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صاحب السمو: نقف بجانب 
تركيا وشعبها الشقيق

أعرب عن خالص التعازي للرئيس أردوغان

الدوحة- قنا- أجرى حرضة صاحب السمو 
البالد  أمري  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
أخيه  مع  أمس،  هاتفيا  اتصاال  املفدى، 
رئيس  أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  فخامة 
عن  فيه  أعرب  الشقيقة،  الرتكية  الجمهورية 
خالص تعازيه ومواساته يف ضحايا االنفجار 
الذي وقع يف مدينة إسطنبول، متمنيا سموه 

الشفاء العاجل للمصابني.
دولة  وقوف  عىل  املفدى،  األمري  سمو  وأكد 
قطر بجانب تركيا وشعبها الشقيق، وتأييدها 
تتخذها  التي  اإلجراءات  لجميع  الكامل 
مجددا  واستقرارها،  أمنها  عىل  للحفاظ 
العنف  رفض  من  الثابت  قطر  دولة  موقف 

واإلرهاب واستهداف املدنيني واألبرياء.

من وزارة العمل 
إلى بائعي الذمم !

مستشفى عائشة بنت حمد العطية 

رعاية طبية »5« نجوم
عمال يفندون االفتراءات

نعيش حياة كريمة

سالمة العمال 
أولوية من منطلق 

ديني وأخالقي

»89 %« استفادوا 
من تطبيق 

القوانين العمالية

وحدتنا مصدر قوتنا
العالم كله بمختلف اهتماماته واتجاهاته، دخل يف حساب 

األيام والساعات، وركب موجة العد التنازيل بعد إطالق »النداء 
األخري« لجميع املشجعني، بتوجيه أنظارهم وقلوبهم إىل دوحة 

املجد، تأهباً وترقباً النطالق املونديال الحلم ألول مرة عىل 
أرض عربية.. ويف عاصمة الرياضة العاملية.. وبتنظيم مثايل 

وإرصار لم يسبق له مثيل تكرست عنده الكثري من الهجمات 
واألكاذيب.. لريى الجميع نموذجاً يستحق أن يدّرس.. وحكاية 

تستحق أن تروى. 
إنها اإلرادة القطرية.. والوحدة الوطنية.

رئيس التحرير المسؤول

7} البقية ص

رد ساخن  
على أصحاب 

الحمالت 
المغرضة

تحرص دولة قطر باستمرار، 
وتؤكد دائما، عىل أن بيئة العمل 

اآلمنة والصحية رضورة، وأن 
سالمة العمال أولوية بالنسبة 

لها، وهي ال تسعى من وراء 
هذا الجهد املقدر إىل إرضاء 
جهة بعينها، دوال، أو أفرادا 

أو منظمات، وإنما تقوم بكل 

ذلك من منطلق ديني وأخالقي 
وإنساني ودستوري، ووفقا 

لعادات وتقاليد شعبها األصيلة، 
وقيمه الحضارية، التي عرف 

بها، من حيث كرم الوفادة، 
وحسن الرتحاب واملعاملة 

الحسنة.
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استعراض العالقات

صاحب السمو يتلقى اتصاال من رئيس الكونغو
حرضة  تلقى  قنا-  الدوحة- 
بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
املفدى،  البالد  أمري  ثاني،  آل  حمد 
أمس،  مساء  هاتفيا،  اتصاال 
فيليكس  الرئيس  فخامة  من 
جمهورية  رئيس  تشيسكيدي، 

استعرضا  الديمقراطية،  الكونغو 
بني  الثنائية  العالقات  خالله 

البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
كما جرى خالل االتصال مناقشة 
عدد من املوضوعات ذات االهتمام 

املشرتك.

الشيخة المياسة تدشن مبادرة »من الوطن«لترسيخ ثقافة االستدامة واإلنتاج

الشيخة  سعادة  دشنت   - قنا   - الدوحة 
املياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس 
مجلس أمناء متاحف قطر، وسعادة السيدة 
وزير  املسند  نارص  بن  عيل  بنت  مريم 
التنمية االجتماعية واألرسة، أمس، مبادرة 
»من الوطن«، وذلك بمعرض »من الوطن« 
يف سكة وادي مشريب ومبنى M7 يف قلب 

منطقة مشريب.
وتهدف مبادرة »من الوطن«، التي انبثقت 
ثقافة  لرتسيخ  متنوع،  إلنتاج  املنزل  من 
االستهالك  األفراد من  االستدامة، وتحويل 
إىل اإلنتاج، وتطوير منظومة األرس املنتجة 
كفاءة  تعزيز  أجل  من  قطر  دولة  داخل 
األرس، ورفع إنتاجيتها، وتطوير مهاراتها، 
من خالل توفري خدمات متكاملة تبدأ من 
الوصول  تيسري  إىل  األفكار  إنتاج  عملية 
الفكرة  تغيري  إىل  باإلضافة  لألسواق، 
املنتجة  باألرس  املرتبطة  السلبية  النمطية 
عن طريق إطالق هذه املبادرة تحت مسمى 

جديد وهوية برصية جذابة.
أغذية  منتجات  بني  ما  اإلنتاج  وينقسم 
ونسيج وحرف، علما أن هذه املبادرة جاءت 
لتغيري االسم من »أرس منتجة« إىل مسمى 
جديد يواكب التطور والتقدم الذي يشهده 

السوق املحيل.
وقد انطلقت هذه املبادرة يف أول نقاط البيع 
التي تم تدشينها بالتزامن مع قرب انطالق 

 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 
يركز  الذي  املعرض  هذا  خالل  من  وذلك 
القطري بطابع  املنتج  إبراز جماليات  عىل 
الهوية  تعزيز  يف  يساهم  كونه  معارص، 
برتاث  الحايل  الجيل  وتعريف  القطرية، 
الحرف اليدوية وتطورها عن طريق دمج 
اليدوية  الحرف  من  التقليدية  التصاميم 
ومعارصة  حديثة  بطريقة  وتقديمها 
واملصممني  الفنانني  من  كوكبة  قبل  من 
القطريني يف عدد من املجاالت الفنية التي 
تشمل تصاميم وأزياء ومجوهرات وتحف 
منسوجات  إىل  باإلضافة  واكسسوارات، 
فنية  لوحات  استعراض  بجانب  السدو، 

قيمة.
ومصمما  مرشوعا   53 من  أكثر  ويشارك 
يف  والقطريات  القطريني  من  ومصممة 
أصالة  بني  دمج  فيها  تم  فنية،  مجاالت 
الرتويج  بهدف  الحارض،  وحداثة  املايض 
الصغرية  املشاريع  أصحاب  وتشجيع 
املعرض  يتضمن  كما  الصغر،  واملتناهية 
املبارش  التعليم  بنظام  تعريفية  ورشا 
العربي  بالخط  والكتابة  السدو  لحرف 
وطريقة عمل املسابيح، باإلضافة إىل النقدة 

وصناعة الفخار.
االجتماعية  التنمية  وزير  سعادة  وقالت 
واألرسة، بهذه املناسبة، إن الوزارة، ممثلة 
وتدعم  تشجع  األرسة،  شؤون  بإدارة 

جميع  يف  واملبدع  املبتكر  القطري  الشباب 
املجاالت، مشرية إىل أن هذه الفعالية تقام 
يف إطار الحرص عىل تحقيق رؤية الوزارة 
نحو توجيه جهود املؤسسات املعنية باملرأة 
واألرسة اقتصاديا، وتشجعيها لالعتماد عىل 
دعم  مرشوعات  وتنفيذ  وتطوير  النفس، 
التدريب  خالل  من  املنتجة  األرس  وتنمية 
توفري  وكذلك  املساعدة،  الخدمات  وتوفري 

مجاالت لتسويق منتجاتها.
واعتربت سعادة السيدة مريم بنت عيل بن 
إحدى  الهامة  املبادرة  هذه  املسند،  نارص 
االجتماعية  التنمية  وزارة  اسرتاتيجيات 
التي  األرس  لبعض  حماية  لتوفري  واألرسة 
املشغوالت  من  العديد  إنتاج  عىل  تقوم 
تلك  أن نجاح  إىل  املحلية، الفتة  واملنتجات 
الشباب  من  األعمال  برواد  يدفع  املشاريع 
األفكار  عن  والبحث  لتكرارها  واألرس 
مشاركة  ومعتربة  لتطويرها،  الريادية 

بطولة  خالل  املتنوعة  األنشطة  يف  الوزارة 
فرصة   2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
املنزلية،  مشاريعها  لعرض  لألرس  عظيمة 
التي  املنتجات  بأهم  الضيوف  وتعريف 

ستحمل هوية »من الوطن«.
يف  مشاركات  عدة  لتتضمن  املبادرة  وتمتد 
تعريف  إىل  تهدف  الدولة،  أنحاء  مختلف 
الهوية وتقديمها للزوار وأفراد املجتمع خالل 
للمنتفعني،  البيع  نسبة  وزيادة  املونديال، 
ويتزامن تدشينها مع األسبوع العاملي لريادة 
األعمال الذي يحتفي العالم به خالل الفرتة 

من 13 إىل 19 نوفمرب من كل عام.
وتؤكد وزارة التنمية االجتماعية واألرسة، يف 
هذا السياق، عىل األدوار املهمة التي يمكن 
أن يضطلع بها الشباب من رواد األعمال يف 
عملية التنمية، إضافة إىل الفوائد العظيمة 
لتحقيق  الشباب  مبادرات  يف  لالستثمار 
لتحفيز  تهدف  كما  املستدامة،  التنمية 

وتنمية  االبتكار،  عىل  القطري  الشباب 
تحقيق  من  وتمكينهم  اإلبداعية  قدراتهم 

رؤية قطر الوطنية 2030.
الجهود  توحيد  إىل  أيضا  الوزارة  وتسعى 
الوعي  رفع  تعزيز  سبيل  يف  املشرتكة 
املجتمع،  أفراد  مختلف  لدى  واملعرفة 
الستقطاب  الجهود  تضافر  عىل  والعمل 
هذه  مثل  يف  للمشاركة  املجتمع  أفراد 
يف  ثقافية  منصة  تعترب  التي  املبادرات 
تعزيز تفاعل أفراد املجتمع ورفع مستوى 
التوعية بالقضايا االجتماعية واملساهمة يف 
خالل  من  األصيل  القطري  الرتاث  إحياء 
الحرف اليدوية والفنون التشكيلية، السيما 
قطر  استضافة  مع  يتزامن  املعرض  أن 
الجماهري  من  العديد  وتوافد  للمونديال، 
من  القطري  الشعبي  املوروث  الكتشاف 

خالل هذه الفنون.
»نماء«،  االجتماعي  اإلنماء  مركز  وشارك 
القطرية  املؤسسة  مظلة  تحت  املندرج 
للعمل االجتماعي التي تتبع بدورها وزارة 
التنمية االجتماعية واألرسة، يف مبادرة »من 
الوطن«  »من  تنظيم معرض  الوطن« عرب 
بالتعاون مع مركز قطر اإلبداعي لالبتكار 
وريادة األعمال يف مجال األزياء والتصميم 
تحت  قطر  متاحف  أنشأته  الذي   »M7«
حمد  بنت  املياسة  الشيخة  سعادة  قيادة 
بن خليفة آل ثاني، علما أن معرض »من 

يف  الزوار  استقبال  يف  اليوم  بدأ  الوطن« 
جو ذي طابع تراثي حديث، وذلك يف قاعة 

»M7« يف قلب الدوحة بمنطقة مشريب.
االقتصاد  نمو  بترسيع   »M7« ويلتزم 
اإلرشاد  توفري  اإلبداعي يف قطر من خالل 
ناجحة  أعمال  لبناء  للمصممني  والفرص 
عىل الصعيدين املحيل والدويل، كما يساعد 
والتصميم  األزياء  صناعة  تلعب  أن  عىل 
الدائري  االقتصاد  نظام  نمو  يف  دورها 
عىل  منصاته  وتشتمل  قطر،  يف  اإلبداعي 
ومعارض  شاملة  وإرشاد  تطوير  برامج 
وحلقات  عاملي  مستوى  عىل  وفعاليات 

نقاشية عامة.
ويقع »M7« يف وسط مشريب قلب الدوحة، 
من  للمبدعني  مساحة  خلق  عىل  ويعمل 
املركز  رشكاء  مع  كثب  عن  العمل  خالل 
املقيمني، وهم: استوديو القص، وستوديو 
ووركينتون،  ام،  وفروم   ،7 وسكيل   ،7

ومطعم بروفايلز.
جدير بالذكر أن مجموعة »شاطئ البحر« 
وتعد  املبادرة،  لهذه  الرئييس  الداعم  هي 
أحد أكرب التكتالت االقتصادية بدولة قطر، 
وتسعى من خالل الرشاكة املجتمعية لدعم 
املواهب الشبابية يف كافة املجاالت التعليمية 
والثقافية والرياضية والبيئية، إيمانا منها 
إمكانيات  إلطالق  االجتماعية  باملسؤولية 

إبداعية للمستقبل تعود عىل البالد بالنفع.

سيستضيف استاد املدينة التعليمية ثماني 
مباريات خالل البطولة، من بينها مباراة 
ربع النهائي. وسيتمكن املشجعون أثناء 
املباريات  ملشاهدة  االستاد  إىل  توافدهم 
من االستمتاع بمجموعة من األنشطة التي 
تتيح الوصول امليرّس يف عدة مواقع مثل 
السيارات،  ومواقف  املواصالت،  مراكز 
يف  املشجعني  لنزول  املخصصة  واملواقع 
باقة  وستشمل  لالستاد.  املؤدية  الطرق 
واالستعراضية،  املوسيقية  العروض  من 
وكرة القدم الحرة، التي ستسلط الضوء 
مختلف  وثقافات  القطرية  الثقافة  عىل 
الدول التي تمثلها الفرق التي ستتنافس 
خالل املباريات يف استاد املدينة التعليمية. 

قالت بروك ريد، مدير املشاركة املجتمعية 
بمؤسسة  التعليمية  املدينة  يف  والتنشيط 
للجميع،  تجربة  نصمم  أن  »أردنا  قطر: 
به  نسرتشد  الذي  ذلك شعارنا  كان  وقد 
يف  املشجعني  لتجربة  تصميمنا  خالل 
استاد املدينة التعليمية. فلم يقترص هدفنا 
عىل إنشاء بيئة خالية من العوائق فحسب، 
بل أن نوفر بيئة شاملة ترحب بالجميع، 
لكافة  يمكن  وأنشطة  تجارب  وتضم 
االستمتاع  القدرات  من جميع  املشجعني 

بها«. 
تقدمه  عرًضا  الشاملة  العروض  ستضم 
التقليدية  الكورية  املوسيقى  أوركسرتا 
تتألف من موسيقيني  للمكفوفني، والتي 

استعراضية  وفنون  البرص،  ضعاف  من 
يقدمها فنانون دوليون من ذوي اإلعاقة، 
للعروض  الحية  الرتجمة  وستتوفر 
من  للمشجعني  اإلشارة  بلغة  املوسيقية 
الصم وضعاف السمع. ذلك باإلضافة إىل 
أفندم، وهو  يقدمها عمر  أخرى  عروض 
فنان هيب هوب سوري أمريكي، ومغني 

موسيقى الروك فارواي مارتن. 
 وستوفر تجربة املشجعني يف استاد املدينة 
التعليمية مجموعة من األنشطة الحسية 
ملساعدة املشجعني عىل االسرتخاء، بما يف 
ذلك جدار موسيقي مزود بأدوات تصدر 
بحاجة  هم  ملن  تسمح  مختلفة،  أصوات 
السمع  حاسة  عرب  التوازن  استعادة  إىل 

باللعب واملشاركة بينما يحظون بفرصة 
تحفيز حواسهم. 

 ستشمل األنشطة الحسية األخرى جداًرا 
مثل  مختلفة  مواد  من  يتكون  للّمس 
والخشب  البحرية،  واألصداف  املطاط، 
املصنوع  والبالط  والصوف،  املصقول، 
مسار  إىل  باإلضافة  املوزاييك،  قطع  من 
خرسانية،  حىص  من  يتكون  ملموس 
الرياضية  للتمارين  وحصرية  وسجادة، 
التي  املواد  تلك  وستساعد  وفلني. 
الناعمة  األسطح  من  مزيج  من  تتألف 
األشخاص  وغريها،  والبارزة  والصلبة 
إرهاق  وتجنب  توازنهم،  استعادة  عىل 

حواسهم. 

األسطح  هذه  »ستلبي  بروك:  قالت   
لديهم  الذين  أولئك  احتياجات  اللمسية 
لديهم  من  أو  ضعيفة،  حسية  استجابة 
من  وذلك  ملحيطهم،  مفرطة  حساسية 
خالل تحفيز حواس ضعيفي االستجابة، 
ومساعدة اآلخرين ممن لديهم استجابة 

مفرطة عىل االسرتخاء«. 
دخوله  يمكن  الذي  النفق  وسيسمح 
بأنماط  واملزّود  املتحركة،  بالكرايس 
تقليل  وخاصيات  املهدئة  اإلضاءة 
اسرتاحة  بأخذ  للمشجعني  الضوضاء 
أجواء  عن  بعيًدا  وهادئ  آمن  مكان  يف 
الشعور  من  للحد  الصاخبة،  املباريات 
التحفيز  عن  ينشأ  قد  الذي  بالتوتر 

متنقلة  مقطورة  ستتوفر  كما  املفرط. 
اللجنة  من  مقدمة  الحسية،  للمساعدة 
طول  عىل  واإلرث،  للمشاريع  العليا 
بمثابة  لتكون  االستاد،  إىل  الطريق 
ممن  للمشجعني  ومالًذا  آمنة  مساحة 

لديهم تحديات حسية. 
تجربة  تختلف  »قد  بروك:  قالت   
شخص  من  كبري  بشكل  املشجعني 
باملوسيقى  بعضهم  يستمتع  فقد  آلخر. 
قد  بينما  الساطعة،  واألضواء  الصاخبة 
غامرة  األجواء  ذات  اآلخر  البعض  يجد 
مؤقتة.  اسرتاحة  نيل  إىل  يحتاجون  وقد 
مقطورة  لهم  ستقّدمه  ما  هو  وهذا 

املساعدة الحسية«. 

تطلقها مؤسسة قطر

فعاليات للمشجعين من ذوي القدرات
مع اقتراب انطالق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ستوفر تجربة 

المشجعين في المدينة التعليمية بمؤسسة قطر بيئة شاملة ترحب بالجميع 
خالل البطولة، وذلك من خالل عروض متنوعة يقدمها فنانين من ذوي 

اإلعاقة، وتوفير غرف للمساعدة الحسية، وإتاحة التجارب الحسية المختلفة 
لألشخاص من ذوي القدرات المختلفة. 

مناقشة الموضوعات
ذات االهتمام المشترك

المسند: تشجيع ودعم
الشباب القطري المبتكر والمبدع

توفير غرف للمساعدة 
الحسية وإتاحة التجارب 

المختلفة لهم 
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نبض الوطن

الدوحة - $

قطر تدين بشدة
تفجيرا في إسطنبول

واستنكارها  إدانتها  عن  قطر  دولة  أعربت  قنا-  الدوحة- 
الشديدين للتفجري الذي وقع يف منطقة »تقسيم« وسط مدينة 
إسطنبول بالجمهورية الرتكية، وأدى إىل سقوط قتىل وعرشات 

الجرحى.
قطر  دولة  موقف  أمس،  بيان  يف  الخارجية،  وزارة  وجددت 
الثابت من رفض العنف واإلرهاب مهما كانت الدوافع واألسباب.
وأكد البيان تضامن دولة قطر التام ووقوفها إىل جانب تركيا 
إجراءات  من  تتخذه  ما  لكل  الكامل  ودعمها  وشعبا،  حكومة 

لحفظ األمن واالستقرار.
ولحكومة  الضحايا  لذوي  قطر  دولة  تعازي  عن  البيان  وعرب 

وشعب تركيا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.



تعريفهم بالعادات 
والتقاليد األصيلة 
للمجتمع القطري

الدوحة - $
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متابعات

للقوات الشقيقة والصديقة المشاركة في تأمين المونديال

وزارة الدفاع تنظم »المخيم الصحراوي«

تحت رعاية وحضور سعادة الدكتور 
رئيس  نائب  العطية  محمد  بن  خالد 
مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
فعالية  الدفاع  وزارة  نظمت  الدفاع، 
الشقيقة  للقوات  الصحراوي  املخيم 
بطولة  تأمني  يف  املشاركة  والصديقة 

كأس العالم FIFA قطر 2022.
القوات  تعريف  خاللها  جرى  حيث 
العادات  عىل  والصديقة  الشقيقة 
القطري،  للمجتمع  األصيلة  والتقاليد 
كما  املختلفة،  باألنشطة  واالستمتاع 
ترحيباً  القطرية«،  »العرضة  أداء  تم 

بضيوف الدولة.
الركن  الفريق  الفعالية سعادة  حرض 
عقيل  بن  حمد  بن  سالم  )طيار( 
املسلحة  القوات  أركان  رئيس  النابت 
الركن  اللواء  وسعادة  القطرية، 
املناعي  عبداللطيف  محمد  )طيار( 
نائب رئيس مجلس  مستشار سعادة 
الدفاع  لشؤون  الدولة  الوزراء ووزير 
ورئيس  واألمنية  العسكرية  للشؤون 
لحدث  التنفيذية  الدفاع  وزارة  لجنة 
قطر2022،   FIFA العالم  كأس 
حصني  سعيد  الركن  اللواء  وسعادة 
لحدث  املشرتكة  القوة  قائد  الخيارين 
 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
السفراء  السعادة  أصحاب  من  وعدد 
الدولة،  لدى  العسكريني  وامللحقني 
القوات  يف  الضباط  القادة  وكبار 

املسلحة القطرية.

أجرته وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل

مسح أمني لمالعب المونديال
الدوحة- قنا- واصلت وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل التابعة لوزارة 
 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  األمني ملالعب  املسح  إجراءات  الدفاع 
اللجنة األمنية  الكيميائية واملشعة، وذلك بالتعاون مع  املواد  لتأكيد خلوها من 

للبطولة والقوات الشقيقة والصديقة.
 وشمل املسح األمني »استاد البيت«، و»استاد 974«، حيث تم استخدام أحدث 

التقنيات واألجهزة املتطورة يف عملية املسح.
املايض  األسبوع  بدأت  قد  الشامل  الدمار  أسلحة  ضد  الدفاع  وحدة  وكانت   
شملت  والتي   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  ملالعب  األمني  املسح  إجراءات 

»استاد الجنوب«، و»استاد أحمد بن عيل«.
 ،2022 FIFA قطر  العالم   وتأتي إجراءات املسح األمني ملالعب بطولة كأس 

ضمن استعدادات وزارة الدفاع لتأمني البطولة.

في معرض الشارقة الدولي للكتاب

مشاركة مميزة لوزارة الثقافة
فعاليات  أمس  اختتمت  قنا-  الشارقة- 
للكتاب  الدويل  الشارقة  معرض 
الثقافة  وزارة  من  مميزة  بمشاركة 
دار  ومنها:  القطرية،  النرش  ودور 
الوتد،  ودار  خليفة،  بن  حمد  جامعة 

ودار جامعة قطر.
الشيخ  الثقافة سمو  وزار جناح وزارة 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
الدور  عىل  اطلع  حيث  الشارقة،  حاكم 
تنوع  يف  الوزارة  به  تقوم  الذي  الكبري 

اإلصدارات وترجمتها.
معارض  يف  الوزارة  مشاركة  وتهدف 
الكتب الدولية إىل عرض اإلنتاج الفكري 
القراء  من  عريض  لجمهور  القطري 
التطور  عىل  والتعرف  العالم،  حول 

بناء  وكذلك  النرش،  صناعة  يف  املستمر 
الثقافة  مجال  يف  العاملني  مع  عالقات 

وصناعة النرش.
ملتقى  خالل  من  الوزارة  وحرصت 
عىل  القطريني  واملوزعني  النارشين 
الذي  النارشين،  مؤتمر  يف  املشاركة 
فيه  واجتمع  املعرض،  أيام  خالل  أقيم 
الرتجمة  حقوق  بممارسة  املهتمون 
العربي  النرش  سوق  يف  والتأليف 
والعاملي. ويقام معرض الشارقة الدويل 
منذ  الشارقة  مدينة  يف  سنويا  للكتاب 
عام 1982، تحت إرشاف هيئة الشارقة 
لعرض  منصة  يعد  حيث  للكتاب، 
من  كبري  لعدد  الجديدة  اإلصدارات 

النارشين من مختلف دول العالم.

{ حاكم الشارقة يزور الجناح القطري

على هامش مؤتمر »كوب 27«

نظمها برنامج الصحافة بمعهد الدوحة 

»الشورى« يشارك في اجتماع برلماني

مناقشة عروض ألعمال الطلبة

شارك  قنا-   - )مرص(  الشيخ  رشم 
برملاني،  اجتماع  يف  الشورى  مجلس 
عقد أمس بمدينة رشم الشيخ املرصية، 
السابعة  الدورة  أعمال  هامش  عىل 
اتفاقية  يف  األطراف  ملؤتمر  والعرشين 
»كوب  املناخ  تغري  بشأن  املتحدة  األمم 

.»27
نظمه  الذي  االجتماع،  يف  املجلس  ومثل 
مع  بالرشاكة  الدويل  الربملاني  االتحاد 
مجلس النواب املرصي، كل من سعادة 
الكواري،  محمد  بن  مبارك  السيد 
وسعادة السيد سالم بن راشد املريخي 

عضوا املجلس.
املوضوعات  من  عددا  االجتماع  وناقش 
املناخي،  التغري  حول  املتمحورة 
األزمة،  هذه  ملعالجة  امللحة  والحاجة 
ودور الربملانات يف مواجهة هذا التحدي، 

موضوع  جانب  إىل  االستدامة،  ودعم 
املستدامة«،  والتنمية  املناخي  »العمل 
عن  للمساءلة  األولوية  إعطاء  وسبل 
الطموح  وزيادة  املناخية،  العدالة 
الطاقة  إىل  االنتقال  وترية  ترسيع  نحو 
عن  صدرت  وثيقة  وأكدت  النظيفة. 
بالجهود  الربملانيني  التزام  االجتماع، 
العاملية للتصدي لظاهرة التغري املناخي 

التي تشكل تهديدا وجوديا للكوكب.
العمل  رضورة  عىل  الوثيقة  أكدت  كما 
قوانني  العتماد  الربملانات  داخل 
من  التخفيف  تدعم  وترشيعات 
قدرات  وتعزيز  املناخي،  التغري  آثار 
املخاطر  تحليل  مجال  يف  املؤسسات 
املتصلة باملناخ، فضال عن تعزيز الدعم 
املحلية  واملجتمعات  للبلدان  املقدم 

ملواجهة التحديات عىل هذا الصعيد.

الصحافة  ماجستري  برنامج  نظم 
العليا،  للدراسات  الدوحة  معهد  يف 
عرًضا   2022 نوفمرب   10 األربعاء 
جرى  وقد  التطبيقية.  طالبه  ألعمال 
املبنى  مدرج  يف  العروض  تقديم 
االتصال  تقنية  وعرب  األكاديمي 
مكمانيس  كاثرين  بحضور  املرئي، 
املتحدة،  الواليات  من  سيلكوك  وبيل 
لربنامج  اعتماد  مستشاري  بوصفهما 

الصحافة.
األوىل  السنتني  طالب  العروض  شملت 
والثانية يف مقرري »رواية القصة عرب 

الفيديو«،  و»إنتاج  املتعددة«  الوسائط 
املوضوعات  من  مجموعة  غطيا  اللذين 
قطر  استعدادات  مثل  املختلفة 
الستضافة كأس العالم 2022 وتمكني 
واملوروث  الرتاثية  واألزياء  املرأة 
الحيواني يف الدولة، عرب مواد مصورة 
مكتوبة  ومقاالت  صوتية  وتسجيالت 
تم عرضها أمام مجموعة من الحضور 
مساحة  ذلك  تال  الربامج،  مختلف  من 
ظروف  الطالب  خاللها  رشح  نقاشية 
مروا  التي  والتحديات  للمواد  إنتاجهم 

بها.



قطر ستواصل العمل مع الجهات المعنية 
لتعزيز مكانتها كرائد للتغيير بالمنطقة

استفادة »89 %« من العمالة 
من تطبيق القوانين والتشريعات

النتائج اإليجابية لإلصالحات خير رد على االدعاءاتنقلة كبيرة في سوق العمل بشهادة دولية

أصحاب العمل والشركات ملتزمون بالقوانين حماية »96 %« من االنتهاكات المتعلقة باألجور

4

السنة )28( - اإلثنين  20 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 14 نوفمبر 2022م العدد )9933(

متابعات

الوكيل المساعد بوزارة العمل.. محمد العبيدلي:

قطر تتعرض لحملة مضللة وممنهجة

لكل ذلك، حرصت دولة قطر بتوجيهات 
رشف  نيلها  وقبل  الحكيمة،  قيادتها 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  استضافة 
من  الكثري  سن  إىل   ،2022 قطر 
بعمليات  والقيام  والقوانني  الترشيعات 
تواكب  العمل،  بيئة  يف  واسعة  إصالح 
الدويل، وال  العمل  املعايري يف قطاع  أعىل 
وتريتها،  زادت  قد  الجهود  هذه  أن  شك 
سوق  وشهد  بيئية  إصالحات  وشهدت 
اإليجابية،  التغيريات  من  الكثري  العمل 
كانت محل إشادة كافة الجهات املعنية، 
التي  الدولية  العمل  وعىل رأسها منظمة 

بادرت وافتتحت لها مكتبا بالدوحة.
 وحقيقة، ال يمكن بأي حال حرص جميع 
قطر  يف  العمل  وسوق  بيئة  إصالحات 
منذ  املاضية،  العرش  السنوات  مدى  عىل 
كأس  بطولة  تنظيم  برشف  قطر  فوز 
وذلك   ،2010 عام  أكتوبر  يف  العالم 
واستفادة  مجاالتها  وتعدد  لكثرتها 
منها.   الوافدة  العمالة  من  األلوف  مئات 
اإلصالحات  تطبيق  من  الرغم  وعىل 
العمال،  خدمة  يف  اإليجابية  وآثارها 
من  رمد،  عيونهم  يف  ممن  البعض  ظل 
البصرية،  وعديمي  الضمري،  فاقدي 
مزاعمهم،  يكررون  الذمم،  وبائعي 
تلك  يف  ويشككون  بل  ويتجاهلون، 
ألن  العمالية،  واإلنجازات  اإلصالحات 
من يستهدفك، ويسعى لتشويه سمعتك 
واالنتقاص من جهودك، عن عمد، وسبق 
بعيدة  بها،  أدرى  هو  ألسباب  إرصار، 
لن  والشفافية،  والحقيقة  املسؤولية  عن 
يجدي معه أي نصح وإنجاز، ألنك مهما 
آراءهم أو يعرتفوا  فعلت لهم لن يغريوا 

بسوء تقديراتهم ومواقفهم السالبة.
وبما أن منظمة العمل الدولية تعد بمثابة 
فقد  املسائل،  هذه  يف  األوىل  املرجعية 
البعض  يريد  ال  التي  بالحقيقة  صدعت 
يف  أصدرته  تقرير  يف  وكشفت  سماعها، 
النقلة  عن  الجاري  نوفمرب  شهر  مطلع 
الكبرية التي شهدها سوق العمل القطري 
خالل األعوام القليلة املاضية، بعد دخول 
الترشيعات التي أقرتها الحكومة إلصالح 

قطاع العمل حيز التطبيق.
وأكد التقرير الذي أصدره مكتب منظمة 
الحكومة  قيام  قطر،  يف  الدولية  العمل 
وحرص  اإلصالحات،  بتنفيذ  القطرية 
اإلصالحات  ديمومة  عىل  العمل  وزارة 
الرشاكة  واستمرار  العمالية،  الترشيعية 
مع املنظمة إىل ما بعد بطولة كأس العالم 
برامج  خالل  من   ،2022 قطر   FIFA
تطوير  مجال  يف  املتواصلة  التعاون 
مع  والترشيعات  اإلصالحات  وتحديث 

مختلف املنظمات الدولية.
بني  القوية  الرشاكة  عىل  التقرير  وركز 
الدولية،  العمل  ومنظمة  العمل  وزارة 
والدور الرائد الذي يقوم به مكتب منظمة 
يف  األول  يعد  الذي  الدوحة،  يف  العمل 
املنطقة، يف هذا املجال. كما سلط الضوء 
العمل  وزارة  تجمع  التي  الرشاكات  عىل 
واللجنة العليا للمشاريع واإلرث، بالعديد 

من املنظمات الدولية املتخصصة.
حسن  محمد  السيد  ذلك  عىل  أكد  وقد 
لشؤون  املساعد  الوزارة  وكيل  العبيديل 
ترصيحات  يف  العمل،  بوزارة  العمل 
»قنا«،  القطرية  األنباء  لوكالة  خاصة 
مع  الفني  التعاون  أن  أوضح  الذي 
منظمة العمل الدولية يف األعوام السابقة، 
جاء بناء عىل طلب دولة قطر، مشريا إىل 
أن الربامج واملشاريع املشرتكة عززت من 
الدولية  التجارب  من  االستفادة  فرص 
وتطبيق املعايري العاملية يف قطاع العمل. 

دولة  »أصبحت  السياق:  هذا  يف  وقال   
املنطقة  يف  به  يحتذى  نموذجا  قطر 
استعراض  وسنبدأ  العمل،  مجال  يف 
منها  لالستفادة  املتميزة  مبادراتنا 
خارجيا يف مؤتمر وزراء العمل اآلسيوي 

بسنغافورة نهاية العام الحايل«.

التزام أصحاب العمل 
أصحاب  بالتزام  العبيديل  وأشاد 
بالقوانني  القطرية  والرشكات  العمل 
بالدور  منوها  العمالية،  والترشيعات 
قطر  لغرفة  اإليجابية  واملشاركة  الفاعل 
ومشاركتها يف تطبيق وتنفيذ العديد من 
بيئة  لتطوير  الرائدة  واملشاريع  الربامج 
العمل، ضمن التعاون الفني مع منظمة 

العمل الدولية.
وأوضح أن الوزارة نفذت خططا وبرامج 
قدرات  وبناء  تعزيز  بهدف  تدريبية، 
موظفيها بالرشاكة مع عدد من املنظمات 
أن  إىل  مشريا  الدولية،  واملعاهد  واملراكز 
رفع  يف  ساهمت  التدريبية  الربامج  تلك 

قدرات املوظفني.
دوما  تؤمن  قطر  دولة  أن  إىل  ولفت   
مع  والتنسيق  والتعاون  البناء  بالحوار 
والحقوقية،  الدولية  املنظمات  مختلف 
بما يحقق مصلحة سوق العمل بالدولة، 
مضيفا أن القوانني واإلصالحات التي تم 
تنفيذها تأتي ضمن اسرتاتيجية التنمية 

وتنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030.
 وأكد العبيديل أن عدد الشكاوى العمالية 
جدا،  قليل  الوزارة  تستقبلها  التي 
ونوه  بالدولة.  العمالة  عدد  مع  مقارنة 
سعادته بأن نحو 89 باملائة من العمالة 
بالدولة قد استفادوا من تطبيق القوانني 
وفقا  وذلك  العمالية،  والترشيعات 
والدراسات  البحوث  الستبيان من معهد 

بجامعة قطر.
التي  املغلوطة  باالدعاءات  يتصل  ما  ويف 
تحيط بملف العمل إعالميا، قال العبيديل 
إن الدولة تتعرض لحملة إعالمية مضللة 
منها  النيل  إىل  تهدف  وممنهجة رشسة، 
كأس  لبطولة  استضافتها  خلفية  عىل 
عىل  وشدد   ،2022 قطر   FIFA العالم 
واإلصالحات  سنتها  التي  القوانني  أن 
التي نفذتها الدولة، وما أثمرت عنه هذه 
الجهود من نتائج إيجابية، انعكست عىل 
العمال الوافدين، هو خري رد لتفنيد هذه 

االدعاءات ودحضها.
لشؤون  املساعد  الوزارة  وكيل  أكد  كما   
قطر  دولة  أن  العمل،  بوزارة  العمل 
ثبات،  بكل  جهودها  يف  قدما  ماضية 
املعنية  الجهات  مع  العمل  وستواصل 
وتعزيز  اإلصالحات  مسرية  إلكمال 
دون  املنطقة،  يف  للتغيري  كرائد  مكانتها 
أن تلتفت إىل من يحاولون ثني عزيمتها.
 وعليه تؤكد ترصيحات العبيديل لـ »قنا« 
يف  املشككني  ومزاعم  أكاذيب  أن  تماما 
قطر  يف  العمل  وبيئة  قطاع  إصالحات 
ال  منها،  الوافدة  العمالة  واستفادة 
صحة لها، وأنها مغرضة، ولها أجنداتها 
بخالف  دليل،  عىل  تقوم  وال  الخاصة، 
واملهتمون  املتابعون  عليه  يؤكد  ما 
ويقيمون  ينظرون  ممن  واملختصون 
عىل  عطفا  وحيادية،  بواقعية  األمور 

الوقائع التي تحققت عىل األرض.
 ويتجاهل املنتقدون كل اآلثار اإليجابية 
مربرات  دون  من  قطر  يف  العمل  لقطاع 
العمل  منظمة  تقارير  متناسني  وحجج، 
الدولية، باعتبارها املسؤول األول األممي 
الجهات  وتقارير  القضايا  هذه  مثل  عن 

التي وثقتها  الدولية األخرى ذات الصلة 
مع  ولقاءها  قطر  داخل  من  كثب  عن 
املعنيني أنفسهم من مسؤولني وحكوميني 
وال  أنفسهم.  والعمال  عمل  وأصحاب 
مجرد  وحتى  املشككون  أولئك  يذكر 
العمالة  من  األلوف  مئات  أن  إشارة 
الوافدة يف قطر قد تمكنوا من تغيري جهة 
إجراءات  عملهم منذ اإلعالن عن تسهيل 
انتقال العامل بني جهات العمل املختلفة 
يف  فشلوا  كما   ،2020 سبتمرب  شهر  يف 
400 ألف  اإلشارة إىل استفادة أكثر من 
األدنى  الحد  من  مبارش  بشكل  عامل 
الجديد لألجور، الذي نتج عنه زيادة يف 
مالية  محفزات  عىل  والحصول  الرواتب 

أخرى يف ذلك الوقت.
كما تمكن مئات اآلالف من العمال جراء 
إصالحات سوق العمل، من مغادرة دولة 
الحصول  دون  من  إليها  والعودة  قطر 
منذ  عملهم،  جهة  من  مسبق  إذن  عىل 
 ،2018 عام  يف  الخروج  تصاريح  إلغاء 
فيما أسهم نظام حماية األجور يف حماية 
من  العمالة  من  باملائة   96 من  أكثر 
عىل  عالوة  باألجور،  املتعلقة  االنتهاكات 
الدول  يف  قطر  تأشريات  مراكز  إسهام 
املرسلة للعمالة يف الحد بشكل كبري من 
يتعرض  التي  االستغاللية  املمارسات 
لها العمال قبل وصولهم إىل دولة قطر، 
فضال عن قرار تمديد فرتة ساعات العمل 
التي يحظر فيها العمل يف أماكن العمل 
املكشوفة خالل فصل الصيف للحد من 

تأثريات اإلجهاد الحراري.
السياق كذلك  وعززت دولة قطر يف هذا 
إجراءات تطبيق القوانني لحماية العمالة 
العمل  أصحاب  ومحاسبة  الوافدة 
املفتشني  عدد  يشهد  حني  يف  املخالفني، 
العاملني لدى وزارة العمل تزايدا مستمرا 
عىل  قدراتهم  تعزيز  مع  عام،  بعد  عاما 
العمل  لظروف  شاملة  تحقيقات  إجراء 
العمل،  محاكم  إىل  املخالفني  وإحالة 
بالقوانني  الوعي  تعزيز  عىل  والعمل 

املتعلقة باملوظفني وأصحاب العمل.
الرشكات  من  املزيد  محاسبة  تتم  كما 
كل عام عىل إخاللها بقوانني العمل، مع 
مدى  ملراقبة  التفتيش  حمالت  ازدياد 
والقرارات  بالقوانني  املنشآت  التزام 
العمل،  سوق  بتنظيم  املعنية  الوزارية 
والفصل  العمالية  الشكاوى  واستقبال 
املنازعات  فض  لجان  وقيام  فيها، 
يف  املناسبة  القرارات  بإصدار  العمالية 
سبيل  عىل  منها  إليها،  املحالة  القضايا 
بشأن  قرارا   513 نحو  إصدار  املثال 
شهر  خالل  إليها،  محالة  قضية   635
دور  عن  فضال  وحده،  املايض  أكتوبر 
اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش، 
بن صميخ  الدكتور عيل  برئاسة سعادة 
يف  اللجنة،  رئيس  العمل  وزير  املري 
االتجار  لضحايا  والدعم  الحماية  تعزيز 
الجهات  بني  املشرتك  والتعاون  بالبرش، 

ذات الصلة.

تأثير إيجابي
الدولية،  العمل  منظمة  تقرير  وحسب 
أن  أكدوا  العمال،  من  املائة  يف   86 فإن 
عىل  إيجابي  تأثري  لها  كان  اإلصالحات 
شهري  يف  جرى  مسح  وفق  حياتهم، 
مايو ويونيو 2022، شمل 1036 عامال 
يقيمون  املنخفضة،  األجور  ذوي  من 
من  وكانوا  املشرتكة،  اإلقامة  مواقع  يف 
مختلف  يف  ويعملون  متعددة،  جنسيات 
مسح  أفاد  كما  االقتصادية،  القطاعات 

آخر قامت به منظمة العمل الدولية بأن 
آرائهم  استطالع  باملائة، ممن جرى   98

قد تلقوا أجورهم يف الوقت املحدد.
280 ألف  التقرير إىل أن أكثر من  ونوه 
من  املائة  يف   13 من  يقرب  ما  أو  عامل 
إجمايل القوى العاملة يف القطاع الخاص، 
الحد  إىل  األساسية  أجورهم  زادت  قد 
األدنى  الحد  قانون  دخل  عندما  األدنى، 

لألجور حيز التنفيذ يف مارس 2021.
الدولية،  العمل  منظمة  تقرير  وأشار 
عن  لإلبالغ  وطنية  منصة  إنشاء  إىل 
قطر  رؤية  أسس  عىل  بناء  الحوادث، 
الوطنية  واالسرتاتيجية   2030 الوطنية 
البيانات  جمع  يزال  ال  حيث  للصحة، 
قصوى،  أولوية  يمثل  ونرشها  وتحليلها 
طاقتها  بكامل  املنصة  تعمل  أن  وتوقع 

بحلول منتصف عام 2023.
العمل ومنظمة  إن وزارة  التقرير،  وقال 
حمالت  تنفيذ  واصلتا  الدولية  العمل 
حول  الوعي  لزيادة   2022 عام  طوال 
الوقاية من اإلصابات املهنية بني العمال 
وأصحاب العمل، موضحا يف هذا الصدد 
عمل  موقع   »19978« تفتيش  تم  أنه 
عن  سكنية،  وحدات  و3406  »منشأة، 
طريق إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل. 
نهاية  إىل  وصلت  أنها  قطر  تقل  لم   
قطاع  بإصالحات  يعنى  فيما  املطاف 
العمل، فقد ظلت وزارة العمل تؤكد دوما 
عملية  هي  الشامل  اإلصالح  عملية  أن 
كافة  سلوك  تغيري  وأن  األمد،  طويلة 
الوقت، وكل  املزيد من  يتطلب  الرشكات 
ذلك يمثل رسالة صارمة لجميع املعنيني 
بعدم تسامح الدولة أبدا مع أي مخالفة.

التزامها   ومن هنا فإن دولة قطر تؤكد 
رشكائها  مع  بناء  بشكل  بالتعاون 
الوقت، من  الدوليني ومنتقديها يف نفس 
أجل تحقيق املزيد من التقدم يف معايري 
العاملني  الوافدين  العمال  لجميع  العمل 
التشاور  ستواصل  وأنها  أراضيها،  عىل 
مع الخرباء الدوليني، بما يف ذلك منظمة 
العمالية،  والنقابات  الدولية  العمل 
إضافة إىل التشاور الدوري مع املنظمات 
توصياتهم  إىل  لالستماع  الحكومية  غري 
بهذا الخصوص، لذلك فإن قطر بادرت 
إىل فتح باب الحوار والتواصل مع جميع 
املعنيني بهذا املوضوع وعىل أوسع نطاق، 
يزورونها  لهم  ملتقى  الدوحة  وأصبحت 
أطراف  من  شاؤوا  من  مع  ويلتقون 
وأصحاب  )الحكومات،  الثالثة  العمل 
وعقبات،  قيود  دون  والعمال(  العمل، 

لنقل الحقيقة أمام الرأي العام العاملي.
وقد أكد عىل ذلك سعادة الدكتور عيل بن 
لقائه يف  لدى  العمل  املري وزير  صميخ 
أصحاب  مع  املايض،  األسبوع  الدوحة، 
والدول  الغربية  الدول  سفراء  السعادة 
املرسلة للعمالة، حيث نوه بأن دولة قطر 
أبوابها  فتحت  التي  القليلة  الدول  من 
عىل  لالطالع  الدولية  املنظمات  لكافة 
الترشيعات  تحسني  يف  الرائدة  التجارب 
العمالية وآليات تنفيذها، مؤكدا استمرار 
املنظمات  كافة  أمام  االنفتاح  سياسة 

الدولية املهتمة بشأن قطاع العمالة.
صلة،  ذي  سياق  يف  سعادته  أكد  كما 
التي  الحوارية  الندوة  خالل  له  كلمة  يف 
عنوان  تحت  العمل،  وزارة  نظمتها 
التعاون  قطر:  يف  العمل  »إصالحات 
رؤية  صياغة  يف  يساهم  الثالثي 
 110 الدورة  هامش  عىل  مشرتكة«، 
ملؤتمر العمل الدويل 2022 الذي عقد يف 
جنيف يف شهر يونيو املايض، تبني دولة 
وتحديث  لتطوير  مستداما  نهجا  قطر 

بيئة  وتحسني  والقوانني  الترشيعات 
بيئة  تحسينات  أن  عىل  مشددا  العمل، 
 ،2030 قطر  رؤية  ضمن  جاءت  العمل 
العالم  كأس  بطولة  تنظيم  ساهم  فيما 
قطر 2022 يف ترسيع وترية الترشيعات 

العمالية.
أن  لقطر،  فخرا  ويعد  ذكره،  يجدر  وما 
من  العارش  يف  اعتمد  قد  املؤتمر،  هذا 
شهر يونيو املايض، خالل جلسته العامة 
العارشة، برئاسة سعادة الدكتور عيل بن 
به  دفعت  تاريخيا  قرارا  املري،  صميخ 
آمنة  عمل  بيئة  إدراج  حول  قطر،  دولة 
الدولية  العمل  منظمة  إطار  يف  وصحية 
يف  األساسية  والحقوق  املبادئ  بشأن 

العمل.
العبيديل  حسن  محمد  السيد  أعرب  وقد 
بوزارة  العمل  لشؤون  املساعد  الوكيل 
عن  الجلسة،  يف  ألقاها  كلمة  يف  العمل، 
القرار،  هذا  باعتماد  قطر  دولة  ترحيب 
املؤتمر،  مخرجات  أهم  من  باعتباره 
العمل  تاريخيا يف مسرية منظمة  وحدثا 

الدولية.
وأكد العبيديل إيمان دولة قطر بأن توفري 
أمرا  يعد  وصحية،  آمنة  عمل  ظروف 
أساسيا لتحقيق العمل الالئق، األمر الذي 
سيعود بالفائدة عىل اإلنسان واالقتصاد، 
االقتصادي  النمو  تحقيق  يف  وسيسهم 
املستدام والشامل. وشكر ممثيل األطراف 
العمل  وأصحاب  )الحكومات  الثالثة 
التي  البناءة  املشاورات  عىل  والعمال( 
أتاحت التوصل إىل هذا القرار التاريخي 

الذي لقي ترحيبا كبريا.

 دافع للدول
مجال  يف  قطر  حققته  ما  أن  شك  وال 
إصالح سوق العمل وآثاره اإليجابية عىل 
دافع  بمثابة  سيكون  لديها،  العمل  بيئة 
لغريها من الدول لتحذو حذوها.. فقطر 
والتواصل  الحوار  أن  باستمرار  تؤمن 
الحلول  إىل  للتوصل  السبل  أفضل  هما 

الناجعة ملثل تلك التحديات.
العمالية  اإلصالحات  تلك  لكل  ونتيجة   
دولة  انتخاب  تم  والالفتة،  املشهودة 
قطر، ممثلة يف سعادة وزير العمل نائبا 
لرئيس مؤتمر العمل الدويل يف دورته الـ 
110 بجنيف يف يونيو املايض عن ممثيل 
الحكومات، ما يؤكد عىل الدور املحوري 
املاضية  السنوات  خالل  به  قامت  الذي 
يف قطاع العمل، والتحديثات الترشيعية، 
واإلنجازات والتدابري واملبادرات املختلفة 

للوصول إىل بيئة عمل آمنة وصحية.
لجهود  تقديرا  االنتخاب  هذا  يمثل  كما   
يف  ويعكس  العمل،  قطاع  يف  قطر  دولة 
الهادي  واملحيط  آسيا  ثقة  نفسه  الوقت 
الهام، علما أن  لتمثيلهم يف هذا املنصب 
قطر تشغل أيضا منصب منسقة الدول 

العربية يف منظمة العمل الدولية.
ولدى دولة قطر ممثلة يف وزارة العمل، 
فني  تعاون  الدولية،  رشاكاتها  إطار  يف 
يف  الدولية  العمل  منظمة  مع  وثيق 
مجاالت قطاع العمل، وهو ما تطرق له 
بن  الدكتور عيل  بجنيف سعادة  مؤخرا 
صميخ املري، وزير العمل لدى اجتماعه 
هونجبو،  جيلربت  السيد  سعادة  مع 
جرى  حيث  للمنظمة،  العام  املدير 
استعراض التقدم املحرز خالل السنوات 
األربع من برنامج التعاون الفني املستمر 
تم  الذي  التقدم  وشمل  الجانبني،  بني 
من  اآلن،  حتى  الربنامج  خالل  إحرازه 
وأنظمة  جديدة  ترشيعات  اعتماد  حيث 

تتعلق بقطاع العمل، وهو ما بينه تقرير 
منظمة العمل الدولية األخري الذي صدر 
األسبوع، فضال  هذا  من  سابق  وقت  يف 
واملتواصل  املشرتك  العمل  مجاالت  عن 
لتعزيز التعاون الدويل، وتبادل الخربات، 
لسوق  وشاملة  فعالة  سياسات  ووضع 
تنافسية  زيادة  يف  تساهم  العمل 

االقتصاد القائم عىل املعرفة.
املناسبة، إن  الوزير، بهذه  وقال سعادة 
دولة قطر تسري بخطى ثابتة بإصالحات 
قطاع العمل لتحقيق رؤية قطر 2030، 
والتزاما ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة 
بكل جدية  تعاملت  وأنها  والديناميكية، 
يتعلق  فيما  البناءة  املقرتحات  كافة  مع 
بما  بها،  واالرتقاء  العمل  بيئة  بتحسني 
لرؤيتها  الرئيسية  املبادئ  مع  ينسجم 
الوطنية، والتزاما ببناء سوق عمل يتسم 

بالحداثة والديناميكية.
قطر  أن  اللقاءات  هذه  مثل  وتؤكد   
فيما  تخفيه  أو  تخشاه  ما  لديها  ليس 
والتحديات  القضايا  هذه  بمثل  يتعلق 
بشأنها  املهمة  الترشيعية  والتحديثات 
إنجازها  تم  التي  التنفيذية  وآلياتها 
لتحسني  املاضية،  السنوات  خالل 
قطر  أن  بدوره  يؤكد  ما  العمل،  بيئة 
والشفافية،  باملصداقية  تتسم  دولة 
إن  الوافدة، حيث  العمالة  بشأن  خاصة 
تنفيذها  تم  التي  العمالية  اإلصالحات 
املاضية، جعلتها  العرش  السنوات  خالل 
العمل  مستوى  عىل  السباقة  الدول  من 
بيئة  لتحسني  مستدام  نهج  اعتماد  يف 
بعد  ما  إىل  حتى  بها  واالرتقاء  العمل، 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  تنظيم 

.2022
مع  قطر  وتواصل  انفتاح  ظل  ويف 
وفود  زارت  الدولية،  العمالية  املنظمات 
كثب  عن  واطلعت  مؤخرا،  الدولة  منها 
لنقل  قطر،  يف  العمل  بيئة  واقع  عىل 

الحقيقة أمام الرأي العام العاملي.
الدولية  العمالية  االتحادات  ممثيل  ومن 
أكتوبر  شهر  خالل  قطر  زاروا  الذين 
بورو  شارن  السيدة  سعادة  املايض، 
لنقابات  الدويل  لالتحاد  العام  األمني 
فارغا  كورين  السيدة  وسعادة  العمال، 
مدير إدارة معايري العمل الدولية بمنظمة 
بالل  السيد  وسعادة  الدولية،  العمل 
لالتحاد  اإلقليمي  السكرتري  امللكاوي 
الدويل للنقل، وسعادة السيد إدي ستام 
ما  وهو   ،»Global UNI »منظمة  من 
دولة  بني  املتميزة  الرشاكة  عىل  يؤكد 
قطر ومنظمة العمل الدولية والعديد من 
العمالية،  واالتحادات  الدولية  املنظمات 
العمل  ببيئة  االرتقاء  يف  ساهمت  والتي 
بالدولة، ونقل الحقيقة أمام الرأي العام 

العاملي.
 وأكد ممثلو االتحادات العمالية الدولية، 
العمالية  اإلصالحات  أن  ناحيتهم،  من 
املاضية  العرش  السنوات  خالل  قطر  يف 
تنسجم مع اسرتاتيجية إصالحات قطاع 

العمل عامليا.
 وأشاروا يف هذا السياق إىل أن اإلصالحات 
دولة  يف  تمت  التي  العديدة  الجوهرية 
ساهمت  املاضية  السنوات  خالل  قطر 

بشكل أسايس يف تحسني بيئة العمل.
ممتاز  صدى  اإلصالحات  لهذه  وكان 
العديد  لدى  كذلك  إيجابية  أفعال  ورود 
الدولية  املنظمات  ومسؤويل  مديري  من 
برصدها  قامت  واملعنية،  املتخصصة 
بما  فيها  أشادوا  حيث  العمل،  وزارة 
يف  حقيقي  تقدم  من  قطر  أحرزته 

إصالحات العمل، ويف وقت قصري.

{ محمد حسن العبيدلي

الدوحة- قنا- تحرص دولة قطر باستمرار، وتؤكد 
دائما، على أن بيئة العمل اآلمنة والصحية ضرورة، وأن 

سالمة العمال أولوية بالنسبة لها، وهي ال تسعى 
من وراء هذا الجهد المقدر إلى إرضاء جهة بعينها، 

دوال، أو أفرادا أو منظمات، وإنما تقوم بكل ذلك من 
منطلق ديني وأخالقي وإنساني ودستوري، ووفقا 
لعادات وتقاليد شعبها األصيلة، وقيمه الحضارية، 

التي عرف بها، من حيث كرم الوفادة، وحسن 
الترحاب والمعاملة الحسنة.



5

السنة )28( - اإلثنين  20 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 14 نوفمبر 2022م العدد )9933(

متابعات

»األوقاف« تفتتح المعرض 
تعريف الزائرين بالمساجد التاريخيةالتفاعلي بجامع اإلمام

أمس  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  افتتحت 
بجامع  تقيمه  الذي  التفاعيل  اإلسالمي  املعرض 
الوزارة  فعاليات  عبدالوهاب، ضمن  بن  محمد  اإلمام 
يقام  الذي  املعرض  العالم. ويهدف  لكأس  املصاحبة 
بالتعاون والتنسيق بني ثالث إدارات بوزارة األوقاف، 
املساجد،  إدارة  الديني،  واإلرشاد  الدعوة  إدارة  وهي: 
الثقايف  محمود  آل  زيد  بن  عبدالله  الشيخ  ومركز 
اإلسالم  وبرسالة  باملسجد  التعريف  إىل  اإلسالمي، 
بغري  للناطقني  السمحة  الصحيحة  صورته  وإيصال 
العربية من زوار دولة قطر خالل فرتة انعقاد بطولة 
اإلنجليزية  باللغات  الناطقني  وبخاصة  العالم،  كأس 
والفرنسية واإلسبانية، حيث يستمر املعرض حتى 31 

ديسمرب 2022م.
صالح  د.  السيد  رصح  باملعرض  التعريف  وحول 
األخن مدير مركز الشيخ عبدالله بن زيد ورئيس فريق 
فعاليات الوزارة املصاحبة لكأس العالم بأن املعرض 
بن  محمد  اإلمام  جامع  يف  تعريفية  جولة  عن  عبارة 
املسجد  عىل  خاللها  من  الزائر  يتعرف  عبدالوهاب، 
خالل  من  الزائر  يتعرف  كما  اإلسالمي،  ومعماره 
املعرض املصاحب عىل بعض جوانب اإلسالم واإليمان، 

وبعض املساجد التاريخية يف دولة قطر.
وأوضح د. صالح األخن أن املعرض يتكون من عدة 

مرافق وهي:
غرفة  عن  عبارة  وهي  والتوديع:  االستقبال  غرفة 
الزائرات للجامع، وذلك لتجهيزهن  مجهزة الستقبال 
املناسب لدخول املسجد وإعطائهن  باللباس الرشعي 

كامل الخصوصية، باإلضافة إىل تواجد نقاط خارجية 
يرشف عليها عدد من الدعاة وموظفي الوزارة، تقوم 
باستقبال الرجال الزائرين وتوزيع الكتيبات والهدايا 
عليهم. معرض اإليمان: يتكون من 15 لوحة تعريفية 
بأركان اإليمان باللغة اإلنجليزية، ليتعرف الزائر عىل 

من خاللها عىل جوانب من أركان اإليمان.
التاريخية:  قطر  دولة  مساجد  من  نماذج  معرض 
جانباً  تمثل  مجسماً   13 من  املعرض  يتكون  حيث 
من مساجد دولة قطر التاريخية، ليتعرف الزائر من 
بإنشائها  الدولة  واهتمام  املساجد  أهمية  عىل  خاللها 
التاريخي  الرتاث  هذا  عىل  واملحافظة  ورعايتها 

اإليماني، وما يزخر به من فنون العمارة اإلسالمية.
االنتظار: وهي عبارة عن منطقة لالسرتاحة،  منطقة 
من  اثنني  عن  مرئية  مادة  مشاهدة  للزوار  ويمكن 
النهضة  يف  ساهموا  ممن  القدامى،  املسلمني  علماء 
مؤلفاتهما،  من  العالم  واستفاد  والحضارية  العلمية 
الفرتة  املنطقة وذلك يف  وذلك عرب شاشات موزعة يف 

ما بني األذان وما بعد إقامة الصالة وخروج املصلني.
طبيب  وهو  الزهراوي،  القاسم  أبو  هو  األول  العالم 
الجراحني  األندلس ويعد أعظم  عربي مسلم عاش يف 
الكثريون  ووصفه  اإلسالمي،  العالم  يف  ظهروا  الذين 
بأبي الجراحة الحديثة، ومن أعظم مساهماته يف الطب 
هو كتاب »الترصيف ملن عجز عن التأليف«، الذي يعد 
ملساهماته  وكان  مجلًدا،  ثالثني  من  طبية  موسوعة 
الطبية سواء يف التقنيات الطبية املستخدمة أو األجهزة 
التي صنعها تأثريها الكبري يف الرشق والغرب، حتى أن 

بعض اخرتاعاته ال تزال مستخدمة إىل اليوم.
الثاني محمد الخوارزمي وهو عالم رياضيات  العالم 
الرياضيات  علماء  أوائل  من  ويعترب  وفلك وجغرافيا، 
تقدم  يف  كبري  بدور  أعماله  ساهمت  حيث  املسلمني 

الرياضيات يف عرصه.
املصىل  دخول  للزوار  ُيتاح  حيث  املصىل:  زيارة 
لهم  داعية مصاحب  مع وجود  الصالة  أوقات  خارج 
حسب اللغة املتوفرة واملتوافقة مع لغة الزوار، ليقوم 
أهميته  وبيان  عليه  يشتمل  وما  باملسجد  بتعريفهم 
حلقة  عن  عبارة  وهي  املقرأة:  اإلسالم.  يف  ورسالته 
لتعليم القرآن الكريم لألطفال وتكون مقامة يف املصىل 
للمسجد يف تعليم النشء  باملسجد، لتمثل جانباً هاماً 
كتاب الله، وغرس اآلداب والقيم اإلسالمية والتسامح 
أبوابه  املعرض  يفتح  املعرض:  أوقات  نفوسهم.  يف 
األسبوع  أيام  طوال  والنساء  الرجال  من  للزائرين 
من السبت إىل الخميس من الساعة 9:00 صباحاً إىل 
الساعة  من  الجمعة  ويوم  مساًء،   7:00 الـ  الساعة 

2:00 بعد الظهر إىل الساعة الـ 7:00 مساًء.
تجدر اإلشارة إىل أن االفتتاح حرضه عدد من مديري 
منهم  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  بوزارة  اإلدارات 
عبدالله  الشيخ  مركز  رئيس  األخن  صالح  د.  السيد 
فريق  ورئيس  اإلسالمي،  الثقايف  محمود  آل  زيد  بن 
العالم،  لكأس  املصاحبة  األوقاف  وزارة  فعاليات 
السيد مال الله عبدالرحمن الجابر مدير إدارة الدعوة 
مدير  الكواري  حمد  محمد  والسيد  الديني،  واإلرشاد 

إدارة املساجد.
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خالل كلمتها في االحتفال باليوم القطري لحقوق اإلنسان.. مريم العطية:

اللجنة الوطنية حريصة على حماية حقوق العمال
احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بـ»اليوم 
القطري لحقوق اإلنسان« الذي يصادف الحادي 
اليوم  عرش من نوفمرب من كل عام، ويمثل هذا 
مرور عرشين عاماً عىل تأسيس اللجنة الوطنية 
االحتفال  برنامج  وتضمن  اإلنسان،  لحقوق 
الذي  للجنة،  الجديد  اإللكرتوني  املوقع  تدشني 
املجتمع  أفراد  ظهر بحلة جديدة لتمكني جميع 
لالستفادة من الخدمات املتنوعة من خالل هذه 
النافذة اإللكرتونية، وجاء ذلك بحضور عدد من 

األعضاء وموظفي اللجنة.
عبدالله  بنت  مريم  السيدة  سعادة  وأوضحت 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس  العطية 
يف كلمة لها بهذه املناسبة أن اللجنة تخلد يف هذا 
تأسيسها  عىل  عاماً  عرشين  مرور  ذكرى  اليوم 
بذكرى  تحتفي  ذاته،  الوقت  ويف  2002م،  عام 
قطرياً  وطنياً  يوماً  باعتباره  اللجنة  تأسيس 
ل عالمة  لحقوق اإلنسان، وهو الحدث الذي شكَّ
وسعيها  املعارص،  قطر  دولة  تاريخ  يف  بارزة 
الدؤوب إىل إقامة دولة القانون وحقوق اإلنسان، 
وتطلعها إىل املزيد من الكرامة والحرية والعدالة 
إقليمها،  عىل  يعيش  إنسان  لكل  واملساواة 
املناسبة  بهذه  اللجنة  احتفال  أن  إىل  وأشارت 
مع استضافة دولة قطر ملونديال  أيضاً  يتزامن 
 )  2022 قطر  )فيفا  القدم  لكرة  العالم  كأس 
الريايض  العاملي  الحدث  وهو  قليلة،  أيام  بعد 
منطقتنا  يف  نوعه  من  واألول  تاريخياً،  األبرز 
اإلنسانية،  بطبيعته  وهو  واإلسالمية،  العربية 
الراسخ  االلتزام  لتجديد  سانحة؛  فرصة  يشكل 
اإلنسان وعامليتها وشموليتها؛ بوصفها  بحقوق 
ركائز عالم يسوده السالم، والتنمية، والتسامح، 
واحرتام التنوع واالختالف والقبول باآلخر وتربز 
الحضاري  التواصل  يف  اإليجابي  املنطقة  دور 
النمطية  الصورة  وتغيري  اإلنساني  والتفاعل 

عنها.
هذه  إىل  تنظر  اللجنة  بأن  سعادتها  ونوهت 
ما  عىل  للوقوف  فرصة  بوصفها  االحتفالية 
أُحِرز من تقدم ملموس يف مجال صون حقوق 
التحديات،  حجم  وقياس  قطر،  يف  اإلنسان 
وتحديد األهداف، وأشارت إىل أن اللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنسان شكلت قوة اقرتاح مهمة يف رفع 
املعرفة  وإثراء  اإلنسان  حقوق  بقضايا  الوعي 
فضالً  بها،  املتعلق  الوطني  الحقوقي  والحوار 
عن بناء االستجابات الوطنية بشأن اإلصالحات 
الترشيعية املطلوبة ومواءمتها مع معايري حقوق 
اإلنسان الدولية، واملثال األبرز هو حماية حقوق 
العمالة  حقوق  ملف  كان  فقد  الوافدة،  العمالة 

شغل اللجنة الشاغل منذ تأسيسها.

