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صاحب السمو يهنئ سلطان عمان وملك المغرب ورئيس التفيا
سموه يتلقى اتصاال من الرئيس الروسي هنأ فيه قطر على استضافة المونديال

صاحب السمو يزور مركز البث الدولي
ساعة الصفر
عشية انطالق بطولة «كأس العالم  FIFAقطر
 ،»2022تبدو الدوحة والمدن القطرية األخرى في
أجمل حلة ،تتألأل جماال وتفوح عطرا ،وهي ترحب
بالزائرين والمشجعين ليشهدوا واحدة من أجمل
البطوالت على اإلطالق.
كنا ننتظر هذه اللحظة ونعدها بالسنوات ،ثم
باألشهر واألسابيع واأليام ،واآلن لم يبق سوى
ساعات على إزاحة الستار عن لؤلؤة العالم المشعة
بالنور ..قطر.
{ البقية ص
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رئيس التحرير املسؤول

سموه يتفقد
المركز اإلعالمي
الرئيسي للبطولة

الدوحة -قنا -قام حرضة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمري البالد
املفدى ،بزيارة أمس ملركز البث الدويل واملركز
اإلعالمي الرئييس الخاص ببطولة «كأس
العالم  FIFAقطر  ،»2022وذلك بمركز قطر
الوطني للمؤتمرات.
من جانب آخر ،تلقى حرضة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمري البالد
املفدى ،اتصاال هاتفيا مساء أمس ،من
فخامة الرئيس فالديمري بوتني ،رئيس روسيا

االتحادية الصديقة ..يف بداية االتصال ،أعرب
فخامة الرئيس الرويس عن تهنئته لدولة قطر
عىل استضافة بطولة «كأس العالم FIFA
قطر  ،»2022التي تنطلق غدا ،متمنيا التوفيق
للمنتخب القطري يف منافسات البطولة.
من جانبه ،أعرب سمو األمري املفدى عن شكره
وتقديره لفخامة الرئيس الرويس عىل تهنئته
وتمنياته لدولة قطر بالنجاح يف استضافة
البطولة ،مثمنا سموه تعاون روسيا يف تنظيم
هذا الحدث العاملي.

اتصال بين وزير الخارجية وسوليفان

بلينكن يزور الدوحة
إلطالق الحوار االستراتيجي

المالعب ومحيطها

«فيفا» يحظر بيع الكحول
الدوحة -قنا -أعلن االتحاد الدويل لكرة
القدم «فيفا» ،أمس ،حظر بيع املرشوبات
الكحولية للمشجعني يف محيط املالعب
الثمانية للبطولة ،وقال «ستستمر الدولة

السفير الكويتي:

ندعم جهود قطر

املستضيفة و FIFAبالعمل لضمان أن
تكون االستادات واملناطق املتاخمة لها
بمثابة فضاءات توفر املتعة وتتسم باحرتام
كافة الجماهري».

ريد قطر:
رئيس الشؤون التجارية في ُأ ُ

ج ــاهــزية كـامـلـة
تقديم خدمات
اتصال عالية
المستوى
بتقنية G5

وزير التجارة والصناعة :

مخـزونـات السـلـع كافيـة
الدوحة -قنا -أكد سعادة
الشيخ محمد بن حمد بن
قاسم آل ثاني ،وزير التجارة
والصناعة ،أن الوزارة جاهزة
لتلبية مختلف احتياجات
السوق املحيل خالل فرتة
البطولة ،وقال «نحن
جاهزون ،ويف أتم االستعداد
لتغطية زيادة الطلب عىل
االستهالك املتوقع بمعدالت
مرتفعة جداً».

الخاطر:

الرياضة أداة للسالم
قطر تدخل الفرحة

لقلوب الالجئين
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بمركز قطر الوطني للمؤتمرات

صاحب السمو يزور مركز البث الدولي
سموه زار المركز اإلعالمي الرئيسي للبطولة

قام حرضة صاحب الس�مو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري
البالد املفدى بزيارة مركز البث الدويل واملركز اإلعالمي الرئييس

الخ�اص ببطولة كأس العالم  FIFAقطر  ،2022وذلك بمركز
قطر الوطني للمؤتمرات.

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

صاحب السمو
يهنئ سلطان عمان

الدوح�ة  -قن�ا  -بع�ث حضرة صاح�ب
الس�مو الش�يخ تميم بن حمد آل ثاني أمري
البالد املفدى ،برقي�ة تهنئة ،إىل أخيه جاللة

الس�لطان هيثم ب�ن طارق س�لطان عمان
الش�قيقة ،بمناس�بة ذكرى الي�وم الوطني
لبالده.

نائب األمير
يهنئ سلطان عمان
الدوحة  -قنا  -بعث س�مو الش�يخ
عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمري،
برقي�ة تهنئ�ة ،إىل جاللة الس�لطان

هيث�م ب�ن ط�ارق س�لطان عم�ان
الش�قيقة ،بمناس�بة ذك�رى الي�وم
الوطني لبالده.

رئيس الوزراء
يهنئ سلطان عمان
الدوحة  -قنا  -بعث معايل الشيخ خالد بن
خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس
ال�وزراء ووزير الداخلية ،برقي�ة تهنئة ،إىل

جالل�ة الس�لطان هيثم بن طارق س�لطان
عم�ان الش�قيقة ،بمناس�بة ذك�رى الي�وم
الوطني لبالده.

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

الدوح�ة  -قن�ا  -بعث حرضة صاحب الس�مو الش�يخ تمي�م بن حمد
آل ثان�ي أمري البلاد املفدى ،برقية تهنئة ،إىل أخي�ه جاللة امللك محمد
السادس ملك اململكة املغربية الشقيقة ،بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

الدوحة  -قنا  -بعث حرضة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري
البالد املفدى ،برقية تهنئة ،إىل فخامة الرئيس إيجلز ليفيتس رئيس جمهورية
التفيا ،بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

نائب األمير
يهنئ ملك المغرب

نائب األمير
يهنئ رئيس التفيا

الدوحة  -قنا -بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمري،
برقي�ة تهنئ�ة ،إىل جالل�ة امللك محمد الس�ادس ملك اململك�ة املغربية
الشقيقة ،بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

الدوحة  -قنا -بعث س�مو الش�يخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمري ،برقية
تهنئ�ة ،إىل فخامة الرئيس إيجل�ز ليفيتس رئيس جمهورية التفيا ،بمناس�بة
ذكرى استقالل بالده.

رئيس الوزراء
يهنئ نظيره المغربي

رئيس الوزراء
يهنئ نظيره في التفيا

الدوحة  -قنا  -بعث معايل الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس
مجل�س ال�وزراء ووزير الداخلية ،برقي�ة تهنئة ،إىل دولة الس�يد عزيز أخنوش
رئيس الحكومة باململكة املغربية الشقيقة ،بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

الدوحة  -قنا  -بعث معايل الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس
مجلس ال�وزراء ووزير الداخلية ،برقية تهنئة ،إىل دولة الس�يد كريس�يانيس
كارينس رئيس الوزراء بجمهورية التفيا ،بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

صاحب السمو
صاحب السمو
يهنئ ملك المغرب يهنئ رئيس التفيا

متابعات
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خالل اتصال مع مستشار األمن القومي األميركي

وزير الخارجية يستعرض
آخر االستعدادات للمونديال
الدوح�ة -قنا  -أجرى س�عادة الش�يخ
محم�د ب�ن عبدالرحم�ن آل ثان�ي نائب
رئيس مجلس الوزراء وزي�ر الخارجية،
أمس ،اتصاال هاتفيا مع س�عادة الس�يد
جيك سوليفان مستشار األمن القومي يف
الواليات املتحدة األمريكية.
ج�رى ،خلال االتصال ،اس�تعراض

تلبية لدعوة صاحب السمو

رئيس ليبيريا يصل الدوحة

عالقات التعاون الثنائي بني البلدين،
وآخر االستعدادات الستضافة بطولة
كأس العال�م  FIFAقط�ر ،2022
باإلضاف�ة إىل ع�دد م�ن القضاي�ا
اإلقليمية والدولية ،ال س�يما تداعيات
األزمة بني روس�يا وأوكرانيا وس�بل
حلها سلميا.

خالل اجتماعه مع وزير العمل ..أنطونيو فيتورينو:

قطر ستستضيف
نسخة مونديالية استثنائية
الدوحة $ -

اجتمع س�عادة الدكتور علي بن صميخ
املري وزي�ر العمل ،مع س�عادة الس�يد
أنطونيو فيتورين�و املدير العام للمنظمة
الدولية للهجرة ،بحضور سعادة السيدة
إيمان يونس عريقات رئيسة مكتب بعثة
األمم املتحدة للهجرة بدولة قطر.
ج�رى خلال االجتم�اع ،ال�ذي عقد عرب
تقنية االتصال املرئي ،استعراض عالقات
التعاون والقضايا ذات االهتمام املشترك
يف مج�االت العم�ل ،والس�بل الكفيل�ة
بدعمها وتطويرها.

وأكد السيد أنطونيو فيتورينو املدير العام
للمنظم�ة الدولية للهجرة ،أن اإلصالحات
الت�ي نفذته�ا دولة قطر يف قط�اع العمل
خالل الس�نوات املاضية تس�تحق الدعم
ملواصل�ة االس�تفادة من ه�ذه اإلنجازات
امللموس�ة ،مشيرا إىل أن تلك اإلصالحات
العمالية عالجت الكثري من الجوانب التي
تهم العمالة الوافدة يف دولة قطر.
وأوض�ح أن هن�اك اس�تعدادات واضحة
ومتميزة قامت بها دولة قطر الستضافة
بطول�ة كأس العالم  ،2022مؤكدا دعمه
لتل�ك االس�تعدادات املتمي�زة لنس�خة
اس�تثنائية تق�ام ألول م�رة يف منطق�ة
الرشق األوسط.

إلطالق الحوار االستراتيجي السنوي الخامس بين الدولتين

بلينكن يزور الدوحة ..االثنين
الدوح�ة  -قن�ا  -أعلن�ت وزارة الخارجي�ة
األمريكي�ة ،أم�س ،أن أنتون�ي بلينك�ن وزير
الخارجي�ة س�يزور الدوحة يوم�ي  21و22
نوفمرب الجاري ،إلطالق الحوار االستراتيجي
الس�نوي الخامس بني الواليات املتحدة ودولة
قطر.
وأوضح�ت ال�وزارة ،يف بي�ان ،أن بلينكن
سيلتقي ،خالل زيارته للدوحة ،بمسؤولني
قطريين رفيع�ي املس�توى ،م�ن بينه�م
س�عادة الش�يخ محمد بن عبدالرحمن آل
ثاني نائ�ب رئيس مجلس ال�وزراء وزير
الخارجي�ة ،كما س�يجدد بهذه املناس�بة
تثمني بالده للرشاكة طويلة األمد مع دولة
قطر ،وس�يناقش مجموعة من القضايا ال
سيما التعاون األمني والتجارة واالستثمار
والتغري املناخي ،إىل جانب الصحة العاملية
واملس�اعدات اإلنس�انية والتنمية الدولية،

سيجدد تثمين بالده
للشراكة طويلة األمد
مع دولة قطر
وملفات أخرى.
ولفت البي�ان إىل أن وزير الخارجية األمريكي
سيناقش ،يف زيارته للدوحة ،املساهمة الهامة
لدول�ة قطر يف مجال الدبلوماس�ية الرياضية
الدولي�ة ،خاص�ة أن قطر تس�تضيف بطولة
كأس العالم  FIFAقطر .2022

الدوحة  -قنا  -تلبية لدعوة من حرضة صاحب
الس�مو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد
املف�دى ،وصل فخامة الرئي�س الدكتور جورج
ويا رئيس جمهوري�ة ليبرييا ،إىل الدوحة أمس،

لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA
قط�ر  ،2022وذل�ك مس�اء يوم األحد باس�تاد
البيت.
وكان يف اس�تقبال فخامت�ه والوف�د املرافق ،لدى

وصوله مطار حمد الدويل ،س�عادة السيد صالح
بن غانم العيل وزير الرياضة والش�باب ،والس�يد
عيل سيال القائم بأعمال سفارة جمهورية ليبرييا
لدى الدولة.

عبرت عن قلقها من سوء األوضاع اإلنسانية واالقتصادية

قطر تؤكد التزامها باستقرار وازدهار أفغانستان
نيوي�ورك  -قن�ا  -أكدت دولة قطر
التزامها باس�تقرار وازدهار وس�لم
أفغانس�تان ،ويف الوقت نفسه عربت
ع�ن قلقه�ا املتزايد من زيادة س�وء
األوض�اع اإلنس�انية واالقتصادي�ة
وانتهاكات حقوق اإلنس�ان ،مؤكدة
مشاركتها الفاعلة مع املجتمع الدويل
يف جهود صنع السالم ودعم الجهود
اإلنسانية واإلنمائية يف أفغانستان.
ج�اء ذل�ك يف بيان دول�ة قطر الذي
أدىل به الش�يخ جاسم بن عبدالعزيز
آل ثاني سكرتري ثالث يف الوفد الدائم
لدول�ة قطر ل�دى األم�م املتحدة ،يف
اجتماع مجل�س األمن ال�دويل الذي
عق�د جلس�ة بصيغة (آري�ا) لبحث
الوضع اإلنساني يف أفغانستان تحت
عنوان« :من�ع االنهي�ار االقتصادي
واستكشاف آفاق االنتعاش والتنمية
يف أفغانستان».
وأوضح الش�يخ جاسم ،أن مشاركة
دول�ة قطر النش�طة يف أفغانس�تان
من�ذ دورها الس�ابق يف الوس�اطة،
كان�ت مدفوعة بااللتزام باملس�اعدة
يف تحقي�ق السلام واالس�تقرار،
والتص�دي للتحدي�ات اإلنس�انية

واالقتصادي�ة واألمني�ة وحق�وق
اإلنسان التي تواجه األفغان ،لصالح
أفغانستان وخارجها.
ولف�ت إىل جه�ود دول�ة قط�ر
الدبلوماس�ية والسياس�ية النش�طة
التي بذلتها عىل مدى سنوات عديدة
يف س�ياق تس�هيل املفاوض�ات بني
األطراف املحلية والدولية يف الرصاع
إلنهاء الحرب يف أفغانستان.
ويف هذا الس�ياق ،نوه الشيخ جاسم،
بجهود دولة قطر الناجحة يف تحقيق
اإلعلان التاريخ�ي املشترك بين
الواليات املتح�دة األمريكية وطالبان
إلحلال السلام يف أفغانس�تان يف
فرباير  ،2020الذي رحب به مجلس
األمن الدويل.
وأش�ار إىل الجه�ود الحالية الجارية
واملتمثل�ة يف تس�هيل وتعزيز قنوات
االتص�ال بين الشركاء الدوليين
وحكومة ترصيف األعمال األفغانية،
فيما يتعلق بتعزيز السلام وحماية
املدنيني وتقديم املس�اعدة اإلنسانية
واإلنمائية ،وحماية وتعزيز الحقوق
السياسية واالقتصادية واالجتماعية
للشعب األفغاني ،بما يف ذلك حقوق

األطفال والنساء والفتيات.
وفيم�ا يتعل�ق بالجهود اإلنس�انية،
ذك�ر الش�يخ جاس�م ،أن دولة قطر
س�هلت إجالء  80ألف شخص ،بمن
فيهم األفغان املعرضون لخطر كبري
والرعايا األجانب ،وتزويدهم بالدعم
األس�ايس يف الدوح�ة ،بم�ا يف ذل�ك
املأوى والرعاية الصحية.
ويف ه�ذا الس�ياق ،أش�ار البيان ،إىل
قيام دولة قطر بتنفيذ عمليات النقل
الج�وي لإلغاثة يف ح�االت الطوارئ
وتس�هيل إيصال أكثر من  800طن
من املساعدات ،منوها باملؤتمر الذي
اس�تضافته دول�ة قط�ر يف م�ارس
 2022م�ع مكت�ب األم�م املتح�دة
لتنسيق الش�ؤون اإلنسانية ،وأملانيا،
واململك�ة املتح�دة لتخفي�ف معاناة
األفغان.
وش�ددت دولة قط�ر يف بيانها ،عىل
رضورة املضي قدم�ا ،باعتب�ار أن
املس�اعدة اإلنس�انية أم�ر حي�وي،
مؤك�دة على األهمي�ة الحيوي�ة
لتحقيق أفغانس�تان للسلام الدائم
والتنمية املس�تدامة وإعادة التأهيل
واالستقرار االقتصادي.

ودعا البي�ان ،جميع الجهات الفاعلة
وأصح�اب املصلح�ة إىل االلت�زام
باملب�ادئ واألع�راف اإلنس�انية
الدولية ،محذرا من تسيس املساعدة
اإلنسانية ومساعدات التنمية.
وش�دد على الحاج�ة إىل أن تخضع
مس�اعي الجهود اإلنس�انية إىل نهج
إقليمي ودويل شامل وموحد ،وإرادة
سياسية أقوى.
ويف هذا الس�ياق ،دعا الشيخ جاسم،
حكوم�ة ترصيف األعم�ال األفغانية
إلب�داء حس�ن الني�ة لتنفي�ذ اتفاق
الدوح�ة للسلام وتلبي�ة مطال�ب
املجتمع الدويل فيما يتعلق بمكافحة
اإلرهاب وحقوق اإلنس�ان للش�عب
األفغان�ي ،الس�يما حق�وق النس�اء
والفتيات.
وش�دد عىل أن التمكين االجتماعي
واالقتص�ادي وإدم�اج الفتي�ات يف
جمي�ع جوان�ب الحي�اة العامة أمر
بال�غ األهمية ملس�تقبل أفغانس�تان
الس�يايس واالقتص�ادي ،مؤكدا عىل
رضورة أن تك�ون الحكومة ش�املة
كرشط أس�ايس لوحدة أفغانس�تان
واستقرارها وازدهارها.

في «حفل األبطال» بالتعاون مع « »8سفارات

عبر مذكرة تفاهم مع مركز الدراسات االستراتيجية

أوركسترا قطر تشيع البهجة والحماس

تعاون بين جامعة الدوحة والقوات المسلحة

الدوح�ة  -قن�ا -أش�اعت أوركسترا قط�ر
الفلهارموني�ة البهجة والحماس ،يف أمس�ية
«حف�ل األبط�ال» ب�دار األوبرا يف املؤسس�ة
العامة للحي الثقايف كتارا ،الذي صدحت فيه
بمقطوعات وأعمال كالس�يكية ملوس�يقيني
كب�ار ينتم�ون لل�دول الحاصل�ة عىل كأس
العالم عىل مدار تاريخ املونديال.
قاد األوركسترا املايسترو يوهانس فوجل،
وش�ارك يف الحف�ل كورال قطر واملوس�يقي
جيوفانى باسيني.
ونظ�م الحف�ل بالتع�اون مع س�فارات كل
م�ن الربازيل وأملاني�ا وإيطالي�ا واألرجنتني
وفرنسا ،وأوروغواي ،وبريطانيا ،وإسبانيا.
وأدت األوركسترا مقطوع�ات موس�يقية
ألوس�كار لورين�زو فرناندي�ز ومانويل دي
ف�اال ولودفيج ف�ان بيتهوفن وجيواتش�ينو
روس�يني وإدوارد إلج�ار ويوهان�س فول.
واختت�م الحفل بأداء موس�يقى أغنية «حيوا
فريق�ي» للمطرب القط�ري الكبري عيل عبد
الستار.
ونوه سفراء الدول املنظمة يف كلمة مشرتكة
بالحف�ل الذي وصف�وه بالتاريخ�ي وقالوا:
هذه هي املرة األوىل التي تتحد فيها سفاراتنا
للرتوي�ج لح�دث ثق�ايف يف قطر ،ول�م تكن
هناك فرصة أفضل لهذا املسعى املشرتك من
بطولة كأس العالم  FIFAقطر .2022
وأضافوا :املوس�يقى التي تس�معونها الليلة

تمث�ل بالدنا بعم�ق ،تم تأليفه�ا يف ظروف
تاريخية وجغرافية مختلف�ة ،وهذه الروائع
تح�رّك الجماهير يف كل أنح�اء العالم ،وتم
تأديتها وتس�جيلها م�رات ال تحصى .إنها
تش�هد عىل القوة الرائعة للفن والثقافة ،مثل
كرة القدم ،تجمع العالم معا ً ونع ّزز السلام
والتنوع والتفاهم.
وب�دوره وص�ف الفن�ان القط�ري ن�ارص
س�هيم ،نائ�ب املدي�ر التنفيذي ألوركسترا
قط�ر الفلهارموني�ة الحف�ل بأن�ه يحتف�ي
بموس�يقى األبطال يف مونديال األبطال ،فقد
عزفت األوركسرتا مقاطع وأعماال ً كالسيكية
ملوس�يقيني ينتمون لل�دول الفائ�زة بكأس
البطول�ة يف الدورات الس�ابقة .وت�م اختيار
مقطوع�ات بديع�ة ترك�ت أث�را ً يف لحظ�ة
تأليفه�ا وامت�د تأثريه�ا إىل الح�ارض .وقد
أب�دع املايسترو يوهان�س فوج�ل يف قيادة
األوركسترا ومفاج�أة الجمه�ور يف الختام
بلح�ن الفنان عيل عب�د الس�تار واإليقاعات
القطرية الخليجية املُصاحبة للحن.
وأوضح الفنان نارص سهيم أن نجاح الحفل
يؤكد دور املوس�يقى ،بوصفه�ا لغة الثقافة
وال�روح وقدرته�ا التعبريي�ة عىل املش�اعر
الوطنية واالجتماعية واملناس�بات الرياضية،
فه�ي لغة مشتركة بني كل البشر والدول،
نس�تطيع من خاللها توصيل رسالة السالم
واإلخاء وبناء جسور التواصل.

الدوحة -قنا -وقعت جامعة الدوحة
للعل�وم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم
مع مركز الدراس�ات االستراتيجية
التاب�ع للق�وات املس�لحة القطرية،
مدتها  3أعوام ،وتس�هم يف تشجيع
الطرفين على التع�اون يف مجاالت
التعلي�م والتدري�ب والبح�وث
واالستشارات.
وقع مذكرة التفاهم الدكتور س�الم
بن ن�ارص النعيمي رئي�س جامعة
الدوح�ة للعل�وم والتكنولوجي�ا
واللواء الركن (دكتور/ جو) راش�د
حم�د راش�د النعيمي ،قائ�د مركز
الدراس�ات االستراتيجية ،بحضور
مسؤولني من الجانبني.
ومن ش�أن مذكرة التفاهم أن تضع
حجر األس�اس للعديد من املشاريع
واملبادرات املس�تقبلية ،مثل تصميم
الربام�ج األكاديمي�ة والتدريب�ات
املهني�ة ،وتوفير ف�رص التدري�ب
للطلاب ،إضاف�ة إىل تعزيز وتبادل
املشاريع البحثية.
كما ت�م بموجب املذكرة االتفاق بني
الجانبين للقي�ام بتبادل مشترك
للخبراء والباحثين ،إىل جان�ب
االس�تفادة من املؤتمرات والندوات
وورش العم�ل الت�ي ينظمه�ا كل

منهما.
وق�ال الدكت�ور س�الم ب�ن ن�ارص
النعيمي بهذه املناسبة «تشكل هذه
املذك�رة فرصة مهم�ة للتعاون مع
مركز الدراسات االسرتاتيجية التابع
للقوات املس�لحة القطري�ة ،ويؤكد
هذا االتف�اق التزامنا بعقد رشاكات
مع أب�رز املؤسس�ات التي تش�كل
إضاف�ة ممي�زة للجامع�ة ،وتترك
بصمة مهمة يف مسريتها التعليمية».

ونوه بأن مذكرة التفاهم ستس�اهم
كذل�ك يف توفري بيئة محف�زة للنمو
والتطور يف مختلف املجاالت ،معربا
عن ثقته أن هذه الرشاكة س�تحقق
نتائج باهرة ،وستشهد عىل الجهود
الت�ي تكرس�ها الجامعة م�ن أجل
تقديم األفض�ل للبلاد ودعم رؤية
قطر الوطنية .2030
م�ن جهت�ه ،اعتبر الل�واء الرك�ن
(دكت�ور/ جو) راش�د حمد راش�د

النعيم�ي أن مذك�رة التفاه�م هذه
تعتبر محط�ة مهم�ة يف تحقي�ق
التع�اون بين الجهتين يف مجاالت
التطوير املهني والبحوث والتعليم.
وأضاف «تضع ه�ذه املذكرة نظاما
يفع�ل تب�ادل الخبرات وتكام�ل
الجهود والتعاون والعمل املؤسيس،
والت�ي تزيد م�ن االبت�كار وتأهيل
ال�كادر الوطن�ي وتخ�دم الوط�ن
واملجتمع ككل».
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رئيس هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية

قط ــر ستنظ ــم
بطولـ ــة استثنائيـ ــة

الدوحة  -قنا  -أكد سعادة
السيد حمد بن ناصر المسند
رئيس هيئة الرقابة اإلدارية
والشفافية أن احتضان دولة
قطر لبطولة كأس العالم
 FIFAقطر  2022وألول مرة
في الشرق األوسط يؤكد
على الثقة التي تحظى
بها قطر واالمكانيات التي
تمتلكها في تنظيم ناجح
للبطولة.

رئيس هيئة المناطق الحرة:

المونديال فرصة للترويج لالستثمار
الدوحة  -قنا  -أكد سعادة
السيد أحمد بن محمد السيد
وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة
هيئة المناطق الحرة  -قطر،
أن الهيئة تتعاون بشكل وثيق
مع كافة الجهات المعنية في
الدولة من أجل إنجاح بطولة
كأس العالم  FIFAقطر .2022

} رئيس هيئة الرقابة والشفافية

وقال سعادته ،يف ترصيح خاص لوكالة
األنباء القطرية قنا ،إن استضافة
البطولة يف دولة قطر كأول بلد رشق
أوسطي وعربي يحتضن هذا الحدث
الريايض الكبري سيجعل من بطولة
كأس العالم استثنائية بكل املقاييس
وفريدة من نوعها .وأشار إىل أن تزامن
فعاليات بطولة الكأس العالم FIFA
قطر  2022مع احتفاالت الدولة بيومها
الوطني يشكل فرصة لالحتفاء بكل
اإلنجازات التي حققتها وما وصلت اليه
من تقدم وازدهار.
وأضاف أن االحتفال باليوم الوطني هذا

العام سيكون ذا طابع خاص باعتبار ان
جماهري العالم ستكون حارضة يف قطر
لالستمتاع ببطولة كأس العالم وبالتايل
سيكونون ضيوفا أعزاء يحتفلون معنا
بهذا اليوم الوطني.
ونوه بما بذلته القيادة الحكيمة
لدولة قطر من جهود جبارة يف تنظيم
واستضافة املونديال بهذا املستوى
الراقي والعظيم وبما قامت به الجهات
الحكومية وكل من ساهم يف هذا التنظيم
وبصفة خاصة اللجنة العليا للمشاريع
واإلرث الذين بذلوا جهودا كبرية إلنجاح
هذا الحدث العاملي.

قرية المشجعين تضم
« »4,620كابينة
مع مجموعة متنوعة
من المرافق
} سعادة أحمد بن محمد السيد وزير الدولة

وقال سعادته يف ترصيح خاص لوكالة األنباء
القطرية قنا ،إن الهيئة تستثمر يف هذ الحدث العاملي
األول من نوعه يف منطقة الرشق األوسط والعالم
العربي للرتويج للفرص االستثمارية الفريدة املتاحة
يف دولة قطر والعمل عىل جذب الرشكات اإلقليمية
والدولية لالستثمار يف املناطق الحرة ،إضافة
لتمكني الرشاكات طويلة األمد بني املستثمرين
املحليني واألجانب لتعزيز القيمة املضافة ونقل
الخربة واملعرفة ،فضالً عن خلق مزيد من الفرص
الواعدة التي تتطلب مهارات فنية ،وذلك يف إطار
اسرتاتيجية الهيئة عىل املدى الطويل والرامية إىل
دعم أهداف التنويع االقتصادي يف الدولة وفقا ً
لرؤية قطر الوطنية .2030
وأضاف أن الهيئة تعمل من خالل هذا الحدث
العاملي ،عىل تعريف العالم باملميزات الفريدة التي
توفرها املناطق الحرة يف دولة قطر ،وما تخلقه من
فرص نمو واعدة للرشكات العاملية واملحلية من

خالل توفري بنى تحتية وفوقية متقدمة ووفق أعىل
املعايري الدولية ،وربطها باألسواق العاملية ،وتوفري
بيئة مناسبة للعيش والعمل يف دولة قطر ،باإلضافة
إىل تقديم خدمات متكاملة تمكن املستثمرين من
إدارة أعمالهم من داخل الدولة واالنطالق بها إىل
دول املنطقة والعالم.
ولفت إىل أن الهيئة نجحت منذ بدء أنشطتها يف
عام  2019يف تعزيز مكانتها وجهة عاملية لألعمال
وتزويد املستثمرين من جميع أنحاء العالم ببيئة
داعمة ألعمالهم وفرص للنمو ،مشريا ً إىل تطوير
املناطق الحرة يف قطر وفق أعىل املعايري الدولية،
وذلك بتوفري حلول مبتكرة توفر ميزة تنافسية
عاملية للرشكاء تتيح العديد من فرص النمو التي
تعود بالفائدة عىل املستثمرين يف القطاعات
االسرتاتيجية ،عالوة عىل املنشآت والبنية التحتية
ذات الجودة العالية التي تأخذ بعني االعتبار
العوامل البيئية ومتطلبات االستدامة ،وتدعم

املواهب واملهارات ،وتتيح التملك الكامل لألجانب،
واإلعفاءات الرضيبية ،وفرص الرشاكة مع الهيئات
القطرية والقطاع الخاص ،إضافة إىل االستفادة من
الصناديق االستثمارية التي تساعد الرشكات عىل
تنمية أعمالها والتوسع عاملياً.
ونوه سعادته إىل نجاح الهيئة يف استقطاب
رشكات عاملية يف العديد من القطاعات االقتصادية
االسرتاتيجية والواعدة ،منها قطاعات التكنولوجيا
الناشئة ،والخدمات اللوجستية والتجارة ،والتصنيع
واملنتجات االستهالكية ،والخدمات البحرية ،والعلوم
الطبية الحيوية ،واألغذية والتكنولوجيا الزراعية،
وغريها.
وأشار إىل أن هيئة املناطق الحرة ،ويف إطار بناء قرى
للمشجعني قامت بدعم تصميم واستضافة أكرب هذه
القرى يف منطقة «راس بو فنطاس» الحرة ،حيث
تضم القرية  4,620كابينة مع مجموعة متنوعة من
املرافق العامة والرتفيهية واملطاعم.

دعم جهود قطر في استضافة المونديال ..السفير الكويتي:

لإلعداد للقمة الـ « »18للفرنكوفونية بتونس

يدا بيد إلنجاح المونديال

قطر تشارك في االجتماع الوزاري
تونس -قنا  -شاركت دولة قطر،
أمس ،يف االجتماع الوزاري األول
لإلعداد للقمة الـ 18للفرنكوفونية،
التي ستنعقد يف تونس يومي  19و20
نوفمرب الجاري .ترأس وفد دولة قطر
املشارك يف االجتماع ،سعادة الدكتور
حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير
الدولة ،وبمشاركة سعادة الشيخ عيل
بن جاسم آل ثاني سفري دولة قطر لدى

الدوحة -قنا  -أكد سعادة السيد خالد بدر املطريي سفري دولة الكويت
لدى قطر ،حرص بالده عىل دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر
يف سبيل إنجاح بطولة كأس العالم  FIFAقطر  ،2022وتحقيق األهداف
املنشودة من هذا التجمع الريايض العاملي.
وقال املطريي ،يف ترصيحات لوكالة األنباء الكويتية كونا ،إنه ترجمة
لتوجيهات القيادة السياسية بالكويت ،فقد واكبت السفارة استعدادات
الجهات املعنية يف قطر الستضافة مونديال القرن ،وحرصت عىل اإلسهام
بدورها يف إنجاحه ،وتسليط الضوء عىل الخطط التي وضعتها قطر
ليكون هذا املونديال األبرز يف تاريخ كرة القدم.
وأضاف أن السفارة الكويتية وضعت عىل مقرها الفتة عنوانها :يدا
بيد إلنجاح املونديال .وحرصت عىل توفري جميع املعلومات الرضورية
لعشاق كرة القدم من الكويتيني الذين سيزورون قطر ملشاهدة مباريات
هذه البطولة ويتابعون املنتخبات التي يشجعونها.

الجمهورية الفرنسية ،وسعادة السيد
سعد بن نارص الحميدي سفري دولة
قطر لدى الجمهورية التونسية.
وتعقد الدورة الـ 18للقمة
الفرنكوفونية بجزيرة جربة بالجنوب
التونيس ،ملناقشة موضوع «التواصل
يف إطار التنوع :التكنولوجيا الرقمية
كرافد للتنمية والتضامن يف الفضاء
الفرنكوفوني».

