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صاحب السمو يعزي خادم الحرمين الشريفين.. ويهنئ ملك كمبوديا

إشادات دولية باإلصالحات العمالية
مطالب بتعميم التجربة القطرية لحماية حقوق العمال 

م��ن��ظ��م��ة ال���ع���م���ل: م���ا ش���ه���دن���اه ف���ري���د م���ن ن��وع��ه

الممثل األعلى للشؤون الخارجية باالتحاد األوروبي: قطر تفاعلت بشكل منتظم

األمين العام لالتحاد الدولي لنقابات العمال: اذهبوا إلى قطر واستمتعوا

إن��ف��ان��ت��ي��ن��و: ت��ق��دم ك��ب��ي��ر ف���ي ال���س���ن���وات األخ��ي��رة

حاد النقابات األوروبية: ينبغي النظر إلى قطر  كقصة نجاح
ّ
األمين العام الت

االتحاد الدولي للبناء: نفخر باإلنجازات في تعزيز حقوق العّمال

رئيسة اللجنة 
الفرعية للبرلمان 

األوروبي: 
شهدنا 

إصالحات مهمة

رئيس مجموعة 
الرياضة بالبرلمان 

األوروبي: 
مقاطعة 

المونديال نفاق

طرح العمالت التذكارية

ة
ّ
قطر في أبهى حل

»مرمى قطر« يعكس الشغف بكرة القدم 

أعمال إبداعية تزين أبرز المعالم

السفير الصيني : الحملة على قطر تستند لشائعات 
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بوفاة والدة األمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز

صاحب السمو يعزي خادم الحرمين الشريفين
الدوحة- قنا- بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

تعزية،  برقية  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  أخيه  إلى 

السعودية  العربية  المملكة  ملك  سعود  آل  عبدالعزيز 

الشقيقة، بوفاة والدة صاحب السمو الملكي األمير متعب 

بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يهنئ ملك كمبوديا
الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

برقية  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

ملك  سيهاموني  نورودوم  الملك  جاللة  إلى  تهنئة، 

مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

نائب األمير 
يهنئ ملك كمبوديا

نائب األمير يعزي 
خادم الحرمين الشريفين

ثاني  آل  حمد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

نائب األمير، برقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية 

بن  متعب  األمير  الملكي  السمو  صاحب  والدة  بوفاة  الشقيقة، 

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

األمير،  نائب  ثاني  آل  حمد  بن  عبدالله 

نورودوم  الملك  جاللة  إلى  تهنئة،  برقية 

كمبوديا،  مملكة  ملك  سيهاموني 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

رئيس الوزراء يهنئ 
نظيره في كمبوديا

رئيس الوزراء يعزي 
خادم الحرمين الشريفين

الدوحة - قنا - بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 

آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تعزية، إلى 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

صاحب  والدة  بوفاة  الشقيقة،  السعودية  العربية  المملكة  ملك 

السمو الملكي األمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

بن  خالد  الشيخ  معالي  بعث  قنا-  الدوحة- 

خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس 

إلى  تهنئة،  برقية  الداخلية،  ووزير  الوزراء 

بمملكة  الوزراء  رئيس  سين  هون  السيد  دولة 

كمبوديا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

مجلس الوزراء يرحب بنتائج القمة العربية

تعزيز روح التضامن العربي
الدوحة - قنا - ترأس 

معالي الشيخ خالد بن 
خليفة بن عبدالعزيز 

آل ثاني، رئيس 
مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية االجتماع 
العادي الذي عقده 

المجلس ظهر أمس 
بمقره في الديوان 

األميري.
وعقب االجتماع أدلى 

سعادة وزير الدولة 
لشؤون مجلس 

الوزراء بما يلي:
مجلس  رحب  االجتماع  بداية  في 

الدورة  اجتماعات  بنتائج  الوزراء 

لمجلس  والثالثين  الحادية  العادية 

مستوى  على  العربية  الدول  جامعة 

مدينة  في  عقدت  والتي  القمة، 

الجزائر عاصمة الجمهورية الجزائرية 

الشقيقة  الشعبية  الديمقراطية 

نوفمبر  شهر  من  والثاني  األول  يومي 

صاحب  حضرة  بمشاركة  الحالي، 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى »حفظه الله«.

الجزائر  إعالن  أن  المجلس  وأكد 

نقطة  يشكل  القمة  عن  الصادر 

انطالق جديدة لتطوير العمل العربي 

التضامن  روح  وتعزيز  المشترك 

العربية  القضايا  وخدمة  العربي 

القضية  مقدمتها  وفي  المصيرية، 

الفلسطينية.

فخامة  بجهود  المجلس  وأشاد 

رئيس  تبون  عبدالمجيد  الرئيس 

الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 

المناسبة  األجواء  الشعبية في تهيئة 

النعقاد القمة وإدارة جلساتها وتحقيق 

نجاحها.

العربي  الموقف  المجلس  وثمن 

الجزائر  قمة  في  عنه  المعلن 

استضافتها  في  قطر  لدولة  والمساند 

قطر   FIFA العالم  كأس  لبطولة 

في  التامة  الثقة  عن  والمعبر   ،2022
لهذه  مميز  تنظيم  على  الدولة  قدرة 

حمالت  ورفض  العالمية،  التظاهرة 

التي  المغرضة  والتشكيك  التشويه 

تطالها.

في  الوزراء  مجلس  نظر  ذلك،  وبعد 

جدول  على  المدرجة  الموضوعات 

األعمال على النحو التالي:

قانون  مشروع  على  الموافقة  أوال- 

من  للوقاية  الحيوانية  الصحة 

األمراض الوبائية والمعدية.

مكافحة  إلى  القانون  مشروع  ويهدف 

التي  والمعدية  الوبائية  األمراض 

العامة  الصحة  على  تؤثر  أن  يمكن 

والثروة الحيوانية.

قرار  مشروع  على  الموافقة  ثانيا- 

مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام 

بإنشاء   2014 لسنة   )17( رقم  القرار 

اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات.

وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة 

منها:  اختصاصات  بعدة  الداخلية 

تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية 

يتصل  ما  كل  في  المختصة، 

بالمتفجرات  المتعلقة  بالمسائل 

في  تدخل  التي  األولية  والمواد 

مراقبة  ضوابط  واقتراح  تصنيعها، 

وتجهيز  وإنتاج  وتصدير  استيراد 

والمواد  المتفجرة  المواد  واستهالك 

التي تدخل في تصنيعها.

قرار  مشروع  على  الموافقة  ثالثا- 

بعض  بتحديد  العامة  الصحة  وزير 

التي  الصيدلية  المستحضرات 

يمكن بيعها من قبل غير المؤسسات 

الصيدلية المصرح لها بذلك.

مذكرة  مشروع  على  الموافقة  رابعا- 

الرقابي  المجال  في  للتعاون  تفاهم 

قطر  دولة  في  المحاسبة  ديوان  بين 

الجمهورية  في  المحاسبة  ومجلس 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الوزراء  مجلس  تابع  خامسا- 

الخاصة  واالستعدادات  الترتيبات 

 FIFA باستضافة بطولة كأس العالم

قطر 2022، واتخذ في هذا الشأن القرار 

المناسب.

الوزراء  مجلس  استعرض  سادسا- 

بشأنها  واتخذ  التالية  الموضوعات 

القرارات المناسبة:

1 - مشروع قانون البيانات المؤتمنة.
الثالثة  الدورة  نتائج  عن  تقرير   -  2
للتعاون  المشتركة  الوزارية  للجنة 

االقتصادي والتجاري والفني بين دولة 

قطر والمملكة المتحدة.

أعمال  نتائج  عن   )53( التقرير   -  3
اللجنة الوطنية لحظر األسلحة.

 )25( االجتماع  نتائج  عن  تقرير   -  4
بشؤون  المعنيين  الوزراء  للجنة 

لدول  التعاون  مجلس  بدول  البلديات 

الخليج العربية.

إعالن الجزائر يشكل نقطة انطالق جديدة لتطوير العمل العربي المشتركاإلشادة بجهود الرئيس الجزائري في تهيئة األجواء المناسبة النعقاد القمة

المجلس يثمن الموقف العربي المساند لقطر في استضافة المونديال

الموافقة على مشروع قانون 
الصحة الحيوانية للوقاية

مشروع قرار بإنشاء اللجنة 
الوطنية لشؤون المتفجرات

قطر تشارك 
في اجتماع وزراء 
الداخلية الخليجيين

والثالثين  التاسع  االجتماع  أعمال  في  قطر  دولة  شاركت 

الداخلية  وزراء  والسعادة  والمعالي  السمو  ألصحاب 

في  المنعقد  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول 

سعادة  االجتماع  في  قطر  دولة  وفد  ترأس  أمس،  الرياض 

وزارة  وكيل  ثاني  آل  فيصل  بن  عبدالعزيز  الشيخ   اللواء 

قيادات  من  عددا  الوفد  وضم  لخويا،  قوة  قائد  ـ  الداخلية 

الوزارة.

في  تسهم  التي  الموضوعات  من  عددا  االجتماع  وناقش 

تعزيز مسيرة التعاون األمني الخليجي المشترك.

وقد أشار سعادة اللواء الشيخ عبدالعزيز بن فيصل 

من  عددا  يناقش  الذي  االجتماع  أهمية  إلى  ثاني  آل 

تعزيز  على  العمل  إطار  في  األمنية  الموضوعات 

تم  ما  على  والبناء  الخليجي،  والتنسيق  التعاون 

االرتقاء  بهدف  األمني،  التعاون  مسيرة  في  تحقيقه 

والمتغيرات  التحديات  ومواجهة  األمني  باألداء 

المتسارعة على الساحة اإلقليمية والدولية، مضيفا 

أساسية  ركيزة  يعد  الخليجي  األمني  التعاون  أن 

لحفظ األمن واالستقرار في المنطقة والمساهمة في 

وتعزيز  المشترك،  الخليجي  العمل  مسيرة  دعم 

مختلف  في  المجلس  دول  بين  والتكامل  الترابط 

المجاالت.

$ الدوحة



بن  محمد  الشيخ  سعادة  أكد  قنا-   - الدوحة 

عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء 

تعزيز  على  قطر  دولة  حرص  الخارجية،  وزير 

التصدي  في  الدوليين  شركائها  مع  التعاون 

لتحديات تغير المناخ وتداعياته على العالم.

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  وأعرب 

موقع  على  حسابه  عبر  تغريدة  في  الخارجية، 

سعادته  عن  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل 

بالمشاركة في أعمال المؤتمر السابع والعشرين 

لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

مدينة  تستضيفه  الذي   ،»COP27« المناخ  تغير 

شرم الشيخ المصرية.

آل  عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  سعادة  وقال 

في  المناخ  قمة  في  بالمشاركة  »سعدت  ثاني: 

على  قطر  دولة  حرص  لتأكيد  الشيخ،  شرم 

أهمية التعاون مع شركائنا الدوليين في التصدي 

العالم.  على  وتداعياته  المناخ  تغير  لتحديات 

خالص الشكر لمصر الشقيقة الستضافة القمة، 

مستقبل  تأمين  في  التعاون  من  لمزيد  ونتطلع 

مستدام لعالمنا«.

مؤتمر  أعمال  في  شاركت  قطر  دولة  وكانت 

رئيس  نائب  سعادة  ترأسه  بوفد   »COP27«

شارك  كما  الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس 

من  الثانية  النسخة  إطالق  حفل  في  سعادته 

الذي   ،2022 األخضر  األوسط  الشرق  مبادرة  قمة 

عددا  وجمع  المؤتمر،  هامش  على  تنظيمه  تم 

وممثلي  القرار  وصناع  والحكومات  الدول  قادة  من 

بشؤون  المعنية  والدولية  اإلقليمية  المنظمات 

المناخ  التزامات  تعزيز  بهدف  والمناخ  البيئة 

النسخة  في  عنها  اإلعالن  تم  التي  اإلقليمية 

االفتتاحية للقمة العام الماضي.

الشرق  مبادرة  لقمة  الثانية  النسخة  وسلطت 

التحديات  أبرز  على  الضوء  األخضر  األوسط 

على  وأبعادها  المنطقة  تواجه  التي  المناخية 

الصعيد العالمي، من خالل منصة استراتيجية 

تعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتباحث 

الحكومات  ووزراء  الدول  رؤساء  بين  األفكار 

المنطقة،  دول  في  السياسات  وصناع  المعنيين 

االقتصاد  نحو  التحول  تسريع  في  يسهم  بما 

أكثر استدامة لألجيال  وبناء مستقبل  األخضر، 

القادمة.   وتستعرض دولة قطر، خالل مشاركتها 

العمل  في  منجزاتها   ،»COP27« مؤتمر  في 

التنمية  بخطة  يتعلق  فيما  خصوصا  المناخي، 

المستدامة للدولة، والتي تعمل على محاور عدة 

االقتصادية  التنمية  بين  التوازن  تحقيق  بهدف 

بالمشروعات  التعريف  عن  فضال  واالجتماعية، 

تولي  حيث  البيئة،  على  تحافظ  التي  القطرية 

قطر اهتماما كبيرا لقضية التغير المناخي، وبرز 

ذلك من خالل استضافتها إحدى المحطات المهمة 

لمفاوضات التغير المناخي عام 2012، متمثلة في 

المؤتمر الثامن لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة 

.»COP 18« اإلطارية بشأن تغير المناخ
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Elysées Entrance, First Floor األول الطابق   ، االلزييه  مدخل 

املفاجآت من  ملزيد  زورونا 

Serif TV QLED 4K TV

QAR. 3499
Model : 55LS01B

سامسونج "٥٥ بوصة تلفزيون (QLED) الذيك 
٤K ودقة (HDR) زود بتكنولوجيا

ُ
The Serif امل

For more surprises, Visit Us at
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QAR. 5,799

Galaxy Fold4

512GB

Model : SM-F936 

 Z هاتف سامسونج جاالكيس
فولد ٤ ٥ جي ٥١٢ جيجا بايت

Watch4
Classic 42mm

QAR. 739
Model : SM-R880

سامسونج جاالكيس واتش ٤ 
كالسيك ٤٢ ملم (بلوتوث) 

قطـر ، دعونـا نشجـع سويـًا
 احتفل بلحظات كرة القدم المفضلة لديك مع هوت باك.تسوق
 من خالل مجموعة واسعة من منتجات التعبئة والتغليف عالية

الجودة من مجموعتنا المستدامة الصديقة للبيئة
مراكز جانب  إلي  الغذائية،  المواد  تغليف  مصانع  أحدث   لدينا 

مبيعاتنا و متجرنا عبر اإلنترنت في قطر
نحن هنا لتلبية جميع احتياجات التعبئة و التغليف الخاصة بك

لتغطية احتياجات المنشآت الرياضية.. رئيس »كهرماء«:

استكمال »5« محطات 
كهرباء جديدة

المهندس  سعادة  قال  قنا-  الدوحة- 

رئيس  الكواري  هالل  بن  عيسى 

والماء  القطرية للكهرباء  العامة  المؤسسة 

إطار  في  تمكنت  المؤسسة  إن  »كهرماء«، 

المسؤولة  الجهات  مع  المشترك  عملها 

المتواصلة  التجهيزات  سياق  في  بالدولة 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  الستضافة 

توسعة  عمليات  إنجاز  من   ،2022 قطر 

لشبكات الكهرباء لتغطي كافة احتياجات 

المنشآت الرياضية من استادات وغيرها، 

كهرباء  محطات   5 استكمال  في  ونجحت 

جديدة تغذي استادات البطولة، بإجمالي 

تكلفة يبلغ حوالي 800 مليون ريال.

تصريح  في  الكواري،  المهندس  وأضاف 

بمناسبة  »قنا«،  القطرية  األنباء  لوكالة 

المحطات  هذه  أن  البطولة،  انطالق  قرب 

المغذية  الكبرى«  »محيرجة  محطة  هي 

الستاد خليفة الدولي، و»محطة الوكير 1« 

التي توفر التغذية الالزمة لتشغيل استاد 

الجنوب، ومحطة »الجهانية 3« التي تغذي 

استاد أحمد بن علي، ومحطة »الحيضان« 

البيت،  الستاد  الالزمة  التغذية  توفر  التي 

تغذي  التي   »2 عبود  أبو  »راس  ومحطة 

في  راعت  المؤسسة  أن  وأكد   .974 استاد 

والمشاريع  المحطات  لهذه  التخطيط 

التشغيلية،  واالستدامة  اإلرث  قضايا 

مستقبال  المحطات  هذه  ستغذي  حيث 

البنية  لتوفر  المحيطة،  المناطق 

النهضة  بدعم  الكفيلة  المتطورة  التحتية 

التي تعيشها دولة  المتواصلة  االقتصادية 

تنفيذ  مراحل  كافة  في  راعت  كما  قطر، 

المشاريع المختلفة، أن يكون لهذه البنية 

التطوير  عملية  في  فاعل  دور  التحتية 

المؤسسة.  عليها  تعمل  التي  المستمرة 

لكهرماء  بالنسبة  البطولة  مثلت  وبذلك، 

لتواكب  التطوير،  عملية  لتسريع  فرصة 

والعمرانية  والتنموية  االقتصادية  الطفرة 

خالل  قطر  دولة  عاشتها  التي  المذهلة 

عينيها  نصب  واضعة  الماضية،  الفترة 

مستوى  على  العالمية  الريادة  تحقيق 

خدمات الكهرباء والماء.

جهود  تقتصر  »لم  الكواري  وأضاف 

التحتية  البنية  دعم  على  المؤسسة 

الرياضية،  والمرافق  االستادات  لتشغيل 

النقل،  قطاع  في  محورًيا  دوًرا  لعبت  بل 

مخصصة  محطات   5 تدشين  خالل  من 

لتغذية ريل قطر، التي تعد حاًل مستداًما 

تخفيف  في  يساهم  للبيئة،  وصديًقا 

وهو  الدولة،  في  النقل  لقطاع  البيئي  األثر 

 .2030 الوطنية  قطر  رؤية  مع  يتماشى  ما 

الترشيد  بإدارة  ممثلة  كهرماء  عملت  كما 

من  العديد  تدشين  على  الطاقة  وكفاءة 

الكهربائية،  المركبات  شحن  محطات 

والتي  المواصالت،  وزارة  مع  بالتنسيق 

جهود  وتعتبر  محطة.   30 حوالي  بلغت 

المؤسسة مركزية في النجاح في تنظيم 

التاريخ،  في  للكربون  محايدة  نسخة  أول 

به،  نفخر  كبيرا  إنجازا  يعتبر  والذي 

قطر  جدية  مدى  عن  تعبير  أفضل  يعبر 

في التزامها بتحقيق أهداف األمم المتحدة 

باريس  واتفاقية  المستدامة  للتنمية 

للمناخ«.

{ المهندس عيسى الكواري

إجمالي 
التكلفة 

يبلغ حوالي 
 »800«

مليون ريال

سعدت 

بالمشاركة 

في قمة المناخ 

في شرم الشيخ

الرئيس العراقي 
يستقبل سفيرنا

الدكتور  الرئيس  فخامة  استقبل  قنا-  بغداد- 

العراق  جمهورية  رئيس  رشيد  عبداللطيف 

السيد  سعادة  السالم،  قصر  في  الشقيقة، 

لدى  قطر  دولة  سفير  السليطي  حمد  بن  خالد 

العراق.   جرى خالل المقابلة استعراض العالقات 

الجهود  إلى  والتطرق  البلدين،  بين  الثنائية 

المبذولة لتغليب لغة الحوار في معالجة القضايا 

عن  وأعرب  المنطقة.   تواجه  التي  والتحديات 

أمنياته الطيبة لدولة قطر بالنجاح والتوفيق في 

تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 .

في التصدي لتحديات تغير المناخ.. وزير الخارجية:

قطر حريصة على التعاون مع شركائها الدوليين
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صلب  في  الطلبة  تضع  التي  الممّيزة 

المتطّورة  التدريبّية  وبمرافقها  اهتماماتها، 

في  األكاديميون  يعمل  نوعها.  من  والفريدة 

تطوير  على  المتميزون  والباحثون  الجامعة 

كوادر  ليصبحوا  وتأهيلهم  الطلبة،  مهارات 

المجتمع  خدمة  على  تعمل  متخّصصة 

أهداف  يحّقق  بما  القطاعات،  ومختلف 

واالقتصادّية  واالجتماعّية  البشرّية  التنمية 

في دولة قطر وعالميًا.

ناصر  بن  سالم  الدكتور  رعاية  تحت 

للعلوم  الدوحة  جامعة  رئيس  النعيمي، 

تكنولوجيا  كلّية  نّظمت  والتكنولوجيا، 

الهندسة مسابقة في علم الروبوت لتالمذتها 

الهندسّية.  االختصاصات  مختلف  من 

خلق  هو  المسابقة  من  األبرز  الهدف  وكان 

االبتكار  مهارات  بناء  في  تساهم  تحّديات 

ضمن  العمل  على  والقدرة  الطاّلب  لدى 

الفريق.

المسابقة  لهذه  التعليمّية  الفوائد  تختلف 

أهمّية  المشاركين  تعليم  في  تساهم  فهي 

حّس  وتنمية  واالبتكار  النقدّي  التفكير 

المسابقة  خالل  الطاّلب  عمل  وقد  المبادرة. 

على  يتحّرك  أن  يمكنه  روبوت  بناء  على 

من  مستويين  وبحسب  متعّرج  مسار 

عن  والتحّكم  الذاتي  التحّكم  وهما  التحّكم 

البلوتوث. خاصية  عبر  بعد 

توّزعوا  طالبًا   60 المسابقة  في  شارك  وقد 

20 فريقا، وتمّكنوا من بناء مجّسماتهم  على 

8 فرق  بحسب المعطيات المطلوبة ليتأّهل 

اختيار  تّم  وقد  النهائّية.  الجولة  إلى  منهم 

التحّرك والسرعة وشكل  دّقة  الفرق بحسب 

الروبوت وقّوته. وتّم توزيع جوائز نقدّية على 

الفرق الثالثة الفائزة بالمسابقة.

سالم  الدكتور  قال  الحدث،  على  وتعليقًا 

جامعة  »باعتبارنا  النعيمي:  ناصر  بن 

عملّية  تجارب  تقديم  إلى  نهدف  تطبيقّية 

آفاقهم  وتوسيع  مهاراتهم  بناء  بهدف  لطاّلبنا 

شهدناها  التي  المسابقة  وتعتبر  المعرفّية. 

اليوم أحد األمثلة على المقاربة التربوّية التي 

نّتبعها في الجامعة والتي تتخّطى التجربة 

المعتادة المعتمدة في الصفوف التعليمّية«.

وقد تمّكن الطاّلب المشاركون في المسابقة 

من تطوير قدرتهم على العمل مع زمالئهم من 

المعرفة  وتطبيق  االختصاصات  مختلف 

وقد  تفاعلّية.  بيئة  في  اكتسبوها  التي 

ساهمت المسابقة في تنمية مهاراتي اإلدارة 

المهارات  أهّم  من  تعتبران  اللتان  والتنظيم 

المطلوبة في بيئة العمل.

التعليمّية  بمقاربتها  الجامعة  تتميز 

خالل مشاركته في اجتماع مجلس اتحاد الغرف

الشيخ خليفة بن جاسم يدعو 
للتكامل االقتصادي العربي والخليجي

لمختلف التخصصات الهندسية

»الدوحة للعلوم« تنظم 
مسابقة في علم الروبوت

األحمد  مشعل  الشيخ  سمو  استقبل 

الكويتي،  العهد  ولي  الصباح  الجابر 

اجتماع  في  المشاركة  الوفود  رؤساء 

الخليجية  الغرف  اتحاد  مجلس 

والعربية.

االجتماعات  في  قطر  دولة  مثل 

آل  جاسم  بن  خليفة  الشيخ  سعادة 

ترأس  الذي  قطر،  غرفة  رئيس  ثاني 

 59 رقم  االجتماع  في  قطر  غرفة  وفد 

مجلس  دول  غرف  اتحاد  لمجلس 

 133 الدورة  واجتماع  الخليجي  التعاون 

لمجلس اتحاد الغرف العربية.

وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم 

قطر؛  غرفة  رئيس  ثاني  آل  محمد  بن 

هامش  على  صحفية  تصريحات  في 

أهمية  االجتماعات؛  في  مشاركته 

االقتصادات  بين  التكامل  تحقيق 

الخليجية وتعزيز دور القطاع الخاص 

االقتصادي،  النشاط  في  الخليجي 

بكل  العمل  ضرورة  على  مشددا 

تعزيز  أجل  من  الممكنة،  الجهود 

بما  المتبادلة  الخليجية  االستثمارات 

البينية  التجارة  تنشيط  في  يسهم 

الخليجية.

دول  غرف  اتحاد  مجلس  بدور  ونوه 

مجلس التعاون الخليجي في مناقشة 

تعزيز  إلى  الهادفة  القضايا  مختلف 

التعاون بين الغرف الخليجية لما فيه 

مصلحة االقتصاد الخليجي.

التجارة  تيسير  أهمية  على  شدد  كما 

كافة  حل  خالل  من  العربية  البينية 

قات التي تعرقل سيرها بالشكل 
ِّ

المعو

الكبيرة  اإلمكانيات  إلى  الفتا  المطلوب، 

تحقيق  في  العربية  الدول  تملكها  التي 

التكامل االقتصادي العربي.

الخاص ببطولة كأس العالم

وزير االتصاالت يزور مركز البث الدولي
زار سعادة السيد محمد 

بن علي المناعي، وزير 
االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات أمس مركز 
البث الدولي الخاص 

ببطولة كأس العالم 
 FIFA لكرة القدم

قطر 2022™، كما قام 
سعادته بتفقد مكتب 
اختبار معدات الطيف 

الترددي التابع لهيئة 
تنظيم االتصاالت، 

والخاص بالبطولة، 
وذلك في مركز قطر 
الوطني للمؤتمرات.

أكثر  من  الدولي  البث  مركز  ويعد 

العالم،  في  تقدمًا  المعلومات  مراكز 

جميع  خالله  من  سينقل  والذي 

العالم  كأس  بطولة  وأحداث  لقطات 

إلى   ™2022 قطر   FIFA القدم  لكرة 

مكتب  يعتبر  كما  العالم.  بقية 

الترددي،  الطيف  معدات  اختبار 

تنظيم  هيئة  قبل  من  يدار  الذي 

عشر  اثني  من  واحد  االتصاالت، 

مكاتب  وهي  للهيئة،  تابعًا  مكتبًا 

الرئيسية  المواقع  في  منتشرة 

للبطولة لتقديم خدمة اختبار أجهزة 

ووضع  الترددي،  الطيف  ومعدات 

بدخولها  للتصريح  عليها  العالمات 

إلى مواقع البطولة.

االتصاالت  تنظيم  هيئة  وتعتبر 

بإدارة  المختصة  الجهة  هي 

ومراقبة  وترخيص  وتخصيص 

دولة  في  الترددي  الطيف  استخدام 

معدات  اختبار  مكاتب  وتسهل  قطر. 

جهات  جميع  على  الترددي  الطيف 

اإلعالمية  التراخيص  وأصحاب  البث 

الراديوية  المعدات  اختبار  عملية 

عليها،  العالمات  ووضع  بهم  الخاصة 

األجهزة  باستخدام  ُيسمح  لن  حيث 

المواقع  في  الراديوية  المعدات  أو 

الرسمية لبطولة كأس العالم، ما لم 

تكن ُمسجلة على البوابة اإللكترونية 

وتم  الترددي،  الطيف  لخدمات 

من  عليها  العالمات  ووضع  اختبارها 

قبل هيئة تنظيم االتصاالت.

السيد  سعادة  قال  المناسبة  وبهذه 

وزير  المناعي،  علي  بن  محمد 

المعلومات:  وتكنولوجيا  االتصاالت 

الوطني  قطر  مركز  كون  »فخورون 

الوطني  الصرح  هذا  للمؤتمرات، 

خالل  استضاف  الذي  الكبير، 

من  العديد  الماضية  السنوات 

الوطنية  والفعاليات  المناسبات 

المركز  هو  والدولية،  واالقليمية 

تاريخ  في  مرة  ألول  يستضيف  الذي 

مركز  من  كاًل  العالم  كأس  بطولة 

الرئيسي  االعالم  الدولي ومركز  البث 

الخاصين بالبطولة في مكان واحد«.

»اطلعنا  قائاًل:  سعادته  وأضاف 

البث  لمركز  زيارتنا  خالل  اليوم 

معدات  اختبار  ومكتب  الدولي 

تنظيم  لهيئة  التابع  الترددي  الطيف 

المثلى  الجاهزية  على  االتصاالت 

قطر  لدولة  تاريخية  الستضافة 

تنطلق  التي  العالم  كأس  لبطولة 

القليلة  األيام  غضون  في  فعالياتها 

لمركز  الدولة  قدمته  ما  القادمة. 

تحتية  بنية  من  الدولي  البث 

شاهد  به  مرتبطة  وخدمات  حديثة 

لقطاع  المتقدم  المستوى  على  كبير 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في 

دولة قطر. والمبهر في األمر استخدام 

تختلف  مرة  ألول  تكنولوجيات 

في  قبل  من  استخدامه  تم  عما 

االعتبارات  عن  فضاًل  مماثلة  بطوالت 

العديد  وضعت  التي  التخطيطية 

وصول  لضمان  التقنية  البدائل  من 

البث من قطر إلى بقية العالم«.

»سعيد  قائاًل:  سعادته  واختتم 

تنظيم  هيئة  كوادر  بتواجد  جدًا 

المخصص  المكتب  في  االتصاالت 

للمؤتمرات  الوطني  قطر  مركز  في 

االختبارات  بإجراء  يختص  والذي 

الراديوية  والمعدات  األجهزة  لجميع 

المواقع  في  لالستخدام  واجازتها 

ذاته  بحد  وهذا  للبطولة،  الرسمية 

يوفر الحماية الالزمة لجميع أصحاب 

الترددات  باستخدام  المصلحة 

وأجهزتهم  وأنظمتهم  شبكاتهم  على 

الالسلكية بكل فاعلية ودون التخوف 

على  سلًبا  تؤثر  تداخالت  حدوث  من 

عملياتهم التشغيلية«.

استخدام  الكبرى  الفعاليات  وتشهد 

التطبيقات  من  واسعة  مجموعة 

منطقة  في  الراديوية  واألجهزة 

لتلبية  تحديًا  ُيشكل  مما  محدودة، 

الترددي  الطيف  متطلبات  جميع 

دون  االتصال  استمرار  وضمان 

تتطلب  ما  وغالبًا  راديوية،  تداخالت 

حاالت التداخل الراديوي اتخاذ إجراء 

هيئة  ُتَكرس  ولهذا  بشأنها.  فوري 

مواردها  جميع  االتصاالت  تنظيم 

جميع  وتشغيل  استخدام  لضمان 

أصحاب المصلحة لمختلف خدمات 

بالشكل  والبث  الراديوية  االتصاالت 

ألي  نتيجة  انقطاع  وبدون  المطلوب 

بشكٍل  تظهر  قد  راديوية  تداخالت 

مفاجئ.

عبر تنظيم فعالية 
تعزيز مهارات طلبة السنة األولى بالجامعةالرياضيات متعة األذهان

بمركز  األكاديمي  الدعم  قسم  نظم 

دعم تعلم الطالب بجامعة قطر فعالية 

األذهان،  متعة  الرياضيات  بعنوان 

والذين  األولى  السنة  طلبة  استهدفت 

معتمدة  ساعة   29 دراسة  ينهوا  لم 

بهدف  وتأتي  الدراسية؛  خطتهم  في 

كالتركيز  الطلبة  مهارات  تعزيز 

المنطقي  والتفكير  وسرعة االستجابة 

والتواصل  المشكالت  وحل  واإلبداعي 

الفريق  الفعال والتناغم والعمل ضمن 

وتقديم  إعداد  مهارة  إلى  باإلضافة 

مخرجات  أحد  وتحقيق  العروض، 

بقطاع  األولى  السنة  تجربة  لجنة 

شؤون الطالب.

تضمنت الفعالية العديد من األنشطة 

للطلبة  الرياضيات  مادة  تحبب  التي 

وتوضح لهم أهميتها في الحياة اليومية، 

المهارات  على  الضوء  سلطت  كما 

وقد  المجال.  هذا  في  للطالب  المهمة 

قبل  من  كبيًرا  تفاعاًل  الفعالية  القت 

عن  معبرين  المشاركين،  الطالب 

التي  الفعاليات  هذه  بمثل  سعادتهم 

تتيح لهم فرصة االنخراط والتفاعل مع 

المجتمع الجامعي.

»الرياضيات  مسابقة  تنظيم  تم  كما 

الفعالية،  فقرات  ضمن  دقائق«   3 في 

لعرض  الطالب  إعداد  عن  عبارة  وهي 

ويتم  رياضًيا  مفهوًما  يتناول  تقديمي 

تقدم  وقد  دقائق،  ثالث  في  شرحه 

المسابقة  لهذه  الطالب  من  العديد 

لجنة  اختارت  متميزة  بعروض 

مختصي  من  المكونة  التحكيم 

أفضل  المركز  في  الرياضيات 

من  لها  التصويت  تم  التي  العروض 

بجوائز  وتفوز  لتتأهل  الحضور،  قبل 

المسابقة الطالب.

األول  بالمركز  فاز  أنه  بالذكر  الجدير 

الرياضيات  مسابقة  في  الطالب  لفئة 

إيهاب  أحمد  الطالب  دقائق   3 في 

عاطف، وحصل الطالب إسماعيل بن 

محمد أحمد على المركز الثاني، وجاء 

عادل  علي  الطالب  الثالث  المركز  في 

أسامة  من  كٌل  وحصد  الهادي،  عبد 

عبد  لؤي  الهادي  وعبد  إبراهيم  محمد 

الهادي على المركز الرابع.

بالمركز  فازت  الطالبات،  فئة  وفي 

الكحيص،  عامر  شام  الطالبة  األول 

الثاني فازت يمنى محمد  المركز  وفي 

محمد فتح الله غطاس، وفازت الطالبة 

وفي  الثالث  بالمركز  عارف  سارة 

رودينه  من  كٌل  فازت  الرابع  المركز 

وأسماء  جابر  احمد  ابراهيم  وسام 

عديل محمد عزالدين السروري ولولوه 

وجود  النعيمي  عبدالله  عبداللطيف 

رفعت كباشي حسونة.

تفقد مكتب اختبار معدات الطيف الترددي التابع للهيئة 

الدوحة          $

الدوحة          $

الدوحة          $

{ ولي العهد الكويتي مستقبال رٔوساء الغرف الخليجية العربية

سفير أستراليا:

»كأس العالم« سيكون 
لها أثر إيجابي على قطر

الدوحة- قنا- أكد سعادة السيد جوناثان موير سفير أستراليا لدى الدولة 

سيضمن  المتطورة  والمرافق  الرياضية  المالعب  في  قطر  استثمار  أن 

منافسات  خالل  المستوى«  »عالمية  بطولة  حضور  والمشجعين  لالعبين 

كأس العالم FIFA قطر 2022.

 وقال سعادته في تصريح خاص لوكالة األنباء القطرية قنا إن بالده تتمنى 

والتي  العالم،  كأس  لبطولة  استضافتها  في  قطر  لدولة  والنجاح  الخير 

ستقام خالل الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

في  قطر  دولة  على  إيجابي  أثر  أكبر  لها  سيكون  العالم  كأس  أن  وأضاف   

مختلف المجاالت حالًيا وفي المستقبل.

والمسؤولين فيها  لقيادة قطر  أنه يحق  الدولة  وأوضح سفير أستراليا لدى   

مجتمع  في  تنفيذها  سيجري  التي  العالم،  كأس  بطولة  بإرث  يفخروا  أن 

متحول واقتصاد ديناميكي، وبنية تحتية تخدم األجيال القادمة.

ومميزة،  عظيمة  بأجواء  رائًعا«  كروًيا  »حدًثا  يشهد  أن  سعادته  وتطلع   

ومتمنًيا التوفيق لمنتخب بالده الذي سيشارك بهذه البطولة.

استعرضا عالقات التعاون بين البلدين

وزيرة الخارجية األلبانية 
تجتمع مع سفيرنا

تيرانا - قنا- اجتمعت 

سعادة السيدة أولتا 

جاجكا وزيرة الخارجية 

والشؤون األوروبية في 

جمهورية ألبانيا، مع 

سعادة السيد علي 

بن حمد المري سفير 

دولة قطر لدى جمهورية 

ألبانيا.

جرى خالل االجتماع 

استعراض عالقات 

التعاون الثنائي بين 

البلدين.
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أكد عمق العالقات األخوية بين البلدين.. وزير الدفاع اللبناني:

قطر سباقة في مدِّ يد العون للبنان
بيروت- قنا- أكد سعادة السيد موريس 
سليم وزير الدفاع في حكومة تصريف 

األعمال اللبنانية عمق العالقات األخوية 
الراسخة التي تربط بين لبنان ودولة قطر، 

مشيدا بالدعم الذي ما فتئت دولة قطر 
تقدمه للبنان، ومساعدتها له في الظروف 

الصعبة التي يمر بها.
وقال وزير الدفاع اللبناني، في حوار خاص 
مع وكالة األنباء القطرية » قنا« ، إن دولة 

قطر سباقة في مد يد العون للبنان، 
والوقوف إلى جانبه عندما يمر بأزمات، وإن 
اللبنانيين يقدرون هذا األمر، ويكنون كل 

االحترام والتقدير لدولة قطر.

مساعدات  من  قطر  قدمته  ما  الصدد  هذا  في  وثمن 

 ، »19 »كوفيد  كورونا  جائحة  تفشي  خالل  للبنان  طبية 

انفجار  حادثة  بعد  قدمتها  التي  السخية  ومساعداتها 

قطر  دولة  أقامت  حيث   ،2020 أغسطس  في  بيروت  مرفأ 

مستشفيات ميدانية لعالج المصابين، وأعادت إعمار عدد 

كبير من المدارس والجامعات المتضررة من االنفجار.

مليون   60 بمبلغ  قطر  دولة  قدمته  الذي  بالدعم  نوه  كما 

صاحب  حضرة  من  بتوجيهات  اللبناني،  للجيش  دوالر 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 

اهتمام  إطار  في  يندرج  إنه  قائال  الدعم  هذا  أهمية  مؤكدا 

قطر باستقرار لبنان، ومساعدته على الصمود في مواجهة 

صنفها  والتي  يشهدها،  التي  والمالية  االقتصادية  األزمة 

القرن  منذ  العالمية  األزمات  أسوأ  من  بأنها  الدولي  البنك 

التاسع عشر.

