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هنآ سموه بنجاح افتتاح البطولة

صــاحـب الســمــو يتلـقـى اتصـاليـن 
من الرئيسين اإلماراتي والمصري

السمو  صاحب  هنأ  االتصال،  وخالل 
السمو  صاحب  اإلمارات،  دولة  رئيس 
افتتاح  نجاح  بمناسبة  املفدى،  األمري 
بطولة »كأس العالم FIFA قطر 2022«، 
متمنيا  التنظيم،  بحسن  سموه  مشيدا 
العربية  واملنتخبات  القطري  للمنتخب 

املشاركة التوفيق يف البطولة.
أمس،  السمو،  صاحب  تلقى  كما 
الرئيس  فخامة  أخيه  من  هاتفيا  اتصاال 

عبدالفتاح السييس رئيس جمهورية مرص 
العربية الشقيقة.

الرئيس  فخامة  هنأ  االتصال،  وخالل 
نجاح  بمناسبة  األمري،  سمو  املرصي 
FIFA قطر  العالم  »كأس  بطولة  افتتاح 
التنظيم  بحسن  فخامته  2022«، مشيدا 
وكرم الضيافة، متمنيا للمنتخب القطري 
يف  التوفيق  املشاركة  العربية  واملنتخبات 

البطولة.

الدوحة- قنا- 
تلقى حضرة 

صاحب السمو 
الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني، أمير 
البالد المفدى، 

أمس، اتصاال 
هاتفيا من أخيه 

صاحب السمو 
الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، 
رئيس دولة اإلمارات 

العربية المتحدة 
الشقيقة.

الصحف الكويتية والُعمانية : رسائل معبرة

وسائل إعالم سعودية: 
واحدة من أنجح البطوالت

مجلس الوزراء المصري:
أبهرت الجميع

مجلس الشــورى:  عـكـس اعـتزازنـا بتـراثـنـا

مجلس الوزراء الكويتي: 
قطر جسدت قدرتها بكفاءة

شيخة آل ثاني: 
عمل يليق بتاريخ قطر

وسائل إعالم عربية ودولية: إبهار يخطف األنظار 

إشادات عالمية

الحوار االستراتيجي القطري األميركي اليوم

شــراكـة راسـخـــة

الدوحة - قن�ا - يفتتح يف الدوحة، اليوم، 
الحوار االس�راتيجي الس�نوي يف دورته 
الخامسة بني دولة قطر والواليات املتحدة 
األمريكية، برئاسة س�عادة الشيخ محمد 
ب�ن عبد الرحم�ن آل ثان�ي، نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة 
الس�يد أنتون�ي بلينكن وزي�ر الخارجية 

بالواليات املتحدة األمريكية.
وأكد الدكتور ماجد بن محمد األنصاري، 
مستش�ار نائ�ب رئيس مجل�س الوزراء 
وزي�ر الخارجي�ة، واملتح�دث الرس�مي 
الح�وارات  أن  الخارجي�ة،  ل�وزارة 
االسراتيجية تعد نقلة نوعية يف العالقات 

بني البلدين.

األنصاري: نقلة نوعية في العالقات

الكراهية ضد قطر وشعبها تكريس خطاب  من  قلقها  تعرب عن  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 

»4« ماليين طن سنويا لمدة »27« عاما

عقد غاز مع الصين
الدوح�ة - قنا - وقعت »قط�ر للطاقة« 
أم�س، اتفاقية بيع ورشاء مع مؤسس�ة 
للبرول والكيماويات »سينوبك«  الصني 
لتوريد »4«ماليني طن س�نويا من الغاز 
الطبيع�ي املس�ال إىل جمهورية الصني 
الش�عبية مل�دة »27«عام�ا، بداي�ة م�ن 

االتفاقي�ة  وبموج�ب   .»2026« الع�ام 
س�يتم توري�د كمي�ات الغ�از الطبيعي 
املس�ال املتعاق�د عليه�ا م�ن م�روع 
توس�عة حقل الش�مال الرقي، وسيتم 
تس�ليمها إىل محطات استقبال سينوبك 

يف الص�ني.

نزل الآن يسري العرض حتى 15 ديسمبر 2022.الدوحة ملعبك
 تطبق الشروط والأحكام.

} المقال ص 6

رئيس التحرير املسؤول

بعد حفل مدهش يف فقراته وإضاءاته، سيبقى طويال يف ذاكرة الزمن، 
أن  لدرجة  الذي ظل يصول ويجول  القطري  اإلبداع  األول  نجمه  كان 

املتابع تمنى لو أن الوقت يطول ويطول.
ليلة توجت »12« عاما من االستعداد والبذل والعطاء والكفاح والنضال، 
فجاء املشهد مؤثرا ومعربا، اخترص يف »30« دقيقة الرسالة اإلنسانية 

الطموحة لقطر والعرب جميعا.

العالم .. قطر
حوار الحضارات والثقافات في »بيتنا«
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نبض الوطن

بمناسبة إعادة انتخابهبضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة جاوة

صاحب السمو يعزي الرئيس اإلندونيسي
الشيخ  السمو  صاحب  حرضة  بعث  قنا-  الدوحة- 
برقية  املفدى،  البالد  أمري  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 
رئيس  ويدودو  جوكو  الرئيس  فخامة  إىل  تعزية 

جمهورية إندونيسيا، بضحايا الزلزال الذي رضب 
الشفاء  للمصابني  سموه  متمنيا  جاوة،  منطقة 

العاجل.

نائب األمير
يعزي الرئيس اإلندونيسي

رئيس الوزراء
يعزي الرئيس اإلندونيسي

الدوحة- قنا- بعث سمو الشيخ عبدالله 
برقية  األمري،  نائب  ثاني  آل  حمد  بن 
تعزية إىل فخامة الرئيس جوكو ويدودو 

بضحايا  إندونيسيا،  جمهورية  رئيس 
جاوة،  منطقة  رضب  الذي  الزلزال 
متمنيا سموه للمصابني الشفاء العاجل.

خالد  الشيخ  معايل  بعث  قنا-  الدوحة- 
ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 
جوكو  الرئيس  فخامة  إىل  تعزية  برقية 

إندونيسيا،  جمهورية  رئيس  ويدودو 
منطقة  رضب  الذي  الزلزال  ضحايا  يف 
الشفاء  للمصابني  معاليه  متمنيا  جاوة، 

العاجل.

صاحب السمو يهنئ رئيس كازاخستان
الشيخ  السمو  صاحب  حرضة  بعث  قنا-  الدوحة- 
برقية  املفدى،  البالد  أمري  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 
توكاييف  جومارت  قاسم  الرئيس  فخامة  إىل  تهنئة 

انتخابه  إعادة  بمناسبة  كازاخستان،  رئيس جمهورية 
لوالية رئاسية ثانية، متمنيا له التوفيق يف أداء مهامه، 

وللعالقات بني البلدين دوام التطور والنماء.

نائب األمير
يهنئ رئيس كازاخستان

حمد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 
فخامة  إىل  تهنئة  برقية  األمري،  نائب  ثاني  آل 
الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية 
كازاخستان، بمناسبة إعادة انتخابه لوالية رئاسية 

ثانية.

الرئيس الجزائري يغادر الدوحة

رئيس جيبوتي يغادر الدوحة

ورشة حول إنعاش القلب
نظمها المركز اإلعالمي بالتعاون مع »الهالل«

الرئيس  فخامة  غادر  قنا-  الدوحة- 
الجمهورية  رئيس  تبون  عبداملجيد 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، 
افتتاح  حفل  حضور  بعد  أمس،  الدوحة 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
املرافق  والوفد  فخامته  وداع  يف  وكان   

سعادة  الدويل  حمد  مطار  مغادرته  لدى 
السيد صالح بن غانم العيل وزير الرياضة 
عيل  عبدالعزيز  السيد  وسعادة  والشباب، 
الجزائر،  لدى  قطر  دولة  سفري  النعمة 
السفري  السيد مصطفى بوطورة  وسعادة 

الجزائري لدى الدولة.

الرئيس  فخامة  غادر  قنا-  الدوحة- 
جمهورية  رئيس  جيله  عمر  إسماعيل 
جيبوتي، الدوحة أمس، بعد حضور حفل 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  افتتاح 

.2022

املرافق،  والوفد  فخامته  وداع  يف  وكان 
سعادة  الدويل،  حمد  مطار  مغادرته  لدى 
السيد صالح بن غانم العيل وزير الرياضة 
والشباب، وسعادة السيد طيب دبد روبله 

سفري جمهورية جيبوتي لدى الدولة.

نظم املركز اإلعالمي القطري التابع لوزارة 
الثقافة، ورشة تدريبية حول إنعاش القلب 
فعاليات  ضمن  تأتي  والتي  الطوارئ  يف 
تحت  تقام  والتي  لإلنعاش  العاملي  اليوم 
بالتعاون  وذلك  حياة«  ننقذ  »معاً  شعار 

مع الهالل األحمر القطري.
وأعضاء  ملنتسبي  خصصت  التي  الورشة 
الدكتور  وقدمها  القطري  اإلعالمي  املركز 
القطري،  األحمر  الهالل  من  إدلبي  أحمد 
األساسية  املهارات  من  العديد  تضمنت 
الدعم  تقديم  أجل  من  تعلمها  الواجب 
يمكن  التي  الحاالت  من  للعديد  واملساندة 
أن تصيب القلب وكيفية إنعاشه، وهي من 
يف  تسهم  أن  لها  يمكن  التي  األساسيات 

تقديم الدعم واإلنقاذ لبعض الحاالت.
من  بعضا  أيضا  تضمنت  الورشة 
الحاالت  من  للعديد  املهمة  اإلرشادات 
بالنسبة  خاصة  لها  االنتباه  يجب  التي 
لبعض األشخاص املصابني بمرض القلب، 
تكون مهمة  أن  لها  يمكن  إرشادات  وهي 
إسعافهم  بغية  الحاالت  لتلك  ورضورية 

وتقديم العون لهم.
أعضاء  قبل  من  تفاعال  الورشة  وشهدت 
تعرفوا  الذين  اإلعالمي  املركز  ومنتسبي 
لهم  يمكن  التي  الحاالت  من  العديد  عىل 
فضال  واملساعدة،  العون  يد  يقدموا  أن 
عن التعرف عىل حاالت قد ال تحتاج سوى 

لبعض املهارات من أجل إنقاذها.

بين كوريا الجنوبية والشرق األوسط

على النجاح المبهر لحفل افتتاح كأس العالم

قطـــر تشـــارك بمنتــدى لبنــاء الشــراكة

مجلس الوزراء الكويتي يهنئ دولة قطر

يف  قطر  دولة  شاركت  قنا-  سول- 
بني  عرش  الثامن  التعاون  منتدى 
األوسط،  والرشق  الجنوبية  كوريا 
وزارة  برعاية  سول  يف  عقد  الذي 
عنوان  تحت  الكورية،  الخارجية 
كوريا  بني  مستقبلية  رشاكة  »بناء 
املنفعة  أجل  من  األوسط،  والرشق 

املشرتك«. واالزدهار  املتبادلة 
سعادة  املنتدى،  يف  قطر  دولة  مثل 
الخاطر  راشد  بنت  لولوة  السيدة 
حيث  الخارجية،  وزير  مساعد 
يف  افتتاحية  كلمة  سعادتها  ألقت 
الجمعية  استضافته  الذي  املنتدى، 
جيجو  ومعهد  العربية،   - الكورية 
األوسط  الرشق  ومجلس  للسالم، 
قطر،  بدولة  العاملية  للشؤون 
ركزت فيها عىل واقع العالقات بني 
وكوريا،  األوسط  الرشق  منطقة 
التعاون  تعزيز  وآفاق  وسبل 
بني  والثنائي  األطراف  املتعدد 

دولة قطر وجمهورية كوريا.
ثالث  املنتدى،  خالل  وعقدت، 
عىل  ركزت  رئيسية  جلسات 
واالقتصادية،  السياسية  املحاور 

الغذائي، بمشاركة عدد من  واألمن 
من  والباحثني  والخرباء  املسؤولني 
األوسط،  والرشق  الجنوبية  كوريا 
الدكتور  سعادة  ضمنهم  من 
املعهد  مدير  الحر  عبدالعزيز 
الخارجية،  بوزارة  الدبلومايس 
الدولية،  املنظمات  ومسؤولو 

الدبلوماسية  البعثات  ورؤساء 
كوريا  لدى  العربية  للدول 

الجنوبية.
الوضع  أن  إىل  املشاركون  وأشار 
يف  يتغري  األوسط  الرشق  يف  الحايل 
بني  أشمل  تعاون  تحقيق  اتجاه 
األوسط،  والرشق  الجنوبية  كوريا 

يف  التعاون  تعزيز  سبل  وناقشوا 
املستقبلية. الصناعات 

 جدير بالذكر أن املنتدى انطلق يف 
التفاهم  تعزيز  بهدف   2003 عام 
الجنوبية  كوريا  بني  املتبادل 
عالقات  وتعميق  األوسط،  والرشق 

املشرتكة. التعاون 

الوزراء  مجلس  هنأ  قنا-  الكويت- 
عىل  قطر  دولة  أمس،  الكويتي، 
بطولة  افتتاح  لحفل  املبهر  النجاح 
 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
»قطر  أن  مؤكدا  أمس،  أقيم  الذي 
االفتتاح  حفل  خالل  من  جسدت 
عىل  قدرتها  واقتدار  كفاءة  بكل 
الرياضية  الفعالية  هذه  استضافة 

االستثنائية«.
يف  الكويتي،  الوزراء  مجلس  وقال   
بيان له، »نعرب عن خالص التهاني 
الشقيقة  قطر  دولة  إىل  والتربيكات 
كأس  بطولة  افتتاح  حفل  بمناسبة 
الذي   ،2022 قطر   FIFA العالم 
أقيم أمس )أمس األول(، والذي تم 
كفاءة  بكل  تجسيدها  خالله  من 

الفعالية  هذه  الستضافتها  واقتدار 
رسالة  االستثنائية..  الرياضية 
العالم  لشعوب  والسالم  املحبة 

قاطبة«.
بما  ذاته  الوقت  يف  املجلس  وأشاد 
سخرته قطر من استعدادات هائلة، 
وما قامت به األجهزة املعنية يف قطر 
البطولة،  إلنجاح  مكثفة  جهود  من 

عىل  قدرتها  مدى  للعالم  وإظهارها 
رفع التحدي وتذليل الصعاب.

الكويتي  الوزراء  مجلس  عرب  كما   
قطر  بقيام  واعتزازه  فخره  عن 
الريايض  الحدث  هذا  باحتضان 
عربية،  دولة  كأول  املهم  الدويل 
وإعجاب  أنظار  محط  هو  والذي 

العالم أجمع.



االسرتاتيجي  الحوار  اليوم،  الدوحة  يف  يفتتح    - قنا  الدوحة- 
املتحدة  والواليات  قطر  دولة  بني  الخامسة  دورته  يف  السنوي 
األمريكية، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، 
السيد  وسعادة  الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

أنتوني بلينكن وزير الخارجية بالواليات املتحدة األمريكية.
من  عددا  األمريكي،   - القطري  االسرتاتيجي  الحوار  ويتناول   
القضايا ذات االهتمام املشرتك، بما يف ذلك االستقرار اإلقليمي، 
اإلرهاب،  ومكافحة  العامة،  والصحة  الدفاعي،  والتعاون 
املناخ،  وتغري  اإلنسان،  وحقوق  بالبرش،  االتجار  ومكافحة 
وكفاءة الطاقة، واملساعدات اإلنسانية، واالستثمار االسرتاتيجي، 

والتعاون االقتصادي، والتبادالت الثقافية والتعليمية.
تمثل  رئيسية،  قضية   12 الحوار  يتناول  أن  املنتظر  ومن 
والثقافة  واالقتصاد  السياسة  قطاعات  يف  للتعاون  مجاالت 
اإلرهاب،  ومكافحة  والوساطة  والصحة  والطاقة  والتعليم 
وهي: االستقرار اإلقليمي، والتعاون الدفاعي، والصحة العامة، 
ومكافحة اإلرهاب، ومكافحة االتجار بالبرش، وحقوق اإلنسان، 
وتغري املناخ، وكفاءة الطاقة، واملساعدات اإلنسانية، واالستثمار 
الثقافية  والتبادالت  االقتصادي،  والتعاون  االسرتاتيجي، 

والتعليمية. 
لتوقيع  باإلضافة  الرشاكات،  من  عدد  إعالن  أيضا  املقرر  ومن 

عدد من مذكرات التفاهم وخطابات النوايا.
التعاون  تعزيز  سبل  لبحث  االسرتاتيجي  الحوار  ويهدف 
الثنائية  العالقات  وتطوير  املجاالت،  مختلف  يف  البلدين  بني 
االستثنائية التي تعتمد عىل املصالح املشرتكة واالحرتام املتبادل.
وستشهد الدورة الخامسة من الحوار االسرتاتيحي القطري - 
املنطقة، وستؤكد  النظر حول قضايا  تبادل وجهات  األمريكي 
السيايس  الحل  السياق موقفها من رضورة  دولة قطر يف هذا 
ستؤكد  كما  الشعوب،  تطلعات  واحرتام  املنطقة،  لقضايا 

رضورة التوصل إىل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وبلغ  قوية،  اقتصادية  رشاكة  املتحدة  والواليات  قطر  وتربط 
املايض حوايل  العام  البلدين خالل  التجاري بني  التبادل  حجم 
18.4 مليار ريال، فيما بلغ حجم التجارة بني البلدين بنهاية 

الربع الثالث من العام الجاري حوايل 16.7 مليار ريال.
مجموعة  يغطي  وأن  مثمرا،  الحوار  يكون  أن  املتوقع  ومن 
باإلضافة  والعسكرية،  واألمنية  االقتصادية  القضايا  كبرية من 
والصحة  اإلنسان  وحقوق  والثقافة  والتعليم  االستثمارات  إىل 

العامة.
امللفات  من  املتحدة  والواليات  قطر  بني  التجارة  ملف  ويعد   
املهمة عىل طاولة املباحثات خالل الحوار االسرتاتيجي، يضاف 
البلدين،  بني  والدفاعية  العسكرية  العالقات  تقوية  ذلك  إىل 
وكيفية جعل املنطقة أكثر استقرارا، وكذلك سوف تتم مناقشة 
القطريني  الطالب  عدد  زيادة  وإمكانية  التعليمي،  التعاون 
الذين يدرسون يف الواليات املتحدة، وهو أمر يساهم يف تقوية 
قضايا  مناقشة  وأيضا  الصديقني،  الشعبني  بني  العالقات 
قضايا  الحال  بطبيعة  ومنها  املشرتك،  االهتمام  ذات  املنطقة 

أفغانستان وفلسطني واملنطقة.

عالقات راسخة 
ويف هذا السياق أكد الدكتور ماجد بن محمد األنصاري، مستشار 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، واملتحدث الرسمي 
نوعية  نقلة  تعد  االسرتاتيجية  الحوارات  أن  الخارجية،  لوزارة 
الراسخة  الرشاكة  مستوى  وتعكس  البلدين،  بني  العالقات  يف 
واملتطورة بينهما يف كافة املجاالت، معتربا أن احتفاء الجانبني 
الدبلوماسية  العالقات  إقامة  عىل  عاما  خمسني  بمرور  مؤخرا 
املتحدة  للواليات  رئيسيا  حليفا  قطر  دولة  وتصنيف  بينهما، 
من خارج حلف شمال األطليس »الناتو«، والتعاون الوثيق بني 
البلدين يف املجاالت الثنائية واإلقليمية والدولية دليل عىل اإلرادة 

املشرتكة للدفع بالعالقات إىل آفاق أرحب.
 وقال الدكتور األنصاري يف ترصيح لـ »قنا«، إن هذه الحوارات 
تعرب أيضا عن مفهوم التنسيق املشرتك تجاه القضايا اإلقليمية 
والعاملية وتعزيز التعاون الثنائي يف مجاالت الصحة واملساعدات 
اإلنسانية والتنمية الدولية وحقوق اإلنسان والتعاون اإلقليمي 
وتغري املناخ، فضال عن التجارة واالستثمار والثقافة والتعليم، 
الخامسة  الدورة  مخرجات  إسهام  يف  التامة  ثقته  عن  معربا 
للحوار االسرتاتيجي يف تعزيز التعاون طويل األمد، بما يف ذلك 

التنسيق املستمر إلحالل السالم واالستقرار يف املنطقة.
كأس  بطولة  مع  الحوار  بتزامن  األنصاري  الدكتور  ونوه   
دولة  بني  الوثيق  بالتعاون  مشيدا   ،2022 قطر  فيفا  العالم 
قطر والواليات املتحدة األمريكية لضمان بطولة آمنة وناجحة، 
مضيفا يف هذا الصدد أن الفرتة املاضية شهدت نقاشات معمقة 

إنفاذ  عىل  والتدريب  اإللكرتوني  األمن  بشأن  الجانبني  بني 
القانون والعالقات العامة وحقوق اإلنسان.

األمريكية  املتحدة  والواليات  قطر  دولة  أن  عىل  شدد  كما   
حقوق  وتعزيز  بالبرش  االتجار  بمكافحة  االهتمام  تتشاركان 
األمريكية لقب بطل  الخارجية  أن إطالق وزارة  العمل، معتربا 
تقرير االتجار بالبرش عىل السيد محمد حسن العبيديل الوكيل 
املساعد بوزارة العمل، دليل عىل التقدم الذي أحرزته دولة قطر 

يف هذا الخصوص.
 وأشاد الدكتور األنصاري بالرشاكة األمنية القوية بني البلدين 
الحدود  وأمن  والطريان  القانون  إنفاذ  يف  التعاون  ذلك  يف  بما 
ومكافحة التطرف العنيف ومكافحة اإلرهاب وتمويل اإلرهاب، 
75 مليون دوالر  بتقديم  التزام دولة قطر  التأكيد عىل  مجددا 
عىل مدى خمس سنوات وتنفيذ الجهود لدعم عمل مكتب األمم 

املتحدة ملكافحة اإلرهاب.
املتحدة  والواليات  قطر  دولة  بني  العالقات  أن  إىل  أشار  كما   
األمريكية أسست من خالل املؤسسات يف مختلف الفرتات، مؤكدا 
أن الرشاكة املتميزة التي أظهرها البلدان يف امللف األفغاني، ال 
الذي  الرفيع  املستوى  بوضوح  تعكس  اإلجالء،  بشأن  سيما 

وصلت إليه العالقات الراسخة بينهما. 
 كما أضاف الدكتور األنصاري أن دولة قطر تعمل يف بيئة من 
التحالفات الدولية والثنائية واملتعددة األطراف، وتعترب الواليات 
املجاالت، معربا  أقوى حليف وأهم رشيك يف كثري من  املتحدة 
عن ثقته يف استمرار التعاون االسرتاتيجي الوثيق بني البلدين 

يف امللفات املختلفة.
الجدير بالذكر أن الحوار االسرتاتيجي بني دولة قطر والواليات 
الدورة  وانعقدت   ،2018 يناير  يف  انطلق  األمريكية  املتحدة 

الرابعة يف نوفمرب املايض بواشنطن.

»تاريخ الحوارات االستراتيجية« 
 وتباحث البلدان يف الدورة األوىل من الحوار االسرتاتيجي، حول 
الرشاكة يف مجاالت الدفاع ومكافحة اإلرهاب ومكافحة التطرف 
والتجارة واالستثمار، ووقعا مذكرات تفاهم مختلفة وخطابات 

نوايا يف مجاالت التجارة الثنائية واالستثمار والتكنولوجيا.
األمني،  التعاون  حول  مشرتكا  إعالنا  الحكومتان  وأصدرت 
وأكدتا التزامهما املشرتك بتعزيز السالم واالستقرار ومكافحة 
تعزيز  يف  املشرتكة  رغبتهما  عن  وأعربتا  اإلرهاب،  ويالت 
عالقاتهما الثنائية يف قطاع الطاقة والتوقيع عىل مذكرة تفاهم 

لتعزيز التعاون بني دولة قطر والواليات املتحدة.
ويف الدورة الثانية من الحوار االسرتاتيجي، وقع الجانبان عىل 
مساعي  ضمن  البلدين  بني  نوايا  وبيان  تفاهم  مذكرات  ثالث 

تأكيد التزامهما الطويل املدى بتعزيز الرشاكات الحالية. 
عىل  للحفاظ  الدفاعية  الرشاكة  تعزيز  الحكومتان  وناقشت 
االستقرار يف املنطقة من خالل زيادة القدرة التشغيلية للقوات 
ملكافحة  رشاكات  ناقشتا  كما  قطر،  يف  املتمركزة  األمريكية 
املستمرة  املشرتكة  إطار جهودهما  القانون يف  وإنفاذ  اإلرهاب 

ملنع التطرف والعنف.
قطر  دولة  أكدت  االسرتاتيجي،  الحوار  من  الثالثة  الدورة  ويف 
عىل  الطاقة،  منتجي  كبار  من  بصفتهما  املتحدة  والواليات 
أهمية جهودهما املشرتكة إليجاد سوق طاقة يتسم بالشفافية 
والتنافسية ودعم الوصول إىل الطاقة امليرسة واملوثوقة يف سبيل 

إيجاد سوق طاقة عاملي، وذلك لصالح املستهلكني واملنتجني.
التعاون  حول  املشرتك  باإلعالن  التزامهما  عىل  الطرفان  وأكد 
األمني لتعزيز السالم واألمن ومكافحة اإلرهاب الذي تم توقيعه 

بني الجانبني يف الحوار االسرتاتيجي األول يف يناير 2018.
والتزم الجانبان باستمرار املشاورات حول إمكانية وجود دائم 
للقاعدة العسكرية األمريكية يف قطر، وناقشا برنامج املبيعات 
العسكرية األجنبية بقيمة 26 مليار دوالر أمريكي، الذي يعكس 
متانة الرشاكة والتعاون العسكري بني البلدين، وأكد الجانبان 

عىل رشاكتهما األمنية الثنائية القوية والدائمة.
وخلصت النسخة الرابعة من الحوار االسرتاتيجي، إىل االلتزام 
العاملية املصممة خصيصا  الربامج  التعاون يف تنفيذ  بمواصلة 
لدعم الدول األعضاء وغريها من أصحاب املصلحة يف مكافحة 
املتحدة ملكافحة  الدعم لعمليات األمم  اإلرهاب من أجل تعزيز 
اإلرهاب، بما يف ذلك مراجعة اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية 
ملكافحة اإلرهاب وتقارير األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، وتعزيز 
التنسيق واالتساق يف جهود الدول األعضاء ملكافحة اإلرهاب عىل 
العاملي ملكافحة  الدويل بدعم من ميثاق األمم املتحدة  املستوى 
الرياضية  األحداث  تأمني  أهمية  عىل  البلدان  وشدد  اإلرهاب. 
الكربى، وتعزيز الرياضة وقيمها كأداة ملنع التطرف العنيف، 
تنسيق  آليات  وإنشاء  اإلرهاب،  ضحايا  دعم  أهمية  عىل  وأكدا 

وطنية بني الوكاالت، أو »خاليا اندماج«.
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يبحث »12« قضية رئيسية تمثل مجاالت التعاون بين البلدين

انطالق الحوار االستراتيجي القطري ـــ األميركي.. اليوم

}

د.ماجد 

األنصاري

{

إعالن عدد من الشراكات وتوقيع 
مذكرات تفاهم وخطابات نوايا

ستشهد الدورة الخامسة تبادل 
وجهات النظر حول قضايا المنطقة

عبر مذكرة تفاهم بين صندوق

دعم المشروعات الرياضية بالمجتمعات المهمشة التنمية والجيل المبهر وقطر الخيرية
الدوحة- قنا- أطلقت ثالث 

مؤسسات قطرية شراكة 
استراتيجية طويلة األمد 

من أجل دعم المشروعات 
الرياضية في المجتمعات 

المهمشة، وتعزيز دور 
الرياضة كأداة للسالم 

والتنمية حول العالم، حيث 
انبثقت هذه الشراكة عن 

مذكرة تفاهم وقعها 
صندوق قطر للتنمية مؤخرا 
مع كل من مؤسسة الجيل 

المبهر، وجمعية قطر 
الخيرية، وبموجبها سيكون 

هناك تعاون مستمر بين 
الجهات الثالث، من أجل 

إطالق مزيد من المبادرات 
المساندة للرياضة بهذه 

المجتمعات، وتمكين 
المستفيدين منها حول 

العالم.

