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صاحب السمو يستعرض العالقات مع وزير الخارجية األميركي

شراكـة راسخـة
وزير الخارجية: ال نستطيع تغيير آراء من يريدون فقط النيل منا

بلينكن: قطر تفوقت علينا في استضافة هذا الحدث وفي اإلمتاع والترفيه

خطاب نوايا بين البلدين بشأن إرث كأس العالم »2022 – 2026«

»األخضر« يكتب تاريخا جديدا في كأس العالم

يا سالمي عليكم يا السعودية

يوم من أيام العرب.. بحضور تميم المجد
عانقوا هام السحب سارعوا للعلياء.. 

حققوا المجد
 ارتفع البيرق أخضر يحمل النور المسطر

فأل خير يا قطر.. رددوا: الله أكبر

يوم من أيام العرب.. 

األخضر فوق هام السحب

رئيس التحرير املسؤول

10} التفاصيل

هزم األرجنتين بثنائية بحضور»88« ألف متفرج في استاد لوسيل

حقق المنتخب 
السعودي فوزا عريضا 
على نظيره األرجنتيني 
بهدفين لواحد، أمس، 

في افتتاح مباريات 
المجموعة الثالثة من 
بطولة »كأس العالم 

قطر 2022«، وأوقف 
سلسلة تاريخية 

لألرجنتين دامت »36« 
مباراة متتالية بال هزيمة، 

وأصبح أول منتخب 
آسيوي يسجل أكثر من 

هدف في شباك »التانغو« 
بتاريخ كأس العالم.
وعقب الفوز الكبير 

وّجه خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز، أن يكون 
اليوم األربعاء إجازة 

لجميع الموظفين في 
كافة قطاعات الدولة 

والقطاع الخاص والطلبة 
والطالبات في جميع 

المراحل التعليمية.

تونس 
تنطلق 
بنقطة

في مواجهة تونس مع الدنمارك، على 
استاد »المدينة التعليمية«، ضمن منافسات 
المجموعة الرابعة، استطاع »نسور قرطاج« 

اقتناص نقطة نتيجة التعادل سلبيا، في 
مباراة قوية لعب فيها الفريقان بندية. 

كرواتياالمغرب

و»األخرض«  الحماس،  وأشعل  األنفاس،  حبس  تاريخي  انتصار 

عىل  مسبوق  غري  بفوز  التاريخ  صياغة  يعيد  الشقيق،  السعودي 

األرجنتني،  العالم، ومن ساداتها منتخب  اللعبة يف  رمز من رموز 

لينثر  الكوكب،  يف  العب  أفضل  مييس،  ليونيل  األسطورة  بقيادة 

الفرح يف كل بيت عربي، وينرش السعادة يف األرجاء، وتحتفل البالد 

بفوز األشقاء.
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نبض الوطن

استعراض العالقات اإلستراتيجية بين البلدين

صاحب السمو يستقبل 
وزير الخارجية األميركي

الدوحة- قنا- اس�تقبل حرضة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد املفدى، سعادة السيد 

أنتون�ي بلينك�ن وزير الخارجي�ة بالوالي�ات املتحدة 
األمريكية الصديقة، وذلك يف استاد أحمد بن عيل. 

تم خالل املقابلة اس�تعراض العالقات اإلس�راتيجية 
بني البلدين وأوجه تعزيزها يف مختلف املجاالت.

النائبة التنفيذية 
لرئيس فنزويال البوليفارية 

تغادر الدوحة
الدوح�ة- قن�ا- غ�ادرت الدوحة، ظه�ر أمس، 
س�عادة الدكت�ورة ديل�ي الوين�ا رودريغي�ز 
رئي�س  لفخام�ة  التنفيذي�ة  النائب�ة  غومي�ز 
جمهورية فنزوي�ال البوليفارية بعد حضورها 
حفل افتت�اح بطولة كأس العال�م FIFA قطر 

2022 باستاد البيت.
وكان يف وداع س�عادتها والوف�د املراف�ق، لدى 
مغادرته�ا مطار حمد الدويل، س�عادة الس�يد 
إبراهيم بن يوس�ف فخرو مدير إدارة املراس�م 
ب�وزارة الخارجية، وس�عادة الس�يد كارلوس 
خوسيه ماتا فيغريوا س�فري جمهورية فنزويال 

البوليفارية لدى الدولة.

رئيس الوزراء يهنئ 
رئيس الحكومة اللبناني

الدوح�ة- قن�ا- بعث معايل الش�يخ 
خال�د بن خليف�ة ب�ن عبدالعزيز آل 
ثاني، رئيس مجل�س الوزراء ووزير 
الداخلي�ة، برقي�ة تهنئ�ة، إىل دول�ة 

الس�يد نجيب ميقاتي رئيس حكومة 
بالجمهوري�ة  األعم�ال  ترصي�ف 
اللبناني�ة الش�قيقة، وذلك بمناس�بة 

ذكرى استقالل بالده.

استعراض عالقات التعاون

الخاطر تجتمع مع وزيرة 
الرياضة األسترالية

الدوحة- قنا- اجتمعت س�عادة الس�يدة 
لولوة بنت راش�د الخاطر مس�اعد وزير 
الخارجية، مع سعادة السيدة أنيكا ويلز، 
وزي�رة الرياضة يف أس�راليا، التي تزور 

البالد حاليا.
جرى خالل االجتماع استعراض عالقات 
التع�اون الثنائي، وس�بل تبادل الخربات 

يف تنظي�م البطوالت الرياضي�ة الكربى، 
ال س�يما اس�تفادة أس�راليا التي تتأهب 
لتنظي�م كأس العال�م للس�يدات 2023 
لك�رة الق�دم، م�ن تجربة دول�ة قطر يف 
 FIFA اس�تضافة بطول�ة كأس العال�م
قطر 2022، باإلضافة إىل مناقشة أهمية 

التعليم يف مناطق النزاعات.

عن شهر نوفمبر.. اليوم

البدء بصرف المنحة النقدية 
لألسر المتعففة بغزة

غزة- قنا- أعلن س�عادة الس�فري محمد 
العمادي، رئيس اللجن�ة القطرية إلعادة 
إعم�ار غ�زة، أن اللجنة وبالتع�اون مع 
صن�دوق قط�ر للتنمي�ة س�تبدأ عملي�ة 
رصف دفعة شهر نوفمرب من املساعدات 
النقدي�ة ل�أرس املتعففة يف قط�اع غزة، 

بدءا من اليوم األربعاء.
وأوضح الس�فري العمادي أن املساعدات 

النقدي�ة س�تقدم لنح�و 100 ألف أرسة 
من األرس املتعففة يف محافظات القطاع، 

بواقع 100 دوالر لكل عائلة.
وبني س�عادته أن عملية التوزيع س�تتم 
م�ن خ�الل األمم املتح�دة، وع�رب مراكز 
التوزيع التي حددتها يف محافظات قطاع 
غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز 

ومحل تجاري.

لمجلس وزراء النقل

قطر تشارك في اجتماع عربي
اإلسكندرية-قنا- شاركت 

دولة قطر في اجتماع 
الدورة العادية »35« 

لمجلس وزراء النقل العرب، 
المنعقد أمس بمقر 

األكاديمية العربية للعلوم 
والتكنولوجيا والنقل البحري 

بمدينة »اإلسكندرية« في 
مصر.

ترأس وفد دولة قطر في 
أعمال الدورة سعادة السيد 

سالم مبارك آل شافي، 
المندوب الدائم لدولة قطر 
لدى جامعة الدول العربية. 

م�ن  ع�ددا  االجتم�اع  ويتن�اول 
املوضوع�ات التي تس�اهم يف تفعيل 
وذات  املش�رك  العرب�ي  العم�ل 
العرب�ي  النق�ل  بقط�اع  العالق�ة 
بأنماطه املختلفة، وعىل رأس�ها دعم 
االقتصاد الفلسطيني، وتنفيذ الخطة 
االس�راتيجية للتنمي�ة القطاعي�ة يف 
مدينة القدس )2018 - 2022(، إىل 
جانب آخر املستجدات حول االتفاقية 
العربي�ة لتنظي�م نق�ل ال�ركاب عىل 
الطرق ب�ني الدول العربي�ة وعربها، 
واس�تعراض الق�رار رق�م )2327( 
الص�ادر ع�ن املجل�س االقتص�ادي 
والجماع�ي يف دورته »109« بتاريخ 
10 »2« 2022 بشأن اعتماد اتفاقية 
النقل بالعبور »الرانزيت« بني الدول 

العربية املعدلة.
كم�ا يناق�ش وزراء النق�ل الع�رب 
إنشاء منصة إلكرونية عربية للنقل 

الربي عىل الطرق بني الدول العربية 
لتخدم أط�راف العملي�ة التجارية، 
فضال عن دراسة توحيد مواصفات 
األبعاد واألوزان املحورية للشاحنات 
العربي�ة،  ال�دول  ب�ني  العامل�ة 
ومتطلب�ات تحدي�ث وتفعيل موقع 
الس�المة الطرقي�ة، تنفي�ذا للقرار 
الص�ادر عن ال�دورة »34« ملجلس 
وزراء النقل العرب بتكليف االتحاد 
العرب�ي للنق�ل ال�ربي، بالتنس�يق 
مع لجنة األمم املتح�دة االقتصادية 
)إسكوا(  آس�يا  لغربي  واالجتماعية 
متكام�ل  عرب�ي  مرص�د  إلنش�اء 

للسالمة الطرقية.
وتتط�رق املناقش�ات أيض�ا لتنفي�ذ 
الق�رار رق�م »2349« الص�ادر عن 
املجل�س االقتص�ادي واالجتماعي يف 
دورت�ه )110( فيما يخص املس�ودة 
السادس�ة مل�روع اتفاقي�ة تنظي�م 

النقل البحري للركاب والبضائع بني 
الدول العربية، وس�بل تمويل تكلفة 
الش�املة ملروع  الج�دوى  دراس�ة 
إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم 
مج�ال صناعة إصالح وبناء الس�فن 
يف ال�دول العربي�ة، وأهمية تأس�يس 
صندوق عربي لدعم البحث والتطوير 
يف ال�ذكاء االصطناع�ي، ليتماىش مع 
تطبيق�ات  يف  الحديث�ة  االتجاه�ات 
الذكاء االصطناعي يف قطاعات النقل 
واللوجس�تيات ومستقبلها يف املنطقة 

العربية.
كم�ا يتن�اول اجتم�اع وزراء النق�ل 
الع�رب الدليل االسرش�ادي للتدابري 
االحرازي�ة يف قط�اع النق�ل العربي 
للتعام�ل مع حاالت الط�وارئ، الذي 
أعدت�ه األمانة العام�ة لجامعة الدول 
العربي�ة، فضال عن اعتماد املس�ودة 
املعدل�ة التفاقي�ة تب�ادل اإلعفاء من 

»الرضائ�ب«  والرس�وم  الرضائ�ب 
الجمركي�ة ع�ىل نش�اطات ومعدات 
الناق�ل الج�وي العرب�ي املعدلة، إىل 
بحث املب�ادئ العامة العربية لتوحيد 
إجراءات تس�جيل واعتماد اللقاحات 

واستخدامها بني الدول العربية.
يش�ار إىل أن�ه عقب اجتم�اع مجلس 
وزراء النق�ل الع�رب، س�تعقد اليوم 
العادي�ة   »27« ال�دورة  أعم�ال 
املس�توى  ع�ىل  العام�ة  للجمعي�ة 
للعلوم  العربية  الوزاري لأكاديمي�ة 
والتكنولوجيا والنقل البحري -إحدى 
املنظمات املتخصصة التابعة لجامعة 
الدول العربي�ة- والتي احتفلت أمس 
بمرور خمس�ني عاما عىل تأسيس�ها 
»اليوبيل الذهبي«، بمشاركة الدكتور 
صال�ح ب�ن محس�ن فطي�س املري 
وكيل الوزارة املس�اعد لشؤون النقل 

البحري بوزارة املواصالت.

استعراض جهود مكافحة اإلرهاب

نائب رئيس الشورى 
تجتمع مع مسؤول أممي

الدوحة-قن�ا- اجتمعت س�عادة الدكتورة حمدة بنت حس�ن الس�ليطي نائب 
رئيس مجلس الش�ورى، أمس، مع س�عادة الس�يد ماورو ميديكو نائب مدير 

مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، والذي يزور البالد حاليا.
جرى خالل االجتماع، اس�تعراض عدد من املوضوعات املتعلقة بجهود املكتب 
يف مكافح�ة اإلره�اب والس�بل الكفيلة بدعمه�ا، فضال عن بحث س�بل تعزيز 

التعاون بني الجانبني.

دار التقويم القطري:

فلكيا.. غرة شهر جمادى األولى.. الجمعة
الدوحة- قنا- أعلنت دار التقويم القطري أنه طبقا 
للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها املختصون، 
ف�إن يوم )الجمعة( املوافق )25( من ش�هر نوفمرب 
2022م هو غرة شهر جمادى األوىل لعام 1444ه�، 
وأن يوم )الخميس( املوافق )24( من ش�هر نوفمرب 

2022م هو املتمم لشهر ربيع اآلخر لهذا العام. 
وقال املهندس فيصل األنصاري املدير التنفيذي 
ملجمع الش�يخ عبدالل�ه األنص�اري: »إن هالل 
شهر جمادى األوىل لعام 1444ه� سوف يولد 
صباح يوم )الخميس( املوافق )24( من ش�هر 
نوفم�رب 2022م )اليوم التايل لي�وم التحري(، 
وذل�ك عن�د الس�اعة 1:58 صباح�ا بتوقي�ت 

الدوحة املحيل )10:58 من مس�اء يوم األربعاء 
بتوقيت جرينتش(«.

وأض�اف: »أن�ه م�ن املس�تحيل رؤية هالل ش�هر 
جم�ادى األوىل لعام 1444ه� مس�اء ي�وم التحري 
)األربع�اء 23 م�ن نوفمرب 2022م( يف س�ماء دولة 
قطر وجميع الدول العربية واإلس�المية، ألن الهالل 

لن يكون قد ولد عند غروب شمس ذلك اليوم«.
وم�ن الثواب�ت الفلكي�ة أن حرك�ة القم�ر يف مداره 
ح�ول األرض هي املحدد لبدايات ونهايات األش�هر 
الهجرية، بينما تعترب حركة األرض يف مدارها حول 
الش�مس هي التي تح�دد بدايات ونهايات األش�هر 

امليالدية.
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متابعات

خالل مشاركة الدولة في المنتدى األممي لتحالف الحضارات.. المريخي:

قطر تسخر الرياضة من أجل اإلنسانية
فاس - قنا - شاركت 
دولة قطر، أمس، في 

المنتدى العالمي التاسع 
لمنظمة األمم المتحدة 
لتحالف الحضارات »نحو 
تحالف السالم: العيش 
معا كإنسانية واحدة«، 

المنعقد يومي 22 - 23 
نوفمبر الجاري في 

مدينة فاس بالمملكة 
المغربية.

مثل دولة قطر يف املنتدى، سعادة السيد 
الدولة  وزير  املريخي  سعد  بن  سلطان 

للشؤون الخارجية.
املنتدى،  أمام  كلمة  يف  سعادته،  وجدد 
التزام دولة قطر بمواصلة تعاونها مع 
املتحدة  األمم  تحالف  أصدقاء  مجموعة 
التحالف  دعم  أجل  من  للحضارات 
يسهم  وبما  السامية،  أهدافه  لتحقيق 
الثقافات  مختلف  بني  الجسور  بناء  يف 
الوحدة والتضامن  واملجتمعات وتعزيز 

ما بني الدول وشعوب العالم.
العميق  قطر  دولة  شكر  عن  وأعرب 
ممثلة  املغربية،  اململكة  لحكومة 
وزير  بوريطة  نارص  السيد  بسعادة 
اإلفريقي،  والتعاون  الخارجية  الشؤون 

الستضافتها للمنتدى.
وتقدم سعادته، بالشكر العميق لجهود 
موراتينوس  ميغيل  السيد  سعادة 
املتحدة  األمم  لتحالف  السامي  املمثل 
تنظيم  عىل  عمله  وفريق  للحضارات، 

الوقت  يف  يأتي  الذي  الهام  املنتدى  هذا 
املناسب، والذي يتطلب تكثيف الجهود 
الشعوب  بني  ما  التقريب  أجل  من 
خضم  يف  واألديان  والحضارات 
خطاب  صدى  وعىل  االنقسامات، 
لألسف  الذي  والعنرصية  الكراهية 

أصبح متفشيا يف عاملنا اليوم.
وأضاف: »لكن بالرغم من ذلك، يسعدني 
أن أخاطبكم اآلن وأنظاري موجهة نحو 
معي  حامال  منها  أتيت  التي  الدوحة، 
خالل  يومني  قبل  أضيئت  أمل  شعلة 
العالم  كأس  لبطولة  االفتتاحي  الحفل 
املاليني  بحضور   ،2022 قطر   FIFA
من البرش باختالفاتهم الثقافية والدينية 
بانطالق  معا  احتفلوا  حيث  والعرقية، 
ينظم  الذي  التاريخي،  الحدث  هذا 
ألول مرة يف منطقة الرشق األوسط ويف 
للعالم  لنربهن  وإسالمية،  عربية  دولة 
اإلنسانية ما زالت بخري، وما زالت  بأن 
قادرة عىل التوحد رغم االختالفات خلف 

هدف واحد إذا ما توفرت اإلرادة والبيئة 
املناسبة«.

للشؤون  الدولة  وزير  سعادة  وأكد 
الخارجية، أن دولة قطر قدمت وستقدم 
خالل األسابيع القادمة نموذجا يحتذى 
أجل  من  الرياضة  تسخري  لكيفية  به 
أجواء  يف  واحدة  كإنسانية  معا  العيش 
من التناغم واالنسجام ولتحقيق التنمية 

والسالم.
توفر  الدوحة  بأن  فخر  »كلنا  وقال: 
األسابيع  مدار  وعىل  اللحظات  هذه  يف 
العالم  لشعوب  فرصة  القادمة 
العربية،  الضيافة  بكرم  لالستمتاع 
التاريخ  عىل  والتعرف  ولالنفتاح 
الثرية  وثقافتنا  ملنطقتنا  الحضاري 

والعريقة«.
استضافة  أن  يف  ثقته  سعادته،  وأكد 
دولة قطر لهذا الحدث الريايض سترتك 
املستوى  عىل  ومستداما  قيما  إرثا 
واالقتصادي  واإلنساني  االجتماعي 

والبيئي، سواء يف دولة قطر ويف منطقتنا 
أن  عىل  التأكيد  وجدد  أجمع.  والعالم 
غريها  جانب  إىل  اإلسالمية،  الحضارة 
من الحضارات، أسهمت بشكل كبري وما 
اإلنساني، وشدد  التقدم  زالت تسهم يف 
عىل أنه ال يمكن ألحد إنكار الدور الهام 
تعزيز  يف  واإلسالمية  العربية  لثقافتنا 
والنزاعات،  الرصاعات  وحل  الحوار 
وإعالء قيم التسامح والتضامن والسالم 
التطرف  محاربة  ويف  الشعوب،  بني 

والتعصب.
أوائل  من  تعترب  قطر  دولة  إن  وقال 
الدول التي دعمت التحالف منذ تأسيسه 
باعتباره آلية تنسجم وترتجم سياستها 
حقوق  واحرتام  التنوع  قيم  تشجيع  يف 
والتفاهم  املتبادل  واالحرتام  اإلنسان 
ومنع  والثقافات،  األديان  بني  والتعاون 

وتسوية النزاعات بالسبل السلمية.

وزير  سعادة  أشار  الصدد  هذا  ويف 
الدولة للشؤون الخارجية، إىل استضافة 
لتحالف  الرابع  املنتدى  قطر  دولة 
كانت  كما   ،2011 العام  يف  الحضارات 
الراعي الرئييس للمنتدى العاملي الثامن 
للتحالف الذي عقد يف نيويورك يف العام 
مساهمات  تقديمها  جانب  إىل   ،2018
مدار  عىل  التحالف  لدعم  سخية  مالية 
من  تمكينه  أجل  من  املاضية  األعوام 

تحقيق أهدافه.
املقدم  األخري  الدعم  إىل  سعادته،  ولفت 
1.5 مليون دوالر  من دولة قطر بقيمة 
تنفيذ  لدعم   2022 ــ   2020 للفرتة 
الهادفة  التحالف  ومشاريع  برامج 
أجل  من  والتعليم  الرياضة  تعزيز  إىل 
التطرف  ومكافحة  السالم،  تحقيق 
األديان  كراهية  ومكافحة  العنيف، 
وكذلك لتعزيز دور الشباب يف الوساطة.

كما أشار إىل جائزة قطر العاملية لحوار 
الحضارات التي أطلقت يف العام 2018 
عالية  كفاءة  ذات  نخب  تكوين  بهدف 
لتعزيز قيم الحوار والتعايش من خالل 
تأصيل  ونرش  الرصني،  العلمي  البحث 
السلمي،  والتعايش  التسامح  ثقافة 
وثقافة  وعي  صياغة  عىل  قادرة  ونخب 

للحوار طبقا للواقع املتجدد.
الرابعة  الدورة  موضوع  أن  وأعلن 
 2023  -  2022 لألعوام  للجائزة 
إطار  نحو  العلوم:  »حوار  سيكون 

حضاري للتكامل املعريف«.
للشؤون  الدولة  وزير  سعادة  وأكد 
الخارجية: »نحن اليوم يف أمس الحاجة 
للوقوف معا يف وحدة وتضامن من أجل 
وشاملة  وسلمية  عادلة  مجتمعات  بناء 
املعارصة  التحديات  قادرة عىل مواجهة 

بكافة أشكالها«.

{ سلطان بن سعد المريخي

المونديال 
سيترك 
إرثا قيما 
ومستداما 
للعالم أجمع
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�سميــر ح�سيــن الربغوثــي

واوالده

يتقدمون

 بخال�ص العزاء وعظيم املوا�ساة اإىل

املهند�ص / عبد الرحمن عطية اخلطيب

املدير التنفيذي 

 ل�سركة االنظمة التقنية الذكية 

يف وفاة املغفور لها اإن �ساء اهلل

والدتــــــه

�سائلني املوىل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته

وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان
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متابعات

بحضور رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية واألجنبية

فعاليات بسفارات قطر

البعثات  من  عدد  واصل  قنا-  الدوحة- 
الخارج،  يف  قطر  لدولة  الدبلوماسية 
تنظيم فعاليات متنوعة، احتفاال بانطالق 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
سفارة  أقامت  موسكو،  العاصمة  ففي 
دولة قطر لدى روسيا االتحادية، حفال، 
العالم  كأس  بطولة  انطالق  بمناسبة 

FIFA قطر 2022.
أوليغ  السيد  سعادة  الحفل  حرض 
روسيا  يف  الرياضة  وزير  ماتيتسني 
ميخائيل  السيد  وسعادة  االتحادية، 
للرئيس  الخاص  املبعوث  بوغدانوف 
ودول  األوسط  الرشق  إىل  الرويس 
روسيا  خارجية  وزير  نائب  إفريقيا، 
السعادة  أصحاب  من  وعدد  االتحادية، 
من  وعدد  الدبلوماسية،  البعثات  رؤساء 
يف  اإلعالم  وسائل  وممثيل  الرياضيني 

روسيا.
نارص  بن  أحمد  الشيخ  سعادة  وقال 
روسيا  لدى  قطر  دولة  سفري  ثاني،  آل 
»إن  بالحفل،  له  كلمة  يف  االتحادية، 
للرياضة  كبرية  أهمية  تويل  قطر  دولة 
كأس  بطولة  أن  مؤكدا  والرياضيني«، 
حدثا  تمثل   2022 قطر   FIFA العالم 
رياضيا عامليا، يقام ألول مرة يف منطقة 

الرشق األوسط.
ستعرف  البطولة  أن  إىل  سعادته  ولفت 
العالم عىل النهضة االقتصادية والثقافية 

والعمرانية التي تشهدها دولة قطر.
الرياضة  وزير  سعادة  هنأ  جانبه،  من 
قطر،  دولة  بالحفل،  كلمته  يف  الرويس، 
باستضافة هذا الحدث الريايض العاملي، 
إىل  تزال  وال  وقفت  روسيا  »إن  قائال 
قدمت  حيث  القطريني،  الرشكاء  جانب 

كل املساعدة التي احتاجت إليها قطر«.
وأعرب عن قناعته بقدرة دولة قطر عىل 
تنظيم البطولة عىل أعىل مستوى، وإتاحة 
الكتشاف  الضيوف  ملاليني  الفرصة 

تميزها وحسن ضيافتها.
ويف العاصمة فيينـا، أقامت سفارة دولة 
االتحادية  النمسا  جمهورية  لدى  قطر 
انطالق  بمناسبة  كبريا،  استقبال  حفل 
 ،2022 FIFA قطر  العالم  بطولة كأس 
السعادة  أصحاب  من  عدد  بحضور 
النمساوية  الخارجية  بوزارة  املسؤولني 
الدبلوماسية  البعثات  وممثيل  ورؤساء 

النمسا  لدى  املعتمدة  واألجنبية  العربية 
عامة،  وشخصيات  الدولية،  واملنظمات 
السفارة  وأعضاء  العربية  الجالية  وأبناء 

وأرسهم.
ساملني  بن  سلطان  السيد  سعادة  وقال 
النمسا  لدى  املنصوري سفري دولة قطر 
األمم  لدى  قطر  لدولة  الدائم  واملندوب 
يف  فيينا،  يف  الدولية  واملنظمات  املتحدة 
حرضة  »إن  بالحفل،  له  افتتاحية  كلمة 
آل  تميم بن حمد  الشيخ  السمو  صاحب 
ثاني أمري البالد املفدى وعد بتقديم كأس 
سموه  وعد  تحقق  وقد  استثنائي،  عالم 

بالفعل«.
 FIFA وأكد أن افتتاح بطولة كأس العالم
قطر 2022 يشكل حدثا تاريخيا ال ينىس 
الرتويج  إىل  ويهدف  للرياضة،  بالنسبة 
الشعوب،  بني  والتفاهم  التسامح  لثقافة 
مشريا إىل أن البطولة تعد الحدث الرئييس 
بعد  ويوحده  العالم  يجمع  الذي  األول 
فريوس  وباء  بسبب  املعاناة  من  سنوات 

» كورونا«.
 ونوه سعادته بأنها املرة األوىل التي تقام 
فيها نهائيات بطولة كأس العالم يف دولة 
دور  عىل  ذاته  الوقت  يف  مشددا  عربية، 
تعزيز  يف  بالذات  القدم  وكرة  الرياضة 

السالم والتنمية.
دولة  استثمرته  ما  سعادته  واستعرض 
املالعب  وإنشاء  التحتية،  البنى  يف  قطر 
التي عكست تاريخ قطر وثقافتها، مشريا 

الثمانية  الرياضية  املالعب  جميع  أن  إىل 
للكربون،  محايدة  بطريقة  صممت 
عن  فضال  االستدامة،  معايري  وتراعي 
لنقله  للتفكيك،  قابال  بعضها  كون 
النامية،  البلدان  إىل  البطولة  انتهاء  بعد 

لتطوير بنيتها التحتية الرياضية.
 وبدورها، نظمت سفارة دولة قطر لدى 
بمناسبة  احتفاال،  اليونانية  الجمهورية 
FIFA قطر  العالم  انطالق بطولة كأس 

.2022
بن  وليد  السيد  سعادة  الحفل  حرض   
لدى  قطر  دولة  سفري  العمادي،  محمد 
الجمهورية اليونانية، وعدد من أصحاب 
الدبلوماسية  البعثات  رؤساء  السعادة 
التي  والدول  واإلسالمية  العربية 
حيث  البطولة،  يف  منتخباتها  تشارك 
واملباراة  االفتتاح  حفل  بمشاهدة  قاموا 

االفتتاحية بني منتخب قطر واإلكوادور.
سفارة  نظمت  نريوبي،  العاصمة  ويف 
كينيا  جمهورية  لدى  قطر  دولة 
احتفاال،  القطرية،  الجوية  والخطوط 
افتتحه  حيث  املونديال  افتتاح  بمناسبة 
الدورسي،  عيل  بن  جرب  السيد  سعادة 
بحضور  كينيا،  لدى  قطر  دوله  سفري 
كينجي،  جيفاه  أماسون  السيد  سعادة 
رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية كينيا، 
وعدد من السياسيني وأصحاب السعادة 
البعثات  ورؤساء  الكينيني  الربملانيني 
اإلقليمية  املنظمات  وممثيل  الدبلوماسية 

والدولية ووسائل اإلعالم املحلية وأعضاء 
السفارة.

ويف العاصمة أديس أبابا، نظمت سفارة 
دولة قطر يف جمهورية إثيوبيا الفيدرالية 
بطولة  بانطالق  احتفاال  الديمقراطية 

كأس العالم FIFA قطر 2022.
وقد حرض االحتفال سعادة السيد قجيال 
مرداسا وزير الثقافة والرياضة اإلثيوبي، 
املسؤولني  من  وعدد  رشف،  كضيف 
لدى  املعتمدين  والسفراء  الحكوميني 

إثيوبيا.
من جانبها، أقامت سفارة دولة قطر لدى 
انطالق  بمناسبة  حفال  هولندا،  مملكة 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وحرض الحفل عدد من أصحاب السعادة 
املسؤولني ورؤساء البعثات الدبلوماسية 

املعتمدين يف هولندا.
سفارة  أقامت  تبلييس،  العاصمة  ويف 
دولة قطر لدى جورجيا، حفال بمناسبة 
FIFA قطر  العالم  انطالق بطولة كأس 

من  عدد  الحفل  حرض  حيث   2022
أصحاب السعادة املسؤولني يف جورجيا، 
ورؤساء البعثات الدبلوماسية املعتمدين.

قطر  دولة  سفارة  أقامت  نيودلهي،  ويف 
بمناسبة  حفال،  الهند  جمهورية  لدى 
FIFA قطر  العالم  انطالق بطولة كأس 

.2022
السعادة  الحفل عدد من أصحاب  حرض 
املعتمدين  الدبلوماسية  البعثات  رؤساء 

لدى الهند.
ويف العاصمة أسونسيون، أقامت سفارة 
الباراغواي  بجمهورية  قطر  دولة 
كأس  بطولة  انطالق  بمناسبة  احتفاال، 

العالم FIFA قطر 2022.
املسؤولني  من  عدد  الحفل  حرض 
البعثات  رؤساء  السعادة  وأصحاب 
ورجال  الدولية  واملنظمات  الدبلوماسية 

األعمال.
لدى  قطر  دولة  سفارة  وبدورها،نظمت 
بمناسبة  استقبال  جمهورية بريو، حفل 
FIFA قطر  العالم  انطالق بطولة كأس 

.2022
املسؤولني  من  عدد  الحفل  وحرض 
الحكوميني يف جمهورية بريو، وأصحاب 
البعثات  وأعضاء  رؤساء  السعادة 

الدبلوماسية املعتمدة لدى بريو.

سلطان المنصوري: االفتتاح حدث تاريخي ال ينسى بالنسبة للرياضةالشيخ أحمد بن ناصر: البطولة ستعرف العالم على النهضة القطرية

االستثمار 
في البنى 
التحتية 
وإنشاء 
المالعب 

عكس تاريخ 
وثقافة بالدنا
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متابعات

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيس مجلس الشيوخ 
الكيني يجتمع مع سفيرنا

نريوب�ي - قن�ا - اجتم�ع س�عادة الس�يد 
أماس�ون جيف�اه كينجي، رئي�س مجلس 
الشيوخ بجمهورية كينيا، مع سعادة السيد 

جرب بن عيل الدورسي، سفري دولة قطر لدى 
كيني�ا.  جرى خالل االجتماع، اس�تعراض 

عالقات التعاون الثنائي بني البلدين.

وزير الخارجية الصومالي
يتسلم أوراق اعتماد سفيرنا

مقديش�و - قنا - تس�لم س�عادة السيد 
الش�ؤون  أب�ر عم�ر جام�ع، وزي�ر 
الخارجية والتعاون ال�دويل بجمهورية 
الصومال الفيدرالية، نس�خة من أوراق 

اعتماد سعادة الدكتور عبدالله بن سالم 
النعيم�ي، س�فريا فوق الع�ادة مفوضا 
لدول�ة قطر ل�دى جمهوري�ة الصومال 

الفيدرالية.

