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مــــن بــــالد الـعــــرب
أرحـــــب بــالـجــميــع

سمو الشيخة جواهر تستقبل قرينات قادة الدول المشاركين باالفتتاح

افتتح »كأس العالم FIFA قطر 2022« بكلمة  معبرة.. صاحب السمو:

Welcome and good luck to all

عـــــمـــــلـــــنـــــا ومـــــعـــــنـــــا 
ـــكـــون ـــت ـــــرون ل ـــــي ـــــث ك
ــبــطــوالت  مـــن أنـــجـــح ال

ــــجــــهــــد ــــــا ال ــــــن ــــــذل ب
واســـــــتـــــــثـــــــمـــــــرنـــــــا
لإلنسانية  الخير  فــي 

9الحلم حقيقة .. مقال رئيس التحرير
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متابعات

لقادة الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء الوفود المشاركين في افتتاح كأس العالم

صاحب السمو يقيم حفل استقبال

الدوحة- قنا- أقام حرضة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثان�ي أمري البالد املفدى، حفل اس�تقبال، ألصحاب الجاللة 
والفخامة والس�مو قادة الدول الش�قيقة والصديقة، ورؤساء 
الوفود املش�اركني يف افتت�اح بطولة كأس العال�م FIFA قطر 

2022، يف استاد البيت مساء أمس.
حرض حفل االس�تقبال س�مو الشيخ جاس�م بن حمد آل ثاني 

املمثل الشخيص لألمري.
وحرضه جالل�ة امللك عبدالله الثاني ابن الحس�ني ملك اململكة 
األردني�ة الهاش�مية، وفخامة الرئيس عبداملجي�د تبون رئيس 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش�عبية، وفخامة الرئيس 
عبدالفتاح الس�ييس رئيس جمهورية م�ر العربية، وفخامة 
الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلس�طني، وفخامة الرئيس 

رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية الرتكية.
كما حرض حفل االس�تقبال صاحب السمو امللكي األمري محمد 

بن س�لمان بن عبدالعزيز آل س�عود ويل العهد رئيس مجلس 
الوزراء باململكة العربية الس�عودية، وس�مو الش�يخ مش�عل 
األحم�د الجاب�ر الصب�اح ممثل س�مو أمري دول�ة الكويت ويل 
عهد دولة الكويت، وصاحب الس�مو امللكي األمري الحس�ني بن 
عبدالل�ه الثان�ي ويل عهد اململكة األردنية الهاش�مية، وصاحب 
الس�مو الش�يخ محمد بن راش�د آل مكتوم نائ�ب رئيس دولة 
اإلم�ارات العربية املتح�دة رئيس مجلس ال�وزراء حاكم دبي، 

وس�مو الش�يخ حمدان ب�ن محم�د آل مكتوم ويل عه�د دبي، 
وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة 
والرياضة والش�باب ممثل جاللة س�لطان عمان، ودولة السيد 
نجي�ب ميقاتي رئي�س حكومة تريف األعم�ال بالجمهورية 

اللبنانية.
وحرض االس�تقبال أيضا فخام�ة الرئيس ماك�ي صال رئيس 
جمهوري�ة الس�نغال، وفخام�ة الرئيس ب�ول كاغامي رئيس 

جمهورية رواندا، وفخامة الرئيس جورج ويا رئيس جمهورية 
ليبرييا، وسعادة السيد الفريدو بوريرو نائب رئيس جمهورية 
اإلكوادور، وسعادة السيد انطونيو غوترييش األمني العام لألمم 
املتحدة، والدكتور توم�اس باخ رئيس اللجنة األوملبية الدولية، 
وسعادة السيد ايغور ليفيتني مساعد رئيس روسيا االتحادية، 
وس�عادة الس�يد جاغديف دهان�كار نائب رئي�س جمهورية 
الهند، وسعادة الدكتورة ديليس الوينا رودريغيس نائب رئيس 

جمهورية فنزويال.
كما حرض الحفل سعادة السيد جياني إنفانتينو رئيس االتحاد 
الدويل لك�رة القدم )الفيفا(، وتبادل س�مو األمري مع أصحاب 
الجاللة والفخامة والسمو األحاديث حول عدد من املوضوعات 
الس�يما املتصلة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث 
رحب بهم سموه يف قطر، متمنيا لهم طيب اإلقامة، وللمنتخبات 

املتأهلة التوفيق يف البطولة.

سموه تمنى لهم طيب اإلقامة 
وللمنتخبات المتأهلة التوفيق
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سموها تفقدت جناح »التعليم 
فوق الجميع« بمنطقة المشجعين

بحث التعاون في الرعاية 
الصحية بمناطق النزاعات
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متابعات

مناقشة جهود المؤسسة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

صاحبة السمو تجتمع مع غوتيريش

اجتمعت  قنا-  الدوحة- 
موزا  الشيخة  السمو  صاحبة 
مجلس  رئيس  نارص،  بنت 
فوق  »التعليم  مؤسسة  إدارة 
مجموعة  عضو  الجميع«، 
التنمية  أهداف  عن  املدافعني 
املتحدة،  لألمم  املستدامة 
أمس، بسعادة السيد أنطونيو 
لألمم  العام  األمني  غوترييش 
املؤسسة  بجناح  املتحدة، 
بحديقة  املشجعني  بمنطقة 
االجتماع،  خالل  تم  البدع. 
املؤسسة  جهود  مناقشة 
التنمية  أهداف  تحقيق  نحو 
املستدامة، السيما ضمان حق 
يف  والشباب  لألطفال  التعليم 

مناطق النزاعات.
كما قامت صاحبة السمو بعد 
لجناح  تفقدية  بجولة  ذلك، 
املستدامة«  التنمية  »أهداف 
الجميع  فوق  التعليم  ملؤسسة 

والذي سيفتتح رسميا اليوم.
عىل  االطالع  الجولة  شملت 
الدراسية  الصفوف  نماذج 
املهندسة  تصميم  من  املتنقلة 
باإلضافة  حديد،  زها  الراحلة 
الفنية  األعمال  من  عدد  إىل 
التنمية  أهداف  تعكس  التي 

املستدامة.

مناقشة المشاريع القائمة بين المنظمة ومؤتمر »ويش«

صاحبة السمو تجتمع 
بالمدير العام لـ »الصحة العالمية«

بنت  موزا  الشيخة  السمو  صاحبة  اجتمعت  قنا-  الدوحة- 
التعليم  ومؤسسة  قطر  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  نارص، 
أدحانوم  تيدروس  الدكتور  بسعادة  أمس،  الجميع،  فوق 

غيربيسوس، املدير العام ملنظمة الصحة العاملية.
تم خالل االجتماع مناقشة سبل التعاون مع مؤسسة التعليم 
والشباب  لألطفال  الصحية  الرعاية  مجال  يف  الجميع  فوق 
الالجئني ويف مناطق النزاعات، باإلضافة إىل مناقشة املشاريع 
القائمة بني املنظمة ومؤتمر القمة العاملي لالبتكار يف الرعاية 

الصحية »ويش«.



سموها 
رحبت بهن 

متمنية لهن 
طيب اإلقامة
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متابعات

المشاركون في افتتاح بطولة كأس العالم

سمو الشيخة جواهر تستقبل قرينات قادة الدول
الدوحة- قنا- استقبلت سمو الشيخة 
جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، 
حرم س�مو األمري، قرين�ات أصحاب 
الجاللة والفخامة والسمو قادة الدول 
الش�قيقة والصديقة يف افتتاح بطولة 
كأس العال�م FIFA قطر 2022، يف 

استاد البيت مساء أمس.
وتبادلت سموها مع قرينات أصحاب 
الجاللة والفخامة والس�مو األحاديث 
حول ع�دد م�ن املوضوع�ات، حيث 
رحبت بهن س�موها يف قطر، متمنية 

لهن طيب اإلقامة.

من الهند وفنزويال وأستراليا

مسؤوالت يحضرن حفل االفتتاح
الدوحة- قنا- وصل إىل الدوحة، أمس، سعادة السيد 
الهند،  جمهورية  رئيس  نائب  دهانكار  جاغديف 
لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 

2022، باستاد البيت.
وكان يف استقبال سعادته والوفد املرافق لدى وصوله 
آل  الشيخ فهد بن فيصل  الدويل سعادة  مطار حمد 
ثاني وزير الدولة، وسعادة الدكتور ديباك ميتال سفري 

جمهورية الهند لدى الدولة. 
ديليس  الدكتورة  سعادة  أمس،  الدوحة  إىل  ووصلت 
الوينا رودريغيز غوميز النائبة التنفيذية لفخامة رئيس 
جمهورية فنزويال البوليفارية، لحضور حفل افتتاح 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، باستاد البيت.

 وكان يف استقبال سعادتها والوفد املرافق لدى وصولها 

مطار حمد الدويل، سعادة السيد إبراهيم بن يوسف 
فخرو مدير إدارة املراسم بوزارة الخارجية، وسعادة 
السيد كارلوس خوسيه ماتا فيغريوا سفري جمهورية 

فنزويال البوليفارية لدى الدولة.
الرياضة  وزيرة  ويلز  أنيكا  السيدة  سعادة  ووصلت 
األسرتالية ممثال عن رئيس وزراء أسرتاليا، إىل الدوحة، 
 FIFA أمس، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم

قطر 2022، يف استاد البيت.
لدى  لها  املرافق  والوفد  استقبال سعادتها   وكان يف 
وصولها مطار حمد الدويل، سعادة السيد إبراهيم بن 
الخارجية،  املراسم بوزارة  إدارة  يوسف فخرو مدير 
لدى  أسرتاليا  سفري  موير  جوناثان  السيد  وسعادة 

{ نائب رئيس الهند خالل وصوله إلى الدوحة الدولة. { النائبة التنفيذية لرئيس فنزويال خالل وصولها للدوحة 



6

السنة )28( - اإلثنين  27 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 21 نوفمبر 2022م العدد )9940(

متابعات

لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022

رؤساء الدول 
يحضرون حفل االفتتاح

وكان يف اس�تقبال فخامته والوفد 
املرافق، ل�دى وصوله مطار حمد 
ال�دويل، س�عادة الش�يخ فهد بن 
فيص�ل آل ثان�ي وزي�ر الدول�ة، 
مصطف�ى  الدكت�ور  وس�عادة 
كوكصو سفري الجمهورية الرتكية 

لدى الدولة.
وكان ق�د وص�ل فخام�ة الرئيس 
جمهوري�ة  رئي�س  س�ال  ماك�ي 
أم�س،  الدوح�ة  إىل  الس�نغال، 
لحضور حف�ل افتتاح بطولة كأس 

العالم FIFA قط�ر 2022، والذي 
بدأ أمس، باستاد البيت.

 وكان يف اس�تقبال فخامت�ه والوف�د 
املراف�ق ل�دى وصول�ه مط�ار حمد 
الدويل س�عادة الشيخ فهد بن فيصل 
وس�عادة  الدول�ة،  وزي�ر  ثان�ي  آل 
الدكت�ور محمد حبيبو ديالو س�فري 

جمهورية السنغال لدى دولة قطر.
وكان ق�د وصل فخام�ة الرئيس بول 
كاغام�ي رئي�س جمهوري�ة رواندا، 
إىل الدوح�ة، أم�س، لحض�ور حف�ل 

 FIFA افتت�اح بطول�ة كأس العال�م
قطر 2022، والذي بدأ أمس باس�تاد 

البيت.
 وكان يف اس�تقبال فخامت�ه والوف�د 
املراف�ق ل�دى وصول�ه مط�ار حمد 
ال�دويل، س�عادة الس�يد إبراهيم بن 
يوس�ف فخرو مدي�ر إدارة املراس�م 
ب�وزارة الخارجية، وس�عادة الس�يد 
س�فري  كاينام�ورا،  م�ارارا  إيغ�ور 

جمهورية رواندا لدى دولة قطر.
الرئي�س  فخام�ة  وص�ل  ق�د  وكان 

إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية 
جيبوتي، إىل الدوح�ة أمس، لحضور 
حف�ل افتت�اح بطول�ة كأس العال�م 
FIFA قط�ر 2022، الذي بدأ أمس، 

باستاد البيت.
 وكان يف اس�تقبال فخامت�ه والوف�د 
املراف�ق ل�دى وصول�ه مط�ار حمد 
الدويل، سعادة الشيخ فهد بن فيصل 
آل ثاني وزير الدولة، وسعادة السيد 
طيب دب�د روبل�ه س�فري جمهورية 

جيبوتي لدى الدولة.

{ الرئيس الرواندي خالل وصوله الدوحة

{ الرئيس السنغالي خالل وصوله الدوحة{ رئيس جمهورية جيبوتي خالل وصوله الدوحة

طيب  رج��ب  الرئيس  فخامة  وص��ل   - قنا   - الدوحة 
إلى  الشقيقة  التركية  الجمهورية  رئيس  أردوغ���ان 
كأس  بطولة  افتتاح  حفل  لحضور  أم��س،  ال��دوح��ة، 

العالم FIFA قطر 2022 باستاد البيت.

لدى وصولهم الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم

نائب األمير يتقدم مستقبلي عدد من قادة الدول والمسؤولين

الدوح�ة - $ - قن�ا- تق�دم س�مو 
الش�يخ عبدالل�ه ب�ن حمد آل ثان�ي نائب 
األمري، مستقبيل فخامة الرئيس عبدالفتاح 
الس�ييس رئيس جمهورية م�ر العربية 
الش�قيقة، لدى وصول�ه والوفد املرافق إىل 
الدوحة، أمس، وذلك لحضور حفل افتتاح 
بطول�ة كأس العال�م FIFA قطر 2022، 
ال�ذي ب�دأ يف وقت الحق، أمس، يف اس�تاد 

البيت. 
كما كان يف االستقبال سعادة السيد صالح 
بن غان�م العيل وزير الرياضة والش�باب، 
وس�عادة الس�يد عمرو الرشبيني السفري 

املري لدى الدولة. 
وتقدم س�مو الش�يخ عبدالله بن حمد آل 
ثان�ي نائ�ب األمري، مس�تقبيل جاللة امللك 

عبدالل�ه الثاني ابن الحس�ن ملك اململكة 
األردنية الهاش�مية الشقيقة، لدى وصوله 
والوفد املرافق إىل الدوحة، أمس، لحضور 
 FIFA حفل افتت�اح بطول�ة كأس العالم

قطر 2022، يف استاد البيت. 
يرافق جاللة ملك األردن، صاحب الس�مو 
امللكي األمري الحس�ن ب�ن عبدالله الثاني 
ويل العه�د، وع�دد من أصحاب الس�عادة 

الوزراء.
وغادر العاهل األردن�ي الدوحة أمس بعد 
حض�ور حفل افتتاح بطول�ة كأس العالم 

FIFA قطر 2022 يف استاد البيت.
وتقدم س�مو الش�يخ عبدالله بن حمد آل 
ثاني نائب األمري، مس�تقبيل س�مو الشيخ 
مش�عل األحمد الجابر الصباح ممثل سمو 

أم�ري دولة الكوي�ت الش�قيقة ويل العهد، 
ل�دى وصوله والوف�د املراف�ق إىل الدوحة 
أمس، لحضور حف�ل افتتاح بطولة كأس 
العال�م FIFA قط�ر 2022، ال�ذي بدأ يف 

وقت الحق أمس يف استاد البيت.
كما كان يف االستقبال سعادة السيد صالح 
بن غان�م العيل وزير الرياضة والش�باب، 
وس�عادة الس�يد خال�د بن ب�در املطريي 

السفري الكويتي لدى الدولة.
وغادر سمو الش�يخ مشعل األحمد الجابر 
الصب�اح ممثل س�مو أمري دول�ة الكويت 
الش�قيقة ويل العه�د، الدوح�ة أمس بعد 
حض�ور حفل افتتاح بطول�ة كأس العالم 

FIFA قطر 2022 يف استاد البيت.
وتق�دم س�مو الش�يخ عبدالل�ه ب�ن حمد 

آل ثان�ي نائ�ب األمري، مس�تقبيل صاحب 
الس�مو الش�يخ محمد بن راشد آل مكتوم 
العربي�ة  نائ�ب رئي�س دول�ة اإلم�ارات 
املتحدة الش�قيقة رئيس مجل�س الوزراء 
حاكم دبي، ل�دى وصوله والوف�د املرافق 
إىل الدوح�ة، أمس، لحض�ور حفل افتتاح 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، يف 

استاد البيت. 
كما كان يف االستقبال سعادة السيد صالح 

بن غانم العيل وزير الرياضة والشباب.
وغادر صاحب الس�مو نائ�ب رئيس دولة 
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة الدوحة 
أم�س بع�د حضور حف�ل افتت�اح بطولة 
كأس العالم FIFA قطر 2022 يف اس�تاد 

البيت.
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متابعات

لسنوات من التخطيط السليم والعمل.. د.العطية:

قطر تحصد الثمار

 وقال سعادته، يف ترصيح خاص لوكالة األنباء 
السنوات  خالل  عملت  قطر  إن  )قنا(،  القطرية 
املونديال،  من  فريدة  نسخة  لتنظيم  املاضية 
 10 من  أكثر  جهود  »تحصد  اليوم  هي  وها 
ومواجهة  والتخطيط  والكد  العمل  من  سنوات 

التحديات«.

القطري  املواطن  استطاع  »لقد  وأضاف:   
حكومته  يف  الكاملة  وثقته  بالله  التام  بإيمانه 
واإلسهامات  للجهود  اليانعة  الثمار  يرى  أن 

العظيمة التي قدمت خالل السنوات املاضية«.
 كما عبرّ عن سعادته وفخره بتزامن إقامة كأس 
باليوم  االحتفال  مع   2022 قطر   FIFA العالم 

نجمع  أن  استطعنا  »ألننا  قطر  لدولة  الوطني 
بني حدثني مهمني أحدهما وطني )18 ديسمب( 
واآلخر عاملي )كأس العالم FIFA قطر 2022(، 
تحققه  عالمات  تبدو  الذي  االستحقاق  هذا 
ليأتي باألمنيات  ونجاحه قريبة ظاهرة ما كان 
السليم«..  والتخطيط  الدؤوب  بالعمل  وإنما 

العرس  هذا  يف  أسهم  من  لكل  الشكر  موجها 
نائب رئيس مجلس  أعرب سعادة  العاملي، كما 
ختام  يف  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير  الوزراء 
ترصيحه لـ)قنا( عن ترحيبه بالجميع يف قطر 
 2022 قطر   FIFA العالم  بكأس  لالستمتاع 

وعيش تجربة جديدة وفريدة يف هذه البطولة.

عبروا عن شكرهم لقطر حكومة وشعبا

رئيس الشورى 
يجتمع مع عدد 

من الوفود البرلمانية
الغانم  عبدالله  بن  حسن  السيد  سعادة  عقد  قنا-  الدوحة- 
رؤساء  من  عدد  مع  اجتماعا  أمس،  الشورى،  مجلس  رئيس 
املجالس البملانية، ومسؤولني برملانيني، الذين يزورون البالد 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  افتتاح  حفل  لحضور  حاليا 

.2022
 وضم االجتماع كال من: سعادة الشيخ خالد بن هالل املعويل 
رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة، وسعادة السيد 
روحي فتوح رئيس املجلس الوطني بدولة فلسطني الشقيقة، 
البملاني  االتحاد  رئيس  باتشيكو  دوارتي  السيد  وسعادة 
الدويل، وسعادة السيد ساعد عروس رئيس املجموعة البملانية 
للثلث الرئايس بمجلس األمة بالجمهورية الجزائرية الشقيقة، 
بني  الصداقة  مجموعة  رئيس  كاديك  أوليفي  السيد  وسعادة 
بمجلس  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  ودول  فرنسا 
الشيوخ الفرنيس، وسعادة السيد مختار عمر كبري مستشاري 

االتحاد البملاني الدويل.
عبدالله  بن  حسن  السيد  سعادة  رحب  االجتماع،  بداية  ويف 
يف  ملشاركتهم  شكره  عن  لهم  معربا  البالد،  بضيوف  الغانم 
هذه التظاهرة الرياضية العاملية، التي تسعى من بني أهدافها 
األخوة  أوارص  وتعميق  الشعوب  بني  التقريب  إىل  العديدة، 
عن  البملانيون  املسؤولون  عب  جانبهم،  من  والصداقة..  
سعادتهم باملشاركة، معربني عن شكرهم لدولة قطر حكومة 
وشعبا عىل حفاوة الرتحيب وحسن االستقبال وكرم الضيافة، 

مشيدين يف هذا السياق بالنهضة التي تشهدها دولة قطر. 
من  الواقع  أرض  عىل  شاهدوه  بما  إعجابهم  عن  عبوا  كما 
تجهيزات واستعدادات الحتضان البطولة.. متمنني كل التوفيق 

والنجاح لدولة قطر يف هذه االستضافة.
وجرى خالل االجتماع استعراض عدد من املوضوعات املتعلقة 

بالعمل البملاني، وسبل تعزيز العالقات البملانية.

لتنظيم نسخة استثنائية.. رئيس الشورى:

الدولـة أوفت بـكــل الــوعـــود
السيد  سعادة  أكد  قنا-  الدوحة- 
رئيس  الغانم  عبدالله  بن  حسن 
قطر،  دولة  أن  الشورى  مجلس 
الحكيمة،  قيادتها  توجيهات  وبفضل 
عىل  قطعتها  التي  الوعود  بكل  أوفت 
نسخة  بتنظيم  عاما   12 قبل  نفسها 
ما  وهو  املونديال،  من  استثنائية 
كأس  نهائيات  بتنظيم  اآلن  يتحقق 
لتواصل   ،2022 قطر   FIFA العالم 
استضافة  يف  إنجازاتها  قطر  دولة 
بنجاح  الكبى  والفعاليات  األحداث 

النظري. منقطع 
لوكالة  ترصيح  يف  سعادته،  وقال 
قطر  دولة  )قنا(:  القطرية  األنباء 

 12 منذ  زرعته  ما  ثمار  اليوم  تجني 
الذي  الحلم  جيل  بشكل  ونرى  عاما، 
الوالد  األمري  السمو  صاحب  رسمه 
ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ 

»حفظه الله«، يتحقق يف عهد حرضة 
حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
»حفظه  املفدى  البالد  أمري  ثاني  آل 

الله«.
بالدنا  »ستواصل  سعادته:  وأضاف 
تحقيق النجاحات يف ظل قيادة سمو 
أنها  للعالم  وستثبت  املفدى،  األمري 
وجهة  وأنها  النابض  املنطقة  قلب 

بالجميع«. مرحبة 
الشورى  مجلس  رئيس  سعادة  وأكد 
أن »دولة قطر كانت وال تزال وستظل 
الذي  التسامح  يمثل  مضيافا  بلدا 
ويعكس  الحنيف،  ديننا  فينا  غرسه 

األصالة العربية املتجذرة يف شعبه«.

ستواصل بالدنا تحقيق 
النجاحات في ظل 
قيادة صاحب السمو

رئيس حكومة ويلز:

سعيد بمشاركة بـالدي
الدوحة- قنا- أعرب دولة السيد مارك دريكفورد 
رئيس حكومة ويلز باململكة املتحدة عن سعادته 

البالغة بوجود منتخب بالده يف الدوحة، للمشاركة 
يف بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، خاصة 

وأنه بعيد عن هذه البطولة منذ 64 عاما، كما 
أنها املرة األوىل التي يقام فيها املونديال يف الرشق 

األوسط.
وأكد دولته يف ترصيحات خاصة لوكالة األنباء 

القطرية )قنا(، عىل هامش تدشينه النصب الخاص 
بـ»القبعة العمالقة« )قبعة الدلو( التي يشتهر 

بارتدائها املجتمع الويلزي، يف حديقة متحف الفن 
اإلسالمي أن مشاركة منتخب بالده ومنتخب دولة 
قطر )منتخبات الدول الصغرية( يف هذه البطوالت 
الكبرية، تمثل »حلما« وأنهم سيتجرؤون عىل هذا 
»الحلم« باالنتقال إىل دور ما بعد املجموعات وإىل 
أبعد من ذلك.. وأضاف أن اليشء العظيم يف كرة 
القدم أنه ال أحد يستطيع توقع نتائج املباريات 

وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، وبالتايل يمكن 
ألي فريق التغلب عىل نظريه األقوى منه إذا حالفه 

التوفيق و»الحظ«، معبا عن أمله أن يستمتع 
العبو املنتخبني القطري والويلزي بكل لحظة من 

مبارياتهما وأن يبذلوا كل ما بوسعهم للتحليق 
بآمالهم وطموحاتهم عاليا وأن »يتجرؤوا عىل 

الحلم« حتى يتحول إىل حقيقة.
وعن النصب الخاص بالقبعة أوضح دولة 

رئيس حكومة ويلز أن »القبعة الدلو« تعد رمزا 
للمشجعني الويلزيني وزيا رسميا لهم، خاصة 

وأنها مكونة بألوان علم البلد، وهذا التقليد 
يعزز الهوية الجماعية، حيث يمكن التعرف عىل 

الجماهري الويلزية يف الشوارع وامليادين من خالل 
هذه القبعة، موجها الشكر للمسؤولني القطريني 

عىل تدشني هذا النصب الخاص الذي يعد أول 
نصب خاص بالقبعة خارج ويلز، والذي سيكون 
محفزا للجماهري من مختلف دول العالم للقراءة 

واملعرفة أكثر عن هذا الرمز، وبالتايل الثقافة 
واملجتمع الويلزي.

وأوضح دولة السيد مارك دريكفورد أنه سيعقد 
عددا من االجتماعات مع املسؤولني القطريني، 

لتعزيز التعاون بني البلدين الصديقني، ليس يف 
مجال الرياضة فقط، بل يف املجاالت االقتصادية 

والتجارية واالستثمارية.

{ د. خالد بن محمد العطية

الدوحة- قنا- أّكد 
سعادة الدكتور 
خالد بن محمد 

العطية نائب 
رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدولة 
لشؤون الدفاع أن 
 FIFA كأس العالم

قطر 2022 ُيمثل 
حصاد أكثر من 
10 سنوات من 

التخطيط السليم 
والجهد والعمل.

فخورون بتزامن البطولة مع اليوم الوطني
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استعراض عالقات التعاون بين الجانبين

وزير الخارجية يجتمع مع نائب 
رئيسة المفوضية األوروبية

الدوحة- قنا- اجتمع س�عادة 
الش�يخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثان�ي، نائب رئيس مجلس 
الخارجي�ة،  وزي�ر  ال�وزراء 
الس�يد  س�عادة  م�ع  أم�س، 
نائب  ش�يناس،  مارجريت�س 
رئيس�ة املفوضي�ة األوروبية، 
لطريقة  الرتويج  املسؤول عن 
العي�ش األوروبية، الذي يزور 
الب�اد حالي�ا لحض�ور حفل 
 FIFA العال�م  كأس  افتت�اح 

قطر 2022.
االجتم�اع  خ�ال  ج�رى 
اس�تعراض عاق�ات التعاون 
واالتح�اد  قط�ر  دول�ة  ب�ن 
تعزي�ز  س�يما  ال  األوروب�ي، 
الرشاك�ة يف املج�االت األمني�ة 
واالجتماعي�ة والثقافية، وآخر 
الس�تضافة  االس�تعدادات 
 FIFA العال�م  كأس  بطول�ة 

قطر 2022.
وتط�رق االجتم�اع إىل جهود 
دولة قط�ر يف مج�ال إصاح 
قوان�ن العم�ل والترشيع�ات 
التي س�نتها الدول�ة للحفاظ 

عىل حقوق العمال.
وأش�اد نائب رئيس املفوضية 
الت�ي  بالرتتيب�ات  األوروبي�ة 
اتخذته�ا دول�ة قط�ر إلنجاح 
الحدث الكروي العاملي الكبري.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيس مجلس األمة الكويتي 
يجتمع مع سفيرنا

الكويت- قنا- اجتمع س�عادة 
الس�يد أحمد السعدون رئيس 
مجل�س األمة بدول�ة الكويت 
الش�قيقة، مع س�عادة السيد 
ع�ي ب�ن عبدالل�ه آل محمود 
سفري دولة قطر لدى الكويت.

االجتم�اع،  خ�ال  ج�رى 
اس�تعراض عاق�ات التعاون 

الثنائي بن البلدين.

رئيس االتحاد البرلماني الدولي:

تميز قطر في التنظيم يدحض المزاعم
الدوحة- قنا- أش�اد س�عادة الس�يد 
دوارت�ي باتش�يكو رئي�س االتح�اد 
باالس�تضافة  ال�دويل،  الربملان�ي 
االس�تثنائية واملمي�زة لبطول�ة كأس 
العال�م FIFA قط�ر 2022.. مؤكدا 
أن هذا التمي�ز يف التحضري والتنظيم 
يدحض كافة املزاعم املثارة حول هذه 

االستضافة.
 وق�ال س�عادته يف ترصي�ح لوكال�ة 
األنب�اء القطري�ة »قنا« ع�ىل هامش 
حضوره حف�ل افتتاح املونديال الذي 
أقي�م مس�اء أم�س، باس�تاد البيت، 
إن دول�ة قط�ر قامت بجه�ود كبرية 
عىل م�دار 12 عاًما، ول�م تكن عملية 
التنظيم والتحضري س�هلة، ومع ذلك 
ت�م تجهي�ز البني�ة التحتية بش�كل 
رائع ومتمي�ز، ووفق أعىل املواصفات 

واملقاييس.
 وأض�اف رئي�س االتح�اد الربملاني 
ال�دويل: »ما قامت ب�ه دولة قطر عىل 
هذا الصعيد ممي�ز للغاية، ومختلف 
تماًما عن النسخ السابقة، فقد هيأت 
بني�ة متكاملة لهذا الح�دث الريايض 
العاملي، ووف�رت املواصات الحديثة، 
واملس�اكن املثالي�ة، ومنظوم�ة األمن 
بالطب�ع  والحماي�ة وغريه�ا، وه�ذا 
تث�ار،  الت�ي  الش�ائعات  يدح�ض 
م�ن وق�ت آلخر ح�ول اس�تضافتها 
للموندي�ال«.. مؤك�دا أن دول�ة قطر 
دأبت عىل اس�تضافة األحداث العاملية 

بطريقة نوعية ومثالية.
 وعن حفل االفتتاح، أشار إىل أنه جاء 
مغاي�رًا ومختلًفا عن امل�ايض تماًما.. 