ريم  السيدة  من  كل  املذكرة  ووقع 
للتخطيط  العام  املدير  نائب  السليطي 
باإلنابة، والسيد  للتنمية  صندوق قطر 
نارص الخوري املدير التنفيذي ملؤسسة 
الحمادي  نواف  والسيد  املبهر،  الجيل 
لقطاع  التنفيذي  الرئيس  مساعد 
»قطر  بـ  الدولية  والربامج  العمليات 

الخريية«.
وتأتي يف إطار املساعي الداعمة ملبادرة 
والسالم«،  التنمية  أجل  من  »الرياضة 
و»قطر  الصندوق  بني  املشرتكة 

ستتمكن  ضوئها  وعىل  الخريية«، 
إىل  الوصول  من  املعنية  األطراف 
عند  العامليني،  والرشكاء  املستهدفني 
تنفيذ املرشوعات ذات الصلة بموضوع 

املذكرة.
ريم  السيدة  قالت  التوقيع،  وعقب   
لنا  عظيم  لرشف  »إنه  السليطي: 
توقيع هذه املذكرة، التي جاءت لتأكيد 
املبهر  والجيل  الصندوق  بني  الرشاكة 
سنوات،  مدى  وعىل  الخريية«،  و» قطر 
حياة  تحسني  إىل  املنظمتان  سعت 

العالم،  أنحاء  يف  الضعيفة  املجتمعات 
نطاق  بتوسيع  اليوم  فخورون  نحن 
توقيعنا  خالل  من  اإليجابي  األثر  هذا 
رغبة  إطار  يف  تأتي  التي  املذكرة، 

جماعية متبادلة لتعزيز التعاون«.
 وأضافت: نتطلع من ورائها إىل زيادة 
تعاوننا االسرتاتيجي، ونسعى يف الوقت 
وأكثر  أقوى  شبكة  بناء  إىل  نفسه 
تنسيقا وتوحيدا بني أصحاب املصلحة 

والرشكاء العامليني. 
الخوري:  نارص  قال  جهته،  من   

قطر  صندوق  إىل  االنضمام  »يسعدنا 
للتنمية و/ قطر الخريية/  يف هذا الجهد 
إيجابي مهم يف  الحيوي إلحداث تغيري 

حياة اآلخرين«.
الرياضة  خالل  من  السعي  إىل  وأشار 
شخص،  آالف   6 حياة  يف  للتأثري 
أطفال  حياة  عىل  دائم  تأثري  وإحداث 
مع  جنب  إىل  جنبا  والعمل  فلسطني، 
تعزيز  أجل  من  الفلسطينية،  الرياضة 
قدرات القائمني عليها يف تقديم أنشطة 
اإلعاقة  ذوي  وتزويد  للشباب،  مختلفة 

وتحسني  العاملية،  الكفاءة  بمهارات 
مساحات  توفري  عن  فضال  رفاهيتهم، 
ملمارسة  الصغريات  للفتيات  آمنة 

الرياضة. 
الحمادي:  نواف  السيد  قال  بدوره، 
الرياضة  مبادرة  خالل  من  »نسعى 
وبالتعاون  والسالم،  التنمية  أجل  من 
من  لالستفادة  الدوليني  الرشكاء  مع 
إحداث  يف  للرياضة  امللهمة  القدرات 
التغيري اإليجابي يف حياة الفئات الهشة، 
الشعوب،  بني  االجتماعي  السلم  وبناء 

وتجاوز الخالفات والعوائق«.
السنوات  خالل  »قطعنا  وأضاف: 
وحققنا  مهمة،  خطوات  املاضية 
مزيد  تحقيق  ونأمل  مميزة،  إنجازات 
وإحداث  الغري،  حياة  يف  التأثري  من 
املناطق  يف  ملموسة  إيجابية  تغريات 
وكذلك  والحروب،  بالنزاعات  املتأثرة 
املجتمعات التي تعاني من وطأة الفقر، 
للمذكرة  توقيعنا  أن  السعادة  وتغمرنا 
كأس  بطولة  إقامة  مع  متزامنا  جاء 

العالم FIFA قطر 2022«.
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بعد حضور افتتاح كأس العالم

الرئيس المصري يغادر الدوحة

الدوحة- القاهرة- قنا- غادر فخامة الرئيس 
مرص  جمهورية  رئيس  السييس  عبدالفتاح 
بعد  أمس،  صباح  الدوحة،  الشقيقة  العربية 
العالم  كأس  بطولة  افتتاح  حفل  حضور 

FIFA قطر 2022.
والوفد  فخامته  وداع  يف  وكان   
الدويل  حمد  مطار  مغادرته  لدى  املرافق 
وزير  العيل  غانم  بن  صالح  السيد  سعادة 
عمرو  السيد  وسعادة  والشباب،  الرياضة 

الرشبيني السفري املرصي لدى الدولة. 
افتتاح  بحفل  املرصي  الوزراء  مجلس  وأشاد 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، الذي 
أقيم أمس األول األحد يف استاد البيت، مؤكدا 
أن الحفل الذي شهد حضورا الفتا لعدد كبري 

مستوى  عىل  كان  والرؤساء،  الزعماء  من 
الحدث.

اتخاذ  ودعم  املعلومات  ملركز  تقرير  وأكد   
القرار بمجلس الوزراء املرصي نرش أمس، أن 
دولة قطر استطاعت إبهار الجميع مع إبراز 
افتتاح  حفل  خالل  العربية  هويتها  مالمح 

املونديال.
خطفت  قطر  أن  إىل  التقرير  أشار  كما   
حول  القدم  كرة  عشاق  التف  حيث  األضواء، 
التليفزيون،  شاشات  أمام  باألمس،  العالم 
افتتاح  الريايض األضخم وهو  الحدث  ملتابعة 
يتم  والتي  القدم،  لكرة  العالم  كأس  بطولة 
عربية  دولة  يف  العام  هذا  مرة  ألول  تنظيمها 

رشق أوسطية.

مجلس الوزراء المصري: قطر خطفت 
األضواء.. والحفل على مستوى الحدث

السيدة  سعادة  وصلت  قنا-  الدوحة- 
ماري مونييفي إنهريمويري النائبة الثانية 
ووزيرة  كوستاريكا  جمهورية  لرئيس 
لحضور  أمس،  الدوحة  إىل  الرياضة، 
العالم  كأس  بطولة  مباريات  من  جانب 

FIFA قطر 2022.

والوفد  سعادتها  استقبال  يف  وكان 
املرافق، لدى وصولها مطار حمد الدويل، 
فخرو  يوسف  بن  إبراهيم  السيد  سعادة 
الخارجية،  بوزارة  املراسم  إدارة  مدير 
سيغورا  ماريانو  ألفارو  السيد  وسعادة 

سفري جمهورية كوستاريكا لدى الدولة.

لحضور جانب من مباريات المونديال

النائبة الثانية
لرئيس كوستاريكا تصل الدوحة

الرئيس الفلسطيني يغادر الدوحة

الرئيس  فخامة  غادر  قنا-  الدوحة- 
فلسطني  دولة  رئيس  عباس  محمود 
حضور  بعد  أمس،  الدوحة،  الشقيقة، 
 FIFA حفل افتتاح بطولة كأس العالم
فخامته  وداع  يف  وكان    .2022 قطر 

والوفد املرافق لدى مغادرته مطار حمد 
الدويل، سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل 
ثاني وزير الدولة، وسعادة السيد منري 
لدى  الفلسطيني  السفري  غنام  عبدالله 

الدولة.
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متابعات

لمؤسسة التعليم فوق الجميع

صاحبة السمو تفتتح جناح أهداف التنمية المستدامة

صاحبة  افتتحت  قنا-  الدوحة- 
نارص،  بنت  موزا  الشيخة  السمو 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم 
مجموعة  عضو  الجميع،  فوق 
التنمية  أهداف  عن  املدافعني 
أمس،  املتحدة،  لألمم  املستدامة 
املستدامة«  التنمية  »أهداف  جناح 
ملؤسسة التعليم فوق الجميع، الذي 
كأس  بطولة  فعاليات  ضمن  يقام 
2022 بمنطقة  FIFA قطر  العالم 

املشجعني يف حديقة البدع.
السمو جلسة   كما شهدت صاحبة 
املناسبة حول  أقيمت بهذه  نقاشية 
التنمية  لتعزيز  كوسيلة  الرياضة 

إىل  باإلضافة  دوليا،  والسالم 
التي تحول دون تحقيق  التحديات 

أهداف التنمية املستدامة.
النقاشية كل من  الجلسة  شارك يف 
فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس 
الرئيس  وفخامة  رواندا،  جمهورية 
جمهورية  رئيس  صال  ماكي 
محمد  الدكتور  وسعادة  السنغال، 
مجلس  رئيس  الجارس،  سليمان 
اإلسالمي  البنك  مجموعة  إدارة 
للتنمية، وسعادة الدكتور تيدروس 
العام  املدير  غيربيسوس،  أدهانوم 
وسعادة  العاملية،  الصحة  ملنظمة 
وزير  ساجان،  هارجيت  السيد 

التنمية الدولية والوزير املسؤول عن 
وكالة التنمية االقتصادية يف املحيط 
كايالش  والسيد  بكندا،  الهادئ 
ساتيارثي عضو مجموعة املدافعني 

عن أهداف التنمية املستدامة.
كما تم رسميا إطالق حملة »تحقيق 
مؤسسة  تطلقها  التي  األهداف« 
من  الفرتة  يف  الجميع  فوق  التعليم 
والتي  ديسمرب،   17 إىل  نوفمرب   21
تدعو إىل التكاتف وااللتقاء من أجل 
املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 
 FIFA العالم  كأس  هامش  عىل 
الحملة  وستتضمن   ،2022 قطر 
ستقام  التي  النشاطات  من  العديد 

مثل  املؤسسة  رشكاء  مع  بالتعاون 
واملفوضية  واليونسكو  اليونيسف 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
الالجئني، وتشمل عروضا موسيقية 
قادة  مع  نقاشية  وجلسات  حية، 
عمل  وورش  فنية،  وأعماال  العالم، 

لكرة القدم.
الشيخة  سعادة  االفتتاح  حرضت 
نائب  ثاني  آل  حمد  بنت  املياسة 
مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
إىل  باإلضافة  الجميع،  فوق  التعليم 
كندا  من  املستوى  رفيعي  ممثلني 
واململكة  وقطر  واملكسيك  وليبرييا 

املتحدة.

سموها شهدت جلسة نقاشية 
بمشاركة رؤساء ومسؤولين دوليين 

غــوتيـــريــش يـــزور
متحــــف قطــر الوطـنــي

غوترييش  أنطونيو  السيد  زار سعادة   
أمس  أول  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
لبطولة  الرسمي  االفتتاح  حفل  قبل 
كأس العالم FIFA قطر 2022 متحف 

قام  زيارته،  وخالل  الوطني.  قطر 
صاالت  يف  إرشادية  بجولة  سعادته 
وشاهد  الوطني  قطر  بمتحف  العرض 

القطع الفنية املميزة.

احتفاال بانطالق المونديال

سفارات قطر تنظم فعاليات متنوعة
الدبلوماسية  البعثات  من  عدد  نظم  قنا-  الدوحة- 
القطرية يف الخارج فعاليات متنوعة احتفاال بانطالق 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
لدى  قطر  دولة  سفارة  نظمت  الجزائر،  ففي   
حفال  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 

بمناسبة افتتاح بطولة كأس العالم يف دولة قطر.
متعددة  حسان  حرشة  قاعة  يف  الحفل  تنظيم  وتم 
فرتة  طوال  السفارة  خصصتها  التي  الرياضات، 
لفئات  مجانية   »Fan Zone« كمنطقة  البطولة 

املجتمع الجزائري كافة ملتابعة فعاليات املونديال.
شعر«  »بيت  خيمة  بنصب  املكان  تجهيز  وتم 
مفتوحة  ومنطقة  العريق،  القطري  الرتاث  إلبراز 
لألطفال، باإلضافة إىل تجهيز القاعة بشاشة ضخمة 
عليها  تقام  التي  املالعب  ومجسمات  للمشاهدة، 
العربية  القهوة  تقديم  تم  كما  البطولة،  مباريات 

ومجموعة من املأكوالت الشعبية القطرية.
النعمة  عيل  العزيز  عبد  السيد  سعادة  واستعرض 
سفري دولة قطر لدى الجزائر، يف بيان بهذه املناسبة، 
العالقات بني دولة قطر والجزائر، مشيدا بالجهود 

التي قدمتها الجزائر إلنجاح البطولة.
ويف بوخارست، أقامت سفارة دولة قطر لدى رومانيا 
 FIFA العالم  افتتاح بطولة كأس  احتفاال بمناسبة 
املسؤولني  من  عدد  الحفل  وحرض   .2022 قطر 
والرياضيني يف رومانيا، وأعضاء السلك الدبلومايس 
يف رومانيا وسط أجواء من الفرح والسعادة تقديرا 

لإلنجازات الكبرية التي حققتها دولة قطر.
لدى  قطر  دولة  سفارة  أقامت  السالم،  دار  ويف 
افتتاح  بمناسبة  احتفاال  املتحدة  تنزانيا  جمهورية 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
رؤساء  السعادة  أصحاب  من  عدد  الحفل  وحرض 

وأعضاء البعثات الدبلوماسية يف تنزانيا.
يف  قطر  دولة  سفارة  أعدت  سيتي،  مكسيكو  ويف 
الواليات املتحدة املكسيكية مهرجانا يمتد طيلة فرتة 
 FIFA املونديال، بمناسبة انطالق بطولة كأس العالم
قطر 2022. ويهدف املهرجان إىل مشاركة الجماهري 
البطولة،  فعاليات  متابعة  من  وتمكينها  املكسيكية 
والتعرف عىل املونديال األول الذي تنظمه دولة قطر 

كأول دولة عربية وإسالمية تقوم باستضافته.
لحفل  مبارشا  نقال  تضمن  الذي  املهرجان،  حرض 
يف  الشخصيات  كبار  من  عدد  املونديال،  افتتاح 
لدى  املعتمدين  والسفراء  املكسيكية،  الحكومة 
املأكوالت  تقديم  تم  كما  املجتمع.  ورموز  املكسيك، 
الشعبية القطرية التقليدية يف خيمة نصبت خصيصا 

نقلت  وقطرية  مونديالية  بتصاميم  غنية  للحدث، 
والفريدة  املميزة  قطر  دولة  أجواء  إىل  الحارضين 
من نوعها، والتي جعلت من »قطر 2022« موندياال 

استثنائيا يصعب تكراره.
لدى  قطر  دولة  سفارة  أقامت  نوفو،  بورتو  ويف 
كأس  لبطولة  ترويجيا  حفال  بنني  جمهورية 
سعادة  الحفل  وحرض   .2022 قطر   FIFA العالم 
الخارجية  الشؤون  وزير  أبينويس  أوروليان  السيد 
والتعاون، وسعادة السيد جان ميشيل أبيمبوال وزير 
السياحة والثقافة والفنون، ووفد من وزارة الرياضة 
يف بنني، إىل جانب أصحاب السعادة رؤساء البعثات 
الدولية  املنظمات  وممثيل  والقنصلية،  الدبلوماسية 

املعتمدة يف بنني وأصدقاء السفارة.
وقال السيد حمد بن ظاعن الكواري القائم باألعمال 
باإلنابة بسفارة دولة قطر لدى جمهورية بنني، يف 
FIFA قطر  العالم  بالحفل: إن بطولة كأس  كلمته 

2022 ستكون نسخة ال مثيل لها.
ويف انجمينا، أقامت سفارة دولة قطر لدى جمهورية 
تشاد حفال بمناسبة انطالق كأس العالم FIFA قطر 
الرسمي  االفتتاح  لحفل  حيا  نقال  تضمن   ،2022
للمونديال ومباراة االفتتاح، وذلك بحضور عدد من 
التشادية،  والحكومة  الخارجية،  بوزارة  املسؤولني 
العربية  الدبلوماسية  البعثات  وممثيل  ورؤساء 

واألجنبية املعتمدين لدى تشاد، ورموز املجتمع.

دولة  حققته  ما  إىل  التطرق  الحفل  خالل  وجرى 
قطر من إنجازات عىل املستويات كافة لتنظيم هذا 
الحدث الريايض الكبري، وسط إشادة باالفتتاح، الذي 
العربية  الثقافة  عكس  أنه  املشاركني  من  عدد  أكد 

واإلسالمية والتعايش واإلخاء بني الشعوب.
ويف أسمرا، أقامت سفارة دولة قطر لدى دولة إريرتيا 
قطر   FIFA العالم  كأس  لبطولة  ترويجيا  حفال 
السيد عثمان صالح  الحفل سعادة  2022.  حرض 
زمدي  السيد  وسعادة  الخارجية،  الشؤون  وزير 
تخيل مفوض مفوضية الثقافة والرياضة، وعدد من 
أصحاب السعادة الوزراء واملسؤولني يف إريرتيا، إىل 
وأعضاء  رؤساء  السعادة  أصحاب  من  عدد  جانب 

البعثات الدبلوماسية يف إريرتيا.
القائم باألعمال  الزراع  ثاني  السيد خليفة بن  وقال 
إريرتيا،  دولة  لدى  قطر  دولة  سفارة  يف  باإلنابة 
لهذه  قطر  دولة  استضافة  إن  بالحفل:  كلمة  يف 
البطولة تعد حدثا استثنائيا بتتويج جهود 12 عاما 
قطر  ملف  تقديم  لحظة  من  املتواصل  العمل  من 
دولة  فوز  لقد ساعد  وأضاف:  البطولة.  الستضافة 
قطر باستضافة بطولة كأس العالم يف ترسيع وترية 
التنمية، والتقدم ملستوى عاملي يف مجال استضافة 
ومشاريع  أعمال  إنجاز  وتم  الرياضية،  املناسبات 
الصعيدين  عىل  والعالم  قطر  عىل  بالنفع  تعود 

اإلنساني واالجتماعي.

تخصيص 

مناطق 

للمشجعين 

لمتابعة 

منافسات 

البطولة
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متابعات

الـعـالـــم .. قــطــر
حوار الحضارات والثقافات في »بيتنا«

لم يكن حفاًل عاديًا.. أو نسخة لما سبق.. جمع الماضي والمستقبل والغرب والشرق

 

 

  بعد حفل مدهش يف فقراته وإضاءاته، سيبقى طويال 
يف ذاكرة الزمن، كان نجمه األول اإلبداع القطري الذي 

ظل يصول ويجول لدرجة أن املتابع تمنى لو أن 
الوقت يطول ويطول.

ليلة توجت »12« عاما من االستعداد والبذل والعطاء 
والكفاح والنضال، فجاء املشهد مؤثرا ومعربا، اخترص 

يف »30« دقيقة الرسالة اإلنسانية الطموحة لقطر 
والعرب جميعا.

الذين تابعوا الحفل، أدهشهم هذا املزج الفريد بني 
الثقافات.. بني األصالة والحداثة، والدعوة الجميلة 

للتالقي والوحدة والسالم والوئام.
حفل االفتتاح حمل رسالتني أساسيتني هما قدرة 

قطر عىل تنظيم أكرب البطوالت بنجاح كبري رغم كل 
الظروف، وإيمان قطر بالحوار القائم عىل االحرتام 

وتوحيد الصفوف.
 قطر أبهرت العالم من خالل هذا الحدث االستثنائي، 

وحملت املسؤولية عىل أكتافها وحققت أهدافها، 
وأبرزها تحويل هذا الحدث الريايض الكبري إىل رسالة 

سالم وحوار وفرصة لالستمتاع بالرياضة وكرة القدم 
يف أجواء منظمة ومناسبة، والتشجيع عىل التفاهم بني 

الحضارات والثقافات املختلفة، تحت سقف واحد 
ويف بلد لطاملا كانت له أدواره يف الوساطات ودعم 

الحوارات من أجل عالم يعيش بأمن وسالم.
 لم تنظر قطر يوما إىل املونديال باعتباره أداة 

سياسية أو وسيلة اقتصادية، وإنما تعاملت معه عىل 
الدوام باعتباره فرصة للتواصل اإلنساني والحضاري، 
يجتمع الناس فيها عىل اختالف أجناسهم وجنسياتهم 

وعقائدهم وتوجهاتهم هنا يف دوحة الجميع، وحول 
الشاشات يف جميع القارات، للمشاركة يف لحظات 

اإلثارة ذاتها.
حفل االفتتاح أكد أن ما عملت من أجله قطر طيلة 

»12« عاما تحقق بنجاح، وقد جاءت ردود فعل 
الحضور يف استاد البيت ويف محيطه ويف مناطق 

املشجعني املختلفة، ومليارات من البرش تابعوا الحفل 
عرب األثري والشاشات واملنصات، لتؤكد أن قطر حققت 
ما أرادت برباعة، وحولت هذا امللتقى إىل ساحة للحوار 

واالنصهار بني مختلف األقوام والقوميات.
ردود الفعل العربية والعاملية عىل هذا الحدث أكدت 
كل ذلك، وقد سمعنا وتابعنا اإلشادات من كل حدب 

وصوب، وكان الفتا اهتمام وتفاعل وسائل اإلعالم 
العاملية بعد هذا النجاح الساحق، وبعد معاينتها عن 

قرب للتسهيالت واإلمكانيات التي وفرتها قطر يف 
سبيل تقديم نسخة فريدة من هذه البطولة الكبرية.
وقد نوهت وسائل اإلعالم هذه بحفل االفتتاح الذي 

استغرق »30« دقيقة، وشمل برنامجا مكونا من 
سبع فقرات، أحياها فنانون عامليون، ومزج بني 

التقاليد القطرية والثقافة العاملية، فضال عن االحتفاء 
باملنتخبات الـ »32« املشاركة، وبالدول املستضيفة 

للنسخ السابقة لكأس العالم، وبمتطوعي البطولة.
شبكة »يس إن إن« العربية نوهت بحفل االفتتاح 
ووصفته بالتاريخي، مشرية إىل أن الحفل الذي 

أقيم يف استاد البيت بمدينة الخور، خطف أنظار 
العالم، كما أنه تمحور حول التقارب بني كل 

الشعوب، والتغلب عىل االختالفات، من خالل اإلنسانية 
واالحرتام.

ما نرشته وسائل اإلعالم العربية والعاملية أثلج 
صدورنا، وعندما اعتربت أن قطر دخلت تاريخ كرة 

القدم والرياضة العاملية من بابه الواسع، لتدون فصال 
جديدا من فصول استضافة املونديال، كأول دولة 

عربية رشق أوسطية تحتضن الحدث الكوني الكبري، 
فإن ذلك أسعدنا وأسعد كل الذين عملوا من أجل هذا 
اليوم، وهو أسعد العرب جميعا الذين كانوا حارضين 

بقوة يف مشهد أرادته قطر أن يكون عربي الروح، 
وهو ما تحقق.

لقد أعلن صاحب السمو افتتاح البطولة »من قطر، 
من بالد العرب«، ليجدد ويؤكد ما التزمنا به منذ اليوم 

األول أنها بطولة ملنطقة كاملة ظلت لعقود خارج 
اهتمامات العالم، وجاء اليوم الذي انتظرناه بفارغ 

الصرب أخريا، وحقق كل ما تطلعنا إليه.

حفل االفتتاح جعلنا ننىس كل تعب وأرق وسهر، فقد 
اخترص املسافات ووضعنا وجها لوجه يف مواجهة 

اإلشادات، نشعر بالفخر وطعم اإلنجازات.
 لقد تحول الحلم إىل حقيقة، وكان مصدر السعادة 
اإلضايف هو أن أصوات املهنئني بالنجاح واملصفقني 

له، كانت أعىل بكثري من تلك األصوات التي دأبت عىل 
توجيه االنتقادات ومحاولة وضع العيص يف عجلة 

االستعداد لهذا الحدث.. بل إن بعضهم اضطروا إىل 
تدوين اإلشادة فلم يعد ممكناً كتم الشهادة.

هذه األصوات النشاز تراجعت باألمس أمام العمل 
املذهل الذي قابله العالم بالرتحيب والثناء عىل ما 

شهده من دقة وجمال وتنظيم، وإبهار أيضا، ومع 
إدراكنا بأن هذه األصوات ستبقى تحاول التشويش 

عىل ما أنجزناه، إال أن ما يخفف من قيمتها ويقلل من 
شأنها هو اإلشادات الواسعة.. فأصبحوا خلفنا..

أصواتهم خافتة ووسائلهم صامتة
سهرت الدوحة حتى الصباح، بعد حفل رائع حّفز 
الجميع، وهي ستسهر كل ليلة طيلة فرتة املونديال 

الذي أبهجنا بحضوره، وكل املتابعني يف أنحاء 
املعمورة، ولم ينس هؤالء املحرومني يف مناطق 

مضطهدة، ويف مخيمات الالجئني، فهم كذلك تسللت 
الفرحة إىل قلوبهم، لرتفع عنهم قطر بعضاً من 

همومهم.

دعوة  للتعايش باحترام وسالم
والتقارب بين الشعوب

بإجراء تصفيات الدعو فرخ جير حر

»إصفري قطر للصقور« 
تـــواصـــل منــافســاتـهــــا

منافسات  أمس  استؤنفت  قنا-  الدوحة- 
التاسعة  للصقور  قطر  إصفري  بطولة 
فرخ  الدعو  تصفيات  بإجراء   ،»2022«
جري حر، حيث تأهل »10« صقور للسباق 
جمعية  مقر  ميدان  يف  وذلك  النهائي، 

القناص القطرية براس لفان.
 واملتأهلون إىل النهائي هم: حسن عبدالله 
»صقر«،  النخبة  فريق  »صقر«،  الكبييس 
وعبدالله  »صقر«،  الكعبي  عامر  وعبدالله 
الشيحانية  فريق  »صقر«،  الكواري  سعد 
»صقران«، فريق العديد »صقر«، وعبدالله 
خباب  ومحمد  »صقر«،  املري  سعيد 

املسند  النعيمي »صقر«، ثم خليفة نارص 
»صقر«.

عضو  املسعود،  صالح  حمد  السيد  وأكد   
قطر  إصفري  بطولة  يف  الدعو  لجنة 
املنافسات  أن  له،  ترصيح  يف  للصقور، 
حيث  رشيف،  أخوي  تنافس  وسط  جرت 
كبريين  ومعرفة  دراية  عىل  املتسابقني  إن 

بقوانني املسابقة.
 من جهتهم، ثمن الصقارون دعم جمعية 
هذه  تنظيمها  وكذلك  لهم،  القناص 
لهم  رئيسيا  داعما  تعد  التي  البطوالت 

للتشبث برتاث اآلباء واألجداد.

{  مشارك في المسابقات أمس

بكلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة قطر

اختتام مسابقة حول االستدامة
واالقتصاد  اإلدارة  كلية  نظمت 
الختامي  الحفل  قطر  بجامعة 
العاملي  الفضاء  تحدي  ملسابقة 
مع  بالتعاون   2022 لالستدامة 
رشكة  منهم  العامليني  رشكائها 
 Metavisionaries، ICE
 Space Applicationsو  Cubes
 Services، International
 Blueو  Space University
محليًا  املسابقة  ودعمت   ،Origin
كٌل من زارة البيئة والتغري املناخي، 
والصالون  )ترشيد(،  وكهرماء 
مايكروسوفت؛  ورشكة  األزرق، 
الطلبة  لتكريم  الحفل  هذا  ويأتي 
الفائزين يف مسابقة تحدي الفضاء 
لالستدامة 2022 الذين شاركوا من 
مختلف دول العالم يف تعزيز قضية 
خالل  من  وعامليًا  محليًا  االستدامة 
لتحقيق  قدراتهم  وبناء  تطوير 

مستقبل مستدام عىل كوكبنا.
من  كٌل  الختامي  الحفل  وحرض   
راشد  بن  حسن  الدكتور  سعادة 
قطر  جامعة  رئيس  الدرهم، 
نائب  األنصاري،  عمر  والدكتور 
رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية 
ثاني،  آل  والشيخ فيصل بن قاسم 
رابطة  اإلدارة   مجلس  رئيس 

رجال األعمال القطريني والدكتورة 
ثاني،  آل  بنت حمد  الشيخة حصة 
والدكتورة  الرتبية،  كلية  عميد 
اإلدارة  كلية  عميد  صبح،  رنا 
اإلدارة  كلية  وأساتذة  واالقتصاد، 
العديد من  واالقتصاد باإلضافة إىل 
وأصحاب  قطر  جامعة  منتسبي 

املصلحة. 
حلقة  عقدت  التكريم  حفل  وأثناء 
واقتصاد  االبتكار  بعنوان  نقاشية 
رنا  الدكتورة  أدارتها  الفضاء 

جيم  السيد  من  كٌل  وقدمها  صبح 
ماركوس  والسيد  آدم  وجيم  قرين 
الحلقة  وسلطت  ؛  أنزنجروبن 
النقاشية الضوء عىل أهمية اقتصاد 
قال  له،  ترصيح  ويف  الفضاء.  
راشد  بن  حسن  الدكتور  سعادة 
قطر:  جامعة  رئيس  الدرهم، 
فريدة  فرصة  املبادرة  هذه  »كانت 
الطالب  لجميع  أتاحت  نوعها  من 
وما  الفضاء  عىل  التعرف  فرصة 
تحديات  ملعالجة  حلول  من  يقدمه 

يف  الطالب  نجح  فقد  االستدامة. 
من  مؤثرة  ريادية  حلول  إيجاد 
مشاكل  حل  يف  تساعد  أن  شأنها 
التلوث البيئي. كما أنني فخور جًدا 
بطالبنا الذين تنافسوا مع عدد كبري 
من الفرق من مختلف الدول وفازوا 
يف مسار التغري املناخي وتأكد هذه 
املسابقة عىل مشاركة جامعة قطر 
إىل  تهدف  التي  العاملية  الجهود  يف 

تعزيز االستدامة عىل األرض«.
األنصاري،  عمر  الدكتور  ورصح 
األكاديمية:  للشؤون  الرئيس  نائب 
قطر  جامعة  من  فريق  »فوز 
من  املشاركني  من  كبري  عدد  عىل 
يف  والجامعات  الدول  مختلف 
تميز  عىل  دليل  املناخ،  تغري  مسار 
التعليم  مخرجات  وجودة  طالبنا 
جانبها،  من  قطر«.   جامعة  يف 
الدكتورة رنا صبح، عميد  رصحت 
»تتحمل  واالقتصاد:  اإلدارة  كلية 
مسؤولية  األعمال  إدارة  كليات 
يف  تساهم  التي  املبادرات  قيادة 
تشكيل عقول قادة املستقبل الذين 
وبناء  مسؤولة  قرارات  يتخذون 
املهارات والسمات التي سيحتاجها 
خريجو كليات إدارة األعمال لخلق 

مستقبل مستدام للجميع«.

