علي الخاطر

{ الخاطر متحدثا لمدير التحرير 

حوار – فهد العمادي وأكرم الفرجابي

توفير الدعم الطبي في المواقع التي يزورها المشجعون

افتتاح »10« مستشفيات جديدة و»16« مركزًا منذ »2010«

القطاع الطبي الخاص سيؤدي دورًا مهمًا في تقديم الخدمات

تعزيز أنماط الحياة الصحية لضمان بطولة آمنة للجميع

اتخاذ تدابير للحد من مخاطر انتشار األمراض المعدية

درسنا عددا من تجارب الدول التي سبق لها اإلستضافة

10

السنة )28( - األحد 19 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 13 نوفمبر 2022م العدد )9932(

حوار

أكد السيد علي عبداهلل الخاطر، رئيس لجنة 
االتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة 

العامة، رئيس االتصال المؤسسي 
بمؤسسة حمد الطبية، مسؤول 

االتصال العام بين القطاع الصحي 
واللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 

حرص فرق الرعاية الصحية، 
على تقديم الخدمات الطبية 

بمختلف األماكن، والتي تشمل 
المالعب، والمناطق المخصصة 

للمشجعين، والقرى الخاصة 
بهم، وكذلك الميادين المخصصة 

للتدريب، والفنادق، وذلك لتعزيز 
أنماط الحياة الصحية وضمان 

استضافة بطولة كأس عالم آمنة 
للجميع.
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متابعات

$ تتجول بجنباته وترصد االستعدادات الستقبال ضيوف البالد

سوق واقف يتنفس كرة قدم

الدوحة  وأحياء  أسواق  في  جوالتها   $ تواصل 
المختلفة لترصد عن قرب االستعدادات بالدولة انتظارا 
 2022 العالم  كأس  واألكبر  العالمي  الكروي  للحدث 

الذي تبدأ منافساته في العشرين من هذا الشهر.
المونديال،  بطعم  السوق  في  شيء  كل  أصبح  حيث 
زوار السوق والمرتادون على مطاعمه ومحالته التجارية 
السوق  وكأن  المونديال،  أجواء  يعيشون  وكافيهاته 
أجل  من  أقيم  طويلة  عقود  منذ  تصميمه  تم  الذي 
المونديال، هندسته المعمارية سوف تستهوي ضيوف 
المونديال من نجوم ومشجعين، فأول ما يلفت النظر 
فيه هو الطرز المعمارية الفريدة المقامة ذات الجدران 

واألسقف  القطرية  التربة  طين  من  المقامة 
الخشبية التي وضعت بطريقة تقليدية للحفاظ 
العريق،  قطر  وماضي  وتاريخ  الماضي  عبق  على 

وجمال وسحر العصور الماضية.
سواء  فيه  مكان  كل   $ جولة  وشملت 
ومحالت  األزقة  أو  الفسيح  الرئيسي  الشارع 
ومحالت  والبخور  والعود  والعطور  الذهب 
للسائحين،  التذكارية  والهدايا  الحلويات  بيع 
صور  وضعت  والكافيهات  المطاعم  إن  حيث 
لتقديم  واستعدت  الجدران  على  النجوم 
والعربية،  والغربية  الشرقية  الوجبات  جميع 
في  الشعوب  لثقافة  معرضا  تشكل  حيث 
الطعام، كما ان محالت اإلكسسوار استعدت 

بتشكيلة مونديالية فريدة..

فارس دلشادي:

حلويات تحمل أعالم الدول
من  تشكيلة  »صنعنا  دلشادي:  فارس  البائع  قال 
املونديال  يف  املشاركة  الدول  أعالم  عليها  الشوكوالتة 
يف  املشاركني  العالم  يف  القدم  كرة  نجوم  ومغلفة بصور 
والحلويات كذلك  الشوكوالتة  وأنواع من  مونديال قطر، 
الفكرة  وهذه  »لعيب«،  املونديال  تميمة  بصورة  مزدانة 
ممتازة جعلت اإلقبال عىل املحل أكثر من املتوقع، لذلك 
واملشجعني  النجوم  الستقبال  اآلن  من  جاهزون  نحن 
وأعضاء البعثات الرياضية الذين سيجدون لدينا كل ما 
املحل طوال  نفتح  ألن  استعداد  عىل  ونحن  هو جميل، 
إذا ُسمح لنا  24 ساعة  أيام وليايل املونديال عىل مدى 

بذلك، ولدينا من البضاعة ما يكفي«. 

مظاهر المونديال في كل مكان
جاهزا  يشء  كل  بدا  واقف  سوق  يف 
للمونديال، فواجهات املحالت كلها مزدانة 
بالعرس  عالقة  لها  والتي  زينة  بأدوات 
الضيقة  الشوارع  حتى  العاملي،  الكروي 
تبيع  املحالت  آالف  فيها  تصطف  التي 
جميع أنواع الهدايا، من قمصان كرة القدم 

أو األقمشة أو املجوهرات والذهب.
واقف  سوق  يف  ما  وأجمل  أهم  ومن 
الرئييس  الشارع  يف  املنترشة  املطاعم 
األطعمة  الجانبية، وأنواع  الشوارع  وحتى 
لثقافة  معرضا  كانت  لو  كما  تبدو  فيها 
وعادات الشعوب يف الطعام، فكل جنسية 
من الجنسيات التي تزور قطر يف املونديال 
يقدم  ما  واقف  سوق  مطاعم  يف  ستجد 

مأكوالتها وأطباقها املفضلة. 

طرازه المعماري الفريد سوف يجذب 

انتباه الجميع

محالت اإلكسسوار استعدت بتشكيلة 

مونديالية فريدة

نصير عبدالرحمن:

إقبال كبير على الكابات وصور النجوم
املشجعني  إن  عبدالرحمن  نصري  البائع  قال 

اآلن  املحل  عىل  يتوافدون  قطر  يف  املقيمني 

لرشاء الكابات وأعالم الدول التي ينتمون إليها 

وصور نجوم املنتخبات التي يشجعونها، وأكد 

الهدايا  من  كبرية  بتشكيلة  مستعدون  أنهم 

األعالم  عليها  التي  وامليداليات  التذكارية 

لهذا  االستعدادات  كل  أتممنا  وقد  والصور، 

املونديال فرصة كبرية  وإقامة  الكبري،  الحدث 

سوف تنتعش فيه كل األسواق، وأكد أن سوق 

قطر وحدها  يف  ليس  األسواق  أكرب  من  واقف 

عامل  تشكل  التي  الخليج  منطقة  يف  ولكن 

سيكون  وبالتأكيد  للسياح،  الرئييس  الجذب 

ملشاهدة  قطر  إىل  سيأتون  للذين  مهما  مزارا 

املونديال وخوض تجربة سياحية مميزة.

المطاعم الموجودة تشكل معرضا لثقافة 

الشعوب في الطعام

كتبت - آمنة العبيديل



قطر ستبهر العالــــــــم فـي تنـظـيـم المـونـديــال

قطر حققت إنجازات هائلة وفي فترة قياسية من خالل تشييد بنية تحتية حديثة ومنشآت متطورةالبطولة تعتبر فرصة مثالية للتعريف بما لدى دول الخليج من إمكانيات ومقومات سياحية وثقافية

حاوره- رئيس التحرير
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حــوار

األمير منصـور بن خالد بن فرحان آل سـعود سفـــــــــــــــــــــــــير المملكة العربية السعودية لدى الدوحة لـ $:

بماذا تصفون العالقات القطرية –   {

السعودية خالل الفرتة الحالية ؟

القطرية   – السعودية  العالقات  الحقيقة  يف   -
العامني  خالل  شهدنا  وقد  الحمد  ولله  مميزة 
وعديدة  مكثفة  متبادلة  زيارات  املاضيني 
الجانب  من  وخصوصا  البلدين،  مسؤويل  بني 
مجلس  ويلعب  الجوانب  كافة  شملت  السعودي 
يف  رئيسيًا  دورا  القطري   – السعودي  التنسيق 
ظل التوجيهات الحكيمة من لدن صاحب السمو 
قطر  دولة  أمري  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
األمري  امللكي  السمو  وصاحب  الله-  -حفظه 
مجلس  رئيس  العهد  ويل  سلمان  بن  محمد 
الوزراء -حفظه الله-، كما يؤدي القطاع الخاص 
التجارية  البلدين دورا هاما لتعزيز العالقات  يف 
واالقتصادية واالستثمارية بني البلدين الشقيقني 
السعودي-  األعمال  رجال  مجلس  خالل  من 
ومثمرا  ناجحا  اجتماعا  عقد  والذي  القطري 
وسيليه  أسابيع،  ثالثة  قبل  الدوحة  يف  للمجلس 
التي  القادمة  واالجتماعات  الزيارات  من  العديد 
تصب جميعها يف خدمة عالقات البلدين الشقيقني 

وتعزيزها ودفعها إىل آفاق أرحب وأعمق.

قطر  دولة  استضافة  ترى  كيف   {
وتوقعاتكم   2022 العالم  لكأس 

للتنظيم ؟

- سوف يكون إن شاء الله حدثا رياضيا متميزا 
وحجم  يتناسب  للعالم،  ومبهرا  واستثنائيا 
الجهود الكبرية التي بذلتها قطر من أجل إنجاح 

البطولة األوىل من نوعها يف العالم العربي.

للمملكة  كسفري  شعوركم  ما   {
املنظم  البلد  يف  السعودية  العربية 

لبطولة كأس العالم ؟

- بال شك أجد نفيس محظوظا بأن أكون متواجدا 
كسفري للمملكة يف بلد غال وعزيز علينا، هو دولة 
قطر الشقيقة خالل فرتة استضافة قطر لبطولة 
كأس العالم لكرة القدم، والتي سيسجلها تاريخ 
ان  البطولة  نسخ  أفضل  من  كواحدة  القدم  كرة 

شاء الله.

} وماذا عن الفعاليات السعودية التي 
ستقام عىل هامش البطولة؟

فعالية مصاحبة،  بأكرب  اململكة  - سوف تشارك 
تقام  والتي سوف  السعودي  البيت  فعالية  وهي 
فندق  من  مقربة  عىل  الدوحة  كورنيش  عىل 
الشرياتون وسوف تكون فعالية كبرية ومتميزة، 
تليق باململكة العربية السعودية ودولة قطر التي 
نكن لها كل محبة وتقدير واحرتام وأيضا تليق 

بالحدث الريايض الكبري.

كأس  بطولة  تقام  األوىل  للمرة   {
العالم يف العالم العربي ومنطقة الرشق 
األوسط لكن هناك من يحاول التشكيك 
زادت  وقد  التنظيمية،  القدرات  يف 

انطالق  اقرتاب  مع  قطر  عىل  الهجمة 
منها  البطولة تحت مسميات مختلفة 
االدعاءات  من  وغريها  العمال  حقوق 
هذه  وأسباب  دوافع  ترون  كيف   –

الهجمة من وجهة نظركم ؟

الحملة  وحدة  وترية  تزايد  جدا  املؤسف  من   -
اإلعالمية الغربية املمنهجة وغري املربرة واملتحيزة 
األخرية  األيام  يف  وخصوًصا  قطر،  دولة  ضد 

التي تسبق افتتاح املونديال والتي قام بتفنيدها 
ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  سعادة 
الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
العليا  اللجنة  وأيضا وزير العمل واملسؤولون يف 
محاولة  أنها  اعتقادي  ويف  واإلرث،  للمشاريع 
ترتكز  التي  العاملي  الحدث  هذا  من  لالستفادة 
لتمرير  الضغط  أجل  من  العالم،  أنظار  عليه 

ليس  وقضايا  مواضيع 
الحدث  بهذا  عالقة  لها 
الذي  العاملي  الريايض 
اليه محبو كرة  يتطلع 

دول  كل  يف  القدم 
أن  وأعتقد  العالم، 
الحمالت  هذه  كل 
سوف  املشككة 
بمجرد  تختفي 

للعالم  قطر  دولة  وستثبت  البطولة  انطالق 
هذه  استضافة  عىل  وقدرتها  وأحقيتها  أهليتها 
ومبهرا،  استثنائيا  حدثا  وجعلها  بل  البطولة، 
شقيقتها  مع  تقف  السعودية  العربية  واململكة 
البطولة  اإلمكانيات إلنجاح هذه  بكل  دولة قطر 

وجعلها حدًثا استثنائيًا.

ستضيف  ماذا  نظركم  وجهة  من   {
بشكل  وللعرب  للمنطقة  البطولة  هذه 
عام، خاصة أن هناك ثقافات مختلفة 
وهناك  تتواجد،  سوف  ومختلطة 
صعبة  تقاليد  لها  املنطقة  أن  توقعات 
وجهة  من  اآلخرين..  مع  التعامل  يف 
البطولة تعترب فرصة  نظركم هل هذه 
لتبديد  واإلسالمية  العربية  للشعوب 
مع  تعاملهم  بشأن  اآلخرين  شكوك 

الجماهري والثقافات املختلفة ؟

- هذا صحيح ألن املتوقع أن يكون هناك ما يزيد 
عىل املليونني ونصف املليون شخص من مختلف 
يسبق  لم  الجماهري  هذه  من  وكثري  العالم  دول 
صورة  لديهم  وبعضهم  منطقتنا،  زيارة  لهم 
ولكن  املتحيز  اإلعالم  لها  يروج  سلبية  نمطية 
سيصحح  الحدث  هذا  يف  وتواجدهم  حضورهم 
قطر،  دولة  عن  الصحيحة  غري  املفاهيم  هذه 
وعن دول مجلس التعاون الخليجي والدول 
الجميع  يرى  وسوف  كافة،  العربية 
حققته  ملا  الحقيقية  الصورة 
تنمية  الخليج من  قطر ودول 
وإبداع  وحداثة  وتطور 

وأصالة يف كافة املجاالت.

البطولة  ينقص  هل   {
عنارص  من  يشء 
النجاح أم ترى أن جميع 
وجهة  من  بذلت  الجهود 

نظركم ؟

شخصيا  أنا  اإلطالق  عىل  ال   -
أرى أن كل الجهود التي بذلتها قطر 
وكل  الواقع  أرض  عىل  ذلك  ونرى  تحققت، 
يتبق  ولم  متوفرة  أصبحت  قد  النجاح  عوامل 
شاء  إن  ستكون  التي  البطولة  انطالق  سوى 
اإلعالمية  التغطية  أن  وأتوقع  متميزا  حدثا  الله 
للغاية  إيجابية  تغطية  تكون  سوف  للبطولة 

وتعكس الواقع الحقيقي لحجم اإلنجاز.

} ما توقعاتكم للبطولة عىل املستوى 
الفني والجماهريي واإلعالمي ؟

باهتمام  تحظى  العالم  كأس  بطوالت  دائما   -
الجماهريي  الحضور  قبل  عاملي كبري، سواء من 
بالحماس  وتتمتع  التليفزيون  شاشات  عرب  أو 

واملنافسة القوية بني أفضل فرق العالم.

} ماذا تتوقعون للفرق العربية خالل 
مشاركتها يف هذه البطولة ؟

منافسات  اجتازت  العربية  الفرق  أن  شك  ال   -
تأهلت  حتى  التصفيات  مرحلة  يف  عديدة 
اململكة  منتخبات  وهي  العالم  كأس  لنهائيات 
باالضافة  وتونس،  واملغرب  السعودية  العربية 
لها  ونتمنى  املضيفة  الدولة  باعتبارها  قطر  إىل 
كل التوفيق. وبالنسبة للمنتخب السعودي فهذه 
ومعتاد  العالم  كأس  يف  له  السادسة  املشاركة 
يقع  انه  من  وبالرغم  البطولة،  هذه  أجواء  عىل 
يف مجموعة صعبة إال انني متفائل بأنه سيؤدي 
القدم  لكرة  املرشفة  الصورة  يعكس  جيدا  أداء 
السعودية، هذا باالضافة إىل أن الفرق والجماهري 
السعودية دائما تتفاءل بوجودها يف دولة قطر، 
واملالعب القطرية واملشاركات السعودية السابقة 

يف قطر كانت دائما إيجابية.

