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صاحب السمو يهنئ رئيسي بولندا وأنغوال بمناسبة ذكرى استقالل بلديهما
األمير الوالد يفتتح معرض تاريخ الرياضة في قطر

ق� � � �ط � � ��ر ت� � �ت��ل��أأل

ملكة إسبانيا الفخرية تشيد باإلنشاءات المعمارية للمالعب
وزير الشباب
الجزائري:
عقارب

الساعة

القــطـريــة
ال ُتخطئ
السفير اإليراني :البطولة تحمــل خصــوصية كبيرة

السفير األميركي :نتطلع لالستفادة من تجربة قطر

كتارا في أبهى زينتها »51« ..فعالية مختلفة للجماهير

لمسة جمالية من عبق تاريخنا العريق تزين الكورنيش

إشادات دولية بالريادة القطرية في حقوق اإلنسان

بدعم من مونديال «« ..»2022ستاندرد آند بورز»:

نمو االقتصاد القطري « »% 5تشريعات تحمي العمال

فائض مالي يوازي « »% 13من الناتج خالل العام الجاري

كتب

محمد الجعبري

اإلصالحات التشريعية والقانونية في مجال
حماية حقوق العمال بدولة قطر كانت محل
تقدير واحترام من العديد من المؤسسات
الدولية واإلقليمية ،التي أشادت بتلك الجهود،
مما جعل دولة قطر في طليعة الدول التي تهتم
وتعمل على حماية العمال ،وتحافظ على بيئة
عمل آمنة ،مما جعل العديد من الشخصيات
الدولية تطالب بتعميم التجربة القطرية في
المنطقة لحماية حقوق العمال.

وفي هذا اإلطار ،تسلمت اللجنة العليا للمشاريع
واإلرث النسخة األولى من كتاب «الحماية
القانونية لحياة العامل خالل تنفيذ عقد
العمل» ،الذي أصدرته السيدة الدانة بخيت أمان
النعيمي ،المحامية القطرية في قضايا الدولة
بوزارة العدل.
ويتناول الكتاب التشريعات والقوانين التي
أصدرتها دولة قطر خالل الفترة الماضية لحماية
العمال وبيئة العمل ،لتكون دولة قطر في طليعة
الدول التي وضعت ُأسس ونظم حماية العمال
الذين يعملون بجميع المشاريع المقامة على
أرض دولة قطر في جميع المجاالت.

استاد المدينة التعليمية

جـوهــرة الصـحـراء
جسر يربط بين األصالة والحداثة
الدوحة -قنا -استاد المدينة التعليمية
الملقب بـ «جوهرة الصحراء» هو أحد المالعب
التي ستستضيف مباريات بطولة «كأس
العالم  FIFAقطر  ،»2022ويستلهم هذا الملعب
تصميمه من التاريخ الغني بفن العمارة
اإلسالمية األصيل ممزوجا بالحداثة.
ويرمز استاد المدينة التعليمية لالبتكار
واالستدامة والتقدم لعقود قادمة ،وذلك تماشيا

مع «رؤية قطر الوطنية  ،»2030ويقع الملعب
ضمن المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة
قطر ،وتبلغ طاقته االستيعابية « »40ألف
متفرج .وأهم ما يميز االستاد أنه يقع في قلب
المدينة التعليمية ،وهو موقع مميز للغاية،
خاصة أنه يطل على أهم الطرق الرئيسية،
والذي يبدأ من منطقة خليفة الجنوبية وحتى
مدينة دخان الساحلية ،ويمر على الكثير من

المناطق السكانية التي ستشكل مناطق جذب
لزوار المونديال.
ويرسم استاد المدينة التعليمية فصال من
تاريخ الفن المعماري اإلسالمي الغني ،حيث
تتميز واجهته بالمثلثات التي تشكل زخرفات
هندسية متشابكة كخطوط األلماس تعكس
نور الشمس ،وتبدي تغيرا في ألوانها كلما
تغيرت الزاوية التي تطل منها أشعة الشمس

أثناء دورانها في السماء من الشروق إلى
الغروب.
وألنه مستوحى من األلماس ،يمثل تصميم
االستاد الجودة ،والمتانة ،والمرونة ،كما أنه
سيصبح مكانا عزيزا على قلوب كل من زاره
وعاش فيه تجربة ستبقى حاضرة في ذاكرته
إلى األبد ،وذا قيمة عالية في نظر كل من يراه
جزءا من مستقبل البالد والمنطقة المشرق.

«قطر غاز»

استراتيجية
استدامة بيئية
كتبت

أسماء الشاديلي

قال السيد خليفة أحمد السليطي،
الرئيس التنفيذي لمجموعة
الصحة والسالمة والبيئة والجودة
في «قطرغاز» إن استراتيجية
الشركة البيئية تأخذ بعين
االعتبار الدور المهم للبحث واالبتكار
والتعاون الصناعي في مواجهة
التحديات البيئية الوطنية
والعالمية ،وفي الترويج للغاز
الطبيعي المسال في التحول
في مصادر الطاقة .وتشمل
استراتيجية قطرغاز البيئية لمدة
عشر سنوات « ،»2030 – 2021التي
تم إطالقها في « ،»2021سلسلة
القيمة الكاملة للشركة ،وتهدف إلى
ضمان تحقيق قطرغاز لألداء البيئي
المستدام ،ومعالجة المشكالت
والمخاطر والفرص البيئية القائمة
والناشئة في نفس الوقت.
ونقلت مجلة قطر غاز الفصلية التي
تحمل اسم الرائد عن السليطي
قوله إن اإلستراتيجية البيئية التي
تباشر الشركة تنفيذها تتركز على
التعاون القائم على األبحاث ،وتمثل
خريطة طريق شاملة تتضمن
تنفيذ حلول بيئية مبتكرة.

م� � �ك�� ��اس�� ��ب
م�� �ل�� �ي� ��اري� ��ة
ل� �ل� �ب���ورص���ة
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في متحف قطر األولمبي والرياضي «»1 - 2 - 3

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو
يهنئ رئيس بولندا

الدوحة -قنا -بعث حضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
أمير البالد المفدى ،ببرقية تهنئة إلى

فخامة الرئيس أندجي دودا ،رئيس
جمهورية بولندا ،بمناسبة ذكرى
استقالل بالده.

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو
يهنئ رئيس أنغوال
الدوحة -قنا -بعث حضرة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
أمير البالد المفدى ،ببرقية تهنئة إلى

فخامة الرئيس جواو لورينسو رئيس
جمهورية أنغوال ،بمناسبة ذكرى
استقالل بالده.

نائب األمير يهنئ رئيس بولندا
الدوحة  -قنا -بعث سمو الشيخ
عبدالله بن حمد آل ثاني نائب
األمير ،ببرقية تهنئة إلى فخامة

الرئيس أندجي دودا رئيس
جمهورية بولندا ،بمناسبة ذكرى
استقالل بالده.

نائب األمير
يهنئ رئيس أنغوال
الدوحة -قنا -بعث سمو الشيخ
عبدالله بن حمد آل ثاني نائب
األمير ،ببرقية تهنئة إلى فخامة

الرئيس جواو لورينسو رئيس
جمهورية أنغوال ،بمناسبة ذكرى
استقالل بالده.

األمير الوالد يفتتح معرضا عن تاريخ الرياضة
الدوحة -قنا -قام

سموه عبر
عن تقديره
للجهود
الحثيثة التي
تبذلها الدولة
نحو ترسيخ
الرياضة
االحترافية

صاحب السمو

األمير الوالد الشيخ

حمد بن خليفة
آل ثاني بافتتاح

معرض عن تاريخ
الرياضة في قطر
خالل الفترة من

 1996إلى  ،2022وذلك
في متحف قطر

األولمبي والرياضي
.1 - 2 - 3

رافق سمو األمير الوالد ،خالل
االفتتاح ،سعادة الشيخة
المياسة بنت حمد آل ثاني،
رئيس مجلس أمناء متاحف
قطر ،حيث قدمت لسموه

صورة بورتريه رسمها لسموه
الفنان الصيني يان بي مينغ.
وأعرب صاحب السمو األمير
الوالد عن سعادته بمشاهدة
األولمبي
قطر
متحف

والرياضي  1 - 2 - 3الذي أصبح
ملموسا والتقدم الذي
واقعا
ً
ً
تحقق في بناء ثقافة رياضية
مزدهرة في البالد .وعبر سموه
عن تقديره للجهود الحثيثة

التي تبذلها الدولة نحو ترسيخ
الرياضة االحترافية ،األمر الذي
كان عاملاً
حاسما في تهيئة
ً
قطر الستضافة بطولة كأس
العالم  FIFAقطر .2022

رئيس الوزراء
يهنئ نظيره البولندي

رئيس الوزراء
يهنئ رئيس أنغوال

الدوحة  -قنا -بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل
ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،ببرقية تهنئة إلى دولة
السيد ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا ،بمناسبة
ذكرى استقالل بالده.

الدوحة -قنا -بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل
ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،ببرقية تهنئة إلى فخامة
الرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية أنغوال ،بمناسبة ذكرى
استقالل بالده.

ُ
عقارب الساعة القطرية ال تخطئ
تنتهج استراتيجية تبهر العالم ..وزير الشباب الجزائري:

لتقديم المساعدة ألفغانستان

قطر تجدد التزامها الثابت
بالعمل مع األمم المتحدة
نيويورك -قنا -جددت دولة قطر التزامها
الثابت بالعمل مع األمم المتحدة،
خاصة بعثتها ،لتقديم المساعدة
ألفغانستان ،موضحة أن انخراطها
البناء في أفغانستان واضح ومحدد،
ويتمثل في تنفيذ أهداف ومرجعيات
سياستها الخارجية التي ترتكز على
منهج الدبلوماسية الوقائية القائمة على
الوساطة ،وحل المنازعات اإلقليمية
والدولية عبر الحوار والتفاوض،
ومساعدة الشعب األفغاني ،لتحقيق
الحرية والسالم والتنمية ،إضافة
إلى تعزيز األمن واالستقرار اإلقليمي
والدولي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر ،الذي ألقته
سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف
آل ثاني ،المندوب الدائم لدولة قطر لدى
األمم المتحدة ،أمام الجمعية العامة
لألمم المتحدة التي عقدت جلسة
إحاطة حول «الحالة في أفغانستان».
وأفادت سعادة الشيخة علياء أحمد
بن سيف آل ثاني ،بأن دولة قطر
قامت بجهود دبلوماسية وسياسية
مضنية على مدى سنوات عديدة في
إطار تيسير المفاوضات بين أطراف
محليين ودوليين ،إلنهاء الحرب في
أفغانستان ،والتي أثمرت الوصول إلى
اإلعالن المشترك بين الواليات المتحدة
األميركية وحركة (طالبان) إلحالل
السالم في أفغانستان في فبراير 2020

والذي رحب به مجلس األمن الدولي.
ونوهت سعادتها بالجهود الراهنة
المستمرة ،والمتمثلة في تيسير
وتعزيز قنوات االتصال بين الشركاء
الدوليين وحكومة تصريف األعمال
األفغانية ،بهدف تعزيز السالم وحماية
المساعدات
وإيصال
المدنيين
اإلنسانية والتنموية ،وحماية وتعزيز
واالقتصادية
السياسية
الحقوق
واالجتماعية للشعب األفغاني ،بما في
ذلك حقوق األطفال والنساء والفتيات.
ّ
وذكرت سعادتها المجتمع الدولي
بواحدة من أكبر عمليات اإلجالء في
التاريخ الحديث التي سهلت دولة
قطر تنفيذها ،حيث قامت بإجالء 80
ألف شخص ،وتقديم الدعم لهم في
الدوحة خالل إقامتهم المؤقتة ،بما في
ذلك المأوى والرعاية الصحية ،مشيرة
إلى مؤتمر التعهدات لالستجابة
اإلنسانية للوضع في أفغانستان ،الذي
نظمته دولة قطر باالشتراك مع األمم
المتحدة والشركاء الدوليين ،بغية
تخفيف معاناة األفغان ،حيث تعهدت
قطر بتقديم  25مليون دوالر للشعب
األفغاني ضمن خطة االستجابة
اإلنسانية بهذا البلد ،كما أوضحت أن
دولة قطر وضعت هدف بناء السالم
والتنمية كأولوية من أولويات انخراطها
في أفغانستان في مرحلة ما بعد
الحرب.

الجزائر -قنا -أكد سعادة السيد
عبدالرزاق سبقاق ،وزير الشباب
والرياضة الجزائري ،أن بطولة
كأس العالم  FIFAقطر ،2022
التي ستنطلق في دولة قطر خالل
أيام قليلة ،هي شرف لألمة العربية
جمعاء ،وأن «عقارب الساعة القطرية
أبدا ،تماما كاالستراتيجية
ال تُ خطئ ً
التي تنتهجها إلبهار العالم».
وقال سعادته في تصريح لوكالة
األنباء القطرية قنا «ال يوجد أدنى
شك في اإلمكانيات التي سخرتها قطر
إلنجاح هذا الموعد الكروي العالمي،
خاصة من حيث التنظيم وجاهزية
البنى التحتية» ،مثنيا على المالعب
ُ
التي ستُ قام عليها المباريات ،ومدى
جاهزيتها لهذا الحدث ،وكذا طاقاتها
االستيعابية ،وتزويدها بأحدث
التكنولوجيا لتوفير الراحة لضيوف
المونديال.
وأشاد الوزير الجزائري بالضيافة
القطرية ،التي قال إنها «جزء من
الجينات القطرية» ،موضحا أن
َكرم القطريين ،سيكون له البصمة
الفارقة في هذه النسخة المونديالية،
وأضاف أن دولة قطر«،ستُ تعب من
سيحتضن كأس العالم بعدها
فهي التي خططت ونفذت وأبهرت
العالم في وقت قياسي لتنفرد
بالريادة المطلقة من حيث الجاهزية
سبل الراحة وحتى
والتنظيم وتوفير ُ
الرفاهية».
وأبدى سعادته الفخر واالعتزاز
بتنظيم قطر لهذا المونديال ،مشيرا
إلى أن هذه النسخة ،ستشكل
نقلة نوعية في إعادة كتابة تاريخ

أثنى على المالعب ومدى جاهزيتها وتزويدها بأحدث التكنولوجيا

} سعادة السيد عبدالرزاق سبقاق

الحمالت اإلعالمية التي تتعرض لها
هي أقالم مأجورة تخدم مصالح ضيقة
المونديال الكروي.
وعن الحمالت اإلعالمية التي تتعرض
لها استضافة قطر للمونديال ،وصفها
وزير الشباب الجزائري بأنها «أقالم
مأجورة تخدم مصالح ضيقة» ،ال
تُ سمن وال تُ غني من جوع وهي «زوبعة
في فنجان» ولن تؤثر في اإلرادة

القطرية.
وعبر سعادته عن دعمه المطلق
الستضافة قطر للمونديال« ،ألنها
أثبتت جدارتها الستضافة حدث
عالمي ضخم ،ونافست دوال كبرى
ورائدة وتفوقت عليها بفضل
اإلستراتيجية والسياسة الرشيدة

والنبيلة التي ينتهجها سمو أمير
البالد المفدى».
وقال إن فخامة الرئيس الجزائري،عبد
المجيد تبون فخور جدا باستضافة
قطر لهذا الحدث الكروي وهو ما ترجمه
من خالل كلمته أثناء القمة العربية
قبل أيام ،حيث أثنى على الجهود
الجبارة التي تقوم بها قطر إليصال
صورة عربية مشرفة لكل العالم.
وتمنى سعادته ،التوفيق والنجاح
لمنتخب قطر ،قائال إن قطر تمتلك
منتخبا شابا ،مضيفا ،أن «األدعم»
سيرفع راية قطر وراية العرب عاليا.
وتأسف لغياب المنتخب الجزائري،
لكرة القدم عن هذه النسخة ،والذي
لم يحالفه الحظ في الوصول إلى
المونديال ،قائال إن «كرة القدم مبنية
على الحظ وعدم اليقين».
ولم يستبعد سعادته ،أن تُ حدث
المنتخبات العربية المتأهلة لكأس
العالم المفاجأة في هذه الدورة،
باستغالل عاملي األرض والجمهور
العربيين وهو ما سيرفع من حدة
المنافسة الشريفة لخلق متعة
استثنائية داخل المالعب القطرية.
وكشف سعادته في األخير ،أنه
سيشجع المنتخب القطري خالل
يخف تعلقه
المونديال ،فيما لم
ِ
بالكرة المستديرة بصفة عامة ،ضاما
صوته لمن توقعوا فوز األرجنتين
بكأس العالم في نسختها القطرية
.2022

دار التقويم القطري:

«شهب الثوريات» تسطع في سماء قطر ..اليوم
أعلنت دار التقويم القطري أن شهر
نوفمبر من كل عام يتميز بحدوث
العديد من زخات الشهب خالله،
حيث سيكون سكان دولة قطر على
موعد مع رؤية ورصد إحدى زخات
الشهب خالل هذا الشهر (شهب
الثوريات الشمالية).
وذكر الدكتور بشير مرزوق (الخبير
الفلكي بدار التقويم القطري) أن زخة
شهب الثوريات الشمالية سوف
تصل ذروتها مساء اليوم السبت 18
من شهر ربيع اآلخر 1444هـ ،الموافق
 12من نوفمبر 2022م ،وستمتد
حتى بزوغ فجر األحد  13من نوفمبر
2022م ،علما بأن شهب الثوريات

الشمالية تنشط سنويا خالل الفترة
الممتدة من  20أكتوبر وحتى  10من
ديسمبر كل عام ،إال أنها تصل ذروتها
ما بين يومي الثاني عشر والثالث
عشر من شهر نوفمبر من كل عام.
ويمكن لسكان دولة قطر رؤية شهب
الثوريات الشمالية بالعين المجردة
من مساء السبت وحتى فجر األحد،
باتجاه األفق الشرقي لسماء دولة قطر
دون الحاجة إلى أجهزة أو تلسكوبات
فلكية ،وذلك من المناطق البعيدة عن
الملوثات الضوئية والبيئية.
وأشار د .مرزوق إلى أن مذنب إنك هو
مصدر حدوث زخة شهب الثوريات
الشمالية ،وذلك عندما تتحرك

األرض في مدارها حول الشمس
وتمر بالقرب من حبيبات الغبار
التي يخلفها المذنب خالل شهر
نوفمبر من كل عام ،فتتقاطع
تلك الحبيبات مع الغالف الجوي
األرضي ،وتحدث وميضا يرى
في السماء ،مع العلم أن ظاهرة
الشهب بصفة عامة تحدث نتيجة
مرور األرض بالقرب من المخلفات
الدقيقة وحبيبات الغبار التي
المذنبات،
جسيمات
تخلفها
وسوف يكون معدل سقوط شهب
الثوريات في السماء عندما تصل
ذروتها حوالي  12شهابا في الساعة،
بحسب تقدير خبراء الفلك

المتخصصين في رصد الشهب.
وسوف يؤثر وجود القمر في السماء
على رصد زخة شهب الثوريات
الشمالية ،حيث إن القمر سيكون في
طور األحدب المتناقص ،وهو ما يعني
أن القمر سيكون موجودا في السماء
طوال الليل تقريبا ،وسيشرق القمر
على سماء قطر عند الساعة  7:47من
مساء الغد بتوقيت الدوحة المحلي.
وتنصح دار التقويم القطري بأن
أفضل األماكن لمشاهدة زخة
شهب الثوريات هي األماكن األكثر
إظالما ،وهي التي تبعد عن المناطق
السكنية التي تحوي الملوثات
الضوئية والبيئية.
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ملكة إسبانيا الفخرية تزور الجناح القطري بـ «»COP27

قطر تستعرض خططها لـ«إكسبو »2023
في إطار تحضيرات الواليات المتحدة لكأس العالم « ..»2026السفير األميركي:

نتطلع لالستفادة
من التجربة القطرية

كأس العالم
في قطر
ستكون آمنة
في هذا البلد
الجميل
} تيمي ديفيس

الدوحة -قنا -أشاد سعادة السيد
تيمي ديفيس سفير الواليات المتحدة
األميركية لدى الدولة ،بتجربة دولة قطر
في االستعداد والتحضير الستضافة
كأس العالم  FIFAقطر  ..2022مؤكدا
تطلع بالده لالستفادة من هذه التجربة
في إطار تحضيراتها لكأس العالم 2026
بالتعاون مع كندا والمكسيك.
قال سعادة السفير األميركي في تصريح
لوكالة األنباء القطرية (قنا) «نيابة عن
سفارة الواليات المتحدة في قطر ،ومع
اقتراب موعد انطالق المونديال ،أشارككم
أطيب تمنياتنا لدولة قطر والشعب
القطري وكل من يدعم االستعدادات
للبطولة للترحيب بماليين المشجعين
وأفضل العبي كرة القدم لواحدة من
أفضل الرياضات على وجه األرض».
وأضاف «أنا العب كرة قدم ،وأنا معجب
بجهود قطر لتنظيم كأس العالم هذا
العام .لقد حققت الدولة الكثير وهي
تستعد الستضافة هذا الحدث ،من
المالعب الجديدة المبتكرة إلى أحدث

وسائل النقل التي ستفيد المجتمع في
دولة قطر لسنوات قادمة».
وأكد التزام حكومة بالده بالعمل مع دولة
قطر لتعزيز سالمة وأمن بطولة كأس
العالم لكرة القدم ،في ظل تبادل الخبرات
في العديد من المجاالت المتعلقة باألمن
قبل البطولة.
وهنأ سعادة سفير الواليات المتحدة دولة
قطر والشعب القطري بهذه المناسبة
التاريخية ..وقال «أنا واثق من أن بطولة
كأس العالم ستكون آمنة لعشرات اآلالف
من المشجعين المتنوعين القادمين
من الواليات المتحدة ،والذين يتطلعون
لزيارة هذا البلد الجميل».
وأضاف «تتطلع الواليات المتحدة إلى
االستفادة من دولة قطر ،وهي تستعد
الستضافة كأس العالم بعد أربع سنوات
من اآلن مع أصدقائنا وجيراننا ،كندا
والمكسيك ..كما أتطلع إلى تشجيع
المنتخب األميركي في كأس العالم
 FIFAقطر  ،2022وأتمنى للمشاركين
والجمهور والمنظمين بطولة رائعة».

تبادل الخبرات في العديد من المجاالت
المتعلقة باألمن قبل البطولة

الدوحة

شرم الشيخ

استعرضت دولة قطر من خالل جناحها المشارك في مؤتمر األمم المتحدة
بتغير المناخ ( )COP27بمدينة شرم الشيخ المصرية ،خططها
المعني
ّ
لـ«إكسبو  2023الدوحة للبستنة» والذي تنظمه دولة قطر ممثلة في وزارة
البلدية خالل الفتنرة من  2أكتوبر  2023ويستمر لغاية  28مارس  ،2024تحت
شعار «صحراء خضراء ،بيئة أفضل».
ويستمر إكسبو الدوحة لمدة
 179يوميا ومن المتوقع أن
تشارك فيه  80دولة ويقام على
مساحة  1.7مليون متر مربع،
فيما يهدف إلى تعزيز التعاون
الدولي فيما يخص القضايا
البيئية والثقافية ،ومكافحة
التصحر وتقليل انبعاثات
الكربون ال سيما في الدول
الصناعية .كما أن استضافة
قطر لهذه النسخة من
إكسبو الدولي هي استمرارية
الستضافة الدولة لألحداث
العالمية المميزة.
ويتناول المعرض التحديات
البلدان
تواجهها
التي
الصحراوية الحارة في مجال
التصحر واالستدامة ،وسيشكل
ً
أيضا فرصة جديدة لتطوير
الزراعة وتخضير المدن في قطر
ومنطقة الشرق األوسط ،كما
ً
يهدف
أيضا إلى إلهام الزوار من
خالل اقتراح حلول لتعزيز حياة
خضراء مزدهرة في الصحراء،
عن طريق تعاون دولي مثمر،
وإلى التطرق ألربعة موضوعات
فرعية :الزراعة الحديثة،
التكنولوجيا واالبتكار ،الوعي
البيئية ،واالستدامة.
في
المشاركون
ويحظى
إكسبو  2023الدوحة بمميزات
عدة ،منها الحضور في منصة
دولية مرموقة لقطاع البستنة
والزراعة ،للترويج للثقافة
الحيوي وأساليب
والتنوع
بهم،
الخاصة
البستنة
باإلضافة إلى تطوير شراكات
تجارية وفرص لألعمال في
مجال البستنة والزراعة.
ويقام المعرض في حديقة
البدع بالدوحة ،وهو يضم ثالث
مناطق ،حيث تقام األجنحة
الدولية في المنطقة الشمالية،

الثقافية
المنطقة
وهناك
التي تستضيف األنشطة
والمعارض الثقافية والتقليدية،
أما منطقة العائالت فهي مكان
للتجمع وممارسة الهوايات في
الهواء الطلق.
وزارت ملكة البالد الفخرية
اإلسبانية الملكة صوفيا ،جناح
قطر في مؤتمر األطراف التفاقية
األمم المتحدة لتغير المناخ
 COP27المقام بمدينة شرم
الشيخ بمصر ،حيث كان في
استقبالها المهندس أحمد
السادة وكيل الوزارة المساعد
لشؤون التغير المناخي بوزارة
البيئة والتغير المناخي
وحرصت الملكة صوفيا على
تفقد الجناح ،حيث أشادت
باإلنشاءات المعمارية لمالعب
كأس العالم لكرة القدم،
ووجهت الشكر لدولة قطر على
هذا الجهد الكبير قائله« :أتمنى
التوفيق للدولة المستضيفة
لكأس العالم قطر».
من جانبه قال جاسم الجيدة
الشركاء
عالقات
مدير
واالتصال لالستدامة ـ اللجنة
العليا للمشاريع واإلرث إن
الملكة اإلسبانية حرصت على
االستماع إلى تفاصيل إنشاء

تحمل خصوصية لكونها ستقام على أرض عربية إسالمية ..السفير اإليراني:

وسيلة
لجمع
الشعوب
وفرصة
لتبادل
الثقافات
المختلفة

تجهيزات عالمية للمونديال
الدوحة  -قنا  -أكد سعادة السيد حميد رضا دهقاني ،سفير الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية لدى الدوحة ،أن الحكومة القطرية استطاعت توفير اإلمكانات وتهيئة
ً
األجواء المناسبة الستقبال بطولة كأس العالم  FIFAقطر ،2022
الفتا إلى أن
ً
هذه البطولة تحمل خصوصية كبيرة
وتحديا غير مسبوق لكونها ستقام على
أرض عربية إسالمية ،وهذه فرصة مهمة إليصال الرسالة الحقيقية عن المجتمع
العربي واإلسالمي ككل.
وقال دهقاني في مقابلة خاصة مع
وكالة األنباء القطرية «قنا» ،إن
دولة قطر قادرة على استضافة هذه
عال
البطولة العالمية بمستوى
ٍ
من التنظيم وإظهارها بأبهى صورة

ممكنة إلى العالم بأكمله ،خاصة
وأن الفعاليات الرياضية ستقام داخل
مدينة واحدة ،وهذا بحد ذاته يعتبر
سابقة تاريخية ،مشيد ًا بالتجهيزات
الكبيرة التي بذلتها قطر بتحسين

البنى التحتية المرتبطة بالشوارع
والطرق والفنادق والمترو والكورنيش
والمالعب الثمانية التي ستقام عليها
المباريات.
وأعرب عن اعتزازه بإقامة مونديال

المالعب وبالتحديد شرح عن
جوانب االستدامة في مالعب
كأس العالم قطر .2022
وتفقد سعادة الدكتور أشرف
صبحي وزير الشباب والرياضة
بجمهورية مصر العربية ،أمس
األول ،جناح دولة قطر في مؤتمر
متعدد األطراف التفاقية األمم
المتحدة لتغير المناخ cop27
حيث كان فيه استقباله الوفد
الممثل لدولة قطر في المؤتمر.
وأشاد الوزير المصري تنظيم
قطر لكأس العالم قطر 2022
حيث حرص على معرفة نبذة
مختصرة عن االستادات التي
سوف تستقبل كأس العالم
خالل أيام،
مشيدا بالشكل
ً
المعماري لالستادات.
وقد وجه الوفد القطري الشكر
للوزير المصري على حرصه
على زيارة الجناح القطري
مشيدين بالعالقات الطبية
بين البلدين.
وشهد جناح قطر في اليوم
الخامس لمؤتمر األطراف
التفاقية األمم المتحدة لتغير
المناخ  Cop27المقام بمدينة
شرم الشيخ المصرية تفقد
عدد كبير من المشاركين في
المؤتمر للجناح باإلضافة إلى

} حميد رضا دهقاني

كأس العالم على أرض عربية
إسالمية ألن هذه السابقة بمثابة
فرصة حقيقية إليصال الصورة
الصحيحة عن المجتمعات العربية
واإلسالمية وعكس المبادئ والثقافة

والسلوكيات اإليجابية من خالل
آلية التعامل مع المشجعين الذين
سيزورون دولة قطر من مختلف
األصول والمنابت خالل فعاليات
بطولة كأس العالم  FIFAقطر .2022

حرص عدد كبير على حضور
الندوات التي ينظمها الجناح
يوميا على مدار فترة المؤتمر.
وقال الشيخ عبدالله أحمد
الحمود الصباح ،مدير عام
الهيئة البيئية الكويتية ورئيس
مجلس اإلدارة ،إن بالده مستمرة
في التكامل مع دولة قطر لتحقيق
مستقبل أفضل للبلدين في ظل
تعاون وتكامل مستمر.
وأضاف الشيخ عبدالله الصباح
في تصريح على هامش زيارته
للجناح القطري في cop27
بمدينة شرم الشيخ بمصر ،إنه
سعيد في التواجد داخل جناح
معربا عن سعادته وانبهاره
قطر
ً
المستمر بما تقوم به قطر
خاصة في مشروعات التنمية
المستدامة.
وأشار مدير عام الهيئة البيئة
الكويتية ورئيس مجلس
اإلدارة إلى أن السنوات الماضية
الكبيرة تمكنت قطر من تحقيق
نجاحات كبيرة كان آخرها
تنظيم كأس العالم قطر 2022
حيث تسعى للوصول إلى
أفضل مما عليه اآلن.
وعقدت بعد ظهر أمس بجناح
دولة قطر المقام ضمن فعاليات
التفاقية
األطراف
مؤتمر
التغييرات المناخية Cop27
المنعقد بمدينة شرم الشيخ
بجمهورية مصر العربية ندوة
بعنوان« :يوم الشباب وجيل
المستقبل».
تحدث في الندوة من دولة قطر
الدكتورة دانياال كورسارو
من مؤسسة قطر ،والسيد
سبباستيان تيربوت ،من:
«ارثنا» وتحدث ،د .لوغان
كوشران ،من جامعة حمد بن
خليفة ،والدكتورة ضبيعة
المهندي ،من جامعة تكساس
آي أند إيم ،كما تحدث في
الندوة آرب يوث كاليمنت
موفمنت قطر..
وقد حرص عدد كبير من
والصحفيين
النشطاء
المهتمين بالشأن المناخي
وممثلين عن منظمات دولية،
على حضور ندوة األمس.

