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رئيس التحـريـر:رئيس مجلس المديرين:
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مجلس الوزراء يحيل مشروع 
قانون بشأن نزع ملكية 

العقارات إلى »الشورى«
◄  5 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  قــام 
حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــاد املـــفـــدى، وأخــــوه 
الحسني ملك  ابن  الثاني  امللك عبدالله  جالة 
صباح  الشقيقة  الهاشمية  األردنــيــة  اململكة 
أمـــــس، بـــزيـــارة إلــــى مـــركـــز الـــقـــيـــادة الــوطــنــي. 
واســتــمــع ســمــوه وجــالــة املــلــك إلــى شــرح عن 
واألدوار  املهام  وطبيعة  املركز  اختصاصات 
اإلستراتيجية،  بها ضمن خططه  يقوم  التي 
السيما التعامل مع األحداث وإدارة األزمات، 
ــائـــل الــتــقــنــيــة  كــمــا اطــلــعــا عــلــى أحـــــدث الـــوسـ
املستخدمة في مجال األنظمة األمنية خاصة 
استعدادات املركز لتأمني بطولة كأس العالم 

FIFA قطر 2022.
ــلــــك عــبــدالــلــه  ــمـــو، واملــ ــام صـــاحـــب الـــسـ ــ كـــمـــا قـ
ــتــــاد املــديــنــة  ــــى اســ ــــس إلـ الـــثـــانـــي، بــــزيــــارة أمـ
مباريات  يستضيف  ســوف  الــذي  التعليمية 
النهائي،  الــدور ربــع  العالم 2022 حتى  كــأس 
حيث استمعا إلى موجز عن املرافق واملنشآت 
الهندسية  ومبانيه  االستاد،  يحتويها  التي 

املصممة وفقًا ألعلى املعايير الدولية.

اطلعا على الخطط اإلستراتيجية إلدارة األزمات بمركز القيادة الوطني

صاحب السمو وملك األردن يزوران استاد المدينة التعليمية
الدوحة - قنا•
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رئيس مجلس المديرين:

رئيس التحـريـر:

شعار المهرجان جزء من هوية الوطن والمواطن

مهرجان األغنية القطرية

الــنــســخــة الــثــالــثــة لــن الــحــن يــا ســدرة 
فينا  عايشة  عروقج 

بقي  التراث  وعن  الوطن  حب  فلك  في 
الــشــعــار يــــدور، فــشــعــار الــعــام الــثــالــث 
» ولـــن  يــــكــــون  أن  ــه  لــ ــيـــر  ــتـ اخـ والـــــــذي 
فينا«  عايشة  عروقج  سدرة  يا  الحن 
املــســتــمــد مـــن كـــلـــمـــات أغـــنـــيـــة الــشــاعــر 
املحلية  باللهجة  وهي  بشير،  مرزوق 
األصــيــلــة،  الــقــطــريــة  البيئة  عــن  وتــعــبــر 
وتــتــمــاشــى مــع شــعــار الــيــوم الــوطــنــي 

أمانة«. األجداد..  »مرابع  للدولة 
ــان 

ّ
الــشــعــار جـــاء تــأكــيــدا عــلــى أن الــفــن

ــا  ــ ــريُّ ابــــــــن بــــيــــئــــتــــه، عــــــــاش ومـ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ال
يــــزال بـــن أحــضــانــهــا، يــتــأّمــل بــحــرهــا 

 عــبــقــهــا، ويــســتــلــهــم 
ُ

ــا، ويـــعـــشـــق ــّرهــ وبــ
ــه،  ــيــ ــانــ ــه وألــــحــــانــــه وأغــ ــاتـ ــمـ ــلـ ــا كـ ــهـ ــنـ مـ
ــذيـــن صــانــوهــا  ــــرى فــيــهــا أهــلــهــا الـ ويـ
بعاداتهم  متمسكن  عليها  وحافظوا 
بينهم  سالم  في  وعاشوا  وتقاليدهم، 
بذلك  ليسطروا  و  الزمان  تقلبات  رغم 

الحضاري.  تاريخهم 
ومـــثـــال ذلـــك الـــســـدرة الــتــي تــقــف عــلــى 
عــلــى  شـــاهـــدة  شـــامـــخـــة،  األرض  هــــذه 
ذلك كله، و ملهمة لألجيال املتعاقبة.. 
حتى كأن عروقها تمتد فينا و تتآلف 

معنا.. وتكبر  تعيش  أرواحنا..  مع 
في  املبدعن  لكل  ملهم  تعبير  السدرة 
ــي لــيــلــة  ــان وفــ ــ ــي كـــل زمـ كـــل مـــجـــال وفــ

كذلك.. القطرية  األغنية 
ــة قــــال  ــثــ ــالــ ــثــ وعــــــن شــــعــــار الـــطـــبـــعـــة الــ
ــــق الـــفـــنـــي  ــــسـ ــنـ ــ ــه املـ ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ ــيــــر عـ ــيــــســ تــ
ــة أنـــــه تــم  ــريـ ــطـ ــقـ ملـــهـــرجـــان األغـــنـــيـــة الـ
اعـــتـــمـــاد شـــعـــار املـــهـــرجـــان مـــن مــقــولــة 
صنع  وتــم  الوطني،  باليوم  االحتفال 
ــد يـــحـــاكـــي الــبــيــئــة  ــديـ عـــمـــل غـــنـــائـــي جـ
الــقــطــريــة بـــعـــنـــوان )حــنــيــت لــلــســدرة( 
الى  والعودة  القطرية  للهوية  تأكيدا 

االصيلة. بالصور  الغنية  قطر  بيئة 
ــيـــدة  ــقـــصـ الـ اقــــتــــطــــاع جــــــزء مـــــن  تـــــم  و 
ــفـــال هــــذا الـــعـــام  ــتـ لـــيـــكـــون شــــعــــارا الحـ
عايشه  عروقج  يا سدرة  الحن  )ولن 

. ) فينا

              تزور الجزيرة:
افتتاح أولى مراحل  »قطيفان الشمالية«

سبتمبر المقبل 

»التخطيط واإلحصاء« يعلن نتائج
»تعداد 2020«: 2.846 مليون نسمة

عدد سكان الدولة

»الرعاية«: عودة المراكز الصحية 
للعمل بكامل طاقتها

صاحبة السمو الشيخة 
موزا تكّرم الفائزين بجائزة 

»أخالقنا«
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تصدر يوميًا من األحد إلى الخميس 
والعدد األسبوعي الجمعة

جوال وواتساب: 
66766718

اطلعا على الخطط اإلستراتيجية إلدارة األزمات

صاحب السمو وملك األردن 
يزوران مركز القيادة الوطني

الدوحة - قنا•

قــــــام حــــضــــرة صــــاحــــب الــســمــو 
الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثاني 
ــــاد املـــــفـــــدى، وأخــــــوه  ــبـ ــ ــر الـ ــيــ أمــ
ابن  الثاني  عبدالله  امللك  جالة 
الــحــســن مــلــك املــمــلــكــة األردنــيــة 
الـــهـــاشـــمـــيـــة الـــشـــقـــيـــقـــة صـــبـــاح 
القيادة  أمــس، بزيارة إلى مركز 

الوطني.
واســتــمــع ســمــو األمـــيـــر وجــالــة 
الــــــزيــــــارة،  خـــــــال  األردن  ــلــــك  مــ
ــن اخـــتـــصـــاصـــات  ــ إلــــــى شــــــرح عـ
واألدوار  املــهــام  وطبيعة  املــركــز 
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا ضــمــن خططه 
اإلستراتيجية، السيما التعامل 
األزمــــــات،  وإدارة  األحـــــــداث  مـــع 
كما اطلعا على أحدث الوسائل 
مجال  فــي  املــســتــخــدمــة  التقنية 
ــة  ــ ــــاصـ األنـــــــظـــــــمـــــــة األمـــــــنـــــــيـــــــة خـ

استعدادات املركز لتأمن بطولة 
كأس العالم FIFA قطر 2022.

رافـــــــــق ســــمــــو األمــــــيــــــر وجــــالــــة 

ــدد مــن  ــ ــارة عــ ــ ــزيــ ــ ــــال الــ ــلــــك خــ املــ
أصحاب السعادة الوزراء وكبار 

املسؤولن بوزارة الداخلية.

ــي أعــضــاء  ــ ومـــن الــجــانــب األردنــ
الــوفــد الــرســمــي املــرافــق لجالة 

امللك.

سمو األمير يصدر قرارا 
بتعيين سفير لدى رومانيا

الدوحة -قنا•

الشيخ  السمو  أصــدر حضرة صاحب 
ــبــاد  ــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر ال تــمــيــم بـ
ــقــرار األمــيــري رقـــم 55  املــفــدى أمـــس، ال
أســامــة  الــســيــد  بــتــعــيــن  لــســنــة 2021، 

ــوق الـــعـــادة  ــلــه ســفــيــرا فــ يـــوســـف عــبــدال
مفوضا لدى جمهورية رومانيا.

بــه من  والعمل  بتنفيذه  الــقــرار  وقضى 
تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة 

الرسمية.

اجتماع لتأصيل التوجه الحضاري 
في المجتمع الخليجي 

شاركت دولة قطر في االجتماع السابع 
ألصـــحـــاب املــعــالــي والـــســـعـــادة الـــــوزراء 
املـــســـؤولـــن عــــن الــــشــــؤون اإلســـامـــيـــة 
لــدول  التعاون  بــدول مجلس  واألوقـــاف 
الـــذي ُعــقــد أمـــس عبر  الخليج الــعــربــيــة، 

تقنية االتصال املرئي.
مثل دولة قطر، سعادة الدكتور غيث بن 
مبارك الكواري وزير األوقاف والشؤون 

اإلسامية.
ــددا مــن املــواضــيــع  ونــاقــش االجــتــمــاع عـ
والقضايا املتعلقة بدعم مسيرة التعاون 

في  التعاون  مجلس  دول  بــن  املشترك 
مجال الشؤون اإلسامية واألوقاف.

ويأتي االجتماع السابع ألصحاب املعالي 
والسعادة الوزراء املسؤولن عن الشؤون 
ــيــــة واألوقــــــــــاف بــــــدول مــجــلــس  اإلســــامــ
لتأصيل  العربية،  الخليج  لــدول  التعاون 
الــتــوجــه الــحــضــاري الــعــربــي اإلســامــي 
في املجتمع الخليجي، من خال تعزيز 
الديني  التسامح  وثقافة  الوسطي  الفكر 
املشترك  والعيش  التعايش  قيم  وتعزيز 
ومبادئ  الحنيف  الشرع  ثوابت  ظل  في 

الشريعة اإلسامية السمحاء.

سمو األمير يستعرض التعاون مع 
أعضاء بالكونغرس األمريكي 

الدوحة -قنا•

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  استقبل 
تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد املفدى، 
ــــوان األمــــيــــري صــبــاح  ــــديـ بــمــكــتــبــه فــــي الـ
أمس، عددا من أصحاب السعادة أعضاء 
الكونغرس بالواليات املتحدة األمريكية 

الصديقة، بمناسبة زيارتهم للباد.
فقد استقبل سموه كا من النائب داريل 
ــا، والــنــائــب  عــيــســى، والـــنـــائـــب لـــو كــــوريــ
دارين لحود، والنائب جاي أوبيرنولت، 
والـــنـــائـــب أنـــــدرو جـــاربـــاريـــنـــو، والــنــائــب 
ــنـــائـــب مــــات جــايــتــز،  كـــلـــوديـــا تــيــنــي، والـ

والنائب فيكتوريا سبارتز.
جــرى خــال املقابلة اســتــعــراض عاقات 
الــصــداقــة والــتــعــاون اإلســتــراتــيــجــي بن 
الــبــلــديــن فـــي عـــدة مـــجـــاالت، إضـــافـــة إلــى 
النظر حــول املستجدات  تــبــادل وجــهــات 

اإلقليمية والدولية.

الدوحة - قنا•

الكواري يعقد لقاءات
على هامش اجتماعات

صندوق النقد والبنك الدوليين
نيويورك - قنا•

الــتــقــى ســـعـــادة الــســيــد عــلــي بـــن أحــمــد 
ــواري وزيــــــر الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة  ــ ــكـ ــ الـ
والــقــائــم بــأعــمــال وزيــــر املــالــيــة، السيد 
نــويــل كــويــن رئــيــس مجلس إدارة اتش 
بـــي ســــي، والـــســـيـــد روبـــــن فينس  اس 
بــنــك أوف  إدارة  نــائــب رئــيــس مــجــلــس 
نيويورك ميلون، والسيد جون والدرون 
للعمليات  التنفيذي  والــرئــيــس  الرئيس 
لبنك جولدمان ساكس، والسيد جيمي 

دايـــمـــون الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــبــنــك جي 
بــي مــورجــان تشيس، والــســيــد جسنت 
ســمــيــث الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة 
وذلك  لإلعام، كل على حــدة،  بلومبرغ 
على هامش مشاركته في االجتماعات 
السنوية لصندوق النقد والبنك الدولين 

في مدينة »نيويورك« األمريكية.
وتم خال اللقاءات استعراض العاقات 
التعاون  مجاالت  واستكشاف  الثنائية 

املشترك.

استعراض التعاون الثنائي
مع السعودية

الرياض - قنا•

ــد بــن  ــ ــمـ ــ ــد أحـ ــيــ ــــســ ــادة ال ــ ــعــ ــ ــع ســ ــمــ ــتــ اجــ
لشؤون  الــدولــة  وزيــر  قطان  عبدالعزيز 
في  الخارجية  ــوزارة  بـ اإلفريقية  الـــدول 
الشقيقة،  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  املــمــلــكــة 

أمس، مع سعادة السيد بندر بن محمد 
اململكة  لـــدى  قــطــر  دولـــة  سفير  العطية 

العربية السعودية.
ــعـــراض  ــتـ ــاع اسـ ــمــ ــتــ جــــــرى خــــــال االجــ

عاقات التعاون الثنائي بن البلدين.

خارجية اليونان تتسلم نسخة 
من أوراق اعتماد سفيرنا

أثينا -قنا•

تــســلــم ســـعـــادة الــســفــيــر ذيــمــيــتــريــوس 
زيفياكيس، مدير إدارة املراسم بوزارة 
اليونانية،  الجمهورية  فــي  الــخــارجــيــة 

نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد 
ولــــيــــد بـــــن مـــحـــمـــد الـــــعـــــمـــــادي، ســفــيــرًا 
فـــوق الـــعـــادة مــفــوضــا لـــدولـــة قــطــر لــدى 

الجمهورية اليونانية.
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استمعا إلى موجز حول المرافق والمنشآت الهندسية

سمو األمير والملك عبداهلل الثاني
يزوران استاد المدينة التعليمية

الدوحة - قنا•

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
الــبــالد املــفــدى، وأخـــوه جاللة امللك  آل ثاني أمير 
عبدالله الثاني ابن الحسني ملك اململكة األردنية 

الــهــاشــمــيــة الــشــقــيــقــة، صــبــاح أمــــس، بـــزيـــارة إلــى 
استاد املدينة التعليمية الذي سوف يستضيف 
مــبــاريــات بــطــولــة كـــأس الــعــالــم FIFA قــطــر 2022 

حتى الدور ربع النهائي.

إلــى موجز  األردن  ملك  األمير وجاللة  واستمع سمو 
عن املرافق واملنشآت التي يحتويها االستاد، ومبانيه 

الهندسية املصممة وفقًا ألعلى املعايير الدولية.
رافق سمو األمير وجاللة امللك، خالل الزيارة، عدد من 

املسؤولني  كبار  الـــوزراء وعــدد من  السعادة  أصحاب 
باللجنة العليا للمشاريع واإلرث.

ومــن الجانب األردنـــي أعــضــاء الــوفــد الرسمي املرافق 
لجاللة امللك.

األمير المفدى 
يتقدم مودعي ملك األردن

الدوحة -قنا•

تـــقـــدم حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 
ــر الـــبـــالد  ــيـ ــانـــي أمـ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثـ
املفدى مودعي أخيه جاللة امللك عبدالله 
الثاني ابن الحسني ملك اململكة األردنية 
مغادرته ظهر  لــدى  الشقيقة  الهاشمية 
ــة  ــار الـــدوحـ ــــس والــــوفــــد املــــرافــــق مـــطـ أمـ
الدولي بعد ختام زيارة رسمية للبالد.

كــمــا كــــان فـــي الــــــوداع ســـعـــادة الــدكــتــور 

خــالــد بــن مــحــمــد الــعــطــيــة نــائــب رئيس 
ــر الـــدولـــة لــشــؤون  مــجــلــس الــــــوزراء وزيــ
ــشـــرف املــرافــقــة  الــــدفــــاع رئـــيـــس بــعــثــة الـ
لجاللة امللك، وعدد من أصحاب السعادة 
ــادة الــشــيــخ ســعــود بن  ــعـ الـــشـــيـــوخ، وسـ
نــاصــر بــن جــاســم آل ثــانــي سفير دولــة 
الهاشمية،  األردنـــيـــة  اململكة  لـــدى  قــطــر 
وسعادة السيد زيد مفلح اللوزي سفير 

اململكة األردنية الهاشمية لدى الدولة.

سموه استقبل وفدًا برلمانيا من البلد الصديق

صاحب السمو يعزز عالقات الصداقة مع بريطانيا
الدوحة -قنا•

اســتــقــبــل حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، 
بمكتبه في الديوان األميري صباح أمس، 

وفًدا من أصحاب السعادة أعضاء البرملان 
بــاملــمــلــكــة املـــتـــحـــدة الـــصـــديـــقـــة، بــمــنــاســبــة 

زيارتهم للبالد.
ــعـــراض عــالقــات  ــتـ وتــــم خــــالل املــقــابــلــة اسـ

الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون اإلســـتـــراتـــيـــجـــي بني 
ــه تــعــزيــزهــا  ــ دولــــة قــطــر وبــريــطــانــيــا وأوجـ
وتــطــويــرهــا، بــاإلضــافــة إلـــى تـــبـــادل اآلراء 

حول أبرز التطورات إقليميا ودوليا.

رئيس الوزراء يبحث التعاون القانوني
مع وزير العدل اليوناني

الدوحة -قنا•

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن 
عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
ــر الـــداخـــلـــيـــة، صـــبـــاح أمـــــس، ســعــادة  ــ ووزيــ

ــر الــعــدل  الــســيــد كــوســتــاس تــســيــاراس وزيـ
املرافق،  والوفد  اليونانية  الجمهورية  في 

بمناسبة زيارتهم للبالد.
العالقات  اســتــعــراض  املقابلة  جــرى خــالل 

الــثــنــائــيــة بـــني الــبــلــديــن وســـبـــل تــعــزيــزهــا 
وتنميتها، السيما في املجاالت التشريعية 
املوضوعات  من  لعدد  إضافة  والقانونية، 

ذات االهتمام املتبادل.

النائب العام يلتقي رئيس 
النيابات العامة في كينيا

الدوحة -قنا•

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد 
أمس،  العام،  النائب  النعيمي  الجفالي 
مـــع ســـعـــادة الــســيــد نـــور الـــديـــن حــاجــي 

رئـــيـــس الــنــيــابــات الـــعـــامـــة بــجــمــهــوريــة 
كينيا، الذي يزور البالد حاليا.

جرى خالل االجتماع بحث املوضوعات 
ذات االهتمام املشترك وسبل تعزيزها.
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اليابان تشيد بجهود 
قطر إلجالء رعاياها

من أفغانستان
الدوحة - قنا•

تلقى سعادة الفريق الركن طيار 
غــانــم بــن شــاهــن الــغــانــم رئيس 
أركــــان الـــقـــوات املــســلــحــة اتــصــاال 
مرئيا، أمس، من سعادة الفريق 
أول ركن كوجي يامازاكي رئيس 
هــيــئــة األركـــــان املــشــتــركــة لــقــوات 

الدفاع الذاتي اليابانية.
ــال، تـــقـــدم رئــيــس  ــــال االتــــصــ وخـ
هيئة األركان املشتركة الياباني 
ــر مــمــثــلــة  ــطــ ــة قــ ــ ــدولــ ــ بـــالـــشـــكـــر لــ
بالقوات املسلحة على جهودها 
اليابانين من  إجــاء  في عملية 
أفغانستان، مشيدا بالتسهيات 

التي قدمها ضباط  واملساعدات 
وأفراد القوات املسلحة.

من جانبه، أوضح سعادة رئيس 
ــامـــت بــــه دولــــة  ــا قـ األركــــــــان أن مــ
إنساني، مؤكدا  قطر هو واجــب 
يعود  اإلجــــاء  عملية  نــجــاح  أن 
املــتــواصــل  والــدعــم  للتوجيهات 
السمو  قبل حضرة صاحب  مــن 
الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثاني 
أمير الباد املفدى، وبتوجيهات 
سعادة الدكتور خالد بن محمد 
الــعــطــيــة نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
ــة لـــشـــؤون  ــدولــ ــر الــ ــ الـــــــــوزراء وزيــ

الدفاع.

نائب رئيس الوزراء 
يلتقي وفد البرلمان البريطاني

الدوحة - قنا•

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
الـــوزراء وزير  آل ثاني نائب رئيس مجلس 
ــن الـــبـــرملـــان  ــع وفـــــد مــ الـــخـــارجـــيـــة، أمــــــس، مــ

البريطاني، الذي يزور الباد حاليا.

جرى خال االجتماع استعراض العاقات 
التاريخية بن دولة قطر واململكة املتحدة، 
وســبــل تــعــزيــز وتــطــويــر الــتــعــاون املشترك 
بن البلدين الصديقن في شتى املجاالت، 
إلــى جــانــب تــطــورات األوضـــاع فــي املنطقة 

وعدد من القضايا اإلقليمية والدولية.
وقـــدم الــوفــد الــبــرملــانــي الــبــريــطــانــي، خــال 
االجتماع، الشكر لدولة قطر على مساعيها 
الـــهـــادفـــة لــتــحــقــيــق الـــســـام والــتــنــمــيــة في 

املنطقة.

وزير الخارجية أمام منتدى األمن العالمي:

 التواصل مع السلطة في أفغانستان ضروري تحقيقًا لالستقرار
الدوحة -قنا•

أكـــد ســـعـــادة الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن 
آل ثــانــي نــائــب رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيــر 
الخارجية، على ضرورة االنخراط واملشاركة 
كانت،  أيــا  أفغانستان  تحكم  التي  الجهة  مع 
أفـــغـــانـــســـتـــان دون  تـــــرك  ــه أن  ــادتـ ــعـ مــبــيــنــا سـ

التواصل معها يعد أمرا خاطئا.
جــاء ذلــك خــال مــشــاركــة ســعــادتــه فــي جلسة 
االستراتيجي  »الــتــعــاون  عــنــوان  عقدت تحت 
ــا وراءهــــــــــا«، ضــمــن  ــ فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج ومـ
فعاليات منتدى األمن العاملي الذي يعقد في 
الــدولــي:  »األمـــن  الرابعة تحت شعار  نسخته 

تحديات التنافس وآفاق التعاون«.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــر 
الــخــارجــيــة »نــحــن ال نــريــد أن نعاقب الشعب 
األفــغــانــي على أمـــور ليس لــه يــد فيها بــل إن 
هــدفــنــا فـــي نــهــايــة املـــطـــاف هـــو إيـــجـــاد حــلــول 
ــامـــل والـــتـــعـــاطـــي مــــع الـــوضـــع  ــعـ ــتـ لــكــيــفــيــة الـ
أفغانستان  في  االستقرار  األفغاني وتحقيق 
عبر االنخراط واملشاركة بن الواليات املتحدة 

ودول العالم األخرى وطالبان«.
وأشــــــار ســـعـــادتـــه إلــــى أنــــه ال يــمــكــن تــجــاهــل 
الـــوضـــع األفــغــانــي وانــتــظــار الــخــطــوات الــتــي 
ستتخذها طالبان والتصرف حيالها، محما 
سعادته األسرة الدولية مسؤولية توجيه تلك 
الخطوات عبر وضع خريطة طريق واضحة 

بشأن التعامل مع الوضع في أفغانستان.
ــبــــان، لــفــت  ــالــ ــول االعـــــتـــــراف بـــحـــكـــومـــة طــ ــ ــ وحـ
سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 
إلى أن هذه القضية تحظى بتركيز الجميع، 
مــوضــحــا أن دولـــة قــطــر تــعــتــرف بــالــدولــة وال 

تعترف بالحكومة.
ــة اســمــهــا  ــ ــه »طـــاملـــا كـــانـــت هـــنـــاك دولـ ــال إنــ ــ وقـ
ــه يــنــبــغــي  ــإنـ ــعـــب أفـــغـــانـــي فـ أفـــغـــانـــســـتـــان وشـ
التعامل مع هذا الواقع على هذا النحو بغض 
الــنــظــر عـــن الــحــكــومــة الــتــي تــتــولــى الــســلــطــة، 
مــع ضـــرورة إيــجــاد سبيل لــعــدم التخلي عن 
الجميع  بــأن  اعتقاده  عــن  معربا  البلد«،  هــذا 
يتفق مع هذه الرؤية، وتابع »ونحن ماضون 
فــي هــذا الــطــريــق دون الــحــديــث عــن االعــتــراف 
خـــال هـــذه املــرحــلــة ولــكــن ربــمــا يــتــم ذلـــك في 

املستقبل«.
الــتــي تواجه  ــار ســعــادتــه إلــى التحديات  وأشـ
أفــغــانــســتــان فــي الــوقــت الــحــالــي، وعــلــى وجــه 
الخصوص فيما يتعلق بالوضع االقتصادي، 
العامة  والــخــدمــات  املــالــي  الــنــظــام  »أن  مبينا 
جميعها معطلة وبالتالي لم يتلق املوظفون 
رواتــبــهــم، كــمــا أن األصــــول املــالــيــة للحكومة 
ــــح  ــار واضـ ــــم تـــجـــمـــيـــدهـــا دون وجـــــــود مــــســ تـ

للمستقبل«.
ــن قـــضـــايـــا مــهــمــة  ــا نـــتـــحـــدث عــ ــدمـ ــنـ وقــــــال »عـ
كحقوق األقليات وحقوق املرأة وحق التعليم 
ال يمكن أن نحكم على مآالت األمور من خال 
اآلن دون  إلــى  اتخذتها طالبان  التي  األفــعــال 
ــادة  ــ ــأن تــتــمــكــن مــــن إعـ ــ الـــســـمـــاح لــلــحــكــومــة بـ

تفعيل هذه الجوانب«.
الشيخ محمد  نــوه سعادة  السياق  وفــي ذات 
بـــن عــبــدالــرحــمــن آل ثــانــي إلـــى أنـــه وبــالــنــظــر 
الحالي ألفغانستان  االقتصادي  الوضع  إلى 
ومــع عــدم قـــدرة الحكومة على الــوصــول إلى 
ــؤال مــلــح يتعلق  أصــولــهــا املــالــيــة يــتــبــادر ســ
بــمــدى قــــدرة الــحــكــومــة عــلــى الــقــيــام بــدورهــا 

وتسديد رواتب املوظفن من معلمن وأطباء، 
فضا عن املسائل املتعلقة بمكافحة اإلرهاب، 
أفغانستان  بــه  مـــرت  الـــذي  الــوضــع  أن  مبينا 
خــال األربــعــن عاما املاضية أدى إلــى تطور 

جماعات متطرفة ومتشددة على أرضها.
وتساءل سعادته: »إذا كيف سنتعامل مع هذا 
الوضع سيما وأن حركة طالبان قالت إنها لن 
تمثل أي تهديد يستهدف أي دولة في العالم 
بالتالي علينا التفكير في كيفية التعامل معا 
من أجل حماية بلداننا من التهديدات وعلى 
أفغانستان من  الــخــصــوص دول جـــوار  وجــه 

تدفق املهاجرين والقضايا امللحة األخرى«.
ــه ال يــمــكــن مــعــالــجــة  ــ ــد ســـعـــادتـــه عـــلـــى أنـ ــ وأكــ
هـــــذه الـــقـــضـــايـــا دون الـــتـــعـــامـــل مــــع حــكــومــة 
األمـــر الــواقــع فــي أفغانستان مــن أجــل تعزيز 
املــصــلــحــة الــوطــنــيــة لــتــشــمــل كـــافـــة مــكــونــات 
الشعب األفغاني وهو األمــر الــذي لن يتحقق 
بترك أفغانستان بمفردها لتواجه قضاياها 
وحدها، وإنما يتحتم على األسرة الدولية أن 

تحثهم على اتخاذ خطوات إيجابية.
وفــي ســؤال حــول مــدى تطور وتغير طالبان 
الشيخ  أكــد ســعــادة  املاضية،  السنوات  خــال 
رئيس  نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 
أنــه ال  الــــوزراء وزيــر الخارجية، على  مجلس 
توجد حركة جامدة ومتقوقعة على نفسها، 
مــشــددا عــلــى أن الــتــطــور والــتــغــيــر مصير أي 
حــركــة ســـواء كــان ذلــك التغير نحو مــزيــد من 
ــال: »بــالــنــظــر  ــ الــتــشــدد أو نــحــو الــتــســامــح، وقـ
إلى العوامل التي أثرت على املشهد ومن ذلك 
على  تقاتل  طالبان  مــن  مجموعات  هــنــاك  أن 
األرض في حن كانت هناك مجموعات تمثل 
طــالــبــان تــتــفــاوض هنا فــي الــدوحــة وقــد رأوا 
الــعــالــم وتــعــامــلــوا مــع حــكــومــات وزاروا دوال 
كــثــيــرة، ومـــن خـــال الــحــديــث معهم يتبن أن 

عقلياتهم قد تغيرت«.

بــن قطر  النظر  بتباين وجــهــات  يتعلق  وفيما 

ــه يــنــبــغــي  ــ ــــرى أنـ والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة والــــتــــي تـ
الــواقــع لتحديد  عــلــى أرض  يــحــدث  مــا  متابعة 
الشيخ  أكــد سعادة  التعاون مع طالبان،  أوجــه 
مــحــمــد بــن عــبــدالــرحــمــن آل ثــانــي نــائــب رئيس 
ــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة خـــال جلسة  مجلس الـ
عقدت ضمن فعاليات منتدى األمن العاملي، أن 
نفسها  والغايات  األهـــداف  يتشاطران  البلدين 
ــــى أن تـــكـــون أفـــغـــانـــســـتـــان مــســتــقــرة  ــة إلـ ــيـ ــرامـ الـ
بالبناء  بحقوقهم  الناس  يتمتع  وأن  وجامعة 
على املكتسبات التي تم تحقيقها خال العقدين 

املاضين، وأن ال يتم تشتيت تلك املكتسبات.
ــة قــطــر تــعــتــبــر نفسها  ــ وفــيــمــا إذا كـــانـــت دولـ
محمد  الشيخ  ســعــادة  أكــد  لطالبان،  صديقة 
بن عبدالرحمن آل ثاني بأن األمر ال ينظر له 
العالم  أن  مبينا  والــعــدو،  الــصــديــق  بمنظور 
بـــأســـره مــنــخــرط مـــع طــالــبــان وعـــلـــى اتــصــال 

معهم وفق منظور كل دولة.
وقـــال »نــحــن فــي قــطــر كــوســيــط مــحــايــد فإننا 
نــســعــى إلــــى أن تـــكـــون أفــغــانــســتــان مــســتــقــرة 
الــنــاس بأمن  وشــامــلــة وجــامــعــة يعيش فيها 
ــذا األســــاس فــإنــنــا نــتــواصــل  وســــام وعــلــى هـ
وليس  منظورنا  وفــق  طــالــبــان  مــع  ونتعامل 
وفــق منظور دول أخـــرى والــتــي ربــمــا تواجه 
تــهــديــدات كــالــهــجــرة والــتــهــديــدات اإلرهــابــيــة، 
أعــداء،  أو  فنحن ال نصنف طالبان كأصدقاء 
املفاوضات  أثــنــاء  على حيادنا  وقــد حافظنا 
وحافظنا على عاقات طيبة مع كافة األطراف 
األفغانية وليس مع طالبان وحسب، وهدفنا 
هــو تــوحــد أفــغــانــســتــان ألنــنــا نعتقد أن ذلــك 
ــد لــلــمــضــي قـــدمـــا نــحــو  ــيـ ــو الــســبــيــل الـــوحـ هــ

املستقبل«.
وحـــول املــخــاطــر املتعلقة بــبــروز الــصــن على 
الــســاحــة األفــغــانــيــة وملئها لــلــفــراغ مــع تــردد 
االنخراط  الغرب في  املتحدة ودول  الــواليــات 
مع طالبان، شدد سعادة نائب رئيس مجلس 
ــر الــخــارجــيــة عــلــى أنـــه ال ينبغي  ــوزراء وزيـ ــ الـ

الـــنـــظـــر إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان عـــلـــى أنـــهـــا ســاحــة 
إلــى تبوؤ مكان  الجميع يهرع  للتنافس وأن 
ضــرورة  على  مؤكدا  األفغانية،  الساحة  على 
تــبــنــي مــقــاربــة تــعــاونــيــة مــع تــوحــيــد املــواقــف 

تجاه التعامل مع الوضع األفغاني.
التي  التحديات  »مــن  قائا  وأضــاف سعادته 
نواجهها في الوقت الحالي هو أنه ال يوجد 
مــنــبــر واضـــــح ومـــحـــدد يــلــتــئــم حـــولـــه الــعــالــم 
واملضطلعة  الفاعلة  الجهات  كافة  بمشاركة 
بالشأن األفغاني لاتفاق على خريطة طريق 
موحدة من خال انخراط كافة األطراف ودول 
ــانـــي واالجـــتـــمـــاع تــحــت مظلة  ــغـ ــوار األفـ الــــجــ

واحدة«.
وفي ذات السياق، لفت سعادته إلى العقوبات 
املفروضة على أفغانستان مؤكدا أنها »تبعث 
العقوبات  تلك  رفــع  أن  ومبينا  الــقــلــق«،  على 
ــن وهــو  ــرار مــن مجلس األمـ لــن يــتــم إال عــبــر قـ
ــة  ــمـ ــمـــس دائـ ــخـ ــــاق الـــــــــدول الـ ــفـ ــ ــا يـــتـــطـــلـــب اتـ ــ مـ
العضوية في مجلس األمــن على ذلــك وليس 
بــمــقــدور دولـــة بمفردها الــقــيــام بــذلــك، »األمــر 
الذي يستدعي العمل بروح واحدة«، ومؤكدا 
أن  إلـــى  بالنظر  تحقيقه  يمكن  األمـــر  هـــذا  أن 
وجهات النظر املختلفة ال تحمل خافا كبيرا 
إلــى مــقــاربــات لوضعها في  بــل إنــهــا بحاجة 

بوتقة واحدة.
وحــــول اســتــبــعــاد طــالــبــان لــتــعــاون الــواليــات 
املـــتـــحـــدة األمــريــكــيــة مــعــهــم فـــي الــتــعــامــل مع 
والفصائل  والجماعات  اإلرهابية  التهديدات 
املتطرفة كتنظيم الدولة في خراسان في ظل 
إشكالية االعتراف بحكومتهم، أوضح سعادة 
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية 
ــفـــاق بـــن الــطــرفــن لـــم يــكــن نــتــاج أيـــام  أن االتـ
قليلة بل إنه جاء كمخرجات لسنوات طويلة 
مــن العمل، حيث تــم التوصل إلــى اتــفــاق بن 
الواليات املتحدة وطالبان، وقد أقرت طالبان 
ــة أي جــمــاعــة  ــاربـ ــحـ وتـــعـــهـــدت بــمــكــافــحــة ومـ
متطرفة، مشيرا سعادته إلى أن تنظيم الدولة 
في خراسان يمثل تهديدا ليس ألفغانستان 
وقوات التحالف وحسب بل إنه يمثل تهديدا 
لدول الجوار واملنطقة، وقال« نشجع طالبان 
على االســتــمــرار فــي هــذه الــجــهــود ومواجهة 
التنظيمات املتطرفة والقضاء عليها من أجل 
تحقيق استقرار أفغانستان وال نرى ما يمنع 
العالم  مــع دول  الــتــعــاون  مــن  حكومة طالبان 

ملكافحة الجماعات املتطرفة«.
ــة  ــيــ ــكــ ــريــ ــات الــــقــــطــــريــــة األمــ ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــ وحــــــــــول ال
ــرأت عــلــيــهــا خـــال إدارة  واملــتــغــيــرات الــتــي طــ

الــرئــيــس األمــريــكــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب، 
أكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
البلدين ممتدة  بــن  الــعــاقــات  أن  الــخــارجــيــة 
على مــدى عقود وهــي عاقة قوية ومتجذرة 
ــدة وهــي  ــعــ وتــشــهــد تـــطـــورا عــلــى كـــافـــة األصــ
عــاقــة اســتــراتــيــجــيــة ومــهــمــة بــالــنــســبــة ألمــن 
البلدين  مــصــالــح  وتــخــدم  املنطقة  واســتــقــرار 
على الصعيدين األمني واالقتصادي، منوها 
إيجابية  أن عــاقــات دولـــة قطر  إلــى  سعادته 
مع كافة اإلدارات واملؤسسات األمريكية. ومن 
ومشيرا  السابقة،  األمريكية  اإلدارة  ضمنها 
في هذا السياق إلى أنه كان هناك بعض سوء 
الفهم إال أن البلدين واصا تطوير العاقات، 
ومؤكدا أن دولة قطر تقف إلى جانب حلفائها 

عندما يكونون بجاجة إلى الدعم.
وفـــي هـــذا الــســيــاق أكـــد ســعــادة نــائــب رئيس 
كل  أن  على  الخارجية  وزيـــر  ــوزراء  الــ مجلس 
بــلــد يــعــمــل وفــــق مــصــالــحــه، مــبــيــنــا ســعــادتــه 
ــة قــطــر أيــضــا تــعــمــل وفـــق مصالحها  أن دولــ
التعاون،  يستمر  العاقات  تتقاطع  وعندما 
النظر  وجهات  في  االختافات  أن  وموضحا 
لن تمثل عائقا نحو تطوير العاقات املبنية 

على أسس متينة.

»وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــاألزمـــة الـــتـــي عــصــفــت بـــدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وموقف 
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة فــي حــيــنــهــا، قــال 
آل ثاني  سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
الخارجية،  الـــوزراء وزيــر  نائب رئيس مجلس 
إن ســـوء الــفــهــم الـــذي حـــدث فــي الــعــام 2017 له 
 أن ال تطفو تلك األسباب 

ً
أسبابه الخاصة، آما

عــلــى الــســطــح مـــرة أخــــرى، ومبينا ســعــادتــه أن 
متينة  املتحدة عاقات  الــواليــات  مع  العاقات 
عــلــى مــســتــوى مــؤســســات الــحــكــم، األمــــر الـــذي 
جنبها سوء الفهم وأكد مضي دولة قطر قدما 

في هذا الطريق.
الخليجي في حال  الوضع  أن  وأكــد سعادته 
أفــضــل بعد إعـــان »الــُعــا« الــصــادر عــن قــادة 
العربية  الخليج  لــدول  التعاون  مجلس  دول 
في شهر يناير املاضي، مبينا أن األزمة التي 
استمرت لثاث سنوات ونصف لم تكن جيدة، 
وقال إن »استعادة املياه إلى مجاريها يتطلب 

وقتا األمر الذي لن يتم بن ليلة وضحاها«.
وفي هذا السياق أكد سعادته على رغبة قادة 
الــتــعــاون فــي إصـــاح الــعــاقــات  دول مجلس 
بـــن دول املــجــلــس وإعـــــادة بــنــاء أســـس قــويــة 
تـــقـــوم عـــلـــى املـــصـــلـــحـــة املـــشـــتـــركـــة نـــظـــرا إلـــى 
الــحــاجــة لــتــحــقــيــق االســـتـــقـــرار عــلــى مــســتــوى 
في  وفــاعــا  قويا  كيانا  ليكون  املجلس،  دول 
املنطقة، موضحا أن الثاث سنوات والنصف 
التي مرت خال األزمة أدت إلى تقسيم مجلس 
التعاون األمر الذي قلل من قدرته على العمل 

بكفاءة وفوت الكثير من الفرص.
ــع »يـــنـــبـــغـــي أن نــمــضــي قـــدمـــا ونــعــمــل  ــابــ وتــ
الــتــي نتفق فيها وأن  عــلــى تــحــديــد املــجــاالت 
نــبــلــور مــواقــف مشتركة عــبــر تــبــادل وجــهــات 
الــنــظــر والـــعـــمـــل عــلــى إعــــــادة بـــنـــاء الــعــاقــات 
ــيــــة تــلــك  ــلــــى أهــــمــ االقـــــتـــــصـــــاديـــــة«، مـــــؤكـــــدا عــ
الحاجة  على  ومــشــددا  للمستقبل،  الخطوات 
إلى وضع أسس الدبلوماسية الوقائية التي 
تجنب دول مجلس التعاون الوقوع في أزمة 
مشابهة مرة أخــرى، وأضــاف أن األزمــة كلفت 
الــكــثــيــر وأن الــجــمــيــع انــتــصــر بـــالـــعـــودة إلــى 

الحوار وتوقيع اتفاق »الُعا.

لمتابعة تفاصيل 
الكلمة وفعاليات 

المنتدى امسح 
الباركود التالي

األسرة الدولية 
مسؤولة عن وضع 

خريطة طريق واضحة 
بشأن التعامل مع 
الوضع األفغاني 

قطر تعترف بالدولة 
وال تعترف بالحكومة.. 

وطالما هناك دولة اسمها 
أفغانستان وشعب أفغاني فإنه 

ينبغي التعامل مع هذا الواقع
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قلب             قطر

يوسف عبدهللا شريده المهندي

هــدم
401761

2021/1639

25
856

74

الخور والذخيرة

شبيب ماجد فاضل الشقيري المهندي

هــدم
74140189

2021/1640

75
894

74

الخور والذخيرة

 خميس وعبدالعزيز ومحمد
حسن خميس المريخي

هــدم
74190112

2021/1645

9
935

74

الخور والذخيرة

 صالحة محمد عبداللطيف المهندي
وأبناء/ عبدالعزيز إبراهيم المهندي

هــدم
74170092

2021/1643

25
960

74

الخور والذخيرة

عبدهللا حمد جمعه المسند المهندي

هــدم
74230096

2021/1642

116
880

74

الخور والذخيرة

 طريفة إبراهيم حسن الهيل
وأبناء / إبراهيم يوسف السادة

هــدم
74190090

2021/1644

1
935

74

الخور والذخيرة

مريم يوسف حسن الهيل
وأبناء/ محمد أحمد محمد الهيل

هــدم
74180109

2021/1641

15
929

74

الخور والذخيرة

مطعم الخان األزرق

تداول أغذية في ظروف غير صحية

7  أيام

2021/10/12

2021/7

)55( العزيزية

الريان

أشاد بدعوة صاحب السمو النتهاج مقاربة عملية تجاه المسألة األفغانية

بن عبدالعزيز  بن خليفة  الشيخ خالد  ترأس معالي 
آل ثــانــي رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء ووزيــــر الــداخــلــيــة، 
االجــتــمــاع الـــعـــادي الــــذي عــقــده املــجــلــس ظــهــر أمــس 

الديوان األميري. بمقره في 
وعــقــب االجــتــمــاع أدلــى ســعــادة الــدكــتــور عبدالله بن 
عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة 
والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

يلي: بما 
ــوزراء مــشــاركــة  ــ فــي بــدايــة االجــتــمــاع ثــمــن مــجــلــس الـ
حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى »حــفــظــه الــلــه«، عــبــر تقنية 
االستثنائي ملجموعة  االجتماع  في  املرئي،  االتصال 
في  أمــس  انعقد  والــذي  أفغانستان  بــشــأن  العشرين 
ت امـــتـــدادا  ــاء ــا، والـــتـــي جــ ــ الــعــاصــمــة اإليــطــالــيــة رومـ
لجهود ومساعي دولة قطر الحثيثة من أجل السام 

أفغانستان. في  والتنمية  الوطنية  واملصالحة 
وأشـــــــــــاد املــــجــــلــــس بـــكـــلـــمـــة ســـــمـــــوه فــــــي االجــــتــــمــــاع 
ــا اشــتــمــلــت عــلــيــه مـــن مــضــامــن هـــامـــة لــانــتــقــال  ومــ
السام  فيها  يسود  جديدة  مرحلة  إلى  بأفغانستان 
وتتوثق  األفغاني  الشعب  تطلعات  وتتحقق خالها 
فــيــهــا عـــاقـــات الـــتـــعـــاون املــتــبــادلــة بـــن أفــغــانــســتــان 

والدولي. اإلقليمي  ومحيطها 
كــمــا أشــــاد املــجــلــس بـــدعـــوة صــاحــب الــســمــو األمــيــر 

ــفـــدى إلــــى انـــتـــهـــاج مـــقـــاربـــة عــمــلــيــة تـــجـــاه املــســألــة  املـ
ــا  ــوايـ ــنـ ــة تـــتـــرجـــم مــــن خـــالـــهـــا األقــــــــوال والـ ــيـ ــانـ ــغـ األفـ
الــحــســنــة إلـــى خـــطـــوات عــمــلــيــة تــضــمــن املـــوازنـــة بن 
ــانــــي فــــي الـــحـــريـــة والـــكـــرامـــة  ــغــ ــقــــوق الـــشـــعـــب األفــ حــ

وحقوقه في الوصول إلى الغذاء والدواء والتنمية.
قدمته سعادة  الــذي  الــشــرح  إلــى  املجلس  استمع  ثــم 
ــة حــــــول آخــــــر املـــســـتـــجـــدات  ــامــ ــعــ وزيـــــــــرة الــــصــــحــــة الــ
ــيــــروس كـــورونـــا  ــار فــ ــشـ ــتـ ــن انـ والــــتــــطــــورات لـــلـــحـــد مــ
العمل بما  »كوفيد-19«، وأكد املجلس على استمرار 
ات وتدابير احترازية في سبيل  تم اتخاذه من إجراء
الــوزراء  نظر مجلس  ذلك  وبعد  الوباء.  هذا  مكافحة 

فــي املــوضــوعــات املــدرجــة عــلــى جـــدول األعــمــال على 

التالي: النحو 

ملكية  نزع  بشأن  قانون  مشروع  على  املوافقة  أوال- 

العامة،  للمنفعة  مؤقتا  عليها  واالستياء  العقارات 

وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ويـــأتـــي إعـــــداد مـــشـــروع الـــقـــانـــون فـــي إطــــار تــحــديــث 

الـــتـــشـــريـــعـــات ملـــواكـــبـــة الـــخـــطـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة الــشــامــلــة 
 1988 لسنة   )13( رقــم  القانون  محل  وليحل  للدولة، 
العقارات واالستياء عليها مؤقتا  بشأن نزع ملكية 

العامة. للمنفعة 
ثــانــيــا- املـــوافـــقـــة عــلــى مـــشـــروع قــــرار وزيــــر الــتــجــارة 
والــصــنــاعــة بــاعــتــمــاد تــحــديــث الئـــحـــة فــنــيــة قــطــريــة 

السيارات. إطارات  اشتراطات تخزين  تتضمن 
مــالــيــة ملنظمة  تــقــديــم مساهمة  عــلــى  املــوافــقــة  ثــالــثــا- 
»اليونسكو«  والثقافة  والعلم  للتربية  املتحدة  األمم 
لــدعــم املــؤتــمــر الـــــوزاري لــــوزراء الــتــعــلــيــم حـــول سبل 

الكراهية. خطاب  مكافحة 
املوافقة على: رابعا- 

وهـــيـــئـــات  وزارات  بــــن  تـــفـــاهـــم  ــرة  ــذكــ مــ مــــشــــروع   -1
ــاف والــــشــــؤون اإلســـامـــيـــة -الـــديـــنـــيـــة فـــي دول  ــ ــ األوقـ
مــجــلــس الــتــعــاون لـــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة فــي مــجــال 

اإلسامية. الشؤون 
ــتــــبــــادل مــن  ــاء املــ ــ ــفـ ــ ــروع اتـــفـــاقـــيـــة بـــشـــأن اإلعـ ــشــ 2- مــ
تــأشــيــرة الـــدخـــول بــن حــكــومــة دولــــة قــطــر وحــكــومــة 

كوريا. جمهورية 
3- مـــشـــروع اتـــفـــاق بــتــعــديــل بــعــض أحـــكـــام االتـــفـــاق 
اإلطـــاري لــلــشــراكــة بــن حــكــومــة دولـــة قــطــر وبــرنــامــج 

اإلنمائي. املتحدة  األمم 
التــفــاقــيــة  األول  الـــتـــنـــفـــيـــذي  الـــبـــرنـــامـــج  مــــشــــروع   -4
ــة قــطــر وحــكــومــة  الــتــعــاون الــثــقــافــي بــن حــكــومــة دولـ

.)2023 للعامن )2022/  جمهورية كوستاريكا 

إحالة مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات إلى »الشورى«
الدوحة -قنا•

الموافقة على 
 مساهمة مالية 
لـ »اليونسكو« دعمًا 

لمكافحة خطاب الكراهية

المشروع يواكب 
الخطة العمرانية 

الشاملة للدولة بدياًل للقانون 
13 لسنة 1988 

رئيس غرفة قطر:

9 مليارات ريال التبادل التجاري مع أمريكا في النصف األول

أكــــد ســـعـــادة الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن جــاســم 
بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن 
قيمة الــتــبــادل الــتــجــاري بــن دولـــة قطر 
ــات املـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة بلغت  ــ ــــواليـ والـ
نحو 19.5 مليار ريــال 5.4 مليار دوالر 
ــي، فــيــمــا بــلــغــت نــحــو  ــاضــ فــــي الــــعــــام املــ
دوالر خال  مليار   2.5 ريــال  مليار   9.1
الــنــصــف األول مــن الــعــام الـــجـــاري، مما 

يــجــعــل مــن الـــواليـــات املــتــحــدة أحـــد أهــم 
الشركاء التجارين لدولة قطر.

ونوه سعادته، خال اجتماعه أمس مع 
وفـــد مــن أعــضــاء الــكــونــغــرس األمــريــكــي 
برئاسة النائب داريــل عيسى من والية 
كــالــيــفــورنــيــا الــــذي يــــزور الــبــاد حــالــيــا، 
بــاالســتــثــمــارات الــقــطــريــة الــنــاجــحــة في 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة، مــؤكــدا 
حـــرص غــرفــة قــطــر عــلــى تــعــزيــز عــاقــات 
الــتــعــاون بــن رجــــال األعـــمـــال القطرين 

جــرى خال  كما  األمريكين.  ونظرائهم 
االجــــتــــمــــاع اســــتــــعــــراض ســـبـــل تــعــزيــز 
عاقات التعاون التجاري واالستثماري 
ــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــن، فـــضـــا عــن  ــبـ بــــن الـ
مناقشة فرص االستثمار املتاحة في كا 
البلدين. حضر االجتماع سعادة الشيخ 
مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر 
لدى الواليات املتحدة األمريكية، وعدد 
مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس إدارة غـــرفـــة قــطــر، 

وعدد من رجال األعمال القطرين.

الدوحة -قنا•
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استـدعاء
مركبة مجاني

بإجمالي 654 خريجة في الكليتين

جامعة قطر
تحتفي بخريجات

»الهندسة« و»التربية«
الدوحة -  •

التربية والهندسة في جامعة  احتفلت كليتا 
واألربــعــن من  الــرابــعــة  الدفعة  بتخريج  قطر 
خريجات الكليتن، التي بلغ مجموعها 654 
التربية،  كلية  في  خريجة، هن 422 خريجة 

و232 خريجة من كلية الهندسة. 
وأشـــــاد املــهــنــدس إبـــراهـــيـــم مــحــمــد الــجــيــدة، 
للشؤون  العربي  للمكتب  التنفيذي  الرئيس 
قدمته  بما  الحفل،  شــرف  ضيف  الهندسية 
في  املجتمع  تــخــدم  كـــوادر  مــن  قطر  جامعة 

مختلف التخصصات.
وقال: إنه حن قرر صياغة العبارات املناسبة 
لــهــذا الــيــوم، رجــع بــذاكــرتــه إلــى يــوم تخرجه 
فــي الغربة وتــذكــر أنــه لــم أكــن محاطًا سوى 
ــة، ورجـــع إلـــى وطــنــه قطر  بــأصــدقــاء الـــدراسـ
 بطاقٍة 

ً
الــغــالــيــة بــأحــام وطــمــوحــات مــحــّمــا

لــإنــجــاز ال نــظــيــر لــهــا. واســتــدعــت كـــل تلك 
 كـــان قــد طرحه 

ً
الــذكــريــات إلـــى ذهــنــه ســــؤاال

عليه أحد األصدقاء: ماذا لو التقيت بنفسك 
وأنـــــت صــغــيــر، كــيــف ســتــخــاطــبــهــا؟ ومــــاذا 
ستقول لها؟ وكان جوابه أنه سيشكر نفسه 
إلهام  زالــت مصدر  ومــا  كانت  أحامها  ألن 

وحافز على التقدم ومداومة النجاح.
وقال الجيدة: »الحق أقول لكم أبنائي وبناتي 
بكل أمانة، إن األحام قابلة للتحقيق باملثابرة 
واإلخاص وصدق التوكل على الله مع األخذ 
ال  فإنني  عليها.  واملــواظــبــة  النجاح  بأسباب 
أنسى بداية مشواري في مجال األعمال حن 
كان مكتبي االستشاري به سبعة مهندسن 

فقط واآلن بفضل الله تعالى وبحمده وصل 
باملكتب ألكثر من خمسمائة  املوظفن  عدد 
مع عملهم في مشاريع تتواجد في مختلف 
باد العالم«.  وأضــاف الجيدة: »إن العلم ذو 
في  جــديــُده  يتوقف  ال  فهو  تراكمية،  طبيعة 
كل يوم. وحيث إن الجامعة قد قامت بدورها 
ــإن عليكم  فـــي تــأهــيــلــكــم لــلــعــلــم والـــبـــحـــث، فــ

باالستمرار ومواصلة االطاع والبحث أثناء 
اعــتــبــار أن هـــذا فقط  مــمــارســة مهنتكم، مــع 
هــو مــا يمكنكم مــن االســتــمــرار فــي التطور 

والنجاح وخلق آفاٍق جديدٍة لإبداع«.
وقـــــال الـــجـــيـــدة مــخــاطــبــا الـــخـــريـــجـــن: »إنــكــم 
ــارج  ــ ســـتـــخـــرجـــون مــــن أبـــــــواب الـــجـــامـــعـــة وخـ
ــجــــدون عــــاملــــًا فـــيـــه الـــفـــرص  ــتــ أســــــوارهــــــا ســ
والـــتـــحـــديـــات، كــمــهــنــدســات لــبــنــاء املــســتــقــبــل 
ــة، فــأنــتــم  ــقـــادمـ ومـــربـــيـــات تـــربـــون األجـــيـــال الـ
بجهودكم  حيث  مجتمعنا  أســاس  تشكلون 
ــبـــل فــلــتــصــبــوا  ــتـــقـ تـــصـــنـــعـــون شــــبــــاب املـــسـ
جهودكم في زرع حب العلم واملعرفة في قلوب 
أبنائنا وبناتنا. ولتكن وسيلتكم في مواجهة 
بطريقة  ملستقبلكم  التخطيط  هي  التحديات 
علمية وعملية، وال تخشوا الفشل والخطأ ألن 
تعلمكم من أخطائكم هو الطريق لإبداع ومنه 

تقفون على أوجه قصوركم وتعالجونها لكي 
تكون خطوتكم التالية بشكل مدروس بحيث 

تحقق الهدف املرجّو منها«. 

كلمة الخريجات
عزالدين  عبدالباري  سمية  الخريجة  وألقت 
كــلــمــة الـــخـــريـــجـــات، حــيــث أثـــنـــت عــلــى جهد 
هم  الجامعة املشكور في توجيه طابها ومدِّ
ذكرياتها  عــن  وتحدثت  املختلفة  بــاملــعــارف 

في جامعة قطر.
وقالت: »يمر اآلن شريط ذكرياتي في هذه 
لــ  قــراءتــي  بــدايــة مــن فرحتي عند  الجامعة 
)تــهــانــيــنــا! يــســر جــامــعــة قــطــر إعــامــك أنــه 
 ،)2016 ربيع  الــدراســي  للفصل  بولك 

َ
ق تم 

تــعــبــي  ثـــمـــرة  بـــحـــصـــادي  وفـــرحـــتـــي اآلن 
ــا بـــن الــفــرحــتــن كــــان هــنــاك  وجـــهـــدي، ومــ
الكثير  والكثير  الــدعــاء  الجهد،  مــن  الكثير 
من األمل. ال أتحدث عن نفسي فقط. فكل 
 بها. 

ُ
واحدة منا هنا لها حكايتها الخاصة

ــا يجمع  حــكــايــة صــبــر وجــهــد وكـــفـــاح. ومـ
بداية تلك الحكايات أننا قدمنا إلى جامعة 
قطر بأحام كبيرة وتصورات عديدة عن 
لنفسها  منا  واحـــدة  كــل  مستقبل رسمته 

منذ الصغر«. 
ــــت الـــخـــريـــجـــة ســمــيــة زمـــيـــاتـــهـــا عــلــى 

َّ
ــث وحــ

املثابرة والجد، وأكدت أن األمم تنهض عندما 
العلم، موضحة أن جامعة قطر  تدرك أهمية 
بــذلــت كــل طــاقــاتــهــا فــي ســبــيــل تــوفــيــر بيئة 
الحديثة على  الجامعات  تنافس فيها  علمية 

مــســتــوى الــعــالــم. ويــتــضــح ذلـــك مــن تقدمها 
املستمر في سلم التصنيف الدولي. لتختتم 
الكلمة بالقول: إن املشوار لم ينتِه بعد فهناك 
طريق طويل سنمضي فيه إلكمال ما سعينا 
من أجله، ومن أجل هذا فلنكن ذلك الجريء 
الذي إذا أراد شيئا صنع الفرصة لنفسه ولم 
بالعلم  املسلح  الشباب  أن  مؤكدة  ينتظْرها.. 

عماد األوطان وأساس نهضتها.

عريفة الحفل
وذكرت فاطمة التميمي عريفة الحفل مشوار 
الجامعة في خدمة املجتمع، وقالت التميمي: 
مــنــذ سنن،  بـــدأت  طــويــلــة  رحــلــة  »لجامعتنا 
ومراحل  أشــواطــا  قطر  جامعة  قطعت  ولقد 
عديدة في تطورها في شتى املــجــاالت؛ مما 
جــعــلــهــا تــتــبــّوأ هــــذه املــكــانــة املـــرمـــوقـــة، فهي 
صرح علمي ثقافي وطني يثير االعتزاز لكل 

من انتسب إليه وتخرج منه«.
لهن  مــذكــرة  الخريجات  زمياتها  وخاطبت 
كل  »الــيــوم  فقالت:  والتميز  اإلنــجــاز  بأهمية 
 في داخلها سنواٍت من 

ُ
خريجٍة منكن تحمل

ل خريجة منكن 
ُ
نسى. وك

ُ
الذكريات التي ال ت

بقصتها   
ً
متفردة الحياِة  هــذه  فــي  ستسيُر 

الوطن، فاليوم نخرُج  التي ترُد بها ديَن هذا 
ــِم وحــصــيــلــة املــعــرفــة  ــلـ ــعـ حـــامـــلـــن ســـــاح الـ

سائرين على نهِج األلى«.
ــــرض فــيــلــم تــســجــيــلــي يــتــضــمــن مــا  ــد عـ ــ وقـ
حققته جامعة قطر على مدار عام كامل من 

إنجازات علمية وبحثية.

فاطمة التميميسمية عز الدين 

أروى الكربي: أهدي التخرج ألسرتي.. 
وأتمنى خدمة الوطن

أعربت أروى علي الكربي خريجة كلية الهندسة عن 
الوطنية  الجامعة  إحــدى خريجات  لكونها  فخرها 
بتخصص  ماجستير  بدرجة  قطر  جامعة  العريقة 

االدارة الهندسية.
وقــالــت »يــســعــدنــي فــي هـــذه املــنــاســبــة الــســعــيــدة أن 
ابــارك واهــدي هذا التخرج لوالدّي، فما كنت الصل 
لــوال دعــاؤهــم املستمر ودعمهم لي طــوال مسيرتي 
الــدراســيــة وأخـــص بالشكر اســاتــذتــي فــي الجامعة 
الــدكــتــور خالد  الهندسة  كلية  رأســهــم عميد  وعــلــى 
كمال ناجي وزمالئي من الطالب وملدرائي وزمالئي 
الفرصة الكــمــال مسيرتي  هــذه  العمل التاحتي  فــي 
الــجــامــعــيــة فـــي درجــــة املــاجــســتــيــر وكـــل مـــن كـــان له 
ان  الــجــمــيــع  كـــــــر 

ّ
اذ ان  نـــجـــاحـــي، واود  فــــي  بــصــمــة 

اللحظات الجميلة في هذه الحياة ال تأتي اال بسعي 
وصبر واجتهاد وذلك بعد توفيق من الله. 

ــد وجـــــد ومـــــن زرع حـــصـــد، هـــذه  ــن جــ  وأضـــــافـــــت: مــ
اثــر عميق  لها  وكــان  تداولناها  لطاملا  التي  املقوله 

في صبرنا على الصعاب التي مررنا بها، والليالي 
الــنــجــاح، فكل  التي سهرناها مــن اجــل حصد ثمرة 
شـــيء يــرخــص إذا كــثــر إال الــعــلــم، فــإنــه إذا كــثــر غال 
وارتـــفـــع ثــمــنــه، فــابــق فــي طــمــوح مستمر لــتــكــون ذا 
ثــمــن وذا بــصــمــة لــك وملـــن حــولــك ولــوطــنــك الــغــالــي، 
فال تترك عملك دون بصمة تبرز بها مدى رجاحة 
عقلك ومــدى قوتك في اثبات جدارتك لترتقي نحو 
االفــضــل، الفتة إلــى أنــه ليس للعلم نهاية فهو نور 
والشهادة  الطموح،  نحو  الطريق  ويمهد  لدروبنا 
تنور العقول وترشدنا نحو النور فمن طلب العلوم 

بغير كد، سيدركها إذا شاب الغراب.
 وتابعت أروى: أسال الله أن يوفقني في خدمة وطني 
الغالي قطر الذي لطاملا اغرقنا من خيراته، فواجبنا 
البسيط، واتمنى للجميع  الجميل ولو بالشيء  رد 
التفوق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية وفي 
النهاية أود ان اقول ان لم تكن كتابًا تفيد به غيرك 

فكن قارئًا تفيد به نفسك.

م. إبراهيم الجيدة 
 ضيف الشرف: 

يجب المساهمة في تحقيق 
الرؤية الوطنية.. وكلنا فخر 

بهويتنا
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قلب             قطر

»مجوهرات الدرويش« 
والجمعية القطرية للسرطان 
يطلقان مبادرة »يا شافي«

أطلقت مجوهرات الدرويش بالتعاون مع 
القطرية للسرطان ومجوهرات  الجمعية 
كسوة مبادرة »يا شافي« وذلك للتوعية 
بسرطان الثدي الذي يعد من أكثر أنواع 
النساء في قطر  السرطانات شيوعًا بني 
والــعــالــم وذلـــك ضمن حملة أزهـــري التي 

دشنتها الجمعية طيلة الشهر الجاري. 
ــادرة »يـــــا شــــافــــي« تــبــرع  ــ ــبـ ــ وتـــتـــضـــمـــن مـ
الــدرويــش بريع اكثر من 400  مجوهرات 
إسواره من الذهب والفضة لصالح عالج 
مــرضــى الــســرطــان، والــتــي تــم تصميمهم 
خصيصًا لــهــذه املـــبـــادرة وتــحــمــل عــبــارة 

»يا شافي«.
ــذا الــــصــــدد تــــم تــنــظــيــم فــعــالــيــة  ــ ــي هــ ــ وفــ
ــاة  تــــوعــــويــــة بـــمـــقـــر الـــجـــمـــعـــيـــة مــــع مــــراعــ
فيروس  االحــتــرازيــة النتشار  اإلجــــراءات 
كورونا -كوفيد 19، والتي تضمنت ورشة 
الثدي، عرض قصة  توعوية عن سرطان 
إحــــدى املــتــعــايــشــات مـــع ســـرطـــان الــثــدي 

وسألهمكم  متعافي  »أنــا  برنامج  ضمن 
بقصتي، أيضًا تضمنت فقرة في الطبخ 
الصحي »املطبخ الوردي« وفي الختام تم 

تسليم الدروع والصور التذكارية. 
ــــد صـــرحـــت الـــســـيـــدة عــبــيــر عـــبـــد الــلــه  وقـ
التنفيذي ملجوهرات  املــديــر   - الــدرويــش 
ــــش »نــــحــــن نــــؤمــــن أن دورنــــــــا ال  ــدرويــ ــ الــ
تــوفــيــر سلعة معينة  عــلــى  فــقــط  يقتصر 
في السوق القطري، لكن لنا دور تكميلي 
املؤسسات  كل  مع  املبذولة  الجهود  لكل 
وأهمها  املختلفة  القطاعات  في  العاملة 

مجال الصحة والرعاية االجتماعية«.
وتابعت »إن تدشني مجوهرات الدرويش 
ــادرة وتــصــمــيــم األســـــاور الــتــي  ــبـ لــهــذه املـ
اخـــتـــرنـــا أن تــحــمــل صـــفـــة الـــشـــافـــي الــلــه 
ســبــحــانــه وتــعــالــى وتـــربـــط املــتــعــايــشــني 
مـــع هـــذا املــــرض والــجــمــهــور بـــقـــدرة الــلــه 
التام، مستخدمني  سبحانه على الشفاء 
ــاة  ــراعــ ــذهــــب واألحـــــجـــــار الـــكـــريـــمـــة ومــ الــ

الــــــذوق الـــرفـــيـــع لــلــســوق الـــقـــطـــري، يــأتــي 
تجاه  املجتمعية  بــمــســؤولــيــتــنــا  إيــمــانــًا 
نـــشـــر الــــوعــــي بـــمـــرض الـــســـرطـــان ودعــــم 
املتعايشني معه، حيث أن كل من يقتني 
ـــاور هو  أو يــرتــدي واحــــدة مــن هـــذه األسـ

داعم ملرضى السرطان. 
واخـــــــيـــــــرا نــــشــــكــــر الـــجـــمـــعـــيـــة الـــقـــطـــريـــة 
لـــلـــســـرطـــان عـــلـــى تــرحــيــبــهــم وتــعــاونــهــم 
ونــشــكــر كــل الــشــركــات الــتــي دعــمــت هــذه 

الرؤية وساهمت معنا في هذه الحملة.
وبــهــذه املناسبة أعــربــت الــســيــدة / منى 
ــام لــلــجــمــعــيــة  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ أشـــكـــنـــانـــي – املـ
ــن امــتــنــانــهــا  ــ الـــقـــطـــريـــة لـــلـــســـرطـــان – عـ
ملجموعة الدرويش إلطالق هذه املبادرة 
ــم املــتــعــايــشــات مع  الـــتـــي مـــن شــأنــهــا دعــ
ــثــــدي ورفــــــع الــــوعــــي بــمــرض  ــان الــ ســــرطــ
السرطان والتأكيد على أهمية الشراكات 
املجتمعية في نشر رؤية الجمعية التي 
تــصــبــو إلــــى أن تـــكـــون مــنــصــة الــشــراكــة 

مجال  فــي  ــدة  رائـ قطر  لجعل  املجتمعية 
الــوقــايــة مــن الــســرطــان وتــخــفــيــف آثــــاره، 
ورســـالـــتـــهـــا نـــحـــو الـــســـعـــي لـــلـــوقـــايـــة مــن 
ــان وتـــخـــفـــيـــف آثــــــــاره فــــي قــطــر،  ــرطــ ــســ الــ
مـــن خـــالل الــعــمــل مـــع شــركــائــنــا لتوعية 
املـــجـــتـــمـــع، ودعــــــــم وتـــمـــكـــني ومـــنـــاصـــرة 
املتعايشني مع املرض، والتطوير املهني 

والبحث العلمي في مجال السرطان 
وتـــقـــدمـــت اشـــكـــنـــانـــي بـــالـــشـــكـــر الــجــزيــل 
ــة الـــــدرويـــــش  لـــلـــقـــائـــمـــني عـــلـــى مـــجـــمـــوعـ
لــدعــمــهــم جـــهـــود الــجــمــعــيــة واملــســاهــمــة 
فــي تحقيق أهــدافــهــا، متمنية مــزيــدا من 
املقبلة،  الفترات  في  والتعاون  التواصل 
ــيـــع مــــؤســــســــات الــــدولــــة  ــمـ ونــــــاشــــــدت جـ

التكاتف من أجل خدمة هذا الغرض.
مـــن جــهــتــهــا طــرحــت هــبــة نــصــار – قسم 
الــتــثــقــيــف الــصــحــي بــالــجــمــعــيــة – خــالل 
الورشة العالمات واألعراض التحذيرية 
ــل  لــــإصــــابــــة بــــســــرطــــان الـــــثـــــدي، وعــــوامــ

ــد مــــن احــتــمــالــيــة  ــزيــ ــتــــي تــ ــورة الــ ــطــ ــخــ الــ
ــذلــــك طـــــرق الـــكـــشـــف املــبــكــر  اإلصــــابــــة وكــ
ــة قــطــر فـــي هــذا  عـــن املــــرض وجـــهـــود دولــ
الـــصـــدد، كــمــا عــرضــت آخـــر إحــصــائــيــات 
اإلصــابــة بــســرطــان الــثــدي فــي دولـــة قطر 
ــًا لــســجــل قـــطـــر الـــوطـــنـــي لــلــســرطــان  ــقـ وفـ
التابع لــوزارة الصحة العامة في قطر – 
2018، وهي أن سرطان الثدي يعتبر أكثر 
الـــســـرطـــانـــات تــشــخــيــصــًا بـــني الــجــنــســني 
مـــن جــمــيــع الــجــنــســيــات فـــي قـــطـــر، حيث 
تـــم تــســجــيــل 382 حـــالـــة إصـــابـــة جــديــدة 
 %3 قطر.،  في   2018 في  الثدي  بسرطان 
مــن مجموع الــحــاالت كــانــوا مــن الــذكــور، 
بينما بلغت نسبة النساء 97%، مشيرة 
أن ســـيـــدة مـــن كـــل 10 ســـيـــدات فـــي قطر 
ستصاب بسرطان الثدي قبل سن الـ75، 
إصابة  األكــثــر  العمرية  الفئة  هــي   49-45
بــســرطــان الــثــدي مــن الــســيــدات فــي 2018 

في قطر.

