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استعراض العالقات

صاحب السمو 
يلتقي ملك إسبانيا

صاحب  حرضة  التقى   - قنا   - الدوحة 
ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
املفدى، صباح أمس، يف فندق  البالد  أمري 
امللك  الدوحة، مع جاللة  »ريتز كارلتون« 
والوفد  إسبانيا،  ملك  السادس  فيليبي 
البالد لحضور جانب  الذي يزور  املرافق، 
 FIFA العالم  »كأس  مباريات بطولة  من 

بحث  اللقاء،  خالل  جرى،   .»2022 قطر 
تربط  التي  الوثيقة  الثنائية  العالقات 
تعزيزها  وسبل  الصديقني،  البلدين 
وتطويرها. من جانب آخر، بعث صاحب 
السمو أمري البالد املفدى، برقية تهنئة إىل 
دولة السيد أنور إبراهيم، بمناسبة تعيينه 

رئيسا للوزراء يف ماليزيا.

سموه يهنئ رئيس وزراء ماليزيا الجديد

رئيس االتحاد اآلسيوي: حمالت مغرضة وظالمة

رئـيــــس 
االتحـــــاد 
الفرنسي: 
دعـــــوات 
المقاطعة 
فــشـــــلــت

ــــم.. مــتــمــيــز ــــعــــال ـــــأس ال ــم ك ــظــي ــن ـــيـــون: ت ـــطـــان ـــري بـــرلـــمـــانـــيـــون ب

اليوم يومك.. يا جمهورنا
»األدعم« يواجه منتخب السنغال على استاد الثمامة 

مجلس  أعضاء  السعادة  أصحاب  عرب 
الشورى املشاركون يف أعمال اجتماعات 
عن  العربي،  للربملان  الدائمة  اللجان 
ملا  الشديدين  واستنكارهم  رفضهم 
حمالت  من  قطر  دولة  له  تتعرض 
مغرضة وممنهجة، للنيل من استحقاقها 
العالم  »كأس  بطولة  وتنظيم  استضافة 
عن  معربني   ،»2022 قطر   FIFA

رئيس  تجاهل  من  الشديد  استغرابهم 
هذه  إزاء  وصمته  العربي  الربملان 
الربيطانيان  الربملانيان  وعرب  الحمالت. 
رانيل جاياواردينا عضو مجلس العموم، 
مجلس  عضو  واريس  سعيدة  والبارونة 
بما  الشديد  إعجابهما  عن  اللوردات 
وتقدم  نهضة  من  قطر  دولة  تشهده 
بالتنظيم  مشيدين  املجاالت،  شتى  يف 

املتميز لبطولة »كأس العالم FIFA قطر 
رئيس  لوغريت  نويل  وأكد    .»2022
أن  عىل  القدم  لكرة  الفرنيس  االتحاد 
الحملة اإلعالمية الغربية التي شنت ضد 
بطولة »كأس العالم FIFA قطر 2022« 
أن دعوات  إىل  كانت مبالغا فيها، وأشار 
يف  طالعتنا  التي  فيها،  املبالغ  املقاطعة 

الفرتة األخرية، لم تنجح.

»الشورى« يستغرب »صمت« رئيس البرلمان العربي

اإلشــادات.. تتـوالـى

تفاعل مع المباريات 

»المجالس«.. أجواء غير
كتب - أكرم الفرجابي 

طابعا  القدم،  كرة  ملباريات  الجماعية  املشاهدة  تكتسب 
الكثريون عىل  إذ يحرص  القطرية،  املجالس  مختلفا داخل 
متابعة املونديال مع األهل واألصدقاء، حيث يحلو التشجيع 
منتخباتهم  مؤازرة  أثناء  املشجعني،  بني  املداعبات  وتكثر 
يعطي  الذي  األمر  العاملي،  الكروي  العرس  يف  املشاركة 

املباريات من خلف الشاشات حماسة وإثارة.