وكشف وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف األعمال 

بلبنان عن أن جيش بالده يواجه صعوبات تتعلق بتأمين 

المتطلبات  جانب  إلى  العسكرية،  المؤسسة  حاجات 

بالنسبة  وخاصة  الجيش،  أفراد  يحتاجها  التي 

أكثر  فقدت  العسكريين  رواتب  أن  إلى  الفتا  لمداخيلهم، 

وتقديره  شكره  عن  ومعربا  قيمتها..  من  بالمائة   95 من 

لدولة قطر لمساعدتها للجيش اللبناني.

أفراد  عدد  إن  سليم  موريس  الوزير  قال  أخرى،  جهة  من 

الجيش اللبناني يبلغ حاليا 70 ألفا، من الرجال والنساء، 

األخرى  األمنية  األجهزة  جانب  إلى  ملتزم،  الجيش  وإن 

بحماية لبنان وحفظ أمنه واستقراره.

في  العام  األمن  صفو  يعكر  ما  حصول  سليم  واستبعد 

التنافس  أن  مؤكدا  الرئاسي،  الشغور  ظل  في  لبنان 

األطر  ضمن  يتم  السياسيين  الفرقاء  بين  الحالي 

الديمقراطية فقط.

كما أكد سعادة وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف 

األمني  الوضع  أن  / قنا/ ،  مع  حواره  في  بلبنان،  األعمال 

تقوم  والعسكرية  األمنية  القوى  وأن  مستتب،  البالد  في 

القوى  أفراد  التزام  إلى  مشيرا  األمن،  حفظ  في  بدورها 

كامل  بشكل  مسؤولياتهم  وتحملهم  والعسكرية  األمنية 

والعسكرية  األمنية  القيادات  ووعي  الوطن،  عن  الدفاع  في 

لدورها في الحفاظ على تماسك الوحدات لتبقى المؤسسة 

العسكرية الضامن لألمن واالستقرار في لبنان.

كما أشاد بوقوف »األشقاء واألصدقاء« إلى جانب المؤسسة 

العسكرية اللبنانية في هذه الظروف، ومد يد العون للبنان 

بشكل عام وبصورة خاصة لمؤسساته العسكرية واألمنية 

لتتمكن من االستمرار في القيام بدورها.

وقال: »حافظنا على االستقرار في الجنوب، بالتعاون مع 

قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان / يونيفيل/ «، مشيرا، 

اإلسرائيلي  الكيان  من  الخروقات  تواصل  إلى  ذلك،  مع 

لسيادة لبنان جوا وبحرا وبرا.

تصريف  حكومة  في  الدفاع  وزير  قال  أخرى،  جهة  من 

مع  البحرية  الحدود  ترسيم  اتفاق  إن  اللبنانية  األعمال 

الكيان اإلسرائيلي يمثل نقطة تحول هامة جدا على أمل 

أن يصبح لبنان بلدا نفطيا ويتمكن من استثمار ثرواته.

أركان  لكل  موحد  موقف  بعد  جاء  االتفاق  هذا  أن  وأضاف 

الدولة اللبنانية للمطالبة بهذه الحقوق واإلصرار عليها، إلى 

أن تحقق ما أراده لبنان.

مستند  في  لبنان  به  طالب  أن  سبق  ما  »تحقق  وتابع: 

رسمي منذ أكثر من عشر سنوات، والذي حدد فيه الحدود 

التي يقبل بها لمنطقته االقتصادية الخالصة«.

األمم  وبرعاية  أميركية  بوساطة  تم  االتفاق  أن  وأوضح 

لبنان  حصل  حيث   ،23 الخط  أساس  على  المتحدة 

بموجبه )االتفاق( على الحق في االستثمار في حقل » قانا«  

وخاصة  اللبناني  الموقف  وحدة  أن  إلى  مشيرا  بكامله.. 

النواب  ومجلس  )الجمهورية  الثالث  الرئاسات  قبل  من 

والحكومة( أدى إلى التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود.

المرحلة  تشهد  بأن  تفاؤله  عن  اللبناني  الوزير  وأعرب 

المقبلة قيام لبنان من الكبوة المالية واالقتصادية ونهوضه 

من جديد، نظرا لما يمتاز به من قدرات وثروات بشرية.

وحول مساهمة اتفاق ترسيم الحدود البحرية في استقرار 

الوضع األمني، قال وزير الدفاع في حكومة تصريف األعمال 

بلبنان إن بالده ملتزمة بالحفاظ على االستقرار ما لم يتم 

االعتداء عليها وعلى ثروتها.. مبينا أن بيروت ستدافع عن 

حقوقها بكل إرادة وقوة في حال تم االعتداء عليها.

من  يوم  في  أحد  على  يعتِد  لم  بلد  »نحن  وأضاف: 

على  بالحفاظ  سنلتزم  حقنا  على  حصلنا  وطالما  األيام، 

االستقرار، طالما لم نتعرض العتداء«.. مؤكدا التزام لبنان 

بالمعاهدات والمواثيق الدولية..كما أعرب الوزير موريس 

سليم عن أمله أن ُينتخب رئيس للجمهورية اللبنانية في 

مشددا  الرئاسي،  الشغور  فترة  تطول  ال  وأن  فرصة  أقرب 

على أن الرئيس هو رمز الوطن ورأس الدولة.

الدوحة قدمت دعما بمبلغ »60« مليون دوالر للجيش اللبنانيأقامت مستشفيات وأعادت إعمار مدارس وجامعات متضررة

{ موريس سليم

اللبنانيون 
يقدرون 

هذا األمر.. 
ويكنون 

كل 
االحترام 
والتقدير 

لقطر
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أمس،  تقريرا،  العمل  وزارة  أصدرت 

الدولية  المواقف  اهم  فيه  رصدت 

واإلشادات التي صدرت من شخصيات 

اإلصالحات  حول  وعمالية،  نقابية 

قطر  دولة  أصدرتها  التي  التشريعية 

عنها  نتج  والتي  بتنفيذها،  وقامت 

بيئة  في  ملموسة  إيجابية  تغييرات 

من  وجعل  قطر،  دولة  في  العمل 

بتعميم  تطالب  الدولية  المنظمات 

التجربة القطرية في المنطقة لحماية 

حقوق العمال.

وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ 

العمل، قد اكد في كلمة  المري وزير 

له خالل الندوة الحوارية التي نظمتها 

»إصالحات  عنوان  تحت  العمل  وزارة 

الثالثي  التعاون  قطر:  في  العمل 

مشتركة«،  رؤية  صياغة  في  يساهم 

على هامش الدورة 110 لمؤتمر العمل 

جنيف  في  عقد  الذي   2022 الدولي 

في شهر يونيو / الماضي، َتبني دولة 

قطر نهجاً مستداماً لتطوير وتحديث 

التشريعات والقوانين وتحسين بيئة 

تحسينات  أن  على  مشددًا  العمل، 

قطر  رؤية  ضمن  جاءت  العمل  بيئة 

بطولة  تنظيم  ساهم  فيما   ،2030
تسريع  في   2022 قطر  العالم  كأس 

وتيرة التشريعات العمالية.

قطر  دولة  أن  إلى  سعادته  ونوه   

استضافت، خالل السنوات الماضية، 

العمالية  المنظمات  من  الوفود  مئات 

الدولية لالطالع على واقع بيئة العمل 

تلك  به  قامت  الذي  الدور  مثمناً  فيها، 

الوفود في نقل الحقيقة أمام الرأي العام 

العالمي.

العمل  لمنظمة  العام  المدير  وقال   

هونجبو«،  »جيلبرت  الدولية 

»أحرزت دولة قطر تقدما كبيرا )إلغاء 

األدنى  الحد  وإدخال  الكفالة،  نظام 

اإلجهاد  من  الحماية  وتدابير  لألجور، 

نسبيا.  قصير  وقت  في  الحراري...( 

يجب أن نتحدث عنه ألننا ال نرى ذلك 

أن  يعني  ال  بالتقدم  االعتراف  كثيرا. 

المهمة قد أُنجزت. اآلن نحن بحاجة 

خاللها  تحتاج  الدمج،  من  فترة  إلى 

التنفيذ  عن  المسؤولة  المؤسسات 

والتفتيش إلى التطوير. قطر ومنظمة 

العمل الدولية على استعداد لمواصلة 

العمل بعد نهائيات كأس العالم لكرة 

القدم. التحسن الذي شهدناه في قطر 

فريد من نوعه في المنطقة«.

حسابه  على  تغريده  في  وأضاف   

الجيد  »من  »تويتر«،  في  الرسمي 

التحدث مع السيد جياني إنفانتينو 

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس 

حول عمل منظمة العمل الدولية مع 

الحكومة وأصحاب العمل والعّمال في 

قطر إلجراء إصالحات عّمالية كبيرة. 

إن دولة قطر أحرزت تقدًما حقيقًيا في 

العمل  إلى  وأتطلع  العمل،  إصالحات 

الشركاء لضمان استمرار  مع جميع 

كأس  بعد  لما  التحسينات  هذه 

العالم فيفا قطر 2022«.

قد  الدولية  العمل  منظمة  وكانت 

الجاري،  نوفمبر  شهر  مطلع  أصدرت 

التعاون  »برنامج  عن  مرحليا  تقريرا 

الفني المتفق عليه بين حكومة قطر 

فيه:  قالت  الدولية«،  العمل  ومنظمة 

بمواصلة  قطر  حكومة  التزام  »بعد 

التي  الهامة  اإلصالحات  على  البناء 

برنامج  من  األولى  المرحلة  شهدتها 

العمل  منظمة  بين  الفني  التعاون 

على  وبناًء  قطر،  وحكومة  الدولية 

الشركاء  مع  االتصاالت  من  سلسلة 

تم  اآلخرين،  والدوليين  الوطنيين 

االتفاق على مرحلة ثانية من البرنامج 

ديسمبر  إلى   2021 يوليو  من  تمتد 

في  تم  لقد  التقرير،  وأضاف   .2023
الماضيين،  ومارس  فبراير  شهري 

الدولي  االتحاد  من  وفود  استقبال 

عضوا(   11( إفريقيا  في  للنقابات 

آسيا  في  للنقابات  الدولي  واالتحاد 

والمحيط الهادئ )10 أعضاء( في قطر. 

النقابات  من  مزيجا  الوفود  ومثلت 

وشبه  والقطاعية  الوطنية  العّمالية 

اإلقليمية. حيث اجتمعوا بمسؤولين 

العّمال  عن  وممثلين  حكوميين، 

واإلدارة، ومسؤولي االتحادات النقابية 

العالمية بالمجتمعات المحلية؛ وزاروا 

والمكاتب  المشتركة  اإلقامة  أماكن 

األحمر.  الهالل  وعيادات  الحكومية 

وأصدر كل من االتحاد الدولي لنقابات 

الدولي  واالتحاد  إفريقيا  في  العّمال 

لنقابات العّمال بيانات صحفية بعد 

زياراتهما«. 

 وواصلت وزارة العمل ومنظمة العمل 

عام  طوال  حمالت  تنظيم  الدولية 

الوقاية  بشأن  الوعي  لزيادة   2022
العّمال  بين  المهنية  اإلصابات  من 

على  العمل  وجاٍر  العمل.  وأصحاب 

والتوعية  لإلبالغ  وطني  نظام  إنشاء 

عن حوادث الرعاية الصحية في قطر. 

ستكون هذه المنصة المركزية خطوة 

البيانات  جمع  في  األمام  إلى  كبيرة 

بشكل منهجي، وفي الوقت المناسب 

المهنية  واألمراض  اإلصابات  عن 

على  قطر.  دولة  في  العاملين  لجميع 

العّمال  تدفق  ضوء  وفي  آخر،  صعيد 

المؤقتين وتزايد النشاط خالل كأس 

ومنظمة  العمل  وزارة  تتخذ  العالم، 

العمل الدولية، بالتنسيق مع اللجنة 

العليا للمشاريع واإلرث وغيرها، تدابير 

القطري.  للقانون  االمتثال  لضمان 

مخصصة  حمالت  ستنظم  حيث 

نوفمبر  في  العمل  لتفتيش 

حماية  يخص  فيما  أما  وديسمبر«. 

»عند  أنه:  التقرير  في  فجاء  األجور، 

دخول قانون الحد األدنى لألجور حّيز 

أكثر  شهد   ،2021 مارس  في  النفاذ 

 13 أو ما يقرب من  ألف عامل   280 من 

العاملة  القوى  مجموع  من  المائة  في 

األجور  في  زيادة  الخاص  القطاع  في 

األساسية إلى الحد األدنى. كما صّرح 

تمت  الذين  العّمال  من  بالمائة   86
مقابلتهم أن اإلصالحات كان لها تأثير 

 98 وأفاد  العّمال،  حياة  على  إيجابي 

بالمائة من العّمال يتلقون أجورهم في 

الوقت المحدد«.

لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  وقال 

القدم، جياني إنفانتينو، في تغريدة 

»سعدت  »تويتر«:  في  حاسبه  على 

لمنظمة  العام  المدير  مع  بالحديث 

هونجبو  جيلبرت  الدولية  العمل 

في  الجديد  منصبه  على  لتهنئته 

في  العّمال  مصالح  يخدم  حيوي  دور 

جميع أنحاء العالم. لقد أحرزنا تقدما 

كبيرا في السنوات األخيرة من خالل 

العّمال  ظروف  بشأن  معا  تعاوننا 

وأنا أتطلع إلى تعاون يحمل  في قطر 

صبغة رسمية أكبر بين مؤسساتنا 

»بعد  مضيًفا:  عالمي«.  نطاق  على 

القطري،  العمل  وزير  مع  تحدثت  أن 

صميخ  بن  علي  الدكتور  سعادة 

العمل  )منظمة  أننا  واثق  أنا  المري، 

الدولي  واالتحاد  وقطر،  الدولية، 

من  المزيد  إحراز  يمكننا  القدم(  لكرة 

التقدم«.

المفوضية  رئيس  نائب  وأشار 

إلى  شيناز،  مارريتس  األوروبية 

اإلصالحات الملموسة في بيئة العمل 

على  تغريدة  في  وقال  قطر،  بدولة 

أحرزت  »قطر  »تويتر«:  في  حسابه 

القضايا  من  عدد  في  ملموسا  تقدما 

بما في ذلك إصالح العمل. نتطلع إلى 

العالم  كأس  قبل  المستمر  التقدم 

لكرة القدم والتعاون في مجاالت أخرى 

العام  سياق  في  المهارات  تنمية  مثل 

األوروبي للمهارات 2023«.

ووصف مارك تاربيال، رئيس مجموعة 

الرياضة بالبرلمان األوروبي، مقاطعة 

وقال:  بالنفاق.  العالم في قطر  كأس 

»أحرزت قطر تقدما هائال على صعيد 

إلى  مدفوعا  اإلنسان،  وحقوق  العمل 

الواضح  العالم. من  حد كبير بكأس 

ال  حيث  النظام،  تحسين  يمكن  أنه 

بحاجة  نحن  تحديات،  هناك  تزال 

البدء  تم  ما  إتقان  على  لمساعدتهم 

به«، مضيفا: »إن عدد الوفيات 6500، 

الغارديان،  صحيفة  أطلقته  الذي 

كما  كبير،  بشكل  فيه  المبالغة  تم 

نعلم، نعم، كانت هناك وفيات ولكن 

الوفيات  معدل  قارنا  وإذا  البداية.  في 

بمعدالت  حاليا  قطر  في  المهنية 

المرتبة  فرنسا. أكرر: قطر تأتي في 

األخيرة«.

 وتابع: كل هذا التقدم يجب ان يعرفه 

الرأي العام، أما أولئك الذين يقاطعون 

الملف،  يتابعوا  لم  أنهم  الواضح  فمن 

والظهور قبل شهر من كأس العالم هو 

نفاق و/ أو جهل.

بذل  من  الهدف  ما  تاربيال،  وتساءل 

في  شأنها  من  التقليل  تم  إذا  الجهود 

ليست  العالم  كأس  وقال:  النهاية؟ 

هدفا في حد ذاته بل مرحلة بالنسبة 

عامل  مليون   1.7 لديها  قطر  لقطر، 

تحسين  يمتد  أن  يمكن  أجنبي، 

البحرين  ليشمل  اإلنسان  حقوق 

وعمان  والكويت  العربية  واإلمارات 

واليمن.

الحدث  مشاهدة  رفض  أن  وأضاف، 

موحد.  حفل  تفويت  أيضا  يعني 

التخلي عن الشاشات العمالقة والبث 

كأس  حقا.  غبي  أمر  هو  المباشر 

تجربته  يجب  احتفال  هو  العالم 

متابعة  على  الناس  أشجع  أنا  معا. 

البطولة. 

الفرعية  اللجنة  رئيسة  وقالت 

اإلنسان  لحقوق  األوروبي  للبرلمان 

مارينا أرينا في تصريحات صحفية: 

العديد  اعتماد  تم   ،2018 عام  »منذ 

التي  الجهود  بسبب  اإلصالحات  من 

بذلتها كل من اللجنة الوطنية لحقوق 

علي  الدكتور  العمل  ووزير  اإلنسان، 

المري، وتشمل تلك اإلصالحات إلغاء 

وسهولة  حرية  وضمان  الكفالة،  نظام 

األدنى  الحد  وتطبيق  العّمال،  تنقل 

وتطوير  السالمة  وضمان  لألجور، 

آليات الصحة في مكان العمل، وإطالق 

الصندوق االجتماعي، وتوفير ترتيبات 

وغيرها  الجماعية،  للمفاوضات 

الكثير«، مضيفة: »إن هذه اإلصالحات 

بشكل  تنفذ  أن  يجب  ولكن  مهمة، 

صحيح، وأن يتم تقييمها ومتابعتها، 

منظمة  بمشاركة  نرحب  ولذلك 

العمل الدولية كشريك لنا في تنفيذ 

هذه اإلصالحات«.

 وأصدر مكتب الممثل األعلى للشؤون 

باالتحاد  األمن  وسياسية  الخارجية 

العمل  إصالحات  عن  تقريرًا  األوروبي 

اللجنة  ان  فيه  ذكر  قطر،  دولة  في 

قطر  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

االتحاد  مع  منتظم  بشكل  تفاعلت 

الممثل  قطر  دولة  ودعت  األوروبي، 

االتحاد  في  اإلنسان  لحقوق  الخاص 

إلى زيارة البالد.

نظام  إلغاء  األوروبي،  االتحاد  واعتبر   

الكفالة خطوة إيجابية في إصالحات 

قوانين العمل، الفتاً إلى قيام دولة قطر 

لألجور  األدنى  الحد  نظام  بتطبيق 

والى  العمال،  جميع  على  عام2021 

ان دولة قطر هي الوحيدة في منطقة 

بتغيير  للعمال  تسمح  التي  الخليج 

دون  عقودهم  نهاية  قبل  وظائفهم، 

الحصول على موافقة صاحب العمل.

الدولي  لالتحاد  العام  األمين  واشادت 

لنقابات العمال»شاران بورو« بالتطور 

الكبير في بيئة العمل في دولة قطر، 

وقالت في تصريحات صحفية: »لقد 

ُتقام  أن  ينبغي  ال  إنه   2015 عام  قلنا 

بطولة كأس العالم إذا لم يكن هناك 

االتحاد  تقديم  بعد  عّمال.  حقوق 

عام  الدولية  العمل  لمنظمة  »شكوى 

الحكومة  قامت  قطر،  ضد   »2016
بإصالحات شملت القوانين وتحسين 

من  أقل  وفي  العيش  وظروف  األجور، 

بين  العالقة  تحّولت  سنوات  عشر 

االتحاد الذي يمثل مئَتي مليون عامل، 

عدّوين«  »ألّد  من  القطرية  والحكومة 

إلى »صديقين قريبين«، وفيما يخص 

عامل  آالف  ستة  مقتل  عن  المزاعم 

العقد  خالل  قطر  في  البناء  مواقع  في 

الماضي، ليست سوى اعتقاد خاطئ. 

بطولة  إلى  اذهبوا  للمشجعين  أقول 

األجواء  واستمتعوا.  العالم  كأس 

ستكون رائعة«. 

 وفي تغريده على حسابه في »تويتر« 

واألخشاب:  للبناء  الدولي  االتحاد  قال 

»مع بقاء أسبوع قبل المؤتمر العالمي 

الخامس، يفخر االتحاد الدولي للبناء 

في  الرئيسة  باإلنجازات  واألخشاب 

في  الوافدين  العّمال  حقوق  تعزيز 

قطر، خاصة في سياق كأس العالم، 

بينما يتعين القيام بالمزيد، سنبني 

على انتصاراتنا التي حققناها بشق 

االنفس«.

النقابات  الّتحاد  العام  األمين  وقال   

األوروبية »لوكا فيسينتيني«: »هناك 

على  يتعّين  الذي  العمل  من  المزيد 

الدوحة القيام به في مجال اإلصالحات، 

أّنها  على  قطر  إلى  النظر  ينبغي  لكن 

بال  كان  العالم  كأس  نجاح«  »قصة 

شك فرصة لتسريع التغيير، ويمكن 

لهذه اإلصالحات أن تشّكل مثااًل جّيدًا 

تستضيف  أخرى  دول  في  لتطبيقه 

وأضاف:  كبرى«.  رياضية  أحداثاً 

»نرحب بالجهود التي بذلت حتى اآلن 

والتي يجب أن تستمر إلعداد اقتصاد 

قطر ومجتمعها لتحديات المستقبل 

في  االجل  طويل  استثمار  ولضمان 

وتابع: »يمكن  العمل«،  نوعية ظروف 

أن تكون عملية اإلصالح الجارية أيضا 

مرجعية  ونقطة  كبيرة  فائدة  ذات 

محتملة لبلدان أخرى في المنطقة«.

»أصحاب  لمنظمة  العام  األمين  واكد 

ندوة  في  سواريز؛  روبرتو  العمل« 

يونيو  شهر  في  بجنيف  حوارية 

استطاعت  قطر  ان  الماضي، 

بالشراكة مع الجميع أن تحقق إنجازًا 

الثالثة،  العمل  أطراف  صعيد  على 

الحكومة وأصحاب العمل والعمال.

العشر  السنوات  رحلة  وأضاف،   

وصلنا  النهاية  وفي  مجراها،  اخذت 

لقصة ناجحة، حيث تمكن مجتمع 

دولة  حكومة  مع  بالتعاون  االعمال، 

قطر،والعمال من الحصول على وضع 

القطرية  الحكومة  وأشكر  مختلف، 

على الشجاعة التي اظهرتها خالل هذه 

سعت  الذي  وااللتزام  الطويلة  الرحلة 

اليه مع مجتمع األعمال.

 ورحبت بعثة االتحاد الدولي للنقابات 

مارس/  شهر  في  آسيا-باسفيك، 

صحفي،  بيان  في  الماضي،  آذار 

مجال  في  الرئيسية  بالتطورات 

منصة  وتوفير  العمالية،  اإلصالحات 

االتحاد  وقال  العمال،  حماية  غرضها 

في بيانه: نرحب بالجهود المبذولة في 

سبيل تحسين االجور وظروف العمل 

قطر،  في  الوافدة  بالعمالة  الخاصة 

القطرية،  الحكومة  ونثني على جهود 

لضمان  والدؤوب  المستمر  والتزامها 

إلى  قطر  أصبحت  لقد  ذلك،  تحقيق 

مجال  في  اإلقليمي  الرائد  بعيد  حد 

الحوار  في  العمال  مشاركة  ضمان 

والتعاون  العمل  وقانون  المجتمعي 

والمشاركة الدولية والشفافية«.

 وأرسل اتحاد الصحفيين األفارقة في 

تهنئة  رسالة  الماضي،  اكتوبر  شهر 

إلى سعادة الدكتور علي بن صميخ 

المري وزير العمل على االستعدادات 

كأس  بطولة  الستضافة  الناجحة 

في  االتحاد  وقال   .2022 قطر  العالم 

الصحفيين  اتحاد  »ينتهز  رسالته: 

تمثل  إفريقية  منظمة  وهو  األفارقة، 

اإلفريقية،  القارة  في  الصحفيين 

والتهنئة لدولة  الفرصة لإلشادة  هذه 

الضخمة  المهمة  إكمال  على  قطر 

المتمثلة في االستعدادات والتشييد 

العالم  كأس  الستضافة  المادي 

في  ستبدأ  التي   ،2022 القدم  لكرة 

نحن  قليلة...  أسابيع  غضون 

بالتعاون  خاص  بشكل  سعداء 

واالتحاد  قطر،  دولة  بين  االستباقي 

ومنظمة  العّمال،  لنقابات  الدولي 

الصحفيين  واتحاد  الدولية  العمل 

لمعالجة  آخرين،  بين  من  األفارقة 

حقوق  بشأن  األولية  المخاوف  وحل 

النفتاحها  ونتيجة  العّمال... 

البناءة  لالستجابة  واستعدادها 

اآلن  قطر  أصبحت  للمخاوف، 

وال  العّمال،  لحماية  ساطعا  مثاال 

دول  داخل  الوافدين،  العّمال  سيما 

واكد  الخليجي«.  التعاون  مجلس 

سعادته  األفارقة  الصحفيين  اتحاد 

قائال:  قطر  دولة  جانب  إلى  بالوقوف 

نحن  قاري،  »كاتحاد  رسالته  في 

قطر  جانب  إلى  وقوفنا  بقرار  سعداء 

وتعبئة وسائل اإلعالم اإلفريقية خالل 

قطر،  ضد  المنحازة  الحملة  هذه 

أظهرت  التي  النتائج  بررته  وقرارنا، 

أن الحوار دائما أفضل من المواجهة«. 

وأضافت الرسالة: »بينما تستعدون 

اتحاد  يتمنى  البطولة،  النطالق 

قيادته  وكامل  األفارقة  الصحفيين 

في  األعضاء  االتحادات  وكذلك 

وزّوارها  لقطر  إفريقيا  أنحاء  جميع 

بطولة ناجحة، ويتطلع إلى استمرار 

االهتمام  ذات  األمور  في  التعاون 

المشترك«.

اإلقليمية  المنظمة  أرسلت  كما 

لنقابات  الدولي  لالتحاد  اإلفريقية 

وزير  سعادة  إلى  رسالة  العمال، 

صميخ  بن  علي  الدكتور  العمل، 

الذي  بالتطور  فيها  رحبت  المري، 

وقالت  العمل،  قطاع  في  إحرازه  تم 

المهمة  الحظنا  »لقد  الرسالة  في 

اإلقليمية  المنظمة  بها  قامت  التي 

لنقابات  الدولي  لالتحاد  اإلفريقية 

العّمال في دولة قطر والتي أعرب فيها 

اإلفريقية،  العّمالية  النقابات  قادة 

القرن  منطقة  من  ممثلون  فيهم  بمن 

للتقدم  ارتياحهم  عن  اإلفريقي، 

المحرز في قطاع العمل القطري، وال 

سيما تعزيز الحماية والحريات التي 

الوافدون في قطر،  الّعمال  بها  يتمتع 

دول  من  الوافدون  العّمال  فيهم  بمن 

القرن اإلفريقي«.

الدولية  العمل  منظمة  مكتب  رّد  وقد 

النقابات  هذه  مواقف  على  قطر  في 

اإلصالحات  من  الدولية،  واالتحادات 

على  حسابه  عبر  قطر  في  العمالية 

مع  المشاركة  كانت  قائال:  »تويتر« 

العالم  أنحاء  جميع  من  النقابات 

العمل  إصالحات  من  رئيسيا  جزءا 

نصف  اجتماعنا  سنعقد  قطر.  في 

السنوي مع النقابات العّمالية ووزارة 

اإلصالحات  حالة  لتقييم  العمل 

وتحديد أولويات جديدة.

التي  المواقف  هذه  ان  الواضح  ومن   

النقابات  هذه  قبل  من  صدرت 

الدولية، غير  والمنظمات واالتحادات 

يحمل  ال  بما  تؤشر-  الحكومية، 

في  اإلصالحات  حجم  إلى  الشك- 

الجهود  وعلى  القطرية،  العمل  بيئة 

مدار  على  بذلت  التي  القطرية 

الصدد،  هذا  في  الماضية  السنوات 

الحمالت  أن  على  قويا،  دليال  يعد  ما 

التي يقودها البعض ضد استضافة 

 ،2022 العالم  كأس  لبطولة  قطر 

أساس  ال  وافتراءات  مغرضة  حمالت 

هذه  لتشويه  تهدف  الصحة  من  لها 

ُصنعت  التي  الكبيرة،  اإلنجازات 

في ظرف سنوات قليلة، بشكل غير 

مسبوق، وهو تحد نجحت فيه دولة 

قطر دون شك.

في حماية حقوق العمال

مطالبات دولية بتعميم التجربة القطرية
إنفانتينو: أحرزنا تقدما كبيرا بشأن ظروف العمال في السنوات األخيرة

بورو: أقول للمشجعين اذهبوا إلى كأس العالم فاألجواء ستكون رائعة

إشادات من المنظمات باإلصالحات العمالية التي نفذتها قطر

إلغاء نظام الكفالة خطوة إيجابية في إصالحات القوانين

مدير »العمل الدولية«: التحسن الذي شهدناه فريد من نوعه بالمنطقة

النقابات األوروبية: ينبغي النظر إلى قطر على أّنها »قصة نجاح«

تاربيال: مقاطعة بطولة »كأس العالم 2022« نفاق أو جهل

اتحاد البناء: نفخر بإنجازات تعزيز حقوق العّمال الوافدين 

شيناز: تقدم ملموس في عدد من القضايا بما في ذلك إصالح العمل

$ الدوحة
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أكد على ضرورة التخطيط اليومي للرحلة.. العميد الهاجري:

زحام مروري متوقع أثناء المونديال

وأضاف العميد الهاجري – خالل فيديو بثته المرور 

نحث  فإننا  المرورية،  التوعية  جانب  في  أنه   –
مستخدمي الطريق على استخدام الطرق البديلة 

واالبتعاد عن االزدحام المروري والتخطيط اليومي 

للرحلة.

المواصالت  استخدام  إلى  الهاجري  العميد  ودعا 

جميع  يغطي  الذي  المترو  من  بداية  الحديثة 

المناطق  ببعض  الخاص  والمترو  الدولة،  مناطق 

واستخدام  مشيرب،  وترام  مشيرب  كترام 

المواصالت العامة، وهي متوفرة لجميع المواطنين 

والمقيمين والزائرين لكأس العالم.

ظهور  هو  الحالية  الفترة  خالل  اإلدارة  خطة  وتعد 

الحركة المرورية في الشوارع وعلى الطرق بشكل 

حضاري خالل فترة بطولة كأس العالم 2022.

المخالفات  فرض  على  حاليا  اإلدارة  وتعمل 

المرور  بقانون  يلتزمون  ال  الذين  السائقين  على 

مثل  الشوارع  في  حضاري  غير  بشكل  ويظهرون 

والمحالت  المؤسسات  أمام  الخاطئ  الوقوف 

االرصفة  فوق  الوقوف  وكذلك  وغيرها،  التجارية 

وعلى الخطوط الجانبية على الطرق.

 كما نظمت اإلدارة العامة للمرور عددا من الدورات 

 FIFA لمنتسبيها استعدادا لبطولة كأس العالم 

الشامل  التدريبي  البرنامج  وضمن   ،2022 قطر 

باإلدارة  األخرى  والرتب  الضباط  قدرات  لتعزيز 

الكبير، بهدف إكساب  العالمي  تأهبًا لهذا الحدث 

األدوار  لتنفيذ  الالزمة  المهارات  المشاركين 

في  للمساهمة  للمرور  العامة  باإلدارة  المنوطة 

إنجاح البطولة.

 جدير بالذكر أن دولة قطر تولي  السالمة المرورية 

المحافظة  ألهمية  منها  استشعارا  كبيرا  اهتماما 

للدولة،  االقتصادية  والموارد  البشرية  القوى  على 

والتي بدونها ال تستطيع النهوض والتقدم ومواكبة 

للسالمة  لجنة  ُأنشئت  حيث  التطور،  عملية 

المرورية  السياسات  رسم  لتتولى  المرورية 

بالدولة في شتى مجاالتها التشريعية والتعليمية 

والهندسية،  والفنية  والصحية  والتثقيفية 

لتحقيق أعلى معايير السالمة المرورية.

المركبات  سائقي  للمرور  العامة  اإلدارة  وتدعو 

السالمة  بقواعد  االلتزام  إلى  الطرقات  ومستعملي 

خاصة  والممتلكات،  األرواح  على  حفاظا  المرورية 

»طلع«  نظام  تفعيل  الماضية  الفترة  خالل  تم  أنه 

لكاميرات المراقبة الذي يهدف إلى رصد المخالفات 

األمان  حزام  ربط  عدم  من  أنواعها  بكافة  المرورية 

التجاوز  أو  القيادة  أثناء  الهاتف  في  التحدث  أو 

أو  ببطء  السير  أو  الزائدة  الســـــرعة  أو  الخاطئ 

المــــخالفات  من  وغيرها  الضوئية،  اإلشارة  قطــــع 

على  العامة  الســـــالمة  على  خطرا  تشكل  التي 

إحكام  في  كبيرة  بصـــــورة  يسهم  ما  الطريق، 

الدولة،  مناطق  كافة  داخـــــل  األمنـــية  السيطـــرة 

مخـــالفة  أي  ورصـــــد  المرورية  الحركة  وتيسير 

مرورية في حينها. 

المروري  والتحقيق  الدوريات  قسم  ويواصل 

المرورية  المخالفات  لضبط  التفتيشية  حملته 

من  الحد  إلى  الرامية  خطته  إطار  في  الجسيمة، 

الحوادث والسلوكيات المرورية الخاطئة، وتعزيز 

الحفاظ  بهدف  الطريق،  على  السالمة  اشتراطات 

على األرواح والممتلكات.

{ العميد محمد الهاجري

قال العميد الدكتور محمد 
راضي الهاجري مدير إدارة التوعية 

المرورية باإلدارة العامة للمرور 
إنه من المتوقع أن يكون هناك 

ازدحامات واختناقات مرورية أثناء 
فترة استضافة كأس العالم 

وهذا شيء طبيعي، مشيرًا إلى 
أن دور رجال األمن باإلدارة العامة 
للمرور هو العمل على فك هذه 

االختناقات.

محمد أبوحجر  دور رجال كتب
المرور 

العمل على 
فك هذه 

االختناقات 

موضوع ندوة بجامعة حمد بن خليفة

الحماية االجتماعية لذوي االحتياجات
مت جامعة حمد بن خليفة وجهة  قدَّ

نظر متعددة التخصصات حول أطر 

والقانونية  المؤسسية  السياسات 

األشخاص  بحقوق  للنهوض 

ضمن  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

من  المكونة  الدمج«  ندوات  »سلسلة 

عنصر  تبوء  ظل  في  أجزاء،  ثالثة 

صميم  في   
ٍ

رئيسي لموقٍع  الدمج 

التقدم  لتحقيق  الجامعة  رؤية 

االجتماعي. 

المناقشات  سلسلة  وتهدف 

كلية  نظمتها  التي  المستفيضة، 

واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم 

السياسات  كلية  مع  بالتعاون 

منصة  توفير  إلى  العامة، 

السياسات  وصانعي  للباحثين 

والطالب  والنشطاء  والمتخصصين 

في  للمساهمة  المجتمع  وأفراد 

أبعاد  حول  العميقة  المناقشات 

المتخصصين  لمساعدة  الدمج 

تصميم  على  السياسات  وصانعي 

وتنفيذ برامج وسياسات فعالة. 

واستهدفت الجلسات، التي تضمنت 

الدكتور  فيها  شارك  مناقشات 

المشارك  األستاذ  بريك،  بن  أنيس 

تقييم  لبرنامج  المؤسس  والمدير 

في  وبحوثها  االجتماعية  السياسات 

تثقيف  العامة،  السياسات  كلية 

وتشجيعهم  وإلهامهم  المشاركين 

المناقشات  في  المشاركة  على 

األبحاث  نتائج  ونشر  المتخصصة، 

الشرق  منطقة  في  بالدمج  المتعلقة 

ومناقشة  أفريقيا  وشمال  األوسط 

العامة.  السياسات  على  آثارها 

الدكتورة  المناقشات  وأدارت 

والعميد  األستاذ  نيفيش،  جوزيليا 

التيسير  لشؤون  المشارك 

كلية  في  االجتماعية  والمشاركة 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 

ُعقدت  التي  األولى  الندوة  مت  وقدَّ

باإلعاقة  المرتبطة  »الحقوق  بعنوان 

أفريقيا:  وشمال  األوسط  الشرق  في 

 22 بتاريخ  والتحديات«  الفرص 

االتجاهات  عن  عامة  لمحة  سبتمبر 

المرتبطة باإلعاقة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك 

المنطقة،  في  اإلعاقة  انتشار  معدل 

والقانونية  المؤسسية  واألطر 

وصول  وإمكانية  باإلعاقة،  المتعلقة 

التعليم  فرص  إلى  اإلعاقة  ذوي 

الفرص  ناقشت  كما  والتوظيف. 

تأطير  في  المحتملة  والتحديات 

من  باإلعاقة  المتعلقة  القضايا 

الندوة  واستكشفت  الحقوق.   حيث 

الثانية، التي ُعقدت بعنوان »أنظمة 

لذوات  الشاملة  االجتماعية  الحماية 

اإلعاقة في المنطقة العربية« بتاريخ 

السياسات  توصيات  أكتوبر،   20
لبناء خطط حماية اجتماعية شاملة 

بينما  اإلعاقة،  ذوات  تهميش  تمنع 

ُعقدت  التي  الثالثة  الندوة  سعت 

االحتياجات  ذوو  »األطفال  بعنوان 

األوسط  الشرق  منطقة  في  الخاصة 

وشمال أفريقيا: عدم التخلي عن أي 

تعزيز  إلى  نوفمبر   3 بتاريخ  طفل« 

األطفال  تواجه  التي  التحديات  فهم 

وأسرهم.  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

جوانب  بريك  بن  الدكتور  وناقش 

دون  تحول  التي  العوائق  مثل  مهمة 

الدمج  وسياسات  السياسات  تطوير 

الدعم  وأنظمة  اإلقليمية  والبرامج 

لتعزيز دمج هؤالء األطفال ورفاهتهم. 