وقال »ستبقى املوس�يقى، والتاريخ، 
والتكنولوجيا، والتنظيم املميز للحفل 
خال�ًدا يف الذاك�رة إىل األبد، ال س�يما 
وأن الجمي�ع انتظ�ر ه�ذه اللحظ�ة 
بش�غف، ومما ال ش�ك في�ه أن هناك 
تمي�زا يف التنظي�م له�ذا الحدث ولن 
يستطيع املس�تضيف التايل مجاراته 

أو منافسته«.
 وأض�اف رئي�س االتح�اد الربملاني 
ال�دويل »لق�د كن�ت متحمًس�ا لحفل 
قط�ر   FIFA العال�م  كأس  افتت�اح 
2022، ألرى الطريق�ة الت�ي يعم�ل 
به�ا خيالكم هنا يف قط�ر، وحًقا لقد 
وضعت�م معاي�ري عالية ج�ًدا لكأس 

العالم«.
 وأثنى س�عادة الس�يد باتشيكو عىل 
اإلصاح�ات التي نفذته�ا دولة قطر 
يف س�وق العم�ل بما يحم�ي حقوق 
العم�ال.. وق�ال »ملس�ت تعامل قطر 
الرائع مع جميع املقيمن عىل أرضها 
بم�ن فيه�م العمال�ة الواف�دة، بم�ا 
يدح�ض املعلوم�ات املغلوط�ة حول 
انته�اكات حقوق العم�ال، واملطلوب 
ه�و االس�تمرار يف ه�ذه النجاحات، 
وع�دم االلتفات ملثل ه�ذه االتهامات 

الباطلة«.
 وأضاف »لق�د قامت قطر بكل يشء 
وبأفض�ل طريق�ة، وال أفه�م بعض 

االنتقادات، وال أعل�م ملاذا ال نجد هذا 
الن�وع م�ن النقد عندما تك�ون لدينا 
بط�والت وألع�اب أوملبي�ة يف مناطق 
أخ�رى من العالم، ه�ل تعتقدون أنه 
تم الدفاع عن حقوق اإلنسان والعمال 
بش�كل أفضل هناك؟، ال أعتقد ذلك، 
ول�ذا ال ينبغ�ي أن نك�ون منافق�ن، 

ونعطي دروًسا لغرينا«.
 ووجه رئيس االتحاد الربملاني الدويل 
العاملي�ة، بقول�ه:  دع�وة للجماه�ري 
»س�تقضون وقتً�ا ممتًع�ا يف دول�ة 
قط�ر، ط�وال ف�رتة إقام�ة البطولة، 
الجميل�ة  بأجوائه�ا  وس�تتمتعون 
الس�احرة، وستلمس�ون عن قرب ود 

الشعب القطري«.
 ويف خت�ام ترصيح�ه ل� »قن�ا« لفت 
س�عادة الس�يد دوارتي باتشيكو إىل 
عاقات التع�اون القائمة بن مجلس 
الش�ورى واالتحاد الربملان�ي الدويل، 
قائًا: »تربطنا عاقات هامة ومثالية، 
ولدينا تعاون قوي عىل كافة الصعد، 
لقد نظمن�ا تجمًعا هاًما يف دولة قطر 
يف الع�ام 2019، ال ي�زال يف ذاكرتنا، 
وس�نزور الب�اد مج�دًدا يف م�ارس 
2023، حي�ث س�يتم عق�د اجتم�اع 
موسع، بن مجلس الشورى واالتحاد 
الربملاني الدويل برعاية أممية، ملناقشة 
اسرتاتيجية مساعدة الدول األقل نموًا 

يف العالم«.

{ دوارتي باتشيكو

قامت بجهود كبيرة على مدار »12« عاًما

استعراض أوجه التعاون الثقافي بين البلدين

وزير الثقافة يلتقي رئيس حكومة ويلز

الدوح�ة- قنا- التقى س�عادة 
الش�يخ عبدالرحم�ن بن حمد 
آل ثاني وزي�ر الثقافة، أمس، 

دولة الس�يد مارك دريكفورد 
باململكة  رئيس حكومة ويل�ز 
املتح�دة ال�ذي ي�زور الدوحة 

حالي�ا لحضور حف�ل افتتاح 
قط�ر   FIFA العال�م  كأس 

.2022

 وجرى خال اللقاء استعراض 
أوجه التعاون الثقايف املش�رتك 

بن البلدين.

{ د.حمدة السليطي

حفل االفتتاح عكس قدرات تنظيمية استثنائيةنائب رئيس »الشورى«:
الدوحة- قنا- أكدت س�عادة الدكتورة 
حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس 
مجلس الشورى، أن حفل افتتاح كأس 
العالم FIFA قطر 2022 عكس بجاء 
عن قدرات تنظيمية اس�تثنائية تتمتع 
بها دولة قطر »وعك�س مدى اعتزازنا 
برتاثن�ا وثقافتنا، وانفتاحن�ا يف الوقت 

ذاته عىل ثقافات العالم املختلفة«.
وتقّدمت س�عادة الدكتورة حمدة بنت 
حس�ن الس�ليطي نائب رئيس مجلس 
الش�ورى، يف ترصي�ح لوكال�ة األنب�اء 
لح�رة  بالتهنئ�ة  »قن�ا«  القطري�ة 
صاحب الس�مو الش�يخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمري الب�اد املفدى، ولصاحب 
الس�مو األم�ري الوالد الش�يخ حمد بن 
خليف�ة آل ثان�ي، وللحكوم�ة املوق�رة 
ولعم�وم الش�عب القطري ول�كل من 
يقيم عىل أرض قطر بمناس�بة انطاق 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وقال�ت س�عادتها: »يع�د ه�ذا الحفل 
االس�تثنائي واملبهر الفتت�اح البطولة، 

بداي�ة تحقق الحل�م الكب�ري الذي هو 
مح�ل فخ�ر كل قط�ري، وس�تواصل 
بادنا تحقي�ق النجاحات يف ظل قيادة 
سمو األمري املفدى، وستثبت للعالم أنها 

كبرية بطموحاتها وإنجازاتها«.

وأش�ادت بهذه املناسبة، بالجهود التي 
بذلته�ا كافة مؤسس�ات الدولة إلنجاح 
هذه االستضافة التي حظيت بإشادات 
دولية كثرية.. وقال�ت: »عىل الرغم من 
الحم�ات املغرضة الت�ي تعرّضت لها 

االس�تضافة، إال أن قط�ر أثبتت للعالم 
التزامها بالوعود التي قطعتها، وأعطت 
درس�اً يف االلتزام باملبادئ والقيم، كما 
أنه�ا أك�دت ع�ىل أنه�ا أرض الس�ام 

واملحبة«.
وأك�دت س�عادتها أهمية ه�ذا العرس 
الكروي العاملي إلبراز الوجه الحضاري 
وامل�رشق لدولة قطر فض�ًا عن دوره 
الثقاف�ات والتقري�ب ب�ن  يف تاق�ح 
الشعوب.. مجددة الرتحيب بالجماهري 
الت�ي جاءت من مختل�ف بقاع األرض 

لحضور املونديال.
ب�دوره، ن�وه س�عادة الدكت�ور أحمد 
بن ن�ارص الفضالة أمن ع�ام مجلس 
الش�ورى، يف ترصيح مماث�ل ل�»قنا« 
بحفل االفتتاح املبه�ر واملتميز لبطولة 
كأس العالم FIFA قطر 2022.. وقال 
إن الجماه�ري الكروية ستش�هد املزيد 
م�ن التميز تنفيذاً ملا قطعته دولة قطر 
عىل نفس�ها بأن تقيم بطولة استثنائية 

بكافة املقاييس.

بتعديل بعض أحكام »تنظيم التطوير العقاري«

»تشريعية الشورى« تدرس مشروع قانون
الدوح�ة- قن�ا- عقدت لجن�ة الش�ؤون القانونية والترشيعي�ة، بمجلس 
الش�ورى، اجتماعا أمس، برئاس�ة س�عادة الدكتور س�لطان بن حسن 
الدورسي رئيس اللجنة.  وناقش�ت اللجنة مرشوع قانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم )6( لس�نة 2014، بتنظيم التطوير العقاري.  حر 
االجتماع الس�يد عبدالعزيز مبارك البوعينن مدير إدارة الترشيع باألمانة 
العامة ملجلس الوزراء، والسيد أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون 
القانونية بوزارة البلدية، واللذان قاما بالرد عىل االستفسارات واملاحظات 
الت�ي طرحها أعضاء اللجنة واملتعلقة بمرشوع القانون املذكور.  وقررت 

اللجنة استكمال دراستها ملرشوع القانون يف اجتماعها املقبل.

االتفاق على خطة تنفيذية 
لالستراتيجية الوطنية

لجنة الذكاء االصطناعي 
تعقد أول اجتماعاتها

عقدت لجنة الذكاء االصطناعي اجتماعها 
األول بمقر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات برئاسة السيد/  حسن جاسم 
السيد، مستشار الوزير للشؤون الفنية.

وتضم اللجنة يف عضويتها كاً من وزارة 
الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، 

ووزارة الرتبية والتعليم والتعليم 
العايل، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات، وواحة العلوم والتكنولوجيا، 
وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، 

والصندوق القطري لرعاية البحث 
العلمي، وبنك قطر للتنمية.

واستعرضت اللجنة يف االجتماع 
االسرتاتيجية الوطنية للذكاء 

االصطناعي، وسلطت الضوء عىل أبرز 
مامح االسرتاتيجية واملبادرات املقرتحة، 

وتم عرض أمثلة ألفضل املمارسات 
واستخدامات الذكاء االصطناعي 

والفوائد املرجوة منها، إىل جانب التعرف 
عىل أهمية أخاقيات الذكاء االصطناعي.
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كلمة حق

ما يمكن قوله باختصار.. بعد أن اجتمع اإلبداع 
واإلبهار.. سطعت الحقيقة مثل شمس يف وسط 

النهار.. وتحول الحلم إىل واقع ملموس.. وإنجاز 
محسوس.. يف واحدة من ليايل العمر ترجمت رحلة 
أمل وعمل وأفرزت أجمل املعاني والعرب والدروس.

كانت ليلة من ليايل العرب، مثلتهم فيها قطر، لتقدم 
للعالم نموذجا مرشفا فكرياً وإنسانياً وحضارياً، عرب 

حفل افتتاح بانورامي جمع اإلبداع من أطرافه وأوصل 
رسائله وحقق أهدافه.

ليلة توثق يف سجالت التاريخ وتحفظ يف قسم النوادر 
من األرشيف وتصنف مع املنجزات وشبه املعجزات، 

فلم يسبق أن تعرضت بطولة رياضية ملثل هذه 
العواصف واألمواج العاتية، ولم يحصل أن نجحت 

دولة يف التصدي لكل الحمالت واملؤامرات، ونجحت يف 
تشييد أفخم املالعب وأضخم املنشآت، وحققت أصعب 
اإلنجازات لتثبت للعالم أن الدول تقاس بعزائم أبنائها 

وأفعالها ال بأحجامها وعدد سكانها.
ليلة ال تنىس وقصة قطرية تستحق أن تروى..

لقد تحول استاد البيت إىل »قبة رياضية« و»قمة 
عاملية«، حرضها الزعماء والرؤساء واإلعالم والجماهري 
ومليارات البرش من أمام الشاشات واإلذاعات.. ليصدح 

اسم قطر يف كل الكرة األرضية ويصبح الرتند يف كل 
املنصات ويرتدد صداه يف كل القارات.

هو يوم الحصاد، منذ أن نثرنا بذور أول كأس عالم 
يف املنطقة العربية والرشق األوسط، فجاءت الحصيلة 

جميلة، بحجم ما توقعنا، وما أردناه، منذ أن بدأ 
املونديال فكرة وتحول الحقا إىل واقع حقيقي بفوزنا 

يف استضافته، ليكون عالمة فارقة يف تاريخ البطوالت، 
واملنطقة العربية والرشق األوسط، وجرسا لتالقي 

الحضارات والحوار فيما بينها.
كلمة حرضة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمري البالد املفدى، بحفل االفتتاح مساء أمس، 

جاءت لتؤكد عىل هذه الحقيقة التي سعت إليها قطر 
منذ لحظة تقديم ملف االستضافة، لذلك جاءت أول 
عبارة يف الكلمة: »من قطر، من بالد العرب، أرحب 

بالجميع يف بطولة كأس العالم 2022«.
لقد أرادها صاحب السمو جرسا للتواصل اإلنساني 

والحضاري، يجمع الناس عىل اختالف أجناسهم 
وجنسياتهم وعقائدهم وتوجهاتهم هنا يف قطر، وحول 

الشاشات يف جميع القارات، للمشاركة يف لحظات 
اإلثارة ذاتها.

بني الفكرة واالفتتاح املبهر سنوات من التخطيط 
والعمل والسهر، تغريت خاللها أشياء كثرية، ورأينا 

قطر تتحول إىل شعلة تتألأل بكل األلوان، ومرافق 
ومنتجعات وأماكن ترفيهية تريض جميع األذواق، 

وطرق وجسور وأنفاق تضاهي ما هو موجود يف أكثر 

دول العالم تقدما.
الحلم تحول إىل حقيقة، والذين يعرفون قطر وقيادتها 

وشعبها راهنوا عىل فوزها وكسبوا الرهان، أما الذين 
شككوا وروجوا األكاذيب ونرشوا املغالطات فقد كانت 

خسارتهم جسيمة ونهايتهم أليمة.
باألمس شاهد العالم »بأم عينه« ما هي قطر، المسوا 
الحقائق التي حاول البعض إخفاءها بـ»غربال« من 

الفربكات واإلشاعات، لكن شمس اإلنجاز والنجاح 
سطعت يف كل األرجاء لتنرش الضياء، وتسمو بالدي 

بروح األوفياء.
باألمس استمتعنا كما هو الحال ملئات اآلالف من الذين 
حرضوا حفل افتتاح بطولة »كأس العالم FIFA قطر 

2022«، داخل استاد البيت، ويف محيطه، وبجميع 
أماكن املشجعني، يف ليلة ال تنىس، جمعت عبق الرشق، 

بحداثة الغرب، يف رسالة مهمة لاللتقاء والتواصل 
وربط الجسور بني الجميع باختالف ألوانهم وأعراقهم 

وثقافاتهم.
كانت رسالة يف غاية الروعة والبساطة، استطاعت 

أن تدمج الثقافة القطرية بالعاملية عرب »7« لوحات 
مبدعة، وجرسين ضوئيني معلقني عربا عن الحوار 

والتعايش، وهو ما أرادته قطر منذ أن تصدت ملهمة 
استضافة املونديال.

ومع دقات الهاون، رمز األصالة والكرم العربي، 
والعرضة القطرية املميزة، واألهازيج األخاذة، دخلت 

أعالم الدول املشاركة، ثم فيديو رائع لقصة قطر 
الخاصة مع كرة القدم ولقطات تاريخية تم عرضها 

ألول مرة، نرى فيها سمو األمري الوالد ومجموعة 

من أصدقائه ممن ساهموا يف بناء هذا الوطن وهم 
يمارسون كرة القدم، ويف نهايته قيام حرضة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد املفدى، 
بتسليم نسخة من القميص التاريخي الذي شوهد 
يف الفيديو إىل صاحب السمو األمري الوالد ليوقعه 

كرمز لإلرث، ورمز للوفاء، ملن خطط ودعم وناضل 
وآمن بقدرات بلده وشعبه، حتى توجت مجهوداته 

باستضافة هذا الحدث التاريخي وشاهده عياناً بياناً 
من بيت الشعر.. يف قطر.

كانت خالصة حفل االفتتاح التأكيد عىل قيم االحرتام 
والتعارف والتعلم من االختالف بني الشعوب، ودعوة 

لتالقي الثقافات ونرش املحبة والخري بني الناس خالل 
البطولة.

لم نكن وحدنا، مليارات من البرش حول العالم كانوا 
معنا عرب شاشات التليفزيون، الكل كان مشدوها بما 

رأى، والكل كان سعيدا بنقل هذا الحدث الريايض 
البارز إىل مستويات أرقى وأرحب وأوسع.

كانت ليلة غري عادية لكل من تابعها، فقد نبتت 
»البذرة« واخرضت وأينعت وتحولت إىل بستان من 
الورود والزهور، أمضينا بني مروجه وألوانه أسعد 

األوقات وأجمل الذكريات.
من مكاسب حفل االفتتاح أن العالم تعرف عىل »بيت 

الشعر« بشكله الرتاثي وبالسدو الجمايل، وعايشوا 
عن قرب ثقافة قلما أتيحت لهم الفرصة ملعرفة 

معانيها األصيلة، وأشكالها الجميلة، ويف ذلك رسالة 
اعتزاز بهوية العرب وماضيهم، ورسالة أخرى بأننا 

نواكب الحارض ونتطلع للمستقبل متمسكني برتاثنا.. 

وفخورين بتاريخنا.
استاد البيت كان باألمس مركزا لـ»أمم متحدة« 

حرضها قادة ورؤساء حكومات ووزراء، وجماهري من 
مختلف األجناس والجنسيات، والجميع انصهر تحت 

قبة البيت وأعراف املونديال، ليشكلوا عاملا واحدا بلغة 
مشرتكة.

ما رأيناه باألمس كان لحظة االمتحان لكل الذين 
ساهموا بإنجازه، وكانت العالمة »امتياز مع مرتبة 
الرشف«. ونزف التهاني لقيادتنا الرشيدة عىل هذا 
اإلنجاز، فهي رأس النجاح ومحركه الرئييس، فلقد 

آمنت بقدرات الشعب واستطاعت تفجري طاقاته 
اإلبداعية لنشهد ما شهدناه، وكانت لحظات سيسجلها 

التاريخ بمداد من ذهب.

.. آخر نقطة

العالم »ضبط« ساعته عىل توقيت الدوحة، 
عاصمة الرياضة واملونديال. وعىل مدار شهر 

تقريباً سيكون الجميع مع مهرجان كروي حافل 
باإلبداع والتكتيك والتكنيك، وفرصة ملشاهدة أكثر 

من مباراة يف اليوم الواحد، وهذا ما لم يتوفر يف 
أي نسخة سابقة.

وما كان ينقص اليوم األول للمونديال العربي 
هو ظهور العنابي بأفضل مما ظهر عليه يف 

لقاء االفتتاح أمام اإلكوادور، فقد »نّقص« علينا 
الفرحة، بأداء يصعب فمهه أو رشحه.

والغريب أن كل قطر دخلت يف أجواء البطولة إال 
املنتخب الوطني، فقد بدأت املباراة وانتهت دون 
أن يظهر نصف ما يملك من إمكانيات وقدرات 

نعرفها جميعاً. 
منتخبنا لم يكن يف أفضل حاالته، ولعل ضغط 

االفتتاح كان له الدور األكرب يف ثقل أداء الالعبني 
وغياب االنسجام املعهود بينهم، لكن هي البداية 

فقط، ويف كل األحوال يجب أن نتطلع إىل األمام 
ونأمل أن يكون القادم أفضل، فهذا املنتخب قادر 

عىل تقديم ما هو أفضل مما رأيناه.. فلنقف 
صفاً واحداً معهم حتى يتجاوزوا الكبوة ويعودوا 

للبطولة أكثر توهجاً وقوة. 

الحلـــم .. حقيقــة
ليلة ال تنسى وقصة قطرية تستحق أن تروى

Email: mohd-almarri@al-watan.com

: @mohdalmarri2022

رئيس التحرير املسؤول

اإلثنني  21 نوفمرب 2022م 

جسر للتواصل اإلنساني 
والحضاري يجمع الناس على 

اختالف أجناسهم

بين الفكرة واالفتتاح 
المبهر سنوات من 

التخطيط واألمل والعمل

شمس اإلنجاز سطعت في كل األرجاء لتنشر الضياء وتسمو بالدي بروح األوفياء

استاد البيت تحول إلى مركز عالمي  لـ »أمم متحدة« بلغة مشتركة

من رّوج لإلشاعات 
والحمالت كانت خسارتهم 

جسيمة وأليمة

ص« 
ّ
العنابي »نق

علينا الفرحة بأداء 
يصعب فهمه أو شرحه
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متابعات

الرئيس الجزائري:

نائب رئيس دولة اإلمارات:

نفخر بنجاح قطر الشقيقة

لحظات تاريخية تعيشها منطقتنا

أعرب فخامة الرئيس عبداملجيد 
الجمهورية  رئيس  تبون 
الديمقراطية  الجزائرية 
الشعبية، عن فخره بنجاح دولة 
قائال،  املونديال،  تنظيم  قطر يف 
الرسمي  تغريدة عرب حسابه  يف 
قطر  حق  »من  »تويرت«:  عىل 
بنجاحها  تفخر  أن  الشقيقة 
 2022 نسخة  تنظيم  يف  الثابت 
أيضا  حقنا  ومن  العالم،  لكأس 
الرفيع  بتمثيلها  نفخر  أن 
وكسبها  العرب  ألشقائنا 

الرهان.. 
األمري  سمو  ألخي  مربوك  ألف 

تميم ولكل الشعب القطري«.

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن 
دولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد 
رئيس  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
مجلس الوزراء حاكم دبي، يف تغريدة 
»تويرت«:  عىل  الرسمي  حسابه  عرب 
افتتاح  حفل  )أمس(  اليوم  »شهدت 
تاريخية  لحظات  العالم..  كأس 
األهم  الحدث  مع  منطقتنا  تعيشها 
عاصمة  ستكون  الدوحة  عاملياً.. 
الرياضة العاملية ملدة شهر من اليوم.. 
حفظها الله.. ووفق شعبها وقيادتها 

لكل نجاح وسداد«.

الدوحة - $

على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة

ولي العهد السعودي يشكر صاحب السمو
سمو  بعث  واس-  قنا-  الرياض- 
األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
مجلس  رئيس  العهد  ويل  سعود،  آل 
إىل  شكر  برقية  السعودي،  الوزراء 
حرضة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
البالد املفدى، إثر  حمد آل ثاني، أمري 
بعد حضوره  أمس،  الدوحة  مغادرته 
فيفا  العالم  افتتاح بطولة كأس  حفل 

2022، فيما ييل نصها:
صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد 

آل ثاني حفظه الله
أمري دولة قطر

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:
الشقيق  بلدكم  أغادر  وأنا  يرسني 

الشكر  بالغ  عن  لسموكم  أعرب  أن 
من  املرافق  والوفد  لقيته  ملا  والتقدير 
الضيافة،  وكرم  االستقبال  حفاوة 
مهنئاً سموكم عىل نجاح افتتاح بطولة 

كأس العالم لكرة القدم.
الصحة  موفور  لسموكم  ومتمنياً 

املزيد  القطري  وللشعب  والسعادة، 
من الرقي والتقدم واالزدهار.. وتقبلوا 

تحياتي وتقديري.
عبدالعزيز  بن  سـلمان  بن  محمــد 

آل سعود
ويل العهد رئيس مجلس الوزراء

بن سلمان  محمد  األمري   ووجه سمو 
العهد  ويل  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن 
السعودي،  الوزراء  مجلس  رئيس 
والجهات  والهيئات  الوزارات  جميع 
دعم  أي  بتقديم  باململكة  الحكومية 
إليها  تحتاج  تسهيالت  أو  إضايف 
الجهات النظرية يف دولة قطر، ملساندة 
كأس  بطولة  استضافة  يف  جهودها 

العالم FIFA قطر 2022.
وقال األمري عبدالعزيز بن تركي الفيصل، 
ترصيح  يف  السعودي،  الرياضة  وزير 
نقلته وكالة األنباء السعودية أمس، إنه 
سيقوم بمتابعة تنفيذ توجيهات األمري 

محمد بن سلمان أوال بأول.

سموه وجه الوزارات والهيئات السعودية 
بدعم جهود قطر في االستضافة

وزير الثقافة والرياضة 
والشباب العماني 

يحضر حفل االفتتاح
الدوحة- قنا- وصل صاحب السمو 
السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، 
وزير الثقافة والرياضة والشباب 

بسلطنة عمان الشقيقة، إىل الدوحة، 
أمس، لحضور حفل افتتاح بطولة 

كأس العالم FIFA قطر 2022. 
وكان يف استقبال سموه والوفد 

املرافق، لدى وصوله مطار حمد 
الدويل، سعادة الشيخ جوعان بن 

حمد آل ثاني رئيس اللجنة األوملبية، 
وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل 
ثاني وزير الدولة، وسعادة السيد 

نجيب بن يحيى البلويش سفري 
سلطنة عمان لدى الدولة.

وزير الثقافة والرياضة العماني خالل وصوله الى الدوحة

»165« طالبًا بمركز الفضل بن العباس
هداية  الكريم  القرآن  الله  جعل  لقد 
الطريق،  لهم  ييضء  ونرباساً  للناس، 
ومعجزته  الخالد،  اإلسالم  كتاب  فهو 
قال  أجمعني،  للناس  وهداية  الكربى، 
لُِتْخِرَج  إِلَيَْك  أَْنَزلْنَاُه  »ِكتَاٌب  تعاىل: 
النُّوِر«،  إىَِل  لَُماِت  الظُّ ِمَن  النَّاَس 
الليل  آناء  بتالوته  الله  تعبدنا  ولقد 
سبحانه  وجعله  النهار،  وأطراف 
من  للحياة،  وتنظيما  للسلوك،  تقويما 
بالعروة  استمسك  فقد  به  استمسك 
تعاىل:  قال  لها،  انفصام  ال  الوثقى 
»وقرآناً فرقناه لتقرأه عىل الناس عىل 
مكث ونزلناه تنزيال«، فما أعظمه من 
عىل  وعكف  الله،  كتاب  قرأ  ملن  أجر 
حفظه، فله بكل حرف عرش حسنات، 
واسع  والله  يشاء  ملن  يضاعف  والله 

عليم.
والشؤون  األوقاف  وزارة  وتستعرض 
األثر  التقرير  هذا  يف  اإلسالمية 
العباس  بن  الفضل  ملركز  اإليجابي 
تقام  الذي  الكريم  القرآن  لتحفيظ 
عبدالله  بن  سعود  بمسجد  حلقاته 
بمنطقة   )919( س  م.  رقم  النقادان 
من  واحداً  ويعد  الجنوبي،  معيذر 
املتميزة  الكريم  القرآن  تعليم  مراكز 
األمور  أولياء  من  إقباال  تلقى  والتي 
لتعلم  بحلقاته  أبنائهم  إلحاق  عىل 
كتاب الله، ولتغرس فيهم قيم اإلسالم 

ومبادئ القرآن وآدابه.
عبدالله  محمد  الشيخ  املركز  رئيس 
الفرقان  مسجد  إمام  هو  األحزم: 
مركز  أن  وذكر  معيذر،  بمنطقة 
عدة  يف  تنقل  العباس  بن  الفضل 
بهذا  املركز  تميز  إىل  الفتا  مساجد، 
الطابق  يف  مستقال  كونه  املسجد 
العلوي من املسجد وله مدخل خاص 
عىل  فضال  به،  خاصة  مياه  ودورات 
الحلقات  من  للعديد  متسع  مكان  أنه 
عرش  املركز  يضم  حيث  القرآنية، 
حلقات قرآنية ملتحق بها 165 طالبا، 
الهجائية  للحروف  حلقات  ثالث  منها 
يدرسون  الذين  للطالب  مرنة  وحلقة 
يومني أو ثالثة فقط كل أسبوع حسب 
الحلقات  وبقية  دراستهم،  ظروف 
من  مختلفة  مستويات  تضم  الست 

أن  وذكر  املختلفة،  القرآنية  املراحل 
باملركز  ملتحقني  طالب  أربعة  هناك 
طالب  وهناك  الله  كتاب  حفظ  ختموا 
أولياء  وحث  الحفظ،  ختم  عىل  قاربوا 
املراكز  إىل  بأبنائهم  يدفعوا  أن  األمور 
القرآنية القريبة من بيوتهم واملنترشة 
الله،  كتاب  لحفظ  الدولة  أنحاء  يف 
منذ  رعايتها  يتم  لم  إذا  الثمرة  فهذه 
وحثهم  ثمارها،  تقطف  فلن  الصغر 
عز  الله  كتاب  حفظ  عىل  وتشجيعهم 
وجل وبخاصة يف فرتات اإلجازة، كما 
املركز  يف  أبنائهم  متابعة  عىل  حثهم 
البيت،  يف  حفظوه  ملا  ومراجعتهم 

سلوك  يتابعون  املدرسني  أن  وأضاف 
ويرشدونهم  ويوجهونهم  الطالب 
يمرون  التي  القرآن  آيات  خالل  من 
ينبغي  التي  الله  أوامر  وبيان  عليها 
أنهم  أن يعملوا به ويتخلقوا بها، كما 
اإلسالمية  اآلداب  بعض  يعلمونهم 

وأحكام الدين.
يدرس  رايف:  محمد  أزهر  املدرس 
عرش  منذ  العباس  بن  الفضل  بمركز 
من  العديد  تضم  وحلقته  سنوات، 
األجزاء  يف  الطالب  فبعض  املستويات 
أجزاء  يف  وبعضهم  األوىل  الخمسة 
سورة  حتى  وصل  وأحدهم  متقدمة 

الطالب  أحد  ختم  وقد  األعراف، 
أن  وذكر  كامال،  القرآن  السابقني 
حلقته يدرس بها عرصا عرشة طالب 
وبعد املغرب أربعة طالب، وأنه يتابع 
طالبه مع أولياء األمور من خالل دفرت 
األمور  أولياء  وحث  اليومي،  املتابعة 
عىل متابعة حفظ أبنائهم يف البيت ألن 
إتقان  عىل  طيبة  ثمار  له  يكون  هذا 
الحفظ وامليض قدما يف الحفظ حسب 

الخطة املوضوعة لكل طالب.
عدة  يف  تنقل  كالم:  محمد  املدرس 
مراكز قرآنية وانتقل لهذا املركز قبل 
عرشة  حلقته  يف  ويدرس  أشهر،  عدة 

وخمسة  للمغرب  العرص  من  طالب 
طالب من بعد املغرب إىل قبيل صالة 
مختلفة  مستويات  يف  وهم  العشاء، 
أنه  وذكر  القرآن،  أجزاء  حفظ  يف 
اآلداب  األبناء  تعليم  عىل  يحرص 
حفظ  مع  الحسن  والسلوك  واألخالق 
كما  متقن  وبشكل  بالتجويد  القرآن 
الله  صىل  الله  رسول  ذلك  عىل  حثنا 

وسلم. عليه 
أن  أوضح  أمر:  ويل  املري  راشد  عيل 
يف  وهو  باملركز  يدرس  سالم  ابنه 
جزءين،  ويحفظ  الخامس  الصف 
باملركز  إلحاقه  عىل  حرص  وقد 

من  واالستفادة  الله  كتاب  لتعلم 
مناسبة  إيمانية  كبيئة  القرآني  املركز 
لتدريس القرآن وتعليم األبناء األخالق 
متخصصني  مدرسني  يد  عىل  الحسنة 
والشؤون  األوقاف  لوزارة  تابعني 
متابعة  هناك  الحمد  ولله  اإلسالمية، 
ورئيس  الحلقة  مدرس  من  متواصلة 
يحفظ  أن  عىل  حريص  وأنا  املركز، 
به سلوكا  يتخلقوا  وأن  القرآن  أبنائي 
حولهم،  من  ومع  حياتهم  يف  عمليا 
البداية  منذ  املركز  أثر  أنه وجد  وذكر 
الهجائية  الحروف  أبنائه  تعليم  يف 
ومن  بالحركات  الصحيحة  والقراءة 
وتمكنوا  القرآن  تالوة  تعلموا  ثم 
باملدرسة  العلمية  الكتب  قراءة  من 
رأيت  بشكل منضبط وفهم جيد، كما 
حديثهم  يف  يستشهدون  أبنائي  أن 
أن  طيب  يشء  وهذا  الكريم  بالقرآن 
حياة شامال،  منهاج  الله  كتاب  يكون 
كانا  األبناء  من  اثنني  لديه  إن  وقال 
صغرهما  منذ  قرآني  بمركز  ملتحقني 
حمد  وهما  بالخارج  يدرسان  واآلن 
جزءا  وعرشين  خمسة  ويحفظ 
جزءا  عرش  خمسة  ويحفظ  وعبدالله 

من كتاب الله.
قال  أمر:  ويل  املري  محمد  عيل 
كلية  يف  قطر  بجامعة  يدرس  إنه 
الطالب  أمر  ويل  وهو  الهندسة، 
الرابع  بالصف  يدرس  الذي  جابر 
أبي وقاص، وقد  يف مدرسة سعد بن 
امتثاال  باملركز  إلحاقه  عىل  حرص 
وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  لحديث 
وعلمه«  القرآن  تعلم  من  »خريكم 
أن  ونأمل  الله  كتاب  يتعلم  اآلن  فهو 
ونحن  للقرآن،  معلما  الحقا  يكون 
قبل  القرآن  حفظ  يتم  بأن  نتمنى 
أن  وذكر  الثانوية،  املرحلة  انتهاء 
وأوىص  الحفظ،  معه  تراجع  والدته 
باملداومة  باملركز  امللتحقني  الطالب 
االنقطاع  وعدم  الحضور  عىل 
واملدرسني  املركز  من  واالستفادة 
األمور  أولياء  وحث  املستطاع،  بقدر 
عىل إلحاق أبنائهم يف املراكز القرآنية 
يف  الدين  وأحكام  الله  آيات  لتعليمهم 
وتساعدهم  تشجعهم  مناسبة  بيئة 

عىل ذلك وسط إخوانهم الطالب.