في مواجهة األزمات العالمية وتحقيق تنمية صناعية شاملة 

قطر تؤكد على دور »يونيدو« المحوري
فيينا-قن�ا- أعرب�ت دول�ة قط�ر عن 
تقديرها لجهود منظم�ة األمم املتحدة 
للتنمي�ة الصناعية )يونيدو( ملس�اعدة 
ال�دول األعضاء ع�ى مواجهة األزمات 
صناعي�ة  تنمي�ة  وتحقي�ق  العاملي�ة 
ش�املة ومس�تدامة للجمي�ع، واألخ�ذ 
بتكنولوجيات صناعية مبتكرة وحلول 
لتوف�ري الطاق�ة وتقلي�ل األث�ر البيئي 

للتصنيع.
ج�اء ذل�ك يف بي�ان دولة قط�ر الذي 
الس�يد س�لطان ب�ن  ألق�اه س�عادة 
س�املني املنصوري س�فري دول�ة قطر 
االتحادي�ة  النمس�ا  ل�دى جمهوري�ة 
واملندوب الدائ�م لدولة قطر لدى األمم 
املتح�دة واملنظمات الدولي�ة يف فيينا، 
أمام الدورة الخمس�ني ملجلس التنمية 
الصناعية ملنظمة األمم املتحدة للتنمية 
الصناعية )يوني�دو( املنعقدة يف فيينا 

حاليا.
وق�ال س�عادته: إن دولة قط�ر تؤكد 
ع�ى ال�دور املح�وري لليونيدو ضمن 
منظوم�ة األمم املتح�دة، بصفته منربا 
للمناقش�ات الرفيعة املستوى، وتقديم 
ح�ول  واملش�ورة  التحلي�ل  خدم�ات 
السياس�ات، ونر اإلحصاءات وغريها 
م�ن املنتج�ات املعرفية الت�ي تنهض 
بالتنمية الصناعية الشاملة واملستدامة 

للجميع.
واس�تعرض سعادته جهود دولة قطر 
لتطوير صناعاتها الوطنية واالستعانة 
بأح�دث الخربات والتقني�ات يف مجال 
التنمي�ة الصناعية الش�املة بأبعادها 
البيئي�ة، من ضمنها خ�ربات اليونيدو 

ومنتجاتها املعرفية.
وقال، إن دولة قطر أقامت بنية تحتية 

حديث�ة ومس�تدامة، وأنش�أت الطرق 
الحديث�ة، كم�ا  الرسيع�ة والجس�ور 
أنش�أت املط�ارات واملوان�ئ الحديث�ة 
وش�بكة امل�رو والقط�ارات الرسيعة 
التي س�هلت إج�راءات دخول الس�لع 
ال�ركاب،  نق�ل  وحرك�ة  واملنتج�ات 
وأمنت النقل املستدام والصمود بوجه 

التحديات البيئية.
وتابع: س�اهمت ه�ذه البن�ى التحتية 
املتطورة يف ارتفاع إجمايل االستثمارات 
الصناعية يف قطر خالل العام الجاري 
ليسجل نحو )85( مليار دوالر، وازداد 
عدد املنشآت الصناعية إىل 835 منشأة 
صناعي�ة مقارنة ب� 814 منش�أة مع 
بداية العام. كم�ا تم تخصيص حزمة 
اقتصادي�ة ومالية بقيم�ة )25( مليار 
دوالر م�ن أجل دعم القط�اع الخاص 
وال�ركات الصغ�رية واملتوس�طة يف 
مواجهة التداعيات االقتصادية لجائحة 

كورونا.
وفيما يتعلق باالس�تثمار يف مش�اريع 
التح�ول إىل عالم أخرض، أش�ار البيان 
إىل أن حرضة صاحب الس�مو الش�يخ 
تمي�م ب�ن حم�د آل ثاني أم�ري البالد 
املف�دى، افتت�ح خالل الش�هر املايض 
محطة )الخرس�عة( للطاقة الشمسية، 
الت�ي تبل�غ مس�احتها أكث�ر من 10 

كيلومرات مربع�ة، وتتضمن أكثر من 
1.8 ملي�ون لوح�ة شمس�ية، وتق�در 
الس�عة الكلي�ة للم�روع بنحو 800 
ميغاوات توفر ما يعادل 10 باملائة من 
الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة، 
كم�ا أعلن�ت دول�ة قطر ع�ن مروع 
إلنش�اء محطت�ني إضافيت�ني للطاقة 
الشمس�ية ع�ى أن ترع�ا يف إنت�اج 

الكهرباء يف نهاية 2024.
وكش�ف س�عادته ب�أن دول�ة قط�ر 
تج�ري أبحاث�ا طويلة األج�ل ملعالجة 
األولويات البيئية يف قطاع الطاقة، بدءا 
بتقليل غاز امليث�ان والعمل مع رشكاء 
اس�راتيجيني لتطوير ودم�ج تقنيات 
احتج�از الكربون وتخزين�ه يف جميع 

العمليات.
طويل�ة  اس�راتيجيتها  إط�ار  ويف 
األم�د الرامي�ة إىل دفع عجل�ة التنويع 
االقتصادي والتحول الرقمي يف البالد، 
أش�ار البيان إىل اس�تضافة دولة قطر 
النس�خة الثاني�ة من إكس�بو الدوحة 
للمدن الذكية 2022، والذي استعرض 
أفض�ل الحل�ول والتطبيق�ات الذكية 
لبناء مستقبل أفضل عماده االستدامة.

وعى املس�توى اإلقليمي والدويل، ذكر 
البيان أن دولة قطر تس�اهم بس�خاء 
يف تقدي�م املس�اعدات اإلنمائية للدول 

وخاص�ة ال�دول األق�ل نم�وا، الت�ي 
تواجه أوجه قصور كب�رية يف الهياكل 
األساس�ية وخاصة يف مج�االت النقل 
والطاق�ة واملي�اه وال�رف الصح�ي 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وأف�اد البي�ان ب�أن الدوح�ة تس�تعد 
املتح�دة  األم�م  مؤتم�ر  الس�تضافة 
الخام�س املعن�ي بأقل البل�دان نموا، 
عى مستوى رؤساء الدول والحكومات 
يف الف�رة من 5 إىل 9 م�ارس 2023، 
داعيا جمي�ع الدول واملنظمات الدولية 
املعني�ة، وخاصة اليوني�دو إىل تعزيز 
دعمهم للبلدان األق�ل نموا يف مواجهة 
التحدي�ات الهيكلية ودعم سياس�اتها 
للقض�اء عى الفق�ر وتحقيق األهداف 

اإلنمائية.
وأش�ار املنص�وري إىل أن تحوي�الت 
العامل�ني يف دولة قطر تش�كل واحدا 
من مصادر تموي�ل التنمية يف البلدان 
املرس�لة للعمال�ة، وأغلبها م�ن بلدان 
الجن�وب، وم�ن املتوق�ع أن تبلغ قيمة 
تحوي�الت العامل�ني ه�ذا الع�ام أكثر 
إن  وق�ال:  دوالر،  ملي�ار   )18( م�ن 
ه�ذه التحوي�الت ت�ؤدي إىل تحس�ني 
هيكل توزيع الدخل ورفع مس�تويات 
االس�تهالك والصحة والتعليم يف بلدان 

الجنوب.

تقديم خدمات التحليل والمشورة حول السياسات

المنصوري: منبر للمناقشات الرفيعة المستوى

في معرض بـ »كتارا«

مقتنيات مونديالية
الدوحة- قنا- يس�تعرض معرض »الفن 
التشكييل وكرة القدم واملقتنيات«، املُقام 
حالي�اً يف مبن�ى 18 باملؤسس�ة العام�ة 
للحي الثقايف »كتارا« ويس�تمر حتى 18 
ديسمرب املقبل، لحظات تاريخية مهمة يف 
عالم كرة القدم يف قطر والعالم من خالل 
أعمال فنية وصور فوتوغرافية ومقتنيات 

تاريخية ترتبط بعالم كرة القدم.
 وُيق�ام املعرض ضم�ن فعاليات كتارا 
املصاحب�ة ل�كأس العال�م FIFA قطر 
2022، يف ثالث ص�االت، تعرض األوىل 
25 ص�ورة لالعب�ني م�ن خم�س دول 
عربية ش�اركت فرقه�ا يف كأس العرب 
FIFA قطر 2021 التي أقيمت بالدوحة 
العام املايض، وه�ي: الجزائر، واملغرب، 

والسودان، وقطر ولبنان.
 ويف الصالة الثانية يتم عرض رسومات 
ألهم اللحظات يف تاريخ الكرة القطرية، 
وه�ي ص�ور اختاره�ا راش�د مفت�اح 
الس�ليطي مدي�ر تحرير مجل�ة الصقر 
يف ثمانيني�ات الق�رن امل�ايض، وقدمها 
لرس�امني محرف�ني قاموا برس�مها يف 
لوح�ات.. بينما تع�رض الصالة الثالثة 

مقتنيات رياضية تعود لنس�خ س�ابقة 
م�ن نهائي�ات كأس العال�م، تتمث�ل يف 
دورات  يف  العب�ون  ارتاده�ا  قمص�ان 
س�ابقة م�ن كأس العال�م، ومطبوعات 
قديم�ة غط�ت كأس العال�م وميداليات 
وكرات قدم وتذاكر تعود لنسخ مختلفة 
من كأس العالم، وتع�ود هذه املقتنيات 
للدكتور خالد املري وأخيه إسماعيل املري، 

ومحمد يوسف الري.
 وق�ال راش�د مفتاح الس�ليطي، إعالمي 
ومدي�ر تحرير مجلة الصق�ر الرياضية 
س�ابقاً يف تريح لوكالة األنباء القطرية 
»قن�ا«، إن املعرض يضم صوراً تاريخية 
عن مايض كرة القدم القطرية ومشاركة 
املنتخ�ب القط�ري يف البط�والت العاملية 
وتحقيق�ه انتص�ارات عدي�دة يف تاريخ 
الرياضة العاملية.. مشرياً إىل أن املعرض 
يه�دف لتعري�ف جمه�ور كأس العالم 
قط�ر  وضي�وف   ،2022 قط�ر   FIFA
بتاري�خ الك�رة القطري�ة، ع�رب ع�رض 
مجموعة من الصور التي ترجم لحظات 
تاريخية سجلتها الذاكرة القطرية، ومن 
قبلها التاريخ الكروي اإلقليمي والعاملي.

األكثر انتشارا في فصل الشتاء

»الرعاية الصحية« تحذر من الربو الشعبي
يعترب الربو الش�عبي من أكثر األمراض الصدرية 
انتش�اًرا، وخصوًص�ا ب�ني األطف�ال، وألن الربو 
الشعبي يدخل يف أس�بابه عوامل كثرية نستطيع 
أن نوجزه�ا يف عامل�ني رئيس�يني: عام�ل وراثي 
داخيل يولد به الطف�ل وعوامل خارجية يتعرض 

لها اإلنسان خالل حياته.
 ويف ه�ذا اإلط�ار يق�ول الدكتور محمد رس�الن 
طبي�ب األرسة يف مركز أم ص�الل الصحي التابع 
ملؤسس�ة الرعاي�ة الصحي�ة األولي�ة إن العوامل 
الخارجية تتعدد أسبابها، فمنها استنشاق الهواء 
املل�وث بالغبار أو س�وس الغبار ال�ذي ينتر يف 
مفارش األرضيات كالس�جاد واملوكيت وغريهما، 
كذلك استنش�اق طلع الزهور أو حبوب اللقاح أو 

وبر بع�ض الحيوانات األليف�ة كالقطط، وكذلك 
استنش�اق الدخان أو األبخ�رة والعطورات، وغري 
ذل�ك من مهيجات الجهاز التنف�ي، كذلك تغيري 
طبيعة الهواء املستنشق من هواء طبيعي إىل هواء 

بارد.
 ويتك�ون الجه�از التنف�ي م�ن األن�ف حي�ث 
الشعريات والغش�اء املخاطي الذي يفرز إفرازات 
حامي�ة للجه�از التنف�ي وال ي�كل وال يمل من 
اإلفرازات املتغرية من حيث الكم والكيف حس�ب 
ما يقتضيه الحال، إىل الحنجرة التي تقف حارس 

حتى ال يدخل أي يشء داخل القصبة الهوائية. 
ويضي�ف الدكتور رس�الن أن القصب�ة الهوائية 
الرئيس�ية والقصيبات الهوائي�ة الدقيقة تتبطن 

من الداخ�ل بعدة أنواع من الخالي�ا منها الخاليا 
املهدب�ة واألخ�رية بدوره�ا مغط�اة بطبق�ة من 
الس�ائل الرقيق، والذي يتحرك باستمرار متجًها 

لألعى مما ُيخرج أي سوائل زائدة. 
 ه�ذه الطبيع�ة الفس�يولوجية تتغ�ري يف حال�ة 
الحساس�ية والربو الش�عبي، كما تتغطى املمرات 
الهوائي�ة س�الفة الذك�ر بخالي�ا مناعي�ة تعم�ل 
لحمايتها، وهي أيًضا املسؤولة عن التهيج الحاصل 

يف مرىض الربو الشعبي وحساسية الصدر. 
ويف فصل الش�تاء حيث الهواء الب�ارد نالحظ أن 
حاالت الربو قد تزداد بسبب الضغط التي تصاب 
ب�ه ه�ذه الخالي�ا وخصوًص�ا يف حالة ممارس�ة 

الرياضة.
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متابعات

من »جاسم وحمد بن جاسم الخيرية« خالل أكتوبر الماضي

»2.227.235« رياال قطريا مساعدات
املجتمعية  ملسؤولياتها  تحملها  إطار  يف 
يف  املحتاجة  الرشائح  مختلف  ودعم 
وحمد  »جاسم  مؤسسة  كشفت  املجتمع، 
مساعداتها  عن  الخريية«  جاسم  بن 
أكتوبر  التي قدمتها خالل شهر  الشهرية 
صحية  مساعدات  شملت  حيث  املايض، 
وتعليمية واجتماعية، فضال عن املساعدات 
واألرس  األفراد  من  لعدد  والعينية  املالية 
املؤسسة من خالل  تعزز  املحتاجة، حيث 
هذا النشاط الشهري حضورها املجتمعي 
يف مساندة تلك الفئات داخل الدولة ودعم 
تطلعاتها يف عيش حياة كريمة ومستقرة 
وذلك باالعتماد كليا عىل إمكانات املؤسسة 
بما  الخريية،  أنشطتها  تمويل  يف  الذاتية 
إىل  والوصول  االستمرارية،  عاميل  يضمن 
حيث  متواصلة،  بصورة  الدعم  مستحقي 

أكتوبر  لشهر  املساعدات  تلك  إجمايل  بلغ 
الـ 2.227.235 رياال قطريا.

واملستمرة  الشهرية  املساعدات  هذه  تأتي 
البالغ  لالهتمام  نظرا  العام،  مدار  عىل 
الذي توليه املؤسسة للمبادرات واملشاريع 
تتصدر  والتي  قطر،  داخل  الخريية 
ميداني  أن  اعتبار  أولوياتها. عىل  خريطة 
الصحة والتعليم يعكسان رؤية املؤسسة، 
تقديم  املايض،  أكتوبر  شهر  شهد 
الـ  تجاوزت  التعليم  ميدان  يف  مساعدات 
سداد  شملت  قطريا،  رياال   299.360
مختلف  من  للطالب  الدراسية  الرسوم 
الخاصة  املدارس  يف  التعليمية  املراحل 
الجامعات  إىل  إضافة  الجاليات،  ومدارس 
سد  بهدف  وذلك  الخاصة،  واألكاديميات 
الرشيحة  لتلك  الرضورية  االحتياجات 

تحصيلهم  مواصلة  من  تمكنهم  والتي 
العلمي واألكاديمي دون أية عوائق مادية 
مؤسسة  قدمت  كما  ذلك.   دون  تحول 
جاسم وحمد بن جاسم الخريية مساعدات 
صحية بلغت 76.000 ريال قطري شملت 
سداد رسوم عالج، والتي تقدمها املؤسسة 
إطار  يف  املرضية  الحاالت  من  للعديد 
االتفاقية املوقعة مع مؤسسة حمد الطبية 
الحاجة  ذوي  من  املرىض  طالت  والتي 
الصحية  ظروفهم  عليهم  تفرض  الذين 

أعباء مالية تفوق إمكاناتهم. 
من خالل سعيها الدائم لتقديم املساعدات 
جاسم  مؤسسة  تدرك  ملستحقيها،  املالية 
أهمية  مدى  الخريية  جاسم  بن  وحمد 
املجتمعية  التنمية  تحقيق  يف  الدعم  ذلك 
جاسم  مؤسسة  تنتهج  حيث  الشاملة. 

تتمتع  آلية  الخريية  جاسم  بن  وحمد 
باملرونة والفاعلية، تهدف إىل مساندة أكرب 
رشيحة من تلك الفئات املحتاجة، وتنويع 
املالية  املساعدات  بني  املايل  الدعم  أشكال 
فرد  كل  احتياجات  وفق  وذلك  والعينية 
املساعدات  قيمة  بلغت  حيث  أرسة.   أو 
خالل  املؤسسة  قدمتها  التي  املالية 
يف  ريال،  ألف   626.000 املايض  أكتوبر 
للمساعدات  اإلجمالية  التكلفة  كانت  حني 
عن  فضال  رياال،   655.125 العينية 
تقديم الدعم لعدد من جمعيات ومنظمات 
رياال   570.750 بقيمة  املدني  املجتمع 
قطريا شملت الجمعية القطرية للسكري، 
الجمعية القطرية للرسطان ومركز آمان. 

الخريية  واملشاريع  املبادرات  تتصف 
بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  تنفذها  التي 

لكونها  نظرا  باالستدامة  الخريية  جاسم 
توجهاتها  يف  وتكرس  التمويل،  ذاتية 
االجتماعي، وذلك من خالل  التكافل  مبدأ 
الحرص عىل تقديم املساعدات االجتماعية 
واملحتاجة  املتعففة  لألرس  املتواصلة 
والتخفيف من األعباء املادية التي تواجهها.  
جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  تقوم 
تطلب  التي  الحاالت  تقييم  عىل  الخريية 
املتعففة  األرس  من  االجتماعية  املساعدات 
العمليات  إدارة  طريق  عن  واملحتاجة 
دراسة  إجراء  بعد  باملؤسسة  الخريية 

متكاملة وشاملة للحاالت، والقيام ببحوث 
ميدانية لطالبي املساعدات عىل أيدي نخبة 
هذا  يف  املؤهلني  االجتماعيني  الباحثني  من 
املجال، من خالل جمع املعلومات الالزمة 
عن الحاالت التي تتقدم لطلب الدعم املايل 
أو دفع قيمة  العيني كنفقات مدرسية  أو 
ودراسة  صحية،  الرعاية  أو  منزل  إيجار 
حالة  لكل  واالجتماعية  املالية  الجوانب 
إىل  توصيات  رفع  يتم  ثم  ومن  حدة،  عىل 
اللجنة التنفيذية مرفقا بها كافة املستندات 

املتعلقة بالحالة.

حققتها دائرة الطفولة المبكرة التابعة للمركز

مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية 
المتكاملة بغزة يحتفي بأول إنجازاته

دائرة  يف  التأهييل  العمل  من  عام  بعد 
حمد  ملركز  التابعة  املبكرة  الطفولة 
املتكاملة  التأهيلية  للرعاية  جاسم  بن 
مؤسسة  أنشأته  والذي  غزة  قطاع  يف 
جاسم وحمد بن جاسم الخريية، احتفل 
املركز بتخريج 26 طالبا وطالبة، وتمت 
داخل  األول  الصف  يف  إدراجهم  مبارشة 
األمر  للمركز،  التابعة  سجى  مدرسة 
الذي يعكس الفاعلية التي تحققها دائرة 
الجهود  املبكرة يف بذل مختلف  الطفولة 
يف  القطاع  أبناء  من  الفئة  تلك  لتمكني 
تنمية  بهدف  مبكرة  عمرية  مراحل 
الربامج  أكثر  تبنى  خالل  من  قدراتهم 
العالجية تطورا يف هذا املجال، فضال عن 
تقديم خدمات الرعاية اليومية والتثقيف 

األرسي.
يعترب التحول يف مسرية العالج ومبارشة 
بالنسبة  سجى  مدرسة  يف  التسجيل 
للخريجني الـ 26 بمثابة مرحلة متقدمة 
املتطورة  للربامج  العالج نظرا  يف طريق 
دورها  عن  فضال  املدرسة  توفرها  التي 
إىل  الساعية  األرسية،  الثقافة  تعزيز  يف 
اإلعاقة  األطفال من ذوي  تنمية مهارات 
تطلعاتهم  ملواكبة  بمعارفهم  واالرتقاء 

وأرسهم يف مستقبل واعد.

رسالة إنسانية
مذكر  سعيد  السيد  قال  اإلطار  هذا  ويف 
الهاجري العضو املنتدب ملؤسسة جاسم 
وحمد بن جاسم الخريية: إن تخرج 26 
طالبا وطالبة من دائرة الطفولة املبكرة 

للرعاية  جاسم  بن  حمد  ملركز  التابعة 
يشء  غزة  قطاع  يف  املتكاملة  التأهيلية 
إنسانيا  إنجازا  ويعترب  الفخر،  إىل  يدعو 
الحضاري  املؤسسة  دور  من  يعزز 
ذوي  دعم  يف  السامية  ورسالتها 
االحتياجات الخاصة من مختلف املراحل 

العمرية من أبناءنا يف قطاع غزة. 
بن  حمد  مركز  أن  الهاجري  وأضاف 
جاسم للرعاية التأهيلية املتكاملة وبشكل 
املركز  يف  املبكرة  الطفولة  دائرة  خاص 
الفئة من ذوي  لتمكني تلك  تعترب جرساً 
االحتياجات الخاصة من امتالك مختلف 
األدوات املعرفية ضمن املراحل التعليمية 
التي يوفرها املركز بدأ من دائرة الطفولة 
املبكرة واالنتقال إىل مدرسة سجى التي 
بشكل  االنخراط  مستقبال  عليهم  تسهل 
وعيش  مجتمعاتهم  يف  وفاعل  إيجابي 
حياة أكثر استقرارا عىل املستوى النفيس 

واملعييش.

برامج رائدة
ومن جانبه قال السيد محمد لبد رئيس 
جاسم  بن  حمد  مركز  إدارة  مجلس 
بقطاع  املتكاملة  التأهيلية  للرعاية 
للر  جاسم  بن  حمد  مركز  يقدم  غزة: 
غزة،  قطاع  يف  املتكاملة  التأهيلية  عاية 
لألطفال  أكاديمية  تعليمية  خدمات 
وهي  املجاالت  بمختلف  اإلعاقة  ذوي 
خدمات رائدة يف تكامليتها ومخرجاتها 
وتعد دائرة الطفولة املبكرة أحد برامج 
مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية 
وتعليم  برعاية  يعنى  والذي  املتكاملة 
أصحاب  اإلعاقة  ذوي  من  األطفال 
املصابني  أو  الطفيفة  الذهنية  اإلعاقة 
أو  داون  متالزمة  أو  التوحد  بطيف 
ويقوم  الحركية.  الجسمية  اإلصابات 
األول  مستويات:  أربعة  عىل  الربنامج 
قدرات  تنمية  ثم:  ومن  املبكر،  التدخل 

ثالثة،  وقدرات  اثنني،  وقدرات  واحد، 
وعندما يجتاز الطفل هذه املراحل يكون 
والكتابة  القراءة  إجادة  باستطاعته 
والعمليات الحسابية البسيطة، كما يتم 
أكاديمية  غري  إضافية  خدمات  توفري 
والوظيفي وعالج  الطبيعي  العالج  مثل 
النطق وكذلك الدعم النفيس االجتماعية.

الطالب  عدد  إن  لبد:  السيد  وأضاف 
طالب   110 املبكرة  للطفولة  املنتسبني 
العام  املتعددة وخالل  من ذوي اإلعاقة 
الجاري تم االحتفال بتخريج 26 طالبا 
الكلمة  ختام  يف  يسعني  وال  وطالبة، 
بن  حمد  مؤسسة  إىل  التوجه  سوى 
وأقول  الشكر  بجزيل  الخريية  جاسم 
املستمر  ودعمكم  بوركت جهودكم  لهم 
التأهيلية  ملركز حمد بن جاسم للرعاية 

املتكاملة يف قطاع غزة.

خدمات نوعية
ومن جانبها قالت األستاذة هلني الفصيح 
بمناسبة  املبكرة  الطفولة  دائرة  مديرة 
دائرة  إن  وطالبة:  طالبا   26 الـ  تخرج 
مرحلة  تعترب  املبكرة  الطفولة  مرحلة 
األطفال  استقبال  يتم  إذ  املدرسة  ماقبل 
عاما   12 إىل   4 عمر  من  الدائرة  هذا  يف 
حيث يتم استقبال املستفيدين من خالل 
طبيب  من  املكونة  األولية  التقييم  لجنة 
الطبيعي  العالج  واخصائيي  املركز 
والعالج الوظيفي وعالج النطق ومرشف 
اللجنة  هذه  ومن خالل  الخاصة  الرتبية 
إىل  وتحويله  الطفل  مستوى  تحديد  يتم 
الربنامج املناسب واملحدد من قبل لجنة 
الطفل  إدراج  يتم  ذلك  وبعد  التقييم، 
مبدئية  مدة  هناك  وتكون  الربنامج  يف 
تمتد من إسبوع إىل شهر تسمى الشهر 
رصد  يتم  الشهر  هذا  وخالل  التكيفي 

نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وقبل 
فريق  تشكيل  يتم  العالج  خطة  وضع 
التقييم  لجنة  أعضاء  من  مكون  عمل 
باستثناء الطبيب مع الحرص عىل تواجد 
متكاملة  عالجية  خطة  لوضع  األرسة 
للطفل عىل املستوى األكاديمي والصحي. 
أن  اىل  الفصيح،  هلني  األستاذة  وأشارت 
برنامج  تعتمد  املبكرة  الطفولة  دائرة 
برامج  وهي  وتشيكليست  البورتيج 
تقييمات  عمل  يتم  كما  متطورة.  دولية 
والتقييم  القبلية  التقييمات  ومنها: 
املرحيل والتقييم النهائي والتي من شأنها 
املساهمة يف تحديد مدى تحسن أو تراجع 
الطفل والتشاور مع فريق العمل لتحديد 
اإلشكالية التي تحد من تقدم الطالب سواء 

كانت صحية أو أكايمية وحتى أرسية.

خدمات متخصصة
للرعاية  جاسم  بن  حمد  مركز  يعترب 
التأهيلية املتكاملة من الرسائل اإلنسانية 
جاسم  مؤسسة  تسعى  التي  السامية 
تحقيقها  إىل  الخريية  جاسم  بن  وحمد 
جهود  ثمرة  وهو  الدويل  املستوى  عىل 
احتياجات  لتلبيًة  دؤوب  وعمل  طويلة 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  فئة  ومتطلبات 
مصابي  وخاصة  أعمارهم  بمختلف 
يف  املتعددة  واإلعاقات  الدماغي  الشلل 
والخدمات  والرعاية  التأهيلية  املجاالت 
وفق  الخاصة  والرتبية  املساندة  الطبية 
أفضل األنظمة الطبية والطرق التأهيلية 

الحديثة.

{ هلين الفصيح{ محمد لبد{ سعيد مذكر الهاجري

سعيد الهاجري: تعزيز دور 
المؤسسة الحضاري ورسالتها 

السامية في دعم ذوي االحتياجات

محمد لبد: »110« طالب من 
ذوي اإلعاقات المتعددة عدد 

المنتسبين لدائرة الطفولة المبكرة



االتفاق على زيادة التبادل التقني 
والمعرفة لمكافحة جريمة االتجار بالبشر

مناقشة تطورات األزمة الروسية ـــ 
األوكرانية وأمن الغذاء والطاقة

الطرفان يتبادالن المعرفة واالستنتاجات المستخلصة المتعلقة بالمونديال
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للدول اإلسالمية

قطر تشارك في اجتماع للمواصفات والمقاييس
االجتماع  يف  قطر  دولة  شاركت  -قنا-  إسطنبول 
املواصفات  ملعهد  العامة  للجمعية  عرش  السابع 
واملقاييس للدول اإلسالمية التابع ملنظمة التعاون 
إسطنبول  مدينة  يف  أمس  عقد  الذي  اإلسالمي، 
االجتماع  يف  قطر  دولة  مثل  تركيا.  بجمهورية 
رئيس  املسلم،  سعود  بن  محمد  املهندس  سعادة 

الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.
املدرجة  املوضوعات  من  عددا  االجتماع  وناقش 
اللجان  إنجازات  ومتابعة  األعمال  جدول  عىل 
العمل  خطط  من  تنفيذه  تم  وما  التخصصية 
الخطة  مقرتحات  إىل  باإلضافة  املعتمدة، 
االسرتاتيجية للعامني القادمني -2023 2024م، 
 ،2030 يف  للمعهد  املستقبلية  النظرة  إطار  يف 

لتحقيق األهداف العامة وإعداد مواصفات قياسية 
أمام  الفنية  العوائق  إزالة  شأنها  من  جديدة، 
التجارة بني الدول اإلسالمية مما يؤدي إىل زيادة 
التجارة فيما بينها، ووضع خطط لتقييم املطابقة 
واملنتجات  والسلع  املواد  تبادل  ترسيع  بغرض 

املصنعة فيما بني الدول األعضاء.
للمعهد  املايل  التقرير  االجتماع  استعرض  كما 
العام  ميزانية  ومقرتحات  املنرصم،  العام  عن 
باإلضافة  الخارجي،  املايل  املدقق  وتقرير  القادم، 
للتقييس،  اإلداري  املجلس  إنجازات  تقارير  إىل 
اإلداري  واملجلس  لالعتماد،  اإلداري  واملجلس 
تنفيذ  ملطالعة  وذلك  )املرتولوجيا(  للمقاييس 
خطط العمل املعتمدة، وما تم إنجازه من أنشطة، 

إسالمية  قياسية  مواصفات  من  اعتماده  تم  وما 
للدول  األهمية  ذات  واملجاالت  املنتجات  تغطي 

اإلسالمية.
للدول  واملقاييس  املواصفات  معهد  ويعمل 
اإلسالمية من خالل الهيئات الوطنية للمواصفات 
واملقاييس بالدول األعضاء، باإلضافة إىل الرشاكة 
اإلقليمية  واملنظمات  املؤسسات  مع  والتعاون 
والدولية ذات العالقة، ومنها منظمة األمم املتحدة 
للتنمية الصناعية، ولجنة األمم املتحدة االقتصادية 
واملنظمة  الدولية،  التجارة  ومركز  ألوروبا، 
اإلسالمية لألمن الغذائي، ومركز التجارة الدولية، 
ومجمع الفقه اإلسالمي الدويل، باإلضافة إىل غرفة 

التجارة والصناعة والزراعة اإلسالمية.

وزير الخارجية يجتمع مع بلينكن

استعراض العالقات 
الوثيقة بين البلدين

الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 
نائب  ثاني،  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 
الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
أمس، مع سعادة السيد أنتوني بلينكن، 
وزير خارجية الواليات املتحدة األمريكية 
الحوار  هامش  عىل  وذلك  الصديقة، 
االسرتاتيجي القطري األمريكي الخامس 

املنعقد حالياً يف الدوحة.
استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 
العالقات الوثيقة بني البلدين يف املجاالت 

االهتمام  ذات  الدولية  والقضايا  كافة، 
مفاوضات  مستجدات  السيما  املشرتك 
مع  املشرتك  العمل  لخطة  العودة 
األرايض  يف  واألوضاع  املتحدة،  الواليات 
وتداعيات  ولبنان،  والعراق  الفلسطينية 
األزمة بني روسيا وأوكرانيا وسبل حلها 
سلمياً، باإلضافة إىل عدد من املوضوعات 
ذات االهتمام املشرتك. كما أشاد سعادة 
وزير الخارجية األمريكي، بالتنظيم املميز 
لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

بشأن إرث كأس العالم »2022 - 2026«

قطر وأميركا توقعان خطاب نوايا

الدوحة- قنا- شارك سعادة الشيخ محمد 
رئيس  نائب  ثاني،  آل  عبدالرحمن  بن 
وسعادة  الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس 
خارجية  وزير  بلينكن،  أنتوني  السيد 
أمس  الصديقة،  األمريكية  املتحدة  الواليات 
االسرتاتيجي  الحوار  افتتاح  يف  الدوحة،  يف 

القطري األمريكي يف دورته الخامسة.
من  عددا  االفتتاحية  الجلسة  وناقشت 
السيما  والدولية  اإلقليمية  القضايا 
تطورات األوضاع يف فلسطني، ومفاوضات 
وتطورات  املشرتك،  العمل  لخطة  العودة 
الغذاء  وأمن  األوكرانية،  الروسية  األزمة 
حقوق  مجال  يف  والتعاون  الطاقة،  وأمن 
اإلنسان، باإلضافة إىل عدد من املوضوعات 

ذات االهتمام املشرتك.
الوزراء  نائب رئيس مجلس  ووقع سعادة 
الخارجية  وزير  وسعادة  الخارجية  وزير 
حكومة  بني  نوايا  خطاب  عىل  األمريكي 
املتحدة  الواليات  وحكومة  قطر  دولة 
 2022( العالم  إرث كأس  األمريكية بشأن 

.)2026 -

النوايا  خطاب  بموجب  الطرفان  وأعلن 
واالستنتاجات  املعرفة  تبادل  اعتزامهما 
والبناء  العالم،  بكأس  املتعلقة  املستخلصة 
عىل نجاح دولة قطر يف جعل بطولة كأس 
متناول  يف   2022 قطر   FIFA العالم 
الدروس  وتطبيق  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
يف  بما  املستقبلية،  البطوالت  يف  املستفادة 
ذلك بطولة كأس العالم 2026 يف الواليات 
املتحدة، وإيجاد أماكن تتيح اإلدماج أكثر 
وزيادة إمكانية الوصول لألشخاص ذوي 

االحتياجات الخاصة إليها.
كما أكد الجانبان اعتزامهما زيادة التبادل 
جريمة  ملكافحة  املعرفة  وتبادل  التقني 
يتعلق  ما  ذلك  يف  بما  بالبرش،  االتجار 
معا  والعمل  الكربى،  الرياضية  باألحداث 
من أجل تقديم وتطبيق ممارسات توظيف 
املهاجرين،  العمال  حماية  بغرض  عادلة 
العمالة،  حماية  مجال  يف  املعارف  وتبادل 
لوضع  مشرتكة  عمل  مجموعة  وإنشاء 
خطوات محددة للقيام بها تعزيزا لخطاب 

النوايا الحايل.