جامعة قطر تكرم مشاركات في رحالت علمية

} جانب من الحضور

كرمت جامعة قطر ظهر أمس االول عددا من
طالباتها املتميزات يف مجال املشاركات الخارجية
وذلك بحضور الدكتورة إيمان مصطفوي
نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب والدكتور
محمد دياب مساعد نائب رئيس الجامعة للحياة
الطالبية والخدمات ،والسيد عبد الله املال مدير
إدارة األنشطة الطالبية ،حيث تم تنظيم تكريم
الطالبات املشاركات يف رحلتي األمانة العامة واألمم
املتحدة ،وتم خالل هذا التكريم االحتفاء بالطالبات

املشاركات يف امللتقى الثقايف العلمي الثالث لطالبات
الجامعات ومؤسسات التعليم العايل بمجلس
التعاون الخليجي الذي استضافته اململكة العربية
السعودية ،وحصلت فيه الطالبة نورة القحطاني
عىل املركز األول يف امللتقى عىل مستوى جامعات
مجلس التعاون ونالت زميالتها مراكز متقدمة
ضمن العرشة األوائل ،كما تم تكريم الطالبات
املشاركات يف مؤتمر األمم املتحدة للمناخ الذي انعقد
برشم الشيخ يف جمهورية مرص العربية.

ويف كلمته بهذه املناسبة أشاد السيد عبد الله املال
مدير إدارة األنشطة الطالبية بمشاركة طالبات
الجامعة وقال إنه فخور بأدائهن وأكد أن املسؤولني
بالجامعة يقدمون كل أنواع الدعم للطالب،
ويسهلون مشاركاتهم الدولية يف امللتقيات املختلفة،
منوها بما تقدمه الدكتورة إيمان مصطفوي نائب
رئيس الجامعة من دعم لقطاع شؤون الطالب ويف
هذا اإلطار يأتي هذا التكريم للطالبات املتميزات
املشاركات يف هذين امللتقيني الهامني.

انتعاش مبيعات سوق
واقف

مطارا «حمد» و«الدوحة» جاهزان
الستقبال المشجعين

خطة متكاملة للنظافة
العامة
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وزير التجارة والصناعة :تأمين مصادر توريد ُمتعددة للسلع
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النعيمي :الكوادر القطرية أثبتت قدرتها على تنفيذ المشروعات العمالقة

أول نسخة مونديالية تستخدم تقنية «»5G

في األجواء المونديالية

الريال القطري أساس التعامالت النقدية
الدوحة -قنا -الريال ..عملة قطر الوطنية ،يحمل
شعارها ،ويرمز القتصادها وهو أساس تعامالتها
النقدية ،ومع وصول ضيوف كأس العالم FIFA
قطر  2022سيكون وسيلتهم يف التعامالت النقدية،
باملطاعم واملجمعات ،والفنادق واالستادات.
وتتميز دولة قطر بعدم وجود ما يطلق عليه
«السوق السوداء» للعملة ،فضيوف املونديال
تحميهم مظلة نقدية راسخة وسعر ثابت وموحد
للرصف فقد تبنى مرصف قطر املركزي سياسة
تثبيت سعر رصف الريال القطري مقابل الدوالر
األمريكي عند مستوى  3.64ريال  /دوالر،
واعترب ذلك حجر الزاوية يف سياسته النقدية.
وكان التمسك بالربط ذا مصداقية عالية .وقد تم
اعتماد هذا الربط رسميا ً بموجب املرسوم رقم

 34الذي صدر يف يوليو  .2001وتتعامل البنوك
التجارية املحلية ومحالت الرصافة مع الجمهور
بسعر الرصف الذي حدده مرصف قطر املركزي
للريال مقابل الدوالر ،مع إضافة هامش صغري
يف حدود  0.24باملائة .وتتعامل البنوك ومحالت
الرصافة بالعمالت األخرى بأسعار الرصف التي
تتحدد وفقا ً لسعر رصف الريال مقابل الدوالر
من ناحية ،وأسعار تلك العمالت مقابل الدوالر كما
يف األسواق العاملية ،من ناحية أخرى .وقد مرت
العملة الوطنية «الريال» بالعديد من املراحل منذ
اإلصدار األول عام  1973وحتى اآلن فبعد استقالل
قطر عام  1971وسعيها لتحقيق نهضتها الوطنية
بدأت ببناء مؤسسات الدولة وكياناتها ،ثم ّ
سكت
عملتها املحلية التي تعد من بني العمالت الوطنية

الثابتة والقوية عىل املستوى العاملي الرتباطها
بواحد من أقوى االقتصادات العربية .وتعد العملة
الوطنية أحد أبرز املفاهيم يف النشاطات االقتصادية
التي شهدت تطورا ً واسعا ً عىل مدار العقود
والقرون املاضية ،والتي ارتبطت بشكل وثيق
بتطور العلوم االقتصادية وحالة التوسع الهائلة
التي شهدها العالم خالل القرنني املاضيني بشكل
خاص .وتضمن اإلصدار الخامس للعملة القطرية
مواصفات عالية املعايري خصوصا ً فئة ( )500ريال
قطري وهي األوىل يف العالم التي تحمل الرشيط
البرصي الدقيق واملدمج كعالمة أمنية فريدة من
نوعها واملقدمة من الرشكة الطابعة والتي تعترب
الجيل املطور ومزيجا من أحدث مجموعة خيوط
خاصة بالعالمات األمنية لألوراق النقدية.

6

متابعات

السنة ( - )28السبت  25من ربيع اآلخر 1444هـ الموافق  19نوفمبر 2022م العدد ()9938

تتضافر الجهود الوطنية لتقديم نسخة مونديالية تاريخية ..وزير التجارة والصناعة:

جاهزون لتلبية احتياجات السوق المحلي
تأمين مصادر توريد ُمتعددة للسلع الغذائية واالستهالكية

بذلنا جهودا حثيثة للمساهمة في إنجاح الحدث العالمي

برامج متكاملة تتماشى مع أحكام القانون رقم « »10لسنة «»2021

تسجيل أكثر من « »500عالمة تجارية تابعة لـ «الفيفا»

الدوحة  -قنا  -أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني
وزير التجارة والصناعة على دور الوزارة وتعاونها مع مختلف الجهات
المعنية بالدولة لتقديم نسخة تاريخية واستثنائية لبطولة كأس
العالم  FIFAقطر .2022
وقال سعادته في حوار مع وكالة األنباء القطرية (قنا)« :ساعات قليلة
تفصلنا عن بدء منافسات بطولة كأس العالم  FIFAقطر ،2022
النسخة األولى من نوعها في تاريخ منطقة الشرق األوسط والعالم
العربي ،لواحدة من أضخم الفعاليات الرياضية في العالم حيث تتضافر
الجهود الوطنية لتقديم نسخة تاريخية واستثنائية من المونديال ،بما
يعكس التطور واالزدهار الحضاري واالقتصادي والثقافي ،الذي شهدته
بالدنا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني أمير البالد المفدى -حفظه اهلل ..-ونحن على ثقة في
أن تشكل هذه النسخة الفريدة من نوعها في العالم عالمة مضيئة
وإرثًا تاريخيًا راسخًا في وجدان كل مواطن ومقيم على أرض دولة قطر
الطيبة ،ومصدر إلهام لجمهور بطولة كأس العالم ولألجيال القادمة».
} وزير التجارة والصناعة

وأض�اف س�عادته أن وزارة التج�ارة
والصناعة بذلت جهودا حثيثة للمساهمة
يف إنج�اح ه�ذا الحدث العامل�ي وتقديمه
بص�ورة مرشفة ،تدع�م مكانة دولة قطر
كوجهة عاملية رائدة عىل مختلف الصعد،
حيث س�عت الوزارة بالتعاون والتنسيق
مع مختلف مكونات القطاعني الحكومي
والخ�اص إىل ترسي�ع وتيرة إطلاق
مب�ادرات وبرام�ج متكامل�ة تتماىش مع
أح�كام القانون رق�م  10لس�نة 2021
بش�أن تدابير اس�تضافة كأس العال�م
 FIFAقطر .2022
وأش�ار إىل أن ال�وزارة قام�ت ،بالتعاون
م�ع املؤسس�ات ذات الصل�ة ،بتحدي�د
آلي�ات إقامة فعالي�ات البطولة والس�بل
الكفيلة بتيسير إجراءات سمات الدخول
للدولة ،وتصاريح االستخدام ،وتراخيص
العم�ل ،وتس�جيل الشركات ،فضال عن
تقديم إعفاءات من كافة الرسوم بالنسبة
لالتح�اد ال�دويل لك�رة الق�دم (الفيف�ا)
واملنظم�ات التابع�ة ل�ه ،واالتح�ادات
القارية ،واالتحادات الوطنية لكرة القدم،
والشركات ،واللجن�ة العلي�ا للمش�اريع
واإلرث وكيان�ات الفيفا وموردي الس�لع
ومقاويل األش�غال التابعة له ،واملتعاقدين
م�ع مُقدم�ي الخدم�ات ،ورشكاء الفيفا
التجاريين ،وجه�ات الب�ث الناقل�ة
للفعاليات ،واألف�راد املعنيني أو املوظفني
لدى ه�ذه الفئات ،والرعاي�ا األجانب من
املش�اركني يف األنشطة .كما تم إعفاء هذه
الفئات من الرضائ�ب وذلك وفقا ً للحدود
الت�ي يصدر بها ق�رار من وزي�ر املالية،
وبما يتفق والضمانات الحكومية.
وأوضح س�عادة وزير التجارة والصناعة
أن�ه بالتزامن مع هذه الخط�وات ،عملت
ال�وزارة بالتعاون م�ع الجه�ات املعنية
بالدولة عىل إعداد القانون رقم  11لس�نة
 2021بش�أن حماية العالمات التجارية
وحق�وق املؤل�ف والحق�وق املج�اورة
الخاص�ة باالتح�اد ال�دويل لك�رة القدم
(الفيف�ا) وال�ذي يت�وىل بموجب�ه مكتب
حماية امللكية الصناعية ،أو مكتب حماية
حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،بوزارة
التج�ارة والصناع�ة ،تس�جيل العالمات
التجاري�ة الخاص�ة بالفيف�ا ،وإي�داع
املصنفات والتسجيالت السمعية وأداءات
فنان�ي األداء والربام�ج اإلذاعية الخاصة
بالفيفا ،وقد قامت الوزارة يف هذا الصدد،
بتس�جيل أكث�ر من  500عالم�ة تجارية
تابع�ة للفيف�ا حتى يوني�و  2022وذلك
بموج�ب القانون رقم ( )9لس�نة 2002
بش�أن العالم�ات والبيان�ات التجاري�ة
واألس�ماء التجارية واملؤرشات الجغرافية
والرس�وم والنماذج الصناعية .كما قامت
ال�وزارة بتس�جيل م�ا يقرب م�ن 180
عالم�ة تجارية أخرى ذات صل�ة بالفيفا
وذل�ك بموجب القانون رقم ( )11لس�نة
 .2021وبدوره ،منح االتحاد الدويل لكرة
الق�دم (الفيفا) حقوق اس�تخدام عالمته
لنحو 27رشكة ورشيكا تجاريا له.
وبين س�عادته أن الوزارة نظم�ت عددا ً
م�ن ورش�ات العم�ل الهادف�ة إىل دع�م
حقوق امللكي�ة الفكرية وتوفير الحماية

الالزم�ة للعالم�ات التجاري�ة العاملي�ة
الكبرى ،وبحث س�بل تكريس املنافس�ة
العادل�ة ومنع التجاوزات غير القانونية
على غ�رار األنش�طة الرتويجي�ة غير
املرصح لها ،ومكافحة بيع الس�لع املقلدة
واملنتج�ات ذات الصل�ة ب�كأس العال�م
 FIFAقط�ر  2022دون الحص�ول عىل
موافقة الجهات املعنية ،واالس�تخدام غري
املصرح للعالمات التجاري�ة والتصاميم
التابع�ة للفيف�ا وكأس العال�م FIFA
قط�ر  ،2022إىل جان�ب مناقش�ة مهام
مأم�وري الضب�ط القضائ�ي خالل فرتة
إقامة املباريات يف محيط املالعب ،وس�بل
حماية العالمات التجارية وحقوق امللكية
الفكرية الخاصة بالفيفا ورعاة البطولة،
وحماية التصاميم الخاصة بكأس العالم،
وحقوق الرشكات التي تم منح الرتاخيص
لها لبيع املنتج�ات املتعلقة ببطولة كأس
العالم ،فضالً ع�ن آليات تحديد املنتجات
املرخص لها رسمياً ،واستعراض برنامج
حماي�ة العالم�ات التجاري�ة يف املالع�ب
خالل فرتة البطولة.

منصة النافذة الموحدة
ويف إط�ار جهوده�ا لضم�ان جاهزي�ة
التعاط�ي الفع�ال م�ع املس�تثمرين
واملراجعين خلال بطول�ة كأس العالم
 FIFAقطر  ،2022أكد س�عادة الش�يخ
محمد بن حمد بن قاس�م آل ثاني حرص
وزارة التج�ارة والصناع�ة ،م�ن خلال
منصة الناف�ذة الواحدة وجميع الوحدات
اإلداري�ة الداعم�ة ،على تأمني التنس�يق
اللازم مع الجهات املعنية بالدولة إلنجاز
معامالت املراجعين ،خاصة وأن الهدف
من تأس�يس نظ�ام الناف�ذة الواحدة هو
تقديم جميع الخدمات التجارية واالرتقاء
بقط�اع خدم�ات التج�ارة واالس�تثمار
ليتماىش مع رؤي�ة قطر الوطنية ،2030
والت�ي م�ن أهدافه�ا التطوي�ر الرقم�ي
وتسهيل الحكومة الرقمية.
ونوه س�عادته بدور مركز خدمات الفيفا
الذي دش�نته الوزارة يف تبسيط إجراءات
التس�جيل والرتاخيص التجارية وتيسري
تأس�يس الشركات املعني�ة بالعم�ل يف
مشاريع كأس العالم  FIFAقطر ،2022
وتقدي�م خدم�ات تس�جيل العالم�ات
التجاري�ة العام�ة ،وإس�هامه يف ترسيع
املعاملات التي تش�مل مختلف قطاعات
الوزارة ،الفتا إىل أن املركز قدم يف القطاع
الصناعي نحو  23خدمة تدعم املش�اريع
الصناعية ،ووفر حوافز ومزايا استثمارية
هامة لدعم ومس�اندة القط�اع الصناعي
خلال مختل�ف املعاملات ،كم�ا وفر يف
القط�اع التج�اري مكانا واحدا لتيسير
الحص�ول على الرتاخي�ص والس�جالت
الالزم�ة ،ودع�م ومس�اندة املس�تثمرين
خلال مراح�ل تأس�يس مش�اريعهم
التجارية (التخطيط وإجراءات التسجيل
والرتاخي�ص) باإلضافة إىل توفري خدمات
متنوعة ورسيع�ة تلبي كاف�ة احتياجات
املس�تثمرين واملتعاملين ..ويف قط�اع
املس�تهلك دش�ن نحو  28خدمة حرصية

تيسير إجراءات سمات الدخول
للدولة وتسجيل الشركات
«الفيفا» منح حقوق استخدام عالمته
لنحو « »27شركة وشريكا تجاريا له
مركز الخدمات ساهم في تبسيط
إجراءات التسجيل والتراخيص التجارية
ومميزة ،وقام بإصدار الرتاخيص الالزمة
للتنزيالت والعروض.
وأكد س�عادة وزي�ر التج�ارة والصناعة
يف حواره مع (قنا) على جاهزية الوزارة
لتلبية مختلف احتياجات الس�وق املحيل
خلال فرتة البطولة ،وقال يف هذا الصدد:
«نح�ن جاه�زون ويف أت�م االس�تعداد
لتغطي�ة زي�ادة الطل�ب عىل االس�تهالك
املتوقع يف السوق املحيل بمعدالت مرتفعة
ج�دا ً بالنظر إىل ترقب دخول أعداد كبرية
من املش�جعني وال�زوار للبالد» ،مشيرا
إىل أن الوزارة كانت ق�د بادرت منذ فرتة
طويل�ة باتخاذ اإلج�راءات الالزمة يف هذا
الش�أن من خلال بن�اء مخزون�ات من
الس�لع الغذائية والتموينية واالستهالكية
وتجديده�ا بصورة دوري�ة والرفع منها
تدريجيا ً يف إط�ار منظومة إدارة ومراقبة
املخ�زون االستراتيجي للس�لع الغذائية
واالستهالكية التي ُتديرها الوزارة.
وأف�اد س�عادته بأن�ه ت�م التنس�يق مع
مختل�ف الجه�ات واألط�راف املعني�ة
وخاصة رشكة املرية للمواد االس�تهالكية
باعتباره�ا رشي�كا استراتيجيا به�دف
املس�اهمة يف إنج�اح ه�ذه التظاه�رة
الكبرية والهامة ،حيث تم تكوين مخزون
كاف ل�دى الرشك�ة م�ن املنتج�ات التي
ٍ
تش�هد إقباال ً متزايدا ً خالل فرتة البطولة
مث�ل «الزي�وت واألرز ووجب�ات اإلفطار
واألطعم�ة املعلبة والبي�ض ومياه الرشب
واملنظفات والورقيات وغريها».

«اإلمداد والتموين»
وع�ن إج�راءات ال�وزارة وخططه�ا
التفصيلية ملواجهة مختلف السيناريوهات
وحاالت الطوارئ الكفيلة بانتظام عمليات
اإلمداد والتموين لتلبية احتياجات السوق
املحيل ،أكد س�عادة الشيخ محمد بن حمد
بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة
عىل أن�ه تم وضع األطر املؤسس�ية لذلك،
حيث إنه بموجب القرار الوزاري رقم 52
لس�نة  ،2022تم�ت إعادة تش�كيل لجنة
الطوارئ لضم�ان اس�ترياد وتدفق املواد
الغذائية والتموينية وتتمثل اختصاصاتها

إعادة تشكيل لجنة الطوارئ لضمان تدفق المواد الغذائية

يف تأمين كافة احتياجات الس�وق املحيل
م�ن الس�لع الغذائي�ة واالس�تهالكية
املُستهدفة ،وتأمني مصادر توريد مُتعددة
لتوفري احتياجات السوق املحيل من السلع
الغذائية واالس�تهالكية ،وتكوين املخزون
االستراتيجي املُستهدف للدولة من السلع
الغذائية واالستهالكية ،وتوفري منافذ البيع
الكافي�ة للس�لع الغذائي�ة واالس�تهالكية
وبأس�عار مقبولة وجودة مالئمة ،إضافة
إىل تش�ديد الرقاب�ة امليدانية عىل الس�وق
املحلي ومن�ع املُمارس�ات االحتكاري�ة،
وتأمين إج�راءات توريد امل�واد الغذائية
والتمويني�ة واالس�تهالكية :االس�ترياد،
والتفري�غ ،والتخلي�ص الجمرك�ي،
والتخزي�ن ،وكف�اءة التوزي�ع ،وتوجي�ه
القطاع الخاص بشك ٍل أسايس نحو تأمني
جميع احتياجات السوق املحيل من السلع
الغذائية واالس�تهالكية املُستهدفة ،وعدم
اللجوء إىل الرشكات االسرتاتيجية «حصاد
 زاد  -ودام» إال يف حاالت الطوارئ.وش�دد س�عادته على تواف�ر املخ�زون
حالي�ا ً بالدولة لدى العدي�د من الرشكات
االستراتيجية والذي تم استكماله بنسبة
(100باملئة) بما يف ذلك الدواجن املجمدة
والبي�ض واللحوم املجم�دة واملياه املعبأة
والخضراوات والفواك�ه ،يف الوقت الذي
يش�هد فيه العالم بأرسه تحديات جمَّة ال
تخفى عىل أحد يف مس�توى اإلنتاج وتوافر
الغذاء وارتفاع أسعاره وأسعار املدخالت
وتواصل االضطرابات يف سالس�ل اإلنتاج
والتوريد واإلمدادات وغريها من املعوقات
والتحديات التي أب�دت حيالها دولة قطر
قدرة كبرية عىل التخطيط والتحكم دونما
أدنى نقص.
ويف إطار جهود الوزارة الرامية إىل تعزيز
الرشاكة بين القطاعني الع�ام والخاص،
بني س�عادة وزير التج�ارة والصناعة أنه
تمت مخاطب�ة جميع الجهات من مطاعم
ومقاه ومنافذ بي�ع ورشكات نقل الطعام
والفن�ادق والش�قق الفندقي�ة وغريه�ا،
وإطالعه�م عىل الخطط الخاصة بالوزارة
واس�تعدادها لتقديم الدعم واملساندة عند
الحاجة ،مؤكدا يف هذا الس�ياق عىل الدور
اله�ام واملحوري الذي تضطل�ع به غرفة

عملي�ات ط�وارئ األم�ن الغذائ�ي لكأس
العالم  FIFAقطر  2022املُحدثة بوزارة
التج�ارة والصناع�ة والجهات املش�اركة
فيها ونظ�ام العم�ل الخاص به�ا والتي
ترمي ،إىل االس�تجابة الرسيعة ألي نقص
يف املواد الغذائية واالستهالكية وتعويضه
قب�ل حدوث�ه بفترة كافي�ة وتذلي�ل أي
صعوب�ات أو تحدي�ات تواج�ه الجه�ات
املشاركة يف البطولة.
ونبه سعادته إىل أن التنسيق قائم بصورة
يومي�ة م�ع الجه�ات املش�اركة لتموين
البطول�ة والتأك�د من كفاي�ة املخزونات
لديه�ا ملواجه�ة أي مخاط�ر محتمل�ة يف
نقص الس�لع األساسية ،وأنه تم منذ فرتة
الب�دء يف القيام برحالت جوي�ة تجريبية
ملصادر االس�ترياد املحددة مس�بقا ً وذلك
ع�ن طري�ق (النقل اللوجس�تي) ،كما أن
اإلج�راءات الت�ي اتخذته�ا ال�وزارة ق�د
أفض�ت إىل تنوع الخي�ارات أمام جمهور
املستهلكني من كافة السلع وبدائل السلع
يف جمي�ع منافذ البي�ع بأس�عار مقبولة
وج�ودة عالي�ة ،مشيرا ً يف هذا الس�ياق
إىل نتائ�ج الدراس�ة التي أجراه�ا مؤخرا ً
بيت خربة عاملي لحس�اب وزارة التجارة
والصناع�ة والتي بيّن�ت إتاحة دولة قطر
أسعارا ً
ً
ً
ومعقولة للسلع األساسية
مناسبة
التي توفرها بمختلف األسواق املحلية.

تمديد عمل المجمعات
ويف إطار االس�تعدادات الستضافة بطولة
كأس العالم  FIFAقطر  2022بالتنسيق
مع الجهات ذات العالق�ة ودعما ً للربامج
واألنش�طة التي س�يتم تنظيمها يف إطار
ه�ذا الح�دث العامل�ي ،أوض�ح س�عادة
الش�يخ محم�د ب�ن حم�د بن قاس�م آل
ثاني أن�ه تم إص�دار ق�رار بتمديد عمل
املجمع�ات التجاري�ة إىل الس�اعة 2:00
صباح�ا ً كحد أدنى خالل فترة البطولة،
ويمك�ن للقائمين عىل املجمع�ات تمديد
فترات عمله�م بناء على توجهاتهم بهذا
الش�أن ،كما أعلنت الوزارة بالتعاون مع
وزارة البلدي�ة واللجنة العليا للمش�اريع
واإلرث ورشكة املرية للمواد االس�تهالكية
عن افتتاح  10منافذ بي�ع مؤقتة وقريبة
من أماك�ن تواجد جماهير بطولة كأس
العالم  FIFAقطر  2022بهدف تيسير
وص�ول املنتج�ات إىل زوار الدولة خالل
فرتة البطولة وضمان وفرة وتنوع السلع
على مدار الس�اعة وكامل أيام األس�بوع
فضال عن تفادي االزدحام يف منافذ البيع
الدائمة ،حي�ث تضاف هذه املنافذ املؤقتة
إىل ( )64فرعا لرشك�ة املرية املتواجدة يف
مختل�ف مناطق الدولة ،ومن بينها ()15
تعم�ل عىل م�دار الس�اعة إىل جانب ()6
أف�رع بمرتو الدوح�ة يتم تش�غيلها ملدة
كامل أيام األسبوع.
وأفاد س�عادته بأنه ت�م وضع خطة عمل
لف�رق الرقابة امليداني�ة املنبثقة عن لجنة
الط�وارئ لضمان اس�ترياد وتدفق املواد
الغذائية والتموينية وقد تم بالفعل القيام
بحمالت تفتيش�ية على جميع املنش�آت
التجارية س�وا ًء تعلق األم�ر بمنافذ البيع
ُ
الكربى أو منافذ بيع الخضار والفواكه أو
املطاعم واملقاهي والكافترييات والفنادق
به�دف التأك�د م�ن توافر جميع الس�لع
االس�تهالكية والخدم�ات ،وع�دم وجود
احت�كار وضمان ع�دم ارتفاع األس�عار
ورصد املخالف�ات ،الفتا ً إىل أنه يتم تأمني
تل�ك الحمالت على مدار الس�اعة وكامل
أيام األس�بوع بحيث تغطي كافة مناطق
الدولة.
وتاب�ع س�عادته ب�أن الوزارة س�عت إىل
تنظي�م ومراقبة األنش�طة ورف�ع كفاءة
مأم�وري الضب�ط القضائ�ي وتنمي�ة
قدراتهم وتزويدهم باألدوات الالزمة ،مثل
توفير نظام التفتي�ش اإللكرتوني والذي
يهدف إىل تعزيز قدرات ومهارات مفتيش
الوزارة يف مجال رص�د ومراقبة الجهات
املعني�ة بااللت�زام بالقوانين والقرارات
املنظم�ة لقطاع�ي األعم�ال والتجارة يف
الدول�ة ،وخاص�ة يف مجاالت الس�جالت

والرخ�ص وحق�وق امللكي�ة الفكري�ة
ومكافحة الغش التجاري ومراقبة السلع
املعيب�ة والضارة وخدمات م�ا بعد البيع
واملخزون االستراتيجي وتقييم ومتابعة
األس�عار والرقاب�ة امليداني�ة واألس�واق
املركزية ،وغريها من املجاالت األخرى.
وأكد س�عادة وزي�ر التج�ارة والصناعة
ح�رص الدول�ة على توفير الفرص�ة
للمس�تثمرين األجانب للمشاركة يف تنفيذ
املرشوعات االقتصادية ال س�يما املرتبطة
بفعالي�ات كأس العال�م  FIFAقط�ر
 ،2022ويف هذا الصدد صدرت حزمة من
القوانين لتحفيز االس�تثمارات األجنبية
باالعتم�اد على ترشيعات متط�ورة مثل
القانون رق�م ( )1لس�نة  2019بتنظيم
اس�تثمار رأس امل�ال غير القط�ري يف
النش�اط االقتصادي ،وقانون رقم ()12
لس�نة  2020بش�أن تنظيم الرشاكة بني
القطاعين الحكومي والخاص ،والقانون
رق�م ( )16لس�نة  2018بش�أن تنظيم
تمل�ك غري القطريني للعق�ارات واالنتفاع
بها ،كما تكثف الوزارة جهودها من أجل
الرتوي�ج وج�ذب االس�تثمارات األجنبية
خالل البطولة حيث تويل الوزارة األولوية
لطلبات االس�تثمار املقدمة من الرشكات
األجنبي�ة عبر مركز «اس�تثمر يف قطر»،
وتس�هيل إجراءاته�ا س�واء الخاص�ة
بال�وزارة أو الجه�ات الحكومي�ة ذات
الصلة.
وأض�اف س�عادته أن مب�ادرة «1000
فرصة» ،تمثل ن�واة حقيقية لربط فرص
االس�تثمار بالشركات األجنبي�ة املوردة،
وفت�ح قناة تواصل بينه�ا وبني الرشكات
املحلي�ة لالس�تفادة م�ن توطين بعض
الصناعات س�واء يف سالس�ل التوريد أو
املقاوالت الخاصة بمش�اريع كأس العالم
 FIFAقط�ر  ،2022حيث تقدم عدد من
الرشكات املحلي�ة واألجنبية بحوايل 700
طلب عرب مبادرة « 1000فرصة» ،خالل
ال�ـ  6أش�هر املاضية ،إضاف�ة إىل توقيع
عق�ود توريد لعدد من الشركات املحلية
بما يزيد عىل  600مليون ريال (بحس�ب
إحصائي�ات الشركات) ،ويف الوقت ذاته
بذل�ت وزارة التجارة والصناع�ة جهودا ً
كبرية يف س�بيل دعم الصناعات القطرية
وتوس�يع وتنوي�ع مجاالتها ،بم�ا يحقق
االكتفاء الذات�ي للدولة ،وذلك عرب إطالق
العدي�د م�ن املب�ادرات الهادف�ة إىل حث
املنش�آت الصناعي�ة القطري�ة على رفع
طاقته�ا اإلنتاجي�ة م�ن الس�لع الوطنية
بم�ا يلب�ي احتياجات املس�تهلكني خالل
فعاليات كأس العال�م وبما يدعم وصول
الس�لع واملنتجات الوطني�ة إىل أكرب عدد
م�ن منافذ البيع بالدولة ،ويف هذا الصدد،
ت�م تخصي�ص نح�و  50باملائ�ة م�ن
املعروض�ات لصالح املنتج�ات القطرية،
والتنس�يق مع أكثر من  30جهة حكومية
وشبه حكومية إلعطاء األولوية للمنتجات
الوطنية وزيادة مشرتياتها منها.
وختم س�عادة الش�يخ محمد بن حمد بن
قاس�م آل ثاني وزير التج�ارة والصناعة
ح�واره بالق�ول «اإلقب�ال امللح�وظ عىل
االس�تثمار يف القطاع�ات غير التقليدية
وخاصة الصناعي�ة ،خري دليل عىل نجاح
خط�ط الدول�ة الرامية إىل دع�م وتعزيز
مس�اهمة الشركات الوطني�ة يف تحقيق
االكتف�اء الذات�ي للدولة ،حي�ث بلغ عدد
املصان�ع العامل�ة يف الدول�ة واملس�جلة
حتى اليوم نحو  835مصنعاً ،وس�اهمت
املنش�آت الصناعي�ة الت�ي تم تأسيس�ها
يف الع�ام  2022بط�رح منتجات جديدة
ليص�ل إجمايل عدد املنتج�ات املُصنّعة يف
دول�ة قطر نح�و  1142منتج�ا ً والعمل
متواص�ل بالتع�اون م�ع كاف�ة الجهات
املعنية بالدولة للوصول إىل قمة الجاهزية
على مختل�ف األصع�دة ألداء مهمتن�ا
التاريخي�ة يف إنجاح تنظيم واس�تضافة
النس�خة األوىل م�ن نوعه�ا على اإلطالق
من بطول�ة كأس العالم يف منطقة الرشق
األوسط والعالم العربي».

منافذ بيع مؤقتة وقريبة من أماكن تواجد الجماهير
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وزيرة التربية والتعليم:

المونديال فرصة إلبراز هويتنا الوطنية
التجهيزات ثمرة لعمل دؤوب شاركت فيه جميع مؤسسات الدولة

ً
ً
حقيقيا ألخالقنا
تجسيدا
احترام ضيوف قطر يعد

أثبتنا قدرة كوادرنا على
قيادة المشروعات العمالقة
الدوحة -قنا -أكدت س�عادة السيدة بثينة
بن�ت عيل الجبر النعيم�ي وزي�رة الرتبية
والتعليم والتعليم الع�ايل أن تنظيم بطولة
كأس العال�م  FIFAقط�ر  2022أثب�ت
ق�درة الكوادر القطرية على قيادة وتنفيذ
املرشوع�ات العمالقة ،وتج�اوز التحديات
وتذلي�ل الصع�اب ،مثمنة يف هذا الس�ياق
الدور العظيم للمقيمني الذين شاركوا بكل
إخالص يف إنجاز هذه مرشوعات.
وقالت س�عادتها يف ترصيح خاص لوكالة

األنباء القطري�ة (قن�ا) ،إن «الحلم أصبح
حقيقة» بإقامة هذا الحدث الريايض العاملي
يف دولة قطر ،منوهة إىل أن استضافة قطر
للموندي�ال كأول دول�ة عربية وإسلامية
ورشق أوس�طية تن�ال رشف تنظي�م هذه
البطول�ة العاملية ،يدعو للفخ�ر واالعتزاز،
ألنه ثمرة لعمل دؤوب وطويل انتظمت فيه
جميع مؤسسات الدولة ومن يعيشون عىل
هذه األرض الطيبة.
وأضاف�ت« :ه�ذه البطول�ة تعتبر فرصة

عظيمة لطلبتنا وللمعلمين وأولياء األمور
وللمجتم�ع ككل ،يف إب�راز هويتنا الوطنية
وس�لوكنا الحض�اري املس�تمد م�ن ديننا
الحنيف بالش�كل األمثل ،فاحرتام ضيوف
قط�ر خالل البطولة يعد تجس�يدا ً حقيقيا ً
للمعاني النبيلة وألخالقنا ،وملنظومة قيمنا
الس�امية ،وعاداتن�ا وتقاليدنا ،وس�ماحة
دينن�ا الحني�ف ،وثقافتن�ا املنفتح�ة عىل
َ
اآلخر».
وتوجهت س�عادتها بالش�كر والتقدير إىل

الوس�ط الرتبوي والتعليم�ي ،بمن يف ذلك
الطلب�ة والطالب�ات واملعلم�ون واملعلمات
ومدي�رو امل�دارس وأولياء األمور ،وس�ائر
رشكاء العملية التعليمي�ة ،وأفراد املجتمع
ومؤسس�اته املدني�ة ،الذي�ن أس�هموا منذ
البداي�ة ،وال يزالون ،يف إنج�اح املونديال..
مشيرة إىل أن جدول الفعالي�ات الخاصة
بكأس العال�م  FIFAقطر  2022يتضمن
أنش�طة كثرية ومتنوعة سيتم تنفيذها من
طرف الوزارة.

