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الدفعات األكثر أماناً
باتت أسهل اليوم

 Samsung Wallet مع
وبنك دخان

صاحب السمو يمنح السفير 
الباكستاني وسام الوجبة

تسلم أوراق اعتماد خمسة سفراء 

الهجمات على قطر 
ال تستند على حقائق

رئيس »الشورى«: 

إشــادات.. تتـوالــى

وكالة األنباء الفلبينية: 
تعزيز الثقة الكبيرة 

في دور قطر الريادي 

سفيرة كندا:
أول بطولة خالية 

من االنبعاثات الكربونية

سفير المغرب: 
نعتز بما حققته قطر 
من إنجازات عمالقة

»أسوشيتد برس«: 
فرصة لتعزيز االقتصاد 

بنحو »7.5« مليار

اإلعالمي الفرنسي 
جان مارك فور: الدوحة 

»جنيف القرن الـ 21«

»كأس العالم FIFA قطر 2022«

ثقة عالمية راسخة في تنظيم قطر لمونديال ال مثيل له عبر التاريخ

صحيفة »ABC« اإلسبانية: نجاح كبير لقطر في تنظيم كأس العالم

سيناتور 
بلجيكي: يجب 

االعتراف 
باإلصالحات التي 

قامت بها قطر

وزيــر الخارجيـة لـ »المنتقـديـن«: غطـرســة وعنصـريــة



نبض الوطن السنة )28( - الثالثاء  14 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 8 نوفمبر 2022م العدد )9927(2

سموه تمنى لهم التوفيق وللعالقات بين دولة قطر ودولهم مزيدًا من التطور والنماء

صاحب السمو يتسلم أوراق اعتماد »5« سفراء جدد

الشيخ  السمو  الدوحة- قنا- تسلم حضرة صاحب 

أوراق  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

في  وذلك  الدولة،  لدى  جدد  سفراء  خمسة  اعتماد 

األميري، صباح أمس. مكتبه بالديوان 

سعادة  من  كل  اعتماد  أوراق  سموه  تسلم  فقد 

سفير  روبليز  اوردوريكا  جويليرمو  خوسيه  السيد 

روي  السيد  وسعادة  المكسيكية،  المتحدة  الواليات 

أكاجوري كاشالي سفير جمهورية ماالوي، وسعادة 

مملكة  سفير  هانسن  بيورن  اندرس  السيد 

مافودزا  توغا  كريسبن  السيد  وسعادة  الدنمارك، 

يو  تن  السيد  وسعادة  زيمبابوي،  جمهورية  سفير 

ميانمار. اتحاد  جمهورية  سفير 

لهم  متمنيًا  الجدد،  بالسفراء  األمير  سمو  رحب  وقد 

التوفيق في مهامهم، وللعالقات بين دولة قطر ودولهم 

والنماء. من جانبهم نقل أصحاب  التطور  مزيدًا من 

دولهم،  قادة  تحيات  لسموه  السفراء  السعادة 

واالزدهار. التقدم  القطري بدوام  للشعب  وتمنياتهم 

السفراء  السعادة  ألصحاب  أقيمت  قد  وكانت 

الديوان  وصولهم  لدى  رسمية  استقبال  مراسم 

األميري.

تقديرًا لدوره المساهم في تعزيز العالقات بين البلدين

صاحب السمو يمنح 
السفير الباكستاني وسام الوجبة

حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني أمير البالد المفدى، في مكتبه 

بالديوان األميري صباح أمس، سعادة 

سفير  شاه  رضا  أحسن  سيد  السيد 

وذلك  اإلسالمية،  باكستان  جمهورية 

انتهاء  بمناسبة  سموه  على  للسالم 

فترة عمله في البالد.

الوجبة  وسام  األمير  سمو  منح  وقد   

لدوره  تقديرًا  الباكستاني  للسفير 

العالقات  تعزيز  في  المساهمة  في 

الثنائية بين قطر وباكستان، متمنيًا 

مهام  من  إليه  سيعهد  فيما  التوفيق  له 

من  مزيدًا  وللعالقات  المستقبل،  في 

التطور والنماء.

شكره  عن  السفير  أعرب  جانبه،  من 

المفدى،  البالد  أمير  لسمو  وتقديره 

لقيه  ما  على  الدولة  في  وللمسؤولين 

عمله  نجاح  في  أسهم  تعاون  من 

بالبالد.

لهيئة الشؤون االقتصادية والتنموية بمجلس التعاونتضمنت سبل تعزيز التعاون بين البلدين

قطر تشارك في اجتماع وزاري تحضيري خليجيوزير المواصالت يتسلم رسالة من وزير النقل المصري
قطر  دولة  شاركت  قنا-  الرياض- 

الوزارية  للجنة  الرابع  االجتماع  في 

التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون 

بمجلس  والتنموية  االقتصادية 

العربية،  الخليج  لدول  التعاون 

والذي استضافته المملكة العربية 

بمقر  وانعقد  الشقيقة،  السعودية 

األمانة العامة بمدينة الرياض.

علي  السيد  سعادة  قطر  دولة  مثل 

بن أحمد الكواري وزير المالية، في 

أصحاب  فيه  شارك  الذي  االجتماع 

المعالي والسعادة أعضاء اللجنة.

من  عددا  االجتماع  وناقش 

األمين  تقرير  منها  الموضوعات، 

حول  وتقرير  للمجلس،  العام 

خليجي،  اقتصادي  نموذج  بناء 

للمبادرات  الطريق  وخريطة 

االقتصادية  الوحدة  ومشاريع 

من  وعدد  تنفيذها،  وآلية   ،2025
جدول  على  المدرجة  المواضيع 

األعمال.

سعادة  تسلم  قنا-  الدوحة- 

سيف  بن  جاسم  السيد 

المواصالت،  وزير  السليطي 

رسالة خطية، من سعادة الفريق 

عبدالهادي  كامل  المهندس 

جمهورية  في  النقل  وزير  الوزير، 

تضمنت  العربية،  مصر 

البلدين في مجاالت  التعاون بين 

النقل  وخدمات  المواصالت، 

المدني،  والطيران  والموانئ 

بتعزيزها  الكفيلة  والسبل 

وتطويرها.

سعادة  الرسالة  بتسليم  قام 

الدين  كمال  عمرو  السيد 

الشربيني سفير جمهورية مصر 

خالل  وذلك  الدولة،  لدى  العربية 

اجتماعه، أمس، مع سعادة وزير 

المواصالت.
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»ثقافية الشورى« تناقش 
عددا من الموضوعات

الكثير من أنواع الحميات ضارة بالصحة

اخصائية  العلواني؛  علي  جود  أكدت 

الخليج  مركز  من  العالجية  التغذية 

الغربي الصحي التابع لمؤسسة الرعاية 

الصحي  الغذاء  أن  األولية؛  الصحية 

اإلنسان  جسم  يمد  الذي  الطعام  هو 

ألداء  الالزمة  والمغذيات  والطاقة  بالقوة 

يوجد  التغذية  علم  وفي  اليومية،  المهام 

منها  الغذائية  المجموعات  من  العديد 

والدهون،  والبروتينات،  النشويات، 

واالجبان  والسكريات  والفاكهة  والخضار 

وااللبان وبال شك لن ننسى الماء.

في  التوازن  على  نحرص  وعندما 

على  نعمل  فإننا  المجموعات  هذه 

األساسية  بالمغذيات  الجسم  مد 

أخصائيو  ويعمل  والفيتامينات، 

الصحية  المراكز  عيادات  في  التغذية 

الموضوع  بهذا  والتثقيف  التوعية  على 

الغذائية  العادات  انتشار  من  للحد 

الغذائية  الحميات  وخاصة  الخاطئة 

غير المتوازنة.

انتشار  ازدياد  ومع  األخيرة  اآلونة  ففي 

وازدياد  االجتماعي  التواصل  منصات 

التي  الرائجة؛  للحميات  الترويج 

لمجموعات  الشديد  الحرمان  تتضمن 

اإلنسان؛  لصحة  جدا  مهمة  غذائية 

حول  الخطر  جرس  واقرع  احذر  فإنني 

وهي  الصحية،  غير  الحميات  هذه 

تضمن نزول الوزن السريع بفترة زمنية 

وظاهرًا  الرياضة  ممارسة  بدون  قصيرة 

فالنزول  صحية،  انها  البعض  يظن  قد 

السريع بدون ممارسة الرياضة غالبًا ما 

يكون عبارة عن نقص في نسبة المياه 

يعتبر  وهذا  الدهون  وليس  بالجسم 

معاكسا تمامًا لمفهوم الحمية الغذائية 

الصحية.

الشؤون  لجنة  عقدت  -قنا-  الدوحة 

الشورى،  بمجلس  واإلعالم  الثقافية 

السيد  سعادة  برئاسة  اجتماعا  أمس، 

رئيس  العبيدان  أحمد  بن  خالد 

اللجنة.

اللجنة  واصلت  االجتماع،  وخالل 

المدرجة  الموضوعات  مناقشة عدد من 

على جدول أعمالها.

التابع لمكتب األمم المعني بالمخدرات والجريمة

 »الرعاية األولية«:

»الرقابة والشفافية« تشارك 
في اجتماعات فريق الخبراء

سعادة  برئاسة  قطر،  دولة  وفد  شارك 

السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس 

والشفافية،  اإلدارية  الرقابة  هيئة 

سلطان  السيد  سعادة  وبحضور 

دولة  سفير  المنصوري  سالمين  بن 

والمندوب  النمسا  جمهورية  لدى  قطر 

والمنظمات  المتحدة  األمم  لدى  الدائم 

فريق  اجتماعات  في  فيينا  في  الدولية 

المفتوح  الدولي  الحكومي  الخبراء 

لمكتب  والتابع  الدولي،  التعاون  لتعزيز 

بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم 

والجريمة. 

الفترة  خالل  االجتماعات  ُعقدت  وقد 

شهر  من  عشر  الحادي  إلى  السابع  من 

المتحدة  األمم  بمقر  الجاري.  نوفمبر 

في فيينا.

من  العديد  االجتماعات  تناولت 

الفصل  تنفيذ  منها:  الموضوعات، 

المتحدة  األمم  اتفاقية  من  الرابع 

نتائج  ومتابعة  الفساد،  لمكافحة 

العامة  للجمعية  االستثنائية  الدورة 

إلى  الرامية  والتدابير  التحديات  بشأن 

التعاون  وتعزيز  ومكافحته  الفساد  منع 

الدولي.

دولة  استضافة  إلى  سعادته  نوه  كما 

قطر للدورة الثالثة لمؤتمر الدول األطراف 

لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  في 

الدورة  تلك  وكانت   ،2009 سنة  الفساد 

عالمة مميزة في تاريخ مؤتمرات مكافحة 

الفساد، وأعلن سعادة رئيس الهيئة عن 

الدورة  دولة قطر بطلب استضافة  تقدم 

والتي  ذاته،  للمؤتمر  عشرة  الحادية 

ستعقد في عام 2025.

المكتبة الوطنية تحتفل بالتراث األدبي اليمني.. د.الكواري:

الثقافة.. العروة الوثقى بين الشعوب
الدوحة- قنا- احتفلت 
مكتبة قطر الوطنية 
بمرور أكثر من نصف 

قرن على نشر أول ديوان 
شعري للشاعر اليمني 

الدكتور عبد العزيز 
المقالح، الحائز على 

العديد من األوسمة 
والجوائز، وأحد أبرز 

الشعراء واألدباء والنقاد 
في العالم العربي 

في العقود الخمسة 
األخيرة، وذلك على 

هامش فعالية احتفائها 
بالتراث الثقافي واألدبي 

اليمني.

أقيمت  التي  االحتفالية  هذه  وتأتي 

مشاركة  ضمن  الماضية،  الليلة 

فعاليات  في  الوطنية  المكتبة 

مبادرة األعوام الثقافية التي تحتفي 

الثقافي  العام  بفعاليات  العام  هذا 

وشمال  األوسط  الشرق  قطر- 

والذي   ،2022 آسيا  وجنوب  أفريقيا 

يتزامن مع استضافة بطولة كأس 

2022، وهو تبادل  FIFA قطر  العالم 

تعميق  إلى  يهدف  دولي  ثقافي 

التفاهم بين البلدان وشعوبها.

وتضمنت الفعالية مشاركة سعادة 

عبدالعزيز  بن  حمد  الدكتور 

الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة 

قطر الوطنية، وسعادة السيد راجح 

الجمهورية  سفير  بادي  حسين 

جانب  إلى  الدولة،  لدى  اليمنية 

الدكتور  عن  قصير  فيلم  عرض 

التونسي  للروائي  وكلمة  المقالح، 

األنشطة  من  وغيرها  شقرون،  نزار 

ومنها  األخرى،  والفنية  الثقافية 

يلقيها  المقالح  شعر  في  قراءات 

الشلفي،  أحمد  اليمني  اإلعالمي 

وعزف موسيقي على العود للملحن 

اليمني فيصل شرف الدين.

في  الكواري  الدكتور  سعادة  وقال 

»في  الفعالية:  هذه  خالل  له  كلمة 

السيد  بسعادة  أرحب  البداية 

الجمهورية  سفير  بادي  راجح 

ويسعدني  دولة،  لدى  اليمنية 

مكتبة  في  معا،  نحتفي  أن  اليوم 

الحادية  بالذكرى  الوطنية  قطر 

دواوين  أول  لصدور  والخمسين 

نستدعي  وفيها  المقالح  الدكتور 

الجمالية  ومواقفه  األدبية  سيرته 

ورؤيته للعالم، وكم تمنينا أن يكون 

مكاننا  عن  غيابه  رغم  أنه  إال  بيننا 

يمكن  ال  إذ  وفينا،  معنا  حاضر  فهو 

فضل  ينكر  أن  عربي  مثقف  ألي 

على  الكبير  اليمني  والناقد  الشاعر 

العربية  والثقافة  العربي  الشعر 

ككل حتى أصبح عالمة مضيئة من 

عالماتها«.

وأضاف: »أن احتفاءنا اليوم بمثقف 

المقالح  الدكتور  قامة  في  عربي 

بهويتها  المكتبة  من  احتفاء  هو  إنما 

األمة  فشعراء  العربي،  وأدبها 

رموزها  هم  ومثقفوها  ومفكروها 

جزء  وهم  األدبي،  مجدها  وصانعو 

ورؤيتها،  المكتبة  رسالة  من  أصيل 

الثقافة  أن  القناعات  هذه  وخالصة 

الشعوب،  بين  الوثقى  العروة  هي 

واليمن،  قطر  بلدينا  بين  خاصة 

والدين  اللغة  في  تشتركان  اللتين 

الدم  أواصر  وحتى  والتاريخ  والقيم 

والقربى«.

السيد  سعادة  قال  جانبه  من   

اسم  بجوار  كبرنا  »لقد  راجح: 

زال  وما  وشعره،  المقالح  الدكتور 

الذين أغنوا عقولنا  الكبار  آبائنا  من 

وإبداعاتهم  بفكرهم  ووجداننا 

الكبير،  وحضورهم  وإسهاماتهم 

بالشعر  ارتبط  اسمه  إن  حيث 

وبالفكر  والثقافة  وبالفن  واإلبداع 

والتغيير  التحديث  وحركة  والعلم 

وكل ما هو جميل ونبيل«.

منذ  قصائده  رددنا  »لقد  وأضاف: 

شعره  زال  وما  الحياة،  على  وعينا 

ديوانه  منذ  وأحالمنا  أرواحنا  صوت 

الصادر  صنعاء  من  بد  ال  األول 

الحافلة  مسيرته  ففي   ،1971 عام 

واألديب  الشاعر  روح  تعانقت 

والباحث  األكاديمي  وعقلية  المبدع 

قصائده  أسهمت  ولطالما  والمفكر، 

المكتبة  إثراء  في  المتفردة  وكتبه 

فيها  نقرأ  والتي  والعربية  اليمنية 

فكره وأصالته«.

من  رائدا  المقالح  الدكتور  ويعد 

الشعر  تاريخ  في  الشعر  رواد 

العربي الحديث، حيث أصدر ثالثة 

بد  ال  بديوان  بدءا  ديوانا،  وعشرين 

 ،1971 عام  صدر  الذي  صنعاء  من 

وقصائد  يوتوبيا  بديوان  وانتهاء 

عام  صدر  الذي  والمطر  للشمس 

.2020
فكريا  كتابا  وثالثون  اثنان  وله 

كتاب  من  بدءا  منشورا،  ونقديا 

الصادر  اليمن  في  العامية  شعر 

تأمالت  بكتاب  وانتهاء   ،1972 عام 

 ،2016 عام  الصادر  خضراء 

ما  أخرى  كتب  ثالثة  إلى  باإلضافة 

تزال قيد الطبع. 

بالتعاون  الوطنية  المكتبة  وتعتزم 

لدول  اإلقليمي  اليونسكو  مكتب  مع 

في  معرض  إقامة  واليمن،  الخليج 

الضوء  يسلط   2023 المقبل  العام 

من  اليمني  الوثائقي  التراث  على 

المكتبة  أرشيف  مقتنيات  واقع 

الفوتوغرافية  بالصور  الحافل 

ويهدف  اليمن،  عن  والمخطوطات 

الوعي بأهمية  إلى تعزيز  المعرض 

حمايته  وضرورة  التراث  هذا 

والحفاظ عليه.

قطر  مكتبة  أن  بالذكر  الجدير 

أبريل   16 بتاريخ  افتتحت  الوطنية 

على  المحافظة  إلى  وتهدف   ،2018
التراث الوطني لدولة قطر من خالل 

المكتوب  والتاريخ  التراث  جمع 

عليه  والمحافظة  بالدولة  الخاص 

فرص  وتوفير  للجميع،  وإتاحته 

متكافئة لجميع روادها للوصول إلى 

التي  والخدمات  المعلومات  كافة 

التأثير  من  قطر  دولة  سكان  تمكن 

عبر  المجتمع  في  إيجابي  بشكل 

للتعلم  استثنائية  بيئة  توفير 

واالكتشاف.

عبر مقتنيات متحف »3 ـ 2 ـ 1«

توثيق أهمية الرياضة في دولة قطر
إحدى  الدوحة  في  قنا-  الدوحة- 

يبرز  عالميا،  الرياضة  عواصم  أهم 

والرياضي  األولمبي  قطر  متحف 

1، كأول متحف في منطقة   - 2  - 3
الرياضات  إرث  يؤرخ  األوسط  الشرق 

األولمبية،  واأللعاب  العالم  حول 

من  مجموعة  على  ويشتمل 

المقتنيات وأحدث التقنيات، ويوثق 

أهمية الرياضة في دولة قطر.

والمتحف الذي يقع في استاد خليفة 

الدولي، سيكون بمثابة محطة مهمة 

 FIFA لجماهير بطولة كأس العالم

الوثيق  ارتباطه  ظل  في   ،2022 قطر 

المختلفة  والرياضات  القدم  بكرة 

وتاريخ األولمبياد.

صاالته  عبر  المتحف  ويأخذ 

الملهمة  ومقتنياته  التفاعلية 

وأنشطته المبتكرة، زائريه في رحلة 

األلعاب  تاريخ  على  للتعرف  ملهمة 

الرياضة  أبطال  وقصص  األولمبية، 

الرياضة  تطور  وقصة  العالم،  حول 

التأثير  إلى  يتطرق  كما  قطر،  في 

الفعاليات  أحدثته  الذي  الهائل 

قطر  نظمتها  التي  الكبرى  الرياضية 

في العقود األخيرة.

الذي  المتحف،  مساحة  وتبلغ 

المعماري  المهندس  صممه 

اإلسباني خوان سيبينا، 19 ألف متر 

مربع، ما يجعله أحد أكبر المتاحف 

خليفة  استاد  في  ويقع  األولمبية، 

أسباير  لمؤسسة  التابع  الدولي، 

المالعب  أحد  وهو  قطر،  في  زون 

بطولة  لمباريات  المستضيفة 

كأس العالم FIFA قطر 2022.

األولمبي  قطر  متحف  انضم  وقد 

كمؤسسة   ،1 ـ   2 ـ   3 والرياضي 

المتاحف  شبكة  إلى  وحيدة  عربية 

أكثر  ليكون  اليوم،  حتى  األولمبية 

للرياضة  المخصصة  المتاحف 

الناحية  من  وتقدما  ابتكارا 

التكنولوجية في العالم.

والرياضي  األولمبي  قطر  متحف 

عرض  صاالت  سبع  من  يتكون 

جميع  من  مقتنيات  تحتضن 

األولى  البدايات  منذ  العالم،  أنحاء 

وتضم  هذا،  يومنا  حتى  للرياضات 

على  أشرف  التي  العرض  صاالت 

تنظيمها د. كيفين مور، نائب مدير 

»عالم  صالة  المتحفية،  الشؤون 

ردهة  بمثابة  وهي  المشاعر«،  من 

لمحة  تمنح  للمتحف،  استقبال 

والدور  المتحف  مواضيع  عن  عامة 

الرئيسي للرياضة في قطر، وصالة 

وهي  العالمي«  الرياضة  »تاريخ 

رحلة عبر تاريخ الرياضة في العالم 

العصور  إلى  القديمة  العصور  من 

العرض  صالة  وتحوي  الحديثة. 

المقتنيات  من   100 من  يقرب  ما 

تاريخها  يمتد  والنسخ،  األصلية 

إلى  الميالد  قبل  الثامن  القرن  من 

مقترنة  العشرين،  القرن  أوائل 

سمعية  رقمية  وعناصر  برسومات، 

وبصرية وتفاعلية.

الزوار  »األولمبياد«  صالة  وتأخذ 

األولمبية  األلعاب  عبر  رحلة  في 

األلعاب  انطالق  إلى  تمتد  القديمة، 

وازدهارها  الحديثة  األولمبية 

كما  هذا،  يومنا  في  أهميتها  وازدياد 

األلعاب  من  شعلة  كل  تعرض 

والشتوية  الصيفية  األولمبية 

وداخل  فصاعدا،   1936 عام  من 

العرض،  بصالة  األولمبي  المسرح 

قصة  يسرد  مصور  عرض  يوجد 

الحديثة،  األولمبية  األلعاب  والدة 

الجيوسياسية،  العوامل  ويقدم 

التي  والتكنولوجية  واالجتماعية، 

دي  بيير  مثل  شخصيات،  مكنت 

إحياء  في  المساهمة  من  كوبرتان، 

األلعاب األولمبية.

الرياضيين«  »قاعة  وتحتفي 

جميع  من  الرياضيين  باألبطال 

للزوار  يمكن  حيث  العالم،  أنحاء 

القدامى منهم  األبطال،  التعرف على 

والجدد، واستمداد اإللهام من مسيرة 

هذه  وتمتد  وإنجازاتهم،  نجاحهم 

وتلقي  طوابق،  ثالثة  على  الصالة 

جميع  من  رياضيا   90 على  الضوء 

القرنين  عاصروا  العالم  أنحاء 

العشرين والحادي والعشرين.

المضيف«،  البلد  »قطر-  صالة  أما 

األحداث  ازدهار  كيفية  فتتناول 

بدورة  مستهلة  الكبرى  الرياضية 

 ،2006 الدوحة  اآلسيوية  األلعاب 

األذهان  في  الخالدة  اللحظات  أكثر 

الدولة،  نظمتها  عالمية  لفعاليات 

استاد  في  أقيمت  التي  تلك  فيها  بما 

خليفة منذ افتتاحه عام 1976.

شعراء األمة 
ومفكروها 
ومثقفوها 

هم صانعو 
مجدها 
األدبي

الدوحة          $

الدوحة          $

الدوحة          $

{ جود علواني
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مسؤولو »المشاريع واإلرث« يقدمون إحاطة حول االستعداداتالمجلس يطلع على التحضيرات الستضافة المونديال

اإلشادة 
بالجهود 

التي بذلتها 
اللجنة على 

مدى»12«عامًا

الجمال: 
مبيعات التذاكر 

للمباريات 
تجاوزت الثالثة 

ماليين تذكرة

الذوادي: بذلنا 
جهودا كبيرة في 

سبيل الرد على 
كافة التهم التي 

ألصقت بقطر

أكد أنها مبنية على بيانات مغلوطة ومغرضة.. رئيس »الشورى«:

الهجمات على قطر ال تستند على حقائق
الدوحة- قنا- عقد 
مجلس الشورى، 

أمس، جلسته 
األسبوعية العادية، 

بقاعة »تميم بن 
حمد«، وذلك برئاسة 

سعادة السيد حسن 
بن عبدالله الغانم 
رئيس المجلس. 

واستضاف المجلس، 
خالل الجلسة، كال 
من سعادة السيد 

حسن الذوادي األمين 
العام للجنة العليا 
للمشاريع واإلرث، 
والمهندس ياسر 

عبدالله الجمال 
المدير العام للجنة، 
لتقديم إحاطة حول 

آخر استعدادات الدولة 
لبطولة كأس العالم 

FIFA قطر 2022.

سعادة  أشاد  السياق،  هذا  وفي 

عبدالله  بن  حسن  السيد 

الشورى،  مجلس  رئيس  الغانم 

العليا  اللجنة  بذلتها  التي  بالجهود 

 12 مدى  على  واإلرث  للمشاريع 

سواء  البطولة  الستضافة  عاما 

التحتية  البنية  مستوى  على 

اللوجستية،  االستعدادات  أو 

التي  اللجنة  بجهود  »نشيد  قائال 

دولية  مؤسسات  مع  تواصلت 

له  تتعرض  ما  ظل  في  كثيرة، 

من  ممنهجة  هجمات  من  بالدنا 

وهي  رسمية،  وغير  رسمية  جهات 

حقائق،  على  تستند  ال  هجمات 

مغلوطة  بيانات  على  ومبنية 

قبل  من  تفنيدها  وتم  ومغرضة 

منظمات دولية كثيرة«.

ممن  بعض  قام  »عندما  وأضاف: 

قطر،  دولة  بزيارة  التهم  تلك  وجهوا 

أن  بعد  واعتذارهم  أسفهم  أبدوا 

تبين لهم أن تلك التهم ال أساس لها 

تكون  أن  تعدو  ال  وأنها  الصحة،  من 

من  النيل  هدفها  مغرضة  حمالت 

البطولة«. استحقاقها الستضافة 

سعادة  رحبت  جانبها،  من 

حسن  بنت  حمدة  الدكتورة 

مجلس  رئيس  نائب  السليطي 

العليا  اللجنة  بممثلي  الشورى، 

عن  معربة  واإلرث،  للمشاريع 

بذلتها  التي  الجهود  على  شكرها 

االستضافة،  إلنجاح  اللجنة 

المبهر«  »الجيل  ببرنامج  ومشيدة 

الشباب  تمكين  إلى  سعى  الذي 

داخل دولة قطر وخارجها من تغيير 

خالل  من  األفضل  إلى  مجتمعاتهم 

البرامج  عن  فضال  القدم،  كرة 

المستدامة التي من شأنها أن تولد 

فرصا لتنمية المجتمعات.

حسن  السيد  سعادة  وكان 

عبدالله  ياسر  والمهندس  الذوادي، 

بداية  في  قدما،  قد  الجمال، 

تناول  توضيحيا  عرضا  اإلحاطة، 

لالستضافة،  البالد  استعدادات 

إنجازها  تم  التي  المشاريع  وأهم 

في هذا اإلطار.

الذوادي  السيد  سعادة  واستعرض 

 12 الدولة خالل  التي بذلتها  الجهود 

ما  لبلوغ  الدؤوب،  العمل  من  عاما 

وريادة  تطور  من  قطر  إليه  وصلت 

التنمية  لتحقيق  بثبات  لتسير 

اللجنة  أن  إلى  مشيرا  الشاملة، 

كافة  ضمن  كأولوية  اإلرث  تضع 

البطولة  من  لالستفادة  خططها 

 ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  وفق 

إلى  لتحويلها  خطة  وضع  عبر 

والتي  ورياضية  مجتمعية  مراكز 

أهم  مع  بالتشاور  تصميمها  تم 

أن  مبينا  بها،  المحيطة  المناطق 

من  التسريع  في  أسهمت  البطولة 

الكبرى  المشروعات  إنجاز  وتيرة 

التي ستخدم البالد.

أسهمت  البطولة  بأن  سعادته  ونوه 

الوطني  الكادر  إكساب  في  كذلك 

بالنفع  سيعود  ما  وهو  الخبرة، 

في  ستسهم  أنها  كما  البالد،  على 

قطر  دولة  بثقافة  العالم  تعريف 

وإبراز صورتها الحضارية، وقال في 

هذا السياق: »هذا ما نحرص عليه 

واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  في 

بالتعاون مع شركائنا«.

المهندس  استعرض  جانبه،  من 

الجمال، جهود اللجنة واستعداداتها 

العالم  كأس  بطولة  الستضافة 

قطر  أن  مبينا   ،2022 قطر   FIFA
تتمكن  مستضيفة  دولة  أول  هي 

االستضافة  مالعب  إنجاز  من 

عام  قبل  وتجهيزها  الصفر  من 

في  ومشيرا  البطولة،  انطالق  من 

مالعب  جميع  أن  إلى  متصل  سياق 

والحكام  بالفرق  الخاصة  التدريب 

منها  االنتهاء  تم  ملعبا   41 والبالغة 

في العام 2019.

وفي مجال النقل، أشار الجمال إلى 

االنتهاء من التوسعة األخيرة لمطار 

تفعيل  بجانب  الدولي،  حمد 

مضيفا  الدولي،  الدوحة  مطار 

 3000 أصل  من  حافلة   750 أن 

الجمهور،  لنقل  مخصصة  حافلة 

وتدعم  الكهربائية  بالطاقة  تعمل 

لم  تجهيزات  وهي  االستدامة، 

أن  العالم  في  دولة  ألي  يسبق 

في  خطتها  في  نوعية  نقلة  حققت 

النقل العام كما فعلت دولة قطر.

وتابع المهندس الجمال »إلى جانب 

ذلك فقد تم االنتهاء منذ العام 2019 

حيث  المترو؛  مشروع  إنجاز  من 

رياضية  مناسبات  في  استخدم 

قياسي  عدد  بنقل  وقام  عديدة، 

من الركاب، فضال عن إطالق قنوات 

الشركاء  مع  للجنة  وتطبيقات 

ومعلومات  مستجدات  على  لالطالع 

مبيعات  أن  إلى  الفتا  التنقل«، 

العالم  كأس  لبطولة  التذاكر 

ثالثة  تجاوزت   ،2022 قطر   FIFA

ماليين تذكرة.

كانت  المبيعات  أن  ذكر  كما 

بطوالت  مستوى  على  األفضل 

حيث  )فيفا(،  بشهادة  العالم  كأس 

بباقات  الخاصة  المبيعات  تجاوزت 

سبق  التي  الدول  جميع  الضيافة 

كل  وقام  البطولة.  استضافت  أن 

العام  ومديرها  اللجنة  رئيس  من 

واستفسارات  أسئلة  عن  باإلجابة 

والتي  المجلس،  أعضاء  السادة 

المتعلقة  المحاور  من  عددا  تناولت 

على  التأكيد  ومنها  باالستضافة، 

الوطنية،  الهوية  أهمية الحفاظ على 

اإلسالمي  الدين  بتعاليم  وااللتزام 

وفق ما نص عليه الدستور.

تتعرض  بما  األعضاء  ندد  كما 

إعالمية  هجمات  من  قطر  دولة  له 

استحقاق  من  النيل  هدفها  مغرضة 

تلك  أن  مؤكدين  االستضافة، 

عن  تنم  الممنهجة  الحمالت 

للرياضة  تمت  ال  بغيضة  عنصرية 

المعايير  ازدواجية  وتكشف  بصلة، 

تلك  خلف  تقف  التي  الجهات  لدى 

الهجمات.

وفي سياق متصل، شدد األمين العام 

للجنة العليا للمشاريع واإلرث، على 

االلتزام بالثقافة القطرية المستمدة 

نص  ما  وفق  اإلسالمي  الدين  من 

عليه الدستور والقوانين.

والحمالت  بالهجمات  يتعلق  وفيما 

دولة  لها  تتعرض  التي  المغرضة 

منذ  اللجنة  أن  الذوادي  أكد  قطر، 

في  كبيرة  جهودا  بذلت  تأسيسها 

التي  التهم  كافة  على  الرد  سبيل 

ألصقت بقطر، واستطاعت أن تبين 

وأنها ال تستند  االتهامات  ضعف تلك 

على حقائق موضوعية.

وتابع سعادته: »استطاعت اللجنة 

في  الجهات  مختلف  مع  بالتعاون 

الدولة، تصحيح المفاهيم لدى عدة 

من  انتقلت  والتي  دولية،  منظمات 

الدفاع  إلى  قطر  على  الهجوم  موقع 

اإلعالم  وسائل  بعض  أن  إال  عنها، 

كاملة،  الحقائق  تنقل  لم  الغربية 

وهو أمر يثير االستغراب وينبئ عن 

نوايا سيئة مسبقة تجاه قطر«.

وفي ختام المناقشات، تقدم سعادة 

والسادة  الشورى  مجلس  رئيس 

الجزيل  بالشكر  المجلس  أعضاء 

الذوادي  حسن  السيد  لسعادة 

الجمال  عبدالله  ياسر  والمهندس 

على حضورهما ممثلين عن اللجنة 

مثمنين  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

على  وردود  معلومات  من  قدماه  ما 

أسئلة واستفسارات المجلس.

اللجنة  ممثلو  تقدم  جانبهم،  من 

على  الشورى  لمجلس  بالشكر 

إتاحة الفرصة للجنة لنقل الصورة 

الواقعية للمجتمع عبر ممثليهم.

المجلس  استعرض  ذلك،  بعد 

بعض  بتعديل  قانون  مشروع 

لسنة   )6( رقم  القانون  أحكام 

العقاري،  التطوير  بتنظيم   2014
والُمحال إلى المجلس من الحكومة 

المجلس  قرر  حيث  الموقرة، 

إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية 

وتقديم  لدراسته  والتشريعية 

إليه. كما استعرض  تقرير بشأنه 

العامة  الموازنة  مشروع  المجلس 

 ،2023 المالية  للسنة  للدولة 

الموازنة  باعتماد  قانون  ومشروع 

إلى  والمحالين  للدولة،  العامة 

الموقرة،  الحكومة  من  المجلس 

وقرر إحالة المشروعين المذكورين 

المالية  الشؤون  لجنة  إلى 

وتقديم  لدراستهما  واالقتصادية 

تقرير بشأنهما إلى المجلس.

أحمد  الدكتور  سعادة  وكان 

العام  األمين  الفضالة  ناصر  بن 

الجلسة  بداية  في  تال  قد  للمجلس 

على  التصديق  وتم  األعمال،  جدول 

محضر الجلسة السابقة.

من  عدد  حضور  الجلسة  وشهدت 

الدولية  والعالقات  القانون  طلبة 

بن  حمد  وجامعة  قطر،  بجامعة 

خليفة، وجامعة جورج تاون- قطر.

األعضاء: الحمالت الممنهجة تنم عن عنصرية بغيضة ال تمت للرياضة بصلة



5متابعات السنة )28( - الثالثاء  14 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 8 نوفمبر 2022م العدد )9927(

منذ اختيارها الستضافة المونديال.. وزير الخارجية:

قطـر تـواجـه حملـة ممنـهـجــة
مستاؤون من ازدواجية المعايير األلمانية في تعاطيها مع بطولة كأس العالم »2022«

بن  محمد  الشيخ  سعادة  قال   

رئيس  نائب  ثاني،  آل  عبدالرحمن 

إن  الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس 

المعايير  ازدواجية  من  مستاءة  قطر 

مع  تعاطيها  في  ألمانيا  تتبعها  التي 

استضافة قطر لكأس العالم 2022.

صحيفة  مع  مقابلة  في  وأضاف- 

إنه  ألمانيا تسايتونغ«-  »فرانكفورتر 

الشعب  تضليل  يجري  ناحية  من 

السياسيين  قبل  من  األلماني 

أخرى  ناحية  ومن  الحكوميين، 

األلمانية  الحكومة  لدى  ليست 

األمر  يتعلق  عندما  قطر  مع  مشكلة 

مجال  في  استثمارات  أو  بشراكات 

الطاقة.