وزير الخارجية ونظيره األميركي 
يشاركان في افتتاح الحوار االستراتيجي



بحث التطورات في العراق ولبنان وليبيا وفلسطين وأفغانستان الحوار االستراتيجي فرصة لمناقشة القضايا اإلقليمية والتحديات 
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أسس قوية للشراكة القطرية ـــ األميركية
الدوحة - قنا- أكد 

سعادة الشيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني 

نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية، 

أن دولة قطر تعتبر 
العالقات مع الواليات 

األميركية  المتحدة 
من أهم الشراكات 
لديها،  االستراتيجية 

والتي تمتد إلى 
السياسية  الشراكة 
وفي مجال الدفاع 

واألمن والمجاالت 
والتنموية. االقتصادية 

مؤتمر  خالل  سعادته،  واعترب 
السيد  سعادة  مع  مشرتك  صحفي 
خارجية  وزير  بلينكن  أنتوني 
عىل  األمريكية  املتحدة  الواليات 
هامش الحوار االسرتاتيجي القطري 
يف  حاليا  املنعقد  الخامس  األمريكي 
الحوار  من  الجولة  هذه  الدوحة، 
العالقات  منصة هامة يف تعزيز تلك 
وصلبة  قوية  بأسس  تتمتع  التي 

ورشاكة متعددة األوجه.
الحوار  أن  إىل  سعادته  ولفت 
األمريكي،   - القطري  االسرتاتيجي 
متعددة  قضايا  ملناقشة  فرصة  كان 
اإلقليمية  القضايا  يخص  ما  سواء 
العالم  يواجهها  التي  والتحديات 
تطورات  مناقشة  وكذلك  اليوم، 
يف  والتطورات  النووي،  االتفاق 
وليبيا،  ولبنان  العراقية  الساحة 
تعترب  التي  الفلسطينية  والقضية 
القضية املركزية لدينا، باإلضافة إىل 

الجهود املشرتكة يف أفغانستان.
االستجابة  كيفية  مناقشة  إىل  وأشار 
مشرتك،  بشكل  العاملية  للتحديات 
واألمن  الطاقة  تحديات  وخصوصا 
الغذائي والتحديات التنموية األخرى 

التي تواجه عاملنا اليوم.
بن  محمد  الشيخ  سعادة  وأضاف 
قطر  »دولة  ثاني:  آل  عبدالرحمن 
يف  تتوافقان  املتحدة  والواليات 
القضايا  هذه  حيال  النظر  وجهات 
ونتطلع للعمل سويا بني فرق العمل 
بني  املحادثات  ستستأنف  التي 

املؤسسات املعنية يف الدولتني«.
دائما  قطر  دولة  يف  »نتطلع  وقال: 
لتعزيز الرشاكة مع الواليات املتحدة، 
وألن يكون هناك دائما حوار مفتوح 
املتبادلة  الثقة  عىل  مبنية  وعالقة 

وعىل الشفافية فيما بني الدولتني«.
أبدته  الذي  التعاون  سعادته  وثمن 
بمؤسساتها  املتحدة  الواليات 
إقامة  بدعم  املرحلة  املختلفة يف هذه 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 
كافة  عىل  الشكر  عن  معربا   ،2022
األمنية  املؤسسات  وخاصة  الجهود 
يف  الفضائي  األمن  ومؤسسات 
قدمته  الذي  للدعم  املتحدة  الواليات 
لدولة قطر إلقامة هذه البطولة، الفتا 
الذي  التعاون  من  جزء  هذا  أن  إىل 
يمتد ملا وراء الرشاكات املتعددة بني 

الدولتني.
الهجمة  بشأن  سؤال  عىل  رده  ويف 
دولة  لها  تتعرض  التي  اإلعالمية 
بن  محمد  الشيخ  سعادة  نوه  قطر، 
رئيس  نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن 
مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأن 
استضافة  رشف  نالت  عندما  قطر 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 
أن  عىل  أمرها  حازمة  كانت   2022
املجاالت  متعدد  عمل  هناك  يكون 
أبهر  الذي  التنظيم  إىل هذا  للوصول 

العالم جميعا.
أن  يعتقدون  قد  »كثريون  وقال: 
الرئييس  السبب  هو  العالم  كأس 
لإلصالحات التي حدثت يف السنوات 
كأس  أن  نرى  نحن  لكن  األخرية، 
اليشء  لهذا  محفز  فقط  هو  العالم 

للعملية«. ومرسع 
مستمرة  عملية  هذه  أن  عىل  وشدد 
بحدث  ترتبط  وال  منقطعة  وغري 

وإنما  معينة،  بمرحلة  أو  معني 

هذا  يف  الفتا  ستكتمل،  رحلة  هي 
صاحب  حرضة  رؤية  إىل  الصدد 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
الله(،  )حفظه  املفدى  البالد  أمري 
قطر  لدولة  تحول  رؤية  هي  والتي 
يف  تحدث  التي  للمتغريات  ومواكبة 

العالم حولنا.
يف  اإلنسان  حقوق  مسألة  أن  وأكد 
الدولة  من  مسؤولية  هي  قطر  دولة 
وتجاه  القطري  الشعب  تجاه 

قطر،  أرض  عىل  يعيش  من  كل 
مشددا عىل أن قيادة دولة قطر كانت 
حاسمة يف هذا املوضوع، ومشريا إىل 
تبنيها  تم  التي  اإلصالحات  هذه  أن 

هي لخدمة هذا الهدف.
مجلس  رئيس  نائب  سعادة  وقال 
إن »بعض  الخارجية،  الوزراء وزير 
اإلصالحات  تأخذ  لم  اإلعالم  وسائل 
بعني  قطر  دولة  بها  قامت  التي 
بحكم  أتت  ولألسف  االعتبار، 

زيارة دولة قطر  بدون حتى  مسبق 
رغم  فيها،  املسؤولني  مع  والحديث 
أبوابها  تفتح  دائما  قطر  دولة  أن 
للجميع وتتحاور مع الجميع منذ أن 

بدأت هذه الهجمات«.
نستطيع  »ال  وأضاف:   
فقط  يريدون  هم  من  آراء  تغيري 
أو  ألهداف  قطر  سمعة  من  النيل 
األهداف  هذه  تتعلق  ال  قد  أخرى، 
السواد  أن  أعتقد  لكن  قطر،  بدولة 

كرة  وجمهور  الناس  من  األعظم 
الدوحة  إىل  أتوا  عندما  القدم 
الناجحة،  اإلعدادات  بهذه  تفاجأوا 
دائما  القطري  والشعب  قطر  ودولة 

مضياف ومرحب بالجميع«.
الفرحة يف عيون  إىل  وأشار سعادته 
الحدث،  هذا  مثل  باستضافة  الناس 
الجمهور وفرحة مشاركتهم  وفرحة 
يتم  لم  ومتعتهم بتجربة يشء جديد 

تجربته مسبقا.
مجلس  رئيس  نائب  سعادة  ونوه 
بربنامج  الخارجية،  وزير  الوزراء 
العمل الذي يتم من خالله العمل بني 
لبناء  املتحدة  والواليات  قطر  دولة 
املختلفة  املؤسسات  بني  القدرات 
والتعلم  القانون  إنفاذ  ومؤسسات 
توجد  التي  الخربة  من  واالستفادة 
إىل  مشريا  املتحدة،  الواليات  لدى 
وأخرى  عليها  نتفق  »نقاط  وجود 
نختلف عليها، ألن هذه املسائل عادة 
املجتمع  مع  يتناسب  ملا  وفقا  تكون 

الذي تطبق فيه«.
ووجه سعادته رسالة لوسائل اإلعالم 
والرأي العام، بأن دولة قطر ترحب 
داعيا  مفتوحة،  وأبوابها  بالجميع 
القدم  كرة  عىل  الرتكيز  لرضورة 
امللعب،  أرض  يف  يحدث  ما  وعىل 
التي  التحضريات  بكافة  واالستمتاع 

قامت بها قطر.
وأضاف: »من أراد أن يطلق أحكاما 
أخرى  أهداف  لتحقيق  فقط  مسبقة 
لكن  مؤقت،  أثر  فقط  لذلك  سيكون 
التي عىل األرض  الحقيقة  النهاية  يف 

هي التي تتحدث عن نفسها«.
هذه  تكون  أن  تطلعه  عن  وأعرب 
لتجمع  محطة  هي  قطر  يف  البطولة 
الشعوب ولتالقي الثقافات، ولتالقي 
بما  واالستمتاع  الحضارات،  كافة 
توفره األجواء هنا يف الدوحة وتجربة 
واملقيمني  القطري  الشعب  ضيافة 

عىل أرض قطر.
السيد  سعادة  قال  جانبه،  من 
خارجية  وزير  بلينكن  أنتوني 
دولة  إن  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
املتحدة  الواليات  عىل  تفوقت  قطر 
الرائع  الحوار  هذا  استضافة  يف 
اإلمتاع  يف  تفوقت  كما  واملفصل، 

والرتفيه.
وأضاف: »نحن هنا نجتمع يف نقطة 
التي  الدبلوماسية  عالقاتنا  يف  ذروة 
دامت لخمسة عقود وأصبح تعاوننا 
وبهذا  مىض،  وقت  أي  من  أعمق 
عالقتنا  حاال،  أفضل  شعبينا  فإن 
األمنية هي األقوى، وتستضيف قطر 
املنطقة  يف  العسكرية  قواعدنا  أكرب 
والتي تعد مرساة لألمن واالستقرار 
الرئيس  أن  إىل  وأشار  اإلقليميني«. 
يف  قطر  صنف  بايدن  جو  األمريكي 
من  رئيسيا  حليفا  املايض  مارس 
خارج حلف شمال األطليس »الناتو«، 
يف  بدأنا  أشهر  بعدة  ذلك  »وبعد 
للقوات   »15 »إف  طائرات  تسليم 
رفع  مما  القطرية،  األمريية  الجوية 
جيوشنا  وجعل  الدفاعية  قدراتها 

أكثر قابلية للتشغيل البيني«.
بلينكن،  أنتوني  السيد  سعادة  وأكد 
قطر  ودولة  املتحدة  الواليات  أن 
وخارجها  املنطقة  يف  تتشاركان 
من  والحد  االستقرار  لتعزيز 
التوترات وإنهاء الرصاعات، الفتا إىل 
اقتصادية  أن قطر قدمت مساعدات 
الفلسطيني،  للشعب  حيوية 
وساعدت يف دفع رواتب قوات األمن 
سالم  اتفاق  يف  وتوسطت  لبنان،  يف 
التشادية  االنتقالية  الحكومة  بني 
أنها  كما  املعارضة،  وجماعات 
الخالفات  رأب  عىل  باستمرار  تعمل 
اإلقليمية، وهو أمر رضوري ملعالجة 
نواجهها  التي  املشرتكة  التحديات 

نحن ورشكاؤنا. { جانب من المؤتمر الصحفي المشترك

{  أنتوني بلينكن{ وزير الخارجية

خالل مؤتمر صحفي مشترك مع بلينكن.. وزير الخارجية:

حقوق اإلنسان مسؤولية من الدولة تجاه المواطنين والمقيمين

من يطلق أحكاما مسبقة لتحقيق أهداف أخرى سيكون لذلك أثر مؤقت

بلينكن: البلدان يتشاركان في المنطقة وخارجها لتعزيز االستقرار

عالقتنا األمنية مع قطر هي األقوى وتستضيف أكبر قواعدنا العسكرية بالمنطقة

نثمن التعاون األميركي 
في دعم إقامة كأس العالم

مونديال قطر كان 
محفزا ومسرعا لإلصالحات



 يوم من أيام العرب..

بحضور تميم املجد

عانقوا هام السحب

سارعوا للعلياء.. وحققوا املجد

ارتفع البريق أخرض

يحمل النور املسطر

فأل خري يا قطر..

رددوا: الله أكرب
انتصار تاريخي حبس األنفاس، وأشعل 

الحماس، و»األخرض« السعودي الشقيق، 
يعيد صياغة التاريخ بفوز غري مسبوق عىل 

رمز من رموز اللعبة يف العالم، ومن ساداتها 
منتخب األرجنتني، بقيادة األسطورة ليونيل 
مييس، أفضل العب يف الكوكب، لينثر الفرح 

يف كل بيت عربي، وينرش السعادة يف األرجاء، 
وتحتفل البالد بفوز األشقاء.

الفرحة القطرية بهذه النتيجة التاريخية 
كانت كبرية، وعندما توشح حرضة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري 
البالد املفدى بعلم اململكة العربية السعودية 

الشقيقة، وهو يتابع املباراة، فقد عرب عن 
مشاعرنا ونحن نرتقب فوزا خليجيا وعربيا 

وآسيويا، يعزز من رصيدنا ومكانتنا يف 
تصنيف اللعبة، ويزيد من حظوظنا للوصول 

إىل مكاسب أفضل، ومقاعد أكثر يف األدوار 
القادمة والبطوالت املقبلة.

كانت لفتة صاحب السمو أمري البالد املفدى 
لها مغزاها ودالالتها، فسموه حارض بمواقفه 

ووجدانه مع كل ما هو عربي، ومنارص 
له يف جميع املحافل، وداعم لكل قضاياه 

ومشاركاته، كما سبق وأعلن أن هذا مونديال 
العرب، كما جاء حفل االفتتاح ليؤكد عىل 
هذه املعاني عرب املزج الفريد بني التقاليد 
القطرية والعربية والثقافة العاملية، وجاء 

االنتصار الكبري لـ»األخرض« باألمس، ليصب 
يف ذات االتجاه، وليؤكد أن الطاقات العربية 

كبرية وغنية وزاخرة وقادرة عىل تحقيق 
الكثري، متى ما أتيحت لها الفرصة.

ال أدري من أين أبدأ، من الروح القتالية أم 
األداء الرجويل، أم املستوى البطويل أم من 

املهارات والفنيات واملعنويات، باختصار، كل 
يشء كان رائعا يف استاد لوسيل، من حامي 

العرين العويس مرورا بخط الدفاع وصمام 
األمان الذي أبدع يف نرش شباك التسلل، 

لتصطاد راقيص التانجو واحداً تلو اآلخر، 
مرورا بالوسط املتماسك وصوالً لأليقونة 

و»خالط األوراق« سالم الدورسي، صاحب 
القنبلة املوقوتة التي انفجرت يف شباك 

الحارس األرجنتيني ورقصت عىل دويها 
الجماهري من الدوحة إىل الرياض إىل كل 

أصقاع األرض، وصوالً لساو باولو وريو دي 
جانريو الغرماء التقليديني لألرجنتني!

كانت ملحمة سعودية، آسيوية، عربية 

كتبت بمداد من ذهب، حقق فيها الصقور 
الخرض االنتصار العربي األول يف التاريخ عىل 
»التانغو« األرجنتيني، املرشح بقوة للفوز يف 

هذه البطولة.
ورغم تقدم األرجنتني يف الشوط األول 
بهدف مييس والبداية الصاعقة، إال أن 

املنتخب السعودي لم ييأس، وكلمة الرس 
كانت بني الشوطني، إذ دخل الشوط الثاني 

مجموعة من املقاتلني بعزيمة ال تلني وحققوا 
املستحيل بأداء ونتيجة ليس لها مثيل. 
»األخرض« سجل حضوره بقوة ودخل 

املونديال من أوسع أبوابه وكان »عالوعد« 
وحقق »السعد« ونرش »السعادة« بفوز 

سعودي أمام 88 ألف متفرج، غصت بهم 
مدرجات استاد لوسيل يف رقم قيايس غري 

مسبوق يف قطر واملنطقة. 
 مع هذا الفوز التاريخي عادت بنا الذاكرة 

للوراء 40 عاما عندما حققت الكرة العربية 
انتصارا مشابها بنفس الحجم والحدث 

والنتيجة عندما نجح منتخب الجزائر بقيادة 
نجمه التاريخي رابح ماجر يف الفوز عىل 

منتخب أملانيا يف مونديال أسبانيا 1982.. 
ويف استاد لوسيل أمس التاريخ يعيد نفسه.. 

وبات واضحاً أن هناك ثمة عالقة بني 
إنجازات الكرة السعودية واألرض القطرية، 

فأصبحت مالعبنا فأل خري بدءا من كأس أمم 

آسيا 1988 التي فازت بها السعودية، مروراً 
بوصولها لكأس العالم 1994 من استاد 

خليفة وكأس العرب 1998 من ذات امللعب، 
ووصوالً الستاد لوسيل املونديايل يف ذلك 

املساء التاريخي واألداء الخيايل. 
مع صافرة النهاية تذكرت لقاء صاحب 

السمو امللكي األمري محمد بن سلمان ويل 
العهد يف اململكة العربية السعودية مع 

املنتخب قبيل سفره إىل الدوحة، عندما طلب 
منهم اللعب واالستمتاع، دون ضغوط، 

فلعبوا واستمتعوا وأمتعوا، بل حولوا املباراة 
إىل »عرضة« نجدية ضاع فيها راقصو 

»التانغو«!
فوز أكرب من الكلمات، خلط األوراق، وأعاد 

الحسابات، وكلنا أمل يف تألق املنتخبات 
العربية، بحجم ما نعلقه عليها من 

طموحات.
ويف مباراة أخرى لم يخيب نسور قرطاج 

الظن فيهم ورفضوا الخسارة يف أول 
ظهور بمونديال قطر، ونجحوا يف انتزاع 
نقطة غالية بعد تعادلهم مع الدنمارك، 
وهو منتخب كبري آخر، تأهل لنهائيات 

كأس العالم خمس مرات، بعد مباراة 
ظهروا فيها بصورة جيدة وتحديداً يف 
الشوط األول الذي كانوا فيه الطرف 
األفضل، حيث تمكن عصام الجبايل 

من هز الشباك الدنماركية بهدف ألغاه 
الحكم بداعي التسلل يف الدقيقة »23«.

املنتخبان الشقيقان أمتعانا وأكدا أن 
كرة القدم العربية مازالت بخري، آملني 
أن تأخذ مكانة الئقة يف رصاع اللعبة، 

متمنني أن تتواصل اإلنجازات يف مونديال 
قطر، مونديال كل العرب.

قطر فأل خير على األخضر.. والتاريخ يعيد نفسه
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كلمة حق

{ تصوير : محمود  حفناوي - أاسامة الروسان

األخضر فوق هام السحب
يوم من أيام العرب.. 

ملحمة سعودية عربية آسيوية بمستوى بطولي وأداء رجولي

العبو األخضر حولوا المباراة إلى متعة.. إلى »عرضة« ضاع فيها راقصو التانجو !

دوحة الجميع

Email: mohd-almarri@al-watan.com

: @mohdalmarri2022

رئيس التحرير املسؤول
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معا يدا بيد

سفراء: البطولة عالمة 
فارقة في تاريخ كرة القدم

الميناء القديم مزار 
سياحي مميز للجماهير

»كتارا« وجهة المشجعين 

والزوار ومحبي التراث

 



قضاء أمسية استثنائية أمام الجناح السعودي بـ»المحامل التقليدية«ترديد األهازيج والهتافات بعد فوز »األخضر« على »التانجو«
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متابعات

عاشتها الجماهير السعودية والقطرية في »كتارا«

لحظــــــات تاريخيـــــــة

أمسية  أمس  كتارا  جمهور  عاش 
الفرح  أمسيات  من  استثنائية 
التاريخي  الفوز  أشعلها  التي  الغامر 
نظريه  عىل  السعودي  للمنتخب 
 ،2022 قطر  مونديال  يف  األرجنتيني 
الجناح  أمام  الجمهور  واحتشد 
كتارا  مهرجان  يف  املشارك  السعودي 
يرددون  وهم  التقليدية  للمحامل 
الفرح  ومواويل  النرص  أهازيج 
أعالم  ويرفعون  النشوة  وهتافات 
عمان  وسلطنة  والسعودية  قطر 

والكويت. 
للفنون  العمانية  الفرقة  وشاركت 
كتارا  مهرجان  يف  املشاركة  الشعبية 
املهرجان  ضيوف  التقليدية  للمحامل 
الجماهري املحتشدة أفراحها بإحيائها 
واملرسة  بالفرح  تعبق  فنية  للوحات 
الفنون  وجمال  عراقة  وتجسد 
وقدمت  العمانية،  والرتاثية  الشعبية 
وأهازيج  رقصات  املهرجان  لجمهور 
البهجة  النفس  يف  تبعث  حماسية 
بالشخصية  واالعتزاز  والرسور 

وبالهوية العربية األصيلة. 
بأداء  املهرجان،  جمهور  واستمتع 
التي نرشت من خالل مزجها  الفرقة 
مع  املتداخل  والرقص  الغناء  بني 
الطبول، أجواء تراثية مفعمة  نغمات 
والرسور،  والبهجة  والفرح  بالجمال 
األصيلة  لفنونها  تقديمها  خالل  ومن 
التي يغلب عليها االرتجال والسجال، 
البحري  التاريخ  ثراء  عاكسة 
به  يتميز  وما  والعماني  الخليجي 
بالعراقة  موغل  غنائي  موروث  من 

واألصالة والجمال. 
فعاليات  شهدت  أخرى،  جهة  من   
العالم  كأس  لبطولة  املصاحبة  كتارا 
إقباال   2022 قطر  فيفا  القدم  لكرة 
والضيوف،  الزوار  قبل  من  متزايدا 
للحي  العامة  املؤسسة  واصلت  حيث 
فعالياتها  إطالق  »كتارا«  الثقايف 

والرتاثية،  الفنية  وعروضها  الثقافية 
عىل  البحري  الرتاث  تألق  وسط 
النسخة  تحتضنه  الذي  كتارا  شاطئ 
الثانية عرشة ملهرجان كتارا للمحامل 

التقليدية.
زيارات  سجل  قد  املهرجان  وكان 
عدد من كبار الزوار، حيث شهد يوم 
بصرية  السيدة  سعادة  زيارة  أمس 
الوزراء  رئيس  نائبة  توركوفيتش 

وزيرة خارجية البوسنة والهرسك.
ومعارضها  كتارا  فعاليات  وتشهد 
من  كتارا  زوار  قبل  من  كبريا  إقباال 
تجذب  حيث  الجنسيات،  مختلف 
وراء  الواقعة  الخطاطني  أكشاك 
الزوار  من  كبريا  إقباال   5 املبنى 
واألجنبية.  العربية  الجنسيات  من 
بأسماء  لوحات  الفنانون  يقدم  إذ 

العربي،  الخط  أنواع  بمختلف  الزوار 
ويقول  بالرمال  الرسم  إىل  باإلضافة 
الخطاط محمد إبراهيم: أقدم لوحات 
حسب  مختلفة  وأعماال  متنوعة 
استعمال  عىل  وأركز  الناس  طلب 
أن  ونرجو  واألسود،  األبيض  اللونني 
الفعاليات  هذه  يف  مشاركتنا  تكون 
الذي  العربي  بالخط  لنعرف  فرصة 
الثقافة  خصائص  أبرز  إحدى  يعترب 

والهوية العربية اإلسالمية.
الساحة  يف  الحناء  ركن  شهد  كما 
قبل  من  كبرياً  إقباالً  للنافورة  املقابلة 
من  وخاصة  الثقايف  الحي  زائرات 
أبدين  حيث  األجنبية،  الجنسيات 
التجربة  هذه  بخوض  سعادتهن 
بالتعرف  اهتمامهن  عن  معربات 
بكل  العربي  والرتاث  الثقافة  عىل 

تفاصيله.
تجول  كتارا  أروقة  شهدت  كما 
مجموعات من املشجعني من مختلف 
مجموعة  كل  كانت  حيث  الجنسيات 
هتافات  مرددين  بالدها  علم  تحمل 

حماسية.
يف  األطفال  شارك  أخرى  جهة  ومن 
فعاليات مكتبة كتارا للرواية العربية 
واملقامة يف ساحة مبنى رقم 47 حيث 
رسم  أنشطة  بممارسة  استمتعوا 
وتلوين وبراعات يدوية أرشف عليها 
الطفل.  مع  التعامل  يف  متخصصون 
لعروض  متابعتهم  إىل  باإلضافة 
األطفال  من  مجموعة  قدمها  جميلة 
وزارة  من  البحرية  الواجهة  عىل 

التنمية االجتماعية واالرسة.
تفاعل  الشارع  فنون  أنشطة  وضمن 
موسيقية  معزوفات  مع  الجمهور 
رشقية قدمتها إحدى الفرق املوسيقية 
كبريا  حضورا  إليها  وجذبت  العربية 

من الزوار.
كما شهدت ساحة مبنى 39 حضورا 
غفريا ملشجعي املنتخب التونيس الذين 
وغنائية  موسيقية  عروضا  تابعوا 
األيام  فعالية  تونسيني ضمن  لفنانني 
عىل  احتوت  التي  التونسية  الثقافية 
منتوجات  قدمت  مختلفة  أجنحة 
يتعلق  فيما  سواء  متنوعة  تونسية 
اللباس  يف  أو  والحلويات  باملأكوالت 

والصناعات التقليدية التونسية.
الحكمة  ساحة  يف  النافورة  وجذبت 
عروض  تقديم  تم  حيث  كتارا،  زوار 
دمجت بني املوسيقى واملياه الراقصة 
مع انعكاس األضواء عىل مباني كتارا 

املحيطة بها وإبهار األلعاب النارية.
للحي  العامة  املؤسسة  وتواصل 
املصاحبة  فعالياتها  كتارا  الثقايف 
 18 غاية  إىل  قطر2022  ملونديال 
ديسمرب املقبل بـ 51 فعالية رئيسية 

تتفرع عنها 300 فعالية ثانوية.

اإلشـــــادة بالفعاليــــــات الثقافيـــــة 
والعـــــــروض الفنيـــــة والتراثيـــة



حفالت لنجوم الغناء 
تمتد حتى »18« ديسمبر

جناح الطهي يقدم 
أشهى األكالت السعودية
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متابعات

بهجــــة عربيــــة
شهدتها منطقة البيت السعودي بعد فوز »األخضر« على »التانجو«

حركة بيع نشطة داخل متجر الصقور الخضرالمشجعون عاشوا أجواء فرحة غامرة

شهدت فعالية البيت السعودي التي ينظمها االتحاد السعودي لكرة القدم عىل 
هامش مشاركة األخرض يف منافسات كأس العالم، فرحة عامرة أمس بعد فوز 

املنتخب السعودي عىل األرجنتني ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022
ورصدت »$« إقباال كبريا من املشجعني السعوديني والقطريني والعرب 

يف مشهد امتزجت فيه املشاعر والهتافات العربية ملساندة املنتخب السعودي يف 
املباراة. 

وتستقبل منطقة البيت السعودي منذ افتتاحها قبل أيام عددا كبريا من مشجعي 
املنتخب السعودي ومن جمهور املشجعني بشكل عام يوميا، سواء كانوا من 

داخل املنطقة العربية أو من خارجها، وخالل جولة »$« قامت بزيارة كل 
األجنحة وعددها عرشة بها العديد من الفعاليات، ومن الفعاليات التي شهدت 

إقباال كبريا وإعجابا من الجمهور مباريات كرة القدم االفرتاضية مع نجوم 
املنتخب السعودي، وهذه الفعالية يقبل عليها الزوار من كل الجنسيات الغربية 

واآلسيوية واإلفريقية التي جاءت خلف منتخباتها، ويقوم الزوار بممارسة 
اللعبة مع كبار النجوم افرتاضياً عرب تقنية الواقع االفرتايض، إضافة إىل التقاط 

الصور التذكارية مع النجوم السعوديني الذين يشاركون يف البطولة الحالية عىل 
أرض قطر ويقومون بزيارات إىل املكان. كما يشهد جناح الصقور الخرض إقباال 

كبريا من الزوار، ويتضمن هذا الجناح زي املنتخب السعودي كالفانلة والرشط 
والحذاء، وغري ذلك من األزياء التي خاض بها املنتخب السعودي البطوالت 
الكروية، باإلضافة إىل أعالم وشعارات املنتخب السعودي، ويقوم عدد كبري 

برشاء بعض الفانالت ومقتنيات هذا املتجر كذكريات من البطولة، ويجري داخل 
املنطقة التقاط الصور التذكارية.

يوجد باملكان أيضا شاشة عرض كبرية تعرض مباريات املنتخب السعودي يف 
البطولة ومباريات أخرى وكذلك مباريات من بطوالت سابقة حقق فيها االخرض 
فوزا كبريا عىل الفرق املنافسة، وتحظى الساحة التي بها الشاشة كل يوم بزحام 
كبري، حيث يتوافد إليها جمهور الكرة من كل الجنسيات. كما يتسّوق املشجعون 

من متجر الصقور الخرض، الذي يحتوي عىل زي املنتخب الرسمي، باإلضافة 
إىل أعالم وشعارات املنتخب السعودي. ويستطيع املشجعون متابعة مباريات 

املونديال عرب شاشة عرض ضخمة، إىل جوار مساحة خرضاء تتسع لعدد كبري 
من املشجعني.

ولم ينس االتحاد أن يخصص جناحا للطهي يقوم بتقديم األكالت السعودية 
املشهورة، فبعد أن يقوم الزوار بجولة داخل البيت السعودي يتوجهون إىل جناح 

الطهي لتناول ما لذ وطاب من الطعام واملرشوبات اللذيذة، يف أجواء عنوانها 
البهجة والفرح، من قبل مشجعي األخرض من أبناء السعودية والدول األخرى 
وأعضاء رابطة مشجعي املنتخبات العربية الذين يتواجد كثريون منهم هناك.

الجدير بالذكر أن منطقة البيت السعودي تحيي مجموعة من الحفالت الغنائية 
واملوسيقية التي يشارك فيها نجوم الغناء من اململكة وفنانون عرب وأجانب 

وتستمر هذا الفعاليات، كما تقام أيضا العديد من الفعاليات الفنية املختلفة ذات 
الطابع الثقايف السعودي، كالفلكلور السعودي وغريها من الفنون والفعاليات 

املشوقة والتفاعلية، داخل املنطقة حتى نهاية البطولة يف الثامن عرش من ديسمرب 
القادم.

ومنطقة البيت السعودي هذه موجودة يف حديقة كورنيش الدوحة بجوار فندق 
الشرياتون عىل مساحة 18 ألف مرت، يف 20 نوفمرب وتستمر حتى 18 ديسمرب 

املقبل، وتشتمل املنطقة عىل 10 أجنحة.

كتبت – آمنة العبيديل
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متابعات

مشجعون من دول العالم في مهرجان حديقة البدع لـ $ :

بحديقة  املُقام  املشجعني  مهرجان  شهد 
الجماهري  من  اآلالف  توافد  البدع 
التواجد  عىل  حرصوا  الذين  واملشجعني 
الحماسية؛  املونديال  بأجواء  واالستمتاع 
كما  العالم  يف  مشجعني  منطقة  أكرب  لتكون 
يضم  حيث  املشجعني،  من  العديد  وصفها 
البث  منطقة  للمشجعني  الفيفا  مهرجان 
الرتفيهية  والفعاليات  للمباريات  املبارش 
التي تناسب جميع أفراد العائلة، فضالً عن 

التسلية. املطاعم وأنشطة  وجود عدد من 
الذين  $ عددا من زوار قطر  والتقت 
التنظيم  بمستوى  إعجابهم  عن  عربوا 
مختلف  يف  والفعاليات  التحتية  والبنية 
بحفاوة  أشادوا  كما  املشجعني.  مناطق 
الضيافة مبدين رغبتهم يف  االستقبال وكرم 
ملزيد  وحماسهم  القطرية  الثقافة  اكتشاف 
ثقافات  عىل  والتعرف  واالبداع  الفرجة  من 

. مختلفة
 $ لـ  املشجعني  من  عدد  أشاد  وقد   
من  عدد  يحرص  التي  املتنوعة  بالفعاليات 
للجماهري  تنظيمها  عىل  والرشكات  الجهات 
تضم  أنها  خاصة  املشجعني،  مهرجان  يف 
عن  فضالً  الرتفيهية،  الفعاليات  من  العديد 

وجود املطاعم واملقاهي املتعددة، وكذلك 
شاشات كبرية لعرض املباريات، 

الرائع  بالتنظيم  مشيدين 
املتنوعة  واألنشطة 

االستقبال  وحفاوة 
التنقل  وسهولة 
الدولة  وفرتها  التي 
وسائل  خالل  من 

املتعددة. املواصالت 
منهم  البعض  وأكد   

هو  قطر  مونديال  أن 
اإلطالق  عىل  األفضل 

كافة  الدولة  وفرت  حيث 
للزوار  والرتفيه  الراحة  سبل 

واملشجعني، معربني عن سعادتهم بالتواجد 
هذه  وسط  العالم  كأس  بطولة  وحضور 

املميزة. والفعاليات  األجواء 
عن  مصطفى  فرحات  أعرب  البداية  يف 
مشيدا  قطر،  يف  بتواجده  الغامرة  سعادته 
العالم  كأس  لبطولة  قطر  دولة  بتنظيم 
مر  عىل  األفضل  بالبطولة  وصفها  والتي 

التاريخ.
البدع  يف  املشجعني  مهرجان  ُيَعد  وقال: 
العالم  املثايل ملشاهدة مباريات كأس  املكان 
تقترص  ال  حيث  رائعة،  حماسية  أجواء  يف 

بل  فحسب،  القدم  كرة  إثارة  عىل  املتعة 
منوعا. ترفيهيا  برنامجا  أيضا  تشمل 

ومن جانبه قال ياسني الكثريي إن مهرجان 
بالتعاون  قطر  دولة  تنظمه  الذي  البدع 
يف  مشجعني  منطقة  أكرب  تعد  الفيفا  مع 
وجهة  يعد  البدع  مهرجان  قائال:  العالم، 
جميع  من  املشجعون  فيها  يلتقي  كروية 
واالحتفال  مشاعرهم  ملشاركة  العالم  أنحاء 
العرس  بها  يتسم  التي  الفريدة  باألجواء 

األغىل. الكروي 
بجانب  إنه  الكثريي:  وتابع 
مباريات  متابعة 
يقوم  بالده  منتخب 
بزيارة  ايضا 
املميزة  األنشطة 
ت  سسا للمؤ
الراعية واملعارض 
لكرة  املكّرسة 
واملتجر  القدم، 
الخاص  الرسمي 

املرخصة. العالم  كأس  بمنتجات 
خصيصاً  جاء  إنه  ابراهيم  منترص  وقال 
لحضور  فلسطني  من  قطر  دولة  إىل 
تشهدها  التي  الرائعة  املونديالية  األجواء 
املمتعة  الحماسية  باألجواء  مشيداً  البالد، 
مكان،  كل  يف  املوجودة  املتنوعة  والفعاليات 

املشجعني. إىل مهرجان  باإلضافة 
االماكن  من  العديد  زار  أنه  إىل  وأشار   
تقوم  بما  يفتخر  وإنه  الدولة،  يف  الرتفيهية 
وكذلك  وإسالمية  عربية  كدولة  قطر  به 
العربية  القيم  عىل  الحفاظ  عىل  حرصها 
من  الزوار،  لجميع  وإظهارها  واإلسالمية 
تعاليم  وإظهار  االستقبال،  حفاوة  خالل 
وقيم اإلسالم، األمر الذي يعترب مصدر فخر 

جميعاً. لنا 
الجماعية  باملشاهدة  استمتع  أنه  وأكد 
مع  البدع  حديقة  يف  املمتازة  واالجواء 
مختلف  من  املشجعة  الجماهري  من  عدد 
واملتعة  البهجة  يضيف  ما  وهو  الثقافات 

عىل األجواء. 

من  القادمني  املشجعني  من  عدٌد  وأعرب 
الرائع،  بالتنظيم  فخرهم،  عن  املغرب 
ما  أن  واعتربوا  واألنشطة،  والفعاليات 
فخر  مصدر  هو  قطر  دولة  به  تقوم 
بوسعيد  وقال  العربية،  الدول  لجميع 
جداً  سعداء  انهم  كمال  وصديقه  عيل 
وتنظيم  تسهيالت  من  وجدوه  بما 

قد  قطر  أن  مؤكدين  للمشجعني، 
تقديم صورة مرشفة  يف  بالفعل  نجحت 

تنظيم  خالل  من  واملسلمني  العرب  عن 
املونديال،  من  االستثنائية  النسخة  هذه 
كأس  بطولة  ستكون  أنه  إىل  مشريين 

يف  البطوالت  أفضل  من  هذه  العالم 
أملهما  عن  وأعربا  التاريخ... 

املغربى  املنتخب  يفوز  أن 
اليوم. 