وعن مشاركة المنتخب اإليراني في
بطولة كأس العالم  FIFAقطر ،2022
أشار إلى أن كرة القدم تمتلك مساحة
كبيرة من المشجعين اإليرانيين
وتحظى بشعبية عالية ،خاصة وأن
منتخب بالده تأهل إلى كأس العالم
كأول فريق من قارة آسيا ،وهذا يرتب
خصوصية كبيرة على عاتق العبيه،
معتقد ًا أن مهمة المنتخب اإليراني
المقبلة ليست سهلة ،ال سيما أن
القرعة أوقعته ضمن قائمة قوية
تضم منتخبات لديها تاريخ حافل في
كرة القدم..ونوه بأن تأهل المنتخب
اإليراني إلى كأس العالم لهذا العام
يحمل خصوصية بالغة األهمية
ومختلفة عن الدورات الماضية حيث
إن البطولة ستقام هذه المرة على
أرض عربية ،داعي ًا المشجعين
إلى التعبير عن فرحتهم ومؤازرتهم
لمنتخباتهم بطريقة تنسجم مع
القوانين واألنظمة السائدة في دولة
قطر.
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سلمت نسخة من كتابها لـ«المشاريع واإلرث» ..الدانة النعيمي:

اإلصالحات القانونية القطرية تحمي حقوق العمال
كتـــــاب «الحمايــــــة القانونيــــة لحيــــــاة العامــــل» يفنـــد االدعــــــاءات ضـــــد الدولــــــة
كتب

محمد الجعبري

إشادات
دولية بالريادة
القطرية في
مجال حقوق
اإلنسان

اإلصالحات التشريعية

والقانونية في مجال حماية

حقوق العمال بدولة قطر،
كانت محل تقدير واحترام

من العديد من المؤسسات
الدولية واإلقليمية ،التي

أشادت بتلك الجهود

مما جعل دولة قطر في

العامل عنصر
فاعل في
المجتمع وشريك
في عملية
التنمية

طليعة الدول التي تهتم

وتعمل على حماية العمال
وتحافظ على بيئة عمل

آمنة ،مما جعل العديد من

الشخصيات الدولية تطالب

بتعميم التجربة القطرية

في المنطقة لحماية حقوق

العمال.

} تصوير  -محمود حفناوي

وفي هذا اإلطار تسلمت اللجنة
العليا للمشاريع واإلرث النسخة
األولى من كتاب «الحماية القانونية
لحياة العامل خالل تنفيذ عقد
العمل» ،الذي أصدرته السيدة
الدانة بخيت أمان النعيمي
المحامية القطرية في قضايا الدولة
بوزارة العدل.
حيث أهدت السيدة الدانة النعيمي
كتابها للسيد محمد الهاجري ،مدير
االلتزام والتدقيق في إدارة رعاية
العمال باللجنة
العليا للمشاريع
ُ
واإلرث ،وذلك من منطلق حرص
اللجنة على حماية حقوق العمال
وحرصها الشديد على رعايتهم

وصون حقوقهم وكرامتهم.
التشريعات
الكتاب
ويتناول
والقوانين التي أصدرتها دولة قطر
خالل الفترة الماضية لحماية
العمال وبيئة العمل ،لتكون دولة
قطر في طليعة الدول التي وضعت
ُأسس ونظم حماية العمال الذين
يعملون بجميع المشاريع المقامة
على أرض دولة قطر في جميع
المجاالت.
وعلى هامش حفل تسليم النسخة
األولى من الكتاب للجنة ،أكدت
المحامية الدانة النعيمي على أن
الكتاب جاء من منطلق وطنيتها
وانتمائها لهذه االرض الطيبة التي

بذلت الغالي والنفيس لرفعة كل
من يعيش على أرضها الطيبة
دون أي تفرقة بين مواطن ومقيم،
مما دفعها للعمل على إصدار هذا
الكتاب الذي شمل بين دفاته
كل التشريعات والقوانين التي
المؤسسات
جميع
أصدرتها
والوزارات بدولة قطر ذات الصلة
لحماية وصون حقوق العمال.
وأضافت أن الكتاب جاء لتعريف
الجمهور والقراء سواء من داخل
دولة قطر أو خارجها ،كذلك
المؤسسات الدولية بحزمة القوانين
التي أصدرتها الدولة خالل الفترة
الماضية ،الفتة إلى ان الكتاب

للمساعدة في تأمين بطولة
كأس العالم -قطر «»2022

استقبلت القوات البحرية األميرية القطرية
في قاعدة أم الحول البحرية سفينتي بانجور
وجارديجان ،قادمة من المملكة المتحدة،

ضمن فعالياتها المصاحبة لمونديال
قطر 2022واستعداداتها الستقبال زوارها
من مختلف أرجاء العالم ،أعدت المؤسسة
العامة للحي الثقافي كتارا برنامجا
ضم قرابة 51فعالية
احتفاليا متنوعا،
ّ
رئيسية تفرع عنها  300فعالية فرعية،
َّ
يستجيب لمختلف األذواق واالنتظارات
ويغطي مختلف مجاالت الفنون واإلبداع،
بما يعكس حرص كتارا الدائم على أن
تكون ملتقى للثقافات والشعوب.
الحي الثقافي كتارا ليكون
تزين
وقد
ّ
ّ
حلته ،حيث غطت أعالم الدول
بأبهى
َّ
المشاركة في المونديال شوارعه في
مشهد خ ّالب جذب إليه الجمهور اللتقاط
الصور التذكارية الجميلة .باإلضافة إلى
تم تثبيتها على
عدد من المجسمات التي ّ

وص � � � ��ول ال� �س� �ف� ��ن ال� �ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ة

وذلك ضمن اتفاقيات التعاون التي أبرمتها
وزارة الدفاع مع القوات الشقيقة والصديقة في
تأمين بطولة كأس العالم  FIFAقطر .2022

أعدت برنام
جا
ا
ح
ت
ف
ال
يا
ي
ض
ّم قرابة
«»51
فعالية رئيسية
تالل كتارا وفي مختلف أروقة الحي الثقافي
وهي مستوحاة من أجواء لعبة كرة القدم
الساحرة والمثيرة إلى جانب مجسمات
أخرى علقت على المباني.
هذا باإلضافة إلى تدشينها لعدد من
الجداريات الفنية على واجهات المباني.
وذلك ضمن فعاليات كأس العالم
ومشروعها الفني الهادف إلى تزيين الحي
الثقافي بجداريات وأعمال لفنانين قطريين
وأجانب من شأنها أن تنقل تجاربهم الفنية
إلى الثقافات األخرى وتساهم في تعزيز
فرص التبادل الثقافي والفني .وفي هذا
اإلطار دشنت كتارا مؤخرا جدارية (بال
حدود) للفنان البرازيلي كيلفن كوبيك على
مبنى  ،48وجدارية أصدقاء قطر كوبا على
المبنى  15للفنان الكوبي ميشيل لوبيز،

يساهم بشكل كبير في مواجهة
الهجمة الشرسة التي تستهدف
دولة قطر وبخسها حقها في مجال
حماية العمال ،والتي تعمل على
تشويه صورتنا في المحافل الدولية
من خالل حملة مدفوعة وغير عادلة
وغير مدركة لما يجري على أرض
الواقع من حماية وصون الكوادر
البشرية التي تعمل وتساهم في
عملية التنمية الشاملة بدولة قطر.
وقالت خالل حديثها« :كنت أخطط
إلصدار كتابي في هذا الوقت الذي
يشهد حملة شرسة ضد دولة قطر
من قبل بعض الصحف ووسائل
اإلعالم التي تعمل بغير مهنية

وحيادية ،فدولة قطر كانت ومازالت
في طليعة الدول الداعمة للقضايا
اإلنسانية العادلة سواء الدولية أو
اإلقليمية ،كما انها من أولى الدول
التي أصدرت حزمة من القوانين
والتشريعات التي تحمي العمال
وتوفر لهم بيئة عمل متوازنة تحافظ
على صحتهم وتحفظ حقوقهم ،لذا
بات من الضروري تسليط الضوء
على تلك الجهود الجبارة من قبل
الجهات الحكومية والتي تهتم وتدعم
العامل أينما كان وذلك من خالل
كتابي الذي هو باألصل رسالة
الماجستير».
القطرية:
المحامية
وأضافت

«ركزت خالل الكتاب على العديد من
المقابالت التي أجريتها مع بعض
الجهات الحكومية لكي أقف على هذه
الجهود بنفسي وأنقلها عبر رسالتي
التي تتسم بالشمول كونها تتعلق
بالتشريعات مباشرة ،ومواقف
الجهات القائمة على حقوق العمال
كوزارة العمل ووزارة الداخلية
واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان،
وعند االنتهاء من هذا اإلصدار سارعت
بإهداء اللجنة العليا للمشاريع
واإلرث النسخة األولى من الكتاب،
كوننا نعمل في مجال واحد وتصب
جهودنا في موضوع واحد أال وهو إبراز
جهود الدولة في حماية العمال».
وأشارت الدانة النعيمي إلى إشادات
كبيرة صدرت من مسؤولين
دوليين بريادة قطر في مجال حقوق
اإلنسان في المنطقة ،والتي تعكس
اإلصالحات القانونية الجديدة
في قانون العمل واهتمام الدولة
بحفظ حقوق العمالة الوافدة ،كما
تجسيدا ألهمية دور
تُ عد
العمال
ً
َّ
ومشاركتهم
الكبيرة
والمقدرة في
َّ
مسيرة التنمية..وشددت المحامية
بقضايا الدولة على أن دولة قطر ال
تخشى هذه الحملة المغرضة،
ألنها تقف على أرض صلبة من
خالل جهودها الصادقة وقوانينها
التي حافظت على شركاء التنمية
من العمال الوافدين الذين نكن لهم
كل احترام وتقدير ،مشيرة إلى أن
كتابها أكد في صفحاته األولى على
ان العامل عنصر فاعل في المجتمع
وشريك اساسي في عملية التنمية،
وحماية حقوق هذا الفرد إنما تدل
على مكانته التي يحظى بها لدى
الدولة وتقديرها لجهوده.

حيث تم خالل االستقبال تقديم هدايا
ترحيبية على طاقم السفن من قبل مجموعة
من ضباط وزارة الدفاع القطرية ،كما تم

التقاط الصور الجماعية التذكارية.
وفي الختام تقدمت القوات البريطانية
بالشكر لوزارة الدفاع القطرية على حسن

عبروا عن سعادتهم لوجودهم
االستقبال ،كما ّ
ومشاركتهم في تأمين هذا الحدث ،متمنين
أن تتم مهمتهم بنجاح.

«كتارا» تتزين الستقبال العالم
وجدارية «لعبة الطيور» للفنانة المكسيكية
إيفا براكامونتس على المبنى .16
ومن جهة أخرى ،تجري استعدادات مهرجان
كتارا الدولي للمحامل التقليدية على قدم
وساق على شاطئ كتارا ،حيث ستنطلق
النسخة الثانية عشرة من المهرجان يوم
 19نوفمبر الجاري وستستمر إلى الثامن
عشر من ديسمبر المقبل ،لتكون من ضمن
فعاليات كتارا المصاحبة لكأس العالم،
حيث تحرص اللجنة المنظمة للمهرجان
على أن يكون بمثابة لوحة تراثية بحرية
جميلة يتعرف من خاللها الزوار من مختلف
الجنسيات على أصالة التراث القطري
أن
البحري األصيل .وتجدر اإلشارة إلى ّ
المهرجان سيضم فعاليات حية تسلط
الضوء على عادات وتقاليد اآلباء واألجداد

خالل رحالت الصيد والغوص على اللؤلؤ،
وتسهم في المحافظة على المخزون الثقافي
والموروث الشعبي الزاخر بالقيم النبيلة
والتشجيع على غرسها في نفوس األجيال
واالعتزاز بها .وذلك بمشاركة  9دول هي:
قطر ،السعودية ،الكويت ،سلطنة عمان،
العراق ،اليمن ،الهند ،تركيا ،تنزانيا.
هذا وسيسجل المهرجان مشاركة 32
محمال تراثيا ترفع أعالم الدول المشاركة
في كأس العالم قطر  ،2022حيث ستبحر
المحامل الشراعية مرورا بكورنيش الدوحة
وشاطئ حديقة متحف الفن اإلسالمي
لتصل ميناء الدوحة مع غروب الشمس
وذلك طيلة أيام المهرجان .كما سيتواجد 32
محم ًال تقليدي ًا ترفع أعالم الدول المشاركة
في المونديال في شاطئ كتارا.
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عدسة  $ترصد عملية التطوير الشاملة

{ تصوير  -محمود حفناوي

«الكورنيش» في أبهى حلة مونديالية
لمسة جمالية من عبق التاريخ القطري تزين جميع المنشآت المقامة
كتب

مطاعم وألعاب رياضية وتوفير أماكن لبيع المشروبات الباردة والساخنة
محمد الجعبري

شهد كورنيش الدوحة خالل الفترة الماضية
عملية تطوير شاملة ،جعلت منه أيقونة تتألأل على
ضفاف الخليج العربي ،حيث يتزين الكورنيش
خالل الفترة الحالية على طول أكثر من مسافة 7
كيلومترات ،استعداد ًا الفتتاح كأس العالم لكرة
القدم  ،FIFA2022مما يجعله يستوعب عشرات
اآلالف من المشجعين يوميا لالستمتاع بالتطوير
الكبير الذي لحق بالكورنيش من مناظر طبيعية
خالبة ومظاهر الحداثة التي شملت جميع أجزائه،
يغلف كل ذلك لمسة جمالية من عبق التاريخ
القطري العريق.
ورصدت عدسة الوطن عملية التطوير التي شملت
الكورنيش من بدايته إلى نهايته ،والذي يضم
 3أنفاق رئيسية تربط شرق الكورنيش بغربه
وهي أنفاق الدفنة والكورنيش والبدع ،باإلضافة
إلى مشروع مسارات للجري ،وأخرى للدراجات
الهوائية ،وتطوير شبكات تصريف مياه األمطار
والكهرباء والمياه ،باإلضافة إلى توفير  7.700موقف
للسيارات ،تحت األرض في أماكن ُمتفرقة على
طول الواجهة البحرية وأعمال استبدال للطبقة
اإلسفلتية.
وضم مشروع التطوير إنشاء العديد من الجزر
داخل مياه الخليج والقريبة من الكورنيش،
بخالف إنشاء المطاعم العائمة واأللعاب الرياضية
المنتشرة على طول الكورنيش وتوفير جميع
الخدمات من دورات مياه ومناطق لبيع المشروبات
الباردة والساخنة ،كذلك إنشاء العديد من التحف
والمجسمات الفنية الكبيرة المعبرة عن البيئة
القطرية كما تدل على البطولة وحب كرة القدم.
كما تم تقسيم الكورنيش لسبع مناطق رئيسية،
و 6شوارع رئيسية بما فيها تطوير البنية التحتية
الهوائية،
والساحات ومسارات المشاة والدراجات
َّ
ومجتمعية وثقافية
وذلك بهدف خلق بيئة صحية ُ
تُ
تنقل
عزز حركة المشي من خالل توفير وسائل ُّ
ِّ
المشجعين ألماكن االحتفاالت التي ستقام على
طول الكورنيش ،وللمشروع فوائد عديدة على
حركة السير ،حيث ستُ ساهم مسارات الدراجات
الهوائية وأنفاق عبور المشاة في تسهيل حركة
المتصلة
ُّ
تنقل المشاة بين الكورنيش والجهة ُ
باألنفاق ،مثل :حديقة البدع ،وحديقة المسرح،
وبرج حصاد ،باإلضافة إلى مسار الركض الذي
ُيساعد ُممارسي األنشطة البدنية والرياضية على
المخصص لهم الذي يبلغ
استخدام هذا المسار ُ
طوله  7كلم.
وسيتم تدشين مشروع كورنيش الدوحة يوم 19
نوفمبر تحت مسمى «حياكم في قطر» ،حيث
تستمر الفعاليات على مدار أيام البطولة الـ،29
وعلى طوال اليوم.

مسارات للجري وأخرى للدراجات الهوائية
وتطوير البنية التحتية بالمناطق المحيطة

سيستوعب عشرات اآلالف من المشجعين يوميا

إقامة منشآت وفعاليات للمشجعين بالعديد من الجزر داخل مياه الخليج

6

متابعات

السنة ( - )28السبت  18من ربيع اآلخر 1444هـ الموافق  12نوفمبر 2022م العدد ()9931

أكدوا أن «قانون التنفيذ القضائي الجديد» يقضي على المعوقات ..محامون لـ :$

شكاوى من بطء إجراءات التنفيذ القضائي
تأخر تحويل النفقات الشهرية للمطلقات والتي تصل ألسبوعين
كتب

القانون الحالي لم تدخل عليه تعديالت منذ سنوات ويحتاج تعديال تشريعيا

محمد أبوحجر

كشف عدد من المحامين عن
وجود عدد من التحديات التي
تواجههم في تنفيذ االحكام وهو
ما يؤدي بدوره إلى عدم تحقيق
العدالة الناجزة ،مشيرين إلى ان أبرز
تلك العراقيل تتمثل في أن بعض
جلسات التنفيذ عن بعد ال تعمل
به الرابط الذي يتم ارساله من
المحكمة في بعض االحيان ،علما
بأن مبنى إدارة التنفيذ يستوعب
قاعات تقاضي ،بجانب تواجد
عراقيل في دخول المبنى من
شركات الحراسة الموجودة سواء
للمحامين أو المراجعين.

} سها المهندي

} علي الخليفي

المهندي :مطالب بسرعة الربط اإللكتروني بين

} خالد المهندي

الخليفي :بطء اإلجراءات يؤدي إلى ضياع

الكثير من الحقوق على المتقاضين

محكمة التنفيذ والعديد من الجهات الحكومية
} ميزان العدل

وأضافوا خالل استطالع رأي لـ $
بعد الطلبات ليس لها مدد محددة
قد تصل لشهور ،وكذلك يتم في
بعض األحيان ايضا شطب الدعاوى
التنفيذية مما قد يترتب عليه زيادة
الخالف بين طرفي الدعوى ،الفتين
إلى أنه في بعض الحاالت يتم خصم
المبلغ المستحق على المنفذ
ضده من حسابه من
البنوك وال

يتم صرفه للمنفذ له ويتم التحفظ
على المبلغ في المحكمة.
وأشاروا إلى عدم وجود ربط الكتروني
بين محكمة التنفيذ وبين لجنة
فض المنازعات العمالية ولجنة
فض المنازعات االيجارية ،منتقدين
ايضا تأخرتحويل النفقات الشهرية
للمطلقات والتي قد تصل السبوعين
وعدم التيسير على المتقاضين في
المراجعة عند وجود مشاكل تقنية
في النظام االلكتروني.
واوضحوا أن القانون الحالي
لم يدخل

عليه تعديالت منذ سنوات عديده
ومع ادخال التكنولوجيا الحديثة
في المحاكم فلذلك البد من تعديل
تشريعي وهو إصدار قانون جديد
للتنفيذ القضائي حتى يكون
االستخدام وفق ًا لصحيح القانون.

«ضياع الحقوق»
في البداية طالب المحامي علي
الخليفي بسرعة إصدار قانون
التنفيذ القضائي للتسريع إجراءات
تنفيذ االحكام ،مؤكدا أن بطء
إجراءات تنفيذ األحكام سيؤدي
إلى ضياع الكثير من الحقوق على

المتقاضين ،مطالبا بضرورة إعادة
النظر في إجراءات تنفيذ األحكام.
وقال :إنهم حصلوا على كثير من
األحكام لموكليهم مؤخرا ولكنها
بسبب بعض اإلجراءات لم تنفذ
حتى اآلن وهو ما قد يؤدي إلى فقدان
ثقة الموكل بهم.
واكد أن التنفيذ خالل المرحلة
الحالية يعد المرحلة األكثر انهاكا
حيث إن المحامي يواجه بعض
التحديات اثناء التنفيذ وابرزها
عدم وجود مدة محددة لنظر بعض
الطلبات ولذلك قد تصل لشهور،
وكذلك يتم في بعض االحيان ايضا
شطب الدعاوى التنفيذية مما قد
يترتب عليه زيادة الخالف بين طرفي
الدعوى ،الفتا إلى أنه في بعض
الحاالت يتم خصم المبلغ المستحق
على المنفذ ضده من حسابه
من البنوك وال يتم

} مبنى محكمة التنفيذ

صرفه للمنفذ له ويتم التحفظ على
المبلغ في المحكمة.
واقترح إعادة النظر في إجراءات تنفيذ
األحكام ،مؤكد ًا أنه وزمالءه المحامين
طالبوا بذلك في أكثر من مناسبة.

«الربط اإللكتروني»
مواز قال المحامي خالد
وفي سياق
ٍ
المهندي إن سرعة تنفيذ االحكام تؤدي
إلى تحقيق العدالة الناجزة ،مشيرا
إلى أن المجلس األعلى للقضاء اتخذ
خالل الفترات الماضية إجراءات من
شأنها تحقيق العدالة الناجزة إال انه
توجد بعض العراقيل واالجراءات
والتي أدت بدورها إلى بطء تنفيذ
االحكام.
وأشار إلى ضرورة سرعة تنفيذ
الربط االلكتروني بين الجهات
الحكومية والتي تعد من ابرز عناصر
استراتيجية الحكومة الرقمية ومن
شأنه أن يسهل من الحصول على
المستندات والقرارات والتي قد تؤخر
التنفيذ حيث ان الربط االلكتروني بين
األعلى للقضاء ووزارة الداخلية يجعل
من السهل الحصول على العنوان
الوطني الي فرد أو منشأة وكذلك
الربط االلكتروني مع وزارة التجارة
والصناعة يجعل من السهل الحصول
على مستندات قيد المنشأة والسجل
التجاري وهو ما سيؤدي إلى سرعة
تنفيذ االحكام.
وطالب بسرعة إصدار القانون الجديد
للتنفيذ القضائي وخاصة أنه أصبح
أمرا حتميا لمواكبة التطور والتنمية
التي تشهدها البالد ،حيث إن القانون
الحالي لم يدخل عليه تعديالت منذ
سنوات عديدة واصبح ال يناسب
التطور التكنولوجي في المحاكم
فلذلك البد من تعديل تشريعي
حتى يكون االستخدام وفق ًا لصحيح
القانون.

خالل خطبة الجمعة بجامع اإلمام ..الداعية النعمة:

$

أوضح فضيلة الشيخ عبدالله محمد النعمة خالل خطبة الجمعة التي ألقاها بجامع
اإلمام محمد بن عبدالوهاب أن األوالد هبة الله تعالي لآلباء يسر الفؤاد بمشاهدتهم وتقر
العين برؤيتهم وتبتهج النفوس بمحادثتهم هم ريحانة األلباب وزهرة الحياة وثمرة
الفؤاد وزينة العمر (المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك
ثوابا وخير أمال).
وأضاف الخطيب :نعمة األوالد متعة
حقيقية ورزق حسن تصلح به األرض
وترتاح إليها النفس وتقر بها العين
وتسعد( :والذين يقولون ربنا هب لنا
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا
للمتقين إماما) .روى ابن ماجة وأحمد عن
يعلي العمري رضي الله عنه أنه قال :جاء
الحسن والحسين يسعيان إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فهمهما إليه وقال( :إن
الولد مبخلة مجبنة) أي من أجلهم يبخل
اإلنسان بالمال ويجبن عن الجهاد فيرغب
في البقاء معهم محبة لهم وحرصا عليهم
وفي الحديث بيان محبة النبي صلى الله

عليه وسلم لحفيديه على ما يقتضيه
المقام وفيه داللة للمحبة الطبيعية والمودة
العادية الفطرية التي جبلت قلوب اآلباء
واألمهات على أبنائهم ولهذا حرص اإلسالم
على السعي في طلب الولد حين شرع
النكاح ،جاء في الحديث الصحيح عن
أنس رضي الله عنه قال :كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى
عن التبتل نهيا شديدا ويقول (تزوجوا
الودود الولود فإني مكاثر بكم األنبياء يوم
القيامة) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وال
تزال هذه حقيقة قائمة إلى يوم القيامة لم
يطرأ عليها ما ينقصها أو يغيرها.

وذكر الشيخ عبدالله النعمة أن تربية
األوالد أصبحت قضية من أهم قضايا
المجتمعات تمس حياة األمم واألفراد
واألسر والمجتمعات على حد سواء وتتصل
بجميع أفراد المسلمين وتتعلق بحياتهم
وتؤثر فيها سلبا أو إيجابا بصالحها تبنى
الشعوب وتحمى األوطان وتصلح األحوال
وبفسادها تهزم األمم ويعم الفساد ويختل
المجتمع وألجل هذا اهتم اإلسالم بتربية
األبناء وإصالحهم وتعاهدهم وتهذيبهم
وتنشئتهم علي النهج القويم والصراط
المستقيم قال سبحانه( :يا أيها الذين
آمنو قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس

من جانبها تقول المحامية سها
المهندي إن التنفيذ هو المرحلة
األخيرة لتحقيق الغاية من رفع
الدعوى القضائية وهي تحصيل
حقوق المحكوم له ،ووفقا لتعديالت
قانون المرافعات المادة ( 374مكرر ):
ال يجوز تنفيذ األحكام جبر ًا ،ما دام
الطعن فيها باالستئناف جائز ًا ،إال إذا
كان النفاذ المعجل منصوص ًا عليه
في القانون.
وأشارت إلى عدم وجود ربط الكتروني
بين محكمة التنفيذ وبين لجان فض
المنازعات ،وكذلك من ابرز المشاكل
التي نسمع عنها هو التأخر في تحويل
النفقات الشهرية للمطلقات والتي قد
تصل السبوعين وعدم التيسير على
المتقاضين في المراجعة عند وجود
مشاكل تقنية في النظام االلكتروني.
واكدت أن مشروع القانون الجديد من
شأنه أن يسهم في خلق بيئة جاذبة
لالستثمار من خالل سرعة تنفيذ
األحكام القضائية ،وأن يسهم كذلك
في تأمين السداد السريع والمتواصل
للنفقات األسرية والتي عمل المجلس
األعلى للقضاء على حلها من خالل
إنشاء صندوق للنفقات.
واوضحت المهندي أن القانون الجديد
يهدف لتحديث إجراءات التنفيذ
المنصوص عليها في قانون المرافعات
المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم ( )13لسنة  ،1990وذلك بما يتفق
والتطور الذي تشهده الدولة في شتى
المجاالت واالستفادة من الوسائل
التكنولوجية الحديثة في تسريع
إجراءات التنفيذ القضائي.
وأشارت إلى ان األصل في العدالة
هو سرعة التنفيذ لتحقيق العدالة
الناجزة وأن بطء إجراءات تنفيذ
األحكام التي تتم حاليا يؤدي إلى ضياع
الكثير من الحقوق على المتقاضين.

تربية
األوالد
من أهم
قضايا
المجتمعات

األبناء هبة الله للوالدين
الدوحة

«جذب االستثمار»

والحجارة) ..قال علي رضي الله عنه
(علموهم وأدبوهم) وفي الحديث المتفق
عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول (أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل
راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته
والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده
وهي مسؤولة عنهم ،وعبد الرجل راع على
مال سيده وهو مسؤول عنه ..أال فكلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته).
وأكد الخطيب أن البيت هو ركيزة التربية
األساسية والمؤشر األقوى في الصالح

والفساد وألجل هذا جعل اإلسالم اآلباء
واألمهات أصحاب المسؤولية األولى في
تربية األوالد وتنشئتهم والمحافظة على
الفطرة التي فطرهم الله تعالي عليها.
ونوه الخطيب أنه حين كان المسلمون
يعنون بتربية أجيالهم ويهتمون بها كانت
بيوتهم وأسرهم تخرج أجياال صالحة
نافعة ألمتها ودينها متحلية باألخالق واألدب
وحافظه لحقوق الناس وأعراضهم يتعاملون
مع اآلخرين وإن كانوا غير المسلمين
بهدي اإلسالم في سلوكه وأقواله وتعامالته
وأفعاله ،كانت هذه األجيال تتربى على
الكتاب والسنة وسير سلف األمة.

أقالم حرة
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العمل التطوعي

د أشرف حسين
نتحدث اليوم عن العمل التطوعي
وأثره في حياة الفرد والمجتمع،
فالعمل التطوعي مفيد لكل إنسان
في المجتمع ،فهو أولاً يخدم نفسه
ويكتسب خبرة في الحياة إلى
جانب معرفته بشخصيات مرموقة
يستطيع الشخص أن يقوم بعمل
عالقات اجتماعية مع اآلخرين،
وملء وقت فراغه فيما يفيد نفسه
ثانيا العمل التطوعي
ومجتمعه،
ً
عمل إنساني ألن الشخص
يخدم وطنه ،ويرفع اسم وطنه،
ومن أهمية العمل التطوعي بناء
شخصية الفرد ،ويسهم في خدمة
المجتمعات ،ونحن اآلن نجهز
لالستعداد لكأس العالم ،ومشاركة
المواطنين والمقيمين في هذا
العمل الرائع الذي يتشرف به كل
إنسان لخدمة وطنه ،وإعالء شأنه
بين األمم ،يكسب العمل التطوعي
الفرد الخبرة في مجال عمله ،من
المستخدمة
خالل تعزيز المهارات ُ
في مكان العمل؛ كمهارات التواصل،
والعمل الجماعي ،وحل المشكالت،
ً
إضافة إلى التع ّرف على
وإدارة المهام،
أشخاص يشغلون ذات المنصب
ويشاركونه نفس االهتمامات ،كما
ُ
ً
أنّ ه ّ
فرصة لتجربة وظيفة
يوفر للفرد
أي التزام ،يعمل
أو مهنة جديدة دون ّ
غالبية األشخاص في هذه األيام في
يؤدي إلى ق ّلة
مما ّ
وظائف مكتبية ّ
نشاطهم ،فالعمل التطوعي ُيساعد
األفراد على الحركة بشكل ما ،وإن
لم يتط ّلب ذلك جهد ًا بدني ًا كبير ًا،
فمازال باستطاعة المرء النهوض
والتح ّرك خالله ،مثل :الذهاب إلى
حديقة أو ملجأ أيتام ،أو اللعب
مع األطفال ،أو زيارة دار المسنين
وغيرها ،فذلك من شأنه حرق
الدهون بدرجة معينة وجعل الفرد
أكثر نشاط ًا وحيويةُ .يساعد العمل
التطوعي على تعزيز التصالح مع
النفس ،والشعور بإيجابية كبيرة
تجاه الحياة واآلخرين ،وبالتالي
خلق آمال كبيرة من أجل تحقيق
المستقبلية لألفراد ،كما
األهداف ُ
أنّ ه ُيعطي الفرد إحساس ًا بالفخر
مما
عند تقديم ُ
المساعدة لآلخرين ّ
ويصبح
يمنحه شعور ًا باإلنجازُ ،
باستطاعة الفرد تجربة العديد من
ً
خاصة ألولئك الذين يشعرون
األمور
بالخجل أو الخوف من القيام بأعمال
جديدة ُمغايرة لطبيعتهم وطبيعة
أعمالهم ،فذلك ُيعزز شعور الثقة
بالنفس لديهم .يجعل العمل
ً
سعادة من
التطوعي الفرد أكثر
خالل زيادة هرمونات السعادة لديه
وبالتالي تعزيز الصحة العقلية،
كما ُيساعده على مقاومة التوتر
واالكتئاب والشعور بالوحدة،
حد كبير،
ُ
حسن مزاجه إلى ٍّ
وي ّ
وبناء على ما وجده الباحثون من
ً
فإن
خالل قياس نشاط الدماغّ ،
مساعدة اآلخرين تزيد من سعادة
ومتعته وتُ حفّ زه على العطاء
الفرد ُ
والمساعدة بشكل أكبرُ .يساعد
العمل التطوعي على التع ّرف على
ثقافات عديدة من خالل التعامل
جدد ومعرفة أنماط
مع أشخاص ُ
حياتهم ،وبالتالي دعم تفهم اآلخرين
وتقبلهم ،كما أنّ ه يجعل المرء أكثر
ّ
وعي ًا بالقضايا واألمور التي يتعامل
ً
رونة
ويصبح أكثر ُم
معها اآلخرونُ ،
اجتماعي ًا ،باإلضافة إلى أنّ ه ُيساعد
على تنمية العديد من المهارات
االجتماعية ،مثل :التعاطف والعمل
وأخيرا نرى أن العمل
الجماعي..
ً
التطوعي مفيد لكل شخص؛ ألنه
يمنحه الثقة بالنفس ومساعدة
اآلخرين ،وهو عمل إنساني.

