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وشعب طموح

كل من يتابع الحمالت املغرضة عىل قطر وبطولة كأس العالم 2022 من قبل 
بعض وسائل اإلعالم الصفراء، وبائعي الذمم، بات يدرك أسبابها ودوافعها 
الحقيقية، فهذه الهجمات املمنهجة والهمجية لها جذور وسياقات منذ لحظة 
اإلعالن عن فوز قطر برشف استضافة نهائيات بطولة كأس العالم، ولم تهدأ 
طوال »12« عاما.. وكانت مثل مد وجزر خاضعة ملن يحركها أو يمولها حسب 

} المقال ص 7أغراضه أو أمراضه..!
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صاحب السمو يبعث رسالة إلى رئيس المجلس األوروبي ويتلقى رسالة من رئيس الكونغو

رئيس الوزراء افتتح »المشاف الصحي« وزار مركز القيادة الوطني للحوادث

بـطـولــة صـحيـة وآمــنـة

منسقو الجاليات في قطر يردون على االفتراءات: مرتاحون لحماية العمال

المركز الدولي لألمن الرياضي: 
جاهزية على أعلى المستويات

رئيس االتحاد اآلسيوي: 
نترقب بطولة عالمية ال مثيل لها

وزيرة الصحة: 
ضمان حصول 
الجميع على 

الرعاية 
المناسبة
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نبض الوطن

تتصل بالعالقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها

صاحب السمو يتلقى رسالة خطية 
من رئيس الكونغو الديمقراطية

الدوحة -قنا- تلقى حرضة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد 
املفدى، رسالة خطية من فخامة الرئيس 

فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو 

الديمقراطية، تتصل بالعالقات الثنائية بني 
البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

تسلم الرسالة سعادة الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الخارجية، خالل اجتماعه، أمس، مع 
سعادة السيد كريستوف لوتوندوال أباال نائب 

رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكونغويل، الذي 
يزور البالد حاليا. { وزير الخارجية يتسلم رسالة رئيس الكونغو إلى  صاحب السمو

صاحب السمو يهنئ 
رئيسة سلوفينيا المنتخبة

صاحب  حرضة  بعث  -قنا-  الدوحة 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري 
فخامة  إىل  تهنئة  برقية  املفدى،  البالد 
بمناسبة  موسار،  بريك  ناتاشا  السيدة 

يف  الرئاسية  االنتخابات  يف  فوزها 
التوفيق  لها  متمنيا  سلوفينيا،  جمهورية 
البلدين املزيد من التطور  وللعالقات بني 

والنماء.

نائب األمير يهنئ 
رئيسة سلوفينيا المنتخبة

تهنئة  األمري، برقية  نائب  ثاني  آل  الشيخ عبدالله بن حمد  قنا - بعث سمو   - الدوحة 
يف  الرئاسية  االنتخابات  يف  فوزها  بمناسبة  موسار،  بريك  ناتاشا  السيدة  فخامة  إىل 

سلوفينيا. جمهورية 

تتصل بالعالقات وسبل دعمها وتطويرها

صاحب السمو يبعث رسالة خطية إلى رئيس المجلس األوروبي
حرضة  بعث   - قنا   - بروكسل 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
رسالة  املفدى،  البالد  أمري  ثاني  آل 
شارل  السيد  سعادة  إىل  خطية، 
األوروبي،  املجلس  رئيس  ميشيل 
قطر  دولة  بني  بالعالقات  تتصل 
دعمها  وسبل  األوروبي،  واالتحاد 

وتطويرها.
السيد  سعادة  الرسالة،  بتسليم  قام 
سفري  املالكي  أحمد  بن  عبدالعزيز 
األوروبي  االتحاد  لدى  قطر  دولة 
)الناتو(،  األطليس  شمال  وحلف 
سعادة  مع  أمس،  اجتماعه  خالل 
مستشارة  بارتو  مانون  السيدة 
السياسة الخارجية يف مكتب رئيس 

املجلس األوروبي.
{ السفير المالكي يسلم رسالة صاحب السمو

المريخي يتسلم نسخة 
من أوراق اعتماد سفير باكستان

سلطان  السيد  سعادة  تسلم  قنا-  الدوحة- 
للشؤون  الدولة  وزير  املريخي  سعد  بن 
اعتماد  أوراق  من  نسخة  أمس،  الخارجية، 
سعادة الدكتور محمد إعجاز سفري جمهورية 

باكستان اإلسالمية لدى الدولة.

للشؤون  الدولة  وزير  سعادة  وتمنى 
أداء  يف  والنجاح  التوفيق  للسفري  الخارجية، 
لالرتقاء  الدعم  كل  تقديم  له  مؤكدا  مهامه، 
بالعالقات الثنائية إىل تعاون أوثق يف مختلف 

املجاالت.

لدول التعاون بمحافظة العال

قطر تشارك في اجتماع لجنة وزراء السياحة
االجتماع  يف  قطر  دولة  شاركت  قنا-  العال- 
السادس للجنة وزراء السياحة لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد يف 
السعودية  العربية  باململكة  العال،  محافظة 

الشقيقة.
االجتماع،  املشارك يف  دولة قطر  وفد  ترأس   
سفري  العطية  محمد  بن  بندر  السيد  سعادة 

دولة قطر لدى اململكة العربية السعودية.
املشاريع  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى   
املشرتك،  الخليجي  العمل  بتعزيز  املتعلقة 
والرشاكات  السياحة،  مجال  يف  خاصة 
والدول  التعاون  مجلس  بني  االسرتاتيجية 
من  عدد  إىل  باإلضافة  األخرى،  واملجموعات 
املجاالت  تطوير  يف  تساهم  التي  املوضوعات 

السياحية املشرتكة يف دول مجلس التعاون.
الخليجية  االسرتاتيجية  االجتماع،  واعتمد   
الخليجية  املنصة  وإطالق  للسياحة، 
السياحة  لعاصمة  الرتشيح  ودليل  للسياحة، 
للسياحة  االسرتشادي  والدليل  الخليجية، 

بدول املجلس.
كلمة  يف  العطية،  بندر  السيد  سعادة  ولفت   
بطولة  انطالقة  قرب  إىل  االجتماع،  أمام 

مشريا   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
من  املتوقعة  والنتائج  البطولة  أهمية  إىل 
واملشجعني  الزوار  تعرف  السيما  تنظيمها 
تقدمها  التي  املميزة  واألنشطة  التجارب  عىل 
املجاالت  من  العديد  يف  واملنطقة  قطر  دولة 
والرتفيهية،  والثقافية  والفنية  السياحية 
للشعوب  املتأصل  الضيافة  كرم  واستكشاف 

والعربية. الخليجية 
للعالقات  قطر  دولة  تثمني  عن  وأعرب   
األخوية التي تربط الدول الخليجية الشقيقة، 
املشرتك  بالتعاون  قطر  دولة  إيمان  مؤكدا 
أن  خاصة  السياحة،  قطاع  وتعزيز  لتطوير 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول 
يعود  بما  السياحية،  املقومات  كافة  تمتلك 

بالنفع عىل الجميع.
لقيادة  الشكر  السفري،  سعادة  وقدم   
وحكومة اململكة العربية السعودية الشقيقة، 
واملشاركة  تقديمها،  تم  التي  الخدمات  عىل 
هذه  استضافة  وإنجاح  لتسهيل  الفعالة 
األوسط،  الرشق  يف  نوعها  من  األوىل  البطولة 
لدخول  املقدمة  التسهيالت  بكافة  منوها 

الزوار وللبطولة بشكل عام.

األمين العام لمجلس التعاون:

مونديال قطر مصدر فخر لجميع أبناء دول الخليج
الدكتور  سعادة  أكد  قنا-  الرياض- 
األمني  الحجرف  مبارك  فالح  نايف 
الخليج  لدول  التعاون  ملجلس  العام 
لبطولة  قطر  دولة  تنظيم  أن  العربية، 
يعد   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دول 

مجلس التعاون واملنطقة العربية.
مع  اجتماعه  خالل  سعادته  ولفت 
العطية  محمد  بن  بندر  السيد  سعادة 
العربية  اململكة  لدى  قطر  دولة  سفري 
قطر  مونديال  بأن  الشقيقة  السعودية 
يربهن  جديدا،  خليجيا  إنجازا  يمثل 
تحقيق  عىل  الخليجية  الكفاءات  قدرة 
الطموحات يف كافة املجاالت بما ينسجم 
مع توجيهات أصحاب الجاللة والسمو 
معربا  التعاون،  مجلس  دول  قادة 
قطر سيكون  مونديال  أن  يف  ثقته  عن 

نسخة تاريخية متميزة.
موعد  عىل  العالم  »إن  سعادته  وقال 
عالمة  ستكون  استثنائية  نسخة  مع 

فارقة يف مسرية البطولة الكروية األبرز 
يتابع  أجمع  العالم  أن  مضيفا  عامليا«، 
بكل إكبار وإجالل التحضريات املتميزة 
النطالق  قطر  دولة  بها  تقوم  التي 

البطولة.
إىل  الحجرف،  الدكتور  سعادة  وأشار 
أن الحدث هو األول من نوعه يف املنطقة 
الخليجية والعربية، منوها باإلمكانيات 
الكبرية التي سخرتها دولة قطر إلنجاح 

البطولة.
مسرية  منجزات  سعادته،  ثمن  كما 
والجهود  املشرتك،  الخليجي  العمل 
املجلس  دول  تبذلها  التي  الكبرية 
الرعاية  أن  مؤكدا  مكتسباتها،  لتعزيز 
التي تحظى بها مسرية مجلس التعاون 
من قبل أصحاب الجاللة والسمو قادة 
األسايس  الداعم  تمثل  املجلس،  دول 
عىل  للعمل  العامة  لألمانة  والرئييس 
مسرية  ويدعم  يعزز  ما  كل  تحقيق 

{ الحجرف خالل اجتماعه مع سفيرنا لدى السعوديةاملجلس ويخدم دوله ومواطنيه.

للعام المالي»2023«

»مالية الشورى« تناقش مشروع الموازنة العامة
املالية  الشؤون  لجنة  عقدت  -قنا-  الدوحة 
لها  اجتماعا  الشورى،  بمجلس  واالقتصادية 
هتمي  بن  أحمد  السيد  سعادة  برئاسة  أمس، 

الهتمي رئيس اللجنة.
من:  كال  االجتماع،  خالل  اللجنة  واستضافت 
الوكيل  املضاحكة  فؤاد  عبدالرحمن  السيد 
املساعد لشؤون الخزانة بوزارة املالية، والسيد 
عبدالرحمن محمد جولو الوكيل املساعد لشؤون 
السياسات بوزارة املالية، والسيد سلمان محمد 
بوزارة  العامة  املوازنة  إدارة  مدير  محمود  آل 

املالية.
وخالل االجتماع، ناقشت اللجنة مرشوع املوازنة 
ومرشوع   ،2023 املالية  للسنة  للدولة  العامة 
وزارة  مسؤولو  قام  حيث  اعتمادها،  قانون 
واملالحظات  االستفسارات  عىل  بالرد  املالية 
بأبواب  واملتعلقة  اللجنة  أعضاء  طرحها  التي 

وقطاعات مرشوع املوازنة العامة.
مرشوع  بشأن  تقريرها  رفع  اللجنة  وقررت 
 ،2023 املالية  للسنة  للدولة  العامة  املوازنة 

ومرشوع قانون اعتمادها، إىل املجلس.
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متابعات

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

نفذته القوات الخاصة البحرية

وزيرة العمل في بنين تجتمع 
مع القائم باألعمال باإلنابة القطري

مسح لقناة الدوحة البحرية

اجتمعت   -  $  – كوتونو 
ماتيس  خديجة  السيدة  سعادة 
يف  العام  والتوظيف  العمل  وزيرة 
حمد  السيد  مع  بنني،  جمهورية 
بن ظاعن الكواري القائم باألعمال 

باإلنابة يف سفارة دولة قطر لدى 
بنني.

استعراض  االجتماع،  جرى خالل 
بني  الثنائي  التعاون  عالقات 

البلدين.

الدوحة- قنا- نفذت 
القوات الخاصة البحرية 

باالشرتاك مع القوات 
اإليطالية، إجراءات 

املسح والكسح لقناة 
الدوحة البحرية. 

ويأتي هذا املسح ضمن 
استعدادات وزارة الدفاع 

لتأمني كأس العالم 
FIFA قطر 2022.

للمشاركة في تأمين البطولة

وصول سفينة »باولو ثون«

األمريية  البحرية  القوات  استقبلت  قنا-  الدوحة- 
»باولو  سفينة  البحرية  الحول  أم  قاعدة  يف  القطرية 

ضمن  السفينة  وصول  ويأتي  اإليطالية.  ثون« 
مع  الدفاع  وزارة  أبرمتها  التي  التعاون  اتفاقيات 

القوات الشقيقة والصديقة لتأمني بطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022.

ناقشتها ندوة بوزارة التنمية االجتماعية

تغيرات إيجابية خالل استضافة المونديال

نظمت وزارة التنمية االجتماعية واألرسة متمثلة بإدارة 
املجتمع  ثقافة  بعنوان  نقاشيا  ملتقى  األرسة  شؤون 
القطري يف ظل تنوع الثقافات األخرى يف بطولة كأس 
2022، بمشاركة كل من وزارة الثقافة ومعهد  العالم 
وذلك  تيمز،  مايكروسوفت  عرب  لألرسة  الدويل  الدوحة 

مع قرب موعد انطالق الحدث الريايض العاملي.

مدير  العبدالله  نجاة  السيدة  من  امللتقى كل  يف  شارك 
إدارة شؤون األرسة بوزارة التنمية االجتماعية واألرسة، 
الثقافة،  بوزارة  قسم  رئيس  العيل  مريم  والسيدة 
والدكتور خالد النعمة مدير إدارة البحوث والسياسات 
خالل  وتم  لألرسة،  الدويل  الدوحة  بمعهد  األرسية 
مختلف  مع  القطري  املجتمع  اندماج  مناقشة  امللتقى 
وقدوم  العالم،  لكأس  استضافته  خالل  الثقافات 
مختلف الشعوب من دول العالم، وكيف بإمكان ثقافة 
املجتمع القطري أن تندمج يف ظل تعدد هذه الثقافات.
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متابعات

خالل األيام المقبلة.. وزير الصحة:

دور مهم لكل جزء من 
نظام الرعاية الصحية

الكواري  محمد  حنان  الدكتورة  سعادة  أكدت  قنا-  الدوحة- 
للحوادث  الوطني  القيادة  مركز  أن  العامة،  الصحة  وزير 
الرعاية  قطاع  جهود  ضمن  أساسيا  عنرصا  يعد  الصحية 
 FIFA العالم  كأس  لبطولة  شاملة  خدمات  لتوفري  الصحية 
لقيادة  واستعداد  تامة  جاهزية  حالة  يف  وهو   ،2022 قطر 
عملية تنسيق استجابة نظام الرعاية الصحية يف أي وقت »يف 

حال وقوع أي حادث كبري«.
جزء  لكل  سيكون  املقبلة  األيام  خالل  أنه  سعادتها  وأضافت 
»تقريبا« من نظام الرعاية الصحية دور مهم لتحقيق الهدف 
املتمثل يف توفري مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية وخدمات 
بفعاليات  مرتبط  مختلف  موقع   100 من  يقرب  فيما  الدعم 
بطولة كأس العالم، بما يف ذلك مواقع تشهد منافسات البطولة 
وأخرى ال تشهد املنافسات، موضحة أن هذا األمر تطلب بذل 
مرافق  بمختلف  الصحية  الرعاية  فرق  قبل  من  كبرية  جهود 

قطاع الرعاية الصحية للوصول إىل هذه املرحلة.
الرعاية  قطاع  باستعدادات  ثقتها  عن  سعادتها  وأعربت 
 2022 FIFA قطر  العالم  الصحية لدعم تنظيم بطولة كأس 
بالشكل  الخدمات  ولتقديم  وصحية  آمنة  بطولة  لتكون 
عىل  وضعها  تم  التي  الخطط  كل  لسري  نظرا  وذلك  املطلوب، 

املسار الصحيح قبل بدء البطولة بوقت كاٍف.
ويقع مركز القيادة الوطني للحوادث الصحية يف املقر الرئييس 
لخدمة اإلسعاف التابعة ملؤسسة حمد الطبية، وقد تم تأسيسه 
الرعاية  نظام  استجابة  عملية  تنسيق  لقيادة   2020 عام  يف 
الصحية يف أي وقت يف حالة وقوع »حادث كبري«، حيث ينسق 
بما  قطر،  يف  الرئيسيني  الصحية  الرعاية  مقدمي  عمل  املركز 
يف ذلك مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية األولية 

وسدرة للطب.
مدار  عىل  الصحية  للحوادث  الوطني  القيادة  مركز  ويعمل 
الـ24 ساعة طوال أيام األسبوع، حيث قدم دعما لجهود قطاع 
الرعاية الصحية يف عدد من األحداث الرياضية الكربى التي تم 
تنظيمها مؤخرا بدولة قطر، مثل جائزة قطر الكربى للفورموال 

1 وبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021. 

رئيس الوزراء يزور مركز القيادة الوطني للحوادث الصحية

توفير خدمـــات الدعم

خالد  الشيخ  معايل  قام  قنا-   -$ الدوحة- 
مجلس  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 
تفقدية  بزيارة  أمس،  الداخلية،  ووزير  الوزراء 
بمقر  الصحية  للحوادث  الوطني  القيادة  ملركز 

إدارة خدمة اإلسعاف بمؤسسة حمد الطبية.
وخدماته  املركز  حول  رشح  إىل  معاليه  واستمع 
يف  الصحي  القطاع  ممثيل  كافة  بني  املشرتكة 

الساعة،  مدار  وعىل  يومياً  يعمل  والذي  الدولة، 
التي  الدعم  وخدمات  االستعدادات  عىل  اطلع  كما 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  أثناء  املركز  سيوفرها 

قطر 2022.
الوزراء  السعادة  أصحاب  من  عدد  معاليه  رافق 

وكبار املسؤولني.
وقال معايل الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 

الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل 
عرب تغريدة يف حسابه الرسمي عىل »تويرت«: قمت 
القيادة  مركز  يف  تفقدية  بجولة  )أمس(  اليوم 
وسعدت  الصحية..  الرعاية  لحوادث  الوطني 
بمستوى جاهزيته وخدماته وبمدى تأهب طواقمه 
ونحن  خاصة  الساعة  مدار  عىل  طارئ  أي  لتلبية 

عىل مسافة أيام من #كأس_العالم_قطر_2022.
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متابعات

ضمن خطة افتتاح المراكز 
مراعاة التوزيع الجغرافي والكثافة السكانيةالجديدة.. وزيرة الصحة:

الدكتورة  سعادة  قالت  قنا-  الدوحة- 
الصحة  وزيرة  الكواري  محمد  حنان 
املشاف  مركز  افتتاح  إن  العامة، 
الصحي أمس، يؤكد الحرص عىل تلبية 
حصول  وضمان  الصحية  االحتياجات 
الصحية  الرعاية  عىل  املجتمع  أفراد 

املناسبة يف الوقت واملكان املناسبني.
افتتاح  خطة  أن  سعادتها،  وأوضحت 
املراكز الصحية الجديدة يف الدولة تراعي 
السكانية  والكثافة  الجغرايف  التوزيع 
أن  إىل  مشرية  الدولة،  مناطق  لكافة 
وزارة الصحة العامة ورشكاءها يعملون 
من خالل االسرتاتيجية الوطنية للصحة 
املتكاملة،  الرعاية  التي تركز عىل نظام 
وتعزيز الرعاية األولية باعتبارها نقطة 

االتصال األوىل ألفراد املجتمع مع النظام 
لنوعية  املستمر  التطوير  مع  الصحي، 
احتياجات  لتلبية  املقدمة  الخدمات 
رعاية  عىل  حصولهم  وضمان  املرىض 
مهنية  بيئة  ويف  منسقة  جيدة  صحية 

آمنة ووفق أفضل املعايري.
عيل  مريم  الدكتورة  قالت  بدورها، 
الرعاية  مؤسسة  عام  مدير  عبدامللك 
االسرتاتيجية  إن  األولية،  الصحية 
تلتزم  األولية  الصحية  للرعاية  الوطنية 
عىل  الحصول  من  املريض  بتمكني 
خدمات رعاية صحية أولية ذات جودة 
عىل  يحوز  مما  أرسع،  وبشكل  عالية 

مستوى رضا املرىض واملراجعني.
وأضافت، أن مركز املشاف الصحي تم 

تزويده بجميع املتطلبات الالزمة لتقديم 
الصحية  الخدمات  من  متميز  مستوى 

والطبية عىل الوجه األمثل.
وأشارت إىل أن توزيع الخدمات يف املراكز 
املوضوعة  الخطط  وفق  يتم  الصحية 
وبما يتماىش مع االسرتاتيجية املؤسسية 
املرىض  واحتياجات  املستقبلية  والرؤية 

املشاف  مركز  أن  موضحة  واملراجعني، 
 90 املناطق رقم  الصحي متاح لسكان 
جنوب  املشاف،  )الوكرة،  و98  و94 
الوطني  للعنوان  تبعا  وذلك  الوكرة( 
االستيعابية  الطاقة  وتبلغ  املسجل. 
نحو  الجديد  الصحي  للمركز  اإلجمالية 
تسجيل  املتوقع  ومن  ألفا،   50 إىل   35

20 ألف مراجع يف السنة األوىل للمركز، 
الصحية  املراكز  عدد  وصل  وبافتتاحه 
التابعة ملؤسسة الرعاية الصحية األولية 

إىل 30 مركزا صحيا.
عىل  الصحي  املشاف  مركز  ويقع 
مساحة تبلغ نحو 22931 مرتا مربعا، 
العامة  العيادات  من  العديد  ويتضمن 

من  العديد  إىل  باإلضافة  والتخصصية، 
األخرى  املساندة  والخدمات  املرافق 
األساسية،  الخدمات  كافة  فيه  وتتوفر 
ومتابعة  األرسة،  طب  خدمات  ومنها 
السليم  والطفل  الوالدة  بعد  وما  الحمل 
السليمة  واملرأة  الدورية  والتحصينات 
وعيادة األمراض غري االنتقالية واإلقالع 
االنتقالية،  واألمراض  التدخني  عن 
األسنان  وعيادات  السفر  وتحصينات 
واستشارات صحة األم والطفل والفحص 
عيادتي  إىل  إضافة  الدوري،  الصحي 
الصحي،  والتثقيف  التغذية  أخصائي 
األنف  وعيادة  العيون،  عيادة  إىل جانب 
الجلدية،  وعيادة  والحنجرة،  واألذن 

وخدمات السمعيات والبرصيات.

ضمان حصول أفراد المجتمع 
على الرعاية المناسبة

د. عبدالملك: تقديم مستوى 
متميز من الخدمات

معاليه اطلع على مختلف المرافق واألقسام والوحدات الطبية

رئيس الوزراء يفتتح مركز المشاف الصحي

الدوحة - $ - قنا- افتتح معايل الشيخ خالد بن خليفة 
بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

أمس، مركز املشاف الصحي يف منطقة املشاف.
وقام معاليه بجولة يف املركز اطلع خاللها عىل مختلف مرافقه 
وأقسامه، ووحداته الطبية التي تم تنفيذها طبقا ألعىل املعايري 
الدولية املعتمدة للمنشآت الصحية ومعايري االستدامة؛ لضمان 
توفرها  التي  الصحية  الخدمات  مع  املنشأة  وتكامل  شمولية 
الدولة، مستمعا إىل رشح حولها وعن سعة املركز االستيعابية 
والتخصصية  الصحية  والرعاية  الطبية  الخدمات  ومختلف 

التي يقدمها للمرىض واملراجعني.
وكبار  الوزراء  السعادة  أصحاب  من  عدد  االفتتاح  حرض 

املسؤولني بمؤسسة الرعاية الصحية األولية.
خالل  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  معايل  وقال 
افتتحنا  الله  »بفضل  »تويرت«  عىل  الرسمي  حسابه  يف  تغريدة 
أهلنا  أساسا  الذي يخدم  الصحي  املشاف  )أمس( مركز  اليوم 
 50 لنحو  الرعاية  أفضل  تقديم  ويستطيع  قطر  جنوب  يف 
الطبية  منظومتنا  يف  مهما  فارقا  املركز سيحدث  مراجع.  ألف 
ضمن  ويندرج  وأنظمته  تجهيزاته  بفضل  املقدمة  والخدمات 
طبية  رعاية  ُتقّدم  بمراكز  قطر  مناطق  جميع  تغطية  خطة 

متميزة«.
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"COP 27" التقى مسؤوال أمميا ومبعوث رئيس طاجكستان بمؤتمر

وزير البيئة يناقش مجاالت التعاون
رشم الشيخ - قنا - التقى سعادة الدكتور الشيخ فالح بن نارص 
بن أحمد بن عيل آل ثاني وزير البيئة والتغري املناخي، أمس، يف 
جناح دولة قطر املقام ضمن فعاليات مؤتمر األطراف السابع 
والعرشين التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغري املناخي 
التنفيذي  املدير  نائب  ثياو  إبراهيم  السيد  )COP 27(، سعادة 

التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر.
التعاون  ومجاالت  املبادرات  من  عدد  مناقشة  اللقاء  خالل  تم 
املتعلقة بمواجهة التغريات املناخية، والتأكيد عىل الدور الذي تقوم 
به دولة قطر ملواجهة مخاطر تغري املناخ، والدعم الذي تقدمه 

عامليا للتصدي لهذه الظاهرة.
ويف سياق ذي صلة، التقى سعادة الدكتور الشيخ فالح بن نارص 
بن أحمد بن عيل آل ثاني، سعادة السيد سلطان رحيمزودا املبعوث 
الخاص لرئيس دولة طاجكستان لشؤون املياه.. وتفقد سعادة 
 ،)COP 27( السيد سلطان رحيمزودا الجناح القطري بمؤتمر

حيث اطلع عىل جهود دولة قطر يف الحفاظ عىل البيئة.

لجعل الشرق األوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل

قطر تؤكد أهمية تعزيز الجهود
عىل  قطر  دولة  أكدت  قنا-  نيويورك- 
منطقة  لجعل  الجهود  تعزيز  أهمية 
الرشق األوسط خالية من أسلحة الدمار 
الشامل، معربة عن تطلعها إىل عمل جاد 
إنشاء  ملؤتمر  الثالثة  الدورة  يف  ومثمر 
النووية،  األسلحة  من  الخالية  املنطقة 
وأسلحة الدمار الشامل األخرى يف الرشق 

األوسط.
جاء ذلك يف بيان دولة قطر الذي أدىل به 
العقيد الركن راشد بن محمد النعيمي، 
األسلحة  لحظر  الوطنية  اللجنة  رئيس 
ملؤتمر  الثالثة  الدورة  أمام  بالوكالة، 
األسلحة  من  الخالية  املنطقة  »إنشاء 
النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى 
يف الرشق األوسط«، التي بدأت أعمالها يف 

نيويورك وتنتهي يف 18 نوفمرب الجاري.
إنشاء  مرشوع  بأن  النعيمي  وأفاد 
منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل 
فريدا  تحديا  يعترب  األوسط  الرشق  يف 
إلخالء املنطقة من أسلحة الدمار الشامل 
بأنواعها الثالثة، وقال: إنها »مهمة بالغة 
التعقيد كون الرشق األوسط ما زال بؤرة 

متأججة، ومحفوفة بالرصاعات«.
مع  التعامل  اختالف  رغم  أنه  وأضاف 
وتفاوت  األسلحة  هذه  حظر  تقنيات 
آليات ونظم التحقق والتفتيش الخاصة 
ارتياح  بكل منها، فإنه كان من دواعي 
-لدولة  السابقة  الرئاسة  أن  قطر  دولة 
الكويت- قد وضعت توصية دولة قطر 
بالعمل فيما بني الدورتني موضع التنفيذ، 
وشكلت لجنة لذلك، وتم تنظيم عدد من 
فهم  عىل  ساعدت  التي  املهمة  األنشطة 
أفضل لإلشكاليات املتعلقة بهذه القضايا.
لحظر  الوطنية  اللجنة  رئيس  واقرتح 
الرئاسة  استمرار  بالوكالة  األسلحة 

الستكمال  النهج  نفس  عىل  الجديدة 
والرتكيز  املطروحة،  القضايا  مناقشة 
تمكن  التي  املختلفة  البدائل  فهم  عىل 
من املفاضلة بينها، للتوصل إىل أرضية 

مشرتكة يمكن االنطالق عىل أساسها.
خالل  شاركت  قد  قطر  دولة  أن  وتابع 
العقود األربعة املاضية يف جميع الجهود 
التي سعت إىل إخالء منطقة  واملبادرات 
النووية  األسلحة  من  األوسط  الرشق 

وغريها من أسلحة الدمار الشامل.
بالتوقيع  قطر  دولة  قيام  إىل  وأشار 
انتشار  عدم  معاهدة  عىل  والتصديق 
املعاهدات  من  وغريها  النووية  األسلحة 

الدولية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل، 
وحذر يف الوقت ذاته من الخلل الجسيم 
تنفيذ  عدم  نتيجة  القوى،  موازين  يف 
الوعود وااللتزامات الدولية يف مجال حظر 
األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وشدد عىل األهمية الكربى للمؤتمر. وقال: 
إن »األهمية تعود إىل أن دول املنطقة قد 
قررت أنها ال يمكنها الصرب أكثر من ذلك 
الوفاء  عن  الدويل  املجتمع  تقاعس  عىل 
الخالية  املنطقة  إنشاء  نحو  بالتزاماته 
طبقا لقرار الرشق األوسط الصادر عن 
مؤتمر 1995، ملراجعة وتمديد معاهدة 
وآلية  النووية،  األسلحة  انتشار  عدم 

إنشاء املنطقة التي تبناها مؤتمر 2010 
ملراجعة املعاهدة يف وثيقته الختامية«.

وأوضح أنه نتيجة لهذا التقاعس قررت 
دول املنطقة اللجوء إىل الجمعية العامة 
لألمم املتحدة لعقد هذا املؤتمر السنوي 
املجتمع  داعيا  املنطقة،  إنشاء  يف  للبدء 
الدويل إىل دعم مثل هذه املبادرات والوفاء 
بالتزاماته ومسؤولياته تجاه تعزيز األمن 

والسلم الدوليني.
ويف إطار اهتمام قطر بدعم   
القضايا  العربي حول  التنسيق  وتعزيز 
النعيمي  ذكر  السالح،  لنزع  اإلقليمية 
أن الدولة بادرت وبالتنسيق مع جامعة 
العربية  الندوة  بتنظيم  العربية  الدول 
األوىل حول نزع السالح، وعدم االنتشار 
النووي يف الدوحة خالل الفرتة من 12 إىل 

15 سبتمرب 2022.
مناقشة  الندوة  من  الهدف  أن  وأوضح 
بنزع  يتعلق  فيما  الدولية  التداعيات 
املراجعة،  مؤتمرات  وباألخص  السالح، 
بشأن  العربية  املواقف  لتنسيق  وكذلك 
األسلحة  من  الخالية  املنطقة  إنشاء 
النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل 
يف الرشق األوسط، ولفت إىل سعي دولة 

قطر إىل عقد هذه الندوة بشكل سنوي.
أن  إىل  قطر  دولة  تطلع  عن  وأعرب 
يثمر املؤتمر عمال جادا، ويؤسس لعمل 
فنية  عمل  فرق  خالل  من  مستقبيل 
تقديم  عىل  قادرة  وقانونية،  وسياسية 
مسارات وآليات لتمكن املنطقة من تقديم 
أكد  كما  العالم،  يف  به  يحتذى  نموذج 
حرص دولة قطر عىل دعم قيادة املؤتمر 
دعم  أجل  من  املرجوة  النتائج  لتحقيق 

األمن واالستقرار يف املنطقة.

