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صاحب السمو يصدر قرارين بتعيين سفيرين لدى فيتنام وأوزبكستان
مجلس الوزراء يشيد بالمضامين المهمة لكلمة صاحب السمو

ن�����ج�����اح اس���ت���ث���ن���ائ���ي
إعـــداد وتنـظيـــم وإخــــراج مبـهــــر لحــفــــل االفـــتـــتــاح

ّ
هيـا إلـى «الثـمـامــة»
ترتقب الجماهري عىل أح ّر من الجمر موعد املباراة الثانية للعنابي يف
رحلته املونديالية من أجل العودة ألجواء البطولة ،واللحاق بالركب،
ومواكبة النتائج العربية املميزة ،حتى تكتمل لها الفرحة بالتنظيم العاملي
وأداء العنابي ،وكذلك الحال بالنسبة لالعبني فهم يشعرون بالتقصري
ويتطلعون للتعويض ومسح املستوى الباهت الذي ظهروا عليه يف مباراة
االفتتاح.
يشهد استاد الثمامة غدا مواجهة هامة بني بطيل آسيا وإفريقيا ،يف إطار
املجموعة األوىل يف نهائيات «كأس العالم  FIFAقطر .»2022
منتخبنا الوطني يدخل املباراة بعد إخفاقه أمام اإلكوادور يف مباراة
مخيبة ،كما يدخل منتخب السنغال ويف جعبته هو اآلخر خسارة مشابهة
أمام منتخب هولندا بنتيجة (صفر/ .)2
{ المقال ص 11

رئيس التحرير المسؤول

ف���������ق���������رات
الحفل حملت
رس��������ائ��������ل
ع����م����ي����ق����ة
ال����م����ع����ان����ي

الدوحة  -قنا  -أشاد مجلس الوزراء ،يف االجتماع العادي الذي عقده
أمس ،برئاسة معايل الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني،
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،بالنجاح الباهر واالستثنائي
الذي حققه حفل افتتاح بطولة «كأس العالم  FIFAقطر  »2022يوم
األحد املايض.
ونوه املجلس باملضامني املهمة يف كلمة صاحب السمو األمري املفدى
التي افتتح بها سموه البطولة ،وما تميز به حفل االفتتاح التاريخي
من إعداد وتنظيم وإخراج مبهر ،وما حملته فقرات الحفل من
رسائل عميقة املعاني وما عكسته من صور مضيئة لجوانب من
اإلرث الحضاري والثقايف لدولة قطر والعالم العربي ،إضافة إىل البعد
اإلنساني للرياضة ودورها املؤثر يف توحيد الشعوب ونرش ثقافة
السالم والتسامح واالحرتام املتبادل والتعارف بني األمم.
وأعرب املجلس يف هذه املناسبة التاريخية عن اعتزازه بالسياسة
الحكيمة لسمو األمري وتوجيهات سموه السديدة والتي استطاعت
دولة قطر بفضلها تحقيق اإلنجاز تلو اإلنجاز.

ص�������������������������ور
م�����ض�����ي�����ئ�����ة
ل������ج������وان������ب
م�������ن إرث�����ن�����ا
ال�����ح�����ض�����اري

وزير الشباب والرياضة اللبناني:

مونديال قطر رسالة سالم
بريوت  -قنا  -نوه سعادة الدكتور جورج كالس وزير
الشباب والرياضة يف حكومة ترصيف األعمال اللبنانية،
ببطولة «كأس العالم  FIFAقطر  ،»2022وباإلجراءات
الفنية واللوجيستية التي اتخذتها دولة قطر ،والتنظيمات
األمنية واإلدارية غري املسبوقة عامليا بهذا الخصوص يف
مجال الرياضة ،واعترب النجاح القطري هذا بمثابة رسالة
سالم من العرب إىل العالم.

االتحاد األوروبي:

اليابان تهزم ألمانيا

قطر أحرزت تقدما
في حقوق العمال

ال����م����ف����اج����آت ت���ت���واص���ل
ال�������م�������غ�������رب
ي�������ت�������ع�������ادل
م����ع ك���روات���ي���ا

تعادل املنتخب املغربي األول لكرة القدم مع نظريه الكرواتي سلبيا ،يف اللقاء
الذي جرى بينهما أمس عىل استاد البيت ،بمستهل مشوار املنتخبني يف «كأس
العالم  FIFAقطر  ،»2022لحساب املجموعة السادسة التي تضم أيضا ً املنتخبني
البلجيكي والكندي .وقلب املنتخب الياباني تأخره أمام نظريه األملاني إىل انتصار
تاريخي بهدفني لواحد ،عىل استاد «خليفة الدويل» ،ضمن منافسات املجموعة
الخامسة ،وعىل استاد الثمامة اكتسحت اسبانيا كوستاريكا بسباعية نظيفة،
وأخريا أفلتت بلجيكا من فخ كندا بهدف وحيد عىل استاد أحمد بن عيل.

مواطنون أعربوا عن سعادتهم بالزوار

مرحبا بالعالم في دوحة العرب

فعاليات كبرى
بـ«درب الساعي»

«مؤسسة قطر» في المونديال

ح����ض����ور ق���وي

بروكسل  -قنا  -أكد
جوزيب بوريل ،الممثل
األعلى للسياسة
الخارجية واألمنية في
االتحاد األوروبي ،أن قطر
أحرزت تقدما ملحوظا
في مجال حقوق العمال
على مدار السنوات
الماضية.
ونوه بوريل باإلصالحات
والتشريعات التي
نفذتها دولة قطر قائال:
إن «قطر كانت أول دولة
خليجية تلغي نظام
الكفالة ،وتبنت قانونا
جديدا يضع حدا أدنى
غير تمييزي ألجور
العاملين».
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لحضور جانب من مباريات كأس العالم

ملك إسبانيا يصل الدوحة

الدوحة -قنا -وصل جاللة امللك فيليبي
السادس ملك إسبانيا إىل الدوحة ،أمس،
لحضور جانب من مباريات كأس
العالم  FIFAقطر .2022
وكان يف استقبال جاللته والوفد املرافق

لدى وصوله مطار حمد الدويل سعادة
السيد صالح بن غانم العيل وزير
الرياضة والشباب ،وسعادة السيد
خافيري كارباخوسا سانشيز سفري
مملكة إسبانيا لدى الدولة.

رئيـس الصـومــال يتسـلم
أوراق اعتمـــاد ســـفيـرنــــا

وزير الخارجية يجتمع مع نظيرته البلجيكية

قطر وبلجيكا تستعرضان العالقات
الدوحة -قنا -اجتمع سعادة الشيخ محمد بن
عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية ،أمس ،مع سعادة السيدة حاجة
لحبيب وزيرة الخارجية والشؤون األوروبية

والتجارة الخارجية واملؤسسات الثقافية االتحادية
بمملكة بلجيكا ،التي تزور البالد حاليا لحضور
بطولة كأس العالم  FIFAقطر .2022
جرى خالل االجتماع استعراض عالقات التعاون

الثنائي بني البلدين ،خاصة يف مجال الطاقة ،وجهود
دولة قطر يف مجال حقوق اإلنسان ،إىل جانب
تطورات األوضاع يف الرشق األوسط وأفغانستان،
ومستجدات محادثات االتفاق النووي.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

وزير الخارجية يجتمع مع النائبة الثانية لرئيس كوستاريكا
الدوحة -قنا -اجتمع سعادة الشيخ
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية ،أمس ،مع سعادة السيدة
ماري مونييفي انهريمويري النائبة
الثانية لرئيس جمهورية كوستاريكا
ووزيرة الرياضة ،التي تزور البالد
حاليا لحضور بطولة كأس العالم
 FIFAقطر .2022
جرى خالل االجتماع استعراض
عالقات التعاون الثنائي بني البلدين،
خاصة يف املجال الثقايف ،واستضافة
دولة قطر املتميزة لبطولة كأس
العالم  FIFAقطر .2022

مقديشو-قنا -تسلم فخامة الرئيس
حسن شيخ محمود رئيس جمهورية
الصومال الفيدرالية الشقيقة ،أمس،
أوراق اعتماد سعادة الدكتور عبد الله
بن سالم النعيمي سفريا فوق العادة
مفوضا لدولة قطر لدى الصومال .ونقل
سعادة السفري تحيات حرضة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري
البالد املفدى ،إىل فخامة رئيس جمهورية

الصومال الفيدرالية ،وتمنيات سموه
لفخامته بموفور الصحة والسعادة
ولحكومة وشعب الصومال بدوام التقدم
واالزدهار .من جانبه ،حمل فخامة
رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية
سعادة السفري ،تحياته إىل حرضة
صاحب السمو أمري البالد املفدى ،متمنيا
لسموه موفور الصحة والسعادة ولدولة
قطر استمرار التقدم والتنمية واالزدهار.

عقد في اإلسكندرية

قطر تشارك في اجتماع
مجلس وزراء النقل العرب
اإلسكندرية -قنا -شاركت دولة قطر،
ممثلة بوفد من وزارة املواصالت ،يف
اجتماع الدورة الخامسة والثالثني
ملجلس وزراء النقل العرب ،والذي
عقد يف مقر األكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحري يف
محافظة اإلسكندرية بجمهورية مرص
العربية.
وترأس الوفد سعادة السيد سالم
بن مبارك آل شايف سفري الدولة لدى
جمهورية مرص العربية ،ومندوبها
الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وناقش االجتماع عددا من املوضوعات

التي تسهم يف دعم العمل العربي
املشرتك وذات العالقة بقطاع النقل
وأنماطه املختلفة ،باإلضافة إىل بحث
آخر املستجدات الخاصة باالتفاقية
العربية لتنظيم نقل الركاب عىل الطرق
بني الدول العربية وعربها ،فضال
عن مناقشة مرشوع اتفاقية تنظيم
النقل البحري للركاب والبضائع بني
الدول العربية ،إىل جانب بحث اعتماد
املسودة املعدلة التفاقية تبادل اإلعفاء
من الرضائب والرسوم الجمركية
عىل نشاطات ومعدات الناقل الجوي
العربي املعدلة.

تعقد بالقاهرة

«ال �ش��ورى» يشارك
ف � ��ي اج� �ت� �م ��اع ��ات
ال �ب �رل �م��ان ال �ع��رب��ي
الدوحة -قنا -يشارك مجلس
الشورى يف أعمال اجتماعات
اللجان الدائمة للربملان العربي،
التي تبدأ غدا بمقر األمانة العامة
لجامعة الدول العربية بالقاهرة،
تحضريا للجلسة الثانية من
دور االنعقاد الثالث من الفصل
الترشيعي الثالث للربملان ،واملقررة
السبت املقبل .ويمثل املجلس يف
االجتماعات كل من سعادة السيدة
شيخة بنت يوسف الجفريي،
وسعادة السيد عيىس بن أحمد
النرص ،وسعادة السيد سالم بن
راشد املريخي ،وسعادة السيد حمد
بن عبدالله املال ،أعضاء مجلس
الشورى ،أعضاء الربملان العربي.
وتتناول الجلسة الثانية من دور
االنعقاد الثالث للربملان العربي
جملة من املوضوعات املتعلقة
بالتنسيق العربي العربي ،وسبل
تعزيز العمل الربملاني العربي
املشرتك ،فضال عن استعراض
أبرز التحديات التي تواجه العمل
املشرتك وسبل تجاوزها ،كما
ستستعرض الجلسة تقارير اللجان
الدائمة ،وستتخذ حيالها القرارات
املناسبة ،ومنها تقرير لجنة
فلسطني حول مستجدات الوضع
يف األرايض املحتلة ،والوقوف عىل
االنتهاكات املستمرة لسلطات
االحتالل.
من جانب آخر ،يشارك سعادة
الدكتور أحمد بن حمد املهندي
عضو املجلس ،يف اجتماعات
مجموعة العمل الربملانية رفيعة
املستوى للعلوم والتكنولوجيا
بالربملان العربي ،التي تهدف إىل
بناء جسور التعاون والتنسيق وسد
الفجوة بني مجال العلوم واملجال
الربملاني يف الوطن العربي.

استعراض عالقات التعاون الثنائي

الخاطر تجتمع مع نائبة رئيس
وزراء البــوسـنـــة والـــهـرســـــك

الدوحة  -قنا -اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت
راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية ،مع سعادة
الدكتورة بصرية توركوفيتش نائبة رئيس مجلس
الوزراء وزيرة الخارجية بالبوسنة والهرسك ،التي

تزور البالد حاليا.
جرى خالل االجتماع استعراض عالقات التعاون
الثنائي ،وعدد من املوضوعات ذات االهتمام
املشرتك.

رئيس جمهورية ألبانيا
يستقبل سفيرنا
تريانا -قنا -استقبل فخامة الرئيس
بريم بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا،
سعادة السيد عيل بن حمد املري سفري
دولة قطر لدى ألبانيا.
جرى خالل املقابلة استعراض عالقات
التعاون الثنائي بني البلدين.

متابعات

3

السنة ( - )28الخميس  30من ربيع اآلخر 1444هـ الموافق  24نوفمبر 2022م العدد ()9943

مجلس الوزراء يشيد بالنجاح الباهر واالستثنائي لحفل افتتاح المونديال

م� �ض ��ام� �ي ��ن م �ه �م��ة
عكس صورا مضيئة لإلرث الحضاري والثقافي للدولة

سيظل موضع اعتزاز الدولة وشعبها وشبابها

تعزيز مكانة قطر ودورها الفاعل من أجل السالم العالمي

يضيف فصال جديدا وفريدا في سجل اإلنجازات

الدوحة -قنا -ترأس معايل الشيخ خالد بن خليفة بن
عبدالعزيز آل ثاني ،رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
االجتماع العادي الذي عقده املجلس صباح أمس بمقره يف
الديوان األمريي .وعقب االجتماع أدىل سعادة وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء بما ييل:
يف بداية االجتماع أشاد مجلس الوزراء بالنجاح الباهر
واالستثنائي الذي حققه حفل افتتاح بطولة كأس العالم
 FIFAقطر  2022يوم األحد املايض ،والذي شمله حرضة
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد املفدى
«حفظه الله» برعايته الكريمة ،وحرضه عدد من أصحاب
الجاللة والفخامة والسمو واملعايل رؤساء الدول ورؤساء وفود
الدول الشقيقة والصديقة.
ونوه املجلس باملضامني املهمة يف كلمة صاحب السمو األمري
املفدى التي افتتح بها سموه البطولة ،وما تميز به حفل
االفتتاح التاريخي من إعداد وتنظيم وإخراج مبهر ،وما
حملته فقرات الحفل من رسائل عميقة املعاني وما عكسته

من صور مضيئة لجوانب من اإلرث الحضاري والثقايف لدولة
قطر والعالم العربي ،إضافة إىل البعد اإلنساني للرياضة
ودورها املؤثر يف توحيد الشعوب ونرش ثقافة السالم والتسامح
واالحرتام املتبادل والتعارف بني األمم .وأعرب املجلس يف هذه
املناسبة التاريخية عن اعتزازه بالسياسة الحكيمة لسمو األمري
وتوجيهات سموه السديدة والتي استطاعت دولة قطر بفضلها
تحقيق اإلنجاز تلو اإلنجاز ،وجاء احتضانها لبطولة كأس
العالم  FIFAقطر  ،2022وبكل هذا النجاح والتميز الذي أبهر
العالم ،ليضيف فصال جديدا وفريدا يف سجل اإلنجازات التي
عززت مكانة الدولة ودورها الفاعل من أجل السالم العاملي
وترسيخ مبادئ التفاهم والتضامن بني الدول والشعوب.
وأكد املجلس أن نجاح حفل االفتتاح وما حظي به من إشادة
ومتابعة واسعة عىل امتداد العالم ،وما تحققه البطولة من
نجاح عىل كافة األصعدة سيظل موضع اعتزاز دولة قطر
وشعبها وشبابها الذي كان خلف هذا اإلنجاز بجهده وفكره
وعمله الجاد واملتواصل عىل مدى اثني عرش عاما من أجل

إيجاد البيئة املواتية لتنظيم البطولة وإنجاز كأس العالم من
جميع النواحي التنظيمية والعمرانية واالجتماعية واالقتصادية
وصوال ً إىل بطولة استثنائية لكأس العالم ترشف األمة العربية.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء يف املوضوعات املدرجة عىل
جدول األعمال عىل النحو التايل:
أوالً -املوافقة عىل مرشوع مرسوم باملوافقة عىل اتفاقية ضمان
هيئة األشغال العامة ملرشوع محطة الوكرة والوكري ملعالجة
مياه الرصف الصحي.
وقد طرح هذا املرشوع بنظام الرشاكة بني القطاعني الحكومي
والخاص.
ثانياً -املوافقة عىل مرشوع قرار وزير االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات بتحديد رسوم خدمة نظام مراسالت للقطاعات شبه
الحكومية والخاصة.
ثالثاً -املوافقة عىل تجديد عضوية رئيس وأعضاء لجنة
التظلمات بهيئة قطر لألسواق املالية.
وتختص هذه اللجنة املنشأة بهيئة قطر لألسواق املالية برئاسة

أحد الرؤساء بمحكمة االستئناف وعضوية اثنني من قضاة
محكمة االستئناف ،واثنني من ذوي الخربة يف مجال تعامالت
األوراق املالية ،بالبت يف التظلمات من القرارات الجزائية التي
تصدرها الهيئة.
رابعاً -اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصديق عىل مذكرة تفاهم
للتعاون يف مجايل الشباب والرياضة بني حكومة دولة قطر
وجمهورية األوروغواي الرشقية.
خامساً -استعرض مجلس الوزراء املوضوعات التالية واتخذ
بشأنها القرارات املناسبة:
 - 1مرشوعات قرارات أمريية بإعادة تنظيم بعض الهيئات
واملؤسسات العامة واألجهزة الحكومية.
 - 2نتائج االجتماع الثامن للوزراء املسؤولني عن الشؤون
اإلسالمية واألوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
 3تقرير عن اجتماعات أسبوع افتتاح أعمال الدورة ()77للجمعية العامة لألمم املتحدة.

االتحاد األوروبي:

قطر أحرزت تقدما ملحوظا في حقوق العمال

} جوزيب بوريل

بروكسل  -قنا  -أكد جوزيب بوريل،
املمثل األعىل للسياسة الخارجية واألمنية يف
االتحاد األوروبي ،أن قطر أحرزت تقدما
ملحوظا يف مجال حقوق العمال عىل مدار
السنوات املاضية.
ونوه بوريل ،يف خطاب ألقته نيابة عنه
ستيال كريياكيدس مفوضة االتحاد
األوروبي للصحة وسالمة الغذاء
أمام الربملان األوروبي ،باإلصالحات
والترشيعات التي نفذتها دولة قطر قائال:
إن «قطر كانت أول دولة خليجية تلغي
نظام الكفالة ،وتبنت قانونا جديدا يضع
حدا أدنى غري تمييزي ألجور العاملني».

تتبوأ الصدارة في الرقابة الصارمة
على مشاريع البنية التحتية
ولفت املسؤول األوروبي إىل أن قطر تتبوأ
الصدارة فيما يتعلق بضمان رقابة صارمة
عىل مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس
العالم  FIFAقطر  ،2022والعديد من

املشاريع األخرى.
وأشار إىل أن تنظيم دولة قطر لكأس
العالم  2022أسهم بترسيع وترية إصالح
نظام العمل لديها ،داعيا إىل رضورة

االستمرار بتشجيعها لتحقيق املزيد من
التقدم املرتبط بهذا املجال.
وأكد استعداد االتحاد لدعم ومساعدة
قطر يف مجال حقوق اإلنسان ،مبينا أن
دولة قطر دائما ما كانت منفتحة ومرحبة
بالتعاون يف هذا املضمار.
من جهة أخرى ،وصف بوريل الجلسة
التي عقدتها اللجنة الفرعية لحقوق
اإلنسان يف الربملان األوروبي األسبوع
املايض مع سعادة الدكتور عيل بن صميخ
املري وزير العمل بـ «البناءة» ،موضحا
أنه تمت مناقشة حالة حقوق اإلنسان يف
قطر بانفتاح كبري.

يزورون البالد لحضور فعاليات المونديال
لنحو « »96ألف الجئ سوري

صندوق قطر للتنمية
يقدم دعما جديدا
الدوحة -قنا -قدم صندوق قطر للتنمية دعما نقديا
جديدا لنحو  96ألف الجئ سوري ،من الفئات األكثر
ضعفا ،يف كل من اململكة األردنية الهاشمية ،والجمهورية
اللبنانية وذلك ملساعدتهم عىل تلبية احتياجاتهم
األساسية ،من غذاء ودواء ومأوى مع حلول فصل
الشتاء .وجاء الدعم الجديد عىل هيئة مساعدات نقدية
متعددة األغراض ،ملدة شهرين ،وبموجب اتفاقية وقعها
الصندوق مؤخرا مع املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني.
وبلغت قيمة الدعم املقدم  2.6مليون دوالر ،حيث مكن
املفوضية السامية من تقديم مساعدات نقدية ألكثر من
 13500الجئ سوري يف األردن ،وحوايل  82400الجئ
يف لبنان ،خالل شهري أكتوبر املايض ونوفمرب الجاري.
وتعليقا عىل هذا الدعم ،قال سعادة السيد خليفة
الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية« :ال يدخر
الصندوق جهدا يف االستجابة لالحتياجات اإلنسانية
املتزايدة عىل مستوى العالم أجمع ،ومع حلول فصل
الشتاء ،تصبح جهودنا أكثر أهمية يف سبيل دعم
االحتياجات امللحة لألشخاص األكثر ضعفا».
وأضاف سعادته :نحن فخورون برشاكتنا مع املفوضية
السامية لالجئني ،ونؤمن بأهمية مواصلة تعاوننا لنضمن
توصيل املساعدة لجميع املحتاجني دون استثناء.
من جانبه ،أشار السيد خالد خليفة ،مستشار املفوض
السامي ،وممثل املفوضية لدى دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،إىل أن املساهمة جاءت يف الوقت
املناسب ،ملد يد العون واألمل لالجئني السوريني ،األكثر
ضعفا ،وممن هم بأمس الحاجة إليها ،خاصة مع حلول
فصل الشتاء.

نائب رئيس الشورى تلتقي مسؤولين برلمانيين
الدوحة -قنا -التقت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي
نائب رئيس مجلس الشورى ،أمس ،عددا من رؤساء املجالس
الربملانية واملسؤولني الربملانيني الذين يزورون البالد حاليا لحضور
فعاليات بطولة كأس العالم  FIFAقطر .2022
ضم اللقاء كال من سعادة السيد محمد عيل حمد رئيس مجلس
النواب الجيبوتي ،وسعادة السيد فؤاد قديري نائب رئيس مجلس
النواب املغربي ،وسعادة السيد زكريا الحنيني رئيس الديوان
املغربي ،وسعادة السيد فايز الشوابكة األمني العام لالتحاد
الربملاني العربي ،وسعادة السيد نجيب الخدي الكاتب العام
ملجلس النواب املغربي .يف بداية اللقاء ،رحبت سعادة نائب
رئيس مجلس الشورى بضيوف البالد ،متمنية لهم طيب اإلقامة،
وأعربت عن شكرها ملشاركتهم يف هذه التظاهرة الرياضية العاملية،
والتي تسعى من بني أهدافها العديدة ،إىل التقريب بني الشعوب
وتعميق أوارص األخوة والصداقة .من جانبهم ،عرب الضيوف عن
سعادتهم باملشاركة ،وانبهارهم وإعجابهم الكبريين بالتنظيم
املحكم للبطولة ،وما شاهدوه عىل أرض الواقع من تجهيزات
واستعدادات الحتضانها ،معربني عن شكرهم لدولة قطر حكومة
وشعبا عىل حفاوة الرتحيب وحسن االستقبال وكرم الضيافة،
مشيدين بالنهضة التي تشهدها دولة قطر ،ومتمنني لها التوفيق
والنجاح يف هذه االستضافة .كما جرى خالل اللقاء ،استعراض
عدد من املوضوعات املتعلقة بالعمل الربملاني العربي ،وسبل تعزيز
العالقات الربملانية .حرض اللقاء كل من سعادة السيد بادي بن عيل
البادي ،وسعادة السيد أحمد بن إبراهيم املالكي ،وسعادة السيد
خالد بن عباس العمادي ،وسعادة السيد يوسف بن أحمد السادة،
وسعادة السيد مبارك بن محمد الكواري ،وسعادة السيد نارص
بن مرتف الحميدي ،وسعادة السيد نارص بن حسن الكبييس،
أعضاء مجلس الشورى .وعىل هامش اللقاء ،قام الضيوف بجولة
يف مبنى مجلس الشورى وقاعة «تميم بن حمد» ،حيث اطلعوا عىل
آليات عمل املجلس ،وأحدث التقنيات املستخدمة يف تسيري أعمال
الجلسات واللجان.
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لحضور جانب من مباريات كأس العالم

رئيـ ــس جـم ـه ــوريــة
غ ـ ــانــا يص ــل ال ــدوح ــة

الدوحة  -قنا  -وصل فخامة الرئيس
نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا إىل
الدوحة ،مساء أمس ،لحضور جانب من
مباريات كأس العالم  FIFAقطر .2022
وكان يف استقبال فخامته والوفد املرافق

لدى وصوله مطار حمد الدويل سعادة
السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير
إدارة املراسم بوزارة الخارجية ،وسعادة
السيد محمد نورالدين إسماعيل سفري
جمهورية غانا لدى الدولة.