العهد  ويل  سمو  اجتمع  مؤخرا   {
الالعبني  مع  سلمان  بن  محمد  األمري 
السعودي  للمنتخب  الفني  والجهاز 
وكان  الفريق  معنويات  من  ورفع 
لهم فوق  به تحميل  ليس  لهم  خطابه 
يلعبوا  أن  منهم  طلب  بل  طاقاتهم، 
هل  قدراته..  يف  منه  ثقة  بإمكانياتهم 
تعتقد أن رسالة سمو ويل العهد سوف 
السعودي حتى  للمنتخب  تكون حافزا 
يظهر بمستويات الفته مثلما عودنا يف 

بطوالت سابقة ؟

الله-  -حفظه  العهد  ويل  سمو  ان  شك  يف  ما   -
حرص عىل االجتماع يف لقاء مبارش مع الالعبني 
الفني واإلداري بحضور سمو وزير  والجهازين 
الرياضة، وقد حرص سموه عىل أن يخفف عنهم 
الضغوط لتمكينهم من تقديم أفضل أداء يطمح 

له الجمهور السعودي.

كبري  جماهريي  وجود  املتوقع  من   {
هذه  يف  السعودية  العربية  اململكة  من 
وحجم  املسافة  قرب  بحكم  البطولة 
لديكم  االستعدادات  املناسبة – ما هي 

يف السفارة الستقبال هذه األعداد ؟

- بالفعل نتوقع قدوم أعداد كبرية من الجماهري 
الوطني مشارك  منتخبنا  أن  باعتبار  السعودية، 
دولتان  وقطر  اململكه  ان  وبحكم  البطولة  يف 
اجتماعيا،  ومرتابطتان  متجاورتان  شقيقتان 
الجماهري  اعداد  تكون  ان  املتوقع  من  ولهذا 
الربي  املنفذ  طريق  عن  القادمون  سواء  كبرية 
اليومية  السعودية  الخطوط  رحالت  بواسطة  أو 

املجدولة والرتددية.

}  هل تعتقدون أن البطولة من املمكن 
يف  السياحة  عىل  إيجابيا  تنعكس  ان 

دول الخليج ؟

فرصة  تعترب  البطولة  فإن  الحال  بطبيعة   -
من  الخليج  دول  لدى  بما  للتعريف  مثالية 
أنها  كما  وثقافية،  سياحية  ومقومات  امكانيات 
فرصة لجماهري املونديال للتعرف عن قرب عىل 

تمتلكة من مقومات سياحية،  بلداننا وما  ثقافة 
هيا  بطاقة  اعتمدت  اململكة  فإن  تعلمون  وكما 
من  يرغب  ملن  سياحيا  إليها  الدخول  لتسهيل 
املهرجانات  وحضور  لزيارة  سواء  الجماهري 

أو  الرياض،  موسم  مثل  والثقافية  الرتفيهية 
ألنه  اململكة  يف  التاريخية  املعالم  لزيارة  حتى 
من املهم للجماهري أن تستمتع بأجواء املونديال 
الرتفيهية والثقافية املصاحبة للمباريات، وبالتايل 

املنطقة  للتعرف عىل ثقافة  للزائرين  هي فرصة 
ولدينا  فيها  السياحي  الجانب  وعىل  وشعوبها 
الجماهري  تلك  بإمكان  معروفة  ثقافية  كنوز 

زيارتها والتعرف عليها.

} البطولة وتجربة بطاقة هيا خلقت 
التعاون وتوحيد الجهود بني  حالة من 
ان  املمكن  من  هذا  هل   – الخليج  دول 
مشرتكة  إجراءات  يف  للتفكري  يقودنا 
دول  مواطني  تخدم  خليجيا  دائمة 
التاشريأت  مجال  يف  التعاون  مجلس 
دول  بني  والتنقل  والسياحة  مثال 

الخليج ؟

لتعزيز  مهم  بدور  يقوم  التعاون  مجلس   -
وتوحيد  الجهود  لتنسيق  الخليجية  املنظومة 
من  واالستفادة  املجلس  دول  بني  اإلجراءات 

خربات الدول االعضاء لصالح املنظومة الخليجية 
ككل وال شك ان تجربة قطر من خالل تنظيمها 
لكأس العالم هي تجربة رائدة تستحق االستفادة 
منها ملجلس التعاون وتنعكس إيجاًبا الستضافة 
العاملية  للفعاليات  املجلس  يف  االعضاء  الدول 

الكبرية.

أصبحت  السعودية  العربية  اململكة   {
تستقطب السياح والجماهري من دول 
 – املهرجانات  تنظيم  خالل  من  العالم 
أحداثا  تستضيف  اململكة  نشاهد  متى 
زخما  تحدث  كونها  كربى  رياضية 

جماهرييا؟

استقطاب   2030 اململكة  رؤية  مستهدفات  من 
املختلفة  الرياضية  الفعاليات  واستضافة 
سبيل  عىل  ومنها  الدولية  واملعارض  واملنتديات 
املثال معرض اكسبو 2030 والذي تسعى اململكة 
الرياضية  الفعاليات  إىل  باالضافة  الستضافته 
إن  استضافتها  مستقبال  وسيجرى  جرى  التي 

شاء الله. 

} من خالل تواجدكم يف قطر اآلن، ما 
لتطوير  تسعى  كدولة  لقطر  رؤيتكم 

مرافقها الخدمية والسياحية؟

هائلة  إنجازات  حققت  قطر  مجاملة..  بدون   -
ويف فرتة قياسية من عمر الزمن، من خالل بناء 
بها  يفخر  متطورة  ومنشآت  تحتية حديثة  بنيه 
التعاون  مجلس  دول  وتسعد  القطري  الشعب 
متكاملة  جميلة  مدينة  الدوحة  أصبحت  وأيضا 
املرافق والخدمات ومهيأة دائما الستقبال الزوار 
والفعاليات  املؤتمرات  واستضافة  والسياح 

املختلفة.

حرصا  هناك  أن  تالحظون  هل   {

القطرية  الهوية  عىل  للحفاظ 
العامة  األماكن  بعض  يف  والخليجية 
الشعبية  الثقافية واألسواق  واملشاريع 

التي يتم تشييدها يف قطر ؟

وجوالتي  زياراتي  خالل  ومن  نعم،   -
االرتباط  هذا  دائما  أجد  املتعددة 
إخوتي  قبل  من  القوي 
عىل  بالحفاظ  القطريني 
والقيم  الثقايف  املوروث 
الوطنية  والهوية 
واالجتماعية، واالعتزاز 
والتاريخ  باألصالة 
مالحظ  ايضا  وهذا 
اهتمام  خالل  من 
العامة  الدولة  مؤسسات 
بني  باملزج  والخاصة 
واالصالة  والحارض  املايض 
والحداثة وال شك أن سوق واقف 
يف الدوحة يعكس هذه الصورة الجميلة 

لتاريخ املجتمع القطري وأصالته.

 جهود قطرية كبيرة بذلت
إلنجاح البطولة األولى 

من نوعها في العالم العربي

الحمالت المشككة 
في قدرات قطر سوف تختفي 

بمجرد انطالق البطولة

سوف يرى الجميع الصورة الحقيقية 
لقطر ودول الخليج من تنمية 
وتطور وحداثة وإبداع وأصالة

محاوالت الستغالل هذا الحدث 
لتمرير مواضيع وقضايا 
ليس لها عالقة بالرياضة

العالقات السعودية ــــ 
القطرية مميزة في ظل 

التوجيهات الحكيمة 
لقيادتي البلدين

المملكة تقف مع 
شقيقتها قطر بكل 
اإلمكانيات إلنجاح 

هذه البطولة 

متوقع وصول 
عدد كبير من 

الجماهير السعودية 
لمساندة األخضر

ولي العهد حرص 
على أن يخفف 

الضغوط عن المنتخب 
خالل اجتماعه معهم

{ السفير السعودي يتحدث لرئيس التحرير 

سعود،  آل  فرحان  بن  خالد  بن  منصور  األمير  سمو  أكد 
أن  الدولة،  لدى  السعودية  العربية  المملكة  سفير 
وقد  مميزة  السعودية   – القطرية  العالقات 
زيارات  الماضيين  العامين  خالل  البلدان  شهد 
المسؤولين  بين  وعديدة  مكثفة  متبادلة 
الجانب  من  وخصوصا  الجانبين،  من 
الجوانب،  كافة  شملت  السعودي، 
مشيرا إلى أن القطاع الخاص 
يؤدي  الجانبين  في 
لتعزيز  هاما  دورا 

العالقات التجارية واالقتصادية واالستثمارية بين البلدين 
الشقيقين.

وقال السفير السعودي خالل حواره مع رئيس التحرير إن 
مجلس التنسيق السعودي – القطري يلعب دورا رئيسًيا 
لتعزيز العالقات في ظل التوجيهات الحكيمة لقيادتي 

البلدين.
حدثا  يكون  سوف  قطر  في  العالم  كأس  أن  وأضاف 
رياضيا متميزا واستثنائيا ومبهرا للعالم، يتناسب وحجم 
الجهود الكبيرة التي بذلتها قطر من أجل إنجاح البطولة 
األولى من نوعها في العالم العربي، مؤكدا أن الحمالت 
المشككة في قدرات قطر سوف تختفي بمجرد انطالق 
من  لالستفادة  بمحاوالت  الحمالت  تلك  واصفا  البطولة، 
عالقة  لها  ليس  وقضايا  مواضيع  لتمرير  الحدث  هذا 

بالرياضة.
إن  سعود  آل  فرحان  بن  خالد  بن  منصور  األمير  وقال 
شقيقتها  مع  تقف  السعودية  العربية  المملكة 
دولة قطر بكل اإلمكانيات إلنجاح هذه البطولة، 

وجعلها حدًثا استثنائًيا، مؤكدا أن الجميع سوف 
من  الخليج  ودول  لقطر  الحقيقية  الصورة  يرى 

تنمية وتطور وحداثة وإبداع وأصالة.
واعتبر السفير السعودي المونديال فرصة مثالية 
إمكانيات  من  الخليج  دول  لدى  بما  للتعريف 
هناك  أن  موضحا  وثقافية،  سياحية  ومقومات 
لهذه  قطر  دولة  استضافة  وراء  من  إيجابيات 
في  متمثلة  الخليجي،  المستوى  على  البطولة 
إلى  القادمة  الجماهير  وإطالع  السياحة  تنشيط 
قطر على الثقافة الخليجية والعربية، وفي نفس 
بشأن  البعض  لدى  التي  الشكوك  تبديد  الوقت 

ثقافة وعادات أهل المنطقة.
وأكد سفير المملكة لدى دولة قطر أن سمو ولي 
أن  السعودية حرص على  العربية  المملكة  عهد 
خالل  السعودي  المنتخب  عن  الضغوط  يخفف 
اجتماع مباشر مع أعضاء الفريق قبل مشاركتهم 
في هذه البطولة الكبيرة، وأبدى تفاؤله بأن يؤدي 

الصورة  يعكس  جيدا  أداء  السعودي  المنتخب 
المشرفة لكرة القدم السعودية. وتوقع وصول 
أن  باعتبار  السعودية  الجماهير  من  كبيرة  أعداد 
أن  كما  المونديال  في  مشارك  المملكة  منتخب 

قطر دولة شقيقة مجاورة بحسب قوله.
آل  فرحان  بن  خالد  بن  منصور  األمير  سمو  وقال 
سفيرا  كوني  محظوظا  نفسي  أجد  سعود: 
العالم.  لكأس  المنظم  البلد  في  للمملكة 
وفي  هائلة  إنجازات  حققت  قطر  أن  مؤكدا 
فترة قياسية من خالل تشييد بنيه تحتية حديثة 
ومنشآت متطورة، مؤكدا أنه دائما ما يجد ارتباطا 
على  بالحفاظ  القطري  الشعب  قبل  من  قويا 

الموروث الثقافي والقيم والهوية.. 
مزيد من التفاصيل في حوار سمو األمير منصور 
المملكة  سفير  سعود،  آل  فرحان  بن  خالد  بن 
رئيس  مع  قطر،  دولة  لدى  السعودية  العربية 

التحرير..

متفائل بأن 

المنتخب السعودي 

سيؤدي أداء جيدا 

وبصورة مشّرفة

أجد ارتباطا 

قويا من القطريين 

بالحفاظ على القيم 

والهوية
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متابعات

الشوارع تتزين ابتهاجًا بالمونديال

فنون العالم تجتمع في الدوحة

العامة  األشغال  هيئة  تتعاون  كما 
اإلرشاف  لجنة  يف  ممثلة  »أشغال« 
العامة  واألماكن  الطرق  تجميل  عىل 
تحقيق  يف  قطر  متاحف  مع  بالدولة 
الدوحة  لتحويل  املدى  بعيدة  رؤى 
فيه  تجتمع  مفتوح  فني  معرض  إىل 

فنون، ببصمات فناني قطر والعالم.

فن الشارع 

القطريني  الفنانني  أعمال  وقد حازت 
السكان  من  الجميع  إعجاب  عىل 
والزائرين، حيث تنوعت أعمالهم بني 
وزينت  والجرافيتي،  النحت  فنون 
الرئيسية  الطرق  من  كبرية  أجزاء 
بلمساتهم  الحديثة  واألنفاق  الرسيعة 
كجهة  اللجنة  استغلت  كما  الفنية، 
عىل  الفنية  األعمال  عىل  مرشفة 
البارزة  الواجهات  والشوارع  الطرق 
وضعت  كما  الحيوية،  التقاطعات  يف 
بصماتهم الفنية عىل جدران محطات 
الحدائق  وجدران  واملرتو  الكهرباء 
واملدارس وبعض الهيئات الحكومية، 
والحدائق  املتاحف  استضافت  فيما 
القطريني  للفنانني  النحت  أعمال 

والعامليني خالل السنوات املاضية.
ألبرز  الحايل  العدد  ويتجاوز 
تبدأ  مجسما   40 الفنية  املجمسات 
وتتوزع  الدويل  حمد  مطار  من 
وكورنيش  السياحية  األماكن  عىل 
الجرافيتي  فن  ينترش  كما  الدوحة، 

والكاليجرافيتي عىل الطرق واألنفاق، 
وكان للفنانني القطريني أعمال بارزة 
تم تنفيذها عىل مدار األعوام املاضية 
 Flow Through« جدارية  ومنها 
البدر  منى  للفنانتني   »the Time
الدوحة  طريق  عىل  املناعي  ورشيفة 
ثامر  الفنان  وجدارية  الرسيع، 
 6 العلوي  الجرس  تحت  الدورسي 
للفنان   »Limbo« وجدارية   ،5   /
األبراج،  حديقة  يف  العمادي  عبدالله 
قطر«  يف  باألمان  »نشعر  وجدارية 
وغريها  املعضادي،  مريم  للفنانة 
شوارع  يف  الفن  أعمال  من  العرشات 

العاصمة واملدن املحيطة.
للفنانني  البارزة  األعمال  عن  أما 
العامليني فتأتي دمية »الدب املصباح« 
للفنان السويرسي أورس فيرش التي 
حمد  مطار  يف  الكبري  البهو  تتوسط 
نظراً  الفنية  املعالم  أشهر  من  الدويل 
ملوقعه الهام والحيوي، إضافة للعمل 
الفرنيس  للفنان  »اإلبهام«  الفني 
و»صقر«  واقف،  سوق  يف  سيزار 
مبنى  خارج  كالسن  توم  للفنان 
الدويل،  حمد  مطار  يف  املغادرين 
توني  للفنان  »ُدخان«  ومنحوتة 
سميث أمام مركز املعارض يف الدفنة، 

الفنية  األعمال  من  الدوحة«  و»جبال 
أوغو  السويرسى  للفنان  اإلبداعية 

روندينوني عىل كورنيش الدوحة.

مبادرة زينة 

 FIFA وقبل بدء فعاليات كأس العالم
أعلنت  أشهر   6 بحوايل   2022 قطر 
الطرق  تجميل  عىل  اإلرشاف  لجنة 
انطالق  عن  بالدولة  العامة  واألماكن 
»تعالوا  شعار  تحت  »زينة«  مبادرة 
وتزيني  تجميل  بهدف  نحتفل« 
واملدارس  العمل  أماكن  واجهات 

باإلضافة  والعقارات،  والجامعات 
من  وغريها  والطرق  الساحات  إىل 
الخدمات العامة، بالتعاون مع اللجنة 
ووزارة  واإلرث،  للمشاريع  العليا 
والتعليم  الرتبية  ووزارة  البلدية، 
الثقافة،  ووزارة  العايل،  والتعليم 
البلدي  واملجلس  قطر،  ومتاحف 

املركزي.
وقامت مبادرة زينة بتنفيذ العديد من 
جداريات  أبرزها  كان  الفنية  األعمال 
جدارية  ومنها  الرسيعة  الطرق 
الساحيل،  الخور  خط  عىل  »حيوا« 
 3 يد  عىل  املياه  خزان  برج  وتزيني 

»عيش  وجدارية  سعوديني،  فنانني 
حسن  للفنان  مرحبا«  و»يا  الحدث« 

بهو.
لجنة  أرشفت  نفسه،  السياق  ويف 
التجميل عىل الزينة املضيئة عىل أبراج 
طول  عىل  الديكور  وأعمال  الدفنة 
كورنيش الدوحة بالتعاون مع اللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث، كما راعت يف 
الخاصة  األلوان  كود  عىل  تصاميمها 
قطر   FIFA العالم  كأس  بنسخة 
منطقة  يف  األبراج  وأصبحت   ،2022
الدفنة لوحة فنية تجمع أشهر العبي 
يف  املشاركة  املنتخبات  يف  القدم  كرة 
البطولة، كما تزينت بأعالم 32 دولة 

مشاركة. 

