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السمو  صاحب  حضرة  قام   - قنا   - الدوحة 

البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

المفدى، بزيارة إلى مركز قيادة بطولة »كأس 

بمركز  الرئيسي،   »2022 قطر   FIFA العالم 

صباح  القصار،  منطقة  في  للمعارض  الدوحة 

أمس.

االتحاد  عمليات  مركز  على  سموه  واطلع 

قيادة  ومركز  »الفيفا«،  القدم  لكرة  الدولي 

العمليات الرئيسي للدولة المستضيفة، وعلى 

للحدث  المتخذة  واإلجراءات  االستعدادات 

أعلى  تحقيق  لضمان  العالمي  الرياضي 

والمتابعة،  التنسيق  في  العالمية  المعايير 

من  المسؤولين  كبار  من  عددا  سموه  والتقى 

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث واالتحاد الدولي 

لكرة القدم »الفيفا«.

سمو  الزيارة،  خالل  المفدى،  األمير  سمو  ورافق 

الممثل  ثاني،  آل  حمد  بن  جاسم  الشيخ 

بن  خالد  الشيخ  ومعالي  لألمير،  الشخصي 

خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد جياني 

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  إنفانتينو، 

الشيوخ  السعادة  أصحاب  من  وعدد  »الفيفا«، 

الجهات  بمختلف  المسؤولين  وكبار  والوزراء 

المعنية.

صاحب السمو يزور مركز قيادة بطولة »كأس العالم FIFA قطر 2022« 

معايير عالمية

االطالع على مركز العمليات لالتحاد الدولي والدولة المستضيفة

متـابــعـة االســتـعدادات المتـخــذة للحــــدث الـريـاضي

سموه يلتقي كبار 
المسؤولين في »المشاريع 

واإلرث« و»الفيفا«

المهندي أمام »الشورى«:

أعمال ضخمة
في وقت قياسي
»1791« كيلو مترا 

من الطرق 

الكويت: كل إمكانياتنا مع قطر

16001
2022/6298

تفقد مرافقها المختلفة

رئيس الوزراء يفتتح جزيرة المها
خالد  الشيخ  معالي  افتتح  قنا-  الدوحة- 

رئيس  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 

مشروع  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس 

خالل  وذلك  لوسيل،  بمدينة  المها  جزيرة 

حفل أقيم مساء أمس.

وعرض  افتتاحية  بكلمة  الحفل  استهل  وقد 

لفيلم وثائقي عن الجزيرة، عقب ذلك أعطى 

معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

إشارة البدء إيذانا بافتتاح الجزيرة.

ثم قام معاليه بجولة اطلع خاللها على عدد من 

المعايير  أبرز  وفق  إنشاؤها  تم  التي  المرافق 

»لوسيل  الترفيهية  المدينة  ومنها  العالمية، 

وينتر وندر الند«، ومنطقة المطاعم العالمية، 

إضافة لمختلف الخدمات الترفيهية.

وزير التجارة يتفقد مركز طوارئ األمن الغذائي

السـلـع الغـذائيـة كـــافـيـة 
وضمان تدفقها لألسواق

وزير العمل:

خطاب الكراهية مرفوض
ادعاءات تتجاهل 
المواقف اإليجابية

 إرهاب فكري وإعالمي 
ضد المونديال

»عالوعد« في دوحة العرب

رئيس التحرير المسؤول

 منذ اللحظات األولى إلسناد بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى قطر والرأي 

أو  يومًا  نختزلها  ولم  جميعًا  العرب  بطولة  أنها  وشعبًا،  قيادة  هنا،  السائد 

نختصرها على أنفسنا، فنحن جزء من محيطنا وعضو فاعل من هذا الكيان 

الكبير، صاحب التاريخ العريق. 

الذاكرة  إعالن االستضافة حاضرا في  الوالد بعد  األمير  مازال تصريح سمو 

عندما قال تعليقه الشهير »إنه يوم من أيام العرب«، اعتزازًا باإلنجاز واستنادًا 

للتاريخ.. وتفاؤال بالحاضر والمستقبل.

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  هنأ  أن  وبعد  الماضي،  إبريل  في 

في  العالم،  لكأس  المتأهلة  المنتخبات  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

حفل إجراء القرعة النهائية لـ »مونديال 2022«، قال في حسابه على منصة 

تويتر تغريدة مفادها:

} تفاصيل المقال ص 15



ضمان تحقيق أعلى 
المعايير العالمية 

في التنسيق والمتابعة
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نبض الوطن

استعرضا عالقات التعاون بين الدولتين

وزير العمل يجتمع مع وزيرة الخارجية البلجيكية

بروكس�ل- $ - اجتمع س�عادة الدكتور عيل 
بن صميخ املري، وزير العمل، مع س�عادة السيدة 
حاجة لحبيب، وزيرة الخارجية والشؤون األوروبية 

والتجارة الخارجية واملؤسس�ات الثقافية االتحادية 
بمملكة بلجيكا.

ج�رى خ�ال االجتم�اع، ال�ذي عق�د يف العاصمة 

البلجيكية بروكس�ل، اس�تعراض عاقات التعاون 
والقضايا ذات االهتمام املش�رك يف مجاالت العمل، 

والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وزير الخارجية ونظيره اإليراني 
يناقشان المستجدات

الدوحة- قنا- تلقى سعادة الشيخ محمد 
ب�ن عبدالرحم�ن آل ثاني، نائ�ب رئيس 
مجل�س الوزراء وزي�ر الخارجية، أمس، 
اتصاال هاتفيا من سعادة الدكتور حسني 
أم�ر عبداللهي�ان، وزي�ر الخارجي�ة يف 

الجمهورية اإلسامية اإليرانية.

جرى خال االتصال، مناقشة مستجدات 
مفاوضات العودة لخطة العمل املش�رك 
مع الواليات املتحدة، واستعراض عاقات 
التع�اون الثنائي ب�ني البلدين، إىل جانب 
آخر االستعدادات الستضافة بطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022.

في استضافتها لكأس العالم

الكويت تؤكد مساندة ودعم قطر
الكويت- قن�ا- أكدت دول�ة الكويت وقوفها 
ومساندتها ودعمها لدولة قطر يف استضافتها 

لكأس العالم FIFA قطر 2022.
 وق�ال مجلس ال�وزراء الكويت�ي، يف بيان له 
أمس، إنه »بمناسبة قرب انطاق كأس العالم 
FIFA قط�ر 2022 يف دولة قطر الش�قيقة، 
يف العرشي�ن من الش�هر الج�اري، فإن دولة 
الكوي�ت تع�رب ع�ن وقوفه�ا ومس�اندتها 

ودعمها لدولة قطر الش�قيقة يف اس�تضافتها 
لهذا التجمع الريايض العاملي الكبر«.

 وأض�اف البي�ان أن الكوي�ت تض�ع كل 
إمكانياته�ا إلنج�اح هذا الح�دث العاملي 
باعتب�اره أول موندي�ال يق�ام باملنطقة 
والعال�م العربي، مش�يدا باالس�تعدادات 
والرتيب�ات والجهود املمي�زة التي قامت 

بها قطر إلنجاح هذا الحدث.

سموه اطلع على االستعدادات واإلجراءات المتخذة للحدث الرياضي العالمي

صاحب السمو يزور مركز قيادة بطولة كأس العالم

الدوح�ة- قنا- ق�ام حرضة صاحب الس�مو 
الش�يخ تمي�م بن حم�د آل ثاني، أم�ر الباد 
املف�دى، بزيارة إىل مركز قي�ادة بطولة كأس 
العال�م FIFA قط�ر 2022 الرئي�ي بمركز 
الدوحة للمعارض، يف منطقة القصار، صباح 

أمس. 
واطل�ع س�موه ع�ى مرك�ز عملي�ات االتحاد 
الدويل لك�رة الق�دم »الفيفا«، ومرك�ز قيادة 
العملي�ات الرئيي للدولة املس�تضيفة، وعى 
االس�تعدادات واإلج�راءات املتخ�ذة للح�دث 
الري�ايض العاملي لضمان تحقيق أعى املعاير 
العاملية يف التنس�يق واملتابعة، والتقى س�موه 

عددا م�ن كبار املس�ؤولني من اللجن�ة العليا 
للمش�اريع واإلرث واالتحاد الدويل لكرة القدم 

»الفيفا«. 
وراف�ق س�مو األمر املف�دى، خ�ال الزيارة، 
س�مو الشيخ جاس�م بن حمد آل ثاني، املمثل 
الش�خيص لألم�ر، ومع�ايل الش�يخ خالد بن 
خليفة ب�ن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس 
ال�وزراء ووزي�ر الداخلية، وس�عادة الس�يد 
جياني إنفانتين�و، رئيس االتحاد الدويل لكرة 
الق�دم »الفيفا«، وعدد من أصحاب الس�عادة 
الش�يوخ والوزراء وكبار املس�ؤولني بمختلف 

الجهات املعنية.



نسمع في كل يوم افتراء جديدا ألرقام الضحايا من العمال
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متابعات

االدعاءات الباطلة تجاهلت المواقف اإليجابية للمنظمات العمالية

تبني خطاب كراهية يسيء للشعب القطري ومنتخبه الوطني المونديال يتعرض لحملة إرهاب فكري وإعالمي وحرب نفسية 

شارك في جلسة االستماع بالبرلمان األوروبي.. وزير العمل:

لن نقبل خطاب الكراهية

أن  العمل،  وزير  املري،  صميخ  بن  عيل  الدكتور  سعادة  أكد 
تأخذ  بدأت  قطر  ضد  السلبية  والحملة  واالدعاءات  االفرتاءات 
اإلساءة  تبني خطاب كراهية وعنرصية بهدف  آخر يف  منحى 
خطاب  رفض  مؤكدا  الوطني،  ومنتخبه  القطري  للشعب 

الكراهية والعنرصية املمنهج تجاه شعبنا وبلدنا ومنتخبنا.
قطر  ضد  البعض  يديرها  التي  الحملة  أن  سعادته  وأوضح 
زادت وتريتها خالل األسابيع املاضية دون وجود أي مربرات 
حقيقية، مشريا إىل أن ما يتعرض له مونديال قطر يرقى إىل 

إرهاب فكري وإعالمي وحرب نفسية بدواعي عنرصية.
مواقف  باتخاذ  الدولية  الحقوقية  املنظمات  سعادته  وطالب 
حازمة ضد كل من يمارس الهجمة العنرصية والكراهية ضد 
الشعب القطري ومنتخبه الوطني، مشريا إىل رضورة أن تقوم 

املنظمات برصد كافة االنتهاكات العنرصية غري املربرة.
وأوضح سعادة وزير العمل أن من يدير الحملة السلبية ضد 
قطر لم يفقد بوصلة الحقيقة فقط وإنما فقد أيضاً املنطقية 
والعقالني  املنطقي  غري  من  أنه  مبيناً  الطرح،  يف  والعقالنية 
القول بأن 6500 عامل لقوا حتفهم بفرتة بناء وتجهيز منشآت 
كأس العالم بحسب ما ذكر بوسائل اعالمية، أي بمعدل 2 وفاة 

يوميا األمر الذي ينايف املنطق وال يستطيع العقل تصديقه.
ونوه سعادة وزير العمل بأن أرقام الوفيات التي زاد انتشارها 
يف وسائل االعالم هي أبعد ما يكون عن االخالق املهنية واملبادئ 
األساسية، مشريا إىل أنه يف كل يوم نسمع رقما جديدا للضحايا 
بعضهم قال 6500 وآخرون قالوا 10 آالف وآخرون 15 ألفا 

وكأننا أصبحنا يف مزاد علني للمزاودة بشكل يومي. 
أمام  االستماع  الوزير بجلسة  جاء ذلك خالل مداخلة سعادة 
أمس،  قطر،  يف  العمالية  اإلصالحات  حول  األوروبي  الربملان 
يف بروكسل، وذلك بدعوة من اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان 
وبعثة العالقات مع شبه الجزيرة العربية يف الربملان األوروبي.
واالتحاد  الدولية  العمل  منظمة  االستماع  جلسة  يف  وشارك   
ووتش،  رايتس  هيومن  ومنظمة  العمالية،  للنقابات  الدويل 
االتحاد  يف  اإلنسان  لحقوق  الفرعية  اللجنة  أعضاء  بحضور 
وبعض  والدبلوماسيني  الربملانيني  من  كبري  وعدد  األوروبي 

وسائل االعالم الدولية.
وأشاد سعادة الدكتور عيل بن صميخ املري، بالحوار القطري 
مع االتحاد األوروبي والربملان األوروبي بشكل دائم يف مجاالت 
عديدة، منها قضايا حقوق اإلنسان، مشريا إىل أن هذا الحوار 

مستمر خالل السنوات املقبلة.
ماريا  السيدة  لسعادة  وتقديره  شكره  عن  سعادته  وأعرب 
الربملان  يف  اإلنسان  لحقوق  الفرعية  اللجنة  رئيسة  أرينا 
األوروبي وأعضاء اللجنة، عىل اتاحة الفرصة أمام دولة قطر 
لطرح الحقائق والوقائع حول قطاع العمل بالدولة بعيدا عن 

االفرتاءات واالدعاءات التي ال تستند ألي حقائق تذكر.
الفرعية  اللجنة  مع  والتعاون  والتشاور  الحوار  أن  إىل  وأشار 
يف  العربية  الجزيرة  لشبه  العالقات  وبعثة  اإلنسان  لحقوق 
الربملان األوروبي سيبقى متواصال خالل الفرتة املقبلة، ال سيما 
أن التعاون أثمر عن العديد من اإلنجازات املشرتكة عىل صعيد 

قطاع العمل.
وكشف سعادته عن مشاورات ما بني وزارة العمل واملفوضية 
سبل  دعم  إىل  تهدف  قريبا  تفاهم  مذكرة  لتوقيع  االوروبية 

التعاون املشرتك يف مجاالت قطاع العمل.
أن قطر تعرضت لحملة سلبية ممنهجة  الوزير  وبني سعادة 
تنظيم  لها  التي ال يروق  الجهات  بدوافع عنرصية من بعض 
2022 هو  أن مونديال  إىل  العالم يف قطر، الفتا  بطولة كأس 

حلم ألجيال عربية ومسلمة سيتحقق عىل أرض قطر.
تم نرشها  التي  االفرتاءات واالدعاءات  أن حجم  وبني سعادته 
خالل الشهرين املاضيني ضد استضافة دولة قطر للمونديال 
من  العالم  كأس  بطولة  استضافت  دولة  أي  لها  تتعرض  لم 
قبل، مشريا إىل أن ذلك أصبح يثري تساؤالت كثرية حول الدوافع 

الكامنة وراء هذه الحملة الرشسة وأهدافها.
السنوات  خالل  متسارع  بشكل  تبنت  قطر  دولة  أن  وبني 
من  وبشهادة  العمالية  اإلصالحات  من  سلسلة  تنفيذ  املاضية 
بعض  أن  إال  املتخصصة،  العمال  واتحادات  العمل  منظمات 
أنهم  إىل  مشريا  الحقائق،  تلك  كل  تجاهل  يحاولون  الجهات 
يفضلون إعادة ونرش وتبني احصاءات وادعاءات ال أساس لها 

من الصحة يف حملتهم املمنهجة ضد قطر.
وأكد سعادته أن دولة قطر طالبت مرارا وتكرار يف العديد من 
حول  بالوثائق  تزويدنا  االفرتاءات  مدعي  من  الدولية  املحافل 
اعتمدوا  التي  العلمية  واملنهجية  واسمائهم،  الضحايا  أعداد 
ال  بالفعل  أنه  إىل  مشريا  التعويضات،  مبالغ  تحديد  يف  عليها 
يوجد أي وثائق فعلية سوى فقاعات إعالمية تصدر هنا وهناك.
واملصداقية  للدقة  تفتقر  االحصائيات  تلك  أن  سعادته  وشدد 
أو  معنية  جهات  عن  تصدر  لم  كونها  إىل  باإلضافة  والنزاهة 
موثقة، مشريا إىل أنه ال يمكن تبني تلك االحصائيات والتعامل 
معها أو بناء القرارات واألحكام عليها كونها ليست دقيقة وال 

موضوعية. 
وأكد سعادة الدكتور عيل بن صميخ املري، أن العمل الحقوقي 
احرتام  أهمها  من  دولية،  ومعايري  وقيم  أسس  عىل  يعتمد 
التخصصية واملهنية. وقال سعادته »من املعروف أنه يف حال 
من  فالبد  البيئة  حماية  قضايا  بشأن  معلومات  عن  البحث 
نريد  عندما  الحال  وكذلك  البيئة،  حماية  منظمات  إىل  اللجوء 
استقاء املعلومات حول قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان فانه 
يتم اللجوء إىل منظمات حماية حقوق اإلنسان، وهو بالفعل ما 

أيضا  العمل  الخاصة بقطاع  املعلومات والحقائق  ينطبق عىل 
فال بد من اللجوء إىل منظمة العمل الدولية«.

قطاع  عن  الحديث  يريد  من  عىل  أن  الوزير  سعادة  وأوضح 
العمل يف دولة قطر قراءة التقارير واملواقف الدورية للمنظمات 
واالتحادات املتخصصة بمجال حقوق العمل، مشريا إىل منظمة 
العمل الدولية والنقابات العمالية الدولية هي املرجع األسايس 
دول  بمختلف  العمل  قطاع  املعلومات حول  لكافة  والصحيح 

العالم.
الدولية  العمالية  واالتحادات  النقابات  بأن  سعادته  ونوه 
طرحت العديد من االنتقادات البناءة لقطاع العمل يف الدولة، 
قطاع  إصالحات  بمسرية  معظمها  يف  االخذ  تم  أنه  إىل  مشريا 
العمل، األمر الذي يفرض عىل الجميع االستماع لهذه املنظمات 
واالتحادات العمالية بشأن أوضاع العمال يف قطر كونها كانت 

جنبا إىل جنب معنا خالل مسرية اإلصالحات العمالية.
دولة  بني  واملثمر  الدائم  والتنسيق  بالتعاون  سعادته  وأشاد 
قطر ومنظمة العمل الدولية واالتحاد الدويل للنقابات العمالية، 
كما نوه بالحوار والتعاون مع منظمة العفو الدولية ومنظمة 

هيومن رايتس ووتش يف السنوات املاضية.
رايتس  هيومن  ومنظمة  الدولية  العفو  منظمة  أن  إىل  وأشار 
التي  القليلة  الدول  من  قطر  دولة  أن  تماما  تدركان  ووتش 
تتعامل معهما بكل شفافية وباعتماد سياسة األبواب املفتوحة.

وابدى سعادته استغرابه من طرح مسألة إنشاء صندوق دويل 
العلمية  للتعويضات، متسائال عن األسس واملعايري واملنهجية 
التي استند إليها دعاة تلك الفكرة واألسس التي تم اعتمادها 

من قبلهم لتحديد املبالغ.

دولة قطر  العمال يف  دعم  إىل وجود صندوق  وأشار سعادته 
أوائل  من  وهو  واضحة،  أسس  ضمن  ويعمل  أعوام  منذ 
الصناديق يف املنطقة والعالم حيث ال يوجد سوى 7 صناديق 
عىل مستوى العالم يف كل من قطر، وسنغافورة، أملانيا، النمسا، 
آلية  هناك  أن  موضحا  كونغ،  هونغ  فرنسا،  الجنوبية،  كوريا 
فرتة  خالل  تتم  التي  الحوادث  عن  العمال  لتعويض  معتمدة 

عملهم يف دولة قطر.
وأشار سعادة الوزير إىل أن املشاريع التي نفذت بالرشاكة ما 
بني وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية ستبقى بشكل مستدام 
خالل الفرتة املقبلة، مشريا إىل أن دولة قطر ستبقى كما ُعهدت 

تعتمد سياسة األبواب املفتوحة أمام كافة املنظمات الدولية. 
ولفت سعادة الوزير إىل أن بعض السياسيني وبعض الجهات 
واملهني يف  االخالقي  الوازع  فقدوا  الغربية  الدول  يف  اإلعالمية 
هجمتهم ضد قطر وانساقوا نحو أفكارهم العنرصية البغيضة 

عىل حساب مصالح دولهم.
كافة  الباطلة تجاوزت  االفرتاءات  أن حملة  إىل  ولفت سعادته 
ادعاء  الحدود يف محاولتها لتشويه سمعة قطر، وكان آخرها 
استعانة منظمي كأس العالم بجماهري وهمية يتقاضون أمواال 
لحضور املباريات، منوها بأن الحملة وصل بها األمر إىل اتهام 
أهل قطر بعدم امتالكهم ثقافة كروية الستضافة كأس العالم 

والخروج عن ابجديات النقد إىل كيل الشتائم.
وأوضح أن جميع من ينتقد قطر يعرف جيدا حجم اإلصالحات 
التي تم تنفيذها خالل العقد املايض إال أنهم يتجاهلونها كونها 
ال تخدم رواياتهم املضللة ضد قطر والتطور الذي شهدته بيئة 
العمل، مبينا أن الحمالت السلبية ضد االصالحات العمالية لن 

تثنينا عن تنظيم مونديال تاريخي يف دولة قطر. 
وشدد سعادته عىل أن الدوحة ترحب بكل الجماهري دون تمييز 
وسيجدون يف قطر الرتحيب والود واالحرتام املتبادل، مشريا إىل 
أن املونديال سوف يكون أجمل وأروع مونديال يرسم البهجة 
العربية  منطقتنا  عىل  الخاطئة  املفاهيم  ويصحح  والسالم 

واإلسالمية.
ويف الختام، بني سعادة الوزير أن سياسة التهويل والتخويف 
يف  االستمرار  عن  تثنينا  لن  البعض  يمارسها  التي  والتشويه 
التي بدأنا فيها من منطلق قيمنا  العمالية  مسرية اإلصالحات 
ال سيما  العالم  كأس  تنظيم  بدافع  وليس  والعربية  اإلسالمية 

وأنها بدأت قبل ذلك وستستمر إىل ما بعد كأس العالم.
وأكدت رئيسة اللجنة الفرعية للربملان األوروبي لحقوق اإلنسان 
اإلنسان  حقوق  منظمات  من  العديد  هناك  أن  أرينا  مارينا 
التي تعمل  العمالة يف دولة قطر ال سميا  تحدثت عن أوضاع 
ضمن مشاريع بناء وتجهيز منشآت كأس العالم، الفتة إىل أن 
الترشيعات  يف  املحرز  بالتقدم  رحبت  الدولية  العمل  منظمة 

العمالية بدولة قطر بالرغم من وجود بعض التحديات.
قطاع  يف  ملموسة  مبادرات  نفذت  قطر  دولة  أن  وأوضحت 
إلغاء  الدولية وال سيما  العمل القت ترحيبا من قبل املنظمات 
جهة  تغيري  يف  للعمال  الكاملة  الحرية  وإعطاء  الكفالة  نظام 

عملهم.
وأكدت أرينا أن الحوار بني دولة قطر واملنظمات الدولية يشكل 
وسيلة مهمة ملعرفة حقيقة أوضاع العمال يف قطر، باإلضافة 
العمالية  اإلصالحات  تنفيذ  ملواصلة  الفرصة  سيتيح  أنه  إىل 
حقوق  عىل  الحفاظ  مضمار  يف  بذلت  التي  املتميزة  والجهود 

العمال ملا بعد تنظيم كأس العالم.
وزير  املري،  صميخ  بن  عيل  الدكتور  لسعادة  الشكر  وقدمت 
بأوضاع  يتعلق  بما  الحقائق  الدعوة إليضاح  تلبية  العمل عىل 

العمال يف دولة قطر ال سيما يف مشاريع كأس العالم.
وأوضحت سعادة السيدة هانا نيومان، رئيسة وفد العالقات مع 
شبه الجزيرة العربية يف الربملان األوروبي، أن دولة قطر عملت 
عىل إقرار العديد من القوانني والترشيعات الجديدة بما يتعلق 
بالعمالة الوافدة ومنها قانون الحد األدنى لألجور، وصندوق 
دعم العمال، مشرية إىل أن التقدم بمجال الحفاظ عىل حقوق 

العمال وتحديث الترشيعات والقوانني يدعو للرسور.
ونوهت بأن تويل سعادة الدكتور عيل بن صميخ املري وزارة 
العمل يف قطر بعد منصبه كرئيس للجنة حقوق اإلنسان يؤكد 
وجود إدارة حقيقية للتوجه نحو األفضل فيما يخص حقوق 
اإلنسان والعمال، مشرية إىل رضورة استمرار التعاون لتنفيذ 
وأن  سيما  ال  املقبلة  املرحلة  خالل  الجديدة  الترشيعات  تلك 
هناك العديد من التقارير التي تفيد بأن أوضاع العمالة يف قطر 

تسري نحو األفضل.
وأكد سعادة السيد ماكس تونيون، رئيس مكتب منظمة العمل 
العرش سنوات  أقرت خالل  قطر  دولة  أن  الدوحة،  يف  الدولية 
لتحسني  واألنظمة  والقوانني  الترشيعات  من  سلسلة  املاضية 
بيئة العمل، الفتا إىل أنه خالل العامني السابقني وضمن التخيل 
ألف   350 من  ألكثر  العمل  جهة  تغيري  تم  الكفالة  نظام  عن 

عامل.
ونوه تونيون بقرار منع العمل خالل ساعات الظهرية يف فصل 
االجهاد  آثار  من  التخفيف  يف  إيجابي  إثر  من  له  ملا  الصيف 
انخفاض  تبني  القرار  تطبيق  وبعد  أنه  إىل  مشريا  الحراري، 
التي تتعرض لإلجهاد الحراري خالل فصل الصيف  الحاالت 

بنسبة 77 % عما كانت عليه يف السابق.
2013 ترشيعا يتيح  العام  اعتمدت يف  أن دولة قطر  وأوضح 
مشريا  املشرتكة،  العمالية  باللجان  االلتحاق  الوافدين  للعمال 
نفذت  الدولية  العمالية  النقابية  واالتحادات  املنظمات  أن  إىل 
سلسلة من االجتماعات مع قطر خالل السنوات املاضية بهدف 

تحسني بيئة سوق العمل.
وبني أن االصالحات العمالية التي تم اعتمادها خالل السنوات 
املاضية يف دولة قطر عظيمة مما يفرض رضورة إعطاء املزيد 
86 % من  أن  إىل  األمثل، مشريا  بالشكل  لتنفيذها  الوقت  من 
اإليجابي  األثر  لها  كان  العمالية  اإلصالحات  أن  أكدوا  العمال 

عىل حياتهم وذلك وفقا الستبيان بحثي.
النقابات  التحاد  املساعد  العام  االمني  اوديغي  جوال  وأكد 
عىل  جيدة  تحديثات  يرى  الجميع  أن  افريقيا  يف  العمالية 
قانون  وإقرار  الكفالة  نظام  إلغاء  مثل  العمل  قطاع  مستوى 
الخاصة  القوانني  اصالح  إىل  باإلضافة  لألجور  االدنى  الحد 

بالسالمة والصحة املهنية.
الدولية قامت بزيارات عديدة  العمالية  االتحادات  أن  وأوضح 
أنه  إىل  مشريا  العمالية،  االصالحات  عىل  لالطالع  قطر  لدولة 
ومعرفة  للعمال  االستماع  يجري  كان  الزيارات  تلك  وخالل 

التأثري اإليجابي لتلك القوانني عىل حياتهم.
تم  التي  العمالية  االصالحات  تلك  تثبيت  املهم  أن  إىل  ونوه 
البعض  أن  إىل  املاضية، مشريا  السنوات  إليها خالل  الوصول 
االنتقاد  خالل  من  خطر  يف  االصالحات  وضع  باتجاه  يدفع 
لها دولة  التي تتعرض  االنتقادات  أن كل  املربر. واوضح  غري 
اوضاع  تحسني  بدفع  ليست  بانها  البعض  يشعر  قد  قطر 
العمال وإنما بدافع االنتقام، مشريا إىل أن تلك االنتقادات ربما 
تلك االصالحات بغرض  تكون بدوافع عنرصية ممنهجة ضد 

تقويضها والعودة إىل الوراء.
العديد من األرقام حول الضحايا من  وأكد سماعه عن وجود 
أنه  إىل  مشريا  العالم،  كأس  منشآت  وتجهيز  بناء  يف  العمال 
وخالل زيارته إىل دولة قطر واالطالع عىل الحقائق بما يخص 
تلك  بني  ما  الصحة  من  أساس  أي  وجود  عدم  تبني  العمال 

األرقام والواقع املوجود يف قطر.

الدوحة ـ $

نطالب المنظمات الحقوقية الدولية باتخاذ مواقف حازمة 

اإلحصائيات المتداولة تفتقر 
للدقة والمصداقية والنزاهة 

الحملة السلبية فقدت بوصلة 
الحقيقة والمنطقية والعقالنية

صندوق دعم العمال من بين »7« صناديق على مستوى العالم

الحوار مع المؤسسات والهيئات األوروبية متواصل لتعزيز سوق العمل 
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متابعات

بفعاليات »الصحة قول وعمل«

اإلعالن عن األنشطة 
والجهات المشاركة

العامة  الصحة  وزارة  وتتشارك 
تقديم  يف  العاملية  الصحة  ومنظمة 
إىل  وعمل«  قول  »الصحة  فعالية 
رشاكة  خالل  من  األوىل  للمرة  الدوحة 
بالتعاون  الصحة«  أجل  »الرياضة من 
مع االتحاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( 

واللجنة العليا للمشاريع واإلرث.
الصحة  منظمة  مبادرة  وتهدف   
العاملية »الصحة قول وعمل« إىل تعزيز 
من  البدني  النشاط  بتشجيع  الصحة 
وقد  ومستدام،  صحي  مستقبل  أجل 
سبق أن عقدت فعاليات »الصحة قول 
وعمل« يف عدد من مدن العالم، بما يف 

ذلك جنيف ونيويورك والقاهرة.
لجنة  رئيس  الخاطر  عيل  السيد  ونوه 
يف  الصحية  للرعاية  العليا  االتصال 
العديد  بتعاون  العامة  الصحة  وزارة 
ومنهم  الفعالية،  هذه  يف  الجهات  من 
واملكتب  البدع  حديقة  عىل  القائمون 
مبادرتهم  عىل  الخاص،  الهنديس 
فعالية  املثايل الستضافة  املوقع  بتوفري 

»الصحة قول وعمل - الدوحة«، مشيدا 
التي  املؤسسات  من  بالعديد  أيضا 
الصحية  املبادرة  هذه  بدعم  تعهدت 
الصحية  التغطية  رشاكة  ذلك  يف  بما 
العاملية،  الصحة  بمنظمة  الشاملة 
ومتحف قطر األوملبي والريايض 2-3-

1، واالتحاد القطري للتنس، والجمعية 
األوملبية  واللجنة  للرسطان،  القطرية 
القطرية، ومبادرة وايل كورنيل للطب 
القطري  واالتحاد  أوال«،  »صحتك 

للرجبي.
بها  تبنت  التي  الطريقة  إن  وقال: 
»الصحة  فعالية  املؤسسات  مختلف 
مدى  تعكس  الدوحة«   - وعمل  قول 
بتعزيز  قطر  أنحاء  جميع  يف  االلتزام 

الصحة والرفاه محليا وعامليا.
وستتوفر مجموعة واسعة من األنشطة 
»الصحة  فعالية  املشاركة يف  والجهات 
اليوم،  طوال  الدوحة«   - وعمل  قول 
الوعي  مستوى  رفع  يف  يساهم  بما 

باملوضوعات الصحية املهمة.