{  جانب من تكريم المساهمين في المسابقة

رسالة عربية لكل األمم: التاريخ مر من هنا

الحضور من جميع األطياف واأللوان
وعبرنا عن موقفنا بآيات من القرآن 

Email: mohd-almarri@al-watan.com

: @mohdalmarri2022

رئيس التحرير املسؤول

الثالثاء  22 نوفمرب 2022م 
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إبــداع قطــري

خالل حفل سفارتنا لدى تركيا

عروض مبهرة
أنقرة- قنا- أقامت سفارة دولة قطر لدى الجمهورية الرتكية، 
قطر   FIFA العالم  لكأس  االفتتاحية  املباراة  لعرض  حفال 

2022، بني املنتخبني القطري ونظريه اإلكوادوري.
وقد تخلل الحفل، الذي شهد حضورا جماهرييا كبريا، العديد 

من العروض املبهرة والفقرات الفنية املميزة.
الذي استمر لساعات، بحضور دبلومايس  الحفل،  كما حظي 
عن  فضال  والغربية،  العربية  السفارات  مختلف  من  مميز 
املجتمع  يف  البارزة  والشخصيات  األتراك  الدبلوماسيني 

واإلعالميني.

أعضاء بـ »الشورى«: 
بالدنا تبهر العالم

سفراء الدول: هنيئا 
لقطر هذا اإلنجاز الكبير

إعالميون وفنانون: 
مضامين هامة في االفتتاح
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متابعات

قالوا إن افتتاح المونديال حمل العديد من الرسائل.. قيادات وزارة التعليم:

اعــــــتزاز بالهـــــويـــة

أشاد عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم 
بطولة  افتتاح  بحفل  العالي،  والتعليم 
كأس العالم قطر 2022، الذي أقيم باستاد 
البيت أمس األول، مؤكدين أن الحفل حمل 
العديد من الرسائل التي أكدت على وحدة 
الثقافات  اخللتللاف  بللرغللم  األرض  شللعللوب 
بالهوية  االعتزاز  على  أكد  أنه  كما  واالديان، 

الخليجية والعربية واإلسامية
الذي  الكبير  الرسمي  بالحضور  وأشللادوا 
العالم،  لكأس  االفتتاح  حفل  به  حظي 
إنما  الكبير  التمثيل  هللذا  أن  مؤكدين 
البناء  قطر  لدور  العالم  تقدير  على  يدل 
التسامح  قيم  نشر  فللي  ومساهمتها 

والسام بين جميع شعوب العالم.
عربي  بلد  أول  هي  قطر  ان  إلى  وأشللاروا 
المونديال  هذا  بتنظيم  يقوم  وإسامي 
العالمي، مما أسعد الشعوب العربية التي 
حرصت على الحضور لتشجيع المنتخبات 
ان  على  مشددين  المشاركة،  العربية 
فعاليات  مللن  يصاحبها  ومللا  البطولة 
صحيحة  صورة  نشر  على  ستعمل  كثيرة 
وتصحيح  العربية،  والثقافة  لللإسللام 
عن  المغلوطة  المفاهيم  من  العديد 

ثقافتنا العربية وديننا الحنيف.
بجميع  قطر  أهل  ترحيب  إلى  لفتوا  كما 
باختاف  العالم  انحاء  كل  من  الشعوب 
يتجسد  حيث  وثقافاتهم،  أجناسهم 
الحالية  الفترة  خللال  قطر  أرض  على 
واالحترام  والحب  اإلنسانية  معاني  كل 

المتبادل بين جميع شعوب االرض.

كتب - محمد الجعربي  د. إبرهيم النعيمي:

جسر للتواصل اإلنساني
عرب س�عادة الدكتور ابراهيم النعيمي وكيل وزارة 
الرتبي�ة والتعلي�م والتعلي�م الع�ايل، عن س�عادته 
وترحيب�ه بضيوف قطر م�ن جميع أنح�اء العالم 
الذين جاءوا لالحتفال وتش�جيع منتخبات بالدهم 
بكأس العال�م، مؤكداً أن قطر قدم�ت حفل افتتاح 
عاملي�ا كما وعدت، ن�ال إعجاب جمي�ع دول العالم 

ومشجعي كرة القدم.
وبني وكي�ل وزارة الرتبية والتعليم والتعليم العايل، 
ان حف�ل االفتتاح كان متميزا م�ن جميع الجوانب، 
وذلك من خالل تركيزه عىل الخطاب اإلنساني التي 
خاطب�ت ب�ه جميع فق�رات الحفل ش�عوب العالم 
باختالف ثقافاتهم وأجناس�هم، وذلك بما يتناسب 
مع طبيعة هذه املناس�بة الدولية التي يهتم بها كل 
سكان هذه األرض، وما تجمعه من شعوب مختلفة.

وأش�اد الدكتور ابراهيم النعيمي بالصبغة العربية 
واإلسالمية التي تميزت به بعض فقرات الحفل.

وأش�ار الدكتور النعيمي إىل أن الحفل يعترب جرسا 
للتواصل اإلنس�اني ورس�الة س�الم لجميع شعوب 
العالم ع�ىل اختالف دياناته�م وثقافاتهم، وهو ما 
يتس�ق مع سياس�ة قطر الخارجية التي تعمل عىل 
نرش قيم التسامح والرتكيز عىل لغة السالم يف فض 
النزاع�ات ب�ني دول العال�م، الفت�اً إىل ان الحضور 
الرس�مي الكب�ر الذي حظي به حف�ل االفتتاح من 
زعماء العالم، إنما هي رسالة تقدير وعرفان وشكر 
لدولة قطر وقيادتها الرشيدة واعرتافاً بدورها املهم 

يف نرش السالم العاملي.

{ د. إبراهيم النعيمي 

حمد الغالي:

حمل رسائل هامة

أك�د الس�يد حمد الغ�ايل مدي�ر إدارة تراخي�ص املدارس 
الخاصة بوزارة الرتبية والتعليم والتعليم العايل عىل فخره 
واعتزازه باستضافة قطر لكأس العالم، مشراً إىل أن حفل 
االفتتاح الذي شهده اس�تاد البيت أمس األول أبهر العالم، 
وأوصل العديد من الرس�ائل الهامة لجميع شعوب العالم، 
كان أهمها التأكيد عىل وحدة اإلنس�انية وارتباط مصرها، 

وان اختلفت الثقافات والجنسيات والديانات.
وأكد الغايل عىل ان الحضور الرسمي الكبر الذي حظي به 
حفل االفتتاح لكأس العالم، إنما يدل عىل تقدير جميع دول 
العالم لدور قطر البناء ومس�اهمتها يف نرش قيم التس�امح 
والس�الم بني جميع شعوب العالم، الفتاً إىل ان قطر ترحب 
بالجميع بدءا بالتمثيل الرس�مي للدول، كذلك باملشجعني 
الذي�ن حظوا بكل ترحي�ب واحرتام من الش�عب القطري 

الذي يتصف بأنه الشعب املضياف املحب للجميع.

{ حمد الغالي 

د.صالح اإلبراهيم:

نشر قيم التسامح والسالم
أش�اد الدكت�ور صالح االبراهي�م مدير 
مدرس�ة ال�رازي اإلعدادي�ة، بالتنظي�م 
الكبر الذي ظهر عليه حفل افتتاح كأس 
العالم، مشراً إىل أن قطر قدمت نموذجا 
يحت�ذى به لجمي�ع النس�خ املقبلة، من 
حيث روعة التنظيم واإلضاءة والتصوير 
وفقرات الحفل التي اشتملت عىل العديد 
م�ن الرس�ائل، كان أهمه�ا التأكيد عىل 
وحدة اإلنسانية والتسامح بني الثقافات 

والديانات لكل شعوب العالم.
وب�نينّ االبراهي�م أن قطر كتب�ت تاريخا 
كب�را يف حف�ل االفتتاح وباس�تضافتها 
لهذا املونديال، وجمعت ش�عوب العالم 
ع�ىل ح�ب الرياضة وتج�اوز الخالفات 
الت�ي تم�زق الكثر م�ن بق�اع االرض 
املختلفة، لتؤكد ع�ىل انها دولة رائدة يف 
نرش قيم التس�امح والسالم العاملي بني 
الدول، مش�راً إىل ان اكثر ما يميز حفل 
االفتتاح الرؤية العربية واإلسالمية التي 
ظه�رت يف العدي�د من فق�رات الحفل، 
لتؤكد للعالم أجمع عىل ان ثقافتنا نابعة 
م�ن تاريخ طول من العراقة والحضارة 
والق�ادرة ع�ىل احت�واء جمي�ع ثقافات 
العال�م وصهره�ا لتظهر بهذا الش�كل 

الرائع.

وأكد مدير مدرس�ة الرازي عىل رسالة 
الت�ي  الحضاري�ة  القط�ري  الش�عب 
يتم تقديمها بش�كل يوم�ي خالل أيام 
املوندي�ال، من خ�الل الرتحي�ب الذي 
يحظ�ى ب�ه مش�جعو املنتخب�ات عىل 
أرض قط�ر، كذلك تفان�ي جميع أفراد 
الش�عب وتكاتفه وإرصاره عىل إنجاح 
ه�ذه البطولة ب�كل املقايي�س، ليقدم 
للجميع مثاال يحتذى به خالل النس�خ 
املقبلة، ونس�خة تختلف عن كل النسخ 
يف  األمثل�ة  أروع  لي�رب  الس�ابقة، 

احرتام اآلخرين. 

{ د.صالح اإلبراهيم

فوزية الخاطر:

 اإلنجازات تتوالى
ع�ربت الس�يدة فوزي�ة عبدالعزي�ز الخاطر 
املستش�ارة بمكت�ب وزي�ر الرتبي�ة والتعليم 
والتعليم العايل، عن سعادتها بالتنظيم الرائع 
لكأس العالم ال�ذي تقدمه قطر خالل الفرتة 
الحالية، مشددة عىل انها تابعت باهتمام بالغ 
حفل االفتتاح الذي أُقيم أمس األول، وتم نقله 
عرب شاش�ات الفضائيات العاملية وش�بكات 
االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي، مشرة 
إىل انها رصدت إعجاب وإشادات املاليني من 

جميع أنحاء العال�م بحفل االفتتاح والتنظيم 
االحرتايف للبطولة.

وأك�دت خ�الل ترصيحات ل�� $ عىل 
ان ه�ذا املونديال حلقة يف سلس�لة كبرة من 
االنج�ازات الت�ي يذخ�ر به�ا الوط�ن بدأها 
صاحب الس�مو األمر الوالد الش�يخ حمد بن 
خليفة آل ثاني حفظه الله، وأستكملها وأتمها 
حرة صاحب الس�مو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثان�ي أم�ر الب�الد املفدى، مش�رة إىل ان 

االفتتاح حمل العديد من قيم الدين االسالمي 
الحنيف، منها تقبل الش�عوب األخرى بجميع 
ثقافاته�م والرتحي�ب به�م م�ع الحفاظ عىل 
عادات وتقاليد بالدن�ا وموروثنا الثقايف، كما 
انه اظهر قطر كدولة رائدة وضعت قدمها يف 

الصفوف األوىل للدول املتقدمة.
وأضافت: أنه وبالرغم من الحمالت املغرضة التي 
حاولت النيل من قطر خالل الفرتة املاضية، إال ان 

الدولة تنظم نسخة استثنائية لكأس العالم.   { فوزية الخاطر 
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عضو »الشورى« محمد بن مهدي األحبابي:

بعثنـــا رسالــــــة عالميـــــة 
بأننــــــا دولــــة متحضـــرة

  قال سعادة محمد بن مهدي األحبابي- 
عضو مجلس الشورى: يعجز لساني عن 
افتتاح بطولة كأس  العالم  وصف حفل 
الخور  بمدينة  البيت  استاد  يف   2022
للبطولة  التاريخي  االفتتاح  تميز  حيث 
بالتأكيد عىل تراث وعادات وتقاليد  أهل 
أثبتنا  قطر والخليج بشكل عام، وكذلك 
لديها  متحرضة  دولة  أننا  أجمع  للعالم 
تاريخ وتراث.  وأشاد األحبابي بالتنظيم 
البداية  الرائع الذي اتسم به الحفل منذ 
وحتى النهاية، قائال: لقد استغرق زمن 
دخويل لالستاد أقل من 5 دقائق، موجها 
الحفل  الشكر لكل من عمل عىل  خروج 
العاملي بهذا الشكل املبهر والذي أعجب 
الكثريين من الحضور من الوفود العاملية 

والعربية. 
السمو  بالتهنئة لحرضة صاحب  وتقدم 
أمري  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
األمري  السمو  ولصاحب  املفدى،  البالد 
ثاني،  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ   الوالد 
الشعب  ولعموم  املوقرة  وللحكومة 

القطري ولكل من يقيم عىل أرض قطر 
العالم  كأس  بطولة  انطالق   بمناسبة 

 FIFA  قطر 2022. 
مشجعني  وجود  أن  إىل  سعادته  وأشار 
يعد  العالم  أنحاء  مختلف  من  وضيوف 
فرصة سانحة إلبراز الصورة  الحضارية 
لدولة قطر ولشعبها املضياف، ودحض 
هذه  من  االنتقاص  حاولت  التي  املزاعم 

االستضافة.    

استعرض مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية »2023«

»الشورى« يشيد بافتتاح كأس العالم

وأكد املجلس، أن البالد سارت بقيادة حرضة صاحب السمو 
أمري البالد املفدى، بخطى ثابتة خالل السنوات املاضية نحو 
تحقيق هذا الحلم الذي ما كان ليتم لوال الرؤية الثاقبة التي 
رسمها صاحب السمو األمري الوالد باني نهضة قطر الحديثة، 

وسار عىل نهجها سمو األمري املفدى.
أمري  يوليه  ملا  وتقديره  شكره  خالص  عن  املجلس  وأعرب 
مؤكداً  القطري،  للشباب  ورعاية  اهتمام  من  املفدى  البالد 
يلمسه  وما  االفتتاح،  حفل  يف  باهر  نجاح  من  تحقق  ما  أن 
الجميع من تميز وإبداع يف تنظيم البطولة، التي تستمر حتى 
الثامن عرش من شهر ديسمرب املقبل، ُيعزز املكانة املرموقة 
التي وصلت إليها الرياضة القطرية عىل املستويني اإلقليمي 

والدويل.
كما أعرب املجلس أيضا، عن شكره وتقديره لكافة الجهود 
التي ُبذلت من قبل اللجنة العليا للمشاريع واإلرث ومختلف 
القطاعات يف الدولة عىل مدى أكثر من اثني عرش عاما، وأشار 
إىل أن التعاون بينها جميعا أّثمر عن تنفيذ مشاريع عمالقة 
التحتية للدولة يف مجاالت عدة، وشّكلت واقعاً  البنية  عّززت 

مرشقاً لبلدنا، وسترتك إرثاً مستداماً لألجيال املتعاقبة. 
والصديقة،  الشقيقة  الدول  لقادة  بالشكر  املجلس  وتوجه 
يف  املفدى  البالد  أمري  السمو  صاحب  حرضة  شاركوا  الذين 

حفل افتتاح البطولة أمس، مرحباً بضيوف البالد متمنياً لهم 
طيب اإلقامة.

 وتطلع املجلس، إىل أن تحقق هذه البطولة أهدافها بتعزيز 
لتمازج  سانحة  فرصة  وتكون  الشعوب،  بني  التقارب 

الحضارات وتبادل الثقافات.
وتوجه املجلس، بالشكر إىل األشقاء واألصدقاء الربملانيني من 
افتتاح  حضور  لدعوة  تلبيتهم  مقدراً  العالم،  دول  مختلف 
لدولة  املؤيدة  مواقفهم  املجلس  وثّمن  البطولة.  وفعاليات 
قطر يف استضافتها للبطولة، ودعمهم للجهود التي بذلتها يف 

التنظيم وما اتخذته من استعدادات وتجهيزات لها.

بعد ذلك تال سعادة الدكتور أحمد بن نارص الفضالة األمني 
التصديق  الجلسة، وتم  أعمال  الشورى جدول  العام ملجلس 
عىل محرض الجلسة السابقة، كما وافق املجلس باإلجماع عىل 

أن تكون الجلسة رسية.
العامة  املوازنة  مرشوع  املجلس  ناقش  املداوالت،  بداية  ويف 
للدولة للسنة املالية 2023 ومرشوع القانون باعتماد املوازنة 
العامة، وذلك بحضور سعادة السيد عيل بن أحمد الكواري 
قدم  حيث  بالوزارة،  املسؤولني  كبار  من  وعدد  املالية  وزير 
سعادته رشحاً وافياً بشأن مرشوع املوازنة، وأجاب عن أسئلة 

واستفسارات السادة أعضاء املجلس.

لسعادة  بالشكر  الشورى  مجلس  رئيس  سعادة  وتقدم 
وزير املالية عىل ما قدمه خالل الجلسة من رشح واٍف حول 
بنود وقطاعات املوازنة العامة للدولة، مشيداً يف هذا السياق 
بالسياسة الحكيمة لحرضة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
وتوجيهاته  الله«  »حفظه  املفدى  البالد  أمري  ثاني  آل  حمد 

السديدة وحرص سموه عىل رفاهية املواطنني. 
الجزيل  بالشكر  املجلس،  أعضاء  السادة  تقدم  جانبهم  من 
توضيح  من  للمجلس  قدمه  ما  عىل  املالية،  وزير  لسعادة 
تعزيز  يف  دوره  مثمنني  املوازنة،  واٍف حول مرشوع  ورشح 
مبدأ الرشاكة والتعاون بني السلطتني التنفيذية والترشيعية، 
تحقيق  يف  يسهم  بما  املثمر  التعاون  من  مزيد  إىل  متطلعني 
األهداف املشرتكة، كما شكر املجلس السادة مسؤويل وزارة 
الشؤون  لجنة  واجتماعات  الجلسة  حرضوا  الذين  املالية 
املالية واالقتصادية، لتقديم الرشح واإلجابة عن استفسارات 

املجلس.
مناقشة  استكمال  عىل  املجلس  وافق  الجلسة،  ختام  ويف 
مرشوع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 2023، ومرشوع 
لجنة  تقرير  واستعراض  العامة،  املوازنة  باعتماد  قانون 
يف  املذكورين،  املرشوعني  حول  واالقتصادية  املالية  الشؤون 

الجلسة القادمة.

عقد مجلس الشورى، أمس، 
جلسته األسبوعية العادية، 

برئاسة سعادة السيد حسن بن 
عبداهلل الغانم رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة، رفع سعادة 
رئيس المجلس باسمه وباسم 

جميع السادة أعضاء المجلس، 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 

إلى مقام حضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى »حفظه 
اهلل«، وإلى صاحب السمو األمير 
الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل 

ثاني »حفظه اهلل«، وإلى الشعب 
القطري الكريم، بمناسبة النجاح 

الكبير لحفل افتتاح بطولة 
»كأس العالم FIFA قطر 2022« 

الذي أقيم مساء األحد على 
استاد البيت المونديالي بتنظيم 

محكم ومبهر، بحضور عدد 
من أصحاب الجاللة والفخامة 

والسمو والسعادة رؤساء الدول 
ورؤساء وفود الدول الشقيقة 

والصديقة.

شكر وتقدير للجهود 
التي ُبذلت من »المشاريع 
واإلرث« وكافة القطاعات

البالد سارت 
بخطى ثابتة 

نحو تحقيق هذا الحلم
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أشادوا بالحفل االفتتاحي للمونديال.. أعضـــــــــــــــــــــــــــــاء في الشـــــورى ومســـؤولــون لـ »$«:

قـــطــــــر وعـــــــدت وأوفــت

املونديال  افتتاح  بحفل  واملسؤولني،  الشورى  مجلس  أعضاء  من  عدد  أشاد 
العربية، وجمع بني ثقافات الشعوب  الذي عكس تراَث وثقافة قطر واملنطقة 

وحظي  للغاية،  رائعة  بصورة  خرج  أنه  مؤكدين  أجمع،  العالم  يف  املُختلفة 
ملا تضمنه من فقرات مبهرة ومبهجة.  إعجاَبهم  الجميع، ونال  بإشادة 

وأسطورياً  مبهراً  كان  الحفل  إن   »$« لـ  خاصة  ترصيحات  يف  وقالوا 
حاولت  قطر  وإن  الرشق  الغرب،  بني  للتحالف  إنسانية  رسالة  عىل  وينطوي 
يحملون  واملسلمني  العرب  بأن  املونديايل  الحفل  خالل  من  رسائل  إيصال 

واألجناس،  األعراق  األديان  بني  فروقات  هناك  يكون  أن  دون  تسامح  ثقافة 
التنظيمية  الناحية  من  األفضل  سيكون   2022 قطر  مونديال  أن  إىل  الفتني 

والجماهريية.
موجهني رسالة شكر وتقدير لكل القائمني عىل هذا الحدث الريايض الضخم من 
أبناء الوطن املخلصني، مؤكدا إن االحتفاَل باملونديال ليس مجرد حدث ريايض 

عادي نستضيفه، وإنما مناسبة للرد العميل عىل املشككني عىل أرض الواقع.
عاصمة  بجدارة  أصبحت  الدوحة  أن  واملسؤولون  الشورى  أعضاء  وأكد 
سوف  الدولة  نجاحات  وأن  العالم،  يف  بل  فقط  املنطقة  يف  ليس  الرياضة 
اسم  إعالء  عىل  الشديد  وحرصهم  أبنائها  بسواعد  املجاالت  كافة  يف  تتواصل 

الغايل. الوطن 

كتب - محمد أبوحجر وأكرم الفرجابي 

عضو »الشورى«.. مبارك الكواري:

يوم خالــد بذاكــرة الوطـــن
مجلس  عضو  الكواري،  مبارك  السيد  سعادة  أكد 
العالم  كأس  بطولة  افتتاح  حفل  أن  الشورى، 
قطري،  مواطن  كل  ذاكرة  يف  خالدا  يوما  سيظل 
السابق  يف  أنهم  مبينا  ومسلم،  عربي  ومواطن 
باعتباره  للدولة  الوطني  باليوم  يحتفلون  كانوا 
أرساها  التي  الدعائم  الستلهام  عظيمة  مناسبة 
القائد املؤسس املغفور له بإذن الله الشيخ جاسم 
بعد  ولكن  ثراه«،  الله  »طيب  ثاني  بن  محمد  بن 
الحدث املونديايل سيضاف لهذا اليوم العظيم يوم 

آخر وهو يوم افتتاح مونديال قطر 2022. 

الكروي  العرس  بإقامة  نحتفل  الكواري:  وقال 
الوطن  هذا  يف  ننعم  ونحن  أرضنا،  عىل  العاملي 
بمسرية تنموية حديثة، يتحقق فيها كل ما نصبو 
عمالقة  مشاريع  خالل  من  وطننا  ثرى  عىل  إليه 
نوعية  وقفزات  شاملة  وتنمية  طموحة  وخطط 
اليوم  هذا  وسيظل  والداني،  القايص  بها  شهد 
يومني  للدولة  الوطني  اليوم  جانب  إىل  التاريخي 
من أيام قطر الخالدة، لتنفيذ الوعد وتجديد العهد 
أسس  النبيلة، وعىل  األهداف  نحو  قدماً  امليض  عىل 

وثوابت سامية. 

العالم  كأس  افتتاح  حفل  أن  إىل  الكواري  وأشار 
اإلسالمية  وقيمنا  بثقافتنا  للتعريف  فرصة  كان 
اإلنسانية،  والكرامة  العلم  عىل  القائمة  الخالدة 
مؤكدا أن الحفل االفتتاحي حظي باهتمام وسائل 
غري  وإبهار  تنظيم  من  شهده  ملا  العاملية،  اإلعالم 
العالم،  األبرز يف  البطولة  افتتاحات  مسبوق طوال 
كما أنه احتوى عىل آية قرآنية كريمة ألول مرة يف 
من  خلقناكم  إنا  الناس  أيها  »يا  املونديال:  تاريخ 
إن  لتعارفوا  وقبائل  شعوبا  وجعلناكم  وأنثى  ذكر 

أكرمكم عند الله أتقاكم«.. صدق الله العظيم.

عضو »الشورى«.. ناصر بوكشيشه:

ليــس مجــرد حــدث عــادي 
بوكشيشه،  نارص  السيد  سعادة  أشاد 
احتفال  بحفل  الشورى،  مجلس  عضو 
واملظاهر  العاملي،  الكروي  العرس 
هذه  الدولة  تشهدها  التي  الوطنية 
األيام، بمناسبة استضافة بطولة كأس 
وتقدير  شكر  رسالة  موجها  العالم، 
لكل القائمني عىل هذا الحدث الريايض 
املخلصني،  الوطن  أبناء  من  الضخم 
ليس  بااملونديال  االحتفاَل  إن  مؤكدا 
نستضيفه،  عادي  ريايض  مجرد حدث 
للمشككني  العميل  للرد  مناسبة  وإنما 
عىل أرض الواقع، باعتبار أن كرة القدم، 

الكرة  بحجم  الشعوب،  حياة  يف  باتت 
األمة،  كربياء  تمس  ونتائجها  األرضية 
ظاهرة  إىل  لعبة  مجرد  من  وتحولت 
سياسية واجتماعية عاملية، ومع تعاظم 
وتأثريها  ودورها  القدم  كرة  أهمية 
وسحرها عىل الشعوب أصبحت واحدًة 
من أهم األوراق التي تعتمد عليها الدول 

يف إظهار القوة الناعمة. 
اكتسبت  قطر  إن  بوكشيشه  وقال 
مللف  املميّزة  بإدارتها  العالم  احرتام 
مثمنا   ،2022 العالم  كأس  بطولة 
اتخذتها  التي  واإلجراءات،  الخطوات 

القيادة الحكيمة يف التعامل مع حمالت 
استضافة  صاحبت  التي  التشويه 
من  تنطلق  أنها  مؤكدا  املونديال، 
سارت  السليم،  بالنهج  ودراية  حكمة 
وطنية  بثوابت  عقود،  منذ  قطر  عليه 
شائبة،  تشوبها  ال  حكيمة  وسياسات 
الحدث  بأنها  االستضافة  واصفا 
قوة  يعكس  الذي  األبرز،  التاريخي 
يف  تنطلق  والتي  القطرية،  اإلرادة 
ماض  إىل  استناداً  الحديثة،  نهضتها 
عمل  وركائز  مرشق،  ومستقبل  تليد 

ورؤية وطنية واضحة وجلية.

عضـو »الشـــــــــــــــــــــــــــــــورى«.. محـــــمــــــــد المنـــــاعـــي:

تحويل حلــــــــــــــــــــــم المونديال إلى حقيقة
عمر  محمد  السيد  سعادة  قال 
الشورى،  مجلس  عضو  املناعي، 
بتحقيق  حلمت  قطر  دولة  إن 
عاما،   »12« منذ  املونديال  حلم 
واستطاعت تحويل الحلم إىل حقيقة 
كان  ومدهش،  مبهر  افتتاح  بحفل 
فعلت  قطر  أن  للعالم  رسالة  بمثابة 
ما وعدت به، مبدئيا إعجابه بالفيلم 
عرض  الذي  األرشيفي  التاريخي 
يظهر  االفتتاح  حفل  يف  األوىل  للمرة 
بن  حمد  الشيخ  الوالد  األمري  فيه 
الكرة  يلعب  وهو  ثاني  آل  خليفة 

املساهمني  أصدقائه  من  مجموعة  مع 
رسدية  عرض  بطريقة  البالد،  بناء  يف 
املونديال  حلم  تستعرض  تاريخية 
انتهت  والتي  بدايته،  منذ  البالد  يف 
األحداث  أكرب  من  واحد  باستضافة 
ستكون  استثنائية  نسخة  يف  العاملية، 

حديث العالم لسنوات وسنوات.
وأشار املناعي إىل أن دولة قطر حجزت 
لنفسها موقعا متقدما بني دول العالم 
مجتمع  وبناء  والنهضة،  التنمية  يف 
متمسك  ومتحرض  ومتعلم  متطور 
التاريخية  وثوابته  الوطنية،  بهويته 

قدمت  حيث  املجيد،  الثقايف  وإرثه 
للتماسك  مرشفا  نموذجا  للعالم  قطر 
واالنتماء  بالعهد  والوفاء  والتكاتف 
والنجاحات التي شملت كافة املجاالت 
االقتصادية والرياضية وغريها، مؤكدا 
مر  عىل  اإلنجازات  بهذه  االهتداء  أن 
ملواصلة  وسيلة  أفضل  قطر  تاريخ 
الشاملة  والتنمية  البناء  مسرية 
وتحقيق الرفاهية للمواطنني واملقيمني 
التي  الرفيعة  املكانة  عىل  واملحافظة 
العالم  دول  مصاف  يف  قطر  تبوأتها 

املتقدمة.