نجم جميل في سماء المونديال 

»لـعيـب« يخطـف األنـظـار
نتـائـج اخـتبـارات الثانوية العامة 

لنهـاية الفصل الدراسـي األول.. األحد
محلل مالي: قوة االقتصاد 

تـعـزز أداء البـورصـة 



2

السنة )28( - الجمعة 1 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 25 نوفمبر 2022م العدد )9944(

نبض الوطن

صاحب السمو يلتقي ملك إسبانيا

بحث تعزيز
العالقات القطرية ـــ اإلسبانية

صاحب  حرضة  التقى  قنا-  الدوحة- 
ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
أمري البالد املفدى، صباح أمس، يف فندق 
امللك  جاللة  مع  الدوحة،  كارلتون  ريتز 
والوفد  إسبانيا،  ملك  السادس  فيليبي 
لحضور  البالد  يزور  الذي  املرافق، 

العالم  كأس  بطولة  مباريات  من  جانب 
.2022 FIFA قطر 

بحث  اللـــــقاء،  خالل  جرى، 
التي  الوثيقة  الثـــنائية  العالقات 
وسبل  الصديقني،  البلدين  تربط 

وتطويرها. تعزيزها 

صاحب السمو يهنئ
رئيس وزراء ماليزيا الجديد

صاحب  حرضة  بعث  قنا-  الدوحة- 
ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
تهنئة  برقية  املــــفدى،  البالد  أمري 

إبراهيم،  أنور  الســـيد  دولة  إىل 
يف  للوزراء  رئيسا  تعيــينه  بمناسبة 

ماليزيا.

رئيس الوزراء يهنئ
رئيس وزراء ماليزيا الجديد

الدوحة- قنا- بعث معايل الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إىل دولة السيد أنور 

إبراهيم، بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء يف ماليزيا.

تعزيز عالقات التعاون البرلماني

رئيس »الشورى« يجتمع مع برلمانيين بريطانيين
الدوحة- قنا- اجتمع سعادة السيد 

حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس 
الشورى، أمس، مع كل من سعادة السيد 
رانيل جاياواردينا عضو مجلس العموم، 

وسعادة البارونة سعيدة واريس عضو 
مجلس اللوردات باململكة املتحدة، اللذين 

يزوران البالد حاليا. جرى، خالل االجتماع، 
استعراض عدد من املوضوعات املتعلقة 

بتعزيز عالقات التعاون بني قطر وبريطانيا 
يف املجال الربملاني. وعرب الربملانيان 

الربيطانيان عن إعجابهما الشديد بما 
تشهده دولة قطر من نهضة وتقدم يف شتى 

املجاالت، مشيدين بالتنظيم املتميز لبطولة 
كأس العالم FIFA قطر 2022.

حرض االجتماع عدد من أعضاء مجلس 
الشورى.

بعد حضور حفل افتتاح كأس العالم

الرئيس الرواندي يغادر الدوحة
الرئيس  فخامة  غادر  قنا-  الدوحة- 
رواندا،  جمهورية  رئيس  كاغامي  بول 
افتتاح  حفل  حضور  بعد  أمس،  الدوحة 
.2022 FIFA قطر  بطولة كأس العالم 

املرافق  والوفد  فخامته،  وداع  يف  وكان 

يوسف  بن  إبراهيم  السيد  سعادة  له، 
بوزارة  املراسم  إدارة  مـدير  فخرو 
مارارا  إيغور  السيد  الخارجية، وسعادة 
لدى  رواندا  جمهورية  سفري  كاينامورا 

الدولة.

بين قطر وكوريا الجنوبية

مناقشة سبل تعزيز العالقات البرلمانية

الدوحة -قنا- اجتمع سعادة السيد أحمد بن هتمي 
القطرية  الربملانية  الصداقة  الهتمي رئيس مجموعة 
السيد  الشورى، أمس، مع سعادة  الكورية بمجلس 
هونغ إك بيو رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة 

بالجمعية الوطنية الكورية، وسعادة السيدة هو جونغ 
حاليا.  البالد  يزوران  واللذين  الجمعية،  عضو  ريو 
جرى، خالل االجتماع، استعراض العالقات الربملانية 
وأشاد  تعزيزها.  وسبل  الصديقني،  البلدين  بني 

الربملانيان الكوريان بجهود دولة قطر يف تنظيم نسخة 
 ،2022 FIFA قطر  العالم  مميزة من بطولة كأس 
مؤكدين أن من شأن هذه الفعاليات الرياضية اإلسهام 

يف التواصل الثقايف، وتعزيز التقارب بني الشعوب.

