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مجلس الوزراء يرحب بالمشاركين

نعمل لبطولة استثنائية
وزير الثقافة زاره أمس

درب الساعـي .. ترقب واستعداد
درويش لـ $: 

»110« سيارات 
إسعاف للمونديال

جولة في قصر الحكم
صاحب السمو واألمير الوالد اّطلعا على محطاته وخصائصه

الدوحة - قنا - قام حرضة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمري البالد املفدى، وصاحب السمو األمري الوالد 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، صباح أمس، بجولة يف قرص 
الحكم يف الديوان األمريي.. وخالل الجولة، استمع سموهما 

إىل رشح عن استقبال وتنظيم الزيارات يف مركز الزوار يف 
مشريب، وجولة قرص الحكم يف الديوان األمريي، الذي يهدف 
للتعريف بتاريخ الديوان األمريي، ومسرية حكام دولة قطر 

والخصائص العمرانية لقصوره.

أجنـدات خارجية

»الشورى« يستنكر موقف 
رئيس البرلمان العربي 

 استنكر مكتب مجلس الشورى، 
أمس، موقف رئيس الربملان العربي 
الشخيص، وإرصاره عىل عدم إدانة 

الحمالت املغرضة ضد استضافة دولة 
قطر لبطولة »كأس العالم FIFA قطر 

2022«، بالرغم من وقوف غالبية أعضاء 
الربملان العربي إىل جانب دولة قطر 

وتأييدهم إلصدار بيان يف هذا الشأن.
كما أبدى مكتب املجلس، يف االجتماع 

الذي عقده أمس، برئاسة سعادة السيد 
حسن بن عبدالله الغانم رئيس املجلس، 

استياءه الشديد من هذا املوقف غري 
الودي، الذي يتناىف مع املبادئ التي 

أنشئ عليها الربملان، ويخدم أجندات 
خارجية ال تصب يف مصلحة الشعوب 

العربية.

يهدف للتعريف 
بتاريخ الديوان األميري

الدوحة - قنا 



سـمـوهمـا اطلـعـا علـى المحطات التي يضمهـا القـصـر

ـــــارات بـــمـــركـــز الــــــــزوار فــــي مــشــيــرب ـــــزي ــم ال ــظــي ــن ـــاع إلـــــى شـــــرح عــــن اســـتـــقـــبـــال وت ـــم االســـت

التعريف بتاريخ الديوان األميري ومسيرة حكام دولة قطر
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نبض الوطن

صاحب السمو واألمير الوالد 
يقومان بجولة في قصر الحكم

الدوحة -قنا - قام حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد 
المفدى، وصاحب السمو 

األمير الوالد الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني، صباح أمس، 

بجولة في قصر الحكم في 
الديوان األميري.

إىل  سموهما  استمع  الجولة،  وخالل 
رشح عن استقبال وتنظيم الزيارات يف 
قرص  وجولة  مشريب،  يف  الزوار  مركز 
الحكم يف الديوان األمريي الذي يهدف 
األمريي،  الديوان  بتاريخ  للتعريف 

ومسرية حكام دولة قطر والخصائص 
لقصوره. العمرانية 

عقب ذلك، اطلع سموهما عىل املحطات 
لرشح  واستمعا  القرص،  يضمها  التي 
سموهما  زار  كما  محطة،  كل  عن 

آل  جاسم  بن  عبدالله  الشيخ  مجلس 
جولة  محطات  من  يعترب  الذي  ثاني 

قرص الحكم.
أصحاب  من  عدد  الجولة  حرض 

السعادة الوزراء واملسؤولني.

سموهما يزوران مجلس الشيخ 

عبدالله بن جاسم آل ثاني
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متابعات

قطر وكينيا
تستعرضان عالقات التعاون

وزير الخارجية اللبناني 
يجتمع مع سفيرنا

وزيرة خارجية بنما
تجتمع مع سفيرنا

السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 
وزير  املريخي  سعد  بن  سلطان 
مع  أمس،  الخارجية  للشؤون  الدولة 
مويلو  ندوفا  بونيفاس  السيد  سعادة 

الدولة. لدى  كينيا  جمهورية  سفري 
استعراض  االجتماع،  خالل  جرى   
بني  الثنائي  التعاون  عالقات 

لبلدين. ا

بريوت - قنا - اجتمع سعادة السيد عبدالله 
يف  واملغرتبني  الخارجية  وزير  حبيب  بو 
الجمهورية  يف  األعمال  ترصيف  حكومة 
اللبنانية، أمس، مع سعادة السيد إبراهيم 

بن عبدالعزيز السهالوي سفري دولة قطر 
يف لبنان.

جرى، خالل االجتماع، استعراض عالقات 
التعاون الثنائي بني البلدين.

بنما- قنا- اجتمعت سعادة السيدة جانينا 
تيواني مينكومو وزيرة العالقات الخارجية 
يف جمهورية بنما، مع سعادة السيد أحمد بن 

محمد الدهيمي سفري دولة قطر لدى بنما.
استعراض عالقات  االجتماع،  جرى، خالل 

التعاون الثنائي بني البلدين.

المريخي يجتمع مع السفير الكيني

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

الحمادي يجتمع مع سفير إيطاليا

بن  أحمد  الدكتور  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 
حسن الحمادي األمني العام لوزارة الخارجية، أمس، 
الجمهورية  سفري  توسكي  باولو  السيد  سعادة  مع 

اإليطالية لدى الدولة.
التعاون  عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 

الثنائي بني البلدين.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

عبر الموقع اإللكتروني الرسمي.. الديوان األميري:

بدء التسجيل في جوالت قصر الحكم
باب  فتح  عن  األمريي  الديوان  أعلن 
عرب  الحكم،  قرص  جولة  يف  التسجيل 
للديوان  الرسمي  اإللكرتوني  املوقع 
)األربعاء(،  أمس  من  اعتبارا  األمريي 
محطة،   13 عىل  الجولة  وتشتمل 
يتعرف الزائر خاللها عىل حكام دولة 
قطر، وتاريخ الديوان األمريي، ومراحل 
تطوره، بدءاً من قلعة البدع التي شيّدت 
قبل ثالثة قرون، مروراً بحقبة نقل مقر 
حكم الدولة إىل القلعة، ووصوال إىل ما 
الحكم ثم  أصبح عليه بعد ذلك قرص 
التي  الحكم  مؤسسة  يف  الدوحة  قرص 

باتت تعرف حاليا بالديوان األمريي.
عن  معلومات  أيضاً  الجولة  وتوفر 
بالديوان  املحيطة  واملعالم  املناطق 
األمريي، كالبدع ومسجد الشيوخ، وبرج 

الساعة، وسوق واقف والجرسة.

الشيوخ  مسجد  من  الجولة  وتبدأ 
األمريي  الديوان  داخل  إىل  وتستمر 
وستنظم يوم السبت من كل أسبوع، عىل 
شكل مجموعات، وسيتم اصطحابهم، 
يف  متخصصني،  مرشدين  قبل  من 

جوالت داخل القرص.

و تشمل الجولة 13 محطة، وتبدأ من 
الديوان  مدخل  أمام  الشيوخ  مسجد 
من  وعدد  القرص  وأروقة  األمريي، 
قاعاته. وتتيح للزوار الفرصة للتعرف 
عىل حكام دولة قطر، وتاريخ الديوان 
املحيطة،  واملعالم  واملناطق  األمريي، 

من خالل مجموعة من املرشدين، مع 
وجود شاشات تفاعلية، ووسائل عرض 

مختلفة.
ويرتاوح عدد الجوالت يف اليوم الواحد 
ما بني 4 إىل 6 جوالت وعدد الزوار يف 
املجموعة الواحدة سيكون ما بني 8 – 
12 زائرا وتقدم الجولة باللغتني العربية 

أو اإلنجليزية.
يف  الحكم  قرص  زوار  مركز  ويقع 
رسمياً  افتتاحه  وتم  مشريب،  منطقة 
املركز فرصة  الزوار، ويوفر  الستقبال 
القيام بجولة يف »قرص الحكم« بالديوان 
حكام  عىل  التعرف  بهدف  األمريي، 
والتطور  القرص،  وتاريخ  قطر،  دولة 
الذي طرأ عليه قديماً وحديثاً، واملعالم 

واملناطق األساسية املحيطة.
ويحتوي املركز عىل مجسمات ملراحل 
تطور قرص الحكم بالديوان األمريي، 
لقرص  ملخصاً  تعرض  وشاشات 
إىل  باإلضافة  للزوار  الديوان، ومقهى 
عوائد  ريع  وسيعود  تذكارية،  هدايا 
فوق  »التعليم  مؤسسة  إىل  املركز 

الجميع«.
سيتجمع  الذي  املكان  املركز  ويعترب 
إجراءات  اكتمال  بعد  الزوار  فيه 
الجولة من  وتبدأ  للجوالت  تسجيلهم 
منطقة  يف  الحكم  قرص  زوار  مركز 
اصطحاب  يتم  هناك  ومن  مشريب، 
الزوار إىل الديوان األمريي، الستكمال 

محطات الجولة.
عرب  للجوالت  املسبق  التسجيل  ويتم 
للديوان  اإللكرتوني  املوقع  يف  رابط 
»الديوان  خانة  وتحت  األمريي 
والزيارات«  الجوالت  األمريي/  
 .)www.diwan.gov.qa / /:https(

من  اعتباراً  للجوالت  التسجيل  ويبدأ 
أوىل  ستبدأ  فيما  )األربعاء(،  أمس 
املوافق  السبت  يوم  صباح  الجوالت 
24 ديسمرب 2022، وتنتهي يف أبريل 
2023، بعدها ستكون الجوالت بشكل 
سنوي من شهر أكتوبر إىل مايو من 

كل عام.
ويمكن زيارة املركز خالل أيام العمل 
الرسمية فيه، وهي عىل النحو التايل: 
يوم السبت: من الساعة 8 صباحا إىل 

الساعة 8 مساءً.
الساعة  من  الخميس:  إىل  األحد  من 
10 صباحاً إىل الساعة 8 مساءً ويوم 
الجمعة: من الساعة 1 بعد الظهر إىل 

الساعة 8 مساءً.

في ذمة الله
إسماعيل  تعاىل  الله  رحمة  إىل  انتقل 

العمادي. عيل  محمدنور 
وعبدالله  أحمد  من  كل  والد  والفقيد 

ومحمد وعيل وجمال وخالد وفيصل.
صالة  بعد  الفقيد  جثمان  عىل  وصيل 
العشاء أمس يف مسجد مقربة مسيمري، 

حيث ووري الثرى.

أم  منطقة  يف  للرجال  العزاء  يقبل 
الدرويش. بالقرب من مسجد  السنيم 

رحمته  بواسع  الفقيد  الله  تغمد 
أهله  وألهم  جناته  فسيح  وأسكنه 

الصرب والسلوان. وذويه 
 »إنا لله وإنا إليه راجعون«

تشتمل على »13« محطة يتعرف الزائر خاللها على حكام دولة قطر

توفر الجولة معلومات عن المناطق 
والمعالم المحيطة بالديوان األميري

الدوحة - $

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيسة البرلمان في ألبانيا
تجتمع مع سفيرنا

نيكوال  لينديتا  السيدة  سعادة  اجتمعت   - قنا   - تريانا 
السيد  سعادة  مع  ألبانيا،  جمهورية  يف  الربملان  رئيسة 

عيل بن حمد املري سفري دولة قطر لدى ألبانيا.
التعاون  عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى، 

الثنائي بني البلدين.

لمديري برامج الحكومة اإللكترونية

وزارة االتصاالت تشارك في اجتماع عربي
وزارة  شاركت  قنا-   - الدوحة 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
برامج  ملديري  العارش  االجتماع  يف 
الذي  العرب،  اإللكرتونية  الحكومة 
نظمته لجنة األمم املتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغرب آسيا »اإلسكوا« يف 
بالتزامن  ببريوت،  املتحدة  األمم  بيت 
للجنة  الحكومي  االجتماع  مع 

التكنولوجيا من أجل التنمية.
السيدة  االجتماع،  يف  الوزارة،  ومثلت 
بمهام  املكلف  الحمادي  عيل  مشاعل 
لشؤون  املساعد  الوزارة  وكيل 
بوزارة  املعلومات  تكنولوجيا 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
وذلك عرب تقنية االتصال املرئي )عن 

بعد(.
الضوء عىل مبادرات  االجتماع  وسلط 
التحول  مجال  يف  العربية  الدول 
والسياسات  الحكومي  الرقمي 

املنطقة  يف  الصلة  ذات  والتدابري 

العربية، إىل جانب مناقشة التحديات 

التي تواجه الربامج الوطنية للحكومة 

يف  العربي  التعاون  وفرص  الرقمية 

واملشاريع  واملبادرات  املجال،  هذا 

املشرتكة بني الدول العربية، إىل جانب 

مجال  يف  »اإلسكوا«  أنشطة  عرض 

تقييم التنمية الرقمية الوطنية.

السيدة  استعرضت  جهتها،  من 

مشاركتها  خالل  الحمادي،  مشاعل 

الدول  بمبادرات  الخاصة  الجلسة  يف 
الرقمي  التحول  يف  األعضاء  العربية 
مديري  اجتماع  ضمن  الحكومي 
الحكومة اإللكرتونية، اإلنجازات التي 
قطر  حكومة  اسرتاتيجية  حققتها 
الرقمية، إىل جانب املشاريع والربامج 
االتصاالت  وزارة  أطلقتها  التي 
وتكنولوجيا املعلومات لترسيع عملية 

التحول الرقمي يف قطر.
استعرضت  اإلطار،  نفس  ويف 
النعيمي  الجرب  مبارك  ميثة  السيدة 
مكتب  لشؤون  املساعد  الوكيل 
للقضاء،  األعىل  املجلس  يف  الرئيس 
املنظومة  الرقمي يف  التحول  مشاريع 
اإللكرتوني  النظام  ومنها  القضائية، 
من  عزز  والذي  »املحاكم«  للتقايض 
جودة اإلجراءات وساهم بدعم رسعة 
الفصل بالدعاوى التي وصلت لنسبة 

94 % خالل سنة 2022.



الترحيب بقادة 
الدول ورؤساء 
الوفود الذين 

سيشاركون صاحب 
السمو في االفتتاح 

حدث تاريخي 
يجسد روح التآخي 
والتواصل الثقافي 

والتعارف بين 
الشعوب

المساهمة في مكافحة 
الغش التجاري وجرائم 

غسل األموال 
المرتبطة بها

الدولة ظلت تعمل بجد 
وثقة إلنجاز بطولة 
استثنائية تتوافر لها 

مقومات النجاح

الموافقة على مشروع 
قانون بشأن التدابير 
الحدودية لحماية 

الملكية الفكرية
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متابعات

مجلس الوزراء يعرب عن اعتزاز دولة قطر باستضافة كأس العالم

ثقـــــل عالــــــمي كبيــــــر

الشيخ  معايل  ترأس  قنا-  الدوحة- 
خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 
املجلس  عقده  الذي  العادي  االجتماع 

ظهر أمس بمقره يف الديوان األمريي.
وزير  سعادة  أدىل  االجتماع  وعقب 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما ييل:

يف بداية االجتماع، رحب مجلس الوزراء 
والصديقة،  الشقيقة  الدول  بقادة 
سيشاركون  الذين  الوفود  ورؤساء 
حرضة صاحب السمو الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني أمري البالد املفدى »حفظه 
العالم  كأس  بطولة  افتتاح  يف  الله« 

FIFA قطر 2022 يوم األحد املقبل.
ومنتخبات  بوفود  املجلس  رحب  كما 
دول العالم املشاركة يف البطولة، وأعرب 
باستضافة هذه  دولة قطر  اعتزاز  عن 
البطولة وما تمثله من ثقل عاملي كبري، 
وما ترمز إليه من معان وقيم إنسانية 
ومنذ  قطر،  دولة  أن  مؤكدا  رفيعة، 
كأس  بطولة  تنظيم  رشف  نالت  أن 
العالم، ظلت تعمل بجد وثقة من أجل 

إنجاز بطولة استثنائية تتوافر لها كل 
إنجازات  وتعكس  النجاح،  مقومات 
وأصالة  وكرمه،  القطري  الشعب 
العربي  العالم  وثقافة  وحضارة 

ومنطقة الرشق األوسط.
أيام  قضاء  للجميع  املجلس  وتمنى 
رحاب  يف  والسعادة  باملتعة  مليئة 
شعبها  ترحيب  ووسط  قطر،  دولة 
باستضافة هذا الحشد من شعوب دول 
العالم، ويف هذا الحدث التاريخي الذي 
الثقايف  والتواصل  التآخي  روح  يجسد 

بينها  ويعمق  الشعوب،  بني  والتعارف 
مشاعر التآلف والتسامح والتعاون.

يف  الوزراء  مجلس  نظر  ذلك،  وبعد 
املوضوعات املدرجة عىل جدول األعمال 

عىل النحو التايل:
قانون  مرشوع  عىل  املوافقة  أوال- 
بشأن التدابري الحدودية لحماية امللكية 

الفكرية.
ليحل  القانون  مرشوع  إعداد  ويأتي 
 2011 )17( لسنة  القانون رقم  محل 
بشأن التدابري الحدودية لحماية حقوق 
تحديث  إطار  يف  الفكرية،  امللكية 

الترشيعات ومواكبة املتغريات.
دور  تعزيز  إىل  املرشوع  ويهدف 
الجمارك يف مكافحة التعدي عىل حقوق 
طريق  عن  وذلك  الفكرية،  امللكية 
عن  واإلفراج  التخليص  إجراءات  وقف 
أو  املصدرة  أو  املستوردة  البضاعة 
عالمات  تحمل  التي  تصديرها  املعاد 

طبع  حقوق  تمثل  أو  مقلدة  تجارية 
الغش  مكافحة  يف  واملساهمة  منتحلة، 
التجاري وجرائم غسل األموال املرتبطة 

بها.
ثانيا- املوافقة عىل مرشوع قرار رئيس 
السيرباني  لألمن  الوطنية  الوكالة 

بإصدار الهيكل التنظيمي للوكالة.
ثالثا- املوافقة عىل مرشوع قرار وزير 
بشأن  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 
الوقف  ريع  من  سنوية  نسبة  تحديد 

تخصص لعمارته وإعادة إعماره.
يف  القرار  هذا  مرشوع  إعداد  ويأتي 
 )9( رقم  القانون  أحكام  تنفيذ  إطار 

لسنة 2021 بشأن الوقف.
رابعا- املوافقة عىل:

1 - مرشوع مذكرة تفاهم للتعاون يف 
مجال املوهبة واإلبداع بني وزارة الرتبية 
قطر  دولة  يف  العايل  والتعليم  والتعليم 
ورجاله  عبدالعزيز  امللك  ومؤسسة 

اململكة  يف  »موهبة«  واإلبداع  للموهبة 
العربية السعودية.

2 - مرشوع مذكرة تفاهم للتعاون يف 
الكالسيكيات بني  مجايل ترجمة ونرش 
واإلدارة  قطر  دولة  يف  الثقافة  وزارة 
الوطنية للصحافة والنرش يف جمهورية 

الصني الشعبية.
خامسا- تابع مجلس الوزراء الرتتيبات 
باستضافة  الخاصة  واالستعدادات 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 

واتخذ يف هذا الشأن القرار املناسب.
الوزراء  مجلس  استعرض  سادسا- 
بشأنها  واتخذ  التالية  املوضوعات 

القرارات املناسبة:
الوطنية  اللجنة  أعمال  عن  تقرير   -  1
وكبار  والطفل  املرأة  بشؤون  املعنية 

السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.
وإنجازات  أعمال  سري  عن  تقرير   -  2

هيئة تنظيم األعمال الخريية.
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متابعات

للمشاركة في تأمين المونديال

وصول سفينة »تبوك« الباكستانية

القوات  استقبلت  قنا-  الدوحة- 
أم  قاعدة  يف  األمريية،  البحرية 
»تبوك«  سفينة  البحرية،  الحول 
تأمني  يف  للمشاركة  الباكستانية، 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

.2022
ضمن  املشاركة  هذه  وتأتي 
أبرمتها  التي  التعاون  اتفاقيات 
الشقيقة  القوات  مع  الدفاع  وزارة 

والصديقة لتأمني البطولة.

من الحمالت الموجهة ضد قطر

استنكار موقف رئيس البرلمان العربي

الدوحة- قنا- عقد مكتب مجلس الشورى، اجتماعا 
عبدالله  بن  حسن  السيد  سعادة  برئاسة  أمس، 

الغانم رئيس املجلس.
أعمال  املدرجة عىل جدول  البنود  االجتماع  وناقش 
املكتب، كما تم اعتماد جدول أعمال الجلسة املقبلة.

موقف  االجتماع،  خالل  املجلس،  مكتب  واستنكر 
رئيس الربملان العربي الشخيص وإرصاره عىل عدم 

قطر  دولة  استضافة  املغرضة ضد  الحمالت  إدانة 
لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بالرغم من 
وقوف غالبية أعضاء الربملان العربي إىل جانب دولة 

قطر وتأييدهم إلصدار بيان يف هذا الشأن.
الشديد من هذا  أبدى مكتب املجلس، استياءه  كما 
التي  املبادئ  مع  يتناىف  الذي  الودي،  غري  املوقف 
ال  خارجية  أجندات  ويخدم  الربملان،  عليها  أنشئ 

تصب يف مصلحة الشعوب العربية.
ويف هذا السياق، ثمن مكتب املجلس املواقف املؤيدة 
لدولة قطر يف استضافتها للبطولة من قبل عدد من 
والدولية،  اإلقليمية  الربملانية  واالتحادات  املنظمات 
عىل غرار االتحاد الربملاني الدويل، واتحاد مجالس 
اإلسالمي،  التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول 

واالتحاد الربملاني العربي.

تعقد في مدينة فرساي الفرنسية

قطر تشارك في دورة 
المؤتمر العام لألوزان والمقاييس

باريس -قنا- تشارك دولة قطر يف أعمال الدورة الـ27 للمؤتمر 
مدينة  يف  املؤتمرات  بقرص  تعقد  التي  واملقاييس،  لألوزان  العام 
فرساي الفرنسية، عىل مدى أربعة أيام من 15 وحتى 18 نوفمرب 

الجاري.
سعود  بن  محمد  املهندس  سعادة  املؤتمر،  يف  قطر  دولة  ويمثل 
للمواصفات  القطرية  العامة  الهيئة  رئيس  املسلم،  محمد 
مئة دولة  أكثر من  تمثل  التي  الوفود  والتقييس، ضمن عدد من 

عىل مستوى العالم.
الذراع  )املرتولوجيا(  واملقاييس  لألوزان  العام  املؤتمر  ويمثل 
الترشيعي للمكتب الدويل لألوزان واملقاييس، وهو منظمة علمية 
دولية أنشئت بموجب معاهدة املرت الدولية التي وقعت يف باريس 
عام 1875، بهدف تنسيق املواصفات القياسية الدولية للمقاييس 

وتطوير النظام املرتي والحفاظ عىل النظام الدويل للوحدات.
املوضوعات  من  العديد  انعقاده،  فرتة  خالل  املؤتمر  ويناقش 
الفنية والعلمية والتقارير املقدمة من كل من: اللجنة االستشارية 
واللجنة  والبيولوجيا،  الكيمياء  يف  القياس  علم  أو  للمرتولوجيا 
االستشارية  واللجنة  واإلشعاعي،  الضوئي  للقياس  االستشارية 
وغريها  املؤين،  لإلشعاع  االستشارية  واللجنة  الحراري،  للقياس 
العمل  أوراق  استعراض  جانب  إىل  والفنية،  العلمية  اللجان  من 
الدولية  املنظمة  منها:  املشاركة،  الدولية  املنظمات  من  املقدمة 
واملنظمة  الذرية،  للطاقة  الدولية  والوكالة  الجوية،  لألرصاد 

الدولية للتقييس.
الحيوية  املوضوعات  من  عدد  مناقشة  املؤتمر  خالل  سيتم  كما 
البعثات  الوقت والرتدد يف  الدولية منها: دور قياس  الساحة  عىل 
املناخ  وتغريات  الرصد،  دقة  يف  املقاييس  ودور  الفضائية، 
الطبي كجزء من  التشخيص  الصناعية، ودقة  األقمار  باستخدام 
عن  فضال  املحتملة،  املستقبلية  للجوائح  املرتولوجي  االستعداد 
واملقاييس  لألوزان  الدويل  املكتب  واعتماد خطة عمل  استعراض 

للفرتة 2027 - 2024 .

تم توزيعها في شوارع مختلفة من الدولة.. وزارة الداخلية:

رادارات لضبط مخالفات الجوال والحزام
رصد  بدء  عن  الداخلية  وزارة  أعلنت 
رادارات  بواسطة  املرورية  املخالفات 
وذلك  املرورية،  الحركة  لضبط  جديدة 
من  والحد  املرورية  للسالمة  ضمانا 

الحوادث.
يف  حسابها  عرب  الداخلية  وزارة  وقالت 
املستخدمة  الرادارات  إن  بوك«  »فيس 
التقيد  عدم  مخالفات  برصد  ستقوم 
الهاتف  واستخدام  األمان  حزام  بربط 
وجرى  الزائدة،  والرسعة  القيادة  أثناء 
توزيعها يف شوارع مختلفة من الدولة. 
التقيد  الجميع  من  الداخلية  وطالبت 

بالقوانني والقواعد املرورية.
جديٌر بالذكر أن اإلدارة العامة للمرور 
التكنولوجية  التقنيات  أحدث  تستخدم 
الحركة  لتنظيم  الحديثة  واملعدات 
مستويات  أعىل  إىل  للوصول  املرورية 
األمن والسالمة ورسعة إنجاز املعامالت.

عن  للمرور  العامة  اإلدارة  وكشفت 
عمل  لتعزيز  درون  طائرات  استخدام 
بمهامها  القيام  يف  املرورية  الدوريات 
الحركة  انسيابية  لضمان  اليومية 
من  عدد  رصد  يف  وكذلك  املرورية 
مناطق  جميع  يف  الشاحنات  مخالفات 
لتنظيم  جهودها  إطار  يف  وذلك  الدولة 

وضبط الحركة املرورية.
مخالفات:  الدرون  طائرات  وترصد 
تنظيم  وعدم  الذروة،  أوقات  يف  السري 
مأمونة،  بطريقة  الحمولة  وتثبيت 
ودخول املناطق غري املرصح بها، وعدم 

االلتزام بالسري يف املسار املخصص.
للمرور  العامة  اإلدارة  واستعرضت 
سيارة  ميليبول  معرض  خالل  مؤخرا 
تحت  سيارة  وهي  الذكية،  االختبار 
بها  للعمل  تمهيدا  التجريبي  التشغيل 
تعليم  بمدارس  السائقني  اختبارات  يف 
السياقة، وتمتلك السيارة خاصية رصد 
ومن  ذكية  بصورة  السائقني  أخطاء 

غري أي تدخل برشي، حيث إنها مزودة 
الدقة،  عالية  وكامريات  بحساسات 
يشمل  خرائط  نظام  تضمينها  تم  وقد 
بيانات جميع الطرق يف الدولة، بما فيها 

الرسعات املحددة عىل كل طريق.
للمرور  العامة  اإلدارة  تقوم  كما 
يف  جديدة  رادارات  أجهزة  برتكيب 
الرئيسية  والشوارع  الحديثة  الطرق 
بها  الصيانة  أعمال  من  االنتهاء  بعد 
وكشف  الرسعة  حركة  لضبط  وذلك 
أهمية  عىل  مشددة  بها،  املخالفات 
االلتزام بالرسعات املحددة عىل الطرق 
والجنونية  الزائدة  الرسعة  تعترب  حيث 
املرورية  الحوادث  مسببات  أبرز  من 
وإصابات  وفيات  عنها  تنجم  التي 

بليغة. 
سائقي  للمرور  العامة  اإلدارة  وتدعو 
املركبات ومستعميل الطرق إىل االلتزام 
عىل  حفاظا  املرورية  السالمة  بقواعد 
تم  أنه  خاصة  واملمتلكات،  األرواح 

نظام  تفعيل  املاضية  الفرتة  خالل 
يهدف  الذي  املراقبة  لكامريات  »طلع« 
بكافة  املرورية  املخالفات  رصد  إىل 
األمان،  حزام  ربط  عدم  من  أنواعها 
أو  القيادة  أثناء  الهاتف  يف  التحدث  أو 
أو  الزائدة  التجاوز الخاطئ أو الرسعة 
السري ببطء أو قطع اإلشارة الضوئية، 
وغريها من املخالفات التي تشكل خطرا 
مما  الطريق،  عىل  العامة  السالمة  عىل 
يسهم بصورة كبرية يف إحكام السيطرة 
الدولة  مناطق  كافة  داخل  األمنية 
أي  ورصد  املرورية  الحركة  وتيسري 

مخالفة مرورية يف حينها. 
والتحقيق  الدوريات  قسم  ويواصل 
لضبط  التفتيشية  حمالته  املروري 
إطار  يف  الجسيمة،  املرورية  املخالفات 
الحوادث  من  الحد  إىل  الرامية  خطته 
والسلوكيات املرورية الخاطئة، وتعزيز 
اشرتاطات السالمة عىل الطريق، بهدف 

الحفاظ عىل األرواح واملمتلكات.

كتب- محمد أبوحجر

لحفظ القرآن 
»115« طالبًا بمركز العماديفي منطقة الثمامة

عىل اختالف أعمارهم وجنسياتهم، سواء بالحضور 
عرب  بعد  عن  التعلم  أو  التحفيظ  مقار  إىل  الفعيل 
الوزارة  منصة  خالل  من  القرآني  تعاهد  برنامج 
لتعلم  تيمز؛  ميكروسوفت  برنامج  عرب  التعليمية 
القرآن الكريم وتدارسه حفظاً وتالوًة بشكل متقن 
وفق مخارج الحروف الصحيحة وأحكام التجويد.

الكريم  القرآن  قسم  يف  ممثلة  الوزارة  وتسعى 
وعلومه بإدارة الدعوة واإلرشاد الديني مع جهودها 
حتى  الكريم  القرآن  ومدارستهم  الطالب  تعليم  يف 
من  أجيال  تخريج  إىل  الله،  كتاب  حفظ  يختموا 
وسلوكاً  واقعاً  القرآن  يتمثلون  الطالب  أبنائنا 
القرآن كامالً،  لم يحفظوا  وتربية يف حياتهم، وإن 
السلوكية  والتوجيهات  الرتبوية  الربامج  خالل  من 
واالقتداء بالنماذج املرشقة من املدرسني واملرشفني 
عىل الحلقات القرآنية، الذين يفيضون عىل الطالب 

علماً وحلماً وخلقاً.
يف  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  وتستعرض 
العمادي  ملركز  البنّاء  اإليجابي  األثر  التقرير  هذا 
منطقة  وسط  وقرآنياً  تربوياً  مركزاً  يمثل  الذي 
الثمامة، ويعد أحد مراكز تعليم القرآن الكريم التي 

اإليماني،  الهدي  الطالب  أبنائنا  نفوس  يف  تغرس 
الدولة  مناطق  عىل  القرآنية  املراكز  تتوزع  حيث 
الحفظ  الطالب يف حلقات  آالف  املختلفة محتضنة 
عىل اختالف مستوياتهم، مع بيان أثر هذه املراكز 
القيم  وتعزيز  إليها  املنتسبني  نفوس  يف  القرآنية 

النبيلة واملثل العليا يف املجتمع.
ويقول رئيس املركز الشيخ عماد محمد أحمد، إمام 
الدولة،  مساجد  بأحد  وخطيب  العمادي  مسجد 
الله  بفضل  طاقتها  بكامل  رجعت  الحلقات  إن 

قرآنية  حلقات  عرش  عىل  لتشتمل  الجائحة،  بعد 
الدروس  حلقات  عىل  موزعني  طالباً   115 تضم 
الهجائية وحلقات القرآن بمراحله الثالث التأسيسية 
مخصصة  حلقة  وهناك  والتكميلية،  واملتوسطة 
للخاتمني البالغني خمسة طالب، وذكر أن املركز به 
األخرية  الفرتة  القرآن، ويف  لحفظة  مستويات طيبة 
بطالب  الخاصة  املسابقة  يف  الطالب  بعض  شارك 
الكريم  القرآن  قسم  نظمها  التي  القرآنية  املراكز 
النهائية  الدعوة، وأقيمت منافساتها  وعلومه بإدارة 
ضمن  وتأهل  عبدالوهاب،  بن  محمد  اإلمام  بجامع 
العرشة األوائل طالبان أحدهما يف فئة عرشين جزءاً، 
واآلخر يف فئة عرشة أجزاء، ونوه بأنه حريص عىل 
تشجيع الطالب عىل الحضور والحفظ ومتابعة مع 
أولياء األمر، فضالً عىل تحفيز الطالب املتميزين ممن 
أكملوا املقرر من الحفظ واملراجعة والطالب املثاليني 
املنضبطني يف الحضور مع أدبهم وحسن سلوكهم، 
مع  املركز  لرئيس  شهريا  اجتماعا  هناك  أن  وذكر 
ومناقشة  الحلقات،  مستوى  عىل  للوقوف  املدرسني 
نقاط القوة واإليجابية يف الحلقات لتعزيزها وبحث 

معالجة أية أمور سلبية أو نقاط ضعف.

تشهد الحلقات 
القرآنية بمراكز 
تعليم القرآن 
الكريم التابعة 
لوزارة األوقاف 
والشؤون 
اإلسالمية إقبااًل 
متزايدًا من 
أولياء األمور 
على تسجيل 
أبنائهم، 
وانتسابهم 
لمراكز تعليم 
القرآن الكريم.

رئيس المركز: الحلقات 
رجعت بكامل طاقتها 

بعد الجائحة 
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أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات 
النسخة التاسعة من الدورة الرياضية 

لجامعات ومؤسسات التعليم 
العالي بمجلس التعاون لدول الخليج 

العربي، برئاسة الدكتورة مريم بنت 
حمد المناعي، نائب رئيس جامعة 

حمد بن خليفة لشؤون الطالب 
ورئيس اللجنة المنظمة للدورة تأكيد 

22 جامعة ومؤسسة تعليمية من 
مختلف دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربي لمشاركتها في الدورة 
التي سُتقام خالل الفترة من 4 إلى 10 

فبراير من العام المقبل 2023. 

