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ق���ط���ر ت����دخ����ل ال�����ت�����اري�����خ.. وال����م����ون����دي����ال االس���ت���ث���ن���ائ���ي ع���ل���ى خ����ط االن����ط����اق
الشيخ  السمو  صاحب  حرضة  يتفضل  قنا-   - الدوحة 
تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد املفدى، فيشمل برعايته 
الكريمة افتتاح بطولة »كأس العالم FIFA قطر 2022«، 
والسمو  والفخامة  الجاللة  أصحاب  من  عدد  بحضور 
الشقيقة  الدول  وفود  ورؤساء  الدول  رؤساء  والسعادة 

والصديقة، وذلك مساء اليوم يف استاد البيت.
عشية االفتتاح عبرّ السيد جياني إنفانتينو رئيس االتحاد 
البطولة  هذه  أن  يف  ثقته  عن  »فيفا«  القدم  لكرة  الدويل 

وفند،  املونديال.  تاريخ  يف  األفضل  ستكون 
أمس،  عقده  صحفي،  مؤتمر  يف 

تم  التي  االنتقادات 
لـ  توجيهها 

 » فيفا «

ولدولة قطر خالل الفرتة املاضية، معتباً أنها غري منصفة 
تعامل  طريقة  انتقد  كما  الحقائق،  عىل  تنطوي  وال 

العديد من وسائل اإلعالم الغربية مع دولة قطر، 
يعتذروا  أن  األوروبيني  عىل  »ينبغي  وأضاف: 

إن  وقال  الدروس«.  إعطاء  قبل  للشعوب 
من  أفضل  قطر  دولة  يف  العمال  ظروف 
وأضاف  أوروبا.  يف  املهاجرين  ظروف 
أقرت  الدولية  املؤسسات  من  العديد  أن 
قطر  دولة  يف  العمال  حقوق  معايري  أن 
يف  العمال  حقوق  ملعايري  مشابهة 

أوروبا.

صاحب السمو يفتتح اليوم بطولة »كأس العالم FIFA قطر 2022« 

ي�وم السعد »ع�الوع��د«

نائب األمير يتقدم 
مستقبلي ولي العهد السعودي

آل  حمد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  تقدم  قنا-  الدوحة- 
ثاني نائب األمري، مستقبيل صاحب السمو امللكي األمري 
العهد  ويل  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد 
السعودية  العربية  باململكة  الوزراء  مجلس  رئيس 
الشقيقة، لدى وصوله والوفد املرافق إىل الدوحة أمس 
FIFA قطر  العالم  افتتاح بطولة كأس  لحضور حفل 

مـقــال رئـيــس التحـريــر .. ص202228، الذي يبدأ يف وقت الحق اليوم يف استاد البيت.
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لدى وصوله الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم

نائب األمير يتقدم مستقبلي الرئيس الجزائري
الدوحة- قنا- تقدم سمو 

الشيخ عبدالله بن حمد آل 
ثاني نائب األمري، مستقبيل 

فخامة الرئيس عبداملجيد تبون 
رئيس الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية الشقيقة، 
لدى وصوله والوفد املرافق إىل 
الدوحة، مساء أمس، لحضور 

حفل افتتاح بطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022 مساء اليوم 

األحد يف استاد البيت. 
 كما كان يف االستقبال سعادة 
الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني 

وزير الدولة، وسعادة السيد 
عبدالعزيز عيل النعمة سفري 

الدولة لدى الجزائر، وسعادة 
السيد مصطفى بوطورة السفري 

الجزائري لدى الدولة.

لحضور حفل افتتاح كأس العالم

األمين العام لألمم 
المتحدة يصل الدوحة

الدوحة - قنا - وصل سعادة السيد أنطونيو غوترييش األمني 
افتتاح  حفل  لحضور  أمس،  الدوحة،  إىل  املتحدة  لألمم  العام 
اليوم األحد يف  2022، مساء  FIFA قطر  العالم  بطولة كأس 
لدى  املرافق،  والوفد  استقبال سعادته  يف  وكان  البيت.  استاد 
بن  أحمد  علياء  الشيخة  سعادة  الدويل،  حمد  مطار  وصوله 
املتحدة،  األمم  لدى  قطر  لدولة  الدائم  املندوب  ثاني  آل  سيف 
املراسم  إدارة  إبراهيم بن يوسف فخرو مدير  السيد  وسعادة 
ممثل  خالد  زكي  الدين  صالح  والسيد  الخارجية،  بوزارة 
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( لدى 

دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب املنظمة بالدوحة.

ميقاتي يصل الدوحة
السيد  دولة  وصل  قنا-  الدوحة- 
حكومة  رئيس  ميقاتي  نجيب 
الجمهورية  يف  األعمال  ترصيف 
اللبنانية، إىل الدوحة أمس، لحضور 
العالم  كأس  بطولة  افتتاح  حفل 
مساء  وذلك   ،2022 قطر   FIFA
اليوم- األحد- يف استاد البيت. وكان 
املرافق،  والوفد  دولته  استقبال  يف 
الدويل،  حمد  مطار  وصوله  لدى 
فيصل  بن  فهد  الشيخ  سعادة 
والسيدة  الدولة  وزير  ثاني  آل 
السفارة  بأعمال  القائم  بري  فرح 

اللبنانية لدى الدولة.

باللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم

اعتماد قرار ساهمت قطر 
بتيسير المفاوضات حوله

الثالثة  اللجنة  اعتمدت  -قنا-  نيويورك 
التابعة  )االجتماعية واإلنسانية والثقافية( 
املتحدة، يف دورتها  لألمم  العامة  للجمعية 
قرار  اآلراء  وبتوافق  والسبعني،  السابعة 
السنوية  للذكرى  التحضريية  »األعمال 
الدولية لألرسة واالحتفال  للسنة  العرشين 
بها«، لتنفيذ أهداف السنة الدولية لألرسة، 
املفاوضات  الذي قامت دولة قطر بتيسري 
حوله، باسم مجموعة الـ77 والصني لدى 

األمم املتحدة.
والصني  الــــ77  مجموعة  وأعربت 
قطر،  دولة  لوفد  الخاص  تقديرها  عن 
املاضية،  السنوات  مدار  عىل  يرس،  الذي 
القرار، حيث بدأت دولة  املشاورات بشأن 
بعد   ،2004 عام  منذ  القرار  بتقديم  قطر 
أن استضافت مؤتمر الدوحة الدويل املعني 
املفاوضات  وتيسري  العام،  ذلك  باألرسة 

حول القرار منذ عام 2005.
والصني،   77 الـــ  مجموعة  وعربت 
شكرها  عن  القرار،  مرشوع  تقديم  أثناء 
وتقديرها للشيخة املها بنت مبارك آل ثاني، 
قطر  لدولة  الدائم  الوفد  يف  ثالث  سكرتري 
لدى األمم املتحدة، عىل تيسريها ملفاوضات 
مرشوع القرار نيابة عن مجموعة الـــ 77 
والصني، الذي شجع الدول األعضاء عىل بدء 
التحضري لالحتفال بالذكرى الثالثني للسنة 

الدولية لألرسة يف عام 2024.
وشددت اللجنة الثالثة، يف قرارها، عىل أنه 
لالحتفال  التحضريية  األعمال  عىل  يتعني 
الدولية  للسنة  الثالثني  السنوية  بالذكرى 

لألرسة عام 2024 أن تتيح فرصة للرتكيز 
التغري  قبيل  من  الكربى  االتجاهات  عىل 
والهجرة  الحرضي  والتوسع  التكنولوجي 
والتغري الديمغرايف وتغري املناخ، وعىل أثرها 

عىل األداء الوظيفي لألرسة وعىل رفاهها.
وكيانات  األعضاء  بالدول  وأهابت   
واليته،  حدود  يف  منها  كل  املتحدة،  األمم 
إىل  اآلخرين  املعنيني  املصلحة  وأصحاب 
لجائحة كوفيد  االستجابة  إطار  القيام، يف 
19 ويف املراحل التالية، بتوفري الدعم ألفراد 
العاملني،  الوالدين  األرس، بما يف ذلك دعم 
واملنتجة  الكاملة  العمالة  سبل  وتوفري 
للحماية  أنظمة  وإتاحة  الكريم،  والعمل 
االجتماعية وخدمات عامة تتسم بالفعالية 
املنظور  ومراعاة  واملرونة  والشمول 
استحقاقات  نطاق  وتوسيع  الجنساني، 
املدفوعة  األبوين  وإجازة  واألرسة،  الطفل 
مرونة  وتحسني  املرضية،  واإلجازة  األجر 
التثقيف  يف  واالستثمار  العمل،  ترتيبات 
قرار  دعا  كما  األطفال.   تنشئة  مجال  يف 
وأصحاب  األعضاء  الدول  الثالثة  اللجنة 
إطار  يف  العمل،  إىل  املعنيني  املصلحة 
السنوية  للذكرى  التحضريية  األعمال 
الثالثني للسنة الدولية لألرسة، ضمن مجال 
األرس،  يف  وتأثريها  التكنولوجية  التغريات 
ذلك  يف  بما  الرقمية،  الفجوات  سد  عىل 
الفجوة القائمة بني البلدان املتقدمة النمو 
والبلدان النامية، فضال عن الفجوة الرقمية 
بني الجنسني إلتاحة املجال لتحقيق تكافؤ 
واملعارف  املعلومات  إىل  الوصول  فرص 

واالتصاالت القائمة عىل املعرفة باملخاطر، 
لتعزيز  ملموسة  تدابري  اتخاذ  خالل  من 
متكافئة  فرص  عىل  الجميع  حصول 
القدرات،  وبناء  الرقمي  التدريب  لتلقي 
الوصول  فرص  تكافؤ  تحقيق  طريق  عن 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  إىل 
لتعزيز  املتنقلة واإلنرتنت، وذلك  واألجهزة 
الرقمية،  بالتكنولوجيا  وإملامهم  تمكينهم 
اإلنرتنت  إىل  الوصول  إمكانية  ولتحسني 
الرقمية  واألجهزة  رسعة  األعىل  واإلنرتنت 
تعيش  التي  األرس  سيما  وال  لألرس، 
مهارات  يف  واالستثمار  هشة،  أوضاعا 
أفراد  لجميع  الرقمية  بالتكنولوجيا  اإلملام 
األرس، واالستثمار يف التثقيف بشأن تنشئة 
استخدام  خالل  من  ذلك  يف  بما  األطفال، 
اسرتاتيجية  ذلك  باعتبار  التكنولوجيا، 
وقائية قيمة ضد التنمر السيرباني والعنف 
ومن  الرقمية،  السياقات  يف  األطفال  ضد 
أجل الحد من إهمال األطفال، ودعم النماء 
الصحي لألطفال، وذلك يف إطار السياسات 
التي تركز عىل الطفل وكعنرص من عنارص 
األرسي  املنحى  ذات  والربامج  السياسات 
أصحاب  القرار  دعا  كما  نطاقا.  األوسع 
الدول  ذلك  يف  بما  املعنيني،  املصلحة 
العمل  بني  التوازن  تعزيز  إىل  األعضاء، 
العاملني  الرقمي، ومنح  العالم  يف  واألرسة 
ذوي املسؤوليات األرسية املرونة يف جداول 
العمل لتمكينهم من تلبية احتياجات العمل 
التكنولوجيا  دعم  يف  واالستثمار  واألرسة، 

املوثوق بها والتثقيف بشأنها.

»إعادة إعمار غزة« تحدد مقرين لعرض المباريات
غزة - قنا - أعلنت اللجنة القطرية إلعادة 
األرايض  يف  مقرين  توفري  عن  غزة،  إعمار 
الفلسطينية لعرض مباريات كأس العالم 
FIFA قطر 2022، وذلك يف إطار حرص 
دولة قطر عىل توفري مساحات للمشجعني 
من الفلسطينيني ملتابعة مباريات البطولة.
أن  أمس،  لها  بيان  يف  اللجنة،  وأوضحت 
املقرين يف قطاع غزة سيكون  أحد هذين 

يف صالة الشهيد سعد صايل وسط مدينة 
غزة، والتي ستشهد عرض كافة املباريات 
كامل  بشكل  تجهيزه  تم  الذي  املكان  يف 
واملهتمني  املشجعني  من  العديد  الستقبال 
الوطن  يف  نوعها  من  األوىل  البطولة  بهذه 

العربي.
تجهيز  تم  املقابل،  يف  أنه  إىل  وأشارت 
الله  الرياضية يف مجمع رام  قاعة »أبسا« 

لتستضيف  الغربية،  الضفة  يف  الرتويحي 
املشجعني واملتابعني طوال فرتة املونديال.

وأكدت اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة، 
ستشهد  والضفة،  غزة  يف  الفعاليات  أن 
للمنتخب  أنشطة مختلفة تشجيًعا ودعًما 
استعدت  التي  قطر  ولدولة  القطري 
الستضافة هذه البطولة والستقبال ماليني 

املشجعني عىل أرضها.
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معاليه قام بجولة استمع خاللها إلى شرح عن كل محطة

رئيس الوزراء يزور قصر الحكم
الدوحة - قنا- قام معايل 
الشيخ خالد بن خليفة بن 
عبدالعزيز آل ثاني رئيس 
مجل�س ال�وزراء ووزير 
الداخلي�ة، مس�اء أم�س 
بزي�ارة لق�ر الحكم يف 

الديوان األمريي.
وبدأ معالي�ه الزيارة من 
مرك�ز زوار قر الحكم 

بمنطقة مشريب.
 ث�م ق�ام معالي�ه بجولة 
يف ق�ر الحك�م، تعرف 
املحط�ات  خالله�ا ع�ى 
الق�ر،  يضمه�ا  الت�ي 
واس�تمع ل�رح عن كل 
محط�ة، والت�ي تحك�ي 
وتتناول التعريف بتاريخ 
حكام دولة قطر ومراحل 

تطور قر الحكم.
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�شركـــــــة بـــــوم لإلإن�شــــــــــاءات

�شركــة بــــوم ملعاجلة النفايات

يتقدمون

 بخال�ص العزاء وعظيم املوا�شاة اإىل

 املهند�ص /عبدالرحمن عطية اخلطيب

مدير جمل�ص اإلإدارة

يف وفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

والــدتــه

�شائلني املوىل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته

وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�شرب وال�شلوان
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د. محمد بن سيف الكواري:

ضرورة رفع الوعي 
بالتكّيف مع التغيرات المناخية

دعا الدكتور محمد بن س�يف الكواري 
نائ�ب رئي�س اللجنة الوطني�ة لحقوق 
للرتوي�ج  األمم�ي  املف�وض  اإلنس�ان، 
ألهداف األمم املتحدة للتنمية املس�تدامة 
2030 لوضع خطط اس�رتاتيجية للحد 
من االنبعاثات الغازية ومكافحة التغري 
املناخ�ي، للحف�اظ عىل صحة وس�امة 
الف�رد واملجتمعات، وذلك تماش�يًا مع 

أهداف التنمية املستدامة.
وأض�اف د. الك�واري أن الدراس�ة التي 
أصدرته�ا وزارة البيئ�ة والتغري املناخي 
بدول�ة قطر تويص ب�رورة رفع الوعي 
ل�دى الس�كان للتكيّ�ف م�ع التغ�ريات 
املناخي�ة، وحماية أنفس�هم من انتش�ار 
األمراض واألوبئة من خال اتباع الوسائل 

واألساليب الحديثة املختصة يف الوقاية.
ج�اء ذل�ك ل�دى مش�اركة دول�ة قطر 
التاس�ع  ال�دويل  املؤتم�ر  فعالي�ات  يف 
والثاث�ن الذي تقيم�ه املنظمة الدولية 
لتمك�ن املرأة وبناء الق�درات »تمكن« 
بدول�ة الكويت تحت ش�عار »التغريات 
اإلنس�اني  واألم�ن  والبيئ�ة  املناخي�ة 
واالجتماع�ي.. التداعي�ات واملواجه�ة« 

بالتعاون م�ع الجمعية الوطنية لحماية 
الطفل والش�بكة اإلقليمية للمس�ؤولية 
االجتماعي�ة، وذل�ك تح�ت مظل�ة دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وق�ال د. الك�واري إن زي�ادة درج�ات 
حرارة األرض بفعل تغ�ري املناخ والتي 
بلغ�ت 1.2 درج�ة مئوي�ة، تقرتب من 
الح�د املعتمد يف اتفاق باريس وهو 1.5 
درج�ة مئوية، ق�د أدت إىل تغري أنماط 
هطول األمط�ار يف فصول غري معتادة، 
وذوب�ان الجليد يف القطب�ن والجفاف 
والتصح�ر، م�ا أدى إىل تغ�ريات غ�ري 
طبيعية، تس�ببت يف ك�وارث طبيعية يف 

العديد بلدان العالم.
وق�ال د. الك�واري خال ورقت�ه التي 
قدمه�ا إن التغ�ري يف درج�ات الحرارة 
يمك�ن أن يس�اهم يف انتش�ار األمراض 
من خال نمو الكائنات الناقلة ملسببات 
األم�راض عن طري�ق تعدي�ل معدالت 
قدرته�ا عىل إصابة ونق�ل العدوى بن 
الس�كان، كم�ا أن التغ�ريات الحرارية 
تزيد مدة موس�م نقل األمراض وتوسع 
انتشارها الجغرايف والتنوع يف الساالت 
والتغريات املوس�مية لتواج�د الكائنات 
املمرض�ة يف الطبيعة، ما يس�بب ظهور 

حات مرضية جديدة.

الدوحة - $ 

»األعلى للقضاء« يشارك في اجتماع عربي

استعراض مشاريع التحول الرقمي
للقض�اء يف  األع�ىل  املجل�س  ش�ارك 
برام�ج  ملدي�ري  الع�ارش  االجتم�اع 
الحكوم�ة اإللكرتوني�ة الع�رب الذي 
نظمته لجنة األمم املتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغرب آس�يا )اإلسكوا( يف 
بي�ت األم�م املتحدة بب�ريوت يوم 15 
نوفمرب الجاري بالتزامن مع االجتماع 
الحكومي للجنة التكنولوجيا من أجل 
التنمي�ة، وذلك بالتنس�يق م�ع وزارة 
املعلوم�ات  وتكنولوجي�ا  االتص�االت 
وذلك عرب تقني�ة االتصال املرئي )عن 

بعد(. 
وس�لط االجتماع الضوء عىل مبادرات 
التح�ّول  العربي�ة يف مج�ال  ال�دول 
والسياس�ات  الحكوم�ي  الرقم�ي 
املنطق�ة  يف  الصل�ة  ذات  والتداب�ري 
العربية إىل جانب مناقش�ة التحديات 
التي تواجه الربامج الوطنية للحكومة 
الرقمي�ة وفرص التع�اون العربي يف 
ه�ذا املج�ال واملب�ادرات واملش�اريع 
املشرتكة بن الدول العربية، إىل جانب 
عرض أنشطة االسكوا يف مجال تقييم 

التنمية الرقمية الوطنية.
واس�تعرضت الس�يدة مش�اعل ع�ي 
الحمادي املكلف بمهام وكيل الوزارة 
املساعد لشؤون تكنولوجيا املعلومات 
وتكنولوجي�ا  االتص�االت  ب�وزارة 
املعلوم�ات اإلنج�ازات الت�ي حققتها 
الرقمية  اس�رتاتيجية حكوم�ة قط�ر 

إىل جان�ب املش�اريع والربام�ج التي 
أطلقتها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلوم�ات لترسي�ع عملي�ة التح�ول 

الرقمي يف قطر.
ويف نفس اإلطار، اس�تعرضت السيدة 
ميث�ة مب�ارك الجرب النعيم�ي الوكيل 
املس�اعد لش�ؤون مكت�ب الرئيس يف 

مش�اريع  للقض�اء  األع�ىل  املجل�س 
التحول الرقمي يف املنظومة القضائية 
ومنه�ا النظ�ام اإللكرتون�ي للتقايض 
»املحاك�م« وال�ذي ع�زز م�ن جودة 
اإلجراءات وساهم بدعم رسعة الفصل 
بالدعاوى التي وصلت لنس�بة 94 % 

خال سنة 2022.
وتعليق�اً ع�ىل املش�اركة يف االجتماع 
الحكوم�ة  برام�ج  ملدي�ري  الع�ارش 
وزارة  أعرب�ت  الع�رب،  اإللكرتوني�ة 
املعلوم�ات  وتكنولوجي�ا  االتص�االت 
والفريق املش�ارك ع�ن حرصهم عىل 
املش�اركة يف االجتماع�ات والفعاليات 
اإلقليمية والدولية وذلك بهدف تبادل 
الخ�ربات والتج�ارب يف كل ما يتعلق 
بقط�اع االتصاالت والتح�ول الرقمي 
والتكنولوجي�ا الرقمي�ة، فض�ًا ع�ن 
اس�تعراض تجارب دولة قطر الرائدة 

يف هذا املجال.
ويس�عدنا مش�اركة ه�ذه اإلنجازات 
مع املس�ؤولن ع�ن برام�ج الحكومة 
اإللكرتوني�ة يف العال�م العرب�ي ومع 
املس�ؤولن يف االس�كوا يف مسعى منا 
للتعاون أكثر عىل املس�توى العربي يف 

قطاع التحول الرقمي.

قطر تشارك في احتفال لجنة التراث العالمي
أثين�ا- قن�ا- ش�اركت دولة قط�ر يف احتفال 
الذك�رى الخمس�ن التفاقي�ة لجن�ة ال�رتاث 
العاملي 1972 بمدينة ديلفي اليونانية، خال 
الفرتة م�ن 16 إىل 18 نوفمرب الجاري، والذي 
نظمت�ه منظمة األم�م املتحدة للرتبي�ة والعلم 

والثقافة »اليونسكو«.
مث�ل دولة قطر يف االحتفال، س�عادة الدكتور 
ن�ارص بن حم�د الحنزاب من�دوب دولة قطر 

الدائم لدى منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقافة »اليونسكو«.

وركزت أجن�دة هذا االحتفال م�ن خال عدة 
جلس�ات نقاش�ية، عىل العديد من التحديات 
التي تواجه ال�رتاث العاملي الثقايف والطبيعي، 
فضا عن بناء القدرات عىل التكيف مع املناخ 
م�ن أج�ل ال�رتاث والتحدي�ات والط�رق، ثم 

السياحة املستدامة للخمسن سنة القادمة. 

الدوحة - $ 



االطالع على التسهيالت واستوديوهات 
البث وقاعات االجتماعات والمؤتمرات 
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معاليه زار عددا من األماكن المخصصة للفعاليات بالكورنيش ولوسيل

رئيس الوزراء يزور المركز اإلعالمي

خالد  الشيخ  معايل  قام  قنا-  الدوحة- 
بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس 
مساء  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس 
الخاص  اإلعالمي  للمركز  بزيارة  أمس، 
العالم  كأس  بطولة  فعاليات  بتغطية 

FIFA قطر 2022 بمنطقة مشريب.
التسهيالت  معاليه عىل مختلف  واطلع   
ووسائل  للقنوات  املركز  يوفرها  التي 
من  املختلفة  واإلعالم  االتصال 
استوديوهات للبث وقاعات لالجتماعات 
واملؤتمرات ومكاتب عمل، وذلك لتسهيل 

عملهم خالل تغطيات البطولة.
الوزراء  مجلس  رئيس  معايل  قام  كما   
ووزير الداخلية بزيارة لعدد من األماكن 
املخصصة للفعاليات املصاحبة للبطولة 
لوسيل،  وبوليفارد  الدوحة  ككورنيش 
كما اطلع عىل جانب من الفعاليات لعدد 
التي  والصديقة  الشقيقة  الدول  من 
تشارك منتخباتها يف بطولة كأس العالم 

FIFA قطر 2022 يف تلك األماكن.
من  عدد  الزيارة  خالل  معاليه  رافق   

كبار املسؤولني.



عقد في العاصمة الهندية نيودلهي

قطر تشارك بمؤتمر مكافحة تمويل اإلرهاب

مهرجان  فعاليات  أمس  انطلقت   
للمحامل  عرش  الثاني  كتارا 
املؤسسة  تنظمه  الذي  التقليدية 
عىل  »كتارا«  الثقايف  للحي  العامة 
يشارك  والذي  البحرية  الواجهة 

فيه 32 محمال تراثيا.
سعادة  أشار  السياق،  هذا  ويف 
إبراهيم  بن  خالد  الدكتور  األستاذ 
للمؤسسة  العام  املدير  السليطي 
أّن  اىل  كتارا  الثقايف  للحي  العامة 
ملهرجان  عرشة  الثانية  النسخة 
ستكون  التقليدية  للمحامل  كتارا 
نسخة استثنائية ومميزة؛ لتزامنها 
مع احتضان الدولة ملونديال قطر 
2022 حيث سيكون نافذة للزوار 
يتعرفون  الجنسيات،  مختلف  من 
الرتاث  ثراء  عىل  خاللها  من 
والخليجي، وهو  القطري  البحري 
التواصل  ما سيساهم يف مدِّ جرس 

بني الثقافات والشعوب.
عوّد  كما  املهرجان  أّن  مضيفا 

خالل  ومن  فإنه،  جمهوره 
لتقديم  يسعى  أقسامه  مختلف 
من  التي  التفاصيل  مختلف 
الزائر  معلومات  تثري  أن  شأنها 
دول  يف  قديما  الحياة  بخصوص 
إىل  باإلضافة  عموما،  الخليج 
تقليدية  بحرية  لرياضات  إحيائه 
من خالل املسابقات املتنوعة التي 
األجداد  تراث  من  استلهامها  تمَّ 
وتعاملهم مع البحر يف سبيل طلب 

الرزق لعقود طويلة.
وقد شهد مهرجان كتارا للمحامل 

جمهورا  األول  يومه  يف  التقليدية 
العمرية  الفئات  غفريا من مختلف 
شعبية  لوحات  تابع  والجنسيات، 
فولكلوري  طابع  ذات  متنوعة 
الفتيات  من  مجموعة  قدمتها 
عروض  إىل  باإلضافة  الصغار 
ولوحات  الُعمانية  العرضة  فرقة 
أهل  حياة  من  مستوحاة  تمثيلية 
والغواصني  اليزوة  كتوديع  البحر 
من  للغوص  رحلتهم  بدء  عند 
ُيعرف  ما  ضمن  أهازيج  خالل 

النهمة. بفن 

املهرجان  أقسام  مختلف  وتمتد 
حيث  كتارا  شاطئ  كامل  عىل 
القديمة  الفرجان  هيئة  تستحرض 
متنوعة  تقليدية  منتجات  وتقدم 
والصناعات  بالحرف  عالقة  لها 

بالبحر. املرتبطة  التقليدية 
جناحا   50 املهرجان  ويضم 
بني  ما  تضم  املشاركة  للدول 
الرتاثية  للمقتنيات  معارض 
واملهن  للحرف  واخرى  البحرية 
اليدوية تعرف بـ43 حرفة يدوية 
البحري.  واملوروث  الرتاث  من 
البحرية  املسابقات  جانب  إىل 
بصناعات  الخاصة  والورش 
والتي  التقليدية  واملحامل  السفن 
تحتوي عىل فقرات تفاعلية تتعلق 
وإخراجه  املحمل  تنزيل  بعملية 

من البحر بالطرق التقليدية.
قطر  دولة  مشاركة  وسيسجل 
صديقة  دول  ثماني  جانب  إىل 
»السعودية،  هي:  وشقيقة 
العراق،  عمان،  سلطنة  الكويت، 

اليمن، الهند، تركيا، تنزانيا«.