األمين العام لالتحاد البرلماني العربي:

قـط ــر أبـه ــرت الع ــالــم
الدوحة -قنا -أعرب سعادة السيد فايز
الشوابكة ،األمني العام لالتحاد الربملاني
العربي ،عن تقديره الجهود الكبرية
التي بذلتها دولة قطر الستضافة
بطولة كأس العالم  FIFAقطر ،2022
مشريا إىل أن العالم شهد روعة التنظيم،
وتكامل االستعدادات غري املسبوقة
الحتضان البطولة.
وقال سعادته ،يف ترصيح لوكالة
األنباء القطرية "قنا" ،إن دولة
قطر أبهرت العالم يف استضافتها
هذا الحدث الريايض األبرز عامليا،
ما يعكس إرصارها الكبري وإرادتها

القوية عىل تحقيق األفضل دائما يف
مختلف املجاالت .من ناحية أخرى ،نوه
األمني العام لالتحاد الربملاني العربي
بالتنسيق والتعاون املشرتك بني مجلس
الشورى واالتحاد حول مختلف القضايا
واألحداث التي تشهدها الساحة العربية،
باعتبار املجلس عضوا فاعال يف االتحاد.
وأشار إىل أن ترؤس دولة قطر جمعية
األمناء العامني للربملانات العربية من
شأنه أن يساهم يف مضاعفة الجهود
املستقبلية لعمل الجمعية ،خاصة أن
هناك رغبة أكيدة وإرصارا واضحا لدعم
توجهات الجمعية وأعمالها يف املستقبل.

لطلبة جامعة قطر

وكالة األمن السيبراني
تنظم برنامجا تدريبيا
الدوحة -قنا -بهدف تعزيز إجراءات
السالمة السيربانية ،نظمت الوكالة
الوطنية لألمن السيرباني بالتعاون
مع املنظمة العربية لألمن السيرباني
وإدارة األنشطة الطالبية بجامعة قطر،
برنامجا تدريبيا لطلبة الجامعة.
وتضمن الربنامج التدريبي مسارا
توعويا ،يهدف إىل تطوير إمكانيات
طالب الجامعة يف التصدي للهجمات
اإللكرتونية واالستجابة لها.
من جهتها ،أكدت دالل العقيدي،
مدير إدارة التميز السيرباني الوطني
يف الوكالة الوطنية لألمن السيرباني،

توجه الوكالة الستهداف رشيحة
الطالب بجميع مراحلهم عن طريق
سلسلة متواصلة من الربامج واملبادرات
التدريبية والتوعوية التي تعزز ثقافة
املسؤولية املجتمعية ،وتنمي وترسخ
مفهوم الوالء الوطني السيرباني.
ويأتي ذلك يف إطار دور الوكالة
الوطنية يف تعزيز التوعية السيربانية،
يف ظل التحول الرقمي املتزايد يف
الدولة أفرادا ومؤسسات ،وما واكبه من
تنامي التهديدات اإللكرتونية بصورها
وأشكالها العديدة واملتنوعة عىل الدولة
واملجتمع وبنيتهما التحتية والحيوية.

حول تعزيز مهارات التفكير النقدي بمجال الرياضة

ورشة مشتركة
لـ«المناظرات» و«الجيل المبهر»
الدوحة -قنا -نظم مركز مناظرات قطر،
عضو مؤسسة قطر للرتبية والعلوم
وتنمية املجتمع ،ورشة تدريبية حول
توظيف ثقافة املناظرات ملساعدة القادة
الشباب باختالف انتماءاتهم الثقافية
والعرقية عىل تعزيز مهارات التفكري
النقدي الفعال يف مجال الرياضة ،وذلك
بالتعاون مع مؤسسة الجيل املبهر
«الهدف .»22
وركزت الورشة ،التي نظمت يف حديقة
األوكسجني تحت عنوان «كيف نكون
دعاة رياضيني فعالني» ،وشاركت فيها
 32دولة ،عىل تحسني مهارات اإلقناع
واملوضوعية والقدرة عىل النقاش والتعبري
عن وجهات النظر املختلفة ،وكيفية ابتكار
مفاهيم جديدة للوصول إىل رؤى مشرتكة
حول أهمية الرياضة والقيم االجتماعية

التي تحملها يف جوهرها لتعزير الروابط
بني الشعوب ،واالنفتاح عىل املعارف
والثقافات يف جميع املجتمعات .ويف هذا
الصدد ،أوضحت تسنيم إلياس ،مدربة
بمركز مناظرات قطر ،أن الورشة
سلطت الضوء عىل أساليب التعامل مع
املشاكل بطريقة متزنة دون فقدان
الرتكيز أو تشتيت االنتباه ،وكيفية إيجاد
حلول فعالة ،كما عملت عىل تعميق
مهارات اإلقناع بالحجج املنطقية وأسس
«تفكيكها» ودحضها ،سواء مع الزمالء أو
الجمهور .وأضافت أن من أهم مخرجات
الورشة تمكني املشاركني من التواصل
بشكل فعال ملناقشة القضايا املعارصة،
والدعوة إىل رفع مستوى املبتدئني يف
مجاالت التناظر لسد الفجوة بينهم وبني
أصحاب الخربة.

بحث أوجه التعاون الثقافي المشترك

وزير الثقافة يستقبل نظيره الكوري

استقبل سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل
ثاني وزير الثقافة صباح أمس ،سعادة السيد

بارك بو جيون وزير الثقافة والرياضة والسياحة
لجمهورية كوريا والوفد املرافق له ،الذي يزور

الدوحة حاليًا .جرى خالل اللقاء بحث أوجه
التعاون الثقايف املشرتك.

بمركز اإلمام ابن كثير

« »20خـاتـمـا للقــرآن الـكريـم
تشهد الحلقات القرآنية بمراكز
تعليم القرآن الكريم التابعة لوزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية إقباال ً
متزايدا ً من أولياء األمور عىل
تسجيل أبنائهم وانتسابهم بها ،عىل
اختالف أعمارهم وجنسياتهم سواء
بالحضور الفعيل إىل مقار التحفيظ
أو التعلم عن بعد عرب برنامج
تعاهد القرآني من خالل منصة
الوزارة التعليمية عرب برنامج
ميكروسوفت تيمز؛ لتعلم القرآن
الكريم وتدارسه حفظا ً
ً
وتالوة
بشكل متقن وفق مخارج الحروف
الصحيحة وأحكام التجويد.
وتسعى الوزارة ممثلة يف قسم
القرآن الكريم وعلومه بإدارة
الدعوة مع جهودها يف تعليم الطالب
ومدارستهم القرآن الكريم حتى
يختموا حفظ كتاب الله ،إىل تخريج
أجيال من أبنائنا الطالب يتمثلون
القرآن واقعا ً وسلوكا ً وتربية يف
حياتهم وإن لم يحفظوا القرآن
كامالً ،من خالل الربامج الرتبوية
والتوجيهات السلوكية واالقتداء
بالنماذج املرشقة من املدرسني
واملرشفني عىل الحلقات القرآنية،
الذين يفيضون عىل الطالب علما ً
وحلما ً وخلقاً.
وتستعرض وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية يف هذا التقرير
األثر اإليجابي البنّاء ملركز اإلمام
ابن كثري لتحفيظ القرآن الذي
يمثل منارة تشع الخري وسط
منطقة الريان الغربي ،ويلتحق
به نحو  140شخصا موزعني عىل
 12حلقة قرآنية ويعد أحد مراكز
تعليم القرآن الكريم التي تغرس
يف نفوس أبنائنا الطالب الهدى
اإليماني ،حيث تتوزع املراكز
القرآنية عىل مناطق الدولة املختلفة
محتضنة آالف الطالب يف حلقات
الحفظ عىل اختالف مستوياتهم،
مع بيان أثر هذه املراكز القرآنية يف
نفوس املنتسبني إليها وتعزيز القيم
النبيلة واملثل العليا يف املجتمع.
من جانبه قال رئيس املركز الشيخ
محمد فرج خرض ،إنه بدأ مسريته
يف مراكز القرآن قبل نحو ثالثني
سنة ،ويف مركز ابن كثري منذ نحو
عرشين سنة ،وأوضح أن املركز
ملتحق به نحو  140طالبا موزعني
عىل  12حلقة قرآنية ،منها ثالث
حلقات لتعليم الحروف الهجائية

} جانب من حلقات القرآن بالمركز

خضر :لدينا نحو « »140طالبا موزعين على « »12حلقة

} محمد فرج خضر

والقاعدة النورانية ،وحلقة لكبار
السن ،وحلقة للحفاظ الخاتمني،
وهناك حلقة مرنة للطالب الذين
يحرضون يومني أو ثالثة يف
األسبوع ،وبقية الحلقات تضم
مستويات القرآن املختلفة ،وذكر أن
هناك أكثر من  20طالبا وموظفا
من امللتحقني باملركز أتموا حفظ
كتاب الله وهناك مثلهم قارب
عىل االنتهاء حيث إنهم يف العرش
األخري من القرآن ويجتهدون
إلتمام الحفظ ،ولفت إىل أن الطالب
امللتحقني بحلقات القرآن كل منهم
يعد مرشوع أرسة يف املستقبل ،وأما
الكبار فكل منهم هو بالفعل يعول
أرسة ،وبعضهم يجلس يف الحلقة
بتواضع مع ابنه بداية من الحروف
الهجائية ومن ثم يحفظ القرآن
ويتابع التفسري لهذه اآليات ،فلله
الحمد القرآن أنزله الله لسعادة
الناس وهدايتهم ،والقرآن خري
وبركة يف الحياة كلها يف الزوجة
الصالحة والولد البار ويف الصحة
واملال والحياة بأثرها قال تعاىل
«كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا
آياته ،»..وحث الجميع عىل حفظ
القرآن كبارا وصغارا يف املراكز
القرآنية ،الفتا إىل أهمية املتابعة
من البيت مع أبنائهم لريوا الثمرة
الطيبة ،وقدم رئيس املركز الشكر
لوزارة األوقاف وقسم القرآن
الكريم وعلومه بإدارة الدعوة عىل
دعم املراكز القرآنية وخدمة بيوت
الله وأهل القرآن فهذا ما ينفع يف

} غالم سرور خدا بخش

الدنيا ويشفع يف اآلخرة.
املدرس شحاتة محمد مهران،
يعمل باملراكز القرآنية منذ خمسة
عرش عاما ،ويف مركز ابن كثري منذ
ما يزيد عىل عرش سنوات ،وهو
مسؤول عن حلقة الطالب الخاتمني
ومن قاربوا عىل ختم القرآن،
وملتحق بحلقته  9طالب خاتمني
لكتاب الله ،وقال إن القرآن الكريم
ما دخل قلب إنسان إال وكان له أثر
طيب يف حياته العلمية والعملية
ويف حياته مع أرسته وأصدقائه
وما دخل القرآن بيتا إال كان بركة
وهداية ألهله ،فالقرآن يهدي للتي
هي أقوم وهو تطبيق عميل يف
الحياة بأرسها ،داعيا الله أن يثبت
جميع طالبه وحفظة كتاب الله عىل
املنهج القرآني وأن يتواصل عهدهم
به حتى يلقوا الله وهم عىل ذلك
الحال الطيب.
املدرس غالم رسور خدا بخش ،له
مسرية طويلة يف حلقات تحفيظ
القرآن الكريم منذ العام ،1994
وهو مدرس حلقة الكبار املرنة
من املوظفني عىل اختالف مهنهم
وأعمالهم وكذلك هناك بعض
التجار وجميع امللتحقني بالحلقة
والبالغ عددهم نحو ثالثني شخصا ً
يرغبون يف حفظ كتاب الله حيث
يحرض بعضهم الفرتة األوىل بعد
العرص والبعض اآلخر يحرض
الفرتة الثانية بعد املغرب ،حيث
تتفاوت أعمارهم فمنهم الشباب
وهناك عدد من كبار السن ممن

} شحاتة محمد مهران

تجاوزت أعمارهم الخمسني
والستني ومنهم من قارب عىل
السبعني سنة ،ومع ذلك يحرصون
عىل الحضور والحفظ واملراجعة
حسب ما يترس لهم وفق ظروف
عملهم فمنهم من يحرض يومني يف
األسبوع أو ثالثة أيام وبعضهم
يحرض يوما واحدا ،ولكنهم جميعا
حريصون عىل حفظ كتاب الله ولذا
هناك عدد منهم أتموا حفظ كتاب
الله واآلخرون يحفظون الكثري من
أجزاء القرآن ،وثمن حرص كبار
السن من املوظفني عىل الحضور
لحفظ كتاب الله بشكل صحيح
ومتقن رغم مشاغلهم العملية.
جمعان سليمان فهد القحطاني
ويل أمر الطالبني سعود يف الثالثة
عرشة من عمره وسلطان يف الصف
السابع ،قال إن ابنيه ملتحقان
باملركز قبل عامني ويحفظان
ولله الحمد عددا من أجزاء القرآن
الكريم ،كما أن اثنني من أبنائه
الكبار كانا ملتحقني باملركز منذ
صغرهما واآلن يعمالن يف وظائف
حكومية ،وأوضح أن القرآن الكريم
له أثر طيب عىل اإلنسان مدى
الحياة فهو منهج لحيان اإلنسان،
ومن لديه علم بكتاب الله يساعده
ويعينه عىل بقية العلوم ،ولفت إىل
أن املراكز القرآنية بوزارة األوقاف
بيئة خري تحفظ األبناء وتعلمهم
كالم الله وأحكام الدين وترشدهم
إىل طريق الخري ،وهي محضن
تربوي آمن يتعلم فيه األبناء منذ
صغرهم الحروف الهجائية واللغة
العربية والقراءة الصحيحة ومن
ثم تكون عونا لهم يف دراستهم
العلمية وتفوقهم الدرايس منذ بداية
املراحل التعليمية ،وقدم الشكر
لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
وقسم القرآن الكريم وعلومه عىل
دعمهم لهذه املراكز املنترشة يف
أنحاء الدولة ،ونوه بأهمية تعاون
البيت مع املركز واملتابعة املستمرة
مع مدرس الحلقة وتحقيق الهدف
املرجو يف تعليم كتاب الله والتخلق
بآدابه والعمل بأحكامه.
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من العرب إلى العالم ..وزير الشباب والرياضة اللبناني:

مونديال قطر ..رسالة سالم
نجحت بامتياز
في استضافتها
للحدث
الرياضي
العالمي
} د .جورج كالس

الرياضة قادرة على الجمع أكثر
من كل القمم السياسية والدولية
بريوت -قنا -نوه سعادة الدكتور
جورج كالس وزير الشباب والرياضة
يف حكومة ترصيف األعمال اللبنانية،
ببطولة كأس العالم  FIFAقطر ،2022
وباإلجراءات الفنية واللوجيستية
التي اتخذتها دولة قطر ،والتنظيمات
األمنية واإلدارية الغري مسبوقة عامليا
بهذا الخصوص يف مجال الرياضة،
واعترب النجاح القطري هذا بمثابة
رسالة سالم من العرب إىل العالم.
وأكد سعادته يف حوار خاص مع
وكالة األنباء القطرية "قنا" أن دولة
قطر نجحت بامتياز يف استضافتها
لهذا الحدث الريايض العاملي ألول مرة

باملنطقة ،وهو ما شهدت به ونقلته إىل
العالم كله كربى وسائل اإلعالم العاملية.
وأضاف «كان يل الرشف أن أزور دولة
قطر ضمن وفد رسمي برئاسة دولة
السيد نجيب ميقاتي رئيس حكومة
ترصيف األعمال اللبنانية ،ضم أيضا
املهندس وليد نصار وزير السياحة
يف الحكومة ،تلبية لدعوة رسمية
للمشاركة يف حفل افتتاح بطولة كأس
العالم  FIFAقطر  ،2022والتي
نجحت فيها قطر ،كأول دولة عربية
تستضيف املونديال ،وحققت فيها
نجاحا عربيا يرقى إىل مستوى متقدم
من حيث التنظيم وحسن إدارة الوقت

وإبهار العالم ،فضال عن املهرجانات
والفعاليات الفنية الالفتة التي
صاحبت انطالقة حفل االفتتاح ،وكذا
املباريات الالحقة ،وهو ما شهدت به
كربى وسائل اإلعالم بشتى مسمياتها
ونقلته من الدوحة إىل العالم ،ويف
الوقت ذاته نقلت العالم إىل الدوحة،
عرب ما تم تجهيزه من تقنيات ووسائل
اتصال حديثة وفنية بجودة عالية».
وأكد سعادته أن دولة قطر أثبتت بالفعل
من خالل حفل االفتتاح واالستعدادات
الكبرية للمونديال ،قدرتها عىل تنظيم
هذا الحدث االستثنائي ،وجعله بمثابة
لقاء حضاري يحمل دعوة إىل السالم

من خالل الرياضة ،وعرب السياسة يف
بناء الجسور بني األجيال والثقافات
والحضارات ،مضيفا «قطر قالت للعالم
إن الرياضة قادرة عىل أن تجمع أكثر من
كل القمم السياسية والدولية» ،مشريا
يف سياق ذي صلة إىل أن حفل االفتتاح
قد جمع العديد من القادة والسياسيني
من أصحاب الجاللة والسمو والفخامة
والسعادة ورؤساء الحكومات والوزراء
وغريهم من املسؤولني اآلخرين.
كما أشار إىل القمم واملؤتمرات الرياضية
والسياسية واالقتصادية والبيئية وغريها
التي تنظمها وتعقدها دولة قطر بشكل
أفضل وموسع ،ونوه من ناحية أخرى

بالحضور الجماهريي للمباريات ومن
بينهم شباب لبناني ،يف هذا العرس
التاريخي الريايض األممي الذي يوزع
الفرح من داخل قطر ومالعبها إىل األمة
العربية والعالم أجمع.
وبني أن احتضان قطر لهذا املونديال
باسم كل العرب ،يعد بادرة سالم
وحضارة ،رغم كل الظروف التي يمر
بها ويعانيها العالم العربي ،مؤكدا
أن رسالة دولة قطر واللجنة العليا
للمشاريع واإلرث للعالم من خالل هذه
االستضافة وما جسده حفل االفتتاح،
مفادها أن الدول العربية واملجتمعات
العربية قادرة عىل بناء السالم ،وإقامة

جسور للتالقي ومنابر للحوار الصادق
بني الشعوب ،وتحقيق اإلنجازات
الحضارية من خالل الرياضة.
وهنأ سعادة الوزير ،دولة قطر عىل هذا
اإلنجاز ،ومىض إىل القول «تؤكد دولة
قطر دائما أنها دوحة للسالم وللتفاعل
الثقايف والريايض ،لتضيف إنجازا
جديدا ،كما نجحت يف أن تؤسس لحوار
األديان والحضارات ،وسالم اإلنسانية»،
متمنيا أن تكون هذه اإلنجازات
واالحتفاالت التي تعيشها قطر اآلن
والعالم معها ،مدخال لنجاحات عربية
كبرية عىل املستويات الرياضية والفنية
والثقافية.

6

متابعات

السنة ( - )28الخميس  30من ربيع اآلخر 1444هـ الموافق  24نوفمبر 2022م العدد ()9943

شغف
وحماس

{ تصوير  -محمود حفناوي  -عباس علي  -أسامة الروسان

حضور مميز لـ «مؤسسة

قطر» في الحدث العالمي

درب الساعي» ..ثقافة
وفنون وتراث

«كتارا» تستقطب

المشجعين والزوار
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رحبوا بالمشجعين من دول العالم ..مواطنون لـ « :» $

نعرفهـ ــم بعاداتن ـ ــا
كتب – محمد أبوحجر

إظهار قطر بأجمل

صورة أمام الضيوف

عبر عدد من المواطنين عن ترحيبهم بجميع
زوار ومشجعي كأس العالم ،قائلين إن ضيوف
المونديال مرحب بهم حيث سنقدم لهم يد
العون والمساعدة ليخرجوا بتجربة مميزة فريدة
من نوعها في مونديال كل العرب ..وأكدوا خالل
استطالع رأي لـ «  » $أن كأس العالم لكرة
القدم قطر  2022هي فرصة للتعريف بالثقافة
القطرية األصيلة وإظهار قطر بالصورة األجمل لدى
ضيوف الدولة القادمين من مختلف أنحاء العالم،
مشيرين إلى جاهزيتهم لتعريف المشجعين
بالهوية القطرية وإطالعهم على عادات
وتقاليد أهل قطر ،قائلين إن قطر عبرت عن
كل العرب في حفل االفتتاح العالمي
لكأس العالم ،من خالل تقديم أجمل
وأبهى الصور المونديالية والتعريف
بالتراث الخليجي والتأكيد على اعتزازنا
بثقافتنا.
} تصوير  -عباس علي

الكرم القطري
يف البداية عرب حمد القحطاني عن سعادته
باألجواء املونديالية التي تنترش يف جميع قطر
من خالل الفعاليات الكربى التي أبهرت الجميع
من املواطنني واملقيمني وزوار دولة قطر.
وأكد عىل ترحيب الشعب القطري املضياف
بجميع املشجعني قائال :سنكون خري عون وسند
لكافة من يأتينا إىل قطر للمشاركة يف املونديال
والجميع مرحب به يف دوحة الخري ،وسنقوم
بأدوار إيجابية مساندة لجهود الدولة يف تقديم
يد العون واملساعدة والنصح واإلرشاد لكل
ضيف يأتينا من الخارج ،وسنعمل جاهدين
إلبراز وجه قطر الحضاري لينقل املشجعون
تجربة كروية رائدة من قطر إىل العالم.
وتابع القحطاني :سنساهم خالل كأس العالم
يف إبراز وجه قطر الحضاري وتعريف الزوار
بأبرز املعالم السياحية والثقافية يف قطر ،الفتا
إىل أن بطولة العالم لكرة القدم  2022تعترب
فرصة لتالقي الحضارات يف أول دولة عربية
تستضيف هذا الحدث الكبري حيث سيجتمع
يف الدوحة نخبة الضيوف والزوار من كافة
أنحاء العالم لالستمتاع بأجواء كروية جميلة
والتعرف عىل ثقافتنا العربية األصيلة.
وأشاد بالرسائل التي قدمتها قطر لكل العالم
من خالل حفل االفتتاح املبهر للبطولة العاملية،
قائال :إن االفتتاح كان مرشفا لكل القطريني
والعرب ،فكان حفال لم تشهده أي افتتاحيات
بطوالت كأس العالم السابقة ،حمل العديد
من الرسائل الرمزية للعالم بأرسه ،وأكد عىل
اعتزازنا برتاثنا وثقافتنا وعاداتنا الخليجية
والعربية.

تقديم يد العون
لجميع المشجعين

} عبدالله الحربي

ا لقطر ية
و ا ملو ر و ثا ت
الشعبية األصيلة التي تناقلتها
األجيال جيال بعد جيل عن مناهج اآلباء واألجداد
األولني الذين وضعوا أسسا متينة تعكس جوهر
الكرم القطري والعربي األصيل وآداب الضيافة
وحسن االستقبال ،مشريا إىل أنه فرصة أيضا
للتعريف بالهوية الوطنية والرتاث القطري
ونرشها عامليا يف ظل وجود أطياف واسعة من
الجمهور من مختلف أنحاء العالم .مضيفا
أن كل أهل قطر سيكونون جنبا إىل جنب مع
الجهات املنظمة إلنجاح أكرب حدث ريايض عاملي
يف الوطن العربي والرشق األوسط ألول مرة.
وأكد أن كل مجالس أهل قطر مفتوحة لضيوف
كأس العالم للتعريف بأصالة
الشعب القطري واعتزازه
بموروثاته وعاداته
و تقا ليد ه
و تمسكه
بإ ر ث
ا آلبا ء

} حمد القحطاني

واألجداد،
الفتا إىل أن البطولة العاملية تعترب
فرصة تاريخية للتعريف بالرتاث القطري
وكرم الضيافة وحسن االستقبال الذي يميز
الشعب القطري ككل.

التعريف بالعادات والتقاليد
ويف نفس السياق يقول عبدالله الحربي إنه يقع
عىل عاتق الشباب القطري العديد من املهام،
فهم مطالبون باستقبال
الضيوف بالرتحاب
و ا لتعر يف
با لثقا فة
ا لقطر ية

حققنا الوعد
ومن جانبه يقول راشد اليافعي :لقد حققت
قطر الوعد من خالل استضافة أفضل بطولة
مونديالية عىل مدار التاريخ حيث يظهر ذلك يف
فرحة وسعادة وانبهار جميع الزوار بما يرونه
عىل أرض قطر.
وأضاف اليافعي :إن استضافة كأس العالم
يف قطر تعترب فرصة فريدة للتعريف بالثقافة

الحربي:
نظهرالثقافة
القطرية
وإكرام
الضيف
} مواطنون يتحدثون لـ $

} راشد اليافعي

األصيلة وإكرام الضيف ،وإظهار قطر بالصورة
األجمل يف عيون الضيوف .وأشار إىل أن شعب
قطر مضياف ،وقد اعتادوا عىل إكرام الضيوف
وتقديم يد العون لهم.
وتابع :أن الشباب القطري سيظهرون الهوية
القطرية خالل استضافة قطر لبطولة كأس
العالم  2022من خالل تقديم أجمل صورة
للزوار وتقديم العون لهم واستضافتهم
وإرشادهم إىل األماكن السياحية والرتاثية يف
دولتنا ،معربا عن سعادته بكل ردود األفعال
عن تنظيم قطر للمونديال واستطاعتها توفري
كل سبل الراحة والرفاهية للزوار واملشجعني.
وقال الحربى إن الزوار يحظون بتجربة أكثر
من رائعة تمزج يف طياتها حماس وإثارة
منافسات كرة القدم واالستمتاع بجوهر الثقافة
القطرية واألماكن السياحية واملنتجعات
الطبيعية واملزارات األثرية املنترشة يف مختلف
مناطق الدولة والكرم القطري األصيل .مشريا
إىل أن الجميع يف قطر عازمون عىل إخراج
بطولة استثنائية بنسخة ستكون األفضل يف
تاريخها.
وأشار إىل أن قطر سطرت اسمها بأحرف
من ذهب من االستضافات املميزة لألحداث
والفعاليات الرياضية العاملية الكربى من قبل،
مؤكدا أن قطر حكومة وشعبا عازمون عىل
جعل كأس العالم تجربة متفردة لكل من يزور
أرض قطر خالل املونديال.