دولة القانون والمؤسسات

وأضافت أن تقارير اللجنة السنوية، وعىل مدار 
عرشين عاماً، لم تخُل من متابعة حثيثة لحقوق 
حمايتها،  بشأن  وتوصيات  الوافدة  العمالة 
الوطنية لحقوق  اللجنة  أن تمسك  وشددت عىل 
 1993 لعام  باريس  بمبادئ  الحثيث  اإلنسان 
ودورها  مكانتها  تعزيز  يف  رئيسياً  سبباً  كان 
وطنياً وعاملياً، وكان نرباساً هادياً إىل اإلنجازات 
الحقوقية التي تحققت بصفتها مطلباً وطنياً عىل 
واملؤسسات،  القانون  دولة  بناء  استكمال  درب 
تمكني  تزال  وال  كانت  املثىل  الغاية  أن  باعتبار 
من  املزيد  مراكمة  من  ومجتمعاً،  دولة  قطر، 
املكتسبات التي توصلها إىل أعىل معايري حقوق 

اإلنسان.
اللجنة  أن  العطية  مريم  السيدة  وأكدت سعادة 
ثقافة  اإلنسان  حقوق  من  تجعل  أن  استطاعت 
وطنية وممارسة يومية لألفراد واملؤسسات عىل 
حد سواء، وأضافت قائلة: ال يفوتني ونحن نخلد 
من  يحمله  بما  العاملي،  الريايض  الحدث  هذا 
والتضامن،  والتنوع  اإلنسانية  الكرامة  معاني 
حمالت  من  قطر  دولة  له  تتعرض  بما  التنديد 
فعاليات  انطالق  اقرتاب  مع  مغرضة  تشويه 
املونديال، وهي لن تنال من إرادتنا الراسخة يف 
االنفتاح  بنهج  والتشبث  اإلنسان،  صون حقوق 
اإليجابي والحوار الجاد ومنع االستغالل املغلوط 
لنبل قضية حقوق اإلنسان بناًء عىل مزاعم غري 
واملصداقية،  الجدية  ملعايري  وتفتقد  حقيقية 
حقوق  لحماية  اللجنة  حرص  عىل  وشددت 
العمال يف دولة قطر كرشكاء يف التنمية والعيش 
لحقوق  الدولية  املعايري  من  انطالقاً  الكريم 
قطر  دولة  استضافة  عن  النظر  بغض  اإلنسان 
من  هي  املعايري  هذه  أن  عىل  مؤكدة  للبطولة، 
صميم جوهر الثقافة اإلسالمية التي تؤمن بمبدأ 

االخوة اإلنسانية كقيمة عليا.

منصة هامة

القطري  اليوم  بأنه يف ذكرى  ونوهت سعادتها 
اللجنة  احتفالية  وبمناسبة  اإلنسان،  لحقوق 
دشنت  تأسيسها،  عىل  عاماً  عرشين  بمرور 
املوقع  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 

للوصول  الجديدة؛  بحلته  للجنة  اإللكرتوني 
تسخري  خالل  من  املجتمع  فئات  كافة  إىل 
تقدمها،  التي  الخدمات  لتحسني  التكنولوجيا 
منصة  الجديد  اإللكرتوني  املوقع  يعترب  وقالت: 
مع  الرسيعة  واالستجابة  للتواصل  هامة 
اللجنة  تطلع  إىل  وأشارت  املونديال.  مشجعي 
الفضىل  التقنية  املستجدات  ملواكبة  املستمر 
من خالل هذه النافذة اإللكرتونية للوصول إىل 
وقاعدة  تثقيفية  منصة  تكون  وأن  املعلومات، 
دولة  يف  اإلنسان  حقوق  بشأن  شاملة  بيانات 
قطر، فضالً عن تمكني جميع املهتمني وأصحاب 
اللجنة  املصلحة من االطالع عىل نشاط وإنتاج 
املختلفة،  بأنواعها  وتقاريرها  عملها  وآليات 
وابتداع طرق جديدة للدفاع عن حقوق اإلنسان 
املتعلقة  الشكاوى  استقبال  آليات  وتطوير 
التفاعيل  التواصل  وتعزيز  اإلنسان،  بحقوق 
واملقرتحات  واملالحظات  االستفسارات  بشأن 
املتعلقة بحقوق اإلنسان، وذلك يف إطار حرص 
تطبيق  وضمان  املستمر  العمل  عىل  اللجنة 

أفضل املمارسات الحقوقية.

 احتفال استثنائي

من ناحيته أكد سعادة السيد سلطان بن حسن 
لحقوق  الوطنية  للجنة  العام  األمني  ايل  الجمَّ
القطري  باليوم  اللجنة  احتفال  أن  اإلنسان، 
سنوياً  للوقوف  فرصة  يعترب  اإلنسان  لحقوق 
هذا  يف  التحديات  وأهم  اإلنجازات  أبرز  عىل 
الوطنية  اللجنة  تأسيس  فيه  شهد  الذي  اليوم 
العام  هذا  احتفال  ووصف  اإلنسان،  لحقوق 
استضافة  مع  لتزامنه  وذلك  استثنائياً  بأنه 
ملونديال  قطر  دولة  استضافة  مع  قطر  دولة 
2022 والذي ستنطلق فيه مباراة  كأس العالم 
اليوم،  هذا  من  أيام  ثمانية  نحو  بعد  االفتتاح 
ايل يف كلمة له خالل االحتفال، أن  وأضاف الجمَّ

السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا التوقيت املثايل 
استعدادات  من  اللجنة  حققته  فيما  يتمثل 
وعاداته  ثقافته  تختلف  عاملي  جمع  الستقبال 
وتقاليده، وتابع سعادته قائالً: أستطيع القول 
املايض  العام  مطلع  منذ  العدة  أعددنا  قد  إننا 
تعاون  مذكرة  بتوقيع  فرباير  شهر  يف   2021
وبطولة  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  مع 
لتعزيز   ،™2022 قطر  فيفا  العالم  كأس 
األفراد  وعي  مستوى  رفع  بهدف  التعاون 
الصلة بحقوق  القضايا ذات  واملجتمعات حول 
املتعلقة  الجوانب  اإلنسان، وضمان وضع كافة 
التي  العالم  كأس  مشاريع  يف  اإلنسان  بحقوق 
العربي  العالم  يف  األوىل  للمرة  تستضيفها قطر 

والرشق األوسط.

تجمع حقوقي أممي

بدأ  االتفاقية،  هذه  وبموجب  أنه  إىل  وأشار 
وتعزيز  حماية  يف  اللجنة  دور  لتنسيق  العمل 
كانت  حيث  املونديال،  خالل  اإلنسان  حقوق 
اإلنسان  حقوق  معرض  فيه  البداية  رضبة 
من  الثامن  يف  اللجنة  نظمته  الذي  القدم  وكرة 
نظمته  أيام  خمسة  مدى  عىل  املايض  مارس 
تجمع  أكرب  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
حقوقي أممي، بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة 
هامش  وعىل  بجنيف،  املتحدة  األمم  لدى  قطر 
أعمال الدورة التاسعة واألربعني ملجلس حقوق 
عن  تعرب  لوحات  املعرض  ضم  وقد  اإلنسان، 
مفاهيم حقوق اإلنسان يف كرة القدم، إىل جانب 
العالم  كأس  بطولة  مونديال  ملالعب  مجسمات 
FIFA قطر 2022. وقد كان هذا املعرض ليس 
مجرد لوحات وأبعاد جمالية فحسب، بل عبارة 
اإلنسان،  حقوق  وحماية  لصون  معايري  عن 
إىل لوحات  تم ترجمتها  بالرياضة،  يتعلق  فيما 
وثقافاتها،  لغاتها  بمختلف  اإلنسانية  تخاطب 

لحقوق  الوطنية  اللجنة  بأن  تأكيداً  وذلك 
أهدافا  تمثل  باعتبارها  للرياضة  تنظر  اإلنسان 

شاملة بغض النظر عن املكسب أو الخسارة.

دعم التعاون وتعزيز الشراكة

تحضريات  سياق  ويف  أنه  ايل  الجمَّ وأضاف 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان لضمان مشاهد 
اإلنسان خالل  تتسق مع احرتام حماية حقوق 
مونديال كأس العالم فيفا قطر 2022م وقعت 
عبد  بنت  مريم  السيدة  اللجنة  رئيس  سعادة 
املايض مذكرة  يوليو  الثالث من  العطية يف  الله 
وتشغيل  إلدارة  القطرية  الرشكة  مع  تفاهم 
وتعزيز  التعاون  دعم  بهدف  وذلك  املطارات 
حقوق  ثقافة  نرش  يف  الطرفني،  بني  الرشاكة 
واإلمكانيات  الخربات  من  واالستفادة  اإلنسان، 
وحماية  لتعزيز  وتوظيفها  لديهما  املتوفرة 
كل  اختصاصات  إطار  يف  اإلنسان  حقوق 
التعاون  اتفاقية  نصت  وقد  الجانبني،  من 
لحقوق  الوطنية  للجنة  مكتب  تخصيص  عىل 
عالوة  الدويل  حمد  مطار  مبنى  داخل  اإلنسان 
بمطار حمد  وفنية  توعوية  إقامة معارض  عىل 
الدويل، وبالفعل تم افتتاح هذا املكتب يف األول 

من نوفمرب الجاري.

ثقافة حقوق اإلنسان

املنتدى  ألعمال  اللجنة  بتنظيم  سعادته  ونوه 
الوطني األول لحقوق اإلنسان يف سبتمرب املايض 
إنفاذ  مؤسسات  دور  حول:  يومني،  مدى  عىل 
بطولة  أثناء  اإلنسان  يف حماية حقوق  القانون 
 2022 قطر   FIFA القدم  لكرة  العالم  كأس 
وبحضور  بالدولة،  جهات  عدة  مع  بالرشاكة 
لدى  املعتمدين  والسفراء  املسؤولني  من  عدد 
إىل  املنتدى  وهدف  املختصني.  والخرباء  الدولة 

الدولة  بها كل جهات  التي تقوم  الجهود  إبراز 
لبطولة  املختلفة  املؤسسات  استعدادات  ضمن 
كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة 

حقوق اإلنسان. 

بصمات حقوقية

وأردف سعادة األمني العام موضحاً أن السبب 
اليوم  احتفال  من  يجعل  الذي  الثاني  الرئييس 
يصادف  العام  هذا  أن  هو  استثنائياً  احتفاالً 
مرور عرشون عاماً عىل تأسيس اللجنة الوطنية 
استطاعت  2002م،  العام  يف  اإلنسان  لحقوق 
يسطر  تاريخي  برمز  الخروج  خاللها  اللجنة 
احرتام حقوق اإلنسان بأحرف من ذهب خالل 
للخروج  قطر  دولة  يف  العالم  كأس  استضافة 
ببصمات حقوقية نموذجية، وأضاف أن اللجنة 
ستنظم احتفاالً كبرياً بمناسبة مرور 20 عاماًل 
كأس  مونديال  ختام  بعد  وذلك  التأسيس  عىل 

العالم.

المستجدات مواكبة 

اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  اللجنة  بأن  ونوه 
بالتزامن  الحقوقية  أدواتها  تطوير  عىل  دأبت 
املحتوى  وتقنيات  الرقمية  املعرفة  تطور  مع 
العلمية  للمستجدات  استجابة  وذلك  الرقمي، 
الصناعي  الذكاء  عالم  يشهدها  التي  والتقنية 
وخالل  أنه  إىل  الفتاً  اإللكرتونية،  وتطبيقاته 
التطبيقات  أصبحت  املاضية  السنوات 
اإلنسان،  منظومة حقوق  من  اإللكرتونية جزءاً 
تدابري  أثناء  خاص  بشكل  أهميتها  وبرزت 
التصدي لجائحة كوفيد 19 التي غريت أساليب 
عىل  قائم  حياة  نمط  وفرضت  اليومية  الحياة 
الحياة  مجاالت  كافة  يف  بعد  عن  العمل  مفهوم 
أن  العام  األمني  سعادة  وأضاف  املختلفة، 
الحاجة  ملست  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
استجابة  اإللكرتونية  منصاتها  تطوير  إىل 
عن  فضالً  والحقوقية،  الرقمية  للمستجدات 
أجل  من  املعلوماتية  بوابتها  تطوير  رضورة 
واطالعه  للجمهور  واملعلومات  البيانات  توفري 

عىل نشاطاتها وفعالياتها املختلفة.

 تدشين الموقع

الله  عبد  بنت  مريم  السيدة  سعادة  ودشنت 
العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، 
الجديدة،  بُحلته  للجنة،  اإللكرتوني  املوقع 
اإلنسان،  لحقوق  القطري  اليوم  مع  بالتزامن 
اللجنة،  تأسيس  عىل  عاماً  عرشون  ومرور 
رؤية  للموقع  الرئيسية  الصفحة  وتعكس 
يف  اإلنسان  حقوق  ثقافة  بنرش  وُتعني  اللجنة، 
العاملية والوطنية  دولة قطر، وإضافة االحداث 
تعكس  تصميمات  هيئة  عىل  اإلنسان  لحقوق 
منظور حقوق اإلنسان، وذلك باللغتني العربية 
الرئيسية  الصفحة  وتتضمن  واإلنجليزية، 
لحقوق  املهمة  والفعاليات  األخبار  للموقع، 
ثالثة  إىل  األخبار  قسم  ينقسم  حيث  اإلنسان، 
أقسام أخبار للجنة، هي: أخبار حقوق اإلنسان 
املميزة ذات  العاملية، أرشيف األخبار، واألخبار 
األهمية وتبقى يف أعىل الصفحة حتى يتم وضع 
التواصل مع  خرب مميز أخر، ويمكن للجمهور 
لالستفسارات  أو  شكوى  لتقديم  سواء  اللجنة 

وخالفه.

سهولة الوصول

ويعد املوقع نافذة لقنوات التواصل االجتماعي 
واملكتبة وروابط ملواقع أخرى مهمة، ولفائدة 
رزنامة  الرئيسية  الصفحة  توفر  املوقع  زوار 
وإمكانية  الرأي،  واستطالعات  الفعاليات، 
املوقع  ويتميز  الدورية،  النرشة  يف  االشرتاك 
الخاصة  االحتياجات  لذوي  الوصول  بسهولة 
بالتعاون مع مؤسسة مدى تنفيذاً لرؤية اللجنة 
وسهولة  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  بتمكني 
الرجوع  ودون  املهمة  الروابط  استعراض 
من  تصفحها  يمكن  كما  الرئيسية،  للصحفة 
الكمبيوتر  أو  الجوال  الهاتف  متصفح  خالل 
تسجيل  للمستخدم  املوقع  ويسمح  املحمول، 
مستخدم  اسم  وعمل  املوقع  إىل  الدخول 
يف  تتمثل  والتي  املوقع  خدمات  من  ليستفيد 
االشرتاك يف  املوقع،  اللجنة من خالل  مراسلة 
الدورية، وتقديم الشكوى واالستعالم  النرشة 

عنها، باللغتني العربية واإلنجليزية.
الجوال  برنامج  نسخة  للموقع  تتوفر  كما 
 Apple Appstore متجر  عىل  واملتاحة 
يدعم  وهو   ،Playstore Google ومتجر 
تابلت، ويمكن من خالل  أو  أي هاتف جوال 
يقدمها  التي  الخدمات  إىل  الوصول  التطبيق 
املوقع، باإلضافة إىل تصفح املكتبة، والتواصل 
التواصل  مواقع  إىل  الوصول  أو  اللجنة،  مع 

االجتماعي الخاصة باللجنة.

حمالت تشويه مغرضة تتعرض لها قطر مع اقتراب انطالق المونديال شكلت قوة اقتراح مهمة في رفع الوعي وإثراء المعرفة والحوار

الي: احتفال هذا العام  الجمَّ
استثنائي لتزامنه مع كأس العالم

{ سلطان الجّمالي

رفع وعي األفراد والمجتمعات 
حول قضايا حقوق اإلنسان

اللجنة الوطنية تدشن موقعها 
اإللكتروني الجديد

{ مريم العطية

الدوحة - $
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كلمة حق

وحدتنا مصدر قوتنا
ال صوت يعلو فوق صوت املونديال 

القطري والعربي، فالرياضة تتصدر 
املشهد العاملي بروحها وتقاليدها 

وقواعدها، وكرة القدم لها رونقها وبريقها، 
فهي لغة مشرتكة يفهمها الجميع من 

مختلف األطياف ويف شتى األصقاع، تجّمع 
وال تفرق، تحتوي الكبري والصغري، وتصلح 

ما يفسده الغري، وهي الفرصة الندماج 
الثقافات يف دوحة الخري.

الرياضة هي البلسم ومفتاح األمل، فيها 
يفتح باب الحوارات لتقريب املسافات، 

وتحت سقفها تلتقي الحضارات بعوامل 
إنسانية مشرتكة يف بلد متطور وسط 
مجتمع راٍق وواٍع، يفهم التعايش مع 

الجميع واالنفتاح عىل اآلخرين.
كرة القدم هي معشوقة الجماهري وكأس 

العالم هي »عروس البطوالت«.. وقطر 
املكان املثايل والخيايل لتحويل الفعاليات إىل 

عروض ومناسبات تاريخية ال تسقط من 
الذاكرة.

لم يتبق عىل »مونديالنا« سوى 6 أيام، 
وتصبح بالدنا عىل كل لسان، وهي تطلق 
العنان لواحد من أهم التجمعات يف الكرة 

األرضية، لتحقق مكاسبها وتحصد ما 
زرعته وتتوج صربها وعزمها، ويتوارى 

أعداؤها عن األنظار بعد أن ارتفع لديهم 

الصغط والسكر، وزاد عليهم الغيظ 
والقهر.. والسبب قطر !

لم نلتفت يوماً لهؤالء املرىض ومن يقف 
خلفهم من الحمقى.. فمرشوعنا مكتمل 

البناء.. وطموحاتنا تبلغ عنان السماء.
فنحن يف قطر نصحو كل صباح عىل إنجاز 
جديد، وهذا من فضل الله وكرمه عىل هذه 

األرض الطاهرة وأهلها الطيبني، وإذا كانت 
هذه البطولة تستأثر باالهتمام األكرب، فإن 

هناك ما يستحق الذكر أيضا يف مجاالت 
أخرى غري كرة القدم، إذ أعلن االتحاد الدويل 
للجمباز فوز دولة قطر باستضافة كونغرس 

االتحاد يف دورته الـ »85« التي سُتعقد 
عام »2024«، مسلطا الضوء عىل القدرات 
التنظيمية القطرية والتي تجعل من مدينة 

الدوحة املكان املثايل الستضافة االجتماع، 
ولعل أبرزها السجل الحافل باستضافة 

كربيات البطوالت الرياضية واإلرث الثقايف 
الكبري لدولة قطر.

ويف الشأن الثقايف، النشط والفعال، ال يكاد 
يمر يوم دون افتتاح معرض أو إزاحة 

الستار عن عمل فني متميز، برعاية وزير 
الثقافة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد 

آل ثاني، الذي أعاد للثقافة ألقها وحولها إىل 
وجبة يومية ال تكتمل الحياة من دونها.
وكان قبل أيام قد أعلن عن شعار اليوم 

الوطني بعد ظهور مميز، مرتجالً يف خطابه، 

ومستعيناً بقدراته وكلماته، ليطوعها يف 
سياق لغوي رصني أبهر به الحارضين.

ويف الفن حصدت قطر عددا من الجوائز يف 
ختام الدورة الثانية والعرشين للمهرجان 
العربي لإلذاعة والتليفزيون الذي أقيم يف 

عاصمة اململكة العربية السعودية الرياض، 
بربامج وأعمال من إنتاج املؤسسة القطرية 

لإلعالم.
ويف املجال الصناعي أظهرت بيانات صادرة 

من وزارة التجارة والصناعة تسجيل 
»1100« منتج محيل جديد، وتشغيل »17« 
مصنعا حديثا خالل الربع الثالث من العام 
الجاري، مشرية إىل أن مساهمة الصناعات 
التحويلية يف الناتج املحيل اإلجمايل يف الربع 

الثاني من العام الجاري، سجلت مستوى 
بلغ »24« مليار ريال، فيما سجل عدد 

العاملني يف املصانع زيادة بواقع »840« 
عامال.

هؤالء العمال يعيشون، هم وأقرانهم يف 
مواقع العمل األخرى، ضمن بيئة عمل آمنة 

وصحية تضع سالمتهم عىل رأس األولويات، 
انطالقا من تعاليم ديننا وقيمنا وعاداتنا 
وتقاليدنا األصيلة، التي ساهمت جميعها 

بعملية إصالح واسعة يف بيئة العمل، تواكب 
أعىل املعايري يف قطاع العمل الدويل، وقد 
كشفت منظمة العمل الدولية يف تقرير 

أصدرته مطلع شهر نوفمرب الجاري عن 

النقلة الكبرية التي شهدها سوق العمل 
القطري، وعن حرص الوزارة عىل ديمومة 
اإلصالحات الترشيعية العمالية، واستمرار 

الرشاكة مع املنظمة إىل ما بعد بطولة 
»مونديال 2022«.

آخر نقطة..

هكذا تميض القافلة القطرية، محملة 
باإلنجازات الكبرية يف كل مجال، وإذا 

كانت بطولة كأس العالم تستأثر 
باالهتمام األول، فألنها الحدث األبرز 

عامليا، لكن قطر لم تتوقف عند جانب 
دون آخر، فهي تدرك أن البناء عملية 

مستمرة ومتواصلة يف كل مجال، لذلك 
تتواصل النجاحات واإلنجازات يف كل 

مضمار، معلنة والدة دولة الحداثة وهي 
تتكئ عىل إرث عميق من القيم الدينية 

والرتاثية األصيلة.
وإن سألتمونا عن السبب يف كل ذلك فإن 

إجابتنا هي:
»وحدتنا مصدر قوتنا«.

Email: mohd-almarri@al-watan.com

: @mohdalmarri2022

رئيس التحرير املسؤول

تتمة مقال رئيس التحرير

وحدتنا مصدر قوتنا

العالم كله بمختلف اهتماماته واتجاهاته، دخل يف حساب 

األيام والساعات، وركب موجة العد التنازيل بعد إطالق »النداء 

األخري« لجميع املشجعني، بتوجيه أنظارهم وقلوبهم إىل دوحة 

املجد، تأهباً وترقباً النطالق املونديال الحلم ألول مرة عىل 

ضة العاملية.. وبتنظيم مثايل 
صمة الريا

ض عربية.. ويف عا
أر

رست عنده الكثري من الهجمات 
رصار لم يسبق له مثيل تك

وإ

س.. وحكاية 
واألكاذيب.. لريى الجميع نموذجاً يستحق أن يدّر

تستحق أن تروى. 

إنها اإلرادة القطرية.. والوحدة الوطنية.

محمد حمد المري
رئيس التحرير املسؤول
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متابعات

بالتعاون مع مجوهرات الماجد 

روبيرتو كوين تفتتح بوتيكًا جديدًا في قطر
Roberto Coin  “ كوين  “روبرتو  دار  افتتحت 

جموهرات  املحلي  �شريكها  مع  الراقية  للمجوهرات 

م�شريب   براحة  �شارع  يف  اجلديد  بوتيكها  املاجد 

يف قلب الدوحة قطر.
خالل ق�ص �شريط االفتتاح قال ال�شيد ن�شر اأحمد 
املاجد، املدير التنفيذي ملجوهرات املاجد : “انطالًقا 

كوين  روبرتو  توا�صل  العامل،  حول  جناحها  من 

يف  اجلديد  بوتيكها  افتتاح  مع  العاملي  عها  تو�صّ

البوتيك  يعك�س  م�شريب،.  يف  قطر  يف  الدوحة 

روؤية روبريتو كوين وقيم الدار ويوّفق ب�صال�صة بني 

عن  تعبري  يف  املعا�صر،  واالإبداع  واحلداثة  االأنوثة 

هوية العالمة، والتي تر�صم معامل جديدة للفخامة 

امل�صغولة مبهارة ال ُيعلى عليها”.
ويف كلمة له ، قال روبرتو كوين، موؤ�ص�س ورئي�ص 

امل�صاحة  هذه  بافتتاح  فخور  اأنا   “ كوين:  روبرتو 

املاجد  جمموعة  مع  قطر  يف  الرائعة  اجلديدة 

واأنا  التجارية،  للعالمة  مثري  حتد  اإنه  القاب�صة. 
متاأكد باأنها �صتكون مغامرة رائعة” .

العالمة  مفهوم  وفق  اجلديد  البوتيك  ت�شميم  مت 
ميليوتي  جوليو  مع  بالتعاون  اجلديدة  التجارية 

�صكاليف ، الذي اأدار فريق Studio Sclavi من روما ،  

و عمل يف جتارة التجزئة الفاخرة منذ عام 1985.

وياأتي بتفا�صيل مفعمة بالرفاهية الفخمة والدافئة 

يتم  حيث  املعي�صة  غرفة  جو  خلق  تعيد  التي 

األأخ�صر،  هي  ال�شائدة  بال�شيوف.االألوان  الرتحيب 

مع   ،  Roberto Coin ماركة  مييز  لون  اأول  وهو 

الع�صلي  اللون  ا�صتخدام  مت  املتوهج.  الذهب  �شوء 

يعيد  مما   ،  Gritti Wall جدران  ورق  للجدران  

 ،Rubelli تاأكيد تعاون العالمة التجارية مع منزل

البندقية.  مدينة  يف  ال�شهري  االأقم�شة  م�شمم 

واجلديد اأو املفاجاأة كان اللون الوردي - اللون الوردي 

واالأرجواين لالأرائك والكرا�صي مما ي�شفي على املكان 

مل�صة اأنثوية راقية.
حيث  بالفخامة،  األإح�صا�س  املواد  ت�شتح�شر 

ال�صميك  وال�شجاد  والرخام  الذهبي  ي�صيف 

رونقا  مورانو  يف  ا  خ�صي�صً امل�صنوعة  والرثيات 

يف  املعرو�صة  املجوهرات.  �صحر  جانب  اإىل  وبريقا 
كافة اأق�صام البوتيك.

جمموعات  العمالء  �صيجد  اجلديد،  البوتيك  يف 
Roberto Coin االأكرث متيًزا باالإ�شافة اإىل جمموعة 
واألإ�صدارات  نوعها  من  الفريدة  القطع  من  خمتارة 
ق�شد  عن  كوين  روبرتو  اختارها  التي  املحدودة 

ك�شفراء الإبداعات الدار يف قطر. يتم تقدمي جميع 

مب�شرح  تذكر  خا�صة  عرو�ص  يف  املجوهرات 

البندقية.
�صباًحا   9 ال�شاعة  من  اأبوابه  اجلديد  املتجر  يفتح 

حتى 10 م�شاًء.

للطالب غير القطريين

تقديم »100« منحة دراسية

وقد وقعت االتفاقية من قبل ُكٍل من: 
نائب  مصطفوي،  إيمان  الدكتورة 
الطالب،  لشؤون  الجامعة  رئيس 
برنامج  ُمدير  الهذال،  طالل  والسيد 
التعليم  ملؤسسة  التابع  الفاخوره 
االتفاقية  نّصت  وقد  الجميع،  فوق 
 100 تقديم  يف  الطرفني  تعاون  عىل 
منحة دراسية جديدة يف جامعة قطر 
بني  املشرتك  التعاون  فرص  وتعزيز 
عىل  العمل  خالل  من  وذلك  الطرفني 
األدوار واملسؤوليات املحددة للطرفني 
األدوار  بالربنامج،  االلتحاق  قبل 
االلتحاق  فرتة  خالل  واملسؤوليات 
الجامعة  ستضمن  حيث  بالربنامج، 
يف  مسجلون  الربنامج  طالب  أن 
استمرار  لضمان  الدراسية  الفصول 
باإلضافة  الربنامج،  هذا  من  االنتفاع 
ذات  أخرى  مجاالت  أي  يف  العمل  إىل 

االهتمام املشرتك. 
إنشاء  بهدف  االتفاقية  توقيع  ويأتي 
القطريني  غري  الشباب  من  كادر 
واملقيمني يف دولة قطر من خلفيات ال 

تتمتع بالخدمات التي تدعمها برامج 
القدرات  وتطوير  جيدة  أكاديمية 
مساهمات  وتقديم  الدعم،  وأنظمة 
اتفق  وقد  والعالم.  قطر  يف  مؤثرة 
املساعدات  كل  تقديم  عىل  الطرفان 
االختصاصات  حدود  يف  املمكنة 
لتحقيق  طرف،  لكل  قانوًنا  املحددة 
الدور  يفعل  نحو  عىل  األهداف  هذه 

املنوط بكل منهما.
ويف ترصيح لها، قالت الدكتورة إيمان 
الجامعة  رئيس  نائب  مصطفوي، 
تجديد  »يسعدنا  الطالب:  لشؤون 
التعليم  مؤسسة  مع  االتفاقية  هذه 
لصالح  تأتي  والتي  الجميع،  فوق 
دائًما  نحرص  إذ  قطر.  طلبة جامعة 
التعليمية  الفرص  أفضل  توفري  عىل 
التعاون  هذا  خالل  فمن  الجامعة  يف 
أفضل  توفري  عىل  الطرفان  سيعمل 
الفرص التعليمية للطالب املستهدفني 
بهذا الربنامج، كما أننا من خالل هذه 
مختلف  يف  بالعمل  سنستمر  املذكرة 
االهتمام  ذات  األخرى  املجاالت 

املشرتك«.
الهذال،  السيد طالل  قال  من جانبه، 
التابع  الفاخورة  برنامج  ُمدير 
الجميع:  فوق  التعليم  مؤسسة 
»تستمر مؤسسة التعليم فوق الجميع 
يف عملها لتوفري فرص التعليم العايل 
وفر  اآلن  فحتى  للطلبة،  قطر  يف 
للطلبة  دراسية  منحة   125 الربنامج 
مختلف  من  قطر  دولة  داخل  يف 
مؤسسة  تكرس  حيث  الجامعات، 
التعليم فوق الجميع جهودها لضمان 
األكثر حرمانا  الفئات  حصول بعض 
من التعليم العايل والذي سيدعمهم يف 
اإلدارة  نشكر  مزدهر،  مستقبل  بناء 
باملرصف  متمثلة  لألوقاف  العامة 
الوقفي للتنمية العلمية والثقافية عىل 
ونتطلع  ممكناً  ذلك  جعل  يف  دعمها 
إىل  نهدف  حيث  التالية،  املرحلة  إىل 
يف  املستفيدين  الطالب  عدد  زيادة 
تعليم  عىل  الحصول  بفرصة  قطر 

عايل الجودة«.
وأضاف: »نعمل مع جامعة قطر عىل 

تعليمية  فرص  وخلق  الدعم  توفري 
عادلة تسمح لجميع الطلبة بالوصول 
للتعليم العايل، فتقوم مؤسسة التعليم 
رشكائها  مع  بالتعاون  الجميع  فوق 
عىل إجراء تدخالت مبتكرة يف التعليم، 
فمن خالل هذه االتفاقية سنعمل مع 
الجامعة عىل الوصول إىل عدد أكرب من 
تحت  إلدراجهم  املستهدفني  الطلبة 
هذا الربنامج وخلق مستقبل تعليمي 
والجدير  املستهدفني«.  للطلبة  عايل 
بالذكر سيقدم برنامج الفاخورة قبل 
بداية كل عام أكاديمي قائمة بالعدد 
الجامعة  لتقوم  الطالب  من  املطلوب 
وكذلك  مخترصة،  قائمة  بتحديد 
يستهدفها  التي  الدراسية  املجاالت 
املستقبلية  الربنامج وفق االحتياجات 
الدولة، كما ستكون  العمل يف  لسوق 
نظام  إعداد  عن  مسؤولة  الجامعة 
واستالم  للربنامج،  إلكرتوني  تقديم 
املستندات املطلوبة للتقديم من الطلبة 
عىل  بناء  الطالب  وترشيح  املتقدمني، 
تقييم الوضع املايل ألرسة املتقدم وفق 

سياسات وإجراءات الجامعة. 
الدراسية  للمنح  قطر  برنامج  إن 
نوعه  من  فريد  برنامج  هو  قطر  يف 
الذين  للشباب  الدراسية  املنح  يوفر 
عاًما  و25   17 بني  أعمارهم  ترتاوح 
والذين أمضوا معظم سنوات حياتهم 
يف قطر من استكمال تعليمهم العايل 
الدوحة  من  تتخذ  التي  الجامعات  يف 
قطر،  جامعة  ذلك  يف  بما  لها،  مقرًّا 
وجامعة  قطر،  مؤسسة  وجامعات 
للعلوم  الدوحة  وجامعة  الريان، 
يف  كالجاري  وجامعة  والتكنولوجيا، 
قبل  من  الربنامج  تنفيذ  ويتم  قطر، 
الجميع وبدعم  التعليم فوق  مؤسسة 
العلمية  للتنمية  الوقفي  املرصف  من 

والثقافية باإلدارة العامة لألوقاف.

{ أثناء توقيع االتفاقية

وقعت جامعة قطر 
اتفاقية مع مؤسسة 

التعليم فوق الجميع؛ 
لتنمية وتعزيز التعاون 

المشترك بينهما وذلك 
لالستفادة من اإلمكانيات 
المشتركة للطرفين فيما 
يتعلق ببرنامج قطر للمنح 

الدراسية في قطر التابع 
لمؤسسة التعليم فوق 

الجميع واإلدارة العامة 
لألوقاف.

ينظمها مركز جامعة 
إطالق الدورة الثالثة للبرنامج الوطني للبحث العلميقطر للعلماء الشباب

الشباب  للعلماء  قطر  جامعة  مركز  أعلن 
للبحث  الرئيس  نائب  مكتب  مع  بالتعاون 
الثالثة  الدورة  إطالق  عن  العليا،  والدراسات 
للربنامج الوطني لتعزيز البحث العلمي؛ ويأتي 
إطالق الدورة الثالثة تماشيًا مع أهداف ورؤية 
ترسيخ  إىل  تسعى  التي   2030 الوطنية  قطر 

هوية الباحث بني شباب قطر. 
لطالب  أسايس  بشكل  الربنامج  إطالق  تم 
صقل  عىل  ليساعدهم  الثانوية  املدارس 

مهاراتهم البحثية، وتعريفهم بأهمية ومنهجية 
تعزيز  عىل  ستعمل  والتي  العلمي،  البحث 
ال  جزءا  البحث  بكون  البحثية؛  مهاراتهم 
تنمية  فإن  دولة،  كل  نجاح  وأساس  يتجزأ 
الشابة ستساعد  األجيال  البحثية بني  الكفاءات 
يف تحقيق مستقبل واقتصاد مزدهر مبني عىل 
سيحصل  ذلك،  عىل  عالوة  واالبتكار.  املعرفة 
للعمل  فريدة  فرصة  عىل  املشاركون  الطالب 
تحت  الجامعة  طالب  مع  بحثية  مشاريع  عىل 

الخرباء. وستعد  الباحثني  إرشاف مرشدين من 
املرحلة  من  لالنتقال  الطالب  التجربة  هذه 
سد  خالل  من  الجامعة  مرحلة  إىل  الثانوية 
سيحفز  ذلك،  إىل  باإلضافة  بينهما.  الفجوة 
وقادة  وباحثني  علماء  ليصبحوا  الدافع  لديهم 

مؤثرين يف مستقبل واعد يف البالد. 
الدكتورة  األستاذة  أعربت  لها،  ترصيح  ويف 
قطر  جامعة  مركز  مدير  ثاني،  آل  جرب  نورة 
الدورة  بإطالق  فخرها  عن  الشباب،  للعلماء 

البحث  لتعزيز  الوطني  الربنامج  من  الثالثة 
لتعزيز  الوطني  »الربنامج  قائلة:  العلمي، 
يتيح  استثنائي  برنامج  هو  العلمي  البحث 
أبحاث  يف  للمشاركة  القطري  للشباب  الفرصة 
علمية تخدم األولويات الوطنية. ويتيح الفرصة 
لهم الكتساب العديد من الكفاءات البحثية التي 
املجتمع  يف  مؤثرة  شخصيات  ليكونوا  تعدهم 
واالبتكارات  االخرتاعات  يف  املساهمة  يمكنها 

ذات األهمية الوطنية والعاملية«.

بدءا من األربعاء المقبل.. »المرور«:

تطبيق مخالفات 
دراجات توصيل الطلبات

العامة  اإلدارة  أعلنت 
من  اعتبارا  أنه  للمرور 
املوافق  املقبل  االربعاء 
مخالفا  يعد  نوفمرب   16
الصادر  املرور  لقانون 
رقم  بقانون  باملرسوم 
لم  2007 من  لسنة   19
وضوابط  برشوط  يلتزم 
النارية  الدراجات  سري 
بتوصيل  الخاصة 
يعد  حيث  الطلبات، 
 85 املادة  لنص  مخالفا 
برشوط  يلتزم  لم  من 
وضوابط تأمني الحمولة 
ارتداء  عدم  وكذلك 
للفقرة  وفقا  الخوذة 
الخامسة من نص املادة 
اإلمساك  وعدم   48
اليدين  بكلتا  باملقود 
 48 املادة  لنص  وفقا 

الفقرة الثالثة.
اإلدارة  شددت  كما 
سائقي  التزام  برضورة 
درجات توصيل الطلبات 
من  األيمن  باملسار 

الطريق.
اعلنت  املرور  وكانت 
الضوابط  من  عدد  عن 
الجديدة  والرشوط 
النارية  الدراجات  لعمل 
بتوصيل  الخاصة 
تهدف  والتي  الطلبات، 
إىل تنظيم عمل هذه الفئة 
من مستخدمي الطريق؛ 
جهود  إطار  يف  وذلك 
للمرور  العامة  اإلدارة 
تعزيز  عىل  وحرصها 
الطرق،  عىل  السالمة 
الفقرة  مستعرضا 
 )85( املادة  من  األوىل 

بقانون  املرسوم  من 
لسنة   )19( رقم  املرور 
نصت  والتي   ،)2007(
وضع  يجب  أنه  عىل 
املركبة  فوق  الحمولة 
وترتيبها  وتنظيمها 
ربطها  أو  وتثبيتها 
بحيث  مأمونة  بطريقة 
للتحرك  ال تكون عرضة 
موضحا  السقوط  أو 
 )85( املادة  يف  جاء  ما 
التنفيذية  الالئحة  من 
حول  املرور  لقانون 
الصندوق،  مواصفات 
إحدى  يف  تنص  حيث 
)ويف  أنه:  عىل  فقراتها 
تكون  التي  الحاالت 
»النارية«  اآللية  الدراجة 
لنقل  بصندوق  مزودة 
أن  فيشرتط  البضائع، 

محكم  الصندوق  يكون 
بموانع  ومزودا  التثبيت 
وكافية،  مناسبة  اهتزاز 
يف  أبعاده  تكون  وأن 
الحدود اآلتية: الصندوق 
ال  األمامي:  أو  الخلفي 
 120 عن  طوله  يزيد 
سم وال يزيد عرضه عن 
طول  يزيد  وال  سم،   60
الدراجة  مع  الصندوق 
أمتار،  ثالثة  عن  النارية 
عن  ارتفاعه  يزيد  وال 
 120 األرض  سطح 
سم، ويشرتط أال يحجب 
السائق،  عن  الرؤية 
ال  الجانبي:  الصندوق 
طول  عن  طوله  يزيد 
عن  وعرضه  الدراجة، 
عن  وارتفاعه  سم،   60
سطح األرض 120 سم.



أكد الفن�ان فالح فايز أن قط�ر تنظر أمامها 
وليس لديها من الوقت ما تهدره يف س�بيل 
االلتف�ات خلفها، ومتابع�ة من يقللون 
من أحقيته�ا يف اس�تضافة بطولة 
أن  إىل  مش�راً  العال�م،  كأس 
البطولة س�تلعب وسيستمتع 
إال  بأكمل�ه،  العال�م  به�ا 
ه�ؤالء املأجوري�ن الذين 
قطر  ع�ى  يحق�دون 

ويموت�ون غيظ�اً مع كل خطوة جدي�دة تخطوها قطر نحو 
املستقبل. 

وق�ال فايز خ�ال حواره م�ع $: كل ما يث�ار ما هو 
إال مح�اوالت مأجورة، ولن نهدر م�ن وقتنا يف الرد عى مثل 
ه�ذه األمور، ألننا والحمد لله نس�ر يف طريقنا ونميض نحو 
املس�تقبل، ونضي�ف إىل إنجازاتن�ا إنجازاً جدي�داً، ولم ولن 
توقفن�ا أية مهاترات وأصوات »جعجع�ة« ال فائدة منها وال 

قيمة لها، ألن قطر أكرب من كل هذه األصوات والحمات.
وأوض�ح أن قطر قدم�ت كل ما يمكن أن يق�دم خال فرتة 
التحض�رات، فهناك اس�تعدادات تام�ة يف البن�ى التحتية، 
وتجهي�زات كاملة وش�املة ومبهرة يف جمي�ع االتجهاهات: 
ط�رق وأماك�ن عام�ة وماعب وباص�ات وس�يارات تتزين 

الس�تقبال الجميع، فقطر تس�تقبل زواره�ا يف أبهى صورة 
خال املونديال، مؤكدا أن البطولة فخر لكل عربي. 

وأضاف: نحن نرحب بالجميع، وكأي مواطن قطري أنا عى 
أتم االس�تعداد الس�تضافة الجمهور الكريم الذي سيرشفنا 
خال هذه الفرتة، وأدعوهم الحرتام ثقافتنا، وأبوابنا وأبواب 

قطر دائماً مفتوحة، وبادنا تحتضن الجميع يف كل وقت.
وق�ال إن كل فنان يتمنى أن يش�ارك يف هذه املناس�بة وأي 
مناسبة وطنية، ولكن املوضوع يكون يف يد الجهات املنظمة 
واملس�ؤولة، ولك�ن بدورنا كفنانني نحن عى أتم االس�تعداد 
ونترشف باملش�اركة ضم�ن الفعاليات املصاحب�ة للبطولة، 
كاش�فاً أنه يرشح أحد منتخبي األرجنتني أو الربازيل لحصد 

لقب البطولة.

السنة )28( - اإلثنني  20 من ربيع اآلخر  1444ه� املوافق 14 نوفمرب 2022م العدد )9933(

الرحالت البرية والبحرية 
تنتظر المشجعين

إقبال كبير على الهدايا 
التذكارية للبطولة

فنادق عائمة 
لخدمة الجماهير

كتب- محمد مطر 

إبهار واستنفار

الفنان فالح فايز لـ $:

قطر ال تنظر خلفها

تفاصيل ص 14
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متابعات

إقبال كبير على شرائها

هدايا المونديال تنعش المتاجر

واألجواء  االستعداد  لرصد  جوالتها  إطار  يف 
قطر  مونديال  انطالق  تسبق  التي  القطرية 
واملكتبات  املتاجر  من  عددا  »الوطن«  زارت 
بالهدايا  احتشدت  التي  التجارية  واملوالت 
شأن  هذا  يف  شأنها  للمونديال،  التذكارية 

الحديثة. أو  القديمة  التقليدية  األسواق 
القرطاسية  يف  املتخصصة  املكتبات  إحدى  يف 
بألوان  ازدانت  التي  الواجهة  أمام  توقفنا 
ونجوم  القطري  املنتخب  نجوم  وصور  األدعم 
الدول،  أعالم  عن  فضال  املشاركة،  املنتخبات 
واإلنارة التي تضفي عىل املبنى جماال رائعا ليال، 

نتقلنا  ا
قد  األرفف  كل  لنجد  املكتبة  داخل  إىل 
قمصان  عن  عبارة  التذكارية  بالهدايا  امتألت 
املطبوع  والتيشريتات  والكابات  املنتخبات 

عليها صور النجوم املشاركني يف املونديال.
عىل  وتسهيال  املكتبة  داخل  األجنحة  أحد  يف 
من  دولة  ملنتخب  مخصص  ركن  كل  الزبائن 
مخصص  رف  املقدمة  ويف  املشاركة،  الدول 
للمنتخب القطري عليه قمصان العنابي وصور 

القطري. املنتخب  نجوم 
البيع  حركة  إن  قال  املكتبة  داخل  الباعة  أحد 
املبيعات  ومعظم  اآلن،  من  مكثفا  نشاطا  تشهد 
عبارة عن قمصان املنتخبات وهناك إقبال كبري 

املنتخب القطري. عىل قمصان 
واسمه  الزبائن  أحد  استوقفنا  الجولة  وخالل 
مجموعة  لرشاء  إنه حرض  قال  الذي  عيل  محمد 

من الهدايا التذكارية عبارة 
وبعض  النجوم  قمصان  عن 

البطولة  تميمة  صورة  عليها  التي  املداليات 
الكبرية  الكمية  هذه  رشائه  رس  وعن  »لعيب«. 
هدايا  يقدمها  كي  اشرتاها  إنه  قال  الهدايا  من 
إليها يف  يعود  عندما  بلده  يف  وأصدقائه  ألقاربه 

اإلجازة، ألنها تشكل بالنسبة لهم هدايا قيمة.
املشهورة  املحالت  أحد  إىل  انتقلنا  املكتبة  ومن 
والهدايا  االكسسوارات  تبيع  أن  اعتادت  التي 
املونديال  بطابع  مطبوعا  فيه  يشء  كل  فوجدنا 
مكدسة  املحل  أرفف  الجميلة،  بحلته  واكتىس 
ات  بالهدايا، بينها رف عليه مئات، بل آالف املجَّ
عليها،  الالعبني  صور  طبع  تم  التي  والكاسات 
عليها  وثالثة  )الفيفا(  لوجو  عليها  وأخرى 
عليه  مرصوص  آخر  ورف  )الكأس(،  صور 
»لعيب«  )الفيفا(، وصور  بلوجو  كابات مزدانة 
ويحظى هذا الرف بإقبال كبري من قبل الشباب، 

بينما 
يوجد ركن وقد تم تخصيصه 

لقمصان  مخصص  كبري  ستاند  كل  للقمصان، 
بعينه. منتخب 

الذي  اإلقبال  إن  املحل  يف  البائعني  أحد  قال 
من  به  حظينا  أن  يسبق  لم  األيام  هذه  نشهده 
وحتى  الصباح  يف  االفتتاح  بداية  فمن  قبل، 
أن  ونتوقع  البيع،  عن  نتوقف  لم  اإلغالق  موعد 
يزداد اإلقبال مع انطالق املنافسات. وقد تحدث 
قائال:  حامد  ارشف  واسمه  الزبائن  أحد  إلينا 
عائلته،  أفراد  من  فرد  لكل  الهدايا  اشرتى  إنه 
لكل فرد مج وكاب وقميص، فضال عن قمصان 
عليها صور نجوم املنتخب القطري، ألنه يشجع 
لقطر  بالفضل  منه  عرفانا  القطري،  املنتخب 

الذي احتضنته ووفرت له فرصة عمل.
التي  التجارية  املوالت  معظم  شملت  الجولة 

علقت 
تفوق  بأعداد  القطري  العلم 

املئات، بل اآلالف، يف الواجهات ويف الداخل وعىل 
األرفف، كما علقت إعالم الدول بألوانها الزاهية 
املوالت  داخل  املحالت  وتشهد  األرفف،  عىل 
الحظنا  وقد  الرشاء،  عىل  وإقباال  كبريا  ازدحاما 
أخذوا  الشباب  من  العديد  أن  الجولة  خالل 
عليها  وكابات  الفرق  قمصان  اآلن  من  يرتدون 
العام مع  صور »لعيب« مما يوحي بأن املشهد 
عما  تماما  مختلفا  سيكون  املنافسات  انطالق 

عليه. تعودنا 
عالية  بضاعة  تعترب  قليلة  بضاعة  أن  الحظنا 
وهذه موجودة من قبل، أما الحديث كله فعبارة 
القطري  العلم  مقدمتها  يف  تذكارية  هدايا  عن 

الكبرية. باألحجام واملقاسات 

أصحاب محالت: البيع
لم يتوقف طوال اليوم

تخصيص أجنحة 
بعينها لكل منتخب 

مشارك

كتبت - آمنة العبيديل

أجــواء البـطـولة فـي كل مكانبشوارع وأحياء الدوحة
أكرب  انطالق  عن  تفصلنا  قليلة  أيام 
قطر  مونديال  عاملي  ريايض  حدث 
كافة  من  الدولة  انتهت  وقد   ،2022
وارتدت  املوعد،  وتنتظر  االستعدادات 
بهذه  احتفاء  زينة  أبهى  الدوحة 
وأبراجها  مبانيها  فتزينت  التظاهرة، 
الذين  العالم  نجوم  بصور  ومعاملها 
ضمن  قطر  عىل  ضيوفا  يحلون 
جميلة  مناظر  بالدهم،  منتخبات 
وأخاذة تخطف األنظار وتأرس األلباب 

وتستهوي الفؤاد.
املميزة  للتغطية  خططها  إطار  ويف 
 $ قامت  العالم  كأس  لبطولة 
وشوارع  الكورنيش  شملت  بجولة 
اإلبهار  هذا  لتنقل  الدوحة  ومناطق 
أو  مثيل  له  يسبق  لم  الذي  الفريد 
التي  الدول  من  دولة  أية  يف  رأيناه 
استضافت البطولة عىل مدى تاريخها، 
عىل  قدراتها  به  قطر  أثبتت  إبهار 

النجاح والتألق عامليا.
كورنيش الدوحة فاق يف زينته الخيال، 
أعمدة  جنباته  عىل  تصطف  أعمدة 
النخيل،  سعف  من  املستوحاة  اإلنارة 
بتصميمات حديثة مزجت بني األصالة 

وهويتنا،  ببيئتنا  والتمسك  واملعارصة، 
من  مستوحاة  مجسمات  عن  فضال 
وخالل  والبحرية،  الصحراوية  بيئتنا 
التذوق  يتجىل  الكورنيش  عىل  السري 
الجمايل بكل معانيه، عرب تزيني املباني 

بصور  الشاهقة  واألبراج  الحكومية 
ذات مقاسات كبرية بحجم املبنى طوال 
الذي  العالم  يف  الكورة  لنجوم  وعرضا 
يشاركون يف البطولة، كل نجم يف زي 
باللون الرسمي ملنتخب بالده، مقرونة 

انتباه  يلفت  ومما  الرتحيب،  بعبارات 
مواقف  مبنى  أمامه  من  يمر  من  كل 
برج مواقف سيارات البدع الذي تزين 
الدول  أعالم  تمثل  علما   32 بعدد 
حرصت  كما  البطولة،  يف  املشاركة 

التعريفية  امللصقات  نرش  عىل  الدولة 
كرم  تعكس  التي  الرتحيب  وعبارات 
وتمنح  العربية  القطرية  الضيافة 
الضيوف من شتى بقاع العالم تجربة 
القطرية  الثقافة  بعبق  استثنائية 
عامة،  بصفة  والعربية  خاصة،  بصفة 
وهويتنا  الجميلة  بتقاليدنا  والتعريف 

األصيلة.
إىل  جولتها  يف   $ انتقلت 
رصدت  بعدما  واألحياء  الشوارع 
عىل  وامللصـقات  والصور  املجسمات 
الدوحة  يف  عدة  أماكن  إىل  الكورنيش 
لتجد الشخصية الكرتونية »لعيب« قد 
سبقت إىل هناك يف انتظار بدء البطولة 
للرتحيب بجماهري كرة القدم من أنحاء 
والفتات  شعارات  عن  فضال  العالم، 
الرتحيب التي تتصدر واجهات األبراج 
بجميع  واملباني  الدفنة،  بمنطقة 

مناطق البالد.
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متابعات

للمشاريع  العليا  اللجنة  وضعت  وقد 
للسياحة  قطر  مع  بالتعاون  واإلرث 
متنوعة  برامج  قطر  اكتشف  ومنصة 
مونديال  لجماهري  خصيصاً  أعدت 
كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك 
املغامرة  عشاق  أمام  املجال  إلتاحة 
والتخييم  الربية  بالبيئة  لالستمتاع 
والتطعيس والتزلج عىل الرمال وأيضاً 
قطر  يف  البحار  عالم  استكشاف 
الفريد  البحري  البيئي  التنوع  ورصد 

واألنشطة الرياضية املائية.
ويأتي عىل رأس قائمة األنشطة الربية 
نحو  تبعد  التي  العربي،  املها  محمية 
وترحب  الدوحة،  غرب  ساعة  نصف 
املها  حيوان  لرؤية  بالزوار  املحمية 
برفقة  االستكشافية  الرحالت  وحجز 
من  أكثر  يوجد  السياحة حيث  مكاتب 
يف  موّزعة  بمحميات  حيوان   1000
أنحاء البالد. يتكاثر يف محمية الشحانية 
التي ُتعرف أيضاً بمحمية املها بني ٧٥ 

-١٠٠ مها صغري كل عام.
»خور  املميزة  الربية  املواقع  بني  ومن 
معا  بالبحر  الرب  يمزج  الذي  العديد« 
واملدرج يف قائمة الحياة الربية التابعة 
لليونسكو، ويف هذا املوقع املميز، يصل 
مد الخليج إىل الصحراء، وهي ظاهرة 
مميزة تحصل يف موقعني آخرين فقط 
يف العالم. تشمل الحياة الربية يف املوقع 
واألبقار  والسالحف،  الريم،  غزالن 
الغاق،  طيور  إىل  باإلضافة  البحرية، 
النساري.  والعقاب  البحر،  وخطاف 
أسماك  رصد  هنا  للغطاسني  يمكن 
الصافية.  املياه  يف  والشفنني  الهامور 
لعشاق  جداً  مالئم  املوقع  هذا  أن  كما 

القيادة عىل الكثبان الرملية.
وعاملياً  محليا  وأشهرها  أبرزها  ومن 
التكوينات الصخرية يف زكريت، حيث 
تضم زكريت منطقة استكشاف رأس 
برحالت  أشبه  رحلة  وهي  بروق، 
الفضاء عىل سطح القمر، حيث تتشابه 
هذا  يف  املوجودة  الطبيعية  املناظر 

املوقع مع سطح القمر. ليجد 
ر  ا و لز ا

تشكيالت صخرية تطغى عىل املنطقة 
عىل  الرياح  بفعل  منحوتة  بأكملها 
هيئة حبات الفطر، كما ُتعرف املنطقة 
بهدوئها يف معظم األيام. يقصد الزوار 
هذا املوقع من الدوحة لتسلق الصخور 
الرملية  الشواطئ  عىل  واالستجمام 
مجموعات  تأتي  كما  له.  املجاورة 
الزوار إىل هنا لالستمتاع بالنزهات أو 

املبيت يف املخيمات الصحراوية. 
من  الرباعية  الدراجات  قيادة  وتعترب 
األنشطة املحببة للشباب يف قطر، حيث 
تقع عىل ُبعد ساعة واحدة فقط جنوب 
املعنية  الجهات  قامت  كما  الدوحة، 
سالمتهم،  عىل  للمحافظة  بتأمينها 
ما  بكل  القيادة  مناطق  وتعزيز 
يحتاجه املمارسون من مرافق خدمية، 
الدوحة  املغامرات من  يأتي محبو  لذا 
فصل  خالل  أسبوع  كل  نهاية  يف 
سيلني  شاطئ  إىل  ويتوّجهون  الشتاء 

حيث يمكن استئجار الدراجات. 
وال تكتمل تجربة الصحراء يف قطر إال 

بهذه الرياضة عىل الرمال الناعمة عند 
بنسائم  واالنتعاش  الشمس،  غروب 
صحراء الجزيرة العربية، حيث يعترب 
تجربة  الحقيقة  يف  هو  الِجمال  ركوب 
الجولة ساعة واحدة  مميزة، تستغرق 
وهي كافية إلشباع شغف من يخوض 
هذه التجربة للمرة األوىل ال سيما أنها 
بد  ال  تجربة  لكنها  صعبة،  تكون  قد 
منها، وتنّظم معظم الفنادق والرشكات 
حيث  الصحراء  إىل  رحالت  السياحية 

يمكنك ركوب الِجمال. 
املواطنني  عادات  التخييم فهو من  أما 
الشتوية  الفصول  خالل 
ع  ستمتا لال

يف  الهواء  ونقاء  األجواء  بصفاء 
من  املخيمات  من  وهناك  الصحراء، 
فئة الخمس نجوم، حيث يمكن للزائر 
والرفاهية  الراحة  وسائل  يجمع  أن 
الفنادق من فئة الخمس  التي تقّدمها 
ُتنىس.  ال  صحراوية  مغامرة  يف  نجوم 
عادة  الفاخرة  الخيام  هذه  ُتصمم 
بالسجاد،  وُتفرش  تقليدي  بشكل 
فردية،  أو  مزدوجة  أرّسة  من  وتتألف 
كما يتم تجهيزها لتتمكن العائالت من 
حول  املقاعد  وتصطف  استخدامها. 
نار املخيم لالسرتخاء يف هذه املساحة 
وُتقدَّم  املكان.  زوار  فيها  يلتقي  التي 
كرمز  العربية  املشاوي  أطباق  عادًة 

لحياة أهل البادية. 
مغامرات  تشمل  كما 

الصحراء رحالت السفاري الصحراوية 
عىل  الرباعي  الدفع  مركبات  وقيادة 
عىل  والتزلج  الصخور  وتسلّق  الرمال 
جنوب  يف  الرملية  الكثبان  عىل  الرمال 

رشق قطر.
الشواطئ  املعنية  الجهات  وأهلت 
املاضية  السنوات  مدار  عىل  قطر  يف 
خالل  للجميع  مقصدا  لتصبح 
واإلجازات  األسبوعية  العطالت 
الصيفية، ومن أبرز الشواطئ »شاطئ 
الشاطئ  هذا  ُيعّد  حيث  الغارية«، 
الذهبية،  برماله  يمتاز  رائعاً  مالذاً 
الزرقاء الصافية، والعديد من  ومياهه 
املتنوعة،  البحرية  الرياضية  األنشطة 
الدراجات  استئجار  للزائر  ويمكن 
وعربات  الرباعية،  والدراجات  املائية، 
الزّوار  ستمنح  التي  الرملية  الكثبان 
تجربة ممتعة. إضافة لشاطئ الذخرية 
الشمالية  الجهة  الساحل يف  عىل طول 
الساحيل  الخور، والخط  من كورنيش 
كم،   600 مسافة  عىل  يمتد  الذي 
ويمنح الجميع فرصاً متنوّعة ملمارسة 
كافة أنواع األنشطة. عالوة عىل شاطئ 
األمواج  صوت  محبي  مقصد  دخان 
الهادئة، وشاطئ كتارا الرميل القريب 

من املدينة، وشاطئ سيلني عىل ُبعد 70 
الدوحة، وشاطئ سميسمة  كم جنوب 

عىل بعد 45 كم شمال الدوحة.
أكثر  طائر  عىل  بعد  نتعرّف  ولم 
حظ  ولحسن  الفالمينغو،  من  أناقة 
هذه  مجموعات  تحوم  وزوارها،  قطر 
فصل  خالل  هنا  الجميلة  الطيور 
نوع   300 يصل  الواقع،  يف  الشتاء. 
من الطيور املهاجرة إىل شواطئ قطر 
تكون  ما  وغالباً  املائية،  ومسطحاتها 
الوردي  بريشها  الفالمينغو  طيور 
األوىل يف الوصول، وتتمركز الفالمينغو 
يف مناطق أبو نخلة، والكرانة، والخور، 
من  هناك  متواجدة  فهي  والذخرية، 
أن  كما  تقريباً.  يناير  حتى  نوفمرب 
جهود  ُتبذل  حيث  السالحف،  هناك 
فائقة لحماية هذه الفصيلة وموطنها. 
لتجهز  عام  تعود كل  السالحف  فهذه 
أعشاشها وتضع بيوضها عىل شاطئ 
عىل  األخرى  األماكن  وبعض  فويرط 

الرشيط الساحيل. 
عىل  الصافية  البحر  مياه  وتحتوي 
األسماك  من  فصيلة   150 من  أكثر 
امللكي،  واإلسقمري  الباراكودا،  مثل 
مما  والهامور،  والشريي،  والنهاش، 
يجعل رحالت الصيد مميزة يف كل مرة 
للعائالت، واملجموعات، وحتى األفراد. 
رشق  شمايل  الواقع  الساحل  ُيَعد 
للمحليني  شعبية  السواحل  أكثر  قطر 
الطائر  التزلج  أهمها  ومن  والسيّاح.. 
عىل املاء )فالي بوردينغ( حيث تؤمن 
رشكات الرياضات املائية هذه الخدمة، 
الفاخرة،  الفنادق  بعض  إىل  باإلضافة 
وركوب  املاء  عىل  االنسيابي  والتزلج 
عرب  والتجديف  املائية،  الدراجة 
الذخرية  محمية  يف  املانغروف  غابات 
الطبيعية، إضافة إىل اإلبحار والغوص 
حول  الساحيل  الرشيط  يتمتع  حيث 
وحطام  مرجانية  بشعاب  الدوحة 
سفن ال يمكن تفويتها. إضافة لركوب 

لوح التزلج عىل املاء )ويكبوردنغ( 
وركوب  سكيينغ(  و)ووتر 

األمواج الرشاعي.