8

السنة )28( - األحد 26 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 20 نوفمبر 2022م العدد )9939(

متابعات

التقنيات  أن  قطر  دولة  أكدت  قنا-  نيودلهي- 
لتعزيز  مسبوقة  غري  إمكانيات  تتيح  الحديثة 
فعالية التدابري املتخذة ملكافحة اإلرهاب وتمويله، 
يف  والبناء  الخالق  التفكري  من  بد  ال  أنه  إىل  الفتة 
تمويل  ملكافحة  التقنيات  هذه  توظيف  كيفية 

اإلرهاب.
سعادة  ألقاه  الذي  قطر  دولة  بيان  يف  ذلك  جاء 
املبعوث  القحطاني  ماجد  بن  مطلق  الدكتور 
اإلرهاب  ملكافحة  الخارجية  لوزير  الخاص 
املؤتمر  أمام  املنازعات،  تسوية  يف  والوساطة 
الوزاري الثالث حول مكافحة تمويل اإلرهاب »ال 
الهندية  العاصمة  يف  عقد  الذي  لإلرهاب«  أموال 

نيودلهي.
املتسارع  التطور  ظل  يف  إنه  سعادته:  وقال   
التقنيات  من  وغريها  املعلومات  تكنولوجيا  يف 
تتمثل  مسبوقة  غري  تهديدات  تربز  الحديثة، 
التقنيات  هذه  من  االستفادة  اإلرهابيني  بمحاولة 
املالية  املعامالت  خالل  من  اإلرهاب  لتمويل 
املشبوهة، وتشمل تلك التهديدات إساءة استخدام 
واستغالل  التمويل،  لحشد  لإلنرتنت  اإلرهابيني 
ومنصات  املشفرة  والعمالت  الرقمية  املحافظ 

التواصل االجتماعي لجمع ونقل األموال.
التهديدات  هذه  مواكبة  املهم  من  أنه  وأوضح 
وفق  لها  والتصدي  باستمرار،  أبعادها  وتقييم 
ووضع  األبعاد،  ومتعدد  متكامل  جماعي  نهج 
جميع  ملعالجة  الالزمة  واإلجراءات  السياسات 

الجوانب التقنية لها.
هذه  مواجهة  يف  االنطالق  بداية  أن  إىل  ولفت 
املخاطر  لهذه  الواضح  الفهم  تكمن يف  التحديات 
اإلقليمي  التعاون  وتعزيز  الوطني،  املستوى  عىل 
الدويل  القانون  أحكام  وفق  الفعال  والدويل 
ملكافحة  العاملية  املتحدة  األمم  واسرتاتيجية 
اإلرهاب، عالوة عىل تطبيق أحدث املعايري الدولية، 
التي  واإلقليمية،  الدولية  الرتتيبات  يف  واملشاركة 

تهدف إىل القضاء عىل اإلرهاب وتمويله.
وأضاف: عىل املستوى الوطني، تم تعزيز اإلطار 
خالل  من  وتمويله،  اإلرهاب  ملكافحة  الترشيعي 
هذا  وكان  الوطنية،  واألنظمة  القوانني  تحديث 
لتنفيذ  مؤخرا  جرى  الذي  االستعراض  يف  جليا 
املايل  العمل  مجموعة  توصيات  قطر  دولة 
FATF، والذي كان إيجابيا إىل حد الفت بالنسبة 

للتوصيات الـ 40.
وأكد سعادته حرص دولة قطر عىل تعزيز الفهم 
عىل  التعاون  وتنسيق  املخاطر،  لهذه  الوطني 
جهات  بني  التنسيق  خاصة  الوطني،  املستوى 
التنفيذ  لضمان  املايل  والقطاع  القانون  إنفاذ 
الفعال اللتزامات الدولة يف مكافحة غسل األموال، 
وتطبيق  التسلح،  وانتشار  اإلرهاب،  وتمويل 
مجلس  قرارات  وفق  املستهدفة  املالية  العقوبات 

املايل  العمل  مجموعة  ومعايري  الصلة،  ذات  األمن 
.FATF

الدويل تشارك دولة قطر  أنه عىل املستوى  وتابع 
األطراف  املتعددة  الرتتيبات  يف  فاعلة  بصورة 
املعنية بمكافحة تمويل اإلرهاب، بما فيها مجموعة 
ومركز   ،MINI FATFو  FATF املايل  العمل 
استهداف تمويل اإلرهاب TFTC، وكذلك املنتدى 
العاملي ملكافحة اإلرهاب GCTF، والتحالف الدويل 

ضد داعش ومجموعة اإلغموند.
وأوضح سعادته أنه إدراكا من دولة قطر ملركزية 
دور األمم املتحدة يف تنسيق ودعم الجهود الدولية 
أهم  من  تعد  فإنها  وتمويله،  اإلرهاب  ملكافحة 
الرشكاء لهيئات املنظمة الدولية املعنية بمكافحة 
املتحدة  األمم  مكتب  فيها  بما  وتمويله،  اإلرهاب 
ملكافحة  التنفيذية  واملديرية  اإلرهاب،  ملكافحة 
إىل  األخري  تقريرها  يف  خلصت  والتي  اإلرهاب، 
الخربات املرتاكمة لدى دولة قطر، وإمكانية تقديم 
مكافحة  سياق  يف  األخرى  للدول  الفني  الدعم 

اإلرهاب ومكافحة تمويله.
الخارجية  لوزير  الخاص  املبعوث  سعادة  وقال 
املنازعات:  اإلرهاب والوساطة يف تسوية  ملكافحة 
غري  تطور  حالة  يف  اإلرهاب  تمويل  خطر  إن 
والرتكيز  التفكري  رضورة  عىل  مشددا  مسبوق، 
لتمويل  للتصدي  والفعالة  الجديدة  السبل  عىل 
الحديثة،  التكنولوجيا  من  واالستفادة  اإلرهاب، 
املعلومات  تبادل  عىل  أكرب  بشكل  واالعتماد 
االستخباراتية املالية بني الدول، وتحسني التنسيق 
املعلومات  الخاص والعام، وتبادل  القطاعني  بني 
مستمر،  بشكل  املخاطر  وتقييم  بينها،  الالزمة 
وتحديد التصنيفات الالزمة، مع االلتزام يف جميع 
األحوال باالعتبارات واإلجراءات القانونية يف سياق 
أهمية  ومع  تمويله،  ومكافحة  اإلرهاب،  مكافحة 
ملكافحة  والقانونية  اإلجرائية  الضوابط  وضع 

التمويل الرقمي لإلرهاب.

{ د. مطلق بن ماجد القحطاني

استعراض عالقات التعاون الثنائي

د. القحطاني يجتمع 
مع عدد من المسؤولين

سعادة  اجتمع  قنا-   - نيودلهي 
القحطاني  ماجد  بن  مطلق  الدكتور 
الخارجية  لوزير  الخاص  املبعوث 
يف  والوساطة  اإلرهاب  ملكافحة 
سعادة  مع  أمس،  املنازعات،  تسوية 
السيد سكوت رانربانت نائب مساعد 
وزير الخزانة للسياسة االسرتاتيجية 
بالواليات املتحدة األمريكية، وذلك عىل 
املؤتمر  يف  سعادته  مشاركة  هامش 
تمويل  ملكافحة  الثالث  الوزاري 
الذي  لإلرهاب«  أموال  »ال  اإلرهاب: 

عقد يف العاصمة الهندية نيودلهي.
استعراض  االجتماع  خالل  جرى 
الثنائي، ال سيما يف  التعاون  عالقات 
مجال مكافحة غسل األموال وتمويل 
من  عدد  إىل  باإلضافة  اإلرهاب، 

املوضوعات ذات االهتمام املشرتك.
الخاص  املبعوث  سعادة  واجتمع 
اإلرهاب  ملكافحة  الخارجية  لوزير 
مع  املنازعات،  تسوية  يف  والوساطة 
وكيل  سعيد  أوصاف  السيد  سعادة 
وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية 
بي  جيه  السيد  وسعادة  الهند، 

ألفغانستان  الهندي  املبعوث  بهاال 
عىل  وذلك  حدة،  عىل  كل  وباكستان، 
املؤتمر  يف  سعادته  مشاركة  هامش 
تمويل  ملكافحة  الثالث  الوزاري 
الذي  لإلرهاب«،  أموال  »ال  اإلرهاب 

عقد بالعاصمة الهندية نيودلهي.
استعراض  االجتماعني  خالل  جرى   
يف  سيما  ال  الثنائي،  التعاون  عالقات 
مجال مكافحة غسل األموال وتمويل 
آخر  مناقشة  إىل  باإلضافة  اإلرهاب، 
تطورات األوضاع يف أفغانستان، وعدد 
من املوضوعات ذات االهتمام املشرتك.
الخاص  املبعوث  سعادة  واجتمع 
اإلرهاب  ملكافحة  الخارجية  لوزير 
املنازعات،  تسوية  يف  والوساطة 
كومار  راجا  تي  السيد  سعادة  مع 
رئيس مجموعة العمل املايل »فاتف« 
الثالث  الوزاري  املؤتمر  هامش  عىل 
أموال  »ال  اإلرهاب  تمويل  ملكافحة 

لإلرهاب«، الذي عقد يف نيودلهي.
استعراض  االجتماع  خالل  جرى 
االهتمام  ذات  املوضوعات  من  عدد 

املشرتك.

»كتارا« تفتتح فعاليات المهرجان

»المحامل التقليدية« نافذة للزوار
منافسات  أمس،  انطلقت،   - قنا   - الدوحة 
التاسعة  للصقور  قطر  إصفري  بطولة 
القناص  جمعية  مقر  ميدان  يف   ،2022
القطرية يف راس لفان، والتي تستمر حتى 
مع  تزامنا  وتأتي  الجاري،  نوفمرب   24
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  انطالق 

.2022
إىل  صقارا   20 أمس  منافسات  يف  وتأهل   
قرناس  فئتي:  يف  الدعو  مسابقة  نهائي 
 10 بواقع  جري حر، وقرناس جري شاهني، 

متأهلني عن كل مجموعة.
الدعو قرناس جري  واملتأهلون عن مسابقة 
فريق  )صقران(،  لوسيل  فريق  هم:  حر 
)صقران(،  النعيمي  راشد  محمد  لفان، 
حسن عبدالله الكبييس، حمد عبدالهادي بن 
ثم  )صقران(،  املسند  نارص  خليفة  نايفه، 

فريق مسيمري.
جري  قرناس  الدعو  مسابقة  عن  تأهل  كما 
حمد  صقور(،   3( النخبة  فريق  شاهني: 
عبدالهادي بن نايفه، عبدالله عامر الكعبي، 
سعيد  عبدالله  )صقران(،  لوسيل  فريق 
املري، خليفة نارص املسند، ثم فريق لوسيل.

لهم  الذين ضمنوا مقعدا  الصقارون   وأكد 
نوفمرب،   24 يوم  الذي سيجرى  النهائي  يف 

تقديم  أجل  من  جهدهم  أقىص  بذل  عىل 
نتائج مرضية.

 أما الصقارون الذين لم يحالفهم الحظ فقد 
مشددين  لهم،  فوزا  إخوانهم  فوز  اعتربوا 
عىل أن أهم يشء يف البطوالت التي تنظمها 
والتآخي،  التالحم  القناص هو هذا  جمعية 
وتجديد أوارص األخوة بني الصقارين الذين 
حب  هواية  وزادت  الكثري،  بينهم  يجمع 

تراث الصقارة توطيد هذه العالقة.
 وقد أعلنت اللجنة املنظمة لبطولة إصفري 
منافسات  تأجيل  تم  أنه  للصقور  قطر 
حرصا  الطقس،  عوامل  بسبب  األحد  اليوم 
سري  عىل  وحفاظا  املتسابقني،  سالمة  عىل 
املسابقات يف أفضل الظروف، وهي العوامل 
القناص  جمعية  تجعلها  ما  دائما  التي 
الصقارين  ملصلحة  مراعاة  أعينها،  نصب 

وصقورهم.
ورصدت جمعية القناص جوائز تشجيعية 
ألصحاب  دروع  إىل  باإلضافة  للمشاركني، 

املراكز الثالثة األوىل.
)إصفري(  كلمة  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
موسم  ببداية  الصقارين  عند  معروفة 
الصيد، كما أن هذه الفرتة أصبحت تستهوي 

الكثريين للمقناص أكثر من السابق.

في »راس لفان«

انطالق بطولة 
إصفري قطر للصقور

د. السليطي: تعريفهم على ثراء 
التراث البحري القطري والخليجي

 تقديم لوحات تمثيلية 
مستوحاة من حياة أهل البحر 

الدوحة – $
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د. حنان الكواري: القطاع 
الصحي.. جاهز

رئيس »البلدي«: أنظار 
العالم تتجه إلى بالدنا

مواطنون عرب: قطر 
ستنظم موندياال استثنائيا

كرنفال عالمي

لعرض الفنون والموضة والطعام

جناح بريطاني على الكورنيش
جناحها  املتحدة  اململكة  افتتحت  قنا-  الدوحة- 
كأس  لبطولة  املصاحبة  الفعاليات  يف  املشارك 
من  بالقرب  وذلك   ،2022 قطر   FIFA العالم 

متحف الفن اإلسالمي عىل كورنيش الدوحة.
سفري  ويلكس  بول  جوناثان  السيد  ودعا 
وجميع  الجماهري  الدولة،  لدى  املتحدة  اململكة 
البطولة  إقامة  فرتة  خالل  قطر  يف  املتواجدين 
»حديقة  اسم  يحمل  الذي  الجناح،  زيارة  إىل 
يف  والتنوع  اإلبداع  عىل  الضوء  ويسلط  جريت«، 
اململكة املتحدة، حيث يتضمن الجناح سلسلة من 
واملوضة  املوسيقى  تعرض  التي  الفنية  األعمال 

والطعام الربيطاني.
وأضاف أن الحديقة تعد تعبريا واضحا ملا تمثله 

والعرشين،  الحادي  القرن  يف  املتحدة  اململكة 
كما أنها تعكس تنوعها القديم والحديث وإبداع 
فيها،  والتقنيني  مصمميها وفنانيها ومهندسيها 
الجماهري  تشجيع  إىل  الحديقة  تهدف  حيث 
القادمة إىل دولة قطر ملتابعة املباريات عىل زيارة 

اململكة املتحدة والدراسة واالستثمار فيها.
وشارك نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام يف 
جلسة نقاشية أقيمت عىل هامش افتتاح الجناح، 
الربيطاني فوداي دومبويا من  املصمم  حرضها 
القطريني  املصممني  من  وعدد  لندن،  البروم 
التمكني  فرص  الجلسة  تناولت  حيث  الناشئني، 
من خالل اإلبداع وفرص التبادل الثقايف بني قطر 
واململكة املتحدة.  ويقدم الجناح لزواره الفرصة 

لتجربة أفضل ما يمكن أن تقدمه اململكة املتحدة، 
بدءا من املثلجات إىل الزهور املعطرة واللوحات 
الشارع  فنان  لو،  وينغ  رسمها  التي  الجدارية 
أوروبا،  يف  مرسوم  فني  عمل  بأطول  املعروف 
كما يستضيف عروضا وأنشطة ثقافية كجزء من 
مهرجان اململكة املتحدة السنوي للمجلس الثقايف 
الربيطاني، والذي يستعرض موضوع »الرياضة 
 23 من  الفرتة  خالل  ويقام  الخري«،  أجل  من 
العالقات  تعزيز  بهدف  الجاري  نوفمرب   29 إىل 
القوية واملستمرة بني دولة قطر واململكة املتحدة 
واألنشطة  الفعاليات  من  مجموعة  خالل  من 
الثقافية، بما يف ذلك املوسيقى والفن والتصوير 

الفوتوغرايف.
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متابعات

لدعم استضافة قطر للبطولة.. وزير البلدية:

الجـميـع عـلى أهبـة االسـتعــداد

األنباء  لوكالة   وقال سعادته يف ترصيح 
ومنذ  البلدية  وزارة  إن  )قنا(  القطرية 
اللجنة  مع  بالتنسيق  قامت  مبكر  وقت 
العليا للمشاريع واإلرث وجهات مختلفة 
بدور  واملتعلقة  العامة  الخطط  إلعداد 
ومن  العالم،  كأس  فعاليات  يف  الوزارة 
تخصصية،  معدات   110 توفري  أهمها: 
بأنواع  بالستيكية  حاوية  و6295 
مؤقتة  عمالة  وتوفري  مختلفة،  وأحجام 
برشياً،  كادراً   1676 عددها  بلغ  ودائمة 
وسيارة(  )معدة  بني  ما  مركبة  و311 
وتجهيز وتوفري 3 محطات ترحيل متنقلة 
للطوارئ لجمع املخلفات بجانب مالعب 
العامة  النظافة  لخدمات  العالم  كأس 

والتدوير.  وأضاف سعادة الدكتور عبد 
السبيعي  تركي  بن  العزيز  عبد  بن  الله 
عىل  العمل  املاضية  الفرتة  خالل  تم  أنه 
تنفيذ وتسليم جميع الحدائق قبل كأس 
العالم حيث تم إنجاز حدائق رشق راس 
أبوعبود، أم السنيم، روضة الخيل، متنزه 
الخور وحديقة الباندا، كما يجري العمل 
حالياً عىل االنتهاء من إنجاز حديقة دحل 
الحمام، وحديقة برزان األوملبية، ومتنزه 
الوكرة كما تم االقرتاب من زراعة مليون 
شجرة بالتعاون مع العديد من الجهات 
الحكومية واملجتمع املدني.  ونوه سعادته 
أعداد  يف  كبرية  قفزة  بحدوث  لـ)قنا( 
الحدائق العامة بدولة قطر، حيث ارتفع 

عددها إىل )148( حديقة يف عام 2022، 
بعد أن كانت )56( حديقة يف عام 2010 
وزادت   ،)164%( زيادة  بنسبة  وذلك 
 43 من  أكثر  إىل  الخرضاء  املساحات 
مليون مرت مربع يف عام 2022، بعد أن 
كانت حوايل 2 مليون 616 ألف مرت مربع 
يف عام 2010، وارتفعت حصة الفرد من 
ضعفاً،   )16( بحوايل  الخرضاء  املساحة 
حيث ارتفعت إىل حوايل )16( مرتاً مربعاً 
يف العام الجاري، بعد أن كانت أقل من مرت 

مربع واحد يف عام 2010م.
برفع  قامت  الوزارة  إن  سعادته:  وقال   
واملستلزمات  األدوات  لجميع  املخزون 
عدد  وزيادة  البلديات  شؤون  لقطاع 

املفتشني وعدد الجوالت التفتيشية للرقابة 
العامة، باإلضافة إىل زيادة عدد املفتشني 
الجوالت  وعدد  إضافياً(  مفتشاً   23(
املنشآت  للرقابة الصحية عىل  التفتيشية 
الغذائية، كما تم تفعيل 8 غرف عمليات 
يف البلديات املختلفة ملواكبة فعاليات كأس 
العالم لضمان االنسياب املناسب للخدمات 
خالل  من  العامة  والخدمات  الفنية 
تم  ذلك  إىل  باإلضافة  املختلفة،  البلديات 
وضع خطة إلنشاء وتجهيز وتشغيل مركز 
عمليات لتعزيز مستوى األمن السيرباني.  
أكد  التجميلية  األعمال  يخص  وفيما 
قامت  الوزارة  أن  البلدية  وزير  سعادة 
عقاراً   287 وهدم  مبنى،   300 بصيانة 

من العقارات التي تحتاج إىل أعمال هدم، 
وإضافة ملسات تجميلية ملا يقارب من 23 
كم من واجهات املباني، إضافة إىل تركيب 
الحّمامات  من  وحدة  و370  كشكاً،   85
مّجانية  8 شواطئ عامة  املؤقتة وتأهيل 
كمرحلة أوىل لتفعيلها خالل شهر نوفمرب 
الجاري.  وأشار إىل أن الوزارة وباملشاركة 
والصناعة عملت عىل  التجارة  وزارة  مع 
توفري احتياجات األمن الغذائي، وافتتاح 
رويس  وميناء  حمد  ميناء  محجري 
اإلرساليات.   من  أكرب  عدد  الستيعاب 
وأضاف سعادة الدكتور عبد الله بن عبد 
العزيز بن تركي السبيعي أنه تم تجهيز 
ومناطق  املالعب  ألماكن  املناسبة  املواقع 

تم  حيث  التدريب،  ومناطق  املشجعني 
املعنية  الجهات  مع  والتنسيق  بالتعاون 
بالدولة تخصيص أرض حكومية لصالح 
لتلبية  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة 
متطلبات واحتياجات بطولة كأس العالم، 
الرياضية،  االستخدامات  تشمل  والتي 
واالستخدامات غري الرياضية مثل مواقع 
املشجعني،  وقرى  واملواصالت  النقل 

واإلقامة، والسكن، وغريها.
الفخر  البلدية عن   وأعرب سعادة وزير 
لبطولة  قطر  دولة  باستضافة  واالعتزاز 
كأس العالم FIFA قطر 2022، متمنياً 
التوفيق والنجاح لتكون البطولة األفضل 

يف تاريخ بطوالت كأس العالم بإذن الله.

{  وزير البلدية

الوزارة نسقت مبكرا مع الجهات إلعداد الخطط العامةنساهم مع مختلف الجهات المعنية إلنجاح المونديال

تعرض أبرز محطات الجذب في قطر

شاشة عمالقة في متحف الفن اإلسالمي

شاشة  برتكيب  قطر  متاحف  قامت   
عمالقة عىل أرض متحف الفن اإلسالمي 
لتعرض من خاللها أبرز ما تقدمه قطر 
لزوارها. تقع الشاشة، التي تحمل اسم 
يف   ،)The SKYLINE( األفق  شاشة 
ازدحاًما،  الدوحة  تقاطعات  أكثر  أحد 
قطر،  يف  رقمية  شاشة  أكرب  وهي 
وتوفر فرصة فريدة للرتويج للفعاليات 
أنحاء  جميع  يف  تجري  التي  واألنشطة 

الدولة.
الرقمي ممكنًا من  العرض  وقد أصبح 
خالل التعاون مع إعالن ديكو، املرشوع 
الرشكة  إعالن،  مجموعة  بني  املشرتك 
الرائدة يف سوق الرتفيه واإلعالم يف قطر، 
ورشكة جي يس ديكو، رشكة اإلعالنات 
العالم.  مستوى  عىل  األوىل  الخارجية 
لتقديم  جهودها  ديكو  إعالن  تكرس 

يف  اإلعالنية  والخدمات  الحلول  أفضل 
التكنولوجي  االبتكار  خالل  من  قطر 
الثالثة:  أعمالها  مجاالت  يف  والتصميم 
االعالنية  واللوحات  الشوارع،  أثاث 
السيد  وقال  التسوق.  ومراكز  الكبرية، 
التنفيذي  الرئيس  النملة،  موىس  أحمد 
الهائل  الكّم  هذا  »مع  قطر:  ملتاحف 
مع  بالتزامن  تقام  التي  الفعاليات  من 
الضخم، بطولة كأس  الريايض  الحدث 
العالم FIFA قطر 2022، يمكننا اآلن 
لجميع  قطر  تقدمه  ما  أجود  عرض 
مقيميها وزائريها من خالل شاشة األفق 
مدير  قال  نفسه،  الوقت  ويف  املذهلة«. 
السيد  ديكو،  إعالن  لرشكة  االتنفيذي 
هذه  توقيع  »يسعدنا  الشعراني،  عمر 
كيو   - وإن  قطر  متاحف  مع  الرشاكة 
مؤسستنا  حضور  لتعزيز  إنرتبرايسز، 

يف الدوحة بفضل اللوحة الرقمية الفائقة 
الجودة. وستكون شاشة األفق بحجمها 
هي  واملميز،  الفريد  وشكلها  الضخم 
تجذب  التي  الوحيدة  الرقمية  الشاشة 
انتباه كل من يمر بها عىل الكورنيش. 
حية  جديدة،  إعالنية  تجربة  وستوفر 
وديناميكية تهدف للرتفيه عن الجمهور 
فائدة  أكرب  لتحقيق  معهم  والتفاعل 
واملعلنني  الجمهور  والناس  للمدينة 

وعالماتهم التجارية«.
التواصل  إمكانية  التعاون  هذا  ويتيح 
الكبري مع االشخاص القاصدين عملهم 
فراغهم،  بوقت  املستمتعني  أو  صباًحا 
املطار.  من  القادمني  السائحني  أو 
وبالتايل فإنه يضمن مستوى استثنائيًا 
الطويل  والوقت  والتواتر  التغطية  من 

املخصص إلعالنات الرشكات.

بن  عبداهلل  الدكتور  سعادة  أكد  قنا-  الدوحة- 
عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية أن جميع 
القطاعات والبلديات واإلدارات التابعة للوزارة، على 
كأس  بطولة  استضافة  لدعم  االستعداد  أهبة 
2022 . من خالل تنفيذ العديد  FIFA قطر  العالم 
المتعلقة  والخدمات  والمبادرات  المشاريع  من 
جنبًا  للمساهمة  الوزارة،  واختصاصات  بمهام 
بالدولة  المعنية  الجهات  مختلف  مع  جنب  إلى 
ُيقام  الذي  الكبير  العالمي  الحدث  هذا  إنجاح  في 
البطولة في دولة عربية وفي  تاريخ  ألول مرة في 

منطقة الشرق األوسط بوجه خاص.

في تاريخ الدولة المعاصر.. رئيس جامعة قطر:

ــــة ــــاصــــل ـــــحـــــطـــــة ف م
الدكتور  سعادة  أّكد  قنا-  الدوحة- 
حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  أن  قطر 
مهمة  محطة  تمثل   ،2022 قطر 
وفاصلة يف تاريخ دولة قطر املعارص 
عىل  مشدداً  كلها..  املنطقة  وتاريخ 
العاملي  الحدث  هذا  استثمار  أهمية 
لحشد الطاقات لالستمرار يف صناعة 
نحو  قدماً  وامليض  والتميز  النجاح 

املستقبل.
 وقال سعادة رئيس جامعة قطر، يف 
ترصيح لوكالة األنباء القطرية )قنا(، 
إن »بطولة كأس العالم FIFA قطر 
2022 لن تكون مجرد حدث عابر، 
وفاصلة  مهمة  محطة  ستكون  بل 
املعارص  تاريخنا  من  مرحلتني  بني 
عىل مستوى الوطن واملنطقة العربية 
الذي  اإلرث  صعيد  عىل  سواء  كلها، 
عىل  أو  القادمة  ألجيالنا  سترتكه 
البرشية واالقتصادية  التنمية  صعيد 
التحتية  والبنية  واملعرفية  والبيئية 
املتأمل  »إن  وأضاف:  كله«.   للوطن 
دولة  أصبحت  كيف  يدرك  املنصف 
قطر اليوم، وكيف ستكون مستقبالً 
أبواباً  البطولة  هذه  فتحت  حيث 
وآفاقاً لم تكن لتفتح لوالها، ودفعتنا 
إىل استثمار الوقت عىل نحو لم يسبق 
ألحد استثماره عىل هذا النحو، وهي 

فرصة لنا لنحسن استثمارها«.
الدرهم  الدكتور  سعادة  وأشاد   
بالجهود التي بذلتها كافة مؤسسات 

الدولة للتحضري لهذا الحدث الكروي 
إىل  السياق  هذا  يف  مشرياً  العاملي.. 
الذي ساند جهود  دور جامعة قطر 
لتصبح  البطولة  قبل  الجهات  كافة 
يعاضد  واحدة،  عمل  ورشة  كأنها 
لديه  ما  كلٌّ  ويقدم  بعضاً،  بعضها 
من خربات وإمكانات استعداداً لهذا 
الحدث.  وأشار إىل تزامن هذا الحدث 
الريايض العاملي مع احتفاالت البالد 
قائال:  ديسمرب،   18 الوطني  باليوم 
»هذا يقتيض منا أن نكون يداً واحدة 
واحد يف ظل هجمة  قلب رجل  وعىل 
واآلخر  الحني  بني  تنفك  ما  ممنهجة 
تطلق الترصيحات الدعائية املغرضة 
يف  وتشكك  قطر  تستهدف  التي 
الحدث  هذا  إنجاح  عىل  قدراتها 
مختلفة  شعارات  خلف  متسرتة 

ومتعددة ومستندة إىل ازدواجية فجة 
جواب  »خري  وأضاف:  املعايري«.   يف 
نرد به عىل تلك الحمالت هو أن نقدم 
يشهد  لم  البطولة  من  فريدة  نسخة 
وقطر  قبل،  من  مثيالً  العالم  لها 
والتميز،  النجاح  بغري  ترىض  لن 
دعوات  أو  ترصيحات  توقفها  ولن 
عىل  إرصاراً  تزيدها  بل  مغرضة، 

امليض قدماً نحو مستقبل مرشق«.
 كما أّكد سعادة رئيس جامعة قطر 
قطر  دولة  أن  )قنا(  لـ  ترصيحه  يف 
عىل  قادرة  أنها  دائماً  للعالم  تثبت 
وإدارة  العاملية  الفعاليات  إقامة 
األحداث الكربى، ومواجهة التحديات 
التي تعصف بمناطق كثرية يف العالم 
بكل  النجاح  بر  نحو  سفنها  وقيادة 

ثقة واقتدار.

{  د.حسن بن راشد الدرهم

أهمية استثمار 
الحدث 

لالستمرار في 
صناعة النجاح 

والتميز



ورغم ذلك استطاعت الدولة والحكومة 
كبري،  بنجاح  آثارها  تجاوز  الرشيدة 
الصحي  النظام  قدرة  أثبتت  كما 
القطري  الشعب  ووعي  االستيعابية 
وصلنا  أن  إىل  باملسؤولية،  واملقيمني 
بأرسه  العالم  أنظار  لفت  حلم  لتحقيق 
تتجه  حيث  املونديال،  تنظيم  وهو 
كيف  لتشاهد  قطر  إىل  العالم  أنظار 
إنجاز  واستطاعت  هذا،  كل  حققت 
وتطوير  اإلنشائية  املشاريع  جميع 
الطرق  شبكات  وإنشاء  التحتية  البنية 
املناطق  جميع  وتعزيز  واملواصالت 
العامة،  والخدمات  املرافق  بأحدث 
والنهضة  العمراني  التحول  السيما 
وتحويل  الدولة،  تشهدها  التي  الكبرية 
عامة  حدائق  إىل  والشوارع  الطرق 
مفتوحة، عالوة عىل األعمال الفنية التي 

حولت األحياء ملعارض فنية مفتوحة.

التنسيق  ثمرة 

خاصة  ترصيحات  يف  سعادته  وقال 
التعاون والتنسيق بني  لـ»$« إن 
العام  والقطاعني  الدولة  جهات  جميع 
أبهى  يف  ثماره  اليوم  نشهد  والخاص 
الدؤوب  العمل  أن  موضحاً  صورة، 
الذي كلله النجاح املبهر ليكون شاهدا 
عىل محطة جديدة من محطات مسرية 
اإلنجاز يف قطر التي لم ولن تتوقف أو 
تتعثر، مشيداً بجهود أبناء قطر الذين 
وتنفيذها  الخطط  تحقيق  استطاعوا 

برباعة وقدرة وكفاءة عالية.
البلدي  املجلس  أن  شايف  آل  وأكد 
عىل  كانوا  الكرام  وأعضاءه  املركزي 
املستمرة  واملتابعة  املسؤولية  قدر 
وعىل  التنفيذية  الجهات  جميع  مع 
الشكر  حامالً  البلدية،  وزارة  رأسها 
وزارة  إدارات  لجميع  والتقدير 
العامة  األشغال  وهيئة  البلدية 
العامة  القطرية  واملؤسسة  »أشغال« 

السيما  »كهرماء«،  واملاء  للكهرباء 
وكل  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة 
عىل  تعاونت  التي  والرشكات  الجهات 
من  استثنائية  نسخة  استضافة  إنجاز 

العالم. مونديال كأس 

العمل  مواصلة 
وقال آل شايف لـ»$« إن العمل لن 
يتوقف والخطط املوضوعة سيتم إنجازها 
والهيئات  الوزارات  حرص  بفضل 

الخاص،  القطاع  ورشكات  الحكومية 
املتصاعد  املؤرش  ذلك  عىل  دليل  وأكرب 
للتنمية والنهضة العمرانية والتكنولوجية 
السنوات  الدولة عىل مدار  التي تشهدها 
عىل  الجمعي  العزم  أن  مؤكداً  املاضية، 
النجاح سوف يضع دولة قطر عىل رأس 

الدول املتقدمة يف كل املجاالت.