ساحة األعالم 

القليلة  األسابيع  خالل  افتتحت  وقد 
األعالم،  املونديال ساحة  انطالق  قبل 
الدول  تمثل  119 علماً  املوقع  ويضم 
التي لديها بعثات دبلوماسية يف قطر، 
وعلم  األوروبي  العلم  إىل  باإلضافة 
التعاون  مجلس  وعلم  املتحدة  األمم 
الخليجي. ومن املخطط أن تستضيف 
هذه الساحة املهرجانات واالحتفاالت 
املجتمعية،  الفعاليات  من  وغريها 
لتعكس  األعالم  ساحة  رمزية  وتأتي 
لكونها  العالم  عىل  قطر  انفتاح  مدى 
التعاون  يف  به  يحتذى  نموذجا 

والتبادل الثقايف بني الدول.

باتت قطر من أكثر الكلمات انتشارا على محركات 
البحث ومواقع التواصل االجتماعي بفضل التحضيرات 
 FIFA والتجهيزات المستمرة الستضافة كأس العالم
قطر 2022، وبدأت اللمسات الجمالية في وقت مبكر 

على جدول التحضير، وذلك مع قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم )23( لسنة 2017 بإنشاء لجنة اإلشراف على تجميل 

الطرق واألماكن العامة بالدولة، المعنية بتجميل وتشجير 
الطرق الرئيسية والشريانية والشوارع واألحياء، منبثقة عنها 

لجنة فنية خاصة بالمجسمات واألعمال الفنية لفناني 
قطر والعالم للمشاركة في وضع وتنفيذ األفكار الفنية 

وتطبيقها في الميادين وأماكن الجذب السياحي.

كتب - محمد عبدالعزيز

الدفنة.. لوحة ألشهر العبي كرة القدم وأعالم الدول

مبادرة »زينة« أضفت البهجة على الشوارع والمباني

ساحة األعالم.. ملتقى التبادل الثقافي والصداقة العالمية

لجنة التجميل أنجزت جميع الطرق والساحات 

مجسمات فنية 
معاصرة لفناني 
قطر والعالم 

بصمة قطرية 
على الرسومات 

والتصاميم التراثية 

}  تصوير- محمود حفناوي
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اقتصاد

خّطط لتحركاتك واجتماعاتك 
واستمتع بالتجربة كلها!

العبها صح! تفضل بزيارة
 Qatar2022.qa/ar/transport

ون�وه إىل أن مصنع الرشك�ة بالجزائر، 
يحم�ل كل معان�ي التواف�ق والتكام�ل 
والرشاك�ة الت�ي ُتع��رّ عنه�ا العالقات 
األخوية التي تجمع قط�ر وبلدنا الثاني 
الجزائر، وحرص البلدين عىل الدفع بها 

نحو آفاق أوسع.
وقال الس�يد خال�د بن أحم�د العبيديل، 
الرئيس التنفيذي لقطر للتعدين يف كلمة 
له خ�الل حف�ل افتتاح مصن�ع الحديد 
والصلب للرشك�ة الجزائرية - القطرية 
للصلب: »نحتفل بافتتاح مصنع الرشكة 

الجزائرية القطرية للصلب، هذا الرصح 
الش�امخ ال�ذي س�يظل لعق�ود مقبل�ة 
ش�اهدا عىل عمق وصالبة الروابط التي 

تجمع بني قطر والجزائر«.
ون�وه ب�أن ما يت�م اليوم م�ن تعاون يف 
مجاالت شتى بني البلدين الشقيقني هو 
ترجمة عملية لتمي�ز العالقات القطرية 
جميع�ا  نس�عى  »الت�ي  الجزائري�ة   -
إىل دفعه�ا نحو آفاق أوس�ع«.. مش�يدا 
باالهتمام والدعم الالمحدود الذي حظي 
به ه�ذا امل�رشوع العمالق م�ن قيادتي 

البلدين الشقيقني.
وأض�اف: »حظ�ي ه�ذا امل�رشوع، منذ 
انطالق دراس�ات الج�دوى االقتصادية 
ل�ه ع�ام 2013 إىل يومن�ا ه�ذا، بدعم 
ال مح�دود م�ن القيادت�ني الرش�يدتني 
للبلدي�ن، مما مكننا أن نحتفل هذا اليوم 
بافتتاح واحد من أك� املصانع يف الوطن 

العربي«.
 وأش�ار العبي�ديل إىل أن ه�ذا امل�رشوع 
قط�ر  رؤي�ة  ب�ني  يجم�ع  العم�الق 
الوطنية 2030 لتنوي�ع مصادر الدخل 

واالس�تثمار املبني عىل أسس اقتصادية 
صلبة يف قطاعات غري نفطية، وبني رؤية 
الجزائ�ر التنموي�ة يف تحقي�ق االكتفاء 
الذات�ي والتصدي�ر لألس�واق العاملية.. 
مبين�ا أن مصن�ع الرشك�ة الجزائري�ة 
القطرية للصلب ينتج نحو مليوني طن 
س�نويا من منتجات الحدي�د يف مرحلته 
األوىل، وسيصل إنتاجه إىل 4 ماليني طن 

سنويا بعد اكتمال مرحلته الثانية.
كم�ا لفت إىل أن ع�دد العاملني باملصنع 
حاليا يصل إىل أكثر من 2400 موظف، 

متوقع�ا أن يص�ل العدد اإلجم�ايل بعد 
اكتمال املرحلتني إىل 4 آالف موظف.

وأض�اف أن املصنع يوف�ر منتج صلب 
صديقا للبيئ�ة عايل الج�ودة وذلك بعد 
أن تمكنت الرشكة الجزائرية - القطرية 
للصل�ب م�ن الحص�ول عىل ش�هادات 

الجودة العاملية يف هذا املجال.
للتعدي�ن  قط�ر  رشك�ة  أن  إىل  يش�ار 
ه�ي املال�ك الوحيد لرشكة قطر س�تيل 
الرئييس بنسبة  انرتناشيونال، واملساهم 
49 % م�ن حص�ة الرشك�ة الجزائرية 

القطري�ة للصل�ب، وق�د ق�ام الطرفان 
بالتوقي�ع ع�ىل مذك�رة تفاهم لدراس�ة 
زيادة ربحية الرشكة و فرص االستثمار 

املستقبلية ملصنع الصلب بالجزائر.
يذك�ر أن الرشك�ة الجزائرية - القطرية 
للصل�ب تأسس�ت يف ديس�م� 2013، 
برأس�مال يقدر ب�� 2.167 مليار دوالر 
أمريك�ي. وه�ي مملوكة بنس�بة 49 % 
لرشكة قطر س�تيل انرتناش�يونال و46 
للصن�دوق  % ملجم�ع س�يدار و5 % 

الوطني لالستثمار.  

{  مصنع الحديد والصلب 

{ خالد بن أحمد العبيدلي  { الشيخ فيصل بن ثاني 

من »2« مليون بمرحلته األولى إلى »4« ماليين طن سنويا بالمرحلة الثانية

مصنع الحديد والصلب يستهدف زيادة إنتاجه
الدوحة - $ 

الشيخ فيصل بن ثاني: أحد أبرز االستثمارات اإلستراتيجية العربية

خالد العبيدلي: ترجمة عملية لتميز العالقات القطرية - الجزائرية

ثمن س��عادة الش��يخ فيصل بن ثاني 
آل ثاني، رئيس مجلس اإلدارة لشركة 
قطر للتعدين، تشريف حضرة صاحب 
السمو الش��يخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمي��ر الب��اد المف��دى »حفظ��ه اهلل«، 
وأخي��ه فخام��ة الرئي��س عبدالمجيد 
تب��ون رئي��س الجمهوري��ة الجزائري��ة 
مصنع  افتتاح  الشعبية  الديمقراطية 
الحدي��د والصلب للش��ركة الجزائرية 
القطري��ة للصل��ب، وال��ذي يع��د من 
االس��تراتيجية  االس��تثمارات  أه��م 

العربية – العربية المشتركة. 

توفر تجربة ضيافة فريدة لمشجعي المونديال

»يونايتد للمالحة« تستقبل 
الباخرة »إم إس سي وورلد«

اس�تقبلت وكالة يونايتد للمالحة، إحدى 
ال�رشكات التابعة ملجموعة املس�تثمرين 
القطريني للخدمات البحرية، الباخرة »إم 
إس يس وورلد يورب�ا« يف ميناء الدوحة، 
والت�ي س�توفر تجرب�ة ضياف�ة فريدة 

ملشجعي كأس العالم قطر 2022.
وتع�د الباخرة، التي يبل�غ طولها 333 
م�رتا وعرضه�ا 47 م�رتا ومكون�ة من 
22 طابق�اً، واح�دة م�ن أك�� الس�فن 
الس�ياحية والفنادق العائم�ة يف العالم، 
وتض�م 2626 كابينة تتس�ع ل� 6700 
راك�ب م�ن مش�جعي املوندي�ال وأكثر 
م�ن 40 ألف م�رت مربع من املس�احات 
العام�ة. كما توفر الس�فينة 7 مس�ابح 
و13 دوامة مائية وأفخ�م ناد لليخوت، 
يضم مس�احات عامة ومناطق خارجية 

وأجنحة جديدة. 
وبه�ذه املناس�بة، ق�دم كل م�ن ش�ان 
ملجموع�ة  التنفي�ذي  املدي�ر  ماثي�وس 

للخدم�ات  القطري�ني  املس�تثمرين 
البحري�ة، وكريش�نا ناير مدي�ر وكالة 
يونايت�د للمالحة ال�دروع التذكارية إىل 
الكابتن ماركو ماس�ا قبط�ان الباخرة، 
وذل�ك خالل حفل نظمت�ه رشكة إم إس 

يس عىل متن الباخرة.
وقال ماثيوس: »إن مجموعة املستثمرين 
القطري�ني للخدم�ات البحري�ة فخورة 
إم  لباخ�رة  األوىل  الرحل�ة  باس�تقبال 
إس يس وورل�د يورب�ا يف ميناء الدوحة، 
وال�ذي يؤكد الت�زام إم إس يس بتعزيز 
عالقاتها مع قطر التي تحظى باالحرتام 
والتقدي�ر. كم�ا نتطل�ع إىل نجاح حفل 
تس�مية الباخ�رة والذي س�يتم تنظيمه 
الي�وم 13 نوفم�� 2022، وال�ذي من 
املتوقع أن يك�ون حدثاً ضخماً يحرضه 

عدد من ضيوفنا الكرام«. 
للمالح�ة،  يونايت�د  »تفخ�ر  وأض�اف: 
وكي�ل الخدمات البحرية ل� »إم إس يس 
كروزيز« يف قط�ر، برشاكتها مع رشكة 
الخط�وط البحرية العاملي�ة، التي تثمر 
خ�تها إىل جانب التزام يونايتد للمالحة، 

يف تحقيق خدمات العمالء ورضائهم«.
واختت�م قائ�اًل: »ن�ود أن نغتن�م ه�ذه 
الفرصة لنشكر جميع األطراف املعنية، 
الذين عمل�وا بكفاءة ونج�اح دون كلل 
لحضور الن�داء األول لباخرة إم إس يس 

وورلد يوربا يف ميناء الدوحة«.
وتستعد وكالة يونايتد للمالحة الستقبال 
الباخرتني األخري�ني القادمتني إىل ميناء 
الدوحة خالل هذا األسبوع، »إم إس يس 
بويس�يا« و»إم إس يس أوب�را«، واللتان 
ستوفران تجربة الضيافة أيضاً ملشجعي 
وتتس�ع   .2022 قط�ر  العال�م  كأس 

البواخر الثالث لنحو 13 ألف راكب.
وتعد الباخرة »إم إس يس وورلد يوربا« 
أك�� س�فينة ل�دى الرشك�ة وأكثره�ا 
استدامة، وهي أول سفينة تعمل بالغاز 
املسال، أحد أنظف أنواع الوقود املحرتق 
املتوف�رة يف صناعة الرح�الت البحرية. 
ويقل�ل الغ�از م�ن االنبعاث�ات الدفيئة 
بنس�بة تصل إىل 20 يف املائ�ة كما يقلل 
م�ن أكاس�يد النيرتوجني بنس�بة 85 يف 

املائة.

{ الباخرة »إم إس سي وورلد يوربا« 

الدوحة - $ 



تدشين فعالّية كرنفال كارتييه العالمية بإشراف »فستي غروب«

نادي جيوان للغولف يوفر تجربة ترفيهية متميزة افتتاح نادي كورنثيا لليخوت الفاخرة في بورتو أرابيا قريبا
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متابعات

تطلق برنامجا حافال باألنشطة والفعاليات والمعالم الجديدة

جزيرة اللؤلؤة في ُحلة مونديالية

إحدى  للتنمية،  املتحدة  الرشكة  أعلنت 
الرائدة  العامة  املساهمة  الرشكات  كربى 
يف دولة قطر واملطور الرئييس لجزيرتي 
الحافل  برنامجها  عن  وجيوان،  اللؤلؤة 
بالنشاطات والفعاليات واملعالم الجديدة 
التي ستساهم يف استقطاب أكرب عدد من 
العالم  الزوار والسياح خالل فرتة كأس 
بمناظرها  اللؤلؤة  جزيرة  تتميز  حيث 
الحيوية  التجارية  ومناطقها  الخالبة 
التي تضم أكثر من 360 عالمة تجارية 
ومقاٍه  ومطاعم  محالت  من  نشطة 

ومنافذ الرتفيه والخدمات املتنوعة.
وفقاً  وساق  قدم  عىل  األعمال  وتسري 
حيث  لها  املخططة  الزمنيّة  للروزنامة 
تم االنتهاء من العديد من املشاريع فيما 
الرسمي  التدشني  مشارف  عىل  أخرى 
والوعود  الخدمات  جميع  يبقي  مما 
للزّوار  واآلمال  التطلعات  مستوى  عىل 

واملشجعني واملقيمني عىل حّد سواء.
كورنثيا  نادي  سينضم  جداً،  وقريباً 
إىل  أرابيا  بورتو  يف  الفاخرة  لليخوت 
رسمياً  املدّشنة  األساسية  املعالم  الئحة 
عشاق  أمام  افتتاحه  إعالن  قرب  مع 
اإلبحار وأصحاب اليخوت وطبعاً لعشاق 
افتتاح فرع ملطعم  اآلسيوي مع  الطعام 

كاي سونغبريد املعروف يف لندن.
لنادي  الرسمي  اإلطالق  جانب  إىل  هذا 

للغولف يف جزيرة جيوان والذي  جيوان 
الفسيحة  املتنوعة  بمرافقه  سيوفر 
تجربة ترفيهية غري مألوفة لعشاق هذه 

الرياضة. 
مع  ترتافق  املشاريع  هذه  أن  شك  وال 
مخصصة  تحىص  ال  ترفيهية  برامج 
واألهواء مع جدول  األذواق  كافة  ملراعاة 
تتوزع  كامل  شهر  امتداد  عىل  حافل 

أنشطته عىل مساحة جزيرة اللؤلؤة.
ستضفي  الحرص،  ال  الذكر  سبيل  وعىل 
فعاليّة كرنفال كارتييه العاملية بإرشاف 

عىل  املرشفة  الجهة  غروب«  »فستي 
ساحرة  أجواًء  الشهري،  البندقية  كرنفال 
وجماالً  رونقاً  كارتييه  قناة  ستزيد 

يخطفان األلباب.
فاالستعراض  سنرتال،  مدينا  يف  أّما 
الشكل  مختلف  سيكون  املتجّول 
متنقلة  سيّارة  عروض  مع  واملضمون 
ستقدمها نخبة من الفنانني واملوسيقيني 

والبهلوانيني من حول العالم.
ضالتها  املختلفة  األهواء  تجد  وكي 
أرابيا  بورتو  يف  سيكون  الرتفيهية، 

نموذجان احتفاليان، األول عربي النكهة 
والطابع حيث سيتم استعراض مجموعة 
من الحرف اليدوية والسلع التقليدية من 
بأنشطة  مصحوبة  العريق  قطر  تراث 
الثاني  النموذج  أما  ممتعة.  ثقافية 
فعرصي جمايل إبداعي مع عرض نبض 
األضواء  خالله  تمتزج  الذي  بورتو 
وموسيقى الدي جي مع البنى والعمران 

الفني لتخلق لوحات جمالية آرسة.
دون  أرابيا  بورتو  يف  املرور  يحلو  ولن 
املدشنة  اللؤلؤة  بنافورة  االستمتاع 

توضع  األخرية  اللمسات  فيما  حديثاً، 
عىل بحرية البط وشاطئ سنرتال وممىش 
املحطات  من  وغريها  اللؤلؤة  صور 
واملعالِم الرتفيهية للزّوار خالل زيارتهم 

لجزيرة اللؤلؤة.
هذه  من  بعض  عن  مقتضبة  نبذة  ويف 
املعالم، نذكر مثاالً شاطئ سنرتال الذي 
ويتصف  اللؤلؤة  جزيرة  وسط  يف  يقع 
بركة  وجود  مع  بامتياز  عائيل  بأّنه 
رئيسية  وبركة  للصغار  مائية  وألعاب 
اصطناعي،  رميل  بشط  تتصل  للكبار 

وتغيري  لالستحمام  مرافق  إىل  باإلضافة 
املالبس وأكشاك املأكوالت.