قائد الحرس األميري يجتمع
مع رئيس األركان البنغالديشي

الركن  الفريق  اجتمع  قنا-  الدوحة- 
الحرس  قائد  الشهواني  خليل  بن  هزاع 
الجنرال  سعادة  مع  أمس،  األمريي، 
إس إم شفيع الدين أحمد رئيس أركان 

الجيش بجمهورية بنغالديش.

وجهات  تبادل  االجتماع،  خالل  جرى 
االهتمام  ذات  املوضوعات  يف  النظر 
وسبل  العسكرية،  املجاالت  يف  املشرتك 
االجتماع،  حرض  وتطويرها.  تعزيزها 
عدد من كبار الضباط بالحرس األمريي.

لحضور جانب من مباريات كأس العالم

رئيس البرتغال يصل إلى الدوحة
الدوحة- قنا- وصل فخامة الرئيس الدكتور 
مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية 
الربتغال إىل الدوحة، أمس، لحضور جانب 
قطر   FIFA العالم  كأس  مباريات  من 
2022. وكان يف استقبال فخامته والوفد 

الدويل،  حمد  مطار  وصوله  لدى  املرافق، 
سعادة السيد صالح بن غانم العيل وزير 
باولو  السيد  وسعادة  والشباب،  الرياضة 
نيفيس بوسينيو سفري جمهورية الربتغال 

لدى الدولة.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيس الوزراء الصومالي 
يجتمع مع سفيرنا

مقديشو- قنا- اجتمع دولة السيد حمزة 
بجمهورية  الوزراء  رئيس  بري  عبدي 
الصومال الفيدرالية الشقيقة، مع سعادة 
الدكتور عبدالله بن سالم النعيمي سفري 
خالل  جرى،  الصومال.  لدى  قطر  دولة 
التعاون  عالقات  استعراض  االجتماع، 

الثنائي بني البلدين. وأعرب دولة رئيس 
عن  االجتماع،  خالل  الصومال،  وزراء 
شكره لدولة قطر عىل دعمها للمشاريع 
التنموية يف بالده، متقدما بالتهاني لدولة 
لبطولة  الناجحة  استضافتها  عىل  قطر 

كأس العالم FIFA قطر 2022.

نائب األمير يهنئ 
رئيس وزراء ماليزيا الجديد

الدوحة- قنا- بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، 
نائب األمري، برقية تهنئة إىل دولة السيد أنور إبراهيم، بمناسبة 

تعيينه رئيسا للوزراء يف ماليزيا.
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متابعات

لنهاية الفصل الدراسي األول

إعالن نتائج الثانوية .. األحد

والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزارة  أكدت 
األحد  ظهر  ستقوم  أنها  عىل  العايل 
املقبل 27 نوفمرب 2022، بإعالن نتائج 
العامة  الثانوية  الشهادة  اختبارات 
العام  من  األول  الدرايس  الفصل  لنهاية 
انتهى  والتي   ،2023 -  2022 الدرايس 
منها طالب املدارس الحكومية واملدارس 
الخاصة التي تطبق املناهج الوطنية، يف 

15 نوفرب الجاري.
والتعليم  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكانت 
اختبارات  جداول  أعلنت  قد  العايل، 
للعام  األول  الدرايس  الفصل  نهاية 
2022/ 2023 م للصفوف الدراسية من 
األول إىل الثاني عرش باملدارس الحكومية 
واملدارس  الكبار«،  وتعليم  »نهاري 