التي  نيفيش،  الدكتورة  حت 
َّ

وصر

مختلف  في  تعاونية  مشاريع  قادت 

سبل  لتوفير  محاولة  في  المجاالت 

الوصول إلى األشخاص ذوي اإلعاقة، 

التي  الندوات  سلسلة  انتهاء  بعد 

فقالت:  اإلنترنت،  عبر  عقدت 

الجلسات  سلسلة  طوال  »ناقشنا 

التعليم  مبادرات  دور  على  وأكدنا 

يركز  التي  والمجاالت  والبحوث، 

عليها خبراء جامعة حمد بن خليفة، 

لضمان تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة 

والفرص،  الحقوق  في  بالمساواة 

لهم  أفضل  عيش  سبل  وتوفير 

في  فعال  دور  أداء  على  ومساعدتهم 

النظر  وجهات  وكانت  المجتمع. 

فيما  بريك  بن  للدكتور  المستنيرة 

للغاية  ثاقبة  بالسياسات  يتعلق 

يمكن  قضايا  على  الضوء  وسلطت 

من  حولها  إضافية  مناقشات  عقد 

في  الدمج  ندوات  سلسلة  خالل 

جامعة حمد بن خليفة«. 

»لقد  بريك:  بن  الدكتور  وأضاف 

من  العديد  بين  الجمع  أدى 

التخصصات مًعا في سلسلة ندوات 

مناقشات  إجراء  ضمان  إلى  الدمج 

التجارب  على  الضوء  تلقي  حيوية 

والدروس  الصلة  ذات  والخبرات 

في  الممارسات  وأفضل  المستفادة 

من  وكان  المنطقة.  أنحاء  جميع 

التطبيق  في  المشاركة  المفيد 

في  االجتماعي  لإلدماج  العملي 

والتصميم  السياسات  تصميم 

االلتزامات  لدعم  المؤسسي 

أن  وأود  بالسياسات.  المتعلقة 

نيفيش  للدكتورة  بالشكر  أتقدم 

تحدثوا  الذين  المشاركين  وجميع 

تجاربهم  عن  الجلسات  هذه  خالل 

المختلفة«.

محمد العبيدلي:

»55 %« من خدمات 
»العمل« إلكترونية

ملتقى  أمس،  العمل،  وزارة  عقدت 

للخدمات،  الرقمي  التحول  مشروع 

وشبه  الحكومية  الجهات  إطالع  بهدف 

مستجدات  آخر  على  الحكومية 

مشروع التحول الرقمي وآليات تنفيذه 

ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى 

تحويل كافة الخدمات إلكترونيا.

أصحاب  من  عدد  الملتقى  حضر 

والرؤساء  الوزارات  وكالء  السعادة 

الحكومية  الجهات  في  التنفيذيين 

وشبه الحكومية.

حسن  محمد  السيد  سعادة  وأكد 

العبيدلي وكيل وزارة العمل المساعد 

دشنت  الوزارة  أن  العمل  لشؤون 

التحول  وحدة  الماضي  إبريل  في 

في  اإليجابي  األثر  لها  التي  الرقمي 

استكمال إطالق نحو 55 % من خدماتها 

استراتيجية  إلى  مشيرا  إلكترونًيا، 

ساهمت  للخدمات  الرقمي  التحول 

وسرعة  األداء،  في  التميز  تحقيق  في 

إنجاز المعامالت وتبسيط اإلجراءات.

الرقمي  التحول  وحدة  أن  وبين 

الرقمية  التقنيات  أحدث  استخدمت 

الهندسة  منهجية  على  تعتمد  التي 

بتدشين  منوها   ،»Agile« الرشيقة 

مسيرة الحوسبة السحابية في شهر 

اكتوبر الهادفة لرفع مستوى البيانات 

والتقارير حسب الطلب لالستفادة من 

عملية  لتسهيل  االصطناعي  الذكاء 

تعزيز  شأنها  من  التي  القرار  اتخاذ 

جميع  بين  ما  والتشارك  التعاون 

الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

التعاون  تعزيز  ضرورة  سعادته  ولفت 

الجهات  جميع  بين  ما  والتنسيق 

لتطوير  الحكومية  وشبه  الحكومية 

بما  للجمهور  المقدمة  الخدمات 

ينسجم مع رؤية قطر 2030.

تطور  مراحل  الملتقى  واستعرض 

ومسيرة  الرقمي  التحول  مشروع 

الحوسبة السحابية في وزارة العمل، 

وتحسين  وتطوير  تسريع  وكيفية 

الخدمات اإللكترونية.

وبحث سبل تعزيز التعاون والتشارك 

الجهات  ومختلف  العمل  وزارة  بين  ما 

مشروع  من  لالستفادة  الدولة  في 

التحول الرقمي في وزارة العمل.

التحول  فوائد  الملتقى  واستعرض 

للجمهور  المقدمة  للخدمات  الرقمي 

المعامالت  إنجاز  وقت  تحسين  تم  إذ 

وقت  تقليل  خالل  من   %  95 بنسبة 

الموافقة على متطلبات العمل وتعزيز 

الحكومية،  الجهات  مع  التكامل 

باإلضافة إلى تحسين تبادل الخبرات 

فيما بين الجهات الحكومية.

بطولة عالمية على نمط األولمبياد للروبوتات

فريق قطري يفوز 
بجائزة فيرست جلوبال

أند  إي  تكساس  جامعة  كشفت 

الشريكة  الجامعة  قطر،  في  أم 

الفريق  فوز  عن  قطر،  لمؤسسة 

بجائزتي  عليه  تشرف  الذي  القطري 

التواصل  وسائل  وتحدي  السالمة 

تحدي  منافسة  في  االجتماعي 

مدينة  في  أقيم  الذي  جلوبال  فيرست 

وخضع  مؤخرًا.  السويسرية  جنيف 

الثانوية  المرحلة  طالب  من  الفريق 

استعدادًا  مكثف  تدريبي  لبرنامج 

كل  عليه  أشرف  العالمي،  للتحدي 

وتاال  سيسلينسكي  بنجامين  من 

العلوم  مجاالت  في  الخبيرين  كاتبة، 

والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا 

في جامعة تكساس إي أند أم في قطر. 

بطولة  جلوبال  فيرست  تحدي  وُيعد 

األولمبياد  نمط  على  مصممة  عالمية 

استضافتها  على  تتناوب  للروبوتات، 

الفرق  وتتعاون  عام.  كل  مختلفة  دول 

إلكمال  الفعالية  في  المشاركة 

منافسة  ضمن  المهام  من  مجموعة 

تركز على أحد التحديات المهمة التي 

مجموعة  تشمل  والتي  العالم،  تواجه 

شاماًل،  هندسيًا  تحديًا   14 من  مكونة 

ما يعزز التفاهم والتعاون بين الشباب 

استثمار  خالل  من  المشاركين 

إمكاناتهم في تقديم الحلول المناسبة 

تواجه  التي  التحديات  لمختلف 

العالم.

فيرست  تحدي  منافسات  وشهدت 

جلوبال مشاركة العديد من الفرق من 

جائزة  وُتمنح  العالم.  حول  دولة   180
معايير  تضع  التي  للفرق  السالمة 

على  التطبيق  موضع  جيدة  سالمة 

بينما  المنافسة.  خالل  الواقع  أرض 

التواصل  وسائل  تحدي  جائزة  ُتمنح 

االجتماعي للفرق التي تكمل التحديات 

مهام  مجموعة  وهي  اإلنترنت،  على 

ليتمكنوا  إنجازها  الفرق  على  يتوجب 

التقنية  عملهم  تفاصيل  مشاركة  من 

األخرى.  والفرق  العالم  مع  والعامة 

وحصل الفريق القطري المشارك على 

العلوم  منصة  في  للروبوتات  التدريب 

أم  أند  إي  تكساس  بجامعة  والهندسة 

مشتركة  مبادرة  ُيعد  والذي  قطر،  في 

القطري  والصندوق  الجامعة  بين 

لرعاية البحث العلمي.

$ الدوحة
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البرامج  مواعيد  في  وتخييرهم 

الطاقة  حسب  الدراسية 

وحسب  المتاحة  االستيعابية 

مناسبًا  الطالب  يراه  الذي  الوقت 

الدراسة  تنقسم  حيث  ظروفه  وفق 

بمراكز الذكور إلى فترتين، األولى: 

قبيل  إلى  العصر  صالة  بعد  من 

صالة  بعد  من  والثانية  المغرب، 

العشاء،  أذان  قبل  ما  إلى  المغرب 

التحفيظ  مراكز  تحتضن  كما 

فترتين  على  اإلناث  النسائية 

اإلدارة  وتعمل  ومسائية،  صباحية 

الصلة  ذات  اإلدارات  مع  بالتنسيق 

المراكز  من  المزيد  توفير  على 

حسب  واإلناث؛  للذكور  القرآنية 

مناطق  في  السكانية  الكثافة  زيادة 

الدولة.

والشؤون  األوقاف  وزارة  وتستعرض 

األثر  التقرير  هذا  في  اإلسالمية 

ابن  لمركز  البّناء  اإليجابي 

يعد  الذي  الله-،  عثيمين-رحمه 

الكريم  القرآن  تعليم  مراكز  أحد 

أبنائنا  نفوس  في  تغرس  التي 

الطالب الخير والفضيلة، حيث يقع 

المركز بجامع حصة السويدي رقم 

الشمالي  الجزء  في   ،1000 س  م. 

منطقة  وسط  العزيزية  منطقة  من 

ذات كثافة سكانية من عدة جهات، 

ولذا فهو يخدم قاطني هذه المناطق 

بالمركز  أبنائهم  إلحاق  لسهولة 

لقربه من سكنهم.

الحميري  حمود  يوسف  الشيخ  قال 

في  يعمل  إنه  المركز،  رئيس 

منذ  الكريم  القرآن  حلقات  مجال 

مدرس  بين  سنة  وعشرين  ثالث 

وأوضح  مركز،  رئيس  ثم  ومشرف 

أن مركز ابن عثيمين لحفظ القرآن 

بين  العزيزية  منطقة  في  تنقل 

من  قريبًا  كان  األول  مساجد،  ثالثة 

مسجد  في  والثاني  العيد،  مصلى 

وإعادة  هدمه  تم  الذي  األنصاري 

بنائه، ولذا انتقل المركز قبل نحو 

المسجد  سبع عشرة سنة في هذا 

المركز  أن  وذكر  السويدي،  حصة 

به  وملتحق  حلقات  ست  يضم 

المركز  ويقوم  مستمرًا،  طالبًا   85
والمواظبة  الطالب  حضور  بمتابعة 

الحلقات  وتتوزع  الحفظ،  على 

الستيعاب  مرنتين  حلقتين  بين 

يمكن  حيث  الطالب  من  عدد  أكبر 

الحضور يومين في  الطالب  لبعض 

أيام  ثالثة  اآلخر  والبعض  األسبوع، 

األحد  من  األسبوع  أيام  طوال  وذلك 

المركز  يضم  كما  الخميس،  إلى 

ختم  أتموا  الحفظة  من  طالب   8
يراجعون  وهم  كاماًل  الكريم  القرآن 

ويشاركون في االختبارات الفصلية 

بالمركز، وهناك عدد من الطالب في 

فوق  يحفظون  التكميلية  المرحلة 

على  قرب  وبعضهم  جزءًا  العشرين 

مجموعة  وهناك  الله،  كتاب  ختم 

المتوسطة  المرحلة  في  الطالب  من 

العاشر،  إلى  السادس  الجزء  من 

المرحلة  في  الطالب  وبعض 

وحتى  عم  جزء  من  التأسيسية 

مستوى  أن  وذكر  الخامس،  الجزء 

الحفظ  مقدار  في  يختلف  الطالب 

الطالب  انتباه  حسب  اليومي 

وتركيزه مع المدرس، باإلضافة إلى 

األسرة،  من  واالهتمام  المتابعة  دور 

دائم  تواصل  هناك  لله  والحمد 

مستوى  على  بناء  األمور  أولياء  مع 

وفق  متابعة  خطة  وفق  الطالب 

مخرجاتهم الشهرية والربعية لبيان 

من  تجاوب  وهناك  الطالب،  مستوى 

وهدفنا  جيد،  بشكل  األسر  بعض 

القرآن فقط  المركز ليس حفظ  في 

وإنما حفظ الطالب في بيئة إيمانية 

محضنا  يعد  الذي  المسجد  بهذا 

أي  في  يتابع  من  أن  والشك  عظيما، 

من  شيئًا  يكتسب  فسوف  مركز 

القرآن وشيئًا من األخالق واألدب .

عبدالعزيز  عبدالله  المدرس  وذكر 

طويلة  تجربة  لديه  الذي  ديه، 

تعليم  وحلقات  القرآنية  بالمراكز 

الطالب في قطر، أن المركز يكون له 

الكريم  القرآن  تعليم  في  كبير  دور 

األوالد  وتربية  الصحيحة  والقراءة 

وتعلم أمور دينهم، وال شك أن المراكز 

األبناء  تنشئة  في  تساهم  القرآنية 

وشغل  القرآن  وتعاليم  األخالق  على 

والفائدة،  النفع  فيه  بما  أوقاتهم 

بالمراكز  الملتحقين  الطالب  وحث 

القرآنية أن ينتهزوا هذه األوقات فهي 

كالم  ليتعلموا  لهم  العمر  فرصة 

والتخلق  تالوتهم  وتصحيح  الله 

ونصح  الحميدة،  اإلسالمية  باآلداب 

أوالدهم  يلحقوا  لم  ممن  األمور  أولياء 

يبادروا  أن  القرآنية  بالمراكز 

المراكز  في  أبنائهم  بتسجيل 

في  أوقاتهم  لشغل  منهم  القريبة 

عليهم  يعود  الذي  الله  كتاب  تعلم 

بالخير،  والمجتمع  أسرهم  وعلى 

أهمية  على  المدرس  أكد  كما 

واالهتمام  أبنائهم  متابعة  في  اآلباء 

بتحصيلهم خالل الحلقة .

محمد،  بدل  محمد  المدرس  وذكر 

ذكر أنه يعمل في المراكز القرآنية 

أن  سنة،  عشرة  سبع  نحو  من 

مختلفة  مستويات  تحتض  حلقته 

التكميلية  المراحل  في  الحفظ  في 

والتأسيسية  والمتوسطة 

مع  جيد  بشكل  الحفظ  ويتابعون 

القرآن  قسم  خطة  وفق  المراجعة 

الطالب  يتمكن  حتى  وعلومه  الكريم 

الجديد  حفظ  في  االستمرار  من 

ومراجعة القديم .

يعمل  الله،  عبيد  زكريا  المدرس 

وساهم   2005 عام  منذ  المركز  في 

من  الكثير  وتخريج  تحفيظ  في 

العظيم  القرآن  أن  وأكد  الطالب، 

األمة،  ودستور  الحياة  منهج  هو 

مسلم  كل  منه  ينهل  أن  فالبد  ولذا 

وأحكامه  آياته  تعلم  على  ويحرص 

وتدبر معانيه والعمل بمحكمه .

»85« طالبًا بمركز ابن عثيمين
الحميري: 

االبن كالبذرة.. 
إن تعهده 

أبواه بالرعاية 
فإنه سينتج 

خيرًا

للقرآن الكريم

بمنطقة العزيزية

مسح أمني
لمالعب كأس العالم

الدمار  أسلحة  ضد  الدفاع  وحدة  قامت 

األمنية  اللجنة  مع  بالتعاون  الشامل 

لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 

بإجراء  والصديقة،  الشقيقة  والقوات 

الكيميائية  للمواد  األمني  المسح 

»استاد  ملعبي  على  والمشعة 

الجنوب«، و»استاد أحمد بن علي«.

استعدادات  ضمن  اإلجراء  هذا  يأتي 

كأس  بطولة  لتأمين  الدفاع  وزارة 

تم  حيث   ،2022 قطر   FIFA العالم 

واألجهزة  التقنيات  أحدث  استخدام 

أي  المالعب من  خلو  لتأكيد  المتطورة 

مواد كيميائية.

قامت به وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل

$ الدوحة

دشنها وزير البيئة

وحدة لتحليل ترددات اإلشعاع
دشن سعادة الشيخ 

الدكتور فالح بن ناصر بن 
علي آل ثاني وزير البيئة 

والتغير المناخي،  أمس، 
وحدة تحليل ترددات 

اإلشعاع غير المؤين في 
دولة قطر التابعة لقسم 

الوقاية من اإلشعاع بإدارة 
الوقاية من اإلشعاع 

والمواد الخطرة بوزارة 
البيئة والتغير المناخي. 

وتهدف الوحدة إلى تحسين رصد 

البيئة  في  المؤين  غير  اإلشعاع 

كمرحلة  قطر  دولة  في  الهوائية 

حيث  المتكامل  للمشروع  أولى 

مراقبة  المشروع  سيساعد 

غير  اإلشعاعية  االنبعاثات 

أعلى  وفق  قطر  دولة  في  المؤينة 

إعداد  مبادرة  خالل  من  المعايير 

متكاملة  وطنية  خطة  وتنفيذ 

غير  اإلشعاع  مستويات  لرصد 

المبادرة  المؤين، حيث تقوم هذه 

من  وطنية  خطة  تطوير  على 

وقياس  المستمر  الرصد  خالل 

األشعة  مستويات  تركيز 

اإلشعاعات  هذه  مصادر  وتحديد 

وضمان مستوياتها ضمن الحدود 

للمعايير  وفقا  المسموحة 

الدولية. 

اإلدارة  أن  بالذكر  الجدير 

أصبحت  المشروع  بإطالق 

لرصد  متكاملة  منظومة  تمتلك 

تتضمن  المؤينة  غير  اإلشعاعات 

معظم  في  موزعة  دقيقة  أجهزة 

مالعب  وفي  قطر  دولة  مناطق 

قطر  فيفا  العالم  كأس  بطولة 

لرصد  الوحدة  هذه  وتأتي   .2022
لمستويات  البيانات  وتحليل 

خالل  من  المؤينة  غير  األشعة 

 )60  ( وعددها  الثابتة  المحطات 

إلى  باإلضافة  هذا  أولى  كمرحلة 

أجهزة كشف متنقلة، وهي تعمل 

 24 بشكل مستمر وآني على مدار 

ساعة.

السيد  صرح  المناسبة  وبهذه 

الوزارة  وكيل  المري  عبدالهادي 

بأن  البيئة  لشؤون  المساعد 

اإلشعاع  ترددات  تحليل  وحدة 

تمثل  قطر  دولة  في  المؤين  غير 

القطرية  للبيئة  حماية واستدامة 

طبيعية  غير  قراءة  أي  ورصد 

أن  إلى  االنتباه  الفتًا  للترددات، 

على  دائمًا  يعمل  البيئي  القطاع 

وبرامجه  وآلياته  أدواته  تطوير 

التشغيلية  اإلدارة  خطط  ضمن 

االستراتيجية  في  المدرجة 

والتغير  البيئة  لوزارة  المستدامة 

من  العديد  إلى  مشيرًا  المناخي، 

المبادرات والجوالت التي اعتمدها 

أهداف  لتحقيق  البيئي  القطاع 

الوطنية  التنمية  استراتيجية 

لدولة قطر 2022م. 

هذه  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

القطرية  البيئة  لحماية  الجهود 

حسب  تتم  واستدامتها  ومواردها 

في  المعتمدة  االستراتيجيات 

من  البيئة  به  تحظى  ما  إطار 

دولة  في  كبير  واهتمام  أولوية 

بوضوح  يخدم  والذي  قطر، 

 2030 البيئية  االستراتيجية 

قطر  لرؤية  الرابعة  الركيزة 

هذه  تخدم  وكذلك  2030م. 
العلمية  الدراسات  الوحدة 

غير  اإلشعاع  حول  والبحثية 

المدى  على  آثاره  ودراسة  المؤين 

بيانات  قاعدة  بوجود  البعيد 

متكاملة بحثية معلوماتية دقيقة 

البيانات  بجمع  تقوم  وصحيحة 

األجهزة  خالل  من  مستمر  بشكل 

والمرتبطة  الدولة  في  الموزعة 

بالشبكة الوطنية للوزارة.

المهندس  قال  جانبه  ومن 

مدير  العبدالجبار  عبدالرحمن 

والمواد  اإلشعاع  من  الوقاية  إدارة 

إن إطالق وحدة  بالوزارة  الكيمائية 

غير  اإلشعاع  ترددات  تحليل 

المؤين في دولة قطر والتي تعد هي 

األولى بالمنطقة في رصد ومراقبة 

الكهرومغناطيسية  األشعة 

متواصلة  لحظية  وبقراءات 

للرصد سيفيد في الحصول على 

لمستويات  الدقة  عالية  بيانات 

اإلشعاع غير المؤين في دولة قطر 

في  المؤين  غير  اإلشعاع  ورصد 

خطوة  وسيمثل  الهوائية.  البيئة 

تنبؤات  بمعرفة  البدء  في  هامة 

المؤين  غير  اإلشعاع  مستويات 

اإلنذار  منظومة  ودعم  الدولة  في 

المبكر لمراقبة مستويات اإلشعاع 

وتعتبر  الدولة.  في  المؤين  غير 

اإلشعاع  ترددات  تحليل  وحدة 

الوحدات  أهم  إحدى  المؤين  غير 

انه  حيث  المنطقة  في  الرائدة 

لما  المنطقة،  في  األول  المشروع 

التقنيات  أحدث  من  تضمنته 

والمحطات  واألجهزة  واألدوات 

البيانات  أتمتة  وعمليات  عالميا 

ونظام التنبؤ اآلني واإلنذار المبكر.

عبدالله  محمد  المهندس  وأضاف 

أن  المشروع  رئيس  المحّنا 

تحليل  رصد  لوحدة  البيانات 

ترددات اإلشعاع غير المؤين تأتي 

وبهذا  المصادر،  من  العديد  من 

المشروع أصبح من السهل مراقبة 

المؤين،  غير  اإلشعاع  مستويات 

البيانات  هذه  تجميع  يتم  حيث 

ومراجعتها  جودتها  من  والتأكد 

والنظام  المختصين  قبل  من 

وعرضها على شكل تقارير وإعطاء 

ارتفاع  أي  وجود  عند  مبكر  إنذار 

المؤين  غير  اإلشعاع  لمستويات 

سريعة  استجابة  يضمن  مما 

وتجنب ألي حوادث محتملة.

$ الدوحة

العبد الجبار: األولى بالمنطقة في رصد 
ومراقبة األشعة الكهرومغناطيسية

المري: القطاع البيئي يعمل دائمًا على تطوير أدواته وآلياته وبرامجه

{ محمد بدل  {  عبدالله ديه {  زكريا عبيد الله { يوسف الحميري 

تشرف وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية ممثلة في إدارة الدعوة 

واإلرشاد الديني عبر قسم القرآن 
الكريم وعلومه وشعبة التحفيظ 

بالنشاط النسائي على المراكز 
القرآنية الحكومية التابعة للوزارة، 

وتحرص على استيعاب الطالب 
والطالبات الذين يتقدمون لالنتساب 

والحضور لتعلم القرآن الكريم 
وعلومه بهذه المراكز.
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لألمن  الوطنية  الوكالة  نظمت 

التميز  إدارة  في  ممثلة  السيبراني 

قسم  مع  بالتعاون  الوطني  السيبراني 

شؤون  إدارة  في  واألنشطة  البرامج 

والتعليم  التربية  وزارة  في  المدارس 

شركة  من  وبتنفيذ  العالي  والتعليم 

 8 الموافق  الثالثاء  يوم  مايكروسوفت 

توعوية  ورشة  الجاري،   2022 نوفمبر 

بعنوان  والطالب  األمور  ألولياء  موجهة 

بمخاطر  األطفال  وتوعية  »حماية 

اإلنترنت«.

العقيدي  دالل  السيدة  صرحت  بدورها 

الوطني  السيبراني  التميز  إدارة  مدير 

لألمن  الوطنية  الوكالة  »تسعى  قائلة 

في  تواجدها  تعزيز  إلى  السيبراني 

فئة  واستهداف  المدرسي  المجتمع 

بالتوعية  والمربين  وذويهم  الطالب 

الرقمي  العالم  وبتحديات  السيبرانية 

اإلنترنت  استخدام  على  وتشجيعهم 

بشكل إيجابي وآمن، وتوعية المعلمين 

هذه  مواجهة  بأساليب  األمور  وأولياء 

الرقمية  السالمة  يحقق  بما  التحديات 

ثقافة  نحو  بهم  للوصول  ألطفالهم 

معلوماتية آمنة«.

من  أكثر  حضرها  التي  الورشة  وحول 

األمور  وأولياء  1072 مشتركا من الطالب 
منحهم  على  ركزت  والتي  والمعلمين، 

طوال  استخدامها  يمكنهم  مهمة  مهارات 

برامج  عرض  تضمنت  حياتهم،  بقية 

السالمة  أساسيات  األطفال  لتعليم 

وعرض  شيقة،  بطريقة  اإلنترنت  على 

يتيح  والذي  األسرة،  حماية  برنامج 

شبكة  على  األطفال  أمن  على  االطمئنان 

اإلنترنت من قبل ذويهم.

المشاركة،  هذه  على  تعليقها  وفي 

أثنت السيدة فاطمة يوسف العبيدلي 

بإدارة  واألنشطة  البرامج  قسم  رئيس 

التعليم،  بقطاع  المدارس  شؤون 

لألمن  الوطنية  الوكالة  جهود  على 

مايكروسوفت  وشركة  السيبراني 

وأولياء  العام  الرأي  وتوعية  تثقيف  في 

وتدقيق  أمن  مجاالت  في  الطلبة  أمور 

حماية  في  المعلومات  نظم  وحوكمة 

اإلنترنت،  بمخاطر  األطفال  وتوعية 

وتوسيع مداركهم في التعامل مع اإلعالم 

أهمية  على  مشددة  المعاصر،  الرقمي 

الوكالة  نظمتها  التي  العمل  ورش 

السيبراني  األمن  بمخاطر  للتوعية 

وتداعياته على االقتصاديات ومنتسبي 

المدرسي. المجتمع 

والتعليم  التربية  وزارة  أن  إلى  ولفتت 

توعية  على  حريصة  العالي  والتعليم 

أمورهم  وأولياء  والطلبة  منتسبيها 

السيبرانية  الهجمات  من  للحماية 

السنوات  في  ازديادًا  شهدت  التي 

هذه  أن  مبينة  الماضية،  القليلة 

الوزارة  توفرها  التي  والخدمات  التوعية 

على  الحفاظ  في  أسهمت  شركائها  مع 

الطلبة  خصوصيات  وأمان  خصوصية 

نفسه  الوقت  في  وعّززت  وبياناتهم، 

مخاطر  إدارة  على  الطلبة  قدرات  من 

المحتملة  واالختراقات  اإلنترنت 

بدرجة عالية من الموثوقية.

البرامج  قسم  رئيس  وأوضحت 

تناولت  التوعوية  الورشة  أن  واألنشطة 

السيبراني  األمن  مجال  عن  مقدمة 

النصائح  بعض  وتقديم  وأهميته، 

التوجيهية لحماية البيانات والمعلومات 

الشخصية، مشيرة إلى أنه تم تعريف 

المهم  المجال  هذا  بأهمية  المشاركين 

المختلفة  ومؤسساتها  للدولة  بالنسبة 

الوكالة  من  المبذولة  الوطنية  والجهود 

لتطويره  السيبراني  لألمن  الوطنية 

بالمجال  المهتمين  الطلبة  وتحفيز 

العامة  التوجيهات  بعض  خالل  من 

والنصائح من واقع الخبرة والتجربة.

خالل ندوة بحضور د. النابت

نظمتها وكالة األمن السيبراني

»جورجتاون« تناقش 
تقرير األمم اإلنمائي

ورشة حول حماية وتوعية 
األطفال بمخاطر اإلنترنت

قطر،  في  جورجتاون  جامعة  عقدت 

قطر،  لمؤسسة  الشريكة  الجامعة 

التنمية  تقرير  تدشين  بمناسبة  ندوة 

البشرية للفترة 2021-2022 الصادر عن 

حيث  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج 

ناقش باحثون وخبراء التنمية التدهور 

الصحة  مجاالت  في  المسبوق  غير 

وانخفاض مستوى  والخدمات  والتعليم 

الثاني  للعام  يستمر  الذي  المعيشة 

على التوالي.

التي  العامة  المناسبة  هذه  خالل 

الدولية  الدراسات  مركز  استضافها 

متحدثون  ناقش  بالجامعة،  واالقليمية 

قطر  لدولة  الخارجية  وزارة  يمثلون 

وجهاز  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج 

وجامعة  قطر  في  واإلحصاء  التخطيط 

بن  حمد  وجامعة  قطر،  في  جورجتاون 

التقرير  نتائج  جميعا  ناقشوا  خليفة، 

بعنوان »أوقات مريبة، حياة مضطربة: 

تشكيل مستقبلنا في عالم متقلب«.

التضخم  حول  المداوالت  تركزت 

وعدم  اليقين  عدم  حالة  في  السريع 

األزمات  عن  الناجم  الحياة  استقرار 

المناخ،  تغير  بسبب  المتفاقمة 

والصراعات،  السياسي  واالستقطاب 

واآلثار  المجتمعية،  والتحوالت 

المستمرة للوباء.

الدكتور  سعادة  االفتتاح  كلمة  وألقى 

جهاز  رئيس  النابت  محمد  بن  صالح 

الذي  قطر،  بدولة  واإلحصاء  التخطيط 

نتائج  بين  الصالت  إلى  االنتباه  لفت 

التقرير المذكور واستراتيجية التنمية 

يجري  التي  قطر  لدولة  الثالثة  الوطنية 

»تعزيز  أهمية  مؤكدًا  حاليا،  وضعها 

المستويات  على  المشترك  العمل 

وجدد  والدولية«،  واإلقليمية  الوطنية 

من  الدولي  بالتعاون  قطر  دولة  التزام 

أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

.2030
في  الوارد  النداء  الكلمة  هذه  وتعكس 

تقرير التنمية البشرية من أجل »شعور 

لمواجهة  العالمي  بالتضامن  متجدد 

على  والمشتركة«  المتداخلة  تحدياتنا 

مدير  شتاينر،  أكيم  أبرزه  الذي  النحو 

وقد  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج 

قطر،  في  البشرية  التنمية  مؤشر  أظهر 

الثالثة  األساسية  األبعاد  يلخص  الذي 

طويل  عمر  وهي:  البشرية  للتنمية 

بصحة طيبة، وإتاحة مصادر المعرفة، 

تحسًنا  أظهر   – الئق  معيشي  ومستوى 

التي  األزمة  من  الرغم  على  هامشًيا 

جعل  ما   ،2021 عام  في  البالد  شهدتها 

ضمن  للغاية  متقدمة  مرتبة  في  قطر 

 42 رقم  بالمرتبة  البشرية  التنمية  فئة 

من أصل 191 دولة وإقليما.

األمم  برنامج  تقرير  يسلط  كما 

المتحدة اإلنمائي الضوء على اإلجراءات 

واألمن  الثقة  بناء  إلعادة  الجماعية 

الستعادة  البشرية  التنمية  وتعزيز 

المتحدة  األمم  أهداف  نحو  التقدم 

التقرير  ويوصي  المستدامة.  للتنمية 

الثالثة:  العناصر  على  بالتركيز 

بأشكالها  واالبتكار  والتأمين  االستثمار 

للتحديات  لالستجابة  المتنوعة 

المستقبلية.

أكدت على دور حقوق اإلنسان في رسم استراتيجيات التنمية المستدامة.. العطية:

اللجنة الوطنية تستقبل الشكاوى وااللتماسات
بيروت- قنا- أكدت 

سعادة السيدة مريم 
بنت عبدالله العطية 

رئيس اللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنسان على 

الدور الهام للمؤسسات 
الوطنية لحقوق 

اإلنسان في التأثير على 
وضع استراتيجيات 

التنمية والحث على 
استدامتها، من خالل 
إدماج حقوق اإلنسان 

ضمن االستراتيجيات 
والخطط.

الوطنية  اللجنة  إن  العطية  وقالت 

في دولة قطر تقوم بدور هام باإلسهام 

التنمية  استراتيجيات  وضع  في 

بشأن  المقترحات  إبداء  خالل  من 

ومشروعات  القائمة  التشريعات 

أحكام  مع  انسجامها  ومدى  القوانين 

االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان.

استعراض  خالل  ذلك  جاء 

اللجنة  دور  حول  اللجنة  لرئيس 

رسم  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

استراتيجيات التنمية المستدامة، 

والدولي  اإلقليمي  التعاون  ودررها في 

حول  اإلقليمية  الندوة  أعمال  في 

بجميع  التمتع  في  التنمية  إسهام 

الناطقة  البلدان  في  اإلنسان  حقوق 

تنظمها  والتي  العربية،  باللغة 

السامية  المتحدة  األمم  مفوضية 

مع  بالتعاون  اإلنسان  لحقوق 

االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة 

اإلسكوا  آسيا  لغربي  واالجتماعية 

بالعاصمة اللبنانية بيروت.

تقترح  قد  اللجنة  أن  وأضافت 

قانون  إلغاء  أو  تعديل  أو  استحداث 

واحترام  تعزيز  من  المزيد  أجل  من 

على  شددت  كما  اإلنسان،  حقوق 

الشكاوى  تستقبل  اللجنة  أن 

بالرصد  وتقوم  وااللتماسات 

االحتجاز  أماكن  وزيارة  الميداني 

والنفسية  الصحية  الرعاية  ودور 

العمال،  وسكن  العمل  وأماكن 

قانونيا  فريقا  هنالك  أن  إلى  الفتة 

لجهات  المقترحات  ويقدم  يوثق 

مالحظات  أية  بشأن  االختصاص 

كتحديات  االعتبار  بعين  ألخذها 

التنمية  استراتيجيات  تنفيذ  أمام 

المستدامة.

وفي سياق التعاون اإلقليمي والدولي 

الوطنية  اللجنة  إن  العطية:  قالت 

بالتعاون  تختص  اإلنسان  لحقوق 

مع الهيئات اإلقليمية والدولية بهدف 

وتبادل  األنشطة  ضمن  المشاركة 

من  واالستفادة  والتجارب  الخبرات 

المقدم للجنة من قبل  الفني  الدعم 

رفع  بهدف  ودولية  إقليمية  جهات 

لجنة  مع  بالتعاون  منوهة  قدراتها، 

اإلنسان  لحقوق  العربي  الميثاق 

العربية  الدول  لجامعة  التابعة 

الدورية  التقارير  تقديم  خالل  من 

قطر  دولة  تطبيق  حول  الظل  تقرير 

للحقوق والحريات المنصوص عليها 

في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، 

كما تتعاون اللجنة أيضا مع منتدى 

للمؤسسات  الهادئ  والمحيط  آسيا 

الوطنية لحقوق اإلنسان بالتشجيع 

المؤسسات  من  المزيد  إنشاء  على 

الوطنية ضمن المنطقة وتمكينها.

الوطنية  اللجنة  أن  إلى  ونوهت 

الشبكة  تأسيس  في  ساهمت 

الوطنية  للمؤسسات  العربية 

إقليمية  كمؤسسة  اإلنسان  لحقوق 

اإلنسان،  حقوق  ترقية  على  تعمل 

مبينة أن اللجنة وقعت على العديد 

نظيراتها  مع  التفاهم  مذكرات  من 

والنيبال  وإندونيسيا  الفلبين  في 

والصومال والجزائر وليبيا وغيرها.

الدولي،  التعاون  صعيد  وعلى 

المتحدة  األمم  مع  اللجنة  تتعامل 

والوكاالت التابعة لها وبشكل خاص 

وآلياته،  اإلنسان  حقوق  مجلس  مع 

الوطنية  اللجنة  دأبت  لقد  وقالت: 

على  تأسيسها  منذ  اإلنسان  لحقوق 

أمام  ومناقشتها  الظل  تقارير  تقديم 

اللجان التعاهدية، إلى جانب تقرير 

الشامل  الدوري  االستعراض  آليات 

بشكل  بمداخالت  والمشاركة 

مستقل عن الحكومة.

من خالل مهرجان دريشة للفنون األدائية التابع لمؤسسة قطر

تسليط الضوء على المخترعين العرب

التي  اإلضافة  هذه  وستتيح 

والتكنولوجيا  العلوم  على  ُتركز 

وتحمل  والرياضيات،  والهندسة 

االختراعات  »دريشة  عنوان 

فرصة  للزوار  واالبتكارات« 

النقاشات  في  المشاركة 

العمل،  وورش  والتجارب 

والتعرف  االختراعات  واستكشاف 

والباحثين  العلماء  مختلف  على 

القّيمة  وإسهاماتهم  المنطقة  من 

في العالم.

وقالت أميرة العجي، رئيس قسم 

فنون المجتمع في مؤسسة قطر: 

قطر  مؤسسة  مهرجان  »يعكس 

مؤسسة  رؤية  األدائية  للفنون 

خارج  إلى  يمتد  التعلم  بأن  قطر 

أشكال  وأن  الدراسية،  الفصول 

والمبتكرة  اإلبداعية  التعلم 

وسيلة  تكون  أن  يمكن  والمتنوعة 

لتمكين األطفال والشباب«.

وأضافت العجي: »سيشجع قسم 

واالبتكارات  االختراعات  دريشة 

االنخراط  على  وعائالتهم  األطفال 

والتكنولوجيا  العلوم  أنشطة  في 

بطريقة  والرياضيات  والهندسة 

يحفزهم  مما  وممتعة،  تفاعلية 

وإشباع  االستكشاف،  على 

فضولهم، وإثراء تجاربهم، وتعزيز 

ثقافة التعلم مدى الحياة«. 

تستعد  »بينما  العجي:  وتابعت 

المشجعين  آالف  الستقبال  البالد 

بطولة  خالل  الدول  مختلف  من 

إلى  نسعى  العالم،  كأس 

الفرصة  هذه  من  االستفادة 

المدينة  على  الضوء  وتسليط 

للمعرفة  كمركز  التعليمية 

واالستكشاف«.

قطر،  فيليبس  كونوكو  وتشارك 

لالبتكارات  دريشة  لقسم  الراعي 

في  قطر  مؤسسة  واالختراعات، 

رؤيتها حول التعلم.