بجامعة قطر

ندوة بحثية عن المونديـال
نظم معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية املسحية بجامعة 
خريف   - الثانية  االفرتاضية  البحثية  الندوة   SESRI قطر 
العالم  كأس  والرياضة:  املسحية  »البحوث  بعنوان   2022
العد  مع  بالتزامن  وذلك  ؛   »2022 قطر  فيفا  القدم  لكرة 
من  كٌل  بحضور  قطر،  دولة  يف  العالم  كأس  لبطولة  التنازيل 
الدرهم، رئيس جامعة قطر  راشد  بن  الدكتور حسن  سعادة 
الجامعة  رئيس  نائب  املعاضيد،  مريم  الدكتورة  واألستاذة 
الغانم،  كلثم  الدكتورة  واألستاذة  العليا  والدراسات  للبحث 
مدير معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية املسحية وكوكبة 

من األكاديميني والباحثني واملهتمني وأصحاب املصلحة. 
األول  املحور  سلط  رئيسية،  محاور  أربعة  الندوة  تضمنت 
املحور  وتعلق  العالم،  لكأس  االجتماعي  التأثري  عىل  الضوء 
العالم،  لكأس  والثقايف  االجتماعي  بالتأثري  الندوة  من  الثاني 
أما املحور الثالث فتطرق إىل الصحة النفسية، ووضح املحور 

الرابع طرق املعهد يف جمع بيانات كأس العالم 2022.
ويف كلمته، أثنى الدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر بجهود 
واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد  »أجرى  قائال:  املعهد 
املسحية بجامعة قطر عدة دراسات إلرشاد الجمهور والحكومة، 
تتماىش مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تحدد األهداف طويلة 

املدى واسرتاتيجيات التنمية الوطنية للبالد. 
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متابعات

لألرصاد الجوية

COP27 بمقر مؤتمر

السليطي يطلع على 
االستعدادات بمركز »مكينس«

زيارة وفد ياباني لجناح قطر

الدوحة- قنا- قام سعادة السيد جاسم 
املواصالت،  وزير  السليطي  سيف  بن 
أمس، بجولة يف مركز »مكينس« لألرصاد 
االستعدادات  اطلع خاللها عىل  الجوية، 
بطولة  الستضافة  املتخذة  واإلجراءات 

كأس العالم FIFA قطر 2022.
وزير  سعادة  تفقد  الجولة،  وخالل 
املركز  هذا  يف  األعمال  سري  املواصالت 
وهو  الطقس،  رادار  برج  يضم  الذي 
ويشكل  قطر،  دولة  يف  نوعه  من  األول 
عمليات  تحسني  يف  نوعية  إضافة 
من  العديد  ورصد  الجوية  التنبؤات 
قدرات  من  يعزز  بما  الطقس،  عنارص 
املتنبئني الجويني بإصدار التحذيرات يف 

األجواء املتقلبة.
مفصل  رشح  إىل  سعادته  استمع  كما 

للطريان  العامة  الهيئة  مسؤويل  من 
املتخذة  االستعدادات  كافة  حول  املدني 
األخرى،  الجوية  األرصاد  محطات  يف 
حيث شهد مجال األرصاد الجوية تطوراً 

ملحوظاً.
 وقد وصل عدد محطات الرصد الجوي 
يف  محطات   8 منها  محطة،   46 إىل 
منافسات  ستحتضن  التي  االستادات 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 
املنظمة  اللجنة  املحطات  هذه  وستزود 
للبطولة بتقارير وتنبؤات للحالة الجوية 
بصفة مستمرة عىل مدار الساعة، وذلك 
إىل  وآمن،  متطور  آيل  نظام  خالل  من 
جانب الخدمات الجديدة التي تم توفريها 
يف تطبيق »أرصاد قطر« لخدمة جماهري 

وزوار املونديال.

يف سياق مشاركة دولة قطر يف مؤتمر 
التفاقية  والعرشين  السابع  األطراف 
التغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم 
املناخي Cop27، زار ممثلون عن الوفد 
بمقر  قطر  دولة  وفد  مكتب  الياباني 
املؤتمر، وقد ضم الوفد الياباني ممثلني 
ووزارة  الخارجية،  وزارة  من  كل  عن 

والتجارة  االقتصاد  ووزارة  البيئة، 
والصناعة اليابانية.

املواضيع  مناقشة  الزيارة  خالل  جرى 
املناخي  التغري  بمجال  الصلة  ذات 
املتعلقة  كذلك  الهامة  واملواضيع 
باملؤتمر، كما قام الوفد الياباني خالل 
قطر  دولة  جناح  يف  بالتجول  الزيارة 
واالطالع  للمؤتمر،  املصاحب  باملعرض 
يف  وإسهاماتها  قطر  دولة  جهود  عىل 
مجال االستدامة البيئية والتغري املناخي.

خالل كلمته في »Cop27«.. وزير البيئة:

الرؤية الوطنية رسمت لنا خريطة طريق

البيئة  وزير  سعادة  وأعرب 
خالل  كلمته  يف  املناخي  والتغري 
رفيع  الجزء  استئناف  جلسة 
هذا  يكون  أن  أمله  عن  املستوى 
العمل  لتعزيز  قويا  دافعا  املؤتمر 
مخرجات  عىل  والبناء  الجماعي، 
تضمنت  التي  السابقة  املؤتمرات 
العديد من املحطات الهامة، والتي 
الثامن  األطراف  مؤتمر  منها  كان 
قطر  دولة  يف  انعقد  الذي  عرش 
إشارة  يف  وذلك   .2012 العام  يف 
القوي  عزمنا  عىل  منا  واضحة 
العاملي،  التحدي  هذا  ملواجهة 
أولوياتنا،  ضمن  جعلناه  والذي 
الوطنية  قطر  لرؤية  استجابة 
خريطة  لنا  رسمت  التي   ،2030
طريق حددت توجهاتنا املستقبلية 
تحقيق  نحو  طموحاتنا  وعكست 
ضمن  ومستدام  متوازن  نمو 
وسط تفاعيل سعينا فيه إىل تعزيز 
املجتمع  أفراد  الثقايف لدى  الجانب 

التنمية. محور  باعتبارهم 
وإيمانا  الوزير:  سعادة  وقال 
يف  العلمي  البحث  بأهمية  منا 
املناخي  التغري  تحديات  مواجهة 
طاقاتنا  استثمرنا  واالستدامة، 
املراكز  من  العديد  إنشاء  يف 
الكثري  عن  أثمرت  والتي  البحثية، 
البحثية  واملشاريع  اإلنجازات  من 
املعريف  الجانب  تعزيز  إىل  الرامية 
القدرات  وبناء  املشورة  وتقديم 

بالتغري  الصلة  ذات  املجاالت  يف 
هذا  البيئية،  واالستدامة  املناخي 
خوض  لضمان  جهودنا  جانب  إىل 
املهمة  املرحلة  هذه  يف  الطالب 
يف  التعايش  تجربة  حياتهم،  من 
مبادئ  عىل  ترتكز  تعليمية  بيئة 
يرسخ  الذي  بالشكل  االستدامة، 
لدى  البيئية  االستدامة  مفاهيم 

الطويل. املدى  طالبنا عىل 
الدكتور  الشيخ  سعادة  وأشار 
عيل  بن  أحمد  بن  نارص  بن  فالح 
سعت  الوزارة  أن  اىل  ثاني  آل 
االسرتاتيجية  األهداف  لتحقيق 
املناخي،  والتغري  للبيئة  الوطنية 
وطنية  خطة  وضع  تم  حيث 
تخفيف  إىل  تهدف  املناخي  للتغري 
بنسبة  الدفيئة  الغازات  انبعاثات 
القطاعات  جميع  من   %  25

.2030 بحلول عام 
الخطة  هذه  يف  »حددنا  وقال: 

سواء  املبادرات  مئات  الوطنية 
للحد من االنبعاثات أو للتكيف مع 
جانب  وإىل  املناخي،  التغري  آثار 
مجال  يف  تقدمنا  معالم  فإن  ذلك، 
واضحة،  باتت  املتجددة  الطاقة 
محطة  مؤخرا  افتتحنا  حيث 
يبلغ  ما  ستلبي  الشمسية،  للطاقة 
من  قطر  دولة  احتياج  من   %  10
باإلضافة  هذا  الكهربائية،  الطاقة 
تحويل  مجال  يف  التوسع  نيتنا  إىل 
من  كجزء  طاقة  إىل  النفايات 
املوارد  الوطني الستدامة  برنامجنا 

وإعادة تدوير النفايات«.
وأكد سعادة الوزير أن قيام دولة 
املحددة  مساهماتها  بتقديم  قطر 
الطموح  مستوى  يعكس  وطنيا 
مجال  يف  إحرازه  إىل  تسعى  الذي 
دولة  وستواصل  املناخي،  التغري 
هذه  ترجمة  أجل  من  العمل  قطر 
بال  سيساهم  واقع  إىل  الطموحات 

باريس  اتفاق  أهداف  شك يف دعم 
املناخي. التغري  بشأن 

البيئة  وزير  سعادة  واختتم 
بالرتحيب  كلمته  املناخي  والتغري 
بطولة  لحضور  بالجميع 
التي  القدم  لكرة  العالم  كأس 
بعد  قطر  دولة  ستستضيفها 
لالستمتاع  وذلك  أيام،  بضعة 
محايدة  عالم  كأس  بطولة  بأول 
أن  للمؤتمر  متمنيا  للكربون، 
يحقق األهداف املرجوة  منه، وأن 
ملجابهة  أكرب  بعزم  منه  ننطلق 

وتحدياته. املناخي  التغري 
فالح  الدكتور  الشيخ  سعادة  وكان 
بن نارص بن أحمد بن عيل آل ثاني 
قد  املناخي  والتغري  البيئة  وزير 
تقدم يف بداية كلمته بخالص الشكر 
العربية  مرص  لجمهورية  والتقدير 
عىل استضافتها لهذه الدورة الهامة 
األمم  اتفاقية  يف  األطراف  ملؤتمر 
املناخ،  تغري  بشأن  الطارئة  املتحدة 
والشكر ألمانة اتفاقية األمم املتحدة 
وجميع  املناخ  تغري  بشأن  الطارئة 

القائمني عىل املؤتمر.
كما تقدم سعادته بالشكر لسعادة 
عىل  إسبينوسا  باتريسيا  السيدة 
فرتة  خالل  جهود  من  بذلته  ما 
السيد  لسعادة  وبالتهنئة  عملها، 
منصب  توليه  عىل  ستيل  سايمون 
متمنيا  لالتفاقية  التنفيذي  األمني 

والسداد. التوفيق  له 

{ وزير البيئة خالل كلمته في المؤتمر

أكد سعادة الشيخ الدكتور 
فالح بن ناصر بن أحمد بن 

علي آل ثاني وزير البيئة 
والتغير المناخي، أن مؤتمر 
األطراف السابع والعشرين 

التفاقية األمم المتحدة 
الطارئة بشأن التغير 

المناخي»Cop27« ينعقد 
في مرحلة مهمة من 

مراحل التعامل مع ظاهرة 
التغير المناخي.

رشم الشيخ - $ 

رشم الشيخ - $ 

نرحب بالجميع لحضور 
بطولة كأس العالم 

استثمرنا طاقاتنا في إنشاء 
العديد من المراكز البحثية

قيادة ملهمة وشعب طموح
كل من يتابع الحمالت املغرضة عىل قطر وبطولة كأس 

العالم 2022 من قبل بعض وسائل اإلعالم الصفراء، 
وبائعي الذمم، بات يدرك أسبابها ودوافعها الحقيقية، 

فهذه الهجمات املمنهجة والهمجية لها جذور وسياقات 
منذ لحظة اإلعالن عن فوز قطر برشف استضافة 

نهائيات بطولة كأس العالم، ولم تهدأ طوال »12« 
عاما.. وكانت مثل مد وجزر خاضعة ملن يحركها أو 

يمولها حسب أغراضه أو أمراضه..!
واملالحظ أنه مع اقرتاب صافرة البداية املونديالية بلغ 
األمر أشّده من البعض، ليحاول فيما تبقى من الوقت 
أن يشوّه أو يشوّش عىل هذا الحدث التاريخي.. لكن 
هيهات.. شمس الحقيقة بددت الشائعات.. والعمل 

املتقن نسف املؤامرات.. والنظر لألمام حقق اإلنجازات.
فأصبح كل ما يثار من غبار ال تأثري له سوى عىل من 

افتعله، فالقافلة تسري وال تلتفت للخلف، بمعنويات 
عالية وإرصار وعزيمة واقتدار..

ال تنازل عن تحقيق أعىل درجات النجاح مع قيادة 
ملهمة وشعب طموح.. تاركة العابثني مع غيظهم 
وغريتهم، غري آبهة بدسائسهم التي ترتد عليهم.. 

وتعكس عقليتهم.
موقف هذه الجهات يمكن أن نفهمه، ونستطيع أن 

نفرسه، سواء من الجهات الغريبة أو القريبة، إذا ما 
أخذنا بعني االعتبار املنطلقات والدوافع لهذه الحملة 

البغيضة عىل البطولة والدولة املستضيفة، رغم أن قطر 
ومنذ لحظة اإلعالن عن فوزها بالتنظيم كانت تؤكد 

أنها بطولة للعرب جميعا، وليس لها وحدها، وتعمل 
بكل جهدها عىل نرش ثقافة الحوار الثقايف والحضاري 

ومد الجسور اإلنسانية مع شعوب العالم، وترى يف هذه 
البطولة فرصة للوقوف عىل ثقافة العرب الحقيقية 

القائمة عىل التسامح وقبول اآلخر، وال يوجد أي مربر 
للهجوم عليها أو االنتقاص من حقها يف االستضافة.
سعادة الدكتور عيل بن صميخ املري وزير العمل، 

فند االفرتاءات واالدعاءات والحملة السلبية ضد قطر 
خالل مداخلة يف جلسة استماع أمام الربملان األوروبي، 

بمشاركة منظمة العمل الدولية واالتحاد الدويل للنقابات 
العمالية ومنظمة »هيومان رايتس ووتش«، بحضور 

أعضاء اللجنة وعدد كبري من الربملانيني والدبلوماسيني، 
موضحا أن الحملة التي يديرها البعض ضد قطر زادت 
وتريتها خالل األسابيع املاضية دون وجود أي مربرات 

حقيقية، مشريا إىل أن ما تتعرض له بطولة »كأس العالم 
FIFA قطر 2022« يرقى إىل إرهاب فكري وإعالمي 

وحرب نفسية بدواع عنرصية من بعض الجهات التي ال 
يروق لها تنظيم البطولة يف قطر، الفتا إىل أن املونديال 

هو حلم ألجيال عربية سيتحقق عىل أرض قطر.
لقد وضع سعادته الربملان األوروبي أمام الحقائق، 

وقدم رشحا لإلصالحات العمالية يف دولة قطر، وطالب 
سعادته املنظمات الحقوقية الدولية باتخاذ مواقف 

حازمة ضد كل من يمارس الهجمة العنرصية والكراهية 
ضد الشعب القطري ومنتخبه الوطني، مؤكدا رضورة 

أن تقوم املنظمات برصد كافة االنتهاكات العنرصية غري 
املربرة.

كانت مداخلة شافية وافية، تقوم عىل الحقائق املجردة، 
وليس عىل أوهام مخيالت مريضة، تنطلق من مواقف 

عنرصية بغيضة وفجة، وخالل الجلسة استمعنا إىل 
مداخالت هامة لشخصيات أوروبية وعاملية، ثمنت عاليا 
إصالحات قطر يف مجال العمالة والعمال، الذين لطاملا 
لقوا أفضل معاملة بشهاداتهم هم، وبشهادة منسقي 
ومسؤويل الجاليات يف قطر الذين أشادوا بإصالحات 

قطاع العمل وتحسني بيئته وفق أعىل املعايري الدولية، 
وعربوا عن رضا جالياتهم والعمالة الوافدة بالدولة عما 

حققته لهم هذه اإلصالحات، وبما يحظون به من حسن 
معاملة وعناية يف مجتمع كريم ومتسامح.

 لقد شدد هؤالء عىل أن ما يسمعونه من انتهاكات 
لحقوق العمالة الوافدة، وسوء معاملة وإهمال، مجاف 
للحقيقة والواقع، ومبني عىل معلومات مغلوطة، ولفتوا 

إىل أنهم يعيشون وجالياتهم يف قطر منذ عرشات 
السنوات، وأنه بغض النظر عن سنوات اإلقامة، فإن 

من يعيش الواقع، ليس كمن يسمع أو ينقل من تقارير 
مفربكة، أو ينسج من خياله افرتاءات وأكاذيب ال وجود 

لها.
 ال شهادات العمال وال تأكيدات السفارات وال منسقي 
الجاليات، وال بيانات منظمة العمل الدولية وجدت ما 

تستحقه لدى أصحاب حمالت التضليل، فهم ينطلقون 
من مواقف »مسبوقة الدفع«، من جهات ال يروق لها 
تنظيم البطولة يف قطر، لكنها ستنطلق يف هذا البلد 

املضياف، وستشكل لعقود طويلة مقبلة عالمة فارقة يف 
تاريخ كرة القدم.

 كل حمالت التضليل أصبحت وراءنا ونحن 
نعد الساعات وليس األيام عىل انطالق البطولة، 

لكنها لم تصبح وراءهم بعد أن فشلت جميع 
محاوالتهم البائسة التي تكرست عىل صخرة 

الحقائق واإلشادات الدولية بما يتحقق يف بالدنا، 
وستتحول بإذن الله إىل كم هائل من اإلشادات 

والذكريات الجميلة بعد أن يلمس الزوار جميعا 
مناخ الرتحيب والضيافة يف بلد التسامح.. 

واملحبة.. والفخر.. قطر.

Email: mohd-almarri@al-watan.com

: @mohdalmarri2022

رئيس التحرير املسؤول

 طريقنا لإلنجازات.. بعزم وثبات

ش���م���س ال���ح���ق���ي���ق���ة ت����ب����دد ال���ش���ائ���ع���ات
وال���ع���م���ل ال���م���ت���ق���ن ي��ن��س��ف ال����م����ؤام����رات



تصميمات المالعب سوف تسبب للمشككين المتاعب

نروي للعالم اليوم أجمل حكاية من البداية إلى النهايةشكرا سمو األمير الوالد الملهم.. شكرا سمو األمير القائد

ضيوف البطولة سيعيشون تجربة جديدة وضيافة فريدة

كأس العالم 2022 جميل 
ولن يكون له مثيل

تنظيم نوعي يفوق الخيال 
لدولة ال تعترف بالمحال
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مــقــــال

يعترب يوم الثاني من ديسمرب عام 2010، 
عالمة فارقة يف مسريتنا، ويف تاريخ العرب 

ومنطقة الرشق األوسط، إذ أعلن االتحاد 
الدويل لكرة القدم عىل لسان رئيسه يف ذاك 

الوقت جوزيف بالتر فوز قطر برشف 
استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 

لعام 2022، متفوقًة بذلك عىل اسرتاليا 
واليابان وكوريا الجنوبية والواليات املتحدة 

األمريكية، وأقول عالمة فارقة ألنه ألول 
مرة يف تاريخ البطولة البالغ 92 عاما 

يتم تنظيم املسابقة األكثر جماهريية عىل 
مستوى العالم يف منطقة طاملا داعب هذا 

الحلم مخيلة شعوبها، وألن قطر بهذا الفوز 
رفعت راية العرب الرياضية بعد أن أخفقت 

املغرب ثم مرص يف استضافة كأيس العالم 
2006 و2010، وأيضا ألنه منذ تلك اللحظة 

تحول كل قطاع يف الدولة دون استثناء 
إىل خلية نحل، كل فريق فيها يعرف دوره 
من أجل املونديال، اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث، أشغال، اإلعالم، الصحة، الرياضة، 
السياحة، التعليم، النقل البحري والجوي، 
الثقافة وغريها، ونستطيع أن نرضب مثال 
بفرقة موسيقية، كل فنان فيها أبدع فيما 

أسند إليه، ليقدموا معا يف النهاية هذه 
املعزوفة الرائعة التي نراها اليوم، قطر 

يف أتم استعداداتها وأبهى حلتها، وكامل 
زينتها الحتضان البطولة.

ونعود إىل أصل الحكاية، فقد بدأت يف عام 
1978 عندما انقدحت ونضجت يف ذهن 

وعقل القائد امللهم سمو األمري الوالد الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني فكرة استضافة 

قطر لبطولة كأس العالم، ولم يتخل سموه 
عن هذا الحلم الذي راوده طويال رغم مرور 
السنني، إيمانا بعزيمته وقدرة شعبه، وهنا 

يعلمنا القائد درسا غاليا، وهو أن نحذف 
من قاموس حياتنا ثالث كلمات »ال أعرف، 

ال أستطيع، مستحيل«.
يف الوقت املناسب أفىض سموه لرئيس 
االتحاد الدويل لكرة القدم بعزم قطر 

الرتشح الستضافة كأس العالم، وبدأ الحلم 
يأخذ طريقه إىل أرض الواقع، وجرى العمل 

يف كل املواقع، بدأ تجهيز امللف بإرشاف 
مبارش وتوجيهات حرضة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد 
املفدى، وبسواعد كوكبة من شباب قطر 

آمنت بوطنها واستلهمت من القائد ثقتها 

بنفسها، فشكرا سمو األمري الوالد امللهم، 
وشكرا قائدنا ورمز عزتنا أمري البالد 

املفدى، بفضل الله وتوجيهاتكما العالم كله 
يركز علينا ويشري بالبنان إلينا.

 ليس رسا أن الكثريين كانوا يستبعدون 
فكرة فوز قطر نظرا لقوة الدول املنافسة إال 

قيادتنا، فقد كانت الثقة يف النفس ال حدود 
لها، فإن فزنا فالفوز لكل العرب، وإن 

أخفقنا فنتحمل النتيجة وحدنا، ويكفينا 
رشف اإلقدام، لكن الكفة كانت تميل نحو 

الفوز كثريا 
قدمت الدول التي أعلنت الرتشح ملفاتها، 

وكانت املفاجأة التي أدهشت اللجنة 
التنفيذية يف الفيفا، فامللف القطري يتفوق 
يف محتوياته وقدراته عىل امللفات املنافسة 

بمراحل، ويتجاوز معايري وطموحات الفيفا 
بفارق كبري، ذلك ألن اللجنة التي أعدته 

راعت يف كل جوانبه الركائز األربعة لرؤية 
قطر الوطنية 2030، التنمية االقتصادية، 

التنمية االجتماعية، التنمية البرشية، التنمية 
البيئية، تأكدت أننا نقدم »أفضل تنظيم« 

فاملالعب عىل مسافة 60 كيلومرتًا فقط من 
بعضها البعض عدا ملعب واحد، منها تسعة 

جديدة، يراعي يف تشييدها رؤية معمارية 
فريدة، جمعت فخامة الغرب وسحر الرشق 

وهوية قطر وتراثها العريق، باإلضافة إىل 
خطة طموحة تضمن خلوها من الكربون 

باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية؛ 
لتكون صديقة للبيئة وتخلق الظروف 

املثالية لالعبني يف املستطيالت الخرضاء 
واملتفرجني يف املدرجات، كما تضمن امللف 

الدليل عىل امتالك قطر سجال تاريخيا 
مرشفا الستضافة وتنظيم البطوالت 

الرياضية الكربى.
ولندع الحديث عن امللف الذي يحتاج 

ألف صفحة وصفحة وننتقل إىل جانب 
من االستعدادات يتعلق بأشغال، فمنذ 

اللحظة األوىل نرى بأعيننا تسطري مالحم 
خالقة لتنفيذ املرشوعات املتعلقة بالبطولة 
وفق أعىل املعايري العاملية، وإنجاز الطرق 

املحيطة بكل املالعب لتسهيل الوصول 
إليها، وشبكة متكاملة متطورة من الطرق 

الرسيعة بمعايري عاملية تخدم جميع مناطق 
الدولة وتربط فيما بينها.

الرفاه االجتماعي حارض بقوة يعيشه 
ضيوف املونديال بتوفري أماكن ترفيهية 

كالشواطئ والحدائق العامة واملباني 
الخدمية ومسارات املشاة والدراجات 

الهوائية وشبكات ترصيف املياه واستخدام 
كل هذا كإرث مستدام ملا بعد البطولة، 

كان الحرص قويا عىل إضفاء الطابع 
العربي واإلسالمي وإبراز الهوية القطرية 

عىل املباني واملنشآت واملرشوعات التي 
تنفذها بالتعاون مع جهات االختصاص 

يف الدولة كوزارة الداخلية، واللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث. جمال اللمسات الفنية 

تمثل باللوحات اإللكرتونية إلعالم الجماهري 
بحالة الطرق، وكيفية الوصول لإلستاد 
ومواقف السيارات الخاصة بالجماهري 

بمختلف تصنيفاتها، ملتابعة الوضع أوال 
بأول من خالل مراكز للتحكم تعمل بأحدث 

التقنيات.
وتتواصل ملحمة البناء والتنمية والرخاء، 
لتصل بوابات قطر إىل العالم، مطار حمد 

الدويل، ومطار الدوحة الدويل، وميناء حمد 
الدويل، فمن النتائج التي تثلج الصدر حصد 

مطار حمد الدويل لقب »أفضل مطار يف 
العالم« للعام الثاني عىل التوايل، يف مسابقة 

مع 550 مطارا عامليا، وبعدما حل يف املرتبة 
األوىل ضمن حفل جوائز »سكاي تراكس« 
العاملية للمطارات 2022، الذي أقيم عىل 
هامش معرض ومؤتمر املطارات العاملي 

يف باريس، وأحدث فصول هذه امللحمة 
افتتاح التوسعة الجديدة قبل أيام، ملزيد من 
انسيابية حركة الطائرات واملراقبة الجوية، 

بالتزامن مع تدفقات املنتخبات والزوار 
واملشجعني إذ من املقرر أن تصل الحركة 
الجوية خالل مونديال قطر إىل أكثر من 

1600 حركة جوية يوميا، معدالت السالمة 
%100، وما يقال عن مالحم التطوير يف 

مختلف املواقع ينسحب عىل مطار الدوحة 
الدويل واملوانئ البحرية ويف املقدم ميناء 

حمد الدويل ثالث موانئ العالم، وتطوير 
ميناء الدوحة وتحويله إىل مرىس سياحي، 

واملساهمة يف استيعاب النمو املتوقع يف عدد 
الرحالت البحرية من أجل البطولة، ولتعزيز 
تجربة سفر سلسة ومريحة دعمت الخطوط 

الجوية القطرية كوادرها البرشية بآالف 
املوظفني الجدد كما وفرت باقات سفر 

جديدة بمناسبة البطولة،
أما عن التطور املذهل للنقل الداخيل فال 
يجهله أحد، إذ تم إنجاز شبكة خطوط 

مرتو الدوحة، والطرق الرسيعة، والحافالت 
الكهربائية، وشبكة الرتام الخفيف املتصلة 

باملرتو وكلها صديقة للبيئة.
ويف شأن االستعدادات الصحية نستطيع 

القول إنها أضافت للبنية التحتية منذ 
عام 2011 عرشة مستشفيات جديدة عىل 
أحدث طراز، و16 مركزا حديثا ومتطورا 
للرعاية الصحية األولية، وتم تشكيل عدد 

من فرق الرعاية الصحية يف كل من وزارة 
الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، 

ومؤسسة الرعاية الصحية األولية، وسبيتار، 
وسدرة للطب، والهالل األحمر القطري، 

والقوات املسلحة القطرية، ووزارة الداخلية، 
والخدمات الصحية الخاصة يف قطر للطاقة، 

ستجتمع معا لتقديم خدمات الرعاية 
الصحية واإلسعاف يف املالعب واملناطق 

املخصصة للمشجعني ومناطق التدريب، 
وإحصاءات لجنة املشاريع واإلرث تؤكد 

وجود 100 عيادة طبية يف املالعب.
وفيما يتعلق باملراكز اإلعالمية املتميزة 

الستضافة اإلعالميني يف كل املالعب، وقاعات 
املؤتمرات الصحفية متوفرة ومجهزة 

بأحدث وسائل االتصال، لنقل فعاليات 
البطولة إىل أرجاء الدنيا نقال صحفيا 

مطبوعا تلفزيونيا وإذاعيا وإليكرتونيا، كما 
أن وجود أكرب وأشهر مؤسسة إعالمية )قناة 

الجزيرة( اإلخبارية التي تبث أخبار العالم 
بكل لغاته متزامنة مع لحظات وقوعها، أو 
الرياضية املحرتفة واملهنية التي يشهد لها 
بتغطية شتى األحداث الرياضية والكروية 
يف أوروبا والعديد من دول العالم، جاهزة 
للتعامل باحرتافية مع األعداد الكثيفة من 

اإلعالميني، الذين سيتواجدون يف مواقع 
البطولة، وهذا ما شجع الوكاالت العاملية يف 
إرسال مراسليها، فلن َيجد اإلعالمي الراغب 

يف تغطية الحدث أدنى مشكلة عند ذهابه 

لتغطية الحدث بالصورة والكلمة، ألن قطر 
تقدر جيداً دور اإلعالميني وتحرتم رسالتهم.

وقد شيدت الدولة سلسلة فنادق عاملية 
عائمة بتصميمات إبداعية فريدة ورائعة 
جديدة الستضافة الجماهري، تضاف إىل 
العدد الكبري املوجود من قبل من بينها 

الفنادق التقليدية واألخرى العائمة التي 
تقدم خدمة فندقية وفق أعىل املعايري 

السياحية وبأسعار تنافسية.
هذه البنية السياحية وضعت قطر عىل 

خريطة السياحة العاملية إذا أخذنا يف 
االعتبار سلسلة املتاحف الفريدة املتخصصة 

التي ستبهر ضيوف املونديال بتصميماتها 
ومقتنياتها املتنوعة منها ما يعكس هوية 

وثقافة وتاريخ قطر املجيد، ومنها ما يحكي 
تاريخ اإلنسانية بشكل عام يف مراحل 

وعصور حضارية متنوعة مثل متحف قطر 
الوطني، متحف قطر األوملبي والريايض، 

املتحف العربي للفن الحديث، متحف 
الفن اإلسالمي، وخالصة الكالم هنا أن من 

يزور قطر بعد املونديال سيجد الدوحة 
متحفا مفتوحا من روعة املنشآت وفخامتها 

وعنارص الجمال التي ال تخطئها العني يف 
كل مكان.

أما مشهدنا الثقايف فسوف يكون مثار 
إعجاب الضيوف الذين يأتون إىل املنطقة 

ألول مرة، سوف ينبهرون بهذا الثراء الثقايف 
الذي يروي حكايتنا، ويعتز بهويتنا، ويف 

نفس الوقت ينفتح عىل بقية الثقافات، 
لسوف ينبهرون بمشاهدة آالف الفعاليات 

الثقافية والرتفيهية والفنون البرصية 
واملوسيقية واملرسحية التي استعدت بها 

وزارة الثقافة ومتاحف قطر وكتارا.
ومما يشكل مفاجأة لهم هذ العدد الهائل 

من كربيات وأشهر الجامعات العاملية التي 
افتتحت فروعا لها يف قطر، ضمن مؤسسة 

قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع، فضال 
عن جامعاتنا الوطنية، ومؤسسة التعليم 
فوق الجميع واملراكز البحثية واملبادرات 

التي جسدت املعنى الحقيقي ملقولة التعليم 
هو الحياة والوجود، وهذا التنوع يف املدارس 

القطرية، فضال عن العربية واألجنبية التي 
تؤدي رسالتها عىل أرض قطر الحبيبة.