وزارة الصحة وشركاؤها يحيون اليوم العالمي للمرض

مبادرات وطنية لدعم مرضى السكري

العامة  الصحة  وزارة  أطلقت  االحتفال  إطار  ويف 
عىل  تركز  توعوية  حملة  رشكائها  مع  بالتعاون 
الصحيني  املمارسني  حصول  فرص  تحسني 
واألشخاص املصابني بداء السكري عىل تثقيف جيد 

بشأن مرض السكري.
ويعد اليوم العاملي للسكري مبادرة دولية للتوعية 
الصحة  ومنظمة  للسكري  الدويل  االتحاد  أطلقها 
سنوًيا  به  االحتفال  ويتم   .1991 عام  يف  العاملية 

لجذب االنتباه لداء السكري يف العالم.
الرئيس  سمرة،  أبو  البديع  عبد  الربفيسور  وقال 
املعهد  ومدير  للسكري  الوطنية  للجنة  املشارك 
إن  األيض  وأمراض  والسمنة  للسكري  الوطني 
كما  السكري،  مرىض  لرعاية  الجديد  »النموذج 
يف  للسكري  الوطنية  االسرتاتيجية  يف  موضح  هو 
أهمية  عيل  الضوء  يسلط  قطر2022-2016  دولة 
أسايس  كمحور  السكري  الصحي  املثقف  دور 
ركزت  وقد  السكري،  ملرىض  الرعاية  فريق  يف 
أعداد  زيادة  عىل  الصلة  ذات  االسرتاتيجية  الربامج 
الصحي  النظام  يف  للسكري  الصحيني  املثقفني 
املستمر  التعليم  توفري  خالل  من  قدراتهم  ورفع 
عرب  الصحيني  لألخصائيني  السكري  مرض  حول 
مبادرات وطنية مختلفة مثل إنشاء دبلوم السكري 

الدوحة  جامعة  مع  بالتعاون  املاجستري  ودرجة 
برامج  وتوفري   ،)UDST( والتكنولوجيا  للعلوم 
تعليمية الكرتونية للكادر الصحي، وتقديم برنامج 
الرعاية  لكوادر  السكري  ملرىض  املتكاملة  الرعاية 
الصحية يف مرافق الرعاية الصحية األولية، وإطالق 
السكري  ألبحاث  اإللكرتونية  الندوات  سلسلة 
لألشخاص  ممكنة  رعاية  أفضل  لتوفري  والسمنة 

الذين يعانون من مرض السكري«
قسم  رئيس  املطاوعة  خلود  الدكتورة  وأشارت 
السكري  برنامج  وقائد  االنتقالية  غري  األمراض 
الركيزة  أساس  أّن  إىل  العامة،  الصحة  وزارة  يف 
االسرتاتيجية  ضمن  املرىض  لتمكني  االسرتاتيجية 
قطر2022-2016،  دولة  يف  للسكري  الوطنية 
ملرض  الذاتية  واإلدارة  التثقيف  أدوات  توفري  هو 

الصحية  املعرفة  وتعزيز  املرىض  لتمكني  السكري 
حالتهم  لتحسني  إجراءات  اتخاذ  أجل  من  لديهم 

الصحية ومنع حدوث مضاعفات. 
وقالت الدكتورة خلود املطاوعة: يحتاج التحكم يف 
التغذية،  تنظيم  منها  متعددة:  ألساليب  السكري 
الجلوكوز  ومراقبة  واألدوية،  البدني،  والنشاط 
واحدة  بالسكري  املعرفة  وتعد  النفيس.  والتكيف 
األشخاص  صحة  عىل  للحفاظ  التدخالت  أهم  من 

املصابني بداء السكري. 
وأشارت الدكتورة منال عثمان، مدير إدارة التثقيف 
إىل  الطبية،  السكري يف مؤسسة حمد  حول مرض 
تعليم  الصحي يف  املثقف  يلعبه  الذي  الكبري  الدور 
وتدريب االشخاص املصابني بالسكري، فهو يساعد 
املصابني بداء السكري عىل إجراء التغيريات الالزمة 
لتحسني نمط حياتهم وتمكينهم من اتخاذ اإلجراء 
أو  املرض  أو  الرياضة  ممارسة  حالة  يف  الصحيح 

السفر وما إىل ذلك.
ملؤسسة  التابعة  للسكري  الوطنية  املراكز  وتقدم 
حمد الطبية مجموعة من خدمات التثقيف والدعم 
يف مجال اإلدارة الذاتية ملرض السكري، بما يف ذلك 
تعليمية  السكري، وجلسات  فردية ملرض  جلسات 
برنامج  إىل  باإلضافة  الدراسية،  املناهج  عىل  قائمة 
االفرتايض(،  أو  املبارش  )باللقاء  املنظم  ديزموند 
وجلسات التعليم الجماعي. ويعد برنامج ديزموند 
برنامجا دوليًا لتثقيف املرىض لألشخاص املصابني 
بما  تعديله  تم  الثاني  النوع  من  السكري  بداء 
يتناسب مع األشخاص الذين يعانون من السكري. 
يف  السكري  التثقيف حول مرض  فريق  يقدم  كما 
مؤسسة حمد الطبية استشارات عرب الهاتف إلدارة 
الطوارئ من خالل الخط الساخن ملرض السكري«.
استشاري  الله،  العبد  سامية  الدكتورة  وأكدت 
التشغيل  إلدارة  التنفيذي  واملدير  األرسة  طب  أول 
»الرعاية  أن  األولية  الصحية  الرعاية  بمؤسسة 
السكري.  ملرض  االستجابة  صميم  يف  تأتي  األولية 
واإلمكانات  القدرات  بناء  يف  كبرية  جهود  وتكرس 
لضمان حصول أخصائيي الرعاية الصحية األولية 
عىل املعرفة والوقت واألدوات ليس فقط للكشف عن 
الصحية  للرعاية  املرىض  وإحالة  السكري  مرض 
املتخصصة، ولكن أيضا ملساعدة من هم يف رعايتهم 
مع  والتعامل  أفضل  بشكل  بحالتهم  العناية  عىل 
مع  التنسيق  كان  وقد  الصحية.  الرعاية  نظام 
االسرتاتيجية الوطنية للسكري عامال كبريا يف إنشاء 
لرعاية  التخصصات  متعدد  قوي  نموذج  وتمكني 

مرىض السكري يف الرعاية األولية«.

{ علي الخاطر

الدوحة- قنا- أعلنت 
وزارة الصحة العامة 

عن مجموعة واسعة 
من األنشطة والجهات 
المشاركة في فعالية 
»الصحة قول وعمل - 

الدوحة: تحدي الصحة 
للجميع«، والتي تقام 

في حديقة البدع 
يوم السبت المقبل 

من الساعة 8 حتى 11 
صباحا.

{ البروفيسور عبدالبديع أبو سمرة { د. سامية العبدالله { د. خلود المطاوعة

شاركت وزارة الصحة 
العامة بالتعاون مع 

مؤسستي حمد الطبية 
والرعاية الصحية األولية 

في االحتفال باليوم 
العالمي للسكري 2022، 

والذي وافق أمس اإلثنين 
14 نوفمبر، تحت شعار 

»التثقيف من أجل الحماية 
في المستقبل«، ويهدف 

االحتفال إلى تعزيز جودة 
ونوعية التثقيف والتعليم 
الصحي لألشخاص الذين 

يعانون من مرض السكري. 

فرص تثقيف جيدة للممارسين 
الصحيين والمصابين 

بالشراكة مع مؤسسة بيل ومليندا غيتس

»صلتك« تساهم في توظيف 
»1900« شاب مغربي

نجحت مؤسسة صلتك بالرشاكة مع مؤسسة 
بيل ومليندا غيتس ومؤسسة التعليم من أجل 
التوظيف يف ربط أكثر من 1900 شاب وشابة 
بوظائف وفرص اقتصادية يف اململكة املغربية 

خالل السنة املاضية.
مؤسسة  نظمت  اإلنجاز،  بهذا  واحتفاء 
التعليم من أجل التوظيف يف املغرب احتفالية 
املرشوع  انطالق  عىل  األوىل  الذكرى  بمناسبة 
من  عدد  بحضور  البيضاء  الدار  يف  أقيمت 
الخريجني والرشكاء من بينهم ديل وأكسنتور 
التشغيل  إلنعاش  املغربية  الوطنية  والوكالة 
وزارة  عن  وممثلون  )أنابيك(  والكفاءات 
الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج 

والتشغيل والكفاءات املغربية.
ويهدف مرشوع »صقل املهارات« الذي أطلق 
التصدي  إىل  املايض  العام  من  سبتمرب  يف 
ملعدالت البطالة املرتفعة يف صفوف الشباب يف 
املغرب وخصوصا عقب جائحة كوفيد - 19.

وسيعمل املرشوع عىل مدار أربع سنوات عىل 
ربط أكثر من 8000 شاب وشابة بالوظائف 
عالية الطلب من خالل العديد من املبادرات، 
الدورات  عىل  حصولهم  تسهيل  ذلك  يف  بما 
التدريبية التي تركز عىل سوق العمل، فضال 
عن تنظيم معارض توظيف، منها افرتاضية، 

ودعم ريادة األعمال.
املال  السيد حسن عيل  قال  املناسبة،  ويف هذه 
»كان  صلتك:  ملؤسسة  التنفيذي  الرئيس 
لجائحة كورونا أثر كبري عىل التوظيف حول 

الشباب األكثر ترضراً، لكن هذا  العالم وكان 
األمر سارع من وترية التغيري وترسيع تشغيل 
مثل  الشباب  تمكني  عىل  املرتكزة  الربامج 
بأن  صلتك  تؤمن  املهارات«.  »صقل  مرشوع 
االستجابة  والحلول رسيعة  القوية  الرشاكات 
العاملية  لألزمات  للتصدي  األمثل  السبيل  هي 
البطالة  ارتفاع معدالت  املتمثلة يف  املتصاعدة 
بني الشباب. نحتفل اليوم بتوظيف أكثر من 
1900 شاب وشابة، ولكن التوسع يف تدخالتنا 
هو الهدف األكرب وأنا واثق من أننا سنجتمع 
لالحتفال  سنوات   3 غضون  يف  أخرى  مرة 
الحاصلني عىل  الشباب  8000 من  بأكثر من 

فرص عمل«.
مدير  نائب  كارتي  جيمس  قال  جانبه،  من 
بيل  مؤسسة  يف  آسيا  ورشق  األوسط  الرشق 
»صقل  برنامج  نجاح  »إن  غيتس:  ومليندا 
املهارات« يؤكد أن االستثمار يف الشباب يظل 
مسعى مهما ومثمرا. ويف حني أن زيادة كمية 
للتوجيه  فإن  مهم،  أمر  املتاحة  الوظائف 
وتنوع  نوعية  وتحسني  واملشورة  املناسب 
القدر  بنفس  كبري  تأثري  الوظيفية  العروض 
عىل التطوير الناجح لسبل العيش املستدامة. 
أصوات  إىل  االستماع  أن  من  واثقني  زلنا  ما 
الشباب وإرشاكهم يف تطوير السياسات التي 
لحلول  التوصل  يف  سيساعد  توظيفهم  تدعم 

أفضل يف املستقبل«.
رئيس  برادة،  أمني  قال  ذاته،  السياق  يف 
مؤسسة التعليم من أجل التوظيف يف املغرب: 
الوترية  هذه  عىل  الحفاظ  هو  اليوم  »هدفنا 
القليلة  السنوات  مدى  عىل  زيادتها  وحتى 

املقبلة .

الدوحة - $ 



5

السنة )28( - الثالثاء 21 من ربيع اآلخر 1444هـ الموافق 15 نوفمبر 2022م العدد )9934(

متابعات

خالل تقديمه إحاطة لمجلس الشورى.. رئيس »أشغال«:

انتهاء كافة مشاريع المونديال
جلسته  أمس،  الشورى،  مجلس  عقد 
بن  تميم  »قاعة  يف  العادية،  األسبوعية 
حسن  السيد  سعادة  برئاسة  حمد«، 

املجلس. الغانم رئيس  عبدالله  بن 
ويف بداية الجلسة، تال سعادة الدكتور 
العام  األمني  الفضالة  نارص  بن  أحمد 
للمجلس جدول األعمال، وتم التصديق 

السابقة. الجلسة  عىل محرض 
الجلسة،  خالل  املجلس  واستضاف 
بن  سعد  املهندس  الدكتور  سعادة 
األشغال  هيئة  رئيس  املهندي،  أحمد 
املسؤولني  من  وعدداً  العامة، 
للمجلس  إحاطة  لتقديم  بالهيئة، 
مشاريع  من  الهيئة  أنجزته  ما  حول 
املرتبطة  واملشاريع  التحتية،  البنية 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  باستضافة 

.2022 قطر 
البلديات  مديرو  الجلسة  حرض   
من  وعدد  ورئيس  البلدية،  بوزارة 
من  وعدد  املهندسني،  جمعية  أعضاء 

قطر. بجامعة  الهندسة  كلية  طلبة 
األشغال  هيئة  رئيس  سعادة  وقدم   
أبرز  فيه  تناول  موجزاً  عرضاً  العامة 
ومدى  املشاريع  تنفيذ  يف  التطورات 

البطولة. الستقبال  جاهزيتها 
السعادة  أصحاب  أسئلة  عىل  رده  ويف 
سعادة  أكد  الشورى،  مجلس  أعضاء 
جاهزية  العامة،  األشغال  هيئة  رئيس 
كافة املشاريع املرتبطة باستضافة كأس 
العالم FIFA قطر 2022، وقال إنه تم 
االنتهاء من مشاريع البطولة قبل سنتني 

من الوقت املقرر إلنجازها.
عىل  الهيئة  إلنجازات  عرضه  وخالل   
أشار  التحتية،  البنية  مشاريع  صعيد 
التي  الضخمة  املشاريع  إىل  سعادته 
وفق  قيايس،  وقت  يف  الهيئة  أنجزتها 
أعىل املعايري العاملية، مثل شبكة الطرق 
مناطق  جميع  يف  والخارجية  الداخلية 
ومسارات  واألنفاق  والجسور  الدولة، 
ترصيف  وشبكات  والدراجات،  املشاة 
الصحي،  والرصف  األمطار  مياه 
الخدمية  واملباني  املرافق،  من  وغريها 
الصحة  مثل  القطاعات  مختلف  يف 

والتعليم.
كيلو   1791 أنجزت  الهيئة  أن  وأفاد   
مرتاً من الطرق، و207 جسور، و143 
من  مرتاً  كيلو  و2131  األنفاق،  من 
الدراجات  ومسارات  املشاة  مسارات 
أرايض  تطوير  جانب  إىل  الهوائية، 

التحتية. املواطنني وتجهيزها بالبنية 
املشاريع  أهم  من  أن  سعادته،  وبني 
مرشوع  للمستقبل،  إرثاً  ستمثل  التي 
عىل  العام  والنقل  املواصالت  شبكة 
الباصات  وأسطول  املرتو  شبكة  غرار 
 8 توفري  مع  والعادية،  الكهربائية 
للباصات،  مستودعات  و7  مواقف 

فضالً عن 1200 محطة.

العامة  األشغال  هيئة  رئيس  وسلط 
بعض  يف  الهيئة  مشاريع  عىل  الضوء 
الدوحة،  كورنيش  مثل  الدولة  مناطق 
دؤوب  بجهد  عملت  الهيئة  إن  وقال 
الكورنيش  منطقة  لتطوير  ومتواصل 
وأنفاق  املشاة  معابر  إنشاء  عرب 
ومواقف  الهوائية  للدراجات  ومسارات 
الطريق  إنارة  عن  فضالً  األرض  تحت 
إضافة  مثلت  إنارة  عمود   1400 بـ 
أعمال  من  وغريها  مهمة  تجميلية 

للمنطقة. التجميل 
األشغال  هيئة  رئيس  سعادة  وكشف   
العتماد  الهيئة  توجه  عن  العامة 
املشاريع  تنفيذ  يف  متطورة  تكنولوجيا 

العمالة  وتقليل  الضوضاء،  من  للحد 
الكثيفة يف املشاريع اإلنشائية.

وإنشاء  التشجري  لجهود  تطرق  كما   
املناطق  وتجميل  الخرضاء  املسطحات 
يف  جمالية  ملسات  وإضفاء  والطرق، 
بصورة  وإظهارها  املختلفة  املدن 

حضارية تليق بدولة قطر.
رئيس  سعادة  أكد  آخر،  جانب  من   
هيئة األشغال العامة حرص الهيئة عىل 
الخاص  القطاع  مع  والتعاون  التنسيق 
تنفيذاً  املنشود،  التكامل  لتحقيق 

لتوجيهات القيادة الحكيمة يف البالد.
 وأكد أن الهيئة تقوم بمتابعة املشاريع 
للمواصفات  املختلفة لضمان مطابقتها 

التشغييل  أدائها  واملقاييس، والتأكد من 
واتخاذ ما يلزم يف حال وجود أي مشكلة 
املهندسني  من  متخصص  فريق  عرب 

القطريني.
إىل  املهندي  الدكتور  سعادة  لفت  كما   
العامة من  أنجزته هيئة األشغال  أن ما 
مشاريع  أو  التحتية  البنية  مشاريع 
املطاف  نهاية  ليس  البطولة  استضافة 
لدى  أن  مبيناً  )أشغال(،  السرتاتيجية 
العام  حتى  ممتدة  اسرتاتيجية  الهيئة 

.2045
وكشف املهندى عن جهود هيئة االشغال 
مياه  ترصيف  شبكة  إنشاء  يف  العامة 
العديد  يف  الجوفية  واملياه  األمطار 

للخطط  تطرق  وكذلك  املناطق  من 
املستقبلية يف هذا اإلطار. 

 من جانبه، تقدم سعادة السيد حسن بن 
الشورى،  مجلس  رئيس  الغانم  عبدالله 
بالشكر  املجلس  أعضاء  والسادة 
والتقدير لسعادة الدكتور سعد املهندي 
رئيس هيئة األشغال العامة وللمسؤولني 
من  للمجلس  قدموه  ما  عىل  بالهيئة، 
جهودهم  حول  ومهمة  وافية  معلومات 
عىل  املجلس  حرص  مؤكدين  املبذولة، 
مؤسسات  كافة  مع  والتكامل  التعاون 
الهدف املشرتك  الدولة من أجل تحقيق 
الحضارية  الصورة  إبراز  يف  واملتمثل 
للدولة، خصوصاً خالل املرحلة الراهنة 

يف  ومهمة  حاسمة  مرحلة  تعد  والتي 
تاريخ قطر.

انتهاء رئيس أشغال من تقديم   وعقب 
ومداخالت  تساؤالت  ركزت  االحاطة 
املوضوعات  من  عدد  عىل  األعضاء 
العامة  األشغال  املتعلقة بمشاريع هيئة 
وخاصة مدى جاهزية املشاريع والتقدم 
الزمنية  باملدد  وااللتزام  فيها  املحرز 
يطرحها  التي  واملالحظات  لتنفيذها، 
الرأي العام حول مشاريع الهيئة، ومدى 
لالشرتاطات  املشاريع  تلك  مطابقة 

واملعايري الفنية والبيئة.
املجلس  أعضاء  السادة  طرح  كما 
أرايض  تطوير  حول  استفسارات 
لألحياء  الداخلية  والشوارع  املواطنني 
واملناطق السكنية وشبكة ترصيف مياه 
األمطار ومياه الرصف الصحي وكفاءة 
املستقبلية  والخطط  املياه،  استغالل 

للهيئة.
بالشكر  املجلس  اعضاء  تقدم  كما 
األشغال  هيئة  منسوبي  لكافة  الجزيل 
بذلوها  التي  جهودهم  مثمنني  العامة، 
تم  والتي  املاضية،  األعوام  خالل 
مهمة  تنموية  مشاريع  إنجاز  خاللها 
مكانة  وستعزز  لألجيال  إرثاً  ستبقى 
بلداً  بوصفها  والدولية،  اإلقليمية  قطر 
تلك  أن  مؤكدين  ومتقدماً،  متحرضاً 
املشاريع أحدثت تغيرياً لم يكن ليتحقق 

خالل تلك الفرتة القصرية نسبياً.
التي تم  وأشار املجلس إىل أن املشاريع 
الستضافة  االستعداد  خالل  إنجازها 
قدمته  وما  املهم،  الريايض  الحدث  هذا 
وفق  الدولة  يف  الجهات  وكافة  الهيئة 
صاحب  لحرضة  السديدة  التوجيهات 
ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
والتي  الله«،  »حفظه  املفدى  البالد  أمري 
أثمرت عن إنجاز مشاريع تنموية مهمة 

ستبقى إرثاً لألجيال.
األشغال  هيئة  رئيس  سعادة  ورحب 
التي  واألفكار  املقرتحات  بكافة  العامة، 
خالل  الشورى  مجلس  أعضاء  طرحها 
الجلسة، مثمناً اهتمام املجلس وحرصه 
عىل مصلحة الوطن واملواطنني، متطلعاً 
إىل مزيد من التعاون بما يحقق األهداف 

املشرتكة واملصلحة العليا للبالد.
خالل  املجلس  استعرض  ذلك،  إىل   
املالية  الشؤون  لجنة  تقرير  الجلسة، 
مجلس  موازنة  بشأن  واالقتصادية 
وبعد   ،2023 املالية  للسنة  الشورى 
وافق  اللجنة،  تقرير  ما جاء يف  مناقشة 
املجلس عىل اعتماد موازنته للسنة املالية 

.2023
مجلس  رئيس  سعادة  أطلع  كما 
الشورى، خالل الجلسة، السادة أعضاء 
املجلس عىل مضمون اجتماعه الذي عقد 
كاييل  إيفا  السيدة  سعادة  مع  مؤخراً 
والذي  األوروبي،  الربملان  رئيس  نائب 
تم خالله بحث عالقات التعاون الثنائي 
بني مجلس الشورى والربملان األوروبي، 

وسبل تعزيزها.

ضد دولة قطر

»األمناء العامين للبرلمانات العربية« تستنكر الهجمات
للربملانات  العامني  األمناء  جمعية  أشادت 
الستضافة  قطر  دولة  بجاهزية  العربية 
 2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 
 20 التي ستنطلق يوم األحد املقبل املوافق 
18 ديسمرب  الجاري وتستمر حتى  نوفمرب 

املقبل.
أمس  أصدرته  بيان  يف  الجمعية  ت  وعربرّ
أحمد  الدكتور  سعادة  رئيسها  من  موقرّع 
للجهود  تقديرها  عن  الفضالة  نارص  بن 
استعداداتها  يف  قطر  دولة  بذلتها  التي 
مرة  ألول  تنظيمها  سيتم  التي  للبطولة 
سترتكه  التي  واإلرث  العربية،  املنطقة  يف 
للمنطقة بشكل خاص وللعالم بشكل عام.

الهجمات  الجمعية  استنكرت  كما 
فرتة  منذ  املستمرة  املغرضة  والحمالت 
والتي  البطولة،  استضافة هذه  طويلة ضد 

قرب  مع  األخرية  اآلونة  يف  وتريتها  اشتدرّت 
يف  إشاعتها  مستغربة  املنافسات،  انطالق 
12 عاما عىل  هذا الوقت، بالرغم من ميض 

البطولة. باستضافة هذه  فوز قطر 
دت الجمعية أن تلك الهجمات ال تستند  وأكرّ
مغلوطة  بيانات  عىل  ومبنية  حقائق،  عىل 
دولية  منظمات  تفنيد  رغم  ومغرضة، 
هذه  تضمنتها  التي  التهم  لتلك  كثرية 

الهجمات.
شأنها  من  الهجمات  هذه  أن  إىل  وأشارت 

الدول  بني  الصداقة  لعالقات  تيسء  أن 
والشعوب، والجمعية تعرب عن إدانتها لها.

منافية  الهجمات  تلك  الجمعية،  واعتربت 
اإلشادات  تثبتها  التي  والشواهد  للواقع 
الرسمية  املستويات  كافة  عىل  الدولية 
من  قطر  دولة  اتخذته  بما  والشعبية، 
كأس  بطولة  استضافة  إلنجاح  إجراءات 

.2022 FIFA قطر  العالم 
للربملانات  العامني  األمناء  جمعية  دت  وأكرّ
العربية عىل تأييدها ووقوفها مع استضافة 

يف  ستساهم  التي  البطولة،  لهذه  قطر 
من  وتعزز  والشعوب  الدول  بني  التقريب 

العالم. الثقافات بني شعوب  تبادل 
يثار  ما  أن  عىل  الجمعية  دت  أكرّ كما 
حول  واألخرى  الفينة  بني  اتهامات  من 
االستضافة، ال يعدو أن يكون تشويشاً عىل 
وعدم  بالبطولة،  العالم  جماهري  احتفالية 
دولة  من  جهود  من  ُبذل  ملا  متعمد  تقدير 

الجمعية بشدة. أمر ترفضه  قطر، وهو 
لع  ويف ختام بيانها قالت الجمعية إنها تتطرّ
وتعرب  املقاييس،  بكافة  ناجحة  بطولة  إىل 
دولة  أول  قطر  دولة  لكون  اعتزازها  عن 
الريايض  الحدث  هذا  تستضيف  عربية 
ال  االستضافة  أن  الجمعية  وتؤكد  العاملي، 
مفخرة  ُتعد  إنها  بل  وحسب،  قطر  تمثل 

كافة. العربية  للدول  { األمين العام لمجلس الشورى

ال تستند إلى حقائق ومبنية
 على بيانات مغلوطة ومغرضة

توجه العتماد تكنولوجيا متطورة للحد من الضوضاءلدى هيئة أشغال استراتيجية ممتدة حتى العام »2045«

الغانم: التعاون 
مع كافة مؤسسات 

الدولة إلبراز 
الصورة الحضارية

استفسارات ألعضاء 
المجلس حول تطوير 

أراضي المواطنين 
والخطط المستقبلية

كتب - محمد أبوحجر
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تفقد مرافقها.. ومنها المدينة الترفيهية لوسيل وينتر وندر الند

رئيس الوزراء يفتتح مشروع جزيرة المها

بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معايل  افتتح 
الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز 
بمدينة  املها  جزيرة  مرشوع  الداخلية،  ووزير 

لوسيل، وذلك خالل حفل أقيم مساء أمس.
وعرض  افتتاحية  بكلمة  الحفل  استهل  وقد 
أعطى  ذلك  عقب  الجزيرة،  عن  وثائقي  لفيلم 
الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  معايل 

الجزيرة. إيذانا بافتتاح  البدء  إشارة 
عدد  عىل  خاللها  اطلع  بجولة  معاليه  قام  ثم 
املعايري  أبرز  إنشاؤها وفق  تم  التي  املرافق  من 
وينرت  »لوسيل  الرتفيهية  املدينة  ومنها  العاملية، 
إضافة  العاملية،  املطاعم  ومنطقة  الند«،  وندر 
لزوار  املعدة  الرتفيهية  الخدمات  ملختلف 

الجزيرة.
حرض حفل االفتتاح عدد من أصحاب السعادة 
السعادة  أصحاب  من  وعدد  والوزراء  الشيوخ 
لدى  املعتمدين  الدبلوماسية  البعثات  رؤساء 

الحفل. الدولة وكبار املسؤولني وضيوف 

وجهة  أحدث  هو  املها،  جزيرة  مرشوع  ويعترب 
نقلة  تشكل  والتي  قطر،  يف  ترفيهية  سياحية 
نوعية يف قطاع السياحة والرتفيه حيث يتضمن 
وهي  الند  وندر  وينرت  لوسيل  الرتفيهية  املدينة 
واملعلم  املها  لجزيرة  الجذب  وجهات  أوىل 
رشكة  وتطّورها  فيها،  الرئييس  السياحي 
 )Estithmar Ventures( فينرشز  استثمار 
وتشّغلها  القابضة  استثمار  ملجموعة  التابعة 
IMG صاحبة حقوق تشغيل هايد بارك  رشكة 

وينرت وندرالند للمرة األوىل خارج لندن.
املها،  جزيرة  يف  وندرالند،  وينرت  لوسيل  وتمتد 
ويضم  مربع،  100,000مرت  مساحة  عىل 

الرتفيهية  األلعاب  من  متنوعة  قائمة  املرشوع 
التي تم تطويرها لتناسب كافة الفئات العمرية 
العالمات  أبرز  أسماء  وتحمل  العائلة  وافراد 
 Ooredoo »رولركوسرت«  محليا:  التجارية 
قدًما   150 بطول  العمالقة  فرييس  عجلة   ،5G
أول  الريان،  تزلج  حلبة   ،»QNB »عني  باسم 
الطلق  الهواء  يف  الجليد  عىل  للتزحلق  حلبة 
الدوحة«،  بنك  »ڤيو  الريان،  مرصف  باسم 
فضال عن محطات ترفيهية أخرى مثل املنحدر 
روكيتس«،  »سنو  سبالش«،  »آركتك  الجليدي، 
»طلبات«  تطبيق  أما  وغريها.  »أوكتو-جت«، 
قائمة  وندرالند  وينرت  لوسيل  رواد  فسيمنح 

املأكوالت واملرشوبات، حيث سيتاح  واسعة من 
الرسيعة  للمأكوالت  كشكاً   30 من  أكثر  مع 
التطبيق  عرب  الطلب  إرسال  فرصة  للضيوف 
درب  يف  منه  طلبوه  الذي  املنفذ  من  واستالمه 
القطرية،  الجوية  الخطوط  من  وبدعم  طلبات. 
املؤسسني  والرشكاء  الرسمي،  الطريان  رشيك 
 ،)QNB( الوطني  قطر  وبنك   ،)Ooredoo(
وبرعاية  الريان،  ومرصف  الدوحة،  وبنك 
التوصيل  تطبيق  مثل  قطر  يف  املؤسسات  كربى 
»طلبات«، تقدم لوسيل وينرت وندرالند لزوارها 
وقائمة  ترفيهية،  جولة   50 من  أكثر  املرتقبني 
واملرشوبات،  املأكوالت  عروض  من  متنوّعة 

مانحة  الحية،  الرتفيهية  العروض  عن  فضال 
املرح  تجارب  اجمل  خوض  فرصة  روادها 
العائلة  أفراد  مع  ُتنىس  ال  ذكريات  وصنع 

واألصدقاء.
عالوة عىل ذلك، ستشهد لوسيل وينرت وندرالند 
التجارية  العالمات  من  مجموعة  مع  تعاوًنا 
املحتوى  صناعة  مجال  يف  الرائدة  العاملية 
الشخصية  كوكوميلون،  مثل  الرتفيهي 
عرب  بأغانيها  تحظى  التي  الرقمية  الكرتونية 
حول  من  األطفال  ماليني  شعبية  عىل  يوتيوب 
من  وذلك  األوسط،  الرشق  أنحاء  ويف  العالم 
األوىل  للمرة  كوكوميلون«  »مدينة  تقديم  خالل 
يف قطر والتي سيتمكن األطفال من زيارتها يف 
أكرب  الشهري،  »غاندي«  سريك  وكذلك  املدينة، 
والذي  أوروبا  يف  الجوالة  السياحية  العروض 

يقّدم عروضه الحية يف قطر ألول مرة.
مليون  من  أكثر  باستقطاب  توقعات  وسط 
زائر سنوًيا، من املقرر أن تصبح لوسيل وينرت 
يف  األخرى  الرتفيه  مرافق  جانب  إىل  وندرالند 
قطر  يف  للسيّاح  مفضلة  أماكن  املها،  جزيرة 
املحلية. السياحة  مكانتها عىل خريطة  مرسخة 

توقعات باستقطابها أكثر من مليون زائر سنويانقلة نوعية في قطاع السياحة والترفيه المحلي 

كتب - عوض التوم وقنا
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الطالب يطلقون »هاشتاغ« مطالبين بمراعاتهم أثناء التصحيح

اختبار اللغة العربية تعجيزي

انتقد طالب شهادة الثانوية العامة »الصف الثاني 
فيها  اختبر  والتي  العربية،  اللغة  اختبارات  عشر« 
الطالب صباح أمس ضمن امتحانات نهاية الفصل 
تعجيزي  االختبار  أن  مؤكدين  األول،  ال��دراس��ي 
بسبب  وذلك  المتفوق،  الطالب  مستوى  وفوق 

صعوبة أسئلة القراءة ونص القصيدة.

وق�ال الط�اب الذي�ن أطلق�ون هاش�تاغ »#اختبار_العرب�ي_
تعجيزي« عىل موقع التواصل االجتماعي »تويرت«، أن االختبار لم 
يراِع الضغوط التي يعيشها الطاب بسبب قرص الفصل الدرايس 
األول، والذي بدأ أوخر شهر أغسطس وحتى بداية شهر نوفمرب، 
وه�ي فرتة قص�رة عىل املنهج الدرايس للفص�ل األول، الفتني إىل 
ان�ه كان يجب عىل الوزارة تقلي�ص املنهج وحذف بعض أجزائه 

ليكون مناسب للفصل الدرايس األول.
وبني الطاب خال تغريداتهم، ان مشكلة االختبار تكمن يف قرص 
املدة الزمنية املخصصة لهذه االختبارات، حيث خصصت الوزارة 
ل�ه س�اعتني فقط، وهي م�دة قصرة ع�ىل االس�ئلة التي جاءت 
طويلة ومعقدة، كما انها يف حاجة إىل رشح واٍف وطويل، خاصة 

األس�ئلة املقالية للقراءة والقصي�دة، مطالبني برضورة أن تعمل 
إدارة تقيي�م الطلبة ع�ىل مراعاة الطاب أثن�اء عملية التصحيح 
والتيسر عليهم وذلك لصعوبة االختبار وغموض األسئلة خاصة 
ما يتعلق بجزء القراءة وبعض أسئلة القواعد والكلمة والجملة. 

وق�د رأى الطاب ان اختبار اللغة العربي�ة لم يتم التدريب عليه 
بش�كل جيد، حيث إن اس�ئلة االختبارات التجريبي�ة التي تدرب 
عليها الطاب قبل انطاق االختبارات، كانت غر االختبارات التي 
جاءت خال امتحان أمس، مؤكدين ان اختبارات الثانوية العامة 
تمثل مستقبل العديد من الطاب، وذلك ملا تمثله تلك املرحلة من 
مرحلة مفصلي�ة يف حياة الطالب، والتي يتحدد عليها مس�تقبل 

الطالب الجامعي.