السيدة آمنة سليمان - ممثل مجوهرات الدرويش

جانب من الحضورجانب من التكريم السيدة منى اشكناني

صاحبة السمو 
تستقبل الملكة رانيا العبداهلل

الدوحة - قنا•

الشيخة  السمو  صاحبة  استقبلت 
ــيـــس مــجــلــس  ــر رئـ ــوزا بـــنـــت نـــاصـ ــ مــ
إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
ــاح أمـــس  ــبــ ــيـــة املـــجـــتـــمـــع، صــ ــنـــمـ وتـ
بــقــصــر الــرمــلــة، جــاللــة املــلــكــة رانــيــا 
زيارتها  بمناسبة  وذلــك  العبدالله، 

للبالد.
تــم خـــالل املــقــابــلــة مناقشة عـــدد من 

املوضوعات ذات االهتمام املتبادل.

الدوحة: حماية التعليم أثناء النزاعات مسألة مهمة 
نيويورك - قنا•

أحمد  علياء  الشيخة  السفيرة  سعادة  شاركت 
بــن سيف آل ثــانــي، املــنــدوب الــدائــم لــدولــة قطر 
ــم املـــتـــحـــدة، فــــي اجـــتـــمـــاع افـــتـــراضـــي  ــ ــــدى األمــ لـ
نــظــمــتــه وزارة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
الدولي اإليطالية مع املعهد اإليطالي للدراسات 
ــنــــوان »حــمــايــة  ــة، تـــحـــت عــ ــيــ الــســيــاســيــة الــــدولــ
ــــالن املـــــدارس اآلمـــنـــة«.  األطـــفـــال فـــي الـــنـــزاع وإعـ
وأكــــــدت ســعــادتــهــا أن حــمــايــة الــتــعــلــيــم أثــنــاء 
ــات وضـــمـــان حــصــول جميع  ــ ــ الـــنـــزاعـــات واألزمـ
األطـــفـــال عــلــى تــعــلــيــم جــيــد هـــي مــســألــة مهمة 
القرار  للغاية بالنسبة لدولة قطر، مشيرة إلى 
ــة قــطــر واعــتــمــدتــه  ــذي قــدمــتــه دولــ 275 / 74 الــ
فــي 28 مايو  املــتــحــدة  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية 
الــتــاســع مــن سبتمبر  يـــوم  الــــذي اعــتــبــر   ،2020
مــن كــل عـــام يــومــا عــاملــيــا لــحــمــايــة التعليم من 
اليوم  ذلــك  أن  الهجمات.  وأوضحت سعادتها 
الشيخة  الــســمــو  جــهــود صــاحــبــة  بفعل  تحقق 
موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
الــقــرار  أن هــذا  الجميع. وتــابــعــت  فــوق  التعليم 
جــــاء بــعــد 10 ســـنـــوات مـــن اعـــتـــمـــاد الــجــمــعــيــة 
العامة للقرار التاريخي 290 / 64، الذي قدمته 

دولة قطر بقيادة صاحبة السمو الشيخة موزا 
ــــدول األعـــضـــاء إلــى  ــــذي دعـــا الـ بــنــت نـــاصـــر، والـ
ضــمــان حـــق الــتــعــلــيــم لــلــســكــان املــتــضــرريــن في 
جميع مــراحــل حـــاالت الـــطـــوارئ. وأضــافــت أنــه 
على  الهجمات  أن  غير  الدولية،  الجهود  »رغــم 
التعليم مستمرة وليس هناك مساءلة للجناة«. 
ولــفــتــت إلـــى أهــمــيــة الــيــوم الــعــاملــي الــــذي يدعو 
الهجوم.  مــن  الحماية  مــجــال  فــي  التثقيف  إلــى 
ــه بــمــثــابــة تــذكــيــر بــحــمــايــة املــــدارس  وقـــالـــت »إنــ
إعطاء  إلــى  والحاجة  لأطفال  آمنة  كمساحات 
األولوية لحصول جميع األطفال على التعليم، 

ــــاع  وخــــاصــــة أولــــئــــك الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن أوضـ
هــشــة«. وبــيــنــت أنـــه »لــيــس مــجــرد يـــوم آخـــر في 
تقويم األمم املتحدة، بل هو دعوة لقادة العالم 
لوضع حماية التعليم على رأس جدول األعمال 
الــعــاملــي«، مــؤكــدة عــلــى أهــمــيــة حــمــايــة التعليم 
الــواقــع  أرض  العمل على  مــن خــالل  وتجسيده 
ومـــن خـــالل آلـــيـــات فــعــالــة مـــن شــأنــهــا أن تضع 
حـــدا إلفــــالت مــرتــكــبــي مــثــل هـــذه الــهــجــمــات من 
العقاب، حتى يتمكن ماليني األطفال املحرومني 
مــن التعليم فــي حـــاالت الــنــزاع مــن التطلع إلى 

تحقيق ذلك الهدف نحو مستقبل أفضل.

في بيان إلى مجلس األمن يدعم الحق في التعليم

قطر ترحب باالهتمام األممي 
لتعزيز السالم المستدام

نيويورك - قنا•

ــة قــطــر بــاالهــتــمــام املــتــزايــد  رحــبــت دولــ
الــــــــذي يـــبـــديـــه مـــجـــلـــس األمــــــــن واألمــــــم 
املتحدة بشكل عام لتعزيز أسس السالم 
 عن إيمانها أن السبيل 

ً
املستدام، معربة

ــثــــر فــعــالــيــة ملــنــع حـــدوث  األنـــجـــع واألكــ
تلك الــخــالفــات على املـــدى الــطــويــل هو 
نشر ثقافة السالم والتسامح بني أفراد 
النوعي  التعليم  وتــعــزيــز  املجتمعات، 

للجميع.
ــي بـــيـــان دولــــــة قـــطـــر الــــذي  جـــــاء هـــــذا فــ
ــادة الـــســـفـــيـــرة الــشــيــخــة  ــ ــعـ ــ وجـــهـــتـــه سـ
علياء أحمد بن سيف آل ثاني، املندوب 
الــدائــم لــدولــة قطر لــدى األمـــم املتحدة، 
ــي الــــذي عقد  ــدولـ إلــــى مــجــلــس األمــــن الـ
الرئيس  رأســه فخامة  اجتماعًا رسميًا 
أوهـــــــورو كــيــنــيــاتــا، رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
كينيا، الــذي تــرأس بــالده املجلس لهذا 
الــدولــة  »الــتــنــوع وبــنــاء  الشهر ملناقشة 
والسعي نحو السالم«، تحت بند )بناء 

السالم والسالم املستدام(.
وأفاد بيان دولة قطر، بأن نشر السالم 
ــــني أفـــــــــراد املـــجـــتـــمـــعـــات،  والــــتــــســــامــــح بـ
وتعزيز التعليم النوعي للجميع ال يتم 
أن دعم  البنات، مؤكدًا على  بتعليم  إال 
أكبر  أهمية  يكتسي  التعليم  في  الحق 

في حاالت النزاع والطوارئ.
ولفت البيان في هذا السياق، إلى قيام 
دولة قطر بدور بارز في تعزيز وحماية 
الــحــق فـــي الــتــعــلــيــم خــاصــة فـــي حـــاالت 
الــطــوارئ على املستوى الــدولــي، وبــذل 
جــهــود مــثــمــرة إلتـــاحـــة فـــرص التعليم 

للفتيات.
ــع، أن دولـــــــة قـــطـــر تـــــــدرك أهــمــيــة  ــ ــابـ ــ وتـ
ــيـــة لــالســتــقــرار  تــعــزيــز الـــعـــوامـــل املـــواتـ
واملــثــبــطــة لــنــشــوء وتــفــاقــم الـــصـــراع، من 

قبيل الشمولية في املجتمع والسياسة 
واالقـــتـــصـــاد، وبــنــاء مــؤســســات الــدولــة 
القانون  سيادة  على  والقائمة  الفاعلة 

والحكم الرشيد.
ــددت فــي  ــ ــ وأضــــــــاف أن »دولــــــــة قـــطـــر شـ
سياستها الخارجية - قوال وفعال - على 
هذه العوامل، وكرست جانبا كبيرا من 
جهودها اإلنسانية والتنموية ملشاريع 
تساهم في تعزيز بناء مؤسسات الدولة 
ــاالت الـــــــدول الـــخـــارجـــة  ــ الســـيـــمـــا فــــي حــ
التدريب  فــرص  الــنــزاعــات، وتوفير  مــن 
وغير  والرياضة  العمل  وفــرص  املهني 
ذلـــك مـــن املـــجـــاالت الــتــي تــوجــه طــاقــات 
وبناء  اإليجابي  اإلنــتــاج  نحو  الشباب 
ــم ومـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم بــــــدل الـــتـــأثـــر  ــ ــهـ ــ دولـ

بنزاعات التطرف والتشرذم«.
ونوه بدعم دولة قطر لبرامج وأنشطة 
ــى تــحــقــيــق  ــ ــتـــحـــدة الـــهـــادفـــة إلـ األمــــــم املـ
في  املساهمة  مثل  املــســتــدامــة،  التنمية 
أهــداف  تنفيذ  شبكة مختبرات تسريع 
الــبــيــان إلــى  التنمية املــســتــدامــة. ولــفــت 
أن دولــة قطر تولي أهمية كبيرة لدعم 
من  الحد  إلــى  الرامية  الدولية  الجهود 
تأثير تغير املناخ وغير ذلك من العوامل 
الـــتـــي تــفــاقــم مـــن هــشــاشــة املــجــتــمــعــات 

وتساهم في تقويض االستقرار.
وسلط بيان دولة قطر، الضوء على 
جــائــحــة كــــورونــــا، حــيــث إن جــائــحــة 
ــا قـــد فــتــحــت املــجــال  فـــيـــروس كـــورونـ
االستقرار  تقويض  ملزيد من عوامل 
ــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
مختلف أنــحــاء الــعــالــم، مــشــيــرًا إلــى 
انتشار  بــدايــة  سعي دولـــة قطر منذ 
مع شركائها  التعاون  إلى  الجائحة 
الـــدولـــيـــني نـــحـــو الــتــخــفــيــف مــــن أثـــر 

الجائحة العاملية.
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قلب             قطر

إعالن تنازل عن منشأة

باإلشارة إلى القرار الوزاري رقم ) ٣٧ ( لسنة ١٩٩٠ م 
بشأن تنظيم املناطق الصناعية

عن قيام السادة /
 ) مؤسسة الوعب للتجارة واملقاوالت والنقليات (
)188/B( بالتنازل عن املنشآت  املقامة على القسيمة رقم 
 مربع رقم )D(  حسب عقد اإليجار رقم )ب د / م ص /14324 /2019(

 واملخصصة )مخزن مواد غذائية وتغليف(
باملنطقة الصناعية - طريق سلوى

 إلى السيد /
) سلطان علي سلطان العلي املعاضيد(

فعلى من لديه اعتراض التقدم إلى قسم املناطق 
والخدمات املساندة بلدية الدوحة باملستندات املوجبة 

لالعتراض خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخه

بلدية الدوحة

تعلن وزارة البلدية والبيئة
 )بلدية الدوحة(

إعالن مبوب

إعالن تغيير اسم
تعلن  السيدة/ نورهان على برزكر

عن رغبتها في تغيير اسمها 

من/ نورهان

إلى / نورا 

وذلك في شهادة ميالدها

فعلى المعترض التقدم إلدارة الصحة العامة 
خالل ثالثة أيام من تاريخه .

كّرمت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس 
وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر  مؤسسة  إدارة  مجلس 
»أخالقنا«  بجائزتي  الفائزين  أمــس،  مساء  املجتمع، 
و«براعم األخــالق«، وذلــك عن مشاريعهم التي تعكس 
ــون بــهــا، خــالل 

ّ
األخــــالق والــقــيــم الــحــمــيــدة الــتــي يــتــحــل

احتفالية خاصة أقيمت في املدينة التعليمية.
فـــاز بــجــائــزة »أخــالقــنــا« لــهــذا الــعــام مــشــروع »غـــراس 
م مع مجال 

ّ
املصرفية« الذي يعمل على دمج بيئة التعل

الزراعة تحت مظلة واحدة، والذي أسسه فريق العنود 
النعيمي، حيث  الكبيسي، ولولوة املسيفري، وفاطمة 
بيئة  عــن  للبحث  استكشافية  بــرحــلــة  الــفــريــق  انــطــلــق 
مساحات  على  لذلك  نتيجة  وتعرف  مناسبة،  زراعية 

مهملة يمكن تحويلها إلى مساحات خضراء تستفيد 
بالتعاون  املشروع  هــذا  القادمة. ساهم  األجيال  منها 
مــع قــطــر الــخــيــريــة فــي مــســاعــدة األســــر املــتــعــفــفــة لسد 

احتايجاتهم الغذائية اليومية. 
الفائز بعد تصويت  املشروع  وقد وقع االختيار على 
الــدكــتــور جاسم  وتــقــيــيــم لــجــنــة التحكيم املــؤلــفــة مـــن: 
والدكتور  الحضاري،  الــوجــدان  مركز  مدير  السلطان، 
الــدراســات اإلسالمية  الدين شاهني، عميد كلية  عماد 
فـــي جــامــعــة حــمــد بـــن خــلــيــفــة، عــضــو مــؤســســة قــطــر، 
والبروفيسور مبروك زيد الخير مدير املركز الوطني 
بالجزائر،  والحضارة  اإلسالمية  العلوم  في  للبحوث 
والــــدكــــتــــورة حـــصـــة مــحــمــد صــــــــادق، أســــتــــاذ اإلدارة 
التعليمية غير املتفرغ بقسم العلوم التربوية والعميد 

السابق لكلية التربية بجامعة قطر.

كان من بني املشاريع األخــرى املرشحة للفوز بجائزة 
»أخـــالقـــنـــا« مـــشـــروع جــمــعــيــة طــلــبــة الـــطـــب فـــي قــطــر، 
الــذي يهدف إلى توحيد جميع طالب الطب والرعاية 
ــادة تــعــريــف مــشــهــد الــرعــايــة  ــ الــصــحــيــة فـــي الـــبـــالد إلعـ
ــــام وتـــجـــهـــيـــز وتـــمـــكـــني طـــــالب الــطــب  ــهـ ــ الـــصـــحـــيـــة، وإلـ
ــدور نــشــط في  والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فـــي قــطــر لــلــقــيــام بــ
 إلــى مــشــروع »ستب 

ً
املجتمع محلًيا وعــاملــًيــا، إضــافــة

ون كدز«، وهو عبارة عن قناة تعليمية على اليوتيوب 
الصحيحة  الطريقة  الــعــرب  األطــفــال  تعليم  تستهدف 
لــلــعــيــش، والــتــحــدث، واألكـــــل، والــلــعــب، وغــيــر ذلـــك من 

املهارات
براعم األخالق

ضمن  فاز  فقد  األخــالق،  براعم  لجائزة  بالنسبة  أما 
الفئة العمرية لطالب )الصف األول – الصف الثالث( 

كل محمد هالل املهندي من أكاديمية قطر – الخور، 
ولـــولـــوة عــلــي املــحــمــود مـــن أكــاديــمــيــة قــطــر-الــوكــرة، 
ــارق بـــن زيـــاد.  وعــلــي فــهــد الــســلــيــطــي مـــن مـــدرســـة طــ
الصف   – الــرابــع  )الصف  لطالب  العمرية  الفئة  وعــن 
ــة نــايــف الـــعـــمـــادي من  الــــســــادس(، فـــاز كـــل مـــن روضــ
ــم لــلــبــنــات، وعــبــدالــلــه هـــالل املــهــنــدي  أكــاديــمــيــة األرقــ
مـــن أكــاديــمــيــة قــطــر – الـــخـــور، وشــــوق حــمــد الــعــذبــة 
مــن مــدرســة خــديــجــة بــن خــويــلــد االبــتــدائــيــة للبنات، 
ــا فـــي الــفــئــة الــعــمــريــة لـــطـــالب )الـــصـــف الـــســـابـــع –  أمــ
التاسع( فقد حظيت الطالبة الجوهرة حسن  الصف 
الــســبــيــعــي بـــالـــفـــوز. حــضــر الــحــفــل ســـعـــادة الــشــيــخــة 
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل  حمد  بنت  هند 
مــؤســســة قــطــر والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــؤســســة، إلــى 
جــانــب ســعــادة الــســيــد صــالح بــن غــانــم الــعــلــي، وزيــر 
التي  »أخالقنا«  جائزة  تتمحور  والرياضة.  الثقافة 
أطــلــقــتــهــا مــؤســســة قــطــر فــي عـــام 2017 حـــول ركــائــز 
الصلة  وتعزيز  والكرم؛  والصدق  والتسامح  الرحمة 

الوطيدة بني األخالق واملعرفة.
 وتـــهـــدف إلــــى تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أفـــــراد مــجــتــمــع 
تــتــراوح أعــمــارهــم بــني 15-24 عــاًمــا،  دولــة قطر ممن 
ويــجــســدون مــثــااًل ُيــحــتــذى بــه فــي تــعــزيــز التضامن 
االجـــتـــمـــاعـــي والـــتـــعـــاطـــف مـــع اآلخــــريــــن، وُيــشــكــلــون 
ــــن خــــــالل ســـلـــوكـــيـــاتـــهـــم  ــريــــن مـ ــام لــــآخــ ــ ــهـ ــ ــدر إلـ مــــصــ
الــتــقــّدم  لــدفــع عجلة  وأفــعــالــهــم، وسعيهم  وأفــكــارهــم 
والـــتـــطـــّور االجـــتـــمـــاعـــي. كــمــا تـــهـــدف جـــائـــزة »بـــراعـــم 
الــثــانــيــة، إلــى تكريم  الــتــي أكملت دورتــهــا  األخـــالق«، 
ــتـــراوح أعــمــارهــم بـــني 14-7  طـــالب املـــــدارس الـــذيـــن تـ
ــشــكــل جـــوهـــر جــائــزة 

ُ
ــاًمــــا، مــمــن ُيـــظـــهـــرون قــيــًمــا ت عــ

 هــــــؤالء الـــطـــالب 
ّ
ــث ــ ــى حـ ــ »أخــــالقــــنــــا«، كـــمـــا تـــهـــدف إلـ

داخــل  فعلية  ممارسات  إلــى  القيم  هــذه  ترجمة  على 
املجتمع ككل. مدرستهم وعلى نطاق 

صاحبة السمو ُتكّرم الفائزين بجوائز »أخالقنا«  
و »براعم األخالق« التابعة لمؤسسة قطر

حامد سليمان•

نشكر صاحبة السمو على المشروع المحفز لكل الطالب واإلدارات
أكــــدت األســـتـــاذة فــوزيــة عــبــد الــعــزيــز الــخــاطــر الــوكــيــل 
املساعد للشؤون التعليمية في وزارة التعليم والتعليم 
الشيخة مــوزا بنت  السمو  أن مبادرة صاحبة  العالي 
ناصر املسند، كان لها أهــداف كبيرة، وقالت الخاطر: 
اليوم بدأنا نجني ثمار هذه الجائزة، وبــدأت تتحقق 

رؤية صاحبة السمو، فبدون أخالق لن تكون هناك أمة.
وأضافت: أي نهضة ألي أمة تكون مبنية على األخالق، 
معتمدة  أساسها  مــن  كانت  اإلسالمية  األمــة  ونهضة 
عــلــى األخــــالق، ومـــا غــرســه الــديــن اإلســالمــي والــســيــرة 
بكون  والــيــوم سعدنا  الــنــفــوس،  فــي  الشريفة  النبوية 

الجائزة بدأت تؤتي ثمارها من خالل أطفالنا.
وتــابــعــت الــخــاطــر: املــشــاريــع املــقــدمــة تبنوها األطــفــال 
وشعورهم  واحساسهم  املختلفة،  العمرية  بمراحلهم 
الكبير وثقتهم بأنفسهم وهم يتحدثون عن مشاريعهم 
بــدأوا  بــأن طالبنا  الجميع  شعر 

ُ
ت بــاألخــالق،  املرتبطة 

أن  التي يفترض  الحميدة  يعون أهمية هــذه األخــالق 
تربوا عليها وغرست فيهم وبــدأوا يتعاملون بها مع 
السمو  لصاحبة  بالشكر  الخاطر  وتقدمت  زمــالئــهــم. 
بالشكر ملؤسسة  على مبادرة »أخالقنا«، كما تقدمت 
قــطــر للتربية والــعــلــوم وتــنــمــيــة املــجــتــمــع عــلــى رعــايــة 
ــبـــادرة، ووصــفــت »أخــالقــنــا« بــاملــشــروع املــحــفــز لكل  املـ
إلى  املسابقة  أثــر  يمتد  أن  متوقعة  واإلدارات،  الطالب 

املجتمع كله. 
الخاطر:  فــوزيــة  األســتــاذة  قــالــت  للفائزين،  وفــي كلمة 
أبهرتموني وسعيدة بأن يكون بيننا مشاركون بهذه 
الــهــمــة وهـــذه الــحــمــاســة، وفــخــورة جـــدًا بــهــم، وفــخــورة 
وأتوقع  مشروعاتهم،  فــي  ظهرت  التي  األخـــالق  بهذه 
ــذه الـــحـــمـــاس لــزمــيــالتــهــن وصــديــقــاتــهــن  أن يــنــتــقــل هــ
واملجتمع الجامعي الذي سينتقلون له، فاألخالق هي 
الــعــمــاد األســاســي لبناء أي أمــة قــويــة صلبة، ال تهتز 
بأي شيء. وأضافت: املسابقة أيقظت الكثير من األمور 

بــهــا دائـــمـــا، حــتــى وإن ضعفت  نــنــادي  الــتــي  الجميلة 
 وأن مـــن تــفــاعــل مـــع املــســابــقــة 

ً
بــعــض الـــشـــيء، خـــاصـــة

هــم طــالبــنــا فــي أعــمــار مختلفة، ونــتــوقــع امــتــداد هــذا 
املشروع الذي يشمل الجميع، فالهدف ليس الحصول 
على الجائزة، ولكن أن يكون هناك غرس حقيقي لهذه 

املبادئ وتربية النشء عليها.
التعليم والتعليم  دائــم في وزارة  لنا تعاون  وتابعت: 
ــع مــخــتــلــف املـــــبـــــادرات، وجـــــزء مــمــن حــقــقــوا  الـــعـــالـــي مـ
اإلنجاز في مشاريعهم هم من طالب مدارسنا، فنحن 
 في املشروعات 

ً
ومؤسسة قطر في تعاون كبير، خاصة

واملبادرات التي تخص الطالب.

فوزية الخاطر:

االستاذة فوزية الخاطر متحدثة لـ »العرب«

تصوير: عمرو دياب
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قلب             قطر

حمد الشيبه المتحدث باسم تنمية المجتمع بالمؤسسة:

الجائزة تعكس التزام مؤسسة قطر بتشجيع 
أفراد المجتمع على خدمة وطنهم

ــيـــد حـــمـــد صــــالــــح الـــشـــيـــبـــه املـــتـــحـــدث  ــد الـــسـ ــ أكــ
قطر  بمؤسسة  املجتمع  تنمية  باسم  الرسمي 
الرابعة  أكملت نسختها  »أخــالقــنــا«  إن جــائــزة 
هذا العام وهي جائزة أطلقتها صاحبة السمو 
الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة 
مـــؤســـســـة قـــطـــر، خـــــالل حـــفـــل تـــكـــريـــم خــريــجــي 
مؤسسة قطر لعام 2017، تأكيًدا على االرتباط 
ا 

ً
الوثيق بني العلم واألخالق الحميدة، وتعزيز

لرسالة األخالق كأساس للنجاح.
ــاف أن الــجــائــزة تــعــكــس الـــتـــزام مؤسسة  ــ وأضـ
املجتمع  أفــراد  الشباب وجميع  بتشجيع  قطر 
أفــراد فاعلني، متضامنني  ليكونوا  وتحفيزهم 
قادرين على خدمة أوطانهم ومجتمعاتهم من 
 

ً
خــالل أقــوالــهــم وأفــعــالــهــم، والــتــي تجسد مثاال

ُيحتذى به.
ــه تـــم تــعــزيــز أهـــــداف جـــائـــزة أخــالقــنــا  ــر أنــ ــ وذكـ
ومبادئها الشاملة في تصميم مبادرة جديدة 
دورتها  اكملت  التي  األخــالق«  »براعم  بعنوان 
ــراعــــم  ــيـــث تــــم تــصــمــيــم جــــائــــزة »بــ ــة حـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
ــذه الـــقـــيـــم فــي  ــ ــغـــرس هـ األخــــــــالق« خــصــيــًصــا لـ
نـــفـــوس طــــالب املــــــــدارس، بـــهـــدف تــنــشــئــة جيل 

يتحلى بالقيم واألخالق الحميدة. 
وتـــابـــع إنـــه بــيــنــمــا تــحــتــفــي جـــائـــزة »أخــالقــنــا« 
بأصحاب املشروعات التي تجّسد القيم العاملية 
من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و24 
عاًما، تهدف جائزة »براعم األخالق« إلى تكريم 
الطالب الذين تتراوح أعمارهم بني 7-14 عاًما 

شّكل نواة 
ُ
ون بالقيم واألخالق التي ت

ّ
ممن يتحل

وأفكار  أفعال  إلــى  وترجمتها  أخالقنا،  جائزة 
وممارسات داخــل املــدرســة وخارجها.  وأشــار 
ــــالق« تــتــطــلــع إلــى  ــراعـــم األخــ إلـــى أن جـــائـــزة »بـ
تعزيز العالقات بشكل وثيق بني طالب املدارس 
واملجتمع على نطاق أوسع، بما يتضمن توفير 
فرص للطالب لتجسيد قيم أخالقنا، من خالل 
أنــشــطــة مــتــعــددة مــثــل الـــتـــطـــّوع فـــي املــنــظــمــات 
االجــتــمــاعــيــة، فــضــال عــن تــعــزيــز حـــّس األجــيــال 
املقبلة بالفخر واالنتماء إلى املجتمع في قطر.

ــه مـــن املـــهـــّم الــتــأكــيــد عــلــى دور األســـر  ــد أنــ ــ وأكـ
الرئيسي فــي تمكني جــائــزة »بــراعــم األخـــالق« 
من تحقيق أهدافها، من خالل دور األســرة في 
 
ّ
 مبكرة، وحث

ّ
غرس القيم لدى أطفالهم في سن

جميع أفراد األسرة على املشاركة في نشر هذه 
النهائية فى  القيم.  ونــوه بأنه تأهل للمرحلة 
جــائــزة أخالقنا ثــالثــة مــشــروعــات هــي جمعية 
ــدة مـــن أولـــى  ــ طــلــبــة الــطــب فـــي قــطــر، وهـــي واحـ
الــجــمــعــيــات الـــتـــي يـــديـــرهـــا الـــطـــالب فـــي دولـــة 
إلــى توحيد جميع طــالب الطب  قطر، وتــهــدف 
الــبــالد إلعــــادة تعريف  والــرعــايــة الصحية فــي 
الجمعية  بــدأت  الصحية حيث  الرعاية  مشهد 
بــأقــل مــن 20 عــضــًوا،  مسيرتها فــي عـــام 2017 
ونجحت بتوسيع نطاق عملها لتشمل أكثر من 
500 عضو وتهدف إلى إلهام وتجهيز وتمكني 
طــالب الطب والــرعــايــة الصحية فــي دولــة قطر 

للقيام بدور نشط في املجتمع محلًيا وعاملًيا.
وتــابــع إن املــشــروع الثاني هــو ستب ون كيدز 
اليوتيوب  على  تعليمية  قناة  عن  عبارة  وهــو 
ــــالل الــــرســــوم املــتــحــركــة  تــعــلــم األطــــفــــال مــــن خـ

الطريقة الصحيحة للعيش
وأشار إلى أن املشروع الثالث الفائز بالجائزة 
فريق غراس  تكون  املصرفية حيث  غــراس  هو 
ــج بــيــئــة  ــ ــهـــدف دمـ ــام 2019 بـ ــ املـــصـــرفـــيـــة فــــي عـ
الــزراعــة تحت مظلة واحــدة  التعليم مــع مجال 
بيئة  عــن  للبحث  استكشافية  برحلة  وانطلق 

زراعية مناسبة.

قــالــت الــعــنــود الكبيسي، إحـــدى عــضــوات فــريــق مــبــادرة غــراس 
املصرفية الفائز بجائزة اخالقنا: نحمد الله، لم يضيع، سبحانه 
الجائزة،  وتعالى، تعبنا وجهودنا، ونبارك ألنفسنا نيل هذه 

ــيــــدة جــــدًا  ــعــ وأنـــــــــا ســ
ــوز  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــق الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ بـ
فـــــي هـــــــذه املـــســـابـــقـــة 
املـــــتـــــمـــــيـــــزة، وأقـــــــــول 
ــفــــرق األخــــــــــرى أن  ــلــ لــ
وصـــولـــهـــم لــلــنــهــائــي 
يعد فوز، ونأمل لهم 
ينفع  وأن  الــتــوفــيــق 

الله بمشروعاتهم.
وأضــــــــــــافــــــــــــت: فـــيـــمـــا 
يــتــعــلــق بــالــخــطــوات 
املــــــقــــــبــــــلــــــة لـــــــغـــــــراس 

ملــدرســة  املــقــبــلــة  األجـــيـــال  تستكمل  الــلــه،  فبمشيئة  املــصــرفــيــة، 
العلوم املصرفية هذا املشروع، ونأمل أن تقتدي باقي املدارس 
بفكرة املشروع. وأشارت إلى أن الفريق تعاون مع جمعية قطر 

الخيرية، لتوصيل منتجات غراس املصرفية لألسر املتعففة.

أكـــد ســـفـــراء جـــائـــزة أخــالقــنــا أنــهــم قـــامـــوا خـــالل مـــدة اســتــقــبــال 
الطالب  دعــم  على  والعمل  توعوية  فعاليات  بتنظيم  املشاريع 
استفادوا من خالل  انهم  للجائزة، مشيرين  للتقديم  والشباب 
ترشيحهم كسفراء للجائزة في صقل مهارات القيادة والتنظيم 
ــزة تــســاهــم فـــي نــشــر مــكــارم  ــائـ لـــديـــهـــم. وأشــــــــاروا إلــــى أن الـــجـ

االخــالق في املجتمع 
مــــــــن خـــــــــــالل إطــــــــالق 
ــادرات املــتــنــوعــة  ــ ــبـ ــ املـ
الجميع. تخدم  التي 

ــم املــفــتــاح  ــانـ ــال غـ ــ وقــ
مــــبــــادرة أخــالقــنــا  ان 
تــــــــــهــــــــــدف إلحــــــــــــــــداث 
تــغــيــيــر إيـــجـــابـــي في 
ــتــــؤكــــد  ــع ولــ ــمــ ــتــ ــجــ املــ
عـــــلـــــى حــــــــــرص قـــطـــر 
على القيم االخالقية، 
منوها إلى أن والديه 
عـــلـــى زرع  ــوا  ــ ــــرصـ حـ

القيم االخالقية به وأبــرزهــا الصدق واالمــانــة والــرضــا وحسن 
ــدراســـة نـــوه املــفــتــاح بــأنــهــا كــانــت  الــخــلــق. وعـــن تــجــربــتــه فـــي الـ
سلبية ثم تحولت إليجابية حيث قابل بعض التنمر من زمالئه 

بالتسامح .

لولوة المسيفري: نأمل أن نكون على قدر مسؤولية الفوز
عبرت لولوة املسيفرى إحدى عضوات فريق مبادرة 
ــفـــوز بــجــائــزة  ــالـ غــــــراس املـــصـــرفـــيـــة عــــن ســـعـــادتـــهـــا بـ
لصاحبة  بمقابلتي  جــًدا  فخورة  أنــا  قائلة:  اخالقنا، 
الــســمــو الــشــيــخــة مــــوزا بــنــت نــاصــر وهـــو لــشــرف لنا 
الــفــوز بــهــذه الــجــائــزة ونــأمــل أن نــكــون على قــدر هذه 

املسؤولية«.
ــا، في  ــ ــ ــادرة قـــالـــت لــــولــــوة: أردنـ ــبــ  وبــالــحــديــث عـــن املــ
نــتــرك بصمة إيجابية  الــثــانــويــة األخـــيـــرة، أن  الــســنــة 
وإدارة  املصرفية  للعلوم  قطر  مدرسة  مدرستنا،  في 
األعــــمــــال الـــثـــانـــويـــة املــســتــقــلــة لـــلـــبـــنـــات، حـــيـــث قــمــنــا 
ــراء مـــن شــبــكــة الــــري،  ــبــ ــزارعــــني وخــ بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــ
بــتــحــســني قــطــعــة أرض كـــانـــت خـــالـــيـــة فــــي املـــدرســـة 

ذلك،  الكثير حول  تعلمنا  للزراعة، حيث  وتجهيزها 
ــار، ثم  وقــمــنــا بــزرعــنــا الــكــثــيــر مــن الــنــبــاتــات واألشـــجـ
فنية  مــهــارات  يمتلكن  الــلــواتــي  بــالــطــالــبــات  استعنا 
فــي تــدويــر أشــيــاء مــن املــنــزل، والــرســم على الــجــدران 

لنحصل على مساحة خضراء رائعة«.
وتــابــعــت: »بــعــد ذلـــك أدخــلــنــا عــنــصــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
حيث خصصنا لكل نبتة كود مّعني يضم معلومات 
نا نجاح مشروعنا على نقل 

ّ
ة:« حفز

ً
حولها«، مضيف

بأهمية  الــتــوعــيــة  ننشر  وأن  املجتمع  إلـــى  تجربتنا 
الــعــديــد من  مــن تحفيز  املنزلية، وقــد تمّكنا  الــزراعــة 
األســـر عــلــى الـــزراعـــة فــي بــيــوتــهــم، وخــصــوًصــا خــالل 
جائحة كوفيد-19، كما سعينا لتعميم هذه التجربة 

عــلــى جــمــيــع املـــــدارس الــحــكــومــيــة واملـــراكـــز الــخــاصــة، 
وقمنا بالتبرع بكل املنتجات إلى قطر الخيرية«.