القحطاني:
سنقوم بأدوار
إيجابية إلرشادهم
اليافعي :قطر
حققت الوعد
باستضافة أفضل
بطولة
الزوار يحظون
بتجربة أكثر
من رائعة
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« »3مواقع للترحيب بزوار البالد

كرم الضيافة القطرية عنوان المونديال

كتب  -أكرم الفرجابي
عُرف املجتمع القطري بكرم الضيافة ،وحسن استقبال
الضيوف والرتحاب بهم ،ولطقوس استقبال الضيف
عادات متوارثة مازال أهل قطر محافظني عليها ،ويؤدونها
بكل حفاوة وعطاء ،باعتبار أن كرم الضيافة هي السمة
األساسية يف املجتمع منذ القدم ،وللقهوة العربية داللة
خاصة يف التعبري عن الكرم والحفاوة بالضيف.
وتشهد مواقع استقبال الضيوف والرتحاب بهم ،يف مواقف
املسيلة ،ومنفذ أبو سمرة الحدودي ،ومطار الدوحة الدويل،
إقباال كبريا من ضيوف املونديال ،للتعرف عىل الثقافة
القطرية ،حيث يحظى زوار قطر واملشجعون ،خالل
بطولة كأس العالم  FIFAقطر  ،2022بأوقات جميلة
مع تذوق القهوة العربية وتجربة مذاق مختلف ،وخوض
رحلة فريدة عىل أرض قطر أينما ذهبوا أساسها الكرم
والضيافة التي يتمتع بها أهل البلد.
ضيافة قطرية
ورصدت «الوطن» خالل جولة ميدانية يف مقر املبادرة
بمواقف املسيلة ،تقديم القهوة العربية والضيافة القطرية
عىل مدار « »24ساعة لجميع زوار الدولة القادمني
لحضور املونديال ،حيث تقدم املبادرة الضيافة يف «»3
مواقع بحسب القائمني عليها وهي :مواقف املسيلة ،واملنفذ
الحدودي بمنطقة أبو سمرة،
باإلضافة إىل مطار
الدوحة الدويل.
ويذكر أن
ا لهد ف
من

هذ ه
ر سا لة
املبادرة هو إ يصا ل
لضيوف املونديال بعاداتنا وتقاليدنا ،حيث يتم استقبال
الزوار باملواقع الثالثة املذكورة أعاله ،وتقديم لهم القهوة
والشاي الكرك والتمور والعود األزرق والطيب ،مع
ابتسامة تمأل الوجه ،وعبارات ترحيب تجعل الضيوف
القادمني ملشاهدة مباريات املونديال يشعرون بفرحة
املضيف بقدومهم وحفاوة استقباله لهم ،حيث تم
تخصيص مجموعة من الشباب القطريني يف كل مواقع
املبادرة لإلرشاف عىل سري العمل والرتحيب بالضيوف.
وتقدم خدمة القهوة العربية والضيافة القطرية للزوار
مجانا بالكامل ،وهي أول مبادرة تقدم خدمة بصورة
مجانية للجماهري يف جميع بطوالت كأس العالم ،مثلما
فعلت اللجنة املنظمة لكأس العالم التي حرصت عىل
مفاجأة الجماهري الحارضة يف مباراة االفتتاح بني منتخبي
قطر واإلكوادر عىل استاد البيت ،بتقديم هدايا تذكارية
للجمهور مع عبارة «عىل الوعد» التي اتخذتها قطر شعارا ً
لها خالل التحضري للبطولة.

أهالً بالجميع

ويف السياق يقول املواطن راشد الكبيدة ،أحد الذين
التقيناهم يف بيت الشعر بمواقف املسيلة :ال يسعني يف
هذه املناسبة السعيدة عىل قلوبنا جميعاً ،كقطريني أو
مقيمني عىل هذه األرض الطيبة ،وكذلك كعرب أن نهنئ
أنفسنا ونهنئ أمري بالدنا صاحب السمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني ،وصاحب السمو األمري الوالد حفظهما الله،
بتحقيق أحالمنا بنجاح العرس الكوري ،وافتتاح
هذه البطولة يف بلدنا الغايل قطر واستضافة
جميع زوارنا من كل انحاء العالم
عىل اختالف أعراقهم ودياناتهم
وثقافاتهم استضافة تليق بنا
وبديننا وعاداتنا ،حيث
أوصانا ديننا الحنيف
عىل إكرام الضيف،
وكذلك تعلمنا منذ
الصغر من آبائنا
ومجتمعنا القطري
الخليجي العربي
األصيل عىل حسن
استقبال ضيوفنا
وتقديم لهم ما
نستطيع والبشاشة
والرتحيب بهم.
وأضاف :استطعنا

وبفضل من الله ومنّة عىل ان نقدم لزوارنا الكرام كل
ما نستطيع من إكرام للضيوف بالرتحيب والبشاشة
وإعداد املكان لهم لالسرتاحة من وعثاء السفر،
وتقديم القهوة العربية لهم والشاي والطيب وبعض
املأكوالت العربية ،ونحن عىل يقني أن قطر لم تكن
لتستضيف العالم إال لتبهرهم وتعرّفهم بقيم
الشعب القطري العربي املسلم املضياف وإن ُه وطن
يقود ُه تميم املجد وجميع مساحته ُتعترب بيتا كبريا
لكل الضيوف ،ويف الختام ال يسعني إال أن أُردد
كلمة سمو أمرينا املفدى بقوله« :أهالً بالجميع يف
دوحة الجميع».

اهتمام بالقهوة
وترتبط القوة العربية بعادات وتقاليد ومدلوالت
تختلف من بلد إىل آخر ،ولكنها تشرتك يف تعزيز
ثقافة االحتفاء والرتابط االجتماعي ،غري أن
القهوة العربية لها داللة خاصة يف التعبري عن
الكرم والحفاوة بالضيف يف منطقة الخليج
العربية عامة ودولة قطر عىل وجه الخصوص،
حيث تتميز القهوة العربية بأدواتها الخاصة
وطرقها املميزة يف الصنع ،وطقوسها يف اإلعداد
وتقديمها للضيف ،كما تحظى القهوة باهتمام
املجتمع القطري كجزء من ثقافته ،وقد اهتم
الشعراء القطريون بها فنظموا حولها األشعار
واأللغاز ،كثري من الشعراء القطريني الذين
قرظوا الشعر حول القهوة ومنهم الشاعر
عمري بن عفيشة الهاجري ،والشاعر لحدان
بن صالح الكبييس ،فالقهوة ليست مرشوبا
منشطا أو طقسا يوميا يفتتح به املرء نهاره
فقط ،وإنما هي كما يقول الشاعر محمود
درويش «القراءة العلنية لكتاب النفس
املفتوح ،والساحرة الكاشفة ملا يحمله النهار
من أرسار» ،وهي يف الخليج سلوك أصيل،
تتخلق به األرس الخليجية ،تعبريا عن حسن
االستقبال وكرم الضيافة وعمق املودة
واملحبة ،ولذلك ال تزال القهوة العربية
يف قطر ودول الخليج تحتفظ بألقها
وتوهجها رغم اكتساح املحالت التي تقدم
القهوة الغربية ،بل إنها أصبحت تنافس
هذه األنواع ،بفتح املقاهي الخاصة ،أو ما
يسمى بـ «كويف شوب شعبي» ،لتحافظ
عىل التقاليد والطقوس األصيلة للمجتمع
القطري.

{ تصوير – أسامة الروسان
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في رحاب الوطن

قط ــر وعـ ــدت فــأوف ــت
كلمة أميرنا رسائل ترحيب وحب ودعوة للتعاون والسالم

في حفل افتتاح المونديال
قدمنا للعالم ثقافتنا وعززنا مكانتنا
ها ه�و الحلم بحمد الله أصب�ح واقعا ماثلا أمامنا ،انطلقت
بطول�ة كأس العال�م  2022من قطر من بلاد العرب ،بحفل
افتتاح مبه�ر حرضه عدد من قادة الدول ورؤس�اء املنظمات
الدولية ،جلس املليارات من كل األعراق والجنس�يات عىل ظهر
ه�ذا الكوكب كأن عىل رؤوس�هم الطير يرتقبون�ه ،أنظارهم
مركزة على بلدن�ا الحبيب يرتقب�ون ،ينتظرون بش�وق ماذا
س�يقول «تميم املجد» حرضة صاحب الس�مو الشيخ تميم بن
حم�د آل ثاني أمري البالد املفدى للعال�م ،خالل إعالنه عن بدء
البطولة ،فجاءت كلمات س�موه -حفظه الل�ه ورعاه -مفعمة
بالرتحي�ب والحب والسلام واألخ�وة ،والدع�وة إىل تعظيم ما
يجمع بني العالم من قواس�م مشتركة ،وترك ما يفرق بينهم
جانبا ،انسجاما مع عهد قطعته قطر عىل نفسها بأن تظل قوة
للخري والسالم.
لحظ�ة جميلة جدا تخللت الح�دث وميَّزته ،فبينم�ا كنا نتهيأ

غيرنا الصورة النمطية
في أذهان الغرب عن أمتنا العربية

بقلم :آمنة العبيدلي

ملتابعة الحفل بلوحاته اإلبداعيةَّ ،
طل القائد امللهم عىل الجميع
يف اس�تاد البيت ،إنه حرضة صاحب السمو األمري الوالد الشيخ
حمد ب�ن خليف�ة آل ثان�ي ،صاحب فك�رة وحلم اس�تضافة
املونديال منذ س�نوات طويلة ،حي�ا الحضور ملوحا لهم بيده،
فبادل�وه التحية بقلوب مفعمة بالحب واالمتنان ،فهم يعرفون
أن�ه صاح�ب الحلم الذي نعيش�ه واقع�ا ،فبصبره ومثابرته
اس�تطاع تحقيقه ،وتم تخليد هذا الحل�م ضمن الحفل بلوحة
«جذور الحلم» وما أجمل أن نس�تيقظ من حلم جميل فإذا هو
حقيقة ال حلم ،وتم تتويج املش�هد الفريد بس�عي سمو األمري
القائ�د «تميم املج�د» ملصافحة والده وملهمه يف مش�هد رائع،
اختصر للعالم حديث�ا طويال حول القيم الجميل�ة يف ثقافتنا
وهويتنا العربية األصيلة.
اختي�ار ملع�ب البي�ت الحتضان حف�ل االفتتاح له م�ا له من
ال�دالالت الت�ي ال تخفى عن أح�د ،البيت الذي ه�و عبارة عن

وصلنا لمونديال الفرح ..ونعيش البهجة والمرح

خيمة أو بيت الشعر يجتمع يف رحابه أفراد العائلة ،الذي يمثل
عنرصا قويا من عنارص الهوية العربية ،واختيار الش�اب خالد
املفت�اح إلجراء حوار م�ع املمثل العاملي مورغ�ان فريمان فيه
دالل�ة جلية على رضورة تعميق الحوار بين الرشق والغرب،
للوص�ول إىل املزيد من القيم اإلنس�انية التي تجمع البرش عىل
اختلاف أعراقه�م وألوانه�م وثقافاتهم ،من أج�ل العيش يف
تفاهم وسالم ،وإثبات أن كال منهما يكمل اآلخر.
الص�ور الجميلة التي حكت ع�ادات وتاريخ قط�ر كجزء من
املك�ون الحض�اري العربي أبه�رت الغرب ،ألنه�ا قدمت لهم
عن�ارص أساس�ية يجهلونها عنا ،مث�ل أداء العرضة دق الحب
باستخدام املدق ،ومكانة املرأة عند العرب منذ القدم ،وتكريمها
بتصميم الهوادج كالقباب عىل ظهور اإلبل ،كونها تمثل مكانة
كبرية وعمودا للبيت ،وغري هذا من عاداتنا وتقاليدنا.
جمي�ل ج�دا أن يحتف�ي الحفل باملش�جعني من كاف�ة أنحاء

العال�م ،عىل اعتبار أنه�م األبطال الحقيقيون له�ذه البطولة،
وهم من يضفون عليها بهجة وتش�ويقا ،وتش�جيعا وحماسا،
حيث جمعت لوحة خاصة بهم بني هتافات تشجيع املنتخبات
املش�اركة يف البطول�ة ،وس�ط تقلي�د احتفايل قطري ش�عبي
للتأكي�د على العالقة املشتركة بني الش�عوب على الرغم من
اختلاف اللغات والثقافات ،وقد تم اختي�ار عنوان رائع لهذه
اللوح�ة «إيق�اع األمم» فضال ع�ن لوحة الدمج بين الهتافات
الرس�مية الس�ابقة مع مزيج موس�يقي يف تش�كيلة امتزجت
بأغاني البطوالت الس�ابقة التي ُتعد ملهم�ة للبطولة الحالية،
وكان.
كل ه�ذا تابعه العالم عرب عروض ثقافية وموس�يقية وبرصية
حديثة ومعارصة تم استخدامها للمرة األوىل يف تاريخ البطولة،
يف رس�الة مفاده�ا الرتحي�ب ودع�وة العالم للتع�اون يف ظل
الخيمة كقبيلة واحدة ،ولتثبت أن قطر وعدت فأوفت.

استيقظنا من حلم جميل فإذا به حقيقة ال حلم

بفعاليات متنوعة مستوحاة من ثقافات الشعوب

«كتارا» تمد جسور الثقافة والفن

ضمن مجموعة الفعاليات املصاحبة لكأس
العالم قطر ،2022افتتح س�عادة األستاذ
الدكتور خالد بن إبراهيم الس�ليطي املدير
العام للمؤسسة العامة للحي الثقايف كتارا،
«املع�رض الثقايف اإليراني» ،يف القاعة ،12
وذلك بحضور وسعادة السيد حميد رضا
دهقان�ي س�فري الجمهوري�ة اإلسلامية
اإليراني�ة لدى قط�ر ،ويتواص�ل املعرض
حتى  18ديسمرب القادم.
ويضم املعرض قطعا فنية متنوعة تش�مل
مختل�ف الح�رف واملش�غوالت اليدوي�ة
الت�ي تربز عراق�ة الفن�ون التقليدية التي
تش�تهر به�ا مختل�ف املناط�ق اإليرانية،
قام�ت بصنعها أياد ماه�رة من الحرفيني
اإليرانيين يف مختلف الفن�ون ،بما يف ذلك
ف�ن صناعة م�اء ال�ورد والزعف�ران وفن
الخات�م والنحاس�يات والس�جاد اليدوي
واملنسوجات التقليدية والرسم والحفر عىل
املعادن ،يتوس�طها جناح األزياء التقليدية
اإليراني�ة املصنوعة من الحرير
ا لخا لص

معارض تمزج بين الصناعات
الحرفية والموسيقى والفنون
واملط�رزة بالخي�وط الذهبي�ة والفضي�ة
وتعك�س حض�ارة موغل�ة بالق�دم ،إذ
يحتوي الجناح على  40قطعة أصلية من
األزي�اء صممت مل�رة واحدة وف�ق نموذج
فريد بينها أحد األزي�اء اإليرانية التقليدية
املس�توحاة من قب�ة جامع الش�يخ لطف
الله يف اصفهان والذي اس�تغرق صناعته
نح�و اربع س�نوات متواصل�ة ،إىل جانب
جناح الفنون التشكيلية الذي يضم أعمال
الفن�ان اإليراني محمد خزاعي التي تجمع
بني أصالة الرتاث وجمال الزخرفة وسحر
الحروف وعذوبة الطبيعة والبيئة.
كما يحتضن املعرض

مجموعة من األنش�طة الثقافية والحفالت
الفنية والورش الحرفية املصاحبة ،أبرزها
فق�رة املوس�يقى اإليراني�ة الت�ي تقدمها
إح�دى الفرق الفني�ة التي س�تقدم طيلة
أيام املعرض أمس�يات موس�يقية تعكس
ثراء الثقاف�ة الفنية اإليراني�ة التي تجمع
بين االصال�ة والتجدي�د ،وتمث�ل التنوع
الثقايف ال�ذي تزخر به مختلف املحافظات
واملناطق واملدن يف إيران.
ويش�هد مع�رض آل�ة العود املق�ام بمقر
مرك�ز كت�ارا آلل�ة الع�ود خلف املس�جد
الذهبي ،إقباال ً كبريا ً من املحبني لهذه اآللة

مجموعة من األنشطة الثقافية
والحفالت الفنية والورش الحرفية
املوسيقية ذات التاريخ العريق.
ويش�تمل املعرض عىل عزف عىل آلة العود
يقام بنح�و ثالث مرات خلال اليوم ،من
الساعة الواحدة والنصف ظهرا ً إىل الساعة
الثاني�ة بعد الظهر ،ومن الس�اعة الرابعة
إىل الرابعة والنصف عرصاً ،ومن الس�اعة
السابعة إىل السابعة والنصف مساءً.
وبإم�كان زوار معرض آل�ة العود ،زيارة
متح�ف العود ،والذي يض�م أنواعا ً عديدة
م�ن آل�ة الع�ود تع�ود لحق�ب تاريخي�ة
مختلفة ،وأقدم آلة ع�ود يف املعرض يعود
تاريخها ألكثر من خمسة آالف سنة ،وهي
تر ج�ع

لحقبة الحضارة الس�ومرية ،وتم صنعها
طب�ق األص�ل يف ورش�ة مركز كت�ارا آللة
العود ،كما توج�د نماذج أخرى آللة العود
صنعت يف أزمان مختلفة ،كما يمكن لزوار
املع�رض االطلاع عىل مخطوط�ات اثرية
تتحدث عن آل�ة الع�ود ،وانواعها وأفضل
أنواع االخش�اب املس�تخدمة يف صنع هذه
اآللة املدهشة.
وم�ن املنتظر ان ينظم مع�رض آلة العود
مح�ارضة كبرى يتح�دث فيه�ا الدكتور
مجي�د ناظم مدير مركز كت�ارا آللة العود
عن تاري�خ آلة الع�ود يف كل العالم ،كذلك
املدارس املوجودة ح�ول العالم لعزف آلة
العود .تجدر

اإلشارة إىل ان مركز كتارا آللة العود ينظم
بش�كل دوري ع�ددا من ال�دورات لتعليم
العزف عىل آلة العود والتي تحظى بإقبال
كبري م�ن املهتمني ،ويعك�ف املركز حاليا ً
عىل تكوين أوركسترا آلل�ة العود ،تعزف
مقطوعات موسيقية خاصة بآلة العود.
ومن جه�ة أخرى يواص�ل مهرجان كتارا
للمحام�ل التقليدي�ة يف نس�خته الثاني�ة
عشرة تقديم فعالياته وأنش�طته املتنوعة
التي تجذب جمه�ورا غفريا من الزوار من
مختلف الجنس�يات ،وتس�تقطب األكالت
التقليدية اهتم�ام الزوار األجانب الراغبني
يف اكتشاف املطبخ القطري التقليدي.
ه�ذا باإلضافة إىل اهتم�ام الزوار بالحرف
والصناع�ات التقليدي�ة املس�توحاة م�ن
التراث البح�ري م�ن خلال م�ا تقدم�ه
مختل�ف األجنح�ة املش�اركة .وتضف�ي
الع�روض املتمي�زة التي تقدمه�ا الفرقة
الش�عبية العمانية ،وما يصاحبها من أداء
فولكل�وري مميز أجواء من املتعة والرتفيه
عىل شاطئ كتارا.

متابعات
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لمساندة العنابي أمام بطل إفريقيا

ّ
المنظم مطلب الجماهير والتشجيع المؤثر مطلب الالعبين
األداء

ترتقب الجماهري عىل أح ّر من الجمر موعد املباراة
الثانية للعنابي يف رحلته املونديالية من أجل العودة
ألجواء البطولة ،واللحاق بالركب ،ومواكبة النتائج
العربية املميزة ،حتى تكتمل لها الفرحة بالتنظيم
العاملي وأداء العنابي ،وكذلك الحال بالنسبة لالعبني
فهم يشعرون بالتقصري ويتطلعون للتعويض ومسح
املستوى الباهت الذي ظهروا عليه يف مباراة االفتتاح.
يشهد استاد الثمامة غدا مواجهة هامة بني بطيل آسيا
وإفريقيا ،يف إطار املجموعة األوىل يف نهائيات «كأس
العالم  FIFAقطر .»2022
منتخبنا الوطني يدخل املباراة بعد إخفاقه أمام
اإلكوادور يف مباراة مخيبة ،كما يدخل منتخب
السنغال ويف جعبته هو اآلخر خسارة مشابهة أمام
منتخب هولندا بنتيجة (صفر/ .)2
شعار مباراة الغد بني «األدعم» و«أسود التريانغا» ال
بديل عن الفوز ،من أجل إبقاء اآلمال للتأهل إىل ُثمن
النهائي ،لذلك نتوقع مباراة قوية وقتالية سوف تحدد
مصري املنتخبني معا.
بالنسبة ملنتخبنا تجاوز محطة االفتتاح املحبطة،
وواصل حصصه التدريبية عىل مالعب أسباير زون،
بقيادة املدرب اإلسباني فيليكس سانشيز ونتوقع
أن يكون قد تم الرتكيز عىل معالجة األخطاء التي
ظهرت خالل مواجهة اإلكوادور ،فقد اجتمع سانشيز
بالالعبني قبيل انطالق املران ،وأكد لهم رضورة فتح
صفحة جديدة وطي ما حدث والعمل عىل تقديم
العرض املأمول يف مواجهة بطل إفريقيا ،من أجل
املحافظة عىل األمل يف بلوغ ثمن النهائي.
مطلبنا جميعا أن يؤدي «العنابي» مباراة قوية ،بأداء
بطويل ،وروح قتالية ،والنتيجة بعد ذلك ستكون
مقبولة ،ألن ما أحبطنا يف املباراة السابقة ليس
خسارته فحسب ،وإنما األداء الباهت الذي لم يعرب عن
مستواه الحقيقي عىل اإلطالق.
لقد بدا يف تلك املباراة مفككا ً تائها ً يف أرض امللعب،
ونأمل أن تشهد مباراة الغد «عودة الروح» للمنتخب،
من أجل تقديم مباراة تسعد جماهريه ،وتكمل مسلسل
النتائج العربية واآلسيوية املميزة.
وكذلك الحال بالنسبة للجماهري القطرية الوفية
التي تحرص عىل دعم العنابي يف كل األوقات وجميع
الظروف ،وهي عليها أيضا دور مهم ،غري الحضور،
وهو التشجيع القوي واملؤثر واملنظم وتقديم الدعم
املعنوي طيلة الـ« »90دقيقة ..فال يعقل أن يكون
تشجيع جمهور الخصم يصل للملعب أكثر من
جمهور الدولة املستضيفة ..فالجمهور عليه واجب
تحفيز الالعبني وتشجيعهم ،وهذا كذلك يؤثر سلبا ً يف
الفريق املنافس ويربك خططه ومعنوياته.

عالقة عميقة
وملهمة
بين المدرج
والمستطيل
األخضر

بقلم

رئيس التحرير

كرة القدم عالقة عميقة وقوية وملهمة بني الالعبني
واملشجعني ،ويوم غد الجمعة مناسبة لنثبت قدرة
مشجعينا ،وفرصة ليثبت «األدعم» قدراته ويعود
للمستوى الذي عهدناه ،فهوس التشجيع موجود أينما
وجدت كرة القدم ،يف العالم بأرسه ،وهو جزء من
اللعبة ال تكتمل جمالياتها بدونه ،ألن كرة القدم تدور
حول الهوية واالرتباط والعاطفة والتاريخ واإلثارة،
وهذه كلها عوامل يتشاطرها الجميع.

حكام قطر يتألقون
مباراة منتخب الواليات املتحدة األمريكية وويلز يوم
االثنني املايض ،ضمن مباريات الجولة األوىل يف دور
املجموعات ،أدارها طاقم تحكيم قطري مكون من
عبدالرحمن الجاسم ،طالب املري وسعود أحمد،
باإلضافة إىل عبدالله العذبة حكم فيديو ،وقد تمكنوا
من إدارة املباراة بصورة رائعة ،أكدت عىل قدرات
حكامنا وتمكنهم ،ووجود طاقم تحكيم قطري
بالكامل يؤكد عىل املستوى الكبري لحكامنا الذين
أداروا مباراة أمريكا وويلز بكفاءة واقتدار ،إذ اتسم
التحكيم بالنزاهة والكفاءة ،واألخالقيات الطيبة يف
التعامل والثقة بالنفس ،باإلضافة إىل تمتعهم بمهارات

األلمان أغلقوا
أفواههم ونسوا
مرماهم مفتوحا !!

«أسود
األطلس»
انتزعوا نقطة
غالية
من فم األسد

التواصل واملساواة يف القرارات والشجاعة والحسم،
وكلها من صفات الحكم الجيد ،بل املثايل ،وإذا كان
حلم أي العب أن يشارك يف كأس العالم ،فإن حلم أي
حكم أيضا املشاركة يف املونديال ،وحكامنا كانوا عىل
قدر اآلمال املعلقة عليهم ،فتحية تقدير لهم.

كرنفال عاملي
تزينت قطر الستقبال بطولة كأس العالم لكرة القدم،
وانترشت صور نجوم العالم عىل واجهات األبراج،
إضافة إىل أعالم الدول املشاركة ،كما تزينت حدائقنا
وساحاتنا وشوارعنا بمجسمات فنية عكست الشغف
بكرة القدم ،يف مشهد فني رائع ،لكن ذلك ليس كل
القصة ،إذ شهدت مناطق املشجعني كرنفاالت حقيقية
رائعة أبهرت الزوار واملشجعني الذين يمضون أجمل
األوقات حتى ساعات متأخرة من الليل ،كما هو الحال
بالنسبة لحديقة البدع والكورنيش ومؤسسة الحي
الثقايف «كتارا» ،التي تقدم تجارب ال تنىس ضمن
أنشطة فنون الشارع ،يقف وراء كل ذلك جنود أوفياء
خططوا لكل يشء بدقة لتقديم تجارب ال تنىس لجميع
الزوار واملشجعني ،وما شهدناه لم نعهده يف أي نسخة
سابقة ،فتحية تقدير لكل من ساهم يف تحويل قطر إىل
كرنفال فني وثقايف حقيقي أسعد الحضور ،ومنحهم
أوقاتا تبقى يف الذاكرة لعقود من الزمن.

املنتخب املغربي قدم عرضا ً طيبا ً وكان األفضل أغلب
فرتات املباراة ،لكنه لم يتمكن من ترجمة هذا األداء
إىل أهداف ،كان أداؤه حماسيا أسعدنا بمباراة جميلة،
تمنياتنا له بالتوفيق يف اللقاء املقبل أمام بلجيكا.