شركة  رئيس  كريجر،  تود  وقال 

»األطفال  قطر:  كونوكوفيليبس 

من  الكثير  لديهم  بطبيعتهم 

حول  أسئلة  ويطرحون  الفضول 

في  ونحن  حولهم.  من  العالم 

أهمية  ندرك  كونوكوفيليبس 

مساعدة  في  التقدمي  التعليم 

الشباب في المجتمعات المحلية 

على اعتناق هذا الجانب الفضولي 

ترافقهم  عادة  التعلم  وجعل 

الرعاة  وكأحد  الحياة.  مدى 

دريشة  لمهرجان  الفخورين 

يسّرنا  واالبتكارات،  االختراعات 

دعم هذه المبادرة التعليمية التي 

العلمي،  البحث  على  تشجع 

العالم  تاريخ  على  الضوء  وتلقي 

البحث  مجال  في  الغني  العربي 

بوجود  يتميز  والذي  والمعرفة، 

الذين  األوائل  الرواد  من  الكثير 

كان لهم بصمة في تشكيل األفكار 

والتقنيات المعاصرة«.

الشركاء  من  عدد  وُينّظم 

متنوعة  أنشطة  المحليين 

دريشة  قسم  تحت  تندرج 

حيث  واالبتكارات،  االختراعات 

إي  تكساس  جامعة  تستعرض 

الجامعات  إحدى  قطر،  في  أم  أند 

قطر،  لمؤسسة  الشريكة 

حين  في  الروبوتية،  الساحة 

القطرية  العامة  المؤسسة  أعدت 

عروًضا  »كهرماء«  والماء  للكهرباء 

وتجارب  ومسابقات  مسرحية 

علمية حول موضوع جودة المياه، 

حول  عمل  ورش  إلى  باإلضافة 

الطاقة الكهربائية والبيئة.

العلمي  النادي  وسيستضيف 

مخصًصا  معرًضا  القطري 

للنساء في مجال العلوم، وسيوفر 

»كيريوسيتي«  اللعب  مركز 

تفاعلي  حركة  استشعار  جدار 

الحديثة  التكنولوجيا  بين  يجمع 

والنشاط البدني. وأخيًرا، سيدير 

لعب  منطقة  الغموض  متحف 

استضافة  إلى  باإلضافة  لألطفال، 

الذهنية  األلعاب  من  مجموعة 

إلى  األعمار،  جميع  من  لألفراد 

البصرية  العروض  جانب 

الشهيرة.

للفنون  دريشة  مهرجان  يقام 

في  قطر  لمؤسسة  التابع  األدائية 

الفترة  في  التعليمية،  المدينة 

 17 إلى   11 من  بين  الممتدة 

»السفر  عنوان  تحت  ديسمبر 

للجميع،  مفتوح  وهو  والمغامرة«، 

من  متنوعة  مجموعة  ويتضمن 

العربية  باللغتين  العروض 

الموسيقى،  تشمل  واإلنجليزية، 

البصرية،  والفنون  والشعر، 

والمسرحية.

تقترح استحداث أو تعديل أو إلغاء قانون 

الدوحة          $

العقيدي: 
الوكالة تعزز 

تواجدها 
في المجتمع 

المدرسي

{ مريم العطية

تزور أماكن االحتجاز ودور الرعاية 
وأماكن العمل وسكن العمال

إبداء المقترحات بشأن التشريعات 
القائمة ومشروعات القوانين

 من الُمقرر أن تتضمن النسخة الثانية من 
مهرجان دريشة للفنون األدائية، الذي ُيقام خالل 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، قسًما 
مخصًصا لالختراعات واالبتكارات، والذي سيسهم 

في إحياء العلوم.

الدوحة          $
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أكد أن الصين تدعم بقوة استضافة قطر للمونديال.. السفير تشو جيان:

محاوالت تسييس كأس العالم ستفشل

قال سعادة السيد تشو جيان، 
سفير جمهورية الصين 
الشعبية لدى دولة قطر 

إن العام الحالي 2022 يمثل 
عاًما استثنائًيا لكال البلدين 

الصديقين في كافة المجاالت، 
مضيفا »في العام المقبل 

سنحتفل بالذكرى الخامسة 
والثالثين لتأسيس العالقات 

الدبلوماسية بين الصين 
وقطر، حيث تقف عالقاتنا 

الثنائية اآلن عند نقطة انطالق 
جديدة في التاريخ«. 

في  السفارة  بمقر  أمس  صحفي  مؤتمر  خالل  وأضاف 

الدوحة »قبل 12 عاما منحت دولة قطر الحق في استضافة 

الشعب  أوفى  ولقد   ،2022 القدم  لكرة  العالم  بطولة كأس 

الصعوبات  من  العديد  على  وتغلب  بالتزامه  القطري 

العالم  بكأس  المتعلقة  التحضيرية  األعمال  إلكمال 

واألمن  والنقل  التحتية  البنية  بناء  ذلك  في  بما  بنجاح، 

والصحة والوقاية من األوبئة والدعاية والترويج.

وتابع سعادته قائال: في غضون 11 يوما فقط تنطلق بطولة 

جميع  في  المشجعين  انتباه  تجذب  التي  العالم  كأس 

أنحاء العالم وهذه كأس عالم فريدة من نوعها، حيث تقام 

شتاء  في  األولى  وللمرة  عربي،  بلد  في  مرة  ألول  البطولة 

عقوبة  تقنية  باستخدام  مرة  وألول  الشمالي  الكرة  نصف 

للشعب  منصة  البطولة  وفرت  ولقد  اآللية.  شبه  التسلل 

القطري لعرض ثقافته وإنجازاته التنموية، ونافذة للناس 

في جميع أنحاء العالم لفهم العالم العربي بشكل أفضل.

وأضاف: هذه كأس عالم موحدة بينما تغني األغاني الثالث 

الحواجز  أقوى سالح لنا لتجاوز  الوحدة هي  للبطولة، فإن 

األيديولوجية والتغلب على التحديات المشتركة.

العالم  كأس  أن  نعتقد  جيان:  تشو  السفير  سعادة  وقال 

اإليجابية  والطاقة  االستقرار  من  المزيد  ستضخ  قطر  في 

األحداث  منصة  خالل  من  المضطرب  اليوم  عالم  في 

الرياضية، حيث أنها كأس عالم خضراء.

العالم  كأس  بقوة  تدعم  بالده  أن  الصيني  السفير  وأكد 

في قطر وتعتقد أن قطر قادرة على استضافة بطولة رائعة 

بأسلوب عربي فريد من نوعه، مما سيضخ طاقة إيجابية 

ودعم  المضطرب.  العالم  هذا  في  والتضامن  الوحدة  من 

تشييد  في  المساهمة  من  وعملي  ملموس  لقطر  الصين 

جديدة،  طاقة  حافلة   1500 تصدير  إلى  لوسيل  استاد 

الهدايا  إلى  االستاد  في  والشبكات  االتصاالت  معدات  ومن 

عبارات  رؤية  ويمكن  العالم،  لكأس  والقمصان  التذكارية 

»التي بنتها الصين« و»صنع في الصين« في كل مكان.

العمالقان  الباندا  زوج  سيخرج  قليلة،  أيام  غضون  وفي 

الصحي  الحجر  من  هاي  وسي  جينغ  جينغ  الرائعان 

شعورا  يضيف  مما  القطري،  بالجمهور  رسميا  ويلتقيان 

باإلثارة إلى األجواء االحتفالية في قطر، وأستطيع أن أقول إن 

1.4 مليار صيني سعداء حقا باستضافة قطر لكأس العالم 
ويتمنون مخلصين لكأس العالم قطر النجاح الكامل.

أن  أيضا  الحظنا  نفسه  الوقت  في  السفير:  سعادة  وقال 

كأس  نجاح  رؤية  في  ترغب  ال  السياسية  القوى  بعض 

بدافع  دبلوماسية«  »مقاطعة  أطلقوا  لقد  قطر،  في  العالم 

والشائعات،  األكاذيب  إلى  واستنادا  األيديولوجي  التحيز 

في محاولة للتدخل في كأس العالم في قطر، إنه يذكرني 

بنفس حملة التشهير التي ضربت دورة األلعاب األولمبية 

الشتوية في بكين في وقت سابق من هذا العام، كلما كان 

الناس  هؤالء  كان  ما،  بلد  في  سعيد  أو  كبير  حدث  هناك 

حقوق  باسم  السياسي  التالعب  في  وينخرطون  يقفزون 

اإلنسان لتدمير األجواء االحتفالية، وخلق عقبات للسكان 

المحليين.

ليست  اإلنسان  حقوق  بقضية  يسمى  ما  أن  الواضح  من 

لبعض  أداة  مجرد  إنها  وتعسفي،  متعمد  اتهام  سوى 

القوى للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان النامية وقمع 

تنميتها وتقدمها. حيث تعارض الصين بشدة تسييس 

واستخدام  الرياضة،  وتسييس  اإلنسان،  حقوق  قضايا 

حقوق اإلنسان كأداة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان 

اإليجابية  اإلنجازات  نقدر  المزدوجة.  والمعايير  األخرى 

ومصالحهم،  العمال  حقوق  حماية  في  قطر  حققتها  التي 

العالم  كأس  استضافة  على  تماما  قادرة  قطر  أن  ونعتقد 

في  السياسي  التدخل  يحاولون  الذين  أولئك  بنجاح، 

كأس العالم في قطر سيفشلون في نهاية المطاف.

الوطني  المؤتمر  نتائج  السفير  سعادة  واستعرض 

رسالة  وأرسل  الصيني  الشيوعي  للحزب  العشرين 

الصين لدعم كأس العالم في قطر، وتناول اآلفاق المشرقة 

للعالقات الصينية - القطرية.

ظل  وفي  الماضية،  العشر  السنوات  مدى  على  وقال: 

التوجيه االستراتيجي لرئيسي البلدين، دخلت العالقات 

الصينية - القطرية مرحلة ذهبية من التطور الكبير. لقد 

تعمقت ثقتنا السياسية المتبادلة. حيث التقى الرئيس 

شي جين بينغ مع صاحب السمو أمير دولة قطر أربع مرات 

على مدار العقد، ووضعا الخطط الرئيسية للعالقات بين 

الجانبان شراكة  وأقام  الصين وقطر في العصر الجديد. 

القضايا  في  بقوة  اآلخر  منهما  كل  ويدعم  استراتيجية 

أسفر  ولقد  منهما.  لكل  الجوهرية  بالمصالح  المتعلقة 

نمط  الجانبان  شكل  مثمرة،  نتائج  عن  العملي  تعاوننا 

التحتية  البنية  جوهر  باعتباره  والغاز  النفط  مع  تعاون 

كمحور رئيسي، واالستثمار المالي والتكنولوجيا الفائقة 

كنقاط نمو جديدة. 

التجارة  حجم  تضاعف  لقد  الصيني:  السفير  وأضاف 

الصين  وأصبحت  دوالر،  مليار   18 من  أكثر  إلى  الثنائية 

والوجهة  للواردات  وأكبر مصدر  أكبر شريك تجاري لقطر 

األولى للصادرات. وكانت التبادالت بين الناس في ازدياد. 

وحقق العام الثقافي الصيني القطري نجاحا كبيرا. عززت 

األفراد  تبادل  من  التأشيرات  من  المتبادل  اإلعفاء  اتفاقية 

الباندا  اثنان من  الماضي، وصل  البلدين. في الشهر  بين 

الصينية العمالقة جينغجينغ )سهيل( وسيهاي )ثريا( إلى 

سيصبح  قريًبا.  القطري  بالشعب  وسيلتقيان  الدوحة، 

هذا بالتأكيد رمًزا جديًدا للصداقة بين الصين وقطر.

حاسمة  فترة  المقبلة  الخمس  السنوات  ستكون  وقال: 

بالنسبة للصين لبدء بناء دولة اشتراكية حديثة عظيمة 

لتحقيق  لقطر  مهمة  مرحلة  وأيًضا  النواحي،  جميع  من 

الخامسة  الذكرى  ننتهز  أن  يجب   .2030 الوطنية  رؤيتها 

والثالثين لتأسيسها كفرصة لمواصلة تعزيزنا، العالقات 

الثنائية نحو رحلة جديدة ومستوى جديد.

البعض،  بعضهم  ويدعمون  يثقون  جيدين  إخوة  سنكون 

المميزة  السمة  المتبادلة  السياسية  الثقة  كانت  لطالما 

للشراكة االستراتيجية بين الصين وقطر، وضمانة مهمة 

لتعزيز استقرار العالقات الثنائية. يجب أن ندعم بعضنا 

األساسية  بالمصالح  المتعلقة  القضايا  في  البعض 

في  البعض  بعضنا  ندعم  وأن  البعض،  لبعضنا 

الوطنية  لظروفنا  المناسبة  التنمية  مسارات  استكشاف 

المشتركة  المصالح  لدعم  مًعا  والعمل  مستقل،  بشكل 

للبلدان النامية.

لتنظيم  مًعا  نعمل  أن  يجب  جيان  تشو  السفير  وأضاف 

دعمها  الصين  ستقدم  أواًل،  بنجاح.  مهمة  أحداث  ثالثة 

والسفارة  العالم.  كأس  استضافة  في  لقطر  الكامل 

والتعاون  االتصال  لمواصلة  استعداد  على  الصينية 

القدم  كرة  جماهير  لخدمة  القطري  الجانب  مع  الوثيق 

الصينية القادمة إلى قطر. ثانًيا، سنعمل مًعا للمساهمة 

مستوى  ورفع  األولى،  العربية  الصينية  القمة  إنجاح  في 

مشترك.  مصير  مجتمع  وبناء  العربي  الصيني  التعاون 

إلقامة  والثالثين  الخامسة  بالذكرى  مًعا  سنحتفل  ثالًثا، 

العالقات الدبلوماسية بين الصين وقطر، ونجري سلسلة 

العالقات  من  أفضل  عاًما   35 بـ  للترحيب  األنشطة  من 

الثنائية.

{ السفير الصيني متحدثا خالل المؤتمر الصحفي

حـمـلة التشــهيـر ضــد قـطــر تســـتند إلـى شــائـعــات

قطر قادرة على استضافة مونديال رائع بأسلوب عربي فريد من نوعه

بالدنا تعارض بشدة تسييس قضايا حقوق اإلنسان والرياضة

العالقات الصينية - القطرية مرحلة ذهبية من التطور الكبير

البطولة ستضخ طاقة 
إيجابية من الوحدة 

والتضامن في عالمنا 
المضطرب

السنوات الخمس 
المقبلة فترة حاسمة 

للصين لبناء دولة 
اشتراكية حديثة

كرم الحليوي كتب

من  موظفا   60 منح  تم  حيث 

والمفتشين  األسواق  مراقبي 

ومكافحي  القانونيين  والباحثين 

التجارة  وزارة  من  التجاري  الغش 

الضبطية  صفة  والصناعة 

المنصوص  المخالفات  لضبط 

العالم،  كأس  قانون  في  عليها 

اللجنة  في  موظفين  منح  تم  كما 

الضبطية  واإلرث  للمشاريع  العليا 

لحماية الملكية الفكرية للفيفا.

إعطاء  على  القانون  وينص  هذا 

منح  حق  العام  النائب  سعادة 

باالتفاق مع سعادة  الوزارة  موظفي 

مأموري  صفة  المختص  الوزير 

في  للمساهمة  القضائي  الضبط 

المتعلقة  الجرائم  وإثبات  ضبط 

بالمخالفة  تقع  والتي  بوظائفهم، 

القوانين والقرارات المنفذة  ألحكام 

لها، وسيعمل موظفو وزارة التجارة 

والصناعة على إثبات الجرائم التي 

القانون  ألحكام  بالمخالفة  تقع 

والقرارات  التنفيذية  والئحته 

سلطة  لهم  ويكون  له.  المنفذة 

األماكن  جميع  على  التفتيش 

التي تمارس نشاطًا مخالفًا، كما 

يكون لهم في أي وقت دخول جميع 

المخالفات  بها  تقع  التي  األماكن 

وتحرير  التشريعات  ألحكام 

المخالفات  هذه  بضبط  محاضر 

القانونية  اإلجراءات  واتخاذ 

المقررة بشأنها.

المنشآت  وتفتيش  دخول  ويجب 

السالمة  قوانين  مراعاة  مع 

ويحق  المرافق،  لهذه  والتشغيل 

األنشطة،  عن  تقارير  طلب  لهم 

المواد  من  العينات  وأخذ 

أو  المخزونة  أو  المستخدمة 

من  للتأكد  المشروع  عن  الناتجة 

التزامه باألنظمة والقرارات. جدير 

بالذكر تكون مهمة مأموري الضبط 

القضائي تقصي الجرائم والبحث 

االستدالالت  وجمع  مرتكبيها،  عن 

والمحاكمة،  للتحقيق  تلزم  التي 

القضائي،  الضبط  ولمأموري 

بواجباتهم،  قيامهم  حالة  في 

برجال  مباشرة  يستعينوا  أن 

السلطة العامة، متى اقتضى األمر 

ذلك.

اإلجراءات  جميع  تثبت  أن  ويجب 

الضبط  مأمورو  بها  يقوم  التي 

موقع  محاضر  في  القضائي 

اتخاذ  وقت  بها  يبين  منهم  عليها 

مع  حصولها  ومكان  اإلجراءات 

توقيع المتهمين والشهود والخبراء 

البصمة  وتقوم  سمعوا،  الذين 

المتهم  امتنع  فإن  التوقيع،  مقام 

التوقيع  عن  الخبير  أو  الشاهد  أو 

بيان  مع  المحضر،  في  ذلك  أثبت 

لم  إجراء  بأي  يعتد  وال  السبب، 

وترسل  المحاضر،  هذه  في  يثبت 

العامة  النيابة  إلى  المحاضر 

المضبوطة،  واألشياء  األوراق  مع 

القضائي  الضبط  ولمأموري 

يجروا  أن  االستدالالت  جمع  أثناء 

يسمعوا  وأن  الالزمة  المعاينة 

أقوال من تكون لديهم معلومات عن 

يسألوا  وأن  ومرتكبيها،  الجرائم 

المتهم عن التهمة المنسوبة إليه. 

وللمتهم ولوكيله والمجني عليه أن 

أمكن  كلما  اإلجراءات  هذه  يحضر 

ذلك.

المنصوص  المخالفات  ابرز  وتعد 

استخدام  هو  القانون  فى  عليها 

إعادة  أو  إنتاج  أو  تسجيل  أو 

من  أي  تعديل  أو  تقليد  أو  إنتاج 

للفيفا،  الفكرية  الملكية  حقوق 

ألغراض  التذاكر  استخدام  او 

اليانصيب  إلقامة  أو  الدعاية 

والرهانات  واأللعاب  والمسابقات 

تكلفـة  وإدراج  اإلعالنية  واإلجراءات 

الخدمات  قائمة  في  التذاكر 

السياحية وخدمات اإلقامة وغيرها 

الخدمات، دون موافقة كتابية  من 

دون  عام  حدث  وعرض  الفيفا،  من 

ترخيص من الفيفا، وإصدار أو بيع 

أو إعادة توزيع أو تبادل التذاكر دون 

في  الخدمات  وتقديم  ترخيص، 

مجال التكنولوجيا دون ترخيص، 

وخدمات تنظيم استقبال الجمهور 

السياحية  الرحالت  وتنظيم 

المستخدمة  المنتجات  وترويج 

لصالح  األنشطة  ممارسة  في 

اإلعالن  يجوز  ال  وكذلك  الفيفا، 

أخرى  طريقة  بأي  الترويج  أو 

المنطقة  أو  األنشطة  أماكن  في 

خالل  للرقابة  الخاضعة  التجارية 

أو  الفيفا  بموافقة  إال  البطولة  فترة 

من يفوضه.

لكشف المخالفات الخاصة بقانون كأس العالم

ضبطية قضائية 
لـ »62« موظفا بالدولة

 أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام 
قرارا بمنح 62 موظفا بالدولة من وزارة التجارة والصناعة واللجنة العليا 

للمشاريع واإلرث صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لضبط الجرائم 
والمخالفات التي تقع في قطاع كل موظف في مخالفة للقانون رقم 10 

لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022. 

محمد أبوحجر كتب
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إنجاز »284.1« ألف بيان جمركي في أكتوبر
الجمركية  البيانات  عدد  أن  للجمارك  العامة  الهيئة  كشفت 

المنجزة في المنافذ خالل شهر أكتوبر بلغ 284.11 ألف بيان.

أن  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل  موقع  على  الجمارك  وأوضحت 

عدد مستخدمى نظام النديب سجل 2.96 ألف مستخدم.

خدمة  مركز  وتلقى  محضرا،   255 الضبط  محاضر  عدد  وسجل 

العمالء 939 معاملة خالل شهر أكتوبر الماضي.

»المركزي« يطرحها في البنوك وشركات الصرافة

»75« رياال سعر بيع العملة التذكارية للمونديال

اإلصدار  المركزي  قطر  مصرف  دشن 

الخاص بالعمالت التذكارية لمونديال 

 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

بهذه  أقيم  الذي  الحفل  خالل  وذلك 

الشيخ  سعادة  بحضور  المناسبة، 

ثاني  آل  سعود  بن  محمد  بن  بندر 

محافظ مصرف قطر المركزي، والسيد 

جياني إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي 

من  عدد  جانب  إلى  »فيفا«،  القدم  لكرة 

في  والمسؤولين  الشخصيات  كبار 

العملة  بيع  سعر  بأن  علما  الدولة، 

تبلغ  فيما  رياال،   75 سيكون  الورقية 

قيمتها االسمية 22 رياال. 

قطر  مصرف  محافظ  سعادة  وقال 

بن  محمد  بن  بندر  الشيخ  المركزي 

أمس  عقد  صحفي  مؤتمر  في  سعود 

هوية  تعكس  التذكارية  العمالت  إن 

كرة  في  وتاريخها  قطر  دولة  وإرث 

البنوك  على  توزيعها  وسيتم  القدم، 

وقد  الصرافة  ومحال  الوطنية  المحلية 

من  التذكارية  العمالت  تصميم  تم 

العملة  بإصدارات  خاص  فريق  قبل 

التذكارية في مصرف قطر المركزي.

التذكارية  العمالت  أن  إلى  وأشار 

تضمنت عمالت ورقية، تعتبر أول عملة 

قطر  مصرف  يصدرها  تذكارية  ورقية 

البوليمر،  مادة  باستخدام  المركزي 

لمئات  ويبقيها  يحفظها  الذي  األمر 

اإلنجاز  هذا  على  شاهدا  السنوات 

التاريخي لدولة قطر.

الخاصة  التذكارية  العمالت  أن  وأوضح 

 2022 قطر   FIFA العالم  كأس  ببطولة 

القطاع  من  جوهرية  مساهمة  تشكل 

إنجاح  على  منه  وحرصا  المصرفي، 

نوعه  من  األول  التاريخي  الحدث  هذا 

والمنطقة  األوسط  الشرق  منطقة  في 

العربية، منوها في ذات اإلطار بأنها تعد 

ودعما  الجميع،  واعتزاز  فخر  مصدر 

لجهود الدولة من أجل إنجاح استضافة 

وحدة  على  وتأكيدا  العالم،  كأس 

القطاعين  في  الجهات  مختلف  وتكامل 

العام والخاص في الدولة.

ما  المحافظ  سعادة  واستعرض 

من  المركزي  قطر  مصرف  اتخذه 

إجراءات تهدف لتطوير البنية التحتية 

الدولة،  في  الدفع  ألنظمة  واللوجستية 

المالية  الخدمات  أفضل  توفير  بهدف 

والمقيمين  للمواطنين  والمصرفية 

اإلجراءات  تلك  وآخر  قطر،  دولة  وزوار 

بطاقة  أول  وهي  هميان  بطاقة  إصدار 

نوعها  من  الدفع  مسبقة  وطنية  دفع 

تجارية  وبعالمة  قطر،  دولة  في 

»هميان«،  تسميتها  تمت  وقد  قطرية، 

المستخدم  النقود  كيس  إلى  إشارة 

عديدة  خصائص  توفر  وسوف  قديما، 

البنكيين  والمستخدمين  للعمالء 

حيث  سواء،  حد  على  البنكيين  وغير 

من  أدنى  حدا  يتطلب  ال  إصدارها  إن 

البنوك  من  إصدارها  ويمكن  الرصيد، 

سيسهل  ما  وهو  الدولة،  في  العاملة 

المعامالت المالية لزوار دولة قطر.

قطر  مصرف  محافظ  سعادة  وأشاد 

بين  الوثيق  بالتنسيق  المركزي 

العليا  واللجنة  جهة،  من  »المركزي« 

لكرة  الدولي  واالتحاد  واإلرث  للمشاريع 

أجل  من  أخرى،  جهة  من  »فيفا«  القدم 

إعداد وإصدار العمالت التذكارية.

الكواري  خالد  السيد  أكد  جانبه  ومن 

قطر  بمصرف  النقد  إدارة  مدير 

قطر  استضافة  أهمية  على  المركزي 

لبطولة كأس العالم 2022 كونها تمثل 

اإلسالمية  ولألمتين  لقطر  فخر  مصدر 

قطر  مصرف  أن  إلى  مشيرا  والعربية، 

منذ  الحدث  قلب  في  كان  المركزي 

البداية ليضع بصمته على البطولة من 

خالل طرح عملتين تذكاريتين معدنية 

وورقية، حيث تحتوي العملة المعدنية 

على أهم المالعب في البطولة العالمية 

مثل استاد البيت الذي سيشهد مباراة 

الذي سيشهد  االفتتاح، واستاد لوسيل 

استاد  صورة  تأتي  بينما  النهائي، 

يمثل  الذي  االستاد  بوصفه  الثمامة 

كأقدم  خليفة  واستاد  القطرية  الهوية 

العملة  أما  المونديال  مالعب  في  ملعب 

الورقية وهي األهم فإنها تأتي كأول عملة 

وكأول  المركزي  المصرف  يصدرها 

عملة في تعاوننا مع االتحاد الدولي لكرة 

النعمة  خالد  وأشاد  »الفيفا«.   القدم 

المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا 

للمشاريع واإلرث بالشراكة مع مصرف 

أحد  بأنه  وصفه  الذي  المركزي  قطر 

للجنة  االستراتيجيين  الشركاء  أبرز 

العالم،  كأس  بطولة  تنظيم  في  اإلرث 

وذلك من خالل عملها على توفير خيارات 

قطر  لزوار  ومتنوعة  عديدة  مصرفية 

أثناء البطولة. مبينا أن االحتفال بإطالق 

لهذه  كثمرة  يأتي  التذكارية  العمالت 

على  مشددا  االستراتيجية،  الشراكة 

أهمية العملة التذكارية في ظل تزامنها 

مع أبرز حدث رياضي عالمي. 

إحدى  كانت  العمالت  أن  إلى  ولفت   

ووجود  للتوثيق،  األساسية  الوسائل 

مثل هذه العمالت التوثيقية التذكارية، 

هذا  ليخلد  جاء  إصدارها،  تم  التي 

ليس  المفصلي،  التاريخي  الحدث 

الوطن  وإنما  قطر  دولة  تاريخ  في  فقط 

العربي، حيث كان اإلصدار ثمرة تعاون 

واللجنة  المركزي  قطر  مصرف  بين 

العليا للمشاريع واإلرث واالتحاد الدولي 

اإلصدار  أن  إلى  الفتا  »فيفا«،  القدم  لكرة 

الصناعة  تطور  فقط  يخلد  ال  أيضا 

تم  التي  المالعب  خالل  من  الرياضية، 

 ،»22« الرقم  يخلد  أيضا  بل  إنجازها، 

وعالمة  القطرية،  الثقافة  ويعكس 

البطولة التجارية.

{ محافظ المركزي وإنفانتينو خالل تدشين العمالت التذكارية 

{ جانب من اإلطالق

{ محافظ المركزي يلقي كلمته

محافظ »المركزي«: 
تطوير البنية التحتية 

واللوجستية ألنظمة الدفع

مساهمة من القطاع المصرفي 
إلنجاح الحدث وتدابير 

لتسهيل المعامالت المالية 
} تصوير-  أسامة الروسان

عوض التوم كتب

إلنتاج صناديق الكرتون واألكياس واألكواب الورقية

»هوتباك« تفتتح 
مصنعا جديدا في قطر

{ جانب من التدشين

{ مصنع 

هوتباك 

الجديد

وتمثل المنشأة، التي تقع في المنطقة الصناعية 

الجديدة فـــي الدوحة، مصنعًا متخصصـــًا مزودًا 

بتقنيات فائقة الحداثة إلنتاج مجموعة واسعة 

من منتجـــات »هوتبـــاك« الورقية، التي 

صناديـــق  بيـــن  مـــا  تتـــراوح 

الكرتـــون القابل للطي 

 ، ج لممـــو ا و

واألكياس الورقية واألكواب الورقية. 

العضـــو  الجبـــار  عبـــد  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 

»هوتبـــاك«:  شـــركة  فـــي  للمجموعـــة  المنتـــدب 

»نحن ســـعداء بدخول الســـوق القطرية من خالل 

منشـــأتنا التصنيعية الجديدة، التي ستســـاهم 

بشـــكل ملحوظ فـــي تحقيـــق رؤيتنا للعـــام 2030 

لنصبـــح أكبـــر مصّنـــع لمنتجـــات التغليف على 

المصنـــع  إطـــالق  شـــأن  ومـــن  العالـــم،  مســـتوى 

الجديد أن يدعمنا اســـتراتيجيًا من ناحية توفير 

حلـــول تعبئـــة وتغليـــف مســـتدامة للمواد 

الغذائية في الســـوق القطرية واإليفاء 

بالمتطلبات العالمية«. 

المرحلـــة  اســـتكملنا  »لقـــد  وأضـــاف: 

األولـــى مـــن المصنـــع بإضافـــة القدرة 

على إنتاج صناديق كرتون قابل للطي 

وممـــوج. ويجـــري حاليـــًا العمـــل على 

تطويـــر المراحل التاليـــة من المصنع 

واألكـــواب  الورقيـــة  األكيـــاس  إلنتـــاج 

الورقية«. 

المديـــر  الديـــن  زيـــن  قـــال  وبـــدوره، 

»يعـــد  للمجموعـــة:  التنفيـــذي 

مصنع«قطـــر هوتباك»مصنعًا متطورًا 

مجهزًا بأحدث التقنيات التي تشتمل 

علـــى أكثـــر اآلالت تقدمـــًا مـــن الناحية 

التكنولوجية مقارنة بالمصانع األخرى لمنتجات 

التعبئـــة والتغليف في دولة قطر ومنطقة الشـــرق 

األوســـط. فقد تم تصميمه لضمان تصنيع فّعال 

وموثـــوق للمنتجـــات الورقيـــة ولتعزيـــز عملياتنـــا 

ضمـــن قطـــاع التغليـــف. وتوفر قطر بيئـــة جاذبة 

لالســـتثمارات الصناعية وتعتبـــر الموقع المثالي 

البـــالد  وأن  لمصنـــع هوتبـــاك الجديـــد، ال ســـيما 

كانـــت تفتقر في الســـابق لمصانـــع متخصصة 

في منتجات التعبئة والتغليف المستدامة للمواد 

الغذائية. كما تقدم الحكومة القطرية أيضًا دعمًا 

ملموسًا لقطاعها الصناعي«. 

والتكنولوجيـــا  التصنيعيـــة  اإلمكانـــات  وحـــول 

المطبقـــة فـــي المصنـــع الجديـــد، أضـــاف »زيـــن 

الديـــن«: »نحـــن فـــي هوتبـــاك نؤمن بضـــرورة أن 

تفي منتجاتنـــا بأعلـــى المعايير التـــي وضعناها 

ألنفســـنا بعـــد عقـــود مـــن الخبـــرة والمعرفـــة في 

صناعـــة منتجات تغليف المـــواد الغذائية، ونريد 

أن تجســـد عملياتنا التصنيعية هذه الفلســـفة. 

ولذلـــك، قمنـــا بتركيـــب أجهـــزة ومعـــدات ألمانية 

والتـــي ســـيتولى  المصنـــع،  فـــي  التطـــور  فائقـــة 

تشـــغيلها فريـــق متخصـــص مـــن الخبـــراء فـــي 

مجـــاالت اإلدارة واالنتـــاج واللوجســـتيات، لضمان 

عمليات تشغيلية سلسة داخل المنشأة«. 

وباإلضافـــة إلى ذلك، وكجزء من التـــزام »هوتباك« 

باالســـتدامة وتعهدهـــا بقيـــادة مبـــادرات خاصـــة 

بالمنتجـــات أحادية االســـتهالك الصديقـــة للبيئة 

مـــواد  المصنـــع  سيســـتخدم  التلـــوث،  لتقليـــل 

اســـتهالكية ومواد خـــام معتمدة وصديقـــة للبيئة 

لتغليف المواد الغذائيـــة.  وتعمل »هوتباك« على 

تنفيـــذ اســـتراتيجية توســـع قوية عبـــر مختلف 

أنحـــاء دول مجلس التعـــاون الخليجي كجزء من 

رؤيتها العالمية. وقد اســـتحوذت الشـــركة مؤخرًا 

على مصنع الحريز للتغليف بهدف تنويع محفظة 

منتجاتهـــا. كمـــا أطلقـــت الشـــركة أيضـــًا مراكز 

جديـــدة للمبيعات فـــي بلدان مثل ســـلطنة عمان 

والمملكة العربية الســـعودية والبحرين، من أجل 

تعزيز توسع عملياتها التصنيعية واللوجستية.  

وتحتفل »هوتباك« هذا العام بالذكرى السنوية الـ 

27 على تأسيسها، وهي تعتبر حاليًا أكبر مصّنع 
لمنتجات التغليف في منطقة الشـــرق األوســـط، 

بمحفظـــة تضـــم أكثر مـــن 3500 مـــن المنتجات 

التـــي تتنـــوع مـــا بيـــن المنتجـــات البالســـتيكية 

والورقيـــة والخشـــبية واأللمونيوم والمـــواد القابلة 

للتحلـــل. كما تقوم الشـــركة بتصدير منتجاتها 

إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، ولديها عمليات 

مباشـــرة في 14 دولة، كما تخدم الشركة 25 ألف 

عالمة تجاريـــة عالمية ومحلية ويعمل لديها 3500 

موظف.

 ،Hotpack Global »أعلنت »هوتباك جلوبال
الشركة الرائدة عالميًا المتخصصة 

في حلول التعبئة والتغليف أحادية 
االستخدام ومقرها اإلمارات، عن إطالق 

أحدث منشآتها التصنيعية في دولة 
قطر. وتعد المنشأة الجديدة المصنع 

الخامس عشر الذي تملكه وتشغله 
»هوتباك« على مستوى العالم، بما يجسد 

الرؤية العالمية للشركة في أن تصبح 
العالمة التجارية الرائدة حول العالم في 

قطاع تعبئة وتغليف المواد الغذائية 
بحلول العام 2030. 
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»A -« إلى مستوى

»التجاري« »S&P« ترفع التصنيف االئتماني لـ
رفعت وكالة التصنيف العالمية 

 »S&P«ستاندرد آند بورز

التصنيف اإلئتماني للبنك 

التجاري إلى - A  طويل األجل من 

 A-2 وأكدت على تصنيف  BBB +
قصير األجل للبنك. إن النظرة 

المستقبلية مستقرة. 

وبحسب ما ذكرته الوكالة: 

»نحن نؤمن أن البنك التجاري 

قد قام بتعزيز قوته االئتمانية 

المستقلة بالتزامن مع تحسين 

جودة محفظة األصول والتقليص 

من التعرض للقطاعات والمناطق 

الجغرافية التي تتسم بخطورة 

عالية«.

وسّلطت وكالة التصنيف الضوء 

على الدور األساسي الذي تضطلع 

به السلطات القطرية في تقديم 

الدعم للبنك، كما ورد في التقرير: 

»إن الخطة التي تنتهجها الحكومة 

لتقليص معدل الدين تؤدي 

إلى فرص إقراض أدنى للبنوك. 

في الوقت عينه، نحن نرى أن 

المؤشرات المتعلقة بجودة األصول 

ستبقى مستقرة على معدالت 

مضمونة خالل العام 2023«. 

وصّرح جوزيف ابراهام، الرئيس 

التنفيذي لمجموعة البنك 

التجاري: »إن هذا التقدم على 

مستوى التصنيف من قبل 

ستاندرد آند بورز يعكس 

استراتيجية البنك التجاري 

لتقليص المخاطر على الميزانية 

العمومية مع الحفاظ على 

استقرار رأس المال. إن تصنيف 

ستاندرد آند بورز يعكس 

تحسن أداء البنك على مستوى 

توليد اإليرادات، وصالبة رأس 

مال البنك وسيولته، والتنفيذ 

المرّكز لخطتنا االستراتيجية 

الخمسية«.

و يتمتع البنك التجاري 

بتصنيفات ائتمانية قوية تبلغ 

 )F2 /-A(و Moody’s من )P-1 /A2(

من Fitch مع نظرة مستقبلية 

مستقرة من الجهتين.

Ooredoo
تطبق »اعرف عميلك«

إصدار »972« رخصة بناء في أكتوبر

لخدمات  الرائد  المزود   ،Ooredoo أعلنت 

في  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

على  يعتمد  جديد  إجراء  إطالق  عن  قطر، 

من  للتحقق  االصطناعي  الذكاء  تقنية 

شريحة  وتفعيل  المستخدمين  هوية 

االتصال بهدف تسريع وتبسيط خطوات 

مع  بالتزامن  للشركة،  العمالء  انضمام 

لحضور  والزوار  الجماهير  توافد  بدء 

قطر  القدم  لكرة  العالم  كأس  مونديال 

 .™2022
ويعتمد هذا اإلجراء، الذي سيكون متوفرًا 

رقمية  تقنية  على  وزّوارها،  قطر  لسّكان 

االصطناعي  الذكاء  على  قائمة  متطورة 

ُتسمى »اعرف عميلك«. وال يتطلب اإلجراء 

من العمالء سوى التقاط صورة شخصية 

من  رقمية  نسخة  وتحميل  »سيلفي« 

وستقوم  للعميل.  الرسمية  الهوية  وثيقة 

بإجراء  الرقمية  عميلك«  »اعرف  تقنية 

مطابقة بين الصورة الشخصية والوثيقة 

الحقيقية  الهوية  لتحديد  الرسمية 

للمستخدمين في العالم الرقمي.

وتتيح تقنية الذكاء االصطناعي التحقق 

تقوم  فيما  الهوية،  من  واآلمن  السريع 

 Face Capture تقنية التقاط صورة الوجه

 3D Face األبعاد  ثالثية  الوجه  وخريطة 

صورة  مع  السيلفي  صورة  بمقارنة   Map
التحقق  اكتمال  وبمجرد  بدقة.  الهوية 

شريحة  تفعيل  يتم  لحظات،  خالل 

االتصال بسرعة.

التقليدية  الخط  شريحة  جانب  وإلى 

توفر  العمالء،  تجربة  لتعزيز  وسعيًا 

 eSIM شريحة  خدمة  أيضا   Ooredoo
عليها  الحصول  يمكن  والتي  اإللكترونية 

عبر البريد اإللكتروني. 