عضو »الشورى«.. يوسف الكواري:

الجمـع بيـــن األصـــالة والــحداثــــة
عضو  الكواري  يوسف  سعادة  أشاد 
املبهر  االفتتاح  بحفل  الشورى  مجلس 
  FIFA  العالم كأس  لبطولة  واملتميز 
افتتاح  أن  إىل  مشريا   قطر2022، 
وان  وتاريخيا  عظيما  كان  البطولة 
االفتتاح  بهذا  التاريخ  دخلت  قطر 
الضخم  واملبهر الذي لم يسبق له مثيل 
األصالة  بني  جمع  حيث  بطولة،  أي  يف 
القطري  بالرتاث  االعتزاز  والتأكيد عىل 
أحدث  باستخدام  والتطور  والتميز 

التقنيات. 
لحرضة  بالتهنئة  الكواري  وتقدم 
حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
ولصاحب  املفدى،  البالد  أمري  ثاني  آل 

بن  حمد  الشيخ  الوالد  األمري   السمو 
املوقرة  وللحكومة  ثاني،  آل  خليفة 
من  ولكل  القطري  الشعب  ولعموم 
انطالق  بمناسبة  قطر  أرض  يقيم  عىل 
قطر    FIFA  العالم كأس  بطولة 

 .2022
لكافة  وتقديره  شكره  عن  وأعرب 
مختلف  قبل  من  ُبذلت  التي  الجهود 
أكثر  مدى  عىل  الدولة  يف  القطاعات 
أن  إىل  الفتا  عاما،  عرش  من  اثني 
التعاون بني مختلف القطاعات بفضل 
الرشيدة  للقيادة  السامية  التوجيهات 
أّثمر  عن تنفيذ مشاريع عمالقة عّززت 
عدة،  مجاالت  يف  للدولة  التحتية  البنية 

وسترتك  لبلدنا،  مرشقاً  واقعاً  وشّكلت 
املتعاقبة.  لألجيال  مستداماً   إرثاً 

وأكد سعادته أن حرضة صاحب السمو 
أمري  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
يف  افتتاح  كلمته  يف  عرّب  املفدى،  البالد 
أهمية  عن  واضح،  وبشكل  البطولة 
اإلنسانية  جمع  يف  القدم  كرة  دور 
مع  ينسجم  األمر  وهذا  تفرقة،  بدون 
بني  للحوار  جرساً  كونها  الدولة   نهج 
الشعوب ووسيطاً نزيها لحل األزمات.  
بالوعد  أوفت  قطر  دولة  إن  وقال 
من  تاريخية  نسخة  للعالم  وقّدمت 
املونديال لم يسبق أن قّدم مثيالً لها يف 
 الدورات السابقة لبطولة كأس العالم. 

نائب رئيس الشورى:

عضو »الشورى«.. شيخة الجفيري:

بالدنا ستواصل النجاحات

 تاريخ جديد

أشادت سعادة الدكتورة حمدة السليطي نائب رئيس مجلس 
الشورى بحفل االفتتاح التاريخي لبطولة كأس  العالم  FIFA  قطر 
2022 »والذي كان مبهراً وأسطورياً وينطوي عىل رسالة إنسانية 

للتحالف بني الرشق  الغرب«. 
واكدت خالل ترصيحات خاصة لـ »$« »أن الحفل املبهر 

عكس مدى اعتزازنا برتاثنا وثقافتنا، وانفتاحنا  يف الوقت ذاته عىل 
ثقافات العالم املختلفة، مشرية إىل ان أبرز ما تميز به الحفل عدم 

االعتماد عىل  التكنولوجيا بشكل كامل ولكن دولة قطر ارسلت 
من خالل الحفل عدة رسائل للعالم أجمع عىل رضورة  التعايش 
بسالم وأن الرياضة تجمع الشعوب، بجانب التأكيد عىل االهتمام 

الكبري الذي توليه دولتنا لذوي  االحتياجات الخاصة«. 
  وتقدمت بالتهنئة لحرضة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمري البالد املفدى، ولصاحب السمو  األمري الوالد الشيخ حمد 

بن خليفة آل ثاني، وللحكومة املوقرة ولعموم الشعب القطري 
ولكل من يقيم عىل  أرض قطر بمناسبة انطالق بطولة كأس 

العالم  FIFA  قطر 2022. 
وقالت سعادتها: »يعد هذا الحفل االستثنائي واملبهر الفتتاح 

البطولة أمس، بداية تحقق الحلم الكبري الذي هو  محل فخر كل 
قطري، وستواصل بالدنا تحقيق النجاحات يف ظل قيادة سمو 

األمري املفدى، وستثبت للعالم أنها  كبرية بطموحاتها وإنجازاتها«. 
وأشادت بالجهود التي بذلتها كافة مؤسسات الدولة إلنجاح 

هذه االستضافة التي حظيت بإشادات دولية كثرية..  وقالت: عىل 
الرغم من الحمالت املغرضة التي تعرّضت لها االستضافة، إال أن 
قطر أثبتت للعالم التزامها  بالوعود التي قطعتها، وأعطت درساً 
يف االلتزام باملبادئ والقيم، كما أنها أكدت عىل أنها أرض السالم 

 واملحبة. 
وأكدت سعادتها أهمية هذا العرس الكروي العاملي إلبراز الوجه 

الحضاري واملرشق لدولة قطر فضالً عن  دوره يف تالقح الثقافات 
والتقريب بني الشعوب.. مجددة الرتحيب بالجماهري التي جاءت 

من مختلف بقاع  األرض لحضور املونديال. 

إن  الشورى،  مجلس  عضو  الجفريي،  شيخة  السيدة  سعادة  قالت 
االفتتاح املبهر لكأس العالم يضفي مشاعر الوطنية والوفاء والفخر 
باالنتماء لهذا الوطن املعطاء، مشرية إىل أن قطر قدمت واحدة من 
التاريخ، وتسعى  التي مرت عرب  املونديالية  االفتتاح  أفضل حفالت 
بأنها تتمتع بماٍض  تاريخا جديدا بشكل خاص، منوهًة  ألن تكتب 
العمل عىل مواصلة  لذا يجب  تليد وحارض مبهر ومستقبل مرشق، 

مسرية التنمية الشاملة واملستدامة يف كافة األصعدة.
يف  قطر  قطعتها  التي  الكربى،  الخطوات  عىل  الجفريي  وأكدت 
املونديال  استضافة  ملف  إنجاز  أن  إىل  مشرية  املجاالت،  مختلف 
يعد  االفتتاحي  الحفل  محطة  إىل  والوصول 
التي حققتها  اإلنجازات  للوقوف عىل  فرصة 
لحرضة  الرشيدة  القيادة  تحت  الدولة، 
آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
نصب  لنضع  املفدى،  البالد  أمري  ثاني، 
الجهد،  وبذل  العمل  يف  التفاني  أعيننا 
فلنشمر عن السواعد من أجل قطر التي 
دائما  نريد، فـ »قطر تستحق 

األفضل من أبنائها«.
أثبتت  قطر  وأضافت: 
للعالم بهذا الحفل املبهج 
األرسة  أن  واملبهر، 
لم  الدولية  الكروية 
اإلطالق  عىل  ُتخطئ 
رشف  منحتها  حني 

االستضافة .

الشيخ ثاني بن علي:

رئيس جمعية المحامين.. مبارك السليطي:

افتتاح مبهر

لوحة عالمية 

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن عيل بن سعود آل ثاني 
عضو مجلس إدارة مركز قطر الدويل للتوفيق  والتحكيم لقد 

حققت دولة قطر الوعد بافتتاح عاملي للمونديال حصد اشادات 
من جميع دول العالم وأبهر كافة  الحضور من ملوك ورؤساء 

الدول الذين حرضوا افتتاح كأس العالم أمس األول. 
وأضاف: فرحتنا اليوم ال توصف، تحقق الحلم الذي طال 

انتظاره وبالصرب والتفاني وجهود املخلصني،  وذلك تحت قيادة 
حرضة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد 

املفدى.  
وقال الشيخ ثاني إن عقيدة ومبدأ قطر منذ عقود التعلق 

بتحالف الحضارات وحوار األديان وتضامن الثقافات،  وإنها 
بنفس هذه العقيدة الحضارية قدمت ترشحها لتنظيم كأس 

العالم وفاز ملفها عن جدارة، مشددا عىل أن  مونديال قطر هو 
»مونديال كل العرب« وهو ما أكد عليه صاحب السمو خالل 

كلمته يف افتتاح البطولة، الفتاً  إىل أنه منذ فوز قطر برشف 
تنظيم البطولة العاملية قبل 12 عاماً كانت كل التعليقات 

الصادرة من كبار رجال  ومسؤويل الدولة تتحدث باسم الدول 
العربية جميعها. 

وأكد أن الدوحة أصبحت بجدارة عاصمة الرياضة ليس يف 
املنطقة فقط، بل عىل مستوى العالم، مشرياً يف  هذا الصدد إىل 

تنظيم قطر الكثري من البطوالت العاملية خالل السنوات املاضية، 
مشريا إىل البنية  الرياضية العظيمة التي تمأل ربوع الوطن، 

ومنها االستادات الثمانية التي شيدتها الدولة ملونديال 2022، 
 والتي وصفها كل املراقبني بأنها أيقونات لم يشهد لها العالم 

مثيالً. 
ويف هذا الصدد توجه الدكتور ثاني بن عيل بالشكر والتقدير إىل 
كل املساهمني يف تنظيم البطولة العاملية  ملا بذلوه من جهد حتى 
تكون أفضل بطولة عىل مر العصور منذ انشائها ولتكون بحق 

إرثا عظيما لألجيال  املقبلة، ممثالً يف البنية التحتية املصاحبة 
ملشاريع املونديال. 

أكد السيد مبارك بن عبدالله السليطي رئيس جمعية املحامني 
أن حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 كان  بمثابة اللوحة 
أجمع  للعالم  خاللها  من  لتؤكد  قطر  رسمتها  التي  العاملية 

عىل اعتزازها بالرتاث الخليجي  والعربي واإلسالمي. 
حرص   »$« لـ  ترصيحات  خالل  السليطي  وثمن 
من  وذلك  العرب  مونديال  بأنه  التأكيد  عىل  السمو  صاحب 
خالل الكلمة التي افتتح بها  سموه فعاليات العرس الكروي 
العاملي، معرباً عن ترحيبه بالعالم لحضور البطولة واالطالع 

القطرية  الثقافة  والتقاليد  عىل 
والعربيّة األصيلة. 

القطرية  بالجهود  وأشاد    
الكثري  تخللها  التي  الكبرية 
والعمل  التحديات  من 
خالل  والجاد،  املضني 
للوصول  السنوات  املاضية، 

التاريخية  اللحظة  إىل هذه 
التي ينتظرها العالم.  

جمعية  رئيس  وتقدم 
بالشكر  املحامني 

القطرية  للكوادر 
يف  نجحت  التي 

البطولة  تنظيم 
ة  د بشها

عامليّة.

عكس تراث وثقافة 
قطر والمنطقة 

العربية

نال إعجاب الجميع 
بفقرات مبهرة 
ومبهجة 
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متابعات

أشــادوا بحـفـل افتتـاح كـأس العـالم.. سفــــــــــــــــــــــــراء الدول المعتمدون لدى قطر لـ $ :

نـجـــــاح بـــاهــــر .. وتنـظيـم رائـع
السفير السوداني: تأكيد على إنسانية القيادة القطريةالسفيـر المصري: إنجــاز تاريخي كبير لقـطر الشـقيقـة السـفيـر التركي: تقديـم رســائل حـضـارية وإنســانـيـةالسفير العماني: أداء عاٍل محترف فاق كل التوقعات
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بن  نجيب  السيد  سعادة  تقدم  بداية 
عمان  سلطنة  سفري  البلويش  يحيى 
إىل  والتربيكات  بالتهاني  قطر  لدى 
البالد  أمري  السمو  صاحب  حرضة 
املفدى واىل سمو األمري الوالد بمناسبة 
كأس  بطولة  افتتاح  حفل  انطالقة 

العالم لكرة القدم 2022.
ملا  واالعتزاز  بالفخر  نشعر  وقال: 
يمزج  رائع  مبتكر  حفل  من  شهدناه 
وبني  والتقاليد  والهوية  األصالة  بني 
يف  بديع،  جمايل  طابع  ذات  العرصية 
وأداء  مكثف  جماهريي  حضور  ظل 
فاقت  املنظمني  قبل  من  محرتف  عاٍل 
اليوم  هذا  وسيظل  التوقعات،  كل 
وللمنطقة  الشقيقة  قطر  لدولة  خالدا 

بأرسها لسنوات طويلة قادمة.
هنيئا  العماني:  السفري  وأضاف 
الكريم  الشقيقة ولشعبها  لدولة قطر 
زخم  وسيستمر  الكبري،  اإلنجاز  هذا 
طيلة  والتشويق  واملنافسة  الحماس 
الجمهور  ليستمتع  القادمة  األسابيع 
وعشاق كرة القدم بمنافسات البطولة 

يف دوحة الخري والعز.
السيد عمرو  أعرب سعادة  من جانبه 
مرص  جمهورية  سفري  الرشبيني 
أصدق  عن  قطر  دولة  لدى  العربية 
قطر  وشعب  القطرية  للقيادة  تهانيه 
والتنظيم  املتميز  اإلعداد  عىل  الشقيق 
العالم  كأس  بطولة  الفتتاح  املرُشف 
لكرة القدم FIFA قطر 2022، مشريا 
الذي  الكبري  االهتمام  عن  عربرّ  أنه  إىل 
توليه الشقيقة قطر لتشجيع الرياضة 
البنية  توفري  خالل  من  والرياضيني 

األساسية واملنشآت املتميزة، 
افتتاح  إن  املرصي  السفري  وقال 
عىل  قطر  قدرة  عن  عربرّ  املونديال 
الريايض  الحدث  هذا  وإقامة  تنظيم 
املنطقة  يف  نوعه  من  واألول  البارز 
فخر  محل  ل  ُيشكرّ ما  وهو  العربية، 
لكل عربي؛ ونعتز به كإنجاز تاريخي 
واألمتني  الشقيقة  قطر  لدولة  كبري 

العربية واإلسالمية.
إن مثل هذا  وأضاف: مما ال شك فيه 
ُيشكل  الهام  الدويل  الريايض  الحدث 
الشعوب،  بني  للتقريب  كبرية  فرصة 
الصداقة  ودعم  السالم  ثقافة  ولنرش 
القيم  من  أُسس  عىل  والتضامن 

السامية والروح الرياضية.
 وأكد سعادة السفري عمرو الرشبيني 
أن حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح 
مرص  جمهورية  رئيس  السييس 
تأكيًدا  جاء  البطولة،  افتتاح  العربية 
بجانب  التواجد  عىل  حرصه  عىل 
شقيقه حرضة صاحب السمو الشيخ 
دولة  أمري  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم 
الكبري  الدويل  الحدث  هذا  يف  قطر، 
األخوة  عالقات  عن  وتعبريًا  والهام، 
والشعبني  البلدين  تربط  التي  واملحبة 
السيد  زيارة  جاءت  كما  الشقيقني. 
العالقات  عمق  عن  تعبريًا  الرئيس 
املرصية القطرية، التي تشهد خطوات 
مستويات  إىل  بها  لالرتقاء  متسارعة 

أعىل من التعاون والتنسيق املشرتك.
حديثه  املرصي  السفري  واختتم 
قطر  لدولة  تمنيه  عن  باإلعراب 
مزيًدا  الشقيق  القطري  وللشعب 
ظل  يف  واالزدهار  والرقي  التقدم  من 

القيادة الرشيدة لدولة قطر. 
وقال سعادة السيد أحمد عبد الرحمن 
سوار الدهب سفري جمهورية السودان 
لدى الدولة: ترشفت مساء أمس األول 
األحد 20 نوفمرب بحضور حفل افتتاح 
 2022 فيفا قطر  العالم  بطولة كأس 

ازدان  مبهرة  احتفالية  أجواء  وسط 
حرضة  بحضور  البيت  استاد  فيها 
حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
الشقيقة  قطر  دولة  أمري  ثاني،  آل 
الشيخ  الوالد  األمري  السمو  وصاحب 
وأصحاب  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد 
ملوك  والسمو  والسعادة  الفخامة 
الدول  من  العديد  وزعماء  وأمراء 

الشقيقة والصديقة. 
وأضاف: أود يف هذه السانحة أن أعرب 
التي  الكلمة  بمضمون  أعجابي  عن 
الشيخ  السمو  صاحب  حرضة  ألقاها 
افتتاح  يف  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 
كلمات  يف  لخصت  والتي  املونديال 
قليلة الجهد الكبري الذي أنجزته دولة 
قطر الشقيقة خالل االثني عرش عاما 
الستضافة  والتجهيز  لإلعداد  املاضية 
املرشفة  بالصورة  وإخراجه  املونديال 
من  املاليني  آالف  شاهدها  التي 
وخارج  داخل  العالم  حول  املتابعني 
سموه  كلمة  عكست  كما  قطر..  دولة 
توحد  من  املستهدف  اإلنساني  املعنى 
وتجمع شعوب العالم رغم اختالفاتهم 
بينما  منتخباتهم  لتشجيع  الكثرية 
املوروثات  وتتبادل  الثقافات  تنصهر 
إنسانية  قيما  لتنتج  أجواء حميمية  يف 
والتسامح وتقبل وحب  التعايش  مثل 

اآلخر.. 
يف  يل  يطيب  السوداني:  السفري  وقال 
الشكر  بوافر  أتقدم  أن  الصدد  هذا 
عىل  الشقيقة  قطر  لدولة  والتقدير 
حول  والالجئني  بالنازحني  اهتمامها 

مشاركة  مبادرة  بإطالق  العالم 
املونديال  فرحة  والالجئني  النازحني 
القيادة  إنسانية  عىل  يؤكد  الذي  األمر 
عانت  التي  الرشيحة  لهذه  القطرية 
وقد  واألزمات.  الحروب  بسبب  كثريا 
إقليم  يف  النازحني  ملعسكرات  كان 
دارفور نصيب من هذه املبادرة ضمن 

عدد من دول املنطقة.. 
عبد  أحمد  السيد  سعادة  وختم 
قائالً:  كالمه  الدهب  سوار  الرحمن 
أود أصالة عن نفيس وإنابة عن قيادة 
أتقدم  أن  السودان  وشعب  وحكومة 
بالتهنئة لقيادة وحكومة وشعب دولة 
قطر الشقيقة بنجاح انطالق البطولة 
كأول  الشقيقة  قطر  دولة  يف  العاملية 
دولة عربية وإسالمية ورشق أوسطية 
مرشفة  بصورة  املونديال  تستضيف 
أنحاء  العرب واملسلمني يف كل  لجميع 
ملنتخب  التوفيق  ونتمنى  العالم.. 
قطر الشقيقة وكل املنتخبات العربية 

واإلفريقية يف هذا املونديال العظيم. 
الدكتور  سعادة  قال  جانبه  من 
الجمهورية  سفري  كوكصو،  مصطفى 
الدوحة  أن  قطر  دولة  لدى  الرتكية 
أبهرت العالم وأوفت بوعدها يف تقديم 
نسخة أفضل لكأس العالم يف تاريخه. 
يف  شهدناه  الذي  »االفتتاح  أن  وأكد 
أول  أمس  املونديايل  البيت  استاد 
إنسانية وحضارية  قدم رسائل  األحد 
وساهمت يف التقريب بني الشعوب من 

كل أنحاء العالم.« 
أن  عىل  تركيا  سفري  سعادة  وشدد 

الشيخ  السمو  صاحب  حرضة  كلمة 
املفدى  البالد  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 
الرسائل  حملت  املونديال  افتتاح  يف 
باملعاني  والحافلة  واملبارشة،  السامية 

اإلنسانية النبيلة للعالم.
رئيس  فخامة  مشاركة  أن  إىل  وأشار 
طيب  رجب  الرتكية  الجمهورية 
وفد  مع  االفتتاح  حفل  يف  أردوغان 
األتراك  واملسؤولني  الوزراء  من  كبري 
للشقيقة  صادقة  دعم  »رسالة  كان 
اليوم  هذا  يف  قطر  والصديقة 

التاريخي«.
زلنا  وما  »كنا  كوكصو  السفري  وقال 
جنب  إىل  جنباً  القطريني  إخواننا  مع 
يف تنظيم املونديال بكل ما نملكه من 
نهاية  حتى  معهم  وسنظل  إمكانات، 

املونديال«. 
أصبحت  قطر  »دولة  أيضاً  وأضاف 
العالم  أنظار  محط  أمس،  ليلة  منذ 
الدنيا،  أركان  كل  من  واملشاهدين 
الذين تابعوا حفل االفتتاح األسطوري 
قطر   FIFA العالم  كأس  لبطولة 
مدهشا  مزيجا  جمع  الذي   ،2022
بني عبق الرشق بنكهة قطرية مميزة 
عكس  مبهراً  عرضاً  قدمت  حيث 
املتبادل  واالحرتام  والتعايش  الوحدة 
وكل القيم املشرتكة بني الشعوب، وما 

يجمع بينهم ال ما يفرقهم«.
نموذجاً  قدمت  قطر  إن  قائالً  وختم 
الدولية  البطوالت  تنظيم  يف  مرشفاً 
تؤكد قدرة العالم اإلسالمي عىل القيام 

بهذه الفعاليات الكربى.

بري  فرح  السيدة  سعادة  وأشادت 
سفارة  يف  بالوكالة  باألعمال  القائم 
الدولة  لدى  اللبنانية  الجمهورية 
بحفل االفتتاح التاريخي لبطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022 »والذي كان 
مبهراً وأسطورياً وينطوي عىل رسالة 
إنسانية للتحالف بني الرشق الغرب«.

صاحب  حرضة  أن  سعادتها  وأكدت 
ثاني  آل  بن حمد  تميم  الشيخ  السمو 
كلمته  يف  عربرّ  املفدى،  البالد  أمري 
واضح،  وبشكل  البطولة  افتتاح  يف 
جمع  يف  القدم  كرة  دور  أهمية  عن 
األمر  وهذا  تفرقة،  بدون  اإلنسانية 
السيايس  قطر  نهج  مع  ينسجم 
للحوار بني  والدبلومايس كونها جرساً 
الشعوب ووسيطاً نزيها لحل األزمات.

كبرية  فرحتنا  كانت  »لقد  وأضافت 
حلم  وتحويل  التاريخي  اإلنجاز  بهذا 
الشيخ  الوالد  األمري  السمو  صاحب 
حقيقة  إىل  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد 

وهذا الحلم هو حلم كل العرب«.
بالوعد  أوفت  قطر  دولة  إن  وقالت 
من  تاريخية  نسخة  للعالم  وقدرّمت 
املونديال لم يسبق أن قدرّم مثيالً لها يف 
الدورات السابقة لبطولة كأس العالم.

ونوهت بأن الدوحة ستبقى عىل مدار 
املونديال تنبض بالفعاليات واألنشطة 
تعزرّز  والتي  للمونديال  املُصاحبة 
بني  والتفاعل  الشعوب  بني  التقارب 
مختلف الجنسيات واألجناس يف إطار 
تحالف الحضارات »فاإلنسانية قاسم 

مشرتك بني الجميع«.
وشدرّدت عىل أن »النجاح الذي حققته 
والتنظيم  املبهر  االفتتاح  بهذا  قطر 
التقدير  يستحق  للفعاليات  الرائع 
واإلشادة«، ُمعربة عن خالص التهاني 
البالد  أمري  السمو  صاحب  لحرضة 
املفدى وإىل دولة قطر حكومة وشعباً 
هو  الذي  الكبري  اإلنجاز  هذا  عىل 

مفخرة لكل العرب. 
خافيري  السيد  سعادة  قال  جانبه  من 

كارباجوسا سفري مملكة اسبانيا لدى 
رائًعا،  كان  االفتتاح  حفل  إن  الدوحة 
وتكريًما  واألفكار،  باأللوان  مليئًا 
أن  مضيفا  الثقايف،  للتنوع  رائًعا 
من  فريًدا  كان  شهدناه  الذي  الحدث 
نوعه، ويشهد عىل الجهود التي بذلتها 
القطرية وكل من شارك يف  السلطات 
مدار  عىل  العالم  لكأس  االستعدادات 
لدولة  التهنئة  مقدما  عديدة،  سنوات 

قطر.
السيد جيريمو  من جانبه قال سعادة 
دولة  لدى  املكسيك  سفري  أوردوريكا 
كان  البطولة  افتتاح  حفل  إن  قطر 
جميالً للغاية بحضور حرضة صاحب 
ثاني  آل  بن حمد  تميم  الشيخ  السمو 
أمري البالد املفدى والعديد من الرؤساء 
أول  ليشهدوا  اآلخرين  العالم  وقادة 
يستضيفها  القدم  لكرة  عالم  كأس 

الرشق األوسط كله والعالم العربي.

وأضاف السفري املكسيكي أن التنظيم 
القطري  الشعب  وأن  مذهال  كان 
والحكومة قاموا بعمل جيد جدا، قائال 
التحتية  لقد تفاجأت بالجودة والبنية 
جدا  سعيد  أنني  كما  املالعب  وجمال 

ان ارى قطر يف مسار التطور.
القادمني  املشجعني  عدد  إن  وقال 
لتشجيع املنتخب املكسيكي قرابة 25 
أنهم  إىل  مشريا  مشجع،  ألف   50 إىل 
السعادة  من  ملسة  يضعون  سوف 
القدم  كرة  الن  املدرجات  يف  والبهجة 
عليها جميع  ويجتمع  الشعوب  تجمع 
املنتخب  يبذل  أن  متوقعا  الشعوب، 
لتحقيق  لدية  جهود  أقىص  املكسيكي 

نتائج إيجابية يف البطولة.
من جانبه تقدم سعادة السيد يل جون 
الجنوبية  كوريا  جمهورية  سفري  هو 
قطر  لدولة  بالتهاني  قطر  دولة  لدى 
العالم  لكأس  الناجح  االفتتاح  عىل 

لكرة القدم 2022.
وقال: لقد شهدت تقدًما كبريًا وتطوًرا 

لفيلم  الرائع  األداء  وأظهر  قطر.  يف 
املوسيقى  أحد   ،”Dreamers“
العالم،  لكأس  الرسمية  التصويرية 
لنجم البوب الكوري Jung Kook من 
القطري  الفنان  مع  بالتعاون   BTS
بني  القوية  الصداقة  الكبييس،  فهد 
الكوري  السفري  وتمنى  وقطر،  كوريا 
املشاركة،  الفرق  لجميع  سعيًدا  حًظا 
مشريا إىل أن كأس العالم هذه ستكون 
بيننا  بالفرح واإلثارة، وسرتبط  مليئة 

جميًعا باألمل والصداقة والتضامن.
تركية  بالل  الدكتور  سعادة  وقال 
القائم باألعمال لدى السفارة السورية 
يف دولة قطر إن حفل افتتاح املونديال 
والتحضريات  الحدث،  حجم  عىل  جاء 
ان  مؤكدا  والفتة،  والئقة  مميزة  كان 
رسالة  توصل  أن  استطاعت  قطر 
دولة  إنها  فيها:  تقول  للعالم  كبرية 
مجاراة  عىل  وقادرة  ومهمة  كبرية 
األحداث  استضافة  يف  الكربى  الدول 
العالم، رغم  املهمة مثل كأس  العاملية 
التي  واملهاجمة  التشوية  حمالت  كل 

سبقت الحدث العاملي الكبري.
املميز يف االفتتاح هو قدرته  وأضاف: 
الثقافات  بني  التمازج  هذا  خلق  عىل 
النمطية  الصورة  وكرس  العاملية، 
والعرب  األسط  الرشق  شعوب  عن 
واملسلمني، عرب تقديم الثقافة العربية 
يستوعب  مفتوح  فضاء  يف  اإلسالمية 
الثقافات األخرى ويفهمها ويقدم  كل 
أنهم  يشعرهم  ما  املشاركة  للجماهري 
ويف  اإلنساني،  النسيج  هذا  من  جزء 

باالطالع  لهم  يسمح  الوقت  ذات 
خصوصيتها  لها  جديدة  ثقافة  عىل 
واملتفاعلة  لآلخر،  املستوعبة  الثقافية 

معه. 
الحضور  أن  تركية  وأوضح 
لرؤساء  والعاملي  العربي  الدبلومايس 
أعطى  الدول  من  العديد  وسفراء 
بااللتفاف حول قطر  إيجابياً  انطباعاً 
العالم  لكأس  استضافتها  يف  ودعمها 
بها  قامت  التي  املحاربة  جهود  رغم 
التزال  التي  واملؤسسات  الدول  بعض 
تحرتم  ال  استعمارية  عقلية  تحمل 
العنرصي  بالتفوق  وتشعر  اآلخر 
الذي  الجديد  العالم  يناسب  ال  الذي 
مثل  والذي  الحقبة،  هذه  يف  يتشكل 
العالم  لكأس  قطر  استضافة  فيه 
عاملية  بداية  عىل  املؤرشات  أهم  أحد 
األرض  شعوب  فيها  تكون  جديدة 
االحرتام  يجمعها  واحدة،  سوية  عىل 
واألديان،  والهوية  للثقافات  املتبادل 
ويكون التعارف اإليجابي هو العنوان 
نحو  عامًة  اإلنسان  به  يتوجه  الذي 
واملتفاعل  املتسامح  العالم  هذا  اآلخر، 
خالل  بتقديمه  قطر  أبدعت  حضارياً 
حفل االفتتاح بشكله الجميل واملبهر. 
رافقت  التي  الكلمات  أن  وأضاف 
االفتتاح وخاصة كلمة حرضة صاحب 
عىل  أكدت  املفدى  البالد  أمري  السمو 
هذه القيم بشكل عفوي وخالرّق، فهذا 
قال  بالخري كما  للجميع وميلء  املكان 
سموه: »لتكن أيام كأس العالم ملهمة 
يف  بالعالم  ونرحب  واألمل  بالخري 

دوحة الجميع«
كلمة  السوري:  باألعمال  القائم  وقال 
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  رئيس 
أني  وأعتقد  اإلطار،  ذات  يف  جاءت 
متابع جيد لهذه التفاصيل، حيث عرب 
موضوع  إن  قائالً:  الحفل  عن  الفيفا 
إذ  كلها،  للبرشية  »لقاء  االفتتاح  حفل 
تتيح لنا كرة القدم سد الخالفات من 
والشمول،  واالحرتام  اإلنسانية  خالل 
واألرض  واحدة،  كقبيلة  نلتقي  وأن 
هي الخيمة التي نعيش فيها جميعاً«.

