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شعار المهرجان جزء من هوية الوطن والمواطن
ا لـنـسـخــة ا لـثــا لـثــة لــن ا لـحــن يــا ســدرة
عروقج عايشة فينا
في فلك حب الوطن وعن التراث بقي
ا ل ـش ـعــار يـ ــدور ،ف ـش ـعــار ا ل ـعــام ا لـثــا لــث
وا ل ـ ـ ــذي ا خـ ـتـ ـي ــر لـ ــه أن يـ ـك ــون « و ل ــن
الحن يا سدرة عروقج عايشة فينا»
ا مل ـس ـت ـمــد م ــن ك ـل ـم ــات أ غ ـن ـي ــة ا ل ـشــا عــر
مرزوق بشير ،وهي باللهجة املحلية
و تـعـبــر عــن البيئة ا لـقـطــر يــة األ صـيـلــة،
و تـتـمــا شــى مــع ش ـعــار ا ل ـيــوم ا لــو طـنــي
للدولة «مرابع األجداد ..أمانة».
ّ
ا ل ـش ـعــار ج ــاء تــأ ك ـيــدا ع ـلــى أن ا ل ـفــنــان
ا ل ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ـ ُّ
ـري ا بـ ـ ـ ــن ب ـ ـي ـ ـئ ـ ـتـ ــه ،عـ ـ ـ ــاش و م ـ ــا
ي ــزال ب ــن أ ح ـضــا ن ـهــا ،ي ـتـ ّ
ـأمــل بـحــر هــا

ُ
و بـ ـ ّـر هـ ــا ،و ي ـع ـش ــق ع ـب ـق ـهــا ،و يـسـتـلـهــم
مـ ـنـ ـه ــا كـ ـلـ ـم ــا ت ــه وأ ل ـ ـحـ ــا نـ ــه وأ غـ ــا ن ـ ـيـ ــه،
و ي ـ ــرى ف ـي ـهــا أ ه ـل ـهــا ا ل ــذ ي ــن صــا نــو هــا
وحافظوا عليها متمسكن بعاداتهم
وتقاليدهم ،وعاشوا في سالم بينهم
رغم تقلبات الزمان و ليسطروا بذلك
تاريخهم الحضاري.
و م ـث ــال ذ ل ــك ا ل ـس ــدرة ا ل ـتــي ت ـقــف عـلــى
هـ ــذه األرض ش ــا مـ ـخ ــة ،ش ــا ه ــدة عـلــى
ذلك كله ،و ملهمة لألجيال املتعاقبة..
حتى كأن عروقها تمتد فينا و تتآلف
مع أرواحنا ..تعيش وتكبر معنا..
السدرة تعبير ملهم لكل املبدعن في
ك ــل م ـج ــال و فـ ــي ك ــل ز م ـ ــان و فـ ــي لـيـلــة

|

األغنية القطرية كذلك..
و عـ ـ ــن ش ـ ـعـ ــار ا لـ ـطـ ـبـ ـع ــة ا ل ـ ـثـ ــا ل ـ ـثـ ــة قـ ــال
ت ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــر عـ ـ ـب ـ ــدا لـ ـ ـل ـ ــه ا ملـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــق ا لـ ـفـ ـن ــي
ملـ ـه ــر ج ــان األ غـ ـنـ ـي ــة ا لـ ـقـ ـط ــر ي ــة أ ن ـ ــه تــم
ا ع ـت ـم ــاد ش ـع ــار ا مل ـه ــر ج ــان م ــن م ـقــو لــة
االحتفال باليوم الوطني ،و تــم صنع
ع ـم ــل غ ـن ــا ئ ــي ج ــد ي ــد ي ـح ــا ك ــي ا ل ـب ـي ـئــة
ا ل ـق ـطــر يــة ب ـع ـن ــوان ( ح ـن ـيــت ل ـل ـســدرة)
تأكيدا للهوية القطرية والعودة الى
بيئة قطر الغنية بالصور االصيلة.
و ت ـ ــم ا ق ـ ـت ـ ـطـ ــاع جـ ـ ــزء م ـ ــن ا لـ ـقـ ـصـ ـي ــدة
ل ـي ـك ــون شـ ـع ــارا ال حـ ـتـ ـف ــال هـ ــذا ا ل ـع ــام
(ولن الحن يا سدرة عروقج عايشه
فينا ) .

اطلعا على الخطط اإلستراتيجية إلدارة األزمات بمركز القيادة الوطني

صاحب السمو وملك األردن يزوران استاد المدينة التعليمية
•

الدوحة  -قنا

قــام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن
ح ـمــد آل ث ــان ــي أم ـي ــر ال ـب ــاد املـ ـف ــدى ،وأخ ــوه
جاللة امللك عبدالله الثاني ابن الحسني ملك
اململكة األردن ـيــة الهاشمية الشقيقة صباح
أمـ ــس ،ب ــزي ــارة إل ــى م ــرك ــز ال ـق ـي ــادة الــوط ـنــي.
واسـتـمــع سـمــوه وجــالــة املـلــك إلــى شــرح عن
اختصاصات املركز وطبيعة املهام واألدوار
التي يقوم بها ضمن خططه اإلستراتيجية،
السيما التعامل مع األحداث وإدارة األزمات،
ك ـمــا اط ـل ـعــا ع ـلــى أح ـ ــدث ال ــوس ــائ ــل الـتـقـنـيــة
املستخدمة في مجال األنظمة األمنية خاصة
استعدادات املركز لتأمني بطولة كأس العالم
 FIFAقطر .2022
ك ـم ــا ق ـ ــام ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ،واملـ ـل ــك ع ـبــدال ـلــه
الـ ـث ــان ــي ،بـ ــزيـ ــارة أمـ ــس إلـ ــى اسـ ـت ــاد املــدي ـنــة
التعليمية الــذي ســوف يستضيف مباريات
كــأس العالم  2022حتى الــدور ربــع النهائي،
حيث استمعا إلى موجز عن املرافق واملنشآت
التي يحتويها االستاد ،ومبانيه الهندسية
املصممة وفقًا ألعلى املعايير الدولية◄ 3-2 .
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اطلعا على الخطط اإلستراتيجية إلدارة األزمات

سمو األمير يصدر قرارا
بتعيين سفير لدى رومانيا
•

الدوحة -قنا

أصــدر حضرة صاحب السمو الشيخ
تـمـيــم ب ــن ح ـمــد آل ث ــان ــي أم ـي ــر ال ـبــاد
امل ـفــدى أم ــس ،ال ـقــرار األم ـيــري رق ــم 55
ل ـس ـنــة  ،2021بـتـعـيــن ال ـس ـيــد أســامــة

ي ــوس ــف ع ـبــدال ـلــه س ـف ـيــرا ف ــوق ال ـع ــادة
مفوضا لدى جمهورية رومانيا.
وقضى الـقــرار بتنفيذه والعمل بــه من
تاريخ صدوره ،وأن ينشر في الجريدة
الرسمية.

الكواري يعقد لقاءات
على هامش اجتماعات
صندوق النقد والبنك الدوليين
•

نيويورك  -قنا

ال ـت ـقــى س ـع ــادة ال ـس ـيــد ع ـلــي ب ــن أحـمــد
ال ـ ـكـ ــواري وزيـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
وال ـقــائــم بــأع ـمــال وزيـ ــر املــال ـيــة ،السيد
نــويــل كــويــن رئـيــس مجلس إدارة اتش
اس ب ــي سـ ــي ،وال ـس ـي ــد روب ـ ــن فينس
نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس إدارة بـنــك أوف
نيويورك ميلون ،والسيد جون والدرون
الرئيس والــرئـيــس التنفيذي للعمليات
لبنك جولدمان ساكس ،والسيد جيمي

داي ـم ــون الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـبـنــك جي
بــي مــورجــان تشيس ،والـسـيــد جسنت
سـمـيــث ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ملـجـمــوعــة
بلومبرغ لإلعالم ،كل على حــدة ،وذلك
على هامش مشاركته في االجتماعات
السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليني
في مدينة «نيويورك» األمريكية.
وتم خالل اللقاءات استعراض العالقات
الثنائية واستكشاف مجاالت التعاون
املشترك.

اجتماع لتأصيل التوجه الحضاري
في المجتمع الخليجي

•

الدوحة  -قنا

شاركت دولة قطر في االجتماع السابع
ألص ـح ــاب امل ـعــالــي وال ـس ـع ــادة ال ـ ــوزراء
املـ ـس ــؤول ــن ع ــن ال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــام ـي ــة
واألوق ــاف بــدول مجلس التعاون لــدول
الخليج الـعــربـيــة ،ال ــذي ُعـقــد أم ــس عبر
تقنية االتصال املرئي.
مثل دولة قطر ،سعادة الدكتور غيث بن
مبارك الكواري وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية.
ونــاقــش االجـتـمــاع ع ــددا مــن املــواضـيــع
والقضايا املتعلقة بدعم مسيرة التعاون

صاحب السمو وملك األردن
يزوران مركز القيادة الوطني
•

الدوحة  -قنا

قـ ـ ــام ح ـ ـضـ ــرة صـ ــاحـ ــب ال ـس ـمــو
الـشـيــخ تميم بــن حـمــد آل ثاني
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد املـ ـ ـف ـ ــدى ،وأخـ ـ ــوه
جاللة امللك عبدالله الثاني ابن
الـحـســن مـلــك املـمـلـكــة األردن ـيــة
الـ ـه ــاشـ ـمـ ـي ــة ال ـش ـق ـي ـق ــة ص ـب ــاح
أمــس ،بزيارة إلى مركز القيادة
الوطني.
واس ـت ـمــع سـمــو األم ـي ــر وجــالــة
مـ ـل ــك األردن خ ـ ـ ــال الـ ـ ــزيـ ـ ــارة،
إلـ ـ ــى شـ ـ ــرح عـ ــن اخ ـت ـص ــاص ــات
املــركــز وطبيعة املـهــام واألدوار
ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـهــا ض ـمــن خططه
اإلستراتيجية ،السيما التعامل
م ــع األح ـ ـ ــداث وإدارة األزمـ ـ ــات،
كما اطلعا على أحدث الوسائل
التقنية املـسـتـخــدمــة فــي مجال
األنـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة األمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة خـ ــاصـ ــة

استعدادات املركز لتأمني بطولة
كأس العالم  FIFAقطر .2022
راف ـ ـ ـ ــق س ـ ـمـ ــو األم ـ ـ ـيـ ـ ــر وجـ ــالـ ــة

املـ ـل ــك خ ـ ــال ال ـ ــزي ـ ــارة ع ـ ــدد مــن
أصحاب السعادة الوزراء وكبار
املسؤولني بوزارة الداخلية.

وم ــن ال ـجــانــب األردنـ ـ ــي أعـضــاء
الــوفــد الــرسـمــي املــرافــق لجاللة
امللك.

سمو األمير يستعرض التعاون مع
أعضاء بالكونغرس األمريكي
•

الدوحة -قنا

املشترك بــن دول مجلس التعاون في
مجال الشؤون اإلسالمية واألوقاف.
ويأتي االجتماع السابع ألصحاب املعالي
والسعادة الوزراء املسؤولني عن الشؤون
اإلس ــامـ ـي ــة واألوقـ ـ ـ ـ ــاف بـ ـ ــدول مـجـلــس
التعاون لــدول الخليج العربية ،لتأصيل
ال ـتــوجــه ال ـح ـضــاري ال ـعــربــي اإلســامــي
في املجتمع الخليجي ،من خالل تعزيز
الفكر الوسطي وثقافة التسامح الديني
وتعزيز قيم التعايش والعيش املشترك
في ظل ثوابت الشرع الحنيف ومبادئ
الشريعة اإلسالمية السمحاء.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى،
بـمـكـتـبــه ف ــي الـ ــديـ ــوان األم ـ ـيـ ــري ص ـبــاح
أمس ،عددا من أصحاب السعادة أعضاء
الكونغرس بالواليات املتحدة األمريكية
الصديقة ،بمناسبة زيارتهم للبالد.
فقد استقبل سموه كال من النائب داريل
ع ـي ـســى ،وال ـن ــائ ــب ل ــو ك ــوري ــا ،وال ـنــائــب
دارين لحود ،والنائب جاي أوبيرنولت،
وال ـن ــائ ــب أن ـ ــدرو ج ــارب ــاري ـن ــو ،وال ـنــائــب
ك ـل ــودي ــا ت ـي ـنــي ،وال ـن ــائ ــب مـ ــات جــاي ـتــز،
والنائب فيكتوريا سبارتز.
جــرى خــال املقابلة اسـتـعــراض عالقات
ال ـصــداقــة وال ـت ـعــاون اإلسـتــراتـيـجــي بني
الـبـلــديــن ف ــي ع ــدة م ـج ــاالت ،إض ــاف ــة إلــى
تـبــادل وجـهــات النظر حــول املستجدات
اإلقليمية والدولية.

استعراض التعاون الثنائي
مع السعودية

•

الرياض  -قنا

اجـ ـتـ ـم ــع س ـ ـع ـ ــادة الـ ـسـ ـي ــد أح ـ ـمـ ــد بــن
عبدالعزيز قطان وزيــر الــدولــة لشؤون
ال ــدول اإلفريقية ب ــوزارة الخارجية في
املـمـلـكــة الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة الشقيقة،

أمس ،مع سعادة السيد بندر بن محمد
العطية سفير دول ــة قـطــر ل ــدى اململكة
العربية السعودية.
جـ ـ ــرى خـ ـ ــال االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع اس ـت ـع ــراض
عالقات التعاون الثنائي بني البلدين.

Info@alarab.qa

تصدر يومياً من األحد إلى الخميس
والعدد األسبوعي الجمعة

الخط الساخن:

50087077

هاتف44627412 :

•

أثينا -قنا

ت ـس ـلــم سـ ـع ــادة ال ـس ـف ـيــر ذي ـم ـي ـتــريــوس
زيفيالكيس ،مدير إدارة املراسم بوزارة
الـخــارجـيــة فــي الجمهورية اليونانية،

نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد
ول ـ ـيـ ــد ب ـ ــن م ـح ـم ــد الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــادي ،س ـف ـي ـرًا
ف ــوق ال ـع ــادة مـفــوضــا ل ــدول ــة قـطــر لــدى
الجمهورية اليونانية.

مدير التحرير

قسم المحليات

القسم االقتصادي

القسم الرياضي

حسن عبد الله المحمدي

هاتف44627414 :

هاتف44627414 :

هاتف44627414 :

هاتف44627411 :

local@alarab.qa

economics@alarab.qa

sport@alarab.qa

اإلعالنات

البدالة44557777 :

مكتب رئيس التحرير

خارجية اليونان تتسلم نسخة
من أوراق اعتماد سفيرنا

هاتف 44627423 :فاكس44627424 :
66194643
جوال33671660 :
advertising@alarab.qa
t.aldabaa@alarab.qa

االشتراكات
والتوزيع

جوال وواتساب:
66766718

الدولــة
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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
آل ثاني أمير الـبــاد املـفــدى ،وأخ ــوه جاللة امللك
عبدالله الثاني ابن الحسني ملك اململكة األردنية

الـهــاشـمـيــة الـشـقـيـقــة ،ص ـبــاح أم ــس ،ب ــزي ــارة إلــى
استاد املدينة التعليمية الذي سوف يستضيف
مـبــاريــات بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم  FIFAقـطــر 2022
حتى الدور ربع النهائي.

واستمع سمو األمير وجاللة ملك األردن إلــى موجز
عن املرافق واملنشآت التي يحتويها االستاد ،ومبانيه
الهندسية املصممة وفقًا ألعلى املعايير الدولية.
رافق سمو األمير وجاللة امللك ،خالل الزيارة ،عدد من

أصحاب السعادة ال ــوزراء وعــدد من كبار املسؤولني
باللجنة العليا للمشاريع واإلرث.
ومــن الجانب األردن ــي أعـضــاء الــوفــد الرسمي املرافق
لجاللة امللك.

األمير المفدى
يتقدم مودعي ملك األردن

•

الدوحة -قنا

ت ـق ــدم ح ـض ــرة ص ــاح ــب ال ـس ـمــو الـشـيــخ
ت ـم ـيــم ب ــن ح ـم ــد آل ث ــان ــي أم ـي ــر ال ـب ــاد
املفدى مودعي أخيه جاللة امللك عبدالله
الثاني ابن الحسني ملك اململكة األردنية
الهاشمية الشقيقة لــدى مغادرته ظهر
أمـ ــس والـ ــوفـ ــد املـ ــرافـ ــق م ـط ــار ال ــدوح ــة
الدولي بعد ختام زيارة رسمية للبالد.
ك ـمــا ك ــان ف ــي الـ ـ ــوداع س ـع ــادة الــدك ـتــور

خــالــد بــن مـحـمــد الـعـطـيــة نــائــب رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
ال ــدف ــاع رئ ـي ــس بـع ـثــة الـ ـش ــرف املــراف ـقــة
لجاللة امللك ،وعدد من أصحاب السعادة
ال ـش ـي ــوخ ،وس ـع ــادة ال ـش ـيــخ س ـعــود بن
نــاصــر بــن جــاســم آل ثــانــي سفير دولــة
قـطــر ل ــدى اململكة األردن ـي ــة الهاشمية،
وسعادة السيد زيد مفلح اللوزي سفير
اململكة األردنية الهاشمية لدى الدولة.

ً
وفدا برلمانيا من البلد الصديق
سموه استقبل

صاحب السمو يعزز عالقات الصداقة مع بريطانيا
•

الدوحة -قنا

اسـتـقـبــل ح ـضــرة صــاحــب الـسـمــو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى،
بمكتبه في الديوان األميري صباح أمس،

ً
وفدا من أصحاب السعادة أعضاء البرملان
بــامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة ال ـص ــدي ـق ــة ،بـمـنــاسـبــة
زيارتهم للبالد.
وتـ ــم خـ ــال امل ـقــاب ـلــة اس ـت ـع ــراض عــاقــات

ال ـص ــداق ــة والـ ـتـ ـع ــاون اإلس ـت ــرات ـي ـج ــي بني
دولـ ــة قـطــر وبــريـطــانـيــا وأوجـ ــه تـعــزيــزهــا
وت ـطــويــرهــا ،بــاإلضــافــة إل ــى ت ـب ــادل اآلراء
حول أبرز التطورات إقليميا ودوليا.

النائب العام يلتقي رئيس
النيابات العامة في كينيا

رئيس الوزراء يبحث التعاون القانوني
مع وزير العدل اليوناني

•

الدوحة -قنا

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد
الجفالي النعيمي النائب العام ،أمس،
م ــع س ـع ــادة الـسـيــد ن ــور ال ــدي ــن حــاجــي

رئ ـي ــس ال ـن ـيــابــات ال ـع ــام ــة بـجـمـهــوريــة
كينيا ،الذي يزور البالد حاليا.
جرى خالل االجتماع بحث املوضوعات
ذات االهتمام املشترك وسبل تعزيزها.

•

الدوحة -قنا

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن
عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء
ووزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ،ص ـب ــاح أمـ ــس ،س ـعــادة

الـسـيــد كــوسـتــاس تـسـيــاراس وزي ــر الـعــدل
في الجمهورية اليونانية والوفد املرافق،
بمناسبة زيارتهم للبالد.
جــرى خــال املقابلة اسـتـعــراض العالقات

ال ـث ـنــائ ـيــة ب ــن ال ـب ـلــديــن وس ـب ــل تـعــزيــزهــا
وتنميتها ،السيما في املجاالت التشريعية
والقانونية ،إضافة لعدد من املوضوعات
ذات االهتمام املتبادل.
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اليابان تشيد بجهود
قطر إلجالء رعاياها
من أفغانستان
•

الدوحة  -قنا

تلقى سعادة الفريق الركن طيار
غــانــم بــن شــاهــن الـغــانــم رئيس
أركـ ــان ال ـق ــوات املـسـلـحــة اتـصــاال
مرئيا ،أمس ،من سعادة الفريق
أول ركن كوجي يامازاكي رئيس
هـيـئــة األرك ـ ــان املـشـتــركــة لـقــوات
الدفاع الذاتي اليابانية.
وخ ـ ــال االت ـ ـصـ ــال ،ت ـق ــدم رئـيــس
هيئة األركان املشتركة الياباني
ب ــالـ ـشـ ـك ــر لـ ـ ــدولـ ـ ــة ق ـ ـطـ ــر م ـم ـث ـلــة
بالقوات املسلحة على جهودها
في عملية إجــاء اليابانيني من
أفغانستان ،مشيدا بالتسهيالت

واملساعدات التي قدمها ضباط
وأفراد القوات املسلحة.
من جانبه ،أوضح سعادة رئيس
األركـ ـ ـ ــان أن م ــا ق ــام ــت ب ــه دول ــة
قطر هو واجــب إنساني ،مؤكدا
أن ن ـجــاح عملية اإلجـ ــاء يعود
للتوجيهات والــدعــم املـتــواصــل
مــن قبل حضرة صاحب السمو
الـشـيــخ تـمـيــم بــن حـمــد آل ثاني
أمير البالد املفدى ،وبتوجيهات
سعادة الدكتور خالد بن محمد
ال ـع ـط ـيــة ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
الدفاع.

نائب رئيس الوزراء

يلتقي وفد البرلمان البريطاني

•

الدوحة  -قنا

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن
آل ثاني نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،أمـ ـ ــس ،م ــع وف ـ ــد م ــن ال ـب ــرمل ــان
البريطاني ،الذي يزور البالد حاليا.

جرى خالل االجتماع استعراض العالقات
التاريخية بني دولة قطر واململكة املتحدة،
وسـبــل تـعــزيــز وتـطــويــر الـتـعــاون املشترك
بني البلدين الصديقني في شتى املجاالت،
إلــى جــانــب تـطــورات األوض ــاع فــي املنطقة

وعدد من القضايا اإلقليمية والدولية.
وق ــدم الــوفــد الـبــرملــانــي الـبــريـطــانــي ،خــال
االجتماع ،الشكر لدولة قطر على مساعيها
ال ـه ــادف ــة لـتـحـقـيــق الـ ـس ــام وال ـت ـن ـم ـيــة في
املنطقة.

وزير الخارجية أمام منتدى األمن العالمي:
•

ً
تحقيقا لالستقرار
التواصل مع السلطة في أفغانستان ضروري
األسرة الدولية
مسؤولة عن وضع
خريطة طريق واضحة
بشأن التعامل مع
الوضع األفغاني

الدوحة -قنا

أك ــد س ـع ــادة الـشـيــخ مـحـمــد ب ــن عـبــدالــرحـمــن
آل ثــانــي نــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزيــر
الخارجية ،على ضرورة االنخراط واملشاركة
مع الجهة التي تحكم أفغانستان أيــا كانت،
م ـب ـي ـنــا س ـع ــادت ــه أن تـ ــرك أف ـغ ــان ـس ـت ــان دون
التواصل معها يعد أمرا خاطئا.
جــاء ذلــك خــال مـشــاركــة سـعــادتــه فــي جلسة
عقدت تحت عـنــوان «الـتـعــاون االستراتيجي
ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـيــج ومـ ــا وراء هـ ـ ـ ـ ــا» ،ضـمــن
فعاليات منتدى األمن العاملي الذي يعقد في
نسخته الرابعة تحت شعار «األمــن الــدولــي:
تحديات التنافس وآفاق التعاون».
وقـ ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الـخــارجـيــة «نـحــن ال نــريــد أن نعاقب الشعب
األفـغــانــي على أم ــور ليس لــه يــد فيها بــل إن
هــدفـنــا فــي نـهــايــة امل ـطــاف هــو إي ـجــاد حـلــول
ل ـك ـي ـف ـيــة ال ـت ـع ــام ــل والـ ـتـ ـع ــاط ــي مـ ــع ال ــوض ــع
األفغاني وتحقيق االستقرار في أفغانستان
عبر االنخراط واملشاركة بني الواليات املتحدة
ودول العالم األخرى وطالبان».
وأشـ ـ ــار س ـع ــادت ــه إلـ ــى أنـ ــه ال ي ـم ـكــن تـجــاهــل
الــوضــع األف ـغــانــي وان ـت ـظــار ال ـخ ـطــوات الـتــي
ستتخذها طالبان والتصرف حيالها ،محمال
سعادته األسرة الدولية مسؤولية توجيه تلك
الخطوات عبر وضع خريطة طريق واضحة
بشأن التعامل مع الوضع في أفغانستان.
وح ـ ــول االعـ ـ ـت ـ ــراف ب ـح ـك ــوم ــة ط ــالـ ـب ــان ،لـفــت
سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،
إلى أن هذه القضية تحظى بتركيز الجميع،
مــوضـحــا أن دول ــة قـطــر تـعـتــرف بــالــدولــة وال
تعترف بالحكومة.
وقـ ــال إن ــه «ط ــامل ــا كــانــت ه ـنــاك دولـ ــة اسـمـهــا
أف ـغ ــان ـس ـت ــان وش ـع ــب أف ـغ ــان ــي ف ــإن ــه يـنـبـغــي
التعامل مع هذا الواقع على هذا النحو بغض
ال ـن ـظــر ع ــن ال ـحـكــومــة ال ـتــي ت ـتــولــى الـسـلـطــة،
مــع ض ــرورة إيـجــاد سبيل لـعــدم التخلي عن
هــذا البلد» ،معربا عــن اعتقاده بــأن الجميع
يتفق مع هذه الرؤية ،وتابع «ونحن ماضون
فــي هــذا الـطــريــق دون الـحــديــث عــن االعـتــراف
خ ــال ه ــذه املــرحـلــة ولـكــن ربـمــا يـتــم ذل ــك في
املستقبل».
وأش ــار سـعــادتــه إلــى التحديات الـتــي تواجه
أفـغــانـسـتــان فــي الــوقــت الـحــالــي ،وعـلــى وجــه
الخصوص فيما يتعلق بالوضع االقتصادي،
مبينا «أن الـنـظــام املــالــي والـخــدمــات العامة
جميعها معطلة وبالتالي لم يتلق املوظفون
روات ـب ـهــم ،كـمــا أن األصـ ــول املــالـيــة للحكومة
تـ ــم ت ـج ـم ـي ــده ــا دون وج ـ ـ ــود مـ ـس ــار واضـ ــح
للمستقبل».
وقـ ـ ــال «ع ـن ــدم ــا ن ـت ـح ــدث ع ــن ق ـض ــاي ــا مـهـمــة
كحقوق األقليات وحقوق املرأة وحق التعليم
ال يمكن أن نحكم على مآالت األمور من خالل
األفـعــال التي اتخذتها طالبان إلــى اآلن دون
ال ـس ـم ــاح ل ـل ـح ـكــومــة بـ ــأن ت ـت ـم ـكــن م ــن إعـ ــادة
تفعيل هذه الجوانب».
وفــي ذات السياق نــوه سعادة الشيخ محمد
ب ــن عـبــدالــرحـمــن آل ثــانــي إل ــى أن ــه وبــالـنـظــر
إلى الوضع االقتصادي الحالي ألفغانستان
ومــع عــدم ق ــدرة الحكومة على الــوصــول إلى
أصــول ـهــا املــال ـيــة ي ـت ـبــادر س ــؤال مـلــح يتعلق
ب ـمــدى ق ــدرة الـحـكــومــة عـلــى ال ـق ـيــام بــدورهــا

قطر تعترف بالدولة
وال تعترف بالحكومة..
وطالما هناك دولة اسمها
أفغانستان وشعب أفغاني فإنه
ينبغي التعامل مع هذا الواقع
وتسديد رواتب املوظفني من معلمني وأطباء،
فضال عن املسائل املتعلقة بمكافحة اإلرهاب،
مبينا أن الــوضــع ال ــذي مــرت بــه أفغانستان
خــال األربـعــن 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 معًا
من أجل حماية بلداننا من التهديدات وعلى
وجــه الـخـصــوص دول ج ــوار أفغانستان من
تدفق املهاجرين والقضايا امللحة األخرى».
وأك ـ ــد س ـع ــادت ــه ع ـلــى أنـ ــه ال ي ـم ـكــن مـعــالـجــة
ه ـ ــذه ال ـق ـض ــاي ــا دون ال ـت ـع ــام ــل م ــع ح ـكــومــة
األمــر الــواقــع فــي أفغانستان مــن أجــل تعزيز
امل ـص ـل ـحــة الــوط ـن ـيــة لـتـشـمــل ك ــاف ــة م ـكــونــات
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
خــال السنوات املاضية ،أكــد سـعــادة الشيخ
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية ،على أنــه ال
توجد حركة جامدة ومتقوقعة على نفسها،
م ـشــددا عـلــى أن الـتـطــور والـتـغـيــر مصير أي
حــركــة س ــواء كــان ذلــك التغير نحو مــزيــد من
ال ـت ـشــدد أو نـحــو الـتـســامــح ،وقـ ــال« :بــالـنـظــر
إلى العوامل التي أثرت على املشهد ومن ذلك
أن هـنــاك مجموعات مــن طالبان تقاتل على
األرض في حني كانت هناك مجموعات تمثل
طــالـبــان تـتـفــاوض هنا فــي الــدوحــة وقــد رأوا
الـعــالــم وتـعــامـلــوا مــع حـكــومــات وزاروا دوال
كـثـيــرة ،وم ــن خ ــال الـحــديــث معهم يتبني أن
عقلياتهم قد تغيرت».
وفيما يتعلق بتباين وجـهــات النظر بــن قطر

لمتابعة تفاصيل
الكلمة وفعاليات
المنتدى امسح
الباركود التالي

والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة والـ ـت ــي تـ ــرى أنـ ــه يـنـبـغــي
متابعة مــا يـحــدث عـلــى أرض الــواقــع لتحديد
أوجــه التعاون مع طالبان ،أكــد سعادة الشيخ
مـحـمــد بــن عـبــدالــرحـمــن آل ثــانــي نــائــب رئيس
مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة خــال جلسة
عقدت ضمن فعاليات منتدى األمن العاملي ،أن
البلدين يتشاطران األه ــداف والغايات نفسها
ال ــرام ـي ــة إلـ ــى أن ت ـك ــون أف ـغــان ـس ـتــان مـسـتـقــرة
وجامعة وأن يتمتع الناس بحقوقهم بالبناء
على املكتسبات التي تم تحقيقها خالل العقدين
املاضيني ،وأن ال يتم تشتيت تلك املكتسبات.
وف ـي ـمــا إذا كــانــت دولـ ــة ق ـطــر تـعـتـبــر نفسها
صديقة لطالبان ،أكــد سـعــادة الشيخ محمد
بن عبدالرحمن آل ثاني بأن األمر ال ينظر له
بمنظور الـصــديــق وال ـعــدو ،مبينا أن العالم
ب ــأس ــره م ـن ـخــرط م ــع طــال ـبــان وع ـل ــى ات ـصــال
معهم وفق منظور كل دولة.
وق ــال «نـحــن فــي قـطــر كــوسـيــط مـحــايــد فإننا
نـسـعــى إل ــى أن ت ـكــون أف ـغــان ـس ـتــان مـسـتـقــرة
وشــامـلــة وجــامـعــة يعيش فيها الـنــاس بأمن
وس ــام وع ـلــى ه ــذا األسـ ــاس فــإنـنــا نـتــواصــل
ونتعامل مــع طــالـبــان وفــق منظورنا وليس
وفــق منظور دول أخ ــرى والـتــي ربـمــا تواجه
تـهــديــدات كــالـهـجــرة والـتـهــديــدات اإلرهــابـيــة،
فنحن ال نصنف طالبان كأصدقاء أو أعــداء،
وقــد حافظنا على حيادنا أثـنــاء املفاوضات
وحافظنا على عالقات طيبة مع كافة األطراف
األفغانية وليس مع طالبان وحسب ،وهدفنا
هــو تــوحــد أفـغــانـسـتــان ألنـنــا نعتقد أن ذلــك
ه ــو ال ـس ـب ـيــل ال ــوح ـي ــد ل ـل ـم ـضــي ق ــدم ــا نـحــو
املستقبل».
وح ــول املـخــاطــر املتعلقة بـبــروز الـصــن على
الـســاحــة األفـغــانـيــة وملئها لـلـفــراغ مــع تــردد
الــواليــات املتحدة ودول الغرب في االنخراط
مع طالبان ،شدد سعادة نائب رئيس مجلس
الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة عـلــى أن ــه ال ينبغي