وبينت أن هذه األنشطة والفعاليات تشمل
مش�اركة ع�دد م�ن امل�دارس الحكومي�ة
والخاص�ة يف مسيرة ع�روض املصابي�ح
املضيئ�ة بكورني�ش الدوح�ة ،وإع�داد
«بوس�ت» الع�د التنازيل للبطول�ة ،وإنتاج
فيدي�و خاص عنه�ا ،وأيضا إنت�اج فيديو
ترحيب�ي بجميع لغات الدول املش�اركة يف
البطولة ،كما تش�مل املش�اركة يف مبادرة
مسابقة «زينة» لتجميل املقار واملؤسسات
الرتبوية ،وتنظيم معرض «التميز واإلبداع»

للرسوم الفنية للطالب واملعلمني باملدارس،
واملعبرة ع�ن ه�ذه البطول�ة ،وغريها من
الفعاليات.
وتابع�ت س�عادتها« :أن�ا فخ�ورة ج�دا
بمش�اركة طالبنا ومعلمي وقادة املدارس
وبمس�اهماتهم القيم�ة واإلبداعي�ة يف
األعم�ال الفني�ة املبتكرة ،الت�ي عربت عن
ثقافتنا وتراثنا ،وعكست الوجه الحضاري
للمجتم�ع القطري ،وأحدثت األثر املطلوب
منها».

منحت الطيف الترددي لوسائل اإلعالم أصحاب الحقوق ..تنظيم االتصاالت:

« »3.5مليار شخص سيتابعون مونديال قطر
الدوحة $ -

منح�ت هيئة تنظيم االتصاالت الطيف الرتددي الالزم لكافة
وس�ائل اإلعلام والبث م�ن أصح�اب الحقوق ،األم�ر الذي
سيسمح بتوفري تغطية رسمية فريدة ملونديال قطر ،و ُيمَكن
أكثر من  3.5مليار مش�اهد متوقع من متابعته واالس�تمتاع
به ،عرب الشاش�ات التليفزيونية واملنصات الرقمية وشاشات
العرض املخصصة للمشاهدين يف األماكن العامة.

وكان�ت هيئة تنظي�م االتصاالت ،مق�دم خدمة الطيف
الترددي ملوندي�ال قط�ر ،ق�د تعاملت خالل األش�هر
القليل�ة املاضية م�ع  120وكالة ووس�يلة إعالمية من
أصح�اب الحقوق ،فضالً عن  59وس�يلة من وس�ائل
الب�ث للبلد املضيف ،ووس�ائل إعالم م�ن غري أصحاب
الحقوق وصحاف�ة وتصوير ،كما قامت بتخصيص ما
يزيد عن  2900تردد لجميع األطراف.
كما قامت الهيئة بتوفري متطلبات الطيف الرتددي للقطاعات
الحيوي�ة يف الدولة كالقطاع العس�كري واألمن�ي والتجاري

وغريه�ا من القطاع�ات ،األمر الذي بدوره س�يعود بالفائدة
على االتحاد ال�دويل لكرة الق�دم (فيف�ا) واملتعاقدين معه،
ومقدم�ي الخدمات ،ورشكاء الفيفا التجاريني ،وجهات البث
الناقلة للفعاليات.
واستوفت الهيئة متطلبات الطيف الرتددي الخاصة بالفيفا،
لتمكين اس�تخدام تكنولوجي�ا كرة الق�دم واالبت�كار التي
س�تلعب دورا ً حاس�ما ً يف إدارة املباريات وتحليل مجرياتها.
ومن هذه التكنولوجيات :تقنية التسلل نصف اآليل للمساعدة
يف تحديد حاالت التس�لل ،والتي ستس�تخدم كتقنية معتمدة

من قبل الفيفا يف نسخة قطر ألول مرة يف تاريخ املونديال.
وأيضاً ،س�يتم استخدام تقنية حكم الفيديو املساعد (الڤار)
الت�ي ستس�تخدم للم�رة الثاني�ة يف تاري�خ كأس العال�م،
وتقنية خط املرمى التي ستس�تخدم للم�رة الثالثة يف تاريخ
املونديال .كما س�يتم اس�تخدام تقنية التتبع املبارش لالعب
والكرة ،وتقنية التواصل الالس�لكي بين الحكام ،وجميعها
من التقنيات الت�ي تتطلب ترددات راديوية خاصة بها ،وقد
تم تخصيصها من قبل هيئة تنظيم االتصاالت الس�تخدامها
حرصا ً يف مونديال قطر.

شاركت فيها المدارس الخاصة والحكومية

فعاليات طالبية
للترحيب بالزوار

كتب  -محمد الجعربي
تقيم وزارة الرتبية والتعليم والتعليم العايل،
العديد من الفعاليات واألنشطة التي تدعم
جه�ود الدولة الس�تضافة مونديال بطولة
كأس العالم  FIFAقطر  ،2022وذلك من
خالل مش�اركة فاعلة من طلاب املدارس
الحكومية والخاصة ،مثل مسيرة عروض
املصابي�ح املضيئ�ة بكورني�ش الدوح�ة،
بمش�اركة أكثر م�ن  3000طالب وطالبة
ترحيبا بضيوف قطر يف املونديال.
كما قام الحس�اب الرس�مي لوزارة الرتبية
والتعلي�م والتعلي�م الع�ايل بإع�داد فيديو
متمي�ز على منص�ة التواص�ل اإلجتماعي
«تويرت» ،يض�م الفيديو رس�ائل ترحيبية
وتحفيزي�ة بجمي�ع لغ�ات املنتخب�ات
املش�اركة يف املونديال ،يقدم تلك الرسائل
طلاب امل�دارس الخاص�ة والدولي�ة ممن
تشارك منتخباتهم يف املونديال.
كم�ا قام عدد من م�دارس الدولة ،بتنظيم

العدي�د م�ن الفعالي�ات للتعري�ف بي�وم
ثقاف�ات ال�دول املش�اركة يف كأس العالم
 ،2022حي�ث ش�ملت تل�ك الفعالي�ات
اس�تعراض العدي�د م�ن ثقاف�ات ال�دول
املش�اركة بكأس العالم ،وتعريف الطالب
بحضارات هذه الدول وأهم معاملها ونبذات
عن ش�عوبها وفنونها الرتاثية ومشاركتها
بالنس�خ الس�ابقة ل�كأس العال�م ،كذلك
الدول الت�ي توجت بالبطولة س�ابقا ،هذا
بخالف التعريف بأهم الالعبني باملنتخبات
العاملي�ة ،وذلك بجانب اس�تعراض الرتاث
القط�ري واأللعاب الش�عبية القديمة لدى
الشعب القطري.
كما ش�اركت ال�وزارة يف مبادرة مس�ابقة
«زين�ة» الت�ي تنظمه�ا هيئ�ة «أش�غال»

لتجميل املقار واملؤسس�ات الرتبوية ،وذلك
انطالق�ا ً من رؤية هادفة تجم�ع كل أفراد
ومؤسس�ات املجتم�ع ،وإيمان�ا ً بدوره�م
الفعّال ومش�اركتهم الب�ارزة يف االحتفال
بقطر واس�تضافتها لبطول�ة كأس العالم
 FIFAقطر  ،2022لتبقى خالدة يف أذهان
الجميع.
كم�ا عمل�ت ال�وزارة عىل تنظي�م معرض
«التمي�ز واإلبداع» للرس�وم الفنية للطالب
واملعلمين بامل�دارس الس�تقبال كأس
العال�م ،حي�ث يضم املع�رض  152لوحة
ومجس�ما وص�ورة من أعم�ال طالب 57
مدرس�ة حكومية ،بما فيها مدارس الرتبية
الخاصة ،باإلضافة لعدد من أعمال املعلمني
وموظفي الوزارة ،والتي تجسد كلها أجواء

الرتحاب واالس�تقبال ببطولة كأس العالم
 FIFAقط�ر  ،2022والهوي�ة القطري�ة،
وال�زي والتراث القط�ري ،وغريه�ا م�ن
األنشطة والفعاليات واالستادات الجديدة،
وكذا البط�والت واألح�داث الرياضية التي
استضافتها قطر من قبل.
ومنذ بداية العام ال�درايس نظمت الوزارة
حمل�ة توعي�ة وتثقي�ف لجمي�ع املدارس
به�دف الرتوي�ج ملوندي�ال قط�ر وتنمية
ثقافة ووعي الطالب باالستحقاق الريايض
العاملي،هذا بخلاف تنظيم برنامج املعلق
املوندي�ايل الصغير باملش�اركة م�ع قناة
الكأس حيث شارك  61طالبا للتعليق عىل
مباريات من دقائق وتم تكريم أفضل ثالثة
طالب يف املسابقة.
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بهدف مشاركتهم الفرحة لمشاهدة كأس العالم

قطر تقيم مناطق للمشجعين الالجئين
لولوة الخاطر :الرياضة أداة فعالة لتالقي الشعوب وتعزيز السالم

بارقة أمل ولحظة يختطفونها من عمر الزمن ليشاركونا فرحة مونديال العرب

الدوحة -قنا -كشفت دولة قطر ،أمس ،عن تطوير أكثر من 10
مناطق للمشجعين من الالجئين والنازحين في ثماني دول مختلفة،
بهدف مشاركتهم الفرحة لمشاهدة بطولة كأس العالم FIFA
قطر  2022التي تنطلق فعالياتها غدا األحد.

د .إبراهيم :التخفيف من معاناة الفئات الضعيفة والمساهمة في الدعم النفسي والصحي
وسلط كل من سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر
مساعد وزير الخارجية ،والسيد نواف عبدالله الحمادي
مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والربامج الدولية
بقطر الخريية ،والدكتور محمد صالح إبراهيم مدير قطاع
اإلغاثة والتنمية الدولية بالهالل األحمر القطري ،خالل
مؤتمر صحفي مشرتك ،الضوء عىل جهود قطر الخريية
والهالل األحمر القطري ،واللجنة القطرية إلعادة إعمار
غزة ،يف إقامة مناطق مشجعني للنازحني والالجئني.
وقالت سعادة السيدة لولوة الخاطر ،بهذه املناسبة ،إنه
«لطاملا أكدت دولة قطر أن الرياضة أداة فعالة لتالقي
الشعوب وتعزيز السالم والحوار واملصالحة ،حيث
حرصت عىل إقامة مناطق للمشجعني ،يرتجم إيمانها
الراسخ بقدرة الرياضة عىل إحداث تغيري اجتماعي
إيجابي ،يحفز التنمية املستدامة ،ال سيما من خالل
تشجيع التسامح واالحرتام وتمكني املجتمعات» ،مشيدة
بجهود إقامة مناطق مشجعني للنازحني والالجئني يف
فلسطني واألردن والسودان والعراق ولبنان واليمن وتركيا
وبنجالديش.
وأعربت سعادتها عن سعادتها بأن تمثل هذه البطولة
الفريدة فرصة للتغيري نحو األفضل لشعوب العالم كافة،
مبينة أن «الرياضة ظلت دائما يف صدارة اهتمامات دولة
قطر عىل مدى السنوات املاضية ،حيث استضافت بطوالت
رياضية كربى ،تركت أثرها الفعال يف تعزيز التواصل
اإليجابي بني الثقافات والحضارات ودورها املهم يف
تحفيز التنمية البرشية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية
يف الدولة واملنطقة والعالم ،وهذا هو اإلرث الحقيقي الذي
تتطلع قطر لرتكه من خالل استضافتها للمونديال».
كما أكدت سعادة مساعد وزير الخارجية ،أن شعوب
املنطقة قد ظلمت حني أصبحت ضحية ألزمات متالحقة

الحمادي :إشراك النازحين والالجئين بتلك الدول فرحة المونديال

تمثل هذه
البطولة
الفريدة
فرصة
للتغيير نحو
األفضل
لشعوب
العالم كافة
ونزاعات مسلحة ورصاعات طاحنة وتصعيد متزايد
لخطاب التخويف من اإلسالم ،والخطاب الشعبوي
وحمالت مغرضة قائمة عىل ازدواجية املعايري ،دفع ثمنها
األبرياء نزوحا ولجوءا ومعاناة قاسية ،كما دفعت ثمنها
أوطانهم بغياب األمن واالستقرار والتنمية ،معربة عن
مشاطرتها لالجئني والنازحني آالمهم ومعاناتهم اليومية،
ومؤكدة أن دولة قطر تضع الوساطة والدبلوماسية
الوقائية يف صدارة أولويات سياستها الخارجية ،وتعمل
بجد مع الرشكاء يف جميع أنحاء العالم لتحقيق األمن

والسالم ،وضمان مستقبل أفضل للبرشية جمعاء.
كما أوضحت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر،
أن مناطق املشجعني لالجئني والنازحني تمثل بارقة أمل
ولحظة يختطفونها من عمر الزمن ،ليشاركونا ونشاركهم
فرحة مونديال العرب واملسلمني واإلنسانية جمعاء كأس
العالم  FIFAقطر  ،2022مضيفة «أخص بالذكر هنا
فلسطني املحتلة التي يعاني فيها األشقاء من الجرائم
اليومية لالحتالل اإلرسائييل ،لقد حرصنا عىل أن نتشارك
فرحة هذا املونديال االستثنائي مع الشعب الفلسطيني يف

رام الله ويف غزة ويف قطر بطبيعة الحال ،للتأكيد عىل أن
قضيته العادلة ستظل دائما حارضة يف وجداننا».
بدوره ،أكد الدكتور محمد صالح إبراهيم ،أن هذه
املبادرة تهدف إىل مواكبة تنظيم دولة قطر لبطولة
كأس العالم  FIFAقطر  2022مع الجهود اإلنسانية
التي تقوم بها الدولة والجمعيات اإلنسانية يف مناطق
تجمعات الالجئني والنازحني ،إضافة إىل انسجام
األهداف الرياضية العاملية مع دور الهالل القطري يف
التخفيف من معاناة الفئات الضعيفة واملساهمة يف
الدعم النفيس والصحي ،وتنظيم عدة أنشطة رياضية
وترفيهية ،وتوفري أماكن مناسبة لعرض مباريات كرة
القدم لكي يتمكنوا من املتابعة ومشاركة قطر والعالم
هذه الفرحة ،مشددا عىل أن املبادرة تمثل معادلة إنسانية
بأن الرياضة للجميع ،ألنها منارصة للقضايا اإلنسانية،
ومحفز إيجابي لكل األعمار ،كما تضطلع بدورها من
خالل برامجها التثقيفية والرتفيهية يف خلق أجواء من
الفرح والسعادة والتماسك االجتماعي.
ولفت مدير قطاع اإلغاثة والتنمية الدولية بالهالل األحمر
القطري ،إىل أن األنشطة تتضمن توفري شاشات عرض
عمالقة ،إلتاحة الفرصة ألكرب عدد ،ملشاهدة املنافسات،
وتجهيز مواقع إلقامة بطوالت رياضية يف كرة القدم لفئة
األطفال والشباب ،تحاكي كأس العالم ،فضال عن تنفيذ
أنشطة ثقافية وتوعوية وترفيهية ومسابقات لجميع
الفئات ،عالوة عىل توفري أماكن خاصة للنساء ولذوي
االحتياجات الخاصة لحضور املباريات.
ويف السياق ذاته ،ذكر السيد نواف عبدالله الحمادي ،أن
هدف املبادرة إرشاك النازحني والالجئني يف الدول املعنية
فرحة املونديال ،مع بدء العد التنازيل الستضافة قطر
أكرب حدث كرة قدم يف العالم.

لمشاهدة المونديال

وجه بتكثيف الجهود وتعزيز الخدمات التي تقدمها الوزارة

سفارتنا في تونس تفتتح فضاء مشجعين

وزير البلدية يتفقد جاهزية الكورنيش

تونس  -قنا  -افتتحت سفارة دولة قطر
لدى الجمهورية التونسية ،ورشكة «أوريدو
تونس» ،أمس ،فضاء مشجعني مخصصا
ملشاهدة مباريات كأس العالم  FIFAقطر
. .2022وقد تم افتتاح فضاء املشجعني
بحضور السيد فهد خليفة آل إبراهيم
العطية سكرتري ثان بسفارة دولة قطر

لدى الجمهورية التونسية ،والسيد منصور
راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لرشكة
«أوريدو تونس» ،وعدد من الوسائل اإلعالم
التونسية ،ليتيح اإلمكانية لحوايل  3آالف
مشجع فرصة متابعة مباريات املونديال
خالل الفرتة من  20نوفمرب الجاري وإىل
غاية  18ديسمرب املقبل.

قام س�عادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي
الس�بيعي وزي�ر البلدي�ة عصر الخمي�س ،بجولة
تفقدية بمنطقة الكورنيش ،ملتابعة آخر االستعدادات
والجاهزية لألعمال والخدمات املقدمة للجمهور خالل
فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022م.

وقد وجَّ ه سعادة وزير البلدية خالل الجولة بتكثيف
الجه�ود وتعزي�ز الخدم�ات التي تقدمه�ا الوزارة
وبخاص�ة يف مج�االت النظاف�ة العام�ة والرقاب�ة
الصحي�ة على امل�واد الغذائي�ة ،وذلك بالتنس�يق
والتع�اون م�ع مختلف الجه�ات املعني�ة بالدولة،

للعمل كفريق واحد للمس�اهمة يف إنجاح الفعاليات
وإظه�ار الص�ورة الجمالي�ة والحضاري�ة لدول�ة
قطر .وقد رافق س�عادة وزي�ر البلدية أثناء الجولة
التفقدية عدد من املسؤولني بالوزارة وممثيل اللجنة
العليا للمشاريع واإلرث.
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كل األنظار باتجاه لؤلؤة العالم ..قطر

ســاعــة الصفــر

عشية انطالق بطولة «كأس العالم  FIFAقطر ،»2022
تبدو الدوحة واملدن القطرية األخرى يف أجمل حلة ،تتألأل
جماال وتفوح عطرا ،وهي ترحب بالزائرين واملشجعني
ليشهدوا واحدة من أجمل البطوالت عىل اإلطالق.
كنا ننتظر هذه اللحظة ونعدها بالسنوات ،ثم باألشهر
واألسابيع واأليام ،واآلن لم يبق سوى ساعات عىل إزاحة
الستار عن لؤلؤة العالم املشعة بالنور ..قطر.
نفد الصرب والجميع ينتظر ساعة الصفر ..ويف هذه
اللحظات الحاسمة التي ُتحبس فيها األنفاس ال بد أن
نستذكر بكثري من االمتنان الذين خططوا الستضافة هذا
الحدث ،والذين واصلوا العمل ليل نهار من أجل تحويل
الحلم إىل حقيقة ،فخالل « »12عاما فحسب تم صنع
معجزة حقيقية ،وسوف يقف العالم بأرسه تقديرا لهذا
البلد ورجاله املخلصني الذين ال يعرفون الكلل أو امللل
وال املستحيل ،ويرصون عىل تقديم كل ما هو جميل
وأصيل وليس له مثيل.
ال تستطيع الكلمات أن تفي الذين عملوا وسهروا
واجتهدوا حقهم ،وال تستطيع العبارات أن تعرب عن
مدى التقدير لجميع من وقف وراء ما نشهده اليوم،
متسلحني بالعزيمة والصرب والعمل املتواصل والسهر،
ومتحدين كل الصعب والوعر ،مستندين إىل قول املؤسس
جاسم بن محمد:
صربنا لها ما زعزع الدهر عزمنا..
ونلنا بها العليا عىل كل طايل
لقد أثبت شعبنا أنه يمتلك قدرات اّ
خلقة ،وإرادة صلبة،
وروحا وطنية ال تهاب ،وتقهر كل الصعاب ،كما أثبت
املقيمون عىل أرضنا ،وهم أخوة وأصدقاء ،إخالصا
منقطع النظري ،وبتكاتف جهود الجميع ،نعيش اليوم
عرسا حقيقيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
كل قطاعات الدولة ساهمت يف هذا الحدث الهام،
وبفضل وحدتنا وقوتنا وصمودنا استطعنا أن نصل
إىل هذه اللحظة ،وكان دونها طريق حافل باملحطات
والتحوالت واملحاوالت ،لكن بفضل الله أوالً ،ثم بعزيمة
ال تعرف الرتاجع عربنا إىل أهدافنا ،وحملنا املسؤولية عىل

صبرنا لها ما زعزع
الدهر عزمنا..ونلنا بها
العليا على كل طايل

رجال مخلصون
ال يعرفون المستحيل
يقدمون عمال ليس له مثيل

أكتافنا.
غدا تبدأ البطولة ،والكل يرتقب حفل االفتتاح ،ويتشوق
ملباراة منتخبنا األوىل مع األكوادور ،والجميع جاهز
لتذليل العقبات ومد يد العون لطوفان من البرش من
جميع أنحاء العالم ،جاؤوا لرؤية واحدة من أملع وأنجح
البطوالت والتجمعات.
من املؤرشات البارزة إن هذه النسخة ستكون األوىل
ً
محايدة الكربون ،اعتمادا عىل مستوى استدامة املالعب
وفقا للفئات املختلفة ،بما فيها التصميم والبناء والطاقة
واستخدام املياه ،فضال عن تركيب محطات لقياس
جودة الهواء واالنبعاثات الغازية والغبار يف جميع
مالعب املونديال.
رشكة أري ُد قطر أتمت استعداداتها ،لتقديم خدمات
اتصاالت تتميز بمعايري مرتفعة ،لتكون هذه أول
نسخة من كأس العالم تستخدم تقنية الجيل الخامس
 5Gبالكامل ،لالستمتاع بخدمات االتصاالت الصوتية
والبيانات بسهولة خالل الحدث الريايض ،عرب فريق
عمل يضم أكثر من « »300خبري ،وستكون أول بطولة
كأس عالم لكرة القدم ،جميع مالعبها مجهزة برسعات
تنزيل تتجاوز « »1غيغابت يف الثانية عرب شبكة الجيل
الخامس.
املواصالت ستكون فريدة من نوعها ،وبشبكة املرتو
والحافالت الكهربائية ووسائل النقل األخرى التي

استعدت بدقة متناهية ،سيخوض الزوار تجربة ال مثيل
لها أبدا.
أما قطاعنا الصحي فقد أثبت عىل الدوام جاهزيته
وقدراته الفريدة ،وتم تعزيز خدمة اإلسعاف بالكوادر
البرشية ،واملوارد اللوجستية ،دون أن يؤثر ذلك عىل
العمل الروتيني اليومي ،لذا فقد تم تعزيز الخدمة
بطواقم إسعافية بلغ عددها « »110سيارات إسعاف ،إىل
جانب « »212عيادة متنقلة ،و« »115سيارة إسعاف،
وكذلك يوجد مسعفون مرتجلون وعىل الدراجات الهوائية
واالسكوترات إضافة إىل طائرات الهلوكوبرت.
أجهزتنا األمنية بذلت جهودا استثنائية ،كما حرصت
لجنة عمليات أمن وسالمة البطولة عىل الوصول إىل
قمة الجاهزية لتأمني البطولة عىل مختلف املستويات،
وذلك بدعم املواطنني واملقيمني ،والذين يعتربون بمثابة
الصف األول لتحقيق النجاح لتكون البطولة األكثر أمنا
يف العالم.
وحرصت اللجنة عىل رفع قدرات الكادر البرشي من
خالل تنفيذ حزمة من الخطط والربامج والدورات
التدريبية والتأهيلية والتمارين املشرتكة ،وذلك تنفيذا
ملا جاء يف االسرتاتيجية األمنية للبطولة ،حيث تم يف هذا
الجانب تنظيم عدد من الدورات والربامج التدريبية،
من أهمها :برنامج أمن وسالمة الجماهري الرياضية،
وتمت االستعانة بخرباء متخصصني ،ومنظمة

اليوروبول ،وتطابقت جميعها مع ما هو معتمد
ومطبق لدى االتحاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) ،وبلغ
إجمايل املشاركني يف هذه الربامج من األمن الحكومي
« »32.000مشارك ،باإلضافة إىل « »17.000مشارك
من األمن الخاص.
هيئة األشغال العامة «أشغال» لها كل التقدير؛ إذ
أثبتت أنها عىل قدر املسؤولية ،ونجحت يف إنجاز
شبكة طرق متكاملة بمعايري عاملية ،تخدم جميع
مناطق الدولة ،وتربط املدن الرئيسية واملناطق
السكنية ،وتمهد الطريق للوصول للمالعب ،حيث
تم االنتهاء من كافة مشاريع الطرق الرسيعة
املؤدية للمالعب ،والتي وصل إجمايل طولها إىل
« »1791كم ،إضافة إىل « »207جسور و«»143
نفقا.
متاحفنا تتألق ،ومدننا تزينت بما يليق بهذا الحدث
الريايض ،ووزاراتنا املختلفة أدت ما هو مطلوب
منها عىل أكمل وجه ،فالدوحة اليوم يف أجمل
لوحة.
لكل هؤالء الشكر والتقدير ،وال توفيهم الكلمات
حقهم ،وال تسع املقاالت لذكرهم ،ولكن يكفي
أن تكون إجابتنا ملن يسأل عن رس هذه النقلة
التاريخية واإلنجازات العاملية بكل ثقة« :وحدتنا
كانت مصدر قوتنا».

رئيس التحرير املسؤول

Email: mohd-almarri@al-watan.com
: @mohdalmarri2022

الثقافة القطرية تجذب زوار كأس العالم

المونديال ينعش مبيعات األسر المنتجة
أسعار جميع السلع ثابتة ولم تتغير عما قبل البطولة

كتب  -محمد الجعربي
أكد عدد من أصحاب مرشوعات األرس
املنتجة عىل التأثري اإليجابي الذي أحدثه
زوار ومشجعو كأس العالم ألعمالهم
الخاصة ،الفتني إىل ارتفاع نسب
مبيعاتهم ألكثر من أربعة أضعاف
عما قبل ،وذلك بسبب توافد اآلالف
من مشجعي املنتخبات الوطنية للعديد
من دول العالم عىل دولة قطر ،كذلك
شغفهم يف التعرف عىل الثقافة القطرية
من حيث املأكل وامللبس واملقتنيات
الرتاثية والتاريخية للشعب القطري
خاصة ذات الصناعات اليدوية.
وقالوا إنهم بدأوا االستعداد املبكر لهذه
البطولة قبل بداية كأس العالم بفرتة
كافية ،وذلك بسبب هذا اإلقبال الكثيف
من الجماهري القادمة من جميع أنحاء
العالم عىل دولة قطر ،الفتني إىل أنهم
عملوا عىل زيادة معروضاتهم من السلع
التي تجذب الجماهري من أكالت شعبية
قطرية هذا بخالف املالبس الرتاثية
والتي تتميز بها منطقة الخليج العربي
سواء مالبس السيدات أو الرجال من

الشماغ واالثواب .ولفتوا إىل أن كأس
العالم مناسبة جيدة للرتويج للثقافة
القطرية التي يرغب يف التعرف عليها
الكثري من شعوب مختلف دول العالم،
وان خري مثال للرتويج لثقافة الشعب
القطري هي األطعمة واملقنيات الرتاثية،
الفتني إىل انه يوجد إقبال كبري من زوار
دولة قطر عىل األطعمة التي أعجبتهم
بشدة ،حيث أعربوا عن تقديرهم
للمطعم القطري والذي يتميز عن
غريه من املطاعم بحسن الطعم ومذاقه
الشهي .وعن األسعار ،أشاروا إىل ان
أسعار جميع السلع التي يتم بيعها
للزوار ثابتة ولم تتغري عما قبل بداية
وانطالق كأس العالم ،مشريين إىل ان
الجميع ملتزم بثبات األسعار وعدم
استغالل الحدث التاريخي الذي تعيشه
دولة قطر ،حيث إن هذا األمر يرتبط
ارتباطا شديدا بأخالق الشعب القطري
الذي يتسم بأنه شعب مضياف ويرحب
دائما ً بالزوار من جميع الجنسيات مع
اختالف ثقافتهم.

ارتفاع املبيعات
ويف هذا اإلطار ،قالت السيدة أم محمد

إحدى أصحاب مشاريع االرس املنتجة
بسوق واقف :لقد ارتفعت املبيعات
بشكل كبري جدا ً منذ أكثر من عرشين
يوما قبل انطالق بطولة كأس العالم،
وذلك بسبب توافد العديد من الزوار
من دول العالم املشاركة ببطولة كأس
العالم ،معربة عن سعادتها بهذا الرواج
الكبري للسلع التي تقوم ببيعها بسوق
واقف والتي تحرص عىل اإلرشاف

المنتجون سعداء بتوافد الـزوار مـن كل العـالم

عليها بنفسها مع العاملني لديها يف
مرشوعها .وقالت السيدة أم محمد:
نعمل منذ ساعات الصباح الباكر عىل
تجهيز العديد من األطعمة الشعبية
القطرية داخل مطبخنا باملنزل ،ثم
أوان
نعمل عىل نقله بشكل جيد داخل ٍ
مجهزة للنقل ،حيث نحرص ان تكون
األطعمة طازجة بشكل يومي لكل
الزوار.

وعن نوعيات األطعمة التي يتم تقديمها
يف السوق ،قالت :نقوم بتقديم العديد من
األطباق الرئيسية للزوار مثل الجريش،
خبز الرقاق ،الهريس واملجبوس ،كما
نقدم العديد من أطباق الحلويات
القطرية املعروفة يف الرتاث القطري
مثل الزالبية ،العصيدة ،اللقيمات،
البالليط والرهش ،مشرية إىل أنه يوجد
إقبال كبري عىل تلك األطعمة التي تعجب
الزوار خاصة مشجعي الدول األجنبية
من أوروبا وغريها من الزوار.

محل فخر

{ تصوير عباس عيل

من جانبها عربت السيدة أم حمد عن
سعادتها باستضافة دولة قطر لهذه
البطولة الكبرية التي تعترب محل فخر
للشعب القطري وجميع الشعوب
العربية ،مشرية إىل انه ومع بدء توافد
الزوار من مختلف دول العالم ارتفعت
املبيعات بشكل كبري جدا ً حيث وصلت
املبيعات ألكثر من أربعة أضعاف االيام
التي سبقت انطالق البطولة .وبينت
السيدة أم حمد أنها تقوم ببيع العديد
من السلع املختلفة مثل ألعاب األطفال
وبعض التحف الثقافية من الرتاث

الشعبي القطري هذا بخالف بعض
األشياء االستهالكية اليومية للزوار،
مؤكدة ان أكثر األشياء التي تلقى رواجا
هي القطع الرتاثية املصنوعة يدويا ً
والتي تنال إعجاب الكثري من الجنسيات
غري العربية ،مشرية إىل ان بطولة كأس
العالم مناسبة جيدة للرتويج للثقافة
القطرية التي يرغب يف التعرف عليها
الكثري من شعوب مختلف دول العالم.
ويف ذات السياق أكدت السيدة صفية
محمد :أعمل عىل رسم الوشم عىل أيدي
الزوار من السيدات سواء من الكبار أو
الصغار ،الفتة إىل ان اإلقبال يزداد خالل
الفرتة املسائية مع تواجد جماهري كأس
العالم للتعرف عىل الدوحة وأحيائها،
حيث ارتفع اإلقبال بشكل كبري جدا ً عما
قبل انطالق البطولة.
وعن نوعيات الزوار الذين يسعون إىل
رسم الوشم ،أكدت أن أكثرهم من دول
أوروبا والتي تعترب هذه الرسومات
محل إعجاب لهم ،حيث يحرصون عىل
رسم الوشم عىل أيديهم ،كما يطلبون
الرسومات الرشقية ذات الطابع العربي،
مشرية إىل انها ثابتة عىل أسعارها قبل
انطالق البطولة.
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رئيس الشؤون التجارية في « »Ooredooقطر:

تقديم خدمات اتصال عالية المستوى للمونديال
أول نسخة من كأس العالم تستخدم تقنية « »5Gبالكامل
الدوحة -قنا -أكد سعادة الشيخ ناصر بن
حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الشؤون التجارية
في شركة أريدو قطر ،أن الشركة أتمت
منذ فترة استعداداتها لتقديم خدمات
اتصاالت تتميز بمعايير مرتفعة أثناء
بطولة كأس العالم  FIFAقطر
 ،2022والتي ستكون أول نسخة
من كأس العالم تستخدم تقنية
الجيل الخامس  5Gبالكامل.