وبجوار هذا الشط، تقع بحرية البّط التي 
تحتوي عىل بركة مائية كبرية مخصصة 
لعائلة  أفراد  لكافة  يمكن  حيث  للبط 
قوارب  وركوب  البط  بإطعام  االستمتاع 
بمساحات  التمتع  جانب  إىل  التجديف 
عشبية خرضاء ومضمارين، األّول للميش 
الدراجات  لركوب  والثاني  والهرولة 
الهوائية، كما يتضمن املكان نافورة مياه 
رائعة تصل إىل ارتفاع خمسة عرش مرتاً.

وشاطئ  البط  بحرية  مرفقا  وسيشكل 
ما  مع  جديداً  حيوياً  متنفساً  سنرتال 
هادفة  صديقة  وسائل  من  يتضمنان 
واألرسة  املجتمع  أفراد  لكافة  ومسلية 
اصطحاب  يمكن  حيث  سواء،  حد  عىل 
موجهة  إيجابية  آفاق  الكتشاف  األطفال 
البدنية  املهارات  تنمية  بني  تجمع 
والتسلية يف الوقت ذاته إىل جانب توطيد 

األوارص األرسية. 
وذاك،  املرفق  هذا  بني  للتنقل  وتسهيالً 
املُصاحبة  املونديالية  الفعالية  وهذه 
للتنمية  املتحدة  الرشكة  وضعت  وتلك، 
الجزيرة خدمة  يف ترصف سكان ورّواد 
جانب  إىل  املجانية  اللؤلؤة«  »باص 
قد  ما  كل  يشمل  الذي  الذكي  التطبيق 
يخطر عىل البال من خدمات ومعلومات 
أو سائح،  وتفاصيل قد يحتاجها مقيم، 
أو أي متصّفح من حول  أو عابر سبيل 

العالم.

{ بحيرة البط

{ شاطئ سنترال

{ نادي كورنثيا للغولف

{ ممشى صور اللؤلؤة

{ نادي كورنثيا لليخوت

{ نافورة اللؤلؤة

الدوحة- $ 

لمسات أخيرة على بحيرة البط وشاطئ سنترال وممشى صور اللؤلؤة
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اقتصاد

تستمر لمدة شهر لالحتفال بالمونديال

»دوحة فستيفال سيتي« يدشن  حملة »هال بشعوب العالم«
أعلن دوحة فس�تيفال سيتي، الخيار 
األول يف قطر للتسوق وتناول الطعام 
والرتفي�ه، عن انط�اق برنامج حملة 
»ها بش�عوب العالم« التي تس�تمر 
مل�دة ش�هر لاحتف�ال ببطول�ة كرة 

القدم الدولية القادمة.
تقام فعاليات الحملة يف السنرت كورت 
باملول، يف الفرتة من 17 نوفمرب حتى 
18 ديس�مرب، من الس�اعة 4 مس�اًء 
يوميًّ�ا،  اللي�ل  منتص�ف   12 حت�ى 
حيث س�ُتعرض سلسلة من األنشطة 

الرتفيهية الحية ذات املستوى العاملي 
خال موسم كرة القدم، باإلضافة إىل 
األنش�طة التي تركز ع�ى كرة القدم، 

لتقديم تجربة رائعة للزوار.
س�يعرض املرسح الرئييس يف السنرت 
كورت مجموع�ة رائعة من العروض 
الت�ي تعك�س ثقافات متع�ددة، بما 
فيها الرقص�ات التقليدية والعروض 
البهلواني�ة وألع�اب الخف�ة وعرض 
الق�دم  ك�رة  وع�روض  الروبوت�ات 
ال�زوار  سيس�تمتع  االس�تعراضية. 

األجان�ب بش�كل خ�اص بالعروض 
املحلية واإلقليمي�ة، بما فيها العرضة 
الفلس�طينية  والدبك�ة  القطري�ة 
والدبك�ة اللبناني�ة ورقص�ة التنورة 
م�ن  وغريه�ا  مغربي�ة  فرق�ة  وأداء 
الع�روض املنوعة. وق�د اختار دوحة 
فس�تيفال س�يتي الع�روض بعناية 
لتلب�ي أذواق الجمهور املحيل والدويل 

والفئات العمرّية املختلفة. 
املدي�ر  ه�ال،  روب�رت  علّ�ق  وق�د 
الع�ام لدوحة فس�تيفال س�يتي عى 

الحمل�ة قائًا: »لقد صممنا أنش�طة 
ك�رة  لعش�اق  تس�مح  ومس�احات 
الق�دم بالتفاعل م�ع املباريات أثناء 
االس�تمتاع بوقته�م يف امل�ول. تع�د 
فعالية »ه�ا بش�عوب العالم« التي 
تس�تمر مل�دة ش�هر، دع�وة لجميع 
زوارنا من قطر وجميع أنحاء العالم 
لاحتف�ال بهذا الح�دث الفريد، كما 
نس�عى لتعزيز تفاعلنا م�ع عمائنا 
وتقدي�م تجربة ممي�زة لهم يف املول 

{ انطالق حملة »هال بشعوب العالم« املفّض�ل لجمي�ع أف�راد األرسة«. 

توقعات بنشاط كبير في اللؤلؤة ولوسيل والمناطق الشمالية

العقارات تحقق عوائد جيدة للمستثمرين

العق�اري  القط�اع  أن  التقري�ر:  وأوض�ح 
القط�ري م�ن القطاعات املهم�ة التي تمنح 
الس�وق،  يف  للمس�تثمرين  جي�دة  عوائ�د 
وتس�تحوذ ع�ى حص�ة  كبرية من النش�اط 

االقتصادي يف جميع املناطق.  
العق�ار  قط�اع  أن  التقري�ر:  وأض�اف 
س�يواصل نموه يف نطاق عمليات اإلنش�اء 
والتش�ييد بجمي�ع املناط�ق، خ�ال العام 
ولوس�يل  اللؤل�ؤة  يف  وخاص�ة  املقب�ل 
واملناطق الش�مالية، مدعوما من الس�يولة 
املحلي�ة واألرب�اح الت�ي س�يحققها خال 
الربع الراب�ع من العام الحايل، مش�ريا إىل 
أن القط�اع العقاري يعترب الي�وم القطاع 

الثان�ي يف الدول�ة بع�د قط�اع الطاق�ة.  
إىل  يس�عون  في�ه  املس�تثمرين  أن  مبين�ا 
تحقيق األرب�اح  والعوائ�د الدائمة، وخاصة 
أن أصح�اب الرشكات س�يواصلون الرتكيز 
عى قط�اع التأجري، وتوقع التقرير أن تزداد 
وترية الصفقات العقارية خال العام املقبل 

.2023
وق�ال التقري�ر: إن القطاع العق�اري يعترب 
اليوم واحداً من أرسع النشاطات االقتصادية 
نم�واً،  والتعاون ال�ذي تبدي�ه الجهات ذات 
الصلة بالقطاع العقاري يف الدولة، ساهم يف 
تس�هيل أعمال الرشكات  العقارية يف الفرتة 

املاضية. 
وأوضح التقرير أن قطر تس�جل منذ بضع 
س�نوات، قفزات عمراني�ة وعقارية متتالية 
يف ظ�ل نهضة اقتصادية ش�املة تش�هدها 
الدولة وتنعكس أوجهها يف مختلف قطاعات 
السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري 
الذي شهدته الدوحة ساهم يف تعزيز مكانتها 

والنهوض بموقعها عى مستوى املنطقة.
 وقال تقرير رشكة األصمخ إن قيم الصفقات 
العقارية شهدت أداء منخفض باملقارنة مع 
األس�بوع الس�ابق، وفق بيان�ات آخر نرشة 
ص�ادرة ع�ن إدارة التس�جيل العق�اري يف 

وزارة العدل لألسبوع املمتد من »30 أكتوبر 
امل�ايض إىل 3 نوفمرب الحايل«، حيث س�جلت 
عدد الصفقات العقارية »62« صفقة، ولفت 
التقرير إىل أن قيم تداوالت العقارات وصلت 

إىل أكثر من 211.5 مليون ريال.
وأوض�ح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة 
حافظتا عى النشاطات الكبرية يف التعامات 
من حي�ث عدد الصفق�ات املنف�ذة واحتلتا 
املرتبت�ن األوىل والثانية عى التوايل، وأش�ار 
التقرير إىل أن متوسط عدد الصفقات املنفذة 
يف الي�وم الواح�د بلغت نح�و »6« صفقات 

تقريبا.

{ نشاط بالسوق العقاري 

»211.5« مليون ريال 

قيمة التداوالت 

العقارية في أسبوع 

الدوحة -  $

األصم��خ  ش��ركة  تقري��ر  ق��ال 
للمش��اريع العقاري��ة: إن القطاع 
العقاري يعتبر الم��اذ اآلمن في 
النش��اط االقتص��ادي  ف��ي قطر، 
العوائد  أن��ه س��يحقق  وخاص��ة 
اإليجابي��ة خ��ال الرب��ع الرابع من 
الع��ام الحال��ي مس��تفيدا م��ن 
استضافة الدولة لمونديال كأس 

العالم فيفا قطر 2022. 

من خالل عرض اإلعالن التليفزيوني الرسمي للبطولة

احتفاالت QNB تصل إلى بوليفارد الرياض
 احتفل�ت مجموع�ة QNB، أكرب مؤسس�ة مالية يف 
الرشق األوس�ط وإفريقيا، بش�غف كرة القدم من 
خال عرض إعانها الرسمي لكأس العالم 2022 
أم�ام حض�ور كبري م�ن عش�اق الكرة يف س�احة 

البوليفارد يف العاصمة السعودية الرياض.
وقد قام QNB بمفاجأة الجمهور من خال عرض 
اإلع�ان التليفزيوني الرس�مي للبطولة بمش�اركة 
نج�م التيك التوك األكثر مش�اهدة يف العالم، خابي 
الم، ونجم كرة القدم العاملي، نيمار جونيور، حيث 
ج�اء اإلعان بعن�وان »اجعل حلمك أك�رب« لريوج 
فك�رة »الحلم الكبري« التي تدعم فلس�فة املجموعة 
خ�ال بطولة كأس العال�م™FIFA 2022، وهي 
فك�رة تق�وم ع�ى أن تحقي�ق املس�تحيل يصبح 
ممكناً طاملا توفرت قوة االرادة والطموح والس�عي 

للنجاح.
ووس�ط حماس الجمهور، أقام QNB أيضاً عرضاً 
موسيقياً لفرقة شعبية تقليدية عى أنغام املوسيقى 
والثقافة الخليجية املشرتكة مع الجمهور وشهدت 

ردود فعل مميزة من الحارضين. 
وكجزء من الفعاليات املميزة أتاح QNB للجمهور 
فرصة للحصول عى تذاك�ر مباريات كأس العالم 
™FIFA 2022م�ن خ�ال س�حوبات ش�هدت 

حماساً غري مسبوق من الجميع. 
يأت�ي ه�ذا الح�دث يف إط�ار مب�ادرات املجموعة 
املتنوعة التي أقيمت يف جميع أنحاء املنطقة، والتي 
ته�دف إىل االحتفال بهذا الحدث املميز ومش�اركة 
حماس اللعبة مع العديد من الجماهري، خاصة مع 

اقرتاب انطاق مونديال 2022.
جدير بالذكر أن بوليفارد الرياض يعد من أش�هر 
الوجهات السياحية التي تتميز بالعديد من معاملها 
املميزة مثل ميدان س�كوير البوليفارد، بتصميمها 

املستوحى من »تايمز سكوير« يف نيويورك.
وتفخ�ر مجموع�ة QNB، الت�ي تعت�رب العام�ة 
التجاري�ة املرصفية األعى قيم�ة يف منطقة الرشق 
األوسط وإفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس 
العال�م™FIFA 2022 ملنطق�ة ال�رشق األوس�ط 
وإفريقي�ا. .وتتواج�د مجموع�ة QNB م�ن خال 
فروعه�ا وال�رشكات التابعة والزميل�ة يف أكثر من 
30 دول�ة عرب ث�اث قارات، حيث تق�دم مجموعة 
شاملة ومتطورة من املنتجات والخدمات املرصفية 
لعمائه�ا. ويعم�ل ل�دى املجموعة أكث�ر من 27 
ألف موظف يقدم�ون خدمات املجموعة من خال 
1000 موق�ع، مع ش�بكة رصاف آيل تضم 4700 

جهاز.
{ QNB داعم رسمي للمونديال

تزامنا مع رحلة التحول 
التكنولوجي لبنك قطر للتنمية

إطالق منصة
»رواد قطر 2022« الرقمية
تماش�ياً مع مس�اعيه يف إث�راء منظومة األعم�ال الوطنية 
وتعزيزه�ا، أطل�ق بنك قط�ر للتنمية منص�ة ملؤتمر قطر 
لري�ادة األعمال، منصة »رواد قطر 2022« الرقمية، األوىل 
م�ن نوعها يف دولة قط�ر، تزامنًا مع رحلة البنك يف التحول 
الرقمي واحتض�ان الدولة للفعالي�ة الرياضية األكرب لهذا 
الع�ام، إذ س�تقدم املنصة الرقمية محت�وى تثقيفيا مميزا 
حس�ب الطلب مع توفر مكتبة رقمية ثرية تتضمن ش�تى 
ورش العم�ل والدورات التدريبية حول أفضل املمارس�ات 
الريادية تحت شعار »ما بعد 2022: آفاق قطر الجديدة«.