الخاصة التي تتبع املعايري الوطنية.
تقييم  إدارة  أصدرته  تعميم  ووفق 
االختبارات  بدأت  بالوزارة،  الطلبة 
نوفمرب   من  السادس  املوافق  األحد  يوم 
والتي  الثانوية  املرحلة  لطلبة   2022
عرش  والحادي  العارش  الصفوف  تشمل 
 – العلمي   – »التكنولوجي  مسارات 
األدب واالنسانيات«، وانتهت األربعاء 16 
نوفمرب 2022، عىل أن تبدأ اجازة نهاية 
الفصل الدرايس األول فور انتهاء الطالب 
التقييم  االختبارات. كما عمل قطاع  من 
يف وقت مبكر عىل تجهيز أسئلة الثانوية 

العامة وطبعها باملطابع الرسية التابعة 
التقييم،  بقطاع  الطلبة  معلومات  إلدارة 
العامة  الثانوية  واختيار أعضاء كنرتول 
من الكوادر التي تعمل يف املدارس، وهم 
الذين يقومون عىل التجهيز لجميع األمور 
الرسية  األرقام  وضع  من  اللوجستية 
االختياري  لالختبارات  الضوئي  واملسح 
من  العديد  تنظيم  تم  كما  متعدد،  من 
الورش التدريبية واالجتماعات لإلرشاف 
بجميع  االهتمام  رضورة  عىل  والتأكيد 
كل  يحصل  لكل  االختبارات  تفاصيل 
مستواه  عن  معربة  نتيجة  عىل  طالب 

الحقيقي يف الدراسة.
حيث يعمل املصححون منذ اليوم األول 
أوراق طالب  لالختبارات وعقب وصول 
الثانوية إىل مقر الكنرتول، عىل تصحيح 
ديناميكية  يف  وذلك  االختبارات،  أوراق 
تم  كما  إعدادها مسبقاً  تم  عمل منظمة 
إدارة  التدريب عليها مرات عدة. وبدأت 
آلية  تجهيز  عىل  العمل  يف  الطلبة  تقييم 
تقدير ومراجعة درجات األسئلة املقالية 
املواد  لجميع  الثانوية  الشهادة  الختبار 
قائدي  من  عدد  تعيني  كذلك  الدراسية، 
ومقّدري  الفنية،  واللجان  الطاوالت 
الثانوية؛  الشهادة  اختبار  درجات 
الطلبة،  تقييم  إدارة  فريق  بمشاركة 
من  األسئلة  استقبال  يف  البدء  كذلك 
املدارس للعمل عىل تدقيقها ومراجعتها 
الطالب  أعداد  حسب  عىل  وطباعتها 

بمركز معلومات الطلبة.

استنكر ما تتعرض له قطر من حمالت ممنهجة

»الشورى« يشارك في منتدى بجنيف
الدوحة- القاهرة- قنا- 

يشارك مجلس الشورى 
في الدورة الرابعة للمنتدى 

المعني بحقوق اإلنسان 
والديمقراطية وسيادة 
القانون، الذي انطلقت 

أعماله أمس في جنيف، 
وتنظمه مفوضية األمم 

المتحدة السامية لحقوق 
اإلنسان حضوريا وعبر 
تقنية االتصال المرئي، 

وذلك تحت عنوان »تعزيز 
الديمقراطية إلعادة البناء 

بشكل أفضل: التحديات 
والفرص«.

بعد،  عن  املنتدى،  يف  املجلس  يمثل 
عرار  بن  عيىس  السيد  سعادة 

الرميحي عضو مجلس الشورى.
برملانيون  املنتدى  يف  ويشارك 
دوليون ومتخصصون  ومسؤولون 
ذات  واملنظمات  الهيئات  من 
وسيادة  اإلنسان  بحقوق  العالقة 
عىل  سيناقشون،  حيث  القانون، 
تتعلق  عدة  محاور  يومني،  مدى 
إعادة  يف  ودورها  بالديمقراطية 
بناء املجتمعات، والتعليم يف أوقات 
مؤسسات  تطوير  وسبل  األزمات، 
الحكومة  يف  الثقة  وبناء  أقوى 
ملواجهة  الضمانات  وتعزيز 