أختم ما بدأت بالشكر لقيادتنا وكل من 
ساهم يف هذا التحول النوعي الكبري مع 

استضافة البطولة وأقول: »كفيتو ووفيتو«.

بقلم: د. بثينة حسن األنصاري
خبيرة تطوير التخطيط 

االستراتيجي والموارد البشرية 

من القلب إلى القلب

Mrsbalansari @gmail.com

قطر قيادة وشعبا.. كفيتو ووفيتو

حذفنا من قاموسنا »ال أعرف.. ال أستطيع.. ومستحيل«حققنا الحلم الذي داعب مخيلة العرب لسنوات طويلة

عضوية االتحاد الدولي لـ »المحاسبين القانونيين« بعد تصويت باإلجماع

جمعية  حصلت  قنا-  مومباي- 
عىل  القطرية  القانونيني  املحاسبني 
للمحاسبني  الدويل  االتحاد  عضوية 
أمس،  تصويته  إثر   ،)IFAC(
الجمعية  عضوية  قبول  عىل  باإلجماع 
بمدينة  املنعقد  اجتماعه  خالل 

الهندية. مومباي 
عضوية  عىل  الجمعية  حصول  وجاء 
حرضه  الذي  االجتماع  خالل  االتحاد 
والهيئات  املنظمات  ممثيل  من  عدد 
ألعمالها  شامل  تقييم  وبعد  الدولية، 

وأنشطتها.
رئيس  السيد  هاشم  الدكتور  وأكد 
املحاسبني  جمعية  إدارة  مجلس 

املناسبة،  بهذه  القطرية  القانونيني 
أن انضمام الجمعية لعضوية االتحاد 
من  مزيدا  عاتقها  عىل  يضع  الدويل 
املسؤوليات واملهام، ويتيح لها فرصة 
مدعومة  فاعال  عضوا  تصبح  لكي 
حققتها  التي  املتزايدة  باإلنجازات 

طيلة السنوات املاضية.
الدويل  االتحاد  عضوية  أن  وأضاف 
مسرية  يف  نوعية  نقلة  بمثابة  تعد 
ثقة  عىل  جديدة  وشهادة  الجمعية، 
يف  والدولية  اإلقليمية  املنظمات 
جهود  من  به  تقوم  وما  أنشطتها 
واالرتقاء  املحاسبة  مهنة  تطوير  يف 
ومنتسبي  لألعضاء  املهني  باملستوى 

املهنة.
تأتي  العضوية  هذه  أن  إىل  وأشار 
التي  االسرتاتيجية  األهداف  ضمن 
عاتقها  عىل  الجمعية  وضعتها 
الجهات  مختلف  مع  للتنسيق 
مجال  يف  يستجد  ما  ومتابعة  املعنية 
والتمكن  الخربات  لتبادل  املحاسبة، 
الوصول إىل أحدث املستجدات يف  من 

عالم املحاسبة والتدقيق.
يشار إىل أن االتحاد الدويل للمحاسبني 
ويضم   ،1977 عام  تأسس   )IFAC(
يف  ومنظمة  عضوا   158 عضويته  يف 
 )2.5( من  أكثر  يمثلون  دولة   118

مليون محاسب.



السنة )28( - األربعاء 22 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 16 نوفمبر 2022م العدد )9935(

كليفرلي: أدعو مشجعينا 
الحترام القوانين القطرية

ويلكس: فرصة لتغيير 
االنطباعات عن الشرق األوسط

إعالمنا جاهز 
للمونديال 

إرث لألجيال

د. عبدالغني: استادات كأس العالم بمواصفات عالميةد. الرفاعي: مركز صحة المرأة واألبحاث يواكب المونديال

المسند: أهم سماتنا 

تتصل بالكرم وحسن 

استقبال الضيف

الستقبال الجماهير بمطار حمد

»التوأم الرقمي«.. مبادرة مبتكرة
الدوحة- قنا- يف إطار اسرتاتيجية شاملة لتحسني 
من  والحد  التجارية  والعمليات  التشغيلية  الكفاءة 
مطار  أطلق  القرار،  اتخاذ  عملية  وتعزيز  املخاطر 
الرقمي«  »التوأم  تكنولوجيا  مبادرة  الدويل  حمد 
وفورًيا  شامًل  استعراًضا  توّفر  والتي  املبتكرة، 

لعمليات املطار عرب واجهة تفاعلية ثلثية األبعاد.
املبادرة التي يقوم نظامها التحلييل بدمج املعلومات 
الواردة من أنظمة املطار املتعّددة وتقديم توصيات 
ذكية من شأنها أن ُتسهم يف تعزيز األداء وتحسني 
العمليات، ستلعب دوًرا مهًما خلل استضافة قطر 
وبجانب   .2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

مبادرة  تساهم  حمد،  مطار  توسعة  مشاريع 
تام،  التكامل بشكل  الرقمي« يف  »التوأم  تكنولوجيا 
ُيعزّز  ما  للمسافرين،  السلس  بالتدفق  وتسمح 
التجربة الكلية للسفر عرب تقليل املسافات املقطوعة 
والتجوال  الوصول  سهولة  وضمان  املطار  داخل 
داخل املطار، خاصة يف فرتة املونديال التي سيستقبل 

خللها عرشات اآلالف من املسافرين يوميًا.
بني  تجمع  الرقمي«  »التوأم  تكنولوجيا  ومبادرة 
البيانات  وتحليل  األبعاد  ثلثية  النمذجة  تقنيات 
قرارات  اتخاذ  يف  للمساعدة  االصطناعي  والذكاء 

دقيقة ورسيعة ومستندة إىل البيانات.

إدارة  يف  نوعها،  من  الفريدة  املبادرة  هذه  وتفيد 
االستجابة  وتعزيز  الطائرات  مرابض  تعارض 
واملرافق  األصول  سلمة  ورصد  للتنبيهات  الفّعالة 
الحيوية للمطارات، فضًل عن أنها تتيح االستخدام 
بما  املناسب،  الوقت  يف  الصحيحة  للبيانات  الفّعال 
يضمن االستغلل األمثل للموارد وتقليل وقت تعطل 

أصول املطار ومرافقه.
لألهمية  العالم  عرب  املطارات  قطاع  إدراك  ويتزايد 
تكنولوجيا  عليها  تنطوي  التي  الكبرية  واإلمكانات 
»التوأم الرقمي« لدعم وتطوير العمليات التشغيلية 

الحيوية يف املطارات وتحسني كفاءتها. 
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حوار

مدير مركز صحة المرأة واألبحاث.. د. هالل الرفاعي لـ »$«:

تقليص دوام العيادات تجنبا للزحام

الرئيس  الرفاعي،  الدكتور هالل  كشف 
يف  الطبي  واملدير  بالوكالة  التنفيذي 
بمؤسسة  واألبحاث  املرأة  صحة  مركز 
تقليص دوام عيادات  الطبية، عن  حمد 
بطولة  إقامة  أثناء  الحوامل  متابعة 
»2022«، حيث  فيفا قطر  العالم  كأس 
ستكون بالحضور الشخيص من الساعة 
لتجنب  وذلك  صباحا،   »11  –  7:30«
أن  يمكن  مراجعة  وأي  االزدحام،  فرتة 
تتم عن طريق االتصال الهاتفي ستكون 
نهاية  إىل  مستمرة  الهاتفية  العيادات 

الدوام املعتاد الساعة »3« عرصاً. 
خاص  حوار  يف  الرفاعي  د.  وقال 
إضافة  شهد  املركز  إن  لـ»$« 
 »18« واستحداث  جديدة،  غرفة   »27«
بعض  رغبات  لتلبية  خصوصيا  جناحا 
املستشفى  غرف  كل  بأن  علما  املرىض، 
تعد غرفا مفردة وغري مشرتكة، وأصبح 
َّة »343«، بينما يصل عدد  مجموع األسرِ
ألف   »16« إىل  بالعيادات  املراجعات 
التفاصيل  من  وغريها  شهريا،  مراجعة 
عنها  اإلجابة  سنطالع  التي  والتساؤالت 

يف سياق الحوار التايل: 

نظام  نفذت  الصحية  املراكز   {
االستشارات عن ُبعد تزامنا مع املونديال 

ماذا عنكم...؟ 

أثناء  الحوامل  متابعة  عيادات  دوام 
املونديال ستستمر بالحضور الشخيص 
صباحا   »11  –  7:30« الساعة  من 
مراجعة  وأي  االزدحام،  فرتة  لتجنب 
االتصال  طريق  عن  تتم  أن  يمكن 
الهاتفية  العيادات  وستكون  الهاتفي 
مستمرة إىل نهاية الدوام املعتاد الساعة 
»3« عرصاً، أما الخط الساخن لطوارئ 
فهو   )40261091( الرقم  عىل  النساء 
أيام  طوال  الساعة  مدار  وعىل  مستمر 

االسبوع.

املستجدات  أبرز  عىل  الوقوف  نريد   {
التابع  واألبحاث  املرأة  صحة  بمركز 

ملؤسسة حمد الطبية...؟ 

جديدة،  غرفة   »27« إضافة  تمت 
خصوصيا  جناحا   »18« واستحداث 
العلم  مع  املرىض،  بعض  رغبات  لتلبية 
غرفا  تعد  املستشفى  غرف  كل  أن 
مجموع  وأصبح  مشرتكة،  وغري  مفردة 
اتخاذ  كذلك  تم  كما   ،»343« َّة  األسرِ
َّة  األسرِ توفر  لضمان  عديدة  إجراءات 
بدون  للمستشفى  للدخول  الحاجة  عند 
الكثري  إجراء  يتم  ذلك  ولضمان  تأخري، 
الخارجية  العيادات  يف  الخدمات  من 
الحاجة  اليوم بدون  بالطوارئ يف نفس 
إضافة  كذلك  وتمت  املستشفى،  لدخول 
أجل  من  التخصصات  متعددة  عيادات 
تكامل العناية الطبية للمرىض، كما يتم 
يف العيادات الخارجية إجراء الفحوصات 
األنسجة  من  املخربية  العينات  وأخذ 
الدم وقيء  فقر  ومعالجة بعض حاالت 
الحمل، واملتابعة واملراقبة للحوامل مثل 
السونار وإجراء تخطيط ومراقبة صحة 

الجنني داخل الرحم وبذلك نقلل الحاجة 
للدخول للمستشفى. 

عدد المراجعين

العيادات  } كم يبلغ عدد املراجعني يف 
الخارجية ومركز الطوارئ التابع ملركز 

صحة املرأة واألبحاث...؟ 

عدد املراجعات قد يصل إىل »16« ألف 
الطوارئ  مراجعة شهريا، كذلك تراجع 
شهريا،  مراجعة  ألف   »7  –  6« من 
ولتسهيل املراجعات عىل الجميع، ندعو 
املرىض ملراجعة مراكز الرعاية الصحية 
األولية لألعراض البسيطة وغري الطارئة، 
باعتبار أن الطوارئ مخصصة للحاالت 
الحرجة والطارئة، حيث تعطى األولوية 

تحتاج  التي  للحاالت  تأخري  أي  وبدون 
إىل عناية وإسعاف فوري. 

إىل  تؤدي  التي  العوامل  هي  ما   {
الذين  األطفال  وهل  املبكرة  الوالدة 
يولدون مبّكراً هم أكثر عرضة لألمراض 

واملشاكل الصحية من غريهم...؟ 

إىل  املبكرة  الوالدة  يف  السبب  يرجع 
واملخاطر؛  املؤثرة  العوامل  من  عدد 
مسبقا،  مبكرة  والدة  حدوث  منها 
واحد،  من  ألكثر  األجنة  عدد  زيادة 
التايل  والحمل  الحمل  بني  الفرتة  قرص 
يف  عوامل  أقل،  أو  أشهر   »6« بحوايل 
وتناول  التدخني  الرحم،  وعنق  الرحم 
الجرثومية  االلتهابات  العقاقري،  بعض 
املحيط  والسائل  التناسيل  الجهاز  يف 
بالجنني، ارتفاع ضغط الدم والسكري، 

الوزن األقل أو األكثر من الطبيعي قبل 
الحمل، الحاالت النفسية شديدة الوطأة، 
التعرض  مسبقا،  املتكرر  اإلجهاض 
طبية  ألسباب  جسدي،  أذى  أو  لحادث 
سالمة  لتأمني  مبكرا  الحمل  إنهاء  مثل 
التغذية،  يف  املشيمة  فشل  عند  الجنني 
األسباب  دون  يحدث  أن  املمكن  ومن 
والبحوث  معروفة  غري  وألسباب  أعاله 

العلمية جارية ومستمرة. 
وال شك أن األطفال الذين يولدون مبكرا 
متعددة  طبية  لعناية  بحاجة  يكونون 
قسم  يف  يمكثون  وقد  التخصصات، 
لفرتات  الوالدة  لحديثي  املركزة  العناية 
قيام  أهمية  عىل  نشدد  لذلك  طويلة، 
أطفال  إنجاب  ينوون  الذين  األزواج 
بالحصول عىل املشورة الطبية املسبقة؛ 
للكشف  رضوريا  يعد  ذلك  أن  باعتبار 
املبكر عن أية مشاكل صحية من شأنها 
زيادة مخاطر الوالدة املبكرة، التي تعد 
ومعالجة  الحمل  مضاعفات  أخطر  من 

هذه املشاكل يف الوقت املناسب.

الكادر الطبي

والتمرييض  الطبي  الكادر  عن  ماذا   {
وعدد  واألبحاث  املرأة  صحة  بمركز 
املركزة  العناية  وحدة  يف  الحاضنات 

لحديثي الوالدة...؟ 

سيرا،   »124« سعتها  املركزة  العناية 
باعتبار  التنفسية  األجهزة  أحدث  وفيها 
املشاكل  أبرز  من  التنفس  صعوبة  أن 
عدم  بسبب  الوالدة  حديثي  تواجه  التي 
يف  ويساعد  واكتمالها.  الرئة  نضوج 
تنفسيا،  معالجا   )30( العالج  متابعة 
 121 الصناعي  التنفس  أجهزة  وعدد 
حاضنة.   123 الحاضنات  وعدد  جهازا 
ويجب أن ننوه هنا بأنه ليس كل األطفال 
يتأقلم  أن  ويجب  حاضنة  إىل  بحاجة 
الطفل خارج الحاضنة لفرتة زمنية قبل 
الرتاخيص للخروج من العناية املركزة. 

} نرجو إطالعنا عىل أبرز نتائج برنامج 

حديثي  أمراض  عن  املبكر  الكشف 
الوالدة بمؤسسة حمد الطبية...؟ 

يف  دول   »7« ضمن  قطر  دولة  تعترب 
العالم تعتمد برنامج الكشف املبكر عن 
املواليد،  لجميع  الوالدة  حديثي  أمراض 
شامالً  وطنيا  برنامجا  وضعت  حيث 
الوالدة  حديثي  األطفال  جميع  لفحص 
يف شهر ديسمرب من العام 2003، ومنذ 
ذلك التاريخ كافة املواليد الجدد يف دولة 
الكشف  لفحوصات  يخضعون  قطر 
املرتبطة  واالضطرابات  األمراض  عن 
يف  الصماء  والغدد  الغذائي  بالتمثيل 
املبكر  للكشف  الوطني  الربنامج  إطار 

لحديثي الوالدة.

} كم عدد الحاالت التي تم تشخيصها 
الوالدة  حديثي  األطفال  من  ومعالجتها 
واضطرابات  بأمراض  املصابني 

مختلفة...؟ 

خضعوا  طفل،  ألف   »400« حوايل 
أمراض  عن  املبكر  الكشف  لفحوصات 
يف  بما  الصماء،  والغدد  الغذائي  التمثيل 
ذلك األمراض النادرة، حيث وصلت نسبة 
والحاالت   ،»%  99« إىل  عالجهم  نجاح 
التي لم يكتمل عالجها كانت تعاني من 
تشوهات خلقية أخرى ليست لها عالقة 
التي  األمراض  وأبرز  املبكر،  بالكشف 

تمت معالجتها هي نقص الغدة الدرقية، 
ولذلك  يوريا(،  )الهموسيستني  ومرض 
فحص  بدور  التوعية  زيادة  املهم  من 
حديثي الوالدة يف الكشف املبكر ليتسنى 
املرضية  الحاالت  لهذه  الفوري  العالج 

وسواها من األمراض النادرة.

خطط مستقبلية

بشأن  املستقبلية  خططكم  ماهي   {
الرعاية الطبية أثناء الحمل والوالدة وما 
وطوارئ  النساء  وأمراض  الوالدة  بعد 
النساء إىل جانب طب حديثي الوالدة...؟ 

املستقبلية  والخطط  الربانمج  من ضمن 
من  الحالية  الربامج  يف  االستمرار  هو 
عالية  لتخصصات  زماالت  استحداث 
واألبحاث،  املرأة  صحة  مركز  داخل 
بهدف تخريج كوادر مستدامة من هذه 
الطب  زمالة  اآلن  ولدينا  التخصصات، 
الباطني للحوامل وزمالة أمراض النساء 
وزمالة  األجنة  طب  وزمالة  الطارئة، 
وزمالة  الوالدة  لحديثي  املركزة  العناية 
وزمالة  والعقم،  الصماء  الغدد  أمراض 
إعادة  وجراحة  البولية  النساء  أمراض 

التأهيل.
مهمة  مسألة  الكوادر  كفاءة  أن  وبما 
من  األخصائيني  نستقدم  فنحن  للغاية 
كل أنحاء العالم ونقوم بتطوير مهاراتهم 

العلمية واملهنية.

الجراحية  العمليات  عدد  يبلغ  كم   {
املرأة  بمركز  إجراؤها  تم  التي  املعقدة 
واألبحاث فيما يخص الجراحة الروبوتية 

أو املناظري...؟ 

روبوت،  جراحة  عملية   »11« إجراء  تم 
وهي عمليات دقيقة يكون جرح العملية 
تطول  وال  أسع،  والشفاء  بسيطا  فيها 
كما  باملستشفى،  املريضة  مكوث  مدة 
وقد  املناظري،  جراحة  أيضا  لدينا  توجد 
أجرينا منذ بداية العام الجاري وحتى اآلن 
»340« جراحة مناظري، ونحاول تخفيف 
كما  الظهر،  إبرة  طريق  عن  الوالدة  آالم 
يتميز املركز بوجود استشاريني عىل مدى 
»24« ساعة يف صاالت العمليات وصاالت 
املركزة  والعناية  والطوارئ  الوالدة 

لحديثي الوالدة والتخدير.

البحثية  املرشوعات  عن  حدثنا   {
املتعلقة بالنساء واملواليد الجدد لضمان 
تزويد املرىض بأعىل مستوى ممكن من 

الرعاية...؟ 

قطر  معهد  مع  تعاونية  دراسة  لدينا 
للطب الدقيق حول منهج الطب الدقيق 
يف استخدام »األومكس« املتعدد الشامل 
الوالدة(،  حديثي  واألطفال  األم  )صحة 
وكذلك دراسة العوامل الوراثية والبيئية 
قطر،  يف  املبكرة  بالوالدات  املتعلقة 
باإلضافة إىل دراسة العالقة بني مكونات 
الحجم،  كبرية  املغذيات  من  األم  حليب 
الثقيلة،  واملعادن  الفطرية  والسموم 
والحالة  الثابتة،  العضوية  وامللوثات 
والتغذوية  والديموغرافية  االجتماعية 
لألمهات املرضعات يف قطر وغريها من 

الدراسات البحثية املفيدة.

{ د. هالل الرفاعي{ د. الرفاعي يتحدث لـ »$«

عيادات الحوامل ستكون من »7:30 – 11« صباحًا أثناء المونديال

»400« ألف طفل بالدولة خضعوا لفحوصات الكشف المبكر

حوار – أكرم الفرجابي 

الهاتفية مستمرة إلى »3« عصرًا نهاية الدوام المعتاد 

إجراء »11« عملية جراحة روبوت و »340« بالمناظير

إضافة
 »27« غرفة 

جديدة 
واستحداث 
»18« جناحا 
خصوصيا

} تصوير – أسامة الروسان 

{ جانب من الجوائز التي حصل عليها المركز

{ مركز صحة المرأة واألبحاث

 نستقدم 
األخصائيين من 
الدول ونطور 

مهاراتهم العلمية 
والمهنية
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حوار

أول بطولة خالية من انبعاثات 
الكربون المضر بالصحة 

 قائد فريق تبريد استادات كأس العالم.. د. سعود عبدالغني لـ  $ :

المالعب صروح مستدامة

مع  حواره  خالل  د.عبدالغني  وأضاف 
به  تعهدت  بما  قطر  التزمت   :»$«
تقديم  خالل  العالم  يف  القدم  كرة  ملجتمع 
تقنية  بتطوير  البطولة،  الستضافة  ملفها 
مبتكرة لتربيد استادات البطولة، مشريا إىل 
أن مونديال قطر األكثر استدامة وسيضع 
الدول التي سوف تستضيف النسخ املقبلة 
للمونديال يف وضع صعب لتحقيق مستوى 
النسخة  يف  قطر  حققته  كما  االستدامة 

الحالية.
أول  كان  الدويل  خليفة  استاد  أن  وأوضح 
تشغيل  شهدت  التي  املونديالية  االستادات 
نظام التربيد الجديد خالل افتتاحه يف مايو 
2017، ثم جرى تضمني التقنية املبتكرة يف 
بناء ستة استادات مونديالية أخرى بخالف 
التقنية  تطبيق  يتم  لم  والذي   974 ستاد 
منافسات  انتهاء  بعد  لتفكيكه  وذلك  به 
املونديال، ولكنه يمتاز بتهوية طبيعية نظراً 
مشريا  العربي،  الخليج  مياه  عىل  إلطاللته 
إىل استخدام تقنية التربيد يف مجموعة من 
املرافق يف أنحاء البالد. وتتيح التقنية املبتكرة 
الكربى  واألحداث  املنافسات  استضافة 
املرافق  تربيد  خالل  من  العام  مدار  عىل 
الرياضية، وكذلك تربيد مرافق أخرى مثل 
وجهات التسوق، واملزارع ما يسهم يف تعزيز 
فريق  قائد  البالد..وقال  يف  الغذائي  األمن 
التقنية  إن  العالم  كأس  استادات  تربيد 
املتطورة املوفرة للطاقة ثمرة لعالقة وثيقة 
واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  بني 

وجامعة قطر ومؤسسة قطر.

اإلحساس الحراري 

التربيد  تقنية  عن  الدكتور سعود  وتحدث 
بأنها تعتمد التقنية عىل املزج بني العزل أو 
ما ُيطلق عليه »النقاط املستهدفة«، ما يعني 
عىل  تقترص  االستاد  يف  التربيد  عملية  أن 
سواء  األفراد  فيها  يتواجد  التي  املساحات 
الجمهور أو الالعبني وكذلك العشب، حيث 
يعمل هيكل االستاد كجدار يحيط بمنطقة 
مربّدة يف داخله. وتعمل آلية تربيد االستاد 
الهواء املربّد عرب مخارج  عن طريق مرور 
وفوهات  املشجعني،  مقاعد  أسفل  خاصة 
كبرية لتربيد أرضية االستاد، كما ُتستخدم 
تقنية توزيع الهواء، حيث يتم سحب الهواء 
املربّد من قبل، ليعاد تربيده مرة أخرى ثم 

تنقيته، قبل دفعه مجدداً إىل االستاد.
ويف هذا السياق يضيف الدكتور عبدالغني: 
تربيد  عىل  التقنية  هذه  عمل  يقترص  »ال 
يواجه  لن  إذ  أيضاً،  وتنقيته  بل  الهواء 
املشجعون ممن لديهم حساسية أو صعوبة 
داخل  الهواء  ألن  ذلك  مشكلة،  أية  تنفس 

االستاد هو األنظف واألنقى عىل اإلطالق«.

توفير الطاقة

أكثر  تعد  التربيد  تقنية  أن  وأوضح 
بالتقنيات  40 % مقارنة  بنسبة  استدامة 
الطاقة  بكثري  يقلل  ما  املتوفرة،  األخرى 
مقارنة  االستاد  يستهلكها  التي 

بالطرق األخرى املستخدمة. إىل جانب ذلك، 
تصميم  مع  الجديدة  التقنية  عمل  يتالءم 
االستادات، ما يجعلها أكثر كفاءة يف األداء 
واملحافظة عىل البيئة، حيث ترّكز التقنية يف 
عملها عىل االحتفاظ بالهواء البارد يف داخل 
خارجه،  إىل  الساخن  الهواء  ودفع  االستاد 
وهنا يواصل الدكتور عبدالغني قائالً: »أهم 
عدم  أي  بفاعلية،  التربيد  هو  األمر  يف  ما 
السماح للرياح بالدخول إىل االستاد، لذلك 
تمت دراسة حجم وتصميم االستادات ثم 
يف  الساخن  الهواء  ملنع  لذلك  وفقاً  العمل 
خارج االستاد من التغلغل إىل داخله، ولذلك 
تختلف آلية عمل تقنية التربيد يف االستادات 
السبعة عن بعضها البعض وفقاً لتصميم 
كل استاد، حيث جرى تعديلها بما يتالءم 
بالتصميم واملزايا  الخاصة  املواصفات  مع 

الفريدة التي يتصف بها كل استاد.
يف  املستخدمة  الطاقة  كمية  أن  إىل  وأشار 
عملية التربيد مستمدة من الشبكة الرئيسية 
القادمة من مرشوع  الطاقة  التي تستقبل 
»نحن  وقال  الشمسية،  للطاقة  الخرسعة 
مشاريعنا  أن  للعالم  نثبت  أن  نريد  ال 
جزء  هي  االستدامة  أن  باعتبار  مستدامة، 
أصيل من رؤية قطر الوطنية 2030، لذلك 
ألواح  نضع  لم  املالعب  تصميم  تم  عندما 
الطاقة الشمسية يف كل ملعب، ألن االستاد 
بجانبه  نضع  أال  يجب  معمارية  كتحفة 
أي جسم آخر ربما يغري نسبيا من شكله 

ومنظره«.
أن  الهندسة يف جامعة قطر  أستاذ  وتوقع 
التربيد  أنظمة  عىل  الضغط  يكون 

يف  املونديال  منافسات  خالل  محدوداً 
نوفمرب وديسمرب، بفضل اعتدال الطقس يف 
البالد خالل هذه الفرتة من العام، لكنه أكد 
أنها ستسهم يف توفري أجواء مريحة لكل من 
الالعبني واملشجعني خالل الحدث املرتقب.

تعزيز األمن الغذائي

سعادته  عن  سعود  الدكتور  وأعرب 
باالستفادة من تقنية التربيد يف تعزيز األمن 
الغذائي يف قطر، منوهاً باملزايا الكبرية التي 
تشتمل عليها والتي تسهم يف إحداث تغيري 
ّسيما  ال  الخارجية  املساحات  يف  إيجابي 
نظم  »استخدمنا  وقال:  منها،  الزراعية 
التربيد القائمة عىل هذه التقنية يف املزارع 
تربيد  طرق  تطوير  من  وتمّكنا  قطر،  يف 
خالل  املحاصيل  لزراعة  للطاقة  موفرة 
أشهر الصيف، ما يعود بفائدة كبرية عىل 

أفراد املجتمع«.
عىل  القائم  االبتكار  تحفيز  »شّكل  وقال: 
بها  التزمت  التي  الوعود  أحد  التكنولوجيا 
قطر، وبذلت يف سبيل تحقيقها جهوداً هائلة 
البطولة،  الستضافة  االستعدادات  ضمن 
املستخدمة يف  التربيد  تقنية  حالياً  ونشهد 
االستادات ويف العديد من املرافق واملناطق 
يف أنحاء الدولة. وأتطلع إىل املرحلة املقبلة 
التي يجري فيها تطوير هذه التقنية إلفادة 

املجتمعات األخرى حول العالم«.

تجربة رائعة للمشجعين

نسخة  أفضل  ستشهد  الجماهري  أن  وأكد 
الصحية  بالجوانب  تلتزم  البطولة  من 
وتوفري األجواء الرائعة، مشريا إىل أن كأس 
العالم FIFA قطر 2022، ستكون هي أول 
بطولة خالية من انبعاثات الكربون املرض 

بالصحة.
وأوضح انه »ُيمكن االستفادة من استادات 
كأس العالم عىل مدار الساعة وطوال أيام 
العام، ما سيرتك إرثاً لدولة قطر بعد انتهاء 
ومنشآت  استادات  بناء  ويجنّبنا  البطولة، 

رياضية غري ُمستغلة بعد انتهاء البطولة«.

نموذج ثالثي األبعاد

لـ  حديثه  خالل  سعود  الدكتور  وتذكر 
املعني  الفريق  عمل  بداية   »$«
بالتربيد داخل معامل جامعة قطر، حيث 
نماذج  عىل  العمل  البحثي  الفريق  بدأ 
مصغرة ثالثية األبعاد لالستادات املقرتحة 
الستضافة بطولة كأس العالم. وبعد طباعة 
رياح  نفق  يف  وضعها  يتم  النماذج  هذه 
شكل  أثر  ومعرفة  الهواء  حركة  الختبار 
الهواء  مع  التفاعل  يف  وحجمها  النماذج 

الخارجي وسبل تحسني ذلك.
وبعد وضع النموذج ثالثي األبعاد يف النفق 
الرياح،  الذي يقوم بدور  الدخان  يتم ضخ 
مختلفة  مستويات  وفق  دفعه  ويجري 
التصميم  فعل  رد  الختبار  الضغط  من 
ويف  مختلفة  برسعات  الرياح  هبوب  عىل 
ليزر  ألواح  نستخدم  ثم  متنوعة.  اتجاهات 
هذا  عىل  الهواء  تدفق  لتحليل  وكامريات 
التصميم وطريقة دخول الهواء إىل االستاد 
معالجة  تتم  ذلك  بعد  منه،  وخروجه 
ديناميكا  برامج  أحد  باستخدام  القياسات 
يف  الحرارة  درجة  ملعرفة  الحسابية  املوائع 
كل مستوى. وقد راعينا املتغريات املختلفة 
مثل عدد املشجعني وكمية العرق التي يتم 
إفرازها ثم أجريت محاكاة عددية للتعرف 
عىل أثر هذا كله عىل توزيع الحرارة داخل 
االستاد..وتابع: لم نواجه أية مشكالت فيما 
التربيد  تقنية  يف  املستخدمة  باملواد  يتعلق 
بتقنيات  استعنا  فقد  املونديال،  مالعب  يف 
بتصنيع  قمنا  كما  متطورة،  وتكنولوجيا 
قطر،  دولة  داخل  املستخدمة  املواد  بعض 
وقمنا  األصلية،  التكنولوجيا  إىل  باإلضافة 
بعمل تجارب ناجحة، وقمنا بتعميم التجربة 
.واختتم  تام..  بنجاح  املالعب  جميع  يف 
أعطت  قد  التربيد  تقنية  أن  مؤكدا  حديثه 
زخماً وقوة وتميزاً ألي ملف تقدمه الدولة 
الستضافة منافسات مستقبلية، كما أن هذه 
املالعب جزء ال يتجزأ من منظومة خدمية 
متكاملة كاملطارات الحديثة ومحطات املرتو 

والخدمات الفندقية والرتفيهية.