لتحفيظ القرآن الكريم

بمنطقة معيذر الجنوبي

»10« حلقات لتعليم الطالب كتاب الله وغرس قيم اإلسالم وآدابه

الدوحة - $
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فعاليات درب لوسيل 
تبهج الجميع

مشجعون عرب: قطر 
تكتب التاريخ

الجماهير تتهافت على 
الزي القطري

رسالة للعالم
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متابعات 12
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متابعات

المواطنون والمقيمون والجماهير عاشوا                         لحظــات ممتعـة في جميـع مناطـق البـالد

أجــــواء احتفــاليــة مــــع   االنطـالقة الموندياليـة

} تصوير - عباس علي وأسامة الروسان

الدوح�ة - $ - قن�ا- عاش�ت قطر أمس ليل�ة تاريخية 
م�ع افتتاح بطول�ة كأس العالم FIFA قطر 2022، ورس�مت 
الجماه�ر لوح�ة فنية وجمالي�ة هائلة يف س�احات وكورنيش 
املؤسس�ة العام�ة للحي الثق�ايف - كت�ارا، وأغل�ب املناطق يف 
البالد جس�دها جمه�ور كأس العالم FIFA قط�ر 2022 من 
املواطنني واملقيمني وضيوف البالد من عشاق اإلبداع والساحرة 
املستديرة الذين حولوا الساحات والكورنيش، إىل احتفال ملون 
بالحياة وبالفن والجمال قبيل انطالق مباراة االفتتاح بني قطر 

واإلكوادور.
 اإلحساس الغامر بالنجاح وانتصار إرادة القطريني يف تحقيق 
حلم العرب باس�تضافة املونديال، كان تعبرا متكررا عىل أفواه 
املش�جعني م�ن كل األجن�اس واألطي�اف واألعم�ار، حيث أكد 

الجميع الذين تجملوا باألع�الم حاملني »األدعم« دعما وتقديرا 
لجه�ود دولة قط�ر التي حققت الحلم العرب�ي بقيادة حكيمة 

وإرادة صلبة ال تعرف املستحيل.
 االبتكار والجدة والشغف والحماس هي العناوين الكربى التي 
طبعت احتفال املشجعني وأجواء األمسية، حيث الفن والجمال 
واألل�وان هي املرسح الذي أدى عليه الجمهور مش�اهد درامية 
عربوا فيه�ا بعفوية عن محبته�م لقطر واس�تمتاعهم بأجواء 

املونديال الساحرة.
 وكانت املوس�يقى وفنون التش�كيل وجماليات األزياء حارضة 
بق�وة يف إطار من األضواء الباهرة امللونة التي تعاكس�ت عليها 

مشاهد البهجة ومشاعر الجمهور وشغفهم وحماسهم.
 حديق�ة من األلوان ش�كلها الجمهور، وهم يرتدون ش�عارات 

املنتخبات املش�اركة يف البطولة والقبع�ات ويلتحفون باألعالم 
الت�ي ترفرف ع�ىل امتداد الس�احات، ومش�هد مؤث�ر وبهيج 
لطفالت قطريات يرتدين أزياء تراثية قطرية ويرددن أهازيج 
لقط�ر وللعنابي ويرحبن بضيوف قطر.. ويف قلب كتارا تحلق 
الجمهور من مختلف دول العالم ومن مختلف األعمار والفئات 
حول موس�يقيني من إندونيسيا يعزفون ألحانا بديعة عىل آالت 

تقليدية، تفاعل الجمهور مع إيقاعاتهم البهيجة.
 ويف س�وق واقف ال�ذي تجمل بأبهى حلة الس�تقبال جماهر 
كأس العالم توافدت جموع املش�جعني من القطريني واملقيمني 
وم�ن مختل�ف دول العالم حامل�ني األعالم القطري�ة، وأعالم 
بلدانهم يف لوحة كرنفالية تظهر التنوع الحضاري واإلنس�اني 
ع�ىل أرض دولة قط�ر، فمنهم من أراد االس�تمتاع بمش�اهدة 

املباراة االفتتاحية بهدوء يف مطاعم ومقاهي الس�وق الشهرة، 
ومنهم من توجه من السوق إىل كورنيش الدوحة ومتحف الفن 
االسالمي لالستماع بأجواء الزخم والصخب الجماهري الكبر 

ومشاهد املباراة عىل شاشات عرض كربى. 
 وع�ىل ط�ول كورني�ش الدوحة املمت�د تواف�د آالف الجماهر 
زرافات ووحدانا ليش�هدوا انطالق الع�رس العاملي الذي كان 
حلم�ا وأصبح حقيقة كأس العالم FIFA قطر 2022، تحلقوا 
حول شاش�ات عمالقة يف نظام وانتظام.. تابعوا حفل االفتتاح 

الذي تم بثه مبارشة من استاد البيت املونديايل.
 وما إن أعطى حكم املباراة صافرة انطالق املباراة، حتى ُيخيّل 
للرائي أن الجمهور هو جمهور استاد البيت وليس الجالس يف 

الكورنيش، فهو يتفاعل بتفاعل املتواجدين هناك.

المشجعون رسموا لوحة كرنفالية بمختلف المناطق

الكل عبر عن محبته لقطر واالستمتاع بالبطولة 

إقبال على الكورنيش واألسواق والمطاعم والمقاهي

إحساس غامر بالنجاح وانتصار إرادة القطريين 
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جماهير العالم تعيش الحلم
} تصوير - عباس علي
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عاشتها الجماهير في حديقة أسباير والعديد من مناطق المشجعين

تجـربــة اسـتثنــائيـة

من  كبرية  أعداد  توافد  أمس  مساء  أسباير  حديقة  شهدت 
تنظمها  التي  بالفعاليات،  واملشاركة  لالستمتاع  الجماهري 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  خالل  زون  أسباير  مؤسسة 

.2022
وتقام يف حديقة أسباير العديد من الفعاليات الرياضية لجميع 
انطالق  مع  تزامنا  وذلك  األلعاب  من  والعديد  املجتمع  أفراد 
بأجواء  لالستمتاع  بفرصة  الزوار  جميع  ليحظى  البطولة، 
ستبقى  استثنائية  تجربة  عىل  والحصول  مميزة،  رياضية 

راسخة يف ذاكرتهم.
قوية  بصمة  ترك  يف  نجحت  زون  أسباير  مؤسسة  أن  يذكر   

األثر باعتبارها إحدى أيقونات الرياضة القطرية، وواحدة من 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  وتنظيم  استضافة  نجاح  أسباب 
قطر 2022.. حيث تمثل املدينة الرياضية أسباير زون رصحا 
بالفعاليات،  الخاصة  املتطلبات  جميع  يلبي  عامليا  رياضيا 
وإدارة املنشآت واملرافق الرياضية، وإدارة الخدمات املؤسسية 

يف »أسباير لوجستيكس«.
خالل  فيفا  الـ  أعضاء  زون  أسباير  مؤسسة  وتستضيف   
املونديال والذين يقيمون يف فندق »الشعلة«، كما يقيم املنتخب 
القطري يف فندق بوتيك العزيزية، واملنتخب األسرتايل يف سكن 

الطالب يف أكاديمية أسباير.
والتمرين  للتدريب  أسباير  املالعب يف حديقة  استخدام  ويتم   
خالل البطولة، بينما يستضيف استاد خليفة الدويل يف أسباير 

زون عدة مباريات خالل البطولة.

في مدينة مشيربفعاليات رياضية لجميع أفراد المجتمع بالتزامن مع االفتتاح

تفاعل كبير بالمركز اإلعالمي
 FIFA الدوحة - قنا- شهد املركز اإلعالمي لكأس العالم
قطر 2022 الخاص بالدولة املضيفة يف مدينة مشريب 
أمس، متابعة رائعة وتفاعالً منقطع النظري، تواكباً مع 

افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022. 
 وقالت نور األثرية، مديرة خدمات املركز اإلعالمي لكأس 
العالم 2022 الخاص بالدولة املضيفة، يف ترصيح لوكالة 
األنباء القطرية )قنا(: إن املركز اإلعالمي شهد حضوراً 
كبرياً فاق السعة الخاصة به، حيث بلغ عدد اإلعالميني 
الذين زاروا املركز قبل وقت مبكر من املباراة االفتتاحية 
بأعمالهم  القيام  من  تمكنوا  وقد  إعالمي،   500 نحو 

وتغطياتهم داخل املركز، قبل استقالل الحافالت الخاصة 
املتوجهة مللعب املباراة - استاد البيت-. 

 وأشارت إىل أن نسبة اإلعالميني العرب كانت هي األكرب 
كثيفاً  تواجداً  شهدت  التي  املاضية،  باأليام  مقارنة 
إىل  الفتة  الجنسيات،  مختلف  من  األجانب  لإلعالميني 
بعض  مع  لإلعالميني  لقاءات  أمس  صباح  جرت  أنه 
املتحدثني من اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، تم خاللها 
فيه  الجارية  واالستعدادات  املركز  بخدمات  التعريف 
انطالق  بدء  مع  لإلعالميني  املختلفة  الخدمات  لتقديم 

الحدث العاملي الكبري.

الدوحة- قنا

لالستمتاع 
اآلالف توافدوا على حديقة البدعبأجواء االفتتاح

واملواطنني  العالم  جماهري  من  اآلالف  توافد 
واملقيمني يف قطر عىل حديقة البدع أمس لعيش 
الحديقة  أصبحت  حيث  املونديال،  افتتاح  أجواء 
من  مربع  مرت  ألف  و765  مليون  عىل  املمتدة 
املساحات الخرضاء، أصبحت من أبرز الوجهات 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  ُمشجعي  أمام 
من  األكرب  بالنصيب  تحظى  حيث   ،2022
الفعاليات املُصاحبة للمونديال، أبرزها مهرجان 
الفيفا الرسمي للمشجعني الذي سيشهد فعاليات 

ترفيهية متنوعة.
باسم   2018 عام  قبل  البدع  حديقة  وُعرفت 
2014 من أجل  الرميلة، وأغلقت يف عام  حديقة 
فرباير   13 يف  مجدًدا  تفتتح  أن  قبل  التجديد، 

2018، بعد إعادة التطوير والتوسعة الشاملة.
مرسًحا  املونديال  خالل  الحديقة  وأصبحت 
الستقبال عرشات اآلالف من الجماهري من أنحاء 

للمشجعني  الفيفا  مهرجان  خالل  من  العالم، 
قطر،  مونديال  يف  رئيسيًا  معلًما  يشّكل  الذي 
حيث يجّسد رؤية جديدة يف تجربة الرتفيه خارج 
إىل  نوفمرب   20 من  الفرتة  خالل  امللعب  أسوار 
2022، من العارشة صباًحا وحتى  20 ديسمرب 

الثانية لياًل.
وأعلن االتحاد الدويل لكرة القدم، سابًقا، انطالق 
 FIFA العالم  كأس  خالل  املشّجعني  مهرجان 
قطر 2022 يف حديقة البدع لـ29 يوًما، من أجل 
االستمتاع بكرة القدم من خالل فعاليات ترفيهية 
الثقافة  لتقديم  مجااًل  سيكون  كما  متنوعة، 

القطرية خارج أسوار مالعب املونديال الثمانية.
ويتسع املهرجان ألكثر من 40 ألف شخص، ليمثل 
وجهة فريدة تستضيف فعاليات ترفيهية متنوعة 
العالم،  أنحاء  جميع  من  القدم  كرة  لجمهور 
ضخمة  شاشات  مع  األوقات،  بأروع  ليستمتع 
إضافة  الطلق،  الهواء  يف  مبارشة  املباريات  لبث 
املوسيقية  األعمال  ألفضل  عروض  مشاهدة  إىل 
العاملية واملحلية ومقطوعات حية ألشهر الفنانني، 

وتشكيلة  أخرى،  ترفيهية  وأنشطة  وعروض 
يضمن  ما  واملرشوبات،  املأكوالت  من  واسعة 

للجمهور أوقاًتا مبهرة مليئة باملرح والتسلية.
منفصلة  مناطق   3 من  البدع  حديقة  وتتألف 
بالحدائق  تتميز  والتي  الرميلة،  منطقة  وهي: 
ذات الطابع الهنديس، ومنطقة البدع بمساحاتها 
املناظر  ذات  الخاصة  والجلسات  الخرضاء 
الطبيعية، ومنطقة وادي السيل، بما تتمتع به من 

إطالالت بانورامية ومساحات مفتوحة شاسعة.
ويتوافر  شجرة،   1766 عىل  الحديقة  وتحتوي 
الحدائق  من  مربع  مرت  ألف   514 من  أكثر  بها 
بحديقة  واألشجار  النباتات  وتغطي  العشبية، 
ألفا و520 مرتًا مربًعا، كما تحتوي   274 البدع 
ألعاب لألطفال، وتتوافر  8 مناطق  الحديقة عىل 
بها 6 مناطق مجّهزة ملمارسة الرياضة إىل جانب 
املطاطية،  األرضية  ذي  البدنية  اللياقة  مضمار 
كما توفر 6 مواقف سيارات بسعة 4428 سيارة، 
تليفزيونية  مراقبة  بكامريات  ُمجّهزة  والحديقة 

لتوفري األمن واألمان للزوار.

وتضم حديقة البدع العديد من املواقع منها: موقع 
التاريخي الذي يقع يف أقىص الجزء  وادي السيل 
الشمايل املرتفع من الحديقة، ويعترب مأوى طبيعيًا 
للحياة الربية، ويكتيس باللون األخرض بعد هطول 
بإطاللة  ويتميز  املحلية،  النباتات  لنمو  األمطار، 
فريدة مثالية ملشاهدة رشوق الشمس صباًحا عىل 

أبراج منطقة الخليج الغربي.
والنباتات  الربية  بالحياة  غنية  بأكملها  الحديقة 
ونظرًا  الربية.  الحياة  تشجيع  أجل  من  املتنوعة 
كبريًا  عدًدا  قطر  دولة  تجذب  الجغرايف،  ملوقعها 
من الطيور املهاجرة، حيث يتوقف الكثري منها يف 

حديقة البدع خالل رحلتها الطويلة.
وتعد األشجار املعّمرة يف الحديقة اآلن هي نفسها 
التي كانت يف حدائق العقارات التي كانت تشغل 
اآلن  الحديقة  وتحتوي  الحايل  الحديقة  مكان 
عىل 1766 شجرة، منها شجرة السدر التي تعد 
تضم  كما  القطرية،  الثقافة  يف  رمزية  شجرة 
الغاف  أشجار  منها  األخرى  األشجار  من  أنواًعا 
عىل  بقدرته  معروف  النوعني  وكال  واألكاسيا 

تحّمل الحرارة العالية.
وتستخدم نباتات الرشق األوسط املحلية يف عدد 
املنطقة.  بيئة  لتعكس  الحديقة  مناطق  كبري من 
للحياة  مثاليًا  موطنًا  النباتات  هذه  وتعترب 
املوجود  التذكاري  النصب  ويعد  املحلية،  الربية 
الجميع  من  ومحبوًبا  معروًفا  معلًما  بالحديقة 

ويرجع تاريخه إىل فرتة حديقة البدع القديمة.
الفوالذي  الجرس  هيكل  أُنشئ   ،2018 يوليو  يف 
بطريقة فنية وإبداعية من أجل ربط وادي السيل 
هيكاًل  أصبح  ألنه  ونظرًا  الرميلة.  حديقة  مع 
الجرس  فإن  لذلك  وغرضه،  بتصميمه  أيقونيًا 
يمثل منطقة مثالية ملشاهدة أفق الدوحة املتألقة 

ورشوق الشمس وغروبها املهيبنَي.
املثايل  املحور  والشالالت  املياه  نوافري  تمثل  كما 
جلسات  مع  مقهى  وجود  ظل  يف  للحديقة، 
الجارية  املياه  بصوت  لالستمتاع  خارجية 
طاوالت  تواجد  عن  فضاًل  الطبيعية،  واملناظر 
أحواض  بني  تقع  العائلية،  للنزهات  مظللة 

األزهار األنيقة املصنوعة من الرخام األبيض.

الدوحة- قنا
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محطـــة تــاريخيــة

أعرب عدد من المشجعين العرب عن 
فخرهم واعتزازهم بانطالق المونديال 

على أرض قطر، واصفين إياه بالحدث 
التاريخي الذي يشكل مصدر فخر لكل 

عربي، مؤكدين أن استضافة البطولة 
في قطر كأول بلد في الشرق األوسط 

يحتضن هذا الحدث الرياضي الكبير، 
سيجعل من النسخة الحالية لكأس 

العالم نسخة استثنائية بكل المقاييس.
وقالوا في تصريحات خاصة لـ »$« 

إن البطولة التي تقام للمرة األولى 
في دولة عربية ستثبت للعالم أن 

الرياضة لغة عالمية تجمع الناس من 
مختلف الثقافات تحت راية كرة القدم، 

مؤكدين أن األسرة الكروية الدولية 
لم ُتخطئ على اإلطالق حين منحتها 
شرف استضافة النهائيات العالمية، إذ 

باتت الدوحة وجهًة ُمفضلًة للرياضيين.

} تصوير – أسامة الروسان 

كتب – أكرم الفرجابي 

ستكون نسخة استثنائية 
بكل المقاييس

أعربوا عن فخرهم واعتزازهم باالستضافة القطرية.. مشجعون عرب لـ »$«:

أوضح املشجع السعودي عبدالجليل الجزيري، أن هذه االستضافة ستكون 
فرصة تاريخية لتقديم الوجه الحقيقي للعرب يف مواجهة األجندات الغربية 
فارقة  عالمة  سيكون  قطر  مونديال  أن  مؤكدا  منهم،  النيل  تستهدف  التي 
ومكسبا للمنطقة كلها، ليس رياضيا وحسب، بل سياسيا وتنمويا واجتماعيا 

{ عبد الجليل الجزيريوثقافيا، ويرسخ مالمح السالم بني الشعوب واألمم.

الدليمي: مصدر فخر واعتزازالجزيري: عالمة فارقة
لبطولة  قطر  دولة  تنظيم  أن  الدليمي،  عبدالعزيز  السعودي  املشجع  يرى 
التعاون  مجلس  دول  أبناء  لجميع  واعتزاز  فخر  مصدر  يعد  العالم،  كأس 
واملنطقة العربية، مؤكدا أن مونديال قطر يمثل إنجازا خليجيا جديدا يربهن 
عىل قدرة الكفاءات الخليجية عىل تحقيق الطموحات يف كافة املجاالت سواء 

كان عىل الصعيد االقتصادي أو الريايض أو غريهما. { عبد العزيز الدليمي

ناصر الدليمي:

نعكس للعالم وجهنا الحقيقي 
بأن  الدليمي،  نارص  السعودي  املشجع  أفاد 
لطاملا  فرصة  قطر  يف  املونديال  استضافة 
أجمع  للعالم  لنعكس  ومسلمني  عربا  انتظرناها 
التشويه  حمالت  عن  بعيدا  لنا،  الحقيقي  الوجه 
بالتهديد،  نشعر  أن  يجب  وال  النمطية،  والصور 

معتزون  فنحن  والشموخ،  بالعزة  الشعور  وإنما 
بثقافتنا وديننا وذلك ال ينفي أن نتقبل اآلخرين، 

عىل قاعدة أساسها االحرتام املتبادل.وأوضح 
ستحقق  البطولة  استضافة  أن  الدليمي 

واجتماعية  واقتصادية  سياسية  مكاسب 
كبرية عىل املديني املتوسط والبعيد، تكون لها 

عىل  األشكال  متعددة  وفوائد  ومنافع  تداعيات 
كل البالد العربية واإلسالمية خاصة الخليجية التي 

تتحول مع الوقت إىل قبلة الزوار.

}

ناصر 

الدليمي

}

استضافة  أهمية  عىل  سليماني،  وليد  التونيس  املشجع  شدد 
من  املجتمع،  عىل  اإليجابي  وتأثريها  الكربى،  الرياضية  األحداث 
 2022 قطر  مونديال  بأن  منوها  البالد،  بثقافة  التعريف  خالل 

للتعريف بالثقافة العربية، وفرصة لالطالع عىل  سيكون منرباً 
يرتقبها  التي  الكروية،  االحتفالية  يف  الثقافات  مختلف 

املشجعون من كافة أنحاء العالم.
ملتابعة  قطر  إىل  يسافر  من  إن  سليماني  وقال 
للتعرف  كاملة  الفرصة  له  ستتاح  املونديال، 
وقيمه  ثقافته  بكل  إسالمي  لبلد  نموذج  عىل 
الجماهري  دعم  أهمية  عىل  مؤكدا  وعاداته، 
كأس  يف  املشاركة  العربية  للمنتخبات 
العالم، منوها بأنه ينتظر الجمهور 
حماس  تعزيز  يف  كبري  دور 
العربية  منتخباتنا  العبي 

والسعودية  واملغرب  تونس 
وقطر.

وليد سليماني:

منبر للتعريف
بالثقافة العربية

قال املشجع املغربي عبدالحميد القراوي: ال شك أن استضافة 
ال  قد  نادرة  فرصة  يشكل  ومسلمة  عربية  دولة  يف  املونديال 

األكثر  الحدث  يف  رائعة  لحظات  قضاء  للجميع  متمنيا  تتكرر، 
أهمية عىل الساحة الرياضية، إذ تعد البطولة فرصة لهم للتعرف عىل 
بها، وإلقاء نظرة عن  التي نشتهر  العربية  الضيافة  ثقافتنا وكرم 

قرب عىل ثقافات متنوعة.
اليوم،  العالم  لكأس  قطر  استضافة  إن  القراوي  وقال 
العرب،  لجميع  مرشفة  وعاملية  رياضية  مناسبة 

وأظهرت  أجمع،  العالم  الدوحة  أبهرت  وقد 
قدرتها وقدرة العرب عىل إبراز وتوفري ظروف 

يف  أحد  يتخيلها  يكن  لم  مبهرة  الستضافة 
بهذه  نفتخر  نحن  لذا  العربي،  العالم 

االستضافة ونفتخر بكل العمل 
الذي قامت به قطر خالل 

السنوات املاضية.

عبدالحميد القراوي:

فرصة نادرة 
قد ال تتكرر

}

عبد الحميد القراوي

}

}

وليد سليماني

}

عائشة الحدادي:

منصة هامة لتوحيد الشعوب
أكدت املشجعة املغربية عائشة الحدادي، أن استضافة البطولة يف 
قطر، فرصة ذهبية لتغيري التصورات املغلوطة عن املنطقة، وتعزيز 
العالقات مع دول العالم، باعتبار أن كرة القدم تعد منصة هامة 
لتوحيد الشعوب، فهي من أكثر الرياضات إثارة للمتعة، ليس عىل 
مستوى الشعوب العربية فقط، وإنما عىل مستوى شعوب العالم. 

نموها  مسرية  يف  طويلة  مسافات  اختزلت  قطر  أن  وأضافت: 
باألجندات  تتأثر  أن  دون  العالم  كأس  باستضافة  فوزها  منذ 
حيث  وإنجازاتها،  إمكانياتها  من  النيل  تستهدف  كانت  التي 
االستعدادات  إطار  يف  كبرية  عاما جهودا   »12« مدى  عىل  بذلت 
املبهرة،  للنسخة  والتجهيزات 
إصالحات  وحققت 
تزال  ال  وهي  عديدة 
هذه  يف  مستمرة 

{ عائشة الحدادي تتحدث لـ $اإلصالحات.

أنيس السويسي:

قطر محط أنظار العالم اآلن
أن  إىل  السوييس،  أنيس  التونيس  املشجع  أشار 
ووجهة  العالم،  أنظار  محط  اآلن  قطر  دولة 

الدول،  مختلف  من  واملشجعني  للجماهري 
العاملية  البطوالت  أكثر  بمشاهدة  لالستمتاع 
القدم،  كرة  محبي  بني  وجاذبية  شعبية 
مؤكدا أنها مناسبة مالئمة لكي يرى الجميع 
وأن  خاصة  حقيقتها،  عىل  قطر  يف  األشياء 
شتى  يف  اإلنجازات  من  الكثري  نفذت  الدوحة 

عن  السوييس  وعرب  املجاالت.. 
مشيدا  قطر،  يف  بالتواجد  سعادته 
بالتنظيم املميز والتحضريات املمتازة 
العاملي  الحدث  استضافة  سبقت  التي 
وشعوب  دول  جميع  أن  مؤكدا  الكبري، 
الفعالية  هذه  نجاح  بدعم  معنية  املنطقة 

{ أنيس السويسيالعاملية الكربى يف منطقتنا.
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متابعات

احتفاء بعادات وتقاليد أهل قطر

الغترة والعقال يجذبان الزوار
أكد عدد من زوار دولة قطر عىل حسن 
وجدوه  الذي  والرتحاب  االستقبال 
خالل  املضياف  القطري  الشعب  من 
مباريات  لحضور  الدولة  يف  تواجدهم 
العادات  ان  إىل  الفتني  العالم،  كأس 
جذبتهم  القطرية  والثقافة  والتقاليد 
لذلك حرصوا عىل ارتداء الغرتة والعقال 
بتقاليد  احتفاء  تجولهم  عند  القطرية 

وعادات وتراث الدولة.