كل  يف  موجودة  كانت  الرموز  هذه 
مكان وكل شارع وكل ملعب يف قطر، 
هناك مساحات لكل التقاليد لتعرب عن 
االحتفالية،  هذه  يف  ولتشارك  نفسها 
العالم  كأس  تقديم  قطر  تحتكر  لم 
منصة  أرضها  جعلت  وإنما  لوحدها، 
لكل العالم من أجل أن يقدم نفسه يف 
كما  العاملي  الحدث  يف  ويشارك  قطر 
املونديال  يف  مشاركة  دولة  كل  أن  لو 
من  جزءاً  ليكون  جاء  جمهور  كل  أو 
جماهري املونديال هو جزء من خريطة 
ولقد  قطر،  يف  العالم  كأس  تنظيم 
ملسنا هذا كسوريني بأنفسنا رغم عدم 
الجماهري  ولكن  اللعبة،  يف  مشاركتنا 
وتقدم  قطر  يف  موجودة  السورية 
ساحات  خالل  من  وثورتها  ثقافتها 
أن  قطر  استطاعت  لقد  املونديال، 
املونديال  أن جزء من  تشعرنا حقيقة 
هو يف سوريا وعىل أرض سوريا، وهذا 
االنتماء  أن  قطر  يف  األشقاء  يميز  ما 
األرض  هذه  ألبناء  اإلسالمي  العربي 

عميق جداً بحيث ال تستطيع أن تشعر 
معه بالغربة. 

جاءت  السورية  الجماهري  وأضاف: 
منتخب  العنابي  لتساند  بمعظمها 
قطر عرفانا بالجميل الذي قدمته قطر 
البلد  ملنتخب  ودعماً  السوري  للشعب 
قبل  العالم  استضافة  يف  أبدع  الذي 
وبالطبع  العالم،  كأس  يستضيف  أن 
مهتمة  أيضاً  السورية  الجماهري 
العربية،  املنتخبات  جميع  بمساندة 
أي نجاح عربي هو نجاح  نعترب  ألننا 

لنا جميعاً من املحيط إىل الخليج. 
كأس  من  النسخة  هذه  أنرّ  وأعتقد 
لن  تاريخية،  نسخة  ستكون  العالم 
عاملي  كحدث  طويالً  ستبقى  تنىس، 
من  أكثر  الناس  ذاكرة  يف  مميز 
املباريات والنتائج، وستنعكس إيجابياً 

عىل قطر واملحيط العربي املسلم.
ولقد أدركت قطر منذ اليوم األول أنها 
ال تمثل نفسها فقط يف هذه املناسبة، 
فبذلت جهداً مضاعفاً وكانت عىل قدر 
املهمة الكبرية يف تقديم الهوية األصيلة 

للعرب واملسلمني يف هذا العالم.
السوري  باألعمال  القائم  وختم 
واسم  باسمي  قائال:  ترصيحاته 
املؤسسات  أشكر  السوري  الشعب 
االستضافة  حسن  عىل  القطرية 
للمنتخب  التوفيق  وأتمنى  والتنظيم، 
القطري واملنتخبات العربية املشاركة.
إرمان  السفري  سعادة  وقال 
لدى  كازاخستان  سفري  إيساغاليف 
كله  العالم  شهد  باألمس  قطر:  دولة 

نتائج وثمار عمل طويل ودؤوب منذ 
اللعبة  تاريخ  عاًما، وألول مرة يف   12
بلد  أصبح  كوكبنا،  األكثر شعبية عىل 
مكاًنا  واإلسالمي  العربي  العالم  من 

لكأس العالم لكرة القدم.
وقد ترافق تحقيق هذا الهدف الطموح 
يف  قطر.  لدولة  املذهل  التطور  مع 
الزمن، حيث تحولت  فرتة وجيزة من 
الدوحة إىل مدينة حديثة ضخمة ذات 
بنية تحتية عالية الجودة، مع الحفاظ 
هذا  سكان  من  الفريدة  ثقافتها  عىل 

البلد الجميل. 
الكازاخستاني:  السفري  وأضاف 
االفتتاح  أول  أمس  الدوحة  أقامت 
البيت  العالم عىل استاد  الكبري لكأس 
املعمارية  الهندسة  عكس  والذي 
خيمة  شكل  عىل  املقام  امللعب،  لهذا 
ضيافة  كرم  واضح  بشكل  عربية، 
من  كبري  عدد  اجتمع  حيث  العرب، 
العالم  أنحاء  جميع  من  الضيوف 
تحت سقف االستاد، وكان من حسن 
حظهم مشاهدة عروض نجوم البوب   

العاملية.  والسينما 
إن  إيساغاليف  السفريإرمان  وقال 
كان  االفتتاح  يف  تأثرياً  األكثر  الجزء 
لسمو  بثمن  يقدر  ال  فيديو  مقطع 
األمري الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل 
القدم يف وسط  يلعب كرة  ثاني، وهو 
واحدة  تعد  حيث  القطرية،  الصحراء 
وراحة  وأماًنا  تقدًما  املدن  أكثر  من 
املادة  هذه  أظهرت  حيث  البالد،  يف 
بشكل مثايل نتائج رغبة قادة قطر يف 
جعل بلدهم من أسعد البلدان وأكثرها 

حداثة.
الكازخستاني  السفري  وختم 
هذه  أغتنم  أن  أود  قائالً:  ترصيحاته 
لصاحب  امتناني  عن  ألعرب  الفرصة 
واملنظمني  قطر،  دولة  أمري  السمو 
إقامة  يف  واملضني  املمتاز  عملهم  عىل 
الرشق  تاريخ  يف  ريايض  حدث  أكرب 

األوسط.

السفير الكوري: البطولة ستربط 
بيننا بالصداقة والتضامن

السفير اإلسباني: حفل افتتاح 
رائع مليء باأللوان واألفكار

أشاد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول المعتمدين 
لدى دولة قطر بافتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 

FIFA قطر 2022، والذي جاء على قدر الحدث بحسب 
وصفهم، مؤكدين على أن قطر أبهرت العالم وتوجت 

سنوات طويلة من العمل الدؤوب في سبيل تنظيم نسخة 
استثنائية من المونديال. وأن النجاح الذي حققته قطر بهذا 
االفتتاح المبهر والتنظيم الرائع للفعاليات يستحق التقدير 

واإلشادة.
وقال أصحاب السعادة السفراء في تصريحات لـ $ إن 

االفتتاح عّبر عن قدرة قطر على تنظيم وإقامة هذا الحدث 
الرياضي البارز واألول من نوعه في المنطقة العربية، 

وأشادوا بمضمون كلمة حضرة صاحب السمو أمير البالد 
المفدى في حفل االفتتاح والتي عكست المعنى اإلنساني 

المستهدف من توحد وتجمع شعوب العالم رغم 
اختالفاتهم الكثيرة لتشجيع منتخباتهم. 

وأكد سفراء الدول أن هذا اليوم سيظل يوما خالدا لدولة 
قطر وللمنطقة بأسرها لسنوات طويلة قادمة، وأن 

قطر أصبحت منذ ليلة أمس األول، محط أنظار العالم 
والمشاهدين من كل أركان الدنيا، الذين تابعوا حفل 

االفتتاح األسطوري للبطولة، الذي جمع مزيجا مدهشا بين 
عبق الشرق بنكهة قطرية مميزة، فقدمت عرضًا مبهرًا 

عكس الوحدة والتعايش واالحترام المتبادل وكل القيم 
المشتركة بين الشعوب.

السفير الكازاخستاني: ثمار عمل 
طويل ودؤوب منذ »12« عاما

السفير المكسيكي: تفاجأت بالجودة 
والبنية التحتية وجمال الماعب

{ السفير خافيير كارباجوسا{ السفير د. مصطفى كوكصو

{ السفير إرمان إيساغاليف{ السفير لي جون هو

{ السفير أحمد سوار الدهب

{ د. بالل تركية

{ السفير عمرو الشربيني{ السفير نجيب البلوشي

{ السفيرة فرح بري { السفير جييرمو أوردوريكا
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متابعات

أشادوا بافتتاح المونديال.. إعالميون وفنانون لـ $:

أبــهــرنـــا الـعــالـــم

واعتزازهم  فنانون وإعالميون قطريون عن فخرهم  عرب 
بالحفل االفتتاحي لبطولة كأس العالم، وأكدوا أن الحفل 
أنه  أكدوا  كما  فريدة،  نسخة  تقديم  يف  قطر  نية  أظهر 
ولم  العربية  باألصالة  التمسك  عىل  قطر  حرص  عكس 
هموم  المس  الحفل  أن  إىل  وأشاروا  أجمع،  العالم  شمل 
واضحة  إنسانية  أبعاد  ذات  رسائل  من  قدم  بما  العالم 
الوطن  لـ  خاصة  ترصيحات  يف  أشاروا  كما  ورصيحة، 
مجموعة  اإلنسانية  الرسائل  بجانب  حمل  الحفل  أن  إىل 
من املضامني التي تعلقت بقيم اإلسالم وسماحته وأيضاً 
من  والقطري  العربي  والرتاث  العربية  بالهوية  التعريف 
رائع  بأسلوب  قدمت  التي  الرتاثية  الفنية  اللوحات  خالل 

وتقنيات عالية أبهرت العالم.

} تصوير-  محمود حفناوي

كتب- محمد مطر 

مريم الحمادي:

قــدم حـــوارا بيـــن الثقــافــات
ياسني  مريم  السيدة  قالت  البداية  يف 
والفنون  الثقافة  إدارة  مدير  الحمادي 
بوزارة الثقافة: تميز حفل االفتتاح بعرض 
للعالم،  النظرة  نظرة تتميز بالشمولية يف 
تتابع  نظرة  وثقافية،  رياضية  ناحية  من 
االفتتاح  فتميز  وتقدره،  املايض  إنجازات 
بقيم االعتزاز باملايض والتطلع للمستقبل، 
واحرتام  الثقافات  بني  حوارا  قدم 
املعتقدات،  يف  التنوع  قدر  لالختالفات، 
حوار  اختالفها،  عىل  الناس  واحتياجات 
اإلنسانية  توحدهم  والغرب  الرشق  بني 

دون التمييز بناء عىل أي عنرصية.
االفتتاح  جسد  كما  الحمادي:  وأضافت 
خالل  من  للسالم  الوحيدة  الطريقة 
التعارف واالستدالل من خالل ايات القرآن 
الكريم وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا 
عربت  كما  اتقاكم  الله  عند  أكرمكم  إن 

اللوحات الفنية عىل ملسات ثقافية متنوعة 
الشعبية  القطرية  الهوية  خصوصية  بني 
نحو  الشباب  تطلعات  وبني  الرتاثية 
الرتحيب  عبارات  عن  والتعبري  املستقبل 
مستخدمني  الضيوف  وقدوم  والتهليل 
من  استحرضت  وأهازيج  أغاني  بذلك 
الدول الشقيقة الخليجية  دولة قطر ومن 
عن  معلنة  والعاملية  واإلسالمية  والعربية 
التمازج  وأهمية  االنتماء،  حلقات  تعددية 

بينها، بما ال يتناىف مع خصوصيتها.
بعباءتها  القطرية  لذلك شاهدنا  وتابعت: 
ببطولتها  أمهاتنا  يشبه  الذي  وبشكلها 
بها  استقبلت  التي  العيد  يف  وكشختها 
التي  الفنية  اللوحات  وامتازت  ضيوفها 
قدمها حفل االفتتاح بالحوار بني الفنانني 
الذين مثلوا أوطانهم وأحالمهم وتطلعاتهم 
أرض  يف  للناس  جديدة  أحالما  وبنوا 

امللعب، فجعلوه، مكانا لحق يمكن للجميع 
أن يحلم، ويعمل عىل الحلم ليتحقق، ومنح 
السمو  صاحب  حلم  بدأ  ما  مثل  لألمل 
آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  الوالد  األمري 
صاحب  حرضة  معه  الحلم  وحمل  ثاني، 
ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
وعاش  الحلم  فحقق  املفدى  البالد  أمري 
الجميع اللحظة يف الواقع، فشاهدنا نظرة 
الزوجة  وشاهدنا  بابنه  الفخور  الوالد 
طوال  امللف  حمل  واصلت  التي  املساندة 
لحلم  للجميع وتحول  سنوات فكان حلما 
الذي  الحلم  حلم جديد،  يبدأ  وغداً  الوطن 
الدول  فيه  فشاركتنا  لقطر  فرحا  أصبح 
لم  من  لتشاركه  ذلك،  وتجاوز  بالحضور 
الظروف،  الحضور ومن منعتهم  يستطع 
كانت  فالفرحة  لذا  لها،  الفرص  فوفرت 

عامة، وهذه هي قمة العطاء.
{ مريم الحمادي

تيسير عبدالله:محمد حسن:

لحظات تاريخية مزج بين الماضي والحاضر
ستعيش مع األجيال االفتتاح  أن  املحمدي  حسن  محمد  الفنان  أوضح 

املعارص  والحضاري  الرتاثي  الجانب  بني  مزج 
أنه  إىل  مشرياً  التميز،  من  مزيدا  أكسبه  ما  وهو 
التي  الذكريات  أجمل  الحفل  فقرات  مع  اسرتجع 
بالجوانب  تعلقت  والتي  طفولته  فرتة  يف  عايشها 

الرتاثية وحملت الخيمة القطرية العربية.
هذا  من  وسعادة  بفخر  أشعر  املحمدي:  وتابع 
الرائع،  االمتزاج 
وبما  قدم  وبما 
من  الحفل  عكسه 
إنسانية  رسائل 
فكلنا  جداً،  جميلة 
وتفاعلنا  اندمجنا 
االفتتاح  هذا  مع 
يعرب  الذي  الرائع 
كما  جميعاً،  عنا 
العرضة  رقصة  أن 
تعكس  التي 
وشجاعتنا  مروءتنا 
الفنية  اللوحات  من  والعديد  العرب،  أهل  وكرم 
فرحتنا  وجسدت  عنا جميعاً  التي عربت  والرتاثية 

باملونديال.
بالفخر  أشعر  قائالً:  ترصيحه  املحمدي  واختتم 
كمواطن قطري وكعربي بما قدمته قطر للعروبة 
العرب  شمل  تلم  أن  عىل  وبإرصارها  بأكملها، 
جميعاً، والعالم أجمع وليس الوطن العربي فقط، 
وأتمنى أن تجني قطرنا ثمار هذه الجهود املثمرة 
تتواصل  وأن  الجميع،  شمل  لم  يف  واإليجابية 

مسرية اإلنجازات القطرية يف مختلف املجاالت.

العالم جدير  رآه  ما  عبدالله:  تيسري  اإلعالمي  قال 
املعالم.. قطر  وكاملة  الصورة واضحة  يوصل  أن 
اإلرث بحره وبّره والعروبة بكل قيمها وتقاليدها 
ووسطيته  وعدله  شموليته  بكل  واإلسالم 
قطر  أرادت  وقلبها،  رحمتها  بكل  واإلنسانية 

للعالم،  توصله  أن 
أمريها  وإرصار 
التحدث  عىل  العبقري 
عىل  دليل  القرآن  بلغة 
وصدق  الهدف  عمق 
ما  أكثر  لعل  الرسالة، 
وكل  القطريني  يف  أّثر 
أرضها  عىل  عاش  من 
الطيبة، تأثر كثريا من 
قبل  من  الوفاء  لحظة 
األمري القطري الشاب، 

الرائع  قطر  رمز  لوالده 
حلم  صاحب  خليفة،  بن  حمد  الوالد  األمري  سمو 
كأس العالم الذي تحقق عىل يد ابنه وقائد اإلنجاز 
حرضة صاحب السمو تميم بن حمد آل ثاني، أمري 

البالد املفدى.
عن  عرّبت  عظيمة  وفاء  لحظة  عبدالله:  وتابع 
مكنون كل من عرف حمد بن خليفة وأحبه وعاش 
األجيال،  تاريخية ترسخت يف ذاكرة  معه لحظات 
خمسني  حوايل  قبل  به  لعب  الذي  قميصه  أهداه 
عاما، ليظهر هذا القميص يف أكرب لحظة رياضية 

عاملية.

{ تيسير عبد الله { محمد حسن

سعد البورشيد:

تعريف العالم بثقافتنا
البورشيد  سعد  واإلعالمي  الفنان  أكد 
من جميع  مبهراً  كان  االفتتاح  أن حفل 
ثقافتنا  عكس  أنه  إىل  مشرياً  الجوانب، 
وثقافتنا  وتاريخنا  وتراثنا  العربية 

اإلسالمية.
وتابع: حفل االفتتاح كان كذلك متنوعا 
جيد  بشكل  تاريخي  رسد  إىل  تدرج  إذ 
هذا  يف  املشاركني  خالل  من  ومتميز 
اإلخراج  إىل  باإلضافة  الرائع،  الحتفال 
املتميز جداً والذي نقل لنا كافة جوانب 
وكأننا  ممتازة  من  أكثر  بصورة  الحفل 

يف قلب الحدث.
المس  الحفل  أن  البورشيد  وأضاف 
شارك  حيث  الفنية،  الجوانب  أيًضا 
قدموا  الذين  الفنانني  من  مجموعة  فيه 
مالمح فنية ولوحات مميزة جداً تناسبت 
مع قيمة الحدث وأهميته، وأشار إىل أن 
زينه  االفتتاحي  الحفل  هذا  يف  قدم  ما 
التغطيات  أن  كما  الثراء  من  باملزيد 
صحافتنا  طريق  عن  للبطولة  اإلعالمية 
من  عزز  واإلذاعات  والشاشات  املحلية 
رائع  بشكل  الصورة  وعكس  الثراء  هذ 

للجمهور والقراء.
وأوضح الفنان سعد البورشيد أن نجاح 
الحفل االفتتاحي ظههر جلياً من خالل 
عرب  الواسعة  العاملية  اإلعالمية  األصداء 
كافة املؤسسات العاملية والصحف التي 
واالفتتاح  الرائع  التنظيم  بهذا  أشادت 

النسخة  هذه  بأن  أوحى  الذي  املمتاز 
التي  النسخ  أفضل  من  بالفعل  ستكون 
األفضل  ستكون  بل  قبل،  من  نظمت 

بإذن الله.
سعد  الفنان  قال  ترصيحاته  ختام  ويف 
البورشيد: بكل أمانة أفتخر بهذا الحفل 
للقيم  مراعاة  من  فيه  ظهر  وما  املبهر 
العربية،  واألصالة  واملبادئ  اإلسالمية 
الرائع  باملشهد  كذلك  أفتخر  أنني  كما 
األمري  وسمو  األمري  سمو  جمع  الذي 
الوالد، والذي ينم عن التقدير واالحرتام 
التي  السنوات  قدم خالل  بما  والعرفان 
باستضافة  فوزها  منذ  قطر  عىل  مرت 

{ سعد البورشيدهذا الحدث العاملي.
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متابعات

الشيخ د.خالد بن ثاني: العالقات بين قطر والمملكة المتحدة تاريخية

مارك دراكفورد: سعيد بزيارة قطر على هامش المونديال

الشيخ د.خالد بن ثاني يستقبل مارك دراكفورد رئيس حكومة ويلز

بحث تعزيز الفرص االستثمارية القطرية ـــ الويلزية

استقبل سعادة الشيخ الدكتور خالد 
بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس 
يف  اإلسالمي  الدويل  إدارة  مجلس 
السيد  سعادة  أمس  صباح  مجلسه 
مارك دراكفورد رئيس حكومة ويلز 

وذلك عىل إفطار عمل. 
وحرض اللقاء السيد عيل أحمد عضو 

والوفد  كارديف  يف  العمل  مجلس 
اللقاء  حرض  كما  لسعادته،  املرافق 
نائب  الكعبي  نارص  بن  راشد  السيد 
رئيس مجلس إدارة الدويل اإلسالمي 
املسند  اللطيف  عبد  بن  عيل  والسيد 
عبد  والدكتور  اإلدارة،  مجلس  عضو 
التنفيذي  الرئيس  الشيبي  الباسط 
إبراهيم  للدويل اإلسالمي والسيد عيل 
العبد الغني الرئيس التنفيذي للرشكة 

اإلسالمية القطرية للتأمني. 

وأعرب سعادة السيد مارك دراكفورد 
وسعادته  اللقاء،  بهذا  سعادته  عن 
تأتي  والتي  قطر  دولة  لزيارة 
العالم  كأس  بطولة  افتتاح  بمناسبة 
ويلز  منتخب  يشارك  والتي   ،2022

يف منافساتها.
عن  الحديث  اللقاء  خالل  وجرى 
دعم  وسبل  االستثمارية  الفرص 
تعاون قطاعي األعمال بني الجانبني، 
صلبة  أرضية  هناك  وأن  خصوصاً 

الرشكات  بني  واسعا  وتعاونا 
يمكن  الويلزية  والرشكات  القطرية 
سعادة  وأكد  وتعزيزه..  عليه  البناء 
عىل  ثاني  بن  خالد  الدكتور  الشيخ 
دولة  بني  التاريخية  العالقات  أن 
قطر واململكة املتحدة تدعم توجهات 
والويلزي  القطري  األعمال  قطاعي 
بمبادرات  والقيام  تعاونهما  لتطوير 
ومشاريع مشرتكة من شأنها أن تعود 

بمنافع كبرية عىل الجانبني. { جانب من اللقاء

{ خالل إفطار العمل {  مارك دراكفورد يتوسط الشيخ د.خالد بن ثاني ود.عبد الباسط الشيبي

الدوحة - $

يقدم جوائز نقدية للعام السادس على التوالي

»المصرف« يطلق نسخة
جديدة من سحب »مسك«

أعلن مرصف قطر اإلسالمي )املرصف(،   
مواصلة  قطر،  يف  الرقمية  الصريفة  رائد 
السحب عىل حساب مسك للعام السادس 
حساب  ألصحاب  يقدم  ما  التوايل،  عىل 
مسك فرصاً إضافية للفوز بجوائز نقدية 

كبرية. 
ويعد حساب »مسك« من املرصف حساب 
مزايا  للعمالء  يقدم  وفريداً  مبتكراً  توفري 
وفوائد استثنائية، ويمنحهم فرصة للفوز 
إىل  باإلضافة  وشهرية،  أسبوعية  بجوائز 
ويتمتع  أشهر.  ثالثة  كل  كربى  جوائز 
إيداع  بحرية  مسك  حسابات  أصحاب 
حساب  مثل  وقت  أي  يف  األموال  وسحب 
العمالء  عىل  ويتعني  العادي.  التوفري 
 10.000 قيمته  االحتفاظ برصيد شهري 
بالجوائز،  للفوز  أدنى  كحد  قطري  ريال 
كما أن كل 10.000 ريال قطري إضافية 
يف  للدخول  أخرى  فرصة  العميل  تمنح 

السحب.
 17 يوم  السادسة  النسخة  وانطلقت 
نوفمرب   16 حتى  وتستمر   2022 نوفمرب 
مضاعفة  النسخة  هذه  وتشهد   .2023
إىل  جائزتني  من  الشهرية  الجوائز  عدد 
أربع جوائز، قيمة كل منها 50 ألف ريال 
 48 الفائزين  عدد  يصبح  وبذلك  قطري، 

أربعة فائزين  فائزاً شهرياً، حيث يحصل 
محظوظني عىل جوائز نقدية مجموعها 4 
ماليني؛ مليون ريال قطري لكل فائز كل 3 
أشهر، كما يحصل 15 فائزاً أسبوعياً عىل 
لكل  قطري  ريال   10.000 بقيمة  جوائز 
ريال قطري،  مليون   1.2 فائز، وبإضافة 
مليون   14.2 إىل  الجوائز  مجموع  يزداد 
ريال  مليون   13 بـ  مقارنة  قطري  ريال 
إجمايل  ويصبح  املايض،  العام  يف  قطري 

عدد الفائزين من عمالء املرصف 832. 
من  الجديدة  النسخة  إطالق  عىل  وتعليقاً 
العام  املدير  أناند  د.  السيد  قال  السحب، 
يف  لألفراد  املرصفية  الخدمات  ملجموعة 
الخاص  مسك  حساب  »يوفر  املرصف: 
السحب،  ضمن  جوائز  مجموعة  أكرب  بنا 
ويحرص  قطر،  يف  التوفري  حسابات  أو 
امليزة  هذه  عىل  الحفاظ  عىل  املرصف 
التنافسية لضمان استمرار ادخار العمالء 

الحاليني والجدد معنا«.
وأضاف قائالً: »عىل مدى السنوات الخمس 
املاضية، سجلت حسابات مسك نمواً كبرياً 
وإقباالً كبرياً من عمالئنا، ونسعى للحفاظ 
القادمة  السنوات  يف  املنتج  تنشيط  عىل 
ملواصلة تقديم املكافآت والفرص الفريدة 

لعمالئنا«.

تعزز مرونة الموارد البشرية

Ooredoo تكرم الموظفين ذوي الخدمة الطويلة

تجاه  الثابت  االسرتاتيجي  التزامها  عىل  تربهن  خطوة  يف 
رأس املال البرشي يف الرشكة، أعلنت Ooredoo، الرشكة 
جائزة  عىل  والحائزة  بقطر  االتصاالت  مجال  يف  الرائدة 
فعالية  أقامت  أنها   ،2021 للعام  للعمل  املفضل  املكان 
خاصة لتكريم املوظفني ذوي الخدمة الطويلة يف الرشكة. 
نوفمرب   16 يوم   Ooredoo برج  يف  الفعالية  وأقيمت 
آل  عبدالله  بن  محمد  الشيخ  سعادة  بحضور   2022
وشهدت  قطر،   Ooredoo لـ  التنفيذي  الرئيس  ثاني، 
الطويلة،  الخدمة  ذوي  الرشكة  موظفي  من  عدد  تكريم 

20 عاماً.  التي تتجاوز 
الله  عبد  بن  محمد  الشيخ  عربرّ سعادة  الفعالية،  وخالل 
والتزامهم  جهودهم  عىل  للموظفني  وامتنانه  شكره  عن 
مثال  أنهم  عىل  مؤكداً  السنوات،  تلك  خالل  وتفانيهم 
إىل  باالنضمام  يفكر  من  وجميع  لزمالئهم  به  يحتذى 
التقديرية  الشهادات  سعادته  قدم  كما   .Ooredoo
الرشكة  تقدير  عن  تعبرياً  املكرمني  للموظفني  والهدايا 

عملهم.  وسنوات  لجهودهم 
عبدالله  بن  محمد  الشيخ  سعادة  قال  الصدد،  هذا  ويف 
آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: »يرسني 
الخدمة  ذوي  من  زمالئي  لتكريم  الحفل  هذا  حضور 
ممن  املوظفني  من  الكبري  العدد  هذا  فرؤية  الطويلة. 
شعوراً  يمنحني   Ooredoo يف  وأكثر  سنة   20 قضوا 

بالفخر واالعتزاز بأن أكون عىل رأس هذه الرشكة«. 
من  العديد  مؤخراً  أطلقت  قد   Ooredoo وكانت 

املال البرشي يف الرشكة؛  التي تركز عىل رأس  املبادرات 
أن  البرشية بتحديث سياساتها لضمان  املوارد  إذ قامت 
تعمل الرشكة يف بيئة تتميز باملرونة والتفكري املستقبيل، 
والحفاظ عىل سعادة املوظفني ومركزها كأحد الخيارات 

قطر.  للموظفني يف  املفضلة 
كما نظمت الرشكة مؤخراً فعالية »يوم املوظف«، والتي 
الهدايا  وتقديم  املتميزين  املوظفني  تكريم  خاللها  تم 

لهم تقديراً عىل دورهم يف نجاح الرشكة. 
واختتم سعادته قائالً: »ال شك بأن التزامنا االسرتاتيجي 
وسعادتهم  ومصالحهم  موظفينا  تجاه  الثابت 
كبرياً  حافزاً  يعد  الوظيفي  املستوى  عىل  وتطويرهم 
لرؤية  أتطلع  وأنا  إلينا،  لالنضمام  القطرية  للكفاءات 
طويلة  مهنية  ملسرية  موفقة  لبداية  بيننا  منهم  املزيد 

واإلنجازات«.  بالنجاحات  ومليئة 
توفر  رائدة  قطرية  اتصاالت  رشكة   Ooredoo وتعد   
الثابت  الخط  واتصاالت  الجوالة  االتصاالت  خدمات 
وقد  للرشكات.  املُدارة  والخدمات  الربودباند  وإنرتنت 
من  العمالء  احتياجات  لتلبية  الخدمات  تلك  صممت 
أهمية  تويل  رشكة  وباعتبارها  والرشكات.  األفراد 
تسهم  خدماتها،  فيها  تقدم  التي  للمجتمعات  كبرية 
وإيمانها  عمالئها،  حياة  إثراء  يف  تتمثل  التي  رؤيتها 
خالل  من  البرشية  التنمية  تحفيز  عىل  بقدرتها 
تحقيق  عىل  املجتمعات  أفراد  مساعدة  يف  االتصاالت، 

تطلعاتهم. أقىص 

..و تمنح عمالءها 
بيانات مجانية في أيام 

مباريات منتخبنا
أعلنت Ooredoo، مشغل 
االتصاالت الرسمي لكأس 

العالم FIFA قطر 2022™ 
يف الرشق األوسط وإفريقيا عن 
عرض جديد بمناسبة مشاركة 
املنتخب القطري لكرة القدم يف 

كأس العالم. 
ومن خالل العرض، ستقدم 

الرشكة لعمالئها بيانات 
مجانية ونقاط نجوم يف األيام 
التي تصادف إقامة مباريات 

منتخبنا الوطني يف كأس العالم 
FIFA قطر 2022™. 