تركيب أحدث معدات الشبكات في المالعب والمترو ومواقع االحتفاالت

استقطبنا خبراء
فنيين من أصحاب
الخبرة في التعامل
مع األحداث
الرياضية الكبرى

} الشيخ ناصر بن حمد

وقال سعادته يف حوار لـ "قنا" إن
رشكة أريدو حرصت منذ فرتة طويلة
عىل العمل ،لتكون عىل أتم االستعداد
لتلبية الطلب الكبري عىل الخدمة واملعايري
املرتفعة التي يتوقعها العالم منها،
وقامت يف سبيل ذلك بتوقيع العديد من
االتفاقيات مع رشكات عاملية عمالقة يف
مجال التكنولوجيا ،كان آخرها اتفاقية
مع رشكة هواوي لضمان أداء شبكة
االتصاالت ،وتوفري أفضل تجربة عمالء
خالل بطولة كأس العالم.
وأضاف أنه حسب االتفاقية سيتم توفري
 100خبري للعمل يف العديد من املواقع
الرئيسية يف قطر ،باإلضافة إىل الخرباء
العاملني عن بعد ،لضمان نجاح برنامج
ضمان أداء الشبكة خالل البطولة ،بينما
ستستعني هواوي بخرباتها العاملية يف
توفري برامج لضمان أداء الشبكات يف
الفعاليات الرياضية الكربى ،باإلضافة

إىل أحدث العمليات التي تتم بمساعدة
تقنيات الواقع املعزز.
وكشف سعادة الشيخ نارص بن حمد آل
ثاني عن تركيب أحدث معدات الشبكات
يف مالعب البطولة ،ويف خطوط املرتو ويف
املواقع الرئيسية األخرى ،وذلك لضمان
أفضل أداء للشبكة وتحديد املشاكل
وحلها ،مع إجراء اختبارات شاملة
للقدرة ولضمان بقاء املشجعني عىل
اتصال يف جميع األوقات ،واالستمتاع
بخدمات االتصاالت الصوتية والبيانات
بسهولة خالل الحدث الريايض.
كما أشار إىل أن رشكة أريدو خصصت
فريق عمل مركز يضم أكثر من 300
خبري ،للتعامل مع متطلبات االتحاد
الدويل لكرة القدم «الفيفا» ،من حيث
ضمان الخدمة ،بينما جهزت الرشكة
مركز عمليات حديث ومتطور للخدمات
إىل جانب العديد من مراكز الخدمات

الدوحة -قنا -يكثف مطارا حمد والدوحةيف
الدوليان من استعداداتهما؛ من أجل استقبال
جماهير بطولة كأس العالم  FIFAقطر ،2022
حيث يشهد المطاران في الوقت الحالي
تدفقا كبيرا في الرحالت القادمة من كافة
أنحاء العالم ،لمتابعة مباريات البطولة التي
تبدأ غدا -األحد ،علما بأن معدل حركة اإلقالع
والهبوط وصل إلى  90حركة في الساعة.
ويؤكد المهندس بدر محمد المير الرئيس
التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي،
الجاهزية الكاملة لمطاري حمد والدوحة
الدوليين ،الستقبال تدفق زوار ومشجعي
بطولة كأس العالم  FIFAقطر .2022
وقال المير «إن جاهزية المطارين تأتي ثمرة
تخطيط مبكر للتغلب على أي تحديات
الستقبال المرفقين لجميع رحالت شركات
الطيران خالل البطولة» ،مشيرا إلى أنه مع
تزايد هذه الرحالت بلغت الحركة الجوية
للمطارين حاليا ما يقارب  90حركة إقالع
وهبوط في الساعة.
من جانبه ،أكد محمد فالح الهاجري
املكلف بتسيري أعمال الهيئة العامة
للطريان املدني ،أن منظومة الطريان
املدني يف الوقت الحايل يف حالة استعداد
تام للتعامل مع الزيادة الكبرية املتوقعة
لحركة النقل الجوي يف الدولة خالل كأس
العالم  FIFAقطر .2022
واستبعد الهاجري يف ترصيحات لـ
«قنا» أن تشهد الفرتة املقبلة أية عقبات
مع االزدحام املتوقع يف املجال الجوي
القطري ،نظرا لالستعدادات املبكرة التي
اتخذتها الدولة والجهات املعنية للتعامل
مع االزدحام املتوقع ،وأيضا تفادي أية
عوائق قد تنجم عن هذا االزدحام.
وقال الهاجري إن الفرتة املاضية شهدت
استعدادات مكثفة تم التحضري لها عىل
مدى سنوات ،وأن إدارة املالحة الجوية
بالهيئة قامت بإنهاء استعداداتها
تزامنا مع بدء املرحلة األوىل من إطالق
إقليم الدوحة ملعلومات الطريان Doha
/FIR ،SRRوالذي من خالله ستقوم
الهيئة العامة للطريان املدني بإدارة
املالحة الجوية وتقديم املساعدات املالحية

عن بعد والعمليات امليدانية عىل مدار
الساعة.
ولفت إىل أن أريدو استقطبت خرباء
فنيني من أصحاب الخربة يف التعامل مع
األحداث الرياضية الكربى ،مثل بطوالت
كأس العالم السابقة أو مباريات
السوبر بول يف أمريكا ،كما تم الطلب
من مزودي خدمات االتصاالت تعزيز
أطر الدعم ومتطلبات ضمان الخدمة
خالل فرتة البطولة ،من خالل اتفاقيات
مستوى خدمة تغطي الحصول عىل
خدمات معززة إىل جانب تجهيز غرف
للتخطيط عن بعد مزودة بمعدات
الخط الساخن مع فرق بحث وتطوير،
مع إجراء اختبارات مكثفة من أجل
ضمان تجربة عاملية املستوى ،كما
جرى تنسيق وثيق بني الرشكة واللجنة
العليا للمشاريع واإلرث وهيئة تنظيم
االتصاالت والجهات األخرى ،لتسهيل

عمليات الفيفا.
ونوه رئيس الشؤون التجارية يف أريدو
قطر بأن التاريخ سيسجل أن بطولة
كأس العالم  FIFAقطر  ،2022ستكون
أول نسخة من كأس العالم تستخدم
تقنيات  5Gبالكامل ،وهو إنجاز تعتز
الرشكة باملساهمة يف تحقيقه.
كما أشار إىل أنه ومع تجهيز الرشكة
ملالعب املونديال الثمانية ،ستكون
بطولة كأس العالم يف قطر هي أول
بطولة كأس عالم لكرة القدم ،جميع
مالعبها مجهزة برسعات تنزيل تتجاوز
 1غيغابت يف الثانية عرب شبكة الجيل
الخامس  5Gمن أريدو .Ooredoo
وأوضح أن الرشكة قامت أيضا بتحديث
مواقعها الخارجية لشبكة الراديو من
خالل تزويدها بأحدث تقنيات الجيل
الخامس  ،5Gالتي تستهدف تحقيق
أقىص قدر من التغطية عىل مستوى

الدولة بما يف ذلك املالعب واملطارات
والسكك الحديدية ومناطق املشجعني
وغريها من املرافق املتعلقة بالفيفا،
بينما تم االنتهاء من ترقية شبكة الجوال
 4Gو 5Gبالكامل ،من خالل تزويدها
بأحدث املعدات والوظائف وأكثرها
تطورا ،كما تم االنتهاء من ترقية شبكة
أريدو األساسية بالكامل عرب إضافة
أحدث شبكة سحابية أساسية وأكثرها
تطورا يف مراكز البيانات الحديثة ،بينما
تمت ترقية سعة روابط نقل البيانات
عرب الشبكة ( )Transport IPوضمان
توفر هامش آمن وفقا ملتطلبات الفيفا
املتعلقة بحركة البيانات.
وأضاف أن الرشكة وفرت أيضا نطاقا
عريضا متعددا لالتصال عرب اإلنرتنت
بالخوادم التابعة لتطبيقات ومواقع
التواصل االجتماعي مثل« ،فيسبوك،
إنستغرام ،تيك توك ،سناب شات ،واتس
اب» وغريها ،إىل جانب توفري إمكانية
اتصال العمالء بالوجهات الدولية ،من
خالل مكاملات صوتية عالية الجودة،
وشبكة اتصاالت متطورة ملختلف
وسائل اإلعالم وجهات البث الناقلة
للحدث ،مع ضمان توفري سعة شبكة
مناسبة وتوفري املرونة يف جميع مكونات
الشبكة ،وشبكة الوصول إىل الراديو
 ،RANوالشبكة األساسية ،ونقل
البيانات ،وذلك للقطاعني املحيل والدويل،
باإلضافة إىل توفري سعة شبكة معززة
ملناطق املشجعني واملالعب واملرافق
الرئيسية ونقاط التجمع الجماهريي
خالل بطولة كأس العالم.
وبني أن اختيار رشكة أريدو كداعم
رئييس للحدث الريايض األكرب واألهم
يف العالم ،يأتي يف إطار تعزيز التعاون
الوثيق بني الرشكة والفيفا ،حيث

كانت الرشكة داعما وطنيا لكأس
العالم لألندية  FIFAقطر يف نسختي
 2019و ،2020كما أن هناك تعاونا
وثيقا وتنسيقا عىل أعىل مستوى بني
الرشكة واللجنة العليا للمشاريع واإلرث
واالتحاد الدويل لكرة القدم ،لضمان
جاهزية جميع األطراف ونجاح تنظيم
البطولة.
وأضاف أن أريدو تم اختيارها لتكون
املزود العاملي الرسمي لخدمات الربط
الدويل لبطولة كأس العالم  FIFAقطر
 2022ومشغل االتصاالت الرسمي
يف الرشق األوسط وإفريقيا ،حيث تم
اختيار الرشكة من قبل «الفيفا» واللجنة
العليا للمشاريع واإلرث لتوفري شبكة
عاملية تربط الدوحة بنقاط تواجد
مختلفة يف أوروبا -لندن وفرانكفورت-
وسنغافورة يف آسيا.
وشدد سعادة الشيخ نارص بن حمد بن
نارص آل ثاني عىل أن استضافة بطولة
كأس العالم  FIFAقطر  ،2022هي
حدث كبري ومرتقب يتابعه مليارات
املشاهدين حول العالم ،تتطلب تجهيزات
عىل مستوى الحدث لضمان تحقيق
النجاح وإثبات القدرة يف هذا املجال.
وقال إن قطر تشهد حاليا تطورا كبريا
يف قطاع االتصاالت ساهمت بطولة كأس
العالم يف ترسيعه ،ومن املنتظر أن تعزز
دولة قطر مكانتها يف طليعة دول العالم
يف مجال االتصاالت نتيجة هذه التجربة.
وأضاف أن رشكة أريدو أكدت مرارا
بأنها ستقدم للجماهري تجربة لم يسبق
لها مثيل خالل بطولة كأس العالم
 FIFAقطر  ،2022وبالتايل تقدم
الرشكة حاليا واحدا من أكرب العروض
يف التاريخ تقدمه أي رشكة اتصاالت عىل
اإلطالق خالل حدث عاملي كبري.

المير :الحركة الجوية
للمطارين تقارب
« »90حركة إقالع
وهبوط في الساعة
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ولفت يف سياق متصل إىل أنه تم االنتهاء
من مرشوع املجال الجوي املطور والذي
شمل العديد من التحسينات التي ستؤدي
إىل تحقيق كفاءة أكرب يف إدارة الحركة
الجوية.
وأوضح أنه من خالل مرشوع تطوير
الحركة الجوية تمت زيادة الطاقة
االستيعابية إىل نحو  100حركة جوية
يف الساعة ،وأصبحت املسارات الجوية
القادمة واملغادرة إىل دولة قطر 17
مسارا منفصلة عن بعضها ،من أجل
تحقيق انسيابية أكثر يف الحركة وضمان
أكثر للسالمة ،فضال عن زيادة مناطق
انتظار الطائرات يف الجو وهي التي يتم

استخدامها أثناء
فرتات الذروة ،وذلك لرتتيب الطائرات
أثناء الهبوط ،تحسبا ملواجهة الزيادة
الكبرية املتوقعة يف الحركة خالل فرتة
تنظيم كأس العالم.
وأشار الهاجري إىل أنه تم االنتهاء
من تحديث كافة األنظمة والتقنيات
املستخدمة يف عمل املالحة الجوية،
والقيام بفصل إجراءات الهبوط واإلقالع
إىل مدرجني (مطار حمد الدويل HIA
ومطار الدوحة الدويل  )DIAبهدف
زيادة الطاقة االستيعابية لعمليات اإلقالع
والهبوط.
ونوه بأنه تم رفع كفاءة إدارة عمليات
اإلقالع والهبوط وتم الوصول إىل إمكانية
استيعاب ثالث عمليات هبوط وإقالع /يف

آ ن
واحد  /وتم إجراء تجربة يف محاكي
املراقبة الجوية بنجاح للتأكد من فعالية
هذا النظام وسالمته للتشغيل.
ولفت إىل تركيب جهاز إدارة تدفق
الحركة الجوية ،وهو األول من نوعه
يف منطقة الرشق األوسط ،وتم تدريب
املراقبني الجويني وجميع املوظفني
املتعاملني معه عىل استخدامه بكفاءة،
مما يساعد املراقبني الجويني عىل ترتيب
وصول الطائرات إىل الدوحة واملغادرة
منها ،باإلضافة إىل أنه تم تزويد دول
الجوار بصفحة إلكرتونية للتعرف من
خاللها عىل ساعات املغادرة من بالدهم
بما يسمى ،SLOT Departure Time

أيضا يف انتظام رسيان الحركة الجوية
يف أوقات الذروة استعدادا لهذا الحدث
الهام ،وذلك بهدف ضمان تقديم خدمات
ذات كفاءة عالية ومتميزة تتناسب مع
متطلبات هذا الحدث الكبري الذي ستشكل
استضافته للمرة األوىل يف دولة عربية،
عالمة فارقة ومهمة يف تاريخ املنطقة
كلها.
وذكر بأنه تمت زيادة مناطق انتظار
الطائرات يف الجو بهدف زيادة الطاقة
االستيعابية لعمليات اإلقالع والهبوط
خالل مونديال قطر ،وأجريت عمليات
تطوير شاملة مهمة تمثلت يف اعتماد

الهاجري :تحديث كافة
األنظمة والتقنيات
المستخدمة في عمل
المالحة الجوية
تقنيات متطورة وأجهزة حديثة ،وزيادة
أعداد املراقبني الجويني والقيام بعمليات
تطوير كبرية استهدفت آلية العمل
وغريها من اإلجراءات التي تم اتخاذها،
بهدف توفري السالمة وخلق وضع آمن
وفعال لحركة املالحة الجوية.
وأكد الهاجري أن تحضريات الهيئة
لبطولة كأس العالم  FIFAقطر 2022
بدأت منذ لحظة اإلعالن عن اختيار دولة
قطر الستضافة هذا الحدث الريايض
املهم ،واعدا بتجربة سفر فريدة للزوار
وجماهري املونديال تعكس مستوى
الخدمات املميزة التي تقدمها منظومة
الطريان املدني يف الدولة ،وترتك بصمة
خاصة خالل هذه البطولة االستثنائية.
وتحدث الهاجري عن برج املراقبة
االفرتايض الذي يعد األول من نوعه يف
الرشق األوسط ،وقال :يتيح مرشوع الربج
االفرتايض يف مركز قطر للمراقبة الجوية
التابع للهيئة العامة للطريان واملقام
يف مطار حمد الدويل ،للمراقب الجوي
تغطية «النقاط العمياء» مما يساعد عىل
تحسني وزيادة حركة الطريان اليومية.
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لتغطية المالعب ومناطق الفعاليات الخاصة بالبطولة

جاهزية تامة للنظافة العامة
خطة متكاملة لتغطية جميع أماكن تواجد الجمهور

كتب – أكرم الفرجابي

تحسين مستوى الخدمات في الدولة ورفع كفاءتها

« »1050حاوية مخصصة لمخلفات إعادة التدوير

أعلنت وزارة البلدية عن خطة عمل متكاملة لفرق النظافة ،يف
إطار التجهيزات واالستعدادات التي تقوم بها إدارة النظافة
العامة لتغطية مناطق االستادات ومالعب التدريب ومناطق
الفعاليات الخاصة ببطولة كأس العالم فيفا قطر .2022
وقامت إدارة النظافة العامة بتوزيع « »5.659حاوية جديدة
باالستادات ومالعب التدريب ومناطق املشجعني ،منها «»4404
حاويات بالستيكية عامة ،و« »115حاوية حديدية عامة،
و« »1050حاوية زرقاء مخصصة ملخلفات إعادة التدوير،
و« »17حاوية ضاغطة ،و« »73حاوية حديدية خاصة بإعادة
التدوير.

خطط وبرامج

خطة متكاملة
واعتمدت الوزارة خطة متكاملة لتغطية جميع أماكن الفعاليات،
بزيادة عدد اآلليات وفرق النظافة ،وحاويات النفايات يف جميع
األماكن التي من املخطط أن تستضيف الفعاليات ،سواء
كانت الخاصة ببطولة كأس العالم  2022أو فعاليات اليوم
الوطني ،حيث ستتم تغطية الفعاليات الخاصة باملناسبتني
عىل الشواطئ والحدائق العامة من خالل تواجد فرق النظافة
عىل مدار الساعة ،باإلضافة إىل استضافة بعض الشواطئ
والحدائق مثل حديقة البدع مهرجان الفيفا للمشجعني وحديقة
اسباير زون لبعض الفعاليات واالحتفاالت الخاصة بمونديال
قطر  ،2022حيث يتزامن نهائي كأس البطولة مع احتفاالت
اليوم الوطني ،وهناك أماكن مجهزة بشاشات لعرض املباراة،
وسيكون هناك كثافة جماهريية يف تلك املواقع ،باإلضافة إىل
عرض األلعاب النارية عىل الكورنيش والذي يتزامن مع تتويج
الفائز بابطولة.

فرق تفتيش
وأشارت الوزارة إىل تواجد فرق التفتيش لرصد أي مخالفة

غسيل ما يعادل  120حاوية يف الوردية الواحدة ،بما يقارب
من  3000حاوية يوميا ،مما سيكون له أثر كبري يف تحسني
مستوى خدمات النظافة العامة ورفع كفاءتها يف جميع مناطق
الدولة ،كما أن كبائن جميع هذه اآلليات مكيفة مراعاة لظروف
الطقس ولتوفري بيئة مناسبة للعاملني بداخلها من أجل رفع
كفاءة وجودة العمل ،حيث تأتي حمالت النظافة بالتنسيق
مع الجهات املختصة ،وتشمل التوعية بشؤون النظافة العامة
وتنظيم الحمالت اإلعالمية الالزمة.

لقانون النظافة العامة ،وتشديد الرقابة من قبل جميع البلديات
عىل األماكن التي تشهد فعاليات وزيارات جماهريية ،مثل
الشواطئ والحدائق العامة وغريها ،وسوف تقوم فرق التفتيش
بالتواجد عىل مدار الساعة يف املرافق العامة التي سوف تشهد
ً
داعية الجماهري إىل االلتزام
فعاليات السيما كورنيش الدوحة،
بالنظافة العامة ،وعدم القاء النفايات ومخلفات الرحالت إىل
الشواطئ وغريها من املرافق التي تستقبل الجماهري خالل
مناسبتي بطولة كأس العالم واليوم الوطني يف غري األماكن
املخصصة لذلك ،حيث سيتم توفري الحاويات الالزمة بأعداد
كافية ورفعها أوال ً بأول ،فضالً عن استمرارية الربامج اليومية
لخدمات النظافة ،وفقا ً للربامج املحددة حيث تجرى بانتظام
وعىل مدار الساعة ،كما ناشدت الوزارة الجمهور بالحفاظ
عىل النظافة العامة يف امليادين العامة بالدولة وعدم تشويه
األماكن العامة برمي املخلفات ،ويف حال وجود أي بالغات أو

مالحظات أو طلب مساعدة يمكن االتصال عىل هاتف 184
مركز االتصال.

مواصفات عالية
وتمتلك إدارة النظافة العامة جميع املقومات التي تمكنها
من تغطية جميع املناطق يف البالد ،بداية من الفرق املختصة
واملرشفني وانتهاء باآلليات واملعدات التي تتميز بمواصفات
عالية ،باعتبار أن معدات كنس الشوارع لها قدرة عالية عىل
شفط كميات كبرية من الرمال التي تتجمع عىل الطرقات
الخارجية الرسيعة من وقت إىل آخر ،بما يعادل من  3إىل
 4أطنان يف الساعة الواحدة ،كما أن هذه القدرات تساعد يف
الحفاظ عىل نظافة الطرق الرسيعة واالمكان العامة ،كما تتميز
سيارات غسيل الحاويات الجديدة بأن اآللية الواحدة قادرة عىل

الجدير بالذكر أن إدارة النظافة العامة تقوم بإعداد الخطط
والربامج الزمنية الالزمة لتنفيذ أعمال النظافة العامة ،واإلرشاف
عىل مرشوع النظافة العامة ،وعىل القوى البرشية الخاصة
بأعمال النظافة العامة ،وتوزيعها حسب الخطط املوضوعة
للتنفيذ ،واإلرشاف عىل تشغيل املركبات واآلليات الخاصة
بجمع القمامة والنفايات الصلبة ومتابعة صيانتها ،وتوزيعها
حسب خطط العمل ،والقيام بحمالت النظافة العامة ،بالتنسيق
مع الجهات املختصة ،وتوعية املواطنني بشؤون النظافة العامة
وتنظيم الحمالت اإلعالمية الالزمة لذلك ،بالتنسيق مع الجهات
املختصة ،ونقل املخلفات وطمرها والتخلص منها يف األماكن
التي تحددها الجهات املختصة .وتنظيف الشواطئ والجزر يف
الدولة ،وضبط مخالفات النظافة العامة بها.
كما تتوىل رفع الحيوانات النافقة ،ونقل الحيوانات املهملة
والضالة وتنظيم إيواء هذه الحيوانات يف الحظائر بصورة
مؤقتة ثم تسليمها إىل اإلدارة املختصة بالوزارة ،واقرتاح القواعد
والرشوط املنظمة ألعمال الرشكات الخاصة التي تتوىل أعمال
النظافة العامة .واإلرشاف عىل النظافة العامة ،ورفع املركبات
املهملة ،واإلرشاف عىل عقود إيجارات الحاويات ،وسحب مياه
الرصف الصحي للمباني غري املتصلة بشبكة الرصف الصحي،
بالتنسيق مع البلدية املعنية .وإجراء الرقابة الفنية عىل األقسام
املختصة بالنظافة العامة يف البلديات ،وتقديم املساعدة الفنية
لها ،واقرتاح مرشوعات األدوات الترشيعية والنظم الخاصة
بالنظافة العامة ،بالتنسيق مع الجهات املختصة.

يشكل نموذجا يحتذى في البطوالت العالمية الكبرى

أول مونديال محايد
للكربون في التاريخ
بناء إرث مستدام يعود
بالنفع على األجيال المقبلة

الدوحة -قنا -يف إطار اسرتاتيجيتها
الهادفة الستضافة أول نسخة محايدة
الكربون يف كأس العالم  FIFAقطر
 ،2022تعمل دولة قطر عىل إرساء
معايري عاملية يف مجال املحافظة
عىل البيئة تشكل نموذجا يحتذى يف
البطوالت العاملية الكربى ،عالوة عىل
بناء إرث مستدام يعود بالنفع عىل
األجيال املقبلة.
ويعني مصطلح «بطولة محايدة
للكربون» تحقيق املوازنة يف االنبعاثات
الكربونية الناتجة عن عوادم السيارات

والعمليات املولدة للطاقة ،والحرص
عىل عدم زيادة نسبة الكربون يف
الهواء لتاليف وقوع كثري من املشكالت
البيئية أو تفاقمها كاالحتباس الحراري
والتغري املناخي الذي قد يتسبب يف
حدوث كوارث بيئية ال حرص لها.
وتعتمد قطر يف اسرتاتيجيتها الساعية
لتنظيم أول نسخة محايدة الكربون،
عىل مستوى استدامة للمالعب وفقا
للفئات املختلفة بما فيها التصميم
والبناء والطاقة واستخدام املياه ،فضال
عن تركيب محطات لقياس جودة

الهواء واالنبعاثات الغازية والغبار يف
جميع مالعب املونديال.
واشتملت االسرتاتيجية عىل تنظيم
آلية فرز النفايات واملخلفات خالل
مرحلة بناء املالعب ،للحد من البصمة
الكربونية ،األمر الذي أسفر عن تدوير
حوايل  80باملائة من النفايات الناتجة
عن بناء مالعب املونديال ،فضال عن
املحافظة عىل املياه وإدارة النفايات
وانبعاثات الكربون ،واستخدام الطاقة
املتجددة متى أمكن ،وحماية البيئة،
والربط بني املناطق الحرضية.

ويف طريقها الستضافة أكرب حدث
ريايض يف تاريخ الرشق األوسط والعالم
العربي ،عملت قطر عىل أن تكون لها
بصمتها الخاصة يف مجال الطاقة
املتجددة ،والرتكيز عىل أي التزام أو
إجراء يف مجال خفض االنبعاثات
الكربونية ،عىل أسس علمية مستندة
إىل نتائج بحثية دقيقة ،وذلك يف
جميع مشاريع البنية التحتية املتعلقة
بالبطولة ،باإلضافة إىل مشاريع
املالعب الثمانية املخصصة الستضافة
منافسات املونديال.

ونجحت قطر ،عىل امتداد فرتة
استعداداتها لتنظيم الحدث الريايض
األبرز يف العالم ،يف تنفيذ العديد من
الربامج والخطط الفعالة للحد من
انبعاثات الكربون املرض بالصحة
واملناخ ،والقت استحسانا ودعما محليا
ودوليا منقطع النظري.
وتشدد اللجنة العليا للمشاريع واإلرث،
الجهة املسؤولة عن تسليم مشاريع
البنية التحتية الالزمة الستضافة
كأس العالم  FIFAقطر  ،2022عىل
أن االستدامة كانت منذ البداية محورا

رئيسيا للبطولة ،حيث تعاونت يف يناير
 ،2020مع االتحاد الدويل لكرة القدم
«فيفا» لوضع ميثاق املصادر املستدامة
للمونديال ،والذي يحدد الحد األدنى
من املعايري التي يجب عىل املوردين
والجهات الراعية للبطولة االلتزام بها،
باإلضافة إىل التزامهم بمعايري بيئية
صارمة.
وتلقت استادات كأس العالم  FIFAقطر
 2022الثمانية استحسانا لتصاميمها
املستدامة ،وكيفية إنشائها ،وحسن
إدارتها اليومية ،فضال عن حصولها
عىل شهادات املنظومة العاملية لتقييم
االستدامة «جي ساس» من املنظمة
الخليجية للبحث والتطوير «جورد»
من فئة  5نجوم و 4نجوم عىل األقل
للتصميم والبناء وإدارة املنشآت،
إىل جانب شهادات ذهبية للعمليات
التشغيلية.
وستغري اسرتاتيجية االستدامة يف كأس
العالم  FIFAقطر  ،2022من طرق
تنظيم البطوالت ومختلف الفعاليات
الرياضية الكربى مستقبال ،وستعمل
عىل إرساء إرث مستدام .
وأعدت وزارة املواصالت خططا وبرامج
نموذجية توازن بني تحقيق هدف
تنظيم أول مونديال خال من االنبعاثات
الكربونية ،وبني االسرتاتيجية العامة
للبالد ورؤية قطر  2030التي تتضمن
التحول التدريجي الستخدام وسائل
النقل الكهربائية والطاقة املتجددة
خاصة يف قطاع املواصالت.
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تساهم في تعزيز خيارات
السكن واإلقامة خالل المونديال

بيوت العطالت
تجذب جماهير المونديال
كتب -عوض التوم
قال مراقبون للسوق العقاري إن بيوت العطالت تجذب جماهير مونديال 2022
بوصفها خيارا مثاليا لإلقامة األمر الذي يمهد إلى انتعاش سوق بيوت العطالت
خالل مرحلة ما بعد كأس العالم ،وتوفر بيوت العطالت للعائالت ميزة
تنافسية وهي توفير جميع وسائل الراحة مثل المطابخ المجهزة والخصوصية
والمستويات السعرية المناسبة مقارنة مع الشقق الفندقية والفنادق.

ويقصد ببيوت العطالت الوحدات الس�كنية
املفروشة واملع ّدة لإلقامة ،واملزودة باملرافق،
س�واء كانت من الغرف أو الشقق أو البيوت
أو الفل�ل أو املخيمات ،ويتم تأجريها كوحدة
كامل�ة أو مجزأة بش�كل يومي أو أس�بوعي
أو أي م�دة مؤقت�ة ال تزيد على ثالثني يومًا
متتالية.
وأص�درت قطر للس�ياحة أكث�ر من 3500
رخصة لبيوت العطالت لحوايل  9500غرفة،
من�ذ إطالق املبادرة العام املايض ،األمر الذي
يعد إضافة إىل املجموعة املتنوعة من خيارات
اإلقام�ة التي س�تكون متاحة لل�زوار خالل
بطولة كأس العالم لكرة القدم .
وتعت�زم قطر للس�ياحة العمل على مراقبة
م�ؤرش تجرب�ة الضيف عىل أكث�ر من 130
منصة عاملية يف مجال تقييم رضا الضيوف،
للتأكد من مدى التزام أصحاب الرتاخيص يف
تقديم تجارب تتسم بتميز الخدمة للزوار.
ويضم�ن ترخي�ص بيوت العطلات تنظيم
تأجير العق�ارات لفترات قصيرة األج�ل
لتقدي�م تجربة آمن�ة وممتعة ل�زوار قطر.
وتعمل قطر للس�ياحة عىل التأكد من معايري
الج�ودة ووس�ائل الراحة وأنظم�ة الصحة
والسلامة وس�هولة الوصول ومدونة قواعد
الس�لوك واالس�تدامة البيئية للعقارات قبل
ترخيصه�ا لإليجار لفرتات قصيرة .كما أن
تأجير الوحدات الس�كنية لل�زوار من دون
ترخيص يعرض املالك لغرامة مالية وقدرها
 200,000ريال قطري.

نجاح كبير
وق�ال املهن�دس ن�ارص األنص�اري ،رئيس
مجلس إدارة رشكة جس�ت ريل إستايت إن
تجربة بيوت العطالت ستحقق نجاحا كبريا
يف الس�وق القط�ري يف أعق�اب نجاحه�ا يف
حزمة من األسواق العاملية وخصوصا يف ظل
إقب�ال العائالت كبرية الع�دد عليها لتمتعها
بالخصوصي�ة واألس�عار الجي�دة والخدمة
الذاتي�ة املتعلق�ة باملطابخ املجه�زة ،فضال
عن التأجري قصري األج�ل ،منوها إىل أن هذه
التجربة تش�هد حاليا نجاحا كبريا يف السوق
القط�ري يف ظ�ل إقب�ال جماهير املونديال
عليه�ا والحج�وزات الكبرى الت�ي تتلقاها

بيوت العطالت.
وأش�اد األنص�اري بقي�ام قط�ر للس�ياحة
بالرتخي�ص لبي�وت العطلات حيث يضبط
ذلك السوق ويضع حزمة من معايري الجودة
التي يجب على بيوت العطالت اس�تيفاؤها
حيث توفر مجموعة من املرافق يف املوقع بما
فيها برك سباحة ،وصاالت رياضة ،ومالعب
مخصص�ة لألطف�ال ،وخدمات كونسيرج،
وغريها بينما تقع معظ�م بيوت العطالت يف
عق�ارات ذات موق�ع مثايل وتتضمن ش�ققا ً
مجهزة تجهيزا ً كامالً.
وأصدر جهاز قطر للس�ياحة دليال لدرجات
وتصني�ف بي�وت العطلات ،والذي يش�مل
الش�قق والفلل السكنية ،بحيث يكون مؤرش
تجربة الضيف أهم عوامل التقييم ،وتش�مل
معاييــ�ر تقديــ�م الخدمــ�ة أهــ�م
العوامــل املؤثــ�رة فــي رضــا النزالء.
ومـن خـالل الش�ـراكة مـ�ع واحـدة مـن
الش�ـركات الرائـ�دة فـ�ي العالـ�م فـ�ي
مجـ�ال تحليـ�ل تقييـم النزيـ�ل ،أصبـح
لقطـ�ر للس�ـياحة اإلمكاني�ة بالوصـ�ول
إلـ�ى أداة قيـ�اس تحقـق أكبـ�ر درجـة
موضوعيـ�ة ممكنـ�ة مـ�ن عـ�دد هائـل
مـن تقييمـ�ات الضيـوف املأخـوذة مــن
أكثــ�ر مــ�ن  130منصــ�ة تقييــ�م
للضيــوف.
وتتــم موازنــة هــ�ذه النتيجــة مــن
خــلال وزن العوامــ�ل التـ�ي تمثـ�ل
قيمـة أكبـ�ر ملنصـات التعليقـ�ات التـي
تـ�م التحقـق منهـ�ا ،ويجـ�ب الوصـول
إلـ�ى درجـ�ة  % 75كحـ�د أدنـ�ى مـن
رضـ�ا الن�زالء ،وفـ�ي حالـ�ة ضعـ�ف
األداء علـ�ى مـ�دى  3أش�ــهر متتاليــة،
س�ــيُطلب مــ�ن املرخــ�ص لــ�ه
تصحيــ�ح املش�ــكلة فــ�ي غضــ�ون
الش�ــهر التالــي؛ أمــا عــ�دم القيـام
بذلـ�ك س�ـيؤدي إلـى فقـ�دان الرخصـة
السـياحية.