ويف ه�ذا قال أحد الطلاب: »ان اختبار اللغة العربية صعب جداً، 
كما انه اشتمل عىل فقرات تعجيزية هذا بخاف ان االسئلة كانت 
غ�ر مبارشة ولم يفه�م غالبية الطاب املغ�زى الرئييس من تلك 
االس�ئلة، وال املطلوب من الطالب اإلجابة عنه، مضيفاً: من أبسط 
حقوق�ي ان االختبار يك�ون فيه مراعاة لق�رص الفصل الدرايس 
األول الذي لم يتجاوز ش�هرين ونصف الشهر فقط، وان االسئله 

تكون مبارشة«.
وأش�اروا إىل ان األس�ئلة كانت غر متوقعة خاصة أسئلة الكتابة 
حيث كان النص طويا، كما ان األس�ئلة املقالية يف تحليل النص 
الش�عري كانت طويلة جًدا وبها أس�ئلة من بني السطور خاصة 
م�ا يتعل�ق بالتعبر عن إحس�اس الش�اعر الت�ي تناولها النص 

الش�عري، كما ان االستعارة بالبيت كانت جًدا صعبة ولم يعرف 
الطاب كيفية التعبر عنه وال رشحه، مشرين إىل ان الوزارة البد 
أن تعمل عىل تيس�ر عملية التصحيح ومراع�اة تلك الصعوبات 
الكثرة التي شكا منها الطاب، ويجب عىل الوزارة رصد شكاوى 

الطاب واألخذ يف االعتبار تلك الشكاوى.
ع�ىل الجان�ب الرتبوي أكد عدد م�ن مديري امل�دارس ان اختبار 
اللغة العربية جاء متوازنا ومناس�با لجمي�ع الطاب، ولم يتلقوا 
أي مش�اكل أو استفس�ارات م�ن الطاب، حيث ظه�ر ذلك عىل 
وجوه الطاب عقب االختبار، حيث تمت مراعاة ان يكون اختبار 
اللغة االنجليزية يف مس�توى الطالب املتوسط، الذي اجتهد طوال 

الفصل الدرايس األول.
وأش�اروا إىل أنه يوجد بعض الطاب الذين اش�تكوا من صعوبة 
االختبارات، خاصة األس�ئلة املقالية، الفت�ني إىل أن املعلمني قالوا 
إن جميع أس�ئلة االختبار تدرب عليها الطاب كثراً خال الفرتة 
املاضي�ة، الفت�ني إىل أن امل�دارس عمل�ت عىل تنظي�م الحصص 
االثرائي�ة للط�اب، وذل�ك إلفادتهم كثرا يف ظل ح�رص إدارات 
امل�دارس عىل توف�ر كاف�ة األم�ور التعليمية للط�اب للخروج 
بالنتيج�ة الواقعية والفعلية للمس�توى التعليمي لكل طالب وقد 
جاءت اس�ئلة اختبار اللغة العربية متنوعة وغطت جميع املعاير 

وكانت واضحة.
ون�وه عدد م�ن املعلم�ني ان اختبار اللغ�ة العربية ج�اء مراعيا 
للفروق الفردية بني الطاب وان االسئلة جاءت متنوعة ومتوسطة 

يف العموم، مع وجود بعض االسئلة التي تميز الطالب املجتهد .

كتب - محمد الجعربي 

الطالب يشتكون من صعوبة أسئلة القراءة ونص القصيدةجاء فوق مستوى الطالب المتفوق.. والمدة الزمنية قصيرة

لمجلس االمتحانات الوطني بالمملكة المتحدة

»جامعة الدوحة« تحصل على صفة شريك ذهبي

الدوحة- قنا- حصلت جامعة الدوحة 
للعل�وم والتكنولوجي�ا ع�ىل اعتم�اد 
مجلس االمتحانات الوطني للس�امة 
والصح�ة املهني�ة »نيب�وش« ومقره 

اململكة املتحدة، من الفئة الذهبية.
 وأصبح�ت الجامع�ة بحصولها عىل 
هذه الصفة تقديراً لجهودها الدؤوبة 
يف هذا املجال، رشي�كا تعليميا ذهبيا 

للمجلس.
 وق�ال الدكت�ور س�الم ب�ن ن�ارص 
النعيم�ي، رئي�س جامع�ة الدوح�ة 
للعل�وم والتكنولوجيا إن االعتماد من 
الفئة الذهبية دليل عىل التزام الجامعة 
بالتميز التدريبي، ومن ش�أنه توطيد 

عاق�ات الجامعة مع املرك�ز، معربا 
ع�ن االعتزاز بوصولها لهذه املرتبة يف 

منظمة لها مكانة وثقل عاملي. 
 وأوض�ح النعيم�ي أن الجامع�ة تقدم 
برام�ج تعليمي�ة تضاه�ي املس�تويات 
العاملي�ة لتأهي�ل خريج�ني ومحرتف�ني 
االقتص�ادي  النم�و  قاط�رة  يق�ودون 
والتنمي�ة الصناعي�ة يف قط�ر، كما أنها 
املثم�ر  التع�اون  نجح�ت م�ن خ�ال 
ونم�و الرشاك�ة الدائمة م�ع »نيبوش« 
يف اس�تحداث ع�دد كب�ر م�ن الربامج 
التعليمي�ة يف قطر به�دف دعم وتعزيز 
وصقل مهارات املهني�ني بالدولة ورّواد 
املس�تقبل يف ه�ذا املج�ال اله�ام وه�و 

السامة والصحة املهنية.
 يذك�ر أن الجامع�ة قدم�ت أّول حّصة 
تعليميّة من »نيب�وش« يف العام 2013، 
ومرّصح له�ا اليوم باس�تخدام وتقديم 
15 نوع�اً من الجوائز والش�هادات التي 
يت�ّم دمجه�ا يف إط�ار برنام�ج الصّحة 

املهنيّة والسامة والبيئة بها. 
 وق�د أت�اح االحتف�ال به�ذه املناس�بة 
املجال أيضاً للحارضين لعقد نقاش�ات 
ومباحث�ات ح�ول تعمي�ق الرشاكة بني 
التداب�ر واملبادرات  الجانبني، وأح�دث 
الج�اري تدش�ينها لضم�ان التحس�ني 
املس�تمر لج�ودة الربام�ج التعليمية يف 

الجامعة.
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ذوو اإلعاقة يتعايشون 
مع أحداث المونديال

نشطاء »التواصل االجتماعي« 
جاهزون للحدث

خدمات المترو 
واالتصاالت »فايف ستار«

تخطيط دقيق

الدوح�ة - قن�ا - ل�م يقترص تركي�ز دولة قطر 
ع�ى عالم املتاحف يف التعري�ف بتجارب ثقافية 
أصيلة وملهمة وعريقة ومعارصة موجهة للكبار 
فحس�ب، بل أول�ت اهتماما بالغا لفئ�ة األطفال 
أيض�ا ضمن ش�بكة متاحفه�ا املتنامي�ة وذات 

الصيت العاملي.
 وتجس�د هذا االهتمام ع�ى أرض الواقع بإعالن 
متاح�ف قطر، يف يونيو ع�ام 2021، عن أحدث 
متح�ف مخص�ص لألطفال والعائ�الت يف قطر 

: متحف األطفال يف قطر«. يحمل اسم »ددُّ
 ويف إط�ار التزامها بمفهوم االس�تدامة دش�نت 
 .. متاحف قطر، يف 18 نوفمرب 2021 حديقة »ددُّ
متح�ف األطفال يف قطر«، والت�ي تمثل أحد أهم 
املعالم األساسية للمتحف وعنرصا بارزا يف رؤية 

دولة قطر ملستقبل أخرض وأكثر استدامة.
 وتمث�ل حديقة »دد« رئتي املتحف، وهي أش�به 

»بفص�ول دراس�ية حي�ة« وتس�تخدم أس�لوب 
اللعب التفاعيل الذي تحركه الطبيعة لرعاية نمو 

األطفال البدني واالجتماعي والعاطفي. 
 وتمت�د هذه الحديقة عى مس�احة قدرها 14 ألفا 
و500 م�ر مربع، وس�تتيح لألطف�ال والعائالت 
التعرف عى التغذية واألكل الصحي والبيئة وعلوم 
األرض والكث�ر غ�ر ذلك، من خالل املس�اعدة يف 

زراعة الثمار واألعشاب ذات األهمية يف املنطقة.
 ويعد ه�ذا املتحف واحة م�ن التجارب املحفزة 
واملتفاعل�ة، املتاحة يف األماكن املغلقة واملفتوحة، 
وهو املتحف الوطن�ي األول من نوعه الذي يوفر 
لألطف�ال وأرسهم مس�احات مخصص�ة للتعلم 
والنم�و عن طريق اتب�اع منهجيات محفزة مثل 
اللعب الشامل املفتوح، واالستكشاف، والتجربة.
 كم�ا يس�عى املتح�ف إىل تعزيز نم�و األطفال 
وإثارة فضولهم، وتشجيعهم عى التعاون املثمر 

والحوار البن�اء، من خالل توفر األدوات الالزمة 
للتشجيع عى اإلبداع وغرس الشعور باملسؤولية 
املجتمعي�ة، فض�ال ع�ن املس�اهمة بفاعلي�ة يف 
تحقي�ق رؤي�ة قط�ر الوطني�ة 2030 للتنمي�ة 

البرشية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية.
 وم�ع ق�رب انط�الق منافس�ات كأس العال�م 
FIFA قط�ر 2022، الح�دث الري�ايض األب�رز 
يف العال�م، فإن متح�ف »دُد: متحف األطفال يف 
قط�ر« - والذي م�ازال قيد االنش�اء، يف حديقة 
البدع بمنطقة وادي الس�يل - أحد أهم الوجهات 
واملعال�م الس�ياحية التي يمكن ل�زوار قطر من 
كل أصق�اع العال�م زيارته�ا بصحب�ة أطفالهم 
واالس�تمتاع بم�ا يوفره م�ن أنش�طة وفعاليات 
هادف�ة ومميزة ابتداء من األس�بوع املقبل حيث 
يتطلب استقبال الزوار الصغار وعائالتهم حجز 

تذاكر مسبقا.

لجماهير المونديال

.. متحف األطفال«.. وجهة سياحية تفاعلية »ددُّ



أكد سعادة السيد محمد بن عيل املناعي، 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير 
دولة  يف  االتصاالت  عىل جاهزية رشكات 
يف  املستوى  عالية  خدمات  لتقديم  قطر 
 FIFA القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة 
قطر 2022™ وقدرتها عىل توفري حزمة 
التي ستساهم يف  املتطورة  التقنيات  من 

نجاح البطولة.
االتصاالت  وزارة  إن  سعادته  وقال 
طيلة  عملت  املعلومات  وتكنولوجيا 
االتصاالت  رشكتي  مع  املاضية  الفرتة 
 Vodafoneو ش.م.ق.ع   Ooredoo
Qatar ش.م.ق.ع، بالتنسيق مع اللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث، واالتحاد الدويل 
إتاحة  لضمان   ،)FIFA( القدم  لكرة 
مجموعة متكاملة من خدمات االتصاالت 
بشبكات  مدعومة  والبث  واإلنرتنت 

اتصاالت ذات تقنية عالية املستوى.
وزير  سعادة  زار  اإلطار،  هذا  ويف 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
لكل  والعمليات  الخدمات  مركزي  أمس، 
و ش.م.ق.ع   Ooredoo رشكتي  من 
وذلك  ش.م.ق.ع،   Vodafone Qatar
واالطالع  املركزين  عمل  سري  ملتابعة 
الخدمات  إدارة  كيفية  عىل  ميدانيًا 

وتنسيقها.
بن  محمد  السيد  سعادة  أبدى  وقد 
زيارته  عقب  ترصيح  يف  املناعي،  عيل 
للمركزين، عن ارتياحه لجاهزية رشكتي 

 Vodafoneو ش.م.ق.ع   Ooredoo
خدمات  لتقديم  ش.م.ق.ع   Qatar
عالية خالل بطولة  ذات جودة  اتصاالت 
قطر   FIFA القدم  لكرة  العالم  كأس 
2022™وقدرتهما عىل استيعاب الطلب 
املتزايد عىل خدمات االتصاالت واإلنرتنت 

والبث أثناء البطولة.
قطر  دولة  يف  »تتوفر  سعادته:  وقال 
بنية تحتية قوية لالتصاالت وتكنولوجيا 
تقديم  خاللها  من  نستطيع  املعلومات 
خدمات ذات جودة عالية سواء لجماهري 
والجهات  املؤسسات  أو ملختلف  البطولة 
من  ستستفيد  التي  والخارجية  املحلية 

خدمات االتصاالت والبث«.
وزارة  »عملت  قائالً:  سعادته  وأضاف 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
العليا  واللجنة  االتصاالت،  تنظيم  وهيئة 
بالتعاون  كثب  عن  واإلرث،  للمشاريع 
القدم،  لكرة  الدويل  االتحاد  مع  أيًضا 
الخدمات  من  رائعة  حزمة  لتوفري 
كأس  بطولة  خالل  الحديثة  والتقنيات 
أفضل  من  شك  بال  ستكون  التي  العالم 
التقنيات  التي تستخدم أحدث  البطوالت 
هذا  نجاح  يف  سيساهم  مما  املتطورة 

الحدث العاملي«.
لرشكة  الخدمة  عمليات  مركز  ويقّدم 
عديدة  خدمات  ش.م.ق.ع   Ooredoo
بأنظمة  العالم  كأس  بطولة  تزود 
اتصاالت حديثة من خالل شبكة متطورة 

ذات طاقة استيعابية عالية.
مع  للتعامل  خبري   300 املركز  ويضم 
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  متطلبات 

وفائقة  متطورة  خدمة  تقديم  لضمان 
املستوى. 

لكرة  العالم  كأس  بطولة  أن  إىل  ويشار 
القدم FIFA قطر 2022™ ستكون أول 
بطولة كأس عالم مجهزة جميع مالعبها 

.)5G( بشبكة الجيل الخامس
ش.م.ق.ع   Ooredoo رشكة  قامت  كما 
لشبكة  الخارجية  مواقعها  بتحديث 
بأحدث  تزويدها  خالل  من  الراديو 
الخامس والتي تستهدف  الجيل  تقنيات 
عىل  التغطية  من  قدر  أقىص  تحقيق 
املالعب  ذلك  يف  بما  الدولة  مستوى 
ومناطق  الحديدية  والسكك  واملطارات 
املتعلقة  املرافق  من  وغريها  املشجعني 
ترقية  الرشكة  أكملت  كما  بالبطولة. 
خالل  من  بالكامل  األساسية  شبكتها 
أساسية  سحابية  شبكة  أحدث  إضافة 
البيانات  مراكز  يف  تطوًرا  وأكثرها 
البنى  من  العديد  وتحديث  الحديثة 

التحتية لالتصاالت التابعة للرشكة. 
والجدير بالذكر أن مركز عمليات الخدمة 
ش.م.ق.ع   Ooredoo عمليات  مركز  أو 
وضماًنا  للخدمة  استباقيًا  دعًما  يوفر 
الشبكة  فيها  بما  املجاالت،  ملختلف 
خالل  من  التحتية،  والبنية  والربمجيات 

مراقبة الخدمات عىل مدار الساعة.
مستوى  الخدمة  عمليات  مركز  ويضمن 
الخدمة وتجربة العمالء من خالل تنفيذ 
مجموعة من العمليات، وإدارة الحوادث، 
وإدارة  التغيري،  وإدارة  األداء،  وإدارة 

املشكالت، والتعامل مع مشاكل العمالء.
الالزمة  باألدوات  املركز  تجهيز  تم  وقد 

فوري،  بشكل  الخدمة  فاعلية  لضمان 
لخدمات  الساعة  مدار  عىل  فوري  وشبه 
للجوال  ش.م.ق.ع   Ooredoo رشكة 
باإلضافة  والتليفزيون،  الثابت  والخط 
الصوتية  )املكاملات  الدولية  الخدمات  إىل 
الكابالت  اتصال  ذلك  يف  بما  والتجوال( 

الدولية. 
من  مستوى  أعىل  أيًضا  املركز  ويضمن 
والخارجية  الداخلية  للقنوات  التوافر 
العمالء  عالقات  إدارة  مثل  الرئيسية 
وإدارة  الرشكات  موارد  وتخطيط 

التطبيقات والخدمات املالية وغريها.
مركزًا  سيشكل  العالم،  كأس  وخالل 
للقيادة والسيطرة لفريق ضمان الجودة 
التابع للبطولة، والذي سيجري العمليات 
املركزية بدعم من فرق الجودة الفرعية، 
سواء يف امليدان أو يف غرف العمليات عن 
أو  داخل  الخدمة  ملقّدمي  التابعة  ُبعد، 

خارج دولة قطر.
وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل 
 Ooredoo ثاني، الرئيس التنفيذي لرشكة
ش.م.ق.ع: »نحن يف Ooredoo ال ندخر 
بتطوير  املتمثل  بالتزامنا  للوفاء  جهًدا 
التوقعات باستضافة  عالم عمالئنا. ومع 
يوًما   29 خالل  شخص  مليون   1.2
هو  املشرتك  فهدفنا  البطولة،  أيام  من 
لزوار  استثنائية  رقمية  تجربة  توفري 
املشاهدين  مليارات  إىل  باإلضافة  قطر، 
عرب  البطولة  مجريات  سيتابعون  الذين 
أنحاء  مختلف  يف  التليفزيون  شاشات 
النسخة  العالم، واملساهمة يف جعل هذه 

من كأس العالم األفضل يف التاريخ«.

مراقبة  مركز  غرف  توفر  جهتها،  من 
املقر  يف  الشبكات  وعمليات  التكنولوجيا 
 Vodafone Qatar لرشكة  الرئييس 
الشبكة  ألداء  شاملة  متابعة  ش.م.ق.ع 
مجموعة  خالل  من  العمالء  ولتجربة 
الرقمي  واألمن  االتصاالت  خدمات  من 

والسيرباني. 
 Vodafone Qatar وضعت  وقد 
متعددة  مراقبة  عمليات  ش.م.ق.ع 
رقابة  لتوفري  واملستويات  املجاالت 
استباقية عىل مدار الساعة، وذلك بهدف 
الخدمات  واستمرارية  موثوقية  ضمان 
يتم  والتي  واألفراد  للرشكات  املوجهة 

تشغيلها من خالل شبكتها.
يف  والعمليات  املراقبة  مركز  ويدعم 
مهام  ش.م.ق.ع   Vodafone Qatar
عاملية  اتصاالت  شبكة  توفري  يف  الرشكة 
والفعاليات  األحداث  تخدم  املستوى 

الكربى. 
الله  عبد  بن  حمد  الشيخ  سعادة  وقال 
التنفيذي  الرئيس  ثاني،  آل  جاسم  بن 
ش.م.ق.ع:   Vodafone Qatar لرشكة 

الحديث  الشبكات  عمليات  مركز  »يعد 
جزءاً   Vodafone Qatar لرشكة  التابع 
من اسرتاتيجيتنا لدعم الفعاليات الكربى 
التي تقام يف قطر، ويتوىّل دوًرا محورًيا 
عمليات  ويف  اليومية  العمليات  إدارة  يف 
االتصال  خدمات  مجموعة  صيانة 

الخاصة بنا«.
افتتاح  »شّكل  قائالً:  سعادته  وأضاف 
إىل  كبرية  خطوة  املايض  العام  املركز 
لقطاع  وأيًضا  للرشكة،  بالنسبة  األمام 
املركز  يعترب  حيث  قطر،  يف  االتصاالت 
التميّز  اسرتاتيجية  من  أساسيًا  جزءاً 
التشغييل لدينا، ويساهم يف تعزيز البنية 
تحقيق  نحو  للدولة  الرقمية  التحتية 
ونحن  للبالد،  الشامل  الرقمي  التحّول 
فخورون بقدرتنا عىل دعم جهود الدولة 
خالل  من  املهمة،  الفرتة  هذه  مثل  يف 
التي  املتطورة  والتكنولوجيات  االبتكار 
الشبكات  عمليات  مركز  يف  نستخدمها 

الخاص بنا«.
يف  الشبكات  عمليات  مراكز  وُتستخدم 
االتصاالت، وتصحيح  أداء شبكة  مراقبة 
املشغلني  وتنبيه  املعدات،  أعطال 
يمكن  بحيث  باألداء  املتعلقة  بالتحديات 

معالجتها برسعة وكفاءة. 
ويستخدم مركز عمليات الشبكات التابع 
ش.م.ق.ع   Vodafone Qatar لرشكة 
الذكاء  مثل  الناشئة  التكنولوجيات 
االصطناعي واألتمتة، باإلضافة إىل أفضل 
األخرى  واألدوات  القطاع  يف  املمارسات 
لضمان تغطية شبكة الرشكة للعمالء عىل 

مدار الساعة دون انقطاع.

مجموعة متكاملة 
من خدمات 

اإلنترنت والبث 

الدوحة – $

أول كأس عالم جميع مالعبه مجهزة بشبكة الجيل الخامسالشركتان ستوفران حزمة من التقنيات المتطورة 

قطر لديها بنية تحتية قوية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
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»البحر  أيًضا  وتسّمى  العديد،  خور  منطقة 
الطبيعية  املحميات  أكرب  إحدى  هي  الداخيل«، 
ومن  قطر،  يف  بيئيًا  وتنوًعا  روعة  وأكثرها 
فيها  تعانق  التي  العالم  يف  القليلة  األماكن 
الصحراء  رمال  الفريوزية  الزرقاء  البحر  مياه 
الزوار فرصة صنع ذكريات ال  الذهبية إلهداء 

تنىس تماًما.
مريحة  بيئة  العديد  خور  شاطئ  يوّفر  كما 
أذهانهم  إلنعاش  مرتادوها  إليها  يفر  وهادئة 
الشاطئ  ُيصبح  حيث  وأرواحهم،  وأجسادهم 
أشبه كثريًا بمنتجع عىل شاطئ بحرية يف فرتة 
لتشّكل  الصحراء  جهة  املياه  وتندفع  الصباح، 

ما ُيعرف بالبحر الداخيل.

الشاطئ  ليصبح  املاء  ينحرس  املساء  وبحلول 
الكثبان  لون  يتغري  بينما  أخرى،  مرة  مقفرًا 
غروب  مشهد  يف  سحرية  بطريقة  الرملية 
الشمس الذهبي وخالل عملية املد والجزر تلك، 
األسماك  من  أنواع مختلفة  البحر  من  تنجرف 
زوار  يشاهد  بينما  والسالحف،  والقرشيات 
املُهاجرة  الطيور  من  متنوعة  أصناًفا  املنطقة 

التي تتجّمع يف املنطقة.
الدوحة،  عن  كيلومرتًا   80 نحو  املحمية  تبعد 
وتقع يف أقىص نقطة جنوبية من البالد، وتبلغ 
وال  مربًعا،  كيلومرتًا   1833 حوايل  مساحتها 
من  الهادئ  االمتداد  هذا  إىل  الوصول  يمكن 
املياه إال عرب الكثبان الرملية مرتامية األطراف 

باستخدام سيارة دفع رباعي.
وتعد املنطقة من أهم املناطق التي تكثر فيها 
ذات  استثنائية  طبيعية  بيئة  وهي  الثدييات، 
وُيصنّفها  قطر،  يف  خاصة  وجاذبية  أهمية 
عىل  بجمالها  واستمتعوا  زاروها  ممن  الكثري 
أنها من الوجهات األكثر غرابة وجذًبا يف قطر.

وتتوزع يف املحمية الكثبان الرملية العالية التي 
يصل ارتفاعها إىل 40 مرتًا لرتسم مزيًجا فريًدا 
البيئية،  والعوامل  الجيولوجية  التضاريس  من 
ما أوجد بيئات طبيعية تدعم أنواًعا فريدة من 
منظر  نشوء  إىل  وأدى  والنباتات،  الحيوانات 

طبيعي ونظام بيئي مميز يف قطر.
العديد ضمن  وتسعى دولة قطر إلدراج خور 

عىل  املسّجلة  الطبيعية  العاملي  الرتاث  مواقع 
والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم  املنظمة  قائمة 
والثقافة )اليونسكو(، حيث تتمتع هذه املحمية 
»بطبيعة خاّلبة ال مثيل لها يف العالم«. وتقطن 
الحيوانات،  أنواع  من  فريدة  مجموعة  املنطقة 
تحتوي سالالت متنوعة ما بني نادرة أو ُمهّددة 
وأنواع من  البحر(  )بقرة  باالنقراض كاألطوم 
الطيور  من  مجموعات  وجود  مع  السالحف، 

املُهاجرة ذات األهمية الوطنية واإلقليمية.
وتستوطن خور العديد أيًضا أرساب معيّنة من 
كأرساب  وإقليمية  عاملية  أهمية  ذات  الطيور 
طيور »ابن املاء« التي تقطع يف هجرتها آالف 
طيور  أيًضا  الزائرون  يصادف  وقد  األميال، 

الوردي،  والنحام  والغاق،  النساري،  العقاب 
والغزالن  والظباء،  الصحراوية،  والثعالب 

واملها.
للمنطقة،  الساحرة  الجاذبية  تلك  وتكتمل 
حياة  بوجود  واسع،  نطاق  عىل  املأهولة  غري 
نباتية وحيوانية برية تجاورها منظومة بيئية 
العالية،  والحساسية  بالتنوع  تمتاز  بحرية 
تلك  يف  باملنطقة  النباتية  الحياة  تتمثل  حيث 
عليها  تعيش  والتي  هناك  الباقية  السالالت 
يف  املُنترشة  والتجّمعات  الحيوانية  السالالت 
الوقت  يف  والتي  العربية،  الجزيرة  شبه  أنحاء 
أي  يف  الفريد  النحو  هذا  عىل  تجتمع  ال  ذاته 

موطن آخر.

لهواة المغامرات والسفاري من زوار قطر

محمية خور العديد وجهة مثالية
الدوحة- قنا- عبر ُمغامرات الصيد ورحالت 

السفاري والرياضات المائية، تعد محمية خور 
العديد التي تعانق مياه الخليج جنوبي دولة 

قطر، وجهة مثالية للسياحة خالل بطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022. وسيكون زوار بطولة 

كأس العالم FIFA قطر 2022 على موعد في 

خور العديد لخوض تجربة فريدة من نوعها 
بصحبة األهل واألصدقاء لالستمتاع بمنظر 

الغروب الرائع، وركوب اإلبل وسط الصحراء أو 
صيد السمك، ورؤية أجمل المناظر الطبيعية، 

حيث ُيعد خور العديد من أفضل الوجهات 
السياحية خالل المونديال.

تفقد جاهزية »Ooredoo« و»فودافون« لكأس العام

وزير االتصاالت: تقديم خدمات متطورة
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عبر تنظيم فعاليات متنوعة

سفاراتنـــا تـــرّوج للبطولــة

الدوحة- قنا- واصل عدد من البعثات الدبلوماس�ية لدولة قطر 
يف الخارج تنظيم فعاليات متنوعة للرتويج لبطولة كأس العالم 

FIFA قطر 2022.
فف�ي تريانا، نظمت س�فارة دولة قطر ل�دى جمهورية ألبانيا، 
بالتعاون مع بلدية تريانا، ومكتب قطر الخريية يف ألبانيا، فعالية 

رياضية للرتويج لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
ش�ارك يف الفعالية، س�عادة الس�يد عيل بن حمد املري س�فري 
دولة قطر لدى جمهورية ألبانيا، وس�عادة السيد أريون فلياي 
عم�دة بلدية تريانا، والس�يد فيدل أوليل رئي�س اللجنة األوملبية 
الوطنية األلبانية، وعدد من املس�ؤولني األلبان، وممثيل البعثات 
الدبلوماس�ية املعتم�دة لدى ألباني�ا، وعدد من رج�ال األعمال 

والرياضة واإلعالم.
ت�م خالل الفعالية ع�رض فيديوهات ترويجية عن اس�تضافة 
دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كما تضمن 

الربنامج مباراة لكرة القدم.
ويف س�ان خوس�يه، ش�ارك س�عادة الدكتور خميس بن راشد 
الكعبي س�فري دولة قطر لدى جمهورية كوستاريكا، يف الحفل 
ال�ذي دعا له فخامة الرئي�س رودريغو تش�افيز روبلز رئيس 
جمهورية كوس�تاريكا، لتوديع منتخب كوستاريكا لكرة القدم 
املتوجه إىل الدوحة للمشاركة يف بطولة كأس العالم FIFA قطر 

.2022
ومن ناحية أخرى، قدم سعادة السفري عرضا تعريفيا عن دولة 
قطر وثقافتها وآخر استعداداتها الستضافة بطولة كأس العالم 
FIFA قط�ر 2022، ملجموع�ة الطالب واملرشفني من املدرس�ة 
األمريكية الدولية يف كوستاريكا، الذين تم ترشيحهم للمشاركة 

يف مهرجان الجيل املبهر عىل هامش املونديال.

يف  و
نيقوس�يا، نظم�ت س�فارة دولة قطر ل�دى جمهورية 

قربص احتفاال يف س�احة الحرية بوس�ط العاصمة نيقوس�يا، 
تضمن عرضا للبوسرتات واملجسمات الخاصة باستادات بطولة 

كأس العالم FIFA قطر 2022.
ويف برازيليا، أقامت س�فارة دولة قطر لدى جمهورية الربازيل 
االتحادية فعالية بمناس�بة اس�تضافة دولة قطر لبطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022.
وأكد سعادة السيد أحمد بن إبراهيم العبد الله سفري دولة قطر 
لدى الربازيل، يف كلمة االفتتاح، جاهزية دولة قطر الس�تضافة 
الحدث الريايض األهم يف العالم، الفتا إىل أن هذه هي املرة األوىل 
الت�ي تس�تضيف فيها دولة عربية مس�لمة يف الرشق األوس�ط 

بطولة كأس العالم.
وأش�ار إىل البني�ة التحتية الحديثة والط�رق الجديدة وخطوط 

املرتو املتصلة باملالعب التي قامت دولة قطر بإنشائها.
وجدد س�عادته التأكيد عىل ترحيب دولة قطر باملش�جعني من 
جميع أنحاء العالم وعىل اختالف مشاربهم، وقال: إن دولة قطر 

منذ  و
اختياره�ا لتنظي�م البطول�ة تتع�رض لحمل�ة لم 

يتعرض لها أي بلد مضيف.
وأش�ادت س�عادة الس�يدة جيزال فريي�را دي أوليف�ريا األمينة 
العام�ة للرياض�ة يف املقاطع�ة االتحادية بجمهوري�ة الربازيل 
االتحادي�ة، يف كلمته�ا أم�ام الفعالية، بتحض�ريات دولة قطر 
لتنظيم كأس العالم، س�واء البنية التحتي�ة الحديثة أو املالعب 

العرصية الستضافة مباريات البطولة.
كما أك�دت تأييد الربازي�ل لدولة قطر يف تنظي�م كأس العالم، 
وأعرب�ت ع�ن تمنياتها بالنج�اح والتوفي�ق للدول�ة يف تنظيم 

البطولة.
من جهته، أكد سعادة السيد سيدني رومريو مدير إدارة الرشق 
األوس�ط بوزارة الخارجية الربازيلية، أن ما قامت به دولة قطر 
م�ن تحضريات م�ؤرش إيجابي لنجاح البطولة، مش�ددا عىل أن 
الحملة الس�لبية التي تتعرض لها قطر ال يمكن أن تعرقل سري 

البطولة، متمنيا النجاح لدولة قطر يف تنظيمها.

ح�ر الحف�ل ع�دد م�ن املس�ؤولني يف املقاطعة   
االتحادية، ورؤس�اء البعث�ات العربية واألجنبي�ة املعتمدة لدى 
الربازي�ل، ورج�ال األعم�ال والبن�وك، ونائ�ب رئي�س الغرفة 

التجارية العربية الربازيلية.
ويف طوكي�و، اجتمعت س�مو األم�رية تاكام�ادو، عضو األرسة 
اإلمرباطوري�ة، الرئي�س الفخ�ري التحاد كرة الق�دم الياباني، 
بقرص أكاس�اكا للضيافة، مع س�عادة الس�يد حسن بن محمد 

العمادي سفري دولة قطر لدى اليابان.
جرى خالل االجتماع اس�تعراض عالق�ات التعاون الثنائي بني 

البلدين.
وقدم س�عادة السفري، خالل االجتماع، رشحا لألمرية تاكامادو، 
تناول آخر استعدادات دولة قطر الستضافة بطولة كأس العالم 
FIFA قط�ر 2022، ورحب س�عادته بزيارة س�مو األمرية إىل 

البالد، متمنيا كل التوفيق للمنتخب الياباني يف البطولة.
ويف نايبيداو، أقام الدكتور راش�د بن عب�د الله الكواري، القائم 
باألعم�ال باإلنابة يف س�فارة دولة قطر ل�دى جمهورية اتحاد 
ميانم�ار، فعالي�ة رياضية بمدين�ة يانغون، يف إط�ار الرتويج 

لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
حر الفعالية عدد من املس�ؤولني بالحكومة، ورؤساء البعثات 
الدبلوماس�ية املعتم�دة ل�دى ميانم�ار، وممثلون ع�ن االتحاد 
امليانماري لكرة القدم، ورياضيون، وشخصيات عامة، وأعضاء 

السفارة وأرسهم.
تضمنت الفعالية عرضا آلخر استعدادات دولة قطر الستضافة 
كأس العالم FIFA قطر 2022، والفعاليات املصاحبة للبطولة، 
إىل جان�ب مع�رض للصور إلب�راز املناطق الس�ياحية، كما تم 

تنظيم أنشطة متنوعة شملت رياضة كرة القدم.