وسيحصل عمالء باقات قطرنا 
ورشيحة البيانات غري املحدودة 

عىل 300 نقطة نجوم، فيما 
سيحصل عمالء باقات الشهري 

 )M( أو )S( أو رشيحة البيانات
عىل 1 غيغابايت بيانات صالحة 

لغاية منتصف ليل نفس اليوم 
يف كل يوم مباراة للمنتخب. 

أما عمالء هال فسيحصلون عىل 
1 غيغابايت مجاناً عند تعبئة 

الرصيد بقيمة 30 رياال أو أكثر 
يف يوم املباراة، صالحة لغاية 

منتصف ليل نفس اليوم. 
ويمكن لعمالء الشهري وقطرنا 
ورشيحة البيانات الحصول عىل 
 ،Ooredoo الهدايا عرب تطبيق
فيما ستتم إضافة هدية عمالء 

هال مبارشة بعد تعبئة الرصيد 
بقيمة 30 رياال أو أكثر.  

{ صورة جماعية للمكرمين 



وزير الطاقة: أول اتفاقية 
بيع وشراء من مشروع حقل 

الشمال الشرقي

رئيس مجلس إدارة 
سينوبك: قطر أكبر موّرد 
للغاز الطبيعي في العالم 
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اقتصاد

»قطر للطاقة« أبرمته مع »سينوبك« لمدة »27« عاما

توقيع أطول عقود توريد الغاز للصين

الصني  مؤسسة  مع  ورشاء  بيع  اتفاقية  للطاقة  قطر  وقعت 
طن  ماليني  أربعة  لتوريد  »سينوبك«  والكيماويات  للبرتول 
سنوياً من الغاز الطبيعي املسال إىل جمهورية الصني الشعبية 

ملدة 27 عاماً.
وبموجب االتفاقية سيتم توريد كميات الغاز الطبيعي املسال 
املتعاقد عليها من مرشوع توسعة حقل الشمال الرشقي وسيتم 

تسليمها إىل محطات استقبال سينوبك يف الصني.
رشيده  بن  سعد  املهندس  سعادة  من  كل  االتفاقية  وقع 
الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لقطر للطاقة، والدكتور ما يونغشينغ، رئيس مجلس 
العاصمة الصينية باستخدام  الذي شارك من  إدارة سينوبك، 
املبنى  يف  التوقيع  حفل  حرض  بينما  املرئي،  االتصال  تقنية 
الرئييس لقطر للطاقة يف الدوحة عدد من كبار املسؤولني من 
كلتا الرشكتني.  ويف كلمة له بهذه املناسبة، قال سعادة الوزير 
ستعزز  التي  االتفاقية  هذه  بتوقيع  سعيدون  »نحن  الكعبي: 
العالقات الثنائية املتميزة بني جمهورية الصني الشعبية ودولة 
من  املتزايدة  الصني  احتياجات  تلبية  عىل  وستساعد  قطر، 
الطاقة. إضافة إىل ذلك، ستفتح االتفاقية فصالً جديداً ومتميزاً 
يف عالقتنا مع مؤسسة سينوبك التي تغطي عدداً من املجاالت 
املختلفة، والتي نأمل أن تدفع باملزيد من النمو والتوسع نحو 

خمسينيات هذا القرن«. 
وأضاف سعادة الوزير الكعبي: »هذه أول اتفاقية بيع ورشاء 
من مرشوع حقل الشمال الرشقي. وجدير بالذكر أن هذا العقد 
يعترب األطول يف تاريخ صناعة الغاز الطبيعي املسال«. واختتم 

يف  العمل  لفرق  الشكر  بتوجيه  كلمته  الكعبي  الوزير  سعادة 
سينوبك وقطر للطاقة وقطرغاز عىل جهودهم التي قادت إىل 
هذه االتفاقية، وعربرّ عن جزيل الشكر لحرضة صاحب السمو 
دعمه  عىل  املفدى  البالد  أمري  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
املستمر لقطاع الطاقة. من جهته، قال الدكتور ما يونغشينغ: 

»تشكل هذه االتفاقية طويلة األمد مع قطر للطاقة عالمة فارقة 
مرشوع  يف  الجانبني  بني  املتكامل  التعاون  من  مهماً  وجزءاً 
للغاز  موررّد  أكرب  هي  قطر  الرشقي.  الشمال  حقل  توسعة 
الطبيعي املسال يف العالم، بينما الصني هي أكرب مستورد للغاز 
بالكثري من أوجه  البلدان  العالم، ويشرتك  املسال يف  الطبيعي 

التكامل وأسس التعاون الجيدة يف مجال الطاقة. لقد أوجدت 
لتعميق  جيدة  بيئة  البلدين  بني  والوثيقة  الودية  العالقات 
للتعاون  كبرية  أهمية  سينوبك  تويل  باستمرار.  بيننا  التعاون 
واسرتاتيجياً  شامالً  رشيكاً  نعتربها  التي  للطاقة،  قطر  مع 
التعاون  ثمار  من  املزيد  جني  ونتوقع  الطويل،  املدى  عىل 
الطاقة  بتطوير  ملتزمة  سينوبك  كانت  لطاملا  املستقبل.  يف 
قطر  مع  املتكامل  تعاوننا  يعمل  ولن  والنظيفة،  الخرضاء 
للطاقة يف مرشوع حقل الشمال الرشقي عىل تلبية احتياجات 
سينوبك  التزام  أيضا  سيعكس  بل  فحسب،  الصينية  السوق 

بمسار تطورّر مستدام ومسؤول وآمن ومنخفض الكربون«.
مارس  منذ  نوعها  من  الثانية  االتفاقية  هي  هذه  أن  يذكر 
2021، عندما وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع سينوبك لتوريد 
2 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي املسال إىل الصني ملدة 
10 سنوات. كما تعد أول اتفاقية بيع ورشاء طويلة األمد للغاز 
الرشقي،  الشمال  حقل  توسعة  مرشوع  من  املسال  الطبيعي 
وتأتي يف أعقاب انتهاء قطر للطاقة من تشكيل ثماني رشاكات 
دولية يف مرشوعي توسعة حقل الشمال الرشقي وحقل الشمايل 
 2026 عامي  يف  إنتاجهما  يبدأ  أن  يتوقع  اللذين  الجنوبي، 

و2027، عىل التوايل.
كما أبرمت قطر للطاقة عقود بناء واتفاقيات تأجري وتشغيل 
60 ناقلة للغاز الطبيعي املسال كجزء من برنامجها التاريخي 
الرشقي  الشمال  حقل  توسعة  مشاريع  لدعم  السفن  لبناء 
وحقل الشمال الجنوبي، مع توقع زيادة العدد إىل حوايل 100 

ناقلة يف املستقبل.

{  خالل مراسم التوقيع {   جانب من توقيع االتفاقية 

{  جانب من الحضور

في إطار مسؤوليتها االجتماعية

»كيو إل إم« ترعى 
مهرجان الجيل المبهر

أعلنت الرشكة الرائدة يف مجال التأمني الصحي »كيو 
إل إم لتأمينات الحياة والتأمني الصحي« عن رعايتها 

مهرجان الجيل املبهر 2022، وحرصت عىل أن تكون أورّل 
الداعمني واملشاركني يف هذا املهرجان الذي أسهم بتأثري 

إيجابي عىل حياة مليون شخص حول العالم.
وقال السيد أحمد محمد زبيب نائب الرئيس التنفيذي 

لرشكة كيو إل إم: »إن أهمية املهرجان ودوره املجتمعي 
يف تطوير الشباب واستثمار كرة القدم له تأثري إيجابي 

يف حياة األفراد وإتاحة الفرصة لتحاور وتقارب الشعوب 
من مختلف الثقافات، 

ويعد إلهاماً للشباب 
املشاركني يف املهرجان«.
وأكد زبيب عىل حرص 

كيو إل إم عىل االستمرار 
يف مشاركة اللجنة العليا 

للمشاريع واإلرث يف 
العديد من الفعاليات 
تزامنًا مع استضافة 

كأس العالم 2022، وذلك 
ضمن إطار املسؤولية 
املجتمعية لرشكة كيو 

إل إم.
ويعترب مهرجان الشباب 
هو أول برنامج ريايض 

من أجل التنمية والتبادل الثقايف من نوعه ُيقام قبل كأس 
العالم لكرة القدم. وقد جذب مشاركة أكثر من 300 

طالب تم اختيارهم من املدارس املحلية والدولية لتمثيل 
32 دولة، سافروا إىل قطر للمشاركة يف مهرجان ملدة 
أسبوع، يتضمن كرة القدم من أجل التطوير وورشا 
للعمل واألنشطة.  الجدير بالذكر، أن مهرجان الجيل 

املبهر يعد برنامج إرث برشيا واجتماعيا انطلق بالتزامن 
مع اإلعداد الستضافة كأس العالم، ويهدف الربنامج 

إىل االستمرار يف تعزيز التواصل بني الشعوب حتى بعد 
انتهاء فعاليات بطولة كأس العالم 2022. وقد استفاد 

من الربنامج إىل اليوم، أكثر من 30 مجتمًعا محلياً 
ومليون مستفيد مبارش وغري مبارش حول العالم.

{   أحمد محمد زبيب 

منحتها جائزة جهة العمل ذات التعاون المستمر

GWC جـامـعـة قـطـر تكـّرم
 GWC للمخازن  الخليج  رشكة  حصلت 
التعاون  ذات  العمل  »جهة  جائزة  عىل 
تقديراً  قطر  جامعة  قبل  من  املستمر« 
ودور  الجهتني  بني  تجمع  التي  للرشاكة 
ومساعي  جهود  دعم  يف  للمخازن  الخليج 

قطر.  جامعة 
بن  حسن  الدكـــتور  الجائزة  وقدرّم 
قطر،  جامعة  رئيـس  الدرهم،  راشد 
حمد  السيد  الرشكة،  عن  نيابة  واستلمها 
محمد املري، رئيس إدارة املوارد البرشية.

تعنيه  وما  الجائزة  هذه  عن  بالحديث 
محمد  حمد  السيد  قال  للمخازن،  للخليج 
كانت  لطاملا  للمخازن  الخليج  إن  املري 
وتوجيههم  الطلبة  مع  بالتفاعل  ملتزمة 
املستقبل، وهي تسعى من  قادة  ليصبحوا 
الوطنية  قطر  رؤية  دعم  إىل  دورها  خالل 

2030 واالقتصاد يف البالد. 
وأضاف قائال : إن الرشاكات من هذا النوع 
تلعب دوراً أساسياً يف إعطاء الطالب ملحة 
والعملية  الواقعية  الحياة  تحديات  عن 
وتأتي  عليها.  للتغلب  فعله  يمكن  وما 
عىل  الرشكات،  لدور  تقديراً  الجائزة  هذه 
االبتكار  تعزيز  يف  للمخازن،  الخليج  غرار 

الجديدة.  املواهب  وتشجيع 
فرصة  الطلبة  يمنح  التعاون  هذا  أن  كما 
للتعررّف عىل كيفية تطبيق األمور النظرية 

العميل.  الواقع  عىل 
املزود   ،GWC للمخازن  الخليج  وتقدم 
يف  املتكاملة  اللوجستية  للحلول  الرائد 
الرشكات  ألكرب  خدماتها  قطر،  دولة 
عن  فضالً  قطر،  يف  نفوذاً  وأكثرها 

يوفر  مما  واملتوسطة،  الصغرية  الرشكات 
ومتكاملة،  املستوى  عاملية  حلوالً  لهم 
الخاصة،  احتياجاتهم  حسب  ومخصصة 
الخليج للمخازن هذه الحلول  وقد طورّرت 
من خالل خربتها التي اكتسبتها عىل مدى 
املحلية  األسواق  يف  عاًما  عرشين  قرابة 

والدولية. 
2004 وأصبحت  GWC يف عام  وتأسست 
الخدمات  مجال  يف  الرائدة  الرشكة 

يف  التوريد  سلسلة  وحلول  اللوجستية 
الرشكات  أرسع  من  وواحدة  قطر  دولة 
أفضل  الرشكة  وتقدم  املنطقة.  يف  نموًا 
سلسلة  وحلول  اللوجستية  الخدمات 
والتوزيع  التخزين  تشمل  التي  التوريد 
الخطرة  للمواد  اللوجستية  والحلول 
املشاريع  ولوجستيات  البضائع  وشحن 
والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية 
والخدمات  الفنية  واألعمال  للفروسية 

والنقل  التوريد  لسلسلة  االستشارية 
وإدارة السجالت إضافة إىل خدمات النقل 
الرشكة  وتقدم  ودولياً.  محلياً  واالنتقال 
هذه الخدمات عرب شبكة شحن تضم أكثر 
العالم وبنية تحتية  600 مكتب حول  من 
 3.8 من  أكثر  عىل  تمتد  ضخمة  لوجستية 
داعم  أول  هي   GWC مربع.  مرت  مليون 
لكأس  الرسمي  اللوجستي  واملزورّد  إقليمي 

  .™2022 FIFA قطر  العالم 

GWC خالل تكريم  }

المري: نستهدف دعم رؤية قطر الوطنية »2030« 

اســتــراتــيــجــيــة 
لتعزيز االبتكار 
وتـــــشـــــجـــــيـــــع 
الـــــــمـــــــواهـــــــب 
الـــــــجـــــــديـــــــدة
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متابعات

في مجال الخدمات المصرفية الرقمية بالمملكة

»QNB« يعقد شراكة مع »عجالن« السعودية

قام بتوقي�ع االتفاقية ع�ن مجموعة 
مب�ارك  عبدالل�ه  الس�يد   QNB
التنفي�ذي  الرئي�س  خليف�ة،  آل 
ب�ن  عج�ان  والس�يد  للمجموع�ة، 
عبدالعزيز العج�ان، رئيس مجلس 
وإخوان�ه.  إدارة مجموع�ة عج�ان 
كما ح�ر التوقي�ع الس�يد عجان 
ب�ن محم�د العجان، نائ�ب الرئيس 
التنفي�ذي ملجموعة عجان وإخوانه، 
باإلضافة إىل عدد م�ن ممثيل اإلدارة 

العلي�ا م�ن كا الجانب�ن.
 QNB مجموع�ة  أن  إىل  يش�ار 
ومجموعة عج�ان وإخوان�ه قد بدآ 

بالفع�ل يف اتخاذ الخط�وات الازمة 
للحص�ول عىل املوافق�ات التنظيمية 

املطلوب�ة.
جدي�ر بالذك�ر أن مجموع�ة عجان 
أك�ر  م�ن  واح�دة  ه�ي  وإخوان�ه 
التجزئ�ة  تج�ارة  يف  املجموع�ات 

ال�رق  التحويلي�ة يف  والصناع�ات 
األوس�ط، وتتواجد عامتها التجارية 

يف أكثر من 25 دولة ح�ول العال�م.
الحائ�زة   ،QNB وتفخ�ر مجموع�ة 
عىل لق�ب العامة التجارية املرصفية 
األعىل قيمة يف منطقة الرق األوسط 

كداعم رسمي  بمشاركتها  وإفريقيا، 
يف   ™FIFA 2022 العال�م  ل�كأس 

الرق األوس�ط وإفريقيا.
وتتواج�د مجموعة QNB، من خال 
فروعه�ا ورشكاته�ا التابعة، يف أكثر 
م�ن 30 بل�داً وث�اث ق�ارات حول 
العالم، حيث تق�دم أحدث الخدمات 
لعمائه�ا.  املرصفي�ة  واملنتج�ات 
م�ن  أكث�ر  املجموع�ة  يف  ويعم�ل 
27,000 موظ�ف ع�ر 1000 فرع 
ومكتب تمثييل، باإلضافة إىل ش�بكة 
واس�عة م�ن أجه�زة ال�رصاف اآليل 

تزي�د ع�ن 4,700 جه�از.

{ عبد الله مبارك آل خليفة وعجالن بن عبد العزيز العجالن

{ QNB يتوسع

{ صورة جماعية على هامش الشراكة

مجموعة عجالن ضمن األكبر في تجارة 
التجزئة والصناعات التحويلية

 QNB أبرمت مجموعة
اتفاقية إلنشاء كيان 

مشترك مع مجموعة 
عجالن وإخوانه القابضة 

بهدف التعاون وزيادة 
فرص تنمية الخدمات 

المصرفية الرقمية 
في المملكة العربية 

السعودية، وذلك في 
إطار خطة استراتيجية 

لتطوير وتوسيع تواجد 
المجموعتين في مجال 

الخدمات المصرفية 
الرقمية في المملكة. 

تضم »8« منشآت في قلب الدوحة

فنادق سوق واقف.. 
وجهة مثالية بموسم الشتاء

واقف  سوق  قلب  يف  موقعها  بفضل 
فنادق  تعد  بالحياة،  النابض  التاريخي 
الوجهة  الثمانية  بمنشآتها  واقف  سوق 
تاريخ  عن  الباحثن  للزوار  املثالية 

وحضارة وعراقة دولة قطر. 
املطلقة  بالراحة  تميزها  جانب  إىل 
واقف  سوق  فنادق  تعد  والرفاهية، 
الله،  بسم  فنادق:  ثمانية  من  مجموعة 
والبدع،  والجرسة،  وأرميلة،  واملرقاب، 
توفر  والتي  ونجد  والجمرك، ومشريب، 
الثقايف  املركز  إىل  له  مثيل  ال  وصوالً 
بالحياة  النابض  والتجاري  والتاريخي 
األمثل  املكان  أيضاً  وتعد  املدينة،  يف 
عن  الباحثن  للضيوف  املثايل  واملاذ 
املحلية  بالثقافة  واالتصال  االسرتخاء 

بعيداً عن صخب املدينة وضوضائها.
باإلضافة إىل ما ذكر تضم فنادق سوق 
العاملية،  املطاعم  أعرق  واقف نخبة من 
والتي تتنوع ما بن »البيازا« املتخصص 
باملأكوالت اإليطالية والذي يتميز بطبق 
و»املطبخ«  املتعددة،  بنكهاته  البينسا 
العاملية  للمأكوالت  األمثل  الوجهة 
»الرفة«  إىل  باإلضافة  املعارصة. 

توفر  التي  الخارجية  الجلسات  ذات 
الغروب  أفضل تجربة طعام مع منظر 
وإطالة متميزة عىل أفق مدينة الدوحة، 
و»أرغان« بيت املأكوالت املغربية الحائز 
والعاملية،  املحلية  الجوائز  أرقى  عىل 
املكان  باتيرسي«  »ال  مقهى  وبالطبع 
واألطباق  الحلويات  لعشاق  األمثل 

الشهية.
فنادق  من  أي  يف  النزالء  لكافة  ويمكن 
كافة  يف  املرافق  استخدام  واقف  سوق 
فندق  يوفر  حيث  الثمانية.  الفنادق 
عىل  تطل  رياضية  صالة  »الجرسة« 
مغربي  حمام  مع  وسبا  واقف،  سوق 
أصيل، فيما يوفر »املرقاب« أيضاً صالة 
الطلق  الهواء  يف  ومسبح  رياضية، 

لاستمتاع ببعض لحظات االسرتخاء.
هذا وتعتر مجموعة فنادق سوق واقف 
واألصدقاء  للعائات  املثالية  الوجهة 
من  بدءاً  الشتاء  بموسم  لاستمتاع 
الهواء  يف  الطعام  بتناول  مروراً  اإلقامة 
بمرافق  االستمتاع  إىل  وصوالً  الطلق 
سوق  اكتشاف  وإعادة  الفاخرة  السبا 
مستويات  أعىل  إىل  باإلضافة  واقف. 
الخدمة العاملية ووسائل الراحة الفائقة، 
مما يوفر للضيوف فرصة لقضاء عطلة 

ال ُتنىس مع أحبائهم.

{ فنادق سوق واقف وجهة مثالية 

الدوحة- $ 

يقع في منطقة الخليج الغربي

افتتاح فندق إليمنت سيتي سنتر الدوحة
لاستثمار  الريان  رشكة  أعلنت 
إليمنت،  وفنادق  »آرتك«  السياحي 
ماريوت  مجموعة  من  جزء  وهي 
فندق  افتتاح  عن  الراقية   Bonvoy
وتعد  الدوحة.  سنرت  سيتي  إليمنت 
نوعها  من  األوىل  هي  الخطوة  هذه 

للعامة التجارية يف قطر.  
وقال سعادة الشيخ محمد بن فيصل 
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل 
السياحي  لاستثمار  الريان  رشكة 
رسورنا  دواعي  ملن  »إنه   : )آرتك( 
)إليمنت  التجارية  العامة  نجلب  أن 
من وستن( إىل الدوحة، وذلك بهدف 
السوق  يف  عروضنا  نطاق  لتوسيع 
ماريوت  املحلية وتعزيز عاقتنا مع 
قطاع  إثراء  يف  للمساهمة  الدولية 

الضيافة محليًا ودولياً«.
ومن جانبه قال السيد طارق السيد، 
التنفيذي  والرئيس  املنتدب  العضو 
السياحي  لاستثمار  الريان  لركة 
)آرتك(: »إننا سعداء بإطاق إليمنت 
برج  أول  الدوحة، وهو  سيتي سنرت 
محفظتنا  ضمن  فندقي  سكني 
عقار  وأول  املحلية،  االستثمارية 
خاص بنا يقوم بتبنّي عمليات البناء 
املستدامة يف تصميمه. يأخذ التصميم 
الداخيل للمبنى بعن االعتبار معايري 
يتماىش  بما  الرئيسية  الطاقة  كفاءة 
املستدامة  البناء  اتجاهات  مع 
فقد  ذلك،  إىل  باإلضافة  الواسعة. 
مواد  باستخدام  املباني  تطوير  تّم 
تقليل  أجل  من  متينة  ومنتجات 
مما  املطلوبة،  الصيانة  متطلبات 
انبعاثات  تقليل  إىل  النهاية  يؤدي يف 

الكربون الصادرة من املبنى.
 وبدوره علق سافاك جوفينش، نائب 
الخليج  ملنطقة  اإلقليمي  الرئيس 
»يحدونا  قائًا:  وتركيا  والشام 
الحماس لتقديم إليمنت من ويستن 
رشكة  مع  عاقتنا  وتعزيز  قطر  إىل 

السياحي«.  لاستثمار  الريان 
احتياجات  تطور  »مع  وأضاف: 
أصبح  والرتفيه،  والعمل  السفر 
الدوحة الوجهة  إليمنت سيتي سنرت 
األكثر ماءمة للنزالء ذوي متطلبات 

العمل والحياة واسعة املجال«. 
شولز- ساندرا  قالت  جهتها  ومن 
العامات   - رئيس  نائب  بوتجيرت، 
التجارية املميزة واملختارة يف أوروبا 
»فنادق  وإفريقيا:  األوسط  والرق 
إليمنت توفر نهًجا متوازًنا للمعيشة 

والسفر، ويأتي افتتاح إليمنت سيتي 
فيه  يبحث  وقت  يف  الدوحة  سنرت 
املسافرون إىل قطر بشكل متزايد عن 
أماكن إقامة توفر بيئة مرنة للعيش 
عمار  وقال  والتواصل«.  والعمل 
متعددة:  لفنادق  العام  املدير  صمد، 
»يسعدنا أن نفتتح أول فندق إليمنت 
نقدم  وأن  الدوحة،  يف  ويستن  من 
هذه العامة التجارية املستوحاة من 
الطبيعة إىل قطر«. وأضاف: »تحظى 
هذه العامة التجارية بمكانة بارزة يف 

قطاع اإلقامة املمتدة بفضل التصميم 
الصديقة  واملعايري  املُرق  الحديث 
للبيئة والتجربة املبتكرة للنزيل التي 

تلبي تطلعات مسافري اليوم«. 
الدوحة  سنرت  سيتي  إليمنت  ويضم 
استوديو  شقة   283 من  مجموعة 
نوم  وغرفتي  واحدة  نوم  غرفة  ذات 
بنتهاوس  وشقق  نوم  غرف  وثاث 
مكاًنا  يجعلها  مما  بعناية،  مصممة 
رجال  من  املسافرين  إلقامة  مثاليًا 
لفرتة  املقيمن  والضيوف  األعمال 
أطول والذين يستمتعون بإجازاتهم. 
وتحتوي كل شقة فسيحة عىل رسير 
وحمام  هيفينيل  نوع  من  مميز 
الينبوع  تصميم  من  مستوحى 
وخزائن كبرية الحجم ومطبخ مجهز 

بالكامل.
ويمكن للنزالء الذين يختارون شقة 
االستمتاع  واحدة  نوم  غرفة  من 
والنوم  املعيشة  منطقة  بخصوصية 
يصل  ما  تستوعب  والتي  املنفصلة، 
رسير  إىل  باإلضافة  نزالء.  ثاثة  إىل 
هيفينيل ورسير قابل للتحويل ألريكة 
صغري،  ومطبخ  هادئ،  وحمام 
الذين  للنزالء  كبرية  عمل  ومنطقة 

يختارون العمل عن ُبعد. 