تنتظر جماهير كأس العالم FIFA قطر 2022 
حزمة كبيرة من األنشطة والفعاليات الترفيهية 
والثقافية إلى جانب خيارات واسعة من التجارب 

الحية في أماكن الجذب السياحي واالستمتاع 
بأجواء المونديال في جميع أنحاء البالد، ويأتي 

من نصيب عشاق المغامرة تنوع فريد يأتي بأعلى 
درجات األمان ليحقق تجربة استثنائية ويعزز 

قيمة استضافة النسخة الفريدة من البطولة، 
ومن ضمن خيارات المتعة والمغامرة تأتي 

األنشطة الصحراوية والبحرية لتفرض سحرها 
الخاص وطابعها العربي األصيل وصورتها التراثية 

المتناغمة مع أحدث اإلمكانيات وأعلى درجات 
الحماية والتغطية اللوجيستية من حيث المرافق 

والخدمات التي يحتاجها مرتادوها.

»30« نشاطا بحريا
وبريا بانتظار الجماهير

نطاق واسع من المرح لعشاق المغامرة

كتب- محمد عبد العزيز

التخييم والطعوس والكثبان الرملية الذهبية وجمال زكريت 

»10« أنشطة برية في الصحراء ال يمكن تفويتها في قطر 

مواقع مؤمنة بجميع المرافق 
الخدمية في البر والبحر



»$« بدورها رصدت أعمال التزيني 
اهتمت  والتي  تجارية  ُمجمعات  عدة  يف 
وأعمال  واألعالم  املُلصقات  بوضع 
التي  املواقع  يف  واملجسمات  الزينة 
لهم  لتتيَح  زوارها  معظم  مرور  تشهد 
الفرصة اللتقاط الصور التَذكارية، كما 
اهتمت برتكيب األعالم يف أسقف املباني 
الزوار من  ُتمّكن جميع  بطريقة جاذبة 
وكذلك  بعيدة،  مسافات  من  ُمشاهدتها 
ترفيهية  فعاليات  تنظيم  عن  أعلنت 

متنوعة.
وخاصة  التجارية  املحالت  واستغلت 
الرياضية  املنتجات  ببيع  تقوم  التي 
قرب استضافة املونديال لعمل إعالنات 
ترويجية خاصة للجمهور، وخصومات 
عن  فضالاً  تبيعها،  التي  السلع  عىل 
التجارية  اإلعالنات  بربط  اهتمامها 
وعىل  املُجمعات  ممرات  يف  بها  الخاصة 
البطولة  بشعار  محالتها،  واجهات 
كنوع من مواكبة الحدث الريايض، كما 
حرصت معظم املجمعات التجارية عىل 
نرش عدد من شاشات العرض اإلعالنية 
املُصورة  الدعائية  املقاطع  تبث  التي 

للبطولة.
املُجمعات  حرصت  كما 
ت  ال ملو ا و

ُمتنوعة  ترفيهية  فعاليات  تقديم  عىل 
التي  الرائعة  األجواء  عن  ملحةاً  تعكس 
ستعم البالد بعد انطالق موعد البطولة، 
وكرتحيب بالجميع يف البالد وسط ترقب 
وُمشاهدة  البطولة،  الستضافة  وشغف 

نجوم العالم، وأبرز املُنتخبات.
ومراكز  املُجمعات  ُتقدم  أن  املقرر  ومن 
بطولة  استضافة  فرتة  خالل  التسوق 
لجذب  ُمتنوعة  فعاليات  املونديال 
التسوق  عشاق  من  خاصة  الجماهري 
العالمات  من  املئات  بني  من  للرشاء 
العالم  مستوى  عىل  الشهرية  التجارية 
املأكوالت  بتناول  االستمتاع  عن  فضالاً 
التي ُتقدمها املطاعم واملقاهي داخل تلك 
التجارية  املجمعات  األسواق، كما تعمل 
استغالل  عىل  البطولة  خالل  ا  أيضاً
أنشطة  إلقامة  األبرز  الريايض  الحدث 
لزوارها  ُمميزة  وفعاليات  رياضية، 
مع  للتفاعل  بفرصة  سيحظون  الذين 
تلك األنشطة والتقاط الصور التذكارية 
وعيش أجواء حافلة بالشغف الريايض. 

عرب  التجارية  املُجمعات  وتعمل 
يف  أطلقتها  التي  الرتويجية  األنشطة 
التعريف بالدولة يف إشارة إىل ما ينتظر 
وبرامج  وتشويق  متعة  من  الجماهري 
وأنشطة خالل كأس العالم، كما شهدت 
ُمميزة لدعم  الدعائية حمالت  املُلصقات 
يف  ُمبارياته  يف  العنابي 

املونديال، ُمستعرضة أعالم قطر وشعار 
املُنتخب.

تمديد ساعات العمل 

وكانت وزارة التجارة والصناعة حددت 
التجارية  املُجمعات  يف  العمل  ساعات 
خالل  أدنى،  بحد  ا  صباحاً الثانية  حتى 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 
وذلك اعتباراًا من ُمنتصف الشهر املايض 
مع  العالم،  كأس  بطولة  انتهاء  وحتى 
األمن  وقواعد  الالزمة  اإلجراءات  ُمراعاة 

والسالمة املُتبعة يف املُجمعات التجارية.
عمل  ساعات  تمديد  أن  الوزارُة  وأكدت 
التحضريات  إطار  يف  يأتي  املُجمعات 
والجهود املبذولة بالتنسيق مع الجهات 
العالم  كأس  باستضافة  العالقة  ذات 
للربامج  ودعمها   2022 قطر  فيفا 

واألنشطة املُصاحبة.
كما سمحت الوزارُة بتمديد فرتات العمل 
عىل  بناءاً  ذلك  من  ألكثر  املُجمعات  يف 
رغبة اإلدارة والطاقة التشغيلية، ونوّهت 
التجارية  املُجمعات  عىل  يجب  أنه  إىل 
اإلعالن عن ساعات العمل الجديدة خالل 

الفرتة القادمة.
كأس  بطولة  ُتساهم  ان  املتوقع  ومن   
بانتعاشة   ،2022 قطر   FIFA العالم 
التجزئة  بيع  محالت  يف  كبرية 
زوار  لتمتع  التجارية  باملُجمعات 
رشائية  بقوة  الجماهري  من  الدولة 
العالمات  رشاء  نحو  سيما  ال  ُمتميزة 
املُتنوعة  والسلع  العاملية  التجارية 
فضالاً  القطرية  بالثقافة  املُرتبطة 

والحلويات  الغذائية  السلع  عن 
واملجوهرات،  واإلكسسوارات 

التي  السلع  من  الكثري  وغريها 
التجزئة  محالت  ُتقدمها 

التجارية. باألسواق 

توقعات بانتعاشة كبيرة في البيع خالل فترة البطولة فعاليات ترفيهية ُمتنوعة لجذب عشاق التسوق

» $ « رصدت عروضها ومظاهر كأس العالم بداخلها

المجمعـــات استعــدت للــزوار

المحالت التجارية وضعت إعالنات ترويجية للجمهور تركيب أعالم الدول المشاركة والترحيب بالجميع

تزينت المجمعات التجارية 
والموالت في جميع انحاء 
الدولة استعدادا لبطولة 

 FIFA كأس العالم
قطر 2022، حيث ُزينت 

جميع أنحاء الُمجمعات 
التجارية بأعالم الدول 

المشاركة والملصقات 
والُمجسمات 

المونديالية، كما تم 
كتابة بعض الجمل 

الترحيبية لزوار 
المونديال بجميع 
اللغات، باإلضافة 

إلى تشغيل 
األغنية الرسمية 

للمونديال. 

كتب - محمد أبوحجر

تمديد 
ساعات عمل 

الموالت 
حتى الثانية 

صباحا 
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د. الخوجة: قسم الطوارئ 
يحتوي على »60« سريرا

العناية المركزة تضم  
»40« سريرا مجهزة بالكامل

الهيل: الطاقة االستيعابية »300« غرفة
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يف  رئيسيا  دورا  الجديد  املستشفى  وسيلعب 
الصحية  الرعاية  خدمات  توفري  عملية  دعم 
خالل املونديال لوقوعه بني استاد البيت واستاد 
إىل  للبطولة،  إنشاؤهما  تم  ملعبني  أكرب  لوسيل 
الطبية  والتجهيزات  االستيعابية  قدرته  جانب 
إليه  الوصول  وسهولة  فيه،  املتوفرة  والعالجية 
املستشفى  يقع  حيث  املناطق،  مختلف  من 
الخور  بطريق   »47« رقم  التقاطع  عىل  الجديد 

الساحيل ويتميز بسهولة الوصول إليه.

كأس العالم 

الجسيمان،  السيد محمد عيل  السياق يشري  ويف 
العامة  املستشفيات  مجموعة  رئيس  نائب 
بمراحل  املقصود  أن  إىل  الطبية  حمد  بمؤسسة 
التوسعة  االفتتاح للمستشفى هو تقسيم فرتات 
مطلب  إىل  االستجابة  بعد  الخدمة،  توفري  يف 
التي  املستشفيات  أحد  املستشفى  يكون  أن 
العالم،  كأس  يف  الطارئة  للحاالت  تستجيب 
واملستشفى لها برامج توسعية مستقبلية ضمن 
منظومة توفري الخدمات الطبية يف مؤسسة حمد 

الطبية بصورة عامة.
وقال من املحتمل أن تنتقل بعض الخدمات من 
املستشفى للخور أو للدوحة، أو العكس، حسب 
مؤكدا  الطبية،  حمد  مؤسسة  إدارة  تقره  ما 
يحتاج  افتتاحه،  يتم  جديد  مستشفى  كل  أن 
مبينا  كامل،  بشكل  تشغيله  ليتم  مراحل  إىل 
تدشني  شهد  األوىل  مرحلته  يف  املستشفى  أن 
إضافة  الخارجية،  العيادات  وبعض  الطوارئ 
إىل غرف املرىض، وتصل طاقته االستيعابية إىل 
 »400« استقبال  تم  بأنه  »300« رسير، منوها 

حالة يف الطوارئ.
من  السكان  كافة  يخدم  املستشفى  وتابع: 
أن يسهم  نتوقع  الذي  األمر  مواطنني ومقيمني، 
العام،  حمد  مستشفى  عىل  الزحام  تخفيف  يف 
كل  بها  عيادة   »64« به  املستشفى  أن  موضحا 
تعمل  التي  التخصصات  وأن  التخصصات، 
وقسم  العامة،  الجراحة  هي  الحايل  الوقت  يف 
وأن  العظام،  وعيادة  العيون  وقسم  الباطنية 
مرافق  من  التحويالت  يستقبل  املستشفى 
ملؤسسة  التابعة  الصحية  واملراكز  الطبية  حمد 

الرعاية الصحية األولية.
 ولفت إىل أن املستشفى يستقبل كافة الحاالت، 
حصل  قد  املريض  يكون  أن  األفضل  من  وأنه 
املراكز  من  تحويله  يتم  وأن  مسبق،  موعد  عىل 
النظام  وهو  الطوارئ،  قسم  من  أو  الصحية 
املعمول به يف مؤسسة حمد الطبية، الفتا إىل أن 
الطوارئ  املستشفى تضم قسما لألشعة، يخدم 
والعيادات الخارجية واملرىض الداخليني، ويضم 
قريباً  إليه  وستضاف  األشعة،  أنواع  مختلف 
من  األشعة وغريها  تحت  الفحص  إجراء  خدمة 

التخصصات.

الطاقة االستيعابية 

ومن جانبه قال السيد حسن محمد الهيل، نائب 
بالوكالة  املؤسيس  لالتصال  التنفيذي  الرئيس 
بنت  عائشة  مستشفى  الطبية:  حمد  بمؤسسة 
سيغطي  متميز  طبي  رصح  العطية  حمد 
فهو  الجنوبية،  إىل  باإلضافة  الشمالية،  املنطقة 
التي ستخدم جماهري  األربعة  املستشفيات  أحد 
ثاني  أنه  كما   ،2022 العالم  كأس  وضيوف 
تتمثل  العام،  حمد  مستشفى  بعد  مستشفى 
 »300« بحوايل  واإلجمالية  االستيعابية  طاقته 
جراحية،  عمليات  غرفة  و»13«  مفردة،  غرفة 
وطوارئ  وعيادات،  لألطفال  عالجية  وغرف 
عامة عىل مدار »24« ساعة يف األسبوع، وكذلك 
املخترب  وخدمات  الروبوتية  والصيدلية  األشعة 
وتتوفر  املتوفرة،  التخصصات  من  وغريها 

باملستشفى »28« غرفة لحديثي الوالدة.
التابعة  الخارجية  العيادات  إدارة  وأضاف: 
 »64« بها  العطية،  حمد  بنت  عائشة  ملستشفى 
عيادة تخصصية يف املستشفى، وقد تم تشغيل 
بعض العيادات، وبدأت مراجعات املرىض لهذه 
العيادات، والتحويالت تتبع نظام املواعيد التابع 
ملؤسسة حمد الطبية، سواء من املراكز الصحية 

أو العيادات الطبية الخاصة يف قطر.
غرف  وجود  املستشفى  إنشاء  يف  روعي  وتابع: 
دخول  إىل  باإلضافة  واسعة،  وممرات  مناسبة 
للغرف، يعطي  الطبيعية بشكل ممتاز  اإلضاءة 
خصوصية  توجد  كما  بالرباحة،  إحساسا 
باألجنحة املتوفرة يف املستشفى بطريقة تناسب 

املريض، باإلضافة إىل وجود اسرتاحة للضيوف 
املركزة  العناية  تحتل  كما  للمريض،  املرافقني 
العمليات،  غرف  من  قريبة  جغرافية  مكانة 
املريض  الشخص  رغبة  حال  يف  بأن  موضحا 
بنت  عائشة  بمستشفى  ليكون  موعده  تغيري  يف 
 ،»16060« يتصل عىل  أن  يمكن  العطية،  حمد 
يتم  العيادة  توفرت  فإن  الخيار،  هذا  ويطلب 
الغسيل  قسم  أن  مبينا  املستشفى،  عىل  تحويله 
سكان  لخدمة  رسيرا   »11« فيه  يتوفر  الكلوي 

املنطقة، وسيتم تشغيله يف املراحل القادمة.

قسم الطوارئ

الخوجة  حمد  جاسم  د.  قال  ناحيته  ومن 
طوارئ  ومدير  طوارئ  طبيب  أول  استشاري 
حمد  بنت  عائشة  ومستشفى  الخور  مستشفى 
ممرضا   »13« به  الطوارئ  قسم  إن  العطية: 
وممرضة يعملون عىل مدار »24« ساعة، وعدد 
طبيبني  بمعدل  املرىض  عدد  حسب  عىل  األطباء 

يف كل وردية.
العامة  الطوارئ  قسم  أن  الخوجة  د.  وأوضح 
رسيرا،   »60« عىل  يحتوي  الجديد  باملستشفى 
سيكون جاهزا منها خالل املرحلة األوىل الفتتاح 
املستشفى »20« رسيرا الستقبال املرىض، حيث 

الطوارئ  )الفيفا( فيما يخص  نغطي متطلبات 
غرف   »3« هناك  أن  كما  الشمالية،  باملنطقة 
 »22« إىل  باإلضافة  غرفة،   »12« من  لإلنعاش 
اآلن  حتى  تم  ولقد  املرىض،  ملعالجة  رسيرا 
استقبال »400« مريض منذ االفتتاح وجميعها 
الستقبال  جاهزيتهم  مؤكدا  بسيطة،  إصابات 
والنساء،  الرجال  من  البالغني  املرىض  حاالت 
البسيطة لألطفال يف هذه  الحاالت  إىل  باإلضافة 
األطفال  طوارئ  قسم  تدشني  حني  إىل  املرحلة 

خالل املرحلة املقبلة.

أمراض الصدر 

أمراض  الفواز، أخصائي عالج  د. رامي  وأشار 
غرف   »8« به  توجد  املستشفى  أن  إىل  الصدر 
لتجهيز املرىض الرجال يف مرحلة ما قبل الدخول 
إىل العمليات، وأيضا »8« غرف للمرىض ملرحلة 
الجراحية،  العمليات  إجراء  بعد  ما  االستفاقة 
وهو ذات األمر الذي ينطبق عىل املرىض النساء، 
يف  املرىض  أنواع  جميع  استقبال  كذلك  ويتم 
املختلفة  األجهزة  باستخدام  املركزة  العناية 
التي  االصطناعي  التنفس  أجهزة  ضمنها  من 
تحتاج إىل استخدام قصبة هوائية اصطناعية أو 
استخدام األجهزة التي توفر التنفس عن طريق 

 »40« املركزة  العناية  يف  يتوفر  حيث  الكمام، 
رسيرا مجهزة بالكامل.

التنفس  أجهزة  أحدث  استخدام  يتم  وأضاف: 
طريق  عن  واألطفال،  للبالغني  االصطناعي 
قصبة هوائية اصطناعية يتم إدخالها إىل داخل 
تتحسن  أن  إىل  هكذا  املريض  ويظل  الرئتني، 
بالعناية  وجوده  أثناء  ويتم  الصحية،  حالته 
املركزة مراقبة قياساته الحيوية، ومراقبة تشبع 
الغازات وتشبع األوكسجني بالدم ونبض القلب 
التي  األمور  من  وغريها  الدم  وضغط  والتنفس 
ويلحظ  املريض  حالة  تقييم  يف  الطبيب  تساعد 
مقدار تحسن حالته الصحية، ويأتي املرىض إىل 
العناية املكثفة إما من الطوارئ أو من العمليات، 
والعناية نفسها تنقسم إىل عناية شاملة يف وحدة 

العناية القلبية أو وحدة العناية الباطنية.

صيدلية روبوتية

العلوش،  نجيب  أسامة  الدكتور  قال  وبدوره 
املعلومات يف مستشفى  صيديل مختص يف نظم 
ميزات  أهم  من  إن  العطية:  حمد  بنت  عائشة 
أنها  باملستشفى  الخارجية  العيادات  صيدلية 
عىل  تحتوي  حيث  روبوتية،  صيدلية  تعترب 
العاملية،  السوق  يف  األحدث  هو  روبوت  جهاز 
نوعية دواء  ألف   »17« إىل  الجهاز  وتصل سعة 
أن  مبينا  والنوعيات،  األحجام  مختلف  من 
الشباك  إىل  الروبوت  من  األدوية  وصول  رسعة 
من  الروبوت  ويقلل  ثانية،   »20« من  أقل  تبلغ 
موجودة  تكون  أن  يمكن  التي  الخطأ  احتمالية 
األدوية  رصف  خالل  أو  األدوية  تحضري  خالل 
للمريض، وهذا يتيح وقتا أكرب للصيديل لرصف 
وإن  للمراجع،  املريض  التاريخ  وفحص  الدواء 
الروبوت  يقلل  كما  دوائية،  تفاعالت  من  كان 
عىل  يعتمد  حيث  تعبئته،  يف  الخطأ  نسبة  من 
نظام الباركود، كما أن يمكن للروبوت أن يرسل 
الستالمها،  مخصصة  شبابيك   »6« إىل  األدوية 
أن  موضحا  شباك،  لكل  ثانية   »20« بمعدل 
املستشفى به »3« صيدليات، صيدلية العيادات 
تلبي  التي  الطوارئ،  وصيدلية  الخارجية، 
املرىض  وصيدلية  الطوارئ،  قسم  احتياجات 

الداخليني، وستفتح باملرحلة املقبلة.

{  د. جاسم الخوجة{  د. رامي الفواز

{  حسن الهيل {  محمد علي الجسيمان

أطباء وإداريون بمستشفى »عائشة بنت حمد العطية«:

رعاية عالجية »5« نجوم للجماهير
الجسيمان: »64« عيادة بها كل التخصصات

} تصوير - أسامة الروسان 

حمد  بنت  عائشة  بمستشفى  المحلية  اإلعالم  لوسائل  ميدانية  جولة  كشفت 
العطية، الذي يعتبر أحد المستشفيات األربعة التابعة لمؤسسة حمد الطبية، عن 
وحدات  فيه  خصصت  حيث  المتكاملة،  العالجية  والخدمات  المتطورة  األجهزة 

تقدم رعاية عاجلة على مدار الساعة للحاالت الطبية الطارئة غير المهددة للحياة.

كتب - أكرم الفرجابي
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حوار

الدولة ال تلتفت 
لمن يقللون من 

أحقيتها في 
استضافة كأس 

العالم

بالدنا استعدت 
جيدًا لهذه 

المناسبة 
وستستقبل
زوارها في

أبهى صورة 

أكد أن قطر ال تنظر خلفها.. الفنان فالح فايز لـ» $ «:

أقول للحاقدين موتوا بغيظكم

ع��ن  حدثن��ا  البداي��ة  ف��ي   -
قط��ر  باس��تضافة  ش��عورك 

ل��كأس العال��م؟

هيذا الحيدث ال يتكرر كثيراً، وهو األول 
يف الرشق األوسيط، وبالتايل فاستضافتنا 
لهيذه البطولية يف قطير هيي فخير لكل 
مواطن عربي ولكل بلد عربي، ورشف لنا 
جميعياً، ونحن نعيش حالياً فرحة كبرة، 
ويف الحقيقية هذه الفرحية كانت بدايتها 
ميع اللحظة التيي رفع فيها سيمو األمر 
الواليد كأس العاليم معلنياً أحقيية قطر 

وفوزهيا بتنظييم البطولية يف 2022.

- لم��اذا ال تك��ون هن��اك أعم��ال 
مصاحب��ة  ومس��رحية  فني��ة 
للموندي��ال وتع��رض خ��ال تلك 

الفت��رة؟

هيذه  يف  يشيارك  أن  يتمنيى  فنيان  كل 

مناسيبة وطنيية، ولكين  وأي  املناسيبة 
املوضيوع يكيون يف يد الجهيات املنظمة 
واملسيؤولة، ولكن بدورنيا كفنانني نحن 
عيى أتم االسيتعداد ونترشف باملشياركة 
ضمين الفعالييات املصاحبية للبطولية، 
فاملسياهمة وليو بجيزء بسييط يف نجاح 

املوندييال، هيي رشف لنيا بيكل تأكييد.

- وماذا عن أهمية المش��اركة 
ه��ذا  ف��ي  للفن��ان  بالنس��بة 

الح��دث الكبي��ر؟

بالتأكييد هي مناسيبة غالية عيى قلوبنا 
جميعاً، وال شك أن هذه البطولة سيخلدها 
التاريخ وسيتكون بالفعل نسيخة فريدة، 
ولكني أرى أن املشاركات الغنائية وتواجد 
املطربني هيو األبرز بالنسيبة لفئية الفن 
بشيكل عام، فتواجدنا كممثلني سييكون 
من خالل أمور أخرى وليس الفن بشيكل 
مبيارش، بينميا سييكون للمطربيني دور 

رئييي ومبارش يف هذا الحدث، حيث إنهم 
يقدمون أغنييات نرددها جميعياً ونفرح 

ونستمتع بها خالل البطولة.

- ما هو الدور الذي ستتواجد به 
أنت والممثلون خال البطولة؟

شخصياً سأعمل عى تناقل األمور املميزة، 
وسيأعكس الصورة اإليجابيية والحقيقية 
لقطر، كما سأتصدى أنا وزمالئي لكل من 

يحاول تشويه صورتنا.

- ما رأيك في االستعدادات التي تمت 
فيما يخص التحضير للمونديال؟

بيكل فخير قطر قدميت كل ميا يمكن أن 
يقيدم خيالل فيرة التحضيرات، فهناك 
التحتيية،  البنيى  يف  تامية  اسيتعدادات 
وتجهييزات كاملية وشياملة ومبهيرة يف 
جمييع االتجهاهات، طيرق وأماكن عامة 
تتزيين  وسييارات  وباصيات  ومالعيب 

السيتقبال الجميع، فقطر تستقبل زوارها 
يف أبهى صورة خالل املونديال.

- م��ا رأي��ك فيم��ا تعرض��ت ل��ه 
قطر م��ن حمات خ��ال الفترة 

األخيرة؟

برصاحية ال أحيب أن ألتفيت ملثيل هيذه 
التفاهات، فكل ما يثار ما هو إال محاوالت 
مأجورة، ولن نهيدر من وقتنا يف الرد عى 
مثل هذه األمور، ألننا والحمد لله نسير يف 
طريقنا ونميض نحو املسيتقبل، ونضيف 
إىل إنجازاتنيا إنجيازاً جدييداً، ولين وليم 
توقفنا أية مهاترات وأصوات »جعجعة« ال 
فائدة منها وال قيمة لها، ألن قطر أكرب من 

كل هذه األصوات والحمالت.

 - م��اذا تق��ول للجمه��ور الذي 
سيأتي إلى قطر؟

نحين نرحيب بالجمييع، وكأي مواطين 
قطري أنا عى أتم االسيتعداد السيتضافة 
الجمهيور الكرييم الذي سييرشفنا خالل 
هذه الفيرة، وأدعوهيم الحيرام ثقافتنا، 
وأبوابنيا وأبيواب قطير دائمياً مفتوحة، 

وبالدنا تحتضن الجميع يف كل وقت.

- م��ا ه��ي رس��التك للمواط��ن 
تل��ك  خ��ال  القط��ري 

الفترة؟

يجيب 

علينيا جميعياً أن نعكيس صيورة قطير 
الحقيقية، وأن نعطي للعالم وللمشيككني 
درسياً يف التعامل األمثيل، التعامل املبني 
عيى األدب واألخيالق واحيرام اآلخر عن 
طريق حسن االستضافة والكرم واملعروف 
عنيا وعن العرب، فهذه هي قيمنا وعاداتنا 

وتقاليدنا واملروءة من شيمنا.

-ما هو الفريق ال��ذي تتوقع أن 
يحصد لقب البطولة؟

أتمنيى أن تكون جمييع املنتخبات موفقة 
وأن تكون بطولة فنياً عى أعى مسيتوى، 
ليسيتمتع بهيا العاليم بأكمليه، وأتوقيع 
حصيول األرجنتيني أو الربازيل عى كأس 

العالم.

للمنتخ��ب  تتوق��ع  -م��اذا 
القط��ري وإل��ى أي مرحل��ة في 
البطول��ة س��يصل م��ن وجه��ة 

نظ��رك؟

أنيا وكل قطري نشيعر بالفخير تجاه هذا 
املنتخيب، وبيرصف النظير عين النتائيج 
سيأكون فخوراً بهم دائمياً، وأنا عى يقني 
بأنهم سيبذلون كل ما يف وسعهم من جهد 
وإخالص للظهور باملسيتوى املرشف، ولن 
أهتم أبداً بما سييحققونه يف هذه البطولة، 
ألنيك سيتقابل منتخبيات قويية 
وستكون املنافسة عى 

أشدها.

أكد الفنان فالح فايز أن قطر تنظر أمامها وليس لديها من الوقت ما تهدره في سبيل االلتفات 
أن  إلى  مشيرًا  العالم،  كأس  بطولة  استضافة  في  أحقيتها  من  يقللون  من  ومتابعة  خلفها 
البطولة ستلعب وسيستمتع بها العالم بأكمله، إال هؤالء المأجورون الذين يحقدون على قطر 
حواره  خال  فايز  وأوضح  المستقبل.  نحو  قطر  تخطوها  جديدة  خطوة  كل  مع  غيظًا  ويموتون 
مع »الوطن« أن البطولة فخر لكل عربي، كاشفًا أنه يرشح أحد منتخبي األرجنتين أو البرازيل لحصد 

لقب البطولة التي ستقام في الفترة من 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.

العالم كله سيستمتع بالفعاليات 
وسيشهد التاريخ بأنها النسخة األفضل

{ الفنان فالح فايز

حوار - محمد مطر

»صباح المونديال« على »صوت الخليج«

من  بالعديد  املونديال  أجواء  الخليج  صوت  إذاعة  تواكب 
وهو  عاملياً  األبرز  الحدث  بها  تغطي  التي  املميزة  الربامج 
 20 من  بداية  الدوحة  تحتضنها  التي  العالم  كأس  بطولة 

نوفمرب الجاري، وحتى 18 ديسمرب املقبل.
والثقافة  الرياضة  نجوم  من  العديد  الربنامج  يستضيف 
واإلعالم والفن واملجتمع، وذلك للحديث عن أجواء املونديال 
بني  ومن  للبطولة،  املهمة  الجوانب  من  للكثر  والتطرق 
تيسر  اإلعالمي  كان  األوىل  الحلقات  يف  الربنامج  ضيوف 
عبد الله، وتحدث عبدالله عن أغنية »أرض املونديال« التي 
أنتجتها املؤسسة القطرية لإلعالم، وشارك يف غنائها خمسة 

وهي  العالم،  لكأس  املتأهلة  العربية  الدول  من  مطربني 
رؤية موسيقية للفنان محمد املرزوقي ومن ألحانه، كلمات 

وسيناريو تيسر عبدالله.
وقال اإلعالمي القطري املتميز للربنامج: العمل استلهم من 
كلمة سمو األمر التي تفيد بأن مونديال قطر هو بطولة باسم 
العرب جميعاً، ويحمل يف طياته الكثر من الرسائل التي تفيد 
بأن قطر أرض الحضارة والسالم واألصالة، كما تشر أيضاً 
لهذه  الوصول  سبيل  يف  قطر  واجهتها  التي  املصاعب  إىل 
البطولة، لكنها استطاعت أن تتجاوزها بنجاح، وأشاد أيضاً 
بالتفاعل الرائع مع األغنية، حيث وصلت نسبة املتابعات إىل 

حوايل مليون وخمسمئة ألف بعد أسبوع واحد عى طرحها.
كما تطرق تيسر عبد الله أيضاً للحديث عن الجهد الكبر 
الذي بذل يف تصوير األغنية، مشراً إىل أن املؤسسة القطرية 
األيام  خالل  أخرى  هدايا  عن  النقاب  ستكشف  لإلعالم 
الفن  بني  التكاملية  العالقة  عن  يتحدث  أن  قبل  املقبلة، 
والرياضة كونهما يحققان معاً عالقة بني الجسد والروح 
بشكل متوازن، وأشار إىل أن كل ما تواجهه قطر اليوم من 
حمالت ممنهجة للتشكيك يف أحقيتها يف استضافة البطولة، 
ما هو إال محاوالت للتضليل، موضحاً بأن اإلعالم القطري 
والعربي لن يحتاج إىل مجهود حتى يثبت العكس، كون ما 

فعلته قطر من جهود ضخمة واضحاً للعيان.
السابق  الوطني  منتخبنا  العب  كذلك  الربنامج  استضاف 
قطر  استضافة  تفاصيل  عن  تحدث  والذي  يعقوب،  رائد 
والرشق  العربي  العالم  يف  تقام  مونديالية  نسخة  ألول 

األوسط.
وتطرق يعقوب إلشادات أرسة كرة القدم العاملية بالجهود 
تحقق  أن  لضمان  قطر  دولة  بها  تقوم  التي  االستثنائيَّة 
أهمية  عن  تحدث  كما  رائًعا،  نجاًحا  العالم  كأس  بطولة 
تنظيم هذا الحدث عى أرض عربيَّة، وكيف سيكون مصدر 

فخر واعتزاز من ِقبل كل قطري وعربي.

برنامج ينقل أجواء البطولة

يستضيف العديد من نجوم الرياضة 
والمجتمع والفن واإلعالم
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متابعات

استعرض تفاصيل السفينة العمالقة »إم إس سي وورلد يوروبا«.. الباكر:

»3« فنادق عائمة لخدمة الجماهير

السيد  سعادة  أكد   - قنا   - الدوحة 
للسياحة(  )قطر  رئيس  الباكر  أكرب 
والرئيس التنفيذي ملجموعة الخطوط 
قطر  دولة  أن  القطرية،  الجوية 
لرتسيخ  مهمة  خطوات  اتخذت 
املستوى  عاملية  كوجهة  مكانتها 
وأن  السياحية،  البحرية  للرحالت 
الخليج العربي بوابة مهمة لها يف هذا 

الصدد.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده 
الباكر أمس عىل متن السفينة )الفندق 
»إم إس يس وورلد يوروبا«،  العائم( 
أونوراتو  جياني  السيد  جانب  إىل 
الرئيس التنفيذي لرشكة )إم إس يس 
بري  والسيد  للسفينة،  املالكة  كروز( 
التنفيذي  الرئيس  فاجو  فرانشيسكو 
لقسم الرحالت البحرية ملجموعة )إم 

إس يس(.
تسليط  الصحفي  املؤتمر  خالل  وتم 
الضوء عىل تفاصيل الباخرة الجديدة 

عائم  فندق  أول  تجربة  وعىل  كليا، 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  يخدم 
2022 بحلوله اإلبداعية، والذي  قطر 
ملشجعي  مميزة  ضيافة  سيقدم 
)األحد(  انطالقها  املقرر  البطولة 

املقبل.
الصحفي  املؤتمر  خالل  الباكر  وقال 
إس  )إم  مجموعة  مع  التعاون  »إن 
الجهود  يعكس  يوروبا(  وورلد  يس 
املضنية املبذولة لتنظيم أفضل نسخة 
التاريخ.  يف  العالم  كأس  بطولة  من 
إس  )إم  العائم  الفندق  أن  إىل  منوها 
وصل  الذي  يوروبا(،  وورلد  يس 
الدوحة،  ميناء  إىل  املايض  الخميس 
هو واحد من بني ثالثة فنادق عائمة 
املشجعني خالل  مخصصة الستقبال 
الفندقان  وسيصل  العالم،  كأس 

الباقيان تباعا«.
الخطوط  تمثل  حني  »يف  وأضاف: 
الطريان  بوابة  القطرية  الجوية 

صناعة  فإن  قطر،  لدولة  العاملي 
بالغة  أهمية  لها  البحري  النقل 
والعالقات  السياحة  لقطاع 
تشكلها  التي  والثقافية  االقتصادية 
تعد  ومثلما  الطويل.  املدى  عىل 
نمو  يف  جوهريا  عنرصا  االستدامة 
تقدم  املستقبل،  يف  الطريان  حركة 
نموذجا  يوربا(  وورلد  يس  إس  )إم 
يف كيفية تعامل قطاع النقل البحري 
مع تحديات كفاءة استخدام الطاقة 

االنبعاثات«. من  والحد 
وأبرز الباكر يف هذا الصدد أن نسبة 
القطرية  الجوية  الخطوط  إشغال 
وديسمرب  نوفمرب  شهري  خالل 
مشريا  املائة،  يف   100 بلغت   2022
من  الحجوزات  معظم  أن  إىل 

البطولة. مشجعي 
مع  املربمة  الرشاكة  أن  وأوضح 
من  املزيد  ووفرت  مهمة  املجموعة 
ملشجعي  والسفر  اإلقامة  خيارات 

»ليس  السياق  هذا  يف  قائال  البطولة 
السفر  خطوط  عرب  مسافر  كل 
عربها،  رحلته  إكمال  يريد  البحري 
بل يريد جزءا منها من خالل السفر 
تكون  أن  املهم  من  ولذلك  الجوي، 
لنا رشاكة مع مشغيل خطوط السفر 

.»MSC البحري مثل 
فرانشيسكو  بري  أوضح  جانبه  من   
لقسم  التنفيذي  الرئيس  فاجو 
إس  )إم  ملجموعة  البحرية  الرحالت 
الطاقة  أن  له  ترصيحات  يف  يس( 
التابعة  الثالث  للسفن  االستيعابية 
املونديال  ستخدم  والتي  للمجموعة، 
أن  مؤكدا  رسير،  آالف   10 تبلغ 
نسبة اإلشغال يف األسبوع األول من 
100 باملائة. املونديال بلغت حدود 

البحري  السفر  سوق  فاجو  وتناول 
»إن  قائال  فيه  املجموعة  وحصة 
أعمالها  وحجم  املجموعة  إمكانيات 
للنمو  تحتاج  التي  املرونة  يمنحانها 

)إم  أن  وأعتقد  مختلفة،  أسواق  يف 
 %  50 ستمثل  السنة  هذه  يس(  إس 
الرحالت  لسوق  العاملي  النمو  من 

البحرية«.
العائم(  )الفندق  السفينة  أن  يذكر 
)إم إس يس وورلد يوروبا( هي فندق 
عرصي عائم بدرجة 5 نجوم، يتكون 
من 22 طابقا، ويتسع لنحو أكثر من 

6700 من مشجعي املونديال.
للسفينة  اإلجمالية  الحمولة  وتبلغ 
 47 عرضها  ويصل  طنا،   215.863
العامة  املساحات  تزيد  بينما  مرتا، 
وبها  مربع،  مرت  ألف   40 عىل  بها 
عاملا  لضيوفها  وتتيح  كبينة،   2.626
مليئا بالتجارب املتنوعة، لتضع بذلك 
معيارا جديدا للتميز يف عالم الرحالت 

البحرية.
يوروبا(  وورلد  يس  إس  )إم  وتعد 
السفن  فئة  يف  نوعها  من  األوىل 
 33 تضم  حيث  املبتكرة،  العاملية 

طابعها  منها  ولكل  وصالة،  مطعما 
ذلك  ويشمل  املميزة،  وأجواؤها 
مقاٍه  و7  متخصصة  مطاعم   6
كما  مبتكرة،  أفكار  ذات  جديدة 
من  مستوى  أرقى  السفينة  توفر 
تقدم  التي  الرتفيهية  الخيارات 
املرافق  أحدث  من  مجموعة  يف 
مسابح   6 إىل  باإلضافة  املتطورة، 
السفينة،  يف  مميزة  مواقع  تحتل 
وأكرب  لليخوت  ناد  أفخم  عىل  عالوة 
نشاطا  وأكثرها  لألطفال  منطقة 
سفن  أسطول  مستوى  عىل  وحركة 

)إم إس يس كروز(.
وستقيض )إم إس يس وورلد يوروبا( 
عامها األول يف منطقة الرشق األوسط، 
التي  ليال  الـ7  حيث ستقدم رحالت 
ظبي  أبو  إىل  دبي  من  فيها  تبحر 
باإلمارات  ياس  بني  صري  وجزيرة 
باململكة  والدمام  املتحدة،  العربية 

العربية السعودية، والدوحة.

معدالت إشغال الخطوط القطرية »100 %« نسعى لتنظيم أفضل نسخة من البطولة في التاريخ

قطر ترسخ مكانتها كوجهة عالمية للرحالت البحرية السياحية 

{ ألعاب ترفيهية{ السفينة من الداخل

{ الفندق العائم »إم إس سي وورلد يوروبا«

فاجو: الطاقة االستيعابية للسفن الثالث تبلغ »10« آالف سرير

{ أكبر الباكر متحدثا
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اقتصاد

تقنياتها ستسهل على النظام المصرفي استيعاب الضغط

البنوك القطرية جاهزة للمونديال

ويف هذا السياق كشف مرصف قطر املركزي يف وقت سابق عن 
جملة من املبادرات لتمكني املدفوعات الرقمية اآلمنة والرسيعة 
وامليس�ورة التكلفة، بالتزامن مع استضافة بطولة كأس العالم 

FIFA قطر 2022.
ومن أبرز املبادرات التي دّش�نها املرصف إصدار أول ترخيص 
يف الدولة لتقديم خدمات الدفع الرقمي عرب »جوجل بالي«، مع 
نرش العديد من اإلرش�ادات التي تنظم وترخص أنشطة الدفع 

املختلفة يف البالد.
ووف�ق تقاري�ر م�رصف قط�ر املرك�زي، تتضم�ن الخدمات 
الجدي�دة إص�دار املحاف�ظ اإللكرتونية من خ�الل نظام قطر 
للدفع عرب الهاتف الجوال واستخداماته )خدمة السداد للتجار 
وتحوي�ل األموال محلياً(، باإلضافة إىل تقديم خدمة التحويالت 
املالي�ة الدولية من خالل املحفظة اإللكرتونية، وذلك عن طريق 

بنك أو محل رصافة مرخص يف دولة قطر.
كم�ا أصدر مرصف قط�ر املركزي يف أواخر أغس�طس املايض 
أول ترخي�ص يف الدول�ة لرشكت�ني تمارس�ان نش�اط تقديم 

 »Ooredoo Money« خدمات الدفع اإللكرتوني، هم�ا: رشكة
التابعة لرشكة »أريُد«، ورشكة »iPay« التابعة لفودافون قطر، 

ملمارسة نشاط تقديم خدمات الدفع اإللكرتوني.
وقال الس�يد عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
قطر الوطني QNB يف ترصيحات س�ابقة، إن املجموعة قدمت 
العدي�د من الخدمات والحم�الت الرتويجية، حيث أعدت خطة 
منذ س�نوات لهذا الحدث )اس�تضافة كأس العالم FIFA قطر 
2022( من حيث تطوير خدماتها التكنولوجية والتي ستخدم 
الحض�ور بش�كل ممي�ز خ�الل م�دة البطولة، حيث تس�عى 
املجموعة لتحقيق نسخة ناجحة من بطولة كأس العالم، ولذلك 
خصصت جميع خدماته�ا ومنتجاتها الرقمية والقوى العاملة 
لديه�ا لضمان وضع بصمتها الراس�خة خالل ف�رتة البطولة. 
ويش�مُل هذا األمر تخصيص أجهزة ال�رصاف اآليل باعتبارها 
املُ�زود الوحي�د لألجهزة يف مالع�ب البطولة الثماني�ة والعديد 

من املواقع الرئيس�ية األخرى التي ستستضيف عدداً كبرياً من 
الجماهري واملُشجعني.

وتط�رَق الرئيس التنفي�ذي للمجموعة إىل البطاق�ات التي تم 
تصميمه�ا خصيصاً لهذا الحدث، حيث أك�د أن املجموعة تعد 
أول بن�ك يص�در بطاقات بش�عار كأس العال�م FIFA، وذلك 
بتقديم تصميم خاص لكل فئة لديها من العمالء، بهدف تزويد 
العمالء بتجربة تتواكب مع أكرب حدث ُكروي تستضيفه الدولة.

كم�ا أطلق QNB أيضاً تصميماً خاصاً للبطاقة املُس�بقة الدفع 
بش�عار »لعيب«، التعويذة الرس�مية لكأس العالم FIFA قطر 
2022، حي�ث يعت�رب أول بنك يف قطر ُيص�در بطاقة بتعويذة 
البطولة الرس�مية ع�ى بطاقاته وتم تحدي�ث جميع البطاقات 
الرقمية املُسبقة الدفع بعد اإلعالن عن التصميم املُميز، لتصبح 
جميع البطاقات الرقمي�ة ُمحدثة بتصميم »لعيب« عى تطبيق 
Wallet ال�ذي يحفظ جمي�ع بطاقات العمالء ع�ى أجهزتهم 

الذكي�ة، وذل�ك بهدف تقدي�م املنتج�ات املُمي�زة والحرصّية، 
وتعزيزًا ألجواء الحماس يف البطولة.

بدوره أش�ار الدكتور عبدالباسط الش�يبي، الرئيس التنفيذي 
لبن�ك قط�ر ال�دويل اإلس�المي يف ترصيح�ات س�ابقة لوكالة 
األنب�اء القطرية »قنا«، إىل أن »الدويل اإلس�المي« قام بعدد من 
 FIFA الفعاليات واإلس�هامات التي تواكب بطولة كأس العالم
قطر 2022، حيث قام بإصدار خاص من البطاقات االئتمانية 
والخص�م بمناس�بة البطول�ة، كم�ا أطلق عدداً م�ن العروض 
الرتويجي�ة، ويعمل عى تدريب ال�كادر عى التعامل مع الزوار 
من مش�جعي املونديال بما يعكس الص�ورة الحقيقية للدوحة 
باعتبارها إح�دى العواصم البارزة للرياض�ة العاملية وملتقى 

تفاعل حضاري بني الشعوب واألمم.
وأش�ار إىل أن »ال�دويل اإلس�المي« قام أيض�اً بتأهيل وتدريب 
فريق من موظفيه، بهدف تقديم دعم داخيل خالل كأس العالم 
FIFA قط�ر 2022 وم�ا بعده�ا، يف حال تعط�ل أحد مزودي 
الخدم�ة عن العم�ل أو حدوث أي طارئ.. منوه�اً إىل أن البنك 
استثمر بشكل مكثف يف التكنولوجيا املرصفية منذ مدة طويلة 
إيمان�اً منه ب�أن التحول الرقم�ي يف القط�اع املرصيف رضورة 
ملحة، كما أنه أحد أهم عوامل تحس�ني البيئة التشغيلية، وهذا 
أمر بالغ األهمية، ويعكس التغري الذي طرأ عى سلوك العمالء، 
وعى بنية الخدمات املرصفية برمتها، باتجاه تحولها إىل رقمية 

عى نطاق واسع. 
كم�ا أطل�ق البنك التج�اري مجموع�ة متميزة م�ن البطاقات 
االئتماني�ة الخاص�ة ب�كأس العال�م FIFA قط�ر 2022 ذات 
اإلص�دار الخ�اص. وس�توفر البطاق�ة خصوم�ات وعروض�اً 
ترويجي�ة خاص�ة يف العدي�د من الفن�ادق واملطاع�م ومراكز 

التسوق واملقاهي ومحالت املعدات الرياضية املشاركة.
ويف نفس الس�ياق أعلن مرصف قطر اإلسالمي »املرصف«، عن 
إطالق إصدار خاص من بطاقة »Visa س�يغنترش« االئتمانية، 
وبطاق�ة Visa الخصم، وبطاق�ة Visa مس�بقة الدفع، وذلك 

احتفاالً بالحدث التاريخي، كأس العالم FIFA قطر 2022.
وق�د عق�د املرصف رشاك�ة م�ع Visa كجزء من اس�تعداداته 
لالحتفاء باس�تضافة دول�ة قطر للموندي�ال، ولتعزيز التزامه 
تج�اه املجتم�ع املح�يل، من خ�الل تزوي�د عمالئ�ه ببطاقات 
حرصي�ة تقدم مكاف�آت وعروض�اً ترويجية ممي�زة، لتجربة 
مرصفي�ة سلس�ة ومجزية.ويواصل امل�رصف االرتقاء بتجربة 
عمالئه كواحد م�ن أكرب البنوك يف قطر، من خالل تقديم مزايا 

.Visa حرصية لحاميل بطاقات

{ مصرف قطر المركزي

خدمات »جوجل بالي« متوافرة لدى المصارفتمكين المدفوعات الرقمية بتكلفة محدودة

عززت البنوك القطرية من جاهزيتها لمونديال 
التقنيات  من  حزمة  تدشين  خالل  من   2022
الجديدة للدفع اإللكتروني وهو ما سيسهل 
الضغط  استيعاب  المصرفي  النظام  على 
 .2022 قطر   FIFA العالم  كأس  فترة  خالل 
من  للمزيد  تاريخية  فرصة  الحدث  ويمثل 
تعزيز التحول الرقمي لدى الجهاز المصرفي 
خالل  تحقق  ما  على  والبناء  قطر  دولة  في 
نقلة  شهدت  التي   ، ك��ورون��ا  جائحة  فترة 
من  الرقمية  المصرفية  للخدمات  كبيرة 
المالئمة  األرضية  وجود  من  االستفادة  خالل 
ما  ال��دول��ة،  ف��ي  العاملة  البنوك  لمختلف 
الهيئات  جعلها محل إشادة دولية من قبل 

والمنظمات المختصة في المجال.

الدوحة- $ 

ومن املق�رر أن تصل الحركة الجوية 
خالل مونديال قط�ر 2022 إىل أكثر 
من 1600 حركة جوية يوميا، وتصل 
مع�دالت الس�المة يف حرك�ة املالحة 
الجوي�ة القطري�ة إىل 100 باملائ�ة، 
وق�د زودت املالحة الجوية بعدد كبري 
من األجهزة الحديث�ة ملواكبة الزيادة 

املتوقعة لكأس العالم.
وكانت الهيئ�ة العامة للطريان املدني 
ق�د أعلنت يف وقت س�ابق م�ن العام 
أنها تتوقع تضاعف عدد املس�افرين 
إىل مطاراته�ا خالل الع�ام الجاري، 
حت�ى 36 ملي�ون مس�افر، مدفوعة 
بتنظي�م الب�الد بطول�ة كأس العالم. 
وذكرت الهيئة، أنها وضعت مسارين 
لتوقع�ات حرك�ة املس�افرين خ�الل 
العام الج�اري، أحدهما معتدل بعدد 
34 مليون مس�افر طوال عام 2022 
بنم�و 90 باملائ�ة عن الع�ام املايض. 
بينم�ا املس�ار الثاني أكث�ر إيجابية، 
ويتوق�ع ارتف�اع عدد املس�افرين إىل 

36 مليون فرد خ�الل العام الجاري 
بنمو 105 باملائة ع�ن أرقام 2021. 
وتوقع�ت الهيئة ارتف�اع عدد رحالت 
الركاب ع�رب مطاري حم�د والدوحة 
الدوليني، خ�الل بطولة كأس العالم، 
إىل 28 أل�ف رحل�ة نظامية وعارضة 
خ�الل الف�رتة ب�ني 20 نوفمرب و18 

ديسمرب 2022. 
ومؤخرا تم االفتتاح الرسمي للمرحلة 
األوىل لتوس�عة مط�ار حم�د وه�ي 
املرحلة التي تزيد طاقته االستيعابية 
ليصبح قادراً عى اس�تقبال أكثر من 

58 ملي�ون مس�افر س�نوياً قبل بدء 
مونديال 2022، فيما س�يتم البدء يف 
إنج�از املرحل�ة الثانية من التوس�عة 
عام�ني ونص�ف  الت�ي ستس�تغرق 
الع�ام اعتبارا من مطل�ع عام 2023 
وته�دف هذه املرحلة لزي�ادة الطاقة 
االس�تيعابية ملطار حم�د إىل أكثر من 

70 مليون مسافر سنويا. 
 2022 س�بتمرب   15 م�ن  واعتب�ارا 
ب�ارشت 13 رشكة ط�ريان عملياتها 
التش�غيلية من مط�ار الدوحة الدويل 
وستس�تمر يف تس�يري رحالتها حتى 

30 ديس�مرب 2022 الستيعاب زيادة 
موندي�ال  خ�الل  ال�زوار  تدفق�ات 

.2022
وتضم قائمة الرشكات ال� 13 كال من: 
العربية للطريان، وط�ريان أير كايرو، 
وب�در للط�ريان، والخط�وط الجوي�ة 
اإلثيوبي�ة، واالتح�اد للط�ريان وفالي 
دبي، وطريان هيمااليا أيرالينز، وطريان 
الجزي�رة، والخطوط الجوية النيبالية، 
الباكس�تانية  الجوي�ة  والخط�وط 
الدولية، وطريان بيجاس�وس، وطريان 

السالم، وتاركو للطريان.

وتتوف�ر مواقف الس�يارات يف كل من 
مبن�ى القادمني ومبن�ى املغادرين يف 
مط�ار الدوحة ال�دويل ويضم املطار 
أيضاً غرفاً للص�الة وتتوفر به خدمة 
اإلنرتن�ت واي ف�اي عالي�ة الرسع�ة 
وفوداف�ون   Ooredoo وأكش�اك 
وخدم�ات  اآليل  ال�رصاف  وأجه�زة 
رصف العم�الت األجنبي�ة، فضالً عن 
الخدم�ات الخاص�ة باملس�افرين من 

ذوي االحتياجات الخاصة. 
 ويقع مبنى املغادرين بمطار الدوحة 
الدويل يف منطقة املطار القديم بمدينة 

الدوح�ة لدى تقاطع الطريق الدائري 
الرابع وش�ارع املطار. ويمكن ملبنى 
2.000 مسافر  املغادرين اس�تيعاب 
يف الس�اعة. ويضم املبن�ى 83 مكتباً 
لتس�جيل الوص�ول إىل املط�ار و52 
مكتب�اً للمغ�ادرة و22 بوابة صعود 
للمغ�ادرة ويقترص الدخول إىل مبنى 
املغادري�ن ع�ى املس�افرين حام�يل 
التذاكر فقط ويرتبط مبنى املغادرين 
بمدين�ة الدوح�ة ع�رب محط�ة مرتو 
املط�ار القديم – الخ�ط األحمر )عى 
بع�د 600 م�رت فق�ط(، وكذل�ك عرب 

مسارات متعددة للحافالت.
 أما مبن�ى القادمني يف مطار الدوحة 
ال�دويل فيق�ع يف منطق�ة راس أب�و 
عب�ود، ع�ى الطريق الدائ�ري الثالث 
بمدينة الدوحة ويمكن ملبنى القادمني 
يف مط�ار الدوح�ة الدويل اس�تيعاب 
2.000 مسافر يف الساعة ويضم 52 
مكتب�اً لتس�جيل الوص�ول إىل جانب 

مرافق استقبال املسافرين.

{ مطار حمد

الدوحة- $ 

العامة  الهيئة  بيانات  كشفت 
للطي��ران المدن��ي ع��ن ارتفاع 
أعداد المس��افرين عب��ر مطار 
عل��ى   %  69.8 بنس��بة  حم��د 
أس��اس س��نوي إلى مس��توى 
ف��ي  مس��افر  ملي��ون   3.24
م��ع  مقارن��ة   2022 أكتوب��ر 
ملي��ون   1.9 بل��غ  مس��توى 
مسافر في أكتوبر 2021 فيما 
زادت حرك��ة الطائ��رات بمطار 
حم��د الدولي بنس��بة 16.5 % 
على أس��اس سنوي لتصل إلى 
18.42 ألف حرك��ة في أكتوبر 
2022 مقارن��ة م��ع 15.81 ألف 

حركة في أكتوبر 2021.

قفزة في حركة مسافري مطار حمد
بنسبة »69.8 %« إلى »3.24« مليون مسافر في أكتوبر

»1600« حركة 
جوية متوقعة 

يوميا

توسعة مطار حمد 
تزيد طاقته إلى 
»58« مليون مسافر



افتتحت رشكة »وصي�ف« الرائدة يف 
مجال إدارة وتسويق العقارات مركزا 
جديدا لها يف مرشوع قرية بروة الذي 
يق�ع يف الوكرة، به�دف تقديم أفضل 

مستوى من الخدمات لعمالئها. 
وتأتي ه�ذه الخط�وة لتواكب زيادة 
عدد املش�اريع العقاري�ة التي تعمل 
وصي�ف ع�ى إدارتها وتش�غيلها يف 
املناطق الجنوبية سواء كانت سكنية، 
أو تجارية، أو لوجستية، أو متعددة 
االستخدامات، حيث سيساهم املركز 
الجديد يف قرية بروة والذي يقع عى 
مقرب�ة من ه�ذه املش�اريع يف تلبية 
خدم�ة العم�الء واملس�تأجرين، بما 
يضمن تحقيق أقىص قدر من الراحة 

وتوفري الوقت لهم. 
متكام�اًل  طيف�اً  املرك�ز  وس�يوفر 
م�ن الخدم�ات املرتبط�ة بعملي�ات 
البيع والتأجري واس�تالم الش�يكات، 
أي�ام العم�ل الرس�مية م�ن )األحد 
إىل الخمي�س( م�ن الس�اعة )7:30 
صباحا لغاية الس�اعة 1:30 مساء(، 
وذل�ك من خ�الل نخب�ة متميزة من 

موظفيها. 

كما س�يدعم مركز وصي�ف يف قرية 
يف  التأج�ري  عملي�ات  كاف�ة  ب�روة 
املش�اريع العقاري�ة الجدي�دة التي 
إدارته�ا  س�تعمل »وصي�ف« ع�ى 

مستقبال يف املنطقة الجنوبية. 
الجدي�د  املرك�ز  افتت�اح  وين�درج 
ضمن اس�راتيجية عم�ل »وصيف« 
بخدماته�ا  التوس�ع  إىل  الهادف�ة 
املقدم�ة لعمالئها لتغطي العديد من 
املناطق إىل جانب استخدام البوابات 

األجه�زة  وتطبيق�ات  اإللكروني�ة 
الذكية التي تتيحها الرشكة.

رشك�ة  أّن  إىل  اإلش�ارة  وتج�در 
وصيف من خالل خربتها الواس�عة 
وصيان�ة  وتش�غيل  ب�إدارة  تق�وم 
وتأجري املراف�ق العقارية للعديد من 
الجهات يف القطاع الخاص والقطاع 
مبان�ي  كان�ت  س�واء  الحكوم�ي 
املبان�ي  أو  األب�راج،  أو  لل�وزارات، 
املجمع�ات  أو  الخدم�ات،  متع�ددة 

الس�كنية، أو املجمع�ات التجاري�ة. 
كم�ا تق�دم العديد م�ن الخدمات يف 
املش�اريع الت�ي تديره�ا وتش�ّغلها 
كتوف�ري الصيان�ة لجمي�ع األنظم�ة 
األمنية،  الحراسات  واملباني، وخدمة 
وخدم�ات النظافة العام�ة للمرافق، 
باإلضاف�ة إىل مراقبة أنظم�ة األمان 
والطوارئ بش�كل مس�تمر لضمان 
أفضل بيئة ممكنه للمس�تفيدين من 

املرشوع.
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اقتصاد

استعدادا للمونديال

»QNB« يفتتح فرعًا بمطار الدوحة
افتتحت مجموعة QNB، أكرب مؤسسة 
مالي�ة يف ال�رشق األوس�ط وإفريقيا، 
فرعاً بمطار الدوحة الدويل، استعدادا 
لب�دء بطولة كأس العالم FIFA قطر 
2022™ واس�تقبال ال�زوار، وذل�ك 
اعتباراً من 13 نوفم�رب وحتى نهاية 

البطولة.
وج�اء افتت�اح الف�رع بالتزام�ن مع 

إعادة تش�غيل مط�ار الدوحة الدويل 
قبل انطالق املونديال الكروي العاملي 
لتسهيل حركة الطريان والسفر خالل 
ه�ذه الف�رة، وانطالق�اً م�ن حرص 
البنك عى تسهيل املعامالت املرصفية 
لل�زوار والعم�الء م�ن جمي�ع أنحاء 
العالم، حيث ستتاح للجميع خدمات 
وس�يكون  اس�تثنائية،  مرصفي�ة 
بمقدورهم إجراء معامالتهم بسهولة 

وبرسعة.
ويتواج�د الف�رع يف صال�ة املغادرة 

بمط�ار الدوح�ة ال�دويل، ويعمل من 
الس�اعة 7:30 صباح�اً إىل الس�اعة 
1:00 ظه�راً وم�ن 2:00 ظه�راً إىل 
07:00 مس�اًء يف كافة أيام األس�بوع 
لتقدي�م معام�الت مرصفي�ة فورية 

ورسيعة.
تفخر مجموع�ة QNB، التي ُتصنف 
حالي�اً ع�ى أنه�ا العالم�ة التجارية 
املرصفية األعى قيمة يف منطقة الرشق 
األوسط وإفريقيا، بمشاركتها كداعم 
 ™FIFA 2022 رسمي لكأس العالم

يف الرشق األوسط وإفريقيا.
وتنت�رش مجموع�ة QNB، من خالل 
فروعه�ا ورشكاتها التابع�ة، يف أكثر 
م�ن 30 بل�داً وث�الث ق�ارات ح�ول 
العال�م، حيث تقدم أح�دث الخدمات 
واملنتجات املرصفية لعمالئها. ويعمل 
 27.000 م�ن  أكث�ر  املجموع�ة  يف 
موظ�ف ع�رب 1000 ف�رع ومكت�ب 
تمثييل، باإلضافة إىل ش�بكة واس�عة 
م�ن أجه�زة ال�رصاف اآليل تزيد عى 

4.700 جهاز.

QNB }

الدوحة - $ 

في قرية بروة

»وصيف« تفتتح مركزا للمبيعات والتأجير

{ مركز المبيعات والتأجير 

الدوحة - $ 

عن شهر نوفمبر

»دخان« يعلن فائزي ثراء

أعل�ن بن�ك دخان ع�ن أس�ماء الفائزين 
بجوائز الس�حب املتعلق بحساب التوفري 
»ث�راء« املتوافق مع أح�كام الرشيعة عن 
ش�هر نوفمرب وقد أجرى الس�حب باملقر 
الرئييس للبنك، حيث فاز كل من العمالء: 
عبدالله عيل البادي وحصة محمد السادة 
بجوائ�ز نقدية قيم�ة كل منها 10,000 

ريال قطري.
كذل�ك، فاز كل م�ن العمالء: ل�ن ذياب، 
نورة محمد املال، جابر عيل الربيد، جاسم 
خال�د فخ�رو، حم�د ابراهي�م الرئييس، 
لطيفة س�الم البحر، سعيد صالح املري، 
مهن�د عزمي دلول، فرح�ان خان، عيىس 
عبدالسالم العمادي، هيثم محمد األحمد، 
عبد الكريم الكمه، زاهرة االنصاري، فهد 
ع�يل الزيارة، محمد ابراهيم عبدالس�الم، 
عبدال�رزاق حس�ن جليالت�ي، يوس�ف 
أحمد دش�تي، ط�ارق س�عيد العبدالله، 
عبدالكريم محمد، تركي محمد السبيعي، 
عيل حس�ن املحم�دي، نه�ا حم�زة طه، 
يوسف هاش�م اليوسف، ابالش شاندركا 
بادران، احم�د عجالن الك�واري، محمد 
فرحان، اج�اي كوتيان، امي�ي مارانان، 
عبدالرحم�ن  الس�ليطي،  راش�د  كامل�ة 

ع�يل اليافعي، س�مية جوهر الس�ويدي، 
عايدة حمد الكعبي، امبري حس�ن، محمد 
جاس�م املناعي، احم�د مب�ارك املالكي، 
محم�د عبدالله عبدالرحمن، عماد اس�عد 
ظاهر، محم�د محمد الزوق�ري، حصن 
راش�د الخياري�ن، فهي�م اوران�ج زيب، 
مال�ك محمود املصطفى، جانينو رومولو 
باوتيتس�ا، عبدالعزي�ز خال�د اليافع�ي، 
هريوك دتتاء، س�عد س�الم امل�ري، أكرم 
سعد، احمد جربان اليافعي، خالد طارق 
العبي�دىل، ش�يخة محمد الس�اعي، دفيا 
مرش�انت، خالد س�عد الس�ليطي، أمن 
عبدال�رزاق محمد، حمد ع�يل االنصاري، 
عاي�دة معاذ عابد، س�امية خ�ان محمد، 
زي�د عبدالرحيم ابوالوي، أرشف س�عيد 
علي�ان، س�عيد س�الم الخليفي، وس�عد 
عطي�ة ش�عبان بجوائز نقدي�ة قيمة كل 

منها 5,000 ريال قطري.
وقد تم إجراء السحب تحت إرشاف ممثل 
إدارة الراخيص النوعية ومراقبة األسواق 

بوزارة التجارة والصناعة.
ويتيح حس�اب »ث�راء« مزاي�ا املنتجات 
املرصفية املبتكرة والتي تتضمن عمليات 
س�حب وإيداع ومعامالت تحويل األموال 
م�ن مختل�ف الحس�ابات األخ�رى وعرب 

مختلف القنوات املرصفية.