التسجيل،  عملية  من  األوىل  املرحلة  أُغلقت  وقد 
التي استمرت خالل الفرتة من 20 أكتوبر وحتى 
1 نوفمرب الجاري، والتي كانت تختص بالتسجيل 
تعبئة  عرب  املشاركة  يف  الراغبة  للجامعات  املبكر 
املنظمة،  باللجنة  الخاصة  اإللكرتونية  االستمارة 
والتسجيل يف األلعاب وفًقا األسبقية يف التسجيل. 
 3 التي أكدت تسجيلها  الجامعات  وضمت قائمة 

خليفة،  بن  حمد  جامعة  هي:  قطر  من  جامعات 
الجامعة املستضيفة للدورة، باإلضافة إىل جامعة 
قطر وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. ومن 
دولة اإلمارات، ستشارك جامعة اإلمارات فقط يف 
بينما ستشارك جامعة  الدورة؛  النسخة من  هذه 
امللك فهد للبرتول واملعادن، والجامعة اإلسالمية، 
عبدالرحمن  اإلمام  وجامعة  الطائف،  وجامعة 

خالد،  امللك  وجامعة  طيبة،  وجامعة  فيصل،  بن 
فيصل،  امللك  وجامعة  عبدالعزيز،  امللك  وجامعة 
بن  سطام  األمري  وجامعة  القصيم،  وجامعة 
جدة،  وجامعة  الجوف،  وجامعة  عبدالعزيز، 
وجامعة املجمعة، وجامعة السعودية اإللكرتونية 
من اململكة العربية السعودية. ومن الكويت، أكدت 
جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب مشاركتها يف هذه النسخة، بينما تشارك 
كٌل من جامعة السلطان قابوس وجامعة التقنية 

والعلوم التطبيقية من سلطنة ُعمان. 
الجامعات بحسب رغبتها يف كل  وقد تم تسجيل 
التالية، ففي لعبة كرة القدم ُسجلت  من األلعاب 
13 جامعة، بينما تشارك 14 جامعة يف منافسات 
السباحة، و12 جامعة يف منافسات الكرة الطائرة، 
يف  جامعة  و18  الطاولة،  تنس  يف  جامعة  و14 
القوى »الجري يف املضمار«، و12 جامعة  ألعاب 

يف لعبة البادل. 
التسجيل  عملية  من  الثانية  املرحلة  انطلقت  وقد 
1 نوفمرب، وتستمر هذه املرحلة  بدايًة من تاريخ 
حتى 21 من الشهر نفسه، حيث سُتسجل أسماء 
إىل  باإلضافة  لعبة،  كل  يف  املشاركني  الالعبني 

الوفود املرافقة، بإجمايل 50 شخصا لكل وفد. 
وسيكون العدد املسموح به لالعبني يف منافسات 
بحٍد  18 العبًا  أو  أدنى  بحٍد  9 العبني  القدم  كرة 
أقىص، باإلضافة ملدرٍب واحٍد. ويف تنس الطاولة، 
 12 أو  أدنى  بحٍد  العبني   6 بتسجيل  سُيسمح 
يف  أما  واحٍد.  ملدرٍب  باإلضافة  أقىص،  بحٍد  العبًا 
منافسات السباحة وألعاب القوى، سيكون العدد 
أقىص،  بحٍد  العبًا   16 أو  أدنى  بحٍد  العبني   4
البادل  منافسات  ويف  واحٍد.  ملدرٍب  باإلضافة 
املسموح  الالعبني  عدد  سيكون  الطاولة،  وتنس 
بحٍد  5 العبني  أو  أدنى  بحٍد  3 العبني  بتسجيلهم 
الوفد  ويضم  واحٍد.  مدرٍب  إىل  باإلضافة  أقىص، 
بحٍد  الوفد  عىل  مرشفني  اثنني  إداريَّني  اإلداري 

أقىص، باإلضافة إىل رئيٍس للوفد. 
املناعي عىل  بنت حمد  الدكتورة مريم  أكدت  وقد 
والهيئات  للجامعات  الكبري  باإلقبال  سعادتها 
النسخة  يف  املشاركة  عىل  الخليجية  التعليمية 
 22 تسجيل  أن  إىل  مشريًة  الدورة،  من  التاسعة 
كبريًا،  قياسيًا  رقًما  ُيعُد  تعليمية  وهيئة  جامعة 
ويؤكد عىل أن هذه النسخة ستكون استثنائية بكل 
الفنية.وقالت إن الجامعات  الناحية  املقاييس من 
والسباحة  البادل  وهي  ألعاب   6 يف  ستتنافس 
وكرة الطائرة وتنس الطاولة وكرة القدم وألعاب 

القوى. 
بأجواء  الجميع  يستمتع  أن  يف  »نأمل  وأضافت: 
من  صورِة  بأفضِل  البطولة  تخرج  وأن  مميزة، 
الناحية التنظيمية، حيث إن هذا التجمع الخليجي 
تحققها  أن  يمكن  التي  املكاسب  أكرب  هو  الكبري 
دولة قطر وجامعة حمد بن خليفة من استضافة 

هذه الدورة«.

دورة تحتضنها الدوحة.. فبراير المقبل

»22« جامعة تشارك بـ »خليجية الجامعات«

{ د. مريم المناعي

»COP 27« في مؤتمر

وزير البيئة يدشن برنامج »بيئتنا المستدامة«

حرض حفيل التدشيني، جمع كبري 
من املتخصصني والوفود املشياركة 
باملؤتمر، كميا تضمن الحفل حلقة 
نقاشيية رفيعة املسيتوى، شيارك 
فيها سيعادة وزير البيئية والتغري 
املناخيي إىل جانب نظرائيه وكبار 
الشيخصيات من الوفود املشياركة 

باملؤتمير.
وأشيار سيعادة الدكتيور الشييخ 
فاليح بن نيارص بن أحميد بن عيل 
آل ثانيي، يف كلمة له خالل الحفل، 
إىل أن تدشيني برنامج االسيتدامة 
البيئية يعد محطة مهمة يف مسيرية 
دولة قطر نحو تحقيق االسيتدامة 
دعيم  يف  واملسياهمة  البيئيية، 

للبيئة  الوطنيية  اسيرتاتيجية قطر 
والتغيري املناخيي وأهيداف رؤيية 

قطير الوطنيية 2030.
ويف سيياق متصل، التقى سيعادة 
الدكتور الشييخ فالح بن نارص بن 
أحمد بن عييل آل ثاني وزير البيئة 
والتغيري املناخيي، يف جنياح دولة 

قطير بمؤتمير

الدكتيور  سيعادة   ،»COP 27«  
معاويية الرداييدة وزيير البيئة يف 
اململكة األردنية الهاشيمية، والوفد 

املرافيق ليه.
وحرص الوفد األردني عىل التجول 
واالطالع  القطيري  الجنياح  داخل 
عيىل نمياذج مالعب بطولية كأس 
العاليم FIFA قطير 2022، حيث 

أشياد بالتصاميم املعمارية املميزة 
للمالعيب، وحرص دولية قطر عىل 
واملواصفات  للمعاييري  بنائها وفقا 

البيئيية العامليية.
االسيتدامة  برناميج  أن  إىل  يشيار 
البيئية يعترب مبادرة طورتها وزارة 
البيئة والتغري املناخي للتشجيع عىل 
إدراج الجهيود واملبيادرات املتصلة 
البيئية  بمختلف أبعياد االسيتدامة 
يف دولة قطر، ضمين منصة رقمية 
تيم إعدادهيا لهيذا الغيرض، األمر 
الذي من شيأنه إبراز إنجازات دولة 
قطر ومدى التزامهيا بدعم الجهود 
الدولية املتعلقة باملناخ واالسيتدامة 

البيئية.

محطة مهمة في مسيرة دولة 

قطر نحو تحقيق االستدامة

شرم الشيخ )مصر(- 
قنا- دشن سعادة 

الدكتور الشيخ فالح بن 
ناصر بن أحمد بن علي آل 

ثاني وزير البيئة والتغير 
المناخي، أمس، برنامج 
االستدامة البيئية الذي 

طورته الوزارة تحت شعار 
»بيئتنا المستدامة«، وذلك 

في جناح دولة قطر 
المقام ضمن مؤتمر 
األطراف في اتفاقية 
األمم المتحدة لتغير 

المناخ »COP 27«، بمدينة 
شرم الشيخ المصرية.

ضمن االستعدادات لفعاليات البطولة

السبيعي يتفقد 
سيارات النظافة الجديدة

الدكتور  سعادة  تفقد  قنا-   - الدوحة 
عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي 
وآليات  سيارات  أمس،  البلدية،  وزير 
ألسطول  انضمت  التي  الجديدة  النظافة 
لفعاليات  االستعدادات  إطار  يف  الوزارة 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
التفقدية،  الجولة  واطلع سعادته، خالل 
الخدمات  شؤون  قطاع  جاهزية  عىل 
يف  املطلوبة  واألعمال  املهام  ألداء  العامة 
النفايات  وفرز  وجمع  النظافة،  مجال 
تحقيق  يف  يسهم  بما  تدويرها،  وإعادة 
أهداف دولة قطر بتنظيم بطولة صديقة 

للبيئة.
محطة  البلدية  وزير  سعادة  تفقد  كما 
تم  والتي  الدوحة،  جنوب  ترحيل 

من  املتولدة  للنفايات  تخصيصها 
فعاليات كأس العالم، حيث تبلغ طاقتها 
يوميا،  طن   1300 حوايل  االستيعابية 
القابلة  للمواد  أويل  فرز  بنظام  ومزودة 
مصانع  إىل  وتحويلها  التدوير،  إلعادة 

إعادة التدوير.
املحطة  زيارة  التفقدية،  الجولة  وشملت 
واملخصصة  الثمامة،  بمنطقة  املتنقلة 
 )974( استاد  بمنطقة  للنفايات 
الدكتور  سعادة  اطلع  حيث  املونديايل، 
تركي  بن  عبدالعزيز  بن  عبدالله 
التي  باملحطة  العمل  السبيعي، عىل سري 
ومن  وضغطها  إليها،  النفايات  نقل  يتم 
النفايات  معالجة  مركز  إىل  ترحيلها  ثم 

بمسيعيد.

االطالع على جاهزية قطاع 
شؤون الخدمات العامة

»الصحة« ومجموعة »بي إن« توقعان مذكرة تفاهم

تعاون لتعزيز 
مفهوم الرياضة والصحة

 
الصحة  وزارة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 
العامة، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع 
مجموعة beIN اإلعالمية، بهدف التعاون 
تعزيز  سبيل  يف  الطرفني  بني  املشرتك 
الدور الهام الذي تلعبه الرياضة والصحة 

يف املجتمع.
الجانبني،  بني  التفاهم،  مذكرة  وتأتي 
عالم  كأس  »بطولة  ملرشوع  امتدادا 
صحية يف عام 2022 خلق إرث للرياضة 
الوزارة،  تنفذه  والذي  والصحة«، 
العاملية،  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون 
واالتحاد الدويل لكرة القدم فيفا، واللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث، حيث يهدف هذا 
املرشوع، الذي يمتد أيضا إىل ما بعد كأس 
العالم، إىل أن تكون البطولة، واإلرث الذي 
البدنية  الصحة  لتعزيز  منارة  سترتكه، 
تكون  أن  لضمان  ونموذجا  والنفسية، 
املستقبل  يف  الضخمة  الرياضية  األحداث 

صحية وآمنة.
العديدة،  التعاون  أوجه  ضمن  ومن 
بشكل  الضوء   beIN مجموعة  ستسلط 
 beIN منصات  عرب  املرشوع  عىل  فعال 
SPORTS الرقمية، التي تحظى بمتابعة 
قطر  يف  واملشاهدين  املشرتكني  ماليني 

واملنطقة.
مساعد  املري  عيل  صالح  الدكتور  وقال 

وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، إن 
مذكرة التفاهم تأتي إدراكا من الجانبني 
ألهمية دمج الصحة يف جميع السياسات، 
الوزارة  لدى  اسرتاتيجية  أولوية  وهي 
تعتمد  ال  والتي  املجتمع  صحة  لتحسني 
تتأثر  وإنما  الطبية فحسب،  الرعاية  عىل 
االجتماعية  األخرى  العوامل  من  بعدد 
والبيئية،  واالقتصادية  والسلوكية 
للرياضة  الهام  للدور  الرتويج  أن  معتربا 
يف  يساهمان  البدنية  األنشطة  وممارسة 
تحسني صحة اإلنسان البدنية والنفسية.

املفتاح  جاسم  السيد  أبرز  جهته،  من 
مدير إدارة االتصال املؤسيس يف مجموعة 
beIN اإلعالمية يف الرشق األوسط وشمال 
لوضع  جاهدة  املجموعة  سعي  إفريقيا، 
تنمية املجتمع والتعاون الدويل يف طليعة 
مع  بالتعاون  منوها  التجارية،  أنشطتها 
رشكاء  وجميع  العامة  الصحة  وزارة 
مرشوع »بطولة كأس عالم صحية يف عام 
2022 خلق إرث للرياضة والصحة«، عىل 
حول  الوعي  مستوى  لرفع  أوسع،  نطاق 
أهمية الصحة البدنية والنفسية، ال سيما 
يف هذا الوقت املحوري يف تاريخ املجموعة 
العالم  كأس  لبطولة  الرسمي  الناقل 
األوسط  الرشق  يف   2022 قطر   FIFA

وشمال إفريقيا.

برنامج تعليمي مفتوح المصدر ُمدار إلكترونيا

جامعة الدوحة تنضم إلى أكاديمية ريد هات

والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة  جامعة  أعلنت 
تعاونها مع ريد هات إلنشاء أكاديمية يو دي اس 
تي ريد هات. أكاديميّة ريد هات برنامج تعليمي 
االنرتنت.  عرب  إلكرتونيًا  ُمدار  املصدر  مفتوح 
ُصمم هذا الربنامج لتوفري مواد املناهج الدراسية 
البدء  بهدف  األكاديمية  للمؤسسات  املتكاملة 
املصدر  املفتوحة  الربامج  تنفيذ  يف  واالستمرار 

ومناهج لينوكس.
والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة  جامعة  تتمتّع 

بخربة تتجاوز 20 عاًما يف قطر؛ كانت الجامعة 
جامعة  إىل  تحولت  ثم  كلية  مسريتها  مطلع  يف 
التعليم  يف  مرجعاً  تعترب  وهي   ،2022 عام 
تقدم  قطر.  دولة  يف  واملهني  التقنّي  والتدريب 
الجامعة أكثر من60 برنامًجا تدريبياً يف مجاالت 
األعمال  وإدارة  املعلومات  وتكنولوجيا  الحوسبة 
يعمل  الصحية.  والعلوم  الهندسة  وتكنولوجيا 
األكاديميون يف الجامعة املتميزون وذوي الخربة 
وتأهيلهم  الطالب،  مهارات  تطوير  عىل  العامليّة 
تحقيق  يف  تساهم  متخّصصة  كوادر  ليصبحوا 
اقتصاد قائم عىل املعرفة كما ُذكر يف رؤية قطر 

الوطنية 2030. 

الدوحة- $
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وزير الثقافة يتفقد المقر الدائم لدرب الساعي في منطقة أم صالل محمد

فعاليات تستهدف أفراد المجتمع والزوار

رافق س�عادته خ�ال الجول�ة عدد من 
اإلعامي�ن ومؤث�ري مواق�ع التواص�ل 

االجتماعي ومنظمي الفعاليات.
وتفق�د س�عادته مق�رات الفعاليات يف 
درب الس�اعي، كم�ا اطل�ع ع�ى س�ر 
العمل إلنجاز مختلف املرافق الرئيس�ية 
والخدمات العامة واللوجس�تية وسهولة 
الوصول إىل املق�ر الدائم الذي يمتد عى 
مس�احة 150 ألف مرت مرب�ع، ويجري 
حالياً وضع اللمس�ات النهائية يف ساحة 

الفعاليات.
وبه�ذه املناس�بة، أع�رب س�عادته عن 
ارتياحه لس�ر األعم�ال، وكذلك بجهود 
اللجن�ة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني 
واللجن�ة اإلعامي�ة إلظهار املق�ر الدائم 
املواطن�ن  الس�تقبال  حل�ة  أبه�ى  يف 
واملقيم�ن وزوار الدولة خال احتفاالت 
اليوم الوطني، مثمن�اّ إتمام هذا اإلنجاز 
الوطن�ي الذي ُيع�د إرثاً تراثي�اً وثقافياً 

للمجتمع القطري واألجيال املقبلة.
ون�وّه س�عادة وزي�ر الثقاف�ة رئيس 
الي�وم  الحتف�االت  املنظم�ة  اللجن�ة 
الوطن�ي بباقة الفعالي�ات الثرية التي 
أعدته�ا وزارة الثقافة ضمن احتفاالت 
اليوم الوطني يف درب الس�اعي، والتي 
تتضمن أنش�طة ثقافية وندوات أدبية 
وفكري�ة وأمس�يات ش�عرية وعروضا 
املوروث  إب�راز  مرسحي�ة، تس�تهدف 
األصي�ل والثقاف�ة القطري�ة والعربية 
الوطنية،  واإلسامية واالعتزاز بالهوية 
باإلضاف�ة إىل إعاء قي�م اليوم الوطني 
وتعزي�ز ال�والء واالنتماء له�ذا الوطن 

العزيز عى قلوب الجميع.
كما ثّمن س�عادته مختلف الجهود التي 
تس�تهدف تعزيز مش�اركة جميع أفراد 
املجتم�ع وزوار دولة قط�ر يف احتفاالت 
الي�وم الوطن�ي، وإب�راز تاري�خ دول�ة 

قطر وتراثها األصي�ل، ومواكبة الحدث 
 FIFA الريايض األبرز عاملياً كأس العالم

قطر 2022.
ويف هذا السياق أكد سعادته عى ثقته يف 
نجاح استضافة دولة قطر لبطولة كأس 
العال�م بفضل »وحدتن�ا مصدر قوتنا«، 
مش�دداً عى أن قطر س�تبهر العالم من 
خ�ال تنظي�م نس�خة اس�تثنائية هي 
األفض�ل يف تاريخ البطولة العاملية بإذن 

الله.
 وأك�د الدكت�ور غانم بن مب�ارك العيل، 
امل�رف الع�ام ع�ى احتف�االت الي�وم 
الوطني للدول�ة أن املقر الجديد والدائم 
ل�»درب الّس�اعي« ب�دأ العم�ل به منذ 
منتصف س�بتمرب املايض وعى مدار 42 
يوم�ا تم االنته�اء من إنش�ائه بالكامل، 
وسنبدأ يف استقبال الزوار من تاريخ 25 
نوفمرب الج�اري وحتى اليوم الوطني يف 

18 ديسمرب.
وأض�اف خال ترصيح�ات صحفية أن 
درب الساعي خال العام الحايل يحتوي 
ع�ى مجموع�ة متنوع�ة م�ن الفعاليات 
س�واء الفعالي�ات الرتاثي�ة والت�ي يتم 
إنش�اؤها كل عام، وكذلك ستكون هناك 
فعاليات جديدة تناس�ب الحدث العاملي 
الذي س�تنظمه دولة قط�ر بالتزامن مع 
فعالي�ات درب الس�اعي قائ�ا: نرحب 
بالجمي�ع يف درب الس�اعي لاس�تمتاع 
بالفعالي�ات الت�ي تناس�ب الجميع من 

األطفال والكبار.
 وأوضح العيل أن »درب الساعي سيمنح 
زّواره م�ن ضي�وف كأس العالم فرصة 
القيام بجوله ثقافيّة تراثية فنية تعكُس 
املوروث القطري والقيم الوطنيّة، مشرا 
إىل أنه س�تكون هناك بع�ض الفعاليات 
الرياضي�ة والتي تناس�ب جمهور كأس 
العالم مثل فعالية استاد الدوحة، وكذلك 

س�يكون هن�اك ب�ث مب�ارش ملباري�ات 
املونديال من داخل درب الساعي.

وأشار إىل وجود فعاليات ثقافية وبيئية 
س�يتم من خاله�ا تعريف ال�زوار عى 
البيئ�ة القطرية، وكذلك س�تكون هناك 
فعاليات أخرى، مؤكدا عى تس�هيل آلية 
الدخ�ول ل�درب الس�اعي خ�ال العام 
الح�ايل من خال 7 بواب�ات موزعة عى 
مختل�ف املناط�ق وذلك نظرا ملس�احة 
االحتف�ال  إن  وق�ال:  الجدي�د،  املوق�ع 
باليوم الوطني هذا العام يأتي يف س�ياق 
اس�تثنائي حي�ث يتزام�ن كأس العالم 
م�ع االحتف�ال بالي�وم الوطني، مش�را 
إىل أن الرس�الة الت�ي س�يتم إيصاله�ا 
للعالم من خال فعالي�ات العام الحايل 
يف درب الس�اعي ه�ي اعتزازنا بثقافتنا 
وهويتنا الوطنية ومدى إيماننا بالتفاعل 
الحضاري مع سائر الثقافات واعتزازنا 

بقيمنا العربيّة اإلساميّة«.
من جانبه قال معيض القحطاني القائم 
بأعمال مدير إدارة االتصال املؤسيس يف 
مركز قط�ر للفعاليات الثقافية إن درب 
الس�اعي س�يكون مختلفا خ�ال العام 

الحايل حيث س�يضم عدد فعاليات أكرب 
باملقارنة مع األعوام الس�ابقة نظرا ألنه 
يتزامن مع تنظيم دولة قطر للمونديال.

وأض�اف أن درب الس�اعي س�يضم ما 
يق�ارب 20 فعالي�ة وأبرزه�ا فعاليات 
س�وق واقف واس�تاد الدوحة والشقب 
واملقط�ر وامل�رسح وغرها، الفت�ا إىل أن 
درب الس�اعي ه�ذا العام س�يكون عى 
مدار 24 يوما منذ 25 نوفمرب وحتى 18 
ديس�مرب وهي املدة األط�ول للفعاليات 
بس�بب تزامن�ه مع املونديال وس�يكون 
مفتوحا لجمي�ع زوار قطر للتعرف عى 

الثقافة والهوية القطرية.
وقال القحطاني إن درب الساعي خال 
األعوام الس�ابقة كان يستقبل ما يقرب 
م�ن 45 ألف زائر ولكن�ه من املتوقع أن 
يس�تقبل الع�ام الحايل ع�دد زوار أكرب 
بس�بب كرب املس�احة وكذلك اس�تقبال 
الدول�ة ملاين املش�جعن بس�بب كأس 

العالم.
وأش�ار إىل وجود خطة لتسهيل وصول 
العائ�ات وال�زوار س�واء م�ن خ�ال 
س�يارتهم الخاصة حيث يتواجد مواقف 
كثرة للسيارات أو من خال النقل العام 
حيث هناك تعاون كبر من رشكة الريل 
واملواصات لنقل زوار درب الساعي من 
محطة م�رتو الريان حتى املوقع الجديد 

من خال 6 باصات.
ق�ال عبدالرحي�م الصديق�ي مدير عام 
ش�ؤون املرسح إنه من املنتظ�ر أن يتم 
تنظي�م فعالية املرسح يف درب الس�اعي 
والتي تمثل رحل�ة ثقافية عرب مجموعة 
ثرية م�ن الفعالي�ات الثقافية والندوات 
األدبية والفكرية واألمس�يات الش�عرية 
والحفات املوس�يقية وامللتقيات األدبية 
والعروض املرسحية واملعارض والورش 
الفنية، فضاً عن أنشطة ثقافية تعليمية 

للكبار واألطفال.
ولفت إىل أنه س�يتم تنظي�م 3 فعاليات 
يف فض�اء الدوم�ة، كم�ا س�يتم عرض 
مرسحيت�ن يومي�ا كم�ا س�يتم تنظيم 
ورش خاص�ة لألطف�ال حي�ث يمك�ن 

استقبال 70 طفا يوميا.
وأك�د أن امل�رسح يعد ركن�اً مهما م�ن 
درب  يف  الثقافي�ة  الفعالي�ات  أركان 
الس�اعي، حي��ث ت�دار في��ه الندوات 
األدبي�ة والفكري�ة والثقافي�ة، وتنظ�م 
ف�ي�ه ال�ع�روض املرسحية واألمسيات 

الشعرية والحفات املوسيقية.
 من جهته قال خالد حسن السالم مدير 
مركز شؤون املوسيقى إنه سيتم تنظيم 
ندوات تتناول األمور املوسيقية والفنانن 
الوطنية  الراحلن واألغاني  املوس�يقين 
القطرية كما س�يتم تنظي�م ندوات عن 
فن�ون البحر والفن�ون الش�عبية وذلك 
تح�ت مظلة فعالي�ة امل�رسح باإلضافة 
إىل الحفات التي س�يتم تنظيمها خال 
الفعالية مثل مس�ابقة نغ�م التي تركز 

عى األغاني الوطنية القطرية.
وأك�دت فاطم�ة املالكي مدي�ر مروع 
قطر تقرأ أن فعاليات هذا العام يف درب 
الس�اعي تركز عى األطف�ال من 13-3 
عام�ا لتش�جع األطف�ال يف قط�ر ع�ى 
الق�راءة من خ�ال األنش�طة التفاعلية 

التي توفرها لهم.
ولفتت إىل أن من بن الفعاليات معرضا 
لقص�ص األطف�ال الت�ي تش�مل كتب�اً 
ع�ن دولة قط�ر والي�وم الوطني وكأس 
العالم، باإلضافة إىل الكثر من األنش�طة 
التفاعلي�ة الت�ي تحف�ز األطف�ال ع�ى 
القراءة والكتابة وتنم�ي فيهم الحرص 
عى املعرفة واالط�اع وتطوير القدرات 

الذاتية.
ويتمي�ز املق�ر الدائم لدرب الس�اعي يف 

منطق�ة أم صال محمد بمس�توى عاٍل 
م�ن التجهي�زات والخدم�ات واملراف�ق 
العام�ة التي توفر عوامل الراحة واألمان 
وتع�زز  املش�اركة  والجه�ات  لل�زوار 
تجربتهم خال الفعاليات، ويظهر ذلك 
جلي�اً من خال توزي�ع أجنحة الجهات 
املش�اركة يف درب الس�اعي ومقراته�ا، 
فضاً ع�ن التصميم الذي ي�ربز الرتاث 
األصي�ل بصبغ�ة  القط�ري  املعم�اري 

عرصية إبداعية.
كما يتميز املقر الجديد بسهولة الوصول 
إلي�ه من ثاث طرق رئيس�ية، باإلضافة 
إىل م�رتو الدوح�ة ع�رب الخ�ط األخرض 
»محط�ة الري�ان القدي�م«، مم�ا يعزز 
انسيابية الحركة املرورية، باإلضافة إىل 
وجود س�احة مواقف تس�توعب 3500 
س�يارة تقريب�اً، وه�ي تتص�ل بس�بع 
بوابات رئيس�ية وخمس بوابات خدمية 
للدخ�ول والخروج بأريحي�ة تامة، كما 
توج�د شاش�ات ع�رض رئيس�ية لبث 
عدد م�ن الفعاليات أم�ام جمهور درب 
الس�اعي، ويوجد أيضا مص�ى للرجال 
وآخر للنساء وعدد من املرافق الخدمية.

وتسعى اللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم 
الوطني إىل تعزيز تجربة زوار وضيوف 
دول�ة قطر يف درب الس�اعي بباقة غنية 
م�ن الفعالي�ات واألنش�طة الت�ي تربز 
الثقافة القطري�ة والرتاث األصيل، حيث 
يبلغ عدد الفعاليات حوايل 4500 نشاط 
ثق�ايف وتراثي يف أكثر م�ن 191 فعالية 
رئيس�ية، وأمسيات ش�عرية وموسيقية 
وعروض مرسحي�ة، إضافة إىل عدد من 
الن�دوات األدبية والفكري�ة والفنية، إىل 
جانب معارض ومس�ابقات، ومتحفن، 
وع�دد من الح�رف واأللعاب الش�عبية، 
وورش العم�ل، وهي تقام جميعاً خال 

24 يوماً من االحتفاالت.

الشيخ عبدالرحمن بن حمد: قطر ستبهر العالم في المونديال

كتب - محمد أبوحجر

قام سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، 
الحتفاالت  المنظمة  اللجنة  رئيس  الثقافة  وزير 
بجولة  أمس،   ،2022 قطر  لدولة  الوطني  اليوم 
في  الساعي  ل��درب  الدائم  المقر  في  تفقدية 
سعادته  اطلع  حيث  محمد،  صالل  أم  منطقة 
أكثر  الحتضان  الساعي  درب  جاهزية  مدى  على 
من  الفترة  خالل  وثقافي  تراثي  نشاط   4500 من 
شعار  تحت   ،2022 ديسمبر   18 إلى  نوفمبر   25

»وحدتنا مصدر قوتنا«.

} تصوير-  عباس على 

د. العلي: 

بث مباشر 

للمباريات من داخل 

درب الساعي
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وين فان: ندعو الجماهير الفرنسية لزيارة هذا المعرضآل محمود: الرياضة واحدة من أهم أدوات السالم االجتماعي

بحديقة شيراتون ضمن فعاليات اللجنة الوطنية المصاحبة للمونديال

افتتاح معرض »حقوق اإلنسان وكرة القدم«

افتتحت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنس�ان، معرض »حقوق اإلنسان 
وك�رة القدم« بحديقة الش�راتون الجديدة وذل�ك ضمن الفعاليات 
املصاحب�ة لبطولة كأس العالم فيفا – قط�ر 2022، وذلك بحضور 
عضوي اللجنة الوطنية لحقوق اإلنس�ان س�عادة الس�يد مبارك بن 
عبدالعزيز آل خليفة، وسعادة الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود 
إىل جانب سعادة السيد سلطان بن حسن الجمايل األمني العام للجنة 
وعدد من املسؤولني باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان وممثيل البعثات 
الدبلوماس�ية.. وقال سعادة الس�يد مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة 
عضو اللجنة الوطنية لحقوق اإلنس�ان: يأتي ه�ذا املعرض انطالقاً 
من حرص اللجنة الستثمار بطولة كأس العالم لتكون دافًعا حقيقيًا 
إلحداث تغيرات إيجابية ملموس�ة يف مجال تأصيل حقوق اإلنس�ان 
وتحقي�ق العدالة االجتماعية، وتعريف فئ�ات املجتمع املختلفة بأن 
مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان تعترب جزءاً أصيالً يف مجاالت الحياة 
املختلفة بما يف ذلك الرياضة، وتعكس لوحات املعرض أهمية تحقيق 
التنمية املس�تدامة، والحفاظ عىل البيئة، واملساهمة يف بناء مستقبل 
ُك�روي من خ�الل العمل الجماع�ي التطوعي، وتعمي�ق األلفة بني 
األشخاص. وتؤصل اللوحات الفنية بطريقة إبداعية متميزة للحق يف 
ممارسة الرياضة دون تمييز، واملساواة بني الجنَسني، وحق الجميع 
يف ممارسة الرياضة، ال سيما من ذوي االحتياجات الخاصة، وأهمية 
تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف يف األنشطة الرتفيهيَة والرياضية.
من جهته قال س�عادة الدكت�ور تركي آل محمود عض�و اللجنة إن 
حقوق اإلنس�ان تدخل يف كافة مجاالت الحي�اة بما يف ذلك الرياضة، 

وقد يكون الحق يف الرياضة واحداً من أهم الحقوق وقد ترقى للحق 
يف الحياة، ملا لها من مردود إيجابي كبر عىل صحة اإلنسان. وأضاف:

تزامناً مع هذا الحدث التاريخي وهو اس�تضافة دولة قطر ملونديال 
كأس العالم 2022 جاء معرض حقوق اإلنسان وكرة القدم يف لوحات 
تتضمن معاني هامة جداً أثناء ممارسة أو مشاهدة الرياضة بشكل 
عام وكرة القدم عىل وجه الخصوص واصفاً الرياضة بأنها واحدة من 

أهم أدوات السالم االجتماعي.
ويف ذات السياق أعرب سعادة السيد سلطان بن حسن الجمايل األمني 
العام للجنة عن ش�كره وتقديره للجنة العليا للمشاريع واإلرث عىل 
التعاون املس�تمر وتس�هيل قيام هذا املعرض الهام ضمن فعاليات 
املونديال، وأشار إىل أن دولة قطر تعيش هذه األيام لحظات تاريخية 
تتالحم فيها جنس�يات وثقافات العالم املختلف�ة تحت هدف واحد، 

منوه�اً بأن الرياضة وس�يلة لتوحيد الش�عوب يف تظاهرات تعكس 
الروح اإليجابية، وسط التسهيالت التي عكفت عليها دولة قطر طيلة 

السنوات املاضية من أجل راحة جمهور املونديال.
وأضاف سعادته أن معرض حقوق اإلنسان وكرة القدم تعرب لوحاته 
عن ه�ذه املعاني الت�ي تتضمن حق�وق العمال واألش�خاص ذوي 
اإلعاقة وغرهم من الفئات األخرى، وتجس�د لوحات املعرض مبادئ 
حقوق اإلنسان يف ممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم عىل وجه 
الخصوص ويرس�ل العديد من الرسائل املتعلقة بحقوق املشجعني 
وواجباته�م، مث�ل نبذ العنرصي�ة يف املالعب ونرش ثقافة التس�امح 
والس�الم، وتوفر اس�تحقاقات الفئ�ات األوىل بالرعاية يف ممارس�ة 
وحضور الفعالي�ات الرياضية، وأش�ارت إىل أن هذا املعرض يعترب 
من أهم األنش�طة الحقوقية بدولة قطر، الفتاً إىل أن حقوق اإلنس�ان 

يف العرص الحايل أصبحت مقياس�اً لحضارة الش�عوب، ونوهت بأن 
الش�عوب اإلس�المية تقدر هذا األمر منذ أكثر من 1400 عام، حيث 
أقرت الرشيعة اإلسالمية يف العديد من نصوصها عىل رضورة احرتام 
حقوق اإلنسان وحفظ كرامته، مؤكداً أن املعارض تعد منصة ثقافية 
فنية تس�هم يف تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان، واحرتام التنوع البرشي 
والتعايش اإلنس�اني يف ُروح من األخوَة والتسامح والسالم والتعاون 
املش�رتك، وهي مقاص�د الرياض�ة وغاياتها، ودع�ت رئيس اللجنة 
جماهر املونديال للتعرف عىل »معرض حقوق اإلنسان وكرة القدم« 
واالستفادة من املفاهيم الحقوقية واإلنسانية التي تضمنتها لوحات 
املع�رض.. ومن جهته ق�ال أوليفييه وين فان – مستش�ار التعاون 
والعمل الثقايف ومدير املعهد الفرنيس بسفارة فرنسا لدى دولة قطر: 
أحرض ممثالً لس�فر فرنس�ا يف قطر، نظراً ملا نوليه من اهتمام كبر 

بحقوق اإلنسان، وخاصةً حقوق اإلنسان وارتباطها بكرة القدم.
وتقدم وين فان بالشكر للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لدعوتهم إىل 
املعرض، معرباً عن أمله وثقته بأن كأس العالم سيمثل لحظة عظيمة 
بالنس�بة للجميع، داعياً الجماهر الفرنس�ية التي تحرض لتشجيع 

منتخبها يف كأس العالم لزيارة املعرض.
وب�دوره ق�ال حمد الهاجري مدي�ر إدارة الربام�ج باللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنس�ان إن إقامة املعرض مبادرة من جانب اللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمشاريع واإلرث وهو 
يضم 10 لوحات من إبداع الفنان القطري أحمد املعاضيد مشرا إىل 
أن اللوح�ات تبعث بمجموعة من الرس�ائل إىل جميع جمهور كأس 
العالم يف مقدمتها نبذ العنف والعنرصية واملساواة وهي مرتجمة ب� 
5 لغات، وأوضح مدير إدارة الربامج باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

أن املعرض سوف يستمر طوال فرتة املونديال.