التحديات واألزمات املستقبلية.
 وشارك مجلس الشورى، أمس، يف 
الربملانية  العمل  مجموعة  اجتماع 
للتكنولوجيا  املستوى  رفيعة 
املنبثقة  الرقمي  والتحول  واالبتكار 
عقد  والذي  العربي،  الربملان  عن 

بالعاصمة املرصية القاهرة.
االجتماع سعادة  املجلس يف   ومثل 

املهندي  حمد  بن  أحمد  الدكتور 
عضو املجلس، عضو املكتب الدائم 

للمجموعة.
اسرتاتيجية  االجتماع  وناقش   

املرحلة  خالل  املجموعة  عمل 
التوصيات  استعرض  كما  املقبلة، 
الربملان  قبل  من  تعميمها  تم  التي 
العربي إىل كافة الربملانات الوطنية 

املجموعة  هذه  عمل  بخصوص 
مسرية  يف  يسهم  بما  الربملانية، 

العمل العربي املشرتك.
االجتماع،  خالل  مداخلته  ويف   
أحمد  الدكتور  سعادة  استنكر 
له  تتعرض  ما  املهندي  حمد  بن 
إعالمية  حمالت  من  قطر  دولة 
ممنهجة حاولت النيل من سمعتها 
استضافة  عىل  وقدرتها  ومكانتها 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

.2022
بما  اعتزازه  كما عرب سعادته عن   
إنجازات  من  قطر  دولة  حققته 
والتنظيم  التحضري  صعيد  عىل 
العاملي،  الكروي  العرس  لهذا 
وعموم  الرشيدة،  القيادة  مهنئا 
جميعا  والعرب  القطري  الشعب 
يعد  الذي  املتميز  اإلنجاز  هذا  عىل 
إنجازا لكل العرب، ومرحبا بجميع 
الجنسيات  مختلف  من  الضيوف 
أرض  قطر  أرض  يف  والثقافات 

السالم واملحبة واإلخاء.

لمرصد التراث المعماري

قطر تشارك في اجتماع عربي
السابع  االجتماع  أعمال  أمس،  اختتمت،  قنا-  الجزائر- 
تنظمه  الذي  العربي،  الوطن  يف  املعماري  الرتاث  ملرصد 
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم األلكسو، بمشاركة 
دولة   22 من  وخرباء  ودبلوماسيني  وسفراء  قطر،  دولة 
عربية.. وقد مثل دولة قطر يف أعمال االجتماع، السيد سعيد 
لدى  قطر  دولة  بسفارة  مستشار  القحطاني  ظافر  بن 
إدارة  مدير  املسلماني  عبداللطيف  عادل  والسيد  الجزائر، 
ملرصد  اتصال  وضابط  قطر،  بمتاحف  املعماري  الحفاظ 

الرتاث املعماري والعمراني يف البلدان العربية.
وجرى خالل اليوم الختامي لالجتماع تنظيم زيارة ميدانية 
للمواقع  كنموذج  األثرية،  املواقع  من  عدد  إىل  للمشاركني 
العمرانية الرتاثية بوالية تيبازة الساحلية يف شمال الجزائر.

مناقشة  للمرصد  السابع  االجتماع  أعمال  جدول  وتضمن 

عدد من البنود، عىل غرار الالئحة التفسريية مليثاق املحافظة 
واإلطار  وتنميته،  العربية  الدول  يف  العمراني  الرتاث  عىل 
واستمارة  العربي،  العمراني  الرتاث  لسجل  اإلرشادي 
الرتشيح لسجل الرتاث العمراني العربي، إىل جانب عرض 
نموذج من ملف الرتشيح لسجل الرتاث العمراني العربي، 
الرتاث  ملرصد  الداخيل  النظام  مرشوع  مناقشة  وكذا 

املعماري يف الوطن العربي.
الوطن  يف  والعمراني  املعماري  الرتاث  مرصد  أن  يذكر 
والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  تابعة  آلية  هو  العربي 
والعلوم ألكسو، وتم تأسيسه عام 2016، بهدف املحافظة 
عىل الرتاث املعماري يف الدول العربية وحمايته من االندثار 
وإحيائه وتنميته، ليكون محور التنمية الحرضية املستدامة 

يف املنطقة العربية.