التأكيد على جاهزية 

الدولة الستضافة الحدث
تسليط الضوء على التحضيرات 

كمؤشر إيجابي للنجاح

سياسيون وصحفيون

حمالت التشويه لم تثِن المشجعين عرب ودوليون:
كأس  بطولة  النطالق  التنازيل  العد  بدء  مع  قنا-  الدوحة- 
العالم FIFA قطر 2022، ومواصلة الدولة كشف النقاب عن 
والوجهات  املسبوقة،  غري  واالبتكارات  التجهيزات  من  املزيد 
والعروض  الفعاليات  من  وغريها  والرتفيهية  السياحية 
بأن  العاملي  العام  الرأي  توقعات  سقف  يرتفع  املنتظرة، 
جماهري كرة القدم من أنحاء العالم كافة ستكون عىل موعد 
عالية  باحرتافية  قطر  تنظمه  نوعه،  من  فريد  مونديال  مع 
فوزها  منذ  طالتها  التي  املمنهجة  التشويه  كل حمالت  رغم 
باستضافة كأس العالم. ويؤكد سياسيون وصحفيون عرب 
ودوليون عىل حد سواء أن مونديال قطر، الذي يقام ألول مرة 
عىل أرض عربية وإسالمية، سيكون فرصة تاريخية لتقديم 
اختزلت  قطر  أن  إىل  الفتني  املنطقة،  لهذه  الحقيقي  الوجه 
مسافات طويلة يف مسرية نموها منذ فوزها باستضافة كأس 
من  النيل  تستهدف  التي  باألجندات  تتأثر  أن  دون  العالم 

إمكانياتها وإنجازاتها.
تقدم  التي  املذكرة  يف  أردنيون،  نواب  ندد  السياق،  هذا  ويف 
بها النائب خليل عطية إىل الربملان األردني نيابة عن زمالئه، 
وأوردتها وكالة »عمون« األردنية، »بكل الحمالت العنرصية 
بدولة  نكاية  املونديال  أجواء  التي سبقت  الرشسة  املشبوهة 
القدم،  الرياضة وكرة  الكبار يف  أن زاحمت عوالم  قطر بعد 
رفضهم  عن  معربني  املونديال«،  تنظيم  بحقوق  وفازت 
التام لكل األجندات التي تحاول »تهميش« اإلنجاز القطري 

والتشكيك باإلمكانات القطرية الكبرية.
العالم  ينشغل  »فيما  املذكرة:  يف  األردنيون  النواب  وقال 
باألزمات والحروب واملخاوف تقدم دولة قطر دليال ملموسا 
يستوجب املساندة والدعم عىل إمكانات مذهلة تعكس صورة 
املنطقة  وأهل  العربية  الدول  عن  وإيجابية  ونبيلة  عرصية 

وتخطط ملستقبل أفضل«.
وشددوا عىل أن ما أظهرته دولة قطر من جدارة يف استضافة 
املنطقة، ويؤرش  لشعوب  يعد مبعث فخر  املونديال  وتنظيم 

لبطولة ناجحة تعزز مكانة دولة قطر يف مجال دعم الرياضة 
وأخالقيتها وروحها ويف املجال اإلنساني.

من جانبه، سلط تليفزيون NTV الرويس، يف تقرير مصور 
بعض  وراء  تقف  التي  املشبوهة  األجندات  عىل  الضوء  له، 
حقوق  بذريعة  قطر  مونديال  ملقاطعة  الغربية  الدعوات 
مقال  يف  ماركوف  أرتيم  الصحفي  أكد  جهته،  من  اإلنسان. 

ملوقع »Sportsdaily« الرويس أن حمالت التشويه املمنهجة 
ضد قطر لم تنجح يف ثني املشجعني من أنحاء العالم كافة 
عن الذهاب لالستمتاع بهذا الحدث الكروي الضخم، بالنظر 
إىل اإلقبال الكبري عىل حجز الفنادق ورشاء تذاكر الرحالت إىل 

الدوحة وعروض كرة القدم.
منذ  لقطر  وجهت  التي  االنتقادات  أن  املقال  كاتب  وأبرز 

يف  تشري  املقاطعة  وحمالت  املونديال  باستضافة  فوزها 
مع  تتصالح  أن  يمكنها  ال  األوروبية  الدول  أن  إىل  مجملها 
حقيقة أن قطر هي التي حصلت عىل حق تنظيمها، وجلبت 

الكثري من االبتكارات وامليزات لهذا الحدث. 
وخلص ماركوف إىل »أن املشجعني من مختلف دول العالم 
التي طال  التاريخية  الكروية  البطولة  انطالق  إىل  يتطلعون 
انتظارها، ويف الوقت نفسه يعد الشعب يف قطر بأنه سوف 

يظهر للعالم عجائب »ألف ليلة وليلة«.
له  مقال  هياجنة يف  زياد  عبدالنارص  الكاتب  يتفق  وبدوره، 
رفعت  قطر  أن  عىل  األردنية  الساعة«  »مدار  وكالة  أوردته 
فريدة  نسخة  بتنظيم  والتوقعات  واملتطلبات  املعايري  سقف 
من املونديال، مؤكدا أنها ال تحتاج ملن يدافع عنها أو تقديم 
عليها من دول  املستمرة  الحمالت  املرشفة يف وجه  رسديتها 
أو جهات تدعي زيفا ونفاقا تحرها وحرصها عىل حقوق 

اإلنسان.
وقال هياجنة يف املقال الذي حمل عنوان »تفوقت قطر«: »إن 
حالة  يرصد  األخري  القرن  ربع  يف  القطري  للنموذج  املتابع 
متقدمة من النجاح، وتجربة تدرس يف تحديث الدول وفرض 

وجودها يف عالم ال يحرتم إال الكبار واألقوياء«.
استخدام  أحسنت  قطر  أن  إىل  متصل،  سياق  يف  ولفت 
مواردها ونقاط القوة لتحقيق وإدارة نهضة شاملة يف قطاع 
التعليم العام والعايل، وتطوير ودعم البحث العلمي والرعاية 
الصحية، وتوفري الخدمات العامة للناس وفق أعىل املستويات 
بما وضعها يف مقدمة التصنيفات العاملية يف أكثر من مجال.

تحت  لها  مقال  يف  املعجل  سعاد  الكاتبة  أكدت  ذلك،  إىل 
موقع  عىل  قطر«  الشقيقة  حضن  يف  »املونديال  عنوان 
»السوسنة« األردني أن مونديال قطر سيكون عالمة فارقة 
سياسيا  بل  وحسب،  رياضيا  ليس  كلها،  للمنطقة  ومكسبا 
بني  السالم  مالمح  ويرسخ  وثقافيا،  واجتماعيا  وتنمويا 

الشعوب واألمم.

مونديال قطر سيكون 
عالمة فارقة

فرصة تاريخية لتقديم 
الوجه الحقيقي للمنطقة



وضع من لم يتمكن من الحضور في األجواءفتح نوافذ تطل منها شعوب العالم على قطر

مطالب بإظهار حسن تنظيم المونديال وجماليات قطر للعالم

مسؤولية كبيرة لـ »التواصل االجتماعي«

كتبت - آمنة العبيديل

يدرك الجميع أن بطولة كأس العالم لم تعد مجرد 
منافسات في لعبة كرة قدم داخل المستطيل 

األخضر فقط، ولكن تجاوزت هذه اإلثارة والتشويق 
إلى كونها ثقافة وحضارة واقتصادا، بالطبع إلى 

جانب االستمتاع بالمباريات ونتائجها.
وفي كل دولة تقام فيها البطولة يركز العالم 

كله األنظار عليها ويسلط األضواء على حضارتها 
وعاداتها وتقاليدها، وقطر من اآلن أصبحت محط 

األنظار، وكلنا مسؤولون عن إبراز كل ما هو جميل 
عندنا، ومن المعنيين بإبراز حضارتنا وعاداتنا وتقاليدنا 

ومدى نجاحنا في التنظيم هم نشطاء السوشال 
ميديا عبر حساباتهم على مواقع التواصل 

االجتماعي.
 »$« استطلعت آراء عينة من القطريين حول 
المنتظر من نشطاء السوشال ميديا لنقل أجواء 

قطر إلى العالم، حيث أكد المتحدثون أن المطلوب 

من نشطاء التواصل االجتماعي كثير جدا، ومنها 
فتح نوافذ للعالم يطل منها على قطر أثناء 
المنافسات، نشر مواعيد بث المباريات حسب 

مواقيت الدول المختلفة، وضع من لم يتمكن من 
الحضور في أجواء المونديال، إبراز حسن التنظيم 

ومعالم قطر الجميلة للعالم الخارجي
نقل الفعاليات الثقافية والترفيهية واحتفالنا باليوم 

الوطني.

اليازي الكواري:فاهد العذبة:

نشر جداول المباريات ومواعيدهانقل الفعاليات الثقافية المصاحبة
املباريات  تواق ملشاهدة  الجمهور يف كل مكان  أن  فيه  العذبه: مما ال شك  فاهد  السيد  قال 

ال  كله  فهذا  بالبطولة،  سيفوز  بمن  والتوقعات  القوية  املنتخبات  ورصد  ونتائجها 
حول  الجميع  عند  خاص  ومذاق  طعم  البطولة  لهذه  وسيكون  عليه،  خالف 

أنها تقام ألول مرة يف دولة عربية، فالرتكيز سيكون عىل مستوى  العالم 
التنظيم، وبهذه املناسبة أشكر اللجنة املنظمة ألن هذه البطولة ستكون 

األعىل يف مستوى التنظيم، ومالعبنا سوف تبهر الجميع ألن دولتنا لم 
تبخل بيشء يف سبيل تنظيم كأس عالم متفرد.

ومن املؤكد أن نشطاء السوشيال ميديا وضعوا كل هذا يف الحسبان، 
استعدت  الدولة  أن  وهو  أيضا،  األهمية  غاية  يف  أمرا  هناك  لكن 
رائعة،  وترفيهية  وفنية  ثقافية  فعالية  خمسمائة  عن  يقل  ال  بما 
كل  من  قطر  إىل  يأتون  الذين  املشجعني  جمهور  تستهوي  سوف 
حدب وصوب، ونحن كنشطاء تواصل سوف نحاول تغطيتها و أال 

يحرم الذين لم يتمكنوا من الحضور من مشاهدة هذه الفعاليات أو 
جانباً منها، حفل االفتتاح وحده سوف يبهر املشاهدين يف كل مكان 

مهمة  فرص  كلها  فهذه  السياحة،  وفعاليات  الساعي،  درب  وفعاليات 
للرتويج السياحي لدولتنا العزيزة عىل قلوبنا، وسوف تثري محتوى مواقع 

التواصل االجتماعي بما هو مفيد، ونحن نأمل يف النشاط كل خري، وإبراز الوجه 
الحضاري لدولتنا مسؤولية الجميع.

كرة  يف  منافسات  العالم هي  كأس  بطولة  الكواري: برصاحة  اليازي  قالت 
وتعشق  الحضور  من  تتمكن  لن  التي  والجماهري  األول،  املقام  يف  القدم 
كورة القدم أول ما يهمها أن تعرف مواعيد املباريات واسماء املنتخبات 
من  العالم  حول  القدم  كرة  عشاق  ويتمنى  نتمنى  ولذلك  بيوم،  يوما 
وأسماء  املباريات  جدول  يوم  كل  ينرشوا  أن  ميديا  السوشيال  نشطاء 
عشاق  يتمكن  كي  مهمة  نقطة  فهذه  املباريات  ومواعيد  املنتخبات 
أجواء  العالم  ويعيش  باملباريات  يستمتعوا  أن  املستديرة  الساحرة 

كروية مثرية.
مباراة  كل  بدء  عن  اإلعالن  يف  نساهم  سوف  أيضا   
متزامنا مع صافرة البدء من الحكم،وعليهم أن يلموا 

بالقوانني واللوائح التي تسمح بما يبث وبما ال يبث، 
أن  املؤكد  املجال، ومن  ألن هناك محظورات يف هذا 
دور نشطاء السوشال ميديا عىل تويرت وسناب شات 
يف  كبرياً  دوراً  يلعبون  والواتس  واالنستغرام  والفيس 
نجوم  يشاهدون  كما  املونديال،  خالل  قطر  أجواء  نقل 

الكورة واملشجعني يف املالعب من املمكن أن يجدوهم يف 
عاداتنا  يستطلعون  خرجوا  العامة  واألماكن  األسواق 

وتقاليدنا ويتعرفون عىل دولتنا.

أمينة موسى:

دور رئيسي فى إبراز أجواء قطر
قالت أمينة موىس: بطولة كأس العالم عرس كروي وريايض عاملي، ال محيل وال 

إقليمي، وأنظار العالم متجهة ومرتكزة علينا اآلن من خالل الفضائيات والنت 
قدم  كرة  ليست  العالم  كأس  بطوالت  أن  املؤكد  ومن  ميديا،  والسوشيال 

الدول  واقتصاد وفكر  ثقافة  للحكم عىل  معياراً  ولكنها أصبحت  فقط، 
قطر  يف  ميديا  السوشال  نشطاء  من  ننتظر  نحن  ولذلك  وحضارتها. 
املونديال،  منافسات  الجميلة خالل  قطر  أجواء  تقديم  يف  ينشطوا  أن 
فنحن شعب محب للحياة ومحب للغري، معاملنا من حيث البنية التحتية 
جميلة، ومنشآتنا الرياضية ال نظري لها يف العالم، وبيئتنا صحية، وكرم 

الضيافة لدينا كبري يعرفه القايص والداني. هناك يف أماكن كثرية حول 
العالم ناس تعشق رياضة الكورة وأجواء املونديال والتعرف عىل ثقافات 

الشعوب لكنها لن تتمكن من الحضور، وهنا دور نشطاء السوشال ميديا، 
وأنا من ضمنهم ينقلون عرب منصاتهم أجواء قطر خالل املونديال .

العنود جاسم:

تسليط الضوء على احتفاالت اليوم الوطني
قالت العنود جاسم: من الجميل جدا أن املباراة النهائية وحفل تسليم 

ديسمرب  من  عرش  الثامن  يوم  سيكون  الجوائز  وتوزيع  الكأس 
ذكرى احتفال البالد باليوم الوطني، وهذا اليوم سيكون مشهودا 

ومحفورا يف الذاكرة القطرية وفرصة كبرية لنشطاء السوشال 
ميديا للتعريف عاملياً باليوم الوطني وسرية املؤسس، وأن قطر 
أثبتت أن مكانة الدول تقاس بإنجازاتها ال باتساع مساحاتها 
أو عدد سكانها. نأمل من النشطاء إبراز شعار اليوم الوطني 
الشعب  ترجم  وكيف  قوتنا(  مصدر  )وحدتنا  العام  لهذا 
استضافة  يف  نجحنا  وكيف  واقع،  إىل  الشعار  هذا  القطري 

البطولة ويف التنظيم. وعىل مدار شهر كامل هناك الجديد كل يوم 
كبرية  فرصة  والبطولة  القطريني،  وكرم  وعادات  املونديال  حول 

إلبراز عاداتنا وثقافتنا وإنجازاتنا.
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عفيفة: وضع أعلى المعايير.. 
وتسهيل وصولهم للمالعب
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املختصة  املراكز  مسؤويل  من  عدد  أكد 
العالم  كأس  أن  اإلعاقة  ذوي  بدعم 
ينطلق خالل  والذي   2022 FIFA قطر 
االكثر وصوال وسهولة  النسخة  أيام يعد 
اإلعاقة،  ذوي  من  للمشجعني  ومالءمة 
عن  املسؤولة  الجهات  وضعت  حيث 
تنظيم املونديال الفئات من ذوي االعاقة 
متطلبات  وتضمني  االولويات  مقدمة  يف 
املشجعني من ذوي اإلعاقة يف كافة جوانب 
التخطيط والعمليات التشغيلية للبطولة، 
للمالعب  سواء  لهم  الوصول  وتسهيل 
تدشني  وكذلك  املونديالية،  الفعاليات  أو 

فعاليات خاصة بهم.
 $ لـ  ترصيحات  خالل  وأشاروا   
إىل الجهد الكبري الذي تقوم به دولة قطر 
باألشخاص  واالهتمام  العناية  مجال  يف 
التزام  مدى  عىل  مؤكدين  اإلعاقة،  ذوي 
دولة قطر تجاه هذه الرشيحة املهمة من 
املُجتمع، باإلضافة إىل االطالع عىل التجربة 
القطرية يف تمكني ذوي االعاقة التي ُتعد 

رائدة ويمكن تقديمها لدول املنطقة.
ولفتوا إىل إرشاك مجتمع ذوي اإلعاقة يف 
مع  البطولة،  ومرافق  استادات  تصميم 
توظيف أفضل املمارسات التي تؤكد عىل 
التصاميم  وضع  يف  إسهاماتهم  أهمية 
املخصصة  واملساحات  للخدمات 

للمشجعني من ذوي اإلعاقة.
كأس  تاريخ  يف  مرة  ألول  أنه  وأكدوا 
العالم سيتمكن املشجعون من املكفوفني 
منافسات  حضور  من  البرص  وضعاف 
والوصف  التعليق  ومتابعة  املونديال، 
عىل  العربية  باللغة  السمعي  الصوتي 

جميع مباريات البطولة.

تسهيل الوصول للمالعب

عضو  عفيفة  طالب  قال  البداية  يف 
لتأهيل  القطرية  الجمعية  إدارة  مجلس 
ذوي االحتياجات الخاصة إن دولة قطر 
للمشاريع واإلرث  العليا  اللجنة  ممثلة يف 
االعاقة  ذوي  وصول  تسهيل  عىل  عملت 
معايري  أعىل  وضع  تم  حيث  للمونديال، 
التمكني والسهولة خالل جميع الفعاليات 

وخالل بناء استادات كأس العالم.
وأكد عفيفة »أنه ايضا يف إطار دعم تلك 
الفئة قامت اللجنة بابتعاث عدد من ذوي 
االعاقة ومن بينهم هو إىل مونديال روسيا 
التجربة  عىل  للوقوف   2018 عام  خالل 
وتجنب  االعاقة  ذوي  دعم  يف  الروسية 

التحديات التي واجهتهم.
للمشاريع  العليا  اللجنة  أن  وأوضح 
منتدى  خالل  من  ايضا  حرصت  واألرث 
التمكني عىل إرشاك أفراد من مجتمع ذوي 
اإلعاقة إىل جانب جميع الرشكاء املعنيني، 
متطلباتهم،  مع  تتناسب  بطولة  لتنظيم 
وترك إرث مستدام لألجيال القادمة، مع 
وضع معايري جديدة يف سهولة الوصول 
األحداث  استضافة  خالل  والحركة 

الرياضية«.
العالم  كأس  بطولة  أن  إىل  وأشار   
األكثر  النسخة  هي   2022 قطر   FIFA

اإلعاقة  ذوي  من  للمشجعني  مالءمة 
دولة  أن  إىل  مشريا  املونديال،  تاريخ  يف 
قطر نجحت يف االرتقاء باملعايري العاملية 
اإلعداد  خالل  والحركة  الوصول  إلتاحة 
الكربى،  الرياضية  األحداث  الستضافة 
املشجعني  متطلبات  تضمني  خالل  من 
من ذوي اإلعاقة يف كافة جوانب التخطيط 

والعمليات التشغيلية للبطولة.
التي  الهائلة  الجهود  أن  عفيفة  ويرى 
بذلتها قطر لتنظيم النسخة األكثر إتاحة 
ستضع  العالم  كأس  تاريخ  يف  وسهولة 
من  التالية  النسخ  تنظيم  عىل  القائمني 
إىل  للوصول  كبري،  تحد  أمام  املونديال 
مرافق وخدمات  إتاحة  من  املستوى  هذا 

البطولة للمشجعني من ذوي اإلعاقة.
التي  التحتية  البنية  جانب  إىل  وتابع: 
سيقدم  اإلعاقة،  ذوي  احتياجات  تراعي 
من  مجموعة  العام  هذا  قطر  مونديال 
احتياجات  تراعي  التي  الجديدة  املزايا 
كأس  تاريخ  يف  مرة  فألول  الفئة،  هذه 
العالم سيتمكن املشجعون من املكفوفني 
منافسات  حضور  من  البرص  وضعاف 
والوصف  التعليق  ومتابعة  املونديال، 

عىل  العربية  باللغة  السمعي  الصوتي 
جميع مباريات البطولة، حيث سيمكنهم 
لالستماع  الخاصة  سماعاتهم  استخدام 
أحداث  سيصف  الذي  املفصل  للتعليق 
ذلك  يف  بما  التفاصيل،  بأدق  املباريات 
االستاد،  أجواء  حول  العامة  املعلومات 
وحتى ردود األفعال عىل وجوه الالعبني، 
خالل  من  التعليق  سماع  املمكن  ومن 
تطبيق FIFA، وستتوفر الخدمة يف جميع 

استادات املونديال الثمانية.

 »غرف حسية باالستادات«

رئيس  الشعيبى  خالد  أشار  جانبه  من 
االعاقة  ذوي  لتوظيف  التطوعية  اللجنة 
بتنظيم  البداية  منذ  الدولة  التزام  إىل 
تاريخ  يف  وإتاحة  شموال  األكثر  النسخة 
مجتمع  إرشاك  خالل  من  العالم،  كأس 
ذوي اإلعاقة يف تصميم استادات ومرافق 
املمارسات  أفضل  توظيف  مع  البطولة، 
يف  إسهاماتهم  أهمية  عىل  تؤكد  التي 
واملساحات  للخدمات  التصاميم  وضع 

املخصصة للمشجعني من ذوي اإلعاقة.
اتخاذها  تم  التي  اإلجراءات  أبرز  وعن 

وصول  لتسهيل 
االعاقة  ذوي 
أثمرتها  والتي 
اإلعداد  جهود 
يف  للبطولة 
البنية  مرافق 

التحتية يف الدولة 
أن  الشعيبى  أكد 

التجهيزات يف »الريل« 
عىل  االعاقة  ذوي  تساعد 

وسهولة،  باستقاللية  التنقل 
األماكن  أكثر  من  الدوحة  مرتو  وأن 
عىل  البرصية  اإلعاقة  لذوي  املجهزة 
العالمات  تساعد  الخصوص، حيث  وجه 
عىل  البرصية  اإلعاقة  أصحاب  األرضية 
تعمل  كما  مستقيمة،  خطوط  يف  السري 
اإلعالنات الصوتية عىل خلق رحلة خالية 

من العوائق.
استادات  بعض  ستضم  كما  وتابع: 
الحسية  للمساعدة  قاعات  املونديال 
وصعوبات  التوحد  ذوي  من  للمشجعني 
هذه  لهم  توفر  حيث  الحيس،  اإلدراك 
لالستمتاع  هادئة  منطقة  املساحات 

تالئم  مزايا  وتتضمن  باملباريات، 
املناسبة  اإلضاءة  مثل  احتياجاتهم 
التي  األوقات  يف  املساعدة  والتقنيات 
تشهد صخبا وضوضاء خالل املباريات، 
املساعدة  قاعات  جميع  عىل  وسترشف 
املدربني  املتخصصني  من  نخبة  الحسية 
للمشاريع  العليا  اللجنة  تتعاون  الذين 
واإلرث ومنظمو البطولة معهم من خالل 

املؤسسات الرشيكة.

»التعليق الصوتى للمكفوفني« 

ومن جهتها تحدثت منى دسمال الكواري 
أمني رس وعضو مجلس إدارة مركز قطر 
للمكفوفني  الثقايف  االجتماعي 
أحرز  الذي  التقدم  عن 
السنوات  خالل 
فيما  األخرية 
بإتاحة  يتعلق 
ل  صو لو ا
كة  لحر ا و
ي  و لذ
 ، قة عا إل ا
 : لت قا و
اآلن  »نستطيع 
مزايا  نرى  أن 
الوصول  إتاحة 
أرجاء  يف  والحركة 
يف  ذلك  نشهد  فنحن  كافة،  الدولة 
املجمعات التجارية واملكتبات والجامعات 
واملستشفيات. وأضافت: سيقدم مونديال 
املزايا  من  مجموعة  العام  هذا  قطر 
الجديدة التي تراعي احتياجات املشجعني 
من املكفوفني وضعاف البرص من حضور 
متابعة  خالل  من  املونديال،  منافسات 
التعليق والوصف الصوتي السمعي باللغة 
العربية عىل جميع مباريات البطولة، حيث 
الخاصة  سماعاتهم  استخدام  سيمكنهم 
لالستماع للتعليق املفصل الذي سيصف 
التفاصيل، بما يف  أحداث املباريات بأدق 

ذلك املعلومات العامة حول أجواء االستاد.
العليا  اللجنة  بجهود  الكواري  وأشادت 
الوصول  تسهيل  يف  واإلرث  للمشاريع 
والبنية  االستادات  لكافة  االعاقة  لذوي 
التحتية الخاصة بالبطولة العاملية وكذلك 
عىل  العمل  بجانب  للفعاليات،  الوصول 
مع  التعامل  كيفية  يف  املتطوعني  تأهيل 

تلك الفئة.

»دليل شامل«

للرتبية  قطر  مؤسسة  أن  بالذكر  جدير 
الدليل  أطلقت  املجتمع  وتنمية  والعلوم 
يهدف  الذي  القدرات،  لجميع  الشامل 
قطر  سكان  من  اإلعاقة،  ذوي  ملساعدة 
والزائرين، عىل استكشاف قطر، وضمان 
تصميم  وجاء  للجميع.  امليرس  الوصول 
التجارب  بناء عىل  للجميع«،  دليل »قطر 
اقرتحتها  التي  والتوصيات  الشخصية 
املختلفة  اإلعاقات  ذوي  من  مجموعة 
إضافة  متعددة،  صيغا  ليضم  قطر،  يف 
)برايل(،  ولغة  نصية  إصدارات  لوجود 
املعالم  30 معلما من  أكثر من  مع توفر 
املرتبطة  املختلفة  والتجارب  السياحية 
واألماكن  والحدائق،  الثقافية،  بالجوانب 
وتجربة  املجتمعية،  واألنشطة  الرتفيهية، 
كأس العالم FIFA قطر 2022، ووسائل 
الدليل  وسيوفر  املميزة.  واملواقع  النقل، 
عىل  السمعي  الوصفي  التعليق  خدمات 
العربية،  باللغة  القدم  كرة  مباريات 
من  للجماهري  الحسية  املساعدة  وغرف 
البيت،  استاد  يف  املختلفة  القدرات  ذوي 
واستاد لوسيل، واستاد املدينة التعليمية، 
إضافة إىل تصميم جميع مواقع املباريات، 
الوصول  سهولة  معايري  مع  يتماىش  بما 
واملقاعد،  السيارات،  مواقف  حيث  من 
والحمامات وأماكن رشاء األطعمة، للفئات 
املستهدفة. ويحقق الدليل الشامل جانبا 
امليرس  الوصول  حول  املتزايد  الوعي  من 
الذي ساهمت االستعدادات لبطولة كأس 
برتسيخه   2022 قطر   FIFA العالم 
أجل  من  املجتمع  أفراد  بني  أكرب  بشكل 
جميع  يف  امليرس  الوصول  ثقافة  تعزيز 
أنحاء قطر، وهذا يشكل جزءا دائما من 

نسيجنا االجتماعي.
املوظفني  من  كبري  عدد  تدريب  وجرى 
الالزمة  والخربة  باملعرفة  وتزويدهم 
ذوي  من  لألفراد  الالزم  الدعم  لتوفري 
عن  فضالاً  والحسية،  الجسدية  اإلعاقات 
املُتحركة  الكرايس  مثل  ُمعدات  توفري 
املطار  ثم يف  الطائرة،  يف  التنقل  لسهولة 
سيارات  توفري  إىل  باإلضافة  بعد،  فيما 
املُتحرّكة  للكرايس  بمساحات  ُمزوّدة 
لتسهيل  أجرة  وسيارات  وعربات جولف 
انتقاالتهم من محطات املرتو إىل ُمختلف 
املالعب. كما سيمكنهم االستمتاع بالعديد 
ومنها  املالعب،  داخل  الخدمات  من 
داخل  خاصة  بعربات  التنقل  خدمات 
من  ُمختلفة  أنواع  إمكانية حجز  امللعب، 
حمامات  اإلعاقة،  لذوي  الخاصة  املقاعد 
أماكن  بها  مرفق  اإلعاقة  بذوي  خاصة 
الوصفي  التعليق  خدمات  التغيري، 
املُميزة،  الخدمة  محطات  السمعي، 

والغرف الحسية.

{  طالب عفيفة {  منى الكواري{  خالد الشعيبي

الجهات المنظمة وضعت سهولة الوصول في مقدمة األولويات.. مسؤولون لـ $ :

مونديال قطر األكثر 
تمكينا لـ »ذوي اإلعاقة«

الشعيبي: قاعات للمساعدة الحسية 
»ذوي التوحد« وصعوبات اإلدراك لـ

الكواري: متابعة التعليق والوصف 
الصوتي السمعي للمكفوفين 

إمكانية حجز
 أنواع مختلفة

 من المقاعد الخاصة

كتب - محمد أبوحجر



ضمن أسرع خطوط األنفاق ذاتية القيادة عالميًا

مترو »5« نجوم بانتظار الجماهير

اختبار ناجح 
وق���د أث��ب��ت��ت ال��ب��ط��والت وال��م��س��اب��ق��ات 

ال��ك��ب��رى التي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  واألح�����داث 

ش��ه��دت��ه��ا ق��ط��ر ع��ل��ى م����دار 4 س��ن��وات، 

الدوحة،  مترو  رحالت  أولى  انطالق  منذ 

ك����ف����اءة م��ن��ق��ط��ع��ة ال���ن���ظ���ي���ر، ع��ل��ى 

والطاقة  والسرعة،  التشغيل  مستوى 

االس��ت��ي��ع��اب��ي��ة وال���م���راف���ق ال��خ��دم��ي��ة 

المكملة  ال��ل��وج��ي��س��ت��ي��ة  وال���خ���دم���ات 

المدن  جميع  ل��رب��ط  ال��ن��ق��ل،  لعملية 

المترو،  بمحطات  الحيوية  واألم��اك��ن 

عبر شبكة من حافالت النقل المتطورة 

الصديقة للبيئة »مترو لينك« مجانية، 

تنقل الجمهور من نقاط انتظار محددة 

تطبيق  عبر  بسهولة  معرفتها  يمكن 

مترو الدوحة وتخطيط الرحلة بالكامل 

»مترو  خدمة  أثبتت  كما  خ��الل��ه،  م��ن 

وقت  على  حفاظًا  والتزاما  كفاءة  لينك« 

الحافالت  تمر  حيث  الجمهور،  ومجهود 

دقيقة   12 ك��ل  االن��ت��ظ��ار  ن��ق��اط  ع��ل��ى 

عملية  يسهل  م��ا  تأخير،  دون  تقريبًا 

النقل العامة، ويوفر نمط حياة صحيا 

االن��ب��ع��اث��ات  بتقليل  للبيئة  ص��دي��ق��ا 

عوادم  عن  الناجمة  الضارة  الكربونية 

المركبات على الطرق.

كهربائية  ح��اف��ل��ة   90 إض��اف��ة  ت��م  وق���د 

ص��ف��ري��ة االن��ب��ع��اث��ات ل��ش��ب��ك��ة »م��ت��رو 

لينك« تتكون من 60 حافلة صغيرة و30 

تبلغ  بطارية  بسعة  متوسطة  حافلة 

163 كيلوواط/    ساعة و211 

كيلوواط/    

سالمة  ولتعزيز  ال��ت��وال��ي.  على  ساعة 

السائقين والركاب، ومجهزة الستخدام 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  الركاب 

خالل البطولة واألوقات االعتيادية.

التكلفة  ب��ل��غ��ت  ال��ت��ق��اري��ر  وب��ح��س��ب 

نحو  الدوحة  مترو  لمشروع  اإلجمالية 

65 مليار ريال، ليخدم حوالي 2.7 مليون 
مترو  قطارات  وتعتبر  أكثر،  أو  نسمة 

العالم  ق��ط��ارات  أس���رع  ضمن  ال��دوح��ة 

كم   100 حوالي  بسرعة  القيادة  ذاتية 

/   الساعة.