ال ـن ـظ ــر إلـ ــى أف ـغ ــان ـس ـت ــان ع ـل ــى أنـ ـه ــا ســاحــة
للتنافس وأن الجميع يهرع إلــى تبوؤ مكان
على الساحة األفغانية ،مؤكدا على ضــرورة
تـبـنــي مـقــاربــة تـعــاونـيــة مــع تــوحـيــد املــواقــف
تجاه التعامل مع الوضع األفغاني.
وأضــاف سعادته قائال «مــن التحديات التي
نواجهها في الوقت الحالي هو أنه ال يوجد
م ـن ـبــر واض ـ ــح ومـ ـح ــدد يـلـتـئــم ح ــول ــه ال ـعــالــم
بمشاركة كافة الجهات الفاعلة واملضطلعة
بالشأن األفغاني لالتفاق على خريطة طريق
موحدة من خالل انخراط كافة األطراف ودول
الـ ـج ــوار األف ـغ ــان ــي واالجـ ـتـ ـم ــاع ت ـحــت مظلة
واحدة».
وفي ذات السياق ،لفت سعادته إلى العقوبات
املفروضة على أفغانستان مؤكدا أنها «تبعث
على الـقـلــق» ،ومبينا أن رفــع تلك العقوبات
لــن يـتــم إال عـبــر ق ــرار مــن مجلس األم ــن وهــو
مـ ــا ي ـت ـط ـلــب ات ـ ـفـ ــاق ال ـ ـ ــدول ال ـخ ـم ــس دائ ـم ــة
العضوية في مجلس األمــن على ذلــك وليس
بـمـقــدور دول ــة بمفردها الـقـيــام بــذلــك« ،األمــر
الذي يستدعي العمل بروح واحدة» ،ومؤكدا
أن ه ــذا األم ــر يمكن تحقيقه بالنظر إل ــى أن
وجهات النظر املختلفة ال تحمل خالفا كبيرا
بــل إنـهــا بحاجة إلــى مـقــاربــات لوضعها في
بوتقة واحدة.
وح ــول اسـتـبـعــاد طــالـبــان لـتـعــاون الــواليــات
امل ـت ـحــدة األمــري ـك ـيــة مـعـهــم ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
التهديدات اإلرهابية والجماعات والفصائل
املتطرفة كتنظيم الدولة في خراسان في ظل
إشكالية االعتراف بحكومتهم ،أوضح سعادة
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية
أن االت ـف ــاق ب ــن ال ـطــرفــن ل ــم يـكــن ن ـتــاج أي ــام
قليلة بل إنه جاء كمخرجات لسنوات طويلة
مــن العمل ،حيث تــم التوصل إلــى اتـفــاق بني
الواليات املتحدة وطالبان ،وقد أقرت طالبان
وت ـع ـه ــدت ب ـم ـكــاف ـحــة وم ـح ــارب ــة أي جـمــاعــة
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 االسـتـمــرار فــي هــذه الـجـهــود ومواجهة
التنظيمات املتطرفة والقضاء عليها من أجل
تحقيق استقرار أفغانستان وال نرى ما يمنع
حكومة طالبان مــن الـتـعــاون مــع دول العالم
ملكافحة الجماعات املتطرفة».
وحـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـق ـ ـطـ ــريـ ــة األم ــريـ ـكـ ـي ــة
وامل ـت ـغ ـيــرات ال ـتــي ط ــرأت عـلـيـهــا خ ــال إدارة

الــرئـيــس األمــري ـكــي الـســابــق دون ــال ــد تــرامــب،
أكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الـخــارجـيــة أن الـعــاقــات بــن البلدين ممتدة
على مــدى عقود وهــي عالقة قوية ومتجذرة
وت ـش ـهــد تـ ـط ــورا ع ـلــى ك ــاف ــة األصـ ـع ــدة وهــي
عــاقــة اسـتــراتـيـجـيــة ومـهـمــة بــالـنـسـبــة ألمــن
واسـتـقــرار املنطقة وتـخــدم مـصــالــح البلدين
على الصعيدين األمني واالقتصادي ،منوها
سعادته إلــى أن عــاقــات دول ــة قطر إيجابية
مع كافة اإلدارات واملؤسسات األمريكية .ومن
ضمنها اإلدارة األمريكية السابقة ،ومشيرا
في هذا السياق إلى أنه كان هناك بعض سوء
الفهم إال أن البلدين واصال تطوير العالقات،
ومؤكدا أن دولة قطر تقف إلى جانب حلفائها
عندما يكونون بجاجة إلى الدعم.
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق أك ــد س ـعــادة نــائــب رئيس
مجلس ال ــوزراء وزي ــر الخارجية على أن كل
ب ـلــد يـعـمــل وف ــق م ـصــال ـحــه ،مـبـيـنــا سـعــادتــه
أن دول ــة قـطــر أي ـضــا تـعـمــل وف ــق مصالحها
وعندما تتقاطع العالقات يستمر التعاون،
وموضحا أن االختالفات في وجهات النظر
لن تمثل عائقا نحو تطوير العالقات املبنية
على أسس متينة.
«وف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ــاألزم ــة ال ـتــي عـصـفــت ب ــدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وموقف
ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمــريـكـيــة فــي حـيـنـهــا ،قــال
سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية،
إن س ــوء الـفـهــم ال ــذي ح ــدث فــي ال ـعــام  2017له
ً
أسبابه الخاصة ،آمال أن ال تطفو تلك األسباب
عـلــى الـسـطــح مــرة أخ ــرى ،ومبينا سـعــادتــه أن
العالقات مع الــواليــات املتحدة عالقات متينة
عـلــى مـسـتــوى مــؤس ـســات ال ـح ـكــم ،األم ــر ال ــذي
جنبها سوء الفهم وأكد مضي دولة قطر قدما
في هذا الطريق.
وأكــد سعادته أن الوضع الخليجي في حال
أفـضــل بعد إع ــان «الـ ُـعــا» ال ـصــادر عــن قــادة
دول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية
في شهر يناير املاضي ،مبينا أن األزمة التي
استمرت لثالث سنوات ونصف لم تكن جيدة،
وقال إن «استعادة املياه إلى مجاريها يتطلب
وقتا األمر الذي لن يتم بني ليلة وضحاها».
وفي هذا السياق أكد سعادته على رغبة قادة
دول مجلس ال ـت ـعــاون فــي إص ــاح الـعــاقــات
بــن دول املـجـلــس وإع ـ ــادة ب ـنــاء أس ــس قــويــة
تـ ـق ــوم ع ـل ــى امل ـص ـل ـحــة امل ـش ـت ــرك ــة نـ ـظ ــرا إل ــى
ال ـحــاجــة لـتـحـقـيــق االس ـت ـق ــرار عـلــى مـسـتــوى
دول املجلس ،ليكون كيانا قويا وفــاعــا في
املنطقة ،موضحا أن الثالث سنوات والنصف
التي مرت خالل األزمة أدت إلى تقسيم مجلس
التعاون األمر الذي قلل من قدرته على العمل
بكفاءة وفوت الكثير من الفرص.
وت ــاب ــع «ي ـن ـب ـغــي أن ن ـم ـضــي ق ــدم ــا ون ـع ـمــل
عـلــى تـحــديــد امل ـجــاالت الـتــي نتفق فيها وأن
نـبـلــور مــواقــف مشتركة عـبــر تـبــادل وجـهــات
ال ـن ـظــر وال ـع ـمــل ع ـلــى إع ـ ــادة ب ـن ــاء ال ـعــاقــات
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة» ،م ـ ــؤك ـ ــدا عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة ت ـلــك
الخطوات للمستقبل ،ومـشــددا على الحاجة
إلى وضع أسس الدبلوماسية الوقائية التي
تجنب دول مجلس التعاون الوقوع في أزمة
مشابهة مرة أخــرى ،وأضــاف أن األزمــة كلفت
الـكـثـيــر وأن الـجـمـيــع ان ـت ـصــر ب ــال ـع ــودة إلــى
الحوار وتوقيع اتفاق ُ
«العال.

قلب

قطر
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أشاد بدعوة صاحب السمو النتهاج مقاربة عملية تجاه المسألة األفغانية

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

الدوحة -قنا

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز
آل ثــانــي رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء ووزيـ ــر الــداخـلـيــة،
االج ـت ـمــاع ال ـع ــادي ال ــذي ع ـقــده امل ـج ـلــس ظ ـهــر أمــس
بمقره في الديوان األميري.
وعـقــب االجـتـمــاع أدلــى سـعــادة الــدكـتــور عبدالله بن
عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة
والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
بما يلي:
فــي بــدايــة االج ـت ـمــاع ثـمــن مـجـلــس ال ـ ــوزراء مـشــاركــة
ح ـض ــرة ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ ت ـم ـيــم ب ــن ح ـمــد آل
ثــانــي أمـيــر الـبــاد املـفــدى «حـفـظــه ال ـلــه» ،عـبــر تقنية
االتصال املرئي ،في االجتماع االستثنائي ملجموعة
العشرين بـشــأن أفغانستان والــذي انعقد أمــس في
ال ـعــاص ـمــة اإلي ـطــال ـيــة رومـ ــا ،وال ـت ــي جـ ــاء ت ام ـت ــدادا
لجهود ومساعي دولة قطر الحثيثة من أجل السالم
واملصالحة الوطنية والتنمية في أفغانستان.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد امل ـ ـج ـ ـلـ ــس بـ ـكـ ـلـ ـم ــة سـ ـ ـم ـ ــوه فـ ـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
ومـ ــا اش ـت ـم ـلــت ع ـل ـيــه م ــن م ـضــامــن ه ــام ــة لــان ـت ـقــال
بأفغانستان إلى مرحلة جديدة يسود فيها السالم
وتتحقق خاللها تطلعات الشعب األفغاني وتتوثق
فـي ـهــا ع ــاق ــات ال ـت ـع ــاون امل ـت ـبــادلــة ب ــن أفـغــانـسـتــان
ومحيطها اإلقليمي والدولي.
ك ـمــا أشـ ــاد امل ـج ـلــس ب ــدع ــوة صــاحــب ال ـس ـمــو األم ـيــر

المشروع يواكب
الخطة العمرانية
ً
بديال للقانون
الشاملة للدولة
 13لسنة 1988
الموافقة على
مساهمة مالية
ً
دعما
لـ «اليونسكو»
لمكافحة خطاب الكراهية
امل ـف ــدى إل ــى ان ـت ـه ــاج م ـق ــارب ــة عـمـلـيــة ت ـج ــاه امل ـســألــة
األف ـغ ــان ـي ــة ت ـت ــرج ــم م ــن خ ــال ـه ــا األقـ ـ ـ ــوال وال ـن ــواي ــا
الـحـسـنــة إل ــى خ ـط ــوات عـمـلـيــة تـضـمــن امل ــوازن ــة بني
حـ ـق ــوق ال ـش ـع ــب األفـ ـغ ــان ــي فـ ــي الـ ـح ــري ــة والـ ـك ــرام ــة
وحقوقه في الوصول إلى الغذاء والدواء والتنمية.
ثــم استمع املجلس إلــى الـشــرح الــذي قدمته سعادة
وزي ـ ـ ـ ــرة الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــام ــة حـ ـ ــول آخـ ـ ــر املـ ـسـ ـتـ ـج ــدات
وال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ل ـل ـح ــد م ــن انـ ـتـ ـش ــار فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
«كوفيد ،»19-وأكد املجلس على استمرار العمل بما
تم اتخاذه من إجراء ات وتدابير احترازية في سبيل
مكافحة هذا الوباء .وبعد ذلك نظر مجلس الــوزراء

فــي املــوضــوعــات املــدرجــة عـلــى ج ــدول األع ـمــال على
النحو التالي:
أوال -املوافقة على مشروع قانون بشأن نزع ملكية
العقارات واالستيالء عليها مؤقتا للمنفعة العامة،
وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وي ــأت ــي إع ـ ــداد م ـش ــروع ال ـق ــان ــون ف ــي إطـ ــار تـحــديــث

ال ـت ـش ــري ـع ــات مل ــواك ـب ــة ال ـخ ـط ــة ال ـع ـم ــران ـي ــة ال ـشــام ـلــة
للدولة ،وليحل محل القانون رقــم ( )13لسنة 1988
بشأن نزع ملكية العقارات واالستيالء عليها مؤقتا
للمنفعة العامة.
ثــان ـيــا -امل ــواف ـق ــة ع ـلــى م ـش ــروع قـ ــرار وزيـ ــر ال ـت ـجــارة
وال ـص ـنــاعــة بــاع ـت ـمــاد ت ـحــديــث الئ ـح ــة ف ـن ـيــة قـطــريــة
تتضمن اشتراطات تخزين إطارات السيارات.
ثــالـثــا -املــوافـقــة عـلــى تـقــديــم مساهمة مــالـيــة ملنظمة
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
لــدعــم املــؤت ـمــر ال ـ ــوزاري لـ ــوزراء الـتـعـلـيــم ح ــول سبل
مكافحة خطاب الكراهية.
رابعا -املوافقة على:
 -1مـ ـش ــروع م ــذك ــرة ت ـف ــاه ــم ب ــن وزارات وه ـي ـئ ــات
األوق ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــام ـي ــة -ال ــدي ـن ـي ــة ف ــي دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون ل ــدول الـخـلـيــج الـعــربـيــة فــي مـجــال
الشؤون اإلسالمية.
 -2مـ ـش ــروع ات ـف ــاق ـي ــة بـ ـش ــأن اإلع ـ ـفـ ــاء املـ ـتـ ـب ــادل مــن
تــأش ـيــرة ال ــدخ ــول بــن حـكــومــة دول ــة قـطــر وحـكــومــة
جمهورية كوريا.
 -3مـ ـش ــروع اتـ ـف ــاق ب ـت ـعــديــل ب ـعــض أحـ ـك ــام االت ـف ــاق
اإلط ــاري لـلـشــراكــة بــن حـكــومــة دول ــة قـطــر وبــرنــامــج
األمم املتحدة اإلنمائي.
 -4مـ ـش ــروع ال ـب ــرن ــام ــج ال ـت ـن ـف ـي ــذي األول الت ـفــاق ـيــة
ال ـت ـعــاون الـثـقــافــي بــن حـكــومــة دول ــة قـطــر وحـكــومــة
جمهورية كوستاريكا للعامني (.)2023 /2022

رئيس غرفة قطر:

 9مليارات ريال التبادل التجاري مع أمريكا في النصف األول
•

الدوحة -قنا

أك ــد س ـع ــادة ال ـش ـيــخ خـلـيـفــة ب ــن جــاســم
بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ،أن
قيمة الـتـبــادل الـتـجــاري بــن دول ــة قطر
والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ــري ـك ـي ــة بلغت
نحو  19.5مليار ريــال  5.4مليار دوالر
ف ــي الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،ف ـي ـمــا ب ـل ـغــت نـحــو
 9.1مليار ريــال  2.5مليار دوالر خالل
الـنـصــف األول مــن ال ـعــام ال ـج ــاري ،مما

مطعم الخان األزرق
تداول أغذية في ظروف غير صحية
 7أيام

2021/10/12
2021/7

يـجـعــل مــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة أح ــد أهــم
الشركاء التجاريني لدولة قطر.
ونوه سعادته ،خالل اجتماعه أمس مع
وف ــد مــن أع ـضــاء الـكــونـغــرس األمــريـكــي
برئاسة النائب داريــل عيسى من والية
كــالـيـفــورنـيــا ال ــذي ي ــزور ال ـبــاد حــالـيــا،
بــاالس ـت ـث ـمــارات الـقـطــريــة الـنــاجـحــة في
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ــري ـك ـي ــة ،مــؤكــدا
ح ــرص غــرفــة قـطــر عـلــى تـعــزيــز عــاقــات
ال ـت ـعــاون بــن رج ــال األع ـم ــال القطريني

ونظرائهم األمريكيني .كما جــرى خالل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض سـ ـب ــل ت ـعــزيــز
عالقات التعاون التجاري واالستثماري
بـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن الـ ـص ــديـ ـق ــن ،ف ـض ــا عــن
مناقشة فرص االستثمار املتاحة في كال
البلدين .حضر االجتماع سعادة الشيخ
مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر
لدى الواليات املتحدة األمريكية ،وعدد
م ــن أع ـض ــاء مـجـلــس إدارة غ ــرف ــة قـطــر،
وعدد من رجال األعمال القطريني.

2021/1644

2021/1643

2021/1640

74190090

74170092

74140189

1
935
74

25
960
74

75
894
74

هــدم

هــدم

هــدم

طريفة إبراهيم حسن الهيل
وأبناء  /إبراهيم يوسف السادة

صالحة محمد عبداللطيف المهندي
وأبناء /عبدالعزيز إبراهيم المهندي

شبيب ماجد فاضل الشقيري المهندي

الخور والذخيرة

الخور والذخيرة

الخور والذخيرة

2021/1641

2021/1642

2021/1645

2021/1639

74180109

74230096

74190112

401761

15
929
74

116
880
74

9
935
74

25
856
74

( )55العزيزية
الريان

هــدم

هــدم

هــدم

هــدم

مريم يوسف حسن الهيل
وأبناء /محمد أحمد محمد الهيل

عبدهللا حمد جمعه المسند المهندي

خميس وعبدالعزيز ومحمد
حسن خميس المريخي

يوسف عبدهللا شريده المهندي

الخور والذخيرة

الخور والذخيرة

الخور والذخيرة

الخور والذخيرة
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قلب

قطر

بإجمالي  654خريجة في الكليتين

جامعة قطر

تحتفي بخريجات
«الهندسة» و«التربية»
•

الدوحة -

احتفلت كليتا التربية والهندسة في جامعة
قطر بتخريج الدفعة الــرابـعــة واألرب ـعــن من
خريجات الكليتني ،التي بلغ مجموعها 654
خريجة ،هن  422خريجة في كلية التربية،
و 232خريجة من كلية الهندسة.
وأش ـ ــاد امل ـه ـنــدس إب ــراه ـي ــم مـحـمــد ال ـج ـيــدة،
الرئيس التنفيذي للمكتب العربي للشؤون
الهندسية ضيف شــرف الحفل ،بما قدمته
جامعة قطر مــن ك ــوادر تـخــدم املجتمع في
مختلف التخصصات.
وقال :إنه حني قرر صياغة العبارات املناسبة
لـهــذا ال ـيــوم ،رجــع بــذاكــرتــه إلــى يــوم تخرجه
فــي الغربة وتــذكــر أنــه لــم أكــن محاطًا سوى
بــأصــدقــاء ال ــدراس ــة ،ورج ــع إل ــى وطـنــه قطر
ً
بطاقة
الـغــالـيــة بــأحــام وط ـمــوحــات مـحـ ّـمــا
ٍ
لــإن ـجــاز ال نـظـيــر ل ـهــا .واس ـتــدعــت ك ــل تلك
ً
الــذكــريــات إل ــى ذهـنــه س ــؤاال ك ــان قــد طرحه
عليه أحد األصدقاء :ماذا لو التقيت بنفسك
وأن ـ ــت ص ـغ ـيــر ،ك ـيــف س ـت ـخــاط ـب ـهــا؟ ومـ ــاذا
ستقول لها؟ وكان جوابه أنه سيشكر نفسه
ألن أحالمها كانت ومــا زالــت مصدر إلهام
وحافز على التقدم ومداومة النجاح.
وقال الجيدة« :الحق أقول لكم أبنائي وبناتي
بكل أمانة ،إن األحالم قابلة للتحقيق باملثابرة
واإلخالص وصدق التوكل على الله مع األخذ
بأسباب النجاح واملــواظـبــة عليها .فإنني ال
أنسى بداية مشواري في مجال األعمال حني
كان مكتبي االستشاري به سبعة مهندسني

تقفون على أوجه قصوركم وتعالجونها لكي
تكون خطوتكم التالية بشكل مدروس بحيث
ّ
املرجو منها».
تحقق الهدف

سمية عز الدين

فقط واآلن بفضل الله تعالى وبحمده وصل
عدد املوظفني باملكتب ألكثر من خمسمائة
مع عملهم في مشاريع تتواجد في مختلف
بالد العالم» .وأضــاف الجيدة« :إن العلم ذو
طبيعة تراكمية ،فهو ال يتوقف جــديـ ُـده في
كل يوم .وحيث إن الجامعة قد قامت بدورها
ف ــي تــأهـيـلـكــم لـلـعـلــم وال ـب ـح ــث ،ف ــإن عليكم

م .إبراهيم الجيدة
ضيف الشرف:
يجب المساهمة في تحقيق
الرؤية الوطنية ..وكلنا فخر
بهويتنا

فاطمة التميمي

باالستمرار ومواصلة االطالع والبحث أثناء
مـمــارســة مهنتكم ،مــع اعـتـبــار أن ه ــذا فقط
هــو مــا يمكنكم مــن االسـتـمــرار فــي التطور
آفاق جديد ٍة لإلبداع».
والنجاح وخلق ٍ
وق ـ ــال ال ـج ـي ــدة م ـخــاط ـبــا ال ـخ ــري ـج ــن« :إن ـكــم
س ـت ـخ ــرج ــون م ــن أب ـ ـ ــواب ال ـج ــام ـع ــة وخـ ــارج
أسـ ـ ــوارهـ ـ ــا سـ ـتـ ـج ــدون عـ ــاملـ ــا فـ ـي ــه الـ ـف ــرص
وال ـت ـح ــدي ــات ،ك ـم ـه ـنــدســات ل ـب ـنــاء املـسـتـقـبــل
وم ــرب ـي ــات ت ــرب ــون األجـ ـي ــال ال ـق ــادم ــة ،فــأنـتــم
تشكلون أســاس مجتمعنا حيث بجهودكم
ت ـص ـن ـع ــون ش ـ ـبـ ــاب امل ـس ـت ـق ـب ــل ف ـل ـت ـص ـبــوا
جهودكم في زرع حب العلم واملعرفة في قلوب
أبنائنا وبناتنا .ولتكن وسيلتكم في مواجهة
التحديات هي التخطيط ملستقبلكم بطريقة
علمية وعملية ،وال تخشوا الفشل والخطأ ألن
تعلمكم من أخطائكم هو الطريق لإلبداع ومنه

كلمة الخريجات
وألقت الخريجة سمية عبدالباري عزالدين
ك ـل ـمــة ال ـخ ــري ـج ــات ،ح ـيــث أث ـن ــت ع ـلــى جهد
الجامعة املشكور في توجيه طالبها ِّ
ومدهم
بــاملـعــارف املختلفة وتحدثت عــن ذكرياتها
في جامعة قطر.
وقالت« :يمر اآلن شريط ذكرياتي في هذه
الجامعة بــدايــة مــن فرحتي عند قــراءتــي ل ـ
(تـهــانـيـنــا! يـســر جــامـعــة قـطــر إعــامــك أنــه
َ
تم قبولك للفصل الــدراســي ربيع ،)2016
وف ــرحـ ـت ــي اآلن بـ ـحـ ـص ــادي ثـ ـم ــرة تـعـبــي
وجـ ـه ــدي ،وم ــا ب ــن ال ـفــرح ـتــن ك ــان هـنــاك
الكثير مــن الجهد ،الــدعــاء والكثير الكثير
من األمل .ال أتحدث عن نفسي فقط .فكل
ُ
واحدة منا هنا لها حكايتها الخاصة بها.
حـكــايــة صـبــر وج ـهــد وك ـف ــاح .وم ــا يجمع
بداية تلك الحكايات أننا قدمنا إلى جامعة
قطر بأحالم كبيرة وتصورات عديدة عن
مستقبل رسمته كــل واح ــدة منا لنفسها
منذ الصغر».
َّ
وح ــث ــت ال ـخ ــري ـج ــة س ـم ـيــة زم ـي ــات ـه ــا عـلــى
املثابرة والجد ،وأكدت أن األمم تنهض عندما
تدرك أهمية العلم ،موضحة أن جامعة قطر
بــذلــت كــل طــاقــاتـهــا فــي سـبـيــل تــوفـيــر بيئة
علمية تنافس فيها الجامعات الحديثة على

مـسـتــوى ال ـعــالــم .ويـتـضــح ذل ــك مــن تقدمها
املستمر في سلم التصنيف الدولي .لتختتم
الكلمة بالقول :إن املشوار لم ينت ِه 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
ْ
ينتظرها ..مؤكدة أن الشباب املسلح بالعلم
عماد األوطان وأساس نهضتها.
عريفة الحفل
وذكرت فاطمة التميمي عريفة الحفل مشوار
الجامعة في خدمة املجتمع ،وقالت التميمي:
«لجامعتنا رحـلــة طــويـلــة ب ــدأت مـنــذ سنني،
ولقد قطعت جامعة قطر أشــواطــا ومراحل
عديدة في تطورها في شتى املـجــاالت؛ مما
جـعـلـهــا ت ـت ـبـ ّـوأ ه ــذه امل ـكــانــة امل ــرم ــوق ــة ،فهي
صرح علمي ثقافي وطني يثير االعتزاز لكل
من انتسب إليه وتخرج منه».
وخاطبت زميالتها الخريجات مــذكــرة لهن
بأهمية اإلنـجــاز والتميز فقالت« :الـيــوم كل
ُ
سنوات من
خريجة منكن تحمل في داخلها
ٍ
ٍ
ُ
ُ
الذكريات التي ال تنسى .وكل خريجة منكن
ً
ُ
ستسير فــي هــذه الحيا ِة متفردة بقصتها
التي ُ
ترد بها َ
دين هذا الوطن ،فاليوم نخرجُ
ح ــام ـل ــن س ـ ــاح ال ـع ـل ـ ِـم وح ـص ـي ـلــة امل ـعــرفــة
نهج األلى».
سائرين على ِ
وقـ ــد عـ ــرض ف ـي ـلــم تـسـجـيـلــي ي ـت ـض ـمــن مــا
حققته جامعة قطر على مدار عام كامل من
إنجازات علمية وبحثية.

استـدعاء
مركبة مجاني
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سنة الصنع
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ً
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أروى الكربي :أهدي التخرج ألسرتي..
وأتمنى خدمة الوطن
أعربت أروى علي الكربي خريجة كلية الهندسة عن
فخرها لكونها إحــدى خريجات الجامعة الوطنية
العريقة جامعة قطر بدرجة ماجستير بتخصص
االدارة الهندسية.
وقــالــت «يـسـعــدنــي فــي ه ــذه املـنــاسـبــة الـسـعـيــدة أن
ّ
لوالدي ،فما كنت الصل
ابــارك واهــدي هذا التخرج
لــوال دعــاؤهــم املستمر ودعمهم لي طــوال مسيرتي
الــدراسـيــة وأخ ــص بالشكر اســاتــذتــي فــي الجامعة
وعـلــى رأسـهــم عميد كلية الهندسة الــدكـتــور خالد
كمال ناجي وزمالئي من الطالب وملدرائي وزمالئي
فــي العمل التاحتي هــذه الفرصة الكـمــال مسيرتي
الـجــامـعـيــة ف ــي درجـ ــة املــاجـسـتـيــر وك ــل م ــن ك ــان له
ّ
ب ـص ـمــة ف ــي ن ـج ــاح ــي ،واود ان اذك ـ ـ ــر ال ـج ـم ـيــع ان
اللحظات الجميلة في هذه الحياة ال تأتي اال بسعي
وصبر واجتهاد وذلك بعد توفيق من الله.
وأض ـ ــاف ـ ــت :م ــن ج ــد وج ـ ــد وم ـ ــن زرع حـ ـص ــد ،ه ــذه
املقوله التي لطاملا تداولناها وكــان لها اثــر عميق

في صبرنا على الصعاب التي مررنا بها ،والليالي
التي سهرناها مــن اجــل حصد ثمرة الـنـجــاح ،فكل
ش ــيء يــرخــص إذا كـثــر إال الـعـلــم ،فــإنــه إذا كـثــر غال
وارت ـف ــع ثـمـنــه ،فــابــق فــي طـمــوح مستمر لـتـكــون ذا
ثـمــن وذا بـصـمــة لــك ومل ــن حــولــك ولــوطـنــك الـغــالــي،
فال تترك عملك دون بصمة تبرز بها مدى رجاحة
عقلك ومــدى قوتك في اثبات جدارتك لترتقي نحو
االفـضــل ،الفتة إلــى أنــه ليس للعلم نهاية فهو نور
لدروبنا ويمهد الطريق نحو الطموح ،والشهادة
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
رد الجميل ولو بالشيء البسيط ،واتمنى للجميع
التفوق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية وفي
النهاية أود ان اقول ان لم تكن كتابًا تفيد به غيرك
فكن قارئًا تفيد به نفسك.

قلب

قطر

صاحبة السمو
تستقبل الملكة رانيا العبداهلل
•

في بيان إلى مجلس األمن يدعم الحق في التعليم

قطر ترحب باالهتمام األممي
لتعزيز السالم المستدام
•

الدوحة  -قنا

نيويورك  -قنا

استقبلت صاحبة السمو الشيخة
مـ ـ ــوزا ب ـن ــت ن ــاص ــر رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم
وت ـن ـم ـي ــة املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،ص ـ ـبـ ــاح أم ــس
بـقـصــر الــرم ـلــة ،جــالــة املـلـكــة رانـيــا
العبدالله ،وذلــك بمناسبة زيارتها
للبالد.
تــم خ ــال املـقــابـلــة مناقشة ع ــدد من
املوضوعات ذات االهتمام املتبادل.

الدوحة :حماية التعليم أثناء النزاعات مسألة مهمة
•

نيويورك  -قنا

شاركت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد
بــن سيف آل ثــانــي ،املـنــدوب الــدائــم لــدولــة قطر
لـ ــدى األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،ف ــي اج ـت ـم ــاع اف ـتــراضــي
نـظـمـتــه وزارة ال ـش ــؤون الـخــارجـيــة وال ـت ـعــاون
الدولي اإليطالية مع املعهد اإليطالي للدراسات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ــدولـ ـي ــة ،ت ـح ــت عـ ـن ــوان «ح ـمــايــة
األط ـف ــال فــي ال ـن ــزاع وإعـ ــان امل ـ ــدارس اآلم ـنــة».
وأك ـ ــدت س ـعــادت ـهــا أن ح ـمــايــة الـتـعـلـيــم أث ـنــاء
ال ـن ــزاع ــات واألزم ـ ــات وض ـم ــان ح ـصــول جميع
األطـ ـف ــال ع ـلــى تـعـلـيــم ج ـيــد ه ــي م ـســألــة مهمة
للغاية بالنسبة لدولة قطر ،مشيرة إلى القرار
 74 / 275ال ــذي قــدمـتــه دول ــة قـطــر واعـتـمــدتــه
الجمعية الـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة فــي  28مايو
 ،2020ال ــذي اعـتـبــر ي ــوم الـتــاســع مــن سبتمبر
مــن كــل ع ــام يــومــا عــاملـيــا لـحـمــايــة التعليم من
الهجمات .وأوضحت سعادتها أن ذلــك اليوم
تحقق بفعل جـهــود صــاحـبــة الـسـمــو الشيخة
موزا بنت ناصر ،رئيس مجلس إدارة مؤسسة
التعليم فــوق الجميع .وتــابـعــت أن هــذا الـقــرار
جـ ــاء ب ـعــد  10سـ ـن ــوات م ــن اع ـت ـم ــاد الـجـمـعـيــة
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دولة قطر بقيادة صاحبة السمو الشيخة موزا
بـنــت نــاصــر ،والـ ــذي دع ــا الـ ــدول األع ـض ــاء إلــى
ض ـمــان حــق الـتـعـلـيــم لـلـسـكــان املـتـضــرريــن في
جميع مــراحــل ح ــاالت ال ـط ــوارئ .وأضــافــت أنــه
«رغــم الجهود الدولية ،غير أن الهجمات على
التعليم مستمرة وليس هناك مساءلة للجناة».
ولـفـتــت إل ــى أهـمـيــة ال ـيــوم الـعــاملــي ال ــذي يدعو
إلــى التثقيف فــي مـجــال الحماية مــن الهجوم.
وقــالــت «إن ــه بـمـثــابــة تــذكـيــر بـحـمــايــة امل ــدارس
كمساحات آمنة لألطفال والحاجة إلــى إعطاء
األولوية لحصول جميع األطفال على التعليم،

وخ ــاص ــة أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن ي ـع ــان ــون م ــن أوضـ ــاع
هـشــة» .وبـيـنــت أنــه «لـيــس مـجــرد يــوم آخــر في
تقويم األمم املتحدة ،بل هو دعوة لقادة العالم
لوضع حماية التعليم على رأس جدول األعمال
ال ـعــاملــي» ،مــؤكــدة عـلــى أهـمـيــة حـمــايــة التعليم
وتجسيده مــن خــال العمل على أرض الــواقــع
وم ــن خ ــال آل ـيــات فـعــالــة مــن شــأنـهــا أن تضع
ح ــدا إلف ــات مــرتـكـبــي مـثــل ه ــذه الـهـجـمــات من
العقاب ،حتى يتمكن ماليني األطفال املحرومني
مــن التعليم فــي حــاالت الـنــزاع مــن التطلع إلى
تحقيق ذلك الهدف نحو مستقبل أفضل.
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رح ـبــت دول ــة قـطــر بــاالهـتـمــام املـتــزايــد
الـ ـ ـ ــذي يـ ـب ــدي ــه م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن واألمـ ـ ــم
املتحدة بشكل عام لتعزيز أسس السالم
ً
املستدام ،معربة عن إيمانها أن السبيل
األنـ ـج ــع واألكـ ـث ــر ف ـعــال ـيــة مل ـنــع ح ــدوث
تلك الـخــافــات على امل ــدى الـطــويــل هو
نشر ثقافة السالم والتسامح بني أفراد
املجتمعات ،وتـعــزيــز التعليم النوعي
للجميع.
ج ـ ــاء ه ـ ــذا ف ــي بـ ـي ــان دولـ ـ ــة ق ـط ــر ال ــذي
وج ـه ـت ــه س ـ ـعـ ــادة ال ـس ـف ـي ــرة ال ـش ـي ـخــة
علياء أحمد بن سيف آل ثاني ،املندوب
الــدائــم لــدولــة قطر لــدى األم ــم املتحدة،
إل ــى مـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي الـ ــذي عقد
اجتماعًا رسميًا رأســه فخامة الرئيس
أوه ـ ــورو ك ـي ـن ـيــاتــا ،رئ ـي ــس جـمـهــوريــة
كينيا ،الــذي تــرأس بــاده املجلس لهذا
الشهر ملناقشة «الـتـنــوع وبـنــاء الــدولــة
والسعي نحو السالم» ،تحت بند (بناء
السالم والسالم املستدام).
وأفاد بيان دولة قطر ،بأن نشر السالم
والـ ـتـ ـس ــام ــح بـ ــن أف ـ ـ ـ ــراد امل ـج ـت ـم ـع ــات،
وتعزيز التعليم النوعي للجميع ال يتم
إال بتعليم البنات ،مؤكدًا على أن دعم
الحق في التعليم يكتسي أهمية أكبر
في حاالت النزاع والطوارئ.
ولفت البيان في هذا السياق ،إلى قيام
دولة قطر بدور بارز في تعزيز وحماية
ال ـحــق ف ــي الـتـعـلـيــم خــاصــة ف ــي ح ــاالت
الـطــوارئ على املستوى الــدولــي ،وبــذل
ج ـهــود مـثـمــرة إلت ــاح ــة ف ــرص التعليم
للفتيات.
وتـ ــابـ ــع ،أن دول ـ ــة ق ـط ــر ت ـ ــدرك أه ـم ـيــة
ت ـعــزيــز ال ـع ــوام ــل امل ــوات ـي ــة لــاس ـت ـقــرار
واملـثـبـطــة لـنـشــوء وتـفــاقــم ال ـصــراع ،من

قبيل الشمولية في املجتمع والسياسة
واالق ـت ـص ــاد ،وب ـنــاء مــؤسـســات الــدولــة
الفاعلة والقائمة على سيادة القانون
والحكم الرشيد.
وأضـ ـ ـ ــاف أن «دولـ ـ ـ ــة ق ـط ــر ش ـ ــددت فــي
سياستها الخارجية  -قوال وفعال  -على
هذه العوامل ،وكرست جانبا كبيرا من
جهودها اإلنسانية والتنموية ملشاريع
تساهم في تعزيز بناء مؤسسات الدولة
الس ـي ـم ــا ف ــي ح ـ ــاالت ال ـ ــدول ال ـخ ــارج ــة
مــن الـنــزاعــات ،وتوفير فــرص التدريب
املهني وفــرص العمل والرياضة وغير
ذل ــك مــن امل ـج ــاالت ال ـتــي تــوجــه طــاقــات
الشباب نحو اإلنـتــاج اإليجابي وبناء
دول ـ ـهـ ــم وم ـج ـت ـم ـع ــات ـه ــم بـ ـ ــدل ال ـت ــأث ــر
بنزاعات التطرف والتشرذم».
ونوه بدعم دولة قطر لبرامج وأنشطة
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة الـ ـه ــادف ــة إلـ ــى تـحـقـيــق
التنمية املـسـتــدامــة ،مثل املساهمة في
شبكة مختبرات تسريع تنفيذ أهــداف
التنمية املـسـتــدامــة .ولـفــت الـبـيــان إلــى
أن دولــة قطر تولي أهمية كبيرة لدعم
الجهود الدولية الرامية إلــى الحد من
تأثير تغير املناخ وغير ذلك من العوامل
ال ـت ــي ت ـفــاقــم م ــن ه ـشــاشــة املـجـتـمـعــات
وتساهم في تقويض االستقرار.
وسلط بيان دولة قطر ،الضوء على
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،ح ـيــث إن جــائـحــة
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ق ــد فـتـحــت املـجــال
ملزيد من عوامل تقويض االستقرار
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة فــي
مختلف أن ـحــاء ال ـعــالــم ،مـشـيـرًا إلــى
سعي دول ــة قطر منذ بــدايــة انتشار
الجائحة إلى التعاون مع شركائها
ال ــدولـ ـي ــن ن ـح ــو ال ـت ـخ ـف ـيــف م ــن أث ــر
الجائحة العاملية.