آل خليفة: إحداث تغيرات ملموسة في مجال تأصيل حقوق اإلنسانالجمالي: قطر تعيش لحظات تاريخية تتوحد فيها الجنسيات والثقافات 

الدوحة - $

{ تصوير - أسامة الروسان

بقطاع  املدارس  تقييم  إدارة  عقدت 
والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  التقييم  شؤون 
»أهم  بعنوان  نقاشية  حلقة  والتعليم، 
جودة  تقييم  لعمليات  والتوصيات  النتائج 
األطفال  ورياض  للمدارس  املدريس  األداء 
االستطالع  ونتائج  والخاصة  الحكومية 
-2021 الدرايس  للعام  الشامل  الرتبوي 

رقم  مبنى  املرسح  قاعة  يف  وذلك  2022م«، 
بمنطقة  الكائن  الدائم  الوزارة  بمبنى   )2(
القطيفية، ترأست الحلقة النقاشية األستاذة 
تقييم  إدارة  مدير   - الكواري  محمد  منى 
املدارس، وقد شارك بالحضور مجموعة من 
مديري ورؤساء أقسام واستشاريي اإلدارات 

املختلفة يف الوزارة. 
النتائج  مناقشة  النقاشية  الحلقة  وتناولت 

الخاصة باملحاور التالية:
للمدارس  الشامل  الرتبوي  االستطالع   -
الحكومية والخاصة، والذي تم تنفيذه لفئات 
)ويل األمر – الطالب – املعلم – املدير( خالل 

للعام الدرايس 2021-2022م.
الشامل لرياض  الرتبوي  نتائج االستطالع   -
تم  والذي  والخاصة،  الحكومية  األطفال 
املدير(   – املعلم   – األمر  )ويل  لفئات  تنفيذه 

للعام الدرايس 2021-2022م.
للمدارس  الدوري  التقييم  عمليات  نتائج   -
الدرايس  للعام  الحكومية  األطفال  ورياض 
السابق  العام  2021-2022، ومقارنتها مع 
التقييم  عمليات  نتائج  2020-2021م- 
اإللزامي واالعتماد املدريس الوطني للمدارس 
2021-2022م  الدرايس  للعام  الخاصة 
ومقارنتها مع العام السابق 2020-2021م.

إدارة  قدمت  النقاشية،  الحلقة  ختام  ويف 
تحقيق  حول  توصيات  عدة  املدارس  تقييم 
الحلقة  واتسمت  املدريس،  األداء  يف  الجودة 
النقاشية بتفاعل الحضور وطرح تساؤالتهم 
ومقرتحاتهم، كما تمت مناقشة سبل تعزيز 
الجهود بني اإلدارات املختلفة تحقيقاً للجودة 

يف العملية التعليمية.

للعام الدراسي 2022-2021

»التعليم« تناقش االستطالع التربوي الشامل

مؤسسة قطر:

مهرجان دريشة للفنون األدائية.. ديسمبر المقبل
لتطلق  تعود مؤسسة قطر من جديد 
دريشة  مهرجان  من  الثانية  النسخة 
املقبل  ديسمرب  يف  األدائية  للفنون 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  خالل 
إىل  سيقدم  والذي   ،™2022 قطر 
األدائية  والعروض  الفنون  جانب 
العلوم  حول  تتمحور  منصة  املتنوعة 
والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا 

تحت عنوان »دريشة االبتكار«.
سوف تسلط »دريشة االبتكار«، والتي 
كونوكوفيليبس  برعاية رشكة  تحظى 
العلماء واملبتكرين  قطر، األضواء عىل 
والباحثني يف العالم العربي. كما سُتتاح 
أمام جمهور املهرجان فرصة املشاركة 
يف النقاشات وورشات العمل والتعرف 
املهمة  واإلسهامات  االخرتاعات  عىل 

التي يقدمها عاملنا العربي للعالم. 
وقالت أمرة العجي، رئيسة قسم فنون 
املجتمع يف مؤسسة قطر: »ال شك أن 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  دمج 
والرياضيات مع الفنون سوف يفسح 
املجال أمام الشباب للربط بني املفاهيم 
وحل املشكالت بطرق جديدة ومثرة«.
وتابعت: »كما أن إطالق منصة خاصة 
مهرجان  يف  واالبتكارات  باالخرتاعات 
الفرصة  الشباب  يمنح  دريشة سوف 
نافذة  علمية عرب  مفاهيم  الستكشاف 
اإلبداع، ويشجعهم عىل تطوير أساليب 
عىل  تعتمد  البحث  لعمليات  جديدة 

العملية اإلبداعية«.
باإلضافة إىل ذلك، وانطالًقا من أهمية 

اإلرث يف »دريشة االبتكار«، وهي منصة 
خاصة أطلقتها مؤسسة قطر بالتعاون 
مع رشكائها، فسوف يتيح ذلك ألفراد 
عىل  املحتوى  مع  بالتفاعل  املجتمع 
مدار العام، ويعني تقديم تجربة تعلُّم 
تخصصات  يف  كلها  السنة  أيام  بعدد 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون 
قيمة  خلق  يف  يسهم  بما  والرياضة، 
منصة  عن  تنبثق  دائمة  اجتماعية 
»دريشة« التي يستمر تأثرها إىل ما بعد 

انتهاء أيام املهرجان نفسه.
للفنون  دريشة  مهرجان  غرار  وعىل 
لطالبها  قطر  مؤسسة  تتيح  األدائية، 
تعليمية  مسارات  استكشاف  فرصة 
متنوعة تفتح لهم آفاًقا أرحب للنجاح 

وذلك  واملهني،  والشخيص  األكاديمي 
املبتكرة  املبادرات  من  مجموعة  عرب 
التي تسعى ملواكبة النموذج التعليمي 
 ،STEAM ب�  اختصاًرا  ُيعرف  الذي 
بعد إضافة الفنون اإلبداعية باعتبارها 
مثل  حيوية،  مهارات  لصقل  وسيلة 
املشكالت  البنّاء وحل  النقدي  التفكر 

والتواصل واإلبداع. 
التعليمي  النموذج  هذا  إطار  ويف 
باألحرف  اختصاًرا  إليه  يشار  الذي 
أضيف  وقد   ،»STEAM« الالتينية 
كلمة  من  األول  الحرف  إليها 
له  تمييًزا   ،»A« باإلنجليزية  »فنون« 
يخلو  الذي   »STEM« نموذج  عن 
تضيف  الفنون،  تخصصات  من 

عنارص  التعلم  عملية  إىل  »الفنون« 
الذات  عن  التعبر  مثل  حيوية 
املعنى  وإيجاد  الوجدانية  واملشاركة 
مسحة  إضفاء  يعني  مما  والغاية، 
عابر  تعليمي  نظام  عىل  إنسانية 
للتخصصات ويرتكز عىل تعدديتها.

واملبادرات   STEAM نموذج  ويعى 
املنبثقة عنه إىل إيجاد مسارات يمكن من 
خاللها دمج املخرجات اإلبداعية وأنماط 
تخصصات  ضمن  والتصميم  الفنون 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 
اختصارًا  تعرف  التي  والرياضيات 
لصقل  وذلك   ،»STEM« بتخصصات 
وتعزيز مجموعة من املهارات األساسية 

التي يتطلبها عاملنا اليوم.
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البنية التحتية جاهزة 
قبل موعدها

أغاني البطولة بهجة 
للكبار والصغار

بلد األمن واألمان 
ترحب بالزائرين

قطر تحتضن العالم

سوق واقف ولوسيل مصدرا السعادة للجماهيرعلي درويش: اإلسعاف جاهز للحدث العالمي

السفير اإلسباني:

جهود كبيرة..

وتحضير جيد

حملة في ساحة األعالم لـ »شباب وفتيات برزان«

»شيمنا لقطرنا«
الدوحة -قنا- شارك مركز شباب برزان مساء أمس يف حملة 
كورنيش  عىل  األعالم  ساحة  يف  أقيمت  التي  لقطرنا«  »شيمنا 
الستضافة  حاليا  املقامة  االستعدادات  ضمن  وذلك  الدوحة، 

كأس العالم FIFA قطر 2022.
 وتهدف الحملة التي شارك فيها مجموعة من املنتسبني ملركز 
القيم  بأهم  التعريف  إىل  برزان  فتيات  ومركز  برزان  شباب 
خالل  وتم  عام،  بشكل  قطر  أهل  بها  يتحىل  التي  واملبادئ 

الحملة توزيع بطاقات دليل السائح لدولة قطر.
لوزارة  التابعة  املراكز  أحد  برزان  شباب  مركز  أن  يذكر   
وتأهيلهم  الشباب  استقطاب  إىل  ويهدف  والشباب  الرياضة 

وتنمية مهاراتهم عرب برامج متنوعة.



يحتفـي بصـور »لعيـب«.. ويزدان باألعـالميضم حوالي »600« فعالية ترفيهية خالل المنافسات
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حوار

$ ترصد األجواء في درب لوسيل

شارع »األحالم« يجذب الزوار

الحمادي: 
إشراكهم للتعبير 

عن أنفسهم 
وثقافتهم

الفعاليات  من  عددا  الثقافة  وزارة  تنظم 
العالم  انطالق بطولة كأس  تزامنا مع  الثقافية 
التي  الفعاليات  وتهدف   ،2022 قطر  فيفا 
الجاري،  نوفمرب   18 من  الفرتة  خالل  تقام 
تعزيز  إىل  املقبل  ديسمرب   15 حتى  وتستمر 
بيت  يف  وذلك  للجاليات  الثقايف  التنوع  أشكال 

السليطي.
وقالت السيدة مريم ياسني الحمادي مدير إدارة 
الثقافة  الثقافة والفنون: يف إطار حرص وزارة 

قطر،  دولة  يف  املقيمة  الجاليات  إرشاك  عىل 
والتعبري عن أنفسهم وثقافتهم، خصصت وزارة 
فعاليات  لتقديم  السليطي  بيت  مبنى  الثقافة، 
من  أكثر  بمشاركة  للجاليات،  متنوعة  ثقافية 
ودول  واإلسالمية  العربية  الدول  من  جالية   15

رشق آسيا.
السليطي واحدا من  وأضافت: يعترب مبنى بيت 
البيوت التقليدية التي تقيم بها الوزارة فعاليات 
للسيد  كان  البيت  هذا  أن  موضحة  متنوعة، 
يف  تأسس  أنه  إذ  الله-  -رحمه  السليطي  حمد 
إىل  الفتة  الدولة،  استملكته   ،19 القرن  أواخر 
والحوش  والليوان  غرف  ثالث  عىل  يحتوي  أنه 

وحمام )قطيع( ومجلس ومطبخ.
أنه  والرتاث،  الفنون  إدارة  مديرة  وأوضحت 
الصالة والحمامات  الجديد:  القسم  تمت إضافة 
واملكاتب باإلضافة إىل تغيري أرضية الحوش من 
 1990 عام  ويف  االنرتلوك،  إىل  والصبان  الرمل 
تم تسليمه رسميا من قبل سعادة وزير اإلعالم 
سحيم  بن  حمد  الشيخ  سعادة  آنذاك  والثقافة 
التميمي  إبراهيم  فيصل  السيد  إىل  ثاني،  آل 
للفرقة  دائما  مقرا  ليكون  آنذاك  الفرقة  رئيس 
وبعدها  الشعبية  للفنون  القطرية  القومية 
الثقافة  لوزارة  انتقاال  للثقافة  الوطني  املجلس 
التي ترشف عىل املبنى الذي يديره مركز شؤون 

املوسيقى حالياً، الفتة إىل أنه تم استثمار البيت 
يف إقامة الحفالت والندوات واملحارضات والكثري 

من العمل الشعبي والتقليدي.
الثقايف  التعبري  فعاليات  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
فيها  تعرب  مجتمعية،  فعاليات  تعترب  للجاليات 
الجالية عن فنونها وتراثها وعاداتها وتقاليدها، 
األيام  هذه  فرحة  الجالية  أفراد  مع  وتتشارك 
التي تعج يف دولة قطر مع اقرتاب انطالق بطولة 
يتجمع  حيث   ،2022 قطر  فيفا  العالم  كأس 
املخصصة  باملساحات  قطر  دولة  يف  العالم 
عدد  بمشاركة  والخارجية،  الداخلية  للفعاليات 

من الجاليات.

الدوحة – $

»ال���ث���ق���اف���ة« ت��ن��ظ��م ف��ع��ال��ي��ات ل��ل��ج��ال��ي��اتفي بيت السليطي

بروح  النابضة  األجواء  هذه  غمرة  يف 
الدوحة  يف  مكان  كل  أصبح  املونديال، 
الباهرة  األضواء  بامتياز،  سياحيا  مقصدا 
الفريدة  والتصميمات  األخاذة،  واملجسمات 
نجوم  وصور  واألعالم  الكهرباء،  ألعمدة 
الكرة املنترشة يف كل مكان تخطف األنظار.
 وخالل جوالتنا هذه املرة توجهت $ 
حيث  لوسيل،  درب  إىل  األحالم،  شارع  إىل 
األلباب،  يأخذ  مبهج  مبهر  فيه  يشء  كل 
الجنسيات  كل  من  الكثيف  اإلقبال  وحيث 
تحول إىل صورة مصغرة للعالم، زوار من 
يتنزهون  هناك،  متواجدون  البلدان  كل 
تميمة  مع  التذكارية  الصور  ويلتقطون 
املرفوعة  األعالم  وبجانب  لعيب،  املونديال 

والتي يلوحون بها للفرق املشاركة.
زائرون من كل األعمار جاؤوا لالستمتاع 
من  هناك  الجميل،  املكان  هذا  بفعاليات 
يجلسون يف املقاهي، وآخرون يف املطاعم 
يتابعون الشاشات ذات األبعاد الثالثية، 
حول  الحديث  أطراف  يتبادلون  وهم 
تؤكد  الشواهد  كل  املشاركة،  الفرق 
الجماهري  ملتقى  سيكون  املكان  أن 
فعاليات  من  وجانبا  املنافسات،  خالل 
أن  املقرر  من  التي  والفنية  الرتفيهية 

600 فعالية ستحظى باإلقبال  تتجاوز الـ 
الكبري.

السيد   $ إىل  تحدث  جولتنا  خالل 
حسني محمد فقال: نأتي إىل هذا املكان منذ 
الفريدة،  املزايا  من  العديد  به  ألن  افتتاحه 
فهو أوال، قريب من ملعب لوسيل الذي تقام 
عليه املباراة النهائية وحفل الختام وتسليم 
ذاته  حد  يف  وهذا  الفائز،  للمنتخب  الكأس 
يمثل ذكرى تظل محفورة يف عقولنا، أيضا 
تحف  عن  عبارة  اإلنشائية  مكوناته  كل 
بالذوق  ترتقي  فريد  طراز  ذات  معمارية 
الجمايل، فنحن نرى من خالله عرصا جديدا 
كذلك  ويعترب  الرفاه،  من 

العديد  يضم  إذ  متكاملة،  تجارية  منطقة 
من املتاجر واملطاعم واملقاهي، والزيارة له 
تجعل الزائر يعيش تجربة جميلة يف مسرية 

حياته.
الساحرة  األجواء  رصد   $ وتواصل 
ليال يف هذا املكان الذي يعترب رافدا تجاريا 
عوامل  من  وعامال  مستداما  وترفيهيا 
الرتويج السياحي لقطر، وأيضا تحدث إلينا 
درب  إىل  أحرض  فقال:  مطر  خالد  السيد 
أقيمت  حيث  افتتاحه،  تم  أن  منذ  لوسيل 
فيه مجموعة من الفعاليات املختلفة شملت 
شارك  متنوعة  وغنائية  موسيقية  عروضا 
تفاعلت  مشوقة  وألعاب  مبدعون،  فيها 
ينتمون  الذين  الجماهري  معها 

تحول  إذ  كبريا،  تفاعال  جنسيات  عدة  إىل 
درب لوسيل إىل بانوراما أو كرنفال تشارك 
واألغاني  األهازيج  وسط  الجاليات  كل  فيه 
املونديال، وإذا كان هذا هو  احتفاء بقدوم 
حال درب لوسيل قبل املونديال، فما بالنا به 
بعد املونديال، فمما ال شك فيه أنه سيكون 
املونديال  جماهري  اللتقاء  األنسب  املكان 
الفعاليات  من  العديد  سيضم  أنه  خاصة 
الشاشات  جانب  إىل  والرتفيهية  الثقافية 

التي تنقل عليها املباريات.
األحالم« وسط  »شارع  الجولة يف  ونواصل 
بحضور  متنوعة  فنية  وعروض  احتفاالت 
أعداد كبرية من املواطنني واملقيمني والزوار 
الذين جاؤوا إىل الدوحة لتشجيع منتخباتهم، 
عبدالله:  حمد  السيد  إلينا  وتحدث 
شاهدت العروض الرتفيهية التي رافقت 
ألعابا  تضمنت  التي  االفتتاح،  حفل 
لطائرات  جميلة  وعروضا  أكروباتية، 
الساحات  يف  غنائية  وحفالت  الدرون، 
املفتوحة أمام الجمهور استمرت لساعات 
متأخرة من الليل، ونكرر الزيارة فاملمىش 
ومرافقه  بخدماته  للزائرين  جاذب  هنا 
نتنسم  التي  واملقاهي  املطاعم  عن  فضال 
أن  وأعتقد  املونديال،  أجواء  خاللها  من 
أيام  الجماهري  ملتقى  سيكون  املكان  هذا 
البطولة، وبعد البطولة فقد وضع قطر عىل 

خريطة السياحة العاملية.

كتبت- آمنة العبيديل



كتب - محمد الجعربي
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متابعات

أكدوا على سهولة عملية الدخول إلى قطر.. مشجعون عرب وأجانب:

احترافية كبيرة في التنظيم

وأشاروا إىل أنهم حصلوا عىل بطاقة »هيا« التي 
أهلتهم للدخول إىل الدولة، حيث لم يواجهوا أي 
أنهم  إىل  الدخول، الفتني  أثناء  تذكر  صعوبات 
قوبلوا بكل ترحيب منذ الدخول إىل منافذ البالد 
الجوية، وذلك بفضل الصفات الطيبة للشعب 
القطري الشقيق الذي يتميز بالضيافة والكرم 

والرتحيب بجميع أشقائه العرب.
فوجئوا  أنهم  العرب  الزوار  من  عدد  وأكد 
لهذه  الرائع  التنظيم  املتميز من  املستوى  بهذا 
من  عدد  أكرب  جمعت  والتي  الكبرية،  البطولة 
عن  معربني  العالم،  دول  مختلف  من  الزوار 
التنظيم  بدولة قطر وقدرتها عىل هذا  فخرهم 
الذي  الكبري  التطور  كذلك  للبطولة،  الرائع 
والنواحي  املجاالت  بجميع  قطر  دولة  تشهده 
وقدرتها الكبرية عىل استيعاب هذا العدد الكبري 
من الجماهري واملنتخبات، الفتني إىل أن هذا يدل 

عىل كفاءة كوادرها الوطنية.
ويف هذا السياق قال منذر محمود من السودان: 
املنتخب  لتشجيع  السودان خصيصا  أتيت من 
العنابي وذلك عن طريق الحصول عىل بطاقة 
لدولة  بالدخول  للمشجعني  تسمح  التي  هيا 
إىل أن تشجيع املنتخبات العربية  قطر، مشرياً 
واجب عىل كل مواطن عربي، متمنياً لهم التأهل 

للتصفيات النهائية لهذا املونديال العربي.

منذر  وأوضح 
محمود أن قطر رشفت كل 

الدول العربية بتنظيمها لهذه البطولة الكبرية، 
وقدرتها الرائعة عىل أن تكون عىل قدر الحدث 
واملشجعني  املواطنني  من  الكثري  يجمع  الذي 
إىل  الفتاً  العالم،  قارات  جميع  من  والالعبني 
الكثري  قطر  أرض  إىل  وصوله  منذ  زار  انه 
الحظ  حيث  قطر،  بدولة  املتفرقة  األماكن  من 
التطور الكبري الذي طال جميع مناطق الدولة 
حضارية  ومظاهر  متقدمة  تحتية  بنية  من 

تدعو إىل الفخر لكل عربي.
ويف ذات السياق قال املشجع املكسيكي أومريي 
جوين إنه قدم إىل قطر لتشجيع منتخب بالده 
قليلة،  أيام  نحو  قبل  العالم  بكأس  للمشاركة 
حيث  »هيا«،  بطاقة  عىل  الحصول  طريق  عن 
قطر  دولة  إىل  والدخول  موفقة  الرحلة  كانت 
كان ناجحا ولم يشهد أي معاناة أو تعقيدات، 
مؤكداً أنه الحظ األجواء املونديالية منذ وصوله 

من اليوم األول.
وأكد عىل ان جميع مشجعي املنتخبات العاملية 
سيحظون بنسخة استثنائية يف مونديال قطر 
2022، مشرياً إىل انه الحظ احرتافية كبرية يف 
جميع  توفري  خالل  من  وذلك  التنظيم،  عملية 
والتطبيقات  واملواصالت  االرشادات  أنواع 

التي  اإللكرتونية 
اللجنة  توفرها 
لزوار  املنظمة 
مشجعي  و
ت  ملنتخبا ا
لجميع  الوطنية 
بكل  العالم  دول 
الدول  لغات 

املشاركة.
السياق  ذات  ويف 
محمد  قال 
جاء  الذي  مصطفى 
لتشجيع  السودان  من 
قطر  العربية  املنتخبات 
وتونس،  واملغرب  والسعودية 
سهلة  كانت  الدخول  عملية  إن 
للغاية دون أي معوقات، وذلك عن طريق 
الحصول عىل بطاقة »هيا« التي أهلته للدخول 
يتميزون  قطر  أهل  أن  إىل  مشرياً  البالد،  إىل 
دول  جميع  من  الزوار  لكل  الضيافة  بحسن 
الدول  من  وأشقاءهم  إخوتهم  خاصة  العالم، 

العربية.
العنابي هو محل فخر،  وأشار إىل أن تشجيع 
كبرية  مكانة  من  الفريق  هذا  يمثله  ملا  وذلك 
املنتخب  يف  ثقته  عىل  مؤكداً  الجميع،  قلوب  يف 
البطولة  وتحقيق  النهائية  لألدوار  القطري 
العربية،  املنطقة  تاريخ  مرة تحدث يف  أول  يف 
يضمهم  الذين  املميزين  الالعبني  بفضل  وذلك 

املنتخب العنابي بني صفوفه.
من  أتيت  صديق:  أبوطالب  قال  جانبه  من 
أن  مؤكداً  قطر،  ملنتخب  كمشجع  السودان 
مونديال قطر هو مونديال لكل الدول العربية، 
حيث يشعر املواطن العربي بأن هذه البطولة 
الدول  جميع  تنظيمها  عىل  تقوم  الكبرية 
العربية  املنتخبات  أن  إىل  مشرياً  العربية، 
من  كبري  بدعم  ستحظى  البطولة  يف  املشاركة 
املونديال  يف  الحارضة  سواء  العربية  الشعوب 
أو من خالل شاشات التلفاز وعرب الفضائيات، 
حيث ستشهد نسخة قطر أعىل نسبة مشاهدة 

يف تاريخ بطوالت كأس العالم.

محمد  السوداني  املواطن  وبني 
أن  عبدالقادر  الرسول  حسب 
لهذه  قطر  دولة  استضافة 
هي  إنما  الكبرية  البطولة 
مؤكداً  العرب،  لكل  ترشيف 
عىل  قطر  قدرة  يف  ثقته  عىل 
تقديم نسخة متميزة لبطولة 
تشهدها  لم  العالم  كأس 
وذلك  قبل،  من  البطولة 
قدرات  من  قطر  تمتلكه  ملا 

دولة  أنسب  تجعلها  ومؤهالت 
 ،2022 العالم  كأس  لتنظيم 

بحيث يصعب عىل من يأتي بعدها 
أن يقدم ما قدمه القطريون.

السوري  املواطن  قال  السياق  ذات  ويف 
أرض  عىل  بالتواجد  سعيد  إنه  طباع  مؤيد 

التي  التاريخية  األيام  هذه  يف  قطر 
سيسجلها التاريخ بحروف من نور، 

قطر  دولة  استضافة  بسبب  ليس 
بسبب  ولكن  فقط،  للمونديال 
والتنموية  العمرانية  النهضة 
حيث  قطر،  تشهدها  التي 
العالم  شعوب  جميع  جاءت 
للدول  نموذج  عىل  للتعرف 
العربية، ليعرفوا أننا كشعوب 
تنظيم  عىل  قادرون  عربية 
والبطوالت  املسابقات  أعىل 
عدد  تستضيفها  التي  الدولية 

وبنينّ  واحد.  آن  يف  الدول  من 
بالرغم من عدم  أنه  مؤيد طباع 

تمثيل الجمهورية السورية يف هذا 
املونديال، إال أننا كعرب سنقف صفا 

األربعة  العربية  منتخباتنا  خلف  واحدا 
املشاركة يف البطولة، وعىل رأسها املنتخب 

صفوفه  بني  يضم  الذي  العنابي، 
من  العديد  حصدوا  العبني  أحسن 

قبل  والقارية  املحلية  البطوالت 
مما  ماضية،  قليلة  سنوات 

املنتخبات  أبرز  من  يجعله 
املؤهلة للتصفيات.

{ أوميري جوين

أكد عدد من المشجعين 
أن كأس العالم في قطر 

هي مونديال كل العرب، وأن 
استضافة قطر لهذه البطولة 
الكبيرة إنما هي تشريف لكل 

عربي. وقالوا خالل حديثهم لـ 
$ في سوق واقف إنهم جاءوا 

إلى قطر بالرغم من عدم تأهل 
منتخبات بالدهم للمونديال.

} تصوير - أسامة الروسان

{ مؤيد طباع

{ منذر محمود

{ أبوطالب صديق

{ محمد مصطفى

{ محمد حسب الرسول

محمد مصطفى: 
القطريون يتميزون بالكرم 

وحسن الضيافة

أبوطالب صديق: 
منتخباتنا العربية ستحظى 

بدعم كبير

محمد حسب الرسول: 
لدينا ثقة كبيرة 
في قدرات العنابي
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حوار

مساعد المدير التنفيذي لخدمة اإلسعاف بـ »حمد الطبية«.. علي درويش لـ $:

»110« سيارات إسعاف لتغطية البطولة

وقال درويش يف حوار خاص لـ$ 
إعداد  خالل  عملت  اإلسعاف  خدمة  إن 
املونديال  باستضافة  املتعلقة  الخطة 
عىل أال تؤثر عىل العمل الروتيني اليومي 
لخدمة اإلسعاف، لذا تم تعزيز الخدمة 
 »110« عددها  بلغ  إسعافية  بطواقم 
سيارات إسعاف إىل جانب »212« عيادة 
سيارة   »115« إىل  باإلضافة  متنقلة، 
اليومية  بالعلميات  خاصة  إسعاف 
العادية، كما تمت إضافة نقاط انطالق 
املناسبات  أماكن  جميع  يف  لإلسعاف 
كان  سواء  التنافسية،  وغري  التنافسية 
عىل  أو  املرتجلني  للمسعفني  بالنسبة 
االسكوترات،  أو  الهوائية  الدراجات 
التي  والتساؤالت  التفاصيل  من  وغريها 
الحوار  سياق  يف  عنها  اإلجابة  سنطالع 

التايل: 

} بدايًة ما هي االستعدادات لتجهيز 
الخدمات  لتقديم  اإلسعاف  فريق 

خالل املونديال...؟ 

عدد  زيادة  يف  تتمثل  االستعدادات  أبرز 
بما  التدريبات  وتكثيف  املسعفني، 
والتغطيات  الفيفا  قوانني  مع  يتناسب 
الرياضية، حيث ستقوم خدمة اإلسعاف 
يف  رئييس  بدور  الطبية  حمد  بمؤسسة 
واملناطق  املالعب  يف  الخدمات  تقديم 
وغريها  املباريات  فيها  ستقام  التي 
حوادث  ألي  والجاهزية  واالستعداد 
طارئة محتملة، فمنذ حوايل »13« سنة 
الفعاليات  بتغطية  اإلسعاف  تقوم فرق 
الرياضية الكربى بدولة قطر، لذا باتت 
مع  التعامل  يف  الكبرية  الخربات  تمتلك 
األحداث، وهو ما يجعلها جاهزة وقادرة 
املونديال،  متطلبات  مع  التعامل  عىل 
حيث يصل عدد سيارات اإلسعاف التي 
 »110« البطولة  خالل  خدماتها  تقدم 
 »212« جانب  إىل  إسعاف  سيارات 
 »115« إىل  باإلضافة  متنقلة،  عيادة 
بالعلميات  خاصة  إسعاف  سيارة 

اليومية العادية. 

واستعداداتكم  توقعاتكم  ما   {
سيارات  استدعاء  مكاملات  بشأن 

اإلسعاف أثناء البطولة؟

لتغطية  االستعداد  أهبة  عىل  نحن 
مكاملات استدعاء سيارات اإلسعاف أثناء 
البطولة، وسيتم توفري كافة االحتياجات 
من معدات وعاملني لضمان توفري كافة 
اإلسعاف  خدمات  تكون  ألن  الحلول 
كبري  حدث  مع  التعامل  عىل  قادرة 
السيارات  ستتوفر  حيث  الحجم،  بهذا 
ستتم  التي  األماكن  كافة  يف  اإلسعافية 
اإلسعاف  خدمة  قبل  من  تغطيتها 
بمؤسسة حمد الطبية كتغطية املالعب، 
الدوليني،  والدوحة  حمد  ومطاري 
والفنادق، إىل جانب مدخل الدولة الربي 
»أبو سمرة« وغريها من األماكن الهامة. 

املتعلقة  التوعية  جهود  عن  ماذا   {
خدمة  استخدام  كيفية  بفهم 

اإلسعاف املتاحة للجمهور؟

حملة  أطلقت  الطبية،  حمد  مؤسسة 
أفراد  من  تطلب  جديدة  وطنية  توعية 
يف  اإلسعاف  بخدمة  االتصال  املجتمع 
وذلك  فقط،  الطبية  الطوارئ  حاالت 
غري  للحاالت  املكاملات  عدد  من  للحد 
املخصص   »999« الرقم  عىل  الطارئة 
لخدمة اإلسعاف، باعتبار أن دور خدمة 
الدعم  تقديم  أساسا يف  يتمثل  اإلسعاف 
لألشخاص  والرسيع  الطارئ  الطبي 
أمراض  أو  إصابات  من  يعانون  الذين 

إىل  نقلهم  ثم  الحياة ومن  تهدد  خطرية 
املناسب،  املستشفى  يف  الطوارئ  قسم 
يوميا  اإلسعاف  فرق خدمة  تقدم  حيث 
األفراد  لحياة  املنقذة  الطبية  الرعاية 
دماغية،  لسكتات  يتعرضون  الذين 
عىل  مرورية  حوادث  أو  قلبية،  نوبة  أو 

سبيل املثال.

خطط اإلسعاف 

يتعلق  فيما  اإلسعاف  خطط  ما   -
املحدد  بالوقت  للمريض  بالوصول 

دون أي تأخري؟ 

نمط  تنويع  هي  الخطة 
أخرى  أنماط  بإدراج  وذلك  االستجابة، 
املريض  إىل  الوصول  لها  يتسنى 
باملشاة،  املكتظة  األماكن  يف  خصوصا 
الجولف  سيارات  املثال  سبيل  عىل 
واملرتجلني  الهوائية  والدراجات 
يف  توزيعها  سيتم  التي  واإلسكوترات 
مثل  باملشاة،  املكتظة  الدولة  مناطق 
غري  االحتفاالت  وأماكن  الكورنيش 
التنافسية، بالتايل يسهل عىل املستجيب 
األول الذي يستخدم الدراجة أو سيارة 
املسعف  أو  اإلسكوتر  أو  الجولف 
االسعافات  وتقديم  الوصول  املرتجل 
سيارة  وصول  يتم  أن  إىل  األولية، 
بشكل  باملريض  تعتني  التي  اإلسعاف 
مرفق  أقرب  إىل  نقله  يتم  حتى  كامل 
التوزيع  عىل  الرتكيز  وأيضا  صحي، 
يف  التجمهر  وتوقعات  يتناسب  بما 
مع  بالتعاون  وذلك  الدولة،  خريطة 
الطرق  فتح  يف  العامة  األشغال  هيئة 
العليا  واللجنة  اإلسعاف  لسيارات 
يف  األمنية  واللجنة  واإلرث،  للمشاريع 

تمركز  فهم  العمل عىل 

اإلسعاف  توزيع  يتم  حيث  االحتفاالت، 
الجماهري  تجمع  مع  تتناسب  بطريقة 

أثناء املونديال.

سيارات  وصول  معدالت  ما   {
اإلسعاف من وقت تلقي البالغ حتى 

الوصول للمريض؟ 

بمؤسسة  اإلسعاف  خدمة  تعهدت 
بالوصول  اإلنشاء  منذ  الطبية  حمد 
داخل  العادية  الحاالت  يف  املريض  إىل 
ال  مدة  يف  وضواحيها  الدوحة  مدينة 
مدينة  وخارج  دقائق،   »10« تتجاوز 
تتجاوز  ال  مدة  يف  وضواحيها  الدوحة 
بناًء  الحمد  ولله  ونحن  دقيقة،   »15«
 90« معدل  نتعدى  اإلحصائيات  عىل 
بالوقت  املريض  إىل  الوصول  يف   »%
سيارة  وصول  تعذر  ولكن  املناسب، 
ال  البالغات  بعض  يف  اإلسعاف 
املسعف  من  بقصور  يتعلق 
ولكن  واالنطالق  التوجه  يف 
خارقة  أمورا  هناك 
االزدحامات  مثل  للعادة 
الطرق،  املرورية وإغالق 
أو  املصاب  معرفة  وعدم 
وذلك  بموقعه،  املريض 
يف  كبريا  عامال  يشكل 

رسعة الوصول. 

مراقبة السيارات

سيارات  مراقبة  تتم  كيف   {
من  املتبعة  األنظمة  وما  اإلسعاف؟ 

قبلكم لرصد تحركاتها؟ 

 يعمل قسم االتصاالت بخدمة اإلسعاف 
الوطني،  القيادة  مركز  مظلة  تحت 
تكنولوجية  أنظمة  توجد  وهناك 
يشابهها  وما  اإلسعاف  سيارات  بتتبع 
تم  تقنية  باستخدام  سيارات،  من 
وهي   »AVL«ِ بالـ  تسمى  إدراجها 
عىل  تعتمد  لألجهزة  نقطة  عن  عبارة 
لقسم  يتسنى  حتى  الصناعية،  األقمار 
التتبع  اإلسعاف  خدمة  يف  االتصاالت 
ومناطق  اإلسعاف  لسيارات  اللحظي 
يشكل  وذلك  رسعتها،  وأيضا  توجهها 
اإلحصائيات  جمع  يف  كبريا  عامال 

وتطوير الخدمة.

بشأن  التطورات  آخر  ما   -  
والدور  الطائر  اإلسعاف  وحدة 

الذي سيقوم به يف املونديال؟ 

تقل  ال  الطائر  اإلسعاف  فكرة 
وإنما  األريض،  اإلسعاف  عن  أهمية 
محددة  وظيفته  الطائر  اإلسعاف 
النائية  املناطق  من  املريض  نقل  وهي 
وضواحيها  الدوحة  مدينة  خارج 
قسم  الطبية  حمد  مؤسسة  إىل 
مما  رسيع  بشكل  الطوارئ 
املعوقات  جميع  يجتاز 
املرورية وما شابه  والعقبات 
به  االستعانة  وتتم  ذلك، 
والكثبان  الربية  املناطق  يف 
يستجيب  وال  الرملية، 
للمريض  الجوي  اإلسعاف 
يستجيب  وإنما  مبارش،  بشكل 
حيث  املريض،  مع  الذي  لإلسعاف 
وتهيئة  األولية  اإلسعافات  تقديم  يتم 
املريض بشكل رسيع، وتتكون طائرات 
اإلسعاف يف دولة قطر من »3« طائرات؛ 
عىل  تعمالن  واثنتني  لالحتياط  واحدة 
الحفاظ  واالحتياط سببها  الساعة  مدار 
حالة  ويف  دائم،  بشكل  طائرتني  عىل 
االستعانة  تتم  طائرة  بأي  خلل  حدوث 
نحافظ  وبالتايل  االحتياطي،  بالطائرة 

عىل اثنتني دائما خالل »24« ساعة. 