رهان المونديال
وب��������������������دأت 

ال���ت���ج���ه���ي���زات 

وترام  الدوحة  مترو  باستعداد  الخاصة 

لوسيل منذ افتتاح المرحلة األولى من 13 

محطة في 2019 من إجمالي 37 محطة، 

الحديد  السكك  شركة  وضعت  حيث 

لتجريب  خططها  »ال��ري��ل«  القطرية 

التشغيلية  العمليات  جميع  ومراجعة 

الكثافة  متغيرات  مع  األمثل  والتعامل 

ال��س��ك��ان��ي��ة واالزدي������اد ال��م��ط��رد ألع���داد 

وقد  الكبرى،  الفعاليات  خ��الل  الركاب 

قطر  استضافتها  التي  األح��داث  أثبتت 

مترو  كفاءة  الماضية  السنوات  خ��الل 

األن���ف���اق وخ��دم��ات��ه، وأب����رز م��ث��ال على 

2021 في  ال��ع��رب  ب��ط��ول��ة ك���أس  ذل���ك 

قطر، والتي تعتبر أول حدث 

ري�����اض�����ي 

ي��خ��ت��ب��ر 

ب��االس��ت��ادات  ال��راب��ط��ة  المترو  شبكات 

العالم  كأس  لمباريات  المستضيفة 

FIFA قطر 2022.
الحديد  سكك  ش��رك��ة  استعدت  وق��د 

مشجعي  الستقبال  »الريل«  القطرية 

من   ،2022 قطر   FIFA ال��ع��ال��م  ك��أس 

كفاء  ورف��ع  ال��دوح��ة  مترو  شبكة  خ��الل 

ج��م��ي��ع خ��ط��وط��ه��ا األح���م���ر وال��ذه��ب��ي 

واألخضر، ليكون هناك ربط مباشر مع 

المالعب  بينما  مونديالية،  مالعب   5
لها باصات  الثالثة األخرى ستخصص 

لنقل الجماهير إليها. 

السريع  النقل  ن��ظ��ام  توفير  ت��م  كما 

لوسيل  بمدينة  وال��راب��ط  بالحافالت 

استكمال  أج���ل  م��ن  ال��ب��ي��ت،  واس���ت���اد 

م����س����ارات ال���م���ت���رو، وك��ذل��ك 

ت��غ��ط��ي��ة 

مناطق الدولة بمحطات الحافالت، وتم 

العمل على تطوير سياسات التشجيع 

العام  النقل  وس��ائ��ل  استعمال  على 

لذلك  الداعمة  التحتية  البنية  وتهيئة 

للحافالت  م��ح��ط��ات   8 تشغيل  م��ث��ل 

و4  ال���دول���ة،  م��ن��اط��ق  مختلف  ت��غ��ط��ي 

تحتية  ببنية  م��ج��ه��زة  م��س��ت��ودع��ات 

مناطق  بين  م��وزع��ة  للحافالت  داع��م��ة 

والمدينة  وال���ري���ان  وال���وك���رة  ل��وس��ي��ل 

الصناعية، باإلضافة إلى تطوير )2400( 

مسارات  على  للحافالت  انتظار  موقف 

لخدمة  مسارا   )80( وتنفيذ  التشغيل، 

مسارا   72 جانب  إلى  البطولة  حافالت 

 50 ي��ق��ارب  وم���ا  ال��ع��ام  بالنقل  خ��اص��ة 

مسارا للمترولينك.

سرعة نقل
تمديد  سيتم  ال��م��ون��دي��ال،  وخ���الل 

ساعة   )21( ب��واق��ع  ال��ع��م��ل  س��اع��ات 

م����ن ال����س����ادس����ة ص���ب���اح���ًا وح��ت��ى 

الجمعة  ي���وم  بينما  ف��ج��رًا  ال��ث��ال��ث��ة 

الثالثة  وحتى  صباحًا  التاسعة  م��ن 

ق��ط��ارات   )110( ي��ت��وف��ر  ك��م��ا  ف���ج���رًا، 

تقليص  وسيتم  الجماهير،  لخدمة 

 5 من  وآخ��ر  قطار  بين  الزمنية  المدة 

165 ثانية، أي ما يعادل من  إلى  دقائق 

سيكون  دقائق   3 إلى  ونصف  دقيقتين 

خاللها تواجد قطار على جميع الخطوط 

م���ا ي��ت��ي��ح زي�����ادة وم��ض��اع��ف��ة ال��س��ع��ة 

االستيعابية في خطوط المترو الثالثة، 

 )43( في  لينك  مترو  خدمات  وستعمل 

فيما  مترو،  محطة   )23( لتخدم  مسارا 

تعمل خدمات مترو اكسبرس ستكون 

وحتى  صباحًا  ال��س��ادس��ة  م��ن  متاحة 

اركن  خدمة  ستتوفر  كما  ظ��ه��رًا.   12
توفر  جانب  إل��ى  محطة   13 في  وتنقل 

وسينقل  للسيارات،  موقف   )18.200(

50 بالمائة من  30 إلى  مترو الدوحة من 

المالعب  إلى  المتوجهين  المشجعين 

وبطاقة  هيا  بطاقات  حاملو  وسيتمكن 

بالمترو  التنقل  م��ن  ال��م��الع��ب  ت��ذاك��ر 

 10 من  البطولة  أثناء  بالمجان  والترام 

نوفمبر إلى 23 ديسمبر المقبل، أما 

غير حاملي بطاقة هيا فستتوفر 

لهم بطاقات الرحالت والتذاكر 

جميع  ف���ي  األس��ب��وع��ي��ة 

المحطات.

منذ تأسيس شركة سكك الحديد القطرية 
)الريل( في عام 2011 بموجب قرار أميري 

نّص على أن تتولى الشركة مسؤولية 
تصميم وتطوير شبكة فريدة، تضع 
حلواًل ناجحة لتحديات 

النقل في 

قطر بقوة وكفاءة لمترو الدوحة، الذي 
يجسد شبكة سكك حديدية متطورة، 

يمتد معظمها تحت األرض لربط المناطق 
الرئيسية داخل العاصمة الدوحة وضواحيها، 

وفخامة ورفاهية ترام لوسيل، الذي يوفر 
وسيلة نقل مريحة ومالئمة داخل مدينة 
لوسيل الجديدة، ما يعتبر دليال ال يمكن 

إغفاله، ومحطة ال يمكن تخطيها، في 
مسيرة تطوير شامل يغطي جميع مناحي 

الحياة في الدولة.

} تصوير: محمود حفناوي
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متابعات

تعزيز أسطول »مترو 
لينك« بـ »90« حافلة 

و»50« مسارا لها 

تمديد ساعات العمل 
لـ »21« ساعة من »6« 
صباحًا وحتى »3« فجرًا 

ركوب مجاني لحاملي 
بطاقة هيا للمترو 

وترام لوسيل

ربط مباشر مع »5« استادات وحافالت كهربائية لخدمة باقي المالعب»110« قطارات ورحلة كل »165« ثانية فقط على جميع الخطوط 

كتب-  محمد عبد العزيز



إعالمنا تأهب للحدث بمخططات استثنائية اإلعالميون عليهم أن يكونوا على قلب رجل واحد
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كلمة حق

في التجهيز واالستعداد األمثل للبطولة.. اإلعالمي علي النعمة لـ $:

قطر قدمت نموذجا يحتذى

{ علي النعمة

} برأيك.. ما الدور الذي يقع عىل عاتق كل 
إعالمي خالل بطولة كأس العالم؟

يف الحقيق�ة اإلعالمي علي�ه دور كبري خالل تلك 
الفرتة التي ستس�تضيف قطر فيها بطولة كأس 
العال�م 2022، فه�ي البطول�ة األه�م واألق�وى 
واألكثر ش�عبية عىل مس�توى العالم، وال أريد أن 
أزايد عىل أحد من زمالئي، فالجميع عىل قدر كبري 
من املس�ؤولية وكاف�ة اإلعالميني يدرك�ون جيداً 
أهمية ه�ذا الح�دث، ورضورة أن يكون الجميع 
متكاتف�ا وعىل قلب رجل واحد، م�ن أجل إنجاح 

البطولة.

} ما املسؤولية التي تقع عىل عاتق اإلعالم 
املحيل؟

علي�ه  اإلع�الم  أن  أرى  نظ�ري  م�ن وجه�ة 
مس�ؤولية كربى تلق�ي عىل عاتق�ه كثريا من 
االعباء واملس�ؤوليات التي يج�ب عىل الجميع 
إدراكه�ا من خ�الل معرف�ة أن ه�ذه املهمة 
ليس�ت بالس�هلة، وتتطلب الجه�د والرتكيز 
والح�رص، حت�ى نخ�رج من ه�ذا الحدث 
ونح�ن كمؤسس�ات إعالمية مس�اهمني يف 
نجاح�ه، تارك�ني األث�ر الطي�ب واملميز يف 
عق�ول وأذه�ان الجميع، ل�ذا أرى أنه من 
الرضوري أن تش�تمل كل املخططات عىل 
التنوع يف الربام�ج والتغطيات والضيوف 
أيض�ا، وما تابعته م�ن بعض املخططات 
يب�ر بالخ�ري، فهن�اك برام�ج تغط�ي 

تغط�ي  أخ�رى  وبرام�ج  الرتفيهي�ة  الجوان�ب 
الجوانب الرياضية وموضوعات منوعة تستهدف 
كافة الفئات واألعمار واألذواق، وبال ش�ك أن كل 
هذا التن�وع يف األف�كار واملوضوعات من ش�أنه 

االسهام يف نجاح البطولة.

} من وجه�ة نظرك.. هل س�تكون هناك 

منافس�ة إعالمي�ة قوية ب�ني إعالمنا املحيل 
واإلعالم الدويل والعاملي؟

إعالمن�ا دائم�اً يحرص عىل أن يك�ون يف املقدمة 
بتمي�زه ومهنيته وبأدوات�ه االحرتافية املتمثلة يف 
نق�ل الصورة والتغطية بأخالق املهنة، واس�تعد 
إعالمنا للبطولة بكل تأكيد بمخططات استثنائية 
متنوعة تتناس�ب مع قيمة وحجم هذا الحدث 
 ، لكبري ا

من خ�الل دورات برامجية خاص�ة تراعي كافة 
األذواق واالهتمام�ات، تعرب ع�ن املواطن واملقيم، 
وتعرف الزائر بقطر من حيث العادات والتقاليد 
وامل�وروث الش�عبي وأه�م األماك�ن الس�ياحية 
املمي�زة والجاذبة، إضافة إىل معرفة تفاصيل كل 
الفعالي�ات املصاحب�ة ملباريات املوندي�ال والتي 
س�يقوم بتحلي�ل مبارياته�ا نخبة م�ن املحللني 
الرياضيني البارزين، ومن خالل شبكة مراسلني 
كب�رية تنتر بأه�م األماكن لتغطي�ة الفعاليات، 
ولتنق�ل نبض الش�ارع الريايض للمس�تمع أوالً 

بأول.

} وم�ا الرس�الة الت�ي م�ن املف�رتض أن 
تقدمه�ا كناش�ط ع�ىل مواق�ع التواص�ل 

االجتماعي؟

سأس�عى ب�كل تأكيد إىل إبراز واظه�ار الصورة 
الحقيقية لقطر، وسأرد بصورة احرتافية عىل كل 
من هاجم قطر وس�عى إىل التقليل من دورها أو 
محاول�ة إظهارها بصورة مخالف�ة ملا هي عليه، 
وذلك ع�رب نقل الفعالي�ات واحرتامن�ا لضيوفنا 
والتعام�ل بأخالقن�ا وأصالتنا وم�ا تربينا عليه، 
فنح�ن نرح�ب بالجميع وس�نثبت للعالم كله أن 

قطر وعدت فأوفت.

} ه�ل هن�اك رس�الة ت�ود أن توجهه�ا 
التواص�ل  مواق�ع  ونش�طاء  إىل مش�اهري 

االجتماعي؟

الرس�اله الت�ي أري�د أن أوجهه�ا إىل مش�اهري 
السوش�يال ميديا خ�الل كأس العالم، هي أمنية 
أكث�ر م�ن كونه�ا رس�الة، فأتمنى م�ن الجميع 
التكات�ف وااللتف�اف خل�ف راية الوط�ن، لكي 
نكون خري مثال يف التعبري عن وطننا وبالدنا عىل 
منصات التواصل ألن العالم كله سيتابعنا، فالبد 
أن ن�رف قطر، ونق�دم الص�ورة التي تعكس 
عاداتنا ومبادئنا وأخالقنا، 
فنك�ون بذل�ك عربن�ا عن 
بالدنا بالش�كل الذي يليق 

بها.

} م�اذا عن االس�تعدادات 
القطرية لهذا الحدث؟

خ�الل  اس�تطاعت  قط�ر 
الف�رتة املاضي�ة أن تتخط�ى 
التحديات  العديد والعديد من 
والحواج�ز الت�ي ال يمكن من 
يف  دول�ة  نظ�ري ألي  وجه�ة 
بنف�س  تتخطاه�ا  أن  العال�م 

املستوى والجودة، فبالدنا ولله الحمد استطاعت 
أن ت�درس كل كب�رية وصغ�رية بدق�ة وتركي�ز 
كبريين، فقدمت نموذجا يحتذى به يف التخطيط 
والتحضري والتجهيز ملثل هذه الفعاليات الكربى، 
وأرى م�ا فعلته وحققته قط�ر عىل أرض الواقع 
حت�ى اآلن وقب�ل انطالق البطول�ة إنجازا كبريا 
يش�هد به الجمي�ع، ونفخر جميع�اً بما تحقق 
وس�نحتفل جميع�اً بنج�اح املوندي�ال بإذن 
الل�ه، وس�تكون بالفع�ل نس�خة اس�تثنائية 

يفخ�ر بها كل مواطن قطري وخليجي بل وكل 
عرب�ي، وبالفعل قطر بدأت م�ن اآلن جني ثمار 
االس�تعدادات الضخم�ة الت�ي قامت به�ا، فكلنا 
نتاب�ع يومياً األصداء والتقاري�ر واألخبار املرئية 
واملكتوب�ة اإليجابية يف جميع أنحاء العالم، والتي 

تعكس نج�اح قط�ر يف التحضري لهذه 
البطولة التي ظهرت بش�ائرها من 

خالل تلك االستعدادات املميزة.

ع�ىل  ردك  م�ا   {

املش�بوهة  الحم�الت 
لها  تعرض�ت  الت�ي 
قطر مؤخ�راً حول 

فتها  س�تضا ا
لكأس العالم؟

هي حمالت ممنهجة 
ومأج�ورة، وقط�ر 
معه�ا  تعامل�ت 
 ، في�ة ا حرت با
بغريب  فلي�س 
قط�ر  ع�ن 
فة  س�تضا ا
ه�ذه  مث�ل 
ت  لي�ا لفعا ا
 ، ى لك�رب ا

يف  فنجاحن�ا 
تنظي�م العدي�د 

االح�داث  م�ن 
الدولي�ة خري دليل 

س�نقدم  أنن�ا  ع�ىل 
واح�دة من أنجح النس�خ 

ب�ل األفض�ل ع�ىل االطالق، 
وس�نمثل العرب خري تمثيل 
الت�ي  البطول�ة  ه�ذه  يف 
الجماهري  ماليني  ينتظرها 
وعش�اق كرة القدم حول 

العالم.

نموذجًا  قدمت  قطر  أن  الريان،  بقناة  المذيع  النعمة،  علي  اإلعالمي  أكد 
مستوى  أعلى  على  كانت  التي  والتحضيرات  الترتيبات  يخص  فيما  يحتذى، 
واحترافية، مشيرًا إلى أنها ستقدم واحدة من أفضل النسخ في تاريخ بطولة 
تم  التي  التحديات  على  مستندًا  اإلطالق،  على  واألفضل  بل  العالم،  كأس 
تجاوزها وتخطيها، واالستعدادات الهائلة التي تمت في سبيل التحضير لهذه 
النسخة التي ستكون بمثابة النموذج لكل دولة تريد أن تستضيف المونديال، 
إلى  السريعة  الرسائل  من  مجموعة   $ مع  حواره  خالل  النعمة  ووجه 
نشطاء ومشاهير السوشيال ميديا، كما تطرق إلى دور اإلعالم المهم خالل 
تلك الفترة، وكذلك الرسالة التي سيعمل هو كإعالمي وكناشط على مواقع 

التواصل في إيصالها إلى الجمهور في مختلف أنحاء العالم.

حوار - محمد مطر

{ النعمة يتحدث لـ $

 »عالوعد« في دوحة العرب

Email: mohd-almarri@al-watan.com

: @mohdalmarri2022

رئيس التحرير املسؤول

 منذ اللحظات األوىل إلسناد بطولة كأس العالم لكرة 
القدم إىل قطر والرأي السائد هنا، قيادة وشعباً، أنها 
بطولة العرب جميعاً ولم نختزلها يوماً أو نخترصها 
عىل أنفسنا، فنحن جزء من محيطنا وعضو فاعل من 

هذا الكيان الكبري، صاحب التاريخ العريق. 
إعالن  بعد  الوالد  األمري  سمو  ترصيح  ومازال 
تعليقه  قال  عندما  الذاكرة  يف  حارضا  االستضافة 
باإلنجاز  اعتزازاً  العرب«،  أيام  من  يوم  »إنه  الشهري 

واستناداً للتاريخ.. وتفاؤال بالحارض واملستقبل.
يف إبريل املايض، وبعد أن هنأ حرضة صاحب السمو 
املفدى،  البالد  أمري  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
املنتخبات املتأهلة لكأس العالم، يف حفل إجراء القرعة 
عىل  حسابه  يف  قال   ،»2022 »مونديال  ل�  النهائية 

منصة تويرت تغريدة مفادها:
»بطولة استثنائية تعمق التواصل بني العرب والعالم.. 

ومرحبا بكم عالوعد يف دوحة العرب«.

جاهزية تامة

البطولة  هذه  تكون  أن  عىل  حريص  السمو  صاحب 
مختلف  من  والنجاح  التنظيم  يف  استثنائية  نسخة 
خالل  من  االستعدادات  آخر  عىل  ويقف  الجوانب، 
به  قام  ما  وآخرها  التفقدية،  والزيارات  االجتماعات 
سموه، حفظه الله، أمس، بزيارة ملركز قيادة البطولة 

الرئييس بمركز الدوحة للمعارض يف منطقة القصار، 
لكرة  الدويل  االتحاد  عمليات  مركز  عىل  اطلع  حيث 
الرئييس  العمليات  قيادة  ومركز  »الفيفا«،  القدم 
للدولة املستضيفة، وعىل الرتتيبات واإلجراءات املتخذة 
للحدث الريايض العاملي لضمان تحقيق أعىل املعايري 

العاملية يف التنسيق واملتابعة.
يرام، واألمور تسري كما  ما  يبدو كل يشء عىل  اليوم 
متناهية  وبدقة  جماعية  بطريقة  لها،  مخطط  هو 
يتجاوز  وتكاتف  وبتعاون  السويرسية،  الساعة  مثل 
ما نشهده يف خلية النحل التي يرضب املثل يف أدائها 

وتنظيمها.
الشيخ  وجود سمو  أن  الجميع  لدى  الثابتة  الحقيقة 
جاسم بن حمد آل ثاني، املمثل الشخيص لسمو األمري، 
يف هذا املشهد منذ البداية، ووقوفه عىل أدق التفاصيل، 
يجعلنا نشعر بثقة واطمئنان أن هذا العمل الضخم 
اإلبداع  درجات  بأعىل  النجاح  إىل  طريقه  سيعرف 

واإلبهار.
باألمس أيضا وقفنا عىل جاهزية العديد من قطاعاتنا 
الحيوية، وبينها مركز متابعة طوارئ األمن الغذائي 
واستعداد  جاهزية  عىل  لالطمئنان  العالم،  لكأس 
وضع  عىل  الوزارة  حرص  إطار  يف  للحدث،  الوزارة 
املتوقعة  التحديات  ملجابهة  املناسبة  السيناريوهات 
آليات  بتيسري  يتعلق  فيما  السيما  الفرتة،  هذه  خالل 

املحلية  واملصانع  الوطنية  الركات  بني  التواصل 
اختبار  عن  فضال  البيع،  منافذ  مع  السلع  ومزودي 

خطط االستجابة الفورية ألي طارئ.
كما وقفنا عىل جاهزية رشكات االتصاالت، حيث أكد 
سعادة السيد محمد بن عيل املناعي، وزير االتصاالت 
متكاملة  إتاحة مجموعة  املعلومات، عىل  وتكنولوجيا 
مدعومة  والبث،  واإلنرتنت  االتصاالت  خدمات  من 

بشبكات اتصاالت ذات تقنية عالية املستوى.
هيئة  رئيس  قدم  التحتية،  البنية  مشاريع  وحول 
فيه  تناول  الشورى عرضا موجزا  أشغال يف مجلس 
املشاريع، ومدى جاهزيتها  تنفيذ  يف  التطورات  أبرز 
الستقبال البطولة، مشريا إىل املشاريع الضخمة التي 
املعايري  أعىل  وفق  قيايس،  وقت  يف  الهيئة  أنجزتها 
يف  والخارجية  الداخلية  الطرق  شبكة  مثل  العاملية، 
املشاة  ومسارات  واألنفاق  والجسور  املناطق،  جميع 
والدراجات، وشبكات ترصيف مياه األمطار والرصف 
واملنشآت  واملباني  املرافق،  من  وغريها  الصحي، 
الخدمية يف مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم، 
 »1791« إنجاز  تم  حيث  مذهلة،  الحصيلة  وكانت 
و»143«  جسور،  و»207«  الطرق،  من  مرتا  كيلو 
من األنفاق، و»2131« كيلو مرتا من مسارات املشاة 
تطوير  جانب  إىل  الهوائية،  الدراجات  ومسارات 

أرايض املواطنني وتجهيزها بالبنية التحتية.

آخر نقطة.. 

كل يشء يسري كما هو مخطط له، من أجل بطولة 
سوف تكون- بإذن الله- من أنجح البطوالت عىل 
اإلطالق، بما يليق بسمعة قطر وقدراتها الفريدة.

ال يوجد يشء يستدعي القلق، من أصغر األمور إىل 
أكربها شأنا، فالكل يقوم بدوره الوطني عىل أكمل 
وجه، والكل يعمل بكل ما أوتي من قوة، لتنفيذ 
مهامه بصورة مثىل، ولم يعد هناك سوى انتظار 
الساعات القليلة التي باتت تفصلنا عن الحلم 
املونديايل، لنقول للعالم بأرسه: 
قطر والعرب جاهزون لتقديم صورتهم الحقيقية 
وثقافتهم األصيلة.

وهذه من أهداف االستضافة ومقاصدها النبيلة. 



التابع�ة  سوليوش�نز  فيت�ش  وتق�ول 
لوكال�ة التصني�ف االئتمان�ي العاملي�ة 
فيت�ش إن املونديال س�ينعكس إيجابا 
ع�ى أداء االقتص�اد القط�ري يف الربع 
األخ�ر م�ن 2022 م�ن حي�ث زي�ادة 
صادرات الخدمات ومعدالت االستهالك 
فضال ع�ن ارتف�اع اإلنف�اق الحكومي 
فيما تش�ر التقدي�رات إىل زي�ادة عدد 
ال�زوار الدوليني إىل قطر خالل البطولة 
لتتأرجح تدفقات الس�ياحة الواردة بني 
1.2 ملي�ون و1.7 ملي�ون زائ�ر، وهو 
ما يع�زز بلوغ إجمايل ع�دد زوار قطر 
2.2 مليون زائر خالل عام 2022 وهو 
مس�توى يفوق عدد ال�زوار خالل عام 
2019 قبيل نشوب جائحة كورونا فيما 
تكش�ف التوقع�ات عن بل�وغ إيرادات 
الفنادق مستوى 1.7 مليار ريال خالل 
فرتة البطولة التي تنعقد بني 20 نوفمرب 

و18 ديسمرب 2022.
ووفق�ا ل�»فيت�ش« فإن قط�اع تجارة 
التجزئة الذي يستحوذ عى حص�ة 6.3 
% م�ن النات�ج املحيل للدولة س�يجني 
أيض�ا ثم�ار املوندي�ال حي�ث تش�ر 
التقدي�رات إىل ارتف�اع مبيعات متاجر 
ومتاج�ر   ،%  13.6 بنس�بة  املالب�س 
الس�لع الرياضي�ة بنس�ب�ة 12.9 %، 
ومح�الت الس��وبر مارك�ت بنس�ب�ة 
9.8 %، فض�ال ع�ن انتع�اش قي�ايس 
لقطاع واسع من مراكز البيع بالتجزئة 
املتنوعة. لتصل العوائد املتوقعة لقطاع 
تج�ارة التجزئ�ة من املوندي�ال »خالل 
ف�رتة انعق�اد البطول�ة« إىل 4.3 مليار 
ريال، كما س�تؤدي بطولة كأس العالم 
أيًضا إىل زيادة مس�تويات رشاء السلع 
من قبل املواطن�ني القطريني، وخاصة 
الدوح�ة،  يف  يعيش�ون  الذي�ن  أولئ�ك 
والذين سيستفيدون من نشاط التجزئة 

والرتفيه عى نطاق واسع يف العاصمة.
وبحس�ب فيتش فإن قطاع�ي خدمات 
الرعاية الصحية واألمن سيستفيدان من 
مونديال 2022 من خالل زيادة اإلنفاق 
عى املستش�فيات والخدم�ات الصحية 
لتقلي�ل الضغط ع�ى النظ�ام الصحي 
املح�يل. م�ع زي�ادة يف تطوي�ر قط�اع 

الخدمات األمنية املحيطة بالحدث. 
ورجحت فيتش أن ي�ؤدي املونديال إىل 
زي�ادة الناتج املح�يل اإلجمايل الحقيقي 
لدول�ة قطر )معدل النم�و االقتصادي( 
م�ن 1.5 % يف ع�ام 2021 إىل 5.2 % 
يف ع�ام 2022 م�ع تحقي�ق معدل نمو 
اقتص�ادي قيايس بواق�ع 5.3 % خالل 
الرب�ع األخ�ر م�ن 2022 مقارن�ة مع 
متوس�ط يبلغ 3 % ب�ني عامي 2012 
و2019 وبالتايل، ستس�جل قطر أرسع 

نمو سنوي لها منذ عام 2014.
ومن املتوقع أن تشهد قطاعات التمويل 
والضياف�ة  والس�ياحة  والعق�ارات 
والصح�ة والنقل يف قطر طفرة بس�بب 
بطول�ة كأس العالم لكرة القدم 2022. 

وس�يمتد تأث�ر البطولة ع�ى االقتصاد 
يف  االقتص�ادي  النم�و  ع�ى  القط�ري 
الس�نوات القادمة. ومن خالل سياسات 
فعال�ة، يمك�ن للحكوم�ة الحفاظ عى 
النمو االقتص�ادي لدولة قطر حتى بعد 

البطولة يف املستقبل.
وكان�ت »قط�ر للس�ياحة« قد كش�فت 
ع�ن نحو 25 وجهة ومنش�أة س�ياحية 
جماه�ر  لخدم�ة  جدي�دة  وفندقي�ة 
املوندي�ال وس�تؤدي هذه املنش�آت إىل 
طفرة س�ياحية وفندقي�ة وتضم قائمة 
أبرز املنش�آت والوجه�ات: جزيرة املها 
فض�ال ع�ن لوس�يل ون�رت وندرالند يف 
لوس�يل.. ويف قلب مدينة لوسيل أيضا، 
ي�ربز درب لوس�يل كوجه�ة ترفيهي�ة 
وس�ياحية حيوية متنوع�ة وفريدة من 
نوعه�ا للتس�ّوق والعم�ل والس�كن يف 
داون ت�اون لوس�يل األيقونية، حيث تم 
تصميمه عى غرار ش�ارع الشانزليزيه 
ليقدم تجارب فريدة يف الهواء الطلق مع 
إمكانية التحكم فيه بالطقس. ويش�هد 
الفعالي�ات  درب لوس�يل حزم�ة م�ن 

الرتفيهية خالل املونديال.
أما جزيرة قطيفان الش�مالية فهي أول 
جزيرة ترفيهية يف دولة قطر، وس�وف 
تضم فن�ادق فخمة ونوادي ش�اطئية 
ومرافق عاملية املستوى وحدائق مميزة 
كحديقة األلع�اب املائية وتعترب إحدى 
الوجه�ات الرتفيهي�ة املتمي�زة الت�ي 
ستستقبل جماهر املونديال فيما يربز 
ن�ادي كورنثيا لليخ�وت يف اللؤلؤة - 
قط�ر كوجهة فريدة، ويق�دم النادي 

املميزي�ن  للعم�الء  عضوي�ة حرصي�ة 
م�ن مالك�ي وس�اكني اليخ�وت الذين 
الرفاهية وس�ط  سيس�تمتعون بأجواء 

أجواء الرتاث البحري القطري.
القطري�ة  الش�واطئ  ف�إن  وبدوره�ا 

جماه�ر  ستس�تقبل  الت�ي  الجدي�دة 
املونديال هي ش�اطئ الخلي�ج الغربي 
ون�ادي ش�اطئ B12 وش�اطئ دوحة 
س�اندز وش�اطئ 974 وش�اطئ المار 
وش�اطئ مكان�ي. ويف قط�اع الضيافة 
ت�ربز حزم�ة م�ن املنش�آت الجديدة 

مث�ل: منتجع أوتبوس�ت ال�رباري الذي 
يق�ع يف محمي�ة تحي�ط به�ا الكثب�ان 
الرملي�ة الش�اهقة والصح�راء الربي�ة. 
ويقدم منتجع أوتبوس�ت الرباري، وهو 
األول من نوع�ه يف قطر، 21 ُنزالً فاخراً 
ومجموع�ة من املس�ابح التي تمزج بني 
التجارب األشبه بالطبيعية واالستدامة 
والضياف�ة الفاخ�رة يف منتج�ع واحد 
فري�د م�ن نوعه يق�ع ضم�ن محمية 
طبيعية فريدة، حيث تحيط به الكثبان 

الرملية الشاهقة والصحراء الربية.
أم�ا فندق وال�دورف أس�توريا الدوحة 
ويست باي فسيتم افتتاحه بحلول نهاية 
الع�ام، ويقع فندق والدورف أس�توريا 
الدوح�ة ويس�ت ب�اي يف قل�ب املنطقة 
الدبلوماس�ية بالدوحة ويتألف من 44 
طابقاً. بينما يس�تقبل فندق ذا نيد وهو 
أحد الفنادق ونوادي األعضاء الحرصية 
األكث�ر تميزاً يف لن�دن ونيويورك، زوار 
وس�يضم  املوندي�ال  وجماه�ر  قط�ر 
90 غرف�ة وجناًح�ا وس�بعة  الفن�دق 
مطاعم وصالة رياضية وس�با ومسبًحا 
خارجيً�ا بطول 30 م�رتا. ويقدم فندق 
ومنتجع ش�يدي كت�ارا الواق�ع يف قلب 
الح�ي الثقايف كت�ارا للجماهر خيارات 
واسعة من اإلقامة تتضمن غرفا فاخرة 
و32 في�ال ملكية، مع مزيج جمايل أنيق 

من الثقافة املغولية والعثمانية.
وبالتزامن مع املونديال يس�تقبل فندقا 
رافلز الدوحة وفرمونت الدوحة، الزوار 
حيث يتواجه ه�ذان الفندقان الفاخران 
معاً من خ�الل برجني كبري�ن يمثالن 

الشعار الوطني لدولة قطر الذي يتألف 
من س�يفني متقاطعني. ويستلهم فندق 
فرمون�ت الدوحة تصميمه من اليخوت 
العمالق�ة فيم�ا يتميز بردهة ش�اهقة 
تض�م أطول ثري�ا يف العال�م. أما فندق 
رافلز الدوحة فس�يكون فندًقا لألجنحة 
الفندقي�ة فقط ويتمي�ز بخدمة غرف ال 
مثيل لها، وس�وف يتي�ح الفندق أماكن 
والفعاليات  الطع�ام  لتن�اول  مخت�ارة 

خالل منافسات املونديال.
وبدوره أكمل فندق كت�ارا هيلز املكون 
من 15 فيال فاخرة مالذاً خاصاً وهادئاً 
يف تالل كت�ارا الخ�راء اس�تعداداته 
الس�تقبال الجماهر حي�ث يوفر حزمة 

من خيارات اإلقامة املتميزة. 
أما ميناء الدوحة القديم فيقدم لجماهر 
املوندي�ال خدمات ومراف�ق وفق أرقى 
املعاير العاملية وبنفس املس�توى الذي 
يقدمه مطار حمد الدويل للمسافرين بما 
يف ذلك توفر التجربة السلسة للجمارك 
والجوازات، ومكات�ب الرصافة، وتوفر 
وس�ائل املواصالت من س�يارات األجرة 
والحافالت، والس�وق الحرة، واملقاهي، 
ال�ركاب، ومكات�ب  انتظ�ار  ومناط�ق 

االستعالمات والجوالت السياحية.
وتشّكل مختلف املرافق يف امليناء وجهة 
تخط�ف  مثالي�ة  وترفيهي�ة  س�ياحية 
األنظ�ار من أج�ل االس�تمتاع بمختلف 
املراف�ق والفعالي�ات الت�ي ستش�هدها 
أنح�اء الدولة ومن بينه�ا ميناء الدوحة 
القديم الذي س�يضمن تنوع�اً ووفرة يف 
للمش�جعني عى  الرتفيهي�ة  الوجه�ات 

مدار أيام البطولة.
ويحت�وي مين�اء الدوح�ة القدي�م عى 
منطق�ة متع�ددة االس�تخدامات والتي 
و100  ومطعم�اً،  مقه�ى   50 تش�مل 
مح�ل تج�اري، وأغل�ب ه�ذه املحالت 
س�تكون مهتم�ة باألنش�طة البحري�ة 
وكل م�ا يلزم مزوال�ة الرياضات املائية 
واألنش�طة البحرية، كم�ا يتضّمن 150 
ش�قة فندقية، وفندقاً رئيس�ياً يحتوي 
عى 30 غرفة. كما تم تخصيص أماكن 
ل� 30 مركباً خش�بياً )السنبوك( والتي 
س�تمثل فنادق عائمة خ�الل املونديال، 
ال�زوار  الس�تقبال  فكرته�ا  وج�اءت 
والس�ياح، وتمثل تجربة قطرية محلية 
م�ن خالل التواجد عى مركب خش�بي، 
وس�يتم اس�تقبال الس�فن الش�خصية 
الزائرة، خالل بطول�ة كأس العالم، مع 
تخصيص 50 موقفاً الستقبال اليخوت 
الضخمة، والتي يمتد طولها من 50 مرتاً 
إىل 160 م�رتاً، وهن�اك حجوزات كثرة 
لهذه اليخوت. ويتضم�ن امليناء محطة 
للمسافرين تستقبل أكثر من 300 ألف 
س�ائح س�نوياً وبحس�ب توقعات قطر 
للس�ياحة، فإن امليناء سيستقبل الزوار 
من خالل السفن الس�ياحية، وسيكون 
وجه�ة للجماه�ر داخ�ل الدولة خالل 

املونديال. { جزيرة قطيفان وجهة سياحية تحتضن جماهير المونديال

{ لوسيل بوليفارد

{ لوسيل ونتر وندرالند 

تتوزع على حزمة من القطاعات وتستمر لمدة سنوات

باألرقام.. مكاسب االقتصاد من المونديال

مليار   17 مستوى   2022 لمونديال  المتوقعة  العوائد  تبلغ 
يشمل  عالميا  األبرز  للحدث  االقتصادي  التأثير  أن  غير  دوالر 
حيث  وسنوات  سنوات  وسيستمر  القطاعات  من  حزمة 
وهو  العالم،  حول  نسمة  مليارات   4 نحو  المونديال  سيتابع 
التي  للدولة  التجارية  العالمة  على  إيجابا  سينعكس  ما 
كوجهة  لقطر  الترويج  عن  فضال  عالميا  لها  الترويج  سيتم 

سياحية واستثمارية جذابة على مستوى العالم.