«مجوهرات الدرويش»
والجمعية القطرية للسرطان
يطلقان مبادرة «يا شافي»
أطلقت مجوهرات الدرويش بالتعاون مع
الجمعية القطرية للسرطان ومجوهرات
كسوة مبادرة «يا شافي» وذلك للتوعية
بسرطان الثدي الذي يعد من أكثر أنواع
السرطانات شيوعًا بني النساء في قطر
والـعــالــم وذل ــك ضمن حملة أزه ــري التي
دشنتها الجمعية طيلة الشهر الجاري.
وت ـت ـض ـم ــن م ـ ـبـ ــادرة «ي ـ ــا شـ ــافـ ــي» ت ـبــرع
مجوهرات الــدرويــش بريع اكثر من 400
إسواره من الذهب والفضة لصالح عالج
مــرضــى الـســرطــان ،والـتــي تــم تصميمهم
خصيصًا لـهــذه امل ـب ــادرة وتـحـمــل عـبــارة
«يا شافي».
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد تـ ــم ت ـن ـظ ـيــم ف ـعــال ـيــة
ت ــوع ــوي ــة ب ـم ـق ــر ال ـج ـم ـع ـي ــة مـ ــع م ــراع ــاة
اإلجـ ــراءات االحـتــرازيــة النتشار فيروس
كورونا -كوفيد  ،19والتي تضمنت ورشة
توعوية عن سرطان الثدي ،عرض قصة
إحـ ــدى امل ـت ـعــاي ـشــات م ــع س ــرط ــان ال ـثــدي

جانب من التكريم

ضمن برنامج «أنــا متعافي وسألهمكم
بقصتي ،أيضًا تضمنت فقرة في الطبخ
الصحي «املطبخ الوردي» وفي الختام تم
تسليم الدروع والصور التذكارية.
وقـ ــد ص ــرح ــت ال ـس ـي ــدة ع ـب ـيــر ع ـبــد الـلــه
الــدرويــش  -املــديــر التنفيذي ملجوهرات
ال ـ ــدروي ـ ــش «نـ ـح ــن ن ــؤم ــن أن دورنـ ـ ـ ــا ال
يقتصر فـقــط عـلــى تــوفـيــر سلعة معينة
في السوق القطري ،لكن لنا دور تكميلي
لكل الجهود املبذولة مع كل املؤسسات
العاملة في القطاعات املختلفة وأهمها
مجال الصحة والرعاية االجتماعية».
وتابعت «إن تدشني مجوهرات الدرويش
ل ـهــذه امل ـب ــادرة وتـصـمـيــم األس ـ ــاور الـتــي
اخ ـت ــرن ــا أن ت ـح ـمــل ص ـف ــة ال ـش ــاف ــي ال ـلــه
سـبـحــانــه وت ـعــالــى وت ــرب ــط املـتـعــايـشــن
م ــع ه ــذا املـ ــرض وال ـج ـم ـهــور ب ـق ــدرة الـلــه
سبحانه على الشفاء التام ،مستخدمني
ال ــذه ــب واألحـ ـ ـج ـ ــار ال ـك ــري ـم ــة وم ــراع ــاة

الـ ـ ــذوق ال ــرف ـي ــع ل ـل ـســوق ال ـق ـط ــري ،يــأتــي
إي ـمــانــا بـمـســؤولـيـتـنــا املجتمعية تجاه
ن ـش ــر ال ــوع ــي بـ ـم ــرض الـ ـس ــرط ــان ودع ــم
املتعايشني معه ،حيث أن كل من يقتني
أو يــرتــدي واح ــدة مــن ه ــذه األسـ ــاور هو
داعم ملرضى السرطان.
واخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا نـ ـشـ ـك ــر الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـقـ ـط ــري ــة
ل ـل ـســرط ــان ع ـل ــى تــرح ـي ـب ـهــم وت ـعــاون ـهــم
ونـشـكــر كــل ال ـشــركــات ال ـتــي دع ـمــت هــذه
الرؤية وساهمت معنا في هذه الحملة.
وبـهــذه املناسبة أعــربــت الـسـيــدة  /منى
أشـ ـكـ ـن ــان ــي – املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام لـلـجـمـعـيــة
الـ ـقـ ـط ــري ــة لـ ـلـ ـس ــرط ــان – عـ ــن ام ـت ـنــان ـهــا
ملجموعة الدرويش إلطالق هذه املبادرة
ال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا دع ــم امل ـت ـعــاي ـشــات مع
س ــرط ــان الـ ـث ــدي ورفـ ـ ــع ال ــوع ــي ب ـمــرض
السرطان والتأكيد على أهمية الشراكات
املجتمعية في نشر رؤية الجمعية التي
ت ـص ـبــو إلـ ــى أن ت ـك ــون م ـن ـصــة ال ـشــراكــة

السيدة منى اشكناني

السيدة آمنة سليمان  -ممثل مجوهرات الدرويش

املجتمعية لجعل قطر رائ ــدة فــي مجال
الــوقــايــة مــن ال ـســرطــان وتـخـفـيــف آث ــاره،
ورس ــال ـت ـه ــا ن ـح ــو ال ـس ـع ــي ل ـل ــوق ــاي ــة مــن
ال ـ ـسـ ــرطـ ــان وت ـخ ـف ـي ــف آثـ ـ ـ ــاره فـ ــي ق ـطــر،
م ــن خ ــال الـعـمــل م ــع شــركــائـنــا لتوعية
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،ودعـ ـ ـ ــم وتـ ـمـ ـك ــن ومـ ـن ــاص ــرة
املتعايشني مع املرض ،والتطوير املهني
والبحث العلمي في مجال السرطان
وتـ ـق ــدم ــت اش ـك ـن ــان ــي ب ــال ـش ـك ــر ال ـجــزيــل
ل ـل ـق ــائ ـم ــن عـ ـل ــى م ـج ـم ــوع ــة ال ـ ــدروي ـ ــش
لــدع ـم ـهــم ج ـه ــود ال ـج ـم ـع ـيــة وامل ـســاه ـمــة
فــي تحقيق أهــدافـهــا ،متمنية مــزيــدا من
التواصل والتعاون في الفترات املقبلة،
ونـ ـ ــاشـ ـ ــدت ج ـم ـي ــع مـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ــدولـ ــة
التكاتف من أجل خدمة هذا الغرض.
م ــن جـهـتـهــا طــرحــت هـبــة ن ـصــار – قسم
الـتـثـقـيــف ال ـص ـحــي بــالـجـمـعـيــة – خــال
الورشة العالمات واألعراض التحذيرية
ل ــإص ــاب ــة بـ ـس ــرط ــان الـ ـ ـث ـ ــدي ،وع ــوام ــل

جانب من الحضور

ال ـ ـخ ـ ـطـ ــورة الـ ـت ــي ت ــزي ــد مـ ــن اح ـت ـمــال ـيــة
اإلصـ ــابـ ــة وك ــذل ــك ط ـ ــرق ال ـك ـش ــف املـبـكــر
ع ــن امل ــرض وج ـه ــود دول ــة قـطــر ف ــي هــذا
ال ـص ــدد ،كـمــا عــرضــت آخ ــر إحـصــائـيــات
اإلصــابــة بـســرطــان الـثــدي فــي دول ــة قطر
وف ـق ــا ل ـس ـجــل ق ـط ــر ال ــوط ـن ــي ل ـل ـســرطــان
التابع لــوزارة الصحة العامة في قطر –
 ،2018وهي أن سرطان الثدي يعتبر أكثر
ال ـس ــرط ــان ــات تـشـخـيـصــا ب ــن الـجـنـســن
م ــن جـمـيــع الـجـنـسـيــات ف ــي ق ـط ــر ،حيث
ت ــم تـسـجـيــل  382ح ــال ــة إص ــاب ــة جــديــدة
بسرطان الثدي في  2018في قطر%3 ،.
مــن مجموع الـحــاالت كــانــوا مــن الــذكــور،
بينما بلغت نسبة النساء  ،%97مشيرة
أن س ـي ــدة م ــن ك ــل  10سـ ـي ــدات ف ــي قطر
ستصاب بسرطان الثدي قبل سن الـ،75
 49-45هــي الفئة العمرية األكـثــر إصابة
بـســرطــان الـثــدي مــن الـسـيــدات فــي 2018
في قطر.
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قلب

قطر

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

•

حامد سليمان

ّ
كرمت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ،رئيس
مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية
املجتمع ،مساء أمــس ،الفائزين بجائزتي «أخالقنا»
و»براعم األخــاق» ،وذلــك عن مشاريعهم التي تعكس
ّ
األخـ ــاق والـقـيــم الـحـمـيــدة ال ـتــي يـتـحــلــون ب ـهــا ،خــال
احتفالية خاصة أقيمت في املدينة التعليمية.
ف ــاز بـجــائــزة «أخــاق ـنــا» ل ـهــذا ال ـعــام م ـشــروع «غ ــراس
ّ
املصرفية» الذي يعمل على دمج بيئة التعلم مع مجال
الزراعة تحت مظلة واحدة ،والذي أسسه فريق العنود
الكبيسي ،ولولوة املسيفري ،وفاطمة النعيمي ،حيث
انـطـلــق الـفــريــق بــرحـلــة استكشافية للبحث عــن بيئة
زراعية مناسبة ،وتعرف نتيجة لذلك على مساحات

مهملة يمكن تحويلها إلى مساحات خضراء تستفيد
منها األجيال القادمة .ساهم هــذا املشروع بالتعاون
مــع قـطــر الـخـيــريــة فــي مـســاعــدة األس ــر املـتـعـفـفــة لسد
احتايجاتهم الغذائية اليومية.
وقد وقع االختيار على املشروع الفائز بعد تصويت
وتـقـيـيــم لـجـنــة التحكيم املــؤلـفــة م ــن :الــدك ـتــور جاسم
السلطان ،مدير مركز الــوجــدان الحضاري ،والدكتور
عماد الدين شاهني ،عميد كلية الــدراســات اإلسالمية
ف ــي جــام ـعــة ح ـمــد ب ــن خ ـل ـي ـفــة ،ع ـضــو مــؤس ـســة قـطــر،
والبروفيسور مبروك زيد الخير مدير املركز الوطني
للبحوث في العلوم اإلسالمية والحضارة بالجزائر،
والـ ــدك ـ ـتـ ــورة ح ـص ــة م ـح ـمــد صـ ـ ـ ــادق ،أس ـ ـتـ ــاذ اإلدارة
التعليمية غير املتفرغ بقسم العلوم التربوية والعميد
السابق لكلية التربية بجامعة قطر.

كان من بني املشاريع األخــرى املرشحة للفوز بجائزة
«أخ ــاقـ ـن ــا» مـ ـش ــروع جـمـعـيــة ط ـل ـبــة ال ـط ــب ف ــي قـطــر،
الــذي يهدف إلى توحيد جميع طالب الطب والرعاية
الـصـحـيــة ف ــي ال ـب ــاد إلعـ ــادة تـعــريــف مـشـهــد الــرعــايــة
ال ـص ـح ـي ــة ،وإل ـ ـهـ ــام وت ـج ـه ـي ــز وت ـم ـك ــن ط ـ ــاب ال ـطــب
وال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة ف ــي قـطــر لـلـقـيــام بـ ــدور نـشــط في
ً
ً
محليا وعــاملـ ًـيــا ،إضــافــة إلــى مـشــروع «ستب
املجتمع
ون كدز» ،وهو عبارة عن قناة تعليمية على اليوتيوب
تستهدف تعليم األطـفــال الـعــرب الطريقة الصحيحة
لـلـعـيــش ،وال ـت ـحــدث ،واألك ـ ــل ،وال ـل ـعــب ،وغ ـيــر ذل ــك من
املهارات

براعم األخالق

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

تصوير :عمرو دياب

كل محمد هالل املهندي من أكاديمية قطر – الخور،
ول ــول ــوة عـلــي امل ـح ـمــود م ــن أكــادي ـم ـيــة ق ـطــر-الــوكــرة،
وع ـلــي ف ـهــد الـسـلـيـطــي م ــن م ــدرس ــة ط ــارق ب ــن زي ــاد.
وعــن الفئة العمرية لطالب (الصف الــرابــع – الصف
الـ ـس ــادس) ،ف ــاز ك ــل م ــن روض ــة نــايــف ال ـع ـمــادي من
أكــاديـمـيــة األرق ــم لـلـبـنــات ،وعـبــدالـلــه ه ــال املـهـنــدي
م ــن أكــادي ـم ـيــة ق ـطــر – ال ـخ ــور ،وش ــوق ح ـمــد الـعــذبــة
مــن مــدرســة خــديـجــة بــن خــويـلــد االبـتــدائـيــة للبنات،
أم ــا ف ــي ال ـف ـئــة ال ـع ـمــريــة ل ـط ــاب (ال ـص ــف ال ـس ــاب ــع –
الصف التاسع) فقد حظيت الطالبة الجوهرة حسن
الـسـبـيـعــي ب ــال ـف ــوز .ح ـضــر ال ـح ـفــل س ـع ــادة الـشـيـخــة
هند بنت حمد آل ثاني ،نائب رئيس مجلس إدارة
مــؤسـســة قـطــر والــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـمــؤسـســة ،إلــى
جــانــب سـعــادة الـسـيــد صــاح بــن غــانــم الـعـلــي ،وزيــر
الثقافة والرياضة .تتمحور جائزة «أخالقنا» التي
أطـلـقـتـهــا مــؤسـســة قـطــر فــي ع ــام  2017ح ــول ركــائــز
الرحمة والتسامح والصدق والكرم؛ وتعزيز الصلة
الوطيدة بني األخالق واملعرفة.
وت ـه ــدف إل ــى تـسـلـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى أف ـ ــراد مـجـتـمــع
دولــة قطر ممن تـتــراوح أعـمــارهــم بــن  24-15عـ ً
ـامــا،
ً
ويـجـســدون م ـثــاال ُيـحـتــذى بــه فــي تـعــزيــز التضامن
االج ـت ـم ــاع ــي وال ـت ـع ــاط ــف م ــع اآلخـ ــريـ ــنُ ،
وي ـش ـك ـلــون
مـ ـص ــدر إل ـ ـهـ ــام ل ــآخ ــري ــن مـ ــن خـ ـ ــال س ـل ــوك ـي ــات ـه ــم
وأفـكــارهــم وأفـعــالـهــم ،وسعيهم لــدفــع عجلة الـتـقـ ّـدم
وال ـت ـط ـ ّـور االج ـت ـم ــاع ــي .ك ـمــا ت ـه ــدف ج ــائ ــزة «ب ــراع ــم
األخ ــاق» ،الـتــي أكملت دورتـهــا الـثــانـيــة ،إلــى تكريم
ط ــاب امل ـ ــدارس ال ــذي ــن ت ـت ــراوح أع ـمــارهــم ب ــن 14-7
ُ
عـ ً
ـام ــا ،م ـمــن ُي ـظ ـه ــرون ق ـيـ ًـمــا ت ـش ـكــل ج ــوه ــر جــائــزة
ّ
«أخـ ــاق ـ ـنـ ــا» ،ك ـم ــا تـ ـه ــدف إلـ ــى حـ ــث هـ ـ ــؤالء ال ـط ــاب
على ترجمة هــذه القيم إلــى ممارسات فعلية داخــل
مدرستهم وعلى نطاق املجتمع ككل.

فوزية الخاطر:

نشكر صاحبة السمو على المشروع المحفز لكل الطالب واإلدارات
أك ــدت األس ـت ــاذة فــوزيــة عـبــد الـعــزيــز الـخــاطــر الــوكـيــل
املساعد للشؤون التعليمية في وزارة التعليم والتعليم
العالي أن مبادرة صاحبة السمو الشيخة مــوزا بنت
ناصر املسند ،كان لها أهــداف كبيرة ،وقالت الخاطر:
اليوم بدأنا نجني ثمار هذه الجائزة ،وبــدأت تتحقق

إعالن تنازل عن منشأة
باإلشارة إلى القرار الوزاري رقم (  ) ٣٧لسنة  ١٩٩٠م
بشأن تنظيم املناطق الصناعية

تعلن وزارة البلدية والبيئة
(بلدية الدوحة)
عن قيام السادة /

( مؤسسة الوعب للتجارة واملقاوالت والنقليات )

بالتنازل عن املنشآت املقامة على القسيمة رقم ()188/B
مربع رقم ( )Dحسب عقد اإليجار رقم (ب د  /م ص )2019/ 14324/
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

رؤية صاحبة السمو ،فبدون أخالق لن تكون هناك أمة.
وأضافت :أي نهضة ألي أمة تكون مبنية على األخالق،
ونهضة األمــة اإلسالمية كانت مــن أساسها معتمدة
عـلــى األخـ ــاق ،وم ــا غــرســه الــديــن اإلســامــي والـسـيــرة
النبوية الشريفة فــي الـنـفــوس ،والـيــوم سعدنا بكون
الجائزة بدأت تؤتي ثمارها من خالل أطفالنا.
وتــابـعــت الـخــاطــر :املـشــاريــع املـقــدمــة تبنوها األطـفــال
بمراحلهم العمرية املختلفة ،واحساسهم وشعورهم
الكبير وثقتهم بأنفسهم وهم يتحدثون عن مشاريعهم
ُ
املرتبطة بــاألخــاق ،تشعر الجميع بــأن طالبنا بــدأوا
يعون أهمية هــذه األخــاق الحميدة التي يفترض أن
تربوا عليها وغرست فيهم وبــدأوا يتعاملون بها مع
زمــائـهــم .وتقدمت الخاطر بالشكر لصاحبة السمو
على مبادرة «أخالقنا» ،كما تقدمت بالشكر ملؤسسة
قـطــر للتربية وال ـع ـلــوم وتـنـمـيــة املـجـتـمــع عـلــى رعــايــة
امل ـب ــادرة ،ووص ـفــت «أخــاق ـنــا» بــامل ـشــروع املـحـفــز لكل
الطالب واإلدارات ،متوقعة أن يمتد أثــر املسابقة إلى
املجتمع كله.
وفــي كلمة للفائزين ،قــالــت األس ـتــاذة فــوزيــة الخاطر:
أبهرتموني وسعيدة بأن يكون بيننا مشاركون بهذه
الـهـمــة وه ــذه الـحـمــاســة ،وف ـخــورة ج ـدًا بـهــم ،وفـخــورة
بهذه األخ ــاق التي ظهرت فــي مشروعاتهم ،وأتوقع
أن يـنـتـقــل ه ــذه ال ـح ـم ــاس لــزم ـيــات ـهــن وصــديـقــاتـهــن
واملجتمع الجامعي الذي سينتقلون له ،فاألخالق هي
الـعـمــاد األســاســي لبناء أي أمــة قــويــة صلبة ،ال تهتز
بأي شيء .وأضافت :املسابقة أيقظت الكثير من األمور

االستاذة فوزية الخاطر متحدثة لـ «العرب»

الجميلة ال ـتــي ن ـنــادي بـهــا دائ ـم ــا ،حـتــى وإن ضعفت
ً
ب ـعــض ال ـش ــيء ،خ ــاص ــة وأن م ــن ت ـفــاعــل م ــع املـســابـقــة
هــم طــابـنــا فــي أع ـمــار مختلفة ،ونـتــوقــع ام ـتــداد هــذا
املشروع الذي يشمل الجميع ،فالهدف ليس الحصول
على الجائزة ،ولكن أن يكون هناك غرس حقيقي لهذه
املبادئ وتربية النشء عليها.
وتابعت :لنا تعاون دائــم في وزارة التعليم والتعليم
ال ـع ــال ــي م ــع مـخـتـلــف املـ ـ ـب ـ ــادرات ،وج ـ ــزء م ـمــن حـقـقــوا
اإلنجاز في مشاريعهم هم من طالب مدارسنا ،فنحن
ً
ومؤسسة قطر في تعاون كبير ،خاصة في املشروعات
واملبادرات التي تخص الطالب.

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 .

قلب

قطر

حمد الشيبه المتحدث باسم تنمية المجتمع بالمؤسسة:

الجائزة تعكس التزام مؤسسة قطر بتشجيع
أفراد المجتمع على خدمة وطنهم
أك ـ ــد ال ـس ـي ــد ح ـم ــد ص ــال ــح ال ـش ـي ـب ــه امل ـت ـح ــدث
الرسمي باسم تنمية املجتمع بمؤسسة قطر
إن جــائــزة «أخــاقـنــا» أكملت نسختها الرابعة
هذا العام وهي جائزة أطلقتها صاحبة السمو
الشيخة موزا بنت ناصر ،رئيس مجلس إدارة
م ــؤس ـس ــة قـ ـط ــر ،خ ـ ــال ح ـف ــل ت ـك ــري ــم خــريـجــي
ً
تأكيدا على االرتباط
مؤسسة قطر لعام ،2017
ً
الوثيق بني العلم واألخالق الحميدة ،وتعزيزا
لرسالة األخالق كأساس للنجاح.
وأضـ ــاف أن ال ـجــائــزة تـعـكــس ال ـت ــزام مؤسسة
قطر بتشجيع الشباب وجميع أفــراد املجتمع
وتحفيزهم ليكونوا أفــراد فاعلني ،متضامنني
قادرين على خدمة أوطانهم ومجتمعاتهم من
ً
خــال أقــوالـهــم وأفـعــالـهــم ،والـتــي تجسد مثال
ُيحتذى به.
وذكـ ــر أن ــه ت ــم ت ـعــزيــز أه ـ ــداف ج ــائ ــزة أخــاقـنــا
ومبادئها الشاملة في تصميم مبادرة جديدة
بعنوان «براعم األخــاق» التي اكملت دورتها
ال ـث ــان ـي ــة ح ـي ــث تـ ــم ت ـص ـم ـيــم جـ ــائـ ــزة «ب ــراع ــم
األخـ ـ ـ ــاق» خ ـص ـيـ ًـصــا لـ ـغ ــرس هـ ــذه ال ـق ـي ــم فــي
ن ـف ــوس طـ ــاب املـ ـ ـ ــدارس ،ب ـه ــدف تـنـشـئــة جيل
يتحلى بالقيم واألخالق الحميدة.
وت ــاب ــع إن ــه بـيـنـمــا تـحـتـفــي ج ــائ ــزة «أخــاق ـنــا»
بأصحاب املشروعات التي ّ
تجسد القيم العاملية
من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني  15و24
ً
عاما ،تهدف جائزة «براعم األخالق» إلى تكريم
ً
الطالب الذين تتراوح أعمارهم بني  14-7عاما

ّ
ُ ّ
ممن يتحلون بالقيم واألخالق التي تشكل نواة
جائزة أخالقنا ،وترجمتها إلــى أفعال وأفكار
وممارسات داخــل املــدرســة وخارجها .وأشــار
إل ــى أن ج ــائ ــزة «ب ــراع ــم األخ ـ ــاق» تـتـطـلــع إلــى
تعزيز العالقات بشكل وثيق بني طالب املدارس
واملجتمع على نطاق أوسع ،بما يتضمن توفير
فرص للطالب لتجسيد قيم أخالقنا ،من خالل
أن ـش ـطــة م ـت ـعــددة م ـثــل ال ـت ـط ـ ّـوع ف ــي املـنـظـمــات
االجـتـمــاعـيــة ،فـضــا عــن تـعــزيــز ح ـ ّـس األجـيــال
املقبلة بالفخر واالنتماء إلى املجتمع في قطر.

وأكـ ــد أن ــه م ــن امل ـه ـ ّـم ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى دور األس ــر
الرئيسي فــي تمكني جــائــزة «بــراعــم األخ ــاق»
من تحقيق أهدافها ،من خالل دور األســرة في
ّ
ّ
غرس القيم لدى أطفالهم في سن مبكرة ،وحث
جميع أفراد األسرة على املشاركة في نشر هذه
القيم .ونــوه بأنه تأهل للمرحلة النهائية فى
جــائــزة أخالقنا ثــاثــة مـشــروعــات هــي جمعية
طـلـبــة ال ـطــب ف ــي ق ـطــر ،وه ــي واحـ ــدة م ــن أول ــى
ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ــي ي ــدي ــره ــا الـ ـط ــاب ف ــي دول ــة
قطر ،وتـهــدف إلــى توحيد جميع طــاب الطب
والــرعــايــة الصحية فــي ال ـبــاد إلع ــادة تعريف
مشهد الرعاية الصحية حيث بــدأت الجمعية
مسيرتها فــي ع ــام  2017بــأقــل مــن  20عـضـ ًـوا،
ونجحت بتوسيع نطاق عملها لتشمل أكثر من
 500عضو وتهدف إلى إلهام وتجهيز وتمكني
طــاب الطب والــرعــايــة الصحية فــي دولــة قطر
ً
ً
وعامليا.
محليا
للقيام بدور نشط في املجتمع
وتــابــع إن املـشــروع الثاني هــو ستب ون كيدز
وهــو عبارة عن قناة تعليمية على اليوتيوب
ت ـع ـلــم األط ـ ـفـ ــال م ــن خ ـ ــال الـ ــرسـ ــوم امل ـت ـحــركــة
الطريقة الصحيحة للعيش
وأشار إلى أن املشروع الثالث الفائز بالجائزة
هو غــراس املصرفية حيث تكون فريق غراس
امل ـص ــرف ـي ــة ف ــي عـ ــام  2019ب ـه ــدف دمـ ــج بـيـئــة
التعليم مــع مجال الــزراعــة تحت مظلة واحــدة
وانطلق برحلة استكشافية للبحث عــن بيئة
زراعية مناسبة.

فاطمة النعيمي عضو فريق «غراس»:

«قطر للعلوم المصرفية» وفرت الدعم
للمضي قدما في مشروعنا الزراعي
قــالــت فاطمة النعيمي إحــدى عـضــوات فريق
غ ـ ــراس امل ـصــرف ـيــة ال ـف ــائ ــز ب ـج ــائ ــزة أخــاق ـنــا:
«ل ـق ــد ســاه ـمــت ال ـب ـي ـئــة ال ــزراعـ ـي ــة ف ــي زيـ ــادة
نـسـبــة األكـسـجــن فــي ال ـه ــواء ،كـمــا أن تــدويــر
بقايا النباتات ساعدتنا على صنع السماد
الـعـضــوي .ن ـ ّـود إنـشــاء عــامــة تـجــاريــة فريدة
فــي ال ـســوق الـقـطــري لـكــل أن ــواع الـخـضــراوات
والـ ـف ــواك ــه» .وأض ــاف ــت إن ال ـب ــداي ــة ك ــان ــت من

م ــدرس ــة قـطــر لـلـعـلــوم املـصــرفـيــة ال ـتــي وف ــرت
ال ــدع ــم ال ـ ــازم لـلـمـضــي ق ــدم ــا ف ــي مـشــروعـهــم
الزراعي والتي مكنتهم من التغلب على كافة
التحديات والصعوبات.
وت ــاب ـع ــت :م ــن مـنـطـلــق االه ـت ـم ــام ب ــال ــزراع ــات
امل ــوج ــودة بــاملــدرســة ثــم الـتــوســع فــي زراع ــات
أخ ـ ـ ــرى إض ــافـ ـي ــة ش ـم ـل ــت زراع ـ ـ ـ ــات م ـك ـشــوفــة
وزراعات أخرى في البيوت املحمية .
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العنود الكبيسي :تعاون مع
«قطر الخيرية» إليصال منتجاتنا
لألسر المتعففة
قــالــت الـعـنــود الكبيسي ،إح ــدى عـضــوات فــريــق م ـبــادرة غــراس
املصرفية الفائز بجائزة اخالقنا :نحمد الله ،لم يضيع ،سبحانه
وتعالى ،تعبنا وجهودنا ،ونبارك ألنفسنا نيل هذه الجائزة،
وأن ـ ـ ـ ــا سـ ـعـ ـي ــدة جـ ـدًا
ب ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق الـ ـ ـف ـ ــوز
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه امل ـس ــاب ـق ــة
املـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة ،وأق ـ ـ ـ ــول
لـ ـلـ ـف ــرق األخـ ـ ـ ـ ــرى أن
وص ــول ـه ــم لـلـنـهــائــي
يعد فوز ،ونأمل لهم
ال ـتــوف ـيــق وأن ينفع
الله بمشروعاتهم.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــت :فـ ـيـ ـم ــا
ي ـت ـع ـلــق بــال ـخ ـطــوات
امل ـ ـ ـق ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــة لـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــراس
املـصــرفـيــة ،فبمشيئة ال ـلــه ،تستكمل األج ـي ــال املـقـبـلــة ملــدرســة
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.