ويحتفل بنك قطر للتنمية هذا العام بإقامة النسخة الثامنة 
م�ن مؤتمر قطر لري�ادة األعمال »رواد قط�ر«، تزامنًا مع 
الذكرى الخامس�ة ع�رشة إلطاق األس�بوع العاملي لريادة 
األعم�ال الذي يعد املؤتمر جزًءا من�ه، متعاوًنا مع عدد من 
الرشكاء الوطني�ن والعاملين والرعاة م�ن أبرزهم الراعي 
االس�رتاتيجي مجموع�ة QNB، والراع�ي الباتيني مركز 

والراعين  للم�ال،  قطر 
الذهبين أكاديمية قطر 
وهيئة  واألعم�ال  للمال 
املناط�ق الحرة يف قطر، 
وراعي االتصاالت رشكة 

 .Ooredoo أُريُد
يف  املنص�ة  وتس�اهم 
ري�ادة  ثقاف�ة  ن�رش 
األعم�ال، والتأكي�د عى 
أهمي�ة تعزيز االقتصاد 
وتنوي����ع  الوطن�ي 
تحتفي  حي�ث  روافده، 
بأنش�طة ريادة األعمال 
وعاملياً،  وطنيًا  القطرية 
ال�رشكات  يش�جع  مما 
واملتوس�طة  الصغ�رية 

ورواد األعمال عى إثراء مهاراتهم ومش�اركتها، والتواصل 
م�ع الفاعلن يف منظومة ريادة األعمال، إىل جانب االحتفال 
بثقافة ريادة األعمال، وتعزيز املنظومة الوطنية، واالحتفاء 

باالبتكار واإلبداع. 
وش�ّجع الس�يد عبدالرحم�ن هش�ام الس�ويدي، الرئيس 
التنفيذي باإلنابة لبنك قطر للتنمية، كافة رواد األعمال عى 
االس�تفادة مما تقدمه املنصة، وأض�اف: »نتطلع لتحقيق 
وصول أكرب ملجتمع ريادة األعمال يف دولة قطر عرب املنصة 
الرقمي�ة ل� »رواد قطر 2022« الجديدة، خاصة مع املزايا 
العدي�دة التي تتيحه�ا لكافة املهتمن واملحت�وى املتكامل 
واملناس�ب لكافة املش�اريع الناش�ئة وال�رشكات الصغرية 
واملتوس�طة بما يتم�اىش مع أهداف املنصة واس�رتاتيجية 

البنك«. 
وته�دف املنصة عرب ش�عارها »ما بع�د 2022: آفاق قطر 
الجدي�دة« لتناول ع�دد من املواضيع الريادية مثل إنش�اء 
املش�اريع املس�تقبلية وكيفي�ة تأسيس�ها، وترسي�ع نمو 
املش�اريع واالنتق�ال بها آلف�اق أرح�ب، وقضاي�ا الثورة 
الصناعية الرابعة من احتضان الجيل القادم من الصناعات 
املتطورة، إىل االستثمار املائكي واستقطابه والدخول لهذا 

املجال.
وم�ن جهته ق�ال الس�يد خالد أحم�د الس�ادة، مدير عام 
 QNB خدمات الرشكات واملؤسس�ات املرصفية يف مجموعة
أكرب مؤسس�ة مالي�ة يف منطقة الرشق األوس�ط وإفريقيا: 
»س�عداء به�ذه الرشاك�ة الجديدة م�ع بنك قط�ر للتنمية 
وبدعمنا كراع اس�رتاتيجي ملؤتمر رواد قطر. يمثل االبتكار 
الرقمي أحد أهم الركائز األساسية يف اسرتاتيجية مجموعة 
َ QNB بما يعزز مكانتها الرائدة يف تقديم أحدث الخدمات 
املرصفي�ة الرقمية ويتيح املزي�د من فرص النمو للرشكات 
الصغرية واملتوس�طة، حيث إننا نؤمن ب�أن ريادة األعمال 
تلعب دوراً أساس�يّاً وحيوّياً يف التنمية االقتصادية ليس يف 

السوق القطري فحسب وإنما يف السوق العاملي ككل«.

{ عبدالرحمن هشام السويدي
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اقتصاد

من الجهات الرقابية في ليبيريا

إشادة دولية بصناديق
»بيت االستثمار« النقل البحري لـ

وذلك من خالل إرسال خطاب ثناء للمدير 
بيت  صندوق  بواخر  ألسطول  التقني 
االستثمار تقديرا اللتزام األسطول بسالمة 
وقوانني  والبيئة  العمل  وطاقم  البواخر 
أية مخالفة  يتم تسجيل  لم  املوانئ، حيث 
بواخر  من  أي  عىل  غرامة  أو  احتجاز  أو 
الصندوق عىل مدى عامني متتاليني، ويعد 
هذا إنجازاً مميزاً يف قطاع السفن والشحن 
البحري. ويمتلك الصندوق أسطوالً مكوناً 
شهد  وقد  العمالء  لصالح  بواخر   10 من 
قيمته  يف  ملحوظاً  ارتفاعاً  األسطول  هذا 
منذ استحواذه. كما قامت بواخر الصندوق 
من  طن  ماليني   7 حوايل  ونقل  بشحن 
للمنتجات  كان  العالم،  حول  البضاعة 
تقدر  بنسبة  منها  األسد  نصيب  الغذائية 
قد  أنه  بالذكر  الجدير  ومن   .%  60 بـ 
بيت  التجاري لصندوق  املدير  انتخاب  تم 
االستثمار للبواخر وسفن الشحن البحري 
 Baltic( البلطيق  بورصة  يف  كعضو 
يف  رائداً  مصدراً  يعد  الذي   )Exchange
املستقلة.   البحرية  السوق  لبيانات  العالم 

السويدي  أحمد  بن  محمد  السيد  ورصح 
بأن  االستثمار  بيت  إدارة  مجلس  رئيس 
الصناديق  قيمة  يف  امللحوظ  االرتفاع  هذا 
وتزايد  اململوكة  البواخر  نوعية  إىل  يعود 
الطلب عليها وخاصة أنها مخصصة لنقل 
البضائع واملواد الحيوية والتي تعترب قليلة 
التعرض للعوامل الخارجية واالقتصادية. 
االستثمار  بيت  اسرتاتيجية  بأن  موضحاً 
املنتجات  تقوم عىل دراسة وتحليل جميع 
قبل إنشاء صندوق استثماري خاص بها 
أو االستحواذ عليها، كما أن خربات الرشكة 
فهم  من  مكنتها  سنة  العرشين  مدى  عىل 
التعامل  وكيفية  ومتطلباته  السوق  دورة 
وخري  العاملية،  االقتصادية  األزمات  مع 
وحلول  منتجات  أداء  هو  ذلك  عىل  شاهد 
كورونا،  جائحة  ظل  يف  االستثمار  بيت 
حيث تم توزيع أرباح بنسبة 9 % سنوياً 
حتى يف ذروة األزمة. وأضاف السويدي أن 
الرشكة تدرس حالياً طرح منتجات جديدة 
لألفراد  املختلفة  االحتياجات  تناسب 

واملؤسسات.

{   خطاب اإلشادة بأدء الصناديق

الدوحة ـ $

يمتلك أسطوال من »10« بواخر لصالح عمالء

محمد السويدي: الصناديق وزعت »9 %« سنويا 

{  محمد السويدي

أشادت الجهات الرقابية 
للبواخر في دولة ليبيريا، 
ثاني أكبر سجل لالعالم 
 Flag State العالم  في 
أسطول  بأداء   ،Register
االستثمار  بيت  صناديق 
وسفن  للبواخر 

الشحن البحري.

منح »1000« تذكرة لعمالئه ضمن »كن مع الفريق الفائز«

»QNB« يختتم حملة المونديال

 أعلنت مجموعة QNB، أكرب مؤسسة 
وإفريقيا،  األوسط  الرشق  يف  مالية 
 FIFAالعالم الرسمي لكأس  والداعم 
السحب  يف  الفائزين  عن   ،™2022
الفريق  مع  »كن  لحملة  النهائي 

الفائز«. 
يف  الوحيد  البنك  هو   QNB ويعترب 
 1000 لعمالئه  قدم  الذي  العالم 
التجربة  بهذه  لالستمتاع  تذكرة 
بطولة  مباريات  وحضور  الفريدة 
 ™2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
الرشق  يف  األوىل  للمرة  تقام  التي 

األوسط.
الحملة احتفاال  البنك هذه  وقد أطلق 
عميالً   450 مع  القدم  كرة  بشغف 
جنسية   35 من  أكثر  من  فائزاً 
تشجيع  فرصة  لهم  وليتيح  مختلفة، 
عىل  منه  حرصا  املفضل،  فريقهم 
ناجحاً  حدثاً  البطولة  هذه  جعل 

سيبقى يف األذهان ألجيال قادمة.
 تحت شعار »كن مع الفريق الفائز« 
العالم  يف  الوحيد  البنك  هو   QNB
الحرصية  الحملة  هذه  أطلق  الذي 
الحاليني والجدد، لالستفادة  لعمالئه 
املنتجات  من  واسعة  مجموعة  من 
الشخصية،  القروض  مثل  املرصفية، 
وقروض السيارات، وفتح الحسابات، 
والتحويالت الدولية الرقمية الرسيعة، 

أو زيادة أرصدة الودائع.
املالكي، مدير  السيد عادل عيل  وقال 
لألفراد  املرصفية  الخدمات  عام 
بأن   QNB »يترشف  للمجموعة: 
يتيح حرصيا أخذ 1000 من عمالئه 
العالم  كأس  مالعب  إىل  األوفياء 
تم  القدم،  كرة  بشغف  ليستمتعوا 
من  تميزا  األكثر  الحملة  هذه  إطالق 
يف  حدث  بأكرب  لالحتفال   QNB قبل 

العام الحايل، حرصا منه عىل تجاوز 
تطلعات العمالء وإتاحة هذه التجربة 

املميزة لهم«.
تصنف  التي   ،QNB مجموعة  تفخر 
التجارية  العالمة  أنها  عىل  حالياً 
الرشق  يف  قيمة  األعىل  املرصفية 
األوسط وإفريقيا، بمشاركتها كداعم 
 FIFA 2022™رسمي لكأس العالم

يف الرشق األوسط وإفريقيا.
 30 من  أكثر  يف  املجموعة  وتتواجد 
من  العالم  حول  قارات  وثالث  بلداً 
التابعة،  ورشكاتها  فروعها  خالل 
من  شاملة  مجموعة  تقدم  حيث 
املرصفية  واملنتجات  الخدمات  أحدث 
لعمالئها، ويعمل يف املجموعة ما يزيد 
من  أكثر  يف  موظف   27,000 عن 
1000 فرع ومكتب تمثييل، باإلضافة 
إىل شبكة واسعة من أجهزة الرصاف 

اآليل تزيد عن 4,700 جهاز.

{   حملة »كن مع الفريق الفائز« 

عادل المالكي : نستهدف تجاوز 
تطلعات العمالء وتقديم تجربة 

مميزة

لتوفير أحدث الخدمات المالية الرقمية

Ooredoo توقع مذكرة تفاهم مع سكيب كاش
مقدم  أول   ،Ooredoo وقعت 
خدمات  لتقديم  مرخص 
ورائدة   PSP األموال  دفع 
يف  املالية  التعامالت  تكــنولوجيا 
مذكرة  املالية،  خدماتها  عرب  قطر 
كاش  سكــيب  رشكة  مع  تفاهم 
دعم  بــهدف  وذلك   ،SkipCash
رؤيــة  أهداف  تحــقيق  جهود 
خالل  من   2030 الوطـنية  قطر 
املالية  الخدمات  أحدث  توفري 

والتجار.  لألفراد  الرقمية 
هذه  التفاهم  مذكرة  توقيع  ويأتي 
من  األمد  طويلة  ملسرية  كبداية 
سيتم  إذ  الطرفني؛  بني  التعاون 
بشكل  الخدمات  من  عدد  إطالق 
احتياجات  لتلبية  تهدف  مشرتك 
 Ooredoo خدمات  مستخدمي 

األفراد  من   SkipCashو املالية 
التفاهم  مذكرة  ووقع  التجار.   أو 
نارص  بن  حمد  بن  نارص  الشيخ 

آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية 
الدليمي،  ومحمد   ،Ooredoo يف 
ومؤسس  التنفيذي  الرئيس 

مذكرة  وتأتي   .SkipCash رشكة 
الفرتة  بأن  لتؤكد  هذه  التفاهم 
بني  وثيقاً  تعاوناً  ستشهد  املقبلة 
الطرفني بهدف تعزيز قدرة أعداد 
استخدام  عىل  األفراد  من  متزايدة 
إىل  باإلضافة  املالية،  التكنولوجيا 
تعزيز عاميل السهولة واألمان عند 

االستخدام. 
سعادة  قال  الصدد،  هذا  ويف 
نارص  بن  حمد  بن  نارص  الشيخ 
آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية 
التوقيع  »يعد   :Ooredoo يف 
خطوة  هذه  التفاهم  مذكرة  عىل 
األمد  طويلة  رشاكة  نحو  أوىل 
و املالية   Ooredoo خدمات  بني 
إىل  ذلك  يشري  كما   ،SkipCash
الرشكات  بدعم   Ooredoo التزام 
ويعني  املحليني.  األعمال  ورواد 
يف  يسهم  ما  دعم  عىل  تصميمنا 
بأننا   2030 قطر  رؤية  تحقيق 
أفضل  توفري  عىل  العمل  سنواصل 
قطر،  يف  لعمالئنا  الخدمات 
يف  العمالء  ثقة  من  واالستفادة 
خالل  املالية   Ooredoo خدمات 

أكثر من عقد من الزمن«. 
الدليمي،  محمد  قال  جانبه،  من 
 :SkipCash لـ  املؤسس  الرشيك 
رشكة  مع  بالتعاون  »نعتز 
ذات  املالية  والخدمات  االتصاالت 
العالمة التجارية األكثر شهرة. إن 
مساعدة  االتفاقية  هذه  شأن  من 
الطرفني عىل توسيع حلولنا بحيث 
أوسع من الرشكات،  تشمل قطاعاً 

املايل«. الشمول  وتعزز 
رشكة   SkipCash أن  يذكر 
وتمكني  الدفع،  بحلول  مختصة 
الدفــع  قبول  من  التجار 
خدمات  وتوفري  بالبــطاقات، 

والتجميع. املضافة  القيمة 

{  خالل توقيع مذكرة التفاهم 

»نسبريسو« تطلق »ڤيرتو« في قطر
قطر،  يف  ڤريتو  نظام  نسربيسو  أطلقت 
ليكون  الرشكة  وصّممته  طورته  والذي 
نقطة تحول يف سوق أنظمة تحضري القهوة 
املستهلكني  طلب  يلبي  باعتباره  املنزل  يف 
إضافة  كبرية  بأحجام  القهوة  عىل خيارات 
نجاح  وبعد  الكالسيكي.  االسربيسو  إىل 
نظام أوريجينال الذي أطلقته نسربيسو يف 
عام 1986، توّسع الرشكة الرائدة يف مجال 
القهوة عالية الجودة أفق ما تقدمه لعشاق 
التي  الجودة  أكرب وبنفس  بفناجني  القهوة 

تشتهر بها نسربيسو. 
سنرتفيوجن  تكنولوجيا  وباستخدام 
الجديدة واملبتكرة، يقدم نظام ڤريتو قهوة 

متعددة  وأكواب  بفناجني  الجودة  عالية 
بخلطات  قهوة  كبسولة   22 مع  األحجام، 

متنوعة.
دخول  من  يستفيد  بلد  أحدث  قطر  وُتعّد 
حقق  أن  بعد  املحلية  السوق  إىل  ڤريتو 
أمريكا  عرب  البلدان  من  العديد  يف  نجاحاً 
نسربيسو  تلبي  وآسيا.  وأوروبا  الشمالية 
طلباً واضحاً لدى املستهلكني حيث َعرّبَ 45 
يفضلون  أنهم  قطر  يف  املستهلكني  من   %
ما يبدأون  قهوة بحجم أكرب، وبأنهم غالباً 
 200 سعته  تتجاوز  قهوة  بفنجان  يومهم 
عشاق  بإمكان  سيصبح  ڤريتو  مع  مل، 
عالية  بقهوة  يستمتعوا  أن  قطر  يف  القهوة 

أو  )بالك(  سادة  كبري،  بحجم  الجودة 
بالحليب )وايت( يف املنزل. 