قطر بلد األمان ترحب بالجميع
بعد أيام قليلة تنطلق فعاليات الحدث
الرياضي األكبر في العالم وهو مونديال
قطر  2022والذي سيشهد استقبال
الدولة ماليين المشجعين من جميع
أنحاء العالم ،لذلك فإننا كمواطنين
قطريين نؤكد على أن قطر بلد األمن
واألمان ترحب بالجميع مع ضرورة
االلتزام بالثقافة القطرية المستمدة
من الدين اإلسالمي وفق ما نص عليه
الدستور والقوانين.
وسيجد المشجعون أنفسهم في دولة
هي األكثر أمانا في العالم حيث شرعت
قطر في توظيف خبراتها وامكانياتها
وتعزيز تعاونها اإلقليمي والدولي لتأمين
بطولة كأس العالم ،لتكون هذه
النسخة من كأس العالم هي األكثر
ً
ً
وأمانا.
أمنا
وتتصدر قطر بفضل جهود وزارة
الداخلية المؤشرات االمنية االقليمية
والعالمية من حيث كونها من اكثر
الدول امانا على مستوى العالم ،فقد
حققت دولة قطر المركز األول على
مستوى دول منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،وفقا لمؤشر السالم
العالمي  ،2022فيما حلت في المرتبة
( )23عالميا من بين ( )163دولة شملها
التقرير على مستوى الحالة األمنية،
متقدمة بـ ( )6مراكز عن العام السابق
باعتبارها األكثر أمنا وأمانا.
وحافظت قطر على ترتيبها المرتفع في
عدة مؤشرات أمنية تضمنها التقرير
منها معدل الجريمة بالمجتمع ،معدل
النشاط اإلرهابي ،جرائم القتل ،السالمة

محمد ماجد الهاجري
الخبير القانوني
و المحامي

واألمن ،الصراعات الداخلية المنظمة،
اإلرهاب واالستقرار السياسي.
وكذلك حافظت قطر على صدارتها
بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
طيلة الفترة الماضية ،فيما جاءت في
مراكز متقدمة على المستوى العالمي
خالل الفترة ذاتها ،وذلك بإحرازها
معدالت تقييم عالية تفوقت بها على
العديد من الدول المتقدمة.
وبحسب تقرير مؤشر السالم العالمي،
فإن تصدر قطر في مؤشر السالم
العالمي على مستوى الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وإحرازها مراتب متقدمة
على المستوى العالمي في التصنيف
يؤكد ما تتمتع به دولة قطر من مستوى
عال في األمن واألمان وانخفاض معدل
الجرائم واالستقرار السياسي باإلضافة
إلى خلوها من األنشطة اإلرهابية
والتهديدات سواء كانت داخلية أو
خارجية.
وذكر التقرير ،أنه ال تزال دولة قطر هي
الدولة األكثر أمانا في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا للعام الـ ( )15على
التوالي ،وأنها الدولة الوحيدة في منطقة

الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي
تعد من بين ( )25دولة األكثر أمانا على
مستوى العالم.
وأشار التقرير إلى أن معدل المستوى
اإلجمالي للجريمة ال زال منخفضا في
قطر عام  ،2022فيما شهدت دولة قطر
تحسنا في ( )8من المؤشرات ،في حين
لم تشهد الـ ( )12مؤشرا األخرى أي تغيير
عن العام الماضي.
كما احتلت قطر المرتبة األولى عالمي ًا
وعربي ًا وعلى مستوى الشرق األوسط
في مؤشر األمن لعام  2022الصادر
عن قاعدة البيانات العالمية (نامبيو
.)numbeo
ويأتي تفوق دولة قطر ليؤكد ريادتها
وفق العديد من المؤشرات المعنية
بقياس درجة األمن والسالمة العامة
والشخصية مثل مؤشر السالم
العالمي ،ومؤشر موسوعة نامبيو،
ومؤشر االعتماد على خدمات الشرطة،
ومؤشر اإلرهاب العالمي والتي صنّ فت
قطر في المراتب األولى على مستوى
الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث
األمن واألمان.
وقد شهدت وزارة الداخلية نهضة غير
مسبوقة سواء على الجانب األمني أو
الجانب الخدمي ،فمن أجل تعزيز
األمن وتيسير الخدمات شهدت الوزارة
توسعات كبيرة شملت كافة إداراتها
األمنية والخدمية من حيث إنشاء مبان
حديثة لتلك اإلدارات أو تدعيمها بكل
التكنولوجيات الجديدة من أجل تطوير
وترسيخ العمل األمني بصفة عامة.

قطر تصنع التاريخ في كرة القدم
دخلت دولة قطر التاريخ من خالل تنظيم
بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022
م ،والبداية حينما قدمت ملف تنظيم
البطولة إلى االتحاد الدولي لكرة القدم
(الفيفا  ،)FIFAفكان أن يتحقق الحلم
وانتزعت قطر بجدارة تنظيم البطولة
لتعم الفرحة بين الجميع لحظة إعالن
بالتر الرئيس السابق لالتحاد الدولي
لكرة القدم فوز قطر ،إنها فرحة كبرى
نشعر بها في ُمحيطنا العربي واإلسالمي
وذلك منذ متابعة فعاليات إعالن فوز
قطر التي تستحق شرف التنظيم،
واستضافة بطولة كأس العالم عام
 ،2022وكان بتاريخ  2ديسمبر،2010
أي منذ  12سنة ،وهذه السنوات لم تمر
بسهولة ،كما تخللتها أعمال ُمضنية
ملموسا وعن
واقعا
وجبارة ليصير الحلم
ً
ً
جدارة واستحقاق لدولة عربية وإسالمية
تُ مثل أمة عربية وإسالمية يبلغ عدد قوتها
السكانية أكثر من مليار فرد في ربوع
مناطق العالم.
إن قطر تصنع التاريخ وتلك حقيقة كبرى
في عالم كرة القدم ،وذلك بتنظيم أكبر
وأشهر بطولة رياضية في العالم ،إنها كرة
القدم يا سادة ،فيها الغالب والمغلوب في
إطار روح رياضية وإنسانية.
كم من عقود مضت وعلى مدى أكثر من
نصف قرن من الزمان ونحن الشعوب
العربية واإلسالمية نحلم بدولة تفوز بنيل
شرف تنظيم البطولة العالمية ،وها هي
قطر تنتزع االعتراف الدولي وتنال ً
حقا
شرف استضافة البطولة ،وتصير قطر
محط أنظار كل عربي وإسالمي ،وتتجه
إليها األنظار لتكون بؤرة اهتمام العالم
متابعة ومشاهدة لفعاليات المباريات
من خالل مجموعات تتنافس فيها الفرق
الرياضية التي تمثل الدول التي صعدت
إلى نهائيات كأس العالم في قطر.
العبرة هنا في صناعة قطر ألحداث
ومجريات التاريخ الرياضي في كرة القدم
ُ
أن هناك رؤية ،وأن هناك دولة في المحيط
العربي واإلسالمي وفي الشرق األوسط
تستحق نيل شرف تنظيم كأس العالم
لكرة القدم التي تُ عد معشوقة الجماهير
الرياضية في العالم.
إن الجماهير الرياضية التي تذهب إلى

إبراهيم فليفل
صحفي مصري

قطر لمؤازرة وتشجيع الفرق الرياضية
واالستمتاع بفعاليات البطولة ،يقترب
عددهم من المليون ونصف المليون
ً
تاريخا
زائر ،وهؤالء جميعا ُيسجلون
في حياتهم أنهم شاهدوا كأس العالم
في قطر ،وزاروا معالمها السياحية،
واستمتعوا بالتعرف على الثقافة العربية
واإلسالمية ورؤية دولة عربية وإسالمية
كافحت بجدارة ليكون الحلم واقعا ،كما
تتولى اللجنة العليا للمشاريع واإلرث ،من
خالل العمل عن كثب مسؤولية اإلشراف
على العمليات التخطيطية والتشغيلية
لبطولة كأس العالم ليعيش ضيوف
البالد القادمون من شتى أنحاء العالم
أجواء البطولة بكل تيسير وأمان،
مستمتعين بكافة الفعاليات.
وما ُيثلج الصدر وجود برنامج المتطوعين
لكأس العالم ،وقد عملت اللجنة العليا
بكل جد الختيار اآلالف الذين يساعدون
في مجاالت مختلفة من الصحة والسالمة
إلى الخدمات الطبية وال ُلغوية ،باإلضافة
إلى مجموعة من األدوار األخرى .كما
يهدف برنامج التطوع إلى خلق تجربة
سلسة للمشجعين القادمين من كل
دول العالم.
إن صناعة التاريخ عمل جسور يستلزم
اليقظة الدائمة من أجل التأثير اإليجابي
لكرة القدم ولتحفيز التنمية البشرية
واالجتماعية واالقتصادية والبيئية ،وهكذا
نؤكد للعالم أن دولة قطر تمثل العرب
والمسلمين والشرق األوسط ،وأن الجميع
ً
وتشجيعا،
ومساندة
تأييدا
من خلفها
ً
ً
ً
حفاظا على ثقافتنا
والله من خلفهم ظهير،
وهويتنا العربية واإلسالمية.
من وجهة النظر الثاقبة أن قطر وتنظيمها
لكأس العالم  ،2022أنها ال تتنافس مع

المراكز التقليدية للرياضة العالمية
فحسب ،بل تسعى ً
أيضا إلى تحقيق
أهداف أوسع ،مثل المساهمة في
السمعة واألمن الوطنيين كدولة تُ مثل
العرب والمسلمين والشرق األوسط ،مع
االعتبار أنها أول بطولة كأس عالم في
الشرق األوسط.
كما أنها المرة األولى التي تقام فيها
بطولة كرة القدم األضخم في العالم
على أرض عربية أو إسالمية ،كما أنها
البطولة األولى من حيث تقارب المسافات
بين االستادات ،األمر الذي سيجعل من
السهل على المشجعين حضور مباراتين
في يوم واحد.
كما أن المرافق والفعاليات ُمترابطة
بشكل يضمن المحافظة على البيئة،
وتحقيق رغبات كل مشجع حسب ما هو
مخطط وفق رغباته وما يستهويه.
وما يثلج الصدر ً
أيضا أن الرحلة بين أي
من استادات بطولة كأس العالم لكرة
القدم في قطر لن تستغرق أكثر من
ساعة واحدة .وهذا يعني أن باستطاعة
الجماهير تشجيع منتخبهم المفضل
في استاد الجنوب ،جنوبي الدوحة ،في
مباراة تقام خالل فترة ما بعد الظهيرة،
ثم يلتحقون بعد ذلك بأجواء اإلثارة في
مباراة أخرى تقام في استاد البيت –
مدينة الخور ،شمالي قطر ،في مساء
نفس اليوم في إطار جدول المباريات.
اصنعوا التاريخ بكل فخر وعزة وكرامة.
ولله العزة جميعا ،استخدموا في صناعة
التاريخ القوة الكامنة لكرة القدم لفتح
الباب أمام عالم من التجارب المذهلة،
الممكنة في
استخدموا كل الفرص ُ
صناعة التاريخ ومنها جمال البلد
والمنطقة العربية .استخدموا نشر
المحبة والوئام والسالم ونبذ العنف
والتطرف واإلرهاب بكل أشكاله وأصنافه.
اصنعوا التاريخ وأكدوا للعالم أننا أمة إذا
أتيح لها شرف التنظيم ألى حدث رياضي
عالمي فإنها تستطيع تحقيق صناعة
التاريخ على أعلى مستوى يفوق الخيال،
وأنها تستحق التقدير بعد النجاح الباهر
في التنظيم.
ibrahim_felifal@yahoo.com

بيئة االستثمار وأثرها على رؤية قطر «»2030
عد رؤية قطر الوطنية 2030م بمثابة
تُ ّ
خريطة طريق لمستقبل البالد ،والتي
َتستهدف تنمية مختلف القطاعات،
واالقتصادية
واالجتماعية
البشرية
َّ
َّ
َّ
الشمولية والتكامل
حقق
والبيئية ،فهي تُ ِّ
َّ
َّ
بين جميع القطاعات .وفيما يتع ّلق
االقتصادية للرؤية ،فإنها تقوم
بالركيزة
َّ
َّ
أهمها
بدورها على َّ
عدة ُمنط َلقات ،من ّ
القطري ،وتقليل االعتماد
تنويع االقتصاد
ّ
على إيرادات النفط والغاز في تمويل
العامة للدولة.
الموازنة
َّ
واألجنبية من
الوطنية
عد االستثمارات
تُ ّ
َّ
َّ
االقتصادية القادرة على
أهم القطاعات
ّ
َّ
تنويع االقتصاد وتحقيق تكامل الدورة
بشكل
االقتصادية ،وهذا ما يتقاطع
ٍ
َّ
االقتصادية
مباشر مع أهداف الركيزة
ٍ
َّ
َّ
الوطنية 2030م ،ودعم
في رؤية قطر
َّ
عدة ُمق ّومات أبرزها
االستثمارات
يتطلب َّ
َّ
نْ
التحتية
ة
ي
والب
ة
التشريعي
البيئة
َ
ِ
َّ
َّ
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والتكنولوجية ،وغيرها.
َّ
األهمية في
بالغة
المالية
عد البيئة
تُ ّ
َّ
َّ
تنمية وتشجيع االستثمارات ،وهنا تظهر
المالية في
أهمية البورصات واألسواق
َّ
َّ
َج ْذب االستثمارات ،فبورصة قطر -على
ؤشرات
لم ِّ
سبيل المثال -تلعب دور ًا داعم ًا ُ
الكل ّي من
ؤشرات االقتصاد ِّ
وم ِّ
االستثمار ُ
الوطنية
خالل دعم تمويل االستثمارات
َّ
واألجنبية.
َّ
عد
المناطق
َّأما
الح َّرة في دولة قطر فهي تُ ّ
ُ
العالمية،
ركات
للش
ة
استراتيجي
ة
منص
َّ
َّ
َّ
َّ

باتجاه اقتصاد المعرفة
ومع َد ْفع الدولة ِّ
وتهيئة أساسياته َّ
تم تدعيم مفاهيم
االبتكار وريادة األعمال وجودة التعليم،
يتصف
وهو ما ساهم في إيجاد سوق َّ
عالمية جاذبة لالستثمارات
بمعايير
َّ
أدل
وال
ة،
العالمي
ركات
والش
ة
األجنبي
َّ
َّ
َّ
َّ
على ذلك من وجود شركات كبرى
مثل جوجل ومايكروسوفت وتاليس
الفرنسية على أرض قطر باستثمارت
َّ
كبيرة.
نْ
المتط ّورة أبرز
ة
ي
الب
وشكلت
َ
َّ
ِ
التحتية ُ
َّ
التقنيات الحديثة القادرة على َج ْذب
االستثمارات؛ فعملت الدولة على زيادة
االستيعابية لمطار حمد الدولي
الطاقة
َّ
َّ
لتصل لنحو  40مليون مسافر سنوي ًا ،مع
ارتفاع عدد الوجهات التي يخدمها إلى 160
وجهة ،وشحن مليوني طن من البضائع،
ليتم تصنيفه بخمس نجوم مِ ن ِق َبل
ّ
«سكاي تراكس» ،ويصبح أفضل مطار

الشرق األوسط.
على مستوى َّ
في حين أن ميناء حمد -أكبر ميناء
مستدام وصديق للبيئة في العالم -تصل
االستيعابية لـ  6ماليين حاوية
ُقدرته
َّ
سنوي ًا ،وبه أكبر رصيف للحاويات عالمي ًا
محطة للحبوب َتستوعب
إلى جانب
َّ
مليون طن سنوي ًا ،وأخرى الستقبال
استيعابية  500ألف
الس َّيارات بطاقة
َّ
َّ
سيارة في العام.
إن تهيئة قطر لبيئة
ويمكن القولَّ :
حقق في األساس
استثمارية متكاملة ُي ِّ
َّ
الوطنية  ،2030فاستقرار
أهداف رؤيتها
َّ
االقتصادي َي ْ
ضمن مستوى
الن ُم ّو
ّ
عدالت ُّ
ُم َّ
معيشة مرتفع ًا للمواطنين ولألجيال
القادمة.
يتم تنفيذه من
نرى
وبهذا
أن ّ
أي مشروع ّ
َّ
الخارجية هو
أجل َج ْذب االستثمارات
َّ
قوي القتصاد قطر
في األساس عامل َد ْعم ّ
الوطنية 2030م.
وتحقيق رؤيتها
َّ

ُمكونات النظام
ّ
ّ
القطري
الكهربائي
أنس إبراهيم معابرة
يفاجئني الكثير من الناس باستغرابهم عندما
أذكر لهم بأنه لدينا في دولة قطر عدة شركات في
قطاع الكهرباء ،فيعتقد غالبية الناس أن للكهرباء
شركة واحدة وهي التي يدفعون لها الفواتير في
نهاية كل شهر .وبالتالي فإن الهدف األساسي من
هذا المقال هو تعريف عموم وغالبية المجتمع
القطري بمراحل توصيل التيار الكهربائي للمنازل
ّ
والمصانع والشركات.
القطري كغيره من األنظمة
يتكون النظام الكهربائي
ّ
أربع جهات رئيسية وهي:
الكهربائية العالمية من
ِ
أو ًال :توليد الطاقة الكهربائية :وتتم هذه العملية من
خالل مولدات للكهرباء تختلف في أحجامها وقدراتها،
فتتراوح في قطر بين  115ميجاواط ( 115مليون واط)
إلى  300ميجاواط.
وتعمل في دولة قطر مجموعة من شركات توليد
الطاقة الكهربائية ،منها شركة الكهرباء والماء
القطرية ،والتي تمتلك عدة محطات لتوليد الطاقة
الكهربائية في منطقة راس أبو فنطاس.
وهنالك شركتا راس لفان وقطر لتوليد الكهرباء
في منطقة راس لفّ ان ،ومحطة مسيعيد لتوليد
الكهرباء في منطقة مسيعيد ،وكذلك شركة راس
قرطاس لتوليد الطاقة الواقعة في أقصى شمال
الدولة .وتم تدشين محطة أم الحول لتوليد الطاقة
الكهربائية بالقرب من منطقة أم الحول االقتصادية.
كما دخلت دولة قطر قطاع الطاقة المتجددة من
أوسع أبوابه ،حيث تم مؤخر ًا االنتهاء من تدشين
محطة الخرسعة لتوليد الكهرباء من الطاقة
الشمسية بقدرة  700ميجاواط.
ويأتي تعدد شركات توليد الكهرباء بغرض منع
االحتكار وزيادة التنافسية بين الشركات لرفع
المقدمة إلى المستهلك.
مستوى الخدمة ُ
كما ُيعتبر خط الربط الدولي مع دول الخليج
العربي أحد مصادر الطاقة ،حيث بإمكان الدولة
تصدير أو استيراد الكهرباء من هذه الدول.
كما يعمل خط الربط على زيادة مستويات
االستقرارية ،وتحسين جودة الكهرباء من خالل
ثبات التردد وضبط مستويات الجهد الكهربائي.
ثاني ًا :نقل الطاقة الكهربائية :بعد توليد الطاقة
الكهربائية في محطات التوليد يتم نقل هذه الطاقة
الموزعة
من مناطق التوليد إلى مراكز االستهالك ُ
على جميع مناطق الدولة من خالل شبكة نقل
الطاقة الكهربائية ،وتقوم بهذه العملية المؤسسة
العامة القطرية للكهرباء والماء ،وهي شركة
حكومية مملوكة للدولة بالكامل ،فتقوم المؤسسة
بشراء الطاقة الكهربائية من شركات التوليد
على اختالف أنواعها وتوصيلها إلى نقاط التوزيع
المختلفة.
ثالث ًا :توزيع الطاقة الكهربائية :تقوم المؤسسة
العامة القطرية بهذه المهمة أيض ًا ،فهي تقوم بعد
نقل الطاقة الكهربائية بتوزيعها على المناطق
السكنية المختلفة ،عبر شبكة متكاملة ومعقّ دة من
الكوابل األرضية ،وهي ميزة كبيرة جد ًا ،إذ تخلو
الشوارع من األسالك الكهربائية العلوية الرخيصة
الثمن ،ألنها تشوه المنظر العام ،باإلضافة إلى
األخطار الناتجة عن سقوط األسالك واألعمدة
نتيجة لعوامل الطقس المختلفة.
ُيضاف إلى المنازل والمتاجر المشترين الكبار
للطاقة الكهربائية كالمصانع الكبيرة مثل
االسمنت والحديد واأللمنيوم ومصانع تكرير النفط
والمشتقات البترولية ،والتي تشتري الطاقة
الكهربائية من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء
والماء مباشرة ،وعبر شبكتي النقل أو التوزيع.
رابع ًا :مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع
للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء؛ وهو
القطري
المسؤول عن تشغيل النظام الكهربائي
ّ
من خالل ضبط القدرات التوليدية لشركات
توليد الكهرباء المختلفة ،والتحكم بمستويات
الجهد والتردد في مختلف مناطق الدولة ،لتصل
إلى المستهلك ضمن المعايير الدولية والمناسبة
لألجهزة الكهربائية في المنازل والمصانع .كما يقوم
المركز بالتنسيق مع دول الربط الكهربائي على
صدرة.
الم ّ
المستوردة أو ُ
كميات الطاقة الكهربائية ُ
إن وصول التيار الكهربائي إلى المستهلك بحاجة
إلى الكثير من الجهود والتكاليف ،وتبذل المؤسسة
جبارة
العامة القطرية للكهرباء والماء جهود ًا ّ
لتحسين جودة الكهرباء في الدولة ،ولضمان
استمرارية التوصيل وعدم حدوث االنقطاعات
الكهربائية في حال األعطال ،وذلك من خالل شبكة
ضخمة ومتطورة من الكوابل األرضية ،والمزودة
بأحدث التجهيزات والمعدات الكهربائية.

إعالن إنتهاء تصفية
رشكة أكاديمية قطر للسواقة
(تحت التصفية)
نعلن نحن
مكتب صادق احمد ورشكاه
محاسبون قانونيون
ممثال بالسيد  /السيد احمد صادق بصفته
مصفي رشكة أكاديمية قطر للسواقة
(تحت التصفية)
واملقيدة بالسجل التجاري رقم (،46597
قيد منشأة رقم )13-3407-00
عن إنتهاء عملية التصفية وفقا ملتطلبات
قانون الرشكات التجاري القطري رقم
 11لسنة  2015وتعديالته وعقد تأسيس
الرشكة ونظامها األسايس

« »211.5مليون تداوالت عقارية أسبوعية
بلغ حجم تداول العقارات األسبوعية في عقود البيع المسجلة
لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ،خالل الفترة من 30
أكتوبر الماضي إلى  3نوفمبر الجاري مستوى  211.52مليون
ريال  .وذكرت النشرة األسبوعية الصادرة عن اإلدارة أن قائمة
العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن
ومبنى متعدد االستخدام وعمارات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صالل
والظعاين والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية.
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بدعم من مونديال «« ..»2022ستاندرد آند بورز»:

نمو االقتصاد القطري « »%5في «»2022
فائض مالي يوازي « »%13من الناتج خالل العام الجاري
كتب

ارتفاع عوائد صادرات قطاع الطاقة بنسبة تبلغ «»%55

سعيد حبيب

المتوسط السعري
السنوي للنفط
عند « »100دوالر
للبرميل

توقعت وكالة ستاندرد

آند بورز « »S&Pللتصنيف

اإلئتماني العالمية تحقيق

قطر نموا اقتصاديا قياسيا
بواقع  %5خالل عام 2022
بدعم من مونديال كأس
العالم الذي يمثل دفعة

اقتصادية كبرى مع تحقيق

« »% 5.5متوسط
التضخم و«المركزي»
يسيطر
على معدالته

الدولة لفائض مالي يوازي %13

من الناتج المحلي اإلجمالي

في عام  2022و %6من الناتج

في عام 2023مشيرة إلى أن

أسعار النفط المرتفعة التي
تدور حاليا فوق مستوى 95

دوالرا للبرميل تمثل محفزا

للنمو االقتصادي فيما يبلغ

متوسطها السعري منذ بداية
العام الجاري مستوى 100
دوالرا للبرميل.

وشهدت موازنة قطر  2022ارتفاعا بواقع
 12ضعفا خالل النصف األول ،2022
وهي أحدث بيانات متاحة؛ ليصل
الفائض إلى  47.3مليار ريال مقارنة
مع  4مليارات ريال خالل الفترة ذاتها
من العام الماضي نتيجـة للسـيطرة
الملحوظة علـى النفقـات وارتفـاع
اإليـرادات وانتعاش أسعار النفط.
ورجحت الوكالة العالمية ارتفاع عوائد
قطر من الصادرات الهيدروكربونية
(النفط والغاز) بنسبة  %55على أساس
سنوي خالل عام  2022فيما ينعش
مونديال كأس العالم حزمة من

} وكالة ستاندرد آند بورز العالمية

اإلنفاق الحكومي يوازي « »%30من الناتج بين « »2022و«»2025
القطاعات غير النفطية وفي المقابل
فإن تقديرات اإلنفاق الحكومي ستبقي
عند مستويات مستقرة مدفوعة إلى
حد كبير بإنتاج الغاز وأسعار النفط
ليسجل اإلنفاق الحكومي متوسط
 % 30من الناتج المحلي اإلجمالي
خالل الفترة بين  2022و .2025علما
بأن اإلنفاق الحكومي سجل متوسطا
يوازي  % 35من الناتج المحلي اإلجمالي
للدولة خالل الفترة من  2019و.2022
وتوقعت الوكالة بلوغ متوسط معدل
التضخم في قطر  % 5.5خالل العام
الجاري .وفي مطلع نوفمبر الجاري

رفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة
اإليداع بمقدار  75نقطة أساس ليصبح
 ،% 4.5ورفع سعر فائدة المصرف
لإلقراض بمقدار  50نقطة أساس
ليصبح  ،%5ورفع سعر إعادة الشراء
بمقدار  75نقطة أساس ليصبح
 %4.75وذلك لكبح جماح التضخم
حيث يعتبر رفع الفائدة أحد أبرز أدوات
السياسة النقدية لمكافحة التضخم
كما أن «المركزي» يواكب تحركات
اإلحتياطي الفيدرالي األميركي تلبية
إلستحقاقات ارتباط الريال القطري
بالدوالر األميركي.

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن
الحساب الجاري لدولة قطر سيحقق
فائضا قويا للغاية خالل عامي 2022
مدعوما بارتفاع أسعار صادرات
و،2023
ً
الغاز متوقعة تسجيل أسعار النفط
متوسطا سعريا يبلغ  85دوالرا في عام
 2023ومنوهة إلى أن األصول السيادية
الكبرى المتراكمة التي تحظى بها
قطر من خالل صندوق الثروة السيادية
«جهاز قطر لإلستثمار» تحفز من
التصنيفات السيادية اإلئتمانية
القوية وتعزز من المركز المالي للدولة.
ويبلغ حجم أصول جهاز قطر لالستثمار

مستوى  450مليار دوالر ما يوازي % 199
من الناتج المحلي اإلجمالي لدولة قطر،
وبحسب أحدث بيانات معهد صناديق
الثروات السيادية فإن حجم أصول
جهاز قطر لالستثمار يبلغ مستوى
يبلغ  450مليار دوالر ( 1.63تريليون ريال
قطري) محتال المركز التاسع في قائمة
أكبر الصناديق السيادية عالميا،
ويمتلك جهاز قطر لالستثمار حصص ًا
في أيقونات استثمارية عالمية أبرزها:
البنك الزراعي الصيني وباركليز
وهارودز وناطحة السحاب شارد في
لندن وحصة  % 17في شركة فولكس

فاغن األلمانية للسيارات وحصة تبلغ
 % 9في شركة جلينكور البريطانية
السويسرية لتجارة السلع األولية
والتعدين ،كما يملك الجهاز أكثر من
 % 6من أسهم بنك باركليز ،و % 22من
شركة سينسبري.
وقد افتتح جهاز قطر لالستثمار مكتبا
في نيويورك عام  2015الستثمار
 35مليار دوالر بالواليات المتحدة،
واستحوذ الجهاز على نحو  % 10من
شركة «إمباير استيت ريالتي تراست»
المالكة لمبنى «إمباير استيت» الشهير
في عام  ،2016فض ًال عن «ميراماكس»
و«روسنفت» ،ويملك الجهاز  % 8.3في
شركة «بروكفيلد بروبيرتي» وحصة
 % 4.6من شركة النفط العالمية
رويال داتش شل و % 8من «كريدي
سويس» ،إلى جانب «غروفنر هاوس»
وحصة في كل من بنك اوف أميركا
وتوتال وشركة المجوهرات األميركية
«تيفاني» ..ووفق ًا للبيانات المعلنة،
فإن بريطانيا تستحوذ على الحصة
الكبرى من إجمالي استثمارات قطر
الخارجية ،حيث تمتلك الدولة حصة
في مصرف باركليز وبرج شارد في
لندن وهو أعلى ناطحة سحاب في
أوروبا ،و % 20من الشركة المالكة
لمطار هيثرو لندن.
كما تستثمر قطر نحو  700مليون دوالر
في مشروع واشنطن دي سي التابع
لشركة الديار القطرية ،ومتجر هارودز
البريطاني ،و %26من متاجر ماركس
آند سبنسر البريطانية.
وتستثمر قطر أيض ًا نحو  5مليارات
دوالر في بورصة الصين ،وتمتلك
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي،
ومبنى نيو في باريس ،وتستثمر
أيضا في فنادق غروفنر هاوس في لندن
وفندق بالزا ودريم تاون في نيويورك.
فضال عن حزمة استثمارات أخرى
تابعة لكل من كتارا للضيافة والديار
القطرية حول العالم.

تحظى بحزمة من محفزات النمو

« »12.9مليار ريال
مكاسب البورصة في أسبوع
الدوحة

$

حققت بورصة قطر مكاسب سوقية أسبوعية بلغت  12.98مليار ريال

بارتفاع رسملتها بنهاية تعامالت األسبوع الماضي لتبلغ  700.181مليار ريال،
مقارنة مع مستوى  687.197مليار ريال قبل الماضي

} بورصة قطر

وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو ،أبرزها
ارتفاع أسعار النفط ودورانها فوق مستوى  95دوالرا
للبرميل ،فضال عن رفع سقف ملكية األجانب لدى
قطاع واسع من الشركات المدرجة من  49بالمائة إلى
 100بالمائة ،وهي خطوة من شأنها أن تزيد من حجم
االستثمارات األجنبية الواردة لألسهم القطرية ،عالوة على
مونديال  2022الذي يمثل دفعة قوية لكل من االقتصاد
والبورصة القطرية.
وتسعى بورصة قطر لطرح حزمة من األدوات المالية
الجديدة أبرزها :إطالق سوق للمشتقات المالية إلى
جانب رفع تصنيف السوق القطرية (البورصة) من
ناشئة إلى سوق متقدمة على المؤشرات العالمية وتنويع
المنتجات وتحسين الخدمات االستثمارية ،حيث
تعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق األوسط
وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة
السوقية ،كما أن بورصة قطر مدرجة في مؤشري

مورغان ستانلي كابيتال لألسواق الناشئة  MSCIومؤشر
فوتسي لألسواق الناشئة.
وتخطط بورصة قطر إلدراج صناديق االستثمار العقاري
 REITsخالل عام  2023في إطار استراتيجيتها لتنويع
الخيارات االستثمارية أمام المتداولين وطرح أدوات مالية
جديدة لتعزيز الجاذبية االستثمارية للبورصة على
المستويين المحلي والعالمي ومساعدة المستثمرين
على تنويع محافظهم االستثمارية وإدارة مخاطرهم
االستثمارية بشكل أفضل.
وصناديق االستثمار العقاري  REITsهي عبارة عن
وحدات استثمارية في محافظ عقارية ذات صبغة
تجارية وتتملك صناديق االستثمار العقاري ،في معظم
الحاالت ،وتدير ممتلكات عقارية مدرة للدخل وتذهب
معظم إيرادات وأرباح تلك الوحدات إلى المساهمين في
تلك المحافظ العقارية وهي عبارة عن صناديق مغلقة
(على عكس صناديق االستثمار المتداولة  .)ETFsوتوفر

صناديق االستثمار العقاري حزمة من المميزات لمالك
العقارات أبرزها :تمكينهم من طرح أجزاء من أصولهم
العقارية لالكتتاب في شكل وحدات استثمارية ،وذلك
لصعوبة الحصول على مشترين ألصول عقارية كبيرة
واإلفراج عن رؤوس األموال المجمدة ،فضال عن الحصول
على األموال التي تمكنهم من سداد ديون مترتبة عليهم
وإعادة تدوير رأس المال لدعم نمو المشاريع األخرى
عالوة على تلقي تدفقات نقدية واالحتفاظ بوحدات
استثمارات عقارية قابلة للتسييل ،باإلضافة إلى تحقيق
االستمرارية بوجود معايير حوكمة رشيدة.
ومؤخرا طبقت بورصة قطر قواعد البيع على المكشوف
المغطى وقواعد إقراض واقتراض األوراق المالية
ويعتبر كل من البيع على المكشوف المغطى وقواعد
إقراض واقتراض األوراق المالية أداتين استثماريتين
مرتبطتين ،حيث إنه عندما يرغب المستثمر في بيع
أسهم ال يملكها فإنه يجب أن يقترضها أوال قبل أن تتم

عملية البيع ،وبموجب القواعد الجديدة يمكن اقتراض
األوراق المالية ألغراض متعددة منها تسوية عمليات
البيع التي ال يتوافر لها أوراق مالية عند التسوية ،وإنشــاء
وحدات صنــاديق المؤشرات ،أو تنفيذ صفقات البيع على
المكشوف أو بغرض إعادة أوراق مالية سبق اقتراضها
ويقصد بالبيع على المكشوف المغطى ،قيام أي من
المصرح لهم (صانع السوق ،مزود السيولة ،المستثمر
المؤهل) ببيع أوراق مالية مقترضة ،أو دخل في ترتيبات
اقتراضها ،على أن تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع
في هذه الحالة في تاريخ التســوية وفق ًا لهذه القواعد.
كما يقصد باإلقراض واالقتراض لألوراق المالية ،قيام
المقرض بنقل ملكية األوراق المالية بصفة مؤقتة أو
بيعها إلى المقترض خارج السوق بثمــن مؤجل الدفع مع
التزام ،أو وعد المقترض بردها أو إعادة بيعها إلى المقرض
بناء على طلبه في أي وقت خالل الفترة المتفق عليها ،أو
في نهايتها ما لم يتم االتفاق على غير ذلك.