وذكرت لولوة: جاءت مشاركتنا في جائزة أخالقنا، 
لكونها تدعم أهدافنا في تعزيز القيم اإليجابية لدى 
األفــراد، مثل قيم التسامح واألخــالق والكرم وغيرها 
الجائزة  هــذه  تحملها  التي  القيم  لتعزيز  يأتي  كما 
ونشرها بني أفراد املجتمع، مشيرة تكون فريق غراس 
املصرفية في عام 2019 بهدف دمج بيئة التعليم مع 

مجال الزراعة تحت مظلة واحدة. 
ــراس املصرفية« حصل على 

ّ
ونوهت بأن مشروع »غ

املركز األول في مسابقة األمن الغذائي على مستوى 
املدارس الثانوية.

إحـــدى عــضــوات فريق  النعيمي  قــالــت فاطمة 
غـــــراس املــصــرفــيــة الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة أخــالقــنــا: 
ــــادة  ــقـــد ســـاهـــمـــت الــبــيــئــة الــــزراعــــيــــة فــــي زيـ »لـ
نــســبــة األكــســجــني فــي الـــهـــواء، كــمــا أن تــدويــر 
السماد  صنع  على  ساعدتنا  النباتات  بقايا 
الــعــضــوي. نـــّود إنــشــاء عــالمــة تــجــاريــة فريدة 
فــي الــســوق الــقــطــري لــكــل أنــــواع الــخــضــراوات 
والــــفــــواكــــه«. وأضـــافـــت إن الـــبـــدايـــة كـــانـــت من 

مـــدرســـة قــطــر لــلــعــلــوم املــصــرفــيــة الــتــي وفـــرت 
الـــدعـــم الـــــالزم لــلــمــضــي قـــدمـــا فـــي مــشــروعــهــم 
الزراعي والتي مكنتهم من التغلب على كافة 

التحديات والصعوبات.
وتـــابـــعـــت: مـــن مــنــطــلــق االهـــتـــمـــام بـــالـــزراعـــات 
املـــوجـــودة بــاملــدرســة ثــم الــتــوســع فــي زراعـــات 
أخـــــــرى إضـــافـــيـــة شـــمـــلـــت زراعـــــــــات مــكــشــوفــة 

وزراعات أخرى في البيوت املحمية . 

فاطمة النعيمي عضو فريق »غراس«:

»قطر للعلوم المصرفية« وفرت الدعم
 للمضي قدما في مشروعنا الزراعي

العنود الكبيسي: تعاون مع 
»قطر الخيرية« إليصال منتجاتنا 

لألسر المتعففة

سفراء الجائزة: »أخالقنا« 
تساهم في نشر مكارم األخالق
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قلب             قطر

»التخطيط واإلحصاء« يعلن نتائج »تعداد 2020« في مواضيع مختلفة مثل التعليم والسكن

2.846 مليون نسمة عدد سكان الدولة
بزيادة 67.5 % عن تعداد 2010

حامد سليمان•

النتائج  أمــس، عــن  التخطيط واإلحــصــاء،  أعلن جهاز 
واملنشآت  واملساكن  للسكان  العام  للتعداد  الرئيسية 
ــــك فـــي حــفــل أقـــيـــم فـــي مبنى  »تـــعـــداد قــطــر 2020، وذلـ
التي  الرئيسية  النتائج  أبــرز  الجهاز، حيث تم عــرض 

نتجت عن »تعداد قطر 2020« في املواضيع املختلفة 
كــالــســكــان والــتــعــلــيــم والــنــشــاط االقــتــصــادي والــســكــن، 
 منها، ومقارنتها 

ّ
بكل املرتبطة  األساسية  رات 

ّ
واملؤش

واملنشآت  واملساكن  للسكان  العام  التعداد  نتائج  مع 
لعام 2010.

ـــن مــشــروع 
ّ

وكـــان جــهــاز التخطيط واإلحـــصـــاء قــد دش
»تعداد قطر 2020« في األّول من يوليو 2019، واختتم 
املاضي بعد  النهائية منه في يناير  امليدانية  املرحلة 
أن سبق وتّم تعليقها في مارس 2020 بسبب الظروف 

االستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

ــرز مـــا تــضــمــنــه الــتــعــداد ارتـــفـــاع عـــدد الــســكــان  ومـــن أبــ
بتعـداد  مقارنة  تقريبًا  نسمة  مليون   )1.147( بمقدار 
2010، ليصـل عـدد السـكان فـي تعـداد 2020 إلى )2.846( 
مليون نسمة تقريبًا، وهو ما يمثل نسبة زيادة %67.5 

عن تعداد 2010.

د. صالح النابت رئيس الجهاز:

تنفيذ التعداد أحد متطلبات التحضير 
لإلستراتيجية التنموية 2027-2023

الــدكــتــور صالح  قــال ســعــادة  فــي كلمته بــهــذه املناسبة 
واإلحــصــاء:  التخطيط  جهاز  -رئيس  النابت  محمد  بن 
نرحب بكم جميعًا ونشكركم على مشاركتكم لنا في هذه 
الرئيسية  النتائج  ونــشــر  بــإعــان  الــخــاصــة  االحتفالية 
الذي   ،2020 واملنشآت  واملساكن  للسكان  العام  للتعداد 
ُيعد من املشاريع الوطنية املهمة، وصدر بتنفيذه قرار 
مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2018، وبدأت التحضيرات 

إلجرائه منذ ذلك الحني.
الــتــعــداد أحد  وأضـــاف ســعــادتــه: كما ُيعتبر تنفيذ هــذا 
التنموية  االســتــراتــيــجــيــة  إلعــــداد  التحضير  متطلبات 
الثالثة لألعوام 2023-2027، كما تأتي ترجمة لتوصيات 
شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة لتنفيذ الدول للتعدادات، 
ولــقــرارات مجلس إدارة املركز اإلحصائي لــدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، والتي نصت على إجراء 
 للمقارنات 

ً
الــدول تسهيا التعداد عام 2020 في جميع 

الـــدولـــيـــة، ونــصــت كــذلــك عــلــى الــتــركــيــز عــلــى اســتــخــدام 
الــســجــات اإلداريـــــــة، األمــــر الــــذي مــيــز هـــذا الــتــعــداد عن 
الــتــعــدادات الــســابــقــة مــن حــيــث الكلفة والــجــهــد وســرعــة 
النتائج وتوفيرها للمستخدمني  البيانات ونشر  جمع 

وجودة أعلى وأكثر شمواًل لتلك النتائج.
وأكــــد عــلــى أن تــعــداد 2020 يــعــد الــتــعــداد الـــســـادس في 
إنشاء  السكانية في دولــة قطر منذ  الــتــعــدادات  سلسلة 
أجريت  قطر، حيث  بــدولــة  واإلحــصــاء  التخطيط  جهاز 
 ،2004  ،1997  ،1986( األعـــــوام  فــي  الــســابــقــة  الـــتـــعـــدادات 
تــمــيــز  الــــتــــعــــداد  هـــــذا  وأن  »مـــخـــتـــصـــر«(،   2015  ،2010
بــاســتــخــدام الــســجــات اإلداريــــــة فـــي الــجــهــات الــرســمــيــة 
بالدولة باإلضافة الى الوسائل التكنولوجية الحديثة، 

حيث استخدمت أجهزة الحواسيب اللوحية واإلنترنت 
ومــركــز االتـــصـــال الــخــاص بــالــتــعــداد فــي جــمــع وإدخـــال 
ومــراجــعــة الــبــيــانــات مما أســهــم فــي تسريع إعـــان هذه 

النتائج وتوفيرها للمستخدمني كما أسلفنا.
ــإعـــان نــتــائــج هــذا  ــيـــوم بـ ــابـــع د. الـــنـــابـــت: نــحــتــفــل الـ وتـ
ــذي تــم تــنــفــيــذه فــي ظــروف  املـــشـــروع الــوطــنــي املــهــم، والــ
عتبر دولة قطر من الدول القليلة التي 

ُ
استثنائية حيث ت

التعداد بشكل كامل وبنجاح في ظل  استطاعت تنفيذ 
الجائحة بالنسبة لدول املنطقة في تنفيذ تعداد 2020، 
الله ثم املتابعة الحثيثة  لــوال فضل  ولــم يكن ذلــك ليتم 
ــوزراء،  والــتــوجــيــهــات الــكــريــمــة ملــعــالــي رئــيــس مجلس الــ
الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، الذي تابع 
معنا أواًل بأول خطوات تنفيذ التعداد بدءًا من مراحله 

كان  حيث  نتائجه،  اعتماد  وحتى  األولـــى  التحضيرية 
لتوجيهاته الكريمة األثر البالغ في نجاح هذا املشروع.

وأشــار إلى أنه من األهمية بمكانه أن تكون آلية تنفيذ 
التعداد املعتمد على السجات اإللكترونية اللبنة األولى 
املباني والــوحــدات  قــواعــد بيانات  نحو تكامل وتــرابــط 
السكنية واملنشآت واألسر واألفراد وبناء سجل مركزي 
لـــهـــا، حــيــث ســتــمــكــن هــــذه املــنــظــومــة اإللــكــتــرونــيــة عند 
الدقة  عالية  تعداد  بيانات  على  الحصول  من  اكتمالها 
ومحدثة بشكل مستمر، مما سيسهم في سهولة اتخاذ 
الواقع  املبنية على حقائق  السياسات  القرارات ووضع 
وفي خدمة الخطط التنموية املستقبلية للدولة وصواًل 

إلى تحقيق أهداف ورؤية قطر الوطنية 2030.

شكر للمواطنين والمقيمين
وتـــقـــدم د. الـــنـــابـــت بــالــشــكــر الـــجـــزيـــل لــجــمــيــع الــجــهــات 
ــنــــشــــآت الـــخـــاصـــة وجـــمـــيـــع املـــواطـــنـــني  الـــحـــكـــومـــيـــة واملــ

ــتــــجــــاوب املــخــلــص  ــم الــكــبــيــر والــ واملـــقـــيـــمـــني عـــلـــى الــــدعــ
الــذي كــان لــه أثــر كبير فــي نجاح هــذا املــشــروع الوطني 
والــوصــول إلــى »تــعــداد نــاجــح لتنمية مــســتــدامــة«. كما 
لإلحصاء  االســتــشــاريــة  اللجنة  ألعــضــاء  بالشكر  تــقــدم 
بالتعداد  العاملني  للتعداد وجميع  التنفيذية  واللجنة 
بيانات  تلبي  أن  أمــلــه  عــن  معربًا  املختلفة،  مراحله  فــي 
هذه النتائج احتياجات الوزارات والهيئات واملخططني 

ومتخذي القرار والباحثني.
التخطيط واإلحـــصـــاء مختصرًا  رئــيــس جــهــاز  وعـــرض 
اعتماده شهر  تم  التي  للتعداد  الرئيسية  النتائج  ألهم 

ديسمبر 2020م تاريخًا مرجعيًا للتعداد.
الحالية تعتبر أساسا  التعداد  النابت: بيانات  د.  وقال 
لــــدراســــات مــســتــقــبــلــيــة، وســنــعــمــل عــلــى هــــذه الــبــيــانــات 
السكانية  التوقعات  على  للوقوف  والشاملة  الحديثة 
خال السنوات القادمة، مع األخذ في االعتبار التغيرات 
العمل  يجري   2020 تعداد  من  االنتهاء  فبعد  املختلفة، 

على التوقعات السكانية املستقبلية.
وأضـــــــاف: أعــتــقــد أن الـــتـــعـــدادات املــقــبــلــة ســتــكــون فقط 
على  ميدانيًا  العمل  سيتم  ولكن  السجات،  باستخدام 
الــعــمــل عــلــى املــســوح املتعلقة  مــســوح متخصصة، مــثــل 
بذوي االحتياجات الخاصة، وهي إحصاءات تم العمل 
عــلــيــهــا، ولــكــن إن رغــبــت الــجــهــات املــخــتــصــة فــي معرفة 
املزيد من البيانات عن كل شخص من ذوي االحتياجات 
وبــالــتــالــي  بالعينة  مــســوحــا  فــهــذا سيتطلب  الــخــاصــة، 
ستستمر  وغالبًا  ومتشعبة،  كثيرة  أسئلة  إلــى  تحتاج 
هذه املسوح عن طريق املقابات الشخصية، ســواء عن 

طريق الهاتف أو العمل امليداني.

د. خالد علي القرة داغي مدير إدارة نظم المعلومات:

طرح نتائج التعداد على 3 منصات
 من أهم الخطوات الربط اآللي مع قواعد البيانات للجهات المصدرية بالدولة

قــدم الــدكــتــور خــالــد علي الــقــرة داغـــي –مــديــر إدارة 
نــظــم املــعــلــومــات ومــســاعــد مــديــر الــتــعــداد لــشــؤون 
نــظــم املـــعـــلـــومـــات عـــرضـــًا عـــن دور الــتــكــنــولــوجــيــا 
فــــقــــال: تــعــرف  تــــعــــداد 2020،  فــــي دعـــــم  الـــحـــديـــثـــة 
بالعمود  الحالي  العصر  في  التكنولوجيا  أهمية 
ــــذي يــقــود عــمــلــيــة التنمية  الــفــقــري لــلــمــجــتــمــع، والـ
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة مـــن خـــال االســتــفــادة 
استخدام  تم  وعليه  الرقمية،  واملنصات  بالبرامج 
وأهم  الحالي،  التعداد  في  الحديثة  التكنولوجيا 
املعايير واملمارسات الدولية لدعم مراحل تخطيط 
وتنفيذ مشروع التعداد 2020، وذلك من خال عدة 
املستدامة  التحتية  البنية  أهمها تطوير  خطوات، 

لتعزيز مراحل جمع ونشر البيانات.

وأضاف: ومن أهم الخطوات أيضًا، كان الربط اآللي 
مع قواعد البيانات للجهات املصدرية في الدولة، 
األنظمة  تطوير  فــي  أســالــيــب مختلفة  واســتــخــدام 
االلكترونية للوصول لبيانات موثوقة ذات جودة 
على  االلكتروني  األمــن  معايير  تطبيق  ثــم  عالية، 
األنــظــمــة للحفاظ على األمـــن والــســريــة الــتــامــة في 
ووزارة  الداخلية  لـــوزارة  وأوجــه شكري  البيانات، 
املواصات واالتصاالت على الدعم الكامل في هذا 

املجال.
وتـــابـــع: نــشــر الــبــيــانــات ســيــكــون مـــن خــــال ثــاثــة 
مــنــصــات إلــكــتــرونــيــة، وهـــي الــبــوابــة االلــكــتــرونــيــة 
وأطلس  واإلحــصــاء،  التخطيط  وتطبيق  للتعداد، 
قــطــر، وقـــد تــم تــطــويــر بــوابــة الــكــتــرونــيــة متكاملة 

ــن املـــكـــونـــات الــرئــيــســيــة في  ــعـــداد، ومــ ــتـ ملـــشـــروع الـ
الـــبـــوابـــة، املــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة لــلــتــعــداد، ويــوجــد 
تــقــريــر تــفــاعــلــي لـــلـــتـــعـــداد، كــمــا تـــم تــوفــيــر خــدمــة 

تحميل البيانات.
وأكـــد عــلــى أن أطــلــس قــطــر الــرقــمــي يــقــدم عـــددا من 
الــخــرائــط املــوضــوعــيــة، ويتضمن عـــددا مــن نتائج 
ــدادات الــســابــقــة واملـــعـــلـــومـــات الـــعـــامـــة، وذلـــك  الـــتـــعـ
بـــاســـتـــخـــدام أحـــــدث األســـالـــيـــب املـــتـــوفـــرة فـــي نظم 
ــتـــي تـــعـــزز مــــن تــمــثــيــل  املـــعـــلـــومـــات الـــجـــغـــرافـــيـــة، الـ
البيانات، وتدعم أصحاب القرار والباحثني بأدوات 
البحث والتحليل، كما يمكن االضطاع على الكثير 
التطبيق  2020 عن طريق  تعداد  البيانات عن  من 

االلكتروني.

 تعداد 2020 يعد 
السادس في سلسلة 

التعدادات السكاني�ة بالدولة

بي�انات التعداد الحالية 
 لدراسات 

ً
تعتبر أساسا

مستقبلية
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قلب             قطر

ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح:

تعداد 2020 يتيح استخراج بيانات
 تخدم المخططين بمختلف القطاعات

قــــال الــســيــد نـــاصـــر صـــالـــح املـــهـــدي، مــديــر 
واألســـالـــيـــب  ــســــوح  واملــ ــدادات  ــعــ ــتــ الــ إدارة 
تـــعـــداد 2020 بــجــهــاز  اإلحـــصـــائـــيـــة مـــديـــر 
الـــتـــخـــطـــيـــط واإلحـــــــصـــــــاء: أعــــــــرض بــعــض 
االستفادة  كيفية  البسيطة، حول  النتائج 
ــواء   فـــي مـــجـــالـــه، سـ

ُ
ــداد 2020، كــــل ــعـ ــن تـ مـ

جهات حكومية أو غيرها من الجهات.
ــداد شـــــامـــــل، ُجـــمـــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وأضـــــــــــاف: هـــــــذا الـ
ــــن الـــخـــصـــائـــص  ــر مـ ــيـ ــثـ ــكـ ــه الـــكـــثـــيـــر والـ ــيـ فـ
وعن  والتعليمية  والسكانية  الديمغرافية 
املــبــانــي واملــنــشــآت والــــوحــــدات الــســكــنــيــة، 
وهــــو حــصــر شـــامـــل لــكــل مــنــاطــق الـــدولـــة، 
وهي مقسمة لثمانية بلديات، وكل بلدية 
وكــل منطقة  املــنــاطــق،  مــن  فيها مجموعة 
مــقــســمــة ملــجــمــوعــة بــلــوكــات صــغــيــرة، بما 
على  بيانات حتى  اســتــخــراج  مــن  يمكننا 
الصغيرة،  الــوحــدات  أو  املــنــاطــق  مستوى 
وهذا يخدم املخططني في مجال العمراني 
والـــطـــرق والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وغــيــرهــا من 
البيانات  تم جمع  لذا  املوضوعة،  الخطط 

على أقل وحدة إدارية ممكنة.
الــوحــدات أسمها مربعات،  املــهــدي:  وتابع 

ولــديــنــا تــقــريــبــًا أكــثــر مــن 6000 مــربــع في 
مختلف مــنــاطــق الـــدولـــة، ولــديــنــا مــقــارنــة 
بني النتائج في تعداد 2010 وتعداد 2020، 
ولـــكـــل الـــبـــلـــديـــات، وقــــد أجـــريـــنـــا تصنيف 
شامل لكافة أنواع املباني في الدولة، بما 
في ذلك أنواع الوحدات السكنية في الدولة 
وحالتها، سواء كانت تحت اإلنشاء أو تم 

االنتهاء منها.

 المقارنة على مستوى البلديات 
وأكــــد أن أنـــــواع املــبــانــي وتـــعـــداد الــســكــان 
مــربــوطــة بــنــوع الــخــدمــات املــتــوفــرة، ســواء 
املساجد أو املباني التعليمية أو الرياضية 
ــرى مـــن املــبــانــي  أو الــتــجــاريــة، وأنـــــواع أخــ
والتي تضمنها التعداد، األمر الذي ييسر 
من عملية املقارنة على مستوى البلديات، 
وكـــذلـــك عــلــى مــســتــوى املــنــطــقــة أو املــربــع، 
األمر الذي يمنح املحلل القدرة على الربط 
مع الخدمات أو الكثافة السكانية، ويمكنه 
البلديات،  مختلف  فــي  بينها  املقارنة  مــن 
ــا اذا كـــانـــت املـــســـاجـــد أو  لــيــتــعــرف عــلــى مـ
املــــــدارس أو املــنــشــآت الــطــبــيــة كــافــيــة لكل 

منطقة أو ال.
ــه بــاالنــتــقــال إلــــى مــســتــوى  ــى أنــ ــار إلــ ــ وأشــ
املــــربــــعــــات، يــمــكــن املـــقـــارنـــة بــــني مــربــعــات 
ــــني مــربــع  وأخــــــــرى بــــعــــدة خــــصــــائــــص، وبــ
وآخــــر فــي تــعــداد 2010 ونــفــس املــربــع في 
2020، كيف كان املربع قبل عشرة سنوات 
ــام 2020، والــتــعــرف  وكـــيـــف أصـــبـــح فـــي عــ
عــــلــــى الـــــخـــــدمـــــات املـــــتـــــوفـــــرة فــــيــــه ونــــــوع 

الوحدات واألنشطة التجارية وغيرها من 
الخصائص.

وقــال املــهــدي: يتيح تــعــداد 2020 للجميع 
 مــن الــبــيــانــات، إضــافــة إلـــى ما 

ً
كــمــًا هــائــا

يــوفــره الــتــعــداد مــن بــيــانــات حـــول الــحــالــة 
ــاطـــق  ــنـ الــــزواجــــيــــة حـــســـب الـــبـــلـــديـــات واملـ
ــر فـــي 2010  ــ ــان األمـ والـــبـــلـــديـــات، وكـــيـــف كــ
ــتــــوى  ــســ واملــ  ،2020 ــــي  فــ ــح  ــ ــبـ ــ أصـ ــــف  ــيـ ــ وكـ

الــتــعــلــيــمــي كــــذلــــك فــــي مــخــتــلــف املـــنـــاطـــق 
الكثير  تتيح  مــمــيــزات  وكلها  والــبــلــديــات، 

من البيانات للمعنيني.
وأضـــــاف: بــالــنــســبــة لــعــدد الــســكــان حسب 
ــتــــي  ــة الــ ــ ــطــ ــ ــشــ ــ الــــــبــــــلــــــديــــــات، وبــــــعــــــض األنــ
تـــخـــدم األفـــــــــراد، مـــثـــل املــــحــــات الــتــجــاريــة 
واملستشفيات واملطاعم ومغاسل املابس 
وصــالــونــات الــحــاقــة، ونصيب كــل نشاط 
مـــن األنــشــطــة فـــي كـــل بــلــديــة وكــــل منطقة 
موزعة على عدد أفراد نفس املنطقة، فعلى 
الوكرة،  املثال، في 2010، في بلدية  سبيل 
املطاعم وصالونات  فــي  زيـــادة  فيها  نجد 
الــحــاقــة مــقــارنــة بــعــدد األشـــخـــاص الــذيــن 
ــذه األشـــيـــاء  ــ يـــقـــدمـــون لــهــم الـــخـــدمـــات، وهـ
ــقـــاس فــــي كــــل الـــبـــلـــديـــات وكـــل  يــمــكــن أن تـ
ــنـــاطـــق، وأيـــضـــًا عــلــى مــســتــوى أقــــل من  املـ
املناطق، ولدينا الكثير من األمثلة في ذلك.

إلــــى أن تـــعـــداد 2020 اســتــنــد إلــى  وأشـــــار 
الــســجــات الــتــجــاريــة، وكـــان هــنــاك اتــصــال 
مباشر مع وزارة االقتصاد، كما تم التأكد 
من البيانات ميدانيًا، في حال كانت هناك 

خصائص غير مكتملة.

 أنواع المباني 
وتعداد السكان 

مربوطة بنوع الخدمات 
المتوفرة

زيادة في المطاعم 
وصالونات الحالقة 

مقارنة بعدد األشخاص 
الذين يقدمون لهم 

الخدمات في الوكرة

أبرز أرقام وإحصاءات التعداد
1.إجمالي السكان: 

 ارتفع عدد السكان في تعداد 2020 بمقدار 
بتعـداد  مقارنة  تقريبًا  نسمة  ألــف   )1.147(
2010، ليصـل عـدد السـكان فـي تعـداد 2020 
إلــى )2.846( مليون نسمة تقريبًا، وهــو ما 
يمثل نسبة زيــادة 67.5% عن تعداد 2010، 
وبلغ معدل النمو السنوي بني عامي 2010 
و2020 )5.3%(، وبانخفاض في معدل النمو 
السنوي بني عامي 2004 و2010، حيث كانت 
14.8%، ومــثــلــت الـــزيـــادة فـــي عـــدد الــســكــان 
الذكور النسبة األكبر من االرتفاع الذي حدث 
فـــي أعـــــداد الـــســـكـــان، حــيــث بــلــغــت مساهمة 
بينما   ،)%65.4( الـــزيـــادة  تــلــك  فـــي  الـــذكـــور 
إجمالي  مــن  اإلنــــاث نسبة 34.6 %،  حــــازت 

نسبة الزيادة.
وبلغ إجمالي عدد السكان في تعداد 2020، 
بينهم  مــن  الــذكــور  يشكل  نسمة،   2846118
نسبة 71.5%، ويشكل اإلناث 28.5%، فيصل 
عــدد  ويـــصـــل  إلــــى 2034518،  الــــذكــــور  عــــدد 

االناث إلى 811600.
وقـــد دعـــت الــســيــاســة السكانية لــدولــة قطر 
رؤيـــة  مـــن  أســـاســـًا  املــســتــمــدة   ،2022-2017
قطر الوطنية 2030 واملنضوية تحت مظلة 
قطر  لــدولــة  الوطنية  التنمية  إستراتيجية 
2018-2028، إلى تحقيق التوازن بني النمو 
الــســكــانــي ومــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 
ــيــــاة كـــريـــمـــة لـــســـكـــان دولــــة  بـــمـــا يـــضـــمـــن حــ
خياراتهم  ويــوســع  بقدراتهم  ويرتقي  قطر 
ويــرفــع مــن مستويات مشاركتهم فــي تقدم 
ــه«. وقـــــد تطلب  ــتــ ــعــ ــقـــطـــري ورفــ املــجــتــمــع الـ
التطور االقتصادي واالجتماعي لدولة قطر 
رافقها  الــتــي  الطموحة  التنموية  والخطط 
استقدام أعداد كبيرة من الوافدين، مما أدى 

إلى زيادة ملحوظة في أعداد السكان.
ــدت الــســيــاســة الــســكــانــيــة فــــي مــحــورهــا  ــ أكــ
األول املــتــعــلــق بــالــســكــان والـــقـــوى الــعــامــلــة 
عــلــى ضــــرورة »الــتــحــكــم فــي مــعــدالت النمو 
السكاني خال الفترة املمتدة من 2017م إلى 
2022م، بما يــؤدي إلــى اإلصــاح التدريجي 
الذي  األمــر  السكانية«.  التركيبة  الختاالت 
قد يفسر التراجع الحاصل في معدل النمو 

السكاني.

 -2 محور التعليم:
 فـــي هــــذا املـــحـــور نــجــد أنــــه مــقــارنــة بنسبة 
التحاق الذكور القطريني بالدراسة في سن 
)15-24(، تعد نسبة التحاق اإلناث القطريات 
أعلى بشكل واضــح، ففي حني وصلت هذه 
النسبة لدى الذكور إلى 65.3% من إجمالي 
الــذكــور القطريني في سن الــدراســة، وصلت 

لدى اإلناث إلى 96.3% في السن املذكور.

 -3 النشاط االقتصادي:
 ارتفعت نسبة القطريني النشطني اقتصاديًا 
)15 سنة فأكثر( الذين يعملون بأجر ارتفاعًا 

طفيفًا بواقع )0.6( نقطة مئوية على حساب 
ــاب الــــحــــاالت الــعــمــلــيــة األخـــــــرى بــني  أصــــحــ
تعدادي 2010 و2020، حيث بلغت نسبتهم 
كــانــت  أن  بــعــد   )%97.7(  2020 تـــعـــداد  فـــي 
)97.1%( في تعداد 2010، أما غير القطريني 
فقد  فــأكــثــر(،  سنة   15( اقتصاديًا  النشطني 
انخفضت نسبة الذين يعملون بأجر منهم 
انخفاضا طفيفًا لتصل إلى )99.6%( بعد أن 

كانت )99.8%( في تعداد 2010. 
ــقـــطـــريـــون الــنــشــطــون  بــشــكــل عـــــام يــعــمــل الـ
اقتصاديًا )15 سنة فأكثر( بصورة رئيسية 
كمديرين وأخصائيني وكفنيني ومساعدين 

وكتبة.
بـــيـــنـــمـــا يـــعـــمـــل غـــيـــر الـــقـــطـــريـــني الــنــشــطــني 
رئيسي  بشكل  فأكثر(  سنة   15( اقتصاديًا 
اليدوية ومــا يتصل بها مــن مهن  بالحرف 

وكذلك باملهن العادية.
و2020(   2010( الــتــعــداديــن  بــيــانــات  تــشــيــر 
إلى أن النسبة األعلى من الذكور القطريني 
النشطني اقتصاديًا تتركز في مهنة الكتبة، 
تــلــتــهــا مــهــنــة االخــتــصــاصــيــني، ثـــم الفنيني 

واملساعدين، فاملديرين.

النشطات  الــقــطــريــات  لــإلنــاث  بالنسبة  أمـــا 
اقــتــصــاديــًا، فـــإن الــنــســبــة األعــلــى تــتــركــز في 
الكتبة  مهنة  تلتها  االختصاصيني،  مهنة 

والفنيني املساعدين.
و2020(   2010( الــتــعــداديــن  بــيــانــات  تــشــيــر 
إلـــى أن الــنــســبــة األعـــلـــى لــلــســكــان النشطني 
ــًا تـــتـــركـــز فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص،  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
الــــذي اســتــحــوذ فـــي الــتــعــداديــن املــذكــوريــن 
على حــوالــي ثاثة أربـــاع السكان النشطني 

اقتصاديًا.
العاملني  نسبة  فــي   

ً
زيــــادة النتائج  وتظهر 

بالقطاع الخاص بمقدار )4.0( نقطة مئوية، 
بــيــنــمــا زادت نــســبــة الـــوظـــائـــف فـــي الــقــطــاع 

الحكومي بمقدار )0.4( نقطة مئوية.
ارتـــفـــعـــت نــســبــة الــــطــــاب مــــن الـــســـكـــان غير 
النشطني اقتصاديًا )15 سنة فأكثر( بمقدار 
)5.2( نقطة مئوية على حساب نسبة ربات 
)5.5%( بني  انخفضت بمقدار  التي  املــنــازل 

تعدادي 2010 و2020. 
الطاب  نسبة  ارتفعت  الجنسية،  وبحسب 
القطريني  وغــيــر   ،)10.3( بــمــقــدار  القطريني 
بمقدار )4.9( نقطة مئوية، بينما انخفضت 

نسبة ربات املنازل القطريات بمقدار )11.4( 
وغير القطريات بمقدار )7.3( نقطة مئوية، 

بني تعدادي 2010 و2020.
• استطاعت دولة قطر ردم الفجوة النوعية 
بني الذكور واإلناث في مجال التعليم بشكل 
الفت، وهو ما يؤكد أن املنظومة التعليمية 
الــقــطــريــة تمكنت بالفعل مــن تــوفــيــر فــرص 
ــاث دون  ــ لــلــذكــور واإلنــ مــتــســاويــة  تعليمية 
تمييز بينهما، فتراجعت نسبة األمية بني 
الــقــطــريــات وارتــفــعــت نسبتهن في  اإلنـــــاث 

الجامعات.
• لم يقتصر تمكني املرأة على مجال التعليم 
بــل تــعــداه إلــى مجال العمل أيــضــًا، وهــو ما 
أكدته السياسة السكانية التي شددت على 
ضـــرورة »دعـــم املــشــاركــة املجتمعية للمرأة، 
لزيادة مشاركتها  الازمة  الظروف  وتوفير 

في قوة العمل.
• أولـــــــــــت دولـــــــــــة قــــطــــر اهــــتــــمــــامــــا خـــاصـــا 
باألشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك انطاقًا من 
 برؤية قطر 

ً
نهج دستوري وتشريعي وعما

واستراتيجية التنمية والسياسة السكانية 
الفاعلة  املشاركة  التي شــددت على »تعزيز 

لكبار الــســن واألشـــخـــاص ذوي اإلعــاقــة في 
مختلف األنشطة املجتمعية، وتمكينهم من 
االندماج في املجتمع، والتحسني املتواصل 

لوسائل رعايتهم«.
• وقد بلغ عدد الصعوبات التي يعاني منها 
فأكثر(  )5ســنــوات  الصعوبات  األفـــراد ذوي 
حوالي )33,7 ألف( صعوبة، وأظهرت نتائج 
والتنقل  الــحــركــة  صعوبة  أن   ،2020 تــعــداد 
تليها   ،)%19.5( بنسبة  شيوعًا  األكثر  هي 
 )%16.7( بنسبة  والتركيز  التذكر  صعوبة 

من إجمالي الصعوبات.
• شكلت درجة الصعوبة البسيطة »قليل من 
الصعوبات  إجمالي  من   )%49( الصعوبة« 
بــكــافــة درجــاتــهــا، وبــلــغــت درجــــة »كــثــيــر من 
أمـــا درجـــة »ال يمكنني  الــصــعــوبــة« )%32(، 
عــلــى اإلطــــــاق« وهــــي اإلعـــاقـــة الـــتـــامـــة، فقد 

بلغت )19%( من إجمالي الصعوبات.