تدفقات السياحة الواردة تتأرجح 
بين »1.2« مليون و»1.7« مليون زائر

تجارة التجزئة تحقق »4.3« مليار ريال 
عوائد متوقعة من الحدث األبرز عالميا

ترويج كبير لقطر كوجهة سياحية 
واستثمارية جاذبة على مستوى العالم

»1.7« مليار ريال إيرادات متوقعة للفنادق 

القطرية خالل فترة البطولة

كأس العالم يزيد مبيعات محالت السوبر 

ماركت بنسبة تبلغ »9.8 %«

زيادة مبيعات متاجر المالبس »13.6 %« 

والسلع الرياضية بنسبة »12.9 %«
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متابعات

وزير التجارة يتفقد مركز متابعة طوارئ األمن الغذائي لكأس العالم

ضمان تدفق المواد الغذائية لألسواق
آل  قاسم  بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  سعادة  قام 
تفقدية  بزيارة  والصناعة  التجارة  وزير  ثاني 
لعدد من املراكز بالوزارة، لإلطمئنان عىل جاهزية 
واستعداد الوزارة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 
األمن  طوارئ  متابعة  مركز  تفقد  حيث   ،2022
العمل  سري  عىل  واطلع  العالم،  لكأس  الغذائي 
متابعة  عىل  يعمل  والذي  املتابعة،  مركز  داخل 
العمليات التشغيلية لتزويد األسوق املحلية باملواد 
يف  وذلك  البطولة،  خالل  واالستهالكية  الغذائية 
السيناريوهات  وضع  عىل  الوزارة  حرص  إطار 
فرتة  خالل  املتوقعة  التحديات  ملجابهة  املناسبة 
آليات  بتيسري  يتعلق  فيما  البطولة السيما  تنظيم 
التواصل بني الرشكات الوطنية واملصانع املحلية 
ومزودي السلع مع منافذ البيع، ودعم االستجابة 
البيع  منافذ  لدى  املخزون  يف  نقص  تسجيل  عند 
اختبار  عن  فضال  الثالثة،  املركزية  واألسواق 
والوقوف  طارئ  ألي  الفورية  االستجابة  خطط 
الصلة  ذات  األطراف  مختلف  جاهزية  مدى  عىل 
للتعامل مع مجموعة من السيناريوهات، وضمان 
األدوار  وتحديد  املشرتكة  الخطط  ومعرفة  فهم 

واملسؤوليات.
كما تم االستماع إىل رشح حول دور لجنة الطوارئ 
لضمان استرياد وتدفق املواد الغذائية والتموينية 
رقم  الوزاري  القرار  بموجب  تشكيلها  تم  والتي 
52 لسنة 2022، يف تأمني كافة احتياجات السوق 
وتفعيل  واالستهالكية  الغذائية  السلع  من  املحيل 
كافة مصادر التوريد والبدائل املُتاحة، ما يتطلبه 
األمر من توفري ظروف مالئمة لعمليات االسترياد 
والتخزين  الجمركي  والتخليص  والتفريغ 
واتجاهات  األسواق  تطورات  ومتابعة  والتوزيع 
ومنع  املنافسة  وحماية  فيها  والطلب  العرض 

املمارسات االحتكارية. كما تولت لجنة الطوارئ، 
الجهات  كافة  خطط  وعرض  املخاطر  إدارة 
والرشكات الكربى بشأن تأمني احتياجات السوق 
املحيل من السلع الغذائية واالستهالكية الرئيسية.

وتم االطالع عىل خطة عمل فرق الرقابة امليدانية 
املنبثقة عن لجنة الطوارئ لضمان استرياد وتدفق 
الحمالت  ونتائج  والتموينية،  الغذائية  املواد 
جميع  عىل  املفتشون  بها  قام  التي  التتفتيشية 

أو  الُكربى  البيع  منافذ  سواء  التجارية  املنشآت 
منافذ بيع الخضار والفواكه أو املطاعم واملقاهي 
جميع  توفر  من  للتأكد  والفنادق،  والكافرتيات 
وجود  وعدم  والخدمات،  االستهالكية  السلع 
ورصد  األسعار،  ارتفاع  عدم  وضمان  احتكار 
امللكية  الحقوق  عىل  التعدي  بشأن  املخالفات 
وبعد  وأثناء  قبل  العالم  كأس  لشعار  الفكرية 

استضافة البطولة.

كما تفقد مركز خدمات بطولة كأس العالم فيفا 
والذي  املركز،  داخل  العمل  وسري   ،2022 قطر 
يهدف إىل تبسيط إجراءات التسجيل والرتاخيص 
املعنية  الرشكات  تأسيس  وتيسري  التجارية 
العالم، وتوفري خدمات  بالعمل يف مشاريع كأس 
متنوعة ورسيعة تلبي كافة احتياجات املستثمرين 
واملتعاملني، فضال عن مساهمة املركز يف ترسيع 
الوزارة،  قطاعات  مختلف  تشمل  التي  املعامالت 

امللكية  عالمات  تسجيل  يف  املركز  يساهم  كما 
الفكرية الخاصة بكأس العالم.

التجارة  وزير  سعادة  أشاد  الزيارة  ختام  ويف 
جاهزية  لضمان  املبذولة  بالجهود  والصناعة 
الوزارة استعدادا لهذه البطولة، ودعا إىل مضاعفة 
العاملي  الحدث  هذا  إنجاح  يف  للمساهمة  الجهود 
دولة قطر  مكانة  تدعم  وتقديمه بصورة مرشفة 

كوجهة عاملية رائدة عىل مختلف األصعدة.

{ الوزير خالل جولة تفقدية لمركز متابعة طوارئ األمن الغذائي

الدوحة - $ 

األولى من نوعها في قطر

»المصرف« يطلق الوديعة المتنامية
رائد  )املرصف(،  اإلسالمي  قطر  مرصف  أطلق 
الصريفة الرقمية يف قطر، الوديعة املتنامية وهو 
من  األول  ويعد  ومبتكر،  جديد  وديعة  حساب 
نوعه يف قطر، عرب تطبيق جوال املرصف الحائز 

عىل عدة جوائز.
املتنامية هي وديعة ألجل متكرر، تتيح  الوديعة 
ادخاره  يريدون  مبلغ  تحديد  املرصف  لعمالء 
الوديعة  إىل  وتحويله  منتظم،  بشكل  شهر  كل 
التطبيق.  خالل  من  وتلقائياً  بسهولة  املتنامية 
من  مزيداً  ألصحابها  املتنامية  الوديعة  وتوفر 
ثابت  مبلغ  تحديد  اختيار  يمكنهم  املرونة حيث 
ترتاوح بني سنتني وعرش سنوات  ملدة  كل شهر 
والحد  األمريكي.  الدوالر  و/ أو  القطري  بالريال 
األدنى لالستثمار الشهري لفتح وديعة متنامية 
دوالر   1,000 أو  قطري،  ريال   2,000 هو 
أمريكي، وتتم إضافة األرباح إىل حسابات العمالء 

يف نهاية كل ربع سنة. 
الجدد  العمالء  املتنامية  الوديعة  وتشجع 
والحاليني عىل االدخار لفرتة أطول، مع مكافأتهم 
تنافسية.  وأكثر  أعىل  ربح  بمعدل  ودائعهم  عىل 
وعالوة عىل ذلك، وبناًء عىل مبلغ اإليداع الشهري، 
سيوفر املرصف تغطية تكافل مجانية تصل إىل 
حالة  أو  الوفاة  حالة  يف  قطري  ريال  ألف   250

اإلصابة بعجز دائم.

للعمالء  يمكن  بسيطة،  خطوات  بضع  ويف 
جوال  تطبيق  إىل  الدخول  تسجيل  املؤهلني 
جديدة،  متنامية  وديعة  فتح  واختيار  املرصف، 
والذي  ادخاره  املراد  الشهري  املبلغ  واختيار 
سيتم تحويله من الحساب إىل الوديعة املتنامية 
مدى  عىل  مستديمة  تعليمات  وإنشاء  الجديدة، 
سنتني  بني  مدتها  ترتاوح  مسبقاً  محددة  فرتة 
وعرش سنوات، لتصبح لديهم وديعة متنامية عىل 
التعليمات املستديمة الشهرية  الفور. وستضمن 
املرصف  عمالء  ودعم  تلقائياً،  املبلغ  اقتطاع 
إىل  تحتاج  التي  املدى  طويلة  أهدافهم  لتحقيق 
منزل  ورشاء  والسفر  والزواج  التعليم  مثل  املال 

جديد وما إىل ذلك.
ومع هذه الخدمة الجديدة، وغريها من الخدمات 
يف  بنك  أول  املرصف  أصبح  السوق،  يف  الرائدة 
معني  مبلغ  ادخار  فرصة  للعمالء  يوفر  الدولة 
تحديده.  يمكنهم  مسبقاً  محدد  لهدف  شهرياً 
لجهود  استمراراً  طويل  ألجل  الوديعة  وتعد 
والتي  الرقمي،  التحول  يف  الكبرية  املرصف 
تهدف إىل تزويد العمالء بتجربة مرصفية شاملة 
وسلسة تتيح لهم قدرة تحكم كاملة بحساباتهم 
من خالل تطبيق الجوال الحائز عىل عدة جوائز 

عاملية.
وتعليقاً عىل إطالق املنتج الجديد، قال السيد د. 
املرصفية  الخدمات  ملجموعة  العام  املدير  أناند، 
الوديعة  نقدم  أن  »يسعدنا  املرصف:  يف  لألفراد 
املرصف،  جوال  تطبيق  عرب  الجديدة  املتنامية 

لتعزيز  جديدة  طريقة  لعمالئنا  ستوفر  والتي 
مميزة  أرباحاً  وتمنحهم  مثمرة،  ادخار  عادات 
لزيادة  فرصة  لهم  ستوفر  كما  ودائعهم،  عىل 
املنتظم  الشهري  اإليداع  خالل  من  مدخراتهم 
النهاية،  ويف  زمنية،  فرتة  مدى  عىل  ثابت  ملبلغ 
سيكون لديهم ما يكفي لتحقيق أهدافهم املالية 

املستقبلية«.
وأضاف قائالً: »يلتزم املرصف بتقديم منتجات 
االبتكار  عجلة  تدفع  متطورة  وحلول  وخدمات 
االرتقاء  عىل  نحرص  كما  املرصيف.  القطاع  يف 
لعمالئنا،  نقدمها  التي  املرصفية  بالتجربة 

ودعمهم لتحقيق أهدافهم طويل األجل«.
املرصف  جوال  تطبيق  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
الجديد، جاء بتصميم سهل االستخدام، باللغتني 
للدخول  خيارات  ويشمل  واإلنجليزية،  العربية 
الوجه،  أو  اليد  بصمة  باستخدام  اآلمن  الذكي 
والتسجيل الذاتي، واالختصارات الذكية، وكذلك 
إمكانات متعددة للتصفح تتيح للعميل الوصول 
كما  وسهولة.  بوضوح  واملنتجات  الخدمات  إىل 
يف  املساعدة  عىل  الحصول  املستخدم  يستطيع 
التطبيق  شاشات  من  شاشة  أي  وعىل  وقت  أي 
خالل  من  ممكناً  أصبح  كما  وسهولة.  برسعة 
العمليات  بجميع  القيام  الجديد  التطبيق 
ويمكن  معدودة.  املالية يف خطوات  والتحويالت 
البيانات  أنظمة  مزايا  من  االستفادة  للعمالء 
إعادة  إىل  يحتاجون  ال  بحيث  واآلمنة،  املتطورة 

إدخال املعلومات أو البيانات املسجلة مسبقاً.

الدوحة- $ 

تشغيل العمليات بشكل رقمي بالكامل

لمشجعي كأس العالم

»Ooredoo« تدشن مركزا 
في »بالس فاندوم«

ميناء الدوحة يستقبل 
ثاني الفنادق العائمة

أعلنت Ooredoo عن افتتاح أحدث مراكزها 
طابق  يف  لوسيل   - مول  فاندوم  بالس  يف 

القناة املائية. 
وباإلضافة إىل الخدمات املتميزة التي توفرها 
Ooredoo يف جميع مراكزها يف أنحاء قطر، 
لوسيل فكرتني  الجديد يف  البيع  يوفر مركز 
العمالء  حياة  تطوير  بهدف  جديدتني، 

وحماية البيئة.
سيتمكن  الجديد،  الذاتية  الخدمة  ركن  فمع 
عىل  والحصول  املركز  زيارة  من  العمالء 
ساعات  خارج  حتى  وقت  أي  يف  الخدمات 
يوفرها  التي  الخدمات  بني  ومن  العمل. 
املركز رشاء األجهزة واالكسسوارات ورشائح 
الحسابات  إىل  والوصول  الجوال  خطوط 

الشخصية حتى عندما يكون املركز مغلقاً. 
يف  العمليات  تشغيل  يتم  ملا سبق،  باإلضافة 
الحاجة  دون  بالكامل  رقمي  بشكل  املركز 
يف  يساعد  الذي  األمر  األوراق،  الستخدام 

تقليل النفايات والحفاظ عىل البيئة.
وبهذه املناسبة، قال صباح ربيعة الكواري، 
 :Ooredoo يف  العامة  العالقات  إدارة  مدير 
الرقمية  مراكزنا  أحدث  بافتتاح  »سعداء 
واستقبال عمالئنا يف لوسيل. ونحن ملتزمون 
يف Ooredoo بدورنا كمزود موثوق لخدمات 
عمالئنا  حياة  تطوير  بهدف  االتصاالت 
مبتكرة  رقمية  خدمات  تقديم  خالل  من 
عروضنا  ومع  عمالئنا.  بتجربة  واالرتقاء 
بتجربة  يستمتع عمالؤنا  أن  نأمل  الجديدة، 
زيارتهم  أثناء  ومريحة  وسهلة  ممتعة 
اسرتاتيجية  وتساعد  هذا  الجديد«.  ملركزنا 
أوالً«  »الرقمية  مبدأ  عىل  القائمة   Ooredoo
مرونة  عىل  الحفاظ  يف  االبتكار  وثقافة 
الرشكة وقدرتها عىل التكيف مع احتياجات 
الرشكة  وتسعى  باستمرار.  املتغرية  العمالء 
منتجاتها  إىل  الوصول  لتسهيل  باستمرار 

ورشائها كإحدى أولوياتها الرئيسية.

السفينة  أمس  الدوحة  ميناء  استقبل   
واملقرر  بويسيا«،  يس  إس  »إم  السياحية 
استخدامها كفندق عائم لتوفري اإلقامة خالل 

بطولة كأس العالم للزوار.
3 فنادق عائمة  والسفينة هي الثانية ضمن 
متوقع وصولها للميناء السياحي الستضافة 
 .2022 قطر  فيفا  العالم  كأس  مشجعي 

وستقدم  كابينة   1265 السفينة  وتضم 
خدمة فاخرة ملرتاديها من مشجعي البطولة 
من فئة 4 نجوم. ُيشار إىل أن ميناء الدوحة 
استقبل الخميس املايض، السفينة السياحية 
واملقرر  يوروبا«،  وورلد  يس  أس  »أم 
استخدامها كفندق عائم لتوفري اإلقامة خالل 

بطولة كأس العالم للزوار.

{ خالل افتتاح المركز الجديد
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عربي ودولي

اشتباكات قبلية في دارفور
اإلعالم  أكد  أ.ف.ب-  الخرطوم- 
االثنني  قبليون  وزعماء  الرسمي 
مقتل 24 شخصا يف اشتباكات قبلية 
املضطرب  دارفور  إقليم  يف  وقعت 
غرب السودان ودفعت السلطات إىل 

إعالن حالة الطوارئ.
املايض  االسبوع  املعارك  واندلعت 
واملسريية  راشد  أوالد  قبيلتي  بني 
العربيتني يف منطقتني قرب زالنجي 

عاصمة والية وسط دارفور.
راشد  أوالد  قبيلة  زعماء  أحد  وأكد 
بدأ بسبب  القتال  أن  لفرانس برس 
نارية  دراجة  رسقة  حول  خالفات 

وتحول إىل اشتباكات واسعة.
السودانية  االنباء  وكالة  وأعلنت 
من  أكثر  »مقتل  )سونا(  الرسمية 

24 شخصاً وإصابة آخرين«.
طالبا  القبليني  الزعماء  أحد  وأكد 
ونهب  حرق  »تم  اسمه  ذكر  عدم 
إىل  حكومية  قوات  وصلت  منازل. 

املنطقة لكنها لم تسيطر تماما«.

السلطات  ان  إىل  سونا  وأشارت 
املحلية حاولت الفصل بني الجانبني 
النار  »إطالق  بسبب  فشلت  ولكنها 

عليها من الطرفني«.
الطوارئ  حالة  السلطات  وفرضت 
اعتبارا من األحد قائلة »إعالن حالة 
الوالية  أرجاء  جميع  يف  الطوارئ 
األحد  يوم  من  اعتباراً  شهر  ملدة 
نوفمرب«، وفق  الثاني(  )ترشين   13

سونا.
وتتكرر االشتباكات القبلية يف إقليم 
عدم  من  حالة  يشهد  الذي  دارفور 
نتيجة   2003 عام  منذ  االستقرار 
النزاع الذي بدأ عقب حمل مجموعات 
افريقية  أقليات  إىل  تنتمي  مسلحة 
التي  السالح ضد حكومة الخرطوم 
تهميش  بدعوى  العرب،  يساندها 

اإلقليم سياسيا واقتصاديا.
النزاع  خلف  املتحدة،  لألمم  ووفقا 
مليون   2,5 ورشد  قتيل  ألف   300

شخص. 

الرئيس  ردد  أ.ف.ب-  خريسون- 
زيلينسكي  فولوديمري  األوكراني 
االثنني  األوكراني  الوطني  النشيد 
مدينة  يف  بالده  علم  ُرفع  بينما 
تم  التي  الجنوبية  خريسون 
القوات  قبضة  من  تحريرها مؤخرا 

الروسية. 
وأظهرت صور نرشها مدير مكتب 
الرئيس  يرماك  أندريه  الرئاسة 
األوكراني وهو يردد النشيد الوطني 
ُرفع  بينما  فوق صدره  يده  ويضع 
األزرق واألصفر قرب  أوكرانيا  علم 
وسط  يف  الرئييس  اإلدارة  مبنى 

خريسون.
أّن  عىل  أمس  شدد  الكرملني  لكن 
خريسون ال تزال جزءاً من روسيا، 
الكرملني  باسم  املتحدث  وقال 
الزيارة  تلك  عن  بيسكوف  دميرتي 
لكنّه  تعليق«  دون  من  األمر  »نرتك 
املنطقة  تلك  أن  »تعلمون  أضاف 

جزء من روسيا االتحادية«.
عىل  زيلينسكي  زيارة  وجاءت 
الروسية  القوات  انسحاب  أثر 
ثمانية  بعد  أيام،  قبل  املدينة  من 
أشهر عىل احتاللها، تاركة الطريق 
األوكرانيني  الجنود  أمام  مفتوحة 

لدخول املدينة الجمعة.
كربى  مدينة  أول  خريسون  وكانت 
غزو  بدء  بعد  الروس  بيد  تسقط 

أوكرانيا يف شباط/ فرباير املايض.
بوابة  الكاملة  استعادتها  وتفتح 
خريسون  منطقة  إىل  ألوكرانيا 
إىل  الوصول  إمكانية  مع  بأكملها، 

الغرب  يف  األسود  البحر  من  كّل 
وبحر آزوف يف الرشق.

من  واحدة  املنطقة  هذه  وكانت 
ضّمها  الكرملني  أعلن  مناطق  أربع 
الرئيس  وتعّهد  أيلول/ سبتمرب.  يف 
الوسائل  جميع  باستخدام  الرويس 
يف  املناطق  هذه  عن  للدفاع  املتاحة 

مواجهة القوات األوكرانية.
من جانب آخر، نفت روسيا اإلثنني 
خارجيتها  وزير  أن  ذكرت  أنباء 
سريغي الفروف نقل إىل املستشفى 
إندونيسيا  إىل  زيارته  خالل 
العرشين  مجموعة  قمة  لحضور 

معتربة التقارير »قمة التضليل«.
وزارة  باسم  املتحدثة  ونرشت 
تسجيال  زاخاروفا  ماريا  الخارجية 
البالغ  الدبلومايس  يظهر  مصورا 
قميصا  مرتديا  برفقتها  عاما   72
قطنيا )تي شريت( ورسواال قصريا.
وهما  الفيديو  يف  ويظهران 
ذكرت  أن  بعد  وذلك  يضحكان 
أن  اإلعالم  وسائل  من  العديد 

الفروف يف املستشفى.
مع  هنا  »نحن  زاخاروفا  وقالت 
)الفروف(  فيكتوروفيتش  سريغي 
وال  األنباء  نقرأ  إندونيسيا،  يف 
قمة  »إنها  أضافت  نصدق«. 

التضليل«.
جزء  التقارير  أن  الفروف  واعترب 
وسائل  إىل  نسبها  ما«  »أالعيب  من 

إعالم غربية.
وهم  سنوات  عرش  »منذ  وقال 

يكتبون أن رئيسنا مريض«.

األمن التركي ينشر مشاهد لعملية إلقاء القبض عليها

اعتقال منفذة اعتداء إسطنبول
إسطنبول- األناضول- نشر 

األمن التركي مشاهد 
لعملية إلقاء القبض على 

اإلرهابية منفذة تفجير شارع 
االستقالل وسط إسطنبول، 

األحد. وأفاد مراسل األناضول 
أن وحدات مديرية أمن 

إسطنبول، ألقت القبض 
على اإلرهابية، عقب رصدها 

لكاميرات المراقبة في 
المدينة.

وعقب ساعات من التحري 
والمراقبة، ألقت وحدات 

مكافحة اإلرهاب التركية 
القبض على اإلرهابية، فجر 
االثنين، خالل اختبائها في 

منزل بقضاء »كوتشوك 
تشكمجه«، في الشق 

األوروبي من إسطنبول.

وتشري املصادر األمنية إىل أن اإلرهابية 
الجنسية  تحمل  عاماً(،   23( ا.«  »أ. 
السورية وقد انتقلت إىل األرايض الرتكية 
ملحافظة  التابعة  عفرين  منطقة  من 

حلب، شمايل سوريا.
األمن  نرشها  التي  املشاهد  وتظهر 
عىل  القبض  إلقاء  لحظة  الرتكي، 
اقتيادها  قبل  يديها،  وتكبيل  اإلرهابية 

إىل مديرية األمن للتحقيق معها.
سليمان  الرتكي  الداخلية  وزير  وأعلن 
منفذي  عىل  القبض  اإلثنني  صويلو 
تفجري إسطنبول اإلرهابي قبل فرارهم 
إىل اليونان. وقال صويلو يف ترصيحات 

اإلرهابي  الهجوم  منفذي  إن  صحفية، 
يتم  لم  لو  اليونان  إىل  سيهربون  كانوا 

إلقاء القبض عليهم.
التفجري  منفذة  عىل  القبض  وأعلن 
»بي  تنظيم  قبل  املكلف من  والشخص 
كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي« 

اإلرهابي بتصفيتها إثر تنفيذ الهجوم.
الخرب  هذا  »ربما  الصدد:  بهذا  وقال 
ألقينا  فلقد  اإلرهابي،  التنظيم  سيحزن 
أمره  الذي  الشخص  عىل  أيضا  القبض 

التنظيم بقتل منفذة التفجري«.
ولفت صويلو إىل رصد فرق األمن خالل 
تعقب اتصاالت عقب الهجوم، تعليمات 

رصيحة وواضحة من التنظيم بتصفية 
بهدف  التفجري،  نفذت  التي  اإلرهابية 

طمس الحقيقة.
واالستخبارات  األمن  فرق  أن  وأكد 
التنظيم  مخطط  إحباط  يف  نجحت 
مالبسات  كشف  دون  للحيلولة  الرامي 

التفجري والضالعني فيه.
عن  الصادرة  التعزية  رسالة  وحول 
قال  أنقرة،  لدى  واشنطن  سفارة 
التعزية  ونرفض  نقبل  »ال  صويلو: 

املقدمة من السفارة األمريكية«.       
ولفت صويلو إىل قيام الواليات املتحدة 
التنظيم  يحتلها  التي  املناطق  بتغذية 

مثل  لإلرهاب  بؤرا  تشكل  والتي 
ومنطلقا  العرب(،  )عني  »كوباني« 
األمن  صفو  لتعكري  الرامية  للهجمات 

واألمان يف تركيا.
بني  املفرتضة  التحالف  عالقة  أن  وأكد 
لإلرهابيني  األموال  ترسل  ودولة  تركيا 

)الواليات املتحدة( »محل نقاش«.
جيدا  تعي  تركيا  أن  صويلو  وشدد 
الهجوم  عرب  إيصالها  املراد  الرسالة 

وسرتد عىل ذلك برسالة قوية للغاية.
ولفت صويلو إىل أن تركيا تدرك طبيعة 
الذي تواجهه، وكيف  اإلرهابي  التنظيم 

ومن أين يتم تحريكه وتوجيهه.

{ لحظة القبض على اإلرهابية

من  تبلغ  فلسطينية  استشهدت  وكاالت-  الله-  رام 
االرسائييل  الجيش  برصاص  االثنني  عاما   19 العمر 
القريبة  بيتونيا  بلدة  يف  اعتقال  عملية  تنفيذه  خالل 
من رام الله يف الضفة الغربية، حسب ما أعلنت وزارة 

الصحة الفلسطينية.
وأوضح بيان للجيش االرسائييل أن »مركبة فلسطينية 
اقرتبت من جنوده خالل نشاط أمني يف بلدة بيتونيا. 
طلب الجنود من املركبة التوقف لكنها لم تتوقف وتم 

إطالق النار عىل املركبة، وعرف ان هناك إصابة«.
ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية إىل أن »الفتاة سناء 
إصابتها برصاصة  بعد  استشهدت  عاما(   19( الطل 
يف الرأس أطلقها جنود االحتالل خالل اقتحامهم بلدة 
اعتقل  فلسطينية،  أمنية  مصادر  وحسب  بيتونيا«. 

الجيش االرسائييل ثالثة أشخاص خالل العملية. 
وقال شاهد عيان إن السيارة التي تواجدت فيها الفتاة 
تعرضت إلطالق نار كثيف بعد أن تفاجأ من بداخلها 

بالجيش. 
تكن  »لم  برس  فرانس  لوكالة  عرموش  بكر  وقال 
املركبة  عىل  النار  أطلق  والجيش  دهس  حادثة  هناك 
عشوائيا«. وهدمت قوات الجيش اإلرسائييل، اإلثنني، 4 
منازل فلسطينية جنوبي الضفة الغربية، وفق مصادر 

رسمية وشاهد عيان.
وقالت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان )حكومية(، يف 
بيان وصل األناضول نسخة منه إن »جيش االحتالل 
هدم ثالثة منازل يف قرية املنيا جنوب رشق مدينة بيت 

لحم، تحتوي عىل 6 شقق سكنية«.

بدوره قال شاهد عيان لوكالة األناضول إن »مساحة 
مرتا   120 حوايل  تبلغ  الثالثة  املنازل  يف  طابق  كل 
تم  الهدم  أن  إىل  مشريا  للسكن«،  جاهزة  وكانت 

بواسطة »معدات حفر وجرافات«.
غزة،  قطاع  يف  الفلسطينيني  من  العرشات  وشارك 
اإلثنني، يف وقفة، تضامنا مع األرسى داخل السجون 
ائتالف  يف  األرسى  لجنة  ونّظمت  اإلرسائيلية. 
الفصائل  معظم  )يضم  واإلسالمية  الوطنية  القوى 
الدولية  اللجنة  مقر  أمام  الوقفة،  الفلسطينية(، 

للصليب األحمر بمدينة غزة.
الدويل  الفلسطينية املجتمع  وطالبت وزارة الخارجية 
بممارسة ضغط حقيقي عىل دولة االحتالل، إلجبارها 
عىل وقف تصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني.

هدم »4« منازل

اسـتـشـهاد فلـســطيـنيـة فـي الـضـفـة

تضع  »ال  األناضول-   - إسطنبول 
يطبقه  َمثٌل  وحدة«،  سلة  يف  البيض 
أغلب  يف  األمريكيون  الناخبون 
للكونغرس  النصفية  االنتخابات 
كل  والية  منتصف  تجرى  التي 
بها  يفوز  ما  نادرا  والتي  رئيس، 
السيناريو  ذات  وهو  الرئيس،  حزب 
الذي تكرر يف انتخابات 2022. لكن 
خسائره  قلص  الديمقراطي  الحزب 
بفوز  توقعات  بعد  مفاجئ،  حد  إىل 

كاسح للجمهوريني، ما شجع الرئيس 
للرتشح  نيته  إبداء  عىل  بايدن  جو 
قد   ،2024 يف  ثانية  رئاسية  لجولة 
ضد  الساخنة  مواجهته  معها  تتكرر 
الرئيس األسبق دونالد ترامب، الحالم 

بالعودة مجددا إىل البيت األبيض.
النتزاع  الجمهوري  الحزب  ويتجه 
نظريه  من  النواب  األغلبية يف مجلس 
ما  بايدن،  يتزعمه  الذي  الديمقراطي 
يعني رحيل نانيس بيلويس من رئاسة 

اللدود  الخصم  كانت  والتي  املجلس، 
دونالد  السابق  الجمهوري  للرئيس 
ثأرية  لجولة  يتجهز  والذي  ترامب، 
الرئاسية  االنتخابات  يف  بايدن  مع 

املقبلة يف 2024.
لكن هذا الفوز لم يكن بحجم املوجة 
التي توعد بها الجمهوريون  الحمراء 
وأنها  الديمقراطيني،  خصومهم 
ستطغى عىل اللون األزرق الذي يرمز 

لخصومهم الديمقراطيني.