العرب عىل أرضهم
وليد الركراكي مدرب املنتخب املغربي قال إن منتخب
بالده خاض مواجهة املنتخب الكرواتي وكأنه يلعب
عىل أرضه ،وهو خرج بهذا االنطباع بسبب املؤازرة
التي لقيها «أسود األطلس» ،ليس من الجمهور املغربي
وحده ،وإنما من الجماهري العربية الغفرية التي
حرضت املباراة ،وعندما قالت قطر إنه مونديال كل
العرب ،فقد تحقق هذا األمر ،حيث توحدت املشاعر،
سواء داخل املدرجات أو يف مناطق املشجعني ،وهذه
من األهداف السامية لقطر التي ترجمت يف أجمل
صورة.

آخر نقطة..
فجر املنتخب الياباني مفاجأة من العيار الثقيل يف
مستهل مشواره بفوزه عىل نظريه األملاني بهدفني
لهدف يف املباراة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة
األوىل ملنافسات املجموعة الخامسة.
الفوز الياباني مستحق ،وقبله السعودي عىل
األرجنتني ،وهو يحيي األمل يف إعادة النظر بعدد
الفرق اآلسيوية التي يحق لها الرتشح لنهائيات كأس
العالم ،وما حدث للفريق األملاني  -الذي كان يفكر يف
مكان احتفاله بكأس البطولة وهل سيكون يف قطر
أو خارجها  -يشري إىل أننا يف بداية عرص جديد لكرة
القدم ،سوف يشهد سقوط «امرباطوريات» وصعود
أخرى ..ويبدو أن املانشافت الذي بدأ املباراة «مغلقا ً
فمه» ترك مرماه «مفتوح» فزادت عليه الهموم
والجروح ..وهذه نهاية التشتت الذهني وعدم الرتكيز
والدخول يف معارك جانبية ال عالقة لها بكرة القدم،
فأصبحوا يدافعون عن عدة ألوان ،وغفلوا عن ألوان
منتخب بالدهم!!

نقطة للمغرب
باألمس تعادل املنتخب املغربي لكرة القدم مع نظريه
الكرواتي سلبا ً يف اللقاء الذي جرى بينهما عىل استاد
البيت بمستهل مشوار املنتخبني لحساب املجموعة
السادسة ،التي تضم أيضا ً املنتخبني البلجيكي
والكندي.

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

اإلثنني  21نوفمرب 2022م

الكمبيوتر الياباني يعزز حضور آسيا المذهل ..ويعطل «الماكينات» !
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تسجله «مؤسسة قطر» في المونديال عبر فعالياتها وبرامجها وخدماتها

حضـــــــور قـــــــــوي
ندى المحميد :نقل أجواء البطولة لضعاف البصر والمكفوفين

إزالة العقبات أمام المشجعين وتسهيل وصولهم للمالعب
كتب  -محمد الجعربي
تحولت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ،قبل فترة
كبيرة إلى خلية من العمل الدؤوب ،لتنظيم العديد من الفعاليات
المصاحبة لكأس العالم قطر  ،2022حيث ساهمت الجامعات
والمعاهد البحثية التابعة للمدينة التعليمية في تقديم خدمات
كبيرة لمشجعي كأس العالم ،مستخدمين في ذلك علومهم
وأبحاثهم العلمية ليقدموا نموذج عالمي في اإلستخدام األمثل
للعلم الحديث ليكون في خدمة نهضة الدولة.

سبيكة شعبان :ساهمنا
في تقييم غرف
المساعدة بالمالعب

ريان موينارد :شراكات
لخدمة ذوي االحتياجات
بعد «»2022
عبير الكواري :المكتبة الوطنية ساهمت بجهد في االستضافة

موازي زينل :التعليم والرياضة قادران على الجمع بين الناس
ويف السطور التالية ترصد  $تلك
الجه�ود التي س�اهمت بش�كل كبري يف
خروج النسخة الحالية من كأس العالم
يف أبه�ى حل�ة ،كم�ا تلقي الض�وء عىل
جهود املراكز البحثية باملدينة التعليمية
يف تذلي�ل جميع العقب�ات التي تحولت
بفضل تل�ك الجهود إىل عالم�ات بارزة
جعلت م�ن مونديال قطر اكثر النس�خ
تمي�زا ً ووصوال ً لجميع محبي كرة القدم
عىل مستوى العالم.
ويف هذا اإلط�ار ،صمم الفن�ان الكوري
الجنوب�ي تش�اوي يون�غ عمل�ه الفني
«معًا» ليحتل مكان�ه عىل أرض املنطقة
الخضراء يف املدين�ة التعليمي�ة ،ت�م
تصنيع العمل من الفوالذ املقاوم للصدأ،
م�ن خوذات العم�ال وكرات م�ن املرايا
باإلضاف�ة إىل عنارص أخرى مس�توحاة
من الثقافة القطرية املحلية ،ويأتي عىل
شكل زهرة «الهندباء» تعبريًا عن رسالة
السلام واالزدهار الت�ي تحملها بطولة
كأس العالم  FIFAقطر .™2022
حيث رم�زت زهرة الهندباء إىل أن كأس
العالم س�يحمل رس�ائل السالم واملحبة
لكل العالم ،وذل�ك كحال بذور الهندباء
التي تنقلها الرياح.

نسخة ممتعة للمكفوفين
م�ن جانبه�ا أكدت ن�دى املحمي�د مدير
مرك�ز الرتجم�ة والتدري�ب ،بمعه�د
دراس�ات الرتجم�ة يف كلي�ة العل�وم
اإلنس�انية واالجتماعي�ة ،جامع�ة حم�د
حمد ب�ن خليف�ة ،عىل اس�تضافة معهد
الرتجم�ة برنامجً �ا تدريبيً�ا يف مج�ال
التعليق الوصفي السمعي لتعزيز تجربة
الجماهير من ضعاف البرص واملكفوفني
يف يوم املب�اراة ،الفتة إىل ان املش�اركون
ً
مكثفا عىل
يف ه�ذا الربنامج تلق�وا تدريبًا
تقديم خدمات التعليق الوصفي السمعي
ليتمكن ضعاف البصر واملكفوفون من
االستمتاع بأجواء املباريات ومجرياتها.
وأضاف�ت :نحن فخورون ج� ًدا يف معهد
دراس�ات الرتجمة بهذه املس�اهمة ،فهي
تجس�د قيمًا مشتركة عظيم�ة تجمعنا
وأصح�اب املصلح�ة املعنيين به�ا ،وما
الثق�ة والدع�م املقدم�ان لن�ا م�ن قطر
 ™2022والفيفا إال تاكي ٌد عىل التزامهما
املس�تمر بإقامة بطولة ه�ي األكثر تمي ًزا
واألفضل من حيث سهولة الوصول.
وأكد الدكتور محمد إفرين توك ،مس�اعد
العمي�د لش�ؤون االبت�كار واملش�اركة
املجتمعية يف كلية الدراسات اإلسالمية يف
جامعة حمد ب�ن خليفة ،عىل أن «مجلس
املبدعين» ق�دم العدي�د م�ن ال�دورات
العملية للس�فراء الشباب لربنامج الجيل
املبهر ،وذلك الس�تخدام كرة القدم كأداة
للتغيير االجتماع�ي اإليجاب�ي وتحقيق
العدال�ة االجتماعي�ة ومواجه�ة مختلف
أشكال الالمساواة يف العالم.

} د .محمد إفرين توك

} ندى المحميد

} نواف زينل

} عبير سعد الكواري

} ألكسندرا شاالت

} سليمان باه

} نهال محمد

} سبيكة شعبان

املعرض الفني ألعمال األطفال «ريشة»،
وال�ذي ويض�م  32لوح�ة اس�توحاها
األطفال من مالعب كأس العالم .2022
كما يوف�ر املعرض صورًا ب�ارزة عالية
التباين م�ع وصف صوت�ي وآخر بلغة
برايل ،وأنا فخورة ً
حقا بأن هذا املعرض
متاح أمام املكفوفني وضعاف البرص يف
قطر.
وأضاف�ت :إضاف�ة إىل ما س�بق ،تنظم
املكتبة معرض «جووول! رضبة البداية
لك�رة الق�دم يف قط�ر» وال�ذي يس�لّط
الض�وء عىل رحلة كرة الق�دم وتاريخها
وازدهاره�ا يف دولة قطر من�ذ بداياتها
حتى وقتن�ا الحارض ،ويق�دم للزائرين
م�ن جميع أنحاء العالم ملحة عن بدايات
ه�ذه اللعبة يف قطر ،وكيف تطوّرت عىل
م ّر العقود حتى توّجت باستضافة البالد
ألضخم بطولة رياضية يف العالم.

مبادرات لدعم المرافق

نهال محمد :فرق تدير غرف
المساعدة الحسية على الكورنيش
وأش�ار إىل ان�ه ت�م رف�ع وع�ي الطالب
بامل�دارس الثانوي�ة بالدور ال�ذي يلعبه
كأس العال�م يف التوعية باهمية الرياضة
والتنمية املستدامة.
ويف ذات الس�ياق ،أشارت السيدة سبيكة
ش�عبان ،أخصائية الدوريات األكاديمية
والنرش يف كلية الدراس�ات اإلسلامية يف
جامعة حمد بن خليفة ،أنهم قاموا بجهد
كبير يف تقييم غرف املس�اعدة الحس�ية
الخاص�ة بس�هولة الوص�ول يف مالع�ب
قطر ،حيث قدموا مالحظات تلك الغرف
مما ساهم يف تطويرها.
وأك�دت على ان جامعة حمد ب�ن خليفة
قامت بجه�د كبري يف ه�ذا املجال ،كجزء
م�ن املس�اهمة الرائ�دة ملؤسس�ة قط�ر
واملتعلق�ة بمتطوعي تس�هيل الوصول،
معربة عن س�عادتها بهذه الفرصة التي
جعلته�ا م�ع زمالئها يف العم�ل جزء من
اللحظ�ة التاريخي�ة للمس�اهمة بش�كل
متميز يف كأس العالم .2022
باقويف س�ياق مواز ،قالت الس�يدة
إرث ٍ
ري�ان موينارد ،أخصائي أول كرة القدم
ل�ذوي االحتياج�ات التعليمي�ة الخاصة
يف برنام�ج «ل�كل الق�درات» :أعتقد أن
س�هولة الوصول أهم إرث كنت ش�اه ًدا
عليه يف ه�ذا الحدث الري�ايض الضخم،
حي�ث أدى برنام�ج «ل�كل الق�درات»

دورًا أساسيًا يف س�هولة الوصول ،حيث
ش�اهدنا تغيري السلوك بشكل كبري حتى
خالل العامني املاضيني.
مضيف�ة :أنه م�ن الناحية اللوجس�تية،
نعم�ل على عقد ع�دد م�ن الشراكات
اإلضافي�ة الت�ي ستس�تمر إىل م�ا بع�د
ع�ام  ،2022إال أن أكبر إرث بعد كأس
العالم ه�و تطبيق أس�اليب برنامج كل
القدرات يف جميع أقس�امنا ،وعزمنا عىل
رفع سقف الطموحات وتحدي أنفسنا يف
هذه املنظمة.
أما موازي نواف زينل  -مدير مرشوع يف

سليمان باه :جوالت بجامع المدينة
التعليمية للتعريف باإلسالم
قسم املشاريع واملبادرات الخاصة ،قال:
إنه لرشف كبري أن أعمل يف مرشوع كأس
العالم ملؤسس�ة قطر ،فأن�ا من املؤمنني
أن ل�دى التعلي�م والرياض�ة والثقاف�ة
الق�درة عىل إزالة الحواج�ز والجمع بني
الناس ،وأنا عىل يقني من أن هذا سيكون
ماثًل�اً للعيان مع م�ا أعددناه للعالم من
فعاليات يف مؤسس�ة قطر مثل مهرجان
«دريش�ة» للفن�ون األدائي�ة والفعاليات
الرتفيهية ملشجعي كأس العالم.
وقالت ألكسندرا شاالت ،مدير إرث كأس
العالم يف مؤسسة قطر :أقول وبفخر إن

العمل الذي كن�ا نقوم به مع برامج مثل
«كأس العال�م لألطف�ال» ،و«جووولز»،
و«كرة القدم للمدارس» ،وغريها ،سيدوم
إىل م�ا بع�د ع�ام  2022بزم�ن طويل،
وذلك من خالل االس�تفادة من قوة كرة
القدم لدع�م وتعليم األطفال يف قطر ويف
جميع أنحاء العالم.
وأضافت ان جزءًا م�ن إرث كأس العالم
من مؤسس�ة قطر سيكون توفري فرصة
املش�اركة لكثري م�ن األش�خاص ،فلوال
ه�ذه املب�ادرات م�ا كان�ت لتت�اح لهم
فرصة املشاركة يف الرياضة ،سواء كانت
مش�اركة ه�ؤالء األش�خاص بصفته�م
مش�جعني ،م�ن خلال مب�ادرات كل
القدرات وس�هولة الوصول ،أو بصفتهم
العب�ات ومدرب�ات وحكام�ا ،وذل�ك
م�ن خلال برامجن�ا الخاصة بالنس�اء
والفتيات.

مكتبة قطر الوطنية
من جابنه�ا قالت عبري س�عد الكواري،
مدير ش�ؤون البحوث وخدم�ات التعلُّم
يف مكتبة قط�ر الوطنية :إن مكتبة قطر
الوطني�ة ه�ي ج�زءًا م�ن قص�ة نجاح
اس�تضافة كأس العال�م  FIFAقط�ر
 ،™ 2022وذل�ك م�ن خلال افتت�اح

ويف س�ياق آخر قالت نهال محمد ،مدير
َ
كحلقة وص ٍل
برامج يف مركز إرثنا :أعمل
بني جهود االس�تدامة وسهولة الوصول
يف كأس العال�م عبر مجتمع مؤسس�ة
قطر لتوليد زخم بشأن أجندة االستدامة
وس�هولة الوصول قبل املونديال ،وذلك
من خالل مجموعة متنوعة من املبادرات
بالرشاك�ة م�ع اللجنة العليا للمش�اريع
واإلرث ،مث�ل دع�م املراف�ق والخدمات
الحسية يف جميع أنحاء قطر خالل كأس
العالم.
وع�ن أكث�ر مب�ادرة الت�ي تعت�ز به�ا،
قال�ت نهال محم�د :درب�ت فيها إحدى
ف�رق مؤسس�ة قط�ر الخاصة بتيسير
وص�ول املش�جعني إىل اس�تاد املدين�ة
التعليمي�ة ،وإدارة غ�رف املس�اعدة
الحس�ية عىل الكورنيش ،فضلاً عن دعم
س�هولة الوص�ول إىل مهرج�ان FIFA
للمشجعني™.
وقال :س�ليمان باه ،مس�ؤول التواصل
واملش�اركة املجتمعي�ة يف جام�ع املدينة
التعليمية :نقوم بتنظيم جوالت سياحية
لجامع املدينة التعليمية ،مما يتيح كأس
العال�م للجميع ،وم�ن كل البلدان ،ممن
ل�م يزوروا مس�ج ًدا من قب�ل فرصة أن
يروا م�دى أهمية الدين يف حياة املس�لم
اليومية.
حيث يأخذ املرشدون زوا َر جامع املدينة
التعليمية يف رحلة تسلط الضوء عىل ثراء
الحضارة اإلسالمية من منظور العمارة
اإلسالمية والخط العربي والتنوع الثقايف
الذي يتمتع به عاملنا اإلسلامي ،مما ان
تكون هناك نظرة جديدة لدور املس�جد
باعتباره أكثر من مجرد مكان للصالة.

متابعات
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ً
يوما بـ «درب الساعي»
رحلة فنية وتراثية على مدار «»24

ع
ف
ا
ل
ل
ل
ي
ا
ع
م
ت
ج
ا
ل
ت
ث
ق
ر
ا
أكب
ف
ةي
تحتوي على باقة مميزة
من األنشطة الفنية والتراثية

الدوحة ـ $
يشهد درب الساعي هذا العام أكرب تجمع للفعاليات
الثقافية والفنية واألدبية ،احتفاال باليوم الوطني
للدولة  ،2022تحت شعار «وحدتنا مصدر قوتنا»،
عىل مدار  24يوماً ،مع باقة غنية ومميزة من األنشطة
الفنية والرتاثية والندوات الفكرية واألمسيات الشعرية
والعروض املرسحية والفنون البرصية ،التي تستهدف
إبراز الثقافة القطرية والهوية الوطنية والرتاث األصيل.
وأعدت وزارة الثقافة مجموعة كبرية من الفعاليات
ضمن  4500نشاط ثقايف وتراثي موزع عىل أكثر من
 191فعالية رئيسية ،يف صدارتها «مرسح درب الساعي
الذي سيشهد تنظيم أكثر من  46نشاطا ً ثقافيا ً وفنيا ً
يومياً ،منها  24ندوة ثقافية ،و 6أمسيات شعرية و9
عروض مرسحية ،طوال فرتة االحتفاالت التي تستمر من
 25نوفمرب وحتى  18ديسمرب  ،2022وذلك بمشاركة
مركز شؤون املرسح ،ومركز شؤون

املوسيقى ،مركز الفنون البرصية ،مركز قطر للشعر
(ديوان العرب) ،واملركز اإلعالمي القطري ،وامللتقى
القطري للمؤلفني ،ومركز قطر للتصوير واملراكز
األخرى التابعة للوزارة .بدورها أكدت اللجنة املنظمة
الحتفاالت اليوم الوطني للدولة  ،2022أن الفعاليات
الثقافية والرتاثية ،تتسق مع رؤيتها الوطنية الهادفة
إىل تعزيز مشاركة جميع أفراد املجتمع وزوار وضيوف
دولة قطر يف احتفاالت اليوم الوطني ،وإبراز تاريخ
الدولة وتراثها األصيل ،ومواكبة الحدث الريايض األبرز
عامليا ً كأس العالم  FIFAقطر .2022

مركز شؤون املرسح

وانطالقا ً من الدور املهم للمرسح يف دعم الحركة
الثقافية والفنية يف الدولة ،يقيم مركز شؤون املرسح
ضمن فعاليات درب الساعي عددا ً من األنشطة الهامة
واملتنوعة ،فللمرة األوىل هذا العام ،لن تقترص مشاركة
مركز شؤون املرسح عىل تقديم عروض وورش
تدريبية لألطفال ،وإنما ستحتوي أيضا ً عىل مرسحيات
وأوبريتات متكاملة ،للتأكيد عىل الطابع الثقايف والفني
الرفيع الحتفاالت اليوم الوطني يف هذا العام

« »24ن� � � ��دوة أدب� �ي���ة
و« »9ع��روض مسرحية
و« »6أم �س �ي��ات شعرية

إبراز الثقافة القطرية والهوية
الوطنية والتراث األصيل

االستثنائي .وستكون املرسحية األوىل بعنوان
(الغبة) وستقدم املرسحية يف منطقة البدع
بدرب الساعي يف أيام  25و 26و 27نوفمرب،
وهي تحمل طابع الرتاث البحري القطري».
باإلضافة إىل ذلك سيكون هناك أوبريت
«حوش البيت» ويتم تقديمه يف منطقة
الحوش ،يف أيام  9و 10و 11ديسمرب،
وهو يوثق جانبا ً من تراث البيوت الشعبية
القطرية .ويف أيام  12و 13و 14ديسمرب
سيكون الجمهور عىل موعد مع أوبريت
«حكاية علم» ،ويف أيام  15و 16و17
ديسمرب ستشهد خشبة املرسح يف درب
الساعي تقديم مرسحية «عالم .»2030
وتم تخصيص مرسحيتني لألطفال مع
بقية أفراد العائلة تواكب الحدث الهام وهو
استضافة كأس العالم ،األوىل مرسحية
«رحلة املونديال» التي تقدم عىل مرسح
الدمى من إنتاج فضاء الدمى يف مركز
شؤون املرسح ،واملرسحية الثانية تحمل
عنوان «حقق حلمك» وسيتم تقديمها يف
مرسح الدمى أيضاً.
وهناك أيضا ورشات يومية لتصنيع
الدمى موجهة لألطفال بكافة أعمارهم
وجميع أفراد العائلة ،حيث يتعلم
الطفل من خالل هذه الورشات تصنيع
الدمى باستخدام مواد بسيطة متوفرة
يف املنازل وكذلك تلوينها وتزيينها،
كما سيتاح لهم التدريب عىل طريقة
تحريكها.
الجدير بالذكر أن هناك العديد من
الفعاليات الثقافية املصاحبة يف األجنحة
وأروقة درب الساعي كاملعارض
واملسابقات الهادفة ،والورش ،فضال
عن الفعاليات الرتاثية.
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أكد أن مونديال قطر األفضل بكل المقاييس ..الشاعر حمد البريدي لـ«:»$

أفعالنا تعكس أخالقنا

كتبت قصيدتين للبطولة إحداهما سيغنيها أحد نجوم األغنية القطرية
قطر قدمت كل ما يمكن لتكون هذه النسخة فريدة

}
الشاعر
حمد البريدي
}

ً
ً
جديدا وال تلتفت للحمالت
إنجازا
بالدنا تصنع
حوار  -محمد مطر
أكد الشاعر القطري حمد البريدي أن قطر تقدم أفضل
نسخة من بطولة كأس العالم على اإلطالق ،مبينًا أن
الدولة استعدت جيدًا لهذا الحدث وسخرت كافة
االمكانيات لتكون هذه النسخة هي األقوى واألفضل
وأن تكون بطولة مبهرة بالفعل وتظل عالقة في
أذهان الجمهور والعالم أجمع لألبد.
وكشف البريدي في تصريحات خاصة لـ « »$أنه
انتهى من كتابة قصيدة جديدة سيقوم بتقديمها
أحد نجوم األغنية القطرية للترحيب بالمونديال وزواره
خالل فترة استضافة قطر للبطولة األعرق عالميًا،
والتي تلفت أنظار العالم إلى الدوحة هذه األيام.

وقال الربيدي إنه اعتاد دوما ً عىل تقديم القصائد
الجديدة التي يواكب بها األحداث واملناسبات التي تنظم
وتقام يف قطر ،كاشفا ً أنه كتب أكثر من قصيدة جديدة
تخص املونديال ،وسترتجم إحدى هذه القصائد ألغنية
طربية يقوم بتقديمها نجم من نجوم األغنية يف قطر.
وأكد أنه دائما ً يعمل عىل تجسيد مشاعره الوطنية
وترجمتها إىل قصائد وأعمال تعكس املناسبات
واألحداث التي يمر بها وطنه ،ومن الطبيعي أن أكتب
يف هذه املناسبة املهمة والعاملية ،ولذلك دونت بقلمي
قصيدتني أتمنى أن يناال رضا الجمهور واملتلقي يف كل

مكان.
وفيما يخص البطولة واالستعدادات التي قامت بها
قطر الستضافة هذا الحدث الكبري قال الربيدي :قطر
استعدت جيدا ً الستضافة العالم يف الدوحة ،وهذا ليس
بغريب عىل بالدنا فهي دائما ً ترحب بالجميع وتفتح
أبوابها وأحضانها للعالم بالحب والسالم والتسامح.
وعن الحمالت املشبوهة التي تعرضت لها قطر قبل
انطالق البطولة فأكد الربيدي أن قطر اعتادت دوما ً
عىل عدم االلتفات إىل الخلف ،بل تعمل باستمرار عىل
صناعة املستقبل وتحقيق اإلنجازات ،ولذلك لم نلتفت

} البريدي يتحدث لــ $

أو نهدر تركيزنا مع هذه الحمالت التي لن تقلل من
قيمة الحدث أو قيمة بالدنا التي استطاعت بإنجازاتها
أن تضع نفسها وسط الدول الكربى.
ووجه الشاعر املتميز حمد الربيدي من خالل هذا
الحوار رسالة إىل املواطن القطري داعيا ً جميع
املواطنني أن يخدموا وطنهم بتقديم الصورة الحقيقية
للشعب القطري ولدولتنا الحبيبة قطر ،مؤكدا ً يف الوقت
نفسه أن كل قطري يف كل مناسبة أو حدث يقدم الوجه
الحقيقي للقطريني من قول وفعل وهذا ما ننتظره
خالل تلك البطولة التي ستكون فريدة بكل ما تحمله

الكلمة من معنى.
وفيما يخص رسالته لجمهور املونديال الذين يتوافدون
يوميا ً عىل قطر ملعايشة أجواء البطولة فرحب الربيدي
بجميع املشجعني من كافة أنحاء العالم ،ووجه لهم
دعوة بأن يحرتموا ثقافة قطر وأن يستمتعوا باالجواء
املونديالية ،وبكل ما أتاحته دولتنا لهم من أجل أن
يسعدوا ويقضوا أوقاتا ً ال مثيل لها يف قطر ،وأن تكون
تلك البطولة تجربة مميزة تعيش يف ذاكرتهم لألبد..
ورشح خالل البطولة ،الربازيل لنيل لقب هذه النسخة
االستثنائية.