نقي ه���واء  خ���ال  م��ن  ال��م��ون��دي��ال  م��اع��ب  ف��ي  للتبريد  ال��م��ب��ت��ك��رة  التقنية  ت��وف��ي��ر 

التبريد يقتصر 
على المساحات 

التي يتواجد
فيها األفراد 

المساهمة في 
تعزيز األمن 

الغذائي ببناء صوب 
زراعية مبردة

الجماهير ستشهد 
أفضل نسخة من 

البطولة تلتزم 
بالجوانب الصحية

{ فتحات التبريد في االستادات

{ غرف التحكم لقياس درجات الحرارة

{ د.سعود عبدالغني

 2022 قطر   FIFA العالم  كأس  استادات  تبريد  تقنية  مهندس  عبدالغني  سعود  الدكتور  أكد 
للعالم  وقّدمت  به،  وعدت  بما  أوفت  قطر  دولة  أن  قطر  بجامعة  الهندسة  كلية  في  واألستاذ 
قطر  دولة  أن  إلى  مشيرا  ومستدامة،  مبتكرة  تبريد  تقنية  باستخدام  مبّردة،  مونديالية  صروحًا 
أثناء  أولوياتها  مقدمة  في  االستدامة  ملف  وضعت  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  في  ممثلة 

اإلعداد الستقبال المونديال.

حوار - محمد أبوحجر
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متابعات

أكد أن المونديال فرصة لتغيير »االنطباعات« عن الشرق األوسط.. السفير البريطاني:

بعض الحمالت المضادة تجهل الواقع

صحفي  مؤتمر  يف  سعادته،  وأكد 
العالم  كأس  بطولة  أن  أمس،  عقده 
لكي  أيضا  مالئمة  مناسبة  هي 
عىل  قطر  يف  »األشياء  الجميع  يرى 
نفذت  قطر  وأن  خاصة  حقيقتها«، 
اإلنجازات واإلصالحات يف  الكثري من 

مجال سوق العمل وحقوق اإلنسان.
مدى  عىل  بذلت  قطر  دولة  إن  وقال 
إطار  يف  كبرية  جهودا  عاما   12
العالم  كأس  لبطولة  االستعدادات 
ال  وهي  عديدة  إصالحات  وحققت 
اإلصالحات،  هذه  يف  مستمرة  تزال 
واململكة  قطر  بني  تعاون  وهناك 

املتحدة يف هذا املجال.
يتعلق  سؤال  عىل  رده  يف  وأضاف 
بالحمالت التي تشنها بعض الجهات 
العالم  لكأس  قطر  استضافة  ضد 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  »أن 
لقطر  العالم  أنظار  جذبت   2022
وربما بعض الحمالت املضادة تكون 
عن جهل بالواقع، ولكن أدعو الجميع 
األمور  ورؤية  قطر  إىل  القدوم  إىل 
عىل حقيقتها، خاصة وأن دولة قطر 

أعلنت عن ترحيبها بالجميع«.
وخاصة  الرياضة،  أن  إىل  وأشار 
الكربى  واألحداث  القدم  كرة  رياضة 
املرتبطة بها تعترب فرصة لتغيري نمط 
ثقافة  أو  مجتمع  أو  بلد  عن  التفكري 
كأس  بطولة  فإن  ولذلك  محددة، 
هاما  حدثا  ستكون  قطر  يف  العالم 

لتغيري اآلراء واالنطباعات.

نفذتها  التي  التحتية  بالبنية  وأشاد 
بطولة  استضافة  سبيل  يف  قطر 
كأس العالم وتشييدها مالعب مذهلة 
مؤكدا  البطولة،  مباريات  الحتضان 
ليس  إرثا  سترتك  العالم  كأس  أن 
العربي  للعاملني  بل  فحسب،  لقطر 

واإلسالمي واملنطقة بأرسها.
للبطولة  متحمسون  »نحن  وقال 
التنظيم  يف  لقطر  النجاح  ونتمنى 
وستكون كأس العالم فرصة للرتويج 
وكذلك  والعربية  القطرية  للثقافة 

والجماهري  املشاركة  البلدان  لثقافات 
لبناء  مناسبة  فهي  ولذلك  الحارضة 
الجسور والتعرف عىل منطقة الرشق 

األوسط بشكل أكرب«.
املتحدة  اململكة  وأعرب سعادة سفري 
عن رفضه لفكرة تصادم الحضارات، 
وجماهري  الربيطانيني  »أدعو  وقال 
للتعلم  قطر  إىل  القدوم  إىل  العالم 
عليه  األوضاع كما هي  والتعرف عىل 
يف الحقيقة وليس الحكم عىل األشياء 

من بعيد وبدون معرفة«.

سعادته  نوه  أخرى،  ناحية  من 
بالعالقات املتميزة التي تربط اململكة 
املتحدة بدولة قطر وبالتعاون القائم 
املجاالت  من  العديد  يف  البلدين  بني 
واألمنية،  والثقافية  االقتصادية 

وغريها من املجاالت األخرى.
تتعاون  املتحدة  اململكة  أن  إىل  ولفت 
كأس  بطولة  تحقق  لكي  قطر  مع 
تعاون  وهناك  كبريا،  نجاحا  العالم 
أمني بني البلدين لتأمني البطولة، إىل 
خالل  من  السياحي  التعاون  جانب 

الرشكات الربيطانية.
كما أشار إىل أن السفارة الربيطانية يف 
الدوحة ستنظم العديد من الفعاليات 
العالم،  كأس  بمناسبة  الثقافية 
البطولة  أيام  فعالية عىل مدى  ومنها 
ستكون  حيث  الدوحة،  كورنيش  يف 
للتعلم  وأنشطة  ثقافية  أنشطة  هناك 
مخصصة  مساحة  عرب  واالبتكار 
لذلك، إىل جانب إقامة مهرجان ثقايف 
الثقايف  املجلس  ينظمه  بريطاني 
 28 21 إىل  الربيطاني يف الدوحة من 

نوفمرب الجاري.
عن  الربيطاني  السفري  وأعرب 
إنجلرتا  منتخبي  بمشاركة  سعادته 
إىل  وأشار  البطولة،  هذه  يف  وويلز 
تضم  واحدة  مجموعة  يف  تواجدهما 
األمريكية  املتحدة  والواليات  إيران 
يصعب  قوية  مجموعة  يجعلها  مما 
التكهن باملنتخبني اللذين سيرتشحان 

منها للدور الثاني.

{ السفير جون ويلكس

الدوحة- قنا- شدد 
سعادة السيد جون 

ويلكس سفير المملكة 
المتحدة لدى دولة قطر 

على أن بطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022 

تشكل فرصة »ذهبية« 
لتغيير »االنطباعات« عن 
منطقة الشرق األوسط 

وتقليص الفجوة الثقافية 
بينها والغرب وبناء جسور 

جديدة للتعريف بما 
تزخر به الثقافة العربية 

واإلسالمية.

قطر حققت إصالحات 
عديدة وال تزال مستمرة فيها

أدعو الجميع للقدوم إلى قطر 
ورؤية األمور على حقيقتها

وزير الخارجية البريطاني:

مشجعونا عليهم احترام 
القوانين أثناء البطولة

كليفريل،  جيمس  دعا  قنا-  لندن- 
وزير الخارجية الربيطاني املشجعني 
سيسافرون  الذين  الربيطانيني 
 FIFA لحضور نهائيات كأس العالم
القوانني  احرتام  إىل   ،2022 قطر 

املتبعة أثناء البطولة.
لجنة  أمام  أمس  له  إفادة  ويف   
مجلس  يف  الخارجية  الشؤون 
الوزير:  قال  الربيطاني  العموم 
الذين  الربيطانيني  املشجعني  »عىل 
يف  املونديال  لحضور  سيسافرون 
املحلية  القوانني  يحرتموا  أن  قطر 
سيسافر  أنه  إىل  مشرياً  املتبعة«، 
التي  العالم  كأس  لحضور  قطر  إىل 

ستنطلق يوم األحد املقبل.
الربيطانية  الخارجية  وزارة  وكانت 
النصائح  من  مجموعة  أصدرت  قد 
واإلرشادات ملشجعي منتخبي إنجلرتا 

دولة  إىل  السفر  ينوون  الذين  وويلز 
العالم  كأس  مباريات  لحضور  قطر 
طالبتهم  حيث   ،2022 قطر   FIFA
والعادات  القوانني  عىل  باالطالع 
عليهم  ينبغي  ما  ملعرفة  القطرية 

تجنبه أثناء وجودهم هناك.
رضورة  عىل  الخارجية  وشددت   
متطلبات  عىل  الجماهري  اطالع 
هناك  واإلقامة  قطر  دولة  إىل  السفر 
ورضورة الحصول عىل بطاقة »هيا« 
للمشجعني وحمل شهادة تفيد بخلو 

املشجع من فريوس كورونا.
الخارجية  وزارة  أن  بالذكر  الجدير 
الرشكاء  من  عدد  مع  كثب  تعمل عن 
وممثلو  الكرة  اتحادات  ذلك  يف  بما 
روابط املشجعني والرشطة الربيطانية 
والنصائح  املعلومات  لتوفري 

للمشجعني املسافرين إىل املونديال.

قالوا إن الحمالت ضد قطر موجهة 

أهدافها رخيصةوباطلة ومبالغ فيها.. منسقو جاليات:

خاصة  ترصيحات  يف  واملسؤولون  املنسقون  هؤالء  وشدد   
يسمعونه  ما  أن  عىل  أمس  " قنا"  القطرية  األنباء  لوكالة 
معاملة  وسوء  لقطر،  الوافدة  العمالة  لحقوق  انتهاكات  من 
معلومات  عىل  ومبني  والواقع،  للحقيقة  مجاف  وإهمال، 
منذ  قطر  يف  وجالياتهم  يعيشون  أنهم  إىل  ولفتوا  مغلوطة، 
اإلقامة،  سنوات  عن  النظر  بغض  وأنه  السنوات،  عرشات 
فإن من يعيش الواقع، ليس كمن يسمع أو ينقل من تقارير 
مفربكة، أو ينسج من خياله افرتاءات وأكاذيب ال وجود لها. 

نيلها رشف  لها قطر منذ  التي تتعرض  الحمالت   ووصفوا 
استضافة املونديال عام 2010، بأنها موجهة وباطلة، وذات 
أهداف رخيصة، ومبالغ فيها لحد كبري، ألن بعض الحوادث 
العادية التي تقع هنا وهناك بسبب إنشاء بنية تحتية عمالقة 
بحجم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، عادية ويمكن 
الكمال  تدعي  دولة  أي  توجد  ال  وأنه  بلد،  أي  يف  حدوثها 

يف  اإلنسان  حقوق  بكامل  والوفاء  الديمقراطية  وتطبيق 
العالم حتى يف الغرب نفسه.  واستعرضوا ما تحقق للعمالة 
الوافدة يف قطر من إنجازات ملموسة عىل صعيد بيئة العمل 
العمل،  جهة  وتغيري  الكفالة  نقل  وسهولة  والصحية،  اآلمنة 
واالستفادة الواضحة من نظام الحد األدنى لألجور، وتمديد 
فرتة ساعات العمل التي يحظر فيها العمل يف أماكن العمل 
اإلجهاد  تأثريات  من  للحد  الصيف  فصل  خالل  املكشوفة 
أي  الستقبال  االتصال  قنوات  فتح  عن  فضال  الحراري، 
الوطنية  اللجنة  أو  العمل  وزارة  طريق  عن  سواء  شكاوى 
الداخلية،  بوزارة  اإلنسان  حقوق  لجنة  أو  اإلنسان  لحقوق 
نفسه  العامل  يتعني معه عىل  ما  فوائد جمة،  ذلك من  وغري 
أن يكون واعيا بحقوقه، ويدافع عن أي استغالل أو إخالل 

بها أو انتقاص لها يف دولة يسودها حكم القانون والعدالة.
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  انطالق  بقرب  ورحبوا   

وفرته  ما  ضوء  يف  استثنائية  ستكون  أنها  وأكدوا   ،2022
لها قطر وللزوار واملشجعني واملنتخبات من تسهيالت وبنى 
لقطر  وليس  العالم  لكل  بطولة  باعتبارها  عمالقة،  تحتية 
أو املنطقة التي تقام فيها ألول مرة.  وقال السيد سانتوش 
بيالي، أحد منسقي الجالية الهندية يف قطر »نشعر بالرضا 
العمل وقوانينه، وقد  بيئة  ملا حققته قطر من إصالحات يف 
ولكننا  البسيطة،  التحديات  بعض  هناك  كثب،  عن  ملسناها 
مرتاحون ملا تم«.  ونوه السيد بيالي إىل أن التواصل أصبح 
أكثر سهولة مع أطراف العمل الثالثة من مسؤولني وأصحاب 
تطرأ  قد  مشكلة  أي  معالجة  بدوره  يسهل  ما  وعمال،  عمل 
لها  الهندية  الجالية  أن  إىل  مشريا  الجميع،  تريض  بطريقة 
مساهماتها يف استضافة املونديال من خالل تطوع أفرادها، 
»كتارا«  الثقايف  بالحي  تقيمها  ثقافية  فعاليات  إىل  باإلضافة 
بهذه املناسبة.  وبدوره قال الدكتور موهان توماس، رئيس 

املركز الريايض الهندي يف قطر »أعيش يف قطر منذ 40 سنة.. 
جاليتي،  أفراد  أحد  أو  لحقوقي  انتقاص  أي  فيها  أشهد  لم 
فيها  يظلم  ال  التي  القانون،  وسيادة  العدالة  دولة  يف  نحن 
أحد، وبالتايل كل ما يوجه من اتهامات لقطر بهذا الخصوص 
مجافيا  كونه  ذلك  لسماع  كثريا  ونأسف  أكاذيب،  مجرد 
للحقيقة«.  وثمن الدكتور توماس ترشيعات وقوانني إصالح 
العمال،  احتياجات  تلبي  إنها  قال  التي  قطر  يف  العمل  بيئة 
تأخري  وأي  أوقاتها  يف  اآلن  ترصف  »األجور  بالقول  مضيفا 
فيها ألكثر من أسبوع يعرض جهة وصاحب العمل للمساءلة 
قطر   FIFA العالم  كأس  »بطولة  وأضاف:  القانونية«.  
2022 فخر لقطر واملنطقة والعالم، ألن إرث البطولة سيبقى 
خالدا يف الذاكرة، وأن تنظيمها والتحضري لها تم وفق خطط 
مدروسة ومعايري تراعي متطلبات جميع املعنيني، بما يف ذلك 

املسائل املتعلقة باألمن والسالمة املهنية للعمال«.

الدوحة- قنا- أشاد عدد من منسقي 
ومسؤولي الجاليات في قطر بإصالحات 

قطاع العمل في دولة قطر وتحسين 
بيئته وفق أعلى المعايير الدولية، 

وعبروا عن رضا جالياتهم والعمالة 
الوافدة بالدولة عما حققته لهم هذه 
اإلصالحات، وبما يحظون به من حسن 

معاملة وعناية في مجتمع كريم 
ومتسامح.

راضون عن إصالحات 
العمل وحماية العمال

الحوادث 
التي تقع 
عادية.. 
ويمكن 
حدوثها 
في أي 

بلد



الدوحة - قنا - أكدت سعادة السيدة مريم 
التنمية  وزيرة  المسند  ناصر  بن  علي  بنت 
 FIFA العالم  كأس  أن  واألسرة  االجتماعية 
قطر 2022 فرصة لنقل صورة مشرفة لهويتنا 
الحقيقي  الوجه  العالم  وليرى  وثقافتنا، 
للعرب والمسلمين بعيدا عن التشويه والصور 
منفتحة  قطر  دولة  بأن  منوهة  النمطية.. 
على النقد لكنها ال تخضع لهجمات تسعى 

لالنتقاص منها.
في  المسند  مريم  السيدة  سعادة  وقالت 
هذا  إن  / قنا/   القطرية  األنباء  وكالة  مع  حوار 
لطالما  »فرصة  العالمي:  الكروي  الحدث 
للعالم  لنعكس  ومسلمين؛  عربا  انتظرناها 
أجمع الوجه الحقيقي لنا، بعيدا عن التشويه 
بالتهديد،  نشعر  أال  ويجب  النمطية،  والصور 
فنحن معتزون بثقافتنا وديننا وذلك ال ينفي 
أساسها  قاعدة  على  اآلخرين،  نتقبل  أن 

االحترام المتبادل«.

إطالق حملة »الحين 
دورنا.. الحين وقتنا«

سيكون هناك 240 
مقعدا للمعاقين 

بكل استاد

اإلشـاعات 
واالتهامات 

عامل محفز إلثبات 
قوتنا وقدراتنا

مبادرة »من الوطن« 
تخدم 600 أسرة 

قطرية منتجة

أولويتنا منح الجماهير الوافدة تجربة استثنائيةمعتزون بثقافتنا وديننا وذلك ال ينفي أن نتقبل اآلخرين

إبراز الدور المهم للقاطنين بقطر في إنجاح البطولة نشكر كل من ساهم في الوصول لهذه المرحلة

13

السنة )28( - األربعاء 22 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 16 نوفمبر 2022م العدد )9935(

متابعات

وزيرة التنمية االجتماعية واألسرة:

المونديال فرصة لنقل صورة مشرفة لهويتنا

ولكن  وهناك،  هنا  تجاوزات  تحصل  قد  »نعم  وأضافت: 
دعونا ننظر إىل الصورة األعم، ال إىل الجزئيات واالستثناءات، 
فالصورة األعم هي أننا أمام فرصة تاريخية، سنمثل فيها ليس 

قطر وحدها، بل العرب واملسلمني«.
األوىل  »أولويتنا  أن  عىل  السياق  هذا  يف  سعادتها  وأكدت 
واألساسية، هي إنجاح استضافة هذا الحدث، ومنح الجماهري 
الوافدة تجربة استثنائية، أما اإلشاعات واالتهامات ومحاوالت 
التشويه، فهذه نعتربها عامال محفزا إلثبات قوتنا وقدراتنا كما 

أرشت«.
حقيقي،  بأسف  االنتقادات  هذه  »نتابع  تقول:  وتابعت 
فاملشكلة ال تتصل باالنتقادات، بالعكس، نحن منفتحون عىل 
دولة قطر  قامت  وبالفعل،  األخطاء.  تقويم  نقد يسهم يف  أي 
التنموية، وتتوافق مع  بإصالحات عديدة تصب يف مصالحها 

رؤاها الحضارية«.
سياق  يف  واألرسة  االجتماعية  التنمية  وزير  سعادة  وأشارت 
حديثها إىل أنه منذ أن نالت دولة قطر حق االستضافة، بدأت 
الكثري من األقالم بتوجيه سهام النقد تجاهها، وتبني لنا بعدها 

بفرتة قصرية أن األمر هجوم، وليس نقدا.
الشيخ  السمو  صاحب  حرضة  قاله  ما  سعادتها  واستذكرت 
األخري  خطابه  يف  املفدى  البالد  أمري  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 
أمام مجلس الشورى، حول هذه النقطة »بأن الحملة تتواصل 
وتتسع وتتضمن افرتاءات وازدواجية معايري، حتى بلغت من 
الرضاوة مبلغا جعل العديد يتساءلون - لألسف - عن األسباب 

والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة«.
قطر  أن  عىل  التأكيد  إىل  املسند  مريم  السيدة  ومضت سعادة 
دولة عربية ومسلمة، وإحدى أهم سماتنا الثقافية والحضارية 
بهم..  والرتحيب  الضيوف  استقبال  وحسن  بالكرم،  تتصل 
دولة  أيضا  لكننا  بالجميع،  ترحب  دولة  نحن  »نعم،  مضيفة 
لها قيمها وأخالقها وسياقها الحضاري والثقايف، نتقبل النقد 
ونسعى لتطوير أنفسنا واالرتقاء بشعبنا وخدمة أمتنا، لكننا 

بالتأكيد ال نخضع لهجمات تسعى لالنتقاص منا«.
اليوم  »نحن  قالت  البطولة،  هذه  يف  االجتماعي  الجانب  وعن 
القطرية،  النهضة  مسرية  يف  بالفعل  تاريخية  مرحلة  نعيش 
األجيال  لرتويه  التاريخ  صفحات  يف  سيكتب  حدث  وهذا 
تم  ما  لريى  قطر  نحو  العالم  أنظار  تتجه  فاليوم  الالحقة، 

تحقيقه من إنجازات«.
عاما   12 مرور  أستذكر  اللحظات،  هذه  ويف  »اآلن  وأضافت: 
عىل إعالن استضافة قطر للمونديال العاملي، ومنذ ذلك الوقت، 
التحدي،  هذا  يف  للنجاح  الجميع  بتكاتف  متضافرة  والجهود 
من  أو  للدولة،  التابعة  والجهات  الحكومي  الطاقم  من  سواء 
باإلضافة  الخاص،  القطاع  رشكات  مع  املثمر  التعاون  خالل 

إلسهامات املواطنني واملقيمني القيمة«.
التحضري  يف  ساهمت  التي  الجهود  كل  سعادتها  وثمنت 
واالستعداد لكأس العالم FIFA قطر 2022 ومواجهة مختلف 
التحديات.. قائلة: »يجب أال ننىس كل هذه الجهود، وأن نشكر 
الكثري من  املرحلة بعد مواجهة  لهذه  للوصول  كل من ساهم 

التحديات واألزمات«.
ويف هذا السياق، أكدت سعادة وزير التنمية االجتماعية واألرسة 

أن دولة قطر خرجت أقوى بعد كل التحديات واألزمات التي 
واجهتها.. وشددت عىل أن النجاح يف هذا الحدث )كأس العالم 
2022(، هو محطة أخرى يف طريق اإلنجازات..  FIFA قطر 
ترسيع  هو  به  نقوم  ما  كل  أن  نتذكر،  أن  »يجب  مضيفة 
للمسرية التنموية لتحقيق رؤية قطر 2030 وبإرشاف مبارش 
من حرضة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري 

البالد املفدى )حفظه الله(«.
هذا  يف  واألرسة  االجتماعية  التنمية  وزارة  لجهود  بالنسبة  أما 
املبادرات،  من  بالعديد  قامت  الوزارة  أن  فأوضحت  املضمار، 
منها إطالق حملة »الحني دورنا.. الحني وقتنا«، وذلك ألهمية 
الدور االجتماعي الذي يلعبه أهل قطر.. مبينة أن هذه الحملة 
تهدف إلبراز الدور املهم للقاطنني يف قطر يف إنجاح البطولة، 
ونقل صورة مرشفة لثقافتنا وهويتنا وكان التفاعل واسعا مع 

هذه الحملة.
وأشارت يف سياق متصل إىل قيام الوزارة بالتعاون مع مركز 
الشفلح باإلعالن عن تشغيل صالة »مزن« بمطار حمد الدويل، 
واملعدات  التكنولوجيا  وسائل  بأحدث  مجهزة  صالة  وهي 
التعليمية والتأهيلية، لتوفري أفضل تجربة سفر يستحقها ذوو 
بتهيئتهم  نقوم  حتى  قطر  يف  وجودهم  أثناء  واإلعاقة  التوحد 

ألجواء الطائرات واالزدحام الحاصل يف مثل هذه املناطق.
التنمية  وزارة  أن  املسند  مريم  السيدة  سعادة  أعلنت  كما 
متاحة  »قطر  موقع  بتدشني  ستقوم  واألرسة  االجتماعية 

يقوم  موقع  وهو  )ساسول(  ،  رشكة  مع  بالرشاكة  للجميع« 
قطر،  دولة  يف  اإلعاقة  لذوي  الصالحة  األماكن  كافة  بتوضيح 
موضحة أن هذه الخدمة تخدم سكان قطر، والزائرين للدولة 

من ذوي اإلعاقة.
وأفادت بأن الوزارة قامت كذلك بتوجيه جانب كبري من الدعم 
»وهي  الوطن«،  »من  مبادرة  تحت  املنتجة،  القطرية  لألرس 
مبادرة تخدم حتى اآلن 600 أرسة قطرية«.. وقالت »خصصنا 
لهذه األرس أماكن يف )مشريب(    وأماكن املشجعني خالل كأس 
العالم، ولدينا هدف أسايس وهو دعم وتقدير األرس القطرية 
الوطن،  هذا  أعمدة  وأحد  وأمهاتنا  أخواتنا  فهم  املنتجة، 

ونجاحهم نجاح لنا جميعا«.
وعن الدور املتوقع للمواطنني واملقيمني يف إنجاح هذه البطولة، 
هي  األرض  فهذه  الحقيقة،  يف  الكثري  »نتوقع  سعادتها  قالت 
بمن يقطنون فيها، وكما قال سمو أمري البالد املفدى يف خطابه 
األخري بمجلس الشورى،»بأن كأس العالم مناسبة نظهر فيها 
اقتصادنا ومؤسساتنا، بل  لناحية قوة  »من نحن« ليس فقط 

أيضا عىل مستوى هويتنا الحضارية«.
ويف هذا الصدد أوضحت أن وزارة التنمية االجتماعية واألرسة 
أطلقت مبادرة»الحني دورنا.. الحني وقتنا«.. »فالحني دورهم، 
والحني وقتهم إنهم ينقلون للعالم بأكمله، من هم القطريون، 
سيأتي،  بأكمله  »فالعالم  مضيفة  االجتماعية«..  قيمهم  وما 
وواجبنا  ومسلمة،  عربية  أرض  عىل  البطولة  هذه  وسيشاهد 

{ وزيرة التنمية االجتماعية واألسرة

جميعا أن نستشعر حجم املسؤولية امللقاة علينا، لنقل صورة 
حضارية وثقافية تعرب عن هويتنا«.

الشكر  واألرسة،  االجتماعية  التنمية  وزير  سعادة  ووجهت 
لكافة املتطوعني والعاملني الذين أتوا إلينا من بلدان وثقافات 
مبتسمة  وبوجوه  معطاءة،  وعقول  بأياد  مختلفة،  ولهجات 
صورة  بأفضل  وإخراجه  الحدث  هذا  يف  لإلسهام  ومتحمسة 

ممكنة.
وحول أبرز ما تقدمه الوزارة لذوي اإلعاقة لالستمتاع بأجواء 
كأس العالم، لفتت إىل أن الوزارة ليست الجهة الوحيدة التي 
تهتم بهذه الفئة.. وقالت: »يف الواقع، لسنا فقط يف الوزارة من 
نهتم بهذه الفئة التي نويل راحتها أهمية خاصة، يف الحقيقة 
حققنا  لها،  التابعة  الجهات  كافة  وعرب  بأكملها،  قطر  دولة 

منجزات نفخر بها يف هذا املجال«.
الصطحاب  نقاط  تخصيص  سيتم  بأنه  سعادتها  وأفادت 
واسعة  وبممرات  اإلعاقة،  ذوي  من  الجماهري  وتوصيل 
ومنحدرات ومصاعد تمكن من يعانون أي صعوبة يف الحركة 
من الوصول إىل مقاعدهم بكل يرس، كما سيكون هناك 240 
»فمن  العالم،  كأس  مالعب  من  استاد  بكل  للمعاقني  مقعدا 
املباريات  بحضور  اإلعاقة  ذوي  استمتاع  نسهل  أن  واجبنا 

كبقية أفراد املجتمع«.
كما لفتت سعادتها إىل توفري خدمة التعليق الوصفي السمعي 
من  واملكفوفني  البرص  ضعاف  فئات  لتمكني  املباريات  عىل 
االستمتاع بأجواء كأس العالم، وليتمكنوا من متابعة املباريات 

داخل امللعب والتمتع بأجواء البطولة.
وأكدت سعادة السيدة مريم املسند أن اللغة العربية ستكون 
حارضة ألول مرة يف تاريخ املونديال، »وهذه الخدمة، مقدمة 
أيضا لنظرائهم من املشجعني يف أنحاء العالم باللغتني العربية 
واإلنجليزية، وذلك عرب تطبيق خاص يمكنهم االستفادة منه 

عرب األجهزة الذكية«.
املالعب  داخل  الحسية  املساعدة  توفري غرف  كما كشفت عن 
وذلك للمرة األوىل يف استادات كأس العالم، ليتمكن الجمهور 
متابعة  من  الحيس  اإلدراك  وصعوبات  التوحد  ذوي  من 
التقنيات  بأحدث  ومجهزة  هادئة  مساحة  ضمن  املباريات 
وقالت:  الخرباء..  من  متخصص  فريق  وبإرشاف  املساعدة، 
»سيشهد هذا املونديال أكرب استخدام لغرف املساعدة الحسية 
يف حدث ريايض بهذا الحجم يف التاريخ، كما أن هذه الخدمة 

متوفرة يف مطار حمد كما أرشت سابقا«.
االجتماعية  التنمية  ويف سياق ذي صلة، نوهت سعادة وزير 
يف  اإلعاقة  لذوي  املخصصة  املرافق  من  العديد  إىل  واألرسة 
املياه  ودورات  واملقاعد  املركبات  مواقف  مثل  االستادات، 

ومنافذ بيع األطعمة واملرشوبات.
كما أكدت أن اهتمام دولة قطر بذوي اإلعاقة لن يقترص عىل 
جعل  عىل  حرصنا  التفاصيل،»فقد  لكافة  امتد  بل  امللعب، 
لتشمل  الحركة  لهم بيرس، وذلك عرب سهولة  الوصول متاحا 
يف  والخدمات  العام  النقل  ووسائل  التحتية  البنية  مشاريع 

قطر«.
حرصت  حمد،  ملطار  اإلعاقة  ذوي  قدوم  منذ  أنه  وأوضحت 
الدولة عىل إتاحة الوصول لهم بصورة خالية من العوائق، بما 
باإلضافة ملقاعد  لهم،  املجهزة خصيصا  املياه  يف ذلك دورات 
خاصة لهذه الفئة من املسافرين،»كما تتيح الخطوط القطرية 
خدمات إضافية لذوي االحتياجات الخاصة عند حجز بطاقات 

السفر«.
قطر،  يف  العام  النقل  رشكة  أن  إىل  سعادتها  أشارت  كما 
ملستخدمي  املالئمة  األجرة  سيارات  من  أسطوال  توفر 
املطار ويمكن طلبها عرب  تتوفر يف  والتي  املتحركة،  الكرايس 
تطبيق)كروه(، باإلضافة لحافالت مالئمة ملستخدمي الكرايس 

املتحركة.
شبكة  توفره  ما  كذلك  املسند  مريم  السيدة  سعادة  وأبرزت 
العوائق أيضا، يف جميع  الحديثة من تجربة خالية من  املرتو 
محطاتها البالغ عددها 37 محطة، وجميعها مجهزة بمصاعد 
هناك  أن  كما  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  حركة  لتسهيل 
عالمات أرضية بارزة لتوجيه املكفوفني، ودورات املياه املالئمة 

ملستخدمي الكرايس املتحركة.
قطر  استضافة  من  املتوقعة  والفوائد  النتائج  أبرز  وحول 
رؤية  ضمن  اليوم  نسري  »نحن  سعادتها:  قالت  للمونديال، 
قطر الوطنية 2030، لتحقيق تنمية مستدامة، وكأس العالم 
يأتي كخطوة مهمة يف مسرية النهضة، وهو ما سيستمر حتى 
أولويات  من  االستدامة  تأتي  لذلك  الحدث،  هذا  انتهاء  مع 

استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022«.
وأكدت سعادتها أن البطولة سترتك إرثا دائما يف   
مجال تأمني األحداث الرياضية الكربى ويف مختلف الجوانب 
املجتمعية  والتنمية  والبيئة،  التحتية،  البنية  مثل  األخرى 
كوجهة  قطر  مكانة  تعزيز  إىل  باإلضافة  األعمال،  وريادة 