جاهزية وكفاءة 
وأكد سعادته أن اكتمال كافة املنشآت 

مرات  عدة  واختبارها  كاٍف  موعد  قبل 
برسالة  يبعث  البطولة،  موعد  قبل 
إنجاز  يف  تفوقنا  عن  األهمية  بالغة 
البطولة  مرافق  مختلف  وجاهزية 
السابقة  العالم  بطوالت  كافة  عىل 
الرياضية  االتحادات  بشهادات 
ولتؤكد  »الفيفا«،  ومسؤويل  املشاركة 
املمتدة  نجاحها  مسرية  الغالية  بالدنا 
يف كافة البطوالت العاملية التي نظمتها 

دولة قطر.

التي  املجهودات  عىل  شايف«  »آل  وأثنى 
والقطاع  الدولة  أجهزة  كافة  تبذلها 
الخاص املشارك، وحرصهم يف بذل كل 
عىل  بالبطولة  للخروج  وسعهم  يف  ما 
كافة  توافر  حيث  من  يكون  ما  أفضل 
ألرقى  وفقا  واالستعدادات  اإلمكانيات 
املواصفات واملعايري العاملية، والتي من 
االستثنائية  النسخة  تكون  أن  املتوقع 
العالم  وأن  اإلطالق،  عىل  األفضل 
كما  كبري  حدث  مع  موعد  عىل  سيكون 

قدر  عىل  وهي  املنظمة  الجهات  وعدت 
وعدها. 

املركزي،  البلدي  املجلس  رئيس  وأشاد 
واستكمال  تنفيذ  يف  الكبري  بالنجاح 
كأس  بطولة  لتنظيم  البالد  استعدادات 
شايف«  »آل  وقال   ،2022 قطر  العالم 
إخواني  عن  ونيابة  نفيس  عن  باألصالة 
املركزي،  البلدي  املجلس  أعضاء 
التهاني  آيات  أرفع أسمى  أن  يطيب يل 
السمو  صاحب  حرضة  إىل  والتربيكات 
أمري  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
السمو  صاحب  وإىل  املفدى،  البالد 
آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  الوالد  األمري 
وإىل  ورعاهما،  الله  حفظهما  ثاني، 
بمناسبة  الكريم،  القطري  الشعب 
استكمال  يف  واملشهود  الكبري  النجاح 
ضيوف  الستقبال  البالد  استعدادات 
البالد من مختلف أرجاء العالم لحضور 
لكرة   ،2022 العالم قطر  بطولة كأس 

القدم.

كفاءات وطنية 

دواعي  من  »وإنه  سعادته  وقال 
نجاحنا  أسباب  من  يكون  ان  رسورنا 
وجود  هو  البطولة  لهذه  تنظيمنا  يف 
ومؤهلة،  مقتدرة  وطنية  كفاءات 
االستعدادات،  هذه  إنجاز  يف  ساهمت 
والتوجيهات  الكريمة  الرعاية  تحت 
نتج  والتي  الحكيمة،  لقيادتنا  السديدة 
اإلشادات  القت  مبهرة  إنجازات  عنها 
»الفيفا«،  مسؤويل  كبار  من  العاملية 
تمثّل  والتي  الرياضية،  واالتحادات 
دولة  جاهزية  عىل  حقيقياً  مؤرّشاً 
بطولة  أول  منافسات  الحتضان  قطر 
والوطن  األوسط،  الرشق  منطقة  يف 
عن  يتحدث  العالم  جعل  مما  العربي، 
وقت  ويف  الكبري  التاريخي  اإلنجاز  هذا 
املبذولة  الجهود  بكافة  ويشيد  قيايس، 

للخروج ببطولة متميزة«.

استكمال مسيرة النجاح الممتدة 
في كافة البطوالت العالمية

إنجاز جميع مشاريع البنية التحتية 
في كافة المناطق
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متابعات

قيادتنا وشعبنا قادرون على التحدي وتطويع الصعاب

رئيس المجلس البلدي المركزي لـ»$«:

مسيرة اإلنجاز لم ولن تتوقف

{  محمد بن حمود 

شافي آل شافي

العزم الجمعي على النجاح سيضع قطر في مقدمة الدول

كتب - محمد عبد العزيز

} تصوير - محمود حفناوي

آل  شافي  حمود  بن  محمد  السيد  سعادة  أكد 
على  المركزي  البلدي  المجلس  رئيس  شافي 
وقيادته  القطري  الشعب  وقدرة  متانة  مدى 
وتطويع  والمثابرة  التحدي  على  الحكيمة 
المنشودة  األهداف  وتحقيق  الصعاب 
تنظيم  رحلة  إلى  مشيرًا  والمشهودة، 
على   2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
مدار 12 عاما، إذ مرت البالد بالعديد 
من التحديات التي تجاوزتها بنجاح 
فائق، السيما جائحة كورونا التي 
مدار  على  العالم  حركة  شلت 

أشهر.

أنظـار العـالم تتجـه إلى بالدنـا لتشــاهد كيف حـقـقـت كـل هذا
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متابعات

لدى افتتاحه مساء أمس.. رئــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس االتحاد الدولي لكرة القدم:

»مهــرجـان المشجـعيـــن« سيكــــــــــــون قلب كأس العالم »2022«

إنفانتينو  جياني  السويرسي  افتتح 
القدم،  لكرة  الدويل  االتحاد  رئيس 
الفيفا  مهرجان  فعاليات  أمس  مساء 
جماهريي  حضور  وسط  للمشجعني، 
من  والضيوف  الزوار  قبل  من  كبري، 
املشاركة  والدول  العالم  دول  مختلف 
يف الحدث الريايض العاملي الذي ينطلق 

اليوم.
لكرة  الدويل  االتحاد  رئيس  وقال 
الفيفا  مهرجان  افتتاح  خالل  القدم 
معكم  نكون  بأن  سعداء  للمشجعني: 
هنا والعالم اليوم متّحد يف قطر، مؤكدا 
بأن هذا املكان، ويقصد مهرجان الفيفا 
البدع،  حديقة  يف  املقام  للمشجعني 
قطر   FIFA العالم  كأس  قلب  سيكون 

 .2022
نجوم  من  عدد  تواجد  االفتتاح  وشهد 
كرة القدم العامليني ممن كان لهم رشف 
النجم  بينهم  ومن  العالم،  كأس  حمل 
لوثر  األملاني  والنجم  بيبيتو  الربازييل 
توافد  إىل  باإلضافة  وغريهما،  ماتيوس 
أعداد كبرية من املتفرّجني، من مختلف 
الّشائح واألعمار، فرادى وجماعات، مع 
حضور ملفت لالنتباه للجنس اللّطيف، 
العرض  لحضور  املوعد  يف  ليكونوا 

االفتتاحي.
مالوما،  الكولومبي  املغني  وأشعل 
والفنانة اللبنانية مرييام فارس، حماس 
 »Tukoh Taka« أغنية  بأداء  الجمهور 
املشجعني،  ملهرجان  الرسمي  النشيد 
املقام بحديقة البدع خالل بطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022، بهدف إضفاء 

أجواء فنية عىل البطولة املونديالية.
حاميل  يستهدف  الذي  املهرجان  وبدأ 
منذ  زواره  استقبال  يف  هيّا«  »بطاقة 
مراسم  انطلقت  أن  إىل  عرصا،  الرابعة 
االفتتاح الرسمية يف السابعة مساء أمس، 
يوم  قبل  كبري  وسط حضور جماهريي 
الذي  املونديال،  افتتاح  حفل  من  واحد 

سيبدأ اليوم بمباراة قطر واإلكوادور.
الفنان  صعود  مع  الحفل  بداية  وكانت 
العماري،  حمد  القطري  الكوميدي 
الفيفا  مهرجان  فقرات  لتقديم 
ليلة  انطالق  عن  واإلعالن  للمشجعني، 
فيها  تألق  فقد  املقاييس،  بكل  مختلفة 
الشهري  الكولومبي  املغني  الثنائي 
»غرامي  جائزة  عىل  الحاصل  مالوما، 
والفنانة   ،)Grammy( الالتينية« 
تحظى  التي  فارس،  مرييام  اللبنانية 
بعشات املاليني من املتابعني يف الشق 
فقد  العالم،  أنحاء  وجميع  األوسط 
أخرج كل منهما ما يف جعبته من إبداع 
 FIFA وإمتاع ليقدمه لجمهور مهرجان
حديقة  جنبات  مأل  الذي  للمشجعني، 

البدع، وضاقت به املساحة الشاسعة. 
التي  األغنيات  من  العديد  الثنائي  وقدم 
نالت رضا واستحسان الجمهور املوجود 
التفاعل  عىل  انعكس  ما  وهو  بالحفل، 
له  يقدم  ما  كل  مع  الكبري  الجماهريي 
أداء  مع  خصوصا  املرسح،  خشبة  من 
أغنية »Tukoh Taka« النشيد الرسمي 
للمرسح  أعطى  ما  املشجعني،  ملهرجان 
الجميع  تمايل  بعدما  مختلفاً،  شكالً 
مرييام  يقدمه  بما  واستمتع  ورقص 
العرض  وسيشكل  ومالوما،  فارس 

االنطالق،  نقطة  منهما  لكل  املوسيقي 
لباقة واسعة من العروض الفنية الرائعة 
املقبلة،  األربعة  األسابيع  امتداد  عىل 
املوسيقية  اإلبداعات  أفضل  ستتخللها 

العاملية واملحلية. 
سعادته  عن  الكوميدي  الفنان  وأعرب 
باملشاركة كمقدم فقرات مهرجان الفيفا 
النابض  القلب  يراه  والذي  للمشجعني، 
يف  املشاركة  تشفني  وقال:  للبطولة. 
الحدث  خالل  الهامة  الفعاليات  هذه 
العاملي الذي يرتقبه املشجعون من أنحاء 
التواصل  املهرجان  يتيح  حيث  العالم، 
أوقات  وقضاء  القدم،  كرة  جماهري  مع 
فرصة  يوفر  ما  البطولة،  طوال  رائعة 
للتعريف  خاصة  ومسؤولية  فريدة 
بقالب  العالم  أمام  وتقاليدنا  بثقافتنا 

كوميدي ومرحب.
الفيفا  مهرجان  أن  العماري  وأكد 
لتوحيد  منصة  يمثل  للمشجعني 
لالحتفال  العالم؛  أنحاء  من  املشجعني 
أجواء  يف  القدم  بكرة  بشغفهم 
البدع.  تشهدها حديقة  مميزة  احتفالية 
ال  تجربة  املهرجان  يوفر  وأضاف: 
الجمهور  سيجمع  حيث  لها،  مثيل 
املستديرة،  بالساحرة  املشرتك  الشغف 
ويمضون أوقاتاً استثنائية مع باقة من 

االستماع إلى فنانين دوليين حائزين على جوائز مرموقةباقة من العروض على امتداد األسابيع األربعة المقبلةحضور عدد من نجوم العالم القدامى ممن حملوا الكأسسعداء بأن نكون معكم هنا.. والعالم اليوم مّتحد في قطر

} تصوير – أسامة الروسان 

املتميزة،  املوسيقية  والعروض  األنشطة 
لالستمتاع باألجواء الرائعة يف مثل هذه 
واسعة  تشكيلة  مع  العام،  من  الفرتة 
مع  ذلك  كل  واملشوبات،  املأكوالت  من 
الخليج  منطقة  أفق  عىل  خالبة  إطاللة 

الغربي.
البطولة  جوهر  املهرجان  يشكل  وتابع: 
كرة  وبلعبة  بالحياة  لالحتفال  العاملية 
الناس  اهتمام  تستقطب  التي  القدم 
إىل  وأتطلع  العالم،  جنبات  كافة  يف 
من  القادمني  باملشجعني  الرتحيب 
منافسات  لحضور  متنوعة،  ثقافات 
من  بمجموعة  واالستمتاع  املونديال، 
الرتفيهية والثقافية  العروض واألنشطة 
البهجة  بمشاعر  الحضور  التي ستغمر 

والسعادة.
لكوني  جدا  سعيد  أنا  مالوما:  ويقول 
جزءا من هذه األغنية الرسمية يف كأس 
إن  كهذه،  بفرصة  لطاملا حلمت  العالم، 
تمثيل املوسيقى الالتينية عىل هذا املسار 
رائعتني  فنانتني  جنب  إىل  جنبا  العاملي 
والعربية  اإلنجليزية  باللغتني  تؤديان 

أمر مميز.
أن  فرتى  فارس،  مرييام  املغنية  أما 
رقصات  وتصميم  تأليف  يف  املشاركة 
العمل  إىل  باإلضافة   ،»Tukoh Taka«

مع اثنني من الفنانني العامليني املفضلني 
لهذه  كثريا  متحمسة  »جعلني  لديها، 
األغنية التي آمل أن تنقل ثقافة املنطقة 
بأرسه«،  العالم  إىل  العربية  واملوسيقى 

حسب قولها.
 ،»FIFA Sound« مبادرة  وبفضل 
بعروض  املهرجان  زوار  سيستمتع 
مختلف  عىل  حائزين  دوليني  فنانني 
املوسيقى،  عالم  يف  املرموقة  الجوائز 
وعىل رأسهم ديبلو، وكيز دانيال، ونورة 
وكالفني  كاردونا،  وترينيداد  فتحي، 
هاريس، كما سيكون املهرجان مفتوحا 
إىل  عرصا  الرابعة  من  املشجعني  أمام 
وستكون  الليل،  منتصف  بعد  الواحدة 
العالم  أرجاء  جميع  من  الجماهري 
القدم  كرة  من  يوما   29 مع  موعد  عىل 

واملوسيقى والثقافة والرتفيه.
ويمثل مهرجان الفيفا للمشجعني وجهة 
جديدة  طرقاً  للجمهور  تقدم  شاملة 
كرة  بلعبة  املشرتك  بشغفهم  لالحتفال 
القدم، واالستمتاع بتجربة متميزة تشمل 
املوسيقية  العروض  أفضل  من  عدداً 
والرتفيهية، واالطالع عىل جوانب الثقافة 
أصناف  من  العديد  وتذوق  املحلية، 
وممارسة  العالم،  حول  من  املأكوالت 
نمط  استكشاف  إىل  إضافة  األلعاب، 

احتفالية  أجواء  ضمن  مختلف  حياة 
استثنائية. 

انطالقة   2022 قطر  مونديال  ويشهد 
للمشجعني،  الفيفا  ملهرجان  جديدة 
البلد  مع  الوثيق  التعاون  خالل  من 
مركزي  موقع  يف  وتواجده  املستضيف، 
طوال  الدوحة،  يف  البدع  بحديقة  واحد 
البطولة التي تقام منافساتها عىل مدى 

29 يوماً. 
الخاصة  واألنشطة  الفعاليات  بني  ومن 
بث  املهرجان،  موقع  يف  باملشجعني 
عىل  البطولة  مباريات  لجميع  مبارش 
مع  الطلق  الهواء  يف  ضخمة  شاشات 
الخليج  منطقة  أفق  عىل  خالبة  إطاللة 
األعمال  ألفضل  وعروض  الغربي، 
العاملية، باإلضافة إىل حفالت  املوسيقية 
من  الفنانني  أشهر  من  لعدد  مبارشة 

قطر والعالم.
املهرجان  موقع  يضم  ذلك؛  جانب  إىل 
األطعمة  بيع  منافذ  من  العديد 
فريدة  طهي  تجارب  مع  واملشوبات 
املأكوالت  من  تشكيلة  تقدم  نوعها  من 
املهرجان  يشهد  كما  والعاملية،  املحلية 
أساطري  بمشاركة  مباريات  إقامة 
الفيفا، إضافة إىل منصات تفاعلية تتيح 
االستمتاع  األعمار  كافة  من  للمشجعني 
بألعاب كرة القدم اإللكرتونية، عالوة عىل 
الجهات  من  مبتكرة  ترفيهية  فعاليات 
الراعية للبطولة، إضافة إىل متجر الفيفا 
التي  املرخصة،  للمنتجات  الرسمي 

تحمل عالمة كأس العالم قطر 2022.
للمشجعني  الفيفا  ويستضيف مهرجان 
ما يصل إىل 40 ألف شخص يومياً خالل 
فرتة البطولة املرتقبة، وسيتاح الحضور 
الوصول  يمكنه  الذي  للجمهور  مجاناً 
للمهرجان  املركزي  املوقع  إىل  بسهولة 
بالقرب من ثالث محطات ملرتو الدوحة 
هي: الكورنيش والبدع والقرص األبيض، 
النقل  حافالت  تشغيل  سيجري  كما 
مجموعة  يف  منتظم  بشكل  الرسيعة 
إىل  املشجعني مبارشة  لنقل  املواقع،  من 

مكان املهرجان يف حديقة البدع.

كتب - أكرم الفرجابي
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متابعات

عبدالرحمن بن حمد العطية لـ $:

مونديال قطر تجربة متفردة لن تنسى

وقال سعادته يف ترصيح لـ $ إن 
الدوحة  تشهده  الذي  التاريخي  اإلنجاز 
الرفيعة  املكانة  عىل  مجددا  ليؤكد  يأتي 
األرسة  يف  قطر  دولة  بها  تحظى  التي 
كأس  استضافة  رشف  نالت  إذ  الدولية، 
واملعايري  الرشوط  استوفت  ألنها  العالم 
الدولية وألنها أكدت من خالل ترتيباتها 
املنطقة  وشعوب  أنها  واملدهشة  الكبرية 
رغم  الكبري  العاملي  التحدي  لهذا  أهل 
الدس  وأساليب  التخرصات  رشاسة 
من  االنتقاص  تحاول  التي  الرخيصة 
دولة  وأحقية  وجمالياته  املشهد  روعة 

قطر يف تنظيم البطولة العاملية.
وشدد العطية يف هذا اإلطار عىل أنه يحق 
الدوحة  تستضيف  أن  وشعبنا  لقيادتنا 
كما  القدم  كرة  يف  دولية  منافسة  أكرب 
حرضة  بنجاح  يفخر  أن  لشعبنا  يحق 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل  صاحب 
ثاني أمري البالد املفدى يف تحقيق وإبراز 

الكبري،  والدويل  الوطني  املكسب  هذا 
وجعله حقيقة ملموسة. 

وأضاف: إن هذا اإلنجاز ال يمكن النظر 
والنماء  التطور  آفاق  عن  بمعزل  إليه 
واالزدهار داخليا ومناخ االنفتاح الواعي 
الدوحة محط  باتت  إذ  العالم،  دول  عىل 
ايقاعات  تتابع  التي  الشعوب  أنظار 
كأس العالم والرتتيبات القطرية املدهشة 
للبطولة الدولية التي تتم يف إطار ترحيب 
تدفقت  بحشود برشية  والشعب  القيادة 
ترحيبا  وتجد  العالم،  بقاع  مختلف  من 
السمو  أكد صاحب  بالجميع كما  قطريا 

األمري يف مناسبات عدة.
وأشار العطية إىل أن الدوحة بهذا الحدث 
متميزة،  إقليمية  ساحة  مجرد  تعد  لم 
انتظمت  ورياديا  عامليا  موقعا  باتت  بل 
الحضارات  حوار  مؤتمرات  أرضه  عىل 
يعني  ما  منذ سنوات مضت،  والثقافات 
املتعددة  بثقافاتها  الشعوب  احرتام  أن 
ليس أمرًا جديدا يف دولة قطر لكن كأس 

العالم يف الدوحة يأتي ليربز أكثر من أي 
وقت مىض حيوية روح التواصل الحميم 
للتفاهم  دعما  كافة،  العالم  شعوب  مع 
والطمأنينة  واألمن  والسالم  والتعاون 
لتطلعات  مشرتكة  قواسم  تشكل  التي 

الشعوب.
اإلنجازات  اإلطار  هذا  يف  العطية  وحيا 
صاحب  حققها  التي  والحيوية  الرائعة 
البالد املفدى لشعبه ووطنه  السمو أمري 
الذي  املونديال،  وأحدثها  املنطقة  ودول 
املنطقة  لشعوب  فخر  مصدر  إىل  تحول 

لدولة  النطاق  واسع  تقدير  ومنبع 
السيايس  الدوحة  وملناخ  وقيادتها  قطر 
يتيح  الذي  اآلمن  والثقايف  واالجتماعي 
األمن  العالم  دول  من  غفرية  لجماهري 
واألمان وأوسع فرص االطالع عىل ثقافة 
من  الكثري  يكرس  ما  واملنطقة،  شعبنا 
بأساليب  ويطيح  الفهم  سوء  حواجز 
الكراهية  سموم  وبث  والخداع  التضليل 
والعنرصية التي عكستها حمالت جائرة 
وفاشلة  يائسة  محاولة  يف  قطر  ضد 
استهدفت النيل من حق شعبنا املرشوع 

يف احتضان املونديال.
واعترب العطية أن ما نشاهده هذه األيام 
ورائع  وتنظيم محكم  وإبداع  من حراك 
يشكل  املصاحبة  وفعالياته  للمونديال 
أمراض  مروجي  وجوه  يف  لطمة  أكرب 
وأعداء  العنرصي  والتمييز  االستعالء 
التعايش والتفاهم والتعاون بني أصحاب 

الثقافات املتعددة.
تحقق  بأن  ثقته  عن  العطية  وأعرب 
قطر بقيادتها امللهمة والواعية بتحديات 
األوجه  متعدد  إنجازا  ومناخاته  العرص 
أهداف  سيفشل  ما  وبعده،  املونديال  يف 
أن  مؤكدا  املتآمرين،  ويخرس  الحاقدين 
دولة قطر ستنترص يف املونديال لشعوب 
بني  التعاون  ولنهج  وثقافتها  املنطقة 
قاعدة  إىل  استنادا  والثقافات  الشعوب 
األوراق  خلط  وعدم  املتبادل  االحرتام 
وبعيدا عن نهج األنا واالستعالء املسيطر 
حمالت  يف  وشاركوا  قادوا  من  عىل 
املسعورة  واالفرتاء  والتشكيك  التشويه 

واملفضوحة والفاشلة التي لم ولن تنجح 
القيادة  إرادة  كرس  يف  غدا  وال  اليوم 
قائده  مع  واملتفاعل  املتالحم  والشعب 
صاحب السمو األمري املفدى، رمز العزة 
والتحديث وصانع األمجاد. وقال العطية 
الشيخ حمد  الوالد  األمري  أدوار سمو  إن 
بن خليفة آل ثاني الوطنية التي وضعت 
وتحققت  الوطني  للبناء  راسخا  أساسا 
يف ضوئها مكاسب كبرية ستبقى موضع 
اعتزاز واحرتام وتقدير الشعب القطري 
عىل  الدروب  وتنري  أنارت  شعلة  ألنها 
تهتم  حديثة  عرصية  دولة  بناء  طريقة 

باإلنسان وتوفري العيش الكريم.
ها  بقوله:  ترصيحه  العطية  واختتم   
العالم  لكأس  الدوحة  احتضان  هو 
العطاء  جوانب  من  جانبا  لألذهان  يعيد 
الوالد  األمري  سمو  حققه  الذي  املدهش 
وأكمل ويكمل مسارات نجاحه وتجسيده 
عىل أرض الواقع سمو األمري الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني بثقة واقتدار.

{ عبدالرحمن بن حمد العطية

رأى سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية وزير الدولة 
واألمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

أن انطالق فعاليات مونديال قطر 2022 ال يشكل فقط حدثا 
تاريخيا غير مسبوق في منطقتنا، بل فتح بالفعل صفحة 

جديدة في تاريخ الشرق األوسط والعالم، ورسم مالمح 
تجربة إنسانية متميزة يسجلها شهود العصر المنصفون 

بحروف من نور في سجل التاريخ البشري وهي تجربة 
متفردة لن تنسى، خصوصا أنها تفرض حقائقها في خضم 
أحداث عالمية متسارعة ومناخات دولية مشحونة بتطورات 

ومتغيرات متعددة األشكال واألنواع. 

رسم مالمح تجربة
 إنسانية متميزة

 توفير كامل الخدمات العالجية وزير الصحة:

قطر،  دولة  يف  مرة  ألول  تقام  التي  الفعالية  وجاءت 
منظمة  مع  بالرشاكة  العامة  الصحة  وزارة  وتنظمها 
"الفيفا"  القدم  لكرة  الدويل  واالتحاد  العاملية  الصحة 
الصحة  بأهمية  احتفاال  واإلرث،  للمشاريع  العليا  واللجنة 
والرفاه الصحي استعدادا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 
2022 من خالل أنشطة رياضية متنوعة، إضافة لتنظيم 
إلرشاك  وذلك  كيلومرتات،  و5   3 ملسافة  امليش  مسارات 
الناس من جميع األعمار والقدرات، وتعزيز فوائد النشاط 

البدني.
وزيرة  الكواري  محمد  حنان  الدكتورة  سعادة  وأكدت 
الصحة العامة، عىل جاهزية القطاع الصحي وقدرته عىل 
دولة  لضيوف  والعالجية  الصحية  الخدمات  كافة  توفري 
قطر، خالل حضورهم لفعاليات كأس العالم FIFA قطر 

2022، يف مختلف املباريات ومناطق الفعاليات.
 - وعمل  قول  "الصحة  فعالية  خالل  سعادتها،  وقالت 
القيادة  إن "مركز  انطلقت أمس،  التي  للجميع"،  الصحة 
الوطني للحوادث الصحية عىل تنسيق مستمر مع مختلف 
الجهات املعنية يف قطر، تحسبا لحدوث أي ظرف طارئ 
التمارين  ممارسة  رضورة  عىل  مشددة  الله"،  قدر  ال 

الجانب  تدعم  ال  لكونها  املنتظمة،  واألنشطة  الرياضية 
البدني فقط، بل تقدم فائدة كبرية للصحة النفسية ايضا.

وزارة  بني  تمت  التي  بالرشاكة  سعادتها  عن  وأعربت 
واللجنة  والفيفا  العاملية  الصحة  ومنظمة  العامة  الصحة 
قول  "الصحة  مبادرة  واإلرث الستضافة  للمشاريع  العليا 
املشاركني  األوىل، مشيدة بجهود  للمرة  الدوحة  وعمل" يف 
الذين أسهموا بجعل هذه الفعالية بمثابة احتفال حقيقي 

بالصحة.
بدوره، قال سعادة الدكتور تيدروس أدحانوم غيربيسوس 
املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، إن فعاليات "الصحة 
"الصحة  مفهوم  أهمية  لتعزيز  تهدف  وعمل"  قول 
البدني،  والنشاط  الرياضة  بفوائد  واالستمتاع  للجميع"، 
مع  بالتعاون  العاملية  الصحة  منظمة  سعادة  عن  معربا 
قول  "الصحة  مبادرة  استضافة  يف  العامة  الصحة  وزارة 
وعمل" يف الدوحة، بهدف إطالق بطولة كأس العالم لكرة 

القدم بأكثر الطرق الصحية.
قول  "الصحة  بفعالية  املشاركني  عدد  أن  بالذكر  جدير 
جرى  حيث  مشارك،   3500 من  ألكثر  وصل  وعمل"، 
 3 مسارين:  تضمنت  البدع،  حديقة  من  مسرية  تنظيم 

بما  الرئيسية،  الدوحة  بمعالم  مرورا  كيلومرتات،  و5 
لكأس  التنازيل  العد  وساعة  الكورنيش  منطقة  ذلك  يف 
بدعم من مجموعة  الفعالية حظيت  أن  إىل  العالم، إضافة 
مؤسسات، ساهمت كل منها بإخراج هذا الحدث عىل شكل 

احتفال ريايض من أجل الصحة.
أكد  "  قنا"  ،  القطرية  األنباء  لوكالة  ويف ترصيحات خاصة 
مدير  ثاني  آل  حمد  بن  محمد  الدكتور  الشيخ  سعادة 
إدارة الصحة العامة، يف وزارة الصحة العامة، أن فعالية 
تقام ألول مرة يف  للجميع«  الصحة  »الصحة قول وعمل- 
دولة قطر، لتقدم رسالة صحية هامة تسهم بتغيري اإليقاع 
فرصة  هناك  أن  إىل  الفتا  العالم،  لكأس  عليه  املتعارف 
كبرية لتمرير الرسائل الصحية اإليجابية يف ظل وجود عدد 

كبري من املتابعني خالل فعاليات املونديال.
أن دولة قطر تمكنت  العامة  الصحة  إدارة  وأوضح مدير 
من تقديم رياضة لجميع األطياف بشكل يلبي الطموحات، 
الفئات،  لكافة  الصحي  الجانب  لتقديم  األوان  آن  أنه  إال 
تاريخية  بداية  يسجل  الصحي  القطاع  وجود  أن  مضيفا 
وزارة  تنظمها  التي  الفعالية  هذه  ضمن  العالم  لكأس 
الصحة العامة، بمشاركة وزارات الرتبية والتعليم والبلدية 

والبيئة.
 من ناحيته، نوه السيد حسن الذوادي، األمني العام للجنة 
من  جزءا  تعد  فعالية  هذه  بأن  واإلرث،  للمشاريع  العليا 
الصحة  وزارة  مع  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  تعاون 
استغالل  بهدف  والفيفا،  العاملية  الصحة  ومنظمة  العامة 
من  سواء  الصحية  للحياة  للرتويج  العالم  كأس  منصة 

خالل املمارسات الرياضية أو األطعمة الصحية.
يعد  العالم  كأس  أن  لـ"  قنا"  ،  ترصيحه  يف  الذوادي  وأكد 
أجمع،  العالم  شعوب  توحد  التي  القليلة  املنصات  من 
وتعزز فرصة تبادل الثقافات ووجهات النظر بني مختلف 

الفئات.
ويف السياق ذاته، قال الدكتور يوسف املسلماني املتحدث 
الرسمي باسم قطاع الرعاية الصحية لبطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022، إن هناك أهمية كبرية لتشجيع جميع 
الفئات عىل االهتمام بالجانب الصحي، من خالل ممارسة 
الرياضة، ال سيما أن هذين األمرين يشكالن متالزمة من 
نوعها تصب بمصلحة اإلنسان عىل وجه الخصوص، معربا 
عن أمله يف أن تكون الفعالية بمثابة بداية لحياة رياضية 

جديدة.