{  فندق إليمنت سيتي سنتر الدوحة 

{ طارق السيد 

{ الشيخ محمد بن فيصل 

الدوحة- $

الشيخ محمد 
بن فيصل: 

توسيع نطاق 
عروضنا 
في السوق
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متابعات

ضد قطر وشعبها.. »حقوق اإلنسان«:

تكريس خطاب الكراهية
الدوحة- قنا- أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية 
رئي�س اللجن�ة الوطنية لحق�وق اإلنس�ان، أن اللجنة تراقب 
بقلق بال�غ االنتهاكات التي تطال الش�عب القطري من تنمر 
وتكريس لخطاب الكراهية خالل املونديال، يف تجاوز س�افر 

للقانون الدويل وميثاق الرشف اإلعالمي.
وقال�ت العطية، يف ترصيح�ات، »إن هذا النجاح الس�تضافة 
املوندي�ال يعترب إنج�ازا تاريخيا ليس للدولة فحس�ب، وإنما 
لكاف�ة الدول اإلس�المية والعربي�ة«، مبينة أن�ه »بالرغم من 
أن ه�ذه االس�تضافة األوىل م�ن نوعه�ا عربيا وإس�الميا منذ 
ع�ام 1930 حيث أول انطالقة للبطولة، إال أننا لم نس�لم من 
الهجم�ات واالفرتاءات الجزافية التي لم يتم تأسيس�ها إال عىل 
املغالطات واألكاذيب، وقد شهدت منظمات حقوقية وبرملانات 
عاملية بس�المة الدولة من أي�ة انتهاكات ذات صلة بمنش�آت 

كأس العالم«.
وأش�ارت العطية إىل أن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان كانت 

ومازال�ت تراقب وتتابع عن كثب، ومنذ فوز دولة قطر برشف 
استضافة كأس العالم قبل 12 عاما، كل ما يثار حول أوضاع 
حقوق اإلنس�ان بالدولة، وتقف عىل حقيقته بغض النظر عن 
مصداقية املصدر، مشددة عىل أن »غالبية ما يثار كان ال يعرب 
عن حقيقة األوضاع، وبالرغم م�ن ذلك قمنا بتوجيه الدعوات 
املتتابع�ة للعدي�د م�ن املنظم�ات الحقوقية الدولي�ة وممثيل 

الربملانات العاملية ليطلعوا عىل الحقائق بكل شفافية«.
وأش�ادت باالس�تجابة الرسيعة من قبل الدولة، وفتح أبوابها 
لكاف�ة الوفود والبعث�ات التي دعتها اللجن�ة الوطنية لحقوق 
اإلنس�ان للوقوف عىل أرض واقع حقوق اإلنسان بدولة قطر، 
مضيف�ة »كلما خاطبن�ا الدولة باملوافقة عىل زي�ارة أية بعثة 
م�ن البعثات األوروبي�ة أو األممية كان رده�ا أبوابنا مفتوحة 

للجميع وليس لدينا ما نخفيه«.
وذكرت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، أن دولة قطر 
توسعت التزاماتها الدولية يف العقد األخري، وصادقت عىل سبع 

اتفاقيات وبروتوكوالت دولية أساس�ية من أصل تسع متعلقة 
بحماية وتعزيز حقوق اإلنس�ان، معتربة أن هذا ما ترتب عليه 
تس�ارع الخطوات لتعديل وتطوير الترشيع�ات الوطنية بما 

يتوافق مع التزاماتها الدولية.
كم�ا أفادت بأن كافة البعثات األممي�ة والوفود األوروبية التي 
زارت الدولة أش�ادت بهذه التط�ورات الترشيعية، ووصفتها 
بغري املس�بوقة يف املنطقة، قائلة يف السياق ذاته »ذهبت بعض 
الوف�ود األوروبي�ة إىل القول ب�أن ما يوج�د يف دولة قطر من 
احرتام لحقوق اإلنس�ان ال يوجد لديه�م يف بلدانهم األوروبية، 
وأق�ر بعض ممث�يل الربملان�ات األوروبي�ة إىل أن يف دولهم ال 

تحرتم حقوق العمالة كما هو ماثل يف دولة قطر«.
وأوضح�ت س�عادة الس�يدة مريم بن�ت عبدالل�ه العطية، يف 
ترصيحاته�ا، أن اللجن�ة الوطني�ة لحقوق اإلنس�ان لن تقف 
مكتوفة األيدي أمام افرتاءات ال أساس لها من الصحة، مؤكدة 
أن نس�خة بطول�ة كأس العالم FIFA قطر 2022 س�تكون 

مبه�رة للعالم بكل املقاييس، حيث س�يتمتع جميع الضيوف 
بحقوقه�م غ�ري منقوصة، وبم�ا ال يخدش ثقاف�ات وأعراف 

الدولة املستضيفة، وبما يتماىش مع التزاماتها الدولية.
ولفتت إىل أن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان تراقب ما يثار يف 
بعض مؤسسات اإلعالم األوروبي من ترويج لخطاب الكراهية 
ضد قطر وش�عبها عىل أساس الدين واملعتقد، وتصاعد موجة 
التنم�ر ضدهم�ا يف تجاوز رصي�ح ملدونة الس�لوك اإلعالمي، 
مش�ددة عىل أن من ش�أن ذلك تأجيج خط�اب الكراهية ضد 
دولة قطر وكافة الش�عوب العربية واإلسالمية، وداعية للكف 

عن املمارسات الالمهنية، وااللتزام بميثاق الرشف اإلعالمي.
واختتمت س�عادة الس�يدة مريم بنت عبدالل�ه العطية رئيس 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنس�ان، ترصيحه�ا بالتأكيد عىل أن 
»هذه املمارس�ات ضد قطر وش�عبها تتضم�ن تعديا صارخا 
لقواع�د القان�ون ال�دويل«، داعية تل�ك املؤسس�ات لاللتزام 

بتعهداتها املهنية واألخالقية.

اللجنة الوطنية تراقب 
االنتهاكات وتعرب عن قلقها

العطية: نجاح استضافة 
المونديال إنجاز تاريخي

لم نسلم من الهجمات 
واالفتراءات الجزافية

{ مريم العطية

بقانون النظافة العامة

توعية المشجعين على الكورنيش
تحت ش�عار »ُكْن رشيًكا وال 
تُكْن س�ببًا«، واصل�ت بلدية 
الدوح�ة حملته�ا التوعوي�ة 
للتعري�ف بالقانون رقم 18 
لس�نة 2017 بشأن النظافة 
التوعية  العامة، حيث شملت 
الجمه�ور املتواجد يف منطقة 
كورني�ش الدوح�ة ومناطق 
»ف�ان  املش�جعني  تجم�ع 
إىل مختلف  باإلضافة  زون«، 

مناطق الدوحة.
وته�دف الحمل�ة التي بدأت 
خالل أكتوبر املايض وتستمر 
ط�وال الفعاليات، إىل إيصال 
ملختل�ف  توعوي�ة  رس�ائل 
الجمه�ور من خالل  رشائح 
توزيع كتيبات وبروش�ورات 
توعية بعدة لغات بمش�اركة 
ع�دد م�ن املختصني بقس�م 
بالبلدي�ة،  العام�ة  الرقاب�ة 
والذين يقومون بتقديم رشح 
مبس�ط حول أهمية الحفاظ 
ع�ىل النظاف�ة العام�ة وعدم 
تش�ويه املنظ�ر الع�ام. وقد 
تم خ�الل الي�وم األول لهذه 
الحملة توزيع حوايل »500« 
كتيب ومنش�ور توعوي، وقد 
القت الحملة تفاعال كبريا من 

الجمهور.

ضمن فعاليات تعزيز التنوع الثقافي

عروض فلكلورية للجالية المصرية
قدم�ت وزارُة الثقاف�ة ضم�ن فعالي�ات تعزيز التن�وع الثقايف 
للجاليات عروًضا فنية للجالية املرصية تضمنت برنامًجا ُمتنوًعا 
اشتمل عىل عدد من األغنيات الفلكلورية والعرصية قدمها كورال 
من األطفال، ومعرض فني اشتمل عىل عدد من الصور واللوحات 
التي ُتمثل الثقافة املرصية بتنوعها، فضاًل عن ُمجسمات وبعض 

التحف التي ُتجسد اإلرث الحضاري لجمهورية مرص العربية.
وقد بدأ الربنامج الحافل واملُنوع للجالية املرصية يف الرابعة عرًصا 
واس�تمر حتى التاس�عة مس�اًء وس�ط حضور كبري م�ن الجالية 
املرصية املُقيمة يف الدوحة والجمهور العام. وذلك يف بيت السليطي 
الكائن يف منطقة الهتمي القديم الذي يحتضن تلك الفعاليات حتى 
يوم 15 ديس�مرب املُقبل، حيث ُتقدم كل جالية يف يومها املُخصص 
نت�اج إرثه�ا الثقايف م�ن فنون وآداب وع�رض لألزي�اء التقليدية 

واألغاني الشعبية ومنتوجات من الصناعات اليدوية. 
ُيذكر أن فعاليات تعزيز تعبري أشكال التنوع الثقايف الذي ُتقيمه 
وزارة الثقافة ُتش�ارك فيه دول عدي�دة عربية وغري عربية، وقد 
ب�دأت تلك الفعاليات يوم الجمع�ة املاضية، حيث خصص اليوم 
األول للجالية اللبنانية، وخصص يوم السبت للجالية السودانية، 
ويوم أمس االثنني للجالية املرصية، فيما سُتقدم الجالية الهندية 

فعالياتها بعد غد الخميس.

ملتقى الناشرين والموزعين القطريين:

إطالق النسخة الثانية 
من فعالية »رحلة النشر«

أطلق ملتقى النارشين واملوزعني القطريني 
التابع لوزارة الثقاف�ة، بالرشاكة مع مركز 
أدب الطف�ل، النس�خة الثانية م�ن فعالية 
»رحلة النرش« تحت ش�عار »يف حب وطننا 
الفعالي�ة  نن�رش قصصن�ا«، واس�تهدفت 
الناش�ئة واليافع�ني من س�ن 8 حتى 16 

عاما.
متنوع�ة؛  ورش  ث�الث  الفعالي�ة  وتعق�د 
األوىل تأت�ي عىل نح�و عمل كت�اب خاص 
تس�تلهم أطروحات�ه ومحتواه من ش�عار 
الي�وم الوطني )وحدُتن�ا مص�دُر قوِتنا(، 
ويستعرض فيه املش�اركون إبداعاتهم من 

بناء القصة والرسم التصويري لها.
أما الورش�ة الثانية فتقام يوم غد، وتتناول 
تحري الن�ص واللمس�ات الفني�ة وغالف 
القص�ة، بينما تقام الورش�ة الثالثة يف 23 

نوفمرب الجاري وتعنى بالرتجمة. 
وتأت�ي الفعالي�ة ضم�ن أه�داف ملتق�ى 

النارشين واملوزعني القطريني يف التعريف 
بصناعة النرش، وتنش�يط الحركة الثقافية 
ضمن تنس�يق الجهود مع املراكز الثقافية 
املوج�ودة بالدول�ة، وحرص�ا ع�ىل غرس 
القيم األساسية للثقافة العربية واإلسالمية 

وتعزيزا للهوية القطرية.
وقالت الس�يدة أسماء الكواري مدير مركز 
أدب الطفل: كانت بداية الفعالية بالرشاكة 
والتع�اون مع ملتق�ى النارشين واملوزعني 
أص�در  املرك�ز  أن  إىل  الفت�ة  القطري�ني، 
النس�خة الثاني�ة من »رحلة الن�رش«، التي 
تستلهم من ش�عار اليوم الوطني إبداعات 
والوح�دة  االعت�زاز  قي�م  تثم�ن  متنوع�ة 
والفخر، فضال عن مش�اركة تلك التجارب 
الواع�دة يف فعاليات الي�وم الوطني بدرب 
الساعي، وس�وف تتبعها مشاركات ملهمة 
للمجتمع القطري، تعلم األطفال واليافعني 

كيفية القيام بإعداد وتصميم كتبهم.



اجتمعنا لتتعارف الناس بتنوع أجناسهم وأعراقهم. 
اجتمعنا بعد أن حاولوا أال نجتمع فوق أرٍض عربية أبهرت العالم 

بجميل ُخطاها، وصدق حضورها، وتنوع إبهارها. 
التقت األيدي لتتفق الناس عىل التعايش واالحرتام وإن تربص أعداء 
النجاح العربي ليفرقوا الناس من حولنا ويمنعوا النجاح الذي بنته 

قطر طوال 12 عاما بدعاوي شتى باطلة وأكاذيب غريبة بأقنعة 
حاقدة تتلوُن حينا، وتكشف حقيقتها أحيانا أخرى.

اليوم مدت قطر يدها بحوار املبدع القطري غانم املفتاح للعالم 
الغربي وللرأي اآلخر الذي يمثله العاملي مورغان فريمان. 

تقول أهال بكم.. أهال بالعالم يف قطر العرب. 
حاورني لرتاني عن قرب، لرتى طموحي يالمس واقعا تراه أعينكم.

عندما يتكلم الشهم الواثق يطرد كل غبار الوهم والزيف والرتدد.
نحن أمامكم شاهدونا.. تعالوا لتعيشوا متعة اإلبهار العربي. 

تعالوا نتعايش سويا تروا ثقافتنا. 
تعلّموا منا نحن نهدي العالم أخالق نبينا الكريم التي يتمثلها كل 

قطري وكل مقيم.
تعالوا اسمعوا األذان لتسعد كل األرواح بصوت العمل والفالح 

والسالم وااليمان. 
تعالوا نقرب املسافات بيننا لتتيقنوا أن قطر صدر رحب وموطن آمن 

بعيدا عن كل املهاترات.
غانم املفتاح، نموذج مرشف للشاب القطري الطامح يرتاَءى للعالم 

أن النجاح والطموح ولو تلبسه األلم واملرض واإلعاقة، تظل روح 
اإلنسان وإيمانه برسالته وهدفه ال يقف أمامها يشء، فتكرس العقبات 

وُترّوض الصعايب. 
مورغان فريدمان هل اقتنعت بحواري؟

هل رأيتني أنا عىل طبيعتي بال زيف، بال مساحيق شكلية كاذبة، 
دون أغلفة خادعة

هل رأيت نجاحا تم خالل 12 عاما اخترصْت فيه كل مسافات 
النجاح.. نعم تراُه هنا.

كل عنوانني الطموح تحققت. 
ُبنى تحية مبهرة، مالعب ُصممت ونفذت، اسعدت القلوب قبل أن 

تصفق لها األعني.
 أُختزل االبهار يف 12 عاما فكانت قطر الحديثة أمامك واقعا يبهرك... 

هنــا فــي دوحــة الخيــر
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أثار حفل افتتاح بطولة »كأس العالم 
FIFA قطر 2022« اهتمام وسائل 

اإلعالم العربية والعاملية، التي أبرزت 
تأكيد حرضة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني، أمري البالد 
املفدى، أن الناس سوف يجتمعون 
عىل مختلف أجناسهم وجنسياتهم 

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

مربزة قول سموه »ما أجمل أن يضع 
الناس ما يفرقهم جانبا لكي يحتفوا 

بتنوعهم وما يجمعهم يف الوقت 
ذاته«. 

كما اهتمت بما شهده الحفل من 
إعداد وتنظيم وإبهار غري مسبوق 
يف تاريخ افتتاحات البطولة األبرز 
يف العالم، وبما تضمنه من فقرات 

مزجت بني التقاليد القطرية والثقافة 
العاملية، فضال عن الفقرة الفنية التي 

استعرضت أغاني النسخ السابقة 
لكأس العالم مع عرض تمائم تلك 

البطوالت.
وأكدت أن دولة قطر منحت نهائيات 

كأس العالم مذاقا عربيا، مشيدة 
بحفل االفتتاح الذي احتضنه استاد 

البيت املستوحى تصميمه من 
الخيمة البدوية الرتاثية، كما نوهت 
باصطفاف الخيول العربية خارج 

استاد البيت، باإلضافة إىل ما تضمنه 
الحفل من عروض فنية تجمع بني 
التقاليد العربية والثقافة العاملية، 

إىل جانب تكريم جميع الفرق 
املشاركة يف البطولة، ووصفت الحفل 

بالتاريخي، مشرية إىل أنه خطف 
أنظار العالم، كما أنه تمحور حول 
التقارب بني كل الشعوب، والتغلب 

عىل االختالفات، من خالل اإلنسانية 
واالحرتام.

لقد كان الحفل ناجحا بكل املقاييس، 
كما كان يف غاية التنظيم والدقة، 

األمر الذي أتاح للحضور االستمتاع 
بكل تفاصيله، ومن املؤكد أنه سيبقى 

يف ذاكرة الجميع ردحا طويال من 
الزمن.

مذاق عربي
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آراء وقضايا

يموج عالم اليوم كله بمراجعات كربى معمقة 
وجريئة للكثري من األفكار واملمارسات 

والسلوكيات، التي تبني أن فيها نواقص وعلال. 
ولعل األزمات املالية واالقتصادية، وانتشار 

مختلف األوبئة محلياً وعاملياً، وصعود حركات 
وشخصيات شعبوية جاهلة نرجسية غري 
متزنة، وازدياد املخاطر والفواجع البيئية، 

ساهمت إىل حد كبري يف ظهور تلك املراجعات 
عىل مستوى العالم كله.

هناك اآلن مراجعات نقدية لكل منطلقات 
الحداثة، خصوصاً بالنسبة للنظام الليربايل 

الديمقراطي يف الحياة السياسية. هناك 
مراجعة للنظام النيوليربايل الرأسمايل العوملي، 

خصوصاً تطبيقاته يف عوالم املال واالقتصاد.
وبالطبع تشمل املراجعة كل ما تقرتحه 

موجات ما بعد الحداثة من أفكار جديدة 
وسلوكيات مجنونة وقيم غري أخالقية وأحالم 

فردانية ضارة بالتماسكات املجتمعية 
وسالمتها.

كل ذلك يطرح يف الحال السؤال املفصيل اآلتي: 
هل إن مؤسسات املجتمع املختلفة، وعىل 

األخص مؤسسات التعليم العايل الجامعي، 
تعد الشباب والشابات، جيل املستقبل 

الغامض امليلء باملفاجآت، تعدهم للتعامل 
مع تلك املراجعات بفهم عقالني متزن، 

وبقدرة تحليلية نقدية موضوعية، وبتمسك 
باملرجعيات القيمية واألخالقية كموازين 

ضابطة لكل تلك املراجعات؟
يف اعتقادي أن الغالبية الساحقة من 

الجامعات، وعىل األخص يف األرض التي 
تهمنا، الوطن العربي كله، منشغلة إىل حدود 
الهوس بتهيئة تالمذتها التعليمية والتدريبية 

املهنية لكي يكونوا صالحني للقيام بوظائفهم 
بكفاءة ومرونة متغرية ومتناغمة مع رضورات 

وإمالءات األسواق ومؤسسات اإلنتاج، بينما 
تهمل الجانب املتعلق بتهيئة طلبتها بثقافة 
جادة ومتنوعة ليتخرجوا كمثقفني قادرين، 
ليس فقط باالندماج يف عالم العمل بكفاءة، 

وإنما ليكونوا قادرين أيضاً، وبالكفاءة نفسها، 
عىل فهم ونقد املراجعات الكربى.

التعليم 
الجامعي

د. علي محمد فخرو 

سياسي ومفكر بحريني

من قريب

الشروق

مع تصاعد تأثري القوة الناعمة للدول يف عالقاتها 
الخارجية وعىل مكانتها العاملية، أصبح للرياضة، 

وخصوصاً كرة القدم، نصيب وافر من االهتمام 
والتوظيف. سواء يف الدول التي تنجح، من خالل 

الرياضة، يف تعظيم مكانتها، أو دول أخرى قد 
تعترب ذلك النجاح خصماً من نفوذها ومكانتها 
هي. ولذا، ما تتعرّض له دولة قطر من حمالت 

إعالمية وانتقادات مفتعلة مفهوم تماماً يف سياق 
رغبة بعضهم التقليل من شأن اإلنجاز القطري 

والنجاح املبهر الذي بات واقعاً بالفعل، مع 
بدء املنافسات. لم يعد التسابق نحو استضافة 

الفعاليات الكروية الكربى مجرّد منافسة رياضية 
لتعظيم فرص الفوز أو إلمتاع الجماهري الوطنية، 

أو فقط عملية اقتصادية لتحقيق مكاسب 
ماّدية من حقوق البث وعوائد دخول املالعب. 
بل أصبحت الجوانب الناعمة شّقاً جوهرياً يف 

حسابات الدول بشأن األحداث الرياضية الكربى، 
حيث تعد استضافتها بحد ذاتها نرصاً وإنجازاً 

يحسبان للدولة املضيفة. أما نجاح التنظيم 
وإتمام الحدث بصورة الئقة، فيمثل نقلة نوعية 

يف مكانة تلك الدولة والصورة الذهنية لها، 
ليس فقط لدى عرشات اآلالف من املشّجعني يف 

املالعب، فحني يتعلق األمر بحدٍث عامليٍّ فريد من 
نوعه، مثل كأس العالم، يمتد املردود إىل مليارات 

املشاهدين من مشّجعي الكرة يف أنحاء العالم.
وكما أن للمردود املستهدف جوانب معنوية 

»ناعمة«، ال تقترص عىل الوفرة املالية والقدرات 
التنظيمية وغريها من املقوّمات املادية »الخشنة«. 
يتطلب النجاح أيضاً امتالك مقوّماٍت من الشاكلة 

نفسها. أي خصائص »مجتمعية« وقدرات 
»إنسانية«، تستند إىل طبيعة تعايشية لثقافة البلد 

املضيف، ودرجة التحرّض والرقي يف تعامل املجتمع 
مع األجانب والوافدين. إضافة إىل حدود التسامح 
وتقبل اآلخر، ليس فقط لدى املسؤولني والقائمني 

عىل التنظيم، وإنما أيضاً يف العقل الجمعي ألفراد 
املجتمع. ففي النهاية، أي حدث أو فعالية كبرية 

الحجم بوزن كأس العالم لكرة القدم يستقبل 
بلد االستضافة خالله ما يزيد عن مليوني مشّجع 

زائر، ال يمكن أن يتحّقق له النجاحان، املعنوي 

واألدبي، إال بشعور تلك األعداد الضخمة باالرتياح 
واملوّدة واأللفة والرتحاب يف كل خطوة لهم داخل 

هذا البلد. وهو ما يبدو واضحاً من ترحيب أهل 
قطر وسعادتهم وفخرهم بأولئك الزائرين بلدهم، 

وانعكاس تلك الروح اإلنسانية اإليجابية عىل وجوه 
كل من وصلوا بالفعل إىل أرايض قطر.

يبقى جانب شديد األهمية يتعلق بالهدف من 
استضافة كأس العالم. فقبل تعظيم مكانة الدولة 
وإبراز ثقافتها وحضورها إقليمياً وعاملياً، تحرص 

معظم الدول التي تستضيف كأس العالم عىل 
تأمني مكاسب مالية من وراء هذا األمر. وألن 

املكاسب يف تلك األحداث الكربى تقّدر بمليارات 
الدوالرات، فإن الحرص عليها هدف مرشوع ألي 
دولة. أما يف حالة قطر، شعباً وحكومة، فلم يكن 
هذا ضمن قائمة األهداف املرجوّة من استضافة 

كأس العالم لكرة القدم. وإذا كان قد ترّدد أن 
تكلفة تنظيم كأس العالم يف قطر بلغت مائتي 
مليار دوالر، فهذه ال تتعلق بالبنيات الرياضية 

والتجهيزات، وإنما أيضا بمرافق عامة كربى يف 
الدولة. وهي تكلفة تتجاوز مجموع ما جرى إنفاقه 

عىل الدورات السابقة لكأس العالم مجتمعة. وثّمة 
مفاجأة حقيقية تكشف أن الرؤية القطرية لهذا 

اإلنجاز أبعد وأعمق كثرياً من أي أرقام وحسابات 
مالية. وهي أن استادات ومنشآت أقيمت خصيصاً 

لكأس العالم سيجري بعد انتهاء املنافسات 
تفكيكها وإهداؤها إىل دول فقرية ال تملك إقامة 

منشآت مشابهة. واملعنى أن العائد املايل وتحقيق 
مكاسب اقتصادية ليس من أولويات قطر، بل هو 
خارج حساباتها يف تنظيم كأس العالم. فاملردود 

الناعم عىل مكانة قطر وصورتها أمام شعوب 
العالم بل واالنطباع العاملي عن الدول العربية ككل 

تتضاءل أمامه أية مكاسب أو أهداف أخرى.

العالـــم فـي قطـــر

ربحت قطر
قد يبدو العنوان صادما للكثريين، إال أنه يعرّب 
عن الواقع الفعيل ملا حدث يف دولة قطر خالل 

.2022 العالم  حفل افتتاح بطولة كأس 
ورغم أن منتخب قطر األول لكرة القدم، 
أمام  للمونديال  االفتتاحية  املباراة  خرس 

اإلكوادور بهدفني نظيفني، إال أن »الدوحة« 
للعالم عن بالد جاهزة  الرهان وأعلنت  كسبت 
البطولة  املباريات يف  بالكامل لشهر مثري من 

عامليا. األعرق 
قطر وما تعرضت له من حمالت تشويه 

أكثر صالبة من قبل، لدرجة  غربية، جعلتها 
أن حفل االفتتاح كان مصرييا لتحديد مسار 
العالم، ما دفعها لخوض غمار  بطولة كأس 

العالم أجمع. أمام  التحدي 
الكثريون عىل جمالية وروعة فعاليات  وأجمع 

تذكارية  الهدايا  املونديال، وجاءت  افتتاح 
قيمة  لتشكل  املدرجات،  الحارضين يف  لجميع 

معنوية كبرية يف دالالتها.
كما أن الحفل شهد مشاركة العديد من 

الزعماء العرب يف أول مونديال يقام بدولة 

إسالمية. عربية 
30 دقيقة  ولم يستغرق حفل االفتتاح سوى 

فقط، عكس االحتفاالت يف نسخ املونديال 
الكثريين  السابقة، ما جعل قطر محّل إشادة 
يف هذه النقطة، ال سيما أنها أنجزت برنامجا 
7 فقرات بمشاركة فنانني كبار يف  مكونا من 

مدة زمنية قصرية.
التي  القديمة،  التقاليد  لم تنس قطر  كذلك 

الثقافة  بالحارض، ما يدلل عىل  امتزجت 
العراقة  التي تعرّب عن  القطرية األصيلة 

للبالد. املميز  والتاريخ 

سامح راشد 
باحث مصري

العربي الجديد

محمد بن مطران العامري
كاتب عماني

الرؤية القطرية
لهذا اإلنجاز أبعد 

وأعمق كثيرًا
من أي أرقام 

وحسابات مالية

فادي حجازي 
صحفي فلسطيني

Fadmoh90@gmail.com



20

السنة )28( - الثالثاء  28 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 22 نوفمبر 2022م العدد )9941(

عربي ودولي

عملية عسكرية في مدينة جنين

استشهاد فلسطيني وإصابة أربعة
عواصم- وكاالت- استشهد فلسطيني، اإلثنني، برصاص 
الجيش اإلرسائييل فيما جرح أربعة آخرون خالل عملية 

عسكرية يف مدينة جنني شمال الضفة الغربية املحتلة عىل ما 
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة يف بيان مقتضب »استشهاد مواطن متأثرا 
بجروح حرجة أصيب بها برصاص االحتالل الحي يف البطن 

يف جنني«.
وبحسب مكتب محافظة املدينة فإن »محمود السعدي )19 

عاما( أصيب بعيار ناري يف البطن خالل مواجهات مع 
الجيش اإلرسائييل«. 

وقال الجيش إنه »خالل العملية أطلقت النار وعبوات ناسفة 
عىل الجنود الذين ردوا بالذخرية الحية تجاه املشتبه بهم 

بإطالق النار وتم تحديد إصابة«. 
وقال الجيش اإلرسائييل إنه نفذ »أنشطة يف بلدة وادي برقني 

واعتقل مشتبًها به يدعى راتب البايل«. 
من جهتها، قالت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية )وفا( 

وشهود عيان إن اشتباكات وقعت بني شبان والجيش 
اإلرسائييل الذي حارص منزل راتب البايل واعتقله.

تكثّفت أعمال العنف خالل األشهر األخرية يف الضفة الغربية 
التي تحتلها إرسائيل منذ العام 1967.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية يف غزة، اإلثنني، إن 
»إرسائيل تعرقل دخول عدد من األجهزة الطبية والتشخيصية 

ملستشفيات قطاع غزة«.
وأضاف بسام الحمادين، الوكيل املساعد للوزارة، يف ترصيح 

لوكالة األناضول: »إرسائيل منذ أكثر من عام تعيق دخول 
بعض األجهزة الطبية والتشخيصية ملستشفيات غزة، أو 

ترفض دخول بعضها بشكل تام«.
وحّذر الحمادين من التداعيات الخطرية املرُتّتبة عىل »منع 

إدخال تلك األجهزة عىل صحة املرىض يف غزة«.
وأوضح أن مستشفيات غزة تعاني من نقص شديد يف تلك 

األجهزة التي تعتزم وزارته توريدها للقطاع، يف حني أن 
بعض املستشفيات تخلو تماما منها.

واستكمل قائال: »بعض األجهزة تعمل عىل تحديد التدخل 
الطبي املطلوب للمرىض إن كان يلزمهم تدخل جراحي أم ال، 

والبعض اآلخر يستخدم خالل العمليات الجراحية«.
وذكر أن عدد األجهزة التي تعرقل إرسائيل دخولها للقطاع 

بلغ حوايل 20 جهازا طبيا وتشخيصيا بقيمة تصل عىل حوايل 
مليون و800 ألف دوالر أمريكي.

وبنّي الحمادين أن عدد من األجهزة الطبية األُخرى التي 
تستخدم يف الطوارئ وغرف االستقبال والعناية املرّكزة، 

باإلضافة إىل قطع غيار أجهزة تالفة، تمنع إرسائيل أيضا من 
دخولها للقطاع.

وأشار إىل عدم وجود بديل داخل املستشفيات عن تلك 
األجهزة األمر الذي ترّتب عليه توقف العمليات الجراحية أو 

انتظارهم ملدة طويلة إىل حني إجراء العمليات الالزمة لهم.
وحول أسباب منع دخول تلك األجهزة، قال الحمادين، إن 

»إرسائيل ال ُتبدي أسبابا حول املنع«.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، األحد، إن رئيس الوزراء 

اإلرسائييل املكلف بنيامني نتانياهو يضلل العالم ويتهرب من 
أي عملية سياسية.

جاء ذلك يف ترصيح للمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيل أبو ردينة ردا عىل ترصيحات لنتانياهو قال فيها 

إن الفلسطينيني غري مستعدين للسالم، وفق وكالة األنباء 
الفلسطينية الرسمية )وفا(.