اقتصاد
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لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ..ساندرا هليل:

«جنرال إلكتريك» تتعاون مع «قطر لطاقة»
كتب

سعيد حبيب

كشفت المدير التنفيذي لالتصال
الحكومي في منطقة الخليج والمشرق
العربي ومساعد رئيس االستدامة
التنفيذي العالمي بشركة «جنرال
إلكتريك» ساندرا هليل أن «جنرال
إلكتريك» وقعت مذكرة تفاهم في
سبتمبر مع «قطر للطاقة» ،لتطوير
أسس التقاط الكربون بشكل مشترك
لقطاع الطاقة في قطر ،ودراسة جدوى
تطوير «مركز الكربون» الرئيسي في
مدينة «رأس لفان» الصناعية التي
تضم أكثر من  80توربين غاز من شركة
«جنرال إلكتريك».
} ساندرا هليل

} جنرال إلكتريك

وتستعرض مذكرة التفاهم ك ًال من تقنيات ما قبل االحتراق،
مثل استخدام وقود منخفض الكربون مثل الهيدروجين
لتوليد الطاقة ،وتقنيات ما بعد االحتراق ،مثل عملية التقاط
الكربون واستخدامه وتخزينه ،حيث نعمل على خفض
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير عبر مرافق
«قطر للطاقة» ..وقالت إنه في مجال الطيران ،تم توقيع
اتفاقية في يناير تقوم بموجبها شركة «جنرال إلكتريك»
بتزويد الخطوط الجوية القطرية بمحركات  ،GE9Xبعد
شرائها لعشرات الطائرات من طراز بوينج  8-777للشحن.
وهو أمر بالغ األهمية ألن  GE9Xتتميز بالمحرك التوربيني
المروحي األكثر كفاءة في استهالك الوقود في العالم ،واألقل
في انبعاثات أكسيد النيتروجين ضمن فئتها ،مما يدعم
أهداف االستدامة لشركة الطيران.
ونوهت هليل إلى أن دولة قطر تتخذ خطوات مهمة إليجاد
بيئة تعزز االبتكار .سواء عبر فعاليات للتوعية العامة
مثل «أسبوع قطر لالستدامة» الذي اختتم فعالياته مؤخرا
أو إنشاء وزارة البيئة والتغير المناخي ،أو تحديد أهداف
طموحة لخفض االنبعاثات الكربونية.
ولفتت إلى أن األهداف الطوحة الستراتيجية قطر الوطنية
للبيئة والتغير المناخي ،تدعم سياسات االبتكار العامة
والخاصة ،لتحقيق هدف تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة
بنسبة  % 25بحلول العام  .2030باإلضافة إلى االلتزامات
التفصيلية للشركات الوطنية ،مثل «قطر للطاقة»،
واستراتيجية االستدامة الخاصة بها ،وتحفيز االبتكار
بشكل أكبر من خالل أهداف خفض كثافة الكربون ذات
الرقمين لمرافق الغاز التابعة للمؤسسة ،والمنشآت األولية

نزود «القطرية» بأكثر المحركات
استدامة وكفاءة بالوقود عالميا

استراتيجية قطر الوطنية للبيئة
تعزز نمو قطاع الطاقة المتجددة

تطوير تكنولوجيا التقاط الكربون
واستخدامه وتخزينه ضرورة

«جنرال إلكتريك» تدعم أهداف
تحول الطاقة على الصعيد الدولي

بحلول عام  .2035كما سيؤدي الهدف المتمثل بإضافة بين
 2و 4جيجاواط من الطاقة المتجددة في نفس العام ،إلى
تسريع عمليات النمو في قدرة الطاقة المتجددة ولذلك يمكن
القول إن مثل هذه المبادرات الطموحة تؤدي دوم ًا إلى إيجاد
بيئة مواتية للبحث واالبتكار ،حيث يعمل القطاعان العام
والخاص مع ًا لدعم الحكومة في تحقيق أهداف االستدامة
الخاصة بها.
ولفتت هليل إلى أن مؤتمر األطراف «كوب  »27الذي انعقد
في مدينة شرم الشيخ المصرية اكتسب أهمية كبرى نظر ًا
للتحديات المختلفة التي يواجهها العالم اليوم ،بما فيها أزمة
المناخ ،وأمن الطاقة ،والنزاعات الدولية الجيوسياسية،
معربة عن أملها أن يعمل المؤتمر كمحفز للجمع بين
القطاعات الحكومية والخاصة ،التخاذ اإلجراءات التي تهدف

لتحقيق أهداف والتزامات الحكومات والشركات التي تعهدت
بها في مؤتمر األطراف «كوب  »26ونسخه السابقة.
ونوهت إلى أهمية استضافة منطقة الشرق األوسط لمؤتمر
األطراف بنسختيه «كوب  »27و«كوب  ،»28حيث ستلعب
المنطقة الدور األبرز في مسؤولية مواجهة تحديات التغيرات
المناخية على مدى العامين المقبلين ،وهو ما يوفر فرصة
مثالية للتركيز على القضايا األهم بالنسبة للبلدان الناشئة
والنامية وتركيز الضوء على منظور دول الجنوب العالمي
ومتطلباته الخاصة ووضعها في صدارة جدول األعمال.
وشددت على أن تنفيذ توصيات المؤتمر يعتبر ضروري ًا ففي
مؤتمر األطراف «كوب  »26العام الماضي ،أعلنت العديد من
الحكومات والشركات ،أو أعادت تأكيدها على مستهدفات
االستدامة الطموحة بحلول عام  ،2030بما فيها «جنرال

إلكتريك» ،مما يؤكد أن عشرينيات القرن الحالي يجب أن
تكون «عقد العمل» .واليوم نحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات
فعلية للوصول إلى مبتغانا بحلول عام .2030
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن أمور التنفيذ تتعلق باستخدام
التقنيات المتاحة اليوم ،مثل تحول استخدام الوقود،
وتطوير التكنولوجيا ،وتحديث الشبكات ،واعتماد
الحلول الرقمية ،ونشر توربينات الغاز العالية الكفاءة،
وتوربينات الرياح القوية ،إلى جانب التركيز على تطوير
التكنولوجيا المتقدمة للمستقبل ،مثل عملية التقاط
الكربون واستخدامه وتخزينه ،واعتماد الهيدروجين كوقود،
واستخدام مولدات فائقة التوصيل والخفة في توربينات
الرياح ،والمفاعالت النووية الصغيرة.
وأضافت أن جنرال إلكتريك تباشر تنفيذ استراتيجية
عالمية تراعي االحتياجات التقنية والسياسات المختلفة
للبلدان والمناطق المختلفة .وفي المقابل ،يمكن للشركة
دعم هذه االختالفات من خالل وصولها العالمي والنطاق الواسع
لحلول تخفيض انبعاثات الكربون التي نقدمها .ويمكن القول
أن بعض البلدان تركز بشكل أكبر على جوانب االستدامة،
بينما يركز البعض اآلخر منها على أمن الطاقة ،وإمكانية
الوصول أو القدرة على تحمل التكاليف .ومن الضروري معرفة
أن البلدان المختلفة تستجيب لهذه اإلشكاليات بشكل
مختلف ،ما يشدد على الحاجة إلى إيجاد حلول متنوعة
ومجموعة واسعة من حلول الطاقة ،بما في ذلك حلول الغاز،
والرياح ،والطاقة المائية ،والنووية ،والشبكات والبرمجيات
الرقمية ،التي تقدمها «جنرال إلكتريك» لدعم أهداف تحول
الطاقة على الصعيد العالمي.

تستمر حتى « »2030وتتوافق مع رؤية قطر الوطنية

«قطر غاز» تنفذ
استراتيجية استدام ــة بيئية
كتبت

أسماء الشاديلي

قال السيد خليفة أحمد السليطي الرئيس التنفيذي لمجموعة الصحة والسالمة

والبيئة والجودة في قطرغاز إن استراتيجية الشركة البيئية تأخذ بعين االعتبار الدور
المهم للبحث واالبتكار والتعاون الصناعي في مواجهة التحديات البيئية الوطنية
والعالمية وفي الترويج للغاز الطبيعي المسال في التحول في مصادر الطاقة.

} قطر غاز

وتشمل استراتيجية قطرغاز لالستدامة البيئية لمدة
عشر سنوات ( )2030 – 2021التي تم إطالقها في 2021
سلسلة القيمة الكاملة للشركة وتهدف إلى ضمان تحقيق
قطرغاز لألداء البيئي المستدام ،ومعالجة المشكالت
والمخاطر والفرص البيئية القائمة والناشئة في نفس
الوقت .وتتوافق هذه االستراتيجية مع بيان توجهات
قطرغاز والركيزة البيئية لرؤية قطر الوطنية .2030
ونقلت مجلة قطر غاز الفصلية التي تحمل اسم الرائد
عن السليطي قوله إن االستراتيجية البيئية التي تباشر
الشركة تنفيذها تتركز على التعاون القائم على األبحاث
وتمثل خريطة طريق شاملة تتضمن تنفيذ حلول بيئية
مبتكرة عبر جميع روابط سلسلة القيمة للشركة وقد
أعطت الشركة األولوية للتعاون البحثي لتعزيز بناء
القدرات ،وزيادة الوعي البيئي ،واألهم من ذلك ،إلنشاء حلول
قائمة على البحوث من أجل تعزيز األداء البيئي لقطرغاز
على المدى البعيد.
ويضم إطار العمل التعاوني للبحوث البيئية لقطر غاز
شراكات مع مراكز أبحاث تابعة للشركات المساهمة،
وهي مركز إكسون موبيل لألبحاث قطر ( ،)EMRQومركز
كونوكو فيليبس العالمي إلستدامة المياه ()GWSC
ومركز أبحاث توتال إنرجيز في قطر( ،)TRCQوكذلك مع
مراكز البحوث الوطنية في جامعة قطر وجامعة تكساس
إي أند أم ومركز أبحاث األحياء المائية.)AFRC(.

وتابع قائال« :نحن فخورون بالشراكة مع مراكز البحوث
الوطنية والمراكز التابعة لمساهمينا إلنشاء إطار عمل
للتعاون في البحوث البيئية لشركة قطرغاز .سيؤدي ذلك
إلى االستفادة من مواردهم وخبراتهم الحديثة والمتطورة
في تنفيذ أهدافنا البيئية االستراتيجية ،وفي نفس الوقت
توفير منصة قوية للتعلم وبناء القدرات ،خاصة لكوادرنا
الوطنية الشابة».
ويتم تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات البيئية
كجزء من هذا اإلطار وتشمل اآلتي:
} االستخدام المستدام للمياه :من خالل خريطة طريق
طويلة األجل لتحقيق التميز في ممارسات االستخدام
المستدام للمياه ،وتركز على تحسين أداء مرافق معالجة
مياه الصرف الصحي الحالية للشركة ،وتنفيذ فرص
مبتكرة إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة
ومجاري النفايات .وتشمل المبادرات ضبط خريطة
المياه الجوفية ،ووضع معايير مرجعية لمرافق قطرغاز،
واستخدام التقنيات الناشئة والمشاريع التجريبية.

} إدارة التربة والمياه الجوفية :يوفر هذا التعاون فهم ًا
معزز ًا لآلثار المحتملة للتربة والمياه الجوفية على المرافق
الجوفية الهامة ،مثل الكابالت الكهربائية واألنابيب وغيرها
من الهياكل الموجودة تحت األرض .ويشمل هذا نهج طويل
األجل من أجل معالجة مخاطر التربة والمياه الجوفية
الناشئة ،بما في ذلك دراسة مرجعية شاملة للتربة والمياه
الجوفية ،والديناميكا المائية وكيمياء المياه ،ومعدل
المياه الجوفية ونقلها.
} مبادرات ودراسات التنوع البيولوجي :ويشمل هذا
التنفيذ المستمر لبرنامج قطرغاز للعناية بالشعاب
المرجانية والذي نجح بالفعل في نقل  12000من الشعاب
المرجانية الحية ونشر  1200من الشعاب المرجانية
االصطناعية إلى المحميات البحرية في جميع أنحاء قطر
مؤخرا مشتل الشعاب
وباإلضافة إلى ذلك ،أنشأت الشركة
ً
المرجانية ،وهو األول من نوعه في قطر ،وستواصل التعاون
في الدراسات الرئيسية المتعلقة برسم خرائط الموائل
البحرية ،وإعادة تأهيل الموائل المرجانية والحساسة

إنشاء حلول قائمة على

تحسين أداء مرافق معالجة

البحوث لتعزيز األداء البيئي

المياه ودرء المخاطر

لدعم خطط الدولة الوطنية للتنوع البيولوجي.
} إدارة البيانات الجغرافية المكانية :سيتم استخدام
البيانات البيئية الشاملة من محفظة عمليات قطرغاز
المتنوعة في مدينة راس لفان الصناعية واالستفادة منها
من أجل نظم المعلومات الجغرافية إلدارة البيانات ،وتعزيز
التصور وإعداد تقارير الجغرافية المكانية.
} تقييمات تأثير تغير المناخ :وتشمل هذه الدراسات
الفنية التي تركز على معالجة المخاطر الناشئة من
متطلبات السوق ذات الصلة بغازات االحتباس الحراري،
مثل تأثير الغاز الطبيعي المسال المحايدة للكربون،
تحسين نظام القياس واإلبالغ والتحقق لتلبية متطلبات
إعداد تقارير سلسلة القيمة ودورة الحياة ،وتقييم مسارات
إزالة الكربون من التكنولوجيا إلى فرص التشغيل
والعمليات التي تساعد على تقليل انبعاثات غازات
اإلحتباس الحراري لشركة قطرغاز.
} اإلنبعاثات في الهواء وغاز الميثان :ستحدد دراسات
النمذجة المتقدمة التأثيرات المحتملة النبعاثات ملوثات
الهواء  CACمن المرافق الحالية والتوسعات المستقبلية
لقطرغاز على المجتمعات المحيطة وجودة الهواء المحلي.
سيتم تنفيذ التقنيات المتقدمة لقياس ورصد انبعاثات
غاز الميثان ،وتقييم خيارات تخفيف التشغيل والعمليات
على المدى الطويل ،لدعم التزامات الدولة تجاه التعهد
العالمي بشأن إنبعاثات غاز الميثان.
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انتقدت مشاركة بن غفير بتأبين كاهانا

ترحيب فلسطيني
بموقف واشنطن
رام الله -األناضول -رحبت فلسطين،
الجمعة ،بانتقاد الواليات المتحدة
مشاركة عضو الكنيست (البرلمان)
اإلسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير،
في تأبين الحاخام مائير كاهانا،
مؤسس حركة «كاخ» المحظورة في
إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية ،في
بيان« ،نرحب بتصريحات الخارجية
األميركية التي أكدت على خطورة
أشخاص أمثال بن غفير ،حاملي
الفكر اإلرهابي الكاهاني ،والتي رفضت
تصريحاته األخيرة في ذكرى مقتل
كهانا».
وطالبت المجتمع الدولي بـ«أخذ موقف
واضح من هؤالء ،ورفض التعامل معهم
رسميا ،واعتبارهم امتدادا لفكر الكاهاني
اإلرهابي».
واعتبرت الوزارة ،أن «تصريحات
الخارجية األميركية تشجع دوال
أخرى على أخذ مواقف مشابه وبشكل
فوري حماية للديمقراطية ولفكرة حل

الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)».
ومساء الخميس ،انتقد الناطق بلسان
وزارة الخارجية األميركية ،نيد برايس،
مشاركة بن غفير ،في تأبين الحاخام
مائير كاهانا.
وقال برايس ،في مؤتمر صحفي ،بثته
إن
قناة (كان) اإلسرائيلية الرسميةّ ،
«االحتفال بإرث منظمة إرهابية أمر مثير
لالشمئزاز» ،في إشارة لمشاركة بن
غفير في تأبين كاهانا.
و«كاهانا» الذي توفي عام  ،1990يهودي
أميركي ،تخلل نشاطه بكراهية العرب
والمسلمين ،وكان يطالب بأن تكون
إسرائيل خالصة لليهود ،كما ح ّرض
على ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم.
وأضاف برايس« :نحن قلقون بشأن
استخدام إرث كهانا وخطابه من قبل
نشطاء اليمين اإلسرائيلي المتطرف
العنيفين».
وتابع أن «الواليات المتحدة قلقة من
الخطاب العنيف لنشطاء اليمين
المتطرف».

تركيا تواصل جهودها لتصدير الحبوب
طشقند -قنا -أكد الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان أن بالده تبذل جهودا
كبيرة في سبيل منع حدوث أزمة غذاء
عالمية من خالل تسهيل عمليات تصدير
الحبوب واألسمدة من أوكرانيا وروسيا
إلى األسواق الدولية دون أي عوائق.
وقال أردوغان في كلمة له في قمة منظمة
الدول التركية المنعقدة بأوزبكستان
أمس «إن أنقرة تسعى إلنهاء الصراع
المستمر منذ  9أشهر في أوكرانيا
وتجنيب العالم حدوث أزمة غذاء».
وأثار تعليق الجانب الروسي األسبوع
الماضي العمل باتفاق تصدير الحبوب
األوكرانية مخاوف دولية بشأن وقوع أزمة
غذاء عالمية تطال خصوصا الدول األقل
نموا حيث اعتبرت موسكو أنها غير قادرة
على «ضمان سالمة السفن المدنية»

التي تبحر بموجب االتفاق ،بعد تع ّرض
أسطولها في البحر األسود لهجوم..فيما
رأت أوكرانيا والواليات المتحدة أن هذه
الخطوة متعمدة وتهدف إلى تعطيل
شحن السفن المحملة بالحبوب.
ووقعت أوكرانيا وروسيا بمدينة
اسطنبول التركية في  22يوليو
الماضي اتفاقين منفصلين مع تركيا
واألمم المتحدة ،بشأن تصدير الحبوب
والمنتوجات الزراعية عبر البحر األسود.
وينص االتفاق على تصدير الحبوب
واألغذية واألسمدة األوكرانية عبر البحر
األسود من ثالثة موانئ ،وأن تعمل األمم
المتحدة على تسهيل عمليات تصدير
السلع الغذائية واألسمدة الروسية في
ظل استمرار الحرب في أوكرانيا منذ
نحو  9أشهر.

إيطاليا وفرنسا تتراشقان بالالجئين
عواصم -وكاالت -أصبح مصير عدد
من الالجئين معلق ًا في البحر ،وسط
أزمة بين إيطاليا وفرنسا ،بعد رفض
روما استقبال سفن إنقاذ الالجئين التي
انتشلتهم في إطار السياسة الجديدة
للحكومة اليمينية المتطرفة التي تولت
الحكم في البالد.
وغادرت سفينة إنقاذ الالجئين التي
تدعى  ،Ocean Vikingالتي تديرها
منظمة  SOS Mediterraneeاألوروبية،
جزيرة صقلية بعد رفض إيطاليا
استقبال الالجئين الذين أنقذتهم،
متوجهة إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية
يوم الثالثاء ،بعد أن ظلت في البحر
أكثر من أسبوعين منذ أول عملية إنقاذ
لها في وسط البحر األبيض المتوسط.
وصل الوضع على متن أوشن فايكنغ
إلى مرحلة حرجة ،حسب صوفي
بو ،المديرة العامة لمنظمة SOS
 ،Méditerranéeوقالت« :نحن اآلن
نواجه عواقب وخيمة للغاية ،بما في
ذلك خطر فقدان األرواح البشرية بعد
أكثر من أسبوعين من الحصار في
البحر».
وكان هناك عدم وضوح ،ما إذا كانت
الحكومة الفرنسية ستسمح للسفينة
بالرسو ،خاصة أنها ركزت على انتقاد

إيطاليا ،واعتبار أن استقبال سفينة إنقاذ
الالجئين هذه من صميم مسؤوليتها ،مع
سعي باريس إلعادة السفينة إليطاليا،
ولكنها تع ّهدت في الوقت ذاته بالحفاظ
على سالمة العالقين بها.
ووصفت الحكومة الفرنسية رفض روما
السماح لسفينة إنقاذ الالجئين التي
ّ
تقل  234طالب لجوء ،بالرسو في ميناء
إيطالي ،بأنه «غير مقبول».
والمفارقة أن رئيسة وزراء إيطاليا
المتطرفة ،جورجينا ميلوني ،شكرت
فرنسا التي وافقت ،على حد قولها ،على
استقبال السفينة في أحد موانئها،
ولكنها رفضت انتقادات باريس بأنها
انتهكت المعايير األوروبية وقوانين أعالي
البحار ،من خالل رفض إيطاليا استقبال
سفن الالجئين ،معتبرة أن الالجئين
مسؤولية مشتركة يجب أن يتعاون
الجميع في أوروبا لتحملها.
ويوم األربعاء ،قالت الحكومة اإليطالية
«لن تقبل الدروس في مجال حقوق
اإلنسان».
واعتبرت باريس أن رفض إيطاليا
تخل
الستقبال سفينة إنقاذ الالجئين
ٍّ
عن «التزاماتها األوروبية» ،ال سيما أنها
«في الواقع المستفيد األول من آلية
التضامن المالي األوروبية».

عالق بين المصالح والتفسيرات الدستورية

لبنان ..أزمة حكم غير مسبوقة
بيروت -األناضول -لم
يتمكن اللبنانيون بعد
من انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ليستمر
الفراغ في سدة الرئاسة
األولى بين الرئاسات
الثالث ،فلم يتوافق
الفرقاء السياسيون حتى
اآلن على اسم الرئيس
الرابع عشر للبالد.
ومنذ سبتمبر/ أيلول
الماضي ،أخفق نواب
البرلمان  5مرات أحدثها
الخميس في انتخاب
خلف لميشال عون الذي
انتهت واليته الرئاسة
بنهاية أكتوبر/ تشرين
األول الماضي ،وسط
توقعات باستمرار الفراغ
الرئاسي عدة أشهر.

} إخفاق جديد لمجلس النواب

على مدى  79عاما لم تنتقل السلطة
من رئيس إلى آخر بطريقة سلسة،
وفي سياق انتخابات رئاسية
طبيعية ،إال خالل عهدين من أصل
 ،13وبعد استقالل لبنان حصل
شغور رئاسي  3مرات.
ويواجه لبنان حاليا أزمة حكم غير
مسبوقة مع عدم وجود رئيس للبالد
وفي ظل حكومة تصريف أعمال
برئاسة نجيب ميقاتي محدودة
السلطات وبرلمان منقسم على عدة
خيرات ،فال تملك جهة قوة أن تفرض
رئيسا باالنتخاب الحر كما ينص
الدستور.
الدستور اللبناني ينص على أن
مجلس النواب ينتخب الرئيس
باالقتراع السري ،وهذا المجلس
يـتألف من  128مقعدا يتم تقسيمها
بالتساوي بين الطوائف اإلسالمية
والمسيحية.
وضمن التوافقات ،يتولى رئاسة
البالد مسيحي ماروني ورئاسة

سني ورئاسة البرلمان
الحكومة ُ
شيعي.
وبحسب المادة  49من الدستور،
ُينتخب رئيس البالد في دورة
التصويت األولى بأغلبية الثلثين أي
ويكتفى بالغالبية
 86نائبا (من ُ ،)128
المطلقة (النصف  )+1في الدورات
التالية ،على أن يكون نصاب حضور
هذه الدورات ،سواء األولى أو الثانية،
 86نائبا..ووفق مطلعين ،فإن النفوذ
األجنبي قد يلعب دورا في إبرام
صفقات النتخاب الرئيس في بلد
لطالما لعبت المنافسات الدولية
دورا في أزماته المحلية.
وأجمع محللون سياسيون وخبراء
قانونيون على أن العيب ليس
وإنما
الدستورية
بالنصوص
مصالح
بحسب
باستخدامها
ينتظرون
الذين
السياسيين
الضوء األخضر من الخارج النتخاب
الرئيس.

ارتفاع معدل

التضخم في ألمانيا
برلين -قنا -تسارعت وتيرة
ارتفاع أسعار السلع في ألمانيا
بشكل أكبر خالل أكتوبر
الماضي ،حيث زادت أسعار
المستهلك بنسبة 10.4
بالمائة ،على أساس سنوي.
وقال جيورج تيل رئيس
مكتب اإلحصاء االتحادي في
بيان صحفي اليوم «ال تزال
األسباب الرئيسية وراء ارتفاع
التضخم تتمثل هي الزيادات
الهائلة في أسعار منتجات
الطاقة ..لكننا نالحظ أيضا
بشكل متزايد ارتفاعات في
أسعار العديد من السلع
والخدمات األخرى».
وارتفعت أسعار الطاقة
للمستهلكين بنسبة 43
بالمائة خالل أكتوبر الماضي،
مقارنة بنفس الشهر من العام
الماضي ،كما ارتفعت أسعار
الغاز الطبيعي بنسبة 109.3
بالمائة ،والتدفئة المناطقية
بنسبة  35.6بالمائة ،والمواد
الغذائية بنسبة 20.3
بالمائة.

وأعرب أستاذ القانون الدولي
المحامي الدكتور بول مرقص
JUSTICIA
مؤسسة
رئيس
الحقوقية عن سخطه «ألن
الممارسة التي يتبعها كثير من
السياسيين في عملية انتخاب
الرئيس دون مستوى النصوص
الدستورية والقانونية الواضحة في
هذا الخصوص».
وقال مرقص لوكالة األناضول
إن «المشكلة في لبنان تتعلق
باألخالقيات السياسية وليس
بالنصوص الدستورية ،وإن كانت
األخيرة بحاجة إلى تطوير ،حيث
تُ ستخدم بسوء نية بدل الممارسة
الديمقراطية الحقّ ة».
واعتبر أن «كثير من السياسيين
في لبنان يتجرؤون على تفسير
الدستور على هواهم وإذا طبقوه
يطبقونه بما يخدم مصالحهم
السياسية».

متفقا مع مرقص ،قال المحلل
السياسي علي األمين لألناضول
إن «كل دستور مهما كان شديد
الوضوح ،ال يمكن تطبيق بنوده أو
تحقيق غايته إذا ساءت نوايا من
ُيفترض منه التطبيق».
وأضاف أن «الدستور في لبنان تحول
إلى وجهة نظر ،ألن تطبيقه يتصادم
مع مصالح قوى المنظومة الحاكمة
والمتحكمة».
وعن انتخاب رئيس في لبنان
بالطريقة الديمقراطية ،رأى خلدون
الشريف السياسي والمستشار
السابق لرئيس الحكومة نجيب
ميقاتي أن «األمر شديد التعقيد».
وأضاف لألناضول« :ليس ألن لبنان
بحاجة إلى نظام جديد بل إلى
معرفة كيفية تطبيق دستوره ،ما
يحتم الحاجة إلى حوار بين الفرقاء
اللبنانيين للخروج بتوافقات إلدارة
البالد».

افتتـ ـ ــاح قمـ ـ ـ ــة آسـ ـ ـ ــيان
بنوم بنه -قنا -دعا هون سين رئيس الوزراء الكمبودي
اليوم رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الدول
األعضاء إلى الوحدة والتضامن في ظل تفاقم األوضاع
االقتصاديةالعالمية.
ونوه سين ،الذي يرأس المؤتمر السنوي ،خالل كلمة
ألقاها خالل االفتتاح الرسمي لفعاليات قمة الرابطة
المنعقدة في العاصمة بنوم بنه بالدبلوماسية التي
تنتهجها آسيان من أجل السالم واالستقرار في العالم..
وقال رئيس الوزراء الكمبودي «إن آسيان تمثل مجتمعا
محوريا بالنسبة للهيكل اإلقليمي المتطور الذي يقيم
شراكات خارجية على أساس الثقة المتبادلة واحترام
السالم واألمن والنمو المستدام على الصعيدين
اإلقليميوالعالمي».
وتوقع أن تتبنى قمة آسيان هذا العام والقمم المرتبطة
بها سياسات واستراتيجيات قائمة على التعاون
الطويل المدى مشيرا إلى أن قادة (آسيان) سيصدرون
بيانات لالحتفاء بالذكرى ال 55على تأسيس الرابطة
ومعالجة التحديات الراهنة و أجندة التواصل لما
بعد عام ..2025وتنعقد القمة خالل الفترة من  10إلى
 13من نوفمبر الجاري في العاصمة الكمبودية بنوم
بنه ،وسط إجراءات أمنية مشددة مع نشر السلطات
الكمبودية  10آالف من أفراد األمن لتأمين القمة..الجدير
بالذكر أن رابطة (آسيان) تأسست عام  1967وتضم
في عضويتها  10دول هي تايالند وماليزيا واندونيسيا
وسنغافورة والفلبين وبروناي والوس وميانمار وكمبوديا
وفيتنام ولدى الرابطة شركاء حوار هم اليابان والصين
واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة والهند وروسيا
وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيالندا وكندا.

منطقة اليورو ستدخل في ركود
ّ
حذر االتحاد األوروبي
بروكسل -أ.ف.ب-
الجمعة من أن منطقة اليورو ستدخل في حالة
ركود خالل الشتاء بينما رفعت بروكسل
ّ
توقعاتها بشأن معدالت التضخم للعامين
 2022و 2023على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.
ترزح أوروبا تحت وطأة الهزّات االقتصادية التي
أحدثتها الحرب الروسية على أوكرانيا وأدت إلى
ارتفاع تكاليف الطاقة وسددت ضربة للقدرة
الشرائية للمستهلكين في مختلف أنحاء
القارة.
وأفادت المفوضية األوروبية بأن ازدياد ضبابية
الوضع وارتفاع التكاليف يتوقع بأن يدخال
منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود
في الفصل األخير من .2022
وأكدت المفوضية بأن «انكماش النشاط
االقتصادي يتوقع بأن يستمر في الربع األول من
 .2023ويتوقع بأن يعود النمو إلى أوروبا خالل
الربيع»..وأضافت «في وقت تواصل الرياح
المعاكسة القوية الحد من الطلب ،يتوقع
بأن يكون النشاط االقتصادي ضعيفا ،مع بلوغ
نمو إجمالي الناتج الداخلي  0,3في المائة عام
..»2023وتأتي التوقعات المتشائمة بينما
رفعت المفوضية بشكل حاد توقعاتها بشأن
ّ
التضخم للعامين الحالي والمقبل.