اإلعالمي حمد الفياض لـ«:»$

فخور بما تقدمه بالدي
ً
ً
جديدا يضاف إلى سجل إنجازاتها الكبير
إنجازا
الدولة سطرت
أثبتنا للعالم أن العرب قادرون على تنظيم أهم وأكبر األحداث
أكد اإلعالمي حمد الفياض على فخره واعتزازه بما قدمته
قطر خالل الفترة الماضية خالل مسيرة التجهيز للمونديال،
وتجاوزها العديد من التحديات التي سخرتها وطوعتها لتصبح
نقاط قوة في طريقها لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل
إنجازاتها العريضة في مختلف المجاالت ،وأوضح الفياض

{ يف البداية حدثنا عن شعورك
كمواطن قطري وحلم املونديال
يتحقق بعد سنوات من األماني
واالنتظار؟
 شعوري هو شعور ال يوصف،فأن تكون مسلما عربيا وقطريا
وتستضيف أكرب حدث يف العالم ألول
مرة عىل أرضك رغم كل التحديات
والصعاب وتنجح نجاحا باهرا ً فهذا
أمر نفخر به جميعاً ،ولكن ال ننىس أن
أهل قطر مطوعني الصعايب.
{ وماذا عن أهمية ورضورة
املشاركة بالنسبة لك كإعالمي يف
هذا الحدث الكبري؟
 دوري كأي مواطن أو مقيموخاصة اإلعالميني وهو إبراز الصورة
الحقيقية لقطر وكذلك الجهد الكبري
الذي بذل خالل  12سنة ،ولذلك البد

وأن أعمل عىل نقل الحدث للعالم
بالنسخة العربية القطرية التي تحمل
مبادئ ديننا وعادتنا وتقاليدنا.
{ من موقعك ما دورك هذه
الفرتة وما الذي تقوم به ملساندة
الحدث؟
 بإذن الله سوف أسعى لنقل كلالفعاليات واألنشطة التي تحدث يف
بلدي الغايل من خالل حساباتي يف
وسائل التواصل االجتماعي ودعم
العنابي واملنتخبات العربية املشاركة.
{ بشكل عام ما الدور الذي البد
وأن يقوم به اإلعالمي يف مثل هذه
املناسبات الكربى؟
 يجب الرتكيز عىل تغطية الحدثوكل فعالياته والبعد عن االنتباه أو
الرتكيز عىل اإلشاعات السلبية التي
ال هدف منها سوى تعكري صفو

في حواره مع «الوطن» أن الفترة الحالية وخالل فعاليات
البطولة تستوجب على جميع المواطنين واإلعالميين
بشكل خاص أن يعكسوا الصورة الحقيقية لقطر
وعاداتها وتقاليدها ،مؤكدًا أن أهل قطر دائمًا في الموعد
وعلى قلب رجل واحد ومطوعين الصعايب.

النجاح ،لذا يجب أن يكون الرد
باإلنجاز لتحقيق النجاح.
{ ما رأيك يف االستعدادات التي تمت
فيما يخص التحضري للمونديال؟
 كما وعدت قطر أوفت ..فقد وعدتبالدي أن هذه النسخة ستكون نسخة
استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة ،وقد
أثبتت قطر بالفعل أن العرب قادرون
عىل استضافة أهم وأكرب األحداث
بالعالم عىل أكمل وجه.
{ وما ردك عىل الحمالت السلبية

التي تعرضت لها قطر خالل
الفرتة األخرية؟
 أعتقد أن هذه الحمالت غري منطقيةولم تقنع العالم ،فأرادوا أن يقولوا
بأن العرب واملنطقة غري قادرة عىل
االستضافة ولكن كلما اقرتب الوقت
اكتشفوا مدى فشلهم وقصورهم،
وهذا أمر طبيعي ألنهم ال يرون أحدا
غريهم ،فكأس العالم سيشهد هذا
العام أفضل نسخة عىل مستوى جميع
النسخ ،وهم وجدوا أن عليهم تشويه
صورة قطر إلقيقاف هذا الحدث وهذا

ً
دائمـا في الموعد
قـطر
والقطريون «مطوعين الصعايب»

} حمد الفياض

النجاح واإلنجاز الذي أضيف إىل قطر
وإىل رصيدها ورصيد العرب جميعاً.
{ حدثنا عن دورك كمواطن
خالل البطولة؟
 دوري كمواطن الرتحيب ونقلالصورة اإليجابية عن عادتنا
وتقاليدنا وإبداعنا وأفكارنا التي
تجعلنا يف مصاف الدول الكربى.
{ ماذا تقول للجمهور الذي
سيأتي إىل قطر ؟
 أقول لهم حياكم الله يف دوحةالجميع واستمتعوا بكرة القدم وكل
ما تقدمه الدولة لجعل هذه البطولة
هي األفضل عىل مر التاريخ.
{ ما هي رسالتك للمواطن
القطري خالل تلك الفرتة؟
 أهل قطر دائما ً يف املوعد وعىل قدرالحدث ،فقطر كعبة املضيوم وأهلها

أهل كرم وعز.
{ رسالتك لكل إعالمي يف قطر
فيما يخص مشاركته والدور
املهم لهذه الفئة تحديدا؟
 البد أن نثبت للعالم أن قطر لديهاكوادر إعالمية تنافس أكرب القنوات
والكوادر عىل مستوى العالم.
{ ما هو الفريق الذي تتوقع أن
يحصد لقب البطولة؟
 حسب أهم التوقعات والتحاليلالكروية أعتقد أن األرجنتني هو
املنتخب األقرب لحصد البطولة.
{ ماذا تتوقع للمنتخب القطري
وإىل أي مرحلة يف البطولة سيصل
من وجهة نظرك؟
 املنتخب القطري سوف يقدممفاجآت لدينا أسما ًء قوية وسيكون
لها بصمة يف هذه البطولة.
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استبعد إدراج أسهمها في البورصة «خالل المستقبل المنظور» ..وزير الطاقة:

«قطر لطاقة» تستهدف تنويع محفظتها االستثمارية
مشروع توسعة حقل الشمال األكبر على مستوى العالم

ارتفاع إيرادات الغاز والنفط « »% 67إلى « »117.6مليار ريال

} المهندس سعد بن شريدة الكعبي

نجاح كبير في بناء محفظة تنقيب
واستكشاف في حزمة مناطق دولية
} جانب من توسعة حقل الشمال

كتب  -سعيد حبيب
نقلت صحيفة فاينانشال تايمز
الربيطانية عن سعادة املهندس سعد
بن رشيدة الكعبي ،وزير الدولة لشؤون
الطاقة ،العضو املنتدب والرئيس
التنفيذي لقطر للطاقة قوله ،إن الرشكة
التي تبارش حاليا تنفيذ مرشوع توسعة
حقل الشمال وهو أكرب مرشوع للغاز
قيد اإلنشاء عامليا مرت بمرحلتني األوىل
هي التطوير ثم زيادة اإلنتاج من الغاز
فيما تتمثل املرحلة الثالثة من مراحل
نموها من خالل التوسع الدويل يف
مشاريع االستكشاف والتنقيب حول
العالم.
وشهد الطلب عىل الغاز القطري نموا
قياسيا يف أعقاب األزمة األوكرانية مع
ارتفاع عوائد قطر للطاقة وترسيخ
مكانتها كواحدة من أكرب رشكات
الغاز الطبيعي عىل مستوى العالم،
ووفقا للبيانات املتاحة فقد ارتفعت
إيرادات قطر من الغاز والنفط بنسبة
 % 67عىل أساس سنوي إىل 117.6
مليار ريال ( 32.3مليار دوالر) خالل
النصف األول من العام الجاري وهي
أحدث بيانات متاحة ،مقارنة مع
مستوى بلغ  70.4مليار ريال (19.3
مليار دوالر) يف النصف األول من العام
 2021وهو ما أسفر بشكل رئييس عن
تضاعف فائض موازنة قطر بواقع
 12ضعفا إىل  47.3مليار ريال (13
مليار دوالر) مقارنة مع فائض بلغ 4
مليارات ريال خالل الفرتة ذاتها من
العام املايض.
وتشري فاينانشال تايمز إىل أن قطر
للطاقة نجحت يف بناء محفظة تنقيب
واستكشاف يف حزمة من مناطق
التنقيب الدولية عىل مدار العقد املايض
حصصا يف
حيث تمتلك قطر للطاقة
ً
مشاريع يف قربص وناميبيا والربازيل
وكندا وخليج املكسيك األمريكي وغيانا
وسورينام وناميبيا ومرص وأنغوال
وجنوب إفريقيا.
وتستهدف قطر للطاقة إنتاج بني
 450ألف برميل من النفط املكافئ
يوميا و 500ألف برميل من النفط
املكافئ يوميا خارج حدودها (من
االستكشافات الخارجية) بحلول عام
.2030
وعلق الكعبي عىل األمر قائال :زيادة
إنتاج الغاز الطبيعي القطري املسال
من خالل مرشوع توسعة حقل الشمال
مازال عىل رأس أولوياتنا ..لكن يف
الوقت ذاته فإن اإلستكشافات النفطية

الخارجية يف حزمة من املواقع مثل
ناميبيا يمكن أن توفر «تنوعًا» للمحفظة
االستثمارية ومصدرًا لإلنتاج خارج قطر
التي تركز بشكل رئييس عىل تطوير
وتعزيز إنتاج الغاز محليا..نريد التنويع
بني الغاز والنفط يف محفظتنا ،التوسع
الدويل يركز عىل النفط ..ويف قطر نبارش
تنفيذ مشاريع تطوير الغاز ،التنويع
مهم بالنسبة إلسرتاتيجيتنا التوسعية
ولضمان استدامة النمو..ومن ناحية
أخرى استبعد الكعبي إدراج أسهم
قطر للطاقة يف بورصة قطر باملستقبل
املنظور.
وتشري فاينانشال تايمز إىل أن قطر
للطاقة تعزز رشاكاتها مع عمالقة
الطاقة يف العالم حيث وقعت عقود
رشاكة ضمن مرشوع توسعة حقل
الشمال مع رشكات :شل وإكسون
موبيل وكونوكو فيليبس وتوتال وإيني
وهو األمر الذي يزيد من قوة قطر

للطاقة وتأثريها يف قطاع الطاقة والغاز
عامليا وكذلك فإن قطر للطاقة عقدت
رشاكة مع «إكسون موبيل» يف مرشوع
غولدن باس لتصدير الغاز الواقع يف
منطقة سابني باس يف والية تكساس
بالواليات املتحدة .وقد وقعت قطر
للطاقة مؤخرا اتفاقية مع إكسون موبيل
الستالم وتسويق حصة كل منهما من
الغاز الطبيعي املسال التي سينتجها
مرشوع «غولدن باس» لتصدير الغاز
ووفقا ً لالتفاقية ،ستتوىل رشكة قطر
للطاقة للتجارة ،اململوكة بالكامل لقطر
للطاقة ،استالم ونقـــل وتســـويق
 % 70من إنتاج «غولدن باس» من
الغاز الطبيعي املسال ويتواصل العمل
يف تنفيذ مرشوع «غولدن باس» بطاقة
إنتاجية إجمالية تتجاوز  18مليون
طن سنوياً ،ومن املتوقع أن يبدأ إنتاج
الغاز الطبيعي املسال بحلول نهاية عام
.2024

خطة إلنتاج نصف مليون برميل
من النفط المكافئ يوميا بحلول «»2030

} قطر للطاقة

وتميل رشكة قطر للطاقة حتى اآلن إىل
اسناد تشغيل مشاريعها الدولية إىل
رشكاء أجانب غري أن سعادة الوزير
الكعبي قال :ال أعتقد أننا نجد أزمة يف
استقطاب الرشكات العاملية الراغبة يف
لعب دور املشغل ،الجميع يريد العمل
معنا ،لكن يف نهاية املطاف ،ويف مرحلة
ما ،أعتقد أننا بحاجة إىل أن نكون
املشغل أيضا ملشاريعنا.
ونوهت فاينانشال تايمز إىل أن قطر
للطاقة تواصل أيضا تنويع محفظتها
االستثمارية من خالل الرتكيز عىل
االستثمار يف البرتوكيماويات والطاقة
الشمسية .وقبل أيام أعلنت كل
من قطر للطاقة ورشكة شيفرون
فيليبس للكيماويات قرارهما النهائي
باالستثمار يف إنشاء مصنع غولدن
ترايانغل للبوليمرات (Golden
 )Triangle Polymers plantيف
منطقة ساحل الخليج بوالية

تكساس يف الواليات املتحدة األمريكية،
بكلفة تبلغ حوايل  8.5مليار دوالر.
ويقع املصنع الجديد حوايل 180
كيلومرتا رشق مدينة هيوستن،
ويشتمل عىل وحدة لإليثيلني بطاقة
تبلغ  2,08مليون طن يف العام ،مما
يجعلها األكرب يف العالم ،ووحدتني
إلنتاج البويل إيثيلني عايل الكثافة بطاقة
إجمالية تبلغ مليوني طن يف العام،
وهو ما سيجعلهما أكرب وحدات إنتاج
املشتقات من نوعها يف العالم ،وسيبدأ
العمل عىل بناء املصنع بشكل فوري،
حيث يتوقع أن يبدأ اإلنتاج عام .2026
وسيكون املصنع مملوكا لرشكة
للبوليمرات
ترايانغل
غولدن
(Golden Triangle Polymers
 )Company LLCوهي مرشوع
مشرتك تمتلك قطر للطاقة فيه حصة
تبلغ  ،% 49بينما تمتلك شيفرون
فيليبس حصة  .% 51ويتوقع

تعزيز الشراكات والتحالفات مع
عمالقة إنتاج الطاقة دوليا

أن يوفر املرشوع أكثر من 500
وظيفة بدوام كامل ،وحوايل 4,500
وظيفة خالل بنائه ،وهو ثاني أكرب
استثمار لـ«قطر للطاقة» يف الواليات
املتحدة األمريكية.
ويف أغسطس املايض أرست قطر
للطاقة عقد أعمال الهندسة والتوريد
واإلنشاء ملرشوع الطاقة الشمسية
يف مدنها الصناعية ،ويتضمن هذا
املرشوع محطتني ضخمتني للطاقة
الشمسية الكهروضوئية سيتم بناؤهما
يف مدينة مسيعيد الصناعية ومدينة
راس لفان الصناعية باستثمارات تبلغ
 2.3مليار ريال ،ومن املتوقع أن يبدأ
إنتاج الكهرباء من املرشوع بحلول
نهاية عام .2024
ويعد هذا املرشوع ثاني مرشوع
للطاقة الشمسية يف قطر ،باإلضافة
إىل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية
الكهروضوئية ومن املقرر أن يسهم
مرشوع محطات الطاقة الشمسية
يف املدن الصناعية يف زيادة قدرة
توليد الطاقة املتجددة يف قطر إىل
 1.675غيغاواط بحلول عام ،2024
وسيستخدم املرشوع ألواحا ثنائية
الوجه ذات كفاءة عالية مثبتة عىل
أجهزة تتبع أحادية املحور ،باإلضافة إىل
روبوتات التنظيف ،التي ستعمل يوميا
من أجل الحد من الخسائر يف التوليد
بسبب التلوث ،عن طريق إزالة الغبار
من الوحدات الكهروضوئية ،مما سيؤدي
إىل زيادة إنتاجية الطاقة اإلضافية التي
تنتجها الوحدات ثنائية الوجه.
وسيتم توزيع الطاقة املولدة من
املرشوع بشكل اسرتاتيجي بني مدينتي
مسيعيد وراس لفان الصناعيتني ،حيث
تبلغ قدرة توليد الطاقة الكهربائية يف
مسيعيد  417ميغاواط ،بينما تبلغ
قدرة توليد الطاقة الكهربائية يف راس
لفان  458ميغاواط ،وسيتم بناء
املحطتني عىل أرض تبلغ مساحتها
اإلجمالية  10كيلومرتات مربعة.
وسيمكن مرشوع محطات الطاقة
الشمسية يف املدن الصناعية من
تخفيض االنبعاثات املبارشة بما يزيد
عىل  28مليون طن من ثاني أكسيد
الكربون عىل مدار عمر املرشوع،
وسيساهم إنتاج املحطتني يف خفض
انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس
الحراري من منشآت قطر للطاقة
يف مدينتي مسيعيد وراس لفان
الصناعيتني ،خاصة مشاريع توسعة
إنتاج الغاز الطبيعي املسال من حقل
الشمال ،باإلضافة إىل زيادة سعة
الشبكة يف مواقع أخرى.
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نظم فعالية رياضية بالتعاون مع  ..Visaالشيخ د.خالد بن ثاني:

«الدولي اإلسالمي» ملتزم بدعم المونديال
د.عبد الباسط الشيبي :نسعى للمساهمة في إنجاح الحدث

نتمنى التوفيق لـ«العنابي» ومونديال « »2022سيكون األفضل

} الشيخ د.خالد بن ثاني ود.عبد الباسط الشيبي

الدوحة$ -
نظم الدولي اإلسالمي فعالية رياضية في منتجع فريج شرق حضرها
سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني رئيس مجلس
اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ،ودعا إليها عمالء
الدولي اإلسالمي وموظفي البنك ووسائل اإلعالم لمواكبة األجواء
الحماسية االستثنائية المصاحبة ألهم بطولة رياضية في العالم
كأس العالم  FIFAقطر .2022
وتضــــمن�ت الفعالي�ة
متابع�ة حية للب�ث املبارش
ملب�اراة منتخب�ي إس�بانيا
وكوس�تاريكا عىل شاش�ة
عمالق�ة ضمن منافس�ات
ال�دور األول لبطول�ة
كأس العال�م  FIFAقط�ر
™2022وذل�ك وس�ط
أج�واء احتفالي�ة تعك�س
التناغ�م م�ع م�ا تعيش�ه
دول�ة قط�ر م�ن أج�واء
حماس�ية يش�ارك فيه�ا
املش�جعون الذي�ن قدم�وا
م�ن جمي�ع أنح�اء العالم
ملتابعة مباري�ات املونديال
ال�ذي جعل من قط�ر قبلة
الرياض�ةالعاملي�ة.
وأظهرت الفعالية الش�غف
الكبير للحض�ور بك�رة
الق�دم واهتمامهم بأحداث
املب�اراة وبأج�واء الح�دث
املبهج�ة الت�ي يمك�ن أن
يلحظه�ا الجمي�ع يف كل
م�كان س�واء املناط�ق
القريبة من االس�تادات أو
مناطقاملش�جعني.
وق�ال س�عادة الش�يخ
الدكت�ور خال�د ب�ن ثاني
ب�ن عب�د الل�ه آل ثان�ي
رئيس مجلس إدارة الدويل
اإلسلامي على هام�ش
الفعالي�ة الت�ي نظمه�ا
البن�ك بالتعاون مع :Visa
«نح�ن ملتزم�ون بإحي�اء
ودع�م ه�ذا الح�دث األهم
عاملي�ا ً كأس العالم FIFA
قط�ر  ™2022والتفاع�ل

مع�ه بجمي�ع إمكانياتن�ا
مؤسس�ات وأف�راد ،وكم�ا
يعل�م الجميع ف�إن الدويل
اإلسلامي كان عىل الدوام
س�باقا ً يف دع�م الرياض�ة
واملساهمة يف دعم األحداث
الرياضي�ة والقي�م الت�ي
تمثله�ا الرياض�ة والت�ي
تتضمن التفاعل اإلنس�اني
والحض�اري واالنفتاح عىل
تج�ارب الش�عوب األخرى
واإليم�ان بق�وة الرياض�ة
وقدرته�ا على تقري�ب
املس�افات بين ال�دول
والش�عوب».
وأض�اف س�عادته« :لق�د
قررنا أن نقيم هذه الفعالية
الي�وم يف ه�ذا املوقع حتى
يكون حقا ً وليس مجازا ً يف

قلب الحدث ،فكما تعلمون
ملع�ب  974يبع�د ع�ن
م�كان فعاليتنا بضع مئات
م�ن األمتار فق�ط ،وكذلك
املنطقة األكرب للمش�جعني
يف املوندي�ال كورني�ش
الدوح�ة تبعد فقط عرشات
األمت�ار ع�ن هن�ا ،ونح�ن
نأم�ل أن يس�تمتع الجميع
به�ذه الفعالي�ة وبجمي�ع
الفعالي�ات الرياضي�ة من
مباريات وم�ا يرافقها من
احتف�االتومهرجان�ات».
وتمنى س�عادة الش�يخ د.
خالد ب�ن ثان�ي« :التوفيق
لفريق العنابي يف مبارياته
القادم�ة مؤك�دا ً ب�أن كل
تفاصي�ل مش�اركة قط�ر
يف املوندي�ال م�ن التنظيم

} الشيخ د.خالد بن ثاني في مقدمة الحضور

الدقي�ق إىل الرتحي�ب
الح�ار بضي�وف قطر من
املش�جعني إىل تحضيرات
املنتخ�ب كله�ا أج�زاء من
الص�ورة تتكامل لتش�كل
لوح�ة جميل�ة على امتداد
بالدن�االغالي�ة».
واختت�م س�عادته بالقول:
«نح�ن نث�ق ب�أن كأس
العال�م  FIFAقط�ر
™2022س�يكون إن شاء
الل�ه البطول�ة األفضل عىل
اإلطلاق م�ن بين جمي�ع
البط�والت الت�ي أقيم�ت
س�ابقاً ،وبالتأكي�د نحيي
الجه�ود الهائلة التي بذلها
كل القائمين على البطولة
وأيضا نحيي جهود كل من
س�اهم يف الوصول إىل هذه

} جانب من المشاركين بالفعالية

اللحظ�ة الت�ي تمثل لحظة
فخر واعتزاز ل�كل قطري
ولكل عربي ألن نجاح قطر
ه�ونج�احللجمي�ع».
ب�دوره ق�ال الدكت�ور
عبدالباس�ط أحمد الشيبي
الرئي�س التنفي�ذي للدويل
اإلسالمي« :نود اآلن يف هذه
اللحظات املشحونة بالفرح
واالحتف�االت أن نعبر عن
ش�كر خاص لرشكة Visa
العاملي�ة التي نقي�م فعالية
اليوم بالتع�اون معها ،ويف
الحقيقة رشاكتنا مع Visa
استراتيجية وبطولة كأس
العالم أظه�رت أهمية هذا
الرشاك�ة حيث ت�م تنظيم
العدي�د من الحملات التي
اس�تهدفت إرشاك العملاء
يف الحدث املونديايل وإرواء
شغف مشجعي كرة القدم
بمتابع�ة حدث اس�تثنائي
ب�كلاملقايي�س».
وأكد د.الشيبي« :أن الدويل
اإلسلامي يش�ارك كما كل
القط�اع املصريف يف الدولة
بتوفير جميع التس�هيالت
والخدم�ات املمكن�ة م�ن
أج�ل القي�ام بالواج�ب يف
إنج�اح كأس العالم FIFA
قطر ™2022الت�ي يتفق
املحاي�دون املنصفون عىل
أنه�ا نس�خة اس�تثنائية
بالنظر إىل م�ا وفرته دولة
قطر م�ن إمكاني�ات ومن
منش�آت وقدرات تنظيمية
مبه�رة».

جوائز بانتظار المشاركين في تحدي «البحث عن الكنز»

 Ooredooتتيح
تجربة الواقع المعزز

أعلنت  ،Ooredooمشغل االتصاالت
الرسمي لكأس العالم  FIFAقطر
 ™2022بالرشق األوسط وإفريقيا ،أنها
تتيح للعمالء تجربة الواقع املعزز وذلك
من خالل إطالق تحدى البحث عن الكنز.
إذ قامت  Ooredooبإخفاء الكنوز يف
لوسيل وينرت وندرالند ومركز Ooredoo
يف بالس فاندوم ومنطقة املشجعني
بحديقة البدع ،وصممت تجربة تفاعلية
لعمالئها .وللفوز بالتحدي ،يتوجب عىل
املشاركني العثور عىل الكنوز(كرات
القدم) وجمعها ،والبحث عن محطات
الكنز وإتمام التحدي للفوز بالجائزة

في إطار مسؤوليتها االجتماعية

«كيوكيم» تنظم حملة للتبرع بالدم
يف إطار مسؤوليتها االجتماعية نظمت رشكة قطر
للكيماويات املحدودة (كيوكيم) حملة التربع بالدم يف
مصنع (ارلوك) التابع لكيوكيم يف مدينة رأس لفان ،ويف
مقرها الرئييس يف الدوحة ،ويف مصنعها يف مسيعيد .وقد تم
تنظيم الحملة بالتنسيق مع وحدة التربع بالدم يف مؤسسة
حمد الطبية.
وأظهر جميع املوظفني وفريق قيادة الرشكة دعمهم
واملساهمة يف حملة التربع بالدم ،مما يمثل التزامهم للعمل
اإلنساني وللمجتمع.
وعمل موظفو الرعاية الصحية يف (كيوكيم) مع الفريق
الطبي من مؤسسة حمد الطبية لتسهيل الحدث.
بينما ذهبت حافلة التربع بالدم املجهزة بالكامل إىل جميع
مواقع (كيوكيم) إلتاحة فرصة املشاركة ألكرب عدد ممكن.

وقد ساهمت املبادرة بنجاح يف مخزون الدم الحيوي يف
قطر.
وقد حظي جميع املوظفني بفرصة رائعة لتجربة قوة التربع
لقضية نبيلة .بينما عملت ممرضات مستشفى حمد بال كلل
واجتهاد الستيعاب جميع املتربعني ،بما يف ذلك تقديم وجبة
خفيفة صحية.
وتم جمع  139وحدة دم من جميع املتربعني من (كيوكيم)،
بما يف ذلك أفراد من رشكات أخرى مختلفة يف مقر كيوكيم
الرئييس.
وتعترب حملة التربع بالدم التزاما سنويا لرشكة (كيوكيم)
التي قامت بتطوير اسرتاتيجية قوية للمسؤولية االجتماعية،
ترتكز إىل إطالق مبادرات تساعد يف بناء مجتمع صحي،
ورد الجميل للمجتمع وإقامة روابط قوية.