قال  جانبهم  ومن 
املشجعني  بعض 
من  القادمني 
إنهم  املكسيك 
قطر  يف  جداً  سعداء 
وقتاً  ويقضون 
إىل  مشريين  رائعاً، 

عدة  زاروا  قد  أنهم 
مثل  قطر  يف  أماكن 

ومدينة  واقف  سوق 
كثرياً  وأعجبوا  لوسيل، 

والرتاث  املحلية  بالثقافة 
املحيل املوجود يف قطر، معربني عن 

مبارياتهم  يف  فوزاملكسيك  يف  أملهم 
باملونديال.

نستمتع  نحن  قائلني:  وتابعوا   
والفعاليات  الحماسية،  باألجواء 
املشجعني،  مناطق  يف  املوجودة 
وكذلك  رائعة،  من  أكثر  فهي 
من  املشجعني  ومنطقة  التنظيم 

رأيناها. التي  املناطق  أجمل 
املشجعني  من  عدٌد  أشاد  كما   

الرائع  بالتنظيم  الربازيلني 
الرتفيهية  واألنشطة  والفعاليات 

املوجودة يف قطر، مؤكدين أن الدوحة بلد 
باإلضافة  املعتدل،  بطقسها  وتتميز  جميل، 

املبهرة  واملالعب  االستقبال  حفاوة  إىل 
واألجهزة  التجهيزات  بأحدث  واملزودة 

الحديثة.
التحتية  بالبنية  اعجابهم  أبدوا  كما 
للمشجعني  ومناطق  مالعب  من 
وغريها،  الفعاليات  وتنظيم 
متاحة  النقل  وسائل  أن  موضحني 
باالضافة  وســـريع  منظم  واملرتو 
والفعاليات  الرائعة  االجواء  إىل 

املتعددة.

FI6I9374

{  فرحات مصطفى

{   بوسعيد علي

{  كمال حسن

الراحة والترفيه كافة سبل قطر وفرت 

مغاربة: مصدر 

فخر لجميع 

الدول العربية

أف�����ض�����ل ب���ط���ول���ة
كتب - محمد أبوحجر

مكسيكيون: 
نستمتع باألجواء 

الحماسية

} تصوير عباس عيل
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مـقــــال

عقيدتنا صميم  م��ن  ج���اءت  ق��ائ��دن��ا  رس��ائ��ل 

ألول مرة افتتاح البطولة 
العالمية باللغة العربية

تنمية مستدامة 
تنعم بها األجيال القادمة

ت����ج����س����ي����د ع�����ن�����اص�����ر ه�����وي�����ت�����ن�����ا وم�������ك�������ون�������ات ث����ق����اف����ت����ن����ا أم������������ام ال����ع����ال����م

انطلقت البطولة وكل يشء يسري كما هو 
مخطط له إن لم يكن أفضل، ولم يعد 

هناك مجال للحديث عن االستعدادات، 
فاملنتخبات املشاركة حرضت إىل قطر، 
إىل عاصمة العالم هذه األيام وتعايش 

الحدث وتشارك يف صنعه وتشاهد روعة 
كل يشء وتشهد بأن البطولة كما قيل 

ستكون أفضل بطولة يف تاريخ املونديال، 
ولن نزيد عىل ما قاله رئيس الفيفا السيد 

انفانتينو. 
ما أود الحديث عنه املكاسب التي تتحقق 

حاليا من استضافة البطولة يف قطر 
يف بالد العرب، وأهم هذه املكاسب أنه 

ألول مرة يف تاريخ البطولة تكون كلمة 
االفتتاح باللغة العربية يلقيها عىل العالم 
قائد عربي، وفقرات حفل االفتتاح باللغة 
العربية، تعرض عنارص هويتنا ومكونات 

ثقافتنا، وتربز كينونتنا، استمع العالم 
أجمع لرسائل قائدنا حرضة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري 
البالد املفدى جاء يف إحداها نعمل لخري 

البرشية، ويف رسالة ثانية دعا إىل أهمية 
التواصل اإلنساني عىل الرغم من اختالف 

الجنسيات واألعراق والعقائد، ويف ثالثة 
ه إىل ترك ما يفرق واالحتفاظ بما  وجَّ

يجمع، إنها فعال رسائل قيادية تعكس 
املعنى واملفهوم الحقيقي للقيادة.

وألول مرة تتحدث وسائل اإلعالم العاملية 
عن األذان، نداء املسلمني للصالة، الذي 

يصدح كل يوم خمس مرات، ويستعذبه 
ضيوف قطر من غري املسلمني، وإن كانوا 

ال يفهمون مقاطعه أو فقراته الختالف 
ألسنتهم، كما أن مئات بل آالف اإلعالميني 

والـ »يوتيوبرز« حلوا ضيوفا عىل 
قطر، يتجولون اآلن يف مدنها وأحيائها 

ومعاملها ويصورون ما يريدون بكل 
حرية، ينقلون للعالم صورة عن العرب 

مرشفة وحقيقية غري الصورة السيئة 
النمطية التي زرعها اإلعالم الغربي 

املزيف واملضلل يف أذهان شعوبه، كل هذا 
مكاسب ال يستهان بها، مكاسب كبرية 
سوف نجني ثمارها من اآلن فصاعدا، 

بحمد الله قد نجحنا وسوف نتفرغ ملا 
بعد النجاح.

أيضا يجدر بي التطرق إىل موضوع 
ثار حوله جدل طويل ممن ال تتوفر 

لهم معلومات سلمية عن قطر، وممن 
ال يتمتعون بصدق وحسن النوايا، أال 

وهو موضوع اإلنفاق عىل االستعدادات 
ملونديال 2022، بعض هؤالء يجهلون 

وبعضهم يتجاهلون أن قطر لديها 
رؤية وطنية تعكف عىل تنفيذها هي 

رؤية 2030، وبمقتىض هذه الرؤية يتم 

تحديث البنية التحتية وفق أعىل املعايري 
العاملية، وتوسعة وتطوير مطاري حمد 

الدويل والدوحة الدويل، وإنشاء ميناء 
حمد البحري وتطوير ميناء الدوحة 

الدويل، وإنشاء مرشوع الريل، وتشييد 
الطرق واملحاور واألبراج الشاهقة، 

وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل 
والتحول الرقمي واالهتمام الالمحدود 

بالبيئة، كل هذه املشاريع واردة ضمن 
مرتكزات رؤية قطر 2030 ولم تكن 

مرهونة بوجود املونديال يف قطر، كانت 
ستتم ُوِجَد املونديال أم لم يوجد، أتمنى 

أن تكون الصورة وضحت لهم، والحقيقة 
تجلت أمامهم.

كل هذه مشاريع تنضوي تحت تحقيق 
أهداف التنمية املستدامة، تستفيد 

منها األجيال الحالية واألجيال القادمة، 
وتحفظ نصيب هذه األجيال القادمة 

يف خريات وموارد بالدهم، يشبُّون عن 
الطوق ليجدوا بلدهم تفوَّق عىل عرصه يف 

البنية التحتية واملنشآت، إرث مستدام.

وألن اليشء باليشء يذكر، فاالستدامة 
من املونديال لم تتحقق لقطر وحدها بل 

للعرب واملسلمني جميعا، بعدما جاءت 
املاليني من الجماهري إىل منطقتنا العربية 

خلف منتخباتهم، ورأونا عىل حقيقتنا 
الحضارية التي عكس ما يعرفون عنا، 
إنها ذكريات جميلة ستظل محفورة يف 

أذهانهم يروونها ألوالدهم.
لم تغب املكاسب السياسية هي األخرى 

عن املونديال، وبدفء الدوحة ذاب الجليد 
د العالقات بني الرئيسني املرصي  الذي جمَّ

عبد الفتاح السييس والرتكي رجب طيب 
أردوغان، فشاهدهما العالم يتصافحان 

ويمسك كل منهما بيد اآلخر، بحضور 
قائدنا ورمز عزنا سمو األمري، حفظه 
الله ورعاه، ومما ال شك فيه أن هذه 

املصافحة وعودة املياه إىل مجاريها بني 
الزعيمني عىل أرض قطر ستعود بالخري 
عىل الشعبني العزيزين، فاللهم أدم عىل 

قطر أْنُعِمك، ووفقها لتظل دائما قوة 
للخري والسالم.

بقلم: د. بثينة حسن األنصاري
خبيرة تطوير التخطيط 

االستراتيجي والموارد البشرية 

من القلب إلى القلب

Mrsbalansari @gmail.com

نجحنا ونستعد لما بعد النجاح
م��ك��اس��ب اق��ت��ص��ادي��ة وث��ق��اف��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة

عبر معرض للطوابع البريدية في »كتارا«

تعريف الجماهير 
بتاريخ المونديال

الطوابع  معرض  يفتح  -قنا-  الدوحة 
الربيدية لكأس العالم أبوابه للزوار اليوم 
الربيد  طوابع  متحف  مقر  يف  األربعاء 
العربي بمبنى رقم 22 باملؤسسة العامة 

للحي الثقايف /كتارا/.
 ويأتي املعرض ضمن فعاليات /كتارا/ 
 FIFA العالم  كأس  لبطولة  املصاحبة 
 340 2022، حيث يضم أكثر من  قطر 
لوحة طوابع من جميع أنحاء العالم منها 
280 لوحة تتناول بطوالت كأس العالم 
عام  أقيمت  بطولة  أول  منذ  القدم  لكرة 
1930 يف األوروغواي وحتى بطولة كأس 
يضم  كما   ،2022 قطر   FIFA العالم 
من  ونادرة  متميزة  مجموعة  املعرض 
املقتنيات الخاصة بكأس العالم وتشتمل 
ألول  تعرض  مختلفة  تذكارات  عىل 
وإيطاليا  قطر  من  هواة  بمشاركة  مرة 

والربازيل.
اإلسماعيل  رجب  حسني  السيد  وقال 
لهواة  القطري  النادي  مركز  مدير 
الطوابع والعمالت خالل ترصيح لوكالة 
األنباء القطرية /قنا/ إن املعرض يشهد 
مشاركة هاٍو برازييل وآخر إيطايل واثنني 
من الهواة القطريني، إضافة إىل املقتنيات 
لهواة  القطري  النادي  بمركز  الخاصة 
الخاصة  واملقتنيات  والعمالت،  الطوابع 

ُموضحاً  العربي،  الربيد  طوابع  بمتحف 
الخاصة  الطوابع  يضم  املعرض  أن 
القدم والتي  العالم لكرة  ببطوالت كأس 
اآلن،  وحتى   1930 عام  منذ  صدرت 
املقتنيات  من  كبرية  إىل مجموعة  إضافة 
الرياضية الخاصة بالالعبني وحكام كرة 
مثل  عاملياً  الشهرية  األسماء  من  القدم 
املقتنيات  وهذه  بيليه،  الربازييل  الالعب 
هي عبارة عن القمصان األصلية لالعبني 
والحكام ومجموعة من الكؤوس والكرات 
التذكارية  واملجسمات  وامليداليات 
كأس  بطوالت  مختلف  من  والصور 

العالم لكرة القدم منذ النسخة األوىل.
وأضاف أن املعرض يضم كذلك مجموعة 
القديمة  املباريات  تذاكر  من  كبرية 
ورسائل من الالعبني إىل معجبيهم، كما 
بالطوابع  خاص  جناح  باملعرض  يوجد 
والخاصة  قطر  بريد  أصدرها  التي 
ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

مع  بالتزامن  أقيم  املعرض  أن  وأوضح 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 
دولة  وزوار  الجماهري  تعريف  بهدف 
منذ  العالم  كأس  بطوالت  بتاريخ  قطر 
الحالية  النسخة  وحتى  األوىل  النسخة 
تم  والتي  قطر  دولة  تستضيفها  التي 

توثيقها عن طريق الطوابع.

{ جانب من الطوابع المعروضة

لالستمتاع بمشاهدة المباريات في »حديقة األكسجين«

»مؤسسة قطر« تدعو العائالت
قطر  يف  القدم  كرة  عشاق  جميع 
بطولة  مباريات  ملشاهدة  مدعوون 
 2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
التي  باألنشطة  واالستمتاع   ™
مدار  عىل  وذلك  املؤسسة،  تنظمها 
أربعة أسابيع، حيث ستكون املدينة 
املدينة  استاد  تضّم  التي  التعليمية 
العالم  كأس  -أحد مالعب  التعليمية 
مفتوحة   -™  2022 قطر   FIFA
مباراة   22 وسُتعرض  للجميع، 
حديقة  يف  كبرية  شاشة  عرب  مجاًنا 
املبارش  البّث  وينطلق  األكسجني. 
 25 الجمعة  يوم  مباريات  بأربع 
نوفمرب، ليشمل العديد من املباريات 

والنهائي  النهائي  بينها نصف  ومن 
خالل الشهر املقبل.

سُتنقل  التي  املباريات  بني  ومن 
األكسجني،  حديقة  يف  الشاشة  عىل 
يوم  وذلك  والسنغال  قطر  مباراة 
ومباراة  نوفمرب(،   25 )الجمعة 
 29 )الثالثاء  يوم  وهولندا  قطر 
نوفمرب( وغريها الكثري من املباريات 
األيام  باستثناء  الفرتة،  هذه  طوال 
املدينة  استاد  فيها  يستضيف  التي 
ستتمّكن  كذلك  املباريات.  التعليمية 
بمجموعة  االستمتاع  من  العائالت 
مشاهدة  جانب  إىل  األنشطة  من 
ستتوفر  كما  القدم،  كرة  مباريات 
منافذ بيع الغذاء واملرشوبات الغازية 
هذه  حضور  يتطلب  وال  والطازجة. 

األنشطة الحصول عىل بطاقة هيّا.

يمكن للراغبني يف مشاهدة املباريات 
عىل  االطالع  األكسجني  بحديقة 
املتعلقة  الكامل واإلرشادات  الجدول 
بكيفية الوصول إىل املدينة التعليمية 
www.qf.org.qa/ عرب الرابط التايل
نصائح  مع   ،ar/wc-screenings
حول أهمية وكيفية استخدام وسائل 

النقل العام. 
من  عددا  قطر  مؤسسة  تعقد  كذلك 
ُتلبي  التي  واألنشطة  املهرجانات 
من  واهتمامات  التطلعات  مختلف 
والدويل،  واإلقليمي  املحيل  املجتمع 
التعليمية،  املدينة  يف  ُتقام  والتي 
األنشطة  هذه  كافة  تصميم  تم  وقد 
امليرّس  الوصول  إتاحة  يضمن  بما 
للجميع. وتأتي هذه األنشطة ضمن 
حملة املؤسسة التي أطلقتها بعنوان 

من  كجزء  كلنا«  لنا  القدم  »كرة 
بطولة  خالل  ُتقام  التي  الفعاليات 
كأس العالم FIFA قطر 2022 ™. 

قطر  مؤسسة  أنشطة  وتشمل 
الثانية من مهرجان  النسخة  تنظيم 
https:// دريشة« للفنون األدائية«
www.qf.org.qa/ar/events/
dreesha-performing-arts-

»السفر  عنوان  تحت   ،festival
 17-11 الفرتة  يف  وذلك  واملغامرة« 
ديسمرب يف حديقة االكسجني باملدينة 
منصًة  سُيشّكل  والذي  التعليمية، 
كافة  من  املجتمع  أفراد  ملختلف 

البلدان لالحتفاء بالثقافة واإلبداع.
من  مزيد  عىل  االطالع  يمكن 
تقام  التي  األنشطة  حول  التفاصيل 
بطولة  خالل  التعليمية  املدينة  يف 
 ™ 2022 FIFA قطر  العالم  كأس 
https://www. التايل:  املوقع  عىل 
qf.org.qa/ar/education-

city-world-cup
يف  املشجعني  تجربة  خالل  ومن 
مؤسسة  توفر  التعليمية،  املدينة 
بالجميع،  ترحب  شاملة  بيئة  قطر 
وتشمل هذه التجربة تقديم باقة من 
واالستعراضية،  املوسيقية  العروض 
سيقدمها  والتي  الحرة،  القدم  وكرة 
عدد من الفنانني ومن بينهم فنانون 
تجربة  تعكس  اإلعاقة.   ذوي  من 
قطر  مؤسسة  التزام  املشجعني 
خالل  من  امليرّس،  الوصول  بإتاحة 
األنشطة  من  مجموعة  تضمني 
توفري مقاعد السرتاحة  الحسية، مع 
املشجعني يف مختلف الطرق املؤدية 
والتي  التعليمية،  املدينة  الستاد 
املتحركة  الكرايس  ملستخدمي  يمكن 
الوصول إليها واالستفادة منها. كما 
سيتواجد متطوعو تسهيل الوصول، 
والذين يمثلون جزًءا من فريق العمل 
 FIFA التطوعي لبطولة كأس العالم
مع  للتفاعل  وذلك   ،™  2022 قطر 
املشجعني من ذوي القدرات املختلفة 

وتقديم الدعم الالزم لهم.
{ المنطقة المخصصة للجمهور

الدوحة- $
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متابعات

عىل  القديم  الدوحة  ميناء  ويقدم 
مرت  ألف   800 من  أكثر  مساحة 
املتميزة  األماكن  من  العديد  مربع، 
والتي تلبي جميع رغبات املشجعني 
من كل دول العالم، حيث يستوعب 
امليناء منطقة متعددة االستخدامات 
ومطعما،  مقهى   50 من  أكثر  بها 
تجاري،  محل   100 من  وأكثر 
حيث يزوره اآلالف يومياً من جميع 

الجنسيات.
كما يضم امليناء محالت متخصصة 
يلزم  ما  وكل  البحرية  األنشطة  يف 
واألنشطة  املائية  الرياضات  ملزاولة 
شقة   150 بخالف  هذا  البحرية، 
يضم  رئيسيا  وفندقا  فندقية، 
رئيسية  محطة  كذلك  غرفة،   30
السفن  الستقبال  للمسافرين 
والتي  الكبرية  السياحيَة  البحريَّة 
رست يف امليناء، الستيعاب النموِّ يف 
عدِد الرحالت البحريَّة خالل بطولة 
 ™2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
قطر  قدرت  حيث  الحالية،  الفرتة 
للسياحة أن امليناء قد يستقبل أكثر 

من 300 ألف سائح سنوياً.
باملمىش  امليناء  زوار  يستمتع  كما 
طويلة،  ملسافات  يمتد  الذي  الكبري 
التجهيزات  أحدث  ويراعي 
الرياضية، ليكون مالئما للميش من 
باملطاط  األرضيات  تبطني  حيث 
املريح لألقدام، كذلك توفري مسارات 
إىل  باإلضافة  الهوائية،  للدراجات 
أعمال تطوير الحديقة الكبرية والتي 
تضم العديد من النباتات واالشجار 

الكبرية والنادرة.
من  كبريا  إقباال  املرشوع  وشهد   
السفن  نزالء  من  خاصة  الزوار، 
التي  الكبرية  السياحية  الفندقية 
السكان  كذلك  امليناء،  عىل  رست 
الدول  من  والقادمني  املحليني 
السياحيَّة،  السفن  عرب  املُجاورة 

حيث يهدُف إىل تأسيس بنية تحتية 
السياحيَّة  السفن  قطاع  يف  رائدة 
تتماىش مع أرقى املعايري العامليَّة، ما 
يرسُخ مكانَة قطر سياحيًّا، وُيساهم 
عدِد  يف  املتوقَّع  النموِّ  استيعاب  يف 
الفرتة  خالل  البحريَّة  الرحالت 
بطولة  اقرتاب  مع  خاصة  القادمة 

كأس العالم FIFA قطر 2022™.
ويرسو بامليناء الفرتة الحالية ثالثة 
لزوار  خدماتها  تقدم  عائمة  فنادق 
العالم  كأس  بطولة  ومشجعي 
FIFA قطر 2022، حيث تتسع تلك 
الفنادق ملا يقارب 12 ألف شخص، 
خالل  من  الحجوزات  بلغت  حيث 
منصة اإلسكان الخاصة باملونديال، 

نسبة كبرية من املشجعني.
ومن هذه الفنادق )إم إس يس ورلد 
أوروبا )MSC( و)إم إس يس بويسيا 
MSC Poesia(، والتي توفر حواَلْ 
ملشجعي  لإليجار  مقصورة   4000
تستوعب  أن  يمكن  العالم،  كأس 

وستبقى  شخص،   9500 قرابة 
هذه السفن راسية طوال مدة كأس 

العالم FIFA قطر 2022™.
جديدة  مدينة  امليناء  يضم  كما 
القطرية،  العمارة  من  مستوحاة 
مستوحى  بشكل  تصميمها  وتم 
هذا  البحرية،  الشحن  حاويات  من 
الستقبال  موانئ  ثالثة  بخالف 
الصغرية  االحجام  ذات  اليخوت 
موقفا  و50  مرتا،   30 وحتى 
والتي  الضخمة،  اليخوت  الستقبال 
و160   50 بني  طولها  يرتاوح 
خشبيا  مركبا   30 جانب  إىل  مرتا، 
وهي  عائمة  فنادق  وهي  السنبوك 
عملت  حيث  محلية،  قطرية  تجربة 
عىل  األخرية  الفرتة  خالل  الدولة 
يف  للراغبني  كبرية  تسهيالت  وضع 
دخول قطر باليخوت الخاصة بهم، 
وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، 
ورشكة  للجمارك  العامة  والهيئة 
وقود ورشكة موانئ قطر، حيث تم 

آلية عمل بحيث يتم تسجيل  وضع 
الدخول والتفتيش يف امليناء.

الخدمات  من  عدد  امليناء  يوفر  كما 
الزائرة  اليخوت  األساسية ألصحاب 
والرصف  املاء  خدمات  تشمل 
موجودة  برتول  ومحطة  الصحي، 
بالقرب  ترسو  ضخمة  سفينة  عىل 
نصف  من  أقل  بعد  عىل  امليناء  من 

كيلو مرت.
ومن املُتوقَّع أن يتحوَل ميناُء الدوحة 
الذي تكلف تطويره 2 مليار ريال، 
مرفأ  إىل  قريبًا  األعمال  اكتمال  بعد 
السياحيَّة،  البواخر  الستقبال  دائم 
وأن يصبح أحد املعالم السياحية يف 
قلب العاصمة. ومع اكتمال مرشوع 
التطوير وزيادة الطاقة االستيعابية 
للمرفأ بما يسمح باستقبال باخرَتني 
أن  يتوقع  واحد،  آٍن  يف  عمالقتنَي 
زائر   500.000 قطر  دولة  تجذب 
بحلول  السياحية  البواخر  متن  عىل 

عام 2026.

ثالثة فنادق عائمة تقدم خدماتها للزائريناالستمتاع بالممشى ومسارات الدراجات والحديقة

يقدم خدمات سياحية للمشجعين ويشهد إقباال كبيرا

الميناء القديم مقصد الجماهير

محالت متنوعة تلبي جميع الرغبات

ومشجعي  الجماهير  من  كبيرا  إقباال  القديم  الدوحة  ميناء  يشهد 

الذي  والشامل  الكبير  التطوير  بعد  وذلك  العالم،  كأس  منتخبات 

حوله إلى مكان سياحي، وذلك لالستمتاع بمرسى البواخر السياحية 

والسوق التجاري ومحالت التجزئة والمطاعم التي تقدم جميع أنواع 

األطعمة للجماهير من مختلف البلدان.

كتب - محمد الجعربي

{  تصوير - عباس علي 
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مقال

أبهرت الدنيا بأسرها يوم افتتاح كأس العالمقطر رفعت رؤوس العرب جميعًا أمام العالم كله

ال��ع��ب��ق��ري��ة ال��ق��ط��ري��ة
كما كان متوقعاً »رفعت قطر رؤوس العرب 
بها  كالعهد  وكانت  كله«،  العالم  أمام  جميعاً 
مستوى  وفوق  بل  األحداث،  مستوى  عىل 
يوم  بأرسها  الدنيا  أبهرت  عندما  األحداث، 
تجهيز  من  قدمته  بما  العالم  كأس  افتتاح 
وإعداد وُحسن استقبال، وقف أمامه ضيوف 
بأّن  مقرِّين  يرون،  بما  مشدوهني  »الدوحة« 
ما  وبأن  إنجازا،  ال  إعجازاً  حققت  الدوحة 
وصلت إليه من تطور وتحديث ونماء سيظل 
والعرب  خاصة،  القطريني  قدرة  عىل  شاهداً 

عامة عىل تجاوز العقبات وصنع املستحيل. 
شيئاً،  سنني  بضع  قبل  كانت  التي  قطر 
وشيَّدت  بنت  فقد  آخر،  شيئاً  اآلن  أصبحت 
ال  وما  بل  البال،  عىل  يخطر  ما  كل  وهيَّأت 
يخطر من أجل أن تقدم للدنيا نموذجا فريدا 
ونسخة غري مسبوقة من »كأس العالم« لكرة 

القدم.
والحدائق  والفخامة،  الروعة  يف  قمة  املالعب 
باأللباب،  وتأخذ  العيون  تسلب  واملتنزهات 
ما  عىل  شاهدة  والعائمة  الثابتة  والفنادق 
الذي  القطري  العرص  نسميه  أن  يمكن 
من  كثرياً  والعربية  الخليجية  للمنطقة  يعيد 
الذي مأل  القديم  املفقودة، وعطائها  أمجادها 

الدنيا وزيَّن الوجود.
أّما الشوارع واملطاعم فقل عنها ما شئت من 
أنك  متأكداً  والثناء،  واإلشادة  املديح  عبارات 
لم تجانب الصواب، ولم تبتعد قيد أنملة عن 

الحقائق املاثلة للعيان. 
البرش وعن  أّما عن  الشجر والحجر،  هذا عن 
أهل قطر فحدِّث وال حرج، عبقرية يف األداء، 
االحتفاء  يف  وعبقرية  اإلنجاز،  يف  وعبقرية 
بضيوف بلدهم الذين أتوها من مختلف أرجاء 
األفكار  عىل  أنفسهم  يلومون  فوقفوا  العالم، 

والخليجيني،  العرب  بشأن  عليهم  غلبت  التي 
أكفاء  أناس  أمام  أنهم  بأنفسهم  وتأكدوا 
متحرضين ذوي عقول واعية، وقلوب مطمئنة 
كان  مهما  اإلنسان،  لبني  الخري  إال  تحمل  ال 
منه،  انحدر  الذي  أصله  أو  دينه  أو  لونه 

وانتمى إليه.
قصرية،  زمنية  فرتة  يف  قطر  أصبحت  لقد 
عداد  يف  والشعوب،  األمم  بأعمار  قياساً 
ال  التي  العبقرية  والشعوب  املتقدمة،  الدول 
يمنعها يشء عن صنع ما تحب وفعل ما تريد 
وطاقاتها  الرصني،  وفكرها  القوية،  بإرادتها 
الساعية -  الخاّلقة املخلصة للوطن،  الوطنية 

بأمانة وصدق – إىل رقيه وازدهاره.
»دوحة  لـ  ليتحقق  يكن  لم  كله  ذلك  إّن 
العرب«.. »دوحة الجميع« لوال وجود القيادة 
الواعية الذكية الراشدة املتمثلة يف سمو األمري 
آمن  الذي  الرجل  ذلك  بن حمد،  تميم  الشيخ 
فعهد  مواطنيه  قدرات  يف  ووثق  بشعبه، 
واالنطالق،  والتعمري  البناء  بمسؤولية  إليهم 
من  به  االستعانة  يمكن  ما  بكل  واستعان 
سموه  من  إيمانا  والتشييد،  اإلعمار  أدوات 

بأن بناء اإلنسان أوىل وأهم من بناء الجدران، 
وبالتايل سار يف الطريقني معا، فحقق النجاح 
تلو النجاح، وصنع املجد بعد املجد، فوصلت 
قطر إىل ما وصلت إليه، وأصبحت ملء البرص 

والجفون.
وليس يخفى عىل ذي ُلبٍّ أنَّ القفزة القطرية 
عىل  وإرصار  تصميم  نتاج  جاءت  الهائلة 
أو  الوراء  إىل  االلتفات  دون  النجاح  تحقيق 
والعراقيل  العقبات  أمام  طويالً  الوقوف 
النجاح،  أعداء  يصطنعها  التي  واملعوِّقات 
املبتكرين  طريق  يف  دائماً  ويضعونها 

واملبدعني.
كون يف قدرة قطر عىل تنظيم  ك املشكِّ فكم شكَّ
املروجون  عنها  رّوج  وكم  العالم«،  »كأس 
أباطيل وأكاذيب ليفتُّوا يف عضدها، وليضعفوا 
استكانت،  وما  عزيمتها  وهنت  فما  قواها، 

عىل  وتصميماً  إرصاراً  ذلك  كلُّ  زادها  وإنما 
لها  فكان  الذات،  وإثبات  التحدي  مواجهة 
أعقابهم  عىل  املغرضون  ورجع  أرادت،  ما 

خارسين. 
ويف  القطري  النجاح  يف  حتما  واملدهش   
تحقق  ما  كل  تنسب  لم  أنها  القيادة  عبقرية 
أو  بمديح  لتستأثر  تسع  ولم  فقط،  لنفسها 
إىل  واعتزاز  بفخر  أشارت  بل  العالم،  ثناء 
سندا  لها  ُكنَّ  اللواتي  العربيات  شقيقاتها 
أن   - منكور  غري  إيثار   - يف  لًة  ُمفضِّ وعونا، 
ُينَسب النجاح ألمة العرب ولبالد العرب وليس 
إىل »الدوحة« وحدها، رغم أنها صاحبة القدح 
نجاح  من  تحقق  فيما  العميم  والفضل  املعىّل 

ونجاح ونجاح.
الفم وبأعىل  أقولها بملء  وبرصاحة ووضوح 
ت عىل َمْن سبقها وأتعبت  الصوت إنَّ قطر غطَّ
للتفوُّق  وميزاناً  مقياساً  غدت  إذ  بعدها،  َمْن 
إن  فيه  يقال  الذي  اليوم  وسيأتي  والنجاح، 
هذه الدولة أو تلك صنعت مثلما صنعت قطر، 
إليه  وصلت  ما  إىل  تصل  أن  عىل  شارفت  أو 
قطر، أو لم تستطع أن تحقِّق ما حقَّقته قطر.

مبالغة  عن  صادرة  ليست  الكلمات  تلك  إنَّ 
تصف  ولكنها  والثناء،  واإلعجاب  التقدير  يف 
بها  ح  يرصِّ كما  االنطباعات  وتنقل  الواقع 
العرب«  »دوحة  الخري«  »دوحة  لـ  الزائرون 
الشاشات  - عرب  واملتابعون  الجميع«  »دوحة 

- ملا يجري عىل أرضها من إنجاز وإعجاز.
لقطر  يسجل  سوف  التاريخ  أن  د  املؤكَّ وَمْن 
تمثل  التي  الخليج  وملنطقة  العربية  وألمتها 
القطريني  أن  الجسد  من  القلب  مكان  فيها 
وموئالً  موطنا  ولإلبداع  أهالً،  للبناء  كانوا 
تعرف  وسوف  ورّوادا،  صناعا  وللتنظيم 
لكرة  العالم  »كأس  أن  الالحقة  األجيال 
مالعبها،  يف  استثنائية  كانت   »2022 القدم 
حضورها،  يف  استثنائية  وقتها،  يف  استثنائية 
العني  التي أصبحت ملء  ألنها كانت يف قطر 

والبرص.
مهمتها  يف  »الدوحة«  نجاح  أن  نؤكد  وختاماً 
أكرب  تنظيم  يف  حسنًا  بالء  وبالءها  الصعبة، 
وعىل  عليها  يفرض  عاملي  كروي  حدث 
يتنازلَْن  أاّل  والعربيات  الخليجيات  شقيقاتها 
التألق  من  املستوى  هذا  عن   - للحظة  ولو   -

والتفوُّق واإلبداع.
للعروبة  وهنيئاً  الفائق،  نجاحها  لقطر  هنيئاً 
البلد  ذلك  بقطر،  للعالم  وهنيئاً  بل  بقطر 
واملقدار،  واملكانة  القيمة  كبري  أضحى  الذي 
وإن كان صغري املساحة، قياسا ببقية الدول 
قال رسول  كما   - »املرء  كان  وإذا  واألقطار، 
قلبه  بأصغريه   - عليه وسلم  الله  الله- صىل 
ولسانه«، فإن الدول كذلك ليست بكرب الحجم 

وكثرة العدد، بل بعلو الهمة ونسبة التأثري.
وإىل  وشعباً،  وحكومة  أمرياً  قطر  الله  حفظ 
يا  الخري،  »دوحة«  يا  النجاحات  من  مزيد 

»أخت القمر«.

حسين عبدالله الفضلي
مدير تحرير 

جريدة »النهار« الكويتية

تطور وتحديث 
ونماء سيظل شاهدًا 
على قدرة القطريين

أصبحت قطر في 
عداد الدول المتقدمة 
والشعوب العبقرية 

نظمتها المدينة التعليمية للمشجعين

ف����ع����ال����ي����ات ش���ّي���ق���ة
 استضاف استاد املدينة التعليمية أمس أوىل 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  يف  مبارياته 

استمتع  وقد  وتونس،  الدنمارك  بني   2022

من  بمجموعة  االستاد  وزّوار  املشجعون 

موعد  ُقبيل  أقيمت  التي  الشيّقة  الفعاليات 

صافرة  بعد  جديد  من  واستُكملت  املباراة 

والعروض  الفعاليات  هذه  قّدمت  النهاية. 

العربية  واملنطقة  قطر  عن  فريدة  رؤية 

بالحياة،  النابض  قطر  مؤسسة  ومجتمع 

وتراوحت بني »املجلس« الذي ُيشّكل أحد أهم 

العروض  جانب  إىل  القطري،  البيت  عنارص 

املوسيقية التي ُتعرّب عن ثقافة قطر وتراثها، 

الضوء  ُتسلّط  التي  العروض  من  ومجموعة 

يف  املشاركة  األخرى  الدول  ثقافات  عىل 

األنشطة  من  مجموعة  تّوفرت  كما  البطولة. 