الدوحة- قنا- أطلقت وزارة الصحة العامة، 
أمس، فعاليات »الصحة قول وعمل- 

الصحة للجميع«، بحضور سعادة الدكتورة 
حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، 

وسعادة الدكتور تيدروس أدحانوم 
غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة 

العالمية، وعدد من المسؤولين والرياضيين 
والشخصيات العامة، وآالف المشاركين في 

حديقة البدع.

انطالق فعالية 
»الصحة قول وعمل« 

في حديقة البدع
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متابعات

قطر ستشّرف العرب
أكد عدد من المواطنين العرب ثقتهم الكاملة في دولة قطر، 

وقدرتها على تنظيم مونديال ال مثيل له باسم كل العرب 
وألول مرة على أرض عربية، موضحين أن كل عوامل 

النجاح قد توفرت لهذه النسخة من البطولة من منشآت 
رياضية وبنية تحتية فضال عن التنظيم الرائع والمتميز، 

والذي لمسه الجميع حتى اآلن عبر وسائل اإلعالم.
وقالوا لـ $ إن النجاح الباهر الذي سوف تحققه 

قطر في هذا المونديال االستثنائي سوف يكون 
أبلغ رد على القلة من المشككين والراغبين في 

تشويه الصورة. في الوقت نفسه كانت قد انطلقت 
مبادرات وهاشتاقات عربية في أكثر من بلد لدعم 

قطر ومؤازرتها، ومقاالت تأييد في الصحف العربية 
من كبار المحللين الرياضيين في مواجهة حمالت 

التضليل والتشكيك، فما استعدت به قطر من 
منشآت رياضية وبنية تحتية ال تخطئه عين.

مواطنون من بعض الدول العربية لـ $:

ســــتــرد بـــقــــــوة 
على المشككين

وفـرت 
كل عوامل 
النجاح لهذا 
المــونــديــال

سوف تنظم 
نـســـخــة 
استثنائية

استعدادات غير مسبوقة
ننتظر بكل شغف  الصيعري: نحن  السعودي طايع  اإلعالمي  قال 
الساحرة  عشاق  كل  قطر،  يف  البطولة  انطالق  الصرب  وبفارغ 
العربي أو الرشق األوسط  العالم، ليس يف الوطن  املستديرة يف كل 
فقط يف شوق ملشاهدة النسخة األوىل التي تقام يف بالد العرب ومنطقة 
الرشق االوسط، ألن قطر أنجزت استعدادات غري مسبوقة من مالعب 
ال مثيل لها يف العالم من حيث التصميم واإلضاءة واملكيفات التي 
تعمل بالطاقة النظيفة، والتي أبهرت جمهور ونجوم الكرة يف بطولة 
السعودي وغريها.  والهالل  املرصي  الزمالك  العرب، ومباراة  كأس 
بحسن  ثقة  عىل  وكلنا  للبطولة  قطر  باستضافة  فخور  عربي  كل 
التنظيم، ولن تستطيع أصوات النشاز أن تهز ثقتنا يف أنفسنا نحن 
كعرب وال تهز ثقة قطر التي عودتنا عىل النجاح والتفوق، أما نجوم 
الكرة واملسؤولون الرياضيون حول 
العالم فقد قالوا كلمة حق 

وأنصفوا قطر.

قال 
الشاعر الس�عودي مرعي بن 
محم�د اله�رم الصيع�ري: كل 

حم�الت التش�كيك ال قيمة لها 
ألنه�ا ليس�ت م�ن معنيني وال 
دليل عىل صدقه�ا، وكل الدول 
العربي�ة اجتمعت عىل قلب رجل 
واح�د ت�ؤازر قطر وتس�اندها، 
وهو اس�تحقاق مؤكد لقطر فقد 

ع�ززت مكان�ة الع�رب، والع�رب 
يحفظ�ون لها هذا الجميل، واملكتب 
التنفي�ذي ملجل�س وزراء الش�باب 
والرياضة العرب أكد مرارا وقوف 
الجميع خلف قطر، واستعدادهم 
ألي دع�م مع ثقته�م الكاملة يف 
قدرته�ا ع�ىل تقدي�م نم�وذج 
التنظي�م  م�ن  متمي�ز 
للموندي�ال، كما أن الرأي 
العرب�ي لخص�ه النجم 
محم�د  العرب�ي 
الع�ب  ص�الح 
ل  ب�و ليفر

ما  عند
م�ن ق�ال: أنا عىل  يق�ني 

أنه�م س�يتمكنون م�ن تنظيم كأس 
عالم رائع، لديه�م كل يشء، والناس 
هناك لديهم حنك�ة، لذا أنا متأكد أن 
املونديال س�يكون جي�ًدا للغاية، ولم 
يك�ن محمد صالح وح�ده الذي دعم 
املونديال العرب�ي، ولكن كثريين من 
النج�وم منهم نجم الكرة الس�عودية 
الس�ابق نواف التمياط، الذي أش�اد 
هو أيض�ا بمالعب املونديال املصممة 

العاملية،  املواصفات  أعىل  وفق 

حج�م  و
الجه�ود املبذولة ع�ىل الطريق 

نح�و موندي�ال قط�ر 2022، 
مؤك�داً يف ترصيح�ات لوكاالت 

نقلته�ا صح�ف  أنب�اء عاملي�ة 
عربية كثرية ج�اء فيها بالنص: 
تأت�ي أهمية اس�تضافة البطولة 
أنها ألول م�رة يف دولة عربية، ما 
يوف�ر منص�ة للتعري�ف باملنطقة 
وتراثه�ا وثقافته�ا الغني�ة. وش�دد 
اس�تضافة  أهمي�ة  ع�ىل  التمي�اط 
البطول�ة التاريخية يف قطر، كأول 
دول�ة عربي�ة تحتض�ن الح�دث 

العامل�ي الذي سيس�هم يف إلقاء 
العريق  التاري�خ  الضوء ع�ىل 

الغنية،  وثقافته�ا  للمنطقة 
ش�أن  م�ن  تع�ي  الت�ي 

النبيل�ة  الخص�ال 
املتمثلة بالش�هامة 

د  لج�و ا و
والكرم .

كل حمالت التشكيك بال قيمة
الشاعر مرعي الصيعري:

اإلعالمي طايع الصيعري:

أحمد الخطاطبة:

ثقتنا في األشقاء بال حدود
ق�ال الس�يد أحم�د 
م�ن  الخطاطب�ة 
ه�ذا  األردن:  
لي�س  املوندي�ال 
قط�ر  موندي�ال 
وحده�ا، إنه مونديال 
ولذا  جميع�ا،  الع�رب 
أدعو كل العرب املقيمني 
ع�ىل أرض قط�ر لحضور 
املباري�ات وم�ؤازرة الف�رق 
العربي�ة، كما أدع�و الصحافة 
الرياضي�ة العربي�ة إىل التص�دي 
للحم�الت املغرض�ة التي تس�تهدف 
إمكانيات قطر وقدرتها عىل التنظيم، ألن 
م�ن حيث التنظيم فنحن واثق�ون تمام الثقة 

أن قطر س�وف تخرس ألسنة الرشذمة القليلني 
من املش�ككني الغربي�ني، يف قدراته�ا الذين لم 
يتوقف�وا يوم�ا ع�ن مهاجمتها، وتوجي�ه التهم 
إليها للتش�كيك يف أحقيته�ا ومن ثم قدرتها عىل 
االس�تضافة، هل س�نجد يف وجه هؤالء قليل من 
حم�رة الخجل عندم�ا يأتي ضي�وف العالم إىل 

قطر من كل مكان؟! 
أعتق�د أنهم س�وف يتوارون خج�ال ألن ال أحد 
يس�تطيع أن ينكر الشمس وهي يف كبد السماء، 
ألن جميع االس�تعدادات تمت ويف انتظار املوعد 

ويف انتظار املنتخبات.
ل�ن نتنازل بعد اليوم ع�ن مكانتنا العربية التي 
عززته�ا قط�ر بفوزه�ا باس�تضافة املونديال، 
سوف نتمسك بحبنا لقطر وباملكانة التي رفعتنا 

إليها ولن نتأثر أبدا بادعاءات باطلة.

د. براء محمد:محمد سليمان:

معهـــا قلبــــا وقالبــــابطولة العالم العربي
قال السيد محمد سليمان من مرص: هذه التظاهرة 
أن  أجمع  للعالم  لتؤكد  جاءت  العاملية  الرياضية 
تنظيم  يف  الكربى  الدول  من  أقل  ليسوا  العرب 
هذه  تفوق  بل  الكروية،  البطوالت 
سوف  البطولة  وهذه  الدول 
صدق  للجميع  تثبت 
الذين  أما  أقول،  ما 
فأكاذيبهم  يشككون 
مردودة  وافرتاءاتهم 
أطلقوا  ألنهم  عليهم، 
ادعاءات ال أساس لها 
تستند  ال  الصحة  من 
إىل وثائق وال إىل مصادر، 
ويكفي أن املسؤول األول عن 
مزاعم  تفنيد  توىل  العالم  يف  الكرة 
الحاقدين، فها هو جياني إنفانتينو رئيس االتحاد 
الدويل لكرة القدم فيفا، وصف اإلصالحات خالل 
موسع  صحفي  مؤتمر  مستهل  يف  مصور  فيديو 
عقد يف الدوحة لعرض آخر االستعدادات التشغيلية 
قبل شهر من املونديال بالرائدة، بعدما غريت تلك 

اإلصالحات حياة آالف العمال إىل األفضل. 

قال الدكتور براء محمد وليد كوجان من سوريا:
 يكفينا نحن الع�رب فخرا أن مونديال قطر أطلق 
عليه حرضة صاحب الس�مو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثان�ي، أم�ري البالد املف�دى، موندي�ال العرب، 
ونح�ن كع�رب م�ع قط�ر قلبا 
وقالبا، ونتقدم لها بالش�كر 
ع�ىل م�ا حققت�ه للعرب 
باس�تضافة  مكانة  من 
أك�رب تظاه�رة كروية 
بالنس�بة  العال�م،  يف 
واملتشدقني  للمشككني 
كان  العم�ال،  بحقوق 
أبل�غ رد عليهم ما أكدته 
أن  الدولي�ة من  املنظمات 
العم�ال يس�توفون حقوقهم 
كاملة غري منقوص�ة، كما أن قطر 
ركزت يف مهامها فأنجزت مهمتها بنجاح قبل عام 
من انط�الق املوندي�ال، فنحن نش�اهد عىل أرض 
الواق�ع االنتهاء من إنش�اء املالع�ب العمالقة ذات 
التصميم�ات املعماري�ة الفريدة والبني�ة التحتية 
الخاصة بها، وكانت استضافة بطولة كأس العرب 
ع�ىل مالعب املوندي�ال بمثابة بروف�ة ناجحة بكل 

املقاييس.
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متابعات

جاهزية تامة استعدادًا ألول بطولة كأس عالم بتقنية »5G« في التاريخ

Ooredoo: شبكة اتصاالت فائقة

وكانت Ooredoo قد تجهزت منذ فرتة 
يف  الهائل  االرتفاع  الستيعاب  طويلة 
خالل  االتصاالت  خدمات  عىل  الطلب 
السنوات  خالل  من  وذلك  البطولة، 
باالستثمار يف   Ooredoo أمضتها  التي 
االبتكار والتكنولوجيا، ما جعل الرشكة 
خدمات  توفري  لها  تتيح  بمكانة  تتمتع 
متطورة  وتجربة  انسيابية  اتصاالت 
املواطنني  من  للمتفرجني  كبري  حد  إىل 
القادمني  وللزوار  قطر،  يف  واملقيمني 

لحضور الحدث الريايض الكبري. 
وحول هذا املوضوع، قال الشيخ محمد 
الرئيس  نائب  ثاني،  آل  عبدالله  بن 
Ooredoo والرئيس  التنفيذي ملجموعة 
»لم  قطر:   Ooredooلـ التنفيذي 
االستعداد  يف  جهداً   Ooredoo تدخر 
تاريخ  يف  األهم  العاملي  الحدث  لهذا 
قطر،  يف  الرياضية  البطوالت  استضافة 
ونحن عىل أتم االستعداد لنظهر للعالم 
عىل  تقوم  فاسرتاتيجيتنا  قدراتنا، 
والتكنولوجيا،  االبتكار  يف  االستثمار 
أفضل  توفري  عىل  قدرتنا  لضمان  وذلك 
لعمالئنا، ولضمان  والخدمات  املنتجات 
الفعاليات  الستضافة  استعدادنا 
ويتجىل  قطر،  مونديال  مثل  والبطوالت 

لتوفري  استعدادنا  يف  استثمارنا واضحاً 
سيحرض  من  لكل  تضاهى  ال  تجربة 
ويتابع بطولة كأس العالم FIFA قطر 

  .»™2022
استعرضت  قد   Ooredoo وكانت 
الريايض  للحدث  الكبرية  استعداداتها 
التفاصيل  كامل  ووضحت  الضخم، 
تجربة  لتوفري  باستعداداتها  املتعلقة 
سيحرض  من  لكل  مثيل  لها  يسبق  لم 
مشجعي  من  سواًء  البطولة  فعاليات 

كرة القدم أو من فريق العمليات. 
شبكة  ترقية   Ooredoo واستكملت 
خالل  من  بالكامل   5Gو  4G الجوال 
والوظائف  املعدات  بأحدث  تزويدها 
لبطولة كأس  استعداداً  وأكثرها تطوراً 

العالم FIFA قطر 2022™. 
توفري  ضمان  الرتقية  تلك  وشملت 
املرونة  وتوفري  مناسبة  شبكة  سعة 
وشبكة  الشبكة،  مكونات  جميع  يف 
األساسية،  والشبكة   ،RAN الراديو 
املحيل  للقطاعني  وذلك  البيانات،  ونقل 
شامالً  تحديثاً  تضمنت  كما  والدويل. 
ملركز الشبكة باستخدام شبكة سحابية 
البيانات  مراكز  يف  متطورة  مركزية 

الحديثة. 

املواقع  تحديث  من  الهدف  وكان 
خالل  من  الراديو  لشبكة  الخارجية 
هو   5G تقنيات  بأحدث  تزويدها 
عىل  التغطية  من  قدر  أقىص  تحقيق 
املالعب  ذلك  يف  بما  الدولة  مستوى 
واملرتو  الريل  وخطوط  واملطارات 
من  وغريها  املشجعني  ومناطق 
وفرت  كما   .FIFA بـ  املتعلقة  املرافق 
ملناطق  معززة  شبكة  سعة   Ooredoo
البطولة  ومرافق  واملالعب  املشجعني 
الجماهريي  التجمع  ونقاط  األخرى 
لضمان توفر الخدمة الكافية للجماهري. 
يف   5Gو  4G شبكة  تغطية  توفري  وتم 
ومحيطها  الثمانية  املونديال  مالعب 
املبارش بأكثر من 8.466 هوائيا متعدد 
الرتدد لربط أكثر من 500 كيلومرت من 
من  وأكثر  الالسلكية،  الرتددات  كيابل 
الضوئية.  األلياف  من  كيلومرت   202
باملالعب  املحيطة  املناطق  غطيت  فيما 
من  وأكثر  ذكياً  اتصاالت  برج  بـ41 
القصوى.  بالطاقة  خارجياً  موقعاً   45
مزودة  جوال  شبكة  خدمات  وستوفر 
وخدمات  خلية،   5.000 من  بـأكثر 
فاي  الواي  وخدمات   TETRA شبكة 
2G /3G /4G /5G يف  تقنيات  بأحدث 

جميع املالعب. 
قيام  الشبكة  تعزيز  جهود  وتضمنت 
نقل  روابط  سعة  برتقية   Ooredoo
 Transport IP(( البيانات عرب الشبكة
وضمان توفر نطاق عريض لالتصاالت 
الخوادم  أجهزة  مع  اإلنرتنت  عرب 
ومواقع  لتطبيقات  التابعة  الدولية 
التواصل االجتماعي مثل Facebook و
Instagram وSnapchat وTiktok و

WhatsApp وغريها. 
تجربة  لقياس  أجهزة  استخدام  وسيتم 
املشجعني  ومناطق  املالعب  يف  العمالء 
التي  الرئيسية  التطبيقات  ملتابعة 

يستخدمها املشجعني بشكل فوري. 
ضمان  يف  الرتقيات  هذه  وستساعد 
الجودة،  عالية  صوتية  مكاملات  توفري 
الذي  األمر  مميزة،  تجوال  وتجربة 
سيمكن العمالء وجهات البث من البقاء 

عىل اتصال دولياً. 
يضم  عمل  فريق   Ooredoo وجهزت 
مع  للتعامل  خبري   400 من  أكثر 
عمليات  مركز  من  انطالقاً  العمليات 
املتطلبات،  ألحدث  املتضمن  الخدمات 
مراكز  من  العديد  من  بشبكة  واملدعوم 
امليدانية  والعمليات  بعد  عن  الخدمات 

عىل مدار الساعة. 
توظيف  عىل   Ooredoo وحرصت 
يف  الخربة  أصحاب  من  فنيني  خرباء 
الكربى،  الرياضية  األحداث  يف  العمل 
أو  السابقة  العالم  كأس  بطوالت  مثل 
لتقديم  وغريها  بول  السوبر  مباريات 

الدعم خالل البطولة. 
مزودي  كبار  من   Ooredoo وطلبت 
الدعم  أطر  تعزيز  االتصاالت  خدمات 
فرتة  خالل  الخدمة  ضمان  ومتطلبات 
مستوى  اتفاقيات  خالل  من  البطولة 
خدمات  عىل  الحصول  تغطي  خدمة 

محسنة. 
مكثفة  اختبارات  الرشكة  أجرت  كما 
للبحث  فرق  فيها  شاركت  للخدمات 
والتطوير من أجل ضمان توفري تجربة 
وسيتم   ،5G لشبكة  املستوى  عاملية 
آيل  بأسلوب  العمالء  تجربة  إدارة 

واستباقي. 
عن  بالتنسيق   Ooredoo وستقوم 
للمشاريع  العليا  اللجنة  مع  قرب 
يف  االتصاالت  تنظيم  وهيئة  واإلرث 
تنفيذ  لتسهيل  األخرى  والجهات  قطر 

عمليات FIFA بنجاح. 
تشغلها  التي  التكنولوجيا  استخدام 

{ الشيخ محمد بن عبدالله

ستمكن Ooredoo، مشغل االتصاالت الرسمي في الشرق 
األوسط وإفريقيا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، 

 5G جميع الموجودين في قطر من االتصال عبر شبكتها
الرائدة وتطوير تجربتهم، األمر الذي يجعل هذه النسخة أول 

بطولة في تاريخ بطوالت كأس العالم يتم فيها استخدام 
تقنية 5G.   وستتوفر تغطية شبكة 5G في جميع المالعب، 

ما يعني القدرة على الوصول إلى اإلنترنت فائق السرعة، 
مع توقعات بأن تفوق سرعات التنزيل 1 غيغابت بالثانية، مع 

انسيابية موثوقة للمتفرجين الذين يتابعون المباريات. 

ضمان توفير خدمات اتصاالت 
انسيابية في جميع المواقع

استيعاب االرتفاع 
في الطلب على 
خدمات االتصاالت

أحدث أنظمة الذكاء االصطناعي 
يعتمد  جديداً  نظاماً   Ooredoo طبقت 
يف  الستخدامه  االصطناعي  الذكاء  عىل 
رشيحة  ولتفعيل  الهوية  من  التحقق 
وتبسيط  ترسيع  أجل  من  وذلك  الخط، 
إجراءات الحصول عىل خدمات الرشكة 
إىل  الزوار  من  كبرية  أعداد  قدوم  قبل 
كأس  فعاليات  لحضور  قطر  دولة 

العالم FIFA قطر 2022™.  
تكنولوجيا  من  الخدمة  وتستفيد 
 »KYC العميل  هوية  من  »التحقق 
إىل  تستند  التي  املتطورة  الرقمية 
والتي  االصطناعي،  الذكاء  عمليات 
صورة  العمالء  يلتقط  أن  تتطلب 
سيلفي ألنفسهم وتحميل نسخة رقمية 
من هوية التعريف الشخصية الرسمية، 
وسيقوم حل »التحقق من هوية العميل 
ونسخة  صورة  بمطابقة   »KYC
الحقيقية  الشخصية  لتحديد  الهوية 

للمستخدمني يف العالم الرقمي. 
افرتايض  صوتي  مساعد  وسيتوفر 
االصطناعي،  الذكاء  بتكنولوجيا  يعمل 
مستفيداً من قدرات الذكاء االصطناعي 
 Google Contact التي يوفرها مركز 
أيام  طول  الساعة  مدار  عىل   Center
 9 باستخدام  العمالء  ملساعدة  األسبوع 
لغات مختلفة منها العربية واإلنجليزية 
واألملانية  والفرنسية  واإلسبانية 

والربتغالية واليابانية والكورية. 
خربة  »اكتسبنا  محمد:  الشيخ  وأضاف 
واألحداث  الفعاليات  دعم  يف  واسعة 
من  انطالقاً  وذلك  بالرياضة  املتعلقة 
الدويل  االتحاد  مع  األمد  طويلة  عالقتنا 
املعنية  األخرى  والهيئات  القدم،  لكرة 
الوطني  الرشيك  كنا  فقد  بالرياضة. 
العالم  لبطولة  املنظمة  املحلية  للجنة 
2019، والداعم الوطني  أللعاب القوى 
قطر™   FIFA لألندية  العالم  لكأس 
ومشغل  و2020،   2019 لعامي 
االتصاالت الرسمي لبطولة كأس العرب 
 Ooredoo FIFA قطر، وسباق جائزة 
2021؛  عام   1 للفورموال  الكربى  قطر 
وساهمت جميع تلك الفعاليات يف إتاحة 
اقرتاب  قدراتنا مع  لنا الختبار  الفرصة 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  موعد 
أصبحنا  الذي  الحدث  وهي   ،™2022

الستضافته«. مستعدين 

ترقية سعة روابط 
نقل البيانات على 

نطاق عريض

»كتارا« تفتتح المركز المكسيكي - القطريلخدمة جمهور المكسيك
إبراهيم  بن  الدكتور خالد  األستاذ  افتتح سعادة 
للحي  العامة  للمؤسسة  العام  املدير  السليطي 
القطري بحضور  املكسيكي  املركز  كتارا  الثقايف 
وزير  كاساوبون  إبرارد  مارسيلو  السيد  سعادة 
خارجية الواليات املتحدة املكسيكية، وذلك ضمن 
لكأس  املصاحب  الثقايف  الحي  فعاليات  برنامج 
العالم، حيث يضم املكتب عيادة صحية باإلضافة 
إىل مكتب أمن، ومكتب تخليص جوازات ومكتب 
بالجمهور  خاص  وهو  الثقافية،  الفعاليات 
املنتخب  لتشجيع  قطر  يزور  الذي  املكسيكي 

املكسيكي يف مبارياته يف املونديال. وتهدف كتارا 
يف  واملؤسسات  الجهات  مختلف  مع  التنسيق  إىل 
العالم  كأس  بفعاليات  يتعلق  ما  كل  يف  الدولة 
التي  الخدمات  مختلف  توفري  ضمنها  ومن 
يحتاجها الجمهور املشجع للمنتخبات املشاركة.
مختلف  من  جمهورها  إبهار  كتارا  واصلت  كما 
املتنوعة  بفعالياتها  والجنسيات،  األعمار 
2022، حيث  فيفا قطر  العالم  لكأس  املصاحبة 
عىل  الثاني  لليوم  جمهورها  الثريا  قبة  استقبلت 
عروض  هي:  يومية،  عروض  بخمسة  التوايل 

النجوم، بوالريس، زوال، ذا يونفاريس، 8 كواكب 
عرص  فجر  املثايل،  الكوكب  التبانة،  درب  عىل 

الفضاء.
القدم  وكرة  التشكييل  الفن  معرض  وجذب 
قطر  مركز  عليه  يرشف  )والذي  واملقتنيات 
جمهورا  الثقافة(،  لوزارة  التابع  للتصوير 
ويقام  القدم،  وكرة  بالفن  املهتمني  من  عريضا 
صاالت،  ثالث  امتداد  عىل   18 املبنى  يف  املعرض 
من  لالعبني  صورة   25 تعرض  األوىل  الصالة 
املغرب،  الجزائر،  هي:  عربية،  دول  خمس 

كأس  يف  فرقها  شاركت  ولبنان،  قطر  السودان، 
العرب التي أقيمت بالدوحة بني 30 نوفمرب و18 

ديسمرب 2021.
ألهم  رسومات  عرض  يتم  الثانية  الصالة  ويف 
والصور  القطرية،  الكرة  تاريخ  يف  اللحظات 
تحرير  مدير  السليطي  مفتاح  راشد  اختارها 
مجلة الصقر يف ثمانينيات القرن املايض، وقدمها 

لرساميني محرتفني قاموا برسمها يف لوحات.
رياضية  مقتنيات  الثالثة  الصالة  تعرض  بينما 
تعود ملوندياالت سابقة، وهي عبارة عن قمصان 

العالم،  لكأس  سابقة  دورات  يف  العبون  ارتادها 
العالم يف دورات  قديمة غطت كأس  ومطبوعات 
وتذاكر  قدم  وكرات  ميدليات  وكذلك  سابقة، 
تخص  مختلفة  تاريخية  لحقب  تعود  وجميعها 
كأس العالم، وتعود هذه املقتنيات للدكتور خالد 
املري، وأخيه إسماعيل املري، ومحمد يوسف الري.
للحي  العامة  املؤسسة  أّن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
االحتفالية  فعالياتها  تواصل  كتارا  الثقايف 
القادم،  ديسمرب   18 إىل  العالم  لكأس  املصاحبة 

وهي تتوزع عىل مختلف أرجاء الحي الثقايف.