تنويع الخيارات
ومن جانبه أكد رجل األعمال الخبري واملثمن
العقاري الس�يد خليفة املس�لماني أن بيوت
العطلات تمث�ل تنويع�ا لخي�ارات قط�اع

الفن�ادق والضياف�ة يف قطر أم�ام جماهري
املوندي�ال حي�ث يفضله�ا قط�اع من األرس
الكبرية لإلقامة كما أنها تمثل يف الوقت نفسه
فرصة اس�تثمارية ملالك الوحدات العقارية
الراغبين يف تحقي�ق عوائد اس�تثمارية من
خلال التقدم إىل قطر للس�ياحة والحصول
على ترخيص بقط�اع بي�وت العطالت بعد
اس�تيفاء معايير األمن والسلامة والجودة
وجميع اإلشتراطات املطلوبة.
ولف�ت إىل أن قط�ر للس�ياحة تق�وم أيضا
بع�رض خيارات بيوت العطالت يف املنصات
العاملي�ة ليتس�نى ل�زوار قط�ر الحجز بكل
س�هولة ،منوه�ا إىل أن هن�اك ع�ددا كبيرا
م�ن القطريين لديه�م وحدات س�كنية يف
لوس�يل واللؤل�ؤة  -قطر وحصل�وا بالفعل
عىل تراخي�ص لتحويل وحداته�م إىل بيوت
للعطلات خلال فرتة كأس العال�م وهو ما
س�يعزز من عوائدهم االس�تثمارية.
ولفت املس�لماني إىل أن املونديال سريس�خ
مكانة دولة قطر يف قطاع الس�ياحة العاملي
وخصوصا مع تدشين أكث�ر من  30وجهة
س�ياحية وفندقي�ة وترفيهي�ة جديدة ،األمر
الذي سيرفع م�ن معدالت اإلش�غال ويعزز
ف�رص زي�ادة تدفق�ات ال�زوار حي�ث من
املتوق�ع أن يج�ذب كأس العال�م نحو 1.7
ملي�ون زائر ويف مرحل�ة ما بع�د املونديال
ستش�هد منشآت الضيافة والفنادق انتعاشا
كبري ولذلك فإن تنويع خيارات اإلقامة أمام
ال�زوار يعزز من ف�رص تعزي�ز التدفقات
الس�ياحيةالواردة.
وعاملي�ا ووفقا ألحدث البيان�ات املتاحة فإن
إجمايل اإليرادات من إيجارات العطالت هذا
العام س�يصل  75,85مليار دوالر أمريكي،
كم�ا يتوق�ع أن يصل معدل النمو الس�نوي
املركب إىل  % 9.16حتى عام  2026عىل أن
يصل عدد املس�تخدمني لبيوت العطالت إىل
 891ملي�ون مس�تخدم بحلول  ،2026وأن
تصل نس�بة إيرادات املبيع�ات عرب اإلنرتنت
إىل%74م�نإجم�ايلاإلي�رادات.

ما بعد المونديال
وم�ن جهته أكد رجل األعم�ال رئيس مجلس
إدارة رشك�ة آي كالود للتج�ارة واملق�اوالت

}
توفير أفضل معايير
الجودة والراحة
}

الس�يد محمد النعيمي أن اإلقب�ال عىل بيوت
العطالت ب�ات توجها عاملي�ا للمزايا العديدة
الت�ي تتمي�ز به�ا بي�وت العطلات ،خاصة
بالنس�بة للأرس والعائلات الكبيرة ،حيث
تجد متس�عا يف املس�احة وهدوءا يف أس�عار
اإليجارات ،فضلا عن توافر كافة الخدمات
والق�رب م�ن املواق�ع االستراتيجية التي
يس�تهدفونها ،الفتا إىل توافر هذه املزايا يف
بي�وت العطلات التي ت�م تخصيصها لهذا
الغرض ،حيث توجد يف قطر مع اس�تضافة
} ناصر األنصاري
كأس العال�م  2022مجموع�ة مخت�ارة من
بي�وت العطالت املفروش�ة بالكامل يف مواقع
مثالية مع وس�ائل راح�ة مالئمة ،عالوة
عىل برك س�باحة وصاالت رياضية
ومالع�ب لألطف�ال وخدم�ات
أخرى مصاحبة.
وتوق�ع النعيم�ي انتعاش
س�وق بيوت العطالت يف
قط�ر يف مرحل�ة ما بعد
موندي�ال  2022حي�ث
توف�ر قط�ر للس�ياحة
إمكاني�ة الرتويج لبيوت
العطلات املرخصة عىل
منص�ات عاملي�ة معروفة
مث�ل  Airbnbوبوكين�غ
وهولي�داي هوم�ز وفريب�و
وغريه�ا م�ن املنصات ،مش�يدا
بقي�ام قط�ر للس�ياحة بتطوي�ر
منتجات وخدمات سياحية جديدة لتعزيز
قطاع الضيافة املحيل.
ووفقا لـ«قطر للس�ياحة» فإن قائمة
الفوائ�د الت�ي يمك�ن تحقيقها من
تأجير بي�وت العطلات تتمثل يف
اآلت�ي :أوالً ،س�تكون ق�ادرًا على
تحقيق دخل إض�ايف .حيث يمكنك
اس�تخدام منزل�ك الفارغ لكس�ب
املال ،كما ّ
أن الحصول عىل الرخصة
مجان�ي ،وثاني�ا :إذا كنت تس�تمتع
باس�تقبال الضي�وف ،فه�ذه طريقة
} خليفة المسلماني
رائعة ملقابلة أش�خاص من جميع أنحاء
العالم والتعرف عىل ثقافتهم وتعريفهم عىل
الضياف�ة القطرية التي ال مثيل لها ،وثالثا:
يمكننا مس�اعدتك يف تحضري اإلجراءات
النعيمي:
الالزم�ة املتعلق�ة بمنزل�ك املُ�درج،
ورابع�ا :يمكن للهيئ�ات الحكومية
األخ�رى اس�تخدام الوح�دات
حاضرة بقوة
الستقبال ضيوفهم أو فعالياتهم
الخاصة.
بالمنصات العالمية
وقام «قطر للس�ياحة» بتحديث
نظ�ام خدمات�ه اإللكرتوني�ة
ونتوقع استمرار
لتس�هيل عملي�ة تقدي�م طلبات
الرتخي�ص الجدي�دة للملاك
انتعاشها
واملس�تأجرين املعتمدي�ن ،والذي�ن
يمكنه�م اآلن التق�دم للحص�ول على
الرتخي�ص اللازم لبي�وت العطالت من
خالل بوابة الخدمات اإللكرتونية.
يذك�ر أن خي�ارات الش�قق
والفيالت واملجمعات السكنية
والفن�ادق العائم�ة وق�رى
املشجعني وبيوت العطالت
مطروح�ة حالي�ا ً م�ن
خلال املنصة الرس�مية
للمش�جعني القادمني إىل
قط�ر لحض�ور مباريات
املوندي�ال .فيم�ا تق�ع
«املخيم�ات الصحراوي�ة»
ق�رى
ضم�ن خي�ارات
} محمد النعيمي
املشجعني.

المسلماني:

تنويع خيارات
الضيافة أمام

مشجعي كأس
العالم

األنصاري:
العائالت
تفضلها..
و«قطر
للسياحة»
تضبط إيقاع
السوق

ترخيص
«»9500
غرفة
ومراقبة
مؤشر
تجربة
الضيوف
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شركاتها تستفيد من عوائد الحدث األبرز عالميا

البورصة تجني ثمار كأس العالم
أبو حليقة :نمو متوقع بالتدفقات األجنبية الواردة

السعيدي :شركات العقارات والخدمات واالتصاالت األكثر استفادة

كتب  -عوض التوم
توقع مراقبون ألسواق
المال أن يقود مونديال
كأس العالم  2022بورصة
قطر إلى نمو قياسي مع
ارتفاع منسوب الثقة في
أداء االقتصاد الوطني الفتين
إلى أن العوائد المتوقعة
من الحدث البالغة  17مليار
دوالر أميركي ستنعكس
إيجابا على قطاع واسع من
الشركات المدرجة من حيث
نتائجها المالية من جهة
وأسعار أسهمها السوقية
من جهة أخرى ،بينما تكشف
البيانات التاريخية للبورصة
عن ارتباط وثيق بين التحركات
السعرية لمؤشر البورصة
وتطورات مونديال .2022

} يوسف ابوحليقة

} راشد السعيدي

محمد البلم:
تعزيز جاذبية
بورصة قطر
أمام االستثمارات
المؤسسية
} ناصر النعيمي

وقال املستثمر يوسف أبو حليقة إن كأس
العالم سيزيد من التدفقات االستثمارية
األجنبي�ة يف ظل الرتوي�ج لقطر كمركز
م�ايل وتج�اري اقليم�ي يف املنطق�ة مع
بدء املونديال منوه�ا إىل أن جرعة الثقة
تلعب دورا كبريا يف التحركات الس�عرية
لبورصة قط�ر التي س�تتحول إىل مالذ
آم�ن للمس�تثمرين األجان�ب واملحليني
بالتزام�ن مع املونديال يف ظل حالة عدم
اليقين التي تجتاح العال�م ،ويف املقابل
فإن الرشكات القطرية املدرجة ستجني
ثمار املونديال م�ن خالل تحقيق عوائد
جيدة خالل فرتة البطولة.
وارتفع�ت األرب�اح الصافي�ة للرشكات
املدرج�ة يف بورصة قطر بنس�بة 19.3
 %خالل التس�عة أشهر األوىل من العام
 ،2022لتبلغ حوايل  39.42مليار ريال
بواق�ع نم�و  6.37ملي�ار ريال قياس�ا ً
بالفرتة ذاتها من العام املايض.
وقال أبو حليقة إن نمو أرباح الرشكات
يمث�ل محف�زا إضافيا يضمن اس�تدامة
انتعاش البورصة خالل مرحلة املونديال
ومابعده�ا حيث يعكس ذل�ك بوضوح
قوة املالءة املالية للرشكات وقدرتها عىل
لجم املخاط�ر املحتملة وتحس�ن البيئة
التش�غيلية فضلا ع�ن ق�وة االقتصاد
الوطن�ي الذي ش�هد مؤخ�را ارتفاعا يف
تصنيفاته االئتمانية السيادية.
ورفع�ت وكال�ة مودي�ز للتصني�ف
االئتمان�ي العاملي�ة النظرة املس�تقبلية
لدول�ة قط�ر م�ن مس�تقرة إىل إيجابية
فيما أكدت التصنيف االئتماني السيادي
عند مس�توى  Aa3بينم�ا رفعت وكالة
س�تاندرد آند بورز للتصنيف االئتماني
 S&Pتصنيف دولة قط�ر االئتماني إىل
 AAمع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقع�ت الوكالة أن تحق�ق دولة قطر
فوائض كبيرة يف امليزانية ،وأن تخفض
تكاليف خدمة الديون بش�كل مستدام،
وذلك بفض�ل االستراتيجية الحكومية
الناجحة لس�داد الدي�ون التي حل أجل
استحقاقها.

الفرتة ذاته�ا من العام امل�ايض نتيجـة
للس�ـيطرة امللحوظة علـ�ى النفقـات
وارتفـ�اع اإليـرادات وانتعاش أس�عار
النفط.
وق�ال الس�عيدي :املونديال س�ينعكس
إيجابا عىل أنش�طة الرشكات املدرجة يف
قط�ر العامل�ة يف حزمة م�ن القطاعات
وعىل رأسها العقارات حيث قامت حزمة
م�ن الشركات العقارية بإب�رام عقود
تأجريي�ة ملش�اريعها مع اللجن�ة العليا
للمش�اريع واإلرث خلال فترة بطولة
كأس العالم؛ فيما ستس�تقبل مش�اريع
أخرى تابعة للرشكات العقارية املدرجة
جماهري املونديال يف وحداتها السكنية أو
الفندقية ،وهو ما س�ينعكس إيجابا عىل
إيراداتها يف الربع األخري من عام ،2022
ويف املقاب�ل ف�إن الشركات العاملة يف
قط�اع الس�لع والخدم�ات اللوجس�تية
واالتصاالت س�تحقق عوائد متميزة من
الحدث األبرز عامليا.

استثمارات أجنبية
وب�دوره قال املس�تثمر محم�د البلم إن
كأس العال�م أدى إىل تعزي�ز جاذبي�ة
بورص�ة قط�ر االس�تثمارية بوصفه�ا
س�وقا قادرة عىل جذب تدفقات رؤوس
األموال األجنبية وخصوصا االستثمارات
املؤسس�ية؛ حي�ث ش�هدت من�ذ مطلع
ع�ام  2022أعلى تدفقات اس�تثمارية
أجنبي�ة واردة يف تاريخه�ا ،وه�و م�ا

يعكس ثقة املس�تثمرين يف أدائها منوها
ب�أن البورصة باتت ملاذا آمنا لرؤوس
األموال حيث قامت حزمة من املؤسسات
العاملي�ة بزيادة املخصص�ات املرصودة
لبورصة قطر بدعم من تحسن منسوب
الثقة يف أدائها.
وبين أن البورص�ة تب�ارش حاليا تنفيذ
استراتيجية لزي�ادة تدفق�ات رؤوس
األم�وال األجنبية من خالل رفع س�قف
ملكي�ة األجانب ل�دى قطاع واس�ع من
الرشكات املدرجة من  % 49إىل 100%
فضلا عن خط�ط ترقي�ة البورصة من
مرتب�ة س�وق ناش�ئة إىل مرتبة س�وق
متقدمة لدى املؤرشات العاملية.
و تعترب بورصة قطر أكرب س�وق ناشئة
يف الشرق األوس�ط وثان�ي أكرب س�وق
يف املنطق�ة م�ن حي�ث قيمة الرس�ملة
الس�وقية ،كما أن بورص�ة قطر مدرجة
يف م�ؤرشي مورغ�ان س�تانيل كابيتال
لألسواق الناشئة  MSCIومؤرش فوتيس
لألسواق الناشئة.
وش�دد الس�عيدي على أن توزيع�ات
الشركات املدرج�ة يف بورصة قطر هي
األفض�ل إقليميا؛ حيث دأب�ت الرشكات
املدرج�ة على إق�رار توزيعات س�خية
به�دف مكأف�اة مس�اهميها ،وهو األمر
الذي س�يحافظ عىل جاذبي�ة البورصة
القطرية ،ويمنع ترسب سيولة البورصة
إىل الودائ�ع املرصفي�ة رغ�م موجة رفع
الفائدة التي تجت�اح العالم والتي ألقت

} عويضة الهاجري

} تحفيز إصدار أدوات مالية جديدة

بظاللها عىل بورصة قطر.
ويف  3نوفمبر  2022ق�رر مصرف
قطر املركزي رفع س�عر فائدة املرصف
لإلي�داع ( )QCBDRبمق�دار  75نقطة
أس�اس ليصب�ح  ،% 4.5ورف�ع س�عر
فائ�دة املصرف لإلق�راض ()QCBLR
بمقدار  50نقطة أس�اس ليصبح ،% 5
ورفع س�عر إعادة الرشاء (QCB Repo
 )Rateبمقدار  75نقطة أساس ليصبح
 .% 4.75وتأت�ي ه�ذه الخط�وة تلبي�ة
الس�تحقاقات ارتباط الري�ال مع الدوالر
فضال عن تحقي�ق حزمة من اإليجابيات
لرف�ع أس�عار الفائ�دة أبرزه�ا :زي�ادة
جاذبية الريال القط�ري كوعاء ادخاري
من خالل تضييق هامش الفائدة بني كل
من الدوالر األمريكي والريال القطري.

املحليين واألجان�ب حي�ث تخط�ط
بورصة قطر إلدراج صناديق االس�تثمار
العق�اري  REITsخالل ع�ام  2023يف
إط�ار استراتيجيتها لتنوي�ع الخيارات
االس�تثمارية أم�ام املتداولين ،وط�رح
أدوات مالي�ة جدي�دة لتعزي�ز الجاذبية
االس�تثمارية للبورص�ة عىل املس�تويني
املحيل والعاملي ،ومس�اعدة املس�تثمرين
عىل تنويع محافظهم االستثمارية وإدارة
مخاطرهم االستثمارية بشكل أفضل.
وصناديق االس�تثمار العقاري REITs
هي عب�ارة عن وح�دات اس�تثمارية يف
محاف�ظ عقاري�ة ذات صبغ�ة تجارية
وتتملك صناديق االستثمار العقاري ،يف
معظم الحاالت ،وتدير ممتلكات عقارية
مدرة للدخ�ل ،وتذهب معظ�م إيرادات
وأرب�اح تلك الوحدات إىل املس�اهمني يف
تلك املحافظ العقاري�ة ،وهي عبارة عن
صنادي�ق مغلقة (عىل عك�س صناديق
االستثمار املتداولة .)ETFs
واعتب�ارا م�ن ش�هر أكتوب�ر امل�ايض
طبق�ت بورص�ة قطر قواع�د البيع عىل
املكش�وف املغط�ى ،وقواع�د إق�راض
واقتراض األوراق املالي�ة ،ويعتبر كل
من البيع عىل املكش�وف املغطى وقواعد
إقراض واقتراض األوراق املالية أداتني
اس�تثماريتني مرتبطتين ،حي�ث إن�ه
عندما يرغب املس�تثمر يف بيع أس�هم ال
يملكه�ا فإنه يجب ان يقرتضها أوال قبل
ان تت�م عملية البي�ع ،وبموجب القواعد

أدوات مالية
وق�ال املس�تثمر عويض�ة الهاج�ري
إن موندي�ال  2022يك�رس مكان�ة
بورصة قط�ر عامليا ويضعه�ا يف مرمى
االس�تثمارات األجنبية املؤسسية كما أن
الحدث العاملي ينعكس إيجابا عىل جميع
الرشكات املدرجة يف البورصة التي تشهد
حاليا نش�اطا من حيث طرح حزمة من
األدوات املالي�ة واالس�تثمارية الجدي�دة
وآخرها البيع عىل املكشوف.
ول�دى بورص�ة قط�ر خط�ة طموح�ة
لط�رح أدوات مالي�ة جدي�دة ،وه�و ما
يحف�ز من جاذبيته�ا أمام املس�تثمرين

الهاجري :كأس العالم ترسخ مكانة بورصة قطر عالميا

آفاق واعدة
وم�ن جهت�ه توق�ع املس�تثمر راش�د
الس�عيدي أن تحافظ بورصة قطر عىل
جاذبيتها اإلس�تثمارية بفضل املونديال
وارتفاع أس�عار النفط فوق مس�تويات
 95دوالر للربمي�ل وتحقيقها متوس�طا
س�عريا يبل�غ  100دوالرا للربمي�ل منذ
مطلع  2022وهو ما س�ينعكس إيجابا
عىل أداء االقتص�اد الوطني الذي يحقق
فوائض مالية قياسية.
وقفز فائض موازنة قطر خالل النصف
األول م�ن  2022وه�ي أح�دث بيانات
متاح�ة  12مرة ليصل إىل مس�توى بلغ
 47.3ملي�ار ري�ال مقارن�ة مع فائض
بل�غ مس�توى  4ملي�ارات ري�ال خالل

} محمد البلم

} البورصة تعزز قدرتها على استقطاب االستثمارات األجنبية

الجدي�دة يمكن اقتراض األوراق املالية
ألغ�راض متعددة منها تس�وية عمليات
البيع التي ال يتوافر لها أوراق مالية عند
التسوية ،وإنشــاء وحدات صنــاديق
امل�ؤرشات ،أو تنفيذ صفق�ات البيع عىل
املكش�وف أو بغرض إعادة أوراق مالية
س�بق اقرتاضه�ا ،ويقص�د بالبي�ع عىل
املكش�وف املغطى ،قيام أي من املرصح
لهم (صان�ع الس�وق ،مزود الس�يولة،
املس�تثمر املؤه�ل) ببي�ع أوراق مالي�ة
مقرتضة ،أو دخل يف ترتيبات اقرتاضها،
على أن تتم تغطية املراكز الناش�ئة عن
البيع يف هذه الحالة يف تاريخ التســوية
وفقا ً لهذه القواعد .كما يقصد باإلقراض
واالقرتاض لألوراق املالية ،قيام املقرض
بنق�ل ملكية األوراق املالية بصفة مؤقتة
أو بيعه�ا إىل املقترض خارج الس�وق
بثمــ�ن مؤج�ل الدف�ع مع الت�زام ،أو
وعد املقرتض برده�ا أو إعادة بيعها إىل
املقرض بناء عىل طلبه يف أي وقت خالل
الفرتة املتف�ق عليها ،أو يف نهايتها ما لم
يتم االتفاق عىل غري ذلك.

تفاؤل كبير
وق�ال املس�تثمر واملحل�ل امل�ايل ن�ارص
غانم النعيمي إن إس�تضافة قطر لكأس
العال�م  2022أحدث آثارا إيجابية كبرية
انعكس�ت عىل أداء البورص�ة واملتداولني
يف الس�وق وزاد م�ن جرع�ة التفاؤل يف
أوساط املس�تثمرين بشكل كبري ،خاصة
مع النتائج اإليجابية الجيدة التي حققتها
الرشكات والت�ي يتوقع أن تقر توزيعات
جي�دة للمس�تثمرين .وأض�اف أن ق�وة
االقتص�اد القطري من أهم العوامل التي
جعلت من السوق القطري سوقا جاذبا،
فضلا ع�ن املب�ادرات التي تس�تهدف
ترسيخ مكانة البورصة إقليميا وعامليا.
ومؤخ�را أطلق جه�از قطر لالس�تثمار
مبادرة صناعة الس�وق لتعزيز السيولة
يف س�وق بورصة قطر كج�زء من التزام
جه�از قطر لالس�تثمار بدع�م وتطوير
البورصة واالقتصاد املحلي لدولة قطر.
وبموجب هذه املبادرة ،سيتمكن صانعو
الس�وق املرخصون من الوصول إىل جزء
من حيازات األسهم اململوكة لجهاز قطر
لالستثمار وبرامج الحوافز من أجل دعم
سيولة األسهم املدرجة يف بورصة قطر.
وأض�اف أن ثقة املس�تثمرين وتفاؤلهم
يعترب محفزا كبريا النتعاش البورصة ،وقد
دفع املونديال الثقة إىل أعىل مستوى ،ومن
املتوقع أن تنعكس توقعات املس�تثمرين
اإليجابي�ة من خالل االتج�اه الصعودي
ألسعار األسهم .وقد أظهر مؤرش مديري
املشتريات الصادر عن مركز قطر للمال
تحسن ثقة الرشكات القطرية مع اقرتاب
موعد انطالق مونديال كأس العالم لكرة
القدم إىل أفضل مس�توياتها يف عامني يف
أكتوبر .2022

14

أقالم حرة

السنة ( - )28السبت  25من ربيع اآلخر 1444هـ الموافق  19نوفمبر 2022م العدد ()9938

الزلة الثانية

بقلم أنس إبراهيم معابرة
مما ال شك فيه بأن البرش معرّضون
الرتكاب األخطاء ،فهم غري معصومني،
والعصمة لألنبياء عليهم السالم فقط،
وبالتايل من غري املُستبعد أن يرتكب
اإلنسان خطأ ما بني الحني واآلخر.
وقد يكون الخطأ متمثالً يف تقصري
أحياناً ،أو خروج عن املألوف يف أحيان
أخرى ،ومن املمكن القول بأن األخطاء
عادة ما تكون عىل صورة من اثنتني:
فإما أن تكون عبارة عن تخلّف عن
القيام بعادة حسنة ،أو اإلقدام عىل
ارتكاب عادة خاطئة جديدة عليك.
كل هذا مقبول طبعاً ،فكما أرشت بأن
الخطأ من طبيعة البرش ،فمن املمكن
أن تجد نفسك مضطرا ً لتأجيل حصة
القراءة لهذا اليوم ،أو أن تتخلّف عن
قراءة ِوردك من القرآن الكريم أو
أذكار الصباح واملساء ،أو أن ُتقصرّ
يف أداء الصالة جماعة .ويف املقابل قد
تنشغل عن أداء التمارين الرياضية
اليومية ،أو أن تشتهي تناول طعام
غري صحي يف أحد مطاعم الوجبات
الرسيعة ،أو أن تتجاوز الرسعة
القانونية يف الشارع ،أو أن تفقد
أعصابك أثناء تعاملك مع أحدهم،
وتتلفظ بكلمات قد تندم عليها الحقاً.
وحدوث كل ما تم ذكره من أمثلة يشء
طبيعي أيضاً ،وقد نجده يف حياتنا
بكل سهولة ،وال يُشكل أيّة خطورة
ُتذكر عىل حياتنا وبرنامجنا ،ولكن
الخطورة تكمُن يف الزلة الثانية؛ وهي
املرة الثانية التي ترتكب فيها نفس
الخطأ عىل التوايل ،أو تتخلف فيها عن
عادة حسنة.
فلو تناولت طعاما ً غري صحي مرة،
تأكد بأن تتناول يف الوجبة القادمة
طعاما ً صحياً ،ولو تجاهلت التمارين
الرياضية ليوم واحد؛ كن حريصا ً عىل
التواجد يف الصالة الرياضية يف املوعد
التايل ،ولو تجاوزت الرسعة خالل
ذهابك إىل العمل؛ كن حريصا ً عىل
االلتزام بالرسعة املقررة حني العودة
إىل املنزل.
إن الخطورة الكربى التي تكمُن يف
تكرار األخطاء ،تتمثل يف استحسان
ارتكابها ،بل وتبدأ يف اإلحساس
بالفوائد من تلك األخطاء ،فكل مرغوب
ممنوع ،وكل مفيد تنفر منه النفس،
وبالتايل من السهل جدا ً أن نعتاد
تلك األخطاء ،أو أن ُتقنع نفسك مثالً
بأن تجاوز الرسعة املقررة كان سببا ً
يف الوصول مبكراً ،وتوفري الوقت،
وتتجاهل تعريض حياتك وحياة
اآلخرين للخطر.
بل ومن املمكن أن تتحول تلك األخطاء
إىل عادات جديدة لنا ،وبالتايل سوف
تكون خسارتنا مُضاعفة ،فأنت
بتخليك عن الطعام الصحي خرست
عادة طيبة ،وبتناولك لطعام غري
صحي اكتسبت عادة سيئة ،وهو
ما سيتسبب لك باألرضار الصحية
والسُ منة واألمراض املختلفة يف وقت
قريب إن داومت عىل ذلك.
إن الحل األمثل للتقصري يف أداء بعض
الواجبات يتمثل يف أن تتأكد من
قيامك بها يف املرة املقبلة وتفادي الزلة
الثانية ،كأن تجرب نفسك عىل تعويض
ما فاتك من القراءة خالل األيام املقبلة
مثالً ،أو أن تحرص عىل أداء الصالة
جماعة ملدة أسبوع عىل األقل.
وباملقابل؛ يكون الحل املثايل يف تجاوز
خطوط حمراء خططتها لنفسك سابقا ً
بالحرص عىل عدم تجاوزها أو حتى
مالمستها مستقبالً ،كأن تعاقب نفسك
بالقيادة برسعة  70كم/ الساعة إذا
كانت الرسعة املقررة  80كم/ ساعة،
ألنك تجاوزت األخرية إىل  90يف املرة
السابقة ،أو أن تتمرن ملدة ساعة
وربع ملدة أربعة أيام بدال ً من ساعة
واحدة ،نتيجة لتخلفك عن التدريب
ملرة واحدة.
من املمكن اعتبار سياسة «الزلة
الثانية» نوعا ً من أنواع مراقبة الذات
ومحاسبتها ،وهذه السياسة تؤتي
ثمارها بشكل جيد مع أولئك الذين
يسعون إىل النجاح ،والجادين يف
تطوير ذاتهم بالحفاظ عىل عاداتهم
الطيبة ،وتجنبهم للعادات السيئة.

كيف ساهم المونديال
في تطوير البنية التحتية القطرية؟
تع�د بطول�ة كأس العال�م الح�دث
الري�ايض األه�م عامليا ً على اإلطالق.
وباإلضافة ألثره الريايض واالجتماعي
والثقايف فله آث�ار اقتصادية .وهو ما
بات يع�رف باقتصاد الرياضة .وهذا
ما ينسحب عىل دولة قطر .فباإلضافة
للمنافع االقتصادية املبارشة للبطولة
ف�إن لها آث�ارا ً غير مب�ارشة .منها
املس�اهمة بتطوي�ر البني�ة التحتي�ة
ً
مس�اهمة
يف الدول�ة .وهذا األمر يعد
ً
مستدامة تستمر بعد نهاية البطولة.
* كيف ش�جّ عت البطولة اإلنفاق عىل
البنية التحتية يف قطر؟
 تشير بع�ض التقاري�ر الصحفيةإىل أن إنف�اق دول�ة قطر على بنيتها
التحتي�ة يف العقد الس�ابق بلغ 230
ملي�ار دوالر .وهو رقم ضخ�م جداً.
ال س�يما إذا تم�ت مقارنت�ه بالهدف
الرئيس وهو استضافة البطولة .لكن
الحقيقة أن غالبية اإلنفاق عىل البنية
التحتية القطري�ة كان يف إطار رؤية
قطر الوطنية 2030م .والتي تزامنت
مع استضافة املونديال.
بصفة عامة يشكل اإلنفاق عىل البنية
التحتي�ة يف قطر س�واء كان يف إطار
بل�وغ رؤي�ة  2030أو اس�تضافة
املونديال إنفاقا ً استراتيجياً .فالبنى
التحتية ستس�تمر بعد نهاية البطولة
وسيتم استثمارها لعقود طويلة .وهو
م�ا يدعم التوج�ه الحكوم�ي بتقليل
االعتماد عىل إيرادات النفط والغاز يف
تمويل املوازنة العامة للدولة.
م�ن جه�ة أخ�رى وضم�ن خط�ط
الدوح�ة لتطوير بنيته�ا التحتية .تم
ع�ام 2011م اس�تحداث «اللجن�ة
العلي�ا للمش�اريع واإلرث» به�دف
تنفيذ مشاريع البنية التحتية الالزمة
الس�تضافة نس�خة كأس العال�م
2022م .ووض�ع املخططات وتنفيذ
العملي�ات التش�غيلية .بم�ا يس�اهم
يف ترسي�ع عجل�ة التط�ور وتحقيق
األهداف التنموية للدولة.
* م�ا جوانب تطوير البني�ة التحتية

يحيى سيد عمر
باحث اقتصادي

يف قطر؟
 تظهر جهود دول�ة قطر يف تطويربنيته�ا التحتية يف إطار اس�تضافتها
لبطولة كأس العال�م .وتحقيق رؤية
2030م من خالل عدة جوانب .منها
تنظي�م بطول�ة خالية م�ن انبعاثات
الغ�ازات الدفيئ�ة عبر االعتماد عىل
الطاقة املتج�ددة .فت�م االعتماد عىل
الطاق�ة الشمس�ية يف إن�ارة مواقف
الس�يارات واملناط�ق املحيط�ة
باالستادات .إىل جانب التربيد بالطاقة
الشمسية يف مواقع التدريب.
وتعزي�زا ً لالس�تدامة البيئية -أيضاً-
تم إنش�اء حدائق جديدة وريها بمياه
مع�ادة التدوير .مع اختي�ار نباتات
ذات استهالك منخفض للمياه إلنتاج
مس�احات خرضاء مس�تدامة .ومنذ
عام 2020م تم�ت زراعة نحو 500
ألف مرت مربع من العش�ب .و 5آالف
ش�جرة .و 80ألف شجرية يف األماكن
العام�ة .وه�ذا التخطي�ط س�اهم يف
الحد من اس�تهالك املياه يف تش�غيل
االس�تادات بأق�ل م�ن  % 40م�ن
املتطلبات الدولية.
أم�ا فيم�ا يتعل�ق بالبني�ة التحتي�ة
املرتبطة بقطاع النقل فقد تم تطوير
نظام النق�ل لتخفيف حدة الزحام يف
الش�وارع .فتم إنشاء وتطوير مرافق
نق�ل جدي�دة وعرصي�ة .مث�ل مرتو
الدوحة «الريل» الذي ينتظر أن يخدم
املشجعني عرب  37محطة موزعة عىل
 3خط�وط .ترب�ط مالع�ب البطولة
ببعضه�ا .فضالً عن تهيئة مس�ارات
جدي�دة للحافالت .وأنظم�ة «الرتام»

بمدينة لوسيل واملدينة التعليمية.
ويف إط�ار البني�ة التحتي�ة املرتبطة
بقطاع النقل تم اس�تبدال  % 25من
الحافلات العامة بأخ�رى كهربائية.
بم�ا يقل�ل تل�وث اله�واء .وامت�دت
عملي�ات تطوي�ر البني�ة التحتية إىل
توس�عة مطار حمد الدويل لتصل إىل
 50مليون مس�افر عرب  1300رحلة
يومي�اً .باعتب�اره البوابة الرئيس�ية
لوصول املشجعني.
م�ن جه�ة أخرى ت�م تطوي�ر البنية
التحتي�ة املرتبطة بقط�اع الضيافة.
فق�د ت�م مضاعف�ة ع�دد الفن�ادق
واملنتجع�ات ع�دة أضع�اف .فع�دد
الغ�رف الفندقية عش�ية البطولة بلغ
 130أل�ف غرف�ة .ويف الع�ام الحايل
فقط ت�م افتت�اح  50فندق�ا ً جديداً.
ً
إضافة للش�واطئ السياحية .وغريها
من البن�ى التحتية املرتبط�ة بقطاع
الضيافة.
اليوم وبعد مرور أكث�ر من  11عاما ً
عىل فوز قطر باستضافة بطولة كأس
العالم اس�تطاعت الوفاء بتعهداتها.
لتكسر حاجز الخوف املس�يطر عىل
الفيفا من عدم قدرتها عىل اس�تكمال
إنشاءات االستادات .كما حدث خالل
موندي�ال جن�وب إفريقي�ا 2010م
ونس�خة الربازي�ل ع�ام 2014م .إال
أن قط�ر تمكن�ت م�ن تجهي�ز كافة
املالع�ب قبل عام من انطالق البطولة
والتي تم اختبارها خالل بطولة كأس
العرب 2021م.
يف الحقيق�ة إن البنى التحتية التي تم
إنجازها يف إطار اس�تضافة املونديال
تتشعّب لتش�مل مختلف القطاعات.
وه�ي بنً�ى مس�تدامة .بمعن�ى أنها
ستس�تمر يف أداء وظائفها بعد انتهاء
ً
ً
نوعية يف
نقل�ة
البطول�ة ،وهي تع�د
جهود تحقيق رؤية 2030م .واآلثار
االقتصادي�ة له�ذه البن�ى س�ترتك
نتائجه�ا االقتصادي�ة خلال فترة
البطولة وما بعد البطولة.