} صورة جماعية لفريق كيوكيم خالل حملة التبرع بالدم

اإلضافية.
و قال صباح ربيعة الكواري ،مدير
إدارة العالقات العامة يف :Ooredoo
«توفر تقنية الواقع املعزز تجربة جديدة
لعمالئنا ،ومن شأنها تعريفهم أكثر عىل
اسرتاتيجية التحول الرقمي التي تتبلور
يوما ً بعد يوم ،ومع انطالق كأس العالم،
فإن كرة القدم تسيطر عىل األجواء يف
قطر ،ومن شأن هذا التحدي املساهمة
يف تعزيز هذه األجواء وإضافة تجربة
مختلفة وجديدة كلياً» .يذكر أن تحدي
البحث عن الكنز من  Ooredooمتوفرا ً
لغاية  15ديسمرب .2022

اقتصاد
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نجم التيك توك خابي الم يسجل حضورا الفتا

 QNBينظم فعاليات للمشجعين في استاد لوسيل
التميمي :نسعى لتقديم تجربة استثنائية خالل المونديال

} خابي الم حاضر بقوة بين الجماهير

الدوحة $ -
نظم  ،QNBالداعم الرسمي لكأس العالم
 ™FIFA 2022يف الرشق األوسط وإفريقيا،
برنامجا ً حافالً من الفعاليات واألنشطة
املتنوعة للمشجعني يف استاد لوسيل احتفا ّء
ببطولة كأس العالم  FIFAقطر .™2022
واستضاف البنك برنامجا ً ترفيهيا ً متكامالً
لتعزيز تجربة الزوار املقيمني والقادمني
إىل قطر من جميع أنحاء العالم لالستمتاع
بأجواء البطولة ،اشتمل عىل مجموعة من
املنافسات واألنشطة الكروية ،مما ضاعف
حماس عشاق كرة القدم.
وسجل نجم التيك توك خابي الم ،الشخصية
األكثر متابعة عامليا ً عرب تطبيق تيك توك
وسفري العالمة التجارية للبنك خالل
البطولة ،حضورا ّ الفتا ً يف املدرجات خالل
املباراة التاريخية للمنتخب السعودي ضد
نظريه األرجنتيني أدخلت املرح والسعادة
عىل الجماهري الحارضة التي قامت بمحاكاة
حركة يده الشهرية والتقاط صور تذكارية
معه.
كما شارك  QNBفرحة الجماهري السعودية
يف استاد لوسيل بالفوز التاريخي الذي حققه
املنتخب السعودي عىل األرجنتني يف مونديال
قطر ™2022
وتأتي هذه الفعاليات يف إطار مشاركة البنك

برنامج ترفيهي متكامل مع حزمة منافسات وأنشطة كروية

} أجواء حماسية على هامش مباراة السعودية واألرجنتين

يف االحتفاء ببطولة كأس العالم التي تنظمها
قطر ألول مرة يف العالم العربي والرشق
األوسط ،وحرصه عىل تقديم تجربة متميزة
للمشجعني مستوحاة من شغف البطولة.
وتعليقا عىل هذه املشاركة ،قالت السيدة هبة
عيل التميمي ،مدير عام االتصاالت يف مجموعة
«:QNBيتيح  QNBللمشجّ عني تجربة فريدة
لقضاء أوقات ال تنىس من اإلثارة والتشويق
عىل مدى بطولة كأس العالم  FIFAقطر
 ™2022نسعى إىل تقديم تجربة استثنائية
للمشجّ عني خالل فرتة املونديال ونوجه
الدعوة لهم لزيارة جناح  QNBيف فعاليات
البطولة ،حيث سيحظى عشاق كرة القدم
بتجربة مميزة واالستمتاع بمختلف األنشطة
واأللعاب».
وتفخر مجموعة  ،QNBالحائزة عىل لقب
العالمة التجارية املرصفية األعىل قيمة يف
منطقة الرشق األوسط وإفريقيا ،بمشاركتها
كداعم رسمي لكأس العالم ™FIFA 2022
يف الرشق األوسط وإفريقيا.
وتتواجد مجموعة  ،QNBمن خالل فروعها
ورشكاتها التابعة ،يف أكثر من  30بلدا ً
وثالث قارات حول العالم ،حيث تقدم أحدث
الخدمات واملنتجات املرصفية لعمالئها.
ويعمل يف املجموعة أكثر من  27,000موظف
عرب  1000فرع ومكتب تمثييل ،باإلضافة إىل
شبكة واسعة من أجهزة الرصاف اآليل تزيد
عن  4,700جهاز.

}  QNBيرسخ مكانته بالمونديال

دشنتها «قطر للسياحة» و«المشاريع واإلرث»

« »100ألف دوالر قيمة جائزة
مسابقة «قطر تجربة استثنائية»
الدوحة $ -
أعلنت قطر للسياحة واللجنة العليا
للمشاريع واإلرث عن إطالق مسابقة جديدة
مشرتكة عرب وسائل التواصل االجتماعي،
والتي تدعوان من خاللها جميع زوار قطر
ملشاركة وتسجيل تجاربهم االستثنائية
يف جميع أنحاء البالد خالل رحلتهم إىل
قطر مستخدمني الوسم #قطر_تجربة_
استثنائية.
وبينما تستقبل قطر أكثر من مليون زائر
خالل نوفمرب وديسمرب ،تشجع املسابقة
زوار البالد عىل مشاركة تجاربهم السياحية
خالل رحلتهم لها.
وللحصول عىل فرصة للفوز بجائزة نقدية
قيمتها  100ألف دوالر ،سوف يكون عىل
الزوار مشاركة صور ومقاطع فيديو
الخاصة برحالتهم إىل قطر عرب صفحاتهم
الخاصة عىل قنوات التواصل االجتماعي
مستخدمني اسم @ VisitQatarوالوسم
#قطر_تجربة_استثنائية.
ويمكن للمشاركني يف املسابقة الفوز
بإحدى الفئات الثالث للجائزة وهي (100
ألف دوالر و 50ألف دوالر و 30ألف
دوالر) ،وتشمل كل منها إقامة لثالث ليا ٍل
يف فندق  5نجوم ورحالت ذهاب وعودة عىل
متن الخطوط الجوية القطرية وتذكرتني

لالستمتاع بإحدى التجارب الرائعة التي
توفرها معالم قطر السياحية.
وبهذه املناسبة ،قالت السيدة هيا النعيمي،
رئيس قسم الرتويج يف قطر للسياحة:
«تسعى مسابقة قطر تجربة استثنائية
إىل االستفادة من هذه األجواء الساحرة
املصاحبة ملنافسات بطولة كأس العالم،
وهي تتيح بذلك ملاليني الزوار الذين
يتوافدون إىل قطر خالل فصل الشتاء
الفرصة ملشاركة تجاربهم الرائعة يف قطر
وكذلك الفوز بالجائزة ،ونحن نتطلع إىل
رؤية مشاهد الجمال الطبيعي يف قطر
وكذلك التجارب السياحية الفريدة التي
يحظى بها الزوار عند مشاركتهم لها عرب
قنوات التواصل االجتماعي».
من جانبها ،علقت السيدة فاطمة النعيمي،
املدير التنفيذي إلدارة االتصال واإلعالم يف
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث« :يسعدنا أن
نتعاون مع قطر للسياحة يف هذه املسابقة
املميزة ،والتي من املؤكد أنها سوف
تجتذب آالف املشجعني القادمني إىل قطر
للمشاركة ،ونحن نتطلع إىل رؤية التجارب
املذهلة التي يستمتع بها املشجعون خالل
البطولة».
وتنتهي املسابقة يف  2ديسمرب ،2022
وسيتم إخطار الفائزين عرب قنوات
التواصل االجتماعي الخاصة بهم ،وسيكون
لديهم  48ساعة الستالم جائزتهم.

تتضمن عروضا ترفيهية وسحوبات وجوائز

«قطر مول» يطلق أنشطة مونديالية
بالتزامن مع انطالق مونديال
كأس العالم  FIFAقطر ،2022
أعلن قطر مول تدشني سلسلة
من الفعاليات واألنشطة املمتعة
واملسلية واملجزية من أجل إثراء
تجربة العمالء وضيوف قطر،
ومنحهم فرصة االستمتاع بأجواء
كروية استثنائية أثناء تواجدهم يف
قطر.
خصيصا
وتأتي األنشطة املصممة
ً
لتعزيز مغامرات التسوّق والرتفيه
للعمالء ضمن برنامج قطر مول
الرتفيهي املمتد عىل مدار ثالثة
أشهر ،بحيث يضفي عىل تجارب
سكان قطر وزوارها مزي ًدا من
اإلثارة والحماس من خالل األلعاب
التفاعلية واملسابقات والهدايا
القيّمة ،وقد تحوّل قطر مول إىل
ما يشبه ملعبًا صغريًا عن طريق
ّ
البث املبارش لجميع مبارياتها عىل
الشاشات العمالقة يف األويسيس
كي ال يفوّت عىل الزوار مشاهدة
مباريات كأس العالم مبارشة من
اليوم األول وحتى صافرة النهاية
يف  18ديسمرب.
باإلضافة إىل ذلك ،أبرم قطر مول
رشاكة مع رشكة  ،Visaالرشيك
الرسمي لخدمات الدفع لـ ،FIFA

} جانب من العروض الترفيهية

إلطالق حملة ترويجية خاصة تهيئ
فرصا مميّزة للفوز بتذاكر
للعمالء ً
مجانية للمباريات ،إذ يشارك
املتسوقون الذين يقومون بسداد
قيمة مشرتياتهم يف أي من متاجر
قطر مول باستخدام بطاقات Visa
يف سحب للفوز بتذاكر ملشاهدة
مباريات كأس العالم من داخل
املالعب .ومن أجل مكافأة املزيد
من العمالء ،تم تخصيص 30

تذكرة ملباريات ربع ونصف نهائي
البطولة ضمن الحملة ،باإلضافة
إىل مسابقة قطر مول عرب قنوات
التواصل اإلجتماعي التي تصل
جوائزها إىل  40تذكرة أخرى
ملباريات دور الـ .16
عىل الجانب اآلخر ،سيواصل فريق
ماليفو األرجنتيني تقديم فقراتهم
االستعراضية والرقصات الالتينية
التقليدية وإمتاع الجمهور بأدائهم

الساحر عىل مرسح األويسيس حتى
 26نوفمرب ،يف حني يعقبهم فريق
« »Flying SuperKidsبمجموعة
متميّزة من العروض واأللعاب
البهلوانية الرائعة واستعراضات
والغناء
والرقص
الجمباز
والكوميديا يف الفرتة من  1إىل 10
ديسمرب.
ً
وتعليقا عىل إطالق هذه الفعاليات
واألنشطة الرتفيهية ،قال السيّد
إميل رسكيس ،املدير العام لقطر
مول« :يسعدنا تنظيم برنامج حافل
من الفعاليات واألنشطة الرتفيهية
من أجل االنضمام إىل أجواء بطولة
كأس العالم األوىل يف منطقة
الرشق األوسط والوطن العربي،
ومساعدة سكان وزوار قطر عىل
االستمتاع بأجوائها الحماسية،
لقد خططنا بعناية للفعاليات
حتى تكون إضافة قيّمة ملا تبذله
دولة قطر لضمان تهيئة تجربة ال
ُتنىس لجميع الزوار ،يف كل األيام
ومختلف األوقات ،سيجد زوار قطر
مول تجربة شاملة بانتظارهم ،لذا
أوجّ ه دعوة مفتوحة لجميع سكان
قطر وضيوف املونديال ملشاركتنا
االحتفال بهذه اللحظات املشوقة يف
أجواء ملؤها املرح والحيوية».
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مزاين مونديال قطر تنطلق ..اليوم

تعزيـ ــز مــوروث األجـ ــداد
إبراز مكانة اإلبل لدى أبناء شبه الجزيرة العربية

مشاركة غير مسبوقة ألقوى وأفضل السالالت

كتب  -عوض الكبايش
تنطلق اليوم مزاين كأس العالم
قطر  2022وتستمر حتى الثاني
من ديسمبر المقبل ،تهدف
إلى تعزيز مكانة اإلبل العربية
على مختلف الصعد المحلية
واإلقليمية والعالمية ،ودعم
رياضة اآلباء واألجداد ،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.
تهدف إىل إبراز مكانة اإلبل لدى أبناء
اً
فضل عن
شبه الجزيرة العربية،
نرش املوروث الريايض الشعبي عاملياً،
وتعريف جماهري املونديال به ،بفضل
ما تتضمنه من فعاليات مصاحبة أعدت
بعناية فائقة لهذا الغرض ،كعروض
املركوبة ،ومسابقة املحالب ،معرض سفن
الصحارى ،وغريها من الفعاليات ،التي
ستحظى بإعجاب الجميع.
وستقام املنافسات خالل الفرتة
الصباحية ،وعىل مدار  9أيام ،يف ميدان
«لبصري» بمنطقة الشحانية ،وسط
مشاركة غري مسبوقة ألقوى وأفضل
أنواع اإلبل وسالالتها املحلية والخليجية،
الفائزة يف النسخة األوىل ملهرجان
«جزيالت العطا»  ،2022وهو ما سيجعل
من هذه البطولة حدثا ً رياضيا ً استثنائياً.
وتتضمن املنافسات  15شوطا ً قوياً،
وزعت عىل  3فئات ،هي :املجاهيم،
واملغاتري ،واألصايل ،وخصص لكل فئة
منها  3أيام ،من عمر حقايق إىل الجل،
وستكون أولها لفئة املجاهيم ،وستبدأ
بسن الحقايق واللقايا ،ومن ثم الجذاع
والثنايا ،عىل أن تختتم يومها األخري بسن
الجل.
جوائز وكؤوس
وقد خصص للفائز باملركز األول يف فئة
الحقايق جائزة نقدية بقيمة  200ألف
ريال بجانب كأس ووسام ذهبي ،أما
املركز الثاني فجائزة نقدية بقيمة 150
ألف ريال وكأس ووسام فيض ،بينما
يحصد صاحب املركز الثالث جائزة نقدية
بقيمة  100ألف وكأس ووسام برونزي،
عىل أن تستمر الجوائز النقدية حتى

املركز العارش ،وهكذا لجميع األشواط.
وستخضع البطولة لتحكيم دقيق ،لضمان
نزاهة سري املنافسات ،وذلك بعد أن
خضعت جميع اإلبل املشاركة فيها لفحص
تقني متقدم ،فحص الجينات الوراثية الـ
 ،DNAبعد أن أطلق نادي قطر ملزاين اإلبل
مرشوع البصمة الوراثية لبناء أرشيف
وطني إلبل املزاين ،وتركيب رشائح جديدة
للمطايا املشاركة يف كافة املهرجانات
والبطوالت التي ينظمها النادي.
قصة المهرجان
يشكل إنشاء النادي عالمة مضيئة وفارقة
يف تاريخ املزاينات املحلية والخليجية،
حيث أصبحت هذه الرياضة الشعبية
املتوارثة اً
جيل بعد جيل أكثر تنظيمًا من
ذي قبل ،وعىل مستوى مؤسيس بعد أن
كانت تقوم عىل جهود فردية.
ونحن اليوم أمام تطور نوعي وتحول غري
مسبوق ،وستنصب الجهود عىل النهوض
بمخرجات املهرجانات املحلية ،من أجل
دعم املالك وتحفيزهم عىل االستمرار يف
رعاية إبلهم ،ونرش تربيتها عىل نطاق
اً
فضل عن الحفاظ
واسع محليًا وعامليًا،
عىل سالالتها العربية النادرة.
ويسخر النادي ما لديه من إمكانات
متاحة ،ويبذل قصارى جهده من أجل
االرتقاء برياضة اآلباء واألجداد إىل
مصاف الرياضات األخرى ،والعمل عىل
اً
مستقبل هي الرياضة األوىل
أن تكون
محليًا ،وهو منفتح عىل الجميع،
ورشاكاته مكرسة خدمة لهذا
الهدف املنشود ،وصو ًنا لرياضة
أبناء شبه الجزيرة العربية.

فعاليات مصاحبة كعروض المركوبة
ومسابقة المحالب ومعرض سفن الصحارى

مسابقة المحالب
ستقام  3أشواط ملحالب االبل ،للفئات
التالية (املجاهيم  -املغاتري  -األصايل)
بحيث يحصل الفائزون يف املراكز الثالثة
األوىل من كل فئة عىل اجمايل  90ألف ريال
قطري ،بحيث يحصل املركز األول  15ألفا،
واملركز الثاني  10آالف واملركز الثالث 5
آالف ريال.
بحيث يتم تأهيل  5مطايا من اجمايل اإلبل
املشاركة ،وتدخل املبيت ومن ثم تصفيتها
أمام الجمهور ملدة ثالثة أيام وصوال ً لليوم
األخري ليتم اعالن املراكز الثالثة األوىل،
واملبيت للخضوع لعدد  4حلبات لباقي
األيام (عىل الفرتتني) ليكون يوم الختام هو
الحلبة الخامسة ،وهو يوم اعالن النتائج
بعد جميع نتائج اوزان جميع الحلبات لكل
مطية والتي عىل اثرها يتم تحديد املراكز
الثالثة األوىل.
بصمة وراثية
أطلق نادي قطر ملزاين
اإلبل مرشوع
ا لبنك

الوراثي لبناء أرشيف وطني إلبل املزاين
وحفظ سالالتها ،إىل جانب تركيب رشائح
جديدة للمطايا املشاركة يف كافة املهرجانات
والبطوالت التي ينظمها النادي.
ويهدف املرشوع إىل املساهمة يف حفظ
السالالت ،وإثبات بصمتها الوراثية ،ومنع
التالعب بالرشائح ،إضافة إىل املساهمة
يف التحقق من نسب املطية وهويتها عند
البيع والرشاء ،وسيتم ذلك من خالل
سحب عينات الدم ،أثناء عملية التسجيل
والرتصيص إلثبات البصمة ،ومن ثم تركيب
رشائح جديدة خاصة بها.
وقال الدكتور عبدالله محمد انديله ،مدير
الشؤون الطبية بالنادي :تعد «البصمة
الوراثية» مرشوعًا وطنيًا بامتياز ،نسعى من
خالله إىل دعم الثروة الحيوانية ،وتحسني
انتاجها ،بما يتماىش مع رؤية قطر ،2030
حيث سيسهم املرشوع يف حفظ وتوثيق
السالالت وأنسابها ،وقد صمم من أجل
خدمة املالك الحاليني واألجيال القادمة،
إىل جانب تنظيم عمليتي بيع ورشاء املطايا
بمختلف أنواعها ،السيما
يواكب
وأنه
التطورات

لطبية
ا
العاملية عىل
صعيد تربية
ا لحيو ا نا ت ،
ويقدم للمالك املستهدفني
معلومات فنية ووراثية متكاملة عن املطية
املراد بيعها ،من حيث عمرها ،ونسبها،
ورقمها ،ومالكها ..الخ .كما يساعد يف رسعة
ودقة التثبت من صحة هذه املعلومات،
وذلك بمطابقة الفحوصات الجينية الجديدة
مع نتائج العينات السابقة املخزنة برقم
رشيحتها ،وبهذه الطريقة يتم الحد من
عمليات الغش والتالعب بالرشائح.
وأضاف :املرشوع بمثابة بنك وراثي
ومعلوماتي عن إبل املزاين ،وهو األول من
نوعه عىل مستوى دولة قطر ،وسيتم تنفيذه
عن طريق سحب عينات الدم بشكل دوري
ومنتظم ،يف مختربات طبية مخصصة لذلك،
بهدف تحديد الجينات الوراثية والعالمات
الحيوية املميزة ،وخصائص الحمض
النووي الـ ( )DNAلكافة املطايا املشاركة
باملهرجانات ،ويف حالة االشتباه ببيانات أية
مطية ،ستخضع للفحص مجد ًدا للتأكد من
هويتها ،علمًا بأن الشيفرات الوراثية سيتم
حفظها يف قاعدة بيانات إلكرتونية خاصة
بالنادي ،لضمان رسعة اسرتجاعها والعودة
إليها فورًا وعند الحاجة ،وستكون هذه
الشيفرات مرتبطة برشيحة املطية.
استديوالمزاين
وستحظى البطولة بتغطية إعالمية
يومية ،وقد خصصت اللجنة املنظمة
«استديو» لبث منافساتها عىل الهواء
مبارشة ،عرب فضائية الكأس ،وقناة
الصحراء الفضائية ،وموقع دوحة

،3 6 0
وقناة نادي قطر ملزاين اإلبل عىل اليوتيوب.
ويأتي اهتمام الوسائل اإلعالمية بهذا الحدث
الريايض الهام من منطلق مسؤوليتها
املجتمعية ،حيث ستسهم هذه التغطية
والنقل املبارش وغري املبارش ملختلف
الفعاليات يف تعزيز سمعة مهرجانات
املزاين املحلية ،كمقصد هام ملالك اإلبل
وعشاقها ،ومن شأنها ً
أيضا أن تسهم يف
جذب املزيد من الزوار والسياح واملهتمني،
ملا لهذه الرياضة التقليدية من اهتمام كبري
لدى أبناء املنطقة عمومًا.
وتم إنشاء مركز إعالمي قرب املقصورة
الرئيسية الستقبال اإلعالميني،الراغبني
بتغطية البطولة ،وتزويده باألجهزة املطلوبة
لتسهيل عمل الطواقم الصحفية ،إىل جانب
إتاحة الصور الفوتوغرافية والفيديوهات
وغريها من البيانات واملعلومات ومشاركتهم
بها.
تعليق فوري
وحرصا عىل إيصال رسالة البطولة
والتعريف بأهدافها عىل نطاق واسع ،توفر
اللجنة املنظمة تعليقا يوميا فوريا ملجريات
املنافسات ،باللغتني العربية واإلنجليزية،
بهدفإطالع الجماهرياملوندياليةعىلمبادئ
هذه الرياضة الشعبية وقواعد ممارستها،
والرشوط وآليات التحكيم ،والنتائج وغريها
من األمور املتعلقة بالبطولة ،والتي ستشهد
حضورًا رفيعًا للمالك واملربني القطريني
والخليجيني.

جميع اإلبل المشاركة خضعت لفحص
الجينات الوراثية الـ DNA

آراء وقضايا
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عمل استثنائي

eliesaliba1@gmail.com

بلس ــان عــربــي مبـي ــن
باألفعال ال بالكلمات ،وباإلنجازات ال باألمنيات ،وبتحويل األحالم
إىل واقع وحقائق ،قطر تتحدث عن نفسها.
قطر اليوم ليست قطر األمس ،وقطر غدت يف مكان ومكانة
صنعتها سواعد أبنائها بإرادة ال تلني.
قطر دولة العرب ،والعالم كله اآلن يف قطر ،بل إن قطر هي اآلن
وجه العالم ووجهته.
الرشق والغرب ،والشمال والجنوب ،وأعراق وجنسيات مختلفة،
عىل أرض قطر يتواجدون ،وعيون العالم أجمع معلقة عرب
الشاشات تشاهد وتسمع.
هذه دوحة العالم التي غريت املفاهيم ،وكرست االحتكارات،
وأعلت األخالق ،وترجمت معاني اإلنسانية واقعا ينبض عىل وجوه
الصغار والكبار ،ويف مخيمات الشتات واملناطق املحرومة.
إن قطر اليوم باستضافة مونديال  2022تعيد تعريف العالم
صدر إليه
باملنطقة العربية ،بعيون قطرية ،ذلك العالم الذي لطاملا ُ

كالم مباح

الرياضة
توحدنا
سمير البرغوثي
كاتب فلسطيني

أنا مغربي مع املغرب ،تونيس مع
التوانسة ،سعودي مع السعوديني.
أنا قطري مع القطريني ..بح
صوتي وأنا انتظر هدفا لقطر.
وبكيت حني أعلن الحكم نهاية
املباراة بخسارة االفتتاح ..وصعدنا
إىل السماء مع األخرض السعودي..
وتبادلنا التهاني مع أهلنا يف بالد
العرب وغنينا بصدق ( بالد العرب
أوطاني
من الشام لبغدان..
ومن نجد إىل يمن
اىل نرص فتطوان..
لسان الضاد يجمعنا
وال حد يباعدنا
اىل آخر قصيدة ابن الشام فخري
البارودي ...كل هذه املعاني لم
تستطع السياسة أن تجد آلية
لتوحدنا لكن مع كأس العالم،
أصبحت الرياضة آلية ضخمة
للتكاتف القومي وللتضامن
والتعاضد الدويل واإلقليمي ..فعرب
تطبيق هيا القطري فتحت الحدود
بل أصبح من يحملها يدخل جميع
الدول التي كانت حدودها مقفلة يف
وجهه حتى ..هنيئا لقطر التيسري
عىل شباب العرب لزيارة بالد
العرب أوطانهم.
وبعد ..فإن مونديال قطر هو
آخر منافسة يشارك فيها كما
هو معتاد  32منتخبا ...إذ تقرر
زيادة املنتخبات ليكون عددها 48
منتخبا ابتداء من النسخة القادمة
عام  2026التي تستضيفها ثالث
دول هي الواليات املتحدة وكندا
واملكسيك....
هنيئا لقطر ...هنيئا لنا ...لكل
العرب
smr_alibar@yahoo.com

محمد الشبراوي
كاتب وصحفي وباحث

عمدا وزورا أن بالد العرب أرض حروب ونزاعات ،وليست سوى
مخزن للبرتول ،وسوق استهالكي لترصيف منتجات الغرب.
كانت رضبة بداية مونديال  2022من خيمة عربية أصيلة -استاد
ملعب البيت ،الذي يجسد شكل الخيمة البدوية -تحمل عبق

التاريخ ،وأصالة املايض ،وحداثة الحارض واملستقبل.
لم تكن رضبة بداية مونديال قطر ،من ملعب البيت -فائق
الحداثة -املستوحى تصميمه من بيت َ
الشعر البدوي مجرد رضبة
بداية عادية؛ بل كانت ذات داللة ورمزية ،وإعالنا ببداية عهد
جديد للمنطقة العربية ،التي رسخ اإلعالم الغربي والصهيوني
صورة ذهنية نمطية عنها يف عيون الغربيني ،بأنها بالد الخيام
والجمال والصحاري القاحلة.
لقد حققت قطر سبقا وسابقة ،فهي أول دولة عربية وإسالمية
تنظم كأس العالم ،كما سبقت دول العالم يف حداثة التنظيم
وروعته.
لقد أصبحت قطر يف سابقة تاريخية -بال منازع -قائدة التغيري
اإليجابي يف العالم العربي واملنطقة ،بعد أن حملت عىل عاتقها ما
لم يستطع غريها أن يتحمله.
عربي 21