سفراء الجائزة« :أخالقنا»
تساهم في نشر مكارم األخالق
أك ــد س ـف ــراء ج ــائ ــزة أخــاق ـنــا أن ـهــم ق ــام ــوا خ ــال م ــدة اسـتـقـبــال
املشاريع بتنظيم فعاليات توعوية والعمل على دعــم الطالب
والشباب للتقديم للجائزة ،مشيرين انهم استفادوا من خالل
ترشيحهم كسفراء للجائزة في صقل مهارات القيادة والتنظيم
ل ــدي ـه ــم .وأشـ ـ ـ ــاروا إلـ ــى أن ال ـج ــائ ــزة ت ـســاهــم ف ــي ن ـشــر م ـكــارم
االخــاق في املجتمع
مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال إطـ ـ ـ ــاق
املـ ـ ـب ـ ــادرات املـتـنــوعــة
التي تخدم الجميع.
وقـ ـ ــال غ ــان ــم امل ـف ـتــاح
ان مـ ـب ــادرة أخــاقـنــا
ت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــدف إلحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث
تـغـيـيــر إي ـج ــاب ــي في
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ولـ ـت ــؤك ــد
عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـ ـ ـ ــرص ق ـط ــر
على القيم االخالقية،
منوهًا إلى أن والديه
حـ ــرصـ ــوا عـ ـل ــى زرع
القيم االخالقية به وأبــرزهــا الصدق واالمــانــة والــرضــا وحسن
ال ـخ ـلــق .وع ــن تـجــربـتــه ف ــي ال ــدراس ــة ن ــوه امل ـف ـتــاح بــأنـهــا كــانــت
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
غـ ـ ــراس امل ـص ــرف ـي ــة ع ــن س ـع ــادت ـه ــا ب ــال ـف ــوز ب ـجــائــزة
اخالقنا ،قائلة :أنــا فخورة جـ ًـدا بمقابلتي لصاحبة
الـسـمــو الـشـيـخــة م ــوزا بـنــت نــاصــر وه ــو ل ـشــرف لنا
الـفــوز بـهــذه الـجــائــزة ونــأمــل أن نـكــون على قــدر هذه
املسؤولية».
وبــال ـحــديــث ع ــن املـ ـب ــادرة ق ــال ــت ل ــول ــوة :أردن ـ ـ ــا ،في
الـسـنــة الـثــانــويــة األخ ـي ــرة ،أن نـتــرك بصمة إيجابية
في مدرستنا ،مدرسة قطر للعلوم املصرفية وإدارة
األع ـ ـمـ ــال ال ـث ــان ــوي ــة امل ـس ـت ـق ـلــة ل ـل ـب ـن ــات ،ح ـي ــث قـمـنــا
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ــزارع ــن وخـ ـب ــراء م ــن ش ـب ـكــة الـ ــري،
ب ـت ـح ـســن ق ـط ـعــة أرض ك ــان ــت خ ــال ـي ــة ف ــي امل ــدرس ــة

وتجهيزها للزراعة ،حيث تعلمنا الكثير حول ذلك،
وقـمـنــا بــزرعـنــا الـكـثـيــر مــن الـنـبــاتــات واألش ـج ــار ،ثم
استعنا بــالـطــالـبــات الـلــواتــي يمتلكن م ـهــارات فنية
فــي تــدويــر أشـيــاء مــن امل ـنــزل ،والــرســم على الـجــدران
لنحصل على مساحة خضراء رائعة».
وتــاب ـعــت« :ب ـعــد ذل ــك أدخ ـل ـنــا عـنـصــر الـتـكـنــولــوجـيــا
حيث خصصنا لكل نبتة كود ّ
معني يضم معلومات
ً
ّ
حولها» ،مضيفة »:حفزنا نجاح مشروعنا على نقل
تجربتنا إل ــى املجتمع وأن ننشر الـتــوعـيــة بأهمية
ّ
الــزراعــة املنزلية ،وقــد تمكنا مــن تحفيز الـعــديــد من
األس ــر عـلــى ال ــزراع ــة فــي بـيــوتـهــم ،وخـصـ ً
ـوصــا خــال
جائحة كوفيد ،19-كما سعينا لتعميم هذه التجربة

عـلــى جـمـيــع امل ـ ــدارس الـحـكــومـيــة وامل ــراك ــز الـخــاصــة،
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 واألخــاق والكرم وغيرها
كما يأتي لتعزيز القيم التي تحملها هــذه الجائزة
ونشرها بني أفراد املجتمع ،مشيرة تكون فريق غراس
املصرفية في عام  2019بهدف دمج بيئة التعليم مع
مجال الزراعة تحت مظلة واحدة.
ّ
ونوهت بأن مشروع «غــراس املصرفية» حصل على
املركز األول في مسابقة األمن الغذائي على مستوى
املدارس الثانوية.
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قلب

قطر

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

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

•

حامد سليمان

أعلن جهاز التخطيط واإلحـصــاء ،أمــس ،عــن النتائج
الرئيسية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت
«تـ ـع ــداد ق ـطــر  ،2020وذلـ ــك ف ــي ح ـفــل أق ـي ــم ف ــي مبنى
الجهاز ،حيث تم عــرض أبــرز النتائج الرئيسية التي

نتجت عن «تعداد قطر  »2020في املواضيع املختلفة
كــالـسـكــان والـتـعـلـيــم وال ـن ـشــاط االق ـت ـصــادي والـسـكــن،
ّ
ّ
واملؤشرات األساسية املرتبطة بكل منها ،ومقارنتها
مع نتائج التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت
لعام .2010

ّ
وك ــان جـهــاز التخطيط واإلح ـص ــاء قــد دش ــن مـشــروع
«تعداد قطر  »2020في ّ
األول من يوليو  ،2019واختتم
املرحلة امليدانية النهائية منه في يناير املاضي بعد
أن سبق ّ
وتم تعليقها في مارس  2020بسبب الظروف
االستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وم ــن أب ــرز م ــا تـضـمـنــه ال ـت ـعــداد ارت ـف ــاع ع ــدد الـسـكــان
بمقدار ( )1.147مليون نسمة تقريبًا مقارنة بتعـداد
 ،2010ليصـل عـدد السـكان فـي تعـداد  2020إلى ()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
فــي كلمته بـهــذه املناسبة قــال سـعــادة الــدكـتــور صالح
بن محمد النابت -رئيس جهاز التخطيط واإلحـصــاء:
نرحب بكم جميعًا ونشكركم على مشاركتكم لنا في هذه
االحتفالية الـخــاصــة بــإعــان ونـشــر النتائج الرئيسية
للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت  ،2020الذي
ُيعد من املشاريع الوطنية املهمة ،وصدر بتنفيذه قرار
مجلس الوزراء رقم ( )4لسنة  ،2018وبدأت التحضيرات
إلجرائه منذ ذلك الحني.
وأض ــاف سـعــادتــه :كما ُيعتبر تنفيذ هــذا الـتـعــداد أحد
متطلبات التحضير إلع ــداد االسـتــراتـيـجـيــة التنموية
الثالثة لألعوام  ،2027-2023كما تأتي ترجمة لتوصيات
شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة لتنفيذ الدول للتعدادات،
ولـقــرارات مجلس إدارة املركز اإلحصائي لــدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،والتي نصت على إجراء
ً
التعداد عام  2020في جميع الــدول تسهيال للمقارنات
ال ــدول ـي ــة ،ون ـصــت كــذلــك ع ـلــى ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى اس ـت ـخــدام
ال ـس ـجــات اإلداري ـ ـ ــة ،األمـ ــر الـ ــذي مـيــز ه ــذا ال ـت ـعــداد عن
ال ـت ـعــدادات الـســابـقــة مــن حـيــث الكلفة والـجـهــد وســرعــة
جمع البيانات ونشر النتائج وتوفيرها للمستخدمني
ً
وجودة أعلى وأكثر شموال لتلك النتائج.
وأك ــد عـلــى أن ت ـعــداد  2020يـعــد ال ـت ـعــداد ال ـس ــادس في
سلسلة الـتـعــدادات السكانية في دولــة قطر منذ إنشاء
جهاز التخطيط واإلح ـصــاء بــدولــة قطر ،حيث أجريت
ال ـت ـع ــدادات الـســابـقــة فــي األعـ ــوام (،2004 ،1997 ،1986
« 2015 ،2010مـ ـخـ ـتـ ـص ــر») ،وأن ه ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــداد تـمـيــز
بــاس ـت ـخــدام ال ـس ـجــات اإلداريـ ـ ــة ف ــي ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة
بالدولة باإلضافة الى الوسائل التكنولوجية الحديثة،

تعداد  2020يعد
السادس في سلسلة
التعدادات السكاني�ة بالدولة
بي�انات التعداد الحالية
ً
تعتبر أساسا لدراسات
مستقبلية

حيث استخدمت أجهزة الحواسيب اللوحية واإلنترنت
ومــركــز االت ـص ــال ال ـخــاص بــالـتـعــداد فــي جـمــع وإدخ ــال
ومــراجـعــة الـبـيــانــات مما أسـهــم فــي تسريع إع ــان هذه
النتائج وتوفيرها للمستخدمني كما أسلفنا.
وت ــاب ــع د .ال ـن ــاب ــت :نـحـتـفــل ال ـي ــوم ب ــإع ــان ن ـتــائــج هــذا
امل ـش ــروع الــوطـنــي امل ـهــم ،وال ــذي تــم تـنـفـيــذه فــي ظــروف
ُ
استثنائية حيث تعتبر دولة قطر من الدول القليلة التي
استطاعت تنفيذ التعداد بشكل كامل وبنجاح في ظل
الجائحة بالنسبة لدول املنطقة في تنفيذ تعداد ،2020
ولــم يكن ذلــك ليتم لــوال فضل الله ثم املتابعة الحثيثة
والـتــوجـيـهــات الـكــريـمــة ملـعــالــي رئـيــس مجلس ال ــوزراء،
الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ،الذي تابع
ً
معنا أوال بأول خطوات تنفيذ التعداد بدءًا من مراحله

التحضيرية األولــى وحتى اعتماد نتائجه ،حيث كان
لتوجيهاته الكريمة األثر البالغ في نجاح هذا املشروع.
وأشــار إلى أنه من األهمية بمكانه أن تكون آلية تنفيذ
التعداد املعتمد على السجالت اإللكترونية اللبنة األولى
نحو تكامل وتــرابــط قــواعــد بيانات املباني والــوحــدات
السكنية واملنشآت واألسر واألفراد وبناء سجل مركزي
ل ـهــا ،ح ـيــث سـتـمـكــن ه ــذه امل ـن ـظــومــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة عند
اكتمالها من الحصول على بيانات تعداد عالية الدقة
ومحدثة بشكل مستمر ،مما سيسهم في سهولة اتخاذ
القرارات ووضع السياسات املبنية على حقائق الواقع
ً
وفي خدمة الخطط التنموية املستقبلية للدولة وصوال
إلى تحقيق أهداف ورؤية قطر الوطنية .2030
شكر للمواطنين والمقيمين
وتـ ـق ــدم د .ال ـن ــاب ــت بــال ـش ـكــر ال ـج ــزي ــل لـجـمـيــع ال ـج ـهــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة واملـ ـنـ ـش ــآت الـ ـخ ــاص ــة وج ـم ـي ــع امل ــواط ـن ــن

د .خالد علي القرة داغي مدير إدارة نظم المعلومات:

طرح نتائج التعداد على  3منصات
من أهم الخطوات الربط اآللي مع قواعد البيانات للجهات المصدرية بالدولة
قــدم الــدكـتــور خــالــد علي الـقــرة داغ ــي –مــديــر إدارة
نـظــم املـعـلــومــات ومـســاعــد مــديــر ال ـت ـعــداد لـشــؤون
ن ـظــم امل ـع ـل ــوم ــات ع ــرض ــا ع ــن دور الـتـكـنــولــوجـيــا
ال ـح ــدي ـث ــة فـ ــي دع ـ ــم ت ـ ـعـ ــداد  ،2020ف ـ ـقـ ــال :ت ـعــرف
أهمية التكنولوجيا في العصر الحالي بالعمود
ال ـف ـقــري لـلـمـجـتـمــع ،والـ ــذي ي ـقــود عـمـلـيــة التنمية
االق ـت ـصــاديــة واالج ـت ـمــاع ـيــة م ــن خ ــال االس ـت ـفــادة
بالبرامج واملنصات الرقمية ،وعليه تم استخدام
التكنولوجيا الحديثة في التعداد الحالي ،وأهم
املعايير واملمارسات الدولية لدعم مراحل تخطيط
وتنفيذ مشروع التعداد  ،2020وذلك من خالل عدة
خطوات ،أهمها تطوير البنية التحتية املستدامة
لتعزيز مراحل جمع ونشر البيانات.

وأضاف :ومن أهم الخطوات أيضًا ،كان الربط اآللي
مع قواعد البيانات للجهات املصدرية في الدولة،
واسـتـخــدام أســالـيــب مختلفة فــي تطوير األنظمة
االلكترونية للوصول لبيانات موثوقة ذات جودة
عالية ،ثــم تطبيق معايير األمــن االلكتروني على
األنـظـمــة للحفاظ على األم ــن والـســريــة الـتــامــة في
البيانات ،وأوجــه شكري ل ــوزارة الداخلية ووزارة
املواصالت واالتصاالت على الدعم الكامل في هذا
املجال.
وت ــاب ــع :ن ـشــر ال ـب ـيــانــات س ـي ـكــون م ــن خ ــال ثــاثــة
مـنـصــات إل ـك ـتــرون ـيــة ،وه ــي ال ـبــوابــة االلـكـتــرونـيــة
للتعداد ،وتطبيق التخطيط واإلحـصــاء ،وأطلس
ق ـطــر ،وق ــد تــم تـطــويــر بــوابــة الـكـتــرونـيــة متكاملة

مل ـش ــروع ال ـت ـع ــداد ،ومـ ــن امل ـك ــون ــات الــرئ ـي ـس ـيــة في
ال ـب ــواب ــة ،امل ــؤش ــرات الــرئـيـسـيــة ل ـل ـت ـعــداد ،ويــوجــد
ت ـقــريــر ت ـفــاع ـلــي ل ـل ـت ـع ــداد ،ك ـمــا ت ــم تــوف ـيــر خــدمــة
تحميل البيانات.
وأك ــد عـلــى أن أطـلــس قـطــر الــرقـمــي يـقــدم ع ــددا من
الـخــرائــط املــوضــوعـيــة ،ويتضمن ع ــددا مــن نتائج
الـ ـتـ ـع ــدادات ال ـســاب ـقــة وامل ـع ـل ــوم ــات ال ـع ــام ــة ،وذل ــك
ب ــاس ـت ـخ ــدام أح ـ ــدث األس ــال ـي ــب امل ـت ــوف ــرة ف ــي نظم
امل ـع ـل ــوم ــات ال ـج ـغ ــراف ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـع ــزز م ــن تـمـثـيــل
البيانات ،وتدعم أصحاب القرار والباحثني بأدوات
البحث والتحليل ،كما يمكن االضطالع على الكثير
من البيانات عن تعداد  2020عن طريق التطبيق
االلكتروني.

وامل ـق ـي ـم ــن ع ـل ــى ال ــدع ــم ال ـك ـب ـيــر والـ ـتـ ـج ــاوب املـخـلــص
الــذي كــان لــه أثــر كبير فــي نجاح هــذا املـشــروع الوطني
والــوصــول إلــى «ت ـعــداد نــاجــح لتنمية مـسـتــدامــة» .كما
تـقــدم بالشكر ألع ـضــاء اللجنة االسـتـشــاريــة لإلحصاء
واللجنة التنفيذية للتعداد وجميع العاملني بالتعداد
فــي مراحله املختلفة ،معربًا عــن أمـلــه أن تلبي بيانات
هذه النتائج احتياجات الوزارات والهيئات واملخططني
ومتخذي القرار والباحثني.
وع ــرض رئـيــس جـهــاز التخطيط واإلح ـص ــاء مختصرًا
ألهم النتائج الرئيسية للتعداد التي تم اعتماده شهر
ديسمبر 2020م تاريخًا مرجعيًا للتعداد.
وقال د .النابت :بيانات التعداد الحالية تعتبر أساسا
ل ــدراس ــات مـسـتـقـبـلـيــة ،وسـنـعـمــل ع ـلــى ه ــذه الـبـيــانــات
الحديثة والشاملة للوقوف على التوقعات السكانية
خالل السنوات القادمة ،مع األخذ في االعتبار التغيرات
املختلفة ،فبعد االنتهاء من تعداد  2020يجري العمل
على التوقعات السكانية املستقبلية.
وأض ـ ـ ــاف :أع ـت ـقــد أن الـ ـتـ ـع ــدادات امل ـق ـب ـلــة س ـت ـكــون فقط
باستخدام السجالت ،ولكن سيتم العمل ميدانيًا على
مـســوح متخصصة ،مـثــل الـعـمــل عـلــى امل ـســوح املتعلقة
بذوي االحتياجات الخاصة ،وهي إحصاءات تم العمل
عـلـيـهــا ،ول ـكــن إن رغ ـبــت الـجـهــات املـخـتـصــة فــي معرفة
املزيد من البيانات عن كل شخص من ذوي االحتياجات
ال ـخــاصــة ،فـهــذا سيتطلب مـســوحــا بالعينة وبــالـتــالــي
تحتاج إلــى أسئلة كثيرة ومتشعبة ،وغالبًا ستستمر
هذه املسوح عن طريق املقابالت الشخصية ،ســواء عن
طريق الهاتف أو العمل امليداني.

قلب

قطر
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ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح:

تعداد  2020يتيح استخراج بيانات
تخدم المخططين بمختلف القطاعات
ق ــال ال ـس ـيــد ن ــاص ــر ص ــال ــح املـ ـه ــدي ،مــديــر
إدارة الـ ـتـ ـع ــدادات وامل ـ ـسـ ــوح واألس ــال ـي ــب
اإلح ـص ــائ ـي ــة م ــدي ــر تـ ـع ــداد  2020بـجـهــاز
ال ـت ـخ ـط ـي ــط واإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاء :أعـ ـ ـ ــرض بـعــض
النتائج البسيطة ،حول كيفية االستفادة
ُ
م ــن تـ ـع ــداد  ،2020كـ ــل ف ــي م ـج ــال ــه ،س ــواء
جهات حكومية أو غيرها من الجهات.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف :ه ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـعـ ــداد ش ـ ــام ـ ــلُ ،ج ـم ــع
فـ ـي ــه ال ـك ـث ـي ــر والـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ــن ال ـخ ـص ــائ ــص
الديمغرافية والسكانية والتعليمية وعن
امل ـبــانــي وامل ـن ـشــآت وال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة،
وه ــو ح ـصــر ش ــام ــل ل ـكــل م ـنــاطــق ال ــدول ــة،
وهي مقسمة لثمانية بلديات ،وكل بلدية
فيها مجموعة مــن املـنــاطــق ،وكــل منطقة
مـقـسـمــة ملـجـمــوعــة ب ـلــوكــات ص ـغ ـيــرة ،بما
يمكننا مــن اسـتـخــراج بيانات حتى على
مستوى املـنــاطــق أو الــوحــدات الصغيرة،
وهذا يخدم املخططني في مجال العمراني
والـ ـط ــرق وال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة وغ ـيــرهــا من
الخطط املوضوعة ،لذا تم جمع البيانات
على أقل وحدة إدارية ممكنة.
وتابع املـهــدي :الــوحــدات أسمها مربعات،

أنواع المباني
وتعداد السكان
مربوطة بنوع الخدمات
المتوفرة

ولــديـنــا تـقــريـبــا أك ـثــر مــن  6000مــربــع في
مختلف مـنــاطــق ال ــدول ــة ،ولــديـنــا مـقــارنــة
بني النتائج في تعداد  2010وتعداد ،2020
ول ـك ــل ال ـب ـل ــدي ــات ،وقـ ــد أج ــري ـن ــا 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
وأكـ ــد أن أن ـ ــواع امل ـبــانــي وتـ ـع ــداد الـسـكــان
مــربــوطــة بـنــوع الـخــدمــات املـتــوفــرة ،ســواء
املساجد أو املباني التعليمية أو الرياضية
أو ال ـت ـجــاريــة ،وأن ـ ــواع أخـ ــرى م ــن املـبــانــي
والتي تضمنها التعداد ،األمر الذي ييسر
من عملية املقارنة على مستوى البلديات،
وك ــذل ــك عـلــى مـسـتــوى املـنـطـقــة أو املــربــع،
األمر الذي يمنح املحلل القدرة على الربط
مع الخدمات أو الكثافة السكانية ،ويمكنه
مــن املقارنة بينها فــي مختلف البلديات،
ل ـي ـت ـعــرف ع ـلــى م ــا اذا ك ــان ــت امل ـس ــاجــد أو
املـ ـ ــدارس أو امل ـن ـشــآت الـطـبـيــة كــاف ـيــة لكل

زيادة في المطاعم
وصالونات الحالقة
مقارنة بعدد األشخاص
الذين يقدمون لهم
الخدمات في الوكرة
منطقة أو ال.
وأشـ ـ ــار إل ــى أن ــه بــاالن ـت ـقــال إل ــى مـسـتــوى
امل ــربـ ـع ــات ،ي ـم ـكــن املـ ـق ــارن ــة ب ــن مــرب ـعــات
وأخـ ـ ـ ــرى بـ ـع ــدة خـ ـص ــائ ــص ،وبـ ـ ــن مــربــع
وآخ ــر فــي ت ـعــداد  2010ون ـفــس املــربــع في
 ،2020كيف كان املربع قبل عشرة سنوات
وك ـي ــف أص ـب ــح ف ــي ع ــام  ،2020وال ـت ـعــرف
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات املـ ـ ـت ـ ــوف ـ ــرة ف ـ ـيـ ــه ونـ ـ ــوع

الوحدات واألنشطة التجارية وغيرها من
الخصائص.
وقــال املـهــدي :يتيح تـعــداد  2020للجميع
ً
كـمــا هــائــا مــن ال ـب ـيــانــات ،إضــافــة إل ــى ما
يــوفــره ال ـت ـعــداد مــن بـيــانــات ح ــول الـحــالــة
الـ ــزواج ـ ـيـ ــة ح ـس ــب الـ ـبـ ـل ــدي ــات وامل ـن ــاط ــق
وال ـب ـل ــدي ــات ،وك ـي ــف ك ــان األمـ ــر ف ــي 2010
وك ـ ـيـ ــف أص ـ ـبـ ــح ف ـ ــي  ،2020واملـ ـسـ ـت ــوى

ال ـت ـع ـل ـي ـمــي ك ــذل ــك فـ ــي م ـخ ـت ـلــف امل ـنــاطــق
والـبـلــديــات ،وكلها مـمـيــزات تتيح الكثير
من البيانات للمعنيني.
وأض ـ ــاف :بــالـنـسـبــة ل ـعــدد ال ـس ـكــان حسب
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــديـ ـ ــات ،وب ـ ـ ـعـ ـ ــض األن ـ ـش ـ ـط ـ ــة الـ ـت ــي
ت ـخ ــدم األف ـ ـ ـ ــراد ،م ـث ــل املـ ـح ــات ال ـت ـجــاريــة
واملستشفيات واملطاعم ومغاسل املالبس
وصــالــونــات الـحــاقــة ،ونصيب كــل نشاط
م ــن األن ـش ـطــة ف ــي ك ــل ب ـلــديــة وك ــل منطقة
موزعة على عدد أفراد نفس املنطقة ،فعلى
سبيل املثال ،في  ،2010في بلدية الوكرة،
نجد فيها زي ــادة فــي املطاعم وصالونات
الـحــاقــة مـقــارنــة بـعــدد األش ـخ ــاص الــذيــن
ي ـق ــدم ــون ل ـهــم ال ـخ ــدم ــات ،وه ـ ــذه األش ـي ــاء
ي ـم ـكــن أن ت ـق ــاس ف ــي ك ــل ال ـب ـل ــدي ــات وك ــل
امل ـن ــاط ــق ،وأيـ ـض ــا ع ـلــى م ـس ـتــوى أقـ ــل من
املناطق ،ولدينا الكثير من األمثلة في ذلك.
وأش ـ ــار إل ــى أن ت ـع ــداد  2020اس ـت ـنــد إلــى
الـسـجــات الـتـجــاريــة ،وك ــان هـنــاك اتـصــال
مباشر مع وزارة االقتصاد ،كما تم التأكد
من البيانات ميدانيًا ،في حال كانت هناك
خصائص غير مكتملة.

أبرز أرقام وإحصاءات التعداد
.1إجمالي السكان:
ارتفع عدد السكان في تعداد  2020بمقدار
( )1.147ألــف نسمة تقريبًا مقارنة بتعـداد
 ،2010ليصـل عـدد السـكان فـي تعـداد 2020
إلــى ( )2.846مليون نسمة تقريبًا ،وهــو ما
يمثل نسبة زيــادة  %67.5عن تعداد ،2010
وبلغ معدل النمو السنوي بني عامي 2010
و ،)%5.3( 2020وبانخفاض في معدل النمو
السنوي بني عامي  2004و ،2010حيث كانت
 ،%14.8ومـثـلــت ال ــزي ــادة ف ــي ع ــدد الـسـكــان
الذكور النسبة األكبر من االرتفاع الذي حدث
ف ــي أع ـ ــداد ال ـس ـكــان ،حـيــث بـلـغــت مساهمة
ال ــذك ــور ف ــي تـلــك ال ــزي ــادة ( ،)%65.4بينما
ح ــازت اإلنـ ــاث نسبة  ،% 34.6مــن إجمالي
نسبة الزيادة.
وبلغ إجمالي عدد السكان في تعداد ،2020
 2846118نسمة ،يشكل الــذكــور مــن بينهم
نسبة  ،%71.5ويشكل اإلناث  ،%28.5فيصل
عـ ــدد ال ــذك ــور إلـ ــى  ،2034518وي ـص ــل عــدد
االناث إلى .811600
وق ــد دع ــت الـسـيــاســة السكانية لــدولــة قطر
 ،2022-2017امل ـس ـت ـمــدة أس ــاس ــا م ــن رؤي ــة
قطر الوطنية  2030واملنضوية تحت مظلة
إستراتيجية التنمية الوطنية لــدولــة قطر
 ،2028-2018إلى تحقيق التوازن بني النمو
ال ـس ـكــانــي ومـتـطـلـبــات الـتـنـمـيــة املـسـتــدامــة
ب ـم ــا ي ـض ـم ــن حـ ـي ــاة ك ــري ـم ــة ل ـس ـك ــان دولـ ــة
قطر ويرتقي بقدراتهم ويــوســع خياراتهم
ويــرفــع مــن مستويات مشاركتهم فــي تقدم
امل ـج ـت ـمــع ال ـق ـط ــري ورفـ ـعـ ـت ــه» .وق ـ ــد تطلب
التطور االقتصادي واالجتماعي لدولة قطر
والخطط التنموية الطموحة الـتــي رافقها
استقدام أعداد كبيرة من الوافدين ،مما أدى
إلى زيادة ملحوظة في أعداد السكان.
أك ـ ــدت ال ـس ـيــاســة ال ـس ـكــان ـيــة ف ــي م ـحــورهــا
األول املـتـعـلــق بــال ـس ـكــان والـ ـق ــوى الـعــامـلــة
عـلــى ضـ ــرورة «الـتـحـكــم فــي م ـعــدالت النمو
السكاني خالل الفترة املمتدة من 2017م إلى
2022م ،بما يــؤدي إلــى اإلصــاح التدريجي
الختالالت التركيبة السكانية» .األمــر الذي
قد يفسر التراجع الحاصل في معدل النمو
السكاني.
 2محور التعليم:ف ــي ه ــذا امل ـح ــور نـجــد أن ــه م ـقــارنــة بنسبة
التحاق الذكور القطريني بالدراسة في سن
( ،)24-15تعد نسبة التحاق اإلناث القطريات
أعلى بشكل واضــح ،ففي حني وصلت هذه
النسبة لدى الذكور إلى  %65.3من إجمالي
الــذكــور القطريني في سن الــدراســة ،وصلت
لدى اإلناث إلى  %96.3في السن املذكور.
 3النشاط االقتصادي:ارتفعت نسبة القطريني النشطني اقتصاديًا
( 15سنة فأكثر) الذين يعملون بأجر ارتفاعًا

لكبار الـســن واألش ـخــاص ذوي اإلعــاقــة في
مختلف األنشطة املجتمعية ،وتمكينهم من
االندماج في املجتمع ،والتحسني املتواصل
لوسائل رعايتهم».
• وقد بلغ عدد الصعوبات التي يعاني منها
األف ــراد ذوي الصعوبات (5س ـنــوات فأكثر)
حوالي ( 33,7ألف) صعوبة ،وأظهرت نتائج
ت ـعــداد  ،2020أن صعوبة الـحــركــة والتنقل
هي األكثر شيوعًا بنسبة ( ،)%19.5تليها
صعوبة التذكر والتركيز بنسبة ()%16.7
من إجمالي الصعوبات.
• شكلت درجة الصعوبة البسيطة «قليل من
الصعوبة» ( )%49من إجمالي الصعوبات
بـكــافــة درجــات ـهــا ،وبـلـغــت درج ــة «كـثـيــر من
الـصـعــوبــة» ( ،)%32أمــا درج ــة «ال يمكنني
ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق» وه ــي اإلع ــاق ــة ال ـت ــام ــة ،فقد
بلغت ( )%19من إجمالي الصعوبات.

طفيفًا بواقع ( )0.6نقطة مئوية على حساب
أصـ ـح ــاب ال ـ ـحـ ــاالت ال ـع ـم ـل ـيــة األخ ـ ـ ــرى بــن
تعدادي  2010و ،2020حيث بلغت نسبتهم
ف ــي تـ ـع ــداد  )%97.7( 2020ب ـعــد أن كــانــت
( )%97.1في تعداد  ،2010أما غير القطريني
النشطني اقتصاديًا ( 15سنة فــأكـثــر) ،فقد
انخفضت نسبة الذين يعملون بأجر منهم
انخفاضا طفيفًا لتصل إلى ( )%99.6بعد أن
كانت ( )%99.8في تعداد .2010
ب ـش ـكــل ع ـ ــام ي ـع ـمــل ال ـق ـط ــري ــون ال ـن ـش ـطــون
اقتصاديًا ( 15سنة فأكثر) بصورة رئيسية
كمديرين وأخصائيني وكفنيني ومساعدين
وكتبة.
ب ـي ـن ـمــا ي ـع ـم ــل غـ ـي ــر الـ ـقـ ـط ــري ــن ال ـن ـش ـطــن
اقتصاديًا ( 15سنة فأكثر) بشكل رئيسي
بالحرف اليدوية ومــا يتصل بها مــن مهن
وكذلك باملهن العادية.
تـشـيــر ب ـيــانــات ال ـت ـعــداديــن ( 2010و)2020
إلى أن النسبة األعلى من الذكور القطريني
النشطني اقتصاديًا تتركز في مهنة الكتبة،
تـلـتـهــا مـهـنــة االخ ـت ـصــاص ـيــن ،ث ــم الفنيني
واملساعدين ،فاملديرين.

أم ــا بالنسبة لــإنــاث الـقـطــريــات النشطات
اقـتـصــاديــا ،ف ــإن الـنـسـبــة األع ـلــى تـتــركــز في
مهنة االختصاصيني ،تلتها مهنة الكتبة
والفنيني املساعدين.
تـشـيــر ب ـيــانــات ال ـت ـعــداديــن ( 2010و)2020
إل ــى أن الـنـسـبــة األع ـل ــى لـلـسـكــان النشطني
اق ـت ـص ــادي ــا ت ـت ــرك ــز فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص،
الـ ــذي اس ـت ـحــوذ ف ــي ال ـت ـعــداديــن املــذكــوريــن
على حــوالــي ثالثة أرب ــاع السكان النشطني
اقتصاديًا.
ً
وتظهر النتائج زي ــادة فــي نسبة العاملني
بالقطاع الخاص بمقدار ( )4.0نقطة مئوية،
بـيـنـمــا زادت نـسـبــة ال ــوظ ــائ ــف ف ــي الـقـطــاع
الحكومي بمقدار ( )0.4نقطة مئوية.
ارت ـف ـع ــت ن ـس ـبــة الـ ـط ــاب م ــن ال ـس ـك ــان غير
النشطني اقتصاديًا ( 15سنة فأكثر) بمقدار
( )5.2نقطة مئوية على حساب نسبة ربات
املـنــازل التي انخفضت بمقدار ( )%5.5بني
تعدادي  2010و.2020
وبحسب الجنسية ،ارتفعت نسبة الطالب
القطريني بـمـقــدار ( ،)10.3وغـيــر القطريني
بمقدار ( )4.9نقطة مئوية ،بينما انخفضت

نسبة ربات املنازل القطريات بمقدار ()11.4
وغير القطريات بمقدار ( )7.3نقطة مئوية،
بني تعدادي  2010و.2020
• استطاعت دولة قطر ردم الفجوة النوعية
بني الذكور واإلناث في مجال التعليم بشكل
الفت ،وهو ما يؤكد أن املنظومة التعليمية
الـقـطــريــة تمكنت بالفعل مــن تــوفـيــر فــرص
تعليمية مـتـســاويــة ل ـلــذكــور واإلن ـ ــاث دون
تمييز بينهما ،فتراجعت نسبة األمية بني
اإلن ـ ــاث ال ـق ـطــريــات وارت ـف ـعــت نسبتهن في
الجامعات.
• لم يقتصر تمكني املرأة على مجال التعليم
بــل تـعــداه إلــى مجال العمل أيـضــا ،وهــو ما
أكدته السياسة السكانية التي شددت على
ض ــرورة «دع ــم املـشــاركــة املجتمعية للمرأة،
وتوفير الظروف الالزمة لزيادة مشاركتها
في قوة العمل.
• أول ـ ـ ـ ـ ــت دول ـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ـطـ ــر اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــا خ ــاص ــا
باألشخاص ذوي اإلعاقة ،وذلك انطالقًا من
ً
نهج دستوري وتشريعي وعمال برؤية قطر
واستراتيجية التنمية والسياسة السكانية
التي شــددت على «تعزيز املشاركة الفاعلة

 3المباني:• تدعو رؤيــة قطر الوطنية وإستراتيجية
ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة  2022إل ـ ـ ــى ض ـ ـ ــرورة
«امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ال ـب ـي ـئــة وح ـمــاي ـت ـهــا بما
ف ــي ذل ــك ال ـه ــواء واألرض وامل ـي ــاه والـتـنــوع
البيولوجي».
• وق ــد رك ــزت السياسة السكانية فــي أحد
أهدافها على ضرورة «توفير بيئة عمرانية
نظيفة وضمان استدامة املــوارد الطبيعية،
والسيما املياه والطاقة».
• أعلى نسبة زيــادة في املباني حدثت بني
تـعــدادي  2010و ،2020فقد كانت في بلدية
الظعائن ،حيث بلغت (.)%300
• زاد عـ ـ ــدد الـ ـ ــوحـ ـ ــدات ال ـس ـك ـن ـي ــة بـنـسـبــة
( )%55.8بــن تـعــدادي  2010و 2020ليصل
إل ــى ( 403.8أل ــف) تقريبًا فــي تـعــداد ،2020
وشكلت نسبة الوحدات السكنية في بلدية
ال ــدوح ــة ( )%49.7م ــن إج ـم ــالــي ال ــوح ــدات
الـسـكـنـيــة امل ــوج ــودة ف ــي ال ــدول ــة ف ــي تـعــداد
 ،2020بينما كانت النسبة في تعداد ( 2010
 ،)%60.8كما بلغت نسبة الوحدات السكنية
في بلدية الريان (  )%22.4في  2020بينما
كــانــت (  )% 23.0فــي تـعــداد  ،2010و زادت
حصة بلدية الــوكــرة من الــوحــدات السكنية
وبلغت ( )%12.2عما كانت عليه في 2010
( ،)%5.4وكذلك بلدية الظعاين والتي بلغت
نسبتها (  )%4.3فــي  2020بعد أن كانت (
 )%1.3في .2010
• وت ـع ـك ــس ه ـ ــذه ال ـن ـت ــائ ــج م ـ ــدى تـحـقـيــق
االس ـت ـخ ــدام األم ـث ــل ل ـل ـم ــوارد م ــن األراضـ ــي
وتوزيع الكثافات العمرانية والسكانية على
البلديات ،األمر الذي يخدم خطط االستدامة
البيئية.
دلت التجارب على أهمية التنويع
•
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وعـ ـ ـ ــدم االك ـ ـت ـ ـفـ ــاء ب ــاملـ ـص ــادر
الطبيعية كمصدر للناتج املحلي ،وهــو ما
شددت عليه إستراتيجية التنمية الوطنية.