توزيع اإلسعاف 

} كيف يتم توزيع سيارات اإلسعاف 
يف أنحاء الدولة لالستجابة للبالغات 

التي تتلقاها؟

بنظام  االستعانة  تمت   2009 عام  منذ 
البالغات  إلكرتوني يعمل عىل ربط عدد 
وجغرافيتها وتمركزها عىل خريطة دولة 
البالغات  كثافة  مناطق  ملعرفة  قطر، 
كبري  بعدد  تعزيزها  وبالتايل  بالدولة، 
ذلك  قبل  ولكن  اإلسعاف،  سيارات  من 
القديمة  الخربات  عىل  يعتمد  التوزيع 
ملوظفي اإلسعاف ملعرفتهم بالبلد، وبعد 
ونظام  التقنية  األجهزة  عىل  االعتماد 
فرق  إحداث  تم  واإلحصائيات  الفحص 
اإلسعاف  سيارة  وضع  كيفية  يف  كبري 
البالغية  الكثافة  فيها  التي  باملناطق 

والسكانية أيضا.

التي  املراكز  أو  النقاط  عدد  كم   {
تم تحديدها لتلقي بالغات الجمهور 

أثناء املونديال؟

تتوفر مناطق سيارات اإلسعاف ونقاط 
هذه  ولكن  نقطة،   »65« يف  االنطالق 
تخدم  التي  العادية  اليومية  للعمليات 
املواطنني واملقيمني يف الدولة، وبمناسبة 
نقاط  إضافة  تمت  املونديال  استضافة 
أماكن  جميع  يف  لإلسعاف  انطالق 
التنافسية،  وغري  التنافسية  املناسبات 
عىل  أو  مرتجلني  املسعفون  كان  سواء 
وذلك  واالسكوترات،  هوائية  دراجات 
للمشاريع  العليا  اللجنة  مع  بالتعاون 
واإلرث واللجنة األمنية املختصة بتغطية 
تحديد  يف  عليها  واالعتماد  العالم  كأس 
جميع املناطق التي تحتوي عىل الكثافة 
وأماكن  املالعب  ذلك  يف  بما  السكانية 
االحتفاالت وتعزيزها بسيارات اإلسعاف 

بشتى أنواع االستجابة.

كشف السيد علي درويش، مساعد المدير التنفيذي لخدمة 
اإلسعاف بمؤسسة حمد الطبية، عن خطة مركز خدمة 

اإلسعاف خالل استضافة الدولة لبطولة كأس العالم 
فيفا قطر 2022، موضحا أن الخطة تشتمل على حزمة من 

اإلجراءات لتوفير تغطية طبية شاملة لجميع ضيوف الدولة، 
بناًء على المعلومات التي كانت متوفرة لخدمة اإلسعاف، 
حيث تم تعزيز خدمة اإلسعاف بالكوادر البشرية، والموارد 

اللوجستية.

حوار- أكرم الفرجابي 

توزيعها بطريقة تتناسب
مع التجمعات الجماهيرية 

معدالت الوصول للمرضى 
ال تتجاوز »10« دقائق بالدوحة

طائرتان تعمالن على مدار 
الساعة بوحدة اإلسعاف الطائر

{ علي درويش

نظام ربط 
إلكتروني للبالغات 
بحسب موقعها 

الجغرافي

إضافة نقاط 
انطالق جديدة 
في جميع أماكن 

المناسبات 
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حوار

سفير مملكة إسبانيا.. خافيير كارباخوسا سانشيز لـ » $ «:

كأس العالم ستكون بطولة رائعة

وقال السفري اإلسباني خالل حواره مع »$« إنه يتطلع إىل 
أن يك�رر منتخب بالده املجد الذي حقق�ه يف عام 2010 عندما 
فاز بكأس العالم يف جنوب إفريقيا بالرغم من قوة املنافس�ن يف 
هذه البطولة، مش�ريا إىل أنهم عىل مس�توى السفارة مستعدون 
الس�تقبال املنتخب اإلس�باني والجماهري اإلس�بانية التي تقدر 
بحوايل 4 آالف مشجع، حيث من املقرر وصول املنتخب اإلسباني 

إىل قطر يف منتصف الشهر الجاري بحسب قوله.
ووجه السفري خافيري كارباخوسا سانشيز التهنئة لدولة قطر عىل 
االستعدادات الكبرية لتنظيم تلك البطولة والتي أكد أنها ستكون 
بطول�ة رائعة، موضح�ا أن النس�خة الحالية م�ن كأس العالم 
به�ا الكثري من امليزات أولها إنها امل�رة األوىل التي يقام فيها هذا 

الح�دث يف دولة عربية، كما أنها املرة األوىل التي تقام فيها 
البطولة خالل شهر نوفمرب، فضال عن أن هناك برنامجا 

م�ن الفعاليات الفنية والثقافي�ة مميزا يصاحب 
البطولة.. مزيد من التفاصيل يف حوار السفري 

اإلسباني مع »الوطن«..

مشاركة  لك  تمثل  ماذا   {

لكرة  اإلسباني  المنتخب 
القدم في مونديال قطر؟

مش�اركة منتخبنا الوطني لكرة القدم 
يف بطول�ة كأس العال�م 2022 يف قط�ر 

يمثل رشفاً عظيم�اً وفرصة كبرية لتحقيق 
نتائج إيجابية يف هذه النهائيات، كما أنه يدلل 

عىل الجهود الكبرية التي بذله�ا الفريق خالل فرتة 
التصفيات.

} هل أنت سعيد لكونك سفيًرا لمملكة إسبانيا 

في الدولة التي ستنظم مونديال  2022؟

بالتأكيد أنا سعيد ألنني سأكون شاهدا عىل كأس العالم الرائعة 
هذه باإلضافة إىل أن قطر دولة جذابة للغاية ومضيافة.

في  طويل  تاريخ  له  اإلسباني  المنتخب    {

المنتخب  ألداء  توقعاتك  هي  ما  المونديال، 
اإلسباني في هذه البطولة؟

بالتأكيد أحلم بتجديد مجد عام 2010 عندما فاز منتخبنا الوطني 
بكأس العالم لكرة القدم يف جنوب إفريقيا وحصلت إسبانيا عىل 

امليدالية الذهبية رغم انني أعلم أن هناك العديد من الفرق الجيدة 
وسيكون من الخطأ التقليل من شأن أي منهم.

المنتخب  الستقبال  استعداداتكم  هي  ما  ـ   
اإلسباني والجماهير اإلسبانية في قطر؟

أوال ت�م تعزي�ز موظفي الس�فارة م�ن أجل تس�هيل الخدمات 
للجماهري، كما س�نكون حارضين يف مركز الخدمات القنصلية 
الدويل الذي افتتحته دولة قطر مؤخرا ملعاونة السفارات يف تقديم 

خدماتها القنصلية عىل أكمل وجه.

المتوقع  اإلسبان  المشجعين  عدد  كم    {

وصولهم إلى قطر؟

من املتوقع وصول حوايل 4 آالف مش�جع إس�باني 
إىل قطر ملؤازرة ومس�اندة منتخبنا الوطني يف 

منافسات هذه البطولة.

}  هل لديكم إحصائية بعدد 
عليها  حصلت  التي  التذاكر 

الجماهير لمشاهدة مباريات المنتخب االسباني؟

تم رشاء حوايل 40 ألف تذكرة لحضور مباريات مختلفة لفريقنا 
الوطني لكرة القدم خالل هذا املونديال من مختلف الجنسيات.

اإلسباني  المنتخب  مجموعة  ترى  كيف   {

والمكونة من ألمانيا - كوستاريكا - اليابان؟

 ال يمكننا االستهانة بأي فريق فقد تكون لدى الشخص حسابات 
خاص�ة يف ذهنه، لكن املفاجأة واردة، لكننا نثق يف قدرات العبي 

منتخبنا الوطني.

} كيف رأيت جاهزية دولة قطر لتنظيم كأس 

العالم لكرة القدم 2022؟

ال بد يل يف البداية من تهنئة السلطات القطرية عىل الجهود الكبرية 
الت�ي بذلتها خالل كل هذه الس�نوات من التحضري لتنظيم هذا 

املونديال، وأنا متأكد من أن قطر ستنظم كأس عالم رائعا.

} ما الذي أعجبك في مالعب ومنشآت مونديال 

قطر؟

شاركت إسبانيا بشكل خاص يف تشييد اثنن من املالعب الثمانية 
وهم�ا ملعب املدين�ة التعليمي�ة و974 ملعب رأس أب�و عبود، 
وأعتقد أن كل واحد من مالعب البطولة هو تحفة فنية وسيقيض 

املشجعون وقتا رائعا خالل منافسات هذه البطولة.

الثقافية  الفعاليات  برنامج  وجدت  كيف   {

والفنية المصاحبة للبطولة؟

لقد صممت الجهات القطرية قائمة طويلة ومتنوعة من األحداث 
الفنية التي س�تكمل مباريات كرة القدم، وس�تقدم للمشجعن 

واملشاهدين تجربة كاملة وغنية تجمع بن الرياضة والثقافة.

من  قطر  في  العالم  كأس  يميز  الذي  ما   {

وجهة نظرك؟

إنه�ا املرة األوىل التي يقام فيها هذا الحدث يف دولة عربية، وهذه 
هي املرة األوىل كذلك التي يقام فيها املونديال يف نوفمرب، وأعتقد 

أن هذا حدث عاملي من الدرجة األوىل.

على  وإسبانيا  قطر  بين  دائم  تعاون  هناك   {

كيف  القدم؛  كرة  وخاصة  الرياضة  مستوى 
ترى هذا األمر؟

م�درب املنتخ�ب القطري لكرة الق�دم إس�باني، وكذلك مدرب 
املنتخ�ب القطري لكرة اليد إس�باني، كما يرتأس خرباء إس�بان 
أكاديمية ASPIRE الش�هرية وASPETAR وأعتقد أن الخربة 

اإلسبانية يف الرياضة تحظى بتقدير خاص هنا يف قطر.
وأود اإلش�ارة كذلك إىل أن البلدين عززا تعاونهما يف الش�ؤون 
األمني�ة خالل هذه البطولة، وس�تكون هناك فرقة من 
الرشطة اإلس�بانية هنا ملس�اعدة القوات القطرية 
بالتع�اون مع ق�وات من دول أخ�رى يف تأمن 

البطولة.

للجماهير  نصيحتك  هي  ما   {
اإلسبانية وجميع مشجعي كرة 
القدم القادمين إلى دولة قطر؟

نصيحت�ي لهم ه�ي أن يأتوا ويس�تمتعون 
ب�كأس العالم الرائع ه�ذا، وبضيافة وصداقة 

دولة قطر.

نتطلع لتكرار مجد عام»2010« في جنوب إفريقياجهود كبيرة ُبذلت لتنظيم هذا الحدث

{تصوير عباس علي { السفير اإلسباني متحدثا لـ »الوطن«

إقامة المونديال في بلد عربي للمرة األولى يميزهاقطر دولة جذابة للغاية ومضيافة

الفعاليــات المصاحبـة ســـتقدم للمشــجعين تجــربـة مميــزة

أكد سعادة السيد خافيير كارباخوسا 
سانشــيز، ســفير مملكة إســبانيا 
لــدى دولــة قطــر أن مشــاركة 
منتخب بالده في بطولة كأس 
العالــم FIFA قطــر 2022 هو 
شــرف عظيم ودليــل على 
التــي  الكبيــرة  الجهــود 
بذلهــا الفريــق خــالل 
التصفيــات  فتــرة 
هلــــــــــــــة  لمؤ ا

للمونديال.

حوار - كرم الحليوي

»40« ألف تذكرة 
بيعت لمباريات 
منتخبنا الوطني

متوقع وصول 
حوالي»4« آالف 
مشجع إسباني

{ السفير خافيير 

كارباخوسا 

سانشيز

العالقات القطرية ــــ اإلسبانية.. قوية ومتنامية
الرشاكة  عالقات  مسرية  بدأت 
قطر  دولة  بن  والقوية  املتنامية 
سبعينيات  منذ  إسبانيا  ومملكة 
القرن املايض، حيث أقيمت العالقات 
عام  البلدين  بن  الدبلوماسية 
السفارة  افتتاح  جاء  ثم   ،1972
 ،1981 عام  بمدريد  القطرية 
بدفع  البداية  منذ  أهدافها  وتمثلت 
وتعريف  الثنائية  العالقات  عجلة 
اإلسبان  األعمال  ورجال  الساسة 
وإمكاناتها  وسياساتها  قطر  بدولة 

ومواقفها.
تقوية  عىل  السفارة  تحرص  كما 
الطرفن  بن  االقتصادية  العالقات 
بمصادر  التنوع  تحقيق  أجل  من 
دولة  رؤية  مع  يتوافق  بما  الدخل 
قطر 2030 ويحقق يف نفس الوقت 
املزيد  عرب  املنفعة  إسبانيا  ململكة 
التجاري  والتبادل  التعاون  من 
االستثمارات  وزيادة  واالقتصادي 
األجنبية. وقد نظمت السفارة العديد 
لتوطيد  الرامية  النشاطات  من 

العالقات بن الدولتن، حيث نظمت 
عدة رحالت لرجال األعمال وأعضاء 
األحزاب السياسية اإلسبانية إىل دولة 
قطر، كذلك تم تنظيم رحالت للوفود 
القطرية إىل إسبانيا، وازدادت أهمية 
خالل  والفعاليات  النشاطات  هذه 
املتغريات  ظل  يف  األخرية  السنوات 
السيايس  الدور  عىل  عالوة  الدولية، 
أصبحت  الذي  البارز  واالقتصادي 
العربي  الصعيدين  عىل  قطر  تلعبه 

والدويل.

القطرية  العالقات  شهدت  وقد 
خالل  كبريا  تطورا  اإلسبانية 
خصوصا  املاضية،  القليلة  السنوات 
والتجارية  االقتصادية  املجاالت  يف 
والسياسية  والرياضية  والثقافية 

أيضا.
عقدت  املايض  العام  من  يناير  ويف 
القطرين  األعمال  رجال  رابطة 
املرئي  االتصال  تقنية  عرب  اجتماعا 
اإلسباني  األعمال  رجال  اتحاد  مع 
عن  واإلعالن  تفاهم  مذكرة  لتوقيع 

القطري  األعمال  مجلس  إطالق 
الذي يضم نخبة  املشرتك،  اإلسباني 
بالبلدين ويهدف  األعمال  من رجال 
تاريخ  يف  جديدة  صفحة  لفتح 
عرب  بينهما  االقتصادية  العالقات 
تشجيع التبادل التجاري واالستثمار 
بشتى املجاالت والقطاعات اإلنتاجية 
للتعاون  آلية  وتوفري  والخدمية، 

املشرتك.
اسرتاتيجيا  رشيكا  قطر  وتعد 
أرقام  من  يتضح  كما  إلسبانيا، 

عدد  يبلغ  إذ  واالستثمار،  التجارة 
تعمل  التي  اإلسبانية  الرشكات 
 210 حاليا بالسوق القطرية حوايل 
رشكات، من بينها 23 رشكة مملوكة 
ويقدر  اإلسباني،  للجانب  بالكامل 
يف  القطرية  االستثمارات  حجم 
إسبانيا بواحد وعرشين مليار يورو، 
الطاقة  مثل  عدة  قطاعات  وتشمل 
والرياضة واالستثمار العقاري، كما 
ثاني  أن جهاز قطر لالستثمار يعد 

أكرب مساهم يف البورصة اإلسبانية.

البلدان شريكان استراتيجيان
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متابعات

قطر ترحب بضيوف كأس العالم لالستمتاع بأجواء البطولة

جاهزية أمنية في أجواء مونديالية

األمنية  املؤرشات  قطر  دولة  تتصدر  حيث 
اإلقليمية والعاملية من حيث كونها من أكثر 
الدول أمانا عىل مستوى العالم، فقد حققت 
الدولة املركز األول عىل مستوى دول منطقة 
الرشق األوسط وشمال أفريقيا، وفقا ملؤرش 
السالم العاملي 2022، فيما حلت يف املرتبة 
شملها  دولة   )163( بني  من  عامليا   )23(
التقرير عىل مستوى الحالة األمنية، متقدمة 
بـ )6( مراكز عن العام السابق باعتبارها 

األكثر أمنا وأمانا. 
العاملي  السالم  مؤرش  تقرير  ويعتمد 
)GLOBAL PEACE INDEX( الصادر 
عن معهد السالم واالقتصاد )IEP( العاملي 
يف اسرتاليا عىل ثالثة معايري رئيسية تشمل: 
)مستوى األمن واألمان يف املجتمع، الرصاع 
بالقوة  التزود  درجة  والعاملي،  املحيل 
مجموعة  إىل  باإلضافة  وذلك  العسكرية(، 
عدة  تدور حول  التي  األخرى  املعايري  من 
محاور منها الشؤون الداخلية والخارجية 
للدول. وحافظت قطر عىل ترتيبها املرتفع 
التقرير  تضمنها  أمنية  مؤرشات  عدة  يف 
معدل  باملجتمع،  الجريمة  )معدل  منها 
السالمة  القتل،  جرائم  اإلرهابي،  النشاط 
املنظمة،  الداخلية  الرصاعات  واألمن، 

اإلرهاب واالستقرار السيايس.
وتمنح كل دولة مجموعة من النقاط وتكون 
الجريمة  معدل  انتشار  يف  األقل  الدول 
عدد  عىل  تحصل  التي  هي  أمنا  واألكثر 
عىل  قطر  دولة  حصلت  حيث  أقل،  نقاط 
)1.530( درجة متفوقة بذلك يف تصنيفها 
عىل عدد كبري من الدول املتقدمة. وحافظت 
قطر عىل صدارتها بمنطقة الرشق األوسط 
وشمال أفريقيا طيلة الفرتة املاضية، فيما 
املستوى  عىل  متقدمة  مراكز  يف  جاءت 
العاملي خالل الفرتة ذاتها، وذلك بإحرازها 
معدالت تقييم عالية تفوقت بها عىل العديد 

من الدول املتقدمة.

انخفاض معدل الجرائم

وبحسب تقرير مؤرش السالم العاملي، فإن 
عىل  العاملي  السالم  مؤرش  يف  قطر  تصدر 
إفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق  مستوى 
املستوى  عىل  متقدمة  مراتب  وإحرازها 
به  تتمتع  ما  يؤكد  التصنيف،  يف  العاملي 
دولة قطر من مستوى عال يف األمن واألمان 
واالستقرار  الجرائم  معدل  وانخفاض 
السيايس باإلضافة إىل خلوها من األنشطة 
اإلرهابية والتهديدات سواء كانت داخلية أو 

خارجية.
تزال دولة قطر هي  أنه ال  التقرير،  وذكر 
الدولة األكثر أمانا يف منطقة الرشق األوسط 
وشمال إفريقيا للعام الـ )15( عىل التوايل، 
الرشق  منطقة  يف  الوحيدة  الدولة  وأنها 
التي تعد من بني  إفريقيا  األوسط وشمال 
)25( دولة األكثر أمانا عىل مستوى العالم.

املستوى  معدل  أن  إىل  التقرير  وأشار 
اإلجمايل للجريمة ال يزال منخفضا يف قطر 
عام 2022، فيما شهدت دولة قطر تحسنا 
يف )8( من املؤرشات، يف حني لم تشهد الـ 
العام  عن  تغيري  أي  األخرى  مؤرشا   )12(

املايض.
كما صنف مؤرش الدول األكثر أمانا وسالما 
مجتمعيا دولة قطر األوىل عربيا، والـتاسعة 
عامليا، متقدمة يف ذلك بـ )6( مراكز عاملية 
واحدة  قطر  يجعل  مما  السابق  العام  عن 
يف  أمانا  األكثر  دول   )10( الـ  ضمن  من 
عىل  املحور  هذا  يف  تفوقت  حيث  العالم 
وكوريا  والسويد  النمسا  مثل  كثرية  دول 
ونيوزيلندا  وإيرلندا  وهولندا  الجنوبية 

وتايوان وغريها.
 كما احتلت قطر املرتبة األوىل عاملياً وعربياً 

عىل  و
مستوى الرشق األوسط يف مؤرش األمن لعام 
2022 الصادر عن قاعدة البيانات العاملية 

.)numbeo نامبيو(
ريادتها  ليؤكد  قطر  دولة  تفوق  ويأتى   
بقياس  املعنية  املؤرشات  من  العديد  وفق 
والشخصية  العامة  والسالمة  األمن  درجة 
مثل مؤرش السالم العاملي، ومؤرش موسوعة 
خدمات  عىل  االعتماد  ومؤرش  نامبيو، 
والتي  العاملي  اإلرهاب  ومؤرش  الرشطة، 
صنّفت قطر يف املراتب األوىل عىل مستوى 
حيث  من  أفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق 

األمن واألمان.
ولقد اعتمدت املؤرشات العاملية التي تبوأت 
من خاللها قطر مراكز متقدمة يف نتائجها 
وتصنيفاتها، عىل قياس حالة األمن والسلم 
يف الدول املتنافسة، وذلك من خالل قياس 
ارتكاب  معدالت  أبرزها:  عديدة  عوامل 
إجراءات  تعزيز  ومدى  الكربى،  الجرائم 
عن  فضالً  املجتمعية،  والرشاكة  السالمة 
جودة الخدمات املقدمة للجمهور، وتعزيز 

الوعي األمني يف املجتمع.

نهضة أمنية 

وشهدت وزارة الداخلية نهضة غري مسبوقة 
سواء عىل الجانب األمني أو الخدمي، ومن 
أجل تعزيز األمن وتيسري الخدمات شهدت 
الوزارة توسعات كبرية شملت كافة إداراتها 
مبان  إنشاء  حيث  من  والخدمية  األمنية 
بكافة  تدعيمها  أو  اإلدارات  لتلك  حديثة 
تطوير  أجل  من  الجديدة  التكنولوجيات 

وترسيخ العمل األمني بصفة عامة.
وجاء التطوير ليتناسب مع النهضة الشاملة 
التي تشهدها الدولة وبما يحقق بيئة جيدة 
للعمل األمني وقيام الوزارة بمهامها املوكلة 
إليها عىل أكمل وجه، وتحقيق املزيد من األمن 
والحد من الجريمة ومكافحة أوجه نشاطها 
ومؤسساته  للمجتمع  االستقرار  وتعزيز 
تتوفر  راقية  خدمات  وتقديم  املختلفة، 
للمواطن واملقيم عىل حد سواء مراعية بذلك 
حقوق اإلنسان واملواثيق الدولية واإلسهام يف 
تعزيز الجهود الرامية إىل مكافحة الجريمة 

تحقيق  و
التواصل مع كافة أفراد املجتمع من مواطنني 
ومقيمني والنجاح يف حل الكثري من املشكالت 
يف إطار ما يسمى بالتوافق املجتمعي دون 
اللجوء ألقسام الرشطة، وبناء جسور الثقة 
املتبادلة بني أفراد املجتمع واألجهزة األمنية، 
 ووضع املواطن واملقيم ومختلف املؤسسات 
املحلية واألهلية جنبا إىل جنب مع الرشطة 
األمن وتوظيف  أمام  مسئولياتهم يف حفظ 
للجريمة  للتصدي  واإلمكانات،  القدرات 
ومواجهة مختلف املشكالت التي تهدد أمن 

املجتمع واستقراره.
جهودها  ضمن  الداخلية  وزارة  وقامت 
يف  األمن  بتعزيز  الجريمة،  من  الوقاية  يف 
املجتمع من خالل تكثيف الدوريات الراجلة 
والراكبة يف الشوارع واألسواق واألحياء بما 
من شأنه منع ارتكاب الجريمة والحد منها 
مع التقييم واملتابعة املستمرة للحالة األمنية 
ارتكاب  يسهل  قد  أمني  قصور  أي  ملنع 

الجريمة أو وقوع الحوادث.
بشكل  خدماتها  توفري  عىل  حرصت  كما 

يشهده  الذي  التحول  مع  يتماىش  متطور 
عالم اليوم املتسارع واملتنامي يف استغالل 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
األمن  من  مزيد  تحقيق  عىل  وحرصت 
كالجرائم  املستحدثة  الجرائم  ومكافحة 

اإللكرتونية وغريها.
الجريمة  من  الوقاية  جهود  امتدت  كذلك 
بالوزارة،  األمنية  اإلدارات  متابعة  إىل 
إيجاد  عىل  والعمل  االجتماعية  للقضايا 
املعنية  الجهات  مع  بالتعاون  لها  الحلول 
ملنع تفاقمها والحد من انتشارها، باإلضافة 
للوزارة  ترد  التي  الشكاوى  متابعة  إىل 
بالربيد اإللكرتوني، أو عرب مختلف قنواتها 

اإلعالمية وتوجيهها للجهات املختصة. 

اللجنة األمنية للمونديال 

وسالمة  أمن  عمليات  لجنة  حرصت  كما 
الجاهزية  قمة  إىل  الوصول  عىل  البطولة 
املستويات  مختلف  عىل  البطولة  لتأمني 
والذين  واملقيمني  املواطنني  بدعم  وذلك 
يعربون بمثابة الصف األول لتحقيق نجاح 

البطولة لتكون األكثر أمنا يف العالم.
كافة  سالمة  تأمني  عىل  اللجنة  وستعمل 
من  العالم  كأس  بطولة  يف  املشاركني 
تطلب  حيث  وزوار  ومشجعني  منتخبات 
االستعداد  العاملي  الحدث  هذا  مثل  تنظيم 
عىل  الجاهزية  قمة  إىل  وصوال  األمثل، 
والبرشية  اللوجستية  املستويات  مختلف 

والفنية.
الكادر  قدرات  رفع  عىل  اللجنة  وحرصت 
البرشي من خالل تنفيذ حزمة من الخطط 
والتأهيلية  التدريبية  والدورات  والربامج 
جاء  ملا  تنفيذا  وذلك  املشرتكة،  والتمارين 
تم  للبطولة، حيث  األمنية  االسرتاتيجية  يف 
الدورات  من  عدد  تنظيم  الجانب  هذا  يف 
والربامج التدريبية من أهمها برنامج أمن 
صمم  والذي  الرياضية  الجماهري  وسالمة 
الحكومي  لألمن  موجها  ليكون  خصيصا 

واألمن الخاص.
 وشمل الربنامج بدوره عدة برامج تدريبية 
مثل )أمن وسالمة املالعب، الحس األمني، 
إدارة الحشود، حقوق اإلنسان، واإلسعافات 
باإلضافة  الجمهور(،  مع  التعاون  األولية، 
البطولة  وإجراءات  سياسات  برنامج  إىل 
حسب كل موقع والذي غطى التدريب عىل 
سيناريوهات  عىل  والتدريب  املنشأة  إخالء 
الربامج  هذه  يف  االستعانة  وتمت  محتملة 
بخرباء متخصصني من الرشطة األوروبية، 
جميعها  وتطابقت  اليوروبول  ومنظمة 
االتحاد  لدى  ومطبق  معتمد  هو  ما  مع 
إجمايل  وبلغ  )الفيفا(،  القدم  لكرة  الدويل 
األمن  من  الربامج  هذه  يف  املشاركني 
باإلضافة  مشارك،   )32.000( الحكومي 

إىل )17.000( مشارك من األمن الخاص.
وسالمة  أمن  عمليات  لجنة  حرصت  كما 
الجاهزية  مستوى  رفع  عىل  البطولة 
وتطبيق الخطط األمنية وإنزالها إىل أرض 
الوهمية  التمارين  من  عدد  عرب  الواقع 
تنظيم  آخرها  كان  وامليدانية  املكتبية 
»تمرين وطن« بمشاركة عدد من الجهات 
املدنية والعسكرية، وقوات شقيقة وصديقة 

من خارج قطر.

الدولة تصدرت المؤشرات العالمية األمنية

كتب - محمد أبوحجر

حملة  الداخلية  وزارة  أطلقت 
رسائل  بث  بهدف  توعوية 
الجماهير  لكل  طمأنينة 
لدولة  القادمين  والمشجعين 
المونديال،  فترة  خالل  قطر 
الجاهزية  على  للتأكيد  وذلك 
المونديال،  تأمين  في  األمنية 
القادمة  الجماهير  وجميع 
على  الضوء  تسليط  مع  للدولة، 
في  الجريمة  معدل  انخفاض 

البالد.
وشرعت دولة قطر في توظيف 
وتعزيز  وإمكانياتها  خبراتها 
والدولي  اإلقليمي  تعاونها 
العالم،  كأس  بطولة  لتأمين 
األكثر  النسخة هي  لتكون هذه 

أمًنا وأماًنا.

استخدام التكنولوجيا الحديثة 

»الداخلية« تطلق حملة أمنية توعوية في تطوير وترسيخ العمل األمني 

لبث رسائل طمأنينة للمشجعين



مالعب تنبض بالطاقة وخطة 
استباقية لألحمال المتزايدة

»كهرماء«: جميع المالعب منخفضة 
االستهالك بنسبة »30 - 40 %«

طرق بديلة لكورنيش الدوحة للتنقل بين استادات المونديالأنفاق لتسهيل حركة المشاة وتشجير وشواطئ عالمية
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} تصوير - محمود حفناوي

إنجاز كافة المشاريع في موعدها وقبل انطالق البطولة

بنية تحتية تليق بالحدث

بتطوير  املعنية  الجهات  انتهت 
والتي  قطر  يف  التحتية  البنية  وتأهيل 
»أشغال«  العامة  األشغال  هيئة  تضم 
للكهرباء  العامة  القطرية  واملؤسسة 
مع  بالتعاون  »كهرماء«  واملاء 
جميع  من  والبلدية،  الداخلية  وزارتي 
باستضافة  الخاصة  االستعدادات 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 
الرسيعة  الطرق  أنجزت  حيث   ،2022
السنوات  مدار  عىل  قطر  يف  والرشيانية 
جميع  تطوير  عىل  عالوة  املاضية 
باالستادات  املحيطة  والشوارع  الطرق 
كما  املونديال،  ملباريات  املستضيفة 
محطات  جانبها  من  »كهرماء«  ضخت 
املشاريع  إلتمام  الالزمة  واملاء  الكهرباء 
الالزمة  بالطاقة  االستادات  وتعزيز 
واالستهالك  األحمال  معدالت  الستيعاب 
واإلثارة  املتعة  من  يوما   20 خالل 
من  مشاركة  وفود  بحضور  الكروية 

جميع أنحاء العالم.

جاهزية مونديالية 
الستيعاب  االستباقية  الخطة  وبفضل 
الزحام خالل كأس العالم 2022، قامت 
جميع  بتطوير  العامة  األشغال  هيئة 
اللوحات  ووضع  وتزيينها،  الطرق 
حركة  لتنظيم  الرقمية  اإلرشادية 
وتوجيه  الخاصة  واملركبات  الحافالت 
البديلة،  والطرق  الزحام  لنقاط  الركاب 
الذي  الدوحة  كورنيش  تطوير  السيما 
لصانعي  جذباً  املعالم  أبرز  أحد  بات 
حيث  وعاملياًَ،  وإقليمياً  محلياً  املحتوى 
4 شواطئ بمواصفات  يضم الكورنيش 
بوعبود  رأس  شاطئ  من  تبدأ  عاملية 
كما  شماالً،  كتارا  شاطئ  حتى  جنوباً 
صديق  إنارة  عمود   2600 نحو  يضم 
سعفة  من  مستوحاة  بتصميمات  للبيئة 
القطرية  الهوية  النخيل والتي تعرب عن 
مجسمات   4 نحو  يضم  كما  والعربية، 
رئيسية  مشاة  أنفاق  و3  بارزة  فنية 
سيضم  كما  املشاة،  ملعابر  إضافة 

احتفال  نقطة   30 من  أكثر  الكورنيش 
التشجري  عىل  عالوة  العالم  كأس  خالل 
والتجميل والزينة املونديالية التي ظهر 
أنظار  ليخطف  الدوحة  كورنيش  بها 

العالم.

طرق بديلة 
العامة  األشغال  هيئة  ووفرت 
للمرور  العامة  اإلدارة  مع  بالتعاون 
واإلرث  للمشاريع  العليا  واللجنة 
لكورنيش  البديلة  واملسارات  الطرق 
املغلقة بمحيطه؛  والتقاطعات  الدوحة 
بني  والتنقل  املرور  حركة  لتيسري 
والسكنية  الحيوية  واملناطق  املالعب 
العاصمة،  قلب  من  والبعيدة  القريبة 
لتخفيف  مشرتكة  خطة  وضعت  حيث 
تشمل  الكورنيش  عىل  الضغط 
الكربى  الرئيسية  الطرق  استخدام 
وطريق  األحمد  صباح  محور  مثل 
والرابع  الثالث  والدائري  الشمال 
طريق  السيما  الجديدة  والتقاطعات 
البوابة  يعترب  الذي  السادس  الدائري 

الجنوبية لشبكة الطرق يف الدولة.

كفاءة تشغيلية
وخالل األعوام املاضية، ضخت املؤسسة 
»كهرماء«  واملاء  للكهرباء  القطرية 
املستضيفة  لالستادات  الالزمة  الكهرباء 
قطر   FIFA العالم  كأس  ملباريات 
االستادات  جميع  عززت  حيث   ،2022
بمحطات الكهرباء واملاء ووضعت خطة 
الحيوية  املناطق  يف  األحمال  لزيادة 
لألماكن  التشغيلية  الكفاءة  ورفعت 
املستضيفة  الحيوية  والطرق  والشوارع 
كفاءة  رفع  عىل  عملت  كما  للفعاليات، 
خدمة العمالء للتدخل الرسيع ألي طارئ 
الدولة، فيما  يواجه العمالء عىل مستوى 
عززت التيار الكهربائي بما يضمن عدم 
انقطاعه عىل مدار العام، وإضافة لطاقة 
املالعب، نفذت »كهرماء« خطة عىل مدار 
خطوط  طاقة  لتعزيز  املاضية  السنوات 

شبكات مرتو الدوحة وترام لوسيل.
أن  »كهرماء«  أكدت  الصدد،  هذا  ويف 
استهالك  تقلل  البطولة  مالعب  جميع 
ومن   ،%  47 إىل   40 بنسبة  املياه 
 ،% 40 إىل   30 الطاقة بنسبة  استهالك 
كهربائية  حافالت  استخدام  فيها  ويتم 

بنسبة 25 باملائة.