سياحية جاذبة يف املنطقة.
حدث  أكرب  استضافة  نجاح  أن  عىل  سعادتها  أكدت  كما 
وجهة  باعتبارها  قطر  سمعة  من  سريسخ  العالم،  يف  كروي 
للرياضة والرياضيني، وهو ما سينعكس عىل استمرارية قطر 
»ما  بالقول:  وختمت  العاملية.  األحداث  كربيات  استضافة  يف 
أهل قطر، وعىل  الحدث عىل  هذا  تأثري  يهمني، شخصيا، هو 
يزداد  أراه  الذي  االجتماعي  النسيج  وعىل  القطرية،  األرس 
تماسكا كلما الح تحد يف األفق، وعىل مشاعر االعتزاز والفخر 
نخوض  التي  والنجاحات  الصعوبات  كل  مع  تصاحبنا  التي 
أبناء  بأن  ثقة،  وكيل  بهويتنا،  ومعتزين  متماسكني  غمارها 

وطننا قطر سيستمرون يف سعيهم الدائم للتميز عامليا«.
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متابعات

سخر كافة أدواته للمساهمة في إنجاح البطولة

إعـــالمنــا على الــمـــوعـد

من منطلق أهمية الحدث، تكون االستعدادات 
واملخططات اإلعالمية، وألن بطولة كأس العالم 
واهتماماً  متابعة  واألكثر  رياضياً  األقوى  هي 
حول  والجماهري  اإلعالم  وسائل  قبل  من 
العالم، فكان عىل إعالمنا تسخري كافة أدواته 
الحدث  هذا  لتغطية  وطواقمه  وإمكانياته 
ليس  وذلك  الجميع،  أنظار  يلفت  الذي  الكبري 
تتأهب  التي  اإلعالمية  مؤسساتنا  عىل  بغريب 
دائماً وتستنفر من أجل تغطية األحداث املهمة 
إنجاح  يف  واملساهمة  الجماهري  لرغبات  تلبية 
بالنسبة  هذا  والفعاليات،  املناسبات  تلك 
الحدث  ولكن  التقليدية،  والفعاليات  لألحداث 
املعتاد،  وال  التقليدي  بالحدث  ليس  املنتظر 
األهمية،  نفس  عىل  االستعدادات  كانت  ولذلك 
اإلعالمية  التغطية  تكون  أن  أجل  من  وذلك 

شاملة ووافية واستثنائية كما هو الحدث.
إعالمنا أعد العدة ليرتك األثر ويحقق األصداء 
اإليجابية واألكثر تميزاً من أي تغطيات أخرى 
فبداية  العالم،  كأس  من  السابقة  للنسخ 
 300 من  أكثر  قطر  تليفزيون  يستضيف 
املوسعة  تغطياته  عرب  البطولة  خالل  ضيف 
ساعات  عدد  سيصل  كما  الفريد،  للحدث 
البطولة  خالل  للتليفزيون  املقررة  البث 
ويضم  متواصل،  يومية  بث  ساعة   19 إىل 
من  العديد  للتليفزيون  الربامجي  املخطط 
جميع  بها  يستهدف  والتي  املنوعة  الربامج 
بدأ  الذي  الطاير،  برنامج عىل  األذواق، ومنها 
وهو  أيام،  منذ  عرضه  يف  فعلياً  التليفزيون 
برنامج مسابقات يبث يومي الجمعة والسبت، 
بما  الرياضية  األسئلة  بطرح  الربنامج  يقوم 
وهناك  املونديال،  أجواء  يف  يدخل  يجعله 
برنامج  وهو  املونديال«  »أرض  برنامج  أيضاً 
تفاصيل  عىل  الضوء  يسلط  أيضا،  أسبوعي 
واالستعدادات  املونديال  بمالعب  تتعلق  مهمة 
التعريف  مع  البطولة  الستضافة  تمت  التي 
وروابط  باملونديال  الخاصة  املستجدات  بكل 
أتم  عىل  ليكونوا  واستعداداتهم  املشجعني 

للمونديال. االستعداد 

للفعاليات مواكبة 

برنامج  بث  يف  مؤخراً  التليفزيون  بدأ  كما 
اجتماعي  برنامج  أيضا  وهو  فيكم«  »هال 
بالعالم«،  »أهال  برنامج  إىل  إضافة  ريايض، 
العالم  كأس  لفعاليات  مواكب  برنامج  وهو 
فيفا قطر 2022، من خالل استضافة كوكبة 
كتارا،  يف  الربنامج  استوديو  يف  الضيوف  من 
كل  يف  خارجية  نقوالت  الربنامج  ويتضمن 
تتعلق  فعاليات  تشهد  والتي  قطر  أنحاء 
لقاءات  الربنامج  يتضمن  كما  العالم،  بكأس 
كأس  عن  للحديث  ومسؤولني  سفراء  مع 
العالم، ويتضمن كذلك لقاءات حية من خالل 
»سكايب« من كل الدول املشاركة يف البطولة.

مميزة،  أخرى  برامج  هناك  ستكون  كما 
 18 يف  وسينطلق  املونديال«  »ليايل  ومنها: 
يبدأ  ومنوع  ترفيهي  برنامج  وهو  نوفمرب، 
 3 الساعة  املباريات ويستمر حتى  نهاية  بعد 
فجرا، ويتضمن استضافة العديد من النجوم 
امللعب«  »خارج  برنامج  وكذلك  والفنانني، 
املباريات  كافة  يسبق  مسجل  برنامج  وهو 
الخاصة  املعلومات  أبرز  عىل  الضوء  يسلط 
»نبض  برنامج  عن  فضالً  مباراة،  بكل 
عن  عبارة  مسجل،  برنامج  وهو  الرياضة« 
مجلة رياضية تأخذ املشاهد يف رحلة بعيدا عن 

 . ضة يا لر ا
من  عدد  بإنتاج  التليفزيون  قام  وقد 

خالل  عرضها  سيتم  التي  الوثائقية  األفالم 
كبري  عدد  إنتاج  عن  فضالً  املقبلة،  األيام 
الشاشة،  ستثري  التي  املنوعة  الفقرات  من 
هو  ما  ومنها  لألطفال  مخصص  هو  ما  منها 
وكلمات  املونديال،  بتاريخ  يتعلق  تاريخي 
الدول  وسفراء  الخارج  يف  قطر  لسفراء 
املعتمدين يف دولة قطر، كما أنتج التليفزيون 
عرضها  سيتم  التي  األغاني  من  عددا  أيًضا 
أن تسهم يف  املقبلة والتي يمكن  الفرتة  خالل 

إضفاء جو حمايس عىل الشاشة.

الجمهور إمتاع 

للمونديال  استعدت  جانبها  من  الريان  قناة 

قة  ببا
واإلنتاجات  الربامج  من  مميزة 

األضواء  خطف  إىل  القناة  إدارة  تسعى  التي 
يف  دائماً  عودته  كما  الجمهور،  وإمتاع  بها، 

مثل هذه األحداث الكربى.
متنوعاً  برامجياً  مخططا  القناة  ستقدم  حيث 
فتعزز  واألعمار،  األذواق،  كافة  يستهدف 
قلوب  يف  كبرية  بشعبية  تتمتع  التي  القناة 
من  بمجموعة  محتواها  واملقيمني،  القطريني 
رغبات  تلبية  عىل  ستعمل  التي  التغطيات 
ستقدمها  شاملة  تغطيات  عرب  املشاهدين، 
الكبري  مراسليها  فريق  خالل  من  الريان 
والضخم، الذي استنفر مبكراً واستعد وتأهب 
سيتضمن  كما  والتميز،  والتألق  للظهور 

ملخطط  ا
عىل  باملونديال  الخاص  الربامجي 

األغنيات  من  العديد  الريان  قناة  شاشة 
صداها  لها  سيكون  التي  املميزة،  والفواصل 

املشاهد. اإليجابي عىل  وانعكاسها 
ومشاهديها  جمهورها  الريان  قناة  وحفزت 
الدعائية  الفيديو  مقاطع  من  بمجموعة 
التواصل  بمواقع  املختلفة  منصاتها  عىل 
أنها  املقاطع  تلك  خالل  أكدت  االجتماعي، 
ونرشت  املهمة،  املناسبة  لهذه  جيداً  استعدت 
يعكس  ودعائي  تحفيزي  مقطع  من  أكثر 
مع  يتناسب  الذي  والتحضري  التأهب  مدى 
تويرت:  عىل  القناة  وغردت  الكبري،  الحدث 
هويتها  عن  تكشف  الفضائية  الريان  »قناة 
انطالق  قرب  مع  تزامناً  الجديدة،  البرصية 
تعكس  قطر2022،  العالم  كأس  صافرة 
الهوية حرص القناة املستمر عىل إبراز الروح 
واملزج  بالرتاث  القطريني  وتمسك  الوطنية، 
فيديو  عىل  غردت  كما  والحارض«  املايض  بني 
قيادة  وعزيمة  ورؤية،  »بطموح  آخر:  دعائي 
املستقبل  قطر  الحلم..  تحقق  هكذا  وشعب.. 

بالجميع«. ترحب 
وترتكز قناة الريان يف ما تقدمه عىل االلتزام 
مع  يتالءم  ما  كل  وتقديم  املهنية  باملعايري 
الذوق العام والعادات والتقاليد القطرية، وقد 
أثبتت بهذه الركائز ريادتها وتفوقها، فسارت 
يف  مستندة  منهم،  فأصبحت  الكبار  نهج  عىل 
واملبادئ  العامة  باألخالق  االلتزام  عىل  ذلك 
واحرتام  العربي،  مجتمعنا  عليها  نشأ  التي 
عقلية املشاهد، واالبتعاد عن القضايا التي من 

نها  شأ
تحرص  كما  الجمهور،  تغييب 

باستمرار وعرب مسريتها اإلعالمية عىل مواكبة 
الحدث، وتقديم محتوى إعالمي مفيد بالنسبة 
القناة منذ والدتها عىل تقديم  للجميع، فتهتم 
عرب  باملشاهد،  يليق  الذي  اإلعالمي  املحتوى 
املناسبات،  لجميع  واملميزة  الشاملة  التغطية 
والتقارير  الحية  بالتغطيات  تتميز  أنها  كما 
والفعاليات،  األحداث  جميع  ترصد  التي 
ما  متنوعة،  شخصيات  برامجها  وتستضيف 
خالل  القناة  لربامج  منتظراً  الجمهور  يجعل 
كل  له  تقدم  أن  عىل  اعتادت  إذ  العالم،  كأس 
عن  فضالً  ويمتعه،  عنه  ويبحث  يتمناه  ما 
التي تستقطب خاللها كافة أطراف  اللقاءات 
للحدث  إضافية  متعة  يضفي  مما  الحدث 
التفاصيل  من  باملزيد  املشاهد  عقلية  ويثري 

واألرسار والكواليس.

تنوع يف البث

من  العديد  بإنتاج  فقامت  قطر  إذاعة  أما 
الربامج والفواصل املتعلقة بكأس العالم، كما 
املبارشة سواء  الربامج  أعدت عدتها ملزيد من 
الرياضية أو الرتفيهية التي تتضمنها لقاءات 
الفعاليات  لكافة  ومبارشة  حية  وتغطيات 

التي ستحتضنها الدولة خالل تلك الفرتة.
املخطط  برامج  بتوزيع  قطر  إذاعة  وقامت 
التالية موزعة عىل  النسب  الخاص بها حسب 
الشعبي  واملوروث  للرتاث   ٪   20 اليوم:  مدار 
والهوية القطرية، و20 % السياحة القطرية، 
عىل  األخبار  وتركز  أخبار،   ٪  20 وأيضاً 
األفعال  وردود  محليا  املصاحبة  الفعاليات 
التنظيم  عىل  والعاملية  والعربية  املحلية 
واملنافسة، إضافة إىل إثراء املخطط الربامجي 
بكل األخبار التي ترد تباعاً عىل وكاالت األنباء 
يكون  حتى  املبارش  البث  برامج  يف  لتذاع 
املستمع عىل دراية بكل ما هو جديد، وستقوم 
منصاتها  عىل  الربامج  بعض  ببث  اإلذاعة 
االجتماعي.  التواصل  بوسائل  املختلفة 
برامج  خريطة  الخليج  صوت  إذاعة  وتقدم 
ويضم  )األحد(،  اليوم  من  تبدأ  استثنائية 
الخليج،  صوت  إلذاعة  الربامجي  املخطط 
ويستهدف  املونديال«،  »صباح  برنامج 
الخاصة  اإلشادات  وإبراز  الفعاليات،  تغطية 
وسيغطي  بيتنا«،  »سوالف  وبرنامج  بها، 
إىل  إضافة  اجتماعي،  بشكل  املونديال  أخبار 
الفنون  إىل  وسيتطرق  »طربيات«،  برنامج 
كأس  يف  املشاركة  بالدول  الخاصة  الغنائية 
كما  البلدان،  بهذه  الفن  رواد  وكذلك  العالم، 
ستضم خريطة الربامج أيضاً برنامج »صوت 
الرياضية،  األخبار  وسيغطي  املونديال«، 
الخليج«،  صوت  »كابتن  برنامج  وكذلك 
جماهريية  مسابقات  برنامج  عن  عبارة  وهو 
»عىل  برنامج  وكذلك  العالم،  بكأس  تختص 
بتميزها  الكاس  قنوات  كما ستساهم  الوعد«. 
رياضية  وجبة  تقديم  يف  املعتاد  وتفردها 
عرب  وذلك  وأهميته،  الحدث  مع  تتماىش 
تحظى  التي  وبرامجها  الرائعة  تغطياتها 
سيكون  كما  واسعة،  وشعبية  كبرية  بإشادة 
كذلك  دورها  العربية  بغري  الناطقة  لإلذاعات 

يف نقل الحدث بكل تفاصيله للعالم.

التليفزيون يستضيف أكثر من »300« شخصية خالل تغطياته

»صوت الخليج« استعدت للحدث 
وستواكب مختلف الفعاليات

تغطيات ولقاءات وأغنيات وفواصل 
ترفيهية تعزز من متعة البطولة
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اقتصاد

»التجارة« تدشن منصة خدمات الصناعة

ترخيص المشروع الصناعي في »3« أيام

خدمات  منصة  إطالق  عن  والصناعة  التجارة  وزارة  أعلنت 
املنصة  هذه  وتعد  للوزارة،  اإللكرتوني  املوقع  ضمن  الصناعة 
الصناعي،  القطاع  يف  للمستثمر  الداعمة  اإللكرتونية  الواجهة 
مراحل  مختلف  يف  اإللكرتونية  الخدمات  تقديم  تتيح  حيث 
زيارة  إىل  الحاجة  أقل، ودون  بوقت وجهد  الصناعي  املرشوع 

مقر الوزارة.
والصناعة  التجارة  وزارة  إطار حرص  يف  املبادرة  هذه  وتأتي 
عىل االرتقاء بمنظومة خدمات األعمال يف دولة قطر، واإلسهام 
يف تيسري ورسعة إنجاز الخدمات املقدمة ألصحاب املصانع، كما 
تساهم يف تشجيع مناخ االستثمار والصناعة يف قطر، وترسيخ 

ثقافة االبتكار يف بيئة العمل املؤسيس.
وأوضحت الوزارة أن منصة خدمات الصناعة تضم 15 خدمة 
رئيسية كمرحلة أوىل، تبدأ من مرحلة التأسيس وتشمل خدمة 
 – )اإلصدار  يف  وتتمثل  الصناعي،  للمرشوع  املبدئية  املوافقة 
التجديد – اإللغاء(، ثم مرحلة اإلنشاء وتشمل خدمة ترخيص 
إقامة مرشوع صناعي )اإلصدار – التجديد – اإللغاء(، ومرحلة 
صناعي  مرشوع  تشغيل  ترخيص  خدمة  وتشمل  التشغيل 
)شهادة قيد( يف السجل الصناعي، وتشمل )اإلصدار - التجديد 
– اإللغاء(. كما تتيح املنصة أيضاً تقديم العديد من الخدمات 
تتمثل يف )خدمة إعفاء جمركي ملنشأة صناعية - توريد كهرباء 
بأسعار تشجيعية - زيادة الطاقة اإلنتاجية للمرشوع الصناعي 
- تغيري موقع املرشوع الصناعي - توقف املرشوع الصناعي-

مستخرج بيانات املصنع(.
الصناعي  للمرشوع  املبدئية  املوافقة  خدمة  أن  الوزارة  وبينت 
تم تقديم جميع  الحصول عليها يوم واحد )يف حال  يستغرق 
املستندات عىل املنصة(، ومدة صالحية الشهادة سنة، ويتطلب 
الصناعة،  خدمات  منصة  عرب  النموذج  تعبئة  عليها  الحصول 
صاحب  أو  املستثمر  يحصل  بينما  نشط،  تجاري  وسجل 

املعاملة عىل خدمة تجديد املوافقة املبدئية، فور تقديم الخدمة، 
تعبئة  عليها  الحصول  ويتطلب  سنة،  التجديد  صالحية  ومدة 
النموذج عرب املنصة، وفيما يتعلق بخدمة إلغاء املوافقة املبدئية، 
أوضحت الوزارة أنه يتم الحصول عليها فور التقديم، وتتطلب 

تعبئة النموذج عرب املنصة.
مرشوع  إقامة  ترخيص  لخدمة  بالنسبة  أنه  الوزارة  وأضافت 
سنة،  الشهادة  صالحية  ومدة  أيام،  ثالثة  فتستغرق  صناعي 
املرشوع  بيانات  املنصة، وإدخال  النموذج عرب  تعبئة  وتتطلب 
من مواد خام وآالت ومنتجات، وإرفاق الترصيح البيئي الصادر 
لألرض  املبدئي  التخصيص  إشعار  وإرفاق  البيئة،  وزارة  من 

شهادة  أو  إيجار  عقد  إرفاق  أو  املرشوع،  عليها  سيقام  التي 
بخدمة  يتعلق  وفيما  املصنع.  إنشاء  موقع  ملكية  أو  حيازة 
تجديد ترخيص إقامة املرشوع الصناعي، أوضحت الوزارة أنه 
يتم الحصول عليها فور التقديم، ومدة صالحية الشهادة سنة، 
املستثمر  يستطيع  كما  املنصة،  عرب  النموذج  تعبئة  وتتطلب 
إقامة  ترخيص  إلغاء  الحصول عىل خدمة  املعاملة  أو صاحب 
املرشوع الصناعي فور التقديم، وذلك عند تعبئته النموذج عرب 

املنصة. 
ترخيص  خدمة  أن  إىل  والصناعة  التجارة  وزارة  وأشارت 
الصناعي،  السجل  يف  قيد(  )شهادة  صناعي  مرشوع  تشغيل 

الشهادة  ومدة صالحية  املعاملة،  إلتمام  أيام  تستغرق خمسة 
يكون  أن  املنصة، برشط  عرب  النموذج  تعبئة  وتتطلب  سنتني، 
حاصل عىل ترخيص إقامة مرشوع صناعي، ورخصة تجارية 
وشهادة  البيئي،  التشغيل  ترصيح  وإرفاق  املفعول،  سارية 
إتمام بناء، وصورة عن شهادة املطابقة للمواصفات القياسية 
وذلك  واملقاييس،  املواصفات  هيئة  من  الصادرة  القطرية 
والطابوق  الخرسانة  تنتج  التي  الصناعية  املنشآت  حالة  يف 
بخدمة  يتعلق  وفيما  الطلب(.  )عند  العازلة  واملواد  واألسفلت 
تجديد ترخيص تشغيل مرشوع صناعي )شهادة قيد(، لفتت 
الخدمة،  عىل  التقديم  فور  عليه  الحصول  يتم  أنه  إىل  الوزارة 
الخدمة  عىل  التقديم  وتتطلب  الشهادة سنتني،  ومدة صالحية 
عرب املنصة، وإرفاق ترصيح التشغيل، وميزانية املرشوع. بينما 
صناعي  مرشوع  تشغيل  ترخيص  إلغاء  خدمة  استالم  يتم 
)شهادة قيد( فور التقديم عىل الخدمة، وذلك عند التقديم عىل 
خدمة إلغاء ترخيص تشغيل مرشوع صناعي عرب املنصة، مع 

وجود ترخيص تشغيل مرشوع صناعي ساري أو منتهي. 
 وأوضحت الوزارة أن خدمة زيادة الطاقة اإلنتاجية للمرشوع 
عرب  النموذج  تعبئة  وتتطلب  أيام،  ثالثة  تستغرق  الصناعي، 
خدمة  عىل  الحصول  يستغرق  كما  الصناعة،  خدمات  منصة 
تعبئة  وتتطلب  أيام،  ثالثة  صناعية  ملنشأة  جمركي  إعفاء 
مرشوع  إقامة  ترخيص  يكون  أن  عىل  املنصة،  عرب  النموذج 
صناعي نشط يف حال املرشوع يف مرحلة اإلنشاء، أو ترخيص 
تشغيل نشط يف حال املرشوع يف مرحلة التشغيل. وفيما يتعلق 
أنه  الوزارة  بينت  تشجيعية،  بأسعار  كهرباء  توريد  بطلب 
يستغرق يوم واحد، ويتطلب الحصول عليه تعبئة النموذج عرب 
املنصة، مع إرفاق صورة عن آخر فاتورة كهرباء، عىل أن يكون 
عىل  املوافقة  لطلب  وبالنسبة  ساري.  تشغيل  ترخيص  لديه 
توقف املرشوع الصناعي، فيستغرق الحصول عليه يوم واحد، 
ومدة صالحية املستخرج 6 أشهر، ويتطلب تعبئة النموذج عرب 
منصة الخدمات الصناعية عىل توقف املرشوع الصناعي، عىل 

أن يكون ترخيص التشغيل نشطا.

الدوحة- $ 

رابع وجهات الناقلة القطرية في ألمانيا

»القطرية« تطير إلى »دوسلدورف«

الجوية  الخطوط  رحالت  أوىل  وصلت 
مطار  إىل  الدوحة  من  القطرية 
دوسلدورف الدويل يف أملانيا أمس لتصبح 
بذلك رابع وجهات الناقلة الوطنية لدولة 
قطر يف أملانيا. ولدى وصول الرحلة رقم 
بوينج  طراز  من  طائرة  عىل   QR085
استقبالها  تم  دريمالينر،   -  B787

بأقواس املياه الرتحيبية.
االفتتاحية  الرحلة  استقبال  يف  وكان 
إىل  وصولها  لدى  القطرية  للناقلة 
دوسلدورف كل من: إريك أودون، نائب 
والسيد  أوروبا،   – للمبيعات  الرئيس 
التنفيذي ملطار  توماس شنالك، الرئيس 
مدينة  وأصبحت  الدويل،  دوسلدورف 
للخطوط  الرابعة  البوابة  دوسلدورف 
ميونخ،  بعد  أملانيا،  يف  القطرية  الجوية 
 ،2022 يوليو  ويف  وبرلني.  فرانكفورت 
من  العديد  عىل  الحائزة  الناقلة  عززت 
أملانيا  يف  تواجدها  من  العاملية  الجوائز 
عرب زيادة عدد رحالتها إىل فرانكفورت 
لتؤكد  يوميا  رحالت  ثالث  لتصبح 

التزامها اتجاه السوق األملاني.
ومن جانبه قال سعادة السيد أكرب الباكر، 
الخطوط  ملجموعة  التنفيذي  الرئيس 
الجوية القطرية: »يرسنا تدشني رحالت 
وأن  دوسلدورف  مدينة  إىل  مبارشة 
نعززمن شبكة وجهاتنا العاملية يف أملانيا 
حوض  إىل  الجديدة  رحالتنا  اطالق  عرب 
الرور – يف الوقت املناسب قبيل انطالق 

 .™2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
يستمتع  لن  الجديدة،  الوجهة  هذه  ومع 
يومية  برحالت  فقط  األملان  املسافرون 
من وجهة جديدة، إنما أيضاً املسافرون 
من البلدان املجاورة مثل بلجيكا وهولندا 
الذين سيكون لديهم الفرصة لالستمتاع 
بأفضل خيارات السفر السلسة إىل أكثر 
من 150 وجهة يف الرشق األوسط وآسيا 
شنالك،  توماس  السيد  وقال  إفريقيا«. 
دوسلدورف  ملطار  التنفيذي  الرئيس 
ملطار  أصبح  اليوم،  من  »ابتداًء  الدويل: 
دوسلدورف الدويل مسار جديد لرحالت 
جوية طويلة املدى. وُيعد قرار الخطوط 
الجوية القطرية، أفضل رشكة طريان يف 
العالم، بإدراج دوسلدورف ضمن خطة 
توسعهم كتأكيد عىل موقعنا وسيمنح هذا 
القرار كل من رجال األعمال واملصطافني 
ميزات عدة. نتطلع إىل سنوات عديدة من 

التعاون الناجح«.
رحالتها  القطرية  الناقلة  وستشغل 
بوينج  طائرة  عرب  الجديدة  املبارشة 
 22 تضم  التي  دريمالينر،   -  B787
 232 األعمال،  رجال  درجة  عىل  مقعداً 
وتعترب  السياحية،  الدرجة  عىل  مقعداً 
دريمالينر   -  B787 بوينج  طائرة 
وقوًدا  وتستهلك  بيئيًا،  متطورة  طائرة 
وانبعاثاتها  املائة  يف   20 بنسبة  أقل 
الكربونية اقل بنسبة 20 يف املائة مقارنة 

بالطائرات املماثلة األخرى.

املسافرون بقائمة طعام  كما سيستمتع 
متنوعة حسب الطلب وبنظام »أوريكس 
مجموعة  يقدم  الذي  الرتفيهي  ون« 
واملسلسالت  األفالم  أحدث  من  واسعة 

واملوسيقى للرتفيه عىل متن الطائرة.
دوسلدورف  من  املسافرون  وسيحظى 
سخي  وزن  عىل  الحصول  بإمكانية 
الجوية  الخطوط  تتيح  حيث  لألمتعة، 
القطرية للمسافرين املرونة والراحة عند 

السفر عىل متن طائراتها. 
ُيذكر أن الخطوط الجوية القطرية كانت 
»أفضل  جائزة  عىل  مؤخراً  حصلت  قد 
جوائز  ضمن  العالم«  يف  طريان  رشكة 
سكاي تراكس العاملية 2022، وتتصدر 
رشكات  قطر  لدولة  الوطنية  الناقلة 
بجائزة  فوزها  بعد  العاملية  الطريان 
يف  السابعة  للمرة  العالم  يف  األفضل 
لتضاف  مسبوق  غري  إنجاز  يف  تاريخها 
إىل حصيلة جوائزها التي حصلت عليها 
و2015  و2012   2011( األعوام  يف 
و2022(.  و2021  و2019  و2017 
أخرى  جوائز  بخمس  فوزها  جانب  إىل 
يف  أعمال  رجال  درجة  »أفضل  هي: 
رجال  لدرجة  صالة  و»أفضل  العالم«، 
عىل  مقعد  و»أفضل  العالم«،  يف  األعمال 
درجة رجال األعمال يف العالم«، و»أفضل 
خدمات طعام عىل درجة رجال األعمال 
يف  طريان  رشكة  و»أفضل  العالم«،  يف 

الرشق األوسط«.

{ خالل استقبال الرحلة األولى بأقواس المياه الترحيبية 



حيث  ذروتها،  الفنادق  تجهيزات  وبلغت 
حشدت قوتها العاملة وقدراتها اللوجستية 
العاملي،  الريايض  الحدث  الستقبال 
حجوزات  سجلت  ذلك  مع  وبالتزامن 
اقرتاب  مع  قياسية  مستويات  الفنادق 
انطالق املنافسات، وتتنوع خيارات اإلقامة 
الفنادق  لضيوف املونديال يف قطر ما بني 
بفئاتها املختلفة إىل جانب الشقق والوحدات 
إىل  إضافة  البالد،  داخل  املوزعة  السكنية 
 5 أكثر من  التي ستوفر  السياحية  السفن 
آالف غرفة فندقية عائمة، ما يعزز مكانة 
الدوحة باعتبارها الوجهة السياحية األكثر 
ملا تتمتع به من بنية تحتية سياحية  نمواً 
فندقية  منظومة  من  تمتلكه  وملا  ممتازة، 
بعالمات تجارية عاملية، ومتاحف متنوعة، 

وأسواق تراثية وعرصية.
املدير  السباعي،  أدهم  قال  التفاصيل  ويف 
الخليج  الدوحة  ويندام  لفندق  العام 
الفندق ذروتها،  »بلغت تجهيزات  الغربي: 
حيث جمعنا كافة القوة العاملة والقدرات 
اللوجستية الستقبال الحدث الكروي األبرز 
يف العالم. نحن نستقبل ضيوف من بلدان 
مختلفة وأخذنا هذا بعني االعتبار يف خدمة 
تقديم الطعام. إضافة إىل املطاعم املتعددة 
قائمة  تغيري وتنوع تشكيالت  تم  بالفندق 
الطعام لتلبي جميع األذواق العاملية. وعىل 
سبيل املثال ال الحرص أضفنا قائمة طعام 
فندقنا  إن  حيث  املغربي  باملطبخ  خاصة 
يستضيف املنتخب املغربي لكرة القدم، فإن 
تليها  األكرب،  هي  املغربية  الجنسية  نسبة 
الجنسيات  باقي  ثم  األرجنتني  السعودية، 

األخرى كالصني، إيطاليا، فرنسا، الربازيل.
مجموعة  ويندام  فندق  يقدم  قائال:  وتابع 
الخدمات لضيوفه، من  رائعة وشاملة من 
حيث  النقل.  وخدمات  سياحية  رحالت 
لتسهيل  محلية  نقل  رشكات  مع  تعاقدنا 
أن  كما  قطر.  يف  الضيوف  تنقل  عملية 
أربع  بعد  عىل  ويقع  اسرتاتيجي  موقعنا 
الدوحة  ومركز  املرتو  محطة  من  دقائق 
لخدمات  بالنسبة  واملؤتمرات.  للمعارض 
الغرف، نوفر دليل سياحي رقمي وخرائط 
السياحية  املناطق  ألهم  ورقمية  مطبوعة 
وكذلك خريطة مرتو الدوحة. كما سيتمكن 
عىل  املباريات  مشاهدة  من  الفندق  نزالء 
ومطعم  املسبح  الونج  يف  كبرية  شاشات 
للمشجعني  يمكن  حيث  جاردن،  ليمون 
تناول  أثناء  املباريات  بمشاهدة  االستمتاع 

وجبة الطعام.
ويف نفس السياق، قال أدهم إن تأثري كأس 
السنة،  بداية  منذ  بدأ   2022 قطر  العالم 
 90 عن  تقل  لم  اإلشغال  نسبة  إن  حيث 
الحدث.  نهاية  لغاية   %  100 وحاليا   %
سيدعم  الجيد  التسويق  إن  القول  ويمكن 
استمرارية انتعاش القطاع السياحي. كما 
البنية التحتية التي أنشأتها دولة قطر  أن 
 2022 العالم  لكأس  اإلعداد  درب  عىل 
أهداف  تحقيق  يف  كبري  دور  لها  سيكون 
التنمية املستدامة التي تضمنتها رؤية قطر 
انعكاس  لها  سيكون  حيث   ،2030 للعام 
مبارش وغري مبارش من حيث الرتويج لقطر 

كعاصمة عاملية للرياضة.

ويؤكد أن فندق ويندام الخليج الغربي لديه 
العديد من املميزات التي تجعله متفردا عن 
غريه من باقي الفنادق يف السوق القطري، 
الفندقية  الغرف  الفندق  يوفر  حيث 
باإلضافة إىل الشقق الفندقية يف مزيج رائع 
وطموحات  رغبات  كافة  تلبية  عىل  يعمل 

النزالء والعمالء.