االقتصادي

12

العدد 12034
الخميس  8ربيع األول 1443هـ |  14أكتوبر 2021م

وجهها وزير التجارة البريطاني خالل لقائه مع «الرابطة»

دعوة رجال األعمال القطريين لبحث المشاريع
االستثمارية في بريطانيا
•

الدوحة -

نظمت رابطة رجــال األعمال القطريني غداء
ع ـمــل اسـتـقـبـلــت ف ـيــه س ـع ــادة ال ـس ـيــد ران ـيــل
جاياواردينا وزيــر الدولة للتجارة الدولية
ووك ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـب ــرمل ــان ــي ال ـب ــري ـط ــان ــي،
وسعادة السيد جون ويلكس سفير اململكة
املـتـحــدة فــي مـنــزل س ـعــادة الـشـيــخ الــدكـتــور
خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني ،النائب
الـثــانــي لــرئـيــس مجلس إدارة راب ـطــة رجــال
األعمال القطريني.
يأتي ذلك على هامش زيــارة الوزير الثالثة
للدوحة لبحث سبل دعم التبادل التجاري
وتنشيط حركة التجارة بني البلدين.
حضر مأدبة الغداء من جانب رابطة رجال
االعـمــال القطريني :الشيخ فيصل بن قاسم
آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة ،السيد
حسني الفردان  -النائب األول لرئيس مجلس
اإلدارة وال ـ ـسـ ــادة أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس اإلدارة
الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني ،الشيخ نواف
ب ــن نــاصــر آل ث ــان ــي ،ال ـس ـيــد س ـعــود املــانــع،
والسادة أعضاء الرابطة ،الشيخ فيصل بن
فهد آل ثاني ،السيد ناصر الحيدر ،السيد
خالد املناعي ،السيد صالح الجيدة ،السيد
إبــراهـيــم الـجـيــدة ،السيد نبيل أبــو عيسى،
الـسـيــد مـقـبــول خـلـفــان ،الـسـيــد عبدالباسط
الشيبي ،السيد ظــافــر ح ــاوة كما حضرت
الـسـيــدة س ــاره عـبــدالـلــه ،نــائــب املــديــر الـعــام
لـلــرابـطــة .وم ــن جهته رح ــب س ـعــادة الشيخ
فيصل بن قاسم آل ثاني بالوزير البريطاني
وأكد خالل اللقاء أهمية السوق البريطاني
بالنسبة لرجال االعمال القطريني وضرورة
دعم إعادة الحركة الطبيعية لألسواق.

وأض ـ ـ ـ ـ ــاف :أن تـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـ ــوفـ ـ ــود ال ـت ـج ــاري ــة
وال ـ ــزي ـ ــارات الــرس ـم ـيــة م ــن ش ــأن ــه ان يـقــرب
امل ـ ـسـ ــافـ ــة ب ـ ــن رجـ ـ ـ ــال االع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـق ـط ــري ــن
ونظرائهم من كافة الــدول ،مشيرا الى عمق
العالقات التاريخية بني قطر و بريطانيا.
وأع ـ ــرب ال ـس ـيــد ران ـي ــل ج ــاي ــاواردي ـن ــا وزي ــر
الــدولــة للتجارة الــدولـيــة عــن سعادته بهذا
ال ـل ـقــاء ،مـشـيـرًا ال ــى ان ه ــذه ال ــزي ــارة تهدف
إلــى متابعة ما تم بحثه من سبل للتعاون
الـتـجــاري واالسـتـثـمــاري بــن البلدين خالل
زيارته السابقة ،مضيفا أن اململكة املتحدة
تستعد للبدء بمفاوضات تجارية مع دول
مجلس التعاون الخليجي خالل عام ،2022
لعقد اتـفــاق حديث وشــامــل يزيل الحواجز
التجارية أمام أسواق األغذية واملشروبات،
التجارة الرقمية والطاقة املتجددة ،في ظل
سـعــي ل ـنــدن إل ــى إقــامــة عــاقــات اقـتـصــاديــة
أعمق بعد خروجها مــن االتـحــاد األوروب ــي
(بـ ــري ـ ـك ـ ـسـ ــت) ،حـ ـي ــث يـ ـمـ ـث ــل ه ـ ـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق
خ ـط ــوة ن ـح ــو ت ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات ال ـت ـجــاريــة
واالقتصادية متطلعا الستكمال املفاوضات
لتعزيز التكامل االقتصادي وفتح األسواق
أمـ ــام ال ـش ــرك ــات الـخـلـيـجـيــة وال ـبــري ـطــان ـيــة،
وت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي بـتــوسـيــع
التجارة واالستثمار بني الجانبني.
كـمــا ج ــدد الـسـيــد ران ـيــل اشــادتــه بــاالزدهــار
االقتصادي الذي تعيشه دولة قطر واعجابه
بــالـتـحـضـيــرات ل ـك ــأس ال ـعــالــم  .2022وق ــام
بـتــوجـيــه ال ــدع ــوة م ــرة ثــانـيــة لــرابـطــة رجــال
االعـ ـم ــال ال ـق ـطــريــن ل ــزي ــارة امل ـم ـل ـكــة قــريـبــا
ل ـب ـحــث املـ ـش ــاري ــع االس ـت ـث ـم ــاري ــة ع ــن ق ــرب،
الف ـت ــا إل ــى اإلص ــاح ــات االق ـت ـص ــادي ــة الـتــي
انتهجتها الـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة مــن أجــل

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

الشيخ د .خالد
الشيخ فيصل بن
بن ثاني :السوق
قاسم :تبادل
البريطاني الوجهة
الوفود التجارية يقرب
االستثمارية المفضلة
المسافة ..والعالقات
القطرية البريطانية تاريخية لكونه مليئا بالفرص
تـشـجـيــع االس ـت ـث ـم ــار ال ـخ ــارج ــي وتـحـســن
مناخ االعمال خاصة بعد خروج بريطانيا
م ــن االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي .كـمــا رح ــب سـعــادة

الـش ـيــخ الــدك ـتــور خــالــد ب ــن ثــانــي آل ثــانــي،
ال ـنــائــب ال ـثــانــي لــرئ ـيــس ال ــراب ـط ــة بـسـعــادة
ال ــوزي ــر ،وأكـ ــد خ ــال ال ـن ـقــاش عـلــى اهـتـمــام

رجال االعمال القطريني بالسوق البريطاني
حيث توجد بالفعل العديد من االستثمارات
الـقـطــريــة س ــواء لـلـقـطــاع ال ـعــام أو ال ـخــاص،
منوهًا بأن السوق البريطاني يعد الوجهة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة امل ـف ـض ـل ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة لــرجــل
االعـمــال القطري ،وأنــه مليء بالفرص ،وأن
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ال ـق ـطــري دائ ـم ــا ف ــي تطلع
لالستكشاف والبحث عن فرص جديدة.
وتـ ـط ــرق ال ـن ـق ــاش خ ـ ــال غـ ـ ــداء ال ـع ـم ــل ال ــى
الـخـطــوات الحكيمة الـتــي اتـخــذتـهــا الــدولــة
بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني ،أمير البالد املفدى «حفظه
الـ ـل ــه» ،بــالــرفــع ال ـتــدري ـجــي لـلـقـيــود وع ــودة
الحياة لطبيعتها مــع الـحــرص الــدائــم على
صحة جميع املواطنني واملقيمني.
وأكد سعادة السفير جون ويلكس ،أن اململكة
املتحدة دائـمــا تسعى الــى تعزيز العالقات
االقـتـصــاديــة مــع شركائها االستراتيجيني
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
لألعمال واملشاريع الكبرى ،واالستثمارات،
مشيدًا بقوة االقتصاد القطري الــذي اثبت
عبر مختلف االزم ــات قــدرتــه على الصمود
بــوجــه التحديات ومواجهتها .وفــي نهاية
اللقاء قدم سعادة الشيخ الدكتور خالد بن
ثــانــي آل ثــانــي ال ـهــدايــا الـتــذكــاريــة لسعادة
السيد رانيل جاياواردينا ،متمنيا أن تؤتي
ه ــذه ال ــزي ــارة أهــدافـهــا فــي تنمية الـعــاقــات
االقتصادية بني البلدين.

تكشف خالل المعرض عن مشاريع جديدة

بروة العقارية الراعي البالتيني لـ «سيتي سكيب »2021

ستكشف عن حزمة متنوعة ومختارة من مشاريعها العقارية

تـحــت رع ــاي ــة مـعــالــي الـشـيــخ خــالــد ب ــن خـلـيـفــة بن
عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الــوزراء ووزيــر
الداخلية ،تقام فعاليات معرض سيتي سكيب قطر
 ،2021فــي مــركــز الــدوحــة لـلـمـعــارض واملــؤت ـمــرات،
خالل الفترة من  17إلى  19أكتوبر .2021
وت ـشــارك مجموعة ب ــروة الـعـقــاريــة ك ــراع بالتيني
ل ـل ـن ـس ـخــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن مـ ـع ــرض س ـي ـتــي س ـك ـيــب،
ان ـطــاقــا مــن الـتــزامـهــا بــدعــم الـفـعــالـيــات الـعـقــاريــة
الكبرى في الدولة التي تتيح منصات استثنائية
الستعراض املشاريع وتساهم في توطيد العالقات
م ــع امل ـس ـت ـث ـمــريــن والـ ـخـ ـب ــراء ف ــي م ـج ــال ال ـت ـطــويــر
الـ ـعـ ـق ــاري ،ب ـم ــا ي ـع ــزز م ــن م ـك ــان ــة ب ـ ــروة ال ـع ـقــاريــة
كمطور ألضخم املشاريع العقارية االستراتيجية

ف ــي الـ ــدولـ ــة ،وري ــادتـ ـه ــا ع ـل ــى امل ـس ـت ــوي ــن امل ـحـلــي
واإلقليمي.
وسـ ـتـ ـسـ ـل ــط مـ ـجـ ـم ــوع ــة بـ ـ ـ ـ ــروة ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة خـ ــال
مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي املـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى ح ــزم ــة
متنوعة ومـخـتــارة مــن مشاريعها العقارية ،التي
ت ـع ـك ــس اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا فـ ــي ال ـت ــوظ ـي ــف األم ـث ــل
الستثماراتها ،وتلبية كافة احتياجات وتطلعات
الـســوق العقاري والـعـمــاء ،بما يؤكد على دورهــا
الحيوي في املساهمة بدعم مشاريع وخطط نمو
االق ـت ـص ــاد الــوط ـنــي وت ـنــويــع مـ ـص ــادره لـلــوصــول
إل ــى الـتـنـمـيــة امل ـس ـتــدامــة ،وي ــرس ــخ م ـب ــدأ ال ـشــراكــة
االستراتيجية للمجموعة مــع حكومة دولــة قطر،
كما سيعرض جـنــاح الـشــركــة مزيجا مـتــوازنــا من

امل ـشــاريــع ال ـع ـقــاريــة امل ـت ـع ــددة ،ال ـتــي تــدعــم نهضة
الدولة في كافة املجاالت.
وستعلن بروة العقارية أيضا عن أحدث مستجدات
مشاريعها قيد اإلنشاء كمشروعي مدينتا وبراحة
الـجـنــوب الـلــذيــن سـيـضـيـفــان إل ــى ال ـســوق الـعـقــاري
ال ـق ـطــري مــديـنـتــن سـكـنـيـتــن جــديــدتــن تـنــاسـبــان
جميع فئات املجتمع وبتصاميم مستوحاة من نمط
العمارة القطرية التقليدية ،وستوفران كافة الحلول
والخدمات واملرافق التي تضمن تمتع فئات املجتمع
الـقـطــري املـتـنــوعــة بـبـيـئــات سكنية مـسـتــدامــة وفــق
أرق ــى املــواص ـفــات واملـقــايـيــس ،وتـسـهــم بشكل كبير
في االعتناء بظروف الفئة العمالية ،وبــذات الوقت
تعمل على تلبية استعدادات دولة قطر الستضافة

مونديال  ،2022وذلــك وفــاء لــدور املجموعة كشركة
وطنية رائدة في مجال التطوير العقاري.
كما ستكشف مجموعة بــروة العقارية النقاب عن
إطــاق أحــدث مشاريعها التي تــواكــب التشريعات
الـقــانــونـيــة واالق ـت ـصــاديــة ال ـجــديــدة ،وعـلــى رأسـهــا
قــرار مجلس ال ــوزراء رقــم  28لسنة  ،2020بتحديد
امل ـنــاطــق ال ـتــي ي ـجــوز فـيـهــا لـغـيــر ال ـق ـطــريــن تملك
العقارات واالنتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا
وإجــراء ات تملكهم لها وانتفاعهم بها ،إلى جانب
إعـ ــان ش ــراك ــات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ج ــدي ــدة م ــع جـهــات
حكومية إلط ــاق مـشــاريــع تلبي الـقـطــاع الـعـقــاري،
وتـصــب فــي مواكبة قــانــون الـشــراكــة بــن القطاعني
العام والخاص.
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وفد إيفواري يتابع تجربة قطر
في التخليص الجمركي اإللكتروني
•

الدوحة -

استقبل سعادة السيد أحمد بن عبدالله
الجمال ،رئيس الهيئة العامة للجمارك
وعـ ـ ــدد م ــن م ــدي ــري اإلدارات بــالـهـيـئــة،
س ـ ـعـ ــادة ال ـس ـي ــد دا بـ ـي ــار املـ ــديـ ــر ال ـع ــام
لجمارك جمهورية كوت ديفوار ،والوفد
امل ــراف ــق ل ــه ف ــي زي ـ ــارة تـسـتـهــدف تـعــزيــز
التعاون بني الجانبني.
حضر االجتماع سعادة الدكتور سيسي
ع ـب ــد الـ ـك ــري ــم ،س ـف ـي ــر ج ـم ـه ــوري ــة ك ــوت
ديفوار في قطر ،حيث اطلع الوفد الزائر
ع ـلــى ت ـج ــارب الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـجـمــارك
بـ ـ ـش ـ ــأن نـ ـ ـظ ـ ــام الـ ـتـ ـخـ ـلـ ـي ــص الـ ـجـ ـم ــرك ــي

اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي «ال ـ ـن ـ ــدي ـ ــب» ،وغـ ـ ـي ـ ــره مــن
األنظمة االلكترونية التي تطبقها الهيئة
إلدارة وتنظيم وتسهيل كافة العمليات
الجمركية بمنافذ الدولة ،وذلك من خالل
واف م ــن سـ ـع ــادة رئ ـي ــس الـهـيـئــة
شـ ــرح ٍ
وعدد من مديري اإلدارات بالهيئة.
كما جرى خالل االجتماع مناقشة آليات
التعاون التجاري بني البلدين بالتركيز
على الجانب الجمركي ،وسـبــل تسهيل
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـج ـمــرك ـيــة امل ـش ـت ــرك ــة ،وتــم
الـتـطــرق ال ــى دور ال ـج ـمــارك فــي تنشيط
حــركــة الـتـجــارة بشكل ع ــام وغـيــرهــا من
األمور ذات العالقة.

الوفد اطلع على نظام التخليص الجمركي اإللكتروني «النديب»

«قطيفان للمشاريع» تنظم جولة داخل الجزيرة

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

منصور المطلق

بلغت نسبة اإلنـجــازات باألعمال اإلنشائية
بجزيرة قطيفان الشمالية  %65من إجمالي
األعمال الرئيسية التي تضم البنية التحتية
وبناء املدينة املائية ونــادي الشاطئ وفندق
ال ـج ــزي ــرة ،ووف ـق ــا ل ـج ــدول املـ ـش ــروع سيتم
افتتاح املرحلة األولى للمشروع في سبتمبر
املقبل ،والــذي يشمل البنية التحتية وفندق
الجزيرة وقرية املشجعني 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 السالمة التي نتج عنها
 25مليون ساعة عمل دون إصابات .وتجري
األعمال على جزيرة قطيفان الشمالية املالذ
السياحي والخيار األول للسياح كأول وجهة
ترفيهية مطلة على الواجهة البحرية للدولة،
وم ــا يـشـمـلــه مـخـطــط الـتـطــويــر م ــن ع ـقــارات
سكنية وتـجــاريــة ومنتجع شــاطـئــي فــاخــر،
ن ــادي ش ــاط ــىء ،حــديـقــة أل ـعــاب مــائـيــة تحت
إدارة سـلـسـلــة ف ـن ــادق ري ـك ـســوس الـعــاملـيــة،
إضافة إلى مناطق للتسوق والتنزه.

الشيخ ناصر بن عبدالعزيز آل ثاني

وم ــن أبـ ــرز خـطــط الـتـطــويــر إن ـش ــاء مــدرســة
خــاصــة مــن ســن الـحـضــانــة وحـتــى الثانوية
ومركز صحي في وسط الجزيرة ،أحد أهم
عوامل جذب االستثمارات والتي عملت عليها
قطيفان للمشاريع وتوجت بهذه االتفاقية.
مراحل اإلنجاز
في البداية استعرض سعادة الشيخ ناصر
بــن عبدالعزيز آل ثــانــي مــديــر إدارة تطوير
األع ـ ـمـ ــال ب ـش ــرك ــة «ق ـط ـي ـف ــان ل ـل ـم ـشــاريــع»،
مراحل اإلنجاز في مشروع جزيرة قطيفان

فندق الجزيرة

هشام شرف

الشمالية ،وأوضح في تصريحات صحفية،
على هامش جولة لوسائل اإلعــام للوقوف
ع ـلــى آخـ ــر تـ ـط ــورات املـ ـش ــروع أن إج ـمــالــي
االس ـت ـث ـم ــارات ال ـت ــي ضـخـتـهــا ال ـشــركــة في
الـجــزيــرة تصل إلــى  4مـلـيــارات ري ــال إلدارة
 4أصول تشغيلية منها القناة املائية ونادي
الشاطئ والفندق.
وأض ـ ــاف :نـسـتـعــد مل ـعــرض سـيـتــي سكيب،
حيث نقوم بطرح نحو  350وحــدة سكنية
خــال املـشــروع ،وسنعلن قريبًا عن طــرح 5
مبان أصولية للشركة لالستثمار في جزيرة
ٍ

قطيفان الشمالية.
وأردف :يضم املشروع املدينة املائية املمتدة
ع ـلــى  250ألـ ــف م ـتــر م ــرب ــع وت ـض ــم ايـقــونــة
الـجــزيــرة أط ــول بــرج لأللعاب املائية بالعالم.
والتي تستوعب  5600نسمة في نفس الوقت.
وتـ ـ ـط ـ ــرق سـ ـع ــادت ــه إلـ ـ ــى م ـ ــذك ـ ــرة ال ـت ـف ــاه ــم
ب ــن قـطـيـفــان ل ـل ـم ـشــاريــع ،وك ــل م ــن شــركــة
ابلومادو البريطانية وشركة فنتون ويالن
لالستثمارات بقيمة  634مليون ري ــال ،أي
مــا يـفــوق  127.5مـلـيــون جنيه إسترليني،
ح ـيــث سـيـتــم ب ـمــوجــب امل ــذك ــرة ال ـع ـمــل على
ت ـطــويــر وت ـن ـف ـيــذ ح ــزم ــة م ــن امل ـش ــاري ــع من
ضمنها منشأة للرعاية الطبية– مركز طبي
خمس نـجــوم ،على أن يـكــون تحت إشــراف
“مجموعة املستشفيات العاملية – ،”IHG
ومدرسة بريطانية خاصة.
وتابع :نتعامل مع هذه النوعية من املنشآت
على أنـهــا إضــافــة لـســوق التطوير العقاري
امل ـح ـل ــي ،والـ ـت ــي م ــن ش ــأن ـه ــا زي ـ ـ ــادة ف ــرص
االستثمار واالرتقاء بنوعية املشاريع لتوفير
أسلوب حياة استثنائي.
واختتم سعادته بالقول“ :جــزيــرة قطيفان
الشمالية ليست فقط أول جــزيــرة أو وجهة

القناة المائية

تــرفـيـهـيــة ف ــي قـطــر تـحـظــى ب ـمــرافــق عــاملـيــة،
ولـكــن خـلــف ه ــذا امل ـشــروع الــوطـنــي الضخم
ف ــري ــق ع ـمــل م ـم ـيــز وكـ ـ ـ ــوادر ق ـطــريــة شــابــة
طموحة ينتظرهم مستقبل واعد.
بيع  107فيالت خاصة
وأك ـ ــد ال ـس ـيــد ه ـش ــام شـ ــرف رئ ـي ــس قسم
العمليات بشركة قطيفان للمشاريع على
إن ـجــاز  %65مــن إجـمــالــي مـشــاريــع تطوير
جزيرة قطيفان الشمالية بما في ذلك البنية
الـتـحـتـيــة وف ـنــدق ال ـجــزيــرة ونـ ــادي الـشــاطــئ
وقرية املشجعني الخاصة بزوار كأس العام
 ،2022وقــال على هامش الجولة أن املرافق
املذكورة سيتم افتتاحها في سبتمبر املقبل،
وسيكون فندق الجزيرة من ضمن الفنادق
التي سيستقبل زوار كأس العالم ،باإلضافة
إلى قرية املشجعني .اما بقية املشروع وفيما
يتعلق تحديدًا بانتقال السكان إلــى جزيرة
قطيفان الشمالية فسيكون في العام .2026
وأض ــاف :تضمن مـشــروع تطوير الجزيرة
ان ـشــاء  107فـيــات خــاصــة بيعت بالكامل
ومـ ـ ـ ــازال هـ ـن ــاك  17وحـ ـ ــدة س ـك ـن ـيــة سـيـتــم
ع ــرضـ ـه ــا فـ ــي مـ ـع ــرض «سـ ـيـ ـت ــي سـ ـك ــب»،
باإلضافة إلى عمارتني سكنيتني من الشقق
السكنية الفاخرة والتي تحظى بتسهيالت
ك ـب ـيــرة وأسـ ـع ــار ت ـنــاف ـس ـيــة ،ول ـف ــت إلـ ــى ان
ال ـجــزيــرة تتسع لـ ـ  15أل ــف نـسـمــة ،وتحظى
بالخدمات الحكومية في أماكن من الجزيرة.
واستعرض شرف تفاصيل املشروع بالقول:
تصل مساحة الجزيرة إلى  1.3مليون متر
مــربــع ،وتـمـتــد مـســاحــة املـشــاريــع عـلــى 830
ألــف متر مربع تقريبًا ،وهــي جــزيــرة تتميز
بحديقة ألـعــاب مائية مساحتها 129.296
مترا مربعا وهــي األكثر حداثة في املنطقة،
وفنادق فخمة ،وأماكن إقامة رائعة ،ومرافق
عاملية لعل أهمها مسجد للصالة ،ومدرسة
م ــن الـحـضــانــة إل ــى م ــا س ــن م ــا قـبــل دخ ــول
الجامعة ومركز صحي شامل.

بنك الدوحة يفوز بجائزة أفضل بنك رقمي في قطر
•

الدوحة -

ح ـصــد ب ـنــك ال ــدوح ــة م ــؤخ ـرًا ج ــائ ــزة «أف ـضــل
بـنــك رق ـمــي» مــن مجلة «وورلـ ــد إيـكــونــومـيــك».
ول ـ ــدى ت ـس ـلـمــه الـ ـج ــائ ــزة ،صـ ــرح ال ــدك ـت ــور ر.
سـيـتــارامــان ،الــرئـيــس التنفيذي لبنك الــدوحــة
قــائــا« :تساهم تطبيقات الخدمات املصرفية
عبر الهاتف الـجــوال والقنوات الرقمية بشكل
كبير في تطوير مستقبل الخدمات املصرفية
كما تساهم في دعم التقنيات املتعلقة بإنترنت
األش ـي ــاء وال ـب ـلــوك تـشــن وال ـن ـمــوذج املـصــرفــي
املفتوح .وتعد عروض القيمة املتميزة ،وقابلية
ال ـت ــوس ــع ال ـس ــري ــع ،وال ـت ـك ـل ـفــة املـنـخـفـضــة من
األسـبــاب الرئيسية في نجاح البنوك الرقمية.
وتستكشف املؤسسات املالية تقنيات جديدة،
وم ـت ـط ــورة وتـسـتـثـمــر ف ــي ت ـحــديــث ال ـخــدمــات

الرقمية .وقــد ساهمت جائحة كــوفـيــد 19-في
تـســريــع عـمـلـيــات الــرقـمـنــة ال ـتــي نـحــن بحاجة
إليها».
وتماشيًا مع االستراتيجية الرقمية ،يعمل بنك
الدوحة على تحسني تطبيق الجوال املصرفي
ً
مؤخرا بهدف جعله أكثر نقاط
الذي تم ترقيته
االت ـص ــال الــرقـمـيــة املـفـضـلــة لـعـمــاء الـخــدمــات
املصرفية لألفراد ،كما أنه مصمم لتلبية جميع
االحتياجات املالية لشرائح العمالء املختلفة.
ويمكن للعمالء األف ــراد اآلن بسهولة تحديث
ب ـيــان ـت ـهــم م ــن خـ ــال هــوات ـف ـهــم ال ـج ــوال ــة دون
الحاجة إلى زيــارة الفروع .ومن خالل التركيز
عـلــى بـســاطــة التصميم وسـهــولــة االسـتـخــدام،
حقق البنك هذا الهدف وأصبح تطبيق الجوال
املصرفي هو القناة املصرفية املفضلة األولى

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

ً
العمالء على اسـتـخــدام قـنــوات بديلة ب ــدال من
زيارة الفروع.
وك ــان ــت ال ـخ ــدم ــات امل ـصــرف ـيــة الــرق ـم ـيــة الـقـنــاة

الــرئـيـسـيــة ملـعــالـجــة م ـعــامــات عـمــائـنــا وقــت
جائحة كــورونــا .وفــي يوليو  ،2021تــم تنفيذ
 ٪88م ــن جـمـيــع امل ـع ــام ــات املــال ـيــة املـتـمــاثـلــة
عبر قـنــوات الـخــدمــة الــذاتـيــة والـقـنــوات الرقمية
لبنك الــدوحــة بما يتماشى مــع االستراتيجية
الرقمية للبنك .وبهدف توفير حلول مصرفية
إلكترونية أفضل ،سيواصل البنك االستثمار
إضــافــة خــدمــات جــديــدة لـلـعـمــاء مــن األف ــراد
والشركات .وقد أطلق محفظته الرقمية «دوحة
باي» لتزويد عمالء الخدمات املصرفية لألفراد
ب ـح ـل ــول دفـ ــع س ــري ـع ــة .وي ـم ـك ــن ملـسـتـخــدمــي
«دوحة باي» إجراء مدفوعات عن طريق مسح
رمز االستجابة السريعة لدى تجار محددين
وإرسال تحويالت مالية وغيرها من الخدمات
األخرى.
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أيها السنابريون
إن استخدامكم
الخزعبالت في
دعاياتكم وترويجكم
للمنتجات ال تغري
بالشراء

إلى مىت االستخفاف بالعقول؟
شكرا لك أيها (السنابر) مشهور السوشيال ميديا،
ل ـقــد أض ـح ـك ـت ـنــي ك ـث ـي ـرًا ،ف ــي ح ــن أح ـس ـســت بــأن
الضحك فارقني طويال ،تضع صورة ،تحكي أقصر
قصة ،الوقت ال يسمح باإلطالة ،هل عــذرك أننا في
عـصــر الـســرعــة ،أم هــي الــدعــايــة؟! فــي لحظة أرانــي
أندمج مع القصة القصيرة ،صورة من قوقل للوحة
يـعــرضـهــا ملتابعيه أو لـغـيــرهــم ،فـقــد غ ــدت الشهرة
تفرض صاحبها على من يتابع أو ال يتابع ،صارت
م ـيــزة ل ــه يـخـطــف ب ـهــا ال ـج ـم ـيــع ،ف ـي ـقــول إن ـهــا قصة
مشهورة من قصص الثقافة األرجنتينية ترمز لها
هذه اللوحة املشهورة ،والتي تظهر فيها فتاة برفقة
شــاب مــن الشعب األرجنتيني األص ـيــل ،أمــا الفتاة
فـيـقــول إن ـهــا مــن الـشـعــب املـسـتــوطــن لـتـلــك األرض،
لقد امتطت ظهر حصان مع ذلك الشاب ذي العرق
األص ـيــل ال ــذي اخـتـطـفـهــا ،وأخــذهــا عـنــوة مــن أهلها
هــاربــا بها بعيدا ،ال أدري مل ــاذا؟ لــم يكمل السنابر
الـقـصــة ،فـجــأة انتقل ليصور عـطـرًا؛ حتى يخبرنا
بـخـبــر غــريــب أن رائ ـحــة ه ــذا الـعـطــر هــي مــن رائـحــة
تلك الفتاة املخطوفة ،عجبا مــن هــذا التصوير هل
عبرت رائحة الفتاة تاريخ ذاك الزمن البعيد لتستقر
في زجاجة عطر اخترعه شخص ما لهذا الحاضر
واملستقبل القادم؟ هل هذا التعبير سيزيد من عدد
املـشـتــريــن؟ أي غـبــاء هــذا ال ــذي سيجعلني أشتري
عطرا فيه من رائحة فتاة من الزمن الغابر؟ هل أراد

الصانع بيع منتجه بالكذب واالسـتـخـفــاف بعقول
ال ـن ــاس؟ أم الـسـنــابــر ت ـعــود عـلــى ال ـكــذب فــي إعــانــه
حتى فضحه كذبه وأضحك الناس عليه؟ املشكلة
أن هناك من أمثاله يقتدون بــه ،فيعلنون عن عطر
وينسبون رائحته إلى منطقة أو عائلة ،إنها مهزلة
واض ـحــة أتــى بـهــا كــل مــن غـ َّـيــب عقولهم حــب املــال،
والـكـســب الـكـثـيــر ،وكـلـمــا ص ــارت جـيــوبـهــم عــامــرة،
كلما صارت عقولهم فارغة ،وقلوبهم خاوية.
لقد َّ
ميز الله اإلنسان عن الحيوان بالعقل والحكمة،
أال يـسـتـحــق االحـ ـت ــرام وال ـت ـقــديــر لـيــس إلنـســانـيـتــه
فـحـســب ،بــل ألن ــه يــريــد مـعــرفــة الـحـقـيـقــة فــي زمــن
ان ـه ــال ــت ع ـل ـيــه امل ـع ـل ــوم ــات م ــن ك ــل صـ ــوب وحـ ــدب،
فهو ال يــريــد دعــايــة ســاحــرة وراءه ــا زيــف حقائق،
أو تلطخها ع ـبــارات تستهني بــه وتستغبي عقله
السليم؛ لتحوله إلى عقيم.
أي ـه ــا ال ـس ـنــابــريــون ،إن اس ـت ـخــدام ـكــم الـخــزعـبــات
ف ــي دعــايــات ـكــم وتــروي ـج ـكــم لـلـمـنـتـجــات ،ال تـغــري
بالشراء ،بل هي أكذوبة قبل أن تكون مهينة ،فهي
تهينكم وتجعلكم أضحوكة ،وأشخاصا منبوذين
ال تـطــاقــون ،ولــن تسلموا أو تــرحـمــوا مــن سخرية
مـ ــرتـ ــادي م ــوط ــن ش ـه ــرت ـك ــم الـ ـس ــوشـ ـي ــال م ـي ــدي ــا،
وسالمتكم ،ال أريد أن أطيل عليكم ،وأحمد الله أنني
نـفــرت مــن منتجاتكم وكــرهــت شــراءهــا مــن ســوء
دعاياتكم لها.

منظار مواطن
أنا أعىم وبس
إن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا نعمًا
ً
بنواح كثيرة أيضًا ،فقد
كثيرة وابتالنا
ٍ
َّ
عوض كل شخص على قدر ما ابتاله.
فـ ــاألع ـ ـمـ ــى ي ـب ـت ـل ـي ــه ال ـ ـلـ ــه ف ـ ــي ب ـص ــره
ف ـي ــأخ ــذه ــا ولـ ـك ــن الـ ـل ــه ي ـع ــوض ــه فــي
ح ــواس ــه األخ ـ ـ ــرى وه ـ ــذا م ـع ـل ــوم ل ــدى
الجميع.
أنا أعمى وبس
ً
اخترت هذا املصطلح أوال لكونه يصف
ال ــواق ــع بـشـكــل دق ـي ــق وألنـ ــي أريـ ــد أن
أرسل رسائل من خالل هذا املقال إلى
أماكن عدة.
ً
أوال -إلى كل من يحيطون بي من أسرة
وأصدقاء أنا أعمى وبس ،عاملوني في
مختلف املجاالت على أني أعمى فقط
ولـســت أعـمــى وم ــا أف ـهــم ،أعـطــونــي كل
خصوصيتي وأعطوني ما أريد منكم
م ــن م ـســاعــدة دون خ ــوف م ـفــرط وال

عدم مباالة.
ثانيًا -إلى املدارس والهيئات التعليمية:
أن ــا أع ـمــى وب ــس رس ـخ ــوا ف ــي أبـنــائـنــا
ال ـط ـل ـبــة ك ـي ـف ـيــة ال ـت ـع ــام ــل م ــع األع ـم ــى
واج ـع ـلــوا منهجا أو ج ــزءا مــن منهج
كيفية التعامل مع اآلخرين.
ثالثًا -إلى املصارف:
أعطوني خصوصيتي في معامالتي
فأنا أعمى وبــس ولست ناقص أهلية
أو منعدم األهلية الذي أفقده هو البصر
وليس العقل.
رابعًا إلى خطباء الجمعة:
أرجو توضيح للناس أني أعمى وبس
ولـســت ال أفـقــه فــي ديـنــي ،فــأنــا أصلي
وأح ـض ــر الـجـمـعــة مـثـلــي مـثــل غـيــري،
فعليهم أن يساعدوني بقدر ما أحتاج
حني حضوري للمسجد وأرجو توعية
املجتمع بكيفية التعامل مع األعمى..