شكرا لرجال
قطر األوفياء
بقلم :محمد ماجد الهاجري
الخبير القانوني والمحامي

تعيش دولة قطر خالل الفرتة الحالية مرحلة تاريخية يف مسرية
النهضة والتنمية ،فاليوم وملدة شهر كامل تتجه أنظار العالم
لدولتنا العظيمة ،وهي فرصة لطاملا انتظرناها كمواطنني
قطريني لنعكس للعالم أجمع الوجه الحقيقي لنا ،ولنؤكد
للجميع أننا معتزون بثقافتنا وديننا اإلسالمي الحنيف ،وكذلك
سريى العالم أجمع إحدى أهم سماتنا الثقافية والحضارية
وهي الكرم ،وحسن استقبال الضيوف والرتحيب بهم.
فيجب أن ننتهز فرتة املونديال للتعريف برتاثنا وعاداتنا
وتقاليدنا ،وعكس صورة مرشفة عن الدول الخليجية والعربية
بشكل عام ودولة قطر عىل وجه الخصوص ،خاصة أن الشعب
القطري عرف بأنه مضياف ويمتاز بمحافظته عىل هويته
الوطنية وعاداته وتقاليده وإرثه ،وكذلك يجب اقتناص الفرصة
ليكون املواطنون واملقيمون يدا واحدة إلنجاح البطولة من
خالل استقبال جماهري املونديال بالكرم والضيافة وسعة صدر،
والعمل عىل رفع اسم قطر عاليا بني األمم ،خاصة أن مونديال
 2022يمثل فخرا لقطر وللعرب وستكون نسخة مميزة وفريدة
وتاريخية يف مسرية البطولة العاملية ،وسيحكي القايص والداني
عن دولة قطر لسنوات عديدة.
وهناك سؤال يتبادر يف ذهن الكثري منّا وهو :ما الدور الذي
يجب علينا فعله كمواطنني؟ فيمكن القول إن دولتنا تزينت
للمونديال بأجمل حللها واستعدت بكل إمكانياتها لهذا الحدث،
ونحن اليوم -مواطنني ومقيمني -نرحب بضيوف قطر وسنقدم
لهم كل املساعدات التي يحتاجونها ،نحن يف خدمتهم ويف خدمة
هذا الحدث الذي يشعرنا بالفخر الكبري ،وندعو جميع ضيوفنا
إىل التمتع بالبيئة القطرية وبالرتاث القطري املوجود يف كل
أنحاء البالد ،بالدنا وعدت فأوفت ،ونحن نفخر بهذا ونفخر
بقطر التي استطاعت أن تكون اليوم محط أنظار العالم ونقطة
التقائهم فخورون بذلك ،ونحن عىل يقني أن هذه البطولة
ستكون فريدة ومتميزة وتثبت للعالم ما يقدر عليه العرب
بالفعل ،خاصة مع انتهاء جاهزية الدولة الستقبال بطولة كأس
العالم ،كما يتضح من خالل األجواء املونديالية التي تعيشها
هذه الفرتة مع انتشار الشعارات الكروية الحماسية عىل مختلف
الطرق ،عالوة عىل تزيينها باألعالم واالنارة ،وكذلك تركيب
املنصات والشاشات عىل طول شارع كورنيش الدوحة الذي
سيكون املحطة الرئيسية التي ستشهد إقامة فعاليات متنوعة
واحتفاالت مختلفة تتناسب مع جموع الجماهري التي ستتواجد
يف الكورنيش للمشاركة باالحتفاالت.
ويف الختام يجب القول إن خلف هذا النجاح االستثنائي لتنظيم
البطولة العاملية لكأس العالم يف دولتنا الحبيبة قطر رجال
يبذلون كل الجهد والوقت كل حسب تخصصه ،يستحقون كل
الشكر منا ..فلهم كل الشكر والتحية والتقدير.

اإلسراف

العالم كله نحو المونديال
ساعات من النرش ويتم افتتاح مونديال
قطر  2022لك�رة القدم وقبل املباراة
األوىل بين منتخبي قط�ر واألكوادور
س�يكون حفل االفتتاح الذي سيشهده
العالم بأرسه عىل الهواء مبارشة.
إنه�ا فرحة ال تدانيه�ا فرحة أن تتجه
أنظ�ار العال�م نح�و قط�ر أول دولة
عربية وإسالمية ،وأول دولة يف الرشق
األوس�ط تنظم موندي�ال كأس العالم
يف عام  ،2022وس�وف يش�هد العالم
ويسه يف هذه البطولة
بأرسه ما يُبهرُه رُ
التي تتكرر دومًا كل أربع سنوات.
إىل جميع الزائرين الذين اشرتوا تذاكر
حضور املباريات ارفع رأس�ك ،أنت يف
قطر اح�دى دول العروبة واإلسلام،
إىل كل عربي يف أقط�ار الدول العربية
ارفع رأسك أنت عربي وافتخر أن دولة
قطر دخل�ت التاريخ يف كرة القدم ،إىل
كل مس�لم يف كل دول العال�م ارف�ع
رأس�ك وافتخر ،أن دولة إسالمية نالت
رشف تنظي�م كأس العال�م وه�ا هي
ُتبهر العالم استعدا ًدا وتنظيمًا يف أكرب
بطولة رياضية عاملية.
ارف�ع رأس�ك أن قط�ر أول دول�ة يف
منطقة الرشق األوسط تشهد فعاليات
بطولة كأس العالم لكرة القدم.
ارفع رأس�ك عاليً�ا ،واعل�م أن جميع
القيادات والزعماء العرب قالوا كلمتهم
يف آخر قمة عربي�ة عُقدت يف الجزائر،
وهي قمة لم الش�مل ،أنهم خلف قطر
يف نج�اح تنظي�م فعالي�ات موندي�ال
قط�ر  ،2022وأن قطر لها كل التأييد
والدعم واملس�اندة لتكون البطولة عىل
مستوى يرشف العرب جميعًا.
إنه�ا كرة الق�دم يا س�ادة ،فاجعلوها
رياض�ة ممتع�ة تؤكد عراق�ة وأصالة
العرب واملس�لمني ،وأننا أمة يف محيط
األم�م اإلنس�انية جمع�اء ،ننتمي ألب
واحد ه�و آدم ،عليه السلام ،وننتمي
ألم واح�دة ه�ي ح�واء ،والجمي�ع يف
ه�ذا الكون اإلنس�اني خلقهم الله رب
العاملني.

إبراهيم فليفل
صحفي مصري

س�وف يبذل منتخب قطر يف مبارياته
كل م�ا يف وس�عه إلس�عادنا جميع�ا،
وكذلك كل الفرق العربية واإلسلامية
املشاركة يف مونديال قطر .2022
ال يه�م م�ن يف�وز بالبطول�ة ،ولكن
املهم أن تس�ود الروح الرياضية ،وأن
يتنافس الجميع من أجل تقديم أفضل
م�ا لدي�ه إلس�عاد الجماهير عش�اق
رياضة كرة القدم يف العالم.
ارف�ع رأس�ك ..فم�ن األولي�ات أيضا
أن موندي�ال قطر ستش�هد ألول مرة
مش�اركة الس�يدات يف التحكي�م ،ذلك
حسب ما قرره الفيفا ،لذلك نقول ألول
م�رة يف تاريخ كأس العالم ستش�ارك
س�يدات مباري�ات يف البطولة .وجدير
بالذكر أن ضمن  105حكام بالبطولة،
فق�د اخت�ار االتح�اد ال�دويل لك�رة
الق�دم (الفيفا) الفرنس�ية س�تيفاني
فرابار والرواندية ساليماموكاس�انغا
والياباني�ة يوش�يمي ياماش�يتا،
باإلضاف�ة إىل  3حكم�ات مس�اعدات
هن :الربازيلية نويزا باك ،واملكس�يكية
كارين دياز ميدينا ،واألمريكية كاثرين
نيس�بيت ضم�ن الطاق�م التحكيم�ي
املشارك يف كأس العالم بقطر.
ارف�ع رأس�ك ..حي�ث ألول م�رة يف
موندي�ال قط�ر سيس�تخدم االتح�اد
ال�دويل لك�رة الق�دم يف مونديال قطر
تقنية جديدة تساعد يف اكتشاف حاالت
التس�لل ،ذلك وفق بيان للفيفا أن هذه
التكنولوجيا الجديدة ستس�تخدم من
خالل  12كامرياُ ،تثبّت أس�فل س�قف
امللع�ب بهدف تتبع حرك�ة الكرة ،وما

يص�ل إىل  29نقط�ة بيان�ات تعم�ل
برسعة  50مرة يف الثانية.
اعتق�د أن محاوالت التس�جيل املباغت
م�ن التس�لل س�يتم حجم�ه ومنع�ه،
خاص�ة أن ه�ذه التقنية س� ُتخصص
لكل الع�ب يف أرضية امللعب ،وذلك من
أج�ل احتس�اب املوقف الدقي�ق الذي
يتواج�د في�ه الالعب�ون ،كما تش�مل
نق�اط البيانات هذه أط�راف الالعبني
وحدودها املعنية بوضعية التسلل.
وليس هذا فحس�ب بل س�تزود الكرة
الخاصة باملونديال بمستش�عر وحدة
القياس بـ«القصور الذاتي» ،لريس�ل
كل بيان�ات حرك�ة الك�رة إىل غرف�ة
عمليات الفيديو برسعة ُتق ّدر بـ 500
م�رة يف الثاني�ة ،مم�ا س�يُتيح معرفة
مكان ركلها بدقة ال متناهية.
وحتى ال يتش�كك أحد فإن اس�تخدام
التط�ور التكنولوج�ى وم�ن خلال
الجم�ع بين بيان�ات تتب�ع الالعبين
وبيانات الكرة وتطبيق تقنيات الذكاء
االصطناعي ،ستوفر التكنولوجيا شبه
اآللية تنبيهً�ا تلقائيًا لحُ �كام الفيديو
واملباراة ُكلما اس�تقبل مُهاجم مُتسلل
الكرة من أحد زمالئه يف املنتخب ،وهذا
كل�ه يُس�جله تاريخ املوندي�ال فهنيئا
للجميع.
ارف�ع رأس�ك ..ألول م�رة يف مونديال
قط�ر أن تنطل�ق فعالي�ات مهرج�ان
االفتت�اح وكذلك صاف�رة املونديال يف
 20نوفمرب الحايل ،وسوف تستمر عىل
مدار  29يوماً ،وه�ي األوىل من نوعها
التي تقام يف فصل الشتاء ،بينما كانت
تق�ام البطوالت الس�ابقة يف يونيو أي
ً
صيفا.
س�نتابع جميعً�ا بكل حب وش�جون
وش�غف فعاليات البطول�ة وبالتوفيق
والنج�اح لكل الف�رق الرياضية عامًة
خاصة،
وللف�رق العربية واإلسلامية
ً
مش�اهدة طيبة للذي�ن تتجه أنظارهم
نحو مونديال قطر.
ibrahim_felifal@yahoo.com

د .أشرف حسين
نتحدث اليوم عن قضية تعترب من أهم القضايا التي يمر
بها اإلنسان يف حياته ،ولها أثر سلبي عىل الفرد واملجتمع،
يف البداية أحب أن أطرح هذا السؤال :ملاذا هذا اإلرساف؟
قال رسول الله «صىل الله عليه وسلم»« :ال ترسفوا يف املاء
ولو كنتم عىل نه ٍر جا ٍر».
اإلسال ُم د ُ
ِين الوَسطيَّ ِة؛ يحب االعتدال يف كل أمور حياتك
َ
ْ
ِّ
َّ
ْ
ُ
ني و ََكانَ
َ
َ
َّ
قال تعايل« :إِن ال ُمبَذ ِرين كانوا إِخوَان الشي ِ
َاط ِ
َّ
الشي َْط ُ
ان لِ َر ِّب ِه َك ُفورًا» تعظم األمة وترقى يف سماء العزة
واملنعة بخصال من أكربها أثرًا االقتصاد يف اإلنفاق،
واالقتصاد فضيلة بني رذيلتني :هما البخل واإلرساف،
وتقديره يختلف باختالف أحوال األشخاص من اليسار
وقلة ما يف اليد ،وضابطه أال يتجاوز اإلنسان يف مطعمه
وملبسه ومسكنه وأثاث منزله سرية من يماثلونه يف مقدار
ما يملك أو يكسب من املال ،وهم يعيشون يف مروء ٍة
وسالم ٍة من هموم ال ّديْن .وملا كان االقتصاد يقوم عىل عدم
اإلرساف يف الرتف اخرتنا أن نجعل حديثنا يف اإلرساف
وما يجر إليه من عواقب وخيمة منها :اإلرساف يُفيض
إىل الفاقة :ذلك أن املرسف يطلق يده يف اإلنفاق إرضا ًء
لشهواته؛ حتى يُفقده ما عنده ،وينزل إىل طبقة املعدمني،
وكم من بيوتٍ أسسها آباء مقتدرون وقد غلب عليهم حبُ
الرتف ،فأطلقوا لشهواتهم العنان حتى أتلفوا وسائل
الثروة ،وتقوّض بناء تلك البيوت والتحق أولئك الخلف
بطبقة اليائسني الذين ال يجدون ما ينفقون ،وإذا وقع
الرجل يف الفقر بعد اليسار ،تجرّع مرارة الهوان املصحوب
بالحرسة ،قال تعاىل « َولاَ َتجْ ع َْل َي َد َك َم ْغلُولَ ًة إلىَ ٰ ُع ُن ِق َك َولاَ
ِ
َتبْسُ ْطهَا ُك َّل الْبَسْ ِط َفتَ ْق ُع َد مَلُومًا مَّحْ سُ ورًا» ،فاملسلم يجب
عليه أال يبخل بماله عىل أوالده وعىل الفقراء واملساكني
ويعطي كل ذي حق حقه ،واليرسف ألن املبذرين كانوا
إخوان الشياطني فخري األمور الوسط واالعتدال ،فاإلرساف
يُنبت سيئ األخالق :كالجبن ،وقلة األمانة ،واإلمساك عن
البذل يف وجوه الخري ،أما عن اإلرساف يف الرتف يدعو إىل
الجبن؛ فألن شدة تعلق النفوس بالزينة واللذائذ من العيش
يقوّي حرصها عىل الحياة ،ويحملها هذا الحرص عىل
رشف وذو ٍد عن
تجنب مواقع الحروب ،وإن كانت مواقف
ٍ
النفس والعرض واملال .وإذا كان شأن املرتفني الفرار من
املوت ،فحق األمة التي تريد النهوض من كبوتها أن ُتقلع
عن اإلرساف والرفاهية .وأما أن اإلرساف يف الرتف يذهب
األمانة فألن الرتف إنما همه الوصول إىل زين ٍة أو لذة مطعم
ونحوه ،وكثريًا ما تدفعه إىل أن يخون من ائتمنه فيمد يده
إىل املال الذي يؤتمن عليه ،وينفقه يف شهواته .وأما أن
اإلرساف يف الرتف يمسك األيدي عن فعل الخري فاملسلم
يجب عليه االعتدال يف كل أمور حياته ويشكر الله تعاىل
عىل هذه النعم.
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االنتخابات النصفية األميركية

لماذا لم تحدث
«الموجة الحمراء»؟
أسفرت نتائج االنتخابات النصفية األميركية ،في الثامن من تشرين
الثاني/ نوفمبر  ،2022عن استمرار سيطرة الديمقراطيين على مجلس
الشيوخ ،في حين يتجه الجمهوريون ،على األرجح ،إلى السيطرة على
مجلس النواب ،ولكن بأغلبية ضئيلة جدً ا ،وهو ما ك ّنا ّ
توقعناه في
ورقة تقدير موقف سابقة .وكانت استطالعات الرأي تتوقع فو ًزا
كاسحا للجمهوريين في مجلس النواب ،مع احتمال سيطرتهم على
ً
مجلس الشيوخ .وفي ضوء النتائج المخيّبة آلمال الحزب الجمهوري
على المستويَين الفيدرالي والوالئي ،يشهد الحزب تباد ًلا لالتهامات
بالمسؤولية عن األداء المتواضع في االنتخابات ،ويحتدم الصراع تحديدً ا
بين المؤسسة التقليدية للحزب والرئيس السابق دونالد ترامب ،الذي
يقول خصومه ّ
إن دعمه لمرشحين «غير أكفاء» تسبب في هزائم ما
كان ينبغي أن تقع.

اً
أول :اإلطار العام لالنتخابات
جرت االنتخابات يف ظروف كانت تعطي
الجمهوريني األفضلية؛ إذ تشري املعطيات إىل
ّ
أن حزب السلطة غالبًا ما يخرس االنتخابات
النصفية .وإذا أضفنا إىل ذلك مستوى التأييد
الشعبي املنخفض للرئيس جو بايدن (نحو
 40يف املائة) ،وارتفاع مستويات التضخم
ومعدالت الجريمة ،والقلق من دخول البالد
يف حالة ركود اقتصادي واستمرار تداعيات
جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد ،)19
فإن فو ًزا جمهوريًا كاسحً ا كان مرجّ حً ا .وعىل
هذا األساس ،بنى الجمهوريون توقعاتهم
بانتزاع ثالثني مقع ًدا إضافيًا عىل األقل يف
مجلس النواب ،أما اآلن ّ
فإن أغلبيتهم سوف
تراوح عىل األرجح بني  220و 224مقعداً،
وربما أكثر من ذلك بقليل ،علمًا ّ
أن الحد األدنى
لألغلبية يف املجلس هو  218مقعداً.
وقد كشفت االنتخابات األخرية عن نقاط
ضعف يف كال الحزبني ،وكانت سببًا يف عدم
حصول أيٍّ منهما عىل فو ٍز حاسم ،رغم أنهما
أنفقا مجتمعَني أكثر من  9مليارات دوالر يف
الحمالت االنتخابية .ديمقراطيًا ،حاول أغلب
املرشحني أن يجعلوا بينهم وبني الرئيس
ً
مسافة من جراء تد ّني شعبيته ،يف
بايدن
الوقت الذي حاولوا فيه تجاوز صورة الحزب
املنقسم بسبب خالفات ممثليهم يف الكونغرس
عىل األجندة الترشيعية يف العامَني املاضيَني.
ولم يكن الجمهوريون أحسن حالاً ؛ إذ وجدوا
أنفسهم مضطرين إىل املوازنة بني مكونات
مختلفة يف قاعدتهم االنتخابية ،فهناك
الشعبويون الذين يتبنّون مزاعم ترامب حول
تزوير انتخابات  ،2020ومواقفهم املتشددة
يف مسألة اإلجهاض ،وهناك املعتدلون الذين
يريدون الرتكيز عىل األجندة التقليدية للحزب،
مثل الرضائب والهجرة واالقتصاد ،ومع نجاح
عدد كبري من املرشحني املتطرفني الذين دعمهم
ترامب يف االنتخابات التمهيدية للحزب ،أصبح
من الصعب ج ًدا عىل الجمهوريني احتواء هذه
التناقضات.
و ُتظهر النتائج ّ
أن الديمقراطيني حافظوا عىل
كل املقاعد التي ترشحوا عنها يف هذه الجولة
ً
إضافة إىل انتزاع مقعد
يف مجلس الشيوخ،
جمهوري يف والية بنسلفانيا ،وهو ما ضمن
لهم األغلبية ( 50مقابل  ،)49وهناك احتمال
أن يفوزوا بمقع ٍد إضايف يف والية جورجيا يف
انتخابات اإلعادة يف السادس من كانون األول/
ديسمرب  .2022أما عىل صعيد مجلس النواب،
فقد تكبّد الجمهوريون خسائ َر مفاجئة من
والية مني  Maineإىل والية واشنطن ،رغم أنهم
ّ
سيمكنهم عىل األرجح من تحقيق
حققوا تقدمًا
أغلبية ضئيلة .وينطبق األمر نفسه عىل عدد من
املناصب املهمة عىل مستوى الواليات ،كالحاكم
أو املدعي العام .فقد خرس الجمهوريون
بعض الواليات الرتجيحية ،كما يف بنسلفانيا
وميتشغان وويسكونسن ،ويكافحون للفوز
يف أخرى ،مثل أريزونا ونيفادا ،بسبب نوعية
مرشحيهم املدعومني من ترامب ،وسيكون
لهذا تداعيات يف انتخابات  .2024فقد
كانت هذه االنتخابات جيدة عمومًا بالنسبة

إىل الديمقراطيني ،إذا ما أخذنا يف االعتبار
التوقعات السابقة بهزيم ٍة كاسحة لهم ،يف حني
كانت سيئة بالنسبة إىل الجمهوريني.
ثانيًا :أسباب انكسار «املوجة الحمراء»
يمكن تحديد ثالثة عوامل أساسية تسببت يف
نرص انتخابي
منع حصول الجمهوريني عىل
ٍ
كاسح يف االنتخابات النصفية ،وهي:

 . 1تأثير دونالد ترامب
تميل معظم التحليالت إىل تحميل ترامب
مسؤولية فشل الجمهوريني يف تحقيق انتصار
انتخابي كاسح ،كما كانت تشري استطالعات
الرأي؛ إذ ّ
إن دعم ترامب ملرشحني غري أكفاء
ومتطرفني يف االنتخابات التمهيدية للحزب
الجمهوري ،عىل حساب آخرين أكثر كفاءة يف
واليات متأرجحة ،أعطى الديمقراطيني ميزة يف
االنتخابات العامة .واملعيار الوحيد الذي كان
يه ّم ترامب هو مدى تبنّي املرشحني الذين
يطلبون دعمه ملزاعمه عن رسقة االنتخابات
الرئاسية منه عام  2020والتي فاز بها بايدن،
وقابليتهم إلعالن الوالء التام له .فقد خرس
مثلاً  ،املرشح الذي دعمه ترامب يف بنسلفانيا،
محمد أوز ،أمام املرشح الديمقراطي جون
فيرتمان ،رغم أن املنافسة كانت تجري عىل
مقع ٍد لسناتور جمهوري متقاعد .ويف نيفادا،
تمكنت السناتور الديمقراطية ،كاثرين كورتيز
ماستو ،من الحفاظ عىل مقعدها أمام مرشح
ترامب ،آدم الكسالت .ويف أريزونا ،هزم
السناتور الديمقراطي ،مارك كييل ،املرشح
الجمهوري بليك ماسرتز الذي دعمه ترامب.
وكذلك يف نيوهامرش ،حيث هزمت السناتور
الديمقراطية ،ماغي حسن ،مرشح ترامب،
دونالد بلودغ .أما يف جورجيا ،فلم يتمكن كل
من السناتور الديمقراطي رفائيل وارنوك
والجمهوري املدعوم من ترامب هريشل ووكر،
من بلوغ نسبة الحسم من الجولة األوىل (50
يف املائة) ،ومن ثم ،فإنهما سيخوضان جولة

إعادة الشهر املقبل ،مع أفضلية لوارنوك.
ويصحّ األمر عىل عد ٍد من دوائر مجلس النواب،
التي كان يفرتض أن يربحها الجمهوريون،
لوال نوعية املرشحني الذين دفع بهم ترامب عىل
حساب مرشحي املؤسسة التقليدية يف الحزب.
لقد بات واضحً ا خالل االنتخابات األخرية ّ
أن
ترامب يجلب معه عناوين سيئة ،مثل هجوم
أنصاره عىل مبنى الكونغرس يف السادس من
كانون الثاني/ يناير  ،2021والتحقيقات
الجنائية حول أخذه ملفات ووثائق رسية من
البيت األبيض بعد انتهاء رئاسته ،فضلاً عن
التحقيقات يف سجالته الرضيبية ومعامالته
املالية .وثمَّة من يشري إىل أن تسديد اللجنة
الوطنية للحزب الجمهوري لفواتري ترامب
ٌ
محاولة لتحفيزه عىل البقاء
القانونية هو
خارج السباق الرئايس .لكن ،مع صعود
أسهم حاكم والية فلوريدا الجمهوري ،رون
ديسانتيس ،وبدء اإلعالم اليميني التسويق
له بأنه سيكون مرشح الحزب الجمهوري
النتخابات الرئاسة  ،2024أعلن ترامب ،قبل
يوم واحد من االنتخابات النصفية ،أنه سيعلن
عن موقفه من الرتشح بعد أسبوع ،رغم
ضغوط من داخل الحزب بتأجيل أيّ كالم يف
هذا الشأن إىل ما بعد االنتخابات النصفية.
ويمثّل ترامب معضلة مزدوجة للجمهوريني.
فمن جهة ،يمثّل استفزا ًزا لرشائح واسعة
من الرأي العام األمريكي .لكنه ،من جهة
أخرى ،ما زال يتمتع بشعبية كبرية لدى
قواعد الجمهوريني ،ومن ثمّ ،
فإن من يخوض
انتخابات تمهيدية سيحتاج إليه ،أو عىل األقل
يحتاج إىل تجنب غضبه .عالوة عىل ذلك ،ما
زال ترامب األقدر عىل جمع املال للحزب
الجمهوري ومرشحيه .لكن ثمَّة من يرى أنه
ال ينبغي اختزال املشكلة يف ترامب ،بل يجب
ً
أن يتحمل الحزب ً
قسطا من املسؤولية؛
أيضا
ألنه احتضن ترامب منذ أن أعلن عن ترشحه
للرئاسة عام  ،2015ودعم بعض سياساته
العنرصية ضد املهاجرين وامللونني ،وتبنّى
مواقفه املتصلة بقانون الرعاية الصحية
وتعيني قضاة يمينيني يف املحكمة العليا،
ث َّم تراجع الحزب أمام قرار عزله وإدانته يف
مجلس النواب والشيوخ مطلع عام ،2021
يَ
بعد أحداث اقتحام أنصاره للكونغرس.
وقد تمكن الديمقراطيون من توظيف
املعضلة التي يمثلها ترامب لحزبه ،ونجحوا
يف جعل االنتخابات األخرية خيارًا بني بايدن
وترامب بدلاً من محاوالت الجمهوريني
جعلها استفتاء عىل سياسات بايدن .وهكذا،
حينما كان ترامب يتدخل يف تحديد هوية
مرشحي حزبه ونوعيتهم ،كان بايدن يتجنب
الذهاب إىل الواليات الرتجيحية التي ال يحظى
فيها بشعبية عالية ،كما يف نيفادا وأريزونا
وجورجيا ،يف حني ذهب إىل بنسلفانيا رفقة
الرئيس األسبق ،باراك أوباما .من ناحية
ً
ّ
لجنة خاصة
شكل الديمقراطيون
أخرى،
هدفها الرتويج النتقادات سابقة وجّ هها
مرشحون جمهوريون أكفاء لشخص ترامب؛

ما جعله يستبعدهم لصالح مرشحني أقل
كفاءة ،وقد حققت هذه االسرتاتيجية نجاحً ا
كبريًا بالنسبة إىل الديمقراطيني يف واليات مثل
أريزونا ونيوهامرش.

 . 2الخالفات داخل المعسكر الجمهوري
منذ آب/ أغسطس  ،2022برز خالف واضح
بني اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري التي
ترشف عىل اختيار مرشحي الحزب ملجلس
الشيوخ ،ويقودها السناتور ريك سكوت ،وبني
زعيم األقلية الجمهورية يف مجلس الشيوخ
السناتور ميتش ماكونيل ،واللجنة السياسية
املرتبطة به لدعم املرشحني الجمهوريني يف
انتخابات مجلس الشيوخ .ففي حني رأى
سكوت رضورة دعم كل املرشحني الجمهوريني،
فرصا قوية،
بمن فيهم أولئك الذين ال يملكون
ً
ويدعمهم ترامب ،رأى ماكونيل ّ
أن الدعم يجب
فرصا
أن يكون فقط للمرشحني الذين يملكون ً
حقيقية .وقد أنفق كل طرف عرشات املاليني من
الدوالرات يف الدعاية االنتخابية من دون تنسيق
بينهما ،يف حني كان الديمقراطيون يعملون
بتنسيق كامل بني لجانهم الوطنية واللجان
ٍ
السياسية املرتبطة بهم.

 . 3قضايا اإلجهاض والتطرف
حتى الرابع والعرشين من حزيران/ يونيو
 ،2022كانت معظم استطالعات الرأي تعطي
الجمهوريني فو ًزا كاسحً ا يف االنتخابات النصفية،
من جراء ارتفاع نسب التضخم واألسعار
ومعدالت الجريمة والصعوبات التي واجهها
الديمقراطيون يف تمرير أجندتهم الترشيعية
يف الكونغرس .وقد حاول الجمهوريون تركيز
حمالتهم االنتخابية عىل هذه القضايا ،إال ّ
أن
قرار املحكمة العليا ،بأغلبيتها املحافظة ،إلغاء
حق اإلجهاض املعمول به منذ عام ،1973
وتخويل كل والية سلطة ترشيعه عىل حدة،
استفز الديمقراطيني والنساء صغريات السن
واملستقلني ،وهو ما خلق دافعية أكرب لديهم
للتصويت يف االنتخابات النصفية .وقد عمل
الديمقراطيون بنجاح عىل تصوير الحزب
وخصوصا املرشحني
الجمهوري ومرشحيه،
ً
املدعومني من ترامب ،عىل أنهم متطرفون،
ومن ثم ،إثارة مخاوف األمريكيني عىل حقوقهم
وخصوصا ّ
أن القضاة الثالثة الذين
وحرياتهم،
ً
عيّنهم ترامب يف املحكمة العليا هم من رجّ ح
نقض حق اإلجهاض دستوريًا .وكان بايدن قد
ألقى خطابًا قبل أسبوع من االنتخاباتّ ،
حذر
فيه ممّا وصفه تهديد «قوى الظالم» املتمثلة
يف التيار املؤيد لرتامب ،والذي تحرّكه مزاعمه
عن رسقة انتخابات عام  2020منه .وجاء
خطاب بايدن عىل خلفية االعتداء الجسدي
الذي استهدف قبل ذلك بأسبوع زوج رئيسة
مجلس النواب ،نانيس بيلويس ،يف منزلهما يف
سان فرانسيسكو يف والية كاليفورنيا ،والذي
ّ
نفذه شخص عنرصي أبيض مهووس بنظريات

املؤامرة ومزاعم رسقة انتخابات  2020من
ترامب.
ً
ووفقا الستطالعات الرأي التي أُجريت مبارشة
بعد االنتخابات ،ذكر  27يف املائة من الناخبني
ّ
أن اإلجهاض كان القضية األهم بالنسبة إليهم
ً
مقارنة بـ  31يف املائة
خالل إدالئهم بأصواتهم،
قالوا إن التضخم كان القضية األهم يف نظرهم.
وقد صوّت  76يف املائة ممن قالوا ّ
بأن اإلجهاض
هو أوليتهم األوىل لصالح الديمقراطيني .وتشري
استطالعات الرأي ،كذلك ،إىل ّ
أن  6من كل 10
ناخبني يرون ّ
أن اإلجهاض ينبغي أن يكون
قانونيًا يف معظم األحوال ،وهو ما يطالب به
الديمقراطيون .وكان الفتًا ّ
أن نسبة من جعلوا
اإلجهاض عىل رأس قائمة أولوياتهم يف والية
بنسلفانيا قريبة من نسبة من يرون أن التضخم
هو القضية األهم .وقد فاز الديمقراطيون
بمقعد مجلس الشيوخ يف تلك الوالية الذي كان
يشغله جمهوري .كما صوّت أغلب الناخبني يف
واليتَي كانساس وكنتاكي املحافظتَني ضد حظر
اإلجهاض ،وبذلك لم يكن األمر مقصورًا عىل
واليات ديمقراطية ،ككاليفورنيا ،أو متأرجحة
كميشيغان وأريزونا ،حتى إن نسبة  11يف
املائة الذين قالوا بأن الجريمة هي أهم قضية
عندهم حينما أدلوا بأصواتهم (جمهوريون
يف غالبيتهم) ،قال مثلهم ّ
إن عنف السالح هو
القضية األهم بالنسبة إليهم (ديمقراطيون يف
غالبيتهم).