-3 المباني:
الوطنية وإستراتيجية  • تدعو رؤيــة قطر 
ضـــــــرورة  إلـــــــى   2022 ــنــــيــــة  الــــوطــ الـــتـــنـــمـــيـــة 
»املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــبــيــئــة وحــمــايــتــهــا بما 
ــيـــاه والــتــنــوع  فـــي ذلـــك الـــهـــواء واألرض واملـ

البيولوجي«.
أحد  فــي  السكانية  السياسة  ركـــزت  وقـــد   •
أهدافها على ضرورة »توفير بيئة عمرانية 
نظيفة وضمان استدامة املــوارد الطبيعية، 

والسيما املياه والطاقة«.
• أعلى نسبة زيــادة في املباني حدثت بني 
تــعــدادي 2010 و2020، فقد كانت في بلدية 

الظعائن، حيث بلغت )%300(.
بــنــســبــة  الـــســـكـــنـــيـــة  الــــــوحــــــدات  عــــــدد  زاد   •
ليصل  تــعــدادي 2010 و2020  بــني   )%55.8(
تــعــداد 2020،  فــي  ألـــف( تقريبًا   403.8( إلـــى 
وشكلت نسبة الوحدات السكنية في بلدية 
الـــوحـــدات  إجـــمـــالـــي  ــن  مـ  )%49.7( الــــدوحــــة 
ــة فـــي تــعــداد  الــســكــنــيــة املــــوجــــودة فـــي الـــدولـ
2020، بينما كانت النسبة في تعداد 2010 ) 
60.8%(، كما بلغت نسبة الوحدات السكنية 
في بلدية الريان ) 22.4%( في 2020 بينما 
تــعــداد 2010، و زادت  فــي   )% 23.0 ( كــانــت 
حصة بلدية الــوكــرة من الــوحــدات السكنية 
كانت عليه في 2010  )12.2%( عما  وبلغت 
)5.4%(، وكذلك بلدية الظعاين والتي بلغت 
 ( أن كانت  فــي 2020 بعد   )%4.3 ( نسبتها 

1.3%( في 2010.
ــــدى تــحــقــيــق  ــذه الـــنـــتـــائـــج مــ ــ • وتـــعـــكـــس هــ
االســـتـــخـــدام األمـــثـــل لـــلـــمـــوارد مـــن األراضــــي 
وتوزيع الكثافات العمرانية والسكانية على 
البلديات، األمر الذي يخدم خطط االستدامة 

البيئية.
دلت التجارب على أهمية التنويع   •
ــادي وعــــــــدم االكــــتــــفــــاء بـــاملـــصـــادر  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
الطبيعية كمصدر للناتج املحلي، وهــو ما 

شددت عليه إستراتيجية التنمية الوطنية.
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وجهها وزير التجارة البريطاني خالل لقائه مع »الرابطة«

نظمت رابطة رجــال األعمال القطريني غداء 
عــمــل اســتــقــبــلــت فــيــه ســـعـــادة الــســيــد رانــيــل 
الدولية  للتجارة  الدولة  وزيــر  جاياواردينا 
ووكــــيــــل الـــــــــــوزارة الـــبـــرملـــانـــي الـــبـــريـــطـــانـــي، 
وسعادة السيد جون ويلكس سفير اململكة 
املــتــحــدة فــي مــنــزل ســعــادة الــشــيــخ الــدكــتــور 
خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، النائب 
لــرئــيــس مجلس إدارة رابــطــة رجــال  الــثــانــي 

األعمال القطريني.
يأتي ذلك على هامش زيــارة الوزير الثالثة 
التجاري  التبادل  دعم  لبحث سبل  للدوحة 

وتنشيط حركة التجارة بني البلدين.
الغداء من جانب رابطة رجال  حضر مأدبة 

قاسم  بن  الشيخ فيصل  القطريني:  االعــمــال 
آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، السيد 

حسني الفردان - النائب األول لرئيس مجلس 

اإلدارة  مــجــلــس  أعـــضـــاء  والــــســــادة  اإلدارة 

الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، الشيخ نواف 

بـــن نــاصــر آل ثـــانـــي، الــســيــد ســعــود املــانــع، 
الرابطة، الشيخ فيصل بن  والسادة أعضاء 

السيد  الحيدر،  ناصر  السيد  ثاني،  آل  فهد 

خالد املناعي، السيد صالح الجيدة، السيد 

أبــو عيسى،  نبيل  السيد  الــجــيــدة،  إبــراهــيــم 
الــســيــد مــقــبــول خــلــفــان، الــســيــد عبدالباسط 

حضرت  كما  حـــالوة  ظــافــر  السيد  الشيبي، 

الــســيــدة ســـاره عــبــدالــلــه، نــائــب املــديــر الــعــام 
لــلــرابــطــة. ومـــن جهته رحـــب ســعــادة الشيخ 

فيصل بن قاسم آل ثاني بالوزير البريطاني 

البريطاني  اللقاء أهمية السوق  وأكد خالل 

بالنسبة لرجال االعمال القطريني وضرورة 
دعم إعادة الحركة الطبيعية لألسواق.

ــة  ــاريـ ــتـــجـ الـ ــود  ــ ــوفــ ــ الــ تـــــبـــــادل  وأضـــــــــــاف: أن 

والـــــزيـــــارات الــرســمــيــة مـــن شـــأنـــه ان يــقــرب 

املــــســــافــــة بـــــني رجــــــــال االعــــــمــــــال الـــقـــطـــريـــني 

ونظرائهم من كافة الــدول، مشيرا الى عمق 

العالقات التاريخية بني قطر و بريطانيا.

وأعـــــرب الــســيــد رانـــيـــل جـــايـــاوارديـــنـــا وزيـــر 

الــدولــيــة عــن سعادته بهذا  للتجارة  الــدولــة 

ــارة تهدف  ــزيـ الــلــقــاء، مــشــيــرًا الـــى ان هـــذه الـ

للتعاون  إلــى متابعة ما تم بحثه من سبل 

الــتــجــاري واالســتــثــمــاري بــني البلدين خالل 

املتحدة  اململكة  أن  السابقة، مضيفا  زيارته 

دول  مع  تجارية  بمفاوضات  للبدء  تستعد 

مجلس التعاون الخليجي خالل عام 2022، 

الحواجز  يزيل  اتــفــاق حديث وشــامــل  لعقد 

األغذية واملشروبات،  أمام أسواق  التجارية 

املتجددة، في ظل  الرقمية والطاقة  التجارة 

ســعــي لــنــدن إلـــى إقــامــة عــالقــات اقــتــصــاديــة 

أعمق بعد خروجها مــن االتــحــاد األوروبـــي 

ــــاق  ــفـ ــ ــل هـــــــذا االتـ ــثـ ــمـ ــيــــث يـ ــــت(، حــ ــــسـ ــكـ ــ ــريـ ــ )بـ

ــات الــتــجــاريــة  ــعـــالقـ خـــطـــوة نـــحـــو تـــعـــزيـــز الـ

واالقتصادية متطلعا الستكمال املفاوضات 

التكامل االقتصادي وفتح األسواق  لتعزيز 

ــام الـــشـــركـــات الــخــلــيــجــيــة والــبــريــطــانــيــة،  ــ أمـ

ــتــــصــــادي بــتــوســيــع  وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون االقــ

التجارة واالستثمار بني الجانبني.

كــمــا جـــدد الــســيــد رانــيــل اشــادتــه بــاالزدهــار 

االقتصادي الذي تعيشه دولة قطر واعجابه 

الــعــالــم 2022. وقـــام  لـــكـــأس  بــالــتــحــضــيــرات 

بــتــوجــيــه الـــدعـــوة مـــرة ثــانــيــة لــرابــطــة رجــال 

ــزيــــارة املــمــلــكــة قــريــبــا  ــال الــقــطــريــني لــ ــمــ االعــ

ــع االســـتـــثـــمـــاريـــة عــــن قــــرب،  ــاريـ ــشـ لــبــحــث املـ

الفـــتـــا إلــــى اإلصــــالحــــات االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

أجــل  مــن  الــبــريــطــانــيــة  الــحــكــومــة  انتهجتها 

تــشــجــيــع االســـتـــثـــمـــار الـــخـــارجـــي وتــحــســني 

مناخ االعمال خاصة بعد خروج بريطانيا 

مـــن االتـــحـــاد األوروبـــــــي. كــمــا رحـــب ســعــادة 

الــشــيــخ الـــدكـــتـــور خــالــد بـــن ثــانــي آل ثــانــي، 

الــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس الـــرابـــطـــة بــســعــادة 

ـــد خـــالل الــنــقــاش عــلــى اهــتــمــام  الـــوزيـــر، وأكـ

رجال االعمال القطريني بالسوق البريطاني 

حيث توجد بالفعل العديد من االستثمارات 

الــقــطــريــة ســــواء لــلــقــطــاع الــعــام أو الــخــاص، 

البريطاني يعد الوجهة  منوهًا بأن السوق 

االســـتـــثـــمـــاريـــة املـــفـــضـــلـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــرجــل 

وأن  بالفرص،  وأنــه مليء  القطري،  االعــمــال 

الــقــطــاع الـــخـــاص الــقــطــري دائـــمـــا فـــي تطلع 

لالستكشاف والبحث عن فرص جديدة.

ــقـــاش خـــــالل غــــــداء الـــعـــمـــل الـــى  ــنـ ــرق الـ ــطــ وتــ

الــتــي اتــخــذتــهــا الــدولــة  الــخــطــوات الحكيمة 

بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني، أمير البالد املفدى »حفظه 

الـــلـــه«، بــالــرفــع الــتــدريــجــي لــلــقــيــود وعــــودة 

الــدائــم على  الــحــرص  الحياة لطبيعتها مــع 

صحة جميع املواطنني واملقيمني.

وأكد سعادة السفير جون ويلكس، أن اململكة 

العالقات  تعزيز  الــى  تسعى  دائــمــا  املتحدة 

االستراتيجيني  شركائها  مــع  االقــتــصــاديــة 

وفي مقدمتهم قطر وذلك من أجل فتح آفاق 

جديدة للتعاون في مختلف األوجه، خاصة 

بعد االزمة العاملية الحالية والتي اثرت على 

جميع االقتصادات، مؤكدا على أن العالقات 

االقتصادية القطرية البريطانية قوية جدًا؛ 

لكون منطقة الخليج مصدرًا للطاقة، ومركزًا 

الكبرى، واالستثمارات،  لألعمال واملشاريع 

اثبت  الــذي  القطري  االقتصاد  بقوة  مشيدًا 

الصمود  قــدرتــه على  االزمـــات  عبر مختلف 

نهاية  وفــي  ومواجهتها.  التحديات  بــوجــه 

اللقاء قدم سعادة الشيخ الدكتور خالد بن 

ثــانــي آل ثــانــي الــهــدايــا الــتــذكــاريــة لسعادة 

السيد رانيل جاياواردينا، متمنيا أن تؤتي 

هـــذه الـــزيـــارة أهــدافــهــا فــي تنمية الــعــالقــات 

االقتصادية بني البلدين.

تــحــت رعـــايـــة مــعــالــي الــشــيــخ خــالــد بـــن خــلــيــفــة بن 
ووزيــر  الــوزراء  رئيس مجلس  ثاني  آل  عبدالعزيز 
الداخلية، تقام فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 
2021، فــي مــركــز الــدوحــة لــلــمــعــارض واملــؤتــمــرات، 

خالل الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2021. 
بالتيني  كـــراع  الــعــقــاريــة  بـــروة  وتــشــارك مجموعة 
لــلــنــســخــة الـــتـــاســـعـــة مــــن مـــعـــرض ســيــتــي ســكــيــب، 
انــطــالقــًا مــن الــتــزامــهــا بــدعــم الــفــعــالــيــات الــعــقــاريــة 
استثنائية  منصات  تتيح  التي  الدولة  في  الكبرى 
الستعراض املشاريع وتساهم في توطيد العالقات 
مـــع املــســتــثــمــريــن والـــخـــبـــراء فـــي مـــجـــال الــتــطــويــر 
الـــعـــقـــاري، بـــمـــا يـــعـــزز مـــن مـــكـــانـــة بـــــروة الــعــقــاريــة 
االستراتيجية  العقارية  املشاريع  ألضخم  كمطور 

ــة، وريــــادتــــهــــا عـــلـــى املـــســـتـــويـــني املــحــلــي  ــ ــــدولـ فــــي الـ
واإلقليمي. 

ــة خــــالل  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــة بــــــــــروة الـ ــمــــوعــ ــلــــط مــــجــ ــتــــســ وســ
ــلــــى حـــزمـــة  مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي املـــــعـــــرض الـــــضـــــوء عــ
التي  العقارية،  مشاريعها  مــن  ومــخــتــارة  متنوعة 
ــثـــل  ــيـــف األمـ ــتـــوظـ تـــعـــكـــس اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا فــــي الـ
وتطلعات  احتياجات  كافة  وتلبية  الستثماراتها، 
بما يؤكد على دورهــا  والــعــمــالء،  العقاري  الــســوق 
نمو  وخطط  مشاريع  بدعم  املساهمة  في  الحيوي 
االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي وتـــنـــويـــع مـــصـــادره لــلــوصــول 
إلــــى الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة، ويـــرســـخ مـــبـــدأ الــشــراكــة 
قطر،  دولــة  حكومة  مــع  للمجموعة  االستراتيجية 
مــتــوازنــا من  الــشــركــة مزيجا  جــنــاح  كما سيعرض 

املــشــاريــع الــعــقــاريــة املـــتـــعـــددة، الــتــي تــدعــم نهضة 
الدولة في كافة املجاالت.

وستعلن بروة العقارية أيضا عن أحدث مستجدات 
اإلنشاء كمشروعي مدينتا وبراحة  مشاريعها قيد 
الــجــنــوب الــلــذيــن ســيــضــيــفــان إلـــى الــســوق الــعــقــاري 
الــقــطــري مــديــنــتــني ســكــنــيــتــني جــديــدتــني تــنــاســبــان 
جميع فئات املجتمع وبتصاميم مستوحاة من نمط 
العمارة القطرية التقليدية، وستوفران كافة الحلول 
والخدمات واملرافق التي تضمن تمتع فئات املجتمع 
الــقــطــري املــتــنــوعــة بــبــيــئــات سكنية مــســتــدامــة وفــق 
أرقـــى املــواصــفــات واملــقــايــيــس، وتــســهــم بشكل كبير 
الوقت  وبــذات  العمالية،  الفئة  بظروف  االعتناء  في 
تعمل على تلبية استعدادات دولة قطر الستضافة 

لــدور املجموعة كشركة  مونديال 2022، وذلــك وفــاء 
وطنية رائدة في مجال التطوير العقاري.

عن  النقاب  العقارية  بــروة  مجموعة  ستكشف  كما 
التشريعات  تــواكــب  التي  مشاريعها  أحــدث  إطــالق 
الــقــانــونــيــة واالقــتــصــاديــة الــجــديــدة، وعــلــى رأســهــا 
الـــوزراء رقــم 28 لسنة 2020، بتحديد  قــرار مجلس 
املــنــاطــق الــتــي يــجــوز فــيــهــا لــغــيــر الــقــطــريــني تملك 
بها وشروط وضوابط ومزايا  واالنتفاع  العقارات 
إلى جانب  بها،  وانتفاعهم  لها  تملكهم  ات  وإجــراء
إعــــالن شـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة مـــع جــهــات 
الــعــقــاري،  الــقــطــاع  حكومية إلطـــالق مــشــاريــع تلبي 
وتــصــب فــي مواكبة قــانــون الــشــراكــة بــني القطاعني 

العام والخاص.

تكشف خالل المعرض عن مشاريع جديدة 

بروة العقارية الراعي البالتيني لـ »سيتي سكيب 2021«

ستكشف عن حزمة متنوعة ومختارة من مشاريعها العقارية

سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني يقدم هدية تذكارية للسيد رانيل جاياواردينا

دعوة رجال األعمال القطريين لبحث المشاريع 
االستثمارية في بريطانيا 

الدوحة -  •

الشيخ فيصل بن 
قاسم:  تبادل 

الوفود التجارية يقرب 
المسافة.. والعالقات 

القطرية البريطانية تاريخية 

الشيخ د. خالد 
بن ثاني: السوق 

البريطاني الوجهة 
االستثمارية المفضلة 

لكونه مليئا بالفرص
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وفد إيفواري يتابع تجربة قطر
في التخليص الجمركي اإللكتروني

استقبل سعادة السيد أحمد بن عبدالله 
للجمارك  العامة  الهيئة  رئيس  الجمال، 
بــالــهــيــئــة،  اإلدارات  مــــديــــري  مــــن  وعــــــدد 
ســــعــــادة الـــســـيـــد دا بــــيــــار املــــديــــر الـــعـــام 
لجمارك جمهورية كوت ديفوار، والوفد 
ــرافـــق لـــه فـــي زيـــــارة تــســتــهــدف تــعــزيــز  املـ

التعاون بني الجانبني.
حضر االجتماع سعادة الدكتور سيسي 
ــم، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة كـــوت  ــريــ ــكــ ــبـــد الــ عـ
ديفوار في قطر، حيث اطلع الوفد الزائر 
عــلــى تـــجـــارب الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــجــمــارك 
ــركـــي  ــمـ ــجـ بـــــشـــــأن نـــــظـــــام الـــتـــخـــلـــيـــص الـ

ــــب«، وغـــــيـــــره مــن  ــديــ ــ ــنــ ــ ــ اإللــــكــــتــــرونــــي »ال
األنظمة االلكترونية التي تطبقها الهيئة 
العمليات  كافة  وتسهيل  وتنظيم  إلدارة 
الجمركية بمنافذ الدولة، وذلك من خالل 
شــــرح واٍف مـــن ســـعـــادة رئـــيـــس الــهــيــئــة 

وعدد من مديري اإلدارات بالهيئة.
كما جرى خالل االجتماع مناقشة آليات 
البلدين بالتركيز  التجاري بني  التعاون 
تسهيل  وســبــل  الجمركي،  الجانب  على 
اإلجــــــــــراءات الــجــمــركــيــة املـــشـــتـــركـــة، وتـــم 
الــتــطــرق الـــى دور الــجــمــارك فــي تنشيط 
حــركــة الــتــجــارة بشكل عـــام وغــيــرهــا من 

األمور ذات العالقة.

بنك الدوحة يفوز بجائزة أفضل بنك رقمي في قطر
حــصــد بــنــك الـــدوحـــة مـــؤخـــرًا جـــائـــزة »أفــضــل 
بــنــك رقــمــي« مــن مجلة »وورلــــد إيــكــونــومــيــك«. 
ــــرح الـــدكـــتـــور ر.  ــــجــــائــــزة، صـ ــدى تــســلــمــه ال ــ ــ ول
الــدوحــة  لبنك  التنفيذي  الــرئــيــس  ســيــتــارامــان، 
املصرفية  الخدمات  تطبيقات  »تساهم  قــائــا: 
بشكل  الرقمية  والقنوات  الــجــوال  الهاتف  عبر 
الخدمات املصرفية  كبير في تطوير مستقبل 
كما تساهم في دعم التقنيات املتعلقة بإنترنت 
األشـــيـــاء والــبــلــوك تــشــن والــنــمــوذج املــصــرفــي 
املفتوح. وتعد عروض القيمة املتميزة، وقابلية 
الـــتـــوســـع الـــســـريـــع، والــتــكــلــفــة املــنــخــفــضــة من 
الرقمية.  البنوك  نجاح  في  الرئيسية  األســبــاب 
وتستكشف املؤسسات املالية تقنيات جديدة، 
ومـــتـــطـــورة وتــســتــثــمــر فـــي تــحــديــث الــخــدمــات 

في  كــوفــيــد-19  وقــد ساهمت جائحة  الرقمية. 
تــســريــع عــمــلــيــات الــرقــمــنــة الــتــي نــحــن بحاجة  

إليها.«
وتماشيًا مع االستراتيجية الرقمية، يعمل بنك 
املصرفي  الجوال  الدوحة على تحسن تطبيق 
الذي تم ترقيته مؤخًرا بهدف جعله أكثر نقاط 
االتـــصـــال الــرقــمــيــة املــفــضــلــة لــعــمــاء الــخــدمــات 
املصرفية لألفراد، كما أنه مصمم لتلبية جميع 
املختلفة.  العماء  لشرائح  املالية  االحتياجات 
تحديث  بسهولة  اآلن  ــراد  األفـ للعماء  ويمكن 
ــة دون  ــوالـ بــيــانــتــهــم مـــن خــــال هــواتــفــهــم الـــجـ
الحاجة إلى زيــارة الفروع. ومن خال التركيز 
عــلــى بــســاطــة التصميم وســهــولــة االســتــخــدام، 
الهدف وأصبح تطبيق الجوال  البنك هذا  حقق 
األولى  املفضلة  املصرفية  القناة  هو  املصرفي 

للعماء. وقد جاءت استجابة البنك سريعة منذ 
في تسريع  مما ساهم  الجائحة  انتشار  بداية 
املبادرات املتعلقة بالتحول الرقمي ومنها حث 

 من 
ً
بـــدال قــنــوات بديلة  اســتــخــدام  العماء على 

زيارة الفروع.
وكـــانـــت الـــخـــدمـــات املــصــرفــيــة الــرقــمــيــة الــقــنــاة 

الــرئــيــســيــة ملــعــالــجــة مــعــامــات عــمــائــنــا وقــت 
تنفيذ  تــم  يوليو 2021،  كــورونــا. وفــي  جائحة 
88٪ مـــن جــمــيــع املـــعـــامـــات املــالــيــة املــتــمــاثــلــة 
عبر قــنــوات الــخــدمــة الــذاتــيــة والــقــنــوات الرقمية 
االستراتيجية  مــع  يتماشى  بما  الــدوحــة  لبنك 
للبنك. وبهدف توفير حلول مصرفية  الرقمية 
االستثمار  البنك  سيواصل  أفضل،  إلكترونية 
ــراد  إضـــافـــة خـــدمـــات جـــديـــدة لــلــعــمــاء مـــن األفــ
والشركات. وقد أطلق محفظته الرقمية »دوحة 
باي« لتزويد عماء الخدمات املصرفية لألفراد 
ــة. ويـــمـــكـــن ملــســتــخــدمــي  ــعـ ــريـ بـــحـــلـــول دفـــــع سـ
»دوحة باي« إجراء مدفوعات عن طريق مسح 
محددين  تجار  لدى  السريعة  االستجابة  رمز 
وإرسال تحويات مالية وغيرها من الخدمات 

األخرى.

»قطيفان للمشاريع« تنظم جولة داخل الجزيرة

قرية لمشجعي كأس العالم.. وافتتاح المرحلة األولى 
من »قطيفان الشمالية« سبتمبر المقبل

منصور المطلق•

اإلنشائية  باألعمال  اإلنــجــازات  نسبة  بلغت 
بجزيرة قطيفان الشمالية 65٪ من إجمالي 
التحتية  البنية  التي تضم  الرئيسية  األعمال 
وفندق  الشاطئ  ونــادي  املائية  املدينة  وبناء 
ــجـــدول املــــشــــروع سيتم  ــًا لـ ــقـ ــرة، ووفـ ــزيـ ــجـ الـ
افتتاح املرحلة األولى للمشروع في سبتمبر 
وفندق  التحتية  البنية  يشمل  والــذي  املقبل، 
الجزيرة وقرية املشجعن لزوار كأس العالم 

 .2022
وفي جولة نظمتها شركة قطيفان للمشاريع 
داخل الجزيرة التي كانت أشبه بخلية نحل، 
حيث تجري األعمال على قدم وساق وسط 
اهتمام كبير بإجراءات السامة التي نتج عنها 
25 مليون ساعة عمل دون إصابات. وتجري 
األعمال على جزيرة قطيفان الشمالية املاذ 
السياحي والخيار األول للسياح كأول وجهة 
للدولة،  البحرية  الواجهة  ترفيهية مطلة على 
ومـــا يــشــمــلــه مــخــطــط الــتــطــويــر مـــن عــقــارات 
فــاخــر،  شــاطــئــي  ومنتجع  وتــجــاريــة  سكنية 
نــــادي شـــاطـــىء، حــديــقــة ألــعــاب مــائــيــة تحت 
الــعــاملــيــة،  فـــنـــادق ريــكــســوس  إدارة ســلــســلــة 

إضافة إلى مناطق للتسوق والتنزه. 

ــرز خــطــط الــتــطــويــر إنـــشـــاء مــدرســة  ومـــن أبــ
خــاصــة مــن ســن الــحــضــانــة وحــتــى الثانوية 
ومركز صحي في وسط الجزيرة، أحد أهم 
عوامل جذب االستثمارات والتي عملت عليها 

قطيفان للمشاريع وتوجت بهذه االتفاقية.

مراحل اإلنجاز
ناصر  الشيخ  استعرض سعادة  البداية  في 
تطوير  إدارة  مــديــر  ثــانــي  آل  عبدالعزيز  بــن 
األعــــمــــال بـــشـــركـــة »قـــطـــيـــفـــان لــلــمــشــاريــع«، 
مراحل اإلنجاز في مشروع جزيرة قطيفان 

الشمالية، وأوضح في تصريحات صحفية، 
للوقوف  اإلعــام  لوسائل  على هامش جولة 
ــروع أن إجــمــالــي  ــشــ ــورات املــ ــطــ عــلــى آخــــر تــ
االســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي ضــخــتــهــا الــشــركــة في 
الــجــزيــرة تصل إلــى 4 مــلــيــارات ريـــال إلدارة 
4 أصول تشغيلية منها القناة املائية ونادي 

الشاطئ والفندق.
وأضـــــاف: نــســتــعــد ملــعــرض ســيــتــي سكيب، 
وحــدة سكنية  نحو 350  بطرح  نقوم  حيث 
خــال املــشــروع، وسنعلن قريبًا عن طــرح 5 
مباٍن أصولية للشركة لاستثمار في جزيرة 

قطيفان الشمالية. 
املمتدة  املائية  املدينة  املشروع  يضم  وأردف: 
عــلــى 250 ألــــف مــتــر مـــربـــع وتـــضـــم ايــقــونــة 
بالعالم.  املائية  لأللعاب  بــرج  أطـــول  الــجــزيــرة 
والتي تستوعب 5600 نسمة في نفس الوقت. 
ــرة الـــتـــفـــاهـــم  ــ ــذكـ ــ ــه إلــــــى مـ ــادتــ ــعــ ــرق ســ ــ ــطـ ــ وتـ
بـــن قــطــيــفــان لــلــمــشــاريــع، وكــــل مـــن شــركــة 
ويان  فنتون  وشركة  البريطانية  ابلومادو 
أي  ريـــال،  مليون   634 بقيمة  لاستثمارات 
إسترليني،  جنيه  مــلــيــون   127.5 يــفــوق  مــا 
حــيــث ســيــتــم بــمــوجــب املـــذكـــرة الــعــمــل على 
ــاريـــع من  تــطــويــر وتــنــفــيــذ حـــزمـــة مـــن املـــشـ
ضمنها منشأة للرعاية الطبية– مركز طبي 
يــكــون تحت إشــراف  خمس نــجــوم، على أن 
 ،”IHG  – العاملية  املستشفيات  “مجموعة 

ومدرسة بريطانية خاصة.
النوعية من املنشآت  وتابع: نتعامل مع هذه 
العقاري  التطوير  لــســوق  إضــافــة  أنــهــا  على 
ــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا زيـــــــادة فـــرص  ــ ــلـــي، وال املـــحـ
االستثمار واالرتقاء بنوعية املشاريع لتوفير 

أسلوب حياة استثنائي.
قطيفان  “جــزيــرة  بالقول:  واختتم سعادته   
وجهة  أو  جــزيــرة  أول  فقط  ليست  الشمالية 

تــرفــيــهــيــة فـــي قــطــر تــحــظــى بــمــرافــق عــاملــيــة، 
ولــكــن خــلــف هـــذا املــشــروع الــوطــنــي الضخم 
ــوادر قـــطـــريـــة شــابــة  ــ ــ فـــريـــق عـــمـــل مــمــيــز وكــ

طموحة ينتظرهم مستقبل واعد. 

بيع 107 فيالت خاصة
 وأكـــــد الــســيــد هـــشـــام شــــرف رئـــيـــس قسم 
على  للمشاريع  قطيفان  بشركة  العمليات 
إنــجــاز 65٪ مــن إجــمــالــي مــشــاريــع تطوير 
جزيرة قطيفان الشمالية بما في ذلك البنية 
ــادي الــشــاطــئ  ــ الــتــحــتــيــة وفـــنـــدق الــجــزيــرة ونـ
العام  وقرية املشجعن الخاصة بزوار كأس 
املرافق  أن  الجولة  هامش  على  وقــال   ،2022
املذكورة سيتم افتتاحها في سبتمبر املقبل، 
الفنادق  الجزيرة من ضمن  وسيكون فندق 
التي سيستقبل زوار كأس العالم، باإلضافة 
إلى قرية املشجعن. اما بقية املشروع وفيما 
جزيرة  إلــى  السكان  بانتقال  تحديدًا  يتعلق 
قطيفان الشمالية فسيكون في العام 2026.

الجزيرة  تطوير  مــشــروع  تضمن  وأضــــاف: 
بالكامل  بيعت  خــاصــة  فــيــات   107 انــشــاء 
ــاك 17 وحــــــدة ســكــنــيــة ســيــتــم  ومــــــــازال هـــنـ
ــعــــرض »ســـيـــتـــي ســـكـــب«،  ــي مــ ــ عـــرضـــهـــا فـ
باإلضافة إلى عمارتن سكنيتن من الشقق 
بتسهيات  تحظى  والتي  الفاخرة  السكنية 
ــار تــنــافــســيــة، ولـــفـــت إلــــى ان  ــعــ كــبــيــرة وأســ
نــســمــة، وتحظى  ألـــف  ـــ 15  ل الــجــزيــرة تتسع 
بالخدمات الحكومية في أماكن من الجزيرة. 
واستعرض شرف تفاصيل املشروع بالقول: 
إلى 1.3 مليون متر  الجزيرة  تصل مساحة 
مــربــع، وتــمــتــد مــســاحــة املــشــاريــع عــلــى 830 
ألــف متر مربع تقريبًا، وهــي جــزيــرة تتميز 
 129.296 مساحتها   مائية  ألــعــاب  بحديقة 
املنطقة،  في  األكثر حداثة  وهــي  مترا مربعا 
وفنادق فخمة، وأماكن إقامة رائعة، ومرافق 
عاملية لعل أهمها مسجد للصاة، ومدرسة 
مـــن الــحــضــانــة إلـــى مـــا ســـن مـــا قــبــل دخـــول 

الجامعة ومركز صحي شامل. 

الدوحة -  •

الوفد اطلع على نظام التخليص الجمركي اإللكتروني »النديب«

هشام شرفالشيخ ناصر بن عبدالعزيز آل ثاني

الدوحة -  •

القناة المائيةفندق الجزيرة
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آراء

لمسة حرف

شكرا لك أيها )السنابر( مشهور السوشيال ميديا، 
لــقــد أضــحــكــتــنــي كـــثـــيـــرًا، فـــي حـــن أحــســســت بــأن 
الضحك فارقني طويال، تضع صورة، تحكي أقصر 
أننا في  عــذرك  باإلطالة، هل  الوقت ال يسمح  قصة، 
عــصــر الــســرعــة، أم هــي الــدعــايــة؟! فــي لحظة أرانــي 
أندمج مع القصة القصيرة، صورة من قوقل للوحة 
الشهرة  غـــدت  فــقــد  لــغــيــرهــم،  أو  ملتابعيه  يــعــرضــهــا 
تفرض صاحبها على من يتابع أو ال يتابع، صارت 
مــيــزة لـــه يــخــطــف بــهــا الــجــمــيــع، فــيــقــول إنــهــا قصة 
مشهورة من قصص الثقافة األرجنتينية ترمز لها 
هذه اللوحة املشهورة، والتي تظهر فيها فتاة برفقة 
الفتاة  أمــا  األصــيــل،  األرجنتيني  الشعب  مــن  شــاب 
فــيــقــول إنــهــا مــن الــشــعــب املــســتــوطــن لــتــلــك األرض، 
العرق  الشاب ذي  ذلك  امتطت ظهر حصان مع  لقد 
األصــيــل الـــذي اخــتــطــفــهــا، وأخــذهــا عــنــوة مــن أهلها 
السنابر  لــم يكمل  ملـــاذا؟  أدري  بعيدا، ال  بها  هــاربــا 
عــطــرًا؛ حتى يخبرنا  ليصور  انتقل  فــجــأة  الــقــصــة، 
بــخــبــر غــريــب أن رائــحــة هـــذا الــعــطــر هــي مــن رائــحــة 
التصوير هل  هــذا  مــن  املخطوفة، عجبا  الفتاة  تلك 
عبرت رائحة الفتاة تاريخ ذاك الزمن البعيد لتستقر 
في زجاجة عطر اخترعه شخص ما لهذا الحاضر 
واملستقبل القادم؟ هل هذا التعبير سيزيد من عدد 
أشتري  الـــذي سيجعلني  هــذا  غــبــاء  أي  املــشــتــريــن؟ 
عطرا فيه من رائحة فتاة من الزمن الغابر؟ هل أراد 

بالكذب واالســتــخــفــاف بعقول  بيع منتجه  الصانع 
الـــنـــاس؟ أم الــســنــابــر تــعــود عــلــى الــكــذب فــي إعــالنــه 
املشكلة  الناس عليه؟  حتى فضحه كذبه وأضحك 
فيعلنون عن عطر  بــه،  يقتدون  أمثاله  أن هناك من 
إنها مهزلة  أو عائلة،  إلى منطقة  رائحته  وينسبون 
ــب عقولهم حــب املــال،  واضــحــة أتــى بــهــا كــل مــن غــيَّ
والــكــســب الــكــثــيــر، وكــلــمــا صـــارت جــيــوبــهــم عــامــرة، 

كلما صارت عقولهم فارغة، وقلوبهم خاوية.
ز الله اإلنسان عن الحيوان بالعقل والحكمة،  لقد ميَّ
ــرام والــتــقــديــر لــيــس إلنــســانــيــتــه  ــتـ أال يــســتــحــق االحـ
ــه يــريــد مــعــرفــة الــحــقــيــقــة فــي زمــن  فــحــســب، بــل ألنـ
ــدب،  ــوب وحــ ــل صــ ــن كـ انـــهـــالـــت عــلــيــه املـــعـــلـــومـــات مـ
ــا زيــف حقائق،  فهو ال يــريــد دعــايــة ســاحــرة وراءهـ
بــه وتستغبي عقله  عــبــارات تستهن  تلطخها  أو 

السليم؛ لتحوله إلى عقيم.
أيـــهـــا الــســنــابــريــون، إن اســتــخــدامــكــم الــخــزعــبــالت 
فـــي دعــايــاتــكــم وتــرويــجــكــم لــلــمــنــتــجــات، ال تــغــري 
أن تكون مهينة، فهي  أكذوبة قبل  بالشراء، بل هي 
تهينكم وتجعلكم أضحوكة، وأشخاصا منبوذين 
مــن سخرية  تــرحــمــوا  أو  ولــن تسلموا  تــطــاقــون،  ال 
ــال مـــيـــديـــا،  ــيـ ــادي مـــوطـــن شـــهـــرتـــكـــم الـــســـوشـ ــ ــرتـ ــ مـ
وسالمتكم، ال أريد أن أطيل عليكم، وأحمد الله أنني 
نــفــرت مــن منتجاتكم وكــرهــت شــراءهــا مــن ســوء 

لها. دعاياتكم 

إن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا نعما 
 أيضا، فقد 

ً
كثيرة وابتالنا بنواٍح كثيرة

ض كل شخص على قدر ما ابتاله. عوَّ
فــــاألعــــمــــى يـــبـــتـــلـــيـــه الــــلــــه فـــــي بـــصـــره 
ــه فــي  ــعـــوضـ ــه يـ ــلــ ــ ــن ال ــكــ ــ ــا ول ــذهـ ــأخـ ــيـ فـ
ــذا مـــعـــلـــوم لـــدى  ــ ــرى وهــ ــ ــ حــــواســــه األخـ

الجميع.
أنا أعمى وبس 

 لكونه يصف 
ً
اخترت هذا املصطلح أوال

ــد أن  ــ ــي أريـ ــ ــــواقــــع بــشــكــل دقـــيـــق وألنـ ال
أرسل رسائل من خالل هذا املقال إلى 

أماكن عدة.
- إلى كل من يحيطون بي من أسرة 

ً
أوال

وأصدقاء أنا أعمى وبس، عاملوني في 
مختلف املجاالت على أني أعمى فقط 
ولــســت أعــمــى ومـــا أفــهــم، أعــطــونــي كل 
خصوصيتي وأعطوني ما أريد منكم 
مـــن مــســاعــدة دون خـــوف مــفــرط وال 

عدم مباالة.
ثانيا- إلى املدارس والهيئات التعليمية:

أنــــا أعــمــى وبــــس رســـخـــوا فـــي أبــنــائــنــا 
ــطــلــبــة كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع األعـــمـــى  ال
أو جــــزءا مــن منهج  واجــعــلــوا منهجا 

كيفية التعامل مع اآلخرين.
ثالثا- إلى املصارف:

أعطوني خصوصيتي في معامالتي 
أهلية  فأنا أعمى وبــس ولست ناقص 
أو منعدم األهلية الذي أفقده هو البصر 

وليس العقل.
رابعا إلى خطباء الجمعة:

أرجو توضيح للناس أني أعمى وبس 
ولــســت ال أفــقــه فــي ديــنــي، فــأنــا أصلي 
وأحـــضـــر الــجــمــعــة مــثــلــي مــثــل غــيــري، 
فعليهم أن يساعدوني بقدر ما أحتاج 
حن حضوري للمسجد وأرجو توعية 

املجتمع بكيفية التعامل مع األعمى..