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ووصف 

وزيرة  مطالبة  الخارجية  وزير 

فيزر  نانسي  األلمانية  الداخلية 

كشرط  لألقليات  أمنية  بضمانات 

كأس  لحضور  موافقتها  قبل  مسبق 

داعيا  ضرورية،  غير  بأنها  العالم؛ 

أكثر  للتركيز  األلمان  السياسيين 

تحدث  التي  الكراهية  جرائم  على 

داخل حدود بالدهم.

ممنهجة  حملة  تواجه  قطر  إن  وقال 

اختيارها  منذ  عاما،   12 منذ  ضدها 

الستضافها كأس العالم؛ وهي حملة 

حظيت  أخرى  دولة  أي  تواجهها  لم 

بحق استضافة هذه البطولة.

على  اللعب  المفارقات  من  أن  ورأى 

تسمي  أوروبية  دول  في  الوتر  هذا 

وبّين  ليبرالية،  ديمقراطيات  نفسها 

غطرسة  عن  ينّم  التصرف  هذا  أن 

وعنصرية.

رئيس  نائب  سعادة  أكد  قد  وكان 

في  الخارجية  وزير  الوزراء  مجلس 

 Sky( نيوز«  »سكاي  مع  أخرى  مقابلة 

التغطية  أن  البريطانية-   )News
اإلعالمية السلبية للمسابقة الكروية 

»معلومات  بمثابة  تعد  المنتظرة 

من  التنظير  أن  مضيفا  مضللة«، 

بعيد ليس حال.

التعويضات  صندوق  أن  وأوضح 

في  المتوفين  للعمال  المخصص 

للمونديال  القدم  كرة  مالعب  بناء 

 350 نحو  وإن  فعال،  بشكل  يعمل 

مليون دوالر ُوزعت على عائالتهم.

مع  سابق  حوار  في  سعادته  وقال 

صحيفة لوموند الفرنسية قبل أيام- 

البعض  يقدمها  التي  »األسباب«  إن 

ال   2022 قطر  العالم  كأس  لمقاطعة 

تستند إلى أي منطق، وتتجاهل كل 

اإلنجازات التي حققتها قطر.

في  النفاق  من  كثيرا  هناك  أن  ورأى 

نسبة  لها  ترّوج  التي  الهجمات  تلك 

قليلة من األشخاص في نحو 10 دول 

حال  بأي  يمكن  ال  والتي  األكثر،  على 

أن تمثل بقية الكوكب.

وأكد كذلك أن كأس العالم في قطر 

وأكثرها  البطوالت  أنجح  ستكون من 

أن  أمله  عن  وعبر  التاريخ،  في  أمنا 

تكون البطولة حفلة تتسع للجميع، 

قطر  اكتشاف  للجميع  يمكن  حيث 

وثقافتها.

يجرى تضليل الشعب 
األلماني من قبل 

السياسيين الحكوميين

قدمتها رابطة خريجي جامعة قطر

أنشطة للخريجين من تخصص علم النفس

الجهات  من  العديد  الحفل  في  شارك 

تقديم  على  تعمل  التي  المختلفة 

الطب  مثل  النفسية،  الخدمات 

الطبية،  حمد  بمؤسسة  النفسي 

السنابل  ومركز  الشفلح،  ومركز 

لالستشارات  مختص  ومركز  الطبي 

والبحوث، كما أن الفرع لديه شراكات 

بينها  التعاون  يتم  خاللها  من  مختلفة 

التدريب لتقديم  الفرع في مجال  وبين 

مركز  مثل:  التطويرية،  البرامج 

بقطر  والبحوث  لالستشارات  مختص 

باألردن،  النفسية  العلوم  وجمعية 

من  العديد  الحفل  في  شارك  كما 

الهامة  والشخصيات  المختصين 

بمؤسسات الدولة المختلفة. 

الفقرات  من  العديد  الحفل  ضم 

الوعي  نشر  إلى  تهدف  التي  المتنوعة 

الفرصة  وإتاحة  النفسية  والثقافة 

للوصول  المجتمع  أفراد  لجميع 

حيث  والمؤسسات،  للمختصين 

جهة  يكون  أن  النفس  علم  فرع  يسعى 

بالمجال  المهتمين  جميع  تجمع 

واستثمار  صقلهم  في  ويسهم  النفسي 

النفس  علم  ثقافة  تعزيز  في  قدراتهم 

في المجتمع القطري. 

قالت  المناسبة،  بهذه  لها  تصريح  وفي 

ورئيس  مؤسس  العطيفي،  رؤى  ا. 

عيادية:  نفسية  وأخصائية  الفرع، 

الجهود  من  بالعديد  يقوم  الفرع  »إن 

خريجي  من  عدد  ألكبر  يصل  حتى 

وأيضا  قطر  بجامعة  النفس  علم 

بالمجال؛  والمهتمين  العاملين  كل 

المهتمين  تجمع  التي  المنصة  ليكون 

قد  الفرع  إن  حيث  المعارف،  لتبادل 

وخالل   ،2021 أكتوبر  في  تدشينه  تم 

األنشطة  من  العديد  قدم  العام  هذا 

للخرجين من تخصص علم النفس. 

كما قام ببرامج تدريبية ولقاءات دورية 

التي  والمعارف  الخبرات  لتبادل  معهم 

من شأنها تعزز العالقة بين الخرجين 

ومشاركات  العلمية،  الفائدة  وتثري 

لمجتمع  ألفراد  مختلفة  مجتمعية 

النفس.  علم  بمجال  تتعلق  القطري 

ويطمح الفرع ألن يقدم برامج تطويرية 

وندوات  مؤتمرات  وينظم  وبحثية 

من  العديد  مع  شراكات  وعمل  علمية 

من  لكل  حاضنة  ليكون  المؤسسات 

والعملية.  العلمية  زيادة  عن  يبحث 

من  شراكات  يضم  أن  الفرع  ويخطط 

دول عديدة في خطته القادمة«.

عضو  نادر،  نرمين  ا.  قالت  وبدورها، 

عام  عن  قصة  تروي  »إن  النفس:  فرع 

قد ُصنعت به الكثير من اإلنجازات، أي 

تروي قصة فتاتين حلمتا ورأتا حلمهما 

ذكرى  فعالية  كانت  هكذا  حقيقة، 

النفس.  علم  رابطة  لفرع  التدشين 

كل  على  أولي  بشكل  الرابطة  نشكر 

الرائع  ما قدمت من مجهود لهذا الحفل 

التجارب  من  الكثير  لنا  روى  الذي 

أنارت  التي  واالجتماعية  الشخصية 

من  األمل  روحنا  في  وبثت  مداركنا 

الفعالية  هذا  ضمت  وقد  جديد. 

النفسيين  المختصين  من  العديد 

الطب  في  خبرتهم  شاركونا  الذين 

شك  وال  النفسية،  والصحة  النفسي 

بأنهم كانوا إضافة أكثر من رائعة لهذا 

ا.  قالت  جانبها،  ومن  الكبير«.  الحفل 

نفسية  أخصائية  المسعود،  سوزان 

»الفعالية  النفس:  علم  فرع  وعضو 

حيث  من  رائعة  من  أكثر  كانت 

والتجارب  الفقرات  وتنوع  التنظيم 

نجاحا  الفعالية  وشهدت  الشخصية، 

كان  وكلما  أكبر،  وحضورا  كبيرا 

خلق  فرص  زادت  أكبر؛   الحضور 

من  خير  دمنا  لدينا،  واإلبداع  األفكار 

وبدورها،  اإلنسانية«.   الرسالة  ينشر 

أخصائية  دغشة،  جهاد  هالة  ا.  قالت 

الفعالية  »إن  إكلينيكية:  نفسية 

تؤسس لبداية عهد جديد لعلم لنفس 

الفرع  رؤساء  حققه  وما  قطر،  دولة  في 

يجعلنا  نجاح  من  المنظم  والفريق 

المخلص؛  العمل  من  للمزيد  نطمح 

رؤية  وتحقيق  الوعي  مستوى  لرفع 

العلوم النفسية في بناء الفكر«. 

الجابر، طالبة  آمنة  الطالبة  كما قالت 

علم النفس بجامعة قطر: »لقد كانت 

التي  الفعاليات  أجمل  من  الفعالية 

شاركت في تنظيمها، فقد استمتعت 

كما  األشياء،  من  الكثير  واستفدت 

أحمد الله على نجاح الفعالية«.

الجدير بالذكر أن الفرع قد قام بعرض 

قام  اجتماعية  لتجربة  حصري 

لإلنتاج،  رياليتز  شركة  مع  بإنتاجها 

حيث تم تصويرها خالل فعالية حفل 

مارس  شهر  نظمت  التي  الشمل  لم 

تعرض  وسوف  الجاري،  العام  بداية 

التواصل  منصات  على  التجربة  هذه 

االجتماعي خالل األيام القادمة.

{   صورة جماعية

{ جانب من الحضور

احتفى فرع علم النفس برابطة خريجي جامعة قطر بالذكرى السنوية األولى، 
وتأتي هذه االحتفالية؛ لعرض أهم اإلنجازات التي حققها الفرع خالل عامه 

األول ولنشر الوعي النفسي من خالل مشاركة مختلف المؤسسات في 
برنامج الحفل وتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية. 

إتاحة الفرصة 
ألفراد 

المجتمع 
للوصول 

للمختصين 
والمؤسسات
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لتنظيم مونديال ال مثيل له

ثقة عالمية راسخة في قطر

والمحبة  المهتمة  الجماهير  من  القناعة  هذه  تتأتى  وال 

الشخصيات  كبار  من  وإنما  فقط،  المستديرة  للساحرة 

السياسية في العالم، الذين يرون في رهانهم هذا أمرا طبيعيا 

الريادي  والدور  بالتميز،  الحافل  تاريخ قطر  كونه مبنيا على 

واقتصادية  ودبلوماسية  سياسية  أخرى  مجاالت  عدة  في 

وإنسانية.

عضو  بوشيه،  لويس  جورج  السيناتور  نوه  اإلطار،  هذا  وفي 

دولة  أقرتها  التي  باإلصالحات  البلجيكي،  الشيوخ  مجلس 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  استضافة  شرف  نيلها  منذ  قطر 

قطر 2022.

البلجيكي   RTL Info لتليفزيون  حديث  في  بوشيه  ووصف 

ال  بأنها  قطر  أقرتها  التي  واإلصالحات  القانونية  التعديالت 

مثيل لها.

وأبدى إعجابه بالتطور الالفت الذي تحقق في مجال القوانين، 

أعلى من  أدنى لألجور  »دولة قطر وضعت حدا  أن  إلى  مشيرا 

الحد األدنى الموجود في دول أوروبية مثل بلغاريا ورومانيا«.

عن  الكف  بضرورة  البلجيكي  الشيوخ  مجلس  عضو  وطالب 

الكيل بمكيالين، واالعتراف باإلصالحات التي قامت بها قطر، 

وإظهار الدعم والتشجيع لكل الخطوات الكبيرة التي اتخذتها 

في هذا المضمار.

 وبدورها، نشرت وكالة )أسوشيتد برس( األميركية تقريرا، 

سلطت فيه الضوء على تجربة قطر االقتصادية الرائدة، التي 

مهدت لها الوصول إلى استضافة أكبر حدث كروي في العالم 

على اإلطالق.

قطر،  حققتها  التي  االقتصادية  الطفرة  على  التقرير  وركز 

وكيف نجحت في استخدام ثروة النفط والغاز بشكل جيد 

من أجل بناء دعائم اقتصاد قوي.

الستضافة  قطر  دولة  تحضيرات  التقرير  واستعرض 

المونديال من فنادق وطرق ووسائل نقل، وغيرها من الوسائل 

طيلة  تامة  راحة  في  الجماهير  ستجعل  التي  اللوجستية، 

فترة تواجدها بقطر.

مشروعات  وأقامت  التحتية  البنية  طورت  قطر  أن  إلى  وأشار 

إلى  العالم،  كأس  استضافة  بحق  فوزها  منذ  أخرى  تنموية 

جانب بناء وتجهيز 8 مالعب مونديالية للبطولة.

من  لمزيد  فرصة  يشكل  قطر  مونديال  أن  التقرير  واعتبر 

اإلنفاق  العام، وذلك رغم  7.5 مليار هذا  تعزيز االقتصاد بنحو 

الهائل لالستعداد لكأس العالم. 

بالرؤية  فور«  مارك  »جان  الفرنسي  اإلعالمي  نوه  جانبه،  من   

الرشيدة  القيادة  أن  مؤكدا  لقطر،  السياسية  االستراتيجية 

الحادي  القرن  »جنيف  الدوحة  جعل  في  نجحت  البالد  في 

والعشرين«.

إذاعة  على  يبث  الذي  جيوبوليتك،  برنامج  عبر  فور  وأشار 

خالل  من  قطر  دولة  أن  إلى  الفرنسية،   France Culture
إلى  الفتا  العالم،  اهتمام  محور  باتت  للمونديال  استضافتها 

خلقت  مختلفة  مجاالت  في  قطر  حققتها  التي  النجاحات  أن 

لها بعض المشكالت، رغم أنها تعبر عن التوجه المعاصر في 

منطقة الشرق األوسط.

قطر  مساحة  صغر  رغم  أنه  الفرنسي  اإلعالمي  وأكد 

الناحية  من  خاصة  أهمية  تكتسب  فإنها  الجغرافية، 

االقتصادية والسياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية.

اليوم باتت أكثر ثقال باعتبارها  أن مكانة قطر  إلى  ولفت فور 

األوروبية  الدول  إليها  تلجأ  التي  األساسية  المصادر  أهم 

للتخفيف من وطأة أزمة الطاقة.

مقاال  اإلسبانية   »ABC« صحيفة  خصصت  جانبها،  من   

تحت  اإلسبانية  )آيبردورال(  شركة  رئيس  جالون  إلجناسيو 

عنوان )في أفق بداية المونديال(، والذي توقع فيه نجاحا كبيرا 

لقطر في تنظيم كأس العالم، في ضوء البنية التحتية التي 

تمتلكها، واإلمكانيات التي وفرتها لهذا الحدث الضخم، والتنوع 

الثقافي الذي تحظى به واألمان الذي يميزها.

قطر  مونديال  أن  اإلسبانية  )آيبردورال(  شركة  رئيس  وكتب 

في  العالم  على  منفتحة  دولة  على  التعرف  للجميع  سيتيح 

ضوء التنوع الثقافي والموارد واإلمكانات الهائلة التي تتمتع بها 

قطر، والتي وضعت الكثير منها في سبيل تنظيم نسخة غير 

مسبوقة تقام ألول مرة في المنطقة العربية والشرق األوسط.

ولفت إلى أن قطر دولة مرحبة بجميع الشعوب بغض النظر 

اقتصادية،  فرصا  لهم  تتيح  وهي  الثقافية،  خلفياتهم  عن 

موطنهم  في  أنهم  لو  كما  يشعرون  منهم  الكثير  يجعل  ما 

ويرغبون في تمديد إقامتهم. 

ودعا إلى ضرورة التعامل مع قطر في إطار من الحوار واالحترام 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  فرصة  واغتنام  المتبادل، 

2022 للتالقي والتعرف على بعض بشكل أفضل.
أعدته  تقرير  في  الفلبينية  األنباء  وكالة  أكدت  جانبها،  من   

المرموق(  المونديال  الستضافة  جاهزة  )قطر  بعنوان 

اآلن  حتى  قطر  دولة  عنها  كشفت  التي  التحضيرات  أن 

الستضافة مونديال 2022 تشير في مجملها إلى »أننا مقبلون 

على بطولة استثنائية، وتعزز الثقة الكبيرة في دورها الريادي 

في قطاع الرياضة«.

المكانة  على  أيضا  مبنية  التوقعات  هذه  أن  التقرير  واعتبر   

بما  أخرى،  مجاالت  في  اكتسبتها  التي  البارزة  العالمية 

الكبرى،  النزاعات  حل  في  اإليجابية  مساهماتها  يشمل 

وتلبية متطلبات الطاقة في العالم، ودورها اإلنساني واإلغاثي.

تعد  الرياضة  أن  إلى  الفلبينية  األنباء  وكالة  تقرير  وأشار   

ثقافة في قطر، حيث تحتفل الدولة باليوم الرياضي كل عام، 

وهو عطلة رسمية للترويج لنمط حياة صحي، وتعزيز أهمية 

ممارسة الرياضة في الحياة اليومية.

البطوالت  من  للعديد  قطر  استضافة  أن  إلى  التقرير  ولفت   

قطر  شغف  في  القوية  الثقة  عززت  والعالمية  اإلقليمية 

العميق وتفانيها في مجال الرياضة.

الدوحة- قنا- يوما بعد يوم، تترسخ 
لدى الرأي العام العالمي قناعة وثقة 

كبيرتان بأن قطر ماضية نحو تنظيم 
بطولة كأس عالم ال مثيل لها عبر 
التاريخ، في ظل اإلمكانيات التي تم 

 FIFA تسخيرها لبطولة كأس العالم
قطر 2202، والمعايير العالمية التي 

طبقتها قطر في جميع الجوانب 
التنظيمية لهذا الحدث الضخم.

تقرير لوكالة األنباء الفلبينية يؤكد أن الرياضة تعد ثقافة في قطرإعالمي فرنسي: القيادة الرشيدة جعلت الدوحة »جنيف القرن الـ 21« 

عضو »الشيوخ« البلجيكي 
يشيد باإلصالحات التي 

قامت بها الدولة

 أسوشيتد برس تسلط 
الضوء على التجربة 

االقتصادية الرائدة

COP27 خالل جولتهم بالجناح القطري في مؤتمر

لعون على مالعب المونديال
ّ
زوار يط

مؤتمر  في  قطر  دولة  جناح  شهد 

المتحدة  األمم  التفاقية  األطراف 

المقام   ،COP27 المناخ  لتغير 

المصرية  الشيخ  شرم  مدينة  في 

المؤتمر  رواد  قبل  من  كبيًرا  إقبااًل 

في  المتواجدين  والنشطاء 

أيام  ثاني  في  الزرقاء  المنطقة 

تم  ما  أبرز  على  للتعرف  المؤتمر، 

كأس  بطولة  الستقبال  إنجازه 

أيام  خالل  تنطلق  والتي  العالم، 

الذي  للحدث  عالمي  ترقب  وسط 

يجرى ألول مرة في تاريخ المنطقة. 

من  البيئة  نشطاء  وحرص 

السودان،  فاسو،  وبوركينا  مصر، 

االطالع  على  أخرى  ودول  وكينيا، 

كأس  مالعب  إنشاء  تفاصيل  على 

الجميع  حرص  كما  العالم. 

التذكارية  الصور  التقاط  على 

كأس  مالعب  نماذج  بجوار 

اإلجراءات  على  وتعرفوا  العالم، 

على  للحفاظ  قطر  اتخذتها  التي 

لهذه  قطر  استضافة  خالل  البيئة 

جانبها  من  العالمية.  البطولة 

الصحفية  نمر  إخالص  أعربت 

إعجابها  عن  السودانية  والكاتبة 

إنشاؤها  تم  التي  بالمالعب  الكبير 

والمواصفات  المعايير  بأعلى 

العالمية، في الوقت الذي انتشرت 

كامل  في  الخضراء  المناطق  فيه 

محيطها. وقالت »نمر«: »أنا سعيدة 

بالبيئة  تهتم  عربية  دولة  هناك  أن 

بهذا الشأن وعملت على اتخاذ كافة 

بهدف  المكلفة  واإلجراءات  التدابير 

الدمار..  من  كوكبنا  على  الحفاظ 

وأتابعها«.   القدم  كرة  أحب  أنا 

من  أودراجوا،  محمد  أعرب  فيما 

سعادته  عن  فاسو،  بوركينا  دولة 

باستضافة قطر لكأس العالم قطر 

كثيًرا  سافرت  »لقد  قائال:   ..2022
اآلن  وأنا  العالم،  حول  المناخ  لقمم 

نماذج  على  أطلع  ألنني  سعيد 

في  فنحن  العالم،  كأس  مالعب 

بوركينا فاسو نعشق كرة القدم«.

$ شرم الشيخ

بحضور طالب جامعيين مشاركين في الجناح القطري

اجتماع تنسيقي بشأن 

خطة عمل مؤتمر المناخ

السادة  محمد  أحمد  المهندس  عقد 

وكيل الوزارة المساعد بوزارة البيئة 

تنسيقيا  اجتماعا  المناخي  والتغير 

من  المفاوض  الوطني  الفريق  مع 

مختلف جهات الدولة بحضور طالب 

الجناح  في  مشاركين  جامعيين 

لمؤتمر  عمل  خطة  لوضع  القطري 

في  الشيخ  بشرم   COP27 المناخ 

المؤتمر  اعمال  النطالق  الثاني  اليوم 

دولة.   190 من  وفود  فيه  شارك  الذي 

نبذة  إعطاء  تم  االجتماع  وخالل 

وأهمية   COP27 المناخ  مؤتمر  عن 

المؤتمر  هذا  في  اتفاق  إلى  الوصول 

خطورة  من  الحد  في  لإلسهام 

عن  فضاًل  هذا،  المناخية  التغيرات 

المؤتمر  أيام  خالل  العمل  طريقة 

االجتماع  تناول  كما  المقبلة.  

ألعضاء  العمل  مجموعات  تقسيم 

التي  للمفاوضات  الوطني  الفريق 

التخفيف،  مجموعة  على  تشتمل 

والتكيف، ومجموعة وسائل التنفيذ 

)التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها 

وبناء القدرات والشفافية(. هذا فضاًل 

عن مناقشة أبرز ما جاء في فعاليات 

المؤتمر  افتتاح  من  األول  اليوم 

نوقشت  التي  الجانبية  واألحداث 

في األجنحة المختفة المشاركة في 

كبيًرا  اهتماًما  قطر  وتولي  المؤتمر. 

قمة  استضافت  حيث  المناخ  لملف 

Cop18، هذا فضاًل عن اإلقدام  المناخ 

خالل  الهامة  اإلجراءات  من  عدد  على 

العالم  كأس  النطالق  االستعداد 

االنبعاثات  من  للحد   2022 قطر 

الكربونية.
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الخاصة بتوصيل الطلبات.. »المرور«:

ضوابط جديدة لعمل الدراجات النارية

وفي بداية المؤتمر الصحفي، تحدث 

الهاجري،  راضي  محمد  د/   العميد 

عن  المرورية،  التوعية  إدارة  مدير 

عدد من الضوابط والشروط الجديدة 

الخاصة  النارية  الدراجات  لعمل 

تهدف  والتي  الطلبات،  بتوصيل 

من  الفئة  هذه  عمل  تنظيم  إلى 

إطار  في  وذلك  الطريق؛  مستخدمي 

وحرصها  للمرور  العامة  اإلدارة  جهود 

الطرق،  على  السالمة  تعزيز  على 

المادة  من  األولى  الفقرة  مستعرضا 

رقم  المرور  بقانون  المرسوم  من   )85(

)2007(، والتي نصت على  )19( لسنة 

أنه يجب وضع الحمولة فوق المركبة 

ربطها  أو  وتثبيتها  وترتيبها  وتنظيمها 

بطريقة مأمونة بحيث ال تكون عرضة 

جاء  ما  موضحا  السقوط  أو  للتحرك 

التنفيذية  الالئحة  )85( من  المادة  في 

مواصفات  حول  المرور  لقانون 

إحدى  في  تنص  حيث  الصندوق، 

التي  الحاالت  )وفي  أنه:  على  فقراتها 

مزودة  »النارية«  اآللية  الدراجة  تكون 

فيشترط  البضائع،  لنقل  بصندوق 

التثبيت  محكم  الصندوق  يكون  أن 

ومزودا بموانع اهتزاز مناسبة وكافية، 

اآلتية:  الحدود  في  أبعاده  تكون  وأن 

يزيد  ال  األمامي:  أو  الخلفي  الصندوق 

عرضه  يزيد  وال  سم   120 عن  طوله 

الصندوق  طول  يزيد  وال  سم،   60 عن 

مع الدراجة النارية عن ثالثة أمتار، وال 

 120 األرض  سطح  عن  ارتفاعه  يزيد 

عن  الرؤية  يحجب  أال  ويشترط  سم، 

يزيد  ال  الجانبي:  الصندوق  السائق، 

عن  وعرضه  الدراجة،  طول  عن  طوله 

األرض  سطح  عن  وارتفاعه  سم،   60
120 سم.

المرورية،  التوعية  إدارة  مدير  وأضاف 

أن هذه اإلجراءات تأتي في إطار حرص 

اإلدارة العامة للمرور على تحقيق األمن 

وتخفيض  الطرق  على  والسالمة 

الحوادث  عن  الناجمة  الوفيات  عدد 

المطرد،  النمو  ظل  في  المرورية، 

توصيل  خدمة  على  المتزايد  والطلب 

الطلبات.

وأشار العميد محمد راضي الهاجري، 

جاءت  والتي  الضوابط  هذه  أن  إلى 

عمل  ورشة  توصيات  على  بناء 

ذات  الجهات  مع  اإلدارة  نظمتها 

االشتراطات  من  عددا  تشمل  الصلة، 

النارية،  والدراجة  بالسائق،  الخاصة 

العمل  وسيتم  الطلبات،  وصندوق 

 ،2022 /11 /15 تاريخ  من  اعتبارا  بها 

المعنية  الشركات  أصحاب  داعيا 

واالشتراطات  بالضوابط  االلتزام  إلى 

التقيد  عدم  أن  إلى  مشيرا  الجديدة، 

للمادة  مخالفة  يعد  الضوابط،  بهذه 

ريال   1500 وقيمتها  الثالثة  الفقرة   85
قطري.

المقدم  استعرض  ناحيته،  من 

قسم  رئيس  البريدي  الله  جار  علي 

الفحص الفني، عددا من المالحظات 

بسائقي  الخاصة  والمخالفات 

في  والمتمثلة  النارية  الدرجات 

استخدام الصف األول في التقاطعات 

البضائع  حمل  جانب  إلى  واالشارات، 

مما  السائق  ظهر  على  حقيبة  في 

فضال  توازنه،  اختالل  في  يتسبب 

الصندوق  باشتراطات  يتعلق  ما  عن 

والتقيد  الخوذة،  وارتداء  واإلضاءات 

بالفحص الدوري للدراجة النارية.

عضيبة  محمد  جابر  المقدم  وقال 

المرورية،  التوعية  إدارة  مساعد مدير 

جاء  المؤتمر  إن  صحفى  تصريح  في 

الطرق  مستخدمي  مالحظات  نتيجة 

رصد  تم  حيث  الدراجات،  سير  آللية 

عمل  على  المالحظات  من  العديد 

والمخاطر  الطلبات  توصيل  دراجات 

الناتجة عنها.

وضع  تم  أنه  عضيبة  المقدم  وأضاف 

الدراجات  لعمل  جديدة  ضوابط 

النارية بالشراكة مع الجميع، مؤكدا 

المرورية  المخالفات  تطبيق  أن  على 

على الدراجات النارية سيكون اعتبارا 

من يوم 15 نوفمبر الجاري.

وتابع: من ضمن المخالفات الشائعة 

الدراجات  وقوف  المرور  رصدتها  التي 

النارية في الصف األول عند اإلشارات 

الدراجة  إن  حيث  السيارات،  وتجاوز 

خلف  تظل  أن  يجب  مركبة  تعتبر 

الدراجات  تكدس  لمنع  السيارات 

لإلشارات  األول  الخط  في  النارية 

المرورية.

الدراجة صندوق  إن حمل سائق  وقال 

مخالفة  يعد  ظهره  على  البضائع 

أو  يمينًا  السائق  توازن  من  تخل  ألنها 

يسارًا.

خالل فترة المونديال

فعاليات متنوعة لـ »حديقة القرآن«

النباتية باقة مهمة من  القرآن  الدوحة - قنا - تنظم حديقة 

الفعاليات الشيقة، خالل فترة بطولة كأس العالم FIFA قطر 

2022، بهدف نشر الوعي بين أفراد المجتمع، والتأكيد على 
تحقيق  في  واإلسهام  والنباتات،  البيئة  على  الحفاظ  أهمية 

رؤية قطر 2030، وجهود الدولة في التنمية المستدامة.

وستتضمن الفعاليات، التي أعدتها حديقة القرآن النباتية، 

النباتي،  المتحف  في  األبعاد  ثالثي  الهولوغرام  معرض 

التعليمية،  المدينة  في  البيئية  المجموعات  ومعرض 

والروبوت المرشد في الحديقة، بجانب الجوالت التعريفية 

والمتطوعين،  المختصين  من  فريق  مع  الحديقة  داخل 

إضافة إلى منطقة ألعاب لألطفال لممارسة كرة القدم.

القرآن  حديقة  مدير  الخليفي،  فاطمة  السيدة  وأكدت 

النباتية، حرص إدارة حديقة القرآن النباتية على المشاركة 

فقرات  ضمن   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  فعاليات  في 

بالحماس  المليئة  الرياضية  األجواء  تستلهم  جذابة 

النباتات،  على  والحفاظ  الوعي  لنشر  القدم  بكرة  والشغف 

والتأكيد على أهمية االستدامة وتأثيرها على العالم.

األبعاد  ثالثية  بصرية  تجربة  تصميم  عن  وكشفت 

باستخدام تقنية الهولوغرام لتوضيح معاني آيات من القرآن 

الكريم والتعمق فيها، عبر أجواء استثنائية لتحقيق أفضل 

الهولوغرام  صور  لعرض  إضافة  وسمعية،  بصرية  تجربة 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  مع  تزامنا  النباتي،  المتحف  في 

المقاصد  بتوضيح  الحديقة  اهتمام  من  انطالقا   ،2022 قطر 

النباتات  جميع  على  الحفاظ  في  السامية  اإلسالمية 

باعتبارها قوام هذه الحياة.

ومن جهته، أوضح عبد الرحمن الحمادي، مسؤول الفعاليات 

سيكون  المرشد  الروبوت  أن  االجتماعي،  التواصل  ومواقع 

الشيقة  المعلومات  بمعرفة  المهتمين  للزائرين  رفيقا 

معرض  في  المختلفة  الجغرافية  والبيئات  النباتات  عن 

والجمهور  لألطفال  وجذابة  مميزة  مساحة  ليترك  الحديقة، 

إلرشاد  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  يتحدث  لكونه 

الزائرين وتقديم المعلومات بصورة ممتعة.

ستنظم  النباتية  القرآن  حديقة  أن  الحمادي  وأضاف 

والمتطوعين  المتخصصين  من  فريق  مع  تعريفية  جوالت 

الماء،  حديقة  مثل:  الفريدة  الحسية  الحدائق  الستكشاف 

األعناب،  وحديقة  الصوت،  وحديقة  الصحراوية،  والحديقة 

وحديقة األطفال، إضافة إلى التعرف على أنواع النباتات في 

القرآن الكريم والسنة النبوية.

تهدف 
لنشر الوعي 
حول أهمية 

الحفاظ 
على البيئة 

والنباتات

العميد الهاجري: عدم التقيد بها يعد مخالفة قيمتها »1500« ريال

المقدم 
عضيبة: 

بدء 
تطبيق 

المخالفات 
من »15« 

الجارى

المقدم البريدي: يمنع استخدام الصف األول في التقاطعات واإلشارات

عقدت اإلدارة العامة للمرور، صباح أمس مؤتمرا 

صحفيا حول تنظيم عمل الدراجات النارية 

الخاصة بتوصيل الطلبات، بحضور العميد 

ناصر درمان المفقاعي مساعد مدير عام المرور 
والعميد محمد عبد الرحيم معرفيه مدير إدارة 

السالمة المرورية وعدد من ممثلي الشركات 
العاملة في مجال التوصيل، وذلك بمسرح 

اإلدارة بمدينة خليفة.

محمد أبوحجر كتب
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اجتمعت مع نائب األمين العام لألمم المتحدة.. مريم العطية:

دعم مؤسسات مستقلة وقوية لحقوق اإلنسان

المتحدة  األمم  العطية بمساعي  االجتماع نوهت  وفي بداية 

في تذكير الدول وأصحاب المصلحة بضرورة دفع وتسريع 

البالغة  وباألهمية  المستدامة،  التنمية  أهداف  تنفيذ  وتيرة 

هذه  صلب  في  رئيسي  كمحور  اإلنسان  وحقوق  لإلنسان 

العملية.

وعبرت سعادة السيدة مريم العطية عن تطلعات التحالف 

لتعزيز  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العالمي 

التعاون والشراكة مع األمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية 

اإلنسان،  حقوق  على  القائم  التنفيذ  وتعزيز  المستدامة، 

والمساهمة في التقييم المستقل القائم على حقوق اإلنسان 

بما  وذلك  المتبقية،  والتحديات  المحرز  التقدم  لتحديد 

األمين  أصدره  الذي  المشترك  األعمال  جدول  مع  يتماشى 

العام لألمم المتحدة.

وأكدت العطية قدرة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية 

لحقوق اإلنسان والمؤسسات الوطنية حول العالم على دعم 

لعام  المستدامة  التنمية  أعمال  جدول  تنفيذ  في  التقدم 

هذه  إن  وقالت:  اإلنسان.  حقوق  على  يرتكز  بشكل   2030
وفاعلة  قوية  وطنية  مؤسسات  لبناء  السبيل  تعد  الشراكة 

ومتوافقة مع مبادئ باريس، كما أنها وسيلة إلحراز تقدم في 

الهدف  إطار  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  مؤشر 

والتحدث  المستدامة،  التنمية  أهداف  من  عشر  السادس 

بصوت موحد عن حقوق اإلنسان.

دعم المؤسسات
لتعزيز  الرامية  التحالف  مبادرات  بدعم  العطية  وطالبت 

جميع  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  مشاركة 

والسالم  اإلنسان  حقوق  ذلك  في  بما  المتحدة،  األمم  ركائز 

من  المتحدة  األمم  سيمكن  ذلك  إن  وقالت  والتنمية،  واألمن 

عن  والمتفرد  المستقل  اإلنسان  حقوق  صوت  إلى  اإلصغاء 

الدول والمنظمات غير الحكومية. 

للمؤسسات  العالمي  التحالف  بشراكة  العطية  وأشادت 

 120( المؤسسات  من  وأعضاؤه  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

مؤسسة حول العال( مع األمم المتحدة، وقالت: إن التحالف 

والنصح  المشورة  بتقديم  ج 
َّ

ُيَتو وفاعل  مؤثر  بدور  يضطلع 

للحكومات؛ كما نجحنا قبل بضعة أسابيع فقط بمجلس 

حقوق اإلنسان في جنيف في إظهار تأثير دعوتنا الجماعية 

في سياق تبني قرار بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان فيما يتعلق بتغير المناخ.

التحديات المعاصرة
وخالل االجتماع استعرضت سعادتها جهود التحالف في 

منوهة  الملحة،  المعاصرة  التحديات  لبعض  التصدي 

عن  المدافعين  بشأن  العالمية  العمل  خطة  بإطالق 

والتي تم تصميمها من  المدني،  والفضاء  حقوق اإلنسان 

أجل تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ودعمها 

عن  مدافعة  بصفتها  الحماية  إلى  بدورها  هي  تحتاج  إذ 

على  التحالف  عمل  استعرضت  كما  اإلنسان،  حقوق 

تعزيز العمل المناخي القائم على حقوق اإلنسان.

الوطنية  للمؤسسات  العالمي  التحالف  رئيس  وكانت 

لحقوق اإلنسان، قد اجتمعت مع سعادة السيد أنطونيو 

األمم  بمقر  المتحدة  لألمم  العام  األمين  غوتيريش 

اللقاء  خالل  العطية  وطالبت  مؤخرا،  بنيويورك  المتحدة 

األمين العام لألمم المتحدة للنظر في وضع استراتيجية 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  بشأن  أممية 

الوطنية  للمؤسسات  العالمي  التحالف  مع  بالشراكة 

لحقوق اإلنسان.

التحالف العالمي يضطلع بدور مؤثر في تقديم المشورة للحكومات

تمكين المنظمة العالمية من اإلصغاء إلى صوت مستقل ومتفرد

دفع وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وحقوق اإلنسان

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت 
عبد الله العطية، رئيس اللجنة 

الوطنية لحقوق اإلنسان؛ رئيس 

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان، مع السيدة أمينة 

محمد نائب األمين العام لألمم 
المتحدة، وذلك عبر تقنية التواصل 

المرئي.