مكانة سياحية 

عام  مدير  طنوس،  عناد  قال  جانبه  ومن 
ميلينيوم  فندق  إن  بالزا:  ميلينيوم  فندق 
زوار  الستقبال  جاهز  الدوحة  بالزا 
ومشجعي بطولة كأس العالم FIFA قطر 
2022، متابعا: نحن مستعدون من حيث 
االحتياجات  وتوفري  الغرف  تجهيزات 
واملرشوبات  املأكوالت  من  اللوجستية 
دربنا  كما  والتعقيم،  النظافة  وأدوات 
كوادرنا جيدا للتعامل مع الضيوف وتلبية 
منذ  جارية  االستعدادات  إن  احتياجاتهم. 
جاهز  قطر  يف  الضيافة  وقطاع  سنوات 
الدوحة  بالزا  ميلينيوم  وفندق  للبطولة، 
ضيوف  احتياجات  لتلبية  جاهدا  سيعمل 
البالد من مختلف الجنسيات وستربز نكهة 
العربي  والكرم  األصيلة  القطرية  الضيافة 
الراحة  توفري وسائل  إىل  إضافة  املوائد،  يف 
والخدمات املميزة. كما تم تخصيص دورات 
لدينا  املوظفني  معلومات  لتعزيز  تدريبية 
وتعريفهم بأهم املناطق السياحية وجميع 
املقامة بالدولة خالل  األنشطة والفعاليات 
دليلك  خدمة  أطلقنا  وقد  املونديال  فرتة 
لتمكني  الفندق،  بهو  داخل  االلكرتونية 

الزوار من تصفح ومعرفة كل ما يحتاجون 
خالل إقامتهم بالفندق.

وأشار طنوس إىل أنه من ضمن استعدادات 
الرياضة  عـشاق  الستقبال  الفندق 
ريايض  الونج  إطــالق  تم  القدم  وكرة 
جـديـد، ومجـموعة مميـزة من عروض 
الشهرية  مطاعمنا  عرب  الحرصية  الطعام 
موقعا  يحتل  الفندق  فإن  ذلك،  إىل  إضافة 
املحلية.  الضيافة  خريطة  عىل  إسرتاتيجيا 
كافة  رشيفة  منافسة  ينافس  حيث 
الـعـامـلـة  الـتـجـاريـة  العالمات 
فــي الــســوق املـحـلـي مــن خالل 
تقديـمها.  يف  والجودة  الرفيعة  الخدمة 
الدوحة  بـالزا  ميلينيوم  فـندق  ويحتـل 
الحيوية،  األعمال  منطقة  يف  ممتازا  موقعا 
يسهل  ومنه  السد  فـي  فـنـدق  فـهـو 
الوصول إىل أغلب املعالم املثرية لالهـتمام. 
وعىل مقربة من الفندق يوجد الخليج الرائع 
املحاط بالكورنـيـش، الذي يستضيف أكرب 

فعاليات الجماهري خالل فرتة املونديال.
أما فيما يتعلق بالنقل واملواصالت، فيوفر 
الفندق خدمة الليموزين حسب الطلب ألي 
فندق  يبعد  حيث  النزيل.  يرغبها  وجهة 
ميلينيوم بالزا الدوحة حوايل 5 دقائق سرياً 
وهو  السد  مرتو  محطة  من  األقدام  عىل 
وإىل  من  للتنقل  للمقيمني  املثايل  الخيار 
الفندق. يوصلك املرتو بشكل مالئم إىل أماكن 
متعددة يف املدينة، عىل غرار املتحف الوطني 
واملكتبة الوطنية وسوق واقف وقرية كتارا 
مول  وفيالجيو  أسباير  وحديقة  الثقافية 

وقطر مول ومرشوع اللؤلؤة.

القطاع  عىل  املونديال  تأثري  عىل  وتعليقاً 
األرقام  »عكست  طنوس:  قال  الفندقي، 
يف  السياحة  قطاع  حققها  التي  اإليجابية 
العام  األول من  النصف  دولة قطر، خالل 
التي  والنوعية  الكبرية  الطفرة  الجاري، 
شهدها القطاع عىل مدى السنوات األخرية. 
وأصبحت دولة قطر وجهة سياحية مهمة 
دعم  يف  مساهمتها  جانب  إىل  املنطقة،  يف 
عدد  ارتفع  حيث  إقليميًا،  السياحة  قطاع 
السياح يف دولة قطر يف النصف األول من 
العام الجاري إىل 729 ألف زائر، أي بنسبة 
عدد  بإجمايل  مقارنة   %  19 بلغت  زيادة 

الزوار يف العام املايض بأكمله«. 
ولفت إىل أن استضافة قطر ملونديال 2022 
السياحة  خريطة  عىل  مكانتها  سيعزز 
العاملية، بما تحتويه من بنى تحتية ضخمة 
تمتلكه  وبما  فاخرة،  ومنتجعات  وفنادق 
من مقومات الستقبال أهم حدث كروي يف 

العالم ومنطقة الرشق األوسط.
وشدد عىل أن هذا الحدث الريايض العاملي 
السياحة  خريطة  عىل  قطر  مكانة  سريفع 
العاملية، ال سيما أن منطقة الرشق األوسط 
تستضيف ألول مرة البطولة األضخم يف كرة 
القدم، وتستمر الدولة بشكل متواصل مع 
والتجارب  املنتجات  تطوير  عىل  رشكائها 
لتلبية  الرتفيهية؛  والفعاليات  السياحية 
سفراء  يشكلون  قد  الذين  الزوار  تطلعات 
مشاركة  خالل  من  للوجهة،  سياحيني 
هذه  خالل  قطر  إىل  رحلتهم  تفاصيل 
أصدقائهم  مع  بالتشويق  املليئة  البطولة 

وعائالتهم.
لكأس  قطر  استضافة  أن  طنوس  ويؤكد 
يف  اآلن  من  كبري  دور  له  سيكون  العالم 
خاصة  الدولة،  إىل  السياح  أعداد  زيادة 
العائلية،  السياحة  عىل  تركز  قطر  أن 
العالجية  والسياحة  املؤتمرات،  وسياحة 
مهمة  إضافة  ستشكل  التي  والرياضية 
لالقتصاد القطري، وتخلق الكثري من فرص 

االستثمار.
تماما  استعـد  الفندق  قائال:  واختتم 
كأس  بطولة  ومـشجـعي  زوار  الستقبال 
فندق  يف  املستهدفة  الفئة  وهي  العالم 

باملالمح  متوشحا  الدوحة،  بالزا  ميلينيوم 
املونديال يف كافة مرافقه، وسط تـوقعات 
بمستويات أشغال كاملة تتضمن عدد كبري 
وترية  ارتفاع  وقـع  عىل  الجنسيات،  من 
قبل  البالد  إىل  والزوار  السياح  تدفقات 
وخالل فرتة الـبـطولة التي ستنطلق يف 20 

نوفمرب الجاري.

إشغال مرتفع 

وقال عمرو غازي مدير عام فندق جوري 
الستعدادات  بالنسبة  مروب:  فنادق  أحد 
»كأس  ضيوف  الستضافة  جوري  فندق 
برامج  شملت  فقد   ،»2022 قطر  العالم 
جهاز  بمساعدة  للموظفني  مكثفة  تدريب 
قطر للسياحة من خالل برنامج »مضياف 
من  األول  وهو  السياحي  للتدريب  قطر« 
ويهدف  قطر.  دولة  يف  اإلنرتنت  عرب  نوعه 
الربنامج إىل تزويد املوظفني الذين يتعاملون 
موظفي  مثل  الزوّار  مع  مبارش  بشكٍل 
املطاعم،  وموظفي  الفنادق،  يف  االستقبال 
التميُّز  لتحقيق  الالزمة  باملهارات واملعرفة 
يف الخدمات التي تقدَّم للزائرين سواء كانوا 
من خارج قطر أو داخلها. ونحن يف فندف 
جوري نسعى إىل التميز يف تقديم الخدمات 
الفندقية ومنح نزالء الفندق تجربة سياحية 
استثنائية ال تنىس يف قطر. بحيث إننا أخذنا 
املختلفة،  الجنسيات  أذواق  االعتبار  بعني 
نسعى إىل تعزيز خدمات الطعام وتجاوز 
قوائم  إضافة  خالل  من  ضيوفنا  توقعات 
طعام عاملية وأخرى محلية قطرية لتقديم 
نحو  عىل  الطعام  لتناول  متميزة  تجربة 

يومي. 
ضيوفنا  بتنقل  يتعلق  فيما  وأضاف: 
الخاص   QR الـ  رمز  بالفندق  نستخدم 
وزارة  أطلقته  تطبيق  وهو  صلة،  بتطبيق 
الرحالت  تخطيط  خاصية  مع  املواصالت 
ملستخدمي وسائل النقل لتخطيط رحالتهم 
بطريقة متكاملة، حيث سيمكنهم من البحث 
التي  النقل  ووسائل  املسارات  أفضل  عن 
للوصول  بينها  والجمع  استخدامها  يمكن 
استخدام  يمكن  كما  املطلوبة،  الوجهة  إىل 
تطبيق وموقع »صلة« اإللكرتوني للحصول 

عىل املعلومات املتعلقة بوسائل النقل العام 
وأماكن املواقف واملحطات والتصميم العام 
واملسارات.  الرحالت  ومواعيد  للمحطات 
كما نوفر بجميع غرف الفندق كتيب »قطر 
اآلن« وهو دليل سياحي إرشادي يصدر عن 
قطر للسياحة ويستعرض املشهد السياحي 
القطري ويعترب مصدراً ملهماً للمعلومات، 
املحتوى يف  من  متنوعاً  حيث يقدم مزيجاً 
مجاالت الفنون والثقافة وفن الطهي وتناول 
واألزياء  املعمارية  والتصاميم  الطعام 
واملغامرات.  الرياضة  عن  فضالً  والتسوق 
ومن جانبنا، تعاقدنا مع رشكات سياحية 
محلية لتنظيم جوالت سياحية داخل قطر 

إلتاحة تجربة سياحية شاملة للزائر.
إشغال  معدالت  تحقيق  غازي  وتوقع 
العالم  كأس  زوار  تدفقات  بفضل  متميزة 
فندق  يستقبل  حيث  البطولة،  خالل  قطر 
جوري بنسبة 80 % وفودا إعالمية والباقي 
للضيوف من مختلف أنحاء العالم من كندا، 

والصني، والسعودية.

خدمات متكاملة

 من جانبه، قال إيهاب برغوت املدير العام 
إنه  الغربي،  الخليج  الدوحة  بوملان  لفندق 
قطر  االستعدادات الستقبال ضيوف  تمت 
تزين  تم  حيث  وساق.  قدم  عىل  والفندق 
الردهة الرئيسية املطاعم واالستقبال باعالم 
تقديم  ووسيتم  والورود  املشاركة  الدول 
الرئيسية  الردهة  يف  الفعاليات  من  عدد 
عرض  سيتم  كما  الضيوف.  مع  للتفاعل 
أحدها  الفندق  يف  مطاعم   3 يف  املباريات 
عدد  زيادة  تمت  كذلك  الطلق.  الهواء  يف 
لنقدم  الغرف  وخدمة  املطاعم  موظفي 
أفضل الخدمات باإلضافة إىل زيادة رسعة 
يف  البطولة  مباريات  وعرض  االنرتنت 
أكثر من مطعم بالفندق ناهيك عن بوفيه 
الطعام املتواصل عىل مدار اليوم يف مطعم 
جميع  لتلبية  القارات  مختلف  من  أفنيو 
ومطربة  جي  دي  اضفنا  وللمتعة  االذواق 
تغني بعدة لغات. ولدينا يف الفندق مطعم 
بيتيش الذي يقدم قائمة طعام من إيطاليا. 
واملقبالت.  األمريكي  الطعام  يقدم  وسكور 
املأكوالت  يحتوي  بوفيه  فيقدم  افنيو  أما 
والفرنسية  واألمريكية  والعربية  الالتينية 
ويقدم  واآلسيوية.  واليابانية  والرتكية 
جنكشن املأكوالت الخفيفة والساندويتشات 
والحلويات واملرشوبات. باإلضافة إىل قائمة 

خاصة ومنوعة يف خدمة الغرف.
برغوت:  قال  الخدمات،  باقي  عىل  وتعليقاً 
متكاملة،  سياحية  خدمة  تقديم  إطار  يف 
قطر  جهاز  من  اآلن«  »قطر  كتيب  نوفر 
يقدم  دليل سياحي شامل  وهو  للسياحة، 
الضيوف  يحتاجها  التي  املعلومات  جميع 
ويستعرض أبرز املعالم السياحة القطرية 
رمز  خالل  من  رقمي  دليل  إىل  باإلضافة 
تطبيقات  لتحميل  الرسيعة  االستجابة 
عىل  يسهل  مما  الهواتف  عىل  الفعاليات 
الضيوف قضاء أوقات ممتعة خالل زيارة 
قطر. ولضمان رحلة تنقل سلسلة لضيوف 
الفندق، كما تم التعاقد مع أكثر من رشكة 
ضيوفنا  خدمة  يف  لتكون  )ليموزين(  نقل 
يف  الفندق  موقع  ويضع  اليوم.  مدار  عىل 
خطوات  بعد  عىل  الزوار  الغربي  الخليج 
من محطات املرتو ما يمكن الضيوف من 
لزيارة  أكثر  وخيارات  أكرب  براحة  التنقل 
من  وغريها  املشجعني  وقرى  الفعاليات 

األماكن الرتفيهية.
الدوحة  بوملان  فندق  يتطلع  وأضاف: 
والرعاة  واملشجعني  الالعبني  الستضافة 
ليقدم لهم تجربة ممتعة عن طريق فريق 
دولة   34 من  الجنسيات  متعدد  عمل 

ويتحدثون مختلف اللغات.

غازي: نوفر تجربة سياحية شاملة 
للضيوف 

برغوت: إطالق حزمة أنشطة 
وفعاليات فندقية متنوعة 

طنــوس: طـفـــرة كـــبـرى فــي قطــاع الســياحةالسباعي: فندق ويندام يستضيف المنتخب المغربي
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اقتصاد

مع وصول السياح والمشجعين

الفــنــادق جـــاهـــزة

{  جزيرة قطيفان أبرز وجهات استقطاب الزوار

{  عمرو غازي {  عناد طنوس{  إيهاب برغوت {  أدهم السباعي

 ،2022 FIFA قطر  الفنادق استعداداتها الستقبال ضيوف بطولة كأس العالم  أكملت 
نتيجة  العدد«  »كامل  الفتة  الفنادق  ورفعت  المونديالية،  باللمسات  مرافقها  وازدانت 
التي  البطولة  فترة  وخالل  قبل  قطر  إلى  الواردة  والمشجعين  السياح  تدفقات  ارتفاع 

ستنطلق يوم األحد المقبل.

كتبت - أسماء الشادييل 
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اقتصاد

في مدينة لوسيل

»الميرة« تفتتح فرع »فوكس هيلز«

االستهالكية  للمواد  املرية  رشكة  أعلنت 
»فوكس  لها  فرع  أحدث  افتتاح  عن 
نوفمرب   13 يف  لوسيل  مدينة  يف  هيلز« 
اليومية  االحتياجات  لتوفري   ،2022
بذلك  قاطعة  الذكية،  املدينة  لسكان 
بالتزامها  الوفاء  نحو  إضافية  خطوة 
املتمثّل يف تسهيل وصول جميع سكان 
املنتجات  أفضل  إىل  وزوارها  قطر 

والسلع الغذائية عالية الجودة.
يف  هيلز  فوكس  املرية  فرع  افتتاح  وتم 
السيد  من  كل  بحضور  لوسيل،  مدينة 
التنفيذي  الرئيس  العبيدان  يوسف 
حمد  عبدالله  والسيد  املرية  لرشكة 
لرشكة  التنفيذي  الرئيس  العطية، 
مديري  من  ومجموعة  القطرية  الديار 

ومسؤويل إدارة املرية. 

ويعد هذا االفتتاح جزًءا من اسرتاتيجية 
التي تتمحور  الطموحة  التوسعية  املرية 
بالدولة  العمراني  التطّور  مواكبة  حول 
من  قطر  يف  املستهلكني  تمكني  بهدف 
أفضل  من  احتياجاتهم  عىل  الحصول 
السلع واملواد الغذائية األساسية اليومية 

بسهولة ويرس.
من خالل هذا الفرع الجديد، تسعى املرية 
إىل تزويد سكان وضيوف مدينة لوسيل 
باحتياجاتهم اليومية من مختلف السلع 
واملستوردة  املحلية  الغذائية  واملنتجات 
تنافسية،  بأسعار  الجودة  عالية 
تسّوق  بتجربة  االستمتاع  إىل  باإلضافة 

سلسة وفق املعايري الحديثة.
مدينة  يف  هيلز  فوكس  فرع  ويأتي 
لوسيل من نوع ميني مول ليقّدم لرواده 
تشكيلة واسعة من األطعمة واملرشوبات، 
حيث سيتم افتتاح ستاربكس وكرسبي 
قريبًا، يف حني  األريض  الطابق  يف  كريم 

يشتمل الطابق العلوي عىل قاعة طعام 
ومن  املطاعم  من  العديد  تضم  كبرية 
ضمنها مطعم تكساس تشيكن والعديد 
إىل  باالضافة  األخرى  املطاعم  من 
خلود.  صيدلية  ومنها  متنوعة  خدامات 
بوجود  الفرع  يمتاز  ذلك،  عىل  عالوة 
األرض لضمان  للسيارات تحت  مواقف 

توفر مواقف كافية لجميع العمالء.
وتفتخر املرية بوجود 25 ميني مول تابع 
لها يف مواقع مختلفة بالدولة تساهم يف 
تلبية احتياجات املستهلكني ودعم تنمية 
املجتمع املحيل، وتضع خدمات التجزئة 
تحت  منهم  مقربة  عىل  الكثري  وغريها 

سقف واحد.
وبينما تستعد قطر الستضافة جماهري 
أنحاء  شتى  من  القدم  كرة  ومحبي 
هيلز  فوكس  فرع  افتتاح  فإن  العالم، 
مؤقتة  فروع   10 مع  جنٍب  إىل  جنبًا 
للمقيمني  التسّوق  أخرى، توفر خدمات 

والزوار حيث سيكون هناك فرع للمرية 
التي  األماكن  مختلف  يف  منهم  بالقرب 
البطولة  خالل  كثريًا  عليها  يرتددون 
مما  الطرق  بعض  إغالق  بعد  خاصة 
احتياجاتهم  إىل  الوصول  عليهم  يسهل 
يف  الشاملة  تجربتهم  ويعّزز  اليومية، 
من  البطولة،  ونجاح  ناحية،  من  قطر 

ناحية أخرى.
من  مجموعة  هيلز  فوكس  فرع  ويضم 
والخرضاوات  الفواكه  مثل  األقسام 
األلبان  ومنتجات  الطازجة، 
واللحوم  التجميل،  ومستحرضات 
واألطعمة  واملخبوزات،  واألسماك، 
املنتجات  من  تشكيلة  وأيًضا  املعلبة، 

الوطنية واملنتجة محليًا واملستوردة.
وتعليًقا عىل افتتاح فرع فوكس هيلز يف 
مدينة لوسيل، رّصح السيّد يوسف عيل 
العبيدان، الرئيس التنفيذي لرشكة املرية: 
الجديد  فرعنا  بافتتاح  للغاية  »سعداء 

التي تشهد  فوكس هيلز بمدينة لوسيل 
يعترب  والذي  متسارًعا،  عمرانيًا  تطوًرا 
املستمرة  مساعينا  ضمن  هامة  خطوة 
املستوى  عاملية  تسّوق  تجربة  لتهيئة 
وتسهيل  وزوارها،  قطر  سكان  لجميع 
من  احتياجاتهم  شتى  عىل  حصولهم 
كانوا  أينما  الغذائية  واملنتجات  السلع 
توسيع  يف  وسنستمر  الدولة.  داخل 
مختلف  تغطية  لضمان  فروعنا  شبكة 
عىل  أيًضا  سنعمل  كما  قطر،  مناطق 
جنبًا  بفروعنا،  التسّوق  تجربة  تحسني 
املنتجات  تنويع  زيادة  مع  جنٍب  إىل 
عرب  سواء  التسّوق  وخيارات  املعروضة 
الدوحة  إن  وحيث  اإلنرتنت.  أو  الفروع 
مليون   1.5 من  أكثر  الستقبال  تتأهب 
ملشاهدة  املقبلة  األسابيع  خالل  مشجع 
قطر   FIFA العالم  كأس  نهائيات 
خياًرا  لوسيل  فرع  سيكون   ،™  2022
يف  الجماهري  من  مقربة  وعىل  مثاليًا 

مدينة لوسيل لرشاء متطلباتهم اليومية، 
لوسيل،  استاد  املدينة  تحتضن  حيث 
والذي  للبطولة  الرئيسية  املالعب  أحد 
البطولة  مباريات  من  عددا  يستضيف 

منها مباراة النهائي«.
وجدير بالذكر أن املرية تتطلع إىل تقديم 
وتضع  لعمالئها  مميّزة  تسّوق  تجربة 
الجودة  عالية  املنتجات  متناولهم  يف 
إطالق  عىل  عالوة  تنافسية،  بأسعار 
بصفة  الرتويجية  والحمالت  العروض 
من  بمزيد  عمالئها  ومكافأة  مستمرة، 
نقاط املكافآت عىل مشرتياتهم من خالل 
مكافآت  بها،  الخاص  الوالء  برنامج 
شبكة  أكرب  تدير  وطنية  كرشكة  مرية. 
من فروع البيع بالتجزئة يتجاوز عددها 
68 فرًعا يف شتى مناطق الدولة، تحرص 
املرية عىل خدمة كافة املستهلكني بتفاٍن 
»األكثر  شعارها  يجّسد  بما  وإخالص 

تميّزًا وقرًبا«.

{ فرع الميرة الجديد في لوسيل{ جانب من االفتتاح

الدوحة- $ 

في بالس فاندوم بـ »لوسيل«

تدشين أول مطعم للشيف بوراك في قطر
أوزدمري،  بوراك  الشيف  دعا 
زد  يس  باسم  أيًضا  املعروف 
كبار  من  ضيوًفا  بوراك،  إن 
املجتمع  وأعضاء  الشخصيات 
الختبار  اإلعالم  ووسائل  املحيل 
مع  الطهي  فّن  يف  العامليّة  مواهبه 
يف  بوراك  إن  زد  يس  مطعم  افتتاح 

پالس ڤاندوم، لوسيل.
يف  ملطاعمه  الباهر  النجاح  أثر  عىل 
ودبي  وطاجيكستان  اسطنبول 
الفرانشايز،  عقود  بموجب  وفروعه 
زد  ويس  غورميه  بوراك  إن  زد  يس 

بوراك  إن  زد  ويس  برغر  بوراك  إن 
سويتس، يبرص مطعم الشيف األّول 
املتزايدة  النور بعد شعبيّته  يف قطر 
االجتماعي.  التواصل  وسائل  عىل 
الشيف،  قام  االفتتاح،  حفل  وخالل 
كبرية  أطباق  بابتكار  يشتهر  الذي 
الحجم وهو يبتسم ويحّدق مبارشة 
بأطباق  ضيوفه  بإمتاع  الكامريا،  يف 
تحمل بصمته االستثنائية، من كتف 
الضأن املشوي اململح والكباب الذي 
بالجبن  الكنافة  إىل  مرتًا  طوله  يبلغ 
الشهرية واملميّزة من مدينته هاتاي.

يتيسنري،  ارتان  أوضح  بدوره، 
أن  »يسعدنا  قائاًل:  املطعم  مدير 
عالم  لتجربة  بالضيوف  نرّحب 
كأس  موعد  قبل  بوراك  إن  زد  يس 
العالم FIFA. فعبقرّيته يف الطهي، 
تأتي  والشغف،  باإلبداع  ممزوجة 
الفرتة  هذه  يف  لقطر  األمثل  الرفيق 
االستعداد  أهبة  عىل  نحن  املميزة. 
نكهات  الختبار  بالزّوار  للرتحيب 
بأّنهم  ثقة  وكلّنا   - واملنطقة  تركيا 
كبرية  بابتسامة  يغادرون  سوف 
زد  يس  الشيف  مثل  وجوههم  عىل 

إن بوراك«.
ويقّدم مطعم يس زد إن بوراك باقة 
بما  الرتكية،  األطباق  من  مغرية 
والكباب،  املشّكلة  املشاوي  ذلك  يف 
للشيف، وأضالع  املميزة  والّصحون 
والكيسري،  باألرّز،  املحشوّة  الضأن 
من  متنوعة  ومجموعة  والحّمص، 
أشهى الحلويات، بما يف ذلك الكنافة 
يتّسع  الذي  املطعم،  يقع  والبقالوة. 
 C ألكثر من 350 شخصا، يف الطابق
من مركز پالس ڤاندوم الذي افُتتح 

مؤخرًا يف لوسيل.
{ خالل افتتاح المطعم

أجرى السحب الرابع واألخير

»دخان« يعلن فائزي حملة المونديال

السحب  يف  الفائزين  عن  دخان  بنك  أعلن 
الرتويجية  حملته  من  واألخري  الرابع 
بالتعاون مع Visa التي تتيح لعمالئه حاميل 
استثنائية  فرصة  االئتمانية   Visa بطاقات 
 FIFA العالم  كأس  مباريات  بتذاكر  للفوز 

.Visa قطر 2022™ مقّدمة من
سحب  بعد  الفائزين  عن  اإلعالن  جاء 
الرئييس للبنك تحت إرشاف  أُجري يف املقر 
وحضور ممثل عن إدارة الرتاخيص النوعية 
ومراقبة األسواق بوزارة التجارة والصناعة.
وبناًء عىل نتائج القرعة، فاز عميل بنك دخان 
املباراة  بتذكرة  الرّبان  محمد  عبدالعزيز 
املجموعات  دور  تذاكر  وكانت  االفتتاحية، 
من نصيب ازالن بن مورشيد وامني الخطيب 
وأكويليس خورخي نيتو والشيخ عبدالله آل 

عبدالهادي  وربح  البورشيد،  وطالل  ثاني 
عرش،  الستة  لدور  ىتذكرة  الدورسي  فهد 
البطولة،  نهائي  لربع  تذكرة  املانع  ولطيفه 
تذكرة  عىل  الراشدي  سعيد  حصل  بينما 
تذكرة  عىل  ساكني  وبالل  النهائي  النصف 
لكل  تذكرتني  بواقع  وذلك  النهائية،  املباراة 

.Visa فائز مقدمتنّي من رشكة
وعىل مدار الحملة الرتويجية، يمكن لعمالء 
البنك الذين ينفقون 10,000 ريال قطري 
 Visa بطاقة  باستخدام  فأكثر  شهرًيا 
بتذاكر  الفوز  دخان،  بنك  من  االئتمانية 
املباراة  لحضور  لشخصني  مباريات 
الـ  دور  أو  املجموعات  دور  أو  االفتتاحية 
املباراة  أو  النهائي  نصف  أو  ربع  أو   16

النهائية للبطولة التي طال انتظارها.

{ بنك دخان

بموجب شراكة مع مجموعة إليجانسيا

بنك الدوحة يمول حديقة لوسيل وينتر وندرالند
مجموعة  مع  رشاكة  الدوحة  بنك  أبرم 
وينرت  لوسيل  حديقة  لتمويل  إليجانسيا 
حديثة  ترفيهية  مدينة  وهي  وندرالند، 
بمساحة 100,000 مرت مربع تقع يف قلب 

جزيرة املها يف لوسيل.
الرتفيهية »لوسيل وينرت  املدينة  وقد فتحت 
املواطنني  من  للجمهور  أبوابها  وندرالند« 
انطالق  قبل  رسميًا  والزائرين  واملقيمني 
لتكون   ،2022 قطر  العالم  كأس  بطولة 
وجهتهم املثالية للرتفيه واألنشطة الرتويحية. 
مجموعة  مع  برشاكته  الدوحة  بنك  ويفخر 
هايد  يف  وندرالند  لوينرت  املشغل   ،IMG
بارك بلندن، ليكون بنك الدوحة املمول ألول 

حديقة وينرت وندرالند رسميًا خارج لندن.
عبد  الشيخ  سعادة  قال  املناسبة،  وبهذه 
الرئيس  نائب  ثاني  آل  فهد  بن  الرحمن 
أن  »يسعدنا  الدوحة:  لبنك  التنفيذي 
الوطنية  قطر  لرؤية  رئيسيا  داعما  نكون 
الهامة  املشاريع  لكافة  دعمنا  وسنواصل 
يف  الشاملة  التنمية  تحقيق  يف  تسهم  التي 
مدينة  إنشاء  الرشاكة  هذه  تمثل  البالد. 
ترفيهية عاملية يف قطر حيث ستكون وجهة 

واملقيمون  املشجعون  يقصدها  ترفيهية 
خالل بطولة كأس العالم قطر 2022 وما 
التزام  عىل  تدل  الرشاكة  هذه  إن  بعدها. 
أهداف  تحقيق  يف  وتفانيه  املستمر  البنك 

رؤية قطر الوطنية«.
مغيل،  أبو  عالء  السيد  قال  جانبه،  ومن 
املرصفية  الخدمات  مجموعة  رئيس 
وينرت  »ستوفر  الدوحة:  ببنك  التجارية 
وندرالند عىل وجه الخصوص وجزيرة املها 
بشكل عام تجربة ترفيهية شاملة يستمتع 
املزيد  يف  الدخول  إىل  ونتطلع  الجميع.  بها 
من مثل هذه الرشاكات مع املجموعة لتقديم 

املزيد من التجارب الجديدة يف قطر«.
ويسعد بنك الدوحة أن يقدم تجربة ترفيهية 
مثرية وفريدة من نوعها يف مدينة »لوسيل 
جولة  خالل  من  الرتفيهية  وندرالند«  ونرت 
فيو«، حيث سيقوم  بنك  »دوحة  بأرجوحة 
الزائر بامتطاء األرجوحة واالستمتاع برؤية 
الدوحة  سماء  يف  املعالم  ألبرز  بانوراميه 
كما  درجة.   360 بزاوية  املها  وجزيرة 
من  االستفادة  الدوحة  بنك  لعمالء  يمكن 
ألصحاب  املقدمة  الحرصية  الخصومات 
بنك  من  البنكية  البطاقات  أو  الحسابات 
الدوحة عند الدفع باستخدام هذه البطاقات 

أو املحفظة الرقمية يف »ونرت وندرالند«. { بنك الدوحة

الدوحة- $ 
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عربي ودولي

الذهب في أعلى مستوى

روسيا تحظر دخول »100« كندي

الذهب  أسعار  سجلت  لندن-قنا- 
أشهر  ثالثة  يف  لها  مستوى  أعىل 
وسط  الدوالر،  تراجع  مع  أمس 
آمال يف تخفيف مجلس االحتياطي 
االتحادي )البنك املركزي األمريكي( 
برفع  الخاصة  سياسته  حدة  من 

أسعار الفائدة مستقبال.
املعامالت  يف  الذهب  وارتفع 
الفورية 0.5 باملائة إىل 1779.94 
مسجال  )األونصة(،  لألوقية  دوالر 
أعىل مستوياته منذ 17 أغسطس، 
األمريكية  العقود  صعدت  كما 
إىل  باملائة   0.4 للذهب  اآلجلة 

1783.50 دوالر.
النفيسة  للمعادن  وبالنسبة   
يف  الفضة  ارتفعت  األخرى، 
باملائة   1 الفورية  التعامالت 
وهو  لألوقية،  دوالر   22.19 إىل 
يونيو،  أوائل  منذ  مستوى  أعىل 
باملائة   1.4 البالتني  سعر  وزاد 
ارتفع  كما  دوالر،   1031.63 إىل 
 2046.34 إىل  باملائة   1 البالديوم 

دوالر.
باملائة   0.6 الدوالر  وتراجع   
ثالثة  يف  مستوى  أدنى  ليسجل 

أشهر مقابل العمالت املنافسة.