الدوحة - $ 

في إطار استراتيجيتها التوسعية

ن محطة نعيجة
ّ

دش
ُ
»وقود« ت

 يف إطار خطتها االسراتيجية التي ترتكز 
عى توس�يع ش�بكة محطاته�ا، افتتحت 
قطر للوقود »وقود« محطة نعيجة، وذلك 

يوم الخميس 10/  11/  2022.
وقال الس�يد سعد راشد املهندي، الرئيس 
التنفي�ذي والعض�و املنت�دب للرشك�ة : 
»يرسن�ا افتت�اح محط�ة نعيج�ة، لتلبية 
احتياج�ات عمالئنا يف ه�ذه املنطقة وما 
حولها«، مؤكدا بأن افتتاح محطة نعيجة 
من شأنه أن يرجم خطط وقود الطموحة 
يف توس�يع ش�بكة محطاته�ا وتس�هيل 
الوص�ول إليه�ا، كم�ا يه�دف إىل تلبي�ة 
الطلب املتزايد ع�ى املنتجات البرولية يف 

الس�وق املحلية، وضم�ان توفري منتجات 
وخدمات عالية الجودة لجميع العمالء يف 

أنحاء الدولة.
وتبلغ مس�احة محطة بو سدرة، 2100 
م�ر مربع، وتحت�وي املحطة عى خطن 
الوق�ود  لتعبئ�ة  مضخ�ات   4 تتضم�ن 
للمركبات الخفيفة، وذلك لخدمة مرتادي 

منطقة نعيجة واملناطق املجاورة لها.
وتق�دم محطة نعيج�ة لعمالئها خدمات 
عى مدار الساعة، بما يف ذلك متجر سدرة، 
فضال عن مراكز توزيع اسطوانات الغاز 
»شفاف«، باإلضافة اىل توفري جميع أنواع 

املنتجات البرولية للمركبات الخفيفة.
يذكر أن وق�ود ترشف حالي�ا عى تنفيذ 
3 محط�ات جديدة م�ن املتوق�ع أن يتم 
تشغيل معظمها قبل نهاية العام الحايل.

{ محطة وقود نعيجة

الدوحة - $ 

الرباط استضافت أعمال الجولة األولى

مفاوضات للتجارة الحرة بين قطر والمغرب
اس�تضافت العاصم�ة املغربية )الرب�اط( أعمال 
الجولة األوىل من املفاوضات حول مرشوع اتفاقية 

تجارة حرة بن دولة قطر واململكة املغربية.
وترأس وفد دولة قطر السيد صالح عبد الله املانع 
مدير إدارة التعاون ال�دويل واالتفاقيات التجارية 
بوزارة التج�ارة والصناعة، بينم�ا ترأس الجانب 
املغربي الس�يد عب�د الواح�د رحال املدي�ر العام 

للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة املغربية.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر يف 
بيان لها أن هذه املفاوضات تأتي يف إطار الحرص 
عى تعزي�ز آفاق التعاون الثنائ�ي بن دولة قطر 
واململك�ة املغربي�ة عى صعيد املج�االت كافة، وال 
سيما فيما يتعلق بالجوانب االقتصادية والتجارية 

واالستثمارية.
وأك�د الجانب�ان خ�الل االجتماع ع�ى أهمية 
إبرام هذه االتفاقية، والدور الذي ستس�هم به 
يف خدم�ة املصالح املش�ركة، وتقوية عالقات 

الرشاك�ة الثنائية بما يلبي تطلع�ات البلدين 
الشقيقن.

وتضمن املرشوع األويل التفاقية التجارة الحرة بن 
البلدين بحث ُسبل تعزيز التعاون يف مجال تجارة 
الس�لع، وتج�ارة الخدم�ات واالس�تثمار وامللكية 

الفكرية، واملنافسة وتسوية املنازعات.
ويف خت�ام املفاوض�ات ت�م التوقيع ع�ى محرض 
اجتم�اع الجول�ة األوىل، واالتفاق ع�ى عقد أعمال 
الجول�ة الثانية م�ن مفاوضات اتفاقي�ة التجارة 

الحرة بن البلدين يف العاصمة القطرية الدوحة.
{ خالل التوقيع على محضر اجتماع الجولة األولى 

الدوحة - $ 
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آراء وقضايا

ليس من قبيل املديح األجوف وال التملّق، 
بل من أجل اإلنصاف وموضوعية وحياد 

املواقف، نقول إن قطر، هذه الدولة 
الصغرية جغرافياً، قد استطاعت أن 

تختزل مسافات طويلة، وأن تخترص 
سنوات عدة يف مسرية نموّها منذ فوزها 

باستضافة كأس العالم 2022.
مونديال قطر 2022 سيكون عالمة 

فارقة ومكَسباً للمنطقة كلها، فالحدث 
بتفاصيله وأهميته الدولية سُيشّكل حتماً 

نقطة ضوء ُتَسلّط عىل املنطقة، ليس 
رياضياً وحسب بل سياسياً وتنموياً 

واجتماعياً وثقافياً، فاملونديال ليس كرة 
قدم وحسب، بل هو َحَدث ريايض وثقايف 

وفني، ُتشاِرك فيه دول العالم بشكل 
ُيرّسخ مالمح السالم بني الشعوب واألمم، 

ويؤّكد مسألة إمكانية التعايش السلمي 
بني البرش، خاصة يف ظل ما ُتثريه 

الحروب من تنافر وكراهية وغضب.
يف يناير 2009 بدأت إجراءات تقديم 

ترشيحات كأس العالم 2018 و2022، 
ويف 2 ديسمرب 2010 تم التصويت 

الختيار ُمضيفي البطولتني، ففازت قطر 
وعرب أربع جوالت تصويت بمونديال 

2022. لكن ذلك لم يكن نهاية القصة 
الجميلة، فاالنتقادات لقطر لم َتتَوّقف 

منذ تلك اللحظة، والتساؤالت حول 
رشعية تنظيم قطر لكأس العالم 2022 

بقيت خرباً إعالمياً تتناقله األقالم 
واألصوات وبشكل لم َيحُدث مسبقاً، 

وال مع أي دولة َحِظيَت باستضافة هذه 
الفعالية الدولية. االدعاء بأن هنالك 

تجاوزات لحقوق البرش يذّكرنا بما فعلته 
األرجنتني حني استضافت كأس العالم 
لعام 1978، وعملت الدولة حينها عىل 
إقامة سور عازل حول األحياء الفقرية 

واملُعَدمة حتى ال تراها جماهري املونديال 
آنذاك، ولم نسمع أبداً عن حجة حقوق 

اإلنسان يومها.
االدعاءات طالت كل يشء يف قطر، وكما 
لو أنه من املُحّرم أن َتتَقّدم دولة عربية 

وخليجية صغرية وتتنافس مع العمالقة 
لتفوز بحق استضافة املونديال، الذي تم 

بإرشاف دويل وليس بضغط قطري مثالً، 
فقطر مارست حقاً يف َطلَب االستضافة، 

وهو حق تملكه كل الدول املُشاِركة، 
وجرى اختيارها وفقاً للمعايري املعمول 

بها دولياً.
ال حاجة هنا لرسد تفاصيل الهجوم عىل 
مونديال قطر، الذي تتضاعف حّدته مع 

اقرتاب املوعد، خاصة بعد أن اّتَضَحت 
معالم األسباب الخفيّة وراء مثل هذا 

الهجوم، التي اختلط فيها السيايس 
باملايل بالريايض، بل وحتى باالجتماعي، 

وبشكل جعل الجميع يبحث يف أسباب 
أخرى ملثل هذا الهجوم بخالف حجة 

حقوق اإلنسان.
لقد استطاعت قطر، وكما وَرَد أعاله، 

أن تختزل سنوات طويلة يف وضع ُبنية 
أساسية لن تخدم فعالية كأس العالم 

فقط، وإنما تصب مبارشة يف مشاريعها 
التنموية املُستَدامة، التي يتجاوز 

بعضها يف مردوده التنموي خانة الشهر 

للمونديال. املخّصص 
االستثمار يف األزمات، كما يف الفعاليات 

العاملية، ُيعترََب فرصًة ُمهَدرة إذا لم 
ُتقتَنَص يف بداياتها، ومثلما استثمرت 

قطر فرتة املقاطعة، التي جعلتها ُتراجع 
مداخيلها من املنتجات، وبشكل دَفَعها 

لترشيع برامج اقتصادية تهِدف للمزيد 
من االعتماد عىل الذات، والتنويع يف 

اإلنتاج واالسترياد والرّشَكاء االقتصاديني، 
كذلك جاءت فرصة الفوز بمونديال 

2022 لُِتَشّكل فرصة ذهبية لتعجيل 
إرساء الُبنية التحتية وتحقيق استدامتها 

ملا بعد البطولة. حتماً سيََضع املونديال 
قطر وجريانها عىل خريطة اإلعالم 

الدولية، وسُيشّكل الحَدث فرصة لبَث 
صورة مختلفة عن الصور التقليدية 

السائدة، التي غالباً ما ترّوج شكل 
العربي والخليجي بالتحديد بشكل 

سلبي جداً، بل وعنيف يف أحيان كثرية، 
وتصّوره متهاوناً يف الحقوق البرشية، 

ومنغلقاً فكرياً ومنهجياً وعقائدياً.
بالرغم من املكاسب االقتصادية التي 

ترصدها الجهات املعنيّة، فإن احتضان 
قطر لهذا الحَدث العاملي الكبري، الذي 

ُينَّظم ألول مرة يف الرشق األوسط، 
سُيحّقق كذلك مكاسب عالية يف مجال 

السياحة واألعمال، وتبادل الخربات 
واملعلومات، والتواصل مع شعوب العالم 
عىل اختالف ثقافاتهم، مع ما يعنيه ذلك 
من مدٍّ فعيل ومحسوس لجسور الحوار 

والتواصل بني تلك الشعوب، وبشكل 
يساهم يف تغيري الصورة النمطية للعربي 

وللخليجي يف أذهان أغلبهم.
املصادر الواردة تقول إن أكثر من 97 
يف املائة من تذاكر املونديال قد َنَفدت، 
وأن من بني الدول األكثر رشاء دوالً لم 
تتوّقف عن انتقاد قطر، والهجوم عىل 
املونديال والتنبؤ بفشله، مما يعني أن 

الحمالت الهادفة لتشويه صورة مونديال 
قطر 2022 ذات أبعاد ومالمح سياسية 

بعيدة كل البعد عن الروح الرياضية، 
التي يراهن عليها الحضور من الشعوب 

املختلفة والدولة املنّظمة.
كعرب وكخليجيني وكأشقاء نبارك 
للشقيقة قطر اجتيازها هذا الشوط 
املُرهق من مسرية املونديال، ونأمل 

أن تشهد مالعبها انصهاراً ثقافياً بني 
الشعوب وبمعزل عن السياسة وُرعاتها، 

وأن تحتضن قطر املونديال بكل ثقة 
وحرفية، وهي قطعاً قادرة. فكل التوفيق 

بالنجاح من قلب أهل الكويت والعرب 
جميعاً.

المونديال في حضن الشقيقة قطر

سعاد فهد المعجل

كاتبة كويتية

قبل ألف شهر، أي ما يقرب من ثالث 
وثمانني سنة، شهدت قطر حدثاً بارزاً 
غرّي مجرى الحياة فيها إىل اليوم. فقد 

تم حفر برئ دخان )1( يف 1939 لتدخل 
قطر منذ ذلك التاريخ عرص النفط، ولتبدأ 

مرحلة قوية من ربط نفسها بالعالم. 
وبعد أيام، ستنظم قطر وملدة شهر 

كأس العالم رقم )1( يف الرشق األوسط 
العربية. واملنطقة 

ولن يكون كأي شهر. سيكون شهراً 
بألف شهر. نعم بألف شهر. فاملناسبة 

ليست بسيطة والحدث ليس عابراً. 
مظهره الخارجي ريايض نعم. لكن 

جوهره اسرتاتيجي وتنموي. كأس العالم 
ليس مجرد مباريات ومالعب وبطاقات 

وجماهري واحتفاالت وزينات وصخب 
وتشجيع وضيافة وترفيه وتتويج. هذا ما 

نراه يف الظاهر. أما وراء الحدث فيجري 
بني الدول تنافس اقتصادي محموم عىل 

كسب واحدة من أكرب الفرص التنموية 
املضمونة، وسباق سيايس محتدم عىل 
املكانة والدور واألهمية وتكوين أطيب 

صورة عن الذات أمام العالم.
كأس العالم عجب يف عجب. إنه نشاط 

دويل معقد ومركب وغريب. فبالنظر 
ملا يجري ملدة طويلة قبل تنظيمه، 

وما يجري خالل فعالياته بات أشبه 
بلجنة تفتيش أممية موسعة تهبط من 
حول العالم عىل أرض دولة من دوله. 
لجنة تضم العامة والخاصة، الساسة 

والجماهري، الرسميني وغري الرسميني، 
الدول واملنظمات الدولية الحكومية وغري 

الحكومية، واألهم ماليني األفراد سواء من 
يأتون بمئات اآلالف ليتمتعوا بأنشطته أو 
من يتابعونها حول العالم بمئات املاليني 

عرب وسائل النقل التلفزيوني. هذه 
اللجنة أو تلك الكتلة الدولية الضخمة 
تضع أي بلد يستضيف البطولة تحت 

مجهر عمالق يكشف ويكرب كل ما فيه 
من تفاصيل. والدول شأنها شأن األفراد، 

تحب أن تنجح وتظهر أمام بعضها يف 
أبهى صورة. وهذا ليس ترصفا تقرره 

القيادات السياسية وحدها وإنما ترصف 
طبيعي وأحاسيس تلقائية تعرب عنها 

بالفطرة. املجتمعات 
كأس العالم ليس بطولة كروية وإنما 

لجنة فحص كونية شاملة وعمالقة، 
تصدر أهم صحيفة للحالة الوطنية يمكن 

أن تحصل عليها دولة. والدول تتعامل 
مع تلك اللجنة بجدية ودقة ألنها ليست 

كأي لجنة. ففيها رسميون مخولون 
برفع تقارير إىل حكوماتهم ومنظماتهم 
عن كل يشء يسرتعي انتباههم يف البلد 
املضيف. وفيها أيضاً ماليني املشجعني 

الذين يغردون ويصورن ويكونون 
بقصصهم املتناقلة صورة العالم عن ذلك 

البلد املضيف. كل من فيها يعمل بجد 
وال يجامل. لجنة تدقق يف كل يشء حتى 

ما ال يراه أبناء البلد أحياناً بأنفسهم. 
ترصد وتتابع وتصدر أحكامها عىل البلد 

الذي وقع عليه االختيار فتقيم ثقافته 
وسياسته وتعليمه وأمنه واقتصاده 

ومنظومته الصحية واإلدارية وشبكة 
طرقه وشواطئه وفنادقه ومواصالته وكل 

صغرية تخطر عىل البال حتى لو كانت 
ذرة من الرمال.

وعىل ضوء قيمة الحدث سيكون الشهر 
الذي تلعب فيه بطولة كأس العالم يف 

قطر بال أية مبالغة بألف شهر. فخالل 
فرتة البطولة ستتواصل عمليتا تقييم 
كبريتان. األوىل من اختصاص العالم 

وليس البلد املضيف. ولن يأتي العالم إىل 
قطر بفرقه الرياضية ومشاهري العبيه 
فقط، وإنما أيضاً بسياسييه ومفكريه 

وفنانيه وإعالمييه ورواده االقتصاديني 
وشخصياته العامة لريوا ويتابعوا 

ويقيموا كل يشء يف قطر، مكونني عرب 
مشاهداتهم آراء الناس حول العالم 

عنها. وتقييم العالم ألي دولة ليس باألمر 
الهني، ألن العالم متسع ومتنوع من 

الصعب أن يتفق عىل معيار. ولهذا من 
املحتمل، بل ومن املتوقع والطبيعي، أن 
نسمع آراء متباينة عن قطر من أقىص 

اليمني إىل أقىص اليسار، من أكثر الناس 
إعجاباً بها إىل أشدهم نقداً لها. هذا أمر 

طبيعي، بل ويجب أن يؤخذ عىل أنه 
مفيد.

أما عملية التقييم الثانية فمن اختصاص 
الدولة املنظمة وحدها، وسوف تجريها 
قطر لنفسها بنفسها خالل فرتة تنظيم 

البطولة كلما لزم. لكنها ستجريها وملدة 
طويــلة قادمة بعد أن تنتهي.

وهي أيضاً ليست بالسهلة. عليك أن 
تتخيل نفسك وأنت تجري تقييماً لنفسك 

لكن تحت ضغط وأنظار وعيون العالم 
كله. حاول فقط أن تتخيل. من املؤكد 

أنك لن تجد الوقت والفرصة لتقوم بذلك 
ألنك مطالب أمام الناس بأن تعمل ثم 

تعمل ثم تعمل. ولهذا ال ينتظر أن ينطلق 
التقييم القطري الذاتي العميق إال بعد 

انتهاء البطولة.
وهو شهر بألف شهر كذلك ألنه يسجل 

ملحطتني كربيني يف توثيق مسار ومسرية 
قطر. األوىل تخص األلف شهر التي 

سبقت تدشني هذا الحدث العاملي الكبري، 
أو مسرية قطر من 1939 إىل 2022. أما 

املحطة الثانية فالسترشاف آفاق املستقبل 
ربما أللف شهر قادمة.

خالل األلف شهر السابقة انتقلت قطر 
من دولة تحاول يف 1939 اكتشاف 

النفط إىل دولة يف 2022 تؤثر يف النظام 
العاملي للطاقة بأكمله. كما تحولت من 

محمية بريطانية إىل دولة مستقلة ثم إىل 
صاحبة سياسة خارجية فاعلة يف ساحات 

إقليمية ودولية عديدة. فرتة تغري فيها 
وجه الحياة بالكامل. فبعد أن كانت قطر 

ترسل مثالً طالبها للتعليم يف البلدان 
العربية واألجنبية أصبحت اليوم تستقبل 
طالباً عربا وأجانب للدراسة فيها. وبعد 

أن كان أهلها ينتظرون البث التليفزيوني 
من بعض بلدان الجوار صارت هي 
مركزا لبث إخباري مؤثر يف املنطقة 
والعالم. وسوف يتوج الشهر الذي 

ستلعب فيه البطولة ما أنجزته قطر يف 
ألف شهر مضت. وما حققته بال مجاملة 
مهول يكاد ال يصدق. فخالل 324 شهراً 
فقط من األلف شهر املاضية، وبالتحديد 
خالل السنوات السبع والعرشين املمتدة 

من 1995 إىل اليوم، شهد وجه الحياة يف 
قطر تحوالت فاقت كل ما سجله التاريخ 

عرب العصور.
أما األلف شهر القادمة، وحتى سنة 

2105، فنقطة بعيدة للغاية يف الزمن. 
لكن عىل بعدها سيظل املستقبل خالل 

األشهر والسنوات القادمة محطة يتوقف 
عندها القطريون طويالً. وسيكون 

لتوقفهم طابع خاص تحتمه عليهم 
الجغرافيا. فقد ظلمتهم من حيث 

املساحة وعدد السكان. لكنها عوضتهم 
باتساع الرؤية وخصوبة األفكار وعمق 

األحالم. ويف ذلك تعويض قد ال يرى 
البعض قيمته. فقطر ملن ينشغل 

بالعالقات الدولية تمثل حالة واضحة 
للبلدان املكافحة من أجل الوصول إىل 

الحجم الطبيعي للدولة. فمساحتها 
صغرية وسكانها قليلون بينما مواردها 
ضخمة. وهذا غري طبيعي. لذا لم يكن 
أمامها خيار تحمي به مواردها إال أن 

تتوسع وظيفياً لتعوض محدوديتها 
جغرافياً، وأن تنشط دولياً ليتناسب حجم 

تفاعالتها مع قاعدة مواردها. فالدول 
الصغرية الغنية إن لم تتوسع وظيفياً 

قد تدفع سياسياً رضيبة باهظة. ولهذا 
السبب لن تعرف قطر مع نهاية كأس 

العالم نهاية للتاريخ. ستنشط من جديد. 
وستبحث لكل مائتي شهر قادمة عن 

فكرة خالقة ومرشوع ضخم وعمل كبري.
لم تتبق إال ساعات قليلة لتبدأ أوىل 

مباريات كأس العالم. وبعد انطالقتها 
بشهر ستختتم البطولة يف توقيت 

سيتذكره القطريون ولن ينسوه. إنه 
اليوم الوطني لبلدهم يف الثامن عرش 

من ديسمرب. وكأنها دعوة لهم لالحتفال 
والتفكر معاً. االحتفال بما وصلوا إليه 
والتفكر فيما هم مقدمون عليه. وهم 

مقدمون من بعد نهاية البطولة عىل فهم 
ودراسة التداعيات املبارشة والبعيدة 
للتشابك الدويل الذي خاضوه وأثره 

عىل حياتهم االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية والثقافية. سوف يتناقشون 

حول تلك التداعيات لسنوات. ومن 
الطبيعي يف أي نقاش أن تتباين وجهات 
النظر. لكن ما يتفق عليه أهل قطر وكل 

من أحب قطر أن إعادة هيكلة وجه 
الحياة فيها ال تتأثر بحدث واحد ولو 

بضخامة تنظيم كأس العالم. وإنما هي 
صريورة مستمرة لن تتوقف طاملا أن 

عملية التشابك الدويل ال تتوقف.
إن بلداً انتقل خالل ألف شهر مضت 

من الوقوف خارج التاريخ إىل صناعة 
التاريخ، لن يتجه نحو املستقبل إال 

بخطوات واثقة وخطط متنوعة تسعى 
لقطع مراحل أبعد ضمن ركب األمم 

الصانعة للتاريخ  .

قطر.. قبل ألف شهر

د. إبراهيم عرفات

أكاديمي مصري



لبنيامني نتانياهو، زعيم حزب  توفر نتائج االنتخابات اإلرسائيلية 
الليكود ورئيس الوزراء اإلرسائييل السابق، الفرصة لتشكيل حكومة 
حكومة  النتائج  لهذه  وفقا  ستكون  سنوات.   4 تمتد  قد  مستقرة 
يمني صهيوني عنرصي متطرف مدعومة من كتلة برملانية مكونة 
من 64 عضوا، وتستند يف بقائها واستقرارها إىل حزب »الصهيونية 
وإيتمار  »بتسلئيل سموتريتش  املتطرفنينْ  بقيادة  الفايش  الدينية« 
بن غفري«. األمر الذي يعيد التأكيد عىل استمرار االنزياح يف املجتمع 
الصهيوني نحو اليمني وتبني التطرف الديني والعنرصية، وتاليش 
جعل  حد  إىل  السيايس،  تأثريها  وضعف  الصهيوني  اليسار  قوى 
اليمني  بني  التحالف  عىل  قائًما  إرسائيل  يف  الحكومات  تشكيل 
كما  الفاشية  واألحزاب  املتطرف  اليمني  بني  بل  املتطرف،  واليمني 

يف الحكومة املقبلة.
املبادئ  من  مجموعة  الحزبية  بتشكيلتها  الحكومة  هذه  تتبنى 
الفلسطينيني  عىل  ليس  حقيقيًّا  خطرًا  تشكل  التي  السياسية 

وقضيتهم فحسب، بل يمتد تأثريها لعدة دول وقوى إقليمية، األمر 

الذي يتطلب مواقف جادة وغري تقليدية ملواجهتها.

السالم مع  العرب، وفلسفة  أيا من  الفايش ال يحرتم  االئتالف  هذا 

العرب تقوم من وجه نظر رئيسه نتانياهو كما ورد يف كتابه »مكان 

املنطقة  دول  عىل  العسكري  التفوق  أساس  عىل  الشمس«  تحت 
مجتمعة وهو ما يسميه »سالم الردع«.

عىل  اإليراني  امللف  الحكومة  هذه  ستضع  اإلقليمي  املستوى  فعىل 
معها،  األساسية  معركته  يعد  ونتانياهو  أولوياتها،  سلم  رأس 
والعبث  إيران  عىل  الضغط  يف  اإلرسائييل  الدور  سيزداد  وبالتايل 
أو  توافقات  أية  تخريب  عىل  العمل  وكذلك  الداخلية،  بجبهتها 
سيما  ال  العربية،  والدول  إيران  بني  خاصة  إقليمية،  تسويات 

الخليجية منها.
عىل  بالعمل  حافل  الرجل  فتاريخ  الفلسطيني،  املستوى  عىل  أما 
للتسويات  فرصة  أية  وإحباط  السياسية،  املسارات  تعطيل 
إذ  اليوم،  وحتى   1996 عام  له  وزراء  رئاسة  أول  منذ  السياسية 
للمسرية  فرصة  أية  تجهض  التي  املبادئ  من  مجموعة  يعتنق 
والقدس  النهر،  غربي  بالسيادة  إرسائيل  تفرد  منها  السياسة؛ 

عاصمة موحدة وأبدية لها.
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أكدت منظمة العمل الدولية يف 
تقرير أصدرته يف مطلع شهر 

نوفمرب الجاري عىل النقلة الكبرية 
التي شهدها سوق العمل القطري 
خالل األعوام القليلة املاضية، بعد 

دخول الترشيعات التي أقرتها 
الحكومة إلصالح قطاع العمل حيز 
التطبيق، مشريا إىل قيام الحكومة 

القطرية بتنفيذ اإلصالحات، 
وحرص وزارة العمل عىل ديمومة 

اإلصالحات الترشيعية العمالية، 
واستمرار الرشاكة مع املنظمة إىل 

 FIFA ما بعد بطولة »كأس العالم
قطر 2022«، من خالل برامج 

التعاون املتواصلة يف مجال تطوير 
وتحديث اإلصالحات والترشيعات 

مع مختلف املنظمات الدولية.
إصالحات قطر يف املجاالت العمالية 
كبرية، ولطاملا كانت سالمة العمال 

يف صدارة األولويات من منطلق 
ديني وأخالقي وإنساني ودستوري، 

ووفقا لعادات وتقاليد شعبنا 
األصيلة، وقيمه الحضارية، التي 

عرف بها، من حيث كرم الوفادة، 
وحسن الرتحاب واملعاملة الحسنة.
الذين استغلوا قضية العمال فعلوا 

ذلك ألسباب أخرى، كان هدفها 
النيل من قطر بأي وسيلة عىل 
خلفية استعداداتها الستقبال 

بطولة »كأس العالم FIFA قطر 
2022«، واليوم مع ظهور الحقائق 

عرب تقارير املنظمات العمالية 
والحقوقية الدولية، يبدو جليا 

للجميع، أن الحملة غري األخالقية 
التي تعرضت لها قد ارتدت عىل 
أصحابها، وبدا واضحا أن الذين 

انغمسوا يف مستنقعها خرجوا 
خارسين، ولم تعد جعجعتهم تجدي 
نفعا عىل اإلطالق، والبطولة عىل بعد 

أيام قليلة فقط، حيث سيكتشف 
العالم بأرسه أن ما قيل كان 

مجموعة من األكاذيب الفجة يقف 
وراءها عدد من فاقدي الضمري، 

وعديمي البصرية، وبائعي الذمم.

بائعو الذمم
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آراء وقضايا

قدمت االنتخابات التكميلة مؤرشا 
معقوال لحظوظ دونالد ترامب يف الرتشح 
لالنتخابات الرئاسية لعام 2024، وهي 

حظوظ ضعيفة، إذ فاز منافسه املتوقع يف 
الحزب الجمهوري عىل الرئاسة )رون دي 
سانتس( كحاكم لوالية فلوريدا املتأرجحة 
بني الجمهوريني والديمقراطيني، ما يعني 

أن االنتخابات التمهيدية يف الحزب لن 
تكون سهلة وممهدة كما توقع دونالد 

ترامب.
 األسوأ جاء بعد ذلك بفوز أحد أكرب 

معارضيه ومنتقديه يف الحزب الجمهوري 
)بريان كمب( كحاكم لوالية جورجيا؛ 

يف حني تمت هزيمة عدد من املرشحني 
الذين كان قد أيدهم ترامب يف السباقات 

التنافسية، بمن يف ذلك املرشحون ملنصب 
الحاكم ومقعد مجلس الشيوخ يف والية 

بنسلفانيا، واملرشحون ملنصب الحاكم يف 
واليات ميشيغان ونيويورك وويسكونسن؛ 

فخرس محمد أوز الجراح والنجم 
التليفزيوني املعروف ودوغ ماسرتيانو يف 

حني فاز جي دي فانس يف مجلس الشيوخ 
عن والية أوهايو.

لم يحقق الحزب الجمهوري فوزا كاسحا 
يف االنتخابات التكميلية سواء يف مجلس 

النواب أو الشيوخ أو الواليات، فيما 
ظهر بايدن محتفيا بنتائج االنتخابات 

باإلعالن عن نيته الرتشح لالنتخابات 
الرئاسية 2024 بثقة أكرب خصوصا بعد 

فوز منافس دونالد ترامب يف الحزب 
الجمهوري دي سانتس بمنصب الحاكم يف 

والية فلوريدا.
ترامب كان الخارس األكرب من وجهة 
نظر املراقبني للمشهد االنتخابي يف 

أمريكا إذ القي عليه مسؤولية خسارة 
الجمهوريني عدد من املقاعد يف مجلس 

النواب والشيوخ والواليات، واألهم انه اتخذ 
خطوة متهورة بتحويل االنتخابات إىل أداة 

الستفتاء عىل شعبيته بعد ان قدم عددا 
من املرشحني الذي كان سقوطهم مدويا، 
فاملحصلة النهائية تشري إىل فوز متواضع 

للجمهوريني مقابل خسارة مدوية لرتامب.

فاز »الجمهوريون« 
وخسر ترامب

حازم عياد

كاتب أردني

من قريب

»السبيل األردنية«

أداء  يف  الطفيف  التحسن  من  الرغم  عىل 
 ،2021 عام  خالل  الفلسطيني  االقتصاد 
انهياراً  سّجل  الذي   ،2020 بعام  مقارنة 
بنسبة 12 % يف الناتج املحيل، و15 % للدخل 
القومي اإلجمايل، فإن أداء القطاعات الرئيسية 
قبل  املعهود  مستواه  إىل  يصل  لم  والفرعية 
جائحة كورونا، كما أدى العدوان اإلرسائييل يف 
عام 2021 عىل قطاع غزة إىل إضعاف فرص 

االنتعاش االقتصادي يف غزة.
ويف عام 2022، تعرّض االقتصاد الفلسطيني 
للعديد من املخاطر التي تعوق تطوره، ومنها 
أموال  من  جزء  اقتطاع  يف  االحتالل  استمرار 
السلع  أسعار  ارتفاع  واستمرار  املقاصة، 
والتدهور  العاملي،  املستوى  عىل  والخدمات 

التاريخي يف بنية االقتصاد الفلسطيني.
اقتصاد قطاع غزة من سياسة اإلغالق  يعاني 
والتي  بعيد،  زمن  منذ  اإلرسائييل  والحصار 
أصبحت أكثر تشدداً منذ عام 2000، وتزايدت 
2002، وساءت  عام  الفاصل  الجدار  بناء  مع 
استمرت  حيث  غزة،  يف  االقتصادية  األحوال 
والبحري  الجوي  املجال  عىل  إرسائيل  سيطرة 
والربي الخاص بالقطاع، ويف عام 2007 زادت 
وتم  شامل،  حصار  إىل  لتتحول  القيود  حدة 

عزل قطاع غزة بأكمله عن العالم الخارجي.
9 سنوات من الحصار االقتصادي و3 عمليات 
هائل  دمار  إلحاق  يف  تسببت  كبرية  عسكرية 
البنية  تدمري  خالل  من  الغزي،  االقتصاد  يف 
والتأثري  اإلنتاجية،  والقاعدة  واملوارد  التحتية 
والتجارية  والصناعية  الزراعية  املرافق  عىل 
ورفع معدالت البطالة والفقر، وتوقيف عمليات 
عىل  سلبياً  أثر  مما  واسع،  نطاق  عىل  اإلنتاج 

املؤرشات االقتصادية واالجتماعية املختلفة.
شهد االقتصاد الفلسطيني عام 2021 تضخماً 
بنسبة 1.24 % مقارنة بعام 2020، مما أدى 
بنسبة  للشيكل  الرشائية  القوة  انخفاض  إىل 

.% 1.24
استرياد  عىل  االعتماد  التضخم  أسباب  ومن 
إنتاج  وجود  وعدم  الخارج،  من  السلع  جميع 

محيل يغطي االحتياجات األساسية للسكان.
غضب  موجة  السلع  أسعار  ارتفاع  عن  ونتج 
وخوف يف صفوف السكان؛ نتيجة لقلة املوارد 
املالية وعدم وجود بدائل أو تحسن يف األوضاع 
الحصار  بفعل  املرتدية  واالقتصادية  املعيشية 

اإلرسائييل املفروض منذ 15 عاماً.
مشدد  إرسائييل  حصار  تحت  غزة  قطاع  وقع 
أعداد  يف  زيادة  إىل  أدى  مما   ،2006 عام  منذ 
معدل  يف  وانخفاض  العمل،  عن  العاطلني 
يتلقاها  التي  اليومية  واألجور  العمل  فرص 

أو  الحكومية  املؤسسات  مختلف  يف  العاملون 
الخاصة.

وارتفع معدل البطالة يف قطاع غزة عام 2002 
الجماعي  والعقاب  االحتالل  سياسة  بسبب 
لها  معدل  أعىل  وبلغ  إرسائيل،  اتبعتها  التي 
بسبب   %  40.6 إىل  ووصل   ،2008 عام  يف 
الذي مارسته إرسائيل ومنع  الشامل  الحصار 

انتقال األفراد والعمال.
 %  43.9 البطالة  معدل  بلغ   2014 عام  ويف 
وتباطؤ  غزة،  عىل  الخناق  تضييق  بسبب 
النقل  قطاع  نشاط  وتوقف  األنفاق،  اقتصاد 
فلسطني  يف  البطالة  معدل  وارتفع  والبناء، 
نهاية عام 2021 ووصل إىل 26.4 %، و46.9 
اليومي  % يف قطاع غزة، وبلغ متوسط األجر 
يف  ليصل  شيكل؛   136.5 فلسطني  يف  للعمال 

قطاع غزة إىل 60.4 شيكل.
للفئة  الشباب  بني  بطالة  معدل  أعىل  بلغ  كما 

بلغت  حيث  للجنسني،  سنة   24-15 العمرية 
68.9 %، بواقع 65.0 % بني الذكور مقابل 

86.8 % بني اإلناث يف نفس الفئة العمرية.
الحصار  البطالة  أزمة  تفاقم  أسباب  ومن 
استغالل  عىل  عمل  حيث  غزة؛  عىل  املفروض 
من  ومنعها  الطبيعية،  ومواردها  ثرواتها 
ومجالها  ومياهها  معابرها  عىل  السيطرة 

الجوي، ودمر باستمرار بنيتها التحتية.
بعد الحرب الروسية األوكرانية ارتفعت أسعار 
االرتفاع  وشمل  غزة،  قطاع  يف  الغذائية  املواد 
من  عنها  االستغناء  يمكن  ال  أساسية،  سلعاً 
والدقيق  النباتية  الزيوت  مثل  السكان،  قبل 
وارتفعت  الطبيعي،  والغاز  والوقود  والقمح 
أزمات  مع  بالتزامن  والبطالة  الفقر  معدالت 
والجهات  الفلسطينية  السلطة  بها  تمر  مالية 
التي تديرها حركة حماس يف غزة،  الحكومية 
سعره  وزاد  الخبز  رغيف  حجم  وانخفض 
بأكثر من الضعف يف غزة بعد الهجوم الرويس 

عىل أوكرانيا.
فمنذ اندالع الحرب الروسية األوكرانية، يواجه 
قطاع غزة أزمة غذائية متفاقمة، واألرس الفقرية 
التي كانت بالكاد تجد قوت يومها حتى قبل أن 

يصل إليها تأثري الحرب هي األكثر ترضراً.
اقتصاد غزة كان متأثراً بالفعل بالحصار الذي 
والذي  عاماً،   15 منذ  عليه  إرسائيل  تفرضه 
لسكانه،  الرشائية  القوة  عىل  كبري  بشكل  أثر 
الوضع  يزيد  لن  األسعار  يف  الجديد  واالرتفاع 

إال سوءاً.
وقد ذكرت منظمة أوكسفام إىل أن احتياطيات 
تنفد  قد  الفلسطينية  األرايض  يف  القمح  دقيق 
يف غضون 3 أسابيع، مضيفة أن تكلفة القمح 
ارتفعت بنسبة 25 %، وبعد الحرب الروسية 
 %  23.6 بنسبة  القمح  دقيق  سعر  ارتفع 
الذرة بنسبة 26.3 % والعدس بنسبة  وزيت 
17.6 % وملح املائدة بنسبة 30 %، بحسب 

برنامج الغذاء العاملي.
حماس  تديرها  التي  االقتصاد  وزارة  وأعلنت 
يف قطاع غزة عن زيادة أسعار الدقيق والخبز 
بسبب الزيادة »غري املسبوقة« يف تكلفة القمح 
السلطة  تديرها  التي  املالية  وزارة  ومنع 
الفلسطينية يف رام الله عن إدراج غزة يف إعفاء 

رضيبة القيمة املضافة للقمح.
ارتفاعاً  السلع يف فلسطني  كما شهدت أسعار 
ملحوظاً، يف ظل صعود الدوالر، حيث يستورد 
الفلسطينيون سلعهم بعملة الدوالر، يف حني أن 
الشيكل اإلرسائييل، وهو  بعملة  التداول يكون 

ما يخلق ارتباكاً للحركة التجارية يف البالد.

الغالء يفتك بغزة

حصار إسرائيلي 
مشدد منذ عام 
2006 أدى إلى 
زيادة في أعداد 

العاطلين 
عن العمل

إيمان عنان
باحثة في االقتصاد والعلوم السياسية

أحمد العطاونة
مدير مركز رؤية للتنمية السياسية
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عربي ودولي

تكليف نتانياهو رسميا

الحكومة األكثر يمينية
الرئيس  كلف  وكاالت-  أبيب-  تل 
أمس  هرتسوغ  إسحاق  اإلرسائييل 
بنيامني  السابق  الوزراء  رئيس 
جديدة،  حكومة  بتشكيل  نتانياهو 
الترشيعية  االنتخابات  تصّدر  بعدما 
األول من  أجريت يف  التي  اإلرسائيلية 
حلفائه  مع  الثاني،  ترشين  نوفمرب/  

يف اليمني املتطرف.
حكومة  نتانياهو  يشكل  أن  وُيتوقع 
تاريخ  يف  يمينية  األكثر  ستكون 
إرسائيل، وذلك يثري كثريا من املخاوف 

يف الداخل والخارج.
الرئاسة  مقر  يف  صحفي  مؤتمر  ويف 
هرتسوغ  قال  بالقدس،  اإلرسائيلية 
وإىل جانبه نتانياهو إنه كلفه رسميا 
خطاب  وسلّمه  الحكومة،  بتشكيل 

التكليف.
وتطرق هرتسوغ، يف مراسم ُبثت عىل 
يف  نتانياهو  محاكمة  إىل  التليفزيون، 
اتهامات بالفساد وقال إنها ال تشكل 
عقبة قانونية أمام توليه املنصب من 

جديد.
محاكمة  هناك  أن  »حقيقة  وأضاف 
لكّن  عني،  تغب  لم  نتانياهو  ضد 
يف  العليا  للمحكمة  قرارا  هناك 
ووفقا  التفكري  بعد  لذلك  املوضوع. 
للقانون، قررت أن أعهد إليك بتشكيل 

الحكومة«.
العليا  املحكمة  رفضت  أن  وسبق 
التماسات  قضائية(  سلطة  )أعىل 
ملنع نتانياهو من تويل منصب رئيس 
بدأت  التي  محاكمته  ظل  يف  الوزراء 
2020، يف قضايا  24 مايو/  أيار  يف 
فساد تتعلق بالرشوة وخيانة األمانة 

واالحتيال.
جميع  ببذل  تعهد  فقد  نتانياهو  أما 

ناجحة  حكومته  تكون  كي  الجهود 
ومستقرة ومسؤولة.

بإنجازات  وصفها  ما  إىل  وأشار 
قبيل  من  السابقة  حقبته  يف  حققها 
توفري األمن، وجلب اللقاحات، وتوقيع 
اتفاقات سالم مع دول عربية، حسب 

قوله.
القائلة  املخاوف  نتانياهو  ورفض 
سوء  نذير  االنتخابات  نتيجة  إن 
إنها  وقال  إرسائيل،  ديمقراطية  عىل 

ستكون »منارة« إقليمية.
يف  واسعا  توافقا  هناك  أن  وأكد 
إرسائيل عىل رضورة مواجهة برنامج 

إيران النووي.
عرض  نيته  عن  نتانياهو  عدل  وقد 
ستكون  -التي  الجديدة  حكومته 

الكنيست  عىل  برئاسته-  السادسة 
لنيل الثقة هذا األسبوع، وذلك بسبب 
مصاعب يواجهها يف توزيع الحقائب 
حزب  من  حلفائه  مع  الوزارية 
وأحزاب  الفايش  الدينية  الصهيونية 

املتدينني املتزمتني »الحريديم«.
الرئيس  أنهى  سابق،  وقت  ويف 
اإلرسائييل مشاوراته مع قادة األحزاب 
حيث  األخرية  االنتخابات  يف  الفائزة 
64 نائبا يف الكنيسيت بتزكية  أوىص 

نتانياهو لتشكيل الحكومة الجديدة.
الذين فوضوا  املقابل، اقترص عدد  يف 
الوزراء  رئيس  بتكليف  هرتسوغ 
بتشكيل  لبيد  يائري  واليته  املنتهية 

الحكومة عىل 28 نائبا.
يف  بنتنياهو  أطاح  قد  لبيد  وكان 

السلطة  من   2021 حزيران  يونيو/  
من  أحزابا  جمع  ائتالف  خالل  من 
اليمني واليسار والوسط ومن العرب، 
يف  األطول  لوالية هي  مما وضع حدا 
تاريخ إرسائيل شغل خاللها نتانياهو 
عام  حتى   1996 عام  منذ  املنصب 
1999، ثم منذ عام 2009 حتى عام 

.2021
تتعلق  فساد  بتهم  نتانياهو  ويالحق 
»بخيانة األمانة والرشوة«، لكنه ينفي 

هذه التهم.
وكان نتانياهو قد تعهد بعد هزيمته 
يف االنتخابات الترشيعية التي أجريت 
يف مارس/  آذار 2021، والتي جعلته 
بـ»اإلطاحة  للمعارضة،  زعيما 

بالحكومة يف أول فرصة«.

{  هرتسوغ ونتانياهو بعد التكليف

تعقد تحت شعار »التعافي معا«

أوكــرانيـا تتصــدر قـمــة العــشرين
الدوحة- قنا- تحت شعار »التعايف 
يف  تنطلق  أقوى«،  التعايف  معا، 
أعمال  اإلندونيسية،  بايل  جزيرة 
دول  لرؤساء  عرشة  السابعة  القمة 
العرشين،  مجموعة  وحكومات 
وتستضيف،  يومني.   وتستمر 
أن  يمكن  ما  اإلندونيسية،  الجزيرة 
يصبح أكثر نسخة متوترة من قمم 
للقضايا  نظرا  العرشين،  مجموعة 
أعمالها  جدول  عىل  املطروحة 

والخالفات القائمة بني أعضائها.
القمة  يف  يشارك  أن  وينتظر   
أعضاء  من  دولة  عرشة  سبع  قادة 
رؤساء  عنها  يغيب  فيما  املجموعة، 
كما  واملكسيك،  والربازيل  روسيا 
رؤساء  من  عدد  بالقمة  يشارك 
مدعوة،  كدول  األخرى،  الدول 
ومنهم الرئيس األوكراني فولوديمري 
من  أكثر  إىل  باإلضافة  زيلينسكي، 
من  مندوب  وأربعمائة  آالف  ثالثة 

جميع أنحاء العالم.
مجموعة  قادة  معظم  وسيصل   
العرشين إىل بايل اليوم، الرابع عرش 
من نوفمرب، ويغادرون يوم األربعاء 
مع  الشهر،  هذا  من  السادس عرش 

تايالند،  إىل  منهم  البعض  سفر 
لحضور قمة أبيك، التي ستعقد يف 
18 و19 من الشهر  بانكوك يومي 

الحايل.
 وأعلن الكرملني أن الرئيس الرويس 
القمة،  يحرض  لن  بوتني  فالديمري 
دون  يحول  أعماله  »جدول  ألن 
ذلك، فضال عن رضورة تواجده يف 
توجيه  بوتني  يعتزم  وال  روسيا«، 
القمة،  خالل  الفيديو،  عرب  رسالة، 
وزير  الرويس  الوفد  سريأس  فيما 

الخارجية سريغي الفروف.
إن  الروسية  الخارجية  وقالت   
مبادرات  عن  ستعلن  موسكو 
والطاقة،  الغذاء  بإمدادات  متعلقة 
مجموعة  قادة  اجتماع  خالل 
بأن  األمل  عن  معربة  العرشين، 
تساهم القمة يف إقامة عالم »متعدد 
األقطاب«، وهو مصطلح يستخدمه 
إنه  يقول  ما  الرئيس بوتني النتقاد 

هيمنة غربية عىل الشؤون العاملية.
الرئيس  يلتقي  أن  املقرر  ومن   
والزعيم  بايدن  جو  األمريكي 
القمة  قبيل  بينغ  الصيني يش جني 
أول  يف  االثنني،  غد  يوم  بايل،  يف 

وجها  الرئيسني  بني  محادثات 
لوجه منذ أصبح بايدن رئيسا قبل 
الذي  اجتماعهما  ويأتي  عامني، 
فيه  وصلت  وقت  يف  انتظاره  طال 
التوترات بني بلديهما إىل مستويات 
رئيسة  زيارة  بعد  خاصة  عالية، 
نانيس  األمريكي  النواب  مجلس 
وحظر  مؤخرا،  تايوان  إىل  بيلويس 
ومعدات  الرقائق  بيع  بايدن  إدارة 
تصنيع الرقائق املتقدمة إىل الصني.

العرشين  مجموعة  قمة  وتنعقد   
بدءا  بالتحديات،  حافل  وقت  يف 
والعالقات  األوكرانية  الحرب  من 
املتوترة،  األمريكية  الصينية 
الذي  والتهديد  املتزايد،  والتضخم 
يلوح يف األفق حول الركود العاملي، 
جانب  من  النووية  والتهديدات 
كوريا الشمالية، فضال عن التغريات 
املناخية والتي تشمل ارتفاع درجة 
وغري  خطري  بشكل  الكوكب  حرارة 
مسبوق.  ويقول محللون يف جاكرتا 
العرشين  مجموعة  دول  عىل  إن 
صحي  هيكل  لبناء  معا  العمل 
إىل  واالنتقال  استجابة،  أكثر  عاملي 
وإنشاء  املتجددة،  الطاقة  مصادر 

الفجوة  وسد  شاملة،  مالية  أنظمة 
من  الرغم  وعىل  العاملية.   الرقمية 
ينصب  بايل  قمة  يف  الرتكيز  أن 
العاملي،  االقتصادي  االنتعاش  عىل 
مصدر  تبقى  أوكرانيا  قضية  فإن 
الحرب  أضفت  حيث  للجميع،  قلق 
عىل  التعقيد  من  املزيد  األوكرانية 
املشهد االقتصادي الدويل، وأفسدت 
اجتماعات وزراء املالية والخارجية 
خالل  بايل  يف  العرشين،  ملجموعة 
دون  انتهت  والتي  املايض،  يوليو 

صدور بيانات ختامية.
العاملية،  االنقسامات  ووسط   
شاقة،  مهمة  إندونيسيا  تواجه 
لتحقيق توافق بني أعضاء مجموعة 
مرة،  ألول  تتمتع،  لكنها  العرشين، 
كقائد  نفسها  لتقديم  بفرصة 

للدبلوماسية وبناء اإلجماع. 
األوكرانية،  الحرب  بداية  ومنذ   
أحد  وهي  إندونيسيا،  حافظت 
عىل  االنحياز،  عدم  حركة  مؤسيس 
إنهاء  إىل  ودعت  محايد،  موقف 
بأن  تأمل  وهي  للرصاع،  فوري 
يف  تحول  نقطة  بايل  قمة  تكون 

االقتصاد العاملي.

ا
ً

الصفدي رئيس
لمجلس النواب األردني

أحمد  النائب  فاز  األناضول-  عمان- 
الصفدي، األحد، برئاسة مجلس النواب 
من  للربملان(  األوىل  )الغرفة  األردني 
غالبية  عىل  حصوله  بعد  األوىل،  الجولة 

أصوات املجلس.
من  أصوات   104 عىل  الصفدي  وحاز 
املحتسبة،  األصوات  عدد   117 أصل 
الحاصل  السواعري،  فراس  عىل  متقدما 
مراسل  بحسب  صوتا،   13 عىل 
من  الحارضين  عدد  وبلغ  األناضول. 
فيما   ،)130 أصل  )من   129 النواب 
النظام  وحسب  ورقة.   11 ألغيت 
بمنصب  الفائز  فإن  للمجلس،  الداخيل 

األكثرية  عىل  يحصل  من  هو  الرئيس 
اثنني فقط،  املرشحان  إذا كان  النسبية 
املطلقة  األكثرية  عىل  يحصل  من  أو 
للحارضين إذا كان املرتشحون للمنصب 
أكثر من اثنني. والصفدي، ثالث رئيس 
ملجلس النواب التاسع عرش الذي جرى 
الثاني  10 نوفمرب/  ترشين  انتخابه يف 
2020، وقد سبقه عبد املنعم العودات، 
ذاته  املكان  يف  الدغمي،  وعبدالكريم 

للعامني السابقني من عمر املجلس.
مجلسني  من  األردني  الربملان  ويتشكل 
امللك(  قبل  من  )معني  األعيان  هما: 

والنواب )منتخب(.

»نريد حكومة مدنية نحرسها«

البرهان: ال تسوية سياسية
رئيس  أعلن  األناضول-  الخرطوم- 
الجيش  قائد  االنتقايل  السيادة  مجلس 
الربهان،  عبدالفتاح  الفريق  السوداني 
األحد، أن الجيش »يريد توافقا وحكومة 
»تسوية  وجود  نافيا  يحرسها«،  مدنية 
العسكريني  بني  ثنائية«  سياسية 

واملدنيني.
قاعدة  يف  ألقاه  ذلك خالل خطاب  جاء 
أم  بمدينة  العسكرية  »املرخيات« 
درمان غربي العاصمة الخرطوم، وبثه 

التليفزيون الرسمي.
وقال الربهان: »ال توجد تسوية سياسية 
سياسية  ورقة  استلم  الجيش  ثنائية... 
وأجرى عليها مالحظاته لكي تحفظ له 

قوته ووحدته وكرامته«.
وحكومة  توافقا  يريد  »الجيش  وتابع: 
املحاصصة  عن  بعيدا  يحرسها  مدنية 

الحزبية«.
عن  الثالثية«  »اآللية  أعلنت  والخميس، 
بني  أساسية«  »تفاهمات  إىل  التوصل 

العسكريني واملدنيني.
املتحدة  األمم  من  اآللية  هذه  وتتألف 
الحكومية  والهيئة  اإلفريقي  واالتحاد 
سبتمرب/    10 ويف  )إيغاد(  للتنمية 
أيلول املايض، سلمت لجنة تسيري نقابة 

إىل  انتقايل  دستور  مرشوع  املحامني 
»اآللية الثالثية« حظي بدعم محيل دويل 
»طبيعة  املرشوع  هذا  ويتضمن  واسع. 
الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون 
األساسية  والحريات  الحقوق  ووثيقة 
الحكم  ونظام  االنتقالية  الفرتة  ومهام 
االنتقالية  السلطة  وهياكل  الفيدرايل 

وتكوينها«.
وبشأن التوتر مع إثيوبيا، قال الربهان: 
إثيوبيا  مع  مشاكلنا  لتسوية  »نسعى 
سواء الحدودية أو سد النهضة، ونسري 
مع  للتوافق  ونسعى  جيدة  بخطى 

جرياننا«.
الجوار  دول  مع  »عالقاتنا  وأضاف: 

متزنة وال يشوبها أي توتر«.
ومنذ نحو عام تجمدت املفاوضات بني 
إثيوبيا ودولتي مصب نهر النيل، حيث 
تداعيات  من  ومرص  السودان  تخىش 
السنوية  حصتهما  عىل  للسد  محتملة 

من املياه ومشآتهما املائية.
بالتوصل  والقاهرة  الخرطوم  وتتمسك 
أوال إىل اتفاق ثالثي حول ملء وتشغيل 
أبابا  أديس  ترفضه  ما  وهو  السد، 
وتقول إن السد الذي بدأت تشييده قبل 

نحو عقد ال يستهدف اإلرضار بأحد.

طهران تندد بتصريحات ماكرون
األحد  إيران  نّددت  أ.ف.ب-  طهران- 
إيمانويل  الفرنيس  الرئيس  بلقاء عقده 
املعارضة،  يف  ناشطات  مع  ماكرون 
عقب  بها  أدىل  ترصيحات  ووصفت 

اللقاء بأنها »مدعاة لألسف والعار«.
عىل  الجمعة  ماكرون  واستقبل 
أربع  باريس  يف  للسالم  منتدى  هامش 
بـ»الثورة  وأشاد  إيرانيات،  ناشطات 

التي يُقدَنها« يف بالدهّن.
وزارة  باسم  املتحدث  قال  واألحد 
إن  كنعاني  نارص  اإليرانية  الخارجية 
اإليرانيات  النشاطات  ماكرون  لقاء 
فرنسا  ملسؤوليات  »انتهاكا  يشّكل 
وأعمال  اإلرهاب  مكافحة  يف  الدولية 
الظواهر  لهذه  وترويجا  العنف 
إن  بالقول  وأضاف  املشؤومة«. 
ماكرون  عن  نقلت  التي  »الترصيحات 

بشأن دعم ما يسمى بالثورة املزعومة 
هذه  مثل  تقودها  التي  إيران  يف 
والعار«،  لألسف  مدعاة  الشخصيات، 
الجمهورية  وكالة  عنه  نقلت  ما  وفق 

اإلسالمية ألنباء »إرنا«.
مسيح  الناشطة  إىل  إشارة  ويف 
املثري  »من  كنعاني  قال  نجاد،  عيل 
جمهورية  رئيس  يقوم  أن  لالستغراب 
مستواه  بخفض  بالحرية،  يتشّدق  بلد 
منبوذة  يلتقي بشخصية  أن  درجة  إىل 
اآلخرين  بيد  العوبة  نفسها  جعلت 
وراء  األخرية  الشهور  خالل  وسعت 
أعمال  عىل  والتحريض  الكراهية  نرش 
اإلرهابة  األعمال  وممارسة  العنف 
الدبلوماسيني  وضد  إيران  داخل 
يف  اإليرانية  الدبلوماسية  واملقرات 

الخارج«.

{  انقسامات عميقة

أردوغان: الجناة سينالون العقاب

تفجير وسط إسطنبول
الرئيس  أكد  األناضول-  إسطنبول- 
أن  أردوغان،  طيب  رجب  الرتكي 
االستقالل  شارع  انفجار  يف  املتورطني 
سينالون  إسطنبول،  يف  تقسيم  بحي 

العقاب الالزم.
عقده  صحفي  مؤتمر  يف  ذلك  جاء 
توجهه  قبيل  أمس،  إسطنبول،  بمطار 
مجموعة  قمة  لحضور  إندونيسيا  إىل 

العرشين.
وقال أردوغان يف هذا الخصوص: »ليكن 
تفجري  منفذي  أن  من  ثقة  عىل  شعبنا 
شارع االستقالل سينالون العقاب الذي 

يستحقونه«.
وأوضح أردوغان أن االنفجار أسفر عن 
53 آخرين،  6 أشخاص وإصابة  مقتل 
جراء  توفوا  الذين  أرواح  عىل  وترحم 

االنفجار والشفاء العاجل للمصابني.
التحّكم  مساعي  أن  أردوغان  وأضاف 
ولن  لم  اإلرهاب  عرب  وشعبها  برتكيا 

تحقق هدفها.
الخطأ  من  يكون  »ربما  قائال:  وأردف 
أن نجزم بأن انفجار شارع االستقالل 
األولية  التطورات  لكن  إرهابي  عمل 
الوايل  من  تلقيناها  التي  واملعلومات 

تشري إىل ذلك«.
تواصل  املعنية  السلطات  أن  وأكد 
هذا  مرتكبي  عن  للكشف  أعمالها 
تقف  التي  والجهات  الغادر  الهجوم 

وراءه.
أن  إىل  الخصوص  هذا  يف  وأشار 
التحقيقات األولية تشري إىل وجود دور 

المرأة يف االنفجار.
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االتجاه المعاكس
خالل مسرية الحياة، يمر كل إنسان بمواقف 

وتجارب ال حرص لها؛ منها ما يبعث عىل الفرح 
واإلحساس بالوفرة، ومنها ما يثري التعاسة والشعور 

بالنقص. يف كافة األحوال، ال بد ألي شخص من أن 
يتمرغ يف وحل الفشل، وتدوس قدماه عىل أشواك 

املنغصات، ويلقى يف وجهه ألف حاجز وعقبة. 
فكيف يترصف الغالبية إزاء املشكالت والتحديات 
التي تقف يف طريقهم؟ وما هو السبيل إىل إيجاد 

الحلول والوصول إىل بر األمان، حيث ترتاءى أحالمنا 
واقعاً ملموساً؟

يف الواقع، جميعنا نعرف أن الناجح هو الذي 
يميض قدماً إىل األمام مهما اشتدت خطوب الحياة، 

وأنه إذا تعثر فإنه يسقط عىل ظهره حتى يتمكن 
من النهوض ومتابعة املسري. لكن رغم معرفتنا 

هذه نلعب دور الضحية، ونعاند األقدار، ونتشبث 
بطرائقنا النمطية يف حل املعضالت دون جدوى.

معظم الناس، يكررون أخطاءهم باستمرار، فرتاهم 
يرتكبون نفس الحماقات، ويقعون يف نفس الحفرة 
ال مرة واحدة أو اثنتني، بل عرشات املرات، دون أن 

يتعلموا أن تكرار نفس السلوك غري املجدي لن ينفع، 
بل هو أقرب إىل الجنون. فكيف تتوقع نتيجة مغايرة 

إذا كنت تتبع نفس الطريقة الفاشلة؟!
يف كثري من األحيان، نحاول فتح الباب املوصد يف 

وجوهنا، بيد أننا نفشل، فنقرر دفعه بقوة، فتكون 
النتيجة إحساسنا باأللم. لكن بعد حني، نكتشف أنه 

ُيفتح يف االتجاه املعاكس، فنضحك عىل سذاجتنا! 
كذلك حال العديد من املشكالت التي يمكن أن ُتحل 

بالعقل ال باستخدام القوة الهوجاء.
إذا تتبعت حياة الكثريين، فإنك ستجد أن أيامهم 
متشابهة؛ كل يوم نسخة طبق األصل عن سابقه 

وعن الذي يليه. يدورون يف دوامة مفرغة دون أن 
يهتدوا إىل بر األمان، ألنهم مصممون عىل السري يف 

نفس الطريق، بدالً من تغيري الوجهة وتجربة أشياء 
جديدة. 

إن العقل البرشي يميل إىل ممارسة األفعال املألوفة 
مما ال يتطلب جهداً يذكر، وهذا ما يدعو الغالبية 
إىل عدم تغيري طرائقهم يف التعامل مع التحديات 
واملشاكل. ولهذا السبب، ترى العالم مليئاً بأناس 

يعيشون حياة بائسة تناقض كل ما حلموا به، بعدما 
فشلوا يف تحقيق أهدافهم وأحالمهم الوردية. 

أحياناً نبالغ يف الحلم فال نصل إىل أي مكان، لكننا 
يف الغالب ال نعمل أساساً من أجل أحالمنا، لذلك 
ال نبلغ وجهتنا املنشودة. أحياناً يكمن الحل بني 

أيدينا، ويقبع مفتاح املشكلة يف جيبنا، غري أننا نعيد 
بعناد شديد استخدام نفس األساليب يف التعامل مع 

املشكالت، فتكون النتيجة هي الفشل املتكرر. 
إذا أردت الحصول عىل نتيجة مختلفة، فال بد لك 
من تجربة يشء مختلف. هذا قانون بسيط، لكنه 
فعال يف معظم الحاالت. ففي الوقت الذي تفشل 

فيه طرائقك املعهودة، ينبغي وعىل وجه الرسعة أن 
تجرب طرائق جديدة كلياً؛ يف الوقت الذي ال يفتح 

فيه الباب بطريقتك املتبعة، فعليك أن تجرب فتحه 
باالتجاه املعاكس. 

من املثري لالهتمام، أن حل الكثري من املعضالت 
يكون أمام ناظرينا، لكنه يتطلب منا فتح مداركنا 
عىل كل االحتماالت املوجودة عىل الطاولة، بدالً من 

اإلرصار عىل محاولة حل مشكالتنا بالقوة والوسائل 
التقليدية.

جدير بالذكر أيضاً، أن كثرياً ممن يحاولون اتباع 
منهجية »التفكري خارج الصندوق«، يقعون يف 

فخ محاولة إيجاد حل مبتكر للوضع القائم، مما 
يحرمهم فرصة تطبيق حل بسيط فعال، كونهم 

يضعون تركيزهم يف املكان الخاطئ.
لهذا كله، انتبه إىل جميع االحتماالت الواردة، وال 
تكتِف بحل وحيد وتكرره دون طائل، بل حاول 
تجربة أساليب جديدة يف التعامل مع التحديات 

واملشكالت التي تواجهك؛ فأحياناً يكمن الحل لفتح 
الباب املوصد يف االتجاه املعاكس تماماً.