$ الدوحة

ُيعنى بأهداف التنمية المستدامة »2022«

جامعة قطر تعقد مؤتمرا دوليا
في  المتقدمة  المواد  مركز  نظم 

الثاني  الدولي  المؤتمر  قطر  جامعة 

للتقنيات  والمواد  الكيميائية  للمواد 

االستدامة  تنمية  »أهداف  الناشئة: 

بالتعاون  افتراضيا   »2022 إصدار   -

 )EMMA( الناشئة  المواد  مجلة  مع 

ومكتب  إفريقيا  في  الكيمياء  ومجلة 

يومي  وذلك  قطر  في  اليونسكو 

بها  وشارك   ،2022 أكتوبر   18-17
التنمية  بمجال  المهتّمين  من  عدٌد 

المستدامة.

صالح  األستاذ  المؤتمر  افتتح 

لدول  اليونسكو  مكتب  مدير  خالد، 

والبروفيسورة  واليمن،  الخليج 

رئيس  نائب  المعاضيد،  مريم 

العليا.  والدراسات  للبحث  الجامعة 

ارشيدات،  محمد  الدكتور  وقدم 

المتقدمة،  المواد  مركز  مدير 

نحو  النظر  وجهات  بعض  بعرض 

وذلك  المستدامة،  التنمية  أهداف 

محمد  الدكتور  مع  باالشتراك 

شحيمي، رئيس التحرير التنفيذي 

لمجلة الكيمياء في إفريقيا، والسيد 

التنفيذي  الرئيس  نيهيمي كومين، 

لمطابع NKAD في فرنسا.

منصة  إيجاد  بهدف  المؤتمر  ويأتي 

يلتقي فيها األكاديميون والصناعيون 

والباحثون والطلبة تمّكنهم من تبادل 

آرائهم والتفاعل مع أقرانهم حول تطّور 

التنمية  ألهداف  والمواد  الكيماويات 

هذا  تأسيس  تّم  فقد  المستدامة. 

أهداف  من  خمسة  على  المؤتمر 

التغّير  تشمل:  المستدامة  التنمية 

واالبتكار  والصناعة  المناخي، 

النظيفة  والطاقة  التحتية،  والبنية 

النظيفة  والمياه  المكلفة،  غير 

والصرف الصحي، والصحة الجيدة 

والرفاهية.

مختلفة،  جلسات  المؤتمر  شمل 

البحثية،  للملصقات  وعروضا 

طبقا  البحثية  الملصقات  وجوائز 

وذلك  للمؤتمر،  المحّددة  للمجاالت 

من  المشاركين  جميع  إلفادة 

شملها  التي  المثمرة  المناقشات 

المؤتمر. كما شارك في المؤتمر عدد 

من العلماء رفيعي المستوى بتقديم 

الدول  مختلف  من  أبحاثهم  نتائج 

الجنوبية  وكوريا  وماليزيا  قطر  مثل 

وفرنسا  واألردن  واليابان  والبرتغال 

المتحدة  والواليات  والهند  وإسبانيا 

العربية  واإلمارات  األميركية 

المتحدة وهولندا  والمملكة  المتحدة 

وأستراليا  والصين  وبنغالدش 

والمملكة العربية السعودية.

وفي كلمتها، قالت األستاذة الدكتورة 

رئيس  نائب  المعاضيد،  مريم 

العليا:  والدراسات  للبحث  الجامعة 

وتسعدني  جميعا  بكم  »أرّحب 

الدولي  المؤتمر  هذا  مشاركتكم 

قطر  دولة  وضعت  لقد  المتمّيز. 

المستدامة  والتنمية  البيئة  حماية 

التنموية  أولوياتها  رأس  على 

إنجازات  تحّققت  وقد  والوطنية، 

وتؤدي  كما  المجال.  هذا  في  كثيرة 

تطوير  في  جوهريا  دورا  قطر  جامعة 

لمواجهة  واالبتكار  والبحث  التعليم 

والمياه  المناخي  التغّير  تحّديات 

والطاقة والصناعة والصحة وغيرها. 

نشر  في  هامة  خطوة  المؤتمر  هذا 

على  للحفاظ  والتوعية  المعرفة 

أجيالنا  وسالمة  بيئتنا  استدامة 

الحالية والقادمة«.

$ الدوحة

{ أمينة محمد { مريم العطية
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تتضمن استحداث وكالء مساعدين وإدارات

$ تنشر الهياكل الجديدة للوزارات

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة 

لعام  عشر  الثانى  عددها  في  أمس،  العدل 

بالهياكل  الخاصة  األميرية  القرارات   ،2022
التنظيمية الجديدة للوزارات.

 33 رقم  األميري  القرار  العدد  وتضمن 

لوزارة  التنظيمي  بالهيكل   2022 لسنة 

لسنة   34 رقم  األميري  والقرار  الخارجية، 

المالية،  لوزارة  التنظيمي  بالهيكل   2022
2022 بالهيكل  35 لسنة  والقرار األميري رقم 

التنظيمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم 

لسنة   36 رقم  األميري  والقرار  العالي، 

الصحة  لوزارة  التنظيمي  بالهيكل   2022
لسنة   37 رقم  األميري  والقرار  العامة، 

األوقاف  لوزارة  التنظيمي  بالهيكل   2022
رقم  األميري  والقرار  اإلسالمية،  والشؤون 

لوزارة  التنظيمي  بالهيكل   2022 لسنة   38
لسنة   39 رقم  األميري  والقرار  العدل، 

التجارة  لوزارة  التنظيمي  بالهيكل   2022
لسنة   40 رقم  األميري  والقرار  والصناعة، 

البلدية،  لوزارة  التنظيمي  بالهيكل   2022
2022 بالهيكل  41 لسنة  والقرار األميري رقم 

المناخي،  والتغير  البيئة  لوزارة  التنظيمي 

2022 بالهيكل  42 لسنة  والقرار األميري رقم 

التنظيمي لوزارة العمل، والقرار األميري رقم 

لوزارة  التنظيمي  بالهيكل   2022 لسنة   43
التنمية االجتماعية واألسرة، والقرار األميري 

التنظيمي  بالهيكل   2022 لسنة   44 رقم 

45 لسنة  لوزارة الثقافة، والقراراألميري رقم 

الرياضة  لوزارة  التنظيمي  بالهيكل   2022
لسنة   46 رقم  والقراراألميري  والشباب، 

2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصالت، 
2022 بالهيكل  47 لسنة  والقرار األميري رقم 

وتكنولوجيا  االتصاالت  لوزارة  التنظيمي 

التنظيمية  الهياكل  وتضمنت  المعلومات 

للوزارات استحداث إدارات جديدة وتغييرات 

السابقة  اإلدارية  الوحدات  بعض  في 

واختصاصاتها إلى جانب استحداث وكيل 

أغلب  في  المشتركة  للخدمات  مساعد 

تواكب  جديدة  إدارية  ومناصب  الوزارات 

التطورات التي تشهدها دولة قطر في كافة 

القطاعات.
{ »التربية والتعليم«

{ »البلدية«{ »الخارجية«

{ »المواصالت« { »الثقافة«

{ »الصحة« { »العمل« { »التنمية االجتماعية واألسرة«

{ »البيئة« { »الرياضة والشباب«

{ »العدل«

{ »المالية«

محمد أبوحجر كتب



»التربية« تستعد 
لـ »لنضيء الكورنيش«

والتعليم  التربية  وزارة  نظمت 

اللجنة  مع  بالتعاون  العالي  والتعليم 

العليا للمشاريع واإلرث، ورًشا تدريبية 

استعداًدا  الفوانيس؛  لصناعة 

التي  المضيئة  المصابيح  لفعالية 

بالتزامن  الدوحة  بكورنيش  ستقام 

مع انطالق كأس العالم في 20 نوفمبر 

المدارس  تشارك  حيث  الجاري، 

الورش؛  في  والخاصة  الحكومية 

فعالية  في  طالبها  إبداعات  لعرض 

»لنضيء الكورنيش«.

الفعاليات  أهم  الفعالية من  وتعد هذه 

الستقبال  قطر  بدولة  ستقام  التي 

بمناسبة  والمشجعين  الجماهير 

قطر   FIFA العالم  كأس  حضورهم 

2022™ واالحتفال معهم بهذه المناسبة، 
نحو  الفعالية  إلى  َسَينَضم  حيث 

 60 من  وطالبة  طالب   4000 إلى   3000
وسيحمل  وخاصة،  حكومية  مدرسة 

المصابيح  أمورهم  أولياء  مع  الطلبة 

على  بأنفسهم  بصناعتها  قاموا  التي 

امتداد كورنيش الدوحة، وذلك ضمن 

أضخم الفعاليات واألنشطة الترفيهية 

فترة  خالل  بالكورنيش  ستقام  التي 

كأس العالم. 

يومها  في  التدريبية  الورش  وحضر 

قطر  متاحف  فناني  من  فريق  األول 

في  كومونولث  فيرجينيا  وجامعة 

قطر، من بينهم السيدة مريم المهندي، 

والسيدة  النعيمي،  فاطمة  والسيدة 

نورة الخرعان، والسيدة آمنة المفتاح، 

ُدّربن  حيث  الجعفري،  حال  والسيدة 

جاكسون،  جيلي  السيدة  يد  على 

صناعة  في  األسترالية  المتخصصة 

الفنانون  ليقوم  المضيئة؛  المصابيح 

الورش  في  التدريب  خالل  من  بدعمها 

الفنون  معلمي  تستهدف  التي 

من  والموسيقى  والرسم  البصرية 

المدارس المشاركة. 

وتم تخصيص يومي 26 و28 سبتمبر 

المدارس  معلمي  لتدريب  الماضي 

صناعة  على  والخاصة  الحكومية 

بدورهم  وقاموا  المضيئة،  المصابيح 

حيث  صناعتها،  على  الطلبة  بتدريب 

المصابيح  بصناعة  الطالب  سيقوم 

»لنضيء  فعالية  في  بها  والمشاركة 

انطالقة  مع  ستقام  التي  الكورنيش« 

المقبل،  نوفمبر   20 في  المونديال 

توضيحي  فيديو  نشر  سيتم  كما 

لطريقة عمل المصابيح على منصات 

صناعة  من  الجمهور  ليتمكن  الوزارة 

للمشاركة  الخاصة  مصابيحهم 

بالفعالية. 

ستقوم  الوزارة  أن  بالذكر  الجدير 

 60 على  مضيء  مصباح   4000 بتوزيع 

مدرسة حكومية وخاصة.

وتدعو وزارة التربية والتعليم والتعليم 

مشاركة  الكرام،  األمور  أولياء  العالي 

الكورنيش  عروض  في  الطلبة  أبنائهم 

الدوحة،  بكورنيش  نوفمبر   20 يوم 

مع  تزامًنا  وذلك  المسائية؛  الفترة  في 

افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 

.™2022

»الصحة« نظمت فعالية تحضيرية حولها

نظمت ورشا تدريبية بالتعاون مع »اإلرث«

إطالق الدالئل اإلرشادية 
للتغذية لألم والطفل

مؤخرًا  العامة  الصحة  وزارة  نظمت 

الدالئل  إلطالق  تحضيرية  فعالية 

اإلرشادية للتغذية لألم والطفل من عمر 

)0 – 5 سنوات( في دولة قطر.

 تعتبر هذه الدالئل هي األولى من نوعها 

األم  بصحة  تعنى  والتي  قطر  دولة  في 

إلى  وتهدف  سنوات(،   5  –  0( والطفل 

الحوامل  والنساء  المرأة  صحة  تعزيز 

واألمهات الجدد وأطفالهن منذ الوالدة إلى 

سن الخمسة أعوام. وقد تم العمل على 

الدالئل مع فريق عمل من مختلف  هذه 

واألكاديمية  الصحية  المؤسسات 

دولة  في  والطفل  األم  بصحة  المعنية 

من  استشارية  مع  بالتعاون  وذلك  قطر 

منظمة الصحة العالمية.

اليافعي،  عبدالله  صالح  الدكتور  وقال 

غير  واألمراض  الصحة  تعزيز  مدير 

االنتقالية باإلنابة في الكلمة االفتتاحية 

الصحية  المؤسسات  إن  للفعالية: 

واألكاديمية في دولة قطر لها دور رئيسي 

صحة  لضمان  الدالئل  هذه  تنفيذ  في 

حياة  نمط  لتحقيق  والطفل  لألم  أفضل 

هذه  تهدف  حيث  قطر  دولة  في  صحي 

التغذوية  الحالة  تحسين  إلى  الدالئل 

فترة  في  واألمهات  للنساء  والصحية 

إلى  باإلضافة  الرضاعة،  وفترة  الحمل 

تحسين تغذية وصحة الرضع واألطفال 

من سن 0 إلى 5 سنوات.

لألم  للتغذية  اإلرشادية  الدالئل  وتأتي 

اإلرشادية  الدالئل  مع  تماشيًا  والطفل 

إطالقها  تم  والتي  قطر  لدولة  للتغذية 

في عام 2015 بهدف زيادة وعي المجتمع 

وتعريفهم  الصحية  التغذية  عن 

بالمجموعات الغذائية الست باإلضافة 

إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ 

تناول  من  والتقليل  صحي  وزن  على 

األطعمة التي تحتوي على نسب عالية 

وممارسة  والدهون  والملح  السكر  من 

بكميات  الماء  وشرب  البدني  النشاط 

طرق  ونظافة  سالمة  من  والتأكد  كافية 

تحضير الطعام والمحافظة على البيئة 

واالهتمام بالعائلة. 

وتندرج هذه الدالئل تحت خطة العمل 

البدني  والنشاط  للتغذية  الوطنية 

الوفيات  من  الحد  إلى  تهدف  والتي 

غير  األمراض  عن  الناتجة  المبكرة 

االنتقالية المتعلقة بسوء التغذية وقلة 

التغذية  وتحسين  البدني  النشاط 

الخاصة باألم والطفل. 

الدالئل  فصول  استعراض  وتم 

 5  –  0( والطفل  لألم  للتغذية  اإلرشادية 

إلى  تنقسم  والتي  قطر  لدولة  سنوات( 

الصحية  التغذية  توضح  فصول   7
وأنماط الحياة الصحية لجميع مراحل 

الحمل.

وفي إطار الفعالية نظمت وزارة الصحة 

بحضور  عمل  مجموعات  العامة 

االستشارية  الدين  نصر  الرا  الدكتورة 

آراء  ألخذ  العالمية  الصحة  بمنظمة 

من  المستفيدة  الفئة  ومالحظات 

واألمهات  النساء  تشمل  والتي  الدالئل 

ما قبل الحمل وأثناء وبعد فترة الحمل 

والمرضعات واألمهات الالتي لديهن رضع 

وتم  سنوات  الخمس  سن  إلى  وأطفال 

االعتبار  بعين  المالحظات  هذه  أخذ 

لضمان  وذلك  الدالئل  في  وتضمينها 

مثل  إعداد  في  المجتمعية  الشراكة 

هذه الدالئل الوطنية.

خالل أكتوبر الماضي.. »العمل«:

تنفيذ »3712« زيارة تفتيشية
النشرة  أظهرت  قنا-  الدوحة- 

أصدرتها  التي  الشهرية  اإلحصائية 

وزارة العمل، أمس، استقبال الوزارة 

جديد،  الستقدام  طلبا   6989 نحو 

طلبا،   3032 على  الموافقة  تمت 

العدد  بلغ  فيما  منها،   3957 ورفض 

المهنة  تعديل  لطلبات  اإلجمالي 

نحو 3578 طلبا، تمت الموافقة على 

3520 ورفض 58 طلبا.
تضمنت  التي  النشرة  وبحسب 

العمل  قطاع  وأرقام  إحصائيات  أبرز 

الزيارات  نتائج  عن  فضال  بالدولة، 

المنشآت  مختلف  على  التفتيشية 

عدد  بلغ  المذكور،  الشهر  خالل 

المقدمة  العمل  تصاريح  طلبات 

 1120 منها  طلبا،   2535 نحو  للوزارة 

طلبا لتجديد التصريح، و1090 طلبا 

طلبا  و322  جديد،  تصريح  إلصدار 

طلبات  و3  صادرة،  تصاريح  إللغاء 

بدل فاقد.

التفتيشية  الزيارات  صعيد  وعلى   

العمالة،  استقدام  مكاتب  على 

أظهرت النشرة اإلحصائية أن الوزارة 

21 جولة تفتيشية على  نفذت نحو 

مكاتب االستقدام، أسفر عنها توجيه 

نصح وإرشاد لمكتب واحد.

وقامت إدارة تفتيش العمل بحمالت 

مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت 

الوزارية  والقرارات  بالقوانين 

العمل  سوق  بتنظيم  المعنية 

بالدولة، وصل عددها إلى 3712 زيارة 

تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر 

وتوجيه  مخالفة،   1173 ضبط  عنها 

575 تنبيها.
أظهرت  العمالية،  الشكاوى  وبشأن 

إدارة  استقبال  اإلحصائية  النشرة 

عمالة  من  شكاوى  العمل  عالقات 

 2370 بنحو  المنشأة  ضد  المنشأة 

شكوى،   354 تسوية  تمت  شكوى، 

تحت  ليبقى  منها،   170 وإحالة 

اإلجراء ما يقارب نحو 1846 شكوى.

وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات 

القضايا  عدد  بلغ  فقد  العمالية، 

الشهر  خالل  اللجان  لهذه  المحالة 

وإجمالي  قضية،   635 نحو  الماضي 

نحو  منها  الصادرة  القرارات  عدد 

إجمالي  بلغ  حين  في  قضية،   513
اإلجراء  تحت  تزال  ال  التي  القرارات 

نحو 587 قضية.

بالتعاون بين »حمد الطبية« وجامعة قطر

برنامج تدريبي لطالب الطب
مؤسسة  قادة  كبار  من  عدد  شهد 

بجامعة  الطب  وكلية  الطبية  حمد 

طالبًا   55 لـ  جوائز  توزيع  حفل  قطر 

كلية  في  النهائية  السنة  طالب  من 

دورة  بنجاح  أكملوا  الذين  الطب 

تدريبية متخصصة حول تحسين 

من  كجزء  المرضى  وسالمة  الجودة 

الموسعة  الطبي  التعليم  برامج 

المقدمة لهم. 

غرس  الدورة  هذه  من  الهدف  وكان 

وسالمة  جودة  تحسين  مفاهيم 

وتزويدهم  الطالب  لدى  الرعاية 

تطورهم  أثناء  الالزمة  بالمهارات 

أطباء  ليصبحوا  وإعدادهم 

المستقبل، بحيث يكونوا مجهزين 

في  للمشاركة  أفضل  بشكل 

تحسين جودة وسالمة الرعاية التي 

سيقدمونها لمرضاهم مما يؤدي إلى 

نتائج أفضل.

التي  التدريبية  الدورة  استهدفت 

»أساسيات  عنوان  تحت  أقيمت 

المرضى  وسالمة  الجودة  تحسين 

المريض«  على  المرتكزة  والرعاية 

الطب  طالب  تدريب  خاص  بشكل 

الطب  كلية  من  المتخرجين 

هذه  تطوير  تم  وقد  قطر،  بجامعة 

إدارة  مع  بالتعاون  التدريبية  الدورة 

حمد  بمؤسسة  الطبي  التعليم 

الرعاية  لجودة  حمد  ومعهد  الطبية 

الصحية. 

إلى  التدريبية  الدورة  منهج  يهدف 

طالب  ومعارف  خبرات  تعزيز 

ومفاهيم  مهاراتهم  وتحسين  الطب 

الجودة لديهم مما يدفعهم  تحسين 

إلى الحرص على أن ال يقتصر عملهم 

على تقديم رعاية طبية جيدة فقط، 

تحسين  إلى  جهودهم  تمتد  بل 

الرعاية المقدمة للمرضى باستمرار 

بصورة  وآمنة  حانية  تكون  بحيث 

أكبر. 

لطالب  لتقديمه  البرنامج  تطوير  تم 

التحضير  مراحل  خالل  الطب 

يتلقى  حيث  اإلكلينيكي،  للتدريب 

الطب  بكلية  النهائية  السنة  طالب 

تخصصاتهم  في  العملي  التدريب 

المهنية المستقبلية التي اختاروها. 

البالغ  المتخرجون  الطالب  تدرب 

تخصص   20 في  طالبًا   55 عددهم 

في مختلف األقسام بمؤسسة حمد 

الصحية  الرعاية  ومؤسسة  الطبية 

توزيع  تم  وقد  للطب.  وسدرة  األولية 

صغيرًا  فريقًا   15 ضمن  الطالب 

بحيث يعمل كل فريق على مشروع 

لتحسين الجودة باستخدام نماذج 

لدى  المعتمدة  الجودة  تحسين 

الصحية  الرعاية  تطوير  معهد 

الفرق  جميع  عرضت  وقد   .)IHI(

حفل  خالل  مشاريعها  نتائج   15 الـ 

توزيع الجوائز. 

الدكتور  أوضح  جانبه  من 

رئيس  نائب  الخال،  عبداللطيف 

التعليم  إدارة  ومدير  الطبية  اإلدارة 

الطبية،  حمد  بمؤسسة  الطبي 

التدريب  يتضمن  أن  يتوجب  أنه 

المقدم لجميع طالب الطب مساقات 

تحسين  علم  حول  تعليمية 

الممارسات  وأفضل  الجودة 

»أظهرت  قائاًل:  وأضاف  المهنية، 

تدريس  دمج  عملية  أن  الدراسات 

الجودة  تحسين  حول  مناهج 

المرضى  سالمة  تعزيز  ومهارات 

المريض  على  المرتكزة  والرعاية 

الطب  لطالب  المقدمة  المناهج  في 

وعي  تعزيز  في  للغاية  فعااًل  ُيعد 

اعتماد  ألهمية  الجدد  األطباء  وإدراك 

لتحسين  األساسية  المبادئ  هذه 

المعرفة  المرضى. ستساعد  رعاية 

هؤالء  اكتسبها  التي  والمهارات 

الجودة  تحسين  مجال  في  األطباء 

في تمكينهم من المساهمة والتأثير 

التحسين  جهود  على  إيجابًا 

والتغيير كأطباء المستقبل«.

وأضاف الدكتور عبد اللطيف الخال 

لدينا  تتوفر  أن  »يسعدني  قائاًل: 

لجودة  حمد  معهد  فريق  خبرات 

الرعاية الصحية ودعم الزمالء بكلية 

نحو  على  معًا  عملوا  الذين  الطب 

الدراسية  المناهج  لتعزيز  وثيق 

والتي  الطب  لطالب  المقدمة 

التدريبية  الدورة  هذه  اآلن  تتضمن 

التي ستعود بالفائدة على المرضى 

واألطباء على حد سواء«. 

تم  الذي  التعليمي  البرنامج  تضمن 

تقديمه خالل الدورة التدريبة نموذج 

لدى  المعتمد  الجودة  تحسين 

معهد تطوير الرعاية الصحية، كما 

مهارات  على  التدريب  الطالب  تلقى 

أداة  استخدام  كيفية  في  إضافية 

الدقيقة  اإلكلينيكية  النظم  تقييم 

وقياس  تشخيص  في  للمساعدة 

وتحليل وتغيير وقيادة التحسينات 

حضر  كما  الصحية.  الرعاية  في 

التفاعل  حول  عمل  ورش  الطالب 

فريق  نظمها  الرحيم  اإلنساني 

المرضى  ومشاركات  خبرات  مركز 

والموظفين بمؤسسة حمد الطبية. 

وآراءهم  مالحظاتهم  الطالب  قدم  وقد 

حول ما تعلموه خالل الدورة وتأثيرها 

وسلوكهم  عملهم  أسلوب  على 

الرئيسي  الهدف  يتمثل  المهني. 

من هذه الدورة في تعزيز قيم تقديم 

وتستجيب  تحترم  التي  الرعاية 

واحتياجاته  المريض  لتفضيالت 

توجيه  من  والتأكد  الفردية،  وقيمه 

القرارات الطبية الخاصة بالمريض 

بما يتوافق مع قيمه.

ناصر  السيد/  أوضح  بدوره 

لقطاع  الرئيس  نائب  النعيمي، 

الطبية  حمد  بمؤسسة  الجودة 

الرعاية  لجودة  حمد  معهد  ومدير 

هذا  من  الهدف  أن  الصحية، 

البرنامج هو تخريج أطباء متعلمين 

جيدًا وأكثر وعيًا بالرعاية المرتكزة 

»يمثل  وقال:  المريض،  على 

البالغ  المتخرجون  الطالب  هؤالء 

من  األولى  الدفعة  طالبًا   55 عددهم 

اكتسبوا  الذين  المستقبل  أطباء 

مجال  في  والمهارات  المعرفة 

المرضى  وسالمة  الجودة  تحسين 

المريض،  على  المرتكزة  والرعاية 

على  العملي  التدريب  إلى  إضافة 

والمهارات  المعارف  تطبيق  كيفية 

التخصصات  في  المكتسبة 

فوائد  إن  اختاروها.  التي  المهنية 

على  فقط  تقتصر  لن  التدريب  هذا 

المشكالت  تحديد  من  تمكينهم 

أيضًا  ستمتد  بل  أفضل،  بشكل 

الحلول  إيجاد  من  تمكينهم  إلى 

فعالة  أنها  من  للتأكد  واختبارها 

وموثوقة ومستدامة«.

الوزارة تستقبل »6989« 
طلب استقدام جديدا

»3578« طلبا لتعديل المهنة.. 
والموافقة على »3520« منها
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خّطط لتحركاتك واجتماعاتك 
واستمتع بالتجربة كلها!
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»217.95« مليار احتياطي النقد األجنبي
األجنبية  بالعملة  والسيولة  الدولية  االحتياطيات  قفزت 

شهر  في  األجنبي(،  النقد  )احتياطي  المركزي  قطر  لمصرف 

217.95 مليار ريال،  4 بالمائة، لتبلغ  الماضي، بنسبة  أكتوبر 

مقابل 209.57 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2021.

ارتفاع  المركزي،  قطر  مصرف  عن  الصادرة  األرقام  وأوضحت 

مقارنة  الماضي،  أكتوبر  شهر  نهاية  مع  الرسمية  احتياطياته 

بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنحو 

7.381 مليار ريال لتبلغ 160.278 مليار ريال.

قبل انطالق مونديال »2022«

ترخيص »6« آالف غرفة لبيوت العطالت
أصدرت قطر للسياحة أكثر من 2,500 رخصة لبيوت العطالت 

األمر  الماضي،  العام  المبادرة  إطالق  منذ  غرفة   6,000 لحوالي 

إلى المجموعة المتنوعة من خيارات اإلقامة  الذي يعد إضافة 

لكرة  العالم  كأس  بطولة  خالل  للزوار  متاحة  ستكون  التي 

القدم FIFA قطر 2022.

العقارات  تأجير  تنظيم  العطالت  بيوت  ترخيص  ويضمن 

لفترات قصيرة األجل لتقديم تجربة آمنة وممتعة لزوار قطر. 

وتعمل قطر للسياحة على التأكد من معايير الجودة ووسائل 

ومدونة  الوصول  وسهولة  والسالمة  الصحة  وأنظمة  الراحة 

ترخيصها  قبل  للعقارات  البيئية  واالستدامة  السلوك  قواعد 

السكنية  الوحدات  تأجير  أن  كما  قصيرة.  لفترات  لإليجار 

وقدرها  مالية  لغرامة  المالك  يعرض  ترخيص  دون  من  للزوار 

200,000 ريال قطري.
وبهذه المناسبة، قال السيد محمد األنصاري، مدير الرخص 

من  للسياحة  قطر  »تسعى  للسياحة:  قطر  في  السياحية 

قطاع  تطوير  في  المساهمة  إلى  العطالت  بيوت  مبادرة  خالل 

الضيافة في الدولة والحرص على تنوع المنتجات السياحية 

فخورون  نحن  الزوار.  وإمكانيات  احتياجات  كافة  لتناسب 

قبل  غرفة   6,000 لحوالي  العطالت  لبيوت  رخص  بإصدار 

بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، لتزويد الزوار 

قطر  عروض  الستكشاف  أمامهم  الفرصة  واتاحة  البال  براحة 

المتنوعة واالستمتاع بالضيافة التي ال مثيل لها«.

مناطق  في  فيال  و700  شقة   1,800 ترخيص  اآلن  حتى  تم  وقد 

عدة منها جزيرة اللؤلؤة ومدينة لوسيل، وأكثر من 100 وحدة 

 600 من  وأكثر  الخاصة،  االحتياجات  لذوي  صالحة  سكنية 

وحدة سكنية للعائالت التي يزيد عدد أفرادها عن 4 أفراد. 

وسوف تواصل قطر للسياحة العمل على مراقبة مؤشر تجربة 

تقييم  مجال  في  عالمية  منصة   130 من  أكثر  على  الضيف 

رضا الضيوف، للتأكد من مدى التزام أصحاب التراخيص في 

تقديم تجارب تتسم بتميز الخدمة للزوار.

على  قطر  حضور  ترسيخ  إلى  للسياحة  قطر  جهاز  ويسعى 

ثقافية  جذور  ذات  عالمية  سياحية  كوجهة  العالم  خريطة 

بها  يقوم  التي  والمسؤوليات  األدوار  تعكس  كما  عميقة، 

الجهاز التزام حكومة قطر بدورها تجاه قطاع السياحة وقطاع 

رئيسيين  قطاعين  بصفتهما  التجارية  األعمال  فعاليات 

االقتصادي  النمو  تعزيز  إلى  الهادفة  الدولة  استراتيجية  في 

واالجتماعي.

السياحية  للوجهات  بالتسويق  للسياحة  قطر  جهاز  ويقوم 

الترخيص  خالل  من  الجودة  وضبط  المنتجات  وتطوير 

والتصنيف، ويعمل أيضا على الترويج لقطر إقليميًا وعالميًا، 

كوجهة جاذبة للسفر ألغراض فعاليات األعمال والترفيه، بما 

في ذلك السياحة الثقافية والرياضية والتعليمية.

القطاع  تطوير  تسريع  للسياحة  قطر  جهاز  ويستهدف 

السياحة  لقطاع  الوطنية  االستراتيجية  وضع  خالل  من 

والضيافة والسياسات العامة المتعلقة بهذا القطاع، ومتابعة 

والتنظيم  دوري،  بشكل  ومراجعتها  اعتمادها،  بعد  تنفيذها 

التابعة  واألنشطة  الجهات  جميع  على  والرقابة  واإلشراف 

التراخيص،  إصدار  ذلك  في  بما  والضيافة،  السياحة  لقطاع 

وذلك  القطاع،  هـــذا  في  واألنشـــطة  المؤسسات  وتصنيف 

األدوات  مشروعات  واقتراح  المختصة،  الجهات  مع  بالتنسيق 

والضيافة  السياحة  قطاع  بنشاط  العالقة  ذات  التشريعية 

التشريعية  األدوات  مشروعات  بشأن  الرأي  وإبداء  الدولة،  في 

التي من شأنها التأثير على نشاط قطاع السياحة والتنسيق 

في  الحكومية،  وغير  الحكومية  األخرى  والجهات  الوزارات  مع 

بما  والضيافة،  السياحة  بقطاع  العالقة  ذات  المجاالت  جميع 

التكامل بين االستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة  يضمن 

جانب  إلى  وجه،  أكمل  على  إنجازها  إلى  ويؤدي  والضيافة، 

تحديد وإقرار المبادرات والمشروعات الخاصة باالستراتيجية 

الوطنية لقطاع السياحة والضيافة، سواء التي يقوم بتنفيذها 

التابعة  الجهات  بواسطة  أو  مباشرة،  بصورة  للسياحة  قطر 

وغير  الحكومية  األخرى  والجهـــات  الوزارات  بواسطة  أو  له، 

أصول  وتطوير  بناء  ودعم  تنفيذها  على  واإلشراف  الحكومية، 

االبتكار  وتشجيع  للدولة  المملوكة  والضيافة  السياحة  قطاع 

مع  والتعاون  بالتنسيق  والضيافة،  السياحة  قطاع  مجال  في 

الجهات المختصة والمعنية في الدولة.

{ نموذج ألحد بيوت العطالت

تتمتع بأفضل معايير الجودة وأنظمة الصحة والسالمةتنويع خيارات اإلقامة أمام جماهير كأس العالم

الدوحة           $

يتكون من »60« غرفة و»27« فيال ومنتجًعا صحًيا ومطعًما

»آرتك« تفتتح فندق السامرية

لالستثمار  الريان  شركة  أعلنت 

االفتتاح  عن  »آرتك«  السياحي 

الدوحة،  السامرية،  لفندق  الرسمي 

جزء  وهو  كولكشن،  أوتوجراف 

 Marriott Bonvoy مجموعة  من 

التجارية  العالمات  من  االستثنائية 

قلب  في  الفندق  ويقع  الفندقية. 

منطقة السامرية، وهو مستوحى من 

روح وثقافة وشخصية قطر وشعبها.

قبل  من  السامرية  فندق  تطوير  وتم 

والتراث  الثقافة  ويعكس  »آرتك«، 

المحلي، وقد تم بناؤه بمواد تقليدية 

الفندق  يقدم  نفسه.  العقار  من 

نوعها،  من  فريدة  ترفيهية  تجربة 

الثقافية  القيم  بين  يجمع  حيث 

جو  مع  الثري  والتصميم  المحلية 

والمرافق  التاريخية  العظمة  من 

مًعا  العناصر  هذه  توفر  الحديثة. 

فندًقا فريًدا.

سعادة  قال  المناسبة  وبهذه 

ثاني،  آل  قاسم  بن  فيصل  الشيخ 

الريان  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 

لالستثمار السياحي »آرتك«: »يسّرنا 

السامرية  فندق  افتتاح  عن  نعلن  أن 

والذي  أوتوجراف،  مجموعة  من 

قطر  لزوار  مميزة  تجربة  سيقدم 

محفظتنا  إلى  ممتازة  إضافة  ويعد 

لفندق  تطويرنا  وخالل  االستثمارية. 

فريد  مكان  لخلق  سعينا  السامرية، 

وبيئته  وموقعه  تصميمه  خالل  من 

قطر  تجربة  للزوار  يمكن  بحيث 

األصيلة واالسترخاء في محيط هادئ 

بعيًدا عن صخب المدينة. كما أننا 

إداري ممتاز وأنا على ثقة  لدينا فريق 

تجربة  تقديم  في  سينجحون  بأنهم 

استثنائية لضيوفنا«.

محمود  طارق  السيد  وأضاف 

والرئيس  المنتدب  العضو  السيد، 

»ُيعّد  »آرتك«:  لشركة  التنفيذي 

مجموعة  من  السامرية  فندق  افتتاح 

استراتيجيتنا  على  دلياًل  أوتوجراف 

الشركة  قدرة  ويعكس  للتنويع 

السوق  احتياجات  على  التعرف  على 

المحلية وجلب فنادق جديدة وعالية 

من  كاًل  ُتثري  المنطقة  إلى  الجودة 

ومحفظتنا  المحلي  الضيافة  قطاع 

أخرى  مرة  نتعاون  إننا  االستثمارية. 

فندق  إلدارة  الدولية  ماريوت  مع 

إننا  أوتوجراف.  مجموعة  السامرية، 

أكثر من ُسَعداء حيث ُنضيف عالمة 

محفظتنا،  إلى  التجارية  أوتوجراف 

ونهدف إلى زيادة توسيع هذه العالمة 

فندقية  تجربة  لتوفير  التجارية 

المتميز  الطابع  تعكس  مميزة 

للفندق وموقعه«.

و27 فيال  60 غرفة  الفندق من  ويتألف 

ويقع  ومطعًما،  صحًيا  ومنتجًعا 

من  فقط  قليلة  خطوات  بعد  على 

قاسم  بن  فيصل  الشيخ  متحف 

للضيوف  يمكن  حيث  ثاني  آل 

مع  الماضي  إلى  برحلة  االستمتاع 

من  الواسعة  المتحف  مجموعة 

يمكن  والتاريخ.  الثقافات  مختلف 

الحوزة  استكشاف  أيًضا  للضيوف 

المحمية  في  الطبيعة  مع  والتواصل 

المها  رؤية  يمكنهم  حيث  الطبيعية 

قطر  في  باالنقراض  المهددة  واألنواع 

الغزالن  مثل  األخرى  والحيوانات 

أيًضا  يمكنهم  والطاووس.  والنعام 

مدرسة  وحدائق  التمر  مزرعة  زيارة 

وخدمات  للفروسية  السامرية 

الفروسية من فئة 5 نجوم.