قام بجولة في عدة أجزاء

نائب رئيس اإلكوادور يزور »سدرة«

استقبل سدرة للطب 
نائب رئيس جمهورية 

اإلكوادور، سعادة 
ألفريدو بوريرو وزوجته 

السيدة لوسيا بازمينيو 
سلفادور والوفد 

اإلكوادوري املرافق. قام 
سعادة السيد بوريرو، 

وهو أيضاً جراح أعصاب، 
بجولة يف عدة أجزاء من 

املستشفى بما يف ذلك 
جناح جراحة األعصاب 
ووحدة مراقبة الرصع. 

رافقه السيد محمد خالد 
املانع عضو مجلس 

اإلدارة والعضو املنتدب 
يف سدرة للطب، والدكتور 

ايان بيبول رئيس قسم 
جراحة املخ واألعصاب 
والدكتور جوني عواد 

الرئيس التنفيذي لقسم 
خدمات النساء.

كتب - محمد الجعربي 

المجلس 
شارك في 

اجتماعات 
للبرلمان 

العربي

»منزلة الحياء في اإلسالم« 
عنوان الخطبة

القطري  الداعية  أن  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  أعلنت 
الجمعة  الشمري سيكون خطيب  ساير  بن  ثقيل  د.  الشيخ  فضيلة 
اليوم بتاريخ 1 جمادى األوىل 1444هـ املوافق 25 نوفمرب 2022م 
بجامع اإلمام محمد بن عبد الوهاب، بينما سيكون الداعية القطري 
الشيوخ،  بجامع  خطيباً  املريخي  حسن  محمد  د.  الشيخ  فضيلة 
الحياء  الجامعني حول »منزلة  الخطبة يف كال  وسوف يكون محور 

يف اإلسالم«.

د. الشمري خطيبًا بجامع اإلمام ود. المريخي بـ»الشيوخ«

خالل اجتماعهم الخامس والعشرين

استعرضا عالقات التعاون الثنائي بين البلدين

وزراء اإلعالم الخليجي يرفضون 
الحمالت اإلعالمية ضد قطر

رئيس مجلس النواب الليبي 
يجتمع مع سفيرنا

املعايل  أصحاب  عقد  قنا-  الدوحة- 
مجلس  بدول  اإلعالم  وزراء  والسعادة 
العربية،  الخليج  لدول  التعاون 
أمس  والعرشين،  الخامس  اجتماعهم 

الخميس، عرب االتصال املرئي.
وقد ترأس وفد دولة قطر يف االجتماع 
عبدالعزيز  الشيخ  سعادة  الوزاري 
التنفيذي  الرئيس  ثاني  آل  ثاني  بن 
جانب  إىل  لإلعالم،  القطرية  للمؤسسة 
وممثيل  الوزراء،  السعادة  أصحاب 
وزارات اإلعالم يف دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور 
األمني  الحجرف  مبارك  فالح  نايف 

العام للمجلس.
وزراء  والسعادة  املعايل  أصحاب  وأكد 
التعاون رفضهم  بدول مجلس  اإلعالم 
اإلعالمية  الحمالت  واستنكارهم 
املوجهة ضد دولة  املمنهجة واملغرضة 
محاوالت  وجميع  املجلس،  ودول  قطر 
النيل من نجاحاتها وأدوارها اإليجابية 

اإلقليمية والدولية، مؤكدين  املحافل  يف 
هذه  ملثل  الجماعي  التصدي  رضورة 
دول  مساهمات  وإبراز  الحمالت، 
املجاالت  يف  املرّشفة  التعاون  مجلس 
املعايل  أصحاب  قدم  كما  كافة. 
لدولة  التهنئة  اإلعالم  وزراء  والسعادة 
قطر قيادة وحكومة وشعباً عىل انطالق 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 
يعكس  الذي  التاريخي  االفتتاح  وعىل 
بذلتها  التي  واملتميزة  الكبرية  الجهود 
دولة قطر يف االستعداد الكبري والتنظيم 

الرائع لهذا الحدث التاريخي املتميز.
وجرى خالل االجتماع استعراض عدد 
من املوضوعات ذات االهتمام املشرتك يف 
الوكالء  اجتماع  وكان  اإلعالمي.  املجال 
قد  اإلعالم  وزراء  الجتماع  التحضريي 
املرئي،  االتصال  عرب  أمس،  يوم  ُعقد 
عبدالرحمن  السيد  سعادة  بمشاركة 
يف  اإلعالمي  املستشار  العبيدان  نارص 

املؤسسة القطرية لإلعالم.

السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  طرابلس- 
عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب يف 
دولة ليبيا الشقيقة، مع سعادة السيد 
الدورسي، سفري  خالد محمد بن زابن 

دولة قطر لدى ليبيا. 
استعراض  االجتماع  خالل  جرى 

عالقات التعاون الثنائي بني البلدين.
االجتماع،  خالل  السفري،  سعادة  وأكد 
املسـار  بدعـم  قـطـر  دولــة  التزام 

ذات  األمن  مجلس  وقرارات  السيايس، 
التي  السلمية  الحلول  وكل  الصلة، 
تحافظ عىل الوحدة الرتابية لدولة ليبيا، 
ونزيهة  حرة  انتخابات  نحو  والدفع 
يتطلع إليها الشعب الليبي، وفق أسس 
وتوافقية،  دستورية  قاعدة  عىل  مبنية 
وتحّقق  الليبيون جميعا،  فيها  يشارك 
التنمية  يف  الشقيق  شعبها  تطلعات 

واالزدهار.

السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  آباد-  إسالم 
الشؤون  وزير  زرداري،  بوتو  بالول 
باكستان  بجمهورية  الخارجية 
اإلسالمية، مع سعادة الشيخ سعود بن 
قطر  دولة  سفري  ثاني  آل  الرحمن  عبد 

لدى باكستان.

جرى خالل االجتماع استعراض عالقات 
التعاون الثنائي بني البلدين.

وتقدم سعادة وزير الشؤون الخارجية 
عىل  قطر  لدولة  بالتهنئة  الباكستاني 
االستضافة الناجحة لبطولة كأس العالم 

FIFA قطر 2022.

استعرضا عالقات التعاون بين البلدين

وزير الشؤون الخارجية الباكستاني 
يجتمع مع سفيرنا
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متابعات

بمحمية سيلين

إطالق حيوانات برية

الدكت�ور  رصح  املناس�بة،  وبه�ذه 
املس�لماني  اللطي�ف  عب�د  إبراهي�م 
الوكي�ل املس�اعد لش�ؤون الحماي�ة 
واملحمي�ات الطبيعية بال�وزارة، بأن 
وتهيئته�ا  س�يلني  محمي�ة  تأهي�ل 
للجمه�ور يأتي تش�جيعا للس�ياحة 
البيئية وتنفيذا الس�راتيجية الوزارة. 
وأك�د الدكت�ور إبراهيم ع�ى األهمية 
الت�ي توليه�ا ال�وزارة للحف�اظ عى 
التنوع الحيوي لدول�ة قطر، والعمل 
ع�ى تحقيق االس�تدامة البيئية، ومن 
ذلك حماية الحياة الفطرية، ملا ُتمثله 
م�ن أهمي�ة يف الحف�اظ ع�ى توازن 

النظام البيئي بصورة ُمتكاملة.
ويف ذات السياق، أشار السيد /  مبارك 
خليفة الدورسي مدير إدارة املحميات 
الطبيعية بأن محمية خور العديد تعد 
من املحميات الطبيعية، بناء عى قرار 
رق�م )1( لس�نة 2007، وتبع�د عن 
مدين�ة الدوحة مس�افة 80 كيلومراً 
باتجاه الجنوب الرشقي، ويشار إليها 
ع�ادة بأنها البحر الداخ�ي، وتقع يف 
أق�ى نقطة جنوبية من قطر، وتبلغ 
كيلوم�راً   1833 مس�احتها ح�وايل 