لشاعر الرسول في دورتها السادسة

»861« مشاركًا في جائزة »كتارا«

قطر تفوز 
بعدد من الجوائز

في المهرجان العربي

الرياض- قنا- حصدت دولة قطر عددا من الجوائز 
يف ختام الدورة الثانية والعرشين للمهرجان العربي 

لإلذاعة والتليفزيون الذي أقيم يف عاصمة اململكة 
العربية السعودية الرياض خالل يف الفرتة من 9 

وحتى 12 نوفمرب الجاري.
وفازت دولة قطر يف املسابقات اإلذاعية الرئيسية 

)برامج األطفال ـ الصحة النفسية لألطفال ـ( 
بالجائزة األوىل عن برنامج واحد من عرشة من إنتاج 

املؤسسة القطرية لإلعالم. ويف صنف )الومضة ـ 
التوعية البيئية بمختلف أشكالهاـ(، فاز )الربنامج 
اإلذاعي دعنا نعيش... لتعيش( بالجائزة األوىل من 

إنتاج املؤسسة.
وفيما يتعلق بالربامج االقتصادية، حصل برنامج 

)  بزنس(   عىل الجائزة األوىل من إنتاج املؤسسة 
القطرية لإلعالم.

ويف املسابقات التليفزيونية الرسمية )األفالم والربامج 
الوثائقية العامة(، فاز برنامج الشعاب املرجانية: 

األمل األخري بالجائزة األوىل، فضال عن تتويج برنامج 
نادي املعارف بالجائزة األوىل يف صنف )برامج 

األطفال( من إنتاج املؤسسة القطرية لإلعالم.
أما يف املسابقات التليفزيونية املوازية )الربنامج 

الحواري(، فقد توج برنامج املجهر ـ الغارمون ـ 
من إنتاج قناة الريان الفضائية بالجائزة األوىل.. ويف 
صنف املسلسالت الكوميدية، حصد برنامج فالشات 

لذات القناة الجائزة األوىل.
ويف املسابقات التليفزيونية املوازية )الربنامج 

الوثائقي الخاص بالقضية الفلسطينية(، منحت 
الجائزة األوىل لربنامج فلسطيني 1920 لقناة 

الجزيرة.. وكانت فعاليات الدورة الثانية والعرشين 
من املهرجان، قد انطلقت يف التاسع من شهر نوفمرب 

الجاري بمشاركة ممثلني من املؤسسة القطرية 
لإلعالم والهيئات العربية املعنية باإلعالم يف الدول 
األعضاء بجامعة الدول العربية والهيئات اإلقليمية 

والدولية املشابهة ونخبة من الفاعلني يف املجاالت 
اإلعالمية والثقافية والفنية.

ومثل املؤسسة القطرية لإلعالم يف املهرجان العربي 
لإلذاعة والتليفزيون وفد رسمي برئاسة السيد محمد 

نارص املهندي مدير عام إذاعة قطر. 

خالد  الدكتور  األستاذ  سعادة  وأكد   
العام  املدير  السليطي  إبراهيم  بن 
كتارا  الثقايف  للحي  العامة  للمؤسسة 
الرسول صىل  لشاعر  كتارا  أن جائزة 
للدورة  بوصولها  وسلم  عليه  الله 
يف  كبرية  شهرة  حققت  السادسة 
والغرو  واإلسالمي،  العربي  العاملني 
بسيد  يتعلق  موضوعها  ألن  ذلك،  يف 
صىل  محمد  الكريم  رسولنا  آدم،  ولد 
الدورة  أن  إىل  عليه وسلم، مشرياً  الله 
بمشاركة  تميزت  للجائزة  السادسة 
مختلفة،  عمرية  فئات  من  شعراء 
 20 العمر  من  يبلغ  سناً  أصغرهم 
 78 عمره  يبلغ  سناً  وأكربهم  سنة، 

سنة.
31 إىل  العمرية من  الفئة  أن  وأوضح 
مشاركة  نسبة  اكرب  سجلت  سنة   40
تلتها  مشاركاً،   290 بلغت  حيث 
سنة،   50 إىل   41 من  العمرية  الفئة 
 245 إىل  وصلت  مشاركات  باجمايل 
 20 من  العمرية  الفئة  ويف  مشاركاً، 
املشاركات  عدد  وصل  سنة   30 إىل 
148 مشاركاً، والفئة العمرية من  إىل 
مشاركاتها  وصلت  سنة   60 إىل   51
131 مشاركاً، والفئة العمرية من  إىل 
35 مشاركاً، فيما  71 سجلت  61 إىل 
السبعني  فوق  العمرية  الفئة  سجلت 
أن لجنة  إىل  12 مشاركاً، مشرياً  سنة 
تسلمت  السادسة  دورتها  يف  الجائزة 
750 قصيدة عن فئة الشعر الفصيح، 
و111 قصيدة عن فئة الشعر النبطي.

 وقال سعادته إن أكرب نسبة مشاركة 

لجائزة  الحالية  السادسة  الدورة  يف 
عليه  الله  صىل  الرسول  لشاعر  كتارا 
والسودان،  مرص  من  كانت  وسلم، 
 293 املشاركات  عدد  بلغ  حيث 
فئة  من  قصيدة   285 منها  قصيدة، 
النبطي،  فئة  قصائد  و8  الفصيح، 
والعراق  الشام  بالد  مشاركات  تلتها 
قصيدة   193 منها  قصائد،   204 بـ 
قصيدة   11 مقابل  يف  فصيحة، 
مشاركات  ثالثاً  حلت  فيما  نبطية، 
وصلت  والتي  العربي  املغرب  دول 
قصيدة   168 منها  قصيدة،   177 إىل 
ويف  نبطية،  قصائد   9 مقابل  فصيحة 
من  املشاركات  حلت  الرابعة  املرتبة 
وصلت  والتي  العربية،  الخليج  دول 
قصيدة   92 منها  قصيدة،   175 إىل 
فيما  نبطية،  قصيدة  و83  فصيحة، 
غري  الدول  من  املشاركات  عدد  وصل 
من  جميعها  قصيدة،   12 إىل  العربية 

فئة الشعر الفصيح. 
عبد  خالد  السيد  قال  جانبه،  من 
عىل  العام  املرشف  السيد  الرحيم 
صىل  الرسول  لشاعر  كتارا  جائزة 
الفحص  لجنة  إن  وسلم،  عليه  الله 
بمراجعة  القيام،  ستبارش  والتدقيق 
املشاركة،  القصائد  جميع  وتقييم 
دون معرفة اسم الشاعر أو جنسيته، 
ويف املرحلة الثانية تقوم لجنة تحكيم 
 15 أفضل  برتشيح  النبطي  الشعر 
111 مشاركة، فيما  قصيدة من أصل 
الفصيح  الشعر  تحكيم  لجنة  تقوم 
أصل  من  قصيدة   15 أفضل  برتشيح 

الفئة، عىل أن  750 مشاركة عن هذه 
يف  للجائزة  التصفيات  حلقات  تقام 
ستقوم  حيث   ،2023 املقبل  مارس 
باختيار  النهائية  التحكيم  لجنة 
ضمن  فئة  كل  عن  قصائد   3 أفضل 
إىل  مشرياً  املتأهلة،  قصيدة   15 الـ 
لحلقات  التليفزيوني  الربنامج  أن 
شاشات  عىل  سيعرض  التصفيات 

تليفزيون قطر.
 وتهدف جائزة »كتارا« لشاعر الرسول 
تعميق حب  إىل  عليه وسلم،  الله  صىل 
املعارصة  األجيال  قلوب  يف  املصطفى 
املحاطة بالكثري من األفكار والتيارات 
التي تسعى لالنحراف بهم عن طريق 
الهداية، كما تهدف إىل تشجيع املواهب 
بيد  واألخذ  وتنميتها،  وصقلها  الشابة 
أشعار  إىل  نبوغهم  ليرتجموا  الشباب 
الجائزة  تهدف  كما  اإلسالم،  تخدم 
للتأكيد عىل أهمية الشعر يف وحدة األمة 
اإلسالمية والعربية، وربط شباب األمة 
العربية،  الهوية  وتدعيم  بحضارتها 
الشعر  فن  بقيمة  الجمهور  وتعريف 
عليه من  وتأثريه  بواقعنا  تأثره  ومدى 
والقصائد  الشعرية  التجارب  خالل 
امللقاة عىل لسان املتسابقني، إضافة إىل 
تعزيز الجهود التي تهدف إىل املحافظة 
العربية،  واللغة  األدبي  الرتاث  عىل 
اإلسالمية  األشعار  من  الرتاث  وإحياء 
يف  الحديثة  الشعرية  واأللوان  القديمة 

مناخ تغلب عليه روح املنافسة. 
اإلجمالية  الجوائز  قيمة  أن  إىل  يشار 
للجائزة تبلغ 3.8 مليون ريال قطري، 
وذلك يف فئتي الشعر الفصيح والشعر 
فئة،  لكل  جوائز   3 بمعدل  النبطي، 
حيث يحصل صاحب املركز األول عىل 
املركز  صاحب  وينال  ريال،  مليون 
ريال،  ألف   600 بقيمة  الثاني جائزة 
أما صاحب املركز الثالث فيحصل عىل 

مبلغ 300 ألف ريال.
لشاعر  كتارا  جائزة  لجنة  وتقوم 
الرسول صىل الله عليه وسلم بطباعة 
يف  املتأهلة  الثالثني  القصائد  ونرش 
الرسول  مدح  يف  قصيدة   30« ديوان 
إىل  إضافة  وسلم«،  عليه  الله  صىل 
للشعراء  دي  يس  وإنتاج  تسجيل 

املتأهلني يف استوديوهات كتارا.

{ د.خالد بن إبراهيم السليطي

اختيار المراكز الثالثة األولى 
في مارس »2023«

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا عن تسلم 
861 قصيدة مشاركة في جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى 

اهلل عليه وسلم في دورتها السادسة، والتي فتحت باب 
المشاركة فيها خالل الفترة من 01 يوليو إلى 01 نوفمبر 

2022، ومن المقرر أن تقيم تصفياتها وصواًل الختيار المراكز 
الثالثة األولى في مارس 2023، تحت شعار: »تجّمَل الشعُر 
بخيِر البشر«، وبمشاركة الراعي االستراتيجي للجائزة »وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية«، والشريك اإلعالمي »تليفزيون 
قطر« و»قناة الرسول«. 

الدوحة - $
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تكنولوجيا

لالستفسار : 40002222

صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: ٤138

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

للمجموعات الكبرية والصغرية يتسع ل ٣٦٠ شخص ومسموح للموظفني واألفراد

للجادين فقط اإلإت�سال على: 30307737

�سركة ديكوري�سن

للمقاوإلت و�سيانة املباين

على امت اإل�ستعداد لعمل جميع انواع ال�سيانة

)بالسرت -صبغ - بايب فيرت - سرياميك - 

كهرباء -  انرتلوك( بافضل االسعار

55554845

التحكم في نوايا الشراء

هواتفنا بريئة من التنصت علينا
مواقع  صفحات  عىل  إعالني  موجز  ظهور  هل 
التواصل االجتماعي يروج ملنتج كنت قد تحدثت 
عنه يف وقت سابق يعّد مجرد صدفة؟ يف الحقيقة، 

ال يعّد األمر كذلك.
»لوباريزيان«  صحيفة  نرشته  الذي  مقاله  ففي 
الفرنسية، قال الكاتب، داميان ليكاتا كاروسو، إن 
ظهور إعالن مماثل يعطي انطباع لدى املرء بأن 

محادثة جانبية أجريت من الهاتف الخاص به. 
تتنصت  آذانا  هناك  بأن  الشعور  إن  الحقيقة؛  يف 
للحذاء  التجارية  العالمة  أو  سفرك  فكرة  تسجل 
أمرا شائعا، وال يعكس  بات  الذي تعتزم رشاءه، 
معاناة املرء من مرض نفيس؛ فمنذ ظهور الهواتف 
الذكية وشبكات اإلنرتنت عرب الهاتف املحمول من 
الجيل الرابع قبل عقد من الزمان، بات ُيشتبه يف 
األجهزة  هذه  خالل  من  تجسس  عمليات  وجود 
وعىل  عليها،  املثبتة  التطبيقات  من  باألحرى  أو 
وجه الخصوص مواقع التواصل االجتماعي، التي 

تحصل بسهولة عىل إذن الستخدام امليكروفون.
كاريل وهي محامية  تقول جويل  الصدد؛  هذا  يف 
مجال  يف  متخصصة  محاماة،  مكتب  يف  تعمل 
القانونية،  النظر  وجهة  من  إنه  البيانات،  حماية 
العام  األوروبي  النظام  يعد   ،2018 عام  منذ 
البيانات  ضمن  من  الصوت  البيانات  لحماية 

الشخصية الحقيقية التي ينبغي حمايتها.
املستخدم  إبالغ  الرضوري  »من  كاريل  وتضيف 
عىل  لذلك  املنظمة  وتربير  أمر  هكذا  بوجود 
أساس قانوني يتعدى حدود كونه مجرد موافقة 
بسيطة«.  ويرى الكاتب أنه من وجهة نظر تقنية 
دراسة  أي  إثبات  عدم  رغم  ممكنا  األمر  يعترب 
طريق  عن  تسجل  الذكية  الهواتف  أن  علمية 
يف  نوايانا  يف  ذلك  بعد  وتتحكم  الصوتي،  الالقط 

الرشاء أو مواضيع النقاش.

غياب التسجيل الصوتي
يف   2018 عام  القاطع  األكاديمي  البحث  وأُجري 

جامعة نورث إيسرتن يف بوسطن وقد أزال الشك 
باليقني بعد إنجاز تحقيق واسع.

ديفيد شوفنس،  الدكتور  يقول  هذا؛  وبخصوص 
املتحصل عىل الدكتوراه يف مجال علوم الحاسوب 
بالتعاون  املسألة  لدراسة هذه  والذي كرس عاما 
 17 حوايل  اختربنا  »لقد  الزمالء  من  العديد  مع 
متجر«غوغل  عىل  موجود  شعبي  تطبيق  ألف 
وركزنا  األخرى،  التنزيل  بالي»ومنصات 
إىل  الوصول  التي تتطلب  التطبيقات  تحديدا عىل 
التطبيقات  أطلقنا  حيث  والكامريا؛  امليكروفون 
إذا كانت  ما  برنامج حاسوبي  وتحققنا بواسطة 
أو  صوت  عىل  تحتوي  منها  الصادرة  البيانات 

حالة  أي  نكتشف  لم  لكننا  فيديو.  أو  صور 
تسجيل صوتي من هذا النوع«.

يف  خبريا  بصفته  فيقول  فريولت  بينوا  أما 
»كواركسالب«  يف  اإللكرتوني  الفضاء  أمن 
)Quarkslab( -وهي رشكة متخصصة يف مجال 
باريس-  يف  العكسية  والهندسة  االخرتاق  اختبار 
»يمكن تشغيل امليكروفون عن بعد فقط يف حال 
عىل  دليل  ترك  دون  نفسه  املستخدم  موافقة 
الجهاز  عتاد  يف  تنصت  جهاز  أن  أو  يسجل  أنه 

اإللكرتوني«.
وتعليقا عىل ذلك؛ يقول أنطوان مورينو املؤسس 
تتخذ  -التي  الناشئة  »إيود«  رشكة  يف  املشارك 

تصليح  مجال  يف  وتعمل  لها  مقرا  تولوز  من 
التنصت  أجهزة  وإزالة  املكفولة  الذكية  الهواتف 
الدعائية منها- »التسجيل باستخدام امليكروفون 
طريقة غري فعالة وتتطلب معالجة ونقل البيانات 

الصوتية التي تؤثر عىل بطارية الهاتف«.
وإجابة عن السؤال بشأن دور مساعدي الصوت 
 )Google Assistant(»غوغل »مساعد  مثل 
 )Alexa(«أليكسا  )Amazon(أمازون ومساعد 
يقول  )Apple(؛  آبل  من   )Siri( و»سريي« 
ال  التشغيل حتى  قيد  دائما  »امليكروفون  فريولت 
الربامج  هذه  تشغيل  عند  صوتي  أمر  أي  يفوته 
ويبقى كل يشء عىل الجهاز ويتم تشفريه عليه«، 

مشريا إىل أن التنصت عىل املحادثات ليست أفضل 
طريقة إلنتاج اإلعالنات املحددة.

طرق أخرى أكثر فعالية
املستبعد  »من  فريولت  يقول  هذا  وبخصوص 
إرسال البيانات الصوتية ألنها تتضمن دراسات 
املقابل، يمكن  إنسانية غري مربحة، يف  تحليالت 
تحليل بيانات تصفح اإلنرتنت أو تحديد املوقع 
الخوارزميات«،  بواسطة  تلقائيا  الجغرايف 
حاجة  عدم  يف  الحقيقي،  الخطر  يتجسد  وعليه 
التجسس  التنصت من أجل  الذكية إىل  الهواتف 

علينا.
ويوضح أنطوان مورينو أن الدعايات الشخصية 
ملتصفحي  ارتباط  تعريف  ملفات  عىل  تعتمد 
الذي  الجغرايف  املوقع  تحديد  وخدمة  اإلنرتنت 
للهاتف  العاملي  املواقع  تحديد  نظام  يوفرها 
أو  معارفنا  قائمة  إىل  الوصول  عىل  واملوافقة 

الصور التي ننزلها عىل التطبيق.
املفضلة  التطبيقات  أن  إىل  مورينو  ويشري 
وتتواصل  اللغة  نفس  تتحدث  املستخدم  لدى 
الربامج  آليات  بفضل  البعض  بعضها  مع 
صورة  تكوين  أجل  من  الشاملة  الحاسوبية 
ما  وعادة  وعاداتنا،  تفضيالتنا  عن  واضحة 
توجد أجهزة التتبع هذه يف عمالقة التكنولوجيا 

أو التطبيقات الجديدة عىل غرار التوك توك.
الشبكات  أن  حقيقة  عىل  مورينو  ويؤكد 
املليارات  تنفق  إعالنية  وكاالت  هي  االجتماعية 

ملعرفة جميع تفاصيل حياة املستخدم.
التقرير؛ يقول ديفيد شوفنس »إنهم  ويف نهاية 
يراقبون حياتنا بأكملها عىل اإلنرتنت من خالل 
نفضلها  التي  واملنشورات  نزورها  التي  املواقع 
وجميع ما نبحث عنه، مشريا يف ذات الوقت إىل 
إمكانية  بفضل  إلينا  االستماع  إىل  الحاجة  عدم 
حياة  يف  حميمية  األكثر  التفاصيل  إىل  الوصول 

وبيع هذه املعلومات للجهة التي تدفع أكثر«.
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سلمان المالك

معرض »جووولز«

الجمارك.. خلية نحل
منـذ إعالن فوز قطـر بتنظيـم كأس العالـم فيفا قطر 
2022، وضمـن مهامهـا الوطنية، بـدأت الهيئة العامة 
للجمـارك بالنظر يف اتخاذ الطرق والوسـائل املناسـبة 
إلدارة هـذا الكـم الهائـل املتوقع من الـزوار والجماهري 
واملشـجعني، ويف الوقت نفسـه إدارة املخاطـر املرتبطة 
بهم. كما شـاركت الجمارك مع اللجان الدائمة املسؤولة 
بكل منافذ الدولة، يف عمل خطط مشـركة تتبنى أفضل 
األدوات واألساليب يف إدارة هذا الحدث وذلك استناداً عىل 
أفضل املمارسـات العاملية، واالطـالع عىل تجارب الدول 
السـابقة بالتعـاون مع الجهـات الحكوميـة الرشيكة، 
وضمن التنسـيق املشـرك مع اللجنة العليا للمشـاريع 

واإلرث.
وقـد عملـت الهيئة عـىل تطويـر آلياتهـا يف العديد من 
التخصصات الجمركية، من أبرزها: وضع سيناريوهات 
اسـتباقية لحجـم العمـل الجمركـي املتوقـع، وإدارة 
الـواردات املؤقتة الخاصة بالبطولة تحت اسـم اإلدخال 
املؤقت )مثل املعدات الرياضية واملستلزمات اللوجستية، 
واألجهـزة التقنية للفـرق الرياضيـة، واملنظمني وفرق 
العمـل املتخصصـة لكافة مشـاريع الدولـة(، وتكثيف 
اإلجـراءات األمنيـة ومحاولة توقـع املخاطـر املحتملة، 
وإنشـاء نظام )إدارة الفعاليـات الرياضية( اإللكروني 
لتسـهيل إجراءات الفرق وجمهور املونديال، وقد وصل 
إجمايل الكيانات املعتمدة املسـجلة عىل النظام حتى اآلن 

183 جهة، واسـتغرق إنشـاء النظام أكثـر من 1000 
سـاعة تحليـل واجتماعـات مكثفـة عىل مـدار عامني، 
باإلضافة إىل تشـكيل فرق عمل إضافية لدعم احتياجات 

العمل يف املنافذ، وقـد بلغ عددهم 180 موظفاً من كافة 
اإلدارات، مع توسـعة وتعزيز مرافق الجمارك يف املنافذ 

الجمركية وباألخص منفذ أبوسمرة.

»عرب«.. دعما لقطر

تستضيف قاعة الزعفران يف كلية الفنون بجامعة فرجينيا 
كومنولث يف قطر، األربعاء املقبل، معرض »جووولز« الذي 

يهدف إىل إلقاء نظرة عن كثب عىل أكثر من 40 عمال من 
أعمال رواة القصص املشاركني يف املعرض الذي يحكي عن 
أثر »كأس العالم FIFA قطر 2022™« من خالل تجارب 

الناس الذين شاركوا فيه، حيث يروي املشاركون يف املعرض 
تجاربهم الشخصية يف كأس العالم من خالل مواد متعددة، 

كالتصوير الرقمي وغري الرقمي، والفيديو، والعروض 
املفتوحة للعامة، والكتابة.

تنظم مؤسسة قطر معرض »جووولز« بالرشاكة مع الجيل 
املبهر، وسبورتس كرييتف، وجول كليك، ومحالت السالم 

العاملية.

دعماً لـ»كأس العالم 2022« يف دولة قطر، طرحت السبت، 
عىل موقع الفيديوهات العاملي يوتيوب، أغنية بعنوان »عرب« 

شارك فيها الفنان فضل شاكر والفنانة نوال والفنان أحمد 
شيبة، والفنان حمود الخرض والفنان زهري بهاوي.

»عرب« من كلمات عبدالله التميمي، وألحان مشعل العروج، 
التوزيع والتنفيذ املوسيقي جيهون جيلكتان، مكس وماسر 

م. طارق جريان، اإلرشاف العام مشعل العروج.
 وتعترب أغنية »عرب« والتي تحمل كلماتها معاني عميقة 

يبعثها الفنانون املشاركون بهذا العمل، تقديراً لدولة قطر 
التي تستضيف نهائيات كأس العالم 2022، لكون هذا 

الحدث العاملي املقام عىل أرض عربية يعد إنجازاً قومياً عربياً، 
خصوصا وان دولة قطر قدمت نموذجاً راقياً عن اإلنسان 

العربي أمام العالم، يف هذا الحدث العاملي لكرة القدم، وهو 
إنجاز غري مسبوق لقطر ولكل عربي يفخر بهذا الحدث 

الكروي.

عروض »الهواء الطلق«

طرحت فنادق سوق واقف مجموعة من عروض »الهواء 
الطلق« املميزة واملتنوعة يف مطاعمها لتتيح من خاللها 

لضيوفها فرصة تذوق أشهى املأكوالت التي يعدها نخبة 
الطهاة، واالستمتاع باألجواء املوسمية ومتابعة فعاليات 

مباريات كرة القدم املنتظرة يف قلب الدوحة الراثي.
وبفضل مواقع مطاعمها املنترشة يف أرجاء السوق، سيتمكن 
الضيوف من االستمتاع بتناول أشهى األطباق واملأكوالت يف 

الهواء الطلق، ومتابعة أهم حدث ريايض يشهده العالم يف 
2022، باإلضافة إىل مشاهدة أروقة سوق واقف النابض 

بالحياة، والتي تعد الوجهة املثالية للباحثني عن تاريخ 
وحضارة وعراقة دولة قطر.

وخالل هذه الفرة، ستكون مطاعم فنادق سوق واقف الوجهة 
االمثل الستضافة الزوار يف قلب الدوحة، وذلك لسهولة الوصول 

إليهم من خالل محطة مرو الدوحة املتواجدة يف قلب السوق.

براحة الجنوب ترحب بالمشجعين
كشـفت الفنانـة املتخصصة يف الوسـائط املختلطـة مليكة 
جيسـوال، مسـؤول دعم األعمـال يف كلية العلـوم الصحية 
والحيوية بجامعـة حمد بن خليفة، النقاب عن مرشوع فني 
عام يف براحة الجنوب، حيث رسـمت لوحة جدارية خارجية 
يف املدينـة السـكنية املبنيـة حديثًـا يف الوكرة، التي تسـتعد 
الستقبال املشـجعني واملتطوعني خالل بطولة »كأس العالم 
فيفا قطر 2022«. واختارت مليكة موضوًعا بيئيًا يستحرض 
صفاء املحيط ويعكس تنوع الحياة البحرية امللونة. وتصور 
اللوحـة الجدارية أيًضا تراث الغـوص بحثًا عن اللؤلؤ، الذي 
يعـد من أقدم املهن يف منطقـة الخليج، وتضم قطعان أبقار 

البحـر، حيـث تحتـوي املياه القطريـة عىل ثانـي أكرب عدد 
مـن قطعان أبقار البحـر يف العالم. وتبـث اللوحة الجدارية 
الواسـعة، التي تقع مقابل التصميم الهيـكيل املذهل لرباحة 
الجنوب، املسـتوحى من العمارة القطريـة التقليدية، الحياة 
يف هـذا املرفق الحـرضي الحديث. وينبع هـذا املرشوع من 
املشـاركة النشـطة ملليكة داخـل الحرم الجامعـي لجامعة 
حمـد بـن خليفـة ومجتمعـات الدوحة عـىل نطاٍق أوسـع 
باسـتخدام فنها كمنصة للتعبري عن القضايا املهمة. للمزيد 
من املعلومات حـول برامج كلية العلـوم الصحية والحيوية 

واألنشطة التي تنظمها.

تم تزيني الكورنيش باسـتخدام 1440عموداً عىل شـكل سـعف النخل، 
ليتماىش مع أشـجار النخيل املمتدة عىل طـول الكورنيش، باإلضافة إىل 

توفري 655 عمود إنارة ذات طابع مميز بمنطقة مركز الدوحة.
وتضمن مـرشوع تطوير وتجميل الدوحة املركزية وشـارع الكورنيش، 
توفـري مواقف تتسـع ألكثر من 7700 سـيارة، تحـت األرض يف أماكن 
متفرقـة باملدينـة، باإلضافة إىل إنشـاء ثالثة أنفاق للمشـاة والدراجات 
الهوائيـة تربط بـني الكورنيـش ومدينة الدوحـة، وهي أنفـاق الدفنة، 
والكورنيـش، والبـدع، باإلضافـة إلنشـاء نفـق متحف الفن اإلسـالمي 

املخصص للمشاة.

سعف النخيل 
تضيء الكورنيش
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حقوق العمال في قطر.. خط أحمرحقائق مؤكدة تدحض الحمالت الفاسدة

المعز علي.. 
»القناص«

المفتاح: اتركوا المواصالت 
للضيوف

المسلماني: قطر استثمرت 
في »عيالها« 

 يفتح ملف الحمالت المضللة من داخل معسكراتهم

8 18-1923

مجسم كأس العالم 
وصل الدوحة

البعثة وصلت أمسال أستبعد حدوث مفاجأة.. مدرب بولندا:

»ديمـــــا .. مـغــرب«مونديال قطر سيكون مميزا
وارسو- قنا- قال تشيسالف ميشنيفيتش 

مدرب منتخب بولندا، املشارك يف 
 FIFA العالم  كأس  بطولة 

مونديال  إن   ،2022 قطر 
مميزًا  سيكون  قطر 
البطوالت،  أجمل  ومن 
ظروًفا  قطر  وستقدم 
ولن  للغاية،  جيدة 
املنتخبات  ينقص 

التي  البطولة  يف  يشء 
املنتخب  سيخوضها 

املجموعة  ضمن  البولندي 
األرجنتني  منتخبات  بجانب  الثالثة 

بولندا  والسعودية واملكسيك. وقال مدرب 
أنا  »بالطبع  أمس:  له  يف ترصيح 
متحّمس للبطولة، فهي املرة 
يف  سأشارك  التي  األوىل 
الحجم،  بهذا  بطولة 
الدور  يف  وسنلعب 
املونديال  من  األول 
منتخبات  ثالثة  أمام 
أوروبية،  وغري  قوية 
األوىل  مباراتنا  وسنلعب 
نحن  لهذا  املكسيك،  ضد 
لهذا  حاليًا  اهتمامنا  كل  نوّجه 

املنتخب«.

إىل  الل�ه  أم�س بس�المة  وصل�ت مس�اء 
العاصم�ة الدوحة بعثة املنتخ�ب املغربي 
األول لكرة القدم، بعد رحلة استمرت ملدة 6 

مطار  من  ساعات 
الرباط اس�تعدادا 
يف  للمش�اركة 
22 من  النس�خة 
كأس  منافس�ات 
الت�ي  العال�م، 
قطر  تحتضنه�ا 

يف الف�رة املمتدة ما ب�ني 20 نوفمرب و18 
ديسمرب 2022. 

وضمت بعثة املنتخب املغربي التي وصلت 
إىل قطر 7 العبني، وهم كل من: أحمد رضا 
التغناوتي، يحيى عطية الله، يحيى جربان، 
منري املحمدي الكجوي، سليم أمالح، جواد 
الدين  ياميق وعز 
أوناح�ي، عىل أن 
ينضم إليهم باقي 
الذي�ن  الالعب�ني 
وجهت لهم الدعوة 
اللتزاماتهم  تباعا، 

مع فرقهم. 

{ تشيسالف ميشنيفيتش

كتب – محمد الجزار

العّمال في قطر : 
نعيش حياة كريمة
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متابعات

كتب- عادل النجار 

أقوال تاريخية تشيد بالجهود القطرية

دعـم مـن زعمـاء العـالـم
اإلشادة  تتوالى   ،2022 العالم  كأس  انطالق  اقتراب  مع 
النسخة  استضافة  نحو  الكبيرة  قطر  بجهود  الدولية 
الوطن  يشهد  حيث  العالم،  كأس  تاريخ  في  األفضل 
العربي والشرق األوسط للمرة األولى تنظيم قطر لكأس 
 18 وحتى  نوفمبر   20 يوم  من  الفترة  خالل   2022 العالم 
الماضية  والسنوات  األشهر  مدار  وعلى  المقبل.  ديسمبر 
والمسؤولين  الزعماء  من  تخرج  تصريحات  هناك  كانت 
ظل  في  رائعة،  لنسخة  قطر  تنظيم  في  ثقتهم  حول 
مستوى  تقديم  أجل  من  بذلت  التي  الكبيرة  الجهود 

تنظيمي يتجاوز المعدالت القياسية، وخالل هذه السطور 
خرجت  التي  التصريحات  من  العديد  على  الضوء  نسلط 
من رؤساء العديد من الدول حول جهود قطر المتواصلة 
النجاح  سيشاهد  كله  العالم  وأن  المونديال،  لتنظيم 
جهد  أقصى  بذلت  أن  بعد  البطولة  أيام  طوال  القطري 
ممكن على مدار السنوات الماضية منذ الفوز باالستضافة.
في  الدول  مختلف  مع  كبير  بتعاون  قطر  ارتبطت  لقد 
مختلف المجاالت، وقد تابعت مختلف دول العالم جهود 
قطر التي طورت فيها البنى التحتية والفوقية والمنشآت 
بشكل  العالم  كأس  تنظيم  أجل  من  والرياضية،  العامة 
رائع خاصة أنها المرة األولى التي تقام فيها البطولة في 
المنطقة الخليجية والعربية واإلسالمية والشرق األوسط.

نسلط الضوء على أبرز تصريحات الزعماء وكبار المسؤولين 
من جميع قارات العالم، حيث كانت اإلشادة كبيرة ورائعة، 
رسالة  أسبايع  عدة  قبل  قطر  تلقت  المثال،  سبيل  فعلى 
بالعالقات  تتصل  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  من  خطية 
الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، والقضايا ذات االهتمام 
المشترك وتعزيز التعاون خاصة في تنظيم بطولة كأس 

العالم في قطر 2022.
مع  أكدت  قد  األميركية  المتحدة  الواليات  كانت  أيضا 
في  صدر  مشترك  بيان  في  السعودية،  العربية  المملكة 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  أهمية  على  الماضي،  يوليو 
السطورة  هذه  وخالل  للمنطقة،  بالنسبة   2022 قطر 

نسلط الضوء على أبرز تصريحات الزعماء.

الملك 
عبد الله الثاني بن الحسين

ملك المملكة األردنية الهاشمية 

قبل  من  قطر  اختيار  أن  األردني  العاهل  اعترب 
الستضافة  »فيفا«  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد 
إن  وقال  عربي«،  »إنجاز  بأنه   2022 مونديال 
تعد  الكبري  العاملي  الحدث  لهذا  قطر  »استضافة 

إنجازا لكل العرب«.

الرئيس 
ميلوش زيمان

الرئيس 
رجب طيب أردوغان

الرئيس 
إيمرسون منانجاجوا

رئيس جمهورية زيمبابوي

ثمن إيمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوي جهود 
قطر الستضافة كأس العالم للمرة األوىل يف ، كما 
أبدى إعجابه بخطط اإلرث الخاصة باللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث الرامية الستثمار االستضافة يف 

تعزيز الطاقات البرشية.

الرئيس 
عبدالفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

عىل  قطر  قدرة  يف  ثقته  املرصي  الرئيس  أبدى 
تنظيم نسخة مونديالة مرشفة، وقال »أنا عىل ثقة 
يف قدرة قطر التنظيمية واللوجستية لخروج هذا 
يليق  نحو  وعىل  صوره،  أبهى  يف  العاملي  الحدث 

باألمة العربية«.

الرئيس 
عبدالمجيد تبون

رئيس الجمهورية الجزائرية 

لتنظيم  قطر  بجهود  الجزائري  الرئيس  أشاد 
نسخة مونديالية مميزة، 

وقال إن ما حققته قطر يرشف كل العرب، وأمر 
كأس  تستضيف  عربية  دولة  بأن  للفخر  يدعو 

العالم.

كيرياكوس 
ميتسوتاكيس

رئيس وزراء جمهورية اليونان
جمهورية  وزراء  رئيس  ميتسوتاكيس  كريياكوس  عرب 
اليونان عن ثقته يف قدرة قطر عىل تنظيم نسخة رائعة، 
وقال »العالم كله ينتظر بفارغ الصرب انطالق البطولة 
األوىل  املرة  أنها  لها، خاصة  الدقيق  التنظيم  ومشاهدة 
عربية،  دولة  يف  العالم  كأس  بطولة  فيها  تقام  التي 
ونتمنى لقطر النجاح يف هذا املسعى النبيل والجريء«.

رئيس جمهورية التشيك

قطر  بجهود  إعجابه  التشيكي  الرئيس  أبدى 
لتنظيم املونديال، وقال »كأس العالم قطر 2022 
النواحي،  كافة  عىل  للغاية،  مميزا  حدثا  سيكون 
لتنظيم  واستعداداتها  قطر  بجاهزية  مشيدا 

الحدث العاملي الكبري«.

نيكوال 
ساركوزي

الرئيس الفرنسي األسبق

كرة القدم ليست ملكا للغربيني فقط، كل منطقة 
أجل  من  الفرصة  لها  تكون  أن  يجب  العالم  يف 
تخص  ال  التي  العالم  كأس  منافسات  احتضان 
دول الغرب فقط، بل إن باقي الدول يجب أن تتاح 

لها الفرصة من أجل إظهار قدراتها.

رئيس الجمهورية التركية

عىل  املناسبات  من  العديد  يف  الرتكي  الرئيس  أثنى 
تنظيم قطر لكأس العالم، وشدد عىل الدعم الرتكي 
للمونديال، كما تلقى هدية تمثلت يف الكرة الرسمية 
ملونديال قطر 2022 والتي دون عليها اسم الرئيس 

الرتكي، وقدمها له رئيس االتحاد الدويل.

الرئيس 
شي جين بينغ

رئيس جمهورية الصين الشعبية

 - الصينية  العالقات  أن  الصيني،  الرئيس  أكد 
القطرية تطورت بشكل رسيع وعميق يف السنوات 
األخرية، وأعرب عن دعم الصني قطر يف استضافة 
ودورة   2022 عام  القدم  لكرة  العالم  كأس 

األلعاب اآلسيوية 2030.

الرئيس 
فالديمير بوتين

رئيس روسيا االتحادية

أعرب الرئيس الرويس عن ثقته يف أن قطر ستكون 
بنفس   2022 مونديال  استضافة  عىل  قادرة 
 ،2018 عام  روسيا  قدمته  الذي  العايل  املستوى 
الحدث  إقامة هذا  التوفيق لقطر يف  »أتمنى  وقال 

الكبري، وأنا متأكد من أن األمر سيكون كذلك«.



توقعات مثيرة لصامويل إيتو:

الكاميرون ستفوز بالكأس ..! 

كتب – محمد الجزار
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 .. »MSC«           
الرفاهية لجماهير كأس العالم

»نميتشا«.. ضربة للمانشافت

تعد سفينة "MSC" وورلد يوروبا، أول 
فندق عائم بمواصفات خاصة ملشجعي 

مونديال قطر 2022، باإلضافة إىل 
كونها مصنفة من فئة 5 نجوم يف قطاع 
الفنادق، ما يعني أنها ستقدم الرفاهية 

لجميع الجماهري، التي حجزت غرفها 
الخاصة يف أيام البطولة. 

وكانت سفينة "MSC" ورلد يوروبا 
وصلت ميناء الدوحة، بعد رحلتها 

الطويلة التي انطلقت يف 31 أكتوبر، 
استعدادا النطالق منافسات بطولة 
كأس العالم 2022 يف العرشين من 

الشهر الحايل.  وتضم السفينة 2,626 
كابينة وأكثر من 40 ألف مرت مربع من 

املساحات العامة، كما تواكب أحدث 
املعايري الحديثة عىل مستوى التكنولوجيا 
واملمارسات الصديقة للبيئة. ويتوقع أن 

تعيد رسم مالمح مستقبل سفن الرحالت 
البحرية بتجربتها املليئة بالخيارات 

الرتفيهية املتنوعة، وتمتاز بممىش 
خارجي بطول 104 أمتار.

{ السفينة

سياحة

إصابة

تلقى أحد املهاجمني البارزين يف الدوري األملاني لكرة القدم، رضبة موجعة قبل 
بقطر.   2022 العالم  كأس  يف  املشاركة  »املانشافت«  قائمة  إعالن  عىل  ساعات 
الركبة،  يف  نميتشا  لوكاس  الشاب  مهاجمه  إصابة  فولفسبورغ  نادي  وأعلن 
الطبية  الفحوصات  وأوضحت  طويلة.  فرتة  املالعب  عن  لغيابه  ستؤدي  والتي 
التي خضع لها نميتشا، أنه أصيب بتمزق جزئي يف وتر الرضفة لركبته اليمنى. 
 23« اإلصابة ال تستلزم خضوع صاحب  فإن  أملانيا«،  وبحسب شبكة »سكاي 
املالعب، وأخذ قسط من  االبتعاد عن  لكن يتوجب عليه  لعملية جراحية،  عاما« 
الراحة عدة أسابيع. وكان نميتشا من املرشحني بقوة لدعم هجوم منتخب أملانيا 
يف املونديال، لكنه ترك مدربه هانز فليك يف حرية، للبحث عن خيار آخر قبل إعالن 
فوز  يف  مشاركته  خالل  لإلصابة  نميتشا  وتعرض  الخميس.   النهائية  القائمة 

فولفسبورغ عىل بوروسيا دورتموند )2 - 0( يف الدوري األملاني.

{ لوكاس 

نميتشا

»حكايات«.. المونديال

 1962 العالم  كأس  بطولة  شهدت 
األكثر  هي  تعد  مباراة  تشييل  يف 
بشكل  العالم  كأس  تاريخ  يف  رعبًا 
الثانية  الجولة  ضمن  أقيمت  عام، 
للمجموعة الثانية بني منتخب تشييل 

ومنتخب إيطاليا! 
حدة العنف بني املنتخبني وضعت 
املباراة يف زاوية أخرى، وكان ذلك 
بسبب ما فعلته الصحف قبل أيام 
من املباراة حيث خرجت الصحف 
تشييل  من  للسخرية  اإليطالية 
ما  البالد،  أوضاع  سوء  بسبب 

خرجت  التي  تشييل  يف  الصحف  حفيظة  استفز 
لوصف الشعب اإليطايل بـ »الفايش«. 

ورغم أن العبي منتخبي تشييل وإيطاليا دخلوا إىل 
عىل  تدل  الفتة  يف  الزهور  حاملني  امليدان  أرضية 
رغبتهم يف نرش السالم لكن أول دقائق من املباراة 

كانت كافية للتأكيد عىل تأثر الالعبني. 
فحني جاءت الدقيقة 8، شهدت املباراة أول توقف 

عىل 
حمراء  بطاقة  الحكم  إلشهار  اإلطالق 

فرييني"  إيطاليا "جورجيو  منتخب  العب  وجه  يف 
قدم العب منتخب  للغاية عىل  تدخل عنيف  بسبب 
رفض  إيطاليا  نجم  "جورجيو"  أن  إال  تشييل.  
قوات  لتدخل  أدى  ما  امللعب  أرضية  من  الخروج 
الرشطة! التي اعتزمت عىل إخراج الالعب بالقوة إىل 

املباراة.   تستمر  لكي  امليدان  خارج 
املباراة عن  بعد تغاىض حكم  فيما 
ما  تشييل،  العب  "سانشيز"  طرد 
استفز العب إيطاليا الذي ذهب نحو 
سانشيز لتوجيه ركلة عىل رأسه، ما 
النهاية،  يف  ديفيد  ماريو  لطرد  أدى 
ليكمل األتزوري املباراة بـ 9 العبني! 
واصل ليونيل سانشيز املباراة وكرر 
من  آخر  العب  مع  مجدًدا  فعلته 
أدت  املرة  هذه  األتزوري!  صفوف 
منتخب  العب  أنف  كرس  إىل  اللكمة 
إيطاليا، ومع ذلك رفض الحكم اشهار 
أيًضا.   لـ"سانشيز"  الحمراء  البطاقة 
األمر الذي تسبب بطبيعة الحال إلثارة 
فوىض عارمة يف أرضية امللعب قادها العبي منتخب 
إيطاليا تجاه الحكم، ومن ثم توجه العبي األتزوري 
للتشاجر مع العبي تشييل أيًضا، ما ساهم يف تدخل 
قوات الرشطة لتهدأت األجواء بني املنتخبني يف أكثر 
من مناسبة.  ويف النهاية، فاز تشييل بنتيجة 2 - 0.

{ معركة سانتياجو

الشرطة تقتحم .. موقعة »سانتياجو«

صدق أو ال تصدق

بعد نسخ  الرابعة  للمرة  العالم حيث تشارك  الكبري يف بطولة كأس  تاريخه  رغم 
2006 و2010 و2014.. نال منتخب غانا لقب »األضعف 
املتأهلني  بني  موقعه  عىل  بناء   ،»2022 العالم  كأس  يف 

الحايل.   الشهر  قطر  تستضيفها  التي  املسابقة،  لنهائيات 
ويعّد منتخب غانا األضعف يف كأس العالم 2022، إذ احتل 

»الفيفا«،  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  الـ61 يف تصنيف  املركز 
املتأهلني إىل مونديال  الرتتيب األسوأ بني  ما جعله صاحب 

قطر. وفشلت غانا يف تجاوز مجموعات كأس أمم إفريقيا 
2021، لكنها صعدت إىل كأس العالم 2022 عىل حساب 
املونديال  إىل  غانا  منتخب  وتأهل  النيجريي.   املنتخب 
وإيابا،  ذهابا  الحاسم  الدور  يف  نيجرييا  مع  تعادله  بعد 

أحد  ليحجز  نيجرييا،  اإليجابي يف  تعادله  استفاد من  لكنه 
2022 بفضل قاعدة الهدف  املقاعد اإلفريقية يف كأس العالم 

ضمن  قطر  مونديال  يف  غانا  وستلعب  الديار.  خارج  االعتباري 
املجموعة الثامنة، التي تضم كال من الربتغال وكوريا الجنوبية وأوروغواي.

غانا.. المنتخب األضعف

هنية يشيد 
بتحضيرات قطر 

إشادة

دولة  باستعدادات  هنية  إسماعيل  لحركة »حماس«  السيايس  املكتب  رئيس  أشاد 
قطر لتنظيم منافسات كأس العالم 2022.  وتقام منافسات مونديال قطر 2022 
ألول مرة يف الوطن العربي والرشق األوسط خالل الفرتة من 20 نوفمرب الجاري 
تاريخ  يف  نسخة  أفضل  ستقدم  قطر  أن  هنية  وأكد  املقبل.   ديسمرب   18 وحتى 
بطوالت كأس العالم منذ انطالقها عام 1930.  وأوضح هنية أن قطر قامت بعمل 
كبري عىل كافة األصعدة من خالل بنية تحتية ومنشآت عىل مستوى عال، وحدث 
تطور كبري جدا يف البنية التحتية الرياضية بالذات عىل مدار 12 سنة كاملة منذ 
ترصيحات  يف  هنية  وأشار    .2010 عام  يف  اإلستضافة  برشف  قطر  فوز  إعالن 
نرشتها وكالة شهاب الفلسطنية لألنباء إىل أن »الدوحة« سترشف العالم العربي 

واإلسالمي لضمان إبهار العالم بالقدرات العربية التي سيخلدها التاريخ.

{ هنية مع رئيس اتحاد الكرة

وسفري  الكامريونية،  القدم  كرة  أسطورة  ذهب 
صامويل   ،™2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
يف  بالده  منتخب  ألداء  توقعاته  يف  بعيداً  إيتو، 
غري  األسود  منتخب  أن  مؤكداً  املرتقبة،  البطولة 
وصناعة  التاريخ،  كتابة  يف  سينجح  املرّوضة 
بلقب  يتوَّج  إفريقي  منتخب  أول  ليصبح  املجد، 
الكامريوني  االتحاد  رئيس  وأضاف  املونديال. 
 ،)Qatar2022.qa( لكرة القدم، يف حوار ملوقع
أنه ما من يشء سيعادل فرحته بمشاهدة منتخب 
بالده وهو يرفع كأس العالم يف استاد لوسيل يوم 
18 ديسمرب، خالل احتفاالت اليوم الوطني لدولة 
إىل حقيقة،  الحلم  »يومها سيتحول  قطر، وقال: 
فالفوز باأللقاب حلم ألي العب. وبصفتي رئيساً 
ستغمرني  القدم،  لكرة  الكامريوني  لالتحاد 
سعادة ال توَصف بتتويج منتخب بالدي ببطولة 

كأس العالم«.
منتخب  عىل  املتفائلة  إيتو  توقعات  تقترص  ولم 
املنتخبات  جميع  شملت  بل  فقط،  الكامريون 

حيث  املونديال،  يف  املشاركة  الخمسة  اإلفريقية 
الكامريون،  يتوقع تأهل املغرب للنهائي ملواجهة 
ووصول جميع املنتخبات اإلفريقية إىل دور الستة 
والسنغال  واملغرب  الكامريون  وتصدر  عرش، 

ملجموعاتها يف البطولة.
»املنتخبات   :2022 قطر  مونديال  سفري  وتابع 
يف  جيدة  نتائج  ألداء  يؤهلها  ما  تمتلك  اإلفريقية 
كأس العالم، ولكننا حتى اآلن لم نقدم أفضل ما 
تعلمنا  لقد  املونديال.  يف  مشاركاتنا  خالل  لدينا 
كل  مع  تزداد  وخرباتنا  السابقة،  البطوالت  من 
مشاركة، وأعتقد أن األداء املرشف لم يعد يكفي، 

نحن اآلن جاهزون للتتويج«. 
أربع  يف  شارك  الذي  الكامريوني،  النجم  ورسم 
نسخ من كأس العالم، خريطة وصول املنتخبني 
الكامريوني واملغربي إىل املباراة النهائية، متوقعاً 
ربع  يف  بلجيكا  عقبة  الكامريون  تتخطى  أن 
كأس  لقب  حامل  بالسنغال  تطيح  وأن  النهائي 
يمّر  أن  عىل  النهائي،  نصف  يف  األفريقية  األمم 

ويضع  عرش،  الستة  دور  يف  إسبانيا  عرب  املغرب 
أن  قبل  النهائي،  ربع  يف  الربتغال  ملغامرة  حداً 
لقب  حامل  فرنسا  منتخب  آمال  عىل  يقيض 
إىل  ليصعد  النهائي،  نصف  الدور  يف  املونديال 
يف  الكامريوني  نظريه  ملواجهة  املرتقب  النهائي 

نهائي إفريقي خالص. 
قال  املستضيفة،  الدولة  ملنتخب  توقعاته  وحول 
كأفضل  الذهبية  الكرة  جائزة  عىل  الحائز  إيتو، 
إن  مرات،  أربع  قيايس  برقم  إفريقيا  يف  العب 
وسيحقق  املجموعات،  دور  سيتجاوز  العنابّي 
مفاجأة كربى بإقصاء املنتخب اإلنجليزي يف دور 

الستة عرش، وبلوغ دور الثمانية. 
الكامريون  ملنتخب  التاريخي  الهداف  وتطّرق 
»لقد  قائالً:  القطري  املنتخب  أداء  تطور  إىل 
السنوات  عىل مدار  أبىل منتخب قطر بالء حسناً 
مشاركاته  من  جيدة،  خربات  واكتسب  األخرية، 
العالم.  أنحاء  القارية يف  البطوالت  العديد من  يف 
للمنتخبات  مفاجأة  سيكون  العنابي  أن  وأعتقد 

األخرى ملا يمتلكه عنارصه من مهارات مميزة«.
النجم  انحاز  الفردية،  الجوائز  صعيد  وعىل 
الكامريوني يف جميع توقعاته لالعبي منتخب 
إيكامبي  توكو  كارل  رشح  حيث  بالده، 
للفوز بجائزة الكرة الذهبية، وفينست 
جائزة  عىل  للحصول  بكر  أبو 
الحذاء الذهبي، وآندري أونانا 
القفاز  بجائزة  للتتويج 
كأفضل  الذهبي، 
يف  مرمى  حارس 

البطولة. 

}

 إيتو

}
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متابعات

انتظروا 
بطـولـة مختلفة

الجزائري،  املنتخب  مدرب  بلمايض،  جمال  أكد 

خالل  لقطر  املطلقة  ومساندته  دعمه  أمس 

تنظيمها لكأس العالم 2022، واصًفا قطر ببلده 

ألنه  العرب،  من  الدعم  لكل  يحتاج  الذي  الثاني 

املقبلة  النسخة  أن  إىل  بلد عربي ومسلم، مشريا 

من املونديال ستكون بطولة عظيمة لعشاق كرة 
القدم عرب العالم.

الذي  الصحفي  املؤتمر  خالل  بلمايض  وقال 

بخصوص  سؤال  عىل  رًدا  األحد،  أمس  عقده، 

وغياب   2022 العالم  لكأس  قطر  بتنظيم  رأيه 

منتخب الجزائر عنها: »كنا سنشعر يف قطر كما 

لو كنا نلعب عىل أرضنا يف الجزائر، ومن املحبط 

بلدي  »قطر  وأضاف:  لألسف«،  هناك  نكون  ألاّ 

الثاني، ونتمنى لها كل الخري والنجاح يف تنظيم 

كأس العالم ألنها بلد عربي ومسلم«.

وتابع: »قطر ستنظم بطولة عظيمة لعشاق كرة 

القدم«، قبل أن يشري إىل أن النسخة املقبلة من 

املدربني  ولكل  له  أيًضا  املونديال ستكون مهمة 

ومتابعي كرة القدم، موضًحا: »سأتابع املباريات 

عىل شاشة التليفزيون وسنحاول التعلم«.

بلمايض:  قال  سيشجعه،  الذي  املنتخب  وعن 

األول  العرب  ممثل  قطر  منتخب  »سأدعم 
باملونديال«.

القدم،  كرة  يف  الجديد  دائًما  »هناك  وأوضح: 

وكأس العالم مخرب كبري ومفتوح إلثراء معرفتنا 
الكروية«.

وحرص بلمايض عىل توجيه رسالة قوية لالعبيه 

ظل  يف  الحايل  املعسكر  سيخوضون  الذين 

أيام  لتبقي  املونديال  عن  الغياب  عىل  الحرسة 

»أشكر  بقوله:  وذلك  بدايته،  عن  فقط  معدودة 

يزال  ل  قلبهم  أن  رغم  الحارضين  الالعبني 

ينزف«، مضيًفا: »بني عامي 2019 و2022 لم 

نتعرض للخسارة، وكنا ثابتني يف املستوى لكن 

لألسف لن نكون حارضين يف كأس العالم«.

مونديال  عن  الغائبني  أكرب  من  »سنكون  وزاد: 

قطر، ولقد كان لدينا الكثري من الطموح لو كنا 

وفقنا يف التأهل«، وأردف: »هذا ما يؤذي لعبينا، 

وسنقدم  باعتزاز  ذلك  عىل  سريدون  لكنهم 

مباراتني رائعتني أمام مايل والسويد«.

كافة  إىل  دعم  رسالة  بلمايض،  وجه  وكما 

مشوارها  خالل  واإلفريقية  العربية  املنتخبات 

ذاته  الوقت  يف  مشيدا  العالم،  كأس  نهائيات  يف 

بمستوى مدرب املنتخب املغربي وليد الركراكي.

املنتخب  رفقة  رائع  بعمل  يقوم  »وليد  وتابع: 

املغربي، وأتمنى له التوفيق رفقة أسود األطلس 

منذ  وطيدة  صداقة  عالقة  تربطنا  املونديال،  يف 

سنوات، وأنا أعلم أنه قادر عىل تقديم يشء جيد 
مع األسود«.

املغربي  للمنتخب  التوفيق  »أتمنى  وختم: 

الشقيق، وكل املنتخبات العربية واإلفريقية، التي 

ستمثلنا يف نهائيات كأس العالم«.
{ جمال بلماضي

قطر بلدي الثاني .. وسأشجع العنابي 

جمال بلماضي 

مدرب الخضر 

يؤكد:

ماتيوس: موسياال سيصبح أسطورةالسامبا يعسكر في إيطاليا
روم�ا - قن�ا- ب�دأت بعث�ة املنتخب 
الربازي�ي لك�رة الق�دم يف التوافد إىل 
إيطالي�ا والنتظ�ام يف معس�كر قبل 
يف  للمش�اركة  الدوح�ة  إىل  التوج�ه 
قط�ر   FIFA العال�م  كأس  بطول�ة 

املُقراّر   ،2022
الف�رة من  يف 
نوفم�رب   20
ي  ر لج�ا ا
 18 وحت�ى 
يس�مرب  د

املقبل.
صل�ت  و و
إيطالي�ا  إىل 
ع�ة  ملجمو ا
األوىل الت�ي 

تض�م 
ق�م  لطا ا
لفن�ي  ا

للمنتخ�ب، باإلضاف�ة لرئيس التحاد 
وثالثة لعبني محليني.

وينتق�ل منتخ�ب الربازي�ل إىل دولة 
قط�ر الس�بت املقب�ل، فيما يس�تهل 
مش�واره يف املوندي�ال باللع�ب ض�د 
منتخ�ب رصبي�ا يف 

24 نوفم�رب الجاري، ضمن املجموعة 
الس�ابعة الت�ي تضم أيًضا س�ويرسا 

والكامريون.
وبع�د رحلة اس�تغرقت 11 س�اعة، 
�ه ادين�ور تيت�ي، املدي�ر الفني  توجاّ
ملنتخ�ب الربازي�ل، وطاقمه املس�اعد 
مرك�ز  إىل 
نادي  تدري�ب 
س  فنت�و يو
يف  اإليط�ايل 
تورينو،  مدينة 
ض  لخ�و
األول  املعس�كر 
الذي  للمنتخ�ب 
الرق�م  يحم�ل 
القي�ايس يف عدد 
الف�وز  م�رات 
 5( العالم  بكأس 

ألقاب(.

ماتيوس،  لوثار  د  أكاّ  - قنا  برلني- 
بكأس  أملانيا  منتخب  مع  املتوج 
الشاب  النجم  أن   ،1990 العالم 
يصبح  أن  بإمكانه  موسيال  جمال 
ميونيخ،  بايرن  يف  كروية  أسطورة 
مييس  ليونيل  األرجنتيني  غرار  عىل 
نجم نادي برشلونة اإلسباني السابق، 
وذلك بعد أن خاض 100 مباراة مع 
األملاني  الدوري  يف  البافاري  النادي 

)بوندسليجا(.
يف  ماتيوس،  وأضاف 
ترصيح صحفي أمس، 
سيكون  موسيال  أن 
إضافة قوية للمنتخب 
خالل  األملاني 
نهائيات  يف  مشاركته 
العالم  كأس  بطولة 

FIFA قطر 2022.

قائمة  ضمن  موسيال  وسيتواجد 
أملانيا املشاركة يف بطولة كأس العالم 
تحت  وذلك   ،2022 قطر   FIFA
سيستهل  حيث  فليك.  هانز  قيادة 
املنتخب مبارياته يف البطولة بمواجهة 
نوفمرب   23 يوم  الياباني  نظريه 
املجموعة  منافسات  ضمن  الجاري، 
إسبانيا  من  كالً  تضم  التي  الخامسة 

وكوستاريكا.
أن  ماتيوس  ويعتقد 

إرثه  يرسخ  أن  بإمكانه  موسيال 
طوال  النادي  مع  البقاء  اختار  إذا 

مسريته.
يجب  بمييس..  أشبه  »موسيال  وقال 
عليه أل يرك بايرن، وأن يلعب دائماً، 

قيمته تقدر بربع مليار يورو«.
وبعد أن ساهم يف 20 هدفاً مع بايرن 
يتفوق  املسابقات،  كافة  يف  ميونيخ 
كل  يف  األملان  الالعبني  عىل  موسيال 

املسابقات هذا املوسم.
وأصبح الالعب الشاب 
عىل  لعب  أصغر 
 100 يخوض  اإلطالق 
يف  بايرن  مع  مباراة 
وذلك  )بوندسليجا(، 
مع  مشاركته  بعد 
شالكه  أمام  الفريق 

السبت املايض.

الياباني إيتو:

هدفنا ربع النهائي
منتخب  لعب  إيتو«  »جونيا  قال  قنا-   - زيورخ 
نتائج  تحقيق  إىل  يتطلع  بالده  منتخب  إن  اليابان 
النهائي عىل األقل يف  الدور ربع  إىل  جيدة والتأهل 

نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.
الدور األخري من  الياباني »إيتو« يف  الهداّاف  وتألق 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة لنهائيات كأس العالم، 
أهداف  ثالثة  وصنع  أهداف  أربعة  اقتنص  حيث 
أخرى، وبفعل تألقه انتقل الالعب الشاب لصفوف 
نادي استاد ريمس يف دوري الدرجة األوىل الفرنيس، 

ورسعان ما أصبح أحد أبرز نجوم الفريق.
الرسمي  املوقع  إيتو يف ترصيحات نرشها  وتحدث 
لالتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا« أمس، عن توقعاته 
وآماله يف مشاركته األوىل يف كأس العالم، مؤكًدا أنه 

البطولة، فهو يتطلع  النظر عن مجريات  بغض 
لكي يكون يف أتم جاهزيته البدنية والفنية 

يف  رفاقه  مع  طيبة  نتائج  يحقق  لكي 
يحلم  كان  أنه  إىل  لفتًا  البطولة، 

كما  العالم،  كأس  يف  باملشاركة 
القدم  هو حلم كل لعبي كرة 

الوصول  يعتربون  الذين 
هائاًل،  إنجاًزا  البطولة  إىل 
البطولة  تحظى  حيث 

العاملية األشهر واألقوى 
املاليني  بمتابعة 

حول العالم. 

 }

جمال 

موسياال

يواجه إيران وديا األربعاء

»التونسي« يصل اليوم

املنتخب  يصل   - قنا  الدمام- 
الدوحة  إىل  القدم  لكرة  التونيس 
للمشاركة  استعداًدا  اإلثنني  اليوم 
FIFA قطر  العالم  يف بطولة كأس 
التي تنطلق منافساتها يوم   2022
 18 حتى  وتستمر  املقبل  األحد 

ديسمرب املقبل.
مباراته  تونس  منتخب  وسيخوض 
اإليراني  نظريه  ضد  األخرية  الودية 

األربعاء املقبل بالدوحة.. وذلك بعد انتهاء معسكره 
اإلعدادي األخري مساء أمس بمدينة الدمام باململكة 

العربية السعودية.
املدافع  أمس  التونيس  املنتخب  بمعسكر  والتحق 
ومهاجم  العابدي،  عي  الفرنيس  كان  ولعب  الدويل 

الكويت الكويتي ياسني الخنييس.
ويستعد جالل القادري مدرب منتخب تونس اليوم 
الذين  لالعبني  النهائية  القائمة  عن  لإلعالن  اإلثنني 

سُيمثلون املنتخب يف املونديال. 

}

جونيا إيتو

}

الكوستاريكي يتدرب بالكويت
الكويت -قنا- بدأ املنتخب الكوستاريكي لكرة القدم 
معسكره التحضريي األخري بالكويت، قبل التوجه إىل 
الدوحة للمشاركة يف بطولة كأس العالم FIFA قطر 

.2022
إىل  الكوستاريكي  املنتخب  بعثة  وصول  وفور 
األخرية  تحضرياتها  يف  الفور  عىل  انطلقت  الكويت 
مراناً  املنتخب  أجرى  حيث  املونديال،  يف  للمشاركة 
باملنتخب  ستجمعه  ودية  ملُواجهة  استعداداً  تدريبياً 
 18 يوم  التوجه  قبل  املقبل،  الخميس  يوم  العراقي 

إىل  الجاري  نوفمرب 
يف  للمشاركة  قطر 

املونديال.
املنتخب  وكان 

الكوستاريكي قد خاض مؤخراً مباراة ودية 
أمام نظريه النيجريي انتهت لصالحه بهدفني 
املونديال  يف  كوستاريكا  وتشارك  رد.  دون 
ضمن املجموعة الخامسة إىل جانب إسبانيا، 

أملانيا، واليابان.



بعد جولة شملت »54« دولة

»المجـســم« 
وصـــــــل

كتب - عوض الكبايش
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حط مجسم بطولة كأس العالم الرحال باململكة العربية السعودية يف آخر محطاته 
2022 يف الـ20   العالم قطر  العاملية الرتويجية، قبيل انطالق كأس  ضمن جولته 

من ترشين الثاني /  نوفمرب الجاري.
ووصل كأس العالم بقيادة النجم اإلسباني ديفيد فيا، إىل السعودية عرب مطار امللك 

عبدالعزيز بجدة، ضمن محطته األخرية قبل الوصول إىل الدوحة.
وعرضت الكأس الغالية أمام الجماهري يف عدة أماكن، وستستمر ملدة يومني انطالقا 

من جدة قبل انتقال الكأس إىل العاصمة الرياض ومن ثم االختتام بمدينة الدمام.
الكأس التي انطلقت يف جولة عاملية شملت 51 دولة ومنطقة، وصلت إىل محطتها ما 
التي  بقطر  الجولة  وستنتهي  فيا،  ديفيد  السابق  اإلسباني  النجم  بقيادة  األخرية  قبل 

تحتضن بطولة كأس العالم.