وقال عمار صمد، المدير العام لفنادق 

الدوحة،  السامرية،  »فندق  متعددة: 

أوتوجراف كوليكشن هو وجهة فريدة 

لزوار  ثقافي  إلهام  ومصدر  نوعها  من 

للترحيب  متحمسون  ونحن  قطر 

راقية  ضيافة  تجربة  في  بالضيوف 

نشأت بالفعل من هذا المكان. فندق 

نوعه  من  فريد  فندق  هو  السامرية 

االتصال  بإعادة  للضيوف  يسمح 

وشعبه  البلد  هذا  ثقافة  واستكشاف 

في نفس الوقت«. 

أوتوجراف كوليكشن  وتشارك فنادق 

 Marriott ماريوت  برنامج  في 

الحائز  السفر  برنامج  وهو   ،Bonvoy
ماريوت  شركة  من  جوائز  على 

 Marriott الدولية. وسيكسب أعضاء

في  إقامتهم  مقابل  نقاًطا   Bonvoy
فنادق  وفي   ،Autograph Collection
محفظة  عبر  أخرى  ومنتجعات 

 30 من  المكونة   Marriott Bonvoy
عالمة تجارية استثنائية. 

الدوحة           $

{ فندق السامرية- الدوحة- أوتوجراف كولكشن 
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لضمان توفير خدمات اتصاالت انسيابية

Ooredoo وHuawei.. جاهزية تامة للمونديال

الطرفين،  بين  االتفاقية  وبحسب 

خبرائها  من  مائة   Huawei ستنشر 

المواقع  من  العديد  في  للعمل 

إلى  باإلضافة  قطر،  في  الرئيسية 

لضمان  ُبعد  عن  العاملين  الخبراء 

الشبكة  أداء  ضمان  برنامج  نجاح 

ستستعين  كما  البطولة،  خالل 

برامج  توفير  في  العالمية  بخبراتها 

الفعاليات  في  الشبكات  أداء  لضمان 

إلى  باإلضافة  الكبرى،  الرياضية 

بمساعدة  تتم  التي  العمليات  أحدث 

تقنيات الواقع المعزز. 

على  المشجعين  بقاء  ولضمان 

اتصال في جميع األوقات، واالستمتاع 

الصوتية  االتصاالت  بخدمات 

الحدث  خالل  بسهولة  والبيانات 

تركيب  تم  فقد  المرتقب،  الرياضي 

أحدث معدات الشبكات في سبعة من 

المترو  خطوط  وفي  البطولة،  مالعب 

وذلك  األخرى،  الرئيسية  المواقع  وفي 

وتحديد  للشبكة  أداء  أفضل  لضمان 

اختبارات  إجراء  مع  وحلها  المشاكل 

شاملة للقدرة. 

وباإلضافة إلى ذلك، قامت Ooredoo و

شبكات  حلول  أحدث  بنشر   Huawei
البث الدولي، والتي صممت لتسهيل 

حركة البث المباشر في أنحاء العالم 

خالل  من  وذلك  الساعة،  مدار  على 

مواقع  ثالثة  في  تجهيزها  تم  مراكز 

مختلفة في قطر لضمان أدائها للعمل 

المطلوب منها بسالسة. 

مع  بالتعاون   Ooredoo أطلقت  كما 

Huawei خدمات تلفزيونية من الجيل 
للبرودباند  شبكتهما  خالل  من  القادم 

شاملة  تجربة  ستوفر  والتي  الثابت، 

ممن  قطر؛  دولة  داخل  للمشاهدين 

ومباريات  أحداث  متابعة  يفضلون 

بطولة كأس العالم من منازلهم. 

عبر  الصوتية  المكالمات  خدمة  أما 

LTE فسيتم ترقيتها وتعزيز  شبكات 

إدارة  من  لتتمكن  المنصة  أداء 

الضغط الكبير الناتج عن تزايد أعداد 

الخدمة  في  المتوقع  المشتركين 

عالية.  بكفاءة  البطولة  أحداث  خالل 

إلى  لالستفادة  الشركتان  وستعمل 

أقصى حد من المرونة واألداء لتتمكن 

للعمالء،  مخصصة  باقات  توفير  من 

وبلمسة زر.

فستستخدم  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

بتكنولوجيا  المدعومة  العمليات 

المالعب  مختلف  في  المعزز  الواقع 

البطولة،  مباريات  عليها  ستقام  التي 

توفير  لضمان  البث  شبكات  وفي 

تجربة بدون أي أعطال للمشجعين. 

وتعليقًا على هذا التعاون، قال سعادة 

ثاني،  آل  عبدالله  بن  محمد  الشيخ 

Ooredoo قطر:  الرئيس التنفيذي لـ 

االستراتيجية  الشراكة  »تجمع هذه 

بالخبرة  يتمتعان  شريكين  بين 

المتطلبات  لتلبية  العالية  والقدرات 

الرياضي  الحدث  الستضافة  الكبيرة 

في  ونحن  قطر،  في  هنا  األهم 

للوفاء  جهدا  ندخر  ال   Ooredoo
عالم  بتطوير  المتمثل  بالتزامنا 

باستضافة  التوقعات  ومع  عمالئنا، 

29 يومًا  1.2 مليون شخص من خالل 
المشترك  فهدفنا  البطولة،  أيام  من 

استثنائية  رقمية  تجربة  توفير  هو 

مليارات  إلى  باإلضافة  قطر،  لزوار 

سيتابعون  الذين  المشاهدين 

شاشات  عبر  البطولة  مجريات 

أنحاء  مختلف  في  التليفزيون 

العالم«. 

بينغ،  لي  السيد  قال  جانبه،  من 

 BG Carrier مجموعة  رئيس 

في  »لدينا   :Huawei شركة  في 

واسعة  وخبرات  تجربة   Huawei
الرياضية.  الفعاليات  مختلف  في 

عددا   Huawei فستستخدم  ولذلك، 

مع  بالتعاون  الرائدة  التقنيات  من 

العالم  كأس  بطولة  خالل   Ooredoo
FIFA قطر 2022، وذلك للمساهمة في 
ضمان نجاح هذا الحدث االستثنائي 

العالمي الذي يقام في قطر«. 

و  Ooredoo بين  التعاون  هذا  وُيعُد 

التعاون  اتفاقيات  أحدث   Huwaei
من  اثنتين  بين  االستراتيجية 

في  التكنولوجيا  شركات  كبريات 

العالم، وذلك لضمان توفير تجربة ال 

مثيل لها للجميع أثناء متابعة أحداث 

لكرة  العالم  كأس  بطولة  ومباريات 

القدم.

{ صورة جماعية على هامش االتفاقية 

{ خالل توقيع اتفاقية التعاون 

لي بينغ: Huawei تعتزم تقديم حزمة من التقنيات الرائدةالشيخ محمد بن عبد الله: نستهدف توفير تجربة رقمية استثنائية

$ الدوحة

أعلنت Ooredoo و Huawei، الشركتان الرائدتان عالميًا في 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، عن التعاون 

قبيل انطالق بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر، 
وذلك لضمان أداء شبكة االتصاالت، وتوفير أفضل تجربة 

عمالء خالل مونديال كأس العالم 2022 .  

تتصمن »3« ذهبيات و »3« فضيات و »6« برونزيات و»اختيارات الجمهور«

Ooredoo تحصد »13« جائزة »ستيفي«
جائزة   13 بـ  فوزها  عن   Ooredoo مجموعة  أعلنت 

خالل حفل جوائز األعمال الدولية »ستيفي« 2022، 

جوائز   3 وشركاتها  المجموعة  حصدت  حيث 

ذهبية، و3 جوائز فضية، و6 جوائز برونزية، وجائزة 

ضمن فئة »اختيارات الجمهور«. 

عبدالله  بن  محمد  الشيخ  قال  المناسبة،  وبهذه 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  نائب  ثاني،  آل 

Ooredoo: »نعتز بفوز شركاتنا العاملة بمجموعة 
بعد  العام  لهذا  الدولية  ستيفي  جوائز  من  جديدة 

هذا  أن  شك  وال  الماضية.  األعوام  خالل  أيضًا  فوزنا 

مختلف  في  فرقنا،  وتفاني  جهود  يعكس  اإلنجاز 

مناطق تواجدنا، والتي تعمل بجد لتزويد عمالئنا 

مستويات  وأرقى  والخدمات،  المنتجات  بأفضل 

التزام   Ooredoo في  لدينا  العمالء.  خدمة 

خالل  من  عمالئنا  بتجربة  لالرتقاء  استراتيجي 

ونحن  الرقمي،  والتحول  المختلفة،  االبتكارات 

الدولي  المستوى  على  جهودنا  بتكريم  سعداء 

العام  هذا  سعدنا  أننا  كما  المجاالت.  هذه  في 

بحصولنا على جائزة التميز في الموارد البشرية، 

أن استراتيجيتنا لالستثمار  ما يدل وبوضوح على 

في موظفينا تحقق نتائجها المرجوة«. 

عن  ذهبية  بجائزة   Ooredoo مجموعة  فازت  فقد 

للعام  ابتكارًا  األكثر  التكنولوجيا  شركة  كونها 

ضمن فئة الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 

2500 موظف. كما حصلت على جائزة فضية عن 
كونها أفضل شركة اتصاالت خالل العام ضمن فئة 

الشركات الكبرى.

جائزة  على  فلسطين   Ooredoo حصلت  وكذلك، 

إذ تم اختيارها أسرع الشركات نموًا خالل  ذهبية، 

العام في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا. 

وحصدت Ooredoo المالديف جائزة ذهبية ضمن 

 Ooredoo أما  االتصاالت  شركات  منتجات  فئة 

الرائدة   5G شبكتها  خالل  من  حصلت  فقد  قطر، 

االبتكارات  فئة  ضمن  الفضية  ستيفي  جائزة  على 

عدد  يزيد  التي  للشركات  للعام  التكنولوجية 

بجائزة  أيضًا  وفازت  موظف.   1000 على  موظفيها 

فضية عن كونها أفضل شركة اتصاالت خالل العام 

ضمن فئة الشركات الكبرى. 

باختيارها   Ooredoo إندوسات  تكريم  تم  كما 

بالجائزة  وفازت  فئتها،  ضمن  األفضل  الشركة 

العام  خالل  اتصاالت  شركة  ألفضل  البرونزية 

ضمن فئة الشركات الكبرى. 

بداية   Ooredoo إندوسات  شركة  اندماج  وبعد 

 Indosat Ooredoo اسمها  ليصبح   2022 عام 

المدمجة  الجديدة  الشركة  حصلت   ،Hutchison

على جائزة برونزية عن كونها شركة التكنولوجيا 

األكثر ابتكارًا ضمن فئة الشركات التي يزيد عدد 

موظفيها على 2500. 

أما Ooredoo ميانمار، فقد حصلت على ثالث جوائز 

الفئات  من  عدد  في  المتميز  أدائها  نظير  برونزية 

الموارد  في  اإلنجاز  العمالء،  رضا  في  اإلنجاز  وهي: 

البشرية، واالستجابة األكثر قيمة.

بجائزة  المالديف   Ooredoo فازت  أخرى،  جهة  من 

برونزية ألفضل شركة اتصاالت خالل العام ضمن 

فئة الشركات الكبرى.

 Indosat Ooredoo فازت  فقد  سبق،  لما  وباإلضافة 

الجمهور«  »اختيارات  جوائز  بإحدى   Hutchison
ضمن جوائز ستيفي، والتي يتم اختيار الشركات 

حصدت  حيث  التصويت،  خالل  من  فيها  الفائزة 

الشركة الجائزة عن فئة شركات االتصاالت. 

وتواصل تكريم مجموعة Ooredoo بجوائز ستيفي 

الكواري،  سلطان  فاطمة  السيدة  ترشيح  مع 

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في المجموعة، 

للسيدات  ستيفي  لجوائز  النهائية  القائمة  ضمن 

فاطمة  السيدة  تنافس  كما  األعمال.  قطاع  في 

للفوز بجائزة عن فئة »أفضل مسؤول تنفيذي من 

التي  الشركات-  -منتجات  العام  خالل  السيدات 

أن  وينتظر  موظف«   2500 على  موظفيها  عدد  يزيد 

يتم إعالن النتائج منتصف نوفمبر الجاري.

$ الدوحة

خالل حفل توزيع جوائز السفر العالمية

»توفيق للسفريات« تفوز بـ »4« جوائز

العالمات  أفضل  عن  الكشف  تم 

التجارية للسفر والسياحة والضيافة 

ريتز  فندق  في  أقيم  كبير  حفل  في 

اجتمعت  األردن،  في  عمان،  كارلتون 

األضواء الرائدة في صناعة السفر في 

الشرق األوسط الكتشاف األفضل من 

بينهم في المنطقة.

السفر  جوائز  توزيع  حفل  وحضر 

لعام  األوسط  الشرق  في  العالمية 

الشخصيات  كبار  من  جمهور   2022

لالحتفال  االعالم  ووسائل  المجال  في 

بعودة السياحة العالمية.

للسفريات  توفيق  مجموعة  وحصلت 

تضم  والتي  قطر  في  مقرها  يقع  التي 

27 موظفا، على 4 من الجوائز واأللقاب 
المرموقة للعالمات التجارية المملوكة 

والمدارة تحت شعار المجموعة وهي: 

في  الرائدة  القطرية  الشركة   -  1
إدارة السفر - تحت العالمة التجارية 

توفيق للسفريات.

2 - الشركة القطرية الرائدة في إدارة 
العالمة  تحت   - السياحية  الوجهات 

التجارية توفيق للعطالت.

تمثيل  في  الرائدة  الشركة   -  3
تحت   - قطر  في  الطيران  شركات 

العالمة التجارية نجم للسفريات.

لألعمال  سفر  بوابة  أفضل   -  4
تحت   - االوسط  الشرق  في  التجارية 

.EZY Trip العالمة التجارية

الرئيس  السيد،  علي  ريحان  وقال 

التنفيذي لمجموعة توفيق للسفريات 

هي  اليوم  بها  فزنا  التي  الجوائز  ان 

تقدير عالمي للجهود العظيمة لجميع 

للثقة  انعكاس  انها  كما  موظفينا 

المالكون  فينا  وضعها  التي  وااليمان 

والعمالء والشركاء والمديرين.

{ جانب من تسليم الجوائز 

$ الدوحة

عالمة تجارية عالمية بقطاع المطاعم

»تريدر فيكس« »هيلتون شاطئ سلوى« يدشن فرعا لـ

تم  الذي  الجديد  المطعم  ويتميز 

افتتاحه في األول من نوفمبر بعروضه 

إلى  الحية  والترفيهية  الموسيقية 

التي  الترويجية  العروض  جانب 

ترتقي إلى تطلعات ضيوف المنتجع. 

مأكوالته  بقائمة  المطعم  ويتميز 

والفاخرة،  العريقة  ومشروباته 

وتصميم »تيكي اإلستوائي« الداخلي 

األجواء  أفضل  يخلق  الذي  الرائع 

الساحرة، ويوفر مطعم تريدر فيكس 

للطبخ  جديدًا  مفهومًا  لضيوفه 

الهجين الذي يدمج العديد من المزايا 

المطعم  ويتكون  الساحرة.  والنكهات 

شرفات  مع  طابقين  من  الجديد 

وإطاللة  المذهلة  المنارة  على  تطل 

والمياه  الذهبية  الرمال  على  خالبة 

الفيروزية، ال سيما عند وقت الغروب، 

أيضًا  يمكن  الحظ  من  قليل  ومع 

تالعب  التي  الدالفين  أفواج  مشاهدة 

الشرفات  تلك  وستوفر  البحر.  أمواج 

جديدًا  مثاليًا  مكانًا  للضيوف 

واالستجمام  لالسترخاء  مخصصًا 

الحية،  الموسيقى  أنغام  على 

عالم  إلى  خيالية  رحلة  في  لتأخذهم 

ساحر ال مثيل له. 

بساعة  االستمتاع  للضيوف  ويمكن 

مساًء   6 حتى  مساًء   4 من  الغروب 

أفضل  بين  تجمع  والتي  يوميًا، 

جنبًا  قطر  في  الشمس  غروب  مناظر 

التنافسية  األسعار  مع  جنب  إلى 

فيكس  تريدر  يوفر  حيث  المدروسة، 

عطالت  في  البرانش  بوفيهات  أفضل 

الضيوف  تمكن  التي  األسبوع  نهاية 

مع  المأكوالت  بأشهى  االستمتاع  من 

نسيم البحر العليل. هذا ويمكن طلب 

فيكس  تريدر  من  المفضلة  األطباق 

بالمناظر  االستمتاع  خالل  سلوى 

الخالبة المطلة على المحيط أو قضاء 

األوقات على رمال الشاطئ.

{ مطعم »تريدر فيكس«

$ الدوحة

أعلن منتجع وفلل هيلتون 
شاطئ سلوى عن افتتاحه 

فرعا لعالمة »تريدر فيكس« 
العالمية ذات اإلرث العريق 
في قطاع المطاعم مقدمًا 

لعمالئه الذواقة أشهى 
المأكوالت والمشروبات 

التي لطالما تميز بها. 
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لتطوير المدفوعات اإللكترونية

»QNB« يعقد شراكة مع »سداد«
الدفع  لحلول  سداد  شركة  عت  وقَّ  

اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية 

في  مالية  مؤسسة  أكبر   ،QNB مع 

لتطوير  وأفريقيا،  األوسط  الشرق 

في  االلكترونية  المالية  المدفوعات 

دولة قطر، حيث يعد QNB رائدا في 

في  المالية  التكنولوجيا  قطاع  دعم 

دولة قطر.

على  االتفاقية  توقيع  ويأتي 

الرائد  بدوره   QNB التزام  ضوء 

الشركات  دعم  في  واالستراتيجي 

حيث  قطر،  في  الناشئة  التقنية 

يعد الداعم األول للشركات الناشئة 

المجاالت.  مختلف  في  القطرية 

الدفع  علما بأن شركة سداد لحلول 

من  ترخيص  على  مؤخرا  حصلت 

بتقديم  المركزي  قطر  مصرف 

متعددة  حلول  وتوفير  الدفع  خدمات 

االلكترونية  الدفع  منصات  عبر 

التجارة  خدمات  ومقدمي  للشركات 

االلكترونية في قطر.

 كما تأتي شراكة سداد لحلول الدفع 

الرئيسي  للدور  تتويجًا   QNB مع 

دعم  مجال  في  البنك  به  يقوم  الذي 

في  القطرية  التقنية  الشركات 

والتحول  اإللكترونية  التجارة  مجال 

منصات  االتفاقية  وستوفر  الرقمي. 

خصيصًا  مصممة  وحلواًل  متكاملة 

بطولة  خالل  اإللكترونية  لألعمال 

كأس العالم.

للتجارة   QNB بوابة  وتقدم 

ومتكاملة  فريدة  حلوال  اإللكترونية 

منصة  وتوفر  اإللكترونية  لألعمال 

ولتمكين  للتواصل  متكاملة 

إنجاز  من  واألفراد  الشركات 

االلكترونية  التجارية  معامالتهم 

واسعة  مجموعة  من  واالستفادة 

لتطوير  والمزايا  الخصائص  من 

سداد  من  كال  ويتعاون  أعمالهم. 

الدفع وهي الشركة القطرية  لحلول 

المدفوعات  حلول  توفير  في  الرائدة 

كشريك   QNBو الشركات  بين 

أنظمة  ليقدما  استراتيجي 

إلكترونًيا  المدفوعات  إلدارة  مميزة 

للشركات في مختلف القطاعات في 

تنفيذ  للعمالء  يتيح  مما  قطر  داخل 

اإللكترونية  المواقع  عبر  تعامالتهم 

وثقة  أمانا  األنظمة  أكثر  مع  بسهولة 

في دولة قطر.

سداد  شركة  بين  الشراكة  وتوفر 

أحدث  من  االستفادة  سبل   QNBو

منصة  خالل  من  والعمل  التقنيات 

لمعالجة  متطورة  إلكترونية  تحكم 

ومراجعة معامالت الشركات وإرسال 

والمدفوعات  المالية  األعمال  طلبات 

التقارير  وتصفح  اإللكترونية 

المعامالت  تغطي  التي  التحليلية 

السابقة.

علي  عادل  السيد  قال  جانبه،  من 

الخدمات  عام  مدير  المالكي، 

مجموعة  في  لألفراد  المصرفية 

على  يقتصر  ال   QNB دور  »أن   QNB
للشركات  رئيسيا  داعما  كونه 

ذلك،  يتعدى  بل  قطر،  في  الناشئة 

مهما  دورا  نلعب   QNB في  فنحن 

دولة  في  المالي  القطاع  تطوير  في 

األدوات  أحدث  باستخدام  قطر 

االتفاقية  هذه  وتدعم  والمنتجات. 

كرة  بطولة  ألكبر  استعداداتنا 

 FIFA العالم  كأس  العالم،  في  قدم 

األولى  نسختها  في   ،™2022 قطر 

له،  تصريح  وفي  المنطقة«.  في 

ناصر،  الله  عبد  ناصر  السيد  شكر 

لحلول  سداد  لشركة  العام  المدير 

في  الكبير  دوره  على   QNB الدفع، 

المالية  المدفوعات  مجال  تطوير 

ومثمنا  قطر  دولة  في  االلكترونية 

الشراكة المميزة بين شركة سداد 

من  بدأت  التي   QNBو الدفع  لحلول 

متواصلة  جهود  وشملت  أعوام  عدة 

وتعزيزا  قطر  دولة  بناء  مسيرة  في 

وتطويرا للقطاع المالي التكنولوجي.

الدفع  لحلول  سداد  شركة  وتفخر 

كما   QNB مع  المتينة  بالشراكة 

قطر  لرؤية  شركاء  بكونهما  تفخر 

أتاح  حيث   .2030 لعام  الوطنية 

تقديم  ترخيص  على  حصولها  لها 

من  قطر  دولة  في  الدفع  خدمات 

مصرف قطر المركزي االستثمار في 

تطوير خدماتها واالبتكار والمساهمة 

المالي  القطاع  تطوير  في  بفخر 

القطري.
{ صورة جماعية لمسؤولي الجانبين 

خطة لتدشين منصات متكاملة وحلول مصممة لكأس العالم 

المالكي: االتفاقية تتواكب مع استعداداتنا لمونديال »2022«

$ الدوحة

خالل حفل تسليم الجوائز بالسحب الكبير

»التجاري« يكشف عن الفائزين برحلة تركيا

للصالة  االفتتاح  حفل  من  وكجزء 

البنك  بريمُيم  صاالت  من  الثانية 

التجاري في شهر سبتمبر الماضي، 

قّدم البنك التجاري للعمالء المؤهلين 

في  والحاليين  الجدد  األعضاء  من 

والخدمات  المميزة  الصدارة  خدمات 

الفوز  فرصة  الخاصة  المصرفية 

إلى  مميزة  برفاهية  تسوق  برحلة 

إلى  باإلضافة  لشخصين،  تركيا 

فرصة الفوز بجوائز فورية.

يوم  الكبير  السحب  إقامة  وتمت 

2022 في  31 أكتوبر  اإلثنين الموافق 

المكتب الرئيسي في البنك التجاري 

بالزا بحضور ممثل من وزارة التجارة 

والصناعة.

مدير  الله،  العبد  حسين  عّلق  وقد 

عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق 

المصرفية  الخدمات  ورئيس 

في  التجاري  البنك  لدى  المميزة 

التزامنا  »إن  قائاًل:  المناسبة  هذه 

التي  التجربة  في  باالستثمار 

نقدمها لعمالئنا، ُيعد إحدى الركائز 

نحن  الستراتيجيتنا.  األساسية 

المميزين  عمالئنا  مكافأة  بأن  نؤمن 

إلتمام  التجاري  للبنك  الختيارهم 

أهم  أحد  هو  المصرفية،  خدماتهم 

نحو  رحلتنا  في  الرئيسية  العوامل 

النجاح. نحن نسعى لمنح عمالئنا 

فقط  تقوم  ال  شراكًة  المميزين 

احتياجاتهم  بجميع  االهتمام  على 

الراحة  تضفي  بل  المصرفية، 

في  النواحي  جميع  على  والرفاهية 

حياتهم«.

بتسليم  العبدالله  حسين  قام  وقد 

عن  عبارة  وهي  الكبرى  الجائزة 

على  وعودة،  ذهاب  سفر،  تذكرتي 

إسطنبول،  إلى  األعمال  رجال  درجة 

أيام/   أربعة  لمدة  إقامة  مع  تركيا 

نجوم  خمس  فندق  في  لياٍل  ثالث 

مصاريف  إلى  باإلضافة  لشخصين 

قطري  ريال   20,000 بقيمة  تسّوق 

يتم إيداعها في حساب بطاقة البنك 

إلى  للفائز،  االئتمانية  التجاري 

في  المحظوظين  االثنين  الفائزين 

السحب وهما: 

كأحد  الخبير،  عبدالسالم   )1
األعضاء الجدد في سي بي بريمُيم. 

كأحد  سميو،  بيكتي  ألفريد   )2
بي  سي  في  الحاليين  األعضاء 

بريمُيم.

وتمنح صاالت بريمُيم البنك التجاري 

التجاري  البنك  لعمالء  الفرصة 

بمستوى  لالستمتاع  المميزين 

على  القدرة  مع  الخدمة،  من  متميٍز 

من  متكاملة  مجموعة  إلى  الوصول 

ذلك  في  بما  المصرفية،  الخدمات 

والتمويل  االستثمار  الثروات،  إدارة 

أسواق  إلى  اآلمن  والوصول  العقاري، 

جميع  جانب  إلى  المالية،  األوراق 

الخدمات المصرفية. وكل ذلك يتم 

داخل  تامة  خصوصية  في  تقديمه 

بمثالية  لتبرهن  الخاصة،  األجنحة 

كأفضل  التجاري  البنك  مكانة  على 

خيار للعمالء المميزين في قطر.

التجاري  البنك  يتصدر  أخرى،  مرة 

تجربة  توفير  في  المشهد  ريادة 

عالمي  بمستوى  متميزة  مصرفية 

للعمالء المميزين في قطر.

{ صورة جماعية مع الفائزين 

قام البنك التجاري، وهو 
البنك الرقمي األكثر 

ابتكارًا في قطر، باختتام 
حملته »قم بإحالة صديق 

وادخل في السحب 
للحصول على فرصة 

للفوز برحلة إلى تركيا«، 
من خالل حفل تسليم 

الجوائز على السحب 
الكبير في صالة بريمُيم 

البنك التجاري في مجمع 
بالس فاندوم بحضور 

الفائزين وعائالتهم وذلك 
في يوم السبت الموافق 

5 نوفمبر 2022.

الجوائز تشمل مصاريف تسّوق بـ»20« ألف ريال 

العبد الله: نسعى إلى مكافأة عمالئنا المتميزين

فالح العتيبي حصد الجائزة الكبرى

»المصرف« يعلن مليونير »مسك«

أعلن مصرف قطر اإلسالمي )المصرف( 

أن السيد فالح عبد العزيز العتيبي هو 

الخامسة  النسخة  في  مليونير  رابع 

واختتام  مسك  حساب  سحوبات  من 

نسخة هذا العام.

وقد تم إجراء السحب بإشراف وحضور 

والصناعة  التجارة  وزارة  عن  ممثلين 

اختيار  وتم  المصرف.  عن  وممثلين 

العتيبي  العزيز  عبد  فالح  السيد 

بالسحب العشوائي إلكترونيًا، ليكون 

المليونير الرابع واألخير لهذه النسخة. 

الكبرى،  الجائزة  عن  اإلعالن  مع 

الخامسة  نسخته  المصرف  يختتم 

منح  تم  مسك.  حساب  سحوبات  من 

ريال  مليون  محظوظين  فائزين  أربعة 

سنوي،  الربع  السحب  في  قطري 

ريال   10،000 على  فائزًا   15 وحصل 

بينما  األسبوعي،  السحب  في  قطري 

قطري  ريال   50،000 على  اثنان  حصل 

العدد  ليصل  الشهري  السحب  في 

فائزين،   808 إلى  للفائزين  اإلجمالي 

بقيمة  نقدية  جوائز  جميعًا  تلقوا 

قطري  ريال  مليون   13 تساوي  كلية 

أكبر  وهي  النسخة،  لهذه  مخصصة 

اآلن  حتى  منحت  جوائز  مجموعة 

بالجائزة  فوزه  على  وتعليقا  قطر.  في 

العزيز  عبد  فالح  السيد  قال  الكبرى، 

قطر  مصرف  أشكر  أن  »أود  العتيبي: 

القيمة،  الجائزة  هذه  على  اإلسالمي 

بالنسبة  كبيرة  مفاجأة  كانت  لقد 

عمالء  أحد  أكون  أن  يسعدني  لي. 

طريقة  هو  مسك  فحساب  المصرف، 

بجوائز  والفوز  المال  لتوفير  رائعة 

نقدية في آٍن واحد، لذا أشجع الجميع 

على اغتنام هذه الفرصة الممّيزة«.

وتعليقًا على ذلك قال السيد د. أناند، 

الخدمات  لمجموعة  العام  المدير 

المصرف:  في  لألفراد  المصرفية 

للسيد  التهاني  بخالص  »أتقدم 

الفائز  العتيبي،  عبدالعزيز  فالح 

النسخة  في  الكبرى  بالجائزة  الرابع 

حساب  سحوبات  من  الخامسة 

حساب  مسك  حساب  يعد  مسك. 

لجميع  متاح  نوعه  من  فريد  توفير 

المواطنين والمقيمين في قطر. ونحن 

على  الجميع  نشجع  المصرف  في 

ونشكر  سليمة،  توفير  عادات  تبني 

ودعمهم  ثقتهم  على  األوفياء  عمالءنا 

إلى  نتطلع  جانبنا  ومن  المتواصل. 

مكافأة العديد منهم في المستقبل«.

السحب  في  الدخول  لفرصة  وللتأهل 

على  يجب  الكبرى،  الجائزة  على 

العميل فتح الحساب قبل ثالثة أشهر 

أدنى  بحد  واالحتفاظ  السحب،  من 

10,000 ريال قطري خالل تلك الشهور. 
قطري  ريال   10,000 كل  أن  كما 

أكبر  فرصة  العميل  تمنح  إضافية 

أيضا  ويتعين  السحب.  في  للدخول 

شهري  برصيد  االحتفاظ  العمالء  على 

أدنى  10,000 ريال قطري كحد  قيمته 

للدخول في السحوبات األسبوعية.

$ الدوحة

إلجراء عمليات الدفع الرقمية

»الدولي اإلسالمي« 
Samsung Wallet يطلق

خدمة  إطالق  اإلسالمي  الدولي  أعلن 

عبر  للمتعاملين   Samsung Wallet
تطبيق  وهو  سامسونج،  أجهزة 

الرقمية  الدفع  عمليات  إلجراء  مبتكر 

واالئتمان  الخصم  بطاقات  باستخدام 

المصرف.  يصدرها  التي  المختلفة 

بمثابة  الجديدة  الخدمة  وتعتبر 

من  العمالء  لتمكين  موثوق  مصدر 

وبياناتهم  مستنداتهم  تخزين 

تتميز  موحدة  محفظة  في  الرئيسية 

األمان  من  عالية  مستويات  بتوفير 

والراحة. 

الدولي  بطاقات  حاملي  بإمكان  وبات 

 Samsung عبر  استخدامها  اإلسالمي 

بأمان  مدفوعاتهم  إلجراء   Wallet
على  هواتفهم  تمرير  عبر  وموثوقية، 

أجهزة الدفع المتوافقة مع هذه الخدمة.

بمجموعة   Samsung Wallet وتمتاز 

عملية  تسهل  التي  الميزات  من 

استخدام بطاقات الدولي اإلسالمي في 

إحدى  باعتبارها  العالم،  وحول  قطر 

اآلمنة  لمس،  دون  الدفع  حلول  أفضل 

والموثوقة.

الضغط  عبر  الخدمة  تنزيل  ويمكن 

لتحميله،   Samsung Wallet رمز  على 

 Galaxy store متجر  إلى  االنتقال  أو 

 Samsung Wallet تطبيق  عن  للبحث 

وتنزيله على الهاتف.

ويمكن إضافة بطاقات الدولي اإلسالمي 

إلى خدمة Samsung Wallet بخطوات 

 Samsung تطبيق  فتح  عبر  بسيطة، 

اختيار  ثم  فيه،  والتسجيل   Wallet
)بصمة  المفضلة  التحقق  طريقة 

 ،)PIN األصابع، بصمة العينين أو رقم

بعد ذلك يتم إضافة البطاقة عبر إجراء 

مسح ضوئي للبطاقة أو عبر مالمستها 

للهاتف المحمول، ليتم بعد ذلك إدخال 

الحماية  رمز  وإدخال  البطاقة  بيانات 

للتحقق  المناسبة  الطريقة  وتحديد 

التحقق  رمز  وإدخال  البيانات،  من 

والتوقيع، بحيث يمكن اعتماد الخدمة 

بعد إتمام جميع هذه اإلجراءات.

سهولة  أكثر  الدفع  عمليات  وستكون 

وإضافة  التسجيل  عملية  إتمام  بعد 

البطاقة المصرفية الخاصة بالعميل، 

وذلك عبر فتح الهاتف وإعطاء إذن الدفع 

بالطريقة التي اختارها العميل )سواء 

وذلك   )PIN رقم  أو  العينين،  بصمة 

المحمول،  سامسونج  جهاز  بحسب 

بعد ذلك يتم تقريب الهاتف من نقطة 

من  جزء  خالل  العملية  إلنجاز  الدفع 

الثانية.  وتمثل عناصر األمان واحترام 

الخصوصية والسرعة، وهي أهم مزايا 

Samsung Wallet، حيث يمكن  خدمة 

الخصم  أو  االئتمان  بطاقة  استخدام 

عمليات  إلنجاز  اإلسالمي،  الدولي  من 

مع  المتوافقة  اآلمن  اإللكتروني  الدفع 

مجال  في  العالمية  المعايير  أفضل 

الدفع اإللكتروني والدفع دون لمس.

أفضل 
حلول الدفع 
بدون لمس 

وتتمتع 
بالمصداقية 

{ البنك التجاري
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بين وفرة األصوات وتبديد المخاوف الدولية

معضــلـة نتانيـاهــو
القدس- األناضول- 
بحصول معسكره 

على 65 مقعًدا 
بالكنيست 

اإلسرائيلي، لن 
يواجه رئيس الوزراء 

السابق بنيامين 
نتانياهو صعوبًة 

في تشكيل 
حكومة، لكّن 

معضلته ستكون 
التوفيق بين 

الحكومة وتوقعات 
المجتمع المحلي 

والدولي.
يشكل  أن  لنتانياهو  يمكن  عملًيا، 

حزبه  بين  ما  بالشراكة  حكومًة  فوًرا 

»الليكود«، وأحزاب »شاس« و»يهودوت 

التي  الدينية«،  و»الصهيونية  هتوراه« 

للمعارضة  قيادته  أثناء  دائًما  دعمته 

خالل العام ونصف العام الماضيين.

هذه  على  نتانياهو  أقدم  حال  وفي 

الخطوة، فإن الحكومة التي سيشكلها 

ستكون يمينية بحتة.

على  دائًما  يعتمد  لم  نتانياهو  لكّن 

حكوماته،  تشكيل  في  فقط  اليمين 

إذ سعى، في الكثير من األحيان تحت 

من  أحزاب  لضّم  الحاجة،  ضغط 

الوسط إلى الحكومات التي شّكلها.

الجديدة  التشكيلة  إلى  وبالنظر 

ثمة  فإن  اإلسرائيلي،  للكنيست 

يلجأ  قد  صعبة،  تبدو  قد  خيارات، 

بثقة  تحظى  حكومة  لتشكيل  إليها 

الكنيست.