استدامة بيئية 
يف  الثمانية  البطولة  استادات  نجحت 
الحصول عىل شهادات »جي ساس« من 
التصميم  يف  األقل  عىل  نجوم  أربع  فئة 
الدويل،  خليفة  باستاد  بداية  والبناء، 
شاملة  تطوير  لعملية  خضع  والذي 
باستادي  وانتهاًء  للمونديال،  استعداداً 
لوسيل و974؛ حيث حصلت خمسة من 
»جي  شهادات  عىل  املونديال  استادات 
ساس« من فئة الخمس نجوم يف التصميم 
عىل  استادات  ستة  حصل  بينما  والبناء، 
أعمال  إدارة  املميزة يف  الفئة  شهادة من 
عىل  االستادات  حصلت  كما  اإلنشاء، 
شهادات يف كفاءة استهالك الطاقة، ويف 

العمليات التشغيلية.
قطر  ملف  لفوز  األوىل  اللحظات  فمنذ 
 FIFA العالم  كأس  استضافة  بحق 
النسخة  بتنظيم  الدولة  التزمت   ،2022
املونديال،  تاريخ  يف  استدامة  األكثر 
ممارسات  توظيف  عىل  وحرصت 
كافة  خالل  البيئة  وحماية  االستدامة 
الالزمة  التحتية  البنية  مشاريع  مراحل 
مقدمتها  ويف  العاملي،  الحدث  لتنظيم 
يجّسد  ما  الثمانية،  البطولة  استادات 
من  األوىل  للنسخة  املستدام  اإلرث 
والرشق  العربي  العالم  يف  املونديال 

األوسط.
متكامل  نظام  أول  ساس«  »جي  ويعد 
البنية  ومنشآت  الخرضاء  األبنية  لتقييم 
البيئية،  االستدامة  عىل  وآثارها  التحتية 
يف  املوضوعي  األداء  معايري  أساس  عىل 
ممارسات  تعزيز  إىل  ويهدف  املنطقة. 
البناء املختلفة بدًءا  االستدامة يف مراحل 
التشغيل،  ثم  بالتشييد  بالتصميم مروراً 
مع تحديد التحديات املرتبطة باالستدامة 
البيئة املحيطة.  البناء يف ظل  يف عمليات 
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  اعتمد  وقد 
 ،2014 العام  يف  ساس«  »جي  )الفيفا( 
االستدامة  تقييم  منظومة  باعتبارها 
التي  التحتية  البنية  مشاريع  لجميع 
كأس  من  النسخة  لهذه  إنشاؤها  جرى 

العالم FIFA قطر 2022.

كتب - محمد عبد العزيز



»القطرية لإلعالم« 
أنتجت

 أكثر من أغنية 
للبطولة

مشاركة مميزة 
من نجوم األغنية 

العربية في 
مونديال العرب
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مؤسسة الدوحة:

عرض أفالم »صنع في قطر« للجماهير
مؤسسة  توفر  قنا-  الدوحة- 
قطر  من  للجماهري  لألفالم  الدوحة 
األصوات  استكشاف  فرصة  والعالم 
السينمائية املميزة من قطر، وذلك من 
خالل برنامج »صنع يف قطر«، حيث 
ستقدم العروض يف املرسح الخارجي 
يف  الخاطر  وبيت   »M7« مركز  يف 

مؤسسة قطر.
يومي   »M7«يف العروض  وستقدم 
25 و26 نوفمرب الجاري، ويف 2 و3 
ديسمرب املقبل، وكذلك يف بيت الخاطر 
و16  و14   13 أيام  قطر  بمؤسسة 

و17 ديسمرب املقبل.
وباعتباره جزءا من فعاليات »تجربة 
الدوحة لألفالم«، يعد برنامج »صنع 
ثقافية  تقدير  تحية  بمثابة  يف قطر« 
إىل الوطن، ويقدم للعالم مدى تطور 
قطر  يف  السينمائية  والبيئة  املشهد 
وتنوع املواهب الرائعة التي تعرب عن 
رؤاها الجريئة ومقارباتها اإلبداعية يف 

مجال الرسد القصيص.
وقالت فاطمة حسن الرميحي الرئيس 
التنفيذي ملؤسسة الدوحة لألفالم، يف 
بفخر  »نشعر  باملناسبة:  ترصيحات 
»صنع  برنامج  لتقديم  استثنائي 
ضمن  خصيصا  أعد  الذي  قطر«  يف 
موضحة  لألفالم«،  الدوحة  تجربة 
تطور  مدى  يظهر  الربنامج  هذا  أن 
قطر  يف  الحيوية  السينمائية  الثقافة 
مواهبنا  تنوع  عىل  الضوء  ويسلط 

وقدراتها.
لهذه  بالرتويج  »نترشف  وأضافت 

األصوات السينمائية املستقلة واملميزة 
التي  أعمالها  ومشاركة  بلدنا  من 
املجتمعات  مع  دويل  بتقدير  حظيت 
التعبري  هذا  أن  إىل  منوهة  والزوار«، 
صورة  يعطي  اإلبداعي  السينمائي 
واضحة عن املستقبل املرشق لصناعة 
فرصة  الزوار  ويمنح  لدينا  السينما 
للتعرف عىل وطننا وثقافتنا وتقاليدنا 

وشعبنا.
يف  ستعرض  التي  القائمة  وتتضمن 
مركز  يف  قطر«  يف  »صنع  برنامج 
املميزة  األفالم  من  باقة   »M7«
»الست«  وهي:  بجوائز  والفائزة 
 )2022 قطر  )السودان،  إنتاج  من 
)قطر  »عليان«  مريغني،  لسوزانا 
2021( لخليفة املري، »حمر« )قطر 
2017( لخلود محمد العيل، »املصعد« 

)قطر 2017( لحميدة عيىس، »رايها« 
)قطر، فرنسا، الجزائر 2020( ملرييم 
قطر  )األردن،  بيوت«  »بيت  مرساوة، 
2019( مليار حمدان، »سمجة« )قطر 
2016( ألمل املفتاح، »عامر أسطورة 
الخيل العربية« )قطر 2016( لجاسم 
)قطر  املكشوف«  »املرسح  الرميحي، 
»التبييض«  عيل،  عيل  ملهدي   )2018
مريغني،  إليمان   )2018 )قطر 
 )2015 )قطر  خفيفة«  »أصوات 
راحتك«  تاخذ  »ال  كامل،  لكريم 
هولندا،  املتحدة،  الواليات  )اليمن، 
املتحدة  العربية  اإلمارات  قطر، 
»قبقب«  التميمي،  لشيماء   )2021(
السليطي،  لنوف   )2018 )قطر 
آل  لخليفة   )2021 )قطر  »حدود« 

ثاني.

بيت  يف  العروض  برنامج  ويتضمن 
األفالم  قطر  مؤسسة  يف  الخاطر 
البحر«  يحرقون  »ثم  التالية: 
»ألف  الرميحي،  ملاجد  )قطر2021( 
لعائشة   )2017 )قطر  ويوم«  يوم 
 )2021 )قطر  »املقنع«  الجيدة، 
)قطر  »مسحر«  إسرب،  أبو  لطارق 
»كشته«  الجهني،  لحسن   )2020
ثاني،  آل  للجوهرة   )2016 )قطر 
لروضة   )2017 )قطر  لول«  »كنوز 
النصريي وندى بدير، »أنا مب أبوي« 
املالكي،  2018( لنايف حسن  )قطر 
 )2015 )قطر  الذكريات«  »تخليد 
»تجسيد«  الششتاوي،  ملصطفى 
»تحت  املري،  لخليفة   )2017 )قطر 
فلسطني  )قطر،  الليمون«  شجرة 
)قطر،  »أمل«  األسود،  لنور   )2020
محمد  لعبدالله   )2020 إندونيسيا 
)قطر  يميض«  »وقتنا  الجناحي، 
و»نهاية  مرساوة،  ملريم   )2017
ألحمد   )2019 )قطر  الطريق« 
تجربة  فعاليات  وتقام  الرشيف. 
أسبوعني  مدار  عىل  لألفالم  الدوحة 
ويف مواقع رئيسية مختلفة يف الدوحة 
يف  الخارجي  املرسح  ضمنها  من 
مؤسسة  يف  األكسجني  حديقة   ،M7
قطر، مرافق مهرجان دريشة للفنون 
الفن  متحف  مرسح   ،2022 األدائية 
اإلسالمي، درب لوسيل، مزرعة حينة 
وفوكس  مشريب،  وادي  سكة  ساملة، 

سينما يف دوحة فستيفال سيتي.

الرميحي: نتشرف بالترويج 
لهذه األصوات المميزة من بلدنا

تواكب فرحة الجمهور بالحدث الرياضي األهم

األغاني المونديالية تبهج الجميع
العالم  لكأس  الرتويجية  األغاني  تلعب 
تلك  إنجاح  يف  مؤثراً  دوراً  نسخة  كل  يف 
عىل  دوماً  اعتاد  الجمهور  البطولة، وألن 
االستمتاع باألجواء املونديالية عىل أنغام 
وتواكب  تحاكي  التي  األغنيات  وكلمات 
كل نسخة فقد كان الرتكيز عىل األغنيات 
التي  االستثنائية  النسخة  هذه  خالل 
نفس  للعالم عىل  كهدية  ستقدمها قطر 
األغنيات  ألن  ذلك  األهمية،  من  القدر 
املونديالية تعزز حماس الجمهور وتزيده 
بكلماتها املحفزة وألحانها املبهجة، التي 
تعكس فرحة الجميع بالبطولة وأجوائها 

وتساهم كذلك يف إنجاحها.
األقوى  هي  العالم  كأس  بطولة  وألن 
الوطن  تقام ألول مرة يف  واألغىل، وألنها 
العربي والرشق األوسط، وألنها يف قطر 
كافة  تكون  أن  الطبيعي  فمن  تحديداً 
األمور مدروسة ومرتبا لها بشكل دقيق، 
لإلعالم  القطرية  املؤسسة  أنتجت  لذا 
»أرض  أغنية  بينها  من  أغنية،  من  أكثر 
مطربني  خمسة  فيها  شارك  املونديال«، 
من الدول العربية املتأهلة لكأس العالم، 
وهم: القطري عيىس الكبييس، واملغربي 

ومن  نوردو،  والتونيس  عّمور،  حاتم 
وعبدالعزيز  مبارك  داليا  السعودية: 
ورؤية  ألحان  من  واألغنية  العليوي، 
كلمات  املرزوقي،  محمد  موسيقية 
التوزيع  عبدالله،  تيسري  وسيناريو 
ظافر،  إسماعيل  املوسيقي  والتنفيذ 
اإليقاعات  جريان،  طارق  وماسرت  مكس 
العام  املرشف  حسن،  إبراهيم  الخليجية 
من  والكليب  الرضا،  عبد  حمد  لإلنتاج 
أغنية  أنتجت  كما  كجوك،  مراد  إخراج 
»يا  بعنوان  الستار  عبد  عيل  للفنان 
عرب  رواجاً  ولقيت  القطري«  منتخبنا 

منصات التواصل املختلفة.
املونديال  أغنيات  قائمة  تضمنت  كما 
أغنية هيّا هيّا »نحن أفضل معا«، وقدمها 
النجم األمريكي ترينيداد كاردونا، واملغني 
والفنانة  دافيدو،  الشهري  اإلفريقي 

القطرية عائشة.
كذلك هناك أغنية »ارحبوا« التي أنتجتها 
الراب  مغني  غنائها  يف  وشارك  الفيفا، 
فيديو  وسجل  أوزونا،  واملغني  جيمس 
املشاهدات  عدد  يف  كبرياً  رقما  األغنية 
عدد  تجاوز  إذ  »يوتيوب«،  موقع  عىل 
مشاهداتها حاجز الـ31 مليون مشاهدة 

عىل اليوتيوب.
أغنية  قطر  أريد  رشكة  أنتجت  فيما 
»أرحبوا« شارك يف غنائها القطري نارص 
الكبييس وعايض وحنني حسني، وإخراج 
حميد  كلمات  ومن  اإلبراهيم  محمد 
البلويش، ومن إنتاج استوديوهات كتارا، 
حاجز  وتخطت  كبرياً  نجاحاً  ولقيت 

الـ13 مليون مشاهدة.
بعنوان  أخرى  أغنية  الفيفا  وطرحت 
»قناديل السماء« بمشاركة أربع فنانات 
عربيات وهن: الفنانة اإلماراتية بلقيس، 
فتحي،  نورة  الكندية  املغربية  والنجمة 

لكاتبة  إضافة  رياض،  رحمة  والعراقية 
األغاني منال املغربية.

»حياكم  أغنية  عايل  الفنان  قدم  فيما 
املؤسسة  إنتاج  من  وهي  قطر«،  يف  الله 
ترحيبية  أغنية  وهي  لإلعالم،  القطرية 
نجاحاً  حققت  املونديال،  يف  قطر  بزوار 
عرب  وطرحها  صدورها  منذ  ملحوظاً 
التواصل  ومواقع  واإلذاعات  القنوات 
املطربني  من  عدد  شارك  كما  املختلفة. 
قدمت  والتي  »عرب«  أغنية  يف  العرب 
كأس  لبطولة  قطر  استضافة  بمناسبة 
العالم لكرة القدم 2022، ولقيت األغنية 
نجاحاً  االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل 
مبارشة،  طرحها  عقب  كبريين  ورواجاً 
منهم  الفنانني  من  كوكبة  جمعت  حيث 
ونوال  شاكر  فضل  اللبناني  املطرب 
الخرض  وحمود  شيبة  وأحمد  الكويتية 

وزهري بهاوي.
اإلعالمية  الوحدة  مجلس  طرح  فيما 
دعائية  أغنية  الفلسطيني  العربية 
حماسية أخرى من قلب فلسطني، بعنوان 
القطرية«،  للجماهري  فلسطينية  »تحية 
ويف بيان له قال املجلس إن األغنية التي 
للمونديال،  وتنظيمها  بقطر  تتغنى 
للشعب  الفلسطيني  الشعب  من  »هدية 

القطري الشقيق«.

كلماتها الحماسية 
تزيد من فرحة 
عشاق الكرة في 

كل مكان

كتب - محمد مطر
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تكلفته تبلغ »8.5« مليار دوالر وحصتها »49 %« ويقع في تكساس األميركية

»قطر للطاقة« تستثمر بمصنع للبتروكيماويات
وزير الطاقة: تركيز استثماري على اإليثيلين ومشتقاته والبوليمراتمصنع غولدن ترايانغل للبوليمرات يضم أكبر وحدة لإليثيلين بالعالم

الدوحة - $ 

أعلنت كل من قطر للطاقة ورشكة شيفرون فيليبس للكيماويات 
يف  للبرتوكيماويات  مجمع  أكرب  يف  باالستثمار  النهائي  قرارهما 
للبوليمرات«  ترايانغل  غولدن  »مصنع  إنشاء  خالل  من  العالم 
ساحل  منطقة  يف   )Golden Triangle Polymers plant(
تبلغ  بكلفة  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  تكساس  بوالية  الخليج 

حوايل 8,5 مليار دوالر.
ويقع املصنع الجديد حوايل 180 كيلومرتا رشق مدينة هيوستن، 
يف  طن  مليون   2,08 تبلغ  بطاقة  لإلثيلني  وحدة  عىل  ويشتمل 
العام مما يجعلها األكرب يف العالم، ووحدتني إلنتاج البويل إيثيلني 
ما  العام، وهو  مليوني طن يف  تبلغ  إجمالية  الكثافة بطاقة  عايل 
العالم.  يف  نوعها  من  املشتقات  إنتاج  وحدات  أكرب  سيجعلهما 
وسيبدأ العمل عىل بناء املصنع بشكل فوري حيث يتوقع أن يبدأ 

اإلنتاج عام 2026.
للبوليمرات  ترايانغل  غولدن  لرشكة  مملوكا  املصنع  وسيكون 
وهي   )Golden Triangle Polymers Company LLC(
%49 بينما  مرشوع مشرتك تمتلك قطر للطاقة فيه حصة تبلغ 

تمتلك شيفرون فيليبس حصة 51 %.
ويف معرض تعليقه حول القرار النهائي باالستثمار، قال سعادة 
الطاقة،  لشؤون  الدولة  وزير  الكعبي،  بن رشيدة  املهندس سعد 
سعداء  »نحن  للطاقة:  لقطر  التنفيذي  والرئيس  املنتدب  العضو 
الذي يشكل االستثمار األكرب لقطر للطاقة يف  القرار  بإعالن هذا 
للطاقة  قطر  مكانة  عىل  الضوء  ويسلّط  البرتوكيماويات،  قطاع 
واالستكشاف  املسال  الطبيعي  الغاز  قطاعي  يف  رئييس  كالعب 
إىل  وباإلضافة  للبرتوكيماويات.  عاملي  وكمنتج  الدويل،  والتنقيب 
تعزيز قيمة وحجم محفظة أعمال قطر للطاقة حول العالم ويف 
الطلب  تلبية  يف  الهام  املرشوع  هذا  سيساهم  املتحدة،  الواليات 
خطوة  املرشوع  هذا  يمثل  كما  البوليمرات.  عىل  املتزايد  العاملي 
رئيسية نحو تنفيذ إسرتاتيجيتنا يف قطاع البرتوكيماويات واملرحلة 
استثمارات  تتضمن  والتي  للطاقة،  قطر  يف  النمو  من  التالية 

رئيسية يف اإليثيلني ومشتقاته، ويف البوليمرات بشكل عام«.
500 وظيفة بدوام  أكثر من  أن يوفر  ُيتوقع  الذي  هذا املرشوع، 
كامل وحوايل 4,500 وظيفة خالل بنائه، هو ثاني أكرب استثمار 
لقطر للطاقة يف الواليات املتحدة بعد استثمار 11 مليار دوالر يف 
مرشوع غولدن باس إلنتاج وتصدير الغاز الطبيعي املسال، وهو 
قيد اإلنشاء حاليا والذي ُيتوقع أن يبدأ العمل يف أواخر عام 2024.
هذا  من  حصتنا  »بإضافة  الكعبي:  الوزير  سعادة  وأضاف 
الحايل يف دولة قطر، ستكون قطر  إنتاجنا  الجديد إىل  االستثمار 
كما  العالم.  يف  البرتوكيماويات  منتجي  أكرب  من  واحدة  للطاقة 

سيوّسع املرشوع من رقعة تواجدنا يف الواليات املتحدة، وسيدعم 
من  تكساس  يف  ترايانغل  غولدن  منطقة  يف  املحلية  املجتمعات 
 20 50 مليار دوالر عىل مدار  خالل توليد مداخيل تقّدر بحوايل 

عاما«.
عند تشغيله، سينتج املصنع مادة البويل إيثيلني، التي تستخدم يف 
إنتاج السلع املعمرة مثل أنابيب الغاز الطبيعي واملياه، واملنتجات 
مواد  يف  تستخدم  كما  واملربدات.  الكاياك  قوارب  مثل  الرتفيهية 
عليه،  والحفاظ  الطعام  لحماية  املستخدمة  األساسية  التغليف 
وللحفاظ عىل اإلمدادات الطبية معقمة. وسيتم بيع البويل إيثيلني 

بشكل  الالتينية  وأمريكا  وأوروبا  آسيا  إىل  املصنع  ينتجه  الذي 
رئييس.. واختتم سعادة الوزير الكعبي ترصيحه قائال: »يبني هذا 
املرشوع الجديد عىل الرشاكة الناجحة وطويلة األمد التي تربطنا 
مع رشكة شيفرون فيليبس للكيماويات، ونحن نتطلع إىل املزيد 

من التعاون يف املستقبل«.
التنفيذي  الرئيس والرئيس  السيد بروس تشني،  من جانبه، قال 
شيفرون  تعاونت  »لقد  للكيماويات:  فيليبس  شيفرون  لرشكة 
فيليبس وقطر للطاقة ألكثر من عرشين عاما يف عدد من املرافق 
التي نشّغلها يف قطر. ونحن نتمتع بعالقات جيدة وبسجل حافل 
يف تشغيل هذه املرافق بأمان وموثوقية. إن منتجاتنا تحّسن نوعية 
مستقبل  من  جزء  وهي  يوم،  كل  الناس  من  للمليارات  الحياة 
منخفض الكربون. وسيساعد هذا املصنع عىل تلبية الطلب املتزايد 

عىل منتجاتنا وتحسني نوعية الحياة لسكان العالم«.
بخفض  تتمثل  مستدامة  بيئية  بخصائص  املرشوع  ويتمتع 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة تقّل بحوايل 25 ٪ عن 

املرافق املماثلة يف الواليات املتحدة وأوروبا. 
أعمال  إدارة  للكيماويات  فيليبس  شيفرون  رشكة  وستتوىل 
املشاريع  رشكات  من  عدد  ستنفذها  التي  واملشرتيات  الهندسة 
 ،.Zachry Industrial Inc املشرتكة واملقاوالت، من بينها رشكة
 ،T.EN Stone & Weber Process Technology ورشكة 
 JGC ورشكة   ،.PCL Industrial Construction Coورشكة
 ،.Kiewit Energy Group Incورشكة  ،.America, Inc
 ،Burns & McDonnell Engineering Companyورشكة
 W.T. ورشكة   ،Emerson Process Management ورشكة 
Byler Co. وستقوم شيفرون فيليبس للكيماويات أيضا بتشغيل 

املصنع عند بدء اإلنتاج.

يبدأ اإلنتاج عام »2026« و»شيفرون« 
شريك بحصة تبلغ »51 %«

{ صورة جماعية على هامش االتفاق على االستثمار

إنجاز تاريخي لـ»قطر غاز« و»قطر للطاقة«

تحميل »30« ألف ناقلة بنجاح من راس لفان

خالل مشاركته في قمة مجموعة األعمال.. الشيخ خليفة بن جاسم:

قطر تولي أهمية كبرى لمشاريع الطاقة المتجددة
خليفة  الشيخ  سعادة  أكد    - قنا  بايل- 
قطر  غرفة  رئيس  ثاني  آل  جاسم  بن 
وعضو  قطر  يف  الدولية  الغرفة  ورئيس 
املجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، 
عىل األهمية التي توليها قطر ملرشوعات 

الطاقة املتجددة.
جاء ذلك خالل مشاركة سعادته يف قمة 
مجموعة األعمال B20 يف جزيرة بايل يف 

إندونيسيا.
جاسم  بن  خليفة  الشيخ  سعادة  وقال 
آل ثاني: إن دولة قطر تويل أهمية كبرية 
ومؤخرا،  والنظيفة،  املتجددة  للطاقة 
قطر  دولة  افتتحت   ،2022 أكتوبر  يف 
الشمسية  للطاقة  الخرسعة  محطة 
كيلومرتات   10 مساحة  عىل   )KSPP(
 1800000 من  أكثر  وتضم  مربعة، 
لوحة شمسية تهدف إىل تلبية 10 باملائة 

من الطلب عىل الكهرباء.
األدوات  إحدى  هو  االبتكار  أن  وأوضح 
االقتصادي،  النمو  لترسيع  الرئيسية 
عىل  بنشاط  تعمل  قطر  دولة  أن  مؤكدا 

لدعم  الرقمية  التحتية  بنيتها  تعزيز 
وبناء اقتصاد رقمي قوي.

بني  الرشاكة  مناقشات  مع  وتماشيا 
القطاعني العام والخاص يف القمة، أشار 
سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني 
العام  القطاعني  بني  الرشاكة  قانون  إىل 
تم  الذي  قطر،  يف   )PPP( والخاص 

إقراره يف عام 2020، والذي يقدم العديد 
الخاص، فمنذ دخول  للقطاع  املزايا  من 
العديد  تنفيذ  تم  التنفيذ،  حيز  القانون 
القطاعات  مختلف  يف  املشاريع  من 
والتعليم  الصحة  مثل  االقتصادية، 
بني  الرشاكة  لقانون  وفقا  والسياحة، 

القطاعني العام والخاص.

احتفلت كل من »قطر للطاقة« 
بالتحميل  و»قطرغاز« 
رقم  للناقلة  والناجح  اآلمن 
التي  املحطات  من  ألفا   30
ميناء  يف  »قطرغاز«  تديرها 
وصف  إنجاز  يف  لفان  راس 
بالتاريخي لصناعة الطاقة يف 
تحميل  تم  حيث  قطر،  دولة 
الطبيعي  الغاز  من  شحنة 
الناقلة  متن  عىل  املسال 
 - كيو  طراز  من  »ميكينس« 
لصالح  واملستأجرة  ماكس 

»قطرغاز«.
سعد  املهندس  سعادة  وقال 
وزير  الكعبي،  رشيدة  بن 
الطاقة،  لشؤون  الدولة 
والرئيس  املنتدب  العضو 
للطاقة،  لقطر  التنفيذي 

ناقلة  ألف   30 تحميل  إن 
هو  لفان  راس  ميناء  من 
لـ»قطرغاز«  تاريخي  إنجاز 
وكذلك  لفان،  راس  وميناء 
الدولة،  يف  الطاقة  لصناعة 
مرة  يظهر  »هذا  مضيفا: 
قطر  دولة  قدرة  أخرى 
أنظف  طاقة  توفري  عىل 

املعمورة  أرجاء  جميع  إىل 
بسالمة وموثوقية ويف الوقت 
قطر  أن  إىل  مشريا  املحدد.. 
الرشكة  بصفتها  للطاقة، 
موانئ  منشأة  ألكرب  املطورة 
الطبيعي  للغاز  العالم  يف 
األخرى  واملنتجات  املسال 
البرتول  غاز  مثل  املصاحبة، 

تحويل  ومنتجات  املسال 
واملكثفات  سوائل  إىل  الغاز 
ومنتجات التكرير والكربيت، 
عىل  الحفاظ  عىل  تحرص 
لفان  راس  محطة  مكانة 
لـ»قطرغاز«  التابعة 
رائدة  تصدير  كمنشأة 

النظيفة«. للطاقة 
الدولة  وزير  سعادة  وتابع 
هذا  »يعترب  الطاقة:  لشؤون 
وذلك  األهمية  بالغ  اإلنجاز 
تنفيذ  يف  تقدمنا  مع  لتزامنه 
الضخمة  التوسعة  مشاريع 
لزيادة  الشمال،  حقل  يف 
طاقة دولة قطر اإلنتاجية من 
الغاز الطبيعي املسال من 77 
إىل  حاليا  سنويا  طن  مليون 
126 مليون طن سنويا، وما 
يرافقها من زيادة الصادرات 
املنتجات  مختلف  من 

املصاحبة واملكررة«.

B20 الشيخ خليفة بن جاسم خالل مشاركته في اجتماعات قمة }

{ صورة جماعية على هامش االحتفال باإلنجاز

الدوحة- $ 
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صادقت على تعديل الئحة الترشيح

عمومية »الريان« تقر بنودها

االجتماعين  الرييان  ميرف  عقيد 
املؤجلين للجمعية العامة العادية وغري 
العاديية أمس وذلك بحضور سيعادة 
الشييخ محمد بين حمد بن قاسيم آل 
ثانيي، رئييس مجليس إدارة مرف 
الرييان والسييد فهيد بين عبدالله آل 
التنفييذي ملجموعة  الرئييس  خليفية، 

مرف الريان.
وخالل اجتماع الجمعية العامة العادية، 
تناقيش وأقيّر املسياهمون التعديالت 
املقرتحة عىل الالئحة املعتمدة لرتشييح 
وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة كما تم 
عرضها يف االجتمياع والتي تم تعديلها 
لتوفييق األوضاع مع قوانين الحوكمة 
النافيذة وخصوصياً تعمييم ميرف 
قطر املركزي رقم )25( لسينة 2022 
بشيأن حوكمة البنوك وسيوف تجرى 
االنتخابيات املقبلة ملجليس اإلدارة عىل 

أساس هذه الالئحة املعتمدة. 
أما الجمعيية العامة غيري العادية فقد 
وافقيت عيىل التعدييالت املقرتحة عىل 
النظام األسيايس للبنك كميا أوىص بها 
مجليس اإلدارة لتوفييق األوضياع مع 
متطلبات تعميم مرف قطر املركزي 
رقم )25( لسينة 2022 بشأن حوكمة 
البنيوك وقد فوض املسياهمون رئيس 
رئييس  نائيب  و/ أو  اإلدارة  مجليس 
يفوّضيه  مين  و/ أو  اإلدارة  مجليس 
املجلس السيتكمال اإلجيراءات الالزمة 
الخاصة بالتعديل مع مراعاة الحصول 
عيىل املوافقيات الالزمية مين الجهات 

الرسمية املختصة. 
وكان اجتمياع الجمعية العامة العادية 
وغيري العادية قد انعقيد الكرتونياً عرب 
إىل جانيب  Zoom، وحيره  منصية 
املسياهمن كل مين أعضياء مجليس 
اإلدارة وممثيي ميرف قطر املركزي 
والصناعية  التجيارة  وزارة  وممثيي 

ومديري وموظفي البنك.

{ فهد آل خليفة  { الشيخ محمد بن حمد 

»الخليج الغربي« و»B12« ودوحة ساندز

افتتاح »3« وجهات شاطئية جديدة
أعلنت قطر للسيياحة عين افتتاح ثالث 
ومتمييزة  جدييدة  شياطئية  وجهيات 
هيي شياطئ الخلييج الغربيي ونادي 
شياطئ B12 وشياطئ دوحة ساندز، 
والتي توفر للعائالت من عشياق البحر 
واألجيواء املشمسية تجيارب شياطئية 

متكاملة ومثالية يف قلب الدوحة.
وتتمييز الشيواطئ بواجهيات بحريية 
رائعية تحقيق أقىص فائيدة ممكنة من 
السياحل القطيري الطبيعيي. وقد تم 
تدشن الشيواطئ رسمياً يف 17 نوفمرب 
حييث أقيم حفل افتتاح مميز تزامن مع 
سياعات الغروب، وذليك بحضور عدد 
من كبار الشخصيات من بينهم سعادة 
السيد أكرب الباكر، رئيس قطر للسياحة 
الجوية  للخطيوط  التنفيذي  والرئييس 
القطريية واملهندس بدر امليري، الرئيس 
إلدارة  القطريية  للرشكية  التنفييذي 

وتشغيل املطارات »مطار«.
وتضم الشيواطئ الثالثة الجديدة كافة 
وسيائل الراحة واملرافيق الالزمة بما يف 
ذلك ملعيب للكيرة الطائيرة، ومنطقة 
للمشيجعن وقاعية طعام  مخصصية 
لذييذة يف السياحل الغربيي للدوحية، 
و1,600 كيريس للتشيمس، إضافة إىل 
ميرح للحفيالت املوسييقية ومنافيذ 

خدمة رسيعة.
وتقدم الشواطئ الثالثة الجديدة تجارب 
ال تنىس للجميع، وتيم تجهيزها لتكون 

من أكثير الوجهات املرغوبية يف املدينة 
للعائيالت والسيياح خيالل وبعد كأس 
العاليم FIFA قطر 2022™. تضع كل 
من الشياطئ الغربي، وأندية الشياطئ 
B12 و»الدوحة ساندز« مدينة الدوحة 
كعاصمية مميزة ومرغوبة، بالعديد من 
خيارات وجهات الشواطئ املناسبة ويف 

أماكن يسهل الوصول إليها.
وبهيذه املناسيبة، قال سيعادة السييد 
أكيرب الباكير، رئييس قطير للسيياحة 

والرئييس التنفييذي ملجموعة الخطوط 
الجويية القطريية: »بفضيل التعياون 
الكبيري بن قطير للسيياحة ورشكائها 
املميزيين، تواصيل قطر تدشين املزيد 
من معالم الجذب السيياحي التي تلبي 
تطلعات جميع املسافرين وتالئم جميع 
امليزانيات. وبينما تسعى الدولة لتحقيق 
هدفها الطموح املتمثل يف استقبال ستة 
مالين زائر سينوياً بحلول عام 2030، 
فإن هيذه الشيواطئ الثالثية بموقعها 

وبمالءمتهيا  الدوحية  قليب  يف  املثيايل 
للعائيالت تعتيرب إضافة نوعيية كبرية 
إىل عروض السيياحة التي تشيهد نمواً 

متسارعاً يف قطر«.
وتنيدرج الشيواطئ التي تيم افتتاحها 
حديثاً ضمن مرشوع »شياطئ الخليج 
الغربيي« التابع لقطر للسيياحة، وهو 
ميرشوع ضخم يف قليب الدوحة تغطي 
مساحته 40 ألف مرت مربع من الواجهة 

البحرية الفاخرة.

{ صورة جماعية على هامش االفتتاح
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الدوحة - $

تقدم حزمة منتجات بأسعار مخفضة

حملة »كارفور فرايدي« 
تستمر حتى »29« الجاري

 أعلنيت كارفور قطر عن تمديد حملتها السينوية الضخمة للتسيوق »كارفور 
فراييدي«، حتى يوم الثالثياء 29 نوفمرب الحايل، كي تتيح للجميع االسيتفادة 
من هيذه الحملة املميزة. وتؤكد هذه الحملة التيزام كارفور قطر بتوفري قيمة 
اسيتثنائية لعمالئهيا، من خالل عيروض ال منافيس لها، ليسيتمتع عمالؤها 

بتسّوق مريح وبأسعار ممتازة، مع ضمان أعىل مستويات الجودة .
ويسيتطيع عميالء كارفيور قطر خيالل »كارفيور فرايدي« 
الحصيول عىل مجموعة واسيعة 
الجيودة  عاليية  املنتجيات  مين 
وعيروض  مخفضية  بأسيعار 
عيروض  تتضمين  اسيتثنائية، 
إىل  جدييدة  ومفاجيآت  خاصية 
جانب تنزيالت أسيبوعية ضخمة 
عىل عيدد من العالميات التجارية 
البقالية  تشيمل  واملنتجيات، 
واإللكرتونييات واملعيدات املنزلية 

والصحة والجمال.
وتتوّفر عروض »كارفور فرايدي« 
للعميالء الذين يختارون التسيّوق 
عرب اإلنرتنت عىل املوقع اإللكرتوني 
أو باسيتخدام تطبيق كارفور قطر 
)MAF Carrefour(، كما تسيّهل 
كارفيور قطير تجربة التسيوق عيىل عمالئها، من خيالل عدد مين الخدمات 
االستثنائية مثل التوصيل املجاني، والتوصيل خالل 60 دقيقة وكذلك التوصيل 
للمنيازل، إىل جانب خييارات الدفع املريحة مثل الدفيع بالبطاقات االئتمانية، 

والدفع ببطاقات الخصم املبارش. 

الدوحة - $

في إطار دعمه للقطاع السياحي

»لوسيل ونتر وندرالند« »QNB« شريك مؤسس لـ
 يف إطار دعمه للسياحة يف قطر، واصل 
QNB، أكرب مؤسسية ماليية يف الرشق 
األوسط وقطر، دوره الريادي يف رعاية 
وتعزييز األماكين السيياحية الجديدة 
ومنهيا مدينية الرتفيه العاملية لوسييل 
ونيرت وندرالند التي تم افتتاحها مؤخرا 

استعدادا ملونديال قطر.
وتسيعى QNB ألن تكيون أحيد أهيم 
الداعمن للمشاريع السيياحية الكربى 
يف الدولية، دعمياً السيرتاتيجية قطير 
الوطنيية للسيياحة ضمين رؤية قطر 
ونيرت  لوسييل  تعتيرب  حييث   ،2030
وندرالنيد من أهم الوجهات السيياحية 
التي يتم تشيغيلها من خيالل رشكات 
عامليية مرموقية يف مجيال الرتفيه، مما 
اسيتقطاب  يف  كبيري  بشيكل  يسياهم 
السائحن واالرتقاء بالتجربة السياحية 

والرتفيهية يف قطر.
كميا يهدف البنك من خالل دعم املدينة 
الرتفيهيية العاملية الجدييدة إىل تعزيز 
حضور عالمته التجارية بن السائحن 
من دول املنطقة والعالم خالل مونديال 

قطر. 
 يشارك يف تنفيذ هذا املرشوع مجموعة 
اسيتثمار القابضية، وIMG العامليية، 
بالتعياون ميع قطر للسيياحة والديار 

القطرية.