ُتمنح الكأس للفائزين يف بطولة كأس العالم لكرة القدم، لكنها تبقى ملكا للفيفا. وهي 
مصنوعة من الذهب الخالص ويبلغ وزنها 6.142 كغم، ومنقوش عىل سطحها صورة 

لشخصني يحمالن الكرة األرضية عاليا، ويرجع تصميمها الحايل إىل سنة 1974.
وبحسب الفيفا فباعتبارها واحدة من أكثر الرموز الرياضية شهرة يف العالم وأيقونة 
ال تقدر بثمن، فإنه ال يمكن لغري أشخاص مختارين أن يلمسوها أو يحملوها، بمن 

فيهم الفائزون السابقون بها ورؤساء الدول.
وبما أن اللوائح تنص عىل بقاء الكأس األصلية يف حيازة الفيفا وال يمكن الفوز بها، 
العالم يحتفظ بالكأس األصلية مؤقتا ويحصل  الفائز ببطولة كأس  الفريق  فإن 
بشكل دائم عىل كأس طبعة البطولة، واملسماة بكأس الفائز بكأس العالم )ليست 
البلد  واسم  بها  الفوز  سنة  سطحها  عىل  وينقش  بالذهب،  مطلية  وإنما  ذهبية 

املضيف واسم الفائز بها(.
وتعد جولة كأس العالم فرصة استثنائية للمشجعني لالستمتاع بجزء من تاريخ 
كرة القدم ومشاركة شغفهم بهذه الرياضة مع بعضهم بعضا. وانطلقت الجولة 
العاملية األوىل التي تنظمها رشكة كوكا كوال للكأس األصلية للبطولة العاملية، شهر 

مايو املايض من مدينة دبي، ثم حطت الرحال يف أكثر من 19 بلدا. 

طـائــرة خــاصـــة
وصلـت النسـخة األصلية من مجسم كأس العالم 2022 
انطالقة  أسبوع عىل  قبل  األحـد، وذلك  أمـس  إىل قطـر 
مونديال قطر 2022، وبعد انتهاء جولتها العاملية من 54 

دولة.
ووصل ُمجسم كأس العالم الذي يتمنى أي نجم أو العب 
كرة قدم مشارك يف املونديال رفعه يف يوم املباراة النهائية 

جـديـد،  مـن  الدوحـة  إىل 

العالم، وهي جولة  دولة حول   54 بعد جولة عىل حوايل 
اعتيادية بقرار من االتحاد الدويل لكرة القدم والتي تحدث 

مع كل نسخة جديدة للمونديال.
بطولة  يف  الفائز  للمنتخب  تمنح   2022 العالم  كأس 
مونديال قطر 2022 لكن النسخة األصلية من كأس العالم 

2022 تبقى ملكا لالتحاد الدويل.

تسبق  التي  الرتويجية  الخطط  إطار  يف  وذلك 
العربي  العالم  يف  األوىل  للمرة  املونديال  إقامة 

ومنطقة الرشق األوسط.
وشهد اليوم الثالث من الجولة الرتويجية لكأس 
العالم أربع محطات مختلفة، تنوعت بني مناطق 
عامة  وأماكن  وثقافية  رسمية  مؤسسات  تضم 

تحتوي عىل وجهات ترفيهية واجتماعية.

عىل  الكأس  جولة  من  األربع  املحطات  وجاءت 
القيادة  مركز  يف  األوىل  توالياً:  التايل  النحو 
يضم  والذي  الدحيل،  بمنطقة  الواقع  الوطني 
الداخلية،  وزارة  إدارات  جميع  من  ممثلني 
كأس  بطولة  وسالمة  أمن  عمليات  لجنة  ومنها 
دورا  تلعب  والتي   ،2022 قطر   FIFA العالم 
البطولة من كافة األوجه،  كبريا يف دعم وسالمة 

املتطلبات  وفق  املميزة  بالصورة  وإخراجها 
بالتعاون  وذلك  التأمني،  لعمليات  الدولية 
للمشاريع  العليا  اللجنة  يف  املنشآت  إدارة  مع 

واإلرث.
وخالل هذه املحطة حرص منتسبو كافة الجهات 
الوطني  القيادة  بمركز  العاملة  والخدمية  األمنية 

عىل التقاط الصور التذكارية مع الكأس.

{  المجسم قبل بداية الجولة

البداية الترويجية منذ»6« أشهر
نطلقت  ا
أول������������ى 
ف���ع���ال���ي���ات 
ال������ج������ول������ة 
ال���ت���روي���ج���ي���ة 
األصلية  للنسخة 
العالم  ك��أس  م��ن 
قبل  ال���ق���دم  ل��ك��رة 
على  أشهر  ستة  نحو 
كأس  بطولة  ان��ط��اق 
 2022 FIFA قطر  العالم 
احتفالية  أج����واء  وس���ط 
ضخم  جماهيري  وتفاعل 
المجتمع  شرائح  كافة  من 

من مواطنين ومقيمين. 

{  نجوم العنابي شاركوا في جولة الترويج

فرصة استثنائية للمشجعين

السعودية آخر المحطات

{ كأس العالم في السعودية

أصبحـت كأس العالم 2022 النسـخة األصليـة منها تتجول 
حـول العالـم منذ عـام 2006، ويف هذا العـام تجولت يف 54 
دولة، وهذا ما سـُيقرّب االتحاد الـدويل لكرة القدم »فيفا« من 
تحقيق هدفه املتمثل يف إرسـال الكأس األصلية لكل االتحادات 

األعضاء الـ211 مع حلول عام 2030.
وشكلت الجولة العاملية لكأس العالم فرصة للجماهري ملشاهدة 
مجسم الكأس العاملية التي يتنافس عليها 32 منتخبًا من أجل 

الظفر بها.
وشـملت الجولة العامليـة للكأس، وللمـرة األوىل عىل اإلطالق، 
زيـارة بلـدان املنتخبات الـ32 املتأهلة رسـميا للمشـاركة يف 

كأس العالم، مما أتاح للجماهري تجارب منقطعة النظري.
وانطلقت الجولـة العاملية للكأس األصلية لبطولة كأس العالم 
يف 12 مايـو املايض برعاية رشكة كـوكا كوال، يف فعالية كربى 

شهدتها إمارة دبي املحطة األوىل للجولة.
وسـتبقى الكأس تحت إرشاف اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
واالتحـاد الـدويل لكـرة القدم مـن اآلن وحتـى يـوم املباراة 
النهائيـة يف 18 ديسـمرب/  كانـون األول، 
حيُث سـريفعها املنتخـب البطل يف ختام 
جمهـوره  مـع  ويحتفـل  املنافسـات 
العريـض الذي سـيكون يف مدرجات 

استاد لوسيل.
ُيذكـر أن ُمجسـم كأس العالـم يبلغ 
وزنـه 6.175 كيلوغرام مـن الذهب 
عـيــار 18 قيـراطاً، ويبلغ ارتفاعه 
حـوايل 36.5 سـنتيمرت ولـه قاعـدة 
دائريـة قطرها حوايل 13 سـنتيمرتاً، 
وآخر مـن حملـه املنتخـب الفرنيس 
الـذي ُتـوج بلقـب نسـخة مونديال 

روسيا 2018.

العاصمة  إلى   ،2022 العالم  كأس  مجّسم  أمس  وصل 
وبلدان  دول  كافة  شملت  جولة  بعد  »الدوحة«،  القطرية 
البطولة  مراسم  َبدء  عن  تفصلنا  أيام  قبيل  العالم، 
العالمية.. وكانت المملكة العربية السعودية آخَر محطات 
شملت  التي  ال�22.  للنسخة  العالم  كأس  مجسم  تواجد 
داخل  إقامتها  المقرر  من  والتي  العالم،  حول  دولة   54

ماعب قطر المجهزة الستضافة هذا الحدث الكروي.
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»3« منتخبات                        تتواجد من جديد

مشاركة عربية في الـــــــــــــنسخة االستثنائيــــة

تعترب مشاركة منتخبنا الوطني األول لكرة القدم يف بطولة 
التوقيت  للعنابي، ويف ذات  2022 هي األوىل  العالم  كأس 
املشاركة  نسبة  بلغت  حيث  عربية،  مشاركة  تاسع  هي 
روسيا  يف   2018 عام  ذروتها  العالم  كأس  يف  العربية 
السعودية  وهي  واحد  آن  يف  عربية  منتخبات   4 بمشاركة 

كأس  يف  التجربة  هذه  وستتكرر  وتونس،  ومرص  واملغرب 
العالم 2022 املقرر يف قطر مع مشاركة السعودية وتونس 

واملغرب ومنتخب البلد املضيف قطر.
العربية  البلدان  مشاركة  نسبة  تزداد  أن  املمكن  من  كان 
يف مونديال قطر لو أن مرص فازت عىل السنغال يف مباراة 
عىل  فازت  الجزائر  أن  ولو  الرتجيح،  ركالت  عرب  الذهاب 
تمكن  أرضها وبني جمهورها حيث  الكامريون يف  منتخب 
التسجيل  من  الضائع  بدل  الوقت  يف  الكامريوني  املنتخب 

 ،2022 العالم  كأس  يف  املشاركة  من  الجزائر  وحرمان 
وكذلك األمر بالنسبة لإلمارات التي خرست امللحق اآلسيوي 

أمام أسرتاليا بالنتيجة 2-1.
يف  تاريخه  عرب  األوىل  املشاركة  الوطني  منتخبنا  يخوض 
يف  يلعب  الذي   9 رقم  العربي  املنتخب  وهو  العالم،  كأس 
1930 حتى النسخة القادمة  كأس العالم منذ بدايته عام 
والسعودية  وتونس  املغرب  منتخبات  بعد   ،2022 قطر 
التي  الجزائر  بجانب  ماضية،  نسخ   5 يف  شاركوا  الذين 

شاركت 4 مرات ومرص يف 3 مناسبات، واإلمارات والكويت 
والعراق مرة وحيدة فقط لكل منتخب، ويف النسخ املاضية 
العربية ونسخ لم تكن  للفرق  كانت هناك لحظات مميزة 
وفق الطموح، وسوف يسجل مونديال قطر القادم تواجد 
والسعودية  الوطني  منتخبنا  وهم  عربية  منتخبات   4
بوجه  للظهور  تأكيد  بكل  ويتطلعون  واملغرب،  وتونس 
مميزات  هناك  أن  خاصة  إيجابية  نتائج  وتحقيق  مرشف 
لعب  كلما  املتوقع  الكبري  الجماهريي  التواجد  ضمنها  من 

هذا  يف  نرصد  كما  العرب،  كل  مونديال  يف  عربي  منتخب 
يف  العربية  املنتخبات  مشاركات  حول  أرقاما  التقرير 

املوندياالت املاضية.
 3 استطاعت  تاريخيًا،  تحققت  التي  النتائج  مستوى  عىل 
منتخبات عربية الوصول إىل الدور الثاني من كأس العالم، 
يف   1986 عام  له  مشاركة  أول  يف  املغربي  املنتخب  أولها 
املكسيك، حيث خرس أمام أملانيا التي بلغت نهائي املونديال 

حينها، بنتيجة 1-0 يف الدقائق األخرية. 

عام  نفسه  اإلنجاز  السعودي  املنتخب  كّرر  جهته،  من 
الدور  إىل  وصل  إذ  املتحدة،  الواليات  مونديال  يف   1994
حينها  الكأس  ثالث  السويد  منتخب  أمام  وخرس  الثاني 

بنتيجة 1-3.
وللجزائر حصتها من هذا اإلنجاز، وقد تجسد يف مونديال 
الربازيل عام 2014، حني أحرج مقاتلو الصحراء منتخب 
التعادل  بعد  إضايف  وقت  إىل  فوصلوا  اللقب،  حامل  أملانيا 

السلبي يف الوقت األصيل، لكنهم خرسوا خالله 1-2.

كتب - عوض الكبايش

األخضر السعودي.. »5« نسخ

تواجد وحيد في البرازيل

التي  املنتخبات  من  واحد  السعودي  املنتخب 
عرب  للمونديال  مرات  خمس  بالتأهل  نجحت 
التاريخ ويتشارك مع كل من تونس واملغرب 
من حيث عدد املشاركات. . واملشاركة األوىل 
كانت األكثر تميزا يف مونديال 1994 بأمريكا، 
إذ أنه تمكن من الفوز عىل املنتخب املغربي 
إىل  ليصعد  البلجيكي  املنتخب  عىل  وكذلك 

الدور الثاني . أما بالنسبة ملشاركات املنتخب 
كأس  بطوالت  يف  األخرى  األربعة  السعودي 
العالم فلم يحظ بنفس االنتصارات وخرج من 

دور املجموعات. 
األكثر  عربيا  األخرض  شباك  وتعترب  هذا 
خالل  هدفا  بـ39  لألهداف  استقباال 
برقم  السعودي  يحتفظ  كما   .. مشاركاته 

تأهل  سلسلة  أكرب  صاحب  املنتخب 
العربية وذلك  املنتخبات  متتالية بني 
 1994 عام    العالم  كؤوس  يف 
 98 مونديال  ثم  املتحدة  بالواليات 
كوريا  يف   2002 ونسخة  بفرنسا 
مونديال  ثم  واليابان  الجنوبية 

2006 يف أملانيا.

{ مباراة مصر 

والسعودية

العربي  املنتخب  وهو  الجزائر  تواجد  أفريقيا  بجنوب   2010 مونديال  شهد 
نسخة  يف  الصحراء  ملحاربي  األمر  وتكرر  البطولة،  يف  شارك  الذي  الوحيد 
املميزة  األرقام  وتواصلت  للعرب،  ممثالً  وحيداً  بتواجده  الربازيل  يف   2014
وتونس،  واملغرب  السعودية  مع  وقتها  وتساوت  الرابعة  باملشاركة  للجزائر 
مقابل  أهداف  بأربعة  الجنوبية  كوريا  عىل  الفوز  سجلت  الجزائر  أن  كما 
يف  رباعية  سجل  الذي  الوحيد  العربي  الفريق  وهو  الثانية  الجولة  يف  هدفني 

الثالث  العربي  املنتخب  كان  أنه  كما  واحدة،  مباراة 
السعودية  بعد  تاريخياً  النهائي  ثمن  إىل  يصل  الذي 

واملغرب، ، وكان الهدف األكثر تأخرا حسب الزمن سجل 
بإمضاء من الجزائري عبد املؤمن جابو بزمن قد وصل إىل 

120 دقيقة و52 ثانية يف مرمي املنتخب األملاني التي خرستها 
الجزائر بهدفني مقابل هدف.

الكويتي.. األول من آسيا
املنتخب  تأهل 
كأول  الكويتي 
عربي  منتخب 
آسيا  من 
إىل  يصل 
العالم  كأس 
يف   1982 يف 
ولم  إسبانيا، 
األزرق  يحقق 
يتي  لكو ا
نقطة  سوى 
ة  حيد و
مع  بالتعادل 
فكيا  سلو تشيكو
فريق،  لكل  بهدف 
الخسارة  تلقت  بينما 
إنجلرتا  من  مباراتني  يف 
فرنسا  ومن  رد  دون  بهدف 

بأربعة أهداف مقابل هدف.

مرات  عدد  حيث  من  العربية  املنتخبات  أهم  من  الجزائر  منتخب  يعترب 
املشاركة يف بطوالت كأس العالم عرب التاريخ وإحرازه تقدما يف املرات التي 
شارك فيها. كانت أوىل مشاركات هذا املنتخب يف املونديال سنة 1982 وتعترب 
من املشاركات املميزة. قدم املنتخب الجزائري أداًء متألقا يف هذه النسخة من 
بطولة كأس العالم وقدم إىل العالم الالعب رابح ماجر الذي كان له الفضل 

الكبري يف فوز املنتخب الجزائري عىل منتخب أملانيا الغربية بنتيجة 2 1-.
من  تمكن  الذي  الوحيد  العربي  املنتخب  هو  الجزائري  املنتخب  أن  يذكر 
2014.. عىل  4 أهداف يف مباراة واحدة وكان ذلك يف مونديال عام  تسجيل 
حساب كوريا الجنوبية وانتهت املباراة بنتيجة 4 /2 باإلضافة إىل ذلك فهو 

األكثر تسجيال بني املنتخبات العربية يف نسخة واحدة بسبعة أهداف أيضا 
عام 2014. يذكر أن املنتخب الجزائري أثناء مشاركته يف كأس العالم عام 

الجنوبية  كوريا  منتخب  فاز عىل  أن  بعد  الـ16  الدور  إىل  تأهل   2014
املنتخب  كان   1982 إسبانيا  نسخة  يف  الرويس.   املنتخب  مع  وتعادل 

الجزائري هو أول بلد عربي وأفريقي يفوز بلقاءين يف نهائيات كأس 
العالم يف مباراتيه ضد أملانيا التي انتهت 2/  1 وضد تشييل والتي 

يفوز عىل  وأفريقي  فريق عربي،  أول  أيضاً  3/  2، وهو  انتهت 
بلقاءين  فاز  الذي  الوحيد  املنتخب  أنه  كما  أوروبي،  منتخب 

دون أن يمر إىل الدور الثاني.

الجـــــــــزائر.. أرقام خاصة

مصر .. الظهور األول

العربية  للمنتخبات  األول  الحضور  املرصي  املنتخب  سجل 
1934 يف  العالم وذلك يف نسخة  التي تأهلت لكأس  واإلفريقية 
 1990 إيطاليا، كما سجل املنتخب املرصي مشاركتني يف عام 
يف إيطاليا أيضا وتعادلت مع هولندا بهدف لكل فريق وأيرلندا 
يف  لعبت  كما  رد،  دون  بهدف  إنجلرتا  من  وخرست  سلبياً 
مباريات   3 يف  وخرست   2018 بروسيا  األخرية  النسخة 
مرص  منتخب  تأهل  والسعودية.   وروسيا  األوروغواي  من 
لبطولة كأس العالم ثالث مرات يف تاريخه، ويعترب املنتخب 
العربي األول الذي تأهل إىل هذه البطولة وكان ذلك عام 
1934 بنسخة املونديال الثانية منه. تعترب النقطة األبرز 
بطوالت  تاريخ  يف  املرصي  املنتخب  مشاركات  تاريخ  يف 
املنتخب  مع  التعادل  هي  القدم  لكرة  العالم  كأس 
الهولندي وكان ذلك عام 1990. أما بالنسبة ملشاركات 

املنتخب األخرى فلم تحظ بإنجازات مهمة.

{ الفراعنة والبداية في مونديال »1934«

سجل األهداف
مشاركات   5 يف  هدًفا   14 املغربي  املنتخب  سجل 
فرنسا  مونديال  يف  منها   5 العالم،  كأس  بنهائيات 
وهدفني   ،1986 املكسيك  مونديال  يف  و3   ،1998
املكسيك  يف  وهدفني   ،1994 املتحدة  الواليات  يف 

1970، ومثلهما يف روسيا 2018.
ويتشارك منتخبا الجزائر وتونس يف عدد األهداف 
املسجلة يف كأس العالم، ولكل منهما 13 هدًفا، إذ 
سجلت الجزائر 7 منها يف الربازيل 2014، و5 يف 

إسبانيا 1982، وهدًفا يف املكسيك 1986.
يف  أهداف  خمسة  فسجل  التونيس  املنتخب  أما 
أملانيا  مونديال  يف  أهداف  و3   ،2018 بروسيا 
 ،1978 األرجنتني  مونديال  يف  ومثلها   ،2006
وكوريا   ،1998 فرنسا  من  كل  يف  واحًدا  وهدًفا 

الجنوبية واليابان 2002.
مشاركاته  يف  أهداف   10 السعودي  وللمنتخب 
الخمس، سجل منها 4 يف الواليات املتحدة 1994، 
يف  ومثلهما   ،1998 فرنسا  مونديال  يف  وهدفني 

مونديال أملانيا 2006، وروسيا 2018.
مشاركته  تاريخ  يف  أهداف   5 املرصي  للمنتخب 
بكأس العالم، 2 منها يف مونديال إيطاليا 1934، 
يف  وحيدا  وهدفا   ،2018 روسيا  مونديال  يف  و2 

مونديال إيطاليا 1990. 
بإيطاليا  مشاركته  يف  هدفني  اإلماراتي  وسجل 
1990، وهدفني للكويت يف إسبانيا 1982، وهدفا 

للمنتخب العراقي يف املكسيك 1986.

السجل التاريخي
الحالية  النسخة  نهائيات  يف  قطر  مشاركة  رفعت 
إىل  وصلت  التي  العربية  املنتخبات  عدد  رصيد  من 
كأس  تاريخ  امتداد  عىل  دول  تسع  لتبلغ  املونديال، 

العالم لكرة القدم.
وتونس،  والسعودية  املغرب  ملشاركات  فباإلضافة 
والكويت،  ومرص،  الجزائر،  منتخبات  استطاعت 
املونديايل«، يف مراحل  »الحلم  واإلمارات، والعراق بلوغ 

متفاوتة.
األوىل،  املرتبة  يف  وتونس  والسعودية  املغرب  يحّل  وفيما 
شارك  حيث  الثانية،  املرتبة  يف  الجزائري  املنتخب  يأتي 
وهي  سابقة،  مناسبات  أربع  يف  الصحراء«  »محاربو 

 ،1986 املكسيك  ومونديال   ،1982 إسبانيا  مونديال  يف 
ومونديال جنوب إفريقيا 2010، ومونديال الربازيل 2014. 

الثالثة يحل منتخب مرص بثالث مشاركات، هي  املرتبة  ويف 
مونديال إيطاليا 1934، وإيطاليا 1990، وروسيا 2018.

وكذلك   ،1982 إسبانيا  مونديال  يف  شاركت  فقد  الكويت  أما 
فيما   ،1990 إيطاليا  يف  واحدة  مرة  اإلماراتي  املنتخب  شارك 

1986، ليتّوج مونديال قطر  حرض العراق يف مونديال املكسيك 
املسرية بحضور »العنابي« للمرة األوىل.

التونسي يفتح طريق االنتصارات

يف  ينجح  الذي  وأفريقياً  عربياً  األول  هو  التونيس  املنتخب  كان 
الفوز يف كأس العالم، وذلك عقب االنتصار عىل املكسيك بثالثة 
أهداف مقابل هدف، يف نسخة 1978 التي أقيمت يف األرجنتني، 
ويف باقي املباريات خرست من بولندا بهدف، وتعادلت سلبياً 

مع أملانيا الغربية.
املنتخب التونيس كذلك من أكثر املنتخبات العربية من حيث 
التاريخ،  عرب  العالم  كأس  بطوالت  يف  املشاركة  مرات  عدد 
شارك هذا املنتخب للمرة األوىل يف كأس العالم عام 1978 
وحقق عندها فوزا مرشفا عىل منتخب املكسيك بالنتيجة 
3-1. إال أن املنتخب البولندي تفوق عليه وحقق فوزا، ثم 
عاد املنتخب التونيس ليحسن أداءه وحقق التعادل أمام 
من  األبرز  هي  املشاركة  هذه  وتعترب  األملاني  املنتخب 
حيث التقدم للمنتخب التونيس إذ أنه خرج من البطولة 

يف دور املجموعات يف مشاركاته األربع األخرى.

»4« منتخبات
عربية  منتخبات   4 وجود   2022 مونديال  يشهد 
املستضيفة  وجود  ظل  يف  التاريخ،  يف  مرة  ألول 
تونس،  بجانب  السعودية،  تأهلت  حيث  قطر، 
منتخبات   4 هناك  ليكون  إفريقيا..  من  واملغرب 

عربية يف كأس العالم.
أكرب تواجد سجلته الكرة العربية يف كأس العالم 
منتخبات   4 شاركت  عندما   ،2018 نسخة  يف 
واملغرب  مرص  وهي  التاريخ،  يف  األوىل  للمرة 
مبكرا،  جميعها  وودعت  والسعودية،  وتونس 

حيث خرجت جميعها من دور املجموعات.
ويعترب منتخب السعودية صاحب الرقم القياىس 
املشاركة  مرات  عدد  يف  العربية  املنتخبات  بني 
ثم  مشاركات،   6 برصيد  العالم،  كأس  ببطولة 
السعودية واملغرب وتونس بـ 5 مشاركات لكل 

منها.
 4  ،2022 قطر  مونديال  يف  ويشارك  هذا 

منتخبات عربية هي:
قطر املستضيفة، التي ترأس املجموعة إىل جانب 
كل من هولندا والسنغال واإلكوادور.. السعودية 
وبولندا  األرجنتني  جانب  إىل  الثالثة  املجموعة  يف 
كل  مع  الرابعة  املجموعة  يف  وتونس  واملكسيك.. 
يف  واملغرب  وأسرتاليا..  والدنمارك  فرنسا  من 
كرواتيا  من  كل  جانب  إىل  السادسة  املجموعة 

وبلجيكا وكندا.

المغرب.. سجل 
حافل بالنجاحات
أول بلد عربي وأفريقي يمر إىل الدور الثاني لنهائيات 
يف  األوىل  املرتبة  احتالله  بعد  املغرب  هو  العالم  كأس 
مجموعته التي ضمت كال من إنجلرتا، بولندا والربتغال.. 
لكن أسود األطلس خرسوا يف الدور الثاني بصعوبة أمام 
هذه  كانت  كما   ،1986 مونديال  يف  وذلك   ،1  /0 أملانيا 
النسخة شاهدة عىل تواجد أول بلد عربي وأفريقي يصل 
بعد  الجزائري  املنتخب  التوايل  عىل  مرتني  النهائيات  إىل 

مشاركته يف النسخة السابقة 1982.
التي  العربية  املنتخبات  أكثر  من  واحد  املغربي  املنتخب 
تأهلت عرب التاريخ لبطولة كأس العالم وكانت أوىل مشاركاته 
عام  إال  يلمع  لم  املنتخب  هذا  نجم  أن  إال   .1970 عام  فيها 
1986 حيث تأهل إىل الدور الـ16 بعد أن حقق انتصارا واحدا 
منتخبات  ضمت  التي  املجموعة  يف  املتصدر  وكان  وتعادلني 

عريقة .
املنتخب املغربي هو املنتخب األكثر خوضا للمباريات يف بطوالت 

كأس العالم بـ16 مباراة، مثله مثل السعودية.



يعترب املعز عيل هداف منتخبنا الوطني األول ونجم فريق 
الدحيل الحايل، وهداف بطولتي كأس آسيا 2019 بتسعة 
أهداف والكأس الذهبية 2021 بأربعة أهداف، واحدا من 
يظهر  يجعله  ما  وهو  املونديال،  يف  العنابي  عنارص  أهم 
بمستويات راقية خالل املواجهات الرسمية املقبلة، خاصة 

وأنها فرصة جيدة لالعب ونجم العنابي.
تعّول الجماهري القطرية والعربية عموما عىل املهاجم املعز 
عيل، لقيادة )العنابي( نحو تحقيق حلم التأهل إىل الدور 
يقام  الذي   ،2022 العالم  كأس  خالل  األقل  عىل  الثاني 
18 ديسمرب  إىل  الجاري  20 نوفمرب  الفرتة بني من  خالل 

املقبل.
نهائيات  يف  عيل،  املعز  القطرية  القدم  كرة  نجم  اسم  ملع 
كأس آسيا التي استضافتها اإلمارات يف يناير عام 2019، 
ورغم صغر سنه )26 عاما( يبدو قريبا من الوصول إىل 

صدارة هدايف )العنابي( عىل مر التاريخ.

الصغري  عمره  رغم  ومتميزا،  راقيا  أداء  عيل  املعز  وقدم 
نسبيا، وتعول الجماهري القطرية كثريا عىل املعز صاحب 
األداء الفردي املميز والقدرة عىل تسجيل أنصاف الفرص 
أوىل  ملشاركة  16 سعيا  الـ  دور  إىل  املنتخب  يتأهل  حتى 

تاريخية يف كأس العالم.
العالم  لكأس  األوىل  املجموعة  يف  القطري  املنتخب  ويلعب 
2022، حيث سيخوض مباراة االفتتاح أمام اإلكوادور يوم 
20 نوفمرب الجاري، عىل ملعب البيت، ثم يواجه السنغال 
ملعبي  عىل  الجاري،  نوفمرب  و29   25 يومي  وهولندا 

الثمامة والبيت.
يتوقع أن يكون املعز عيل أحد النجوم املتألقة يف مونديال 
بمواجهة  نوفمرب   20 يوم  انطالقه  املقرر   2022 قطر 
الجهاز  كثرياً  عليه  ويعول  البيت،  استاد  عىل  اإلكوادور 
فليكس سانشيز  اإلسباني  بقيادة  الوطني  ملنتخبنا  الفني 
املواعيد  متواجدا يف  القطرية، خاصة وان ظل  والجماهري 
يتمنى  الجميع  ولذلك  الجماهري،  ظن  يخيب  وال  الكربى 
األوىل  املشاركة  يف  املونديال  بقوة خالل  العنابي  يقود  أن 

ملنتخبنا الوطني.

المعز علي.. 
القناص

كتب- عوض الكبايش
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أهداف في بطوالت قارية مختلفة
سطر املعز عيل نجم املنتخب القطري األول لكرة القدم 
التاريخ بأحرف  وهداف كأس آسيا، اسمه يف سجالت 
من ذهب عقب تسجيله لهدف يف شباك منتخب بنما، يف 
بطولة الكأس الذهبية املقامة يف الواليات املتحدة حاليا، 

والتي انتهت بالتعادل اإليجابي بثالثية لكل منهما.
وبات املعز عيل مهاجم املنتخب القطري ونادي الدحيل 
هو أول العب يف تاريخ كرة القدم يحرز أهدافاً يف ثالث 
بطوالت قارية مختلفة، وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني 
لألدعم يف شباك بنما يف افتتاح مباريات املجموعة الرابعة 

من بطولة الكأس الذهبية.
وكان املعز توج هدافاً لبطولة كأس أمم آسيا عام 2019 
برصيد 9 أهداف وهو رقم قيايس عىل صعيد البطولة 

اإليرانية  الكرة  أسطورة  دائي  عيل  متخطياً  اآلسيوية، 
وهداف أمم آسيا عام 1996 برصيد 8 أهداف.

عىل صعيد مسريته  رائعاً  إنجازاً  الالعب  وأخرياً سطر 
يف  بنما  شباك  يف  الثاني  األدعم  هدف  بإحرازه  الذاتية 
الكأس  بطولة  من  الرابعة  املجموعة  مباريات  افتتاح 

الذهبية.
وتعترب مشاركة املنتخب القطري يف هذه البطولة بمثابة 
خطوة جديدة يف تحضريات املنتخب لبطولة كأس العالم 
فيفا »قطر 2022« حيث يواصل أبطال آسيا مواجهة 
بعد مشاركتهم يف  العالم  أرجاء  منافسني من مختلف 
يف  الظهور  قبل  املاضية،  قبل  نسختها  يف  أمريكا  كوبا 

التصفيات األوروبية املؤهلة إىل كأس العالم.

التصفيات األوروبية
وسـجل املعز 6 أهداف يف 8 مباريات، يف التصفيات املؤهلة لكأس آسـيا، قبل أن يتفق 
االتحـاد القطـري مع نظريه األوروبي عىل املشـاركة يف التصفيـات األوروبية املؤهلة 

لكأس العالم، كضيوف، من أجل االحتكاك واكتساب الخربة قبل املونديال.
وشارك املعز عيل ومنتخب قطر يف الجزء األول من التصفيات اآلسيوية، املؤهلة 
إىل نهائيات كأس آسـيا 2023، ولم تخض قطر تصفيات املونديال كونها 

الدولة املضيفة.
وانضـم منتخب قطر لفـرق املجموعـة األوىل إىل جانب الربتغال 
ورصبيـا وأيرلنـدا ولوكسـمبورغ وأذربيجان، مـع العلم أن 

نتائجها لم ُتحتسب.
يف تلك املباريات سـجل املعز عيل هدفني يف شـباك 
أذربيجـان، وذلـك يـوم 14 نوفمـرب 2021، 
ليواصـل التالعـب يف األرقـام القياسـية 
بتسجيله عىل مستوى 4 قارات مختلفة 

)بطوالت قارية وتصفيات(.

الجماهير القطرية تعّول عليه كثيرا

بصمة مع العنابي في المونديال
يحلم املعز برتك بصمة مع منتخب بالده خالل 
كأس العالم 2022، مستفيدا من عاميل األرض 
والجمهور، ورصح مؤخرا يف مقابلة مع موقع 
االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، بأنه وزمالءه 
فخر  مصدر  ليكونوا  كبرية  جهودا  يبذلون 
األوىل  )العنابي(  القطري، يف مشاركة  للشعب 

بكأس العالم.
أستطيع  ال  ولكني  كبري  طموح  »لدينا  وقال: 
يوم،  كل  يكرب  الطموح  هذا  ألن  عنه  التحدث 
سنحّقق  أننا  هو  به  أعد  أن  ُيمكنني  ما  ولكن 
يف  بعيد  مدى  إىل  وسنصل  كبرية  مفاجأة 

النهائيات«.
املراقبني  تنتاب  التي  املخاوف  عن  وبسؤاله 

للمنتخب بعد تواضع النتائج يف اآلونة األخرية، 
قال: »صحيح أن املعسكر األخري يف أوروبا كان 
واجهنا  حيث  منه،  املرجو  حقق  لكنه  طويالً، 
تواصل  من  كثرياً  واستفدنا  وأندية  منتخبات 
االحتكاك، وهذا لم يكن تعويضاً عن يشء لكن 

للبقاء يف الجاهزية الذهنية والبدنية«.
وعن املونديال قال: »املهمة لن تكون سهلة يف 
املجموعة األوىل الصعبة، لكن ربما تكون مباراة 
االفتتاح أمام اإلكوادور )مفتاح( التأهل، وُتعزّز 

يف حال النجاح بالفوز بها، الحظوظ 
والبداية  الثاني،  الدور  بلوغ  يف 

قبل  حافزاً  ستشّكل  الجيدة 
املواجهتني التاليتني. 

االنطالقة مع منتخبنا

كوبا أميركا والكأس الذهبية

باللعب  قطر  منتخب  مع  مسريته  عيل  املعز  دّشن 
وديا ضد العراق يوم 8 أغسطس 2016، ملدة 45 

دقيقة فقط، وحينها كان بعمر 20 عاما و6 أيام.
من  الـ14  مباراته  حتى  عيل  املعز  انتظر 
مرمى  يف  ذلك  وكان  األول،  هدفه  تسجيل  أجل 
يوم  أقيمت  ودية  مباراة  خالل  ليشتينشتاين، 
املنتخب  بخسارة  وانتهت   ،2017 ديسمرب   14
القطري 1-2.. ودافع املعز عيل عن قميص منتخب 
قطر يف 82 مباراة دولية، سجل خاللها 39 هدفا، 

وضعته يف املركز الثاني عىل عرش هدايف )العنابي( 
التاريخيني.

هدايف  صدارة  من  قريبا  عيل  املعز  الهداف  وبات 
منتخب قطر، وال يفصله سوى هدف واحد، إذ يتصدر 

سوريا،  سباستيان  املهاجم  الراهن  الوقت  يف  القائمة 
الذي سجل 40 هدفا يف 123 مباراة دولية، بينما جاءت 
الفرصة  أن  82 مباراة.. وهو ما يعني  املعز يف  أهداف 

جيدة للمعز للصدارة، واالبتعاد بعيدا.

املشاركة يف بطولة  2019، من أجل  العام  الربازيل خالل  شارك منتخبنا يف 
مباراة  يف  هدفا  املعز  وسجل  مباريات،   3 العنابي  وخاض  أمريكا،  كوبا 

التعادل مع باراغواي 2 /  2، 
وبعدها بعامني، شارك العنابي يف الكأس الذهبية.

وكان ظهور )العنابي( يف هذه البطولة الفتا، بعد الوصول إىل نصف 
النهائي، وفيها سّجل املعز عيل 4 أهداف، يف شباك بنما وغرينادا 

والسلفادور )هدفني(.. وبذلك أصبح املعز عيل الالعب الوحيد 
الذي سجل يف 3 بطوالت قارية مختلفة )كأس آسيا، وكوبا 

أمريكا، والكأس الذهبية(.

}

المعز علي

 هداف العنابي

}
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تحقيق

 يرد على الحمالت المسعورة باألرقام والحقائق من أرض الواقع

»العّمال« و المونديال

الرد عىل اللغط الدائر حول حقوق عمال البناء يف مونديال 
2022 من خالل تحقيق شامل من أرض الواقع، ومفصل 
بالفيدي�و والص�ور يف لقاءات خاص�ة وحرصية من قلب 
القري�ة العمالي�ة، كان الفك�رة الت�ي طال�ب به�ا رئيس 
التحري�ر املس�ؤول محمد بن حمد امل�ري لفريق التحرير 

والقسم الريايض داخل امللحق الريايض املونديايل. 
ورغم أننا كنا دائما مواكبني باس�تمرار ملراحل سري العمل 
يف كل مش�اريع ومالعب كأس العالم التي ستس�تضيفها 
قطر ألول مرة يف منطقة الرشق األوس�ط والوطن العربي، 
وكيفي�ة التعام�ل مع العم�ال وحفظ كاف�ة حقوقهم من 
خ�الل توف�ري مواق�ع س�كن عم�ال اإلنش�اءات الخاصة 
بمشاريع املونديال وكافة التفاصيل الصغرية داخل مواقع 
س�ري العمل.. إال أننا من خالل ه�ذا العمل نضع بالصوت 

والص�ورة وباألرق�ام كل الحقائ�ق أمام الق�راء ليحكموا 
ويعرف�وا جيدا األه�داف التي من خاللها يش�ن أصحاب 
الحم�الت املس�عورة واملمولة الهجوم عىل قط�ر، ويبثون 

سمومهم للنيل منها ومن نجاحاتها. 
وط�وال املس�رية املكثف�ة نح�و بن�اء املالع�ب الثماني�ة 
املستضيفة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022 
كانت الدولة واللجنة العليا للمش�اريع واإلرث تدرك جيدا 
حج�م التحديات التي تواجهها قطر كبلد يس�تعد لتنظيم 

نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022. 
وم�ع اإلدراك الت�ام لطبيعة تل�ك التحدي�ات وتعقيداتها، 

كان االلتزام الواضح والتام بمسؤولية حل هذه املشكالت 
واإلع�الن عنها بكل ش�فافية.. رغم املغالطات والتش�كيك 

الدائم بالعمل اإليجابي الذي قامت به الدولة. 
فف�ي املنطق�ة الصناعي�ة وتحديدا يف ش�ارع رقم )23(، 
خضعت كافة املواقع التي يعيش بها عدد كبري من العمال 

للتجديد والتحسني. 
 واس�تقبلت هذه املساكن الخاصة بالعمال مراسيل العديد 
 ZDF م�ن القنوات العاملية ومن بينها وكالة رويرتز وقناة
األملانية لنقل الصورة الحقيقية عن قطر ورعايتها لحقوق 
العمال، ونفس ال�يء ينطبق عىل اتحاد النقابات الدولية 

الذي قام بزيارة هذه املواقع، أكثر من مرة. 
والحقيق�ة الت�ي يرصدها هذا التحقيق وعىل ألس�نة عينة 
كب�رية من عم�ال املوندي�ال، أن ظروف العمل واملعيش�ة 
للعم�ال يف مواق�ع كأس العال�م ق�د وضعت عىل أس�س 
ومعاي�ري تضم�ن رفاهية العم�ال، حيث ت�م تطبيق تلك 
املعاي�ري والعمل بها يف كافة املش�اريع واملواقع الس�كنية 
التابع�ة للجنة العليا، وه�و ما وثقناه م�ن خالل الصور 

والفيديوهات للقاءات أجراها فريق عمل هذا التحقيق. 
وتؤك�د قطر دائما أنها دولة "أفعال" وليس�ت "أقوال".. 
وم�ن ي�رد أن يستكش�ف ذلك بنفس�ه فننصح�ه بقراءة 
الس�طور القادمة يف ه�ذا التحقيق ومطالع�ة كل األرقام 

املوثقة وبكل شفافية ووضوح أيضا.

تحقيق – عادل النجار ومحمد الجزار وأكرم الفرجابي

زرنا القرية العمالية والتقينا عمال 
المنشآت فجاءت شهادتهم للتاريخ 

التقدم الكبير في حقوقهم وتطبيق 
المعايير أبلغ رد على المشككين 

15-14-13-12-11-10
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أكدوا أن قطر وفرت لهم حياة كريمة .. عمال لـ $ الرياضي:

ا .. كاذبون !
ّ
من يتحدثون عن

{ بيئة عمل آمنة

تحقيق – أكرم الفرجابي

االدعاءات واالفتراءات لن تؤثر على اإلصالحاتلم يذهب أحد للوصول للحقيقة الكاملة

ولكن  عنهم،  باإلنابة  أو  بلسانهم  تحدثوا  كثريون 
أفواههم،  من  الكاملة  الحقيقة  ألخذ  أحد  يذهب  لم 
رشف  عىل  قطر  دولة  لحصول  األول  اليوم  فمنذ 
تتوقف  لم   ،2022 العالم  كأس  نهائيات  استضافة 
وضخ  العمالة  ملف  باستغالل  التشويه  حمالت 
مزاعم مغلوطة حول تلك الفئة العاملة، رغم جملة 
اإلصالحات التي قامت بها الدولة، وأكدتها منظمات 

حقوقية دولية.
عدد  مع  مقابالت   »$« أجرت  السياق  ويف 
املرشوعات  بأحد  واملهندسني  والفنيني  العمال  من 
العمل  بيئة  حول  آرائهم  ملعرفة  بالدوحة  اإلنشائية 
يف قطر، بعد أن تناولت منظمات وجماعات حقوقية 
مزاعم انتهاكات لحقوق العمالة الوافدة املشاركة يف 
املرافق واملنشآت  املونديال، وغريها من  بناء مالعب 
الرياضية،  البطولة  لتنظيم  الالزمة  التحتية  والُبنى 
التي تناولتها تقارير عدة ظهرت عىل  املزاعم  وهي 

مدار السنوات القليلة املاضية.
مستوى  عىل  قطر  شهدته  الذي  التطور  أن  وأكدوا 
العمالة  بني  كبري  ارتياح  إىل  أدى  العمال،  حقوق 
بإلغاء  الدولة  يف  املعنية  الجهات  قامت  إذ  الوافدة، 
الخروج  تصاريح  وإلغاء  القديم  الكفالة  نظام 
للمقيمني يف البالد والسماح للموظفني بتغيري جهات 
عملهم دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب 
العمل، كما قامت برفع الحد األدنى لألجور، وألزمت 
أصحاب العمل بتوفري سكن مناسب للعمال أو دفع 
بدل سكن، مما يؤكد أن االدعاءات واالفرتاءات التي 
يتبناها البعض ضد قطر لتشويه سمعتها لن يؤثر 
عىل  إرصارها  من  ستزيد  وإنما  اإلصالح،  نهج  عىل 
امليض قدما لتحسني بيئة العمل، وتنفيذ اإلصالحات 

التي تمت خالل السنوات املاضية.

سانجاي كوساي:

نشعر بالراحة 
واالستقرار

»نيبال«،  من  كوساي  سانجاي  العامل  قال 
لتأمني  قطر  دولة  تبذلها  التي  الجهود  إن 
عىل  انعكست  الوافدة  للعمالة  كريمة  حياة 
مستوى األداء اإلنتاجي، وعىل مستوى راحتهم 
النفسية وإحساسهم باالستقرار لتوافر جميع 
الخدمات التي يحتاجونها، حيث حظي العمال 
العالم  كأس  منشآت  تنفيذ  يف  ساهموا  الذين 
إذ  التقدير،  من  بالكثري   2022 قطر   FIFA
ظلوا جزءا مهما من االحتفاء بإنجاز كل ملعب 
تشييدها  تم  التي  السبعة  سواء  املالعب،  من 
الدويل  خليفة  استاد  أو  للحدث  خصيصا 
التنفيذ  مشهد  ليتصدروا  تحديثه،  أعيد  الذي 
واالحتفاء، من خالل صورهم التي طاملا زينت 
الكبرية  باملجهودات  عرفانا  املالعب  جنبات 

التي قاموا بها.

{ سانجاي كوساي يتحدث لـ $

أيمن فؤاد:

يعتنون 
بصحتنا

تقدم العامل أيمن فؤاد، فورمان 
بإحدى رشكات املقاوالت، بالشكر 

للرشكة التي يعمل بها العتنائها 
بصحتهم من خالل الفحوصات 

الدورية واملراقبة الطبية 
املستمرة، مبينا أن رشكتهم تعمل 

بصفة دائمة عىل تثقيف العمال 
بأهم بنود السالمة والصحة 
املهنية، إضافة إىل توعيتهم 

بأماكن ومقار املراكز الصحية 
والطبية، التي يستطيعون اللجوء 

إليها يف حالة اإلعياء، مؤكدا أن 
غالبية العاملني يف قطر يشعرون 

بأنهم يحققون توازنا صحيحا 
بني العمل والحياة.

{ أيمن فؤاد

شاهرينراين شهادهاري:

اهتمام بالسالمة والصحة المهنية

محمد أكبر:

يتعاملون معنا مثل ضيوفهم

بونفيس سامون:

ما يقال عن تعرضنا للخطر.. مضحك
سامون  بونفيس  العامل  وصف 
تعرض  عن  يقال  ما  »كينيا«،  من 
القرسي  للعمل  قطر  يف  العمال 
باألمر  األجور  تقايض  وعدم 
خالل  الحظت  قائال:  املضحك، 
بالعامل  االهتمام  قطر  يف  عميل 
األمن  إجراءات  حيث  من  وسالمته 
التي  األمور  من  وكثري  والسالمة، 
تتابعها وزارة العمل مع الرشكات 
مواقع  يف  سالمتنا  عىل  للحفاظ 

األشياء  توفري  جانب  إىل  العمل، 
مثل  العامل  تهم  التي  الرضورية 
النظيف واملواصالت، حتى  السكن 
للعمال  توفريها  يتم  الوجبات 
يعطي  بما  العمل،  فرتة  خالل 
العامل االطمئنان والراحة والعطاء 
الدولة  قامت  كما  املتميز،  واإلنتاج 
العمال  لدعم  صندوق  بإنشاء 
وتأمينهم حتى توفر لهم بيئة عمل 

صحية وآمنة.

شاهرينراين  العامل  أشاد 
شهادهاري من »نيبال«، بالرعاية 
يف  العمال  يجدها  التي  املتكاملة 
مقر  يف  الرعاية  من  بداية  قطر، 
يف  الرعاية  إىل  ووصوال  السكن 
االهتمام  عن  ناهيك  العمل،  مقر 
الخاص بمسألة السالمة والصحة 
املهنية، وحرص املفتشني التابعني 
كل  مراجعة  عىل  العمل  لوزارة 
يعملون  التي  الرشكات  إجراءات 

بها لحماية العمال وتوفري الرعاية 
تفاني  شّكل  ولقد  لهم،  الدائمة 
أساس  حجر  عملهم  يف  العمال 
الريايض  الحدث  هذا  تنظيم  يف 
جهودهم،  وبفضل  التاريخي، 
أن يحظى بمشاهدة  للعالم  يمكن 
املونديال،  من  استثنائية  نسخة 
قدمت  قطر  دولة  أن  إىل  مشريا 
يف  به  يحتذى  نموذجاً  للعالم 

حماية حقوق العمال.

أفاد العامل محمد أكرب من »الهند«، 
بأنهم يشعرون بالراحة يف العمل، 
العمالة  رعاية  تضع  قطر  ألن 
أعينها، والدليل عىل  الوافدة نصب 
قطر  يف  العمال  شكاوى  أن  ذلك 
الكثري  مع  باملقارنة  ُتذكر  ال  تكاد 
ال  الدوحة  ألن  وذلك  الدول،  من 
تتعامل فقط وفق القانون، ولكنها 
وأخالقياتها  قيمها  وفق  تتعامل 
املساواة  إىل  تدعو  التي  وتقاليدها، 
حتى  الضيف  ورعاية  البرش،  بني 
اإلجراءات  فتلك  عامالً؛  كان  لو 
تؤكد أنهم يتعاملون معنا عىل أننا 

ضيوفهم وسيظلون هكذا.

{ بونفيس سامون

{ فارس األمير

{ محمد أكبر

{ شاهرينراين شهادهاري

فارس األمير:

ننتج بشكل أفضل بسبب بيئة العمل 
عىل  املرشف  األمري،  فارس  املهندس  أوضح 
هناك  أن  املقاوالت،  إحدى رشكات  عمل  مواقع 
االلتزام  عىل  الرشكات  كافة  من  دائما  حرصا 
بمعايري ورشوط السالمة بشكل خاص وتوفري 
أن  اعتبار  عىل  للعامل  الرعاية  درجات  أقىص 
يجعله  للعامل  وصحية  آمنة  عمل  بيئة  توفري 
ينتج بشكل أفضل من املعتاد، والحقيقة فإننا 

الحماية، بل ونعمل  نعمل عىل توفري كل أوجه 
من  للرفع  للعامل  املتكاملة  الرعاية  توفري  عىل 
مجهودا  األكثر  أنه  منا  إدراكا  املعنوية،  روحه 
ونحرص عىل مكافأة املتميزين منهم باستمرار، 
كما تقوم وزارة العمل بإجراء التفتيش الدوري 
توافر  من  للتأكد  عملهم  ومواقع  مسكنهم  عىل 

بيئة عمل صحية وآمنة.

نيانديكا موتاركي:

الدولة وفرت كافة 
متطلبات الرفاهية

دولة  أن  »كينيا«،  من  موتاركي  نيانديكا  العامل  أكد 
قطر وفرت لهم كافة متطلبات الرفاهية، فاألجواء التي 
نعمل بها لم تتوفر لنا يف بلداننا، وتلك حقيقة البد أن 
لنا  وأصبح  العامل،  عىل  يحنو  هنا  فالكل  بها  نعرتف 
فال  بنا،  القطرية  الحكومة  اهتمام  ظل  يف  كبري  شأن 
الصعبة  الطقس  أحوال  ويف  لإلهانات،  أبدا  نتعرض 
سواء كانت درجات الحرارة املرتفعة، أو حتى يف الرياح 
إدارية  بتعليمات  العمل  عن  تماما  نتوقف  الشديدة، 
ملتزمة  الرشكات  فإن  الرواتب  يخص  وفيما  واضحة، 
أي  يوجد  وال  شهر،  بداية  كل  البنوك  إىل  وتحول  بها 
وزارة  مراقبة من  هناك  الرواتب، ألن  تأخري يف رصف 

العمل للحفاظ عىل حقوق العمال.
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يقولون دائما.. إن األرقام ال تكذب أبدا، لذلك فهي األنسب للرد على كل المشككين 
ومن يهاجمون قطر ويتحججون بدفاعهم عن حقوق العمال للهجوم واالنتقاد 
بمقاطعة  فيها  يطالبون  وهجمات  مسعورة  حمالت  شن  لدرجة  األمر  ووصل  بل 

مونديال 2022. 
العمل  حجم  الصحيحة  وباألرقام  والدالئل  بالوقائع  نرصد  التقرير  هذه  خالل  ومن 
الذي تقوم به الدولة من أجل تطوير هذا الملف، والذي - بشهادة الجميع- تقدمت 

فيه قطر كثيرا.. وهذه هي أبرز التفاصيل: 

إعداد – محمد الجزار

األرقام ال تكذب.. وتكشف 

حقيقة أصحاب الحمالت »المأجورة«

$ ال���ري���اض���ي ي��رص��د ال��ج��ه��ود ال��ك��ب��ي��رة ل��ل��دول��ة ف���ي ه����ذا ال��م��ل��ف ب��ك��ل واق��ع��ي��ة

 30000
عدد العمال الذين استقبلتهم 

قطر من شتى أنحاء العالم 
ليكونوا جزءا من الحدث 

التاريخي ويعملوا في استادات 
كأس العالم 2022.  

و 67128 عدد الشركات 
المسجلة في نظام حماية 
األجور حتى اغسطس 2022.

2018

320

 300

 37148

أنشأت قطر »صندوق 
بهدف مساعدة العّمال دعم وتأمين العّمال« 

المهاجرين إذا لم 
يدفع أرباب عملهم 

مستحقاتهم المالية. 

قيمة المبلغ الذي تم 
صرفه لـ »صندوق دعم 

2022 هو 320 مليون دوالر. وتأمين العّمال« في عام 

األدنى لبدل الغذاء 300 ريال«. السكن 500 ريال قطري، والحد يكون الحد األدنى لبدل الغذاء للعامل أو المستخدم، العمل »السكن المالئم أو في حال عدم توفير صاحب 

عدد العمال الذين 
نظام السجالت الطبية تم تسجيلهم في 

اإللكترونية عام 2019.

 %86

 23384

 3500

20

نسبة عدد العمال الذي 

أكدوا أن إصالحات العمل 

أثَّرت إيجابيا عليهم 

بحسب استطالع لمنظمة 

العمل الدولية. 

بلغت عدد الزيارات 

التفتيشية لمواقع 

العمل وسكن العمال 

بواسطة إدارة تفتيش 

العمل 23384 زيارة طوال 

السنوات الماضية. 

عدد السترات المبردة 

التي تم توزيعها في عام 

2018 على عمال المنشآت 

لتخفيف درجات الحرارة 

عليهم خالل ساعات 
العمل. 

عدد الفرق التي تشارك سنويا في 

بطولة كأس العمال التي انطلقت 

عام 2013 بالشراكة مع مؤسسة 

دوري نجوم قطر للسماح لعمال 

مشاريع كأس العالم 2022 

بالمشاركة في أجواء كروية مثيرة.

 280000

 %78

1000

 %98

قطر ضمن اإلصالحات أجورهم األساسية في عدد العمال الذين زادت 
األدنى لألجور غير التمييزي العمالية تنفيذا للحد 

هو 280 ألف عامل. 

في االنتقال من وإلى المواقع. األوقات التي يقضيها العمال االستادات بهدف تقليل بناؤها بالقرب من مواقع أماكن سكن مركزية تم نسبة العمال المقيمين في 

عن مبلغ 206 دوالرات سابقًا«.شهريًا )حوالي 275 دوالرا( بزيادة المنازل »بمبلغ 1000 ريال قطري ألجور العمال والمستخدمين في 2020 بشأن تحديد الحد األدنى تم إصدار القانون الرقم 17 لسنة 

نسبة عدد العمال الذين 
أكدوا تلقي رواتبهم في 

الوقت المحدد بحسب 
استطالع لمنظمة العمل 

الدولية. 

387

6000

20

5736

عدد ساعات العمل كاملة 

في منشآت المونديال 

وصل إلى 387 مليون ساعة 

عمل كاملة. 

عدد العمال الذين حضروا حفال 

للنجم الهندي أيه أر رحمان 

الفائز بجائزتي األوسكار وغرامي، 

في الدوحة عام 2019 في استاد 

خليفة الدولي، تقديرا لمن شارك 

منهم في بناء هذا االستاد. 

عدد المواقع تحت اإلنشاء 

التي شارك عمال المونديال 

في تطويرها استعدادا 

لكأس العالم 2022.

عدد فحوصات الصحة 

النفسية التي تم إتمامها 

لعمال بطولة كأس 

العالم في مارس من 

العام 2021.

440
تقود منظمتا »العفو 

الدولية« و»هيومن رايتس 
ووتش« حملة لدفع الفيفا 

إلنشاء صندوق خاص 
لتعويض العّمال بقيمة 

يتّم اقتطاعها من قيمة 
جائزة كأس العالم تصل 

إلى 440 مليون دوالر. 

حقوق العمال في قطر.. خط أحمر



تحقيق 

عادل النجار ومحمد الجزار 
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متابعات

تصريحــــات المســؤوليـــن تـــرد على االفتـــــــــــــــــــــــــراءات.. والمنابر العالمية تشيد بالمبادرات

حقـــائـــق مؤكــــدة تـدحـــــــــض الحمـالت الفاســدة

الجهات  أبرز  كان  »فيفا«  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد 
العاملية التي أشادت بتقدم قطر يف مجال حقوق العمال، 
الصادرة  بالتعليقات  املايض  الشهر   FIFA رّحب  وقد 
العمال  حقوق  بشأن  العمال  لنقابات  الدويل  االتحاد  عن 
يف  املحرز  بالتقدم  جديد  كاعرتاف  تأتي  والتي  قطر  يف 

.FIFA السنوات األخرية بالتعاون مع
وذكر االتحاد الدويل لنقابات العمال أن قطر أحرزت تقدًما 
عام  منذ  وأنه  األجانب  للعمال  معاملتها  تحسني  يف  كبرياً 
إدخال  خالل  من  السابق  للوضع  تام  تغري  حدث   2016

قوانني اإلصالح وتحسني الرواتب وظروف املعيشة.
ومؤخراً وجه االتحاد الدويل لكرة القدم رسالة إىل جميع 
وطالبها  العالم،  كأس  نهائيات  يف  املشاركة  املنتخبات 
النص  عن  الخروج  ألن  القدم«  كرة  عىل  بـ»الرتكيز 

والذهاب نحو املشاركة يف حمالت مشبوهة غري مربرة أمر 
بعيد عن جوهر الرياضة وال يمت للحقيقة بصلة.

كذلك واصلت األوساُط العامليَُّة والدولية إشاداِتها الواسعَة 
مجال  يف  قطر  دولُة  نفذتها  التي  الُكربى  باإلصالحات 
ومسؤولون  خرباء  د  وأكَّ العمال  حقوق  وحماية  العمل 
السنوات  خالل  قامت،  قطر  دولة  أن  والعبون  سابقون 
املاضية، بإصالحات كبرية لحماية حقوق العمال، ووفرت 
جيلربت  ترصيحات  ذلك  ويعكس  السالمة،  وسائل  لهم 
وزراء  ورئيس  الدولية  العمل  منظمة  رئيس  هونجبو 
كبريًا  تطوًرا  شهدت  قطر  إنَّ  قال  الذي  السابق،  توجو 
التعديالت  من  عدًدا  وأدخلت  املاضية،  السنوات  خالل 
العمل يف وقت وجيز جًدا، حيث  قانون  واإلصالحات عىل 
ترصيح  وإلغاء  الكفالة،  نظام  إلغاء  املثال  سبيل  عىل  تم 

السفر، وهما أمران مهمان جًدا.
أويل هونيس الرئيس الرشيف لنادي بايرن ميونيخ األملاني، 
رشف  قطر  مثل  دول  منح  مواصلة  املهم  من  إنه  قال 
استضافة وتنظيم األحداث الرياضية؛ ألن هناك أدلة عىل 

التقدم الذي تحرزه.
حقوق  ملف  يف  بشفافية  التعامل  عىل  قطر  حرصت  لقد 
التي  الرسمية  التقارير  عىل  باألدلة  ترد  وكانت  العمال، 
وقت  يف  العفو،  منظمة  مثل  دولية  منظمات  من  تخرج 
اللجنة  أو  الفيفا  يف  سواء  املسؤولني  ترصيحات  كانت 
الحمالت  أن  عىل  دليل  أكرب  الرسمية  الجهات  أو  العليا 
وسيكون  القطري،  النجاح  مسرية  تعطل  لن  املمنهجة 
مونديال قطر 2022 أنجح وأفضل النسخ املونديالية عرب 

التاريخ.

{ عمال مونديال 2022

»األوروبي« يشيد باإلصالحات ونقابات آسيا وإفريقيا تصفه بالرائداالتحاد الدولي لنقابات العمال يثمن تقدم الدوحةالفيفا: قطر أحرزت تقدما كبيرا من خالل القوانين وتحسين الرواتب وظروف المعيشة

 الحمالت الممنهجة ضد قطر لم 
تتوقف منذ الفوز بتنظيم كأس 

العالم 2022، ورغم ذلك لم تتوقف 
قطر عن تقدمها وتطورها 

ووصولها إلى أهدافها المنشودة، 
بل تركت كل هذه الحمالت 

المشبوهة خلف ظهرها ومضت 
نحو النجاح والتقدم واالزدهار، 

فلم يجد هؤالء المغرضون سوى 
تكثيف الهجوم أماًل في تعطيل 

قطر، لكن جاء الرد عبر إشادات 
عالمية وتصريحات إيجابية في 

المنابر الدولية لتعطي قطر 
حقها، وتثمن جهودها في مجال 

رعاية العمال والتأكيد على التطور 
الكبير الذي حدث فأصبحت قطر 

نموذجا يحتذى به.

حسن الذوادي:

في تقرير أوروبي 

ألول مرة في تاريخ المونديال

نفخر بما حققناه 
لصالح العمال

قطر رائدة

تخصيص فريق 
لمراقبة المعايير

دائما ما يحرص سعادة السيد حسن عبدالله 
الذوادي، األمني العام للجنة العليا للمشاريع 
واإلرث، عىل تثمني دور العمال وجهودهم يف 

كأس العالم 2022، حيث يعرب بشكل مستمر 
عن فخره باإلنجازات التي حققتها اللجنة 

العليا يف مجال حقوق اإلنسان، وقال: »لطاملا 
عملت اللجنة العليا دون كلل لحماية حقوق 

عمال مختلف مشاريع املونديال واملحافظة عىل 
صحتهم وسالمتهم. ويحق لنا أن نفخر بما 

استطعنا تحقيقه يف هذا الصدد طوال السنوات 
املاضية، وأنا عىل يقني تام بأن مبادراتنا 

ونجاحاتنا أسهمت يف وضع معايري جديدة 
يف مجال حماية حقوق العمال ليس يف قطر 

فحسب، بل يف املنطقة والعالم أجمع«.

قال نارص الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة 
كأس العالم FIFA قطر 2022: »منذ أن 

تقدمنا بملف قطر الستضافة املونديال، قطعنا 
عىل أنفسنا وعداً بأن نغتنم فرصة استضافة 
هذا الحدث الكروي العاملي يف قطر إلحداث 

تغيريات إيجابية يف قطر عىل الصعيد االجتماعي، 
واإلنساني، والبيئي، وكنا عىل يقني تام بأن 

تكاتف خربات وجهود كافة األطراف املتعاقدة 
سيضمن احرتام حقوق كل من ُيسهم يف مشوار 

استضافة هذه البطولة من عمال، وموظفني، 
والعبني، ومشجعني، وغريهم وفق أعىل املعايري 

الدولية«.
وكشف الرئيس التنفيذي لكأس العالم 2022 

ان قطر سباقة يف نظام العمل باملنطقة والكفالة 
ونظام األجور وصندوق التعويضات

واستطرد: يقولون إن قطر قامت بإصالحات 
عمالية من أجل مونديال 2022، وهذا أمر 

خاطئ الن رؤية قطر التي تم الكشف عنها قبل 
استضافة املونديال تضمنت حقوق العمال.