لجأت إلى كوريا الجنوبية

الحرب تستنزف ذخيرة أميركا

} نقص في الذخيرة

عواصم -وكاالت -تجري الواليات
لشراء
محادثات
المتحدة
قذائف مدفعية كورية جنوبية
إلرسالها إلى أوكرانيا ،بعد
استنفاد المخزونات األميركية
من بعض أنواع الذخيرة ،األمر
الذي أثار مخاوف بين المسؤولين
األميركيين من أن االستعداد
العسكري األميركي قد يتعرض
للخطر بسبب النقص.
إذ قال مسؤول أميركي ،الجمعة،
إن واشنطن تريد شراء قذائف
مدفعية كورية جنوبية إلرسالها
إلى أوكرانيا ،حتى مع إصرار
سول على أن الواليات المتحدة
يجب أن تكون المستخدم النهائي

للذخيرة وعلى أن سياستها
الرافضة لتقديم مساعدات
فتاكة ألوكرانيا لم تتغير.
الذي
األميركي،
المسؤول
اشترط عدم نشر هويته ،أكد
أن واشنطن تريد إرسال قذائف
مدفعية كورية جنوبية عيار 155
مليمتر ًا إلى أوكرانيا ،مشير ًا إلى
أن أموال مبادرة المساعدة األمنية
ألوكرانيا قد تستخدم لشراء
الذخيرة.
لكن وزارة الدفاع في سول قالت
إن موقفها الرافض لتقديم
مساعدات فتاكة لكييف لم
يتغير وإن المفاوضات جارية
«على أساس أن الواليات المتحدة

هي المستخدم النهائي».
وزارة الدفاع أضافت في بيان:
«من أجل تعويض النقص في
مخزونات الذخيرة من عيار 155
مليمتر ًا في الواليات المتحدة،
تجري مفاوضات بين الشركات
األميركية والكورية لتصدير
الذخيرة» ..وحذر المسؤول
األميركي من أن األنباء عن
المحادثات قد تهدد الصفقة.
وسعت كوريا الجنوبية ،حليفة
الواليات المتحدة ،إلى تفادي
جعل روسيا عدو ًا لها؛ وذلك
ألسباب اقتصادية وبسبب النفوذ
الذي يمكن أن تمارسه موسكو
على كوريا الشمالية.

آراء وﻗﻀﺎﻳﺎ
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ّ
قطر والمونديال ورهان التحدي
أكملت دولة قطر استعداداتها النهائية الحتضان بطولة كأس
العالم لكرة القدم .ومنذ  2ديسمبر/ كانون األول  ،2010عندما
فازت باستضافة تنظيم هذا المونديال األكبر في عالم الرياضة
على مستوى العالم ،وقطر في حالة سباق مع الزمن ،لإليفاء
بالتزاماتها الفنية التي وعدت بها ضمن ملفها المنافس لكبريات
دول العالم في هذا المضمار ،من جهة ،ولمواجهة بعض الحمالت
المسعورة والمحاوالت الممنهجة للضغط على رئاسة االتحاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل سحب تكليف الدوحة بهذه
االستضافة من جهة أخرى.
ومع قرب انطالق المونديال ،ما زالت المحاوالت الخبيثة تُ طرح
من هذا الطرف أو ذاك ،تارة الستهداف الدولة و«فيفا» ،وأخرى
الستهداف الجماهير الدولية الت ّواقة لمؤازرة منتخباتها وزيارة
هذا البلد العربي الشرق أوسطي المثير ،من جهة أخرى .ومع
كل هذه المحاوالت ،كانت حكومة قطر والوحدات التنفيذية
تحدي محاوالت التأثير النفسي
حالة من
واإلدارية والشعبية في
ٍ
ّ
السلبي الذي يشكك بقدرة قطر على إكمال المشوار وإنجاز
المهمة بما يليق بقطر دولة عربية إسالمية تؤمن تمام ًا بأنها

من قريب

بداية مرحلة
جديدة
طالل عوكل
كاتب فلسطيني
في ضوء نتائج االنتخابات للكنيست
بد
اإلسرائيلي الخامسة والعشرين ،ال ّ
من االعتراف بأن صعود «اليمين الفاشي»
سدة الحكم في إسرائيل ،وبضمن
إلى ّ
تكتل يميني متطرف ،يشكّ ل بداية مرحلة
جديدة.
الحديث عن مرحلة جديدة ال يتصل
بالتطورات السياسية في إسرائيل ،فما
يجري تتويج لسياق طويل من التحوالت
االجتماعية واالحتاللية المستمرة ،ولكن
مثل هذا الحديث واالستنتاج هو برسم
السياسات الفلسطينية والعربية التي ال
تزال تتمسك باستراتيجية البحث عن
السالم ،مع دولة «تخجل» من الحديث عن
السالم ولو ألسباب تتعلق بالعالقات العامة.
في الواقع ،وحتى في غياب االعتراف
الفلسطيني الرسمي ،وكذلك العربي
فإن ميدان الصراع يؤكد موضوعي ًا هذا
االستنتاج ،ما يشير إلى أن الشعب
الفلسطيني تجاوز فعلي ًا المستويات
السياسية العليا.
اإلحصاءات الرسمية اإلسرائيلية ،تشير
بوضوح إلى حصاد فعاليات الميدان،
فلقد سقط خالل هذا العام ،وحتى تاريخه
في الضفة الغربية وحدها مائة وتسعة
وعشرون شهيد ًا مقارنة بستة وسبعين
في العام المنصرم وعشرين في العام الذي
سبقه ..وهذا يؤكد أن إسرائيل تشن حرب ًا
حقيقية ال تتوقف على الفلسطينيين،
وتتركز في الضفة والقدس ،بينما تستقر
معادلة الهدوء مقابل التسهيالت في قطاع
غزة.
الوعد األ ّول لنتنياهو ،هو أن حكومته
ستعمل على بسط السيادة األمنية الكاملة
في الضفة الغربية ،ما يعني أن الضفة
ستشهد تصعيد ًا كبير ًا خالل المرحلة التي
عما إذا كان
نتحدث عنها ،بصرف النظر ّ
إيتمار بن غفير سيحصل على وزارة األمن.
هذه المرحلة ال تتعلق بمن يكون أو ال يكون
في حكومة نتانياهو الذي ُيعرف عنه أنه
مستعد ألن يلحس تصريحاته ووعوده
لحلفائه ،لكنه ال يستطيع أن يخفي أو
يخفّ ف من حقيقة الوزن الكبير الذي
تحظى به «الصهيونية الدينية» ،ما يثير
مخاوف كبيرة من قبل نخبة واسعة من
النشطاء السياسيين والكتّ اب والمؤ ّرخين
اإلسرائيليين.
األيام الفلسطينية

فارس الخطاب
كاتب عراقي

تمثل األمتين العربية واإلسالمية في العرس العالمي ،بكل
مسؤولياته ورهاناته.
ومن حق الجميع ،من سيزور الدوحة أو من سيتابع أخبار
المونديال من الخارج ،أن يعرف حجم االستعدادات اللوجستية
ّ
مؤكدة ،سوف ترسو
للدولة المنظمة .ومن معلومات عامة
سفينتان سياحيتان فاخرتان في ميناء الدوحة ،طوال فترة
حمامات سباحة،
المونديال،
تتضمن  3898كابينة ،وتسعة ّ
ّ

وعشرة خيارات لألطعمة الراقية ،وتشمل المرافق األخرى
صحيا ومالعب تنس ،وأكبر منزلق جاف في البحر
منتجعا
ً
ً
حول العالم.
وهيأت قطر وسائل نقل مريحة ،آمنة ،وسريعة ،كمترو الدوحة
يؤمن بـ 110قطارات الوصول المباشر إلى خمسة مالعب
الذي ّ
من أصل ثمانية .فيما ستتولى  800حافلة حديثة مهمة إيصال
الجمهور إلى المالعب الثالثة األخرى ،وهذا كله مع حساب دقيق
لحجم (وكثافة) الجمهور المستخدم هذا الخطوط ،إضافة إلى
وسائل النقل الخاصة.
قطر على موعد مع التاريخ ،بل هي في مواجهة معه ،لثبت في
سفره ما يجعل األجيال العربية عموما ،والقطرية خصوصا،
ِ
الحالية والالحقة ،تفخر بهذا اإلنجاز العظيم ولتُ ذكر على مدى
التاريخ وعلى مستوى العالم أنها الدولة العربية والشرق أوسطية
الوحيدة التي تمكنت من استضافة أكبر كرنفاالت العالم
وببصمات ال يمكن أن تشبهها أي بصمات على
الرياضية بنجاح،
ٍ
مدى التاريخ.
العربي الجديد

جدلية االنتخابات األميركية ـ ـ اإلسرائيلية
في الوقت الذي احتدم فيه النقاش داخل
الواليات المتحدة ومراكز بحوثها حول
تداعيات االنتخابات اإلسرائيلية واالنزياح
العميق نحو اليمين على العالقة التي تجمع
إدارة بايدن بحكومة بنيامين نتانياهو؛
انشغل قطاع آخر من الباحثين الصهاينة
على الضفة األخرى من المحيط بالتداعيات
الممكنة لالنتخابات األميركية والتحوالت
العميقة داخل الساحة السياسية األميركية
على الكيان ومستقبله.
المخاوف على ضفتي المحيط متبادلة ،عبر
عنها مايكل يونغ مدير تحرير (مركز مالكوم
كيرـ كارنيغي للشرق األوسط) ودينس روس
وديفيد ماكوفسكي من معهد واشنطن في
مقاالت منشورة في أميركا؛ قابلها تقديرات
ومقاالت نشرها باحثون إسرائيليون ناقشوا
تداعيات االنتخابات األميركية والتحوالت
في الساحة السياسية األميركية على
العالقات اإلسرائيلية  -األميركية كان آخرها
المقالة المشتركة لكل من إلداد شافيت؛
والباحث روتم أوريغوالبا من معهد دراسات
األمن القومي اإلسرائيلي التابع لجامعة (تل
أبيب) والمنشورة على موقع المعهد باللغة
اإلنجليزية
في مقال مايكل يونغ ناقش المدون والباحث
نتائج انتخابات الكنيست تحت عنوان «ما
النتائج التي سيفضي إليها انزالق المشهد
المتشدد؟»
السياسي اإلسرائيلي نحو اليمين
ّ
والمنشور على موقع مركز كارنيغي؛ انتهي
فيها إلى القول« :لم يعد سيناريو األبرتهايد
واقعا
مج ّرد تهديد يلوح في األفق ،بل أضحى
ً
ً
صراحة
ملموسا تتبنّ اه الحكومة اإلسرائيلية
ً
ً
ضمنا؛ متسائال إن كان المجتمع الدولي
أو
سيتغافل عن هذا التطور أم أنه سيندفع
نحو االعتراف بالحقوق الفلسطينية كرد
فعل على هذه العنصرية»؛ وهي نتيحة
واستجابة صادمة ناقشها دينس روس
المبعوث األميركي الخاص في عهد الرئيس
األسبق باراك أوباما إلى جانب الباحث في
معهد واشنطن لدراسات الشرق األدني (ديفيد
ماكوفسكي) بطريقة مختلفة في مقال نشر
على موقع معهد واشنطن بعنوان «حكومة
ضيقة مع بن غفير وسموتريش تهدد العالقات
بين الواليات المتحدة وإسرائيل» ،انتهى فيها
إلى دعوة نتانياهو لتشكيل حكومة موسعة
باالستعانة ببيني غانتس زعيم ما يسمى
بـ (المعسكر الوطني) ،في محاولة للحد من
تأثير اليمين اإلسرائيلي ،ومنعا لعزل الكيان
وتنامي العداء له في أميركا وأوروبا.
مناقشة نتائج االنتخابات األميركية
وتداعياتها على العالقة األميركية -
اإلسرائيلية لم يختلف من حيث الجوهر
عن النقاشات في مراكز البحوث األميركية؛

حازم عياد
كاتب فلسطيني

فرجل االستخبارات اإلسرائيلي السابق
إلداد شافيت؛ والباحث روتم أوريغوالبا مدير
منظمة التحالف اإلسرائيلي مع الحزب
الديمقراطي في مقالهم التحليلي المنشور
على موقع معهد دراسات األمن القومي
اإلسرائيلي؛ بعنوان (العالقات األميركية -
اإلسرائيلية :التحديات واالستجابة)؛ خلصا
إلى نتيجة مفادها «أن الدعم إلسرائيل في
مرتفعا ،على الرغم
الواليات المتحدة ال يزال
ً
من وجود انتقادات متزايدة للكيان خصوصا
في صفوف الشباب من الحزب الديمقراطي».
غير أنهما تداركا النتيجة المبهجة بالتحذير
من إن التطورات في الواليات المتحدة تشير
إلى اتجاهات طويلة المدى يمكن أن تسبب
تآكلاً
جوهريا في دعم إسرائيل؛ فاالتجاهات
ً
الجديدة بحسب الباحثان «تنبع من
التغيرات الديموغرافية في الواليات المتحدة
واستقطابها السياسي ،وتضاعف النزعات

سيناريو
«األبرتهايد» لم
يعد مجرد تهديد
ً
بل أضحى واقعا
ً
ملموسا تتبناه
حكومة االحتالل

الشعبوية المتزايدة والميول المناهضة
إلسرائيل في الحركة التقدمية التي تتحدى
المؤسسة الديمقراطية من اليسار» ..لينتهي
الباحثان بتوصية تدعو إلى ضرورة أن يفكر
الكيان في العواقب المتوقعة لهذه االتجاهات
على االلتزام المستقبلي للرؤساء األميركيين
والمشرعين بأمنها ،وأن تعدل سياساتها مع
الواقع الناشئ في مجاالت عدة تكنولوجية
وصحية وبيئية معتبرين إعالن القدس
الموقع مع الرئيس جو بايدن خالل زيارته
لألراضي المحتلة يوليو  /تموز الماضي بداية
لهذا التحرك.
النقاشات حول مستقبل العالقة بين أميركا
والكيان اإلسرائيلي عميقة جدا؛ وتزداد أهميتها
باستعراض نتائج انتخابات الكنيست
اإلسرائيلي واالنتخابات األميركية النصفية
للكونغرس؛ والتي تؤكد عمق االنقسام وقوة
االستقطاب السياسي وصعوبة الحسم
فالنتائج متقاربة وعيرحاسمة في الحالتين.
االنتخابات اإلسرائيلية واألميركية
كرست وأكدت عمق التحوالت والمتغيرات
الديموغرافية والسياسية والفكرية التي تطور
في لبها استقطاب سياسي وعلى ضفافها
خطاب شعبوي عمق االنقسام وهدد الفاعلية
السياسية واألمنية للعالقة التي تجمع الكيان
اإلسرائيلي بالواليات المتحدة األميركية وهي
فرصة تعرض نفسها للفاعلين في الساحة
الفلسطينية والعربية وتحتاج الستجابة
مختلفة وقراءة موازية.
فالنقاش ورغم خطورته إال أنه لم يخلو من
مقترحات ومشاريع قابلة للتنفيذ طرحها
الباحثون والخبراء المنخرطون في هذا الحوار
وهي حلول تؤكد إدراك األطراف الفاعلة في
المؤسسات األميركية واإلسرائيلية على
أهمية العالقة التي تجمع الكيان بالواليات
المتحدة في إدارة المصالح والحفاظ عليها
ألطول وقت ممكن فإما أن تكون موجة عابرة أو
أن تكون محطة جديدة ونقطة تحول تضعف
ارتباط الكيان اإلسرائيلي بأمريكا والعالم
الغربي.
الجدلية التي طرحتها انتخابات الكنيست
اإلسرائيلي واالنتخابات التكميلية األميركية
على مستقبل العالقة بينهما ال يمكن عزلها
عن شكل وطبيعة االستجابة الفلسطينية
والعربية لهذا التحول؛ إذ إنها الغائب
الحاضر في جدلية االنتخابات وثنائية
العالقات اإلسرائيلية-األميركية ما يجعلها
تتطلب قراءة منفصلة ومستقلة واستجابة
استثنائية في اآلن ذاته تعمق األزمة وتفتح
الباب ألفق جديد في المواجهة مع االحتالل
اإلسرائيلي.
عربي 21

التقارير السلبية التي تناولت
قطر ،منذ نالت شرف استضافة
نهائيات «كأس العالم FIFA
قطر  ،»2022إما استندت إلى
معلومات مضللة ،أو كانت
هي ذاتها تستهدف التضليل
ألسباب مختلفة ،منها عدم قدرة
أصحابها ،أو الذين يقفون وراءها
على قبول فكرة إقامة كأس
العالم في دولة عربية ،أثبتت
أنها قادرة على تنظيم النسخة
األفضل على اإلطالق في تاريخ
كرة القدم.
كل ما قيل من سلبيات لم
يستند إلى معلومات دقيقة،
ومن المؤسف أن بعض وسائل
اإلعالم األوروبية اختارت المقامرة
بالمصداقية واألمانة الصحفية
في سبيل الترويج ألجندات
لم تعد تخفى على أحد ،عبر
فبركة موضوعات ليس لها
أساس على أرض الواقع ،وقد
اكتشف العالم بأسره أن
الحملة الممنهجة التي ما زالت
مستمرة ضد قطر تقوم على قدر
هائل من التضليل والعنصرية.
لقد أدركت قطر منذ البداية أن
الذين يعارضون استضافتها
لكأس العالم سوف يفعلون
كل ما بوسعهم للنيل من
منجزاتها والتقليل من قدرتها
على النجاح في هذا الحدث
العالمي ،لكنها اختارت العمل
وعدم االلتفات إلى هذه الحملة
الممنهجة ليقينها بأن أبلغ رد
يكمن في تقديم نسخة فريدة
سوف تكون بمثابة منارة ،ليس
من أجل كرة القدم أو الرياضة
فحسب ،ولكن من أجل التقريب
بين الشعوب وتقديم الوجه
الحضاري الحقيقي للعرب
واإلسالم ،وهي تمضي في
طريقها المرسوم إليمانها التام
واألكيد بأن معايشة هذا الحدث
الكروي الهام على أرض قطر
سوف تكون الرد المالئم على
كل حمالت التضليل الممنهجة
والحاقدة.
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رام الله -األناضول -أحيا

رئيس الوزراء اإلسرائيلي حينها،
إسحاق رابين.
في المقابل ،اعترفت إسرائيل بمنظمة
التحرير الفلسطينية كممثل شرعي
ووحيد للشعب الفلسطيني ،وفي إطار
اتفاقيات «أوسلو» تمت إقامة سلطة
الحكم الذاتي الفلسطينية الحالية.

الفلسطينيون ،الجمعة،

الذكرى الـ 18لرحيل الزعيم

ياسر عرفات الذي توفي
في  11نوفمبر/ تشرين

الثاني  2004في مستشفى

العودة إلى الوطن

«بيرسي» قرب العاصمة

الفرنسية باريس عن 75
عاما.

جاءت وفاة الزعيم

الفلسطيني إثر تدهور

سريع في حالته الصحية،
في ظل حصاره لعدة

أشهر من جانب الجيش
اإلسرائيلي في مقر

الرئاسة (المقاطعة)

بمدينة رام الله وسط

الضفة الغربية.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل
«السم»،
بقتل عرفات بواسطة
ُ
وشكلت القيادة لجنة تحقيق
رسمية في مالبسات وفاته ،لكنها
لم تعلن حتى اآلن نتائج واضحة
رغم تصريحات رئيسها توفيق
الطيراوي في أكثر من مناسبة،
أن «بيانات وقرائن تشير إلى أن
إسرائيل تقف خلف اغتياله».
وفي حوار سابق لوكالة األناضول مع
ناصر القدوة ابن شقيقة الرئيس
عرفات ،اتهم إسرائيل ،بقتل خاله عبر
«دس السم» له.
لدي ،ولدى
وقال القدوة« :هناك قناعة
ّ
عموم الشعب الفلسطيني ،أن وفاة
عرفات لم تكن طبيعية وجاءت نتيجة
تسميمه».
وأضاف« :إسرائيل المتهم الوحيد ،هي
من خطط ونفذ ،قد يكون هناك بعض
العمالء ساعدوا بشكل أو بآخر ،لكن
األهم أن الفاعل هي إسرائيل».
وفي  25نوفمبر  ،2012أخذ خبراء
روس وفرنسيون وسويسريون عينات
من جثمان عرفات ،بعد فتح ضريحه
في رام الله لفحص سبب الوفاة،
ورغم وجود غاز «الرادون» المشع في
العينات ،إال أن الخبراء استبعدوا
فرضية االغتيال.
لكن معهد «لوزان السويسري»
ّ
للتحاليل اإلشعاعية كشف في
تحقيق بثته قناة «الجزيرة» القطرية
عام  ،2012وجود «بولونيوم مشع» في
رفات عرفات ،وسط تقديرات بأنه مات
مسموما بهذه المادة.

دعوات فلسطينية للوحدة الوطنية

« »18عاما على رحيل عرفات
مناسبة للوحدة

يقول أمين سر المجلس الثوري
لحركة التحرير الوطني «فتح» ماجد
الفتياني لألناضول ،إن ذكرى رحيل
عرفات «مناسبة للوفاء إلرثه ،والسعي
نحو الوحدة».
وأضاف الفتياني« :اليوم نحيي ذكرى
عرفات ،مؤكدين على التمسك بنهجه
المتمثل بالوحدة والعمل من أجل
خالص وحرية شعبنا الفلسطيني،
وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها
القدس الشرقية».
وأردف« :من قتل عرفات يريد جرنا إلى
مربع االستسالم ،اللتهام كافة األراضي
الفلسطينية».
وتابع الفتياني« :رسالتنا في هذا العام
أن شعبنا ماض على فكرة عرفات ،وأن
نهج وفكرة عرفات لن تموت».
وزاد« :عرفات كان رجال وحدويا ولم
يختلف أحد عليه ،وعلينا أن ال نراهن
على أي أحد غير شعبنا ،والذهاب
نحو الوحدة الوطنية لتحقيق مصالح

شعبنا».
ويسود انقسام سياسي وجغرافي
أراضي السلطة الفلسطينية منذ عام
 ،2007اندلع إثر فوز حركة «حماس»
في االنتخابات التشريعية ،ومنذ ذلك
الحين ،تحكم حركة «فتح» الضفة
الغربية ،فيما تدير «حماس» قطاع
غزة؛ وفشلت الكثير من الوساطات في
إنهاء الصراع الدائر بين الحركتين.

بداية عرفات
ولد الزعيم الفلسطيني الراحل في
القدس في  4أغسطس/ آب ،1929
واسمه بالكامل «محمد ياسر عبد
الرؤوف القدوة»؛ غير أنه حمل اسم
«ياسر عرفات».
بدأت مسيرته السياسية بانتخابه
عام  ،1952رئيسا التحاد الطالب
الفلسطينيين في العاصمة المصرية
القاهرة ،ثم أسس مع عدد من رفاقه
حركة التحرير الوطني الفلسطيني
«فتح» في أكتوبر  /تشرين األول .1959
وأعلن رسميا عن انطالق الحركة مطلع

يناير/ كانون الثاني  ،1965غداة تنفيذ
أول عملياتها المسلحة ،حين فجر
عناصرها نفقا داخل إسرائيل ما أصاب
جنديين إسرائيليين بجراح.
وسطع نجم عرفات ،عقب انتخابه
في  3فبراير/ شباط  ،1969رئيسا
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية ،التي أعلنت أنها
الممثل الشرعي والوحيد للشعب
الفلسطيني.
وأسس عرفات قواعد لحركة «فتح» في
األردن ،لكن تواجده هناك لم يستمر
حيث غادرها عام  ،1971متوجها إلى
لبنان بسبب اندالع القتال بين قواته
والجيش األردني.
وفي لبنان أسس عرفات مقر قيادة في
بيروت الغربية و«قواعد» في الجنوب
اللبناني ،المحاذي لشمال إسرائيل.
وفي العام  ،1982اجتاح الجيش
اإلسرائيلي لبنان ،في عملية هدفت إلى
القضاء على المقاومة الفلسطينية.
وبعد االجتياح اإلسرائيليُ ،أجبرت
القيادة الفلسطينية بزعامة عرفات،

على مغادرة بيروت إلى تونس مع عدد
كبير من جنودها ،بينما غادر آالف
المقاتلين اآلخرين إلى شتى البلدان
العربية.

النشاط السياسي
تطورت مواقف عرفات السياسية،
خالل سنوات قيادته لمنظمة التحرير،
حيث انتقلت من هدف «إبادة دولة
إسرائيل» وتحرير كامل أراضي
فلسطين التاريخية ،إلى قبول إقامة
دولة فلسطينية على األراضي المحتلة
عام  ،1967وهي الضفة الغربية بما
فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ،مع
االعتراف بحق إسرائيل في الوجود.
وفي مطلع تسعينات القرن الماضي،
انخرطت إسرائيل ومنظمة التحرير
في مفاوضات سرية ،أسفرت عام 1993
عن اتفاقيات «أوسلو» للسالم.
وبموجب االتفاقيات أعلن عرفات
بوصفه رئيس اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير ،االعتراف رسميا
بإسرائيل ،في رسالة رسمية إلى

في  1يوليو  /تموز  ،1994عاد عرفات
مع أفراد القيادة الفلسطينية ،إلى
قطاع غزة ،والتزم آنذاك بإيقاف األعمال
المسلحة ضد إسرائيل ،ونبذ ما تطلق
عليه إسرائيل «اإلرهاب».
وفي ذلك العام ،فاز كل من عرفات
وإسحق رابين وشمعون بيرس (وزير
الخارجية اإلسرائيلي آنذاك) بجائزة
نوبل للسالم ،ولم يلبث عرفات أن
رئيسا للسلطة
انتخب رسميا
ً
الفلسطينية.
وفي يوليو  /تموز  ،2000التقى عرفات
مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي حينها
إيهود باراك في كامب ديفيد ،تحت
إشراف الرئيس األميركي حينها بيل
كلينتون ،بهدف التوصل إلى حل
نهائي للقضية الفلسطينية.
لكن عرفات رفض القبول بالحل
المطروح ،واعتبره منقوصا ،وال يلبي
طموح الفلسطينيين.

حصار إسرائيلي
ومع اندالع انتفاضة األقصى (االنتفاضة
الثانية) ،في سبتمبر/ أيلول ،2000
اتهمت إسرائيل عرفات ،بالتحريض
على أعمال العنف.
وفي  29مارس/ آذار  ،2002حاصرت
القوات اإلسرائيلية عرفات داخل مقره
بالمقاطعة مع  480من مرافقيه ورجال
الشرطة الفلسطينية.
دمرت الدبابات اإلسرائيلية أجزاء من
مقر القيادة الفلسطينية ،ومنعت
عرفات من السفر لحضور القمة
العربية في بيروت عام  ،2002ومن
المشاركة في أعياد الميالد بمدينة
بيت لحم (جنوبي الضفة).
وتحت الحصار ،تدهورت الحالة
السلطة
لرئيس
الصحية
الفلسطينية أواخر أكتوبر/ تشرين
األول  ،2004فتم نقله بطائرة مروحية
إلى األردن ،ثم أقلته طائرة أخرى إلى
مستشفى في فرنسا يوم  29من الشهر
نفسه ،بعد تدخل الرئيس الفرنسي
حينها ،جاك شيراك.
ورسميا ،أعلنت السلطة الفلسطينية،
في  11نوفمبر  ،2004وفاة عرفات.
ودفن الزعيم الفلسطيني ،في مقر
ُ
المقاطعة (الرئاسة الفلسطينية) برام
الله ،بعد أن رفضت إسرائيل أن ُيدفن
في مسقط رأسه القدس كما كانت
رغبته قبل وفاته.

عبرت نتائج
ّ
االنتخابات

اإلسرائيلية األخيرة

توجه يعتمل
عن
ّ
داخل المجتمع
اإلسرائيلي منذ
مطلع األلفية

الثالثة ويدفع

بهذا المجتمع

أكثر فأكثر نحو
مواقع اليمين

القومي والديني
المتطرف.

ّ
وتمثل الديموغرافيا عام ًال حاسم ًا في
هذا التغيير الذي تشهده إسرائيل،
إذ تثبت األرقام أن السكان األرثوذكس
والمستوطنين لديهم أعلى معدل
والدات في المجتمع اإلسرائيلي ،كما
يعزز هذا االتجاه عامل الخوف من
المواطنين العرب الفلسطينيين الذي
تشيعه األحزاب القومية والدينية،
وخصوص ًا بعد الصدامات التي رافقت
أحداث هبة أيار  /مايو .2021
وإذ مهدت هذه االنتخابات طريق
عودة بنيامين نتانياهو إلى السلطة،
فإن الرابح األكبر منها هو ،في
الواقع ،األحزاب الدينية ،الحريدية
والصهيونية الدينية ،التي حصلت
على  32مقعد ًا في الكنيست أي على
عدد المقاعد نفسه الذي حصل
عليه حزب الليكود ،بحيث سيبقى
بنيامين نتانياهو مدين ًا لهذه األحزاب
بعودته إلى السلطة .فبحسب
المؤرخة واألكاديمية فريدريك شيلو،
فإن بنيامين نتانياهو لن يكون قادر ًا
على الحكم سوى «بدعم من الحزبين
الدينيين [الحريديين] ( 18مقعد ًا)
واليمين القومي المتطرف ( 14مقعد ًا)
في واحدة من أكثر الحكومات يمينية
في تاريخ إسرائيل» ،أما االحتمال
اآلخر وهو أن يتحالف بنيامين
نتانياهو مع حزب يمين الوسط
بزعامة رئيس األركان السابق ،بني
غانتس ،فإن هذا قد يكون مستبعد ًا
ذلك إن هذا الحزب هو «حاليا جزء من

الحكومة اإلسرائيلية المقبلة

عنصرية وفاشية
االئتالف المناهض لنتنياهو ،وقال
مسؤولوه يوم األربعاء إنه سيحترم
اختيار الناخبين ويجلس في
المعارضة».

بن غفير الكهاني :النجم الصاعد
«حان عهد بن غفير» :هذا كان شعار
حزب «قوة يهودية» الذي يتزعمه
هذا المحامي السابق الذي يسكن
في مستوطنة كريات أربع بالقرب
من مدينة الخليل ،والذي كان
وراء اإلقبال الكبير والمفاجئ على
صناديق االقتراع يوم الثالثاء في مطلع
تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري،
وذلك بعد أن أرسله بنيامين نتانياهو
الستقطاب الناخبين الذين فشل هو
نفسه في الوصول إليهم في الماضي،
فض ًال عن الممتنعين التقليديين
في أوساط اليمين عن التصويت.
ولدى دخوله مقر حزبه «قوة يهودية»
مساء يوم االنتخابات هتف أنصاره:
«بن غفير رئيس الوزراء القادم»!

فأجاب بتواضع« :ليس بعد ،فأنا
في السادسة واألربعين من العمر»،
ثم بدأ أنصاره يهتفون «الموت
لإلرهابيين!» بل هتف بعضهم
«الموت للعرب»! وتبادل بن غفير
العناق الحار مع «العنصريين سيئي
السمعة وكارهي المثليين» الذين
نأى بنفسه عنهم لعدة أسابيع قبل
االنتخابات ،وال سيما دوف ليور،
كبير حاخامات مستوطنة كريات
أربع وأحد أكثر الحاخامات تطرف ًا في
الحركة االستيطانية ،الذي دعا مرار ًا
وتكرار ًا إلى التطهير العرقي للعرب
الفلسطينيين ودعم ممارسة القتل
الجماعي للعرب ،إذ قال في سنة
« :2014ال بأس من قتل المدنيين
وتدمير غزة» .وإذ سلطت األضواء
غداة االنتخابات على بن غفير،
فإن حليفه بتسلئيل سموتريتش
األقل شهرة ليس أقل خطورة منه،
إذ هو يريد وزارة العدل كي يحد من
و«يخضع
سلطات المحكمة العليا
ُ

مقيد اليدين
النظام القضائي،
ّ
والقدمين ،لألغلبية السياسية»،
ويعمل على سن تشريع يعيق
محاكمة بنيامين نتانياهو بسبب
تهم الفساد التي تالحقه.