وسوف تتوىل IMG تشغيل املدينة وهي 
رشكة عاملية رائيدة يف مجال الفعاليات 
الرتفيهيية  والوجهيات  والعيروض 
العاملية، وتقوم بإدارة مدينة ونرت وندر 
الند الرتفيهية الشهرية يف حديقة الهايد 

بارك يف لندن. 
وتبلغ مساحة لوسيل ونرت وندرالند 93 
أليف مرت مربع وتحتيوي عىل 50 لعبة 
مختلفية من بينها 10 ملحبي املغامرات 
واإلثارة، ولعبة القطار األفعوانية، و25 
عائليية، 15 لألطفيال، إىل جانب عجلة 
دوارة عمالقية، حييث تقيدم تجيارب 
ترفيهية تناسب جميع الفئات واألعمار.

وتشيارك مجموعية QNB بنشياط يف 
تعزييز املجتمعيات املحليية من خالل 

األنشيطة الفنية والثقافية والسيياحية 
التي تجّسيد أهميية الروابيط الثقافية 
والتقالييد  القييم  مفهيوم  وتعكيس 

الراسخة يف مجتمعنا. 
كما تحرص املجموعية، من خالل تنفيذ 
العديد من األنشطة والفعاليات املختلفة، 
عىل تشجيع اللقاءات بن مختلف الفئات 
املجتمعيية لالحتفال باليرتاث والتقاليد 
الثريية لدولية قطر وجمييع املجتمعات 
التيي تعميل فيهيا. وتعتقيد مجموعية 
QNB اعتقاداً راسخاً بأن الثقافة والفن 
يسياهمان يف إزالية حواجيز اللغية ومّد 

جسور التواصل بن املجتمعات.
وتعليقا عىل دور QNB، قالت السييدة 
هبة عي التميمي، مدير عام االتصاالت 

يف مجموعية QNB »فخيورون بكوننا 
أحد الرشكاء املؤسسن ملرشوع لوسيل 
ونرت وندرالند، حيث إن املجموعة لديها 
اسيرتاتيجية واضحة لدعيم القطاعات 
املختلفة يف الدولة وعىل رأسيها القطاع 
السيياحي ووضيع قطر عيىل خريطة 
مين  واالسيتفادة  العامليية  السيياحة 
السياحية والشيواطئ والرتاث  األماكن 
القطري األصييل والرتويج ليه داخليا 

وخارجيا«. 
 وأضافت أن البنيك يهدف إىل الرتويج 
للسيياحة القطريية واالسيتفادة مين 
املقوميات التيي تمتلكها قطير إضافة 
أعدتهيا  التيي  التحتيية  البنيية  إىل 
الدولة بنجياح خاصة مع اسيتعدادها 

الستضافة مونديال قطر.
 كما أشيارت السييدة هبة التميمي إىل 
دور البنيك يف دعيم وتطويير القطياع 
السيياحي، وأهم الفرص االسيتثمارية 
املتاحية يف القطاع السيياحي يف قطر، 
واملزاييا التيي يقدمها لبنك للمشياريع 
االعميال  ليرواد  خاصية  السيياحية 
وأصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة 

من املواطنن القطرين. 
الحائيزة   ،QNB مجموعية  وتفخير 
عيىل لقب العالمية التجاريية املرفية 
األعيىل قيمة يف منطقة الرشق األوسيط 
وإفريقيا، بمشياركتها كداعم رسيمي 
لكأس العالم FIFA 2022™ يف الرشق 

األوسط وإفريقيا. 

{ لوسيل ونتر وندرالند 
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فعالية جديدة على هامش المونديال

»كأس بلدنا« يقدم جوائز للفائزين
 أعلنيت رشكية بلدنيا، رائيدة صناعية األلبيان 
والعصائير يف قطير، عين إقامة فعاليية جديدة 
ومشوقة ملشجعي كرة القدم يف قطر تحت عنوان 
»كأس بلدنا«. وسُتقام الفعالية عىل مشارف بدء 
كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وتدعو هذه 
التجربة الرقمية مشيجعي كرة القدم للمشاركة 
يف مسيابقة ُتنظيم عىل مدار شيهر، لالسيتمتاع 
باللِعب وإحيراز النقاط وترتييب الفرق والفوز 

بجوائز رائعة.

أجيل  مين  بلدنيا«  »كأس  فعاليية  وُصمميت 
املشيجعن، ولتكون واحدة مين مظاهر احتفاء 
رشكية بلدنيا بموندييال قطير 2022، فتحتفي 
بروح كرة القدم وتجمع األصدقاء وأفراد العائلة 
ليلعبوا مًعا يف مسابقة مثرية ومجانية. ويستطيع 
املشاركون املهتمون باملسابقة التسجيل فيها من 
خالل الرابط الرسيمي والبدء فوًرا. وسييتنافس 
الالعبيون مين خيالل توقيع نتائيج مبارييات 
املوندييال املقبلة، واإلجابة عىل األسيئلة. والفائز 
هيو من يجمع أكرب عدد من النقاط ويحصل عىل 
املركز األول يف الرتتيب املبن عىل لوحة املعلومات 
لكسيب جوائز قيمة، مثل قسيائم زييارة منتزه 

 ،FIFA 22 بلدنيا، وألعاب بالي ستيشين 5 مثل
وهواتف آيفون 14 بروماكس الذكية.

وأعرب بيت هيالريدس، املديير التنفيذي لبلدنا، 
عن حماسيه لفعالية »كأس بلدنيا« قائاًل: »هذه 
فيرتة حماسيية ومشيهودة بالنسيبة إىل قطير؛ 
حيث سييجتمع مشيجعو كرة القدم سيواًء عىل 
األرض، أو عرب الشاشات، ليحتفوا بعشقهم لهذه 
اللعبية. وأردنا من خيالل »كأس بلدنا« أن نقدم 
لهيم ولألشيخاص الذين لن يحيروا املباريات 
بأنفسيهم تجربية مفعمة بالصداقة واملنافسية. 
نأمل أن يدعو الناس أصدقاءهم وأفراد عائالتهم 
ومشيجعي الفيرق املنافسية لبناء هيذا املجتمع 

اإللكرتونيي يف أثناء إقامة فعالييات كأس العالم 
لكرة القدم قطر 2022«.

بعد إتمام عملية التسيجيل، يستطيع املشاركون 
يف »كأس بلدنيا« إدخال توقعاتهم بشيأن نتائج 
املبارييات، وتخمين الفائزيين، واإلجابية عيىل 
األسئلة املتعلقة باملباريات، وجمع إجمايل النقاط 
التيي يحرزونهيا مقابيل توقعاتهيم وإجاباتهم 
الصحيحية، علًميا بيأن مجموع النقياط ُيحدَّث 
تلقائيًّا وبشيكل فوري. هذا، وسييتم اإلعالن عن 
املجموعية األوىل من الفائزين يوم 12 ديسيمرب، 
واإلعالن عن الفائزيين بالجوائز الكربى يوم 19 

ديسمرب عىل حساب بلدنا عىل انستغرام.
{ كأس بلدنا 

الدوحة - $
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اقتصاد

من خالل إنشاء مزرعة عمودية داخلية تجارية في المناطق الحرة

»آيروفارمز« األميركية تخطط للتوسع بالسوق القطري

تغيري  إىل  »آيروفارمز«  وتسعى 
مدفوعة  تخصصها،  مجال  يف  العالم 
وهي  كبرية،  وطموحات  بأهداف 
من  العديد  عىل  حائزة  تجارية  عالمة 
الريادة  تحقيق  إىل  تهدف  الجوائز 
الداخلية  العمودية  الزراعة  مجال  يف 
الزراعي  بالقطاع  لالرتقاء  والذكية 
وتحسني جودة الحياة وحماية كوكب 
باختيار  الرشكة  وتقوم  األرض. 
الزراعية وتعمل عىل  أفضل األصناف 
تحسينها للوصول إىل املستوى األمثل 
والعنارص  واللون  الجودة  حيث  من 
والطعم،  واملحصول  والقوام  املغذية 
لتساهم بذلك يف إرساء معايري جديدة 
عىل  باالعتماد  األطعمة  تحضري  يف 

البيانات والتقنية الحديثة. 
املزرعة  تستخدم  أن  املقرر  ومن 
قطر،  يف  الجديدة  الداخلية  العمودية 
لدى  املتوفرة  الزراعة  تقنيات  أحدث 
عىل  تساعد  والتي  »آيروفارمز« 

مرة   390 بـ  أكرب  إنتاجية  تحقيق 
مع  باملقارنة  سنوياً،  مربع  مرت  لكل 
وباستهالك  التقليدية،  الزراعة  طرق 
وبدون   %  95 بنسبة  أقل  مياه  كمية 
استعمال أي مبيدات حرشية. وبفضل 
من  الجديدة،  »آيروفارمز«  تقنيات 
الغذائي  اإلنتاج  يرتفع  أن  املتوقع 
الغذائية  املنتجات  تتوفر  وأن  املحيل 
ما  العام،  طوال  محلياً  الجودة  عالية 
وتعزيز  الواردات  تقليل  يف  يساهم 

االكتفاء الذاتي للبالد. ومن شأن عمل 
»آيروفارمز« يف قطر أن يمهد الطريق 
املحيل  الخاص  القطاع  رشكات  أمام 
املناطق  يف  عملياتهم  لتوسعة  والدويل 
الحرة واالستفادة من التقنيات املبتكرة 
قال  املناسبة،  وبهذه  املجال.   هذا  يف 
السيد،  محمد  بن  أحمد  السيد  سعادة 
إدارة  مجلس  ورئيس  الدولة  وزير 
»تعترب  قطر:   - الحرة  املناطق  هيئة 
قطاع  يف  رائدة  رشكة  آيروفارمز 

ويسعدنا  العمودية،  والزراعة  األغذية 
الحرة. ومن  املناطق  بها يف  أن نرحب 
االسرتاتيجية  الرشاكة  هذه  خالل 
والدوحة  البلدية  وزارة  من  كل  مع 
واملتوسطة،  الصغرية  لالستثمارات 
أعمال  بيئة  إىل  الرشكة  ستنضم 
متنامية ومجموعة من كربى الرشكات 
املبتكرة يف قطاع األغذية والتكنولوجيا 
قطر  يف  الحرة  املناطق  يف  الزراعية 
التي تستفيد من بنية تحتية لوجستية 
متميزة  وقدرات  املستوى  عاملية 
الحرة،  املناطق  يف  التربيد  لسالسل 
بتعزيز  املشرتك  االلتزام  عن  فضالً 
النمو والوعي البيئي واستخدام أحدث 
التقنيات. تشكل املناطق الحرة يف قطر 
قاعدة حيوية للرشكات التي تسهم يف 
إىل  ونتطلع  قطاعاتها،  مستقبل  رسم 
من  لتمكينها  آيروفارمز  مع  التعاون 
املنطقة  يف  والتوسع  أعمالها  تأسيس 

وخارجها«.

{  جانب من الزراعة العمودية الداخلية

 أعلنت هيئة المناطق 
الحرة – قطر، وشركة 
»آيروفارمز« األميركية 
الحائزة على شهادة 

مؤسسة »بي« والشركة 
الرائدة في الزراعة 

العمودية الداخلية، عن 
خطط لتوسع الشركة 

في منطقة الشرق 
األوسط بالشراكة مع 

الهيئة وشركة الدوحة 
لالستثمارات الصغيرة 

والمتوسطة، بهدف إنشاء 
مزرعة عمودية داخلية 

تجارية في المناطق الحرة 
في قطر واالستفادة 

من فرص الترابط الفريدة 
والوصول إلى أسواق 

المنطقة. 

أعلن عن »17« فائزا بالقائمة األخيرة

»الدولي اإلسالمي« 
يختتم حملة المونديال

الخاصة  حملته  اإلسالمي  الدويل  اختتم 
قطر   FIFA العالم  كأس  بمونديال 
باإلعالن   ،Visa مع  بالرشاكة   ™ 2022
العمالء  أسماء  من  األخرية  القائمة  عن 
أطلقها  والتي  الحملة  ضمن  الفائزين 
 30 ولغاية   2022 سبتمرب   1 من  البنك 
من  عميالً   34 لعدد  وأتاحت  أكتوبر، 
االئتمان/  الخصم   Visa بطاقات  حاميل 
مباريات  إحدى  لحضور  بتذاكر  الفوز 
األخرية  القائمة  وتضمنت  املونديال. 
البنك نال كل منهم  17 فائزاً من عمالء 
تذكرتني لحضور إحدى املباريات ضمن 
أدوار مختلفة من البطولة تشمل دوري 
املجموعات واملباراة االفتتاحية ودور الـ 
16 ودور ربع النهائي واملباراة النهائية.

الدويل  التزام  الحملة  هذه  وتعكس 
اإلسالمي بمكافأة عمالئه وتقديم أفضل 
الفرصة  توفري  يعترب  حيث  لهم،  املزايا 
أمام العمالء لحضور مباريات املونديال 
الحدث  يف  املفضل  فريقهم  وتشجيع 

االستثنائي أحد وجوه التكريم الذي يود 
الدويل اإلسالمي تقديمه للعمالء. 

عمالء  جميع  أمام  الفرصة  إتاحة  وتم 
بطاقات  حاميل  من  اإلسالمي  الدويل 
بمجرد  للفوز  االئتمان/  الخصم   Visa
استخدام بطاقاتهم محلياً أو دولياً خالل 
فرتة الحملة، حيث يتم اعتبار كل عملية 
استخدام بقيمة 100 ريال قطري بمثابة 
العمالء  يفوز  أن  عىل  للربح،  فرصة 
عمليات  من  عدد  بأكرب  يقومون  الذين 
املحددة، برشط  الفرتة  االستخدام خالل 
خالل  الشهري  إنفاقهم  إجمايل  يقل  أال 

فرتة الحملة عن 5000 ريال. 
الدويل  من   Visa بطاقات  وتوفر 
وحلول  نوعية،  مضافة  قيمة  اإلسالمي 
نقاط  اكتساب  إمكانية  مع  ملس  دون 
الرشاء  عمليات  من  اإلسالمي  الدويل 
بالنسبة للبطاقات االئتمانية وخصومات 

لدى رشكاء محليني وعامليني. 

السيد: المناطق الحرة قاعدة 
حيوية للشركات الراغبة في التوسع 

تستهدف توسيع محفظتها

»الفالح التعليمية« 
تقر توزيع أرباح نقدية

القابضة  التعليمية  الفالح  رشكة  عقدت 
يوم  السنوي  العمومية  الجمعية  اجتماع 
األحد 13 نوفمرب الجاري يف تمام الساعة 
سعادة  برئاسة  والنصف،  الخامسة 
فالح  بنت  عائشة  الشيخة  الدكتورة 
ومؤسس  إدارة  مجلس  رئيس  ثاني  آل 

الفالح التعليمية القابضة.
وأبرزها  بنودها  جميع  العمومية  وأقرت 
توزيع أرباح نقدية عىل املساهمني بقيمة 
0.03125 ريال قطري لكل سهم للسنة 

املالية املنتهية يف 31 أغسطس 2022.
الشيخة  الدكتورة  سعادة  وقالت   
حققت  قد  الرشكة  إن  فالح  بنت  عائشة 
بلغت  إذ  األعمال  بحجم  ملحوظاً  نمواً 
قطريا  رياال   126,787,324 اإليرادات 
 2022 أغسطس   31 يف  املنتهية  للفرتة 
مقارنة بــ121,944,511 رياال قطريا 
وبنسبة  السابق  العام  من  الفرتة  لنفس 

نمو 3.97%. 
صعيد  عىل  جيًدا  أداًء  الرشكة  وحققت 
صايف  بلغ  حيث  النقدي،  التدفق  توليد 
ريال  مليون   11.9 النقدي  التدفق 

بعام  مقارنة   75.3% بارتفاع  قطري، 
إىل  رئييس  بشكل  ذلك  ويعزى   .2021
املدارس والكلية، وتحسني  أداء  استقرار 

إدارة رأس املال العامل.  
نواف  بنت  أنوار  الشيخة  وقالت سعادة 
التنفيذي للرشكة: لقد  الرئيس  آل ثاني، 
الفالح  لرشكة  آخر  ناجًحا  عاًما  أكملنا 
املايل  وضعنا  يرمز  القابضة.  التعليمية 
إىل استقرارنا وأدائنا طوال العام املايض. 
تعليم  يف  املساهمة  يف  رؤيتنا  تتمثل 
بما  قطر  يف  املستقبل  قادة  وتطوير 
 .2030 الوطنية  قطر  رؤية  مع  يتماىش 
إىل  نتطلع  املقبل،  العام  غضون  ويف 
تحسني خدماتنا وزيادة دخلنا سواء يف 
ندرس  حيث  الدوحة  أكاديمية  مدارس 
التي ستزيد من  االعتمادات  املزيد  حاليًا 
يف  أو  مدارسنا،  يف  التسجيل  عىل  الطلب 
إىل  جنبًا  نعمل  حيث  جي  أف  أي  كلية 
جنب مع رشيكنا جامعة أبردين لتقديم 
برامج جامعية جديدة وتوسيع محفظتنا 
بعد املوافقة عليها من قبل وزارة التعليم 

والتعليم العايل.

{ جانب من »العمومية«

»عبدالله عبدالغني« تنظم فعالية خاصة للطراز

تويوتا يارس »2023« الجديدة كليًا 
ترتقي بالقيادة إلى مستويات أعلى

نظمـت رشكـة عبداللـه عبدالغنـي 
وإخوانه تويوتا حدثاً حرصياً لعمالء 
الـرشكات املخلصـني للكشـف عن 
سيارة تويوتا يارس 2023 الجديدة 
كلياً والتي تم إطالقهـا مؤخراً. وقد 
تـم إطالق تويوتـا يـارس الجديدة 
يف قطـر يف أوائـل أكتوبـر يف دوحة 

فستيفال سيتي.
ممثلـو  الحـرصي  الحـدث  حـر 
الـرشكات الكـربى يف قطـر بمـا يف 
السـيارات،  تأجـري  رشكات  ذلـك 
التجـارة  ورشكات  والليموزيـن، 
واملقـاوالت، ومدارس القيـادة، إلخ. 
مثّـل رشكـة عبـد اللـه عبـد الغني 
وإخوانـه السـيد عبـد الغني نارص 
آل عبد الغني نائب الرئيس والسـيد 
أر.كي. موروغـان الرئيس التنفيذي 
اإلدارة  فريـق  أعضـاء  جانـب  إىل 
العليـا- السـيد عواد محمـد عواد - 
مدير أول - مبيعات تويوتا الوطنية 
والسـيد ك. س. رايف كومـار، مدير 

مبيعات الرشكات.
 ويف كلمته الرئيسـية، شـكر السيد 
عبدالغني نارص آل عبدالغني، نائب 
الرئيس - عمالء الرشكات املخلصني 
عىل دعمهم الثابـت لعالمتي تويوتا 
دعمهمـا  أن  وأضـاف  ولكـزس. 
املسـتمر سـاعد تويوتـا ولكزس يف 
الحفاظ عـىل املركـز األول يف قطاع 
السيد عبدالغني  السيارات. وأوضح 
الصعوبـات التـي تواجههـا رشكة 
تويوتا موتور كوربوريشـن بسـبب 
النقص يف أشـباه املوصالت مما أدى 
إىل تعديالت متكـررة يف اإلنتاج مما 

تسبب يف إزعاج لعمالئنا.

يف بداية الحدث، رحب السيد ك. س. 
رايف كومار، مدير مبيعات الرشكات 
بالحضور وأكد التزام رشكة عبدالله 
عبدالغني وإخوانه بأن تكون املزود 
الكامـل للحلول والرشيـك التجاري 
كمـا  الـرشكات،  لعمـالء  املفضـل 
شكرهم عىل والئهم املستمر لعالمتي 

تويوتا ولكزس.
وتـم تقديم تذكار لعمـالء الرشكات 
األوفيـاء الذين اشـرتوا طراز يارس 
2023 الجديـدة كجـزء مـن تقدير 
رشكة عبد الله عبـد الغني وإخوانه 

لعمالئهم.
وتجمع يـارس 2023 بني التصميم 
القـوي واألنيق والراحـة الفائقة مع 
نهـج تويوتـا الذي ال هـوادة فيه يف 
الجـودة واملتانـة واملوثوقيـة، ممـا 
يوفـر تجربـة اسـتثنائية. وتقـدم 
تويوتا مسـتويات جديدة من األناقة 
والتطور إىل قطاع سيارات السيدان 
املدمجة يف قطـر مع يارس الجديدة 
كليًـا لتعزيـز جاذبيـة الطـراز بني 

السائقني املميزين يف قطر.
تويوتـا  مركبـة  وتعـد 

 2023 يـارس 
الجديـدة 

كليا 

بتقديم تجربة قيـادة ديناميكية، إذ 
تتوفـر بمحرك رباعي األسـطوانات 
مجهز بعمـود كامات علوي مزدوج 
ويعمـل  صمامـا   16 مـن  مؤلـف 
بتقنيـة توقيـت الصمامـات املتغري 
 ،Dual VVT-i املـزدوج  الذكـي 
وتأتي بسـعة 1.5 لرت يقدم تسارعاً 
سلسا واسـتجابة رسيعة ويوَلِّد قوة 
 138 دوران  وعـزم  حصـان   105
نيوتن-مـرت لعزم الدوران مع معدل 
اسـتهالك للوقـود يصـل إىل 20.5 

كم/لرت.
وقدم أعضاء فريق مبيعات الرشكات 
الغنـي  عبـد  اللـه  عبـد  يف رشكـة 
وإخوانه السـيد نبيل والسـيد صبيا 
عرًضا تفصيليًـا عن يارس الجديدة 
باإلضافـة إىل مميـزات تويوتا اليت 
إيس التي تم إطالقها مؤخرًا. كما تم 
تنظيم مسـابقة اختبار املنتج حيث 
تـم منـح الفائزين جوائـز. واختتم 

لحفـل  ا

التصميـم  العمـالء  قـدر  بعشـاء. 
الخارجـي األنيـق الجديـد وكذلـك 
التصميـم الداخـيل الفسـيح. توفر 
شاشـة الوسـائط املتعددة مقاس 8 
بوصـات املزودة بنظامـي أبل بالي 
واندرويد اوتو وتعزز فتحات مكيف 

الهواء الخلفية راحة الركاب.
وتأسسـت رشكة عبد الله عبد الغني 
وإخوانـه يف عـام 1958 كجزء من 
تطويـر البنية التحتيـة يف قطر ويف 
عـام 1964 منحـت رشكـة عبدالله 
عبدالغنـي وإخوانه وكالـة تويوتا. 
وباعتبارهـا واحدة من رواد األعمال 
الناجحة يف قطر أنشـأت رشكة عبد 
الله عبـد الغنـي وإخوانه لنفسـها 
اسما من خالل املمارسات التجارية 
السـليمة واألخالقية وكسبت الرشكة 
سـمعة طيبـة مـن خـالل الصدق 
والنزاهـة إضافة إىل عالقـة ممتازة 

والـرشكاء  العمـالء  مـع 
واملوظفني.
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تمهد لترسيخ جاذبية                        قطر السياحية عالميا

»30« وجـهــــة سـياحيـــــــــــة وفنـدقيـــة جــديـدة

السياحية  والوجهات  الفنادق  من  مجموعة  تستقبل 
قطر  مونديال  وجماهري  زوار  الجديدة  والرتفيهية 
إىل  الجديدة  املنشآت  تؤدي  أن  املرتقب  ومن   2022

ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عاملية.
 وفيما ييل قائمة بأبرز هذه الوجهات:

1 - ميناء الدوحة القديم 
يحتوي عىل منطقة متعددة االستخدامات والتي تشمل 
50 مقهى ومطعماً، و100 محل تجاري، وأغلب هذه 
ما  وكل  البحرية  باألنشطة  مهتمة  ستكون  املحالت 
كما  البحرية،  املائية واألنشطة  الرياضات  ملزوالة  يلزم 
يتضّمن 150 شقة فندقية، وفندقاً رئيسياً يحتوي عىل 
30 غرفة- كما تم تخصيص أماكن لـ 30 مركباً خشبياً 
)السنبوك( والتي ستمثل فنادق عائمة خالل املونديال.

2 - جزيرة املها
أفخم  من  شهرية  مطاعم  ستة  املها،  جزيرة  تضم   
و وكاربون  وبليونري  زوما  مثل  التجارية  العالمات 
»املها درايف«  أيضاً شارع  الجزيرة  LPM- وتتضمن 
السيارات  ألصحاب  إال  بدخوله  ُيسمح  لن  الذي 
الدوحة  ناموس  شاطئ  ونادي  والفارهة،  الكالسيكية 

وكذلك لوسيل ونرت وندرالند.
3 - لوسيل ونرت وندرالند

بدالً من األجواء الثلجية والربودة الشديدة التي تستقبل 
سوف  لندن،  بارك  هايد  يف  الشهرية  شقيقتها  زوار 
االسرتخاء  وندرالند  ونرت  لوسيل  زوار  بإمكان  يكون 
عىل الشاطئ تحت شمس شتوية منعشة وعيش أجمل 
بأجواء  واالستمتاع  والعائالت  األصدقاء  مع  اللحظات 
الرتفيهية والعديد من  األلعاب  احتفالية مذهلة بفضل 

منافذ األطعمة واملرشوبات. 
4 - درب لوسيل

كوجهة  لوسيل  درب  يربز  لوسيل،  مدينة  قلب  يف   
نوعها  من  وفريدة  متنوعة  حيوية  وسياجية  ترفيهية 
للتسّوق والعمل والسكن يف داون تاون لوسيل األيقونية، 
حيث تم تصميمه عىل غرار شارع الشانزليزيه ليقدم 

تجارب فريدة يف الهواء الطلق مع إمكانية التحكم فيه 
بالطقس. 

5 - جزيرة قطيفان الشمالية
ترفيهية  جزيرة  أول  هي  الشمالية  قطيفان  جزيرة 
ونوادي  فخمة  فنادق  وتضم  قطر،  دولة  يف  سياحية 
شاطئية ومرافق عاملية املستوى وحدائق مميزة كحديقة 
األلعاب املائية التي من املقرر افتتاحها يف 2023 والتي 
ستضم 36 لعبة، بما يف ذلك »الربج االيقوني« األطول 

واألول من نوعه يف العالم والبالغ ارتفاعه 85 مرتاً. 
6 - نادي كورنثيا لليخوت

سوف يحاكي هذا املنتجع بتصميمه املذهل الذي يقع يف 
اللؤلؤة- قطر، أرشعة القوارب الرشاعية القديمة يف قطر 
افتتاحه  املقرر  النادي،  ويقدم  بالرياح-  ممتلئة  وهي 
قبل نهاية هذا العام، عضوية حرصية للعمالء املميزين 
من مالكي وساكني اليخوت الذين سيستمتعون بأجواء 

الرفاهية وسط أجواء الرتاث البحري القطري. 
7 - ويست ووك

تقع »ويست ووك« يف قلب منطقة الوعب، وهي وجهة 
من  مزيجاً  وتضم  العرصية،  الحياة  لنمط  جديدة 
كما  والرتفيه،  والتسوق  للسكن  املخصصة  املساحات 
تضم ممىًش فريداً من نوعه حيث تم تزويده بتكنولوجيا 

تربيد خارجية مبتكرة. 
8 - شاطئ الخليج الغربي 

مجموعة  ويضم  معقولة  بأسعار  يتميز  عام  شاطئ 
طعام  ساحة  مثل  الراحة  وسبل  املرافق  من  متنوعة 

ومنطقة مشجعني وملعب للكرة الطائرة الشاطئية. 
 B12 9 - نادي شاطئ

للعائالت،  مالئمة  ترفيهية  ووجهة  شاطئي  ناد  هو 
والرتفيه  الراحة  وسائل  من  كبرية  مجموعة  ويتضمن 
الشمس  أشعة  تحت  لالستلقاء  كريس   600 مثل 
واألنشطة املائية والرياضية وخيارات رائعة يف األطعمة 
التسوق  وأنشطة  املتميزة  والخدمات  واملرشوبات 

ومنطقة ألعاب مخصصة لألطفال. 

10 - شاطئ دوحة ساندز 
للحفالت  مرسحاً  األنيق  ساندز  دوحة  شاطئ  يضم   
لتقديم األطعمة واملرشوبات  املوسيقية وخدمة رسيعة 
لالستلقاء  كريس  ألف  إىل  باإلضافة  للتسوق،  وعروضا 
االستمتاع  يف  الراغبني  للزوار  الشمس  أشعة  تحت 

بشمس قطر الساطعة. 
11 - شاطئ 974 

 ،974 استاد  منطقة  محيط  ضمن  الشاطئ  هذا  يقع 
ويوفر تجربة شاطئية من فئة الخمس نجوم حيث تضم 
ورياضات  وأنشطة  مائية  وألعابا  الشاطئية  األكواخ 
للتسوق  الطلق مثل ومنافذ  الهواء  شاطئية تمارس يف 
وأكشاك الطعام واملرشوبات وشاشة كبرية ومجموعات 
لتلبية جميع  »دي جي« حية وأنشطة ثقافية مصممة 

األذواق واالهتمامات واستقطاب جميع الفئات. 
12 - شاطئ ال مار 

فندق  شاطئ  الفاخرضمن  الشاطئ  هذا  يقع 
ال  خالبة  بإطالالت  ويتميز  الدوحة-  إنرتكونتيننتال 
مثيل لها عىل أفق الخليج الغربي- حيث بإمكان الزوار 
ممارسة السباحة يف املياه الدافئة أو االسرتخاء يف الكبائن 
الخاصة أو االستلقاء تحت أشعة الشمس عىل الرمال أو 

إضفاء ملسة عىل قائمة مطعم ال مار املحبوبة جيًدا.
13 - شاطئ مكاني 

يتميز شاطئ مكاني التابع لفندق فور سيزونز الدوحة 
بحرية  بواجهة   ،2022 أكتوبر  يف  افتتاحه  تم  والذي 
وتمنحه  املتوسط  البحر  جنوب  أجواء  عليه  تضفي 
تناول  مع  العربي  الخليج  مياه  عىل  أنيقة  إطاللة 
الوجبات الخفيفة اللذيذة واالستمتاع بأجواء الرتفيهية 

املميزة وعروض »دي جي« حية.
 14 - متجر برانتان الدوحة

»برانتان«،  افتتاح  يتم  فرنسا، سوف  مرة خارج  ألول 
أكرب متجر بارييس للتسوق الفاخر يف املنطقة بأكملها 
يف واحة الدوحة والذي سيجمع بني التقنيات الجديدة 
من  أكثر  بني  من  العرصية  املرموقة  التسوق  وتجارب 

{  فندق والدورف أستوريا الدوحة ويست باي 

{  منتجع أوتبوست البراري  {  فندق ذا نيد الدوحة  {  جزيرة المها

{   فندق روز وود الدوحة 

{  جزيرة قطيفان الشمالية  {  فندق كتارا هيلز إل إكس آر 

{  لوسيل ونتر وندر الند

{  شاطئ مكاني

{  فندق سانت ريجيس جزيرة مرسى عربية 

{   فندق ومنتجع شيدي كتارا 

جــزيـــرة المـهـــا تـــضـــــم »6« مطـــاعــــم مــــع نـــــادي شــاطـــئ نامـــوس الــدوحـــة

ــه ــزي ــي ــزل ــان ــش ال غــــــرار  عـــلـــى  ــرفــيــهــيــة وســـيـــاحـــيـــة  ت لـــوســـيـــل وجـــهـــة  درب 

{   نادي شاطئ ناموس الدوحة 

600 عالمة تجارية فاخرة – منها 200 عالمة حرصية 
يف قطر. 

 15 - منتجع شاطئ فويرط 
 يقع منتجع شاطئ فويرط الذي تم افتتاحه مؤخرا عىل 
الدوحة- وبفضل  الشمال من  إىل  بالسيارة  بعد ساعة 
ونعومة  املثالية  البحرية  وظروفها  املستمرة  رياحها 
ملمارسة  فريدة  عاملية  وجهة  املنتجع  يعترب  رمالها، 
املالئمة  املمتازة  األجواء  حيث  الرشاعية  الرياضات 

للتزلج املائي بالطائرات الورقية وأحدث املرافق. 
16 - فندق سانت ريجيس جزيرة مرىس عربية

تم افتتاح هذا الفندق يف أكتوبر املايض حيث يقع يف قلب 
الفندق  ويقدم  اللؤلؤة-قطر-  جزيرة  يف  أرابيا  بورتو 
رائعة  وتجارب طهي  املستوى  عاملية  ومرافق  خدمات 

مستوحاه من مدن البحر األبيض املتوسط.
17 - فندق ريكسوس الخليج الدوحة 

 يتكون من برجني متميّزين يشتمالن عىل 378 غرفة 
وأّول  بارًزا  إنجاًزا  الفندق  ويمثل  فاخرًا-  وجناًحا 
فئة  من  كليًّا  الشاملة  اإلقامة  مفهوم  يقّدم  منتجع 
عىل  التشديد  بذلك  معيًدا  الدوحة،  يف  نجوم  الخمس 
راقية  ضيافة  تجربة  بتوفري  الدائم  ريكسوس  التزام 

تشمل كافة الخدمات.
18 - منتجع أوتبوست الرباري 

يف محمية تحيط به الكثبان الرملية الشاهقة والصحراء 
من  األول  وهو  الرباري،  أوتبوست  منتجع  يقدم  الربية 
املسابح  من  ومجموعة  فاخراً  ُنزالً   21 قطر،  يف  نوعه 
بالطبيعية  األشبه  التجارب  بني  تمزج  التي  الخاصة 
واالستدامة والضيافة الفاخرة يف منتجع واحد فريد من 
نوعه يقع ضمن محمية طبيعية فريدة حيث يحاط به 

الكثبان الرملية الشاهقة والصحراء الربية. 
19 - منتجع ريكسوس- جزيرة قطيفان الشمالية 
يحيط هذا املنتجع بمنطقة الجذب الرئيسية بالجزيرة، 
املنتجع  وهو يمثل حديقة مائية عرصية- كما سيوفر 
خدمات مثل الحمام الرتكي التقليدي والغرف العالجية 

لعشاق  حرصي  ريايض  ناٍد  إىل  باإلضافة  الفاخرة، 
الحيوية والنشاط وناٍد ترفيهي لألطفال. 