إعالنه  كان  ذلك،  على  المؤشرات  أول 

االنتخابات،  بعد  ما  األول  خطابه  في 

فجر األربعاء، إنه سيسعى لتشكيل 

طوال  كان  أن  بعد  وطنية«  »حكومة 

حملته الدعائية يتحدث عن تشكيل 

»حكومة يمينية«.

المقبلة،  القليلة  األسابيع  وخالل 

فيما  نتانياهو  توجهات  ستتضح 

يسعى  التي  الحكومة  بشكل  يتعلق 

لتشكيلها، والتي يأمل أن تبقى لعّدة 

دوامة  من  إسرائيل  إلخراج  سنوات 

شهدت  أن  بعد  المتكررة،  االنتخابات 

في  انتخابية  عمليات   5 إسرائيل 

غضون أقل من 4 سنوات.

في  اإلسرائيلي  الرئيس  مكتب  وقال 

بيان أرسل نسخة منه لألناضول، إن 

»لجنة االنتخابات المركزية ستسّلم 

النتائج  هرتسوغ  إسحاق  الرئيس 

األربعاء  يوم  لالنتخابات  النهائية 

المقبل«.

وأشار البيان إلى أنه »الحًقا، سيجري 

األحزاب  قادة  مع  مشاوراٍت  هرتسوغ 

غضون  وفي  باالنتخابات،  الفائزة 

الكنيست  أعضاء  أحد  يكّلف  أسبوع 

بتشكيل الحكومة«.

على  فإن  القانون،  إلى  واستناًدا 

استكمال  الحكومة  تشكيَل  المكّلف 

يمكن  يوًما،   28 غضون  في  مهّمته 

فقط  ولكن  يوًما   14 لفترة  تمديدها 

بموافقة الرئيس.

يقوده  الذي  »الليكود«،  وحزب 

الكنيست،  في  األكبر  هو  نتانياهو، 

نسبة  بأعلى  يحظى  أنه  عن  وفضاًل 

من  فإن  الحكومة،  لتشكيل  تأييد 

شبه المؤكد أن يتّم تكليف نتانياهو 

بتشكيل الحكومة.

معضلة التوفيق لنجاح التشكيل
القناة  في  المحلل  ياديد،  باروخ  وقال 

»بالنظر  لألناضول:  اإلسرائيلية،   14
عليها  حصلت  التي  األصوات  إلى 

فإن  لنتانياهو،  الداعمة  األحزاب 

مستقرة  حكومة  تشكيل  بإمكانه 

خالل أسبوعين إلى 3 أسابيع«.

المّرات  عكس  »على  وأضاف: 

السابقة، فإن نتانياهو ليس بحاجة 

تشكيل  أجل  من  الوسط  ألحزاب 

حكومة، علًما بأنهم في الماضي كانوا 

تشكيل  بإمكانه  ليس  إنه  يقولون 

حكومة دون أحزاب الوسط«.

ولكن ياديد لفت إلى معضلة يواجهها 

عليه  سيتعين  والتي  نتانياهو، 

التعامل معها قبل تقديم حكومته إلى 

الكنيست.

حصول  في  السر  »كلمة  وقال: 

من  الكبير  الكّم  هذا  على  نتانياهو 

اليهودية  القوة  زعيم  هو  األصوات، 

أنه  يتضح  الذي  غفير،  بن  إيتمار 

في  فقط  ليس  كبير  بدعم  يحظى 

أيًضا  وإنما  المستوطنين،  أوساط 

وأكاديميين،  أعمال  ورجال  الشباب 

الجيش  صفوف  في  وحتى 

اإلسرائيلي«.

محلّي  ضغط  هناك  »ولكن  وأضاف: 

الواليات  إسرائيلي ودولي، خاصة من 

المتحدة األميركية واالتحاد األوروبي، 

بن  انضمام  بشأن  نتانياهو،  على 

التي  والحقيبة  الحكومة  إلى  غفير 

سيتّم منحه إياها«.

ال  إنه  سابًقا  قال  »نتانياهو  وتابع: 

توّلي  من  غفير  بن  يمنع  ما  يوجد 

يحددها،  لم  ولكنه  وزارية،  حقيبة 

بحقيبة  يطالب  غفير  بن  بأن  علًما 

عملًيا  هي  والتي  الداخلي  األمن 

مسؤولة عن الشرطة«.

حزب  تحالف  زعيم  فإن  بالمقابل، 

بتسلئيل  الدينية«،  »الصهيونية 

بحقيبة  يطالب  سموتريتش، 

الدفاع.

حكومة  تشكيل  لنتانياهو  يمكن  وال 

بن  مع  سموتريتش  تحالف  بدون 

نتائج  بحسب  يحصل  الذي  غفير، 

االنتخابات على 14 مقعًدا.

لن  نتانياهو  أن  »أعتقد  ياديد:  وقال 

الدفاع لسموتيرتش،  يعطي حقيبة 

الليكود،  حزب  قادة  ألحد  وسيبقيها 

سموتريتش  منح  أستبعد  أن  دون 

حقيبة المالية مثاًل«.

 قلق من َتوزير بن غفير وسموتريتش 
الدولي  المجتمع  في  الكثيرون  وأبدى 

والمجتمع اإلسرائيلي المحلي، قلقهم 

غفير  وبن  سموتريتش  وجود  من 

تحديًدا في الحكومة القادمة.

وقالت نوا ساتاث، المديرة التنفيذية 

لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل 

الذعر  أيام  »في  حكومية(،  )غير 

أخبركم  أن  أردت  هذه،  والخوف 

المواطن،  حقوق  جمعية  في  أننا 

مصّممون اآلن أكثر من أي وقت مضى 

أجل  من  النضال  في  االستمرار  على 

والعدالة  اإلنسان  وحقوق  المساواة 

االجتماعية والديمقراطية«.

وأضافت في رسالة حصلت األناضول 

لدينا  »ليست  منها:  نسخة  على 

أوهام حول األيام المقبلة، نحن ندرك 

للغاية  صعبة  سنوات  نواجه  أننا 

حيث ستكون هناك تحديات وعقبات 

مختلفة«.

حال  في  أنها  من  إسرائيل  وتخشى 

دول  فإن  بالحكومة،  غفير  بن  وجود 

غربية لن تتعامل معه بسبب مواقفه 

المتشددة ضد العرب.

نتانياهو،  فإن  ثانية  جهة  ومن 

طيبة  بعالقات  يتمتع  ال  كشخص، 

مع الرئيس األميركي جو بايدن وعدد 

من قادة االتحاد األوروبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 

األربعاء،  برايس،  نيد  األميركية 

للصحفيين:  اليومي  اإليجاز  في 

بإسرائيل  المتحدة  الواليات  »عالقة 

مصالحنا  على  قائمة  دائما  كانت 

المشتركة، لكن األهم من ذلك قيمنا 

المشتركة«.

 خيار آخر لنتانياهو
ضّم  خيار  أيًضا  يملك  نتانياهو  لكّن 

ضمن  حكومته،  إلى  وسطّي  حزٍب 

من  غفير  بن  فيه  يخرج  قد  سيناريو 

التشكيلة الحكومية.

برئاسة  الدينية«  »الصهيونية  فـ 

سموتريتش، هو تحالف يضّم أيًضا 

غفير،  بن  برئاسة  اليهودية«  »القوة 

ويمكن أن ينفصال إذا ما أرادا ذلك.

سموتريتش  احتفال  أن  ولوحظ 

منفصاًل  كان  الثالثاء،  مساء  بالفوز، 

غفير،  بن  نظمه  الذي  االحتفال  عن 

عن  تحدث  سموتريتش  كان  وإن 

استمرار التعاون ما بين الحزبين.

العالم العربي

أزمات سياسية متنوعة

الجمعة  إسطنبول  واستضافت 

حزب  عقده  منتدى  الماضي 

بعنوان  الحاكم  والتنمية  العدالة 

»السياسية واآلفاق الجديدة في القرن 

الحادي والعشرين« بمشاركة خبراء 

دول  من  ودبلوماسيين  وأكاديميين 

عديدة.

منتدى السياسة
مختار  محمد  العربي  المفكر 

جاء  »المنتدى  إن  قال  الشنقيطي 

ألن  المناسبين،  والمكان  الزمان  في 

جدا  عميقة  تحوالت  يشهد  العالم 

أوكرانيا  في  الحرب  أن  خصوصا 

ستلقي بظاللها على المنطقة«.

تركيا  المناسب  »المكان  وأضاف: 

التحوالت،  هذه  قلب  في  تقع  ألنها 

بحكم  القلب  في  تقع  دائما  كانت 

الحرب  هذه  أيضا  ولكن  موقعها، 

حروب  إلى  وتضاف  منها  قريبة 

مما  بالمنطقة  أخرى  ومشاكل 

االستراتيجية  البيئة  يجعل 

حساسة«.

بالنسبة  حساس  »الوضع  وتابع: 

المصير  ألن  وتركيا  العربي  للعالم 

الناحية  من  واحد  والوضع 

جدا  المهم  ومن  االستراتيجية، 

وشعوب  واألتراك  للعرب  بالنسبة 

المنطقة أن تتناقش معا بمصيرها 

الكبرى  القوى  تسحقها  ال  حتى 

المتنافسة من جديد«.

أمال  »هناك  أن  الشنقيطي  وذكر 

كبيرا متعلقا بتركيا بحكم مكانتها 

وأن  التاريخية،  وذاكرتها  وطموحها 

المنطقة  تعافي  في  رائد  بدور  تقوم 

التي  االنسحاق  حالة  من  وخروجها 

تعيشها«.

 األزمات العربية
العالم  أزمات  حول  سؤال  على  وردًا 

متعددة  أزمات  »هي  قال:  العربي، 

مؤمن  أنا  سياسي،  جذرها  ولكن 

سياسية  بالمنطقة  مشكلتنا  أن 

بالدرجة األولى، ليس من اآلن وإنما 

من القدم«.

في  السبب  هي  »السياسة  وأردف: 

وجد  وإن  األخرى،  المجاالت  فشل 

على  ذلك  انعكس  سياسي  رشد 

واالجتماعية  االقتصادية  الحياة 

جوانب  كل  وعلى  والثقافية 

الحياة«.

شيء  »كل  أن  الشنقيطي  وذكر 

في  بما  السياسة  في  يتعلق  اليوم 

ذلك األزمة االقتصادية الحالية«.

ومن ناحية أخرى، أشار الشنقيطي 

موارد  تملك  التي  الدول  أن  إلى 

تواجه  ال  النفط  بينها  ومن  طبيعية 

األزمة  ظل  في  كبيرة  مشكلة 

التي  الدول  لكن  الحالية،  العالمية 

صعبة  أزمة  تواجه  للموارد  تفتقر 

خاصة في مجال الغذاء.

تواجه  المنطقة  دول  »بعض  وقال: 

وهذا  والغذاء  الماء  في  تهديدات 

يوحي بأن مشكله عميقه قادمة، إال 

األمور  يعيد  سياسي  تحول  وقع  إذا 

إلى الطريق الصحيح«.

الشرعية السياسية
المنطقة  أزمات  مستقبل  وعن 

»عموما  الشنقيطي:  قال  العربية، 

وتحديات  صراع  الحياة  هي  هذه 

مفتاح  ولكن  مستمرة  وامتحانات 

الشرعية  أزمة  هو  المنطقة  أزمات 

السياسية«.

وزاد: »قبل أن ُتحل مشكلة الشرعية 

السياسية لن تحل أي أزمة بالمنطقة 

الشرعية  وأزمة  جوهري،  بشكل 

السياسية حاولت الشعوب أن تحلها 

مع نهاية 2010 وبداية 2011 مع ثورات 

الربيع العربي«.

من  األولى  الموجة  »سحقت  وتابع: 

الربيع  ثورات  أن  أعتقد  لكن  الثورات 

في  وليس  اآلن  بداياتها  في  العربي 

نهايتها، وتاريخ الثورات يدل على أنها 

اإلنجليزية  الثورة  مثال  المدى  طويلة 

األهلية  الحرب  من  عاما   46 استمرت 

سنة   80 استمرت  الفرنسية  والثورة 

من الحروب قبل أن تستقر«.

وختم: »بعض الناس التي ال تدرس 

التاريخ يعتقدون أن الربيع العربي قد 

انتهى وأنا أعتقد أن الثورة العربية في 

بدايتها«.

حقن األفكار
العالقات  أستاذ  قال  ناحيته،  من 

باكير،  علي  قطر  بجامعة  الدولية 

 20 الذكرى  في  جاء  »المنتدى  إن 

من تأسيس حكم العدالة والتنمية 

بشكل  السياسة  عالم  ودخوله 

األفكار  حقن  بمثابة  وهي  فعال، 

وصناع  الخبراء  بين  اآلراء  وتبادل 

الحالية  السياسات  حول  القرار 

ومستقبل السياسات«.

هذه  »مثل  باكير:  وأضاف 

لتبادل  مهمة  منصات  المنتديات 

اإلقليمية  الظروف  أن  خاصة  اآلراء 

نشهده  ما  ظل  في  صعبة  والدولية 

المستوى  على  لجوء  حاالت  من 

اإلسالموفوبيا  وارتفاع  العالمي، 

والعنصرية«.

وتابع: »أيضا هناك صعود للتنافس 

على  مجددًا  الكبرى  القوى  بين 

األولى  للمرة  ربما  الدولية  الساحة 

السوفياتي،  االتحاد  انهيار  منذ 

للمشهد  دراسة  إعادة  يفرض  ما 

اإلقليمي والدولي من زاوية جديدة«.

في  »الحرب  بالقول:  ذلك  وشرح 

سيادة  وتآكل  وأوكرانيا  روسيا 

الدول وانتشار ظاهرة الدول الفاشلة 

كلها  هذه  المجتمعات،  وتفتت 

للنقاش  منصة  إلى  تحتاج  قضايا 

من  واألفكار  اآلراء  وتبادل  والحوار 

األكاديمي  باإلطار  خبراء  قبل 

والسياسي«.

عدم االستقرار
المنطقة  وأزمات  مشاكل  وحول 

شك  دون  »من  باكير:  قال  العربية، 

عدم  مناطق  أكثر  من  واحدة  هي 

الناحية  من  العالم  في  االستقرار 

االقتصادية والسياسية واألمنية«.

عن  تنجم  مخاطر  »هناك  وأردف: 

الغالء  تفجر  مع  خاصة  الوضع  هذا 

أفق  أي  وغياب  والفساد،  والبطالة 

وغياب  السياسي  باإلصالح  يتعلق 

هذه  الدولة.  وأمن  االجتماعي  األمن 

ارتفاع  مع  تتزامن  تحديات  كلها 

نسبة الشباب في العالم العربي«.

حالة  يفرض  سبق  ما  »كل  وتابع: 

األنظمة  أن  خاصة  االستنفار،  من 

بالشكل  دورها  تؤدي  ال  الحاكمة 

إلى  يستمر  قد  أمر  وهو  المطلوب 

وطالما  قصيرة  ليست  مرحلة 

الشعبية  لإلرادة  غياب  هنالك  أن 

أعتقد  سياسيا  اإلرادة  هذه  ولتمثيل 

أن األزمات ستستمر«.

وأكمل: »أعتقد أن األزمات االقتصادية 

ينذر  وهذا  ستستمر،  واالجتماعية 

باحتمال االنفجار مجددا كما حصل 

جميع  تكون  أن  نأمل  لكن   ،2011 في 

األطراف قد تعلمت دروسا مما سبق«.

 الحلول من رأس الهرم
وعن رؤيته للحل قال باكير: »الحلول 

ليس  الهرم،  رأس  من  تبدأ  أن  يجب 

الشعبية،  لإلرادة  تمثيل  هناك 

فيها  ليس  السياسية  والسلطة 

قانون  هناك  وليس  ورقابة،  محاسبة 

فهذه المشاكل ستستمر وتتفاقم«.

من  انتقلنا   2011 العام  »في  وأردف: 

ومظاهرات  سياسي  إصالح  موضوع 

على  األنظمة  عملت  موضوع  إلى 

اإلرهاب  مكافحة  وهو  تصديره 

والتطرف، وبالتالي أنقذت نفسها من 

هذا األمر«.

واعتبر أنه »طالما لم يبدأ اإلصالح من 

أعلى الهرم فإنه من الصعب أن نشهد 

أي تحول إيجابي في المنطقة«.

إسطنبول- األناضول- أجمع خبيران عربيان على أن حل المشاكل 
السياسية مفتاح لحل بقية األزمات االقتصادية واالجتماعية التي تتصدر 

منطقة الشرق األوسط ودولها.
ورأى الخبيران في حديثهما لألناضول على هامش مشاركتهما في منتدى 

سياسي عقد بإسطنبول، أن المنطقة العربية تعاني من أزمات سياسية 
متنوعة وأن إرادة التغيير ما تزال في بداياتها.



ليس صحيًحا التوصيف المتداول للمعركة 

االنتخابية اإلسرائيلية بأنها كانت بين 

اليمين الديني والقومي وبين ائتالف الوسط 

واليسار. إذ إن التوصيف األدق هو أنها كانت 

بين نتانياهو )الليكود( وحلفائه المحتملين، 

وهم بشكل عام من التيارات الدينية 

والقومية؛ وبين خصوم نتانياهو الرافضين 

لتوليه رئاسة الحكومة وهؤالء يتوزعون على 

تيارات مختلفة يمينية ويسارية ووسطية 

صهيونية، إضافة إلى األحزاب العربية التي 

ال تدخل في هذه التصنيفات. 

ولذلك، فإن اإلعالن عن فوز نتانياهو وحلفائه 

بـ 64 مقعدًا، كان في الواقع إعالنًا عن 

إفساح المجال لعودته لرئاسة الوزراء للمرة 

السادسة، ليتابع احتفاظه بالرقم القياسي 

في المدة الزمنية وفي تشكيل الحكومات في 

تاريخ الكيان الصهيوني.

والحقيقة أن معسكر اليمين تجاوز منذ زمن 

موضوع األغلبية البرلمانية، بل إن ما تسمى 

قوى يسارية ووسطية تبنت في السنوات 

الماضية طروحات »يمينية« وكّيفت نفسها 

على ذلك، للتجاوب مع البيئة اليمينية التي 

تجتاح المجتمع الصهيوني.

وعلى سبيل المثال، فإن حزب »إسرائيل 

بيتنا« اليميني المتطرف الذي يقوده 

أفيجدور ليبرمان والذي حصل على ستة 

مقاعد تم احتسابه مع ما ُيسمى ائتالف 

الوسط واليسار، نظرًا لموقفه المعادي 

لعودة نتانياهو لرئاسة الحكومة. كما أن 

حزب الوحدة الوطنية الذي فاز بـ 12 مقعدًا 

هو في الواقع تحالف بين حزب أزرق أبيض 

برئاسة بني جانتس، وحزب أمل جديد 

برئاسة جدعون ساعر وهو حزب يميني 

منشق عن الليكود، وساعر نفسه كان من 

كبار قادة الليكود ومنافسًا لنتنياهو على 

رئاسة الحزب. كما انضم لحزب الوحدة 

الوطنية اثنان من قادة حزب يمينا المتطرف 

الذي كان يقوده نفتالي بينيت هما ماتان 

كاهانا وشيرلي بنتو. وبالتالي لم يبتعد 

هذا الحزب عن تصنيفات اليمين. أي أن 

اليمين حصد في هذه االنتخابات نحو 

75–80 مقعدًا.
ولعلنا نستذكر أن التحالف المعادي 

لنتانياهو اضطر حتى يتمكن من تشكيل 

الحكومة السابقة، إلى تسليم رئاستها في 

مرحلتها األولى لنفتالي بينيت اليميني 

المتطرف، وشارك في ائتالفها حزب 

»إسرائيل بيتنا« اليميني أيضًا.

من ناحية ثانية، يجب التنبيه إلى أن هذه 

التصنيفات تبقى ضمن التنافس في خدمة 

المشروع الصهيوني وتقويته وزيادة نفوذه. 

من ناحية ثالثة، عززت هذه االنتخابات 

الصعود اليميني الديني والقومي، فقد زادت 

مقاعد الليكود من 30 إلى 32، وشاس من 9 

إلى 11، وحافظ يهودوت هتوراه على مقاعده 

السبعة. أما القفزة الكبرى فكانت لصالح 

حزب الصهيونية الدينية الذي زادت مقاعده 

من 6 إلى 14 مقعدًا. وفي المقابل، وعلى 

الجانب المسمى وسطي ويساري خسر 

حزب العمل ثالثة من مقاعده السبعة، 

بينما خرج حزب ميرتس من الكنيست 

بخسارته لكل مقاعده الستة. وبالرغم من 

أن حزب يش عتيد حّسن من موقعه بزيادة 

سبعة مقاعد، إال أن ذلك لم يمنع من التراجع 

العام لألحزاب المنافسة لنتنياهو وتكتله.

أما من ناحية رابعة، فقد أعطى حزب 

الصهيونية الدينية الذي حقق 14 مقعدًا، 

رسالة قوية على دوره األساس المتوقع في 

حكومة نتانياهو القادمة. والحزب ُيعبر 

عن تيار تصاعدت قوته بشكل كبير 

خصوصًا في العقد األخير، وتزايد نفوذه في 

الجيش والقضاء وأجهزة الكيان الصهيوني 

المختلفة. وهو يجمع في أيديولوجيته 

بين األرثوذكسية اليهودية وبين الحركية 

الصهيونية. فهو أقرب إلى التدين »الحركي« 

وليس التقليدي، ويجمع بين الّتطُرفين 

الديني والقومي اليهودي الصهيوني.

أما الشريك الرئيسي الداخل في قائمة 

حزب الصهيونية الدينية فهو حزب القوة 

اليهودية )أوتزما يهودوت( برئاسة إيتمار بن 

غفير، وكان حصل على مقعد في انتخابات 

2021 ضمن الصهيونية الدينية، بينما 
ارتفع نصيبه في هذه االنتخابات إلى ستة 

مقاعد ضمن الـ 14 مقعدًا التي حصلت عليها 

القائمة نفسها.

وبن غفير وحزبه موغل في اليمينية 

والعنصرية، وينتمي للمدرسة الكهانية 

المعادية للعرب، ولم يكن يخفي إعجابه 

بمائير كاهانا مؤسس حركة كاخ 

العنصرية، التي اضطر الكيان اإلسرائيلي 

لحظرها ألنها تسيء للصورة التي يريد أن 

يرسمها هذا الكيان عن نفسه. 

ويسعى بن غفير لتعيينه وزيرًا لـ»األمن 

الداخلي« في حكومة نتانياهو المقبلة، 

ليكون مسؤواًل بنفسه عن الشرطة والتعامل 

األمني مع الفلسطينيين. ولديه برنامج 

من عشر نقاط يسعى من خالله لتسليح 

جنود االحتياط، وتخفيف قواعد إطالق النار 

على الفلسطينيين )وهي خفيفة أصاًل(، 

وعمل قانون يعطي الحصانة للجنود 

الصهاينة من المالحقة الجنائية، وتشريع 

قانون بعقوبة اإلعدام على منفذي الهجمات 

الفلسطينيين، وتشديد ظروف السجن 

على األسرى، والسيطرة على إدارة الشرطة 

في المسجد األقصى المبارك، والسماح 

بالصالة العامة لليهود في األقصى. كما 

يسعى إلبعاد من ُيّتهمون بعدم الوالء للكيان 

الصهيوني، ويدعو إلى سياسات استيطانية 

وتهويدية أكثر اتساعًا وقوًة وفاعليًة.

ومن المتوقع أن يوافق نتانياهو الصهيونية 

الدينية في عدد من مطالبها، ولكن سيسعى 

إلى كبح بعض جماحها، وعدم »إحراجه« 

في مواقف قبل أوانها، أو تتسبب بدفع أثمان 

كبيرة. 

هذه بعض القراءات السريعة في نتائج 

االنتخابات،  وبالتأكيد فهناك نقاط أخرى 

تحتاج إلى مزيد من الّتوقف عندها، 

كاألحزاب العربية، أو تشكيل الحكوم 

وغيرها.

} صحيفة فلسطين اليوم

لم يكن مستغربًا أن تكون مخرجات مجلس األمن أخيرًا بشأن 

األزمة الليبية كما كان قبلها، من غير تجديد، وال إيجاد لطرق 

فاعلة لحل األزمة، وأكد مجلس األمن في جلسته في 28 الشهر 

الماضي »التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبيا 

وملكيتها، تيّسرها األمم المتحدة، بما في ذلك إجراء انتخابات 

رئاسية وبرلمانية وطنية حّرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع 

أنحاء البالد في أقرب وقت ممكن«، إال أن ذلك لم تصحبه أي 

خطوات أو قرارات تؤيد االتجاه نحو هذا الفعل حقيقًة وفعاًل، ال 

تأطيرًا.

وبالتالي، ال تزال األزمة السياسية قائمة من دون أن تلوح في األفق 

نهاية قريبة لها، سواء من ناحية تجديد األجسام السياسية 

الحاكمة في الشأن السياسي، وال من النواحي األمنية 

واالقتصادية، فضاًل عن التنفيذية، كما أن الجهود المبذولة لحل 

القضايا العالقة المتبقية والمتصلة بالقاعدة الدستورية لم 

تتقّدم قيد أنملة.

في الجهة األخرى، هناك حديث بين البرلمان والمجلس األعلى 

للدولة على المناصب السيادية وضرورة تغّيرها، وإن كان ذلك 

يمكن استيعابه وفهمه في ظل انعدام الشرعية في البالد، إال 

أنه ال يمكن اآلن استيعاب ذلك منفردًا، أو حتى من هذه األجسام 

التي تحتاج شرعية تجّددها، ال أن تكون صاحبة الشرعية في 

مؤسسات الدولة األخرى.

اليوم، باتت البالد تفتقر إلى شرعية سليمة تنتشلها من جميع 

هذه األجسام، التي ال تتفق عادة من دون المحاصصة والجهوية 

والقبلية في أدنى األمور وأبسطها، فضاًل عن توفير بيئة آمنة 

لتجديد نفسها! كما أن انتظار اإلنجاز من المعدوم غير مقبول، 

كما هو الحال في تكوين قاعدة دستورية حقيقية، يمكن من 

خاللها العبور إلى الشرعية السليمة التي افتقرتها البالد منذ 

سنوات. وبالتالي، ال يمكن القبول اليوم بعد سنوات وانتظار 

وكذلك عّدة محاوالت من هذه األجسام، ال يمكن االنتظار أكثر 

من ذلك إليجاد قاعدة دستورية، باعتبار المقّدمات التي لم 

تتغير منذ سنوات، بل ُيعاد تكراراها نصًا وشكاًل، وبالتالي، لن 

تخرج النتائج من العدم كما كانت قبل ذلك.

وفي المقابل أيضًا، لن يكون التوافق على قوانيين انتخابية 

سهاًل، بل إنه ستعتريه أزمات كثيرة، خصوصًا في وجود عقبات 

من الفاعلين الليبيين الراغبين في استمرار الوضع الراهن على 

ما هو عليه؛ لالستفادة منه في تحقيق بعض الغايات.

} العربي الجديد
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ستكون جماهير بطولة 

»كأس العالم FIFA قطر 

2022« على موعد مع ثمانية 
مالعب مونديالية تم تصميمها 

ببصمات تراثية قطرية وعربية 

وإسالمية، تعكس ثقافة 

المنطقة العربية بأسرها، 

لتقدم للجماهير القادمة 

من مختلف أنحاء العالم 

لمحة فريدة لمنطقة غنية 

بثقافتها وتراثها، باإلضافة إلى 

توفيرها أحدث ما وصلت إليه 

التكنولوجيا لقضاء أوقات ال 

تنسى بين جنباتها.

لقد التزمت قطر بتنظيم أول 

بطولة من كأس العالم خالية 

من االنبعاثات الكربونية وهو 

أمر مثير لإلعجاب وللحماس 

أيضا، خاصة أن هذا الحدث 

الرياضي الهام سبقه بأيام 

مؤتمر األطراف حول المناخ 

)كوب 27(، حيث أكد القادة 

والمسؤولون المشاركون فيه 

على خطورة تداعيات االحترار 

المناخي الذي ستواصل عواقبه 

المدمرة التفاقم، وعندما تقدم 

قطر للعالم بأسره أول بطولة 

من كأس العالم خالية من 

االنبعاثات الكربونية، فإنها 

ال تساهم في حماية المناخ 

فحسب، ولكن أيضا تقدم 

المثل على كيفية ربط األقوال 

باألفعال، ومع ذلك ما زلنا نسمع 

بعض األصوات البغيضة، 

والتي هي، على قّلتها، تعكس 

وجها من وجوه الغطرسة 

والعنصرية، كما وصفها سعادة 

الشيخ محمد بن عبد الرحمن 

آل ثاني، نائب رئيس الوزراء 

وزير الخارجية، الذي عبر 

عن استياء قطر من ازدواجية 

المعايير، حيث واجهت حملة 

ممنهجة ضدها على مدى »12« 

عامًا منذ اختيارها الستضافة 

كأس العالم، مشيرا إلى أن 

التصريحات الصادرة عن بعض 

السياسيين األلمان يتم تضليل 

الشعب األلماني بها، في حين 

ليست لدى الحكومة مشكلة 

عندما يتعلق األمر بشراكات أو 

استثمارات في مجال الطاقة، 

وهي ازدواجية تثير الكثير من 

التساؤالت.

عنصرية
 بغيضة

األزمة الليبية في مجلس األمن

الفيتوري شعيب
كاتب ليبي

ما الذي 
سيتغير؟

يتساءل الخبراء الغربيون وبعض 

العرب: لماذا فاز اليمين اإلسرائيلي 

في االنتخابات الخامسة خالل أقل من 

أربع سنوات؟ يعطي التساؤل إيحاء بأن 

االنتخابات السابقة لم تأت باليمين 

للحكم، بينما يفوز اليمين بكل تنوعاته 

باالنتخابات منذ عام 2003، حيث 

ترأس الحكومات الصهيونية منذ ذلك 

الوقت رؤساء أحزاب يمينية من الليكود، 

وكاديما، وأبيض أزرق، فيما تراوحت 

مقاعد اليسار ويسار الوسط خالل هذه 

االنتخابات التسع األخيرة بين 6 - 23 

مقعدا من أصل 120 مقعدا هي العدد 

الكلي ألعضاء الكنيست.

لم يحصل توجه انتخابي لليمين 

كما يبدو من التساؤالت التي تطرح 

في اإلعالم بمعنى التحرك من اليسار 

أو الوسط لليمين، بل هو تحرك داخل 

اليمين نفسه. انتقال من المتطرف 

لألشد تطرفا، ومن اليمين ذي القفازات 

الحريرية -إعالميا- لليمين الشعبوي 

الذي يعبر سياسيا عن نفس مبادئ األول 

ولكن بلغة أكثر وضوحا وصدقا وتطرفا!

ومما يؤكد أن انتخاب اليسار لم يكن 

يعني ميال لالعتدال عند ناخبي االحتالل، 

هو أن الحروب الصهيونية مع العرب 

والفلسطينيين كانت في غالبها تحت 

قيادة اليسار )بن غوريون/  حزب ماباي 

1948، ليفي آشكول/  حزب معراخ 1967، 
غولدا مائير/  حزب العمل 1973، شمعون 

بيريز/  العمل خالل العدوان على لبنان 

ومجزرة قانا 1996، تحالف كاديما- حزب 

العمل أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة 

.)2009 - 2008
ثانيا: المحتل بطبيعته ال يقبل دورا أو 

شراكة مهما كانت ديكورية وهامشية مع 

الشعب الذي يحتله، ولذلك فإن الناخب 

المحتل عاقب التحالف الحكومي 

السابق بسبب إشراكه حزب القائمة 

الموحدة العربي في حكومته،  لم ينتقل 

المحتلون من اليسار إلى اليمين بل 

انحرفوا أكثر نحو تطرف متأصل فيهم.
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كاتب عربي

 من قريب

قراءة في االنتخابات اإلسرائيلية

د. محسن صالح
كاتب فلسطيني

من المتوقع أن يكون 
الكيان الصهيوني 
أكثر عدوانية في 

التهويد واالستيطان 
والعدوان على 

»األقصى«

 رأي $
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تحذيرات من أي تصعيد إسرائيلي بحق األسرى

حملة اعتقاالت واسعة في الضفة
القدس المحتلة- قنا- 

شنت قوت االحتالل 
اإلسرائيلي أمس، 

حملة اعتقاالت واسعة 
طالت 20 فلسطينيا 

من بينهم أسير 
محرر، من عدة مناطق 

مختلفة في الضفة 
الغربية.

الفلسطينية  األنباء  وكالة  وأفادت 

»وفا« بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي 

اثنين  فلسطينيين  اعتقلت 

جنوب  من  محرر  أسير  أحدهما 

كما  قلقيلية،  ومدينة  طوباس 

فلسطينيين  القوات  تلك  اعتقلت 

بعد  وذلك  الله،  رام  من  آخرين 

مداهمة منازلهم وتفتيشها. 

 وفي الخليل اعتقلت قوات االحتالل 

فيما  فلسطينيا،   12 اإلسرائيلي 

فلسطينيين  أربعة  اعتقال  جرى 

بعد  وذلك  ونابلس،  جنين  من 

مداهمة منازلهم وتفتيشها.

مسلحة  اشتباكات  اندلعت  وقد 

بالطة..  مخيم  محيط  في 

مخيم  االحتالل  قوات  واقتحمت 

بالطة قضاء نابلس شمال الضفة 

أن  قبل  منزال  وحاصرت  الغربية، 

تعتقل شقيقين منه.

اشتباكات  المخيم  وشهد 

االحتالل  وقوات  المقاومين  بين 

المقتحمة للمخيم.

إنها  بالطة«،،  »كتيبة  وقالت 

لجيش  خاصة  قوة  اكتشفت 

خالل  معها،  واشتبكت  االحتالل 

محاولتها اقتحام المخيم.

اشتبكوا  المقاومين  أن  وأوضحت 

قوات  مع  الصفر«  »نقطة  من 

االحتالل بمنطقة شرق المخيم.

اعتقلت  طوباس،  محافظة  وفي 

محررا  أسيرا  االحتالل  قوات 

عقب  طمون  بلدة  في  منزله  من 

في  والعبث  وتفتيشه  اقتحامه 

محتوياته.

اعتقلت  جنين،  محافظة  ومن 

عقب  فلسطينيين  االحتالل  قوات 

السيلة  بلدة  في  منزليهما  اقتحام 

الحارثية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية،، 

جرائم  لوقف  عاجل  دولي  بموقف 

المستوطنين اإلسرائيليين، الفتة 

يتجزأ  ال  جزء  الجرائم  هذه  أن  إلى 

من مسلسل التصعيد اإلسرائيلي 

الشعب  ضد  والممنهج  الدموي 

الفلسطيني.

لها،  بيان  في  الخارجية،  وحملت   

دولة االحتالل المسؤولية عن حملة 

األوضاع،  في  الراهنة  التصعيد 

والتي تهدد بتفجير ساحة الصراع 

العنف،  من  دوامة  في  وإغراقها 

ما  بشأن  الدولي  المجتمع  محذرة 

على  مخاطر  من  ذلك  على  يترتب 

فرص تطبيق حل الدولتين.

االنتهاكات  الهدف من  أن   واعتبرت 

كسر  هو  المتواصلة  اإلسرائيلية 

الشعب  لدى  الصمود  إرادة 

الفلسطيني،

في  الفلسطينيون  األسرى  وحذر 

وجهات  اإلسرائيلية،،  السجون 

من  األسرى  بشؤون  مختصة 

تتخذها  قد  إجراءات  أي  عواقب 

المقبلة،  اإلسرائيلية  الحكومة 

المعتقلين  على  للتضيق 

الفلسطينيين.

»لجنة  أصدرته  بيان  في  ذلك  جاء 

الوطنية  للحركة  العليا  الطوارئ 

وآخر  حكومية(،  )غير  األسيرة« 

)حكومية(،  األسرى  شؤون  لهيئة 

الفلسطيني  األسير  لنادي  وثالث 

تقارير  على  ردا  حكومي(،  )غير 

إعالمية عن اعتزام النائب اليميني 

إيتمار بن غفير تشديد  المتطرف 

ظروف اعتقال األسرى.