وأشاروا خالل حديثهم لـ »$« إىل 
انبهارهم بما شاهدوه يف قطر من تقدم 
قاموا  والتي  املناطق  جميع  يف  وتطور 
بزيارتها وأبرزها سوق واقف ولوسيل 
إىل  مشريين  املشجعني،  تواجد  واماكن 
لدولة  دخولهم  إجراءات  جميع  سهولة 

قطر لتشجيع منتخباتهم.
الواضحة يف  كما تحدثوا عن الحضارة 
الرتاثية  املناطق  يف  تظهر  والتي  قطر 
شيدت  التي  الحديثة  املدن  يف  وكذلك 
العاملية،  التكنولوجيا  ألحدث  وفقا 
تواجدهم  خالل  أنهم  موضحني 
واالستادات  الدوحة  شوارع  سيمألون 
وحماسا  صخبا  الفعاليات  وأماكن 
خالل  منتخباتهم  بألوان  وبهجة 

املهرجان الكروي العاملي.
والذي  ايفانز  ديمريوا  عرب  البداية  يف 
لتشجيع  املكسيك  من  لقطر  حرض 
بحضور  سعادته  عن  بالده  منتخب 
عىل  أكد  والذي  قطر  يف  العالم  كأس 
بما وجده يف قطر من ترحاب  انبهاره 
وحب وضيافة من أهلها، مشريا إىل ان 
واحتفاظهم  االصالة  بني  جمعت  قطر 
االصيلة  العربية  والتقاليد  بالعادات 

وايضا التميز والتفرد والتطور.
ارتداء  عىل  حرص  انه  إىل  وأشار 
الغرتة والعقال القطريني وذلك حبا يف 
موضحا  والخليجية،  القطرية  الثقافة 
العالم  كأس  من  نسخة  كل  خالل  أنه 
خاصة  وتقاليد  ظاهرة  هناك  تكون 
ولذلك  املنتخبات  مشجعي  بعض  من 
وهم يزورون قطر للمرة األوىل وأثارت 
واإلسالمية  والعربية  القطرية  الثقافة 
قطر  مونديال  تقاليد  فإن  إعجابهم 

ستكون ارتداء الغرتة والعقال.

وأبدى إيفانز تأكيده عىل أن املكسيكيني 
هذا  يف  مختلفة  تجربة  سيخوضون 
بني  املسافات  تقارب  بفضل  املونديال 
االستدادات يف دولة قطر، حيث يمكنهم 
الثمانية،  البطولة  استادات  زيارة 
واستكشاف البلد بسهولة عرب استخدام 
مرتو الدوحة، مشريا إىل أن كأس العالم 
فرصة للتواصل مع أشخاص من جميع 
أنحاء العالم، وأنهم سيلمسون مشاعر 
القطري  الشعب  لدى  والرتحاب  الود 

فور وصولهم إىل أرض املونديال.

»الكرم والترحاب«

كما أكد خوسيه باولو والذي حرض لقطر 
مباريات  لحضور  أيضا  املكسيك  من 
القطرى  الزي  اختار  أنه  بالده  منتخب 
بسبب حبه للشعب القطرى والذي وجد 
منه الرتحاب وكرم الضيافة منذ أن وطأت 
حيث  الدويل،  حمد  مطار  أرض  قدماه 
تفارق  ال  وصفه  بحد  االبتسامة  كانت 
وجه جميع العاملني واملوظفني يف املطار 
والذين أنهوا إجراءات دخوله بكل سهولة 
ويرس، قائال لقد سافرت خلف فريقي يف 
الدخول  دول عديدة ولم أجد سهولة يف 
أكثر مما وجدت يف قطر وأثناء أكرب بطولة 

عاملية وهي كأس العالم.
ويعيش باولو والذي وصل إىل قطر من 
زار  إذ  ومختلفة،  فريدة  تجربة  يومني 
ومنها  قطر  يف  السياحية  املناطق  أبرز 
سوق واقف وميناء الدوحة ولوسيل، كما 
انضم للمشجعني عىل كورنيش الدوحة 
مكان  أي  يف  الرئييس  تقليدهم  خالل 
يذهبون إليه، حيث يقومون برفع راياتهم 

التشجيعية الشهرية. 

القطري  والعقال  الغرتة  ارتداء  أن  وأكد 
جاء انطالقا من حرصه عىل نقل جانب 
التي  قطر  شعوب  وتقاليد  عادات  من 
يزورونها وكذلك حبا يف التقاليد القطرية.

»تنظيم وتطور« 

فيما عرب املشجع الربتغايل بينتو والذي 
فضل ارتداء الغرتة والعقال القطريني 
أيضا عن سعادته بهذا املستوى املتميز 

البطولة  لهذه  الرائع  التنظيم  من 
من  عدد  أكرب  جمعت  والتي  العاملية، 
الزوار من مختلف دول العالم، مشيدا 
وكذلك  للبطولة،  الرائع  التنظيم  بهذا 
التطور الكبري الذي تشهده دولة قطر 
وقدرتها  والنواحي  املجاالت  بجميع 
الكبرية عىل استيعاب هذا العدد الكبري 
من  جو  يف  واملنتخبات  الجماهري  من 

الحب واألمن واألمان.
بطاقة  عىل  حصلوا  أنهم  إىل  وأشار   
»هيا« التي أهلتهم للدخول إىل الدولة، 
تذكر  صعوبات  أي  يواجهوا  لم  حيث 
قوبلوا  أنهم  إىل  الفتا  الدخول،  أثناء 
منافذ  إىل  الدخول  منذ  ترحاب  بكل 
الصفات  بفضل  وذلك  الجوية،  البالد 
يتميز  الذي  القطري  للشعب  الطيبة 
بجميع  والرتحيب  والكرم  بالضيافة 

الزوار.
من  العديد  بزيارة  سعادته  عن  وعرب 
سوق  رأسها  وعىل  املميزة  الوجهات 
جميع  يلبي  بأنه  وصفه  الذي  واقف، 
يف  مشريب  منطقة  جانب  إىل  األذواق، 
التي  املتنوعة  واملتاحف  الدوحة،  قلب 
تزخر بأعمال وقطع فنية تربز الثقافة 
القطرية والعربية واإلسالمية، وجزيرة 
تقدمانه  وما  لوسيل،  ومدينة  اللؤلؤة 

والحداثة،  للتطور  عرصي  نموذج  من 
فضال عن الحي الثقايف كتارا.

استثنائية«  »تجربة 

حرض  والذي  جونزاليس  أكد  وبدوره 
بالده  منتخب  لتشجيع  اسبانيا  من 
املنتخبات  مشجعي  جميع  ان  عىل 
استثنائية  بنسخة  سيحظون  العاملية 
إىل  مشرياً   ،2022 قطر  مونديال  يف 
عملية  يف  كبرية  احرتافية  الحظ  انه 
توفري  خالل  من  وذلك  التنظيم، 
واملواصالت  االرشادات  أنواع  جميع 
توفرها  التي  اإللكرتونية  والتطبيقات 
ومشجعي  لزوار  املنظمة  اللجنة 
العالم  دول  لجميع  الوطنية  املنتخبات 

بكل لغات الدول املشاركة.
أرض  عىل  بالتواجد  سعيد  إنه  وقال 
التي  التاريخية  األيام  هذه  يف  قطر 
نور،  من  بحروف  التاريخ  سيسجلها 
والتنموية  العمرانية  بالنهضة  مشيدا 
جاءت  حيث  قطر،  تشهدها  التي 
بأول  لالستمتاع  العالم  شعوب  جميع 

مونديال يف منطقة الرشق األوسط.

الجماهير«  »توافد 

هذا وتواصل الجماهري العاملية توافدها 
بقاع  مختلف  من  املونديال  أرض  عىل 
الكروي  الحدث  معايشة  قصد  العالم 
حيث  بلدها،  منتخب  ومؤازرة  األكرب 
تزايد عدد الجماهري املتواجدة يف قطر 
عىل  حرصوا  حيث  جدا،  كبري  بشكل 
االستمتاع باألجواء املونديالية الخيالية 
وكذلك  القدم  لكرة  عاشقة  للجماهري 
تتواجد  التي  املرشقة  الصورة  نقل 
لتنظيم  التام  واستعدادها  عليها قطر، 
يف  واألفضل  استثنائية  عالم  كأس 

تاريخ اللعبة عىل كافة املعايري.
من  قطر  ضيوف  حماس  وبلغ 
قلب  يف  ذروته  العالم  كأس  جماهري 
كانت  الرياضة، حيث  عاصمة  الدوحة 
منتخبات  قمصان  ترتدي  الجماهري 
صورة  يف  الوطنية،  وراياتهم  بلدانهم 
الربازيل،  هولندا،  الربتغال،  إسبانيا، 
السعودية  املغرب،  تونس،  األرجنتني، 
أجواء  أضفى  ما  وهو  واملكسيك، 

رياضية رائعة. 

الجمع بين الحداثة واالحتفاظ بالعادات والتقاليد 

{ ديمريوا إيفانز

{  خوسيه باولو

عبروا عن انبهارهم بما شاهدوه من تقدم وتطور في البالد

يعيشون تجربة مختلفة في سوق واقف ومشيرب ولوسيل

كتب - محمد أبوحجر
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متابعات

في درب لوسيل

متعـــة للكبـــــار والصغـــــار

سعادتهم  عن  املواطنني  من  عدد  عرب 
بالتواجد يف درب لوسيل الذي تقام به 
العديد من الفعاليات املصاحبة لبطولة 
كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدين 
أن أجواء املونديال يف قطر ممتعة وتحتوي 
والعروض  الفعاليات  من  العديد  عىل 
املميزة التي تجذب الزوار، خاصة مشجعي 
منتخبات العديد من الدول األجنبية املشاركة 

بكأس العالم.
وأشاروا إىل أن اللجنة املنظمة لتلك الفعاليات 
أبهى  يف  لوسيل  درب  إخراج  عىل  عملت 
صورة وحلة بما يتناسب مع الحدث العاملي 
الحالية،  االيام  خالل  قطر  تستضيفه  الذي 
تلك  لتنظيم  قطر  استحقاق  بهذا  مؤكدين 
الفعاليات  تلك  ان  كما  العاملية،  البطولة 
الدول  مصاف  يف  قطر  تكون  أن  عىل  تعمل 
بعد  وذلك  املقبلة،  السنوات  خالل  السياحية 
أن يشاهد املشجعون جميع املناطق السياحية 
خدماتها  تقدم  التي  الرتفيهية  والفعاليات 

لزوَّار املونديال.
ستعمل  السياحية  الخدمات  تلك  أن  وبينوا 
والسياح  واملقيمني  للمواطنني  دائم  بشكل 
السنوات  البالِد خالل  الذين سيتوافدون عىل 

القادمة.
آل  محسن  املواطن  قال  السياق  هذا  ويف 
درب  يف  العالم  كأس  أجواء  إن  حبشة، 
لوسيل جيدة للغاية، حيث إنه حرص عىل 
االجواء  بهذه  لالستمتاع  أرسته  اصطحاب 
الرائعة، مؤكداً عىل ثقته الكبرية أن قطر 
من  نسخة  أفضل  تنظيم  عىل  ستعمل 
الدول  تنظيمها  عن  تعجز  املونديال 
كما  املقبلة،  النسخ  ستستضيف  التي 
جميع  من  الجماهري  حضور  أن 
متميزة  إضافة  كان  العالم  أنحاء 

قطر  أهل  إن  حيث  للمونديال، 
يرحبون بالجميع.

للمنتخب  يتمنى  أنه  إىل  وأشار 
مراكز  عىل  يحصل  أن  القطري 

متقدمة خالل مبارياته املقبلة، حيث 
يضم املنتخب عنارص فاعلة وجيدة.

االجواء  إن  محسن  محمد  الطفل  وقال 
عىل  والده  حرص  حيث  للغاية،  متميزة 

لوسيل  درب  إىل  للحضور  اصطحابه 
لالستمتاع بهذا التنظيم الرائع، مشرياً إىل 
انه سيحرص عىل متابعة مباريات منتخب 
املنتخب  يتأهل  أن  متمنياً  لتشجيعه،  قطر 
املونديال  لهذا  النهائية  األدوار  إىل  القطري 

املتميز.
من جانبه قال الطفل عيل محمد إنه يحرض 
للمرة األوىل لدرب لوسيل الذي يتميز بالعديد 
املتميزة،  والفعاليات  املبهرة  العروض  من 
عىل  مشجعة  االجواء  تلك  أن  إىل  مشرياً 
الجماهري  بحضور  سعيد  انه  كما  الحضور، 
عىل  للتعرف  وذلك  العالم،  أنحاء  جميع  من 
الثقافة القطرية والعربية، كذلك للتعرف عىل 

ثقافات الدول األخرى.
وقال الطفل عيل محمد الهاجري، إنه سعيد 
بهذه األجواء املتميزة والتي تجذب الجماهري، 
الجماهري  تستمتع  أن  يف  تساهم  أنها  كما 
كأس  مونديال  بأجواء  الخارج  من  القادمة 
العالم، الفتاً إىل أنه ومن منطلق قطر ترحب 
يرحب  قطر  شعب  جميع  فإن  بالجميع، 

بالضيوف من جميع أنحاء العالم.
أنه  النابت  محمد  سعيد  الطفل  وأضاف 
والفعاليات  العروض  من  العديد  شاهد 
التي يتم تقديمها يف العديد من األماكن 
الدوحة  وكورنيش  لوسيل  درب  مثل 
والكثري من الحدائق العامة، مشرياً إىل 
أن هذه الفعاليات تضفي عىل كأس 
العالم أجواء مبهجة وتجعل جميع 

زوار قطر يستمتعون.

أطفال: الفعاليات واالحتفاالت جميعها مبهرةأجـــواء مبهجــة تتماشـــى مــــع الحـــدث العالمـــي

مشجعو السامبا:

احترافيــة فــي التنظيــم
أكد عدد من مشجعي املنتخب الربازييل، أنهم يعيشون 
من  للعديد  زيارتهم  خالل  من  قطر،  يف  رائعة  أجواء 
التي يتم تقديمها يف كل  العروض والفعاليات  أماكن 
أرجاء الدولة، مؤكدين أن الدوحة تضاهي أفضل املدن 
العاملية من حيث الجمال والتنظيم، الفتني إىل أن قطر 
عىل قدر كبري من االحرتافية يف تنظيم كأس العالم، كما 

انها ستقدم نسخة استثنائية من املونديال.
وبينوا أن املالعب التي ستقام عليها مباريات 
قطر  وان  عاملية،  بمواصفات  العالم  كأس 
ستكون جهة سياحية متميزة خالل السنوات 
املقبلة بسبب الحضور الكثيف للمشجعني من 

جميع أنحاء العالم.
أفضل  من  الربازيل  منتخب  إن  وقالوا 
من  يضمه  ما  بسبب  العاملية  املنتخبات 
الفارق  العبني دوليني متميزين سيحققون 
بينه وبني جميع املنتخبات التي سيواجهها 
خالل املونديال، هذا بخالف ان كرة القدم 
الربازييل،  الشعب  لدى  األوىل  اللعبة  تعترب 
الفتني إىل انهم يتوقعون ان يحصد منتخب 

بالدهم مراكز متقدمة وان يحصد البطولة.
ويف هذا السياق قال املواطن الربازييل بابيو والذي يعمل 
طيارا، ان قطر قدمت نسخة استثنائية من كأس العالم 
الشيقة  والعروض  الفعاليات  من  للعديد  تنظيمها  يف 
التي أبهرت الحارضين من جميع أنحاء العالم، مشريا 
إىل ان دولة قطر تحولت خالل الفرتة املاضية إىل خلية 
كوادر  جميع  من  عمل 

الدولة يف صورة قلما تجدها يف أي مكان يف العالم.
البطولة  لقب  الربازيل  منتخب  يحصد  ان  وتمنى 
الحالية، مؤكداً أن البطولة ستكون منافسة قوية بسبب 
ما تضمه من منتخبات متميزة والعبني عىل مستوى 
كأس  سيكون  حيث  واالحرتافية،  التدريب  من  عال 

العالم بقطر من أفضل البطوالت.
انه  بوأريتوا  جياكوا  الربازييل  الطيار  قال  جابنه  من 
أفضل  من  قطر  نسخة  تكون  ان  يتوقع 
النسخ يف كأس العالم وذلك بسبب االهتمام 
الكبري الذي أولته الحكومة القطرية لهذه 
عائلته  يصطحب  أنه  إىل  الفتاً  البطولة، 
يف  العالم  كأس  بطولة  بأجواء  لالستمتاع 
البرصية  العروض  حيث  لوسيل،  درب 

املبهرة.
وأضاف ان املنتخب الربازييل منتخب قوي، 
املونديال،  خالل  عروضا  سيقدم  انه  كما 
وذلك بسبب ان الربازيل إحدى الدول الرائدة 

يف لعبة كرة القدم عىل مستوى العالم.

{ جياكوا بوأريتو يتحدث $

كتب - محمد الجعربي

{ تصوير - عباس علي
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اآلالف تابعوا االفتتاح واستمتعوا بالفعاليات

»كتارا« وجهة الجماهير

الثالث  اليوم  َميَّز  غفري  جماهريي  حضور 
2022، حيث  العالم  املصاحبة لكأس  للفعاليات 
افتتاح  الثقايف كتارا  الحي  العديد من زوار  تابع 
شاشتني  خالل  من   2022 قطر  العالم  كأس 
كبريتني تم وضعهما يف الواجهة البحرية لكتارا. 
كما جذبت فعاليات كتارا املصاحبة لبطولة كأس 
جمهور  اهتمام   2022 قطر  القدم  لكرة  العالم 
املونديال الذي حرص عىل زيارة املؤسسة العامة 
املتنوعة  فعالياتها  ومشاهدة  كتارا  الثقايف  للحي 
والتعرف عىل الثقافة والفنون والرتاث القطري. 
إبراهيم  بن  خالد  الدكتور  األستاذ  سعادة  وكان 
للحي  العامة  للمؤسسة  العام  املدير  السليطي 
السبت  أمس  أول  استقبل  قد  كتارا  الثقايف 
سعادة السيد ألفريدو بوريرو فيغا نائب رئيس 
جولة  يف  اصطحبه  حيث  اإلكوادور،  جمهورية 
وأثنى  العالم.  لكأس  املصاحبة  كتارا  لفعاليات 
الفعاليات  تنوع  عىل  االكوادور  رئيس  نائب 
وما  التقليدية  للمحامل  كتارا  بمهرجان  وأشاد 
عىل  الزائر  تطلع  متنوعة  أجنحة  من  يقدمه 

الرتاث البحري القطري والخليجي.

كتارا  ملهرجان  عرشة  الثانية  النسخة  وشهدت 
الواجهة  تحتضنها  التي  التقليدية  للمحامل 
ديسمرب  من  عرش  الثامن  حتى  لكتارا  البحرية 
والضيوف،  الزوار  قبل  من  الفتا  اقباال  القادم 
تربز  التي  املتنوعة  اجنحته  استقطبت  حيث 
املهتمني  جمهور  البحري  الرتاث  وعراقة  جمال 
ونالت  الجنسيات،  مختلف  من  والرتاث  بالثقافة 
يزال  ما  حافل  تاريخ  من  به  تزخر  ملا  اعجابهم 

زاهيا وخالدا يف نفوس اآلجيال. 
الرتاثية  األجنحة  من  عددا  املهرجان  يضم  حيث 
املتميزة لدولة قطر وثماني دول صديقة وشقيقة 
الجمهورية  السعودية،  العربية  »اململكة  هي: 
عمان،  سلطنة  الكويت،  دولة  تنزانيا،  الرتكية، 
»البيت  منها:  نذكر  الهند«،  اليمن،  العراق، 
البيت  الكويت،  أهل  السعودي،  البيت  القطري، 
عمارة  التنزاني،  البيت  االيراني،  البيت  العماني، 

بو راشد، البيت العراقي«.
القديمة  الحرف  املهرجان،  أجنحة  وتعرض 
الغوص  كحرفة  البحارة  بها  يعمل  كان  التي 
بصناعة  يتعلق  ما  وكل  والقالفة  والطواشة 
باإلضافة  الصيد،  أدوات  إىل  والقوارب،  السفن 
اللؤلؤ وجميع  وتجارة  الغوص  معدات  لعرضها 
رحالتهم  يف  واليزوة  النواخذة  يحتاجه  ما 

واسفارهم للصيد والغوص والتجارة. 
كما يشارك يف مهرجان كتارا للمحامل التقليدية 
الرتاثية مثل: »متحف املرحوم  املتاحف  عدد من 
البوهاشم  العزيز  عبد  متحف  املناعي،  جاسم 
هذه  تقدم  حيث  املال«،  عيىس  متحف  السيد، 
أساليب  توضح  بالحياة  نابضة  صورا  املتاحف 
البحرية،  املراكب  املايض فوق  العيش والعمل يف 
الذي  النوخذة  مثل  السفينة  بطاقم  تعرف  كما 
الرحالت  يف  بها  ويتنقل  الكبرية  السفن  يقود 
بدفة  املكلف  والسكوني  البعيدة،  البحرية 
الخشبية  السفن  صناع  والقالف  السفينة، 
التقليدية التي كانت تستخدم يف مراحل الغوص 
والزاد  املاء  يحرض  الذي  واملزار  اللؤلؤ،  عىل 
البحر  قاع  يف  يغوص  الذي  والغيص  للبحارة، 
صيد  لطرق  عرضها  جانب  إىل  املحار،  لجمع 
اقفاص  هي  والتي  والقرقور  كالحظرة  االسماك 
وشباك  النخيل  سعف  من  تصنع  دائرية  نصف 
الغزل،  التي تصنع من خيوط  »ياروق مصدق« 
الشباك،  غزل  من  الواحدة  القطعة  ذات  ودفار 
وسائل  املتاحف  هذه  تعرض  كما  واسكار، 
للزوار  فرصة  يشكل  ما  والقوارب،  السفن  بناء 
تفاصيله  بـأدق  البحري  الرتاث  عىل  للتعرف 

ومختلف جوانبه ومالمحه.

قدمه  مميزا  عسكريا  عرضا  الزوار  تابع  وقد 
موسيقى  وكتيبة  العسكرية  العروض  مركز 
البحرية  الواجهة  عىل  القطرية  املسلحة  القوات 
الحضور  استمتع  حيث  كتارا  الثقايف  للحي 

بلوحات استعراضية عسكرية جميلة.
الثقافية  األيام  فعالية  شهدت  أخرى،  جهة  من 
الجالية  من  غفري  جمهور  حضور  التونسية 
املشارك  التونيس  للمنتخب  واملشجعني  التونسية 
وقد  قطر2022.  العالم  كأس  مباريات  يف 
كمال  السيد  سعادة  زيارة  الفعالية  سجلت 
كما  التونيس..  والرياضة  الشباب  وزير  دقيش 
املنتجات  معرض  عىل  الجمهور  توافد  تواصل 
تعرض  محالً   12 وعددها  التونسية،  اليدوية 
البسط  من  )نوع  واملرقوم  الفسيفساء،  لوحات 

والسجاد(، والشاشية التونسية الشهرية.
الخاص  البيع  منفذ  شهد  متصل،  صعيد  وعىل 
للمرسح  املقابل  موقعه  يف  للنرش  كتارا  بدار 
بالرياضة  إقباالً عىل رشاء كتب تتعلق  املكشوف 
طباعتها  وتم  كتاباً،   22 وعددها  العالم  وكأس 
العالم  لكأس  قطر  استضافة  ملناسبة  خصيصاً 

.2022
معرض  جذب  الثقايف،  الريب  ابن  شارع  ويف 
املهتم  الجمهور  اليدوية،  للمشغوالت  كتارا 

اليدوية، ويعرض  التذكارات، واملشغوالت  بجمع 
ومن  قطر  من  لحرفيني  منتجات  املعرض  يف 
يدوية  اشغال  عىل  املحل  يحتوي  العربية  الدول 
واملالبس  والنقدة  اليدوي  والتطريز  السدو  مثل 
ولوحات  الجلد  من  مشغوالت  وكذلك  التقليدية 

فنية والرسم بالرمل وكذلك لوحات تراثية.
العالم  لكأس  املصاحبة  كتارا  فعاليات  وضمن 
زيد  بن  الله  عبد  مركز  اقام   ،2022 قطر  فيفا 
التابع لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية عرض 
فيلم دعوي بكامريات الواقع االفرتايض يف مرسح 
الفيلم  ويروي  الربيدية،  الطوابع  ملتحف  مقابل 
للتعريف  الوحي،  مهبط  املكرمة  مكة  تاريخ 
للمفاهيم  الفيلم  يتعرض  كما  الحرام  بالبلد 
الجاهلية،  التي كانت سائدة يف عصور  الخاطئة 
من  طرفاً  ويذكر  اإلسالم،  نور  انبالج  قبل 
سبع  نحو  الفيلم  ومدة  النبوية،  البعثة  تاريخ 
بمشاهدته،  االستمتاع  للجميع  ومتاح  دقائق، 
كتب  بتوزيع  زيد  بن  الله  عبد  مركز  يقوم  كما 
ومن  اللغات،  من  بالعديد  باإلسالم  للتعريف 
األملانية،  الروسية،  الفرنسية،  اإلسبانية،  بينها 
األوردو،  الفلبينية،  اإلنجليزية،  الربتغالية، 
كتيبات  توزيع  يتم  كما  اللغات،  من  وغريها 

لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

الدوحة – $

افتتحت بعد إعادة تأهيلها وتطويرها.. »البلدية«:

»8« شواطئ الستقبال ضيوف البالد
األحد  أمس  البلدية  وزارة  افتتحت 
أنحاء  مختلف  يف  عامة  شواطئ   )8(
وتطويرها،  تأهيلها  إعادة  بعد  الدولة 
عىل  اإلرشاف  لجنة  مع  بالتعاون 
العامة  واألماكن  الطرق  تجميل 
الجمهور  استقبال  يف  لتكون  بالدولة، 
من زوار قطر خالل فرتة بطولة كأس 

العالم.
وتطوير  تأهيل  مشاريع  تنفيذ  يأتي 
الشواطئ يف إطار اهتمام وزارة البلدية 
وتوجيهات سعادة الدكتور عبدالله بن 
وزير  السبيعي  تركي  بن  عبدالعزيز 
وجهات  إىل  الشواطئ  بتحويل  البلدية 
للجمهور  جاذبة  وترفيهية  سياحية 

من املواطنني واملقيمني والزوار.
شواطئ   )8( التطوير  أعمال  وشملت 
من بني )18( شاطئا تتضمنهم املرحلة 
األوىل وهي: )شاطئ الوكرة للعائالت، 
شاطئ الوكرة العام، شاطئ سميسمة 
بالريان،  الخرايج  شاطئ  بالظعاين، 
الفركية  شاطئ  الطوق،  صفا  شاطئ 

الغارية  شاطئ  والذخرية،  بالخور 
بالشمال، وشاطئ سيلني بالوكرة(.

توفري  التطوير  أعمال  وتضمنت 
نوع  حسب  متنوعة  إضافية  مظالت 
الشواطئ  طول  عىل  ممرات  الشاطئ، 
عىل  معتمدة  إضاءة  التنقل،  لسهولة 
ألعاب  منطقة  الشمسية،  الطاقة 
رياضية )كرة طائرة، كرة قدم وألعاب 
أطفال رملية وعادية( حسب الشاطئ، 

توفري خدمات أساسية لألكشاك.
وقد قام بافتتاح الشواطئ بعد تأهيلها 
حمد  السادة:  من  كل  وتطويرها، 
الشمال،  بلدية  مدير  املناعي  جمعة 
السيد: جابر حسن الجابر مدير بلدية 
الريان، السيد: راشد مشلش الخيارين 
عبدالله  السيد:  الظعاين،  بلدية  مدير 
والذخرية،  الخور  بلدية  مدير  السادة 
مدير  النعيمي  حسن  محمد  املهندس 
بحضور  شارك  كما  الوكرة.  بلدية 
عبدالله  فايقة  الدكتورة  االفتتاح 
أشكناني مدير إدارة العالقات العامة.
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المطرب الشاب محمد المقدام لـ $ :

قـطــر أبـهــــرت الــعــالـــــم

قطر  أن  املقدام  محمد  الشاب  املطرب  أكد 
التحديات  من  العديد  عىل  تتغلب  أن  استطاعت 
تخطف  التي  البطولة  لهذه  جيداً  وتستعد 
العالم وتوجهها إىل الدوحة، مثمناً خالل  أنظار 
لعبته  الذي  الكبري  الدور  »الوطن«  مع  حواره 
فيما  البطولة  املسؤولة عن  والجهات  دولة قطر 
املميزة،  الرائعة  واألجواء  التحتية  البنية  يخص 
قبل  حتى  العالم  تبهر  أن  استطاعت  التي 
واألجواء  االفتتاح  بحفل  مروراً  البطولة  انطالق 
الكرنفالية االحتفالية التي شهدتها بالدنا خالل 

األيام القليلة املاضية.
} يف البــداية حدثنا عن أغنية »يا قطر يا 
كأس  بمناسبة  أطلـــقتها  التي  حبيبة« 

العالم ؟
املناسبة  هذه  يف  مشاركتي  بها  أسجل  األغنية 
رد  من  بسيطا  ولو  جزءا  وأعتربها  الجميلة 
الجميل لقطر الغالية عىل قلوبنا جميعا، األغنية 
النارص، وألحاني وتوزيعي،  من كلمات عبدالله 
قيص  آرت  وفيديو  دمينه  مالك  وماسرت  مكس 

املقدم.
بدأت  ومتى  األغنية  كواليس  عن  حدثنا   {

يف  بها  املشاركة  قررت  وملاذا  عليها،  العمل 
هذا التوقيت؟

تقريباً  شهر  حوايل  منذ  األغنية  عىل  عملت 
الكتمال  التوقيت  هذا  يف  األغنية  وصدرت 
القديم،  الدوحة  ميناء  يف  كان  والذي  التصوير 
وبخلفي السفينتان الفندقيتان العائمتان وميناء 
الدوحة القديم الذي يعد من أهم وأحد املعالم يف 
قطر ويتميز بتصميمه وألوانه املميزة، والجميل 
أن األغنية صدرت قبل افتتاح كأس العالم بيوم 
واألجواء  واضحة  البطولة  أجواء  وبدأت  واحد، 
العالم  أنظار  وكل  مميز،  والتوقيت  املونديالية 

عىل هذا الحدث الكبري.
بأعمال  املشاركة  أهمية  عن  وماذا   {

غنائية يف هذا الحدث الكبري؟
مثل  يف  وطنية  مشاركات  فأية  للفنان  بالنسبة 
أقول  أهمية كبرية، وأنا  لها  هذه األحداث يكون 
تاريخي  وحدث  عاملي  عرس  الحدث  هذا  إن 
النسخة  العرب، وستخلد هذه  ورشف كبري لكل 

يف التاريخ.
الجديدة وتحقق  األغنيات  تعيش  ال  ملاذا   {

نفس األصداء القوية؟

ال  الجديدة  األغنيات  جميع  إن  أقول  أن  أريد  ال 
واأللحان  الكلمات  عىل  يتوقف  فاألمر  تعيش، 
وفكرة األغنية، ومن الطبيعي أن األغاني القديمة 
عاشت ألنها األغاني التي تعلمنا منها واستمتعنا 
وتربينا عليها ولها ذكريات كثرية معنا، وبالتايل 

عاشت يف ذاكرتنا واستمرت يف وجداننا. 