«ال أعذار بعد اآلن،
إسرائيل دولة عنصرية»
تحت هذا العنوان كتب الناشط
اإلسرائيلي في الدفاع عن حقوق
اإلنسان نير أفيشاي كوهين مقا ًال،
في صحيفة «يديعوت أحرونوت» في
قدر فيه أن
الثالث من الشهر الجاريّ ،
نتائج االنتخابات قدمت صورة واضحة
ال لبس فيها عن المجتمع اإلسرائيلي،
«عبر مواطنو إسرائيل بوضوح عن
إذ
ّ
دعمهم الشديد لليمين ،لبنيامين
نتانياهو وبتسلئيل سموتريتش
وإيتمار بن غفير ،وهو التيار اليميني
الذي يقول بصوت واضح إن لدولة
إسرائيل الحق في ممارسة سيادتها

على أراضي الضفة الغربية وتعزيز
تفوقها اليهودي ما بين البحر األبيض
المتوسط  ونهر األردن» ،معتبر ًا «أن
الصعود السريع لبن غفير ،أحد سكان
مستوطنة كريات أربع ،والذي يؤمن
بتعاليم مئير كهانا ويمدح الحاخام
العنصري دوف ليئور» ،شكّ ل «الرد على
الوسطيين بقيادة يائير لبيد الذين
ظنوا أنه من الممكن االستمتاع بالحياة
َّ
في تل أبيب واالستمرار في احتالل
الخليل» ،ليخلص إلى أنه «اعتبار ًا
من اليوم ،لم يعد من الممكن إخفاء
حقيقة أن إسرائيل هي دولة عنصرية،
وأن أغلبية مواطنيها تؤيد نظام الفصل
العنصري في األراضي المحتلة» ،وأن
الحكومة التي ستتشكل قريب ًا ستكون
«وفية للمبادئ التي انتُ خبت من أجلها:
وهي استمرار السيطرة العسكرية
على الفلسطينيين ،وتوسيع المشروع
االستيطاني في األراضي الفلسطينية،
وغياب الحل السياسي».

ينبغي فرض حظر على
دعاة الفاشية الجديدة
تك ّون لدى عدد كبير من الناس انطباع
بان إسرائيل «دولة ديمقراطية» ،لكنها
ليست كذلك في الواقع بحسب
الصحفي ريتشارد سيلفرشتاين
يقدر
محرر مدونة «تيكوم عوالم» الذي ّ
«أن مخلفات الديمقراطية اختفت
خالل  15عام ًا من والية بنيامين
نتانياهو» .وإذ الحظ أن نتائج
االنتخابات «ال تبشر بالخير لعالقات
إسرائيل مع الواليات المتحدة» ،وذلك
بعد أن «أعرب أعضاء في الكونغرس
عن شكوكهم بشأن التركيبة
المتطرفة لتحالف نتانياهو» ،فهو
توقع أن تضعف هذه النتائج «دعم
اليهود األميركيين إلسرائيل وتقوي
الديمقراطيين التقدميين المترددين
بالفعل حتى اآلن في مواجهة هجمات
جماعات الضغط اإلسرائيلية»،
بحيث «يمكننا أن نتوقع المزيد من
الدعوات لتقييد أو إنهاء المساعدات
األميركية السنوية إلسرائيل».
وأكد الصحفي نفسه أنه «يتوجب
على الدول الغربية ،بما فيها الواليات
المتحدة والمملكة المتحدة ،الرد
على هذه الفضيحة» ،وشجب دخول
الفاشيين إلى الحكومة اإلسرائيلية
المقبلة وأن «يجعلوا سموتريش وبن
غفير شخصين غير مرغوب فيهما،
ويرفضوا دخولهما إلى أراضيهم».

جيمس وتشيلويل محبطان
أعرب جراهام بوتر ،مدرب تشيلسي ،عن اعتقاده عن تفهمه لحالة
اإلحباط التي يمر بها ريس جيمس وبن تشيلويل الستبعادهما من
قائمة المنتخب اإلنجليزي المشاركة في كأس العالم «قطر .»2022
وتعرض جيمس إلصابة في الركبة أمام ميالن في دوري أبطال أوروبا
الشهر الماضي ،كما يغيب تشيلويل بعدما تعرض إلصابة في أوتار
الركبة.
وقال بوتر إنه متفهم حالة اإلحباط التي يمر بها الثنائي ،إال أنه واثق
من عودتهما بقوة.
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اإلعالن عن قائمة منتخبنا الوطني لكأس العالم «»2022

تشــكيـلــة م ــونــديــالـي ــة
كتب

عوض الكباشي

أعلن االتحاد القطري لكرة القدم عن القائمة
النهائية التي ستمثل قطر في كأس العالم
بقيادة المدير الفني فيلكس سانشيز.
وجاء اإلعالن تحت شعار كلنا العنابي وبطريقة
جميلة عن طريق فيديو بذات الطريقة التي
تستخدمها كبرى المنتخبات.
وضمت القائمة النهائية للمنتخب التي تم
تقديمها لـ «فيفا»  27العبا هم :حراسة المرمى:

مشعل برشم وسعد الشيب (السد) ،يوسف
حسن (الغرافة) .الدفاع :طارق سلمان وبيدرو
ميجيل وبوعالم خوخي وعبدالكريم حسن
ومصعب خضر (السد) ،بسام الراوي (الدحيل)،
همام أحمد األمين (الغرافة).
الوسط :كريم بوضياف وعاصم مادبو (الدحيل)،
جاسم جابر (العربي) ،عبد العزيز حاتم (الريان)،
محمد وعد وعلي أسد وسالم الهاجري ومصطفى
مشعل (السد).
الهجوم :أكرم عفيف وحسن الهيدوس (السد)،
المعز علي ومحمد مونتاري وإسماعيل محمد

(الدحيل) ،خالد منير (الوكرة) ،نايف الحضرمي
(الريان) ،أحمد عالء (الغرافة).
ونشر الحساب الرسمي لالتحاد القطري لكرة
القدم مقطع فيديو للكشف عن قائمة العنابي
في مونديال قطر  ،2022والتي اختارها المدرب
اإلسباني فيليكس سانشيز.

تحسين المركز
ويحتل المنتخب القطري حاليا المركز 50
عالميا ،فيما كان أفضل مركز حققه في تاريخه
خالل تصنيف شهر أغسطس  2021بوصوله إلى
المركز الـ  42عالميا بفضل نتائجه وانتصاراته
في مشاركته األولى ببطولة الكأس الذهبية
التي استضافتها الواليات المتحدة األميركية في
يونيو ويوليو  2021ووصوله فيها إلى الدور نصف
النهائي .وسيبدأ مشواره في البطولة بمواجهة
منتخب اإلكوادور في المباراة االفتتاحية يوم 20
نوفمبر الجاري ،ثم يلتقي منتخب السنغال
يوم  25منه ،وأخيرا منتخب هولندا في  29من
الشهر نفسه .وشهدت الفترة التي تزامنت مع
تتويج “األدعم” بلقب أمم آسيا  2019في اإلمارات،
تحقيقه لقفزة هائلة بصعوده من المركز 93
عالميا إلى المركز .55

مهمة صعبة
يلعب المنتخب القطري في المجموعة األولى
بكأس العالم  FIFAقطر  ،2022التي تضم ،إلى
جانبه ،منتخبات اإلكوادور والسنغال وهولندا،
وسيبدأ مشواره في البطولة بمواجهة منتخب
اإلكوادور في المباراة االفتتاحية يوم  20نوفمبر
الجاري ،ثم يلتقي منتخب السنغال يوم  25منه،
وأخيرا منتخب هولندا في  29من الشهر نفسه.
دائما ما تكون صعبة ،لذا
ومعروف أن البدايات
ً
بشكل
حقيقيا
تحديا
ستشكل هذه المواجهة
ً
ً
ٍ
مستقل ،في حين سيكون على العنابي مواجهة
منتخب هولندا المدجج بالنجوم ،ووصيف
كأس العالم ثالث مرات في تاريخها ،أعوام 1974
و 1978و ،2010باإلضافة إلى مواجهة منتخب
السنغال بطل قارة إفريقيا ،والمدجج كذلك
بنجوم عالميين على رأسهم ساديو ماني.

في أول تجمع لرابطة «تونسيون في قطر» استعدادا للمونديال

الجماهير التونسية تشعل األجواء في «سوق واقف»
كتب

محمد الجزار

خطفت الجماهير التونسية األضواء يوم أمس الجمعة بحضورها
الرائع في أرجاء سوق واقف ،احتفاال باقتراب موعد وصول المنتخب
التونسي إلى الدوحة لخوض غمار نهائيات كأس العالم  ،2022وهي
المشاركة السادسة لنسور قرطاج في كأس العالم لكرة القدم.ومع
تواصل األجواء االحتفالية الكبيرة لمشجعي المنتخبات المشاركة
في مونديال العرب ،حيث تواجد أمس كذلك جمهور السنغال،
فيما تواجد جمهور البرازيل واألرجنتين على كورنيش الدوحة
وأمام ساعة العد التنازلي ،فيما تواجد بعض جمهور غانا ومنتخب
أسبانيا في درب لوسيل كان التجمع الرائع لرابطة تونسيون في
قطر بسوق واقف وسط حضور كبير من أبناء الجالية التونسية في
قطر ،فيما تواجدت العديد من القنوات الفضائية التي حرصت على
تصوير تشجيع جمهور نسور قرطاج وأجرت العديد من اللقاءات مع
المشجعين .
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ميسي وديباال على رأس قائمة األرجنتين
أعلن ليونيل سكالوني ،مدرب األرجنتين ،قائمة
المنتخب المشاركة بمنافسات كأس العالم ،2022
المقرر انطالقها في  20نوفمبرالجاري.
وضمت قائمة التانجو باولو ديباال ،نجم روما ،الذي ثارت
شكوك حول تواجده بالبطولة ،بعدما تعرض لإلصابة
وغاب عن مباريات فريقه األخيرة ،كما تواجد األسطورة
ليونيل ميسي ،على رأس القائمة.
وفيما يلي قائمة المنتخب األرجنتيني:
حراسة المرمى :مارتينيز ،رولي ،أرماني.
الدفاع :مولينا ،مونتيل ،كريستيان روميرو ،جيرمان
بيزيال ،أوتاميندي ،ليساندرو مارتينيز ،ماركوس
أكونيا ،نيكوالس تاليافيكو ،خوان فويث.
الوسط :رودريجو دي باول ،لياندرو باريديس،
أليكسيس ماك اليستير ،جويدو رودريجيز ،أليخاندرو
جوميز ،إنزو فيرنانديز ،باالسيوس.
الهجوم :أنخيل دي ماريا ،الوتارو مارتينيو ،جوليان
ألفاريز ،نيكوالس جونزاليس ،خواكين كوريا ،باولو
ديباال ،ليونيل ميسي.
} ميسي
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سعادة الدكتور محمد الحبيب سفير السنغال في قطر:

ما قامت به قطر يفوق كل التوقعات
رسالتي لكل
جماهير
كأس العالم:
ستنبهرون
بما تشاهدونه
هنا
ألول مرة في تاريخ المونديال

« »3سيدات يشاركن
في تحكيم المباريات
تشهد بطولة كأس العالم FIFA
قطر  ،2022التي تنطلق منافساتها
يوم  20نوفمبر الجاري ،مشاركة
ثالث سيدات في إدارة المباريات،
ألول مرة في تاريخ البطولة.
واختيرت الفرنسية ستيفاني
يوشيمي
واليابانية
فرابار
ياماشيتا والرواندية سليمة
موكانسانغا ،ضمن قائمة 36
حكما التي أعلن عنها االتحاد
ً
الدولي لكرة القدم /فيفا /لتحكيم
مباريات كأس العالم  FIFAقطر
 ،2022في حين ستشارك ثالث
سيدات أخريات لتكن حكمات
البرازيلية
وهن:
مساعدات،
نويزا باك ،والمكسيكية كارين
دياس ميدينا ،واألمريكية كاثرين
نيسبيت ،بعد أن أثبتن جدارتهن
في التحكيم ،الذي كان من قبل
حكرا على الرجال.
ً
وقال رئيس لجنة الحكام في /فيفا/
اإليطالي بييرلويجي كولينا ،في
حديث له حول الموضوع« :نؤكد
بوضوح أن الجودة هي التي تهمنا
وليس الجنس».
وقد تم اختيار الفرنسية فرابار (38
عاما) لتحكيم مباريات في كأس
ً

العالم ،بعد الصعود السريع
لها في مجال التحكيم على أعلى
مستوى في أوروبا ،إذ كانت أول
امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة
األولى الفرنسي عام  ،2019وتو ّلت
في العام نفسه إدارة نهائي كأس
العالم للسيدات في فرنسا ،كما
ً
أيضا نهائي كأس السوبر
أدارت
األوروبية  2019بين ليفربول
وتشلسي اإلنجليزيين ،قبل أن
تقود مباريات في دوري أبطال أوروبا
عام  2020ثم نهائي كأس فرنسا
الموسم الماضي.
عاما)،
أما اليابانية ياماشيتا (36
ً
فقد تم اختيارها ،بعد أن برزت
بشكل الفت في اليابان ،وباتت أول
امرأة تدير مباراة في دوري أبطال
آسيا للرجال عام  ،2019وانتقلت
إلى عالم االحتراف في وقت سابق
من هذا العام ،بعد أن تخ ّلت عن
عملها مدربة للياقة البدنية.
الرواندية
اختيرت
بدورها
عاما) للمشاركة
موكانسانغا (ً 34
في كأس العالم بعد أن أصبحت
أول امرأة تتولى اإلشراف على مباراة
في كأس األمم اإلفريقية للرجال
في يناير الماضي.

كل األمور ميسرة أمام الوفود ..والدولة عززت الجانب األمني واللوجيستي
كتب

محمد الجزار

حرص سعادة الدكتور محمد
الحبيب سفير السنغال في دولة
قطر على زيارة سوق واقف أمس
الجماهير
تحضيرات
لمواكبة
الجزائرية وأبناء الجالية الستقبال
الفريق السنغالي الذي يصل خالل
األيام القادمة إلى العاصمة الدوحة
للمشاركة في نهائيات بطولة كأس
العالم قطر .2022
ويلعب المنتخب السنغالي ضمن
المجموعة األولى التي تضم أيضا
المنتخب الهولندي ومنتخبنا العنابي
باإلضافة أيضا للمنتخب اإلكوادوري،
وسيبدأ مشواره في مواجهة هولندا
يوم  21نوفمبر الجاري.
وتفاعل السفير السنغالي مع
الجماهير الغفيرة التي زحفت إلى
سوق واقف بأعداد كبيرة مرتدية
شعارات أسواد التيرانجها وقمصان
المنتخب السنغالي بألوانه الصفراء
الزاهية ،واحتفلت بالطبول اإلفريقية
الشهيرة وعلى طريقتها الخاصة
باقتراب الموعد المونديالي على أرض
قطر.
وأعلن مدرب المنتخب السنغالي
الوطني أليوسيسيه قائمة المنتخب
التي ستشارك في نهائيات كأس

الكاميروني بوريس عدي:

سنصنع أجواء إفريقية
مميزة بالمونديال

قال المشجع الكاميروني بوريس
عدي ،الذي يقيم في الدوحة منذ
أكثر من خمسة أعوام ،إنه يترقب
بشغف وصول جماهير الكاميرون
إلى قطر ،لتشجيع منتخب
بالدهم ،خالل مشاركته في
منافسات كأس العالم  FIFAقطر
 ،™2022للمرة الثامنة في تاريخه.
وأكد عدي ،البالغ من العمر 29
عام ًا ،في حوار لموقع (Qatar2022.
 ،)qaقبل أيام قليلة من انطالق
صافرة المونديال ،أن رفاقه
سيجلبون معهم األجواء األفريقية
المميزة
بألوانهم
المميزة،
وأهازيجهم المختلفة ،وستتحول
معهم شوارع قطر واستاداتها إلى
كرنفال مليء بالمرح ومتعة كرة
القدم.
ووجه عدي رسالة إلى مشجعي
منتخب بالده أكد لهم فيها حالة
األمن واألمان التي تنعم بها قطر،
وقال« :السرقات هنا منعدمة ،سواء
كان بحوزتك نقود كثيرة أو ترتدي
ساعة ثمينة ،فلن يقترب منك
أحد .البلد متنوع للغاية ،ويضم
وافدين من جميع الجنسيات،
وكل منشغل بعمله».
ّ
عدي العديد من األماكن
ورشح
ّ
لمشجعي المنتخب الكاميروني
لزيارتها عند الوصول إلى قطر،

وفي مقدمتها متحف قطر الوطني
الذي وصفه بالفريد من نوعه،
وسوق واقف ،للتعرف على الثقافة
القطرية ومشاهدة الصقور ،كما
للتوجه إلى الصحراء،
دعاهم
ّ
حيث الكثبان الرملية الرائعة،
واالستمتاع بتجربة رائعة وسط
صحراء قطر.
المشجع الكاميروني إن على
وقال
ّ
الجمهور القادم إلى الدوحة خالل
المونديال البحث للتعرف أكثر
على قطر وفهم ثقافتها وعاداتها
قبل السفر إليها ،وأوضح أنه دائم ًا
ما ُيجيب أقرانه عندما يسألونه
عن قطر بأنها بلد مضياف وتترك
لدى زائريها انطباع ًا طيب ًا ،مؤكد ًا
أنهم سيلمسون هذا الشعور عند
زيارتهم لها.
وأشار عدي إلى أن الجمهور
الكاميروني يجمع بين الروح
الطيبة والمرح والترفيه ،موضح ًا
أنه جمهور عاشق للرقص
والموسيقى وكافة أشكال الترفيه،
وقال« :بكل تأكيد ستشاهدون
الجماهير الكاميرونية وهم يعزفون
الموسيقى ،ويرقصون رقصات
مالبسهم
ويرتدون
إفريقية،
باأللوان،
المليئة
التقليدية
سنصنع تجربة مختلفة في
البطولة المرتقبة».

المنشآت
والبنية
التحتية على
أعلى مستوى
في وطن
المونديال

العالم  2022ويتقدمها النجم ساديو
ماني الذي تناثرت بعض اإلشاعات
عن غيابه عن المشاركة في المونديال
بعد إصابته مع فريقه بايرن ميونيخ.
وعبر السفير السنغالي عن سعادته
الكبيرة بالتجمع الرائع للمشجعين،
واألجواء المميزة في الدوحة والتي
يعيشها أبناء الجالية احتفاال بوصول
الفريق إلى قطر ومشاركته في أول
مونديال بالمنطقة العربية والشرق
األوسط.
وأشاد السفير السنغالي بالجهود
الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة
لبطولة كأس العالم  ،2022وكل

مسؤولي الدولة بداية من أعلى
القيادات وحتى جميع أجهزة الدولة
التي سهرت وواصلت الليل بالنهار
على مدار  12سنة كاملة منذ فوز قطر
بشرف استضافة كأس العالم في
عام .2022
مؤكدا أن قطر قامت بعمل فاق كل
التوقعات من حيث المنشآت والبنية
التحتية كذلك ،باإلضافة إلى الجوانب
اللوجيستية واألمنية حيث أصبحت
منذ فترة طويلة جاهزة الستضافة
نهائيات كأس العالم بفضل بنية
تحتية على أعلى مستوى ومالعب
تضاهي نظيراتها العالمية أيضا.

مشددا أن العمل على تسهيل جميع
إجراءات كل المشجعين والحشود
الذين سيصلوت لقطر من قبل
الدولة واللجنة المنظمة أمر يستحق
اإلعجاب والتحية والتقدير أيضا،
ويؤكد على العمل الكبير الذي تقوم
به قطر من الناحية التنظيمية إلخراج
البطولة بأفضل صورة ممكنة.
مضيفا  -في رسالة وجهها لكل القادمين
إلى قطر -أنهم سيرون اإلبهار ويجدون
كل سبل الراحة واالطمئنان في قطر،
ويستمتعون بمسابقة كروية رائعة
من كافة النواحي.
مؤكدا على الجانب اآلخر جاهزية
الفريق السنغالي لخوض التحدي
الكبير في قطر والمنافسة بالمجموعة
األولى ،مؤكدا أن نجم الفريق األول
ومعشوق الجماهير السنغالية ساديو
ماني سيكون متواجدا مع الفريق في
البطولة وهو خبر سار أسعد الجميع
بعدما كان خبر إصابته بمثابة
الصدمة التي جعلت كل السنغاليين
يشعرون بالقلق نظرا ألهمية ساديو
ماني الكبير للفريق وتأثيره اإليجابي
على الالعبين.
وتمنى الدكتور الحبيب التوفيق
لقطر من أجل استضافة مميزة
وتاريخية لبطولة كأس العالم مؤكدا
ثقته الكبيرة بأنها ستكون نسخة
استثنائية بكل المقاييس.

لحضور كأس العالم في قطر

« »4رحالة من األرجنتين يقطعون « »10آالف كلم
أعرب أربعة مشجعين من
األرجنتين ،وصلوا إلى الدوحة،
بالدراجات الهوائية ،قادمين من
جنوب أفريقيا ،لتشجيع منتخب
بالدهم في كأس العالم  FIFAقطر
 ،™2022عن سعادتهم بالوصول أخير ًا
إلى أرض المونديال ،وتطلعهم إلى أن
تسهم رحلتهم ،التي استمرت على
مدى  177يوم ًا ،في تغيير التصورات
واألفكار المغلوطة عن العالم العربي
والمنطقة.
وقطع األصدقاء األربعة ،لوكاس
ليديزما ،ولياندرو بيجي ،وسيلفيو
فيرسيسي،
وماتياس
جاتي،
أكثر من  10آالف كلم ،من جنوب
مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا
إلى قطر مرور ًا بـ  15دولة في قارتي
أفريقيا وآسيا ،وكان في استقبالهم
على كورنيش الدوحة حشود من
مشجعي األرجنتين ،عند ساعة
العد التنازلي للبطولة ،التي تنطلق
منافساتها بعد أيام قليلة.
وقال قائد فريق الد ّراجين ،لوكاس
ليديزما ،إن كل يوم في هذه الرحلة
الطويلة شكل مغامرة رائعة على مدى
األشهر القليلة الماضية ،منذ انطالقهم
من جنوب أفريقيا في مايو الماضي.
وأضاف« :شهدنا الكثير من المفاجآت
السارة والتجارب الممتعة طوال
األشهر الستة الماضية ،وصادفنا
الكثير من األشخاص الذين
استقبلونا في بيوتهم في جميع
أنحاء أفريقيا والشرق األوسط،
وساعدونا في التعرف على ثقافاتهم
وتقاليدهم ،وقدموا لنا الطعام،
كما وجهوا لنا الدعوات لإلقامة في
منازلهم .لقد حظينا بترحيب حار
انتهاء
من الجميع على طول الطريق
ً
بمحطتنا األخيرة في الدوحة ،حيث
كان بانتظارنا حشود من الجمهور
المتحمس ،والذين استقبلونا
بالهتاف واألهازيج».
من جانبه أعرب لياندرو بيجي
عن سعادته بزيارة العالم العربي
والمنطقة ،واإلسهام في تغيير الصور

النمطية واألفكار المغلوطة عن العالم
العربي والشرق األوسط ،مشير ًا
إلى أن السفر يوسع اآلفاق ويتيح
التعرف على عادات وتقاليد الشعوب
من أنحاء ،العالم والتقريب بين
الثقافات.
وأضاف بيجي ،الذي نشر مؤخر ًا
كتاب ًا عن رحلته مشي ًا على األقدام
من األرجنتين إلى أالسكا« :عادة ما
تقدم وسائل اإلعالم الشعوب في
المنطقة من خالل صورة نمطية
معينة ،ولكنهم في الواقع مختلفون
عما نشاهده على الشاشات،
كلي ًا ّ
فقد استقبلنا الناس بكل ود وترحاب،
ويتميزون بالكرم وحب البذل
والعطاء ،بغض النظر عن إمكاناتهم
وظروفهم ،وأصروا جميع ًا على تقديم
الطعام والماء لنا .ويسرني االطالع
على هذا الجزء من العالم ،واالختالط
بشعوب المنطقة والتعرف عليهم عن
قرب».
وقال زميلهما ماتياس فيرسيسي:
«نحن هنا إللهام الناس وتحفيزهم،
لنقول للجميع أن بإمكانكم فعل
المستحيل ،ونفخر بإنجاز هذه
الرحلة ونأمل أن نرى األرجنتين
ترفع كأس العالم للمرة الثالثة في
مونديال قطر .»2022
أما سيلفيو جاتي ،فقد أعرب
عن سعادته بالوصول إلى أرض
المونديال ،وقال« :تغمرني مشاعر
الحماس منذ وصولنا إلى قطر،
حيث سنمضي أوقات ًا ال مثيل لها
مع المهرجان الكروي العالمي ،الذي
سينطلق بعد أيام ،ويجمع جماهير
كرة القدم من كل مكان».
وأضاف« :ال شك أن الرحلة كانت
طويلة ومرهقة ،لكننا لم نعد نشعر
بالتعب بعد هذا االستقبال الحافل
عند وصولنا إلى البالد ،ما منحنا
الكثير من الطاقة ،وأكد على أهمية
الرحلة التي قطعنا خاللها آالف
الكيلومترات على الدراجات الهوائية،
للمشاركة في كأس العالم قطر
.»2022

الرحلة انطلقت من جنوب إفريقيا
إلى الدوحة بالدراجات الهوائية
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إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي:

دور الحكام كبير في إنجاح المونديال
خالل الحفلين االفتتاحي والختامي للمونديال

توفير الوصف الصوتي للمكفوفين
يعتزم فريق من برنامج الترجمة
السمعية والبصرية بجامعة حمد بن
تقديم
خليفة ،عضو مؤسسة قطر،
ّ
خدمات الوصف الصوتي للمكفوفين
وضعاف البصر خالل الحفلين االفتتاحي
والختامي لبطولة كأس العالم FIFA
قطر .™2022
فعلى مدار السنوات ،شكّ لت المراسم
للفعاليات
والختامية
االفتتاحية
الرياضية الكبرى ومنها بطولة كأس
ً
حدثا تنتظره الجماهير
العالم لكرة القدم
بفارغ الصبر ،وتتهافت على حضوره
يقدمه من أجواء مليئة بالحماس
لما
ّ
واستعراضية
فنية
وعروض
والصخب،
ّ
ّ
ٍ
مبهرة ،وحضور ألمع األسماء من مشاهير
عالم الرياضة والترفيه ،وغيرها من
انطباعا ُيخ ّلد في
المفاجآت التي تترك
ً
ويلهم حماسهم ،وهذا هو
ذاكرة الجماهير ُ
بالتأكيد ما تترقبه الجماهير العالمية
في بطولة كأس العالم  FIFAقطر .2022
وانسجاما مع مساعي قطر الرامية
ً
الميسر
لتسهيل إمكانية الوصول
ّ
لذوي اإلعاقة خالل هذه البطولة ،تعمل
مؤسسة قطر على توفير تجربة وصول
ميسرة تمكّ ن المكفوفين وضعاف البصر
ّ
من االنخراط بالكامل في هذه التجربة،
وذلك من خالل مشاركة فريق من خبراء

برنامج ماجستير اآلداب في الترجمة
السمعية والبصرية بكلية العلوم
اإلنسانية في جامعة حمد بن خليفة،
عضو مؤسسة قطر في تقديم خدمات
الوصف الصوتي المباشرة.
وفي العام الماضي ،شارك الفريق في
تقديم الوصف الصوتي لحفل افتتاح
بطولة كأس العرب  FIFAقطر ،™2021
وسيعمل اآلن لتوظيف خبراته باللغتين
العربية واإلنجليزية في الحفلين
االفتتاحي والختامي لبطولة كأس
المقبلة ،ومن
العالم  FIFAقطر ُ ™2022
ضمن أعضاء الفريق نهوان األسودي،
إحدى خريجات برنامج ماجستير اآلداب
في الترجمة السمعية والبصرية.
عما ينطوي عليه الوصف
ّ
تتحدث نهوان ّ
الصوتي للفعاليات المباشرة ،وتقول:
ً
استعراضيا
حدثا
«عندما نصف
ً
ومباشرا ،فإننا نهتم بوصف
ضخما
ً
ً
ّ
كل التفاصيل بدقة ،من صور وألوان
وحركات ،بحيث نرسم صورة ذهنية
متكاملة تُ مكّ ن المكفوفين وضعاف البصر
تخيل المشهد بالكامل ،على عكس
من
ّ
التعليق الوصفي السمعي على مباريات
كرة القدم الذي ُي ّ
ركز على اتجاهات الكرة
في الملعب ،وحركة الالعبين ،واألخطاء،
واألهداف وما إلى ذلك».

الدوحة -قنا -أكد

جياني إنفانتينو رئيس
االتحاد الدولي لكرة

القدم «فيفا» على الدور

الرئيسي للحكام (129

مساعدا
وحكما
حكما
ً
ً
ً

وأعضاء فريق التحكيم
بتقنية الفيديو) الذين

سيشرفون على مباريات
ُ
كأس العالم  FIFAقطر
 ،2022لإلسهام في

إنجاح أفضل نسخة على
اإلطالق للمونديال.

} إنفانتينو

وقال إنفانتينو ،خالل استقباله
للحكام بالمعسكر التدريبي
الرسمي الخاص بهم« :أنتم
فريق «فيفا» ،أنتم فريقنا ،وأنتم
في الواقع أهم فريق في البطولة
ألنه بدونكم لن تكون هناك كرة
قدم ،وال كأس العالم «فيفا».
نحتاج ألن يدخل الفريق األول
إلى الملعب أو ًال .نحن بحاجة
إلى أن يعطي الفريق األول
انطالقة المباراة األولى في 20
نوفمبر ،ونحتاج إلى الفريق
األول إلطالق صافرة نهاية المباراة
األخيرة ومنح اللقب ألبطال
العالم».
وأشار رئيس الـ «فيفا» ،إلى

أنه وألول مرة في تاريخ كأس
العالم لكرة القدم ،هناك حكام
سيدات من بين  36حكما و29
مساعدا و 24عض ًوا في
حكما
ً
ً
فريق التحكيم بتقنية الفيديو
الذين تم اختيارهم إلدارة
مشددا
المباريات في البطولة..
ً
ومشجعا
على أهمية الوحدة،
ً
المشاركين على االستمتاع
باللحظة واإليمان بأنفسهم.
وأضاف« :ألول مرة ،هناك ست
نساء حاضرات ً
أيضا ،ولكن سواء
نساء ،فهم حكام..
أكانوا رجالاً أو
ً
بالنسبة لنا ،وبالنسبة لي ،نحن
جميعا جزء من نفس الفريق».
ً

وتابع« :ستخالجكم الكثير
من المشاعر خالل كأس
جزءا
العالم ،الشعور بكونكم
ً
من هذه المغامرة ،والشعور
بوجود أربعة أو خمسة مليارات
شخص في جميع أنحاء العالم
يتابعون ما يحدث هنا..
والمطلوب منكم أن تكونوا هناك،
وأن تكونوا في أفضل أحوالكم،
وأن تكونوا جاهزين ،وأن
تتحملوا
تتخذوا القرارات ،وأن
ّ
المسؤولية في وقت وجيز .أنتم
األفضل في العالم ..ولهذا أنتم
هنا».
انطالقة
إنفانتينو
وأعطى

المعسكر التدريبي الرسمي
التي
(الحكام)
للمجموعة
أطلق عليها لقب «الفريق األول»
من خالل التأكيد على الدور
األساسي الذي يجب أن تضطلع
به هذه المجموعة لإلسهام في
إنجاح أفضل نسخة كأس
العالم على اإلطالق.
ً
أيضا ناصر
وحضر هذا اللقاء
الخاطر ،الرئيس التنفيذي
لكأس العالم  FIFAقطر ،2022
وماتياس جرافستروم ،نائب
األمين العام لـ «فيفا» ،وكولين
سميث ،مدير العمليات في
كأس العالم «فيفا».