مع  قطر  دولة  إىل  العالم  أنظار  تتجه 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  استضافتها 
االقتصاد  ُيعترب  حيث   ،™2022 قطر 
املستثمرين  تطلعات  محّط  القطري 
املجاالت،  مختلف  يف  األعمال  ومجتمع 
التي  الهائلة  التطورات  خصوًصا يف ظّل 
البطولة،  لهذه  استعداًدا  قطر  شهدتها 
اقتصادية  جوانب  يف  يتجّسد  ما  وهذا 
االستدامة،  قطاع  يف  خصوًصا  متنوعة 
التحتية،  والبنية  العقارات،  وسوق 

وتعزيز فرص االستثمار.
ويف هذا اإلطار، يقول الدكتور أجوستني 
يف  مشارك  مساعد  أستاذ  إنداكو، 
يف  ميلون  كارنيجي  بجامعة  االقتصاد 
قطر، إحدى الجامعات الرشيكة ملؤسسة 
لكرة  العالم  كأس  بطولة  »ُتعترب  قطر: 
شعبية  األكثر  الريايض  الحدث  القدم 
ما  وهذا  بعيد،  حّد  إىل  وذلك  العالم  يف 
سيجعل من استضافة قطر لبطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022™ محّط أنظار 

الكثريين من مختلف أنحاء العالم«.
مليار   3.5 نحو  تابع  »لقد  وأضاف: 
العالم  كأس  بطولة  العالم  حول  فرد 
العدد  وهذا   ،2018 روسيا  القدم  لكرة 
لذا،  العالم.  سّكان  بنصف  تقريبًا  ُيقّدر 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  نجاح  فإن 
التشغيلية  الناحتني  من   ™2022 قطر 
دوليًا  اهتماًما  سيستقطب  واللوجستية 
الدويل  األعمال  مجتمع  من  متزايًدا 
قطر.  يف  استثمارية  فرص  عن  للبحث 
شهدت  التي  الزمنية  الفرتة  إىل  وبالنظر 
مدار  عىل  كبريًا  تطوراً  قطر  دولة  فيها 
مجال  يف  وخصوًصا  املاضية،  السنوات 
فإن  اقتصادها،  وتنويع  التحتية  البنية 

 2022 العالم  كأس  بطولة  انطالق 
تظهر  التي  الحاسمة  اللحظة  ستكون 
فيها اإلمكانات الهائلة التي تمتلكها دولة 
من  تمّكنت  والتي  بأكمله  للعالم  قطر 

تحقيقها«. 
وال  اإلمكانات،  هذه  عن  وبالحديث 
وانطالًقا  االقتصادي،  املجال  يف  سيّما 
االقتصادية  الخريطة  من دور قطر عىل 
الدولية، كدولة مصدرة للغاز الطبيعي، 
باالستدامة  تتميز  بطولة  تستضيف 
بحصولها عىل شهادة  متقّدم،  نحو  عىل 
العاملي  املعيار  ضمن   ،20121 األيزو 
بأنظمة  الخاصة  املتطلبات  استيفاء  يف 
اإلدارة خالل تنظيم الفعاليات الرياضية 
تحصل  بطولة  أول  لتصبح  الكربى، 
وما  املرموق،  العاملي  التقدير  هذا  عىل 
مجال  يف  اقتصادي  إرث  من  يرافقها 
الدكتور  أوضح  املتجددة،  الطاقة 
املجتمعات  »تميل  إنداكو:  أجوستني 
الفعاليات  التاريخ إىل استثمار  وعىل مّر 
ما  عرض  أجل  من  العاملية  واألحداث 

توصل إليه التقّدم البرشي والتكنولوجي 
أن  فيه،  شّك  ال  مما  جوانبه.  بمختلف 
استضافة قطر لبطولة كأس العام لكرة 
القدم سيكون بمثابة العالمة الفارقة يف 
الطاقة  نحو  واملنطقة  قطر  دولة  رحلة 
أنظار  محّط  ستكون  فقطر  املتجددة، 
يف  االستدامة  هذه  وستنعكس  العالم 
هذا  بإنجاح  املتعلقة  الجوانب  مختلف 
إيجابية  بنتائج  سيعود  مما  الحدث، 
مثمرة وُمضاعفة عىل مسرية قطر يف هذا 
املجال، خصوًصا وأن دولة قطر تشتهر 

بمواردها الهائلة من الغاز الطبيعي«.
وتابع: »إّن تنظيم الدولة املصدرة للغاز 
وصديقة  مستدامة  لبطولة  الطبيعي 
أكثر  معنى  له  املستوى  هذا  عىل  للبيئة 
التطور  يعكس  إنجاز جديد  وهو  عمًقا، 
مجال  يف  التكنولوجي  والتقّدم  الهائل 
الطاقة النظيفة الذي حققته دولة قطر، 
الدولية  الجهود  تعزيز  يف  سُيسهم  كما 
رائدة  دولة  لتكون  قطر  تبذلها  التي 
الطاقة  تبني  عىل  العالم  تشجيع  يف 

املتجددة«. 
هذه  تعكسها  التي  اإلمكانات  ومن 
نفسه،  الوقت  يف  وُتكرّسها  البطولة 
ُيعترب سوق العقارات جزًءا ال يتجزأ من 
نهضة  شهدت  والتي  املُتأثرة  القطاعات 
العالم،  كأس  استضافة  فرتة  ُقبيل  قوية 
ويف هذا الصدد، يرى الدكتور أجوستني: 
تحواًل  قطر  يف  العقارات  سوق  »شهد 
رسيًعا نتج عنه تقلبات يف األسعار بشكل 
القطاعات  من  العديد  كحال  متزايد 
االقتصادية األخرى يف دولة قطر، ويعود 
عرض  زيادة  إىل  منه  كبري  جزء  يف  ذلك 
يف  الرسيع  والتوسع  السكنية،  الوحدات 
املناطق مثل لوسيل ومشريب، ما  بعض 
خالل  األسعار  تقلّب  يف  ارتفاٍع  إىل  أدى 
أن تستقبل  املتوقع  التي من  الفرتة  هذه 
من  لذا  زائر.  مليون  نحو  قطر  فيها 
الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع يف الطلب 
جزء  العقارات  وسوق  الضيافة  بقطاع 

من هذا القطاع«.
الطلب  االرتفاع يف  إىل  »بالنظر  وأضاف: 
السوق  شهدت  السكنية،  الوحدات  عىل 
الشهرية  اإليجارات  يف  ارتفاًعا  العقارية 
ولكنه  املاضية،  القليلة  األشهر  خالل 
انتهاء  بعد  الطلب  انخفاض  املتوقع  من 
أسعار  انخفاض  وبالتايل  البطولة، 

اإليجارات«.
وختم: »مع ذلك، هذا االنخفاض لن يكون 
أصحاب  معظم  ألن  األغلب  عىل  حاًدا 
العقارات عملوا عىل تلبية الزيادة يف الطلب 
قبل فرتة كافية من كأس العالم عرب عقود 
طويلة األجل، وتقديم عقود للمستأجرين 
ملدة عامني بداًل من عام واحد. لذا، أرى أن 
الوحدات  إيجارات  أسعار  يف  االنخفاض 
انتهاء  بعد  تدريجيًا  سيكون  السكنية 
اقتصادًيا  إرثاً  سُتكرّس  التي  البطولة 

ُمستداًما لألجيال املقبلة«.

نجاح البطولة 
يستقطب اهتماما 

دوليا متزايدا 
من مجتمع األعمال

عالمة فارقة في رحلة قطر والمنطقة نحو الطاقة المتجددة

االقتصاد القطري محّط تطلعات المستثمرين ومجتمع األعمال

الدولة تستضيف بطولة مستدامة بحصولها على اآليزو »20121«

تنظيم الدولة المصدرة للغاز لبطولة صديقة للبيئة إنجاز
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متابعات

أستاذ مساعد مشارك في االقتصاد بمؤسسة قطر.. د.أجوستين إنداكو:

ا اقتصادًيا
ً
كأس العالم تبني إرث

{ د.أجوستين إنداكو

سوق العقارات شهد تحوال سريعا 
الستقبال الدولة نحو مليون زائر

الدوحة - $

يستكشفه الطالب خالل برنامج التبادل بالتزامن مع المونديال

الرابط بين االستدامة وكرة القدم

ضمن  تنظيمها  تم  عمل  ورشة  جمعت 
التابع   »22 »الهدف  برنامج  فعاليات 
ملؤسسة الجيل املبهر، عدًدا من الطالب 
قطر  بمؤسسة  التعليمية  املدينة  يف 
وذلك  املجتمع،  وتنمية  والعلوم  للرتبية 
الرابط بني االستدامة وكرة  الستكشاف 
الطالبي  التبادل  برنامج  ضمن  القدم، 
بالتزامن  ُينّظم  الذي  نوعه  من  األول 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  مع 
2022 ™. وقّدم بارني ويستون، املدير 
أجل  من  القدم  »كرة  لـمنظمة  املشارك 
بعنوان  تفاعلية  عمل  املستقبل«، ورشة 
القدم«،  وكرة  واالستدامة  املناخ  »تغري 
جمعت ممثلني من أكثر من عرش دول، 
املشاركني  الطالب  تثقيف  إىل  وهدفت 
يف  االستدامة  بمفهوم  وعيهم  وتعزيز 
سياق كرة القدم، وتوضيح كيفية تأثري 
التغرّي املناخي والتهديد الذي ُيشكله عىل 
الفيضانات  ُتمثّل  حيث  اللعبة،  مصري 
الحرارة  درجات  يف  الشديد  واالرتفاع 
البيئة  تهدد  التي  الخطورة  أبرز عوامل 

وبالتايل تؤثر عىل كرة القدم.
كيفية  مناقشتهم  خالل  الطالب  وأكد 
يف  القدم  كرة  عىل  املناخي  التغري  تأثري 

تفتقر  التي  املجتمعات  أن  املستقبل، 
املايل،  سيّما  وال  االقتصادي  لالستقرار 

ستكون حتًما هي األكثر ترضًرا. 
لعقود  أنه  املشاركون  الطالب  ورأى 
حول  القدم  كرة  تمحورت  الزمان،  من 
امتالك كرة وتوفر ملعب ُتقام عىل أرضه 
الطريقة  هي  تلك  فكانت  املباريات، 
أساسها  عىل  ونشأ  الناس  تجمع  التي 
مجتمعات وصداقات. وشاركوا أفكارهم 
عىل  الضوء  مسلطني  الفعالية،  هذه  يف 
يف  املالعب  تدمري  عىل  الفيضانات  تأثري 
أثر ذلك عىل تعزيز  وقت سابق، وكيف 
التوقف  خالل  من  املجتمعية  الروابط 
عن لعب كرة القدم، مشريين إىل أن عدم 
القدرة عىل لعب كرة القدم بسبب التغري 
املناخي، سيكون له بال شك تأثري سلبي 

ألفراد  والنفسية  الجسدية  الصحة  عىل 
طالب  وهو  درسا،  بهاء  وقال  املجتمع. 
من فلسطني: »إذا لم يقم العالم باتخاذ 
إجراءات عاجلة، أخىش من مستقبل لن 
ممارسة  سوى  آخر  خيارا  أمامنا  يرتك 
ُنحرَم  وأن  مغلقة  القدم يف صاالت  كرة 
من اللعب تحت السماء الزرقاء الصافية 

كما اعتدنا منذ الصغر«.
العبي  بني  املشاركون  الطلبة  توزع 
منهم  وُطلب  ومشجعيها،  القدم  كرة 
التفكري يف الدور الذي يمكنهم أن يؤدوه 
دعم  سبيل  يف  القدم  لكرة  كمشجعني 
التي  األفكار  البيئية. وتضمنت  القضايا 
شاركوا بها تفضيل الخيارات املستدامة 
عند السفر، مثل ركوب القطار بدالً من 
وقتًا  يعني  ذلك  كان  لو  حتى  الطريان، 

آخرون  طالب  وطرح  للرحلة.  أطول 
وتجنب  املستدامة  املالبس  عىل  االعتماد 

رشاء السلع التي تستخدم مرة واحدة.
»كرة  ومنظمة  ويستون  إىل  بالنسبة 
ورش  ُتمثّل  املستقبل«،  أجل  من  القدم 
بذور  لغرس  رائعة  فرًصا  هذه  العمل 
وقال  الشباب.  أذهان  يف  االستدامة 
باستخدام  األمر  »يتعلق  ويستون: 
حول  املحادثات  لبدء  كأداة  القدم  كرة 
القيام  عىل  الشباب  وتحفيز  االستدامة 
البيئية.  لالستدامة  داعمة  بخيارات 
الرسالة  تلك  إيصال  يف  نجحنا  وإذا 
إجراء  ذلك  بعد  فسيواصلون  لهم، 
وأفراد  أصدقائهم  مع  املحادثات  هذه 
إلحداث  الطريق  يمهد  ما  عائالتهم، 

تغيري جاد وملموس«.
{ مؤسسة قطر

الدوحة - $



الدوحة- $
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متابعات

سينما المول )1(

3:45التاميلية

6:15المبورغيني

8:15النمر األسود: واكاندا لألبد

11:15الهندية

سينما المول )2(

11:00النمر األسود: واكاندا لألبد

سينما المول )3(

4:00الهندية

6:30املالياالم

9:00الهندية

11:30املالياالم

سينما كتارا )1(

10:45فريسة الشيطان

سينما كتارا )2(

5:15المبورغيني

7:15النمر األسود: واكاندا لألبد

10:15النمر األسود: واكاندا لألبد

سينما كتارا )3(

5:00تحت تهديد السالح

7:00فريسة الشيطان

9:00فريسة الشيطان

11:00النظام

سينما كتارا 4(

10:30تحت تهديد السالح

سينما رويال بالزا  )1(

3:45التاميلية

6:15املالياالم

8:45املالياالم

11:15املالياالم

سينما رويال بالزا )2(

11:00الهندية

سينما رويال بالزا )3(

3:45المبورغيني

5:30الهندية

8:00النمر األسود: واكاندا لألبد

11:00التاميلية

بر
ح

ة 
ش

ري
ترتقب الجماهري الغفرية حول العالم اليوم 

تنظيم دولة قطر لواحدة من أميز نسخ 
مونديال كأس العالم، والذي ستنطلق 

أعماله بعد ُسويعات من اآلن، وذلك بعد 
سنوات طويلة من التخطيط االسرتاتيجي 

وتالقح األفكار وتنفيذها وتوزيع العمل 
عىل الفرق املختلفة. 

وبالرغم من أنَّ االستضافة الرشق أوسطيَّة 
العربيَّة الخليجيَّة األوىل لهذا العرس 

الكروي لم تُمر برتحيب وتأييد من تكتالت 
سياسيَّة متفرقة حول العالم )بعض 

مراكز القرار العامليَّة القديمة( وألهداف 
يمكن السعي يف تجليتها يف أقرب اآلجال؛ 

إال أنَّ قطر تبنت وبشجاعة تحضري 
ُبنيتها التحتيَّة وما يحيط بها من جاهزيَّة 

حضارية وأمميَّة وثقافيَّة متنوعة وثرية 
وذات أصالة خاصة.

قارئي الكريم، تأتي األحداث الجماهرييَّة 
ل فرصًة حضاريَّة واتصاليَّة؛  الكبرية لتشكِّ

لبث عدد من الرسائل االسرتاتيجيَّة )من 
مختلف قنوات االتصال املبارشة وغري 

املبارشة( والتي ُيهدف من خاللها تحقيق 
مكاسب بعينها، ولعل أبرزها تشكيل 

الصور الذهنية الحقيقيَّة وتصحيح الصور 
النمطيَّة السلبيَّة. وبالنظر إىل تاريخ 

البطوالت العاملية التي استضافتها املنطقة 
العربيَّة بشكل عام والدولة بشكل خاص؛ 

ل فرصة  فإنَّ مونديال قطر 2022 يشكِّ
مثاليَّة قد ال تتكرَّر تسهم يف إعادة تعريف 

املنطقة يف ذهنيَّة الجماهري العامليَّة التي 
طاملا تجرَّعت من وسائل اإلعالم لصور 

نمطيَّة سلبيَّة ومحرضة عن املسلمني 
والعرب. 

لقد أثبت علم نفس الجماهري أن 
سيكولوجيا الفرد تتعارض مع سيكولوجيا 

الحشد، وأن للجماعة شخصية كليَّة 
واحدة تختلف عن الشخصية الفردية، كما 

أثبت أن الفرد ما إن ينخرط يف جمهور 
ُمحدَّد حتى يكتسب سلوكيات خاصة به 

لم تكن لتوجد فيه لو بقي وحده، فهو 
يصبح أجرأ وأقوى، وأقدر عىل التعبري 

عما يجول يف رأسه. وحريٌّ بي القول أنَّه 
بالنظر إىل سيكولوجيا الجماهري الكروية 

فإنَّهم يتباينون بني االنتماء والتعصب، 
وال يمكن إنكار أن بعض هذه االنتماءات 
ترتبط بالعروبة والقومية واألممية وهي 
مجموعات تضم الجماهري إىل فئات أكرب 
وفًقا لسياقات متداخلة، وعليه، فإنَّ هذه 
البطولة، يف نظري، أداة مميزة ُيمكن من 

خاللها توحيد الجمهور أو محاولة تنظيم 
صفوفه يف قضة واحدة مكثفة التأييد 

واالنشغال واملنارصة، كونها مناسبة عاملية 
تنشط كل أربع سنوات لتعييد الفرصة 

للجماهري الغفرية حول العالم كرَّة املحاولة 

ملنارصة منَشط يتفقون عليه جميًعا، يف 
محاولة لكل فئة من فئات هذه الجماهري، 

االنتصار والتفوق عىل غريها.
يدعونا مونديال كأس العالم لكرة القدم، 

كحدث جماهريي عاملي وكرسالة أممية 
ثقافية جامعة للشعوب والحضارات، 

رسالة طغت عىل كرة القدم )الرياضة 
املحبوبة عامليًا(، إىل أن نلتفت بصدق 

وإخالص لالهتمام بتحقيق مكاِسب هذا 
الحدث العاملي عىل الحضارة اإلنسانيَّة 

الجامعة، تأكيًدا عىل مبدأ العيش املشرتك 
والسالم والتفاهم الذي يعمل عىل تحقيقه 

أفراد وشعوب وعرقيات جماهري كأس 

العالم املتوافدة من كل مكان، جبنًا إىل 
جنب مؤسسات الدولة ومثقفيها، كما أن 
هذه املناسبة ستعيد تموضع دولة قطر 

يف خريطة العالم وتقديمها كحاضنة 
ومستقبلة لآلخر اإلنساني والثقايف، 

معززة ومحرتمة ملبادئ الكرامة اإلنسانية 
والتعددية الثقافية وحقوق اآلخرين، يف 

الوقت الذي تقدِّم فيه وبشكل حضاري، 
ثقافتها وبيئتها الحضارية ونسيجها 
الخاص بشكل محرتم والئق للجميع، 

ُصنًعا وتعزيزًا لصورتنا الذهنية الصحيحة 
)أمة وحضارة( لدى اآلخر وتصحيًحا 

لكافة الصور النمطية عنا وعن أمتنا يف 
أذهان الشعوب )ما استطعنا لذلك سبياًل( 

والتي أسهمت يف تشكيلها كثري من العوامل 
املتداخلة واملتعاقبة.

إن الجماهري الكبرية واملتنوعة التي 
تزور البالد حاليًا ستبحث عن مكوناتنا 

الحضاريَّة يف كل مكان، ليس فقط 
يف الشواخص الفنيَّة املتعددة التي تم 

توزيعها ونصُبها يف كل مكان، ليس فقط 
يف الفعاليات واملهرجانات ذات السبغة 
العاملية التي ستنظم من اآلن إىل نهاية 

هذا العام، بل ستبحث عن إرثنا الفكري 
والثقايف الحقيقي واألصيل، جنبًا إىل جنب 

اإلرث املادي والذي ستوضح، جزٌء منه، 
هذه املباني والفعاليات واملناشط املختلفة. 

علينا أن نوضح لآلخر أننا حضارتنا 
َتتَفتََّح وتتعاَيَش مع الَحضارات العامليَّة 

األُخرى وتكِسَ ُجموَد التقوُقع واالنِغالق؛ 
آخذًة بمبدأِ األخِذ والَعطاء، ال األخَذ وحَدُه، 
)التفاُعَل واالنفَعاَل مًعا، الحاَجَة واملُبادرَة 

مًعا(. علينا أن نوضح أننا ننتقي ما تأُخُذُه 
من الحضاراِت العامليَّة األُخرى بما يتناَسُب 

مع أصالتِنا وقيِمنا )معرضني عن التبعيَِّة 
والذوَبان- وقاًل وفعاًل(.

قارئي الكريم، قد تكون هذه األيام فرصة 
للجميع إلثبات أن بلًدا مسلًما عربيًا 

استطاع أن يحتضن منشًطا عامليًا ثرًيا، 
وقد يكون فرصة كذلك إلثبات أننا نجحنا 

يف تنظيم حدث كان وراءه الكثري من 
املحاوالت إلجهاضه وتصعري تنظيمه، إال 
أن املوضوع، بنظري، يعد تحدًيا الختبار 

مدى قدرتنا الحضارية عىل احتضان 
اآلخر ونقل إرثنا الخاص له وتحقيق 

مكاسب هذه اللحظة التاريخية الراهنة ما 
استطعنا سبياًل، فااللتِماُس الحضاِري بنَي 
الرشِق والَغرب ال يتأتَّى بالتقليِد واالنبهار 

واالستنساخ، بل باالهتداِء االنتقاِئي 
وتأسيِس التعاَوِن والتكاُمل الراِقي 

والَحضارّي.

الفرصة الحضارية.. قراءة في الحدث المونديالي التاريخي

khawlamortazawi@gmail.com

خولة مرتضوي

إعالمية وباحثة أكاديمية في الحضارة 
واإلعالم الجديد- جامعة قطر

أحد أهم معالم متحف األطفال في قطر

ُد
َ
افتتـاح حدائـق د

املعالم  أحد  والتي ستكون  َدُد،  الستار عن حدائق  أمس  متاحف قطر  كشفت 
املميزة يف َدُد، متحف األطفال يف قطر. وحدائق َدُد، التي ستفتح أبوابها للجمهور 
ابتداًء من 21 نوفمرب، ُتكرس جهودها لتقديم أنشطة إبداعية وتعليمية ألفراد 

املجتمع. 
تم يف حفل االفتتاح الكشف عن عمل فني بعنوان »الوعد«، وهو عمل تركيبي 
احتفاالً  َدُد  حدائق  يف   ،KAWS الشهري  األمريكي  الفنان  إبداع  من  العام  للفن 

باالفتتاح الرسمي.
وكان من بني الوزراء الذين حرضوا حفل إزاحة الستار عن حدائق َدُد، سعادة 
السيدة  وسعادة  العامة،  الصحة  وزيرة  الكواري  محمد  بنت  حنان  الدكتورة 
بثينة بنت عيل الجرب النعيمي وزيرة الرتبية والتعليم والتعليم العايل، وسعادة 

السيدة مريم بنت عيل بن نارص املسند وزيرة التنمية االجتماعية واألرسة.
اليوم  »يمثل  لـَدُد:  االستشارية  اللجنة  رئيس  السادة،  محمد  الدكتور  وقال 
مناسبة بالغة األهمية حيث نكشف الستار عن حدائق َدُد - وهي مساحة ملهمة 
لتلبية احتياجاتهم وتوفر فرًصا ال حرص  لألطفال والعائالت يف قطر مصممة 
يف  األطفال  متحف  َدُد،  مرشوع  من  األوىل  املرحلة  هي  َدُد  حدائق  للتعلم.  لها 
قطر حيث يمكن لألطفال التعرف عىل مفاهيم االستدامة، واالقتصاد األخرض، 
والعادات الصحية والبيئة. نعرب عن امتناننا ألعضاء العائلة املؤسسة لــ»َدُد« 
ملساهماتهم السخية، وكون َدُد مؤسسة وطنية تقوم عىل التمويل الخاص، ما 
يعني أنه يمكن للقطاعني العام والخاص املساهمة بفعالية يف النجاح ومستقبل 

دولة قطر وشعبها«.
حرض افتتاح حدائق َدُد أعضاء العائلة املؤسسة لــ »َدُد«- الذين قدموا تربعات 
»َدُد«  لــ  املؤسسة  العائلة  أعضاء  يشمل  أكثر.  أو  ريال  مليون   3.65 بقيمة 
حالياً: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ورشكة بلدنا، ووزارة البلدية والبيئة، 
موبيل،  إكسون  ورشكة  أني،  ورشكة  دعم،  ومركز  كونوكوفيليبس،  ورشكة 

ورشكة إينتيسا سان باولو، ورشكة أريُد، ورشكة شل ورشكة شلمربجري.

تستضيف سلسلة 

من األنشطة 

طيلة المونديال
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الستقبال كبار شخصيات بطولة كأس العالم

افتتاح فندقي رافلز وفيرمونت الدوحة

وفريمونت  رافلز  فندقي  افتتاح  تم 
الخمس  فئة  من  الفاخرين،  الدوحة 
كأس  بطولة  لضيوف  حرصًيا  نجوم 
2022 يف قطر من  القدم  العالم لكرة 
كبار الشخصيات واملسؤولني، معلنني 
إىل  وفريمونت  رافلز  عالمتي  دخول 

سوق الضيافة القطرية.
موقعهما  من  الفندقان،  واستقبل 
أوائل  أبراج كتارا يف لوسيل،  املميز يف 
ضيوفهم مع الحرص عىل دعم جهود 
من  مميزة  نسخة  استضافة  يف  قطر 
خالل  من  القدم،  لكرة  العالم  بطولة 
يف  استثنائية  وتجارب  خدمات  تقديم 

كال الفندقني.
والضيوف  للجمهور  اآلن  يمكن  كما 
بتجارب  االستمتاع  املقيمني  غري 
وأركان  املطاعم  من  أربعة  يف  مميّزة 
وثالثة  رافلز  يف  املتميزة  املرشوبات 
خالل  من  الدوحة،  فريمونت  يف 
يقدم  حيث  فقط.  املسبق  الحجز 
مأكوالت  تجارب  الدوحة  رافلز 
أول  ألبا،  فيها  بما  وعرصية  فاخرة 

الشهري  للمطعم  عاملي  فرع 
كريبا  إنريكو  الشيف  يديره  الذي 
ميشالن؛  نجوم  ثالث  عىل  الحاصل 
أرقى  يقدم  الذي  الرتيزان  ومطعم 
عىل  العرصية  الطعام  تناول  تجارب 
وردهة  والعشاء؛  والغداء  الفطور 
 6 من  أكثر  تضم  التي  سيجار  بلو 
الكالسيكي،  األدب  كتب  من  آالف 
لبعض  األوىل  الطبعات  ذلك  يف  بما 
جانب  إىل  الكالسيكية،  الكتب 
وردهة  كبرية؛  سيجار  تشكيلة 
االستقبال  صالة  تشمل  التي  امللكي 
وحديقة الطابق األريض، والتي توفر 
لالستمتاع  مثالية  مساحة  للضيوف 

الظهرية. بتجربة شاي ما بعد 
ويتيح فريمونت الدوحة لزّوار املطاعم 
فرصة  املقيمني  وغري  املقيمن  من 
تذوق أشهى النكهات العاملية الفاخرة 
املأكوالت  مطعم  اليرباري،  مساال  يف 
جيغز  أسسه  الذي  العرصية،  الهندية 
والكاتب  التليفزيوني  املقدم  كالرا 
النابض  املطعم  وفايا،  املعروف؛ 
بالحياة مع مساحات املطابخ املفتوحة 
التفاعلية،  الطهو  خدمات  ومحطات 
األطباق  أشهى  تحضري  يتم  حيث 

مطابخ  من  املستوحاة  واملرشوبات 
الشاي  ردهة  ودوم،  الالتينية،  أمريكا 
املثالية  واملساحة  واألنيقة  العرصية 
مع  الظهرية  بعد  بشاي  لالستمتاع 
تشكيلة من أشهى املقبالت واملرشوبات 

الفرنسية.

الفندق  الدوحة،  رافلز  فندق  ويقدم 
الوحيد يف قطر املكون من أجنحة فائقة 
عددها  والبالغ  كامل  بشكٍل  الفخامة 
يف  فاخرة  إقامة  تجربة  جناحاً،   132
أجنحته املميزة بديكوراتها املستوحاة 
مع  الفخمة  القصور  تصاميم  من 

إطالالت رائعة عىل أفق الدوحة. وتوفر 
املضيف  خدمة  رافلز  أجنحة  جميع 
من  مجموعة  جانب  إىل  الشخيص 
الراحة املخصصة، بما يف ذلك  وسائل 
الحمام  ملستلزمات  الحرصية  العطور 
الشهرية  مال  فريدريك  عالمة  من 
واملكتبة الجدارية التي تضم مجموعة 
حرصي،  بشكل  املختارة  الكتب  من 
داخل  املصغر  الداخيل  املتجر  وخدمة 

الجناح.
ويقّدم فندق رافلز الدوحة قاعة كتارا، 
مع  الفندق  قلب  يف  الفاخرة  املساحة 
أكرب  وهي  مرتاً،   22 بارتفاع  سقف 
ومخصصة  طبيعياً  مضاءة  قاعة 
واملناسبات  الفعاليات  الستضافة 
الفندق  يقدم  كما  قطر.  يف  الراقية 
وتجارب  عروض  من  رائعة  مجموعة 
تسعة  مع  الفاخرة  والصحة  الجمال 
مزودة  بدنية  ولياقة  سبا  أجنحة 
املخصصة،  العالجات  غرف  بأحدث 
خارجية  تراسات  بعضها  يوفر  بينما 

خاصة وأحواض غطس مميزة.
أما فندق فريمونت الدوحة فيضّم 270 

غرفة و92 جناحاً و4 أجنحة بأسلوب 
تتميز  واحد،  رئايس  وجناح  خاص 
الفريدة  الداخلية  بتصاميمها  جميعها 
إىل  الفاخرة،  اليخوت  من  واملستوحاة 
لنمط  الحرصي  الفندق  طابق  جانب 
يمنح  الذي  جولد،  فريمونت  الحياة، 
فندق.  داخل  فندق  تجربة  الضيوف 
برصية  تجربة  الفندق  غرف  وتقدم 
املزينة  جدرانها  خالل  من  استثنائية 
الفسيفساء  من  مصنوعة  بتصاميم 
الفاخرة،  الخشبية  واأللواح  الذهبية 
الغرفة  تصميم  مع  تتكامل  والتي 
من  املستوحاة  والعنارص  الواسع 
التصاميم القطرية، كما تتميز الغرف 
بحمام منفصل للضيوف ورشفة كبرية 
مفروشة توفر إطالالت بانورامية عىل 

الشاطئ. 
وفريمونت  رافلز  فندقا  ويستقبل 
الخاصة  الغرف  حجوزات  الدوحة 
فعاليات  اختتام  عقب  بالضيوف 
يف   2022 القدم  لكرة  العالم  بطولة 

قطر.

{ أحد أجنحة فندق رافلز الدوحة { أحد أجنحة فيرمونت الدوحة

{ فندقا رافلز وفيرمونت الدوحة

{ الجناح الملكي بفندق رافلز الدوحة

 المطاعم مفتوحة للجمهور من خالل الحجز المسبق فقط

بدء حجوزات الغرف الخاصة بالضيوف عقب انتهاء المونديال 

فيرمونت الدوحة يضّم »270« غرفة و»92« جناحًا و»4« أجنحة خاصة

فندق رافلز الدوحة يشتمل على »132« جناحا بإقامة فاخرة

الدوحة - $ 
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بالشراكة مع كتارا

»استثمار« تدشن منتجع »كتارا هيلز«

أعلنت اس�تثمار القابضة ع�ن افتتاح منتجع 
»كت�ارا هيل�ز« آخ�ر مش�اريعها الس�ياحية 
بالرشاك�ة مع »كت�ارا« ليك�ون محطة أخرى 
يف عال�م الضياف�ة الراقية ويس�اهم يف تنمية 
القط�اع الس�ياحي يف قط�ر ورف�د الخدمات 
املقدمة خالل اس�تضافة كأس العالم 2022، 
حي�ث ق�ام بافتتاح املنتجع س�عادة األس�تاذ 
الدكتور خالد بن ابراهيم الس�ليطي مدير عام 
كتارا والسيد رامز الخياط نائب رئيس مجلس 

إدارة رشكة استثمار القابضة.
وبهذه املناس�بة قال سعادة األس�تاذ الدكتور 
خال�د ب�ن إبراهي�م الس�ليطي املدي�ر الع�ام 
للمؤسس�ة العام�ة للحي الثقايف »كت�ارا«: إنَّ 
هذا املرشوع يتكامل مع بقية مش�اريع كتارا 
الثقافية والس�ياحية املستدامة، وأضاف قوله 
أن منتجع كتارا هيلز س�يمنح مرتاديه تجربة 
اس�تثنائية ممي�زة غاي�ة يف الرفاهي�ة واملتعة 
والتي تتناغم مع الطبيعة الخرضاء التي تتميز 
بها ت�الل كت�ارا، إىل جانب ما يقدم�ه للنزالء 
من فرصة االس�تمتاع بالفعاليات واألنش�طة 
الثقافي�ة والفنية والرتاثية والرياضية املتنوعة 

التي تحتضنها كتارا عىل مدار العام.
ويمنح املرشوع الس�ياحي الجديد الذي أنجز 
خالل 4 أشهر، لزواره مرفقا فاخراً مما يعزز 
مفه�وم الس�ياحية الثقافي�ة املس�تدامة التي 
تس�اهم يف تعزي�ز الفرص املتاح�ة يف ازدهار 

السياحة يف دولة قطر. 