المونديال وبناء اإلنسان القطري
يف العرشين من نوفمرب هذا العام 2022
شهد العالم افتتاح النسخة الثانية والعرشين
ملونديال كأس العالم يف الدوحة عاصمة قطر،
التي استطاعت يف فرتة زمنية ال تكاد تذكر
إنشاء مدن رياضية عمالقة وتأسيس بنية
تحتية متكاملة شملت توسعة املطارات واملوانئ
وشبكة القطارات والجسور ،باإلضافة إىل
توسيع الشوارع وتطوير األحياء السكنية وبناء
مناطق تجارية ذات طراز عاملي ،وقد شهد
جميع زوار املونديال املتقاطرين عىل الدوحة من
جهات العالم األربع عىل هذه املعجزة الرياضية
واملدنية والتنظيمية ،بيد أن أهم معجزة تحققت
لقطر من تجربة املونديال الفريدة هي بناء
اإلنسان القطري.
ال شك أن اإلبداع يف كثري من جوانبه يولد من
رحم املعاناة ،وال ريب أن التحدي يصقل
املعادن الثمينة وينقيها ،وال يختلف إثنان يف أن
التحدي الهائل الذي واجهته قطر حني تقدمت
بمرشوعها الستضافة كأس العالم كان أشبه
باملغامرات الخيالية التي يخوضها اإلنسان يف
األحالم ويعجز عن تحقيقها يف الواقع ،ولكن
إرادة القيادة القطرية اإلستثنائية والتي تتميز
بما يعرف يف علم النفس بالدوافع الثالث
للنجاح ،وهي :دافع اإلنجاز الذي يركز عىل
الرغبة يف التميز ،ودافع االنتماء الذي يرسخ
العالقة الحميمة مع الشعب؛ ودافع الثقة
واالقتدار الذي يبث يف نفوس أبناء الشعب
االعتداد بالذات والقدرة عىل النجاح.
ال شك أن تلك اإلرادة العظيمة لصاحب السمو
األمري الوالد الشيخ حمد بن خليفة وأمري البالد
صاحب السمو األمري الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني ،قد أدت إىل تحقيق ذلك الحلم األسطوري
الذي اعتربه أغلب أهل األرض أمرا مستحيال
ورضبا من رضوب الخيال ،إال إن حكمة القيادة
القطرية ومثابرتها وضخها روح اإلرادة الصلبة
يف نفوس القطريني ،حولت ذلك الحلم إىل واقع
يستمتع بفيئه جميع محبي كرة القدم يف العالم
وهم أغلب سكان الكرة األرضية الذين وصل
عددهم قبل خمسة أيام من انطالق البطولة إىل
ثمانية مليار نسمة.
سيتحدث البعض عن الكلفة الباهظة لهذه
الفاعلية ،وسيجيب كثريون بأن تلك املصاريف
إنما وجهت الستكمال البنية التحتية لدولة قطر
من مشاريع نقل ومواصالت وصحة وتعليم
وإعالم ،لكن كال الفريقني نيس أمرا مهما ،وهو
أن تلك األموال إنما توجهت يف األساس نحو
بناء اإلنسان القطري ،فجميع املشاريع التي
إقامتها قطر يف العرشين سنة ماضية بداية
بالتخطيط ،مرورا بالتأسيس والبناء والتنفيذ

زكريا المحرمي
كاتب عماني

وانتهاء بإقامة الفعالية العاملية واستضافة كافة
شعوب األرض عىل أرض الدوحة التي تحولت
إىل ما يشبه سفينة نوح العامرة بجميع أنواع
البرش ،كل تلك السلسة الطويلة من الحلقات
والدوائر والعمليات ،إنما قام بها اإلنسان
القطري مخططا ومنفذا ومرشفا وموجها
ومديرا ومنظما.
فإن أضفنا إىل كل ذلك التداخل الثقايف
والعلمي واملعريف بني القطريني وبني جميع
من ساهم يف تحقيق هذا الحلم من خرباء،
ومبتكرين ومهندسني وفنيني وعمال ورجال
أعمال وصحفيني ورياضيني وفنانني وغريهم
من املبدعني واملبتكرين الذين جاؤوا من
أصقاع الكون للمساهمة بأفكارهم وتجاربهم
وخرباتهم وجهدهم الذهني والبدني ،لتحقيق

ستتحول تجربة
كأس العالم إلى
خبرة تجعل من
اإلنسان القطري
مرجعا عمليا
لتجاوز المستحيل

هذا اإلنجاز ألمكننا تصور الحجم الهائل
من املعرفة والعلوم والتجربة والخربة التي
اكتسبها اإلنسان القطري يف العقديني
املاضني ،وسيتسلح بها فيما سيأتي من
أزمان مديدة وستتناقلها األجيال جيال بعد
آخر.
ال شك ان قطر ستحظى بفوائد عديدة
وعظيمة من تنظيم أكرب تظاهرة كروية
عاملية يف الرشق االوسط ويف منطقتنا
العربية بالذات ،وهناك من يتحدث عن عائد
اقتصادي مبارش يتجاوز العرشين مليار
دوالر ،لكن الفوائد العظمى التي ستجنيها
قطر باإلضافة إىل العوائد املالية واملنجز
املدني الحضاري واستكمال البنية األساسية،
إنما يتمثل يف اكتشاف العالم للظاهرة
القطرية اإلستثنائية وتعرفهم عىل الثقافة
القطرية وإطالعهم عىل األعراف والعادات
والتقاليد العربية األصيلة ،واألهم هو بناء
اإلنسان القطري الذي عرّكته هذه التجربة
وجعلت منه شخصية قوية محنكة يف مواجهة
التحديات الكربى والصعاب.
لو لم يكن إلقامة مونديال كأس العالم يف دوحة
العرب واملسلمني من نتائج سوى بناء اإلنسان
القطري وصقله ورفع مستوى تأهليه لكفى به
من أثر يستحق جميع أموال العالم ،فالنجاح ال
يقاس بتكديس الثروات ،ألن مثل هذا التصور
للنجاح يتسم باألنانية املفرطة والفردانية
العمياء والتمركز النرجيس حول الذات األمر
الذي يؤدي إىل تفكك املجتمعات وإنهيار الدول.
إن النجاح الحقيقي ينبغي أن يقوم عىل قواعد
االستدامة البرشية واالجتماعية والبيئية ومن
ثم املالية كأركان أساسية لنهج شامل قادر
عىل خلق الظروف املواتية لديناميكيات العطاء
واالرتقاء املمتدة إىل األبد.
ستنقيض أيام كأس العالم عما قريب،
وستتالىش سكرة اإلبهار واملتعة ولن يبقى
يف أذهان شعوب العالم سوى ذكريات من
اللحظات الجميلة التي قضوها يف حضور
مباريات املونديال يف املالعب القطرية الحديثة
املبهرة أو مشاهدته عرب القنوات الرياضية
ووسائل التواصل املختلفة ،إال الشعب القطري
الذي ستظل تجربة كأس العالم حارضة يف
تفكريه دائما وأبدا ،وستتحول تلك التجربة إىل
خربة تجعل من اإلنسان القطري مرجعا عمليا
لتجاوز املستحيل ال عىل مستوى األمة العربية
واإلسالمية فحسب بل وعىل مستوى العالم
أجمع.
almuharrmi@gmail.com

سيبقى حفل افتتاح بطولة «كأس
العالم  FIFAقطر  »2022يوم
األحد املايض ،عالمة فارقة يف
تاريخ بطوالت كأس العالم ،كما
ستبقى كلمة حرضة صاحب
السمو الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني ،أمري البالد املفدى ،منارة
مضيئة بما عكسته من قيم
السالم والتضامن واإلخاء ،وقد
أشاد مجلس الوزراء يف االجتماع
العادي ،الذي عقده أمس برئاسة
معايل الشيخ خالد بن خليفة
بن عبدالعزيز آل ثاني ،رئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
بالنجاح الباهر واالستثنائي الذي
حققه حفل االفتتاح ،ونوه املجلس
باملضامني املهمة يف كلمة صاحب
السمو األمري املفدى التي افتتح
بها سموه البطولة ،وما تميز
به حفل االفتتاح التاريخي من
إعداد وتنظيم وإخراج مبهر ،وما
حملته فقرات الحفل من رسائل
عميقة املعاني ،وما عكسته من
صور مضيئة لجوانب من اإلرث
الحضاري والثقايف لدولة قطر
والعالم العربي ،إضافة إىل البعد
اإلنساني للرياضة ودورها املؤثر
يف توحيد الشعوب ونرش ثقافة
السالم والتسامح واالحرتام املتبادل
والتعارف بني األمم.
ويف إشارة مهمة ،أكد املجلس أن
نجاح حفل االفتتاح ،وما حظي
به من إشادة ومتابعة واسعة عىل
امتداد العالم ،وما تحققه البطولة
من نجاح عىل كافة األصعدة،
سيظل موضع اعتزاز دولة قطر
وشعبها وشبابها الذي كان خلف
هذا اإلنجاز بجهده وفكره وعمله
الجاد واملتواصل عىل مدى اثني
عرش عاما ،من أجل إيجاد البيئة
املواتية لتنظيم البطولة ،وإنجاز
كأس العالم من جميع النواحي
التنظيمية والعمرانية واالجتماعية
واالقتصادية ،وصوال ً إىل بطولة
استثنائية لكأس عالم ترشف األمة
العربية.
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بن غفير يدعو إلى العودة لسياسة االغتياالت

اشتية :أوقفوا قتل شعبنا

الرأس ،والعرشات باالختناق ،خالل مواجهات
اندلعت الثالثاء مع قوات االحتالل اإلرسائييل
التي اقتحمت املنطقة الرشقية ملدينة نابلس
بالضفة الغربية ،تمهيدا القتحام املستوطنني.
زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني املتشدد
إيتمار بن غفري ،دعا أمس إىل العودة لسياسة
االغتياالت وتشديد الخناق عىل املعتقلني
الفلسطينيني ردا عىل هجومي القدس.
وأعلنت هيئة البث اإلرسائيلية مقتل شخصني
وإصابة  14يف انفجارين وقعا صباح األربعاء
يف موقعني مختلفني بالقدس الغربية ،وأشارت
إىل أن  3من املصابني يف «حالة خطرية».
وقال بن غفري ،املرشح لتويل حقيبة األمن
الداخيل يف الحكومة اإلرسائيلية القادمة،
للصحفيني يف موقع االنفجار بعد تلقي إيجاز
من الرشطة« :عىل اإلرهاب أن يدفع ثمنا

مقتل عقيد إيراني
قرب دمشق

طهران  -األناضول -أعلنت
إيران ،األربعاء ،مقتل
ضابط بارز برتبة عقيد يف
الحرس الثوري ،إثر انفجار
قرب العاصمة السورية
دمشق.
وقال الحرس الثوري
اإليراني ،يف بيان ،إن
العقيد داود جعفري ،أحد
مستشاري قوات الجو
ـ فضائية التابعة له يف
سوريا ،قتل يف انفجار عبوة
ناسفة عىل جانب طريق ،يف
ضواحي دمشق.
وأضاف البيان أن الحادث
وقع ،االثنني ،محمال
إرسائيل مسؤولية الهجوم.
ولم يذكر البيان أي
تفاصيل عن وقوع خسائر
أخرى جراء االنفجار.
يذكر أن الجيش اإلرسائييل
نادرا ما يعلق عىل عملياته
العسكرية يف سوريا ،لكنه
أكد يف مناسبات عديدة
شن رضبات عىل الجماعات
املدعومة من إيران.
ويف مارس /آذار املايض،
ُقتل ضابطان من الحرس
الثوري اإليراني يف غارة
جوية عىل مشارف دمشق.
وبعد أسبوع ،وردا ً عىل
الغارة ،استهدفت إيران ما
سمته «منشآت إرسائيلية»
يف أربيل شمايل العراق
بصواريخ عالية التوجيه.

على حماية حدودنا

تركيا تواصل عملياتها
اسطنبول-أ .ف .ب  -أعلن الرئيس الرتكي رجب
طيب أردوغان األربعاء أن تركيا «مصممة أكثر
من أي وقت مىض» عىل حماية حدودها مع سوريا
بوجه املقاتلني األكراد.
وقال أردوغان يف خطاب أمام الربملان «عملياتنا
واملسيات ليست سوى
رّ
بواسطة الطائرات واملدافع
البداية ...سنواصل العمليات الجوية بدون توقف
وسندخل أرايض اإلرهابيني يف الوقت الذي يبدو لنا
مناسبا».
وقصفت القوات الجوية واملدفعية الرتكية نحو
 500هدف للمقاتلني األكراد يف شمال العراق
وسوريا منذ األحد ،وفق ما أعلن وزير الدفاع
الرتكي خلويص أكار األربعاء.
وقال الوزير وفق ما نقلت عنه وكالة األناضول
الرسمية «تم رضب  471هدفا ً وتحييد 254
إرهابيا ً حتى اآلن» يف إطار عملية ضد مواقع
املقاتلني األكراد.
وأطلقت تركيا األحد عملية «املخلب السيف»
بسلسلة غارات جوية تبعها قصف مدفعي
متواصل عىل مواقع لحزب العمال الكردستاني
الذي يتمركز يف شمال العراق ،ووحدات حماية
الشعب الكردية يف سوريا.
وتتهم أنقرة التنظيمني بالوقوف وراء هجوم أسفر
عن  6قتىل و 81جريحا ً يف  13ترشين الثاني/
نوفمرب يف اسطنبول.
وأكد املرصد السوري لحقوق اإلنسان ،الذي يتخذ
من لندن مقرا ً له ،أن هذه الرضبات أسفرت عن
وقوع نحو أربعني قتيالً.
و َت ّ
ركز القصف املدفعي الرتكي مساء الثالثاء
ً
خصوصا عىل مدينة كوباني معقل وحدات حماية
الشعب الكردية التي استعادتها يف  2015من
تنظيم الدولة اإلسالمية بدعم غربي ،وفق املرصد
السوري.

إطالق نار داخل متجر

} الشرطة تحيط بموقع االنفجار

عواصم-وكاالت -دعا محمد اشتية رئيس
الوزراء الفلسطيني ،دول العالم للتدخل
العاجل لوقف قتل أبناء الشعب الفلسطيني،
الذين يستهدفهم رصاص االحتالل اإلرسائييل.
وتأتي دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني ،عقب
استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات
االحتالل اإلرسائييل الثالثاء خالل اقتحامها
مدينة نابلس.
وحذر اشتية يف بيان له ،من استمرار عمليات
القتل ،وسياسات البطش والتنكيل واالعتقال
واالقتحامات للمدن والبلدات والقرى
واملخيمات الفلسطينية.
وكان الطفل الفلسطيني (أحمد أمجد
شحادة) قد قتل برصاص قوات االحتالل،
وأصيب أربعة شبان آخرين بالرصاص الحي
أحدهم بصورة حرجة ،وشاب بقنبلة صوت يف

أردوغان :مصممون

باهظا للغاية» .وأضاف« :هذا يعني العودة
إىل االغتياالت املستهدفة ووقف التسهيالت
يف السجون وفرض القيود عىل املعتقلني يف
السجون» .وأردف« :هذا يعني فحص مواقع
انطالق املنفذين والوصول إىل قراهم وفرض
إغالق وإجراء عمليات التفتيش من منزل إىل
منزل من أجل إعادة الردع».
وتابع بن غفري« :علينا تشكيل حكومة يف
أقرب وقت ممكن ،فالرعب ال ينتظر».
من جهته ،قال وزير األمن الداخيل اإلرسائييل
عومر بارليف ،يف تغريدة« :نحن يف صباح
عصيب ،هذا هجوم مركب معقد يف موقعني،
ويبدو أنه نتيجة بنية تحتية منظمة».
وبحسب مصدر يف الرشطة ،فإن العبوتني
كانتا تحتويان عىل الكثري من املتفجرات
ويبدو أنه تم تفعيلهما عن بعد بواسطة

الهواتف املحمولة ،ألن كليهما متشابه يف
الحجم .وأضافتً :
وفقا لهجم العبوات ،فقد
كان من املمكن أن تنتهي الهجمات بعدد من
الضحايا أكثر بكثري مما كانت عليه.
وذكرت أن العبوة األوىل كانت مخبأة يف
حقيبة تم تفجريها عن بعد بالقرب من موقف
للحافالت قرب مدخل بلدة جفعات شاؤول.
وقالت :تشتبه الرشطة يف أن املشتبه به وصل
عىل دراجة كهربائية ووضع عبوة ناسفة.
وزادت الهيئة :ويف الحادث الثاني انفجرت
عبوة ناسفة عند مفرق راموت باملدينة.
وأشارت الرشطة اإلرسائيلية ،بحسب اإلذاعة،
إىل أنها «تشتبه بأن الهجومني وقعا عىل
خلفية قومية».
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن
الهجومني.

خبيران أميركيان:

إشارات متناقضة تجاه أوكرانيا
إشارات مختلفة ومتناقضة تخرج من
واشنطن فيما يتعلق باملرحلة التالية من
مواجهة الحرب الروسية عىل أوكرانيا.
ففي الوقت الذي لم تعد تخفي فيه واشنطن
انفتاحها عىل وضع نهاية للحرب الروسية
عىل أوكرانيا ،ال ترتد إدارة الرئيس جو
بايدن يف العمل عىل زيادة ما تقدمه من
أسلحة ومساعدات للجانب األوكراني.
وكان الجنرال ملك مييل رئيس هيئة األركان
األمريكية املشرتكة ،وهو أعىل منصب
عسكري يف البنتاغون ،قد دعا أوكرانيا إىل
االنفتاح عىل فكرة التفاوض مع روسيا.
وأشار الجنرال مييل إىل أن الروس يعززون
اآلن سيطرتهم عىل  % 20من األرايض
األوكرانية ،وأن الخطوط األمامية من
مدينة خاركيف إىل مدينة خريسون تشهد
استقرارا ،إال أنه أضاف أن «احتمال تحقيق
نرص عسكري أوكراني يقوم عىل طرد
الروس من جميع أنحاء أوكرانيا ،بما يف ذلك
شبه جزيرة القرم ،ليس كبريا من الناحية
العسكرية».
يف الوقت ذاته ،حثت مجموعة من أعضاء
مجلس الشيوخ ،من الحزبني الجمهوري
والديمقراطي ،إدارة بايدن عىل إعادة النظر
يف قرارها عدم منح أوكرانيا طائرات من
دون طيار متطورة ،قائلني إن التكنولوجيا
يمكن أن تساعد كييف عىل االحتفاظ
بأراضيها واكتساب زخم يف ساحة املعركة.
ويف رسالة اطلعت عليها صحيفة «وول
سرتيت جورنال» وجهت لوزير الدفاع لويد
أوستن ،حث  16عضوا يف مجلس الشيوخ
اإلدارة عىل منح أوكرانيا طائرات مسلحة
من دون طيار من طراز «إم كيو-1يس»
( )MQ-1Cأو غراي إيجلز ،وهي طائرات
مسلحة من دون طيار متوسطة االرتفاع
يمكنها الطريان ألكثر من  24ساعة ،ولها

« »10قتلى في فرجينيا
واشنطن  -األناضول -أعلنت السلطات األمريكية
مقتل  10أشخاص يف إطالق نار جماعي وقع
داخل محل تجاري بوالية فرجينيا.
وقالت رشطة مدينة تشيسابيك ،األربعاء ،إن إطالقا
للنار داخل متجر «وول مارت» ،مساء الثالثاء،
تسبب يف مقتل ما ال يزيد عىل  10أشخاص ووقوع
عدد من اإلصابات ،حسبما نقلت وكالة «أسوشيتيد
برس».
وأضافت الرشطة يف ترصيحات صحفية ،أن
الهجوم نفذه شخص واحد ،أطلق النار عىل نفسه
بعد مهاجمته جمعا من الناس.
ويف السياق ،أوضح متحدث الرشطة ليو
كوسينسكي ،أن إطالق النار توقف «بمجرد وصول
الرشطة إىل موقع الحادث».
من جهتها ،أعربت سلسلة متاجر «وول مارت» عن
صدمتها ،وقالت يف ترصيحات نقلتها وسائل إعالم
أمريكية إنها «تعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ
القانون» يف التحقيقات الخاصة بهذا «الحادث
املأساوي».
ووقع ما ال يقل عن  662حادث إطالق نار جماعي
يف الواليات املتحدة هذا العامً ،
وفقا ملنظمة تتبع
الهجمات املسلحة «»Gun Violence Archive
األمريكية.
وعىل خلفية هذه الحوادث ،ناشد الرئيس جو بايدن
نواب الكونغرس تغيري قوانني حمل السالح يف
البالد ،حفاظا عىل األرواح ،لكن لم تتخذ خطوات
ملموسة بهذا الشأن.

خمسون جريحا

زلزال يضرب
شمال غرب تركيا
} رئيس األركان األميركي دعا أوكرانيا لالنفتاح على التفاوض

قدرة تدمريية هائلة ،إضافة لدقة إصابة
أهدافها.
وكتب املرشعون :الجانب اإليجابي طويل
األجل لتزويد أوكرانيا بـ«إم كيو-1يس»
مهم ،ولديه القدرة عىل دفع املسار
اإلسرتاتيجي للحرب لصالح أوكرانيا.
ويف حديث للجزيرة نت ،قال خبري الشؤون
الدفاعية مايكل بيك إن «أوكرانيا حققت
نجاحا مذهال يف وقف الغزو الرويس،
وحررت أكثر من نصف األرايض التي تم
االستيالء عليها ،ومع ذلك فإن السؤال هو:
هل أوكرانيا قادرة عىل تحرير بقية أراضيها
وتحقيق نرص حاسم يف ساحة املعركة
بحيث يمكنها تخطي املفاوضات؟».
وأشار بيك إىل أنه «يف حني أن األداء
العسكري الرويس يعد سيئا ،ال يزال بوتني
يتمتع بموارد كبرية ،بما يف ذلك إمكانية
تعبئة املاليني من الجنود الجدد .وحتى لو

لم يكونوا مدربني تدريبا جيدا أو مسلحني
تسليحا جيدا ،فإن كل هؤالء املجندين
الروس الجدد املتحصنني يف تحصينات
دفاعية يمكن أن يلحقوا خسائر كبرية
بأوكرانيا».
من جانبه ،أكد الربوفيسور وليام وولفورث
األستاذ بجامعة دارتموث والخبري يف
السياسة الخارجية األمريكية ،يف حديث
للجزيرة نت ،أن «مسؤويل اإلدارة يختلفون
حول ما إذا كان الوقت قد حان للدفع
باتجاه مسار املحادثات .وهذا أمر مفهوم،
حيث يمكن للعقالء أن يختلفوا حول هذه
املسألة» .ولم يستبعد الربوفيسور وولفورت
أن تكون هناك «ضغوط أمريكية عىل
الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي
من وراء الكواليس ،فلدى الواليات املتحدة
العديد من الطرق ،املبارشة وغري املبارشة،
لنقل هذه الرسائل».

اسطنبول -أ .ف .ب  -رضب زلزال بقوة  6,1درجة
شمال غرب تركيا فجر األربعاء موقعا حوايل خمسني
جريحا ومتسببا بأرضار محدودة ،وفق أجهزة
اإلسعاف الرتكية .وح ّدد املعهد األمريكي للمسح
الجيولوجي قوة الزلزال بـ 6,1درجة مشريا إىل أن
مركزه عىل بُعد  170كلم رشق إسطنبول وعىل عمق
حوايل عرشة كيلومرتات .من جهتها حددت السلطات
الرتكية قوة الزلزال بـ 5,9درجة ومركزه يف غول ياقا
بمحافظة دوزجه يف شمال غرب البالد.
وأفادت الوكالة الحكومية إلدارة الكوارث عن تسجيل
أكثر من مائة هزة ارتدادية ،أشدها بقوة  4,3درجة.
وأحصت الوكالة ووزارة الداخلية خمسني جريحا
وأرضارا طفيفة لحقت بمبان.
وقالت فاطمة كوالك وهي من سكان محافظة
دوزجه لوكالة فرانس برس «أيقظنا دوي شديد
وهزة فخرجنا مذعورين إىل العراء».
ودفع الخوف من هزات جديدة العديد من سكان
دوزجه إىل قضاء الليل يف العراء.
تقع تركيا يف منطقة تشهد نشاطا ً زلزاليا ً هو من بني
األعىل يف العالم.
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مخرج حفل االفتتاح:

تتويج لإلنجازات القطرية
الدوحة -قناّ -
أكد المخرج السينمائي القطري أحمد الباكر
مخرج ومشرف حفل افتتاح كأس العالم  FIFAقطر ،2022
والمدير التنفيذي الستوديوهات «كتارا» ،أن نجاح حفل االفتتاح
وتنفيذ مفرداته ،جاء تتويجًا لجهود دولة قطر على مدى اثني
عشر عامًا استعدادًا الستضافة الحدث األهم عالميًا.

رد عملي ودحض لحمالت
التشكيك والتشويه

} المخرج أحمد الباكر

وشدد الباكر يف ترصيح خاص لوكالة
األنباء القطرية «قنا» ،أن حفل االفتتاح
توّج اإلنجازات القطرية ويف الوقت ذاته
يعترب هذا اإلنجاز ردا ً عمليا ً ودحضا ً
لحمالت التشكيك والتشويه يف قدرات
دولة قطر والعرب بشكل عام عىل تنظيم
هذا الحدث العاملي.
وقال إن النجاح يف تقديم صورة مرشقة
للثقافة القطرية والعربية جاء نتيجة
ثقة قيادة قطر يف شبابها وثقة اللجنة
العليا للمشاريع واإلرث يف قدرات
الفنان واملبدع القطري باإلضافة إىل
دعم االتحاد الدويل لكرة القدم «فيفا»،
وجهود الطواقم والكوادر العربية،
واملنتجني القطريني واألجانب.