خامسًا -إلى السلطات الثالث:
ال ـق ـضــائ ـيــة ،ي ــرج ــى إع ـ ــادة ال ـن ـظــر في
اإلجراءات املوجودة لديكم في التعامل
مــع ذوي اإلع ــاق ــات لتسهيل أمــورهــم
داخل أروقة املحاكم.
الـتـنـفـيــذيــة ،نـشـكــر ك ــل جـهــة وضـعــت
إج ـ ــراءات للتعامل مــع ذوي اإلعــاقــات
ونـتـمـنــى مــن الـجـهــات األخـ ــرى الـقـيــام
ب ــذل ــك ون ـت ـم ـن ــى ع ـ ــدم ت ـه ـم ـيــش ذوي
اإلعاقة.
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة ،ن ـت ـم ـن ــى م ـ ــن امل ـج ـل ــس
املنتخب أن يضع بعني االعتبار حقوق
ذوي اإلعاقات البصرية وأن يخرج إلى
النور قانون ذوي اإلعاقات املنتظر في
أسرع وقت ممكن.
في نهاية املقال أشكر كل من ساهم
ويساهم في أي نجاح أصل إليه.
وفي النهاية السالم موصول للجميع.

حسين خليل حجي
www.vifqatar.com

عبد هللا العبد الرحمن

وطن فوق الجميع
قبل أن
لكل مجتمع خصوصياته وعاداته وتقاليده التي يتمتع
بـهــا وي ـتــوارث ـهــا جـيــل بـعــد ج ـيــل ،وألن ه ــذه الـظــواهــر
مستمدة من ديننا الحنيف ،فهي القاعدة األساسية
ألي تطور اجتماعي وبناء بشري وتنمية مستدامة.
في اآلونة األخيرة ظهرت على سطح املجتمع سلوكيات
وأخ ــاقـ ـي ــات س ـل ـب ـيــة ي ـم ــارس ـه ــا ب ـع ــض األفـ ـ ـ ــراد مـمــن
يـسـمــونـهــم (مـشــاهـيــر ب ــرامــج ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي)،
الناظر واملتتبع العادي ملثل هذه السلوكيات غير الحميدة
قد ال يبالي بمآالتها على الواقع االجتماعي وتداعيات
استمرار مثل هذه السلوكيات على أفراد األسرة الواحدة
وعـلــى تـمــاســك أف ــراد املجتمع ال ــواح ــد ،قـيــل إنـمــا األمــم
الخالق ما بقيت فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا.
على الرغم من كل التحديات التي مر فيها مجتمعنا
م ــن ص ـع ــوب ــات ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ــداخ ـل ــي وال ـخ ــارج ــي
ومواجهتها وعــدم التأثر بها ،وال ــذي مــا زال مضرب
األمثلة على املجتمع املتمسك بدينه املحافظ على عاداته
وتقاليده ،إال أن هذه السلوكيات املرفوضة والتي َّأرقت
املجتمع بأكمله وشغلت حيزًا كبيرًا من حديث وتفكير
أف ــراده على كــافــة املـسـتــويــات ،إال أن هــذه السلوكيات
املنحرفة لم تكن هي املربع األخير من املشكلة ،بل إن
تــرك مثل هــذه اآلفــة دون رادع يقف أمامها ويحد من
تفاقمها ،يوما بعد يــوم ،فهذه الـظــواهــر السلبية تبدأ
بمشكلة صغيرة حتى تنتهي لتصبح مــن املشاكل
املعرقلة لكل تطور وتنمية وتذهب بريح أخالق األقوام
إل ــى ال ـهــاويــة ،وه ــذا مــا ي ـحــدث اآلن بــالـضـبــط ،فــاألمــر
وصل لحد بأن يتم الحكم على األشخاص دون دالئل
وبراهني ،ونسينا أو تناسينا أننا نعيش تحت ظل دولة
ال ترضى بالظلم ويــوجــد بها قــانــون وعــدل يشهد به
القاصي والداني وال يضام فيه أحد.
املستغرب واملستنكر أن البعض أصبح وصيًا على
التصرفات الشخصية للناس وأخــذ يتتبع ويترصد
عـ ــورات اآلخ ــري ــن بـشـكــل فــج س ـمــج ،فــأصـبــح الشغل
ال ـشــاغــل ل ـهــؤالء هــو رص ــد ال ـنــاس بـصـفــة شخصية
وليس التعليق على السلوكيات السلبية ،إن وجدت.
ما يؤلم بالفعل هو أننا أخذنا نضرب بالقيم عرض
الحائط وأصبح ما أمر الله ورسوله بستر عورة املسلم
وسيلة للشهرة عند عـقــول الـبـعــض ،إنـنــي أح ــذر من
الـكــارثــة الكبرى الـتــي قــد تجتاح مجتمعنا ويـجــب أن
نقف في وجــه من يحاول اإلس ــاءة 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
@aba18qatar
abaqatar@gmail.com

ّ
تمعن

مبارك الخيارين
@malkhayareen5

التهذيب الوظيفي
تكمن االستفادة الكبرى من املوظف حال توظيفه
فــي م ــدى قــدرتــه عـلــى االن ــدم ــاج واالن ـس ـجــام في
بيئة العمل بشكل يطلق فيها أغلب قدراته لخدمة
املــؤسـســة ،وه ــذا يعتمد على شخصية املوظف
وطريقته فــي االن ـخــراط الوظيفي والتمركز في
امل ــوق ــع الـصـحـيــح داخـ ــل ال ـع ـمــل ،م ـمــا يـنـتــج عنه
إضافة قيمة حقيقية من املوظف للعمل.
تستند عملية التهذيب الوظيفي إلى خطة تأهيل
وخـطــة تــدريــب وخـطــة تمكني ،ولــأســف ال تقوم
إدارات املـ ــوارد الـبـشــريــة بـمــا يـجــب عليها ،فهي
فقط تسجل بيانات املوظف في املؤسسة ومن
ثم ترميه إلى اإلدارة الطالبة دون متابعة أو رؤية
واضحة لهذه املــوارد البشرية املهمة .وتعتقد أن
مجرد توفير الدورات والتحقق من الحضور هو
نطاق عملها فقط ،وهذا أسميه السطحية اإلدارية
والجهل في أسس التعامل مع هذه املوارد.
فنحن إذا رأيناإدارات الشؤون املالية وهي تتابع
ب ـحــرص وق ـلــق ومـســؤول ـيــة ص ــرف األم ـ ــوال في
داخ ــل املــؤسـســة ومتابعة الـفــواتـيــر واملشتريات
وال ـن ـف ـق ــات وال ـت ـح ـقــق م ـن ـهــا ب ــواس ـط ــة الـتــدقـيــق
الداخلي لديها والتدقيق الخارجي املتمثل بديوان
املحاسبة لعلمنا أهمية املــوارد املالية في ذهنية
وعـقـلـيــة ال ـح ـكــومــة ،عـكــسم ــا ي ـحــدث ف ــي إدارة
املــوارد البشرية التي ال تنتهج طريقة ومنهجية
إدارة الـشــؤون املالية حفاظا على امل ــوارد املالية
وأعتقد جازما بأن املــوارد البشرية هي أهم من
املــوارد املالية في املتابعة والحرص واملسؤولية،
وأتــذكــر فــي أطــروحــة بعض املرشحني لعضوية
مـجـلــس ال ـش ــورى كـلـمــة املــرشــح ال ـســابــق أخينا
هــال بــن سعد املـهـنــدي وال ــذي قــال فيها جملة

لفتت نـظــري وه ــي (ه ــدر املـ ــوارد الـبـشــريــة أكثر على مستوى ماكدونالدز ملساعدتهم على أداء
مهامهم كما ينبغي .وتعد مركز تــدريــب دوليًا
خطورة من هدر املوارد املالية).
تعتمد خـطــة الـتــأهـيــل عـلــى فـتــح جميع مـصــادر متخصصًا فــي تطوير كـفــاءة األف ــراد بعمليات
املــؤس ـســة لـلـمــوظــف ال ـجــديــد ضـمــن إط ــار عمله إدارة امل ـط ــاع ــم ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك الـ ـج ــودة وال ـخــدمــة
وتشجيعه على معرفة َمـ َـو ِاطــن الـقــوة والضعف والنظافة والقيمة .وهي تمثل مركز ماكدونالدز
ف ــي بـيـئــة عـمـلــه وك ـيــف تـعـمــل وم ــا ه ــي اآلل ـيــات الـعــاملــي للتميز والـتــدريــب ،ولــديـهــا ف ــروع فــي كل
واإلشـ ـ ـك ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات ،وم ـ ـعـ ــرفـ ــة ت ـ ــاري ـ ــخ امل ــؤس ـس ــة من شيكاغو وهونغ كونغ وسيدني وهامبورغ
وثـقــافـتـهــا وقـيـمـهــا وم ــدى ال ـتــزام الـجـمـيــع فيها ،وطوكيو والصني وسنغافورة ودبيوغيرها.
فــالـتــأهـيــل ع ـب ــارة ع ــن ت ـعــريــف امل ــوظ ــف بـثـقــافــة وأذك ــر هـنــا نــوعـيــة ال ـتــدريــب امل ـقــدم مــن الجهات
املؤسسة واإلحاطة بشخصيتها وذلك لتتمركز الحكومية والتي تعتمد غالبها على معهد التنمية
املؤسسة في وجــدان املوظف وكذلك ليتم تهيئة اإلدارية وبعض الشركات التدريبية التي يتشابه
امل ــوظ ــف م ـع ـنــويــا ونـفـسـيــا
مـ ـحـ ـت ــواه ــا وت ـ ـت ـ ـقـ ــارب فــي
ل ـل ـم ـســار ال ـت ــدري ـب ــي ،فـهـنــا
أس ـل ــوب ال ـت ــدري ــب ،وأعـتـقــد
تستند عملية
أشـبــه املــوظــف كــاعــب كــرة
أن ضـعــف ج ــودة الـتــدريــب
ق ــدم قــد يعتبر أول دقــائــق
التهذيب الوظيفي راجـ ـ ــع لـ ـع ــدة أس ـ ـبـ ــاب ،كـمــا
ورد ف ـ ــي تـ ـق ــري ــر ج ــري ــدة
ال ـل ـعــب ه ــو دخـ ــول ف ــي جو إلى خطة تأهيل وخطة
ال ـش ــرق ،وال ـت ــي استطلعت
املباراة واإلحساس بالكرة ،تدريب وخطة تمكين
آراء خـ ـ ـب ـ ــراء وم ـخ ـت ـصــن
وه ــذا مــا أسـمـيــه بالتأهيل
ومــوظـفــن فــي الــدولــة حــول
في العمل.
فبعد التأهيل تأتي مرحلة
أسـ ـب ــاب ف ـشــل ال ـع ــدي ــد من
التدريب وهي مرحلة ربط قدرات املوظف بأدوات ال ــدورات التدريبية الـخــاصــة ،بموظفي ال ــوزارات
ومـ ـه ــام امل ــؤس ـس ــة م ــن خـ ــال الـ ـ ـ ــدورات وورش وال ـه ـي ـئ ــات وامل ــؤسـ ـس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة املـخـتـلـفــة،
العمل واالجتماعات واملشاركة الثانوية في سير واستطاعوا إحصاء نحو ثمانية أسباب رئيسية
الـعـمــل إل ــى أن تنسجم ال ـق ــدرة مــع املـهـمــة وهــذه تجعل الــدورات التدريبية عديمة الجدوى مثل أال
تختلف فيها منهجية الشركات واملنظمات ،كل تكون هناك عالقة بني الــدورة التدريبية ومجال
حسب فلسفته ،فمنها من يبني مراكز تدريب العمل ،فالكثير من الــدورات تعقد دون االهتمام
ذات ـيــة وداخ ـل ـيــة هــي مــن ت ـقــوم بعملية الـتــدريــب بــاخـتـيــار الـ ــدورة املـنــاسـبــة ،ودراسـ ــة احتياجات
بشكل عملي بــدال مــن اسـتـيــراد الـتــدريــب ،وهنا املــوظ ـفــن ،بــاإلضــافــة إل ــى اخ ـت ـيــار مــدربــن غير
أشير إلى شركات مثل ايكيا وماكدونالدز التي أكفاء ،يعتمدون على الجانب النظري ،مما يؤدي
أنـشــأت «جــامـعــة الـهــامـبــرجــر» لـتــدريــب املوظفني إلى فشل األهداف املرجوة من الدورات التدريبية.

باإلضافة إلى االختيار الخاطئ للموظفني الذين
يفترض أن يحضروا الدورة التدريبية ،فالبعض
منهم ليس له عالقة بموضوع ،ومضمون الدورة
إال أنــه يتم ترشيحه مــن جهة عمله ،أمــا السبب
ال ــراب ــع ف ـيــرجــع إلـ ــى أن ه ـن ــاك م ـت ــدرب ــن ليست
لــديـهــم رغ ـبــة ف ــي الـتـعـلــم ،لــذلــك الب ــد م ــن الـتــأكــد
م ــن قــابـلـيــة امل ـت ــدرب ــن ل ـل ـتــدريــب ،ورغ ـب ـت ـهــم في
االستفادة من تلك الدورات التدريبية ،فضال عن
شـكــاوى البعض مــن عــدم كـفــاءة املــدربــن الذين
يتم اختيارهم ،أمــا السبب الـســادس فيعود إلى
عــدم مـقــدرة امل ــدرب على توصيل املـعـلــومــات أو
تنمية املهارات ،وهذه إشكالية كبيرة تحتاج إلى
حلول فورية وعاجلة ،باإلضافة إلى عدم اهتمام
املدرب بتدريب املتدربني أو حرصه على استفادة
الحضور من الــدورة ،ويرجع السبب األخير إلى
أن بيئة العمل ال تساعد املـتــدربــن على تطبيق
ما تعلموه.
بـعــد الـتــأهـيــل وال ـت ــدري ــب تــأتــي مــرحـلــة التمكني
وهــي إتــاحــة الفرصة الستخدام جميع املـهــارات
التي تعلمها املوظف من خالل الــورش والــدورات
وتحويلها إلى أعمال وظيفيةوالدفع باملوظفإلى
العمل من خالل التفويض وإسناد املهام والثقة
الكاملة وإعـطــاء الفرصة أكثر من مــرة ومتابعة
شاملة ألعمال املوظف وتصحيحها وصوال إلى
الـقــدرة األمـثــل فــي التنفيذ وبـهــذا فقط يتم خلق
كوادر حقيقية فاعلة في بيئة العمل.
وأخ ـي ــرا جـمـيــعامل ــراح ــل لـهــاثـمــن وتـكـلـفــةويـتــم
استرجاع هذه التكلفة من خالل مرحلة التمكني
والتي يظهر فيها املوظف قدراته الحقيقية وينفذ
املهام بالشكل املطلوب.

الريـــاضي
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تكريم سعد الرميحي على هامش االجتماع ..مجلس األندية:

إعادة النظر في تشكيل مجالس إدارات األندية

ت ــرأس س ـعــادة الـشـيــخ جــاســم بــن ثــامــر آل
ثاني االجتماع الثالث عشر ملجلس رؤساء
األنــديــة الــريــاضـيــة ال ــذي عقد أمــس بقاعة
االجتماعات بنادي الغرافة ،وذلك بحضور
ضـيــوف الـشــرف سـعــادة الشيخ أحـمــد بن
ح ـمــد آل ث ــان ــي ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ملجلس
األندية وعضو االتحاد القطري لكرة القدم
وسـ ـع ــادة س ـعــد الــرم ـي ـحــي ع ـضــو مجلس
األندية في تشكيله األول عام  ١٩٨٢وماجد
الـخـلـيـفــي وأح ـم ــد امل ــول ــوي .وق ــد اسـتـهــل
س ـع ــادة الـشـيــخ جــاســم ب ــن ثــامــر آل ثــانــي

وقائع االجتماع مرحبا بالسادة الحضور،
مـشـيــدا بـجـهــودهــم املـحـمــودة فــي االرت ـقــاء
ب ــال ــري ــاض ــة ال ـق ـط ــري ــة مـ ــن خـ ـ ــال عـمـلـهــم
الكبير ،كما أبدى سعادته الكبيرة بالدعم
الالمحدود للرياضة القطرية من قبل سمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد
املفدى وسمو األمير الوالد الشيخ حمد بن
خليفة آل ثاني.
وأشـ ـ ــار س ـع ــادت ــه إلـ ــى أن إدارات األن ــدي ــة
تـتـحـمــل الـكـثـيــر م ــن امل ـســؤول ـيــات وتـعـمــل
بــدافــع االن ـت ـمــاء لــأنــديــة وبـشـكــل تطوعي

ناصر العطية بطال لرالي
المغرب الصحراوي

وت ـح ــت م ـظ ـلــة وزارة ال ـث ـقــافــة وال ــري ــاض ــة
والـلـجـنــة األومل ـب ـيــة الـقـطــريــة واالتـ ـح ــادات
األهلية والكل يعمل من أجل الصالح العام
للرياضة القطرية ،وأن األندية هي الرافد
األس ــاس ــي ل ـكــل امل ـن ـت ـخ ـبــات الــوط ـن ـيــة ،بل
هي من تقوم بإعداد القيادات التي تتولى
املسؤولية باالتحادات املختلفة.
ومن جانبه تحدث سعادة سعد الرميحي
مـعــربــا عــن س ـعــادتــه ب ـتــواجــده وس ــط تلك
الـقـيــادات الشابة وموجهًا شكره لسعادة
الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني على دعوته

« »3مباريات مثيرة
في دوري اليد
تـ ـسـ ـتـ ـكـ ـم ــل ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم م ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات الـ ـج ــول ــة
ال ـســاب ـعــة م ــن دوري ال ــرج ــال ل ـك ــرة الـيــد
بثالث مباريات ،حيث يلعب الدحيل مع
الغرافة في تمام الساعة  4:40على امللعب
الرئيسي لصالة الدحيل ويلعب العربي
مع األهلي في نفس التوقيت على امللعب
الفرعي لصالة الدحيل وتختتم الجولة
بـلـقــاء قـمــة يجمع ال ــوك ــرة مــع ال ــري ــان في
الساعة  6:10على امللعب الرئيسي لصالة
الدحيل.
مــن جهة أخ ــرى فــاز الـخــور على الشمال
بنتيجة  28/30فــي املـبــاراة التي جمعت
بينهما أمــس لحساب الجولة السابعة،
وفــي املـبــاراة الثانية فــاز السد على قطر
بنفس النتيجة بــواقــع  ،28/30وانتهى
الشوط األول ملصلحة السد .14/16

ت ــوج األس ـط ــورة الـبـطــل نــاصــر بــن صــالــح العطية بصحبة مــاحــه الفرنسي
ماثيو بوميل على منت سيارته تويوتا هايلوكس من فريق جــازوا ريسينغ
ومن تحضير فريق أوفردرايف بطال لرالي املغرب الصحراوي وذلك بعد فوزه
باملركز األول في املرحلة الخامسة واألخـيــرة مسجال زمنا وقــدره ()1:37.50
ساعة ،وقد فاز بأربع مراحل من أصل خمس مراحل في الرالي ،وهذا هو اللقب
السادس له في رالي املغرب.
وج ــاء فــي املــركــز الـثــانــي الـســائــق الـبــولـنــدي يــاكــوب بــرزيـغــونـسـكــي ومــاحــه
األملاني تيمو غوتشالك بفارق زمنا وقدره ( )03:42دقيقة.
وحل السائق السعودي يزيد الراجحي بصحبة مالحه البريطاني مايكل أورو
على منت سيارته تويوتا هايلوكس من تحضير فريق أوفردرايف بفارق زمن
وقدره ( )04:37دقيقة.
وأعرب العطية عن سعادته الغامرة بفوزه بلقب النسخة ( )21قائال« :الحمد
لله والشكر له على توفيقه وحصولي على اللقب السادس لرالي املغرب وأهدي
هذا الفوز للشعب القطري واملقيمني وكل جماهيري في كل مكان،

الـكــريـمــة لـلـحـضــور ،كـمــا تــوجــه بالحديث
للحضور ،مؤكدا أنهم يتحملون مسؤولية
كبيرة لحماية الشباب القطري من الظواهر
السلبية وفتح املجال لالعبني املواطنني.
وف ــي لـفـتــة تـعـكــس تـقــديــر الـجـمـيــع لقيمة
ومكانة سعادة سعد الرميحي قام سعادة
ال ـش ـي ــخ ج ــاس ــم ب ــن ث ــام ــر ب ــإه ــدائ ــه درع ــا
ت ــذك ــاري ــة ،مـتـمـنـيــا ل ــه امل ــزي ــد م ــن الـصـحــة
والعافية وأن يظل دومــا حاضرا بنصحه
وإرش ـ ـ ــاده لـلـجـمـيــع وب ـكــل م ــا قــدمــه لقطر
إع ــامـ ـي ــا وريـ ــاض ـ ـيـ ــا .ك ـم ــا تـ ـح ــدث عـضــو

الشرف ماجد الخليفي قائال :نشكر للشيخ
جاسم دعــوتــه الكريمة وسعيد بوجودي
وس ـ ــط ه ـ ــذه الـ ــوجـ ــوه ال ـط ـي ـبــة ال ـحــري ـصــة
على نهضة الرياضة القطرية ،ويؤسفني
أن بـعــض األنــديــة أداؤهـ ــا اإلداري أق ــل من
ال ـط ـم ــوح ــات .وتـ ــم ف ــي االج ـت ـم ــاع إجـ ــازة
املحضر السابق بتاريخ  14أكتوبر ..ودار
الحديث املطول في البند الثاني املطروح
ف ــي أج ـن ــدة االج ـت ـمــاع واملـتـمـثــل ف ــي إدارة
األندية وكيفية تطويرها وإمكانية العودة
مجددا للنظام القديم في اإلدارة باألندية.

الرهيب يجهز خاميس
رودريغيز للدحيل
كثف الـجـهــاز الفني لفريق الــريــان بـقـيــادة لــوران
بــان مــن تدريبات الــاعــب الكولومبي خاميس
رودريغيز املنضم حديثا لنادي للرهيب من أجل
الــدفــع بــه فــي مـبــاراة الدحيل األح ــد فــي الجولة
السادسة لدوري النجوم.
وك ـ ــان ال ــري ــان ت ـعــاقــد م ــع خــام ـيــس رودري ـغ ـيــز
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
األول لنجم الكرة الكولومبية
أم ــام الــدحـيــل الـتــي ستكون
ب ـ ــروف ـ ــة ملـ ــواج ـ ـهـ ــة ن ـه ــائ ــي
كأس األمير يوم  22أكتوبر
الجاري أمام الزعيم.

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

سليمان مالح

مقتل العداءة الكينية أغنيس تيروب
ُعـثــر على ال ـعــداءة الكينية أغنيس تـيــروب،
حــامـلــة بــرونــزيـتــن فــي سـبــاق  10آالف متر
ضـمــن بـطــولــة ال ـعــالــم ألل ـع ــاب ال ـق ــوى ،ميتة
بطعنات سكني ،بحسب ما أعلن مسؤولون
رياضيون أمس.
ّ
وك ــان ــت ت ـي ــروب ( 25ع ــام ــا) ق ــد حــلــت أخـيـرًا
فــي املــركــز ال ــراب ــع ضـمــن س ـبــاق  5آالف متر
فــي أوملـبـيــاد طوكيو الصيفي ،وكــانــت ُت ّ
عد
نجمة صــاعــدة فــي بــادهــا .وجــدت ميتة في
منزلها الــواقــع فــي مركز إيــن التدريبي في
غرب كينيا ،وأضاف املصدر عينه أن وفاتها
ّ
قد تكون نتيجة جريمة قتل .حلت في املركز
الثالث ضمن بطولتي العالم  2017و2019
في لندن والدوحة وتواليًا،

حصدت املهرة الحمراء «أنبتون» ملك خليفة
ب ــن شـعـيــل الـ ـك ــواري ب ـق ـيــادة ال ـخ ـيــال مــاركــو
كازمنتو ،وبإشراف املدرب جاسم الغزالي لقب
كأس الغارية ،على املضمار الرملي بالنادي
فــي افـتـتــاح سـبــاقــات املــوســم الـجــديــد لـنــادي
السباق والفروسية الذي شهد منافسة مثيرة
بني الخيل في أشــواط السباق ،وقام بتتويج
ال ـفــائــزيــن ب ــدر ب ــن مـحـمــد ال ــدروي ــش الـقــائــم
بــأع ـمــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ل ـن ــادي الـسـبــاق
والفروسية وخصص الشوط الختامي للخيل
املهجنة األصـيـلــة لــإنــاث فـقــط .وحـقــق املهر

األحـمــر «بانيست» ملك أحمد حسن املالكي
الجهني لقب أول األش ــواط ،وقــاد «بانيست»
ل ـل ـفــوز ال ـخ ـي ــال ال ـق ـط ــري ف ــال ــح بــوغ ـن ـيــم ،في
ال ـش ــوط املـخـصــص لـلـخـيــل املـهـجـنــة .وف ــازت
ب ـل ـق ــب ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي املـ ـخـ ـص ــص لـلـخـيــل
املهجنة األصيلة من اإلنتاج املحلي مبتدئة
الفرس الشقراء «دوحة» ملك املهندس ضافي

راش ـ ــد املـ ـ ــري .وفـ ـ ــازت ب ـل ـقــب الـ ـش ــوط ال ـثــالــث
املخصص للخيل العربية األصيلة املبتدئة
لإلناث فقط املهرة «رهف إتش إيه» ملك عبد
ال ـعــزيــز صــالــح ال ـج ــاب ــر .وفـ ــاز بـلـقــب ال ـشــوط
ال ــراب ــع املـخـصــص لـلـخـيــل الـعــربـيــة األصـيـلــة
املبتدئة والفائزة بسباق الجواد «طامح» ملك
أحمد مبارك الكواري.

رابطة الدوري الفرنسي تعارض إقامة المونديال كل عامين
ّ
صـ ّـوت مجلس إدارة رابـطــة ال ــدوري الفرنسي لكرة الـقــدم ضـ ّـد إقــامــة كــأس العالم لكرة الـقــدم كــل عامني
ّ
ّ
إن ّ
ّ
تطور كرة القدم ال يتعلق
يضر باملسابقات املحلية حسب بيانه .وقالت الرابطة في بيانها
ألنه
ً
ّ
ّ
باملونديال فقط بل بكل املسابقات القارية واملحلية أيضا ،مؤكدة أن تنظيم البطولة كل سنتني
سيكون له أثر سلبي على هذه املسابقات يصعب إصالحه .واعتبرت األندية الفرنسية أن
هذا القرار يخدم املصالح الخاصة لالتحاد الدولي لكرة القدم فقط.
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بوابات الجماهير ستفتح يوم الجمعة قبل المباراة بأربع ساعات

اللجنة المحلية تكشف تفاصيل النهائي الكبير

•

علي حسين

عـ ـق ــدت ال ـل ـج ـنــة امل ـح ـل ـيــة امل ـن ـظ ـمــة ل ـكــأس
األم ـ ـيـ ــر  2021بـ ـب ــرج ال ـ ـبـ ــدع ظـ ـه ــر أم ــس
املــؤت ـمــر الـصـحـفــي ال ـثــانــي كـشـفــت خــالــه
عن املزيد من اإلج ــراءات املتعلقة بنهائي
أغلى الـكــؤوس والــذي سيقام على استاد
الثمامة املونديالي الجديد سادس مالعب
مونديال قطر  2022يوم الجمعة  22أكتوبر
الجاري ويجمع فريقي السد والريان.
وت ـح ــدث ف ــي املــؤت ـمــر الـصـحـفــي ع ــدد من
املـ ـس ــؤول ــن م ــن ب ـي ـن ـهــم :راشـ ـ ــد ال ـخ ــاط ــر،
مدير إدارة العمليات التشغيلية باللجنة
املحلية املنظمة لنهائي كأس األمير 2021
وج ـم ــال األنـ ـص ــاري م ـســاعــد م ــدي ــر إدارة
تشغيل وصـيــانــة ال ـطــرق بهيئة األشـغــال
العامة (أشـغــال) والــرائــد عبدالله سلطان
ال ـغــانــم مـمـثــل لـجـنــة األم ــن وال ـســامــة في
ال ـل ـج ـنــة امل ـح ـل ـيــة امل ـن ـظ ـمــة ل ـن ـهــائــي كــأس
األمير  ٢٠٢١وعبدالله املولوي رئيس إدارة
الـعــاقــات العامة واالتـصــال بشركة سكك
الحديد القطرية (الريل).
واس ـ ـت ـ ـعـ ــرض املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــون امل ـس ـت ـج ــدات
املتعلقة بتنظيم نهائي النسخة الحالية
من كأس األمير  2021خاصة فيما يتعلق
بحضور الجمهور وتـحــركــات الجماهير
وضـمــان راح ــة وســامــة كــل مــن سيحضر
النهائي الغالي.

راشد الخاطر :النهائي
بسعة جماهيرية
كاملة ..وهذه آلية الحصول
على بطاقة «فان أي دي»

إﻏﻼق اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺆﻗﺖ
ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻣﺔ
اﻹﻏﻼق اﻷول

 ٢٠أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٢١اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٤ﻋﺼﺮا ً
إﱃ  ٢٢أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٢١اﻟﺴﺎﻋﺔ  ١١:٥٩ﻟﻴﻼ ً

ﺷﺎرع ﻧﺠﻤﺔ

اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﺷﺎرع روﺿﺔ اﻟﺨﻴﻞ
ﺷﺎرع اﻟﻘﺮﺿﻲ

ﺷﺎرع اﻟﻨﺼﻲ

ﺷﺎرع اﻟﺴﺪر
اﺳﺘﺎد
اﻟﺜﻤﺎﻣﺔ

ﺷﺎرع اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻨﻮرة

ﺷﺎرع اﻟﺜﻤﺎﻣﺔ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺴﺮﻳﻊ

ﺷﺎرع اﻟﺴﻮﺳﻲ

ﺷﺎرع اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام

ﺷﺎرع اﻟﺨﺰاﻣﻰ

ﺷﺎرع اﻟﻘﺪس

ﺷﺎرع اﻟﺮﻗﺮوق

ش
اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺴﺎدس
ﺷﺎرع ﻣﻔﺘﻮح

ﺷﺎرع ﻣﻐﻠﻖ

ﻣﺪﺧﻞ/ﻣﺨﺮج

ﻣﺴﺎر ﺣﺎﻓﻼت اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ

ﻣﺴﺎرات ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة

ﻧﺄﺳﻒ ﻋﲆ اﻹزﻋﺎج

ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ )أﺷﻐﺎل( ﻋﲆ اﻟﺮﻗﻢ ١٨٨
اﺷﺘﺮ ِ ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻣﻘﻌﺪ ﻣﻦ
tickets.qfa.qa
واﺣﺼﻞ ﻋﲆ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺸﺠﻊ

الجمهور مطالب
فحص سريع لألطفال
ً
بالحضور المبكر
عاما قبل
تحت 12
وتخصيص بوابة لذوي
 24ساعة من المباراة
االحتياجات
ومطلوب إبراز «احتراز»
وهناك يحصل على بطاقة املشجع ومنه
إل ــى املـلـعــب ،مــؤك ـدًا أن التشغيل ب ــدأ أول
أمس وسيظل مفتوحا حتى يوم املباراة،
مشددًا على ضــرورة جلب املشجع لجواز
السفر أو البطاقة القطرية لتسلم بطاقة
املشجع.