والدرب  اللميس  الحائط  شملت  الحسية 

بأدوات  مزودا  موسيقيا  وجدارا  اللميس 

استجابة  لديهم  ملن  مختلفة  أصوات  تصدر 

حساسية  لديهم  من  أو  ضعيفة،  حسية 

الفعاليات  هذه  ُعقدت  ملحيطهم.  مفرطة 

بدًءا  التعليمية،  املدينة  يف  مختلفة  أنحاء  يف 

ومواقف  املواصالت،  مراكز  مثل  مواقع  عدة 

لنزول  املخصصة  واملواقع  السيارات، 

املؤدية لالستاد. الطرق  املشجعني يف 
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الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل لـ »$«:

برامج توعوية بقوانين المونديال

 أكدت ما كانت تؤكد عليه قطر واألخيار 
 2022 مونديال  أن  من  العالم  من 
حيث  وتاريخيا،  استثنائيا  سيكون 
حدث  إىل  بطولة  تنظيم  مجرد  يتجاوز 
العدل  قيم  إرساء  يعكس رؤية دولة يف 
حكم  وإعالء  والتنمية،  والسالم  واألمن 

القانون خدمة لإلنسانية.
وقال السيد: أحمد حسن الكواري خالل 
ترصيحات خاصة لـ »الوطن« إن دولة 
بالجميع،  ترحيبا  ذراعيها  فتحت  قطر 
مسبوقة  غري  تحتية  بنية  وفرت  كما 
ستشكل إرثا ألجيال املستقبل، ونموذجا 
بطوالت  من  القادمة  للنسخ  يحتذى 
الكواري:  السيد:  وأضاف  العالم.  كأس 
نحن اليوم نجني ثمار أكثر من 12 عاما 

املتواصل  والجهد  السليم  التخطيط  من 
الجميع  ملسه  ما  وهو  املتقن،  والعمل 
الكبري  االفتتاح  بعد  الجميع  به  وشهد 

واملبهر لهذا الحدث الكبري.
وزارة  أن  إىل  الكواري  السيد:  ونوه 
مبارشة  ومتابعة  وبإرشاف  العدل، 
محمد  بن  مسعود  السيد:  سعادة  من 
اللوجستية  إمكاناتها  العامري، وضعت 
ونظمت  البطولة،  خدمة  يف  والقانونية 
التوعوية  والربامج  الورش  من  العديد 
بالقوانني املنظمة للبطولة إسهاما منها 
إنجاح  إىل  الهادفة  الوطنية  الجهود  يف 
بالشكل  وإخراجه  العاملي  الحدث  هذا 
ويعزز  قطر،  دولة  تستحقه  الذي 

مكانتها وريادتها العاملية.

وثمن السيد: الكواري حضور ومشاركة 
الذين  ومقيمني،  مواطنني  قطر،  شعب 
السمو لتكون  لبوا نداء حرضة صاحب 
»من  فيها  نظهر  مناسبة  البطولة 
اقتصادنا  لناحية قوة  نحن« ليس فقط 
مستوى  عىل  أيضاً  بل  ومؤسساتنا، 
تحقق  ما  وهذا  الحضارية.  هويتنا 
العامرة  فرحتنا  وستكتمل  الله،  بفضل 
ختام  سيشهد  الذي  الوطني  باليوم 
البطولة، وسيكتشف العالم خالله جانبا 
مرشقا من تاريخ قطر يف يومها الوطني. 
القانونية  املنظومة  أن  بالذكر  جدير 
لتأمني  مثاليًا  إطاًرا  توفر  القطرية 
الفعاليات واألنشطة الكربى، بما يف ذلك 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  استضافة 

قطر 2022.
الترشيع  بإصدار  الدولة  وقامت 
كأس  باستضافة  الخاص  القانوني 
العالم FIFA قطر 2022 الذي يصنُف 
بمناسبات  الخاصة  الترشيعات  ضمن 

محددة.
 2021 لسنة   )10( رقم  القانون  وجاء 
العالم  كأس  استضافة  تدابري  بشأن 
ومنظًما  شاماًل   2022 قطر   FIFA
املتعلقة  القانونية  اإلجراءات  لكافة 
جاء  كما  العالم،  كأس  باستضافة 
القانون مرًنا ومتسًقا مع النظم املحلية 

واملتطلبات الدوليّة.
إنجازاً  التدابري  قانون  إصدار  ويعترب 
استعدادات  مســرية  فــي  مهماً 

البطولــة،  الستضافة  قطــر  دولــة 
مــن  قطر  دولــة  تســعى  والتــي 
حمايــة  ضمــان  إلــى  خاللها 
بالشــركاء  الخاصــة  املصالــح 
تنفيــذ  وضمــان  الرئيســيني، 
التـي  اللتزاماتهــا  قطــر  دولــة 
تقديـم  مرحلـة  فـي  بهـا  تقدمـت 

العطـاءات بشأن استضافة البطولة.
حجـر  التدابيـر  قانـون  يعـد  كمـا 
بالجوانـب  يتعلـق  فيمـا  األسـاس 
إنـه  حيـث  للبطولـة،  التشـغيلية 
تنفيـذ  ضمـان  علـى  يعمـل 
االلتزامـات التـي تعهـدت بهـا دولـة 
الحكومية  الضمانات  فــي  قطـر 
والتــي  االســتضافة،  وعقــد 

تقدمــت  دولــة  كل  بهــا  تتعهــد 
بطلــب اســتضافة البطولة.

خاصة  أحكاًما  الترشيع  ويتضمن 
وحقوق  أمن  وضمان  وتسهيل  بتنظيم 
هذه  يف  واملشاركة  املنظمة  الجهات 

الفعالية.
 )10( رقم  القانون  املرشع  وتضمن 
استضافة  تدابري  بشأن   2021 لسنة 
كأس العالم كافة العقوبات التي تطول 
املخالفني له وذلك ضماناً لتنفيذ أحكامه 
حيث نظمها يف املواد من 38 وحتى 42، 
وقد تفاوتت العقوبات املنصوص عليها 
يف القانون بني الغرامة 250000 ريال 
نوع  حسب  ريال   500000 مبلغ  إىل 

املخالفة.

قطر وفرت بنية تحتية ستشكل إرثا لألجيالالتنظيم المبهر يعكس قيم األمن والسالم والتنمية

{ أحمد الكواري

حس��ن  أحمد  الس��يد  أّكد 
ال��وزارة  وكي��ل  الك��واري، 
المس��اعد بمكت��ب الوزي��ر 
وكيل  بمه��ام  والمكل��ف 
للشؤون  المس��اعد  الوزارة 
الع��دل،  ب��وزارة  القانوني��ة 
أن االفتت��اح المبه��ر لكأس 
قط��ر   FIFA العال��م 
2022، والكلم��ة التاريخي��ة 
واإلنسانية لحضرة صاحب 
الس��مو الش��يخ تمي��م بن 
حم��د آل ثان��ي، أمي��ر البالد 

المفدى.

وزير الرياضة اإلكوادوري:

نعيش الحلم في قطر

قال سعادة السيد سيباستيان باالسيوس، 
إن  اإلكوادور  بجمهورية  الرياضة  وزير 
جدا  رائعا  كان  العالم  كأس  افتتاح  حفل 
بالعروض املبهرة التي قدمت، مؤكدا عىل أن 
كل يشء كان منظما والنتيجة كانت مذهلة.
وأضاف خالل ترصيحات لـ »$« أنها 
الزيارة األوىل له لدولة قطر التي وجدها بلدا 
جميال جدا، مشريا إىل أنهم يعيشون الحلم 
واقعا من خالل مشاركة منتخبهم الوطني 
يف مونديال قطر، معربا عن سعادته البالغة 
يحرص  سوف  والتي  الدوحة  يف  لوجوده 

عىل زيارتها مرات عديدة.
قطر  أن  اإلكوادوري  الوزير  وأكد 
وأن  الحلم،  هذا  إلتمام  الكثري  استثمرت 

وفاق  مستوى  أعىل  عىل  واملالعب  التنظيم 
وكل  سعادته،  عن  معربا  التوقعات،  كل 

االكوادوريني بهذا املستوى. 
كأس  يف  بالده  منتخب  مشاركة  وحول 
الرياضة  وزير  قال   2022 العالم 
اإلكوادوري إن الفريق ظهر بمستوى جيد 
أمام املنتخب القطري يف املباراة االفتتاحية 
املتميز،  األداء  مواصلة  وتمنى  للبطولة 
قائال إن هذه هي كرة القدم البد من رابح 
أجل  من  تنافس  لكنه  النهاية،  يف  وخارس 

إسعاد الجماهري محبي اللعبة.
وقال الوزير باالسيوس إنه سوف يحرض 
املباريات املقبلة ملنتخب بالده مع مجموعة 

من 7 أطفال من اإلكوادور.
ويف نهاية ترصيحاته وجه وزير الرياضة 
عىل  وشعبها  قطر  إىل  الشكر  االكوادوري 

حسن الضيافة.

{ الوزير سيباستيان باالسيوس مع مجموعة من األطفال اإلكوادوريين

التنظيم على أعلى مستوى.. وفاق كل التوقعات
كتبت - سارة نبيل

في نادي لوسيل

تجربة استثنائية للمشجعين
يف  الطويل  تاريخه  من  انطالقاً   
الرياضية  البطوالت  استضافة 
الفورموال1-  سباقات  مثل  الكربى 
النارية  للدراجات  العالم  وبطولة 
»موتو جي بي«، لطاملا كان لنادي 
رائد  دور  الريايض  لوسيل  حلبة 
والفعاليات  األنشطة  تنظيم  يف 
تستقطب  التي  املختلفة  الرياضية 
واإلقليمية،  املحلية  الجماهري 
أفضل  تقديمها  إىل  باإلضافة 
الرياضات  ملحبي  املشوقة  الربامج 
انطالق  ومع  سنوياً.  التنافسية 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 
حلبة  نادي  يستعد   ،™️2022
برامج  إلطالق  الريايض  لوسيل 
الزوار  تجربة  لتعزيز  حرصية، 
من  قطر  إىل  والقادمني  املحليني 
لالستمتاع  العالم  أنحاء  جميع 

الصاخبة. البطولة  بأجواء 
الريايض  لوسيل  حلبة  نادي  يضم 
سيارات  لسباق  مسار  أطول 
مجّهز  وهو  قطر  يف  الكارتينج 
الحديث  الطراز  من  بسيارات 
مطّورة  بمواصفات  وتتميز 
الرسعة،  من  هائلة  ومستويات 
عشاق  حماس  سيضاعف  مما 
هذه الرياضة ويشعل روح اإلثارة 
املقّرر  ومن  لديهم.  والتشويق 
خالل  أبوابها  الحلبة  تفتح  أن 
الذين  الزوار  الستقبال  املونديال 
يرغبون يف خوض تجربة حماسية 
لحضور  التوجه  قبل  تنافسية 
عىل  فهم  العالم،  كأس  مباريات 
يف  والحماس  التشويق  مع  موعد 

لوسيل. كارتنج 
مع  بالتزامن  املوسم  هذا  ينطلق 
 FIFA العالم  كأس  فعاليات  بدء 
من  ويستمر   ™️2022 قطر 
عىل  ديسمرب   18  – نوفمرب   23
األسبوع،  يف  أيام  خمسة  مدى 
يف  الراغبني  الحلبة  تستقبل  حيث 

االشرتاك من األربعاء إىل األحد من 
10 مساًء. 4 عرصاً –  الساعة 

االستمتاع  يف  للراغبني  ويمكن 
بياناتهم  تسجيل  الرياضة  بهذه 
اإللكرتوني  املوقع  عرب  الشخصية 
حيث  الريايض  لوسيل  حلبة  لنادي 
تم تحديثه لتسهيل عملية التسجيل 
يف  االنتظار  زحمة  وتقليل  املسبق 
املوقع، ال يتيح النظام إتمام عملية 
لذا  اإلنرتنت،  عرب  والدفع  الحجز 

إجراءات  أنهى  من  عىل  يتوجب 
للحجز  املوقع  إىل  التوجه  التسجيل 
لألعداد  ونظراً  الدخول.  قبل 
ستكون  السيارات،  من  املحدودة 
لذلك  أوالً،  يصل  ملن  األسبقية 

ننصح بالتوجه باكراً إىل املوقع.
تعاونا  هناك  أن  بالذكر  الجدير 
لوسيل  حلبة  نادي  بني  ما  يجمع 
واالتحاد   )LCSC( الريايض 
والدراجات  للسيارات  القطري 

و  MotoGPو  QMMF( النارية 
فعاليات  ضمن   )FORMULA 1
سيتمكن  حيث  الدوحة،  كورنيش 
سيارة  مشاهدة  من  الزائرون 
 MotoGP ودراجتي   F1 عرض 
وذلك  الجناح،  يف  املعروضتني 
يومياً من الساعة 10 صباحاً - 12 
إىل  باإلضافة  الليل،  منتصف  بعد 
االستمتاع بتجربة مذهلة مع ألعاب 

اإللكرتونية. الرياضة 
املدير  قال  املناسبة،  هذه  يف 
القطري  لالتحاد  التنفيذي 
النارية  والدراجات  للسيارات 
واملدير اإلداري لنادي حلبة لوسيل 
هذا  »يف  الحمد:  عمرو  الريايض، 
يف  مؤسسة  كل  تسعى  املوسم، 
استثنائية  تجربة  تقديم  إىل  قطر 
هذه  أنتهز  أن  وأود  للمشجعني، 
لزيارة  املشجعني  لدعوة  الفرصة 
كورنيش  فعاليات  يف  جناحنا 
عشاق  سيحظى  حيث  الدوحة، 
بتجربة  الفيديو  وألعاب  السباق 
بألعاب  واالستمتاع  استثنائية 

اإللكرتونية«. الرياضة 
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إسماعيلوف: المزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالميةد.بوطورة: البطولة عالمة فارقة في تاريخ كرة القدم

أشادوا بحفل االفتتاح.. سفراء لـ »$ «:

تعزيز التقارب بين الشعوب

 وتوّجه سعادته بأسمى آيات التهاني والتربيكات ملقام حرضة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد املفدى، 
ولصاحب السمو األمري الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
ولدولة قطر حكومة وشعباً عىل النجاح الباهر الذي ميّز حفل 
افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي تقام ألول 

مرة يف دولة عربية.
 وأشاد يف هذا السياق، بمضامني الكلمة التي ألقاها سمو أمري 
تلك  إن  وقال:  للمونديال،  سموه  افتتاح  خالل  املفدى  البالد 
اإلشادة  كل  تستحق  حضارية  ودالالت  أبعاداً  حملت  الكلمة 
والتقدير، وتضّمنت رسائل تؤكد عىل أهمية الحوار والتعاون 
بني  والتعايش  والتسامح  االنفتاح  رضورة  وعىل  الدول،  بني 
الشعوب واألمم وتجاوز االختالفات، عرب تغليب قيم اإلنسانية 

واالحرتام املتبادل.
بكل  مميزاً  حدثاً  كان  االفتتاح  حفل  أن  سعادته  أكد  كما 
للعالم، وكذلك من  أوصلها  التي  املقاييس واملعاني والرسائل 
خالل العروض املتنوعة، املوسيقية والثقافية والبرصية الرائعة 
والعربي،  الخليجي  واملوروث  الهوية  فقراتها  عكست  التي 
لتنقل من استاد البيت إىل العالم صورة جمالية وإبداعية عن 
قطر وعن الوطن العربي، يف مزج راق بني األصالة واملُعارصة، 

وبشكل يبعث عىل الفخر واالعتزاز.
وأضاف سعادة السفري الجزائري: »كان حفل افتتاح املونديال 
يف استاد البيت مميزاً بالفعل وواحداً من أنجح وأفضل حفالت 
حيث  اإلطالق،  عىل  العاملي  الريايض  الحدث  لهذا  االفتتاح 
لسنوات  العاملية  الجماعية  الذاكرة  يف  راسخاً  أثره  سيبقى 

عديدة«.
وأشار إىل أن هذا االفتتاح األسطوري خطف أنظار املتابعني يف 
العالم بأرسه، وكان رداً مفحماً عىل حمالت التضليل والتشويه 

واالستهداف التي طالت أحقية وقدرة دولة قطر عىل استضافة 
املعروفة  الدوائر  قبل بعض  العاملي من  الريايض  الحدث  هذا 

بحساباتها وأجنداتها الخاصة.
كما لفت سعادة الدكتور مصطفى بوطورة إىل أن هذا النجاح 
هذه  استضافة  عىل  وقدرتها  الدولية  قطر  مكانة  أكد  الباهر 
للجهود  تتويج  يف  العالم  يف  واألكرب  األهم  الكروية  التظاهرة 
الجبارة والعمل املضني الذي بذلته طيلة 12 سنة للوصول إىل 

تحقيق هذا اإلنجاز التاريخي الباهر رغم كل التحديات.
ونوه سعادته أن حضور فخامة الرئيس عبداملجيد تبون رئيس 
االفتتاح،  حفل  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 
يأتي تأكيداً عىل دعم الجزائر وتأييدها وُمساندتها لدولة قطر، 
قدرتها  يف  التامة  الثقة  عن  وتعبرياً  التاريخي،  اليوم  هذا  يف 
مضيفاً  املهمة..  العاملية  التظاهرة  لهذه  متميز  تنظيم  عىل 
ترصيحات،  عدة  يف  نفسه  الرئيس  فخامة  عنه  عرّب  ما  »هذا 
التي  األصيلة  األخوة  عالقات  ومتانة  قوة  زيارته  عكست  وقد 
البلدين والشعبني الشقيقني«. .وقال سعادة السيد  تربط بني 
رشاد إسماعيلوف سفري جمهورية أذربيجان لدى الدوحة إن 
دولة قطر استطاعت تنظيم حفل افتتاح مبهر للنسخة الثانية 
التي  األوىل  البطولة  وهي  العالم  كأس  بطولة  من  والعرشين 
الحفل من فقرات  بما تضمنه  تقام يف دولة عربية وإسالمية 

تمزج بني التقاليد القطرية والثقافة العاملية،
 »$« لـ  ترصيحات  خالل  األذربيجاني  السفري  وأضاف 
تحقيق  عىل  املنظمني  حرص  الحفل  يف  إعجابه  أثار  ما  أن 

من  االختالفات  عىل  والتغلب  الشعوب،  جميع  بني  التقارب 
خالل اإلنسانية واالحرتام وتأكيد ذلك بآيات من القرآن الكريم 
تحث عىل التقارب بني الشعوب، فقد عربوا عن ذلك بحوار رائع 
املفتاح  القطري غانم  الشاب  الذي يمثله  ومدهش بني الرشق 

والغرب الذي يمثله املمثل األمريكي الشهري مورغان فريمان. 
بني  املزج  روعة  أنىس  وال  إسماعيلوف  رشاد  السفري  وقال 
التقاليد القطرية والثقافة العاملية باألخص العرضة. ويجب أن 
أنوه إىل كلمة حرضة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمري دولة قطر وباألخص قول سموه »ما أجمل أن يضع 
الناس ما يفرقهم جانبا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم يف 
الوقت ذاته«، مشريا إىل أن قطر قدمت واحدة من أفضل وأبهر 

حفالت االفتتاح التي مرت عرب تاريخ البطولة. 
ومن جانبه قال سعادة الدكتور محمد عيىس العيساوي القائم 
دولة  إن  الدوحة  لدى  العراق  جمهورية  سفارة  يف  باالعمال 
واالستضافة  االفتتاح  حفل  خالل  من  قدمت  الشقيقة  قطر 
رسائل إنسانية وحضارية عميقة تعزز التقارب بني الشعوب 
والثقافات يف العالم أجمع، حيث جمع الحفل بني عبق العرب 
بنكهة قطرية مميزة، إىل جانب عروض مبهرة تخللتها معاٍن 

ركزت عىل الوحدة والتعايش واالحرتام املتبادل.
لـ  ترصيحات  خالل  العراقي  باألعمال  القائم  وأضاف 
»$« أن كأس العالم يف قطر بطولة عاملية تعكس الجهد 
والتفاني الذي تجاوز العرشة أعوام من العمل الرتيب والدؤوب 
املتواصل، والذي تكلل بالنجاح الباهر لدول العالم ملا نما عنه 

أكد  من تنظيم واتقان وابداع وحسن ضيافة وترحيب، حيث 
حرضة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري دولة 
املعطاء  وشعبها  الدولة  برتحيب  مناسبة  من  أكثر  ويف  قطر، 

بالجميع وأسماها دوحة الجميع.
الفرصة كي  املناسبة نغتنم  إننا يف مثل هذه  العيساوي  وقال 
نعرب عن دعمنا الكامل، من حكومة وشعب العراق، ملا انجزته 
الدوحة من عطاء يجعلنا نشمخ فخراً ونعلو سؤدداً وال يجدر 
بنا إال أن نهنئ انفسنا بدولة قطر أمرياً وحكومة وشعباً عىل هذا 
الرصح املونديايل، وقد عرب دولة السيد محمد شياع السوداني 
رئيس مجلس الوزراء مؤخراً عن تهانيه القلبية لقادة وشعب 
دولة قطر، عىل غرار الكثري من رؤساء وشعوب العالم، وهذا 
ان دل عىل يشء فهو يدل عىل عمق العالقات العراقية القطرية 

وعمق عالقة قطر املتميزة مع شعوب العالم.
وأضاف العيساوي حرضنا يوم 20.11.2022 االفتتاح الرائع 
لكأس العالم FIFA قطر 2022 يف ملعب البيت، الذي يجسد 
حضارة دولة قطر وحضارة شبه الجزيرة العربية بشكل عام، 
يحث  االسالم  بأن  مفادها  العالم  إىل  رسالة  الدولة  وأوصلت 
عن  النظر  بغض  واالندماج  التعارف  عىل  والقبائل  الشعوب 

الدين واملعتقد والهوية.
التألق  من  مزيداً  وشعباً  قيادًة  قطر  لدولة  نتمنى  وأخرياً 
والنجاح وان العراق قيادة وشعباً معها وسانٌد لها يف خطاها، 
مدينتنا  يف  ينتظركم  قائالً:  ترصيحاته  العيساوي  وختم 
 25 خليجي  وهو  آخر  كروياً  عرساً  الفيحاء  البرصة  الجميلة 
مرحباً  القادم  العام  مطلع  البرصة   - العراق  يف  سُيقام  الذي 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وكل  القطريني  باألشقاء 
الفيحاء ويطلعوا عىل  البرصة  أهلنا يف  ليمتزجوا مع  والعرب، 

كرم أهلها.. بانتظاركم جميعاً إن شاء الله.

العيساوي: ركز على الوحدة والتعايش واالحترام المتبادل

 تصوير- محمود حفناوي

{ د. محمد عيسى العيساوي{ السفير رشاد إسماعيلوف{ السفير د. مصطفى بوطورة

أكد سعادة الدكتور مصطفى بوطورة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة 
لدى الدولة، أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ستمثل عالمة فارقة في تاريخ كرة القدم، وأن 
التنظيم الرائع للمونديال يشّكل ردًا ُمفحمًا على كل حمالت التضليل والتشويه التي تطال هذه 
األنباء القطرية )قنا(: »عّودتنا دولة قطر على تقديم  البطولة.. وقال سعادته في تصريح لوكالة 
األفضل واألرقى في تنظيم مختلف الفعاليات والبطوالت الدولية، وسيسّجل التاريخ بطولة كأس 
العالم فيفا 2022 كعالمة فارقة في تاريخ اللعبة األكثر شعبية في العالم، وستبقى محل اعتزاز 

وافتخار لكل عربي ومسلم، وبصمة مضيئة في سجل كرة القدم على مستوى العالم كله«.

كتب - كرم الحليوي- قنا

ندوة ثقافية نظمتها الجامعة وملتقى المؤلفين

كأس العالم يجمعنا

وقد حرض الندوة كل من األستاذة خولة 
مرتضوي، رئيس فرع الثقافة والفنون 
واألستاذ  قطر  جامعة  خريجي  برابطة 
عيىس عبدالله، مدير التخطيط والربامج 
القطري  امللتقى  يف  اإلدارية  والشؤون 

للمؤلفني. 
وتعليقا عىل الندوة، قالت األستاذة آمنة 
الثقافة  فرع  رئيس  نائب  عبدالكريم، 
والفنون برابطة خريجي جامعة قطر: 
من  نخبة  الندوة  هذه  »استضافت 
الرياضة  بعالم  واملهتمني  املتخصصني 
العلمية  العالقة  وتناولت  القدم،  وكرة 

واملعرفية والثقافية املوجودة بني األدب 
والرياضة عامة، وبينت كيف يمكن لألدب 
من خالل املتاحف العامة واملتخصصة 
التفكري يف رياضة ما، وجعلها قريبة من 
لهذا  يمكن  كيف  بينت  كما  الجمهور، 
الجمهور أن يصنع بالغته، وكيف يمكن 
لوحة  لالعب  الفنية  الحركة  تشكل  أن 
فنية معربة عن قدرات اإلنسان االبتكارية 
ثقافيا  الشعوب  بني  التقارب  لتحقيق 
التفكري  ُيمكننا من  كله  وحضاريا. هذا 
يف كرة القدم، وكيف تصنع إبداعاتها يف 
الشعر والرواية، وكيف تدخل يف حوارية 

األدباء  كبار  عند  متعددة  فنون  مع 
واملثقفني«.

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالحق بلعابد 
اللغة  قسم  يف  البحثي  الفريق  رئيس 
»األدب  قطر:  بجامعة  وآدابها  العربية 
مما  عميق،  سؤال  هذا  الكرة،  يف  يفكر 
ويكتبون  يحبونها  الفالسفة  من  جعل 
واملتعة  السعادة  بني  تجمع  ألنها  عنها، 
والتوتر، لهذا قال عنها جون بول سارتر 
)يف لعبة كرة القدم كل يشء يصبح معقدا 
عندما يتقابل فريقان يف ساحة اللعب(، 
وقد تسلل سحرها لألدباء واملثقفني من 

الذي  كامو  ألبري  يقول  نوبل،  أصحاب 
كان حارس مرمى يف فريقه لكرة القدم 
أيام شبابه )كل ما تعلمته من األخالق 
والتزاماتها مدين به لكرة القدم(. وهذا 
غارسيا ماركيز لم يرتكها كحارس مرمى 
إال بعدما أصيب يف  الروائية  الكتابة  إىل 
السياق،  هذا  ويف  بليغة،  إصابة  امللعب 
غاليانو  إدواردو  رواية  أو  كتاب  يأتي 
الذي  والظل«  الشمس  بني  القدم  »كرة 
وأحوالها  القدم  كرة  تاريخ  فيه  يتتبّع 
وحتى  الثالثينيات  يف  العالم  كأس  منذ 
مونديال 1994، منطلقا يف التأريخ لها 

رسدا منذ أن كانت مجرد هواية، إىل أن 
تحولت وصارت صناعة تدّر املاليني، إّن 
كرة القدم، كما يقول غاليانو، هي مرآة 
للعالم، وهي تقدم ألف حكاية وحكاية 
والحب  واالستغالل  املجد  فيها  مهمة؛ 
والبؤس، وفيها يتبدّى الرصاع بني الحرية 

والخوف«.
لم  الشغف  »هذا  بلعابد:  د.  وأضاف 
األدباء  فكبار  فقط،  الغرب  عند  يكن 
فهذا  بها،  اهتموا  العرب  واملثقفني 
نجيب محفوظ كان من املولعني بكرة 
كما  فريقه  قائد  أصبح  حتى  القدم 

عبدالله  واملفكر  مذكراته،  يف  ذلك  ذكر 
وقبله  )الفريق(،  رواية  كتب  العروي 
الذي  الكاتب الجزائري رشيد بوجدرة 
كتب رواية سماها )رضبة جزاء(، كما 
جانب  إىل  درويش  محمود  الشاعر  أن 
القدم،  كرة  بأن  يرى  املقاوم  شعره 
لهذا  املقاومة،  هذه  عن  شغفا  تقل  ال 
وصفها بأنها )أرشف الحروب(. وبهذا 
أدب  لها  القدم  كرة  إن  للقول  نصل 
تدعو  رسالة  يحمل  للشعوب،  جامع 
لفلسفة فن التعايش املشرتك، والتنوع 

الثقايف يف ظل هذا العالم املتعولم«.

نظم فرع الثقافة والفنون برابطة خريجي جامعة قطر وفريق بحث الدراسات البينية بكلية اآلداب 
الكرة  في  يفكر  األدب  بعنوان:  ثقافية  ندوة  للمؤلفين  القطري  الملتقى  مع  بالتعاون  والعلوم، 
)كأس العالم يجمعنا: ثقافة- رياضة- فكر( شارك فيها كل من: الدكتور محفوظ عمارة، أستاذ 
متخصص في الرياضة بكلية التربية في جامعة قطر، الدكتور عماد عبداللطيف أستاذ متخصص 
في بالغة الجمهور بكلية اآلداب والعلوم في جامعة قطر، واألستاذ عبداهلل المال، مدير المتحف 
وأدارها  بالرياضة،  األدب  رياضية ومهتمة بعالقة  المطري،  والرياضي، واألستاذة خديجة  األولمبي 

الدكتور عبدالحق بلعابد رئيس الفريق البحثي في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة قطر.
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متابعات

تنطلق غدا الخميس بميدان لبصير

مــزايــــن كــــأس الــعــالـــم

{  حمد العذبة

كأس  مزاين  بطولة  الخميس  غدا  تنطلق 
العالم، التي ينظمها نادي قطر لمزاين اإلبل، 
هامش  على  الصحاري«،  »سفن  شعار  تحت 
وتستمر   ،»2022 »قطر  العالم  كأس  بطولة 

حتى الثاني من ديسمبر المقبل.

وتهدف البطولة إلى تعزيز مكانة اإلبل العربية 
واإلقليمية  المحلية  األصعدة  مختلف  على 
واألجداد،  اآلباء  رياضة  ودعم  والعالمية، 
وتشجيع المالك القطريين والخليجيين على 
االستمرار في تربيتها، والحفاظ على سالالتها 
النادرة، والعناية بعالمات جمالها، وتوفير بيئة 
مثالية لها، وتطوير إنتاجها، لما تتفرد به من 

ميزات قلما توجد في غيرها.

كتب - عوض الكبايش

السياحة  تنشيط  إىل  تهدف  كما 
الوطنية،  بالهوية  واالعتزاز  الرياضية، 
شبه  أبناء  لدى  اإلبل  مكانة  وإبراز 
نرش  عن  فضلاً  العربية،  الجزيرة 
عاملياًا،  الشعبي  الريايض  املوروث 
بفضل  به،  املونديال  جماهري  وتعريف 
ما تتضمنه من فعاليات مصاحبة أعدت 
كعروض  الغرض،  لهذا  فائقة  بعناية 
معرض  املحالب،  ومسابقة  املركوبة، 
سفن الصحاري، وغريها من الفعاليات، 

التي ستحظى بإعجاب الجميع.
الفرتة  خلل  املنافسات  وستقام 
يف  أيام،   9 مدار  وعىل  الصباحية، 
الشحانية،  بمنطقة  »لبصري«  ميدان 
ألقوى  مسبوقة  غري  مشاركة  وسط 
املحلية  وسلالتها  اإلبل  أنواع  وأفضل 
األوىل  النسخة  يف  الفائزة  والخليجية، 
 ،2022 العطا«  »جزيلت  ملهرجان 
وهو ما سيجعل من هذه البطولة حدثاًا 

رياضياًا استثنائياًا.
عىل  وزعت  قويا،  شوطا   15 وتتضمن 
واملغاتري،  املجاهيم،  هي:  فئات،   3
منها  فئة  لكل  وخصص  واألصايل، 
الجل،  إىل  حقايق  عمر  من  أيام،   3
وستبدأ  املجاهيم،  لفئة  أولها  وستكون 
بسن الحقايق واللقايا، ومن ثم الجذاع 
األخري  يومها  تختتم  أن  عىل  والثنايا، 

بسن الجل.
 يف حني ستنطلق منافسات فئة املغاتري، 
 ،27 والثلثاء  واالثنني  األحد  أيام 
يومها  يف  وستكون  نوفمرب،   29  ،28
الجذاع  بعدها  واللقايا،  للحقايق  األول 
األصايل  أما  الجل.  ثم  ومن  والثنايا، 
األربعاء  أيام  منافساتها  فستكون 
نوفمرب   30 من  والجمعة،  والخميس 
واللقايا،  للحقايق  وهي  ديسمرب،   2  –
والجذاع والثنايا، عىل أن يسدل الستار 

عىل البطولة بسن الجل.

جوائز قّيمة

عىل  فيها  املشاركة  اإلبل  وستتنافس 
مليني   10 الـ  قيمتها  تتجاوز  جوائز 
وفضياًا  ذهبياًا  ا  كأساً  45 وعىل  ريال، 
نوع،  لكل  ا  كأساً  15 بواقع  وبرونزياًا، 
وبرونزياًا،  وفضياًا  ذهبياًا  ا  وساماً و45 
أن  ا  علماً واحد،  لكل  ا  وساماً  15 بواقع 
الفائزة  اإلبل  عىل  مقترصة  املشاركة 
أشواط  لكافة  األوىل،  العرشة  باملراكز 
2022، وسيسمح  مهرجان قطر لإلبل 
املطايا  من  واحدة  مطية  بمشاركة 
الفائزة بأشواط الثلث مرصص، كذلك 
يف  فائز  جمل  كل  من  واحدة  بمطية 

املهرجان نفسه.
املركز  الحقايق  لفئة  خصص  وقد 
وجائزة  ذهبي،  ووسام  كأس  األول 
وكأس  ريال،  ألف   200 بقيمة  نقدية 
بقيمة  نقدية  وجائزة  فيض،  ووسام 
الثاني، وكأس  للمركز  ريال  ألف   150
بقيمة  نقدية  وجائزة  برونزي،  ووسام 
تستمر  فيما  الثالث،  للمركز  ألف   100
العارش،  املركز  حتى  النقدية  الجوائز 

وهكذا لجميع األشواط.
 

تحكيم دقيق

دقيق،  لتحكيم  البطولة  وستخضع 
وذلك  املنافسات،  سري  نزاهة  لضمان 
املشاركة  اإلبل  جميع  خضعت  أن  بعد 
لفحص  متقدم،  تقني  لفحص  فيها 
أن  بعد   ،DNA الـ  الوراثية  الجينات 
مرشوع  اإلبل  ملزاين  قطر  نادي  أطلق 
وطني  أرشيف  لبناء  الوراثية  البصمة 
جديدة  رشائح  وتركيب  املزاين،  إلبل 
املهرجانات  كافة  يف  املشاركة  للمطايا 

والبطوالت التي ينظمها النادي.
الوراثية  البصمة  مرشوع  وسيسهم 
وأنسابها،  السلالت  وتوثيق  حفظ  يف 
امللك  خدمة  أجل  من  صمم  والذي 
جانب  إىل  القادمة،  واألجيال  الحاليني 
املطايا  ورشاء  بيع  عمليتي  تنظيم 
يواكب  وأنه  السيما  أنواعها،  بمختلف 
صعيد  عىل  العاملية  الطبية  التطورات 
للملك  ويقدم  الحيوانات،  تربية 
ووراثية  فنية  معلومات  املستهدفني 
بيعها،  املراد  املطية  عن  متكاملة 
ورقهما،  ونسبها،  عمرها،  حيث  من 
رسعة  يف  يساعد  كما  الخ.  ومالكها.. 
ودقة التثبت من صحة هذه املعلومات، 
الجينية  الفحوصات  بمطابقة  وذلك 
السابقة  العينات  نتائج  مع  الجديدة 
املخزنة برقم رشيحتها، وبهذه الطريقة 
والتلعب  الغش  عمليات  من  الحد  يتم 

بالرشائح.
األوىل  مرحلته  يف  املرشوع  ويستهدف 
مزاين  لتصفيات  متأهلة  مطية   700
ا  اإلعلن الحقاً يتم  أن  العالم، عىل  كأس 
عن مواعيد سحب عينات اإلبل املشاركة 

يف املهرجانات األخرى.