} وما الدور الذي البد وأن يقوم به الفنان 
يف مثل هذه املناسبات الكربى؟

األدوار  أهم  من  الفنان  دور  نظري،  وجهة  من 
أن  يمكن  خالله  من  ومهم  محوري  دور  وهو 
الجمهور،  من  رشيحة  ألكرب  الرسالة  تصل 
وفيما يخص األغنيات فإذا كانت األغنية مناسبة 
أرسع  بشكل  الجمهور  إىل  فستصل  للحدث 
تلك  كانت  إذا  وخاصة  منها،  املطلوب  وتحقق 
كأس  جماهري  كل  وتالمس  ترحيبية  األغنية 

العالم وعشاق الكرة العاملية. 
فيما  تمت  التي  االستعدادات  يف  رأيك  ما   {

يخص التحضري للمونديال؟
كل  من  ومبهرة  ضخمة  كانت  االستعدادات 
التحتية  والبنية  والفنادق  كالطرق  النواحي، 
وجاهزية  الضيوف  استقبال  وكذلك  وغريها، 
الدور  ونقدر  نثمن  وجميعاً  املالعب،  جميع 

عن  واملسؤولة  املعنية  والجهات  للدولة  الكبري 
هذا الحدث الكبري الذي سنبهر به العالم.

} ما رأيك فيما تعرضت له قطر من حمالت 
مشبوهة خالل الفرتة األخرية؟

القلوب  أصحاب  من  شنت  الحمالت  هذه 
املريضة، كان هناك حقد واضح كون  والعقول 
هذا الحدث يقام وينظم ألول مرة يف دولة عربية 
والنجاح،  التقدم  يف  ماضية  وقطر  ومسلمة، 
وكل هذه الحمالت الكاذبة فاشلة ولن تؤثر عىل 
إبهار  نحو  القوي  ومشوارها  قطـــر  مسرية 

العالم. 
} حدثنا عن دورك خالل البطولة؟

واملتطوع  املتعاون  دور  وهو  مهم،  دوري 
والحريص أن تظهر قطر بأفضل شكل وأفضل 
املونديال  فرتة  يف  فنية  أعماال  وسأقدم  صورة، 

أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور. 
إىل  سيأتي  الذي  للجمهور  تقــول  ماذا   {

قطر ؟
أقول لهم يا مرحبا فيكم يف بالدكم الثانية قطر، 
وستشهدون نسخة كأس عالم ممتعة ومختلفة 
تماماً وستستمتعون باملعالم واألماكن السياحية 

الجميلة والرائعة املوجودة يف قطر.
القطري خالل  } ما هي رسالتك للمواطن 

تلك الفرتة؟
إلظهار  ونتطوع  نتعاون  أن  للجميع  رسالتي 
قطر بالشكل الجميل الذي يليق بها وتستحقه.

يخص  فيما  قطر  يف  فنان  لكل  رسالتك   {
لهؤالء  املهم  والدور  ستقدم  التي  األعمال 

الفنانني؟
وأغنيات  أعماال  نقدم  أن  الفنانني  لكل  رسالتي 
الحدث  عن  وتعرب  املونديال  جمهور  تالمس 
املنتخب  تحفيز  وكذلك  وأهميته،  وقيمته 
القطري للظهور باملظهر املرشف الذي يعرب عن 

قطر ومكانتها.
يحصد  أن  تتوقع  الذي  الفريق  هو  ما   {

لقب البطولة؟
الكرة  أشجع  فأنا  محددا،  منتخبا  أتوقع  ال 
للمنتخبات  التوفيق  وأتمنى  الجميلة،  املمتعة 
القطري  للمنتخب  وكذلك  املشاركة،  العربية 
وشعبها  بقطر  يليق  الذي  بالشكل  الظهور  يف 

املضياف الكريم.
أي  وإىل  القطري  للمنتخب  تتوقع  ماذا   {
مرحلة يف البطولة سيصل من وجهة نظرك؟
أتمنى من كل قلبي أن يتخطى املنتخب القطري 
التالية  األدوار  يف  ينافس  وأن  املجموعات،  دور 

ليمتع الجمهور القطري والعربي بأكمله.

{  محمد المقدام

حدث تاريخي يشرف كل عربي.. واستعدادات كبيرةأغنية »يا قطر يا حبيبة« جزء بسيط من رد الجميل لبالدنا

جمهور المونديال على موعد مع المتعة طيلة أيام البطولة 

كتب - محمد مطر

يعرض عبر شاشة تليفزيون قطر

»عالطاير«.. يعزز المعلومات الرياضية
يقدم تليفزيون قطر ضمن مخططه 
برنامج  للمونديال  الربامجي 
املسابقات الريايض »عالطاير«، وهو 
جمهور  يستهدف  الذي  الربنامج 
ثقافتهم  من  ويعزز  الشاشة، 
من  باملزيد  ومعلوماتهم  الرياضية 
والتشجيعية  التحفيزية  األسئلة 
املتعلقة ببطولة كأس العالم منذ أول 
إحصائيات  من  اآلن  وحتى  بطولة 

وأرقام وألقاب وتواريخ.

ووجد الربنامج الذي يقدمه اإلعالمي 
ظهراً،  الثانية  يف  يوسف  سلمان 
الذي  الجمهور  من  كبرية  إشادة 
حلقات  مع  كبري  بشكل  تفاعل 
التي يطرحها  األسئلة  الربنامج ومع 
الربنامج من  املشاركني، ويعترب  عىل 
التليفزيون  بدأ  التي  الربامج  ضمن 
وقبل  للجمهور  عرضه  يف  فرتة  منذ 
للبطولة،  الرسمي  املخطط  اطالق 
الربامج  باقة  ضمن  الربنامج  ويأتي 

التليفزيون  يقدمها  التي  املميزة 
للجمهور خالل بطولة كأس العالم، 
العديد  التليفزيون  مخطط  يضم  إذ 
يستهدف  والتي  املنوعة  الربامج  من 
أيضاً  وهناك  األذواق،  جميع  بها 
وهو  املونديال«  »أرض  برنامج 
برنامج أسبوعي أيضاً، يسلط الضوء 
بمالعب  تتعلق  مهمة  تفاصيل  عىل 
تمت  التي  واالستعدادات  املونديال 
التعريف  مع  البطولة  الستضافة 

باملونديال  الخاصة  املستجدات  بكل 
واستعداداتهم  املشجعني  وروابط 
ليكونوا عىل أتم االستعداد للمونديال.

أكثر  قطر  تليفزيون  ويستضيف 
من 300 ضيف، خالل البطولة عرب 
تغطياته املوسعة للحدث الفريد، كما 
املقررة  البث  ساعات  عدد  ستصل 
 19 إىل  البطولة  خالل  للتليفزيون 
ساعة بث يومية متواصلة، كما يقدم 
التليفزيون برنامج »هال فيكم« وهو 
ريايض،  اجتماعي  برنامج  أيضا 
بالعالم«،  »أهال  برنامج  إىل  إضافة 
وهو برنامج مواكب لفعاليات كأس 
خالل  من   ،2022 قطر  فيفا  العالم 
يف  الضيوف  من  كوكبة  استضافة 
استوديو الربنامج يف كتارا، ويتضمن 
الربنامج نقوالت خارجية يف كل أنحاء 
تتعلق  فعاليات  تشهد  والتي  قطر 
العالم، كما يتضمن الربنامج  بكأس 
لقاءات مع سفراء ومسؤولني للحديث 
كذلك  ويتضمن  العالم،  كأس  عن 
لقاءات حية من خالل »سكايب« من 

كل الدول املشاركة يف البطولة.



أقل الدول 
في معدالت 

البطالة 
العالمية بنسبة 

»% 0.1«

كتب- عوض التوم 

نمو متوقع لالقتصاد الوطني بواقع »4 %« في »2023« و»3.4 %« في »2024«

 قطر حققت أعلى متوسط للنمو االقتصادي 
على المستوى اإلقليمي بواقع »5.4 %« 
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اقتصاد

بالتزامن مع تسهيالت وبيئة أعمال محفزة الستقطاب االستثمارات األجنبية

المونديال يمهد الطريق للتحول لمركز مالي

عن  الصادر  االستثمار  دليل  وبحسب 
قطر  دولة  فإن  االستثمار  ترويج  وكالة 
األجنبية  االستثمارات  الستقطاب  مؤهلة 
ومرن  مستقر  باقتصاد  تتمتع  لكونها 
تصنيف  مع  عامليا،  األفضل  ضمن 
من   AA مستوى  عند  مرتفع  ائتماني 
فضال  العاملية  بورز  آند  ستاندرد  وكالة 
عن تصنيفات سيادية قوية لدى وكالتي 
موديز وفيتش وكذلك تحظى قطر بأعىل 
املستوى  عىل  االقتصادي  للنمو  متوسط 
العقد  مدار  عىل   %  5.4 بواقع  اإلقليمي 
فردي  معدل دخل  اعىل  رابع  مع  املايض 
القطري  الريال  يوفر  فيما  العالم  يف 
االستقرار  األمريكي  بالدوالر  املرتبط 
املايل، أما اسرتاتيجية التنويع االقتصادي 
التحتية  البنية  يف  الهائلة  واالستثمارات 
االقتصاد  لنمو  الواعدة  اآلفاق  فتعزز 
عام  يف   %  4 بنحو  املقدر  القطري 
2023 و3.4 % يف عام 2024. وتسجل 
االستقرار  معدالت  أفضل  قطر  دولة 
 98.6 مستوى  عند  الكيل  االقتصادي 
تحتل  كما  درجة،   100 أصل  من  درجة 
األعمال  ريادة  يف  عربيا  األوىل  املرتبة 
لألمان  نومبيو  مؤرش  يف  عامليا  واألوىل 
االوسط  الرشق  يف  والثانية   2022 لعام 
والثالثة  العاملي  املايل  األمان  مؤرش  يف 
عامليا وفق مؤرش سهولة ممارسة االعمال 
فإنها  وكذلك  الدويل،  للبنك   2020 لعام 
املنطقة  يف  تنافيس  اقتصاد  أكرب  ثاني 
االدارية  التنمية  معهد  لتصنيف  وفقا 
عامليا  الثامنة  املرتبة  وشغلت  للتنافسية 
األجل  طويلة  الحكومة  رؤية  مؤرش  يف 
العاملي  االقتصادي  املنتدى  عن  الصادر 
»دافوس« بينما تتصدر قائمة أقل الدول 
يف معدالت البطالة العاملية بنسبة 0.1 % 
التخطيط واإلحصاء  لبيانات جهاز  وفقا 
يف  عامليا  الرابعة  املرتبة  تحتل  وكذلك 
واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  تمويل 
وفقا لتصنيف املنتدى االقتصادي العاملي 
يف  عامليا  الخامس  واملركز  »دافوس«، 
توفري رأس املال املجازف والسادس عاملياً 
والسابع  للتغيري  الحكومة  استجابة  يف 
عاملياً يف الكفاءة الحكومية وفقا لتصنيف 
»دافوس«.  العاملي  االقتصادي  املنتدى 
إىل  الرامية  تحولها  عملية  قطر  وتواصل 
واملستثمرين  العاملية  الرشكات  احتضان 
ممكنة.وهي  طريقة  بأفضل  األجانب 
املرونة  خالل  من  سواء  جهدا  التدخر 
الرضيبية  واملنظومة  التملك  مجال  يف 
املستوى  ذات  التحتية  والبنية  التنافسية 
واملواهب  الكفاءات  وتنوع  العاملي 
الخيارات  تنوع  أو  العاملي  واتصالها 
وهذا  توفرها  التي  والثقافية  االجتماعية 
كمركز  مكانتها  ترسيخ  يف  يساعد  ما 
استثماري اقليمي وعاملي. وبحسب دليل 
يبلغ  للدولة  املحيل  الناتج  االستثمار فإن 
مستوى 179.1 مليار دوالر وهو ما وضع 
قطر يف املرتبة الرابعة عامليا عىل مستوى 
اإلجمايل  املحيل  الناتج  من  الفرد  حصة 
قطاع  ويف  الرشائية  القوة  لتعادل  وفقا 
الطاقة تحتل قطر املرتبة الثالثة عامليا يف 
قائمة أكثر الدول يف امتالكاً الحتياطيات 
الغاز الطبيعي والثانية عربيا وفق مؤرش 
االقتصادي  للمنتدى  العاملي  التنافسية 
لجهة  عامليا  والسابعة  »دافوس«  العاملي 
التنافسية  الحكومية وفق مؤرش  الكفاءة 
العاملي ملعهد التنمية االدارية لعام 2022 
مع نسبة تنمية برشية مرتفعة جدا وفق 
البرشية  للتنمية  املتحدة  االمم  مؤرش 
والذي وضع دولة قطر يف املركز 45 بني 

قطر  فإن  ذلك  عىل  وعالوة  دولة   188
وهو  لالستثمار،  قطر  جهاز  لديها 
للدولة  التابع  السيادية  الثروة  صندوق 
قائمة  يف  التاسعة  املرتبة  يحتل  والذي 
مع  العالم  يف  السيادية  الصناديق  أكرب 

استثمارات اسرتاتيجية متنوعة.
 وقد ضخت دولة قطر استثمارات بقيمة 
التحتية  200 مليار دوالر لتعزيز بنيتها 
املستقبل،  لتحديات  وللتصدي  والرقمية 
لجهة  ودعمهم  املستثمرين  جذب  مع 
الوصول إىل األسواق وبناء العالقات التي 
النجاح.  تحقيق  أجل  من  يحتاجونها 
وبصفتها موطنا ألفضل مطار يف العالم 
جوية  خطوط  ورشكة  حمد(  )مطار 
القطرية«  الجوية  »الخطوط  العالم  يف 
وهو  املنطقة،  يف  ميناء  أكرب  وخامس 
االستخدام  تبارش  ميناء حمد وأول دولة 
 5G الخامس  الجيل  لشبكة  التجاري 
فإن قطر توفر البنية التحتية املستقبلية 
يتيح  مما  املميز؛  االسرتاتيجي  واملوقع 

العاملية  األسواق  إىل  الوصول  إمكانية 
عىل  املستثمرين  مشاريع  نجاح  وضمان 
املرتبة  قطر  وتشغل  الطويل.   املدى 
يف  الريادة  مؤرش  وفق  عامليا  الرابعة 
نسبة  مع   5G الخامس  الجيل  شبكة 
انتشار لإلنرتنت تبلغ 99 % بينما تحتل 
تقنيات  تبني  يف  عامليا  الثامنة  املرتبة 
وفقا  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
»دافوس«  العاملي  االقتصادي  للمنتدى 
مستوى  عىل  لوجستية  تحتية  بنية  مع 
عاملي وشبكة اتصال عاملية مع الخطوط 
املستثمرين  تصل  التي  القطرية  الجوية 
املناطق  جانب  إىل  العاملية  باألسواق 
سلسة  تأسيس  عملية  توفر  التي  الحرة 
واألعمال  بالفرص  املستثمرين  وتربط 
صناعية  مناطق  عىل  عالوة  الصلة  ذات 
بيئة  للرشكات  تقدم  بعناية  مصممة 

جذابة إلطالق أعمالها وتطويرها.
االسترياد  وحركة  التحتية  البنية  ويدعم 
اكرب  أحد  وهو  حمد  ميناء  والتصدير 

عىل  ويمتد  العالم  يف  الخرضاء  املوانئ 
مسافة 28.6 كيلومرت مربع مع أكثر من 
عمان  تتضمن  مبارشاً،  مالحياً  15 خطا 
وكوريا  واألوروغواي  والهند  وباكستان 
الجنوبية بقدرة استيعابية سنوية قدرها 
الدوحة  مرتو  أما  وحدة.  مليون   7.5
فيعزز إنسيابية شبكة املواصالت يف قطر 
رئيسية  خطوط   3 حاليا  توجد  حيث 
37 محطة تربط الدوحة بضواحيها مع 
كيلومرتا   354 طوله  بمسار  نقل  نظام 
الثانية  للمرحلة  مخصصة  واستثمارات 
من مرتو الدوحة بقيمة 4 مليارات دوالر 
وعىل مستوى الطرق فإن قطر لديها نحو 
800 كيلو مرت من الطرق الرسيعة، وقد 
مرشوعا   30 من  أكثر  تنفيذ  يف  نجحت 
األمطار  مياه  رصف  شبكات  لتحسني 
تحت األرض وأنظمة النقل الذكية، وتوفر 
قطر باإلضافة إىل املناطق الحرة باقة من 
لتحقيق  للمستثمرين  املختلفة  الحلول 
متضمنة  الطويل  املدى  عىل  نجاحاتهم 

املناطق الصناعية واللوجستية. 
الرتخيص  منصات  تمثل  املقابل  ويف 
يمكن  التي  التنظيمية  البيئات  قطر  يف 
والعمل  التسجيل  خاللها  من  للرشكات 
املنصات  هذه  وتتضمن  الدولة.  يف 
قطر  ومركز  التجارة  وزارة  من:  كال 
العلوم  وواحة  الحرة  واملناطق  للمال 

والتكنولوجيا واملدينة اإلعالمية 
من  حزمة  الدولة  تحتضن  وكذلك   
التي  واللوجستية  الصناعية  املناطق 
للمستثمرين  جذابة  تشغيلية  بيئة  توفر 
كما تعزز قطر باستمرار نطاق الفرص 
تتطلع  التي  الدولية  للرشكات  املتاحة 
وقد  املنطقة.  يف  وجودها  ترسيخ  إىل 
بيئة  توفري  خالل  من  ممكنا  هذا  أصبح 
قوية  مالية  ومؤسسات  لالعمال  صديقة 
املوارد وسلسلة  ومجموعة متضافرة من 
معا  تشكل  التي  الداعمة  العوامل  من 
التجارية  لألعمال  دعما  املناخات  أكثر 
مايل  بقطاع  تتمتع  حيث  املنطقة،  يف 

تؤمنة  مايل  واستقرار  ومتطور  قوي 
مؤسسات وترشيعات عىل مستوى عاملي 
مالئمة  تمويل  وخيارات  مستقرة  وعملة 
أداء  األفضل  ضمن  مزدهرة  وبورصة 
عىل مستوى العالم منذ مطلع 2022 مع 

إمكانية التملك األجنبي بنسبة 100 %.
وتوفر قطر إمكانية وصول غري مسبوقة 
خاصة  عاملياً،  وتواصالً  األسواق  إىل 
والغرب  الرشق  بني  املالئم  موقعها  مع 
اقتصادا   25 يف  شخص  ملياري  وتواجد 
دائرة  ضمن  دوالر،  تريليونات   6 قيمتها 
اهتمت  وقد  كيلومرت   3000 قطرها 
 2030 قطرالوطنية  برؤية  عمال  الدولة 
محفزا  بصفتها  التحتية  البنية  بتنمية 
تنفيذ  وتم  االقتصادي  والتنويع  للنمو 
التحتية  البنية  مرشوعات  من  العديد 
الكربى وتوسيعها وتحديثها خالل العقد 
عملية  يف  صلبة  نواة  شكل  مما  املايض؛ 
والعاملية  املحلية  االستثمارات  استقطاب 
وساهم تعزيز التواصل البحري والجوي 
والرقمية  التحتية  البنية  وتسمح  والربي 
امكانية  تيسري  يف  للدولة  الحداثة  البالغة 

الوصول إىل االسواق العاملية. 
وتضم قائمة منصات االستثمار يف قطر: 
التي  قطر  يف  االستثمار  ترويج  وكالة 
االستثمار،  ترويج  أنشطة  عىل  ترشف 
قطر«  »استثمر  التجارية  العالمة  تحت 
وتؤدي دور املؤسسة املظلة يف استقطاب 
قطر  إىل  املبارشة  األجنبية  االستثمارات 
وهي تدير يف سياق مهامها حوافز مالية 
للحوافز  مركزي  وطني  برنامج  ظل  يف 
فضال  للمستثمرين،  املقدمة  الوطنية 
تقدم  التي  والصناعة  التجارة  وزارة  عن 
باقة واسعة من الحوافزاالستثمارية التي 
ملرشوع  أراض  قطع  تخصيص  تتضمن 
االستخدام،  خالل  من  أجنبي  استثماري 
أو عقد إيجار قابل للتجديد وإعطاء الحق 
يحتاجه  ما  باسترياد  األجنبي  للمستثمر 
لتأسيس عمله وإجراء عملياته وتوسيعها 
رضيبة  من  املستثمر  إعفاء  يمكن  كما 
لآلالت  الجمركية  والرضائب  الدخل 
قطر  بنك  عىل  عالوة  املختلفة،  واملعدات 
للتنمية الذي يوفر العديد من آليات الدعم 
املتنوعة تتضمن مراجعة دراسة الجدوى 
إىل  وصوالً  الرضوري  التمويل  وتقديم 
القانونية  االستشارية  الخدمات  توفري 
لرعاية  القطري  والصندوق  واملالية 
عام  يف  تأسيسه  تم  الذي  العلمي  البحث 
2006. يف إطار الجهود املبذولة لتحويل 
ويقدم  معريف  اقتصاد  إىل  قطر  اقتصاد 
التمويل  برامج  من  العديد  الصندوق 
والخاصة،  والعامة  األكاديمية  للقطاعات 
القطاعات ذات األولوية  البحوث يف  لدعم 
والتكنولوجيا  الهندسة  غرار  عىل 
والعلوم  والطب  والحياة  الصحة  وعلوم 
والفنون.  اإلنسانية  والعلوم  االجتماعية 
والتكنولوجيا  للعلوم  قطر  واحة  وأيضا 
التي توفر فرصا عديدة للتمويل ملؤسيس 
التكنولوجية  الرشكات  أعمال  ورواد 
املحليني والعامليني، ويعد صندوق تمويل 
صندوقا  املثال-  سبيل  -عىل  املنتجات 
 % 50 لغاية  الواحة  فيه  تعاونيا تساهم 
املوازنة، وذلك كمنحة تهدف  إجمايل  من 
والصغرية  الناشئة  الرشكات  تشجيع  إىل 
واملتوسطة املحلية، ومن جهة أخرى يوفر 
مصدر  التقنية  املشاريع  تمويل  صندوق 
ملؤسيس  الحق  مال  ورأس  أويل  تمويل 
التكنولوجية  الرشكات  أعمال  ورواد 
بتوسيع  الراغبني  والعامليني  املحلية 

أعمالهم يف املنطقة.

{ مركز قطر للمال

{ ميناء حمد

{ المناطق الحرة - قطر

بات مؤكدا أن مونديال 2022 يمهد الطريق أمام دولة قطر للتحول 
إلى مركز مالي وإقليمي عالمي جاذب لتدفقات رؤوس األموال 

األجنبية، مع الترويج للدولة كوجهة استثمارية فقد شهدت الدول 
التي استضافت كأس العالم منذ عام 1930 نموا كبيرا في تدفقات 

االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة فضال عن ترسيخ المكانة 
االستثمارية دوليا، ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام دولة قطر بتطوير 

التشريعات االقتصادية لتصبح أكثر مرونة، وتسهيل ممارسة أنشطة 
األعمال في الدولة وتقديم محفزات لالستثمارات األجنبية.

األفضل في 
معدالت 
االستقرار 
االقتصادي 
الكلي عند 

»98.6« درجة 

ثاني أكبر 
اقتصاد تنافسي 
في المنطقة وفقا 
لتصنيف معهد 
التنمية اإلدارية 

للتنافسية 

األولى عالميا في مؤشر نومبيو لألمان والثانية إقليميا في األمان المالي 

تحتل المرتبة الرابعة عالميا في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة



وتستهدف االسرتاتيجية الوطنية لقطاع السياحة 
كما  سنوياً،  قطر  إىل  زائر  مليون   5.6 جذب 
تسعى أيضا رفع نسبة السياحة الرتفيهية لتصل 
إىل 67 % من إجمايل عدد الزائرين وتثبيت معدل 
اإلشغال يف الفنادق عند 72 % من خالل زيادة 
الطلب وتنويع خيارات اإلقامة السياحية، بحيث 

تتماىش مع مختلف الفئات من الزائرين. 
وقال املراقبون أن القطاع السياحي يف قطر يقدم 
تجربة سياحية ال تنىس لزوار وجماهري املونديال 
القادمني من شتى بالد العالم لحضور فعاليات 
2022. وأضافوا أن رشكات  بطولة كأس العالم 
السفر والسياحة وقطاع الفنادق يعملون من أجل 
العاملي،  الحدث  وحجم  تتناسب  خدمات  تقديم 
حيث  الدولة،  قدمته  الذي  الدعم  من  مستفيدين 
 100% بنسبة  إشغال  معدالت  الفنادق  تشهد 
العطالت  ومنازل  الفندقية  الشقق  عن  فضال 
يف  كبريا  نموا  تسجل  والتي  العائمة  والفنادق 
الدولة  توفري  إىل  نفسه  الوقت  يف  ويؤرش  الطلب 

لحزمة من الخيارات املتنوعة أمام زوار قطر.
التنفيذي  الرئيس  حجي  حسن  السيد  وأكد 
أن مونديال  السياحية  العربية  املغامرات  لرشكة 
خريطة  عىل  قطر  مكانة  سيكرس   2022
30 منشآة  العاملية يف ظل تدشني نحو  السياحة 
إرثا  سيشكل  ما  وهو  جديدة  وسياحية  فندقية 
قطر  جاذبية  تعزيز  يف  يساهم  للمستقبل  كبريا 

السياحية وزيادة تدفقات الزوار الواردة.
وبني أن قطر تتمتع بجميع املقومات التي تؤهلها 
يمكن  حيث  عاملية  سياحية  وجهة  إىل  للتحول 
إىل  الوصول  العالم  80 % من سكان  من  ألكثر 
العالم  ثلثي سكان  قطر وكذلك يمكن ألكثر من 
لديها  فإن  وكذلك  تأشرية  دون  إليها  الدخول 
مطار حمد وهو أفضل مطار يف العالم والخطوط 
يف  طريان  رشكة  أفضل  وهي  القطرية  الجوية 
تمتلكها  التي  الفندقية  الثروة  عن  فضال  العالم 
نجوم و4  الخمس  فئة  الفنادق  بني  تتنوع  التي 

نجوم و3 نجوم وصوال إىل الشقق الفندقية.
تقوم  التي  الكبرية  الجهود  حجي  واستعرض 
الرتفيه  وخدمات  والسياحة  السفر  رشكات  بها 
سياحية  عروض  لتقديم  الفنادق  وقطاعات 
املغامرات  رشكة  أعدت  حيث  املونديال  تواكب 
إلستقبال  متكامال  برنامجا  السياحية  العربية 
ضيوف قطر من عشاق كرة القدم ومحبي السفر 
سيلني  منطقة  يف  التخييم  والسياحة،لتجربة 
 21 ويضم  شخص   300 نحو  يسع  السياحية 
والطعام  السكن  خدمات  تقديم  ويتضمن  غرفة 
وشاشات ملشاهدة املباريات وخالفة من خدمات 

الرتفيه.
أجمل  من  يعترب  سيلني  منتجع  أن  حجي  وقال 
عىل  وإنما  قطر،  مستوى  عىل  ليس  املنتجعات 
شاطئ  منتجع  ويقع  واملنطقة،  العالم  مستوى 
الجزء  يف  مروب،  فنادق  بادارة مجموعة  سيلني، 
دقيقة   30 بعد  وعىل  قطر،  دولة  من  الجنوبي 
بالسيارة من مركز املدينة الدوحة، حيث يتناغم 
املرافق  من  متنوعة  مجموعة  مع  الفريد  موقعه 
من  وخلفية  العاملي،  املستوى  ذات  الرتفيهية 
وشواطئها  العربية  للصحراء  الخالبة  املناظر 
مكانة  له  املنتجع  إىل  والساحرة مضيفة  االخاذة 
للمسافرين  قطر  يف  رائدة  ترفيه  كوجهة  مميزة 

والسياح املحليني عىل حٍد سواء. 

عوائد قياسية 

وكالة  عام  مدير  الساعي  يوسف  السيد  وقال 
كليوباترا للسفر والسياحة أن القطاع السياحي 
األكثر  االقتصادية  القطاعات  قائمة  يتصدر 
استفادة من مونديال 2022 حيث يمثل الحدث 
لقطر وإسمها وثقافتها  للرتويج  العاملي فرصة 
ما  وهو  العالم  جماهري  بني  السياحية  ومعاملها 

ويف  عامليا  السياحية  قطر  مكانة  يرسخ 
الوقت ذاته فإن القطاع السياحي سيحقق 

عوائد قياسية من املونديال يف ظل تدفق عدد 
الزوار إىل البالد عرب مطاري حمد والدوحة.