آالف المواقف للجمهور
وأكـ ــد ج ـم ــال األنـ ـص ــاري م ـســاعــد م ــدي ــر إدارة
تشغيل وصيانة الطرق بهيئة األشغال العامة

فحص كوفيد لألطفال
وت ــاب ــع «األطـ ـف ــال تـحــت  12عــامــا سيكون
هناك فحص سريع لهم موثق مــن وزارة
الصحة ويمكنهم القيام بالفحص قبل 24
ساعة من إقامة املباراة».
وأشار إلى أن بطاقة «الفان أي دي» سيتم
إصــدارهــا وفــق طريقتني ،األول :من خالل
التقديم عن طريق موقع االتحاد القطري
لـلـتــذاكــر ،حـيــث يـتــم حـجــز كــرســي وش ــراء
قسيمة الـتــذكــرة ،وبـعــدهــا سيتم التحول
إلى رابط تسجل من خالله بطاقة املشجع
وبعدها سيتم إرســال إيميل إلى صاحب
الطلب يذهب به إلى مركز قطر للمؤتمرات

اﻹﻏﻼق اﻟﺜﺎﻧﻲ

 ١٥أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٢١اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٢ﺻﺒﺎﺣﺎ ً
إﱃ  ١٦أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٢١اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٢ﺻﺒﺎﺣﺎ ً

تدشين العودة الكاملة
فــي الـبــدايــة تـحــدث راش ــد الـخــاطــر مــديــر إدارة
العمليات التشغيلية في اللجنة املنظمة لنهائي
ك ــأس سـمــو األم ـيــر  ،2021حـيــث ق ــال «امل ـب ــاراة
سـتـقــام ي ــوم  22أكـتــوبــر ال ـجــاري وسـتـصــادف
تدشني استاد الثمامة ،أحد مالعب كأس العالم
 .»2022وأضاف «هدفنا تسهيل عملية الدخول
إلى امللعب يوم النهائي وسيكون هناك إغالق
للطرق بالتنسيق مع إدارة املرور».
وت ــابــع «امل ـل ـعــب مـخـصــص لــه م ــواق ــف لجميع
الفئات بما فيها الضيافة ،وبوابات الجماهير
ستفتح قبل امل ـبــاراة بــأربــع ســاعــات ،وننصح
امل ـش ـج ـعــن ب ــال ــوص ــول لـلـمـلـعــب ق ـبــل املـ ـب ــاراة
بثالث ساعات على األقل».
وقال «لدينا وسائل مواصالت عامة يستطيع
الجميع استخدامها منها املترو ،وخدمة النقل
بــالـحــافــات ستكون فعالة قبل  4ســاعــات من
انـ ـط ــاق امل ـ ـبـ ــاراة وس ـت ـس ـت ـمــر س ــاع ــة ونـصــف
الساعة بعد النهائي».
وأض ــاف «مـنـطـقــة تحميل وتـنــزيــل املشجعني
سـتـكــون عـلــى بـعــد مـســافــة قــريـبــة مــن املـلـعــب،
وهـنــاك مــواقــف على مقربة مــن االسـتــاد أيضًا
لـلـسـيــارات الـخــاصــة ،ومـســافــة املـشــي ستكون
رائـ ـ ـع ـ ــة م ـ ــع املـ ـنـ ـظ ــر املـ ـمـ ـي ــز ل ـل ـم ـل ـع ــب ون ـح ــن
نشجع على االنطالق للملعب في وقــت مبكر،
واالسـتـمـتــاع كــذلــك بالفعاليات الـتــي ستكون
موجودة».
ً
وتــابــع حــديـثــه قــائــا «الـحـضــور عـبــر سـيــارات
األج ــرة أيـضــا مــن ال ـخــدمــات املـتــاحــة وننصح
بالحجز مبكرًا» ،مشيرًا إلى أنه ستكون هناك
أمــاكــن مخصصة لعملية نــزول ركــاب األجــرة،
كما أشــار أيـضــا إلــى أنــه ستكون هـنــاك أماكن
مخصصة للعائالت ولألفراد.
وعــن الحضور الجماهيري في ظل اإلجــراءات
املتبعة في مواجهة جائحة كورونا ،قال «هذا
أول نهائي لبطولة كــأس األمـيــر بسعة كاملة
 % 100بواقع  40ألف مشجع».
وأضــاف «ستكون هناك فئتان من الجماهير،
األولــى وهــم من حصلوا على التطعيم وكذلك
من حصلوا على الجرعة الثانية قبل النهائي بـ
 14يومًا ،وسيسمح بدخول امللعب للحاصلني
ع ـلــى الـتـطـعـيــم وامل ـت ـعــافــن بـ ــدون أي فـحــص،
حيث سيتم إبراز تطبيق احتراز عند دخولهم
مع وجود اإلطار الذهبي ،وسيتم ذلك عند أخذ
التذكرة وأيضا عند الدخول للمنشأة».

جمال األنصاري:
أشغال قامت ببناء
 5مواقف بسعة  7آالف
موقف بمحيط االستاد

الحضور اإلعالمي

«أش ـغ ــال» ،أن الـجـمـيــع جــاهــز مــن أج ــل إخ ــراج
نهائي كأس سمو األمير بأفضل صورة ،حيث
ق ــال «ن ـحــن ج ــاه ــزون لـلـحــدث ويـمـكــن تقسيم
عملية االس ـت ـعــداد إل ــى ثــاثــة م ـحــاور ،املـحــور
األول وي ـش ـم ــل اسـ ـتـ ـع ــدادات م ــا ق ـب ــل ال ـح ــدث
ويتضمن املشاريع املتعلقة باستاد الثمامة،
فقد تــم بـنــاء  5مــواقــف للسيارات على محيط
استاد الثمامة بطاقة استيعابية تبلغ  7آالف
مــوقــف ،كما تــم إنـشــاء جسرين لعبور املـشــاة،
وت ــم االن ـت ـهــاء مــن ب ـنــاء نـفــق ع ـبــور م ـشــاة يقع

الرائد عبداهلل
الغانم :االلتزام
بالتعليمات ضرورة
لتحقيق األمن والسالمة

عبداهلل المولوي:
المترو جاهز لنقل
الجماهير من وإلى
مكان الحدث

على جانب طريق الــدوحــة السريع مــن الجهة
الجنوبية».
وأض ـ ــاف «ت ــم اك ـت ـمــال م ـش ــروع م ـحــور صـبــاح
األح ـ ـمـ ــد وال ـ ـ ـ ــذي جـ ـ ــرى تـ ـط ــوي ــر الـ ـع ــدي ــد مــن
الـتـقــاطـعــات لـخــدمــة العملية امل ــروري ــة ،وكــذلــك
مـشــروع ش ــارع املـنـتــزه بـطــول  15كــم بمحاذاة
استاد الثمامة لتسهيل الحركة املرورية».
وأضاف «املحور الثاني يشمل جاهزية شبكة
الطرق وشبكة الصرف الصحي ما قبل الحدث،
ف ـقــد ت ــم ت ـكــويــن فــري ـقــن م ــن إدارة الـتـشـغـيــل
وصـيــانــة ال ـطــرق ومـثـلـهـمــا مــن إدارة الـصــرف
الصحي ،وقــام فريق مــن املهندسني والفنيني
باملرور بشكل دوري على الطرق للوقوف على
جــاهــزيــة أع ـم ــدة اإلن ـ ــارة واإلش ـ ـ ــارات امل ــروري ــة
وغيرها ويجري ذلك بشكل أسبوعي» .وأضاف
«ت ـ ــم ت ـك ــوي ــن ف ــري ــق م ـت ـك ــام ــل مل ـع ــاي ـن ــة شـبـكــة
الصرف الصحي والتأكد من أنها في وضعية
وجار معاينة  360فتحة تصريف أمطار
آمنة،
ٍ
في محيط استاد الثمامة».
وت ــاب ــع «س ـي ـت ــم ت ـن ـف ـيــذ م ــا يـ ـق ــارب  49لــوحــة
إرشادية لتوجيه الجماهير من مختلف الطرق
إلى املناطق املنوطة بهم ،وسيكون هناك مواقف
مـخـصـصــة ل ــإع ــام ولـلـجـمــاهـيــر ولـلـضـيــافــة
وي ـج ــري ذلـ ــك بــالـتـنـسـيــق م ــع امل ـس ــؤول ــن في
امل ـشــاريــع واإلرث لـتـحــديــد املـ ـس ــارات ،فهدفنا
تسهيل وصول الجماهير للمواقف».

حـيــث ق ــال خ ــال املــؤت ـمــر الـصـحـفــي «تحقيق
األمن والسالمة في مثل هذه املباريات يتطلب
الـتـعــاون الـكــامــل بــن الجميع وذل ــك مــن خــال
اتباع اإلجــراءات السليمة والتقيد باإلجراءات
األمنية».
وأض ـ ــاف «ل ـق ــد وض ـع ــت الـلـجـنــة األم ـن ـيــة عــدة
إج ــراءات وخطط تساهم فــي تعزيز األمــن في
املباراة النهائية لضمان سالمة الجميع».
وقال «لحضور هذه املباراة بشكل مريح أناشد
الجماهير بالحضور املبكر لتفادي أي ازدحام
م ــروري مـبـكــر» ،مشيرًا إلــى أنــه ستكون هناك
دوري ــات تــأمــن الـحــركــة وامل ــرور مـتــواجــدة في
مـخـتـلــف الـتـقــاطـعــات ح ــول االس ـت ــاد لتسهيل
الـحــركــة امل ــروري ــة وتــوجـيــه املـشـجـعــن كــل إلــى
املنطقة املخصصة له.
وت ــاب ــع «ت ــم تـخـصـيــص م ــواق ــف م ـح ــددة ،وتــم
تـخـصـيــص عـ ــدد  7ب ــواب ــات تـفـتـيــش لــدخــول
الـجـمــاهـيــر ،وكــذلــك تخصيص ال ـبــوابــة رق ــم 6
لتسهيل دخــول ذوي االحتياجات الخاصة»،
مشددًا على منع دخــول أي من املــواد املمنوعة
واملحددة من قبل اللجنة األمنية.
وت ـط ــرق لـلـحــديــث ع ــن ال ـش ـكــل ال ـح ـض ــاري في
عملية التشجيع ،وقال «التشجيع داخل امللعب
من جمهور الفريقني مطلوب ويزيد الحماس،
ل ـكــن ي ـجــب أن ي ـك ــون ف ــي إط ـ ــار ي ـح ـفــظ األم ــن
والسالمة داخل امللعب».
وأضاف «بعد انتهاء املباراة نطالب الجماهير
بالتقيد بالتعليمات حتى ال يـكــون هـنــاك أي
مسببات ألي ازدح ــام» ،مشيرًا إلــى أن اللجان
األمـنـيــة املختلفة تعمل ب ــروح الـفــريــق الــواحــد
وتسعى لتسهيل حضور الجمهور.

فريقان لشبكات الطرق
وتــابــع «فـيـمــا يتعلق بــالـتـجـهـيــزات أثـنــاء
الحدث فقد تم تكوين فريقني 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
م ـتــواجــدة ملــراقـبــة حــالــة ال ـطــرق وشـبـكــات
الصرف الصحي قبل املباراة بساعات».
وأض ــاف «سـيـكــون هـنــاك تنسيق مباشر
ب ــن تـلــك ال ـف ــرق امل ــوج ــودة ف ــي امل ــوق ــع مع
مركز تحكم أشغال العامة وسيتم التعامل
م ــع أي أمـ ــور عــاج ـلــة أو أي ت ـغ ـيــرات يتم
اإلب ــاغ عنها مــن خ ــال ال ـفــرق املـتــواجــدة
فــي أرض ال ـحــدث وسـيـتــم ات ـخــاذ اإلج ــراء
املناسب».

تعليمات األمن والسالمة
وأع ــرب الــرائــد عـبــدالـلــه سـلـطــان الـغــانــم ممثل
لجنة األمن والسالمة باللجنة املحلية املنظمة
لنهائي كــأس سمو األمـيــر  2021عــن ثقته في
خروج نهائي البطولة الغالية بصورة مميزة،

المترو يسهل الوصول
م ــن جــان ـبــه أبـ ــدى ع ـبــدال ـلــه ع ـلــي امل ــول ــوي
رئـيــس إدارة الـعــاقــات الـعــامــة واالتـصــال
ب ـشــركــة س ـكــك ال ـحــديــد ال ـق ـطــريــة «ال ــري ــل»
ثقته في خــروج نهائي كــأس سمو األمير
بــأف ـضــل صـ ــورة مـمـكـنــة ،ح ـيــث ق ــال «لـقــد
ضاعفت شركة الريل من جهودها لتنظيم
الفاعلية بالشكل املناسب وتسهيل حركة
الجماهير وسالمتهم».
وأضاف «هناك  8مالعب مونديالية ،منها
 5مـتـصـلــة م ـبــاشــرة ب ـم ـتــرو ال ــدوح ــة ،و3
مالعب تحتاج «شاتل بــاص» هي استاد
الجنوب والبيت والثمامة ،ونهائي كأس
سمو األمير في هذه النسخة سيقام على
اسـتــاد الثمامة ونـحــن نشجع الجماهير
على استخدام املترو للوصول للملعب».
وأضـ ـ ـ ــاف «ي ـم ـك ــن ل ـل ـج ـمــاه ـيــر ال ــوص ــول
إل ــى اس ـتــاد الـثـمــامــة عـبــر مـحـطــة املنطقة
ال ـحــرة امل ــوج ــودة عـلــى الـخــط األح ـمــر ،أمــا
مستخدمو املحطات على الخط األخضر
وال ــذهـ ـب ــي يـمـكـنـهــم ال ـت ـح ــول م ــن مـحـطــة
مشيرب ،ومنها إلى املنطقة الحرة».
وتـ ــابـ ــع «سـ ـتـ ـك ــون هـ ـن ــاك بـ ــاصـ ــات تـنـقــل
الجماهير من املحطة إلى إستاد الثمامة
وتـ ـقـ ـط ــع  15دقـ ـيـ ـق ــة تـ ـق ــريـ ـب ــا ،وسـ ـتـ ـب ــدأ
الباصات من الساعة الثالثة عصرًا».
وعــن مــواعـيــد عمل «الــريــل» يــوم النهائي
ق ـ ــال «سـ ــاعـ ــات ال ـت ـش ـغ ـيــل ه ــي ال ـس ــاع ــات
االع ـت ـيــاديــة أيـ ــام ال ـج ـم ـعــة ،وت ـح ــدي ـدًا من
الساعة الثانية ظهرا حتى الثانية عشرة
ً
كاف لنقل جميع الجماهير
ليال وهو وقت ٍ
من امللعب».
وأض ــاف أن بـطــاقــة «ال ـفــان أي دي» تتيح
استخدام خدمات املترو بصورة مجانية،
ونـ ـنـ ـص ــح مـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــي امل ـ ـت ـ ــرو ب ــاتـ ـب ــاع
إرشادات السالمة».
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سانشيز تجاهل

التحذيرات لتصحيح
مسار العنابي
•

الدوحة -

أكثر من عالمة استفهام طرحتها مبارات
ال ـع ـنــابــي م ــع ال ـب ــرت ـغ ــال واي ــرلـ ـن ــدا ضمن
التصفيات األوروبية املؤهلة لكأس العالم
قطر .2022
هذه العالمات االستفهامية لم يكن سببها
الخسارتان الثقيلتان  3-0أمــام البرتغال
و 4-0أمام ايرلندا ،فالخسارة امر وارد في
عــالــم الــريــاضــة وف ــي ك ــرة ال ـقــدم ،لـكــن غير
ال ــوارد هــذا االداء غير املقنع وغير الجيد
مــن جــانــب منتخبنا ،خــاصــة بعد املكانة
التي وصل اليها في اآلونة االخيرة والتي
جعلته واح ــدا مــن بــن افضل  50منتخبا
في العالم وبعد ان وصل الى املركز  42في
تصنيف الفيفا لشهر اغسطس.
وغير ال ــوارد ايضا أن ال يحقق منتخبنا
اي استفادة فنية في هاتني املباراتني ،ولو
تحققت الفائدة الفنية مع الخسارة لهان
االمر كثيرا.
هــاتــان امل ـبــاراتــان اطلقتا نــاقــوس الخطر
ام ـ ــام ال ـع ـن ــاب ــي وام ـ ـ ــام م ــدرب ــه االس ـب ــان ــي
فـيـلـيـكــس ســاش ـن ـيــز ،ال ـ ــذي ح ــذرن ــاه بعد
م ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر ف ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات
االوروبـ ـي ــة ،ول ــم ينتبه وظ ــل عـلــى موقفه
وظل على رؤيته واستراتيجيته ،وهو من
وجهة نظرنا املسؤول األول عن الخسارة
املؤملة امام ايرلندا.
اه ــم ع ــام ــات االس ـت ـف ـهــام ال ـت ــي طــرحـتـهــا
املـبــاراتــان إصــرار سانشيز على االعتماد
عـ ـل ــى نـ ـف ــس الـ ــاع ـ ـبـ ــن االس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن فــي
املباراتني دون اي تغيير واحد.
وال ن ـ ـعـ ــرف اي ـ ـضـ ــا إصـ ـ ـ ـ ـ ــراره عـ ـل ــى ع ــدم
إج ـ ــراء اي ت ـغ ـي ـيــرات خ ــال امل ـب ــارات ــن اال

فـ ــي وقـ ـ ــت مـ ـت ــأخ ــر ،واذا كـ ـ ــان ســان ـش ـيــز
يرفض التغييرات في كل املباريات ،فلما
يصطحب  26العبا معه في القائمة وفي
الرحلة؟ وملــاذا لم يمنح بعضهم الفرصة
لـيـضــرب اكـثــر مــن عـصـفــور بحجر واح ــد،
ف ـم ــن ن ــاح ـي ــة ي ــري ــح ب ـع ــض األس ــاسـ ـي ــن،
ومــن ناحية يجهز الـبــدالء الـقــادريــن على
اللعب وقادرين على ان يكونوا على نفس
مستوى االساسيني.
لـقــد ك ــان ن ـجــوم الـعـنــابــي االســاس ـيــن في

األداء يتراجع واألهداف
تتزايد واألساسيون في
أمس الحاجة إلى الراحة
ّ

ً
العبا فقط
االعتماد على 11
فكرة غير ناجحة والمدرب
مطالب بتطوير الخطط

ناقوس خطر
خسارة العنابي وبعدد وافر من االهداف
ام ــام الـبــرتـغــال وايــرل ـنــدا بـمـثــابــة نــاقــوس
خـطــر ملنتخبنا قـبــل اسـتـضــافـتــه بطولة
ك ــأس ال ـعــرب قـطــر  2021الـتــي تنطلق 30
نوفمبر ،والتي يحتاج العنابي للمنافسة
ف ـي ـهــا وال ـس ـع ــي ل ـل ـفــوز بـلـقـبـهــا أك ـث ــر مــن
حاجته لالحتكاك وكسب الخبرة ،خاصة
والـبـطــولــة تـقــام تحت مظلة الفيفا للمرة
األولـ ـ ــى ف ــي تــاري ـخ ـهــا وهـ ــو م ــا ي ــرف ــع من
قيمتها الفنية،

حسن الهيدوس:
لسنا راضين عن مستوانا
رغم وصوله الى املباراة رقم  150دوليا ،إال
أن حسن الهيدوس قائد منتخبنا الوطني
ظهر عقب مـبــاراة العنابي وايــرلـنــدا غير
راض عن النتيجة وعن الخسارة برباعية.
وق ــال ال ـه ـيــدوس :نـعـتــرف بــوجــود أخـطــاء
وق ـعــت أث ـن ــاء املـ ـب ــاراة ولـسـنــا راضـ ــن عن
املستوى وعلينا تصحيح أخطائنا ،لسنا
راضني عن أدائنا».

منتخبنا األولمبي يكثف
تحضيراته للتصفيات المؤهلة
لنهائيات آسيا
رفع منتخبنا األوملبي تحت  23عامًا درجة
ت ـح ـض ـي ــرات ــه ض ـم ــن م ـع ـس ـك ــره اإلع ـ ـ ـ ــدادي
املتواصل في مالعب اسباير بمعدل حصتني
ت ــدري ـب ـي ـت ــن ي ــوم ـي ــا ص ـبــاح ـيــة وم ـســائ ـيــة
بإشراف املدرب التشيلي نيكوالس كوردوفا
م ــدرب املنتخب اسـتـعــدادا للمنافسة بقوة
ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات امل ــؤه ـل ــة ل ـن ـهــائ ـيــات كــأس
آسيا تحت  23عامًا التي يخوض غمارها
منتخبنا خ ــال الـفـتــرة مــن  31-21اكـتــوبــر
ب ـ ــال ـ ــدوح ـ ــة ،حـ ـي ــث ي ـل ـع ــب م ـن ـت ـخ ـب ـن ــا فــي
املجموعة األولى الي تضم أيضا منتخبات
سوريا واليمن وسيريالنكا.
وي ـل ـع ــب ال ـع ـن ــاب ــي األومل ـ ـبـ ــي م ـب ــارات ــن
وديـ ـت ــن ام ـ ــام مـنـتـخــب ال ـك ــوي ــت تحت
 23عاما تمثالن التجربة األخيرة قبل
بدء املنافسات الرسمية ،حيث ستكون
االولى مساء الجمعة الخامس عشر من
أكـتــوبــر الـحــالــي فــي اس ـتــاد سحيم بن

امس الحاجة الى الراحة والى االستبدال،
فــا يــوجــد منتخب او فــريــق يعتمد فقط
على  11العبا ،ســواء في املباريات الودية
أو املباريات الرسمية .وال يوجد العبون
اس ـت ـه ـل ـكــوا ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ف ــي االونـ ـ ــة مثل
العبي العنابي الذين يلعبون باستمرار
ودون تــوقــف مـنــذ م ــارس املــاضــي وحتى
اآلن ،ح ـيــث خ ــاض ــوا  17مـ ـب ــاراة ف ــي هــذه
الـ ـفـ ـت ــرة ،وه ـ ــو رق ـ ــم ج ـي ــد ب ــامل ـن ــاف ـس ــة مــن
املباريات ،وسيكون هذا الرقم اكثر جودة

لو ان سانشيز اقتنع بان الفريق ال يعتمد
على  11العبا فقط.
وال يوجد فريق ال يملك بــدالء على نفس
املستوى رغم اعترافنا بأن قائمة العنابي
كـلـهــا تـضــم الع ـبــن جـيــديــن ق ــادري ــن على
الـ ــدفـ ــاع عـ ــن الـ ـ ـ ــوان م ـن ـت ـخ ـب ـنــا ،.واث ـب ـتــت
مباراتا البرتغال ثم ايرلندا وجود عدد من
الالعبني هبط مستواهم خاصة في الدفاع
وفي الوسط وهو ما أثر على اداء ونتائج
الـ ـف ــري ــق واثـ ـ ــر ع ـل ــى ال ـج ــان ـب ــن ال ــدف ــاع ــي

والهجومي بشكل كبير.
والب ـ ــد م ــن االش ـ ـ ــارة الـ ــى أن قــائ ـمــة ب ــدالء
العنابي ضمت محمد وعد ومصعب خضر
ويــوســف ع ـبــدالــرزاق وع ـلــي أس ــد ومحمد
مــونـتــاري وعبدالله عبدالسالم وعبدالله
معرفي وأحمد فتحي وخالد منير وأحمد
مـ ـع ــن ،ب ــاالض ــاف ــة ال ـ ــى سـ ـط ــان ال بــريــك
وإسماعيل محمد اللذين تم استدعاؤهما
على عجل قبل ساعات من مباراة البرتغال
التي اقيمت السبت املاضي.

حمد بنادي قطر ،بينما ستقام املباراة
الودية الثانية بتاريخ  18منه ،وتستمر
الـتــدريـبــات الـتــي ب ــدأت فــي الـعــاشــر من
الشهر الجاري حتى انطالق التصفيات
اآلسيوية في العشرين منه.
ويـشــارك فــي الـتــدريـبــات الحالية  24العبًا،
ع ـل ــى أن ي ـن ـض ــم ربـ ــاعـ ــي الـ ـس ــد وال ــدح ـي ــل
والغرافة (محمد وعــد ويوسف عبدالرزاق
وصــاح زكريا وهمام األمــن) الخميس 14
اك ـتــوبــر ال ـج ــاري عـقــب ان ـت ـهــاء مـشــاركـتـهــم
م ــع املـنـتـخــب الــوط ـنــي األول بــالـتـصـفـيــات
األوروبية.
وتـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن الـتـصـفـيــات
اآلسيوية تشهد مشاركة  42منتخبنا
يـتـنــافـســون لـلـحـصــول عـلــى  15مقعدا
في النسخة الخامسة للنهائيات املزمع
اقــامـتـهــا فــي اوزب ـك ـس ـتــان مـطـلــع الـعــام
املقبل.

أول ملعب في العالم يتم تفكيكه

رأس أبو عبود ..أيقونة
االستدامة في تاريخ المونديال

ن ـشــر ح ـس ــاب ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا لـلـمـشــاريــع
واإلرث عـلــى مــوقــع الـتــواصــل االجتماعي
(تويتر) فيديو عن استاد رأس أبو عبود
أحد مالعب مونديال قطر 2022
وتضمن الفيديو تعريفا بــأهــم  ٥حقائق
حول االستاد الذي يعد أيقونة لالستدامة
كـ ـ ــأول اسـ ـت ــاد ق ــاب ــل لـلـتـفـكـيــك ف ــي ت ــاري ــخ
املونديال.
وتم استخدام  974حاوية شحن في بنائه،
وت ـصــل ق ــدرت ــه االسـتـيـعــابـيــة إل ــى  40ألــف
متفرج.
ومـ ــن أهـ ــم ال ـح ـقــائــق أن الـطـبـيـعــة املــؤقـتــة
السـ ـ ـت ـ ــاد رأس أب ـ ـ ــو ع ـ ـبـ ــود أسـ ـهـ ـم ــت فــي
استخدام مواد بناء أقل مقارنة باالستادات
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ن ـس ـب ــة أق ـ ــل مــن

النفايات الناجمة عن أعمال البناء والتالي
خفض التكلفة.
وعـقــب انـتـهــاء مــونــديــال قطر  2022سوف
يتم استخدام مقاعد وسقف االستاد بعد
تفكيكها لتطوير مـشــاريــع تـعــود بالنفع
على األجيال القادمة.
وس ـي ـت ــم ت ـف ـك ـي ـكــه ب ــال ـك ــام ــل ع ـق ــب ان ـت ـهــاء
الـبـطــولــة ،وذل ــك مــن خ ــال عملية بسيطة
بفضل تصميمه املبتكر ال ــذي يعتمد في
ب ـن ــائ ــه ع ـل ــى حـ ــاويـ ــات ال ـش ـح ــن ال ـب ـح ــري،
وسيجري تفكيك السقف واملقاعد وإعادة
استخدامها بعد البطولة ،حيث من املمكن
ّ
أن ي ــوف ــر اس ـت ــاد رأس أب ــو ع ـبــود وح ــدات
البناء الستاد في موقع آخــر يتسع أيضا
لـ ـ  ٤٠,٠٠٠مـقـعــد ،أو لـلـعــديــد مــن املـنـشــآت

ال ــري ــاض ـي ــة وغ ـي ــر ال ــري ــاض ـي ــة ،م ــا يـخـلــق
إرثــا اجتماعيًا هامًا عبر توسيع إمكانية
االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن األنـ ـشـ ـط ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة أو
الرياضية.
ويـمـتــاز اس ـتــاد رأس أب ــو عـبــود بتصميم
م ــذه ــل ،وت ــم ب ـن ــاؤه ع ـلــى س ــاح ــل الـخـلـيــج
وي ـط ــل ع ـلــى ن ــاط ـح ــات ال ـس ـح ــاب املــذه ـلــة
بمنطقة الخليج الغربي في الجهة املقابلة
وســوف يستفيد سكان املناطق املحيطة
بموقع االستاد من مشروع ينبض بالحياة
ّ
يطل على الواجهة املائية ،والذي من املقرر
أن يشغل موقع االستاد بعد تفكيكه ،على
أن ي ـبــدأ ال ـع ـمــل ف ـيــه ع ـقــب إطـ ــاق صــافــرة
نهاية آخر مباريات كأس العالم ،وانتهاء
املهمة التي من أجلها يجري بناء االستاد.
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بحضور الشيخ جاسم بن ثامر و بمناسبة الفوز بالثالثية التاريخية

يكرم أبطال السلة
الغرافة
ّ

•

اسماعيل مرزوق

كرمت إدارة نادي الغرافة باألمس أبطال كرة السلة
بــالـنــادي ،وذلــك بحضور سـعــادة الشيخ جاسم بن
ثامر آل ثاني ،رئيس نــادي الغرافة ،احتفلت إدارة
الـنــادي بالفريق األول لكرة السلة ،وذلــك بمناسبة
ف ــوزه بالثالثية التاريخية ممثلة فــي لقب بطولة
كأس سمو األمير املفدى والدوري وكأس قطر.
حضر االحتفالية التكريمية راشــد الدوسري مدير
عـ ــام ال ـ ـنـ ــادي ،ص ــال ــح ال ــرب ــاع رئ ـي ــس ج ـه ــاز الـسـلــة
وقصي حاتم مدرب الفريق والجهاز الفني واالداري
املساعد والعبو الفريق األول للسلة.
وجــاءت االحتفالية مميزة وتقديرًا إلنجاز الفهود
فــي هــذا املــوســم ومــا قــدمــوه مــن جهد ومــا حققوه،
حيث إن الـفــوز ببطولتني فــي ظــل التنافس الكبير
مــع فريق الجيش بطل ال ــدوري كــان بمثابة إنجاز
مهم للسلة الغرفاوية ،والتي كانت رقمًا صعبًا هذا
املوسم ..وتم إهداء اإلنجاز لسعادة الشيخ خالد بن
أحمد آل ثاني نائب رئيس نــادي الغرافة واملشرف
العام على اللعبة.
وأشاد سعادة الشيخ جاسم بن ثامر بإنجاز فريق
الـغــرافــة وق ــال :بــدايــة أتـقــدم بالشكر إلــى الجهازين
الفني واإلداري والالعبني بالفريق األول لكرة السلة
بالنادي للحصول على ثالثية تاريخية لهذا املوسم.
وحرص سعادة الشيخ جاسم بن ثامر على اإلشادة

بالجهود الكبيرة التي بذلها الالعبون في البطولة،
مؤكدًا أنه لم يدخر أي العب جهدًا من خالله يمكن
للفريق تحقيق إنجاز ،ونحن نثمن هذا الجهد وهذا
التكريم أقل شيء يمكن تقديمه للفريق الــذي حقق
إنـجــازًا متميزًا للسلة الـغــرفــاويــة 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
ثامر وإدارة الغرافة بهذا اإلنجاز الــذي تحقق هذا
املوسم بالفوز بالدوري وبلقبي بطولتي كأس قطر
وك ــأس سمو األمـيــر املـفــدى عــن ج ــدارة واستحقاق

شراكة بين اتحاد السلة و بي سبورتي
وق ــع االت ـح ــاد ال ـق ـطــري ل ـكــرة الـسـلــة اتـفــاقـيــة
شراكة وتعاون مع شركة بي سبورتي خالل
املؤتمر الصحفي الذي عقد أمس،
ّ
ووقع من جانب الشركة سعادة الشيخ سحيم
ب ــن أح ـم ــد س ـل ـطــان آل ث ــان ــي رئ ـي ــس مجلس
االدارة ..وع ـل ــي امل ــال ـك ــي -أم ـ ــن ال ـس ــر ال ـعــام
لالتحاد القطري لكرة السلة -على االتفاقية

ُ
من جانب اتحاد السلة .وتعد مذكرة التفاهم
واالت ـفــاق ـيــة ف ــري ــدة م ــن نــوعـهــا ب ــن األطـ ــراف
املشاركة واملساهمة ،وبموجب هذه االتفاقية
سيعمل الجميع بشكل وثيق على مدار فترة
ال ـشــراكــة ،عـلــى تـقــديــم كــل سـبــل ال ـت ـعــاون من
أجل إنجاح هذا التعاون بني الطرفني.
وأش ـ ـ ــاد امل ــال ـك ــي بـ ــالـ ــدور ال ـك ـب ـيــر ل ـل ـشــركــات

واملؤسسات من أجــل مشاركتهم واملساهمة
الكبيرة في العمل على دعم مشاريع االتحاد
الــرام ـيــة ال ــى ت ـطــور ون ـشــر الـلـعـبــة ،موضحًا
أنـهــم سـيــواصـلــون الـعـمــل عـلــى املـشــاركــة مع
الـعــديــد مــن ال ـج ـهــات ،وأك ــد عـلــي املــالـكــي أن
االتـفــاقـيــة تشكل ج ــزءًا أســاسـيــا مــن خطتهم
االستراتيجية الجديدة في االتحاد القطري
لـكــرة الـسـلــة ،وتــؤكــد ال ـتــزام الـطــرفــن بتقديم
الــدعــم والتطوير املستمر لـهــذه الــريــاضــة ،و
أن االتحاد سيعمل مع الجهات املشاركة في
الـتـخـطـيــط وال ـت ــروي ــج وامل ـس ــاع ــدة ف ــي نـظــام
الشركة ،وسيشمل التعاون أيضًا تقديم كافة
التسهيالت للشركة.
ووجه سعادة الشيخ سحيم بن أحمد سلطان
آل ثاني بالشكر لالتحاد وكــل أعضائه على
هذه الشراكة البناءة التي تهدف إلى تعزيز
مـمــارســة الــريــاضــة فــي قـطــر وب ــاألخ ــص كــرة
ال ـس ـلــة ..مـشـيــرا ال ــى أن ـهــا ت ـتــوافــق رؤيـ ــة بي
س ـبــورتــي م ــع رؤي ــه قـطــر  2030ف ــي التنمية
البشرية مــن حيث تعزيز الثقافة الرياضية
للمجتمع القطري فالعقل السليم في الجسم
السليم- .