خامسا- إلى السلطات الثالث:
ــادة الــنــظــر في  ــ الــقــضــائــيــة، يـــرجـــى إعــ
اإلجراءات املوجودة لديكم في التعامل 
أمــورهــم  ــاقـــات لتسهيل  اإلعـ مــع ذوي 

داخل أروقة املحاكم.
الــتــنــفــيــذيــة، نــشــكــر كـــل جــهــة وضــعــت 
للتعامل مــع ذوي اإلعــاقــات  ــراءات  ــ إجـ
ونــتــمــنــى مــن الــجــهــات األخــــرى الــقــيــام 
ــدم تــهــمــيــش ذوي  ــ ــــك ونـــتـــمـــنـــى عــ بــــذل

اإلعاقة. 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، نـــتـــمـــنـــى مـــــن املـــجـــلـــس 
املنتخب أن يضع بعن االعتبار حقوق 
ذوي اإلعاقات البصرية وأن يخرج إلى 
النور قانون ذوي اإلعاقات املنتظر في 

أسرع وقت ممكن.
املقال أشكر كل من ساهم  في نهاية 

ويساهم في أي نجاح أصل إليه. 
وفي النهاية السالم موصول للجميع.

إلى مىت االستخفاف بالعقول؟

أنا أعىم وبس

مىن العنبري

  mona.alanbari@gmail.com

منظار مواطن

لكل مجتمع خصوصياته وعاداته وتقاليده التي يتمتع 
بــهــا ويــتــوارثــهــا جــيــل بــعــد جــيــل، وألن هـــذه الــظــواهــر 
القاعدة األساسية  الحنيف، فهي  مستمدة من ديننا 

ألي تطور اجتماعي وبناء بشري وتنمية مستدامة.
في اآلونة األخيرة ظهرت على سطح املجتمع سلوكيات 
ــيــــات ســلــبــيــة يـــمـــارســـهـــا بـــعـــض األفــــــــراد مــمــن  وأخــــالقــ
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي(،  يــســمــونــهــم )مــشــاهــيــر بـــرامـــج ال
الناظر واملتتبع العادي ملثل هذه السلوكيات غير الحميدة 
الواقع االجتماعي وتداعيات  قد ال يبالي بمآالتها على 
استمرار مثل هذه السلوكيات على أفراد األسرة الواحدة 
ــراد املجتمع الـــواحـــد، قــيــل إنــمــا األمــم  وعــلــى تــمــاســك أفــ

الخالق ما بقيت فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا.
التي مر فيها مجتمعنا  التحديات  الرغم من كل  على 
مـــن صـــعـــوبـــات عــلــى املـــســـتـــوى الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي 
التأثر بها، والـــذي مــا زال مضرب  ومواجهتها وعــدم 
األمثلة على املجتمع املتمسك بدينه املحافظ على عاداته 
قت  وتقاليده، إال أن هذه السلوكيات املرفوضة والتي أرَّ
املجتمع بأكمله وشغلت حيزًا كبيرًا من حديث وتفكير 
السلوكيات  املــســتــويــات، إال أن هــذه  أفــــراده على كــافــة 
املنحرفة لم تكن هي املربع األخير من املشكلة، بل إن 
تــرك مثل هــذه اآلفــة دون رادع يقف أمامها ويحد من 
السلبية تبدأ  الــظــواهــر  يــوم، فهذه  تفاقمها، يوما بعد 
بمشكلة صغيرة حتى تنتهي لتصبح مــن املشاكل 
املعرقلة لكل تطور وتنمية وتذهب بريح أخالق األقوام 
ــذا مـــا يــحــدث اآلن بــالــضــبــط، فــاألمــر  ــى الـــهـــاويـــة، وهــ إلـ
وصل لحد بأن يتم الحكم على األشخاص دون دالئل 
وبراهن، ونسينا أو تناسينا أننا نعيش تحت ظل دولة 
ال ترضى بالظلم ويــوجــد بها قــانــون وعــدل يشهد به 

القاصي والداني وال يضام فيه أحد.
البعض أصبح وصيا على  أن  املستغرب واملستنكر 
للناس وأخــذ يتتبع ويترصد  التصرفات الشخصية 
عــــورات اآلخـــريـــن بــشــكــل فــج ســمــج، فــأصــبــح الشغل 
ــد الـــنـــاس بــصــفــة شخصية  الــشــاغــل لـــهـــؤالء هـــو رصـ

وليس التعليق على السلوكيات السلبية، إن وجدت.
أننا أخذنا نضرب بالقيم عرض  ما يؤلم بالفعل هو 
الحائط وأصبح ما أمر الله ورسوله بستر عورة املسلم 
أحـــذر من  إنــنــي  الــبــعــض،  وسيلة للشهرة عند عــقــول 
قــد تجتاح مجتمعنا ويــجــب أن  الــتــي  الكبرى  الــكــارثــة 
نقف في وجــه من يحاول اإلســـاءة ملجتمعنا، ألن كل 
ما يحدث لن تكون نتائجه ما يحمد عقباها، حتى ال 

ننتقل من مربع الوقاية إلى مربع عالج الضرر.

والسالم ختام.... يا كرام

قبل أن

عبد هللا العبد الرحمن

وطن فوق الجميع

 abaqatar@gmail.com
  @aba18qatar

تكمن االستفادة الكبرى من املوظف حال توظيفه 
فــي مـــدى قــدرتــه عــلــى االنـــدمـــاج واالنــســجــام في 
بيئة العمل بشكل يطلق فيها أغلب قدراته لخدمة 
املــؤســســة، وهـــذا يعتمد على شخصية املوظف 
الوظيفي والتمركز في  االنــخــراط  وطريقته فــي 
ــعــمــل، مــمــا يــنــتــج عنه  املـــوقـــع الــصــحــيــح داخــــل ال

إضافة قيمة حقيقية من املوظف للعمل. 
تستند عملية التهذيب الوظيفي إلى خطة تأهيل 
وخــطــة تــدريــب وخــطــة تمكن، ولــأســف ال تقوم 
يــجــب عليها، فهي  بــمــا  الــبــشــريــة  املــــوارد  إدارات 
فقط تسجل بيانات املوظف في املؤسسة ومن 
ثم ترميه إلى اإلدارة الطالبة دون متابعة أو رؤية 
البشرية املهمة. وتعتقد أن  املــوارد  واضحة لهذه 
مجرد توفير الدورات والتحقق من الحضور هو 
نطاق عملها فقط، وهذا أسميه السطحية اإلدارية 

والجهل في أسس التعامل مع هذه املوارد. 
فنحن إذا رأينا  إدارات الشؤون املالية وهي تتابع 
بــحــرص وقــلــق ومــســؤولــيــة صـــرف األمـــــوال في 
الــفــواتــيــر واملشتريات  املــؤســســة ومتابعة  داخـــل 
والـــنـــفـــقـــات والـــتـــحـــقـــق مــنــهــا بـــواســـطـــة الــتــدقــيــق 
الداخلي لديها والتدقيق الخارجي املتمثل بديوان 
املالية في ذهنية  املـــوارد  املحاسبة لعلمنا أهمية 
وعــقــلــيــة الــحــكــومــة، عــكــس  مـــا يــحــدث فـــي إدارة 
التي ال تنتهج طريقة ومنهجية  البشرية  املــوارد 
املالية  ــوارد  املـ املالية حفاظا على  الــشــؤون  إدارة 
البشرية هي أهم من  املــوارد  وأعتقد جازما بأن 
املتابعة والحرص واملسؤولية،  املالية في  املــوارد 
أطــروحــة بعض املرشحن لعضوية  وأتــذكــر فــي 
مــجــلــس الـــشـــورى كــلــمــة املـــرشـــح الــســابــق أخينا 
هــالل بــن سعد املــهــنــدي والـــذي قــال فيها جملة 

لفتت نــظــري وهـــي )هـــدر املــــوارد الــبــشــريــة أكثر 
خطورة من هدر املوارد املالية(.

الــتــأهــيــل عــلــى فــتــح جميع مــصــادر  تعتمد خــطــة 
ــار عمله  املــؤســســة لــلــمــوظــف الــجــديــد ضــمــن إطــ
الــقــوة والضعف  َمــَواِطــن  وتشجيعه على معرفة 
ــا هـــي اآللـــيـــات  فـــي بــيــئــة عــمــلــه وكـــيـــف تــعــمــل ومــ
واإلشـــــكـــــالـــــيـــــات، ومــــعــــرفــــة تـــــاريـــــخ املـــؤســـســـة 
وثــقــافــتــهــا وقــيــمــهــا ومـــدى الـــتـــزام الــجــمــيــع فيها، 
فــالــتــأهــيــل عـــبـــارة عـــن تــعــريــف املـــوظـــف بــثــقــافــة 
لتتمركز  املؤسسة واإلحاطة بشخصيتها وذلك 
ليتم تهيئة  املؤسسة في وجــدان املوظف وكذلك 

املـــوظـــف مــعــنــويــا ونــفــســيــا 
ــبـــي، فــهــنــا  ــتـــدريـ ــلــمــســار الـ ل
أشــبــه املــوظــف كــالعــب كــرة 
أول دقــائــق  قــد يعتبر  قـــدم 
ــول فـــي جو  ــ ــلــعــب هـــو دخـ ال
املباراة واإلحساس بالكرة، 
بالتأهيل  مــا أســمــيــه  ــذا  وهــ

في العمل. 
التأهيل تأتي مرحلة  فبعد 

التدريب وهي مرحلة ربط قدرات املوظف بأدوات 
ومـــهـــام املـــؤســـســـة مـــن خــــالل الــــــــدورات وورش 
العمل واالجتماعات واملشاركة الثانوية في سير 
الــعــمــل إلـــى أن تنسجم الـــقـــدرة مــع املــهــمــة وهــذه 
الشركات واملنظمات، كل  تختلف فيها منهجية 
حسب فلسفته، فمنها من يبني مراكز تدريب 
ذاتــيــة وداخــلــيــة هــي مــن تــقــوم بعملية الــتــدريــب 
الــتــدريــب، وهنا  بشكل عملي بــدال مــن اســتــيــراد 
التي  ايكيا وماكدونالدز  إلى شركات مثل  أشير 
أنــشــأت »جــامــعــة الــهــامــبــرجــر« لــتــدريــب املوظفن 

أداء  على مستوى ماكدونالدز ملساعدتهم على 
تــدريــب دوليا  مهامهم كما ينبغي. وتعد مركز 
األفـــراد بعمليات  متخصصا فــي تطوير كــفــاءة 
ــــك الـــجـــودة والــخــدمــة  إدارة املـــطـــاعـــم، بــمــا فـــي ذل
والنظافة والقيمة. وهي تمثل مركز ماكدونالدز 
الــعــاملــي للتميز والــتــدريــب، ولــديــهــا فـــروع فــي كل 
من شيكاغو وهونغ كونغ وسيدني وهامبورغ 

وطوكيو والصن وسنغافورة ودبيوغيرها.
ــر هــنــا نــوعــيــة الــتــدريــب املــقــدم مــن الجهات  وأذكــ
الحكومية والتي تعتمد غالبها على معهد التنمية 
اإلدارية وبعض الشركات التدريبية التي يتشابه 
مـــحـــتـــواهـــا وتــــتــــقــــارب فــي 
أســـلـــوب الـــتـــدريـــب، وأعــتــقــد 
ــودة الــتــدريــب  أن ضــعــف جــ
راجــــــع لـــعـــدة أســــبــــاب، كــمــا 
تــــقــــريــــر جــــريــــدة  فـــــي  ورد 
الـــشـــرق، والـــتـــي استطلعت 
آراء خـــــبـــــراء ومــخــتــصــن 
ومــوظــفــن فــي الـــدولـــة حــول 
أســـبـــاب فــشــل الـــعـــديـــد من 
الـــوزارات  الــخــاصــة، بموظفي  التدريبية  ــدورات  ــ ال
والـــهـــيـــئـــات واملـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة املــخــتــلــفــة، 
واستطاعوا إحصاء نحو ثمانية أسباب رئيسية 
تجعل الــدورات التدريبية عديمة الجدوى مثل أال 
التدريبية ومجال  الــدورة  تكون هناك عالقة بن 
الــدورات تعقد دون االهتمام  العمل، فالكثير من 
الــــدورة املــنــاســبــة، ودراســــة احتياجات  بــاخــتــيــار 
املــوظــفــن، بــاإلضــافــة إلـــى اخــتــيــار مــدربــن غير 
أكفاء، يعتمدون على الجانب النظري، مما يؤدي 
إلى فشل األهداف املرجوة من الدورات التدريبية.

الذين  الخاطئ للموظفن  باإلضافة إلى االختيار 
يفترض أن يحضروا الدورة التدريبية، فالبعض 
منهم ليس له عالقة بموضوع، ومضمون الدورة 
السبب  أمــا  أنــه يتم ترشيحه مــن جهة عمله،  إال 
ــرابــــع فــيــرجــع إلــــى أن هـــنـــاك مـــتـــدربـــن ليست  ــ ال
ــذلــك البـــد مـــن الــتــأكــد  لــديــهــم رغــبــة فـــي الــتــعــلــم، ل
مـــن قــابــلــيــة املـــتـــدربـــن لــلــتــدريــب، ورغــبــتــهــم في 
االستفادة من تلك الدورات التدريبية، فضال عن 
شــكــاوى البعض مــن عــدم كــفــاءة املــدربــن الذين 
إلى  الــســادس فيعود  السبب  أمــا  يتم اختيارهم، 
عــدم مــقــدرة املـــدرب على توصيل املــعــلــومــات أو 
تنمية املهارات، وهذه إشكالية كبيرة تحتاج إلى 
حلول فورية وعاجلة، باإلضافة إلى عدم اهتمام 
املدرب بتدريب املتدربن أو حرصه على استفادة 
الــدورة، ويرجع السبب األخير إلى  الحضور من 
املــتــدربــن على تطبيق  العمل ال تساعد  أن بيئة 

ما تعلموه.
بــعــد الــتــأهــيــل والـــتـــدريـــب تــأتــي مــرحــلــة التمكن 
املــهــارات  الفرصة الستخدام جميع  إتــاحــة   وهــي 
التي تعلمها املوظف من خالل الــورش والــدورات 
وتحويلها إلى أعمال وظيفية  والدفع باملوظف  إلى 
املهام والثقة  التفويض وإسناد  العمل من خالل 
أكثر من مــرة ومتابعة  الفرصة  الكاملة وإعــطــاء 
شاملة ألعمال املوظف وتصحيحها وصوال إلى 
الــقــدرة األمــثــل فــي التنفيذ وبــهــذا فقط يتم خلق 

كوادر حقيقية فاعلة في بيئة العمل. 
وأخـــيـــرا جــمــيــع  املـــراحـــل لــهــا  ثــمــن وتــكــلــفــة  ويــتــم 
استرجاع هذه التكلفة من خالل مرحلة التمكن 
والتي يظهر فيها املوظف قدراته الحقيقية وينفذ 

املهام بالشكل املطلوب.

التهذيب الوظيفي
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الرهيب يجهز خاميس 
رودريغيز للدحيل

لـــوران  كثف الــجــهــاز الفني لفريق الــريــان بــقــيــادة 
الــاعــب الكولومبي خاميس  بــان مــن تدريبات 
رودريغيز املنضم حديثا لنادي للرهيب من أجل 
الــدفــع بــه فــي مــبــاراة الدحيل األحـــد فــي الجولة 

السادسة لدوري النجوم. 
وكـــــان الــــريــــان تــعــاقــد مـــع خــامــيــس رودريـــغـــيـــز 
الذي لم يشارك في املباراتني املاضيتني للفريق 

بدوري النجوم وذلك بسبب عدم جاهزيته الفنية 
في ظل عدم مشاركته في الفترة املاضية مع ناديه 

السابق إيفرتون اإلنجليزي.
وتترقب الجماهير الريانية الظهور 

الكولومبية  الكرة  لنجم  األول 
أمــــام الــدحــيــل الــتــي ستكون 
ــة ملــــواجــــهــــة نـــهـــائـــي  ــ ــروفــ ــ بــ
كأس األمير يوم 22 أكتوبر 

الجاري أمام الزعيم.

إعادة النظر في تشكيل مجالس إدارات األندية
تكريم سعد الرميحي على هامش االجتماع.. مجلس األندية:

تـــرأس ســعــادة الــشــيــخ جــاســم بــن ثــامــر آل 
ثاني االجتماع الثالث عشر ملجلس رؤساء 
األنــديــة الــريــاضــيــة الـــذي عقد أمــس بقاعة 
االجتماعات بنادي الغرافة، وذلك بحضور 
ضــيــوف الــشــرف ســعــادة الشيخ أحــمــد بن 
الـــســـابـــق ملجلس  الـــرئـــيـــس  حــمــد آل ثـــانـــي 
األندية وعضو االتحاد القطري لكرة القدم 
وســـعـــادة ســعــد الــرمــيــحــي عــضــو مجلس 
األندية في تشكيله األول عام ١٩٨2 وماجد 
ــوي.  وقــــد اســتــهــل  ــولــ الــخــلــيــفــي وأحـــمـــد املــ
ســـعـــادة الــشــيــخ جــاســم بـــن ثــامــر آل ثــانــي 

وقائع االجتماع مرحبا بالسادة الحضور، 
مــشــيــدا بــجــهــودهــم املــحــمــودة فــي االرتــقــاء 
ــــال عــمــلــهــم  ــة مــــن خــ ــريـ ــطـ ــقـ بـــالـــريـــاضـــة الـ
الكبير، كما أبدى سعادته الكبيرة بالدعم 
الامحدود للرياضة القطرية من قبل سمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد 
املفدى وسمو األمير الوالد الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني. 
األنـــديـــة  إدارات  أن  إلــــى  ســـعـــادتـــه  وأشــــــار 
تــتــحــمــل الــكــثــيــر مـــن املــســؤولــيــات وتــعــمــل 
بــدافــع االنــتــمــاء لــأنــديــة وبــشــكــل تطوعي 

الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة  مــظــلــة وزارة  وتـــحـــت 
والــلــجــنــة األوملــبــيــة الــقــطــريــة واالتـــحـــادات 
األهلية والكل يعمل من أجل الصالح العام 
الرافد  هي  األندية  وأن  القطرية،  للرياضة 
األســــاســــي لــكــل املــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة، بل 
هي من تقوم بإعداد القيادات التي تتولى 

املسؤولية باالتحادات املختلفة.
ومن جانبه تحدث سعادة سعد الرميحي 
مــعــربــا عــن ســعــادتــه بــتــواجــده وســـط تلك 
لسعادة  شكره  وموجها  الشابة  الــقــيــادات 
الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني على دعوته 

الــكــريــمــة لــلــحــضــور، كــمــا تــوجــه بالحديث 
للحضور، مؤكدا أنهم يتحملون مسؤولية 
كبيرة لحماية الشباب القطري من الظواهر 

السلبية وفتح املجال لاعبني املواطنني.
وفـــي لــفــتــة تــعــكــس تــقــديــر الــجــمــيــع لقيمة 
ومكانة سعادة سعد الرميحي قام سعادة 
ــا  الـــشـــيـــخ جـــاســـم بــــن ثـــامـــر بـــإهـــدائـــه درعــ
ــزيـــد مـــن الــصــحــة  ــه املـ ــة، مــتــمــنــيــا لـ ــاريـ تـــذكـ
والعافية وأن يظل دومــا حاضرا بنصحه 
وإرشـــــــاده لــلــجــمــيــع وبــكــل مـــا قــدمــه لقطر 
إعـــامـــيـــا وريــــاضــــيــــا. كـــمـــا تــــحــــدث عــضــو 

الشرف ماجد الخليفي قائا: نشكر للشيخ 
بوجودي  وسعيد  الكريمة  دعــوتــه  جاسم 
ــذه الــــوجــــوه الــطــيــبــة الــحــريــصــة  وســـــط هـــ
ويؤسفني  القطرية،  الرياضة  نهضة  على 
أن بــعــض األنــديــة أداؤهــــا اإلداري أقـــل من 
ــمـــاع إجــــازة  ــتـ ــات.  وتــــم فـــي االجـ ــمـــوحـ ــطـ الـ
أكتوبر.. ودار  السابق بتاريخ ١4  املحضر 
املطروح  الثاني  البند  في  املطول  الحديث 
فـــي أجـــنـــدة االجــتــمــاع واملــتــمــثــل فـــي إدارة 
األندية وكيفية تطويرها وإمكانية العودة 

مجددا للنظام القديم في اإلدارة باألندية.

ناصر العطية بطال لرالي 
المغرب الصحراوي

الــبــطــل نــاصــر بــن صــالــح العطية بصحبة مــاحــه الفرنسي  تـــوج األســـطـــورة 
ماثيو بوميل على منت سيارته تويوتا هايلوكس من فريق جــازوا ريسينغ 
ومن تحضير فريق أوفردرايف بطا لرالي املغرب الصحراوي وذلك بعد فوزه 
 )١:37.50( الخامسة واألخــيــرة مسجا زمنا وقــدره  املرحلة  األول في  باملركز 
ساعة، وقد فاز بأربع مراحل من أصل خمس مراحل في الرالي، وهذا هو اللقب 

السادس له في رالي املغرب.
وجـــاء فــي املــركــز الــثــانــي الــســائــق الــبــولــنــدي يــاكــوب بــرزيــغــونــســكــي ومــاحــه 

األملاني تيمو غوتشالك بفارق زمنا وقدره )03:42( دقيقة.
وحل السائق السعودي يزيد الراجحي بصحبة ماحه البريطاني مايكل أورو 
على منت سيارته تويوتا هايلوكس من تحضير فريق أوفردرايف بفارق زمن 

وقدره )04:37( دقيقة.
وأعرب العطية عن سعادته الغامرة بفوزه بلقب النسخة )2١(   قائا: »الحمد 
لله والشكر له على توفيقه وحصولي على اللقب السادس لرالي املغرب وأهدي 

هذا الفوز للشعب القطري واملقيمني وكل جماهيري في كل مكان،

»أنبتون« تحصد كأس الغارية في افتتاح موسم سباقات الخيل
سليمان مالح•

حصدت املهرة الحمراء »أنبتون« ملك خليفة 
بـــن شــعــيــل الــــكــــواري بــقــيــادة الــخــيــال مــاركــو 
كازمنتو، وبإشراف املدرب جاسم الغزالي لقب 
بالنادي  الرملي  املضمار  على  الغارية،  كأس 
فــي افــتــتــاح ســبــاقــات املــوســم الــجــديــد لــنــادي 
السباق والفروسية الذي شهد منافسة مثيرة 
بني الخيل في أشــواط السباق، وقام بتتويج 
ــدرويــــش الــقــائــم  ــدر بـــن مــحــمــد الــ الــفــائــزيــن بــ
بــأعــمــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــنـــادي الــســبــاق 
والفروسية وخصص الشوط الختامي للخيل 
املهجنة األصــيــلــة لــإنــاث فــقــط. وحــقــق املهر 

املالكي  حسن  أحمد  ملك  »بانيست«  األحــمــر 
الجهني لقب أول األشـــواط، وقــاد »بانيست« 
لــلــفــوز الـــخـــيـــال الـــقـــطـــري فـــالـــح بــوغــنــيــم، في 
الـــشـــوط املــخــصــص لــلــخــيــل املــهــجــنــة. وفـــازت 
ــانــــي املـــخـــصـــص لــلــخــيــل  ــثــ ــــوط الــ ــــشـ بـــلـــقـــب الـ
مبتدئة  املحلي  اإلنتاج  من  األصيلة  املهجنة 
الفرس الشقراء »دوحة« ملك املهندس ضافي 

راشـــــد املــــــري. وفــــــازت بــلــقــب الـــشـــوط الــثــالــث 
املبتدئة  األصيلة  العربية  للخيل  املخصص 
لإناث فقط املهرة »رهف إتش إيه« ملك عبد 
الــعــزيــز صــالــح الـــجـــابـــر. وفــــاز بــلــقــب الــشــوط 
الـــرابـــع املــخــصــص لــلــخــيــل الــعــربــيــة األصــيــلــة 
املبتدئة والفائزة بسباق الجواد »طامح« ملك 

أحمد مبارك الكواري.

مقتل العداءة الكينية أغنيس تيروب
تــيــروب،  أغنيس  الكينية  الــعــداءة  على  ُعــثــر 
حــامــلــة بــرونــزيــتــني فــي ســبــاق ١0 آالف متر 
ضــمــن بــطــولــة الــعــالــم أللـــعـــاب الـــقـــوى، ميتة 
أعلن مسؤولون  بطعنات سكني، بحسب ما 

رياضيون أمس.
ــت أخــيــرًا 

ّ
وكـــانـــت تـــيـــروب )25 عـــامـــا( قـــد حــل

فــي املــركــز الـــرابـــع ضــمــن ســبــاق 5 آالف متر 
عّد 

ُ
ت وكــانــت  الصيفي،  أوملــبــيــاد طوكيو  فــي 

نجمة صــاعــدة فــي بــادهــا. وجــدت ميتة في 
التدريبي في  إيــنت  فــي مركز  الــواقــع  منزلها 
غرب كينيا، وأضاف املصدر عينه أن وفاتها 
ت في املركز 

ّ
قد تكون نتيجة جريمة قتل. حل

و20١٩   20١7 العالم  بطولتي  ضمن  الثالث 
في لندن والدوحة وتواليا،  

رابطة الدوري الفرنسي تعارض إقامة المونديال كل عامين
 عامني 

ّ
صــّوت مجلس إدارة رابــطــة الـــدوري الفرنسي لكرة الــقــدم ضــّد إقــامــة كــأس العالم لكرة الــقــدم كــل

ق 
ّ
 تطّور كرة القدم ال يتعل

ّ
ألنه يضّر باملسابقات املحلية حسب بيانه. وقالت الرابطة في بيانها إن

 سنتني 
ّ

 أن تنظيم البطولة كل
ً
 املسابقات القارية واملحلية أيضا، مؤكدة

ّ
باملونديال فقط بل بكل

سيكون له أثر سلبي على هذه املسابقات يصعب إصاحه. واعتبرت األندية الفرنسية أن 
هذا القرار يخدم املصالح الخاصة لاتحاد الدولي لكرة القدم فقط.

»3« مباريات مثيرة
في دوري اليد

ــة  ــات الــــجــــولــ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ تـــســـتـــكـــمـــل الــــــيــــــوم مــ
الــســابــعــة مـــن دوري الــــرجــــال لـــكـــرة الــيــد 
الدحيل مع  بثاث مباريات، حيث يلعب 
الغرافة في تمام الساعة 4:40 على امللعب 
العربي  ويلعب  الدحيل  لصالة  الرئيسي 
مع األهلي في نفس التوقيت على امللعب 
الجولة  وتختتم  الدحيل  لصالة  الفرعي 
بــلــقــاء قــمــة يجمع الـــوكـــرة مــع الـــريـــان في 
الساعة 6:١0 على امللعب الرئيسي لصالة 

الدحيل.
مــن جهة أخـــرى فــاز الــخــور على الشمال 
التي جمعت  املــبــاراة  فــي  بنتيجة 30/2٨ 
السابعة،  الجولة  لحساب  أمــس  بينهما 
وفــي املــبــاراة الثانية فــاز السد على قطر 
وانتهى   ،2٨/30 بــواقــع  النتيجة  بنفس 

الشوط األول ملصلحة السد ١6/١4.
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عـــقـــدت الــلــجــنــة املــحــلــيــة املــنــظــمــة لــكــأس 
أمـــس  ــــدع ظـــهـــر  ــبـ ــ الـ ــرج  ــبــ بــ ــر 2021  ــ ــيـ ــ األمـ
املــؤتــمــر الــصــحــفــي الــثــانــي كــشــفــت خــالــه 
املتعلقة بنهائي  املزيد من اإلجـــراءات  عن 
الــكــؤوس والــذي سيقام على استاد  أغلى 
الثمامة املونديالي الجديد سادس ماعب 
مونديال قطر 2022 يوم الجمعة 22 أكتوبر 

الجاري ويجمع فريقي السد والريان.
وتـــحـــدث فـــي املــؤتــمــر الــصــحــفــي عــــدد من 
املـــســـؤولـــن مــــن بــيــنــهــم: راشــــــد الـــخـــاطـــر، 
باللجنة  التشغيلية  العمليات  إدارة  مدير 
املحلية املنظمة لنهائي كأس األمير 2021 
ــاري مــســاعــد مـــديـــر إدارة  ــال األنــــصــ ــمـ وجـ
األشــغــال  بهيئة  الــطــرق  تشغيل وصــيــانــة 
والــرائــد عبدالله سلطان  )أشــغــال(  العامة 
ــن والــســامــة في  الــغــانــم مــمــثــل لــجــنــة األمــ
الــلــجــنــة املــحــلــيــة املــنــظــمــة لــنــهــائــي كــأس 
األمير 2021 وعبدالله املولوي رئيس إدارة 
العامة واالتــصــال بشركة سكك  الــعــاقــات 

الحديد القطرية )الريل(.
ــدات  ــتـــجـ ــــرض املـــجـــتـــمـــعـــون املـــسـ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
الحالية  النسخة  نهائي  بتنظيم  املتعلقة 
من كأس األمير 2021 خاصة فيما يتعلق 
الجماهير  وتــحــركــات  الجمهور  بحضور 
وضــمــان راحـــة وســامــة كــل مــن سيحضر 

النهائي الغالي.

تدشين العودة الكاملة
فــي الــبــدايــة تــحــدث راشـــد الــخــاطــر مــديــر إدارة 
العمليات التشغيلية في اللجنة املنظمة لنهائي 
كـــأس ســمــو األمــيــر 2021، حــيــث قـــال »املـــبـــاراة 
ســتــقــام يـــوم 22 أكــتــوبــر الـــجـــاري وســتــصــادف 
تدشن استاد الثمامة، أحد ماعب كأس العالم 
2022«. وأضاف »هدفنا تسهيل عملية الدخول 
إلى امللعب يوم النهائي وسيكون هناك إغاق 

للطرق بالتنسيق مع إدارة املرور«.
وتـــابـــع »املــلــعــب مــخــصــص لـــه مـــواقـــف لجميع 
الفئات بما فيها الضيافة، وبوابات الجماهير 
بــأربــع ســاعــات، وننصح  املــبــاراة  ستفتح قبل 
ــالـــوصـــول لــلــمــلــعــب قــبــل املـــبـــاراة  املــشــجــعــن بـ

بثاث ساعات على األقل«.
وقال »لدينا وسائل مواصات عامة يستطيع 
الجميع استخدامها منها املترو، وخدمة النقل 
4 ســاعــات من  قبل  فعالة  بــالــحــافــات ستكون 
ــاراة وســتــســتــمــر ســـاعـــة ونــصــف  ــ ــبـ ــ انــــطــــاق املـ

الساعة بعد النهائي«.
املشجعن  وتــنــزيــل  »مــنــطــقــة تحميل  ــاف  وأضــ
ســتــكــون عــلــى بــعــد مــســافــة قــريــبــة مـــن املــلــعــب، 
وهــنــاك مــواقــف على مقربة مــن االســتــاد أيضًا 
لــلــســيــارات الــخــاصــة، ومــســافــة املــشــي ستكون 
ــيــــز لـــلـــمـــلـــعـــب ونـــحـــن  ــنــــظــــر املــــمــ رائـــــعـــــة مـــــع املــ
للملعب في وقــت مبكر،  االنطاق  نشجع على 
ستكون  الــتــي  بالفعاليات  كــذلــك  واالســتــمــتــاع 

موجودة«.
 »الــحــضــور عــبــر ســيــارات 

ً
وتــابــع حــديــثــه قــائــا

األجــــرة أيــضــا مــن الــخــدمــات املــتــاحــة وننصح 
بالحجز مبكرًا«، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك 
أمــاكــن مخصصة لعملية نـــزول ركـــاب األجـــرة، 
كما أشـــار أيــضــًا إلــى أنــه ستكون هــنــاك أماكن 

مخصصة للعائات ولألفراد.
وعــن الحضور الجماهيري في ظل اإلجــراءات 
املتبعة في مواجهة جائحة كورونا، قال »هذا 
كاملة  بسعة  األمــيــر  كــأس  لبطولة  نهائي  أول 

100 % بواقع 40 ألف مشجع«.
الجماهير،  فئتان من  وأضــاف »ستكون هناك 
األولــى وهــم من حصلوا على التطعيم وكذلك 
من حصلوا على الجرعة الثانية قبل النهائي بـ 
14 يومًا، وسيسمح بدخول امللعب للحاصلن 
ــــدون أي فــحــص،  عــلــى الــتــطــعــيــم واملــتــعــافــن بـ
حيث سيتم إبراز تطبيق احتراز عند دخولهم 
مع وجود اإلطار الذهبي، وسيتم ذلك عند أخذ 

التذكرة وأيضا عند الدخول للمنشأة«.

فحص كوفيد لألطفال
ــفـــال تــحــت 12 عــامــًا سيكون  وتـــابـــع »األطـ
وزارة  مــن  موثق  لهم  هناك فحص سريع 
الصحة ويمكنهم القيام بالفحص قبل 24 

ساعة من إقامة املباراة«.
وأشار إلى أن بطاقة »الفان أي دي« سيتم 
إصــدارهــا وفــق طريقتن، األول: من خال 
القطري  االتحاد  التقديم عن طريق موقع 
لــلــتــذاكــر، حــيــث يــتــم حــجــز كــرســي وشـــراء 
التحول  سيتم  وبــعــدهــا  الــتــذكــرة،  قسيمة 
إلى رابط تسجل من خاله بطاقة املشجع 
وبعدها سيتم إرســال إيميل إلى صاحب 
الطلب يذهب به إلى مركز قطر للمؤتمرات 

املشجع ومنه  وهناك يحصل على بطاقة 
بـــدأ أول  التشغيل  أن  املــلــعــب، مــؤكــدًا  إلـــى 
املباراة،  أمس وسيظل مفتوحا حتى يوم 
مشددًا على ضــرورة جلب املشجع لجواز 
بطاقة  لتسلم  القطرية  البطاقة  أو  السفر 

املشجع.