ً
ثالثا :تحديات تواجه الحزبين
رغم ّ
أن أيًّا من الحزبني لم يحقق فو ًزا كاسحً ا يف
هذه االنتخابات ،يمكن القول إن الديمقراطيني
ّ
تمكنوا من تجنّب هزيمة ساحقة كانت أغلب
ّ
استطالعات الرأي تتوقعها .ويف حال تمكن
الجمهوريون من السيطرة عىل مجلس النواب
بأغلبية ضئيلة ،وهو األرجح ،فسوف يمثل هذا
تحديًا كبريًا ليس فقط إلدارة الرئيس بايدن بل
ً
أيضا للحزب الجمهوري نفسه؛ فزعيم األقلية
الجمهورية الحايل كيفني مكارثي سيغدو
ّ
املرشعني الجمهوريني
رهينة لعدد قليل من
األعضاء يف ما يسمى  ،Freedom Caucusأو
«كتلة الحرية» ،وهو جناح يميني متشدد يدين
بالوالء لرتامب .ويحتاج أيّ مرشح لرئاسة
مجلس النواب إىل  218صو ًتا حتى يظفر
باملنصب ،وهكذا ،فإن كل صوت جمهوري
سيكون رضوريًا يف ظل أغلبية ضئيلة ج ًدا.
وكان مساعد ترامب البارز ،جايسون ميلر،
واضحً ا بقوله« :إذا ما أراد مكارثي رئاسة
املجلس ،فعليه أن يعلن من اآلن دعمه غري
املرشوط لرتشح ترامب للرئاسة عام .»2024
وتطالب كتلة الحرية ً
أيضا بأن يرأس بعض
أعضائها عد ًدا من اللجان املهمة يف مجلس
ً
أيضا بإجراء تحقيقات
النواب ،ويطالبون
حول بايدن وابنه هنرت ،وقد يدفعون إىل عزل
ً
تنفيذا لرغبة ترامب يف االنتقام .إذا
الرئيس،
رضخ مكارثي لرشوط هذه الكتلة ،التي تمثل
أقلية بني مرشعي حزبه ،فإن هذا قد يثري
غضب أغلبية األعضاء اآلخرين من املعتدلني،
كما أنه سيسهم يف تعطيل أجندة إدارة بايدن
الترشيعية ،وحينها قد يتحمل الجمهوريون
مسؤولية الفشل يف الحكم يف انتخابات عام
 .2024قد يدفع هذا األمر مكارثي إىل العمل
مع الديمقراطيني لتأمني أغلبية تلتف عىل
ابتزاز كتلة الحرية داخل حزبه ،ومن ثم ،توفري
أغلبية من الحزبني ،وهذا قد يعزز من حظوظ
وخصوصا أن
تمرير أجندة بايدن الداخلية،
ً
الديمقراطيني يتمتعون بأغلبية يف مجلس
الشيوخ .أما يف ما يتعلق بالسياسة الخارجية،
فإن للرئيس مساحة أوسع للمناورة.
يف كل األحوال ،سيظل ترامب معضلة
وخصوصا أنه يعمل عىل ابتزاز
للجمهوريني،
ً
قادة حزبه وإضعافهم يف الكونغرس ،من أجل
ضمان بقائه زعيمًا للحزب ،والرتشح النتخابات
الرئاسة املقبلة ،رغم تحميله مسؤولية تراجع
الجمهوريني ،والدعوات املتزايدة له من حلفاء
سابقني بأن ينسحب من املشهد ويسمح لحزبه
بأن يختار قيادة جديدة .وهو ما يعني أن
الحزب الجمهوري قد يكون عىل أعتاب رصاع
داخيل شديد.
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قصف قاعدة
للتحالف في سوريا
بريوت -أ.ف.ب -أعلنت القيادة
املركزية للجيش األمريكي (سنتكوم)
أن صواريخ استهدفت ليل الخميس
الجمعة قوات التحالف الدويل
الذي تقوده واشنطن يف أحد أبرز
قواعدها يف شمال رشق سوريا ،من
دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.
وتنترش قوات التحالف الدويل
وأبرزها القوات األمريكية ،يف مناطق
نفوذ القوات الكردية وحلفائها يف
شمال رشق سوريا .وتتواجد يف
قاعدة يف حقل العمر النفطي يف
محافظة دير الزور (رشق)ُ ،تعرف
باسم «القرية الخرضاء» .ولم تتهم
القيادة األمريكية أي جهة بإطالق
الصواريخ التي لم تسفر عن «أي
إصابات أو أرضار» ،لكنها أوضحت
أن القوات األمريكية املنترشة يف
املنطقة «تحقق يف الحادثة» .وقال
املتحدث باسم القيادة املركزية
األمريكية الكولونيل جو بوتشينو
إن هجمات مماثلة «تضع قوات
التحالف والسكان املدنيني يف خطر

وتقوّض االستقرار الذي كان مناله
صعبا ً وأمن سوريا واملنطقة».
وبحسب املرصد السوري لحقوق
اإلنسان ،انطلقت الصواريخ من
موقع تابع للمجموعات املوالية
إليران يف مدينة امليادين القريبة،
الفتا ً إىل استنفار الطرفني لقواتهما
يف املنطقة .وتعد هذه املنطقة
طريقا ً مهما ً للكتائب العراقية
ولحزب الله اللبناني كما املجموعات
األخرى املوالية إليران ،لنقل
األسلحة واملقاتلني .كما تستخدم
أيضا ً لنقل البضائع عىل أنواعها
بني العراق وسوريا .ويف التاسع
من الشهر الحايل ،تعرّضت قافلة
تضم صهاريج محروقات وأسلحة
ملقاتلني موالني إليران لقصف جوي،
بعد عبورها من العراق إىل رشق
سوريا ،ما أودى بحياة  14شخصاً،
وفق حصيلة للمرصد السوري.
ونفى التحالف أن تكون أي من
قواته بينها األمريكية مسؤولة عن
تنفيذ الغارة.

ضربات روسية جديدة على عدة مدن

« »10ماليين أوكراني دون كهرباء

مشاهد مفجعة من حريق مخيم جباليا

الحزن يخيم على غزة
غزة -األناضول -أمام منزل عائلة
«أبو ريا» شمايل قطاع غزة ،وقف عدد
من الشبان صباح الجمعة ،ينظرون
بحرسة لشقة سكنية تويف فيها 21
شخصا ً إثر حريق ضخم نشب داخلها.
كان الشبان يستذكرون مشاهد صعبة
عايشوها قبل ساعات يف هذا املكان.
تحدثوا عن «األصوات التي كانت
تطلب اإلنقاذ من داخل الشقة» ،وعن
«أهايل املنطقة الذين تسلقوا الجدران
ملحاولة السيطرة عىل الحريق بأبسط
اإلمكانات» ،وعن الجثث املتفحمة التي
دخلت لسيارات اإلسعاف واحدة تلو
األخرى.
استمر الشبان يف تبادل أطراف حديث
قاس لدقائق ثم تركوا املكان بعد أن
ٍ
اتفقوا «عىل أن ذلك اليوم كان من
أصعب أيام حيواتهم ،وذكرياته ستبقى
معهم لألبد».
ولقي  21فلسطينيا مرصعهم،
الخميس ،إثر اندالع حريق كبري يف
عمارة سكنية بمخيم جباليا شمايل
قطاع غزة.
وقال الدفاع املدني بغزة ،يف بيان وصل
األناضول نسخة منه« :تم انتشال 21
جثة من داخل البناية السكنية التي
اندلع فيها الحريق بمخيم جباليا ،وتم
نقلهم إىل املستشفى اإلندونييس شمايل
القطاع».
«كل من يف املنزل ماتوا ،ولم يبق أحد»..
عبارة رددها مسؤولون حكوميون

تونس ..ارتفاع
الدين العام

} صبي يحمل بعض المساعدات الغذائية التي حصل عليها في وسط خيرسون

كييف -أ.ف.ب -حرم أكثر من
عرشة ماليني أوكراني من الكهرباء
الجمعة غداة رضبات روسية
جديدة عىل عدة مدن بينها كييف
حصلت خالل أول تساقط للثلوج يف
البالد فيما يمكن أن تهبط درجات
الحرارة إىل ما دون  10درجات يف
األيام املقبلة.
ويستهدف القصف املتكرر منذ
ترشين األول/ أكتوبر البنى التحتية
للطاقة يف أوكرانيا منذ ترشين
األول/ أكتوبر ما يحرم بانتظام
ماليني السكان من التيار الكهربائي
واملياه .وقال الرئيس األوكراني
فولوديمري زيلينسكي مساء
الخميس خالل خطابه اليومي
املتلفز «يف الوقت الحارض ،هناك
أكثر من عرشة ماليني أوكراني بدون
كهرباء» ال سيما يف منطقة كييف.
وأضاف «مواقع مدنية هي الهدف
الرئييس .روسيا تخوض الحرب
ضد الكهرباء والتدفئة املوجهة إىل
الناس عرب تفجري محطات كهربائية
ومنشآت طاقة أخرى».
ورد الكرملني الخميس قائال إن
معاناة املدنيني يف أوكرانيا سببها
رفض كييف التفاوض.
وقال ديمرتي بيسكوف املتحدث
باسم الكرملني إن «هذا نتيجة لعدم
رغبة الجانب األوكراني يف تسوية
املشكلة وبدء مفاوضات ورفضه

السعي إىل أرضية تفاهم».
سبق أن شنت رضبات واسعة
النطاق الثالثاء بعد تراجع مذل
جديد للقوات الروسية التي تخلت،
تحت ضغط من هجوم مضاد
أوكراني يف  11ترشين الثاني/
نوفمرب ،عن شمال منطقة خريسون
(جنوب) التي تقول موسكو رغم
ذلك انها ضمتها.
أسقط الدفاع األوكراني منطقة
كييف وصاروخني كروز وطائرتني
انتحاريتان إيرانيتي الصنع من
طراز «شاهد».
شاهد صحفي من فرانس برس
أحد هذه الصواريخ يحلق فوق حي
سكني يف رشق العاصمة.
ويف قصف استهدف دنيربو (وسط
رشق) الخميس ،أصيب  14شخصا ً
بجروح بينهم فتاة تبلغ  15عاماً،
حسبما أفاد الحاكم اإلقليمي فالنتني
ريزنيتشينكو عرب «تلغرام».
وسقطت أوىل الثلوج يف اوكرانيا
الخميس .وحذر الحاكم االقليمي
اوليسكيي كوليبا االربعاء من أن
األسبوع املقبل سيكون «صعبا» مع
درجات حرارة يمكن ان تصل إىل ما
دون  10درجات مئوية.
وأعلنت رشكة الكهرباء الوطنية
()Ukrenergo
«اوكرينريجو»
تمديد انقطاع التيار الكهربائي
الخميس بسبب «تدهور الوضع».

أعلنت
األناضول-
تونس-
السلطات التونسية ،الخميس ،أن
نسبة الدين العام ارتفعت نهاية
أغسطس/ آب املايض إىل 78.5
باملائة مسجلة 109.620مليار
دينار ( 34.25مليار دوالر) بعد أن
كانت نهاية يوليو/ تموز املايض
يف حدود  108.163مليار دينار
( 33.80مليار دوالر).
جاء ذلك يف وثيقة لوزارة املالية
تحت عنوان« :نتائج وقتية لتنفيذ
ميزانية الدولة إىل نهاية أغسطس»
نرشتها الوزارة ونقلتها وكالة
األنباء الرسمية «وات».

المدعي العام السويدي:

خط «نورد ستريم» تعرض للتخريب
ستوكهولم-أ .ف .ب  -أعلن املدعي
العام املسؤول عن التحقيق األويل الذي
اُجري يف السويد الجمعة أن التفجريات
التي رضبت خطي أنابيب الغاز
«نورد سرتيم»  1و 2يف بحر البلطيق
يف أيلول /سبتمرب وتم بناؤهما لنقل
الغاز الرويس إىل أوروبا جرت يف إطار
تخريب.
وقال املدعي العام ماتس ليونغكفيست
املسؤول عن التحقيق األويل الذي
ُفتح يف ترسب هائل للغاز من خط
األنابيب الذي يربط روسيا بأملانيا إن

«التحليالت التي تم إجراؤها تظهر
بقايا متفجرات عىل عدد من األجسام
الغريبة املكتشفة».
وأضاف أن «استمرار التحقيق األويل
سيسمح بمعرفة ما إذا كان يمكن
مالحقة أي شخص الرتكابه جريمة».
ويف نهاية ايلول /سبتمرب رصدت
أربعة مواقع لترسب للغاز عىل خطوط
أنابيب الغاز ،كلها يف املياه الدولية.
لكن اثنني منها يقعان يف املنطقة
االقتصادية السويدية واثنني يف منطقة
الدنمارك .وقال املحققون إن عمليات

التفتيش األولية تحت املاء عززت
الشكوك بشأن حدوث أعمال تخريبية
ألن انفجارات سبقت الترسب.
ويف نهاية ترشين األول /أكتوبر ،أرسل
كونسورسيوم نورد سرتيم الذي تعد
غازبروم الروسية املساهم األكرب فيه،
سفينة مدنية تحمل العلم الرويس
إلجراء تفتيش يف املنطقة السويدية.
وسمح لنورد سرتيم يف ترشين الثاني/
نوفمرب بتفقد خطوط أنابيب الغاز يف
املنطقة الدنماركية حيث يجري تحقيق
آخر.

مقـتــل « »11ش ـخـص ــا ب ــالـع ــراق
السليمانية -أ.ف.ب -قتل  11شخصا
عىل األقل يف أنفجار خزان وقود ادى
إىل انهيار مبنى يف مدينة السليمانية
بشمال العراق فيما تواصل فرق األنقاذ
الجمعة البحث عن ضحايا محارصين
تحت األنقاض ،وفقا ملسؤولني محليني.

الماليزيون ينتخبون اليوم
الدوحة -قنا -يتوجه ماليني
املاليزيني إىل صناديق االقرتاع،
اليوم ،لإلدالء بأصواتهم يف
االنتخابات الخامسة عرشة ،التي
تشهدها البالد ،منذ استقاللها قبل
أكثر من ستني عاما.
وسيقرر أكثر من  21مليون ناخب،
من بني نحو ثالثة وثالثني مليونا،
وهو عدد مواطني ماليزيا ،من يتوىل
السلطة ،خالل السنوات الخمس
املقبلة.
ويتنافس قرابة ألف مرشح عىل
 222مقعدا يف االنتخابات ،األمر
الذي يجعلها أكثر االنتخابات
العامة احتداما يف تاريخ ماليزيا

علقوا عىل الحادث ليلة الخميس ،وَقعُها
كان صادما ً عىل الجميع السيما أهايل
املنطقة التي تقطنها عائلة «أبو ريا».
يقول شوقي عودة أحد سكان املنطقة
لوكالة األناضول« :إن الحريق نشب يف
منزل العائلة قرابة الساعة  6:30مساء
الخميس ،وبدأت النريان تنبعث من
داخل الشقة التي تقع بالطابق الثالث».
ويضيف« :هبّ الجريان والشبان برسعة
لنجدة األهايل ،لك ّن أبواب العمارة كانت

مقفلة ،فحاول الجميع بقوة كرس
الباب ،لك ّن املحاوالت باءت بالفشل».
وتابع عودة كالمه «اضطر بعض
الشبان لتسلق جدران املنزل ووصلوا
للطابق األول ،ودخلوه من إحدى
النوافذ ،ثم بعد ذلك فتحوا األبواب وهبّوا
إلنقاذ املوجودين بالشقة املحرتقة،
لكنّهم واجهوا صعوبة بفتح الباب ،ويف
ذلك الوقت كانت قوات الدفاع املدني قد
وصلت للمكان».

ويكمل رسد شهادته حول الحادث
«توىل رجال الدفاع املدني والرشطة
مهمة اإلنقاذ وتمكنوا من الدخول إىل
الشقة لك ّن الجميع كانوا قد فارقوا
الحياة ،داخل صالة املنزل».
ونقل عن بعض أفراد العائلة الذين
تواجدوا خارج املنزل قولهم «إن العائلة
كانت قد تجمعت داخل املنزل ألجل
االحتفال بعودة أحد أبنائها من الخارج
بعد حصوله عىل درجة الدكتوراه».

انفجار خزان وقود

« »1000مرشح على « »222مقعدا

الحديثة ،ويأمل تحالف الجبهة
الوطنية الحاكم حاليا أن تسفر
عن تعزيز قبضته عىل السلطة،
رغم فضائح الفساد التي تالحقه،
ويحتاج الحزب أو االئتالف للفوز
بمائة واثني عرش مقعدا عىل األقل،
لتشكيل الحكومة.
ويوجد يف ماليزيا  69حزبا سياسيا،
موزعة عىل خمس كتل رئيسية هي،
تحالف الجبهة الوطنية «أمنو»،
وهو أقدم تحالف حزبي يف ماليزيا،
وقد حكم تلك البالد منذ استقاللها
عام  ،1957إىل أن خرس انتخابات
عام  ،2018ثم تحالف األمل ،وهو
امتداد لتحالفات املعارضة.

} رجال اإلطفاء يعملون على إخماد الحريق

} البحث عن الضحايا

وأدى االنفجار الذي وقع مساء
الخميس يف السليمانية ثاني أكرب مدن
إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم
ذاتي ،إىل مقتل  11شخصا عىل األقل
وإصابة  13أخرين ،حسبما أفاد رئيس
دائرة طوارئ السليمانية سامان نادر

لفرانس برس .و تحدث املسؤول عن
أربعة اشخاص ما زالوا عالقني تحت
أنقاض املنزل املؤلف من ثالثة طوابق،
الذي إنهار جراء األنفجار .وذكر نادر
بأن «فرقنا تعمل منذ أكثر من 15
ساعة إلنقاذ األشخاص املحارصين

تحت املنزل املنهار».
ووقع االنفجار جراء ترسب يف خزان
غاز سائل ،املستخدم للتدفئة ،وفقا
للسلطات املحلية.
وشاهد مراسل فرانس برس صباح
الجمعة ،فرق اإلنقاذ تواصل البحث بني
االنقاض عن الضحايا ،فيما تعرضت
مبنى مجاور ألرضار بتحطم الزجاج
وغطى الدخان جزء من واجهة املبنى.
وتحدث تقرير سابق صدر الجمعة عن
السلطات املحلية يف السليمانية ،عن
مقتل  10أشخاص جراء االنفجار.
وبني الضحايا طفل واحد عىل األقل،
وفقا ملحافظ السليمانية هفال أبو بكر
الذي أعلن يوم حداد أثر وقوع الحادث.
ويمثل إهمال معايري السالمة يف قطاع
النقل أو البناء ،أمرا ً شائعا ً يف العراق
األمر الذي يؤدي إىل تكرار حوادث
مأساوية ،يف هذا البلد الذي تعاني أغلب
بناه التحتية من التداعي.
ففي نهاية ترشين األول /أكتوبر ،لقي
تسعة أشخاص مرصعهم وأصيب
أخرون يف أنفجار نقائلة للغاز يف
بغداد.
ويف حادث آخر وقع يف نيسان /أبريل
 2021لقي أكثر من 80
شخصا
ً
مرصعهم يف حريق داخل مستشفى
يف بغداد ،جراء انفجار اسطوانة
أوكسجني بسبب تخزين يسء.

آراء وقضايا
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جمهور متفائل ومجموعة قوية
ال حديث يف املغرب ،كما العالم ،إال عن كأس العالم قطر ،2022
وكلما اقرتب هذا الحدث الكبري ،وهو سينطلق غدا ،ازداد معه شغف
املحبني ،وترقب املتتبعني ،بني مستفرس ومجيب ،بني متخصص
وعاشقٌّ ،
كل يديل بدلوه ،لعله يصيب يف توقع التشكيلة الرسمية،
ً
أو توقع النتيجة النهائية لكل مباراة ،طمعا يف شهرته بتخمينه
الصحيح ،أو رغبة يف الظفر بإحدى الجوائز التي تقدمها الرشكات.
تتداول األوساط املغربية بشكل شبه يومي ،الحديث عن حظوظ
منتخب بالدها ،يف مونديال قطر ،باملقاهي واملطاعم ،واألماكن العامة،
وحتى يف املساجد ،واإلدارات العمومية يف بعض األحيان.
وتختلف وتتباين آراء عشاق الساحرة املستديرة ،حول مشاركة
املنتخب الوطني املغربي ،بني متفائل بالعنارص املختارة ،واملديرين
التقنيني والفنيني ،وبني متشائم ،بسبب وقوع املغرب ضمن مجموعة
قاتلة.
وضمّت مجموعة املغرب كالً من منتخب كرواتيا ،املغمور بالنجوم،
التي تزينت بها املالعب ،يف أقوى وأرشس الدوريات األوروبية،

من قريب

األفضل
في التاريخ
مهدي الزغديدي
مختص في العلوم السياسية

قال رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم
(فيفا) جياني إنفانتينو إن مونديال قطر
 2022سيكون األفضل يف التاريخ ،لذا من
املتوقع أن يتم تحطيم العديد من األرقام
القياسية .إال أن رقما قياسيا من الصعب
أن يتم تحطيمه يف هذا املونديال ،بل وحتى
يف املونديال الالحق.
هذا الرقم هو الهداف التاريخي لكأس
العالم الذي يحمله األملاني مريوسالف
كلوزه بـ 16هدفا .استبعادي أن يتم
تحطيمه ،رغم أن املونديال القطري سيعج
بالنجوم اله ّدافني ،يعود إىل أن أقرب
منافس له سيكون حارضا يف قطر هو
األملاني اآلخر توماس مولر برصيد 10
أهداف ،ونادرا ما سجل مهاجم أكثر من 6
أهداف يف دورة واحدة.
وعىل الرغم من امتالكه لقب أحسن ه ّداف
يف تاريخ كأس العالم وتاريخ املنتخب
األملاني وأفضل ه ّداف بالرأس ،فإن
املهاجم مريوسالف كلوزه لم يعرف يف
مسريته النجومية التي من املفروض أن
يتمتع بها العب يحمل كل هذه األرقام.
ولد مريوسالف كلوزه يف التاسع من
يوينو/ حزيران  1978يف مدينة أوبول
يف بولندا ألرسة رياضية ،فوالده كان العب
كرة قدم ،وأمه العبة دولية يف كرة اليد.
فرّت عائلته من النظام الشيوعي البولندي
عام  1986لالستقرار يف أملانيا والحصول
عىل الجنسيّة األملانيّة.
بدأ كلوزه مسريته العبا هاويا مع فريق
هامبورغ .ويف عام ّ 1999
وقع أوّل عقد
له مع كايزرن سالوترن .لك ّن مسريته
االحرتافية لم تنطلق إلاّ سنة  2000أي يف
الـ 22من عمره ،وهي سن متأخرة لالعب
محرتف .وبانتظامه يف تسجيل األهداف
نجح يف تعزيز مكانته أساسيا يف فريقه،
مما شجّ ع رود فولر لدعوته للمشاركة مع
املنتخب األملاني يف مارس/ آذار 2001
ضد ألبانيا.
عربي بوست

عبد المجيد بن اعزا
كاتب مغربي

ومنتخب بلجيكا ،الذي ال يقل عنه يف يشء ،ومنتخب كندا ،الذي
سيكون ،ربما ،الحلقة األضعف باملجموعة السادسة.
املنتخب املغربي يف مهمة صعبة
حسب كثري من املتتبعني ،واملختصني يف الشأن الكروي ،فإن منتخب

أسود األطلس ،سيكون خالل مونديال قطر يف مهمة صعبة للغاية،
يصعب معها التكهن والتنبؤ بما ستؤول إليه النتائج يف ميدان
املالعب.
فعىل الورق ،واضح أن املنتخبني الكرواتي والبلجيكي ،هما األقرب
للتأهل لدور الـ ،16وتجاوز الدور األول (املجموعات) ،ولكن ال أحد
يضمن ذلك عىل أرض الواقع ،ألن كرة القدم علمتنا َ
«ك ْرهاً» أال نثق
فيها ،حتى يطلق الحكم صفارته النهائية.
من سوء حظ املغرب ،أن القرعة غري رحيمة به ،بعد أن أوقعته يف
مجموعة نارية ،العامل املشرتك بني أطرافها« ،الرغبة يف االنتقام»،
فالكروات «الناريون» (لقب منتخب كرواتيا) ،واملصنفون يف املركز
الثاني عرش عاملياً ،الذين سيشاركون يف كأس العالم للمرة السادسة
يف تاريخهم ،لم يتقبلوا بعد ،خسارتهم اللقب الغايل خالل النسخة
املاضية أمام منتخب الديكة الفرنيس يف النهائي.
عربي بوست

جنون الساحرة واألقالم الموتورة
كثريا ً ما يتم الحديث يف أوروبا عن تقبّل
الثقافات واحرتامها ،وتع ّد حالة التعايش بني
القوميات واملذاهب وحرية ممارساتها من
عالمات الحياة الغربية .ولكن عندما حان
موعد اختبار هذه السياسات والثقافات يف
قبول اآلخر عىل أرض عربية سقطت بعض
وسائل اإلعالم يف امتحانها الحقيقي ،كحال
سياسيني ومسوّقي حمالتٍ ضد تنظيم دولة
عربية بطولة كروية شعبية وعاملية ،فانتهجت
وسائل اإلعالم الغربية سلوكا ً مغايرا ً ملقرّراتها
املدرسية واالجتماعية ،وهي بحملتها املعادية
لتنظيم دولة قطر العربية بطولة كأس
العالم تنتهك سياسات احرتام الثقافات
املختلفة ،بل هي تحاول أن تضع الثقافات يف
مواجهة بعضها كأعداء ،وكأن تقبل اآلخرين
ٌ
مرشوط بدخولهم تحت عباءة ثقافة غربية
ملزمة ،متجاوزين اعتباراتٍ دينية وتاريخية
للشعوب العربية ،ما يعيد إىل الذاكرة مربّرات
االحتالالت الغربية لدول كثرية ،ومنها الدول
العربية ،تحت حجج عدم أهليّتها للحرية
وحاجتها إىل من يتولىّ شؤونها.
لم يدرك بعض كتّاب وسائل اإلعالم الغربية
خالل حمالتهم العدائية لبطولة كأس العالم
يف قطر أن تنظيم دولة عربية مباريات
كرة القدم ذات الحضور الشعبي الكبري قد
يكون جرس التواصل الحقيقي بني الشعوب،
ويجسّ د لقاء الحضارات وتكاملها ،بعيدا ً عن
ملتقيات الزعماء واملسؤولني الرسميني املغلّفة
دائما ً ببيانات مستهلكة ،لم تستطع القفز
أبعد من مصالحها اآلنية واالستهالكية ،ويف
أحيان كثرية ،االستغاللية إلمكانات الدول
ٍ
العربية وثرواتها.
ملاذا يبتعد بعض اإلعالم الغربي عن
أساسيات الرياضة يف شعبيتها وعفويّتها
وأمميتها ،فيعمد إىل أدلجتها ،ويدخلها يف
ملفاته السياسية وتصفياته االنتقامية،
ً
واالنتقائية ،كأن يصطاد
عبارة من هنا ،أو
خطأ من هناك ،لتوظيفها يف حمل ٍة تنال من
شعوب عربية بكاملها ومن ديانتهم وقيمهم
ٍ
وتقاليدهم ،وهو ما قد ينعكس عىل قدرة
التعايش داخل أوطانهم املنفتحة واملتأسّ سة
عىل تنوع القوميات واألديان واملرجعيات
الثقافية واحرتامها ،بالتساوي مع آثاره عىل
العالقات الدولية وتشعباتها؟
يستوجب الدفع نحو تعميم رشعة حقوق
اإلنسان إعطاء الفرص لآلخرين ،وليس

سميرة المسالمة
كاتبة سورية

هدرها ،ومنعها عن الشعوب ،وتنظيم حدثٍ
عاملي بمقاييس دولية قد تكون
شعبي
ٍّ
ٍّ
رائدة عىل كل املستويات ،بما فيها املستوى
الحقوقي للعمالتني املحلية واألجنبية ،يف
ّ
للمنظمني ،وهي
البالد ،هو نقلة نوعية ُتحسب
تعبرّ عن إرادة التطوير واالنفتاح عىل كل ما
من شأنه أن يخدم املجتمع ،والعاملني فيه،
وواقع الرياضة ذاته محليا ً وعربيا ً أيضاً ،وهو
ما يمكن أن يكون النموذج القيايس للجميع،
وكان يمكن أن ُتحسب أيضا ً للمساندين
لتجرب ٍة نوعي ٍة عىل املستويات العربي
واإلقليمي واإلسالمي ،عموماً ،بديالً عن
حمالت الكراهية والتشكيك وتهويل خسائر
األندية الرياضية الغربية.

بددت قطر
باستضافتها
المونديال توهمات
الغرب عن عجز
الدول العربية عن
رعاية أنشطة دولية

ترفع الحمالت التي يشنّها بعض الغرب
من قادة سياسيني ومثقفني وإعالميني
من جدران الحدود مع املجتمعات العربية
جميعها ،سواء كانت بقصد الفصل بني
الشعوب ،أو بقصد االحتكار األجنبي ملثل هذه
املناسبات االحتفائية الشعبية ،والتي ّ
شكلت،
يف حقيقتها ،عىل مدار  21بطولة سابقة ،أي
من نحو  92سنة ،رابطة تجمع بني الشعوب،
أزالت خاللها أحجار الحدود واأللوان
والقوميات ،وخرقت قواعد املنع ،وفتحت أفق
االنتماء ملن يق ّدم املتعة والسعادة خالل 90
دقيقة تعزف عىل قلوب املشجّ عني وتصفيقهم
وهتافهم.
تحاول أصواتٌ موتور ٌة خطف وهج الفرحة،
قبل أن يسمحوا لها بالعبور إىل وجوهنا،
نحن شعوب هذه الدول الصغرية املشاركة يف
«املونديال» ،وغري املشاركة ،نتمسّ ك بما يمثله
هذا الحدث الكبري من فرحة لشعوبنا ،بعيدا ً
عن وجع السياسة وقهرها ،ونق ّدر ما يمكن
أن ترتكه مشاركات بعض الدول الصغرية
والفقرية يف هذه البطوالت العاملية يف ذاكرة
أجيال قادمة لتتأسّ س عليها أحالمهم ،كما
تأسّ ست أحالمنا ،نحن جيل الستينيات ،عندما
لعبت الجزائر يف بطولة عام  ،1982وتغلّبت
عىل أملانيا التي لعب فريقها املباراة النهائية
مع إيطاليا ،وعندما لعبت مرص يف بطولة
عام  ،1990وبقيت أسماء كل املشاركني يف
ذاكرة الشعوب العربية رغم مرورها العابر يف
مبارياتها الثالث األوىل فقط.
فيما تبقى من أيام انتظار لبدء شعلة بطولة
كأس العالم يف قطر يوم األحد 20 ،نوفمرب/
ترشين الثاني الحايل ،نرتب أحالمنا ،ونضع
تفاصيل شوقنا املمت ّد من أعوامنا األربعة
السابقة ،نستعيد قدرة خيالنا عىل بناء فرقنا
كما نحبّ  ،ونتجاهل ما يقوله مدرّب فريق
هنا ،ومدير هناك ،تتحرّك أقدامنا ،وتركل
كراتهمّ ،
نتوهم األهداف مع كل خطو ٍة باتجاه
مرمى الخصم ،ونرصُ خ هدف ..ضاعت..
ظلمنا ..ونربت عىل أكتافهم ،بل هي أكتافنا..
ونشحذ هممنا كأننا محور العالم وهذه
الساحرة املستديرة بني أقدامنا نحن ،وليس
هم ،نحن الالعب رقم  12يف ملعب ال يقبل 11
 ،1 +ونحن ال نقبل فريقنا إال  ،1+11الواحد
هو نحن جميعا ً عشاق جنون الساحرة،
وهكذا نكون.
العربي الجديد

جميع االستعدادات انتهت بالفعل
بينما تتجه األنظار إىل استاد البيت
الذي سيشهد غدا انطالق بطولة
«كأس العالم  FIFAقطر ،»2022
بعد سنوات من اإلعداد لتخرج
البطولة عىل نحو ما نتطلع جميعا،
بما يليق بإمكانيات قطر وقدراتها
وبما يليق بالعرب جميعا بعد أن
أكدت قطر طيلة تلك السنوات أنها
بطولة العرب ولكل العرب.
ساعات تفصلنا عن املوعد ،ولم يتبق
يشء سوى ترقب لحظة االفتتاح
لتثبت للعالم بأرسه أن ما فعلته
قطر خالل سنوات اإلعداد كان كبريا
ومميزا واستثنائيا ،عرب التخطيط
السليم لكل يشء ،وبخاصة الجانب
األمني الذي ستقع عليه اعتبارا من
اليوم املهمة األصعب املتمثلة يف
توفري كافة وسائل األمن والسالمة
واملحافظة عىل سالمة الجماهري
والالعبني والبعثات الدولية املشاركة
يف هذا الحدث الريايض الكبري،
واستمتاع الجماهري بالبطولة،
وتشجيع منتخباتهم يف أجواء آمنة.
القطاع الصحي هو اآلخر أثبت
جاهزيته ،بعد أن أثبت قدراته
الكبرية التي اتسمت بكفاءة عالية
خالل جائحة «كوفيد ،»19 -
باإلضافة إىل قطاع النقل الذي نثق
بأنه سيقدم صورة يف غاية النجاح ملا
وصلت إليه قطر يف هذا املضمار.
الكل جاهز ،والكل يرتقب تنفيذ
الخطط املوضوعة يف كل مجال
بالكفاءة والفعالية املطلوبة
لتعزيز سمعة دولة قطر عىل
الساحة الدولية ،إضافة إىل تقديم
تجربة رائعة لجميع املشاركني
والرشكاء وكذلك اإلدارة الفعالة
ألي من األحداث املرتبطة بالبطولة
واالستجابة لها بطريقة رسيعة
وإيجابية.
نحن عىل ثقة بأن النجاح سيفوق
التوقعات ،وستثبت قطر للعالم
بأرسه أن هذه النسخة من البطولة
سوف تكون األكثر استثنائية عىل
اإلطالق.
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وسط أجواء احتفالية وإبداعية

انطالق فعاليات كتارا
تجمع مزيجا فريدا من
الفن والثقافة والترفيه

حفالت موسيقية وعروض شعبية

معارض فنية بمشاركة « »22دولة عربية وأجنبية

وس�ط أجواء احتفالي�ة مميزة تمزج بين الثقافة
والفنون والرتفي�ه ،انطلقت اليوم (الجمعة) بالحي
الثقايف فعاليات كت�ارا املصاحبة لكأس العالم فيفا
قطر  ،2022والتي تس�تمر حت�ى الثامن عرش من
ديس�مرب الق�ادم ،وتتضم�ن  51فعالية رئيس�ية،
يتف�رع عنها أكثر من  300فعالية فرعية ،يش�ارك
فيه�ا  22دول�ة ،بالتع�اون مع عدد م�ن الوزارات
واملؤسس�ات الحكومي�ة والخاص�ة ،حي�ث تتوزع
فعالي�ات كتارا عىل خمس�ة ف�روع رئيس�ية هي:
(املهرجانات ،الحفالت ،املعارض ،العروض الحية،
الفعاليات املتنوعة).
وش�هد اليوم األول لفعاليات كتارا املصاحبة لكأس
العالم  2022إقباال كبريا من قبل الجمهور والزوار
والضيوف من مختلف دول العالم والدول املشاركة
يف الحدث الري�ايض العاملي ال�ذي ينطلق (األحد)،
حيث أضفت العروض الثقافية والفنية التي قدمت
يف مختل�ف مرافق كتارا العديد م�ن ثقافات الدول
املشاركة.
ويف ه�ذا االط�ار ،انطلقت فعاليات األي�ام الثقافية
التونس�ية يف س�احة امل�درج املبن�ى ( )41والت�ي
اش�تملت عىل عدد من الفنون الشعبية التي جسدت
امل�وروث الغنائ�ي التونسي ،بنصوص�ه األدبي�ة،
وأوزان�ه اإليقاعية ،ومقاماته املوس�يقية ،إىل جانب
ع�روض مسرح العرائس الت�ي قدمتها املدرس�ة
التونس�ية ،كما احتضن ش�ارع ابن الري�ب بكتارا
فعاليات روسيا التي قدمها استوديو باليه ارابيسك
قط�ر بطريقة ممتعة وإيقاعي�ة ،حيث تضمن باقة
من الرقص الذي يش�كل جزءا من الرتاث والفلكلور
ال�رويس ،فيم�ا اس�تضافت س�احة االب�داع بكتارا
امسية موس�يقية إندونيسية استخدمت من خاللها
آلة االنغلونغ املوس�يقية ذات النغمات الثنائية التي
تعزف بش�كل جماع�ي وتخلق أجواء م�ن الطرب
والوئ�ام ،حي�ث حظي�ت الفق�رات الت�ي قدمت يف
األمس�ية االندونيس�ية بتفاعل الجمهور ملا عكسته
من ثراء فني وتنوع ثقايف.
جدي�ر بالذك�ر أن ع�روض الفرق�ة االندونيس�ية

تتواصل حتى تاريخ  28نوفمرب الجاري من الساعة
 6وحتى  8مس�اء يف ساحة اإلبداع مقابل املبنى 18
 ،15فيما تقدم الفرقة الروسية عروضها أيام عطلة
األسبوع حتى نهاية البطولة من الساعة  6وحتى 8
مس�اء عند ش�ارع ابن الريب (أمام املطعم اإليطايل
الفيزوفيو).