موسكو-أ. ف. ب - أعلنت روسيا 
100 مواطن  االثنني حظر دخول 
املمثل  بينهم  أراضيها،  كندي 
جيم كاري وعدد من الصحفيني، 
كندا  فرضتها  عقوبات  عىل  رّداً 
عىل  أكتوبر  األول/   ترشين  يف 

وممثلني روس. صحفيني 
الخارجية  وزارة  وأوضحت 
القرار  هذا  أّن  بيان  يف  الروسية 
اُتخذ رّداً عىل »فرض نظام رئيس 
عقوبات  ترودو  جاستن  الوزراء 
وسياسييها  روسيا  قادة  عىل 

وصحافييها   )...( ونوابها 
الثقافية«. وشخصياتها 

املمنوعني  األشخاص  بني  ومن 
املمثل  روسيا  دخول  من 
والفكاهي جيم كاري )60 عاماً( 
ووركمان  بول  والصحافيان 
ومارغرت  يف«  تي  »يس  قناة  من 
إيفانز من »يس بي يس«، ورئيسة 
كارولني  االتصاالت  أمن  مركز 
من  عدد  إىل  باإلضافة  كزافييه، 
املتحدرة  الكندية  الشخصيات 

أوكرانيا. من 

»قوات كيان الوطن«

»تنظيم سياسي 
عسكري« في السودان

نحو  عىل  الخرطوم-وكاالت- 
العاصمة  قلب  ومن  متوقع  غري 
أعلنت  الخرطوم  السودانية 
العسكريني  من  مجموعة 
تنظيم  تشكيل  األحد  املتقاعدين 
مسمى  تحت  عسكري  سيايس 
إنه  قالوا  الوطن«  كيان  »قوات 
القوى  يف  توازن  لخلق  يهدف 
العدالة  وتحقيق  املسلحة 

االجتماعية.
-حسب  التنظيم  هذا  يهدف  كما 
جوبا  اتفاق  إلغاء  إىل  مؤسسيه- 
الحكومة  وقعته  الذي  للسالم 
االنتقالية عام 2020 مع مجموعة 
تمردا يف  قادت  التي  الفصائل  من 
إقليم دارفور )غربي البالد( والنيل 

األزرق وجنوب كردفان.
التي وصفت  الخطوة  فاجأت  وقد 
يف  العسكريني  القادة  بالجريئة 
السلطة، وال سيما أنها تزامنت مع 
قائد  الربهان  الفتاح  لعبد  خطاب 
الجيش ورئيس مجلس السيادة يف 
العاصمة  شمال  املرخيات  منطقة 

التدخل  من  السياسيني  فيه  حذر 
يف شؤون العسكر، وأكد عىل وحدة 
عىل  وحرصها  األمنية  املنظومة 
يد  بـ»قطع  مهددا  البالد،  حماية 
ولسان كل من يتجرأ عىل الجيش«.
رأس  عىل  يكون  أن  الفتا  وبدا 
سعد  خالد  الصوارمي  املجموعة 
املتحدث باسم  الذي شغل منصب 
حكم  خالل  لسنوات  الجيش 
البشري، قبل  الرئيس املعزول عمر 
أن يحال إىل التقاعد يف 2019 بعد 
فرتة قصرية قضاها منتدبا لقوات 
يقودها محمد  التي  الرسيع  الدعم 
نائب  »حميدتي«  دقلو  حمدان 

رئيس مجلس السيادة.
االستخبارات  قادة  يجد  ولم 
سعد  اعتقال  من  بدا  العسكرية 
وعدد من مرافقيه بعد ساعات من 
إعالنهم التنظيم العسكري الجديد، 
وتم التحقيق معهم حسب ما أفاد 
ترصف  إن  قائال  أمني  مصدر 
يف  يضعهم  املتقاعدين  الضباط 

دائرة الدعوة العلنية للتمرد.

استشهاد فلسطيني في الضفة

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى
القدس المحتلة -وكاالت- 

استشهد فلسطيني 
برصاص االحتالل اإلسرائيلي 

شمال الضفة الغربية، 
فيما اقتحم عشرات 
المستوطنين، أمس، 

باحات المسجد األقصى 
المبارك، فيما جرى اعتقال 

12 فلسطينيا من عدة 
مناطق مختلفة في 

الضفة الغربية.. وذكرت 
وكالة األنباء الفلسطينية 

»وفا«، أن مجموعات 
متتالية من المستوطنين 

اقتحموا المسجد األقصى، 
ونظموا جوالت استفزازية 
في باحاته، وذلك بحماية 

شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

ومن ناحية أخرى، شنت قوات االحتالل 
اإلرسائييل اليوم، حملة اعتقاالت واسعة 
مناطق  عدة  من  فلسطينيا،   12 طالت 

مختلفة يف الضفة الغربية.
االحتالل  قوات  أن  »وفا«  وذكرت   
بينهم  من  فلسطينيني،  أربعة  اعتقلت 
أسريان محرران من بلدتي جبع وعانني 
غرب جنني، وذلك بعد مداهمة منازلهم 
وتفتيشها، كما اعتقلت ثالثة آخرين من 

مدينة البرية وطولكرم.
 فيما جرى اعتقال شاب فلسطيني من 
وذلك  القدس،  رشق  شمال  عناتا  بلدة 

بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.
االحتالل  قوات  اعتقلت  الخليل،  ويف   

غرب  اذنا  بلدة  من  اثنني  فلسطينيني 
منزليهما  مداهمة  بعد  وذلك  الخليل، 
القوات  تلك  اقتحمت  كما  وتفتيشهما، 
واعتقلت  يطا  بلدة  يف  الحيلة  منطقة 
عدة  وفتشت  آخرين،  فلسطينيني 
من  عدد  بإصابة  تسبب  مما  منازل، 
استنشاق  باالختناق جراء  الفلسطينيني 
الغاز السام، وجرى معالجتهم ميدانيا. 
إرسائيليان  ُقتل  آخر،  جانب  من   
الثالثاء،  بجراح  مستوطنني   3 وأُصيب 
إن  عربي  إعالم  قال  طعن  عملية  جراء 
»فلسطيني نّفذها« يف مستوطنة شمايل 

الضفة الغربية.

وقال الجيش اإلرسائييل يف بيان »وصل 
الصناعية  املنطقة  مدخل  إىل  فلسطيني 
من  عددا  وطعَن  أرئيل  )مستوطنة(  يف 

اإلرسائيليني يف املنطقة«.
للوقود  محطة  »يف  الجيش:  وأضاف 
بعض  تعرض  للمكان  مجاورة 

اإلرسائيليني للطعن أيضا«.
الفلسطيني  »تحييد  تم  أنه  إىل  وأشار 

الذي هرب من املكان«.
بتنفيذ  »رشعت  قواته  إن  الجيش  وقال 

أعمال تمشيط يف املنطقة«.
قطاع  يف  الفلسطينيني  عرشات  وشارك 
غزة، الثالثاء، يف إحياء للذكرى السنوية 

الـ34 إلعالن وثيقة االستقالل.
فرق  نّظمتها  التي  الفعالية  وتضمنت 
الالجئني  دراسات  ومركز  شبابية 
ونادي  حكومي(  )غري  الفلسطينيني 
مخيم النصريات وحملت اسم »استقاللنا 
يوم عودتنا« أنشطة رياضية جرت عىل 

طول ساحل شمايل القطاع.
بالسباحة  الرياضية  األنشطة  وتمثلت 
ورفع  وامليش،  الدراجات  وركوب 
األعالم  األنشطة،  هذه  يف  املشاركون 
الفلسطينية إىل جانب الفتات كتب عليها 
كل شخص أنه عائد إىل البلد التي ُهّجر 

منها أجداده عام 1948.

{ استمرار عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية

طهران-أ. ف. ب - دانت وزارة الخارجية اإليرانية 
فرض  بعد  األوروبية  »العقالنية«  غياب  الثالثاء 
التكتل القاري واململكة املتحدة عقوبات جديدة عىل 

الجمهورية اإلسالمية عىل خلفية االحتجاجات.
نارص  اإليرانية  الخارجية  باسم  املتحدث  ودان 
ذلك  معتربا  الجديدة،  اإلجراءات  الثالثاء  كنعاني 
»إجراء ال أساس له وغري قانوني ومرفوض تماما«.

وأضاف »عىل ما يبدو، أدى اإلدمان عىل العقوبات 
إىل عزل العقالنية والجدية لدى األطراف األوروبية«، 
مؤكدا أن هذه الدول »تضيّق نطاق تفاعالتها )مع 

إيران( عرب تبني هذا املوقف الخطأ«.

وأكد كنعاني أن طهران »ستتخذ اإلجراءات املتبادلة 
الوطنية  املصالح  وبناء عىل  وقوّة  بحكمة  والفاعلة 
تجاه مثل هذه املمارسات غري املجدية وغري البناءة، 
األوروبية  العقوبات  عىل  الرد«  يف  بالحق  وتحتفظ 

والربيطانية.
وسبق إليران أن أدرجت، وفق مبدأ املعاملة باملثل، 
عليها  فرضت  التي  الدول  يف  وأفرادا  كيانات 

عقوبات، عىل قائمتها السوداء للعقوبات. 
تأشريات  اإليرانية حظر إصدار  اإلجراءات  وشملت 
وممتلكات  أرصدة  أي  وتجميد  سفر  ومنع  دخول 

يف إيران.

لندن- أ.ف.ب- تعتزم بريطانيا تخصيص 4.2 مليار 
خمس  لرشاء  دوالر(  مليار   4.9( اسرتليني  جنيه 
سيستمز  إي  إيه  بي  مجموعة  من  جديدة  فرقاطات 
الربيطانية العمالقة، سعيا لتعزيز األمن »يف مواجهة 
رئيس  أعلن  حسبما  الروسية«،  التهديدات  تزايد 

الوزراء رييش سوناك الثالثاء.
أن  سرتيت  داونينغ  عن  صادر  بيان  يف  سوناك  وأكد 
»اململكة املتحدة وحلفاءها يتخذون الخطوات لتعزيز 

أمنهم يف مواجهة تهديدات روسية متزايدة«.
خطر.  يف  جميعا  تضعنا  روسيا  »أفعال  أن  وأضاف 
وبينما نقّدم للشعب األوكراني الدعم الذي يحتاج إليه، 
فنحن نسّخر أيًضا وسع وعمق خربة اململكة املتحدة 
الجيل  بناء  يشمل  وهذا  وحلفائنا.  أنفسنا  لحماية 

املقبل من السفن الحربية الربيطانية«.
يجري  برنامج  من  التالية  املرحلة  املبلغ  هذا  ويمثّل 

من  االنتهاء  ويتوقع  سفن.  ثالث  بناء  حاليا  بموجبه 
بناء الفرقاطات الثماني بحلول منتصف 2030.

وأكدت مجموعة بي إيه إي سيستمز يف بيان منفصل 
سيتي  طراز  إضافية  فرقاطات  خمس  رشاء  طلبية 
الطلبية ستوفر أربعة  26.. وأضافت أن  كالس تايب 

آالف وظيفة يف كل أقسام الرشكة وسلسلة اإلمداد.
أدان سوناك غزو روسيا  أمس يف وقت  اإلعالن  وجاء 
قمة  أمام  له  كلمة  يف  وذلك  ألوكرانيا،  »الوحيش« 

مجموعة العرشين يف بايل اإلندونيسية.
ولم يشارك الرئيس الرويس فالديمري بوتني يف القمة 

وأوفد وزير خارجيته نيابة عنه.
من جهة أخرى، أفادت مجموعة بي إيه سيستمز عن 

ارتفاع عدد الطلبيات لديها عقب الحرب يف أوكرانيا.
املائة يف  بأكثر من ثالثة يف  وارتفعت أسعار أسهمها 

تداوالت فرتة الصباح يف سوق لندن.

إيران تندد بالعقوبات األوروبية

بريطانيا تعزز تسليحها لمواجهة التهديدات

بايل -أ. ف. ب - رغم االنقسامات بني دول مجموعة 
تصاعدت  ألوكرانيا،  الرويس  الغزو  حول  العرشين 
مجموعة  قمة  خالل  الثالثاء  روسيا  عىل  الضغوط 
ذات  الحرب  إنهاء  أجل  من  الكربى  االقتصادات 

التكاليف املادية والبرشية الباهظة.
بداية  منذ  العامليني  للقادة  تجّمع  أهّم  الثالثاء  بدأ 
19، بغياب الرئيس الرويس فالديمري  جائحة كوفيد 
بوتني، يف جزيرة بايل االندونيسية، بعد تسعة أشهر 
من بدء الغزو الرويس ألوكرانيا الذي تسبب بارتفاع 
التهديد  وبعودة  العالم  يف  والغذاء  الطاقة  أسعار 

باستخدام السالح النووي.
األعمال  جدول  عىل  ألوكرانيا  الرويس  الغزو  يرد  ال 
إاّل أنه يهيمن عىل  الرسمي لقمة مجموعة العرشين، 
الغربية  الدول  بني  االنقسامات  ويكشف  االجتماع 
إدانة موسكو،  ترفض  أخرى  لكييف ودول  الداعمة 

وعىل رأسها الصني.
تم  التي  العرشين،  مجموعة  أعضاء  اتفق  ذلك،  مع 
عىل  االقتصادية،  القضايا  إلدارة  باألساس  إنشاؤها 
برس،  فرانس  وكالة  عليها  اّطلعت  بيان  مسودة 
نظًرا  قلياًل  يكون  أن  يرّجح  اعتمادها  احتمال  لكن 

ورضورة  األخرية  األيام  يف  برزت  التي  لالنقسامات 
موافقة موسكو عليها.

عن  القادة،  تبنّاها  حال  يف  الوثيقة،  هذه  تتحدث 
متناولة  أوكرانيا«،  يف  لـ»الحرب  السلبية  التداعيات 
موسكو  ترفضه  تزال  ال  الذي  »الحرب«  مصطلح 
وتشري  خاصة«.  عسكرية  »عملية  عن  تتحدث  التي 
الوثيقة إىل أن »معظم األعضاء )...( يدينون بشّدة« 
النزاع، معتربين استخدام السالح النووي أو التهديد 
تصدير  اتفاقية  تمديد  إىل  وتدعو  مقبول«،  »غري  به 

الحبوب.

انقسامات في المواقف

حرب أوكرانيا تهيمن على قمة العشرين

{ قمة العشرين

أميركا تحقق بوفاة أبوعاقلة

ذكرت إذاعة الجيش اإلرسائييل أن األمريكيني أبلغوا 
وزارة العدل اإلرسائيلية بفتح تحقيق يف واشنطن 
بشأن وفاة مراسلة الجزيرة شريين أبو عاقلة، يف 

حني أبلغت تل أبيب الجانب األمريكي برفضها 
التعاون مع أي تحقيق خارجي.

وأوضحت إذاعة الجيش اإلرسائييل أن واشنطن 
أبلغت وزارة العدل اإلرسائيلية باحتمال طلب مواد 

للتحقيق يف وفاة أبو عاقلة.
ونقلت صحيفة »هآريتس« عن مصادر أن الواليات 
املتحدة أخربت إرسائيل أنها ستفتح تحقيقا يف قتل 

مراسلة الجزيرة.
وأوضحت الصحيفة أن 57 مرشًِّعا أمريكيًّا بعثوا 
رسالة ملدير الرشطة الفدرالية األمريكية »إف بي 

آي« )FBI( ووزير الخارجية األمريكي أنتوني 
بلينكن يطالبون بتحقيق يف قتل شريين.

وأكدت الرسالة أن شريين أبو عاقلة، كمواطنة 
أمريكية، لها الحق يف الحماية الكاملة التي توفر 

لألمريكيني الذين يعيشون يف الخارج.

{ أبوعاقلة

{ الصوارمي خالد سعد



هناك تشابه ملنظومة القمع االستعمارية، يف مواجهة املقاومة 
التحررية للشعوب. وإذا ما أخذنا نموذج األرس الناتج عن الفعل 

التحرري املقاوم لالستعمار، سنجد تشابهاً يف تجربة األرسى 
واألسريات، سواء عىل املستوى العربي، أو العاملي، هذا التشابه 
نالحظه يف الوسائل واألدوات واألهداف التي تمارسها، وتسعى 

لها القوى االستعمارية، أو يف مقاومة األسريات واألرسى لكل ذلك، 
متسلحني بالقناعة بمرشوعهم التحرري الذي يعني تحرُّر شعوبهم 
من االستعمار االستيطاني واإلذالل واالضطهاد القومي واالجتماعي.

ويف أحد املساقات التعليمية يف جامعة بري زيت الذي خصصناه 
للحركة األسرية النسوية، يف محاولة ملعالجة مفهوم األرس يف 

الوضع االستعماري كما هي حال فلسطني، كان ال بد من التطرق 
إىل الجانب املفاهيمي لألرس يف السياق االستعماري كفعل مقاوم، 

وعالقة األسريات واألرسى باملرشوع التحرري األكرب، وحينما نتحدث 
عن املرشوع التحرري، نقصد التحرر من االستعمار واالستعباد 

واالضطهاد الطبقي، ومن الهيمنة الرأسمالية التي تطحن النساء 
والرجال، نتحدث عن مفهوم السجن كما وصفه ميشيل فوكو 

وغراميش.
تفّحصنا املوضوع يف إطار التجارب املختلفة لكلٍّ من لبنان، وإيرلندا، 

والجزائر، وبوليفيا، وفلسطني، كبالد عاشت االستعمار ومنظومته 
القمعية، وهي تجارب تم توثيقها بلسان أسريات ومناضالت، مثل 

سهى بشارة التي وصفت تجربتها يف سجن الخيام، يف الجنوب 
اللبناني املحتل يف تلك الفرتة، يف كتابها مع كوزيت إبراهيم »أحلم 

بزنزانة من كرز«. واملناضلة البوليفية دوميتيال دو شانغارا يف كتابها 
»دعوني أتكلم«، التي وصفت فيه تجربة النساء العامالت ونضالهن 

النقابي يف مواجهة الرأسمالية االستعمارية، وما تعرضن له من 
مطاردة ومالحقة واعتقال. وحالة التشابه ما بني النضال الفلسطيني 

والجزائري يف مقاومة االستعمار، ومالحقة املناضلني واملناضالت 
واعتقالهم كما يف حالة املناضلة الجزائرية جميلة بوحريد، وإرضاب 

الوسخ الذي قامت به املناضالت األسريات يف إيرلندا سنة 1978. 
وتجربة املناضل اإليرلندي بوبي ساندز ورفاقه يف إرضابهم املشهور 

عن الطعام سنة 1981.

التـضــامـــن مـــع األســـرى
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من العمال إىل مسؤويل الجاليات، 
وصوال إىل منظمة العمل الدولية 

واالتحاد الدويل للنقابات العمالية، 
والكثري من املنظمات الحقوقية، 

لم نسمع سوى اإلشادة والتقدير 
لظروف العمل يف قطر، بعد أن 

عايش هؤالء جميعا هذه الظروف 
عن قرب، ومع ذلك فإن الحملة 

البغيضة التي تستهدف قطر ما 
زالت تتواصل، وما زالت تستند 
إىل تقارير مفربكة وإحصائيات 

ال أساس لها من الصحة، بهدف 
وحيد هو التشويش عىل بطولة 

»كأس العالم FIFA قطر 2022«، 
عرب نسج أكاذيب وافرتاءات باتت 

مفضوحة تماما.
إن ما قدمه سعادة الدكتور عيل 

بن صميخ املري وزير العمل، 
خالل مداخلة يف جلسة استماع 

أمام الربملان األوروبي، كان مهما 
للغاية يف فضح الجهات التي تقف 

وراء حملة األكاذيب واالفرتاءات، 
ويف دحض هذه األكاذيب وتعرية 

أصحابها، وكان واضحا لجهة اعتبار 
ما يحدث يرقى إىل إرهاب فكري 
وإعالمي وحرب نفسية بدواعي 

عنرصية من بعض الجهات التي ال 
يروق لها تنظيم البطولة يف قطر، 

وهو يستدعي من الربملان األوروبي 
وكل الجهات الحقوقية والقانونية 

األوروبية التفكري مليا فيه، من أجل 
بناء موقف يستند إىل الحقائق بعيدا 

عن األكاذيب التي سمعناها حتى 
اآلن.

ما تعرضت له قطر ال يمكن السكوت 
عنه، وال يجب السكوت عليه؛ ألن ما 

حدث هو حملة ممنهجة ال تستهدف 
قطر وحدها وإنما العرب واملسلمني 

جميعا عرب استهداف ثقافتهم 
وقيمهم وتراثهم الثري القائم عىل 

التسامح، وبالتأكيد فإنه يتعني عىل 
األوروبيني التصدي لهذه الحملة 

وأصحابها عرب مواقف واضحة تقوم 
عىل كشف الحقائق واالنحياز إليها 

وحدها.

أكاذيب وافتراءات
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آراء وقضايا

بينما حصلت أحزاب اليمني القومي والديني 
املتطرف عىل 64 مقعداً يف الكنيست، إثر 

االنتخابات الترشيعية التي جرت يف مطلع 
شهر ترشين الثاني/  نوفمرب الجاري، وتّم 

تكليف زعيمه بنيامني نتانياهو رسمياً 
بتشكيل الحكومة اإلرسائيلية الجديدة، لم 

يحصل اليسار الصهيوني سوى عىل أربعة 
مقاعد يف الكنيست فاز بها حزب العمل، 

بينما اختفى حزب مريتس عن املشهد 
الربملاني، ولعله قد يختفي عن املشهد 

السيايس. ويزكي انهيار اليسار الصهيوني 
هذا التحّول الذي يشهده املجتمع اإلرسائييل 

منذ بدايات األلفية الثالثة والذي يدفع 
به أكثر فأكثر نحو مواقع اليمني القومي 

والديني املتطرف.
لعب اليسار الصهيوني دوراً مركزياً يف 

الحياة السياسة اإلرسائيلية، إذ كان يف قلب 
مرشوع تأسيس الدولة سنة 1948، وظل 
يمتلك أغلبية يف الربملان لنحو ثالثة عقود. 
ومع أنه فقد هذه األغلبية منذ االنتخابات 

للكنيست يف أيار/ مايو 1977، إال إنه 
عاد وانتعش يف مطلع تسعينيات القرن 

العرشين، وحصل حزباه الرئيسيان، العمل 
ومريتس، يف االنتخابات الترشيعية التي جرت 
يف حزيران/  يونيو 1992، عىل56 مقعداً، إىل 
أن بدأت مسرية تراجعه املتواصل بعد اغتيال 

يتسحاق رابني يف ترشين الثاني/  نوفمرب 
1995، وصار، يف مواجهة صعود التيارات 
القومية والدينية، ينسج تحالفات انتخابية 

يحكمها عامل رئييس هو ضمان تمثيله 
الربملاني أو مشاركته يف الحكومة.

ما أن ظهرت نتائج االنتخابات األخرية، حتى 
راح ممثلو حزبي اليسار الصهيوني يلقون 

بمسؤولية الفشل عىل عاتق بعضهم البعض 
وعىل عاتق حلفائهم. فرئيسة حزب مريتس 

املخرضمة، زهافا غالؤون، التي وصفت 
انهيار حزبها بأنه »مأساة« إلرسائيل، 

وجهت رسالة بالفيديو إىل أعضائه ومؤيديه، 
اعتربت فيها أن نتائج االنتخابات "تمثل 

كارثة بالنسبة ملريتس وكارثة للبالد وكارثة 
شخصية.

انهيار
ال سابق له

ماهر الشريف

باحث فلسطيني

من قريب
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حينما تسري عىل الطريق الواصل بني مدينتْي 
نابلس ورام الله، يختلط عليك األمر عند 

مشاهدة املباني الشاهقة، فيتبادر إىل ذهنك 
سؤال تلقائي، هل هذه بلدة سلواد؟ لكن 

املدهش أكثر من تلك الحجارة املتكئة عىل 
بعضها البعض هي اإلجابة، بأن املباني 

الشاهقة واملجمعات التجارية هي مستوطنة 
عوفرا. ثم ال تكاد تخرج من الدهشة حتى 

تداهمك أُخرى عندما تصل إىل مدخل مدينة 
رام الله، عرب حاجز »DCO«، وتبرص العمارات 

الباسقة ورافعات البناء املتحركة يف قلب 
مستوطنة بيت إيل.

يفّكك أيال ويزمان يف كتابه »األرض الجوفاء« 
هذه الدهشة، ويوضح كيفية توظيف الهندسة 
املعمارية يف وضع الُبنى واملحددات التشكيلية 

املورفولوجية والبرصية للمستوطنات، إذ كانت 
تعمل سابقاً عىل إظهارها بشكل يميزها من 

املدن والقرى الفلسطينية. أما اليوم، فال تكاد 
تستطيع تمييزها من املدن الفلسطينية، مضافاً 
إىل ذلك توظيف مشاريع البنية التحتية يف ذلك، 

وال سيما برامج تأهيل الطرق التي تتم هيكلتها، 
عرب املمارسات التنموية واإلنسانية يف الفضاء 

االستيطاني اإلرسائييل.
الشعور بالفصل الذي ُتمعن فيه إرسائيل ال 
يقترص عىل التفاعل امللموس مع الجغرافيا 

فقط، أي عند السري بهدف الوصول إىل أرض 
محاطة باملستوطنات مثالً، أو التنقل بني 

الحواجز. بل سعت يف الواقع، ومنذ احتاللها 
الضفة الغربية سنة 1967، لتعزيز فكرة 

»الفصل البرصي« أيضاً، سواء من خالل شكل 
بيوت املستوطنني، أو املسالك والشوارع املَُعّدة 

لهم بالدرجة األوىل، وهو ما يجعلها مختلفة 
تماماً عن بيوت وشوارع الفلسطينيني.

وفقاً لويزمان، يتشكل هذا من خالل التصاميم 
املتكررة للمنازل الخاصة باملستوطنني، فتبدو 

كقطع بناء متساوية، تتضمن منازل خاصة 
صغرية ذات سطوح قرميدية حمراء، وهو ما 

ُيظهر دائرة ُمسيّجة مدنية تربض عىل قمم 
الجبال، باإلضافة إىل اإلضاءة الكثيفة التي 
تلف تلك املستوطنات، حيث تبدو يف الليل 

كسلسلة من الضوء األبيض عىل صفحة املشهد 
الطبيعي، تجذب األنظار وتلفت االنتباه، خالفاً 

لألضواء الضاربة إىل الصفرة يف القرى والبلدات 
الفلسطينية املجاورة، وهذا يعني أن هذه 

األضواء واألشكال العمرانية املتماثلة تعطي 
هوية استيطانية مبارشة للمكان من النظرة 

األوىل.
كما تتم إعادة تشكيل املكان والسيطرة عليه 

بواسطة مشاريع البنية التحتية التي تعزز 
االستيطان، إال أنها ترتدي ثوب الحداثة والتنمية 

للفلسطينيني، كثرياً ما تلمس هذه املشاريع 
خارج مناطق سكناهم، أي يف الطرق الرئيسية 

القابعة تحت السيطرة اإلرسائيلية، وهو ما 
يمنحها هوية استيطانية برصية، وتعمل عىل 

إخراج األصليني من أراضيهم. أعتقد أن اإلخراج 
هنا ال يشمل الطرد التقليدي فقط، بل يتضمن 

الشعور النفيس بغرابة املكان والغربة عنه.
الشوارع املشرتكة بني الفلسطينيني 

واملستوطنني، الخاضعة لإلدارة اإلرسائيلية، 
تتميز بالرتتيب والتنظيم، ووجود اإلشارات 

الضوئية، حيث يستطيع املسافر من نابلس إىل 
رام الله، الفصل برصياً - بني املناطق الخاضعة 

لالحتالل والخاضعة للسلطة الفلسطينية 
-عقب اجتيازه منطقة عيون الحرامية، بأنه 
يف شارع »إرسائييل« رسيع منّظم بإشارات 

املرور، حتى وصوله إىل دوار قرية بيتا وشارع 

حوارة، فيستطيع، حينها، اإلدراك أنه يف منطقة 

فلسطينية تفتقر إىل إشارات املرور، ممتلئة 

بالحفر، األمر الذي يتسبب بأزمات مرورية 

خانقة، تفقد الزمان واملكان املنظم، وهذا يولّد 

قلقاً وعنفاً غري مرئيني بطرق متعددة األشكال.

أحياناً، قد يتولد كّي للوعي بطريقة غري 

تقليدية، أي بصورة معاكسة، فبعد حفر 

الطريق وتخريبها املتعّمد كعقاب، يتم تعبيدها 

من جديد، لكن مع حاجز دائم. وهذا يرّسخ 

االعتقاد أن هذه املناطق أو الشوارع، لوال املحتل 

ملا كانت عىل ما هي عليه، وهنا نقطة نرص 

للمستعمر يف معركته الطويلة مع األصالني.

فمثالً، خالل انتفاضة األقىص سنة 2000، 

دّمر االحتالل البنية التحتية كجزء من التفكيك 

والتجزئة املكانية للفلسطينيني، عقاباً لهم عىل 

مقاومتهم، بينما يف سنة 2004، بعد ما يقرب 

من أربعة أعوام، شّكل فريقاً لبلورة ما سّماه 

»نسيج الحياة الفلسطيني«، كمرشوع بنية 

تحتية جديد للسكان الفلسطينيني الستيعاب 

الظروف االجتماعية واالقتصادية التي أوجدتها 

سياساته، وتطبيعاً للتجزئة والفصل واإلغالق.

»العقاب ونقيضه« هما وجهان للعنف 

اإلرسائييل، وأسلوب سياسة استعمارية قديمة 

جديدة، تعكس براغماتية االستعمار. أقصد أن 

يف إيقاع العقاب أو إزالته عنفاً، لكن يف حقب 

زمنية مختلفة، وتبعاً للموقع، سعياً لتحقيق 

الهدف النهائي املتمثل يف السيطرة عىل املكان 

وإضفاء الصبغة االستيطانية عليه.

يرى ويزمان مثالً أن الحكومة اإلرسائيلية أولت 

تنمية اإلنتاج الزراعي الفلسطيني اهتماماً يف 

العقد األول من االحتالل، كجزء من منطق 

الحكم والسيطرة -ال يوجد عقاب- بينما تحّول 

انتزاع األرايض ومصادرتها إىل سياسة عامة بعد 

احتالل الـ 67 -يف هذا عقاب- إال أنه تحقيق 

للهدف نفسه يف الحالتني باستخدام العنف.

يذّكرنا هذا بما طلبه موشيه دايان من جنوده، 

إنزال العلم اإلرسائييل -رمز السيادة- عن 

املسجد األقىص، واعتباره عمالً استفزازياً ال 

مربر له، ثم بمرور األيام، حدث تحّول عميق 

يف األرايض الفلسطينية، إذ ال يكاد شارع، 

أو مستوطنة، أو مبنى ال يرفرف عليه العلم 

اإلرسائييل.