قطر  زوار  تدفقات  تقديرات  متوسط  ويبلغ 
يسلط  مما  زائر،  مليون   1.7 املونديال  خالل 
لتصبح  لقطر  الرئيسية  اإلمكانات  عىل  الضوء 
والسياحة  السفر  وجهات  أفضل  من  واحدة 
يقود  أن  إىل  تشري  التوقعات  أن  كما  العالم  يف 
الحدث الريايض، الذي يقام ألول مرة يف الرشق 
السياحة  تصنيفات  صدارة  إىل  قطر  األوسط، 

العاملية.
مونديال  عوائد  تقديرات  أن  الساعي  وأضاف 
مقارنة  دوالر  مليار   17 تبلغ  اإلجمالية   2022
روسيا  حققتها  دوالر  مليار   14 مستوى  مع 
أن  إىل  التقديرات  وتشري  األخري  العالم  كأس  يف 
أعىل  ستكون  قطر  مونديال  إىل  الزوار  تدفقات 
قطاع  أن  القول  ويمكن  روسيا  مونديال  من 
هذه  من  جيدة  بحصة  سيحظى  السياحة 

العوائد.

المنشآت الجديدة

ومن جهته أكد السيد أحمد حسني رئيس مجلس 
أن  والسياحة  للسفر  توريست  رشكة  إدارة 
للزوار  سياحية  تجربة  لتقديم  فرصة  املونديال 
 30 من  أكثر  تدشني  ظل  يف  خصوصا  تنىس  ال 
وهو  جديدة  وفندقية  وسياحية  ترفيهية  وجهة 

من  يعزز  ما 
ويمثل  الزوار  تجربة 
السياحي  للقطاع  ترويج  أفضل 
يف الدولة سينعكس إيجابا عىل االقتصاد الوطني.

وأضاف قائال: يخطئ من يعتقد أن االنعكاسات 
خالل  فقط  ستستمر   2022 ملونديال  اإليجابية 
أداء  عىل  بظاللها  ستلقي  البطولة..  انعقاد  فرتة 
مكانة  تعزيز  من حيث  القطري  السياحة  قطاع 
مركز  إىل  تحويلها  إمكانية  مع  السياحية  قطر 

استقطاب  عىل  قادر  عاملي  سياحي 
بجميع  تمتعها  يف ظل  الزوار وخصوصا 

املقومات السياحية.
الرأسمايل  الحكومي  اإلنفاق  أن  وأضاف 
التحتية ومشاريع  البنية  الكبري عىل مشاريع 
قطاع  عىل  إيجابا  سينعكس   2022 مونديال 
القطرية  الجوية  الخطوط  تعزز  فيما  السياحة 
تسيريها  خالل  من  السياحية  قطر  جاذبية  من 
تعزز  بينما  العالم،  حول  وجهة   150 من  ألكثر 
شبكة النقل املتطورة من جاذبية قطر السياحية 
املحميات  لتشمل  السياحية  املقومات  وتتنوع 
املنتجعات  وسلسلة  األثرية  والقالع  الطبيعية 
واملتنزهات  العامة  والحدائق  العاملية  والفنادق 
واملطاعم واألسواق الشعبية واملجمعات التجارية 
يف  الصدارة  موقع  تحتل  قطر  أن  كما  الكربى 
قائمة أكثر الوجهات السياحية أمانا عىل مستوى 

العالم. 

أداء مذهل

رئيس  الشمري  عارف  السيد  شدد  جانبه  ومن 
رجال  لخدمات  ميكادو  مجموعة  إدارة  مجلس 
حدث  أبرز  تنظم  قطر  دولة  أن  عىل  األعمال 
األضواء،  يخطف  مبهر  بشكل  عاملي  ريايض 
أعىل  الرياضية  واملرافق  االستادات  تلبي  حيث 
خيارات  تنوع  عن  فضال  العاملية  املستويات 
النقل  وشبكة  التحتية  والبنية  والضيافة  اإلقامة 
واملواصالت إىل جانب املواقع السياحية كاملتاحف 
وقال  وغريها.  واألسواق  والشاليهات  والشواطي 
الرتفيهية  للفعاليات  حافال  برنامجا  هناك  إن 
املصاحبة لكأس العالم موجهة للجمهور القادم 
يحصد  الربنامج  وهذا  العالم  بالد  مختلف  من 

بالفعل إعجاب العالم .
 وبني أن االسرتاتيجية الوطنية لقطاع السياحة 
زائر  ماليني   6 إىل  يصل  ما  جذب  تستهدف 
تحقيقه  يمكن  هدف  وهو   ،2030 عام  بحلول 
2022 باإلضافة إىل تعزيز  بعد نجاح مونديال 
من  الوطني  االقتصاد  تطوير  يف  السياحة  دور 
لتصل  املحيل  الناتج  يف  مساهمتها  زيادة  خالل 
ضمن  وذلك   ،2030 عام  بحلول   %  10 إىل 

الوطنية.  قطر  رؤية  لتحقيق  الرامية  املساعي 
يف  بارزا  مكانا  السياحة  قطاع  موقع  ويحتل 
اقتصادها  لتنوع  الرامية  قطر  اسرتاتيجية 
الوطني، حيث إنه يف إطار سعي الدولة لتحقيق 
قيادة  وضعت  فقد   ،2030 الوطنية  قطر  رؤية 
القطاعات  قائمة  ضمن  السياحي  القطاع  قطر 
ذات األولية، حيث أدركت القيادة الرشيدة لدولة 
االعتماد  من  للحد  ماسة  حاجة  ثمة  أن  قطر 
وطني  اقتصاد  وبناء  والغاز  النفط  عوائد  عىل 
 ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  لتحقيق  مستدام 
السياحة حماية من  الطويل ستوفر  املدى  وعىل 
عىل مسرية  تؤثر  قد  التي  النفط  أسعار  تقلبات 

النمو. 
ويسعى جهاز قطر للسياحة إىل ترسيخ حضور 
عاملية  كوجهة سياحية  العالم  قطر عىل خريطة 
األدوار  تعكس  كما  عميقة،  ثقافية  جذور  ذات 
التزام  الجهاز  بها  يقوم  التي  واملسؤوليات 
حكومة قطر بدورها تجاه قطاع السياحة وقطاع 
قطاعني  بصفتهما  التجارية  األعمال  فعاليات 
رئيسيني يف اسرتاتيجية الدولة الهادفة إىل تعزيز 

النمو االقتصادي واالجتماعي.
بالتسويق  للسياحة  قطر  جهاز  ويقوم 
وضبط  املنتجات  وتطوير  السياحية  للوجهات 
والتصنيف،  الرتخيص  خالل  من  الجودة 
إقليمياً  لقطر-  الرتويج  عىل  أيضا  ويعمل 
وعاملياً، كوجهة جاذبة للسفر ألغراض فعاليات 
الثقافية  السياحة  ذلك  بما يف  والرتفيه،  األعمال 

والتعليمية. والرياضية 

 »90.13« مليار 
ريال عوائد القطاع 
بحلول عام »2025« 

طفرة كبرى يشهدها القطاع ترسخ مكانة الدولة عالميا.. مراقبون:

{ حسن حجي { أحمد حسين 

}

 قطر تقدم تجربة 

سياحية متميزة 

}

}

اهتمام بالتعرف 

على الثقافة القطرية 

والتراث

}

تضاعف عوائد السياحة 
إلى »67.3« مليار ريال

رصد مراقبون طفرة كبرى في قطاع السياحة على وقع مونديال 
2022 حيث تشير تقديرات شركة األبحاث الدولية »فيتش سوليوشنز«، 

التابعة لوكالة »فيتش« للتصنيف االئتماني، أن يؤدي مونديال 2022 
إلى تضاعف عوائد السياحة الدولية من 31.26 مليار ريال في 

عام 2021 على أن يستمر زخم النمو وصوال إلى 67.34 مليار 
ريال في عام 2022 و76.48 مليار ريال في عام 2023 و84.3 

مليار ريال في عام 2024 و90.13 مليار ريال بحلول عام 2025. 

 كتب- عوض التوم 

الساعي: 
السياحة أكثر 

القطاعات االقتصادية 
استفادة من البطولة

 حجي: 
قطر ترسخ مكانتها 
على خريطة السياحة 

العالمية

حسين:  تقديم تجربة سياحية للزوار والضيوف ال تنسى

تدشين »30« منشأة فندقية وسياحية وترفيهية جديدة 

{ توفير أفضل الخدمات أمام المسافرين 

{ يوسف الساعي

{ عارف الشمري
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تتضمن برنامجا ترفيهيا ورياضيا ومسابقات يومية

QNB ينظم أنشطة وفعاليات خالل المونديال

يواصل QNB، الداعم الرسمي لكأس 
الرشق  يف   ™FIFA 2022 العالم 
لربنامج  تقديمه  وإفريقيا،  األوسط 
والفعاليات  األنشطة  من  حافل 
العالم  كأس  بطولة  مع  بالتزامن 
افتتحت  التي   ™2022 قطر   FIFA
استاد  يف  نوفمرب   20 األحد  مساء 
سلسلة  يف  البنك  ويشارك  البيت. 
والفعاليات  الرتفيهية  األنشطة  من 
البدع  حديقة  من  كل  يف  الشيقة 
عىل  البيت  واستاد  لوسيل  واستاد 
أبوابها  تفتح  والتي  البطولة  مدار 
من  القدم  كرة  مشجعي  أمام  يومياً 
أنحاء العالم حيث يقدم لهم برنامجاً 
كافة  يستهدف  ورياضياً  ترفيهياً 

أفراد األرسة.
الرتفيهية  الفعاليات  وستستمر 
ختام  حتى  للمونديال  املصاحبة 
يعد  حيث  ديسمرب،   18 يف  البطولة 
بتجارب  القدم  كرة  مشجعي  البنك 
للتواصل  قنواته  وعرب  رائعة. 
مسابقات   QNB ينظم  االجتماعي، 
يومية تمنح املشجعني من جميع دول 
الحماس  لعيش  فريدة  العالم فرصة 
اختبار  خالل  من  اللعبة  وشغف 
معلوماتهم الكروية عن طريق طرح 
أسئلة سهلة تضمن مشاركة الجميع 
من  العديد  قاز  حيث  وفوزهم، 
متابعي حسابات البنك عرب انستقرام 
املونديال  مباريات  لحضور  بتذاكر 
وكذلك بهدايا تحمل تصميم البطولة. 
مهرجان  يف  أيضاً   QNB ويشارك 
افتتح  الذي  للمشجعني™   FIFA
عشية  البدع  حديقة  يف  للزوار  أبوابه 

كأس  لبطولة  االفتتاحية  املباراة 
العديد  يستضيف  حيث  قطر  العالم 
أجواء  يف  املميزة  الفعاليات  من 
جماهريي  وبحضور  رائعة  حماسية 

استفادة  عىل  منه  وحرصا  غفري. 
البنك  قام  الجمهور،  من  قدر  أكرب 
عدد  يف  بالفيفا  هدايا خاصة  بتقديم 
التجارية،  املجمعات  يف  فروعه  من 

قبل  من  شديد  برتحاب  قوبل  مما 
ملختلف  زيارتهم  خالل  العمالء 
الفروع والقيام بمعامالتهم املرصفية 
مسبوقة.  غري  حماسية  أجواء  يف 
هبة  السيدة  قالت  املناسبة،  وبهذه 
االتصاالت  عام  مدير  التميمي،  عيل 
مجموعة  تفخر   ”:QNB مجموعة  يف 
هذه  من  جزءاً  تكون  بأن   QNB
كأس  لبطولة  التاريخية  النسخة 
دولة  فوز  لحظة  منذ  وذلك  العالم 
البطولة  استضافة  برشف  قطر 
التاريخية  اللحظة  هذه  إىل  وصوالً 
أول  الحلم النطالق  فيها  التي تحقق 
بطولة كأس العالم عىل أرض عربية. 
عالمتنا  حضور  تعزيز  عىل  نحرص 
تحمل  التي  قيمها  وتقاسم  التجارية 
من  واإلرصار  الشغف  من  الكثري 
مرصفية  تجربة  أفضل  تقديم  أجل 
 ،QNB مجموعة  وتفخر  لعمالئنا.  
التجارية  العالمة  لقب  عىل  الحائزة 
املرصفية األعىل قيمة يف منطقة الرشق 
األوسط وإفريقيا، بمشاركتها كداعم 
 ™FIFA 2022 رسمي لكأس العالم

يف الرشق األوسط وإفريقيا.
خالل  من   ،QNB مجموعة  وتتواجد 
أكثر  يف  التابعة،  ورشكاتها  فروعها 
حول  قارات  وثالث  بلداً   30 من 
الخدمات  أحدث  تقدم  حيث  العالم، 
واملنتجات املرصفية لعمالئها. ويعمل 
 27,000 من  أكثر  املجموعة  يف 
ومكتب  فرع   1000 عرب  موظف 
واسعة  شبكة  إىل  باإلضافة  تمثييل، 
عن  تزيد  اآليل  الرصاف  أجهزة  من 

4,700 جهاز.

{  أنشطة وفعاليات

{   مشاركة واسعة باألنشطة QNB المشجعون مع  }

{  مشجعون عرب يشاركون باألنشطة والفعاليات

التميمي: 

نستهدف 

تعزيز 

حضور 

عالمتنا 

التجارية 

بالتعاون مع »طلبات« خالل فترة كأس العالم

QNB يطلق عرض التوصيل المجاني
مؤسسة  أكرب   ،QNB أعلن   
الرشق  منطقة  يف  مالية 
مع  وإفريقيا،  األوسط 
أكرب   ،talabat طلبات 
توصيل  لطلبات  رشكة 
اإلنرتنت  عرب  الطعام 
عن  األوسط،  بالرشق 
لحاميل  حملة  إطالق 
 QNB Visa بطاقات 
تمنحهم  االئتمانية 
من  لالستفادة  الفرصة 

خدمة التوصيل املجاني عرب تطبيق 
 .  2022 مونديال  فرتة  خالل  طلبات 
بطاقات  لحاميل  العرض  هذا  وسيتيح 
عىل  الحصول  االئتمانية   QNB Visa
الطلبات  خيارات  من  متنوعة  مجموعة 
بما  3,000 مطعم ومتجر،  من  أكثر  مع 
ويمكن  امليزانيات.  جميع  مع  يتناسب 
االئتمانية   QNB Visa بطاقات  لحاميل 
االستفادة من خدمة التوصيل املجاني عىل 
الفرتة  قيمته خالل  كانت  أي طلب مهما 
 .2022 ديسمرب   18 إىل  نوفمرب   20 من 
السيد  قال  الرشاكة،  هذه  عىل  وتعليقاً 
الخدمات  عام  مدير  املالكي،  عيل  عادل 

املرصفية 
لألفراد يف مجموعة QNB: »يسعدنا 

بمثل  االحتفال  عمالءنا  نشارك  أن  دائماً 
هذه املناسبات واللحظات الفريدة وإثراء 
العرض  هذا  سيتيح  املرصفية.  تجربتهم 
بطاقات  حاميل  من  لعمالئنا  الحرصي 
لالحتفال  الفرصة  االئتمانية   Visa
مع  مميز  بشـــكل  البطــولة  خالل 
فريقهم  وتشجيع  وعائالتهم  أصدقائهم 
سيواصلون  الذي  الوقت  يف  املفضل، 
الرائعة  املزايا  جميع  من  االستفادة  فيه 
برنامج  أسلوب حياتهم مع  تناسب  التي 

 .»Life مكافآت

{   توصيل مجاني من QNB وطلبات

في إطار استراتيجيتها لتعزيز االستدامة

»طلبات« تطلق خدمة
التوصيل بالدراجات الكهربائية

 أعلنت »طلبات«، المنصة التكنولوجية المحلية الرائدة في المنطقة، إطالق الخدمة 
التجريبية للتوصيل باستخدام الدراجات الكهربائية في قطر، بالتعاون مع أخصائي 
المركبات الكهربائية من شركة »روتر موبيليتي«. ويأتي هذا اإلعالن تأكيدا على التزام 
الشركة المستمر بتنفيذ الحلول التي تساهم في بناء نظام بيئي أكثر استدامة في 
جميع أنحاء المنطقة والتي تساعد في التقليل من االنبعاثات الصادرة أثناء خدمة 

التوصيل. 

عىل  لـ»طلبات«  مبادرة  أحدث  وتعتمد 
الوطنية  قطر  رؤية  بتحقيق  الرشكة  التزام 
االقتصادي  النمو  وتعزيز  لالستدامة،   2030
البيئية  بالبصمة  املدعوم  الديناميكي 
التجريبية  الخدمة  حلول  وتشمل  املستدامة. 
من رشكة »روتر موبيليتي« الرائدة من رشكة 
الدراجة  لبطارية  شحن  قاعدة  موتو«  »يف 
لتتبع  وتطبيق  رسيع«  »تبديل  الكهربائية 
أسطول الدراجات مما يتيح لطلبات االطمئنان 
وجهتها  إىل  ووصولها  الدراجات  سري  عىل 
دون نفاد البطارية. إن تقنية اإلبالغ عن حالة 
»البطارية الذكية« باإلضافة إىل معايري صناعة 
 CANBUS التحكم  منطقة  وشبكة  السيارات 
بني  تربط  شبكة  )أي  األشياء  إنرتنت  وأنظمة 

الرشكة  به  تتميز  ما  هي  واألجهزة(  البيانات 
والرشيك  القطاع  هذا  يف  موتو«  »يف  الرائدة 
التوصيل  رشكات  معامالت  نظام  يف  املتمركز 

التجارية.
قطر«  »طلبات  لرشكة  العام  املدير  وأوضح 
قائال:  سوسا  دي  ميجيل  فرانسيسكو  السيد 
»نحن فخورون بإطالق هذه التجربة الجديدة 
التعريف  إعادة  نحو  والريادة  رشكائنا،  مع 
بالنظام البيئي لخدمة التوصيل يف قطر. وتعترب 
الكهربائية  للدراجات  التجريبية  الخدمة  هذه 
هي الخطوة التالية املثالية بالنسبة لنا كعالمة 
تجارية نحو اكتشاف خدمات توصيل صديقة 
تدعم  معقولة  وبأسعار  وموثوقة  للبيئة 
مستقبل  أجل  من   2030 الوطنية  قطر  رؤية 

مستدام. ومع استمرار نمو الطلب عىل خدمات 
التجارة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت، فإننا نتصور 
قطر  الكهربائية يف  للسيارات  مستقباًل مرشًقا 
هذا  قيادة  يف  الخاصة  مسؤوليتنا  وندرك 

التغيري اإليجابي«.
يوسف  السيد  قال  املرشوع،  عىل  وتعليقا 
الحلول  )إي إس جي(  بازيان، مؤسس رشكة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الرشكات ورشكة 
روتر موبيليتي قطر: »نظرا إىل أن مجال عملنا 
كهربائي بنسبة %100، فإننا فخورون بدعم 
حلولنا  وباستخدام  الرحلة.  هذه  يف  طلبات 
االنبعاثات  تعويض  لطلبات  يمكن  املبتكرة، 
أثناء  املقطوعة  املسافات  مع  تماشيا  والنفقات 
تطوير  إىل  يقودهم  ما  وهذا  التوصيل.  عملية 

خدمة التوصيل حفاظا عىل نظام بيئي أنظف 
وأكثر استدامة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 
السيد  قال  املرشوع،  عىل  وتعليقا    .»2030
هرييتاج  رشكة  من  ميليكوس،  ديميرتيوس 
أوتوموتيف:  وجملة  األمريكية  باورسبورتس 
أفضل  هي  قطر  »طلبات«  مع  العمل  »فرصة 
الرشكة  بصفتنا  تحقيقه  نأمل  كنا  مرشوع 
وبهذه  موتو«.  »يف  ملنتجات  املصنعة  اإلقليمية 
املركبات  استبدال  فعالية  معا  سُنقيم  التجربة 
باملركبات  بالبنزين  تعمل  التي  املحركات  ذات 
الكهربائية. كما تعد خربة فريق عمل »طلبات« 
أداء مركباتنا إضافة غنية وقيمة يف  يف فحص 
من  األول  الربع  من  وبدًءا  والتطوير.  البحث 
موتو«  »يف  دراجات  توفر  نرتقب   ،2023 عام 

»طلبات«  وقامت  قطر«.  يف  الحرة  املنطقة  يف 
الصناعة  يف  الرائدة  االستدامة  معايري  بتطبيق 
 ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  مع  يتماىش  بما 
إيجابي  تأثري  بإحداث  التزامها  أكدت  والتي 
بصمتها  تطبيق  خالل  من  نشط  دور  ولعب 
الكربونية السنوية يف قطر. كما أطلقت الرشكة 
املتعلقة  التجريبية  املشاريع  من  العديد  أيضاً 
مؤسسة  يف   Talabot ذلك  يف  بما  باالستدامة 
قطر ومنطقة مشريب حيث يتم تسليم الطلبات 
أثناء  »سكوتر«  كهربائية  دراجة  بواسطة 
السيارات  سينما  مثل  مختلفة  فعاليات  إقامة 
بالطائرات  الطلبات  تسليم  وكذلك  لوسيل  يف 
بدون طيار »درون« كجزء من رؤيتها ملستقبل 

خدمة التوصيل يف املنطقة.

{  خالل االحتفال بتدشين الخدمة تجريبيا
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عربي ودولي

قرار »تاريخي« حول تعويض األضرار

ح���ص���ي���ل���ة إي���ج���اب���ي���ة ل���ق���م���ة ال���م���ن���اخ
وزير  اعترب  ب-  ف.  أ.  الشيخ-  رشم 
شكري،  سامح  املرصي  الخارجية 
املشاركون  إليها  توصل  التي  القرارات 
مدار  الشيخ عىل  املناخ يف رشم  قمة  يف 
نحو أسبوعني بمثابة »إنجاز تاريخي« 
لكافة  »االستماع  لسياسة  وانعكاسا 
بني  لتوافق  التوصل  سبيل  يف  اآلراء« 

الدول املشاركة.
عقده  صحفي،  مؤتمر  يف  ذلك  جاء 
لإلعالن  األحد،  أمس  صباح  شكري، 
وبدء   »27 »كوب  املناخ  قمة  ختام  عن 
قمة  رئاسة  لتسليم  التنسيق  عمليات 

العام املقبل »كوب 28« إىل اإلمارات.
وقال: »استمعنا يف قمة املناخ لكافة اآلراء 
بشفافية وموضوعية للتوصل إىل توافق 
املشاركة، ونجحنا يف  الدول  بني جميع 
تحقيق إنجاز تاريخي بإنشاء صندوق 
لتمويل الخسائر واألرضار الناجمة عن 

مشكالت التغري املناخي«.
الدول  غالبية  أن  عىل  شكري  وشدد 
»نامية«  املناخي  التغري  من  املترضرة 

وتحتاج إىل التمويل »لتتمكن من تأدية 
دورها يف إطار املسؤولية املشرتكة تجاه 

قضية املناخ«. 
ويف السياق، نوه الوزير املرصي إىل أن 
ما تم التوصل إليه يف قمة املناخ »كوب 
27« يتفق مع كونها قمة نظمت لتكون 
عىل  اتخذت  التي  للتعهدات  »تنفيذية« 

مدار السنوات املاضية.
لتمويل  صندوق  إنشاء  أن  إىل  وأشار 
التغري  عن  الناجمة  واألرضار  الخسائر 
وملحا  مستمرا  مطلبا  »كان  املناخي 
وتم  والنامية،  األفريقية  الدول  من 
إعالن  وأُقر  سنوات«.  لعدة  تجاهله 
ختامي أتى ثمرة الكثري من التسويات، 
النبعاثات  »رسيع«  خفض  إىل  يدعو 
أهداف  تحديد  الدفيئة من دون  غازات 
املايض  العام  بكوب26  مقارنة  جديدة 
لألمم  العام  األمني  وأسف  غالسغو.  يف 
املتحدة أنطونيو غوترييش لكون مؤتمر 
األطراف فشل يف وضع خطة »لخفض 

االنبعاثات بشكل جذري«.

وأكد غوترييش »كوكبنا ال يزال يف قسم 
جذري  خفض  إىل  نحتاج  الطوارئ. 
لالنبعاثات اآلن وهذه مسألة لم يعالجها 

مؤتمر املناخ هذا«.
عن  األوروبي  االتحاد  أعرب  كذلك، 
خيبة أمله. وقال نائب رئيسة املفوضية 

االوروبية فرانس تيمرمانس يف الجلسة 
الختامية للمؤتمر »ما لدينا ليس كافيا 
بجهود  يأتي  وال   )..( لألمام  كخطوة 
لزياد خفض  امللوثني  إضافية من كبار 
انبعاثاتهم وترسيعه« واكد »خاب أملنا 

لعدم تحقيق ذلك«.

تميزت  املؤتمر  من  النسخة  هذه  أن  إال 
باعتماد قرار وصف بأنه »تاريخي« من 
األرضار  تعويض  حول  مروجيه،  قبل 
الناجمة عن التغري املناخي التي تتعرض 

لها أفقر دول العالم.
ورّحب محمد ادوو مدير منظمة »باور 
والداعم  الحكومية  غري  أفريكا«  شيفت 
الخطوة  الصندوق، بهذه  الكبري إلنشاء 
قائالاً »يف بداية املباحثات لم تكن مسألة 
األعمال  جدول  عىل  واألرضار  الخسائر 

حتّى. واآلن دخلنا التاريخ«.
وكاد ملف »الخسائر واألرضار« يفشل 
تسوية  تحصل  أن  قبل  برمته  املؤتمر 
الكثري  تبقي  األخرية  اللحظة  يف  بشأنه 
من املسائل عالقة لكنها تقر مبدأ إنشاء 

صندوق مايل محدد لهذا الغرض.
وقالت الناشطة األوغندية الشابة فانيسا 
تجاهل  اآلن  بعد  يمكن  »ال  ناكاته 
الضعيفة  الدول  يف  واألرضار  الخسائر 
قررت  املتطورة  الدول  بعض  أن  رغم 

تجاهل معاناتنا«.

{ أحد أطول مؤتمرات المناخ

أكثر من »50« ألفا

اعتقال آالف األطفال الفلسطينيين
وكــــاالت-  عــواصــــم- 
األطــفـــال  عـــدد  بــلــــغ 
الذيـــن  الفلـســـطـينيـيـن 
يد  على  لالعتقال  تعرضوا 
اإلسرائيلي،  االحتالل  قوات 
من  أكثر   ،1967 عام  منذ 

50 ألف طفل.
وقالت هيئة شؤون األسرى 
الفلسطينية  والمحررين 
أصدرته  صحفي  بيان  في 
الذكرى  بمناسبة  أمس، 
الطفل  ليوم  السنوية 
الـ50  بين  من  إن  العالمي، 
ألفا   20 نحو  طفل،  ألف 
منذ  لالعتقال  تعرضوا 
األقصى  انتفاضة  اندالع 

في 28 سبتمبر2000، 

تعرضوا  طفل  آالف   9 بينهم  من 
األول  يف  القدس  هبة  منذ  لالعتقال 
 20 ويشكلون   ،2015 أكتوبر  من 
خالل  االعتقاالت  إجمايل  من  باملائة 
منهم  كبرية  نسبة  املستعرضة،  الفرتة 
كانوا من القدس املحتلة، فيما اعتقلت 
طفال   770 نحو  االحتالل  سلطات 
 119 الجاري، منهم  العام  منذ مطلع 
طفال تم اعتقالهم خالل شهر أكتوبر 

املايض، وغالبيتهم من القدس.
 160 نحو  أن  إىل  الهيئة  وأشارت 
سجون  يف  يقبعون  يزالون  ال  طفال 
عوفر  سجون  عىل  موزعني  االحتالل، 
فتيات  بينهم ثالث  والدامون،  ومجدو 
يوجد  فيما  الدامون،  سجن  يف  يقبعن 

أطفال  أربعة  املعتقلني  هؤالء  بني  من 
أو  تهمة  دون  اإلداري،  االعتقال  رهن 
آخرين  وجود  إىل  إضافة  محاكمة، 
ممن اعتقلوا وهم أطفال وقد تجاوزوا 
زالوا  وما  األرس،  داخل  الطفولة  سن 

أرسى.
اعتقال  أشكال  أن  الهيئة  وبينت 
عند  عنها  تختلف  ال  القرص  األطفال 
األطفال  غالبية  وأن  البالغني،  اعتقال 
بعد  بيوتهم  من  اعتقالهم  جرى 
اقتحامها والعبث بمحتواها يف ساعات 
اعتقالهم  تم  آخرون  فيما  الليل، 
طريقهم  يف  وهم  أو  الشوارع،  من 
منها  العودة  حني  أو  مدارسهم  إىل 
لبيوتهم، ومن ثم يزج بهم يف ظروف 

احتجاز قاسية تفتقر إىل الحد األدنى 
ويتعرضون  اإلنسانية  الرشوط  من 

لصنوف مختلفة من التعذيب.
اإلسالمية  املقاومة  حركة  ودعت 
املتحدة  األمم  األحد،  أمس  »حماس«، 
اإلرسائيلية  االنتهاكات  تجريم  إىل 
األرايض  يف  األطفال  بحق  املُرتكبة 

املحتلّة. الفلسطينية 
وقالت الحركة: »تحتفي األمم املتحدة 
باليوم العاملي للطفل، يف وقت تستمر 
الذين  فلسطني  أطفال  معاناة  فيه 
بفعل  اإلجرام  أنواع  يتعّرضون ألبشع 
وسياسته  الصهيوني  الحرب  آلة 
العنرصية؛ عرب القتل واألرس واملالحقة 
من  والحرمان  والتضييق،  والحصار 

من  واملنع  والتعليم،  والدواء  العالج 
أبسط حقوقهم اإلنسانية«.