الخدمة  هذه  عن   Ooredoo إعالن  ويأتي 

الجديدة للتحقق من هوية المستخدمين 

تقديم  عن  مؤخرًا  إعالنها  مع  بالتزامن 

شريحة هّيا للجماهير القادمين إلى دولة 

قطر. 

 Ooredoo من  هيا  شريحة  طلب  ويمكن 

مسبقًا، مع إمكانية توصيل الشريحة إلى 

استالم  أو  الوصول،  عند  قطر  في  مكان  أي 

اإللكتروني.  البريد  عبر   eSIM شريحة 

على  الحصول  للجماهير  أيضًا  ويمكن 

المواقع  من  كبير  عدد  في  الشريحة 

والحدود  والموانئ  المطارات  مثل  المهمة، 

البرية ومحطات المترو والفنادق وسيارات 

بسرعة  تفعيلها  ذلك  بعد  ويمكن  األجرة، 

باستخدام اإلجراء الرقمي الجديد. 

قال  الجديدة،  التقنية  اعتماد  وحول 

صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العالقات 

شركة  »بصفتنا   :Ooredoo في  العامة 

في  نلتزم  قطر،  في  الرائدة  االتصاالت 

الرقمي  التحول  بتسريع   Ooredoo
للتقنيات  المبتكر  االستخدام  خالل  من 

مع  والكفاءة  األمن  تعزز  التي  الجديدة 

هذا  أطلقنا  وقد  عمالئنا.  بتجربة  االرتقاء 

اإلجراء الجديد قبيل انطالق بطولة كأس 

لتمكين   ،™2022 قطر  القدم  لكرة  العالم 

شريحة  على  الحصول  من  الجماهير 

اتصال مجانية وتفعيلها بسرعة وسهولة 

اتصال  على  البقاء  لهم  يضمن  وبما  وأمان 

وصولهم  بمجرد  وعائالتهم  أصدقائهم  مع 

إلى قطر«.

قطرية  اتصاالت  شركة   Ooredoo وتعد 

الجوالة  االتصاالت  خدمات  توفر  رائدة 

وإنترنت  الثابت  الخط  واتصاالت 

للشركات.  الُمدارة  والخدمات  البرودباند 

لتلبية  الخدمات  تلك  صممت  وقد 

احتياجات العمالء من األفراد والشركات. 

كبيرة  أهمية  تولي  شركة  وباعتبارها 

خدماتها،  فيها  تقدم  التي  للمجتمعات 

حياة  إثراء  في  تتمثل  التي  رؤيتها  تسهم 

تحفيز  على  بقدرتها  وإيمانها  عمالئها، 

التنمية البشرية من خالل االتصاالت، في 

تحقيق  على  المجتمعات  أفراد  مساعدة 

أقصى تطلعاتهم.

عن  الصادرة  البناء  رخص  عدد  ارتفع 

خالل  الدولة  في  البلديات  مختلف 

بالمائة،   10 بنسبة  الماضي،  أكتوبر 

رخصة   884 بـ قياسا  رخصة،   972 إلى 

له. السابق  في سبتمبر 

التخطيط  جهاز  بيانات  وأظهرت 

واإلحصاء أن معظم البلديات في الدولة 

رخص  عدد  في  ملحوظة  زيادة  سجلت 

أبرزها  الماضي،  أكتوبر  خالل  البناء 

 24 32 بالمائة، أم صالل  بلدية الظعاين 

بالمائة   13 والشمال  الوكرة  بالمائة، 

بالمائة،   10 الشيحانية  منهما،  لكل 

2 بالمائة، في  6 بالمائة، الدوحة  الريان 

انخفاضا  الخور  بلدية  سجلت  المقابل 

بالمائة.  13 بنسبة 

فقد  الجغرافي،  توزيعها  وحسب 

من  القائمة  الريان  بلدية  تصدرت 

إذ  الصادرة  البناء  رخص  عدد  حيث 

 27 نسبته  ما  أي  رخصة،   264 أصدرت 

الصادرة،  الرخص  إجمالي  من  بالمائة 

الثانية  المرتبة  في  الدوحة  بلدية  تليها 

ثم  بالمائة،   24 أي  رخصة   232 بعدد 

أي  رخصة   185 بعدد  الوكرة  بلدية 

الظعاين  بلدية  ثم  ومن  بالمائة،   19
16 بالمائة، بينما  153 رخصة أي  بعدد 

 63 صالل  أم  على  الرخص  بقية  توزعت 

رخصة   35 الخور  بالمائة،   6 رخصة 

 2 رخصة   22 الشيحانية  بالمائة،   4
بالمائة، والشمال 18 رخصة 2 بالمائة.

البيانات إلى أن عدد تراخيص  وأشارت 

وغير  )سكنية  الجديدة  المباني 

 355( بالمائة   37 شكلت  سكنية( 

البناء  رخص  إجمالي  من  رخصة( 

في  الماضي،  أكتوبر  خالل  الصادرة 

اإلضافات  بناء  تراخيص  شكلت  حين 

وتراخيص  رخصة(،   595( بالمائة   61
 22( بالمائة   2 بنسبة  التحويط 

رخصة(.

وجاءت رخص الفلل في صدارة المباني 

 91 شكلت  حيث  الجديدة  السكنية 

إجمالي  من  رخصة(   252( بالمائة 

الجديدة،  السكنية  المباني  رخص 

اإلسكان  قروض  مساكن  فئة  تليها 

ثم  رخصة(،   11( بالمائة   4 بنسبة 

بنسبة  السكنية  الشقق  ذات  العمارات 

رخص(.  10( بالمائة   4
في مقدمة  التجارية  المباني  حلت  فيما 

السكنية  غير  المباني  تراخيص 

 45( بالمائة   58 بنسبة  الجديدة 

الصناعية  المباني  تليها  رخصة(، 

بالمائة   23 بنسبة  والمصانع  كالورش 

الحكومية  المباني  ثم  رخصة(،   18(

8 بالمائة )6 رخص(. بنسبة 

البناء  إتمام  بشهادات  يتعلق  وفيما 

تفيد   2022 أكتوبر  شهر  خالل  الصادرة 

 9 قدره  شهري  بانخفاض  البيانات 

في  شهادة   515 إلى  لتتراجع  بالمائة، 

2022، قياسا بـ565 في سبتمبر  أكتوبر 

الماضي.

انخفاضا  البلديات  بعض  وسجلت 

 60( الشمال  أبرزها  الشهادات،  عدد  في 

الدوحة  بالمائة(،   27( الريان  بالمائة(، 

)19 بالمائة(، الخور )13 بالمائة(، الوكرة 

هناك  كان  المقابل  في  بالمائة(،   5(

ارتفاع واضح في بلدية الشيحانية )150 

بالمائة(، أم صالل )37 بالمائة( والظعاين 

)7 بالمائة(.

تقنية جديدة بالذكاء االصطناعي للتحقق السريع من الهوية

بنسبة نمو »10 %« على أساس شهري.. »التخطيط«:

$ الدوحة

$ الدوحة

من خالل تمارين محاكاة لتزويد األسواق بالسلع

»التجارة« تختبر جاهزيتها للمونديال

والصناعة  التجارة  وزارة  نفذت 

الشـــــركاء  مــــــــــــع  بالتعــــــــــــاون 

والمصانـــــع  االســــــــتراتيجييـــن 

والشركات الوطنية ومنافذ البيع 

وشركات  )الهايبرماركت(  الكبرى 

محاكاة  تمارين   CATERING
لتزويد  التشغيلية  للعمليات 

األسوق المحلية بالمواد الغذائية 

كأس  بطولة  خالل  واالستهالكية 

العالم فيفا- قطر 2022.

المحاكــــاة  تماريــــــن  وتأتـــــي 

في  التشغيليـــــة  للعمليـــــات 

وضع  على  الوزارة  حرص  إطار 

المناســــــــبة  الســــــــيناريوهات 

المتوقعة  التحديات  لمجابهة 

البطولة  تنظيم  فترة  خالل 

بتيسير  يتعلق  فيما  السيما 

الشركات  بين  التواصل  آليات 

المحلية  والمصانع  الوطنية 

منافذ  مع  السلع  ومزودي 

ودعم  )الهايبرماركت(،  البيع 

تسجيل  عند  االستجابة 

منافذ  لدى  المخزون  في  نقص 

 )CATERING( وشركات  البيع 

واألسواق المركزية الثالث.

إلى  المحاكاة  تمارين  وتهدف 

اختبار خطط االستجابة الفورية 

مدى  على  والوقوف  طارئ  ألي 

ذات  األطراف  مختلف  جاهزية 

مجموعة  مع  للتعامل  الصلة 

فهم  وضمان  السيناريوهات،  من 

المشتركة  الخطط  ومعرفة 

وتحديد األدوار والمسؤوليات.

المحاكاة  تمارين  وشهدت 

العمليــــات  غرفـــــة  مشـــاركة 

الطــــوارئ  للجنـــــة  التابعــــة 

السلع  وتدفق  استيراد  لضمان 

بوزارة  والتموينية  الغذائية 

والشركاء  والصناعة  التجارة 

ومنافـــــــذ  االستــــــــراتيجيين 

)الهايبرماركت(  الكبرى  البيع 

الوطنية  والمصانع  والشركات 

 CATERING وشــــــــــــركــــــــات 

الغذائية  السلع  مزودي  وكبار 

واالستهالكية. 

تمارين  أّن  الوزارة  وبينت 

لتقييم  فرصة  مّثلت  المحاكاة 

آليات  وفاعلية  نجاعة  مدى 

التواصل  وقنوات  التنسيق 

التشغيلية  للعمليات  المتاحة 

استعدادا  الشركاء  كافة  بين 

الحدث  واستضافة  لتنظيم 

العالمي. 

المحاكاة  تمارين  وتضّمنت 

األحداث  من  العديد  تنفيذ 

المحتملة  والسيناريوهات 

البطولة  تنظيم  فترة  خالل 

من  معها  التعامل  طرق  وتحديد 

حيث  المعنية؛  الجهات  قبل 

من  أصناف  توريد  اختبار  تم 

مخازن  من  والفواكه  الخضروات 

إلى  االستراتيجيين  الشركاء 

وام  )بالسيلية  المركزية  األسواق 

مع  بالتنسيق  والوكرة(  صالل 

المنشآت  لإلدارة  أسواق  شركة 

أصناف  توريد  واختبار  الغذائية. 

والفواكه  الخضراوات  من 

المجمدة  الحمراء  واللحوم 

المائدة  وبيض  المجمد  والدجاج 

مخازن  من  المعبأة  والمياه 

إلى  االستراتيجيين  الشركاء 

 ،.Catering شركات  مخازن 

المواد  من  أصناف  توريد  واختبار 

الشركاء  مخازن  من  الغذائية 

البيع  منافذ  إلى  االستراتيجيين 

الميرة  مثل  مخازنها  أو  الكبرى 

هايبرماركت  واللولو  وكارفور 

وسبار  هايبرماركت  وسفاري 

ومركز  هايبرماركت  ومسكر 

العائلي. التموين 

تمارين  نجاح  الوزارة  وأكدت 

استعداد  يعكس  بما  المحاكاة 

لتلبية  المعنية  الجهات  جميع 

األسواق  متطلبات  مختلف 

تنظيم  فترة  خالل  المحلية 

البطولة.

$ الدوحة

تقييم مدى فعالية آليات 
التنسيق وقنوات التواصل

مشاركة غرفة العمليات التابعة 
للجنة الطوارئ 

{ جانب من عملية إدارة التمارين 

{ وكالة ستاندرد آند بورز

{ البنك التجاري

تحسن أداء البنك في توليد اإليرادات والرسملة

إبراهام: تنفيذ استراتيجية للتحوط من المخاطر
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الشيخ ناصر بن حمد: ثقة كبرى في مرونة االقتصاد القطري

سيونغ هيون لي: نخطط إلطالق حزمة أجهزة جديدة قريبا 

وسامسونج  إلكترونوفا  شركتا  أعلنت 

متجر  افتتاح  عن  لإللكترونيات  الخليج 

إلكترونيات جديد في بالس فاندوم مول، 

الدوحة. 

سامسونج  لعالمة  الرابع  المتجر  ويقدم 

منطقة  للزائرين  الدولة  في  التجارية 

منزلية  وتجربة  متميزة  عمالء  خدمة 

في  ما  أحدث  يعرض   - متصلة 

واألجهزة  والحوسبة  اإللكترونيات 

ومكيفات الهواء واألدوات المنزلية.

متنوعة  وتقنيات  وسائط  دمج  خالل  ومن 

سامسونج  وميزات  بمنتجات  مدفوعة 

توفير  على  المساحة  تركز  المبتكرة، 

سياق  في  محّسنة  منتجات  تجارب 

المنازل  مفهوم  ذلك  في  بما  الحياة،  نمط 

تجربة  يتيح  الذي  الجديد  الفاخرة 

المنزل المتصل.

وتعليًقا على هذه المناسبة، قال سعادة 

رئيس  ثاني،  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 

التزمنا  »لقد  إلكترونوفا:  إدارة  مجلس 

البيع  مساحة  الفتتاح  كبير  باستثمار 

أيًضا  ُيظهر  الذي  األمر  هذه،  بالتجزئة 

وما  القطري  االقتصاد  مرونة  في  ثقتنا 

بعد  حتى  المستقبل،  يقدمه  أن  يجب 

وتيرة  ستستمر  كروي،  موسم  أكبر 

على  قطر  في  االقتصادية  األنشطة 

الطاقة.  قطاع  في  المشاريع  خلفية 

اإليجابية،  النظرة  هذه  على  بناًء 

ليس  موسعة  باستثمارات  اآلن  نقوم 

ولكن  سامسونج،  مع  بالتعاون  فقط 

ذات  األخرى  المشاريع  من  العديد  في 

الصلة«.

وقال سيونغ هيون لي، رئيس سامسونج 

كانت  »لطالما  لإللكترونيات:  الخليج 

االبتكارات  طليعة  في  سامسونج 

التي  المنتجات  خالل  من  المتطورة 

ذكاًء  أكثر  الحياة  جعل  على  تساعد 

مضى.  وقت  أي  من  واتصااًل  راحة  وأكثر 

األجهزة  من  العديد  إلطالق  نخطط 

واألجهزة  والتليفزيونات  المحمولة 

المنزلية لتكون متاحة في قطر في األشهر 

المقبلة. إن افتتاح مساحة جديدة للبيع 

الكترونوفا،  مع  بالشراكة  بالتجزئة 

قطر  تجاه  القوي  التزامنا  من  جزء  هو 

والمجتمع القطري«.

شراء  إلى  يتطلعون  العمالء  كان  وسواء 

إلى  يحتاجون  أو  رائد  هاتف  أحدث 

والخدمات  المنتجات  بشأن  مشورة 

خبراء  سيكون  الحتياجاتهم،  األنسب 

أهبة  على  اللغات  متعددو  سامسونج 

على  لمساعدتهم  المتجر  في  االستعداد 

اتخاذ قرار مدروس. 

وبدعم من خدمة ما بعد البيع ذات الصلة 

والتركيب،  للتسليم  اللوجستي  والدعم 

تسوق  بتجربة  االستمتاع  للعمالء  يمكن 

من  قيمة  أقصى  على  والحصول  سلسة 

مشترياتهم.

الرابع للعالمة التجارية العالمية في السوق المحلي

افتتاح متجر سامسونج في »بالس فاندوم«

{ خالل افتتاح المتجر الجديد{ متجر سامسونج من الداخل

الدوحة          $

شكل  تتخذ  فنية  أعمال   10 عن  للسياحة  قطر  كشفت 

المعالم  أبرز  من  مجموعة  معا  وتزين  القدم،  لكرة  »المرمى« 

مبادرة  وتمثل  قطر،  أنحاء  جميع  في  الجاذبية  ذات  والمواقع 

القدم  بكرة  قطر  شغف  بين  يجمع  مزيجا  قطر«  »مرمى 

واحتفائها بالفن واحتضانها للمبدعين والموهوبين.

كل  بإنشاء  قام  أنه  إلى  لها،  بيان  في  للسياحة  قطر  وأشارت 

تم  حيث  اثنان،  أو  واحد  فنان  قطر«  »مرمى  من  فني  عمل 

تصميم قوائم مرميين اثنين من قبل فنانين من قطر، بينما 

الدول  من  فنانون  المتبقية  الثماني  القوائم  تصميم  تولى 

وإسبانيا  وفرنسا  إنجلترا  وهي  بالبطولة  الفوز  لها  سبق  التي 

والبرازيل.. وتستلهم  وأوروجواي  وألمانيا واألرجنتين  وإيطاليا 

كل  إليه  ينتمي  الذي  البلد  من  وطنية  مالمح  الفنية  األعمال 

لدولة  الغني  الثقافي  التراث  من  مالمح  إلى  باإلضافة  فنان، 

قطر، مما يبرهن على الدور الحيوي الذي يمكن لكرة القدم أن 

تؤديه في التقريب بين الثقافات من جميع أنحاء العالم.

للسياحة  قطر  رئيس  الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  وقال 

القطرية،  الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي  والرئيس 

الستقبال  نستعد  »ونحن  المناسبة:  بهذه  كلمة  في 

نوفمبر  شهري  خالل  قطر  إلى  وصولهم  المرتقب  الزوار  ماليين 

عبر  السياحية  معالمنا  إبراز  بأهمية  نؤمن  فإننا  وديسمبر، 

القطريين  الفنانين  من  نخبة  يقدمها  مميزة  إبداعية  أعمال 

والعالميين، مضيفا، نشجع جميع الزوار القادمين من عشاق 

كرة القدم أن يستفيدوا من زيارتهم إلى قطر كأفضل ما يكون 

وأن يتعرفوا بأنفسهم على ثقافتها وتراثها ومعالمها الرائعة«.

وقد كرست مجموعة من الفنانين المحليين مواهبها إلخراج 

هذا المشروع إلى النور، حيث صممت غادة السويدي »مرمى 

العزيز يوسف »مرمى  الذي يمثل قطر، فيما أنشأ عبد  قطر« 

البطولة،  في  المشاركة  البلدان  بجميع  يرحب  الذي  قطر« 

والفرنسي  األرجنتيني  المرميان  جاء  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

مصحوبين بلمسة قطرية، حيث ابتكرت الفنانة والخطاطة 

المرمى  يتوج  الذي  األنيق  الكتابي  الهيكل  الشرشني  فاطمة 

األرجنتيني، فيما أنشأت الفنانة مريم فرج السويدي أشرعة 

القارب المعدني التي تزين المرمى الفرنسي.

حول  يتمحور  تصميمي  »إن  السويدي،  غادة  الفنانة  وقالت 

فكرة الحنين إلى الماضي والفن المعماري التقليدي في قطر، 

الرغم من  الذي ال يتغير مطلقا على  وال سيما في سوق واقف، 

عن  فضال  البالد،  تشهدها  التي  المستمرة  التحديث  حالة 

والركض  الطفولة  سنوات  في  القدم  كرة  لعبة  إلى  الحنين 

في الفناء الخلفي واستخدام األبواب والمداخل بديال للمرمى، 

أن  أمل  على  معا  الجوانب  هذه  كل  جمعت  أنها  إلى  مشيرة 

مرة  ذلك  فعل  من  الطفولة  تلك  عاشوا  الذين  أولئك  يتمكن 

نظرة  يلقوا  أن  قط،  ذلك  يفعلوا  لم  للذين  يمكن  فيما  أخرى، 

على الماضي«.

ومن جانبه، قال الفنان عبدالعزيز يوسف، الذي صمم مرمى 

الترحيب بجميع البلدان المشاركة في البطولة، إن التصميم 

أال  وتابع«أردنا  للسياحة،  قطر  فريق  مع  للتعاون  ثمرة  يعد 

نمثل شعب قطر فحسب، ولكن كل من يمكنه أن يشاركنا 

هذه المناسبة الرائعة من جميع أنحاء العالم.

وبدورها، قالت الفنانة فاطمة الشرشني، وهي صاحبة الخط 

أهمية  الخط  يشغل  األرجنتيني:  المرمى  على  الموجود 

البصرية،  الفنون  أبرز  أحد  وهو  العربية  ثقافتنا  في  كبيرة 

الفني  العمل  فايبرانت في  أنها تعاونت مع سيمون  إلى  الفتة 

باستخدام الخط المغربي الذي تخصصت فيه لكتابة كلمة 

»األرجنتين« بمادة زجاجية عاكسة، وهو ما يوضح المزج بين 

الثقافات وكيف يمكن لكرة القدم أن تجمع بين دولتين تقعان 

على جانبين متباعدين من العالم عبر التعايش واالزدهار.

ومن جهتها، قالت الفنانة مريم فرج السويدي، والتي صممت 

هناك  تكون  أن  يمكن  ال  الفرنسي،  للمرمى  البصري  العنصر 

مصادفة  وهي  الشراعي،  للقارب  الثقافية  الرمزية  في  مبالغة 

مكبر  بمثابة  بالرياح  الممتلئة  األشرعة  تصبح  أن  جميلة 

صوتي للفن الصوتي الذي يضيفه الفنان جيوم.

بين  المشتركة  الرغبة  الفنية  األعمال  هذه  وتستلهم 

تجارب  وتبادل  لعيش  العالم  أنحاء  شتى  من  المسافرين 

التقاط  اآلن  قطر  زوار  بإمكان  بات  أنه  كما  الرائعة،  السفر 

صورهم وسط خلفيات تم إنشاؤها بعناية ومشاركة صورهم 

أجمل  من  بمجموعة  استمتاعهم  خالل  من  قطر«  »مرمى  أمام 

المشاهد والمعالم في البالد.

المواقع  من  عدد  في  قطر«  »مرمى  على  العثور  للزوار  ويمكن 

بالبالد.

»مرمى قطر«.. »10« أعمال فنية
ن شوارع الدوحة

ّ
عالمية تزي

{ مرمى قطر.. مرحبا بجميع البلدان المشاركين بالبطولة { تصميم المرمى البرازيلي على األراضي القطرية

إلبراز المعالم السياحية

 بالتزامن مع المونديال

الباكر: نستعد 
الستقبال ماليين 

الزوار خالل نوفمبر 
وديسمبر

األعمال الفنية 
تستلهم مالمح 

وطنية من البلدان 
المختلفة

الدوحة          $

ر »21« رحلة أسبوعية إلى العاصمة التايالندية ُتسيِّ

»القطرية« تعيد افتتاح صالة رجال األعمال في بانكوك
القطرية  الجوية  الخطوط  أعادت   

األعمال  رجال  صالة  أبواب  فتح 

في  الدولي  سوفارنابومي  بمطار 

تحالف  ومسافري  لمسافريها  بانكوك 

ودرجة  األولى  الدرجة  على   oneworld
رجال األعمال من مطار

في  افتتاحها  تم  قد  الصالة  وكانت 

بانكوك في فبراير عام 2018.

العربي  النمط  بين  تصميمها  ويدمج 

كما  التايلندية،  والضيافة  الحديث 

واحة  في  المسافرين  استقبال  يتم 

الراحة  من  أجواء  لهم  توفر  الهدوء  من 

واالسترخاء تأخذهم بعيدًا عن إزدحام 

المطار.  

 وُتعد صالة الخطوط الجوية القطرية 

مدينة  من  المغادرين  للمسافرين  مالذ 

مجموعة  بدورها  وُتعزز  بانكوك، 

القطرية  الناقلة  تقدمها  التي  الخدمات 

لتثري  جوائز  من  العديد  على  الحائزة 

مقصورات  على  المسافرين  تجربة 

األعمال.  رجال  ودرجة  األولى  الدرجة 

لدولة  الوطنية  الناقلة  ُتشغل  واليوم، 

العاصمة  إلى  أسبوعية  رحلة   21 قطر 

طراز  من  إيرباص  طائرات  متن  على 

 10 إلى  باإلضافة   ،B777 وبوينج   A380
رحالت أسبوعية إلى فوكيت.

القطرية  الجوية  الخطوط  أن  ُيذكر 

»أفضل  جائزة  على  مؤخرًا  حازت 

ضمن  العالم«  في  طيران  شركة 

 ،2022 العالمية  جوائز سكاي تراكس 

شركات  الوطنية  الناقلة  وتتصدر 

بجائزة  فوزها  بعد  العالمية،  الطيران 

السابعة  للمرة  العالم«  في  »األفضل 

في تاريخها في إنجاٍز غير مسبوق  إلى 

جانب فوزها بخمس جوائز أخرى هي: 

»أفضل درجة رجال أعمال في العالم«، 

األعمال  رجال  لدرجة  صالة  و»أفضل 

و»أفضل مقعد على درجة  العالم«،  في 

و»أفضل  العالم«،  في  األعمال  رجال 

خدمات طعام على درجة رجال األعمال 

في العالم«، و»أفضل شركة طيران في 

الشرق األوسط«.

رحالتها  القطرية  الخطوط  وتسّير 

مقر  عبر  عالمية،  وجهة   150 إلى  حالّيًا 

الدولي،  حمد  مطار  بالدوحة،  عملياتها 

في  مطار  »أفضل  جائزة  على  الحائز 

العالمية  تراكس  سكاي  من  العالم« 

.2022
{ صالة رجال األعمال
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بعد الترسيم بين بيروت وتل أبيب

منافع اقتصادية مؤجلة
بيروت- األناضول- فور اإلعالن عن إنجاز اتفاق ترسيم 

الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، توقع الكثيرون 

والغاز،  النفط  استخراج  من  بلدهم  سيمكن  ذلك  أن 

وسيحّسن وضع االقتصاد المنهار.

واعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، المنتهية واليته، 

أن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، 

»سينتشل لبنان من الهاوية التي ُأسقط فيها«.

الترسيم،  خطوة  الخليل،  يوسف  المالية  وزير  وثّمن 

إلى  تحتاج  قد  المادية  ترجمتها  أن  من  الرغم  على 

سنوات، إال أنها تشكل رافعة معنوية للنهوض من حال 

مفاوضات  الجانبان  وأجرى  الثقة.  والستعادة  االنهيار 

أميركية  بوساطة  عامين  لمدة  استمرت  مباشرة  غير 

بشأن منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي في البحر 

المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.

ومن شأن التوقيع على هذا االتفاق، أن يفتح الباب أمام 

»توتال  شركة  تعتزم  حيث  لبنان  في  التنقيب  أعمال 

والغاز  النفط  عن  بالتنقيب  البدء  الفرنسية  إنرجيز« 

اللمسات  وضع  بعد  اللبنانية،  االقليمية  المياه  في 

النهائية على االتفاق.

يذكر أن لبنان كان وّقع في فبراير/    شباط 2018، على 

عقد مع الكونسورتيوم النفطي بقيادة »توتال إنرجيز« 

اإليطالية  »إيني«  من  كاًل  يضم  والذي  الفرنسية 

في  والغاز  النفط  عن  للتنقيب  الروسية،  و»نوفاتيك« 

البلوكين الرقم 4 و9 في مياهه اإلقليمية.

الماضي  آب  »نوفاتيك« انسحبت في أغسطس/     لكن 

كنتيجة لما يحصل من تطورات في روسيا والعقوبات 

الدولية التي تفرض على مكوناتها.

لن  بلدهم  أن  لبنانيون،  اقتصاديون  محللون  واعتبر 

االتفاق،  توقيع  بمجرد  الفور  على  اقتصاديا  يستفيد 

وإنما اإلفادة تتطلب سنوات كي تتحقق مشددين على 

ضرورة إصالح النظام االقتصادي الحالي جذريًا.

فائدة قد تستغرق سنوات
لدراسات  اللبناني  المعهد  مدير  قال  اإلطار،  هذا  في 

عن  الحديث  المبكر  من  إنه  مارديني،  باتريك  السوق 

الحدود  ترسيم  اتفاق  توقيع  جراء  اقتصادية  مكاسب 

بين لبنان وإسرائيل، فاألمر يحتاج إلى وقت.

وأضاف »مارديني« في حديث لألناضول، أن حقل »قانا« 

الذي يقول لبنان إنه حّصل كامل حقوقه فيه، »ليس 

كميات  من  يختزنه  ما  عن  نعرف  وال  بعد  مكتشفا 

غازية أو نفطية.. األمر يحتاج لالستكشاف والتنقيب«.

فإنه  قانا  حقل  في  غاز  وجد  أنه  جدال  سلمنا  »لو  وقال: 

ألن  البالد،  في  المأزوم  االقتصادي  الوضع  يحسن  لن 

اللبنانيين ليس لهم ثقة بأن أموال الثروات الطبيعية 

كما  ستنهب  أو  ستفيدهم  البحر  في  المستكشفة 

حصل بأموال المودعين«.

قال  يونس  منير  االقتصادي  الخبير  جهته،  من 

وهي  فورية  غير  االقتصادية  المكاسب  إن  لألناضول، 

عما  مؤكدة  دراسات  لبنان  لدى  ليس  ألنه  مؤجلة، 

يختزنه حقل »قانا« من احتياطات غازية أو نفطية.

وأوضح في حديث لألناضول، أن المرحلة األولى سيتم 

االستكشاف وبعدها التنقيب لمعرفة وتقدير االحتياط 

الموجود في هذا الحقل وغيره.

وتوقع يونس معرفة الكميات المختزنة في حقل »قانا« 

يحتاج  ثم  ومن  توتال،  شركة  عبر  القادم  الربيع  بعد 

دول  تجارب  بحسب  الضخ  لبدء  سنوات   5 إلى   3 من 

أن  أعلنت عنها  أن هناك تقديرات إسرائيلية  إال  أخرى، 

هذا الحقل ال يختزن كميات كبيرة من النفط والغاز.

قالت  مرسل،  محاسن  االقتصادية  المحللة  بينما 

بعمليات  متعلقة  االقتصادية  المكاسب  معرفة  إن 

الغازية  الكميات  وتحديد  والتنقيب،  االستكشاف 

الموجودة، ومن ثم اإلنتاج وأن هذا األمر يحتاج لسنوات.

 إصالحات واجبة
ضرورة  على  يونس،  منير  االقتصادي  الخبير  وشدد 

به  القيام  للبنان  بد  ال  الذي  اإلصالحات  مسار  فصل 

عن  الدولي،  النقد  صندوق  التفاق  وفقا  وقت،  بأسرع 

بتشريعات  مواكبته  يجب  الذي  النفطي  المسار 

خاصة.

تشريعات  بوضع  المباشرة  لبنان  »على  وأضاف: 

اإليرادات  استخدام  كيفية  حول  بالشفافية،  تتمتع 

معظم  هدرت  حيث  سابقا،  حصل  مع  تكرار  وعدم 

إيرادات الدولة عبر المحاصصة«.

صعيد  على  الحقيقي  اإلصالح  أهمية  إلى  ولفت 

المصرفي  والنظام  المستقل  والقضاء  العامة  المالية 

عالية،  نفطية  إيرادات  جاءت  لو  »حتى  والحوكمة، 

هناك احتمال كبير أن تتبدد وتذهب في غير طريق«.

من جهته، دعا الخبير االقتصادي والمالي البروفيسور 

في  إصالحات  بمجموعة  القيام  إلى  عجاقة،  جاسم 

خلق  نستطيع  »حتى  اللبناني،  االقتصادي  النظام 

يضمن  الوقت  نفس  وفي  النفط  من  واإلفادة  اقتصاد 

استمرارية للمستقبل«. 

بدء رحلة العودة الطوعية

»750« الجئا سوريا غادروا لبنان
بيروت- قنا- بدأت 

عملية العودة الطوعية 
للنازحين السوريين من 

لبنان إلى بالدهم تحت 
إشراف جهاز األمن العام 

اللبناني، ضمن خطة 
وصفها الجهاز »باآلمنة 

والطوعية«، حيث 
شهدت الحدود اللبنانية 

السورية - األربعاء الماضي 
- عودة أولى دفعات 

الالجئين من مخيم 
عرسال، بعد توقف دام 

نحو 3 سنوات وذلك مع 
مغادرة حوالي 750 شخصا 

وسط ترقب بإعادة أعداد 
إضافية خالل األسبوع 

القادم.

نازح  مليوني  من  أكثر  لبنان  ويستضيف   

سوري، في ظل عجز الحكومة اللبنانية عن 

إيفاء  وعدم  اإلنسانية  احتياجاتهم  تأمين 

وذلك  تجاههم،  بالتزاماته  الدولي  المجتمع 

النزوح  هذا  كلفة  بأن  وزارية  تقديرات  وسط 

تقدر بمليارات الدوالرات في بلد يعاني أسوأ 

دين  ويتجاوز  تاريخه  في  اقتصادية  أزمة 

الدولة المعلن 100 مليار دوالر. 

وزير  حجار  هكتور  كشف  السياق  هذا  وفي   

تصريف  حكومة  في  االجتماعية  الشؤون 

األنباء  لوكالة  حوار  في  اللبنانية  األعمال 

750 نازحا  القطرية »قنا« عن مغادرة حوالي 

ستغادر  أنه  معلنا  الماضي،  األربعاء  يوم 

دفعة ثانية أيضا في األسبوع المقبل، وذلك 

وفي  اللبنانية  األمنية  األجهزة  مع  بالتنسيق 

مقدمتها األمن العام اللبناني.

 وأكد حجار على أهمية إعادة كل النازحين 

لبنان  قدرة  لعدم  ديارهم،  إلى  السوريين 

على تحمل تبعات هذا النزوح في ظل األزمة 

االقتصادية والمالية التي تعاني منها البالد.

 وكشف أن إعادة النازحين إلى ديارهم تمت 

منوها  السورية،  السلطات  مع  بالتنسيق 

بأن لبنان قام بهذا اإلجراء ضمن آلية العودة 

اآلمنة لهم وبعد أن تحسنت األوضاع األمنية 

في سوريا.. رافضا االتهامات التي توجه إلى 

بالده بأنها تعمل على إعادتهم قسريا، متهما 

بالعمل  الدولية  والمنظمات  الجهات  بعض 

»العودة  وقال:  بالدهم  إلى  عودتهم  منع  على 

غير قسرية وهي آمنة«. 

إلى  السوريين  النازحين   وحول خطة عودة 

الزمنية للعودة، كشف وزير  بالدهم والمهلة 

تصريف  حكومة  في  االجتماعية  الشؤون 

وفق  حاليا  تتم  إعادتهم  أن  اللبنانية  األعمال 

من  الغاية  أن  موضحا  أسبوعية،  خطة 

اطالقها جاءت نظرا لتحسن الظروف األمنية 

وأن ال يبقى في لبنان إال العمالة السورية. 

يريد  من  أوضاع  تسوية  ضرورة  على  وأكد   

العمل في لبنان وأن تتم عودة كل النازحين 

إلى بلدهم، مبينا أن هذه العمالة كانت قبل 

ألف  و500   400 بين  تتراوح  السورية  األزمة 

عامل.. رافضا ضرورة استمرار وجود أي نازح 

النزوح  انتفاء سبب  في بالده بسبب  سوري 

المجتمع  منتقدا  سوريا،  إلى  األمن  وعودة 

الدولي ألنه يريد أن يبقيهم في لبنان.

تقطع  لم  اللبنانية  السلطات  أن  وأوضح   

ملف  في  السورية  السلطات  مع  تواصلها 

النزوح وهو ما أكده في مناسبات عديدة على 

السلطات  مع  التنسيق  مؤكدا  قوله..  حد 

الجديدة  الدفعة  هذه  إعادة  في  السورية 

أيضا.

 وأعلن الوزير حجار أنه واكب عودة النازحين 

سوريا  إلى  عرسال  منطقة  من  السوريين 

أن  معتبرا  الماضي،  األربعاء  انطلقت  التي 

األعداد التي غادرت مشجعة.

تعتزم  دراسة  لـ»قنا«عن  حجار  وكشف   

اإلعالن  اللبنانية  االجتماعية  الشؤون  وزارة 

السوري  النزوح  كلفة  بأن  تفيد  قريبا  عنها 

تصل  السورية  األزمة  بدء  منذ  لبنان  على 

تكلفة  تشمل  دوالر  مليار   40 يقارب  ما  إلى 

المدعومة  الغذائية  والسلع  التحتية  البنى 

من  لبنان  سكان  نصف  أن  مبينا  وغيرها، 

النازحين حاليا. 

السوري  النزوح  كلفة  في  المبالغة  وحول   

حجار  الوزير  أعلن  اللبناني،  االقتصاد  على 

عن  الدولية  المؤتمرات  أحد  في  تكلم  أنه 

االقتصاد  على  للنزوح  السنوية  الكلفة  أن 

سنويا،  دوالر  مليارات   3 تتجاوز  اللبناني 

فبالتالي تصل كلفة النزوح إلى أكثر من 36 

يجعل  مما  اللحظة،  هذه  لغاية  دوالر  مليار 

رقم الــ 40 مليارا منطقيا.

 ولفت حجار إلى وجود ما يقارب مليوني و80 

من  أن  إلى  الفتا  لبنان،  في  سوري  نازح  ألف 

يعمل منهم ال يصنف كنازح سوري.

بالعنصرية  لبنان  اتهام  حجار  رفض  كما   

إلى  السوريين  النازحين  إعادة  بسبب 

وانظروا  تعالوا  للعالم  »أقول  وقال:  ديارهم، 

كيف نتعامل مع العودة الطوعية للنازحين 

الموارد  والبلدات  القرى  تتقاسم  وكيف 

النازحين«. مؤكدا  وماء مع  والغذاء من خبز 

إطار  في  اإلنسان  حقوق  األمنية  القوى  التزام 

عودة النازحين السوريين.. داعيا المجتمع 

عبء  تحمل  في  لبنان  مساندة  إلى  الدولي 

النزوح.

ميشال  العماد  اللبناني  الرئيس  وكان 

عن  الحالي  أكتوبر   12 في  أعلن  قد  عون 

على  السوريين  النازحين  إعادة  عملية  بدء 

بالعودة  طالب  لبنان  إن  قائال  دفعات.. 

متاحة،  وهي  السوريين  للنازحين  الطوعية 

وسوريا لم تضع أي شرط لعودتهم. 

 وأكد أن النازحين السوريين بدأوا بالعودة، 

تم  كما  سوريا،  إلى  قافلة  أول  عودة  وتم 

السوريين  المسؤولين  مع  ذلك  في  التحدث 

على أكثر من مستوى ورحبوا بهذا الموضوع. 

الدولي  المجتمع  في  المسؤولين  أن  ورأى   

سفن  حارس  يكون  أن  لبنان  من  يريدون 

إلى  السفر  من  السوريين  النازحين  لمنع 

عودتهم  يحاربون  نفسه  الوقت  وفي  دولهم، 

إلى سوريا.