قبل االنتخابات النصفية الحاسمة اليوم

طرابلس لـ»الجنائية الدولية«:

بايدن وترامب 
يحشدان الدعم

قضاؤنا هو المختص بمحاكمة الليبيين

بري يؤكد التزامه بالدعوة 
لعقد جلسة انتخاب رئيس لبنان

واشنطن- أ. ف. ب- تصّدر جو بايدن 

األخير  اليوم  مشهد  ترامب  ودونالد 

عشية  أمس،  االنتخابية  الحملة  من 

التي  النصفي  التجديد  انتخابات 

الرئيس  والية  بقية  إطار  ستحّدد 

األميركي، كما يمكن أن تمّهد الطريق 

لعودة سلفه إلى البيت األبيض.

ويواجه الديمقراطيون صراعًا محمومًا 

سباق  بعد  الكونغرس،  على  للحفاظ 

وصفه الرئيس بأنه لحظة »حاسمة« 

الوقت  وفي  األميركية،  للديموقراطية 

الذي هيمنت فيه قضايا مثل التضّخم 

إلى حّد كبير على الحملة.

في  الجمهوريون  يبدو  جهتهم،  من 

وضع مريح يسمح لهم بانتزاع غالبية 

بينما  اليوم،  النواب  مجلس  في 

الديمقراطيين  من  العديد  يخشى 

هزيمة  في  الشيوخ،  مجلس  خسارة 

المهّمة  بتوّلي  بايدن  ألعداء  ستسمح 

كامل  شبه  بشكل  التشريعية 

البيت  في  له  األخيرين  العامين  خالل 

األبيض. 

معظم  أّن  الرأي  استطالعات  وتظهر 

االقتصاد  بشأن  قلقون  األميركيين 

على  تسير  البالد  بأّن  ويشعرون 

الطريق الخطأ، ما أّدى إلى تقوية موقع 

مناطق  في  الجمهوريين  المرّشحين 

بالنسبة  المنال  بعيدة  تبدو  كانت 

إليهم.

مجلس  مقاعد  جميع  تتاح  وفيما 

للمنافسة،   435 عددها  البالغ  النواب 

البالغ  الشيوخ  مجلس  مقاعد  وثلث 

المناصب  من  وعدد  مقعد   100 عددها 

آمااًل  الديمقراطيون  يضع  الحكومية، 

بشأن اآلفاق التي قد يحّققونها في هذا 

السباق.

كوري  نيوجرسي  عن  السناتور  وقال 

األحد،  سي«  بي  »آي  لشبكة  بوكر 

األبيض  البيت  في  الموجود  »الحزب 

االنتخابات  في  يخسر  ما  عادة 

ما  أننا  هي  الحقيقة  ولكن  النصفية 

ليس  قوي،  مسار  على  نحافظ  زلنا 

الشيوخ  مجلس  على  للحفاظ  فقط 

ولكن للحصول على مقاعد إضافية«. 

عشية  وترامب  بايدن  وتنافس 

الرئيس في  االنتخابات، حيث شارك 

العاصمة  من  بالقرب  حاشد  تجّمع 

في والية ماريالند، بينما خاض ترامب 

حملة انتخابية في إطار سباق مجلس 

الشيوخ المضطرب في أوهايو.

المدعي  أكد   - األناضول  ليبيا- 

الوحدة  بحكومة  العسكري  العام 

أرحومة،  مسعود  الليبية  الوطنية 

أمس، أن القضاء في بالده هو صاحب 

لمحاكمة  األصيل«  »االختصاص 

المتهمين الليبيين.

بالعاصمة  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

العام  والمدعي  أرحومة  بين  طرابلس 

)مقرها  الدولية  الجنائية  بالمحكمة 

خان  كريم  بهولندا(  الهاي  مدينة  في 

وعدد من مساعديه المعنيين بالحالة 

الليبية.

العسكري  العام  المدعى  مكتب  وقال 

»جاء  االجتماع  إن  بيان،  في  الليبي، 

المتعلقة  المستجدات  إطار  في 

الجانبين  لدى  الجارية  بالتحقيقات 

بين  التكامل  لمبدأ  تجسيدا 

ومنع  والدولي  الوطني  القضائيين 

اإلفالت من العقاب«.

التعاون  »تعزيز  على  أرحومة  وشدد 

بين القضاء الدولي والوطني«، وأكد في 

هو  الوطني  »القضاء  أن  نفسه  الوقت 

لمحاكمة  األصيل  االختصاص  له  من 

المتهمين الليبيين«، بحسب البيان.

»تعزيز  على  حرصهم  خان  أكد  فيما 

الفني  الدولي  الدعم  وتوفير  التعاون 

الجنائية  المسائل  في  والتقني 

وتطوير نطاق التعاون وآلياته«.

رئيس  بري  نبيه  أكد   - قنا   - بيروت 

أمس،  اللبناني،  النواب  مجلس 

كل  جلسة  عقد  إلى  بالدعوة  التزامه 

مجددا  للبالد،  رئيس  النتخاب  أسبوع 

التوافق في هذا االستحقاق  إلى  دعوته 

الرئاسي. 

أن  له،  تصريح  في  بري،  وكشف 

بصدد  كان  الذي  الحوار  أعمال  جدول 

على  للتوافق  فقط  كان  إليه  الدعوة 

أن  إلى  مشيرا  الرئاسية،  االنتخابات 

بها  مر  التي  الخالفية  المحطات  كل 

لبنان انتهت بالحوار والتوافق.

األزمات  تراكم  »أمام  إنه  بري   وقال 

البالد،  في  االقتصادية  األزمة  خاصة 

الشعب  من  بالمائة   80 وجود  مع 

عن  فضال  الفقر  خط  تحت  اللبناني 

بانتخاب  اإلسراع  يجب  الكهرباء،  أزمة 

رئيس للجمهورية«. 

دعوات في قمة شرم الشيخ لوقف الحرب الروسية - األوكرانية

مواجهة تهديدات المناخ

فعاليات  انطلقت   - األناضول  الشيخ-  شرم 

أمس،  الرئاسي،  المستوى  على  المناخ  قمة 

حضور  وسط  مصر،  شرقي  الشيخ  بشرم 

أنحاء  مختلف  من  والوفود  القادة  من  عدد 

العالم. وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح 

من  الرئاسي  الشق  فعاليات  السيسي 

كلمات  وتتضمن  يومين،  وتستمر  القمة 

االنتقال  أبرزها  قضايا  بشأن  ومناقشات 

واألمن  المناخية  االلتزامات  لتنفيذ  العادل 

الغذائي والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية.. 

بالمشاركين  كلمته  في  السيسي  ورحب 

باالجتماع.

المناخ  مؤتمر  إن  السيسي،  الرئيس  وقال 

والتعهدات  االلتزامات  لتنفيذ  قمة  سيكون 

وإال  المناخية  التغيرات  مواجهة  بشأن 

سيدفع الجميع »ثمنا باهظا«، داعيًا بالوقت 

ذاته إلى وقف الحرب الروسية األوكرانية.

فعاليات  بانطالق  كلمته  في  السيسي  وقال 

وتطرح  مؤتمرنا  تتابع  »ماليين  المناخ:  قمة 

مواجهة  أهداف  تحقيق  عن  صعبة  أسئلة 

مسؤوليتنا  وتحمل  المناخية  التغيرات 

كقادة للعالم مع أخطار قضايا القرن«.

ليس  األهداف  تلك  »تحقيق  أن  وأكد 

الحقيقة  اإلرادة  توفرت  لو  لكن  مستحيال، 

الشعارات  وتجاوز   )..( الصادقة  والنية 

لتعزيز  والسريع؛  العادل  والتنفيذ  والكلمات 

العمل المناخي المشترك، وترجمة ما يصدر 

من نتائج الجتماعاتنا لواقع ملموس«.

البشر  ماليين  »معاناة  استمرار  من  وحذر 

وتزداد  وتيرتها  تتسارع  مناخية  كوارث  من 

حدتها على نحو غير مسبوق في شتى أنحاء 

كوكب األرض«.

التنفيذ  قائال: »قمتنا أسميناها قمة  وأضاف 

»ثمن  من  محذرا  المناخية«،  لاللتزامات 

تلك  تنفيذ  عن  التراجع  حال  سيدفع  باهظ 

االلتزامات«.

ودعا إلى التجاوب مع أولويات الدول اإلفريقية 

تقديم  أهمية  على  مشددا  المناخ،  بشأن 

لتنفيذ  واضحة  خطوات  تتضمن  رسائل 

االلتزامات والتعهدات واقتراح مساهمات.

الروسية  الحرب  بوقف  نداء  »أوجه  وقال: 

اقتصادنا  يعانيه  لما  نظرا  األوكرانية 

الحرب  هذه  تبعات  من  العالم  واقتصاد 

ومستعدون مع القادة للتحرك إليقافها«.

المتحدة  لألمم  العام  األمين  حذر  جهته  من 

العالم  أن  من  أمس،  غوتيريش،  أنطونيو 

نحو  ويتجه  مناخية«  »فوضى  يعيش 

»الجحيم المناخي«.

المناخ  قمة  أمام  ألقاها  كلمة  في  ذلك  جاء 

الشيخ  شرم  مدينة  في  المنعقدة  »كوب27« 

القادة  من  عدد  حضور  وسط  المصرية، 

والوفود من مختلف أنحاء العالم.

خيارين،  أمام  »البشرية  إن  غوتيريش  وقال 

إما الزوال أو التعاون« لمواجهة اآلثار المترتبة 

على أزمة التغير المناخي.

وقال ملك األردن عبد الله الثاني،، إن »مخاطر 

بازدياد  زالت  ما  القاتلة  المناخي  التغير 

مضطرد، وتدفع ثمنه جميع الدول، وخاصة 

الدول النامية«.

»أمام  بالقمة:  كلمته  في  األردن  ملك  وأضاف 

مهمة  المناخ  لتغير  المتحدة  األمم  مؤتمر 

اإلجراءات  من  جملة  إطالق  وهي  ملحة، 

مستوى  على  المناخي  التغير  مع  للتعامل 

التغيير  إحداث  على  قادرة  لتكون  جديد، 

وفاعلية  بسرعة  النتائج  وتحقيق  الملموس 

كبيرتين«. 

وأشار ملك األردن إلى أنه »ليس أمرا محسوما 

سيحكم  المدمرة  بآثاره  المناخي  التغير  أن 

وقت  أي  من  أكثر  اليوم  فلدينا  مستقبلنا، 

مضى وفرة في المعرفة المختصة، واألدوات 

العملية، والمقاربات الناجعة، وأمامنا فرص 

كبيرة إن أدركناها«.

بشرم   »27 »كوب  قمة  انطلقت  واألحد، 

تشرين  نوفمبر/     18 حتى  وتستمر  الشيخ 

الثاني الجاري، وتأتي في وقت يتعرض فيه 

قادة العالم لضغوط كبيرة لتعزيز تعهداتهم 

المناخية وضمان تقديم الدعم المالي للدول 

النامية أكبر ضحايا التغير المناخي.

على المناورات األميركية - الكورية الجنوبية

بيونغ يانغ تتوعد برد »ساحق«
أ.ف.ب-  ســــــيــــــول- 

تــــوّعــــدت بـــيـــونـــغ يــانــغ 

ــس بــأّنــهــا ســتــرّد على  أم

المشتركة  الــتــدريــبــات 

المّتحدة  الــواليــات  بين 

ـــــا الـــجـــنـــوبـــّيـــة  ـــــوري وك

ــة  بـــــإجـــــراءات عــســكــرّي

وذلك  وساحقة«  »حازمة 

قياسّية  سلسلة  بــعــد 

مــــن عـــمـــلـــّيـــات اإلطـــــالق 

أجرتها  التي  الصاروخّية 

في األّيام األخيرة.

ــر  ــذي ــح ــت ـــــذا ال وجـــــــاء ه

الجديد رًدا على تدريبات 

عـــســـكـــريـــة مــشــتــركــة 

المّتحدة  الــواليــات  بين 

وكــوريــا الــجــنــوبــّيــة هي 

ـــى اإلطــــــالق  األكــــبــــر عـــل

وأطلقتا  الجّوية  لقّواتهما 

»عاصفة  تسمية  عليها 

وكالة  ونقلت  اليقظة«. 

الكورّية  الرسمّية  األنباء 

الــشــمــالــّيــة، أمـــس، عن 

هــيــئــة األركــــــان الــعــاّمــة 

لـــ»الــجــيــش الــشــعــبــي 

الـــــــكـــــــوري« قــــولــــهــــا فــي 

إّنـــهـــا ســـتـــرّد على  ــان  ــي ب

ــدّو  ــع »كــــّل تــدريــبــات ال

جمهورّية  ضــّد  الحربّية 

كــوريــا الــديــمــوقــراطــّيــة 

الــشــعــبــّيــة، بـــإجـــراءات 

عـــســـكـــرّيـــة مــســتــدامــة 

وحـــــــازمـــــــة وســــاحــــقــــة 

مستخدمًة  ــّيــة«،  وعــمــل

لكوريا  الــرســمــي  ـــم  االس

الشمالّية. وأشارت هيئة 

أطلقت  أنها  إلــى  األركـــان 

ــــخ  ــــواري خــــصــــوصــــًا ص

بـــالـــســـتـــيـــة تــكــتــيــكــيــة 

تــحــاكــي هــجــمــات على 

قـــواعـــد جــويــة وتـــدّربـــت 

ــى إســـقـــاط طـــائـــرات  ــل ع

مــــعــــاديــــة.  وقــــالــــت إن 

ُأطلق  بالستيًا  صــاروخــًا 

حــربــي  »رأس  الخــتــبــار 

وظـــيـــفـــي خـــــاص يــشــل 

نـــظـــام قـــيـــادة عــمــلــيــات 

تــذكــر  أن  دون  الـــعـــدو« 

التفاصيل عن  مزيدا من 

هذا السالح.

كــــــذلــــــك نـــــفـــــذ ســـــالح 

الشمالي  الــكــوري  الــجــو 

واسعة  قتالية  »طلعات 

 500 شــمــلــت  الـــنـــطـــاق« 

وكالة  بحسب  طــائــرة، 

الكورية  الرسمية  األنباء 

هذه  ودفعت  الشمالية. 

الــتــعــبــئــة الــجــنــوب إلــى 

ـــرات مــقــاتــلــة  ـــائ نــشــر ط

الــــجــــمــــعــــة.  وأظــــهــــرت 

كوريا  لعمليات  لقطات 

العسكرية  الــشــمــالــيــة 

نــشــرتــهــا وكــالــة األنــبــاء 

الــــرســــمــــيــــة الــــكــــوريــــة 

الـــشـــمـــالـــيـــة االثـــنـــيـــن، 

مواقع  من  صواريخ  إطالق 

ــــم يــكــشــف  ــة ل ــف ــل ــت ــخ م

قاذفات  مــن  بينها  عنها، 

متحركة. { كوريا الشمالية تطلق سلسلة قياسّية للصواريخ الباليستية

{ اشتباكات مع االحتالل في نابلس واعتقاالت بالجملة 

الرئاسة الروسية تؤكد:

موسكو منفتحة 
على المحادثات مع أوكرانيا

موسكو- قنا- أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث 

باسم الرئاسة الروسية الكرملين، أمس، أن بالده 

تبقى منفتحة على المحادثات مع أوكرانيا.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: »قلنا 

مرارا، بهذا الصدد، إن الجانب الروسي يبقى منفتحا 

من أجل تحقيق أهدافه من خالل المفاوضات، ولكن 

أيضا لفتنا انتباه الجميع إلى حقيقة أننا في الوقت 

الحالي، ال نرى مثل هذه اإلمكانية ألنه في كييف تم 

إقرار قانون بعدم استمرار أي مفاوضات مع الجانب 

الروسي«.

وقال بيسكوف، معلقا على ما نشر في بعض 

الصحف حول إجراء مفاوضات بين جيك سوليفان 

مستشار األمن القومي األميركي، ويوري أوشاكوف 

مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية: »ليس 

لدينا ما نقوله... يجب هنا االتصال بالبيت 

األبيض للتأكد من الخبر«.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت 

جورنال، نقال عن مصادر، أن سوليفان أجرى، 

خالل األشهر القليلة الماضية، محادثات سرية مع 

أوشاكوف، ونيكوالي باتروشيف سكرتير مجلس 

األمن الروسي.

وكان الرئيس األوكراني فلوديمير زيلينسكي قد 

صرح، األسبوع الماضي، بأنه ال يرى رغبة من جانب 

روسيا في التفاوض إلنهاء النزاع بين البلدين، قائال: 

»روسيا ترسل عشرات أو مئات اآلالف من األشخاص 

للقتال، لكن أولئك الذين يرغبون في التفاوض لن 

يتركوا الناس يموتون«، مضيفا: »نحن مستعدون 

اآلن للسالم.. سالم عادل ومنصف.. وقد أعلنا 

صيغته عدة مرات«.
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البرازيل تعلن قائمتها الرسمية للمونديال 
والذي  قطر،  لمونديال  السامبا  قائمة  البرازيل،  لمنتخب  الفني  المدير  تيتي  أعلن 

 ،2022 العالم  بكأس  المجموعات  دور  قرعة  وكانت  الجاري.  نوفمبر   20 يوم  سينطلق 

وسويسرا  صربيا  منتخبات  رفقة  واحدة  مجموعة  في  البرازيل  منتخب  أوقعت  قد 

والكاميرون. وشهدت قائمة السامبا، غياب روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول ألسباب فنية، 

بينما تواجد الظهير المخضرم داني ألفيس.  وجاءت قائمة منتخب البرازيل كالتالي: 

حراسة المرمى: أليسون بيكر - إديرسون مورايس - ويفرتون بيريرا. الدفاع: دانيلو - 

داني ألفيس - أليكس ساندرو - أليكس تيليس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - إيدير 

ميليتاو - بريمر. الوسط: كاسيميرو - فابينيو - برونو جيماريش - فريد - لوكاس 

باكيتا - إيفرتون ريبيرو. الهجوم: نيمار - فينيسيوس جونيور - جابرييل جيسوس 

- أنتوني - رافينيا - ريتشارليسون - مارتينيلي - رودريجو - بيدرو.

علي بن فطيس المري رئيس منظمة البرلمانيين العالميين ضد الفساد يؤكد:

المبادئ غير قابلة للتجزئة..!

وأشار المري إلى إن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمبادئ 

يمكن  وال  ومحددة،  واضحة  المتحدة  األمم  عليها  قامت  التي 

أخذ بعضها وترك البعض اآلخر، مضيفًا: »هذه المبادئ غير 

قابلة للتجزئة، إما أن تأخذها كاملة وإما أن تتركها كاملة«.

لم  الدوحة  أن  جنيف،  من  تصريحات  في  »المري«  وأوضح 

نسمع  بدأنا  »مؤخرا  مضيفا:  اهتماما،  االتهامات  هذه  تعر 

لها  أن  نعتقد  كنا  دول  ومن  أوروبية  دول  من  االتهامات  هذه 

العنصرية  ممارسة  ترفض  كنت  »إذا  وتابع:  مصداقية«.. 

ضدك فال تمارسها ضد اآلخرين، ألنه ال أحد يقبل بممارسة 

العنصرية ضده«.

حملة  غربية  دول  شنت  أن  بعد  »المري«  تصريحات  وتأتي 

كأس  مونديال  انطالق  قرب  مع  قطر  ضد  كبيرة  تشويه 

الداخلية  وزيرة  تصريحات  آخرها  كان  القدم،  لكرة  العالم 

حق  قطر  منح  فيها  اعتبرت  التي  فيزر،  نانسي  األلمانية 

تنظيم المونديال أمرًا خاطئًا.

رئيس  المري،  فطيس  بن  علي  الدكتور  سعادة  وقع  وقد 

اتفاقية تعاون  الفساد،  العالمية للبرلمانيين ضد  المنظمة 

مع سعادة السيد نيكيل سيث األمين العام المساعد لألمم 

للبحث  المتحدة  األمم  لمعهد  التنفيذي  المدير  المتحدة 

لتدريب  العالمية  المبادرة  إلطالق  جنيف،  في  والتدريب 

لترسيخ  تسعى  والتي  الفساد،  ضد  للعمل  البرلمانيين 

مبادئ العدل والحكم الرشيد من خالل بناء القدرات.

المساعد  العام  األمين  سيث،  نيكيل  قال  التوقيع،  وخالل 

لألمم المتحدة المدير التنفيذي لمعهد األمم المتحدة للبحث 

والتدريب في جنيف، إنه يتطلع إلى مشاهدة بطولة كأس 

العالم، مؤكدًا أن نجاح مونديال قطر سيكون مدويًا.

لتدريب  إرشادي  دليل  سن  سيتم  المبادرة،  هذه  وبموجب 

لظاهرة  التصدي  على  العالم  دول  مختلف  في  البرلمانيين 

البرلمانية  الممارسات  من  االستفادة  عبر  الفساد، 

فيها  المتبعة  واآلليات  البرلمانية  األنظمة  ودراسة  العالمية، 

والتشريعات التي صدرت عنها لمكافحة الفساد.

و2024،   2023 العامين  خالل  المبادرة  هذه  تنفيذ  وسيتم 

تقديمها  يتم  حيث  العالم،  دول  لمختلف  متوافرة  وستكون 

فيما  واإلسبانية،  واإلنجليزية  العربية  هي:  لغات  بثالث 

مختلف  في  شخص  ألف  من  أكثر  المبادرة  تستهدف 

برلمانات دول العالم.

وقاعدة  افتراضي  منتدى  إلنشاء  المبادرة  هذه  تؤسس  كما 

رقمية وتفاعلية عالمية متطورة تستجيب للمعايير الدولية 

المنظمين  يمكن  بما  الفساد،  مكافحة  مجال  في  للتدريب 

من عقد ورش تدريبية وموائد مستديرة لمناقشة هذه اآلفة 

واقتراح  الخبرات  وتبادل  الدول،  مختلف  في  المستشرية 

سبل معالجتها على مختلف المستويات الوطنية واإلقليمية 

والدولية.

المستدامة  التنمية  أهداف  مبادئ  التدريب  هذا  ويتخذ 

بهذه  البرلمانات  أعضاء  توعية  إلى  يسعى  كما  له،  أساسا 

األهداف، ويحث البرلمانيين لالنضمام لهذه الجهود الدولية، 

واالستفادة من النشاطات التي تعقدها منظمة األمم المتحدة 

والوكاالت التابعة لها خاصة في مجاالت محاربة الفساد... 

ومن المقرر أن ينطلق المونديال الذي يقام ألول مرة في منطقة 

الشرق األوسط يوم 20 نوفمبر الجاري، وقد أعلنت عديد من 

في  الدوحة  مع  تضامنها  واإلسالمية  العربية  المؤسسات 

مواجهة الحملة التي تستهدفها.

{ علي بن فطيس المري

»قطر 2022«

االتهامات التي تواجهها قطر مصدرها »إعالم دول فاشلة«

شدد علي بن فطيس 
المري رئيس منظمة 

البرلمانيين العالميين ضد 
الفساد، على أن االتهامات 

التي تواجهها دولة قطر 
قبيل كأس العالم لكرة 

القدم، مصدرها اعالم دول 
فاشلة.

عوض الكباشي كتب

لمحاكاتها للثقافة العربية والقطرية

سفير المغرب يشيد بمالعب المونديال
المغربية  المملكة  سفير  ستري،  محمد  سعادة  أشاد 

عليها  ستقام  التي  بالمالعب  الدولة،  لدى  الشقيقة 

تتميز  إنها  قائال:   ،2022 قطر  العالم  كأس  مباريات 

اعتمادها  مع  والقطرية،  العربية  للثقافة  بمحاكاتها 

من  فريدة  صورة  لتشكل  متطورة،  تكنولوجيا  على 

ناحية التصميم والبناء ككل.

الذي  اإلرث  راعت  المالعب  هذه  أن  إلى  أشار  كما 

المونديال،  نهاية  مع  يتوقف  لن  دورها  وأن  ستتركه 

المجتمع  لخدمة  متنوعة  أغراض  في  ستوظف  بل 

المحلي والخارجي.

األنباء  لوكالة  خاص  تصريح  في  سعادته،  وأعرب 

القطرية، عن اعتزازه بما حققته دولة قطر من إنجازات 

استضافة  بحق  قطر  فوز  منذ  إنه  قائال:  عمالقة، 

سارعت  القدم،  كرة  في  واألضخم  األهم  البطولة 

التدريب،  ومالعب  المالعب  إلنجاز  المعنية  الجهات 

البنية  مشاريع  وتنفيذ  واإلقامة  النقل  وسائل  وتوفير 

تخطت  متسارعة  وتيرة  وفق  والخدمات  التحتية 

الجداول الزمنية رغم الظروف الصعبة التي تسببت 

فيها جائحة كورونا »كوفيد - 19«.

شكل  الذي  التنظيمي  بالجانب  سعادته  أشاد  كما 

الفعاليات  مختلف  تنظيم  في  قطر  لدولة  منهجًا 

العمليات  جاهزية  الختبار  فرصة  بمثابة  كانت  التي 

جميع  على  المخصصة  والمرافق  التشغيلية 

المستويات.

بتنظيم أول مونديال خال من االنبعاثات الكربونية

سفيرة كندا تثمن التزام قطر
السيدة  سعادة  ثمنت  قنا-  الدوحة- 

سفيرة  مارتن  كاترين  ماري  إيزابيل 

قطر  دولة  التزام  الدولة،  لدى  كندا 

العالم  لكأس  بطولة  أول  بتنظيم 

االنبعاثات  من  خالية  القدم  لكرة 

االتحاد  بقرار  مشيدة  الكربونية، 

الدولي لكرة القدم »فيفا« الختيار قطر 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  لتنظيم 

قطر 2022.

خاص  تصريح  في  سعادتها،  وقالت   

»هذا  »قنا«:  القطرية  األنباء  لوكالة 

الشرف يستحق الثناء ويضع نموذجا 

يحتذى به لألحداث الرياضية الكبيرة 

أماكن  في  ستقام  التي  المستقبلية 

أن  مضيفة  المنطقة«..  داخل  أخرى 

من  بطولة  أول  بتنظيم  قطر  »التزام 

االنبعاثات  من  خالية  العالم  كأس 

بشكل  لإلعجاب  مثير  أمر  الكربونية 

خاص، ومن المشجع أيضا أن اللجنة 

مبادرة  على  وقعت  القطرية  األولمبية 

أجل  من  »الرياضة  المتحدة  األمم 

المناخ«، والتي تلزم بالحد من التأثير 

أخبار  وهذه  للرياضة.  العام  المناخي 

جيدة لقطر وللشرق األوسط«.

شغف مونديال »2022« يجتاح العالم مبكرا

أزمة في الهند بسبب »ميسي« و»نيمار«

مع اقتراب موعد ضربة البداية النطالق منافسات 

كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر ألول مرة 

في منطقة الشرق األوسط والوطن العربي، يزداد 

أبرز نجوم  انتظارا لمشاهدة  العالم  الترقب حول 

الساحرة المستديرة.

القيمة  حيث  من  األعلى  هي  النسخة  هذه  وتعد 

التسويقية في تاريخ بطوالت كأس العالم بالنظر 

المميزين  النجوم  من  كبير  عدد  مشاركة  إلى 

الذي تصل أسعارهم ألرقام فلكية.

يوازي  ما   2022 لمونديال  السوقية  القيمة  وتبلغ 

أسعار  في  الجنونية  الزيادة  بعد  يورو  مليار   11
سوق  في  الكبيرة  والقفزة  أعوام   6 منذ  الالعبين 

االنتقاالت.

الـ  قائمة  عن  ونيمار  ميسي  الثنائي  غياب  ورغم 

مونديال  في  الالعبين  بأغلى  الخاصة   TOP 10
في  يورو  مليون   60 إلى  األول  تراجع  بعدما   2022

في  يورو  مليون   40 والثاني  عالميا   63 الـ  المركز 

المركز الـ 183 عالميا، إال أنهما لم يفقدا شعبيتهما 

القائمة  من  خرج  الذي  أيضا  نيمار  وحتى  بعد، 

بعد تراجع قيمته إلى 75 مليون يورو.

مونديال  في  لميسي  السوقية  القيمة  وكانت 

بينما  يورو،  مليون   180 إلى  تصل   2018 روسيا 

السوقية  القيمة  وتبلغ  يورو..  مليون   120 رونالدو 

الفرنسي  وهو   2022 مونديال  في  العب  ألغلى 

كيليان مبابي 160 مليون يورو.

ورونالدو  ونيمار  بميسي  الشغف  الهند  في 

عشق  ويتفوق  جدا،  كبير  النجوم  من  وغيرهم 

اللعبة  الكريكيت  على  الكثيرين  لدى  القدم  كرة 

الشعبية األولى.

كأس  في  التواجد  لها  يسبق  لم  الهند  أن  ورغم 

شغوف  شعبها  أن  إال  اإلطالق  على  العالم 

للغاية  كبيرة  لدرجة  والبرازيل  باألرجنتين 

جعلتهم يتنافسون في التحضير للمسابقة.

جاء هذا في قرية كيراال التي تشهد أعداًدا كبيرة 

بشكل  بدؤوا  والذين  الفريقين،  مشجعي  من 

لالحتفال  التحضير  في  العالم  كأس  قبل  منظم 

بالبطولة.

تمثال  بصناعة  قاموا  األرجنتين  مشجعو 

تسعة  حوالي  طوله  ميسي  ليونيل  لألرجنتيني 

أمتار، وقاموا بفعل ذلك في وسط بحيرة لمنع أي 

أعمال تخريبية.

بتنصيب  البرازيل  مشجعو  قام  المقابل  في 

تمثال في نفس المكان لنيمار دا سيلفا، طوله 12 

متًرا وحوله خمس كؤوس عالم في داللة على عدد 

بطوالت السامبا.

الحرب استمرت في عدة مناطق أخرى من القرية، 

أكبر  وضع  في  الفريقين  جماهير  تتبارى  حيث 

الكبيرين  للنجمين  التماثيل  من  ممكن  عدد 

البرتغالي  الدون  عشاق  من  اآلخرون  وانضم 

كريستيانو رونالدو بإضافة تمثال له في البحيرة 

كذلك.

العالم  كأس  تلعب  األرجنتين  أن  بالذكر  جدير 

في مجموعة السعودية وبولندا والمكسيك، بينما 

تلعب البرازيل مع صربيا وسويسرا والكاميرون.

صنعوا تمثاال في كيراال للنجم األرجنتيني 
فجاء الرد بآخر للهداف البرازيلي وكريستيانو 

محمد الجزار كتب

{ سعادة محمد ستري
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عبد العزيز حاتم العب منتخبنا العنابي يؤكد:

حلم المونديال بات حقيقة
أعرب عبدالعزيز حاتم متوسط ميدان منتخبنا الوطني األول 

لكرة القدم عن سعادته الكبيرة، بعد أن بات حلم اللعب في 

المنتخب  تفصل  قليلة  وأيام  »حقيقة«،   2022 قطر  مونديال 

القطري بطل آسيا عن خوض غمار مشاركته األولى تاريخيا 

في المونديال، مشيرا إلى انه أمام لحظات تاريخية وسعادة 

كبيرة.

التطلعات  »أن  الوطني:  منتخبنا  وسط  خط  نجم  وأضاف 

كبيرة في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، بالرغم من 

أن مهمة المنتخب لن تكون سهلة على اإلطالق في ظل وجود 

وهي  األولى،  المجموعة  في  معها  يتنافس  قوية  منتخبات 

اإلكوادور والسنغال وهولندا«.

في  عامًا   32 العمر  من  البالغ  العنابي،  وسط  العب  وقال 

تصريح له عبر الموقع الرسمي لالتحاد القطري للعبة: »منذ 

في  التواجد  حلمي  كان  المونديال،  باستضافة  فوزنا  إعالن 

سيكون  كم  حينذاك  وتخيلت  البارز،  الكروي  المحفل  هذا 

عمري في عام المونديال«.

في  تاريخية  مشاركة  سيخوض  أنه  يتوقع  حاتم  يكن  لم 

2022، بالرغم من عزيمته  FIFA قطر  العالم  نهائيات كأس 

القوية وطموحاته المتزايدة، مشيرا إلى أن منتخب قطر بذل 

مجهودات كبيرة طيلة الفترة الماضية، وتمكن من الحصول 

على تجارب مفيدة خالل المعسكرات التي أقامها في النمسا 

أجل  من  القارية  البطوالت  في  المباريات  وكذلك  وإسبانيا، 

التحضير لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأوضح العب منتخبنا الوطني أن العنابي يسعى إلى إعطاء 

تليق  بصورة  والظهور  القطرية  القدم  كرة  عن  طيبة  صورة 

أيضا ببطل آسيا.. وقال: »ليس باألمر السهل االستمرار في 

الكثير  األمر  يتطلب  حيث  طويلة،  لفترة  المنتخب  صفوف 

على  والمحافظة  والهدف،  بالطموح  واإليمان  التضحيات  من 

المستوى واالبتعاد عن اإلصابات وتطوير القدرات، والسعي 

لتقديم أفضل أداء«.

أصعب  عاش  بأنه  اعترف  الذي  حاتم،  عبدالعزيز  واعتبر 

بكأس  المنتخب  فوز  أعقبت  التي  الفترة  في  له  مرحلة 

سيؤثران  الجماهيري  والدعم  المساندة  أن   ،22 خليجي 

كأس  منافسات  خالل  المنتخب  أداء  على  إيجابية  بصورة 

موجها  المنتخب،  تحفيز  أجل  من   ،2022 قطر   FIFA العالم 

رسالته للجميع للوقوف خلف المنتخب ومساندته ودعمه.

تشكيلة  في  أساسية  ركيزة  يعد  الذي  العنابي  نجم  وأشار 

في  مستوياته  أفضل  تقديم  في  يأمل  أنه  إلى  الريان،  فريق 

عشاق  وجوه  على  البسمة  رسم  في  والمساهمة  المونديال 

الذي  الالعب  وقال  كافة.  والجماهير  القطري  المنتخب 

ساهم في تتويج المنتخب بلقب أمم آسيا 2019 في اإلمارات: 

»يتوجب علينا التركيز خالل الفترة المقبلة، وهدفنا جميعًا 

أن نظهر بصورة طيبة ونثبت أن قطر تملك منتخبًا قادرًا على 

تقديم العروض المشرفة«.

وشارك عبدالعزيز حاتم مع منتخب قطر في نسخة بطولة 

الكونكاكاف،  التحاد  الذهبية  والكأس   ،2019 أميركا  كوبا 

اتحاد  من  بدعوة   ،2021 وأغسطس  يوليو  شهري  خالل 

حيث  المنافسات،  قدم عروضًا مميزة خالل  وقد  كونكاكاف 

بلغ المنتخب الدور قبل النهائي وسجل 12 هدًفا في خمس 

مباريات.

في  حاتم  العزيز  عبد  عاشها  التي  األجمل  اللحظة  وحول 

بعد  كانت  الوطني:  منتخبنا  العب  قال  الكروي  مشواره 

كأس آسيا  نهائي  في  اليابان  منتخب  مواجهة  نهاية  صافرة 

رقمه   6 الرقم  اعتبر  فيما  التتويج،  لمنصة  والصعود   ،2019
المفضل، كما أن هدفه في شباك منتخب كوريا الجنوبية 

وعبدالعزيز  الدولية،  أهدافه  أجمل   2019 آسيا  كأس  في 

حسن نجم العنابي السابق قدوته ومثله األعلى.

{ عبد العزيز 

حاتم

قطر المثمرة في مواجهة 
التضليل والكراهية

تعكس حملة »غسيل المعلومات« المضللة 

ضد قطر حالة اليأس واإلفالس األخالقي بما ساء 

وذل من افتراءات تنال من مطلقيها »دوال« ووكالء 

ومنصات مزيفة تم إنشاؤها بتواطؤ دنيء، دون أن 

تنال من دوحة ألهمتنا بقيمها وانحيازها لإلنسان 

أوال.