20 - والدورف أستوريا الدوحة ويست باي 
يف  باي  ويست  الدوحة  أستوريا  والدورف  فندق  يقع 
 44 من  ويتألف  بالدوحة  الدبلوماسية  املنطقة  قلب 
طابقاً وغرفاً مستوحاة من فن »اآلرت ديكو« ومسبحاً 

داخلياً فوق السطح وخيارات طعام متنوعة.
21 - والدورف أستوريا الدوحة لوسيل

يف قلب لوسيل،  فريداً  الكبري موقعاً  املنتجع  يتخذ هذا 
من  متنوعة  باقة  ويتضمن  رميل  بشاطئ  ويتميز 
بداية  السواء  عىل  والصغار  للكبار  الرتفيهية  األنشطة 
من املنزلقات املائية إىل التزلج عىل املاء إىل جانب 461 

غرفة ومركز لياقة بدنية ومنتجع صحي. 
22 - ذا نيد الدوحة

يعترب فندق ذا نيد الدوحة أحد الفنادق ونوادي األعضاء 
الحرصية األكثر تميزاً يف لندن ونيويورك ويضم الفندق 
90 غرفة وجناًحا واحدا وسبعة مطاعم وصالة رياضية 

وسبا ومسبًحا خارجيًا بطول 30 مرتًا. 
23 - فندق ومنتجع شيدي كتارا

وتحيط  كتارا  الثقايف  الحي  قلب  يف  كتارا  شيدي  يقع 
و32  فاخرة  غرف  من  ويتكون  الفخمة،  الحدائق  به 
فيال ملكية، مع مزيج جمايل أنيق من الثقافة املغولية 

والعثمانية.
24 - رافلز الدوحة وفريمونت الدوحة

خالل  من  معاً  الفاخران  الفندقان  هذان  يتواجه 
قطر  لدولة  الوطني  الشعار  يمثالن  كبريين  برجني 
فندق  ويستلهم  متقاطعني-  سيفني  من  يتألف  الذي 
فيما  العمالقة  اليخوت  من  تصميمه  الدوحة  فريمونت 
أما  العالم-  يف  ثريا  أطول  تضم  شاهقة  بردهة  يتميز 
الفندقية  الدوحة فسيكون فندًقا لألجنحة  فندق رافلز 
لها- وسوف يتيح  فقط ويتميز بخدمة غرف ال مثيل 
الفندق أماكن مختارة لتناول الطعام والفعاليات خالل 

منافسات املونديال.

25 - روز وود الدوحة 
ريزيدنس  وود  وروز  الدوحة  وود  روز  فندق  يقع 
الدوحة يف برجني مذهلني يستلهمان الشعاب املرجانية 
صحيا  ومنتجعا  وشققا  فاخرا  فندقا  ويضم  قطر  يف 

ومركز لياقة بدنية عىل أحدث طراز- 
26 - فندق كتارا هيلز إل إكس آر

يستلهم فندق كتارا هيلز الطراز املعماري االسكندنايف، 
 15 من  ويتكون   - للبيئة  صديقة  مواد  عىل  ويعتمد 
كتارا  تالل  يف  وهادئاً  خاصاً  مالذاً  تمثل  فاخرة  فيال 

الخرضاء. 
27 - دبل تري هيلتون الدوحة داون تاون

وسط  من  فقط  دقائق   10 ُبعد  عىل  الفندق  هذا  يقع 
يف  األخرى  الشهرية  الجذب  معالم  من  والعديد  املدينة 
قطر، وقد افُتتح يف أكتوبر 2022 ويضم أكثر من 250 

شقة فسيحة وخدمية. 
28 - منتجع زالل الصحي

حيث  املنطقة،  يف  نوعه  من  صحي  منتجع  أكرب  وهو 
وأول  قطر  من  الشمايل  الطرف  يف  رائدة  وجهة  يمثل 
منتجع يقدم العالجات التي تتبنى مبادئ الطب العربي 
العيش  أنماط  التقليدي والطب اإلسالمي إلعادة تهيئة 
واسرتداد الصحة، باإلضافة إىل تقديمه رحالت العافية 

التي تركز عىل األرسة.
29 - فندق بوملان الدوحة ويست باي 

افتتاحه يف أغسطس، ويقع ضمن برج  تم  وهو فندق 
عرصي شاهق يف موقع مالئم بمنطقة الخليج الغربي 

بالدوحة. 
30 - فندق لو مريديان سيتي سنرت الدوحة

الغربي  الخليج  منطقة  يف  اسرتاتيجي  بموقٍع  يتميز 
املنطقتني  بني  الدوحة  القطرية  العاصمة  يف  الحديثة 
لالستمتاع  عرصية  وجهة  ويعد  والرتفيهية،  التجارية 

بتجربة فاخرة عىل طريقة لو مريديان األنيقة. 
تم  غرفة   353 طابقاً،   43 من  املؤلف  الفندق  ويضم 

تصميمها بعناية، منها 48 جناحاً، و97 شقة سكنية.

»بـرانـتـــان« أكـبــــر متــــجـر باريســــي للتســـــوق الـفــــــاخـــر فـــي واحــــة الــــدوحــــة



»العشرين« تدين الحرب في أوكرانيا

أردوغان: نسعى لتمديد اتفاق الحبوب

مجموعة  أعلنت  ب-  ف.  أ.  دوا-  نوسا 
يف  لقمتها  الختامي  البيان  يف  العرشين 
أن  األربعاء  أمس  اإلندونيسية  بايل  جزيرة 
»غالبية« الدول األعضاء فيها »تدين بحزم 
النزاع  هذا  أن  معتربة  أوكرانيا«  يف  الحرب 

»يقوض االقتصاد العاملي«.
وأكد أكرب عرشين اقتصادا يف العالم، بينهم 
»استخدام  أن  املشرتك  البيان  يف  روسيا، 
باستخدامها  التهديد  أو  النووية  األسلحة 

غري مسموح به«.
مجموعة  قمة  تستضيف  التي  إندونيسيا 
أن   2022 مطلع  يف  تأمل  كانت  العرشين، 
تركز يف رئاستها عىل تضافر الجهود لتعايف 

االقتصاد العاملي من جائحة كوفيد.
لكن غزو روسيا ألوكرانيا يف شباط/فرباير، 
عدة،  أزمات  إىل  وأدى  اضطراًبا  أحدث 
توسيع  وإىل  والطاقة،  الغذاء  يف  سيما  ال 

االنقسامات بني الدول. 

تحضريية  وزارية  اجتماعات  سلسلة  بعد 
التوصل  لقمة مجموعة العرشين فشلت يف 
بني  العميقة  االنقسامات  بسبب  توافق  إىل 
بشأن  الجنوب  ودول  وروسيا  الغربيني 
الحرب يف أوكرانيا، كثفت إندونيسيا الدولة 
إىل  للتوصل  الدبلوماسية  الجهود  املضيفة 

اتفاق خالل القمة. 
ويدودو  جوكو  اإلندونييس  الرئيس  وقال 
قادة  إعالن  اعتماد  يف  نجحنا  »اليوم 
مجموعة العرشين واملصادقة عليه« مشرياً 
إىل أنه أول اتفاق عىل نص مشرتك توصلت 

إليه املجموعة منذ شباط/فرباير.
الذين  لجميع  امتناني  عن  »أعرب  وأضاف 
هذا  إىل  للوصول  مرونة«  وأبدوا  شاركوا 

النص املشرتك. 
ذكر  بالحرب،  املتعلقة  الجوانب  وحول 
النص املواقف املتباينة للدول مما جعل من 

املمكن الحصول عىل توقيع روسيا.

الرتكي  الرئيس  شدد  األناضول-  بايل- 
رجب طيب أردوغان، عىل أن بالده ستسعى 
إىل تمديد اتفاقية شحن الحبوب عرب البحر 

األسود سنة واحدة.
جاء ذلك يف مؤتمر صحفي، أمس األربعاء، 
عقده عىل هامش مشاركته يف قمة مجموعة 

العرشين بجزيرة بايل اإلندونيسية.
وقال أردوغان: »سنناقش شحنات األسمدة 
االجتماع  الحبوب خالل  واألمونيا عرب ممر 
مع السيد الرئيس الرويس فالديمري بوتني، 

وسنسعى إىل تمديد االتفاق سنة واحدة«.
الحبوب  املحادثات بشأن ممر  أن  وأضاف 
االتفاقية  أن  اعتقاده  عن  معربا  متواصلة، 

ستستمر حاليا وال توجد أي مشاكل.
جمع  يف  نجحت  تركيا  أن  أردوغان  وأكد 
الحرب، روسيا وأوكرانيا، إىل طاولة  طريف 

واحدة من أجل التفاوض عدة مرات.
البحر  يف  الحبوب  ممر  »أنشأنا  وتابع: 
األسود مع روسيا وأوكرانيا واألمم املتحدة، 
يف  كبرية  مساهمة  قدمنا    الطريقة  وبهذه 

حل أزمة الغذاء«.

نحو  إدخال  يف  ساهمت  تركيا  أن  وأوضح 
السوق  إىل  الحبوب  من  طن  مليون   11
يف  إسطنبول  اتفاقية  توقيع  )منذ  العاملي 

22 يوليو/ تموز املايض(.
وأردف: »نواصل أنشطتنا من أجل ضمان 
الحبوب  ونقل  انقطاع  دون  االتفاقية  عمل 
إىل البلدان التي هي يف أمس الحاجة إليها، 

ال سيما اإلفريقية«.
من جهة أخرى، أشار أردوغان إىل مشكلة 
هدر الطعام يف العالم، مبينا أن مليار طن 
يف  سنويا  القمامة  إىل  يذهب  األغذية  من 

جميع البلدان.
مقاتالت  تركيا  رشاء  ملف  يخص  وفيما 
رصح  املتحدة،  الواليات  من   »16 »إف 
جو(  األمريكي  )الرئيس  »السيد  أردوغان: 
بايدن قال إن هناك تطورات إيجابية فيما 

يتعلق بهذا امللف«.
يف  الجمهوري  الحزب  أعضاء  أن  وذكر 
لهذا  بإيجابية  ينظرون  املتحدة  الواليات 
امللف، وأنه ملس ذلك شخصيا خالل لقاءات 

عقدها مؤخرا مع عدد منهم يف نيويورك.

إيران ترفض مشروع القرار الغربي
منظمة  رئيس  أعلن  ب-  ف.  طهران-أ. 
إسالمي  محمد  اإليرانية  الذرية  الطاقة 
به  تقدمت  قرار  ملرشوع  بالده  رفض 
الوكالة  أمام مجلس محافظي  دول غربية 
الدولية للطاقة الذرية، يدين طهران لعدم 
تعاونها مع الهيئة األممية، وفق ما نقل عنه 

اإلعالم الرسمي األربعاء. 
املتحدة وفرنسا  الواليات  إن  وقال إسالمي 
مرشوع  »صاغت  وبريطانيا  وأملانيا 
إنها  تدرك  مستندات  وأحرضت  قرار 
قبل  من  مرفوض  وهذا  صحيحة،  غري 
وكالة  بحسب  اإلسالمية«،  الجمهورية 
»إرنا« الرسمية. واعترب إن »اعتماد سياسة 
لالتهامات  والرتويج  القصوى  الضغوط 
من قبل قوى االستكبار )يف إشارة للواليات 
من  هو  والصهاينة،  وحلفائها(  املتحدة 
هذه  ومدمني  العقوبات  مدمني  طبيعة 

السياسة«.
من  ساعات  بعد  إسالمي  موقف  وأتى 
واشنطن  أن  غربيني  دبلوماسيني  كشف 

بمرشوع  تقدمت  ولندن  وباريس  وبرلني 
الوكالة  أمام مجلس محافظي  قرار جديد 
الذي ينعقد هذا األسبوع، يدين إيران لعدم 

تعاونها يف قضية املواقع غري املعلنة.
وكل  إيران،  بني  توترا  القضية  هذه  تثري 
الواليات  تتقدمها  الوكالة ودول غربية  من 
وأملانيا،  وبريطانيا  وفرنسا  املتحدة 
بشأن   2015 عام  اتفاق  يف  أطراف  وهي 
برنامج طهران النووي الذي انسحبت منه 

واشنطن يف 2018.
وتطالب الوكالة إيران بتوفري أجوبة تقنية 
مراحل  يف  العثور  تفسرّ  صدقية«  »ذات 
سابقة، عىل آثار لليورانيوم يف ثالث منشآت 
شهدت  بأنها  طهران  ح  ترصرّ لم  إيرانية 

أنشطة نووية.
يف  الوكالة  محافظي  مجلس  واتخذ 
لعدم  إيران  ينتقد  قرارا  يونيو  حزيران/   
طهران  عليه  ردت  املسألة،  يف  تعاونها 
املراقبة  كامريات  من  بعدد  العمل  بوقف 

العائدة للوكالة يف منشآتها.

وعد بـ»عودة« أميركا

ترامب يدخل السباق الرئاسي

ب»عودة«  ترامب  دونالد  ووعد 
أمريكا، ورسم صورة مثالية لفرتة 
دولة  عن  متحدثا  األوىل  واليته 
واحرتام  وإزدهار  بسالم  تعيش 

عىل الساحة الدولية. 
عىل العكس من ذلك، هاجم رئيس 
يرتدي  كان  الذي  السابق  الدولة 
ربطة عنق حمراء تقليدية، بقسوة 
جو  الديموقراطي  خليفته  سجل 
أمام  أمام  بسخط  وتحدث  بايدن. 
صف من األعالم األمريكية عن بلد 
تخنق  والجريمة،  العنف  يف  غارق 
األمريكية  األرس  املرتفعة  األسعار 
فيه ويعرب »ماليني« املهاجرين غري 

الرشعيني حدوده مع املكسيك.
يف  السابق  األعمال  رجل  اتهم 
من  أكثر  استمر  الذي  خطابه, 
بأنه  بايدن  جو  بقليل  ساعة 
وقال  اليسار«.  إخفاقات  »يجسد 
الديموقراطي  الرئيس  إن  أيضا 
»يقودنا إىل حافة حرب نووية«، يف 
إشارة إىل الدعم األمريكي ألوكرانيا. 
الجمهوري  امليلياردير  وأضاف 
إدارة  دمرت  عامني،  غضون  »يف 
األمريكي«.  االقتصاد  بايدن 
أفضل  سنبني  »بالفوز،  وأضاف 
واوضح  اإلطالق«.  عىل  اقتصاد 

يف  بالدماء  املعبدة  »الشوارع  إن 
مدننا التي كانت ذات يوم عظيمة 
هي بؤر للجرائم العنيفة«، وتعهد 

»باستعادة وتأمني حدود أمريكا«.
قدم  الخطاب،  من  لحظات  وقبل 
دونالد ترامب ترشيحه لالنتخابات 
الرئاسية لعام 2024 إىل السلطات 
خطوة  وهي  األمريكية،  االنتخابية 

رسمية أوىل.
هذه  تكون  »لن  ألنصاره  وقال   
مكررا  حملتنا«،  ستكون  حملتي 
رغبته يف »تطهري« واشنطن، حسب 
صيغته يف تسمية النخب املكروهة 

يف العاصمة الفيدرالية.
الثالث  هو  الجديد  الرتشيح  هذا 
للرجل السبعيني إىل البيت األبيض. 
إىل  ترامب  دونالد  وصل  وعندما 
السلطة يف ترشين الثاني/  نوفمرب 
مفاجأة  أكرب  شكل  ما  يف   2016
ترامب  لم يكرتث  سياسية حديثة، 

بكل العادات خالل فرتة رئاسته. 
من  حالة  يف  واشنطن  ترك  فقد 
انتخاب جو بايدن -  الفوىض بعد 

وهي هزيمة لم يعرتف بها قط. 
بتكرار  ترشيحه  إعادة  تنذر  كما 
الرئاسيةالتي جرت يف  لالنتخابات 
جو  أكد  بعدما  خصوصا   2020

بايدن مؤخرا »نيته« الرتشح لوالية 
ثانية. 

عىل  التعليق  يف  بايدن  يتأخر  ولم 
اثناء  بايدن  وقال  منافسه  ترشح 
»ترامب  إن  اندونيسيا  إىل  سفره 

خذل أمريكا« خالل توليه منصبه.
يف  انترشت  شائعات  وكانت 
األسابيع األخرية حول إعالن وشيك 
ترامب،  دونالد  قبل  من  للرتشح 
كان  الذي  النجاح  عىل  معوال 
انتخابات  يف  الجمهوريون  يتوقعه 
الثاني/ نوفمرب  ترشين  من  الثامن 
»املد  لكن  السلطة.  الستعادة 
املحافظون  به  تنبأ  الذي  الكبري« 

بثقة كبرية لم يتحقق.
وأدى أداء املعسكر الجمهوري، وال 
املدعومني من  املرشحني  سيما من 
سمعته  تشويه  إىل  ترامب  دونالد 
العديد  دعت  كما  ملوك.  كصانع 
املعسكر  يف  املؤثرة  األصوات  من 
إىل  العقارات  قطب  املحافظ، 
الجمهورية،  القيادة  عن  التنحي 

مما يرض بخططه الرئاسية.
املحافظ  املعسكر   تحول جزء من 
بالفعل إىل منافس محتمل آخر يف 
ومنهم  األبيض  البيت  إىل  السباق 

حاكم فلوريدا رون ديسانتيس. 

أمس  الكرملني  ب  رحرّ ب-  ف.  أ.  موسكو- 
ردرّ  يف  األمريكي  النفس«  بـ»ضبط  األربعاء 
يف  الثالثاء  مساء  الصاروخ  سقوط  عىل  الفعل 
بهذه  لها«  عالقة  »ال  روسيا  أن  مؤكًدا  بولندا، 

الحادثة التي أثارت توترات شديدة.
دميرتي  الكرملني  باسم  املتحدث  وقال 
إىل  اإلشارة  تجدر  الصدد،  هذا  »يف  بيسكوف 
ردرّ فعل يتميز بضبط النفس وأكثر مهنية من 
من  بـ»هسترييا«  مندًدا  األمريكي«،  الجانب 
وأضاف  عدة«.  لدول  كبار  »مسؤولني  طرف 
»روسيا ال عالقة لها بالحادثة التي حصلت يف 

بولندا«.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يف بيان »نريد أن 
نشري إىل أن الرضبات العالية الدقة التي ُشنرّت 
عىل أرايض أوكرانيا كانت عىل مسافة تتجاوز 
البولندية«.  األوكرانية  الحدود  من  كلم   35
بشكل  حدرّدوا  روًسا  »خرباء  أن  وأضافت 
قاطع« طبيعة الحطام الذي ُعثر عليه يف بولندا 
للطائرات  مضاد  ه  موجرّ صاروخ  من  »كجزء 
الجورّي  للدفاع  إس300-  أنظمة  من  )أُطلق( 
أكدته  ما  وهو  األوكرانية«،  للقوات  التابعة 
ديدوندر  لوديفني  البلجيكية  الدفاع  وزيرة 
بحياة  أودى  الذي  االنفجار  أن  ذكرت  التي 
شخصني برشق بولندا هو »نتيجة أنظمة دفاع 

أوكرانية مضادة للطائرات تستخدم العرتاض 
الروسية«. الصواريخ 

»التحقيقات  أن  بيان  يف  الوزيرة  وأضافت 
مستمرة وال يوجد حاليا ما يشري إىل أنه هجوم 

متعمد«.
األرايض  باستهداف  روسيا  أوكرانيا  واتهمت   
القادة  لكن  صاروخية،  برضبة  البولندية 
التزام  إىل  دعوا  الحادث  أدانوا  الذين  الغربيني 

الحذر بشأن تحديد مصدر هذه القذيفة.
فقد رأى الرئيس األمريكي جو بايدن أنه »من 
أصاب  الذي  الصاروخ  إطالق  املحتمل«  غري 

بولندا من روسيا.

{ ترامب يعلن ترشحه

سقوط صاروخ في بولندا

»حادث« يرفع وتيرة التوترات

ف.  -أ.  الفضائي  كينيدي  مركز 
ب - أقلع أقوى صاروخ يف العالم، 
للمرة  األربعاء  اس«،  ال  »اس 
مهمة  بداية  يف  فلوريدا،  من  األوىل 
إىل  األمريكية  للعودة  »أرتيميس« 
القمر، عىل ما أفادت مراسلة وكالة 

فرانس برس يف املكان.
وسط  ليال  الصاروخ  انطلق  فقد 
كرة لهب عمالقة من مركز كينيدي 
املحاولة  تالياً  لتنجح  الفضائي، 
إطالق  محاولتي  فشل  بعد  الثالثة 
األخرية  اللحظات  يف  سابقتني 
إرجاء  ثم  فنية،  مشكالت  بسبب 
أعاصري  جراء  ألسابيع  املهمة 

رضبت الواليات املتحدة.
مهمة  تستمر  أن  املتوقع  ومن 
»أرتيميس 1« 25 يوماً يف املجموع، 
عدة  مراحل  ل  تشكرّ قد  فيما 
اإلطالق  لكنرّ  إضافية.  مشكالت 
األول لهذا الصاروخ العمالق البالغ 

تطويره  بدأ  والذي  مرتا   98 علورّه 
اآلن  منذ  يمثرّل  عقد،  من  أكثر  منذ 
الفضاء  لوكالة  ذاته  بحد  نجاحاً 

األمريكية )ناسا(.
التي  التجريبية  الرحلة  هذه  ويف 
آخر  من  قرن  نصف  بعد  تنطلق 
ضمن  القمر  إىل  أمريكية  رحلة 
تهبط  لن  »أبولو«،  برنامج 

الكبسولة أوريون غري املأهولة عىل 
القمر، بل ستقرتب منه عند مسافة 
تصل إىل 64 ألف كيلومرت، يف رقم 

قيايس ملركبة قابلة للسكن.
وترمي املهمة الجديدة إىل التحقق 
آمنة  الجديدة  املركبة  هذه  أن  من 
لنقل طواقم مستقبلية إىل القمر يف 

السنوات املقبلة.

»ناسا« تطلق صاروخها العمالق

{ موقع سقوط الصاروخ

واشنطن-.أ.ف ب- أعلن 
الرئيس األميركي السابق 

دونالد ترامب ترشحه 
للسباق إلى البيت األبيض 

مما ينذر بحملة صعبة 
لمعسكر الجمهوريين 

الذين أضعفتهم 
االنتخابات األخيرة وأدت 

إلى انقاسمهم. ووسط 
تصفيق مدٍو من النشطاء 

المجتمعين في قاعة 
االستقبال الكبيرة بمقر 

إقامته الفاخر في ماراالغو 
بوالية فلوريدا، قال الرئيس 

السابق البالغ من العمر 
76 عاما »أعلن ترشحي 

لالنتخابات الرئاسية«.
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عربي ودولي

حذرت من استخدام »النووي«

قمة بالي
مستوطنون يحرقون 

شاحنة فلسطينية

مهاجمة 
سفينة وقود

رام الله - األناضول- أحرق 
مستوطنون، األربعاء، 

شاحنة فلسطينية شمايل 
الضفة الغربية، واعتدوا عىل 

مالكها.
وقال الفلسطيني معاذ 

جراب، إن »مجموعة من 
املستوطنني أوقفوا شاحنة 

لنقل الخضار يقودها والده 
برهان قرب بلدة دير رشف 
غربي نابلس، واعتدوا عليه 

بالرضب املربح، وأشعلوا 
النريان فيها«.

وبنيرّ جراب، لألناضول، 
أن والده »أصيب بكدمات 

وجروح يف جميع أنحاء 
جسمه، أدخل عىل إثرها 

للعالج يف املستشفى«.
ولفت إىل أن »النريان أتت 

عىل الشاحنة، بصورة شبه 
كاملة«. 

دبي- أ. ف. ب- تعررّضت 
لة بالوقود إىل  سفينة محمرّ
هجوم بـ»مقذوف« قبالة 
ُعمان )الثالثاء( ما تسبرّب 

بأرضار »طفيفة«، حسبما 
لة  أعلنت الرشكة املشغرّ

يف بيان األربعاء، مؤكدة 
أن الهجوم لم ينجم عنه 

ضحايا أو تسرّب للوقود. 
وقالت رشكة »ايسرتن 

باسيفيك شيبينغ« ومقررّها 
سنغافورة إن السفينة 

»باسيفيك زيركون« أصيبت 
»بمقذوف عىل بعد 150 
ميالً تقريبًا قبالة ساحل 

عمان«، مضيفة »نحن عىل 
اتصال بالسفينة وال توجد 

تقارير عن إصابات أو 
تلوث«.

{ انطالق صاروخ »إس إل إس«



ليس مدار الحديث هنا عّما حققته قطر »الدولة الصغرية مساحة 
وسكانا« كما يحلوا للكثري تسميتها من إنجازات مبهرة بأتم معنى 
الكلمة الستضافة املناسبة الرياضية العاملية األبرز من بنية تحتية 

ومن شبكة اتصاالت واستعدادات لوجستية ضخمة يصعب حرصها. 
بل مدار الحديث هنا عن حجم التضحيات والصرب اللذين تحلت بهما 

الدوحة منذ ما قبل 2010 تاريخ إسناد املونديال. 
دون ذرة مبالغة فإنه ال توجد دولة يف تاريخ اللعبة قد واجهت ما 

واجهته قطر من دسائس وحصار وحمالت إعالمية ومخططات 
تشويه ومؤامرات ومضايقات... إقليمية ودولية ال تزال سارية إىل حّد 
كتابة هذه األسطر. أمواج الشيطنة والتشويه واالفرتاء لم تتوقف يوما 

طوال أكثر من عقد من الزمان وهي التي كانت كفيلة بأن تثني أية 
دولة أخرى عن امليض قدما فيما مضت فيه الدوحة. لكن الالفت يف 
ردة الفعل القطرية كانت صالبة العزيمة عىل رفع التحدي وإنجاح 

املرشوع وتجاوز العقبات وصناعة قدرة ذاتية عىل التحّمل لم 
تصنعها دولة أخرى مهما كانت مساحتها وعدد سكانها. 

نجح القطريون حني لم يتجرأ غريهم حتى عىل املبادرة وقدموا 
ويقدمون إىل اليوم درسا عربي إسالميا يف نكران الذات والعمل يف 

صمت وتحقيق ما يالمس املعجزة. هنا يف فرنسا يرتدد يوميا سؤال 
محرّي: كيف لبلد صغري أن يتحّول من دولة مفلسة تقريبا سنة 1995 

إىل العب محوري يف اإلقليم ويف العالم وأن ينجح يف بضع سنوات يف 

تحويل مسطح ملحي صحراوي إىل جنة أرضية يحلم بالعيش فيها 
أرفع املهندسني واألطباء ورجال األعمال الفرنسيني ؟ 

الحسد والغرية ال تخفى بني أسطر الجمل والكلمات، وهم يتحدثون 
عن قطر فقد اتهموها بكل التهم املمكنة بل حتى غري املمكنة لكنهم 

لم ينجحوا يف إيقاف القافلة التي توشك عىل بلوغ مضاربها. ال يتعلق 
األمر هنا بالثروة الغازية فقط فدول الجوار بل حتى العراق والجزائر 

والسوادان وليبيا أغنى ألف مرة من قطر بل يتعلق األمر بالرؤية 
والحكمة يف إدارة الثروة وهو ما يدركه األوروبيون جيدا جدا. 

ال يستطيع من لم يتابع عن كثب تفاصيل الحمالت اإلعالمية عىل قطر 
يف فرنسا ويف معظم الدول األوروبية أن يدرك حجم املنجز الذي حّول 
كل محاوالت الهدم إىل طاقات للبناء من أجل األجيال القادمة بل ومن 

أجل كل العرب واملسلمني. اليوم فقط استفاق العرب عىل أن الحرب 
عىل قطر كانت حربا عىل النجاح وعىل النموذج الذي أفلت من ربقة 

املفعول به إىل ميدان الفعل والفاعل عن جدارة واستحقاق.

درٌس فــي العزيمــة
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حظيت استضافة قطر لنهائيات 
بطولة »كأس العالم FIFA قطر 

2022« بدعم دويل واسع، بدءا من 
مؤتمر القمة العربي يف الجزائر، 
ومرورا بجميع املنظمات الدولية 

واإلقليمية، وعىل رأسها األمم 
املتحدة..

 لكن رئيس الربملان العربي كان له 
موقف آخر، فعىل الرغم من وقوف 

غالبية أعضاء الربملان العربي إىل 
جانب دولة قطر، وتأييدهم إلصدار 
بيان يف هذا الشأن، فإن رئيسه أرص 

عىل عدم إدانة الحمالت املغرضة 
ضد استضافة دولة قطر للبطولة، 

يف موقف غري ودي عىل اإلطالق، 
يتناقض بشكل صارخ مع موقف 

األعضاء، ويتناقض أيضا مع حقيقة 
أن قطر عضو يف هذا الربملان، وال 
بد من الوقوف معها ضد حمالت 

التشهري العنرصية البغيضة.
موقف رئيس الربملان العربي 

الشخيص ال يمكن فهمه، عىل الرغم 
من مطالبات األعضاء، وأبرزهم 
النائب خليل عطية، نائب رئيس 

الربملان العربي الذي طلب من 
الربملان إصدار بيان يؤازر دولة 

قطر ضد الحملة التي تتعرض لها، 
لكن رئيس الربملان واصل امتناعه، 

يف خطوة يمكن قراءتها عىل أنها 
تهدف إىل خدمة أجندات خارجية ال 
تصب يف مصلحة الشعوب العربية، 
التي ساندت جميعها »كأس العالم 

FIFA قطر 2022«، وعربت عن 
مشاعر الفرح والتضامن بكل 

صورة ممكنة، لتقديم قطر دليال 
ملموسا يستوجب املساندة والدعم 

عىل إمكانات مذهلة، تعكس صورة 
عرصية ونبيلة وإيجابية عن الدول 

العربية وأهل املنطقة.
موقف رئيس الربملان العربي غري 

مقبول عىل اإلطالق، وهو يتناىف 
تماما مع ماليني العرب الذين يتعني 

أن يعرب هذا الربملان عن مشاعرهم 
بمنتهى األمانة واملسؤولية.

موقف غير مقبول
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آراء وقضايا

كانت الطائرة القطرية العمالقة 
القادمة من العاصمة االردنية عمان 

قد امتألت بكل درجاتها األوىل ورجال 
االعمال والسياحية.. ومعظم القادمني 

من الذين يحملون بطاقة »هيا« 
ملشاهدة فرقهم التي يشجعون وخاصة 

الفرق العربية )العنابي والسعودي 
والتونيس واملغربي( وغريها من 

الفرق التي تضم نجوما عامليني امثال 
)مييس ورينالدو( شابان كانا يتبادالن 

الحديث بفخر حضور كأس عالم يف 
دولة عربية.. بهرهم مطار حمد بما 

فيه من تفاصيل وكانوا يلتقطون 
الصور التذكارية ويبعثون فيديو حيا 

الصحابهما عن الدب ومجسم كرة 
كأس العالم التي تزين املطار..

البسمة، الفرح، بشاشة االستقبال 
من العاملني باملطار، مواطنني وعربا 

واجانب، تعكس حالة الفرح لهذه 
املناسبة.. وجعلتني انا العائد لقطر 

بعد عرشة ايام من مغادرتها ان اقول 
الله.. الله.. الله. الشوارع بحاراتها 
االربع والست والثماني بجسورها 

بأنفاقها باملرتو بأنوارها بانسيابية 
الحركة بأبراجها بفعاليات كأس 

العالم قي اسواقها وتسافر إىل اللؤلؤة 
ولوسيل وسوق واقف وتتجول يف 

محيط مالعبها تحدث مع من شئت.. 
سيقول لك القطري.. الله يا عمري 

قطر.. ويقول لك العربي قطر حماها 
الله ما شاء الله.. ويقول األجنبي 

واو..هي فعال واو.. وما اجملها من 
دولة بقيادتها بشعبها بانسانها.. 

قطر غري، وهي تعد انسانها الستقبال 
الضيوف ببشاشة واريحية، وتعد 

اجهزتها لتكون بمستوى املناسبة. 
وبقي ان ننتظر االنطالقة.. يوم لن 

ينساه التاريخ وسريسخ يف ذاكرة 
االجيال.. العنابي وهو يعلن رضبة 

البداية.

قطر وبها 
نفخر...

سمير البرغوثي 

كاتب أردني

كالم مباح

smr_alibar@yahoo.com

تروي كتب التاريخ عن حرب التحرير الجزائرية 
الذي  للبالد  الفرنيس  االستيطاني  ضد االستعمار 
دام 132 عاماً، الوحشية الفائقة التي طبعته وذلك 
منذ لحظته األوىل يف 1830، حني صودرت األرايض 
ووصل الجزائريون إىل حد الجوع الشديد، إضافة 
إىل منع التعليم حتى يف »الكتاتيب«. شاع التعذيب 
والقتل ألتفه األسباب، وصوالً إىل اندالع االنتفاضة 
العامة يف 1956 بعد انتفاضات متفرقة عىل امتداد 
ُكلِّف   1957 مطلع  ويف  سبقها.  الذي  التاريخ 
الجنرال ماسو وسواه من الجنراالت والكولونيالت 
الجزائر بشّن ما يشاؤون  املقيمني يف  الفرنسيني 
من عمليات وارتكاب ما يحلو لهم من قمع للقضاء 
انتهت  املواجهة  ولكن  فعلوا.  وقد  املقاومة.  عىل 

بانتصار الجزائر واستقاللها يف 1962.
التحرير  حرب  عن  التاريخ  كتب  يف  وُيروى 
كانون  شهر  ليايل  إحدى  يف  أنه  الجزائرية، 
معاً  آٍن  يف  انطلقت   ،1960 األول/ ديسمرب 
بيوت  نوافذ  كل  من  طويالً،  استمرت  زغردات 
بيوت  خصوصاَ  فيها  بما  العاصمة،  الجزائر 
يفهم  ولم  االنتفاضة«،  »قلب  القصبة،  حي 
رصاخاً  اعتربوه  الذي  هذا  قصة  ما  الفرنسيون 
الليل  هذا  أعقب  ومقّفًى،  موزوناً  كان  وإْن 
وغطت  كامالً  أسبوعاً  استمرت  هائلة  مظاهرات 
كل البالد من أقصاها إىل أقصاها، رفضاً لزيارة 
الجنرال ديغول لها وكان قد أعيد انتخابه رئيساً 

للجمهورية يف 1958.
تطلق  أن  الجزائرية  العائالت  عادة  من  وكان 
أبنائها،  أحد  الفرنسيون  يعدم  حني  الزغردات 
الفرنسيون،  يسميها  كما  يو«  »يو  الـ  فتعقب 

ُتستخدم  كانت  ما  غالباً  التي  املقصلة  صوت 
املدينة  أرجاء  يف  ُيسمع  وقعها  وكان  لإلعدام 
زغردة  ليست  املتحذلقني،  من  سادة  ويا  ليالً... 
نساء الجزائر حينها ونساء فلسطني اليوم إعالناً 

عن حب املوت بل هي التحدي الذي يملكنَه!
تحرض هنا وبشكل بديهي، تظاهرات أهل مدينة 
األيام وتكبرياتهم  الغربية هذه  الضفة  نابلس يف 
التي انطلقت من كل نوافذ بيوتها يف الليل الذي 
الجزائر،  عن  ُعرف  بما  وتقاَرن  بداياتها.  سبق 
حيث تختلط العمليات املسلحة بأشكال املقاومة 
جنني  مخيم  ويف  نابلس  يف  األيام  هذه  الشعبية. 
عىل  الواقع  شعفاط  مخيم  ويف  األسطوري، 

أخرى عىل طول  أماكن  القدس، وقبلها يف  كتف 
الفلسطينيون  ويستعيد  وعرضها..  فلسطني 
بدالً  الجميع  قبل  من  الكوفية  ارتداء  واقعة 
شعبي  قرار  فيه  اُتخذ  ما  وهو  الطربوش،  من 
تعيينها  وعرقلة  الصهيونية  العصابات  إلرباك 
 1936 انتفاضة  يف  لهم  واستهدافها  للمقاومني 
الرغم  يف فلسطني. مذاك؟ نعم وبال توقف! عىل 
من فرتات اإلحباط التي تمر وال تستمر، ويرصخ 
حينها اإلرسائيليون بأنهم »نجحوا«، وعىل الرغم 
الرغم  وعىل  الفلسطينية،  السلطة  تلكؤ  من 
العديد  عمل  تطبع  التي  واالستقالة  التخيل  من 
وكأنها  تبدو  والتي  السياسية،  التنظيمات  من 
الرغم من كل  لليأس. وعىل  أو  لإلنهاك  تتعرض 
هؤالء األوغاد املتواطئني مع إرسائيل »املتحرضة«، 
لها  )يقال  بسينيكية  الساخرين  املثقفني  وأولئك 
بالعربية »الكلبية«( من أن البطولة ال تجدي، مع 
أنهم يرون أنها تتكرر، وأن شبان شعفاط حلقوا 
ابن  التميمي،  عدي  باملقاتل  ليتشبهوا  رؤوسهم 
مخيمهم ورفيق طفولتهم الذي استشهد مؤخراً 

بعدما َدّوخ قوات االحتالل ومخابراتها..
وهو  يتأقلم.  ولم  ينَس  لم  جديد  جيل  وهذا 
ويربك  األخرى  هي  جديدة  أدوات  من  يتمكن 
به  يتفاخر  الذي  »الَسيرب«  مجال  يف  العدو 
بينما  هكذا  هم  العالم(.  إىل  تطبيقاته  )ويبيع 
فمن  والتوحش.  اإلحباط  كله  العالم  يف  يعم 
املطاف؟  نهاية  يف  وسريحل  سييأس  الذي 

الجزائر! اسألوا 

جيــل جــديد لــم ينــَس

قطر الخير في مواجهة التضليل

نهلة الشهال 

كاتبة لبنانية

ضد  املعلومات«املضللة  »غسيل  حملة  تعكس 
ساء  بما  األخالقي  واإلفالس  اليأس  حالة  قطر 
»دوال«  مطلقيها  من  تنال  افرتاءات  من  وذل 
بتواطؤ  إنشاؤها  تم  مزيفة  ومنصات  ووكالء 
بقيمها  ألهمتنا  تنال من دوحة  أن  دنيء، دون 

وانحيازها لإلنسان أوال.
 وإذا اسرتجعنا صريورة هذه الحمالت سيتبني 
أنه كلما ارتدت حملة لم تحقَّق ما نبأت عنه إال 
مقابح  كل  تتذرع  دناءة  أكثر  أخرى  انطلقت 
ممكنة، وأولها تزييف الحقائق واختالق أكاذيب 
العنرصية  باطنها  ويف  اإلنسانية  ظاهرها  يف 
الثقافية والتمييز والتعصب حتى وصلت إىل أبعاد 
ال يمكن إخفاؤها يف دول تعد مهدا للديمقراطية. 
إذن هي دوحة الخري والنماء والعطاء أينما حلت 
اثمرت خريا يف مواجهة أقزام وحمايل حطب ما 

نقموا منها ألنها نموذج الدولة املستقبلية التي 
تنطلق من جذور كريمة وثقافة إسالمية لبناء 
رؤية إنسانية والنهوض بدور قيادي يف الضمري 

الشعبي العربي.
تفاقمت حمالت االفرتاء وفربكة مزاعم وادعاءات 
ال أساس لها من الصحة بعد ان انتزعت قطر 
بجهدها وجدها املونديال الريايض، فتارة تأخذ 
لبوس حقوق العمال وأخرى لبوس تنكر علينا 

حق استضافة بطولة كأس العالم.