الماضي  األربعاء  فجر  انطلقت  قد  وكانت   

إلى  لبنان  من  السوريين  النازحين  قوافل 

السورية   - اللبنانية  الحدود  عبر  سوريا، 

األمن  وضع  أن  بعد  المصنع  منطقة  في 

العودة  لتسجيل  مركزا   17 اللبناني  العام 

الطوعية. 

هذه  لتكون  الحدود  قوافل  ثالث  عبرت  وقد   

العام  األمن  يرعاها  التي   23 الرقم  الرحلة 

عام  الخطة  بدء  منذ  سوريا  إلى  اللبناني 

رحالت  رعاية  عن  توقفه  بعد  وذلك   2017
جائحة  انتشار  إثر   2020 عام  بعد  العودة 

»كوفيد - 19«.

إبراهيم  عباس  اللواء  أكد  االطار،  هذا  وفي   

اللبناني في مؤتمر  العام  العام لألمن  المدير 

»إعادة  أن  الخصوص  بهذا  عقد  صحفي 

أن  علينا  وطني  واجب  أرضهم  إلى  النازحين 

السوري  الجانب  من  نلق  »لم  وقال:  نؤديه«، 

إال كل الترحيب والشفافية في التعاطي مع 

ملف عودة النازحين السوريين«. 

سلبية  انعكاسات  النزوح  لملف  أن  ورأى   

على كل المستويات لذلك يجب معالجته، 

تتم  التي  التعاطي  طريقة  يرفض  ولبنان 

معه من قبل كثيرين وعلى رأسهم منظمات 

تحاول  اإلنسانية  تدعي  وأخرى  إنسانية 

نخضع  »لن  وأضاف:  إرادتها.  تملي  أن 

اللبناني  الشعب  مصلحة  ألن  للضغوطات 

على  نازح  أي  نجبر  ولن  وأخيرا،  أوال  هي 

لتخفيف  ونسعى  لدينا  مبدأ  وهذا  العودة 

العبء عن لبنان«. 

 وأوضح اللواء إبراهيم أن هناك مليونين و80 

لبنان،  في  حاليا  موجودون  سوري  نازح  ألف 

وقرابة 540 ألف سوري عادوا طوعا إلى بالدهم 

منذ بدء الخطة عام2017.

الدولة  أن  واضحا  بات  أنه  مراقبون  ويؤكد   

العملية  خطواتها  عن  تتراجع  لن  اللبنانية 

بشأن إعادة النازحين السوريين إلى بالدهم، 

رغم الضغوط الدولية التي تظهر على ألسنة 

مسؤولي المنظمات الدولية الذين يرفضون 

تشجيع هذه العودة ويعتبرها بعضهم أقرب 

إلى »ترحيل قسري،« في حين يوجه بعض 

عدم  بسبب  لبنان  إلى  النقد  الناشطين 

ما  وهو  السوري  النزوح  لتنظيم  خطة  وضع 

أدى إلى عدم قدرة الدولة على تحمل تبعات 

هذا النزوح الحقا. 

الصائغ  زياد  السيد  قال  السياق،  هذا  وفي   

وقضايا  العامة  السياسات  في  الخبير 

التأثير  لملتقى  التنفيذي  والمدير  الالجئين 

القطرية  األنباء  لوكالة  تصريح  في  المدني 

»إن عودة الالجئين السوريين إلى بالدهم هي 

وإنفاذ  اإلنسان،  حقوق  مستوى  على  أساس 

لما تقره القوانين والمواثيق الدولية«، مبينا 

في  يندرج  عودتهم  بحق  لبنان  تمسك  أن 

نسيجهم  وعلى  هويتهم  على  الحفاظ  سياق 

المجتمعي. 

في  الحاكمة  المنظومة  أن  الصائغ  ورأى   

بدء  ومع   ،2011 العام  منذ  فشلت  لبنان 

في  لبنان  إلى  السوريين  الالجئين  توافد 

لبنان  قدرة  دراسة  بمعنى  النزوح  تنظيم 

حدودية  إيواء  مراكز  وتأمين  االستيعابية، 

المجتمع  في  لتشتيتهم  تفاديا  مؤقتة 

»الفشل  ذاته  الوقت  في  مبينا  اللبناني، 

أعدادهم  لمعرفة  اإلحصائي  المستوى  على 

والتمييز التصنيفي بينهم والعمال«. 

وحتى   2011 العام  »منذ  أنه  الصائغ  وأكد   

لحوكمة  عامة  سياسة  يوجد  ال  اليوم، 

أو  السوريين  الالجئين  لقضية  سليمة 

سياسة عامة للعودة«. 

بها  قامت  التي  العودة  تنظيم  آلية  »أن  ورأى   

المديرية العامة لألمن العام اللبناني سهلت 

مبينا  السوريين«  النازحين  من  أعداد  عودة 

بإقرار  الدولة  قامت  »لو  أنه  الوقت  ذات  في 

أعداد  ضبط  على  ترتكز  عامة  سياسة 

ومن  إقامتهم  وأماكن  السوريين،  النازحين 

ضمانات  وبأي  سيعودون  أين  والى  أتوا  أين 

كنا  وأمنية  واجتماعية  واقتصادية  قانونية 

بحال أفضل في سياق العودة«. 

 وتابع الصائغ أن »طلب النظام السوري رفع 

عودة  على  يؤثر  سوف  إليه  اسمية  لوائح 

حول  استفهام  عالمات  ويطرح  النازحين 

وفق  أخرى«  ورفض  بأسماء  القبول  معايير 

قوله. 

الغربي  القلمون  »منطقة  أن  إلى  وأشار   

هدأت  آمنة  مناطق  هي  والقصير  والزبداني 

 ،2015 العام  منذ  فيها  الحربية  األعمال 

سوري  الجئ  ألف   400 اليها  يعود  أن  ويمكن 

يتمركزون في عكار وعرسال، وهي المناطق 

األكثر فقرا.



انتهت االنتخابات التبكيرية الخامسة في دولة 

الكيان في اقل من اربع سنوات بفوز اليمين 

واليمين المتطرف وقوى الفاشية الدينية في 

هذه االنتخابات، هذا الفوز ليس بالمفاجىء 

أو غير المتوقع، في ظل دولة تعج بالعنصرية 

والتطرف، وهذا الفوز أتى ويأتي في ظل سياق 

متواصل وليس قفزة في الهواء والمجهول، أو 

معاندة للحقائق والواقع.

فقد بات من الواضح انه من بعد االنقالب 

السياسي األول الذي حدث في دولة الكيان 

عام 1977، عندما صعد الليكود للحكم بزعامة 

مناحيم بيغن، كبديل عن حزب العمل الذي 

أسس هذه الدولة، بأن هذا الحزب في طريقه 

لألفول والتراجع، حيث حصل على اربعة 

مقاعد وكان على حافة السقوط، واستمر ما 

يعرف باليسار اإلسرائيلي ويسار الوسط منذ 

تلك الفترة بالتراجع لصالح قوى اليمين،آخذًا 

في التفكك والتفتت والذهاب نحو االندثار، لكي 

نشهد في عام 1996 االنزيحات الواسعة في 

المجتمع الصهيوني نحو اليمين والتطرف.. 

ولكن تلك االنزيحات لم تنقل المجتمع 

الصهيوني نحو الصهيونية الدينية، وبقيت 

على هامش المشروع الصهيوني، ولكن من 

بعد ذلك، وخاصة في الفترة التي سيطر فيها 

نتانياهو على مقاليد الحكم في دولة الكيان من 

عام 2009 2021-، تسارعت انزيحات المجتمع 

الصهيوني الذي أصبح يشهد المزيد من 

العنصرية والتطرف نحو الصهيونية الدينية، 

ولكي تنقل هذه الصهيونية الدينية من 

هوامش المشروع الصهيوني إلى قلبه... وهذا 

سيكون له آثاره وتداعياته على شكل الكيان، 

وطبيعة الصراع معه وجوهره.

اليوم مع نجاح نتانياهو وتحالف الصهيونية 

الدينية، نسمع نفس المعزوفة وعلى نحو اشد 

وأقوى، في تمرين و»تطويع« للعقل العربي، بأن 

هذا اليمين والفاشية الدينية، سيوغلون في 

الدم الفلسطيني، وسيمارسون الطرد والتهجير 

واالقتالع والتهجير العرقي وسن القوانين 

العنصرية، وكأن الحكومة القائمة أو الحكومات 

السابقة لدولة الكيان »حمائم سالم«، وما 

نشاهده من اجرام تقوم به حكومة »حمائم 

السالم« الحالية، نقتنع بأن الفرق بين كل 

تلك الحكومات،وأيًا كانت ائتالفاتها الحزبية 

السياسية ومكوناتها، فهي حكومات معادية 

لشعبنا الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، وهي 

متفقة في المضمون ولكنها مختلفة في اإلخراج 

والشكل، ال حقوق سياسية ووطنية للشعب 

الفلسطيني، وال دولة فلسطينية بين النهر 

والبحر، والحل حكم ذاتي أو بلدي موسع ضمن 

ما يعرف بالسالم االقتصادي.

ولذلك الفرق بين حكم نتانياهو الذي امتد لمدة 

12 عامًا متواصلة، وحكومة لبيد - غانتس 
المغادرة، فقط لجهة حجم العدوانية و»التغول« 

و»التوحش« ومحدودية الخيارات وضيق 

هوامش المناورة.

نعم نتانياهو أتى إلى الحكم في دولة باتت 

تعاني من أزمة سياسية عميقة، وتراجع مناعة 

المجتمع لدولة الكيان، فالوضع الداخلي لدولة 

الكيان يعيش حالة عدم االستقرار، حيث 

تسيطر المافيات والجريمة المنظمة والفساد 

وترخي القضاء، وستجد أي حكومة غير قوية 

وغير مستقرة نفسها عاجزة عن مواجهة هذه 

التحديات، وكذلك هناك أزمة خيارات أمام 

حكومة نتانياهو الجديدة مع الفاشية الدينية، 

فنتنياهو الذي واصل طوال فترة حكمه التهديد 

بشن الحروب،اعجز عن شن أي حرب، يدرك 

هو أنه لن ينتصر فيها، وكذلك يعجز عن 

السير في مشروع سياسي غير قادر على 

كلفته، فهو سيكلفه انهيار وسقوط حكومته.

نتانياهو سيواجه تحديات في تشكيلة 

وتركيبة حكومة الذي يتشارك معه فيها، 

قوى الصهيونية الدينية التي اصبحت الكتلة 

الثالثة في دولة الكيان، وهي قادرة على فرض 

شروطها على نتانياهو، وأنا أعتقد أن نتانياهو، 

لكي يواجه مطالب هذه الجماعات الدينية 

المتطرفة، قد يلجأ لحكومة يمين واسعة يضم 

إليها جزءًا من المعسكر الوطني، حزب غانتس 

»ازرق وابيض« ألن تسليمه بتولي بن غفير أو 

سموتريتش لوزارات سيادية، حقيبتي األمن 

واألمن الداخلية كليهما أو واحدة منهما، هي 

وصفة لحروب داخلية وخارجية.

وعلى فرضية ان نتانياهو نجح في حل هذه 

المعضلة بأي طريقة، فنحن ندرك بأن انصار 

هذه الدينية الفاشية من المستوطنين، 

سيكثفون من هجماتهم على شعبنا 

الفلسطيني في القدس والضفة الغربية 

والداخل الفلسطيني، وبالتالي ستتوحد 

الساحات من جديد، وسيصبح االشتباك 

والمواجهات والمقاومة الظاهرة الطاغية على 

العالقة بين شعبنا والمحتل، في الشارع 

والسوق والجامعة والمطعم والمقهى وعلى 

الطرقات...الخ.

توسع بقعة الدم، وازدياد حالة »التوحش« 

و»التغول« من قبل تلك الجماعات على شعبنا 

الفلسطيني، طرد وتهجير واقتالع وتطهير 

عرقي، واستيطان متصاعد، وعدوان على 

األقصى لفرض القدسية والحياة اليهودية 

فيه، وتكريس التقسيمين الزماني والمكاني، 

سيفشل أي مسعى سياسي لمنع اإلنجرار 

لحرب مع قطاع غزة أو حزب الله اللبناني،ألن 

الجماهير وقوى المقاومة الفلسطينية سترد 

على تلك الجرائم وستصعد من اعمال 

مقاومتها بالتشارك مع الداخل الفلسطيني 

. 48-

اندالع مواجهة كبرى مع قطاع غزة أو على اكثر 

من جبهة، ال أعتقد بأن تلك المواجهة ستكون، 

كما كانت عليه معركة »سيف القدس« 

أيار 2021، فالتطرف والعنصرية والفاشية 

الصهيونية، سيقابلها توسع نطاق ومستوى 

عمليات المقاومة في األراضي الفلسطينية 

المحتلة عام 1967، لكن ستكون هذه المعركة 

بداية احتضار دولة الكيان، والعجز عن تحمل 

أعباء خوض حرب جديدة، كما عجز لعقود 

طويلة عن اشهار مشروع سياسي تفاوضي، 

اضاعت القيادات الفلسطينية فيه الكثير 

من الوقت، متوهمة بوجود مثل هذا المشروع 

السياسي، ليتمخض الجبل عن »ُفئير« 

وليس فأرًا.

نتانياهو العائد ومعه الفاشية العنصرية، 

عالمتان من عالمات بدء وقرب انهيار المشروع 

الصهيوني على أرض فلسطين، فاألول عائد 

كعالمة إفالس الكيان وعجزه عن إنتاج نخب 

قيادية، فيتحمل تبعات المجيء بقائد سابق 

فاشل يحاكم بتهم الفساد، وال يملك خيارات 

يقّدمها للجمهور حول كيفية الخروج من المأزق، 

وصعود الفاشية العنصرية ليس إال الوصفة 

األقرب إلى االنفجار للكيان.

صحيح أن الهجمة كانت منتظرة على مونديال قطر لكن ال أحد 

كان يتوقع أن تكون بهذه البشاعة. لقد فاق فجور العصابات 

اإلعالمية كل الحدود وهم يعلمون أن التنظيم سيكون هناك وأن 

مئات الماليين عبر العالم سيكونون في الموعد بل إن الحملة 

اإلعالمية األخيرة على الكأس وعلى الدولة المنظمة زادت في 

فضول العالم للتطلع إلى هذا الحدث االستثنائي في الدولة 

االستثنائية. 

في فرنسا لم تتوقف منصة إعالمية واحدة عن المشاركة في 

الجريمة اإلعالمية وهي جريمة في حق اإلعالم والصحافة ألنها 

لم تتأسس إال على األكاذيب واالفتراءات. صحيفة »البطة 

المقّيدة« الفرنسية الساخرة أفردت عددا خاصا لقطر وهي 

المرة األولى في تاريخ الصحيفة أن تصدر عددا خاصا بدولة 

ما. لم تترك مقاالت الصحيفة التي امتدت على 106 صفحات 

جانبا من جوانب الحياة في قطر إال وتطرقت له بالنقد 

والسخرية ولم تبق غير أحوال العصافير واألسماك ألن الخيول 

والجمال »المسكينة« أخذت نصيبها من التغطية ولسُت 

مازحا. 

ال أحد كان يتوقع أن يثير تنظيم كأس العالم هذه األمواج 

المتعاقبة من الهجمات قبل أيام قليلة من انطالق الموعد 

الكبير، فالمشهد اليوم لم يعد يحتاج إلى كبير عناء للفهم. 

هناك قواعد تاريخية للعبة العالمية ولن يسمح نظام 

االستكبار العالمي أن تتغير قواعد اللعبة بهذه السهولة فُكرة 

القدم لم تعد رياضة بل صارت واحدة من أنشط أسلحة القوة 

الناعمة وأوسعها تأثيرا على اإلطالق. 

لكن هذه المّرة تجاوز المهاجمون كل الخطوط الحمراء في 

نفس عنصري بغيض ال يستهدف قطر لمن يقرأ جيدا ما 

بين السطور بل يستهدف العرب والمسلمين كافة. لن يكون 

من السهل على منصات المنظومات االستعمارية العالمية أن 

تقبل بسهولٍة »جريمْة« مثل التي أقدمت عليها قطر: كيف 

لبلد عربي مسلم صغير أن ينظم الحدث الرياضي العالمي 

األشهر بإمكانيات ضخمة سُتبهر العالم بدون شك ؟ كيف 

يمكن للعالم أن يسامح الدوحة في الدرس الذي تقدمه للعرب 

أوال بأّن المستحيل ممكنا وأن الخروج من دائرة المتفّرج أمر 

يتعلق بالرؤية والعمل والبصيرة والمثابرة فقط ؟ 

إن خطورة المنوال القطري على النظام العالمي ال تكمن في 

المنوال نفسه فقط بل تمكن في النموذج الذي يقدمه هذا 

المنوال لألقاليم المتفرجة خاصة أنه ينخرط بقوة في لعبة 

الكبار دون أن يتنازل عن ثوابته وقيميه ودينه. النموذج القطري 

هو أخطر ما في التجربة التي يفهمها الخارج أكثر مما يفهمها 

اآلخرون في اإلقليم وخارجه.. شكرا للدوحة على هذا الدرس 

النموذجي.
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قبل »10« أيام من انطالق »كأس 

العالم FIFA قطر 2022«، يبدو 

واضحا أن األصوات النشاز 

التي حاولت تشتيت االنتباه 

على استعدادات قطر المذهلة 

الستضافة هذا الحدث الرياضي 

الكبير، قد بدأت تتالشى، بعد 

أن أدرك أصحابها أن سهامهم 

المسمومة ارتدت في نحورهم، 

وأن العالم بأسره يتطلع قدما 

لمتابعة هذا الحدث الرياضي، 

من عاصمة الرياضة دون منازع.

الذين افتروا على قطر 

خلطوا الرياضة بالسياسة 

وبالمواقف المسبقة القائمة 

على مصالح واعتبارات ال عالقة 

لها بالمونديال، وال عالقة لها 

بالحقائق المجردة، وهم بدأوا 

حملتهم البغيضة منذ لحظة 

اإلعالن عن فوز قطر بشرف 

استضافة هذه البطولة، حيث 

لم يرق للبعض حصول دولة 

مسلمة وعربية على استضافة 

هذا الحدث الكروي العالمي 

الذي يعتبرونه حكرا على الغرب 

وتحديدا على أوروبا.

وبعد أن أسقط من يد مؤسسات 

أوروبية عدة وفشلت بإثبات 

االتهامات التي ساقتها على ملف 

قطر، ذهبت لفتح ملف حقوق 

اإلنسان، لكنها فشلت أيضا، 

بسبب ما يتمتع به العمال 

من مميزات في قطر تضاهي 

أفضل المعايير، باإلضافة إلى 

التشريعات التي تضمن حقوق 

العمال، وتؤمن لهم معيشة الئقة 

خالل وجودهم على أراضيها.

أيام وينطلق أجمل مونديال على 

وجه األرض، وسيكتشف الذين 

تالعبوا بالحقائق أن كل ما 

فعلوه لم يثن عشاق كرة القدم 

عن شراء جميع تذاكر مباريات 

كأس العالم، حيث بيعت 

»3« ماليين تذكرة، بينما تم 

تسجيل نحو »40« مليون طلب 

لشراء التذاكر لهذه البطولة، 

األهم واألجمل واألكثر تنظيما 

وأمنا، في تاريخ كرة القدم 

العالمية.

سهامهم ارتدت 
في نحورهم

كأس العالم.. واستماتة الهجوم األخير

محمد هنيد 
أستاذ محاضر بجامعة السوربون

انحدار 
المستعمرة

لكل حدث سياسي إيجابيات وعليه 

سلبيات، معه من يؤيده، وله من يقف ضده، 

هذا شأن انتخابات برلمان المستعمرة 

اإلسرائيلية، وتداعياتها.

دققوا ما كتبه الصحفي اإلسرائيلي جدعون 

ليفي تعليقًا على ما حققه حزب الصهيونية 

الدينية حليف نتنياهو في ائتالف 

المعارضة، وفي ائتالف الحكومة المقبلة 

نتيجة انتخابات الكنيست:

»جنديان من بين كل عشرة جنود صوتوا 

لصالح إيتمار بن غفير، اثنان من بين 

عشرة جنود كهانيون، اثنان من بين عشرة 

جنود يؤيدون الترانسفير )للفلسطينيين( 

والضم )للمستوطنات( والموت للعرب، اثنان 

من بين كل عشرة جنود يعتقدون أنهم 

ينتمون إلى شعب أرقى وأعلى، وأنه ال يوجد 

للفلسطينيين أي حق هنا )في فلسطين(، 

يعتقدون أنه مسموح للجنود فعل كل 

شيء، مسموح لهم دائمًا إطالق النار من أجل 

القتل، وأن العرب ال يفهمون إال لغة القوة 

واإلهانة، وأنهم ليسوا من بني البشر«.

هذا ما كتبه جدعون ليفي في هآرتس، 

فرد عليه الصحفي األميركي توماس 

فريدمان –وهو يهودي أيضًا- رد عليه بمقالة  

حملت عنوان »إسرائيل التي عرفناها 

لم تعد موجودة«، ويتحدث عن حكومة 

نتنياهو المقبلة بقوله: »سنرى إئتالف 

اليمين المتطرف جدًا، حلف جامح من 

زعماء الجمهور الديني والسياسي المتطرف 

قوميًا، ومن بينهم بعض المتطرفين 

اليهود العنصريين الذين يكرهون العرب، 

والحديث يدور عن شخصيات مثل إيتمار 

بن غفير، سبق وتمت إدانته عام 2007 

بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة 

إرهابية يهودية.

هذه بدايات بادر لها جدعون ليفي اإلسرائيلي 

وتوماس فريدمان األميركي، ما هي النتيجة؟ 

هل ستواجه المستعمرة إنقالبًا لدى 

أصدقائها أو حلفائها األميركيين واألوروبيين 

وحتى بعض العرب؟؟.

لن يحصل ذلك، ولكنها خطوات ومواقف 

تدريجية تراكمية تعمل على تعرية مشروع 

المستعمرة اإلسرائيلية برمته، وتنكشف 

حقيقتها كمستعمرة ُأقيمت ُظلمًا على أرض 

فلسطين وغدرًا بشعبها وحقوقه، وهنا تكمن 

الحلقة األخرى من الصراع والمظاهر والنتائج.

حمادة فراعنة

كاتب أردني

من قريب

الدستور األردنية 

حكومة االحتالل .. تحديات ومآالت

راسم عبيدات
كاتب فلسطيني

كل حكومات 
الكيان اإلسرائيلي 

هي حكومات 
معادية 

للفلسطينيين 
ولحقوقهم 

المشروعة

رأي $

القدس الفلسطينية 
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قتلى في »غارة 
مجهولة« على قافلة 

أسلحة شرق سوريا

المنفي يدعو كل 
األطراف  لتحقيق 
المصالحة الليبية

كوريا الشمالية 
تطلق صاروخا 

بالستيا

دمشق- وكاالت- قتل 15 مسلحا على 

األقل جراء غارة جوية مجهولة المصدر، 

على قافلة لمقاتلين موالين إليران قرب 

دير الزور على الحدود السورية العراقية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان، 

باستهداف طيران مجهول منتصف ليل 

أول أمس، الحدود السورية - العراقية 

بريف دير الزور الشرقي.

وطال االستهداف شاحنات تحمل 

أسلحة وصهاريج نفط، لقوات موالية 

إليران في منطقة ساحة الجمارك 

في الهري والبوابة العسكرية بريف 

البوكمال شرقي دير الزور.

واستهدفت الغارات موقعا عسكريا 

للمليشيات قرب المنطقة، وتسبب 

االستهداف في سقوط خسائر بشرية 

فادحة.

أما شبكة »رووداو« اإلعالمية فقد نقلت 

عن عضو تحالف األنبار الموحد عبد 

الله الجغيفي، قوله إن »التحالف 

الدولي قصف رتال يحمل نفطا مهربا 

فور خروجه من منفذ القائم الحدودي، 

باتجاه سوريا بعد عبورها المنفذ بنحو 

25 مترا«.

ليبيا- األناضول - دعا رئيس المجلس 

الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، 

إلى عقد »لقاء جامع« لكل األطراف 

المعنية بالقضية الليبية، برعاية 

االتحاد اإلفريقي واألمم المتحدة، بهدف 

تيسير إجراء االنتخابات وتحقيق 

الوطنية. المصالحة 

جاء ذلك خالل اجتماع في العاصمة 

طرابلس بين المنفي ومبعوث األمم 

المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا عبد 

الله باتيلي، بحسب بيان للمكتب 

اإلعالمي للمجلس الرئاسي تلقت 

األناضول نسخة منه.

وبحث المسؤوالن الليبي واألممي، 

وفق البيان، »مستجدات األوضاع 

السياسية في ليبيا، وُسبل دفع العملية 

السياسية«.

وأكد المنفي »ضرورة عقد لقاء جامع 

لكل األطراف المعنية بالقضية الليبية، 

برعاية االتحاد اإلفريقي وبعثة األمم 

المتحدة«.

وأوضح أن هذا اللقاء يهدف إلى »الوصول 

إلى االنتخابات وتحقيق مشروع 

المصالحة الوطنية الذي يتبّناه 

الرئاسي«. المجلس 

وأشاد باتيلي بـ»جهود رئيس المجلس 

الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة 

الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود 

األممية والدول الداعمة الستقرار ليبيا، 

من أجل إيجاد حّل لألزمة السياسية«، 

وفق البيان.

سيول- أ. ف. ب- أطلقت كوريا الشمالية 

صاروخا بالستيا واحدا على األقل أمس، 

وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي في 

أحدث تجربة تجريها بيونغ يانغ عقب 

عملية إطالق عدد قياسي من الصواريخ 

في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه »رصد 

صاروخا بالستيا قصير المدى أطلقته 

كوريا الشمالية )باتجاه( البحر الشرقي 

)المعروف أيضا باسم بحر اليابان( 

من سوكشون في مقاطعة بيونغان 

الجنوبية.

وأضافت: »من خالل تعزيز المراقبة 

واليقظة، يحافظ الجيش الكوري 

الجنوبي على جهوزيته التامة فيما 

يتعاون بشكل وثيق مع الواليات 

المتحدة«.

رصد الصاروخ »على مسافة طيران تبلغ 

نحو 290 كيلومترا وعلى ارتفاع حوالي 30 

كيلومترا وبسرعة تقارب 6 ماخ بحسب 

الجيش الكوري الجنوبي«.

وأّكدت اليابان كذلك إطالق الصاروخ مع 

تغريد الحكومة أن بيونغ يانغ »أطلقت ما 

ُيعتقد أنه صاروخ بالستي«.

تأتي عملية اإلطالق فيما تفرز الواليات 

المتحدة األصوات في انتخابات منتصف 

الوالية التي حّذرت وكالة االستخبارات 

في سيول في وقت سابق من أنها قد تكون 

مناسبة ليجري كيم جونغ أون تجربة 

نووية .

ومطلع هذا الشهر، نّفذت كوريا الشمالية 

سلسلة من عمليات اإلطالق تضّمنت 

إطالق صاروخ بالستي قالت سيول إن 

عملية إطالقه فشلت على ما يبدو.

استشهاد شابين برصاص االحتالل واعتقال »14« شخصا

معاناة األسرى الفلسطينيين تتفاقم

مؤسسة  قالت   - األناضول  غزة- 

إن معاناة  حقوقية فلسطينية، أمس، 

األسرى داخل سجون إسرائيل تتفاقم 

الشتاء واستمرار منع  مع دخول فصل 

استقبالهم لمستلزمات التدفئة.

لألسرى  واعد  »جمعية  وأضافت 

بيان  في  حكومية(  )غير  والمحررين« 

األسرى  منع  يواصل  »االحتالل  أن 

استقبال  من  غزة،  قطاع  أسرى  خاصة 

المالبس الشتوية منذ ما يزيد على 10 

سنوات«.

وأوضحت الجمعية أن »المعتقلين في 

مراكز التوقيف والتحقيق ُيحرمون من 

األغطية الشتوية ووسائل التدفئة«.

وأشارت إلى أن »ما يتم توفيره لألسرى 

لسد  يكفي  ال  السجن  مقصف  عبر 

رفع  ظل  في  االحتياج،  من  بالمائة   10
يتعلق  فيما  خاص  بشكل  األسعار 

بالمستلزمات الشتوية«.

عدم  »تتعمد  إسرائيل  أن  إلى  ولفتت 

بعض  داخل  الساخنة  المياه  توفير 

السجون«.

كما أعربت هيئة شؤون األسرى التابعة 

عن  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة 

التضييق  حملة  تصاعد  من  مخاوفها 

على األسرى.

الهيئة  رئيس  بكر،  أبو  قدري  وقال 

إن  األناضول،  مع  اتصال  في  )حكومية( 

ردا  احتجاجية  خطوات  نّفذوا  األسرى 

3 معتقلين  على اعتداء سجانين على 

في سجن عوفر وسط الضفة الغربية.

المتطرف  اليمين  وصول  »مع  وأضاف: 

أن  يتوقع  إسرائيل  في  الحكم  إلى 

بحق  اإلسرائيلية  الهجمة  تتصاعد 

إن  بالقول  استدرك  لكنه  األسرى«، 

الصمود  على  قادرة  األسيرة  »الحركة 

في أي مخططات إسرائيلية«.

واستشهد فلسطينيان أمس برصاص 

القوات اإلسرائيلية في الضفة الغربية 

في  أصيب  فتى  بينهما  المحتلة 

بها  قام  زيارة  خالل  اندلعت  اشتباكات 

إلى  يمينيون  إسرائيليون  سياسيون 

مدينة  من  بالقرب  يوسف«  »قبر  موقع 

نابلس، بحسب مصادر متعددة.

وأصدرت كتائب شهداء األقصى الجناح 

يتزعمها  التي  فتح  لحركة  العسكري 

عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس 

من  حشاش  »مهدي  إن  فيه  قالت  بيانا 

مخيم بالطة هوأحد مقاتليها واستشهد 

جيش  مع  مسلحة  اشتباكات  خالل 

االحتالل، في محيط قبر يوسف«.

وشيعت جماهير واسعة جثمان الفتى 

إلى مقبرة مخيم بالطة شرقي نابلس.

قواته  إن  اإلسرائيلي  الجيش  وقال 

دخول  لتأمين  المنطقة  في  كانت 

موقع  وهو  يوسف  قبر  إلى  مصلين 

يمثل بؤرة توتر.

يهودية  استيطانية  منظمة  وقالت 

من  إسرائيليين  نواب  ثمانية  أن 

واليته  المنتهية  الكنيست  نواب 

تشرين  من  األول  في  والمنتخبين 

الموقع  يزورون  كانوا  الثاني"  نوفمبر 

الليكود  حزب  من  أعضاء  بينهم  ومن 

نتانياهو  بنيامين  بزعامة  اليميني 

الدينية  الصهيونية  تحالف  ومن 

اليميني المتطرف.

االحمر  الهالل  جمعية  وقالت 

أشخاص  »ثالثة  إن  الفلسطيني 

آخرين أصيبوا خالل االشتباكات«.

الصحة  وزارة  أعلنت  الظهر،  وبعد 

الله  عبد  علي  رأفت  الشاب  »استشهاد 

االحتالل  برصاص  عاما(   29( عيسة 

اإلسرائيلي غرب جنين«.

وقال مدير إسعاف الهالل األحمر محمود 

لوكالة  جنين  منطقة  في  السعدي 

المصاب  بنقل  برس»قمنا  فانس 

رافت عيسة من منطقة حاجز  الشاب 

اتصال من  العسكري، بناء على  سالم 

االرتباط الفلسطيني بعدما اتصل فيه 

الجيش االسرائيلي«.

اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات  وشنت 

 14 طالت  واسعة  اعتقاالت  حملة 

مختلفة  مناطق  عدة  من  فلسطينيا، 

في الضفة الغربية.

 وأفادت وكالة األنباء الفلسطينية "  وفا"  ، 

اعتقلت  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  بأن 

خمسة فلسطينيين من القدس، كما 

اعتقلت ثالثة من بيت لحم، وذلك بعد 

مداهمة منازلهم وتفتيشها. 

االحتالل  قوات  اعتقلت  الخليل،  وفي   

ذوي  من  فلسطينيا  شابا  اإلسرائيلي 

تواجده  أثناء  الخاصة  االحتياجات 

في  "  التوانه"    تجمع  مدخل  على 

مراكز  أحد  إلى  واقتادته  يطا،  مسافر 

اعتقال  جرى  فيما  واالعتقال،  التوقيف 

فلسطينيين اثنين وذلك بعد مداهمة 

منزليهما وتفتيشهما. 

شابا  االحتالل  قوات  اعتقلت  كما   

الشرقية"    "  اللبن  قرية  من  فلسطينيا 

باب  تفجير  بعد  وذلك  نابلس،  في 

منزله وتدمير محتوياته، كما اعتقلت 

اثنين آخرين من رام الله. 

الخارجية  وزارة  حذرت  جهتها  من 

المجتمع  »تغاضي  من  الفلسطينية، 

االحتالل اإلسرائيلي  الدولي عن جرائم 

بحق الشعب الفلسطيني«.

تعليقا  للوزارة  بيان  في  ذلك  جاء 

فجر  فلسطيني  فتى  استشهاد  على 

اإلسرائيلي  الجيش  برصاص  أمس 

الضفة  شمالي  نابلس  مدينة  قرب 

الغربية.

العبارات  بأشد  »ندين  وقالت: 

ومليشيا  االحتالل  وجرائم  انتهاكات 

ضد  وجمعياتهم  المستوطنين 

وممتلكاته،  ومقدساته  وأرضه  شعبنا 

القاصر  استشهاد  آخرها  كان  والتي 

مهدي حشاش في مخيم بالطة«.

{ مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان فلسطيني ُقتل برصاص االحتالل

موسكو مستعدة لمحادثات سالم مع أوكرانيا

روسيا تسحب قواتها من »خيرسون«

»نّفذوا  التليفزيون  على  شويغو  وقال 

انسحاب الجنود«، وذلك بعد اقتراح في 

العمليات  قائد  جانب  من  االتجاه  هذا 

الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي 

قراًرا  ليس  بأنه  أقّر  الذي  سوروفيكين 

»سهاًل«.

)انسحاب(  »مناورات  أن  الجنرال  وأكد 

الجنود ستبدأ قريًبا«.

انتكاسًة  االنسحاب  هذا  ويشكل 

جديًدا للكرملين، إذ إن خيرسون كانت 

أول األراضي التي سيطرت عليها القوات 

في  المدينة  اجتياحها  بعد  الروسية 

األيام األولى للغزو الروسي ألوكرانيا.

التي  الوحيدة  اإلقليمية  العاصمة  وهي 

تمكنت موسكو من السيطرة عليها.

فإن  سوروفيكين،  الجنرال  وبحسب 

على  صفوفها  تنظيم  تعيد  روسيا 

في  دنيبرو  نهر  من  األخرى  الضفة 

جنوب مدينة خيرسون.

على  شهر  من  أكثر  بعد  ذلك  ويأتي 

إعالن الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

مناطق  وثالث  خيرسون  منطقة  ضّم 

أوكرانية أخرى.

إن  األوكرانية  الرئاسة  قالت  جهتها  من 

هناك قوات روسية باقية في خيرسون 

موضحا  إضافية،  تعزيزات  جلب  ويتم 

انسحاب  عن  الحديث  المبكر  من  أنه 

القوات الروسية.

في  أمس،  اإلنذارات،  صفارات  ودوت 

العاصمة  بينها  أوكرانية  مناطق  عدة 

مسؤولون  أعلن  حسبما  كييف، 

محليون.

في  المحلية  السلطات  تطلق  ومؤخرا، 

يومي  بشكل  اإلنذار  صفارات  أوكرانيا 

الروسية  الهجمات  بسبب  تقريبا، 

تستهدف  مسيرة  وطائرات  بصواريخ 

البنى التحتية المدنية وبنى الطاقة.

استعدادها  أمس،  روسيا،  وأعلنت 

مع  أوكرانيا  مع  سالم  محادثات  إلجراء 

قرب دخول الحرب شهرها التاسع.

الروسية  الخارجية  متحدثة  وقالت 

ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقدته 

بالعاصمة موسكو، إن بالدها »منفتحة 

على المفاوضات، ولم ترفضها أبدا«.

وأضافت: »نحن مستعدون للتحاور مع 

األخذ  مع  المتحدة،  والواليات  أوكرانيا 

في االعتبار التطورات والحقائق القائمة 

في  الحالي«،  الوقت  في  األرض  على 

إشارة إلى تطورات األوضاع في المناطق 

التي تشهد معارك بين القوات الروسية 

واألوكرانية.

ستكون  أوكرانيا  أن  زاخاروفا  واعتبرت 

»إذا  سالم  محادثات  إلجراء  ميال  أكثر 

أوقف الغرب ضخ األسلحة« إليها.

{ القوات الروسية تنسحب جزئيا من منطقة خيرسون

موسكو-أ. ف. ب- أمر وزير 
الدفاع الروسي سيرغي 

شويغو أمس بانسحاب 
القوات الروسية من 
الضفة اليمنى لنهر 

دنيبرو في منطقة 
خيرسون األوكرانية التي 

تتضمن عاصمة المنطقة 
التي تحمل االسم نفسه 
وتتعّرض لهجوم مضاد 

أوكراني.

دعوات لتمديد الهدنة باليمن

الديمقراطيون يصعدون 
بـ»الشيوخ« األميركي

أول حوار استراتيجي 
بين أميركا وعمان

الجمهوريون يسيطرون 
على »النواب«

واشنطن- األناضول - أطلقت الواليات المتحدة 

وسلطنة عمان أمس، أول حوار استراتيجي بينهما 

دعيا فيه لتمديد هدنة اليمن ولاللتزام بحل 

الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية العمانية، 

بشأن الحوار االستراتيجي األول بين البلدين في 

واشنطن والذي ترأسه وزير الخارجية األميركي 

أنتوني بلينكن ونظيره العماني بدر البوسعيدي 

الذي بدأ زيارة للواليات المتحدة غير محددة المدة.

وأفادت الخارجية العمانية في البيان بأن الوزيرين 

»عقدا جلسة مباحثات رسمية في العاصمة 

األميركية واشنطن تم خاللها اإلعالن عن بدء أعمال 

الحوار االستراتيجي األول بين البلدين«.

وتناولت الجلسة »ملفات التعاون الثنائي والقضايا 

اإلقليمية والدولية والتي تضمنها البيان المشترك 

بين البلدين«، وفق المصدر ذاته.