االنتـهـاكـات  »بـفـعـل  وأضافـت 
العام  بداية  منذ  ارتقى  اإلرسائيلية 
الجاري أكثر من 35 طفال فيما يقبع 
160 آخرين داخل السجون  أكثر من 
أنواع  ملختلف  يتعرضون  اإلرسائيلية 

التعذيب النفيس والجسدي«.
املتحدة  األمم  الحركة  وطالبت 
بـ»محاكمة  الحقوقية  واملؤسـسـات 
حـرب،  كمجـرمـي  االحتـالل  قادة 
قائمة  يف  الصهيوني  الكيان  وإدراج 
والدول  املنّظمات  تضم  التي  العار 
التي تنتهك حقوق األطفال يف مناطق 

النزاع«.

{ انتهاكات يومية

غارات على قوات سوريا الديمقراطية

ت ساعة الحساب
ّ
أنقرة: دق

وزارة  نرشت  ب-  ف.  أ.  اسطنبول- 
موقع  يف  حسابها  عىل  الرتكية  الدفاع 
لتنفيذ  تقلع  ملقاتلة  صورة  تويرت 
تحّدده،  لم  موقع  يف  ليلية  غارة 
وأرفقت الصورة بعبارة »دّقت ساعة 
شّن  بعيد  يأتي  إعالن  يف  الحساب«، 
سالح الجو الرتكي أكثر من 20 غارة 
الكردية يف شمال  للقوات  مواقع  عىل 
تغريدتها  يف  الوزارة  وكتبت  سوريا. 
»دّقت ساعة الحساب! سيدفع األوغاد 
إشارة  يف  الغادرة«،  اعتداءاتهم  ثمن 
يف  انفجرت  التي  الناسفة  العبوة  إىل 
وأوقعت  الجاري   13 يف  اسطنبول 
حزب  أنقرة  واّتهمت  قتىل  ستة 
خلف  بالوقوف  الكردستاني  العّمال 
نرشت  أخرى  تغريدة  ويف  تفجريها. 
فيه  يظهر  فيديو  مقطع  الوزارة 
استهدافهما  يتّم  متجاوران  موقعان 
بصاروخني، من دون تحديد مكانهما. 
»جحور  بعبارة  الفيديو  وأرفقت 
اإلرهاب تمحوها عن الوجود رضبات 
املرصد  وبحسب  اإلصابة«.   دقيقة 
السوري لحقوق اإلنسان فقد أسفرت 
غارات جوية تركية عىل مواقع عّدة يف 
ليل  الرشقي  وشمالها  سوريا  شمال 

قتيالاً   12 سقوط  عن  السبت-األحد 
عىل األقّل، ستّة منهم ينتمون إىل قوات 
يقودها  التي  الديمقراطية  سوريا 
قوات  من  وستة  األكراد  املقاتلون 
املرصد  مدير  وقال  السوري.  النظام 
فرانس  لوكالة  الرحمن  عبد  رامي 
برس إّن القصف الرتكي طال مواقع 
يف  الديمقراطية  سوريا  لقوات  تابعة 
والحسكة  )شمال(  حلب  محافظتي 
فيها  تنترش  ونقاطااً  رشق(،  )شمال 
محافظتي  يف  السوري  النظام  قوات 
اً إىل أّن  الرقة والحسكة )شمال(، مشريا

حصيلة القصف هي 12 قتيالاً.
وأوقفت السلطات الرتكية إثر االعتداء 
السورية،  الجنسية  تحمل  شابة 
انفجرت  التي  القنبلة  بزرع  اعرتفت 
بوسط  املزدحم  االستقالل  شارع  يف 
الداخليّة  وزير  وحّمل  اسطنبول.  
الرتكي سليمان صويلو اإلثنني حزب 
عن  املسؤوليّة  الكردستاني  العّمال 
إّن  الرتكية  الرشطة  وقالت  االعتداء. 
القنبلة  زرعت  بأّنها  اعرتفت  املتّهمة 
العمال  حزب  من  أوامر  عىل  بناء 
تعليمات  تلّقت  وبأّنها  الكردستاني، 

من مدينة كوباني. 

منذ ستة أشهر

الصين تسّجل أول وفاة بكوفيد
بكني- أ. ف. ب- أعلنت الصني أمس األحد تسجيل أول وفاة 
تفش  لوقف  سعيها  خضم  يف  أشهر  ستة  منذ   19 بكوفيد 

متسارع للوباء عىل الرغم من التدابري الصارمة الحتوائه.
وباتت الصني القوة االقتصادية الكربى الوحيدة التي ال تزال 
تفرض تدابري مشددة للقضاء عىل تفيش كوفيد، وقد فرضت 
إغالقات وأجرت حملة فحوص واسعة النطاق مع إجراءات 
مع  تتكيف  بدأت  العالم  دول  بقية  أن  من  الرغم  عىل  عزل 

التعايش مع الفريوس.
عاما   87 يبلغ  وفاة رجل  أعلن مسؤولون محليون  واألحد، 
يف بكني، كما أعلنت السلطات الصحية الوطنية تسجيل 24 

ألف إصابة يف البالد يف الساعات األربع والعرشين املاضية.
دول  مع  مقارنة  نسبيا  الحصيلة ضئيلة  أن  من  الرغم  عىل 
أخرى، يعد التفيش املتسارع ملحوظا يف الصني حيث بقيت 

قليلة اإلصابات املعلنة يف األشهر األخرية.
يف 11 ترشين الثاني/ نوفمرب أعلنت بكني بشكل مفاجئ عن 
خطوة هي األكرب يف البالد عىل صعيد تخفيف قيود احتواء 
فرتة  تقليص  ضمنها  من  تاريخه،  حتى  كورونا  فريوس 

العزل للمسافرين الوافدين من خارج البالد.
لكن التخفيف املحدود للقيود لم يلغ مقاربة »صفر-كوفيد« 
عىل  الكربى  تداعياتها  من  الرغم  عىل  البالد،  تعتمدها  التي 

الصعيدين االجتماعي واالقتصادي.
ُسّجلت  الوفاة  فإن  الرسمية،  »يس.يس.تي.يف«  قناة  وفق 
أيار/ مايو، وقد نجمت عن  منذ  املعلنة  األوىل  السبت، وهي 
الوضع  لكن  طفيفة  عوارضها  كانت  بكوفيد19-  إصابة 

الصحي للمصاب تفاقم من جراء التهاب بكتريي.
621 األحد، ُفرضت تدابري  يف بكني حيث أعلن عن تسجيل 
فيما  بيوتهم  بمالزمة  السلطات  أمرتهم  سكان  عىل  العزل 

طلبت من آخرين البقاء يف مراكز للحجر الصحي.
خالفا للتفشيات السابقة يف العاصمة، ال يبدو أن هناك نية 
لدى املسؤولني لفرض قيود أكثر رصامة عىل السكان الذين 
الجنوبية  غوانتشو  مدينة  يف  املشددة.  اإلجراءات  أنهكتهم 
الحايل،  التفيش  بؤر  تعد مركزا صناعيا كبريا وإحدى  التي 
سّجلت صدامات بني محتجني والرشطة األسبوع املايض عىل 

خلفية إعادة فرض تدابري العزل.

مناورات في المحيط الهادئ
سفينة  شاركت  ب-  أ.ف.  لندن- 
يف  األوىل  وللمرة  بريطانية  دورية 
مناورات عسكرية اعتيادية لسالحي 
البحرية الياباني واألمريكي يف املحيط 
السلطات  ذكرت  ما  عىل  الهادئ 
الربيطانية السبت.  وانضمت السفينة 
إتش إم إس سبي إىل املناورات التي 
عىل  وركزت  أيام  عرشة  استمرت 
االستجابة املشرتكة لهجمات مسلحة 
الدول  جهوزية  اختبار  »بهدف 
بيان  يف  جاء  حسبما  املشاركة«، 

للبحرية امللكية الربيطانية.

باسم  املعروفة  املناورات  يف  وشارك 
»كني سورد« 36 ألف عسكري و30 
بشكل  تنتمي  طائرة،  و370  سفينة 
املتحدة،  اليابان والواليات  إىل  رئييس 
واململكة  وكندا  اسرتاليا  أن  غري 

املتحدة انضمت أيضا للتدريبات.
بريدجت  كوماندر  اللفتنانت  وقالت 
عن  املسؤولة  الضابطة  ماكني، 
إتش  لطاقم  »بالنسبة  إنه  السفينة 
إم إس سبي، أتاحت فرصة املشاركة 
تطوير  لتعزيز  تحىص  ال  فرصا 

قدراتنا.

الواليات المتحدة تبنيه

نظام دفاعي للشرق األوسط
مسؤول  أعلن  ب-  ف.  أ.  املنامة- 
الواليات  أن  األحد  أمس  أمريكي 
تحتية  بنية  بناء  عىل  تعمل  املتحدة 
»متكاملة« للدفاع الجوي والبحري يف 
الرشق األوسط يف وقت تتصاعد فيه 
التوترات بشن هجمات ضد سفن يف 
مجلس  منسق  ورصح  الخليج.  مياه 
األمن القومي للرشق األوسط وشمال 
مؤتمر  يف  ماكغورك،  بريت  إفريقيا 
البحرين  يف  السنوي  املنامة«  »حوار 
بأن بالده ترّكز عىل ردع »التهديدات 
االسرتاتيجية  املنطقة  يف  الوشيكة« 

الغنية بموارد الطاقة.
الواليات  »تعمل  ماكغورك  وقال 
بنية  بناء  عىل  بنشاط  اآلن  املتحدة 
يف  متكاملة  وبحرية  جوية  دفاعية 
اآلن  »يتم  مضيفا  املنطقة«،  هذه 

فرتة  منذ  عنه  تحدثنا  يشء  تنفيذ 
طويلة، من خالل الرشاكات املبتكرة 

والتقنيات الجديدة«.
وكان قائد القيادة املركزية األمريكية 
خالل  أعلن  كوريال  مايكل  الجنرال 
املؤتمر السبت أّن قوة بحرية بقيادة 
من  أكثر  ستنرش  املتحدة  الواليات 
100 سفينة مسرّية عن بعد يف مياه 
لدرء  املقبل  العام  بحلول  الخليج 

التهديدات البحرية.
هجوم  أصاب  بعدما  ذلك  وجاء 
عمان  ساحل  قبالة  مسرية  بطائرة 
مملوكة  رشكة  تديرها  نفط  ناقلة 
هو  والهجوم  إرسائييل.  أعمال  لرجل 
يف  اضطرابات  سلسلة  يف  األحدث 
ا رئيسياًا  مياه الخليج التي تعد طريقاً

إلمدادات الطاقة العاملية.

ماسك يعيد 
حساب ترامب

نيويورك- األناضول- 
أعاد املالك الجديد لرشكة 

»تويرت« امللياردير األمريكي 
إيلون ماسك، فجر أمس 

األحد، تفعيل حساب 
الرئيس األمريكي السابق 
دونالد ترامب عىل موقع 
التغريدات الشهري، بعد 
نحو عامني من الحظر. 

وجاءت تلك الخطوة، بعد 
ساعات من تأييد نحو 53 
% من حوايل 8.56 مليون 
إجابة عن استطالع أطلقه، 

الجمعة، عىل حسابه 
الشخيص عىل تويرت، سأل 

خالله مستخدمي املوقع 
عما إذا كان يجب عليه 

إعادة حساب ترامب. 
وعلق ماسك عىل نتيجة 

االستطالع مغردا عىل تويرت 
باإلنجليزية: »لقد تحدث 

الشعب، سيعود )حساب( 
ترامب«. 

وحظر حساب ترامب 
عىل تويرت بالتزامن مع 

واقعة اقتحام الكونغرس 
األمريكي »الكابيتول« يف 

6 يناير/كانون الثاني 
2021، حيث أشارت 
تقارير إىل أن ترامب 

استخدم تويرت لتحريض 
أنصاره عىل مهاجمة مبنى 
الكونغرس، احتجاجا عىل 

نتائج االنتخابات الرئاسية 
التي أسفرت عن فوز 

الديمقراطي جو بايدن.
وكان ترامب مستخدما 

نشطا لتويرت ويتابع 
حسابه يف املنصة أكثر 

من 88 مليون مستخدم، 
قبل قرار حظره من إدارة 

تويرت السابقة.
 يذكر أن ترامب أعلن 

منذ أيام، ترشحه رسميا 
للرئاسة األمريكية يف 

االنتخابات املقررة العام 
املقبل.



بينما يتابع العالم فعاليات كأس العالم لكرة القدم ألول مرة يف 
دولة عربية رشق أوسطية، فإن سهام االنتقادات الالذعة والهجمات 

اإلعالمية الغربية تطالها عىل نحو عنيف وغري أخالقي.
مشكلة الغرب يف عدائهم صوب احتضان قطر لكأس العالم ليست 

مشكلة عنرصية أو عرقية فقط، ولكنها فوبيا الرشق، وانبهارهم 
التاريخي بثقافة الرشق وحضارته وأخالقه، وكذلك فوبيا اإلسالم، 

سيأتون إىل قطر يف حرية وشك، ولكنهم سيسمعون األذان ألول مرة، 
وسيسألون عن هذا النداء العجيب الذي يبدو وكأنه يأتي من السماء، 
 فُيقال لهم هذا نداُء الصالة عند املسلمني، وسيختربون بشكل مبارش 
أخالق املسلمني ورّقتهم وإنسانيتهم ووفاءهم وكرمهم، وثباتهم عىل 
القيم النبيلة، فيسألون َمن علَّمكم كل هذا؟ فيقولون محمد بن عبد 

الله، صىل الله عليه وسلم.
إن الغرب يخىش عىل علمانيته املفرطة، عندما تتواجه مع اإلسالم 
واملسلمني يف قطر، إن الغرب يستبِق كلَّ تلك الصور البديعة التي 

سيعايشها الوافدون بحرٍب دعائية، وتزوير للحقائق، وصناعة واقع 

مزيف يقوم عىل تصوير قطر كمملكة من ممالك أوروبا يف العصور 

الوسطى، حيث القمع وانتهاك الحريات والتضييق عىل الناس.

ما األسباب الحقيقية التي تجعل اإلعالم الغربي متخبطاً ومنزعجاً، 

وكأنه ُجرح يف كرامته، أو كأنه خرس معركته يف الدقائق األخرية، 
ك هذا الخطاب  من املهم أن نستعني بنصوص إدوارد سعيد لُنفكِّ

املتحاِمل، وخاصًة إذا تعلَّق األمر بدولة مسلمة، َتجَهُر بمحافظتها 
عىل ِقيمها الخاصة.

إن اإلعالم الغربي يهاجم اإلسالم فيما يعتقدون أن صورته الحية 
والصارمة تتمثل يف دولة قطر، وهنا يجيب إدوارد سعيد يف كتابه 

تغطية اإلسالم عن السؤال املزمن: ملاذا يبدو اإلعالم الغربي متكالباً 
ضد اإلسالم واملسلمني، دون غريهم من الجماعات الدينية والثقافية، 

مع نربة توكيدية، كون اإلسالم يمثل خطراً عىل الحضارة الغربية، 
وخاصًة أن التحوالت التي يشهدها العالم اإلسالمي سُتسقط تلك 

الكليشيهات االسترشاقية، التي اختزلت الرشق يف صور نمطية من 
القرون الوسطى.

كأنــه ُجــرح في كرامتــه
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جاءت كلمة حرضة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري 

البالد املفدى، لدى افتتاح سموه 
بطولة »كأس العالم FIFA قطر 

2022«، يف استاد البيت، مساء 
أمس، لتؤكد عىل مجموعة من 

القيم األساسية التي سعت قطر إىل 
تكريسها عرب استضافة هذا الحدث 

الهام، ملا فيه الخري لإلنسانية جمعاء.
لقد أرادتها قطر عىل الدوام بطولة 

لكل العرب، وكما أعلنت عن ذلك 
عندما فاز امللف القطري قبل »12« 
عاما، جاءت كلمة سموه الرتحيبية: 

»من قطر، من بالد العرب، أرحب 
بالجميع يف بطولة كأس العالم 
2022«، هذا هو ما سعت إليه 

قطر منذ البداية، وكما قال صاحب 
السمو: »بذلنا الجهد واستثمرنا يف 

الخري لإلنسانية جمعاء«.
لم تكن بالنسبة لقطر مجرد بطولة 

أخرى من بطوالت كرة القدم، 
وإنما فرصة للتواصل اإلنساني 
والحضاري، يجتمع الناس عىل 
اختالف أجناسهم وجنسياتهم 

وعقائدهم وتوجهاتهم هنا يف قطر، 
وحول الشاشات يف جميع القارات 
للمشاركة يف لحظات اإلثارة ذاتها، 

بعد أن يضعوا ما يفرقهم جانبا، 
لكي يحتفوا بتنوعهم، وما يجمعهم 

يف الوقت ذاته.
كلمة صاحب السمو انطوت عىل 

معان إنسانية نبيلة، تؤكد عىل الدور 
الذي اختارت أن تنهض به قطر 
كصانع للسالم والوئام، وجاءت 

 FIFA نهائيات بطولة »كأس العالم
قطر 2022« لتضيف أبعادا أخرى 

إىل هذا التوجه النبيل، لتكون 
الرياضة وسيلة للتالقي والحوار 
والسالم، والحضور الكبري الذي 

رأيناه باألمس عىل مستوى القادة 
وكبار املسؤولني من الضيوف يؤكد 

ما تحظى به قطر من تقدير عىل كل 
املستويات.

االحتفاء
بالحوار والتنوع
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آراء وقضايا

ببطٍء ال يتناسب مع الوقائع املتسارعة 
عاملياً، بدأت أوساط علمية وأكاديمية 
سودانية تلفت االنتباه لقضايا التغري 

املناخي. وعىل الرغم من وجود عدد مقّدر 
من الدراسات والتقارير واملسوحات 

التي غطت جميع أنحاء السودان وأعطت 
مؤرشات واضحة للتأثريات الناتجة عن 

التغري املناخي لكل منطقة - وهي تأثريات 
شديدة - إال أن السلطات ال تبدو مهتمة 
باملسألة املناخية، أو ويف أفضل الحاالت، 

تتعامل معها عىل أنها بعيدة الحدوث، كما 
أنه لم ُيرصد ألي من الفاعلني السياسيني 

رؤية أو حتى اهتمام بهذه املسألة.
وألن السودان بلد غارق يف الرصاع 

السيايس والرتدي االقتصادي، فإن قضية 
مثل التغري املناخي ُينظر إليها كواحدة 

من مواضيع الرتف السيايس واالقتصادي. 
يعزز ذلك الفهم السائد عموماً - وليس يف 
السودان فحسب – ِمن أن التغري املناخي 

يعني فقط ارتفاع درجات الحرارة وتدني 
معدالت األمطار وذوبان الجليد، بينما 
تأثري ذلك يمتد مبارشة إىل حياة البرش 

حيث الجفاف وقلة الغذاء وما يرتتب عىل 
ذلك.

ووفقاً لألمم املتحدة، فإن الكرة األرضية 
أصبحت اآلن أكثر دفئاً بمقدار 1.1 درجة 

مئوية عما كانت عليه يف أواخر القرن 
التاسع عرش. وكانت السنوات )2011 - 

2020( هي األكثر دفئاً عىل اإلطالق.
يرجع ذلك أساساً إىل حرق الوقود 

األحفوري )الفحم والنفط والغاز( الذي 
ُينتج انبعاثات الغازات الدفيئة املسببة 

لتغري املناخ )ثاني أكسيد الكربون وغاز 
امليثان( كما ينتج عن استخدام البنزين 

لقيادة السيارات أو الفحم لتدفئة املباني 
أو حتى لالستخدامات األخرى يف بعض 

البلدان. كما أنه من املمكن أن يؤدي 
تطهري األرايض من األعشاب والشجريات 

وقطع الغابات إىل إطالق ثاني أكسيد 
الكربون. 

التغير 
المناخي

شمائل النور 

كاتبة سودانية

من قريب

السفير العربي

أصالة الدول وعراقتها تقاس بقدرتها عىل 
تجاوز التحديات وإنجاز املهام بنجاح، 
وقطر أثبتت قدرتها عىل تطبيق معايري 

الحوكمة الدولية يف أكثر املجاالت دقة 
وحساسية، كما أثبتت عىل مدار العقدين 
املاضيني أنها كلما اشتدت عليها األحقاد 
وبالغ خصومها يف الغرية منها، ازدادت 

إرصارا عىل النجاح إىل حد اإلبداع والروعة.
وكلما حاولت العنرصية والكراهية إثارة 
الغبار حولها وتشويه صورتها، ازدادت 

وعيا بطبيعة الدوافع، وازدادت مع الوعي 
تألقا وترفعا عن السفاسف والسقوط.

وكلما اشتدت عليها حمالت العنرصية، 
زادت ثقة املواطن القطري بنفسه وأدرك 

أنه عىل حق، وازدادت كذلك ثقة الوطن يف 
قدرة مواطنيه عىل إدارة الحياة واالستغناء 

عن اآلخرين واالكتفاء ذاتيا، بل وتصدير 
فائض إنتاجها.

هذا االستثمار يف بناء املواطن والوطن ليس 
وليد اللحظة، ولم يكن رد فعل لتحديات 

معينة، وإنما جاء وفق اسرتاتيجية للنهضة 
وبرامج لحماية الذات الوطنية درست 

بعناية، منذ زمن، وبعدها بدأت قطر ُتِعّد 
أبناءها ملعايل األمور، وتؤمن بكفاءتهم، 

وأنهم يتمتعون باقتدار عىل قبول التحدي، 
وتم تدريبهم عىل إدارة الحياة املتحرضة، 

وتحويل اآلمال واألمنيات إىل واقع.
ولذلك كان هذا الشعب يف كل تحٍد يحقق 
نجاحا وإنجازا حتى استكثرت عليه قوى 
البغض والعنرصية أن ينجح يف استضافة 

املونديال.
وكعادته، فقد كان أمري قطر بارعا وذكيا 

حني رصح منذ اللحظة األوىل أن العرب 
جميعا يتقاسمون رشف النجاح يف هذا 

املونديال، وأنه ليس لقطر خاصة، وإنما هو 
»مونديال العرب جميعا«.

غري أن البعض يف الغرب ينظر إىل العرب 
عىل أنهم مجرد براميل نفط متحركة، 

عليهم أن يعيشوا حضارة مستوردة من 
غابات اإلسمنت والحديد املسلح، يختارها 

لهم، وتمليها عليهم بعض العواصم يف 
الغرب؛ غرب الحرية والديمقراطية وحقوق 

اإلنسان يف نسختها املزيفة!! وتسعى 
إللزامهم أن يستوردوا أيضا مع األسمنت 

والحديد املسلح قيم البلد املنتج، ولو كانت 
فسادا وخرابا.

وال ندعي وال يدعي القطريون أن الدوحة 
كعاصمة لدولتهم هي املدينة الفاضلة، 

لكنها مدينة حرة وعاصمة لشعب حر 
أصيل، والجميع يشهد أنها اعتزت بدينها 

وقيمها ورفضت التفريط أو املساومة، 
كما أنها تأّبْت عىل الدخول ضمن القطيع، 
ورحبت بالجميع عىل أرضها، وطلبت من 

اآلخرين بأدب جم وخلق رفيع أن يحرتموا 
خياراتها القيمية والثقافية والدينية، 

فغضبت تلك العواصم، ولوحت بشعارات 
املقاطعة، واستخرجت من خزائنها 

العنرصية حججا مكشوفة وممجوجة 
للضغط والتهديد بإثارة قضايا حقوق 
اإلنسان، وكأنهم أوصياء عىل العالم..! 
ويبدو أن بعض دول الغرب يف القارة 

العجوز مصابة بمرض »الزهايمر« 

السيايس، فقد نسيت، أو تناست ما فعلته 
بالشعوب حني استعمرتها، وأنها ما زالت 
تعيش حتى اآلن عىل سلب ونهب ورسقة 

ثروات الشعوب من دول املستعمرات 
األفريقية، بل ولديها متاحف لجماجم 

الضحايا الذين قتلتهم خالل استعمارها 
لتك الدول، فاستغلت املونديال لتكشف عن 

عنرصيتها وكراهيتها ألي نجاح يتحقق 
يف دول الجنوب وبخاصة الدول العربية، 

فأرادت أن تعطي لقطر دروسا يف حقوق 
اإلنسان.

يتعجب اإلنسان املنصف حني يرى أن 
فرصة واحدة ووحيدة تتاح لبلد عربي 

ليظهر قدراته يف التنظيم والرتتيب 
والتدريب، وأن يعظم خرباته الرتاكمية يف 

إدارة املونديال بإنسانية وإبداع، فيستكثر 
عليه آخرون من الغرب املتحرض أن يحظى 

بهذه الفرصة ليحقق نجاحا! كما يزداد 
العجب عندما ترى البعض وقد أعماهم 

الحسد أيضا فحاولوا إفشال املونديال 
وال زالوا يحاولون، وكأن قطر ومعها 

العرب جميعا ال يجوز لهم أن يتفوقوا يف 
يشء مهما كان، ولو كان حدثا رياضيا 

كاملونديال.
الحاسدون لقطر، والذين تحركهم 

العنرصية والكراهية، يرون الذكاء حكرا 
عىل جنسهم وحده، كما يرون النجاح 

خاصا بهم وحدهم.
بدأ املونديال رغم كل األحقاد والضغائن 
والتحديات الكربى، وستنجح بإذن الله 

قطر، وسينجح شعبها وقيادتها، وستقدم 
نموذجا أخالقيا وإنسانيا يف إدارة األزمات 

كما عودتنا من قبل. وسيكتشف املبغضون 
لها والكارهون لنجاحاتها أنهم كانوا 

خاطئني.
دولة قطر نسيج خاص يف األصالة والقيم 

والثبات عىل املبدأ رغم التحديات الكبرية 
والكثرية.

وكل الرشفاء واألحرار يف العالم يستنكرون 
حملة الكراهية والعنرصية الحمقاء ضد 
قطر وشعبها. وكل الرشفاء واألحرار يف 

العالم أيضا يقدمون لقطر مزيدا من الدعم 
والتأييد، ويرونها أهال لكل إبداع ولكل 

إنجاز رائع، ويرجون لها مزيدا من النجاح 
والنرص واإلبهار.

مونديال قطر بين اإلنجاز وتحديات الكراهية

كلما اشتدت عليها 
حمالت العنصرية 

زادت ثقة 
المواطن القطري 

بنفسه وأدرك
 أنه على حق

إبراهيم أبو محمد 
المفتي العام للقارة األسترالية

عربي 21

هشام سراي
كاتب ومدّون جزائري

عربي بوست
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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

حمد حسن التميمي

رأي

Instagram: @hamadaltamimiii

العالقات القدرية
تجمعنا الحياة يف عالقة مشرتكة مع اآلخرين. فمنذ يوم 
ميالدنا نحظى بأب وأم يسهران عىل راحتنا، وقد ننشئ 

وسط عائلة حيث إخوة وأخوات تربطنا بهم صلة الدم، إىل 
جانب األقرباء وأصدقاء العائلة. 

نكرب أكثر فأكثر ونندمج مع املجتمع الخارجي لنؤسس 
محيطاً خاّصاً بنا، حيث نبني أوارص الصداقة واملحبة 
مع أشخاص تجمعنا بهم املصالح املشرتكة أو املشاعر 

اإلنسانية املتبادلة. وحلمنا املشرتك أن نحظى بذاك 
التواصل اإلنساني الذي يحيل حياتنا إىل جنة حقيقة، لكننا 
نفاجأ يف كثري من املناسبات أن آمالنا مجرد أوهام أو أحالم 

ال مكان لها عىل أرض الواقع، وأن القدر يضعنا أحياناً يف 
عالقات سامة ال فائدة منها.

نلوم الحظ، نمقت الحياة، نشكو انتفاء املحبة، وندعو 
للخالص من الكوابيس التي جلبتها تلك العالقات إىل 

حياتنا دون جدوى. فبعض العالقات ُوجدت لتالصقنا 
أبد الدهر، كالعالقة بني اآلباء واألمهات بأبنائهم واإلخوة 
ببعضهم البعض، وغريها من العالقات التي لم نخرتها 

ولم نكن نعلم ما تخبئه لنا قبل ولوجنا إىل هذا العالم امليلء 
باملفاجآت حتى لو كان الطرفان يف شقاق. فليس بإمكانك 

التنصل من أهلك مهما فعلت، حتى لو هاجرت إىل آخر 
بقاع العالم، وال تستطيع االستغناء عن أبنائك حتى لو 

رحلت عن األرسة بأكملها ولم يروا وجهك سنوات طويلة! 
وهلّم جرّاً. 

وعىل هذا السياق، يجد بعض الناس أنفسهم وسط عالقات 
تسمم حياتهم، وال تسمح لهمم بالتهرب منها مهما فعلوا 

ألنها صارت جزءاً ال يتجزأ من وجودهم. فما العمل؟ 
يف الحقيقة، إن بعض العالقات السامة التي ال خيار لنا 
فيها ما هي إال اختبار من الله وامتحان لصربنا وتقبلنا 
للواقع ومدى رضانا بقضائه وما كتبه لنا. هكذا تفكر 

وتعتقد فئة من الناس الذين يعلمون أن مثل تلك العالقات 
تمثل اختباراً من خالقهم، فتنشأ بينهم وبني الله تعاىل 

عالقة روحية متينة يستمدون من رحابها الصرب واألمل 
والتفاؤل واإليمان بقدرتهم عىل تحقيق النجاح يف ذلك 

االختبار. 
إن هذه النظرة الروحية العميقة، تلهم أصحابها إىل خلق 
طريق خاص بهم ضمن مثل تلك العالقات غري الصحية، 

يستشعرون وهم يسريون عليه بثقة وإيمان.. سعادة 
مثالية تسابق الزمن وتتخطى اإلدراك العقيل املحدود. 