 وإذا استرجعنا تاريخ هذه الحمالت سيتبين 

أنه كلما ارتدت حملة لم تحّقق ما نبأت عنه 

إال انطلقت أخرى أكثر دناءة تتذرع كل مقابح 

ممكنة، وأولها تزييف الحقائق واختالق أكاذيب 

في ظاهرها اإلنسانية وفي باطنها العنصرية 

الثقافية والتمييز والتعصب حتى وصلت 

إلى أبعاد ال يمكن إخفاؤها في دول تعد مهدا 

للديمقراطية. 

إذن هي دوحة الخير والنماء والعطاء أينما حلت 

أثمرت خيرا في مواجهة أقزام وحمالي حطب ما 

نقموا منها ألنها نموذج الدولة المستقبلية التي 

تنطلق من جذور كريمة وثقافة إسالمية لبناء 

رؤية إنسانية والضلوع بدور قيادي في الضمير 

الشعبي العربي وفي العالم.

تفاقمت حمالت االفتراء وفبركة مزاعم وادعاءات 

ال أساس لها من الصحة بعد أن انتزعت قطر 

بجهدها وجدها المونديال الرياضي متقدمة على 

العديد من الدول على رأسها الواليات المتحدة 

األميركية، فتارة تأخذ ادعاء حقوق العمال وأخرى 

تنكر علينا حق استضافة بطولة كأس العالم.

وبنظرة عامة وتحليل إلجراءات وحمالت 

المعلومات المضللة في هذه الفترة الزمنية 

التي أعقبت حق تنظيم كأس العالم كأساس 

لتقييم ميول وممارسات جهات المعلومات 

المضللة نجد أنها تطورت لتصل إلى حد خطاب 

الكراهية أو التحريض على الكراهية أو التمييز 

أو العنف. حمالت في ظاهرها ملف كأس العالم 

وفي باطنها النيل من رؤية قطر الوطنية 2030.

قطر تتمتع بفترة ازدهار ال مثيل لها، مع تقدم 

اقتصادي استثنائي وعلو واضح في ارتفاع 

مستوى المعيشة، وهذا طبيعي في دولة 

أبدعت في مد جسور العمل اإلنساني الدولي 

بين الشرق والغرب في الخير وللخير. في كل 

أرجاء المعمورة بما يعكس شموخ الدولة وكرمها 

وعطاءها، وأبدعت بخلق بنية تحتية عالمية 

المستوى تمهد لديناميكية وأكثر اقتصاد متنوع 

ومن قبل أبدعت في كل مجال حتى في تنظيم 

الخالف. 

وكلنا ثقة أن قطر ماضية في تنظيم واحدة 

من أفضل البطوالت كأول دولة عربية وكذلك 

أول دولة في الشرق األوسط تنال هذا الشرف 

وستنجح رغم أنف الحاقدين في إظهار حضارة 

المنطقة وتراثها لكل العالم، وتعزيز قيم 

التسامح بين كافة الشعوب.

حسان آل تميمي
 إعالمي أردني

رسالة

 قطر تملك منتخبًا 
قادرًا على تقديم 
عروض مشرفة

كتب         عوض الكباشي

تنفيذ الخطط 
وإكمال الجاهزية

تعتبر مواجهة الغد أمام منتخب ألبانيا األهم للمدرب 

اإلسباني سانشيز، خاصة بعد تجربة بنما القوية 

للغاية والمفيدة لمنتخبنا، الذي واجه منتخبا قويا 

سعى من أجل الفوز أو حتى التعادل، وهو ما جعل 

المواجهة جيدة ومستمرة في تنافسها بين العنابي 

ومنتخب بنما حتى الدقائق الخمس التي احتسبت 

كوقت بدل ضائع. وأدى رفاق أكرم توجيهات 

سانشيز الذي عمل على تجهيز وتنفيذ أكثر 

من خطة واللعب بأكثر من أسلوب خالل شوطي 

المباراة، وطبق بعض السيناريوهات المتوقعة في 

المباريات الرسمية بالمونديال، خاصة وان مباراتي 

بنما وألبانيا تعتبر في آخر المطاف قبل العودة 

للدوحة.  يصل منتخبنا في مباراة ألبانيا المقبلة 

إلى اللقاء الودي الـ 16 منذ يونيو الماضي سواء 

بإسبانيا أو النمسا، والتقى خاللها مع منتخبات قوية 

مثل كندا التي تشارك في المونديال، وتشيلي، كما 

التقى مع منتخب جامايكا، وأيضا منتخبات المغرب 

وغانا وكرواتيا للمحليين.

{ أرشيفية من تدريبات العنابي

التدريب الختامي للعنابي

والعودة  السفر  قبل  الغد  لمواجهة  العنابي  ويستعد 

للدوحة.. بعد خوضه التجربة الرابعة وقبل األخيرة 

اول أمس على استاد ماربيال  أمام منتخب بنما مساء 

 ،2022 لــمــونــديــال  االســـتـــعـــدادات  اإلســبــانــي ضــمــن 

العزيز  عبد  سجلهما  لهدف  بهدفين  بــفــوزه  وانتهت 

بنما  وسجلت  األول،  الشوط  في  األمين  وهمام  حاتم 

هدفها الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني. 

تــدريــبــا  الـــمـــبـــاراة  خـــاضـــوا  الـــذيـــن  الـــالعـــبـــون  وأدى 

المعتاد  تدريبهم  الالعبين  باقي  وخاض  استشفائيا، 

سانشيز. فيليكس  االسباني  مدربهم  قيادة  تحت 

ــوة وبــحــمــاس  ــق وســيــواصــل الــعــنــابــي تــدريــبــاتــه ب

بالمعسكر  واألخــيــرة  الخامسة  للتجربة  استعدادا 

للمونديال  استعدادا  ألبانيا،  منتخب  أمام  االسباني 

االكوادور  أمام  واالفتتاحية  األولى  للمباراة  واستعدادا 

المجموعة  ضمن  بالخور  البيت  باستاد  الجاري   20
التي تضم أيضا السنغال وهولندا.  األولى 

ويــلــعــب الــعــنــابــي الــمــواجــهــة األخـــيـــرة أمــــام ألــبــانــيــا 

وهو  بنما،  مــبــاراة  مــن  فقط  أيــام   4 بعد  تــأتــي  والــتــي 

في  العنابي  مباريات  بين  األيــام  فــارق  نفس  تقريبا 

الــمــونــديــال، وحــتــى يــعــتــاد الــفــريــق والــالعــبــون على 

ــن األيـــــام، حيث  ــي أقـــل عـــدد م ضــغــط الــمــبــاريــات ف

ثم  االكــوادور،  أمام  نوفمبر   20 األولى  مباراته  يخوض 

في  نوفمبر   29 وهولندا  نوفمبر،   25 السنغال  يواجه 

المجموعات.  دور  ختام 

{ من تدريبات سابقة للعنابي

يخوض منتخبنا 
الوطني األول 

لكرة القدم 
اليوم التدريب 

الختامي في 
إطار تحضيراته 

لمواجهة الفريق 
المقبلة أمام 

منتخب ألبانيا، 
يوم غد االربعاء 

بمعسكره 
اإلسباني في 
مدينة ماربيا.

فودافون قطر راعيا رسميا 
لبطولة سمو األمير للرماية

اخــتــتــمــت فــعــالــيــات 

بــطــولــة ســمــو األمــيــر 

كانت  التي  للرماية، 

الراعي  قطر  فودافون 

الرسمي لها، وأقيمت 

الماضي  أكتوبر  في 

عـــــلـــــى مـــــيـــــاديـــــن 

لــوســيــل، ونــظــمــهــا 

ــري  ــط ــق االتــــحــــاد ال

لــلــرمــايــة والــقــوس 

والسهم. وشارك في 

المنتخب  من  العبون  البطولة 

القطري ورماة من الكويت ولبنان واإلمارات. 

وضّمت  قوية.  منافسات  البطولة  وشهدت 

ــد مـــن الــفــعــالــيــات، بــمــا فـــي ذلــك  ــدي ــع ال

والشوزن  والمسدس  البندقية  مسابقات 

والـــــــقـــــــوس 

تطوير  زيـــادة  إلــى  تــهــدف  وكلها  والــســهــم، 

وشهدت  االختصاصات.  هذه  في  الرياضة 

وتجاوز  الماضية،  النسخ  جميع  فاق  إقباال 

مجموع جوائزها نصف مليون ريال قطري.

برئاسة أحمد المبرقع.. وعضوية »18« مسؤوال

رئيس الوزراء العراقي يعيد تشكيل لجنة »خليجي 25«

محمد  العراقي  الوزراء  رئيس  وجه 

اللجنة  تشكيل  بإعادة  السوداني، 

كأس  بطولة  على  المشرفة  العليا 

بكرة   )25 )خليجي  العربي  الخليج 

مستلزمات  تهيئة  يلبي  وبما  القدم، 

البطولة وإنجاحها. 

وذكرت األمانة العامة لمجلس الوزراء 

الجديدة  اللجنة  أن  بيان  في  العراقي 

الشباب  وزير  برئاسة  ستكون 

وعضوية  المبرقع  أحمد  والرياضة 

أحمد  الثقافة  وزير  بينهم  مسؤوال   18
أسعد  البصرة  ومحافظ  البدراني 

العيداني ورئيس االتحاد العراقي لكرة 

القدم عدنان درجال.

ستتكفل  اللجنة  أن  البيان  وأوضح 

في  البطولة  إقامة  مستلزمات  بتهيئة 

متطلبات  وتلبية  البصرة  محافظة 

كافة  اإلجراءات  وتسهيل  نجاحها 

والمتابعة بأهمية عالية.

إبان  األولى  العليا  اللجنة  وشكلت 

وكانت  السابقة  العراقية  الحكومة 

السابق  الوزراء  رئيس  برئاسة 

وزير  وعضوية  الكاظمي  مصطفى 

الشباب السابق عدنان درجال قبل أن 

تنتهي واليتهما ليعاد تشكيلها اليوم.

في   »25 »خليجي  إقامة  المقرر  ومن 

في  العراق  جنوبي  البصرة  محافظة 

ثمانية  بمشاركة  المقبل  يناير  شهر 

منتخبات وطنية.

الدوحة          $
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تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة اإلسباني والسد السابق يؤكد:

نسخة »2022« ستكون تاريخية

نسخة  تكون  ان  أتوقع  وتابع: 

تاريخية..   2022 قطر  مونديال 

للغاية..  جيدة  ستكون  أنها  وأعتقد 

أيام  لبضع  الذهاب  سأحاول 

قطر  أو  إسبانيا  مباريات  لمشاهدة 

مباشرة من الملعب.

برشلونة  صفوف  في  تشافي  ونشأ 

 17 في  ألوانه  وحمل  صغره  منذ 

موسما في أكثر من 750 مباراة، قبل 

وبعد   .2015 في  قطر  إلى  الذهاب 

حمل ألوان السد كالعب لمدة أربعة 

وقاده  تدريبه  على  أشرف  مواسم، 

الماضي  الموسم  الدوري  لقب  إلى 

ولقب كأس األمير في آخر عامين.

وخاض تشافي اول تجربة تدريبية 

السد  نادي  مع  الكروية  مسيرته  في 

إدارة  منحته  عندما   ،2018 عام 

بعد  الفريق  لقيادة  الثقة  الزعيم 

نادي  مع  مباشرة  اللعب  اعتزاله 

اربع  لمدة  الفريق  ليقود  السد، 

سنوات تقريبا، قبل أن يدخل نادي 

مع  ويتفاوض  الخط  على  برشلونة 

لفريق  مدربه  انتقال  أجل  من  السد 

برشلونة.

مدرب  هيرنانديز  تشافي  تحدث 

عن  اإلسباني،  برشلونة  فريق 

مواجهة فريقه مع مانشستر يونايتد 

ملحق  منافسات  ضمن  االنجليزي، 

دور الـ 16 من بطولة الدوري األوروبي، 

البرتغالي  تأثير  مدى  عن  وكذلك 

الفريق  نجم  رونالدو  كريستيانو 

وذلك خالل مؤتمر صحفي.

الصحفي  المؤتمر  في  تشافي  وقال 

ضد  برشلونة  لمباراة  التقديمي 

يونايتد  مانشستر  أوساسونا: 

الفوز،  أيضا  وعليهم  تاريخي  فريق 

تحديا  وسيكون  كبيران  فريقان 

كبيرا في أرض الملعب.

برشلونة:  مدرب  وأضاف 

كريستيانو رونالدو العب رائع، كان 

أحد أفضل الالعبين في وقت سابق 

في  الفارق  صنع  بإمكانه  وبالتأكيد 

أي وقت.

ملزمون  البطولة  فرق  جميع  وشدد: 

واحدا  لكن  األوروبي،  بالدوري  بالفوز 

فقط يمكنه الفوز بها، سنحاول الفوز 

بها فالنادي لم يفز بها أبدا، الفوز بها 

إنه تحٍد لنا.

نظيره  برشلونة  فريق  وسيواجه 

فريق مانشستر يونايتد اإلنجليزي 

حيث  البطولة،  من  الدور  هذا  في 

أبطال  دوري  بطولة  البارسا  ودع 

الثالث  المركز  احتالله  بعد  أوروبا 

بمجموعته، بينما تأهل مانشستر 

يونايتد من دور المجموعات في تلك 

البطولة.

سأحاول 
الذهاب 

لمشاهدة 
مباريات 
إسبانيا 

والعنابي

عوض الكباشي كتب

شدد تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة 
اإلسباني وقائد ومدرب السد السابق على ان بطولة 

كأس العالم قطر 2022، ستكون »تاريخية«.. وقال 
تشافي في مؤتمر صحفي باالمس حول ملحق 
دور الـ 16 من بطولة الدوري األوروبي: لقد كنت 
في قطر لعدة سنوات وأتمنى لهم األفضل.. 
وعندما كنت في قطر شعرت انني في بلدي.

قطر  استعدادات  ان  ماجر  رابح  الجزائرية  الكرة  أسطورة  أكد 

رائعة  المالعب  شيء:  كل  في  كبير  تطور  وهناك  مذهلة، 

الحدث  لهذا  تماما  مهيأة  النقل  وسائل  وكل  مميزة  والطرق 

الكبير، وجميع اإلنشاءات باتت مكتملة.

وقال في حوار لموقع كووورة: قطر تركز إلى ضمن أهدافها من 

وراء تنظيم المونديال على تعزيز الجانب السياحي، 

واكتشاف الجماهير لدولة قطر، وللثقافة العربية.

وأرى  سنوات،  منذ  الدوحة  في  أقيم  أنا  واضاف: 

على  لهم  التوفيق  كل  وأتمنى  بيوم،  يوما  التطور 

ألنها  مميز،  بشكل  البطولة  تخرج  وأن  مجهوداتهم، 

ستكون فخرا لكل العرب.

في  العربية  المنتخبات  لفرص  تقييمه  وحول 

المونديال.. قال: أرى أن حظوظهم صعبة جدا، لكنها 

ليست مستحيلة، وعنصر المفاجأة يبقى جزءا من 

كرة القدم، مثلما حدث معنا أمام المانيا، فلم يكن أي 

مشجع يتوقع أن نفوز، لكن كانت لنا الكلمة األخيرة.

حتى  القوية  اإلرادة  تحتاج  العربية  فالمنتخبات  لذا 

تستطيع الظهور بتميز في البطولة، ومنتخب قطر 

جماهيره،  ووسط  أرضه  في  فالبطولة  الدوافع  لديه 

بدعم  ستحظى  العربية  المنتخبات  باقي  وكذلك 

أكبر من المعتاد في النسخ الماضية.

رابح ماجر:

نجــاح قــطـــر
فـــــخــر للـــــــعـــــــــــرب

{ تشافي

مدرب برشلونة

ثاني الزراع مدير إدارة عمليات النقل:

استضافة المونديال مرحلة 
فـارقــة فــي تــاريــخ بــالدنــا

قبل أقل من أسبوعين على انطالق منافسات كأس 
العالم FIFA قطر 2022™؛ تواصل اللجنة العليا للمشاريع 

واإلرث إلقاء الضوء على عدد من الكفاءات القطرية، 
من بين مئات الكوادر الوطنية الواعدة، التي تلعب دورًا 

أساسيًا في اإلعداد للمونديال، وتسهم في تنظيم نسخة 
استثنائية من البطولة في قطر أرض المونديال.

التاريخ«؛  »صناعة  سلسلة  وضمن 

حوارًا   )Qatar2022.qa( موقع  أجرى 

الزراع،  خليفة  ثاني  المهندس  مع 

مدير إدارة عمليات النقل في اللجنة 

العليا للمشاريع واإلرث، الذي انضم 

 ،2012 العام  في  العمل  فريق  إلى 

وشارك في عدد كبير من المشاريع 

تنوعت  الماضي،  العقد  مدار  على 

االستادات،  وبناء  اإلرث،  برامج  بين 

وإدارة عمليات النقل. 

اللجنة  مع  الزراع  رحلة  بدأت 

تهدف  والتي  اإلرث،  إدارة  في  العليا 

قطعته  الذي  بااللتزام  الوفاء  إلى 

عند  العالم  أمام  نفسها  على  قطر 

استضافة  بحق   2010 في  فوزها 

إرثًا  البطولة  تترك  بأن  المونديال، 

األفراد  على  بالنفع  يعود  مستدامًا 

والمنطقة  قطر  في  والمجتمعات 

آنذاك  عمله  طبيعة  وحول  والعالم. 

في  لدينا  يكن  »لم  الزراع:  قال 

الورقية  الخطط  سوى  الوقت  ذلك 

قد  تكن  لم  التي  الجدوى،  ودراسات 

دراسات  نجري  كنا  بعد،  اكتملت 

اإلرث، الستكشاف  فوائد  حالة حول 

الستادات  المحتملة  االستخدامات 

بعد  البطولة  ومرافق  المونديال 

إسدال الستار على المنافسات«.

مجموعات  نشكل  »كنا  وأضاف: 

التي  المجتمعات  من  أفراد  مع 

ومرافق  استادات  مناطقها  تحتضن 

في  لمناقشتهم  العالم،  كأس 

منشآت  من  االستفادة  كيفية 

البطولة، ولنتعرف على احتياجاتهم 

إلى  فترة  بعد  انتقلت  ثم  وأفكارهم، 

المونديال،  استادات  بناء  مشاريع 

مشروع  إدارة  إلّي  أسندت  أن  إلى 

استاد الجنوب«. 

عمليات  إدارة  حاليًا  الزراع  ويتولى 

النقل في اللجنة العليا، حيث تمثل 

حد  على  والمواصالت  النقل  شبكة 

وصفه الشريان الرئيسي ألي فعالية 

كبرى، ويشرف من خالل عمله على 

تنفيذ كافة مشاريع النقل في البالد 

أن  من  للتأكد  مستوى،  أعلى  على 

سواء  المتنوعة،  النقل  خيارات 

الترام  أو  المترو  أو  الحافالت  كانت 

بكفاءة  تعمل  األجرة،  سيارات  أو 

ضمن  المونديال،  ضيوف  لخدمة 

المستضيفة،  الدولة  التزامات 

تجربة  تحمل  بطولة  بتنظيم 

استثنائية للجميع.

الزراع: »يتولى  وفي هذا السياق قال 

فريقي مسؤولية توفير خدمة تنقل 

سلسة ومريحة للجميع، منذ لحظة 

مغادرة  حتى  المطار  إلى  الوصول 

البالد، ونعمل عن قرب مع شركائنا 

من  للتأكد  الدولة  مؤسسات  في 

تنفيذ خططنا بشكل فعال، ونعمل 

المرتبطة  العناصر  على جمع كافة 

واحدة  مظلة  تحت  النقل  بعملية 

خالل فترة البطولة، من خالل مركز 

لنشرف  النقل،  عمليات  تنسيق 

على عملها بشكل مستمر«.

إلى  حديثه  في  الزراع  وتطرق 

المسافات  متقاربة  الطبيعة 

فريدة  ميزة  تعتبر  التي  للبطولة 

في مونديال قطر 2022، خاصة فيما 

يتعلق بانتقال الجمهور من مكان إلى 

آخر خالل الحدث العالمي، وقال: »ال 

قرب  سيبهرها  الجماهير  أن  شك 

المسافات في قطر، من أماكن اإلقامة 

إلى االستادات ومناطق المشجعين، 

وكافة المعالم السياحية في أنحاء 

لتلبية  بجد  عملنا  لقد  البالد. 

أن  وضمان  الجميع  احتياجات 

اإلمكان،  قدر  سلسة  رحالتهم  تكون 

المشجعين  جميع  نوصي  لكننا 

لرحالتهم  الجيد  بالتخطيط  والزوار 

قطر  أعدته  ما  بكل  لالستمتاع 

لضيوفها خالل المونديال«.

قطر  فوز  إعالن  لحظة  إلى  وبالعودة 

قبل  المونديال  استضافة  بحق 

أكثر من اثني عشر عامًا، قال الزراع 

فخر  بكل  اللحظة  تلك  يذكر  إنه 

 ،2010 ديسمبر   2 يوم  في  واعتزاز، 

في  التخرج  سنة  في  كان  عندما 

أصدقائه  مع  تجمع  حين  أستراليا، 

خليجية  دول  ومن  قطر  من  وزمالئه 

اإلعالن  لحظة  انتظار  في  أخرى، 

جميعًا  »كنا  وأضاف:  التاريخي، 

شعار  تحمل  قمصانًا  نرتدي 

المونديال،  الستضافة  قطر  ملف 

الملف  وكان  لبالدنا،  دعمنا  إلظهار 

الملفات  ضمن  من  األسترالي 

وعندما  لالستضافة،  المرشحة 

قطر،  فوز  عن  اإلعالن  لحظة  جاءت 

والحماس،  اإلثارة  مشاعر  غمرتنا 

وخرجنا نحتفل في الشوارع«.

قطر  أعطتنا  »لقد  الزراع:  وتابع 

للغاية  محظوظون  أننا  وأرى  الكثير 

جزءًا  لنرد  الفرصة  ُمنحنا  أننا 

خالل  من  الجميل،  هذا  من  يسيرًا 

اإلسهام في إنجاح جهودها في تنظيم 

مكانتها  تعزز  استثنائية،  بطولة 

ما  وتعكس  العالمية  الساحة  على 

تزخر به من إمكانات وكفاءات قادرة 

على تحقيق المستحيل«.

اللجنة  في  عمله  أن  الزراع  وأكد 

أتاح  حيث  الكثير،  له  أضاف  العليا 

بطوالت  في  للمشاركة  الفرصة  له 

االنتداب  برامج  ضمن  عالمية 

عززت  التي  والمراقبة،  والرصد 

خبراته فيما يتعلق بإدارة المنشآت 

األحداث  وتنظيم  الرياضية 

الرياضية الكبرى. وفي إطار مساعي 

فريق  خبرات  لصقل  العليا  اللجنة 

حضر  2022؛  قطر  لمونديال  اإلعداد 

عام  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  الزراع 

مدريد،  وريال  يوفنتوس  بين   2017
المسؤول  المشروع  فريق  مع  وعمل 

والتأكد  والالفتات،  المالبس  عن 

كما  المؤقتة.  المرافق  جاهزية  من 

أميركا  كوبا  بطولة  في  شارك 

كمساعد   ،2019 في  بالبرازيل 

جانيرو،  دي  ريو  في  منشأة  مدير 

استاد  عن  المسؤول  الفريق  ضمن 

ماراكانا الشهير، واثنين من الفنادق 

المشاركة،  الفرق  استضافت  التي 

المنتخبات  لتدريب  وموقعين 

المشاركة في البطولة.

»أنا  الزراع:  قال  السياق  هذا  وفي 

ممتن جًدا لكل هذه التجارب وغيرها 

العشر  السنوات  خالل  الكثير 

على  القدرة  منحتني  لقد  الماضية، 

إلى  والوصول  الفنية  خبرتي  بناء 

أداء  أتمكن من  اآلن حتى  أنا عليه  ما 

مجال  في  العمل  في  الحالي  دوري 

النقل«.
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قرعة نارية لدوري األبطال األوروبي
دوري  منافسة  من  النهائي  ثمن  الدور  قرعة  أسفرت 

في  االثنين  أمس  أجريت  والتي  القدم،  لكرة  أوروبا  أبطال 

األولى  تجمع  ساخنتين  بارزتين  مواجهتين  عن  سويسرا، 

سان  باريس  بين  والثانية  مدريد،  وريال  ليفربول  بين 

مانشستر  سيخوض  جهته،  من  ميونيخ.  وبايرن  جرمان 

نادي  فيما  اليبزيج  أمام  متناوله  في  تبدو  مواجهة  سيتي 

أمام بورتو.  إنتر ميالن سيلعب 

ريال  من  للثأر  ليفربول  نادي  أمام  سانحة  الفرصة  ستكون 

الفريقان في ثمن نهائي  اللقب عندما يتواجه  مدريد حامل 

عملية  أوقعتهما  أن  بعد  القدم،  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري 

األوروبي  االتحاد  االثنين في مقر  التي أجريت أمس  القرعة 

السويسرية.  نيون  بمدينة  للعبة 

في  اإلنجليزي  الفريق  على  فاز  قد  الملكي«  »النادي  وكان 

احتضنها  مباراة  في  صفر   -  1 الماضية  النسخة  نهائي 

ملعب »ستاد دو فرانس« في باريس نهاية مايو.

إلى إحراز  الساعي  بدوره، سيخوض باريس سان جرمان 

صعبة  مواجهة  العريقة  القارية  البطولة  في  ألقابه  باكورة 

أوقعته  فقد  سيتي  مانشستر  أما  ميونيخ.  بايرن  أمام 

في  أنها  يبدو  مبارزة  في  األلماني  اليبزيج  فريق  مع  القرعة 

متناول زمالء رياض محرز. 

مع  لوجه  وجها  اللعب  على  جرمان  سان  باريس  ودأب 

فحسم  القارية،  المسابقة  في  األخيرة  السنوات  في  بايرن 

البطولة  2020 بهدف نظيف في  البافاري نهائي عام  الفريق 

تداعيات  بسبب  البرتغال  في  أقيمت  التي  المجمعة 

في  لخسارته  جرمان  سان  وثأر  كورونا،  فيروس  جائحة 

ربع  في  لقبه  من  البافاري  الفريق  مجردا  التالي  الموسم 

النهائي.

عدد  في  القياسي  الرقم  حامل  مدريد  ريال  التقى  كذلك، 

السنوات  في  عدة  مرات   )14( األم  القارية  المسابقة  األلقاب 

 2018 نهائي  له:  دائما  الغلبة  وكانت  ليفربول  مع  األخيرة 

صالح  محمد  المصري  إصابة  شهد  الذي   1  -  3 بنتيجة 

2021- وفاز   2020 بخلع في كتفه، ثم في ربع نهائي موسم 

3-1 ذهابا على أرضه وتعادل سلبا على ملعب  ريال مدريد 

نظيف  بهدف  الماضي  الموسم  نهائي  حسم  ثم  أنفيلد، 

جونيور. فينيسيوس  البرازيلي  لجناحه 

قرعة الدوري األوروبي

أسفرت قرعة ملحق الدوري األوروبي، عن مواجهة نارية بين 

أن  شأنها  من  موقعة  في  يونايتد،  ومانشستر  برشلونة 

تجذب الكثير من المتعة واإلثارة.

وجاءت القرعة سهلة بممثلي إيطاليا، يوفنتوس الذي يلتقي 

نانت، وروما، الذي سيواجه ريد بول سالزبوج، بينما يلعب 

ضد  مرات(،   6 باللقب  )فاز  البطولة  في  الخبير  إشبيلية 

األمر  وكذلك  المخاطر،  من  تخلو  ال  مواجهة  في  أيندهوفن، 

ألياكس الذي سيواجه يونيون برلين المتألق هذا الموسم.

ويلتقي سبورتنج لشبونة مع ميتيالند الدنماريك، وشاختار 

دونيتسك ضد رين، وباير ليفركوزن أمام موناكو.

ويوفنتوس،  برشلونة،  مالعب  على  الذهاب  مباريات  وتقام 

ولشبونة، وشاختار، وأياكس، وباير ليفركوزن، وإشبيلية، 

وسالزبورج، يوم 16 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات اإلياب 

يوم 23 من الشهر نفسه.

{ قرعة دوري أبطال أوروبا

{ من مراسم قرعة دوري األبطال

{ قرعة الدوري األوروبي

ليفربول سيسعى للثأر من الريال.. وسان جيرمان يصطدم بالبايرن 

موقعة قوية بين برشلونة 
ومانشستر يونايتد 

في »اليوروباليج«

بجانب  »3« منتخبات  بعد مونديال »2022«

موسياال يرشح ألمانيا 
للقب المونديال

نوير يرجح
 انتهاء مسيرته

فريق  وسط  خط  العب  موسياال،  جمال  يعتقد 

مرشح  األلماني  المنتخب  أن  ميونخ،  بايرن 

قطر  العالم  كأس  بطولة  بلقب  للتتويج  واعد 

.2022
مجلة  مع  مقابلة  في  عاما(   19( موسياال  وقال 

فريقا  لدينا  أن  »أعتقد  الرياضية:  »كيكر« 

نذهب  بعيدا.  نذهب  أن  ويمكننا  للغاية  جيدا 

للبطولة وفي عقليتنا أن بإمكاننا رفع الكأس«.

سهلة  مجموعة  »ليست  إنها  موسياال  وتــابــع 

ولكن المباريات ستكون مؤشرا جيدا على 

المنافسون  هــؤالء  جــودتــنــا.  مــدى 

بالنسبة  جيدين  سيكونون 

طريقنا  ــاف  ــش ــت الك لــنــا 

وأوضــح  البطولة«.  فــي 

بين  من  أن  موسياال 

لنيل  المرشحين 

لقب بطولة كأس 

منتخبات  العالم 

الــــــــبــــــــرازيــــــــل 

ــــيــــن  ــــت واألرجــــن

وفرنسا.

البطولة،  وقبل 

موسياال  يعتقد 

بايرن  العبي  أن 

وأنه  جيدة  حالة  في 

نأخذ  أن  علينا  »يجب 

هذا معنا في كأس العالم«.

األلماني  المنتخب  مرمى  حارس  نوير،  مانويل  قال 

 ،2022 قطر  العالم  كأس  بطولة  إن  ميونخ،  وبايرن 

ستكون على األرجح األخيرة له.

مجلة  مع  مقابلة  خالل  عاما(،   36( نوير  وصرح 

لكني  أبدا..  تعلم  »ال  إيلستراتيد«:  »سبورتس 

أفترض أنها ستكون آخر بطولة كأس عالم لي«.

لكنه أكد أنها ال يجب بالضرورة أن تكون األخيرة له.

وبمجرد أن يتم تأكيد اسمه في قائمة المنتخب 

الفني  المدير  سيعلنها  التي  األلماني، 

المرة  هذه  ستكون  فليك،  هانز 

الرابعة التي يشارك فيها نوير 

نسخ  بعد  بالمونديال، 

فاز  عندما  و2014،   2010
باللقب، و2018.

ـــن فــلــيــك  ـــل ـــع ـــي وس

ـــــــن الــــقــــائــــمــــة  ع

يـــــوم الــخــمــيــس 

الــمــقــبــل، ويــبــدأ 

ــــمــــنــــتــــخــــب  ال

حملته  األلماني 

فـــــي الـــبـــطـــولـــة 

ــــــة  بــــــمــــــواجــــــه

الــيــابــان، يــوم 23 

نوفمبر الجاري.

»ال  نوير:  وقال 

إننا  القول  أخشى 

نصبح  أن  نريد 

للعالم..  أبطاال 

للزخم  بحاجة  نحن 

الصحيح«.

بنزيما يثير 
مخاوف ديشامب

مهاجم  بنزيما،  كريم  أثار 

بشأن  المخاوف  مدريد،  ريال 

منافسات  لخوض  جاهزيته 

كأس العالم قطر 2022.

 »GFFN« شبكة  وكشفت 

لمنتخب  الفني  الجهاز  أن 

لن  بنزيما  أن  يرى  فرنسا، 

مباراة  لخوض  الئقا  يكون 

أستراليا في الجولة األولى من 

مونديال قطر.

الفرنسية  الشبكة  وأشارت 

مدريد  ريال  نجم  أن  إلى 

ابتعد في البداية لمدة 10 أيام 

في  عضلية  إصابة  بسبب 

الفخذ األيسر، وتدرب بشكل 

منفرد.

وأضافت: »اآلالم العضلية أدت 

الستبعاده من آخر 3 مباريات 

 4 بالدوري، ما يعني أنه لعب 

من أصل آخر 10 مواجهات في 

كل البطوالت«.

ولفتت إلى أنه رغم طول فترة 

بنزيما  كريم  فإن  الغياب، 

إلى  إضافة  أهداف   5 سجل 

تمريرة حاسمة في 7 مباريات 

هذا الموسم.

قبل كأس العالم

كامبوس يزيل الشكوك حول مبابي

أزال لويس كامبوس، المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، الشكوك 

بشأن كيليان مبابي مهاجم الفريق.

جيدة  حالة  جيدة،  بحالة  »مبابي  الفرنسية  »ليكيب«  قناة  عبر  كامبوس  وصرح 

جدا«، وذلك ردا على سؤال بشأن الجاهزية البدنية لالعب.

وغادر كيليان مبابي مباراة لوريان، في الدوري الفرنسي، متأثرا بإجهاد عضلي.

اللقاء،  الفني لسان جيرمان عقب  وأكد كريستوف جالتيه، المدير 

استبداله  فضل  وأنه  مقلقة،  تبدو  ال  مبابي  إصابة  أن 

تفاديا لتفاقم اآلالم.

ويواجه منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديديه 

قليلة  أيام  ديشامب، مخاوف عديدة قبل 

ضربت  بعدما  العالم،  كأس  من 

نجوم  من  عددا  اإلصابات 

الديوك.

نجمي  غياب  وتأكد 

الــــوســــط نــجــولــو 

ــــول  كـــانـــتـــي وب

بينما  بوجبا، 

ـــــــق  يـــــــســـــــاب

ـــــي  ـــــائ ـــــن ـــــث ال

رافــائــيــل فـــاران 

بنزيما  ــم  ــري وك

الزمن للتعافي من 

إصابة عضلية.

فرنسا  منتخب  ويبدأ 

كأس  لقب  عن  الدفاع  حملة 

التي  الرابعة  المجموعة  في  العالم 

تضم أيضا الدنمارك وتونس وأستراليا.

{ كيليان مبابي

المدير  كونتي،  أنطونيو  يثق 

الفني لتوتنهام اإلنجليزي، في قدرة 

سون هيونج مين على المشاركة مع 

بطولة  في  الجنوبي  الكوري  المنتخب 

في  العالم  قطر.كأس 

إيجابيا  تحديثا  كونتي  وقدم 

في  سون  مشاركة  إمكانية  بشأن 

حيث  قطر،  في  تقام  التي  البطولة 

منتخب  سيمثل  الالعب  أن  يعتقد 

بالده.

وقال كونتي عقب الخسارة أمام ليفربول: 

»أرسلت له رسالة عقب إجرائه الجراحة«.

من  للغاية  حزينا  كان  »سون  وأضاف: 

يتعافى  أن  له  أتمنى  ولكني  وضعه، 

كأس  في  يلعب  وأن  جيد  بشكل 

العالم، ألنني كنت العبا وأعلم أهمية 

كأس العالم«.

عودته  إمكانية  من  »واثق  وأكد: 

سريعا، ومشاركته في كأس 

العالم. ال يتواجد حاليا في 

في  هو  المستشفى، 

منزله«.

كونتي:

واثق من مشاركة سون

}

 سون

}

{ بنزيما



وحدة معالجة جديدة لنسخ »برو« فقط

ما الذي يميز آيفون »14«؟

لطراز  بالنسبة   13 آيفون  عن  المعالج  قوة  في  تغيير  ال  إًذا 

آيفون العادي.

شاشة آيفون 14 = شاشة آيفون 13

 6.1 قياس  ذات  بشاشة   14 آيفون  جهاز  آبل  شركة  زودت 

إنشات من نوع )Super Retina XDR( بدقة 2532×1170، وهي 

اإلنش  في  بكسال   440 بكثافة  السابق  الجيل  شاشة  ذاتها 

المدى  ظروف  في  شمعة   1200 إلى  سطوعها  يصل  والتي 

.)HDR( الديناميكي العالي

أعلى  في  قطع  بوجود  هو  كما  الشاشة  تصميم  زال  وما 

الشاشة يحوي الكاميرا األمامية ذات 12 ميغا بكسال، وأيضا 

السابق  عن  المحّدث   )TrueDepth( الحقيقي  العمق  نموذج 

وما يلحق به من حساسات الواقع المعزز.