منذ  األوىل  للمرة  األناضول-  القدس- 
سيلتئم   ،1949 العام  يف  تأسيسه 
املقبل،  الثالثاء  اإلرسائييل  الكنيست 
مريتس،  فحزب  يسارية.  أحزاب  بال 
الذي تأسس عام 1992، كان الحزب 
وقد  بالكنيست،  األخري  اليساري 
الكنيست  يف  له  مقاعد  بحجز  أخفق 
يف أحدث انتخابات عامة مطلع الشهر 
لجنة  معطيات  وبحسب  الجاري. 
االنتخابات املركزية اإلرسائيلية، حصل 

صوت،  ألف   150 عىل  »مريتس« 
عدد  من  باملائة   3.18 يعادل  ما  أي 
نسبة  وبلغت  الصحيحة.  األصوات 
باملائة   3.25 االنتخابات  يف  الحسم 
من عدد األصوات الصحيحة، وهو ما 
ترك الحزب للمرة األوىل منذ تأسيسه 
حديث  ويف  اإلرسائييل.  الربملان  خارج 
خاص لألناضول، أكد عضو الكنيست 
أنها  راز،  موىس  »مريتس«  حزب  من 
»املرة األوىل التي يكون فيها الكنيست 

بدون حزب يساري«. وقال: »نعم إنه 
أمر محزن جًدا، وأعتقد أن كّل مواطن 

إرسائييل سيشعر بذلك«.
بذلك  يقصد  كان  إن  ا عىل سؤال  وردًّ
اإلرسائيلية  اليمينية  الحكومة  قرارات 

الجاري تشكيلها، أجاب راز: »نعم«.
عىل  اإلرسائييل  اليمني  ويهيمن 
األحزاب  يليه  الـ25،  الكنيست 
الوسطية، و3 أحزاب عربية لديها 10 

مقاعد من أصل 120 يف الكنيست.

االنتخابات النصفية األميركية

نصر بال طعم للجمهوريين

اليسار اإلسرائيلي خارج الكنيست

{ وقفة في غزة تضامنا مع األسرى داخل السجون اإلسرائيلية

آفاق االقتصاد 
العالمي كئيبة
إسطنبول- األناضول- قال 

صندوق النقد الدويل، إن آفاق 
االقتصاد العاملي تبدو أكثر 
كآبة مما تبدو عليه، وسط 
تصاعد املخاطر من دخول 

عديد االقتصادات يف ركود خالل 
2023. جاء ذلك، يف مدونة 

لصندوق النقد الدويل، اإلثنني، 
تسبق اجتماعات قمة مجموعة 

العرشين عىل مستوى القادة 
يف إندونيسيا يومي 15 - 16 

نوفمرب/   ترشين ثاني الجاري.
والشهر املايض، خفض صندوق 

النقد الدويل، توقعاته لنمو 
االقتصاد العاملي يف عام 2023 
إىل 2.7 باملائة أقل بمقدار 0.2 

باملائة عن التوقعات السابقة 
يف يوليو/   تموز، وسط تصاعد 

التحديات االقتصادية حول 
العالم. ويمثل النمو االقتصادي 

يف العام املقبل بحسب 
التقديرات، أضعف أنماط النمو 

عىل اإلطالق منذ عام 2001 
باستثناء فرتة األزمة املالية 

العاملية واملرحلة الحرجة من 
جائحة »كورونا«.

»24« قتيال

{ أوكران يحتفلون بتحرير خيرسون

رفع العلم األوكراني في »خيرسون«
موسكو: الفروف بخير

صندوق النقد:



لم تعرب انتخابات الكنيست اإلرسائييل الـ 25 عن اتجاهات مفاجئة 
أو بعيدة عن الواقع الذي يعيشه الكيان يف السنوات األخرية، 

وإن كانت سرتجح وألول مرة يف تاريخه تشكيل ائتالف حكومي 
يميني ديني متطرف، سيتمكن عىل األغلب من الصمود طوال 

والية الحكومة القادمة، عىل عكس الحكومات التي لم تصمد خالل 
السنوات األربع املاضية، وجرى فيها 5 جوالت انتخاب للكنيست.

ربما تشكل هذه االنتخابات االنقالب اليميني األكرب بعد انتخابات 
1977 التي تمكن فيها الليكود بزعامة مناحيم بيغن من الهيمنة 

عىل الحكومة اإلرسائيلية منهيا بذلك فرتات سيادة حزب العمل منذ 
قيام الكيان الغاصب عام 1948، وازداد هذا اليمني قوة وتجذرا 

بعد اتفاق أوسلو عام 1993 واغتيال مهندسه وعرابه رئيس 
الوزراء اإلرسائييل األسبق إسحاق رابني عام 1995. ومنذ ذلك 

التاريخ تكرست هيمنة الليكود واليمني عىل الحياة السياسية يف 
الكيان متأثرة باندالع االنتفاضة الثانية من 2000 إىل 2005، مما 

أدى إىل جمود عملية التسوية السياسية وانتهائها.

غري أن الفرق بني التحالف الصهيوني الجديد وما سبقه، هو أنه 

يمثل تحالفا قويا ومتماسكا بني الصهيونية اليمينية والصهيونية 

الدينية. فقد حصل الليكود عىل 32 مقعدا، وهو عدد متساو مع 

ما حصلت عليه األحزاب الدينية املتطرفة التي تشمل ائتالفا بني 
»الصهيونية الدينية« بزعامة بن غفري و»القوة اليهودية« بزعامة 

سموتريتش )14 مقعدا ارتفاعا من 6(، واألحزاب الحريدية الدينية 
التي تشمل حركة »شاس« وحزب »يهودت هتوراة« )18 مقعدا 

ارتفاعا من 14(.
هذا يجعل لهذه األحزاب وزنا قويا يصعب عىل رئيس الوزراء 

القادم بنيامني نتانياهو التعامل معها بمنطق االستيعاب، كما كان 
يفعل يف السابق عندما كانت تشكل أقلية يف التحالف الحكومي.

فكيف يكون األمر إذا عرفنا أن الئحة الليكود الذي يصنف أصال 
عىل أنه يمني وسط باتت تضم يف صفوفها أعضاء كنيست من 

الصهيونيني؟ املتدينني 
إضافة إىل ذلك، فهناك 18 مقعداً إضافياً عىل األقل لدى أحزاب 

يمينية خارج االئتالف املرتقب لنتنياهو، منها 12 مقعداً لتحالف 
املعسكر الوطني )تحالف الجنراالت(  .

تحالف يميني غير مسبوق
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بات كل يشء جاهزا وفق أعىل 
املعايري الستضافة »كأس العالم 
FIFA قطر 2022«، ليس هناك 

من يشء للصدفة عىل اإلطالق، 
فاالستعدادات تامة من كافة 

النواحي، سواء ما يتعلق منها 
باملنشآت الرياضية أو البنية 

التحتية، أو ما يتعلق باإلجراءات 
األمنية والصحية، أو تأمني البطولة 

ككل، برا وبحرا وجوا، لينعم 
حضور هذه النهائيات بواحدة من 

أفضل البطوالت عىل اإلطالق يف 
تاريخ كرة القدم.

وقد جاءت الزيارة التي قام بها 
حرضة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني، أمري البالد 
املفدى، إىل مركز قيادة بطولة 

»كأس العالم FIFA قطر 2022« 
الرئييس، بمركز الدوحة للمعارض 

يف منطقة القصار، صباح أمس، 
لتعكس مدى الجاهزية التامة، 

حيث اطلع سموه عىل مركز 
عمليات االتحاد الدويل لكرة القدم 

»الفيفا«، ومركز قيادة العمليات 
الرئييس للدولة املستضيفة، وعىل 
االستعدادات واإلجراءات املتخذة 
للحدث الريايض العاملي، لضمان 

تحقيق أعىل املعايري العاملية يف 
التنسيق واملتابعة، والتقى سموه 

عددا من كبار املسؤولني من اللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث واالتحاد 

الدويل لكرة القدم »الفيفا«.
هذه الزيارة تعكس مدى االهتمام 
الذي تحظى به هذه البطولة عىل 

أعىل املستويات يف قطر، وهي تؤكد 
ما تعلقه قطر عليها من آمال يف 

سبيل تقديم نسخة فريدة، تعكس 
ما أرادته قطر منذ أن قررت 

استضافتها، لتؤكد للعالم بأرسه 
أن ما تمتلكه منطقتنا العربية من 
قدرات ال يقل عىل اإلطالق عن أي 
دولة متقدمة متى ما أُتيحت لها 

الفرصة.
لقد وعدت قطر منذ البداية بأنها 

ستكون بطولة كل العرب، وها هي 
تفي بوعودها.

كل شيء جاهز
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آراء وقضايا

الناجمة  الكونية  الحبوب  أزمة  بصدد 
عن، أو من حول، الغزو الرويس يف 

إحصائية صلبة  معطيات  ثمة  أوكرانيا، 
كانت حنكة  أياً  للتفذلك  ال مقام فيها 
امللّفق  أّنى ذهب  للتلفيق  املتفذلك، وال 
يف يلّ عنق الحقائق. املعطى األّول هو 
أّن روسيا استحقت، بجدارة تسندها 
العالم« ألنها  األرقام، لقب »سلّة خبز 
تصّدر إىل أبناء الكرة األرضية خارج 

%17 من القمح،  روسيا ما يعادل 
فكيف تكون الحال إذا كان الطرف 

اآلخر يف املعادلة الكارثية، أي أوكرانيا، 
%12؟ يصّدر 

مأساوية املعادلة هنا ال تحتمل أّي مقدار 
من تخفيف الوطأة أو ترحيل العواقب: 

إّما أن تخرق عرشات الدول العقوبات 
األمريكية واألوروبية واألطلسية املفروضة 

عىل الصادرات الروسية، وتقع بالتايل 
تحت طائلة إجراءات عقابية وتأديبية؛ 

أو أن تنتظر ساعة فرج تأتي وال تأتي، 
حني يتبّدل الوضع يف قليل أو كثري حول 

األلغام التي تشّل املوانئ األوكرانية 
وتعيق بالتايل تصدير محاصيل الحبوب؛ 

أو ثالثاً، وهو األرجح السائد، أن تجابه 
ارتفاعات قياسية غري مسبوقة يف أسعار 

القمح.
املعطى الثاني الصلب يقول إّن سوق 

الحبوب العاملية عالية الرتكيز ألّن 85 % 
من الصادرات العاملية تنحرص يف سبعة 

مصادر.
ولألرقام أن تخترص، عىل نحو مثري للقلق 

ومأساوي هنا أيضاً، مقادير اعتماد 
بعض دول الجنوب واملجتمعات النامية 
عىل الصادرات الروسية واألوكرانية: 90 
% يف الصومال، 80 % يف الكونغو، 40 

% يف اليمن، وهكذا… وال يتوجب أن 
تغيب عن الذاكرة حقائق املجاعة التي 

رضبت الصومال، يف الجانب الذي يخّص 
الحبوب وانفجار أسعارها وأزمات الخبز 

والغذاء، فأودت بحياة 250 ألف آدمي.

ة 
ّ
سل

خبز العالم
صبحي حديدي

كاتب سوري

من قريب

القدس العربي

 الزمان.. العرشون من نوفمرب الجاري، 
املكان.. دوحة الخري، الحدث تاريخي 

عاملي.. مونديال قطر.. كأس العالم 
2022، وانطالق نسخته الثانية والعرشين، 

وهي الثانية له يف قارة آسيا، بعد نسخة 
كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، وألول 

مرة بالعالم العربي هذا العام.
  ننتظر وعشاق الساحرة املستديرة، 

وماليني العالم، لحظة صافرة الحكم 
بانطالق أوىل مباريات مونديال 

قطر 2022، بني املنتخبني القطري 
واإلكوادوري، من استاد البيت الريايض، 

هذا امللعب املبهر، الذي يتسع لستني 
ألف متفرج، ويشبه بناؤه بيت الشعر – 

املصنوع من شعر وأصواف املاعز والغنم، 
أو الخيمة، أحد أبرز مفردات الحياة 

البدوية القديمة، التي كان يسكنها أهل 
البادية ومنطقة الخليج العربي عىل مر 

التاريخ، وما يف ذلك من رمزية لجزء هام 
من مايض دولة قطر، ومحاكاة لحارضها 

يف التنمية الصديقة للبيئة.
  وبعيدا عن الضجيج املفتعل، دعنا 

نستوحي من آليل ودرر الشاعر حافظ 
إبراهيم – شاعر النيل والشعب، وما 

أنشدته سيدة الغناء العربي أم كلثوم 
»وقف الخلق ينظرون جميعا«.. نعم ففي 

اليوم املوعود، سوف تتجه أنظار العالم، 
نحو الدوحة، وعرب الفضائيات، ليشاهدوا 
قطر تتحدث عن نفسها، وهي تبني املجد 

الريايض العربي وحدها، وإن شئت، 
قل: تعلم العالم معنى اإلرادة، وركائزها 

تفردها بمقومات النجاح. 
  وكدبلومايس إفريقي، أشعر بأن نجاح 

قطر بعمقها اإلفريقي يف استضافة، 
وتنظيم كأس العالم، هو إنجاز وفرحة 

كبرية لنا كل األفارقة، ألن املونديال ليس 
مجرد حدث ريايض فحسب، ولكن مناسبة 

إنسانية كربى، عىل حد وصف حرضة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمري البالد املفدى – حفظه الله- يف 
خطابه السامي، أمام مجلس الشورى يف 
دورة االنعقاد العادي الثاني من الفصل 

الترشيعي األول، املوافق لدورة االنعقاد 
السنوي الحادي والخمسني. 

  ننتظر وكل العرب واألفارقة، واآلسيويني 
جميعا لحظة اإلبهار، التي تختلط بمشاعر 

الفخر، والروعة، اإلنجاز التاريخي الذي 
تصنعه دولة قطر، بدبلوماسية هادئة، 
وحنكة وحكمة، ورؤية ثاقبة، وعزيمة 

قوية، كواثق الخطوة يميش ملكا، عىل حد 
قول الشاعر والطبيب الدكتور إبراهيم 

ناجي.
  وشهادتنا، وإن شئت قل إشادتنا كبرية 
بما شاهدنا، وتابعنا، املنشآت الرياضية، 

وبناء املالعب الجديدة، وتجديد ما كان 

موجودا بالفعل من قبل، وتعزيز البنية 
التحية، بما يف ذلك إنشاء شبكة مرتو 

متطورة، كجزء من اسرتاتيجية دولة قطر 
.2030

  يا أيها العاشقون للساحرة املستديرة، 
من مقعدي الدبلومايس، أقول لكم: إنني 
أرى يف مونديال قطر، ما يتجاوز حدود 
فعاليات رياضية ومباريات لكرة القدم، 

وحكايات بني رابح وخارس، بل أبعد 
وأعمق من هذا وذاك كثريا، إنها يا سادة 

ملحمة تاريخية، بكل ما تعني الكلمة، 
كتبتها الدبلوماسية واإلرادة القطرية، 

لتصبح من قصص الحياة التي نعايشها، 
ونحن نستعد لنعيش أحداث كأس العالم 

لكرة القدم، التي تنطلق أوىل مبارياته 
األحد املقبل، لتتخطى املسافات الجغرافية، 
والفوارق الزمنية، مع التفاصيل الرسدية، 

واإلثارة الرسمدية. 
  نقول وبكل أمانة، وإنصاف: شكرا قطر، 
عىل كل جهد تم بذله، من أجل استضافة 
كأس العالم، يف ثقة وعزيمة لم تعرقلها 

عراقيل املعرقلني، وال أحقاد الحاقدين، ألن 
هناك رجاال عاهدوا الله، وأقسموا ألمريهم، 

بأنهم دوما أوفياء، ودبلوماسية هادئة، 
تصنع اإلنجازات بدون تهليل أو ضجيج، 
وتركت أويل الضمائر يحكمون، والرشفاء 

يشهدون، والتاريخ يسجل اإلنجازات، 
بأحرف من ذهب

  وها هي دولة قطر، تحيي لياليها 
بفعاليات كأس العالم، وقد اضحت مركزا 

رياضيا، وسياسيا، واقتصاديا يف العالم 
العربي، وقلب الرشق األوسط، ووضعت 
بصماتها يف مجال الرياضة، وأصبحت 
مؤهلة للمناسبة باحتضان واستضافة 

الفعاليات، واألحداث واملناسبات الرياضية، 
وكذلك الرشكات العاملية العاملة يف هذا 

املجال.
  هنيئا شعب قطر، والتاريخ سيذكركم 

بما حققتموه، وهو وسام عىل صدر كل 
خليجي، وعربي، وإفريقي، وآسيوي، 

ونتطلع جميعا لنسعد باملونديال، وكأس 
العالم 2022، كحدث تاريخي عاملي. 

مونديال قطر .. حدث تاريخي عالمي

  هنيئا شعب 
قطر .. والتاريخ 

سيذكركم بما 
حققتموه وهو 

وسام على صدر 
كل خليجي وعربي

السفير/ حسن مبارك بوبكر
سفير النيجر بالدوحة

ماجد أبو دياك
كاتب ومحلل فلسطيني
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متابعات

االنتخابات اإلسرائيلية »2022«

صعود الصهيونية والتطرف

الدولة ليست محل تساؤل
أهمية  عىل  محارضته  مقدمة  يف  بشارة  شدد 
الحكم  ونظام  الدولة  بني  التمييز  عىل  القدرة 
مشريًا  داخليًا،  الدول  الستقرار  معياًرا  بوصفه 
إىل أن إرسائيل أجرت خمسة انتخابات ترشيعية 
خالل أربع سنوات، إال أن ذلك لم يؤّثر يف استقرار 
مؤسساتها، فـ »الرصاع محتدم حول من يحكم، 
أما الدولة فال سؤال حولها«. وبهذا، يكون الرصاع 
من  الدولة  رشعية  مسألة  عن  منفصاًل  السيايس 
هذه  وتمثّل  الداخلية،  اإلرسائيلية  النظر  وجهة 
وما  الدول،  تنشأ  كيف  لدراسة  نموذًجا  الحالة 
تمثّله  مما  الرغم  عىل  لها،  املكونة  العنارص  أهم 
وتعّد  استعماري.  استيطاني  كيان  من  إرسائيل 
قد  السيايس  الرصاع  ألن  مهمة؛  املسألة  هذه 
يتسبب يف حاالت أخرى يف تصدّع الدولة، وتعطيل 
عمل مؤسساتها، وقد يطرح تساؤاًل حول رشعية 
وجودها، كما حصل يف حالة دول املرشق العربي، 
حيث تحولت الرشوخ السياسية إىل اجتماعية، أو 
العكس، مؤديًة يف الحصيلة إىل تعطيل مؤسسات 
عند  مهمة  مسألة  وتهديد وجودها. وهذه  الدولة 
دراسة الديناميات السياسية الداخلية يف إرسائيل، 

مقابل الحفاظ عىل استقرارها.

 االستقطاب حول شخصية 

بنيامين نتانياهو
األخرية  الكنيست  انتخابات  نتائج  بشارة  حلّل 
 ،2021 السابقة  باالنتخابات  مقارنة   ،2022
إىل  اليسار  من  يحدث  لم  االنزياح  أن  موضًحا 
فهذه  اإلرسائيلية؛  السياسية  الحياة  يف  اليمني 
صريورة مستمرة طوال الوقت منذ حرب 1967، 
نفسه؛  اليمني  معسكر  داخل  حصل  وإنما 
أصواتها  خرست  املتطرفة  اليمينية  فاألحزاب 
والسبب  أخرى،  متطرفة  يمينية  أحزاب  لصالح 
الرئيس يف ذلك هو أن األحزاب اليمينية، مثل حزب 
»يمينا« الذي أصبح رئيسه السابق نفتايل بينيت، 
رئيًسا للحكومة، دفع ثمن موافقته عىل االستعانة 
بنواب عرب يف الكنيست من أجل تشكيل تحالف 
حكومي يمنع عودة نتانياهو إىل الحكم، وقد صّب 
ذلك يف مصلحة األخري؛ حيث انتقلت األصوات إىل 
األحزاب الصهيونية الدينية املتحالفة معه. والحظ 
عمليات  فيها  تشتد  مرة  كل  يف  أنه  أيًضا  بشارة 
عنها  وينجم  املحتلة  العربية  األرايض  يف  املقاومة 
قتىل، ينزاح املجتمع اإلرسائييل أكثر نحو اليمني؛ 
الغربية،  الضفة  يف  سيما  وال  املسلح،  فالعمل 
األقل رد فعل قومي  األوىل عىل  يقابله يف مراحله 

متعصب يف أوساط املستوطنني خصوًصا.
التحالفات  خريطة  تناوله  يف  بشارة،  ولفت 
اليسار  قوة  تاليش  إىل  االنتباه  السياسية، 
العقود  خالل  إرسائيل  حكم  الذي  الصهيوني 
أخرى،  أحزاب  لصالح  عمرها  من  األوىل  الثالثة 
وهو  عتيد«،  »ييش  مستقبل  يوجد  حزب  أهمها: 
هو  بل  البعض،  يعتقد  كما  يسارًيا  حزًبا  ليس 
والسياسية  االجتماعية  بأجندته  يميني  حزب 
والطبقات  رأسمالية  رشكات  يمثل  واالقتصادية، 
نمط  عىل  الحفاظ  تريد  التي  املدن  يف  الوسطى 

الشخصية،  األحوال  ذلك  يف  بما  ليربايل،  حياة 
الوصول إىل تسوية سياسية للرصاع  والتي تؤيد 

الفلسطيني – اإلرسائييل، لكن برشوطها.
الخالف  أن  بشارة  أكد  نتانياهو،  إىل  وبالنسبة 
يدور حول شخصيته، وليس حول مواقفه، مشريًا 
إرسائيل  مثل  العلمانية،  اليمينية  األحزاب  أن  إىل 
أفيغدور  يرأسه  الذي  بيتينو«  »يرسائيل  بيتنا 
بيني  بقيادة  الوطني«  و»املعسكر  ليربمان، 
غانتس وجدعون ساعر، و»البيت اليهودي« الذي 
كان يرأسه رئيس الحكومة السابق، نفتايل بينيت، 
قبل إعالن اعتزاله الحياة السياسية، جميع قادتها 
عملوا مع نتانياهو، وكانوا مديرين ملكتبه، قبل أن 
يؤسسوا أحزاًبا ضده. ولذلك، فإن الخالف يدور 
سياساته،  حول  وليس  نتانياهو  شخص  حول 
التي تالحقه،  الفساد  ُتهِم  من  املوقف  إىل  إضافة 
العلماني،  اليمني  أحزاب  بعض  تجعل  والتي 
مّمن تؤمن بالقيم الصهيونية، تعترب أنه ال يجوز 
أيًضا خالفات حول  السلطة. وهناك  يبقى يف  أن 
انتهازيته وكذبه وتفرّده بالحكم، وتمركزه حول 

ذاته، فضاًل عن القضايا الجنائية التي تالحقه.

 صعود الصهيونية الدينية
الصهيونية  أحزاب  قائمة  صعود  أّن  بشارة  رأى 
 6 من  الكنيست  يف  تمثيلها  وارتفاع  الدينية 
األصوات  عدد  وتضاعف  مقعًدا   14 إىل  مقاعد 
516146 يف  إىل   225641 لها من  اقرتعت  التي 
األبرز واألخطر  الظاهرة  ُيعّد  االنتخابات األخرية، 
حصول  خاص  نحٍو  وعىل  االنتخابات،  هذه  يف 
هذه القائمة عىل 20 يف املائة من أصوات الجنود 
تأسيس  منذ  أنه  بشارة  والحظ  معسكراتهم.  يف 
إرسائيل، كان هناك دائًما تياٌر ديني وصهيوني، 
لكن لم ينشأ تيار ديني - صهيوني؛ بمعنى أنه لم 
يحصل تطابق بني الدين والصهيونية كما يحصل 
منذ صعود موجة الحركات االستيطانية يف الضفة 
الغربية. وقد ظهر سياسيون إرسائيليون يمثِّلهم 
وهم  »همڤدال«،  القومي  الديني  الحزب  أساًسا 
ما  لكن،  ذاته.  الوقت  يف  وصهيونيون  متدينون 
من  خرج  الذي  الصهيوني   - الديني  التياَر  َميَّز 
هو  املحتلة  األرايض  يف  االستيطان  حركة  رِحم 
بعد  سيما  وال  والصهيونية،  الدين  بني  املطابقة 
أرض  بني  تطابق  حصل  حيث  1967؛  حرب 
إىل  أدى  ما  إرسائيل،  ودولة  التوراتية  إرسائيل 
الحركات  القومية ونشوء  الدينية  النزعات  تنامي 

الدينية - الصهيونية.
القاعدة  أّن  إىل  السياق،  هذا  يف  بشارة،  وأشار 
بني  ترتكز  الدينية  الصهيونية  لحزب  االجتماعية 
عدد  وصل  حيث  الغربية،  الضّفة  يف  املستوطنني 
 465400 نحو  إىل   2021 عام  يف  املستوطنني 
عدد  تجاوز  حيث  الرشقية  والقدس  مستوطن؛ 
يف  مصوتون  وله  ألف،   200 فيها  املستوطنني 
املائة  يف   20 عىل  حصل  كما  أخرى،  مناطق 
الدينية  للحركات  وخالًفا  الجنود.  أصوات  من 
الخدمة  تتجنب  التي  املتشددة  األرثوذكسية 
الدينية  الحركات  أتباع  يتجنب  ال  الجيش،  يف 
بخالف  أنهم  كما  الخدمة.  هذه  الصهيونية 
نشاطات  يف  تنخرط  ال  التي  الحريدية  الحركات 
والتجاري،  املايل  القطاَعني  باستثناء  اقتصادية 

يف  الصهيونية  الدينية  الحركات  أتباع  يعمل 
أيًضا،  الجيش  ويف  والخدمات  والصناعة  الزراعة 
جوهر  الصهيونية  الدينية  الحركات  تمثّل  وبهذا 
قيادية  مواقع  إىل  بوصولها  الصهيوني،  املرشوع 
يف الجيش ويف وحدات النخبة، ويف الصناعة، ويف 

.High-Tech قطاع التكنولوجيا الفائقة

األحزاب الحريدية المتشددة 

وتنامي النزعة اليمينية
ويف معرض توضيحه لسياق صهينة الدين وتديني 
الصهيونية، تحّدث بشارة عن األحزاب الحريدية، 
إرسائيل  يف  الحريديني  املتدينني  عدد  يبلغ  حيث 
يف   12.6 نحو  يمثّلون  وهم  نسمة،   1175000
املائة من سّكان إرسائيل. ونسبة التكاثر الطبيعي 
بينهم تصل إىل 4.2 يف املائة يف السنة، مقابل 1.9 
يف املائة، معّدل التكاثر الطبيعي العاّم يف إرسائيل. 
اإلنجاب  معدالت  لديهم  اإلنجاب  معدالت  وتفوق 
وتاريخيًا،  الضعف.  بمقدار  العرب  السكان  لدى 
بل كان  بالسياسة،  الحريديون غري مهتمني  كان 
الضغط  يف  الكنيست  داخل  ينصّب  تركيزهم 
الدولة  موازنة  من  وازنة  حصة  عىل  للحصول 
وانتزاع ترشيعات مرتبطة بحياتهم الدينية، مثل 
وفرض  السبت،  يوم  بأحكام  املتعلقة  الشؤون 
وكانوا  املطاعم،  يف  والحرام  الحالل  أحكام 
يحققون نجاحات عىل هذا الصعيد. إال أّن تحواًل 
من  والثالث  الثاني  الجيل  حياة  عىل  طرأ  ا  مهمًّ
إرسائيل  يف  عاشوا  مّمن  الحريدية  األحزاب  أتباع 
إنهم تصهينوا  إذ  ونشؤوا وسط حياة صهيونية، 
وأصبحوا  للصهيونية،  معادين  كانوا  أن  بعد 
جزًءا من الحياة اإلرسائيلية وجزًءا من العنرصية 
يف  محصوًرا  اهتمامهم  كان  أن  بعد  اإلرسائيلية، 
الدين، ولم تكن مشكلتهم مع العرب واملسلمني، إذ 
كانت مشكلتهم يف أوروبا أكرب. وقد شمل التحّول 
اليهود الرشقيني تحديًدا، الذين عاشوا يف فلسطني 
الرصاع  مناخ  ففي  دينية؛  طائفة  بوصفهم 
السياسية،  والتجاذبات  اإلرسائييل   - الفلسطيني 
وصار  صهيونيني،  وأصبحوا  خطابهم  تصهني 
قسم منهم ينتمي إىل الصهيونية املتطرفة، وجزء 
منهم انضم إىل املستوطنات، ويقوم بدور سلبي 
تجاه قضية القدس. إًذا، فالنزعة عموًما هي نزعة 

نحو اليمني.

إسرائيل دولة رأسمالية متطورة
لن  إرسائيل  إّن  املعروفة  مقولته  من  وكجزء 
دون  ومن  الداخلية  تناقضاتها  بفعل  تسقط 
البعض  يرّوجه  ملا  خالًفا  معها،  رصاع  أو  نضال 
الفعل يف الرصاع مع إرسائيل، الحظ  لتربير عدم 
حققته  الذي  الكبري  االقتصادي  التقدم  بشارة 
صارت  حتى  األخرية  السنوات  يف  االحتالل  دولة 
أقل  من  وكانت  املتطورة.  الرأسمالية  الدول  من 
الدول تأثرًا باألزمة االقتصادية العاملية 2008 - 
2009، إذ استمرت يف النمو، بالنظر إىل الزيادة يف 
الناتج املحيل اإلجمايل، وحصة الفرد منه، ومعدل 
املحيل  الناتج  من  العام  الدين  ونسبة  التضخم، 
والتطوير  البحث  عىل  اإلنفاق  ونسبة  اإلجمايل، 

املحيل  الناتج  املائة من  إىل 5.44 يف  التي وصلت 
اإلجمايل، والتي ال تقترص عىل األبحاث يف الجامعات 
ومراكز األبحاث، وإنما تشمل أيًضا مراكز أبحاث 
التكنولوجيا،  وتطوير  األسلحة  وتطوير  الجيش 
وهذا ما يدل عليه ارتفاع حجم الصادرات، خاصة 
يف قطاع التكنولوجيا الفائقة. ففي العقد املايض، 
بلغ  إجمايل  بمعّدل  القطاع  هذا  صادرات  زادت 
اإلرسائيلية،  الصادرات  جهة  أما  املائة.  يف   350
فقد تصّدرت الواليات املتحدة القائمة بنسبة 30 
يف املائة، يف حني يصدَّر ما نسبته 8.2 يف املائة إىل 
الصني، و5.1 يف املائة إىل الهند، ومن ثم أوروبا. 
الدول  إىل  الصادرات  من  املعلَن  إىل  بالنسبة  أما 
العربية  اإلمارات  إىل  إرسائيل  فتصّدر  العربية، 
سنوًيا،  دوالر  مليون   384 قيمته  ما  املتحدة 
بقيمة  واألردن  دوالر،  مليون   121 بقيمة  ومرص 
64 مليون دوالر، واملغرب بقيمة 30 مليون دوالر، 
خلص  وقد  دوالر.  ماليني   3 قيمته  ما  والبحرين 
بشارة من ذلك إىل أّن إرسائيل منخرطة عىل نحو 
فاعل يف النظام االقتصادي العاملي، ومن ثم فإن 
فهذا  عليها؛  للضغط  حقيقية  إمكانيات  هناك 
متطوًرا،  اقتصاًدا  يعكس  العالقات  يف  التشعب 
ومستوى معيشيًا عاليًا، وطبقات وسطى أصبح 
لديها ما تخرسه، فلم تعد إرسائيل كما كانت حتى 
عام 1967 تعيش حياة تقشف، وتتبنى اقتصاًدا 
دولة  أصبحت  بل  الزراعة،  عماده  اشرتاكي  شبه 
رأسمالية متطورة لديها شبكة عالقات، ما يعني 
أنها تؤّثر يف العالم وتتأثر به، ويمكن دفعها عرب 

الضغط إىل تقديم تنازالت.