أشاد التقرير السنوي لالتحاد األوروبي حول 
»حقوق اإلنسان والديمقراطية يف عالم 2021« 

الصادر يف إبريل 2022، باإلصالحات التي 
أجرتها قطر يف مجال حقوق العمال، كإلغاء 

نظام الكفالة، وإقرار الحد األدنى لألجور.
وقال التقرير األوروبي إن العمال األجانب يمثلون 

88 % من سكان البالد، وإصالح قانون العمل 
جعل من قطر الدولة األوىل يف منطقة الخليج 

العربي التي تسمح للعمال بتغيري وظائفهم قبل 
انتهاء عقودهم، ومن دون الحصول عىل موافقة 

صاحب العمل، كما أنها باتت ثاني دولة يف 
منطقة الخليج تضع حداً أدنى لألجور.

الخطط التشغيلية للبطولة ُمكتملة األركان ويف 
كامل الجاهزية لبدء التنفيذ، ويعد مونديال قطر 

أول نسخة من كأس العالم تشهد تخصيص فريق 
بالكامل ملراقبة تطبيق معايري حقوق اإلنسان عىل 
أرض الواقع، مما يضمن التزام جميع املشاركني 
يف البطولة باملعايري وبنود قانون العمل القطري، 

وتوفري أقىص درجات الحماية لحقوق العمال أثناء 
البطولة.

دور حيوي

حماية األجور

لعب عمال الخدمة وأفراد الفرق التشغيلية 
دوًرا حيوًيا خالل الفرتة التحضريية التي 

سبقت بطولة كأس العالم FIFA قطر 
2022 ، وأيضا أثناء املنافسات التي ستنطلق 

خالل أيام، يف حني تظل املهمة األساسية 
هي ضمان رعايتهم، وقد تم الوقوف عىل 

مدى الجاهزية لهذا الحدث الكبري من خالل 
مشاركة عمال قطاع الخدمات وأفراد الفرق 
التشغيلية يف األحداث التجريبية للفيفا عىل 

مدار العام املايض، باإلضافة إىل مباراة كأس 
سوبر لوسيل التي أقيمت مؤخرًا والعديد من 

املنافسات األخرى.

قطر عملت عىل حماية العّمال من التعرض 
لالستغالل، عرب وضع نظام حماية األجور 

)WPS(، والذي يسعى إلنهاء ثقافة دفع 
الرواتب نقداً، ُيمّكن النظام السلطات 

القطرية من مراقبة دفع األجور، وضمان 
حصول العّمال الوافدين عىل رواتبهم 

كاملة يف الوقت املحدد دون تأخري، كما هو 
منصوص عليه يف عقودهم.

بيان شامل قدمته وزارة العمل

الرد على »أمنستي«
تقرير  عىل  بالرد  القطرية  العمل  وزارة  قامت  املايض،  مايو  شهر  من  عرش  التاسع  يف 

أصدرته منظمة العفو الدولية »أمنستي«.
وردت وزارة العمل يف بيان قالت فيه إن ما قامت به الدوحة خالل الفرتة القصرية املاضية 
يتطلب سنوات إلقراره يف دول أخرى، مشرية إىل أنها باتت نموذجاً يحتذى به يف إصالح 

أحوال العمال، معربة عن رضاها باإلصالحات التي جرى إقرارها حتى اآلن.
والنقابات  املنظمات  من  العديد  مع  تعاونت  القطرية  الحكومة  أن  الوزارة  وأوضحت 
أن هذا  إىل  العمال، مشرية  الدولية؛ إلصالح أوضاع  العمل  بما يف ذلك منظمة  العمالية، 

التعاون مبني عىل التعاون والفهم املشرتك الذي تسعى الدوحة لتحقيقه.
وأضافت: »إن اإلصالحات التي أجرتها قطر ال تقبل الجدل، فقد دفع صندوق دعم وتأمني 

العمال 110 ماليني جنيه إسرتليني )137.4 مليون دوالر( خالل العامني املاضيني«. { بيان وزارة العمل الذي صدر مايو الماضي

إشادة من نقابات 
آسيا وأفريقيا

آسيا  لنقابات  الدويل  االتحاد  رئيس  أشاد 
باإلجراءات  الحجيالن،  سعود  وأفريقيا، 
واإلصالحات التي اتخذتها قطر لصالح العمال، 
القطرية  األنباء  لوكالة  سابق  ترصيح  يف  وقال 
»قنا«، إن قرار الدوحة، بشأن تطبيق الحد األدنى 
لألجور للعمال الوافدين، خطوة رائدة يف منطقة 
تتميز بكثافة العمالة الوافدة، منوهاً بجهود قطر 

من أجل تحسني ظروف العمل.
{ سعود راشد الحجيالن

استنساخ أفضل المعايير
ضاعفت اللجنة الُعليا مساعيها وبذلت قصارى جهدها الستنساخ أفضل املعايري 
مثل  بالبطولة،  املرتبطة  الخدمية  القطاعات  كافة  يف  االسرتاتيجية  واملبادرات 
من  وغريها  اللوجستية  والخدمات  والنقل،  والسالمة،  واألمن  الضيافة،  قطاع 
العالم  كأس  منافسات  انطالق  إطالق صافرة  من  اقرتابنا  مع  وذلك  الخدمات، 

2022 وسط جهود عىل أعىل مستوى من أجل تحقيق أقىص درجات النجاح.

املاضية  الخمس  السنوات  خالل 
تم إقرار قانون الحد األدنى لألجور، وتسهيل انتقال العمال 
الخروج،  تأشريات  عىل  الحصول  وتسهيل  آلخر،  عمل  من 
فضالً عن تشديد الرقابة عىل عمليات التوظيف والتعويض 

وتوفري السكن املالئم والسالمة الصحية.
فعىل سبيل املثال صدر عام 2018، قانون بإنشاء صندوق 
رصف  عدم  من  حمايتهم  إىل  ويهدف  العّمال.  وتأمني  دعم 
مستحقاتهم يف حال إغالق صاحب العمل املنشأة، أو يف حال 

أجرب عىل اإلغالق بسبب نشاط غري قانوني.
ويف مطلع عام 2020، ألغى قرار وزاري تصاريح الخروج 

غري  من  الوافدين  لجميع 
للعمال  القانون  وسمح  العمل،  لقانون  الخاضعني 

البالد  بمغادرة  املنازل،  يف  املستخدمون  ومنهم  الوافدين، 
عدا  العمل،  إذن مسبق من صاحب  الحصول عىل  من دون 

العاملني يف الجهات العسكرية.
ومسبق  مسبب  طلب  تقديم  يف  الحق  العمل  صاحب  وُمنح 
موافقته  إعطاء  رضورة  يرى  من  بأسماء  الداخلية  لوزارة 
ال  بما  عملهم،  طبيعة  بسبب  للبالد  مغادرتهم  قبل  املسبقة 

يتجاوز 5 % من عدد العاملني لديه.

قوانين مهمة خالل آخر »5« سنوات

الهاجري مدير االلتزام والتدقيق باللجنة الُعليا:

ضمان حقوقهم على رأس أولوياتنا
يثني محمد الهاجري، مدير االلتزام والتدقيق يف إدارة رعاية 
اإلسهامات  عىل  واإلرث،  للمشاريع  الُعليا  باللجنة  العمال 
بناء  يف  الجوهري  ودورهم  الوافدة  العاملة  للقوى  الكبرية 
رعاية  جاءت  »لطاملا  وقال:  املستوى..  عاملية  املالعب  هذه 
العمال وضمان حقوقهم عىل رأس أولوياتنا يف اللجنة العليا، 
فمنذ الفوز برشف استضافة هذه البطولة، ترّكزت جهودنا 
يف املقام األول، حول ضمان تمتّع جميع العمال يف مشاريعنا 

بمعاملة كريمة وفق أعىل درجات االحرتام«.
الُعليا  اللجنة  مشاريع  يف  العاملني  جميع  "يتمتع  وأضاف: 
عن  الصادرة  العمال  رعاية  معايري  بموجب  بحماية شاملة 
القوام  العمال  لرعاية  معايرينا  تشّكل  حيث  العليا،  اللجنة 
الرئييس لربنامجنا، ورشطا أساسيا يف كل املناقصات، وملزمة 

تعاقديا لجميع املقاولني، نظرا ألنها تغطي مختلف الجوانب 
الهامة يف حياة العمال مثل التوظيف، العقود واألجور، أماكن 
واالنتصاف،  واملشاكل  العالج  سبل  إىل  والوصول  السكن، 
وإجراءات الصحة والسالمة. وتابَع: منذ اللحظة األوىل، كنا 
العمال  لرعاية  معايرينا  تنفيذ  آليات  بأن  تامة  دراية  عىل 
أنشأنا  لذلك،  املنشودة.  النتائج  لتحقيق  األهمية  بالغ  أمر 
أربعة مستويات هي:  والتفتيش من  للتدقيق  نظاما شامال 
عمليات التدقيق الذاتية من ِقبل املقاولني، وعمليات التدقيق 
التي تجريها اللجنة الُعليا – وينفذها فريقي يف إدارة رعاية 
املراقب  ليمتيد،  إمباكت  لرشكة  التدقيق  وعمليات  العمال، 
التدقيق  وعمليات  العليا،  اللجنة  ألعمال  املستقل  الخارجي 

التي تنفذها وزارة العمل. { محمد الهاجري

بجانب توزيع بدالت التبريد

مبادرات للترفية 
والصحة والدعم

مثل  العمال  رفاهية  لتعزيز  املبادرات  من  العديد  إطالق  تم 
التي  التوظيف  رسوم  سداد  أجل  من  الشاملة  السداد  خطة 
دفعها العمال يف بلدانهم قبل القدوم إىل قطر، وآليات التظلم 
والشكاوى، والتي منها منتديات رعاية العمال. أضف إىل ذلك، 
الشاملة،  الطبية  الفحوصات  مثل  والسالمة  الصحة  برامج 
وبرنامج التدريب وصقل املهارات، وبرنامج التغذية، ومسار 
الصحة النفسية، وتصميم وتوزيع بدالت ستايكول التي تعمل 
بتقنية التربيد الثورية التي طورتها اللجنة الُعليا بالتعاون مع 

نخبة من الرشكاء واملؤسسات املتخصصة حول العالم.

إنفانتينو:

يجب االعتراف 
بالتقدم القطري

مذكرة مع اللجنة 
الوطنية لحقوق اإلنسان

أكد رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم 
»فيفا«، جياني إنفانتينو، أنه من 

الرضوري االعرتاف بالتقدم الكبري الذي 
حققته دولة قطر خالل العقد األخري، يف 

مجال العمل وحقوق العاملني.
وكان رئيس االتحاد الدويل قد اجتمع مع 

وزير العمل القطري، وتم خالل اللقاء 
التأكيد عىل التقدم الكبري املحرز يف مجال 
رعاية العمال وحقوقهم منذ منح البطولة 
لقطر يف عام 2010، باإلضافة إىل العمل 

الذي ال يزال يتعني القيام به لضمان إرث 
اجتماعي دائم لبطولة ذات رمزية كبرية 

لكرة القدم يف البلد املضيف.
وقال إنفانتينو: »علينا أن ندرك التقدم 

املهم الذي تم إحرازه يف قطر خالل العقد 
املايض. لقد تم إدخال إصالحات ترشيعية 

تاريخية، حققت بالفعل فوائد ملموسة 
ملئات اآلالف من العمال املهاجرين«.

وّقعت كل من اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث وبطولة كأس العالم FIFA قطر 
2022 مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنسان، لتعزيز التعاون بهدف 

رفع مستوى وعي األفراد واملجتمعات 
حول القضايا ذات الصلة بحقوق اإلنسان، 

وضمان وضع كافة الجوانب املتعلقة 
بحقوق اإلنسان بعني االعتبار يف مشاريع 

املونديال الذي تستضيفه قطر للمرة األوىل 
يف العالم العربي والرشق األوسط.

وجاءت االتفاقية لُتجسد التزام دولة 
قطر وحرصها عىل أن ترتك البطولة 

إرثاً اجتماعياً وإنسانياً قيّماً يعود أثره 
بالنفع الكبري عىل األجيال القادمة. كما 

يعكس هذا التعاون اهتمام اللجنة العليا 
وبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 
باستثمار املونديال واغتنام فرصة تنظيمه 

يف قطر ليكون دافعاً حقيقياً إلحداث 
تغيريات إيجابية ملموسة وتحقيق العدالة.

»10« آالف 
جولة تفتيشية
كانت هناك فرق للتفتيش 

منذ 2016 قامت بحوايل 10 
آالف حملة تفيتشية من أجل 
الحفاظ عىل حقوق العمال، 

وكان نارص الخاطر الرئيس 
التنفيذي لكأس العالم يف قطر 
2022 قد كشف تلك املعلومة 

التي تعكس الحرص الكبري 
عىل حقوق العمال.

ويعترب الحفاظ عىل مكتسبات 
العمال رضورة يف ظل التقدم 
والتطور املستمر، وكان الفيفا 

قد ثمن ذلك الدور وحرص 
عىل متابعة تلك الجوالت 

التفتيشية التي من شأنها 
الوقوف عىل عملية التطور 

الخاصة بالعمال.

ناصر الخاطر:

اقة قطر سبَّ
 في نظام العمل



تقارير »الوفيات« كاذبة.. 
وقطر تعاملت بشفافية 

مع كل الحاالت

تعزيز قيم األمن والسالمة.. 
وعمل مستمر على تطوير 

مهارات جميع العمال

الرد على االتهامات 
والشائعات جاء بشهادة كل 

المنظمات المختصة عالميا

تحقيق - عادل النجار ومحمد الجزار
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مبادرات قطر للعمال 
»إرث لألجيال«

{ تيسير نقل العمال

{ جوالت تفتيشية على المواقع{ إجراءات عديدة لحماية العمال

»30« ألف عامل في مختلف مواقع مشاريع مونديال»2022« منذ بداية األعمال

من  كل  مع  قطر  تتعامل  املنطلق  هذا  من 
الرسول  لسنة  اتباعا  أرضها،  عىل  يعمل 

الكريم عليه الصالة وأفضل السالم. 

أي  من  توصيات  إىل  قطر  تحتاج  ال  وربما 
أصحاب  مع  للتعامل  حقوقيني  أو  منظمات 
عىل  األساس  يف  ألنهم  العمال،  أو  األجور 

بمنتهى  معهم  والتعامل  والراس«  »العني 
كانت  إن  وحتى  أولوية،  واإلنسانية  الرحمة 
كل  حريصة  فقطر  السلبيات  بعض  هناك 

عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )أعطوا األجير 
أجره قبل أن يجف عرقه(، وفي رواية: )حقه( بدل )أجره( رواه ابن ماجه، وصححه األلباني. 

يشرح الحديث الشريف توجيه النبي صلى اهلل عليه وسلم أمته إلى رعاية حق األجير بتأدية 
أجره إليه دون تأخير ومماطلة )قبل أن يجف عرقه(، واألمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو 
كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب - وإن لم يعرق أو عرق وجف -، والمراد 

منه المبالغة في إسراع اإلعطاء وترك اإلمطال في اإليفاء. 

أي  وتصحح  تعالجها  أن  عىل  الحرص 
أخطاء. 

رشكاء  واليزالون  كانوا  العمال  هؤالء  وألن 
والبنية  املونديال،  مشاريع  كل  يف  أساسيني 
أكمل  عىل  بحقوقهم  االهتمام  كان  التحتية 
وجه عىل مدار السنوات الـ 12 املاضية وسط 
مسبوقة  غري  وإنجازات  كبري  وتطور  تقدم 
العليا  اللجنة  يف  ممثلة  الدولة  بها  قامت 

للمشاريع واإلرث بمجال رعاية العمال. 
عىل  رد  أبلغ  بمثابة  العمل  هذا  كان  ولقد 
قطر  جهود  يف  واملشككني  االتهامات  كل 
اللجنة  وأثبتت  العاملي،  الحدث  الستضافة 
من  العديد  وبشهادة  الواقع  أرض  عىل 
عمال  أن  العاملية  واملنظمات  املؤسسات 

املونديال يف أمان. 

ويف الوقت الذي يعمل يف اللجنة العليا حالياً 
مختلف  يف  عامل  ألف   30 من  يقارب  ما 
لكرة  العالم  كأس  بطولة  مشاريع  مواقع 
التي  الجهود  فإن   ،»2022 »قطر  القدم 
لجهود  تقديرا  وقوية  ضخمة  كانت  بذلت 
يف  البطولة  استضافة  حلم  لتحويل  العمال 

قطر إىل حقيقة عىل أرض الواقع. 
أدنى شك كانت مسؤولية ضمان  ومن دون 
أماكن  يف  العمال  جميع  وسالمة  صحة 
مختلف  يف  عملهم  تأدية  وأثناء  إقاماتهم 
مواقع املشاريع من أهم القضايا التي عملت 
وليس  وشفافية  وضوح  بكل  اللجنة،  عليها 
املأجورة  الحمالت  أصحاب  بعض  يردد  كما 
غري  الوفيات  من  ضخمة  ألعداد  ويروجون 

الصحيحة عىل اإلطالق. 

عىل مدار السنوات املاضية قامت قطر بالعديد 
من الخطوات االستثنائية واملحاوالت وأيضا 

أولت اهتماماً كبرياً بتعزيز التواصل واالبتكار 
وتحقيق مبدأ الشفافية يف مجال رعاية العمال. 
فقد واصلت اللجنة العليا عملها جنباً إىل جنب 

مع االتحاد الدويل لعمال البناء واألخشاب 
ورشكة إمباكت ليمتد، كطرف خارجي مستقل 

للتدقيق عىل معايري اللجنة العليا لرعاية 
العمال. 

وشهد عمل اللجنة العليا مع االتحاد الدويل 
لعمال البناء واألخشاب، إجراء العديد من 

الجوالت التفتيشية يف كافة استادات املونديال 
ومنها الوكرة، واستاد البيت يف مدينة الخور، 

واستاد الريان، واستاد املدينة التعليمية، 
والعديد من مواقع إقامة العمال عرب رشاكة 

قوية تعمل عىل تعزيز عدد من القضايا 
والشؤون ذات الصلة بصحة العمال وسالمتهم. 

حرصت اللجنة العليا كذلك عىل تدريب العمال عىل قواعد 
الحاالت  يف  املهنية  والصحة  األولية  اإلسعافات  وأسس 
الطارئة، إىل جانب تدريبهم عىل اكتساب مهارات أخرى 
ذات صلة برعاية العمل وضمان سالمتهم يف مواقع عملهم 

وأماكن إقامتهم. 
ويستند تدريب اإلسعافات األولية يف الحاالت الطارئة، إىل 
حد كبري، عىل نتائج تقييم مدى فعاليّة اإلسعافات األولية 
الصحة  فريق  مؤخراً  أجراه  الذي  الطارئة  الحاالت  يف 
العمال  مواقع  جميع  يف  العليا  للجنة  التابع  والسالمة 
للكشف  التقييم  هذا  إجراء  تم  وقد  إقامتهم.  وأماكن 
الصحة  مجايل  يف  التحسني  إىل  تحتاج  التي  املجاالت  عن 

تغريات  تحدث  أن  شأنها  من  حلول  وتقديم  والسالمة 
العليا  اللجنة  تقدمها  التي  الصحية  الرعاية  مستوى  يف 

للعمال يف مختلف مواقع املشاريع. 
وقد تضمن هذا التقييم إجراء فحوصات طبية أساسية لـ 
12 ألف عامل، باإلضافة إىل إجراء تقييم ملوظفي السالمة 
التقييم  املواقع. وقد اسُتخدمت نتائج  الطبية يف  واملرافق 
صحية  ملخاطر  املعرضني  العمال  حصول  من  للتأكد 

شديدة عىل الرعاية الطبية الالزمة بشكل فوري. 
واضحة  خطة  رسم  يف  النتائج  أسهمت  ذلك،  عىل  عالوة 
مواصلة  يتم  أن  عىل  وسالمتهم،  العمال  صحة  لضمان 

تنفيذها خالل عام 2018. 

تعزيز التواصل 
واالبتكار في مجال 

رعاية العمال 
تم فرض االمتثال ملعايري رعاية عمال اللجنة العليا 
من خالل نظام تدقيق شامل ذي أربع مستويات، 

مع تنفيذه بدعم من طرف ثالث مستقل. 
قامت  العليا  اللجنة  فإن  الشفافية،  ملبدأ  وتحقيقاً 
سنوية  تقارير  بنرش  املاضية  السنوات  مدار  عىل 
عىل أساس نتائج هذه املراجعات من أجل التعرف 
التقدم املحرز وتبادل املعرفة مع الرشكاء يف  عىل 

الحكومة واملجتمع الدويل. 
ونظام التدقيق بمستوياته األربعة هو: 

1. عملية تدقيق شهري يجريه املقاول بالتنسيق 
مع اللجنة العليا. 

صحة  من  للتحقق  املحققني  أحد  تخصيص   .2
عمليات املراجعة الذاتية التي يجريها املقاول. 

ثالث مستقل  تدقيق من طرف  بعملية  القيام   .3
)من قبل املقاولني ومدققي اللجنة العليا( للنتائج 
لتحديث  واستخدامها  دورياً  نرشها  سيتم  التي 

املعايري إذا لزم األمر. 
4. القيام بتفتيش مفاجئ من قبل وزارة العمل. 

نظام تدقيق 
شامل لرعاية عمال 

اللجنة العليا 

لتعيني  التوظيف  وكاالت  أمام  حازمة  رشوط  عدة  وضع  تم 
العاملني يف املشاريع وهي كالتايل: 

والشؤون  العمل  وزارة  مع  قطر  يف  مسجلة  تكون  أن  يجب   •
االجتماعية. 

• أن ال تفرض رسوماً عىل العمال مقابل استقدامهم. 
• أن يتطابق العرض الوظيفي مع عقد العمل. 

• أن يتم ترجمة عرض العمل والعقد. 
قطر  يف  املعيشة  وظروف  وااللتزامات  الحقوق  تكون  أن   •

موضحة يف العقد. 
• أن ال يتم مصادرة جوازات السفر والبطاقة الشخصية وغريها 

من أوراق الترصيح الخاصة باملقيمني. 

شروط وكاالت التوظيف  تدريب على اإلسعافات األولية

»5« ماليين دوالر 
تعويضات »التوظيف« 
دوالر  املاضية جرى سداد خمسة ماليني  السنوات  مدار  عىل 
التوظيف  رسوم  عن  كتعويض  البطولة  مالعب  عمال  إىل 
من  عدد  وعوض  واجهتهم.   تكون  قد  التي  والصعوبات 
املقاولني العاملني يف مشاريع اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 

هؤالء العمال كجزء من نظام »الدفع الشامل«. 
وتعترب رسوم التوظيف قضية معقدة إىل حد كبري، ورغم ذلك 
اتفقت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث والعديد من املقاولني عىل 
آلية لضمان حصول عمال املونديال عىل تعويض الصعوبات 
التي قد يكونون واجهوها عند القدوم إىل قطر من أجل العمل. 

نتائج إيجابية لتقنيات 
»التبريد« المبتكرة 

دأبت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث عىل تحديد وتفعيل تقنيات 
تربيد مبتكرة رشعت بتنفيذها يف مشاريعها. 

واستاد  الوكرة،  استاد  يف  تربيد حديثة  تقنيات  تجربة  تّمت  كما 
الفعالة يف  لوسيل لتقييم مدى استفادة العمال من هذه الحلول 

األوقات التي تشهد ارتفاعاً كبرياً يف درجات الحرارة. 
باللجنة  دفع  الذي  األمر  إيجابية،  نتائج  عن  التجارب  وكشفت 
 10 من  يقرب  ما  عىل  مربّدة  وسرتات  مناشف  توزيع  إىل  العليا 

آالف عامل. 

وسالمة  صحة  معايري  تطوير  مراحل  مرت 
املرحلة  وكانت  مراحل  بعدة  املشاريع  عمال 
وقد   ،)2011-2010( التقيص  مرحلة  هي  األوىل 
والبحوث  التجارب  بعض  العليا  اللجنة  أجرت 
يف  ورشكائها  القائمة  واالتفاقيات  القوانني  عىل 

القطاعني الحكومي والخاص يف قطر. 
أما املرحلة الثانية فقد كانت مرحلة املسودة امليثاق 
البحوث،  هذه  إىل  واستنادا   )2013-2012(
العمالة  لرعاية  التوجيهية  املبادئ  اللجنة  وضعت 
سيتم  التي  األحكام  صياغة  يف  ورشعت  الوافدة 

ادراجها يف إطار هذه املعايري. 
ميثاق  اطالق  مرحلة  فهي  الثالثة  املرحلة  أما   
اللجنة  استكملت  حيث   )2013 )مارس  العمال 
يتضمن  الذي  العمال  ميثاق  ونرش  إصدار  العليا 

املبادئ التي تكفل تطوير املعايري. 
والتحقق  املراجعة  مرحلة  هي  الرابعة  املرحلة 
)أبريل 2013 - يناير 2014( وقد أجرت اللجنة 
العليا ورش عمل مع املقاولني والرشكاء الحكوميني 
املسودة  تخص  التي  والتصورات  اآلراء  ووثقت 
مراجعني  قبل  من  العمال  رعاية  ملعايري  األوىل 

خارجيني من بينهم منظمة العمل الدولية. 
)يناير  التنفيذ  مرحلة  فهي  الخامسة  املرحلة  أما 

املعايري  بوضع  العليا  اللجنة  قامت  وقد   )2014
يف إطار عملية تقديم العطاءات وبدأت دمج هذه 
العاملة  الرشكات  مع  املوقعة  العقود  يف  املعايري 

التفتيش  عملية  أجريت  وقد  العاملية.  املشاريع  يف 
األوىل عىل مواقع اقامة العمال يف الثالث عرش من 

يناير. 

مراحل تطور المعايير منذ»2010«

أبرز  أحد  يعترب  الذي  التغذية«  »برنامج  خالل  من  العليا  اللجنة  حرصت 
بالتعاون مع كلية طب  للعمال، وذلك  الغذائي  النظام  مبادراتها عىل تحسني 

وايل كورنيل يف قطر. 
وقد صمم الربنامج األول من نوعه يف منطقة الخليج، لتحديد املخاطر الصحية 
العمال  وعي  رفع  عىل  عالوة  العليا،  اللجنة  يف  املشاريع  عمال  تواجه  التي 
واملقاولني بأهمية التغذية السليمة وكيفية املحافظة عليها من خالل اتباع نظام 

غذائي صحي. 
عامل،   1000 عىل  يزيد  ما  الربنامج  من  األوىل  املرحلة  يف  االختبار  شمل  وقد 
وتّم توظيف نتائج االختبار يف رسم مالمح املرحلتني الثانية والثالثة املعنيّتني 
بتوعية العمال واملقاولني وتدريبهم عىل اتباع نظام حياة صحي، باإلضافة إىل 
للعمال  املقدم  الغذاء  نوعية  تحسني  بهدف  األغذية  ملزودي  مقرتحات  تقديم 

خالل عام 2018. 

بالتعاون مع طب وايل كورنيل 

تحسين النظام الغذائي 
غرف املعيشة والسكن للعمال كان لها اشرتاطات واضحة 

وملزمة جدا من أجل توفري حياة كريمة للعمال يف املشاريع 
املونديالية. 

فبالنسبة لغرف النوم يجب أن تشتمل الغرفة الواحدة عىل 
أربعة أشخاص كحد أقىص وتبلغ مساحتها ستة أمتار مربعة 
مكعب لكل شخص كحد أدنى عىل أن تكون األرّسة املتطابقة 

ممنوعة.  أما بالنسبة إىل الحمامات فيجب أن تكون دورة مياه 
واحدة باإلضافة إىل مكان لالستحمام لكل 6 أرّسة ومغسلة 

مياه واحدة مع مرآة لكل 4 أرّسة، ويجب أن يكون مكان 
االستحمام منفصال عن دورة املياه. 

شروط غرف 
المعيشة للعمال 

لقد عملت اللجنة العليا بشكل وثيق مع املقاولني للحد من املخاطر التي تواجه 
العمال يف مواقع البناء والتأكد من تزويد جميع العاملني بمعدات السالمة الالزمة 
مجانا.  ويف حالة حصول أمر ما يخص السالمة، كان يتم التعامل مبارشة مع 

املقاول لحل املشكلة فوراً والتأكد من عدم تكرارها مستقبالً. 
ولدى العمال الذين يشاركون يف مشاريع اللجنة العليا عدد من القنوات للتعبري 
عن املظالم والشكاوى حول موقع العمل وظروف السكن، اذ كانت تلزم معايري 
رسي  بشكل  شكاواهم  عن  بالتعبري  للعمال  يسمح  ساخن  خط  وجود  العمال 

وبلغتهم الخاصة. 
العمل  قبل وزارة  تم وضعها من  أخرى  آليات  إىل  إضافة  الساخن  الخط  يمثل 
أرباب  ضد  شكاوى  لتقديم  للعاملني  الفرصة  تتيح  كي  االجتماعية،  والشؤون 

العمل وطلب التعويض يف حالة نشوب أي نزاعات عمالية.

الصحة والسالمة أولوية قصوى 

خط ساخن للشكاوى والمظالم 

خالل جائحة فريوس كورونا املستجد حرصت قطر عىل 
السالمة والصحة املهنية يف أماكن العمل واإلقامة، وعىل وعي 

العمال والتزامهم باإلجراءات االحرتازية الالزمة للحد من 
انتشار الفريوس والحفاظ عىل سالمتهم. 

ومن خالل حملة »واعي« تمت توعية العمال وأصحاب العمل 
بمختلف اإلجراءات الوقائية باللغات املتعددة للعمالة، وإنتاج 

وسائط إعالمية، والتثقيف بالتعاون مع مختلف السفارات 
وممثيل امللحقيات العمالية والجاليات. 

ووفقا لتأكيدات اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف قطر فقد 
حظي العمال املوجودون يف الحجر الصحي بعناية فائقة من 
حيث االهتمام واإليواء والنظافة، وخدمات إضافية أخرى، مع 

ضمان عدم االكتظاظ داخل الغرف. 

الحماية من »كورونا« 

وكالء  مع  العمل  من  املقاولني  منع  عىل  العليا  اللجنة  دأبت 
التوظيف الذين يقومون بمخالفات غري مهنية أو أخالقية مثل 
يكتنف  ما  وبسبب  العالج،  أو  العمال  توظيف  رسوم  فرض 
هجرة اليد العاملة من إشكاالت، فإن اللجنة العليا اعتمدت نهجاً 
أخالقيا يقوم عىل أساس بناء عالقات عمل متينة مع الرشكات 
قطر  يف  املعنية  الحكومية  والكيانات  الحكومية  غري  واملنظمات 

ويف البلدان املرسلة للعمالة. 

من  عدد  عرب  عديدة  تغيريات  بتنفيذ  القطرية  الحكومة  قامت 
اإلصالحات الترشيعية العمالية مع استمرار الرشاكة مع »العمل 
حق  من  أصبح  فقد   .2022 العالم  كأس  بعد  ما  إىل  الدولية« 
تقرير  يف  العمال  من   %  86 وأكد  وظائفهم.   تغيري  العمال 
ملنظمة العمل الدولية، أن اإلصالحات كان لها تأثري إيجابي عىل 
حياتهم، وفق مسح جرى يف شهري مايو، ويونيو 2022، بني 
مواقع  يف  ويقيمون  املنخفضة،  األجور  ذوي  من  عامالً   1036
العمال من جنسيات متعددة ويعملون  اإلقامة املشرتكة، وكان 

يف مختلف القطاعات االقتصادية. 

منع المقاولين من العمل 
مع وكالء التوظيف 

حق »العمال« 
في تغيير وظائفهم 
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متابعات

تحول إلى متحف مفتوح للعروض الحية والفعاليات الجماهيرية

كورنيش الدوحة.. مسرح البطولة

بعيداً  املركبات  مسار  تحويل  وتم 
آمنة  بيئة  لتوفري  الكورنيش  عن 
وسليمة للمشاة يف املنطقة والرصيف 
البحري والشوارع األخرى عىل طريق 
من  التحويل  تم  كما  الكورنيش، 
تقاطعات راس أبوعبود، والشرياتون 
واملرمر  والديوان  والسيفني  وامليناء 

واملها وبرزان.
كما سيمنع دخول »االسكوترات« ذات 
العجالت والدراجات الهوائية والنارية 
والحدائق  الكورنيش  منطقة  إىل 
العامة واملواقع املكتظة باملشاة خالل 
فرتة كأس العالم FIFA قطر 2022، 
والقوارب  للسفن  السماح  لكن سيتم 
بمزاولة عملها رشط أن تكون بعيدة 
كما  البحرية،  التأمني  منطقة  عن 
ستكون هناك تعليمات أمنية ألصحاب 
املتاحة  غري  واملواقف  القوارب.. 
يف  ستتمثل  الكورنيش  منطقة  يف 
مواقف سوق واقف، ومسجد الشيوخ 
الريان  شارع  مقابل  البدع  ومواقف 
والتي مقابل شارع االستقالل، وجميع 

املواقف داخل منطقة التحويل.
املركزية  الدوحة  منطقة  وتعترب 
املعالم  أهم  من  الكورنيش  وشارع 
يف  والحضارية  والحيوية  السياحية 
القائمة  الجهات  أولتها  لذلك  الدولة، 
قطر   FIFA العالم  كأس  تنظيم  عىل 
2022 اهتماماً خاصاً عند التخطيط 
لعملية تطويرها لتظهر بشكل يعكس 

أهميتها السياحية والثقافية.
مرشوعا  املعنية  الجهات  ونفذت 
املركزية  الدوحة  وتجميل  لتطوير 
الهوية  إلظهار  الكورنيش  وشارع 
القطرية أمام ضيوف الدولة يف بطولة 
 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
وكذلك ربط املناطق الداخلية للمشاة 
ببعضها البعض، باإلضافة إىل ربطها 
خارجياً باملناطق املحيطة بها، وإيجاد 
فضالً  للمستخدمني،  جديدة  مناطق 

عن ترميم املناطق األثرية.
بأعمدة  البحرية  الواجهة  تزيني  وتم 
الذي  النخيل  سعف  شكل  عىل  إنارة 
القطري،  الثقايف  املوروث  يعكس 
وكذلك إنشاء أنفاق للمشاة وساحات 
بني  الرواد  حركة  تسهيل  بهدف 
باألنفاق،  املتصلة  والجهة  الكورنيش 
تلك  عىل  جمالية  بصمة  إضافة  مع 
األنفاق والساحات من خالل تزويدها 
الفنية واملنحوتات لعدد من  باألعمال 
فضالً  واملقيمني،  القطريني  الفنانني 
املطلة  املقاهي  من  عدد  إنشاء  عن 
مبارشة عىل البحر للمساهمة يف جعل 

تجربة رواد الكورنيش أكثر تميزاً.
باستخدام  الكورنيش  تزيني  وتم 
1440 عموداً عىل شكل سعف النخل، 
املمتدة  النخيل  أشجار  مع  ليتماىش 
إىل  باإلضافة  الكورنيش،  طول  عىل 
طابع  ذات  إنارة  عمود   655 توفري 

مميز بمنطقة مركز الدوحة.
وتجميل  تطوير  مرشوع  وتضمن 
الكورنيش،  وشارع  املركزية  الدوحة 
توفري مواقف تتسع ألكثر من 7700 
أماكن  يف  األرض  تحت  سيارة، 
إنشاء  إىل  باإلضافة  باملدينة،  متفرقة 
والدراجات  للمشاة  أنفاق  ثالثة 
الكورنيش  بني  تربط  الهوائية 

الدفنة،  أنفاق  وهي  الدوحة،  ومدينة 
والكورنيش، والبدع، باإلضافة إلنشاء 
نفق متحف الفن اإلسالمي املخصص 

للمشاة.
تطوير  مرشوع  أعمال  شملت  كما 
وتجميل كورنيش الدوحة توفري عدة 
مثل  الخدمية  املرافق  وبعض  مقاٍه 
املياه  بربادات  املزودة  االسرتاحات 
وأماكن  واملصليات  للرشب  الصالحة 
عرض،  لشاشات  باإلضافة  للوضوء، 
ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية 
لزوار  وآمناً  صحياً  متنفساً  لتصبح 
ممارسة  عىل  ولتشجيعهم  املنطقة 
الرياضة، باإلضافة لزيادة املسطحات 
فضالً  األشجار،  وزراعة  الخرضاء 
عن رصف الشوارع بأحجار طبيعية 
بطريقة تعكس الطابع األثري والعمق 

التاريخي للمنطقة.
املركزية  التجميل  أعمال  وشملت 
وزراعة  صيانة  الكورنيش  وشارع 
واملسطحات  األشجار  من  العديد 
الحياة  جودة  رفع  بهدف  الخرضاء 
للمنطقة،  العام  املنظر  وتحسني 
خفض  يف  مساهمتها  إىل  باإلضافة 
صحية  بيئة  وتوفري  الحرارة  درجات 

وأماكن  السكنية  األحياء  داخل 
التجمعات الحيوية.

مرت  ألف   137 من  أكثر  زراعة  وتم 
مربع من املسطحات الخرضاء و940 
شجرة و920 نخلة، مع املحافظة عىل 
اإلرث البيئي ألشجار النخيل املتواجدة 
وصيانتها  الكورنيش  شارع  يف 
واالجتماعية،  البيئية  ألهميتها  نظراً 
شجرة   1360 زراعة  إىل  باإلضافة 
من  مربع  مرت  ألف   17 من  وأكثر 
املسطحات الخرضاء يف منطقة مركز 

الدوحة.
للمشاة  ومعابر  مسارات  توفري  وتم 
تربط  الهوائية  للدراجات  ومسارات 
املنطقة،  يف  الحيوية  املراكز  كافة 
 7 طوله  يبلغ  للجري  ومسار 
طريق  مسار  ويربط  كيلومرتات، 
امتداداً  عبود«  بو  و»راس  املطار 
إلنشاء  باإلضافة  لوسيل،  طريق  إىل 
الهوائية  والدراجات  للمشاة  مسارات 
بمنطقة  واحد  كيلومرت  بطول 
تصميمها  تم  والتي  الدوحة،  مركز 

لالستخدام من قبل ذوي اإلعاقة.
الدوحة  كورنيش  منطقة  وشهدت 
القوارب  تنفيذ مرشوع إنشاء مرايس 

األول  مواقع،  ثالثة  يف  السياحية 
بالقرب من نفق مشاة البدع، والثاني 
بالقرب من نفق مشاة الدفنة، والثالث 
بالقرب من حديقة الشرياتون، وذلك 
 FIFA لبطولة كأس العالم استعداداً 
قطر  مع  وبالتعاون   ،2022 قطر 
والتغري  البيئة  ووزارات  للسياحة 
املناخي واملواصالت والبلدية، واملكتب 

الهنديس الخاص.
وتعترب القوارب السياحية واجهة من 
الواجهات الحضارية والرتاثية للدولة، 
استكشاف  من  الزائرين  وتمكن 
لذلك تم  البحرية،  الدوحة وواجهتها 
تنفيذ املرايس بطريقة مبسطة تعتمد 
عىل توحيد وتناسق املواد املستخدمة 
الكورنيش،  أنفاق  ساحات  مع  فيها 
مستدامة  مواد  استخدام  تم  حيث 
تتحمل الظروف املناخية سواء كانت 
مراعاة  مع  اليابسة،  عىل  أم  املاء  يف 
والسالمة،  الجودة  مقاييس  أعىل 
حيث يشتمل املوقعان الثاني والثالث 
وشبكة  الصحي  للرصف  شبكة  عىل 
كهرباء ذات جهد منخفض، ويشتمل 
املوقع الثالث عىل شبكة ملياه الرشب.

وآمنة  مالئمة  ممرات  املرايس  وتوفر 
الفئات  جميع  قبل  من  لالستخدام 
العمرية، تساهم يف تسهيل صعودهم 
القوارب مع األخذ بعني االعتبار  عىل 
اللجنة  توليهم  الذين  اإلعاقة،  ذوي 

أهمية كبرية يف كافة مرشوعاتها من 
عىل  تساعدهم  مرافق  توفري  خالل 
اعتماد  تم  وقد  املجتمع،  يف  االندماج 
مع  الثالثة  املرايس  يف  موحد  تصميم 
توسعة  إمكانية  االعتبار  بعني  األخذ 
كل  يف  املواقف  عدد  وزيادة  املرايس، 

مرىس مستقبالً.
وتشمل الفعاليات الرئيسية يف منطقة 
لعرض  كبرية  شاشات  الكورنيش، 
مهرجانات  إىل  باإلضافة  املباريات 
والعديد  ثقافية  وأنشطة  موسيقية، 
من  املمتعة  الشارع  عروض  من 
العروض  ُتعد  حيث  العالم،  حول 
أحد  الكورنيش  منطقة  يف  الرتفيهية 
الدولة  ستشهدها  التي  األحداث  أهم 
من  به  ستتميز  ملا  املونديال  خالل 
أجواء كرنفالية مميزة عىل مسافة 6 
شرياتون  فندق  من  تمتد  كيلومرتات 
الفن  متحف  حديقة  حتى  الدوحة 

اإلسالمي.
من  القدم  كرة  جمهور  وسيكون 
برنامج  مع  موعد  عىل  العالم  أنحاء 
بأنشطة  حافل  وثقايف  ترفيهي 
كافة  تستهدف  مميزة  وفعاليات 
املشجعون  وسيخترب  األرسة،  أفراد 
إىل  وصولهم  عند  مدهشة  تجارب 
قطر للمشاركة يف أكرب حدث ريايض 
العالم  سيشهده  والذي  العالم،  يف 

العربي واملنطقة ألول مرة.

منوعة  مجموعة  تنظيم  سيتم  كما 
الرتفيهية  والفعاليات  األنشطة  من 
واملقيمني  للمواطنني  والثقافية 
والزوار عىل حد سواء، بالتعاون مع 
مع  يتناغم  بما  الرشكاء،  من  العديد 
الرامية  واملساعي  املتواصلة  الجهود 
إبهاراً  األكثر  النسخة  استضافة  إىل 
برنامج  ويضم  البطولة«،  تاريخ  يف 
 90 من  أكثر  الرتفيهية  الفعاليات 
حدثاً خاصاً من املقرر تنظيمها عىل 

هامش البطولة.
ملنطقة  املخصص  الربنامج  ويشتمل 
لفناني  عروض  عىل  الكورنيش 
األداء، وأنشطة ثقافية، وأكشاك لبيع 
األطعمة واملرشوبات، ومتاجر، حيث 
أكثر  زيارة  املنطقة  تشهد  أن  يتوقع 
فرتة  خالل  شخص  ألف   120 من 
الرتفيهية  الفعاليات  برنامج  ذروة 

فيها.
الذين  املشجعون،  وسيحظى 
البطولة،  مباريات  سيحرضون 
بمجموعة من العروض الرتفيهية التي 
الثمانية  االستادات  محيط  يف  ستقام 
الحدث  منافسات  ستشهد  التي 
أكثر  الربنامج  سيشمل  إذ  العاملي، 
من 6 آالف عرض وفقرة أداء يف 21 
موقعاً مختلفاً، وتضم قائمة العروض 
وأبرزها  الفنون،  أشكال  من  العديد 
اليدوية  والحرف  الفنية  العروض 
وفنون  والتصميم  واألزياء  والرتاثية 

األداء واملوسيقى وعرض األفالم.
عىل  البدع  حديقة  وتستضيف 
 FIFA مهرجان  الدوحة  كورنيش 
للمشجعني، حيث سيتم بث مباريات 
كأس العالم عرب شاشات ضخمة، مع 
مميزة،  أداء  وفقرات  عروض  تقديم 
من  العديد  وكذلك  ثقافية  وأنشطة 
األنشطة والفعاليات املقدمة من رعاة 
أكشاك  توفري  إىل  إضافة  البطولة، 

لبيع األطعمة واملرشوبات.
 FIFA مهرجان  افتتاح  املقرر  ومن 
20 نوفمرب الجاري،  للمشجعني يوم 
40 ألف زائر،  وسيتسع ملا يصل إىل 
مناطق  ستقام  ذلك  عىل  وعالوة 
واملنطقة  الخور  مدينة  يف  املشجعني 
التي  األماكن  من  وغريهما  الصناعية 

سيعلن عنها يف وقت الحق.
وتشمل أبرز مناطق الجذب السياحي 
الشاطئي   974 نادي  البطولة  خالل 
 ،974 استاد  من  بالقرب  يقع  الذي 
وباقة  موسيقية  فقرات  وسيقدم 
لبيع  ومنافذ  األنشطة،  من  متنوعة 
إىل  يصل  ما  ويستهدف  املنتجات، 
درب  يستضيف  كما  زائر،  آالف   10
من  قريبة  مسافة  عىل  الواقع  لوسيل 
استاد لوسيل، الذي سيحتضن نهائي 
لفنون  متميزة  عروضاً  البطولة، 
ألف   50 بـ  ُيقدر  لجمهور  الشارع 

شخص يومياً.

مسرح  أكبر  إلى  الدوحة  كورنيش  منطقة  ستتحول 
للعروض الحية في العالم مع انطالق صافرة مباراة 
 ،2022 قطر   FIFA العالم  ك��أس  لبطولة  االفتتاح 
يوم  البيت  استاد  على  واإلك��وادور  قطر  بين  المقررة 
الترفيهية  الفعاليات  خالل  من  وذلك  المقبل،  األحد 
المباراة  مع  سُتختتم  والتي  للبطولة،  المصاحبة 

النهائية في 18 ديسمبر المقبل.

أجواء كرنفالية على مسافة »6« 
كيلومترات من فندق شيراتون حتى 

متحف الفن اإلسالمي

تزيين الواجهة البحرية بأعمدة على شكل سعف النخيل لعكس الثقافة القطرية

شاشات كبيرة لعرض المباريات 
باإلضافة إلى مهرجانات وأنشطة منوعة

افتتاح مهرجان  المشجعين األحد باتساع »40« ألف
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متابعات

مميزات متعددة للبطاقة المتفردة

»هّيا«.. تصنع الفارق

بذلت دولة قطر عىل مدار حوايل 12 عاماً جهوداً هائلة سعياً 
منه�ا لجعل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 نس�خة 
اس�تثنائية وتاريخي�ة يف تاريخ بط�والت كأس العالم لكرة 
القدم، حيث اهتمت بكافة التفاصيل الكبرية والصغرية التي 
من ش�أنها أن توفر أكرب قدر من الراح�ة للجماهري الغفرية 
املتوقع توافدها ملش�اهدة مباري�ات البطولة، ومن أبرز هذه 
الجهود كان إطالق اللجنة العليا للمش�اريع واإلرث »بطاقة 
هيّا« التي تعد بمثابة جواز املرور ونقطة التحول الكربى يف 
تسهيل عملية تنظيم حضور الجماهري للمونديال سواء كان 

بالنسبة للقادمني من الخارج أو حتى املقيمني داخل قطر.
يف نس�خ كأس العالم الس�ابقة )باستثناء روس�يا 2018(، 
كان يتع�ني عىل الراغبني يف حض�ور البطولة خوض تجربة 
ش�اقة للوصول يف نهاي�ة املطاف إىل وجهته�م النهائية، إذ 
كان يتوج�ب عليهم بعد حجز تذاكر املباريات التقدم بطلب 
للحصول عىل تأش�رية س�فر للدولة املستضيفة للبطولة، ثم 
ال�روع يف حجز أماكن اإلقامة، ه�ذا إىل جانب عناء التنقل 
داخ�ل وبني امل�دن املس�تضيفة للمباريات، وكذل�ك متابعة 
الفعالي�ات واألنش�طة الرتفيهي�ة الت�ي تق�ام ع�ىل هامش 

املونديال.
س�ارت األمور ع�ىل هذا النح�و حتى جاءت روس�يا يف عام 
2018 وابتكرت »هوية املش�جع« أو ال�� )FAN ID( وهي 
الخاصي�ة التي س�هلت كث�رياً ع�ىل الجماه�ري القادمة من 
الخارج دخول البالد بدون تأش�رية، وكذلك التنقل بني املدن 
املس�تضيفة للمباري�ات عرب اس�تخدام وس�ائل املواصالت 
العام�ة مجاناً خالل أيام املباريات، لتقرر دولة قطر عىل أثر 
نجاح هذه التجربة اعتمادها يف اس�تضافتها لنس�خة كأس 
العال�م 2022 وتبتكر بدورها »بطاقة هيّا« التي تش�به إىل 

حد كبري يف صورتها »هوية املشجع« الروسية، باإلضافة إىل 
مزايا أكرب وأوسع نطاقاً لحامل البطاقة.

»هوية املشجع« كانت بمثابة ورقة تعريفية تطلب السلطات 
الروس�ية من الجماه�ري حملها أثناء البطول�ة، وكان يتعني 
ع�ىل كل صاح�ب تذك�رة يف كأس العال�م 2018 أن يحمل 
هذه الوثيقة حتى يتس�نى له دخول املالعب التي تستضيف 
مباريات البطولة، هذا إضافة إىل إمكانية االستخدام املجاني 
للقط�ارات أو امل�رتو أو الحاف�الت داخل املدن خ�الل أيام 
املباري�ات، وق�د أثبتت »هوية املش�جع« نجاحه�ا يف عملية 
تنظي�م كأس العالم 2018 واس�تفاد منها أكثر من مليوني 
مشجع كروي توافدوا عىل روسيا من الخارج عىل مدار فرتة 

البطولة.

إطالق البرنامج

وأعلنت اللجنة العليا للمش�اريع واإلرث، وهي اللجنة املنوط 
به�ا جمي�ع االس�تعدادات الالزمة ل�كأس العال�م، إطالق 

برنام�ج »بطاقة هيّا« التي تش�كل بوابة الدخول الحرصية 
لحضور مباري�ات كأس العال�م FIFA قطر 2022، حيث 
توف�ر »بطاقة هيّا« للمش�جعني من داخل قط�ر وخارجها 

عدداً من املميزات الكبرية خالل فرتة البطولة.
وتع�د »بطاقة هيّ�ا« بمنزلة ترصيح دخ�ول إىل دولة قطر 
خالل بطول�ة كأس العالم FIFA قطر 2022، كما تحتوي 
ع�ىل العدي�د م�ن املزاي�ا أهمه�ا دخ�ول املالع�ب الثمانية 
للمونديال وتوفري اس�تخدام مواصالت النقل العام بصورة 
مجاني�ة، بما يف ذلك الحافالت ومرتو الدوحة والرتام، فضالً 
عن مزاي�ا أخرى تضاف إليها باس�تمرار، وق�د تم تطوير 
البطاقة بعدة خيارات خاصة فيما يتعلق بعملية التسجيل، 
واملمي�زات املعل�ن عنها حت�ى اآلن تتي�ح للجماهري دخول 
األماكن الس�ياحية واملواصالت ودخ�ول املالعب، وتتضمن 
العدي�د م�ن املزاي�ا األخ�رى، إىل جان�ب حضور ع�دد من 

الفعاليات واألنشطة املصاحبة للبطولة.
ويمكن لحام�ي تذاك�ر املباريات التس�جيل للحصول عىل 
Qatar2022. :بطاق�ة هيّا« عرب بوابة املوق�ع اإللكرتوني«

ar  /qa، وتطبيق »هيّا إىل قطر 2022« الذي يمكن تحميله 
.»Android«و »iOS« عىل أجهزة

وخ�الل املؤتم�ر الصحفي ال�ذي ُعقد لإلعالن ع�ن إطالق 
»بطاقة هيّا«، قال السيد محمد الكواري ممثل لجنة عمليات 
أمن وس�المة كأس العال�م FIFA قط�ر 2022، إن اللجنة 
تعمل مع رشكائها من الجه�ات املحلية واإلقليمية والدولية 
لضم�ان تجربة آمنة للجماهري خالل املونديال.. مش�رياً إىل 
أن اللجنة لن تألو جهداً يف اتخاذ أي إجراء من شأنه تعزيز 
أمن وس�المة الجماهري وجميع املوجودي�ن يف الدولة بأعىل 

املعايري األمنية.
وشدد الكواري عىل أن »بطاقة هيّا« ستكون إلزامية لجميع 
املشجعني لدخول الدولة ودخول مالعب البطولة خالل فرتة 
املونديال، كما أنها توفر لصاحبها الدخول متعدد السفرات 
بجان�ب عدد من امليزات لتس�هيل اإلج�راءات األمنية خالل 

البطولة لضمان أمن وسالمة الجماهري.
وتعت�رب »بطاق�ة هيّا« أيض�اً بواب�ة لحجز أماك�ن اإلقامة 
خالل بطولة كأس العالم، كما يمكن للمش�جعني من خارج 
قط�ر حجز أماكن إقامتهم من خ�الل منصة البلد املضيف 
الرس�مية، الت�ي توفر خي�ارات متنوع�ة ومنه�ا الوحدات 
الس�كنية والفل�ل والفن�ادق العائم�ة وغريه�ا، وبإم�كان 
املش�جعني من حامي تذاكر مباري�ات البطولة حجز أماكن 
إقامتهم عرب املنصة الرس�مية، وال تتجاوز تكلفة اإلقامة يف 
بعض الش�قق 80 دوالراً أمريكياً لليلة الواح�دة، فيما يبلغ 
حجز بع�ض الغرف يف الفنادق العائمة، التي تش�تمل عىل 
مطاع�م وتوفر العديد من األنش�طة الرتفيهية، حوايل 180 

دوالراً فقط لليلة الواحدة.

تجربة آمنة 
للجماهير في نسخة 

»2022«

استخدام وسائل 
 والحافالت 

ٍ
النقل العام مجانا

ومترو الدوحة 

مبادرة أطلقتها اللجنة العليا وحققت نجاحًا كبيرا

وترتكز فلسفة مبادرات الجيل املبهر عىل اعتبار 
الرياض�ة وكرة القدم بوجٍه خاص أداة تحويلية 
وأح�د املقوم�ات األساس�ية لتحقي�ق أه�داف 
التنمي�ة االقتصادية واالجتماعي�ة، ومخرجاتها 
األوسع نطاقاً ليستفيد منها الشباب ومجتمعات 
الالجئ�ني والفئ�ات املهّمش�ة واملحروم�ة حول 

العالم.
واس�تفاد من الربنامج حتى اليوم، أكثر من 30 
مجتمع�اً محلي�اً وأكثر من 750 ألف ش�خص 
من�ذ إطالق�ه، ويواص�ل امل�ي قدم�اً لتحقيق 
هدف�ه بالوص�ول ألكثر من مليون مس�تفيد مع 
نهاية الع�ام الجاري 2022، ب�دءاً من قطر إىل 
الهن�د حتى رواندا وهايتي وغريها، ومع توس�ع 
الربنام�ج يف بق�ع جدي�دة حول العالم، س�وف 
يس�تمر الربنامج يف إلهام وتعزيز جهود التنمية 

املجتمعية، واملس�اهمة يف تأس�يس إرث مستدام 
للمونديال.

وتتوافق أنشطة برنامج الجيل املبهر مع أهداف 
األمم املتحدة للتنمية املس�تدامة لتعزيز االندماج 
والش�مولية واملس�اواة بني الجنس�ني من خالل 

مبادرة كرة القدم من أجل التنمية.
وتعترب ك�رة القدم املح�رك األس�ايس للربنامج 
الت�ي لها تأث�ري كبري إلكس�اب أجي�ال األطفال 
والش�باب، امله�ارات الحياتي�ة التي تس�اعدهم 
يف تنمي�ة مجتمعاته�م، فعىل الصعي�د املحيّ يف 
قط�ر، يواص�ل الربنامج مس�رية التع�اون مع 
االتح�اد القطري لكرة الق�دم )QFA( من أجل 
املساهمة يف بناء مجتمع صحّي وتحقيق أهداف 
رؤي�ة قطر الوطني�ة 2030، وتعزي�ز االندماج 
املجتمعّي، ومد جس�ور التواص�ل بني الثقافات 

املختلفة وجعل العالم مكاناً أفضل وأكثر شموالً.
أما ع�ىل الصعي�د العامل�ي وعرب تع�اون وثيق، 
فتعم�ل الجهات العاملية الرائ�دة واملنظمات غري 
الحكومي�ة واملنظم�ات املش�اركة يف مب�ادرات 
كرة الق�دم من أجل الخري، مث�ل االتحاد الدويل 
لجمعي�ات الصلي�ب األحم�ر واله�الل األحمر، 
وس�رتيت فوتب�ول وورل�د، والح�ق يف اللع�ب، 
ومرييس كور، جنباً إىل جنب مع مؤسس برنامج 
الجيل املبه�ر، اللجنة العليا للمش�اريع واإلرث، 
وذل�ك من أجل تحقيق ه�دف الربنامج يف إيجاد 
طرق بديل�ة وعرصية لدعم مب�ادرة كرة القدم 
من أجل التنمية، وزيادة عدد النوادي املجتمعية، 
واملالع�ب والبني�ة التحتي�ة، فضالً ع�ن تنظيم 

مهرجانات كرة القدم من أجل الخري.
ويضم برنامج الجيل املبهر 4 مبادرات رئيسية، 

وهي، نادي الجيل املبهر املجتمعي، ومهرجانات 
الشباب، وبرنامج سفراء الشباب، وبرنامج كرة 

القدم من أجل التنمية.
ومن�ذ إط�الق الجيل املبهر عام 2010، أنش�أ 
الربنامج 30 ملعباً لك�رة القدم يف املجتمعات 
املهّمش�ة واملحروم�ة ح�ول الرق األوس�ط 
وآس�يا، ويف عام 2020، تم تطوير نموذج من 
هذه املالعب تحت مس�مى »نادي الجيل املبهر 
املجتمع�ي«، والذي جاءت انطالقته من مدينة 
تاكلوبان بالفلبني وروركا كاالن بالهند، حيث 
ج�اء تصميم ه�ذا النموذج ليك�ون مكاناً آمناً 
للتجمع والتعلم واللعب اس�تكماالً للنجاحات 
الت�ي حققتها جلس�ات ك�رة الق�دم من أجل 
التنمية تحت مظلة الجيل املبهر، وبما يتماىش 

مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة.

ويقوم عىل إدارة أندية الجيل املبهر املجتمعي 
مجموعة من الش�باب الذين يملكون الدافعية 
والعزيم�ة للتأث�ري إيجاب�اً عىل األه�داف ذات 
األهمية املش�رتكة يف املجتمع�ات املحلية ودعم 
الجه�ود الهادف�ة إىل تحقيق أه�داف التنمية 

املستدامة.
وكجزء من ش�بكة أندية مرتابطة حول العالم، 
فإن ن�ادي الجي�ل املبهر املجتمع�ي يعد أداة 
أساس�ية يف عملي�ة التح�ّول الت�ي تش�هدها 
املجتمع�ات املختلف�ة م�ن خ�الل ق�وة تأثري 
الرياض�ة، وتأتي ه�ذه األندي�ة لتدعم جهود 
أبن�اء املجتمعات املش�اركة يف تحقيق التنمية 
املس�تدامة، وذلك بدعم م�ن منظمات املجتمع 
املدن�ي ورم�وز الرياضة ومس�ؤويل الحكومة 

املحلية والركات واملؤسسات األخرى.

الجيل المبهر.. إرث مستدام
الدوحة- قنا - لم تعد كرة القدم اللعبة األكثر شعبية عبر العالم، أداة للمهارات الرياضية 

فحسب، بل أصبح لها العديد من الفوائد الطبية واالجتماعية والتنموية واالقتصادية.
وإدراكًا ألهمية كرة القدم في إكساب أجيال األطفال والشباب، المهارات الحياتية التي 
تساعدهم في تنمية مجتمعاتهم، كان انطالق برنامج اإلرث البشرّي واالجتماعّي »الجيل 
المبهر« عام 2010 بالتزامن مع اإلعداد الستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 
بهدف االستمرار عبر مبادراته المتعددة في تعزيز التواصل بين الشعوب حتى بعد انتهاء 

فعاليات البطولة.



السيارات  عىل  قيود  أي  هناك  هل   {
الخاصة يف تنقلها باألماكن املختلفة؟

استخدام  عىل  نشجع  بل  قيود،  هناك  ليس   -
متوفرة  مواقف  هناك  بل  الخاصة  السيارات 
الجمهور  منح  األفضل  ومن  املالعب،  يف 
الستخدام  الفرصة  املونديال  وضيوف  الزائر 

املواصالت العامة.

وثابتة  محددة  أماكن  هناك  هل   {
يف  الخاصة  السيارات  ألصحاب  كمواقف 

مختلف املالعب؟

- بالتأكيد يف كل ملعب هناك مواقف للسيارات 
لتسهيل  إرشادية  عالمات  وهناك  الخاصة، 
وتم  اآلن  من  جاهزة  وهي  الوصول،  عملية 
إىل  فئة  كل  وصول  لتسهيل  وذلك  تركيبها 
املكان املخصص لها، وفق التذكرة أو ترصيح 

السيارة.

} ماذا عن أماكن مهرجانات الجماهري؟

حول  املوجودة  املواقف  من  العديد  لدينا   -
الكورنيش بما يسهل وصول الجماهري ألماكن 
بإمكانهم  كما  لهم،  املخصصة  املهرجانات 

استخدام الباصات أو املرتو.

} ماهي املواقف املحددة لهم وأماكنها؟

مهرجان  لخدمة  املواقف  من  العديد  هناك   -
الجماهري يف الكورنيش، منها عىل سبيل املثال 
مواقف يف أم غويلينة ويف منطقة جليعة وغريها 
الجماهري  وصول  تسهل  التي  األماكن  من 
املناطق  يف  املنوعة  بالفعاليات  لالستمتاع 

املختلفة.
السنوات  مدار  عىل  وضعناها  خطط  ولدينا   
تتعلق  دراس��ات  أجرينا  حيث  املاضية، 
بالجماهري املتوقع حضورها يف كل ملعب، وقد 
حددنا عدد الباصات أو وسائل النقل املناسبة 
جداول  وهناك  املتوقعة  األع��داد  لتوصيل 
وخروجها  التنقل  عملية  لتسهيل  موضوعة 

بالصورة الالزمة.

} هل هناك أماكن محددة عىل الجمهور 
التي  الحافالت  الستقالل  إليها  الذهاب 

للمالعب؟ ستنقله 

للحافالت،  رئيسية  مراكز   5 هناك  بالتأكيد، 
أوالً ملنطقة مهرجان الجماهري، وثانيا منطقة 
وثالثاً  الغربي،  الخليج  عليها  ونطلق  عنيزة 
سوق واقف، ورابعا براحة الجنوب، وخامساً 
وبروة  الجنوب  براحة  ونعترب  مدينتنا،  بروة 
يف  بالجماهري  الخاصة  السكن  قرى  مدينتنا 

كأس العالم.