فعاليات متنوعة

فعاليات  البطولة  هامش  عىل  ويقام 
الجماهري  من  للزوار  موجهة  متنوعة 
يوميااً  واملونديالية،  والخليجية  املحلية 
الساعة  من  الصباحية،  الفرتة  خلل 
ظهراًا،  عرشة  الثانية  ولغاية  الثامنة 
الصحاري،  سفن  معرض  وتتضمن 
املزاني  ومجلس  املركوبة،  وعروض 
اإلبل،  أصناف  وعرض  الشعر«،  »بيت 

باإلضافة إىل عروض األرس املنتجة.
بالعادات  الزائرين  تعريف  إىل  تهدف 
وإطلعهم  األصيلة،  القطرية  والتقاليد 

الفرصة  وإتاحة  الوطني،  عىل موروثنا 
أهم  بإحدى  للستمتاع  أمامهم 
الرياضات الشعبية ألبناء شبه الجزيرة 
القديمة  املقتنيات  ومشاهدة  العربية، 
وأدوات  مستلزمات  من  للقطريني 
كما  املختلفة،  باإلبل ومنتجاتها  خاصة 
عىل  التعرف  فرصة  الفعاليات  تتيح 
كيفية تدريب اإلبل وعسفها وتطويعها.
»بيت  املزاين  ملجلس  الزائر  وسيلمس 
حيث  العربية،  الضيافة  كرم  الشعر« 
بالقهوة  البطولة  ضيوف  سيستقبل 
جزءاًا  يمثل  الذي  العربية،  والضيافة 
واألجداد،  اآلباء  حياة  من  أساسياًا 
يف  العيش  وأسلوب  البداوة  ويعكس 
ارتباط  من  صاحبها  وما  الصحراء، 

وثيق باإلبل ومستلزماتها.
عموم  أمام  البطولة  أبواب  وستفتح   
من  اعتباراًا  واملشاركني  الزائرين 
ظهراًا،   12 ولغاية  الثامنة  الساعة 
مقر  بوابة  فتح  املواعيد  هذه  وتشمل 
املشاركة،  لإلبل  وعروض  البطولة، 

ومسابقة  للمركوبة،  وعرض 
ومعرض  املحالب، 

الصحاري،  سفن 
النتائج  وإعلن 

عند  والتتويج 
 1 1 : 3 0
ظهراًا، ومن 
انتهاء  ثم 
ت  ليا لفعا ا
 12 عند 

ظهراًا.

مسابقة 
تراثية

هامش  عىل  يقام  كما 
تراثية  مسابقة  البطولة 
يف  تأتي  للمحالب، 
النادي  مسعى  إطار 
جمهور  لتعريف 
بعاداتنا  املونديال 
ولفت  وتقاليدنا، 
فوائد  إىل  أنظارهم 
والرتويج  اإلبل،  لبن 
االستفادة  لرضورة 
من لحومها وأوبارها 
مختلف  يف  وألبانها، 
الوطنية  الصناعات 

مصدراًا  كانت  وأنها  السيما  والدولية، 
املنطقة،  أبناء  لعموم  ا  هاماً غذائياًا 

والعمود الفقري لحياتهم اليومية.
يف  أساسياًا  ركناًا  املسابقة  وتشكل 
تشهد  أن  ويتوقع  البطولة،  فعاليات 
يعد جزءاًا  كبرياًا، كون موضوعها  إقباالاً 
اختيار  إىل  وتهدف  اإلبل،  تراث  من 
امللك  وتشجع  إدراراًا،  األكثر  الناقة 
االقتصادية  للقيمة  نظراًا  اقتنائها،  عىل 
والغذائية والصحية للبنها، حيث يسهم 
التنافس عليها سعياًا وراء نيل الناموس 
املسابقة  شأن  ومن  أسعارها،  رفع  يف 
ا إيجاد سوق داعمة ملصانع األلبان  أيضاً
بإدخال  مؤخراًا  بدأت  التي  الدولة،  يف 

حليب اإلبل يف مختلف صناعاتها.
من  فئة  لكل  أشواط   3 عىل  وتشتمل 
واألصايل،  واملغاتري  املجاهيم  فئات 
أهمها  خاصة،  ا  رشوطاً لها  وحددت 
السماح عدم مشاركة الناقة يف غري الفئة 
املخصصة لها، إضافة إىل إثبات خلوها 
خاصة  والفطرية  املعدية  األمراض  من 
من  شهادة  وإحضار  الربوسل، 
الحيوانية  الثروة  إدارة 
وأن  ذلك،  تؤكد 
خالية  تكون 
األدوية  من 

املدرة.
عملية  وتبدأ 
لحلب  ا
لتطييب  با

لتنظيف 
الناقة،  رضع 
بعدها  لتبدأ 
الحلب  عملية 
الوزن  لتسجيل 
ناقة  لكل  الرتاكمي 
وتحديد  مشاركة، 

صاحبة الوزن األكرب.
املسابقة  لهذه  ورصد 
بإجمايل  مالية  جوائز 
ريال،  ألف   90
باملراكز  للفائزين 
الثلثة األوىل، من كل 
 30 بواقع  الفئات، 
ا لكل فئة، موزعة  ألفاً
التايل:  النحو  عىل 
للمركز  ا  ألفاً  15
آالف  و10  األول، 

تعلن  أن  عىل  للثالث،  آالف  و5  للثاني، 
لكل  الختامي  اليوم  النهائية يف  النتائج 
فئة، بعد تجميع أوزان الحلب يف مراحل 

املنافسة لكل مطية.
وملدة  البطولة  هامش  عىل  وسيقام   
ملقتنيات  ا  معرضاً متتالية  أيام   9
سفن  »معرض  مسمى  تحت  اإلبل، 
مع  بالتعاون  وذلك  الصحاري«، 
هي:  وشخصية،  وطنية  متاحف   3
قطر  متحف  يف  متمثلةاً  قطر  متاحف 
بن  فيصل  الشيخ  ومتحف  الوطني، 
حسن  الشيخ  ومتحف  ثاني،  آل  قاسم 
السيد  ومتحف  ثاني،  آل  محمد  بن 
أبواب  تكون  أن  عىل  الروييل،  منصور 
من  الجميع  أمام  مفتوحة  املعرض 
الثانية  ولغاية  ا  صباحاً الثامنة  الساعة 

عرشة ظهراًا.
إعلمية  بتغطية  البطولة  وستحظى 
املنظمة  اللجنة  خصصت  وقد  يومية، 
الهواء  عىل  منافساتها  لبث  »ستديو« 
وقناة  الكاس،  فضائية  عرب  مبارشة، 
دوحة  وموقع  الفضائية،  الصحراء 
360، وقناة نادي قطر ملزاين اإلبل عىل 

اليوتيوب.
بهذا  اإلعلمية  الوسائل  اهتمام  ويأتي 
منطلق  من  الهام  الريايض  الحدث 
ستسهم  حيث  املجتمعية،  مسؤوليتها 
وغري  املبارش  والنقل  التغطية  هذه 
تعزيز  يف  الفعاليات  ملختلف  املبارش 
املحلية،  املزاين  مهرجانات  سمعة 
كمقصد هام مللك اإلبل وعشاقها، ومن 
املزيد  جذب  يف  تسهم  أن  ا  أيضاً شأنها 
ملا لهذه  الزوار والسياح واملهتمني،  من 
الرياضة التقليدية من اهتمام كبري لدى 

ا. أبناء املنطقة عموماً
وتم إنشاء مركز إعلمي قرب املقصورة 
الرئيسية الستقبال اإلعلميني، الراغبني 
باألجهزة  وتزويده  البطولة،  بتغطية 
الطواقم  عمل  لتسهيل  املطلوبة 
الصور  إتاحة  جانب  إىل  الصحفية، 
من  وغريها  والفيديوهات  الفوتوغرافية 

البيانات واملعلومات ومشاركتهم بها.
العالم  كأس  مزاين  بطولة  وتقام   
والشباب،  الرياضة  وزارة  مظلة  تحت 
للمشاريع  العليا  اللجنة  مع  وبرشاكة 
وفعالية  البلدية،  ووزارة  واإلرث، 
»حياتنا«. وترعى البطولة كراع بلتيني، 

املزود  »أوريدو«،  قطر  اتصاالت  رشكة 
األول لخدمات االتصاالت يف دولة قطر.

تشجيع األنشطة والسباقات

وأكد حمد العذبة رئيس نادي مهرجان 
للمحافظة  يسعون  أنهم  اإلبل  قطر 
ونقله  صونه،  عىل  والعمل  املزاين،  عيل 
مواكباًا  وجعله  املتعاقبة،  لألجيال 
للنهضة الحضارية، التي تعيشها البلد 
الرياضية  ا  خصوصاً الصعد،  كافة  عىل 
منها، ومن هذا املنطلق جاء نادي قطر 
بموجب  النور  رأى  الذي  اإلبل،  ملزاين 
والشباب،  الرياضة  وزير  سعادة  قرار 
بعترب  وتابع:   ،2021 لسنة   )12( رقم 
ناد ريايض قطري متخصص  أول  هذا 
دعم  إىل  يهدف  »املزاين«،  بمهرجانات 
والسباقات  األنشطة  كافة  وتشجيع 
تطويرها،  عىل  والعمل  بها،  املتعلقة 
وتنظيم مهرجاناتها املحلية، واملشاركة 
املهتمني  ودعم  الخارجية،  نظرياتها  يف 
داخلياًا  بها  مشاركاتهم  وتسهيل 
إقامة  إىل  يهدف  كما  وتابع:  وخارجياًا. 
الصلة  ذات  الرياضية  املنشآت  وإدارة 
بمهرجانات املزاين، وفق أحدث املعايري 
واملحافظة  وصيانتها  واملواصفات، 
الندوات  تنظيم  إىل  باإلضافة  عليها، 
وورش العمل يف هذا املجال، بما يسهم 
بمتطلبات  امللك  لدى  الوعي  رفع  يف 
البحوث  وإجراء  املهرجانات،  تلك 
الجهات  مع  والتعاون  والدراسات، 
والدولية  اإلقليمية  والهيئات واملنظمات 
شكل  العذبة:  وقال  الصلة.  ذات 
وفارقة  مضيئة  علمة  النادي  إنشاء 
والخليجية،  املحلية  املزاينات  تاريخ  يف 
الشعبية  الرياضة  هذه  أصبحت  حيث 
ا  تنظيماً أكثر  جيل  بعد  جيلاً  املتوارثة 
من ذي قبل، وعىل مستوى مؤسيس بعد 

أن كانت تقوم عىل جهود فردية.
أمام  نحن  قال:  ترصيحاته  ختام  ويف 
مسبوق،  غري  وتحول  نوعي  تطور 
النهوض  عىل  الجهود  وستنصب 
بمخرجات املهرجانات املحلية، من أجل 
دعم امللك وتحفيزهم عىل االستمرار يف 
نطاق  عىل  تربيتها  ونرش  إبلهم،  رعاية 
واسع محلياًا وعاملياًا، فضلاً عن الحفاظ 

عىل سلالتها العربية النادرة.

تعزيز مكانة 
اإلبل العربية 
على مختلف 

األصعدة



االقتصاد  إن  العاملية  االئتماني  للتصنيف  موديز  وكالة  قالت 
وأصول  كربى  باحتياطيات  ويتمتع  ومستقر  قوي  القطري 
سيادية ضخمة توفر له مظلة حماية ومرونة تجاه املخاطر 
االقتصادية املحتملة، فيما يعزز مرشوع توسعة حقل الشمال 
النمو  آفاق  من  عامليا  اإلنشاء  قيد  للغاز  مرشوع  أكرب  وهو 
الواعدة لالقتصاد القطري يف مرحلة ما بعد مونديال 2022.

 وقالت موديز إن القوة االقتصادية لدولة قطر تحظى بدعم 
باحتياطيات  تتمتع  حيث  والغاز(  )النفط  الطاقة  قطاع  من 
املسال  الطبيعي  الغاز  سوق  يف  قوي  تنافيس  ومركز  هائلة 
مليار   170 تبلغ  والنفط  للغاز  مؤكدة  احتياطيات  بحجم 
 2020 عام  نهاية  لبيانات  وفقا  املكافئ  النفط  من  برميل 
العالم  مستوى  عىل  األكرب  ضمن  االحتياطيات  هذه  وتعترب 
 140 الحالية ملدة  الغاز ضمن املستويات  حيث تكفى إلنتاج 
يبلغ  فيما  40 عاما إضافية،  ملدة  النفط  عاما، وتكفي إلنتاج 
ألف   65 النفط والغاز يف قطر  الفرد من احتياطيات  نصيب 

برميل مكافئ وهو األكرب عامليا.
الطبيعي  للغاز  مصدر  أكرب  هي  قطر  أن  موديز  وأضافت 
من   %  20 من  أكثر  عىل  تستحوذ  حيث  العالم،  يف  املسال 
صادرات الغاز الطبيعي املسال العاملية، بينما تتمتع بأفضل 
األقل  الغاز  إنتاج  تكلفة  نتيجة  الغاز  تنافيس يف قطاع  مركز 
حرارية  وحدة  مليون  لكل  فقط  دوالرين  والبالغة  عامليا 

التحكم بالتسعري  الذي يتيح لقطر  الغاز األمر  بريطانية من 
 2021 العام  لبيانات  وتوقيع عقود غاز طويلة األجل ووفقا 
من   %  30 تعادل  الطبيعي  الغاز  من  قطر  صادرات  فإن 
الناتج املحيل اإلجمايل وتستحوذ عىل حصة 61 % من إجمايل 

صادرات السلع القطرية.
وأشارت الوكالة العاملية إىل أن توسعة حقل الشمال هو أكرب 
العالم ويتكون حقل  اإلنشاء عىل مستوى  للغاز قيد  مرشوع 
الشمال من مرحلتني »حتى اآلن« األوىل تستهدف زيادة دولة 
77 مليون طن  قطر اإلنتاجية من الغاز الطبيعي املسال من 

كما   ،2026 عام  بحلول  سنويا  طن  ماليني   110 إىل  سنويا 
البرتول  وغاز  املكثفات،  من  كبرية  كميات  املرشوع  سينتج 
اإلنتاج  إجمايل  ليصل  والهيليوم  والكربيت،  واإليثان،  املسال، 
الثانية  املرحلة  أما  يوميا.  مكافئ  نفط  برميل  مليون   1.4
فتشمل زيادة إنتاج الغاز من القطاع الجنوبي لحقل الشمال 
املسال  الطبيعي  للغاز  اإلنتاجية  الطاقة  ترفع  سوف  والتي 
مليون   126 إىل  سنويا  طن  ماليني   110 من  قطر  دولة  يف 
طن سنويا. ويتوقع بدء اإلنتاج من مرشوع القطاع الجنوبي 
)املرحلة الثانية( يف عام 2027، حيث سيتضمن املرشوع بناء 

سنويا  طن  ماليني   8 )بسعة  إضافيني  عمالقني  إنتاج  خطي 
املرتبطة  والربية  البحرية  املرافق  إىل  باإلضافة  منهما(،  لكل 

بهما. 
وتتوقع موديز أن تؤدي توسعة حقل الشمال إىل تعزيز نمو 
من  الفرتة  خالل  الهيدركروبونات(  )قطاع  الطاقة  قطاع 
2029 مع تحقيق قفزة كربى يف مستوى نمو  2026 وحتى 
الناتج املحيل اإلجمايل االسمي لدولة قطر، وكذلك فإن توسعة 
القطاعات  من  حزمة  عىل  إيجابا  ستنعكس  الشمال  حقل 
واإلنشاءات  اللوجستية  والخدمات  التوريد  مثل:  االقتصادية 

والبناء والخدمات املساندة األخرى.
الطبيعي  للغاز  حقل  أكرب  القطري  الشمال  حقل  ويعترب 
 900 من  أكثر  عىل  يحتوي  حيث  العالم،  يف  املصاحب  غري 
من   %  10 حوايل  يمثل  ما  الغاز،  من  مكعبة  قدم  تريليون 
حقل  يستمر  أن  املقدر  ومن  العالم.  يف  املعروف  االحتياطي 
الشمال يف اإلمداد بالغاز من أجل اإليفاء بالعديد من العقود 
القادمة،  السنني  الغاز بكميات كبرية لعرشات  لبيع  املتجددة 
لشبه  الرشقي  الشمايل  الساحل  قبالة  الشمال  حقل  ويقع 
كيلومرت  آالف   6 تتجاوز  مساحة  ويغطي  قطر،  جزيرة 
هاماً  الكبري عامالً  الطبيعي  املورد  مربع، ويمثل تطوير هذا 
املنتج  الغاز  معالجة  وتتم  قطر،  بدولة  االقتصادي  النمو  يف 
من هذا الحقل العمالق إلنتاج الغاز الطبيعي املسال وتحويل 
الغاز إىل سوائل وإنتاج سوائل الغاز الطبيعي، باإلضافة إىل 
الغاز عرب خطوط  بالغاز، ونقل  املرتبطة  األخرى  الصناعات 

األنابيب.

تستحوذ على حصة 
تفوق »20 %« من إجمالي 

صادرات الغاز دوليا

توسعة حقل الشمال 
ستنعكس إيجابا على حزمة 
من القطاعات االقتصادية

كتب- سعيد حبيب
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اقتصاد

احتياطيات الغاز تكفي لمدة »140« عاما

»موديز«: االقتصاد القطري قوي ومستقر

خالل الفترة بين »14« أكتوبر و»11« نوفمبر »2022«

»189« مليار دوالر حجم سوق المشاريع القطري

أن  العاملية  االقتصادية  ميد  مجلة  بيانات  كشفت 
 198 مستوى  يبلغ  قطر  يف  املشاريع  سوق  حجم 
وذلك  قطري(  ريال  مليار   720.72( دوالر  مليار 
 2022 نوفمرب  و11  اكتوبر   14 بني  الفرتة  خالل 
يف  املدرجة  املشاريع  تنفيذ  قطر  دولة  وتبارش 
موازنتها للسنة املالية الحالية وُتعد أبرز املشاريع 
البنية  مشاريع  هي  اإلنفاق  بأولوية  تحظى  التي 
التحتية وتطوير شبكات الطرق وأرايض املواطنني، 
العامة من  الخدمات  إىل مشاريع تطوير  باإلضافة 
صحة وتعليم، كما يتم استكمال مشاريع حيوية يف 
قطاع املواصالت بعد إنجاز مرشوع مرتو الدوحة، 

مثل مشاريع برنامج قطر للنقل العام. 
إجمايل  ارتفاع  إىل  املالية  وزارة  بيانات  وتشري 
بنسبة   2022 موازنة  يف  لها  املخطط  املرصوفات 
مليار   204.3 لتبلغ   2021 موازنة  عن   %  4.9
ريال قطري خالل عام 2022، وتم تخصيص مبلغ 
إجمايل  من  الرئيسية  للمرشوعات  ريال  مليار   74
حيث   ،2022 لعام  العامة  املوازنة  مرصوفات 

تسـتمر الدولة يف اسـتكمال املشـاريع العامة وفق 
الخطط واالسرتاتيجيات املعدة مسـبقا. وتحظـى 
أراضـي  وتطويـر  التحتيـة،  البنيـة  مشـاريع 
العامة  املواطنيـن، ومشـاريع تطويـر الخدمـات 

مـن صحـة وتعليـم بأولويـة اإلنفـاق.
التعليم  قطاعي  عىل  الرتكيز  يف  الدولة  وتستمر 
والصحة، إذ ُتقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 
إجمايل  من   %  8.7 يمثل  ما  ريال  مليار   17.8
لتوسعة  منها  جزء  تخصيص  وتم  املرصوفات، 
تم  كما  التعليمية.  واملؤسسات  املدارس  وتطوير 
تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لقطاع الصحة وهو 
ما يمثل 9.8 % من املرصوفات اإلجمالية، تتضمن 
أجل  من  التطويرية  والربامج  املشاريع  من  املزيد 

االرتقاء بخدمات الرعاية الصحية املقدمة.
النقدية  التدفقات  فإن  املالية،  وزارة  وبحسب 
 2024 عام  حتى  الجديدة  للمشاريع  املطلوبة 
توزعت عىل كل من هيئة األشغال العامة »أشغال« 
بنحو 47.5 مليار ريال، و6.4 مليار ريال للجهات 
ريال  مليار   »47.5« الـ  توزعت  حيث  األخرى، 
أوال:  وهي  برامج،   4 عىل  »أشغال«  بـ  الخاصة 
جديدة  مواطنني  وأرايض  قائمة  مناطق  تطوير 

بتكلفة تقديرية بلغت 35.2 مليار ريال، ومشاريع 
تقديرية  بتكلفة  العامة  واألماكن  الطرق  تجميل 
الصحي  الرصف  ريال، وبرنامج  مليار   1.6 بلغت 
مليار ريال،   4.9 بلغت  بتكلفة تقديرية  واملصبات 
وبرنامج الصيانة بتكلفة تقديرية بلغت 5.8 مليار 
الخاصة  ريال  مليار  الـ»6.4«  توزعت  فيما  ريال، 
بالجهات األخرى عىل: مؤسسة حمد الطبية بتكلفة 
البلدية  ووزارة  ريال،  مليار   1.1 بلغت  تقديرية 
ريال،  مليار   2.1 بلغت  تقديرية  بتكلفة  والبيئة 
تقديرية  بتكلفة  واالتصاالت  املواصالت  ووزارة 
ريال  مليار   »2.2« ونحو  ريال،  مليار   1.0 بلغت 
لوزارات  تابعة  مشاريع  وهي  »أخرى«،  بند  تحت 
االتصاالت،  وهيئة  والثقافة،  والخارجية،  الداخلية 

ومناطق، والرعاية الصحية، والجمارك.
النصف  خالل  قفز  قطر  موازنة  فائض  أن  يذكر 
األول من 2022 وهي أحدث بيانات متاحة 12 مرة 
ليصل إىل مستوى بلغ 47.3 مليار ريال مقارنة مع 
4 مليارات ريال، خالل الفرتة  فائض بلغ مستوى 
ذاتها من العام املايض نتيجـة للسـيطرة امللحوظة 
وانتعاش  اإليـرادات  وارتفـاع  النفقـات  علـى 

أسعار النفط.

حصلت على عدم الممانعة من هيئة قطر لألسواق

»مقدام« تعتزم 
االنتقال للسوق الرئيسية

وستقوم رشكة مجموعة مقدام القابضة 
قطر  بورصة  من  كل  مع  بالتنسيق 
لألوراق  املركزي  لإليداع  قطر  ورشكة 
التخاذ  الصلة  ذات  والجهات  املالية 
بعني  األخذ  بعد  إجراءات  من  يلزم  ما 

والقوانني  الترشيعات  كافة  االعتبار 
ذات  والتعليمات 

الصلة.
مجموعة  وحققت 
القابضة  مقدام 
حجم  يف  نموا 
خالل  األعمال 
التسعة  األشهر 
 ،2022 من  األوىل 

اإليرادات  بلغت  حيث 
ريال  مليون   363.1

يف  املُنتهية  للفرتة  قطري 
مقابل   2022 سبتمرب   30

لنفس  ريال  مليون   180.4
نمو  وبنسبة  السابق  العام  من  الفرتة 

تقديم  ساهم  اذ   ،%  101.3 بلغت 
التعليم  مجاالت  يف  الجديدة  الخدمات 
الشاملة  الصيانة  وخدمات  بعد  عن 
وتوفري  الغاز،  تدوير  إعادة  ملحطات 
ملجموعة  األرضية  العاملة  القوى 
تحسن  يف  القطرية  الجوية  الخطوط 

مستويات اإليرادات.
القابضة  مقدام  مجموعة  وحققت 
أرباحاً صافية بلغت 21.2 مليون ريال 

سبتمرب   30 يف  املُنتهية  للفرتة  قطري 
ريال  مليون   18.4 مع  مقارنة   2022
 2021 للعام  املقابلة  الفرتة  يف  قطري 

وبنسبة نمو بلغت 15.3 %.
ريال   0.312 السهم  عىل  العائد  وبلغ 
سبتمرب   30 يف  املُنتهية  للفرتة  قطري 
بعائد  مقارنة   2022
بلغ  السهم  عىل 
0.270 ريال قطري 
للعام  املقابلة  للفرتة 

.2021
مجموعة  ونجحت 
منذ  القابضة  مقدام 
 2022 العام  مطلع 
جديدة  عقود  توقيع  يف 
بلغت  إجمالية  بقيمة 
1,218 مليون ريال قطري 
األهداف  بذلك  متجاوزة 
وبلغ   .2022 للعام  السنوية 
أكثر  تنفيذها  الجاري  العقود  إجمايل 
من ملياري ريال قطري، فيما تبلغ قيمة 
 1,493 حوايل  منها  املتبقية  األعمال 
يتعلق  فيما  أما  قطري.  ريال  مليون 
التفاوض  والجاري  املقدمة  بالعروض 
حوايل  بلغت  فقد  العمالء،  مع  عليها 
وترتاوح  قطري،  ريال  مليون   2,036
للمؤرشات  وفقاً  املتوقعة  الرتسية  نسبة 
التاريخية من 20 % إىل 30 %، كما بلغ 
معدل االحتفاظ بالعمالء حوايل 90 %.

{ تنفيذ المشاريع المدرجة بالموازنة

آفاق نمو اقتصادية واعدة في مرحلة ما بعد مونديال »2022«األصول السيادية تعزز المرونة أمام المخاطر االقتصادية المحتملة

{ وكالة موديز للتصنيف االئتماني العالمية           )أ.ف.ب(

الدوحة- $ 

الدوحة- $ 

أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن حصول الشركة 
على عدم الممانعة من هيئة قطر لألسواق المالية 

على انتقال قيد شركة مجموعة مقدام القابضة إلى 
السوق الرئيسية في بورصة قطر. 
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مرفق جديد طورته »المتحدة للتنمية«

افتتاح نادي كورنثيا للغولف في »جيوان«

الرياضة  وزير  العيل،  غانم  بن  صالح  السيد  سعادة  افتتح 
بحضور  جيوان  جزيرة  يف  للغولف  كورنثيا  نادي  والشباب 
إدارة  الخاطر، رئيس مجلس  السيّد تركي بن محمد  سعادة 
العثمان،  جاسم  إبراهيم  والسيّد  للتنمية،  املتحدة  الرشكة 
املتحدة  الرشكة  إدارة  مجلس  وعضو  التنفيذي  الرئيس 
املتحدة  الرشكة  من  الشخصيات  كبار  من  وحشد  للتنمية 

كورنثيا. للتنمية ومجموعة 
بتطويره  قامت  الذي  الجديد  املرفق  هذا  افتتاح  ويندرج 
الرشكة املتحدة للتنمية، يف إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها 
الرياضية،  ومنشآتها  الرتفيهية  مرافقها  لتنويع  الرشكة 
السكان  لكافة  متكاملة  وترفيهية  سكنية  تجربة  لتوفري 
بإدارة  للغولف  كورنثيا  نادي  ليكون  والسياح  والزوار 
مجموعة كورنثيا املرموقة، إضافة قيّمة جداً لسلسلة املرافق 
اللؤلؤة  جزيرة  يف  مؤخراً  الرشكة  افتتحها  التي  واملعالم 

بالتوازي مع انطالق كأس العالم.
محمد  بن  تركي  السيّد  سعادة  قال  االفتتاح  هذا  عىل  تعليقاً 
إطار  ضمن  للغولف  كورنثيا  نادي  تدشني  »يأتي  الخاطر: 
املتحدة  الرشكة  تنتهجها  التي  املستدام  النمو  اسرتاتيجية 
الضيافة  قطاعّي  يف  االستثمار  تكثيف  إىل  الرامية  للتنمية 
اللؤلؤة  لجزيرتّي  واعدة  آفاق  من  يحمالنه  ملا  والرتفيه 
الزوار  أعداد  يف  زيادة  من  نشهده  ما  ضوء  عىل  وجيوان، 
املتحدة  الرشكة  مشاريع  يف  االستثمار  أو  بالسكن  والراغبني 

هذه  تطلعات  تلبية  الرشكة  عىل  يحتّم  الذي  األمر  للتنمية، 
الفئات بتوفري مرافق وخدمات ترفيهية شاملة لهم«. 

من جانبه رّصح السيّد إبراهيم جاسم العثمان قائالً: »افتتاح 
تسري  وإنجازاتنا  مشاريعنا  أن  يؤّكد  للغولف  كورنثيا  نادي 
عىل قدم وساق وفقاً ملا هو مخطط، وإن دّل ذلك عىل يشء، 
فإنما يدّل عىل عمق وشمولية رؤيتنا الرتفيهية من خالل هذا 

املشهد املتكامل خدماتياً وسياحياً، مع فندق كورنثيا جزيرة 
جيوان والنادي الشاطئي وممىش الكريستال املكيّف واملمىش 
اللؤلؤة  جزيرة  يف  لليخوت  كورنثيا  نادي  وطبعاً  البحري، 

الذي تّم االنتهاء منه مؤخراً«.
ورصح السيد ماثيو ديكسون، املدير العام لكورنثيا الدوحة: 
عالمة  تطوير  مرشوع  من  التالية  املرحلة  إطالق  »يسعدنا 

كورنثيا يف الدوحة تضاف إىل إنجاز نادي كورنثيا لليخوت«.
عىل  تتوزع  حفر   9 من  للغولف  كورنثيا  ملعب  ويتكّون   
 616 تحتضن  مربع  مرت   32.000 تبلغ  عشبية  مساحة 
من  بحريتني،  جانب  إىل  نخلة  و96  أنواع  عرشة  من  شجرة 

57.980 مرتاً مربعاً.  ضمن مساحة إجمالية للمرفق تبلغ 
إىل  الالعبني  مؤقت الستضافة  مبنى  الغولف  نادي  يوفر  كما 
الرئييس ضمن فندق كورنثيا، حيث  املرفق  االنتهاء من  حني 
باإلضافة  السطح،  عىل  وتراساً  الحايل مجلساً  املبنى  يتضمن 

إىل املغاسل والخزائن لحفظ املقتنيات الشخصية.
وتقع جزيرة جيوان، وهي جزيرة مستصلحة وأحدث مرشوع 
عىل  وتمتّد  اللؤلؤة  جزيرة  بمحاذاة  للتنمية،  املتحدة  للرشكة 
بها،  العمل  اكتمال  وعند  مربع.  مرت   400.000 مساحة 
586 شقة،  659 وحدة سكنية، بما يف ذلك  ستضّم الجزيرة 
محيط  ضمن  هادئ  شاطئ  عىل  مطلّة  مستقلّة  فيال  و20 
بشاطئ  تتمتّع  فيال   21 عن  فضاًل  البحر،  بمحاذاة  ُمسيّج 
بأرصفة  ومزّودة  املياه  حافة  عىل  تقع  فيال  و26  خاص، 
إىل  باإلضافة  مستقلة،  جزر  عىل  واقعة  قصور  و6  عائمة، 
مبنى  و15  بالتجزئة  البيع  محالت  من  مربع  مرت   11.000

االستخدامات. متعدد 
وستحتوي الجزيرة أيضاً عىل فندق »كورنثيا جزيرة جيوان 
به،  املتصلني  للغولف  ونادي كورنثيا  ناٍد شاطئي  مع  قطر« 
وممىش  املكيّف  الخارجي  الكريستال  ممىش  إىل  باإلضافة 
واملناطق  املتنزهات  عن  فضالً  البحرية  الواجهة  عىل  آخر 
وناديا  ترفيهية  مرافق  الجزيرة  ستوّفر  كما  الخرضاء، 

للسكان ومسجدا.

{  تجربة الغولف {   وزير الرياضة والشباب يتوسط تركي الخاطر وإبراهيم العثمان

{  صورة جماعية على هامش االحتفال بالتدشين 

إبراهيم العثمان: مشاريعنا وإنجازاتنا تمضي وفقا للمخططتركي الخاطر: تعزيز االستثمارات بقطاعّي الضيافة والترفيه

كتب - عوض التوم

يضم »151« وحدة فندقية موزعة ما بين غرف وأجنحة

فندق النجادة يخطف األضواء

الدوحة  النجادة  فندق  ويضم 
بني  ما  موزعة  فندقية  وحدة   151
عىل  ترتكز  والتي  وأجنحة،  غرف 
الخصوصية، بما يف ذلك جناح النجادة 
املوزعة  الدوبلكس  وأجنحة  الفاخر، 
الغرف  إىل  باإلضافة  طابقني،  عىل 
للعائالت  املثالية  الحرصية  واألجنحة 
للشقق  »النجادة  يوفر  كما  الكبرية. 
املكان  للفندق،  املجاور  الفندقية« 
رجال  من  للمسافرين  واملثايل  األنسب 
باإلقامات  الراغبني  والعائالت  األعمال 

طويلة األمد.
أما مطاعم فندق النجادة الدوحة فتعد 
الطعام  لتناول  أماكن  أكثر من مجرد 

لتكون  ذلك  تتعدى  فهي  والرشاب، 
النكهات  للقاء واكتشاف  املثايل  املكان 
التقليدية.  املفضلة  الجديدة والنكهات 
املكان  »الرباحة«  مطعم  ويعترب 
مع  شهية  رحلة  لبدء  للضيوف  املثايل 

األصدقاء والعائلة.
إفطار  بوفيه  »الرباحة«  مطعم  ويوفر 
لوجبة  بالنسبة  أما  فاخر،  يومي 
من  الضيوف  فسيتمكن  العشاء، 
األطباق  من  مجموعة  بني  االختيار 

العاملية والعربية .
لحوض  املجاور  املطعم  ويقدم 
السباحة يف الهواء الطلق، قوائم طعام 
من  واسعة  مجموعة  مع  موسمية 

السباحة  الخيارات  حيث يعد حوض 
أشعة  تحت  لالسرتخاء  املثايل  املكان 
الشمس خالل قضاء أوقات ممتعة يف 
الواحة العرصية وسط املدينة املفعمة 
بالحياة، باإلضافة إىل ذلك يوفر نادي 
اللياقة البدنية الفرصة لتنشيط الدورة 
مختلف  ممارسة  خالل  من  الدموية 

أنواع الرياضات عىل مدار الساعة.
النجادة  قاعة  أيضاً  الفندق  ويضم 
الواسع  الخارجي  الفناء  عىل  املطلة 
متألقة  بطريقة  تصميمها  تم  والتي 
الزفاف  حفالت  إلستضافة  وأنيقة 
واالجتماعية،  الخاصة  واملناسبات 
واملؤسسات،  الرشكات  واجتماعات 

إىل  االستيعابية  قدرتها  تصل  حيث 
النجادة  فندق  ويقع  شخصا.   250
سرياً  قصرية  مسافة  بعد  عىل  الدوحة 
واجهة  الكورنيش،  من  األقدام  عىل 
البحرية وأبرز متاحف مدينة  الدوحة 
اإلسالمي،  الفن  متحف  مثل:  الدوحة 
عىل  الواقعني  الوطني  قطر  ومتحف 
سوق  إىل  باإلضافة  الدوحة،  كورنيش 
التعريف  عن  الغني  الرتاثي  واقف 
الختبار  املثايل  املكان  يجعله  مما 
باملأكوالت  املحلية، واالستمتاع  الثقافة 
النابضة  الدوحة  وبأجواء  التقليدية 
عىل  أيضاً  الفندق  يقع  كما  بالحياة، 
ُبعد 15 دقيقة من مطار حمد الدويل.