»إن  العام  املدير  صباريني  إياد  ويرشح 
طرح ڤريتو يف أسواق قطر يعني أننا نوسع 
أمام  املنزل  يف  القهوة  تحضري  خيارات 
احتياجات  ونلبي  قطر  يف  القهوة  عشاق 
باحتساء  يستمتعون  الذين  املستهلكني 
بدون  كبرية،  بفناجني  الجودة  عالية  قهوة 
املساومة عىل املذاق أو الجودة التي تشتهر 
بها نسربيسو. مع ڤريتو، تجمع نسربيسو 
مع  املستدامة  والجودة  االستثنائي  املذاق 
بأنه  نعتقد  ما  لتقدم  والتنوع  االبتكار 

تجربة نسربيسو متكاملة«.
{  زيادة خيارات تحضير القهوة 

لتوسيع خيارات 
تحضير القهوة في المنزل



يف مقال األس�بوع املايض، تحدثنا عن أثر 
األفكار الس�لبية التي تتقاطر من الغرب، 
يف تزهي�د الش�باب بالحي�اة الزوجية مع 
العام�ل األه�م وه�و صعوب�ة الظ�روف 
املادي�ة، والتضخي�م املتسلس�ل ألس�عار 
امله�ور وتكالي�ف الزواج، الذي يش�تكي 
منه كل بل�دان الوطن العرب�ي، بما فيها 
األقط�ار الغني�ة، وإن كان غن�ى الدولة، 
ال يعن�ي تمك�ن الفرد امل�ادي وال قدراته 
املعيش�ية، فأرق�ام أس�عار النفط وغريه، 
ال تعني ضم�ان الدخل الكري�م ملواطني 

البلدان املورسة. 
 وهناك بعض وسائط الخلل الغريبة، حني 
يخل�ق جزٌء م�ن املجتمع عوائ�ق تصّعب 
ظ�روف ال�زواج، حتى م�ع تقديم بعض 
ه�ذه الدول إعانة للش�باب، أو محاوالتها 
تحديد املهور، فتجد االشرتاطات ُترفع إىل 
مبال�غ باهظة جداً، من مهر أو ش�بكة أو 
حفل أعراس أو طقوس س�فر محددة، ال 
يمك�ن أن تفي به�ا إال ميزانيات ضخمة، 
حني تكون املهور يف أرقام فلكية، ترتاوح 
بني 150 ألف ريال أو درهم و 300 ألف، 
وق�د تزيد، وهي قضية نس�بة وتناس�ب، 
يف بقي�ة بل�دان الوط�ن العرب�ي، أي أن 
الغالء يرتفع بصورة مماثلة وأقىس، حني 
ُيحس�ب دخل الفرد مقابل العملة املحلية 

مع الدوالر. 
 ولسنا نسقط املهر املعقول وال حق الفتاة 
يف متطلب�ات ال�زواج، لكن هذا التعس�ري 
يف التكالي�ف، ومهرجانات املنافس�ة فيه 
ُيدخ�ل الحي�اة الزوجي�ة، يف نف�ق مادي 
يقتطع من روح التواد والحب، ويف حاالت 
كثرية تبدأ حياة الزوجني يف ظروف مادية 
صعبة، بس�بب تكاليف ال�زواج، ومعلوم 
بال�رورة أن تحّم�ل الرج�ل الدين، أو 
فقدانه كل ما ادخر، يخلق عنده إحباطات 
متتالية، تعّكر مزاجه، فلماذا تخلق أمامه 

مثل هذه العقبات. 
 أم�ا األمر الثان�ي فهو انتش�ار فكرة أن 
الق�درة املادي�ة لدى الش�ابة، هي محطة 
ال�زواج،  ع�ن  االس�تغناء  لديه�ا  تع�زز 
وخاص�ة ح�ني يس�يطر عليه�ا، فك�رة 
أن ه�ذه العزوبي�ة تضاع�ف ح�ق املتعة 
الشخصية يف ثروتها، والتوسع يف حياتها، 
هذا التوس�ع يش�مل مس�احة مشرتيات 
تفوق م�ا تحتاجه بمراح�ل، وتنتقل بني 
الفتيات والش�ابات مدرات التفاخر، بهذه 

املهرجانات الش�خصية للماركات، وهكذا 
يستش�عر الش�اب القلق، من أن ارتباطه 
بهذه الش�ابة لن يخلق له سعادة زوجية، 

ولكن مواجهات اجتماعية. 
 يف املقاب�ل هن�اك ح�االت تع�ٍد عىل حق 
الدخ�ل املعييش للم�رأة، م�ن قبل بعض 
األزواج، وقب�ل ذل�ك م�ن قب�ل آبائه�ن 
وأخواته�ن دون طيب خاطر منهن، وهذا 
أمٌر محرم إال ما كان يف س�ياق املش�اركة 
واملساهمة، يف مصاريف املنزل. ويف حالة 
الوالدين، الغالب أن الش�ابة تس�اهم لهم 
ع�ن رىض وقناعة، لكن الزوج وخاصة يف 
بداية تأسيس حياته مع رشيكة حياته، ال 

يحق له أن يراهن عىل دخلها وثروتها. 
 وهذا األمر ال يقوم يف األصل عىل التشاحن، 
ولكن حني يم�ي الوقت تتحول ميزانية 
املنزل إىل مش�رتك بني الطرف�ني، فيكون 
اله�دف صناعة بيت املس�تقبل ومحضن 
الطفول�ة، ول�و س�اهمت امل�رأة يجب أن 
ُيحف�ظ لها هذا الحق، وأنه�ا قامت بذلك 
تطوع�اً ألجل بيت أكثر رفاهية أو إمكانية 
أو لتحقيق الحد األدنى من منزل الحاجة 

اإلنسانية لألرسة، بحسب كل بيئة. 
 نح�ن نعان�ي الي�وم م�ن تضخ�م أزمة 
الفكرة حول ال�زواج، واعتبار أن التنازل 
عنه�ا أمٌر يس�ري، ال ينش�غل ب�ه املرأة أو 
الرج�ل، وذكرنا س�ابقا أن البع�د املقابل 
للزهد يف الزواج، ال يعني أن ُتلقى املرأة يف 
حضن كل من يستحق وال يستحق، وإنما 
باملقاربة للصالح من األزواج، مع تشجيع 
كل منهما لرشي�ك حياته بتجاوز ظروف 

عدم االنسجام األول. 
وم�ا يق�ع اليوم مع األس�ف الش�ديد هو 
العكس، حيث تنهار كل وس�ائط الحوار، 
ودعوات املصابرة والتجاوز، بني الزوجني 
الش�ابني، ويتحول كل منهم إىل بيت أهله 
برسعة، وهذا يس�اهم فيه ع�دم التثقيف 
الرتب�وي للزوج�ني والتأهي�ل الس�لوكي 
بينهم�ا، فيتفاجأ الش�اب أو الش�ابة من 
تغري األمور بعد أيام العس�ل، وكأن األمر 
كان مجرد نزهة مش�رتكة، ال رحلة زواج 

ومسؤولية منزل جديد. 
 إن الجي�ل الجديد الي�وم يحتاج أن يفهم 
أهمي�ة ه�ذه املصاب�رة، ويف ذات الوق�ت 
يس�تثمر املتع�ة الح�الل الت�ي رشعه�ا 
الل�ه للزوج�ني، وه�ي تحت�اج إىل ثقافة 
حميمية وذوق، الس�تثمار املس�احة التي 
جعله�ا الله، مدار أنس وس�عادة، ُمغلّفًة 
بأحاديث الرومانس�ية ومقدمات العالقة، 
كأوقات أنس لصداقة وتبادل إعجاب بني 
الزوجني، ولي�س لعملي�ة ميكانيكية من 
ط�رف واح�د، كل ذلك يحت�اج أن يحاط 
باالح�رتام والتقدير بينهما، وانتقاء أجمل 
العب�ارات وتك�رار م�دح األنث�ى واألُنس 
بجماله�ا، إنها فط�رة الله لس�كن الحب 

الكبري يف عش الزوجية.

ال ش�ك أن الوالي�ات املتح�دة ال تزال األقدر عىل توجي�ه األحداث يف 
ليبيا والتأثري عىل اتجاه النزاع الراهن وتهيئة الظروف لالس�تقرار 
ول�و نس�بيا، والوقائع تش�هد بذلك، وم�ن ذلك ال�دور األمريكي يف 
اتجاه الرصاع الذي احتدم بعد تفجر ثورة الس�ابع عرش من فرباير 
وتص�دي نظام الق�ذايف لها بالقوة املفرطة وتدخ�ل املجتمع الدويل 
ع�رب قرار حماية املدنيني من مجلس األم�ن. فقد ظهر أن العواصم 
األوروبية التي ش�اركت يف العمليات العس�كرية ضد كتائب القذايف 
اس�تنزفت طاقتها ووقفت عاجزة أمام وقف آلة النظام العسكرية، 
وكان دور الطائرات األمريكية حاسما يف ردع دعم الثوار يف الصمود 

أمام قوات النظام.
األحداث بعد ذلك تطورت بشكل مختلف، فالرئيس الجديد يف البيت 
األبي�ض الذي خلف باراك أوباما تبنى سياس�ة مختلفة تماما عنه، 
كان عنوانه�ا األب�رز مزيدا من االنس�حاب الس�يايس والدبلومايس 
والعس�كري واالقتصادي األمريكي من الس�احة الدولية، ومن ذلك 
اتجاه البيت األبيض إىل ترك امللف الليبي ألطراف أخرى، وفس�حت 
ه�ذه السياس�ة املج�ال أم�ام دول ليس�ت ذات وزن عس�كري أو 

اقتصادي أن تتدخل يف ليبيا وتفاقم األزمة بدرجة كبرية.
ه�ذا ما ذهبت إليه س�تيفاني ويليام�ز التي كان آخ�ر منصب لها 
بليبي�ا هو املستش�ارة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة، وس�بق 
ذلك ش�غلها منصب رئيس البعثة األممية لليبيا باإلنابة، وذلك بعد 

استقالة املبعوث األسبق اللبناني غسان سالمة.
يبدو أن س�تيفاني ال ترى تغريا يف موقف وسياس�ة البيت األبيض 

حي�ال مقارب�ة التعاطي مع األزم�ة الليبية، فق�د تحدثت بوضوح 
أن األزم�ة صارت أكثر تعقيدا م�ن ذي قبل، حيث ال يزال الالعبون 
السياسيون يمارسون لعبتهم املفضلة يف تعطيل املسار التفاويض، 
واإلش�ارة إىل ال�دور األمريكي وقع�ت عند حديثها ع�ن االنتخابات 
املحلي�ة ودور املنتظم املحيل يف إعادة الت�وازن وتصحيح األوضاع، 
مذك�رة ب�أن الوالي�ات يمك�ن أن تلع�ب دورا يف ذلك، وال ش�ك أن 

املقصود هو الدعم اللوجستي ال أكثر.
تزام�ن كالم س�تيفاني م�ع ترصي�ح للمبعوث األمريك�ي الخاص 
لليبيا، ريتشارد نورالند، والذي توعد بفرض عقوبات عىل املعرقلني 
للعملية السياسية، غري أن التجربة تؤكد أن العقوبات التي يقصدها 
نورالند تلك التي لم تؤِت ثمارا وال يأبه لها الساس�ة الليبيون، فهي 
عقوبات محدودة كما أن الواليات املتحدة نفسها لم تلتزم بتنفيذها. 
� إن سياس�ة إس�ناد امللف الليبي إىل طرف آخر هي سياس�ة بحد 

ذاتها، وبأدوات متغرية وتأثري له اتجاهات مختلفة تماما.
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قبل أسبوع واحد من انطالق 
بطولة »كأس العالم FIFA قطر 
2022« يبدو أن مقياسا جديدا 

الستضافة هذا الحدث يف طريقه 
ألن يصبح املثال الذي تنشده كل 

دولة يف العالم لتكون مهيأة للفوز 
بهذا الرشف، كما يبدو أيضا 

أن املنطقة العربية، التي لطاملا 
كانت يف الظل عىل صعيد تنظيم 

البطوالت العاملية، ومنها كأس 
العالم، قد باتت يف الصدارة دون 

منازع، بعد أن حطمت قطر حملة 
االفرتاءات العنرصية البغيضة 

وأثبتت جدارة منقطعة النظري يف 
تنظيم هذا الحدث الريايض األبرز 
بصورة لم يسبق لها مثيل، وربما 
ستمر سنوات طويلة -أيضا- قبل 

أن يتكرر هذا النجاح املذهل.
لقد آمنت قطر، منذ أن فازت 

برشف استضافة نهائيات »كأس 
العالم FIFA قطر 2022«، 

بقدراتها وعملت بجد وجهد ليكون 
املونديال واحدا من بني األفضل 

يف تاريخ كرة القدم، دون أن 
تلتفت إىل الحمالت البغيضة التي 

استهدفتها تحت ذرائع واهية 
تنطلق من أهداف عنرصية ليس 
إال، واليوم وهي تستعد النطالق 

البطولة بعد أسبوع واحد، فإنها 
عىل ثقة من تحقيق نجاح غري 
مسبوق، وهو ما دفع أصحاب 

الحمالت الحاقدة إلطالق سهامهم 
املسمومة التي ارتّدت عىل نحورهم، 

بعد أن ظهر جليا أن ما فعلته 
قطر سوف يرتقي ببطوالت كأس 

العالم نحو آفاق أرحب وأوسع من 
أجل استمتاع العالم بأرسه باللعبة 

األكثر شعبية عىل اإلطالق.
لقد فشلت كل الحمالت املشبوهة، 

واكتشف العالم أن الحمالت 
البغيضة التي استهدفت قطر إنما 

استهدفت األهداف النبيلة للرياضة، 
فكان أن توالت اإلشادات بقطر 

وبقدراتها االستثنائية الرائعة.

مثال ُيهتدى

أين تقف واشنطن من ليبيا؟

السنوسي بسيكري
كاتب ليبي

سياسة منهجية 
لالحتالل

يشكل رفض محكمة االستئناف يف الهاي 
للطعن الذي قدمته عائلة زيادة من سكان 

الربيج وسط قطاع غزة، ملحاكمة بيني غانتس 
بصفته رئيًسا ألركان جيش االحتالل خالل 

حرب 2014 عىل القطاع، والذي أرشف بنفسه 
عىل مجزرة طالت العائلة يعد ضياع واستهتار 

بالقانون والعدالة الدولية ومخالفة واضحة 
للترشيعات القانونية الدولية ومبادئ حقوق 

اإلنسان وازدواجية يف التعامل مع ضحايا 
الشعب الفلسطيني. 

بات العالم يشجع االحتالل االرسائييل 
باستهتاره بالقانون وحمايته لقادتها 

وإعطائهم الفرصة ملزيد من اعمال القتل 
وسفك الدماء من خالل منح الحصانة 

للمجرمني والسفاحني والقتلة والصمت عىل 
أعمالهم االرهابية وتشجيع جيش االحتالل 

لالستمرار بطريق غانتس وارتكابهم املزيد من 
الجرائم البشعة واملنظمة والتي تستهدف ابادة 
الشعب الفلسطيني وتمنحهم الرتخيص بالقتل 

العمد وتنفيذ سياسة اإلعدامات امليدانية. 
نستهجن ونستغرب قرار محكمة الهاي 

الخاص برفض الدعوى املقدمة يف ضوء تزايد 
عمليات اإلعدام امليدانية الخارجة عن نطاق 

القضاء وممارسة املزيد من االنتهاكات األخرى 
التي ترتكبها قوات االحتالل والتي تسببت يف 
خسائر باألرواح وإصابة املدنيني والتي تأتي 

ضمن سلسلة الهجمات املستمرة منذ عقود 
مضت عرب ممارسة القتل العمد لإلنسان 

الفلسطيني.
ويف ضوء ذلك ليس من املعقول استمرار 

املؤسسات الدولية تجاهلها لتلك املمارسات 
االرهابية التي تمارسها القوة القائمة 

باالحتالل وترك جيش االحتالل وقطعان 
املستوطنني يمارسون اعمال القتل واإلبادة 

والتدمري والتخريب ورضب كل القوانني 
الدولية بعرض الحائط وعدم تحمل مسؤولية 

أبناء الشعب الفلسطيني الخاضعني لهذا 
العدوان الصارخ والعنف الذي يدمر الحياة 

الفلسطينية يف ظل استمرار قادة االحتالل 
وإفالتهم من العقاب.