استعراض مجموعة من الصور

«اآلسيوي» يرفع وتيرة الحماس لكأس العالم
واصل الموقع الرسمي لالتحاد اآلسيوي اهتمامه بالمونديال ..مع بقاء
أقل من عشرة أيام على انطالق نهائيات كأس العالم  2022في قطر،
تواصل المنتخبات المشاركة والجماهير رفع وتيرة الحماس للحدث
الرياضي العالمي األهم.
وتستعد قطر للترحيب بعشاق الساحرة المستديرة في أول نسخة من
المونديال تقام في العالم العربي والشرق األوسط ،لتتاح الفرصة أمام
المشجعين من كافة أنحاء العالم للتعرف على قطر والمنطقة والثقافة
العربية األصيلة .وستمثل هذه البطولة نقطة تحول في تاريخ قطر
والمنطقة ،حيث ستترك إرث ًا سيضع معايير جديدة على صعيد تنظيم
األحداث الرياضية الكبرى في المستقبل.
يشار إلى أن مونديال قطر  2022ينطلق في  20نوفمبر بمباراة االفتتاح

االتحاد الدولي كشف التفاصيل

منطقة مشجعين
رسمية في السعودية

كتب

عوض الكباشي

كشف االتحاد الدولي لكرة القدم
عن إقامة منطقة مشجعين رسمية
لبطولة كأس العالم  2022في العاصمة
السعودية الرياض.
ولفت االتحاد الدولي ،إلى أن الكأس
األصلية للبطولة وعدد كبير من الكرات
الرسمية للنسخ السابقة وأشياء أخرى
كثيرة وصلت إلى جدة والرياض أمس
الجمعة واليوم السبت.
ونوه إلى أن منطقة المشجعين
ستكون في مجمع األمير فيصل بن فهد
األولمبي للقاعات الخضراء ،وستكون
بمثابة مهرجان دولي رسمي لمشجعي
المونديال ..وكانت قطر أعلنت
تخصيص قرية في الدوحة لمشجعي

المونديال.
وذكر «الفيفا» عبر موقعه الرسمي أن
مهرجان مشجعي كأس العالم سيقام
في المنطقة الخارجية لمجمع األمير
فيصل بن فهد األولمبي ،وتتسع لـ
 5000مشجع لمشاهدة البث المباشر
لمباريات كأس العالم ..وستستضيف
منطقة المشجعين مجموعة رائعة من
كرات القدم الرسمية لكأس العالم من
بعض البطوالت ،والتي تُ عرض كجزء
من عرض كرة  adidasالتاريخي الفريد.
وتم تجهيز شاشة عرض حديثة
خصيصا
وضخمة مع مقاعد مصممة
ً
لهذا الغرض ،وباإلضافة إلى ذلك ،سيكون
هناك مجموعة من أبرز المأكوالت
والمشروبات والعديد من األنشطة
الترفيهية ،بما في ذلك العروض التي
يقدمها الموسيقيون المحليون.

بين منتخبي قطر واإلكوادور في استاد البيت ،وتشهد البطولة  64مباراة
على مدى  29يوم ًا ،ويسدل الستار على المنافسات يوم  18ديسمبر في
استاد لوسيل ،الذي يتسع لـ  80ألف مشجع.
وقام الموقع االلكتروني في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم باستعراض
مجموعة من الصور التي تعرض أهم الفعاليات في قطر ،قبل المباراة
االفتتاحية التي تجمع بين قطر المضيفة واإلكوادور يوم  20نوفمبر على
استاد البيت.
من المنتظر أن تكون بطولة كأس العالم  FIFAقطر  2022نسخة ال
مثيل لها عبر التاريخ .حيث ستكون المرافق والفعاليات مترابطة بشكل
يضمن المحافظة على البيئة ،وستكون تجربة كل مشجع خاللها
مخططا لها وفق رغباته وما يستهويه.

في لفتة رائعة أعطت أجواء مميزة

«لعيب» المونديال يزين ختام بطولة قطر للشطرنج
زين «لعيب» تعويذة مونديال
قطر  2022منافسات بطولة مركز
قطر لتدريب الشطرنج تحت 10
أعوام ،في ظل اقتراب منافسات
البطولة الكبرى التي تقام للمرة
األولى في المنطقة العربية
والشرق األوسط والمقرر انطالقها
يوم  20نوفمبر بين منتخبنا
الوطني واإلكوادور على ستاد
البيت المونديالي.
حيث حرص االتحاد القطري
محمد
برئاسة
للشطرنج
المضاحكة على توزيع «لعيب»
على جميع المشاركين في
البطولة وسط حالة من البهجة

والسرور أعطت اجواء مونديالية
رائعة ،وأقيمت البطولة بمشاركة
 40العب ًا والعبة من  5جوالت وفق
النظام السويسري ،بحضور
محمد المضاحكة رئيس االتحاد
ويوسف محمد المطوع أمين السر
العام في االتحاد.
وللحديث عن منافسات البطولة
فقد حققت الالعبة القطرية
هيا الحسيني المركز األول،
وفي المركز الثاني جاء األردني
عبدالرحمن علي ،وحل ثالث ًا
القطري ثاني آل ثاني ،وفي جوائز
أفضل الالعبين القطريين فقد
جاء في المركز األول حمد آل

ثاني ،وفي المرتبة الثانية جاسم
الصراف ،وحقق المركز الثالث
عامر الحمادي ،أما أفضل العبة
قطرية فكانت أسماء الحمادي
وحلت في المركز األول ،والمركز
الثاني حققته أسماء الخليفي،
وفي المركز الثالث لجين
إبراهيم ،واستطاع كريم ساريه
الحصول على أفضل العب تحت
 8سنوات ،ونجح داني عمراني
في الحصول على أفضل العب
تحت  6سنوات.
وعقب ختام البطولة توج محمد
المضاحكة رئيس االتحاد
القطري للشطرنج الفائزين،

حيث أكد على المستويات
المميزة التي قدمت في البطولة
وظهور العديد من الالعبين
بمستوى رائع ،مقدم ًا التهنئة
لجميع الفائزين».
وقال« :حرصنا على تقديم
تعويذة المونديال «لعيب»
للمشاركين لعيش أجواء اقتراب
بطولة كأس العالم قطر 2022
التي ستكون نسخة استثنائية
خاصة أن المسؤولين قدموا كل
سبل النجاح من تجهيز المالعب
والمرافق والبنية التحتية لتقديم
حدث مميز وتاريخي سيظل
عالق ًا في األذهان».
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تعول على أدائها الرائع في تصفيات المونديال

سويسرا ..بين صعوبة المهمة والطموح

خبرة شاكيري وتشاكا..
ونج ــومـيـ ــة زك ــري ـ ـ ــا

} منتخب سويسرا

كتب

وحيد بوسيوف

منتخب آخر لن يكتفي بدور
المجموعة
في
المشاهد
يمتلك مراد ياكين تشكيلة تجمع بين أصحاب الخبرة الذين يقودهم
السابعة التي تضم البرازيل
الثالثي جرانيت تشاكا نجم أرسنال ،وشاكيري العب شيكاجو فاير األميركي
وصربيا والكاميرون ،وهو
ويان زومير حارس مرمى بوروسيا مونشنجالدباخ ،والعبين نجوم برزوا خالل
آخر موسمين في صورة الالعب دينيس زكريا العب
المنتخب السويسري الذي
تشيلسي .ويحاول ياكين استغالل خبرة
يطمح في مونديال قطر
شاكيري في قيادة فريقه لتحقيق نتائج رائعة
للذهاب بعيدا ،وتحقيق
في المونديال ،بعد تجربته الرائعة مع نواد
نتائج أفضل من النسخ
كبيرة من بايرن ميونخ وليفربول وصوال
السابقة ،وكان المنتخب
لفريق إنتر ميالن ،وهذا ينطبق على
السويسري قد غاب عن
صاحب المستوى الثابت الحارس
النسخة الماضية التي أقيمت
المتألق يان زمير .أما دينيس زكريا
في روسيا .2018
الذي عانى كثيرا هذا الموسم مع
وحقـــــق المنتـــــخب الســـويسري
فريق تشيلسي حيث لم يعتمد
نتائج متباينة في مشاركاته
عليه المدرب السابق توخيل أو
المدرب الحالي جراهام بوتر.
السابقة في المونديال ،وكانت أفضل
} شاكيري
نتيجة الوصول إلى ربع النهائي في
 3مناسبات من بين  11مشاركة في
المسابقة.
وكانت أول مشاركة بالنسبة
للســويســرييـــن خــــــــــالل
النسخة الثانية ،1934
وظهــــــر بعــــدها فــــي
النسخــة الثـــالثـــــة
خـــــالل مـــــونــــديال
يقود هجوم المنتخب السويسري بريل إيمبولو مهاجم موناكو
فـــــرنســـا ،1938
الفرنسي ،المتألق هذا الموسم بعد تسجيله  7أهداف وتقديمه
وفـــــي المجـــمـــل
تمريرتين.
لعـــب منــــتخب
نادي
من
قادما
موناكو
بصفوف
إيمبولو
والتحق
سويســـرا فــــي
بوروسيا مونشنجالدباخ بقيمة  12مليون
كأس العالم 11
يورو خالل الميركاتو الصيفي الماضي.
مرة ،وسيــــكون
ومن المنتظر أن يقود هجوم المنتخب
ظهـــــوره فـــــــــــي
مونديــــال قـــطــر
السويسري خالل المونديال ،رغم
هو الـ 12فــــــي
المنافسة الكبيرة جافرانوفيتش
تاريخه.
مهاجم أوجسبروج األلماني الذي ال
} إيمبولو
وكـــان أفضــــل
يقل عن إيمبولو في المستوى،
إ نـــجـــــــــــــــــــا ز
ويعول عليهما ياكين كثيرا
للسويسريين،
لتحقيق نتائج جيدة في
بلوغهـــم الـــــدور
السابعة
المجموعة
ربع النهائي في
الصعبة.
 3نسخ وهي 1934
و 1938و ،1954كما ودعوا

إيمبولو..
هداف موناكو

أوكافور..
على رادار أندية كبيرة

البطولة من ثمن النهائي في 1994
و 2006و 2014و ،2018بينما اقتصرت
باقي المشاركات على الخروج من الدور
األول  1950و 1962و 1966و.2010
اما في كأس أمم أوروبا فقد بلغ
المنتخب السويسري النهائيات ألول
مرة في يورو  1996في إنجلترا ،ثم عاد
في  2004و ،2008وفي هذه المشاركات
الثالث ُأقصي من الدور األول.
وتجاوز منتخب سويسرا مرحلة
المجموعات ألول مرة في يورو ،2016
ودع البطولة أمام بولندا في ركالت
ثم ّ
الترجيح من ثمن النهائي.
وذهب السويسريون أبعد من ذلك في
يورو  ،2020حين بلغوا دور الثمانية،
بعدما أزاحوا الفرنسيين من طريقهم
في دور الـ ،16قبل أن يغادروا المنافسات
أمام إسبانيا ،من عالمة الجزاء.
ومنذ إطالق بطولة دوري األمم األوروبية،
كان لمنتخب سويسرا مكان بين
فرق الصفوة في أوروبا ،حيث لعب مع
نظرائه في المستوى األول.
ففي النسخة األولى موسم -2018
 ،2019بلغ منتخب سويسرا نصف
النهائي ،قبل خسارته من البرتغال
بهدف لـ ،3قبل أن يحل رابعا بهزيمته
من إنجلترا بركالت الترجيح.
وفي النسختين التاليتين ،اكتفى
منتخب سويسرا بحلوله في المركز
الثالــــــث ،خــــلف إسبانيا وألمانيا
في موســــــــم  ،2020-2019وإسبانيا
والبرتغال في  ،2023-2022وضمن
بقاءه مع منتخبات المستوى األول.
ويتصــــدر ألكــــــــسندر فراي ترتيب
الهدافــــــين التاريخــــيين للمنـــــــتخب
السويسري برصيد  42هدفا ،سجلها
في  84مباراة دولية ،وكان فراي قد أزاح
الهداف السابق كوبيالي توركيلماز،
الذي تراجع للمركز الثاني ،بأهدافه
الـ ،34أحرزها في  62مباراة.
أما هاينز هرمان ،فكان أكثر العبي
سويسرا دفاعا عن ألوان القميص،
وذلك في  118مباراة دولية ،يليه آالن
غيغر برصيد  112مباراة.

التأهل على حساب
بـطـ ــل ال ـيـ ـ ـ ــورو

يعد نوح أوكافور من المواهب الرائعة التي يمتلكها المنتخب السويسري والتي
فجر منتخب سويسرا مفاجأة سارة
ّ
يعول عليها ياكين لتحقيق أهداف في مونديال قطر .وتألق أوكافور هذا الموسم
بالنسبة لمواطنيه ،بعدما نجح في إنهاء
بشكل كبير مع فريق سالسبورج الذي سجل معه  7أهداف بالدوري النمساوي
التصفيات األوروبية المؤهلة لمونديال قطر،
وقدم تمريرة واحدة ،باإلضافة لتسجيله  3أهداف في دوري أبطال أوروبا .ويتواجد
ّ
من موقع الصدارة عن المجموعة الثالثة.
النجم الشاب السويسري على رادار العديد من
وحقق المنتخب هذه المفاجأة بعدما
األندية األوروبية الكبيرة ،يتقدمها نادي ميالن
حصد  18نقطة ،بفارق نقطتين عن إيطاليا
الذي يراقب الالعب منذ الموسم الماضي،
صاحبة المركز الثاني ،التي أخفق منتخبها
باإلضافة لنادي أرسنال اإلنجليزي الذي
في الترشح من الملحق األوروبي .وتعادلت
بعث أحد كشافيه لجمع المعلومات
سويسرا في مباراة اإلياب التي اقيمت ايطاليا
} أوكافور
عن موهبة سالسبورج ،باإلضافة
بنتيجة /1 1سجل فيها سيلفان فيدمر هدف
لربط اسمه بنادي بايرن ميونخ.
التقدم ،وعدلت إيطاليا عبر دي لورينزو ،فيما
ويجيد أوكافور اللعب في
انتهت المباراة الذهاب التي أقيمت في سويسرا
جميع المراكز الهجومية
بالتعادل السلبي بين الفريقين واستفاد منتخب
من رأس حربة إلى جناح
سويسرا من فوزه العريض في الجولة األخيرة على
أيمن وأيسر.
بلغاريا بنتيجة  ،0-4في وقت سقط فيه «األزوري» في
فخ التعادل السلبي أمام أيرلندا الشمالية.

} من مباراة سويسرا أمام إيطاليا

ياكين ..يحقق نتائج في صمت
ّ
وقع مــــــراد ياكـــين عقد
تـــدريـــب منتــــخـــــب
بـــــالده ســـــويسرا
في التـــاسع من
أغسطس ،2021
خلفا لفالديمير
بيتكو فيتش ،
الــــــــذي تـــــــــرك
منصـــبه بـــعـــد
إقصاء المنتخب
من ربع نهائي يورو
 .2020وفي المؤتمر
الصحفي الذي تم
تقديمه فيه مدربا لسويسرا،
قال ياكين «إنه شرف كبير لي ومصدر
سعادة أن أكون مدربا لمنتخب بالدي،
أنا متأكد من تأهلنا إلى كأس العالم
بهذا الفريق العظيم» .وأوفى ياكين
( 48عاما) بوعده ،وتأهل مع سويسرا

إلى كأس العالم ،بعدما
فاز في  5مباريات
با لتصفيا ت ،
مقابل  3تعادالت،
منحــته صـــدارة
ا لمجـــمو عــــــــة
الثالثـــة على
حساب إيطاليا.
وسبق لياكين
تمثيل منتخب
سويسرا كالعب
من مركز الدفاع،
حيث لعب في 49
سجل خاللها
مباراة دولية،
ّ
 4أهداف .وفي المجمل ،قاد ياكين
منتخب سويسرا كمدرب في 15
مباراة ،فاز في  7منها ،وتعادل في 4
وخسر مثلها ،كل هذه النتائج حققها
في صمت.

فراي ..الهداف التاريخي
يعد ألكسندر فراي هو الهداف
التاريخي للمنتخب السويسري
برصيد  42هدفا ،سجلها في  84مباراة
دولية ،وكان فراي قد أزاح الهداف
السابق كوبيالي توركيلماز ،الذي
تراجع للمركز الثاني ،بأهدافه الـ،34
أحرزها في  62مباراة.
ولعب فراي في صفوف العديد من
األندية السويسرية من بازل وثون
ولوزيرن ،وكما خاض تجربتين خارج
الدوري المحلي مع فريق رين الفرنسي
خالل الفترة ما بين  2003و 2006وسجل
معه  47هدفا وبوروسيا دورتموند
األلماني خالل الفترة ما بين 2006
و 2009وسجل معه  34هدفا من 74
مباراة خاضها مع الفريق األلماني.

تكنولوجيا
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ى أندرويد وآيفون
بشكل يدوي

تحديث تطبيق إنستغرام

القى تطبيق
«إنستغرام»
( )Instagramشهرة
وإقباال جماهيريا
واسعا حتى
أصبح لكثير من
األشخاص حاجة
ملحة في مختلف
ّ
مجاالت الحياة،
وأصبحنا نشاهد
ميزات جديدة له
كل أسبوع تقريبا
وهذا ما جعل
مواكبة الجديد على
إنستغرام تحديا
كبيرا.
ويسمح تطبيق إنستغرام المجاني
لمشاركة الصور عبر اإلنترنت
للمستخدمين بتحرير وتحميل
الصور ومقاطع الفيديو القصيرة،
كما يمكن للمستخدمين إضافة
تعليق على منشوراتهم واستخدام
والعالمات
التصنيف
عالمات
الجغرافية المستندة إلى الموقع
لفهرسة هذه المنشورات وجعلها
قابلة للبحث من قبل مستخدمين
آخرين داخل التطبيق.
ويتمتع المستخدمون أيضا بخيار
جعل ملفهم الشخصي خاصا
بحيث ال يتمكن إال متابعوهم من
مشاهدة منشوراتهم.
كذلك الحال مع منصات التواصل
فيمكن
األخرى،
االجتماعي
لمستخدمي إنستغرام اإلعجاب
بمنشورات اآلخرين والتعليق عليها،
باإلضافة إلى توجيه رسائل خاصة
إلى األصدقاء عبر ميزة «إنستغرام
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دايريكت» ( ،)Instagram Directكما
يمكن مشاركة الصور على واحد أو
أكثر من مواقع التواصل االجتماعي
األخرى بما في ذلك «تويتر» ()Twitter
و«فيسبوك» ( )Facebookبنقرة
واحدة.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تطبيق
إنستغرام ليس أداة لألفراد فقط،
ولكن أيضا للشركات حيث يوفر
الفرصة إلطالق حساب تجاري
مجاني للترويج لعالمة تجارية
ومنتجاتها.
من المثير أن نرى كيف يط ّور
إنستغرام ميزات ووظائف جديدة
بسرعة ،باإلضافة إلى معالجة
مشكالت العمل الرئيسة ومساعدة
المستخدمين على دعم عالماتهم
التجارية المفضلة ،وإليك أبرز ميزات
التحديث األخير إلنستغرام.
ملصق آد يورز ( )add yoursمتوفر اآلن
في ريلز ()Reels

يسمح هذا الملصق للمبدعين
بنشر فيديو ريلز مثير ،ودعوة
أشخاص مختلفين لإلسهام في
مقاطع الفيديو الخاصة بهم ،ومن
ثم يمكن لمتابعيهم متابعة القصة
من خالل وجهة نظرهم الخاصة
عد هذا الملصق
في الموضوعُ .ي ّ
طريقة رائعة لألشخاص للتواصل
ومشاركة إبداعاتهم مع بعضهم
بعضا ،وهو أيضا طريقة رائعة
إلشراك األشخاص في ملفك وجعلهم
مهتمين بعملك.
ومن السهل جدا إضافة ملصقك؛
فقط اضغط على أيقونة «الملصق»
وحدد الملصق الذي تريد إضافته ،ثم
سيضاف
اضغط على زر «إضافة»،
ُ
الملصق الخاص بك إلى صورتك.
إطالق ميزة الرموز غير القابلة
لالستبدال «إن إف تي» ()NFTs
في وقت مبكر من هذا العام أعلن
تطبيق إنستغرام قدرة منشئي

الرموز غير القابلة لالستبدال على
مشاركة المقتنيات الرقمية على
المنصة ،وزيادة الوعي بفنونهم
ومشروعهم.
واآلن يقوم إنستغرام بتوسيع هذه
الميزة إلى مزيد من المستخدمين
عبر  100دولة في أفريقيا وآسيا
والمحيط الهادي والشرق األوسط
وغيرها.

ظهور الصور العمودية
 9:16على إنستغرام

في مقابلة صحفية مع آدم موسيري
سئل عما إذا
رئيس إنستغرامُ ،
كان من المخطط إطالق ميزات صور
رائعة جديدة ،وأكد أنهم في األسابيع
المقبلة سيختبرون الصور العمودية
 ،9:16والتقاط الصور بتنسيق
مماثل لتنسيقات الفيديو الرأسية
الشائعة.

ميزة ريلز بالي
أعلن إنستغرام عن برنامج مكافآت
جديد يسمى «ريلز بالي» (Reels
 )Playيكافئ المبدعين الذين
يشاركون مقاطع الريلز.

كيفية تحديث تطبيق
إنستغرام يدويا على

جهاز آيفون وأندرويد
يتم تحديث تطبيق إنستغرام
بشكل متكرر بميزات وتحسينات
جديدة ،وفي المعتاد يجب أن يقوم
كل من مستخدمي أندرويد وآيفون
بتثبيت هذه التحديثات تلقائيا
دائما إصدار
بحيث يكون لديك
ً
محدث من التطبيق.
ولكن إذا كنت ال تستطيع االنتظار
حتى يظهر التحديث األخير على
الشاشة الرئيسة لهاتفك ،فيمكنك

التحديث يدويا أيضا من قائمة
انتظار التحديث في متجر تطبيقات
هاتفك.
كيفية تحديث إنستغرام على
آيفون :ابدأ بتشغيل تطبيق «آب
ستور» ( )App Storeعلى جهاز آيفون
الخاص بك .اضغط على أيقونة
حسابك في أعلى يمين الشاشة
لرؤية قائمة متجر التطبيقات ،قم
بالتمرير إلى أسفل وانظر في قسم
التحديثات التلقائية القادمة ،ابحث
عن إنستغرام ،إذا رأيت التطبيق
مدرجا فانقر فوق تحديث إلى
اليمين.
كما يمكنك النقر فوق تحديث الكل
في أعلى قائمة التحديثات المتاحة
لتحديث جميع التطبيقات المعلقة
مرة واحدة.
تحديث إنستغرام على أندرويد:
يمكنك القيام بذلك عن طريق
تشغيل تطبيق «بالي ستور» على
جهاز أندرويد ،ثم الضغط على
أيقونة حسابك في الجزء العلوي
من الشاشة ،وبعدئذ انقر فوق إدارة
التطبيقات والجهاز .إذا لم تكن
بالفعل في عالمة التبويب «نظرة
عامة» ،فانقر فوق «نظرة عامة» ،وانقر
فوق التحديثات المتوفرة.
في قائمة التطبيقات التي تنتظر
التحديثات ،ابحث عن إنستغرام،
إذا رأيته في القائمة فانقر فوق
تحديث .وبعد اكتمال التحديث،
تستطيع تشغيل أحدث إصدار من
التطبيق مع التحديثات الجديدة.
لماذا يجب تحديث تطبيق
إنستغرام بشكل دوري؟
لن يتطلب التحديث قدرا كبيرا
من وقتك ،وعلى الرغم من أن األمر
كله بسيط جدا فإن العديد من
المستخدمين ال يهتمون كثيرا به.
ومن دون التحديثات ،فإن التطبيقات
التي قد تكون لديك لن تحقق أداء
سلسا ،كما قد يصبح جهازك
بأكمله بطيئا.
فضال عن ذلك ،قد تواجه بعض
المشكالت مثل تعطل التطبيق أو
إعادة تشغيل الجهاز لوحده.

احذفها فورا

« »4تطبيقات خطيرة
كشف خبراء األمن السيبراني في
شركة مالوايربايتس ()Malwarebytes
أن مجموعة خطيرة من التطبيقات
على أندرويد ،مليئة بالفيروسات ،والتي
رفعت أكثر من مليون مرة.
وتمكنت هذه التطبيقات الضارة من
تجاوز أنظمة الكشف الموجودة على
متجر «غوغل بالي» (.)Google Play
وأفاد الخبراء بأنهم عثروا على  4تطبيقات
تخفي جزءا من البرامج الضارة المعروفة
باسم اإلعالنات الخفية (.)HiddenAds
ويستخدم المخترقون السيبرانيون
«تكتيك المماطلة» في البداية الستدراج
المستخدم إلى شعور زائف باألمان.
ولذلك لن تالحظ أي خطأ على الفور مما
يجعلك أقل ميال للشك في التطبيق
وحذفه.
ولكن بعد أيام ،يبدأ التطبيق في العمل
الضار ،ويفتح مواقع التصيد االحتيالي

في متصفح «كروم» (.)Chrome
ووفقا لشركة مالوايربايتس -التي
تعمل على فحص ومكافحة البرمجيات
الخبيثة ،وهي من كشف الحيلة
األخيرة -يتضمن أحد التطبيقات
محتوى للبالغين يؤدي إلى صفحات
تصيد إلخبار المستخدم بأنه تعرض
إلى فيروس أو بحاجة إلى إجراء
تحديث.
واألكثر إثارة للقلق ،أن عالمات التبويب
تفتح سرا في الخلفية ،حتى عندما
يكون جهازك مقفال.
وتحذر «مالوايربايتس» من أنه «عندما
يفتح المستخدم قفل أجهزته ،يفتح
كروم بأحدث موقع .ويتم فتح عالمة
تبويب جديدة بموقع جديد بشكل
متكرر .ونتيجة لذلك ،فإن إلغاء قفل
هاتفك بعد عدة ساعات يعني إغالق
عالمات تبويب متعددة .وسيكون سجل

متصفح المستخدمين أيضا قائمة
طويلة من مواقع التصيد االحتيالي
السيئة».
ما هذه التطبيقات الضارة؟
هناك  4تطبيقات مرتبطة بخدمات
البلوتوث تم اكتشاف أنها تحتوي على
البرامج الضارة وهي:
بلوتوث أوتو كونيكت (Bluetooth Auto
Connect
بلوتوث آب سيندر (Bluetooth App
)Sender
درايفر بلوتوث ،يو إس بي ،واي فاي
()Driver: Bluetooth, USB, Wi-Fi
موبايل ترانسفير :سمارت سويتش
()Mobile Transfer: smart switch
فإذا وجدت أيا من هذه البرامج مثبتا على
هاتفك ،فمن األفضل أن تحذفها فورا .ومن
المفيد أيضا تشغيل أي برنامج فحص
مضاد للفيروسات مثبت على هاتفك.

أدى التطور الصناعي إلى تدهور صحة األرض وانخفاض مخزونها
من الموارد الطبيعية ،لكن بإمكان التكنولوجيا المتطورة
كذلك أن تسهم في ترميم هذه التداعيات وتقليل اآلثار
السلبية عبر إعادة التدوير .وحسب اإلحصاءات ،فإن
نحو  % 25فقط من األجهزة اإللكترونية
حول العالم تتم إعادة تدويرها،
وتسعى العديد من الجهات
إلى تطوير حلول للتعامل
مع النفايات اإللكترونية
والعمل على إعادة
تدويرها
بصورة
آمنة.

يمكن أن تتحول من مشكلة بيئية إلى كنز اقتصادي

التخلص من النفايات اإللكترونية
وحسب دراسة المجلس األميركي
لمكافحة التلوث ،فإن العالم ينتج
 50مليون طن متر من النفايات
اإللكترونية ،وتتنبأ األمم المتحدة بأن
تزداد هذه النفايات  % 38حتى عام
.2030
ويتمثل أحد هذه الحلول في
األنظمة الروبوتية لمراقبة النفايات
اإللكترونية عبر تتبع الكميات التي
تجمع من حاويات القمامة ،مع ضمان
اتباع شاحنات نقل النفايات طرق
تضمن توفير الطاقة والمال والجهد،
وتساعد الروبوتات في فرز النفايات
اإللكترونية والتخلص من المواد
المشعة التي تشكل خطرا على
صحة العاملين في هذا المجال.
ومن ضمن الحلول التي يمكن أن

تقلل النفايات اإللكترونية برامج إعادة
شراء األجهزة المستخدمة ،وتشجع
هذه البرامج المستهلكين على
إعادة التدوير من خالل دفع مكافآت
مالية لهم مقابل تسليم األجهزة
اإللكترونية غير المرغوب فيها لتباع
لمستخدمين آخرين.
وتقوم هذه الجهات بإعادة بيع هذه
األجهزة لتستخدم بطرق ثانوية؛
مثل استخدام الهواتف الذكية
منبهات أو كاميرات مراقبة ،أو حتى
شاشات ألجهزة األلعاب.
كما يقوم فنانون مبتكرون بإعادة
تدوير هذه المنتجات في شكل أعمال
فنية تزين الحدائق والشوارع العامة
والبنايات والبيوت الراقية.
وتتم االستفادة أيضا من النفايات

اإللكترونية في مجال توليد الطاقة
عبر استخدام المعادن المستخرجة
منها في تطوير خاليا الوقود
الميكروبية المعروفة بـ«إن إف سي»
(.)NFC
كما تعمل هذه النفايات على
تقليل الطاقة المستخدمة في
المصانع بنحو  10مرات مقارنة
بالمواد المستخرجة من الطبيعة
الستخدامها في إنتاج خاليا الوقود
الميكروبية ،كما تنتج عن عمليات
إعادة تدوير هذه النفايات انبعاثات
كربونية أقل  % 80من التصنيع
الخام .ويرى خبراء أن النفايات
اإللكترونية قد تتحول من مشكلة
بيئية إلى كنز اقتصادي في حال
تمت االستفادة منها بصورة جيدة.

اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻴﻮم

ﻣﻮاﻗﻴﺖ اﻟﺼﻼة

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رؤية أفقية
متدنية متوقعة من البداية ،أمطارا رعدية
تصاحبها رياح قوية على بعض المناطق
أحيانا ،وسيكون الطقس به ضباب خفيف إلى
ضباب في البداية ،حارا نسبيا نهارا مع سحب
متفرقة إلى غائم جزئيا أحيانا وفرصة ألمطار
قد تكون رعدية ،وسوف تتراوح درجة الحرارة
في الدوحة ما بين  26إلى  32درجة مئوية.
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منتسبو مركز شباب سميسمة والظعاين:

«كلنا مسؤول»
تدعم الطاقات الشبابية

saad@al-watan.com

سعد المهندي

في أكتوبر« ..كهرماء»:

الرقية الشرعية

تركيب
« »80محطة
شحن للسيارات

كشفت المؤسسة القطرية للكهرباء
والماء «كهرماء» عن تركيب أكثر
من  80محطة شحن للسيارات
الكهربائية خالل شهر أكتوبر
الماضي ،حول المالعب المونديالية
كجزء
وفي مختلف مناطق الدولة،
ٍ
من استعداداتها للحدث الكروي
الكبير ،ومساهمة منها في إنجاز أول
نسخة للبطولة محايدة للكربون
بتاريخها.
جدير بالذكر تعمل كهرماء على
تركيب وتشغيل  100محطة لشحن
المركبات الكهربائية في جميع أنحاء
دولة قطر وفي أماكن حيوية ،سواء
في التقاطعات المرورية ،والمجمعات
التجارية ،واألبنية الحكومية،
والفنادق ،باإلضافة إلى عدد من
المواقف التي تخدم محطات الريل،
وتختلف سعة المحطات بحسب
األماكن التي توجد فيها ووفقا
للمواصفات والمعايير التي وضعتها
كهرماء للشحن الكهربائي في الدولة.