وحمالت  إلجراءات  وتحليل  عامة  وبنظرة 
التي  الزمنية  الفرتة  هذه  يف  املضللة  املعلومات 
أعقبت حق تنظيم كأس العالم كأساس لتقييم 
ميول وممارسات جهات املعلومات املضللة نجد 

أنها تطورت لتصل إىل حد خطاب الكراهية. 
قطر تتمتع بفرتة ازدهار ال مثيل لها، مع تقدم 
ارتفاع  يف  واضح  وعلو  استثنائي  اقتصادي 
أبدعت  مستوى املعيشة، وهذا طبيعي يف دولة 
يف مد جسور العمل اإلنساني الدويل بني الرشق 
والغرب يف الخري وللخري. يف كل أرجاء املعمورة 
وعطاءها،  وكرمها  الدولة  شموخ  يعكس  بما 
وأبدعت بخلق بنية تحتية عاملية املستوى تمهد 
لديناميكية وأكثر اقتصاد متنوع ومن قبل أبدعت 

يف كل مجال حتى يف تنظيم الخالف.

حسان آل تميمي 

إعالمي من األردن

السفير العربي

qasem.hassan@gmail.com

محمد هنيد
أستاذ محاضر بجامعة السوربون
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متابعات

لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  األناضول- رفضت  تونس- 
يف  املقررة  الربملانية،  لالنتخابات  ترشح  ملف   363 تونس،  يف 
17 ديسمرب/  كانون األول املقبل، من إجمايل ألف و427 طلبا.

العليا  الهيئة  أعلنت  الجاري،  الثاني  ترشين  نوفمرب/    3 ويف 
املستقلة لالنتخابات، قبول ألف و58 طلب ترشح لالنتخابات 

الترشيعية، سيتنافسون عىل 161 مقعدا يف مجلس النواب.
مؤتمر  يف  بوعسكر،  فاروق  االنتخابات  هيئة  رئيس  وأوضح 
استيفائها  لعدم  ترشح  طلب   363 رفض  »تّم  أنه  صحفي، 
الوثائق  بعض  وغياب  التزكيات،  عدد  مثل  القانونية  الرشوط 

القانونية«.
بإمكانهم  مطالبهم  رفضت  »الذين  أن  إىل  بوعسكر،  وأشار 

الطعن أمام املحكمة اإلدارية«.
وتابع: »دوائر الخارج سجلت طلبات ترشح يف 3 دوائر فقط 
 ،3 فرنسا-  ودائرة   ،2 فرنسا-  دائرة  هي:   ،)10 إجمايل  )من 

إضافة لدائرة إيطاليا«.
وكشف بوعسكر، أن »10 دوائر؛ 7 منها بالداخل و3 بالخارج، 

سجلت ترشحا وحيدا«.
وذكر أن »دوائر الخارج، التي لم يتم تقديم ترشحات فيها )7 
النهائي  اإلعالن  بعد  جزئية،  انتخابات  فيها  ستجرى  دوائر(، 

عن النتائج«.
سعيد،  قيس  الرئيس  أجرى  املايض،  أيلول  سبتمرب/    15 ويف 
2014، باعتماد  الصادر عام  االنتخابي  القانون  تعديالت عىل 
مبدأ  واعتماد  القوائم،  عن  عوًضا  األفراد  عىل  االقرتاع  طريقة 

سحب الوكالة، وتقليص عدد النواب من 217 إىل 161، منهم 
10 نواب عن الجالية بالخارج، واشرتاط الحصول عىل تزكية 

400 ناخب للمرتشح يف دائرته.

 ائتالف »لينتصر الشعب« بأغلب الدوائر 
زهري حمدي، أمني عام التيار الشعبي )نارصي(، عضو ائتالف 
»لينترص الشعب«، قال »االئتالف ترشح يف كل الدوائر، ما عدا 

التي ليس فيها مرتشحون«.
كبري  عدد  من  يتكّون  »االئتالف  لألناضول،  حمدي،  وأضاف 
من الشخصيات الوطنية املستقلة والنقابية، مثل محمد سعد، 
ومحمد عيل البوغديري، العضوين السابقني يف املكتب التنفيذي 
املنجي  جناح  الوطد،  وتيار  للشغل،  التونيس  العام  لالتحاد 
شهاب  رضا  يقوده  الذي  الحرة،  تونس  قوى  وتيار  الرحوي، 

املكي، وحركة البعث«.
ويف 16 أكتوبر/  ترشين األول املايض، أعلن سياسيون ونشطاء 
إبراهيم  للمحامني  السابق  العميد  بينهم  املدني،  باملجتمع 
إطالق  عواينية،  مباركة  الشعبي  بالتيار  والقيادية  بودربالة، 

مبادرة باسم »لينترص الشعب«.
بل  انتخابية،  أداة  »ليست مجرد  مبادرتهم  أن  وأردف حمدي 
انصهار نضايل عىل أساس مهمة مرحلية بالغة األهمية ووحدة 
ديسمرب   17 تحديات  ملواجهة  الشعب  أبناء  عموم  مع  مصري 

2022 )االنتخابات( وما بعدها«.

 حركة الشعب.. 85 مرشحا
أعلنت  املحل(،  الربملان  يف  نائبا   15 )نارصية/   الشعب  حركة 

قبول الهيئة لـ 85 مرشحا من مجموع 120 ترشحا.
وقال أسامة عويدات، الناطق باسم حركة الشعب، لألناضول، 
120 ترشحا تم قبول أويل من هيئة االنتخابات لـ85  »قدمنا 
النهائي  العدد  ملعرفة  الطعون  آجال  انقضاء  وننتظر  ترشحا، 

املقبول«.
وأضاف عويدات، »هناك 5 نواب من الربملان السابق تم قبول 
وحاتم  القمودي،  الدين  وبدر  الدالعي،  رضا  وهم:  ترشحهم، 
من  وتمكنّا  عويدات،  الرزاق  وعبد  الحبيب،  وكمال  بوبكر، 

تغطية 60 باملائة من الدوائر«.
وكشف عويدات، أن حركته تتوقع حظوظا وافرة جدا لصعود 

مرشحيها.
25 يوليو من خالل تحقيق  وتابع »سنعمل عىل إنجاح مسار 

أهداف الشعب، وهي أهداف اجتماعية«.

 حراك 25 يوليو بكل دوائر الداخل 
من ناحيته، قال محمود بن مربوك، الناطق باسم »حركة شباب 
»الحراك ترشح يف كل  إن  يوليو(   25 الوطني« )حراك  تونس 

دوائر الداخل )151 دائرة(«.
لتشكيل  تحالف  بأي  نقم  »لم  لألناضول  مربوك،  بن  وأضاف 

قائمتنا مع أي جهة من الجهات السياسية«.
يتبنى  وحزبنا   ،2021 تموز  يوليو/    1 منذ  »تحركنا  وتابع: 
حراك 25 يوليو )إجراءات الرئيس سعيد( ويف 7 مارس/  آذار 
املايض، تحصلنا عىل تأشرية العمل القانوني كحزب إصالحي«.

 »تونس إلى األمام«.. ترشيحات محدودة
عبيد الربيكي، أمني عام حركة تونس إىل األمام )يسار/  مساند 
للرئيس( لفت إىل أن حركته ترشحت يف مواقع معينة، وليس 
يف كل الدوائر. وأضاف الربيكي، لألناضول »قدمنا أعضاء من 

حزبنا ودعمنا أصدقاء«.
املرشحني  أو  حزبه  مرشحي  عدد  ذكر  عن  الربيكي،  وتحفظ 
الذين يدعمونهم، قائال: »ال يمكن أن أعطيك عدد مرشحينا اآلن، 
االنتخابية  بحملته  القيام  ويريد  كمستقل  تقدم  من  هناك  ألن 

تحت شعار حركتنا«.

 صعود المستقلين
أمني الحلواني، عضو شبكة »مراقبون« )جمعية غري حكومية( 
التي  السياسية  لألطراف  كليا  يكون  يكاد  غياب  »هناك  قال 
عدد  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  الربملان  يف  موجودة  كانت 
املرتشحني  لعدد  بالنسبة  قليل  لألحزاب  املنتمني  املرتشحني 

املستقلني«. 

أحزاب مواالة 
في مواجهة أغلبية 
مـــــن المستقليـــــــن

تشريعيات تونس 

البوابة الشمالية لشبه جزيرة القرم

لماذا انسحبت روسيا من خيرسون؟

خريسون  مدينة  األوكراني  الجيش  دخول  أن  إال 
بعد االنسحاب املنظم للقوات الروسية منها، يعترب 
أن  رغم  منه،  التقليل  يمكن  ال  اسرتاتيجيا  نرصا 
إمكانية عودة الروس للسيطرة عىل املدينة مجددا 

ليست مستبعدة.
تسيطر  مقاطعة  عاصمة  أول  هي  فخريسون، 
عليها القوات الروسية مع بداية الحرب يف فرباير/  

شباط املايض، واألخرية.
البوابة  أنها  يف  تكمن  االسرتاتيجية  وأهميتها 
الشمالية لشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا 
أجزاء  وعىل  عليها  وبالسيطرة   ،2014 يف  إليها 
املقاطعة(  مركز  )دون  زاباروجيا  مقاطعة  من 
أصبحت شبه جزيرة القرم متصلة برا بمقاطعتي 
دونياتسك ولوغانسك االنفصاليتني، اللتني انضمتا 

مؤخرا إىل روسيا أيضا.
لكن األكثر أهمية من ذلك، أن خريسون تمثل منبع 
املياه العذبة لشبه جزيرة القرم، التي تفتقد ملياه 

جوفية كافية صالحة للرشب.
تتزود  القرم  جزيرة  شبه  كانت  خريسون  فمن 
الروسية  القوات  لذلك حرصت  والكهرباء،  باملياه 
منذ  املدينة  املياه يف هذه  السيطرة عىل منبع  عىل 

بداية عمليتها العسكرية.
ومنبع مياه شبه جزيرة القرم، يتمثل يف »سد نوفا 
قناة  شق  تم  ومنه  دنيربو،  نهر  عىل  كاخوفكا«، 
جزيرة  شبه  نحو  السد  مياه  منها  تعرب  صغرية 
حنفية  يف  يتحكم  السد  عىل  يسيطر  ومن  القرم، 

املياه نحو األخرية.

لماذا انسحب الروس؟
هامة  انتصارات  األوكراني  الجيش  حقق  بعدما 
مدنها  أغلب  وحرر  )رشق(  خاركيف  جبهة  يف 
يف  خريسون  جبهة  عىل  بثقله  رمى  وبلداتها، 
يف  وحتى  العددي،  تفوقه  من  مستفيدا  الجنوب، 
املتحدة  الواليات  به  زودته  الذي  السالح  نوعية 

وحلفاؤها الغربيون.
نحو  األوكراني  الجيش  تقدم  شهرين،  وقبل 
وشمالية  رشقية  جبهات  ثالث  من  خريسون 
التي  »هيمارس«،  صواريخ  وكانت  وغربية، 
يتجاوز مداها 60 كلم، كلمة الرس يف النرص الذي 

تم تحقيقه يف األيام األوىل من املعركة.
الروسية  القوات  لدى  الجوهرية  الضعف  ونقطة 

كاخوفكا،  نوفا  سد  كان  خريسون  يف  املتمركزة 
ذلك  فإن  تدمريه،  يف  األوكراني  الجيش  نجح  فلو 
سيؤدي إىل إغراق املدينة، ومعسكرات الجنود عىل 

ضفتي النهر.
سيعزل  السد  انهيار  أن  ذلك،  من  األخطر  لكن 
ويجعلها  دنيربو،  نهر  شمال  يف  الروسية  القوات 
مطوقة من القوات األوكرانية رشقا وغربا وشماال، 
النهر جنوبا، ما سيؤدي إىل قطع اإلمدادات  ومن 
أو  أرسى  إما  الروس  الجنود  آالف  ووقوع  عنها 

قتىل أو جرحى.
ورشع الجيش األوكراني فعال يف قصف سد »نوفا 
كاخوفكا« بصواريخ الهيمارس، يف األيام األوىل من 
نوفمرب/  ترشين الثاني الجاري، بحسب السلطات 
أرضار  عن  تحدثت  التي  ملوسكو،  املوالية  املحلية 
أصابت أجزاء من السد، رغم أن الجانب األوكراني 
قد  الروسية  القوات  أن  من  وحذر  بل  ذلك،  نفى 

تلجأ إىل تفجريه.
كما أن استهداف الجيش األوكراني لخطوط إمداد 
بصواريخ  خريسون،  شمال  يف  الروسية  القوات 

هيمارس، أضعف القدرات الدفاعية لها.
وظهرت فيديوهات، لم يتسن التأكد منها، لجنود 

املؤن  نقص  من  يشتكون  الجبهات  يف  روس 
والذخائر.

فالجيش الرويس خرس نحو 100 ألف جندي بني 
القتال  9 أشهر من  أقل من  قتيل وجريح، خالل 
األمريكية  األركان  هيئة  رئيس  وفق  أوكرانيا،  يف 

املشرتكة الجنرال مارك مييل.
خرسه  ما  عدد  تفوق  البرشية  الخسائر  وهذه 
الجيش السوفياتي خالل عرش سنوات من الحرب 
يف أفغانستان )1979 - 1989(، والتي تجاوزت 

15 ألف قتيل، بحسب مصادر إعالمية.
نهر  شمال  الروسية  للقوات  صعبا  كان  الوضع 
القوات  تقدم  إبطاء  من  تمكنها  ورغم  دنيربو، 
من  تكثيفها  بعد  األخرية،  األيام  يف  األوكرانية 
أن  إال  االنتحارية،  اإليرانية  الدرونات  استخدام 

قادتها كانوا أمام خيارات مؤملة.
فإما القتال يف مناطق مفتوحة يف ظروف قاسية، 
ومواجهة احتمال فقدان 30 ألف مقاتل و5 آالف 
تم  إذا  دنيربو،  لنهر  الشمالية  الضفة  عىل  آلية 

تدمري سد نوفا كاخوفكا، وقطع خطوط اإلمداد.
دنيربو،  نهر  خلف  القوات  سحب  ثان  كخيار  أو 
الشتاء،  املعروف بعمقه وغزارة مياهه خاصة يف 

إسطنبول- األناضول- 
»المعركة الفاصلة«، هكذا 

كانت تسمى المواجهة 
العسكرية في خيرسون بين 

القوات الروسية ونظيرتها 
األوكرانية، لكن استعادة 

األخيرة للمدينة ال تعني 
بالضرورة قرب انتهاء الحرب، 

وبداية انسحاب الروس من 
كامل األراضي التي ضموها 

إليهم بعد استفتاءات 
شعبية لم تعترف بها 

معظم دول العالم.

وانتظار  اإلمداد،  القوات وخطوط  تنظيم  وإعادة 
ألف   300 تجنيد  بعد  خاصة  التعزيزات  وصول 

من قوات االحتياط.
منه  األمر  لكن  االنسحاب،  هو  املر  الخيار  كان 
تم  لذلك  خارسة،  معركة  يف  الجنود  آالف  فقدان 
إخالء خريسون من املدنيني، ثم انسحبت القوات 
عىل  القتال  يف  استمرارها  مع  تدريجيا،  الروسية 
خطوط املواجهة لتفادي وقوع خسائر هائلة أثناء 

االنسحاب الكبري.

حرب شتاء طويل
بعد أن أكملت انسحابها، دمرت القوات الروسية 
جرس أنتوني فيسكي عىل نهر دنيربو، وجزءا من 
األوكرانية  القوات  ملنع  كاخوفكا،  موفا  سد  جرس 

من مطاردتها إىل الضفة الجنوبية من النهر.
ويوضح ذلك أن القوات الروسية ستتخذ وضعية 
يف  خريسون  الستعادة  تسعى  ولن  دفاعية، 

األسابيع أو األشهر القليلة القادمة.
موانع  عن  البحث  الروسية  القوات  وتحاول 
طبيعية لالحتماء بها، واتخاذ تحصينات دفاعية 
وصول  وانتظار  صفوفها،  تجميع  إلعادة  قوية 
التعزيزات، ومعالجة أخطائها وباألخص خطوط 
الجوهرية  الضعف  نقطة  زالت  ما  التي  اإلمداد 

التي تعانيها.
وما يؤكد أن الروس ال ينوون التخيل عن خريسون 
ميدفيدف،  ديميرتي  قول  منها،  انسحابهم  رغم 
نائب رئيس مجلس األمن القومي إن »روسيا هي 
التي تحمي مواطنيها، وهي التي تستعيد أرايض 
مقاطعات  أن  مؤكدا  العكس«،  وليس  روسية 
وزاباروجيا  ولوغانسك  ودونيتسك  خريسون 

ضمن أرايض بالده.
املرحلة  خالل  خريسون،  جبهة  تجميد  يعني  ما 
املقبلة، وفتح جبهات أخرى يف مقاطعة زاباروجيا 
لوغانسك  جبهتي  وأيضا  الطرفني،  بني  املقسمة 
معارك  تشهد  التي  األخرية  هذه  ودونياتسك، 
القريبة  والبلدات  باخموت  مدينة  بمحيط  عنيفة 

منها.
غرار  عىل  النفس،  طويلة  لحرب  تستعد  فروسيا 
فنلندا  السوفياتي ضد  االتحاد  التي خاضها  تلك 
يف 1939، ورغم هزيمته يف الجولة األوىل للحرب 
بسبب الشتاء والثلوج، إال أنه كسب يف النهاية بعد 
ضمه أجزاء واسعة من األرايض الفلندية، التي ما 

زالت إىل اليوم تابعة لروسيا.
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متابعات

سينما المول )1(

4:00املالياالم

6.45المبورغيني

8.30النمر األسود: واكاندا لألبد

11:30النمر األسود: واكاندا لألبد

سينما المول )2(

4.00التاميلية

6:30النمر األسود: واكاندا لألبد

9.30التاميلية

12.00املالياالم

سينما المول )3(

4:15الهندية

6:45الهندية

9:15الهندية

11:45التاميلية

سينما كتارا )1(

5:00النمر األسود: واكاندا لألبد

8:00النمر األسود: واكاندا لألبد

11:00فريسة الشيطان

سينما كتارا )2(

4:30المبورغيني

6:30المبورغيني

8:30المبورغيني

10:30النمر األسود: واكاندا لألبد

سينما كتارا )3(

5:00النظام

7:00فريسة الشيطان

9:00فريسة الشيطان

سينما كتارا 4(

5:30تحت تهديد السالح

5:30بالك آدم

9:45تحت تهديد السالح

سينما رويال بالزا  )1(

4:15املالياالم

6:45التاميلية

9:15املالياالم

11:45التاميلية

سينما رويال بالزا )2(

4:00الهندية

6:30الهندية

9:00الهندية

11:30الهندية

سينما رويال بالزا )3(

4.00التاميلية

6:45المبورغيني

8:30النمر األسود: واكاندا لألبد

11:30املالياالم

إيصال رسالة محبة وسالم عن طريق الترحيب المباشر زرت »4« قارات في »71« يوما للترويج للمونديال

»ابن الوطن«.. الشيخ أحمد بن حمد بن ناصر:

قطر كعبة المضيوم.. وقبلة العالم

جاسم  بن  نارص  بن  بن حمد  أحمد  الشيخ  سعادة  قام 
آل ثاني، بجولة عاملية يف »4« قارات خالل »71« يوما، 
البطولة   ،2022 قطر   FIFA العالم  لكأس  للرتويج 
االستثنائية التي ينتُظرها الجميع، وهو يجوب العواصم 
والدول يف مشارق األرض ومغاربها إليصال رسالة محبة 
زيارته  من  بداية  املبارش،  الرتحيب  طريق  عن  وسالم 
زيورخ  بمدينة  »فيفا«  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  ملقر 
نيويورك  يف  الحرية  تمثال  بزيارته  مرورا  السويرسية، 

األمريكية. 
كما زار سعادته بلدانا مختلفة من العالم مثل سورينام 
وعدد  املساحة  حيث  من  سيادة  ذات  دولة  أصغر  وهي 
السكان يف أمريكا الجنوبية، باإلضافة إىل غينيا الفرنسية 
وغويانا وفنزويال وكوبا وبعض الدول، مستهدفا الرتويج 
للرؤية الخاصة بتنظيم أول مونديال يف الرشق األوسط، 
إحداث  يف  القدم  كرة  وشعبية  ونفوذ  قوة  واستثمار 
التحول اإليجابي، ليس فقط عىل املستوى الريايض، بل 
املجتمعات يف  بالنفع عىل  ما يعود  الصعد،  عىل مختلف 

قطر واملنطقة والعالم. 
وقال سعادة الشيخ أحمد بن حمد بن نارص بن جاسم 

آل ثاني يف ترصيح لـ »الوطن« إن أهم الزيارات التي قام 
بها يف جولته العاملية، كانت لبنت الزعيم الثوري املعروف 
تيش جيفارا، مبينا أن والدها الراحل كان يحمل رسالة، 
حيث  للعالم،  ومحبة  سالم  رسالة  نحمل  أيضا  ونحن 
تؤكد رسالتنا التي نحملها قدرة قطر عىل تنظيم بطولة 
ال مثيل لها، بعد أن أظهرت من قبل قدراتها املهولة يف 

تنظيم العديد من البطوالت والفعاليات العاملية الكبرية.
يؤكد  زارها،  التي  الدول  شعوب  انطباعات  وحول 
دولة قطر  باستضافة  كبريا  ترحيبا  أبدوا  أنهم  سعادته 
إنجاح  بهدف  بها  يقوم  التي  الرحلة  خالل  للمونديال، 
الحدث الريايض العاملي، املقرر إقامته يف الفرتة من 20 
نوفمرب الجاري وحتى 18 ديسمرب املقبل، إذ تمثل هذه 
البطولة فرصة كبرية ملد جسور التواصل بني قطر ودول 
العالم، ونرش الرؤية حول البطولة، باإلضافة إىل الخطط 

املتعلقة باإلرث املستدام الذي سترتكه.
وقال سعادته إن الدافع وراء القيام بهذه الرحلة املمتعة 
الستثمار  الوطني  بحسه  يسعى  إذ  وطنيا،  دافعا  كان 
قدراته وإمكانياته يف الرتويج لهذه االستضافة املرتقبة، 
ككل  والعربي  القطري  املجتمع  وتاريخ  وإرث  وثقافة 
ال  الحدث  أنَّ  سيما  ال  العاملية،  األحداث  مع  وتعاطيه 
أشبه  هو  بل  فقط،  عامليا  رياضيا  حدثا  بكونه  يتعلق 

بكرنفال إنساني عاملي.

الدوحة - $



لالستفسار : 40002222
صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: ٤1٤1

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

للمجموعات الكبرية والصغرية يتسع ل ٣٦٠ شخص ومسموح للموظفني واألفراد

للجادين فقط اإلإت�سال على: 30307737

�سركة ديكوري�سن

للمقاوإلت و�سيانة املباين

على امت اإل�ستعداد لعمل جميع انواع ال�سيانة

)بالسرت -صبغ - بايب فيرت - سرياميك - 

كهرباء -  انرتلوك( بافضل االسعار

55554845
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سلمان المالك

أدهم شرقاوي

في قصصهم
عبرة

bin.saeeda@hotmail.com

األفالم التي شاهدتها يف السنوات العرش األخرية 
كانت يف الطائرات! ال وقَت لدْي ألفعل يشٍء بهدوء، 

بني الدراسات العليا، القراءة، تأليف الكتب، 
الكتابة يف الصحيفة، التدريس، وما يفعله أي رب 

أرُسة ليس لديه كل ما سبق، ُيخيَُّل إيلّ أن تلك 
السنوات العرش كانت »ماراثونا« أكثر منها سنوات 

حياة! 
املهم، وبال طول سرية، يف العودة من ميونيخ إىل 

بريوت شاهدُت عىل »نتفليكس« وثائقياً عن الفيفا 
والفساد، بدا العنوان جاذباً أول األمر، ولكن مع 

التدرج شيئا فشيئاً ازددُت قناعة أن نتفليكس 
عنرصية مثرية للغثيان.

يف إحدى الحلقات من الوثائقي ذاك، جاءت عىل 
لسان الشخص الذي ُيعلق عىل الفيديو، عبارة 

كريهة جداً ما زالت ترنُّ يف أُذني من فرط ما فيها 
من العنرصية!

يقول املعلق: انصدَم العالم كيف تختار الفيفا 
دولة كقطر الستضافة كأس العالم، إنهم مجرد 

عرٍب أغنياء!
إننا مجرد عرب!

بهذه البجاحة.. والفوقية.. والعنرصية يتحدثون!
عرب كل ما لديهم هو املال!

نيَس هؤالء أن أفالمهم لم يكن ليشاهدها أحد لوال 
فتوحات ابن الهيثم يف البرصيات، والرتدداُت التي 

ُتبُث من خاللها املباريات أوجدها الخوارزمي 
أوالً! وأنه حني كانت باريس ولندن غارقتني يف 

الطني كانت يف قرطبة أول بلدية تجمع النفايات 
يف العالم، وأنه عندما كانت أوروبا تعدُم املصابني 

بالجذام العتقادهم بأن روحاً شيطانية تسكنهم 
كنا قد أقمنا مستشفى متخصصاً لعالجهم! وأنه 

حني كان ملوك أوروبا أميني بالكامل، كان العوام 
من أهل األندلس يقرؤون ويكتبون، ويحفظون 
األشعار، ولهم آراء نقدية يف األدب واملوشحات!

من حق كل إنسان أن يفخر ببني جنسه، ولكن 
ليس من حقه أن ينظر إىل اآلخرين عىل أنهم 

مخلوقات من جنس أدنى!
هذه البرشية أرُسة واحدة من زاوية ما، تجتاحها 

األوبئة معاً، كما حصل يف جائحة كورونا، وتمرُض 
معاً، وتنجو معاً، وتلعُب كرة القدم، اللغة التي 

يجيدها الجميع، وتجتمع كل أربع سنوات يف بلد 
للعب منافسات كأس العالم كما يجتمع أوالد 

فرقتهم الغربة يف بيت أهلهم!
نحن يف أصل الخلقة أوالد أب وأم واحدين، ويف 

املصري نجلُس يف مقصورة واحدة من هذا الكوكب 
وما يصيب الواحد يصيب الجميع، واعتبار أحدهم 
أنه أرقى من اآلخرين ملجرد أنه أُتيح له ما لم ُيتح 

لغريه هو مرض فتاك يستدعي عالجاً رسيعاً، 
فمرض العنرصية وباء أشد فتكاً من كورونا، 

وحمى الخنازير، واملالريا، وإنه يقتل يف املرء أثمن 
ما فيه، يقتل فيه اإلنسان!

الفيفا ونتفليكس 
والعنصريون الُجدد!

لمسة حب 
يمنية

التفاعل م�ع مونديال قطر أصبح يف ذروته 
وحظي�ت أغني�ة »ارحبوا« باهتمام واس�ع 
حي�ث قدمته�ا فرقة م�ن الش�باب اليمني 
بص�ورة جميلة جدا يف ملس�ة ح�ب وتقدير 

لقطر.

أطفال المخيمات 
ينشدون »ارحبوا«

أهدى أطفال املخيمات يف سوريا أغنية »ارحبوا« لقطر 
بمناس�بة ق�رب انطالق بطول�ة كأس العال�م، تقديرا 
للمس�اعدات اإلنس�انية التي تقدمها لهم، وتفاعال مع 

هذا الحدث الكروي الهام.

تعريف الزوار بالفن التشكيلي القطري
يشارك 18 فنانا قطريا ومقيما في 

معرض جماعي بعنوان »5050«، في 
جزئه التاسع، أطلقه جاليري المرخية 

في مقره بالمؤسسة العامة للحي 
الثقافي »كتارا« مبنى رقم 5، برعاية 

مركز قطر للمال، ويستمر إلى 20 يناير 
المقبل.

 ويهدف المعرض إلى إطالع جمهور 
كأس العالم FIFA قطر 2022 على 

تطور الفن التشكيلي القطري، والترويج 
للثقافة المحلية والعربية. 

 وأكد عدد من الفنانين المشاركين، في 
تصريحات لوكالة األنباء القطرية، أهمية 

المعرض في إطالع الجمهور المحلي 
والعالمي على ما يزخر به البلد من فنون 

وإبداعات.
ويف هذا السياق، قالت الفنانة فاطمة النعيمي، إن لوحاتها 
الثالث املوسومة ب�»لحظة«، التي تشارك بها يف املعرض، 
تمثل استمرارا ألس�لوبها الفني الذي اختطته لنفسها مع 

إدخال بعض التعديالت.
وأش�ارت إىل أن م�ا يرب�ط ب�ني لوحاته�ا ه�و موضوع 
)اللحظة( عن طريق نثر األلوان بطريقة عش�وائية وبعد 
ذل�ك الحصول ع�ىل املوض�وع، الفتة إىل أنه�ا أرادت من 
خالل هذا العمل توثيق لحظات من الرب القطري ملجموعة 

من النباتات واملباني.
 م�ن جهته�ا قالت الفنان�ة جميلة األنص�اري يف ترصيح 
مماث�ل، إن مش�اركتها يف املع�رض هدفه�ا تقديم أعمال 

لعرضها لجمه�ور كأس العالم FIFA قطر 2022، حتى 
يتع�رف الزوار ع�ىل الطاب�ع الفني القط�ري والخليجي 

والعربي من خالل أعمال الفنانني.
ونظرا لعش�قها للخط العرب�ي وخصوص�ا »الديواني«، 
ش�اركت األنصاري بلوحات ضمنتها تعابري عن اإلنسانية 
واملشاعر وحب الوطن من قبيل )الحب ربيع(، كما ركزت 

عىل كلمة )سواك( ضمن بيت شعري.
بدوره، أوضح الفنان أحمد نوح، أن املعرض الذي يتزامن 
مع نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، وهو فرصة 

لالنتشار العاملي، وتكوين عالقات وصداقات جديدة.
 وباس�تخدامه لخامات مختلفة ع�ن طريق تقنية امليكس 

ميدي�ا، رك�ز ن�وح يف لوحاته ع�ىل موض�وع )الكريس( 
واملنطقة التي يوجد فيها سواء كانت مريحة أم ال.

ويف ه�ذا الصدد ج�اء كريس يف منطقة غ�ري مريحة، كلها 
نبات الصبار الشوكي، وآخر ميلء بالورود وييش بمنطقة 

مريحة، بينما عرب عن منطقة الوحدة بكريس أسود.
 ومن ناحيتها، أش�ارت الفنانة هن�ادي الدرويش إىل أنها 
حاول�ت، امت�دادا لتجربتها يف اس�تخدام خامات مختلفة 
ومعالجته�ا، أن تخرج م�ن التيمة اللونية الت�ي عادة ما 
تس�تخدمها، وأنه�ا قررت يف هذه املحط�ة أن تأتي بيشء 
مغاير وبألوان مختلفة، وذلك بإضافة ورق الفضة، حيث 

أتاح لها حجم اللوحة أن تشتغل بكل أريحية.

خدمات االتصاالت للمشجعين.. رقميا

أعلنت هيئة تنظيم االتصاالت عن تعاونها مع رشكتي 
االتصاالت أريد، وفودافون قطر، للتعديل عىل إجراءات 

التسجيل للحصول عىل رشيحة هاتف جوال مسبقة الدفع، 
وذلك بهدف تسهيل حصول مشجعي بطولة »كأس العالم 
FIFA قطر«2022 عىل خدمات االتصاالت مع الحفاظ عىل 

املتطلبات التنظيمية.
وتمكن اإلجراءات املحدثة املشجعني من التقدم بطلب للحصول 

عىل رشيحة هاتف جوال، عرب القنوات الرقمية الخاصة 
برشكتي االتصاالت أريد، وفودافون قطر، والتحقق من الهوية 
رقميا، باالعتماد عىل بطاقة هيا التي تستخدم كوثيقة تعريفية 
ملقدم الطلب، األمر الذي يمكنه، حسب تفضيله، من الحصول 
عىل الرشيحة اإللكرتونية e-SIM بشكل فوري، دون الحاجة 

إىل زيارة منافذ البيع بالتجزئة الخاصة بالرشكتني أو الحصول 
عىل الرشيحة التقليدية من منافذ البيع يف دولة قطر.

وبحسب هذه اإلجراءات سيتمكن كل مشجع من الحصول عىل 
رشيحتي هاتف جوال، كما سيتمكن املشجعون القرص الذين 
تقل أعمارهم عن 18 عاما من الحصول أيضا عىل رشيحتني، 

ولكن بموافقة الوالدين.