سري القدوة 

كاتب فلسطيني

من قريب

 alsbahps@yahoo.com

حتى ال تسقط الحياة الزوجية في مجتمعاتنا

هناك بعض 
وسائط الخلل 

الغريبة حين يخلق 
 من المجتمع 

ٌ
جزء

ب 
ّ
عوائق تصع

ظروف الزواج

 رأي $

عربي 21

مهنا الحبيل 
باحث عربي مستقل 

رئيس المركز الكندي 

لالستشارات الفكرية

mohanahubail@hotmail.com
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عربي ودولي

باعتماد طلب فتوى قانونية من »العدل الدولية« حول ماهية االحتالل

ترحيب كبير بالقرار األممي بشأن فلسطين

 

يتسق  بما  تأتي  القرارات  هذه  إن   
التاريخية  الدولية  والقرارات  باملواقف 
الضامنة  املتحدة  األمم  عن  الصادرة 
الفلسطيني  الشعب  لحقوق  والداعمة 
وممارسة  املصري،  وتقرير  بالعودة 
بناء  يف  للترصف  القابلة  غري  حقوقه 
السالم  لتحقيق  طريقا  املستقلة  دولته 

العادل والشامل باملنطقة.
املسجلة  القرارات  أهمية  أن  وأوضح   
للدبلوماسية  بتقدير  تتضاعف 
املنسقة،  والعربية  الفلسطينية 
املتضامنة  الدول  مواقف  إىل  إضافة 
ظل  يف  خاصة  والصديقة  والداعمة 
تجتازها  التي  الجسيمة  التحديات 
تحقيق  وآفاق  الفلسطينية  القضية 
املعرب  الدولتني  حل  بتطبيق  السالم 
السياسات  جراء  الدويل،  اإلجماع  عن 
املمنهجة حيث  واملمارسات اإلرسائيلية 
تتوعد حكومة اليمني اإلرسائيلية اآلتية 
برئاسة »نتانياهو« بتصعيدها تقويضا 
لحل الدولتني والرشعية الدولية وتنكرا 
بصورة  الفلسطيني  الشعب  لحقوق 
عىل  حربها  بتصعيد  معلنة  رسمية 
استيطانا وتهجريا  الفلسطيني  الشعب 
جرائم  ارتكاب  ومواصلة  وتهويدا 

التمييز العنرصي والتطهري العرقي.
اإلسالمية  املقاومة  حركة  رّحبت  كما 
أُممية  لجنة  باعتماد  »حماس«، 

فتوى  بطلب  فلسطني  قرار  مختصة، 
قانونية من محكمة العدل الدولية حول 

ماهية االحتالل اإلرسائييل.
الخارجية  وزارة  أعلنت  والجمعة، 
»اللجنة  أن  بيان،  يف  الفلسطينية، 
األمم  يف  العامة  للجمعية  الرابعة 
السياسية  باملسائل  الخاصة  املتحدة، 
قرار  اعتمدت  االستعمار،  وإنهاء 
ورأي  قانونية  فتوى  بطلب  فلسطني 
الدولية،  العدل  محكمة  من  استشاري 

حول ماهية االحتالل اإلرسائييل«.
املكتب  عضو  الرشق،  عزّت  وقال 
وصل  بيان  يف  للحركة،  السيايس 
القرار  باعتماد  »نرّحب  األناضول: 
األممي وندعو السلطة إىل مواصلة هذا 

الجهد الدبلومايس والبناء عليه«.
إنجازا  القرار  هذا  »نعترب  وأضاف: 
عليها  البناء  يمكن  مهّمة  وخطوة 
لصالح قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا 
بموقف  الرشق  وأشاد  الفلسطيني«. 
الدول التي صوّتت لصالح هذا القرار، 
التي  »الدول  الوقت  ذات  يف  مستنكرا 
وروايته  لالحتالل  وانحازت  عارضته 
»السلطة  الرشق  ودعا  الزائفة«. 
الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير إىل 
ورفض  الدبلوماسية  الجهود  مواصلة 

أي ضغوط قد تماَرس عليها«.
الخارجية  وزير  املالكي،  رياض  وكان 

»تحقق  الجمعة:  قال  قد  واملغرتبني، 
فلسطيني،  وقانوني  دبلومايس  اخرتاق 
بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل 
االستعماري  االحتالل  بماهية  الدولية 
بما  فلسطني  دولة  أرض  يف  اإلرسائييل 

فيها القدس«.
هو  الفلسطيني  »الطلب  وأضاف: 
طبيعة  حول  السؤال  عن  اإلجابة 
وغري  األمد  االحتالل طويل  هذا  وشكل 

القانوني، وجرائمه«.
»رضورة  تضّمن  الطلب  أن  وأوضح 
إرسائيل،  وواجبات  مسؤوليات  تحديد 
الرشعي،  غري  االحتالل  وسلطة 
واألطراف  ككل،  الدويل  واملجتمع 
الثالثة، واملنظمة األممية، يف إنهاء هذه 

الظاهرة )االحتالل(«.
لصالح  صوّتت  دولة   98 أن  وذكر 
17 ضده، فيما امتنعت  القرار، مقابل 

52 دولة عن التصويت.
للمنظمة  اإللكرتوني  املوقع  ووفق 
اجتمعت  التي  اللجنة  تنظر  الدولية، 
الثاني  ترشين  نوفمرب/  و11   3 بني 
الذي  األعمال  جدول  بنود  يف  الجاري، 
لألمم  العامة  الجمعية  إليها  تحيله 
ومشاريع  توصيات  وتعد  املتحدة، 
قرارات ومقررات لتقديمها إىل الجمعية 

العامة بكامل هيئتها.
الرئيس  أطلع  أخرى  جهة  من 

املمثل  عباس،،  محمود  الفلسطيني 
يف  واألمن  الخارجية  للسياسة  األعىل 
عىل  بوريل،  جوزيب  األوروبي  االتحاد 
ممارسات إرسائيل ومستجدات القضية 
اتصال  خالل  ذلك  جاء  الفلسطينية. 
وفق  بوريل،  من  عباس  تلقاه  هاتفي 

وكالة األنباء الفلسطينية »وفا«.
وأفادت الوكالة أن عباس أطلع بوريل 
عىل »ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني 
ممارسات  جراء  حقيقية  مخاطر  من 
عىل  وإرصارها  اإلرسائيلية  الحكومة 
باإلجراءات  واالستمرار  لحقوقه  التنكر 
حل  تقوّض  التي  الجانب  أحادية 

الدولتني«.
خالل  عباس  حذر  الوكالة،  وبحسب 
أو  ضم  خطوات  أي  »من  االتصال 
أعمال أحادية قد تقدم عليها الحكومة 

اإلرسائيلية القادمة«.
سيايس  بمسار  البدء  »رضورة  وأكد 
دولة  ألرض  اإلرسائييل  االحتالل  ينهي 
الرشقية  القدس  وعاصمتها  فلسطني 
قرارات  وفق   ،1967 عام  حدود  عىل 

الرشعية الدولية«.
األوروبي  االتحاد  عباس  وشكر 
الشعب  دعم  يف  الثابتة  مواقفه  »عىل 
عقد  »أهمية  إىل  مشريا  الفلسطيني«، 
الرشاكة  اتفاق  مستوى  لرفع  حوار 

األوروبية ليكون اتفاقا دائما«.

{  االحتالل يواصل ممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين

غزة- عواصم- 
األناضول- رحبت جامعة 

الدول العربية بالقرارات 
الصادرة بدعم دولي 

واسع النطاق عن 
اللجنة الرابعة للجمعية 
العامة لألمم المتحدة 

المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية.

وقال سعيد أبو علي 
األمين العام المساعد 

لشؤون فلسطين 
واألراضي العربية المحتلة 

بالجامعة العربية، في 
تصريح أمس.

ترامب سيعلن ترشحه للرئاسة.. الثالثاء

الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على »الشيوخ«
اقرتب  ب-  ف.  أ.  واشنطن- 
االحتفاظ  من  الديمقراطيون 
الشيوخ  مجلس  عىل  بالسيطرة 
األمريكي مع فوز مرشحهم يف والية 
ترامب  دونالد  يستعد  بينما  أريزونا 
يف  األبيض  للبيت  ترشيحه  إلعالن 

 .2024
تليفزيونية  شبكات  ثالث  وأعلنت 
السناتور  انتخاب  إعادة 
والية  عن  كييل  مارك  الديموقراطي 

أريزونا. 
وبفوز كييل رائد الفضاء السابق عىل 
ماسرتز  بليك  الجمهوري  خصمه 
الشيوخ  مجلس  أعضاء  عدد  يرتفع 
49 حتى اآلن، أي  إىل  الديمقراطيني 
األغلبية  لضمان  واحد  مقعد  بفارق 
بينما يستمر يف نيفادا فرز األصوات 

وستجرى يف جورجيا دورة ثانية يف 
السادس من كانون األول/  ديسمرب.

منافس  ماسرتز  بليك  يعرتف  ولم   

عىل  بهزيمته  أريزونا،  والية  يف  كييل 
ترامب عىل شبكته  بينما كتب  الفور 
أن  الجمعة  االجتماعي  للتواصل 

يف  تعمل  لم  االنتخابية  اآلالت  بعض 
»عملية  إىل  أدى  مما  أريزونا  والية 

احتيال وتزوير انتخابي«.. 
جو  الرئيس  إن  األبيض  البيت  وقال 

بايدن اتصل هاتفيا بكييل لتهنئته.
ترشحه  الثالثاء  ترامب  وسيعلن 
 ،2024 يف  الرئاسية  لالنتخابات 
طويلة  فرتة  منذ  مستشاره  قال  كما 

جيسون ميلر الجمعة.
سيكون  الذي  السابق  الرئيس  أملح 
عندما  عاما   78 العمر  من  بلغ  قد 
إىل خوض   ،2024 انتخابات  تجرى 
لدعم  حملته  أثناء  االنتخابات  تلك 
اقرتاع  قبل  جمهوريني  مرشحني 
وقد  األسبوع.  هذا  الوالية  منتصف 
مهما  »إعالنا  سيصدر  أنه  رصح 

جدا«. 

{ انتخاب السناتور الديمقراطي مارك كيلي عن والية أريزونا

االحتالل يعتقل 
أسيرا محررا

القدس املحتلة- قنا- اعتقلت 
قوات االحتالل اإلرسائييل، أمس، 
أسريا محررا، وأصابت العرشات 

بحاالت اختناق، جنوب جنني، 
شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة 
األنباء الفلسطينية »وفا«، بأن 
قوات االحتالل اعتقلت األسري 

املحرر حمزة سليمان أبو الرب، 
يف كمني نصبته له أثناء تواجده 

جنوب جنني.

الرئيس اإلندونيسي:

لقاء بايدن وشي أمر جيد للعالم
جوكو  اإلندونييس  الرئيس  أعرب  ــ  وكاالت  جاكرتا- 
يش  الصيني  الرئيس  يلتقي  أن  يف  أمله  عن  ويدودو 
جني بينج ونظريه األمريكي جو بايدن، عىل هامش قمة 
قائال  إندونيسيا،  تستضيفها  التي  العرشين  مجموعة 
جدا  جيدا  أمرا  سيكون  بينهما  وحديث  لقاء  وجود  إن 

للعالم.
وقال الرئيس اإلندونييس - يف لقاء خاص مع تليفزيون 
اللقاء  أن   - )بي.بي.يس.(  الربيطانية  اإلذاعة  هيئة 
الصيني - األمريكي أمر هام خاصة إذا تمكن الرئيسان 

عىل  العالم  مساعدة  كيفية  حول  التفاق  التوصل  من 
أديرت  طاملا  طبيعي  أمر  »التنافسية  وأضاف  التعايف. 
بشكل مناسب، ولم تؤد لرصاع مفتوح، وإذا كان هناك 
وخاصة  العاملي  للتعايف  جيدا  أمرا  ذلك  فسيكون  حوار 

االقتصادي.. لن يكون هناك سالم دون حوار«.
أمله  عن  ويدودو  أعرب  األوكرانية،  القضية  وحول 
والرئيس  بوتني  فالديمري  الرويس  الرئيس  يتمكن  أن 
الطاولة  عىل  يجلسا  أن  زيلنسكي  فولوديمري  األوكراني 
ذاتها يف إطار قمة العرشين، وأن يتمكنا من حل املشاكل.

قبل انتهائها »19« نوفمبر الجاري

جهود دولية
لتجديد اتفاقية الحبوب

قالت  ــ  األناضول   - واشنطن 
الخارجية األمريكية، أمس، إن وزيرها 
األوكراني  ونظريه  بلينكن  أنتوني 
تجديد  أهمية  أكدا  كوليبا،  دميرتي 
انتهائها  قبل  الحبوب  تصدير  اتفاقية 
الثاني  ترشين  نوفمرب/    19 يف 

الجاري.
يف  الوزيرين  جمع  لقاء  يف  ذلك  جاء 
عىل  بنه،  بنوم  الكمبودية  بالعاصمة 
رشق  جنوب  دول  منظمة  قمة  هامش 

»آسيان«. آسيا 
بيان  يف  األمريكية،  الخارجية  وذكرت 
أن  برايس،  نيد  متحدثها  لسان  عىل 
بلينكن وكوليبا ناقشا »التزام الواليات 
يف  أوكرانيا  بمساعدة  الثابت  املتحدة 
الروسية  الهجمات  آثار  من  التخفيف 
الحيوية،  التحتية  البنية  عىل  املستمرة 
وجهود  اإلنسانية  املساعدات  وترسيع 

الشتاء«. لفصل  االستعداد 
تجديد  »أهمية  عىل  الطرفان  وشدد 
الحبوب  لنقل  األسود  البحر  مبادرة 

نوفمرب   19 يف  صالحيتها  انتهاء  قبل 
الجاري ودورها يف دعم األمن الغذائي 

العاملي«
املستمرة  »الفاعلية  الوزيران  وناقش 

املعركة«. ألوكرانيا يف ساحة 
ودعا املستشار األملاني أوالف شولتس، 
فولوديمري  األوكراني  والرئيس 
الحبوب  اتفاقية  تمديد  إىل  زيلينسكي، 

انتهائها. اقرتب موعد  التي 
جرى  هاتفي  اتصال  خالل  ذلك  جاء 
املتحدث  نرشه  بيان  وفق  بينهما، 
ستيفن  األملانية  الحكومة  باسم 

هيبيسرتيت.
وزيلينسكي  شولتس  أن  البيان  وذكر 
بحثا خالل االتصال الوضع العسكري 
بأوكرانيا يف ظل  والسيايس واإلنساني 

الرويس. الهجوم 
استهداف  أدانا  الجانبني  أن  وأوضح 
املدنية،  التحتية  للبنية  الرويس  الجيش 
التحتية  البنية  تعزيز  تدابري  وبحثا 

أوكرانيا. للطاقة يف 

الرئيس التركي أردوغان:

نأمل إرساء السالم بين روسيا وأوكرانيا

الرئيس  أعرب  األناضول-  أنقرة- 
أمله  عن  أردوغان،  طيب  رجب  الرتكي 
تأسيس طريق سالم عىل غرار ممر  يف 
الروسية  الحرب  بخصوص  الحبوب 
ترصيح  يف  ذلك  جاء  األوكرانية.   -
زعماء  قمة  ختام  يف  للصحفيني، 
منظمة الدول الرتكية يف مدينة سمرقند 

األوزبكية.
تأسيس  »يمكن  أردوغان:  وأوضح 
الحبوب،  ممر  من  سالم  طريق 
من  العابر  هو  األفضل  والطريق 
آخر،  السالم«. ويف موضوع  إىل  الحوار 
األخبار  بعض  »تردنا  أردوغان:  قال 
الواليات  يف  االنتخابات  مع  اإليجابية 
املقبل  الشهر  يكون  أن  آمل  املتحدة، 
قضية  لنطور  الجيدة  باألخبار  مليئًا 

مقاتالت F16 بشكل أكثر إيجابية«.
عدم  إعالن  حول  سؤال  عىل  وردا 
مشاركة الرئيس الرويس فالديمري بوتني 
التي  العرشين  مجموعة  زعماء  قمة  يف 

إندونيسيا،  يف  املقبل  األسبوع  ستنعقد 
الرويس  نظريه  أبلغ  إنه  أردوغان  قال 
أنه سيكون من  خالل اتصالهما األخري 

الصواب املشاركة يف القمة.
وأوضح أن بوتني قال له أن سيفكر يف 
بعد  أعلنت  موسكو  أن  مضيفا  األمر، 
ذلك أن وزير الخارجية سريغي الفروف 
هو من سيرتأس الوفد الرويس يف القمة.
لعقد  الفرصة  »إذا سنحت  قائال  وتابع 
أو  يومني  خالل  بوتني  مع  اتصال 
ثالثة، سأسأله عما يفكر فيه، وما هي 
يتخذها،  أن  املمكن  من  التي  الخطوات 
وخاصة فيما يخص تتويج املفاوضات 

بالسالم«.
مع  بحث  بوتني  أن  »يبدو  وأردف 
عدم  وقرر  )املشاركة(  املوضوع  فريقه 

املشاركة،
ولفت إىل أن رأي بوتني وحده غري كاف، 
الرئيس  رأي  معرفة  سيحاول  وأنه 

األوكراني فولوديمري زيلنسكي .

{  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

ألوكرانيا في »خيرسون«

البيت األبيض
»النصر االستثنائي« يشيد بـ

بنوم بنه- أ. ف. ب- أشاد البيت األبيض 
استثنائي«  »نرص  أّنه  اعترب  بما  أمس 
مدينة  قوّاتها  استعادة  بعد  ألوكرانيا 
خريسون )جنوب( إثر االنسحاب القرسي 

للجيش الرويس. 
األمريكي  القومي  األمن  مستشار  وقال 
أّن  »يبدو  للصحافة  سوليفان  جيك 
انتصاًرا  لتوّهم  حّققوا  األوكرانينّي 
الوحيدة  اإلقليميّة  العاصمة  استثنائيًا: 
التي استولت عليها روسيا يف هذه الحرب 
عادت اآلن تحت العلم األوكراني وهذا أمر 

رائع جدا«. 
وكان سوليفان يتحّدث بعد دخول القوّات 
األوكرانيّة إىل املدينة، يف ما ُيشّكل انتكاسة 
جديدة ملوسكو بعد نحو تسعة أشهر من 

الحرب يف أوكرانيا.