للخزف ،حيث اس�تخدموا تقنيات متنوعة وأدخلوا
عليه مواد مختلفة ليعربوا عن مشاعرهم وأفكارهم
ويرسدوا حكايات مختلفة بأساليب فنية متنوعة.
ومن األسماء املش�اركة نذكر :غادة الخزاعي ،عمار
العب�ويس ،مريم التاجر ،ريم به�زاد ،رقية املهندي،
لينا لطفي ،وصفي الحديدي ،وسيبيل ليوس.

أجواء إبداعية ملهمة

انطالق مهرجان كتارا للمحامل التقليدية

ووسط أجواء إبداعية ملهمة ،دشنت كتارا معرض
الف�ن التش�كييل القطري ال�ذي يس�تمر حتى 19
ديس�مرب القادم يف املبنى ( )19القاعة ( ،)2ويضم
املع�رض  38لوحة فني�ة لنخبة من أب�رز الفنانني
القطريني أثروا الس�احة الفنية التش�كيلية يف قطر
بأعمالهم االبداعية وهم :حسن املال ،وفيقة سلطان،
جميل�ة آل رشيم ،وعبد الرحم�ن املطاوعة ،وإيمان
الهيدوس.
كم�ا افتتح مع�رض كرة الق�دم والفن التش�كييل
واملقتني�ات (إرث كأس العال�م) يف املبن�ى ()18
الذي يقدم ك�رة دمج الفن مع كرة القدم ويتضمن
أه�م اللقط�ات واللحظ�ات يف النس�خ الخم�س
األخير ل�كأس العال�م ،إىل جانب افتت�اح معرض
الصور الكاريكاتريية لفنانني ش�اركوا يف النس�خة
الثانية من مس�ابقة كت�ارا للكاريكاتري  2022وتم
اختي�ار أعمالهم للتصفيات يف املس�ابقة والتي جاء
موضوعه�ا يف ه�ذه النس�خة ع�ن الرياض�ة وكرة
القدم بمناسبة استضافة قطر لبطولة كأس العالم
لكرة الق�دم  FIFAقطر  ،2022وتتضمن املعرض
األعمال الثالثة األوىل الفائزة بجوائز املسابقة.
وعىل مقربة من املكان ،استضاف شارع ابن الريب
معرض كتارا للمشغوالت اليدوية الذي يشكل سوقا
مفتوحة تقدم�ه كات ارت لعرض منتجات الحرف
اليدوي�ة لحرفيني وفنانيني محليني تش�مل الهدايا
التذكارية املستوحاة من خامات البيئة القطرية.
ويف مبنى  ،13قدم  31فنانا من مختلف الجنسيات
أعم�اال خزفية متميزة ضمن مع�رض كتارا الدويل

من جهة أخرى ،تنطلق يف الس�اعة الثالثة من عرص
الي�وم (الس�بت) فعالي�ات النس�خة الثانية عرشة
ملهرج�ان كت�ارا للمحام�ل التقليدية ،وتس�تمر إىل
الثامن عرش من ديسمرب املقبل ،بمشاركة دولة قطر
وثمان�ي دول صديقة وش�قيقة هي« :الس�عودية،
الكويت ،سلطنة عمان ،العراق ،اليمن ،الهند ،تركيا،
تنزانيا».
وتتمي�ز النس�خة الثاني�ة عشرة ملهرج�ان كتارا
للمحام�ل التقليدي�ة بربنام�ج ث�ري باألنش�طة
والفعاليات الثقافية التي تواكب ما تشهده قطر من
عرس ري�ايض عاملي باعتباره أب�رز وأهم فعاليات
كت�ارا املصاحبة لبطول�ة كأس العال�م لكرة القدم
 ،2022وتق�دم لضي�وف الدول�ة التراث البحري
بأبهى صوره ،عرب فعاليات حية تس�لط الضوء عىل
ع�ادات وتقاليد اإلباء واالجداد خالل رحالت الصيد
والغ�وص على اللؤل�ؤ ،وتس�هم يف املحافظ�ة عىل
املخ�زون الثقايف واملوروث الش�عبي الزاخر بالقيم
النبيل�ة والتضحي�ات ،والتش�جيع عىل غرس�ها يف
نفوس األجيال واالعتزاز بها.
وتش�تمل ه�ذه الفعاليات على  50جناح�ا للدول
املش�اركة ،تضم ما بني معارض للمقتنيات الرتاثية
البحرية وأخرى للحرف وامله�ن اليدوية تعرف بـ
 43حرف�ة يدوي�ة من التراث وامل�وروث البحري،
إىل جان�ب املس�ابقات البحرية وال�ورش الخاصة
بصناعات السفن واملحامل التقليدية.

في حملة «كن مع الفريق الفائز»

 QNBيحتفل بالفائزين
احتفلت مجموعة  ،QNBالداعم الرسمي لكأس العالم
 ™FIFA 2022في الشرق األوسط وإفريقيا ،بالفائزين في
حملة «كن مع الفريق الفائز» في فعالية مميزة وسط
أجواء احتفالية رائعة.

ويُعتبر  QNBالبنك الوحيد في العالم الذي قدم لعمالئه
 1000تذكرة مباراة ليحظوا بفرصة نادرة لحضور كأس
العالم  FIFAقطر  ™2022الذي يُقام للمرة األولى في
الشرق األوسط.
ش�هدت الفعالية العديد من الفقرات املوس�يقية
والفني�ة على خش�بة املسرح ذات التصمي�م
املس�توحى من ك�رة القدم والتي أث�ارت إعجاب
الحضور من الفائزين ومشاهري وسائل التواصل
االجتماعي الذين بدورهم ش�اركوا يف العديد من
األنشطة والفعاليات.
قدمت الحملة ،والتي اس�تمرت ملدة أربعة أشهر
واختتم�ت يف  31أكتوب�ر ،لعملاء  QNBفرصة
اس�تثنائية تمكنه�م من حض�ور مباريات كأس
العال�م  FIFAقط�ر  ،™2022كم�ا ت�م خالل
الحفل إه�داء األوراق النقدية التذكارية الخاصة
بكأس العالم حرصيا للعمالء.

سينما المول ()1

وق�د ش�هد الحفل حض�ور ممثلي اإلدارة العليا
ملجموعة  QNBحيث أتيحت لهم الفرصة لاللتقاء
بالضيوف ،بما يف ذلك رشكاء األعمال والعمالء.
وتعليق�ا على املناس�بة ق�ال الس�يد ع�ادل عيل
املالكي ،مدير ع�ام الخدمات املرصفية لألفراد يف
مجموع�ة « :QNBأهنئ جمي�ع الفائزين بتذاكر
مباري�ات كأس العال�م  FIFAقط�ر ™2022
والذي�ن ب�دا عليهم الحماس للحص�ول عىل هذه
الفرص�ة؛ ليش�هدوا تجرب�ة كروية ه�ي األكثر
ش�عبية يف العالم ،وأنا فخور بالفرصة الحرصية
التي قدمناها لعمالئنا الذين س�يحظون بأفضل
تجربة خالل املونديال».

سينما كتارا ()1

سينما رويال بالزا ()1

املالياالم

4:00

بوني بريز ،العودة للوطن

4:15

بالك آدم

6:40

املالياالم

6:00

النمر األسود :واكاندا لألبد

8:45

النمر األسود :واكاندا لألبد

8:30

النمر األسود :واكاندا لألبد

11:30

املالياالم

11:30

سينما رويال بالزا ()2

سينما المول ()2
بالك آدم

4.00

النمر األسود :واكاندا لألبد

6:15

املالياالم

9:15

املالياالم

11:45

سينما المول ()3

تفخر مجموع�ة  ،QNBالتي ُتصن�ف حاليا ً عىل
أنه�ا العالم�ة التجارية املرصفية األعلى قيمة يف
منطق�ة الرشق األوس�ط وإفريقيا ،بمش�اركتها
كداعم رس�مي ل�كأس العال�م ™FIFA 2022
يف الرشق األوس�ط وإفريقي�ا .وتتواجد مجموعة
 ،QNBم�ن خلال فروعه�ا ورشكاته�ا التابعة،
يف أكثر م�ن  30بلدا ً وثالث ق�ارات حول العالم،
حيث تقدم أح�دث الخدمات واملنتجات املرصفية
لعمالئه�ا .ويعمل يف املجموعة أكثر من 27,000
موظف عرب  1000فرع ومكتب تمثييل ،باإلضافة
إىل ش�بكة واس�عة من أجهزة الرصاف اآليل تزيد
عىل  4,700جهاز.

املالياالم

4:00

الهندية

7:00

النمر األسود :واكاندا لألبد

5:00

النمر األسود :واكاندا لألبد

8:00

فريسة الشيطان

11:00

سينما كتارا ()2
النظام

5:00

تحت تهديد السالح

7:00

النمر األسود :واكاندا لألبد

10:30

سينما كتارا ()3

الهندية

9:30

فريسة الشيطان

5:00

الهندية

12:00

النظام

7:00

فريسة الشيطان

9:00

سينما رويال بالزا ()3

الهندية

4:15

الهندية

5:00

الهندية

7:00

املالياالم

8:00

الهندية

9:30

التاميلية

11:00

التاميلية

12:00

النظام

11:00

سينما كتارا )4
تحت تهديد السالح

5:30

بالك آدم

7:30

تحت تهديد السالح

9:45

الطب والحياة

19

السنة ( - )28السبت  25من ربيع اآلخر 1444هـ الموافق  19نوفمبر 2022م العدد ()9938

من مقاومة االكتئاب إلى تحسين الذاكرة

فــوائد عقليــة
ونفسية للرياضة
كثيرًا ما يتم التقليل من قيمة الفوائد التي تعود على الصحة العقلية
والنفسية من خالل ممارسة التمارين الرياضية؛ لكون جل تركيزنا
ينصب على التأثير الجسدي أو بمعنى آخر ،إبراز العضالت.
ّ
ولكن عند ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وبمستوى كثافة
تصدق.
مناسب ،يمكن أن تسبب لك تحسينات عقلية وإدراكية ال
َّ

أينما كنت تمارس التمارين الرياضية ،يف ملعب أو صالة
ألعاب أو مضمار أو حتى عىل جهاز الجري املنزيل ،فعندما
تمارس مقدارا ً صحيحا ً من الرياضة ،ستكون لذلك تأثريات
رائعة عىل الصحة العقلية والنفسية.

الصحة العقلية والنفسية من خالل
ممارسة التمارين الرياضية
تقول جوزفني بريي وهي اختصاصية علم النفس املعتمد يف
الرياضة« :إن التمارين الرياضية تمنحنا الشعور باالنتماء
والهدف والطاقة والتحفيز ،وهي أيضا ً فعالة يف تغيري
الطريقة التي نتعامل بها مع مشاعرنا ونستجيب لها ،وتقلل
من مقدار تفكرينا الزائد ،وتبني املرونة العاطفية الكافية
لتحمُّل الضغوط».
وأكدت بريي ملوقع  ،Live Scienceأن ذلك يساعد يف
تقليل أعراض االكتئاب والقلق ،مما يجعلنا نترصف بشكل
مختلف ،ويعزز تقديرنا لذاتنا ،ويقلل من شعورنا بالوحدة
من خالل أن نصبح أكثر اجتماعية.

 – 1الرياضة واالكتئاب
من الصعب حقا ً التعامل مع االكتئاب ،إنه ال يجعلك تشعر
بالضعف وحسب ،بل يمكن عىل املدى الطويل أن يؤدي إىل
انخفاض جودة الحياة وانخفاض متوسطالعمر املتوقع.
وبما َّ
أن الخيارات الدوائية ليست مُناسبة دائما ً مع املرىض
الذين يتناولون مضادات االكتئاب ،يظهر دور التمارين
الرياضية التي يمكن أن تكون بديالً ذا قيمة.

ويمكن أن تساعد التمارين الرياضية يف منع بدء االكتئاب،
فقد أشارت دراسة مثرية لالهتمامُ ،نرشت يف عام 2017
بمجلة  ،American Journal of Psychiatryوتضمنت
أكثر من  33ألف شخص ،إىل أنه يمكن الوقاية من % 12
من حاالت االكتئاب الجديدة إذا مارس الجميع الرياضة
ساعة واحدة عىل األقل يف األسبوع.
مشخصا ً باالكتئاب بالفعل ،فقد وُجد أيضا ً
َّ
وإذا كان الفرد
أن التمرينات وسيلة فعالة للوقاية من األعراض وتقليلها
لكل من األشكال الحادة والخفيفة.

 – 2الحد من التوتر
يعد التقليل من التوتر إحدى أهم فوائد الصحة العقلية
والنفسية التي يمكنك الحصول عليها من التمارين الهوائية
وغريها من أشكال النشاط البدني.
وقد أوضحت جمعية علم النفس األمريكية أن  % 44من
البالغني الذين يقومون بامليش يوميا ً يعيشون يومهم بعيدا ً
عن التوتر ،وبالتايل يؤدي الحد من التوتر إىل تحسني جودة
حياتك وصحتك العقلية والنفسية بشكل إيجابي.

 – 3أفكار وذكريات أوضح
ومن بني فوائد الصحة العقلية والنفسية التي سنجنيها من
ممارسة الرياضة ،أن الشخص ستكون لديه ذكريات وأفكار
أوضح من ذي قبل.
فوفقا ً لـ Better Helpيطلق الجسم هرمون اإلندورفني
عندما يتحرك الجسم بكثرة ،وهو الهرمون املسؤول عن
تحسني مهارات الرتكيز ،إضافة إىل تعزيزه نمو خاليا دماغ

جديدة تساعد عىل تقوية الذاكرة.
ليس ذلك وحسب ،بل إن هذا الهرمون السحري لديه
فوائد متعلقة بمكافحة األمراض العقلية والنفسية املتعلقة
بالشيخوخة.

 – 4تحسين السلوك
ً
ال شك يف أن العالقات االجتماعية تلعب دورا ً حيويا يف الصحة
العقلية والنفسية لكل فرد ،ولحسن حظنا فإن ممارسة
التمارين الرياضية تمهد الطريق لك لتحسني عالقاتك تلك
والتواصل بشكل أكرب مع البرش.
إذا كنت من األشخاص الذين يحبون الذهاب إىل صالة
األلعاب الرياضية بمفردهم فننصحك بالتفكري مجددا ً من
أجل الذهاب رفقة أصدقائك أو أن تنشئ عالقات جديدة
هناك.
إذ يمكن للعالقات اإليجابية عىل املدى الطويل أن تمهد لك
الطريق لتشكيل مهارات تواصل لم تكن لديك من قبل.
 – 5شعور أقل بالوحدة
نحتاج جميعا ً إىل الشعور باالنتماء والتواصل مع من حولنا
حتى نشعر بالدوافع اإليجابية والحماسة ،التي من دونها
يمكننا أن نقع داخل دوامة الشعور بالوحدة وما يُعرف
بالشعور باالغرتاب ،وهو انهيار الروابط االجتماعية .وقد
وُجد أن التمارين طريقة رائعة لتعزيز التواصل ،ويعطي
النشاط البدني املنتظم إحساسا ً باالنتماء لكيان أو مجموعة
ويعطي أيضا ً الشعور بوجود هدف ،لذا فالتمارين ذات قيمة
خاصة إذا كان الشخص يمر بمرحلة انتقالية يف الحياة.

فوائد ممارسة التمارين الرياضية األخرى
بعيدا ً عن فوائد الصحة العقلية والنفسية ،فإن ملمارسة
التمارين الرياضية فوائد جسدية أخرى ،وهي وفقا ً ملا ذكره
موقع  Health Directالطبي:
الحد من مخاطر األمراض مثل أمراض القلب والرئة،
وارتفاع ضغط الدم ،والسكري ،والسمنة ،والرسطان،
والخرف ،والزهايمر ،وباركنسون.
تساعد الناس عىل التعايف من السكتة الدماغية والعديد من
األمراض والحاالت األخرى.
تساعدك عىل إنقاص الوزن إذا كنت ترغب يف ذلك ،وهو أمر
جيد لصحتك بشكل عام وقد يكون مفيدا ً لتقديرك لذاتك.
ً
يوميا؟
ما مقدار التمرين الذي تحتاجه
تويص اإلرشادات البالغني بممارسة  30دقيقة عىل األقل،
من النشاط البدني املعتدل إىل املكثف يف معظم أيام
األسبوع أو كلها ،كما يمكنك قضاء  30دقيقة عىل مدار
اليوم ،من خالل الجمع بني جلسات أقرص من  10إىل 15
دقيقة.
وتشمل التمارين املعتدلة أنشطة مثل امليش الرسيع وركوب
الدراجات والسباحة والجري.
كما يذكر موقع  Mayo Clinicأنه من املهم أيضا ً تقليل
وقت الجلوس ،فكلما زاد عدد ساعات جلوسك كل يوم ،زاد
خطر إصابتك بمشاكل التمثيل الغذائي.
إذ يمكن أن يؤثر الجلوس كثريا ً بشكل سلبي عىل صحتك
وطول العمر ،حتى لو حصلت عىل املقدار املوىص به من
النشاط البدني اليومي.

وتغير روتين النوم
الشهية المفتوحة
ّ

ُّ
« »7تغيرات ستالحظها
إذا بدأت التمارين
هناك بعض اآلثار الجانبية غير المتوقعة التي يمكن أن تصاحب تجربتك
في ممارسة الرياضة ألول مرة وزيارة صاالت التدريب ،وذلك ألن عضالتك
وأعضاء جسمك لم تعتاد من قبل القيام بهذه الكمية من المجهود
البدني دفعة واحدة.
وبداية من الشعور بشهية مختلفة عن حاجتك
اليومية املعتادة من الطعام أو رغبتك يف الحصول
عىل قسط إضايف من النوم ،وصوال ً ملعاناتك من
آالم مربحة يف العضالت قد تظن معها أنه ال
يمكنك مغادرة أريكتك ،يجب االنتباه لكثري من
التبعات واآلثار املرتتبة عىل قيامك بالتمارين ألول
مرة؛ لكي تضمن االلتزام وعدم االنقطاع عن
التدريب بعد فرتة وجيزة.
 - 1استعد لبعض اآلالم املربحة ،فهي رضورية
لبناء العضالت
لكي يبدأ جسمك يف بناء العضالت ،عليه أوال ً أن
يسمح بحدوث تشققات وتمزقات صغرية يف
ألياف عضالتك بما يتيح الفرصة إلعادة بنائها
وزيادة حجمها وجعلها أقوى.
وتؤثر هذه العملية عىل الشخص الذي يمارس
الرياضة ألول مرة فتجعله يشعر باأللم والشعور

بالقرحة يف أي وقت بني يوم وثالثة أيام بعد ذلك
ويمكن أن يستمر لفرتة أطول من ذلك.
وال يؤثر األلم عىل أولئك الذين لم يمارسوا
الرياضة فحسب ،بل يؤثر أيضا ً عىل أولئك الذين
يقومون بتمارين لم تعتدها عضالتهم من قبل.
ويحدث هذا ألنه عندما تكون جديدا ً يف ممارسة
التمارين ،فإن جهازك العصبي ال يصبح فعاال ً يف
تفعيل العضالت املختلفة.
ومع ذلك ،كلما تقدمت وواصلت ممارسة
الرياضة ،يبدأ الجسم يف فهم العملية والعمل
بكفاءة أكرب يف تقوية عضالتك وتعافيها من
تبعات التدريب القايس .ولحسن الحظ ،يتكيف
نظامنا العصبي برسعة ويساهم يف تقليل األلم
املستمر إىل أن يختفي تماما ً يف غضون أسابيع
قليلة.
 - 2توقع أن تختلف درجة حماستك تجاه

املوضوع
بطبيعة الحال ،قد ال تعرف عىل وجه الدقة ما
الذي يجب عليك فعله تحديدا ً يف تجربة ممارسة
الرياضة ألول مرة ،إذ قد تقوم ببعض تمارين
القرفصاء بشكل خاطئ أو تسقط الدمبل من
يدك بضع مرات قبل أن تشعر بالراحة والقوة يف
القبض عليه.
وهذا النمط من التجربة والخطأ هو خطوة
رضورية يف اكتساب أي عادة أو مهارة جديدة إىل
حني الوصول ملرحلة التمرُّس والتمكني.
ويلفت موقع  The Active Timesإىل أنك مثلما
لم تولد قادرا ً عىل ركوب الدراجة ،ال تتوقع أن
ممارسة التمارين الرياضية أمر بديهي وينبغي
القيام بها بصورة صحيحة من املرة األوىل.
 - 3بعد ممارسة الرياضة ألول مرة ..قد ترغب
يف االنسحاب

بعد االلتزام بربنامج تمرين جديد عليك أن تعرف
أنه من الطبيعي أن تشعر بصعوبة األمر ،وقد
تختلف درجة التزامك يوما ً بعد يوم وأسبوعا ً بعد
أسبوع.
وبينما ال يوجد روتني مثايل ،ال تتخلص من
روتينك الجديد بعد يوم أو يومني فقط .وذلك لكي
ال تتشتت أو تشعر باإلحباط وتقرر االنسحاب.
 - 4ستالحظ ارتفاعا ً يف مستويات طاقة جسمك
بعد ممارسة الرياضة ألول مرة ،قد تشعر بأن
حصة جسمك يف الشعور بالتعرق أثناء التمارين
تستنفد طاقتك ،وهو أمر طبيعي جدا ً ألن جسمك
غري معتاد عىل بذل هذا القدر من الجهد يومياً.
 - 5اختالف يف جودة النوم
يعاني الكثريون من أجل الحصول عىل قسط جيد
من النوم ليالً ،لكن التمارين الرياضية يمكن أن
تغري ذلك.

 - 6ستصبح أكثر جوعا ً من املعتاد
بعد بدء روتني تمرينات جديد عند ممارسة
الرياضة ألول مرة ،قد تجد نفسك مفعما ً بالحيوية
تماماً ،لكن هذا ليس بسبب حماسك النفيس فقط؛
فأنت تحرق سعرات حرارية أكثر مما اعتاد عليها
جسمك ،لذلك سيبدأ يف طلب التزود باملزيد من
الطعام خالل اليوم.
وإذا كان لديك هدف وزن معني يف رأسك ،احرص
عىل تلبية طلبات جوعك بما يتالءم من السعرات
الحرارية الالزمة لجسمك خالل ،وتأكد من توفري
الخيارات الصحية التي ستحقق لك الشبع أيضاً.
 - 7اختالفات إيجابية يف املزاج العام
بعد االلتزام بممارسة الرياضة ألول مرة ،قد
تبدأ يف مالحظة تغريات يف الحالة املزاجية ،هذه
ّ
املحفز
التغريات اإليجابية قد تكون وحدها هي
األسايس لك يف االلتزام بالذهاب لصاالت التدريب.
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فرصة جديدة لشراء التذاكر

salmanalmalik1@hotmail.com

سلمان المالك

الوفاء العماني

الذين لم يحالفهم الحظ يف الحصول عىل تذاكر لحضور كأس
العالم بإمكانهم اآلن الحصول عىل بعضها من منصة إعادة بيع
التذاكر ،وتتيح منصة إعادة البيع الفرصة للجماهري من أجل
الحصول عىل تذاكر إضافية من خالل املنصة ،وبأسعار مناسبة،
حيث ستتاح تذاكر جديدة وبصورة مستمرة ،كما ستتاح الفرصة
للجماهري الراغبة يف إعادة بيع تذاكرها عرب املنصة.
هذه املرحلة األخرية لبيع تذاكر كأس العالم سوف تستمر لنهاية
البطولة ،علما أن املرحلة األخرية التي تم طرحها شهدت اً
إقبال
كبريًا ،حيث تم بيع أكثر من  120ألف تذكرة خالل ساعتني.

فعالية رائعة في اللؤلؤة

ملتقى العالم

مشجع عماني يرفع الفتة دعم ملونديال قطر ،خالل
مباراة عمان وأملانيا.
وفاء الشعب العماني ألشقائه ال مثيل له ،وطيبة هذا
الشعب وأخالقه الرفيعة صارت مرضب مثل ،هذه
الخصال عُرفت عن العمانيني منذ زمن بعيد ،الشعب
العماني ،وقد سمع كثريون عما يتمتع به هذا الشعب
من صفات حميدة ،وجولة صغرية بني بعض مناطق
السلطنة والتعامل املبارش مع بعض أبناء شعبها مع
نظرة رسيعة إىل النهضة الحديثة يف ربوع السلطنة،
كفيلة بأن تضعك أمام حقيقة ناصعة وتجعلك تقف
احرتاما وتقديرا لهذا الشعب ،ألنك ستدرك ببساطة
أنه شعب يتحدى الصعاب ويسابق الزمن ويصنع
املستحيل ليضع عمان يف الصفوف األوىل بني الدول.
أما عن صفاء النفوس ،وكرم األخالق ،ونقاء الرسيرة،
وعذوبة الحديث ،لدى أبناء السلطنة فحدث وال حرج،
فلن تجد أينما اتجهت إال مزيجا من هذه الصفات
الطيبة ،بداية من كبار املسؤولني حتى أصغر فرد
يمكنك أن تتعامل معه خالل تواجدك يف أرايض عمان
الطيبة.

هن�ا ملتق�ى العالم ،يف قط�ر عاصم�ة الرياضة التي
تفتح ذراعيها مرحبة بجماهري كأس العالم ،يف بطولة

تجربة استثنائية
عىل مقربة من ملعب لوسيل -أحد أهم مالعب «كأس
العالم»  2022يف قطر -يقع درب لوسيل ليعطي
لرواده تجربة استثنائية .وخيارات مميزة للتسوق
والرتفيه.
ويمتد مرشوع درب لوسيل بطول املدخل الرئييس
لوسط مدينة لوسيل ،وسيكون مركز األعمال الرئييس
بها ،وملا كان درب لوسيل أحد مناطق الجذب
الرئيسية لعشاق كرة القدم يف كأس العالم ،فسيلعب
املرشوع دورا محوريا يف استضافة أكرب فعالية
رياضية عىل مستوى العالم.

تاريخي�ة س�وف تكون لس�نوات ،بل لعق�ود طويلة
واحدة من أجمل البطوالت وأكثرها تنظيما وأمنا.

تتعدد أماكن الفعاليات لتقدم خيارات رائعة للزوار ،اللؤلؤة
واحدة من بني هذه الخيارات ،حيث تقدم فعالية جميلة تضم
ألعابا لألطفال وبركة سباحة وشاطئا رمليا ناعما ،وكل ذلك
مجانا ،باإلضافة إىل مطاعمها ومقاهيها املميزة والكثرية.

عالمة بارزة في تاريخ قطر
تعد قلعة الوجبة عالمة بارزة يف تاريخ قطر،
كونها ترتبط بمعركة «الوجبة» التي ش�كلت
نقط�ة فاصلة يف تاريخ دول�ة قطر الحديث،
وس�اهمت يف بن�اء ش�خصيتها الفاعل�ة عىل
الصعيدين اإلقليمي والدويل.
ولقلع�ة الوجبة ،التي تق�ع يف مدينة الريان
وتبع�د  15كيلومترا إىل الغ�رب م�ن مدينة
الدوح�ة ،مكان�ة تاريخي�ة ممي�زة ،ويع�ود
بناؤه�ا إىل ع�ام 1882م ،وتتمي�ز بأبراجها
العالي�ة وجدرانه�ا الس�ميكة ،باإلضافة إىل
الطبيع�ة الجميلة التي تحي�ط بها ،فمنطقة
(الوجب�ة) روض�ة تمت�از بكث�رة األش�جار
الصحراوي�ة وغنية بالحش�ائش التي تغطي
أرضها معظم أيام السنة ،كما امتازت بوجود
ثلاث آب�ار يص�ل عمقه�ا إىل س�بع قامات
وامت�ازت باملي�اه العذب�ة .وأصبح�ت قلعة
«الوجبة» اآلن نقطة جذب س�ياحي يف قطر،
يمك�ن لجماهير كأس العال�م  FIFAقط�ر
 2022زيارتها واالستمتاع باملعالم التاريخية
والتع�رف عىل جميع أش�كال الفولكلور بها،
إىل جان�ب مش�اهدة ف�ن العم�ارة القطرية
الرائعة واكتش�افها ،خصوص�ا الفن القديم

ال�ذي تظهر آثاره بوض�وح يف أطالل القلعة
وآثارها التي تعود لتلك الحقبة الزمنية.
وترج�ع أهمي�ة قلع�ة الوجب�ة إىل املعرك�ة
الت�ي وقعت بها ي�وم  25م�ارس 1893م،
فقد كان�ت مرسحا ألح�داث بطولية تش�هد
عىل عزة األج�داد ،وانتهت بانتص�ار القوات
القطرية بقيادة الش�يخ جاسم بن محمد بن
ثاني «طي�ب الله ثراه» ،مؤس�س دولة قطر
الحديث�ة ،عىل القوات العثماني�ة بقيادة وايل
البرصة محمد حافظ باشا.

كم�ا تعود أهمية القلعة إىل كونها مقر إقامة
الش�يخ حمد بن عبدالله آل ثاني ،وهو النجل
الثاني لحاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم
آل ثاني رحمة الله ،يف فرتات مختلفة.
وتحتوي القلعة عىل غرف يف الطابق األريض
والطابق العلوي وله�ا بأربعة أبراج مراقبة،
وتمت إعادتها إىل حالتها األصلية بعد العديد
من عمليات الرتميم.
وتأخذ قلعة الوجبة الشكل املستطيل ،ويبلغ
طول ضلعها من الشمال إىل الجنوب  34مرتا

وم�ن الرشق إىل الغ�رب  19مرتا ،وبها أربعة
أبراج ،اثنان مستطيال الشكل واثنان دائريان
يف كل من الزاوية الش�مالية الغربية والزاوية
الجنوبية الرشقية ،كم�ا تزين رشفات مدببة
الربجين الدائريني ،أما الربج�ان اآلخران فال
توجد بهما رشفات.
كما تميزت القلعة بأسوارها العالية ،وتمتاز
جدرانها بوجود امليازيب املستقيمة املندمجة
بالجدار لترصيف ماء املط�ر ،والقلعة مبنية
بالحجارة الجريية الصلبة والطني ،والجدران
مغش�اة بالجص واألس�قف خش�بية تعلوها
طبقة من الطني.
وتتأل�ف القلعة من تس�ع عشرة حجرة يف
املس�توى األريض ،باإلضاف�ة إىل الحج�رات
العلوي�ة لألب�راج األربع�ة ،كم�ا تض�م م�ن
الجهة الش�مالية مجلس�ا ،فضال عن العديد
م�ن املباني والحج�رات التي ش�يدت داخل
أسوارها وخارجها.
وج�رت أعم�ال صيان�ة وترمي�م للقلع�ة
التاريخي�ة ،تمهي�دا الس�تخدامها متحف�ا
عس�كريا أو مركزا للصناعات اليدوية أو غري
ذلك.