{  فندق النجادة 

{  مطعم مجاور لحوض السباحة في الهواء الطلق

يوفر حزمة من الغرف واألجنحة للعائالت الكبيرة

 2022 مونديال  انطالق  مع  وخصوصا  األضواء  خطف  في  الدوحة  النجادة  فندق  نجح 
التراث القطري في قلب العاصمة القطرية  حيث يوفر الفندق فرصة الكتشاف سحر 
موقعه  بفضل  وذلك  بالحياة،  والنابضة  النمو  السريعة  العصرية  المدينة  الدوحة، 
الذهب،  وسوق  العريق  التاريخي  واقف  وسوق  الكبير،  حمد  شارع  بين  االستراتيجي 
والمستوحى في تصميمه من المنازل التقليدية وكرم الضيافة القطرية، ليوفر مزيجًا 

من األصالة العربية واألناقة األوروبية.

قوائم طعام موسمية مع مجموعة واسعة من الخيارات

} تصوير: أسامة الروسان
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متابعات

مخصص ألصحاب السيارات الكالسيكية والفارهة فقط

تدشين شارع »المها درايف« رسميًا

لتعزيز قبول الدفع الرقمي

منصة iPay من فودافون 
تعقد شراكة مع »كروة«

رشاكة  أول  إبرامها  عن   iPay أعلنت 
مواصالت  رشكة  مع  لها  اسرتاتيجية 
الرسمية  العام  النقل  رشكة  )كروه(، 
الرقمي،  الدفع  قبول  لتعزيز  بالدولة 
اآلن  كروه  عمالء  باستطاعة  أصبح  حيث 
تعرفة  ودفع   iPay تطبيق  يف  التسجيل 
عند  فوري  بشكٍل  كروه  أجرة  سيارات 

الوصول إىل وجهاتهم.
آمن  تطبيق  هو   iPay أن  بالذكر  جديٌر 
للمحفظة اإللكرتونية، وهو جزء من رشكة 
مايل  كيان  سولوشنز«،  بيمنت  »انفينيتي 
بالكامل لرشكة فودافون  مستقل ومملوك 

قطر.
عن  الصادر  األخري  اإلعالن  مع  وتماشياً 
عىل  يوجب  الذي  املركزي  قطر  مرصف 
للمستهلكني  توفر  أن  الرشكات  جميع 
الدفع  وسائل  استخدام  عىل  القدرة 
يف  الجديدة  الرشاكة  هذه  تساهم  الرقمية، 
تحقيق رؤية مرصف قطر املركزي يف بناء 

اقتصاٍد غري نقدي بحلول عام 2030.
وعلّق دييغو كامبريوس، الرئيس التنفيذي 
للعمليات يف فودافون قطر، بالقول: »تمثل 

هذه الرشاكة مع رشكة مواصالت )كروه( 
فمن خالل   .iPay تطوير  فارقة يف  عالمة 
نحو  التوجه  دعم  يمكننا  التعاون،  هذا 
اقتصاد رقمي بالكامل يف قطر، فضالً عن 
إجراء  أثناء  سلسة  بتجربة  عمالئنا  تزويد 

املدفوعات اليومية«.
الرحمن  عبد  أحمد  السيد  قال  جانبه،  من 
املفتاح، الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية 
بأن  »نفخر  )كروه(:  مواصالت  رشكة  يف 
تكون رشكة مواصالت )كروه( هي الرشكة 
لعمالئها  تقدم  التي  قطر  دولة  يف  األوىل 
خالل  من  رحالتهم  أجرة  دفع  خدمات 
فودافون،  من  الرقمية   iPay محفظة 
ويأتي هذا يف إطار التعاون بني املؤسستني 
أول  املجاالت. وiPay تعترب  العديد من  يف 
محفظة غري مرصفية يتم إنتاجها يف قطر، 
الدفع  لذا يسعدنا إضافتها كأحد خيارات 
يف تطبيق تاكيس كروه، وهي خطوة أخرى 
املقدمة  خدماتنا  تحسني  نحو  نتخذها 
كروه  مع  رحلة  كل  وجعل  للجمهور، 
ونحن  واستثنائية.  ومريحة  سهلة  تجربة 
نعتمد  )كروه(  مواصالت  رشكة  يف  دائماً 
أحدث االبتكارات التكنولوجية يف خدماتنا 
استمرار  وضمان  عمالئنا  قاعدة  لزيادة 

رضاهم«.

{ دييغو كامبيروس  {  أحمد المفتاح 

الدوحة - $ 

جزيرة المها تضم مجموعة استثنائية من الفعاليات واألماكن الفاخرة

إحدى  فنترشز  استثمار  أعلنت 
رشكات استثمار القابضة عن تدشني 
يف  رسمياً  درايف«  »املها  شارع 
جزيرة املها وذلك ضمن حفل خاص 
درايف  املها  لجنة  رئيس  بحضور 
وبحضور  الخياط  محمد  السيد 

»املها  شارع  ويعد  األعضاء،  جميع 
العالم  يف  الوحيد  الشارع  درايف«، 
السيارات  ألصحاب  يسمح  الذي 
بدخوله  فقط  والفارهة  الكالسيكية 

بشكل حرصي.
محمد  السيد  رصح  املناسبة،  وبهذه 
»من  قائالً:  اللجنة  عضو  الكبييس، 
باالستمتاع  األعضاء  سيتمكن  اليوم 
الشارع  هذا  يف  عضويتهم  بمزايا 

من  مجموعة  يضم  والذي  الحرصي 
يف  الفاخرة  العاملية  املطاعم  أشهر 

مكان واحد«. 
األعضاء  استقبال  الحفل  وشهد 
والفارهة  الكالسيكية  بسياراتهم 
وتسليم  للسيارات  عرضا  وتضمن 
الخاصة  العضوية  بطاقات  األعضاء 

بهم.
تجدر اإلشارة إىل أن جزيرة املها تضم 

الفعاليات  من  استثنائية  مجموعة 
واألماكن الفاخرة، حيث تضم لوسيل 
الرتفيهية  املدينة  ُوندرالند،  ونرت 
النموذجية التي تقدم للسيَّاح والزوَّار 
أنحاء  شتى  من  قطر  إىل  القادمني 
الرتفيهيَّة  املغامرات واألنشطة  العالم 
و12  والتسلية،  املتعة  من  أجواء  يف 
العالمات  أفخم  من  ومقهى  مطعًما 

التجارية الشهرية.

الدوحة - $ 

يوفر مجموعة متميزة من السلع

افتتاح روابي هايبر ماركت في ازغوى بنهاية يناير »2023«

أعلنت مجموعة روابي عن اعتزامها 
»روابي  ماركت  هايرب  أكرب  افتتاح 
دولة  يف  ازغوى«  يف  ماركت  هايرب 
قطر بنهاية يناير 2023 ويحتوي 
يف  ماركت  هايرب  روابي  متجر 
 120000 من  أكثر  عىل  ازغوى 
يتكون  بموقف  ومجهز  مربع  قدم 
من أكثر من 400 سيارة، وأصناف 
وغري  الغذائية  املواد  من  مختلفة 
أقسام  ذات  ومتاجر  الغذائية 
وترفيه  التسلية  ومرافق  متنوعة 
طعام  وصاالت  ومقاهي  لألطفال 
وماركات  ساخن  طعام  وأقسام 
الكربى  واملرشوبات  االطعمة 
ومتجر  صحي  ونادي  ورصافة 

ومتجر  املتميز  العربية  الحلويات 
 Ooredooو فودافون  من  لكال 
ومتاجر العالمات التجارية العاملية 
واحــد.  سقف  تحت  كلها  وذلك 
يف  ماركت  هايرب  روابي  ويوفر 
ازغوى أجواء تسوق حديثة للغاية 
تمكن املستهلك من التسوق حسب 

مع  واحد  سقف  تحت  اختياره 
الجودة.  عالية  وخدمات  منتجات 
املنتجات  أكرب  املتجر عىل  ويشتمل 
املأكوالت  الطازجة وقسم  املخبوزة 
وقسم  اللحوم  وقسم  البحرية 
الطازجة  والخرضاوات  الفواكه 
قدم   25000 عن  تزيد  بمساحة 

ويقدم  الطازجة.  للمنتجات  مربع 
من  واسعة  مجموعة  املتجر 
من  أكثر  من  املستوردة  املنتجات 
لتلبية  مختلفة  فئات  من  دولة   45
يعتمد  كما  العمالء.  احتياجات 
للبيئة  صديقة  معايري  عىل  املتجر 
الكربون  أكسيد  ثاني  آالت  مثل 
املوفرة للطاقة، وآالت إعادة تدوير 
البالستيك وعمليات الدفع الصديقة 
البيع  مفاهيم  عىل  عالوة  للبيئة. 
تتضمن  والتي  الذكية  بالتجزئة 
وخدمة  الرسيعة  الدفع  عمليات 
الدفع الذاتية والتسوق عرب اإلنرتنت 
مع توصيل مجاني للمنازل ونظام 
عضوية  وبرنامج  واستلم«  »انقر 
والرموز  املتميز  االمتياز  نادي 
التسوق  عملية  لتسهيل  الذكية 

املريح للعمالء.

الدوحة - $ 

احتفاال بالمونديال

»Ooredoo« تمنح عمالء باقات »أعمالي« 10 أضعاف كمية البيانات

أعلنت Ooredoo، مشغل االتصاالت 
 FIFA الرسمي لبطولة كأس العالم
الرشق  منطقة  يف   2022TM قطر 
األوسط وإفريقيا، أنها منحت عمالء 
أضعاف   10 للجوال  أعمايل  باقات 
مجاناً،  املحلية  البيانات  كمية 
كأس  مونديال  بمناسبة  احتفاالً 

.2022TM قطر FIFA العالم
إىل  تلقائياً  البيانات  إضافة  وتم 
املباراة  انطالق  قبل  العمالء  باقات 
 20 بتاريخ  للبطولة  االفتتاحية 

نوفمرب 2022.
املالكي،  ثاني  قآل  املناسبة،  وبهذه 
الرشكات  لخدمات  التنفيذي  املدير 

كأس  بطولة  »تعد   :Ooredoo يف 
كربى  رياضية  مناسبة  العالم 
باستضافته  نفخر  تاريخياً  وحدثاً 
املناسبة،  بهذه  واحتفاالً  بالدنا.  يف 
للجوال  أعمايل  باقات  عمالء  منحنا 
املتاحة  البيانات  أضعاف   10

من  الرشكات  لنمّكن  باقاتهم  يف 
تطوير أعمالها خالل فرتة املونديال 
املتزايد  الطلب  ومواكبة  الحيوية، 
آالف  قدوم  مع  الخدمات  عىل 
قطر.  دولة  إىل  والزوار  املشجعني 
نفس  يف  للعمالء  يمكن  أنه  كما 

هذه  باستخدام  االستمتاع  الوقت 
مشاهدة  يف  اإلضافية  البيانات 
عرب  والرتفيهي  الريايض  املحتوى 

الجوال«. 
وستكون البيانات اإلضافية املجانية 
صالحة لغاية 18 ديسمرب 2022. 

من   Ooredoo لعمالء  ويمكن 
مزايا  من  االستفادة  الرشكات 
من  تجعل  التي   ،Ooredoo
Ooredoo الرشكة األفضل بالنسبة 
الكثرية  املواهب  بفضل  للرشكات 
توفره  ما  جانب  إىل  توظفها،  التي 
من أفضل الشبكات الثابتة والجوالة 
وأوسع مجموعة من خدمات وحلول 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت 
إضافة إىل كونها الرشيك املوثوق به 

منذ أكثر من 60 عاماً.

الدوحة - $ 

{ أوريدو

{ مسؤولو روابي خالل االعالن عن الخطط التوسعية 

{  محمد الخياط وحمد الجميلة { صورة جماعية على هامش االفتتاح

{ جانب من السيارات الفارهة
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عربي ودولي

واشنطن تدعو لتدابير لتخفيف حدة الوضع األمني

اعتقاالت واقتحامات في الضفة
املتحدة  الواليات  دعت  عواصم-وكاالت- 
األمريكية، إرسائيل التخاذ تدابري للتخفيف من 

حدة الوضع األمني يف الضفة الغربية.
الدعوة خالل اجتماع مستشار األمن  وجاءت 
بالبيت  سوليفان  جيك  األمريكي  القومي 
اإلرسائييل  الجيش  أركان  رئيس  مع  األبيض 
واشنطن  بزيارة  يقوم  الذي  كوخايف،  أفيف 

حاليا.
وقالت متحدثة مجلس األمن القومي األمريكي 
أدريان واتسن، يف بيان حصلت األناضول عىل 
نسخة منه، الثالثاء: »ناقش املجتمعان أهمية 
اتخاذ تدابري للتخفيف من حدة الوضع األمني 
يف الضفة الغربية، وشدد املستشار سوليفان 
يبقى  عليه  املتفاوض  الدولتني  حل  أن  عىل 

أفضل سبيل لتحقيق السالم الدائم«.
من جهة ثانية، قالت واتسن: »شدد املستشار 
الراسخ  األمريكية  اإلدارة  دعم  عىل  سوليفان 
وجهات  الجانبان  تبادل  كما  إرسائيل،  ألمن 
القضايا  من  واسعة  مجموعة  بشأن  النظر 

األمنية اإلقليمية ذات االهتمام املشرتك«.
عزمهما  عىل  الجانبان  »شدد  وأضافت: 
التي تؤثر  التحديات األمنية  املشرتك مواجهة 
التهديدات  ذلك  يف  بما  األوسط،  الرشق  عىل 

التي تشكلها إيران ووكالؤها«.
واعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل أمس، 21 
أنحاء  من  محررون  أرسى  بينهم  فلسطينيا، 

متفرقة بالضفة الغربية والقدس املحتلة.
األنباء  لوكالة  ومحلية  أمنية  مصادر  وذكرت 
الفلسطينية، أن قوات االحتالل اعتقلت ثالثة 
أرسى محررين من محافظة جنني بعد اقتحام 
منازلهم، كما اعتقلت شابني جنوب بيت لحم، 
فيما  طولكرم،  محافظة  من  آخرين  وشابني 
مدينة  من  فلسطينيني  ثالثة  اعتقال  جرى 
االحتالل  قوات  اعتقلت  ذلك،  إىل  الخليل. 
من  محرر  أسري  بينهم  فلسطينيني،  خمسة 
محافظة رام الله والبرية بعد مداهمة منازلهم 

وتفتيشها.
االحتالل  قوات  اعتقلت  املحتلة،  القدس  ومن 
ستة شبان من أنحاء متفرقة يف بلدة سلوان، 

جنوب املسجد األقىص املبارك.
بقيادة  اقتحم مستوطنون  آخر،  وعىل صعيد 
املسجد  باحات  أمس،  غليك  يهودا  املتطرف 
رشطة  من  مشددة  بحماية  املبارك،  األقىص 

االحتالل اإلرسائييل.
وأفادت مصادر محلية لـ»وفا«، بأن عرشات 
املستوطنني تقدمهم املتطرف غليك، اقتحموا 
باب  جهة  من  األقىص،  املسجد  ساحات 

املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية داخله.
يومية  شبه  اقتحامات  املستوطنون  وينفذ 
جوالت  وينفذون  املبارك،  األقىص  للمسجد 
أحيانا  ويرافقهم  باحته،  داخل  استفزازية 

دائرة  طالبت  وقد  غليك،  يهودا  املتطرف 
األوقاف اإلسالمية يف القدس سلطات االحتالل 
هذه  مثل  بمنع  مرة،  من  أكثر  اإلرسائييل، 

االقتحامات واالستفزازات، لكن دون جدوى.
األمة  مجلس  رئيس  قال  آخر،  جانب  من 
رئيس  إن  اإلثنني،  قوجيل،  صالح  الجزائري 
»لّم  أجل  من  يسعى  تبون  املجيد  عبد  البالد 

الشمل الفلسطيني«.
جاء ذلك خالل لقاء عقده قوجيل يف الجزائر 
عضو  برئاسة  »حماس«  حركة  من  وفد  مع 
مكتبها السيايس زاهر جبارين، وفق ما نقلت 

عنه وكالة األنباء الجزائرية الرسمية.

يف  »تكتيس  فلسطني  أن  قوجيل،  وأضاف 
الوجدان الرسمي والشعبي مكانة خاصة«.

وأردف أن »وقوف الجزائر إىل جانب فلسطني 
مرشوط،  وغري  وثابت  التاريخ  يف  ضارب 
وهو  املنشود  األسمى  الهدف  بلوغ  يتوخى 
القدس  وعاصمتها  فلسطني  دولة  إقامة 

الرشيف«.
»الشخيص  تبون  سعي  إىل  قوجيل  ولفت 
الفلسطيني  الشمل  لم  أجل  من  واملبارش 
والذي تجسد منتصف أكتوبر/  ترشين األول 
املايض بتوقيع إعالن الجزائر من طرف كافة 

الفصائل الفلسطينية«.

{  تشييع فلسطيني استشهد برصاص االحتالل

لـقــــاء
أميركي ــ صيني

{  أوستن أكد لنظيره الصيني ضرورة التحاور بشأن تخفيف المخاطر

»مثمر ومهني«

سلسلة  بشأن  سجاالت  يف  القوتان  انخرطت 
اإلنسان،  وحقوق  واألمن  تايوان  تشمل  قضايا 
التوتر منذ  الطرفني يحاوالن تخفيف حدة  لكن 
قمة نادرة من نوعها جمعت الرئيسني جو بايدن 

ويش جينبينغ األسبوع املايض. 
وحاول الرئيسان تخفيف حدة اللهجة الصادرة 
عن البلدين، لكن الخالفات بينهما كانت واضحة، 
وهكذا بدت املحادثات بني وزيري الدفاع أيضا.

ووصف مسؤول رفيع يف وزارة الدفاع األمريكية 
»مثمرة«  بأنها  ووي  أوستن  بني  املحادثات 

و»مهنية«.
أنه  عىل  اتفقا  »الجانبني  إن  للصحافيني  وقال 
من الرضوري أن يعمل بلدانا معا لضمان عدم 
تبقى  »املنافسة  لكن  نزاع«،  إىل  املنافسة  تحّول 

السمة املهيمنة عىل العالقة«.
عدد  إطالق  »إعادة  إىل  سعى  أسوتن  بأن  وذكر 
من الحوارات بني الجيشني ووضع آليات تساعد 
يف التعامل مع هذا التنافس بمسؤولية«، يف إشارة 
بها  قامت  زيارة  بعد  بكني  ألغتها  خطوات  إىل 
بيلويس  نانيس  األمريكي  النواب  مجلس  رئيسة 
بتهديدات  قوبلت  اغسطس  آب/   يف  تايوان  إىل 
املسؤول  وأكد  بكني.  من  غاضبة  وتحذيرات 
»محادثات  عقدا  ووي  أوستن  أن  األمريكي 
دام  الذي  اللقاء  خالل  تايوان  بشأن  مطوّلة« 

قرابة ساعة ونصف الساعة.
الصينية  الدفاع  وزارة  باسم  ناطق  ووصف 

االجتماع بـ»الصادق واملعّمق والعميل والبنّاء«.
الجيشني  عىل  بأن  أقرا  »الجانبني  إن  وقال 

التطبيق الصادق لتسوية مهمة تم التوصل إليها 
من قبل رئييس البلدين واملحافظة عىل االتصاالت 
للمحافظة  بجد  والعمل  األزمات  إدارة  وتعزيز 

عىل السلم واالستقرار اإلقليميني«.
العالقات  لتطوير  أهمية  الصني  »تويل  وتابع 
املتحدة  الواليات  عىل  لكن  الثنائية،  العسكرية 

احرتام مصالح الصني الجوهرية«.
تعيش تايوان يف ظل تهديد دائم من غزو صيني 
تتمتع  التي  الجزيرة  بكني  تعترب  فيما  محتمل 
وتتعّهد  أراضيها  من  جزءا  بالديموقراطية 

استعادتها بالقوة إذا لزم األمر.
خط  تايوان  أن  عىل  االجتماع  خالل  وي  وشدد 

أحمر بالنسبة للصني، بحسب املتحدث.
وقال إن »تايوان هي تايوان التابعة للصني. إنها 

مسألة ال يمكن حلها إال من قبل الشعب الصيني 
وحده، ال حق ألي قوى خارجية يف التدخل«.

أن  شأنه  من  دبلومايس  تحرّك  بأي  بكني  تندد 
يضفي الرشعية عىل تايوان فيما تثري أي زيارات 
إىل  غربيون  وسياسيون  مسؤولون  يجريها 
الجزيرة حفيظتها. وعىل مدى أسبوع بعد زيارة 
الصني سفنا حربية وصواريخ  أرسلت  بيلويس، 
ومقاتالت إىل املياه واألجواء حول تايوان، يف أكرب 
مناورات وأكثرها عدائية منذ منتصف تسعينات 

القرن املايض.
سياسة  بأن  الصيني  لنظريه  أوستن  وأكد 
وبأن  تتغرّي  لم  تايوان  حيال  املتحدة  الواليات 
أحادي  تغيري  أي  معارضة  تواصل  واشنطن 

الجانب للوضع القائم يف ما يتعلق بالجزيرة.

وزير  التقى   - ب  ف.  أ.  ريب-  سيام 
في  أوستن  لويد  األميركي  الدفاع 
وي  الصيني  نظيره  الثالثاء  كمبوديا 
الجانبان  وصفه  اجتماع  في  فينغ، 
تراجع  أي  يبديا  أن  دون  من  بالمثمر 

عن مواقفهما األساسية. 

بنسبة »60 %«

إيران ترفع
إنتاجها من اليورانيوم
طهران -قنا- أعلنت إيران، أمس، عن زيادة إنتاجها 

من اليورانيوم املخصب بنسبة 60 باملائة، ردا عىل 
قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 ووفقا لوكالة األنباء اإليرانية »إرنا«، فقد بدأت عملية 
استبدال الجيل األول من أجهزة الطرد املركزي 

بأجهزة الطرد املركزي املتطورة من طراز IR-6 يف 
منشأة فوردو النووية، مما يزيد الطاقة اإلنتاجية 

بشكل كبري.
وأوضحت أنه من بني اإلجراءات املتخذة، التخصيب 

بنسبة 60 باملائة يف فوردو، فيما ال تزال عملية 
التخصيب يف منشأة نطنز مستمرة بنسبة 60 باملائة.

وذكرت »إرنا« أنه عقب القرار األخري ملجلس حكام 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، وردا عىل 

هذا اإلجراء السيايس وغري البناء، اتخذت منظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية عدة إجراءات يف جدول 

األعمال كخطوة أوىل، وتم تنفيذها بحضور مفتيش 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف مجمعي التخصيب 

يف نطنز وفوردو.

»15« ألفا للدوالر أول فبراير

توحيد سعر
صرف الليرة اللبنانية

بريوت-وكاالت-أعلن حاكم مرصف لبنان املركزي، 
رياض سالمة، أن املرصف سيتبنى سعر رصف 15 

ألف لرية للدوالر اعتباراً من األول من فرباير/   شباط، 
ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الرصف املتعدد يف 

البالد.
وسعر الرصف الرسمي للبنك املركزي هو 1507 

لريات للدوالر منذ 25 عاماً، وهو معدل أصبح غري 
موجود تماماً منذ االنهيار املايل الداخيل يف عام 2019 

والذي أدى إىل خسارة العملة أكثر من %95 من 
قيمتها.

وحوَّم سعر الرصف يف السوق املوازية عند نحو 39 
ألف لرية للدوالر اليوم اإلثنني.

ويف مقابلة مع تليفزيون الحرة، قال سالمة: »نحن 
اليوم بمرحلة توحيد أسعار الرصف… مرصف لبنان 

راح يتعاطى بسعر 15 ألفاً مع األسواق ابتداًء من أول 
شباط )فرباير( 2023«.

وفضالً عن أسعار الرصف الرسمية واملوازية يف 
السوق، أوجدت السلطات العديد من األسعار األخرى 

خالل األزمة، ومنها أسعار عند السحب باللرية من 
الودائع بالعملة الصعبة يف النظام املرصيف املجمد.

سالمة أضاف أن السعر عند السحب، والذي تحكمه 
تعاميم املرصف املركزي، سريتفع إىل 15 ألف لرية 

اعتباراً من األول من فربايرشباط.
وتابع: »إن مرصف لبنان املركزي سيكون لديه 

سعران فقط هما: 15 ألفاً وسعر آخر حددته منصة 
)صريفة( التابعة له، والذي استقر عند نحو 30 ألف 

لرية مقابل الدوالر اليوم اإلثنني«.
نتجت أزمة لبنان من اإلنفاق الباهظ، عىل مدى عقود، 
يف دولة يسترشي فيها الفساد وإهدار األموال، فضالً 

عن السياسات املالية غري املستدامة.

انفجار »مفخخة« 
جنوب تايالند

شخص  لقي  ب-  ف.  بانكوك-أ. 
آخرين   20 من  أكثر  وأصيب  حتفه 
يف انفجار سيارة مفخخة بالقرب من 
مبنى للرشطة يف تايالند، حسبما أفاد 
جنوب  يف  ناراثيوات  مقاطعة  حاكم 

البالد الثالثاء. 
بونغساكورن  سانان  الحاكم  وقال 
لفرانس برس إن املشتبه به توجه إىل 
تركها  حيث  بسيارته  الرشطة  مركز 
وبعد فرتة وجيزة، حوايل الظهر، وقع 

االنفجار.
وأضاف أن الرشطة تفحص كامريات 
به  املشتبه  عىل  للتعرف  املراقبة 

والتحقيق يف دوافعه. 
 28 وأصيب  تويف  شخصا  إن  وقال 
آخرون، اثنان منهم يف حالة خطرة. 

وسائل  صورتها  لقطات  أظهرت 
االنفجار  مكان  يف  املحلية  اإلعالم 
الرمادي  الدخان  من  كبرية  سحابة 

ورجال اإلطفاء يطفئون النريان. 
تسبب  نزاًعا  تايالند  جنوب  يشهد 
منذ  شخص   7000 من  أكثر  بمقتل 
يف  املتمردون  ويطالب   .2004 عام 
بحكم  املسلمة  األغلبية  ذات  املنطقة 

ذاتي موسع.
يف أيلول/  سبتمرب، أدى انفجار قنبلة 
إىل مقتل رشطي  الطريق  عىل جانب 

وإصابة ثالثة آخرين يف املنطقة.

ارتفاع ضحايا 
زلزال إندونيسيا

سيانجور -أ. ف. ب- ارتفعت 
حصيلة ضحايا الزلزال الذي رضب 

مدينة سيانجور يف جزيرة جاوا 
الغربية اإلندونيسية إىل 252 قتياًل، 
حسبما رّصح مسؤول محيل لوكالة 

فرانس برس الثالثاء.
وأعلنت اإلدارة املحلية يف سيانجور 

الحصيلة الجديدة يف منشور عىل 
انستغرام. وأّكد الناطق باسم 

اإلدارة املحلية يف جاوا الغربية آدم، 
الذي يحمل اسًما واحًدا فقط مثل 

العديد من اإلندونيسيني، الحصيلة 
الجديدة لوكالة فرانس برس.

البرهان: ملتزمون بالعملية االنتقالية
مجلس  رئيس  أكد  األناضول-  اسطنبول- 
السيادة السوداني عبد الفتاح الربهان، الثالثاء، 
»التزام« القوات املسلحة بعدم املشاركة يف العمل 
انتقالية من  السيايس وصوال إىل حكومة مدنية 

الكفاءات غري الحزبية.
بثه  الخرطوم،  بالعاصمة  خطاب  يف  ذلك  جاء 
مديري  مؤتمر  ختام  يف  الرسمي،  التليفزيون 
بدأ  الذي  اإلفريقية  واملخابرات  األمن  أجهزة 

أعماله اإلثنني.
املسلحة »ستعمل عىل  القوات  إن  الربهان  وقال 

وسالمة  أمن  وصون  االنتقالية  املرحلة  حماية 
البالد«.

جديدة  مرحلة  تسترشف  »بالدنا  وأضاف: 
إىل  بشغف  السوداني  الشعب  فيها  يتطلع 
السياسية  القوى  كل  فيه  تشارك  توافق وطني 

واملجتمعية والشبابية«.
وأردف الربهان: »أود أن أشري إىل بروز العديد 
الراهن،  للوضع  إىل حل  للوصول  املبادرات  من 
وأن القوات املسلحة سوف تويف بالتزامها بالنأي 
األمر  وترك  السيايس  العمل  يف  املشاركة  عن 

اتفاق  إىل  للوصول  السياسية  للمكونات  برمته 
الكفاءات  انتقالية من  إىل حكومة مدنية  يفيض 
الغري حزبية وصوال إىل انتخابات حرة ونزيهة«.
وتابع: »ستعمل القوات املسلحة عىل حماية هذا 

االنتقال وصون أمن وسالمة البالد«.
بنأي  الربهان  تعهد  املايض  تموز  يوليو/     4 يف 
استجابة  السياسة،  عن  العسكرية  املؤسسة 
تدخل  بعدم  الدويل  واملجتمع  املدنيني  ملطالبات 
الجيش يف السياسة، وتسليم السلطة إىل املدنيني 

وصوال إىل انتخابات حرة ونزيهة.



من صدمة إىل أخرى يعيش العالم والغرب منه بشكل خاص عىل وقع 
أعنف الصفعات يف تاريخ الرياضة األشهر عامليا. لقد انترصت قطر 

بتنظيم أسطوري وتاريخي ألول كأس عربية مفندة كل األكاذيب 
واألراجيف والحمالت اإلعالمية املغرضة التي طالتها، ثم حطمت 

السعودية أسطورة األرجنتني، التي ال تهزم لرتسم أول فوز لفريق 
عربي يف مونديال قطر 2022. 

الحدثان عىل قدر كبري من األهمية رغم ضخامة اإلنجاز القطري 
بالنسبة للدولة وملا حف بسياق البطولة العاملية من نقد وتجريح؛ 

بهدف منعها من تنظيم أول كأس عربية، لكن املالحظ أنه مع انطالق 
الكأس ووصول الوفود العاملية تراجعت الهجمة اإلعالمية بشكل 

ملحوظ لسبب أسايس تمثل يف تعبري الضيوف فرقا ووفودا وجماهري 
عن انبهارهم مما وجودوه يف الدوحة من حفاوة االستقبال وحسن 

التنظيم واستتباب األمن، فبني ما روج له اإلعالم الغربي طوال عرش 
سنوات من حمالت عنرصية وإعالمية لتشويه الدولة املضيفة، ومن 

ورائها العرب واملسلمون جاء الحدث التنظيمي لينسف كل األراجيف 
يف ملح البرص. 

لم يكن حفل االفتتاح إال جولة أخرى من جوالت نجاح الكأس بوضع 
بصمات عربية إسالمية عىل حفل عاملي عىل أرض قطر، وهو األمر الذي 

جلب انتباه املنصات اإلعالمية الغربية التي وصفت الحفل بأنه كان 
ناجحا ويف مستوى الحدث العاملي. نجحت قطر كذلك يف وضع صورة 
إنسانية عظيمة عرب شخصية الشاب »غانم املفتاح« من أصحاب الههم 

الذي أرسل إىل العالم رسالة نبيلة برهنت عىل رقي الشعب القطري 

ونبل أخالقه وصالبة انتمائه يف تربته وهويته وثقافته وتاريخه، من 
جهته حقق فريق السعودية صدمة كبرية ملن راهن عىل خسارته وعىل 
خسارة الفرق العربية وأن حضورهم يف كأس العالم حضور صوري، 
خاصة وأن الالعب األشهر عامليا مييس كان حارضا يف املباراة وعاجزا 

عن تحقيق أي فارق لصالح فريقه أمام الفريق السعودي. 
كرس القطريون حاجز التنظيم وحاجز القدرة عىل التنظيم بأرقى 

املعايري العاملية، وكرس السعوديون عقدة الهزيمة العربية أمام الفريق 
املرشح للظفر بالكأس، وهو ما يجعل رمزية الكأس تفوق كل توقعات 

املشككني.  بناء عىل ما تقدم يكون العرب قد حققوا انتصارا عظيما 
بأول كأس عربية غريت كل التصورات والرؤى التي صنعها الغرب 

عنهم طيلة قرون من الزمان، وحققوا كما قال أحدهم كل ما عجزت 
عنه جامعة الدول العربية وجيوشها املجيشة. هكذا تكون القوة الناعمة 
التي اختارتها قطر لتحقيق رؤيتها لنفسها ولألمة، قد انترصت وحولت 
العرب من مجال املفعول به واملتفرج إىل موقع الفاعل املنترص وهو أمر 

سيكون له ما بعده.

انتصار قطر وفوز السعودية
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تناول الحوار اإلسرتاتيجي بني دولة 
قطر والواليات املتحدة األمريكية يف 

نسخته الخامسة، عددا من القضايا 
اإلقليمية والدولية، السيما تطورات 

األوضاع يف فلسطني، ومفاوضات 
العودة لخطة العمل املشرتك، 

وتطورات األزمة الروسية األوكرانية، 
وأمن الغذاء وأمن الطاقة، والتعاون 
يف مجال حقوق اإلنسان، باإلضافة 

إىل عدد من املوضوعات ذات االهتمام 
املشرتك.