وأضافت أن الجانبين أصدرا بيانا مشتركا عتب 

الجلسة، أعلنا خالله عن »بدء أعمال الحوار 

االستراتيجي األول بين واشنطن ومسقط إدراًكا من 

البلدين لقوة العالقات الثنائية«.

وجدد الجانبان »االتفاق على عدم وجود حل 

عسكري للصراع في اليمن )المندلع منذ أكثر منذ 7 

سنوات(، والدعوة إلى تمديد شامل للهدنة«.

ورحب الجانبان بـ»التوقيع المرتقب على مذكرة 

تفاهم بين سلطنة عمان وبنك التصدير واالستيراد 

األميركي، والتي ستساهم في تعميق التعاون في 

القطاعات االقتصادية الرئيسية التي تتراوح من 

الطاقة المتجددة إلى التصنيع«.

وناقشا »التزامهما القوي بحل الدولتين المتفاوض 

عليه كأساس للسالم بين الفلسطينيين 

واإلسرائيليين«.

واشنطن - وكاالت - كشفت شبكة سي إن إن 

األميركية، بعد فرز أكثر من 70 % من األصوات 

في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس 

األميركي، تقدم الجمهوريين في مجلس النواب 

والديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

وحسب إحصاءات سي إن إن، حصل الجمهوريون 

على 193 مقعدا في النواب مقابل 170 

للديمقراطيين، وعلى 192 مقابل 164 حسب أرقام 

فوكس نيوز، و218 مقابل 217 حسب قناة ان 

بي سي، وذلك بحلول الساعة السابعة صباحا 

بالتوقيت المحلي، وسط استمرار فرز األصوات.

وأشارت الشبكة، إلى أن الجمهوريين يحتاجون 

النواب. 435 للسيطرة على  218 مقعدا من اصل 
أما في مجلس الشيوخ، فيضمن الديمقراطيون 

ألنفسهم فيه 48 مقعدا مقابل 47 للجمهوريين، 

حسب CNN وNBC، فيما تشير توقعات Fox إلى 

التعادل مع 48 مقعدا لكل من الحزبين حتى اآلن.

ولتأمين األغلبية، يحتاج الجمهويون إلى 51 

مقعدا، والحزب الديمقراطي الحاكم 50 مقعدا، 

بالنظر إلى أن لنائبة الرئيس كاماال هاريس 

التي تترأس جلسات المجلس حسب القانون، 

الصوت المرجح في حاالت التعادل.

وتشير اإلحصاءات األخيرة إلى انحسار مد 

الجمهوريين االنتخابي إلى حد ما، بعد أن كانت 

توقعات سابقة تتحدث عن تقدمهم في كال 

المجلسين، مع تقدم كبير في »النواب« بصورة 

خاصة.

وتشكل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس 

أهمية بالغة، حيث ستعكس مالمح السياسات 

األميركية خالل الفترة المتبقية من والية الرئيس 

األميركي جو بايدن، كما تمهد طريق أحد 

الحزبين الديمقراطي والجمهوري في انتخابات 

.2024 الرئاسة المقبلة والمقررة 

ومساء الثالثاء، حذر الرئيس األميركي جو 

بايدن، من أن فوز الجمهوريين سيضعف 

من المؤسسات الديمقراطية داخل الواليات 

المتحدة، مشيرًا إلى أن معركة مجلس الشيوخ 

ستكون صعبة للغاية.

وقال بايدن، إن أولوية الجمهوريين في الكونغرس 

ستكون إلغاء قانون خفض التضخم، وهذا 

سيزيد األسعار.

{ ترقب لإلعالن النهائي عن انتخابات التجديد النصفي
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تخطى نظيره العماني

جوارديوال : الالعبون سيتساقطون مثل الذباب !
الفرق  مباريات  جدولة  سيتي،  مانشستر  مدرب  جوارديوال،  بيب  وصف 

من  الهائل  الكم  من  الالعبين  تجاه  قلقه  عن  معرًبا  بالجنونية،  اإلنجليزية 

المباريات التي يخوضونها في الموسم الواحد، والتي قد تؤدي إلى تساقطهم 

مثل الذباب في نهاية الموسم. وقال جوارديوال في تصريحات صحفية: »لدي 

شعور بأنه يتوجب علينا االهتمام بما سيشعر به الالعبون عقب المشاركة 

في كأس العالم، في شهر مارس/  أذار وأبريل/  نيسان المقبلين عندما نصل 

حيوية  يملكون  العبين  تملك  التي  الفرق  ستكون  النهائية،  المراحل  إلى 

ونشاطا أكبر فرص أفضل للفوز بالمباريات في تلك الفترة«.

»الغازيتا  صحيفة  مع  لقاء  في  كاكا  وقال 

منتخب  أن  أمس  اإليطالية  سبورت«  ديلو 

للتتويج  المرشحين  رأس  على  يتواجد  بالده 

بمونديال قطر 2022، لكنه على الجانب الىخر 

اختيار منتخب صربيا للمنافسة على تحقيق 

اللقب، رغم مركزه المتأخر في ترتيب »فيفا«.

تعمل  البرازيل  المعتزل:  ميالن  نجم  وقال 

عقد  وتجديد  فترة،  منذ  التتويج  مشروع  على 

المدرب تيتي خيار صائب، ألنه يمتلك الخبرة 

ويمكنه التحكم في األوقات الصعبة، كما تضم 

وأنتوني  ورودريغو،  فينيسيوس،  التشكيلة 

ومجموعة أخرى من المفاجآت مثل بريمر.

وتابع: بعد البرازيل أرشح فرنسا واألرجنتين، 

سيكون  الصربي  المنتخب  أن  أعتقد  لكن 

المفاجأة الكبرى.

النسخة  في  الصربي  المنتخب  ويشارك 

ولم  تاريخه،  في  العالم  كأس  من  الثالثة 

سيواجه  بينما  األول،  الدور  تجاوز  أن  يسبق 

منتخبات قوية في المجموعة السابعة، وتضم 

السويسري  والمنتخبين  البرازيلي  المنتخب 

والكاميروني.

مع  العالم  بكأس  كاكا  توج  عامًا   20 وقبل 

األفراح  تعود  أن  إلى  يطمح  لكنه  »السامبا«، 

على  سادسة  بنجمة  البرازيل  جماهير  إلى 

القميص، ومن المتوقع أن يحدث ذلك بالنظر 

أعلن  التي  القائمة  في  الكبيرة  الهجومية  للقوة 

اللقاء  خالل  كاكا  عبر  كما  مؤخرًا.  تيتي  عنها 

هاالند  إيرلينج  النرويجي  لغياب  أسفه  عن 

كفيشا  والجوجرجي  سيتي  مانشستر  نجم 

كفاراتسخيليا نجم نابولي عن نهائيات كأس 

الشكل  بشأن  توقعات  وقدم  القادمة،  العالم 

الذي ستكون عليه المباريات.

مختلفة  عالم  كأس  ستكون  كاكا:  وقال 

بسبب توقيتها، ودرجات الحرارة الدافئة ولكن 

ليست شديدة الحرارة وقلة السفر مما سيدفع 

المنتخبات للتعافي فوًرا بعد انتهاء المباراة.

وأضاف كاكا: كفاراتسخيليا كان مفاجأة هذا 

الموسم في نابولي، من المؤسف أن ال يشارك 

يملك  العب  إنه  العالم،  كأس  في  وهاالند  هو 

الخيال والحلول لصناعة الفارق.

كأس  عن  إيطاليا  غياب  كذلك  كاكا  وناقش 

العالم: غياب إيطاليا يؤلمني أيًضا، لكن يجب 

أن نكون متفائلين ألن إيطاليا فازت بكأس األمم 

األوروبية.

قال:  للمنتخبات  معسكرات  وجود  عدم  وعن 

في الواقع إنه أمر جديد، لكن الالعبين يعرفون 

بالفعل ما يريدون المدربون وكانت التصفيات 

مفيدة كذلك. واختتم حديثه: أتوقع مشاهدة 

كرة قدم ُمباشرة وأهداف أكثر في نسخة عام 

ما  فعادة  األبطال،  دوري  في  يحدث  كما   ،2022
الذي  االتجاه  وهذا  االتجاه  العالم  كأس  تتبع 

تسير به األمور حالًيا.

{ البرازيلي كاكا

»لقب المونديال« أرشح صربيا لـ
النجم البرازيلي كاكا يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويؤكد:

البرازيل لديها مشروع للتتويج.. واألرجنتين ضمن المرشحين 

يؤلمني عدم تأهل 
إيطاليا.. ونسخة 

قطر ستكون 
»استثنائية« 

فاجأ النجم البرازيلي ريكاردو كاكا العب 
منتخب السيلساو السابق والمحلل 

الفني لقناة beINSPORTS في مونديال 
2022 العالم بترشيحه لمنتخب صربيا 

من أجل المنافسة على لقب هذه 
النسخة من بطولة كأس العالم التي 

تستضيفها قطر ألول مرة في الوطن 
العربي والشرق األوسط.

ورشح كاكا، المتوج بجائزة الكرة 
الذهبية عام 2007، مجموعة من 

المنتخبات لمنافسة »السيليساو« 
على حصد لقب كأس العالم قطر 2022، 

كما توقع تألق منتخب صربيا ليكون 
الحصان األسود في الدورة.

محمد الجزار كتب

حزين لغياب 
هاالند 

وكفاراتسيخليا 
عن نسخة 

قطر »2022«

الفنان فهد الكبيسي:

نتطلع بشغف للترحيب بالمشجعين
وسفير  والخليجية،  القطرية  األغنية  نجم  أعرب 

الكبيسي،  فهد   ،™2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

صافرة  فيها  تنطلق  التي  اللحظة  إلى  تطلعه  عن 

البداية لمباراة افتتاح البطولة بعد نحو عشرة أيام، 

بحق  الفوز  منذ  قطري،  كل  حلم  بمثابة  أنها  مؤكدًا 

استضافة المونديال قبل حوالي 12 عامًا.

كأس  مباريات  أولى  انطالقة  إن  الكبيسي  وقال 

العالم بمثابة تتويج لجهود قطر على مدى السنوات 

حدث  استضافة  في  نجاحها  عن  وإعالن  الماضية، 

إنجاز  أنه  إلى  مشيرًا  المنطقة،  في  مرة  ألول  عالمي 

يبعث على الفخر، وأسهم في تحقيقه الجميع، من 

مواطنين ومقيمين في قطر أرض المونديال.

وفي حوار لموقع: )Qatar2022.qa(، أضاف الكبيسي 

قطر،  تاريخ  في  بارزة  محطة  تشكل  البطولة  أن 

في  البيت  استاد  إلى  العالم  أنظار  ستتجه  حيث 

يترقبها  عالمية،  كروية  احتفالية  في  نوفمبر،   20
جمهور الساحرة المستديرة من أنحاء العالم، معربًا 

عن سعادته وفخره وهو يرى الجهود المتواصلة منذ 

شغف  بكل  »أتطلع  وقال:  ثمارها،  تؤتي  سنوات 

ومشاهدة  مكان،  كل  من  بالمشجعين  للترحيب 

في  األبرز  الحدث  في  وجوههم  على  يرتسم  الفرح 

المشهد الرياضي العالمي«.

مع  موعد  على  »العالم  المونديال:  سفير  وأضاف 

الكلمة من معنى.  بطولة استثنائية بكل ما تحمله 

الترحيب  هي  المونديال  استضافة  من  قطر  رسالة 

العربية  المنطقة  يمثل  تاريخي  حدث  في  بالعالم 

بأكملها، وتبرز أهمية االحتفالية الكروية في تعريف 

الشعوب بثقافتنا، خاصة المشجعين القادمين من 

بلدان بعيدة جدًا عن عالمنا العربي«. 

لتوحيد  فريدة  منصة  البطولة  »تتيح  وتابع: 

الشعوب، وتحمل استضافة قطر للمونديال في هذا 

نافذة  تمثل  حيث  خاصة،  أهمية  العالم  من  الجزء 

تسهم  كما  والمنطقة،  قطر  على  العالم  منها  يطل 

بلداننا  عن  المغلوطة  والتصورات  األفكار  تغيير  في 

المحبة  ثقافتنا  على  قرب  عن  والتعرف  وشعوبنا، 

في  تقدم  من  قطر  أحرزته  ما  على  واالطالع  للسالم، 

الكثير من المجاالت«.

لكأس  الرسمية  األغنية  أدى  قد  الكبيسي  وكان 

دوحة  في  بالجميع  »أهاًل   24 العربي  الخليج 

الجميع«، عندما استضافت قطر البطولة في 2019، 

وحققت األغنية صدى واسعًا على مستوى المنطقة، 

وأكدت قطر مجددًا نجاحها في استضافة الفعاليات 

 24 خليجي  بطولة  تزامنت  كما  الكبرى،  الرياضية 

لألندية  العالم  كأس  لمنافسات  قطر  استضافة  مع 

ألول مرة في تاريخها.  { فهد الكبيسي

بنزيما مهدد بالغياب عن كأس العالم
بات الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، مهدًدا بالغياب عن المشاركة مع 

منتخب الديوك في كأس العالم 2022، المقرر إقامته في قطر خالل الفترة من 20 

نوفمبر/   تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/   كانون األول.

وكان اإليطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي، استبعد بنزيما، من قائمة 

الفريق لمباراة قادش، المقرر لها، اليوم الخميس، بالليجا.

الفخذ  في  بنزيما  إصابة  فإن  اإلسبانية،  سنترال«  »ديفنسا  لشبكة  ووفًقا 

بنزيما  أن  إلى  الشبكة  وأشارت  مدريد.  ريال  ألطباء  مقلقة  تزال  ما  األيمن 

حالًيا يتمتع بـ%60 فقط من حالته البدنية، وإذا شارك في إحدى المباريات 

اآلن، فإنه معرض بقوة النتكاسة جديدة تهدد مشاركته في كأس العالم. 

يمكن  مبرر  أي  يجدون  ال  مدريد  ريال  في  األطباء  أن  الشبكة  وأوضحت 

االستناد إليه لضم بنزيما إلى قائمة الميرنجي أمام قادش.

»55« حافلة سعودية لنقل الجماهير إلى قطر
أمس  مساء  السعودية،  الرياضة  وزارة  نظمت 

للقطاع  السادس  الدوري  المؤتمر  األربعاء، 

الخاصة  »الترتيبات  بعنوان  الرياضي، 

بكأس العالم قطر 2022«.

عام  مدير  البلوي،  حماد  وقال 

في  اإلستراتيجي  التخطيط 

بدعم  »قمنا  الرياضة:  وزارة 

االتحاد السعودي لدعم حضور 

قطر،  لمونديال  الجماهير 

الجهات  كافة  مع  وعملنا 

لضمان تيسير رحلة المشجع إلى المونديال«.

السعوديين  المتطوعين  عدد  »وصل  وأضاف: 

 500 من  أكثر  إلى  قطر  مونديال  في  المشاركين 

متطوع من مختلف مناطق المملكة«.  وتابع البلوي: 

بمونديال  التطوع  يخص  فيما  السعودي  »التواجد 

وسيعلمون  المرافق  كافة  في  سيكون   ،2022 قطر 

فخر  مصدر  وهذا  قطر  في  األشقاء  مع  بيد  يدا 

لنقل  حافلة   55 يوميا  لدينا  »سيكون  وأوضح:  لنا«.  

الجماهير من الجانب السعودي إلى الجانب القطري 

وهي حافالت مجانية على مدار الساعة«.

العنابي األولمبي 
إلى نصف نهائي »غرب آسيا«

األولمبي  المنتخب  بلغ  قنا-  جدة- 

نصف  الدور  القدم  لكرة  القطري 

لبطولة  الثالثة  النسخة  من  النهائي 

والمقامة  عاًما،   23 تحت  آسيا  غرب 

على  فوزه  بعد  السعودية،  في  حالًيا 

في  رد  دون  بهدف  العماني  نظيره 

الصالة  استاد  على  جرى  الذي  اللقاء 

الرياضية في  الملك عبدالله  بمدينة 

الوحيد  المباراة  هدف  وسّجل  جدة. 

مبكر  وقت  في  حسن  المكي  الالعب 

وتحديًدا بعد مرور أقل من أربع دقائق 

على االنطالقة.

وتصّدر المنتخب القطري المجموعة 

األولى بعدما رفع رصيده إلى النقطة 

الجولة  في  تعادل  أن  بعد  الرابعة 

فيما  أهداف،  بدون  لبنان  مع  األولى 

نصف  الدور  العماني  المنتخب  بلغ 

رغم  المجموعة  كثاني  النهائي 

ثالث  جمع  قد  كان  بعدما  الخسارة، 

في   2  -  4 لبنان  على  فوزه  من  نقاط 

الجولة الثانية.

للبطولة  النهائي  نصف  الدور  ويقام 

يلتقي  حيث  المقبل،  السبت  يوم 

ثاني  مع  القطري  المنتخب 

تضم  التي  الثانية  المجموعة 

وسوريا  البحرين  منتخبات: 

المنتخب  يلتقي  فيما  والسعودية، 

العماني مع صاحب المركز األول في 

المجموعة ذاتها التي تحسم 

منافساتها في وقت الحق اليوم عقب 

المنتخبين  تجمع  التي  المواجهة 

الجولة  في  والبحريني  السعودي 

حظوظ  وسط  واألخيرة  الثالثة 

الثالث  للمنتخبات  قائمة 

قبل  الدور  إلى  التأهل  في 

النهائي.
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»اآلسيوي« يقلب في أوراق المجموعة األولى بكأس العالم

سانشيز يخطط لتخطي الدور األول

القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  تنطلق 

من  أقل  غضون  في  قطر  في   2022
المنتخبات  بدأت  حيث  أسبوعين، 

بدء  قبل  التجمع  في  المشاركة 

َيعد  العالمية...  البطولة  منافسات 

مهرجانًا  يكون  بأن   2022 قطر  مونديال 

الموقع  وواصل  القدم،  لكرة  كبيرًا 

لكرة  اآلسيوي  االتحاد  في  اإللكتروني 

منتخبا   32 على  نظرة  إلقاء  القدم 

نبدأ  حيث  مجموعات،   8 على  موزعة 

بالمجموعة  التقارير  من  السلسلة  هذه 

األولى.

سانشيز  انتقل  الرسمي:  الموقع  وقال 

البالغ من العمر 46 عامًا، إلى قطر في عام 

في  التدريب  من  سنوات   10 بعد   2006
اإلسباني  وقاد  للشباب.  برشلونة  فرق 

عام  في  آسيا  كأس  بلقب  للفوز  قطر 

ُمضيفي  لقيادة  مهمة  لديه  واآلن   ،2019

كأس العالم من أجل تجاوز الدور األول.

الدولة  في  عمله  في  سانشيز  بدأ 

أسباير  أكاديمية  خالل  من  الخليجية 

كان  لكنه  الشباب،  الالعبين  لتدريب 

 19 تحت  قطر  لمنتخب  مدربًا  أيضًا 

عاًما ومدربًا لمنتخب تحت 23 عامًا قبل 

توليه قيادة المنتخب الوطني األول.

بكأس  الفوز  على  قطر  سانشيز  ساعد 

آسيا تحت 19 عامًا 2014، وجلب العديد 

األول  المنتخب  إلى  الالعبين  هؤالء  من 

العالم  كأس  نهائيات  في  للمشاركة 

القادمة.

عفيف  أكرم  على  قطر  منتخب  يعّول 

في  المطلوبة  الطموحات  لتحقيق 

خالل  من  خاصة  األولى،  المجموعة 

تسجيل  وحتى  صناعة  في  المهم  دوره 

الذي سيبلغ  إن عفيف  األهداف.. حيث 

26 عامًا قبل يومين من موعد  من العمر 

انطالق نهائيات كأس العالم لكرة القدم 

20 نوفمبر، قد لعب مع نادي يوبين  في 

في بلجيكا، وكذلك سبورتينغ خيخون 

نادي  إلى  ينضم  أن  قبل  إسبانيا  في 

قطر  نجوم  لدوري  بطاًل  تّوج  الذي  السد 

عام 2021 و2022.

في  الرابع  المركز  اإلكوادور  احتلت 

وتخطف  الجنوبية  أميركا  تصفيات 

في  األخيرة  التلقائية  التأهل  بطاقة 

المدير  المنتخب  يقود  التصفيات. 

العمر  من  البالغ  ألفارو  غوستافو  الفني 

60 عامًا، وينحدر من األرجنتين، أصبح 
مدربًا لمنتخب اإلكوادور منذ أغسطس 

 مكان جوردي كرويف.
َّ

2020 عندما حل
العقود  من  األكبر  الجزء  ألفارو  قضى 

أندية  في  العمل  في  الماضية  الثالثة 

بوكا  نادي  في  وآخرها  األرجنتين،  في 

خرج  وقد   ..2019 عام  في  جونيورز 

من  بالتعادل  اإلكوادوري  المنتخب 

مباراتي اإلياب أمام األرجنتين والبرازيل 

بيرو  على  يتغلبوا  أن  قبل  أرضه  على 

تلقائيًا  المؤهل  الرابع  المركز  ليحتلوا 

أميركا  تصفيات  في  قطر  لمونديال 

الجنوبية.

{ العنابي القطري

{ أكرم عفيف.. إنجازات عديدة مع األدعم

{ سانشيز

أكرم عفيف أبرز النجوم.. وأبطال آسيا عازمون على تحقيق الطموحات 

عوض الكباشي كتب هولندا تحت 
قيادة فان غال

السابعة  المجموعة  األول في  المركز  احتلت هولندا 

المدرب  تعيين  تم  األوروبية..  التصفيات  خالل 

منتخب  لقيادة  عامًا،   71 العمر  من  البالغ  غال  فان 

عودته  بعد  وذلك   ،2021 أغسطس  في  الطواحين 

بالده  منتخب  زمام  ليتولى  التدريب،  اعتزال  من 

للمرة الثالثة. صنع اسمه كمدرب مع فريق أياكس 

إلى  ينتقل  أن  قبل  التسعينيات  في  الالمع  الشاب 

الدوري اإلسباني مرتين  نادي برشلونة، ليفوز بلقب 

متتاليتين.

فشل فان غال في التأهل مع منتخب هولندا لنهائيات 

النهائي  الدور قبل  إلى  2002، لكنه قادهم  العالم  كأس 

بفارق  وخسر  الثانية،  فترته  في   2014 نسخة  في 

بايرن  دّرب  كما  األرجنتين.  أمام  الترجيح  ركالت 

ميونيخ ومانشستر يونايتد وألكمار.

 2019  -  2018 موسم  في  الساحة  على  يونغ  دي  ظهر 

الذي  اآلخر  الموهوب  الشاب  أياكس  فريق  من  كجزء 

كان على بعد ثواٍن من الوصول إلى نهائي دوري أبطال 

إلى  االنتقال  المميز  أداؤه  أكسبه  العام.  ذلك  في  أوروبا 

مجموعة  اإلسباني  العمالق  قاتل  حيث  برشلونة  نادي 

من أفضل األندية في أوروبا للتعاقد معه.

وقد ساهم إبداع دي يونغ وتعدد مراكزه في قيامه بدور 

حيث  الهولندي،  المنتخب  صفوف  في  عنه  غنى  ال 

سيكون وجوده في قطر أكثر أهمية بعد إصابة شريك 

خط الوسط جورجينيو فينالدوم.

اإلكوادور تراهن على »سوبرمان«
بطولة  من  ألفارو  مع  اإلكوادور  خرجت 

كوبا أميركا 2021 في الدور ربع النهائي 

في  مباراة  أي  في  الفوز  تحقق  أن  دون 

يتمتع  كان  الذي  ألفارو،  البطولة. 

قاد  مشهورة،  غير  تدريبية  بمسيرة 

المتواضع  ساراندي  دي  أرسنال  نادي 

إلى لقب كوبا سودأمريكانا 2007، كما 

التدريب  من  قصيرة  فترة  على  حصل 

في السعودية.

سيبلغ  الذي  فالنسيا،  الالعب 

قائد  هو  الشهر،  هذا   33 العمر  من 

اإلطالق  على  هّداف  وأفضل  اإلكوادور 

 35 برصيد  بالده  منتخب  تاريخ  في 

في  المخضرمين  من  أنه  كما  هدفًا.. 

سيما  وال  السابقة،  الكبرى  البطوالت 

لمنتخب  الثالثة  األهداف  تسجيله 

 2014 العالم  كأس  نهائيات  في  بالده 

نسخ  أربع  في  وظهوره  البرازيل،  في 

ُمختلفة من بطولة كوبا أميركا.

بالده  في  بـ»سوبرمان«  الملقب  صنع 

ايميليك  نادي  في  البداية  في  اسمه 

ثالث  ذلك  بعد  قضى  لكنه  المحلي، 

الممتاز،  اإلنجليزي  الدوري  سنوات في 

أواًل مع وستهام يونايتد ثم في إيفرتون. 

عاد  المكسيك،  في  قضاها  فترة  وبعد 

إلى أوروبا في عام 2020 ليلعب مع نادي 

نهاية  وبحلول  التركي.  فنربخشة 

التركي  الدوري  هّداف  كان  أكتوبر، 

 10 في  هدفًا   11 برصيد  الموسم،  هذا 

مباريات.

{ سوبر مان اإلكوادور

البطاقات الصفراء 
هاجس السنغال

عامًا،   46 العمر  من  البالغ  سيسي  السنغالي  يريد 

نهائيات  من  المؤلم  بالده  منتخب  خروج  عن  التكفير 

كأس العالم 2018 في روسيا، حيث خسرت السنغال 

فرصة التأهل للدور الثاني فقط بسبب تراكم البطاقات 

الصفراء بعدد أكثر من منافستها اليابان.

األفريقية  األمم  كأس  نهائي  في  كالعب  خسارته  بعد 

2002، قام بالتعويض عن ذلك من خالل قيادة منتخب 
في  القاري  باللقب  العام  هذا  بداية  للفوز  كمدرب  بالده 

الكاميرون عقب التفوق بفارق ركالت الترجيح على مصر 

في المباراة النهائية التي انتهت في وقتها األصلي بدون 

أهداف.

الذي  السنغال  منتخب  صفوف  ضمن  سيسي  كان 

بلغ ربع نهائي كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية/  

فرنسية  أندية  في  وسط  خط  العب  وكان  اليابان، 

وإنجليزية، بما في ذلك باريس سان جيرمان.. الالعب 

تمثيل  اختار  لكنه  فرنسا،  في  كوليبالي  ولد  األبرز 

وقيادة البلد الذي ولد فيه والداه.

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم اهتم بحكامه..

عبدالرحمن الجاسم في قمة الجاهزية
اآلسيوي  لالتحاد  الرسمي  الموقع  اهتم 

حكام  يواصل  وكتب:  التحكيم،  بطواقم 

العالمي،  الصعيد  على  التألق  آسيا  قارة 

آسيا،  قارة  من  حكمًا   19 اختيار  مع  وذلك 

العالم  كأس  مباريات  إدارة  في  للمشاركة 

2022 في قطر، بزيادة 3 حكام عن النسخة 
الماضية.

على  آسيا  قارة  حكام  حصول  تواصل  ومع 

حققوها  التي  اإلنجازات  بسبب  اإلشادة، 

في الفترة األخيرة، فإن الحكم القطري عبد 

التطوير  ببرامج  أشاد  الجاسم  الرحمن 

االتحاد  بتنفيذها  يقوم  التي  والتدريب 

في  ساهمت  والتي  القدم،  لكرة  اآلسيوي 

المعرفة  ومنحتهم  الحكام  قدرات  صقل 

المزيد  تحقيق  أجل  من  الالزمين  واإلرشاد 

من التطور.

االلكتروني  الموقع  مع  حصرية  مقابلة  وفي 

تحدث  القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  في 

إدارة  الجاسم عن شعوره بعد اختياره في 

للمرة  تقام  التي  العالم  كأس  مباريات 

عن  وتحدث  آسيا،  غرب  منطقة  في  األولى 

الحدث  هذا  تسبق  التي  االستعدادات 

العالمي.

سجل الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم 

االتحاد اآلسيوي  حضورًا مميزًا في بطوالت 

لكرة القدم، وهو يخوض المشاركة الثانية 

في نهائيات كأس العالم، بعدما كان شارك 

العالم  كأس  خالل  مساعد  فيديو  كحكم 

2018 في روسيا.
عام  التحكيمية  مسيرته  الجاسم  وبدأ 

عام  الدولية  الشارة  على  وحصل   ،2007
مكانته  تأكيد  ذلك  بعد  ليواصل   ،2013
أن  كأحد أفضل الحكم في قارة آسيا، قبل 

يدير نهائي دوري أبطال آسيا 2020، ونهائي 

كأس العالم لألندية 2019 في اإلمارات، إلى 

لمنطقة  الذهبية  الكأس  نهائي  قبل  جانب 

كونكاكاف.

باإلضافة إلى ذلك، شارك الجاسم في إدارة 

اإلمارات،  في   2019 آسيا  كأس  مباريات 

..2018 اآلسيوي  االتحاد  كأس  نهائي  وأدار 

من  البالغ  الجاسم  شارك   ،2021 عام  ومنذ 

العمر 35 عامًا، في إدارة مباريات التصفيات 

ليضيف  قطر،  إلى  الطريق   - اآلسيوية 

المميزة،  مسيرته  إلى  الخبرة  من  المزيد 

ويواصل صقل مهاراته قبل كأس العالم.
{ عبد الرحمن الجاسم

عوض الكباشي كتب
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لوني شيئا لم أقله«.. خالد سلمان: »قوَّ

ا من حمالتهم ضد بالدي لن أكون جزء

قطر،  ضد  الممنهجة  للحمالت  استمرارًا 

بالجهود  يتعلق  ما  كل  تشويه  نحو  والسعي 

بشكل   ،2022 العالم  كأس  لتنظيم  الكبيرة 

األوسط  الشرق  في  تقام  نسخة  أول  في  رائع، 

العربية واإلسالمية،  والمنطقة  الخليج  ومنطقة 

مع  واسعا  تفاعال  الماضية  الساعات  شهدت 

العب  سلمان  خالد  من  خرجت  تصريحات 

المنتخب الوطني ونادي السد السابق، وسفير 

تحدث  والتي  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة 

فيها عن بعض األمور ومنها تناول الكحول، حيث 

وتحول  الهشيم،  في  النار  انتشار  األمر  انتشر 

الحديث عما كان يقصده سفير اللجنة العليا 

للحديث عن »المثلية الجنسية«، وهو أمر ينفي 

خالد سلمان الحديث عنه.

اإلجتماعي  التواصل  موقع  على  كتب؛  حيث 

تويتر؛ ما ينفي التناول غير المبرر من الصحف 

حديثه  بإخراج  واتهمهم  لتصريحاته،  الغربية 

ما  أن  »يؤسفني  تويتر:  على  وغرد  سياقه،  عن 

وال  ديننا  من  ال  ألن  السياق  خارج  اخذه  تم  قلته 

من طبائعنا أن نهين أو نشتم«

ديننا  ولكن  قطر  في  فيه  مرحب  »الكل  وأضاف: 

واضحة  إشارة  في  للبطولة«  تتغير  ما  وثقافتنا 

والثقافة  والتقاليد  العادات  احترام  ضرورة  إلى 

القطرية، مادامت قطرت تحترم ثقافة الجميع.

بصورة  انتشر  فيديو  في  سلمان  خالد  وظهر 

قال  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  كبيرة 

ألمانيين ورحبت  إخوه  »أجريت مقابلة مع  فيه 

بهم، وأخذتهم على بيتي لتناول العشاء وإجراء 

وأضاف:  معهم«.  صريحًا  كنت  وقد  التصوير، 

قلت  المثليين  عن  تداولته  تم  الذي  »الموضوع 

الدولة  قالت  مثلما  به  مرحب  الجميع  إن  فيه 

ومرحبا  ياهال  وقوانينا،  ثقافتنا  يحترم  طالما 

أن  له  وقلت  الكحول  عن  »سألني  وتابع:  به«. 

العقل، وقد استخدم هذه  لها ضررا كبيرا على 

لني 
َّ

وقو المثليين  عن  آخر  موضوع  في  العبارة 

أو  أقله، ربما بناه الصحفي على فهمه  شيئا لم 

النية المبيتة عنده«.

بوطننا  وأفتخر  مسلم  بأني  »أفتخر  وقال: 

كجزء  استخدامي  يتم  بأن  أرضى  وال  الغالي، 

»في  وأضاف:  لدولتنا«.  المعادية  للحمالت 

الختام أقول ياهال ومرحبا بالجميع في قطر«.

كذلك نقل موقع الكأس عن خالد سلمان قوله: 

لم  شيئا  وقولني  تصريحاتي«،  تأويل  »تم 

السريع  التناول  أن  إلى  أقله، في إشارة واضحة 

كان  سياقها  من  خرجت  أن  بعد  لتصريحاته 

»أثناء  أيضا:  قال  حيث  متعمدًا،  يبدو  أمرا 

واضحًا  وكنت  الكحول  عن  سؤالي  تم  المقابلة 

العقل،  على  كبير  ضرر  له  بأن  االجابة  في 

يخص  فيما  الجواب  هذا  استخدام  تم  لكن 

على  بناء  أقله،  لم  شيئا  وقولوني  »المثليين«، 

فهم الصحفي أو النية التي كانت مبيتة لديه« 

متعمدًا  يكون  ربما  األمر  أن  على  تأكيد  في 

تعزز  جديدة  ضجة  صناعة  محاولة  أجل  من 

الحمالت الممنهجة ضد قطر ومحاولة النيل من 

نجاحها.

أن تصريحاته خرجت  إلى  وأشار خالد سلمان 

لهم  »قلت  وقال:  يقصده،  كان  الذي  سياقها  من 

الجميع  مادام  قطر،  في  به  مرحب  الجميع  بأن 

يحترم ثقافة الدولة وقوانينها«.

تبدو  الغربية  االزدواجية  أن  بالذكر  الجدير 

قطر  على  الممنهج  الهجوم  في  تمامًا  واضحة 

باحترام  يطالبون  حيث  األخيرة،  الفترة  خالل 

ثقافة  اليحترمون  لكنهم  وأفكارهم  ثقافتهم 

اآلخرين، وهو األمر الذي يرفضه الجميع خاصة 

تم  لذا  اإلسالمي،  والعالم  العربية  الدول  في 

ليتصدر  #أناـعربيـأدعمـقطر  هاشتاق  تفعيل 

المشهد من جديد في ظل استمرار تلك الحمالت 

تلك  إلى  الجميع  فطن  وقت  في  المشبوهة، 

في  قطر  جانب  إلى  االصطفاف  وتم  المحاوالت، 

المبذولة،  الكبير  للجهود  نظرا  البطولة  تنظيم 

والعمل على تقديم صورة مشرفة لكأس العالم 

كأحد أنجح النسخ على مدار التاريخ.

{ من لقاء خالد سلمان مع القناة األلمانية { خالد سلمان

أخبرتهم أن الجميع مرحب به طالما يحترم ثقافتنا وقوانيننا ..وغيروا تصريحاتي !

عادل النجار كتب

نائب رئيس اتحاد الكرة: نجدد التضامن مع قطر

السودان يطلق مبادرة 
لمشاهدة المونديال

الســـودانية  العاصمـــة  اعلنـــت 

مبـــادرة  انطـــالق  الخرطـــوم، 

بتخصيـــص 200 نـــاٍد فـــي جميـــع 

لمشاهدة  الســـودان،  واليات 

كأس  بطولـــة  مباريـــات 

قطـــر   FIFA العالـــم 

2022 مجاًنا.. وتاتي 
تحـــت  المبـــادرة 

رعايـــة الفريـــق أول 

حمـــدان  محمـــد 

رئيس  نائـــب  دقلو 

الســـيادة  مجلـــس 

وقـــال  االنتقالـــي.. 

محمـــد  المستشـــار 

نائـــب  ممثـــل  مختـــار 

رئيـــس مجلس الســـيادة 

حفـــل  خـــالل  الســـوداني، 

دينـــار  بصالـــة  التدشـــين 

هـــذه  إن  الخرطـــوم،  فـــي  الملكيـــة 

المبـــادرة تأتـــي من منطلـــق اهتمام 

الســـودان بفعاليـــات كأس العالـــم 

التي تســـتضيفها دولـــة قطر مثمنا 

الدور القطري الرياضي الســـتضافة 

الحدث العالمي.

وأوضـــح أن مبـــادرة تخصيص 200 

نـــاٍد في جميـــع أنحـــاء البـــالد تأتي 

للتأكيـــد علـــى أن الرياضـــة جســـر 

للتواصـــل والمحبـــة، وعامـــل مهـــم 

في تشـــجيع األجيال الناشئة على 

ممارســـة الرياضة في كل المراحل 

العمرية.

وأكـــد ممثل نائـــب رئيس مجلس 

الســـيادة االنتقالـــي موالنـــا محمـــد 

مختـــار النـــور ان المبـــادرة توضـــح 

أن حميدتـــي يولـــي اهتمامـــا كبيرا 

الرياضـــي  والشـــأن  بالشـــباب 

للمســـتقبل  يقـــودان  باعتبارهمـــا 

وأنهما صمام األمان للوصول لســـالم 

أن  معتبـــرا  ومســـتدام،  منشـــود 

الشـــباب يجـــب أن يقومـــوا بمـــلء 

وقت فراغهم بمشـــاهدة منافســـات 

بطولـــة كأس العالم بقطر 

أسوة  2022م  النســـخة 

األخـــرى،  بالـــدول 

إلـــى  متطرقـــا 

التـــي  المبـــادرات 

اطلقها النائب األول 

لمعالجة مشاكل 

مثـــل  الشـــباب 

التي  مثـــل عوافـــي 

لمحاربـــة  تعمـــل 

المخدرات.

أكـــد طـــه  مـــن جانبـــه 

االتحـــاد  ممثـــل  فكـــي، 

أن  القـــدم،  لكـــرة  الســـوداني 

محبـــة  رســـالة  تحمـــل  المبـــادرة 

لألشقاء في دولة قطر، وتؤكد متانة 

العالقـــات بين الدوحـــة والخرطوم، 

والتضامـــن مع قطـــر والوقوف معها، 

وهـــي تنظـــم أكبـــر حـــدث رياضي 

عالمي.