م�ن جهته رصح نائ�ب رئيس مجل�س إدارة 
اس�تثمار القابض�ة رام�ز الخياط:»س�يكون 
منتجع كت�ارا هيلز من املش�اريع الس�ياحية 
والتي تواكب ما تش�اهده الدولة من إنجازات 
وجه�ود دؤوب�ة لتقديم ما هو أفض�ل للزوار 
خالل فرتة اس�تضافة كأس العالم 2022 وما 
بعده..ستواظب استثمار القابضة عىل تطوير 
وإط�الق مش�اريع تنموي�ة تتم�اىش والرؤية 
الوطني�ة 2030 وتس�اهم يف دع�م االقتصاد 

املحيل«.
سيس�هم منتجع كتارا هيلز يف تعزيز املش�هد 
دائ�م  إرث  بن�اء  يف  الدول�ة،  يف  الس�ياحي 
للمستقبل، إذ يمتاز بتصميمه الذي يمزج بني 
املناظ�ر الطبيعية الخالبة يف كتارا والهندس�ة 
املعماري�ة الحديث�ة؛ ويضم املنتج�ع 15 فيال 
الط�راز  بتصامي�م مس�توحاة م�ن  فاخ�رة 
االس�كندنايف متنوعة بني الغرفة والثالث غرف 
وتحتوي كل منها عىل مس�بح خاص بإطاللة 

خالبة مع كامل الخصوصية. 
يتخذ امل�رشوع مكاناً ممي�زاً ليمنحه إطالالت 
ممي�زة وس�احرة ع�ىل الطبيع�ة الخ�رضاء 
وش�اطئ كتارا، وفق منظومة هندسية بديعة 
وديكور داخيل جذاب لتش�كل عنارص إضافية 
امل�رشوع  يوف�ر  الس�ياحي، حي�ث  للج�ذب 
الجديد فرصة االس�تمتاع بإقامة هادئة وسط 
املس�طحات الخ�رضاء الواس�عة، إىل جان�ب 
االستمتاع بكافة عنارص الرفاهية التي توفرها 
مراف�ق املنتج�ع بدءاً م�ن املنتج�ع الصحي، 
م�روراً بمطعم »جيمخانا« الهندي املش�هور، 
{ صورة جماعية على هامش االفتتاح إىل جانب توفري فريق الخدمة الخاصة لنزالء.

رامز الخياط: نعتزم االستمرار في إطالق المشاريع التنمويةأ.د. خالد السليطي: يوفر تجربة استثنائية مميزة غاية في الرفاهية

الدوحة- $ 

لتزويد القطاع الصحي بحلول معلوماتية

»أعمال« تفوز بعقد 
بـ »320« مليون ريال

أعلن�ت رشكة أعمال، إح�دى أبرز الرشكات 
متنوِّع�ة األنش�طة يف املنطق�ة، ع�ن ف�وز 
رشكتها التابعة تيجا لتكنولوجيا املعلومات 
قط�ر، الرشك�ة الرائ�دة يف تقدي�م الحلول 
الطبية لتكنولوجي�ا املعلومات، وهي رشكة 
تابع�ة لرشك�ة اب�ن س�ينا الطبية بنس�بة 
لرشك�ة  مملوك�ة   %  49 ونس�بة   %  51
 Tiga Bilgi( تيج�ا لتكنولوجيا املعلوم�ات
Teknolojileri AS( ومقره�ا انقرة بعقد 
ملدة خمس سنوات بمقدار 320 مليون ريال 
قطري يه�دف إىل تزويد حل�ول معلوماتية 

للقطاع الصحي يف قطر.
 وبموج�ب هذا العقد س�يتم توفري عدد 
من الحل�ول الرقمي�ة املطلوبة ملرشوع 
 )e-health( بوابة الصحة االلكرتونية
مثل الوصفة الطبية اإللكرتونية وقاعدة 
البيانات وغريها العديد. إذ تقدم رشكة 
تيجا لتكنولوجيا املعلومات قطر حلول 
تكنولوجيا املعلومات األساسية للرعاية 
الصحي�ة، واملتعلقة بالتش�غيل البيني 
امل�رىض،  وإرشاك  الصحي�ة،  للرعاي�ة 
والرعاي�ة  العام�ة،  الصح�ة  وإدارة 

الصحية الشخصية.
وم�ن الجدي�ر بالذك�ر أن الرشك�ة قام�ت 
بتوفري التمويل املطلوب من مصادر الرشكة 
الداخلي�ة ولم يتم من اللجوء إىل أّية قروض 
تمويلية. ومن املتوق�ع أن يكون لهذا العقد 
أثر إيجابي عىل نشاط رشكة ابن سينا بداية 

من الربع األخري لعام 2022.
وبهذه املناس�بة علّق الس�يد راش�د بن عيل 

املنصوري، الرئيس التنفيذي لرشكة اعمال: 
»إنه مل�ن دواعي رسورنا وأن يكون لنا دور 
يف تطوي�ر القطاع الصح�ي يف دولة قطر. 
إن حصولن�ا عىل ه�ذا العقد يعك�س الثقة 
الكب�رية التي تحظى به�ا رشكاتنا من قبل 
مؤسسات القطاع الطبي املختلفة ملا تقدمه 
م�ن نوعية وج�ودة عالي�ة. إنن�ا ملتزمون 
بمواكبة التطور الذي يشهده القطاع الطبي 
يف مج�ال تكنولوجيا املعلوم�ات، وذلك عرب 
تطوير خدماتنا ومنتجاتنا بش�كل مستمر، 
مما يتم�اىش مع اس�رتاتيجية رشكة اعمال 
لتحقي�ق النمو املس�تقبيل. إن من اس�باب 
نجاح رشكة اعمال هو قدرتها املستمرة عىل 
تحقيق النمو املستدام وإيجاد روافد جديدة 
لإليرادات ع�رب تطوير نش�اطات رشكاتها 

التابعة أو تأسيس رشاكات جديدة«. 
وب�دوره أض�اف الس�يد رشيف ش�حاتة، 
رئي�س قطاع التج�ارة والتوزي�ع يف رشكة 
اعمال:»تع�د رشك�ة ابن س�ينا الطبية من 
الرشكات البارزة يف القطاع الطبي يف قطر، 
والت�ي نجح�ت يف املحافظ�ة ع�ىل مركزها 
الري�ادي خ�الل مس�ريتها الت�ي تمت�د إىل 
ح�وايل ال� 50 عام�اً. تعك�س رشاكتنا مع 
رشكة تيج�ا لتكنولوجيا املعلومات حرصنا 
الدائم عىل جذب أفضل الخربات إىل الس�وق 
املح�يل وتوفري أح�دث املنتج�ات والحلول. 
ومن خ�الل هذا العقد فإنن�ا نلتزم بتقديم 
عدد من الحلول املعلوماتية املطلوبة لقطاع 
الصحة يف قطر. إن اسرتاتيجيتنا ترتكز عىل 
تطوي�ر عملياتنا وتوس�عها يف قطاع حلول 
تكنولوجي�ا املعلوم�ات يف القطاع الصحي، 
ويش�كل هذا العقد أهمية بالغة يف س�عينا 

لتحقيق هذه االسرتاتيجية«.

{ شريف شحاتة{ راشد المنصوري

الدوحة- $ 

ألكبر علم موزاييك مشكل من كرات القدم

»المصرف« يسجل رقما قياسيا عالميا
اإلس�المي  قط�ر  م�رف  حق�ق 
»املرف«، رقماً قياس�ياً عاملياً جديداً 
بتصميم أكرب علم موزاييك مش�كل من 
كرات القدم، يف دوحة فس�تيفال سيتي 

أرينا التي افتتحت مؤخراً.
 وق�د دخل�ت قط�ر غيني�س لألرق�ام 
بالح�دث  احتف�االً  أم�س،  القياس�ية 
وتجّم�ع  قط�ر.  يف  األه�م  الري�ايض 
موظفو امل�رف وعمالئه ورشكائه يف 
دوحة فس�تيفال س�يتي لبناء أكرب علم 
موزايي�ك مش�كل من ك�رات القدم يف 
العالم. وبلغ طول العلم 11 مرتاً بينما 
بلغ عرضه 28 مرتاً، وقد صنع من أكثر 
من 6000 كرة ق�دم باللونني العنابي 
واألبي�ض اللونني املميزي�ن لعلم قطر 
رمز العزة والكرام�ة والهوية الوطنية 
لألرض وش�عبها. وتم تجميع العلم يف 
األرين�ا التي افتتحت مؤخ�راً يف دوحة 
فس�تيفال س�يتي حيث حرض ممثلون 
عن موسوعة غينيس لألرقام القياسية 

ملتابعة الحدث وتوثيق الرقم القيايس.
 لطاملا ش�ارك امل�رف يف االحتفاالت 
بالحدث الري�ايض التاريخي يف البالد، 
حيث جمع الشعب القطري للمشاركة 
يف هذه االحتفاالت عىل مستوى الدولة. 
وقد أسهم املرف يف إضفاء مزيد من 
البهجة عىل ه�ذه االحتفاالت مما جذب 
عمالءه عىل مدار العام، وذلك من خالل 
إط�الق مجموعة متنوعة من األنش�طة 
والحري�ة،  والخدم�ات  واملنتج�ات 
باإلضاف�ة إىل توف�ري تذاك�ر املباريات 
ومجموع�ة كب�رية من باق�ات الجوائز 

املميزة.
 وعالوة عىل ذلك، ومع انطالق البطولة، 
أعلن املرف عن تدشني الونج عري 
لضيوف�ه يف دوح�ة فس�تيفال س�يتي 
أرين�ا، مم�ا يمنحهم تجربة مش�اهدة 
فري�دة ومميزة ط�وال البطولة. ويقع 
الون�ج امل�رف يف األرين�ا يف الباح�ة 
الخارجي�ة. وتفتح األرين�ا أبوابها كل 
يوم من أي�ام البطولة »من 20 نوفمرب 
امل�كان  ديس�مرب«، وس�تكون   18 إىل 
املثايل لعش�اق ك�رة القدم لالس�تمتاع 
بمش�اهدة املباري�ات كم�ا ل�و كان�وا 
يف امللع�ب. وت�م وضع ثالث شاش�ات 
الح�ري  الالون�ج  خ�ارج  ضخم�ة 

ملتابعة مباريات البطولة، واالس�تمتاع 
بضيافة مميزة، كما س�يتم تخصيص 
منطقة ترفيهية للضيوف لالس�رتخاء 
خالل االس�رتاحة بني ش�وطي املباراة. 
ويقت�ر دخ�ول الالونج ع�ىل حاميل 

بطاقات فيزا املرف املدعوين فقط.
 وقالت الس�يدة مش�اعل عب�د العزيز 
الدرهم، مس�اعد املدير العام لقطاعي 
»نح�ن  الج�ودة:  وضم�ان  االتص�ال 
إىل  لالنضم�ام  للغاي�ة  متحمس�ون 
الش�عب القط�ري وزوار قط�ر لصنع 
التاري�خ باالحتفال بالح�دث الريايض 
األهم الذي تس�تضيفه قط�ر ألول مرة 
يف العال�م العرب�ي وال�رشق األوس�ط. 

ويعد تس�جيل الرقم القي�ايس مبادرة 
م�ن املرف لالحتف�ال به�ذا اإلنجاز 
واملنطق�ة،  قط�ر  لش�عب  التاريخ�ي 
م�ن  والثقاف�ات  الجماه�ري  وتوحي�د 
جمي�ع أنح�اء العال�م. بالرشاك�ة مع 
Visa ودوحة فستيفال سيتي، يسعدنا 
اس�تقبال ضيوفنا لالس�تمتاع بتجربة 
رياضية اس�تثنائية ومشوقة إىل جانب 
مش�اهدة أكرب علم موزاييك مشكل من 

كرات القدم«.
 واختتمت قائل�ة: »إننا ممتنون للغاية 
لرشاكتن�ا م�ع Visa، وق�د أتاحت لنا 
الفرصة لتس�جيل رقم قي�ايس عاملي. 
وندعو الشعب القطري لالنضمام إلينا 
يف االحتف�ال بكرة الق�دم وهذا اإلنجاز 

القطري االستثنائي«.
 وم�ن جانب�ه ق�ال الدكتور س�ودهري 
ناي�ر، مدي�ر Visa يف قطر: »تس�عدنا 
الرشاك�ة مع املرف لنصن�ع التاريخ 
معاً، ونحتفل به�ذا الحدث امللهم، قبل 
ي�وم م�ن انط�الق البطول�ة. وبفضل 
جهودنا املش�رتكة مع املرف ودوحة 
فس�تيفال س�يتي، ت�م افتت�اح األرينا 
والون�ج امل�رف الذي يمثل مس�احة 
رائع�ة تق�دم تجربة ال تن�ى لحاميل 
بطاقة Visa م�ن املرف. ومن خالل 
العمل املش�رتك مع املرف، نعمل عىل 
املس�اهمة يف انج�اح الح�دث األضخم 

التي تشهده املنطقة يف قطر«.

{ خالل االحتفال باإلنجاز 

{  أكبر علم موزاييك مشكل من كرات القدم 
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الصادرات القطرية تسجل »138.8« مليار ريال

»107.3« مليار فائض التجارة بالربع الثالث

إلحصاءات  الربعية  »النرشة  بيانات  أظهرت 
 - قطر  لدولة  السلعية  الخارجية  التجارة 
الربع الثالث عام 2022« الصادرة عن جهاز 
التجاري  امليزان  أن  واالحصاء  التخطيط 
الصادرات  إجمايل  بني  )الفرق  قطر  لدولة 
عام  الثالث  الربع  خالل  حقق  والواردات( 
ريال  مليار   107.3 مقداره  فائضاً   2022
قطري مقارنة بفائض امليزان التجاري للربع 
57,8 مليار  الذي بلغ   2021 الثالث من عام 

ريال قطري. 
)بما  القطرية  الصادرات  قيمة  إجمايل  وبلغ 
وإعادة  املحلية  السلع  من  الصادرات  ذلك  يف 
التصدير( خالل الربع الثالث من عام 2022 
ما قيمته 138,8 مليار ريال قطري، بارتفاع 
قدره 56.2 مليار ريال قطري وبنسبة 68 % 
والذي   2021 عام  من  الثالث  بالربع  مقارنة 
مليار   82.6 بلغت  صادرات  إجمايل  سجل 
ريال قطري. وبارتفاع قدره 12.8 مليار ريال 
قطري وبنسبة 10.2 % مقارنة بالربع الثاني 

من عام 2022. 
إجمايل  ارتفاع  يف  الرئييس  السبب  ويرجع 
الصادرات خالل الربع الثالث من عام 2022 
إىل   )2021 عام  من  الثالث  بالربع  )مقارنة 
وزيوت  املعدني،  الوقود  صادرات  ارتفاع 
مليار   54.2 بقيمة  املشابهة  واملواد  التشحيم 
واملواد   ،%  77.1 وبنسبة  قطري  ريال 
 1 بقيمة  املذكورة  غري  ومنتجاتها  الكيماوية 
مليار ريال قطري وبنسبة 13.2 %، والسلع 
املادة بقيمة  املصنعة واملصنفة أساساً حسب 
 ،%  36.6 وبنسبة  قطري  ريال  مليار   0.6
ريال  مليار   0.4 بقيمة  املتنوعة  واملصنوعات 
آخر  جانب  ومن   .%  184.2 وبنسبة  قطري 
شهدت الصادرات انخفاضاً يف اآلالت ومعدات 

النقل بقيمة 0.03 مليار ريال قطري وبنسبة 
بقيمة  الحية  والحيوانات  واألغذية   ،%  1.6

0.002 مليار ريال قطري وبنسبة 7.7%. 
الربع  خالل  القطرية  الواردات  قيمة  وبلغت 
مليار   31.5 قيمته  ما   2022 الثالث من عام 
ريال  مليار   6.7 قدره  بارتفاع  قطري  ريال 
قطري 27.1 % مقارنة بالربع الثالث من عام 
قطري.  ريال  مليار   24.8 بلغ  الذي   2021
وبارتفاع قدره 4.1 مليار ريال قطري وبنسبة 
15 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2022. 

قيمة  إجمايل  الرتفاع  الرئييس  السبب  ويرجع 
العام  من  الفرتة  بنفس  مقارنة  الواردات 
املصنوعات  من  الواردات  ارتفاع  إىل  السابق 
قطري  ريال  مليار   1,9 بقيمة  املتنوعة 
وبنسبة 44.8 %، اآلالت ومعدات النقل بقيمة 
 ،%  16.2 وبنسبة  قطري  ريال  مليار   1.6
مليار   1.3 بقيمة  الحية  والحيوانات  األغذية 
املصنعة  السلع   ،% 56 ريال قطري وبنسبة 
بقيمة  الصنع  مادة  حسب  أساساً  واملصنفة 
 ،%  21.3 وبنسبة  قطري  ريال  مليار   0.8
املذكورة  غري  ومنتجاتها  الكيماوية  املواد 
وبنسبة  قطري  ريال  مليــار   0.7 بقيمة 
التشحيم  وزيوت  املعدني  الوقود   ،%  26.9
واملواد املشابهة بقيمة 0.3 مليار ريال قطري 
وبنسبة 142.7 %. من جانب آخر لم تسجل 
الربع  خالل  تذكر  انخفاضات  أي  الواردات 

الثالث من عام 2022. 
األوىل  املرتبة  اآلسيوية  الدول  استأثرت  و 
القطرية  للصادرات  املقصد  لدول  بالنسبة 
وكذلك   ،2022 عام  الثالث  الربع  خالل 
بالنسبة لدول املنشأ للواردات القطرية خالل 
نفس العام، حيث شكلت 60.5 % و40.1 % 
بمعدل  األوروبي  االتحاد  يتبعها  التوايل،  عىل 
دول  ثم  التوايل،  عىل   % و26.4   %  28.1
 %  8.3 بمعدل  الخليجي  التعاون  مجلس 

و6.2 % عىل التوايل.

الدوحة- $ 

في ظل مخاوف التضخم المستورد وعدم االستقرار المالي

»QNB« يستبعد تغير السياسة النقدية لليابان
قطر  لبنك  االقتصادي  التحليل  قال 
املركزية  البنوك  إن   QNB الوطني 
»تشديد«،  تدابري  اتخذت  الرئيسية 
بقوة  الفائدة  أسعار  رفعت  حيث 
مسار  عكست  حتى  أو  وأوقفت 
إجراءات توسيع امليزانية العمومية. 
هو  اليابان  بنك  فإن  ذلك،  ومع 

استثناء ملحوظ لهذا االتجاه.
اآلن  حتى  اليابان  بنك  ويواصل 
املتجذر،  االنكماش  ملعالجة  جهوده 
بنك  فيه  يقوم  الذي  الوقت  ويف 
األمريكي  الفيدرايل  االحتياطي 
بتشديد  األوروبي  املركزي  والبنك 
للسيطرة  برسعة  النقدية  السياسة 
اليابان  بنك  يحافظ  التضخم،  عىل 
امليرسة  السياسات  من  مزيج  عىل 
الفائدة  أسعار  يشمل  وهذا  للغاية. 
نطاق  عىل  األصول  ورشاء  السلبية، 
منحنى  يف  التحكم  وتدابري  واسع، 
طويلة  األسعار  ُتبقي  التي  العائد 

األجل عند مستويات منخفضة. 
قيمة  انخفاض  التحليل  ورصد 
قياسية  برسعة  الياباني  الني 
أثار  مما  األمريكي،  الدوالر  مقابل 
املستورد  التضخم  من  املخاوف 
وكانت  املايل.  االستقرار  وعدم 
الدوالر  مقابل  الني  تحركات 
انخفضت  حيث  حادة،  األمريكي 
 43% بنسبة  اليابانية  العملة  قيمة 
عام  أوائل  يف  األخرية  ذروتها  منذ 
القوي  االنخفاض  ويرجع   .2021
يف قيمة الني الياباني بشكل أسايس 
سياسة  بني  الواضح  االختالف  إىل 
البنوك  وسياسات  اليابان  بنك 
ويؤدي  األخرى.  الكربى  املركزية 
إىل  السياسات  يف  االختالف  هذا 
من  األموال  لرؤوس  كبرية  تدفقات 
املتقدمة  االقتصادات  إىل  اليابان 
الواليات املتحدة،  األخرى، وال سيما 
وهو ما يضع ضغوطاً عىل قيمة الني 
لقيام  نتيجة  هذا  ويحدث  الياباني. 
عن  بالبحث  اليابانيني  املستثمرين 
املخاطر  حسب  معدلة  أعىل  عوائد 

عائدات  أن  حني  ويف  الخارج.  يف 
ألجل  اليابانية  الحكومية  السندات 
إيجابية،  بالكاد  ُتعترب  سنوات   10
أي أعىل بقليل من 25 نقطة أساس، 
فإن عوائد سندات الخزانة األمريكية 
 400 عن  تزيد  سنوات   10 ألجل 

نقطة أساس. 
يف  التضخم  أن  إىل  التحليل  ولفت 
حيث  االرتفاع،  يف  يستمر  اليابان 
2022 أعىل معدل  أكتوبر  سجل يف 
يف 8 سنوات، وقد يتسارع التضخم 
ارتفاع  خلفية  عىل  أكرب  بشكل 
تكاليف االسترياد بسبب االنخفاض 
الحاد يف قيمة الني الياباني، وتصاعد 
التضخم يف الخارج، وارتفاع أسعار 
يتساءل  وبالتايل،  األساسية.  السلع 
اليابان  كانت  إذا  عما  اآلن  املحللون 
قد تتخلص من فخ االنكماش الذي 
انخفاض  يف  واملتمثل  طويالً  دام 
وارتفاع  والتضخم  النمو  معدالت 
هذا  ويربر  املديونية.  مستويات 

حول  مفتوح  نقاش  وجود  الوضع 
السياسة  من  اليابان  بنك  خروج 
للغاية  وامليرسة  الراديكالية  النقدية 

التي دامت لسنوات.
تغيريات  هناك  أن  التحليل  وبني 
القيادة  مجدولة قادمة داخل فريق 
تسارع  وقد  اليابان  لبنك  العليا 
الجديدة.  السياسات  حول  النقاش 
والية  فرتة  تنتهي  أن  املقرر  ومن 
بنك  إدارة  كل من محافظ ومجلس 
مما  أشهر،  ستة  غضون  يف  اليابان 
التوجهات  يف  »تغيري  إىل  يؤدي  قد 
القديمة«. وُيعد هاروهيكو كورودا، 
الذي  الحايل  اليابان  بنك  محافظ 
يحظى باحرتام كبري، أحد املهندسني 
بسياسة  يسمى  ملا  الرئيسيني 
السياسة  نهج  وهو  »آبينوميكس«، 
االقتصادية الخاص برئيس الوزراء 
السابق شينزو آبي، والذي يهدف إىل 
إنعاش االقتصاد الياباني من خالل 
لذلك،  للغاية.  صارمة  تدابري  اتخاذ 

باستمرار  كورودا  يرتبط  ما  غالباً 
آبي،  بعد  »آبينوميكس«  سياسة 
السياسات  ينارص  نهج  وهو 
يزال  ال  بينما  »املهادنة«.  واملواقف 
كورودا  تعيني  إعادة  املمكن  من 
سنوات  خمس  مدتها  ثالثة  لوالية 
كمحافظ لبنك اليابان، يتوقع معظم 
يف  تغيري  حدوث  اليابانيني  املحللني 
إثارة  إىل  ذلك  يؤدي  وقد  القيادة. 
السياسة،  محاور  حول  أكرب  جدل 
ومنظمة  متواضعة  كانت  لو  حتى 

ومضبوطة. 
وبشكل عام، قد يؤدي أي انخفاض 
كبري يف قيمة الني الياباني، وتجاوز 
املستهدف،  للمعدل  التضخم 
إىل  القيادة،  يف  املجدولة  والتغيريات 
تشجيع بنك اليابان عىل االبتعاد عن 

السياسات امليرسة للغاية.
إلجراء  محدود  مجال  هناك  ولكن 
تغيريات رئيسية عىل سياسات بنك 
الوزراء  رئيس  أعرب  فقد  اليابان. 
اآلن  كيشيدا، حتى  فوميو  الياباني، 
عن استعداده لدعم استمرار العمل 
بسياسة »آبينوميكس« االقتصادية. 
وراء  وبالنظر  ذلك،  عىل  عالوة 
االرتفاع  أن  يبدو  الرئيسية،  األرقام 
أقل  اليابان  يف  األسعار  يف  األخري 
االقتصادات  يف  عليه  هو  مما  ثباتاً 
العديد  تزال  وال  األخرى.  املتقدمة 
أسعار  تضخم  سلة  مكونات  من 
إىل  تشري  اليابانية  املستهلكني 
تراجع ضغوط األسعار. وقبل إجراء 
السياسة  يف  مغزى  ذي  تغيري  أي 
اليابان  بنك  عىل  سيتعني  النقدية، 
سيستقر  التضخم  بأن  االقتناع 
األرباع  خالل   2% مستوى  حول 
أن  من  التأكد  بغية  وذلك  القادمة، 
هذه االتجاهات مستمرة. وسيتطلب 
مع  بكثري  أقوى  اقتصاداً  األمر  هذا 
وهو سيناريو  األجور،  يف  كبري  نمو 
غري مرجح يف ظل البيئة االقتصادية 
تباطؤ  تشهد  التي  الحالية  الكلية 

النشاط العاملي.

في البيان الختامي الجتماعات الدورة »133« في الكويت

المدن واألبراج والفنادق تبهر زوار المونديال

اتحاد الغرف العربية يؤكد 
اعتزازه بمونديال قطر »2022«

»األصمخ«: القطاع العقاري 
يعكس الصورة الحضارية لقطر

»املمثل  العربية  الغرف  اتحاد  أكد 
العربي،  الخاص  للقطاع  الرسمي« 
قطر  دولة  احتضان  يف  اعتزازه 
ختام  يف  وذلك  العالم،  كأس  ملونديال 
اجتماعات الدورة 133 التي عقدت يف 
التاسع من نوفمرب  الكويت يوم  مدينة 

الجاري.
للقطاع  الكويت  قمة  »إعالن  وأشار 
ختام  يف  صدر  والذي  الخاص« 
قطر  فيفا  مونديال  ان  إىل  االجتماع، 
الرشكات  أمام  آفاقا  فتح  قد   2022
واكتساب  املرشوعات  لتنفيذ  العربية 

الشيخ  سعادة  ترأس  وقد  الخربات. 
ثاني  آل  محمد  بن  جاسم  بن  خليفة 
رئيس غرفة قطر وفد الغرفة املشارك 
مناقشاته  تركزت  والذي  االجتماع  يف 
املتبادلة  االستثمارات  تعزيز  سبل  عىل 
معوقات  وأبرز  العربية،  الدول  بني 
التجارة العربية البينية يف ظل التحول 
املستدامة  التنمية  واحتياجات  الرقمي 
عن  فضال  العاملية،  واملستجدات 
التحديات املستجدة يف التجارة العاملية 
أمام  املتاحة  والفرص  والخيارات 

االقتصاد العربي.