آالف المواقف للجمهور
ــاري مــســاعــد مـــديـــر إدارة  ــد جـــمـــال األنــــصــ ــ وأكـ
تشغيل وصيانة الطرق بهيئة األشغال العامة 

»أشـــغـــال«، أن الــجــمــيــع جــاهــز مــن أجـــل إخـــراج 
نهائي كأس سمو األمير بأفضل صورة، حيث 
ــاهـــزون لــلــحــدث ويــمــكــن تقسيم  قـــال »نــحــن جـ
عملية االســتــعــداد إلـــى ثــاثــة مـــحـــاور، املــحــور 
الـــحـــدث  ــا قـــبـــل  األول ويـــشـــمـــل اســــتــــعــــدادات مــ
الثمامة،  باستاد  املتعلقة  املشاريع  ويتضمن 
بــنــاء 5 مــواقــف للسيارات على محيط  تــم  فقد 
استاد الثمامة بطاقة استيعابية تبلغ 7 آالف 
مــوقــف، كما تــم إنــشــاء جسرين لعبور املــشــاة، 
وتـــم االنــتــهــاء مــن بــنــاء نــفــق عــبــور مــشــاة يقع 

الجهة  مــن  السريع  الــدوحــة  على جانب طريق 
الجنوبية«.

وأضـــــاف »تــــم اكــتــمــال مـــشـــروع مـــحـــور صــبــاح 
ــد مــن  ــديــ ــعــ األحـــــمـــــد والـــــــــذي جــــــرى تـــطـــويـــر الــ
الــتــقــاطــعــات لــخــدمــة العملية املـــروريـــة، وكــذلــك 
مــشــروع شـــارع املــنــتــزه بــطــول 15 كــم بمحاذاة 

استاد الثمامة لتسهيل الحركة املرورية«.
وأضاف »املحور الثاني يشمل جاهزية شبكة 
الطرق وشبكة الصرف الصحي ما قبل الحدث، 
فـــقـــد تــــم تـــكـــويـــن فـــريـــقـــن مــــن إدارة الــتــشــغــيــل 
وصــيــانــة الــطــرق ومــثــلــهــمــا مــن إدارة الــصــرف 
والفنين  املهندسن  مــن  فريق  وقــام  الصحي، 
باملرور بشكل دوري على الطرق للوقوف على 
ــارة واإلشـــــــارات املـــروريـــة  ــ جــاهــزيــة أعـــمـــدة اإلنــ
وغيرها ويجري ذلك بشكل أسبوعي«. وأضاف 
»تـــــم تـــكـــويـــن فــــريــــق مـــتـــكـــامـــل ملـــعـــايـــنـــة شــبــكــة 
الصرف الصحي والتأكد من أنها في وضعية 
آمنة، وجاٍر معاينة 360 فتحة تصريف أمطار 

في محيط استاد الثمامة«.
ــارب 49 لــوحــة  ــقــ ــا يــ ــع »ســـيـــتـــم تــنــفــيــذ مــ ــابــ وتــ
إرشادية لتوجيه الجماهير من مختلف الطرق 
إلى املناطق املنوطة بهم، وسيكون هناك مواقف 
مــخــصــصــة لـــإعـــام ولــلــجــمــاهــيــر ولــلــضــيــافــة 
ويـــجـــري ذلــــك بــالــتــنــســيــق مـــع املـــســـؤولـــن في 
فهدفنا  املـــســـارات،  لــتــحــديــد  واإلرث  املــشــاريــع 

تسهيل وصول الجماهير للمواقف«.

فريقان لشبكات الطرق
وتــابــع »فــيــمــا يتعلق بــالــتــجــهــيــزات أثــنــاء 
الحدث فقد تم تكوين فريقن على مستوى 
شبكات الطرق وشبكات الصرف الصحي 
وهما على أتم جاهزية للتدخل إذا تطلب 
األمر أو عند إجراء أي تغيير، وتلك الفرق 
مجهزة بكل األدوات واإلمكانيات وستظل 
مــتــواجــدة ملــراقــبــة حــالــة الــطــرق وشــبــكــات 

الصرف الصحي قبل املباراة بساعات«.
وأضــــاف »ســيــكــون هــنــاك تنسيق مباشر 
بـــن تــلــك الـــفـــرق املـــوجـــودة فـــي املـــوقـــع مع 
مركز تحكم أشغال العامة وسيتم التعامل 
تــغــيــرات يتم  ــــور عــاجــلــة أو أي  أمـ مـــع أي 
اإلبــــاغ عنها مــن خـــال الــفــرق املــتــواجــدة 
فــي أرض الــحــدث وســيــتــم اتــخــاذ اإلجـــراء 

املناسب«.

 تعليمات األمن والسالمة
ــرب الـــرائـــد عــبــدالــلــه ســلــطــان الــغــانــم ممثل  وأعــ
لجنة األمن والسامة باللجنة املحلية املنظمة 
لنهائي كــأس سمو األمــيــر 2021 عــن ثقته في 
خروج نهائي البطولة الغالية بصورة مميزة، 

حــيــث قــــال خــــال املــؤتــمــر الــصــحــفــي »تحقيق 
األمن والسامة في مثل هذه املباريات يتطلب 
الــتــعــاون الــكــامــل بــن الجميع وذلـــك مــن خــال 
اتباع اإلجــراءات السليمة والتقيد باإلجراءات 

األمنية«.
ــاف »لـــقـــد وضـــعـــت الــلــجــنــة األمـــنـــيـــة عــدة  ــ وأضــ
إجــــراءات وخطط تساهم فــي تعزيز األمــن في 

املباراة النهائية لضمان سامة الجميع«.
وقال »لحضور هذه املباراة بشكل مريح أناشد 
الجماهير بالحضور املبكر لتفادي أي ازدحام 
مـــروري مــبــكــر«، مشيرًا إلــى أنــه ستكون هناك 
ــرور مــتــواجــدة في  دوريــــات تــأمــن الــحــركــة واملــ
مــخــتــلــف الــتــقــاطــعــات حـــول االســـتـــاد لتسهيل 
الــحــركــة املـــروريـــة وتــوجــيــه املــشــجــعــن كــل إلــى 

املنطقة املخصصة له.
وتـــابـــع »تــــم تــخــصــيــص مـــواقـــف مـــحـــددة، وتــم 
ــات تــفــتــيــش لـــدخـــول  ــوابــ ــــدد 7 بــ تــخــصــيــص عـ
الــجــمــاهــيــر، وكــذلــك تخصيص الــبــوابــة رقـــم 6 
الخاصة«،  االحتياجات  ذوي  دخــول  لتسهيل 
مشددًا على منع دخــول أي من املــواد املمنوعة 

واملحددة من قبل اللجنة األمنية.
وتـــطـــرق لــلــحــديــث عـــن الــشــكــل الـــحـــضـــاري في 
عملية التشجيع، وقال »التشجيع داخل امللعب 
من جمهور الفريقن مطلوب ويزيد الحماس، 
ــار يــحــفــظ األمــــن  ــ ــكـــون فــــي إطــ لـــكـــن يـــجـــب أن يـ

والسامة داخل امللعب«. 
وأضاف »بعد انتهاء املباراة نطالب الجماهير 
أي  هــنــاك  يــكــون  ال  حتى  بالتعليمات  بالتقيد 
اللجان  أن  إلــى  ــام«، مشيرًا  ازدحــ مسببات ألي 
الــواحــد  الــفــريــق  بـــروح  األمــنــيــة املختلفة تعمل 

وتسعى لتسهيل حضور الجمهور.

المترو يسهل الوصول 
ــــدى عــبــدالــلــه عــلــي املـــولـــوي  مـــن جــانــبــه أبـ
رئــيــس إدارة الــعــاقــات الــعــامــة واالتــصــال 
بــشــركــة ســكــك الــحــديــد الــقــطــريــة »الـــريـــل« 
ثقته في خــروج نهائي كــأس سمو األمير 
ــال »لــقــد  ــــورة مــمــكــنــة، حــيــث قــ بــأفــضــل صـ
ضاعفت شركة الريل من جهودها لتنظيم 
الفاعلية بالشكل املناسب وتسهيل حركة 

الجماهير وسامتهم«.
وأضاف »هناك 8 ماعب مونديالية، منها 
ــة، و3  5 مــتــصــلــة مــبــاشــرة بــمــتــرو الــــدوحــ
استاد  بــاص« هي  ماعب تحتاج »شاتل 
كأس  ونهائي  والثمامة،  والبيت  الجنوب 
سمو األمير في هذه النسخة سيقام على 
الجماهير  نشجع  ونــحــن  الثمامة  اســتــاد 

على استخدام املترو للوصول للملعب«.
ــن لــلــجــمــاهــيــر الــــوصــــول  ــكـ ــمـ وأضــــــــاف »يـ
إلـــى اســتــاد الــثــمــامــة عــبــر مــحــطــة املنطقة 
الــحــرة املـــوجـــودة عــلــى الــخــط األحــمــر، أمــا 
األخضر  الخط  على  املحطات  مستخدمو 
والـــذهـــبـــي يــمــكــنــهــم الـــتـــحـــول مــــن مــحــطــة 

مشيرب، ومنها إلى املنطقة الحرة«.
ــنــــاك بــــاصــــات تــنــقــل  وتــــابــــع »ســــتــــكــــون هــ
الثمامة  إستاد  إلى  املحطة  الجماهير من 
ــًا، وســـتـــبـــدأ  ــبــ ــريــ ــقــ تــ ــة  ــقــ ــيــ ــقــــطــــع 15 دقــ وتــ

الباصات من الساعة الثالثة عصرًا«.
وعــن مــواعــيــد عمل »الــريــل« يــوم النهائي 
قـــــال »ســــاعــــات الــتــشــغــيــل هــــي الـــســـاعـــات 
االعــتــيــاديــة أيــــام الــجــمــعــة، وتـــحـــديـــدًا من 
الثانية عشرة  الثانية ظهرا حتى  الساعة 
 وهو وقت كاٍف لنقل جميع الجماهير 

ً
ليا

من امللعب«.
وأضــــاف أن بــطــاقــة »الــفــان أي دي« تتيح 
استخدام خدمات املترو بصورة مجانية، 
ــرو بـــاتـــبـــاع  ــ ــتــ ــ ــتـــخـــدمـــي املــ ــسـ ــنــــصــــح مـ ونــ

إرشادات السامة«.

إغالق الطرق المؤقت
في الثمامة

استاد
الثمامة

الدائري السادس

شارع روضة الخيل

طريق الدوحة السريع

الدائري الخامس

مسار حافالت الجماهيرشارع مفتوحشارع مغلق مسارات سيارات األجرةمدخل/مخرج

شارع المدينة
المنورة

شارع القدس

شارع الثمامة

شارع الرقروق

شارع المسجد الحرامشارع الخزامى

شارع القرضي
شارع النصي

شارع السدر

شارع السوسي

شارع نجمة

ش

نأسف عىل اإلزعاج

اإلغالق األول 
ً ١٥ أكتوبر ٢٠٢١، الساعة ٢ صباحا

إىل ١٦ أكتوبر ٢٠٢١، الساعة ٢ صباحاً

لالستفسار وللمزيد من المعلومات يرجى التواصل 
مع هيئة األشغال العامة (أشغال) عىل الرقم ١٨٨

اإلغالق الثاني 
ً ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١، الساعة ٤ عصرا

إىل ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١، الساعة ١١:٥٩ ليالً

اشترِ قسيمة مقعد من
tickets.qfa.qa

واحصل عىل بطاقة المشجع

بوابات الجماهير ستفتح يوم الجمعة قبل المباراة بأربع ساعات

اللجنة المحلية تكشف تفاصيل النهائي الكبير
علي حسين•

الحضور اإلعالمي 

راشد الخاطر: النهائي 
بسعة جماهيرية 

كاملة.. وهذه آلية الحصول 
على بطاقة »فان أي دي«

فحص سريع لألطفال 
تحت 12 عامًا قبل 

24 ساعة من المباراة 
ومطلوب إبراز »احتراز«

الرائد عبداهلل 
الغانم: االلتزام 

بالتعليمات ضرورة 
لتحقيق األمن والسالمة

جمال األنصاري: 
أشغال قامت ببناء 
5 مواقف بسعة 7 آالف 

موقف بمحيط االستاد

الجمهور مطالب 
بالحضور المبكر 

وتخصيص بوابة لذوي 
االحتياجات 

عبداهلل المولوي: 
المترو جاهز لنقل 

الجماهير من وإلى 
مكان الحدث
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أصر على نفس األسماء المجهدة.. ويرفض التغييرات 

سانشيز تجاهل 
التحذيرات لتصحيح 

مسار العنابي
الدوحة -  •

أكثر من عالمة استفهام طرحتها مبارات 
الــعــنــابــي مـــع الـــبـــرتـــغـــال وايـــرلـــنـــدا ضمن 
التصفيات األوروبية املؤهلة لكأس العالم 

قطر 2022.
هذه العالمات االستفهامية لم يكن سببها 
البرتغال  أمــام   3-0 الثقيلتان  الخسارتان 
و0-4 أمام ايرلندا، فالخسارة امر وارد في 
عــالــم الــريــاضــة وفـــي كـــرة الــقــدم، لــكــن غير 
الجيد  املقنع وغير  الـــوارد هــذا االداء غير 
املكانة  بعد  خــاصــة  منتخبنا،  جــانــب  مــن 
التي وصل اليها في اآلونة االخيرة والتي 
جعلته واحـــدا مــن بــن افضل 50 منتخبا 
في العالم وبعد ان وصل الى املركز 42 في 

تصنيف الفيفا لشهر اغسطس. 
أن ال يحقق منتخبنا  ايضا  الـــوارد  وغير 
اي استفادة فنية في هاتن املباراتن، ولو 
لهان  الخسارة  الفنية مع  الفائدة  تحققت 

االمر كثيرا. 
الخطر  نــاقــوس  اطلقتا  املــبــاراتــان  هــاتــان 
ــام الـــعـــنـــابـــي وامـــــــام مــــدربــــه االســـبـــانـــي  ــ امــ
فــيــلــيــكــس ســاشــنــيــز، الـــــذي حــــذرنــــاه بعد 
ــي الـــتـــصـــفـــيـــات  ــ ــ مــــــبــــــاريــــــات ســـبـــتـــمـــبـــر فـ
ــيــــة، ولـــم ينتبه وظـــل عــلــى موقفه  االوروبــ
وظل على رؤيته واستراتيجيته، وهو من 
وجهة نظرنا املسؤول األول عن الخسارة 

املؤملة امام ايرلندا. 
ــم عـــالمـــات االســتــفــهــام الـــتـــي طــرحــتــهــا  اهــ
املــبــاراتــان إصــرار سانشيز على االعتماد 
ــــن فــي  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــفــــس الــــالعــــبــــن االسـ ــلــــى نــ عــ

املباراتن دون اي تغيير واحد.
ــلــــى عــــدم  ــا إصــــــــــــراره عــ ــ ــــضـ ــــرف ايـ ــعـ ــ وال نـ
ــاراتـــن اال  ــبـ ــراء اي تــغــيــيــرات خــــالل املـ ــ إجــ

كــــــان ســانــشــيــز  ــر، واذا  ــأخــ ــتــ مــ وقــــــت  ــــي  فـ
فلما  املباريات،  كل  في  التغييرات  يرفض 
القائمة وفي  يصطحب 26 العبا معه في 
الفرصة  بعضهم  يمنح  لم  وملــاذا  الرحلة؟ 
لــيــضــرب اكــثــر مــن عــصــفــور بحجر واحـــد، 
فـــمـــن نـــاحـــيـــة يــــريــــح بـــعـــض األســـاســـيـــن، 
ومــن ناحية يجهز الــبــدالء الــقــادريــن على 
اللعب وقادرين على ان يكونوا على نفس 

مستوى االساسين. 
لــقــد كـــان نــجــوم الــعــنــابــي االســاســيــن في 

امس الحاجة الى الراحة والى االستبدال، 
فقط  فــريــق يعتمد  او  يــوجــد منتخب  فــال 
على 11 العبا، ســواء في املباريات الودية 
العبون  يوجد  وال  الرسمية.  املباريات  أو 
اســتــهــلــكــوا بــشــكــل كــبــيــر فـــي االونــــــة مثل 
باستمرار  يلعبون  الذين  العنابي  العبي 
ودون تــوقــف مــنــذ مـــارس املــاضــي وحتى 
اآلن، حــيــث خـــاضـــوا 17 مـــبـــاراة فـــي هــذه 
ــفــــتــــرة، وهـــــو رقـــــم جـــيـــد بـــاملـــنـــافـــســـة مــن  الــ
املباريات، وسيكون هذا الرقم اكثر جودة 

لو ان سانشيز اقتنع بان الفريق ال يعتمد 
على 11 العبا فقط. 

وال يوجد فريق ال يملك بــدالء على نفس 
املستوى رغم اعترافنا بأن قائمة العنابي 
كــلــهــا تــضــم العــبــن جــيــديــن قـــادريـــن على 
ــاع عــــن الــــــــوان مـــنـــتـــخـــبـــنـــا.، واثـــبـــتـــت  ــ ــدفـ ــ الـ
مباراتا البرتغال ثم ايرلندا وجود عدد من 
الالعبن هبط مستواهم خاصة في الدفاع 
وفي الوسط وهو ما أثر على اداء ونتائج 
الـــفـــريـــق واثــــــر عـــلـــى الـــجـــانـــبـــن الـــدفـــاعـــي 

والهجومي بشكل كبير.
 والبـــــد مـــن االشـــــــارة الــــى أن قــائــمــة بـــدالء 
العنابي ضمت محمد وعد ومصعب خضر 
ويــوســف عـــبـــدالـــرزاق وعــلــي أســـد ومحمد 
وعبدالله  عبدالسالم  وعبدالله  مــونــتــاري 
معرفي وأحمد فتحي وخالد منير وأحمد 
ــــى ســــطــــان ال بــريــك  ــة الــ ــافــ ــاالضــ مــــعــــن، بــ
وإسماعيل محمد اللذين تم استدعاؤهما 
على عجل قبل ساعات من مباراة البرتغال 

التي اقيمت السبت املاضي. 
 

ناقوس خطر 
خسارة العنابي وبعدد وافر من االهداف 
امـــام الــبــرتــغــال وايــرلــنــدا بــمــثــابــة نــاقــوس 
بطولة  اســتــضــافــتــه  قــبــل  ملنتخبنا  خــطــر 
الــتــي تنطلق 30  الــعــرب قــطــر 2021  كـــأس 
نوفمبر، والتي يحتاج العنابي للمنافسة 
ــثـــر مــن  فــيــهــا والـــســـعـــي لـــلـــفـــوز بــلــقــبــهــا أكـ
الخبرة، خاصة  حاجته لالحتكاك وكسب 
للمرة  الفيفا  مظلة  تحت  تــقــام  والــبــطــولــة 
األولــــــى فـــي تــاريــخــهــا وهــــو مـــا يـــرفـــع من 

قيمتها الفنية، 

حسن الهيدوس: 
لسنا راضين عن مستوانا 

رغم وصوله الى املباراة رقم 150 دوليا، إال 
أن حسن الهيدوس قائد منتخبنا الوطني 
وايــرلــنــدا غير  العنابي  مــبــاراة  ظهر عقب 
راض عن النتيجة وعن الخسارة برباعية. 
وقـــال الــهــيــدوس: نــعــتــرف بــوجــود أخــطــاء 
وقــعــت أثـــنـــاء املـــبـــاراة ولــســنــا راضــــن عن 
املستوى وعلينا تصحيح أخطائنا، لسنا 

راضن عن أدائنا«.

أول ملعب في العالم يتم تفكيكه

رأس أبو عبود.. أيقونة 
االستدامة في تاريخ المونديال

نــشــر حـــســـاب الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــوقــع  عــلــى  واإلرث 
أبو عبود  )تويتر( فيديو عن استاد رأس 

أحد مالعب مونديال قطر 2022 
حقائق   5 بــأهــم  تعريفا  الفيديو  وتضمن 
حول االستاد الذي يعد أيقونة لالستدامة 
ــابـــل لــلــتــفــكــيــك فــــي تـــاريـــخ  ــتــــاد قـ ــــأول اســ كــ

املونديال. 
وتم استخدام 974 حاوية شحن في بنائه، 
وتــصــل قـــدرتـــه االســتــيــعــابــيــة إلـــى 40 ألــف 

متفرج. 
ــم الــحــقــائــق أن الــطــبــيــعــة املــؤقــتــة  ـــن أهــ ومـ
عــــبــــود أســــهــــمــــت فــي  أبـــــــو  الســـــتـــــاد رأس 
استخدام مواد بناء أقل مقارنة باالستادات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، إضــــافــــة إلـــــى نـــســـبـــة أقـــــل مــن 

النفايات الناجمة عن أعمال البناء والتالي 
خفض التكلفة. 

وعــقــب انــتــهــاء مــونــديــال قطر 2022 سوف 
يتم استخدام مقاعد وسقف االستاد بعد 
بالنفع  تــعــود  مــشــاريــع  لتطوير  تفكيكها 

على األجيال القادمة. 
وســـيـــتـــم تــفــكــيــكــه بـــالـــكـــامـــل عـــقـــب انــتــهــاء 
الــبــطــولــة، وذلـــك مــن خـــالل عملية بسيطة 
في  يعتمد  الـــذي  املبتكر  تصميمه  بفضل 
بـــنـــائـــه عـــلـــى حــــاويــــات الـــشـــحـــن الـــبـــحـــري، 
السقف واملقاعد وإعادة  وسيجري تفكيك 
استخدامها بعد البطولة، حيث من املمكن 
ـــر اســـتـــاد رأس أبـــو عــبــود وحـــدات 

ّ
أن يـــوف

آخــر يتسع أيضا  البناء الستاد في موقع 
لـــ 40,000 مــقــعــد، أو لــلــعــديــد مــن املــنــشــآت 

ــة، مــــا يــخــلــق  ــيـ ــريـــاضـ ــر الـ ــيـ الـــريـــاضـــيـــة وغـ
إمكانية  اجتماعيًا هامًا عبر توسيع  إرثــًا 
ــة أو  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــة الـ ــطــ ــشــ االســـــتـــــفـــــادة مـــــن األنــ

الرياضية.
ويــمــتــاز اســتــاد رأس أبـــو عــبــود بتصميم 
ــنـــاؤه عــلــى ســـاحـــل الــخــلــيــج  ــم بـ مـــذهـــل، وتــ
ويـــطـــل عـــلـــى نـــاطـــحـــات الـــســـحـــاب املــذهــلــة 
بمنطقة الخليج الغربي في الجهة املقابلة 
املحيطة  املناطق  يستفيد سكان  وســوف   
بموقع االستاد من مشروع ينبض بالحياة 
 على الواجهة املائية، والذي من املقرر 

ّ
يطل

أن يشغل موقع االستاد بعد تفكيكه، على 
أن يـــبـــدأ الــعــمــل فــيــه عــقــب إطـــــالق صــافــرة 
وانتهاء  العالم،  آخر مباريات كأس  نهاية 
املهمة التي من أجلها يجري بناء االستاد.

منتخبنا األولمبي يكثف 
تحضيراته للتصفيات المؤهلة 

لنهائيات آسيا
رفع منتخبنا األوملبي تحت 23 عامًا درجة 
ــيـــراتـــه ضـــمـــن مـــعـــســـكـــره اإلعـــــــــدادي  تـــحـــضـ
املتواصل في مالعب اسباير بمعدل حصتن 
تـــدريـــبـــيـــتـــن يـــومـــيـــا صـــبـــاحـــيـــة ومــســائــيــة 
بإشراف املدرب التشيلي نيكوالس كوردوفا 
بقوة  للمنافسة  اســتــعــدادا  املنتخب  مـــدرب 
فـــي الــتــصــفــيــات املـــؤهـــلـــة لــنــهــائــيــات كــأس 
غمارها  التي يخوض  عامًا   23 آسيا تحت 
اكــتــوبــر   31-21 مــن  الــفــتــرة  خـــالل  منتخبنا 
ــيــــث يـــلـــعـــب مـــنـــتـــخـــبـــنـــا فــي  ــة، حــ ــ ــــدوحــ ــالــ ــ بــ
املجموعة األولى الي تضم أيضا منتخبات 

سوريا واليمن وسيريالنكا.
ويـــلـــعـــب الـــعـــنـــابـــي األوملــــبــــي مـــبـــاراتـــن 
وديـــتـــن امـــــام مــنــتــخــب الـــكـــويـــت تحت 
قبل  األخيرة  التجربة  تمثالن  عاما   23
بدء املنافسات الرسمية، حيث ستكون 
االولى مساء الجمعة الخامس عشر من 
أكــتــوبــر الــحــالــي فــي اســتــاد سحيم بن 

حمد بنادي قطر، بينما ستقام املباراة 
الودية الثانية بتاريخ 18 منه، وتستمر 
الــتــدريــبــات الــتــي بـــدأت فــي الــعــاشــر من 
الشهر الجاري حتى انطالق التصفيات 

اآلسيوية في العشرين منه.
الــتــدريــبــات الحالية 24 العبًا،  ويــشــارك فــي 
ــيـــل  ــلـــى أن يـــنـــضـــم ربــــاعــــي الــــســــد والـــدحـ عـ
عبدالرزاق  ويوسف  وعــد  )محمد  والغرافة 
وصــالح زكريا وهمام األمــن( الخميس 14 
ــاري عــقــب انــتــهــاء مــشــاركــتــهــم  اكــتــوبــر الـــجـ
مـــع املــنــتــخــب الــوطــنــي األول بــالــتــصــفــيــات 

األوروبية.
ــــى أن الــتــصــفــيــات  وتــــجــــدر اإلشــــــــارة إلـ
منتخبنا   42 مشاركة  تشهد  اآلسيوية 
لــلــحــصــول عــلــى 15 مقعدا  يــتــنــافــســون 
في النسخة الخامسة للنهائيات املزمع 
اقــامــتــهــا فـــي اوزبــكــســتــان مــطــلــع الــعــام 

املقبل.

األداء يتراجع واألهداف 
تتزايد واألساسيون في 

أمّس الحاجة إلى الراحة

االعتماد على 11 العبًا فقط 
فكرة غير ناجحة والمدرب 

مطالب بتطوير الخطط
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بحضور الشيخ جاسم بن ثامر و بمناسبة الفوز بالثالثية التاريخية

الغرافة يكّرم أبطال السلة

جولة الدوحة تعد بسباقات مثيرة

أبطال العالم يؤكدون مشاركتهم بمونديال السباحة
ــقــــطــــري لـــلـــســـبـــاحـــة تــشــكــيــل  ــى االتـــــحـــــاد الــ ــهــ أنــ
العالم  الثالثة لبطولة كأس  مجموعات الجولة 
ــة، والـــتـــي ســتــقــام في  الــــدوحــ لــلــســبــاحــة 2021- 
مجمع حمد للرياضات املائية، في الفترة من 21 
إلى 23 أكتوبر. ويعد اللقاء قبل األخير لسلسلة 
كــــأس الـــعـــالـــم بــســبــاقــات مـــثـــيـــرة، حــيــث يتطلع 
السباحون إلى تأمني أكبر عدد من النقاط قبل 
ــا(، والـــتـــي ستكون  ــيــ ــازان )روســ ــ الــتــوجــه إلـــى كـ
للسباحة.  العالم  لبطولة كأس  األخيرة  املحطة 
هــذا وصــرح رئيس االتــحــاد القطري للسباحة، 
: »نــتــطــلــع إلــــى ســبــاقــات 

ً
ــائــــا خــلــيــل الـــجـــابـــر، قــ

مثيرة في الدوحة، نأمل أن تكون تجربة أخرى 
التوفيق  نتمنى  املــشــاركــني،  لجميع  ــنــســى 

ُ
ت ال 

لجميع الرياضيني«.
ــقــــي الـــصـــاعـــد  ــريــ ــنــــوب أفــ ســـيـــأتـــي الـــنـــجـــم الــــجــ
ــان الـــفـــائـــز الــــعــــام فــــي جــولــة  ــ ــذي كـ ــ ســـاتـــيـــس، الــ
بــرلــني، إلـــى الــعــاصــمــة الــقــطــريــة مــتــقــدمــا بشكل 
عــام على األمــريــكــي تــوم شيلدز صــاحــب املركز 
الــثــانــي- الفائز فــي بــودابــســت- فــي فئة الــرجــال. 
الــذي  كامينجا،  أرنـــو  الهولندي  سيحاول  كما 
حــصــل عــلــى مــيــدالــيــتــني فــضــيــتــني فـــي أوملــبــيــاد 
طــوكــيــو، تــحــســني تــرتــيــبــه الــثــالــث فـــي الـــدوحـــة. 
الذهبية  امليدالية  على  الحاصل  تشاملرز  كايل 
في أوملبياد ريو )أستراليا(- الذي يحتل املركز 
الرابع في التصنيف الفردي للرجال- ومن املقرر 
رابسيس  دانـــاس  الليتواني  يتنافس  أن  ــا 

ً
أيــض

)الــخــامــس(. وأكــد الفائز بشكل عــام فــي بطولة 
فــيــنــا لــكــأس الـــعـــام لــلــســبــاحــة 2019، فــاديــمــيــر 
البلد؛  مـــوروزوف )روســيــا( ومنافسه من نفس 
أنــتــون تــشــوبــكــوف مــشــاركــتــهــمــا، حــيــث تــراجــع 
تشوبكوف عن قرار تقاعده، وسيشارك في هذا 

الحدث ألول مرة بعد أوملبياد طوكيو.
ــن املـــتـــوقـــع أيـــضـــا أن تــشــهــد جـــولـــة الـــدوحـــة  ومــ
ســـبـــاقـــات شــيــقــة فـــي مـــجـــرى الـــســـيـــدات بــقــيــادة 
ــــون، الــــتــــي حــــصــــدت أربـــــع  ــيـ ــ ــاكـ ــ األســــتــــرالــــيــــة مـ
ميداليات ذهبية وثاث برونزيات في أوملبياد 
طـــوكـــيـــو، وســتــتــطــلــع إلــــى تــعــزيــز تــقــدمــهــا في 

محطة الدوحة.
وتـــتـــبـــع مـــاكـــيـــون، الـــهـــولـــنـــديـــة كـــيـــرا تـــوســـان- 

الـــحـــائـــزة عــلــى املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فـــي بــطــولــة 
مــــن أســتــرالــيــا  كـــمـــا ســـتـــشـــارك  أوروبـــــــا 2020، 
ُكــــل مــــن: مـــاديـــســـون ويـــلـــســـون وهـــولـــي بــــارات 
ــيـــب الــــعــــام عــلــى  ــرتـ ــتـ ــع فــــي الـ ــ ــرابــ ــ ــالــــث والــ ــثــ -الــ
كوملان  ميشيل  السويدية  جانب  إلــى  التوالي- 
صــاحــبــة املـــركـــز الــخــامــس. كــمــا أكــــدت تــاتــيــانــا 
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا(،  شـــويـــنـــمـــاكـــر )جــــمــــهــــوريــــة جــ
مــشــاركــتــهــا، بـــاإلضـــافـــة إلـــى مــشــاركــة املــجــريــة 
زســــوزانــــا جـــاكـــابـــوس، والـــهـــولـــنـــديـــة رانـــومـــي 
كــرومــويــدجــوجــو. كــمــا ســتــشــارك دولـــة قــطــر بـ 
الفريق،  ويضم  جولتها.  في  واعــدًا  سباحا   13
ــاح عـــبـــدالـــعـــزيـــز الـــعـــبـــيـــدلـــي، الــــــذي َمــثــل  ــبـ الـــسـ

منتخب قطر في أوملبياد طوكيو.

كرمت إدارة نادي الغرافة باألمس أبطال كرة السلة 
بــالــنــادي، وذلــك بحضور ســعــادة الشيخ جاسم بن 
إدارة  احتفلت  الغرافة،  نــادي  رئيس  ثاني،  آل  ثامر 
بمناسبة  وذلــك  السلة،  لكرة  األول  بالفريق  الــنــادي 
بطولة  لقب  فــي  ممثلة  التاريخية  بالثاثية  فـــوزه 

كأس سمو األمير املفدى والدوري وكأس قطر. 
الدوسري مدير  راشــد  التكريمية  االحتفالية  حضر 
عــــام الــــنــــادي، صـــالـــح الــــربــــاع رئـــيـــس جـــهـــاز الــســلــة 
وقصي حاتم مدرب الفريق والجهاز الفني واالداري 

املساعد والعبو الفريق األول للسلة. 
الفهود  إلنجاز  وتقديرًا  مميزة  االحتفالية  وجــاءت 
فــي هــذا املــوســم ومــا قــدمــوه مــن جهد ومــا حققوه، 
الكبير  التنافس  ظــل  فــي  ببطولتني  الــفــوز  إن  حيث 
إنجاز  كــان بمثابة  الـــدوري  الجيش بطل  مــع فريق 
مهم للسلة الغرفاوية، والتي كانت رقما صعبا هذا 
املوسم.. وتم إهداء اإلنجاز لسعادة الشيخ خالد بن 
الغرافة واملشرف  نــادي  آل ثاني نائب رئيس  أحمد 

العام على اللعبة.
 وأشاد سعادة الشيخ جاسم بن ثامر بإنجاز فريق 
ــال: بــدايــة أتــقــدم بالشكر إلــى الجهازين  الــغــرافــة وقـ
الفني واإلداري والاعبني بالفريق األول لكرة السلة 
بالنادي للحصول على ثاثية تاريخية لهذا املوسم. 
وحرص سعادة الشيخ جاسم بن ثامر على اإلشادة 

بالجهود الكبيرة التي بذلها الاعبون في البطولة، 
مؤكدًا أنه لم يدخر أي العب جهدًا من خاله يمكن 
للفريق تحقيق إنجاز، ونحن نثمن هذا الجهد وهذا 
التكريم أقل شيء يمكن تقديمه للفريق الــذي حقق 
إنــجــازًا متميزًا للسلة الــغــرفــاويــة ونــأمــل املــزيــد من 
اإلنجازات في املرحلة املقبلة. وقال: أمامنا تحديات 

قادمة للحفاظ على الأللقاب بالنسبة لفريق السلة. 
ومن جانبه أشــاد صالح الرباع رئيس جهاز الكرة 
بالغرافة بتكريم واحتفال سعادة الشيخ جاسم بن 
الــذي تحقق هذا  اإلنجاز  بهذا  الغرافة  وإدارة  ثامر 
املوسم بالفوز بالدوري وبلقبي بطولتي كأس قطر 
وكـــأس سمو األمــيــر املــفــدى عــن جـــدارة واستحقاق 

بعد منافسة قوية في املوسم املاضي.  وقال الرباع: 
ــاز تــحــقــق بــفــضــل الـــــروح الــقــتــالــيــة الــتــي  هــــذا اإلنـــجـ
التواجد  على  واإلصـــرار  الفريق  العبو  بها  يتحلى 
القوية،  املنافسة  رغم  كأبطال  التتويج  منصة  فوق 
خــاصــة أنـــه مــع بــدايــة املــوســم لــم تــكــن الترشيحات 

تصب في مصلحتنا للفوز بالبطوالت.