وشدد ممثل االتحاد ابسوداتي لكرة 

القدم على أن دولة قطر تعتبر ممثال 

حقيقيـــا لـــكل دول العالـــم العربـــي 

في منافســـات كأس العالـــم للعام 

2022، واصفًا مبادرة النائب األول بـ 
»الجميلة« وزاد خالل كلمته بحفل 

ـــه جمع غفير من  التدشـــين الذي َأمَّ

الشـــباب والرياضييـــن واالعالميين 

أن المبادرة تقدم للشعب السوداني 

في ظل ظروف صعبة واســـتثنائية 

ان  خاصـــة  تعبيـــره،  حـــد  علـــى 

المبادرة ستصل كل أقاليم البالد.

{ طه فكي

عوض الكباشي كتب

في السباق التاسع بنادي الفروسية

»لوكال لو« يفوز بكأس بروق
حامد  ملك  لو«  »لوكال  الحصان  فاز 

كأس  بلقب  المال  عبدالله  حامد  علي 

األصيلة  المهجنة  للخيل  بروق، 

80 – 100 عمر 3 سنوات فما  تصنيف 

حل  أن  بعد  متر   1900 لمسافة  فوق 

السابع  الشوط  في  األول  المركز  في 

التاسع  السباق  في  »الرئيسي« 

نظمه  الذي   2023  -  2022 لموسم 

أمس  مساء  والفروسية  السباق  نادي 

على المضمار الرملي. 

بقيادة  الفوز  لو«  »لوكال  وحقق 

وبإشراف  بنييه  أوغو  الخيال 

وضمن  الجهني.  حمد  المدرب 

شهد  السباق  في  المتبقية  األشواط 

لمشاركة  رائعة  بداية  األول،  الشوط 

المالكي  سعيد  إبراهيم  المدرب 

بعد  لوكاسك،  توماس  والخيال 

خليفة  ملك  »الوافية«  الفرس  فوز 

بالمركز  العطية  محمد  بن  علي  بن 

المهجنة  للخيل  المخصص  األول 

 65 تصنيف  محلي  إنتاج  األصيلة 

لمسافة  فوق  فما  سنوات   3 عمر  وأقل 

عاد  الثاني  الشوط  وفي  متر.   1200

سعيد  ابراهيم  المدرب  الثنائي 

لوكاسك  توماس  والخيال  المالكي 

بفوزهما  الفائزين  لساحة  سريعًا 

خالل  من  الشوط  في  األول  بالمركز 

مربط  ملك  السكب«  »قميرة  الفرس 

العربية  للخيل  وخصص  السكب، 

 65 تصنيف  محلي  إنتاج  األصيلة 

لمسافة  فوق  فما  سنوات   3 عمر  وأقل 

»وديعة«  المهرة  وأحرزت  متر.   1200

خليفة  بن  محمد  الشيخ  سمو  ملك 

الشوط  في  األول  المركز  ثاني  آل 

العربية  للخيل  المخصص  الثالث 

والفائزة  المبتدئة  اإلناث  األصيلة 

فوق  فما  سنوات   3 عمر  بسباق 

1700 متر، وبإشراف المدرب  لمسافة 

ألبرتو  الخيال  بقيادة  نيربون  رودي 

ملك  »أتاشيه«  الجواد  وفاز  سنا. 

في  األول  بالمركز  إيستريسنغ   51

للخيل  المخصص  الرابع  الشوط 

وأقل   70 تصنيف  األصيلة  المهجنة 

 1900 3 سنوات فما فوق لمسافة  عمر 

متر، وبإشراف المدرب وسيم الصحن 

وشهد  سنا.  ألبرتو  الخيال  بقيادة 

الخامس المخصص للخيل  الشوط 

وأقل   80 تصنيف  األصيلة  العربية 

 1700 3 سنوات فما فوق لمسافة  عمر 

سعيد  إبراهيم  المدرب  إحراز  متر 

السباق  في  الثالث  فوزه  المالكي 

وذلك بإشرافه على انتزاع الجواد داالم 

بقيادة  الشوط  صدارة  أيضًا  وهوملكه 

الشوط  وفي  بوغنيم.  فالح  الخيال 

الشموس  الفرس  أحرزت  السادس 

ملك وإنتاج مبارك بن سعيد الجفالي 

التوالي  على  الثاني  فوزها  النعيمي 

هذا  اآلن  حتى  الكاملة  العالمة  محققة 

في  األول  بالمركز  بفوزها  الموسم 

المهجنة  للخيل  المخصص  الشوط 

سنوات   3 عمر  محلي  إنتاج  األصيلة 

بإشراف  1700م  لمسافة  فوق  فما 

المدرب أحمد قبيسي وبفارق 3 أطوال 

ونصف بقيادة الخيال فالح بوغنيم.

بمشاركة كبيرة من عشاق الرياضة التراثية

انطالقة قوية لـ »المحلي الخامس« للهجن
للهجن  الخامس  المحلي  السباق  منافسات  أمس  انطلقت 

الصباحية  الفترتين  خالل  مرحلتين  على  األصيلة  العربية 

بمشاركة  الجاري،  نوفمبر   19 يوم  حتى  وتستمر  والمسائية، 

منافسات  وجاءت  التراثية..  الرياضة  هذه  عشاق  من  كبيرة 

األمس قوية ومثيرة 

هجن  ملك  »الغزيل«  أحرزت  الصباحية،  الفترة  منافسات  ففي 

أم الزبار، لقب الشوط األول الرئيسي للحقايق بكار مفتوح  إنتاج 

الرئيسي بعد أن حلت في صدارة الشوط 

في المقابل، حقق »النشمي« ملك سعادة الشيخ أحمد بن خليفة 

بن علي بن سعود آل ثاني، لقب الشوط األول الرئيسي للحقايق 

قعدان، 

أما في منافسات الفترة المسائية، فقد توجت »طرب« ملك هجن 

الشحانية بلقب الشوط األول الرئيسي للقايا بكار مفتوح

الشوط  لقب  الشحانية،  هجن  ملك  »مذهل«  حقق  المقابل،  في 

األول الرئيسي للقايا قعدان مفتوح، محتال الصدارة. 
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بتشكيلة ثرية بالنجوم

البرازيل تبحث عن النجمة السادسة

كأكثر  كبيرا  إنجازا  السامبا  ويحمل 

بعد  باللقب،  تتويجا  المنتخبات 

متفوقا  مرات،   5 اللقب  على  حصوله 

األلماني  المنتخبين  على  ببطولة 

واإليطالي.

الطريق نحو النجمة السادسة للبرازيل 

لن يكون سهال بدءا من دور المجموعات، 

المجموعة  في  القرعة  وضعته  ان  بعد 

تطمح  منتخبات  تضم  التي  السابعة 

العرب،  مونديال  في  جيدة  لمشاركة 

الذي  الصربي  المنتخب  صورة  في 

لتألق  فتراته  بأفضل  يمر  أنه  يبدو 

فيها،  ينشطون  التي  األندية  مع  العبيه 

تصفيات  في  الرائعة  نتائجه  وكذلك 

التأهل  بطاقة  خطف  عندما  المونديال 

التي  البرتغال  حساب  على  المباشرة 

تأهلت عبر الملحق، باإلضافة للمنتخب 

السويسري الطموح ايضا للذهاب بعيدا 

في البطولة. 

تخوض  السابقة  الـ21  النسخ  ككل 

بأفضل  مدججة  العالم  كأس  البرازيل 

حيث  العالم،  مستوى  على  الالعبين 

لمعانقة  البرازيليين  آمال  نيمار  يقود 

رفقائه  مع  السادسة،  للمرة  الكأس 

باريس  نجم  عن  أهمية  يقلون  ال  الذين 

ريال  نجم  صورة  في  جيرمان،  سان 

مدريد فينيسيوس وانتوني العب المان 

يونايتد، ودفاع قوي بقيادة ماركينيوس 

وتياجو سيلفا وميليتاو.

البرازيلية  الكرة  عن  الحديث  يمكن  وال 

التاريخيين،  ألساطيرها  التطرق  دون 

وفافا  زاجالو  وماريو  جارينتشا  من 

وروماريو  ودونجا  وسقراط  وزيكو 

نازاريو  ورونالدو  وبيبيتو 

وروبيرتو  وكافو  وريفالدو 

كارلوس وكالوديو تافاريل 

وغيرهم  ورونالدينيو، 

تركوا  كلهم  الكثير، 

السامبا  راقصي  مع  بصمة 

دا  نيمار  ينقص  ما  وهذا 

على  قويا  فريقه  يكون  وقد  سيلفا، 

من  كبيرا  تخوفا  لكن  الهجوم  مستوى 

الحالي  الجيل  ان يتكرر مع  البرازيليين 

سيناريو مونديال 2014، الذي تلقت فيه 

المنتخب  من  ثقيلة  نتيجة  البرازيل 

األلماني.

{ منتخب البرازيل

نواصل في كشف حسابات المنتخبات المشاركة في كأس 

العالم قطر 2022، حيث سننتقل اليوم للمجموعة السابعة 

التي تضم مرشحا آخر لنيل اللقب وهو منتخب البرازيل، 

هذا األخير يعد الوحيد الذي لم يغب أبدا عن بطوالت كأس 

العالم منذ النسخة األولى التي أقيمت في أوروغواي عام 1930، 

ويستعد للظهور في الدورة رقم 22 خالل مونديال قطر 2022.

وحيد بوسيوف كتب

نيمار.. يحلم بإنجاز 
أساطير السيليساو

يملك النجم البرازيلي نيمار - الذي يقود جيال رائعا 

األولى منذ  للمرة  العالم  التتويج بكأس  إلى  يسعى 

القدم  كرة  أساطير  قائمة  دخول  فرصة   2002- عام 

يخوضه  الذي   2022 قطر  مونديال  خالل  بالده  في 

منتخب »سيليساو« مرشحا بقوة إلحراز اللقب.

الذي قدموه خالل تصفيات  األداء  ويعول نيمار على 

على  خسارة،  أي  دون  أنهاها  التي  الجنوبية  أميركا 

الذين  الكبار  البرازيليين  خطى  على  السير  أمل 

يتقدمهم الجوهرة بيليه بطل العالم 3 مرات.

يسعى  نيمار  فإن  جماعيا  هدفا  التتويج  كان  وإذا 

آخر من خالل تخطي عدد  رقم قياسي  إلى تحقيق 

منتخب  مع  بيليه  األسطورة  سجلها  التي  األهداف 

بالده، وسجل »الملك« 77 هدفا، وهو رقم قياسي في 

بـ3  سوى  نيمار  عنه  يبتعد  وال  سيليساو،  صفوف 

أهداف.

{ نيمار

جدل كبير 
باستبعاد فيرمينيو

أثارت القائمة التي أعلن 

عنها تيتي مدرب البرازيل 

المعنية بالمشاركة 

في كأس العالم 

قطر 2022 

جدال كبيرا 

في الوسط 

الرياضي 

البرازيلي، 

خاصة أنها 

شهدت استبعاد 

روبرتو فيرمينيو 

مهاجم ليفربول في مفاجأة 

كبيرة لواحد من أفضل 

المهاجمين البرازيليين 

في البريمير ليج، وبدرجة 

أقل كان الحديث عن عدم 

تواجد فيليبي كوتينيو 

في القائمة.

وبرر البعض أن غياب 

فيرمينيو يعود لتراجع 

مستواه خالل الموسم 

الحالي، ولو أن هذا األخير 

استعاد جزءا من مستواه 

خالل المباريات األخيرة 

للريدز، وتراجعه في بداية 

الموسم كان له عالقة 

بتراجع حتى مستوى 

ليفربول. ويعول تيتي 

في الهجوم على انتوني 

مهاجم مانشستر يونايتد 

وريتشاليسون مهاجم 

توتنهام.

{ فيرمينيو

تيتي.. يتحدى االنتقادات
يتحدى المدرب تيتي االنتقادات التي وجهت له بعد إعالنه 

قطر  العالم  كأس  في  بالمشاركة  المعنية  القائمة  عن 

2022، حينما استبعد فيرمينيو، وسيحاول الرد عليها من 
خالل تحقيق اللقب السادس للبرازيل.

 ،2019 أميركا  كوبا  بلقب  للتتويج  البرازيل  تيتي  وقاد 

من  الخسارة  قبل  التالية،  النسخة  نهائي  إلى  ووصل 

األرجنتين.

تيتي  بقيادة  البرازيل  رحلة  توقفت   ،2018 مونديال  وفي 

عند ربع النهائي، عقب الهزيمة المثيرة من بلجيكا 1 - 2.

يوليو   26 في  البرازيلي  االتحاد  أعلن  ذلك  من  الرغم  وعلى 

2018، تجديد ثقته في تيتي، ومنحه عقدا جديدا ينتهي 
بنهاية مونديال قطر 2022.

{ تيتي

فينيسيوس ورافينيا.. 
األنظار موجهة لهما

خالل  نيمار  على  فقط  موجهة  األنظار  تكون  لن 

رافينيا  من  كال  سيكون  بل   ،2022 قطر  مونديال 

ريال  نجم  جونيور  وفينيسيوس  برشلونة  مهاجم 

مدريد محط انظار عشاق المستديرة.

الموسم  خالل  مستوياته  أفضل  فينيسيوس  وقدم 

الماضي، حينما ساهم في تتويج الريال بلقب الدوري 

 6 سجل  فقد  الموسم  هذا  اما  اوروبا،  ابطال  ودوري 

 3 وقدم  13 مباراة خاضها  الدوري من أصل  أهداف في 

تمريرات حاسمة.

في  برشلونة  بصفوف  التحق  الذي  رافينيا  أما 

فقد  ليدز،  من  قادما  الماضي  الصيفي  الميركاتو 

سجل هدفين وقدم تمريرتين، وكان بمثابة المنقذ 

هدف  تسجيله  بعد  أوساسونا  مباراة  خالل  للبارشا 

الفوز في الدقيقة 85 خالل مباراة أول أمس.

{ فينيسيوس

أليسون وايدرسون..
صراع على حراسة المرمى

البرازيل لم تستثن أي مركز حتى  التي تمتلكها  الثرية  التشكيلة 

حراسة المرمى، حيث سينتقل الصراع بين حارسي مانشستر 

هذه  السيليساو،  إلى  ليج  البريمير  من  وليفربول  سيتي 

المرة الصراع سيكون على مركز واحد ولو أن أليسون 

على  األساسي  المركز  لشغل  األقرب  هو  بيكر 

حساب ايدرسون.

ويمتلك أليسون بيكر أرقاما جيدة هذا الموسم 

ليفربول  مستوى  أن  ولو  ليج  البريمير  في 

تصدى  فقد  ذلك  ورغم  كبير،  بشكل  تراجع 

أليسون لـ43 كرة خالل 13 مباراة، كما حافظ 

ويتفوق  مباريات،   4 في  شباكه  نظافة  على 

عليه ايدرسون على مستوى كلين شيت في 

والشك  كرة،  لـ20  تصدى  فيما  مباريات،   6
مصلحة  في  الحارسين  بين  الصراع  أن 

المنتخب البرازيلي في البطولة. { أليسون بيكر

دفاع قوي.. 
ولكن سيناريو »2014« يخيف البرازيليين

سيناريو  تكرار  من  البرازيل  تتخوف 

مونديال 2014 الذي أقيم على أرضها عندما 

خالل   ،1 /7 بنتيجة  ألمانيا  أمام  سقطت 

للسيليساو  الدفاعي  األداء  كان  مباراة 

سيئا، حينها كان قد شارك دانتي وديفيد 

دفاع  المرة  هذه  أن  ورغم  أساسيين،  لويز 

تياجو  الثنائي  مع  أقوى  السامبا  راقصي 

وماركينيوس  تشيلسي  العب  سيلفا 

باإلضافة  جيرمان،  سان  باريس  مدافع 

لمدافع ريال مدريد ايدر ميليتاو.

تيتي  عنها  أعلن  التي  القائمة  وشكلت 

خاصة  كبيرا  جدال  البرازيل  مدرب 

المدافع  يختار  جعله  الذي  السبب  حول 

العمر  من  البالغ  برشلونة  لنادي  السابق 

بخوض  ألفيس  طموح  بذلك  محققا   ،39
كأس العالم قطر 2022.

{ ماركينيوس
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4:28 ص
11:18 ص

2:26 م
4:50 م
6:20 م

الطقس  يكون  أن  الجوية  األرصاد  إدارة  توقعت 

حارا نسبيا نهارا مع غبار خفيف إلى غبار مثار، 

وفي البحر يكون غبار عالق مع بعض السحب، 

ويكون  غربية،  جنوبية  اغلبها  الرياح  وتكون 

مدى الرؤية األفقية من 4 - 8 كم، وتتراوح درجة 

درجة   37 إلى   27 بين  ما  الدوحة  في  الحرارة 

مئوية.

مؤسسة قطر:

استخدام لعبة كرة القدم كأداة للتعليم
بينما توشك صافرة كأس 

العالم FIFA قطر 2022 على 
االنطالق، وجد المعلمون في 

مؤسسة قطر طرًقا مبتكرة 
لالستفادة من هذا الحدث 

الرياضي العالمي في فصولهم 
الدراسية؛ بغرض تعليم 

الطالب المهارات البدنية 
واالجتماعية على حد سواء، 
ووضع خططهم الدراسية 

موضع التنفيذ.

مشارك  مدير  الهاجري،  سارة  توّضح 

بمعهد  والهوية  والتراث  الثقافة  لوحدة 

قطر:  مؤسسة  عضو  التربوي،  التطوير 

الدروس  أن  الحديثة  الدراسات  »أظهرت 

أعمق  بشكل  الطالب  أذهان  في  تترسخ 

تعكس  عندما  أكثر  ويستوعبونها 

بهم،  المحيطة  البيئة  التعليمية  المواد 

واإلشارات  والرموز  اللغة  حيث  من  أي 

مادًيا  تراًثا  باعتبارها  المستخدمة، 

وينتمون  يعيشونها  ووقائع  ومعنوًيا 

عندما  كثيًرا  الطالب  استفاد  وقد  إليها. 

تعليمية  أداًة  القدم  كرة  استخدمنا 

اعتبار  على  قطر  مؤسسة  مدارس  في 

لكأس  المضيف  البلد  في  العيش  أن 

أهم  أحد  يعّد   ™2022 قطر   FIFA العالم 

اليافعة«. حياتهم  في  اللحظات 

في  تنحصر  ال  »المسألة  وتضيف: 

في  المشاركة  على  تشجيعهم 

هي  وإنما  اللعبة،  من  المادي  الجانب 

مهارات  لتعليمهم  األمثل  فرصتنا  أيًضا 

الفريق،  روح  مثل  مهمة  اجتماعية 

القواعد  واحترام  بنزاهة،  واللعب 

واالنضباط،  والتعاون،  واآلخرين، 

ال  مهارات  وجميعها  والتسامح، 

األنشطة  في  للمشاركة  عنها  غنى 

مستقباًل،  المهنية  والحياة  الجماعية 

في  االجتماعي  التماسك  خلق  وبإمكانها 

على  والكبيرة  الصغيرة  المجتمعات 

حد سواء«.

وفي السياق ذاته، سيستخدم المعلمون 

المدارس  إحدى  ريناد،  أكاديمية  في 

قبل  ما  التعليم  مظلة  تحت  المنضوية 

مجموعة  قطر،  مؤسسة  في  الجامعي 

توفرها  التي  الوصول  سهولة  أدوات 

منصة »تمرين« التعليمية، والتي أعدتها 

بهدف  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة 

إشراك الطالب في التخطيط واالستعداد 

 .™2022 FIFA قطر  لبطولة كأس العالم 

هذا  على  التعرف  الموضوعات  وتشمل 

وتصميم  القدم،  كرة  ورياضة  الحدث 

بالثقافة  ارتباطه  وكيفية  المالعب، 

اإليجابي  والتأثير  القطريين،  والتراث 

سيعمل  كما  المجتمع،  على  للبطولة 

دّكة  وإنشاء  تصميم  على  الطالب 

مستدامة لتكون ضمن إرث هذه البطولة 

وتخليًدا لذكرى هذا العام التاريخي.

سيشارك  التي  األنشطة  أهم  بين  ومن 

قدم  كرة  مباريات  تنظيم  الطالب،  فيها 

البطولة  مباريات  تجربة  لمحاكاة  ودية 

الالعبين  أدوار  فيها  يتبادلون  حيث 

الهتافات  ويحّضرون  والمتفرجين، 

المفضل،  لفريقهم  التشجيعية 

المباريات،  حضور  تذاكر  ويستخدمون 

تجربة  ليعيشوا  المرطبات  ويشترون 

بكل  الملعب  في  المباراة  حضور 

تفاصيلها.

العاملة  للقادة،  قطر  أكاديمية  طالب  أما 

الجامعي  قبل  ما  التعليم  مظلة  تحت 

في مؤسسة قطر، فيعكفون على دراسة 

منظور  من  القدم  كرة  واستكشاف 

أوجه  على  ليتعرفوا  العالمية،  المواَطنة 

البلدان  بين  الثقافي  واالختالف  الشبه 

وبلدهم. المشاركة 

في  معلم  المريخي،  شبيب  خلف  يقول 

أكاديمية قطر للقادة: »مثلت استضافة 

للتعرف  فرصة  قطر  في  المونديال 

ودراستها،  المختلفة  الثقافات  على 

هو  الرياضة  أهداف  أحد  أن  نؤمن  ألننا 

بين  الفجوة  وردم  الناس  بين  التقريب 

التي  األهم  الرسالة  المختلفة.  الثقافات 

قيم  هي  طالبنا  إلى  إيصالها  نحاول 

واحترام  العالمية،  والعقلية  التسامح 

كرة  مستخدمين  األخرى،  الثقافات 

هذه  أن  منطلق  من  تربوية،  أداًة  القدم 

العالم  كأس  جوهر  تمثل  الرسالة 

الرياضي«. والتعليم 

$ الدوحة

سينما المول )1(

4:00التاميلية

7:00بالك آدم

9:15بالك آدم

11:30التاميلية

سينما المول )2(

3:45المالياالم

6:15المالياالم

8:45المالياالم

11:15المالياالم

سينما المول )3(

3:30الهندية

6:00الهندية

8:30الهندية

11:15التاميلية

سينما كتارا )1(

6:00رحلة ذهاب

8:15بالك آدم

10:30بالك آدم

سينما كتارا )2(

6:30تحت تهديد السالح

8:45تحت تهديد السالح

11:00رحلة ذهاب

سينما كتارا )3(

5:00الرجل الرابع

النظام

9:15النظام

سينما كتارا 4(

5:30المحقق نايت، المارق

7:45هاشتاج جوزني#

10:00بيكسي

سينما رويال بالزا  )1(

3:30المالياالم

6:00المالياالم

8:30المالياالم

11:00المالياالم

سينما رويال بالزا )2(

3:30التاميلية

6:00التاميلية

8:35التاميلية

11:15المالياالم

سينما رويال بالزا )3(

3:45الهندية

6:15الهندية

8:45بالك آدم

11:00الهندية

من »17« حتى »26« نوفمبر

»قطر تبدع«
تعرض مسرحية جديدة

 تقدم مبادرة »قطر ُتبدع« العرض األول للمسرحية 

الموسيقية »زواج منسون«، اإلنتاج الجديد للمخرجة 

المشهورة ميرا ناير، على مسرح عبد العزيز ناصر في 

سوق واقف بالدوحة، وذلك يوم 17 نوفمبر، ويستمر عرض 

المسرحية الموسيقية حتى يوم 26 نوفمبر، وهي مقتبسة 

من الفيلم الدرامي الكوميدي الهندي الحائز على جوائز »زواج 

منسون«، الذي صدر في عام 2001. 

يتزامن عرض هذه المسرحية الموسيقية في إطار البرنامج 

الثقافي الزاخر أثناء مونديال قطر 2022 ضمن فعاليات 

مبادرة »قطر ُتبدع« والعام الثقافي قطر-الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا وجنوب آسيا 2022. 

وتعالج هذه المسرحية مفهومي األصالة والحداثة، األمر 

الذي بفضله حصد الفيلم األصلي جائزة األسد الذهبي 

في مهرجان فينيسيا 

السينمائي وترشح للعديد 

من جوائز الكرة الذهبية 

)جولدن جلوب( وجوائز 

األكاديمية البريطانية 

لفنون السينما والتلفزيون 

)بافتا(. 

وسيستمتع الجمهور 

في الدوحة بالعرض 

الموسيقي الذي تقدمه 

نخبة من ألمع نجوم الفن 

الهندي في فريٍق تشكل 

خالل خمس سنوات، على 

أنغام موسيقى الملحن 

الهندي فيشال باردواج، 

من كلمات وتأليف ماسي 

أساري المرشحة لجائزة 

توني )Tony award( وسوزان بيركينهيد، وكتاب من تأليف 

وكتاب أربيتا موخرجي وسابرينا داوان، ويتضمن ثالث 

أغنيات من الفيلم من تلحين الملحن مايكل دانا، الفائز 

بجائزة األكاديمية )Academy Award(، بأداء أوركسترا 

 )Tony Award( الحائزة على جائزة توني The Band’s Visit
بقيادة المايسترو جامشيد شاريفي. 

من جانبها، قالت ميرا ناير، مخرجة العرض، التي حازت 

أفالمها المستقلة على إعجاب النقاد على مستوى العالم 

وترشحت لجائزة األكاديمية: »إن زواج منسون عمٌل متفرد 

على جميع األصعدة، بدًءا من العرض في مسارح قطر 

إلى العرض في مسارح برودواي. وأتطلع إلى أن يستمتع 

الجمهور بهذا النوع من البهجة في وقٍت أشد ما يحتاج العالم 

فيه إلى الترفيه والترويح«. 

وأضافت: »أتوجه بجزيل الشكر إلى سعادة الشيخة 

المياسة بنت حمد آل ثاني لدعمها المتواصل لهذا العمل 

الفني منذ البداية، كما أتوجه بالشكر أيًضا إلى مبادرة قطر 

ُتبدع وشركاء العرض لما قدموه من دعم حقيقي وتنظيم 

رائع انتهى بنا إلى هذه اللحظة المتميزة«. 

وقال سعد الهديفي، المدير التنفيذي لمبادرة »قطر ُتبدع«: 

»إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم العرض الموسيقي زواج 

منسون في دولة قطر، ال سيما وأن الجمهور سيحظى 

بحضور هذا العرض للمرة األولى، واألداء الفذ لهذه الكوكبة 

من الفنانين قبل عرض المسرحية في برودواي«.. وأضاف: 

»يقدم هذا العرض تجربًة فريدة للزوار والسكان ضمن 

الفعاليات المنعقدة على هامش مونديال قطر 2022«.

مقتبسة 
من فيلم 

درامي 
كوميدي 

هندي
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لالستفسار : 40002222

�شركة ديكوري�شن

للمقاوالت

و�شيانة املباين

على امت

اال�ستعداد لعمل

جميع انواع ال�سيانة

)بالسرت -صبغ - بايب 

فيرت - سرياميك - كهرباء -  

انرتلوك( بافضل االسعار

55554845

صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: ٤13٦

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

للمجموعات الكبرية والصغرية يتسع ل ٣٦٠ شخص ومسموح للموظفني واألفراد

للجادين فقط االإت�سال على: 30307737

للبيع �سالون ن�سائي راقي
لعدم التفرغ - موقع ممتاز - بكامل معداته - جمهز بالكامل 

- مع حمام �سباحة - جمهز باحدث االجهزة - عمالة مدربة

مطلوب 1٫000٫000 قابل للتفاوض ىشء بسيط

لالتصال/ 33399091
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أدهم شرقاوي

في قصصهم
عبرة

bin.saeeda@hotnail.com

ل »جو فيوري«  في أوائل القرن العشرين شكَّ

عصابًة من الُمحتالين، تقوم بعملياِت نصٍب 

في جميِع أنحاء أميركا، واستطاَع »فيوري« 

وعصابته أن يجمعوا ثروًة طائلة.

وفي تكساس التقى »فيوري« بفالٍح ثري اسمه 

»فرانك نورفليت«، واعتبَرُه صيدًا سهاًل وثمينًا، 

وبالفعل أقنَع »فيوري« الفالَح »نورفليت« 

ها  بإعطائه مبلغ خمسين ألف دوالر على أن يردَّ

إليه ستين ألفًا بعد عشرة أيام، وبالفعل أعاَد 

»فيوري« المبلغ ولكن في كل رزمة دوالراٍت 

سليمة في أولها وآخرها، وفي الوسط أوراق 

بيضاء!

كان »فيوري« قد مارَس هذه الخدعة هو 

وعصابته أكثر من مرة، وفي كل مرة كان 

ُع هزيمَتُه وخديعَتُه بصمٍت 
َّ

الضحية يتجر

وُيقرُر أن ال يفضَح نفسه. ولكن »نورفليت« لم 

يكن كالضحايا السابقين، كان شخصًا ال 

الهزيمة! يقبل 

قصَد مركز الشرطة الذي أبلغه أنه ال 

يستطيع أن يفعَل له شيئًا!

فقرَر أن ُينفَذ القانون بيده!

كان أول ما فعله هو أن بحَث عن كل الذين 

ن أسماء 
َّ
كانوا ضحايا »لفيوري« وعصابته، ودو

العصابة على ورقة، وعاَد إلى مزرعته، وأوكَل 

إلى زوجته إدارتها، وحمَل مسدسه وبدأ يجوُب 

والياِت أميركا شرقًا وغربًا بحثًا عنهم، وعلى 

مدار عشر سنوات كان يعثُر عليهم، ويقتلهم 

واحدًا تلو اآلخر، وأخيرًا عثَر على »فيوري«، 

وكان آخر ما قاله له قبل أن ُيطلَق الرصاصَة 

على رأسه: أنا سعيٌد جدًا أن وجهي سيكون هو 

آخر وجه ستراه في حياتك!

عاَد »نورفليت« إلى بيته ليجد أن زوجته 

فشلْت في إدارِة المزرعة، وأعلنْت إفالسها، ثم 

طلبْت منه الطالق!

وهو خارٌج من المحكمة قال: لقد دمرُت حياتي 

كما دمرُت حياة أولئك األوغاد، ولكن األمر كان 

يستحق! 

 ليس للناِس جميعًا ردود األفعال ذاتها!

وال كل الناس ينظرون لألموِر من الزاويِة 

! نفسها

ضوا للنصِب من »فيوري« 
َّ

كل الذين تعر

عوا خيبتهم ألن األمر 
َّ

وعصابته سكتوا وتجر

كان يتعلُق عندهم بالُسمعة، أما »نورفليت« 

فسعى في االنتقام ألن األمر عنده كان يتعلُق 

بالكرامة!

 الصفحة، واالنسحاب 
َّ

 البعُض ال يعرفون طي

ليس على جدول أعمالهم، إنهم ُيقاتلون حتى 

اب،  آخر رمق، وكان مقتل »فيوري« فوق أنه نصَّ

أنه راهَن أن الجميع سيتصرفون وفق نفس 

المبدأ: السكوت، واالنسحاب!

فاَتُه أن البعض حتى وإن لم يستطيعوا 

صون عليَك نصرَك! هزيمتك فإنهم سينغِّ

البعض ال يتقبلون الخسارة!
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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اختراق علمي
شــيء  ابـــتـــكـــار  تـــريـــد  كــنــت  »إذا 

أوال  العملية  تبدأ  مــا  فغالبا  ثــوري، 

باكتشاف مادة جديدة تماما«، هذا ما 

المشارك  األستاذ  أندرسون  جون  قاله 

األميركية  شيكاغو  بجامعة  الكيمياء  في 

في بيان صحفي للجامعة بعد أن اكتشف 

مــادة  البحثي  وفــريــقــه  هــو 

يــمــكــن صــنــعــهــا مــثــل 

الـــبـــالســـتـــيـــك، 

ـــــا  ـــــه ـــــن ـــــك ل

مــوصــلــة 

ء  با للكهر

بـــشـــكـــل 

ــــــد  جــــــي

ــة  ــاي ــغ ــل ل

مــــــــــثــــــــــل 

المعادن إلى حد كبير.

وحسب أندرسون، فهذه المادة 

يــمــكــن تــشــبــيــهــهــا بــمــعــجــون 

تأجيل 
إطالق »أرتميس«

أعلنت إدارة الطيران والفضاء األميركية، 

إلى  أرتميس  مهمة  إطالق  محاولة  تأجيل 

القمر مرة أخرى، بسبب الظروف الجوية.

والية  من  استوائية  عاصفة  اقتراب  أن  إلى  وأشارت 

كانافيرال  كيب  مطار  يقع  حيث  األميركية،  فلوريدا 

 16 األربعاء  يوم  حتى  للتأجيل  سببا  كان  الفضائي، 

االثنين  يوم  أرتميس  إطالق  المقرر  من  كان  حيث  نوفمبر، 

القادم.

العاصفة  مراقبة  نواصل  »إننا  بيان  في  الفضاء  وكالة  وقالت 

أرتميس  لمهمة  إطالق  عملية  توجيه  إعادة  وقررنا  نيكول،  االستوائية 

األولى يوم األربعاء 16 نوفمبر، في انتظار الظروف اآلمنة للموظفين للعودة 

إلى العمل، فضال عن عمليات الفحص بعد مرور العاصفة«.

وأنها  نوفمبر،   19 في  ستكون  احتياطية  إطالق  فرصة  »إن  ناسا  وأضافت 

ستعمل على مزيد من النوافذ االحتياطية«.

جدير بالذكر أن ناسا ألغت ثالث محاوالت إلطالق الصاروخ إس إل إس الجديد، 

أبرزها  تقنية،  مشاكل  بسبب  الماضيين،  وسبتمبر  أغسطس  شهري  خالل 

تسرب الهيدروجين السائل أثناء ملء الخزانات بهذا الوقود.

الزنجبيل للعناية بالشعر
لما  ممتازة  بسمعة  يتمتع  فهو  للشعر؟  الزنجبيل  فوائد  عن  قبل  من  سمعِت  هل 

يحتويه من خصائص عالجية مختلفة، حتى إنه أصبح عالجًا منزليًا لكل شيء 

البرد  أعــراض  مكافحة  في  المساعدة  إلــى  المعدة  اضطراب  من  بــدءًا  تقريبًا، 

مفيد  الزنجبيل  أن  هي  معروفة،  غير  حقيقة  هناك  لذلك،  إضافة  واإلنفلونزا. 

أيضًا في العناية بالشعر وعالج مشاكل فروة الرأس. فهو مطهر طبيعي مليء 

بمضادات األكسدة، وهو مفيد في حل مشاكل مثل قشرة الرأس والشعر 

الهش وتساقط الشعر.

وفي طب شرق آسيا، ُيستخدم الزنجبيل أحيانًا لتعزيز نمو الشعر. 

يوجد  ال  أنـــه  الباحثين  بــعــض  الحـــظ  فــقــد  ذلـــك،  ومـــع 

الــزنــجــبــيــل  أن  يــثــبــت  دلـــيـــل عــلــمــي 

الكامل.  الصلع  عــالج  فــي  يساعد 

يــركــز الــبــعــض بــــداًل مـــن ذلــك 

المحتملة  الـــفـــوائـــد  عــلــى 

ـــي عــالج  لــلــزنــجــبــيــل ف

الرأس.  فروة  التهاب 

عندما  أنــه  ُيعتقد 

تــتــحــســن حــالــة 

ــرأس،  ـــ ـــ فــــروة الـــ

يتــحســـن  قـــد 

ــر  ـــ نـــمـــو الــشـــــعـــ

يستخدمه  الــــذي  ــب  ــوال ــق ال تــشــكــيــل 

لتعلم  )الصلصال(،  الصغار  األطــفــال 

ـــي الــبــيــت  ـــى ف ـــدم الـــفـــن وتــشــكــيــل ال

»بالي-دو«  باسم  المعروف  والمدرسة، 

.)Play-Doh(

ــن أن هـــذا االكــتــشــاف  ــم م ــرغ وعــلــى ال

يــتــعــارض مـــع جــمــيــع الــقــواعــد الــتــي 

النتيجة  فإن  التوصيلية،  عن  نعرفها 

ــون مــفــيــدة جــــدا، ويـــرى  ــك يــمــكــن أن ت

العلمي  االخـــتـــراق  هـــذا  أن  الــبــاحــثــون 

يمكن أن يوّجه الطريق إلى فئة جديدة 

ــات ويــســهــل  ــي ــرون ــت ــك ــإل مـــن الـــمـــواد ل

الكهربائية. األجهزة  تصميم 

ــي دوريـــة  وُيــظــهــر الــبــحــث الــمــنــشــور ف

صنع  كــيــفــيــة   )Nature( »نــيــتــشــر« 

الشظايا  فيها  تــكــون  الــمــواد  مــن  نـــوع 

لكنها  ومضطربة،  مختلطة  الجزيئية 

في المقابل قادرة على توصيل الكهرباء 

للغاية. جيد  بشكل 

قصر الجوامع

شرقي  جنوب  الظاهر  جبال  أعالي  في  الجوامع«  »قصر  ينتصب 

تونس، كلوحة فنية منحوتة في قلب الصخور الشاهقة المطلة على 

مميزاته  وبفضل  للمنطقة.  الثقافي  التاريخ  وعراقة  الصحراء  عمق 

خداش  بني  مدينة  قصور  أحد  الجوامع«  »قصر  أصبح  العديدة، 

ودار  التقليدية،  السياحة  عن  بديال  مزارا  مدنين  لوالَية  الّتابعة 

ضيافة للراغبين في قضاء أوقات ممتعة بعيدا عن حياة الصخب 

والتعب. ووفق مؤرخين، شيد أهالي بني خداش منذ قرون بعيدة 

ألغراض  غرفة   300 نحو  عددها  يصل  بغرف  الصخرية  القصور 

عديدة، منها تخزين المؤونة والتحصن من األعداء.

وتتألف القصور الشامخة من طوابق عّدة تتراوح بين 3 و6 طوابق، 

ويضم كل طابق غرفا صغيرة متالصقة يصل ارتفاع الواحدة منها 

6 أمتار وعرضها بين المتر ونصف إلى مترين.
إّن  قال  خداش  بني  ببلدية  عضو  الحرشاني  عبدالعزيز  صالح 

لعشاق  وجهة  أصبحت  الّتي  األثرية  بالمعالم  معروفة  »المدينة 

الموجودة  والحفريات  الجبلية  القصور  ومنها  الثقافية  السياحة 

المكان  »احتضن  لألناضول:  الحرشاني  وأضاف  األرض«.  تحت 

القرنين  في  العلوم  تدرس  كانت  علولة  تسمى  أثرية  جامعة 

الثاني عشر والثالث عشر، وتحّولت هذه القصور بمرور الوقت من 

مكان مخصص لتخزين القمح والتين المجفف إلى مكان سياحي 

وثقافي، وتزخر المنطقة بـ 59 موقعا أثريا«.

بالتبعية.