للمشاريع  األصمخ  رشكة  تقرير  د  أكَّ
بكافة  العقاري  القطاع  أنَّ  العقارية 
سكنية  وأبراج  مدن  من  مكوناته 
وفنادق  بالضيافة  ترتبط  ومنشآت 
الوجه  ستعكس  تسوق  ومراكز 
الحضاري لدولة قطر وستكون عالمًة 
كأس  بطولة  الزوار خالل  تبهر  فارقًة 

العالم فيفا قطر 2022.
الدولة  إنَّ جميع جهات  التقرير:  وقال 
هذا  ملواكبة  كربى  بتجهيزات  قامت 
حركة  البالد  وشهدت  العاملي  الحدث 
العقارية  اإلنشاءات  مجال  يف  نشطة 
واملالعب  والفنادق  التجارية  واملراكز 
العام  النقل  ووسائل  الطرق  وشبكة 
ومرافقها، بما يعزز من تطوير مرافق 
مع  ويتواكب  كبري،  بشكٍل  البالد 

الفعاليات املصاحبة لكأس العالم. 
الدولة  استضافة  أن  التقرير  وأضاف 
عملية  من  رّسع  العالم  كأس  ملونديال 
البالد، حيث شهد  يف  العقارية  التنمية 

القطاعات  أبرز  أحد  التجزئة  قطاع 
العام  هذا  خالل  كبريا  نموا  العقارية 
وأضاف إىل رصيده أكثر من 500 ألف 
تم  التجزئة  مساحات  من  مربع  مرت 

افتتاحها خالل العام الحايل.
كما أوضح التقرير أن حجم االستثمار 
البنية  مشاريع  يف  الالفت  الحكومي 
ومهماً  رئيسياً  دعماً  قدم  التحتية، 
أوسع،  نطاق  عىل  العقاري  للقطاع 
من  بعض  ببناء  الدولة  قامت  حيث 
املشاريع العقارية الرائدة مثل مشاريع 
باإلضافة  لوسيل  ومدينة  مشريب 
هذه  وستساهم  اللؤلؤة،  مرشوع  إىل 
الفرص  من  العديد  خلق  يف  املشاريع 

الواعدة يف قطر.
الخاص  القطاع  أن  إىل  التقرير  وأشار 
املشاريع  من  العديد  بإنشاء  قام 
العقارية التي ستساهم بشكل كبري يف 
خالل  للدولة  الحضاري  الوجه  عكس 

البطولة.
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عربي ودولي

اعتقال أكثر من »9300« طفل فلسطيني

إغالق وسط مدينة الخليل
رام الله- األناضول- أغلق الجيش اإلرسائييل، 
الضفة  جنوبي  الخليل  مدينة  وسط  السبت، 
عىل  التجارية  املحالت  مئات  وأجرب  الغربية، 
إىل  مستوطنني  لتأمني وصول  أبوابها،  إغالق 

موقع أثري.
شباب  تجمع  ومؤسس  املحيل  الناشط  وقال 
عمرو  عيىس  حكومي(  )غري  االستيطان  ضد 
اإلرسائييل  الجيش  إن  األناضول،  لوكالة 
»برئ  وشارع  الزاوية«  »باب  منطقتي  أغلق 
السلطة  لسيطرة  الخاضع  الجزء  يف  السبع« 

الفلسطينية من الخليل.
مئات  إغالق  تم  السبت  »اليوم  وأضاف: 
الشوارع  من  أكرب  وعدد  التجارية،  املحالت 
والهوية  االقتصادية  الحياة  عىل  أثر  مما 

الفلسطينية لهذه املنطقة«.
وعادة يغلق الجيش اإلرسائييل مسافة ال تزيد 
عىل مائتي مرت يف شارع برئ السبع، حيث يقع 
موقع أثري يقصده املستوطنون يف أعيادهم، 
لكن هذه املرة جرى توسيع اإلغالق إىل شوارع 

أخرى، وفق عمرو.
االحتالل  لدى  وأضاف: »هناك سياسة جدية 
لتوسيع املنطقة املغلقة يف قلب مدينة الخليل 
الفلسطينية  الهوية  قتل  يف  واالستعجال 

واالستيطان يف هذه املنطقة«.
يف  املستوطنني  آالف  »مشاركة  إىل  وأشار 
احتفاالت ما يسمى )عيد سارة( اليهودي أيام 
الخميس والجمعة والسبت، رافقها اعتداءات 

كثرية جدا عىل املمتلكات الفلسطينية«.
املسجد  اإلرسائييل  الجيش  أغلق  والجمعة،   
اإلبراهيمي يف البلدة القديمة من الخليل، حتى 
لوكالة  الجمعة  أكده  ما  وفق  السبت،  مساء 

األناضول مدير املسجد غسان الرجبي.
ووفق اتفاق الخليل )بروتوكول( يف 17 يناير/ 
التحرير  منظمة  بني   ،1997 الثاني  كانون 

إىل  املدينة  قّسمت  وإرسائيل،  الفلسطينية 
منطقتي H1 وH2، أعطيت إرسائيل بموجبه 
وأطرافها،  القديمة  البلدة  عىل  كاملة  سيطرة 

بما يف ذلك املسجد اإلبراهيمي. 
الفلسطيني  األسري  نادي  قال  آخر  من جانب 
)غري حكومي(، السبت، إن الجيش اإلرسائييل 
تقل  فلسطيني  طفل   9300 من  أكثر  اعتقل 

أعمارهم عن 18 عاماً منذ العام 2015.
جاء ذلك يف بيان وصل وكالة األناضول نسخة 

منه، أصدره النادي عشية يوم الطفل العاملي 
كل  من  الثاني  ترشين  نوفمرب/   20 املوافق 

عام.
نادي  قال   ،2022 الجاري  العام  بداية  ومنذ 
نحو  اعتقل  اإلرسائييل  »الجيش  إن  األسري 

750 طفال، وال يزال 160 رهن االعتقال«.
وأضاف: »أكثر من 750 حالة اعتقال ُسجلت 
بني صفوف األطفال، والفتية منذ مطلع العام 

الجاري«.

املعتقلني  بني  من  جرحى  وجود  إىل  وأشار 
»تعرضوا إلطالق نار قبل وأثناء اعتقالهم«.

يف  بما  االعتقال  حاالت  إجمايل  العدد  ويشمل 
ذلك أطفال أفرج عنهم بعد فرتة من اعتقالهم 
الصادرة  األحكام  انتهاء  أو  معهم  والتحقيق 

بحقهم.
السجون  يف  األطفال  األرسى  عدد  ويبلغ 
اإلرسائيلية حالياً 160، تقل أعمارهم عن 18 

عاماً، وفق البيان نفسه.

{  اعتقال األطفال

»17« منطقة في وضع صعب

أوكرانيا: نصف منظومات الطاقة معطلة
عواصم- وكاالت- تخىش السلطات األوكرانية 
أن  أكدت  بعدما  الكهرباء  أزمة  تصاعد 
منظومة  نصف  عطلت  الروسية  الهجمات 
املعارك  تستمر  حني  يف  البالد،  يف  الطاقة 

الضارية يف مقاطعة دونيتسك )رشق(.
األوكرانية  الجنوب  عمليات  قيادة  وقالت 
فجر  استهدف،  روسيا  صاروخيا  قصفا  إن 
مقاطعة  يف  صناعية  تحتية  بنى  السبت، 

زاباروجيا جنوبي البالد.
فولوديمري  الرئيس  قال  بعدما  ذلك  جاء 
»وضع  الجمعة  اللييل  خطابه  يف  زيلينسكي 
ويف  منطقة   17 يف  صعب  الطاقة  إمدادات 

العاصمة«.
يف  للغاية  صعبة  »األمور  زيلينسكي  وأوضح 
منطقة كييف ومدينة كييف ومنطقة أوديسا 

)جنوب( وأيضا فينيتسيا وترنوبل )غرب(«.
الوزراء دينيس  أعلن رئيس  ويف وقت سابق، 
البنية  عىل  الروسية  الهجمات  أن  شميغال 
التحتية عطلت نصف منظومة الطاقة، متهما 
موسكو بقتل املدنيني وحرمانهم من الكهرباء 

والتدفئة واالتصاالت خالل فصل الشتاء.
األركان  قيادة  أعلنت  املعارك،  تطورات  ويف 
للقوات  تقدم  محاوالت   6 صد  األوكرانية 
رشقي  جنوب  دونيتسك  بمقاطعة  الروسية 

البالد.
رويس  جندي   500 نحو  إن  القيادة  وقالت 
محور  يف  املايض  األسبوع  خالل  أصيبوا 

مايورسك.
وقد رصح الرئيس األوكراني أمس األول بأن 
100 هجوم رويس  قوات بالده صدت حوايل 

القتال«  يف  هوادة  »ال  وقال  دونيتسك،  يف 
املستمر بتلك املقاطعة. ونقل مراسل الجزيرة 
-عن مصادر عسكرية أوكرانية- أن املدفعية 
أعاقت  توجيه رضبات  تمكنت من  األوكرانية 

تقدم القوات الروسية يف منطقة أفديفيكا.
التابع  دونيتسك  حاكم  أفاد  نفسه،  الوقت  يف 
بافلو كرييلنكو، بمقتل مدني  لسلطة كييف، 
3 آخرين يف قصف رويس استهدف  وإصابة 
الساعات  خالل  باملقاطعة  وبلدات  مدنا 

املاضية.
من جهته، قال زعيم دونيتسك املوايل لروسيا 
دينيس بوشيلني »قوات العدو تدفع بتعزيزات 

كبرية إىل محور باخموت«.
وأكد بوشيلني أن املعارك مستمرة، وأن قواته 

تتقدم عىل طول خط الجبهة يف املنطقة.
اإلقليمي  الدفاع  مركز  قال  ذلك،  غضون  يف 
 6 إن  املوالية لروسيا  لقوات دونيتسك  التابع 
مدنيني أصيبوا بجروح يف قصف أوكراني عىل 

حي كييفكيس شمايل مدينة دونيتسك.
األوكرانية  القوات  أن  الدفاع  مركز  وأضاف 
أصابت  الحي  عىل  مدفعية  قذائف   6 أطلقت 
للمياه  اإلقليمية  اإلدارة  مباني سكنية ومبنى 

بإقليم دونباس.
وقال أليكيس كوليمزين عمدة دونيتسك املوايل 
لروسيا إن قصفا من جانب القوات األوكرانية 
»دونباس  بمجمع  مادية  أرضار  لوقوع  أدى 
أرينا« وملعب فريق شاختار دونيتسك لكرة 

القدم وسط املدينة.
األوكرانية  السلطات  أعلنت  أخرى،  جهة  من 
عن أول قطار ركاب سيصل مدينة خريسون 
للمرة األوىل منذ فرباير/ شباط املايض، قادما 
من مقاطعات أوكرانية عدة ومحمال بالركاب 

واملساعدات الغذائية. {  الثلوج تزيد الوضع سوءا

هجوم استهدف قاعدتهم في العراق

مقـتــل أربـــعـــة
جــــنــود عراقــيــيــن

كركوك- أ.ف.ب- أعلن مسؤول عسكري عراقي 
مقتل أربعة جنود عراقيني صباح السبت يف هجوم 

مسلح استهدف ثكنة للجيش يف شمال مدينة 
كركوك الواقعة عىل بعد 255 كلم شمال بغداد.

وأوضح املسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته أن 
الهجوم وقع »حوايل الخامسة صباحا«. 

واسُتهدفت ثكنة للجيش العراقي بالقرب من 
الطريق الواقع باتجاه ناحية قره اهنجري وروخناوه 

شمال رشق مدينة كركوك عىل أطراف مدينة 
السليمانية يف إقليم كردستان العراق املتمتع بالحكم 

الذاتي. 
وتطالب كل من حكومة بغداد وحكومة كردستان 

التي تتمتع بالحكم الذاتي ومقاتلو البشمركة 
الكردية بهذه املنطقة »عىل بعد كيلومرت واحد« من 

مكان الهجوم، بحسب املصدر العسكري.
وتشهد هذه املناطق غري البعيدة عن نقطة 

انتشار للبشمركة الكردية أحيانا نشاطا لبقايا 
تنظيم الدولة اإلسالمية أو عنارص حزب العمال 

الكردستاني الذي تعرضت مواقعه لرضبات 
طائرات مسرية قبل أشهر.

 وتقوم تركيا بعمليات عسكرية برية وجوية ضد 
حزب العمال الكردستاني، الذي لديه قواعد خلفية 

ومقاتلون هناك. 
كما تتواجد خاليا لتنظيم الدولة يف هذه املنطقة. 
وهم يهاجمون بشكل متقطع الجيش والرشطة 

العراقيني، ال سيما يف املناطق الصحراوية والجبلية 
يف شمال البالد.

فنلندا: انضمامنا 
للناتو طبيعي

املنامة- أ.ف.ب- اعترب وزير الخارجية 
الفنلندي بيكا هافيستو السبت أّن 

طلب بالده االنضمام إىل حلف شمال 
األطليس )ناتو( هو »الخطوة الطبيعية« 

التي يجب اتخاذها بعد الغزو الرويس 
ألوكرانيا والتغيريات »الجذرية« يف 

البيئة األمنية الناتجة عن الحرب.
تخلّت فنلندا والسويد عن عقود من 

عدم االنحياز العسكري وسارعتا 
للتقدم لتصبحا أعضاء يف حلف ناتو 

يف أيار/  مايو املايض يف أعقاب الحرب 
الروسية.

وقال هافيستو إّن قرار البلدين التقدم 
بطلب لعضوية حلف ناتو هو »نتيجة 

للتغيري الجذري يف بيئتنا األمنية«، 
مضيفا »التقدم بطلب للحصول عىل 

عضوية ناتو )..( هو الخطوة الطبيعية 
التي يتوجب علينا أن نتخذها«.

صادقت جميع الدول األعضاء الثالثني 
يف حلف ناتو باستثناء املجر وتركيا 

عىل انضمام السويد وفنلندا. ويحتاج 
األعضاء الجدد يف الحلف إىل موافقة 

باإلجماع.

خسائر بشرية ومادية

قصف أهداف سورية

عواصم- وكاالت- أعلنت دمشق أمس عن تنفيذ 
طائرات إرسائيلية غارات جوية عىل مدينة بانياس 

الساحلية، الواقعة غرب البالد، مشرية إىل أن 
الرضبات أسفرت عن خسائر برشية ومادية. 

وكالة األنباء السورية »سانا«، نقلت عن مصدر 
عسكري- لم تسمه- قوله إنه يف حوايل الساعة 

6:30 بالتوقيت املحيل، استهدفت رضبات جوية 
إرسائيلية تم تنفيذها من فوق البحر املتوسط 

»بعض النقاط يف املنطقة الوسطى والساحلية«. 
أضاف املصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 

عسكريني وإصابة آخر بجروح، إضافة إىل خسائر 
مادية، الفتاً إىل أن قوات الدفاع الجوي تصدت 

لصواريخ إرسائيلية. 
من جانبه، قال املرصد السوري لحقوق اإلنسان 
إن »أصوات انفجارات شديدة ُسمعت يف أرياف 

الالذقية وحماة وحمص«.

{  قصف مناطق ساحلية في سوريا

سفن أميركية مسيرة في الخليج
املركزية  القيادة  قائد  أعلن  أ.ف.ب-  املنامة- 
األمريكية الجنرال مايكل كوريال يف مؤتمر يف 
لألنظمة  مخصّصة  قوة  أن  السبت  البحرين 
غري املأهولة يف الخليج ستنرش أكثر من 100 
االسرتاتيجية  املنطقة  مياه  يف  ُمسرّية  سفينة 
بحلول العام املقبل. وكان كوريال يتحدث بعد 
الهجوم عىل ناقلة نفط تديرها رشكة مملوكة 
قبالة  بالوقود  محّملة  إرسائييل  أعمال  لرجل 
من  سلسلة  يف  األحدث  هو  والهجوم  ُعمان. 

الحوادث يف املنطقة وسط توترات متصاعدة.
العام  من  الوقت  هذا  »بحلول  كوريال  وقال 
أكثر  يضم  أسطواًل  قوة59-  ستنرش  املقبل، 
)البحر( وتحته  100 سفينة فوق سطح  من 

غري مأهولة، تعمل وتتواصل مًعا«.
تم إطالق القوة59- يف أيلول/ سبتمرب 2021 
بهدف  الخامس،  األسطول  مقر  البحرين،  يف 
دمج األنظمة غري املأهولة والذكاء االصطناعي 
من  سلسلة  بعد  األوسط  الرشق  عمليات  يف 

هجمات الطائرات بدون طيار ضد السفن.
غري  السفن  إىل  باإلضافة  إنه  كوريال  وقال 
املأهولة، فإن الواليات املتحدة »تبني برنامًجا 
عىل  للتغلب  األوسط  الرشق  يف  هنا  تجريبيًا 
الطائرات بدون طيار مع رشكائنا«، من دون 
األمريكي  الجنرال  وأضاف  إضافية.  تفاصيل 
الطائرات بدون طيار،  »مع تقدم تكنولوجيا 
فقد يكون )تطوير( أعدائنا للطائرات املسرّية 

أكرب تهديد تكنولوجي لألمن اإلقليمي«.

هيئة ضبط الوقت العالمي

إلغاء »الثواني الكبيسة«
باريس- أ.ف.ب- أعلنت املنظمة املسؤولة عن ضبط 

الوقت العاملي، أّن العلماء واملمثلني الحكوميني 
املجتمعني صوتوا الجمعة خالل اجتماع لهم يف 

فرنسا عىل إلغاء الثواني الكبيسة بحلول عام 
.2035

عىل غرار السنوات الكبيسة، أضيفت ثوان كبيسة 
بشكل دوري إىل الساعات عىل مدار نصف القرن 
املايض لتعويض الفرق بني الوقت الذري الدقيق 

ودوران األرض األبطأ.
بينما تمر الثواني الكبيسة من دون أن يالحظها 
أحد من أكثرية الناس، فإنها قد تسبب مشاكل 

ملجموعة أنظمة تتطلب تدفقاً دقيقاً وغري متقطع 
للوقت، مثل املالحة عرب األقمار الصناعية 

والربمجيات واالتصاالت والتجارة وحتى السفر عرب 
الفضاء.

وقد شّكل تنظيم هذه الثواني الكبيسة معضلة 
للمكتب الدويل لألوزان واملقاييس )BIPM(، القائم 
عىل التوقيت العاملي املنسق )UTC(، وهو التوقيت 

املعياري املتفق عليه دولياً الذي يحدد العالم من 
خالله ساعاته.

وحصل قرار وقف إضافة الثواني الكبيسة بحلول 
عام 2035 عىل موافقة 59 دولة عضوا يف مكتب 
BIPM، وأطراف أخرى مشاركة يف املؤتمر العام 
لألوزان واملقاييس الذي ُيعقد كل أربع سنوات يف 

قرص فرساي غرب باريس.

أثناء تجربة إلطالق صاروخ

أول ظهور البنة كيم
سيول- أ.ف.ب- أرشف الزعيم 

الكوري الشمايل كيم جونغ أون عىل 
إطالق صاروخ باليستي عابر للقارات 

برفقة ابنته التي قدمها للعالم للمرة 
األوىل، يف رسالة نرشتها السبت وكالة 

األنباء الكورية الشمالية الرسمية.
ويف أجواء من التوتر ااملتصاعد، أكد 

الزعيم الكوري الشمايل أيضا أنه 
سيستخدم القنبلة الذرية يف حال 
حصول هجوم نووي ضد بالده.

وقد أدىل بهذا الترصيح بعد إرشافه 
الجمعة وإىل جانبه ابنته، عىل إطالق 

صاروخ »هواسونغ17-« بنجاح.
ويف خطوة نادرة جدا، أشارت الوكالة 

إىل عائلة كيم، وقالت إنه توجه »مع 
ابنته وزوجته املحبوبتني« إىل موقع 
إطالق الصاروخ. ويظهر يف صور 

نرشتها وسائل اإلعالم الحكومية كيم 
مبتهجا يسري أمام صاروخ عمالق 

برفقة فتاة ترتدي سرتة بيضاء 
وتنتعل حذاًء أحمر.



تعالت أصوات مسؤولني وإعالميني ورياضيني يف بريطانيا وفرنسا 
وأملانيا والدنمارك ملهاجمة قطر، واملطالبة بمقاطعة كأس العالم، 
مرة بحجة الدفاع عن حقوق العمال األجانب، ومرة أخرى بحجج 
أخرى، ووصل األمر إىل قيام بعض املطارات األوروبية بالتضييق 

عىل سفر املشجعني إىل الدوحة.
الغربية إىل حد قيام صحيفة »لوكانار  الهسترييا  وقد بلغت حالة 
إنشينيه« الفرنسية بنرش كاريكاتري يصور العبي املنتخب القطري 

لكرة القدم عىل أنهم »إرهابيون«.
عىل  األوروبي  للهجوم  منطقية  أسباب  عن  البحث  أردنا  وإذا 
وتحديدا  صحفها  مثلت  فقد  بريطانيا،  من  البداية  فعلينا  قطر، 
»الغارديان« رأس الحربة يف هذه الحملة، فقد تبنت هذه الصحيفة 
العالم، وبعد فشل  حملة لطلب سحب ملف استضافة قطر كأس 
تحت  املرة  وهذه  جديدة  حملة  الغارديان  أطلقت  األوىل،  الحملة 
شعار التعاطف مع العمال الذين يعملون عىل تشييد مالعب كرة 

القدم.

أما فرنسا التي قررت عدد من بلدياتها مقاطعة بث مباريات كأس 

العالم يف قطر وعدم عرضها عىل شاشات كبرية يف امليادين العامة، 

فقد رفعت إىل جانب التضامن مع العمال شعار الحفاظ عىل البيئة، 

كربونية  النبعاثات  العالم سيؤدي  كأس  منشآت  تربيد  أن  معتربة 
عالية.

العالم  كأس  لبطولة  التنفيذي  للرئيس  هنا  والكالم  فرنسا،  ولكن 
نارص الخاطر، تتجاهل نقطتني، األوىل أن تدفئة املالعب األوروبية 
أن مالعب  والثانية  أعىل،  كربونية  انبعاثات  تنتج  الشتاء  يف فصل 

املونديال صديقة للبيئة عىل عكس املالعب األوروبية.
أوروبية  أصوات  ظهور  من  قطر  عىل  الرشسة  الهجمة  تمنع  لم 
زيغمار  السابق  األملاني  الخارجية  وزير  رأسها  وعىل  عقالنية، 
الغطرسة  أسماها  ما  تويرت  عىل  تغريدة  يف  انتقد  الذي  غابرييل، 
فيه  تشيد  الذي  الوقت  يف  أنه  مؤكدا  مع قطر،  التعامل  يف  األملانية 
التي  باإلصالحات  يوم  كل  الدولية  العمل  ومنظمة  املتحدة  األمم 

حققتها قطر، ننتقدها نحن األملان فقط كل يوم.

بين الحقد واالستعالء
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 FIFA تنطلق بطولة »كأس العالم
قطر 2022«، مساء اليوم عىل استاد 

البيت، بعد حفل افتتاح نرتقبه، 
ويرتقبه معنا العالم بأرسه، تليه 

املباراة األوىل ملنتخبنا الوطني أمام 
اإلكوادور.

عشية انطالق املونديال وضع 
رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم 
»فيفا« جياني إنفانتينو، النقاط 

عىل الحروف، معتربا أن »قطر 
ستنظم أفضل نسخة من املونديال 

يف التاريخ«.
وخالل مؤتمر صحفي رد عىل 

حمالت التشويه التي استهدفت 
قطر التي وصفها بنموذج التسامح 

والعمل الجماعي، كما انتقد 
الشعارات والدروس التي صدرت 

عن البعض ووصفها بالنفاق، 
مؤكدا أن ظروف العمال يف دولة 

قطر أفضل من ظروف املهاجرين 
يف أوروبا.

كما استشهد بما صدر عن العديد 
من املؤسسات الدولية التي أقرت أن 
معايري حقوق العمال يف دولة قطر 

مشابهة ملعايري حقوق العمال يف 
أوروبا، ويف إشارة لها مغزاها طالب 
األوروبيني أن يعتذروا للشعوب قبل 
إعطاء الدروس، مشريا إىل أن العديد 

من املؤسسات األوروبية تعمل يف 
قطر وتجني أرباحا مالية.

ما قاله إنفانتينو مهم اتسم 
بالرصاحة التامة، وتكمن أهميته يف 
أنه صدر عن رئيس االتحاد الدويل 

لكرة القدم الذي عايش عن قرب 
تحضريات قطر وظروف العمال 

وطبيعة املجتمع القطري الذي يتسم 
بقدر كبري من التسامح، وهو رد بليغ 

عىل كل الذين استهدفوا قطر، إما 
ألسباب عنرصية بحتة، أو ألسباب 
أخرى مدفوعة األجر، ومهما يكن 

من أمر فإن ما قاله رئيس االتحاد 
الدويل لكرة القدم هو األهم ألنه 

شهادة موضوعية فندت كل األكاذيب 
واالدعاءات الباطلة بحق قطر.

تفنيد األكاذيب

 رأي $
el

ie
sa

lib
a1

@
gm

ai
l.c

om

آراء وقضايا

تعد كرة القدم ُمتَنّفساً لهموم شعوب 
أنهكتها خيبات السياسة وصواريخ الحرب 

وصعد فوقها خط الفقر، فهي ُتخرجنا 
من صخب الحياة وضوضائها. وعندما 

تنترص فيها منتخباتنا الوطنية ننتقل 
لوهلة من غمامة الهّم إىل سماء َحلُمنا 
فيها بانتصارات لم تتحقق يف ميدان 

السياسة واالقتصاد، محتفني بتشكيلة 
كروية أهدتنا فرحة ال نحظى بها غالباً 

عند إعالن تشكيالت حكومات الوطن 
العربي الذي أثخنه االستبداد واالنقالبات 

والديمقراطيات الصورية.
بل أكثر من هذا، يف هذه املنافسات ال 

تنفصل الرياضة عن السياسة، وال َهّم 
الفوز عن هّم الوطن، وال املشجع عن 

املجتمع، فهي متنفٌس وُفرصة وُملتَقى.
يركضون بني الخيام خلف كرة خاطتها 

لهم َسيّدة ُمِسنَّة من الجلد، وينشدون 
األغنية الرسمية لكأس العالم »ارحبو«، 
إنهم أطفال إدلب وهم يلفتون األنظار 

إىل معاناتهم محتفلني بالحدث الكروي 
املنتظر، ويف نفس السياق يلفت 

الفلسطينيون عرب حملة »حلم فلسطيني« 
األنظار بعدة لغات إىل حلمهم بالحرية 

وحصار االحتالل اإلرسائييل للشعب 
الفلسطيني، وإىل الحقوق التي سلبه إياها.
من مواقع التواصل إىل قلب امللعب، تحرض 

السياسة وهموم املجتمع بصورة الفتة؛ 
إذ ال تصدر مدرجات املستطيل األخرض 
الهتافات لالعبني ومنتخباتهم فقط، بل 

لطاملا كانت منافسات كرة القدم متنفساً 
ون فيها عن هموم املواطن  للجماهري ُيعربرِّ

والوطن، فمن تلك املدرجات خرجت 
التعبريات والرسائل املنتقدة لألنظمة 

وسياساتها، ومنها أيضاً خرجت أهازيج 
الحرية التي تجاوزت أسوار امللعب إىل 

الشارع، بل منها ما تجاوز صداه حدود 
البلد الواحد إىل عموم الوطن العربي 

والعالم.
إنها لعبة منافساتها فرصة للفت أنظار 

العالم إىل قضايانا، ومياديُنها ُمتنفٌس 
ملشاعرنا وهمومنا السياسية واالجتماعية.

الرياضة 
متنفسًا

يوسف بناصرية

كاتب مغربي

من قريب

عربي بوست

سياحا  استهدف  الذي  اإلرهابي  العمل  يف 
يف  أحمد  السلطان  مسجد  قرب  أملانا 
ضمن  للعملية  العام  املؤرش  كان   ،2016
الغلو،  املعتاد يف جماعات  التوحش  اتجاه 
مسؤوليتها،  عن  داعش  أعلنت  وحينها 
االستقالل  وشارع  تقسيم  تفجري  أن  غري 
يف  للغاية  مهمة  مؤرشات  ُيعطي  األخري، 
هو  تحديداً  املكان  فهذا  املوقع،  انتخاب 
والعرب  الرئيسية،  العرب  السياح  قبلة 
األكثر  هم  املوقع،  هذا  يف  األوىل  بالدرجة 
الرتكية  السياحة  عنوان  وهو  له،  تفضيالً 

يف الخليج العربي، وربما يف غريه. 
السياح  وفود  عليها  تتقاطر  وتقسيم، 
شارع  أن  غري  الغربيني،  حتى  املتعددة 
االستقالل، كمركز تسّوق ومقاٍه ومطاعم 
الجريمة  الصدارة، فهنا  العرب  يحتل فيه 
وبالتايل  السياحي،  القلب  تستهدف 
لتأمني  يسعى  الذي  الرتكي،  االقتصاد 
اللرية  انخفاض  تعوض  جديدة،  انطالقة 
التي  املعيشية،  الحياة  بحركة  وتنهض 
من  املستاء  الرتكي،  املواطن  عىل  ترتد 
تأثر اقتصاده وأبنائه، وعليه فإن العملية 
رسائلها  يف  خط  من  بأكثر  مشتبكة 

وموظِفيها. 
العملية  أن  عن  الرتكية،  الداخلية  وإعالن 
منظمة من قبل حزب العمال الكردستاني، 
وأن املرأة املتهمة بتنفيذ الجريمة، تنحدر 
من منطقة عفرين يف سوريا، واإلشارة إىل 
أخرى،  كردية  لجماعة  التدريب  مناطق 
غري  التنفيذ،  هيكل  يف  حاسمة  تكون  قد 
هذه  من  كان  سواًء  العملية  غطاء  أن 
وخاصة  الغلو  مجموعات  أو  املجموعات، 
املحرك  املسترت  الفاعل  يلغي  ال  داعش، 

لتحديد الهدف والعلمية ودافعه. 
إن تفاصيل حروب الرشق األوسط األخرية 
قوى  استثمار  عىل  بقوة،  الباب  فتحت 
جماعات  يف  والدويل،  اإلقليمي  الرصاع 
باسمها  أحياناً  ُتنشأ  والتي  العنف، 
البناء  َتخرتق  أو  متطرفة،  مجموعات 
وُتخضع بعض  الجماعات،  لهذه  الرئييس 

عملياتها لصالح هذه القوى. 
 وقد يبدو أن هدف منع تركيا من استثمار 
حالة الحرب يف أوروبا، أمر بعيد، كموقع 
طريف  مع  موقفه  بقاء  يف  استثمر  وسطي 
بقيادة  الناتو  أن  وخاصة  الرصاع، 
تحتاج  األوروبي،  واالتحاد  واشنطن 
املوقف  وهو  كييف،  لصالح  أنقرة  موقف 
يشري  لكنه  موسكو،  ترتقبه  الذي  ذاته 

منها  تعرب  التي  التقاطع  خطوط  أحد  إىل 
اسرتاتيجية العملية. 