مشاركة عرب الـ 48 في 

االنتخابات اإلسرائيلية
االنتخابات  يف  العرب  مشاركة  يخص  وفيما 
اإلرسائيلية، أشار بشارة إىل أّن هذا املوضوع يبقى 
موضع نقاش، تحديًدا بالنسبة إىل التساؤالت التي 
العرب يف  التعامل مع تصويت  كيفية  ُتثار حول 
الكنيست، وقدرتهم عىل التأثري، وهل يجب عليهم 
الفهم  سوء  يزيد  وما  املقاطعة؟  أم  املشاركة 
حول القضية هو املواقف األيديولوجية، واألفكار 
وسياسات  املعلومات،  قلة  عن  فضاًل  املسبقة، 
التجهيل املتعمد للرأي العام العربي، واالستخدام 
النظم  بعض  من  الفلسطينية  للقضية  األداتي 
تثقيف  مسألة  عىل  االشتغال  وعدم  العربية، 
الفلسطينية.  القضية  بتعقيدات  العربي  املواطن 
الـ  أرايض  يف  العرب  املواطنون  بات  عليه،  وبناء 
48، الذين يشكلون حوايل 19 يف املائة من سكان 
وتعميمات  لتصنيفات  ضحيًة  االحتالل،  دولة 
قيمية  وأحكام  سلبية،  أو  إيجابية  سواء  جارفة، 
والتيارات  بينهم  لالختالفات  تمييز  دون  من 
عالقتهم  وطبيعة  إليها  ينتمون  التي  السياسية 

بدولة االحتالل.
االصطفاف  لسياق  توضيحه  يف  بشارة،  وأشار 
داخل األحزاب العربية، بدًءا، إىل أّن نسبة التصويت 
األخرية  االنتخابات  يف   48 الـ  أرايض  عرب  لدى 
بلغت 53 - 54 يف املائة، مع صعوبة احتساب ذلك 
بدقة نظرًا إىل وجود مدن مختلطة، مقابل نسبة 
تصويت بلغت يف الشارع اليهودي 70.5 يف املائة؛ 

خالل  ومن  املائة.  يف   20 بنحو  متفوقة  إنها  أي 
العربية عىل  األحزاب  قوائم عربية، حصلت  ثالث 
التي حصلوا عليها  10 مقاعد، ومجمل األصوات 
إرسائيل  يف  األصوات  من  املائة  يف   10.67 تمثّل 
عموًما، مقارنة بـ 8.61 يف املائة يف عام 2021؛ 
العربية ارتفعت ولم تقّل.  إّن نسبة األصوات  أي 
العربية،  األحزاب  توحيد  مسألة  بشارة  وناقش 
باسم  قائمة واحدة،  2015 توحدت يف  ففي عام 
مقعًدا   13 بـ  وفازت  املشرتكة،  العربية  القائمة 
التي  االنتخابات  يف  انقسمت  لكنها  الكنيست،  يف 
تلتها، يف عام 2019، إىل كتلتني؛ إحداهما حصلت 
عىل 6 مقاعد واألخرى عىل 4 مقاعد، وانخفضت 
ثم  املائة،  يف  إىل 7.82  التصويت  نسبة  األثناء  يف 
عادت القوى السياسية العربية وتوحدت لتحصل 
مقعًدا،   15 عىل   2020 انتخابات  يف  مجتمعًة 
وقد وقع ذلك يف جزء منه ردَّ فعٍل عىل تحريض 
نتانياهو ضد العرب ومحاولته نزع الرشعية عن 
فارتفعت  التصويت؛  العربي، وحّقهم يف  الصوت 
نسبة التصويت يف حينه، وبلغت أول مرة 65 يف 

املائة.
 ،2021 عام  تلت  التي  الفرتة  أّن  بشارة  وأوضح 
بعض  قررت  عندما  جوهرية  خالفات  شهدت 
األمن  وزير  تكليف  عىل  التوصية  العربية  القوى 
السابق بيني غانتس لرئاسة الحكومة االئتالفية، 
إذ كانت األحزاب  وقد مثلت هذه سابقة خطرية، 
لرئاسة  مرشح  تسمية  عن  سابًقا  تمتنع  العربية 
بهدف  مبدئيًا  موقًفا  ذلك  بوصف  الحكومة، 
يف  االنتهازية  لكن  الوطنية،  هويتها  عىل  الحفاظ 
غلّبا  شعبوية  أجواء  وانتشار  الحزبي  التنافس 
الذي  املناخ  أّن  عن  فضاًل  السيايس،  عىل  املطلبي 
أّثر  إرسائيل  مع  العربية  التطبيع  اتفاقات  أعقب 
أرايض  العربية يف  القوى  سلبيًا يف مواقف بعض 
االئتالفات  يف  االنخراط  إىل  بها  ودفع   48 الـ 
عىل  يساعد  ذلك  أّن  باعتبار  الحاكمة  السياسية 
تحصيل بعض املطالب والحقوق. لكن بشارة أكد 
فحسب،  أخالقيًا  خطأً  تمثّل  لم  الخطوة  هذه  أّن 
االستيطاني،  االستعمار  مع  التحالف  خالل  من 
العربي، بل  املجتمع  واملساهمة يف تشويه صورة 
ُتعّد خطأً أيًضا عىل صعيد الحسابات الرباغماتية؛ 
إىل  بالنسبة  »عرَضيًا«  مواطنًا  يبقى  فالعربي 
جرى  وما  إرسائيل،  يف  الحاكمة  االئتالفات 
تحصيله من حقوق إنما تحقق من خالل الصمود 
تتيحها  التي  الهوامش  من  واالستفادة  والنضال، 
الربملاني  العمل  ومن  إرسائيل،  يف  الديمقراطية 
املهني، الذي ال يعني بأّي حال من األحوال التنازل 

والدخول يف ائتالف يمارس التهويد يف األقىص.
حزب  عن  بالحديث  محارضته  بشارة  واختتم 
خاض  الذي  الديمقراطي  الوطني  التجمع 
االنتخابات منفرًدا، والقى دعًما وتعاطًفا شعبينّي 
كبريين، وفاجأ الجميع بعدد األصوات التي حصل 
حليفه،  يكن  لم  الوقت  أّن  من  الرغم  عىل  عليها، 
عشية  السياسية  القوى  بعض  تنكرت  حينما 
بعدم  الجميع  ُيلزم  الذي  لالتفاق  االنتخابات 
لرئاسة  الصهيونية  املعسكرات  من  أحد  ترشيح 
الوطني  التجمع  حقق  ذلك،  ومع  الحكومة. 
إنجاًزا كبريًا يمكن أن يمثّل منطلًقا  الديمقراطي 

إلعادة بناء الحركة الوطنية مستقباًل.

{ من المحاضرة

نظمت وحدة الدراسات 
السياسية في المركز 

العربي لألبحاث ودراسة 
السياسات، محاضرة 

عامة بعنوان »االنتخابات 
اإلسرائيلية 2022: استمرار 

االنزياح نحو اليمين 
وصعود الصهيونية 

الدينية«، قّدمها الدكتور 
عزمي بشارة، المدير العام 

للمركز، وتناول فيها 
نتائج انتخابات الكنيست 

اإلسرائيلية األخيرة التي 
جرت في 1 تشرين الثاني/  
نوفمبر 2022، من منظور 

مقارن؛ حيث جرت 
مقارنتها بنتائج انتخابات 
الكنيست السابقة التي 

ُأجريت في 23 آذار/  
مارس 2021، في سياق 

تفسير صعود الصهيونية 
الدينية، والتحوالت الجارية 

في معسكر اليمين 
اإلسرائيلي، وتالشي اليسار 

الصهيوني لصالح أحزاب 
أخرى ورثْته.
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بطولة تنظمها جمعية القناص

انطالق التسجيل بـ »إصفري قطر للصقور«

للصقارين  توافدا  األول  اليوم  وشهد 
لفان،  راس  يف  الجمعية  مقر  عىل 
بصقور  يشاركون  الذين  خصوصا 

يتم تسجيلها للمرة األوىل.
املهندي  عيل  بن  سعد  السيد  وقال 
عضو لجنة املعاينة يف بطولة إصفري 
عملية  إن   ،2022 للصقور  قطر 
انطلق  الذي  البطولة  يف  التسجيل 
حيث  الصقارين،  إقبال  عرف  أمس، 
التوفيق  متمنيا  سلسة،  بطريقة  تمر 
ودعاهم  املشاركني،  للصقارين 
تفاديا  مبكر  وقت  يف  التسجيل  إىل 
التسجيل  وأن  خصوصا  لالزدحام، 
تم تخصيص يومني  البطولة  يف هذه 

لها فقط.
الذين  الصقارون  أشاد  بدورهم، 
القناص  جمعية  مقر  عىل  توافدوا 
قطر  إصفري  بطولة  يف  للتسجيل 
جمعية  بجهود  التاسعة،  للصقور 
القناص يف دعم الصقارين والحفاظ 
العريق  القطري  املوروث  عىل 
جيد  بأداء  واعدين  الصقارة،  يف 
لصقورهم التي اجتهدوا يف تدريبها، 
ميدان  يف  ممتازة  توقيتات  وتحقيق 

املنافسة.
لبطولة  املنظمة  اللجنة  وستنظم 
اليوم  مساء  للصقور  قطر  إصفري 
بعد  املشاركني  القرعة بني  )الثالثاء( 
وتوزيعهم  التسجيل،  عملية  انتهاء 
يف  الدخول  أجل  من  مجموعات  عىل 
خالل  تجرى  التي  البطولة  أجواء 
نوفمرب  و26   19 بني  ما  الفرتة 
البطولة  تنظيم  ويأتي  الجاري. 
نهائيات بطولة  انطالق  بالتزامن مع 

كأس العالم FIFA قطر 2022.
عملية  أمس  يوم  مساء  واختتمت 
البطولة،  يف  اإللكرتوني  التسجيل 
من  عرش  الحادي  يف  انطلقت  حيث 

الشهر الجاري.

وتتضمن البطولة عددا من مسابقات 
حر،  قرناس  حر،  فرخ  وهي:  الدعو 
حر،  جري  فرخ  شاهني،  قرناس 
شاهني،  جري  فرخ  حر،  جري  قرناس 
إىل  باإلضافة  شاهني،  جري  قرناس 
لشوطني،  الواعد  الصقار  مسابقة 
والقرموشة  الكوبج  الوكري،  األول: 
الثاني  والشوط  وحش(،   + )تفريخ 
 + )تفريخ  الجبلية  التبع،  يتضمن: 

وحش(.
تمت  الواعد  الصقار  ومسابقة 

إضافتها ألول مرة عام 2020.
جدير بالذكر أن التسجيل يف البطولة 
القطريني،  الصقارين  لجميع  مفتوح 
ويحق للمتسابقني املشاركة بأي عدد 

الطري  يكون  أن  الطيور، رشيطة  من 
له  تكون  وأن  املشارك،  صاحبه  ملك 
البطاقة  إحضار  عىل  عالوة  رشيحة، 
التسجيل،  عملية  أثناء  الشخصية 

ويتم تأهيل 10 صقور من كل فئة.
جوائز  القناص  جمعية  ورصدت 
إىل  باإلضافة  للمشاركني  تشجيعية 
دروع ألصحاب املراكز الثالثة األوىل.

تجدر اإلشارة إىل أن كلمة »إصفري« 
معروفة عند الصقارين ببداية موسم 
أصبحت  الفرتة  هذه  أن  كما  الصيد، 
أكثر  للمقناص  الكثريين  تستهوي 

من السابق.
وتعترب بطولة إصفري قطر للصقور 
ملعرفة  للصقارين  كبرية  فرصة 
الخاصة  الصقور  جاهزية  مدى 
التي  املقبلة  للبطوالت  تحضريا  بهم 

القناص. تنظمها جمعية 
بطولة  تأتي  استثنائية،  وبصفة 
العام،  هذا  للصقور  قطر  إصفري 
راس  بطولة  بعد  الرتتيب،  يف  الثانية 
كانت  بعدما   ،2022 للصقور  لفان 
األعوام  يف  املوسم  بطوالت  تستهل 

املاضية.

{ معاينة الصقور أمام أعضاء اللجنة 

انطلقت أمس بمقر 
جمعية القناص 

القطرية في 
راس لفان، عملية 

التسجيل في 
بطولة إصفري قطر 

للصقور التاسعة 
)2022( التي 

تنظمها جمعية 
القناص وتستمر 

اليوم من الساعة 
التاسعة صباحا 

حتى الساعة الثانية 
عشرة ظهرا. 

المهندي: إقبال 
من الصقارين في اليوم األول

يشهد مشاركة عدد كبير من 
الفنانين بأعمال متنوعة

لبيعهم تذاكرالمونديال خارج المنافذ الرسمية

»الداخلية« تضبط »3« أشخاص
من  األمنية  الجهات  تمكنت 
3 أشخاص من جنسيات  ضبط 
بيع  بإعادة  لقيامهم  مختلفة 
 FIFA تذاكر بطولة كأس العالم
املنافذ  خارج   ™2022 قطر 
الرسمية املحددة لذلك واملعتمدة 
املُضيف،  والبلد  الفيفا  من 

رقم  املادة  نص  بذلك  مخالفني 
 )10( رقم  القانون  من   )19(
عىل  تنص  والتي   ،2021 لسنة 
املنفرد  الحق  الفيفا  )يمتلك  أنه: 
والحرصي إلصدار وبيع وتوزيع 
يجوز  وال  وبيعها،  التذاكر 
بيع،  إعادة  أو  بيع،  أو  إصدار، 

أو إعادة توزيع أو تبادل التذاكر 
أو من  الفيفا  دون ترخيص من 

يفوضه(.
وتدعو الجهات املعنية الجمهور 
بالقوانني  االلتزام  إىل  الكريم 
واإلجراءات املعمول بها واملنظمة 
لعملية إعادة بيع التذاكر تفاديا 
يف  عليها  املنصوص  للعقوبات 
من   )2( فقرة    /  )38( املادة 
ذات القانون والتي تنص عىل أنه 
تزيد  ال  التي  بالغرامة  »ُيعاقب 
ريال  ألف  وخمسني  مائتني  عىل 
كل من خالف حكم املادة )19( 
/  فقرة ثانية( من هذا القانون، 
التذاكر  بتعدد  العقوبة  وتتعدد 

محل املخالفة«.
ويف جميع األحوال تقيض املحكمة 
وقد  املخالفة.  املواد  بمصادرة 
الجهات  إىل  املتهمني  إحالة  تمت 
إجراءاتها  ملبارشة  املختصة 

املتبعة يف هذا الخصوص.

عبر معرض »50×50« بجاليري المرخية اليوم

إطالع الجماهير 
على الثقافة القطرية

برعاية  املرخية  جالريي  اليوم  يطلق 
جماعيا  معرضا  للمال  قطر  مركز 
القطريني  الفنانني  من  لنخبة  جديدا 
الثقايف كتارا بمبنى  الحي  واملقيمني يف 
رقم 5، ومن املزمع أن يستمر املعرض 
 50 يف   50 عنوان  تحت  سيقام  الذي 
 2023 يناير   20 حتى  التاسع  الجزء 
املونديال  جمهور  إطالع  بغية  املقبل، 
التشكييل  الفن  مستجدات  آخر  عىل 
املحلية  للثقافة  والرتويج  القطري، 

والعربية. 
ابتسام  الفنانة  أوضحت  بدورها 
لوحات  بثالث  تشارك  أنها  الصفار 
إىل  تنتمي  سم،   50x50 بمقاس 
عنوان  ويحملون  األخرية،  تجاربها 
فيها  تعرب  أنها  إىل  ولفتت  )بحرية(، 
عىل  االكريلك  بألوان  غائبة  وجوه  عن 
التعبريية  املدرسة  بأسلوب  الكانفاس، 
التجريدية التي تبحث يف تقنياتها منذ 
ابتشام  الفنانة  وتهتم  هذا  سنوات. 
الصفار يف أعمالها بصورة عامة برسم 
إبداعها  يف  تستخدم  وقد  الوجوه، 

أسلوَب التعبريية التجريدية.
أنها  أوضحت  النعيمي  فاطمة  الفنانة 
تشارك مع جالريي املرخية بثالثة أعمال 
أنه  وأوضحت  املنتظر،  املعرض  ضمن 
»اللحظة«  عنوانه  موضوع  يربطها 
حيث تسجل بها لحظة ما، ألحد املشاهد 
يف الحياة، وليكن منظر طبيعي، متبعة 
باستخدام  معتادة  غري  طريقة  ذلك  يف 

االلوان االكريلك.
عن  أعربت  الدرويش  هنادي  الفنانة 
الذي  املعرض  يف  باملشاركة  سعادتها 
بمصاحبة  املرخية،  جالريي  يقيمه 
خاصة  الفنانني،  من  متميزة  مجموعة 
نوعها  من  فريدة  أجواء  يف  يقام  انه 
العالم  لكأس  قطر  احتضان  خالل 
2022، ما سيسمح بجذب جمهور من 
مختلف دول العالم، وحول مشاركتها، 
لتجربة  أعمال  ثالثة  أعرض  قالت: 
مع  لتجربتها  امتداداً  تعد  جديدة 
الخامات املختلفة، ولكن بألوان مختلفة 
ألوان، وتمنت  اعتادت عليه من  ما  عن 
وتجربتها  املشاركة  اعمالها  تنال  ان 

الفنية إعجاب الجمهور الذي يرغب يف 
واملتذوق  التشكيل  مستجدات  متابعة 

للفن.
قطيط  أنس  السيد  أعرب  جانبه  من 
عن  املرخية  بجالريي  الفنون  منسق 
سعادته اللتقاء هذا العدد من الفنانني 
وهو  واحد،  معرض  داخل  املبدعني 
املعرض الذي من املنتظر ان يلقى إقباال 
كبريا، يف ظل احتضان الدوحة لجمهور 
عىل  الجالريي  حرص  مؤكداً  املونديال، 
والعربيه  املحلية  بالثقافة  التعريف 
التشكييل  الفن  مسرية  وتلخيص 
القطري من خالل معرض يشارك فيه 
عدد من األسماء الالمعة يف هذا املجال 
فنية  ملدارس  ينتمون  والذين  الفني، 
مغايرة،  أساليب  وينتهجون  مختلفة، 
الصغرية،  لوحاتهم  من  مجموعة  عرب 
وأشار إىل أن األجزاء الثمانية األوىل من 
املعرض قد القت نجاحاً كبرياً وحققت 
العديد  أعمال  وضمت  واسعة،  أصداًء 
ما  واملقيمني،  القطريني  الفنانني  من 
ويف  النجاح.  هذا  الستثمار  يدفعهم 
الفنون  منسق  أعرب  حديثه  ختام 
بجالريي املرخية عن سعادته بالتعاون 
مؤكداً  للمال،  قطر  مركز  مع  املثمر 
بني  األوىل  تعترب  التي  الرشاكة  تلك  أن 
ستكون  للمال،  وقطر  املرخية  جالريي 
نقطة انطالقة ملزيد من أوجه التعاون.

من  املعرض  زوار  وسيتمكن  هذا 
بالتنّوع  تتمتع  التي  األعمال  مشاهدة 
والتطور واملؤثرات، من خالل أعمال ال 
سنتيمرتاً،   50×50 مقاساتها  تتجاوز 
الذي  املعرض،  عنوان  جاء  هنا  ومن 
إبداعات  عن  املشاركة  أعماله  تكشف 
إنسانية  مواضيع  تجّسد  مبتكرة، 
املعرض  ويضم  مختلفة.  واجتماعية 
هنادي  الصفار،  ابتسام  الفنانون 
املفتاح،  بثينه  نوح،  أحمد  الدرويش، 
منارصه،  حسان  الرميحي،  فاطمة 
النعيمي،  فاطمة  الحمادي،  محمد 
مبارك املالك، جميلة االنصاري، مبارك 
محمد،  فاطمة  املانع،  شوق  ثاني،  آل 
يوسف،  العزيز  عبد  الخيارين،  ميثا 
املها املعاضيد، املها نارص، سمام عزام.

رسمهما فنان لبناني

لوحتان تجسدان 
تراث دولة قطر
بريوت- قنا- قام الفنان اللبناني شوقي 

دالل رئيس »جمعية محرتف الفن 
التشكييل« للثقافة والفنون يف لبنان، 

برسم لوحتني بريشته تجسدان الرتاث 
القطري، وذلك بمناسبة كأس العالم 

FIFA قطر 2022. وتجسد اللوحتان 
الفنيتان مشهدا من سوق واقف ومراكب 

الصيادين عىل شواطئ الدوحة.
وقال شوقي دالل يف ترصيح خاص 

لوكالة األنباء القطرية »قنا«: إن اللوحتني 
الفنيتني جاءتا تقديرا لريادة دولة قطر 

كونها أول دولة عربية تستضيف هذا 
الحدث الريايض العاملي.

وأشاد بالنهضة القائمة يف دولة قطر 
يف شتى املجاالت، ومنها املجاالن الثقايف 
والريايض، الفتا إىل أنه يعتزم استكمال 

لوحاته الفنية التي تجسد الرتاث القطري.
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سلمان المالك

أدهم شرقاوي

في قصصهم
عبرة

bin.saeeda@hotmail.com

يف مطلع القرن الواحد والعرشين، ُتويفَ »بريتي 
فيلستياد« عن عمر ناهَز مائًة وستة أعوام! 

كان الناجي الوحيد الباقي من مباراة كرة قدم 
تاريخية، جرْت يف يوم عيد امليالد سنة 1915.

لعَب تلك املباراة الجنود الربيطانيون، والجنود 
اإلنجليز، يف ملعٍب بال خطوط تماس، وال نقطة 
جزاء! كان امللعُب حقالً بني خنادق الجنود من 

الدولتني!
يف ذلك اليوم شاهد الجنوُد كرة قدم ال أحد يعرُف 

من تركها هناك، عندئذ تحّول ميدان املعركة إىل 
ملعب، رمى الجنود أسلحتهم ولعبوا!

لعب الجنود قدر ما استطاعوا، إىل أن ذّكرهم 
الضباط الغاضبون بأنهم هنا من أجل أن َيقُتلوا 

أو ُيقتلوا!
انتهت الهدنة الكروية رسيعاً، وعاد الجنود إىل 

خنادقهم، حملوا بنادقهم، وتباروا هذه املرة 
بالرصاص!

كرة القدم اليوم غَدْت أكثر من ُلعبة، صارْت لغًة 
عاملية يفهمها الجميع مهما اختلفْت ألسنتهم 

وثقافاتهم ودياناتهم، والشغوفون بكرة القدم 
أمثايل، يطربون لبعض البالغة التي تتحدُث بها 
األقدام! ثمة مراوغات لها حسُّ القصائد، وثمة 

تمريرات كأنها عزف عىل الغيتار، وثمة وصالٌت 
جماعية لها تناسق األبيض واألسود يف مفاتيح 

البيانو! وثمة أهداف مذهلة ُتشبه األرنب الخارج 
من قبعة الساحر!

وكأس العالم اليوم غدا ُهدنة يسرتيح بها الناس 
من نريان الحروب، الحرب التي تدور بالرصاص، 
وتلك التي تدور يف أروقة الحياة بحثاً عن رغيف، 
وكرامة! إنه يشء ُيخرب أن عىل هذا الكوكب أشياء 

جميلة، وأن هذه البرشية بشكل أو بآخر هي عائلة 
واحدة!

ولكن عىل ما يبدو أن أولئك الجنود الذين لعبوا 
كرة القدم تحت فوهات البنادق يف الحرب العاملية 
األوىل، كانوا أقل رشاسة، وأكثر إنسانية من هؤالء 
الذين يقودون حملًة رشسة إلفشال كأس العالم 

قبل أن تبدأ!
طبعاً لكل إنسان رأيه الذي يحق له التعبري عنه، 

وله عينه التي يرى بها األمور وال أحد يستطيُع أن 
ُيعري اآلخرين عينه! ولكن االنتقادات التي طالت 

تنظيم قطر لكأس العالم خرجت عن أدبيات حرية 
التعبري، وتعدت كونها نظرة مختلفة لألمور، 

صارت حملًة ممنهجة، برأيي هدفها النيل من 
قيمنا، وعاداتنا، وديننا جميعاً، ولكن قطر هي 

التي يف الواجهة! والذين يعزفون عىل وتر حقوق 
اإلنسان املهرتئ، لم يقل أحد منهم كلمة واحدة 

حني نظمت دول أخرى كأس العالم، وكان عليها 
ما عليها يف مسائل حقوق اإلنسان، ولكنه عالم 

أعور!
إنهم يستكثرون علينا تنظيم عرس عاملي هو نهاية 
املطاف للعبة! ُتراهم كيف سيترصفون لو كان هذا 

النجاح يف أشياء تقلب موازين القوى حقاً؟!
أثُق أن القافلة ستسري رغم كل النباح املتسرت 

باإلنسانية، وأنها ستكون نسخة جميلة من كأس 
العالم، وكل التوفيق لقطر!

دنة للعب كرة القدم!
ُ
ه

قطر.. وجهة العائالت

وقعت قطر للسياحة ومجموعة )Trip.com( مذكرة تفاهم عىل 
مدى السنة املقبلة، بهدف الرتويج لدولة قطر يف جميع أنحاء 

العالم باعتبارها وجهة مثالية للسياحة العائلية. 
وتنص مذكرة التفاهم عىل الرتويج لدولة قطر عىل نطاق واسع 

عرب سلسلة من الحمالت التسويقية عرب العالمات التجارية 
التابعة ملجموعة »Trip.com« والرائدة عاملياً منها رشكة 

CTrip.com )الصني( ورشكة CTrip.com Global ورشكة 
 Skyscanner.com الهند( ورشكة( MakeMyTrip.com

)العاملية(.
وبهذه املناسبة، قال سعادة السيد أكرب الباكر، رئيس قطر 

للسياحة والرئيس التنفيذي ملجموعة الخطوط الجوية القطرية: 
»يسعدنا إبرام هذه الرشاكة الجديدة واملهمة مع مجموعة 

Trip.com وبفضل شبكتها الواسعة من العالمات التجارية 
العاملية، تمثل مجموعة Trip.com الخيار املثايل ملساعدتنا يف 

الرتويج لدولة قطر كوجهة مثالية للعائالت يف الرشق األوسط. 
ومن خالل املتنزهات الرتفيهية الرائعة واملغامرات التي تجري 

وسط الكثبان الرملية الشاهقة واملعالم الثقافية العاملية وأفضل 
وجهات التسوق وتناول الطعام، فإن الرحلة إىل دولة قطر 

تحقق املتعة املنشودة لجميع أفراد العائلة«.
ومن جانبه، قال السيد جيمس ليانغ، رئيس مجلس اإلدارة 

ورشيك مؤسس ملجموعة Trip.com: »إنني متحمس جداً 
لتعزيز التعاون مع قطر للسياحة من خالل هذه الرشاكة 

االسرتاتيجية الجديدة ونرش الوعي حول دولة قطر، الوجهة 
السياحية الجميلة حيث تمتزج فيها التقاليد بالحداثة«.

آلية جديدة لدخول كتارا
أعلنت املؤسسة العامة للحي الثقايف »كتارا« أمس 
يف فيديو مصور نرشته عىل حساباتها عىل مواقع 
التواص�ل االجتماعي عن آلية دخول الزوار للحي 
الثق�ايف ابتداًء من اليوم ولغاية يوم 18 ديس�مرب 
2022. وذل�ك ضمن اس�تعداداتها لبدء برنامج 
فعالياتها املصاحبة ل�»كأس العالم قطر2022«.

ويش�ري هذا الدليل إىل أّنه سيسمح بدخول جميع 
س�يارات ال�زوار م�ن الس�اعة »8« صباح�ا إىل 
الس�اعة »1« ظهرا. بينما سيس�مح فقط بدخول 
الس�يارات التي تحمل تصاري�ح الدخول لكتارا، 
بداية من الساعة »1« ظهرا، والتي تشمل الفئات 
التالية: املوظفني والعاملني يف الحي الثقايف كتارا 
إىل جان�ب املش�اركني يف الفعالي�ات، وس�يارات 
التوصي�ل الخاصة باملطاعم واملح�الت املوجودة 
يف كتارا فضال عن س�يارات األج�رة والليموزين 

وساكني الفنادق يف الحي الثقايف.
أما بالنس�بة لل�زوار الك�رام فبإمكانهم الدخول 
للمناطق املس�موح لهم فيها باس�تخدام املواقف 

املخصصة لسيارات الزوار. وهي كاآلتي:
املنطق�ة األوىل وتتمثل يف الجه�ة الجنوبية للحي 

الثقايف كتارا بطاقة استيعابية تقدر ب�»2000« 
موق�ف س�يارة. واملنطق�ة الثاني�ة وه�ي مبنى 
الطاقة بطاقة استيعابية تقدر ب�»600« موقف 
س�يارة. وقد تّم تحديد نقاط تجمع لنقل الزوار 
الك�رام ملناطق الفعالي�ات داخل كتارا من خالل 
وس�ائل النق�ل املخصص�ة م�ن قبل املؤسس�ة 

)الغولف كار(. 
كم�ا بإم�كان الجمه�ور الوصول للح�ي الثقايف 
كتارا باس�تخدام وسيلة النقل املرتو، حيث توجد 
محطتا م�رتو توص�الن الجمهور لداخ�ل الحي 
الثق�ايف وهما محط�ة القص�ار ومحط�ة كتارا. 
ه�ذا وتواص�ل املؤسس�ة العام�ة للح�ي الثقايف 
كت�ارا وضع اللمس�ات األخرية عىل اس�تعداداتها 
النطالق فعالياتها املصاحبة ل�»كأس العالم قطر 
»2022« حيث س�يتم يوم »19« نوفمرب انطالق 
مهرج�ان كت�ارا للمحام�ل التقليدية يف نس�خته 
الثانية عرشة والذي يس�جل مش�اركة دولة قطر 
وثماني دول صديقة وش�قيقة هي: الس�عودية، 
الكويت، س�لطنة عم�ان، العراق، اليم�ن، الهند، 

تركيا، تنزانيا.

وفاء للدوحة

قام مواطن من قطاع غزة، بتوزيع ورود يف شارع عام، ابتهاجا 
باستضافة قطر ملباريات كأس العالم 2022، تقديرا ملوقفها 

الداعم للقضية الفلسطينية.
وقال ماهر أبو دقة، من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، إنه 
يعتزم توزيع 30 ألف وردة يف الشارع املُقابل ملتجره الخاص 

بإنتاج الزهور، ابتهاجا باستضافة قطر للمونديال.
وأضاف لألناضول: »هذا الحدث العاملي يحدث ألول مرة يف 

الرشق األوسط، وقطر دولة لها باع طويل يف مساعدة الشعب 
الفلسطيني، وتوزيع الورود يأتي وفاء لها«. وعرّب عن »تقديره 

لدولة قطر ومواقفها الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية«.

.. متحف األطفال  ددُّ
ل�م يقترص تركيز دول�ة قطر عىل عالم 
املتاح�ف يف التعريف بتج�ارب ثقافية 
أصيل�ة وملهم�ة وعريق�ة ومع�ارصة 
موجه�ة للكب�ار فحس�ب، ب�ل أول�ت 
اهتماما بالغا لفئة األطفال أيضا ضمن 
ش�بكة متاحفها املتنامية وذات الصيت 

العاملي.
وتجس�د هذا االهتمام ع�ىل أرض الواقع 
بإع�الن متاح�ف قط�ر، يف يوني�و عام 
2021، ع�ن أح�دث متح�ف مخصص 
لألطفال والعائالت يف قطر يحمل اس�م 

: متحف األطفال يف قطر«. »ددُّ
ويف إطار التزامها بمفهوم االستدامة 
دش�نت متاحف قطر، يف 18 نوفمرب 
.. متحف األطفال  2021 حديقة »ددُّ
يف قط�ر«، والت�ي تمث�ل أح�د أه�م 
املعال�م األساس�ية للمتحف وعنرصا 
ب�ارزا يف رؤي�ة دولة قطر ملس�تقبل 

أخرض وأكثر استدامة.
وتمث�ل حدائ�ق »دد« رئت�ي املتح�ف، 
وهي أش�به ب� »فصول دراس�ية حية« 
وتستخدم أس�لوب اللعب التفاعيل الذي 
تحرك�ه الطبيع�ة لرعاية نم�و األطفال 

البدني واالجتماعي والعاطفي.

وتمت�د ه�ذه الحدائق عىل مس�احة 
قدره�ا 14 ألف�ا و500 م�رت مربع، 
وستتيح لألطفال والعائالت التعرف 
عىل التغذي�ة واألكل الصحي والبيئة 
وعل�وم األرض والكث�ري غ�ري ذل�ك، 
من خالل املس�اعدة يف زراعة الثمار 

واألعشاب ذات األهمية يف املنطقة.
ويع�د ه�ذا املتحف واحة م�ن التجارب 
املحف�زة واملتفاعلة، املتاح�ة يف األماكن 
املغلقة واملفتوحة، وهو املتحف الوطني 
األول م�ن نوع�ه ال�ذي يوف�ر لألطفال 
وأرسه�م مس�احات مخصص�ة للتعلم 
والنم�و ع�ن طري�ق اتب�اع منهجي�ات 
محفزة مث�ل اللع�ب الش�امل املفتوح، 

واالستكشاف، والتجربة.
انط�الق منافس�ات كأس  وم�ع ق�رب 
الح�دث   ،2022 قط�ر   FIFA العال�م 
الري�ايض األبرز يف العال�م، فإن متحف 
»دُد: متحف األطفال يف قطر« يمثل أحد 
أهم الوجه�ات واملعالم الس�ياحية التي 
يمكن ل�زوار قطر من كل أصقاع العالم 
زيارته�ا بصحبة أطفالهم واالس�تمتاع 
بما يوفره من أنش�طة وفعاليات هادفة 

ومميزة.