 الحوار الذي شارك فيه سعادة الشيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 
وسعادة السيد أنتوني بلينكن، وزير 

خارجية الواليات املتحدة األمريكية 
الصديقة، تم خالله التوقيع عىل 

خطاب نوايا بني حكومة دولة قطر 
وحكومة الواليات املتحدة األمريكية 
بشأن إرث كأس العالم )2022 - 

.)2026
وأعلن الطرفان بموجب خطاب النوايا 

اعتزامهما تبادل املعرفة واالستنتاجات 
املستخلصة املتعلقة بكأس العالم، 

والبناء عىل نجاح دولة قطر يف جعل 
بطولة »كأس العالم FIFA قطر 

2022« يف متناول األشخاص ذوي 
اإلعاقة وتطبيق الدروس املستفادة 
يف البطوالت املستقبلية، بما يف ذلك 

بطولة »كأس العالم 2026« يف 
الواليات املتحدة، وإيجاد أماكن تتيح 

اإلدماج أكثر وزيادة إمكانية الوصول 
لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

إليها.
وخالل مؤتمر صحفي، جدد سعادة 

الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
ترحيب قطر بالجميع يف كأس العالم، 

كما عرب عن الشكر للواليات املتحدة 
عىل دعمها الستضافة املونديال، يف 

حني وصف الوزير األمريكي املرحلة 
الحالية بأنها ذروة العالقات األمريكية 

القطرية. ومن املؤكد أن هذه الجولة 
من جوالت الحوار سوف تسمح 
بمواصلة العمل القائم لالرتقاء 

بالعالقات إىل آفاق أرحب وأوسع بما 
يلبي تطلعات بلدينا وشعبينا.

عالقات أوثق
el

ie
sa

lib
a1

@
gm

ai
l.c

om

آراء وقضايا

قال فولتري: يمكن أن تخدع كل الناس 
بعض الوقت وبعض الناس كل الوقت، 

لكن أن تخدع كل الناس كل الوقت فهذا 
مستحيل. كان نتانياهو متكدَر الوجه 

يتصبب عرقا يف افتتاح الكنيست الجديد، 
إذ كان يحلم بأن يعلن عن حكومته يوم 

االفتتاح بعد أسبوعني من االنتخابات، 
مقتنعا بأنه يملك كتلة طيّعة تأتمر 

بأمره! لكنه اكتشف أن املتمردين عىل 
كل يشء )سموتريتش وبن غفري( يعّدانه 

الحلقة األضعف، وهما يمتلكان قوة 
وغرورا يفوق بنيامني نتانياهو بمرات.

السياسة أصعب من ذلك بكثري يف 
دولة متحركة وينكشف فيها الخصوم 

والحلفاء حد التعرية واللعب بني 
نتانياهو واآلخرين عىل املكشوف، 

ورشكاؤه أكثر إدراكا لنقاط ضعفه 
من خصومه، إذ يقف بن غفري ملوحا 

له بأصفاد السجن إذا لم يحظ بوزارة 
األمن الداخيل، وسموتريرتيتش يضع 
ظهر نتانياهو للحائط، ويمسكه من 

رقبته إذا لم يسلمه وزارة الدفاع، وال 
يتأثر بمناورات نتانياهو وجاهزية يوآف 
غالنت ال تعني له أكثر من سخرية أمام 

رجل بهذا الضعف، مهدد بالسجن أو 
انتخابات سادسة تجعل ثنائي الفاشية 

أكثر قوة يتقدمان عىل حطام جثته.
يعّد نتانياهو الرجل األكثر ذكاء يف 

إرسائيل ورجلها القوي، ويف ربع القرن 
األخري أمىض حياته السياسية مخادعا ال 
يتوقف عن حياكة املؤامرات ضد الجميع 

من خصوم ورشكاء، وكان له من القوة 
والربيق والدعم ما مكنه من حياكة كل 
املؤامرات التي نجحت جميعها، لكنها 
اصطدمت العام املايض عند عنرصية 

بتسلئيل سموتريتش، عندما وضع عربة 
نقاء الحكومة من منصور عباس والعرب 
أمام حصان االئتالف لريكل نتانياهو إىل 

املعارضة.
} األيام الفلسطينية

المناورة 
مع الشركاء

أكرم عطا الله

كاتب فلسطيني

مع بداية مونديال قطر 2022 ال تزال بعض 
الدول الغربية تشن حمالتها الدعائية، 
وعدائية ضد دولة قطر وإرثها الثقايف؛ 
مستخدمة يف هذه الحمالت الكثري من 

التضليل يف نقل الحقيقة عن هذا الحدث 
العاملي وما ارتبط به من عمل وتحضريات 

عىل مدى عقد من الزمن ونيف، تحت 
عناوين وتعليقات تؤكد النظرة االستعالئية 

للغرب اتجاه اآلخر املختلف عنها يف حموالته 
الثقافية، ولعل الثقافة العربية اإلسالمية نالت 
منها الكثري؛ وهذا ما أثبتته متابعات أكاديمية 

عديدة يف نمط تعامل الغرب مع القضايا 
العربية واإلسالمية. 

وانضمت إىل هذه األصوات العلمية املتزنة 
دراسة أخرية أنجزها فريق بحث متكون من 

الدكتور محمد الفاتح حمدي والدكتور هشام 
عكوباش من جامعة قطر، والدكتور فيصل 
إيزدارن من إحدى الجامعات الباريسية يف 
فرنسا حول تناول اإلعالم الفرنيس للحدث 

الكروي العاملي قطر 2022، والدوافع التي 
أنتجت خطاباته. ُقدمت أمام املنتدى السنوي 

الخامس لبحوث األساتذة مونديال قطر 
2022: التحديات والفرص واالستثمار األمثل 

من تنظيم قسم العلوم االجتماعية بجامعة 
قطر.

 وقد سعى الفريق البحثي إىل رصد 
الخطابات املرتبطة بكأس العالم قطر 2022 

يف بعض الصحف الفرنسية فجاءت النتائج 
دون مفاجئة؛ حيث حاول اإلعالم الفرنيس 

الرتكيز عىل بعض القضايا وإبرازها من 
خالل عناوين مثرية، وتعليقات ذات حموالت 

عاطفية ألجل تضليل الرأي العام الفرنيس، 
وتوجيهه قصد إنتاج صورة غري حقيقية 

عن قطر، وعن التظاهرة الرياضة التي نالت 
رشف تنظيمها، وتعمدت تغييب اإلنجازات 

التي تحققت خالل سنوات التحظري لهذا 
املحفل الكروي العاملي من بنى تحية ومنشآت 

قاعدية، وتحف فنية معمارية مستوحاة من 
ثقافة البلد األصيلة، عنوانها التميز يف أدق 

تفاصيلها.
وضعت صحف فرنسية عريقة مثل: لوفيغارو 

Le Figaro، ولوموند Le Monde سمعتها 
عىل املحك يف تعاطيها ملونديال قطر 2022 
حيث ذهبت هذه الصحف إىل مهاجمة دولة 
قطر، والجهود التي بذلتها من أجل إنجاح 

كأس العالم 2022 ؛ ورغم أّن قطر وفت بكل 
التزاماتها، وكانت عىل الوعد اتجاه املواثيق 

الدولية والرشوط التي وضعها االتحاد الدويل 

لكرة القدم ألجل احتضان كأس العالم لكرة 
القدم، إال أّن هذه الصحف عمدت إىل التزييف 
يف القضايا مثل البيئة، وراحت تزعم بأّن البلد 
املستضيف لهذه التظاهرة الرياضية مصنف 
ضمن الدول األعىل تلويثا للبيئة، وأنه تجاوز 

معدالت الرصانة الطاقوية، إال أّن األرقام 
األوروبية تثبت العكس حيث تغيب قطر 

عن قائمة الدول التي جاءت يف املراتب األوىل 
والتي سجلت معدالت عالية يف النشاطات التي 

لها انعكاسات سلبية عىل البيئة.
 وهو ذات الشأن بالنسبة للتقارير اإلخبارية 

املغلوطة حول وضع العمالة يف دولة قطر 
متجاهلة التقدم الكبري الذي أحرزته يف هذا 

املجال، باعرتاف الهيئات الدولية الخاصة 
بوضع العمالة يف العالم؛ يف الوقت الذي 

تتسرت فيه ذات الصحف عن التقارير السلبية 
الخاصة باالختالالت املوجودة عىل مستوى 
ملف العمالة يف الدول األوروبية وخروقات 

القانونية التي تطبعه، خاصة ما تعلق األمر 
بعمل املهاجرين عىل األرايض الفرنسية أو 

الدول األوروبية عموما. 
ما ميّز التناول اإلعالمي للحدث الكروي 

العاملي عىل أرض قطر من قبل اإلعالم 
الفرنيس ازدواجية املعايري يف النظر لقيم 

املجتمعات ومبادئها، ففي الوقت الذي تدافع 
فيه فرنسا عىل القيم التي قامت عليها وهي: 
حرية، املساواة واألخوة حادت صحافتها عن 

هذا املسار باتهامها لقطر بعدم احرتامها 
لحق اإلنسان يف العيش وفق قناعاته بكل 

حرية مستثمرة يف قضية الشاذين جنسيا؛ 
حيث منعت قطر أي مظاهر أو رفع لشعارات 

تروج لهذه الفئة احرتاما لقيم ومبادئ هذه 
الدولة واملستمدة من روح الدين اإلسالمي، 

باإلضافة إىل العادات والتقاليد املتأصلة يف 
هذا البلد. ويف هذا املقام نستحرض ما قاله 

الصحفي الربيطاني بريس مورغان عن هذه 
القضية بأّن ربع الدول املشاركة يف مونديال 
قطر تمنع قوانينها عالقات الشذوذ الجنيس، 

ويستطرد قائال: »الجدل بشأن قطر مبني 
عىل تناقضات من النفاق الدويل املتأصل 

وازدواجية املعايري«. ويف ذات املقام يقول أحد 
الالعبني يف املنتخب الفرنيس:»أّننا سنلعب هذه 

الكأس يف قطر وعلينا أن نحرتم قيم وتقاليد 
هذا البلد«؛ لتبقى هذه األصوات اإلعالمية 
تحركها رحلة البحث عن مواضيع مثرية 

ترفع بها سقف املقروئية مثلما دأبت عليه 
الصحافة الصفراء التي تدافع عن عقيدتها 
الوجودية وهي الحصول عىل أكرب عدد من 
املتابعني لتحقيق أعىل األرقام من العائدات 

املالية مهما كانت الوسيلة.
مونديال قطر نقطة سوداء يف الصحافة 

الفرنسية 
 إّن التغطية اإلعالمية التي انتهجتها هذه 

الصحف وأخرى حسب ما توصلت إليه 
الدراسة فيما تعلق بمونديال قطر يخضع 

للتغطية وفق األطر التي تخدم رؤية ومنظور 
هذه املنابر اإلعالمية؛ مما يجعلها تحيد 
عن املعايري املهنية التي تفرتض التحيل 
باملوضوعية والصدق يف نقل األخبار إىل 

الجمهور، وال شك فإن هذه الصحف تدرك 
جيدا أبعاد العمل اإلعالمي وقواعده وتتغنى 

بشعارته؛ إال أّنها تقفز عىل هذه املبادئ 
كلما تعلق األمر بالدول العربية واإلسالمية 

وخلفياتها ومربراتها كثرية يف هذا الشأن.
 إن من أبرز ما استوقفنا يف رحلة البحث عن 

الحقيقة برصانة علمية متناهية، ونحن نعاين 
القضايا والخطابات وحملته من مفردات 
وعبارات داللية يف الصحف التي شملتها 
الدراسة؛ تلمسنا بما ال يدع مجاال للشك 

حملة دعائية عدائية ضد دولة قطر واملنافسة 
الكروية العاملية التي فازت برشف تنظيمها 

 )Egocentrism( وقودها النزعة املركزية
للنخب األوروبية التي ُجبلت عىل النظر لآلخر 
املختلف من علياء، ويف الوقت الذي تتغنى فيه 
بالحرية، والديمقراطية، واحرتام الرأي اآلخر 
تسعى دائما إىل فرض نمط تفكريها ومنهاج 

حياتها عىل الشعوب األخرى والثقافات 
األخرى، وهو ديدنها مع الثقافة العربية 

اإلسالمية، التي تمثلها قطر أحسن تمثيل، إىل 
غاية كتابة هذه السطور.

البطاقة الحمراء للصحافة الفرنسية في مونديال قطر

د. هشام عكوباش
 جامعة قطر

hichem@qu.edu.qa

محمد هنيد 
أستاذ محاضر 

بجامعة السوربون

من قريب
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سينما رويال بالزا )2(

11:00الهندية

سينما رويال بالزا )3(

3:45المبورغيني

5:30الهندية

8:00النمر األسود: واكاندا لألبد

11:00التاميلية

بـ »شباب الجميلية«

تدريب على طائرة الدرون

برنامجا  الجميلية  شباب  مركز  نظم 
تدريبيا وتعريفيا بطائرة الدرون وذلك 
للرياضات  قطر  مركز  مع  بالتعاون 
الالسلكية، وذلك يف إطار النشاط العام 
وزارة  رؤية  وضمن  للمركز   2022
إدارة  وتوجهات  والشباب  الرياضة 
الرياضة  بوزارة  الشبابية  الشؤون 

والشباب.
مركز  الحداد من  أمري  السيد  قام  وقد   
بتقديم  الالسلكية  للرياضات  قطر 
محارضة نظرية عن طائرة الدورن ثم 
الطائرة.  عىل  تدريبي  برنامج  أعقبها 
الدرون  طائرات  مجال  ان  وحيث 
التطبيق  الحديثة يف  املجاالت  يعترب من 
يف  استخدامها  تم  حيث  عامة  بصورة 
واإلعالمية  الحربية  منها  مجاالت  عدة 
إىل  تحتاج  االعالم  مجال  يف  انها  اال 
تصديق من الجهات املسؤولة يف الدولة 
ويعرض  يصور  ان  يمكن  ما  لخطورة 
عىل اآلخرين. وان هناك عقوبات رادعة 
عىل  حرصا  وذلك  بذلك  يقوم  من  لكل 
وقد  واملجتمعات.  األفراد  خصوصية 

من  عدد  التدريبية  الورشة  يف  شارك 
السيد  إرشاف  تحت  املركز  منتسبي 
اإلدارة  مرشف  الشايب  الدين  سيف 
السيد  يتقدم  املناسبة  وبهذه  باملركز. 
مركز  رئيس  الشهواني  محسن  خليفة 
إىل  والتقدير  بالشكر  الجميلية  شباب 
السادة مركز قطر للرياضات الالسلكية 
لدعمه الدائم النشطة املركز ومساهمته 
وصقل  الشباب  وتأهيل  تدريب  يف 
شتى  يف  مواهبهم  واكتشاف  مواهبهم 

املجاالت التي تتعلق بأنشطته.
املركز  نفذها  التي  األنشطة  وضمن 
الخيمة  إىل  السابقة زيارة  الفرتة  خالل 
هذه  وتأتي  واقف  بسوق  البدوية 
نفذتها  التي  األنشطة  إطار  يف  الزيارة 
وهي  باملونديال.  احتفاال  اإلرث  لجنة 
من  البدوية  بالحياة  تعريفية  خيمة 
حيث اللبس واالثاث وغري ذلك. ويشهد 
سوق واقف هذه األيام زخما يف األنشطة 
يف  والرسور  البهجة  إلدخال  املختلفة 
التي حرضت  الغفرية  الجماهري  نفوس 

ملشاهدة املونديال.

ضمن منافسات فرخ جير شاهين ببطولة إصفري قطر

تأهل »10« صقور في الدعو
أجريت أمس بميدان مقر جمعية القناص براس لفان ضمن 

بطولة إصفري قطر للصقور تصفيات الدعو فرخ جري 
شاهني، وتأهلت 10 صقور للسباق النهائي.

وتجرى منافسات بطولة إصفري قطر للصقور التاسعة، 
بالتزامن مع إجراء نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، 

وتستمر إىل الخامس والعرشين من الشهر الجاري.
واملتأهلون إىل النهائي هم: فريق النخبة )3 صقور(، عبدالله 
عامر الكعبي، فريق الزم )صقران(، فريق لفان )صقران(، 

خليفة نارص املسند )صقران(.
وقال السيد حمد صالح املسعود، رئيس لجنة الدعو يف بطولة 

إصفري قطر للصقور، إن املنافسات يف مسابق الدعو فرخ 
جري شاهني، اتسمت بالحدة، وأبانت الفرق عن استعدادها 

الكبري، باإلضافة إىل أن الصقارين أبلوا البالء الحسن.
من جهتهم، تقدم الصقارون بشكرهم لجمعية القناص عىل 

دعمهم وتنظيم هذه البطوالت التي تعد داعما رئيسيا لهم 
للتشبث برتاث اآلباء واألجداد، مؤكدين أنهم سيقدمون أفضل 

ما لديهم من أجل إضفاء نوع من الحماس والتشويق عىل 
أجواء البطولة.

وأوضحوا أنه بعد إجراء بطولة راس لفان للصقور نهاية 
أكتوبر املايض واألسبوع األول من نوفمرب، مكنتهم بالوقوف 

عىل مدى جاهزية صقورهم، باإلضافة إىل بطولة إصفري 
قطر للصقور، وهو ما يدعوهم إىل مزيد من االستعداد لقابل 

االستحقاقات.
جدير بالذكر أن جمعية القناص رصدت جوائز تشجيعية 

للمشاركني، باإلضافة إىل دروع ألصحاب املراكز الثالثة األوىل.
تجدر اإلشارة إىل أن كلمة »إصفري« معروفة عند الصقارين 

ببداية موسم الصيد، كما أن هذه الفرتة أصبحت تستهوي 
الكثريين للمقناص أكثر من السابق.

وتعترب بطولة إصفري قطر للصقور فرصة كبرية للصقارين 
ملعرفة مدى جاهزية الصقور الخاصة بهم؛ تحضريا للبطوالت 

املقبلة التي تنظمها جمعية القناص.

{  انطالق الصقر وعينه على خط الوصول

{  صقار في ميدان المسابقة ممسكا بصقره

الدوحة ـ $

الدوحة- قنا- أعلنت متاحف قطر أمس، عن افتتاح معرض 
بعنوان )روحي تزهر لألبد( للفنانة اليابانية الشهرية يايوي 
يف  وذلك  لها،  الفنية  األعمال  أكرب  املعرض  ويضم  كوساما، 
 1 حتى  املعرض  ويستمر  اإلسالمي،  الفن  متحف  حديقة 
آل  املياسة بنت حمد  الشيخة  املقبل.  وقالت سعادة  مارس 
أرض  غدت  »لقد  قطر:  متاحف  أمناء  مجلس  رئيس  ثاني، 
متحف الفن اإلسالمي مكانا مفضال للتجمع يف الهواء الطلق 

من  العام،  الفن  أعمال  من  بمجموعة  لتميزها  الدوحة،  يف 
األعمال ذات الطابع املرح إىل األعمال البديعة، وبإضافة هذه 
األعمال الجديدة للفنانة يايوي كوساما، أحد أعمق الفنانني 
رؤية يف العالم، شهدت حديقة متحف الفن اإلسالمي تحوال 
سحريا، بينما تستقبل قطر الزوار من جميع أنحاء العالم يف 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022«.
 ويضم املعرض 9 منحوتات وأعمال تركيبية للفنانة يايوي 

كوساما، ويستكشف املعرض افتتان الفنانة بالعالم الطبيعي 
من خالل األعمال الرتكيبية النحتية امللحمية للنباتات امللونة 
املرقطة  الضخمة  اليقطني  الرائعة ومنحوتات  األحجام  ذات 
بنقاط البولكا. جدير بالذكر أن معرض )روحي تزهر لألبد(، 
مع  يتزامن  اإلسالمي  الفن  متحف  حديقة  يف  يعرض  الذي 
الذكرى السنوية العارشة النطالق برنامج األعوام الثقافية يف 
الذي  اليابان  الثقايف قطر-  للعام  إرثا  دولة قطر، كما يمثل 

شهد عام 2012 االحتفال به.
تبدع«،  »قطر  مبادرة  إطار  يف  الفنية  األعمال  تثبيت  ويأتي 
مدار  عىل  فعالياتها  تستمر  التي  الوطنية  الثقافية  املبادرة 
العام والتي ترعى وتروج لألنشطة الثقافية يف قطر وتحتفي 
بتنوعها، وقد قامت خاللها متاحف قطر بتثبيت أكثر من 40 
عمال إضافيا من أعمال الفن العام لفنانني قطريني وإقليميني 

وعامليني مشهورين يف الدوحة وباقي أنحاء الدولة.

معرض فني بمتاحف قطر 
»روح�������ي ت���زه���ر ل���أب���د«لفنانة يابانية شهيرة
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فيرت - سرياميك - كهرباء -  

انرتلوك( بافضل االسعار

55554845

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

مناسب لدى الرشكات واملؤسسات او العائالت
55902819

للبيع ماكينة حتلية مياه 
فى حالة جداً ممتازة م�ستعملة �ستة اأ�سهر فقط

 متنقلة )داخل كونتيرن ومكيفة( 

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

33400169
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سلمان المالك

Ooredoo تبهر العالم

أعلنت Ooredoo، مشغل االتصاالت الرسمي يف الرشق األوسط 
وأفريقيا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، عن تفاصيل 

الدعم الذي قدمته خالل الحفل االفتتاحي للبطولة، وتقديم تجربة 
غري مسبوقة للجماهري. 

وكان حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ قد 
أقيم يوم األحد 20 نوفمرب 2022 عىل استاد البيت بحضور أكثر 

من 60,000 متفرج.
ومن خالل شبكة 5G املتطورة وشبكة األلياف الضوئية الحديثة، 

ضمنت Ooredoo توفري خدمات اتصاالت متطورة وفائقة 
الرسعة، ومكاملات صوتية بجودة عالية، ما مّكن الحارضين من 

الحصول عىل تجربة متطورة جداً. وشملت خدمات االتصاالت 
تلك محيط امللعب أيضاً، ما أتاح للجماهري واملشجعني مشاركة 

تجاربهم مع العالم. 
وكان فريق من الخرباء والفنيني من Ooredoo قد تواجدوا يف 

امليدان ملراقبة أداء الشبكات قبل ساعات من حفل االفتتاح ولغاية 
صافرة نهاية املباراة االفتتاحية لضمان تقديم أفضل الخدمات 

للمشجعني. 
وعن هذا النجاح، قال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس 

التنفيذي لـOoredoo قطر: "شاهدنا حفل افتتاح مميزاً لهذا 
الحدث العاملي الضخم، سواء من حيث النجاح يف التنظيم أو أداء 

املهمات من جانب اللجنة املنظمة وOoredoo. فقد كنا عىل أتم 
االستعداد لتقديم أفضل خدمة وتجربة للزوار واملواطنني واملقيمني 

خالل هذا الحدث، وذلك بفضل التجهيزات واالستثمارات الكبرية 
التي أجريناها يف مجال التكنولوجيا خالل السنوات املاضية.

»قطر للسياحة« جوائز دولية لـ
حصـدت قطـر للسـياحة جوائـز دولية 
مرموقـة، وذلك عـن حملتهـا الرتويجية 
العامليـة »عيـش عالم اسـتثنائي«، والتي 
تسلط الضوء عىل عروض قطر السياحية 
باعتبارهـا وجهـة مثالية لقضـاء أفضل 
العطالت الرتفيهية للعائالت واالسـتمتاع 

بتجارب ثقافية غنية وسياحية فاخرة. 
وفازت حملة »عيش عالم استثنائي« بلقب 
أفضل حملة تسـويقية عاملية يف النسـخة 
التاسـعة والعرشيـن مـن حفـل توزيـع 
جوائز السـفر العاملية، الحفـل الختامي، 
الذي أقيم يف سـلطنة ُعمـان، فيما حازت 
لقـب أفضـل حملـة تسـويقية يف الرشق 
األوسط يف النسخة التاسعة والعرشين من 
حفل توزيع جوائز السـفر العاملية، حفل 
االسـتقبال، الذي أقيـم يف اململكة األردنية 
الهاشـمية، وكذلـك جائزة أفضـل موقع 

إلكرتوني لهيئة سياحية.
كما فاز الفيلـم الرتويجي للحملة باملركز 
األول يف فئـة »دولـة الوجهة السـياحية« 

يف مهرجـان زغرب الحـادي عرش لألفالم 
السـياحية. وحصدت الحملة أيضاً املركز 
األول يف جوائـز أفـالم السـياحة العاملية، 
التـي نظمتهـا لجنـة مهرجانـات األفالم 
السـياحية يف فالنسـيا اإلسـبانية، والتي 
التميـز  ذات  الرتويجيـة  األفـالم  تكـرم 

اإلبداعي. 

وقد نجحت الحملة الرتويجية حتى اآلن يف 
الوصول إىل أكثر من 500 مليون شخص 
يف جميع أنحاء العالم، مما أسهم يف تعزيز 
الوعي بالعالمة التجارية وترسـيخ مكانة 

قطر كوجهة سياحية عاملية.
ويف تعليقهـا عىل هذا اإلنجاز الجديد الذي 
حققته قطر للسـياحة، قالت السـيدة هيا 

النعيمـي، رئيس قسـم الرتويـج يف قطر 
للسـياحة: »يرسنـا أن نرى هـذا النجاح 
املستمر الذي تحرزه حملة قطر للسياحة 
عيـش عالـم اسـتثنائي، عـرب تسـليطها 
الضوء بشـكل حقيقي عـىل تجارب قطر 
الغنية، سواء كانت التجديف عىل القوارب 
وسـط غابـات املنجـروف أو االسـتمتاع 
بأروع اللحظات يف أحضان صحراء قطر 
النابضـة بالحيـاة. وتقـدم الحملة قطر 
كوجهة سـياحية متميزة للزوار الراغبني 
يف الحصـول عـىل ذكريـات رائعـة تظل 

خالدة يف أذهانهم مدى الحياة.«
والجديـر بالذكـر أن قطـر للسـياحة قد 
فازت حتـى اآلن بأكثر من 20 جائزة عن 
حملتهـا العاملية »عيش عالم اسـتثنائي« 
ومسريتها الرائدة يف التحول الرقمي، مما 
يمثل شـهادة عـىل جهودهـا الناجحة يف 
تطوير وتحديث أصولها الرقمية وإطالق 
تجـارب مبتكـرة وشـخصية تسـتند إىل 

البيانات.

»المصرف« يحتفل بالمونديال
مع انطـالق الحدث الريـايض الذي طال 
انتظاره، يحتفل مرصف قطر اإلسـالمي 
)املـرصف(، رائـد الصريفـة الرقميـة يف 
قطر، بهذا اإلنجاز بسلسـلة من األنشطة 
املصممـة لعمالئه  املشـوقة  والفعاليـات 

وموظفيه، وكذلك أهل قطر وزوارها. 
وبهذه املناسـبة الخاصـة، أطلق املرصف 
حملـة تلقـي الضـوء عـىل تقاليـد قطر 
الشـهرية التـي تميزهـا عـن بقيـة دول 
العالـم. وقد نرش املـرصف ثالثة مقاطع 
فيديو مع انطالق هذه املبادرة بما يف ذلك 
للتعريـف  #هاذي_قطر_هاذي_عوايدنـا 
ببعـض تقاليد وعـادات الضيافة يف قطر 

والرشق األوسط.
ويف نفـس السـياق، تعـاون املرصف مع 

العـب كـرة القـدم القطري الشـهري عبد 
الكريم حسـن لدعم دولة قطر طوال فرتة 

البطولة. 
وعـالوة عـىل ذلك، قـام املـرصف بتزيني 
فروعـه، وأطلق أنشـطة تفاعليـة ممتعة 
ألهـل قطـر للمشـاركة يف عـرض هوية 
قطـر وتميزها للـزوار، ومنحهـم فرصة 
الستكشـاف ثقافة جديدة وغنية. ونرشت 
اللوحـات اإلعالنيـة لعبـد الكريم حسـن 
يف مواقـع رئيسـية يف جميـع أنحاء قطر، 
وحملت شـعارات »قطـر، أبطال يف جمع 
العالـم« و»قطـر، أبطـال يف إنجازاتنـا« 
إشـادة بجهود قطر يف تنظيم أول بطولة 
كأس عالم عىل مسـتوى العالـم العربي، 

وتشجيعاً للمنتخب الوطني. 

تجارب استثنائية

بالتعاون مع قطر للسياحة، أطلقت Snap Inc. سلسلة من 
 Snap تجارب الواقع املعزز الغامرة والفريدة من نوعها. وتدعو

السيّاح املتواجدين يف قطر والقادمني من جميع أنحاء العالم، 
للتوجه إىل حديقة الدفنة يف كورنيش الدوحة لالستمتاع بهذه 

التجارب املميزة ابتداًء من 20 نوفمرب وحتى 18 ديسمرب.
وكجزء من هذه الفعاليات، يمكن للسكان والسياح التمتع بتجربة 
احتفالية استثنائية وإظهار مهاراتهم يف التقاط الصور أمام مرآة 
الواقع املعزز العمالقة املوجودة عىل الكورنيش، حيث ستتيح لهم 

العدسة إضافة الدوامات واملتعرجات وكرات القدم إىل الصور 
باستخدام تقنية Snap لتتبّع حركة األجسام. وسيتم وضع 

التاريخ الذي التقطت فيه الصور يف قطر وسيتمكن الضيوف من 
تنزيلها وحفظها ببساطة عن طريق مسح رمز االستجابة الرسيعة 

عىل الشاشة. 
وأثناء انتظارهم يف الطوابري، سيتم توجيه الضيوف ملسح رموز 

 Sky املوجودة يف الركن الجانبي لتجربة تقنية Snapcodes
Segmentation الغامرة. ومن خالل عدسة الوجه، يمكن 

للمستخدمني مشاهدة عرض األضواء الذي يتضمن مجموعة 
من املجسمات الضوئية للحيوانات الوطنية يف قطر. وعند تبديل 

الكامريا الستخدام عدسة العالم، ينتقل مستخدمو Snapchat إىل 
سماء ليلية ساحرة مليئة بالنجوم والتي تندمج لتشكل مجموعة 

من الحيوانات املحلية مثل الصقر وسمك القرش واملها العربية 
التي ترمز للسماء والبحر واألرض. 

كأس العالم يجمعنا
نظـم فـرع الثقافـة والفنون برابطـة خريجي 
جامعة قطـر وفريق بحـث الدراسـات البينية 
بكليـة اآلداب والعلـوم، بالتعـاون مـع امللتقى 
القطـري للمؤلفني ندوة ثقافيـة بعنوان: األدب 
يفكـر يف الكرة )كأس العالـم يجمعنا: ثقافة – 
رياضـة – فكر( شـارك فيها كل مـن: الدكتور 
محفوظ عمارة، أسـتاذ متخصـص يف الرياضة 
بكلية الرتبية يف جامعة قطر، الدكتور عماد عبد 
اللطيـف أسـتاذ متخصص يف بالغـة الجمهور 
بكلية اآلداب والعلوم يف جامعة قطر، واألسـتاذ 
عبد الله املال، مديـر املتحف األوملبي والريايض، 
واألسـتاذة خديجـة املطـري، رياضـة ومهتمة 
بعالقـة األدب بالرياضة، وأدارهـا الدكتور عبد 
الحـق بلعابـد رئيـس الفريق البحثي يف قسـم 
اللغة العربيـة وآدابها بجامعة قطر. وقد حرض 
الندوة كل من األسـتاذة خولة مرتضوي، رئيس 
فـرع الثقافة والفنون برابطـة خريجي جامعة 

قطر واألسـتاذ عيىس عبد اللـه، مدير التخطيط 
والربامج والشـؤون اإلدارية يف امللتقى القطري 

للمؤلفني. 
وتعليقـا عىل النـدوة، قالت األسـتاذة آمنة عبد 
الكريـم، نائـب رئيس فـرع الثقافـة والفنون 
برابطـة خريجـي جامعـة قطر: »اسـتضافت 
هـذه الندوة نخبـة من املتخصصـني واملهتمني 
بعالم الرياضـة وكرة القـدم، وتناولت العالقة 
العلميـة واملعرفية والثقافية املوجودة بني األدب 
والرياضة عامة، وبينـت كيف يمكن لألدب من 
خـالل املتاحـف العامـة واملتخصصـة التفكري 
يف رياضـة مـا، وجعلهـا قريبة مـن الجمهور، 
كما بينت كيف يمكن لهـذا الجمهور أن يصنع 
بالغتـه، وكيف يمكن أن تشـكل الحركة الفنية 
لالعـب لوحة فنية معـربة عن قدرات اإلنسـان 
االبتكارية لتحقيق التقارب بني الشعوب ثقافيا 
وحضاريـا. هذا كله ُيمكننا مـن التفكري يف كرة 

القدم، وكيف تصنع إبداعاتها يف الشعر الرواية، 
وكيف تدخل يف حوارية مـع فنون متعددة عند 

كبار األدباء واملثقفني«.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالحق بلعابد رئيس 
الفريق البحثي يف قسـم اللغـة العربية وآدابها 
بجامعـة قطـر: »األدب يفكـر يف الكـرة، هـذا 
سـؤال عميق، مما جعل من الفالسـفة يحبونها 
ويكتبون عنها، ألنها تجمع بني السعادة واملتعة 
والتوتر، لهذا قال عنها جون بول سارتر)يف لعبة 
كرة القدم كل يشء يصبـح معقدا عندما يقابل 
فريقان يف سـاحة اللعب(، وقد تسـلل سحرها 
لألدبـاء واملثقفني من أصحاب نوبل، يقول ألبري 
كامو الـذي كان حارس مرمـى يف فريقه لكرة 
القـدم أيام شـبابه)كل ما تعلمتـه من األخالق 
والتزاماتها مدين بها لكرة القدم(، وهذا غارسيا 
ماركيـز لم يرتكهـا كحارس مرمـى إىل الكتابة 
الروائية إال بعدما أصيب يف امللعب إصابة بليغة، 

ويف هذا السـياق، يأتي كتـاب أو رواية إدواردو 
غاليانو«كـرة القدم بني الشـمس والظل»الذي 
يتتبّـع فيه تاريخ كرة القدم وأحوالها منذ كأس 
العالـم يف الثالثينيات وحتـى مونديال 1994، 
مـن طلقـا يف التأريخ لهـا رسدا منـذ أن كانت 

مجـرد هوايـة، إىل أن تحولت وصـارت صناعة 
تدّر املاليني، إّن كرة القـدم، كما يقول غاليانو، 
هي مرآة للعالم، وهي تقدم ألف حكاية وحكاية 
مهمة؛ فيها املجد واالسـتغالل والحب والبؤس، 

وفيها يتبدّى الرصاع بني الحرية والخوف«.