فتحجيم تركيا يف أي والدة للعالم الجديد 
فضالً  عدة،  أطرافاً  يهم  الحرب،  بعد 
نفسها،  تركيا  داخل  اللعبة  قواعد  عن 
العملية  تدفع  أن  هو  القلق  يزيد  ومما 
الالجئني  ملف  تأزيم  يضاعف  اتجاه  يف 
الشمال  تطورات  بعد  السوريني، وخاصة 
لدى  املحتقن،  امللف  ومجمل  السوري، 
املواطنني االتراك وتأثريه املتزايد عىل ملف 
تستخدم  أن  ُيخىش  وبالتايل  االنتخابات، 
هذه العمليات، لتعقيد وضع األمن القومي 

الرتكي، وتحفيز الداخل لتوترات أكرب. 
العربي  املراقب  لدى  مسلمات  هناك  إن 

فحتى  تركيا،  مستقبل  يف  املنصف، 
مع  الدولة  أنجزتها  التي  املصالحات 
األنظمة الرسمية العربية، وانرصام موسم 
املوقف من الربيع العربي كلياً، نفهمها يف 
أن تخرج من  تريد  اليوم،  أنقرة  أن  إطار 
عليها  ارتدت  التي  العربية،  امللفات  شبكة 
الكثيف  التواجد  ظل  يف  وخاصة  داخلياً، 
مع  العالقات  توتر  ثم  العرب،  لالجئني 

املحيط العربي البعيد والقريب. 
وأن استقرار تركيا بالنسبة لنا، والحفاظ 
عىل أكرب قدر ممكن من املصالح املشرتكة، 
وتجديد السعي نحو املشرتكات اإلسالمية 
منهجية  وجسور  لغة  يف  الرشق،  وقيم 
صداه  يذهب  عاطفي  ضجيج  ال  معتربة، 
وعليه  ثابتة،  أهداف  هي  موسم،  كل  بعد 
منظومتها  واستقرار  الدولة  رخاء  فإن 
بني  الديمقراطي  والتفاهم  االقتصادية، 
املراقب  من  دعم  محل  هو  الشعب،  أبناء 

العربي. 
متوازنة  ومنهجية  ضبطاً  يتطلب  وهذا 
ودقيقة، تراعي فيها تركيا التدرج، وتأمني 
الالجئني يف مواقع مهيأة الستقرارهم، كما 
هو مراعاة ظروف من قطن تركيا ألسباب 
عالقات  ضبط  يف  التدرج  فهذا  إنسانية، 
تسكنها،  التي  الجاليات  هذه  مع  تركيا 
الشعبي، يحافظ عىل  العربي  ومع عمقها 
انتقالية،  مرحلة  ويؤمن  العالقة،  روح 
لقاعدة  عربها،  تسعى  أن  لرتكيا  يمكن 
الشعوب واألنظمة،  أمام  موضوعية صلبة 
العربية،  الحالة  يف  متباينة  أنظمة  وهي 
أبيب  تل  اإلقليميني  الطرفني  عن  فضالً 
وطهران، حتى مع تعزيز تطبيع العالقات 
التي  الخاصة  حساباته  لكل  فإن  معهما، 

يتعارض بعضها مع عودة قوية لرتكيا. 
الجامعة  تتوجه  أن  الغريب،  من  ولعل 
إىل  منها،  عديدة  أطراف  وعرب  العربية 
دون  دمشق،  يف  اإلرهابي  النظام  تأهيل 
من  املسؤولية،  درجات  بأدنى  تقوم  أن 
تحمل وضع الالجئني عىل أراضيها، وحمل 
وقوة  تأمني،  مساحة  فسح  عىل  النظام 
وعودة  الالجئني  لسالمة  دولية  مراقبة 
لتسوية  عليه  الضغط  عن  فضال  األمن، 
الروح  بعض  تعيد  شاملة،  سياسية 
الدول  املذبوحة، فاستبدال واجب  لدمشق 
العربية، بتحميل األتراك املسؤولية، بغض 
الحقيقة  يف  هو  املآالت،  أسباب  عن  النظر 

خطيئة، وخذالن جديد للشعب السوري.

تفجير تقسيم.. التقاطعات اإلستراتيجية

الجريمة تستهدف 
القلب السياحي 

وبالتالي االقتصاد 
التركي الذي 

يسعى لتأمين 
انطالقة جديدة

مهنا الحبيل
باحث عربي مستقل 

رئيس المركز الكندي 

لالستشارات الفكرية

mohanahubail@hotmail.com

عبدالرحمن أبوالغيط
محرر صحفي

الجزيرة نت
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اإعالن
 : رقم  سفر  جواز  ويحمل   ، اريرتي  الجنسية  الله،    عبد  احمد  محمد  السيد/فهمي  يعلن 

0387760، ويحمل الرقم الشخيص: 28008000048 ، عن رغبته ىف تغيري اسمه ليصبح بإسم: 

لديه معارضة  Fahmi Mohamed Ahmed  Abdalla . فمن  الله .  احمد عبد  فهمي محمد 

الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل  للجوازات  العامة  االدارة  اىل  فليتقدم  ذلك  شاكان ىف  السيد/ويلسون  عمل  جهة  تعلن 

شاكونى  ، هندي الجنسية ، جواز سفر رقم 

شخصية  بطاقة  ويـحـمـل   N1664674  :

خدماته  إنهاء  عن  ــم:27535602534  رقـ

أية  لديه  فمن  نهائيا .  البالد   يغادر   وسوف 

العمل  املذكور، مراجعة  جهة  مطالبات عىل 

 44321424 - 44321425 عىل هاتف رقم:  

فاكس/44418124 -  خالل  3 ايام  من  تاريخ  

مسؤولة  غري   العمل   وجهة  االعالن   نرش  

التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي  عن  

مغادرة 

نهائية

مغادرة لالجازة
فلبينية   ،  Jacqueline Ramirez Raagas//السيدة عمل  جهة  تعلن 
مغادرة   عن    27660822028 رقم:  شخصية  بطاقة  ،وتـحـمـل  الجنسـيـة 
جهة  مراجعة   املذكور،    عىل  مطالبات  أية  لديه  فمن  لالجازة   البالد   مكفوله  
نرش   تاريخ   من   ايام    3 خالل    -  30389900  -  44710060 عىل:  العمل 
التاريخ. ذلك  بعد   ترد   مطالبات   اي  عن   مسؤولة  غري   العمل   وجهة  االعالن  

�شركة ديكوري�شن

للمقاوالت و�صيانة املباين

على امت اال�صتعداد لعمل جميع انواع ال�شيانة

)بالسرت -صبغ - بايب فيرت - سرياميك - 

كهرباء -  انرتلوك( بافضل االسعار

55554845

طلــب وظــيــفــة
سائق بنغالدييش لديه رخصة قيادة قطرية لدية خربة 
بالدوحة وعىل دراية بأماكن الدوحة يبحث عن عمل 

مناسب لدى الرشكات واملؤسسات او العائالت
55902819
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أفراح البوكواره
الكواري  عجالن  بن  محمد  بن  حمد  بن  محمد  السيد  احتفل 
بزواج نجله حمد، وأقام بهذه املناسبة حفل زواج حرضه لفيف 
والتربيكات  التهاني  أجمل  قدموا  الذين  واألصدقاء  األهل  من 

القلبية  األمنيات  خالص   »$« أرسة  وتزف  للمعرس.  
الفرح  ملؤها  سعيدة  زوجية  حياة  له  متمنني  حمد،  للمعرس 

والرسور، وأن يرزقه الله الذرية الصالحة.. وألف مربوك.

)55304544 للتواصل والنشر  )ياسر زكريا 

زواج حمد بن محمد بن حمد بن محمد بن عجالن الكواري

26
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أفراح ومناسبات
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سلمان المالك

أدهم شرقاوي

في قصصهم
عبرة

bin.saeeda@hotmail.com

يف العام 1937، ويف مباراة بني تشارلتون وتشليس 
عىل ملعب »ستانفورد بريدج« كان الضباب كثيفاً 
جداً، ومن العسري رؤية الكرة، فقرر الحكم إيقاف 

املباراة بعد ثلث ساعة عىل بدايتها، ولكن بسبب 
ضجة الجماهري لم يسمع حارس مرمى تشليس 

»سام بارترام« الصافرة، وبقي واقفاً يحرُس 
مرماه وُيحدق يف الضباب منتظراً هجوم الخصم، 

وقف هكذا مسمراً مكانه مدة 15 دقيقة إىل أن 
أخربه أحدهم أن املباراة قد تم إيقافها!

الحقاً علّق الحارس عىل األمر قائالً: كنُت أعتقُد أننا 
نهاجم طيلة ذلك الوقت، وأنا حزين ألن زمالئي لم 

يتذكروني!
 ويف ليل 15 يوليو من العام 1950، والتي 

صادفت عشية املباراة النهائية لكأس العالم، نام 
»مواتشري باربوسا« وهو أكثر رجل شعبية يف 

الربازيل!
الحارس العمالق الذي كان بطالً، وصار خائناً يف 

اليوم التايل بعدما فشل يف صد هدف األورغواي 
الذي انتزعت به كأس العالم من الربازيل!

بعد 13 سنة قاموا بتحسني امللعب الذي جرت فيه 
املباراة، وعندما غريوا قوائم وعارضات املرمى، جاء 

باربوسا، وأخذ تلك القوائم والعارضة وأحرقها! 
ولكنه لم يرجع بطالً كما كان!

مساكني ُحراس املرمى! 

يتم صلبهم يف كل مباراة تحت القوائم والعارضة، 
ُيرتكون ُعزالً إال من قفازاتهم، ويتعرضون لنريان 
املهاجمني، وصد مائة هدف يف املباراة، لن يشفع 

ألحدهم إن تسبب بهدف!
هذه هي العقلية التي نحكم بها جميعاً يف هذه 

اللعبة املجنونة!
بصفتي أحد عشاق امللكي األنيق ريال مدريد، كنُت 

أصبُّ جاَم غضبي عىل »كريم بنزيما« وهو يهدر 
الفرص، وأصفُق بحرارة »لتيبو كورتوا« وهو يذود 

ببسالة عن املرمى، ولكن يف لحظة ما كان كورتوا 
ُيخطئ، وبنزيما يسجل أخرياً، فكنُت أرى كورتوا 

متخاذالً، وبنزيما بطالً!
ال فكاَك من هذه العقلية أبداً، لدرجة أنه يمكنني 

أن أتخيل السيناريو يف كأس العالم! وبصفتي أحد 
عشاق راقيص السامبا يف املالعب فقط! سأصبُّ 

جاَم غضبي عىل »نيمار« و»جيسوس« و»رافينيا« 
وهم يهدرون الفرص، وسأصفق لـ »أليسون« 

وهو يذود عن املرمى، ولكن يف لحظة ما سيشفع 
هدف لهؤالء املهاجمني، ولن يسامح أحد »أليسون« 

لخطأ يتيم.

اس المرمى! رَّ
ُ
مساكين ح

مشيرب.. تنشر الفرحة

فـرح يغمر كل مكان، وسـعادة وحبـور ينترشان 
يف جنبـات مدينة مشـريب قلب الدوحـة، ترتجمها 
االبتسامات املرسومة عىل محيّا املواطنني واملقيمني 
وزوار قطر الذين قِدموا من كل األصقاع ليشـهدوا 
العـرس العاملي الذي تحتضنه قطر باسـتضافتها 

نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.
وأعـدت مشـريب العقارية لهـذا الحـدث العاملي 
فعاليـات موازية، تتنـوع بني ما هـو ثقايف وفني 
وترفيهي، استقطبت جمهوراً غفرياً عىل بعد يومني 
من إعطاء صافرة انطالق أوىل مباريات املونديال.

يتنقـل الجمهور كالنحل يرتشـف مـن الفعاليات 
التـي اسـتهدفت الجميع صغـاراً وكبـاراً، فكانت 
عرساً عائلياً عاملياً بامتياز.. ففي معرض "إنتاج" 
املتعـّدد الوسـائط الـذي يتتبّـع تاريـخ السـينما 
والتليفزيـون واملـرح يف قطـر، يف سـكة وادي 

مشريب، والذي يستمر يف فتح أبوابه أمام الجمهور 
إىل يـوم 22 ينايـر 2023، والـذي يأتـي تنظيمه 
ضمن فعاليـات تجربة الدوحة لألفـالم، بالتزامن 
 FIFA مـع تنظيـم قطـر لبطولـة كأس العالـم
قطـر 2022، تتاح للزائريـن فرصة االطالع حول 
تطور كل شـكل من أشـكال الفنـون وتأثريه عىل 
الثقافة املُعـارصة، يف رحلة تأخذهم إىل عرص رواة 
القصص التفاعلية، حيث يعـرض "إنتاج" أعماالً 
ُملهمـة لفنانـني محليني يف مجاالت فنيـة متنوعة، 
منهم: حميدة عيىس، محمـد الحمادي، مريم فرج 
السويدي، آمنة الباكر، نور النرص، روضة آل ثاني 
وغريهم. وتختتم الرحلة بمعرض يسـتعيد تاريخ 
السـينما العاملية مع غالـريي متاحف قطر »قصة 
السينما« وجدار سينماتوغرايف، يعرض مساهمات 

للمجتمع اإلبداعي القطري.

»10« آالف سرير في الفنادق العائمة
قالت مجموعة »إم إس 

سي كروزس« المالكة 
للفنادق العائمة الثالثة التي 
تخدم البطولة، إن طاقتها 

االستيعابية تصل إلى 10 
آالف سرير، وقد بلغت نسبة 

حجوزاتها في األسبوع 
األول من المونديال حدود 

100 بالمائة.

وقد رسـا ثالث الفنـادق العائمة، 
يف  أوبـرا«  يس  إس  »إم  السـفينة 
مينـاء الدوحـة، لينضـم بذلك إىل 
يس  إس  »إم  العائمـني  الفندقـني 
وورلـد  يس  إس  و»إم  بويسـيا« 
يوربـا« يف تقديـم ضيافـة فاخرة 
العالـم  »كأس  بطولـة  ملشـجعي 

FIFA قطر 2022«.
وتعترب السفينة »إم إس يس أوبرا« 
فندقـا عرصيا عائمـا يقدم خدمة 
فاخـرة ملرتاديـه مـن مشـجعي 
البطولة، تعكسها مجموعة متنوعة 
من خيارات الغرف، من الكابينات 
التقليديـة املطلـة عـىل البحـر إىل 
الغـرف ذات الرشفـات واألجنحة 
إلمكانيـات  إضافـة  الفاخـرة، 

متعـددة لتناول الطعـام وبرامج 
ترفيهية لجميع األعمار.

ويضم الفنـدق »إم إس يس أوبرا« 
13 طابقـا، بهـا 1071 كابينـة، 
قادرة عىل اسـتيعاب نحو 2679 
شـخصا، فيما يبلغ طـول الفندق 
)السفينة( 275 مرتا، وعرضه 32 

مرتا، وارتفاعه 54 مرتا.
وتعد الفنـادق العائمة، واحدة من 
عدة تسـهيالت تقدمها دولة قطر 
 FIFA خـالل بطولة »كأس العالم
2022«، للمشـجعني وتتيح  قطر 
للحجـز  لهـم خيـارات متعـددة 
واإلقامـة طـوال البطولـة، بينهـا 
شـقق وفلـل وقـرى للمشـجعني 

والفنادق املعتادة.

وكان سـعادة السـيد أكرب الباكر 
للسـياحة  قطـر  جهـاز  رئيـس 
للخطـوط  التنفيـذي  والرئيـس 
الجويـة القطرية، قـد أكد يف وقت 
سـابق، أن تقديم الخدمة السكنية 
الفنـادق  متـن  عـىل  والرتفيهيـة 
العائمة، يعكس التعاون والجهود 
املضنيـة املبذولـة لتنظيـم أفضل 
نسـخة من بطولـة كأس العالم يف 

التاريخ.
ويعـود تاريخ التعـاون بني قطر 
ومجموعـة »إم إس يس كروزس« 
إىل العام 2016، عندما اسـتقبلت 
سـياحية  سـفينة  أول  الدوحـة 
عمالقة تابعـة للمجموعة هي »إم 

إس يس فانتازيا«.

صور الالعبين 
على السيارات

ازدانت العديد من السيارات بصور بعض الالعبني 
العامليني بـ»الغرتة والعقال«، يف لفتة جميلة تعرب 

عن مشاركة الجميع يف كأس العالم.

مشاركة فاعلة لوزارة التعليم
والتعليـم  الرتبيـة  وزارة  تشـارك 
مـن  العديـد  يف  العـايل  والتعليـم 
الفعاليات واألنشطة التي تدعم جهود 
الدولة يف اسـتضافتها لبطولة »كأس 

العالم FIFA قطر 2022«.
وتتضمن الفعاليات مشاركة أكثر من 
3000 طالـب وطالبـة مـن املدارس 
مسـرية  يف  والخاصـة،  الحكوميـة 
عروض املصابيـح املضيئة بكورنيش 
الدوحـة، للرتحيب بضيـوف قطر يف 

املونديال.
ويف سـياق ذي صلـة، أعد الحسـاب 
الرسـمي لـوزارة الرتبيـة والتعليـم 
والتعليـم العـايل فيديـو متميـزا عىل 
منصة التواصـل االجتماعي »تويرت«، 
يشتمل عىل رسائل ترحيبية وتحفيزية 
الخاصـة  املـدارس  طـالب  قدمهـا 
والدوليـة ممن تشـارك منتخباتهم يف 

املونديال، وبجميع لغاتها.
كمـا نظم عـدد مـن مـدارس الدولة 
الفعاليـات  مـن  جملـة  مؤخـرا 
السـتعراض ثقافات الدول املشاركة، 
بحضاراتهـا  الطـالب  وتعريـف 
وأهـم معاملهـا، باإلضافـة إىل فقرات 
تثقيفية عن شعوبها وفنونها الرتاثية 
ومشـاركتها يف النسـخ السـابقة من 
البطولـة، والـدول التـي فـازت بهـا 
سابقا، وكذلك التعريف بأهم العبيها، 

بجانـب اسـتعراض الـرتاث القطري 
لـدى  القديمـة  الشـعبية  واأللعـاب 

الشعب القطري.
وشـاركت الـوزارة أيضـا يف مبادرة 
مسـابقة »زينـة« التـي نظمتها هيئة 
األشـغال العامـة »أشـغال« لتجميل 
املقار واملؤسسـات الرتبويـة، انطالقا 
مـن رؤيـة هادفـة تجمـع كل أفراد 
بدورهم  وإيمانا  املجتمع،  ومؤسسات 
يف  البـارزة  ومشـاركتهم  الفعـال 
االحتفال بقطر واسـتضافتها لبطولة 
 ،2022 قطـر   FIFA العالـم  كأس 

لتبقى خالدة يف أذهان الجميع.
وهدفـت املبـادرة لتجميـل وتزيـني 
العمـل واملـدارس  أماكـن  واجهـات 
باإلضافـة  والعقـارات،  والجامعـات 

إىل السـاحات والطـرق وغريهـا مـن 
الخدمـات واملرافق العامة، ألجل إبراز 
املظاهـر االحتفاليـة بهـذه املناسـبة 
يف مختلـف أنحـاء البالد، ولتشـجيع 
والخاصـة  الحكوميـة  الجهـات 
والبلديـات وأفراد املجتمع للتعبري عن 
االحتفاء بهذا الحدث الريايض الكبري، 
والتسـويق لـه، تماشـيا مـع جهود 
الدولة بتقديم أفضل صورة احتفالية 

ترحيبا بالضيوف والزوار.
ويف اإلطار ذاته، نظمت الوزارة كذلك 
معـرض »التميـز واإلبداع« للرسـوم 
الفنيـة للطـالب واملعلمـني باملدارس 
 ،2022 قطـر   FIFA السـتقبال 
علمـا بـأن املعرض ضـم 152 لوحة 

ومجسما .



سـّجـل يـا تـاريـخ 
واكـتــب يــا قـلـم

 العالم بتوقيت الدوحة 

هو اليوم املنتظر، واألمسية التاريخية، التي طاملا حلمت 
بها شعوب وأمم، هي الساعات والدقائق األطول ترقبا، 

واالستعدادات األكثر تأهبا.. هي الرتتيبات األضخم 
واملنشآت األفخم.. هي تاريخ يكتب ومجد يسّطر 

وإنجازات تدّون بماء الذهب، هي ليلة كل العرب.. وكل 
البرش.. ترتاقص فيها أجمل املعاني يف قالب إنساني.. 

تجمعنا املحبة واالحرتام وكل القيم الجميلة، هي باختصار 
ليلة من ألف ليلة.

صافرة البداية ملونديال العرب من عاصمة الرياضة 
تحول العالم بأرسه للحديث عن هذه البطولة االستثنائية، 

واجتاحت أخباره وصوره وسائل اإلعالم والسوشيال 
ميديا، فال صوت يعلو عليه، والكل ينتظر حفل افتتاحه 

بما هو متوقع من إبهار وإبداع، ويتشوق ملبارياته، 
ويرتقب فعالياته، ويتأهب ملتابعة فقراته. اليوم ينخفض 
صوت الساسة، ويهدأ رجال األعمال واالقتصاد، وتتوارى 
أعمال الفن والسينما عن املشهد، مع قدوم الضيف الكبري 

ملهم الجماهري..
العالم اليوم ضبط عقارب ساعته عىل توقيت الدوحة، 
وركز أنظاره عىل »بيت قطر الكبري« وانصهر بجميع 
أطيافه واهتماماته وثقافاته ليوثق انطالق املونديال 

الحلم.
أصبح العالم يتنفس كرة قدم، وتحولت كل قطاعاته 

ومنصاته ملتابعة أحداث املستديرة يف كل صغرية وكبرية.
اليوم نصل لرضبة البداية بعد سنوات من العمل الدؤوب 
والصرب والعزم والتحدي، ومواجهة كل الظروف بشعار 
يميز كل أهل قطر وبمعاٍن ملهمة، تقود لإلنجاز، وتنظر 

لألمام، وال تلتفت للخلف.. نعم »وحدتنا مصدر قوتنا«.
فهذا الشعار املقتبس من خطاب لصاحب السمو أمري 
البالد املفدى قائد مسريتنا، مصدر إلهام كبري لكل من 

ساهم يف هذا الحدث، منذ اللبنة األوىل، وصوالً لهذه 
اللحظة التاريخية، وما بينهما حدثت أعمال أشبه 

باملعجزات، وأفعال تحولت إىل إنجازات.
اليوم تتدفق الحشود إىل استاد البيت، ومعها مليارات من 

البرش، يف كل أنحاء العالم، أمام شاشات التليفزيون ملتابعة 
الحدث الذي طال انتظاره.. بجماله.. بإبداعه.. بإبهاره.

عرس كروي حقيقي لن يتكرر، سوف يعكس مكانة 
وإمكانيات بلد لطاملا آمن بقدرات أبنائه، وبطموحات 

أمته، ومكانتها بني األمم، فقرر أن يقدمها للعالم بوجهها 
الحقيقي وثرائها الثقايف ومكوناتها الحضارية، من أجل 

تغيري تلك الصورة النمطية عن منطقة أراد لها خصومها 
أن تبقى بعيدا عن ركب األمم.

اليوم سيشاهد العالم بأرسه كيف استطاعت سفينة 
املونديال القطرية أن تشق طريقها وسط األمواج العاتية، 

وأن تواجه كل التحديات بعزيمة وصرب وحكمة، لتفشل 
جميع املؤامرات البغيضة والحمالت املمنهجة التي حيكت 

عىل أمل سحب تنظيم هذه البطولة، والتي تكرست 
جميعها عىل صخرة صمود قطر وإيمانها التام بحقها، 

وحق العرب جميعا يف تقديم نسختها التي ستكون 
األفضل بإذن الله.

نجحت قطر يف التصدي لكل املحاوالت، وأفشلت موجة 
األكاذيب واإلشاعات، بقوة الحق والصدق واملنطق، 

وأثبتت للجميع أن »عملها واضح ومكشوف وليس لديها 
ما تخفيه أو تخاف منه، فانهارت هذه اإلدعاءات تباعاً 
وأصبحت خزعبالت متناثرة عىل قارعة الطريق ال قيمة 

وال وزن لها«.
وباألمس نسف جياني إنفانتينو رئيس االتحاد الدويل 

لكرة القدم هذه الهرطقات التي استمرت سنوات يف دقائق 
معدودة، مؤكداً أن قطر ترحب بالجميع، بغض النظر 

عن عرقهم أو دينهم أو توجههم أو معتقداتهم، لحضور 
نهائيات كأس العالم التي لطاملا اعترب أنها ستكون 

األفضل يف تاريخ املونديال.
إنفانتينو كان رصيحا للغاية يف تناوله لالنتقادات التي تم 
توجيهها لـ »فيفا« ولدولة قطر، خالل الفرتة املاضية بما 

يتعلق بالكثري من األمور، معترباً أن تلك االنتقادات غري 
منصفة وال تنطوي عىل الحقائق، مشدداً عىل أن »فيفا« ال 
يرضخ للضغوط وال يترصف بناًء عىل ما تمارسه بعض 
وسائل اإلعالم من انتقادات، وال يتبع نظام »رد الفعل«.
رصاحة إنفانتينو تحسب له، وملوقعه عىل رأس االتحاد 

الدويل لكرة القدم، وعندما أبدى دفاعه عن حقوق العمال 
يف قطر وأشاد بما فعلته عرب تغيري الكثري من القوانني 
واألنظمة، لم ينس أن يشري إىل أن األمر احتاج إىل وقت 

طويل يف أوروبا قبل الوصول إىل ما هي عليه اليوم، 
لذلك لم يقبل أن تميل بعض »املنابر العالية« دروساً يف 

األخالق، ولم يقبل إمالءات اإلعالم بسبب نظرته املزدوجة، 
مشريا إىل مناسبة تعزز وجهة نظره عندما حرض فعالية 
تخص ذوي االحتياجات الخاصة، وكان عدد الصحفيني 

الحارضين أربعة فقط، يف حني أنه عند الحديث عن 
حقوق العمال تداعى آالف الصحفيني للحديث عن األمر.

يف مؤتمره الصحفي رسد إنفانتينو الكثري فيما يتعلق 
بتغيري األمور بالنسبة للعمال، وهذه نعرفها ويعرفها 
القارئ أيضا، كما تناول املطالب بالتعويضات املالية 

للعمال، مشريا إىل تأسيس قطر صندوقا لدعم العمال 
حيث تم تخصيص مبلغ ال يقل عن »350« مليون دوالر 

أمريكي، تم رصفها للعمال عىل شكل تعويضات، ومعادلة 
فوارق أجور وأمور، كلها تؤكد الحرص الكبري عىل إعطاء 

العمال كامل حقوقهم.
وأعلن رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم عن إطالق 

»صندوق إرث كأس العالم FIFA قطر 2022« حيث 
سيكون هناك مجال واسع لالستثمار من قبل الجميع يف 
هذا الصندوق، الذي سيعنى بالتعليم يف العالم يف املقام 
األول، وخصوصا تعليم األطفال من أجل بناء مستقبل 

أفضل للشعوب.
لقد وضع الحقائق أمام الجميع، وتحدث دون مواربة 

وهو يعلن فخره مرة تلو املرة بقدرة قطر عىل استضافة 
النسخة األفضل من كأس العالم، مشرياً إىل أن االنتقادات 

التي وجهت لدولة قطر غري منصفة، قبل أن يطالب 
األوروبيني بتقديم اعتذار للشعوب قبل إعطاء الدروس، 

مشريا إىل أن ظروف العمال يف دولة قطر أفضل من 
ظروف املهاجرين يف أوروبا، وأن العديد من املؤسسات 

الدولية أقرت أن معايري حقوق العمال يف دولة قطر 
مشابهة ملعايري حقوق العمال يف أوروبا، وسيكون هناك 

مقر دائم للعمال يف دولة قطر يتبع ملنظمة العمل الدولية، 
األمر الذي يعد تقدماً كبرياً يف هذا السياق.

لم ينس إنفانتينو أن يذّكر األوروبيني أيضا بأن العديد 
من مؤسساتهم تعمل يف قطر، وتجني أرباحاً مالية، ليعود 
ويؤكد من جديد أن أوروبا غري قادرة عىل تقديم ما قدمته 

قطر من دعم يف ملف العمال.
لقد وضع رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم النقاط فوق 

الحروف، وأسقط األكاذيب واحدة تلو األخرى، وما 
سمعناه يؤكد حقيقة واحدة، وهي أن الحملة غري املسبوقة 

التي تعرضت لها قطر تقوم عىل أسس عنرصية بحتة، 
ونضيف لها الحسد والغرية.

واآلن عىل العالم بأرسه أن يستمع للرجل الذي تهمه 
الحقائق يف املقام األول، وقد أدىل بما لديه وهو يشكل 

إدانة واضحة لحمالت التضليل التي جعلناها منذ اللحظة 
األوىل وراءنا، وندعو أن يكون االستمتاع بهذا املونديال هو 

النقطة التي تجمعنا.
لم يسبق وأن شهد مونديال كأس العالم مثل هذا الحجم 

من الهجوم، رغم أن »كأس العالم روسيا 2018«، تعرض 
لهجوم غربي قوي أيضا، وهو األمر الذي يؤكد أن دافع 

الهجمات ضد قطر هو العقلية االستعالئية، وانتشار 
التطرف اليميني، واإلسالموفوبيا، وكلها أمور تشابكت 
لتزيد الحمالت اإلعالمية، لكن كلها ذهبت أدراج الرياح.

كل هذا أصبح خلف ظهورنا، فالشواهد وحدها هي 
من يتحدث اآلن عىل أرض الواقع، وانطالق البطولة 
اليوم سيكون الرد األهم، ونحن نتطلع إىل االفتتاح، 

وكلنا ثقة بأنه سيكون يف مستوى ما عملنا عليه طيلة 
السنوات املاضية، وكلنا ثقة أيضا بقدرة منتخبنا 
الوطني اليوم عىل تسجيل حضور مرّشف يف أول 

مباراة له يف تاريخ كأس العالم، يف حضور جمهوره 
الويف.. وأهالً بالجميع يف دوحة الجميع .. فهذي قطر 

بيت لكم وظالل.. هذي قطر شمس لكم وهالل.

األحد  20 نوفمرب 2022م

كلمة حق

أعـــــــمـــــــال أشــــــبــــــه بــــالــــمــــعــــجــــزات
ـــــى إنــــجــــازات وأفــــعــــال تـــحـــولـــت إل

وهــــــــال ـــــم  ـــــك ل ـــــس  شـــــم  .. ـــــم وظــــــــــــال  ـــــك ل ـــــت  ـــــي ب ـــــطـــــر  ق هــــــــــذي 
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