سعادة يستقونها من استرشافهم للمستقبل ورؤيته 
االستباقية ملا سيؤول إليه حالهم من نجاح ورسور 

وانتصار عىل التحديات.
يمشون يف هذا املسار بخطوات ثابتة متقبلني واقعهم 

بحلوه ومرة، عاملني أن خالق الكون العظيم يضع يف طريق 
اإلنسان بعض التحديات الكبرية ليمتحنه ويقربه إليه أكثر 

فأكثر. وهذا النهج واألسلوب يف الحياة ليس استسالماً أو 
ضعفاً أو هروباً من الواقع أو سلبية يف مواجهة الوضع 
القائم، بل هو قناعة وتقبل وتكيف مع بعض العالقات 

املقدرة لنا كسجن ال يمكن الفكاك منه؛ ألنه مكتوب علينا 
كما ُكتبت علينا الحياة برمتها دون اختيار منا؛ لتكون دار 

امتحان ننجح فيه أو نخفق، وهنا نملك الخيار.
نملك الخيار يف رفض الواقع وتدمري أنفسنا أكثر بالتخيل 

عن عالقات ال خيار للعاقل فيها سوى االستمرار رغم 
الخسائر، وإال لكانت الهزيمة أكرب.. أو نستطيع أن نسلم 

أمرنا لله عز وجل ونرىض بما قسمه لنا، وندرك أنه 
امتحان يتوجب علينا اجتيازه بالصرب واإليمان والتفاؤل 

الذي يبدد الظلمات. 
بعض العالقات يمكن االستغناء عنها ببساطة ووضع 

نقطة نهاية عندها. لكن بعضها اآلخر ال يمكن االنسحاب 
منه مهما حاولت، لذا فاألفضل هو التأقلم والتكيف 

والصرب بقلب مؤمن يثق بحكمة الخالق ولطفه الالمتناهي. 
فاصرب عىل مثل تلك العالقات، واعلم أنها اختبار حقيقي 
عىل صربك وعىل اختيارك ملن تلجأ إليه وقت الشدة. فهل 

ستلجأ لخالق الكون العظيم أم ألعدائه؟

يستخدمها سائقو »ديليفرو قطر«

قوارير مياه قابلة إلعادة التعبئة

أول مبادرة صديقة للبيئة 
خاصة بالعالمة التجارية في قطر

اسرتاتيجية  من  جزًءا  املبادرة  تعد 
املسؤولية  مجال  يف  العاملية  ديليفرو 
وقد  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
وضعت الرشكة أهدافاً للوصول إىل صايف 
البالستيكية  النفايات  من  والحد  الصفر 

يف قطاع األغذية واملرشوبات.
التنفيذ،  قيد  املبادرة  هذه  تصبح  ولكي 
ملء  عىل  ديليفرو  سائقي  تشجيع  تم 
التعبئة  إلعادة  القابلة  مياههم  قوارير 
املطاعم  جميع  لدى  اليوم  مدار  عىل 
يتم  كما  التجارية.  العالمة  مع  الرشيكة 
قوارير  تعبئة  إعادة  عىل  العمالء  تشجيع 

واملساهمة  الطلبات  تسليم  عند  السائقني 
استدامة. أكثر  بيئية  تنفيذ ممارسات  يف 

العام  املدير  جايانت،  كيشاف  قال 
هذه  بإطالق  فخور  »أنا  قطر:  لديليفرو 
كجزء  قطر  يف  للبيئة  الصديقة  املبادرة 
البالستيك  استهالك  بتقليل  التزامنا  من 
إنها  الطعام.  توصيل  خدمات  قطاع  يف 
اآلالف  استعمال  لتوفري  األوىل  خطوتنا 
يعد  سنوياً.  البالستيكية  العبوات  من 
عالمتنا  وجه  ديليفرو  يف  السائقون 
قدوة  يكونوا  بأن  نأمل  لذا  التجارية، 
الحد  عىل  املجتمع  يشجعوا  وأن  للجميع 

أحادية  البالستيك  عبوات  استهالك  من 
الكربون  انبعاثات  من  للحد  االستخدام 

بيئة مستدامة«. تحقيق  يف  واملساهمة 
ديليفرو  سائقي  حصول  إىل  باإلضافة 
من  التعبئة،  إلعادة  قابلة  قوارير  عىل 
توصيل  خدمة  تطلق  أن  أيضاً  املقرر 
استدامة  أكثر  مبادرات  أونالين  الطعام 
تشكل  التي  االستدامة  أهداف  لتعزيز 
الوطنية  قطر  رؤية  من  يتجزأ  ال  جزءاً 

 .2030
عىل  حائزة  توصيل  خدمة  هي  وديليفرو 
من   2013 عام  تأسست  جوائز،  عدة 

أورلوسكي.  وجريج  شو  ويليام  قبل 
 185000 من  أكثر  مع  ديليفرو  تعمل 
والبقاالت،  املحبوبة  املطاعم  أفضل  من 
سائق   170000 من  أكثر  إىل  باإلضافة 
طعام  توصيل  تجربة  أفضل  لتقديم 
لرشكة  الرئييس  املقر  يقع  العالم.  يف 
جميع  يف  مكاتب  ولها  لندن،  يف  ديليفرو 
 11 يف  ديليفرو  تعمل  العالم.  أنحاء 
سوًقا، بما يف ذلك بلجيكا وفرنسا وهونغ 
وقطر  وهولندا  وأيرلندا  وإيطاليا  كونغ 
املتحدة  العربية  واإلمارات  وسنغافورة 

املتحدة. واململكة  والكويت، 

صديقة  ة  ُخطَّ أول  قطر  ديليفرو  أطلقت   
للبيئة التي تهدف إلى الحد من البالستيك 
على  وتشجع  الواحد،  االستخدام  ذي 
خالل  من  استدامة  أكثر  بأنشطة  القيام 
التعبئة  إلعادة  القابلة  المياه  قوارير  توزيع 
مبادرة  خالل  ومن  ديليفرو.  سائقي  على 
تسعى  للتعبئة،  القابلة  القوارير  توزيع 
القوارير  استهالك  توفير  إلى  ديليفرو 
بما  الواحد  االستخدام  ذات  البالستيكية 
43٬000 عبوة بالستيكية في السنة  يقارب 

األولى وحدها.

لمعهد الطب الحيوي 
ن���ت���ائ���ج ب��ح��ث��ي��ة م��ت��م��ي��زةحول سرطان الثدي

لجامعة  التابع  الحيوي،  الطب  لبحوث  قطر  معهد  نرش 
علميتني  مجلتني  يف  أبحاًثا  مؤخرًا  خليفة،  بن  حمد 
مرموقتني توصلت إىل نتائج بحثية حول تنظيم الجينات 
يف الرسطانات البرشية وطرحت طريقًة مبتكرًة لتصنيف 
األورام قد تؤدي يف املستقبل إىل تطبيق العالج الشخيص 
النتائج  أكثر  بني  ومن  الثالثي.  السلبي  الثدي  لرسطان 
املدهشة ألبحاث الجينوم الحديثة أن 2 % فقط من الجينوم 
البرشي يحمل شفرة لتصنيع الربوتينات الوظيفية، وهي 
مكون أسايس للعمل الذي تقوم به الخاليا الحية. وال تزال 
املتبقية  العظمى  الغالبية  وظيفة  الكتشاف  حاجة  هناك 
أو  املظلم«  »الجانب  باسم  يعرف  ما  أو  الجينومات،  من 
محرية،  البيانات  هذه  وتعترب  املهمل«.  النووي  »الحمض 
نظرًا ألن ما يقرب من 75 % من الجينوم يمكن أن تكون 

نشطًة يف الخلية يف أي وقت.
البحوث  مركز  يف  أول  عالم  العاجز،  نهاد  الدكتور  وقال 
التطبيقية للرسطان واملناعة: »كشفت النتائج الجديدة عن 
الريبوزية  النووية  أحماضنا  من  العظمى  الغالبية  نسخ 
دون  الريبوزي،  النووي  الحمض  إىل  األكسجني  منقوصة 
األحماض  باسم  )ُتعرف  وظيفية  بروتينات  إىل  تحولها 
النووية الريبورزية غري املشفرة(. ومع ذلك، وبعد عملنا يف 
مجال دراسة الحمض النووي الريبوزي غري املشفر ألكثر 
مىض  وقت  أي  من  أكثر  اآلن  تعرفنا  فإننا  عاًما،   15 من 
املختلفة وأهميته  الخاليا  التنظيمي يف وظائف  عىل دوره 
يف تحفيز عملية تكوين األورام«. ويف ورقة بحثية ُنرشت يف 
مجلة ’ندوات يف بيولوجيا الرسطان‘ املرموقة التي تصدرها 
الضوء  العاجز وفريقه  الدكتور  للنرش، سلَّط  إلزيفري  دار 
عىل الدور الحيوي للحمض النووي الريبوزي الطويل غري 
املشفر يف تنظيم الجينوم من خالل تفاعالته مع الربوتينات 

املرتبطة باألحماض النووية الريبوزية. 
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لالستفسار : 40002222 


4469266244692772

 

�إعــــــالن
يعلن السيد/سيف عيل سيف الجحيش

عن رغبته ىف تغيري اسم ابنته
من/مياسه إىل/ املياسه

الصحة  التقدم الدارة  املعرتض  وذلك ىف شهادة ميالدها فعىل 
العامة خالل 3 ايام من تاريخه.

صفحة إعالنية متنوعة  �لـعـدد: ٤1٤٣

�شركة ديكوري�شن

للمقاوالت و�صيانة املباين

على امت اال�صتعداد لعمل

جميع �نو�ع �ل�شيانة

)بالسرت -صبغ - بايب فيرت - 

سرياميك - كهرباء -  انرتلوك( 

بافضل االسعار

55554845

للبيع ماكينة حتلية مياه 
فى حالة جداً ممتازة م�صتعملة �صتة اأ�صهر فقط

 متنقلة )داخل كونتيرن ومكيفة( 

ن�صبة امللوحة للمياه الواردة 15000 - قوة التحلية 360 مرت مكعب فى اليوم 

33400169

أس�����رع ص������اروخ ف����رط ص��وت��ي

للصناعات  األمريكيتان  الرشكتان  فازت  وقد 
 Northropو  Raytheon والجوية،  الدفاعية 
دوالر  مليون   985 قيمته  بعقٍد   ،Grumman
يف  صوتي  فرط  جوّال  صاروخ  أول  لتطوير 

 .HACM العالم، وأطلق عليه
املتحدة  للواليات   HACM صاروخ  وُطوِّر 
وأسرتاليا، وهو صاروخ جوّال أرسع من الصوت 
عىل  األهداف  لرضب  وُمصمَّم  الجو  من  ُيطلق 
األرض برسعة. وبموجب رشوط العقد، يجب أن 
يف  للعمل  جاهزة  صواريخ  أول  البنتاغون  يرى 

عام 2027.
وأسرتاليا  املتحدة  الواليات  بدأت   ،2020 عام  يف 
 Southern Cross Integrated برنامج الرشاكة
لتجربة   Flight Research Experiment
من  الهدف  وكان  املتكاملة.  الطريان  أبحاث 
التي  الكوكبة  اسم  عىل  ُسميَت  التي  الرشاكة، 
تطوير  هو  ألسرتاليا،  الوطني  العلم  عىل  تظهر 

وتستنشق  الصوت  رسعة  تفوق  سالح  منظومة 
الطائرات  من  كل  عىل  لحملها  وُمصّممة  الهواء 
املقاتلتان  ذلك  وضمن  واألسرتالية،  األمريكية 
 F-35A Jointو )A-18 Super Hornet /F(
 P-8A Poseidon وطائرات ،Strike Fighter
لربنامج  األويل  النموذج  العقد  وسيطور  وغريها. 
Raytheon لتجربة أبحاث الطريان املتكاملة إىل 

نظام سالح حقيقي.
الجديد  صوتي  الفرط  الجوّال  الهجوم  صاروخ 
م لالستخدام  )HACM( هو سالح تكتيكي ُمصمَّ
من اليوم األول يف أي نزاع تقليدي واسع النطاق. 

مرونة ورسعة 

الجوية  القوات  أركان  رئيس  قال  جانبه،  من 
الجنرال يس كيو براون، يف بيان للقوات الجوية: 
تكتيكية  مرونة  لقادتنا   HACM »سيوفر 
عالية  األهداف  حماية  يف  املقاتلني  لتوظيف 

القيمة والحساسة من الناحية الزمنية واملعرضة 
القاذفات  الحفاظ عىل  الوقت نفسه  للخطر، ويف 

ألهداف اسرتاتيجية أخرى«.
األساس  يف  هي  التقليدية  الجوّالة  والصواريخ 
هذه  من  العديد  ومثل  طيار.  بدون  طائرات 
املروحية  التوربينية  املحركات  تعمل  الطائرات، 
عىل تشغيل الصواريخ الجوّالة، وتدفعها برسعات 

تفوق رسعة الصوت. 
تطري هذه الصواريخ عىل ارتفاع منخفض لتجنب 
برسعات  التحليق  ويساعدها  بالرادار،  كشفها 
أبطأ عىل الطريان عىل ارتفاع منخفض واحتضان 
صواريخ  تطري  املثال،  سبيل  عىل  األرض. 
 98 بني  يرتاوح  ارتفاع  عىل  الجوّالة  »توماهوك« 
ميالً   550 )30 و50 مرتاً( برسعة  قدماً  و164 

)885 كيلومرتاً( يف الساعة.
منظومة  أول  هو   HACM الصاروخ  سيكون 
سالح تشغيلية يف العالم تستخدم املحرك النفاث 

التوربينية  املحركات  غرار  وعىل  التضاغطي. 
التضاغطية  النفاثة  املحركات  تعمل  املروحية، 
الجوي  الغالف  من  األوكسجني  امتصاص  عىل 

املحيط الستخدامه وقوداً. 
يتمثل أحد االختالفات الرئيسية بني االثنني يف أنَّ 
املحرك املروحي يعمل عىل امتصاص األوكسجني 
يجرفه  بينما  الصوت،  رسعة  تفوق  برسعات 
الصوت.  رسعة  تفوق  برسعات  النفاث  املحرك 
الوقود  من  املزيد  يعني  األوكسجني  من  واملزيد 
الصاروخ  دفع  من  يمّكنه  مما  النفاث؛  للمحرك 
)ناسا(،  األمريكية  الفضاء  لوكالة  ووفقاً  أرسع. 
التضاغطية حتى رسعة  النفاثة  املحركات  تعمل 
يف  كيلومرت   18521.9 أي  األقل،  عىل  ماخ   15
الساعة، أو بالرسعة الكافية للدوران حول األرض 

يف نحو ساعتني.
وُتَعد األسلحة التي تفوق رسعتها رسعة الصوت 
الحرب. وتمتلك معظم  الجديدة يف  اإلثارة  نقاط 

الفنية أسلحة  الناحية  املُعلَنة من  النووية  القوى 
قرن  نصف  منذ  الصوت  رسعة  رسعتها  تفوق 
التي  الباليستية  الصواريخ  تتحرك  إذ  أكثر،  أو 
تحمل رؤوساً نووية برسعة تفوق رسعة الصوت، 
ميل   15000 إىل  تصل  برسعة  ألهدافها  وتصل 
يختلف  لكن  الساعة.  يف  كيلومرتاً(   24140(
صوتية  الفرط  األسلحة  من  الجديد  الجيل  هذا 
من حيث إنه ليست له طبيعة نووية -عىل األقل 
حتى اآلن- ويمكن استخدامه عىل الفور يف حرب 

تقليدية.
الهجوم  صاروخ  عن  نعرفه  ال  مما  الكثري  هناك 
ال  إذ   .HACM الجديد  صوتي  الفرط  الجوّال 
نعرف مدى الرسعة التي يطري بها حقاً، أو مداه؛ 
لتحمله  يكفي  بما  أنه صغري  نعرفه هو  ما  فكل 
عام  بحلول  جاهزاً  وسيكون  مقاتلة  طائرة 
2027. لكن هناك يشء واحد مؤكد؛ وهو أنَّ اسم 

HACM غريب والبد من اسم أفضل له.

تستعد وزارة الدفاع األميركية إلدخال 
يختلف  الخدمة  إلى  جديد  صاروخ 
إذ  سابقيه،  كل  عن  جذريًا  اختالفًا 
سيطير الصاروخ الجّوال الفرط صوتي 
إلى  تصل  بسرعة   )HACM( الجديد 
20 ضعفًا؛ مما يمنح األعداء قلياًل من 
بحسب  غضبه.  من  للهروب  الوقت 
 Popular Mechanics ما نشرته مجلة
سالح  أول   HACM فإن  األميركية، 
ُينَتج بكميات كبيرة يستخدم محركًا 

نفاثًا تضاغطيًا والذي يمتص الهواء.
األميركية  الدفاع  وزارة  وتمتلك 
الصواريخ  من  كثيرًا  )البنتاغون( 
صواريخ  من  ترسانتها؛  في  الجوالة 
إلى  الخدمة  طويلة  »توماهوك« 
من  المشتركة  المواجهة  صاروخ 
 )JASSM-ER( طراز  الجو  إلى  األرض 

الجديدة. 
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سلمان المالك

في حب وطننا

أطلق ملتقى النارشين واملوزعني القطريني، التابع لوزارة الثقافة، 
بالرشاكة مع مركز »أدب الطفل«، النسخة الثانية من فعالية 
»رحلة النرش«، تحت شعار »يف حب وطننا ننرش قصصنا«، 

واستهدفت الفعالية الناشئة واليافعني من سن 8 حتى 16 عاما.
وتقيم الفعالية ثالث ورش متنوعة، تصدر األوىل منها كتابا، 

تستلهم أطروحاته ومحتواه من شعار اليوم الوطني هذا العام 
)وحدتنا مصدر قوتنا(، ويستعرض املشاركون يف تأليفه 

إبداعاتهم من بناء القصة والرسم التصويري لها.
أما الورشة الثانية فتقام اليوم اإلثنني، وتتناول تحري النص 

واللمسات الفنية وغالف القصة، بينما تقام الورشة الثالثة يف 23 
نوفمرب الجاري، وتعنى بالرتجمة.

وتأتي الفعالية ضمن أهداف ملتقى النارشين واملوزعني 
القطريني يف التعريف بصناعة النرش، وتنشيط الحركة الثقافية، 

ضمن تنسيق الجهود مع املراكز الثقافية املوجودة بالدولة، 
وحرصا عىل غرس القيم األساسية للثقافة العربية واإلسالمية، 

وتعزيزا للهوية القطرية.
وقالت السيدة أسماء الكواري مدير مركز أدب الطفل: كانت 

بداية الفعالية بالرشاكة والتعاون مع ملتقى النارشين واملوزعني 
القطريني، الفتة إىل أن املركز بصدد إصدار النسخة الثانية من 
»رحلة النرش«، التي تستلهم من شعار اليوم الوطني إبداعات 

متنوعة، تثمن قيم االعتزاز والوحدة والفخر، فضال عن مشاركة 
تلك التجارب الواعدة يف فعاليات اليوم الوطني بدرب الساعي، 

وسوف تتبعها مشاركات ملهمة للمجتمع القطري، تعلم األطفال 
واليافعني كيفية القيام بإعداد وتصميم قصصهم.

وأكدت الكواري، أن رحلة النرش تعد سبقا ثقافيا يف مجال النرش 
والتوزيع، إيمانا بتحويل األفكار اإلبداعية والخالبة إىل منتج 

ملموس، بهدف تعزيز مهارات متعددة، تغرس قيمنا، وتعزز 
هويتنا وثقافتنا العربية واإلسالمية.

مركز لخدمة المشجعين
افتتح الدكتور خالد 

بن إبراهيم السليطي، 
المدير العام للمؤسسة 

العامة للحي الثقافي 
كتارا، المركز المكسيكي 

- القطري، بحضور 
سعادة السيد مارسيلو 

إبرارد كاساوبون وزير 
خارجية الواليات المتحدة 

المكسيكية، ضمن 
فعاليات كتارا المصاحبة 

لبطولة »كأس العالم 
FIFA قطر 2022«. 

ويض�م املكت�ب عيادة صحي�ة، باإلضافة 
إىل مكت�ب أمن، ومكتب تخليص جوازات، 
ومكت�ب الفعالي�ات الثقافية، وهو خاص 
بالجمه�ور املكس�يكي الذي ي�زور قطر 
مباريات�ه  يف  ب�الده  منتخ�ب  لتش�جيع 

باملونديال. 
وتعم�ل كتارا عىل التنس�يق م�ع مختلف 

الجه�ات واملؤسس�ات يف الدول�ة يف كل ما 

يتعلق بفعاليات كأس العالم، ومن ضمنها 

توف�ر مختل�ف الخدمات الت�ي يحتاجها 

الجمهور املشجع للمنتخبات املشاركة.

م�ن جهة أخ�رى، واصل�ت كت�ارا إبهار 

جمهورها من مختلف األعمار والجنسيات 

بفعالياته�ا املتنوع�ة املصاحب�ة لبطول�ة 

كأس العال�م FIFA قط�ر 2022، حي�ث 

اس�تقبلت قب�ة الثري�ا جمهوره�ا لليوم 

الثاني عىل التوايل بخمسة عروض يومية، 

هي: عروض النج�وم، بوالريس، زوال، ذا 

يونفاري�س، 8 كواكب ع�ىل درب التبانة، 

الكوكب املثايل، فجر عرص الفضاء.
 كم�ا تواصلت الفعالي�ات يف أرجاء كتارا، 
حي�ث قدم�ت فرقة فني�ة من اإلك�وادور 
عروضا فني�ة مع غناء األناش�يد الوطنية 
هناك وسط تفاعل كبر من جمهور كتارا 

من مختلف دول العالم.
وب�دوره قدم اس�توديو باليه أرابيس�ك قطر 
باقة من الفنون املتنوعة التي تشكل جزءا من 
الرتاث والفلكلور ال�رويس، عىل أن يتم تقديم 
عروض الفرقة الروس�ية أيام عطلة األسبوع 

حتى نهاية البطولة خالل الفرتة املسائية.
ع�ىل الجانب اآلخ�ر، تواصلت يف س�احة 
موس�يقية  ع�روض  كت�ارا  يف  اإلب�داع 
إندونيس�ية اس�تخدمت م�ن خالله�ا آلة 
»االنغلون�غ« ذات النغم�ات الثنائية، التي 
تع�زف بش�كل جماع�ي وس�ط تفاع�ل 
جماه�ري، حيث م�ن املزمع أن تس�تمر 
هذه العروض حتى تاريخ 28 من ش�هر 

نوفمرب الجاري.
 وتجدر اإلش�ارة إىل أن املؤسس�ة العامة 
للح�ي الثق�ايف كت�ارا تواص�ل فعالياتها 
االحتفالي�ة املصاحبة لكأس العالم إىل 18 
ديس�مرب املقبل، وهي تتوزع عىل مختلف 

أرجاء الحي الثقايف.

تعريف الزوار بمهرجان المحامل
انطلق�ت الس�بت، فعالي�ات مهرج�ان كت�ارا الثاني عرش 
للمحام�ل التقليدي�ة الذي تنظم�ه املؤسس�ة العامة للحي 
الثقايف»كت�ارا« عىل الواجه�ة البحرية ل�»كتارا« ويس�تمر 
حتى ال� 18 من ديسمرب املقبل بمشاركة دولة قطر وثماني 
دول شقيقة وصديقة هي: الس�عودية، والكويت، وسلطنة 

عمان، والعراق، واليمن، والهند، وتركيا، وتنزانيا.
 جاء انط�الق املهرجان ضمن فعاليات »كت�ارا« املصاحبة 

لكأس العالم FIFA قطر 2022.
وبدأ املهرجان بدش�ة املحام�ل التقليدي�ة يف رحلة يقودها 
الرسدال سيف السليطي، ويش�ارك فيها 32 محمالً تراثياً 
غادرت ش�اطئ كتارا رافعة أعالم الدول املش�اركة يف كأس 
العال�م FIFA قطر 2022، لتبحر باتجاه كورنيش الدوحة 

وشاطئ حديقة متحف الفن اإلسالمي.
وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي املدير العام للمؤسسة 
العام�ة للح�ي الثقايف »كتارا«، يف ترصيح بهذه املناس�بة، إّن 
النس�خة الثانية عرشة من مهرجان كتارا للمحامل التقليدية 
س�تكون اس�تثنائية ومميزة لتزامنها مع انطالق منافس�ات 
كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث س�يكون نافذة للزوار 

من مختلف الجنس�يات يتعرفون من خاللها عىل ثراء وتنوع 
ال�رتاث البحري القطري والخليجي، وهو ما سيس�اهم يف مدِّ 

جرس التواصل بني الثقافات والشعوب.
وأض�اف أن املهرج�ان يهدف م�ن خالل أقس�امه املتنوعة 
لتقديم مختلف التفاصيل التي من شأنها أن تثري معلومات 
الزائ�ر بخصوص الحياة قديماً يف دول الخليج بش�كل عام، 
باإلضاف�ة إىل إحيائ�ه لرياضات بحري�ة تقليدية من خالل 
املس�ابقات املتنوع�ة التي تمَّ اس�تلهامها من ت�راث األجداد 

وتعاملهم مع البحر يف سبيل طلب الرزق لعقود طويلة.
 من جانبه قال الس�يد جهاد الجيدة عض�و اللجنة املنظمة 
ملهرج�ان املحام�ل التقليدي�ة، يف ترصي�ح لوكال�ة األنب�اء 
القطرية، إن أهم ما يميز النسخة الثانية عرشة من مهرجان 
كت�ارا للمحامل التقليدي�ة هو الفرتة الزمنية التي تس�تمر 
ش�هراً بدالً من خمسة أيام أو أس�بوع كما كان يف السنوات 
املاضي�ة، كما أن فعالياته تس�تمر حت�ى الواحدة ليالً ألول 
م�رة، كما ت�م االبتعاد عن املس�ابقات يف هذه النس�خة ألن 
اللجن�ة املنظم�ة رأت أن تصل الثقافة وال�رتاث يف قطر إىل 

جمهور كأس العالم FIFA قطر 2022.

إبداعات من الخزف
تتواصل فعاليات 

معرض كتارا الدولي 
للخزف، والذي ُيقام ألول 

مرة في قطر، ضمن 
فعاليات الحي الثقافي 

»كتارا« المصاحبة 
لبطولة »كأس العالم 

FIFA قطر 2022«، 
بمشاركة عدد من 

الفنانين يقدمون 
أعمالهم وإبداعاتهم 

المتنوعة للجمهور.
وقال�ت حيي�ة املهندي، رئيس قس�م 
املع�ارض الفنية يف املؤسس�ة العامة 
للحي الثقايف، إن املعرض يشارك فيه 
32 فنان�اً من 12 دولة، من بينهم 12 
فنان�اً قطرياً، يعرض�ون 150 قطعة 

فنية خزفية بأحجام مختلفة.
وأضاف�ت، يف ترصيح خ�اص لوكالة 
األنباء القطري�ة، إن الهدف من إقامة 
املعرض هو إتاحة الفرصة ألكرب عدد 
من الفنانني لعرض أعمالهم للجماهر 
وزوار البالد خالل بطولة كأس العالم 
FIFA قط�ر 2022، وتعري�ف تل�ك 
الجماه�ر بالرتاث القط�ري والعربي 
يض�م  حي�ث  القطري�ة،  وبالبيئ�ة 
املعرض، عىل سبيل املثال، قطعاً فنية 
مستوحاة من أش�كال البيئة البحرية 

مث�ل القواق�ع واألص�داف، وأعم�االً 
خزفية عىل شكل جداريات وموزاييك.

م�ن  ع�دد  مش�اركة  إىل  وأش�ارت 
الفنان�ني املعروف�ني يف مجال الخزف 
ع�ىل مس�توى الوط�ن العرب�ي مثل 
أحم�د الس�بيعي وط�الل القاس�مي 
وأحمد الح�داد، من قط�ر، وعواطف 
القنبي�ط من الس�عودية، كما تم فتح 
املجال ملش�اركة املبتدئني بأعمالهم يف 

املعرض.
 من جانبه�ا، قالت الفنان�ة القطرية 
رقية املهندي، يف ترصيح لوكالة األنباء 
القطري�ة، إنه�ا تش�ارك يف املع�رض 
بمجسمات بعنوان »اْذَهبه« مستوحاة 
م�ن ال�رتاث القط�ري ومصنوعة من 
الخزف األبيض، وهي عىل ش�كل فتاة 

قطري�ة تتزي�ن بالذهب، وق�د قامت 
التي  التقليدي�ة  بالنق�وش  بتزيينه�ا 
تس�تخدم يف املالبس الرتاثية القديمة 
مضاف�اً إليه�ا مادة الذه�ب الخالص 
ال�ذي تمت معالجت�ه بطريقة معينة، 
موضحة أن املجسمات حجمها صغر 
حتى يسهل حملها واستخدامها يف أي 

مكان.
وأضاف�ت أن وصف »اْذَهب�ه« يطلق 
عىل الفتاة ذات الصفات األصيلة التي 
تتميز بحس�ن الخلق واملظهر، مشرة 
إىل أن العمل الفني قد يس�تغرق منها 
قرابة أسبوعني إلنجازه ألنه يمر بأكثر 
من مرحلة تبدأ بصناعته كمجس�م ثم 
يدخل مرحلة التنش�يف تليها مرحلة 

الحرق ثم التلوين والتذهيب.

من لم يحضر.. خسران

قال املشجع السعودي الشهر حسن الصبحان إن من لم يحرض كأس 
العالم فهو خرسان، وخالل لقاء مع قناة الكأس أبدى الصبحان إعجابة 

الكبر باألجواء املونديالية الرائعة وأشاد بحسن التنظيم.