تأمالت في القرآن

الدوحة

$

أكد عدد من منتسبي مركز شباب سميسمة والظعاين
على المردود اإليجابي لمشاركتهم في مبادرة «كلنا مسؤول»،
بمشاركة أكثر من  300من منتسبي المركز والمراكز
الشبابية المشاركة في المبادرة التي دشنت برعاية وزارة
الرياضة والشباب ،بمناسبة قرب انطالق بطولة كأس العالم
 FIFAقطر  ،2022بالشراكة مع وزارة البلدية ،ووزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،ووزارة البيئة والتغيير المناخي .
ساهم المنتسبون في تنظيف وتجميل وتزيين الشوارع،
ورسم الجداريات ،وأعمال التشجير ،معلنين عن جاهزية
منطقة أم قرن الستقبال جماهير كأس العالم  ،2022وذلك
بهدف استثمار الطاقات الشبابية في تقديم مشاريع مجتمعية
وطنية تعزز القيم اإليجابية واالنتماء لدى الشباب ،وفتح آفاق
للعمل المجتمعي.
قال سعيد عبدالله المريخي« :سعيد بمشاركتي في مبادرة
(كلنا مسؤول) ،واستفدت كثير ًا من هذه المبادرة الهامة التي
تنعكس إيجابي ًا على كل من يعيش على أرض قطر ،وتعلمت
الكثير من األمور ،منها المحافظة على نظافة البيئة وأهمية
الزراعة وحماية المرافق المختلفة».
وتابع المريخي« :شاركنا في العديد من أعمال التنظيف
وتجميل وتزيين الشوارع ،ورسم الجداريات ،وأعمال التشجير.
وأكد مبارك سلطان« :فخور بمشاركتي في مبادرة كلنا
مسؤول ،حيث تعلمت كيفية المحافظة على البيئة وزراعة
النباتات وصبغ الجدران واستمتعت كثير ًا بهذه التجربة
وشعرت بقيمة ما نقدمه ،وتعلمت الكثير فض ًال عن التعرف
على المنتسبين اآلخرين ،وتشاركنا مع ًا لنظهر منطقتنا
بأبهى صورة خالل بطولة كأس العالم ،وهو ما يعكس مدى
حبنا للوطن».
فيما أشار الطالب محمد سلمان المضاحكة« :يسعدني
ويشرفني اني اكون أحد المشاركين في المبادرة ضمن
منتسبي مركز شباب سميسمة والظعاين ،وشاركت في
تزيين منطقة ام قرن ،بهدف استقبال زوار وجماهير كأس
العالم ورسم أفضل صورة وانطباع عن منطقتنا».
وتابع« :استفدت كثير ًا من المشاركة في هذه التجربة خاصة
ألهمية أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء في الدولة،
خاصة ونحن مقبلون على كأس العالم واستقبال الزوار من
كافة أنحاء العالم ،كما اكتشفت العديد من الرسائل الهامة
التي كانت بمثابة خريطة طريق بالنسبة لنا .
ومن جانبه أشاد السيد نواف محمد المضاحكة ،رئيس
مركز شباب سميسمة والظعاين :باإلقبال الكبير من مراكز
الشباب للمشاركة في مبادرة «كلنا مسؤول» ،والوعي بأهمية
المجتمع ،فكل منطقة
المبادرة الرائعة التي تهدف إلى خدمة ُ
تستحق األفضل من أبنائها ،كما تدعو المبادرة إلى التكاتف
بين الشباب ،وتنمية روح األخوة والمحبة والعمل الجماعي
من تنظيف للشوارع واألحياء وغرس األشجار ،وهو ما يشعرهم
بالفخر واألنجاز ويعكس حبهم للوطن.
وتابع« :أن الحملة أجريت على عدة مراحل أستهدفت مناطق
مختلفة وهي مستمرة في المستقبل ،وبسواعد أبنائنا
نستطيع تغيير منطقتنا لألفضل.

بسم الله ،والحمد لله ،والصالة والسالم على رسول
الله ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
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سينما المول ()1

د .فاطمة سعد النعيمي
عضو هيئة التدريس بقسم القرآن
والسنة في جامعة قطر

التصبح بسبع تمرات من (عجوة)
قول :تبارك الله).
ُّ
مدينة النبي صلى الله عليه وسلم .اللجوء إلى
الله ،والتوكل عليه ،وحسن الظن به ،واالستعاذة
به من العين والسحر ،والمحافظة على األذكار في
ومساء .وهذه األذكار لها تأثي ٌر يزيد
صباحا
كل يوم
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اله ،كما صح عنه صلى الله
يستجاب من قلب غافل ٍ
عليه وسلم .وقت األذكار :أذكار الصباح تُ قال بعد
صالة الفجر ،وأما أذكار المساء فإنها تُ َقال بعد صالة
العصر ،وإذا نسي المسلم أن يقولها أو غفل فليقُ لها
تذكرهِ لها.عالمات اإلصابة بالعين وغيرها:ال
عند ُّ
تعارض بين الطب وبين الرقية الشرعية ،فالقرآن
الروحية،
فيه شفاء من األمراض العضوية واألمراض
َّ
وإذا كان اإلنسان
سليما من األمراض العضوية
ً
غالبا على هيئة صداع متنقل،
فإن األعراض تكون
ً
صفرة في الوجه ،كثرة التعرق والتبول ،ضعف
تنمل أو حرارة أو برودة في األطراف ،خفقان
الشهيةُّ ،
في القلب ،ألم متنقل أسفل الظهر والكتفين ،حزن
وضيق في الصدر ،أرق في الليل ،انفعاالت شديدة
من خوف وغضب غير طبيعي ،كثرة التجشؤ،
والتنهد ،حب االنعزال ،الخمول والكسل ،الرغبة في
النوم ،ومشكالت صحية أخرى ال سبب ِط َّب ًيا لها ،وقد
توجد هذه العالمات أو بعضها بحسب قوة المرض
وضعفه .والبد للمسلم أن يكون قوي اإليمان والقلب،
مصاب
ال تدخله الوساوس ،فال يوهم نفسه بأنه
ٌ
بمرض ما بمجرد إحساسه بأحد هذه األعراض ،ألن
عالجا ،وقد توجد بعض
الوهم من أصعب األمراض
ً
هذه العالمات عند البعض وهم أصحاء ،وقد توجد
ً
عضويا ،وقد يكون السبب
مرضا
ويكون السبب
ً
ضعف اإليمان ،كضيق الصدر ،والحزن ،والخمول،
فعليه مراجعة عالقته بالله.
fatmasalnaimi@qu.edu.qa

سينما كتارا ()1

سينما رويال بالزا ()1

التاميلية

4:00

المالياالم

3:30

رحلة ذهاب

6:00

بالك آدم

7:00

المالياالم

6:00

بالك آدم

8:15

بالك آدم

9:15

المالياالم

8:30

بالك آدم

10:30

التاميلية

11:30

المالياالم

11:00

سينما رويال بالزا ()2

سينما المول ()2
المالياالم

3:45

المالياالم

6:15

المالياالم

8:45

المالياالم

11:15

سينما المول ()3
الهندية

3:30

التاميلية

3:30

التاميلية

6:00

التاميلية

8:35

المالياالم

11:15

سينما رويال بالزا ()3

سينما كتارا ()2
تحت تهديد السالح

6:30

تحت تهديد السالح

8:45

رحلة ذهاب

سينما كتارا ()3
الرجل الرابع

الهندية

5:00

النظام
النظام

3:45

11:00

9:15

سينما كتارا )4

الهندية

6:00

الهندية

6:15

المحقق نايت ،المارق

5:30

الهندية

8:30

بالك آدم

8:45

هاشتاج جوزني#

7:45

التاميلية

11:15

الهندية

11:00

بيكسي

10:00

هذا العالم
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والدة داخل
« »8أجنة في بطن رضيعة
شهد مستشفى في الهند
حالة غريبة ونادرة للغاية،
بعدما ولدت طفلة تحمل في
بطنها  8أجنة ،وهو عدد غير
مسبوق في الحاالت المماثلة.
األطباء في مستشفى خاص
بمنطقة رامجاره في والية
جهارخاند الهندية ،الحظوا
تورما وانتفاخا في بطن
الطفلة الوليدة ،مما دفعهم
لفحصها لمعرفة طبيعة
المشكلة التي تعاني منها،
حيث كشفت األشعة وجود 8
أجنة في بطنها.
وتم تسجيل  200حالة فقط
يعانون من هذا العيب الخلقي
ً
عادة ما
النادر للغاية ،والذي
يحدث في التوائم المتطابقة،
حيث يتشكل أحدهما داخل
جسم اآلخر.
ويعتقد أن هذه الحالة قد
ُ
تمثل أكبر عدد من األجنة
التي تم العثور عليها داخل
أجسام حديثي الوالدة.
والحاالت السابقة ،التي
تم اإلبالغ عنها في الهند،

وفقا للفريق الطبي ،شهدت
استئصال اثنين أو ثالثة
أجنة فقط ،ولم تشهد أبدا ما
يصل إلى ثمانية أجنة.
وأجرى األطباء عملية جراحية
الثمانية،
األجنة
إلزالة
استغرقت  90دقيقة ،وكللت
بالنجاح ،والطفلة تتعافى
حاليا بشكل جيد من
الجراحة.
وتسمى هذه الحالة «الجنين
داخل الجنين» ،وتحدث
بسبب عدم اكتمال عملية
الفصل بين التوائم أثناء
تكونهم داخل الرحم .وال
يعرف األطباء بالضبط
كيفية حدوث ذلك.
ويعتقد بعض الباحثين أن
الجنين السليم يتصل باألم
عبر المشيمة ،بينما يلتصق
اآلخر باألوعية الدموية للتوأم،
ومع نمو التوأم األكبر يتم
امتصاص الصغير في بطنه،
بينما يرى البعض اآلخر
أن هذا يحدث نتيجة تأخر
انقسام الخاليا.

سيدة في بريطانيا حالة
واجهت ّ
سيارة لألجرة خالل
المخاض داخل ّ
توجهها إلى المستشفى إلجراء
ّ
فحص روتيني لحملها ،في الوقت
ّ
تتوقع أن تضط ّر إلى
الذي لم تكن
دفع فاتورة وضعها لرضيعها في
داخل السيارة.
باغت المخاض فرح البالغة من
العمر  26عام ًا ،وهي في داخل سيارة
األجرة في مقاطعة باكينغهامشير،
وسط بريطانيا ،وذلك بعد  5دقائق
فقط من ركوبها السيارة لعبور
مسافة تبلغ  20كيلومتر ًا.
ووضعت فرح مولودة في
«التاكسي» ،وقد أطلقت عليها اسم
نايا ،بعد أن كان سائق السيارة قد
هاتفي ًا بحالة
أبلغ طاقم المستشفى
ّ
مما تط ّلب استجابة
المريضة ّ
سريعة.
وبعد أيام ،تلقّ ت فرح فاتورة بقيمة
تعادل  103دوالرات ،قالت الشركة
المسؤولة عن سيارة األجرة إنّ ها
عملية
تكاليف تنظيف السيارة من
ّ
الوالدة ،باإلضافة إلى  34دوالر ًا أجرة
النقل.
وأق ّرت األم بأنّ ها أحدثت حالة من
البلبلة ،لكنّ ها قالت إنّ ه «من الصفاقة
أن ما
يتم تغريمي» ،معتبرة ّ
أن ّ
قامت به الشركة مجحف بحقّ ها.
وأضافت« :لقد كانت أسرع عملية
أن
وضع على اإلطالق» ،مشيرة إلى ّ
«كيس ماء» الجنين انفجر بعد 5
دقائق من انطالق الرحلة.
أن السائق اقترح
وأشارت إلى ّ
عليها التوقف إلى جانب الطريق،
لكنها أصرت على مواصلة الطريق
معتقدة بأنها ستضع مولودتها في
المستشفى.
ولفّ ت األم البريطانية ابنتها
بسترتها السوداء ،وعندما وصلت
إلى المستشفى ،أصيبت القابالت
الالتي ينتظرنها بصدمة.

الزواج من «الميت» قانوني !
هناك قوانين كثيرة حول العالم
يمكن أن تدخل في خانة الغرابة،
وال يتم تصديقها عند السماع بها،
من بينها القانون الذي يعطي الحق
للفرنسيين بالزواج من شخص
ميت.
هذا القانون ظهر ألول مرة بعد
الحرب العالمية الثانية ،خصوص ًا
أنه مفعل بشكل رسمي في فرنسا
إلى يومنا هذا ،وال يزال الفرنسيون
يقدمون طلبات للزواج من أشخاص
ماتوا بالفعل.
إذ يتم قبول عدد مهم من طلبات
الزواج هذه بعد التأكد من استيفاء
الشروط المنصوص عليها ،أهمها
التأكيد على نية الشخص الميت
في الزواج قبل وفاته.
كانت بداية ظهور قانون الزواج
من موتى في فرنسا بعد الحرب
العالمية الثانية ،وذلك لكي يتمكن
األطفال الذين لم يولدوا بعد ،وتوفي
آباؤهم خالل الحرب ،من الحصول
على شرعية حمل اسم آبائهم حتى
بعد وفاتهم.
خصوص ًا أنه خالل ،وبعد الحرب
العالمية األولى ،لم تتمكن العديد
من النساء من إثبات نسب أطفالهن
بعد وفاة آبائهم خالل الحرب.
وتم تفعيل القانون بشكل رسمي
في ديسمبر  /كانون األول من سنة
 ،1959حسب القانون المدني
بموجب المادة  ،23إذ تم خالل تلك
الفترة تقديم العديد من طلبات
الزواج من الضباط المتوفين سنوات
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«تاكسي» ..وفاتورة تنظيف !

سـياحـة الثقافة الشعبية
قرية شيوي بالصين لها تاريخ
يزيد على  600عام.
تتخذ قرية شيوي يو ببلدة
نانجياو في حي فانجشان ببكين،
من اآلثار الثقافية المحلية نقاطا
مميزة ،لتطوير سياحة الثقافة
الشعبية.
وجعل هذا األمر من القرية مكانا
شهيرا على اإلنترنت في ضواحي
بكين ،ودفع مبيعات الكستناء
المحلي وساهم في زيادة دخل
المزارعين.
كورونا يخنق قلعة «آيفون» في
الصين ..والعمال يفرون
قرية شيوي يو ببلدة نانجياو
في حي فانغشان ببكين ،قرية
صينية تقليدية ،لها تاريخ يزيد
على  600عام ،وهي مليئة باآلثار
الثقافية القديمة.

وتم توزيع المباني القديمة ألسرتي
مينج وتشينج على منحدرات
جانبي القرية ،فيما تنتشر أكثر

من مائة مطحنة حجرية قديمة
في جميع أنحاء القرية ،لها قيمة
معمارية هائلة وقيمة زخرفية.

بـائـع الشـاي األنيـق
الحرب العالمية الثانية.
وحسب الموقع الرسمي لوزارة
العدل في فرنسا ،فإنه ال تجوز
الموافقة على طلب الزواج من ميت إال
من طرف رئيس الجمهورية بشكل
شخصي ،ثم يليه موافقة النائب
العام والمدعي العام.
وفي هذه الحالة ،يجب تقديم
أسباب منطقية ،لكي تتم الموافقة
على طلب الزواج ،أهمها إثبات أن
الشخص الميت كان ينوي فع ًال
الزواج من الشخص صاحب الطلب،
عن طريق إحضار بطاقات دعوة
لحفل الزفاف ،أو محادثات بين
الطرفين تبين نية الزواج ،أو حتى
فاتورة فستان الزفاف ،أو البدلة التي
كان سيتم ارتداؤها خالل االحتفال
بالعرس.
وبعد تقديم جميع األوراق ،من بينها
موافقة عائلة المتوفي ،يتم التحقق

من الطلب ،إذ تفرض محكمة
النقض عملية تحقق إضافية
تتمثل في الوصول إلى حفاظ
الميت على موافقته إلى آخر يوم قبل
الوفاة ،بموجب الحكم الصادر في 28
فبراير  /شباط سنة  2006عن الدائرة
المدنية األولى في فرنسا.
وال يحق للشخص المتزوج من
الميت الحصول على الميراث ،أو أي
حقوق أخرى ينص عليها القانون ،في
حال كانت الوفاة خالل زواج قائم منذ
فترة.
فيما يحق له الحصول على المعاش
التقاعدي من الضمان االجتماعي،
الذي يتم صرفه للزوج أو الزوجة ،بعد
وفاة الطرف الثاني.
وفي حال كان سبب الوفاة عبارة
عن جريمة قتل ،يحق للزوج الحي
أن يقاضي مرتكب الفعل من أجل
الحصول على تعويض مادي.

بحلة أنيقة ،وشعر مصفف بعناية ،نال طفل
عراقي يدعى حسن إعجاب مواطنيه ،بعد
مشاهدته في شوارع مدينة الكوفة وهو يبيع
الشاي للمارة.
وعلى مواقع التواصل االجتماعي ،احتفى
العراقيون بكفاح الطفل حسن ،البالغ من العمر
 9سنوات ،فضلاً عن حفاظه على ثيابه النظيفة
ومظهره األنيق.
صورا
التواصل
منصات
على
العراقيون
وتداول
ً
للطفل حسن وهو يجوب شوارع مدينة الكوفة
ً
بحثا عن قوت يومه ،وظهر وهو
وسط العراق،
يرتدي بدلة أنيقة ،وشعره مصفف بعناية
كبيرة.
ويحمل الطفل أدوات تحضير الشاي ،وهي
عبارة عن وعاء كبير به أكواب ورقية ،وإبريق
كبير حافظ للحرارة ،يصب منه الشاي
لزبائنه في شوارع المدينة.
وأشاد مستخدمو مواقع التواصل
بكفاح الطفل وعصاميته ،مؤكدين
أن حسن المظهر في العمل ال
ينبغي أن يقتصر على مقابالت
العمل والحفالت والمناسبات
الرسمية ،داعين الموظفين إلى
أخذ العبرة من هذا الطفل.

قرية للبيع في «إسبانيا الفارغة»
قد يجد الحالمون بالعيش في
األرياف بإعالن إحدى الشركات
العقارية في إسبانيا فرصة مميزة
تتيح امتالك قرية كاملة مقابل 259
ألف دوالر أميركي.
وتقع قرية سالتو دي كاسترو في
شمال غرب إسبانيا ،على الحدود مع
البرتغال ،في مقاطعة زامورا ،وعلى
بعد  3ساعات بالسيارة من العاصمة
مدريد.
وتضم القرية 44 ،منزال وفندقا
ومدرسة ومسبحا ،ومجموعة ثكنات
كانت تستخدم إليواء الحرس
المدني اإلسباني.

وال يعيش في القرية المعروضة للبيع
أي شخص ،منذ أكثر من  3عقود.
وكان مالك القرية قد اشتراها في
بداية العقد األول من القرن الحالي
بهدف تحويلها إلى منطقة سياحية،
إال أن األزمات االقتصادية التي مرت
بها منطقة اليورو حالت دون نجاح
مخططه.
ووفق روني رودريفيز ،من الشركة،
التي تمثل المالك ،فإن «حلمه كان
بناء فندق هنا ،ولكن المشروع تجمد،
ومع ذلك فإنه ال يزال يتمنى تحقيق
ذلك».
ويقول المالك ،وهو في الثمانينات

من العمر ،على موقع أيديليستا
العقاري« :قررت البيع ألنني أعيش
في المدينة ،وال أستطيع اإلقامة في
القرية».
ولقي العرض اهتمام  50ألف زائر منذ
أن عرضت القرية للبيع بهذا السعر
األسبوع الماضي ،وأبدى  300شخص
رغبتهم في الشراء.
جدير بالذكر أن القرية بنيت إليواء
أسر العمال الذين بنوا خزان المياه
بالمنطقة القريبة من سالتو دي
كاسترو ،منذ أوائل الخمسينيات،
لكن السكان تركوها بعد اكتمال
وهجرت كليا في أواخر
بنائها،
ُ

الثمانينيات.
ويطلق على المنطقة المحيطة
بالقرية ما أصبح يعرف باسم
«إسبانيا الفارغة» ،وهي مناطق ريفية
قليلة السكان تفتقر إلى العديد
من الخدمات الموجودة في البلدات
والمدن الكبرى.
وعرضت القرية للبيع سابقا مقابل
 6.5مليون يورو ،إال أن عدم اهتمام
مشترين وتضرر بعض المباني
جعل السعر ينخفض ليصبح مقاربا
لذلك الذي يعادل ثمن شراء شقة من
غرفة نوم واحدة في المناطق الراقية
في مدريد أو برشلونة.

 $ﻋﲆ اﻟﺴﻮﺷﻴﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ

اﻟﻰ ﺟﻬﺎت اﻻﺗﺼﺎل وارﺳﻞ ﻛﻠﻤﺔ

اﺷﺘﺮاك

السنة ( - )28السبت  18من ربيع اآلخر 1444هـ الموافق  12نوفمبر 2022م العدد ()9931

القاتل الصامت

salmanalmalik1@hotmail.com

سلمان المالك

الموز المشع
يعتبر الموز المثال األكثر شيوعا عن الطعام
المشع ،وفقا لموقع الوكالة األميركية لحماية البيئة
«إي بي إيه» ( ،)EPAإذ تحتوي هذه الفاكهة على
مستويات عالية من عنصر البوتاسيوم ،باإلضافة
إلى كمية ضئيلة من نظير البوتاسيوم المشع.
لكن هذه الكمية ليست من األهمية بمكان لتدفعنا
للتخلي عن عصير الموز المحبب أو حتى ثمرة الموز
مع القهوة قبل ممارسة الرياضة؛ فكمية اإلشعاع
ضئيلة وأقل بكثير من مقدار اإلشعاع الطبيعي الذي
نتعرض له كل يوم.
تشع الموزة الواحدة حوالي  0.1مايكروزيفرت
تقريبا ،والـ«زيفرت» ( )sievertهو وحدة قياس جرعة
اإلشعاع المكافئة ،وهذا يعني أنك ستحتاج إلى
تناول  100موزة لتتعرض للقدر نفسه من اإلشعاع
الذي يمكن أن تتعرض له يوميا بشكل طبيعي
من محيطك البيئي إذا كنت تعيش في الواليات
المتحدة .وتحتوي المكسرات البرازيلية أيضا على
عنصر البوتاسيوم مثلها مثل الموز ،كما تحتوي
على كمية صغيرة من عنصر الراديوم المشع الذي
تمتصه من التربة خالل االستزراع.
من المهم هنا أال نخلط بين اإلشعاع الطبيعي في
الغذاء ومعالجة الطعام باإلشعاع؛ فاألخيرة هي
عملية يستخدم فيها اإلشعاع المؤين للوقاية من
التسمم الغذائي ومنع تحلل األغذية ،حيث ُيعالج
الطعام لقتل البكتيريا والعفن واآلفات األخرى؛ بيد
أن معالجة الطعام بهذه الطريقة -رغم استخدام
اإلشعاع -ال تجعله مشعا.

أك � � � �ب� � � ��ر ق� � �ل� � �ع � ��ة ك� � �ه � ��وف

قلعة بريدجاما في سلوفينيا،
تعد ،حسب موسوعة غينيس،
أكبر قلعة كهوف في العالم ،يعود
تاريخ بنائها إلى القرن الثاني
عشر ،ثم بناؤها في منحدر جبلي
فوق نظام معقد من الكهوف ويبلغ
ارتفاعه قرابة  130متر ًا.
حسب « »CNNيقول المؤرخ
«فوريكو يوركا» إن هناك قصة
مثيرة للقلعة إذ تركز القصة على
البارون السارق إيراسموس «فون
لويج» ،وهو بطل محلي سمي
بـ«روبن هود» المنطقة ،هرب إلى
القلعة في منتصف ثمانينيات
القرن التاسع عشر بعد أن قتل
الكونت «بابنهايم» ،مارشال
محكمة هابسبورغ اإلمبراطورية،

في مبارزة كانت شرعيتها محل
نزاع .يعد «لويج» أحد أشهر
من سكن القلعة ،وقد قصدها
لالحتماء من االنتقام النمساوي
الذي كان يسعى إلى قتله،
بحكم نظام القلعة المعقد ،والذي
يصعب اختراقه بشكل سهل
تمكن من المكوث فيها لمدة معينة
إلى أن قام أحد أتباعه بالوشاية
به .إذ دخل «لويج» إلى الحمام
الموجود في الطابق الثالث،
والمطل على الخارج ،لتقوم إحدى
الخادمات في القصر بالتلميح
على مكانه الحالي ،فقامت
جيوش الكونت بضرب الحمام
بالمدفعية ،ما تسبب في وفاته.
تتميز قلعة بريدجاما بنظام

سـكـان ســفـوح الجـبــال في خـطــر
جامعة
من
علماء
كشف
«ويتواترزساند» بجنوب أفريقيا عن
المخاطر الشديدة المحتملة بالنسبة
للسكان في المناطق المجاورة للجبال
في كل أرجاء العالم ،األمر الذي يلفت
النظر لضرورة االهتمام الدولي بهذه
الفئات تحديدا.
وبحسب الدراسة ،التي نشرت في
دورية «بير جيه» ( ،)PeerJفإن ارتفاع
متوسط درجات الحرارة عالميا يقلص
كتل الجليد فوق الكثير من جبال
العالم ،وتتحول هذه الكتل إلى مياه
عذبة سائلة حينما تحتر األجواء في
الربيع ،ثم تجري في األنهار باألسفل،
فيستفيد ماليين الناس منها.
وإلى جانب تهديد السكان بنقص في
المياه بسبب تقلص نسب الثلوج،
تشير الدراسة كذلك إلى مشكالت
أخرى جانبية قد تؤثر على سكان
المناطق المحيطة بالجبال ،حيث
تشيع حوادث االنهيارات الجليدية مع

ارتفاع
متوسط درجات الحرارة ،إلى
جانب االنهيارات األرضية وتدفقات
الحطام من أعلى الجبال .باإلضافة إلى
ذلك ،ترتفع معدالت وشدة الفيضانات
في تلك المناطق .ومع تقلص كميات
الجليد والثلج ،تصبح أسطح األراضي
الجبلية أكثر قتامة ،األمر الذي يؤثر

على
توازن الحرارة بشكل كبير
في المناطق الجبلية ويؤثر بالسلب
على كل أشكال الحياة عليها ،وهكذا
تغير تلك التأثيرات بشكل كبير نمط
حياة سكان سفوح الجبال ،الذين عادة
ما يعملون في الزراعة التقليدية.

الكهوف الكبير الذي يقبع خلفها،
والذي يربط فيما بينها بعدد هائل
من الساللم والدرابزين لجعل
الوصول إلى الكهوف أكثر أمن ًا
للعبور فيما بينها.
يعرف نظام الكهوف الواسع من
الحجر الجيري باسم «كارست»،
وهو اختصار لالسم الالتيني
كارسوس ،كما تتميز القلعة
ببابها الخشبي الذي يصلها
بالضفة األخرى من الجبل ،إذ
تستخدم كجسر عند فتحها،
وتكون سبب أمان القلعة بعد
غلقها ،إذ يصعب الوصول إلى
القلعة من الجهة األخرى إال في
حال كان شخص على دراية
بالكهوف المؤدية للقلعة.

من المعروف أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم قد يؤدي
إلى مجموعة من اآلثار الجانبية السيئة ،من بينها زيادة
خطر اإلصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة
الدماغية.
وحسب ما ذكرت صحيفة «الصن» البريطانية ،فإن
الكوليسترول في األصل ضروري لبناء الخاليا السليمة،
مضيفة« :مشكلته أنه يظهر وترتفع مستوياته في الجسم
بال أعراض واضحة ،رغم أن تأثيراته وخيمة على الصحة».
ويعد فحص الدم الطريقة الوحيدة لمعرفة نسبة
الكوليسترول بشكل دقيق.
ويقول خبراء الصحة إن المستويات المرتفعة من
الكوليسترول يمكن أن تتراكم في «جدران» الشرايين وتقلل
من تدفق الدم إلى القلب ،األمر الذي يزيد من تشكّ ل جلطة أو
ظهور مشاكل في القلب والدورة الدموية.
وأوضحوا أن ارتفاع مستويات الكوليسترول قد يجعل
اإلنسان يشعر بـ«عالمة واحدة» في ساقيه ،تعرف باسم
«مرض الشريان المحيطي».

القهوة تحمي من كورونا
هل تناول فنجان من القهوة وسيلة فعالة لحماية نفسك من
عمليا حتى اآلن هو على
اإلصابة بفيروس كورونا؟ ما لم يثبت
ً
جداً ،
وفقا لبحوث الكيمياء الحيوية .إذ وجد علماء
األقل معقول ً
في ألمانيا أن القهوة قد توفر بعض الحماية من عدوى كورونا،
ولكن ما التفسير العلمي لذلك؟
المحببة
يعد تناول فنجان القهوة األول في الصباح من الطقوس
ّ
ّ
لكثير من الناس في أنحاء العالم ،ويسهب الكثيرون حول منافع
القهوة خاصة في ساعات الصباح الباكر ،وتأثيره اإليجابي على
يومهم.
بيد أن هذه األقوال قد تصبح أكثر واقعية وأهمية بعد أن ربط
علماء ألمان في جامعة ياكوب في مدينة بريمن بين استهالك
القهوة المعتدل بانخفاض خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية
تقدم حماية
الدموية أو السكتة الدماغية ،باإلضافة إلى أن القهوة ّ
أفضل للجسم من عدوى اإلصابة بكوروناً ،
وفقا لتقرير في
دويتشه فيلله.
ووجد باحثون -بقيادة العالم الكيمائي نيكوالي كونرت -أن
شاربي القهوة يمكن أن يكون لديهم حماية من عدوى كورونا
كيميائيا
مركبا
أكثر من غيرهم ،حيث أظهرت نتائج البحث أن
ً
ً
يثبط التفاعل بين «البروتين الشائك» (spike
في القهوة ّ
 )proteinلفيروس كورونا واإلنزيم المحول لألنجيوتنسين  2أو
«إيه سي إي  ،)ACE2( »2والذي يستخدمه الفيروس بوابة عبور
للخلية ،فيربط نفسه به ،ثم يدخل إلى الخلية حيث يتكاثر.
وبحسب موقع «فيز كورير» األلماني -الذي يهتم بالشؤون
والدراسات الصحية -فإن الدراسة أوضحت أن هذا لم يثبت
بعد في الممارسة العملية ،ولكن من وجهة نظر كيميائية فاألمر
ُ
تماما ومقبول ،وهو ما سيقود إلى تجارب أخرى أكثر
واقعي
ً
تحديدا من أجل معرفة اآلثار الطبية ،ومدى استفادة الطب من
ً
هذا األمر في المستقبل.

زيــت البـصـــل يحـــــمي الشـــعـــــر
زيت البصل هو مكون فريد من
نوعه ألنه على عكس العديد من
الزيوت األساسية األخرى ،ال يمكن
استخدامه كشكل من أشكال العالج
العطري ألنه يتمتع برائحة نفاذة
قوية جد ًا قد ال يستسيغها الغالبية
العظمى من الناس.
على الرغم من رائحته الكريهة ،لكن
زيت البصل يحتوي على نسبة
عالية من الفيتامينات مثل  Aو Bو
 ،Cوله بال شك العديد من الفوائد
والخصائص الصحية التي تجعل
زيت البصل ضروري ًا وفعا ًال.
ويعتقد أن االستخدام المنتظم لزيت
ُ
البصل يغذي فروة الرأس ،ويعزز نمو
الشعر ويقوي الجذور ويمنع تساقط
الشعر .كما أن تدليك الشعر بزيت
البصل وتغليله في فروة الرأس
يحسن الدورة الدموية في بصيالت
ّ

ا لشعر ،
ويجعل الشعر يبدو أكثر كثافة
ولمعان ًا .وتساعد الخصائص
القوية المضادة للبكتيريا والمطهرة
لزيت البصل الطبيعي األساسي في
الوقاية من قشرة الشعر ،وحماية
فروة الرأس ،وعالج التهابات الجلد

من
داخل الجذور .إذ تغذي
المركبات النشطة في هذا الزيت
بصيالت الشعر ،وتقلل من ترقق
الشعر وتقصفه ،وتضيف حجم ًا
وقوة إلى خصل الشعر بالكامل.