الفصل البصري االستيطاني

»العقاب ونقيضه« 
وجهان للعنف 

اإلسرائيلي 
وأسلوب سياسة 

استعمارية قديمة 
جديدة

ياسر مناع

طالب ماجستير
 جامعة بيرزيت

مؤسسة الدراسات الفلسطينية

خالدة جرار
 أسيرة محررة

مؤسسة الدراسات الفلسطينية
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متابعات

ربما الحقيقة عكس ذلك

هل يشهد العالم انفجارا سكانيا ؟
العالم في  ُقّدر عدد سكان 
خمس  بعد  أي   -  1950 عام 
األمم  إنشاء  من  سنوات 
 2.6 من  يقرب  بما  المتحدة– 

مليار نسمة.
وبحسب آخر تقديرات األمم 
عدد  وصل  فقد  المتحدة، 
مليارات  ثمانية  إلى  السكان 
المنظمة  ظلت  وقد  نسمة، 
من  فترة  كل  تنذر  الدولية 
المستمر  التزايد  خطورة 
مقابل  العالم  سكان  لعدد 
المتاحة  الموارد  محدودية 
أصال للبشر، لضمان حياتهم 

واستقرارهم.
توصله  الذي  المفهوم  إذن، 
أننا  هو  المتحدة  األمم  لنا 
سكاني  انفجار  خطر  نواجه 
ال تستطيع الموارد المتوفرة 
تلبيته، وبالتالي ال بد من وضع 
للحد  الجهود  وبذل  الخطط 
من هذا الخطر بل مجابهته.

اإلحصاءات  هذه  عىل  وتعليقا 
الخبري  يقول  األممية،  والتحذيرات 
املناهض  االجتماعي  والباحث  األمريكي 
لإلجهاض ستيفن مورش، إن هذا املفهوم 
لنا  وقال  الصغر،  منذ  فينا  غرسه  تم 
نجاة  »زورق  يشبه  العالم  إن  معلمونا 
صغريا« علينا أن نخفف العبء عنه كي 

ال يغرق، فإن غرق فسنموت جميعا.
له  مقال  يف   - األمريكي  الباحث  ويشري 
- إىل ما سماه »سيناريو آل غور« نائب 
كلينتون،  بيل  السابق  األمريكي  الرئيس 
أسود«  »ثقبا  هناك  أن  عن  يتحدث 
سيغرق فيه العالم كله إن لم نتوقف عن 

إنجاب األطفال.
نتيجة الحد من النسل

لكن األمر الذي يستحق التفكري -بحسب 

إذا  يحدث  أن  يمكن  ماذا  هو  مورش- 
تبني  فقد  اإلنجاب؟  عن  الجميع  تخىل 
أن الكثري من الشباب باتوا يفعلون ذلك 
فعال وال يفكرون يف أن تكون لهم ذرية.
أن  هو  اآلن  الناس  يتخيله  الذي  إن 
مضطرد،  ازدياد  يف  البرشية  األرقام 
ويتحدثون دائما عن االنفجار السكاني؛ 
حولنا  هو  ملا  فاحصة  بنظرة  ولكن 
الثابت هو  -وخصوصا يف أوروبا- فإن 
عدد  من  أكثر  اآلن  يموتون  من  عدد  أن 

املواليد الجدد.
ما  أوروبا  يف  بدأت  التي  الوالدة  ندرة 
بعد الحرب امتدت اآلن إىل كل ركن من 
سكانها  يرتاجع  فالصني  العالم،  أركان 
يف  تتقدمان  الالتينية  وأمريكا  والهند 
العمر برسعة، يف حني أن الرشق األوسط 

بالكاد يمتلك قدراته الخاصة، وحتى يف 
أفريقيا أحيانا تكون معدالت املواليد يف 

تراجع بحسب الكاتب.
إن  معذور  الجميع  إن  مورش  ويقول 
ألن  قبل،  من  ذلك  يعرفون  يكونوا  لم 
أسطوانة  تشغيل  تواصل  املتحدة  األمم 
السكاني، وتقول  االنفجار  التحذير من 
9.5 مليارات  إن عدد البرش سيصل إىل 
بحلول عام 2050، بينما سيصل إىل 11 

أو حتى 12 مليارا بحلول عام 2100.
األمم  قول  بحسب  سيحدث  ما  هذا 
بعض  يف  سيعمدن  النساء  ألن  املتحدة، 
واليابان  وفرنسا  أملانيا  -مثل  البالد 
العديد  بل  األطفال،  من  املزيد  إلنجاب 
املتحدة  األمم  أن  رغم  منهم،  والعديد 
هذا  مثل  يدعم  دليل  أي  لديها  ليس 

محاولة  ذاته  حد  يف  يبدو  الذي  االدعاء 
يائسة لبث حياة جديدة يف نظرية ميتة.

موجودة  دقة  أكثر  أخرى  بيانات  هناك 
كاتب  -بحسب  املتحدة  األمم  ملفات  يف 
مع  تتناسب  ال  ألنها  ولكن  املقال- 
لذلك  السكاني،  االنفجار  عن  نظريتها 
تذكرها  ال  اإلعالم  ووسائل  هي  فإنها 
عن  تتحدث  البيانات  وهذه  كثريا، 
انخفاض معدالت املواليد يف مناطق من 

العالم.
الشابات  إن  البيانات  هذه  وتقول 
-مثل  الحرضية  املناطق  يف  املتعلمات 
يرين  ال  طوكيو–  أو  لندن  أو  باريس 
واحد،  طفل  من  أكثر  إلنجاب  حاجة 
اإلنجاب  عدم  يفضلن  بعضهن  إن  بل 
املشكلة  هذه  إن  الكاتب  ويقول  مطلقا. 

هذه  من  ستنتقل  املواليد(  )انخفاض 
العالم،  من  أخرى  مناطق  إىل  املناطق 
إىل  العاملية  الخصوبة  وستنخفض 
 1.3 نحو  إىل  أو  األوروبية  املستويات 

طفل لكل امرأة.
 ويجزم ستيفن مورش أن األرقام العاملية 
 9 من  أقل  عند  ذروتها  إىل  ستصل 
ذلك  وبعد  تقريبا،   2050 عام  مليارات 
البداية،  يف  ببطء  البرشي  املوت  سيبدأ 
ولكنه سيصري أرسع وأرسع مع مرور 
السنني. وبحلول نهاية القرن سنعود إىل 
مليارات  ثمانية  الحالية -حوايل  أرقامنا 
جماعي  بشكل  سنكون  لكننا  نسمة- 

أكرب سنا ويغلب الشيب عىل الشباب.
الشباب  من  الكثري  أن  الكاتب  ويرى   
املدينة  الحايل يعشقون حياة  العرص  يف 

الزواج  يف  يفكرون  وال  الفردية  والحياة 
طفال  املرأة  أنجبت  إذا  بينما  واإلنجاب، 
فإنها عىل األرجح ال تفكر يف إنجاب آخر.
البلدان  يف  باملال  املهمومني  أن  كما   
وتتقاىض  السن  لكبار  مزايا  توفر  التي 
البقاء  يفضلون  لذلك،  باهظة  رضائب 
أن  بعضهم  يعترب  إذ  أطفال،  دون 
ما  الحكومة  وأن  للمال،  تبديد  األطفال 
دامت توفر للمسّن املسكن والرعاية فما 

الحاجة ألطفال تنفق عليهم األموال.
التي  هي  وغريها  األفكار  هذه  مثل   
من  يقرتب  شيخوخة  لتسونامي  تمهد 
أماكن مثل  العالم، ليس فقط يف  رضب 
دي  ريو  إىل  سيمتد  وإنما  نيويورك 
جانريو ونريوبي كذلك، وسينترش يف كل 

أنحاء العالم.

وتضيف »مع ذلك، أدرك أن هذه ليست لحظة 
البعض  يشعر  بالرضورة،  الجميع  بها  يحتفل 
من  جدا  كبري  بعدد  مزدحم  عالم  من  بالقلق 
السكان وموارد غري كافية للعيش عىل أساسها«، 

داعية إىل عدم »الخوف« من العدد.
يرى  األرض؟  هذه  عىل  منا  الكثري  يوجد  هل 

العديد من الخرباء أن السؤال خاطئ.
يف  روكفلر  جامعة  من  كوهني  جويل  يجيب 
جدا  كثري  ملن؟  بالنسبة  جدا  »كثري  نيويورك 
بالنسبة ملاذا؟ إذا سألتني إذا كنا أكثر من الالزم، 
فإني ال أعتقد ذلك«.. يتابع الخبري »أرى مسألة 
األرض  تتحمله  أن  يمكن  الذي  األشخاص  عدد 
طبيعية،  حدود  أو  قيود  شّقني:  ذي  كسؤال 

والخيارات التي يتخذها البرش«.

شرهون

الخيارات التي تقود إىل استهالك موارد بيولوجية 
من  بكثري  أكثر  إلخ(  وأراض،  وأسماك  )غابات 

قدرتها عىل التجدد كل عام واالستهالك املفرط 
خاصة للوقود األحفوري، يؤدي دائما إىل مزيد 
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون املسؤولة عن 

االحرتار.
احتياجات  تلبية  تتطلب  املوارد،  ناحية  من 
1,75 كوكب  البرشية بطريقة مستدامة وجود 
أرض وفق شبكة »غلوبل فووتربنس نتوورك« 

والصندوق العاملي للطبيعة.
أما من ناحية املناخ، فيشري أحدث تقرير لخرباء 
املناخ التابعني لألمم املتحدة إىل أن النمو السكاني 
أحد املحركات الرئيسية لزيادة انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري، لكن مساهمته فيها أقل من 

مساهمة النمو االقتصادي.
نكون  ما  »غالبا  أنه  عىل  كوهني  جويل  يشدد 
هذا  رشهون،  نحن  الرؤيا.  إىل  نفتقر  أغبياء 
مكمن املشكلة والخيارات«، داعيا رغم ذلك إىل 

عدم اعتبار اإلنسانية »طاعونا«.
وترى جينيفر سكيوبا الباحثة املقيمة يف مركز 
أبحاث ويلسون أن »تأثرينا عىل الكوكب يحدده 

سلوكنا أكثر بكثري من عددنا«.
عىل  الضوء  تسليط  يف  »االستمرار  وتضيف 
الزيادة السكانية مرض ويعكس كسال فكريا«، 
مشرية إىل خطر أن تقوم الدول الغنية بدال من 
النامية  الدول  عىل  اللوم  بإلقاء  سلوكها  تغيري 

التي تدفع النمو السكاني.
فستحتاج  الهند،  سكان  مثل  الجميع  عاش  إذا 
البرشية فقط موارد 0,8 كوكب كل عام، مقارنة 
بأكثر من 5 كواكب لسكان الواليات املتحدة، وفق 
شبكة »غلوبل فووتربنس نتوورك« والصندوق 

العاملي للطبيعة.
سواء كان عددا كبريا أم ال، فإن املليارات الثمانية 
من البرش موجودون بالفعل وسيستمر عددهم 
 9,7 يبلغ  أن  املتحدة  األمم  تتوقع  إذ  النمو،  يف 

مليار نسمة عام 2050.
وتوضح األمم املتحدة أنه نظرا للعدد الكبري من 
الشباب، فإن جزءا كبريا من النمو سيحدث حتى 
لو انخفض منذ اآلن معدل الخصوبة يف البلدان 

ذات أعىل املعدالت إىل طفلني لكل امرأة.

حقوق املرأة 
مسألة الخصوبة مرتبطة مبارشة بحقوق املرأة، 
اإلجابة  إىل  يميلون  من  حتى  يوافقه  أمر  وهو 
»بنعم« عىل سؤال »هل هناك الكثري منا عىل هذه 

األرض؟«.
الحكومية  غري  املنظمة  تدعو  الصدد،  هذا  يف 
»بوبياليشن ماترز« إىل خفض عدد سكان العالم 
وتحرتم  وطوعية  إيجابية  بوسائل  »فقط  لكن 
الحقوق«، وفق ما يوضح مديرها روبني ماينارد 
»سياسة  أي  معارضا  برس،  فرانس  لوكالة 

تنظيم« للوالدات تفرضها الدولة.
يقرتح مرشوع »بروجكت دروداون« أن التعليم 
ظاهرة  من  للحد  الحلول  أحد  األرسة  وتنظيم 
الصعيد  »عىل  ويقول  الحراري،  االحتباس 
السكان  من  أقل  عدد  وجود  شأن  من  العاملي، 
الطلب  يقلل  أن  استهالك مستدامة  بمستويات 
واملوارد  والغذاء  والخامات  والنقل  الطاقة  عىل 

الطبيعية«.
املوارد  معهد  يف  املحللة  برييز  فانيسا  وتقول 

يولد  شخص  »كل  إن  الحكومي  غري  العاملية 
عىل  إضافيا  ضغطا  يضيف  األرض  هذه  عىل 

الكوكب«.
وتضيف يف ترصيح لفرانس برس »كان عددنا 
سؤال  »هذا  لكن  سنوات«  منذ  بالفعل  كبريا 
حساس للغاية«، رافضة أن »تستغل النخب هذه 
الرسدية لتطالب بوضع سقف للنمو السكاني يف 

دول الجنوب«.
وهي تفضل أن تركز عىل »اإلنصاف« و»توزيع« 

املوارد، وال سيما الغذاء.
يشاطرها جويل كوهني الرأي ويشدد أنه رغم 
وجود ما يكفي من الغذاء من الناحية الحسابية 
لسد حاجات ثمانية مليارات نسمة، إال أن »800 
مليون شخص، أي واحد من كل 10 أشخاص 
التغذية  سوء  من  يعانون  الكوكب،  هذا  عىل 
مما  أكثر  أننا  »فكرة  إن  قائال  املزمن«..ويختم 
ينبغي ترصف االنتباه عن قضايا حقيقية تتعلق 
نتشارك  التي  واألنواع  البرشي  النوع  برفاهية 

معها الكوكب«.

قلق على الموارد

االم��م المتح��دة- أ. ف. ب - بل��غ ع��دد س��كان العال��م 
رس��ميا ثمانية مليارات نس��مة أمس، ه��ل الرقم مرتفع؟ 
لي��س بالضرورة وف��ق الخبراء الذين يح��ذرون باألحرى من 

استهالك الدول الثرية المفرط لموارد الكوكب.
ترى المديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة للس��كان 
ناتالي��ا كاني��م أن بل��وغ »ثماني��ة ملي��ارات هو ح��دث هام 
للبش��رية«، مرحبة بالزيادة في متوس��ط العم��ر المتوقع 

وانخفاض معدل وفيات الرضع واألمهات.

»8« مليارات نــــسمة
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سينما المول )1(

4:00التاميلية

7:00بالك آدم

9:15بالك آدم

11:30التاميلية

سينما المول )2(

3:45املالياالم

6:15املالياالم

8:45املالياالم

11:15املالياالم

سينما المول )3(

3:30الهندية

6:00الهندية

8:30الهندية

11:15التاميلية

سينما كتارا )1(

6:00رحلة ذهاب

8:15بالك آدم

10:30بالك آدم

سينما كتارا )2(

6:30تحت تهديد السالح

8:45تحت تهديد السالح

11:00رحلة ذهاب

سينما كتارا )3(

5:00الرجل الرابع

النظام

9:15النظام

سينما كتارا 4(

5:30املحقق نايت، املارق

7:45هاشتاج جوزني#

10:00بيكيس

سينما رويال بالزا  )1(

3:30املالياالم

6:00املالياالم

8:30املالياالم

11:00املالياالم

سينما رويال بالزا )2(

3:30التاميلية

6:00التاميلية

8:35التاميلية

11:15املالياالم

سينما رويال بالزا )3(

3:45الهندية

6:15الهندية

8:45بالك آدم

11:00الهندية

ضمن معرض »جووول! ضربة البداية« بالمكتبة الوطنية

احتفاء بتاريخ كرة القدم القطرية

يقّدم املعرض رحلة كرة القدم وتاريخها وازدهارها 
الحارض،  وقتنا  حتى  بداياتها  منذ  قطر  دولة  يف 
عن  ملحة  العالم  أنحاء  جميع  من  للزائرين  ويقّدم 
بدايات هذه اللعبة، وكيف تطّورت عىل مّر العقود 
بطولة  أضخم  استضافة  رشف  بنيل  توّجت  حتى 
قطر   FIFA العالم  »كأس  العام،  هذا  رياضية 

.»2022
وقال سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري 
وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، يف كلمة 
له باملناسبة: إن هذا املعرض يضيف زخًما للعرس 
أجمع،  والعالم  الذي تشهده بالدنا  الكبري  الكروي 
الفتًا إىل أن هذا الحدث العاملي املهم فرصة سانحة 
ولتعزيز  العالم  شعوب  بني  الثقايف  للتبادل  فريدة 

التفاهم الدويل. 
العالم  كأس  لبطولة  قطر  دولة  احتضان  أن  وأكد 
FIFA قطر 2022، هو خري مثال عىل إيمان القيادة 

البالد بالرياضة كقوة ناعمة مؤثرة  الرشيدة لهذه 
توطيد  شأنها  من  الثقافية  الدبلوماسية  ضمن 
صالتنا مع جميع دول العالم. مشريًا إىل أن املعرض 
مادة ثقافية توثيقية دسمة ستكون خري استقبال 

من مكتبة قطر الوطنية لضيوف كأس العالم.
حول  »قنا«  القطرية  األنباء  لوكالة  ترصيح  ويف 
استغالل مكتبة قطر الوطنية لهذا الحدث العاملي 
الذي تحتضنه بلدنا خالل الفرتة من 20 نوفمرب إىل 
قال  املقبلة،  لألجيال  وتوثيقه  املقبل،  ديسمرب   18
سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري: »إذا 
توثيق  من  تمّكنت  قد  الوطنية  قطر  مكتبة  كانت 
فمن  اآلن.  حتى  بداياتها  منذ  القدم  كرة  تاريخ 
األيام،  التوثيق خالل هذه  أن تتمكن من  باب أوىل 
وأصبحت  تيّست  التوثيق  وسائل  أن  خصوَصا 
أسهل، ما يدل عىل أن التوثيق يف غاية األهمية«، الفتًا 
إىل أن توثيق اليوم هو تاريخ الغد، وأن مكتبة قطر 

الوطنية باعتبارها مكتبة حديثة، أثبتت للعالم هذه 
الفرادة التي تعتز بها.

املكتبة  أن  إىل  الخصوص،  بهذا  سعادته  وأشار 
الوطنية،  قطر  مكتبة  ودرة  جوهرة  هي  الرتاثية، 
والقائمة عىل التوثيق، وأن املكتبة ستستمر عىل هذا 

النهج ولن تتوقف بما تتوفر عليه من إمكانيات.
الدولة  وزير  سعادة  نوه  باملوضوع،  ارتباط  ويف 
تقوم  املكتبة  بأن  الوطنية،  قطر  مكتبة  ورئيس 
بمرشوع مهم، ويتمثل يف توثيق تاريخ قطر الحديث 

والذي لن يكون مقصوًرا عىل موضوع دون آخر.
من جهتها، قالت الدكتورة عائشة األنصاري رئيس 
يف  الوطنية  قطر  بمكتبة  الرتاثية  املجموعة  قسم 
»جووول!  معرض  إن  لـ»قنا«:  مماثل  ترصيح 
رضبة البداية لكرة القدم يف قطر«، يرصد محطات 
تطور كرة القدم يف قطر من البدايات يف أربعينيات 
توّجت  والتي  الحارض،  الوقت  حتى  املايض  القرن 

FIFA قطر  العالم  لبطولة كأس  بلدنا  باستضافة 
.2022

وأشارت إىل أن املكتبة الرتاثية تعمل عىل إثراء املشهد 
الثقايف لدولة قطر بما تنظمه من عرشات املعارض 
واملحارضات التي تلقي الضوء عىل فرتات مهمة من 
واملنطقة،  قطر  لدولة  واملُعارص  الحديث  التاريخ 
وبمقتنياتها الفريدة املعروضة لجميع الزائرين من 

خالل املعرض الدائم.
»جووول!  يف  عرضها  تم  التي  املقتنيات  وحول 
رضبة البداية لكرة القدم يف قطر«، وهل هي خاصة 
مع جهات  بعضها برشاكة  يتم عرض  أم  باملكتبة 
معينة، أوضحت األنصاري، أن معظم املقتنيات هي 
خاصة بمكتبة قطر الوطنية، باإلضافة إىل مقتنيات 
الشقريي  وماجد  بالخور،  القدامى  الالعبني  ألحد 

وأحمد جهام الكواري.
ونبّهت إىل أن هذه هي املرة األوىل التي تعرض فيها 

بالرياضة.   خاصة  مقتنيات  الوطنية  قطر  مكتبة 
تنظيم  سيتم  ملعرض،  لهذا  استمراًرا  أنه  وكشفت 
محارضات عىل هامش املعرض بعد انقضاء بطولة 
كأس العالم FIFA قطر 2022، واإلنجازات يف هذا 

العرس الكروي العاملي.
من جهته، قال السيد سعد محمد الرميحي، رئيس 
املركز القطري للصحافة يف ترصيح لوكالة األنباء 
القطرية: »إن هذا املعرض أعاد يل ذكريات جميلة، 
وأحداًثا رياضية كنت شاهًدا عليها منذ سبعينيات 
قطر  مكتبة  به  تقوم  ما  مثّمنًا  املايض«،  القرن 

الوطنية بحفظ وصون هذا الرتاث لألجيال املقبلة.
بدوره، قال عادل مال الله، الالعب القطري الدويل 
السابق لـ»قنا«: إن مكتبة قطر الوطنية مفخرة لكل 
لم تخطر  أشياء  قّدم  املعرض  وأن  قطري ومقيم، 
القدم  كرة  ومحبي  الرياضيني  داعيًا  البال،  عىل 

خاصة والرياضة عموًما إىل زيارة هذا املعرض.

الدوحة- قنا- افتتح سعادة الدكتور 
حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة 

ورئيس مكتبة قطر الوطنية، أمس، معرض 
»جووول! ضربة البداية لكرة القدم في قطر« 

بمكتبة قطر الوطنية، ويستمر إلى نهاية 
فبراير 2023.

ويأتي تنظيم هذا المعرض ـ الذي حضر 
حفل افتتاحه السيد سعد محمد الرميحي، 

رئيس المركز القطري للصحافة، والسيدة 
هوسم تان، المدير التنفيذي لمكتبة قطر 
الوطنية، باإلضافة لنخبة من سفراء كأس 

العالم FIFA قطر 2022 من نجوم كرة 
القدم القطرية ـ لالحتفاء بتاريخ وازدهار 

كرة القدم في قطر بينما تستعد الدولة 
النطالق أول بطولة لكأس العالم تقام 

في العالم العربي والشرق األوسط، كأس 
العالم FIFA قطر 2022.

عبر افتتاح معرض »اكتشفوا رحلة عمرها 75 عاًما«

.. والمتحف األولمبي يؤرخ لمالعبنا

األوملبي  قطر  متحف   1-2-3 أعلن 
والذي  قطر،  ملتاحف  التابع  والريايض 
وتقدًما  ابتكاًرا  املتاحف  أكثر  أحد  يعد 
املنطقة،  يف  التكنولوجية  الناحية  من 
القدم  كرة  »تاريخ  معرض  افتتاح  عن 
 75 عمرها  رحلة  اكتشفوا  قطر:  يف 
عاًما« باستاد الدوحة التاريخي، برعاية 
وُيسلط  والتصميم.  لإلنتاج  أكسيونا 
املعرض الذي ُيقام من 16 نوفمرب إىل 19 
ديسمرب، الضوء عىل رحلة قطر الكروية 

منذ بداياتها األوىل عىل املالعب الرملية إىل 
افتتاح استاد الدوحة يف ستينيات القرن 
املايض، هذا امللعب الذي كان أول ملعب 
عشبي يف املنطقة. وقد ُنظم هذا املعرض 
بالتعاون مع لجنة قدامى الالعبني التابعة 

لالتحاد القطري لكرة القدم. 
يأخذ املعرض عشاق كرة القدم وزواره 
الـ  امتداد  عىل  الكروية  قطر  رحلة  يف 
أول  ليستكشفوا  املاضية،  عاًما   75
ويستمتعوا  البالد،  يف  قدم  كرة  ملعب 
لألساطري  تاريخية  للقطات  بعروض 
الفائز  بيليه  إىل  باإلضافة  القطريني 
مرات،  ثالث   ™  FIFA العالم  بكأس 

وهو يلعب عىل أرض هذا امللعب. وكذلك 
املالكمة  ألسطورة  تعليق  إىل  االستماع 
يف  خاضه  نزال  بعد  الراحل  عيل  محمد 
استاد الدوحة. كما يوفر املعرض لزواره 
ينقسم  امللعب.  أرض  عىل  اللعب  فرصة 
بحسب  الكروي«  قطر  »تاريخ  معرض 
بداية  يتناولها:  التي  الخمسة  املواضيع 
نجوم  ونشأة  ونهوضها؛  قطر  يف  اللعبة 
الدوحة؛  استاد  يف  القطريني  القدم  كرة 
واملنتخب القطري عام 1981 الذي خلق 
أرض  عىل  القدم  كرة  عالم  يف  املفاجأة 
يف  الرياضيني  أعظم  واستضافة  امللعب؛ 
الثالثة املاضية؛  العقود  العالم عىل مدى 

واإلنجازات الكبرية األخرية مع فوز قطر 
عام 2010 برشف استضافة كأس العالم 
FIFA قطر 2022 ™، ونيل كأس آسيا 

عام 2019.
عبد  بن  محمد  الشيخ  تعليق  يف  وجاء 
متحف   1-2-3 رئيس  ثاني،  آل  الله 
معرض  »ُيتيح  والريايض:  األوملبي  قطر 
»تاريخ كرة القدم يف قطر« الفرصة أمام 
القدم يف  كرة  تاريخ  زواره لالطالع عىل 
الكروية  املجتمع  أفراد  وثقافة  البالد 
وشغفهم باللعبة. يكتيس املعرض أهمية 
القطريني،  للمشجعني  بالنسبة  خاصة 
القطري  املجتمع  شغف  يستعرض  كما 

منتخب  نجوم  وتشكيل  بالرياضة 
السنوات  مدى  عىل  القدم  لكرة  العنابي 

الـ 75 املاضية«.
ُيركز املعرض عىل إنجازات قطر يف كرة 
القدم وغريها من األحداث الرياضية التي 
ستينيات  يف  الدوحة  استاد  يف  أقيمت 
القرن املايض وسبعينياته، كما سيرضب 

لزواره موعًدا ملشاهدة معروضات متميزة 
ملنصور  الذهبي  الحذاء  جائزتي  مثل 
باإلضافة  عربي،  هداف  كأفضل  مفتاح 
إىل مجسم من الربونز لقدم الالعب بيليه 
FIFA ™، وعرض  العالم  بكأس  الفائز 
ملنتخب  املرمى  حراسة  قفازات  يتضمن 

قطر لكرة القدم للسيدات.

{ الحذاء الذهبي لمنصور مفتاح

الدوحة - $
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سلمان المالك

»البدع« ترحب باألطفال

لن تقترص متعة الجماهري يف »كأس العالم 2022« عىل 
مشاهدة نجوم الساحرة املستديرة يف مالعب قطر فقط، بل 
ستتخّطى حدود املتعة إىل أنشطة وفعاليات متنوعة خارج 

امللعب.
وستكون حديقة البدع من أبرز الوجهات أمام مشجعي 
بطولة كأس العالم املقبلة، وستحظى بنصيب وافر من 

الفعاليات املصاحبة ملونديال 2022.
وتعّد حديقة البدع من أشهر الحدائق يف قطر، وستكون 
مرسحا الستقبال عرشات اآلالف من الجماهري من أنحاء 

العالم، حيث تم االستعداد لكل يشء، بما يف ذلك تجهيزات 
خاصة إلسعاد األطفال الذين سيزورونها برفقة ذويهم.

أجــواء تـراثـيــة أصـيــلــة

فنـدق سـوق الوكـرة بأجوائـه الرتاثيـة الجميلة 
سـوف يقـدم صــــورة رائعـة للحيـاة يف قطر 
بلمسـات حداثيـة جميلة، وهو يتألـف من مبنيني 

رائعـني يعربان عـن الرتاثني: القطـري والخليجي 
الجميـل، يحتوي عـىل »101« غرفة وجناح و»5« 

مطاعـم.

الغترة والعقال.. 
بـكــــل األلـــــــــوان
شهدت محالت الغرت والعقال إقباال كبريا من 

زوار قطر، حيث تم إنتاج الغرت بألوان األعالم 
الوطنية للفرق املشاركة، األمر الذي زاد من 
اإلقبال عليها، لتتحول إىل عالمة مميزة من 

عالمات هذه البطولة.

معرض فني مفتوح

تحولت قطر إىل معرض فني مفتوح، خاصة 
مع مجموعة من املجسمات املعربة التي انترشت 
يف كل مكان إلضفاء املزيد من األجواء الجمالية، 
ووصلت إىل الزبارة التي ازدانت بمجسم جميل 

سوف يلفت انتباه كل من يزور املنطقة من 
املشجعني.

قـلـــب الـــمـونـــديــــــال النـــابـــض
كورنيش الدوحة هو 

املنطقة األبرز الستقبال 
الجماهري من كل أنحاء 

املعمورة، وسيشهد 
خالل البطولة فعاليات 

متنوعة وسيستقطب 
يوميا عرشات اآلالف 

من مشجعي »الساحرة 
املستديرة« يف احتفاالت 

ستكون األضخم من 
نوعها.

ويتضمن برنامج 
كورنيش الدوحة 

كرنفاالت الشارع عىل 
امتداد واجهة الدوحة 

البحرية، وعروضا 
فنية وثقافية وحفالت 

موسيقية عاملية وعروضا 
مائية وضوئية وأنشطة 

ترفيهية مناسبة 
للعائالت واألطفال.

ــــــــــــــــرزان..  ــــــــــــــــراج ب أب
ــارة الــقــطــريــة ــعــم فـــن ال

ُتعترب أبراج برزان من أهم املواقع األثرية الشاهدة عىل الطراز 
املعماري القطري املميز الذي يؤكد العالقة بني العمارة يف قطر 

وبني العمارة اإلسالمية عامة.
وأبراج برزان منارة تاريخية وسياحية فريدة، ُشيّدت بأمر من 

الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، الذي أسس قرية أم صالل 
محمد عام 1910، ليتم بناء برج برزان الغربي بني عامي 1910 
و1916، ليشكل جزءاً من سور واسع يحيط بالقرية وبساتينها، 

وال يزال جزء من هذا السور قائماً يف إحدى الحدائق بجوار 
مسجد صغري، ثم أضيف الربج الرشقي يف عام 1958، معتمداً يف 

التصميم عىل الربج الغربي، ويبلغ ارتفاع كل منهما 14 مرتاً.
وظلت هذه املعالم شاهدة وحافظة لجزء من تاريخ قطر الناصع، 

ملا تحمله من مضامني ومعاٍن تراثية قطرية أصيلة، لتتوج يف 
عام 2021 باالنضمام إىل قائمة منظمة العالم اإلسالمي للرتبية 

والعلوم والثقافة »إيسيسكو«،
إىل جانب، قلعة الركيّات، وبيت الخليفي، وذلك تتويجا لجهود 

متاحف قطر املتواصلة إلحياء الرتاث القطري والنهوض بمختلف 
املواقع الرتاثية يف البالد، كما أن انضمام أبراج برزان إىل قائمة 
اإليسيسكو للرتاث يعترب إرثا تاريخيا وحضاريا مهما للشعب 

القطري وللعالم اإلسالمي، ما يشجع العمل عىل اعتماد املزيد من 
املواقع األثرية اإلسالمية القطرية، وإبراز ثقافة قطر اإلسالمية، 

باإلضافة إىل تعزيز مكانتها عىل خريطة السياحة عامليا.