اسماعيل مرزوق   •

شراكة بين اتحاد السلة و بي سبورتي
ــاد الــقــطــري لــكــرة الــســلــة اتــفــاقــيــة  وقــــع االتـــحـ
شراكة وتعاون مع شركة بي سبورتي خال 

املؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، 
ع من جانب الشركة سعادة الشيخ سحيم 

ّ
ووق

بـــن أحـــمـــد ســلــطــان آل ثـــانـــي رئـــيـــس مجلس 
الــعــام  الـــســـر  -أمـــــني  املـــالـــكـــي  وعـــلـــي  االدارة.. 
االتفاقية  على  السلة-  لكرة  القطري  لاتحاد 

عد مذكرة التفاهم 
ُ
من جانب اتحاد السلة. وت

ــراف  واالتــفــاقــيــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا بـــني األطــ
املشاركة واملساهمة، وبموجب هذه االتفاقية 
سيعمل الجميع بشكل وثيق على مدار فترة 
الــشــراكــة، عــلــى تــقــديــم كــل ســبــل الــتــعــاون من 

أجل إنجاح هذا التعاون بني الطرفني.
وأشـــــــاد املـــالـــكـــي بــــالــــدور الــكــبــيــر لــلــشــركــات 

واملساهمة  مشاركتهم  أجــل  من  واملؤسسات 
الكبيرة في العمل على دعم مشاريع االتحاد 
الــرامــيــة الـــى تــطــور ونــشــر الــلــعــبــة، موضحا 
أنــهــم ســيــواصــلــون الــعــمــل عــلــى املــشــاركــة مع 
الــعــديــد مــن الــجــهــات،  وأكـــد عــلــي املــالــكــي أن 
االتــفــاقــيــة تشكل جـــزءًا أســاســيــا مــن خطتهم 
القطري  االتحاد  في  الجديدة  االستراتيجية 
لــكــرة الــســلــة، وتــؤكــد الــتــزام الــطــرفــني بتقديم 
الــريــاضــة، و  لــهــذه  املستمر  الــدعــم والتطوير 
أن االتحاد سيعمل مع الجهات املشاركة في 
الــتــخــطــيــط والـــتـــرويـــج واملـــســـاعـــدة فـــي نــظــام 
الشركة، وسيشمل التعاون أيضا تقديم كافة 

التسهيات للشركة. 
ووجه سعادة الشيخ سحيم بن أحمد سلطان 
آل ثاني بالشكر لاتحاد وكــل أعضائه على 
إلى تعزيز  التي تهدف  البناءة  الشراكة  هذه 
مــمــارســة الــريــاضــة فــي قــطــر وبـــاألخـــص كــرة 
الــســلــة.. مــشــيــرا الـــى أنــهــا تــتــوافــق رؤيــــة بي 
التنمية  فـــي  قــطــر 2030  ــه  ســبــورتــي مـــع رؤيــ
الرياضية  الثقافة  تعزيز  حيث  مــن  البشرية 
للمجتمع القطري فالعقل السليم في الجسم 

السليم. -

طائرة العربي تواجه 
بوريفيستنيك الكازاخستاني

انطالق منافسات المرحلة 
الثانية لبرنامج ميدان الشحانية

نهائي  بلوغ  إلى  بالعربي  الطائرة  للكرة   
ُ

األّول  
ُ

الفريق يتطلع 
بــطــولــة األنــديــة اآلســيــويــة لــلــكــرة الــطــائــرة لــلــمــرة الــخــامــســة في 
ــه فـــريـــق بــوريــفــيــســتــنــيــك أملــاتــي  ــك عــنــدمــا يـــواجـ ــ تـــاريـــخـــه، وذلـ
الــكــازاخــســتــانــي الــيــوم فــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي مــن البطولة 
ــاخــــون راتــشــاســيــمــا  ــا فــــي مـــديـــنـــة نــ ــًيـ ــالـ ــة حـ ــامـ ــقـ اآلســـيـــويـــة املـ
ــًدا، وســط مــشــاركــة 10  الــتــايــانــدّيــة الــتــي تختتم منافساتها غـ
العالم  بطولة  إلــى  البطولة  هــذه  بلقب  الفائز  وسيتأهل  فــرق، 
ألندية الكرة الطائرة للرجال. سبق لفريق العربي أن حقق لقب 
الفضية  امليدالية  على  وحصل   ،2012 عــام  اآلســيــويــة  البطولة 
البرونزية  وامليدالية  و2016،  و2015   ،2010 أعـــوام  مــرات  ثــاث 

ا أعوام 2007 و2009 و2017.
ً

ثاث مرات أيض
شق الفريق العرباوي طريقه نحو الدور نصف النهائي عندما 
حــل فــي املــركــز الــثــانــي فــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــرصــيــد 9 نقاط 
ا الفوز على فريق أجمك األوزبكي بنتيجة ثاثة أشواط 

ً
محقق

دون رد، وعلى فريق ريبيسكو الفلبيني بنتيجة ثاثة أشواط 
ثاثة  بنتيجة  التاياندي  فــود  دايموند  فريق  وعلى  رّد،  دون 
أشواط دون رّد، مقابل خسارة وحيدة أمام فريق فوالد سرجان 
اإليراني بنتيجة ثاثة أشواط ُمقابل شوط الذي تصدر ترتيب 

املجموعة الثانية برصيد 12 نقطة بالعامة الكاملة.

تنطلق منافسات املرحلة الثانية في برنامج ميدان الشحانية 
الــيــوم بــالــفــتــرة الــصــبــاحــيــة مــخــصــص ألشــــواط هــجــن اإلنــتــاج 
العامة  بــاألشــواط  والــزمــول(  -الحيل  )الثنايا  لسن  الشخصي 
واشواط الهجن السودانية من مسافة الـ 6 كم.  وغدا مخصص 
األشـــواط  الصباحية-  بالفترة  الــعــامــة  ــواط  )األشــ الثنايا  لسن 
املفتوحة بالفترة املسائية( من مسافة الـ 6 كم.  أما ختام السباق 
املــحــلــي الــثــالــث فــســيــكــون يــــوم الــســبــت، وهــــو مــخــصــص لسن 
الحيل والزمول )األشواط العامة بالفترة الصباحية -األشواط 

املفتوحة بالفترة املسائية( من مسافة الـ 6 كم.
)برنامج ميدان لبصير(

أما على صعيد برنامج منافسات ميدان لبصير خال املرحلة 
الثانية فستكون يومي غد وبعد غد، وسيكون يوم الجمعة من 
األشــواط  الثنايا  لسن  املسائية، وهــي مخصصة  الفترة  خــال 
العامة من مسافة الـ 6 كم، وفي اليوم التالي السبت أيضا من 
خال الفترة املسائية مخصصة لسن الحيل والزمول لألشواط 

العامة.
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إلى العرس العالمي

الدنمارك
تواصل تألقها

وتلتحق بألمانيا

فــــازت الـــدنـــمـــارك عــلــى ضــيــفــتــهــا النمسا 
ــع جـــمـــاهـــيـــرهـــا  ــ مــ ــلــــت  ــفــ ــتــ ــر واحــ ــفــ 1- صــ
ــــن« فــي  ــاركـ ــ ــتـــي حـــضـــرت فــــي مــلــعــب »بـ الـ
كوبنهاغن، بلحاقها بأملانيا إلى العرس 
الــدنــمــاركــيــون أنفسهم  الــعــاملــي. وفــــرض 
 
ً
بـــقـــوة فـــي املــجــمــوعــة الـــســـادســـة، فــفــضــا

مباريات،  ثماني  في  الكاملة  العامة  عن 
ا ولم يستقبلوا أي هدف.

ً
سجلوا 27 هدف

السويد صــدارة  انتزعت  أخـــرى  مــن جهة 
املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن إســـبـــانـــيـــا عــقــب 
فوزها على ضيفتها اليونان 2 - 0، ضمن 
التصفيات  الثامنة من  الجولة  منافسات 
األوروبـــــيـــــة املـــؤهـــلـــة لـــكـــأس الـــعـــالـــم قــطــر 
الــــســــويــــدي  املـــنـــتـــخـــب  واعــــتــــلــــى   .2022
الخامس مقابل خسارة  بــفــوزه  الــصــدارة 
بــرصــيــد 15 نــقــطــة وبـــفـــارق نــقــطــتــن عن 
بعد خسارته  الــجــريــح  اإلســبــانــي  نظيره 
ــم األوروبــــيــــة أمـــام  فـــي نــهــائــي دوري األمــ

فرنسا 2-1.
وتجمد رصيد اليونان التي خسرت أمام 

الـــســـويـــد لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي املـــواجـــهـــات 
الــثــمــانــي األخــــيــــرة بــيــنــهــمــا فـــي مختلف 
املسابقات، عند 9 نقاط في املركز الثالث 

من فوزين و3 تعادالت وهزيمة.
وفــــي مـــبـــاراة هــامــشــيــة ضــمــن املــجــمــوعــة 

األول في  فــوزهــا  ذاتــهــا، حققت جورجيا 
أســقــطــت مضيفتها  بــعــدمــا  الــتــصــفــيــات 

كوسوفو 1-2.
الــرابــع  للمركز  وتــقــدم منتخب جــورجــيــا 
ــقـــاط مـــتـــســـاويـــا مــــع نــظــيــره  بـــرصـــيـــد 4 نـ

الــكــوســوفــي مــتــذيــل الــتــرتــيــب، ولــكــن مع 
أفضلية األهداف لصالح األول.

هــذا وانــتــهــت مــواجــهــة منتخب أوكــرانــيــا 
والهرسك  البوسنة  منتخب  ضيفه  أمـــام 
بــالــتــعــادل 1-1 فـــي الــجــولــة الــثــامــنــة من 
بالتصفيات  الرابعة  املجموعة  منافسات 
األوروبية املؤهلة لكأس العالم قطر 2022. 
ــي رصـــيـــده إلــى  ــرانــ ورفــــع املــنــتــخــب األوكــ
تسع نقاط في املركز الثاني خلف فرنسا 
املتصدرة 12، كما رفع املنتخب البوسني 

رصيده إلى سبع نقاط في املركز الرابع.
وفي مباراة ثانية من املجموعة عينها، فاز 
منتخب فنلندا على مضيفه كازاخستان 
2-0. وسجل هدفي فنلندا تيمو بوكي في 
الــدقــيــقــة األخــيــرة مــن الــشــوط األول و48. 
ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى ثماني 
نــقــاط فـــي املـــركـــز الــثــالــث وتـــوقـــف رصــيــد 
منتخب كازاخستان عند ثاث نقاط في 

املركز الخامس األخير.
وفي املجموعة الثالثة عادت سويسرا من 
عريض  بفوز  ليتوانيا  مضيفتها  ميدان 

قــوامــه 4-0. وبــهــذا الــفــوز رفعت سويسرا 
الثاني  املركز  إلــى 14 نقطة في  رصيدها 
ــداف عــن إيــطــالــيــا املــتــصــدرة،  ــ بــفــارق األهـ
ــيــــب هــــذه  ــتــــذيــــل لـــيـــتـــوانـــيـــا تــــرتــ ــا تــ ــمـ ــيـ فـ
املــجــمــوعــة بــرصــيــد ثـــاث نـــقـــاط. وضــمــن 
البلغاري  املنتخب  قلب  ذاتــهــا  املجموعة 
الشمالي  األيــرلــنــدي  أمـــام ضيفه  تــأخــره 

إلى 1-2.
مـــن جــهــة أخــــرى فــرمــل املــنــتــخــب املــجــري 
نظيره ومضيفه اإلنجليزي بعدما فرض 
عليه التعادل 1-1، في الجولة الثامنة من 
منافسات املجموعة التاسعة للتصفيات 
األوروبية املؤهلة لكأس العالم قطر 2022. 
 وحــافــظ منتخب »األســـود الثاثة« على 
ــدارة املـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد 20 نــقــطــة،  ــ ــ صــ
بــفــارق 3 نــقــاط عــن بــولــنــدا الــفــائــزة على 
مضيفتها ألبانيا 1-0، التي ابتعدت أكثر 
عن دائرة املنافسة، حيث باتت تتأخر في 
املركز الثالث مع 15 نقطة. وفي املجموعة 
أنــــدورا على ســان مارينو  فـــازت  نفسها، 

.0-3

اليوم المفتوح للدريفت.. وغدًا االستعراض الحر
عجلة الفعاليات في نادي

السيارات تعود للدوران
أولـــى أنشطة  ــيــوم وبــشــكــل رســمــي  ال تنطلق 
نـــادي قــطــر لــســبــاقــات الــســيــارات والـــدراجـــات 
الجديد 2021 / 2022 حيث  للموسم  النارية 
من املقرر أن يستضيف مضمار منافسات 
ــدرفـــت فــعــالــيــة الـــيـــوم املــفــتــوح ألبـــطـــال هــذه  الـ
الرياضة وذلك استعدادًا النطالق بطولة قطر 
للدريفت بأولى جوالتها يومي الحادي عشر 
والثاني عشر من شهر نوفمبر املقبل. ووفق 
الفني  الفحص  افتتاح  الزمني سيتم  الجدول 
لــلــســيــارات املــشــاركــة بــتــمــام الــرابــعــة عــصــرًا 
ويستمر حتى السادسة مساء موعد افتتاح 

الحلبة.
ــنــادي يــوم الغد  كــذلــك مــن املــقــرر أن يفتتح ال
حلبة االستعراض الحر والشل على عجلتني 
أمــام عشاق هذه  السادسة مساًء  ابــتــداًء من 
الرياضة ملمارسة هوايتهم بعيدًا عن املخاطر 
التي من املمكن أن يتعرضوا لها في الشوارع. 
حــيــث ســيــتــم الــفــحــص الــفــنــي لــهــذه املــركــبــات 
النادي  الرابعة عصرًا حيث يشدد  ابتداًء من 
على ضرورة االلتزام بقواعد األمن والسالمة 
يحمي  الــذي  الحديدي  القفص  بتواجد  بداية 
مــقــصــورة الــســيــارة مـــرورًا بــاإللــتــزام بــارتــداء 

الـــلـــبـــاس املـــنـــاســـب وخــــــوذة الــــــرأس وغــيــرهــا 
التقيد  يجب  التي  العوامل  من  بعدد  وانتهاًء 

بها في السيارة.
ومـــنـــذ بـــدايـــة شــهــر ســبــتــمــبــر املـــاضـــي بـــدأت 
فــتــرة اإلســـتـــعـــداد النــطــالقــة املـــوســـم الــجــديــد 
والذي يعتزم النادي أن يجعله استثنائيًا بكل 
مضاعفة  الــجــهــود  ستكون  حيث  املقاييس. 
في  للبطوالت  املنظمة  اللجنة  على  وبــال شك 
ــل اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة املـــفـــروضـــة في  ظـ
الــدولــة. وال شــك أن الــنــادي يــعــول كثيرًا على 
الــخــبــرات الــواســعــة الــتــي يكتسبها عــامــًا بعد 
ــذا املـــجـــال وســيــكــون الــعــمــل هــذا  آخــــر فـــي هــ
العام مضنيًا وعلى مسارين متوازيني األول 
يتعلق بالسالمة وااللتزام باإلجراءات الوقائية 
ــادة  ــ والـــثـــانـــي يــتــعــلــق بــتــنــويــع الـــبـــطـــوالت وزيـ
ــــذب الـــعـــدد األكـــبـــر مـــن عــشــاق  املــنــافــســة وجـ
السرعة تجسيدًا لرؤية رئيس النادي سعادة 
ثــانــي والـــذي يؤكد  الشيخ خــالــد بــن حمد آل 
بدوره وبشكل دائم على أن رياضة السيارات 
والدراجات النارية في قطر تسير في الطريق 
الصحيح كونها واحدة من األعمدة الرئيسية 
املنطلق  هــذا  لبناء مجتمع مثقف وواع، ومــن 
الــنــادي للسير وفـــق هـــذا املنهج  يــأتــي تــوجــه 

قــادرة  شبابية  قاعدة  بناء  ملواصلة  والسعي 
على قيادة الدفة نحو املزيد من االنجازات.

روزنامة حافلة بالفعاليات
تنتظر عشاق السرعة

الحالي  للموسم  الفعاليات  روزنامة  تتضمن 
عددًا من البطوالت التي اعتاد النادي تنظيمها 
فــي الــســنــوات املــاضــيــة وســتــكــون االنــطــالقــة 
مــطــلــع الــشــهــر الـــقـــادم بــبــطــولــة قــطــر الوطنية 
املــوســم  هـــذا  اعــتــمــدت  والــتــي  دراج  للستريت 
بخمس جوالت تنطلق يومي الرابع والخامس 
ــادم بــجــولــتــهــا األولـــى  ــقـ مـــن شــهــر نــوفــمــبــر الـ
وتستأنف بجولتها الثانية في األسبوع الرابع 
الــذي تقام فيه  الوقت  من شهر ديسمبر في 
الجوالت الثالثة املتبقية خالل شهري فبراير 
البطولة  الــقــادم. وتعد هــذه  العام  ومــارس من 
ملتسابقي  األول  املــقــصــد  فــئــاتــهــا  بمختلف 
النارية وتشهد سنويًا  والــدراجــات  السيارات 
ــن املــــشــــاركــــني عـــلـــى مــســتــوى  أكـــبـــر عـــــدد مــ
الـــبـــطـــوالت الـــتـــي يــقــيــمــهــا الـــنـــادي عــلــى مـــدار 
املوسم الواحد. كما يعمل النادي وباستمرار 
بغرض  للمنافسة  جديدة  فئات  إدخــال  على 

جذب أكبر عدد من املتسابقني.

المغرب يتأهل للدور األخير

أصــبــح املــغــرب ثــانــي بلد أفــريــقــي يضمن مكانه فــي الـــدور الــثــالــث واألخــيــر من 
فـــوزه على غينيا  الــعــالــم قطر 2022، بعد  لــكــأس  املــؤهــلــة  األفــريــقــيــة  التصفيات 
الثانية  الجولة  مــبــاراة مؤجلة من  الثاثاء في  أمــس  الــربــاط مساء أول  4-1 في 

للمجموعة التاسعة.
وسجل الرباعية املغربية البديل سليم أماح )هدفان(، وأيوب الكعبي وسفيان 
بوفال، وكانت األهداف األربعة كافية ملنح املغرب فوزه الرابع في نفس العدد من 

املباريات، بينما سجل مامادو كن هدفا شرفيا لغينيا.
ورفع الفوز رصيد املغرب إلى 12 نقطة بالعامة الكاملة، وبفارق ثماني نقاط 
الثاني مع تبقي مباراتن، حيث انضم أسود  عن غينيا بيساو صاحبة املركز 

األطلس إلى السنغال في الدور األخير املقرر في مارس 2022.
وعلى الرغم من اللعب في عاصمتها الرباط، إال أن املغرب كان يعتبر زائًرا، حيث 
اختارت غينيا اللعب هناك بسبب الوضع السياسي في الباد والذي تسبب في 

تأجيل املباراة من الشهر املاضي.

الدوحة -  •

جمهور الدنمارك

المجر وإنجلترا

واصلت الدنمارك تألقها الالفت هذا العام عندما حجزت أمس بطاقتها إلى 
نهائيات كأس العالم قطر 2022 العام المقبل بالعالمة الكاملة في ثماني 

مباريات، وذلك بعد مشوارها الرائع في كأس أمم أوروبا األخيرة.

الدوحة -  •

الدوحة -  •
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ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بفريق التفتيش المركزي الخاص 
بالرقابة الصحية بمكتب الوكيل المساعد لشؤون البلديات وبالتنسيق 
مع البلدية المختصة، حوالي 5500 كيلوجرام من اللحوم المجمدة 
محظورة التداول، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن 

تنظيم مراقبة األغذية اآلدمية.

04:14   الفجر
05:32   الشروق

11:20   الظهر
02:39   العصر

05:10   المغرب
06:40   العشاء

»الرعاية«: عودة المراكز 
الصحية للعمل بكامل الطاقة

بدأت مؤسسة الرعاية الصحية األولية بتطبيق 
للحياة  ــعـــودة  »الـ مــن خطتها  الــرابــعــة  املــرحــلــة 

الطبيعية‹‹ باملراكز التابعة.
وأعــلــنــت املــؤســســة بـــدء 27 مــن أصـــل 28 مــركــزًا 
صــحــيــا تــابــعــا بــالــعــمــل بــكــامــل طــاقــتــه وتــقــديــم 
خــــدمــــات رعــــايــــة صـــحـــيـــة عـــالـــيـــة الـــــجـــــودة، مــع 
اســـتـــشـــارات طــبــيــة وجـــهـــا لـــوجـــه، حــســب طلب 

املراجع.
ــلـــه املـــديـــر  ــــورة ســـامـــيـــة الـــعـــبـــدلـ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــــت الـ ــالـ ــ وقـ
الــتــنــفــيــذي لــلــتــشــغــيــل بــاملــؤســســة »بــاســتــثــنــاء 
مـــركـــز روضــــــة الـــخـــيـــل الـــصـــحـــي، الــــــذي ســيــظــل 
)كوفيد-19(،  لفيروس  مخصصا  صحيا  مركزًا 
التابعة  املــراكــز الصحية األخــرى  أعــادت جميع 
لــلــمــؤســســة خـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــديــهــا 
بالكامل في املوقع، بما في ذلك الزيارات وجها 
لــوجــه مــع مواعيد مــحــددة، بطلب مــن املــريــض، 
ولــكــنــهــم ســيــســتــمــرون بــتــقــديــم االســـتـــشـــارات 
لون هذا النوع 

ّ
االفتراضية للمرضى الذين يفض

من املواعيد.« المسرح الوطني شاهد على اإلبداع والتراث القطري

إعالن الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية

أعلنت املؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا 
العربية  للرواية  الفائزين بجائزة كتارا  عن 
فــي دورتـــهـــا الــســابــعــة، الــتــي تــقــام عــن ُبــعــد، 
إشــراف  تحت  الــتــوالــي،  على  الثانية  للسنة 
والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  املنظمة 

)األلكسو(.
وفاز في فئة الروايات العربية املنشورة كل 
مــن: الحبيب الساملي من تونس عن روايته 
القرمالوي  وأحمد  الجارة«،  إلى  »االشتياق 
من مصر عن روايته »ورثة آل الشيخ«، وفجر 
يــعــقــوب مــن فلسطني عــن روايـــتـــه »ســاعــات 
الكسل -يوميات اللجوء«، وأيمن رجب طاهر 
من مصر عن روايته »الهجانة«، ونادر منهل 
حــــاج عــمــر مـــن فــلــســطــني عـــن روايـــتـــه »مـــدن 
الــضــجــر«، وتــبــلــغ قــيــمــة كــل جــائــزة 60 ألــف 
الروايات  دوالر أمريكي، إضافة إلى ترجمة 

الفائزة إلى اللغة اإلنجليزية.
وفـــي فــئــة الــــروايــــات غــيــر املــنــشــورة فـــاز كل 
مــن: اعــتــدال نجيب الشوفي مــن ســوريــا عن 

روايــتــهــا »هــذيــان األمــكــنــة«، و غيد آل غرب 
مـــن الــــعــــراق عـــن روايـــتـــهـــا »ســــكــــرة: مــزامــيــر 
الدم«، و يونس أوعلي من املغرب عن روايته 
»أحــــــــالس، ذاكـــــــرة ألـــيـــمـــة املــــــــدى«، و مــحــمــد 
عبدالله الهادي من مصر عن روايته »البالد 
قش ملتهب«، ووليد بن أحمد من تونس عن 
روايته »القرداش«، وتبلغ قيمة كل جائزة 30 
الفائزة  األعــمــال  طباعة  دوالر، وستتم  ألــف 

وترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية.
وفاز في فئة الدراسات التي تعنى بالبحث 
والنقد الروائي، 5 نقاد وهم: د. أحمد عادل 
الــقــضــابــي مـــن مــصــر عـــن دراســـتـــه »اإلنـــابـــة 
ــة: دراســـــــة تـــأســـيـــســـيـــة«، ود. رضـــا  الــــســــرديــ
جــــــوادي مـــن تـــونـــس عـــن دراســــتــــه »املــعــمــار 
السد  العربي  الروائي  املنجز  في  التشكيلي 
والـــشـــحـــاذ نـــمـــوذجـــا«، و د.مـــحـــمـــد الـــداهـــي 
ــــه »ســـلـــطـــة الــتــلــفــظ  ــتـ ــ ــن دراسـ ــغــــرب عــ ــن املــ مــ
فــي الــخــطــاب الــروائــي الــعــربــي املــعــاصــر«، و 
مــمــدوح فــراج النابي مــن مصر عــن دراسته 
»ضد الرواية: جغرافيا النصوص األدبية«، 

ود. يحيى بن الوليد من املغرب عن دراسته 
ــة  »مــــرايــــا الـــتـــمـــديـــن والـــتـــهـــجـــني فــــي الــــروايــ
)املـــغـــرب... مــثــاال(« وتبلغ  الــجــديــدة  العربية 
ألــف دوالر، كما تتولى  قيمة كــل جــائــزة 15 
ــات ونــشــرهــا  ــ ــدراسـ ــ لــجــنــة الـــجـــائـــزة طــبــع الـ

وتسويقها.
أما في فئة رواية الفتيان ففاز كل من: الهنوف 
الوحيمد من السعودية عن روايتها  محمد 
»أرض يــــوشــــار«، وفــيــصــل مــحــمــد عــبــدالــلــه 
األنصاري من قطر عن روايته »عندما يعود 
الغيالن«، و د. عمر صوفي محمد من مصر 
عــن روايــتــه »حكاية طائر وحــيــد«، ومجدي 
ــاربـــون  ــهـ ــه »الـ ــتــ يـــونـــس مــــن مـــصـــر عــــن روايــ
الــدرعــاوي من  واملجتمع األخضر«، ومنيرة 
تونس عن روايتها »روزاليا لبؤة الجبال«، 
وتبلغ قيمة كل جائزة 10 آالف دوالر، حيث 

ستتم طباعتها ونشرها.
وعـــن فــئــة الـــروايـــة الــقــطــريــة املــنــشــورة فــازت 
ــا »فــي  ــهـ ــتـ شــمــة شـــاهـــني الــــكــــواري عـــن روايـ

ذاكرتي مكان«.

صورة من بالدي

الدوحة - •

رسائل توعوية لتعزيز الوقاية من أمراض العيون

د. خلود المطاوعة•

احتفاء بمناسبة اليوم العالمي
»الشرطة المجتمعية« تّوعي 

بالصحة السلوكية في المدارس

الدوحة - العرب •

نظمت إدارة الشرطة املجتمعية بوزارة الداخلية الدورة األولى في تعزيز 
الصحة السلوكية لألخصائيني واألخصائيات االجتماعيني والنفسيني 
في املدارس، بمناسبة اليوم العاملي للصحة النفسية الذي يوافق الـ10 من 

أكتوبر من كل عام.
هدفت الدورة إلى نشر وتعزيز مفهوم الشرطة املجتمعية، والتعرف على 
أسبابها  وتحديد  واالجتماعية،  والسلوكية  النفسية  الصحة  معوقات 
وإيجاد الحلول ملعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العالقة، إلى جانب 
دعم الجهود املبذولة من قبل أهل االختصاص والخبراء في تنمية الصحة 
النفسية والسلوكية، وتعزيز معرفة املشاركني بدور الشرطة املجتمعية 
في هذا الشأن، ونشر ثقافة الصحة النفسية لدى الطالب، والعمل على 

تأسيس شراكة ناجحة مع مختلف مؤسسات املجتمع املدني.
ــدورة، أكــد العقيد الــدكــتــور إبــراهــيــم محمد السميح مدير  الــ وفــي بــدايــة 
استراتيجية  تحقيق  إلـــى  تــهــدف  الــــدورة  أن  املجتمعية،  الــشــرطــة  إدارة 
وزارة الداخلية في تعزيز العالقة مع املجتمع، مضيفا أن الدورة تكرس 
اختصاص اإلدارة في التواصل مع كافة فئات املجتمع لدعم دور وزارة 
الــداخــلــيــة فـــي مــواجــهــة املــشــكــالت االجــتــمــاعــيــة بــغــرض الـــوقـــايـــة مــنــهــا، 
وتوظيف قدرات املجتمع للتعاون مع الشرطة، واملشاركة في مسؤوليات 

املجتمع املدني من خالل وسائل التوعية املختلفة.
وتناولت الجلسة األولى من الدورة، والتي قدمها العقيد الدكتور إبراهيم 
رائدة  باعتبارها تجربة  املجتمعية وتعريفها  الشرطة  السميح، مفهوم 
في الكثير من الدول، وتأصيل وظيفتها، موضحا أن صميم عمل الشرطة 
املجتمعية هو خدمة املجتمع، كما تناولت الجلسة بعض الدراسات حول 
قياس الوعي األمني لدى الجمهور، والتي تشير إلى ارتفاع معدالته لدى 
التي  املــؤشــرات، مستدال بالدراسة  العديد من  العربي من خــالل  املواطن 
أجراها معهد األمم املتحدة ألبحاث الدفاع االجتماعي بروما وتوصياته، 
وتــطــرقــت الــجــلــســة أيــضــا إلــــى دور الــشــرطــة املــجــتــمــعــيــة فـــي الــحــضــارة 
قبل وزارة  مــن  دولــة قطر وتبنيها  فــي  املجتمعية  والشرطة  اإلســالمــيــة، 

الداخلية ضمن ركائز استراتيجيتها.
خدمات  ومتابعة  اســتــالم  بآلية  الــحــضــور  بتعريف  الجلسة  واختتمت 
الشرطة املجتمعية عبر تطبيق »مطراش 2«، ونقاشات جادة مع الحضور.
الطب  اســتــشــاري  مــأمــون مبيض  الــدكــتــور  الثانية، تحدث  الجلسة  وفــي 
االضطرابات  مــن  الوقاية  حــول  السلوكية،  الصحة  دعــم  بمركز  النفسي 
الــنــفــســيــة والــســلــوكــيــة مــعــرفــا بــمــاهــيــة هــــذه االضـــطـــرابـــات، وأســبــابــهــا، 
العديدة  إلــى تصنيفاتها  تــطــرق  الــوقــايــة منها وطــرقــهــا، كما  ودرجــــات 

كاألمراض العصبية والعاطفية والذهنية والدماغية وغيرها.
ودارت الــجــلــســة الــثــالــثــة حــــول مـــهـــارات اكــتــشــاف الـــحـــاالت الــســلــوكــيــة، 
الحماية  مركز  من  اجتماعي  استشاري  إبراهيم عطية  الدكتور  وقدمها 
والتأهيل االجتماعي »أمان«، وركزت الجلسة على السبل الكفيلة ملواجهة 
العملية  والــوســائــل  ومــظــاهــرهــا،  وتصنيفاتها  السلوكية،  االنــحــرافــات 

للوقاية منها.

المريخي رئيسًا »للدراجات الهوائية« والمهندي نائبًا

للدراجات  قطر  مركز  برئاسة  املريخي  علي  السيد سعود  فــاز 
الهوائية التابع لوزارة الثقافة والرياضة، في انتخابات مجلس 
إدارة املـــركـــز، كــمــا فـــاز الــســيــد مــبــارك ســالــم املــهــنــدي، بمنصب 
رياضة  ثقافة ممارسة  إلــى نشر  املركز  الرئيس. ويهدف  نائب 
اللياقة  الهوائية بني شرائح املجتمع املختلفة ورفع  الدراجات 

البدنية ومحاربة أمراض العصر.

الدوحة -قنا•

الدوحة - •

الدوحة - •

تحتفل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة 
حمد الطبية باليوم العاملي للبصر، والذي يوافق 
الــيــوم العاملي  الــيــوم الخميس 14 أكــتــوبــر. وُيــعــد 
الصحة  منظمة  تطلقها  عاملية  مــبــادرة  لإلبصار 
العاملية والوكالة الدولية ملكافحة العمى في شهر 
ــذا الــعــام  ــام.  يــأتــي االحــتــفــال هـ ــ أكــتــوبــر مـــن كـــل عـ
تحت شعار«ِحب عينيك« ويهدف إلى الوقاية من 
أمراض العيون وإبراز أهمية الكشف والتشخيص 
املــبــكــر لـــألمـــراض الــتــي قــد تسبب الــعــمــي. وقــالــت 
الــدكــتــورة خــلــود املــطــاوعــة رئــيــس قسم األمـــراض 
غير االنتقالية بــوزارة الصحة العامة: إن الــوزارة 
أطلقت بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية حملة 
توعوية في إطار االحتفال باليوم العاملي للبصر 
بــهــدف تــعــزيــز الـــوعـــي بــأهــمــيــة االهــتــمــام بصحة 
الــعــيــون ملــخــتــلــف الــفــئــات الــعــمــريــة، مــشــيــرة إلــى 

أن الــحــمــلــة تــتــضــمــن نــشــر الـــرســـائـــل الــتــوعــويــة 
صحة  بتعزيز  املرتبطة  التثقفية  والنصائح 

ـــراض  ــ ــايــــة مــــن األمــ الـــعـــيـــون وكـــيـــفـــيـــة الــــوقــ
املــخــتــلــفــة الـــتـــي قـــد تــصــيــب كـــافـــة الــفــئــات 
العمرية، إضافة إلى التأكيد على ضرورة 
مراجعة أطباء العيون إلجراء فحوصات 
ــراض قد  مــبــكــرة تــفــاديــا الكــتــشــاف أي أمــ
. وأضــــافــــت 

ً
ــبـــصـــر مـــســـتـــقـــبـــال تـــضـــعـــف الـ

الــدكــتــورة خــلــود املــطــاوعــة أن هــنــاك مـا 
يــقـــــل عــــن 2.2 مـــلـــيـــار شـــخـــص حـــول  ال 
الــعــالــم يــعــانــون مــن ضــعــف الــبــصــر من 

األقــل كان  بينهم مليار شـخص على 
باإلمكان وقايتهم منه، أو ممن 
لــــم يـــحـــظـــوا بـــفـــرصـــة لــلــعــالج، 
املــــصــــابــــني  مــــعــــظــــم  أن  ــلــــمــــا  عــ
تزيد  والعمى  البصر  بضعف 

أعمارهم على 50 عاما.
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