جولة الدوحة تعد بسباقات مثيرة

أبطال العالم يؤكدون مشاركتهم بمونديال السباحة
أنـ ـه ــى االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـقـ ـط ــري ل ـل ـس ـب ــاح ــة تـشـكـيــل
مجموعات الجولة الثالثة لبطولة كأس العالم
لـلـسـبــاحــة  -2021ال ــدوح ــة ،وال ـت ــي س ـت ـقــام في
مجمع حمد للرياضات املائية ،في الفترة من 21
إلى  23أكتوبر .ويعد اللقاء قبل األخير لسلسلة
ك ــأس ال ـعــالــم ب ـس ـبــاقــات م ـث ـيــرة ،ح ـيــث يتطلع
السباحون إلى تأمني أكبر عدد من النقاط قبل
ال ـتــوجــه إل ــى ك ـ ــازان (روسـ ـي ــا) ،وال ـت ــي ستكون
املحطة األخيرة لبطولة كأس العالم للسباحة.
هــذا وصــرح رئيس االتـحــاد القطري للسباحة،
ً
خ ـل ـيــل ال ـج ــاب ــر ،ق ــائ ــا« :ن ـت ـط ـلــع إلـ ــى س ـبــاقــات
مثيرة في الدوحة ،نأمل أن تكون تجربة أخرى
ُ
ال تـنـســى لجميع امل ـشــاركــن ،نتمنى التوفيق
لجميع الرياضيني».
سـ ـي ــأت ــي الـ ـنـ ـج ــم الـ ـجـ ـن ــوب أف ــريـ ـق ــي ال ـص ــاع ــد
س ــات ـي ــس ،ال ـ ــذي كـ ــان ال ـف ــائ ــز الـ ـع ــام ف ــي جــولــة
بــرلــن ،إل ــى الـعــاصـمــة الـقـطــريــة مـتـقــدمــا بشكل
عــام على األمــريـكــي تــوم شيلدز صــاحــب املركز
الـثــانــي -الفائز فــي بــودابـســت -فــي فئة الــرجــال.
كما سيحاول الهولندي أرن ــو كامينجا ،الــذي
حـصــل عـلــى مـيــدالـيـتــن فـضـيـتــن ف ــي أوملـبـيــاد
طــوك ـيــو ،تـحـســن تــرتـيـبــه ال ـثــالــث فــي الــدوحــة.
كايل تشاملرز الحاصل على امليدالية الذهبية
في أوملبياد ريو (أستراليا) -الذي يحتل املركز
الرابع في التصنيف الفردي للرجال -ومن املقرر
ً
أيــضــا أن يتنافس الليتواني دان ــاس رابسيس

بعد منافسة قوية في املوسم املاضي .وقال الرباع:
ه ــذا اإلن ـج ــاز تـحـقــق بـفـضــل ال ـ ــروح الـقـتــالـيــة الـتــي
يتحلى بها العبو الفريق واإلص ــرار على التواجد
فوق منصة التتويج كأبطال رغم املنافسة القوية،
خــاصــة أن ــه مــع بــدايــة املــوســم لــم تـكــن الترشيحات
تصب في مصلحتنا للفوز بالبطوالت.

طائرة العربي تواجه
بوريفيستنيك الكازاخستاني

ُ
ُّ
األول للكرة الطائرة بالعربي إلى بلوغ نهائي
يتطلع الفريق
بـطــولــة األنــديــة اآلسـيــويــة لـلـكــرة الـطــائــرة لـلـمــرة الـخــامـســة في
ت ــاري ـخ ــه ،وذلـ ــك ع ـنــدمــا ي ــواج ــه ف ــري ــق بــوريـفـيـسـتـنـيــك أملــاتــي
الـكــازاخـسـتــانــي ال ـيــوم فــي ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي مــن البطولة
اآلسـ ـي ــوي ــة امل ـق ــام ــة ح ــال ـ ًـي ــا ف ــي م ــدي ـن ــة ن ــاخ ــون رات ـشــاس ـي ـمــا
الـتــايــانـ ّ
ـديــة الـتــي تختتم منافساتها غ ـ ًـدا ،وســط مـشــاركــة 10
فــرق ،وسيتأهل الفائز بلقب هــذه البطولة إلــى بطولة العالم
ألندية الكرة الطائرة للرجال .سبق لفريق العربي أن حقق لقب
البطولة اآلسـيــويــة عــام  ،2012وحصل على امليدالية الفضية
ثــاث مــرات أع ــوام  ،2010و 2015و ،2016وامليدالية البرونزية
ً
ثالث مرات أيضا أعوام  2007و 2009و.2017
شق الفريق العرباوي طريقه نحو الدور نصف النهائي عندما
حــل فــي املــركــز الـثــانــي فــي املـجـمــوعــة الـثــانـيــة بــرصـيــد  9نقاط
ً
محققا الفوز على فريق أجمك األوزبكي بنتيجة ثالثة أشواط
دون رد ،وعلى فريق ريبيسكو الفلبيني بنتيجة ثالثة أشواط
دون ّ
رد ،وعلى فريق دايموند فــود التايالندي بنتيجة ثالثة
ّ
أشواط دون رد ،مقابل خسارة وحيدة أمام فريق فوالد سرجان
اإليراني بنتيجة ثالثة أشواط ُمقابل شوط الذي تصدر ترتيب
املجموعة الثانية برصيد  12نقطة بالعالمة الكاملة.

انطالق منافسات المرحلة
الثانية لبرنامج ميدان الشحانية

(الـخــامــس) .وأكــد الفائز بشكل عــام فــي بطولة
فـيـنــا ل ـكــأس ال ـع ــام لـلـسـبــاحــة  ،2019فــاديـمـيــر
م ــوروزوف (روسـيــا) ومنافسه من نفس البلد؛
أن ـتــون تـشــوبـكــوف مـشــاركـتـهـمــا ،حـيــث تــراجــع
تشوبكوف عن قرار تقاعده ،وسيشارك في هذا
الحدث ألول مرة بعد أوملبياد طوكيو.
وم ــن امل ـتــوقــع أي ـض ــا أن تـشـهــد ج ــول ــة ال ــدوح ــة
س ـبــاقــات شـيـقــة ف ــي م ـج ــرى ال ـس ـي ــدات بـقـيــادة
األس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة مـ ــاك ـ ـيـ ــون ،ال ـ ـتـ ــي ح ـ ـصـ ــدت أرب ـ ــع
ميداليات ذهبية وثالث برونزيات في أوملبياد
ط ــوك ـي ــو ،وس ـت ـت ـط ـلــع إلـ ــى ت ـعــزيــز ت ـقــدم ـهــا في
محطة الدوحة.
وت ـت ـب ــع م ــاكـ ـي ــون ،ال ـه ــول ـن ــدي ــة كـ ـي ــرا ت ــوس ــان-

ال ـح ــائ ــزة ع ـلــى امل ـيــدال ـيــة الــذه ـب ـيــة ف ــي بـطــولــة
أوروب ـ ـ ــا  ،2020ك ـم ــا س ـت ـش ــارك م ــن أس ـتــرال ـيــا
ُ
كـ ــل مـ ــن :م ــادي ـس ــون وي ـل ـس ــون وه ــول ــي بـ ــارات
الـ ـث ــال ــث وال ـ ــراب ـ ــع فـ ــي ال ـت ــرت ـي ــب ال ـ ـعـ ــام عـلــىالتوالي -إلــى جانب السويدية ميشيل كوملان
صــاحـبــة امل ــرك ــز ال ـخــامــس .كـمــا أك ــدت تــاتـيــانــا
ش ــوي ـن ـم ــاك ــر (جـ ـمـ ـه ــوري ــة جـ ـن ــوب أف ــريـ ـقـ ـي ــا)،
م ـشــارك ـت ـهــا ،ب ــاإلضــاف ــة إل ــى م ـشــاركــة املـجــريــة
زسـ ــوزانـ ــا ج ــاك ــاب ــوس ،وال ـه ــول ـن ــدي ــة ران ــوم ــي
كــرومــويــدجــوجــو .كـمــا سـتـشــارك دول ــة قـطــر بـ
 13سباحًا واع ـدًا في جولتها .ويضم الفريق،
الـ ـسـ ـب ــاح ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـع ـب ـي ــدل ــي ،الـ ـ ــذي َم ـثــل
منتخب قطر في أوملبياد طوكيو.

تنطلق منافسات املرحلة الثانية في برنامج ميدان الشحانية
ال ـيــوم بــالـفـتــرة الـصـبــاحـيــة مـخـصــص ألشـ ــواط هـجــن اإلن ـتــاج
الشخصي لسن (الثنايا -الحيل والــزمــول) بــاألشــواط العامة
واشواط الهجن السودانية من مسافة الـ  6كم .وغدا مخصص
لسن الثنايا (األش ــواط الـعــامــة بالفترة الصباحية -األش ــواط
املفتوحة بالفترة املسائية) من مسافة الـ  6كم .أما ختام السباق
امل ـح ـلــي ال ـثــالــث فـسـيـكــون ي ــوم ال ـس ـبــت ،وه ــو مـخـصــص لسن
الحيل والزمول (األشواط العامة بالفترة الصباحية -األشواط
املفتوحة بالفترة املسائية) من مسافة الـ  6كم.

(برنامج ميدان لبصير)

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

الدنمارك

تواصل تألقها
وتلتحق بألمانيا

واصلت الدنمارك تألقها الالفت هذا العام عندما حجزت أمس بطاقتها إلى
نهائيات كأس العالم قطر  2022العام المقبل بالعالمة الكاملة في ثماني
مباريات ،وذلك بعد مشوارها الرائع في كأس أمم أوروبا األخيرة.

•

الدوحة -

فـ ــازت ال ــدن ـم ــارك ع ـلــى ضـيـفـتـهــا النمسا
 -1صـ ـف ــر واحـ ـتـ ـفـ ـل ــت م ـ ــع ج ـم ــاه ـي ــره ــا
ال ـت ــي ح ـض ــرت ف ــي م ـل ـعــب «بـ ــاركـ ــن» فــي
كوبنهاغن ،بلحاقها بأملانيا إلى العرس
ال ـعــاملــي .وف ــرض الــدن ـمــارك ـيــون أنفسهم
ً
ب ـق ــوة ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـس ــادس ــة ،فـفـضــا
عن العالمة الكاملة في ثماني مباريات،
ً
سجلوا  27هدفا ولم يستقبلوا أي هدف.
مــن جهة أخ ــرى انتزعت السويد صــدارة
امل ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن إس ـب ــان ـي ــا عـقــب
فوزها على ضيفتها اليونان  ،0 - 2ضمن
منافسات الجولة الثامنة من التصفيات
األوروبـ ـ ـي ـ ــة امل ــؤه ـل ــة ل ـك ــأس ال ـع ــال ــم قـطــر
 .2022واع ـ ـت ـ ـلـ ــى املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـس ــوي ــدي
الـصــدارة بـفــوزه الخامس مقابل خسارة
بــرص ـيــد  15نـقـطــة وبـ ـف ــارق نـقـطـتــن عن
نظيره اإلسـبــانــي الـجــريــح بعد خسارته
ف ــي نـهــائــي دوري األم ــم األوروبـ ـي ــة أم ــام
فرنسا .2-1
وتجمد رصيد اليونان التي خسرت أمام

ال ـس ــوي ــد ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة ف ــي امل ــواج ـه ــات
ال ـث ـمــانــي األخـ ـي ــرة بـيـنـهـمــا ف ــي مختلف
املسابقات ،عند  9نقاط في املركز الثالث
من فوزين و 3تعادالت وهزيمة.
وف ــي مـ ـب ــاراة هــامـشـيــة ض ـمــن املـجـمــوعــة

جمهور الدنمارك

ذاتـهــا ،حققت جورجيا فــوزهــا األول في
ال ـت ـص ـف ـيــات ب ـعــدمــا أس ـق ـطــت مضيفتها
كوسوفو .1-2
وتـقــدم منتخب جــورجـيــا للمركز الــرابــع
ب ــرص ـي ــد  4ن ـق ــاط م ـت ـس ــاوي ــا م ــع نـظـيــره

المجر وإنجلترا

المغرب يتأهل للدور األخير

ً
وغدا االستعراض الحر
اليوم المفتوح للدريفت..

عجلة الفعاليات في نادي
السيارات تعود للدوران
•

الدوحة -

•

الدوحة -

أصـبــح املـغــرب ثــانــي بلد أفــريـقــي يضمن مكانه فــي ال ــدور الـثــالــث واألخ ـيــر من
التصفيات األفــريـقـيــة املــؤهـلــة لـكــأس الـعــالــم قطر  ،2022بعد ف ــوزه على غينيا
 1-4في الــربــاط مساء أول أمــس الثالثاء في مـبــاراة مؤجلة من الجولة الثانية
للمجموعة التاسعة.
وسجل الرباعية املغربية البديل سليم أمالح (هدفان) ،وأيوب الكعبي وسفيان
بوفال ،وكانت األهداف األربعة كافية ملنح املغرب فوزه الرابع في نفس العدد من
املباريات ،بينما سجل مامادو كني هدفًا شرفيًا لغينيا.
ورفع الفوز رصيد املغرب إلى  12نقطة بالعالمة الكاملة ،وبفارق ثماني نقاط
عن غينيا بيساو صاحبة املركز الثاني مع تبقي مباراتني ،حيث انضم أسود
األطلس إلى السنغال في الدور األخير املقرر في مارس .2022
ً
وعلى الرغم من اللعب في عاصمتها الرباط ،إال أن املغرب كان يعتبر زائرا ،حيث
اختارت غينيا اللعب هناك بسبب الوضع السياسي في البالد والذي تسبب في
تأجيل املباراة من الشهر املاضي.

ال ـكــوســوفــي م ـتــذيــل ال ـتــرت ـيــب ،ول ـكــن مع
أفضلية األهداف لصالح األول.
هــذا وانـتـهــت مــواجـهــة منتخب أوكــرانـيــا
أمــام ضيفه منتخب البوسنة والهرسك
بــال ـت ـعــادل  1-1ف ــي ال ـجــولــة ال ـثــام ـنــة من
منافسات املجموعة الرابعة بالتصفيات
األوروبية املؤهلة لكأس العالم قطر .2022
ورفـ ــع املـنـتـخــب األوكـ ــرانـ ــي رص ـي ــده إلــى
تسع نقاط في املركز الثاني خلف فرنسا
املتصدرة  ،12كما رفع املنتخب البوسني
رصيده إلى سبع نقاط في املركز الرابع.
وفي مباراة ثانية من املجموعة عينها ،فاز
منتخب فنلندا على مضيفه كازاخستان
 .0-2وسجل هدفي فنلندا تيمو بوكي في
الــدقـيـقــة األخ ـيــرة مــن ال ـشــوط األول و.48
ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى ثماني
ن ـقــاط ف ــي امل ــرك ــز ال ـثــالــث وت ــوق ــف رصـيــد
منتخب كازاخستان عند ثالث نقاط في
املركز الخامس األخير.
وفي املجموعة الثالثة عادت سويسرا من
ميدان مضيفتها ليتوانيا بفوز عريض

قــوامــه  .0-4وبـهــذا الـفــوز رفعت سويسرا
رصيدها إلــى  14نقطة في املركز الثاني
ب ـفــارق األه ـ ــداف عــن إيـطــالـيــا املـتـصــدرة،
فـ ـيـ ـم ــا تـ ـت ــذي ــل لـ ـيـ ـت ــوانـ ـي ــا ت ــرتـ ـي ــب ه ــذه
املـجـمــوعــة بــرصـيــد ث ــاث ن ـق ــاط .وضـمــن
املجموعة ذاتـهــا قلب املنتخب البلغاري
تــأخــره أم ــام ضيفه األيــرل ـنــدي الشمالي
إلى .1-2
م ــن ج ـهــة أخـ ــرى فــرمــل املـنـتـخــب املـجــري
نظيره ومضيفه اإلنجليزي بعدما فرض
عليه التعادل  ،1-1في الجولة الثامنة من
منافسات املجموعة التاسعة للتصفيات
األوروبية املؤهلة لكأس العالم قطر .2022
وحــافــظ منتخب «األس ــود الثالثة» على
صـ ـ ـ ــدارة امل ـج ـم ــوع ــة ب ــرص ـي ــد  20ن ـق ـطــة،
ب ـفــارق  3نـقــاط عــن بــولـنــدا ال ـفــائــزة على
مضيفتها ألبانيا  ،0-1التي ابتعدت أكثر
عن دائرة املنافسة ،حيث باتت تتأخر في
املركز الثالث مع  15نقطة .وفي املجموعة
نفسها ،ف ــازت أن ــدورا على ســان مارينو
.0-3

تنطلق ال ـيــوم وبـشـكــل رسـمــي أول ــى أنشطة
ن ــادي قـطــر لـسـبــاقــات ال ـس ـيــارات والــدراجــات
النارية للموسم الجديد  2022 / 2021حيث
من املقرر أن يستضيف مضمار منافسات
ال ــدرف ــت فـعــالـيــة ال ـي ــوم امل ـف ـتــوح ألب ـط ــال هــذه
الرياضة وذلك استعدادًا النطالق بطولة قطر
للدريفت بأولى جوالتها يومي الحادي عشر
والثاني عشر من شهر نوفمبر املقبل .ووفق
الجدول الزمني سيتم افتتاح الفحص الفني
لـلـس ـيــارات امل ـشــاركــة بـتـمــام الــراب ـعــة عـصـرًا
ويستمر حتى السادسة مساء موعد افتتاح
الحلبة.
كــذلــك مــن املـقــرر أن يفتتح ال ـنــادي يــوم الغد
حلبة االستعراض الحر والشل على عجلتني
ً
ابـتـ ً
مساء أمــام عشاق هذه
ـداء من السادسة
الرياضة ملمارسة هوايتهم بعيدًا عن املخاطر
التي من املمكن أن يتعرضوا لها في الشوارع.
حـيــث سـيـتــم الـفـحــص الـفـنــي ل ـهــذه املــركـبــات
ً
ابتداء من الرابعة عصرًا حيث يشدد النادي
على ضرورة االلتزام بقواعد األمن والسالمة
بداية بتواجد القفص الحديدي الــذي يحمي
مـقـصــورة الـسـيــارة م ــرورًا بــاإللـتــزام بــارتــداء

ال ـل ـب ــاس امل ـن ــاس ــب وخـ ـ ــوذة الـ ـ ــرأس وغ ـيــرهــا
ً
وانتهاء بعدد من العوامل التي يجب التقيد
بها في السيارة.
وم ـنــذ ب ــداي ــة ش ـهــر سـبـتـمـبــر امل ــاض ــي ب ــدأت
ف ـتــرة اإلس ـت ـع ــداد الن ـطــاقــة امل ــوس ــم الـجــديــد
والذي يعتزم النادي أن يجعله استثنائيًا بكل
املقاييس .حيث ستكون الـجـهــود مضاعفة
وبــا شك على اللجنة املنظمة للبطوالت في
ظ ــل اإلجـ ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة امل ـف ــروض ــة في
الــدولــة .وال شــك أن الـنــادي يـعــول كثيرًا على
الـخـبــرات الــواسـعــة الـتــي يكتسبها عــامــا بعد
آخ ــر ف ــي ه ــذا امل ـج ــال وس ـي ـكــون ال ـع ـمــل هــذا
العام مضنيًا وعلى مسارين متوازيني األول
يتعلق بالسالمة وااللتزام باإلجراءات الوقائية
وال ـث ــان ــي يـتـعـلــق بـتـنــويــع ال ـب ـط ــوالت وزيـ ــادة
امل ـنــاف ـســة وجـ ــذب ال ـع ــدد األك ـب ــر م ــن عـشــاق
السرعة تجسيدًا لرؤية رئيس النادي سعادة
الشيخ خــالــد بــن حمد آل ثــانــي وال ــذي يؤكد
بدوره وبشكل دائم على أن رياضة السيارات
والدراجات النارية في قطر تسير في الطريق
الصحيح كونها واحدة من األعمدة الرئيسية
لبناء مجتمع مثقف وواع ،ومــن هــذا املنطلق
يــأتــي تــوجــه ال ـنــادي للسير وف ــق ه ــذا املنهج

والسعي ملواصلة بناء قاعدة شبابية قــادرة
على قيادة الدفة نحو املزيد من االنجازات.
روزنامة حافلة بالفعاليات
تنتظر عشاق السرعة
تتضمن روزنامة الفعاليات للموسم الحالي
عددًا من البطوالت التي اعتاد النادي تنظيمها
فــي ال ـس ـنــوات املــاضـيــة وسـتـكــون االنـطــاقــة
مـطـلــع الـشـهــر ال ـق ــادم بـبـطــولــة قـطــر الوطنية
للستريت دراج وال ـتــي اعـتـمــدت ه ــذا املــوســم
بخمس جوالت تنطلق يومي الرابع والخامس
م ــن شـهــر نــوفـمـبــر ال ـق ــادم بـجــولـتـهــا األول ــى
وتستأنف بجولتها الثانية في األسبوع الرابع
من شهر ديسمبر في الوقت الــذي تقام فيه
الجوالت الثالثة املتبقية خالل شهري فبراير
ومــارس من العام الـقــادم .وتعد هــذه البطولة
بمختلف فـئــاتـهــا املـقـصــد األول ملتسابقي
السيارات والــدراجــات النارية وتشهد سنويًا
أكـ ـب ــر ع ـ ــدد م ــن املـ ـش ــارك ــن ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ال ـب ـط ــوالت ال ـتــي يـقـيـمـهــا الـ ـن ــادي ع ـلــى م ــدار
املوسم الواحد .كما يعمل النادي وباستمرار
على إدخــال فئات جديدة للمنافسة بغرض
جذب أكبر عدد من املتسابقني.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بفريق التفتيش المركزي الخاص
بالرقابة الصحية بمكتب الوكيل المساعد لشؤون البلديات وبالتنسيق
مع البلدية المختصة ،حوالي  5500كيلوجرام من اللحوم المجمدة
محظورة التداول ،وذلك بالمخالفة للقانون رقم  8لسنة  1990بشأن
تنظيم مراقبة األغذية اآلدمية.
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«الرعاية» :عودة المراكز

الصحية للعمل بكامل الطاقة

•

الدوحة -

بدأت مؤسسة الرعاية الصحية األولية بتطبيق
املــرح ـلــة الــراب ـعــة مــن خطتها «ال ـع ــودة للحياة
الطبيعية›› باملراكز التابعة.
وأعـلـنــت املــؤسـســة ب ــدء  27مــن أص ــل  28مــركـزًا
صـحـيــا تــاب ـعــا بــالـعـمــل ب ـكــامــل طــاق ـتــه وتـقــديــم
خـ ــدمـ ــات رعـ ــايـ ــة ص ـح ـيــة ع ــال ـي ــة الـ ـ ـج ـ ــودة ،مــع
اسـ ـتـ ـش ــارات ط ـب ـيــة وج ـه ــا ل ــوج ــه ،ح ـســب طلب
املراجع.
وقـ ــالـ ــت الـ ــدك ـ ـتـ ــورة س ــامـ ـي ــة ال ـع ـب ــدل ـل ــه امل ــدي ــر
ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـتـشـغـيــل بــاملــؤس ـســة «بــاس ـت ـث ـنــاء
م ــرك ــز روضـ ـ ــة ال ـخ ـي ــل ال ـص ـح ــي ،الـ ـ ــذي سـيـظــل
مركزًا صحيًا مخصصًا لفيروس (كوفيد،)19-
أعــادت جميع املــراكــز الصحية األخــرى التابعة
لـلـمــؤسـســة خ ــدم ــات ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة لــديـهــا
بالكامل في املوقع ،بما في ذلك الزيارات وجهًا
لــوجــه مــع مواعيد مـحــددة ،بطلب مــن املــريــض،
ول ـك ـن ـهــم س ـي ـس ـت ـمــرون ب ـت ـقــديــم االسـ ـتـ ـش ــارات
ّ
االفتراضية للمرضى الذين يفضلون هذا النوع
من املواعيد».

المسرح الوطني شاهد على اإلبداع والتراث القطري

احتفاء بمناسبة اليوم العالمي

توعي
«الشرطة المجتمعية» ّ

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 الـ 10من
أكتوبر من كل عام.
هدفت الدورة إلى نشر وتعزيز مفهوم الشرطة املجتمعية ،والتعرف على
معوقات الصحة النفسية والسلوكية واالجتماعية ،وتحديد أسبابها
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.
وفــي بــدايــة الـ ــدورة ،أكــد العقيد الــدكـتــور إبــراهـيــم محمد السميح مدير
إدارة الـشــرطــة املجتمعية ،أن الـ ــدورة تـهــدف إل ــى تحقيق استراتيجية
وزارة الداخلية في تعزيز العالقة مع املجتمع ،مضيفا أن الدورة تكرس
اختصاص اإلدارة في التواصل مع كافة فئات املجتمع لدعم دور وزارة
الــداخ ـل ـيــة ف ــي مــواج ـهــة امل ـش ـكــات االج ـت ـمــاع ـيــة ب ـغــرض ال ــوق ــاي ــة مـنـهــا،
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
السميح ،مفهوم الشرطة املجتمعية وتعريفها باعتبارها تجربة رائدة
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
املواطن العربي من خــال العديد من املــؤشــرات ،مستدال بالدراسة التي
أجراها معهد األمم املتحدة ألبحاث الدفاع االجتماعي بروما وتوصياته،
وت ـطــرقــت الـجـلـســة أي ـضــا إل ــى دور ال ـشــرطــة املـجـتـمـعـيــة ف ــي ال ـح ـضــارة
اإلســامـيــة ،والشرطة املجتمعية فــي دولــة قطر وتبنيها مــن قبل وزارة
الداخلية ضمن ركائز استراتيجيتها.
واختتمت الجلسة بتعريف الـحـضــور بآلية اسـتــام ومتابعة خدمات
الشرطة املجتمعية عبر تطبيق «مطراش  ،»2ونقاشات جادة مع الحضور.
وفــي الجلسة الثانية ،تحدث الــدكـتــور مــأمــون مبيض اسـتـشــاري الطب
النفسي بمركز دعــم الصحة السلوكية ،حــول الوقاية مــن االضطرابات
الـنـفـسـيــة وال ـس ـلــوك ـيــة م ـعــرفــا بـمــاهـيــة ه ــذه االضـ ـط ــراب ــات ،وأس ـبــاب ـهــا،
ودرج ــات الــوقــايــة منها وطــرقـهــا ،كما تـطــرق إلــى تصنيفاتها العديدة
كاألمراض العصبية والعاطفية والذهنية والدماغية وغيرها.
ودارت الـجـلـســة ال ـثــال ـثــة ح ــول مـ ـه ــارات اك ـت ـشــاف الـ ـح ــاالت الـسـلــوكـيــة،
وقدمها الدكتور إبراهيم عطية استشاري اجتماعي من مركز الحماية
والتأهيل االجتماعي «أمان» ،وركزت الجلسة على السبل الكفيلة ملواجهة
االن ـحــرافــات السلوكية ،وتصنيفاتها ومـظــاهــرهــا ،والــوســائــل العملية
للوقاية منها.

رسائل توعوية لتعزيز الوقاية من أمراض العيون
•

الدوحة -

تحتفل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة
حمد الطبية باليوم العاملي للبصر ،والذي يوافق
الـيــوم الخميس  14أكـتــوبــرُ .
ويـعــد الـيــوم العاملي
لإلبصار مـبــادرة عاملية تطلقها منظمة الصحة
العاملية والوكالة الدولية ملكافحة العمى في شهر
أك ـتــوبــر م ــن ك ــل عـ ــام .يــأتــي االح ـت ـفــال ه ــذا الـعــام
شعار»حب عينيك» ويهدف إلى الوقاية من
تحت
ِ
أمراض العيون وإبراز أهمية الكشف والتشخيص
املـبـكــر ل ــأم ــراض الـتــي قــد تسبب الـعـمــي .وقــالــت
الــدكـتــورة خـلــود املـطــاوعــة رئـيــس قسم األم ــراض
غير االنتقالية بــوزارة الصحة العامة :إن الــوزارة
أطلقت بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية حملة
توعوية في إطار االحتفال باليوم العاملي للبصر
ب ـهــدف تـعــزيــز ال ــوع ــي بــأهـمـيــة االه ـت ـمــام بصحة
ال ـع ـيــون ملـخـتـلــف ال ـف ـئــات ال ـع ـمــريــة ،م ـش ـيــرة إلــى

أن الـحـمـلــة تـتـضـمــن ن ـشــر ال ــرس ــائ ــل الـتــوعــويــة
والنصائح التثقفية املرتبطة بتعزيز صحة
الـ ـعـ ـي ــون وك ـي ـف ـي ــة ال ــوق ــاي ــة مـ ــن األم ـ ــراض
املـخـتـلـفــة ال ـت ــي ق ــد ت ـص ـيــب ك ــاف ــة ال ـف ـئــات
العمرية ،إضافة إلى التأكيد على ضرورة
مراجعة أطباء العيون إلجراء فحوصات
مـبـكــرة تـفــاديــا الكـتـشــاف أي أم ــراض قد
ً
ت ـض ـع ــف ال ـب ـص ــر م ـس ـت ـق ـب ــا .وأض ــاف ــت
الــدك ـتــورة خ ـلــود امل ـطــاوعــة أن ه ـنــاك مـا
ال ي ـق ـ ــل عـ ــن  2.2م ـل ـي ــار ش ـخ ــص ح ــول
ال ـعــالــم ي ـعــانــون مــن ضـعــف الـبـصــر من
بينهم مليار شـخص على األقــل كان
باإلمكان وقايتهم منه ،أو ممن
ل ــم ي ـح ـظ ــوا ب ـف ــرص ــة ل ـل ـعــاج،
عـ ـلـ ـم ــا أن مـ ـعـ ـظ ــم املـ ـص ــاب ــن
بضعف البصر والعمى تزيد
أعمارهم على  50عاما.

•

د .خلود المطاوعة

إعالن الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية
•

الدوحة -قنا

أعلنت املؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا
عن الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية
فــي دورت ـه ــا الـســابـعــة ،ال ـتــي ت ـقــام عــن ُبـعــد،
للسنة الثانية على الـتــوالــي ،تحت إشــراف
املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
(األلكسو).
وفاز في فئة الروايات العربية املنشورة كل
مــن :الحبيب الساملي من تونس عن روايته
«االشتياق إلى الجارة» ،وأحمد القرمالوي
من مصر عن روايته «ورثة آل الشيخ» ،وفجر
يـعـقــوب مــن فلسطني عــن رواي ـت ــه «ســاعــات
الكسل -يوميات اللجوء» ،وأيمن رجب طاهر
من مصر عن روايته «الهجانة» ،ونادر منهل
ح ــاج ع ـمــر م ــن فـلـسـطــن ع ــن روايـ ـت ــه «م ــدن
ال ـض ـجــر» ،وتـبـلــغ قـيـمــة كــل جــائــزة  60ألــف
دوالر أمريكي ،إضافة إلى ترجمة الروايات
الفائزة إلى اللغة اإلنجليزية.
وف ــي فـئــة ال ــرواي ــات غـيــر امل ـن ـشــورة ف ــاز كل
مــن :اعـتــدال نجيب الشوفي مــن ســوريــا عن

روايـتـهــا «هــذيــان األمـكـنــة» ،و غيد آل غرب
م ــن الـ ـع ــراق ع ــن رواي ـت ـه ــا «سـ ـك ــرة :مــزامـيــر
الدم» ،و يونس أوعلي من املغرب عن روايته
«أحـ ـ ـ ــاس ،ذاك ـ ـ ــرة أل ـي ـم ــة املـ ـ ـ ــدى» ،و مـحـمــد
عبدالله الهادي من مصر عن روايته «البالد
قش ملتهب» ،ووليد بن أحمد من تونس عن
روايته «القرداش» ،وتبلغ قيمة كل جائزة 30
ألــف دوالر ،وستتم طباعة األعـمــال الفائزة
وترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية.
وفاز في فئة الدراسات التي تعنى بالبحث
والنقد الروائي 5 ،نقاد وهم :د .أحمد عادل
ال ـق ـضــابــي م ــن م ـصــر ع ــن دراسـ ـت ــه «اإلن ــاب ــة
الـ ـس ــردي ــة :دراس ـ ـ ــة ت ــأس ـي ـس ـي ــة» ،ود .رض ــا
جـ ـ ــوادي م ــن ت ــون ــس ع ــن دراسـ ـت ــه «امل ـع ـمــار
التشكيلي في املنجز الروائي العربي السد
وال ـش ـح ــاذ نـ ـم ــوذج ــا» ،و د.م ـح ـم ــد ال ــداه ــي
م ــن املـ ـغ ــرب ع ــن دراس ـ ـتـ ــه «س ـل ـط ــة الـتـلـفــظ
فــي الـخـطــاب الــروائــي الـعــربــي املـعــاصــر» ،و
مـمــدوح فــراج النابي مــن مصر عــن دراسته
«ضد الرواية :جغرافيا النصوص األدبية»،

ود .يحيى بن الوليد من املغرب عن دراسته
«مـ ــرايـ ــا ال ـت ـم ــدي ــن وال ـت ـه ـج ــن ف ــي ال ــرواي ــة
العربية الـجــديــدة (امل ـغ ــرب ...مـثــاال)» وتبلغ
قيمة كــل جــائــزة  15ألــف دوالر ،كما تتولى
ل ـج ـنــة ال ـج ــائ ــزة ط ـبــع الـ ــدراسـ ــات ون ـشــرهــا
وتسويقها.
أما في فئة رواية الفتيان ففاز كل من :الهنوف
محمد الوحيمد من السعودية عن روايتها
«أرض ي ــوش ــار» ،وف ـي ـصــل مـحـمــد عـبــدالـلــه
األنصاري من قطر عن روايته «عندما يعود
الغيالن» ،و د .عمر صوفي محمد من مصر
عــن روايـتــه «حكاية طائر وحـيــد» ،ومجدي
ي ــون ــس م ــن م ـصــر ع ــن روايـ ـت ــه «ال ـه ــارب ــون
واملجتمع األخضر» ،ومنيرة الــدرعــاوي من
تونس عن روايتها «روزاليا لبؤة الجبال»،
وتبلغ قيمة كل جائزة  10آالف دوالر ،حيث
ستتم طباعتها ونشرها.
وع ــن فـئــة ال ــرواي ــة الـقـطــريــة املـنـشــورة فــازت
ش ـمــة ش ــاه ــن ال ـ ـكـ ــواري ع ــن رواي ـت ـه ــا «فــي
ذاكرتي مكان».

ً
ً
نائبا
رئيسا «للدراجات الهوائية» والمهندي
المريخي
•

الدوحة -

فــاز السيد سعود علي املريخي برئاسة مركز قطر للدراجات
الهوائية التابع لوزارة الثقافة والرياضة ،في انتخابات مجلس
إدارة امل ــرك ــز ،كـمــا ف ــاز الـسـيــد م ـبــارك ســالــم امل ـه ـنــدي ،بمنصب
نائب الرئيس .ويهدف املركز إلــى نشر ثقافة ممارسة رياضة
الدراجات الهوائية بني شرائح املجتمع املختلفة ورفع اللياقة
البدنية ومحاربة أمراض العصر.