كاميرات آيفون 14 محسنة

تلقى جهاز آيفون 14 تطويرا واضحا على كاميراته الخلفية، 

إذ يأتي الحساس الرئيسي بمقاس أكبر مع بكسالت كبرى 

أيضا، فتحة العدسة f/    1.5 وخاصية مطورة لتثبيت الصورة 

عبر الحساس.

أداء  في  السابق  الجيل  عن   14 آيفون  كاميرات  أداء  تحسن 

الليلي  والوضع  النصف،  تقارب  بنسبة  المنخفض  الضوء 

أيضا أصبح أسرع مع تحديث التعرض للضوء.

من  الكثير  يذكر  فلم  العريضة  للعدسة  بالنسبة  أما 

المعلومات حولها ومن المرجح أنها ذاتها من الجيل السابق، 

العدسة  هذه  فيها  تلقت  التي  برو  نسخ  من  العكس  على 

تحديثا مهوال.

األمامية حصلت على تطوير من خالل نظام تركيز  الكاميرا 

وخاصية  الحقيقي  العمق  نموذج  بفضل  وذلك  هجين، 

التركيز التلقائي.

كما أشارت الشركة في مؤتمرها عن تعديالت الدمج العميق 

آبل  شركة  صممتها  التي  التقنية  هذه  تقوم  حيث  للصور، 

بجمع معلومات صورتين على درجات مختلفة من التعرض 

إلى  ضعيف  بين  وضع  في  واحدة  صورة  وإخراج  للضوء، 

متوسط اإلضاءة.

استخدام  سيتم   14 آيفون  مع 

غير  الصور  مع  التقنية  هذه 

برو  يعرف  ما  أو  المضغوطة 

أماجيز )RAW Images( للحصول 

أوضح  تفاصيل  ذات  صورة  على 

في ظروف اإلضاءة المنخفضة.

نمط  أيضا  آبل  شركة  قدمت 

لجهاز  التصوير  في  الحركة 

آيفون 14، حيث يوفر هذا النمط 

الفيديو  لتصوير  متقدما  تثبيتا 

ال  بأنه  الشركة  من  تصريح  مع 

الخارجي  المثبت  لجهاز  حاجة 

عند استخدام هذا النمط، وبذلك 

الناتجة  الفيديوهات  ستكون 

مع  أوضح  ودقة  أفضل  جودة  ذات 

الحفاظ على التفاصيل.

بطارية جهاز آيفون 14

البطارية  بأن  آبل  صرحت 

آيفون  أجهزة  في  الجديدة 

أطول،  عمر  ذات  ستكون   14
األكبر  سعتها  بفضل  وذلك 

بها  تقوم  التي  والتحسينات 

بشكل  النظام  على  الشركة 

دائم، ويبدو أن هذه التصريحات 

بذلك  لها  تشهد  حيث  مكانها  في 

للجيل  البطارية  أداء  نتائج 

13، حيث ذكرت  الماضي آيفون 

في  البطارية  أن  آبل  شركة 

ليوم  ستدوم  الجديدة  أجهزتها 

كامل دون الحاجة إلعادة الشحن.

ميزات آيفون 14 الجديدة

اتصال األقمار الصناعية

وفائقة  مسبوقة  غير  جديدة  ميزة   14 آيفون  أجهزة  مع  تأتي 

األهمية، أال وهي رسائل اإلنقاذ عبر األقمار الصناعية.

األقمار  اتصال  استخدام  من  الميزة  هذه  تمكنك  حيث 

الصناعية عند وجودك في منطقة ال تصلها إشارة خلوية من 

إرسال رسائل إنقاذ إلى الجهات المعنية.

بين  اتصال  وجود  على  الصناعية  األقمار  اتصال  ويعتمد 

فوق  تحوم  التي  الصناعية  األقمار  مع  فيه  أنت  الذي  الموقع 

سطح األرض.

التقنية  فإن  للتواصل،  أبطأ  طريقة  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 

ما  وهو  خلوي،  برج  نطاق  خارج  تكون  عندما  مفيدة  تكون 

يحافظ عادًة على اتصال هواتفنا بشكل منتظم.

سيرى  االصطناعية،  األقمار  أحد  الهاتف  يكتشف  وعندما 

الصناعي«  القمر  عبر  الطوارئ  »نص  خيار  المستخدمون 

والذي يمكنهم استخدامه. أيضا عندما تبدأ الميزة بالعمل، 

سيرى المستخدمون واجهة جديدة على الشاشة ستوجههم 

نحو الحصول على أفضل اتصال عبر األقمار الصناعية من 

موقعهم.

وتبرز أهمية هذه الميزة من دورها في إنقاذ حياة األشخاص 

أن  ومع  المدن،  عن  النائية  األماكن  في  للخطر  المعرضين 

ال  فإننا  آالف األشخاص  الميزة ربما تكون منقذة لحياة  هذه 

نعلم حتى اآلن هل سيتم السماح بتشغيلها في جميع دول 

فقط  متوفرة  الميزة  آبل  إعالن  وبحسب  حاليا  لكنها  العالم؟ 

في الواليات المتحدة وكندا.

ماذا عن الخصوصية؟

تقول شركة آبل إنه عند االتصال 

عبر  الطوارئ  بخدمات 

يتم  الصناعية،  األقمار 

تشفيرها  فك  ويتم  مشفر  شكل  في  الرسائل  جميع  إرسال 

بواسطة آبل ليتم نقلها إلى خدمات الطوارئ ذات الصلة.

ومع ذلك، قد يتم »االحتفاظ بالرسائل نفسها من قبل مراكز 

خدماتهم،  لتحسين  الخدمة  ومشغلي  الطوارئ  خدمة 

ذكرت  ما  بحسب  بها«،  المعمول  القوانين  مع  يتوافق  وبما 

الشركة األميركية.

كشف حادث السيارة

سيتمكن جهاز آيفون 14 من تحديد حاالت الحوادث وانقالب 

الفوري  االتصال  المستخدم  على  وسيعرض  السيارة 

بالنجدة أو اإلسعاف، وإن لم تتم أي عملية تفاعل مع الجهاز 

الجهات  إلى   )SoS( إنقاذ  رسالة  بإرسال  تلقائيا  سيقوم 

ميزة  وهذه  المستخدم،  حياة  إنقاذ  في  ليساعد  المختصة 

أخرى شديدة األهمية وغير مسبوقة حتى اللحظة.

الجيل  آبل  ساعات  في  أيضا  ستتاح  الميزة  هذه  أن  ومع 

كانت   )Google Pixel( بكسل  غوغل  هواتف  فإن  الثامن، 

السباقة في تضمين هذه الميزة في بعض هواتفها.

خالل  من  السيارات  حوادث  اكتشاف  ميزة  تمكين  وتم 

»عالي  تسارع  ومقياس  المحاور  ثالثي  جديد  جيروسكوب 

من  مرات   4 أسرع  البيانات  من  عينات  يأخذ  الذي  القوة« 

الجيل السابق.

إلى  الجهاز،  على  تعمل  خوارزمية  من  االستفادة  خالل  ومن 

أنواع  معظم  في  الحوادث  اكتشاف  يمكن  المقياس،  جانب 

حاالت  في  والخدمات  االتصال  جهات  وإخطار  المركبات 

غضون  في  المستخدمون  يستجب  لم  إذا  تلقائيا  الطوارئ 

10 ثواٍن إلى التنبيه الذي يظهرعلى شاشة هواتفهم، حسبما 
قالت آبل.

]اكتشاف  خوارزمية  »إلنشاء  بالقول:  الميزة  آبل  وتشرح 

الحركة  مستشعرات  من  البيانات  جمع  تم  االصطدام[، 

المحترفة  التصادم  اختبار  مختبرات  في  هذه  الجديدة 

وفي  الشائعة  الركاب  سيارات  مع 

حقيقية  محاكاة  حوادث 

ذلك  في  بما  العالم،  في 

تقع  التي  الحوادث 

بمختلف األوضاع سواء وجها لوجه أو من الخلف أو الحوادث 

من الجانبين وحتى انقالب المركبة.

األسعار ووضع السوق

االقتصادي  التضخم  ومع  عام،  بشكل  األجهزة  أسعار  تزداد 

ألغلب  الشرائية  القدرة  تراجع  نالحظ  حاليا  الحاصل 

آيفون  أجهزة  سعر  يكون  وقد  الذكية،  الهواتف  مستخدمي 

مالكي  من  الناس  لعزوف  دافعا  متواصل  بشكل  المتصاعد 

الجديد،  الجيل  على  الحصول  إلى  الجهاز  من  أقدم  أجيال 

أو  سنتين  لكل  تحديث  خطة  المستخدمون  سيضع  وربما 

3 سنوات، خاصة أن آيفون 14 ال يشكل تحديثا واضح الفرق 
عن الجيل السابق.

رفعت شركة آبل سعر سلسلة هواتف آيفون 14 في عدد من 

األسواق الرئيسية، على الرغم من أنها لم تتغير في الواليات 

المتحدة.

الذي  العالمي  والركود  المتفشي  التضخم  استمرار  ومع 

يلوح في األفق، كانت كل األنظار تنتظر كيفية تسعير آبل 

حيث  األربعاء،  يوم  الكبير  الحدث  خالل  الرئيسي  لمنتجها 

كشفت عن 4 طرازات آليفون 14.

وكانت المفاجأة في الواليات المتحدة حيث أبقت الشركة، 

أسعار سلسلة آيفون 14 مكافئة ألسعار طراز آيفون 13.

وسيبدأ الطراز األساسي آليفون 14 من 799 دوالًرا، وهو نفس 

الماضي.  العام  مقابل  البداية  في  تحصيله  تم  الذي  المبلغ 

 iPhone 14 Pro( ماكس  برو   14 آليفون  سعر  أعلى  ويبدأ 

Max( من 1099 دوالًرا، وهو نفس سعر آيفون 13 برو ماكس 
.)iPhone 13 Pro Max(

على  أسواقها  أكبر  بعض  في  السعر  آبل  رفعت  ذلك،  ومع 

مستوى العالم.

لشهية  اختبار  بمثابة  الذكية  آبل  هواتف  أحدث  وستكون 

قوة  وتجربة  الجديدة  لإللكترونيات  العالمي  المستهلك 

العالمة التجارية لعمالق التكنولوجيا األميركي.

فعلى سبيل المثال في المملكة المتحدة سيبدأ سعر آيفون 

ا 
ًّ

إسترليني جنيًها   779 مقابل  ا 
ًّ

إسترليني جنيًها   849 من   14
ا )80 دوالًرا(

ًّ
آليفون 13 وبزيادة مقدارها 70 جنيًها إسترليني

دوالرا   1399 من   14 آيفون  سعر  فسيبدأ  أستراليا  في  أما 

وبزيادة   13 آليفون  ا 
ًّ

أسترالي دوالًرا   1349 مقابل  ا 
ًّ

أسترالي

ا(.
ًّ

ا )33 دوالًرا أميركي
ًّ

مقدارها 50 دوالًرا أسترالي

وراء  السبب  من  جزًءا  إن  المحللون  وقال 

تكاليف  زيادة  يكون  قد  االرتفاعات 

األميركي  الدوالر  وارتفاع  المكونات 

األسواق  في  األخرى  العمالت  مقابل 

التي رفعت فيها آبل األسعار.

الصين  في  هو  كما  السعر  وسيبقى 

وبعض دول الشرق األوسط.

هذا هو الشخص الذي

 ربما يهمه آيفون 14

وميزات  مواصفات  استعرضنا  أن  بعد 

إذا ما  والتي تعتبر متواضعة   14 آيفون 

قورنت بالنسخ السابقة، فالسؤال الذي 

المستخدم  من  هو  األذهان  إلى  يتبادر 

الذي تحاول آبل تسويق هذا الطراز له؟

لم  الطراز  هذا  في  آبل  أن  الحقيقة 

لمعرفتها  اإلمكانيات  من  الكثير  تضع 

أنهم  إما  هي  المستهدفة  الشريحة  بأن 

الراغبون  مستخدمو األجهزة المنافسة 

يدفعوا  أن  يريدون  وال  آلبل  التحول  في 

مبالغ كبيرة في أجهزة جديدة عليهم.

وإما أنهم أصحاب أجهزة آيفون القديمة 

آن  والذين  قبل-  وما   11 -طرازات 

الجهاز  وبهذا  أجهزتهم  لتحديث  األوان 

 14 آيفون  على  الحصول  يستطيعون 

فهذه  لهم  وبالنسبة   ،13 آيفون  بسعر 

الصفقة يمكن أن تكون رابحة.

أعلنت شركة آبل، عن تشكيلة 
أجهزة آيفون 14 للعام الجاري 

التي تأتي بمظهر معهود 
وتغييرات جوهرية وأسعار أعلى 

من قبل، فهل ما تحتويه من 
مواصفات وميزات يجعلها 

مطمعا لالقتناء والشراء؟
هل هناك تغييرات على مواصفات 

آيفون؟
يأتي جهاز آيفون 14 بنفس وحدة 

 A15( »المعالجة »إيه 15 بيونيك
Bionic( للجيل السابق آيفون 13، 

حيث صدقت التوقعات حول 
ذلك، فاألجهزة التي تأتي بوحدة 

 )A16( »16 المعالجة الجديدة »إيه
هي نسخ برو فقط.

هذا يعني أن وحدة المعالجة 
ستكون ذات 6 أنوية مع محرك 
ذكاء صناعي ذي 16 نواة ووحدة 
رسوميات ذات 5 أنوية من أجل 

أداء أفضل.

الحساس الرئيسي بمقاس
أكبر مع بكسالت كبرى أيضا
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يقول المثل الشهير: »كانت النصيحة بجمل« وفي 

زماننا هذا أصبحت النصيحة تقدم مجانًا وعلى 

طبق من ذهب، لكن هل من أذن تصغي السمع؟!

تبدأ قصة المثل السابق برجل ضاقت به الحياة، 

فخرج بحثًا عن مصدر رزق جديد، ثم عثر على بيت 

تاجر تعرف إليه ووظفه عنده. بعدها بسنوات، 

اشتاق الرجل ألهله، فطلب اإلذن بالمغادرة، وهو في 

طريق عودته التقى شيخًا أعطاه ثالث نصائح مقابل 

3 جمال، فكانت النصيحة الواحدة مقابل جمل. 
رغم أن كل نصيحة، كانت تبدو عادية ألبعد 

الحدود، إال أن الرجل بعد وقت وجيز وظروف 

مستجدة مرت به، اكتشف أن ما أخبره به الشيخ 

يساوي وزنه ذهبًا، وأنه يمكن لفكرة صغيرة أو اقتراح 

بسيط تغيير حياة اإلنسان رأسًا على عقب. 

من هنا كانت وما تزال النصائح الثمينة أغلى من 

كنوز األرض، إذ يمكن لنصيحة تبدو في الظاهر أنها 

متواضعة بل وساذجة أحيانًا، أن تعود عليك بفوائد 

ال تعد وال تحصى إن أنت استثمرتها في المكان 

والزمان المناسبين.

لهذا، يالحظ في الحياة أن هناك صنفين من الناس 

من حيث التعامل مع النصائح: فئة يصغي أصحابها 

السمع لنصائح اآلخرين، فيستفيدون منها لالرتقاء 

بأنفسهم وحياتهم، األمر الذي يجعلهم يصعدون 

سلم النجاح بسرعة كبيرة، كونهم ال يعتمدون على 

أنفسهم فحسب، بل يستثمرون تجارب غيرهم 

وحكمتهم. أما الفئة الثانية، فهم أولئك األشخاص 

الذين ال يستمعون ألي نصيحة من أحد، وال يكترثون 

ألي اقتراح أو رأي خارجي. هم أناس استبد الغرور 

بهم، فأعماهم عن رؤية الحقائق، وتلمس النور، 

واكتشاف أسرار النجاح من خالل االطالع على تجارب 

أقرانهم. وألنهم متكبرون، فهم ليسوا على استعداد 

لإلصغاء إلى أي مقترح، بل إنهم يعتبرون أي فكرة 

تطرح عليهم غير ذات أهمية. 

ويرجع السبب في رفض تلك الفئة من البشر ألي 

فكرة جديدة إلى عدم رغبتهم باالعتراف بأنه يوجد 

من هو أذكى أو أفضل منهم. فمجرد قبول النصيحة 

يعني أنهم لم يستطيعوا التوصل إليها بأنفسهم، بل 

سبقهم إليها شخص أشد حنكة وحكمة، األمر الذي 

يعني إقرارًا ضمنيًا بأنهم أقل شأنا أو ذكاء.

إن كثيرًا من الناس حول العالم ال يتقبلون 

النصيحة، رغم أن الواحد فيهم بحاجة ماسة إلى 

من ينصحه. تراه يتخبط في حياته الشخصية 

والمهنية، وال يدري أي طريق يسلك، وإن هو قرر 

المضي في مسار معين يكون اختياره خاطئًا، ومع 

ذلك يرفض قبول المساعدة، حتى ال يعترف بأوجه 

قصوره، وبحاجته إلى من يدعمه ويشد أزره ويضعه 

على الطريق الصحيح.

النجاح ليس وليد جهد فردي بحت، فكلنا في هذه 

الحياة نساند بعضنا بعضًا. المدير لن يكون له 

قيمة وال وجود دون موظفين يؤدون العمل، والمعلم 

لن يجد بيئة تحتضن ما درسه دون طالب يدرسهم، 

والكاتب لن يبدع ولن تكون ألعماله قيمة إذا لم يكن 

هناك من يقرؤها إطالقًا، وهلم جّرًا.

لهذا السبب ال يوجد نجاح دون االعتماد واالستفادة 

من الغير. لذا، فاإلنسان العاقل هو من يعي جيدًا 

بأن النصيحة يمكن أن يساوي ثمنها جماًل، بل 

وأكثر، وأنه يمكن تعلم الكثير حتى من أبسط 

الناس. لذا يتواضع، ويصغي السمع، ويفتح عقله 

الستقبال األفكار الخارجية ليستثمرها فيما ينفعه.

حذرت إدارة األرصاد الجوية من أمطار 

رعدية متوقعة داخل البحر مصحوبة 

برياح قوية وأمواج عالية، وسيكون 

الطقس حارا نسبيا نهارا غائما جزئيا، 

مع فرصة ألمطار متفرقة قد تكون رعدية 

أحيانا، ويكون مدى الرؤية األفقية من 4 - 

8 كم، وتتراوح درجة الحرارة في الدوحة 
ما بين 27 إلى 34 درجة مئوية.

عبر برنامج »جووولز« في مؤسسة قطر

قصص ملهمة عن رحلة استضافة المونديال

الرسم  قديما  البشر  استخدم  بينما 

عبر  وقصصهم  ثقافتهم  لينقلوا  والنحت 

العصور، أصبحت اليوم الكلمة والصورة 

من أهم أدوات رواية القصة، وهما األداتان 

في  المشاركون  عليهما  اعتمد  اللتان 

برنامج »جووولز« ليرووا تجاربهم الملهمة 

قطر   FIFA العالم  كأس  رحلة  خالل 

.2022
برنامج  في  مشارك  حسن،  إنامول 

مؤسسة  أطلقته  الذي  »جووولز«، 

المبهر،  الجيل  مع  بالشراكة  قطر 

و»سبورتس كرييتف«، و»جول كليك«، 

حكاية  لديه  العالمية،  السالم  وشركة 

إلى  سريالنكا  من  بقدومه  بدأت  ملهمة 

محلية  شركة  في  عمله  ثم  ومن  قطر، 

اليوم  أصبح  أن  إلى  تموين،  كمشرف 

مدربا وسفيرا ومدافعا عن حقوق العمال.

يقول حسن: »ما أنا عليه اآلن هو بسبب 

كرة القدم، فقد كان النضمامي لبرنامج 

اللجنة  أسسته  الذي  المبهر،  الجيل 

في  كبير  دور  واإلرث  للمشاريع  العليا 

جاءت  ثم  ومن  لألفضل،  حياتي  تغيير 

في  جووولز  برنامج  في  مشاركتي 

المسيرة،  هذه  لتتوج  قطر  مؤسسة 

قصتي  لمشاركة  الفرصة  وتمنحني 

برنامج  »ساعدني  وتابع:  اآلخرين«.   مع 

في  مهاراتي  تحسين  على  جووولز 

استخدمت  فقد  الفوتوغرافي،  التصوير 

العمال  حياة  وتوثيق  اللتقاط  الكاميرا 

اليوم  وأصبحت  القدم،  بكرة  وشغفهم 

قصصهم  لكتابة  الالزمة  المهارة  أملك 

مشاركة  فزال،  مهرين  وقالت  الملهمة«. 

كانت  إنها  »جووولز«،  برنامج  في 

دعوتها  تمت  عندما  جدا  متحمسة 

لالنضمام للبرنامج، وأضافت: »بصفتي 

ُدعيت  قطر،  مؤسسة  في  متطوعة 

نوفمبر2021،  في  للبرنامج  لالنضمام 

لمشاركة  الفرصة  لي  أتاح  الذي  األمر 

وتوثيقها  العالم  كأس  في  رحلتي 

إلى  فزال  وأشارت  والصور«.   بالكلمات 

الدعم المستمر الذي يقدمه البرنامج من 

وأوضحت  المكثفة،  العمل  ورش  خالل 

الجوانب  عن  الكثير  تعلمت  أنها 

وقالت:  الفوتوغرافي،  للتصوير  الفنية 

في  مهاراتي  توسيع  من  تمكنت  »لقد 

جانب  إلى  التعلم  خالل  من  التصوير 

مجموعة رائعة ومتنوعة من األشخاص 

المشاركة  لي  أتاحت  كما  الموهوبين، 

الكاميرات،  أنواع  أحدث  استخدام 

وحضور أهم األحداث الرياضية«.

مشاركة  مشرا،  شيفي  قالت  جهتها  من 

انضمامها  إن  »جووولز«،  برنامج  في 

لمشاركة  مساحة  منحها  للبرنامج 

عدسة  خالل  من  القدم  كرة  عن  رؤيتها 

قطر  استضافة  أثر  إلى  الفتة  الكاميرا، 

لهذه البطولة على حياتها.

فوز  عن  اإلعالن  تم  أن  »منذ  وتابعت: 

بالسفر  حلمت  البطولة  بتنظيم  قطر 

ولحسن  فيها،  والعمل  الدوحة  إلى 

الحظ، وجد والدي وظيفة في قطر العام 

التالي، وأنا أعمل حاليا في اللجنة العليا 

مشروع  كمسؤول  واإلرث  للمشاريع 

لوجستي«.

التصوير  في  إلهامها  مصدر  وعن 

اكتشفت  إنها  شيرا  قالت  الفوتوغرافي، 

والدها  التقطها  التي  الصور  من  ألبومات 

الجامعية،  ودراسته  طفولته  أيام  منذ 

أيضا  حياتها  توثيق  منه  استلهمت  ولقد 

من خالل التصوير الفوتوغرافي.

مشاركتها  أن  وفا  محمد  ندى  وأعتبرت 

رائعة  فرصة  »جووولز«  برنامج  في 

عن  الملهمة  الشخصية  قصتها  لسرد 

ورحلة  والثقافة  والمجتمع  القدم  كرة 

»ساعدني  وقالت:  العالم.  كأس 

مختلفة  طرق  اكتشاف  على  البرنامج 

لم أكن على دراية بها لمشاركة قصتي 

والفيديو،  الفوتوغرافي  التصوير  مثل 

رحلتي  عن  تعبر  التقطتها  التي  والصور 

التقاط  اخترت  لذا  عاملة،  وأم  كرياضية 

هذه الصور ألنها تظهر المعنى الحقيقي 

للتفاني والعاطفة والعمل الجاد«.

»جووولز«  معرض  يقام  أن  المقرر  ومن 

أخرى  ومواقع  التعليمية  المدينة  في 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  خالل 

وقصص  صور  على  وسيحتوي   ،™  2022
من  متنوعة  مجموعة  وروتها  التقطتها 

الذين يعيشون في دولة قطر من  األفراد 

ومدربي  الفنانين  إلى  والطالب،  العمال 

تجاربهم  يروون  والذين  القدم،  كرة 

القدم،  بكرة  المتعلقة  الشخصية 

التي  الفترة  في  والثقافة  والمجتمع، 

تسبق البطولة.
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أدهم شرقاوي

في قصصهم
عبرة

bin.saeeda@hotnail.com

خ روماني، 
ِّ

يروي »بلوتارخ« وهو فيلسوف ومؤر

ير المقارنة لعظماء  في كتابه الشهير »السِّ

اليونان والرومان«، قصًة يقول فيها:

عندما كاَن الملُك »هيرو« يتكلُم مع أحِد أعدائه 

األسرى، قال له هذا األسير:

 لَك أنفاسًا 
َّ

باإلضافة إلى كونك متعجرفًا، فإن

كريهًة أيضًا!

أراَد الملُك أن يتحقَق من هذا األمر، وعندما عاَد 

إلى قصره، قاَل لزوجته بشيٍء من التوبيخ: 

كيف لم ُتخبريني أن رائحة أنفاسي كريهة، 

كان يجب أن أعرف األمر منِك ال من الناس!

وكانت الزوجُة سيدًة بسيطًة، عفيفًة، وغيَر 

ُمؤذية، فقالْت له:

 أنفاَس الرجاِل جميعًا 
َّ

 أن
ُّ

يا سيدي، كنُت أظن

لها نفس الرائحة!

 ال ُتْغِلْق ُأذنيك عن صوِت أعدائك!

ثمة حقائق عن نفسك ال ُيخبرك بها إال العدو!

األصدقاء ُيحابوننا عادًة، ويحرصون على 

مشاعِرنا، أما أعداؤنا فيدلوننا على عيوبنا، 

ومن المهم جدًا أن يرى المرُء نفَسُه بعيوِن 

أعدائه!

 عندما تقع الخالفات استمْع جيدًا لما ُيقال 

لك، ال شيء يكشُف عن مكنوناِت الصدوِر 

كالخالفات، وقد قالت العرب قديمًا: خفايا 

القلب ُتظهرها فلتات اللسان!

 وقد وعى الُحكماء منذ فجِر التاريخ أهمية 

األعداء!

الفيلسوُف اليوناني »فلوطرخس« يرى أن 

األعداء المتربصين للزالِت ُيشجعوننا على 

االنضباِط، والتنظيِم، وُحسِن إدارِة األمور! ألن 

الشعور بالخطر يدفعنا إلى تقليِل حدوِث 

األخطاء، وَسدِّ الثغرات التي قد يتسلل منها 

األعداء!

األمُر أشبه أن تعرَف أن أحد المدعوين إلى 

مائدِة الطعاِم عندك كثير االنتقاد، هذا وإن 

كان شعورًا سيئًا بالنسبة لك، إال أنه حافز لَك 

أن ال تترَك ثغرًة ُتنتقَد منها!

صحيٌح أنه ألمر ُمرهق أن يتعامَل المرء مع 

دوا أخطاءه، 
َّ

أشخاص كل همهم أن يتصي

ولكن هذا مدعاة لالنضباِط مهما حاولنا أن ُننكَر 

هذا!

 وجوُد معارضة يدفُع السلطة لتحسيِن 

س الشديد يجعلك تستعد 
ِّ

أدائها، والُمدر

بجديٍة المتحانه، ثمة قدرات كامنة فينا نحن 

مدينون بإظهارها للذين ُيالحقون عيوبنا!

األعداء مفيدون أيضًا!
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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مـركـبـــات بـــال محـــّركــــات

تنافَس نحو 50 سائقًا في سباق أقيم األحد في مدينة 

الصنع  محلية  لمركبات  إفريقيا  بجنوب  تاون  كيب 

إذ  محّرك،  دون  من  لكّنها  عجالت  أربع  على  مثبتة 

تتحرك بدفع من القوة البشرية والجاذبية وحدهما.

مثاًل  وبينها  المتسابقة،  المركبات  أشكال  وتعددت 

واحدة على شكل نعامة ضخمة، وأخرى دبابة مطلية 

القدور  غرار  على  للطهو  ووعاء  الوردي،  باللون  بالكامل 

الحديدية التي ُتستخدم في المنطقة لطهو عصيدة 

الذرة على نار الخشب.

 وقال الطالب روس هوالند الذي كان بين المشاركين 

في السباق لوكالة فرانس برس »صنعنا دبابة وردية 

من  الكثير  الراهن  الوقت  في  يشهد  العالم  ألن  اللون 

والسعيد  الناعم  اللون  بهذا  المطلي  والسالح  العنف، 

يصل  من  السباق  في  ويفوز  للسالم«.  مثالي  رمز  هو 

قبل غيره إلى أسفل التّل، ولكن يؤخذ في االعتبار إلى 

حد كبير في تحديد الفائزين عامل تصميم المركبة 

واإلخراج الذي تحصل فيه عملية االنطالق. 

وسبق لشركة لمشروبات الطاقة أن نظمت سباقات 

أنحاء  مختلف  في  دولة  خمسين  نحو  في  مماثلة 

وُقّدر  األولى،  للمرة  تشهده  تاون  كيب  لكّن  العالم، 

عن  قّش  باالت  فصلتهم  ألٍف  بنحو  المتفرجين  عدد 

بو  حي  في  منحدر  عن  عبارة  وهي  السباق،  »حلبة« 

كاب المتميز بمنازله المنخفضة والملونة.

البالغ مسافته  االنحدار  الشديد  المسار  وضع  وتولى 

دو  جينييل  إفريقي  الجنوب  السائق  متر   600 نحو 

فيلييه الفائز بسباق داكار، وفقًا للمنظمين.

أعلنت السلطات األوغندية تمديد اإلغالق المفروض 

على منطقتي موبيندي وكاساندا المتأثرتين 

بتفشي فيروس إيبوال لمدة ثالثة أسابيع جديدة 

مع حظر السفر إليها، وإغالق جميع األماكن 

العمومية في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وأفادت جين أسينج وزيرة الصحة األوغندية، في 

تصريح لها، بأنه تقرر تمديد اإلغالق المفروض على 

منطقتي موبيندي وكاساندا الذي أقره الرئيس 

األوغندي يويري موسيفيني في أكتوبر الماضي 

لمدة ثالثة أسابيع جديدة، مع اإلبقاء على نفس 

اإلجراءات المعمول بها.

يذكر أن مرض إيبوال ينتقل عن طريق مالمسة 

سوائل جسم شخص مصاب أو عن طريق أشياء 

ملوثة. وتتشابه األعراض األولية كالحمى وآالم 

العضالت مع أعراض أمراض أخرى شائعة مثل 

المالريا.

وكانت أوغندا شهدت حاالت تفّش عديدة للمرض 

منذ أن تفشى على نحو خطير عام 2000، حيث 

أودى بحياة أكثر من 200 شخص في شمال 

أوغندا، فضال عن إصابة مئات األشخاص اآلخرين.

تفـشــي إيـبــوال

»بالك آدم« في الصدارة

واصل فيلم البطل الخارق »بالك آدم« تصّدره شّباك 

التذاكر في صاالت السينما األميركية الشمالية 

أسبوعًا ثالثًا على التوالي، وفق األرقام األولية التي 

أعلنتها شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.

ووصلت إلى 18.5 مليون دوالر اإليرادات التي حققها هذا 

الفيلم المقتبس من قصص »دي سي كوميكس« 

المصّورة والذي يؤدي فيه دواين »ذي روك« جونسون 

دور ِتث آدم، وهو رجل يتمتع بقوى خارقة، وجد بعد 

تحرره من السجن الذي أمضى فيه زمنًا طوياًل جدًا أن 

العالم تحّول واصبح عدائيًا.

أما على مستوى العالم، فحصد هذا الفيلم المشتق 

من »شازام!« )2019( نحو 182 مليون دوالر. 

وفي المركز الثاني، حّل فيلم »وان بيس فيلم: ِرد« 

)One Piece Film: Red(، وهو فيلم رسوم متحركة 

مقتبس من سلسلة قصص المانغا اليابانية 

المصورة الواسعة الشعبية التي تحمل العنوان 

نفسه.  وتراجع إلى المركز الثالث الفيلم الكوميدي 

الرومانسي »تيكت تو باراديز« محققًا 8.5 مليون دوالر. 

ويضّم هذا الفيلم نخبة من النجوم، في مقّدمهم جوليا 

روبرتس وجورج كلوني.  

عـــــــطـــــــور »أبـــــــــــــو الـــــــنـــــــور«
القديمة،  دمشق  أحياء  أحد  في  المتواضع  متجره  في 

زجاجية  قوارير  في  الزيوت  بخلط  المصري  محّمد  ينهمك 

لُينتج منها عطورًا يقول إنها ال تختلف بشيء عن الماركات 

العالمية، لكنها أرخص بكثير.  يتحدر المصري من عائلة 

أخواله  ويعد  العطور،  تصنيع  في  طويلة  لعقود  عملت 

األشهر في دمشق في تلك الصنعة التي يمارسها المصري 

منذ 35 عامًا. ويقول المصري )50 عامًا( »ال توجد لدّي أجهزة 

الصغيرة  ورشتي  سوى  لدي  ليس  ضخمة، 

وهذا األنف الذي دربته منذ كان عمري 

15 عامًا«.
الزجاجية  القوارير  تحيط 

ناحية  كل  من  بالمصري 

يتسع  ال  متجر  في  وصوب 

أشخاص  لثالثة  سوى 

وقد  تقدير،  أبعد  على 

صورًا  جدرانه  على  علق 

لزجاجات عطر من أشهر 

الماركات.

على  المصري  ويشدد 

»مطابقة  منتجاته  أن 

من  األصلية«  للنسخة 

العطور العالمية.

يميز  أن  »أتحدى  ويقول 

وذلك  األصلي  العطر  بين  أحد 

من  مختلفة  أنواعًا  المصري  يستخدم  لدي«.  المرّكب 

والورد  الياسمين  من  المستخرجة  تلك  ومنها  الزيوت، 

الشامي والمسك.  في دمشق القديمة، يقع متجر المصري 

رائحة  منه  تفوح  الذي  البزورية  سوق  بين  ضيق  شارع  في 

البهارات واألعشاب والورد المجفف، وسوق المسكية، الذي 

ال  المصري  متجر  يكاد  والمسك.  البخور  برائحة  يعبق 

األمثل لعطور  البديل  الذين وجدوا فيه  الزبائن،  يخلو من 

بات شراؤها شبه مستحيل على وقع األزمة 

االقتصادية الحادة الناتجة عن النزاع 

العام  منذ  البالد  في  المستمر 

.2011
زجاجات  سعر  ويفوق 

المائة  العالمية  العطر 

حكرًا  يجعلها  ما  دوالر، 

الغنية  الطبقات  على 

من  أكثر  بات  بلد  في 

المائة  في  تسعين 

خط  تحت  سكانه  من 

المصري  ويقول  الفقر.  

أقدم عطرًا  أن  »أستطيع 

الرائحة  قريبًا للغاية من 

ثالثين  من  بأقل  األصلية 

ألف ليرة«، أي ما يعادل ستة 

دوالرات فقط.

بلغ عدد زوار جبل نمرود في والية أدي يامان 

جنوبي تركيا، قرابة 223 ألف شخص منذ 

مطلع العام الحالي 2022.

وجبل نمرود مدرج في قائمة التراث الثقافي 

العالمي لمنظمة األمم المتحدة للعلوم والتربية 

والثقافة »يونسكو«، ويرتفع 2150 متًرا فوق سطح 

البحر.

يعتبر الجبل نقطة التقاء الحضارات الشرقية 

والغربية، ويعرف بأنه »أفضل مكان لمشاهدة 

شروق وغروب الشمس«.

كما يحتوي على تماثيل يبلغ طول بعضها 50 

مترا وقطرها 150 مترا تابعة لمملكة كوماجيني 

خالل العصر الهلنستي قبل الميالد.

وفي تصريح لألناضول، أوضح والي أدي يامان 

محمود جوخدار، أن عدد الزوار بلغ 222 ألًفا و129 

زائًرا حتى 6 نوفمبر/  تشرين الثاني الحالي.

جبل نمرود 
يستقطب السياح