يتعلق  فيما  التناغم  سيحدث  كيف   {
املالعب  أحد  من  الجماهري  بخروج 
كأس  أن  خاصة  آخر  مللعب  واالنتقال 
بطولة  أول  هو  قطر  يف   2022 العالم 
مباراة  من  أكثر  حضور  للجمهور  يمكن 

يف اليوم الواحد؟

- اذا نظرنا للجدول سنجد أن أول 12 يوما من 
الواحد،  اليوم  4 مباريات يف  البطولة ستشهد 
لذا حرصنا عىل أن تكون تلك املباريات األربع 
تسهيل  أجل  من  وذلك  متباعدة  مالعب  يف 
عملية  يف  بانسيابية  والسماح  التنقل،  عملية 
انتقال  وتسهيل  والخروج  الدخول 
ملشاهدة  املتفرجني 
من  أكثر 

مباراة يف اليوم الواحد.

هذا  يف  للجمهور  نصيحتك  ماهي   {
الشأن؟

- أجدد نصحي برضورة أن يستقل الجمهور 
الخاصة  سياراتهم  واملقيمون  القطري 
املالعب  يف  الستقبالهم  جاهز  يشء  كل  ألن 
واملواقف متوفرة يف جميع أنحاء الدولة، وترك 

املواصالت العامة لضيوف البطولة.

تحرض  محددة  أعدادا  تتوقعون  هل   {
املتغريات  ظل  يف  حدة  عىل  ملعب  كل  يف 

املتعلقة بسعة كل ملعب ؟

السنوات  مدار  عىل  دراسات  أجرينا  لقد   -
يف  املناسبة  التصورات  كل  ووضعنا  املاضية 
بالرشاكة  ترتيبات  هناك  أن  كما  الشأن،  هذا 
العامة ولم يقرصوا يف بناء  مع هيئة األشغال 
كل  استيعاب  عىل  القادرة  الرسيعة  الطرق 

األعداد القادمة للمونديال.

هل  الكهربائية،  الباصات  عن  ماذا   {
سيتم االعتماد عليها يف البطولة؟

التي  األعداد  من   %  20 من  أكثر  تقريبا   -

كهربائية  باصات  هي  عليها  االعتماد  سيتم 
للبيئة. صديقة 

مخصصة  باصات  هناك  ستكون  هل   {
لإلعالميني؟

اإلعالمي  حصول  عىل  األمر  وسيعتمد  نعم،   -
عىل ترصيح، فاإلعالميون املرصح لهم ستكون 
من  ستنقلهم  لهم  مخصصة  باصات  هناك 
مجاناً،  املالعب  إىل  املختلفة  اإلعالمية  املراكز 
عمل  لتسهيل  الساعة  مدار  عىل  وستعمل 
جميع وسائل اإلعالم، كما أن اإلعالميني أيضا 

يمكنهم استخدام املرتو باملجان.

قد  الجماهري  من  كبرية  أعداد  وصول   *
وضعتم  هل  الزحام،  من  نوع  عنه  ينتج 
هذه  مثل  لتفادي  املناسبة  التصورات 

األمور؟

لنا  بالنسبة  األهم  لكن  متوقع  أمر  الزحام   -
هناك  تكون  وأن  اختناقات،  وجود  عدم  هو 
الدولة  مناطق  لكل  خطط  ولدينا  انسيابية، 
خاصة يف املالعب ومحطات املرتو لتفادي أي 

اختناقات.

البطوالت  من  الكثري  نظمت  قطر   *
هل  الكبرية،  واإلقليمية  والدولية  العاملية 
له  البطوالت سيكون  استضافة كل هذه 

مردود إيجابي خالل كأس العالم؟

العالم مختلفة عن  - بدون شك بطولة كأس 
البطوالت  تلك  تنظيم  لكن  األخرى،  البطوالت 
والخطط  كبرية،  مرتاكمة  خربات  منحنا 
خربات  من  عليها  حصلنا  وضعناها  التي 
سبيل  عىل  العرب  وكأس  سابقة،  وتجارب 
التي  املباريات  أكثر  من  واحدة  كانت  املثال 
ومن  املالعب،  يف  جماهرييا  ضغطا  شهدت 
بتطوير  قمنا  العالم  كأس  إىل  العرب  كأس 

ستساعد  الخطط  وتلك  خططنا،  من  الكثري 
االنسيابية  تحقيق  عىل  كبرية  بصورة 

الحركة  يف  سواء  للجمهور،  بالنسبة 
أو  بالسيارات  أو  األقدام  عىل 

املختلفة. النقل  وسائل 

استقبال الجماهير من منفذ أبوسمرة يسير بطريقة سلسةأكـثـر مـن »20%« مـن الحـافـالت كهـربـائيـة وصـديـقـة للبيـئـة

ـــــول الــجــمــاهــيــر ــــول الـــكـــورنـــيـــش لــتــســهــيــل وص ـــمـــواقـــف ح ـــن ال »5« مراكز للحافالت في منطقة مهرجان الجماهير والخليج الغربي وسوق واقف وبراحة الجنوب وبروة مدينتناوضــعــنــا الـــعـــديـــد م

حوار - عادل النجار
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حـــوار

: فـيـصـل المفتــاح مســؤول عمـلـيـات النـقـل فـي كـأس العالـــــــــــــــــــــــم »2022« ينصح المواطنين والمقيمين عبر 

استخدموا سياراتكم .. واتـــــــــركوا المـواصـالت للضيـوف !

قبل  األخرية  للمراحل  وصولنا  مع   {
الرتتيبات  آخر  ماهى  املونديال،  انطالق 

الخاصة بكم ؟

- بالتأكيد وصلنا للمراحل األخرية فيما يتعلق 
بكافة الرتتيبات، فقد وصلنا لأليام األخرية قبل 
الجهات  جميع  شك  وبدون  املونديال،  بداية 
الكبري  العاملي  الحدث  يف  املشاركة  أو  املعنية 
عىل أتم االستعداد، وجميع الفرق والعنارص يف 
مختلف املواقع واالستادات أو املنشآت جاهزة 
بأفضل صورة من أجل تقديم الدعم واملساعدة 
تاريخ  يف  بطولة  أفضل  تنظيم  يف  واملساهمة 

كأس العالم بإذن الله.

عىل  املطلوب  للمعدل  وصلتم  هل   {
مستوى الجاهزية الكاملة؟

 ،100% بنسبة  لجاهزية  وصلنا  بالتأكيد   -
النجاح،  درج��ات  أقىص  لتحقيق  ونتطلع 
نعزز  حتى  البطولة  خالل  التوفيق  ونتمنى 
النجاح الكبري الذي سيتحقق يف مونديال قطر 

.2022

بدايـة  مع  األمــور  جـرت  كيـف   {
تطبـيـق خطة املواصالت ؟

- لقد وصلنا للرتتيبات النهائية وسط جاهزية 
إغالق  وهي  العمليات  أوىل  بدأنا  وقد  كاملة، 
الجماهريي  النقل  عمليات  وكذلك  الكورنيش، 
التي بدأت يف وقت سابق من منطقة أبوسمرة 
بالشكل  تسري  األمور  لله  والحمد  الدوحة،  إىل 
بعض  هناك  كانت  البداية  يف  وربما  املطلوب، 
إغالق  عىل  للتعود  بالنسبة  الصعوبات 
تفاعال  شاهدنا  الحقيقة  يف  ولكن  الكورنيش 
ممتازا للغاية من الجمهور، وقد اعتادوا بشكل 
توجه  والجميع  الشوارع،  إغالقات  عىل  رسيع 
شارع  دخول  عن  بعيداً  البديلة  الطرق  إىل 

الكورنيش واألمور تسري بالشكل املطلوب.

} شارع الكورنيش حيوي جدا ما هي 
نصيحتك للجمهور بعد اإلغالق؟

- طبعا نصيحتي للجمهور االلتزام 
وعليهم  الدولة  ب��ق��رارات 
الطرق  استخدام 

املرجوة،  األماكن  إىل  بهم  تصل  التي  البديلة 
لو  وحتى  الجميع،  سالمة  هدفنا  شك  وبدون 

حدث تأخر بسيط فاألهم هو السالمة.

} ماهي ترتيباتكم لبدء استقبال الوفود 
القادمة لحضور كأس العالم 2022 سواء 

عرب املطارات أو املنفذ الربي؟

إجراءات جديدة  العامة وضعت  املطار  -هيئة 
نشجعه  سيصل  الذي  والجمهور  طريقة، 
من  سواء  العامة،  النقل  وسائل  استخدام  عىل 
مطار حمد أو مطار الدوحة، فهناك مواصالت 
وفيما  الدولة،  مناطق  جميع  إىل  ستنقله  عامة 
فقد  سمرة  أبو  منفذ  عرب  بالدخول  يتعلق 
وفق  نوفمرب  شهر  بداية  مع  االستقبال  بدأنا 
وسواء  أبوسمرة،  منفذ  عرب  الدخول  إجراءات 
حامال  قطر  دولة  يف  مواطنا  أو  مقيما  كنت 
اإلجراء  فسيكون  القطرية  الشخصية  للبطاقة 
طبيعيا كما هو معتاد يف أي فرتة من الفرتات 
بطاقات  حاملو  أما  السنة،  طوال  االعتيادية 
هيا، فإنهم يدخلون وفق إجراءات خاصة بهم 
ويتحركون إىل منطقة االستقبال الجديدة وبعد 
يركبون  بالدخول،  املتعلقة  اإلجراءات  إنهاء 
إىل  يصلوا  حتى  املنفذ  يف  املوجودة  الباصات 

مركز الحافالت يف منطقة املسيلة، هذا بالنسبة 
وقاموا  الربي  املنفذ  عرب  القادمني  لالشخاص 
املنفذ  يف  املواقف  يف  الخاصة  سياراتهم  بركن 
بالنسبة  أما  القطري،  املركز  أو  السعودي 
فهناك  أهاليهم،  إىل  القادمني  لألشخاص 
سمرة،  أبو  منفذ  جانب  إىل  مخصصة  مواقف 
وتقوم الباصات بتوصيلهم إىل مواقف القاليل، 
ثم ينزلون هناك ويستقلون السيارات الخاصة 
الدوحة بشكل ميرس  إىل  أهاليهم، ومن ثم  مع 

للغاية.

} هل املواصالت العامة جميعها مجاناً؟

املواصالت  عمليات  كل  بالتأكيد 
فمنذ  مجانية،  العامة 

كل  أصبحت  الجاري  نوفمرب  من  األول  اليوم 
أو  بالريل  يتعلق  وفيما  مجاناً،  النقل  عمليات 
املرتو ستكون باملجان بداية من يوم 10 نوفمرب 

الجاري.

هيا  بطاقة  لحاميل  باملجان  ستكون   {
فقط؟

- نعم مجاناً لكل حاميل بطاقة هيا.

سيتم  التي  املواصالت  وسائل  ماهي   {
االعتماد عليها خالل املونديال يف مختلف 

لكل  نواحي قطر، وهل هناك عدد محدد 
وسيلة عىل مدار الساعة؟

املواصالت،  لوسائل  بالنسبة  تنوع  هناك   -
ولدينا أربعة عنارص مهمة عىل مستوى وسائل 
النقل، أوال الحافالت، ثانيا املرتو »الريل«، ثالثا 
سيارات األجرة، رابعاً السيارات الخاصة، وكل 
من  الجماهري  نقل  يف  ستساهم  الوسائل  هذه 
وإىل املالعب، وبالتأكيد هناك أماكن مخصصة 
النقل يف كل  للجماهري لكل وسيلة من وسائل 

ملعب من مالعب البطولة.

} هل باإلمكان االطالع عىل أعداد وسائل 
وعدد  املختلفة  بأنواعها  املواصالت 

ساعات عملها عىل مدار أيام البطولة؟

فالريل  الساعة،  مدار  عىل  سيجرى  العمل   -
نوفمرب   10 يوم  من  بدءا  املثال  سبيل  عىل 
من  بدءا  فيه  العمل  أوقات  ستكون  الجاري 
فجراً  الثالثة  حتى  صباحاً  السادسة  الساعة 
لكن  الخميس،  حتى  السبت  من  األيام  خالل 
يوم الجمعة سيبدأ العمل من الساعة التاسعة 
وأعلنا  سبق  وقد  فجراً،  الثالثة  وحتى  صباحا 
خالل املؤتمر الصحفي الخاص طرق النقل مع 
الرشكاء املوجودين وهم وزارة الداخلية والريل 
عىل  التأكيد  وتم  وأشغال،  املواصالت  ووزارة 
وهناك  قطارات،   110 يضم  تقريبا  الريل  أن 
مناطق  مختلف  يف  موزعة  قطار  محطة   37
البطولة،  لخدمة  باص   2900 وهناك  الدولة، 
وبالنسبة لسيارات األجرة هناك 3 آالف سيارة 
أوبر  مثل  رشكات  هناك  وكذلك  تقريباً،  كروة 
وكريم وجميعها ستساعد بشكل كبري يف عملية 
نقل الجماهري من وإىل امللعب بجانب السيارات 

الخاصة.

} هل هناك تعليمات محددة فيما يتعلق 
بالسيارات الخاصة؟

- نشجع الجمهور القطري واملقيمني يف الدولة 
عىل استخدام السيارات الخاصة يف التنقل من 

منازلهم أو من أماكنهم إىل املالعب.

التي  الرئيسية  األعمدة  من  واحدة  النقل  عمليات  تعد 
بأفضل   2022 العالم  كأس  تنظيم  في  ستساعد 
الذي  الشريان  بمثابة  فالمواصالت  ممكنة،  صورة 
إقامة  وأماكن  الجماهير  ومهرجانات  المالعب  سيربط 
كانت  لذا  الدولة؛  أنحاء  مختلف  في  المشاركة  الوفود 
الملف  هذا  مستوى  على  للغاية  كبيرة  التحضيرات 
عمليات  بدأت  الجاري  نوفمبر  شهر  بداية  مع  الحيوي. 
اإلغالق لتحديد المسارات التي سيتم التحرك خاللها في 

فترة كأس العالم، فهناك أماكن محددة لمهرجانات 
وأخرى  اإلعالم،  لوسائل  أماكن  وهناك  الجماهير، 
إلى  وصولهم  منذ  المتفرجين  ستنقل  التي  للحافالت 
سكنهم  أماكن  إلى  المختلفة  المنافذ  عبر  الدوحة 
من  مجموعة  عن  الكشف  تم  وقد  المالعب،  إلى  أو 
البطولة،  خالل  النقل  عملية  وتنظيم  إلدارة  اإلجراءات 
ضوء  في  المونديال،  لجمهور  سلسة  تجربة  لضمان 
التوقعات بتوافد مئات اآلالف من المشجعين من أنحاء 
مونديال  من  األولى  النسخة  فعاليات  لحضور  العالم، 
كرة القدم في العالم العربي والشرق األوسط، من 20 
نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وسط توقعات بأن تكون نسخة 

قطر هي األفضل على مدار التاريخ.
على  والتربع  للقمة،  الوصول  هو  الهدف  وألن 
عاصمة  هي  قطر  أن  خاصة  التنظيم،  عرش 
الرياضة العالمية ودائما ما تقدم اإلبهار والتميز 
حرصنا  فقد  الرياضية،  لألحداث  تنظيمها  في 
عمليات  مسؤول  المفتاح،  فيصل  لقاء  على 
واإلرث،  للمشاريع  الُعليا  اللجنة  في  النقل 
مع  الجارية  التحضيرات  عن  معه  للحديث 
وصولنا للمرحلة األخيرة قبل أيام معدودة من 
مميزا  الحوار  جاء  وقد  العالم،  كأس  انطالق 
الهامة  بالمعلومات  ومليئا  للغاية  ومثمرا 

أو  المواطنون  سواء  الفئات،  جميع  تخص  التي 
على  سيتوافدون  الذين  الضيوف  أو  المقيمون 
حواره  عبر  وجه  وقد  بالبطولة،  لالستمتاع  قطر 
$ الرياضي العديد من الرسائل الهامة  مع 
التي يجب أخذها بعين االعتبار، في نفس الوقت 
أن  مؤكدًا  الكبير،  للحدث  كاملة  جاهزية  أكد 
وسيكون  الريادة  على  اعتاد  القطري  التنظيم 
المونديال شهادة نجاح جديدة تكتب في تاريخ 
قطر، كما تحدث عن العديد من المحاور الهامة 
التي تتعلق بعمليات النقل والمواصالت ونسلط 

الضوء عليها خالل هذه السطور.

جداول الستقبال 
الجماهير في 

كل ملعب وفق 
دراسات خالل 

السنوات الماضية

حرصنا 
أن تكون 

المباريات األربع 
اليومية في 

مالعب متباعدة

الـــزحـــام مــتــوقــع لــكــن األهــــم تــفــادي االخــتــنــاقــات.. ووضــعــنــا الــخــطــط الــمــنــاســبــة لذلك الــواحــد ــيــوم  ال فــي  مــبــاراة  مــن  أكــثــر  لــحــضــور  الــنــقــل  فــي عمليات  كــبــيــرا  تناغما  انــتــظــروا 

{  فيصل 

}  تصوير- عباس عليالمفتاح  { فيصل المفتاح يتحدث للزميل عادل النجار

خبرات تنظيم كأس العرب ساعدتنا 
في وضع خططنا للمونديال

»4« مواصالت سيتم االعتماد عليها تشمل الريل 
والباصات وسيارات األجرة والسيارات الخاصة
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متابعات

اسبانيا تسعى لتكرار إنجاز نسخة جنوب إفريقيا في قطر

الماتادور.. بذكريات »2010«

كتب- وحيد بوسيوف

»الشباب« فرصة كبيرة لـ
من خالل القائمة التي أعلن عنها لويس 
املزج بني  اعتمد عىل  أنه  تبني  انريكي 
أصحاب الخربة التي تضم سريجيو 

وجوردي  بوسكيتش 
موراتا  وألفارو  ألبا 

والالعبني  وكوكي، 
صورة  يف  الشباب 
الثالثي كال من ثنائي 
برشلونة جايف وبيدري 
اتلتيكو  العب  وويليامز 

بلباو.
ومن املتوقع ان يتألق الثالثي يف 
التي  باملستويات  قياسا  املونديال، 

قدموها مع أنديتهم خالل املوسم الحايل، 
أفضل  الذي توج بجائزة  بالنسبة لجايف  خاصة 
العب شاب يف العالم املقدمة من فرانس فوتبول.

انريكي فيما يتعلق  الجدل بخصوص قائمة  فيما تواصل 
بعدم إعطاء الفرصة للمدافع بالدي.

وخالل املباريات األخرية، تبنّي أن إنريكي يعّول يف 
تشكيلته عىل مزيج من الالعبني الشبان 
بيدري  أبرزهم  الخربة،  وأصحاب 
ونيكو  برشلونة،  نجما  وغايف 
بيلباو،  أتلتيك  العب  ويليامز 
أن  املتوقع  من  وجميعهم 
نجوم  أبرز  من  يكونوا 

املونديال.
يف  يثق  إنريكي  زال  وما 

عىل  القديم  الجيل  قدرة 
مثل  املطلوبة،  الجودة  تقديم 
وجوردي  بوسكيتس  سريجيو 
وألفارو  كارفاخال  وداني  ألبا 

موراتا وكوكي.

{ جافي

{ دي خيا

{ راموس

دي خيا..
 يدفع الثمن !

لم يكن إبعاد سريخيو راموس الذي 
خلق جدال كبريا يف القائمة التي أعلن 
اسبانيا،  مدرب  انريكي  لويس  عنها 
النتقادات  األخري  هذا  تعرض  حتى 
حارس  اسم  تواجد  عدم  بسبب 
ديفيد  يونايتد  مانشسرت  مرمى 
املونديال،  قائمة  ضمن  خيا  دي 
قدمها  التي  الجيدة  املستويات  رغم 
خالل  ومن  اليونايتد.  فريق  مع 
ثمن  دفع  خيا  دي  يبدو  األخري  هذا 
يقدمها  كان  التي  السيئة  املستويات 
كل مرة مع املنتخب اإلسباني، آخرها 
األخطاء التي ارتكبها يف اليورو وهو 
حارس  عىل  يعتمد  املدرب  جعل  ما 
اوناي سيمون،  بلباو  اتلتيكو  مرمى 
لحارس  الجيدة  األرقام  حتى  بل 
من  جعل  رايا  برينتفورد  مرمى 
انريكي يفقد الثقة كليا يف دي خيا، 

عليه  ويفضل 
حارس  حتى 

ن  يتو ا بر
ت  بر و ر

سانشيز.

صدمة 
راموس !

غياب القائد 
الحقيقي

مشجعي  انريكي  لويس  صَدم 
عليها  اعلن  التي  القائمة  يف  الروخا 
مدافع  راموس،  لسريخيو  بإبعاده 
نادي باريس سان جريمان، يف قرار 
حق  يف  ظلم  انه  الكثريون  اعتربه 

سريخيو. 
تحدثت  الصحفية  التقارير  وكانت 
لها  تعرض  التي  اإلصابات  ان  عن 
راموس قبل بدء مشواره مع باريس 
املايض،  املوسم  يف  جريمان  سان 
الفرنيس  النادي  أعاقت مشواره مع 
منتخب  مع  التواجد  من  وحرمته 
بقوة  عاد  الالعب  أن  رغم  إسبانيا، 
سان  باريس  فريق  مع  املوسم  هذا 
يف  رائعة  مستويات  وقّدم  جريمان 
أبطال  ودوري  الفرنيس  الدوري 
أوروبا. ويف نفس الوقت اعترب الكثري 
أن انريكي جامل اريك جارسيا قلب 
دفاع برشلونة عىل حساب راموس.

خالل  اإلسباني  املنتخب  سيفتقد 
مونديال قطر 2022 لقائد حقيقي 
يف  ألهميته  امللعب،  ارضية  داخل 
ممكنة،  نقطة  ألبعد  الفريق  قيادة 
لهذا كان سيكون سريخيو راموس 
بمثابة القائد الذي سيوجه الالعبني 
ما  افضل  تقديم  عىل  ويحفزهم 
كارليس  مع  حدث  ما  وهذا  لديهم، 

بويول يف 2010.
يعتمد  سوف  انريكي  ان  ويبدو 
كقائد  بوسكيتش  سريجيو  عىل 
للمنتخب، هذا األخري تراجع مستواه 
يف أخر موسمني، فالقائد يحتاج ألن 
وهذا  مستوياته،  افضل  يف  يكون 
اتلتيكو  العب  كوكي  عىل  ينطبق 
مدريد الذي يمر بفرتات صعبة مع 

»الروخي بالنكوس«.

{ سيرجيو بوسكيتش

فيا.. الهداف 
التاريخي

التاريخي  الهداف  فيا  دافيد  يعد 
للمنتخب اإلسباني، حيث سجل 59 
خاضها  مباراة   98 أصل  من  هدفا 
بقميص الروخا. ولعب فيا دور كبري 
بلقب  اإلسباني  املنتخب  تتويج  يف 
كأس العالم 2010، بعد املستويات 
أقيمت  التي  النسخة  قدمها يف  التي 

يف جنوب إفريقيا.
راؤول  يربز  فيا،  جانب  وإىل 
مدريد،  ريال  مهاجم  غونزاليس 
اإلسبانية  للكرة  األبرز  الجيل  لكن 
ظهر مع تشايف هرينانديز وأندريس 
وسريجيو  كاسياس  وإيكر  إنيستا 
وغريهم،  بيكيه  وجريارد  راموس 
كأس  يف  بطولتني  حققوا  كونهم 
أمم أوروبا )يورو 2008 و2012( 

وكأس العالم 2010.

{ دافيد فيا

تحديدا  األخرية،  السنوات  وعرفت 
حتى   2008 عامي  بني  الفرتة  يف 
إسبانيا  منتخب  حصد   ،2012
لقبني يف كأس أمم أوروبا، وبينهما 

كأس العالم يف جنوب أفريقيا.
مشاركات  كانت  ذلك،  دون  ما 
البطوالت  يف  إسبانيا  منتخب 
للغاية،  خجولة  والعاملية  القارية 
 1964 أوروبا  أمم  باستثناء 
األول  الظهور  ويعود  و1984. 
التي   1934 لنسخة  لالروخا 
من  وخرج  إيطاليا،  يف  أقيمت 

الدور ربع النهائي.
ويف غالبية مشاركاته، كان منتخب 
األول،  الدور  من  يودع  إسبانيا 
ربع  إىل  يصل  األحوال  أفضل  ويف 
 2010 مونديال  حتى  النهائي، 

التاريخي.
تشايف  قاد  النسخة  تلك  يف 
هرينانديز وأندريس أنيستا ودافيد 
ومن  راموس،  وسريجيو  فيا 
كاسياس،  إيكر  الحارس  خلفهم 
بكأس  للفوز  »الروخا«  منتخب 

العالم للمرة األوىل يف التاريخ.
لكن اإلحباط عاد بعد ذلك ليكون 
الدور  من  باإلقصاء  املوقف  سيد 
ومن   ،2014 مونديال  يف  األول 

ثمن النهائي يف روسيا 2018.
أوروبا  أمم  كأس  مسابقة  يف  أما 
فقد حرض يف 11 نسخة من أصل 
األوىل  للمرة  انطلقت  التي   ،16
يشارك  لم  حيث   ،1960 عام  يف 

البطولة  يف  اإلسباني  املنتخب 
يف  اللقب  حقق  لكنه  االفتتاحية، 
ثم   ،1964 عام  الثانية  النسخة 
فاز بلقبني آخرين يف عامي 2008 
النهائي  خرس  حني  يف  و2012، 
يورو  يف  ذلك  وكان  واحدة،  مرة 

.1984
دوري  ببطولة  يتعلق  فيما  أما 
األمم األوروبية التي انطلقت ألول 

 ،2019-2018 موسم  يف  مرة 
يف  اإلسباني  املنتخب  شارك  فقد 
األول،  املستوى  يف  األوىل  نسختها 
مرحلة  تجاوز  يف  ينجح  ولم 

املجموعات.
النهائية  املباراة  »املاتادور«  وبلغ 
خرس  لكنه  الثانية،  النسخة  يف 
فانتزع  الثالثة  يف  أما  فرنسا،  من 
أرض  من  النهائي  نصف  بطاقة 

الربتغال، يف انتظار إقامة مباريات 
املربع الذهبي خالل 2023.

املاضية  التقارير  يف  تطرقنا  فبعد 
ملجموعة املنتخب الربازيل، الوطن 
الريايض يربز نقاط أهم نقاط قوة 
مع  البداية  الخامسة،  املجموعة 
الذي  الجدل  عن  للحديث  إسبانيا 
قائمة  عن  انريكي  إعالن  صاحب 

الروخا.

الـ16  للمشاركة  اإلسباني  المنتخب  يستعد 
مشاركة   15 بعد  العالم،  بكأس  تاريخ  في 
بفترات  مر  الذي  المنتخب  وهو  سابقة، 

توج  حيث  المشاركات،  هذه  خالل  مختلفة 
باللقب الول مرة في مونديال جنوب افريقيا 

.2010

{ لويس 

إنريكي

إنريكي.. يتحدى االنتقادات
الضغوطات  انريكي  لويس  يتحدى 

امم  كأس  يف  له  وجهت  التي  واالنتقادات 
لنصف  وصل  ذلك  ورغم  األخرية،  أوروبا 

النهائي.. وكان االتحاد اإلسباني لكرة القدم قد 
اتفق مع مواطنه لويس إنريكي عىل تدريب املنتخب 

األول يف التاسع من يوليو 2018.
املهمة  إكمال  عن  إنريكي  اعتذر  أشهر،   8 حوايل  وبعد 

واالتحاد  املدرب  باستثناء  للجميع،  مجهولة  كانت  ألسباب 
اإلسباني.

بوفاة  مأساويا  خربا   2019 أغسطس   30 يف  إنريكي  أعلن  بعدها 
ابنته زانا )9 أعوام( متأثرة برسطان العظام، وهو السبب الذي دفعه 

لعدم إكمال وظيفته مع »املاتادور«.
لكن املدرب اإلسباني عاد لعمله مجددا يوم 19 نوفمرب 2019 ليقود 

املنتخب للتأهل إىل نهائيات كأس العالم قطر 2022.
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من بيليه إلى زيدان..

ت���ش���ك���ي���ل���ة ت���اري���خ���ي���ة

أ.ف.ب- من »امللك« الربازييل بيليه، الالعب الوحيد املتوج بلقب 
كأس العالم 3 مرات، إىل الفرنيس زين الدين زيدان الذي فرح 
وحزن يف النهائي، صنعت مباريات كأس العالم عدة أساطري، 

دونت اسمها يف تاريخ اللعبة.
وبالطبع لن يتفق اثنان من مشجعي كرة القدم حول العالم، 
عىل تشكيلة مثالية وحيدة نظرا لتعدد النجوم وأساطري اللعبة، 
إال أن هناك بعض األسماء ال غبار عليها وهو ما نستعرضه يف 

السطور التالية.

بانكس )إنجلرتا(

توج  )ليسرت وستوك سيتي(،  حارس مرمى ألندية متواضعة 
بصدة  واشتهر   1966 عام  للعالم  بطال  بالده  منتخب  مع 
الربازييل  عنها  قال   ،1970 عام  بيليه  مواجهة  يف  »إعجازية« 

»اليوم سجلت هدفا، ولكن بانكس صده«.

كافو وروبرتو كارلوس )الربازيل(

طريق  عن  الظهري،  مركز  يف  ثورة  الربازيليان  هذان  أحدث 
تعزيز دوره الهجومي لحد كبري.

بمونديايل  فاز  كونه  العالم  كأس  يف  »ثراء«  أكثر  كافو  سجل 
 ،2002 بلقب  فاكتفى  كارلوس  روبرتو  أما  و2002،   1994
1998 أمام  حني كان كافو قائد املنتخب، وخرسا معا نهائي 

فرنسا )3-0(.

بكنباور )أملانيا(

»مخرتع« مركز الليربو، ترك »القيرص« إحدى الصور الخالدة 
لكأس العالم بعدما أنهى »مباراة القرن« التي خرستها أملانيا 
النهائي  نصف  الدور  يف  التمديد(  بعد   4-3( إيطاليا  أمام 

ملونديال 1970 ويده ملفوفة.

 كانافارو )إيطاليا(

النموذج األمثل للمدافع االيطايل، دائما يف تموضع مثايل، ودائما 
يف حالة تركيز و»رشير« متى لزم األمر.

فرنسا  حساب  عىل   2006 لقب  أحرز  الذي  األتزوري  قائد 
وزيدان )5-3 بركالت الرتجيح بعد التعادل 1-1(.

زين الدين زيدان )فرنسا(

ببطاقة  منه  وخرج  ثنائية،  بفضل  التاريخ  »زيزو«  دخل 
يف  األهداف  عدد  هما  قياسيني  رقمني  يتقاسم  حيث  حمراء، 
النهائية )3( متساويا مع اإلنجليزي جيف هريست  املباريات 

والربازيليني فافا وبيليه، والتسجيل يف مباراتني نهائيتني.
وكان ذلك عن طريق رأسيتني أمام الربازيل يف نهائي 1998، 
2006 يف مرمى  وركلة جزاء عىل طريقة »بانينكا« يف نهائي 

االيطايل جانلويجي بوفون.

إنييستا )إسبانيا(

رفع العب برشلونة من مستوى تبسيط كرة القدم، مثال حي 
هدف  سجل  جيث  برشلونة،  السابق  ناديه  تاكا«  »تيكي  عىل 
الفوز ملنتخب بالده يف نهائي مونديال 2010 أمام هولندا )1-

0( قبل نهاية الوقت اإلضايف بدقائق.

 مارادونا )األرجنتني(

منتخب  وقاده   1986 مونديال  عىل  هيمنته  مارادونا  فرض 
بالده إىل لقبه.

ويف قمة مستواه الكروي يف املكسيك، قاد دييجو »ألبيسيليستي« 
يكرر  وكاد   ،)2-3( الغربية  أملانيا  عىل  والفوز  النهائي  حتى 
السيناريو ذاته بعد 4 أعوام لكنه انحنى هذه املرة أمام »دي 

مانشافت« )1-0(.

بيليه )الربازيل(

الوحيد الفائز باملونديال 3 مرات، من كأس العالم 1958 حني 
لعام  الهجومي  للعب  الفنية  التحفة  إىل  عاما،   17 يبلغ  كان 

.1970
باكرا يف هذه  أصيب  أنه  1962 رغم  العالم  بكأس  أيضا  فاز 

البطولة.

 كلوزه )أملانيا(

أنه  إال  مهارة،  املهاجمني  أكثر  كلوزه  يكون مريوسالف  ال  قد 
النهائيات )16  األهداف يف  املطلق لعدد  القيايس  الرقم  يحمل 

بني 2002 و2014(.
الوحيد الذي خاض نصف النهائي 4 مرات، وتمكن من الفوز 
عدد  يف  القيايس  بالرقم  انفرد  بأنه  علما   ،2014 بمونديال 

األهداف عىل حساب الربازييل رونالدو )15(.

رونالدو )الربازيل(

عرف الـ »فينومينو« )الظاهرة( كل يشء يف كأس العالم.
توج بدون أن يلعب يف سن الـ 17 عاما يف 1994، وهو سيئ 
الحظ يف النهائي بعد 4 أعوام، عندما أملت به وعكة صحية قبل 

ساعات من املباراة النهائية.

{  مارادونا
{  زيدان

{  رونالدو

إص�����اب�����ة ن����ج����م اإلك������������وادور
فريقه  مباراة  خالل  لإلصابة  اإلكوادور،  العب  جوريزو،  كارلوس  تعرض 

نادي  وقال  األملاني.  بالدوري  بوخوم  أمام  خرسها  التي  أوجسبورج، 
أوجسبورج إن »كارلوس تعرض إلصابة بسيطة يف وتر الفخذ«.

يف  اسمه  يتواجد  أن  عاما   27 العمر  من  البالغ  الالعب  ويأمل 
والتي  املونديال،  يف  ستشارك  التي  اإلكوادور،  منتخب  قائمة 
اليوم اإلثنني. ويفتتح منتخب اإلكوادور  سيتم اإلعالن عنها 
املقبل.  األحد  قطر  منتخب  بمواجهة  البطولة  مباريات 
واضطر جوريزو أن يغادر ملعب املباراة أمام بوخوم بعد 

مرور نصف ساعة من بداية اللقاء.

أل���ب���ا ي���م���دح إن��ري��ك��ي
كال الدويل اإلسباني جوردي ألبا املديح ملدرب منتخب بالده لويس 

إنريكي، الذي اعتربه أفضل مدير فني.
ويف مقابلة مع صحيفة )موندو ديبورتيفو( أبدى العب برشلونة البالغ 

من العمر 33 عاما امتنانه الستدعاء املدرب اإلسباني له للمشاركة يف مونديال 
قطر .

وعن االنتقادات التي يتعرض لها مدرب »ال روخا«، أوضح ألبا أن ذلك ال يهم كثريا، معتربا 
أن »االنتقادات أصبحت أمرا طبيعيا جدا بالنسبة للجميع.

{  كارلوس جوريزو

{  جوردي البا

الع��اب���د ي��ع����ود

أعلن الفرنيس هرييف رينارد، املدير الفني 
للمنتخب السعودي، أمس األحد، استبعاد فهد 
املولد من القائمة النهائية لألخرض املشاركة يف 

كأس العالم »قطر 2022«. واستقر رينارد عىل 
استدعاء الالعب نواف العابد، لينضم إىل قائمة 

الصقور بدال من املولد، الذي استبعد كإجراء 
احرتازي بسبب الجدل الذي يحيط بموقفه يف 

أزمة املنشطات.
ونرش الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عرب 
حسابه الرسمي بموقع »تويرت«، بيانا مقتضبا 

قال فيه: » بعد االطالع عىل مستجدات استئناف 
لجنة مكافحة املنشطات الدولية )وادا( يف 

القضية املنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية 
)كاس( الخاصة بالالعب فهد املولد«. وتابع 

البيان: »وبعد مشاركة وجهات النظر مع اإلدارة 
القانونية باالتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي 

االتحاد، وبناء عىل ذلك وكإجراء احرتازي، قرر 
املدير الفني هرييف رينارد استبعاد الالعب من 

القائمة املشاركة يف كأس العالم FIFA قطر 
2022، واستدعاء الالعب نواف 

العابد لالنضمام إىل 
القائمة«.

{  فهد المولد

الف���رج يغ�ي��ب !

تضاءلت فرص مشاركة قائد املنتخب 
السعودي األول لكرة القدم سلمان الفرج، 

يف مباراة كرواتيا الودية املقرر إقامتها يوم 
األربعاء، بسبب عدم اكتمال جاهزيته.

ونقلت صحيفة »الرياضية« السعودية أمس 
األحد عن مصادر وصفتها بأنها خاصة 

قولها »الفرج يحتاج إىل مزيد من التأهيل 
للوصول إىل الجاهزية البدنية الكاملة«.

ويحتضن ملعب مرسول بارك يف الرياض 
مواجهة األخرض األخرية قبل السفر إىل 

الدوحة، للمشاركة يف نهائيات كأس العالم 
2022، التي تنطلق منافساتها األحد املقبل.

وأشارت إىل أن الفرج سيصبح جاهزًا 
ملواجهة األرجنتني يف افتتاح مباريات 

األخرض يف املحفل العاملي، الثالثاء بعد 
املقبل، عىل ملعب لوسيل.

وتعرَّض قائد املنتخب إىل إصابة يف مفصل 
الكتف خالل اشرتاكه يف كرة مع أحد العبي 

منتخب آيسلندا يف املباراة الودية التي 
جمعتهما، وفًقا ملا أعلنه املنتخب 

السعودي.

{  سلمان الفرج
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{  روبيرتو مارتينيز

{  فيرناندو سانتوس

ينتمون لمختلف المدارس 

الكروية العالمية

»24« جنسية خارج الخطوط !
بني  يكون  لن  املرة  هذه   ،2022 قطر  مونديال  يف  سيكون  جانبي  رصاع 
حيث  املدربني،  وجنسيات  التدريبية  املدارس  بني  بل  الالعبني  أو  املنتخبات 
آسيا  من  القارات  ملختلف  تنتمي  جنسية   24 مشاركة   22 النسخة  ستشهد 

وأوروبا وصوال ألمريكا الشمالية والجنوبية وأسرتاليا.
وسيكون الرصاع ثالثيا بني مدربني يمثلون إسبانيا والربتغال التي تمتلك 3 

مدربني.
ويمثل إسبانيا كٌل من فليكس سانشيز مدرب منتخبنا الوطني ولويس إنريكي 
البلجيكي  املنتخب  يقود  الذي  مارتينيز  لروبريتو  باإلضافة  الروخا  مدرب 

الربتغالية  التدريبية  واملدرسة  األخري،  املونديال  يف  الثالث  املركز  صاحب 
سيمثلها أيضا ثالثة مدربني وهم: فرناندو سانتوس مدرب املنتخب الربتغايل، 
كوريا  ملدرب  باإلضافة  اإليراني،  املنتخب  لتدريب  العائد  كريوش  وكارلوس 

الجنوبية باولو بينتو.
ليونيل  التانجو  مدرب  من  كل  فيمثلها  األرجنتينية  الكروية  املدرسة  أما 
املكسيك  ملدرب  باإلضافة  اإلكوادو،  مدرب  ألفارو  وجوستافو  سكالوني، 

خرياردو مارتينو.
املدير  القادري  الركراكي مدرب أسود األطلس وجالل  الثنائي وليد  وسيمثل 
عني  أن  بعد  لهما  تجربة  أول  يف  املونديال،  يف  العرب  قرطاج  لنسور  الفني 
االتحاد التونيس لكرة القدم القادري مدربا بعد إقالة منذر الكبري الذي كان 
مساعدا له يف كأس أمم إفريقيا، أما وليد الركراكي فقد عينه االتحاد املغربي 

لنهائية  األسود  قاد  الذي  خاليلوزيتش  وحيد  البوسني  مكان  يف  القدم  لكرة 
املونديال، لكن الصدامات املتكررة للمدرب البوسني مع نجوم املنتخب املغربي 
خاصة استبعاده لحكيم زياش نجم تشيليس ومزراوي الظهري األيرس لنادي 

بايرن ميونخ، مهدت لخروج خاليلوزيتش قبل املونديال.
ديدييه  من  كٍل  خالل  من  بمدربني،  حارضة  الفرنسية  املدرسة  وستكون 
ديشامب مدرب الديوك، حامل اللقب مع فرنسا يف النسخة األخرية من املونديال 

التي أقيمت يف روسيا 2018، وكذلك هرييف رينارد مدرب األخرض السعودي.
فيما سيمثل املدرسة الربازيلية تيتي مدرب السيليساو »تيتي«، لترتاجع خالل 
واختارت  املاضية،  النسخ  يف  بقوة  حضورها  أثبتت  أن  بعد  األخرية  النسخ 
العديد من املنتخبات االعتماد عىل املدربني املحليني مثل اليابان وبولندا وويلز 

والدنمارك.

كتب - وحيد بوسيوف

البصمة 
البرازيلية تتراجع!

{  تيتي مدرب السامبا

قطر  العالم  كأس  يف  الربازيلية  املدرسة  تيتي  سيمثل 
يف  العريقة  املدرسة  عرفته  كبري  تراجع  بعد   ،2022

التدريب خالل السنوات األخرية حتى عىل مستوى األندية 
األوروبية، بعد أن كان حضورها قويا يف األحداث الرياضية 
الكبرية، كونها من بني أعرق مدارس التدريب يف كرة القدم.

مبا ولم تكن بصمة املدرسة الربازيلية مع  لسا ا
فقط، بل مع العديد من املنتخبات، 

بكأس  الفاز  الربتو  كارلوس  مثل 
 1980 الكويت  مع  مرتني  آسيا 
 ،1988 نسخة  خالل  والسعودية 
وكذلك زيكو املتوج مع اليابان بكأس آسيا 

2004، وفيريا الذي فاز أيضا بلقب كأس آسيا 
2007 مع العراق، دون أن ننىس املدرب 

قاد نيجرييا يف  الذي  أوتو جلوريا 
أمم  كأس  بلقب  لفوز   1980

إفريقيا.

صراع
 التيني ـــ أوروبي

يتجدد الرصاع األوروبي - الالتيني خالل كأس العالم قطر 2022 عرب املدارس التدريبية الشهرية، 
فستكون أوروبا ممثلة من 18 مدربا من أصل 32، أي بنسبة أكثر من نصف املدربني الحارضين يف 

املونديال، وتفوقت عىل مدارس أمريكا الالتينية التي تمتلك 5 مدربني يف البطولة.
 2022 قطر  مونديال  لقب  عىل  الرصاع  سيكون  التكهنات  من  الكثري  وحسب 

يدربها  التي  واألرجنتني  تيتي  بقيادة  الربازيل  بني 
ديدييه  بقيادة  وفرنسا  سكالوني، 
التي  للربتغال  باإلضافة  ديشامب، 
يرشف عليها املدرب فرناندو سانتوس، 
أوروبيا –  أن الرصاع سيكون  ما يعني 
التينيا. فبعد أن عاد اللقب األخري لصالح 
ديشامب  ديدييه  وهو  أوروبي  مدرب 
كأس  بلقب  للتتويج  فرنسا  قاد  الذي 

العالم للمرة الثانية يف تاريخها، هل 
الالتينية  املدرسة  تستعيد 

خالل  اللقب  للتدريب 
قطر  العالم  كأس 

2022 ؟

{  ديدييه ديشامب

»األرجنتينية«
تــــعــــــود بـــقـــــــوة

{  ليونيل سكالوني

تعود املدرسة األرجنتينية العريقة يف التدريب بقوة من بوابة كأس العالم 
ليونيل  يتقدمهم  مدربني   3 بـ  حارضة  ستكون  حيث   ،2022 قطر 

سكالوني املرشح لنيل اللقب مع األرجنتني، وكذلك جوستافو الفارو 
تصفيات  يف  رائعا  مشوارا  قدمت  األخرية  هذه  اإلكوادور  مدرب 
املكسيك،  مدرب  مارتينو  جرياردو  للمدرب  باإلضافة  املونديال، 
الدرجة  من  أندية  التدريبية  بداية مسريته  يف  درب  األخري  هذا 
الثانية باألرجنتني، لكن تجربته األوىل الكبرية كانت بني 2007 
و2011، حني تسلم مقاليد منتخب باراغواي قبل أن يدرب 
منتخب  ثم   2014  -  2013 موسم  اإلسباني  برشلونة 

األرجنتني بني عام 2014 و2016.
وبلغ مارتينو مع منتخب األرجنتني نهائي كوبا أمريكا يف 

مناسبتني متتاليتني عامي 2015 و2016 لكنه فشل 
يف إحراز اللقب بعد الهزيمة يف النهائي أمام منتخب 

للتتويج  املكسيك  قيادة  يف  باملقابل  ونجح  تشييل، 
الدور  وبلوغ   2019 عام  الذهبية  الكأس  بلقب 

النهائي عام 2021.

القادري والركراكي
 يمثالن العرب

القادري  جالل  الثنائي  سيمثل 
حيث  العرب،  الركراكي  ووليد 
التونيس  املنتخب  األول  يقود 
أسود  تدريب  عىل  يرشف  والثاني 

األطلس.
ويرشف القادري عىل تدريب منتخب 
2022، حيث  تونس، وذلك منذ فرباير 
توىل املنصب خلفا ملنذر الكبري بعد أن كان 

مدربا مساعدا له ملا يناهز 9 أشهر.
وقاد القادري )51 عاما( تونس إىل التأهل لكأس 

الدور  يف  مايل  عىل  الفوز  عقب   2022 قطر  العالم 
الحاسم  بينما توىل وليد الركراكي تدريب املغرب يف أواخر 

أغسطس املايض خلفا للبوسني خاليلوزيتش.

{  جالل القادري
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متابعات

إعداد – محمد الجزار

»الدرون« يرصد 
تفاصيل »لوسيل«

»سـمــعــة«.. %100

خطف مراسل قناة الكأس إسماعيل عيل األضواء يف السوشيال 
ميديا بفيديو طريف خالل لقاءات أجراها مع مشجعني من أملانيا يف 

منطقة األعالم ضمن مواكبة قناة الكأس لتغطية الحدث الكبري. 
والتقى سمعة مع مرصي وزوجته األملانية وأطفاله الصغار، وتفاجأ 
بحديثهم باللغة العربية بإجادة وطالقة وداعبهم بالحديث باللهجة 

املرصية أيضا.  وبسؤال الطفل الصغري عن إجادته للغة العربية قال 
»شوية شوية« وعن زيارته ملوطن والده يف مرص ورأيه فيها تحدث 

قائال: قطر 100 %.

{  اسماعيل علي

نرش الحساب الرسمي للجنة العليا 
 QATAR2022 للمشاريع واإلرث

فيديو رائعا عىل اليوتيوب لجولة 
مميزة بكامريا الدرون املسرية داخل 
ستاد لوسيل مرسح املباراة النهائية 
لبطولة كأس العالم 2022 يوم 18 

ديسمرب. 
وصاحب الفيديو عزف موسيقي 

مبهر مع تجول يف كل تفاصيل 
االستاد وكافة أروقته التي تؤكد أنه 
أحد أفضل املالعب يف العالم بامتياز.

»عكاشة«..عاشق العنابي

اليرتك املشجع الجزائري عالوة عكاشة - والذي شاهدناه جميعا خالل منافسات كأس 
العرب - أي مناسبة إال ويعرب فيها عن حبه الشديد لقطر ودعمه الكبري لها خاصة يف 

البطوالت الرياضية.  عالوة عكاشة ظهر يف فيديو أمس عىل الفيس بوك بصحبة جماهري 
نادي مولودية البيض الجزائري، وهما يرفعون أعالم قطر والفتات دعم رائعة ملونديال 

العرب ضد الحمالت الرشسة الغربية.  وأكد عكاشة أنه سيتواجد يف قطر لحضور 
ومساندة قطر يف تنظيمها التاريخي للحدث العاملي.املونديال 

{  عالوة عكاشة

»العربي« يعود للبنفسجية

الزميل السابق يف جريدة $ جابر العربي عاد من جديد إىل 
عاصمة الرياضة، بعد تجربة مميزة قضاها يف القسم الريايض 

 .beINSPORTS بـ$ ثم عمل أيضا بقنوات
وكان العربي قد رحل إىل مسقط رأسه يف مرص بعد سنوات طويلة 

عمل فيها بقطر، قبل أن يعود من جديد عرب شاشة البنفسجية 
التي استعانت به لالستفادة من خرباته امليدانية ملواكبة التغطية 

االستثنائية لبطولة كأس العالم قطر 2022.  وعرب العربي عن 
سعادته الكبرية بالعودة لوطنه الثاني قطر، موجها الشكر ملسؤويل 

الـ بي إن عىل ثقتهم الكبرية.

شـــــغــــف.. المــــونـــديــــال

يف كل شوارع الدوحة.. فوق املنازل.. عىل الكورنيش.. يف الحدائق واملتنزهات حتى يف 
املراكز الصحية واملستشفيات. 

شغف كرة القدم ومونديال 2022 يف قطر يؤكد عىل روعة هذه البطولة وسعادة املاليني 
بوجودها يف دوحة العرب.

علي المسلماني مدير التحرير اإلخباري في »البنفسجية« يؤكد:

قطر »استثمرت« في عيالها

شاشة  عىل  وحرصيا  قطر  يف  عالم  ك��أس   {

BEINSPORTS ماذا يمثل لك هذا اليشء..؟ 

لكأس  تغطيتنا  هو  األول  بالتأكيد،  عبئني  نحمل  نحن 
التي  البطوالت  من  وهي   BEINSPORTS يف  العالم 
تحظى بأهمية كبرية لدينا، باإلضافة أيضا ألنها تأتي مع 
من  بداية  ظهرت  التي  الجديدة  اإلخبارية  القناة  تدشني 
جديدة  ووجوه  جديدة  وروح  ومضمون  بشكل   11-11

كذلك. 

} وما هو التغيري الذي حدث يف اإلخبارية بداية من 

هذا التاريخ..؟ 

عملنا عىل تغيري الطابع املتعارف عليه للقنوات اإلخبارية 
وهو أن ينتظر املشاهد للخرب عىل رأس الساعة، فهذا لن 
يكون حارضا لدينا حيث ستكون النرشات موجودة نعم، 
انتظار  دون  مبارشة  فور حدوثه  الخرب  ولكننا سنواكب 

من خالل متابعات من مختلف الجهات، وعرب 18 ساعة 
من البث املبارش من التاسعة صباحا وحتى الثالثة فجرا.

يحتاج  لن  املشاهد  أن  عىل  التأكيد  يمكن  إذا   {

للذهاب إىل مكان آخر..؟ 

البطولة  هذا بالفعل ما سنعمل جاهدين من أجله خالل 
األخبار  اإلخبارية كل  للمتابع عرب  وبعدها، حيث سنوفر 
مع  مستمرة  ملواكبة  باإلضافة  معرفتها  يريد  التي 
وأيضا  املشجعني  ومناطق  باملالعب  قطر  يف  مراسلني 
وغريها  فرنسا  أو  الربازيل  سواء  املشاركة  الدول  كل  يف 
لوصول  باإلضافة  مبارشة  بتغطيات  األخرى  الدول  من 
وأيضا  املنتخبات  وتدريبات  ومغادرتها  املنتخبات  كل 
املؤتمرات الصحفية وكل ما يحدث يف كأس العالم 2022 
ستشاهدونه عىل القناة اإلخبارية لنكون أول مصدر آلخر 
خرب.. ويكون مراسلونا أول من يصلون ملقر الحدث وآخر 

من يغادر.

} عىل املستوى الشخيص بعد تجربة الجزيرة، ماذا 

التواجد اآلن يف أكرب قناة رياضية بالوطن  يعني لك 
العربي قبل املونديال..؟ 

لن أخفي عليك رسا، أنني كقطري كنت أريد أن يكون يل 
أرضنا  البطولة عىل  أن  العالم خاصة  أكرب يف كأس  دور 
ووسط جماهرينا، ولهذا استثمرت يف قطر ويف عيالها قبل 
فرتة طويلة ليكون لنا دور أكرب مع بقية الزمالء يف غرفة 

األخبار. 
نتاج  هو  الجميع  سيشاهده  وما  نحل،  خلية  اآلن  ونحن 
والتجهيزات كذلك  التغيريات واألفكار  كاملني من  عامني 
لنقدم منتجا مميزا يليق باملشاهد العربي والعاملي أيضا 
يف  وليس  العالم  يف  لألخبار  مصدرا  نكون  أن  نريد  ألننا 

املنطقة فقط.

} البعض يشعر بالقلق أن تكون كأس العالم نهاية 
للكثري من الحقوق يف البنفسجية..؟ 

ال بالعكس، فكأس العالم هي مجرد بداية وليست نهاية، 
فالبوندزليجا عادت وحتى البطوالت اآلسيوية عادت أيضا 
ملدة 10 سنوات وهناك املزيد من املفاجآت التي نعد بها. 

} كيف ترى حمالت الهجوم عىل املونديال..؟ 

هي ليست األوىل ولن تكون األخرية، والكل شاهد الهجوم 
وحتى   2018 وروسيا   2014 الربازيل  مونديال  عىل 
جنوب أفريقيا يف 2010، ولكن أنا واثق بأن من سيأتي 

لقطر سيعود إليها بعد كأس العالم. 

} ماذا ستقدم قطر للعالم يف 2022..؟ 

مرحلة  أنهينا  اآلن  فنحن  العالم،  وجهة  ستكون  قطر 
اإلعداد والكل سيشاهد قطر واملنطقة العربية بشكل يغري 
الصورة الذهنية عنا، وسريون املالعب والشعب القطري 
نسخة  وهي  كذلك،  والعربية  القــطرية  والضيافة 

للتاريخ.

{  المسلماني يتحدث للزميل محمد الجزار

»beINSPORTS« سـتـكـــــون أول مــصــــدر لـ»آخـــر خــبــر«

مراسلونا سيصلون قبل الجميع للحدث وآخر من يغادرون 
{  علي المسلماني

وتبهر  الحدث،  قلب  في  دائما  »البنفسجية« 
الجميع بما تقوم به من تغطيات لكل البطوالت، 
يختلف،  الوضع   2022 العالم  كأس  في  لكن 
جماهيرها  ووسط  قطر  أرض  على  بطولة  فهي 
لم  شيء  تقديم  على  كبير  فالرهان  لذلك 
الميدانية  التغطيات  تاريخ  في  قبل  من  يحدث 
في  المسؤولون  التحليلة.  واالستوديوهات 
وأعلنوا  التحدي مبكرا  البنفسجية رفعوا سقف 

جاهزيتهم لضربة البداية يوم 20 نوفمبر. 
علي المسلماني حل ضيفا على سبيكس كورنر 

وتحدث عن هذا التحدي خالل السطور التالية: 
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سعد المهندي

»2022« .. األعــلـــى إيــرادات
 )Bloomberg( »بلومبريغ«  أنباء  وكالة  نرشت 
مونديال  بتحقيق  التوقعات  حول  تقريرًا  األمريكية 
كأس  بطوالت  تاريخ  يف  إيرادات  أعىل   2022 قطر 

العالم لكرة القدم. 
الدويل  االتحاد  فإن  لبلومبريغ،  وحسب مصدر مطلع 
لكرة القدم »فيفا« )FIFA( قد باع مسبًقا حقوق البث 
ونحو 240 ألف باقة ضيافة إىل جانب 3 ماليني تذكرة 

ملباريات البطولة. 
من  الفرتة  يف  التسويق  مبيعات  أن  املصدر  وأوضح 
امليزانية  املدرج يف  الرقم  2022 ستتجاوز  إىل   2019

بنحو 1.8 مليار دوالر، حسب الوكالة. 
وأشار املصدر ذاته إىل أن إيرادات البطولة ستتجاوز 
الفيفا  يستهدفه  الذي  الرقم  وهو  دوالر،  مليار   6.4
خالل السنوات الثالث املاضية، حيث ستستخدم تلك 

اإليرادات يف أنشطة تطوير الرياضة يف أنحاء العالم. 
من  يقرب  ما  قطر  تضيف  أن  أيًضا  التقرير  وتوقع 
وجود  خالل  وذلك  اقتصادها،  إىل  دوالر  مليار   17

املشجعني عىل مدار أيام البطولة.

دافور سوكر
نّصب دافور سوكر نفسه نجماً ملنتخب كرواتيا، بعدما 
أصبح هّداف كأس العالم 1998، الذي أقيم يف فرنسا، 
عن  يتكلم  حينها  العالم  جعل  ما  أهداف،   6 برصيد 
إحراج  استطاع  الذي  الفريق،  لهذا  التاريخي  اإلنجاز 
عمالقة »الساحرة املستديرة«، عقب وصولهم إىل نصف 

النهائي، الذي خرسوه بصعوبة )2-1( أمام فرنسا. 
كانت بداية سوكر مع منتخب يوغسالفيا قبل أن يلعب 
اإلنجازات  العديد من  الكرواتيني حقق  لكرواتيا، ومع 
ولم يكن هداف كأس العالم فقط، بل كان هداف بالده 
يف تصفيات قارة أوروبا وهداف أمم أوروبا تحت 20 

عاًما. 
ويعترب سوكر هداف منتخب كرواتيا التاريخي بعدما 
مع  بدأها  بعدما  مباراة،   69 يف  هدفا   45 له  أحرز 
وسجل  مباراتني  معه  وخاض  يوغوسالفيا  منتخب 

هدفني. 
وفاز سوكر بجائز أفضل العب يف العام يف كرواتيا يف 
6 مرات وذلك أعوام )1992، 1994، 1995، 1996، 

 .)1998 ،1997
من  كربى  قارية  بطولة  أول  إىل  كرواتيا  قاد  كما 
مرحلة  1996 وسجل خالل  يورو  يف  املشاركة  خالل 
معهم  ووصل  مباريات،   10 يف  هدفاً   12 التصفيات 
التشكيلة  ضمن  اختياره  وتم  البطولة  نهائي  ثمن  إىل 

املثالية حينها.

{ سوكر

الفنان التونسي لطفي بوشناق يؤكد: 

قطر شرفت »األمة العربية«

كل  إىل  رسالة  بوشناق  لطفي  الكبري  التونيس  الفنان  وجه 
العالم، تمثلت يف قصيدة تدعو إىل التآخي والتضامن والسلم 
والسالم بني دول العالم بمناسبة الحدث الكبري الذي ينتظر 

كرة القدم بعد أسابيع قليلة عىل أرض الدوحة. 
وحل بوشناق ضيفا عىل موقع العربي الجديد وتحدث عن 
له  كبري وسبق  بشكل  يحبها  أنه  وأكد  القدم  بكرة  عالقته 
اللعب يف شبابه مع نادي الرتجي التونيس رغم انه معروف 

بتشجيعه اإلفريقي. 
وشدد عىل أن النجاح سيكون حليف قطر يف تنظيم البطولة 
بفضل كل ما قدمته من مجهود كبري لترشف األمة العربية. 
التنظيمية  اإلمكانيات  من  الكثري  تمتلك  قطر  أن  مشريا 

مستوى  عىل  تحتية  بنية  إىل  باإلضافة  العالية، 
عال، وتجهيزاتها للحدث بشكل غري مسبوق 

عىل اإلطالق متوقعا أن تكون هذه النسخة 
استثنائية يف كل يشء من الناحية الفنية 

والتنظيمية أيضا. 
 كما تمنى بوشناق حظا موفقاً إىل كل 
البطولة  يف  املشاركة  العربية  املنتخبات 

واملغرب  وتونس  والسعودية  قطر  وهي 
مجموعات  يف  ووقعها  املهمة  صعوبة  رغم 

قوية للغاية مع فرق مصنفة وقوية. 
وتوقع بوشناق أن تبذل كل املنتخبات مجهودا كبريا 

حتى تسعد الجماهري وتكسب الرهان، كاشفا عن أمله 
عربية  دولة  يف  تقام  التي  األوىل  املسابقة  تقرتن  أن  يف 

بنجاح املنتخبات العربية يف حصد اللقب.

كتب - محمد الجزار

غرائب

هل تعلم

»مانكو«.. بطل بذراع واحدة

هيكتور كاسرتو كان ضمن قائمة أوروغواي التي 
ُتوجت بكأس العالم األول يف التاريخ عام 1930, رغم 

أنه فقد ذراعه اليرسى يف حادثة حني كان يف الـ 13 
من عمره، عن طريق املنشار الكهربائي، وهو ما منحه 

لقب »املانكو« ومعناه باللغة العربية صاحب الذراع 
الواحدة. 

 غري أن ذلك لم يعقه عن ممارسة كرة القدم عىل 
املستوى االحرتايف، ليبدأ مسريته الرياضية يف نادي 

ناسيونال مونتيفيديو سنة 1923، وأسهم يف تتويجه 
ببطولة دوري الدرجة املمتازة يف أوروجواي 3 مرات 

يف 1924، 1933، و1934. وكان كاسرتو ضمن 
قائمة منتخب أوروغواي الذي حقق لقب األلعاب 

األوملبية عام 1928، وبعدها بعامني كان يسجل أول 
أهداف بالده يف املونديال ضد بريو. كاسرتو أحرز 

أيضا هدفا يف فوز بالده عىل األرجنتني يف املباراة 
النهائية، حيث اختتم رباعية املنتخب يف الفوز بنتيجة 

4-2 عىل التانجو، ليساهم يف تحقيق أوروجواي 
مستضيف البطولة ألول نسخة للمونديال قبل »92 

عاما«.

الثالث.. لنيمار
باريس سان  نيمار العب  الربازييل  النجم  سيخوض 
بعد  الكروي  مشواره  يف  الثالث  املونديال  جريمان 
و2018  الربازيل،  استضافتها  التي   2014 نسخة 
قيادة  يستطع  لم  لكنه  روسيا،  احتضنتها  التي 
»السامبا« ألكثر من نصف نهائي املونديال الربازييل 

وربع نهائي املونديال الرويس. 

»قطر تصنع التاريخ«
جهود جبارة بذلتها دولة قطر الفتية النتزاع رشف 
قطر  ما حققته  ولتوثيق   ،2022 مونديال  تنظيم 
إعداد كتاب  الخليفي ومحمد حمادة  ارتأى ماجد 
»قطر تصنع التاريخ« بكل تجرد وموضوعية حتى 
يكون مرجعاً تصلح مراجعته يف كل زمان ومكان. 
يخفى  قد  ما  تروي  الكتاب، وهي  يف  عدة  فصول 

عىل الكثريين من عشاق اللعبة ومحبي القراءة. 
دولته  تنظم  بأن  ويحلم  إال  دولة  رئيس  من  ما 

مسابقة  أهم 
مر  عىل  رياضية 
التاريخ.. وعندما 
هذه  اختمرت 
رأس  يف  الفكرة 
سمو األمري الوالد 
بن  حمد  الشيخ 
ثاني  آل  خليفة 
فريق  كلف  حتى 
نخبة  يضم  عمل 
الشباب  من 
 ، يني لقطر ا
املرشوع  فدرسوا 
بكل  الضخم 
صيله  تفا

ومتطلباته وتحدياته، ووجدوا األجوبة الرضورية 
لكل األسئلة التي يمكن ان يطرحها عليهم االتحاد 

الدويل قبل عملية التصويت يف 2 ديسمرب 2010.

{ كاسترو يمينًا

{ نيمار

كتاب

فننجوم

اقتصاد