القوّات  انسحاب  أّن  سوليفان  واعترب 
الروسيّة ستكون له »تداعيات اسرتاتيجيّة 
حّدة  من  التخفيف  ذلك  يف  بما  أوسع«، 
املدى  عىل  روسيا  ُتشّكله  الذي  التهديد 

الطويل.
وأضاف »هذه لحظة عظيمة وهي نتيجة 
مثابرة ومهارة ُمذهلتنَي لدى األوكرانينّي، 
الواليات  من  ومتواصل  موّحد  بدعم 

املتحدة وحلفائنا«.
بأّن  ُتفيد  تقارير  حول  سؤال  عىل  ورًدا 
بدأت  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  إدارة 
الضغط عىل الرئيس األوكراني فولوديمري 
إجراء  يف  النظر  إىل  لدفعه  زيلينسكي 
مفاوضات مع موسكو، قال سوليفان إّن 
روسيا، وليس أوكرانيا، هي التي يجب أن 

ُتقّرر الجلوس إىل طاولة املفاوضات. 
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متابعات

وزير الثقافة يفتتح معرض »هدف« في أي إم غاليري

»45« عمال فنيا تحاكي المونديال

عبدالرحمن  الشيخ  سعادة  افتتح 
الثقافة أمس  بن حمد آل ثاني وزير 
»هدف«  غالريي« معرض  ام  »أي  يف 
للفنان أحمد املعاضيد، الذي يعرض 
تحاكي  متنوعة  فنية  لوحة   45
قطر   FIFA العالم  كأس  مونديال 
القطرية  الثقافة  وترجمة   ،2022
بزوار  للرتحيب  معربة  فنية  بلوحات 
اإلبداعي  املشهد  وتقديم  قطر، 

مميز. بأسلوب  للجمهور  القطري 
بأخذ  االفتتاح  عقب  سعادته  وقام 
اللوحات  عىل  خاللها  اطلع  جولة 

املعرض. املعروضة يف  الفنية 
فيه  اجتمعت  الذي  املعرض  ويستمر 
املونديال  عن  مختلفة  فنية  أعمال 

املقبل. 15 يناير  حتى 
املعاضيد:  أحمد  الفنان  وقال 
قبل  »هدف«  معرض  فكرة  جاءت 

فيفا  العالم  كأس  بطولة  انطالق 
عىل  املعرض  ويحتوي   ،2022 قطر 
القيمة  الفنية  األعمال  من  مجموعة 
بطابع  القطرية  الثقافة  تحاكي  التي 
يتزامن  أنه  خاصة  مميز،  ريايض 
كأس  بطولة  فعاليات  انطالق  مع 
العالم املقامة يف دولة قطر، الفتا إىل 

يرحب  القطرية  بلمسته  املعرض  أن 
بزوار قطر  الفنية  األعمال  من خالل 
املعرض  بهذا  إننا  حيث  الكرام، 
ثقافتنا  من  جانب  عكس  يمكننا 

فنية متنوعة. القطرية عرب رموز 
وأكد عىل أن فرتة املونديال تعترب فرتة 
فنية  أعمال  إبراز  تطلبت  استثنائية 

والجمهور  الزوار  تعرف  مختلفة 
أنه  موضحا  القطرية،  بالثقافة 
بني  الدمج  من  املعرض  بهذا  تمكن 
وترجمتها  والرياضة  والبيئة  الثقافة 

فنية عديدة. بلوحات وصور 
وزير  سعادة  زيارة  أن  إىل  ولفت 
يف  له  داعما  تعترب  للمعرض  الثقافة 

مماثلة  معارض  بإقامة  االستمرار 
تثري  وهادفة  متنوعة  وأخرى 

القطرية. الفنية  الساحة 
عىل  يحتوي  املعرض  أن  وأوضح 
اللوحات  من  متنوعة  مجموعة 
الرياضية  الفنية  واملجسمات 
األخرى  األعمال  من  الكثري  وغريها 

بطولة  انطالق  مع  تتناسب  التي 
هذا  عرب  اننا  حيث  العالم،  كأس 
إيصال  من  نتمكن  سوف  املعرض 
الفن  فنية واضحة تمزج بني  رسالة 
لعملة  وجهني  لكونهما  والرياضة، 
األهم  الريايض  الحدث  يف  واحدة 

واألبرز.
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سينما رويال بالزا  )1(

3:30املالياالم

6:00املالياالم

8:30املالياالم

11:00املالياالم

سينما رويال بالزا )2(

3:30التاميلية

6:00التاميلية

8:35التاميلية
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3:45الهندية
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يحتوي على مجموعة من اللوحات والمجسمات الفنية والرياضية المعاضيد: المعرض يهدف إلى تعريف الزوار بالثقافة والفن القطريين

يعقوب العبيدلي

الرتبية  إىل مباني وزارة  وأنت داخل 
ستشاهد  العايل  والتعليم  والتعليم 
ما يبهرك ويذهلك ويعجبك، أشكال 
املونديالية  الرياضية  الثقافة  وألوان 
مقدمني  املدارس  طالب  رسمها 
وتجاوبهم  لتفاعلهم  ة  معربرّ صورة 
تنتظره  الذي  الكبري  الحدث  مع 
وينتظره  وشعباً  حكومة  قطر  دولة 
والعالم  واإلسالمي  العربي  العالم 
واأللوان  األشكال  وتأتي  بأرسه، 
من  كإسهام  الرياضية  املونديالية 
بقسم  ممثلة  والتعليم  الرتبية  وزارة 
وانرشاح  كابتهاج  واملرسح  الفنون 
»كأس  املونديال  بشعائر  واحتفال 
تمثله  ملا  نظراً  املنتظر،  العالم« 

وطلبتنا  الصغرية  وبراعمنا  املدارس 
من مصدر أسايس يف رفد الفعاليات 
إبداعات  حجم  تمثله  وملا  املختلفة 
يف  وتنوعها  بمراحلها  املدارس 
والرياضية  الفنية  اإلبداعية  الساحة 
العالم  مونديال  عرب  لقد  والثقافية، 
الثقايف  2022 عن طابعه  فيفا قطر 
من  مراحله  كل  يف  اإلبداعي  وتنوعه 
الفكرة واإلعداد والتحضري والتجهيز 

حتى  والتوثيق  واإلرشاف  واإلخراج 
صار املونديال حديث العالم بأرسه، 
وإبداعات  وألوان  أشكال  احتوت 
عىل  بمراحلها  واملدارس  الطلبة 
الجمالية  واملجسمات  التحف 
واألدوات وغريها وكانت بحق صورة 
الجيل  أصالة  عن  ومعربة  حقيقية 
وقيادات،  ومرشفني  طلبة  الرتبوي 
ريايض  بمستقبل  مبرشة  ومهارات 

وثقايف وفني واعد، الجمهور واولياء 
من  كل  التعليم  ومستهلكي  األمور 
راجع وزارة الرتبية والتعليم شده ما 
لروعته، فكرة  رأى وأعجب واندهش 
عىل  أضفى  جميل  ومقرتح  صائبة 
مباني وممرات الوزارة نبضا جديدا، 
جديدة  أجواء  وخلق  جديدة،  وروحا 
تنافسية نحو األفضل، وفسح املجال 
قدراتهم  بعرض  الطالبية  للمواهب 

وإبداعاتهم للجمهور الكريم، الفكرة 
فجرت الطاقات وسخرت اإلمكانيات 
امللكات  فغاصت  األفضل  لتقديم 
لنا  لتستخرج  الرياضة  بحور  يف 
وجماله،  وجديده  الريايض  املوروث 
والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الجميل 
والتعليم العايل تلك الجهود املتظافرة 
املتكاتفة املتكاملة والجهود املشاركة 
والرعاية الكريمة من قيادات التعليم 
العليا الذي كان لدعمهم وتشجيعهم 
يف  الكبري  األثر  ورعايتهم  وتفاعلهم 
امليدان  يف  واملبادرات  األفكار  نجاح 
ألجل مستقبل الرتبية والتعليم وأبنائنا 
الطلبة يف امليدان، وعىل الخري واملحبة 

نلتقي.

أشكال مونديالية بالتربية والتعليم

الفترة الحالية 
استثنائية

تطلبت إبراز 
أعمال فنية 

مختلفة

الدوحة - $

صد
مرا

Marased3@hotmail.com
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أدهم شرقاوي

في قصصهم
عبرة

bin.saeeda@hotmail.com 

في كتاب »قصص من التاريخ اإلسالمي« ألبي 

الحسن الندوي، أن اإلمام أبا حنيفة كان من 

عادته أن يجلس في ظل بيت أحد أصحابه، 

واقترض هذا الصاحب من أبي حنيفة ماال، وجاء 

اليوم التالي للقرض، وجلس أبو حنيفة بعيدا 

عن ظل البيت!

فسأله صاحبه: لماذا تجلس بعيدا؟

فقال له أبو حنيفة: خفت أن يكون من الربا.

فقال له: لكنك كنت تقعد قبل أن تقرضني.

فقال له أبو حنيفة: كنت أقعد وأنت المتفضل 

علي بظل بيتك، وإني أخاف اآلن أن أقعد وأنا 

المتفضل عليك بالمال!

هذه القصة تسجل في باب الورع ال في باب الفقه!

والورع هو ترك بعض الحالل خشية الوقوع في 

الحرام!

وقد ضرب األوائل قصصا في الورع تكاد تكون 

أقرب إلى الخيال!

جيء لعمر بن الخطاب بطيب وأراد أن يقسمه 

بين نساء المسلمين، فقال: لو أعرف امرأة تجيد 

قسمته.

فقالت له زوجته: أنا أقسمه لك.

فقال: أنت ال، أخشى أن يعلق بثيابك شيء منه، 

فأصيب من الطيب ما ال يحل لي!

واستعار عبدالله بن المبارك قلما وهو بالشام، 

فلما عاد إلى مرو، وجد أنه نسي أن يعيد القلم 

لصاحبه، فرجع إلى الشام ورد القلم لمن 

استعاره منه، ثم عاد مجددا إلى مرو!

وكان عمر بن عبدالعزيز يقسم تفاحا بين 

الناس، فجاء ابنه وأخذ واحدة، فوثب عليه 

عمر وانتزعها منه، وأعادها مكانها! فعاد الصغير 

إلى أمه باكيا، فأخرجت درهمين، وأرسلت إلى 

السوق تشتري تفاحا، وأطعمت ابنها، ولما جاء 

عمر بن عبدالعزيز وضعت التفاح أمامه، فقال: 

من أين هذا؟

فقالت له: اشتريته من السوق.

فمد يده وتناول تفاحة وقال: لقد كنت اشتهيته 

اليوم!

خليفة المسلمين اشتهى تفاحا كان بين يديه، 

فمنعه الورع أن يأكل منه!

وروى ابن كثير في البداية والنهاية أنه جاءت 

أخت بشر الحافي إلى اإلمام أحمد وقالت له: إنا 

نغزل على سطوحنا، فتمر بنا مشاعل السلطان، 

ويقع الشعاع علينا، فهل يجوز أن نغزل في 

شعاعها؟

فقال لها اإلمام: من أنت يرحمك الله؟

فقالت: أخت بشر الحافي.

فبكى، وقال لها: من بيتكم يخرج الورع، ال تغزلي 

في شعاعها!

في ظل البيت!
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هال بشعوب العالم
أطلق دوحة فستيفال سيتي، برنامج حملة »هال بشعوب 

العالم« الذي يستمر لمدة شهر لالحتفال ببطولة كرة 

القدم الدولية القادمة، وسيعرض المسرح الرئيسي في 

السنتر كورت مجموعة رائعة من العروض التي تعكس 

ثقافات متعددة، بما فيها الرقصات التقليدية والعروض 

البهلوانية وألعاب الخفة وعرض الروبوتات وعروض كرة 

القدم االستعراضية. 

سيستمتع الزوار األجانب بشكل خاص بالعروض 

المحلية واإلقليمية، بما فيها العرضة القطرية والدبكة 

الفلسطينية والدبكة اللبنانية ورقصة التنورة وأداء فرقة 

مغربية وغيرها من العروض المنوعة، وقد اختار دوحة 

فستيفال سيتي العروض بعناية لتلبي أذواق الجمهور 

المحلي والدولي والفئات العمرّية المختلفة. 

وقد صممت أنشطة ومساحات تسمح لعشاق كرة القدم 

بالتفاعل مع المباريات أثناء االستمتاع بوقتهم في المول. 

تجربة ضيافة فريدة
وصلت الباخرة »إم إس سي وورلد يوربا«إلى 

ميناء الدوحة، حيث ستوفر تجربة ضيافة فريدة 
لمشجعي »كأس العالم قطر 2022«، 

وتعد الباخرة، التي يبلغ طولها 333 مترا وعرضها 
47 مترا ومكونة من 22 طابقًا، واحدة من أكبر 

السفن السياحية والفنادق العائمة في العالم، 

وتضم 2626 كابينة تتسع لـ 6700 راكب من 
مشجعي المونديال وأكثر من 40 ألف متر مربع 

من المساحات العامة. كما توفر السفينة 7 
مسابح و13 دوامة مائية وأفخم ناد لليخوت، 

يضم مساحات عامة ومناطق خارجية وأجنحة 
جديدة. 

مفاجأة اللؤلؤة

يجري حاليا وضع اللمسات األخيرة على بحيرة 

البط وشاطئ سنترال وممشى صور اللؤلؤة وغيرها 

من المحطات والمعالم الترفيهية للزوار خالل زيارتهم 

لجزيرة اللؤلؤة K، ويعد شاطئ سنترال الواقع وسط 

جزيرة اللؤلؤة عائليا بامتياز مع وجود بركة وألعاب 

مائية للصغار، وبركة رئيسية للكبار تتصل بشاطئ 

رملي اصطناعي، باإلضافة إلى مرافق لالستحمام 

وتغيير المالبس وأكشاك المأكوالت، وبجوار هذا 

الشاطئ تقع بحيرة البط التي تحتوي على بركة 

مائية كبيرة مخصصة للبط.

تقـهـــووا .. مـــع لعـيب
وتقاليد  بعادات  القهوة  ترتبط 

ومدلوالت تختلف من بلد إلى آخر، 

ثقافة  تعزيز  في  تشترك  ولكنها 

االجتماعي،  والترابط  االحتفاء 

داللة  لها  العربية  القهوة  أن  غير 

الكرم  عن  التعبير  في  خاصة 

منطقة  في  بالضيف  والحفاوة 

قطر  ودولة  عامة  العربية  الخليج 

خاصة.

حتى  طويل  تاريخ  وللقهوة 

دولة  ثقافة  من  جزءا  أصبحت 

العربي،  الخليج  ومنطقة  قطر 

التي  العربية  القهوة  وخاصة 

رسميا  المجلس  مع  إدراجها  تم 

للتراث  التمثيلية  القائمة  في 

اإلنساني غير المادي لدى منظمة 

والعلم  للتربية  المتحدة  األمم 

والثقافة »اليونسكو« في ديسمبر 

.2015
والمشجعون  قطر  زوار  وسيكون 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  خالل 

تذوق  مع  موعد  على   ،2022 قطر 

مذاق  وتجربة  العربية  القهوة 

فريدة  رحلة  وخوض  مختلف، 

ذهبوا  أينما  قطر  أرض  على 

التي  والضيافة  الكرم  أساسها 

يتمتع بها أهل البلد.

أصول  أن  المؤرخون  ويعتقد 

حيث  إثيوبيا،  إلى  ترجع  القهوة 

التاسع  القرن  في  اكتشافها  تم 

منطقة  في  وتحديدا  الميالدي، 

تم  أنه  الباحثون  ويرجح  »كافا« 

إلى  هناك  من  البن  زراعة  نقل 

العربية  الجزيرة  جنوب  منطقة 

الخامس  القرن  خالل  اليمن  في 

انتشارها  وبدأ  الميالدي،  عشر 

يجاورهم،  ومن  العرب  بين 

بالجلسات  مرتبطة  وأصبحت 

من  وذلك  والثقافية  االجتماعية 

خالل انتشار المقاهي، ومع تزايد 

شعبية هذا المشروب انتقل إلى 

ومع  العالم،  مناطق  من  العديد 

أصبح  العشرين،  القرن  بداية 

إنتاج البن يتزايد في بالد نصف 

البرازيل،  وأهمها  الغربي،  الكرة 

لتحميص  اآلالت  استخدام  وبدأ 

الطرق  استخدام  من  بدال  البن 

جني  طرق  تطورت  ثم  اليدوية، 

ليحدث  البن  حبوب  محصول 

تطورا في التعامل مع البن.