{  فلسطيني استشهد برصاص االحتالل

»10« انفجارات تهز محطة زاباروجيا

أوكرانيا.. مخاوف من كارثة نووية
الوكالة  خرباء  يبارش   - وكاالت   - عواصم 
اليوم االثنني، تقييم  الذرية،  الدولية للطاقة 
زاباروجيا  بمحطة  لحقت  التي  األرضار 
النووية جنوبي أوكرانيا جراء القصف الذي 
تبادلت موسكو وكييف االتهامات بتنفيذه، 
الجبهات  يف  الضارية  املعارك  تستمر  بينما 

الرشقية وال سيما يف دونيتسك.
وذكرت وكالة الطاقة الذرية أن أكثر من 10 
انفجارات هزت محطة زاباروجيا، التي تعد 

األكرب يف أوروبا، منذ مساء السبت وحذرت 
يف  تتسبب  قد  الهجمات  هذه  مثل  أن  من 

كارثة كربى.
وقال مدير الوكالة رافائيل غرويس »أيا كان 
ذلك  عن  يكف  أن  عليه  وراءها،  يقف  من 
أنتم  قبل:  من  كثرية  مرات  قلت  كما  فورا. 

تلعبون بالنار«.
املباني واألنظمة  فقد لحقت أرضار ببعض 
واملعدات يف املحطة - وفق ما قالت الوكالة 

ترسب  يحدث  لم  لكن  الدولية-  الذرية 
إشعاعي أو مخاطر نووية أخرى حتى اآلن.

إف«  إم  »بي  تليفزيون  مع  مقابلة  ويف 
بأن  غرويس  رصح  الفرنيس،   )BMF TV(
القصف كان »متعمدا تماما ومحدد الهدف« 
من  للغاية«  »خطري  بأنه  الوضع  واصفا 
أو  الروسية  القوات  من  أيا  يحّمل  أن  دون 

األوكرانية املسؤولية.
وذكر مدير وكالة الطاقة الذرية أن »املحطة 

أنشطة  وهناك  الجبهة،  خط  عىل  تقع 
عسكرية يصعب جدا تحديدها. هناك قوات 

روسية وقوات أوكرانية تنفذ عمليات«.
أماكن حساسة  وأضاف »سجلت أرضار يف 
بل  تصب  لم  املفاعالت  أن  موضحا  جدا« 
املستخدم  الوقود  بها  يوجد  التي  »املنطقة 

وغري املستخدم«.
التي  للمحطة،  املتكرر  القصف  وأثار 
سيطرت عليها روسيا بعد فرتة وجيزة من 
أوكرانيا يف فرباير/ شباط،  بدء حربها عىل 
خطري  حادث  وقوع  احتمال  من  مخاوف 
عىل بعد 500 كيلومرت فقط من موقع أسوأ 
حادث نووي بالعالم، وهو كارثة ترشنوبل 

عام 1986.
جنوبي  امليدانية  التطورات  سياق  ويف   
القصف  تجدد  الجيش  أعلن  أوكرانيا، 
دنيربو  مقاطعة  يف  نيكوبول  عىل  الرويس 
استهدفت  مدفعية  قذيفة   60 من  بأكثر 

مناطق سكنية فارغة.
العسكرية  القيادة  فقالت  خريسون،  يف  أما 
نقل  تواصل  الروسية  القوات  إن  األوكرانية 
عىل  املدينة  من  املنسحبة  قواتها  بعض 
اتجاهات  إىل  دنيربو  لنهر  الرشقية  الضفة 

عملياتية أخرى رشق البالد.
عمليات  قيادة  أعلنت  نفسه،  الوقت  يف 
البحرية  قواتها  أن  األوكرانية  الجنوب 
رصدت تحركات لنحو 8 سفن روسية قالت 
إنها يف مهمة قتالية بالبحر األسود، وتحمل 

إحداها صواريخ كروز من نوع كاليرب.

{  قصف أوكراني بقذائف الهاون خالل معارك دونيتسك 

إيـــران تـنــدد بـقـــرار 
»الطـــــــاقــة الــذريــة«
طهران-أ. ف. ب - أعلنت إيران اإلثنني أنها تتخذ 

إجراءات للرد عىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بسبب قرار ينتقد عدم تعاون طهران مع الوكالة.
قّدمت الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وأملانيا 
الخميس االقرتاح الذي تبنّته الوكالة التابعة لألمم 

املتحدة، وهو الثاني من نوعه يف غضون ستة أشهر.
وأعلن املتحدث باسم وزارة الخارجية نارص كنعاني 

عن رّد يف تعليقات أدىل بها ليل األحد. 
وقال »رداً عىل اإلجراء األخري الذي اتخذته ثالث 

دول أوروبية والواليات املتحدة عرب تبنّي قرار ضّد 
إيران، اتخذت منظمة الطاقة الذرية اإليرانية بعض 

اإلجراءات األولية«.
وأضاف أن »تنفيذ هذه اإلجراءات تحّقق اليوم 

خالل وجود مفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يف مجّمعي التخصيب يف نطنز وفوردو« من دون 

تحديد اإلجراءات.
كذلك، أملح إىل احتمال إلغاء الزيارة املقبلة لوفد 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية إليران.
وقال كنعاني »جرت املوافقة عىل زيارة وفد الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية يف إطار االتفاق مع الوكالة«، 

مضيفاً أّن »خطوة إيران املقبلة سُتتخذ وفقاً 
للرشوط الجديدة«. 

وأكد أّن »الجمهورية اإلسالمية يف إيران مستعدة 
دائماً للرد بالطريقة املناسبة عىل إجراءات األطراف 

الغربية عندما يعودون إىل التزاماتهم«. 
وكان وزير الخارجية اإليراني حسني أمري عبد 
اللهيان نّدد السبت بالقرار واتهم الدول األربع 

بمحاولة ممارسة »ضغوط قصوى« عىل طهران 
وسط احتجاجات مستمرّة منذ شهرين يف 

الجمهورية اإلسالمية.

قصــف يســتــهدف 
مـــديــنــــة تـــركـــيـــة

اسطنبول-أ. ف. ب - ُقتل شخصان وأُصيب ستة 
عىل األقّل جرّاء قصف صاروخي من األرايض 
السورية استهدف مدينة قارقامش الحدودية 

الرتكية، حسبما أعلن حاكم محافظة غازي عنتاب.
وكتب املُحافظ داود غول عىل تويرت "أُطلقت 

خمس قذائف هاون /  صواريخ ..  باتجاه وسط 
قارقامش. تويف اثنان من مواطنينا وأصيب ستة 

بجروح، اثنان منهم يف حالة خطرة".
وأظهرت صور نرشتها وسائل إعالم تركية، منها 
وكالة األناضول الرسمية، نوافذ مدرسة محّطمة 

وشاحنة ثقيلة مشتعلة.
وفق وكالة األناضول، استهدفت القذائف مدرسة 
ثانوية ومنزلني، باإلضافة إىل شاحنة قرب معرب 

حدودي يربط قارقامش بمدينة جرابلس السورية.

أردوغان عن لقائه بالسيسي:

خطوة أولى لمسار جديد
أنقرة -األناضول- وصف الرئيس الرتكي رجب 
طيب أردوغان لقاءه بنظريه املرصي عبد الفتاح 

السييس يف قطر بأنها خطوة أوىل تّم اتخاذها من 
أجل إطالق مسار جديد بني البلدين.

جاء ذلك يف ترصيحات للصحفيني عىل متن الطائرة 
أثناء رحلة عودته من قطر بعد مشاركته يف افتتاح 

كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقال الرئيس الرتكي: »الروابط القائمة يف املايض 
بني الشعبني الرتكي واملرصي هامة جداً بالنسبة 

لنا، فما الذي يمنع من أن تكون كذلك مجدداً، 
وقدمنا مؤرشات بهذا االتجاه«.

وأضاف: »آمل أن نميض باملرحلة التي بدأت بني 
وزرائنا إىل نقطة جيدة الحًقا عرب محادثات رفيعة 

املستوى«.
كما أكد الرئيس الرتكي أّن مطلب بالده الوحيد من 

املرصيني أّن يقولوا ملن يتخذ مواقف معادية ضد 
تركيا يف منطقة املتوسط »نريد إرساء السالم يف 

املنطقة«.

الصــيــن.. وفــاتان 
جديدتـــان بكـــورونا

طوكيو - األناضول- أعلنت لجنة الصحة الوطنية 
يف الصني، االثنني، عن رصد وفاتني جديدتني 

ملصابني بفريوس كورونا يف العاصمة بكني، لريتفع 
بذلك عدد الوفيات إىل 3 خالل يومني.

وقالت اللجنة يف بيان، إن الحالتني ملسنة عمرها 
)91 عاما( ومسن )88 عاما(، تم تشخيصهما 

بأعراض خفيفة من كورونا، لكن لقيا حتفهما عىل 
خلفية إصابتهما بأمراض مزمنة خطرية.

وأشارت اللجنة إىل أن املصابني لقيا مرصعهما يف 
مستشفى ديتان يف بكني، األحد.

»تل رفعت« ومنبج على طاولة البحث

»أستانة - 19«.. ينطلق اليوم
إسطنبول- األناضول- كشف املتحدث باسم وفد املعارضة 
العاسمي  أيمن  أستانة  اجتماعات  يف  املشارك  السورية 
اللجنة  عمل  مستقبل  ستناقش  اليوم،   ،19 الجولة  أن 
الدستورية ومصري منطقتي تل رفعت ومنبج شمايل سوريا 

وتحريرهما من االنفصاليني.
وقال العاسمي، يف مقابلة مع األناضول، إن »مسار أستانة 
أهداف  لهم  أيضا،  لرتكيا  أهميته  بنفس  للسوريني  أهميته 
يف هذا املسار والكل يسعى لتحقيقها، تركيا حققت قسما 
أراضيها وهو  اإلرهاب عن  إبعاد  له وهو  كبريا مما هدفت 

حقها وحق أي دولة«.
القضاء  يتم  أن  السوري  الشعب  »أيضا من حق  وأضاف: 
يف  للحل  راعية  تعترب  التي  الدول  بمساعدة  اإلرهاب  عىل 

سوريا«.
وتابع: »تم تحقيق جزء من األهداف، ولهذا فاملسار مستمر 
فاملسار  للسوريني  وبالنسبة  مهم،  جزء  اإلرهاب  وقضية 
تهدئة عىل  هناك  كان  إذا  إال  يتحرك  أن  يمكن  ال  السيايس 

األرض«.
تصعيد  وخفض  اشتباك  فك  تحتاج  »التهدئة  أن  وأردف 
بالدرجة األوىل ثم الوصول لقضية وقف القتال، هذه واحدة 

من النقاط األساسية التي ُبنيت عليها أستانة«.

لم  ألنه  متكررة  املقبل  االجتماع  يف  »األجندة  أن  وأوضح 
تتحقق األهداف كاملة، عندما نتحدث عن موضوع املعتقلني 
مثال لم يتحقق تقدم، وموضوع إطالق اللجنة الدستورية 

لم ُينجز فيه يشء حتى اآلن بعد 9 جوالت«.
جولة  يف  نقاشها  سيتم  نقطة  »هذه  بأن  العاسمي  وأفاد 
واآلن  تناقش قضايا عسكرية  األجندة  كانت  لذلك  أستانة، 

تناقش قضايا سياسية مرتبطة بالتهدئة عىل األرض«.
أستانة  جولة  يف  للمشاركة  دوافع  »هناك  أن  وأضاف 
الحقيقة  املتحدة(،  )األمم  جنيف  مسار  عىل  الحفاظ  منها 
مسار أستانة يدعم مسار جنيف، وهناك مخرجات تذهب 

مناقشتها إىل جنيف«.
حصول  واحتمال  املطروحة  امليدانية  القضايا  وحول 
تنظيم  من  االنفصاليني  من  جديدة  ملناطق  تطهري  عملية 
»واي بي جي- بي كي كي«، قال العاسمي إن »املعارضة 
السورية ترى أن أي عملية عسكرية يف الشمال السوري لها 
أهمية مثل محاربة النظام ألن النظام جزء من اإلرهاب يف 
املنطقة«. وزاد: »بالنسبة للموقف الرتكي األمر لم ينته ولم 
تطو صفحة العملية العسكرية )الربية(، وهي قادمة ربما 
بعد شهر أو شهرين أو أكثر ال نعلم.. ما أعرفه أن العملية 

ستتم بلحظة ما«.
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متابعات

سينما المول )1(

3:45التاميلية

6:15المبورغيني

8:15النمر األسود: واكاندا لألبد

11:15الهندية

سينما المول )2(

11:00النمر األسود: واكاندا لألبد

سينما المول )3(

4:00الهندية

6:30املالياالم

9:00الهندية

11:30املالياالم

سينما كتارا )1(

10:45فريسة الشيطان

سينما كتارا )2(

5:15المبورغيني

7:15النمر األسود: واكاندا لألبد

10:15النمر األسود: واكاندا لألبد

سينما كتارا )3(

5:00تحت تهديد السالح

7:00فريسة الشيطان

9:00فريسة الشيطان

11:00النظام

سينما كتارا 4(

10:30تحت تهديد السالح

سينما رويال بالزا  )1(

3:45التاميلية

6:15املالياالم

8:45املالياالم

11:15املالياالم

سينما رويال بالزا )2(

11:00الهندية

سينما رويال بالزا )3(

3:45المبورغيني

5:30الهندية

8:00النمر األسود: واكاندا لألبد

11:00التاميلية

دشنتها »كتارا«.. وأزاحت الستار عن رمزين ثقافيين لقطر والمكسيك

أجنحـة ترويجيــة للجمهــور

الثقايف  للحي  العامة  املؤسسة  تواصل 
لكأس  املصاحبة  فعالياتها  كتارا 
تشهد  والتي   ،2022 قطر  العالم 
مختلف  من  غفريا  جماهرييا  حضورا 
األستاذ  الجنسيات، حيث دشن سعادة 
السليطي  إبراهيم  بن  خالد  الدكتور 
للحي  العامة  للمؤسسة  العام  املدير 
سعادة  بحضور  »كتارا  الثقايف 
رئيس  نائب  بوريرو  ألفريدو  السيد 
السيد  وسعادة  اإلكوادور،  جمهورية 
اإلكوادور  سفري  شيوبو  ديل  باسكوال 
السفراء  من  ونخبة  الدوحة  لدى 
الدوحة  يف  الدبلومايس  السلك  وأعضاء 
االكوادورية  الجالية  من  وجمهور 
االكوادوري  الثقايف  الجناح  بالدوحة. 
الثقايف  الجناح  ويمثل  املبنى41،  أمام 

ترويجية  نافذة  بكتارا  االكوادوري 
تقدم للجمهور أهم القطاعات الثقافية 
اإلكوادور.  يف  والتاريخية  والسياحية 
رافق االفتتاح عزف للنشيدين القطري 

واالكوادوري. 
من جهته، عرب السفري االكوادوري عن 
كتارا  فعاليات  يف  باملشاركة  سعادته 
قطر  العالم  كأس  لبطولة  املصاحبة 
عىل  كتارا  الدارة  مقدما شكره   ،2022
ما قدمته من دعم وتعاون مع السفارة 
مثمنا  الثقايف،  النشاط  هذا  الحتضان 
دورها يف توطيد التعاون املتبادل الذي 
البلدين  بني  العالقات  تنمية  يف  يسهم 

الصديقني. 
كتارا  يف  الحكمة  ساحة  شهدت  كما   
إزاحة الستار عن رمزين ثقافيني لدولة 
املكسيكية،  املتحدة  والواليات  قطر 
أحد  الرمادي  الحوت  يجسد  أحدهما 
والثاني  املكسيكية،  الثقافة  رموز 

رموز  أحد  يمثل  الذي  العربي  الريم 
وذلك  قطر،  دولة  يف  والرتاث  األصالة 
الدكتور  األستاذ  سعادة  بحضور 
املدير  السليطي  إبراهيم  بن  خالد 
الثقايف  للحي  العامة  للمؤسسة  العام 
»كتارا« وسعادة السيد مارسيلو إبرارد 
الواليات  خارجية  وزير  كاساوبون 
السيد  وسعادة  املكسيكية،  املتحدة 
جمهورية  سفري  أوردريكار  غيجريمو 
درويش  واملهندس  قطر  لدى  املكسيك 
التنفيذي  الرئيس  الشيباني  أحمد 
العامة  للدبلوماسية  كتارا  ملركز 
السفارة  الدبلومايس يف  السلك  وأعضاء 

املكسيكية يف الدوحة. 
 واحتشد اآلالف من الجالية املكسيكية 
املنتخب  ومشجعي  قطر  دولة  يف 
جدارية  قرب  القدم  لكرة  املكسيكي 
برسمها  قامت  التي  الطيور(  )لعبة 
براكامونتس،  إيفا  املكسيكية  الفنانة 

العالم  لكأس  قطر  باحتضان  احتفاء 
يرفعون  وهم   ،2022 قطر  فيفا 
املكسيكي،  واملنتخب  املكسيك  أعالم 
واملؤازرة  التشجيع  هتافات  ويرددون 
يف  يشارك  الذي  بالدهم  ملنتخب 

مونديال قطر 2022. 
الخارجية  وزير  دعا  جهته،  من   
أبناء  املكسيكي  الجمهور  املكسيكي 
ومشجعي  قطر  يف  املقيمة  الجالية 
بطولة  يف  املشارك  املكسيكي  املنتخب 
 2022 قطر  القدم  لكرة  العالم  كأس 
والثقافة  والتقاليد  العادات  احرتام  إىل 
القطرية، مشيدا بما يحظى به الشعب 
وضيافة  وكرم  ترحيب  من  املكسيكي 
القطري يف دولة قطر  الشعب  قبل  من 
مونديال  أن  إىل  مشريا  املضياف،  البلد 
عظيمة  فرصة  يشكل   2022 قطر 

الكتشاف الثقافة القطرية العريقة.
عن  الستار  إزاحة  أن  إىل  الوزير  ولفت 

يف  واملكسيك  لقطر  ثقافيني  رمزين 
الثقافات  تقارب  عن  يعرب  واحد  مكان 
شكره  مقدما  الشعوب،  بني  والتواصل 
املتواصل  ودعمها  تعاونها  عىل  لكتارا 
الثقافية  الفعاليات  احتضان  يف 
ودورها  جهودها  ومثمنا  املكسيكية، 
بني  التواصل  جسور  مد  يف  الكبري 

مختلف الشعوب والثقافات. 
أمس  أول  شهدت  قد  كتارا  وكانت 
القطري  املكسيكي  املركز  تدشني 
لبطولة  املصاحبة  فعالياتها  ضمن 
ويضم   ،2022 قطر  العالم  كأس 
إىل  باالضافة  صحية،  عيادة  املركز، 
جوازات،  تخليص  ومكتب  أمن،  مكتب 
ومكتب الفعاليات الثقافية، وهو خاص 
قطر  يزور  الذي  املكسيكي  بالجمهور 
مبارياته  يف  بالده  منتخب  لتشجيع 
ألف   80 نحو  سيبلغ  والذي  باملونديال 
بني  من  املكسيك  تعد  حيث  مكسيكي 

أكثر ثماني دول قامت برشاء أكرب عدد 
من تذاكر مونديال قطر. 

سعادة  افتتح  متصل،  سياق  ويف 
إبراهيم  بن  خالد  الدكتور  األستاذ 
الدكتور  سعادة  بحضور  السليطي 
ستورزنيغر  سريي  أنطونيو  خورخي 
املبنى  يف  األوروغواي  جمهورية  سفري 
عالم  كأس  »أول  معرض   ،2 قاعة   47
لكرة القدم« ويف القاعة 1 يف مبنى 47، 
والحلم  أبطال   8 مالعب   8« معرض 
سعادة  بحضور  قطر2022«  واحد 
بينا  استيفاريبيا  خبيار  دييغو  السيد 
جمهورية  سفارة  يف  باألعمال  القائم 
الباراغواي. وعدد من أصحاب السعادة 

السفراء وممثيل البعثات الدبلوماسية.
لكرة  عالم  كأس  »أول  معرض  وضم 
61 صورة فوتوغرافية تناولت  القدم«، 
لكأس  األوىل  النسخة  يف  املالعب  صور 
كأس  لنهائيات  تذكرة  وصورة  العالم 
العالم سنة 1930، صور لحفل افتتاح 
أصيل  لرسم  ولوحة  سونتيناريو  استاد 
العالم  لكأس  الرتويجي  للملصق 
متنوعة  مجموعة  إىل  باإلضافة  حينها، 
من الصور عن كأس العالم عام 1930.

أبطال   8 مالعب   8« معرض  وقدم 
17 قطعة   ،»2022 والحلم واحد قطر 
لييل  للفنانة  لوحات  و8  مميزة  فنية 
معرضها:  عن  قالت  والتي  كنتريو 
استطعت  التي  الفرصة  بهذه  »سعيدة 
من خاللها تقديم معريض الذي اخرتت 
ان ارسم فيه عىل كرة القدم وليس عىل 
القدم  كرة  تحمله  ملا  وذلك  آخر،  يشء 
األكثر  الرياضة  فهي  جميلة  معان  من 
العالم وهي لغة للتواصل  شعبية حول 
ان  رائعة  فرصة  وكانت  الشعوب،  بني 
يتزامن املعرض مع تنظيم هذا الحدث 

العاملي يف قطر«. 
يتواصالن  املعرضني  أن  بالذكر  جدير 

حتى 28 نوفمرب الجاري. 
ومن جهة أخرى يواصل مهرجان كتارا 
الثانية  نسخته  يف  التقليدية  للمحامل 
جذبت  التي  وفعالياته  أنشطته  عرشة 
الجنسيات  مختلف  من  كتارا  زوار 

واألعمار.

وزير الخارجية المكسيكي يدعو الحترام العادات والثقافة القطرية

الدوحة - $
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سلمان المالك

أدهم شرقاوي

في قصصهم
عبرة

bin.saeeda@hotmail.com

يف العام 1997 تم اختطاف »فيكتور كينتانا« 
النائب الفيدرايل يف املكسيك، عىل يد قتلٍة محرتفني، 

تم استئجارهم من قبل ساسة فاسدين كان 
فيكتور يفضح صفقاتهم املشبوهة!

قيدوه بالحبال، وبطحوه أرضاً، وانهالوا عليه ركالً 
ورفساً، ثم جلسوا يرشبون الخمر يف جلسة أخرية 

قبل أن ُيطلقوا الرصاص عليه!
ثم دخلوا يف حواٍر حول كرة القدم، عندها دسَّ 
فيكتور نفسه يف الحوار، وراح وهو ينزف دماً 

من أنفه يرسُد عليهم قصصاً من كتاب »إدواردو 
غليانو« كرة القدم يف الشمس والظل!

قايَض كل قصٍة يعرفها بدقائق من عمره، تماماً 
مثلما قايضْت شهرزاد قصة مقابل ليلة جديدة من 

حياتها!
وراحت الدقائق تميش، والقصص ُترسد!

وأخرياً تركه القتلة هناك، مرضوباً بشدة، مرضجاً 
بدمه، وقالوا له: لقد استلطفناك، أنَت تعرف الكثري 

عن كرة القدم!
أنقذت القراءة عن كرة القدم حياة فيكتور من 

موت محتم، من كان يتخيل أن كتاباً يقرأه املرُء 
يمكن أن يجدي نفعاً وهو عىل بعد ثواٍن من تلقي 

رصاصة يف رأسه؟ ولكن هذا هو الذي حدث!
ْت حياة أشخاٍص  وكما فعلت القراءة بأنها غريَّ

كثريين، وقلبتها رأساً عىل عقب، كذلك فعلْت كرة 
القدم!

الكثري من النجوم الذين تعرفونهم كانوا يف 
طفولتهم فقراء جداً، يلعبون ُحفاًة ألنهم ال 

يملكون ثمن األحذية! ولكن إرصارهم، موهبتهم، 
إيمانهم بأنفسهم، جعلهم مشاهري وأثرياء!

وعىل سبيل املثال ال الحرص، الالعب الخلوق 
جداً، واإلنسان الرائع كثرياً »ساديو ماني«، العب 

ليفربول سابقاً، وبايرن ميونيخ حالياً، لم يكن 
يجد طعاماً يف طفولته، ونام ليايل كثرية جائعاً، 
ولكنه اليوم ُيطعم عرشات اآلالف من الفقراء يف 

بلده السنغال!
الظاهرة الربازيلية رونالدو، كان بعد التتويج 

بكأس العالم يشرتي عرشات السرتات الجلدية يف 
وقٍت واحد، اليشء الذي لم يكن النجم الربازييل 
اآلخر »كاكا« يفعله، وعندما حلل علماء النفس 

هذا الترصف، قالوا: جاء كاكا من أرُسة غنية، كان 
يف أعماقه جرَّب كل هذا الرتف، أما رونالدو فكان 
حرمان الطفولة كامناً فيه، كان يف ال وعيه ينتقم 

من كل معاناة الطفولة!

كرة القدم كوسيلة إنقاذ!

زهرات 
المونديال
الكل يشارك يف 

فعاليات املونديال، 
والكل يعرب عن 
فرحته بمن يف 

ذلك األطفال الذين 
شاركوا ببعض 

األناشيد الجميلة 
فأضافوا املزيد من 

الفرح والبهجة.

نحبك قطر
عّبر العشرات من األطفال 
الفلسطينيين في قطاع 

غزة، أمس اإلثنين، عن 
دعمهم لمونديال 2022 

الذي تستضيفه قطر.
جاء ذلك خالل وقفة 

نّظمتها مؤسسة أحمد 
ياسين الدولية )محلية(، 

أمام مقر اللجنة 
القطرية إلعادة إعمار غزة 
)حكومية(، بمناسبة يوم 

الطفل العالمي الذي 
يوافق 20 نوفمبر/  تشرين 

الثاني من كل عام.

ورف�ع األطفال خالل الوقف�ة التي حملت 
اس�م »نحبك قطر«، األعالم الفلس�طينية 

والقطرية.
وقال�ت الطفلة رتاج أبو رحم�ة، يف كلمة 
نياب�ة ع�ن األطف�ال املش�اركني: »أحبك 
قطر وأنت تمثل�ني العالم أجمع بأصالتك 
وحضارت�ك وروعة أدائك، خالل مباريات 

كأس العالم، والتي تزامنت مع يوم الطفل 
العاملي«.

وأضافت: »نقّدر استضافة قطر ملونديال 
.»2022

بدوره، قال رجب البابا، مسؤول العالقات 
العامة يف املؤسسة، »نتقدم بالشكر لقطر 

أمريا وحكومة وش�عبا، عىل ه�ذه اللوحة 
الرياضي�ة الكب�رية التي ُيحتف�ى بها )يف 

إشارة للمونديال(«.
وأض�اف، يف كلم�ة ع�ىل هام�ش الوقفة: 
»قّدم�ت قط�ر نموذج�ا لألم�ة العربي�ة 
واإلس�المية بقدرته�ا ع�ىل إدارة ح�دث 

)ري�ايض( ع�ىل مس�توى العال�م، حي�ث 
س�يبقى العالم يروي قصة اس�تضافتها 

للمونديال«.
وثّم�ن ال�دور القط�ري الداع�م »دوم�ا 
للقضية الفلس�طينية عىل مدار الس�نوات 

املاضية«.

غزة في قلب الحدث
يتجمع مئات الفلسطينيني يف قطاع غزة، لحضور مباريات كأس العالم لكرة 
القدم عرب شاش�ات عرض كبرية. وبدأت اللجن�ة القطرية إلعادة إعمار قطاع 
غ�زة بع�رض مباري�ات كأس العالم لكرة الق�دم، يف صال�ة رياضية مغطاة 
وتوافدت  غ�زة.  بمدينة 
الجماهري يف قطاع غزة، 
حاملني األعالم القطرية 
كما ُعلقت داخل الصالة 
ال�دول  ألع�الم  ص�ور 
كأس  يف  املش�اركة 
العال�م، وأخرى لالعبي 

املنتخب القطري.

طالب »الهداية« 
يزينون مبنى البلدية

كرَّمت بلدية الدوحة أمس عددا 
من طالب مدرسة الهداية لذوي 
االحتياج�ات الخاص�ة للبن�ني، 
مبن�ى  تزي�ني  يف  ملش�اركتهم 
البلدي�ة ضمن مب�ادرة »زينة«، 
م�ن خ�الل رس�وماتهم الفنية 
املتعلقة باس�تضافة دولة قطر 

لبطولة كأس العالم 2022.
وق�د أثنى الس�يد منص�ور بن 
عجران البوعين�ني مدير البلدية 

ع�ىل مش�اركة مدرس�ة الهداية 
النموذجي�ة ل�ذوي االحتياجات 
الخاص�ة، بهذا الح�دث العاملي 
من خالل تزيني الس�ور األمامي 
ملبنى البلدية برسوماتهم الفنية 
باس�تضافة  الفرحة  املعربة عن 
قطر للموندي�ال، وذلك يف إطار 
املجتمعي�ة  املش�اركة  تعزي�ز 
ب�ني البلدية ومختل�ف الجهات 

بالدولة.

مناطق للمشجعين

أقام�ت العدي�د م�ن س�فاراتنا يف الخارج 
مناطق خاصة للمش�جعني من أجل متابعة 
نهائيات كأس العال�م، ويف الصورة منطقة 
املش�جعني التي أقامتها سفارتنا يف القاهرة 
بمدينة الس�ادس من أكتوبر للمش�اركة يف 

متابعة املباريات.