وأوضح أن هذه الثقة كانت أفضل
تقدير لجهودنا ،كما كانت حافزا ً لإلبداع
والشعور باملسؤولية الكبرية امللقاة عىل
عاتقنا ،ونحن فخورون بهذا اإلنجاز..
وقال«:هذا الدعم مكننا من تجاوز
التحديات بالتنظيم والتناسق والرتكيز
عىل الرسائل املهمة والقضايا الفنية،
وأهمها البعث برسائل صادقة للعالم
من قطر ،معارصة ومواكبة لطموحات
األجيال الحالية والجمهور العاملي
وإبراز الثقافة القطرية والرتاث العربي
ومواكبة الحدث الريايض البارز».
وأضاف«:اتخذنا القرار أن نصحب
املشاهد عرب حفل االفتتاح يف رحلة من
املشاهد واملشاعر ،تبدأ من الجغرافيا،

من البحر إىل
الرب إىل موقع
الحدث «استاد
البيت» ،وصياغة
قطر
نداء
للعالم ورسالة
ا لتعا يش
و ا لتعا ر ف
و ا ال حرت ا م
املتبادل».
وأشار مخرج
حفل افتتاح املونديال إىل أن عنارص
هذه الرسالة أبرزت من خالل التأكيد
عىل دور معتقدنا وثقافتنا يف تعزيز قيم
التعارف والتعايش ،إىل جانب االحتفاء

بأهازيج األمم
التي عبرّ نا من
عىل
خاللها
من
توحدنا
خالل الحماس
و ا لطا قة
اإليجابية التي
يبعثها التنافس
يف مجال كرة
فكان
القدم،
دعوة
الحفل
و ا ال حتفا ل
للتعا يش
بالجمهور والدول املشاركة يف املونديال.
ونوّه الباكر بجهود املساهمني يف إنجاح
هذا العمل الضخم ،الذي شاركت يف

ثقة القيادة حافز
لإلبداع والشعور
بالمسؤولية الكبيرة

إنتاجه استوديوهات كتارا وفريق عمل
كبري من املنتجني القطريني والعرب
واألجانب ..موضحا ً أن نجاحهم يف
إخراج حفل افتتاح كأس العرب ،2021
منحهم ثقة املسؤولني يف االعتماد عىل
الكادر القطري ،ونحن فخورون بهذه
الثقة ،التي شعرنا من خاللها بأننا
أنجزنا العمل املطلوب منا لتلبية تطلعات
الجماهري العربية.
جدير بالذكر أن حفل افتتاح كأس
العالم  FIFAقطر  ،2022تم تصميمه
ليرتك إرثا ً عميقا ً لقطر واملنطقة والعالم
بأرسه ،حيث ق ّدم العرض العاملي رسالة
مهمة تخرج من الوطن العربي الكبري
إىل العالم أجمع ،من خالل توجيه الدعوة

احتفاء بالعام الثقافي قطر ـ الشرق

من محملها التقليدي في «كتارا»

«الريان» تعزز الهوية والتراث
تقدم قناة الريان الفضائية تغطية خاصة
ومميزة لفعاليات اليوم الوطني ،وبطولة
كأس العالم فيفا قطر  ،2022وذلك من
خالل ستوديو خاص عىل الوجهة البحرية
باملؤسسة العامة للحي الثقايف «كتارا».
وقد جاء تصميم االستوديو عىل شكل
محمل تقليدي ليعكس رؤية قناة الريان
التي تهدف إىل ترسيخ مفهوم الهوية
الوطنية القطرية التي تعتز باملايض
وباألصالة واالنتماء وتواكب العرص .كما
جاء هذا التصميم ليتماىش مع فعاليات
النسخة الثانية العارشة من مهرجان
املحامل التقليدية ،والذي تحتضنه كتارا
حاليًا .وقد جذب التصميم الفريد من نوعه
زوار جمهور كأس العالم ،الذين تسابقوا
عىل أخذ الصور التذكارية مع املحمل الذي
يقدم صورة تراثية عن حياة البحر قديما
يف قطر.
وتقدم قناة الريان هذا العام تغطية
شاملة الحتفاالت اليوم الوطني .من خالل
مجموعة من الربامج املبارشة واملسجلة،
واالعمال الوثائقية ،وذلك بهدف تسليط
الضوء عىل إنجازات مؤسسات ووزارات
الدولة خالل عام مىض ،واستعراض خطط
واسرتاتيجيات العام املقبل .هذا باإلضافة
ملجموعة كبرية من املراسلني املتواجدين يف
كافة انحاء ومنها مشريب ،درب لوسيل،
سوق واقف ،اسباير ،كتارا ،الكورنيش،
والبدع لرصد أجواء اليوم الوطني ،وكذلك
فرحة الجماهري بانطالق بطولة كأس
العالم فيفا قطر  .2022كما تقوم القناة
حرصا منها
برصد فعاليات درب الساعي
ً
عىل رصد وتسجيل ونقل كافة االحتفاالت
باليوم الوطني إىل جمهورها يف قطر

وخارجها.
ومن أبرز الربامج التي تقدمها القناة
برنامج «عالوعد» ،والذي يقدمه اإلعالميان
حمد العيدة ،وخالد الكبييس ،والذي
يبث مبارشة عىل الهواء ،وهو برنامج
خاص يركز عىل إظهار املشاعر الوطنية
واملبادرات الفعّالة يف تعزيز التكاتف
والوالء للوطن .يأتي الربنامج هذا العام
تزامنًا مع انطالق مونديال  ،2022حيث
يخصص جزءا من فقراته إلبراز احتفاالت
الجماهري ،كما سيستضيف الربنامج
عددا ً من الشخصيات الفاعلة يف املجتمع
القطري الستعراض أبرز ما تحقق من

إنجازات يف مختلف املجاالت ،واستعراض
خطط واسرتاتيجيات العام املقبل .فيما
يتخلل الربنامج مجموعة من الفقرات
االستعراضية والتقارير املصورة .كما
أنتجت القناة مجموعة من الوثائقيات التي
تتناول مختلف أوجه النهضة االقتصادية
الثقافية واالجتماعي .حيث استعرضت
أوجه الحضارة العمرانية القطرية،
ودورها يف نقل املوروث القطري الثقايف
للعالم الخارجي ،هذا باإلضافة لتسليط
الضوء عىل ميناء الدوحة القديم ،واللجنة
العليا للمشاريع واإلرث ،وكذلك النهضة
السياحية يف قطر.

سينما المول ()1

وفيما يخص تغطية مونديال قطر ،2022
انتجت الريان مجموعة من الربامج
والوثائقيات التي تسلط الضوء عىل كرة
القدم املحلية والعاملية ،مثل برنامج
«ستادات املونديال» ،والذي يتناول املالعب
التي تستضيف مباريات كأس العالم،
وبرنامج ذاكرة رياضية.
جدير بالذكر أن قناة الريان دشنت هوية
برصية جديدة احتفاال باملونديال واليوم
الوطني وذلك يف إطار حرص القناة عىل
إبراز الهوية الوطنية ،واعتزازها برتاث
األجداد ،كونه جزءا ال يتجزأ من النهضة
الحضارية التي تشهدها قطر.

كسارة البندق والفوليت السحري

4:15

الهندية

املالياالم

6:00

الهندية

6:30

النمر األسود :واكاندا لألبد

8:30

املالياالم

11:30

الهندية

9:15

الهندية

11:45

4:00

سينما رويال بالزا ()2

)URUGUAY VS SOUTH KOREA (ENG

4:00

)PORTUGAL VS GHANA (ENG

7:00

)BRAZIL VS SERBIA (ENG

10:00

)URUGUAY VS SOUTH KOREA (ENG

4:00

)PORTUGAL VS GHANA (ENG

7:00

)BRAZIL VS SERBIA (ENG

10:00

الهندية

4:15

الهندية

6:45

الهندية

9:30

الهندية

12:00

ع�������رض أف��ل��ام
استثنائية مؤثرة
الدوحة -قنا -تحتفل مؤسسة الدوحة لألفالم بالعام الثقايف
«قطر ـ الرشق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا »2022
بعرض مجموعة من األفالم االستثنائية املؤثرة من هذه املنطقة
تحت عنوان «نظرة عىل أفالم الرشق األوسط وشمال إفريقيا
وجنوب آسيا» ،وذلك ضمن تجربة الدوحة لألفالم يف مرسح
متحف الفن اإلسالمي خالل الفرتة بني  4و 12ديسمرب املقبل.
ويتضمن االحتفال ملؤسسة الدوحة لألفالم مجموعة من
عروض كالسيكيات خالدة وأفالم مستقلة ساحرة من منطقة
الرشق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا ،إىل جانب تحية
سينمائية رائعة للمخرجني واملؤلفني واملواهب الواعدة مع
عروض أفالم طويلة وقصرية تروي قصصا ً من املنطقة للزوار
واملجتمع ،والذي يتزامن هذا العام مع استضافة بطولة كأس
العالم  FIFAقطر .2022
وقالت فاطمة حسن الرميحي الرئيس التنفيذي ملؤسسة
الدوحة لألفالم« :تتمتع قطر بتاريخ عميق من التبادل الثقايف
الهادف مع منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب
آسيا ،يشمل الدعم املستمر لألصوات السينمائية الناشئة من
هذه املنطقة ،فالعام الثقايف مبادرة فريدة من نوعها ملتاحف
قطر ،تلعب دورا ً رئيسيا ً يف الرتويج للتبادل الثقايف الحيوي
يف قطر وتعد بمثابة تحية تقدير لعالقاتنا الدولية ،ويف هذا
العام املميز الذي نستضيف فيه بطولة كأس العالم FIFA
قطر  ،2022يرسنا إضافة بعد آخر لهذه االحتفاالت من خالل
تقديم نظرة عىل أفالم الرشق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب
آسيا لنوفر للجميع تجربة سينمائية ثرية».
ُ
وحول العروض الخاصة باألفالم ،والتي أنتجت بدعم من
مؤسسة الدوحة لألفالم ،تبدأ بفيلم «منزل وسط الحقول»
(املغرب ،قطر « )2017من إخراج تاال حديد ،وسيعرض
يوم األحد  4ديسمرب ،ويف يوم اإلثنني  5ديسمرب سيتم عرض
فيلم»شجرة األجاص الربية«(تركيا ،فرنسا ،بلغاريا ،أملانيا،
البوسنة والهرسك ،قطر»  )2018للمخرج نوري بيلجي
جيالن ،وسيعرض فيلم «البائع» (إيران ،فرنسا « )2016من
إخراج أصغر فرهادي يوم الثالثاء  6ديسمرب.

النمر األسود :واكاندا لألبد

4:30

النمر األسود :واكاندا لألبد

7:30

لعبة املخبأ

10:30

سينما كتارا ()2

نوسيبو

4:00

المبورغيني

6:00

التفاني

8:00

وجه البوكر

10:30

سينما كتارا ()3

سينما رويال بالزا ()3

سينما المول ()3

األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا

سينما كتارا ()1

سينما رويال بالزا ()1

سينما المول ()2

إىل العالم بأرسه ،دعوة اللتقاء الجميع يف
وحدة واحدة ،وربط الجسور بني جميع
االختالفات يف العرق والثقافة واللون
والجنسية ،مللء كل املسافات بالقبول
واالحرتام والتعايش ،تتيح لنا البطولة أن
نلتقي كقبيلة واحدة واألرض هي الخيمة
التي نعيش فيها جميعا ً ونستظل بظلها.
وشهد الحفل الذي أُقيم داخل «استاد
البيت» املستوحى من الخيمة العربية،
خيمة الرتحيب والكرم ،سماع النداء،
واستجابة وارتحال شعوب العالم لهذا
النداء الذي يقدم حوارا ً إيجابيا ً يجعلنا
نعرف ذواتنا ونتعارف مع اآلخرين،
بأصوات مختلفة يجمعها إحساس
واحد.

مغامرات بادينغتون

4:15

تحت تهديد السالح

5:00

املالياالم

6:00

وجه البوكر

7:00

النمر األسود :واكاندا لألبد

8:30

فريسة الشيطان

9:00

املالياالم

11:30

النظام

11:00
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لالستفسار 40002222 :
الـعـدد٤1٤٦ :

مغادرة لالجازة
تعلن جهة عمل السيد/شاجو كونومال
 ،هندي الجنسـيـة  ،ويحـمـل جواز
سفر رقم  ، I1595674 :ويـحـمـل
بطاقة شخصية رقم 27335624248 :
عن مغادرته لالجازة فمن لديه أية
مطالبات لدى املذكور  ،يرجي االتصال
عىل 55833366 :ىف موعد اقصاه
ثالثه ايام من تاريخ نرش االعالن
وجهة العمل غري مسؤولة عن اي
مطالبات ترد بعد ذلك التاريخ.

للبيع ماكينة حتلية مياه
فى حالة جد�ً ممتازة م�شتعملة �شتة �أ�شهر فقط

متنقلة (د�خل كونتيرن ومكيفة)

ن�شبة �مللوحة للمياه �لو�ردة  - 15000قوة �لتحلية  360مرت مكعب فى �ليوم

33400169

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

صفحة إعالنية متنوعة

اعالن
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في قصصهم
عبرة

salmanalmalik1@hotmail.com

سلمان المالك

فعاليات نابضة بالحياة
بالتزام�ن م�ع انطالق بطول�ة «كأس
العال�م  FIFAقط�ر  ،»2022أعل�ن
قطر مول تدشين سلسلة من األنشطة
املمتعة واملسلية واملجزية من أجل إثراء
تجربة العمالء وضيوف قطر ومنحهم
فرص�ة االس�تمتاع بأج�واء كروي�ة
استثنائية أثناء تواجدهم يف قطر.
خصيص�ا
تأت�ي األنش�طة املصمم�ة
ً
لتعزي�ز مغام�رات التس�وّق والرتفيه
للعملاء ضم�ن برنام�ج قط�ر م�ول
الرتفيهي املمتد عىل مدار ثالثة أش�هر،
بحيث يضفي عىل تجارب سكان قطر
وزواره�ا مزي ًدا من اإلث�ارة والحماس
من خالل األلعاب التفاعلية واملسابقات
والهدايا القيّمة.
ومع انطالقة البطولة ،تحوّل قطر مول
إىل ما يش�به ملعبًا صغيرًا عن طريق

ّ
الب�ث املب�ارش لجمي�ع مبارياتها عىل
الشاش�ات العمالقة يف األويس�يس كي
ال يفوّت عىل الزوار مش�اهدة مباريات
كأس العال�م مبارشة م�ن اليوم األول
وحتى صافرة النهاية يف  18ديسمرب.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك ،أب�رم قط�ر مول
رشاك�ة م�ع رشك�ة  ،Visaالرشي�ك
الرس�مي لخدم�ات الدف�ع ل ،FIFA
إلطلاق حمل�ة ترويجي�ة خاص�ة
فرص�ا مميّ�زة للفوز
تهي�ئ للعملاء ً
بتذاكر مجانية للمباريات ،إذ يش�ارك
املتسوقون الذين يقومون بسداد قيمة
مشترياتهم يف أي م�ن متاج�ر قطر
م�ول باس�تخدام بطاق�ات  Visaيف
سحب للفوز بتذاكر ملشاهدة مباريات
كأس العال�م من داخ�ل املالعب .ومن
أج�ل مكاف�أة املزي�د من العملاء ،تم

إبداعات يابانية

تخصي�ص  30تذك�رة ملباري�ات ربع
ونصف نهائي البطولة ضمن الحملة،
باإلضافة إىل مس�ابقة قط�ر مول عرب
قنوات التواصل اإلجتماعي التي تصل
جوائزها إىل  40تذكرة أخرى ملباريات
دور الـ .16
على الجانب اآلخ�ر ،س�يواصل فريق
ماليف�و األرجنتين�ي تقدي�م فقراتهم
االس�تعراضية والرقص�ات الالتيني�ة
التقليدي�ة وإمت�اع الجمه�ور بأدائهم
الس�احر عىل مرسح األويس�يس حتى
 26نوفمبر ،يف حين يعقبه�م فري�ق
« »Flying SuperKidsبمجموع�ة
متميّ�زة م�ن الع�روض واأللع�اب
البهلواني�ة الرائع�ة واس�تعراضات
الجمباز والرقص والغن�اء والكوميديا
يف الفرتة من  1إىل  10ديسمرب.

أكاديمية مشجعي كرة القدم

اللغ�ة اإلنجليزية هي مهارة مهم�ة يجب أن تمتلكها
إذا كن�ت تتطلع لب�دء مهنة يف األلع�اب الرياضة،
حتى إذا كنت ال تعيش يف بلد يتحدث اإلنجليزية.
بالنظ�ر إىل ع�دد امل�رات الت�ي يُطل�ب فيه�ا
م�ن الرياضيين الس�فر لحض�ور األح�داث
واملس�ابقات الرياضية ،من املفيد معرفة لغة
تس�مح لهم بالتواصل مع املراسلني وغريهم
من زمالئهم يف الفريق الدويل.
لذل�ك أطلق�ت  ،Novakidمنص�ة اللغ�ة
اإلنجليزي�ة لألطف�ال عبر اإلنرتن�ت الرائدة
يف أوروب�ا« ،أكاديمية مش�جعي كرة القدم»
ش�هد معرض (روح�ي تزهر لألب�د) للفنانة اليابانية الش�هرية
الدولية ملتعلمي اللغة اإلنجليزية الذين ترتاوح
يايوي كوساما ،يف حديقة متحف الفن اإلسالمي ،إقباال كبريا من
أعماره�م بين  12-4عامً�ا .س�تتاح للطالب
الزوار واملشجعني عىل حد سواء .ويضم املعرض  9منحوتات
فرصة االنغماس يف «كأس العالم »FIFA 2022
وأعم�اال تركيبي�ة للفنان�ة يايوي كوس�اما ،ويستكش�ف
أثناء تعلم لغة الرياضة التي يحبها املاليني.
املع�رض افتت�ان الفنان�ة بالعالم الطبيع�ي من خالل
لتزوي�د الطالب بفرص�ة لتجربة االنغم�اس يف اللغة
األعم�ال الرتكيبية النحتية امللحمية للنباتات امللونة،
وتعلم اللغة اإلنجليزية يف بعض األحيان ،أطلقت نوفاكيد
ذات األحج�ام الرائع�ة ومنحوت�ات اليقطين
خصيصا ملوضوع
دورة اللغ�ة اإلنجليزية املنطوق�ة املصممة
ً
الضخمة املرقطة بنقاط البولكا.
ك�رة الق�دم للطالب الذي�ن تتراوح أعمارهم بين  12-4عامًا.

والالجئين مش�اهدة كأس العالم ،وآمل
أن تك�ون ه�ذه الفعالية نقط�ة انطالق
االلتح�ام والتماس�ك االجتماع�ي بين
القاطنين يف املخي�م ،مضيف�ا ً أن إقام�ة
هذا الحدث الكبري يف دولة قطر الش�قيقة
مفخرة للمسلمني والعرب».
ويف الش�مال الس�وري ،حظي�ت مناط�ق

يف العام  ،1967ويف ملعب كرة القدم الرئييس يف
كولومبيا ،لم يكن هناك متسع لرأس دبوس ،كان
امللعب مزدحماً ،إنها املباراة النهائية بني أشهر
فريقني يف البالد؛ ميوناريوس وسانتافيه.
ويف اللحظة األخرية من املباراة التي كانت تشري إىل
التعادل وقع «عمر ديفاني» مهاجم سانتافيه يف
منطقة الجزاء دون أن يلمسه أحد! أشار الحكم إىل
ركلة جزاء! وقف «عمر ديفاني» يف مواجهة حارس
املرمى ،وكان يرى أمامه فوزا ً ملوثا ً بالغش،
لقد رأى أنه ال يمكن له أن يتحمل هذه الكارثة
األخالقية طوال عمره ،فلم يُسدد الكرة خارج
املرمى فقط ،وإنما سددها نحو خط التماس،
معلنا ً أنه ال يمكن أن يقبل بفوز رخيص!
هذا الفعل الشجاع تسبب له بكارثة ،أنهت حياته
الكروية ،ولكنه قال فيما بعد :لستُ نادما ً أبداً ،أنا
صباح بفخ ٍر أمام املرآة!
أقف كل
ٍ
لطاملا وقعت األخطاء التحكيمية داخل املستطيل
األخرض ،وكلنا شاهدنا كم من الفرق خرجت من
منافساتٍ بسبب هذه األخطاء ،وأخرى صعدت إىل
منصات التتويج بهذه األخطاء أيضاً ،وصحيح أن
مارادونا كان معجزة كروية ،إال أنه سجل هدفا ً يف
النهائي بيده!
وحتى بعد أن أقرتْ الفيفا تقنية «الفار» أدى هذا
يقض
إىل الحد من األخطاء التحكيمية ،ولكنه لم
ِ
عليها ُ
بالكليَّة ،وعىل املستوى الشخيص كنتُ وما
زلتُ أرى َّ
أن هذه األخطاء هي جزء من اللعبة،
بل هي باألحرى جزء من الحياة عموماً! فليس يف
مالعب كرة القدم فقط يُظل ُم املتنافسون ،وال يف
ميادينها فقط يأخذ أحدهم شيئا ً ليس له!
وكرة القدم وإن كانت نهاية املطاف لعبة ،إال أن
مواقف النزاهة فيها يشء محرتم ،و ُترفع له القبعة!
كان بإمكان «عمر ديفاني» أن يسجل هدفا ً من
ركلة جزاء جائرة ،نهاية املطاف هذا قرار الحكم
وليس قراره ،وقد سجل العبون كثر أهدافا ً من
رضبا جزا ٍء جائرة! ولكن الالعبني نهاية املطاف
ُ
تختلف نظراتهم إىل األمور ،وإىل
برش مثلنا جميعاً،
أنفسهم أيضاً ،وصحيح أن الجميع نهاية املطاف
يتذكرون النتيجة وينسون تفاصيل املباريات،
إال أن النزاهة يف اللعب يشء يجب أن يُشاد به،
يرفض فوزا ً بالغش وي ِّ
ُ
ُفضل
واإلنسان الذي
الخسارة عليها ،هو إنسان فائز مهما قالت نتيجة
املباريات عكس ذلك ،ليس هناك فوز أكرب من أن
يربح املر ُء نفسه!
bin.saeeda@hotmail.com

أكشاك الخطاطين
يتضمن درسين من دروس اللغة اإلنجليزية يت�م بثهما مبارشة
ومفتوحني للجمهور .ت�م تطوير املحت�وى التعليمي «ألكاديمية
مش�جعي ك�رة القدم» ً
وفق�ا لطريق�ة ( CLILالتعل�م املتكامل
للغ�ة واملحتوى) ،والتي تتيح للطالب تحسين مهاراتهم يف اللغة
اإلنجليزية أثناء استكشاف العالم من حولهم.
خالل الدروس ذات الطابع اللطيف ،سيتحدث الطالب عن العبي
كرة القدم وأدوارهم يف اللعبة ،والتعرف عىل مش�جعي كرة القدم
والتعرف عىل املصطلحات املختلفة املستخدمة يف كرة القدم.

«فيفا قطر» ..تنشر الفرحة
حظيت مبادرة «فيف�ا قطر  2022للجميع:
مش�اركة الالجئني والنازحني الفرحة» التي
أطلقتها دولة قطر بإش�ادة جهات حكومية
ومحلية يف عدد من الدول.
وته�دف املب�ادرة الت�ي انطلق�ت بالتزامن
م�ع كأس العالم قطر  ،2022إىل مش�اركة
الفرح�ة م�ع الالجئين والنازحين داخ�ل
املخيم�ات وإتاح�ة الفرص�ة لهم ملش�اهدة
املباريات واالس�تمتاع بفعاليات كأس العالم
املختلف�ة يف مخيم�ات  6دول ه�ي :األردن،
بنغالدي�ش ،الس�ودان ،الصوم�ال ،ش�مال
سوريا ،باإلضافة إىل كينيا.
ويف مخيم شبييل كربى مخيمات النازحني
بالصومال ،ش�ارك وكيل وزارة الرياضة
والش�باب بإقلي�م نجال الس�يد س�عيد
حس�ن ،النازحني فرحة تدشين منطقة
املش�جعني .وقال عىل هامش مش�اركته
«جئن�ا هن�ا ملش�اركة فرح�ة النازحين

أدهم شرقاوي
ُ
نزاهة كروية!

املش�جعني يف مخي�م الكعيب�ة بمنطق�ة
الراع�ي ،بحض�ور الف�ت م�ن النازحين
بمش�اركة منسق إدارة الكوارث والطوارئ
الرتكي�ة «آف�اد» ( )AFADبمدينة الراعي
الس�يد نيازي ديمري ،الذي عرب عن ش�كره
لدول�ة قط�ر ولقط�ر الخريي�ة على هذه
املبادرة.

ويف مخيمات بهاس�ان ش�ار ،اس�تمتع أكثر
من  6000ش�خص م�ن الجئ�ي الروهينغا
باإلضاف�ة إىل األطفال األيت�ام الذين تكفلهم
قط�ر الخريي�ة يف بنغالدي�ش ،بمش�اهدة
مباريات كأس العالم لكرة القدم .2022
ويف دارف�ور تم تدشين مناطق املش�جعني
وس�ط أج�واء رياضي�ة وثقافية بمش�اركة
النازحين م�ن مخيمات (أبو ش�وك ،زمزم،
وأبوج�ا) ،وبحض�ور وايل ش�مال دارف�ور
باإلنابة ،ووزير الشباب والرياضة وعدد من
املسؤولني الحكوميني بدارفور.
وش�كر الس�يد تاج الدين إبراهي�م الطاهر
مف�وّض الع�ودة الطوعيّة وإع�ادة التوطني
بوالي�ات دارفور دولة قطر عىل هذه املبادرة
ووصف إقامة مناطق للمشجعني بأنها لفتة
بارع�ة من الجه�ات ِّ
املنظمة ،وس�يكون لها
وق� ٌع طي�ب وأثر كبير يف نف�وس النازحني
واملواطنني بشمال دارفور.

تحظى أكشاك الخطاطني الواقعة وراء املبنى « »5يف كتارا
بإقبال كبري من الزوار من الجنسيات العربية واألجنبية ،حيث
يقدم الفنانون لوحات بأسماء الزوار بمختلف أنواع الخط
العربي باإلضافة إىل الرسم بالرمال.
وقال الخطاط محمد إبراهيم« :أق ّدم لوحات متنوعة وأعماال ً
مختلفة حسب طلب الناس ّ
وأركز عىل استعمال اللونني األبيض
واألسود ،ونرجو أن تكون مشاركتنا يف هذه الفعاليات فرصة
لنعرّف بالخط العربي الذي يعد من أبرز خصائص الثقافة
والهوية العربية اإلسالمية».
كما شهد ركن الحناء يف الساحة املقابلة للنافورة إقباال ً كبريا ً
من قبل زائرات الحي الثقايف وخاصة من الجنسيات األجنبية
حيث أبدين سعادتهن بخوض هذه التجربة ،ومعربات عن
اهتمامهن بالتعرّف عىل الثقافة والرتاث العربي بكل تفاصيله.
وضمن أنشطة فنون الشارع تفاعل الجمهور مع معزوفات
موسيقية رشقية ق ّدمتها إحدى الفرق املوسيقية العربية
وجذبت إليها حضورا ً كبريا ً من الزوار.