مربعاً. وتعد منطقة خور العديد من 
أهم املناطق التي تكثر فيها الثدييات، 
كما تعد بيئة طبيعية اس�تثنائية ذات 
أهمي�ة وجاذبي�ة، خاص�ة يف قط�ر، 
حيث يوج�د فيها كثبان رملية عالية، 
وتمثل مزيجاً فري�داً من التضاريس 
الجيولوجي�ة والعوام�ل البيئية، مما 
أوجد بيئ�ات طبيعي�ة تدع�م أنواعاً 
فري�دة م�ن الحيوان�ات والنبات�ات، 
وأدى إىل نش�وء منظر طبيعي ونظام 
بيئي ح�ري لقطر، يس�تحق أعى 
مس�تويات الحماية للبيئة الطبيعية. 
وأش�ار إىل أن املحمية تعد من إحدى 
العجائ�ب الطبيعي�ة األكث�ر إثارة يف 
قطر، وقد تم عمل دراس�ات وأبحاث 
تمهيدا لتس�جيل محمية خور العديد 
املحمي�ات  برام�ج  ضم�ن  لتك�ون 

الطبيعي�ة لليونس�كو كم�ا أنها أحد 
األماك�ن القليلة يف العالم التي يش�ق 
فيها البحر طريقه يف قلب الصحراء. 
ال يمك�ن الوص�ول إىل ه�ذا االمتداد 
اله�ادئ م�ن املي�اه إال ع�ر الكثبان 

الرملية مرامية األطراف.
جدي�ر بالذك�ر أن محمي�ة س�يلني 
تقع يف الش�مال الرشقي من محمية 
خ�ور العدي�د، غ�رب دوار منتج�ع 
شاطئ سيلني بمس�احة تبلغ حوايل 
وس�يتم  مرب�ع(.  م�ر   341460(
اعادة إط�الق غزالن الري�م وأطالق 
االران�ب الري�ة يف منطق�ة الغط�اء 
النبات�ي وإط�الق طائ�ر الحب�ارى 
وزراع�ة بع�ض األش�جار النباتات 
الري�ة، وق�د قامت ال�وزارة بتأهيل 
املحمية من خالل تقسيم املحمية إىل 

منطقتني وعمل س�ياج ب�ني منطقة 
النبات�ي ومنطق�ة  الغط�اء  وج�ود 
الحي�اة الفطري�ة الحيواني�ة وذل�ك 
لحماية الغطاء النباتي من التأثريات 

الخارجية.
كم�ا قام�ت ال�وزارة بإنش�اء منصة 
بارتفاع 4 م بجانب سور املحمية من 
الجه�ة الغربية ومحاذي�ة له لتمكني 
الزوار م�ن مش�اهدة الحيوانات عن 
ق�رب وأخذ ص�ور لها كم�ا تم عمل 
مظ�الت داخ�ل املحمي�ة للحيوانات 
ال�الزم  امل�اء  لتوف�ري  م�اء  وب�رك 
للحيوان�ات يف املحمي�ة، كم�ا تم�ت 
زراعة عدد )10( أش�جار من القرط 

موزعة عى مساحة املحمية.
وع�ى هام�ش الفعالية قام س�عادة 
وزير البيئة والتغ�ري املناخي بتكريم 
السيد خليفة صالح الحميدي الناشط 
يف مج�ال حماي�ة البيئة كأح�د رواد 
البيئ�ة املتميزي�ن وذل�ك ملُس�اهماته 
البيئ�ة  ع�ى  الحف�اظ  يف  اإليجابي�ة 
ومبادرات�ه املتمي�زة يف الحف�اظ عى 
الحياة الفطري�ة البحرية باألخص يف 

منطقتي سيلني وخور العديد.

الدوحة - $ 

 بحضور سعادة الشيخ د. فالح بن 
ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني 

وزير البيئة والتغير المناخي قامت 
وزارة البيئة والتغير المناخي صباح 

اسم، بإعادة إطالق عدد من 
الحيوانات البرية بمحمية سيلين 

بهدف اثراء الحياة الفطرية وزيادة 
التنوع الحيوي وحماية التوازن 

البيئي والغطاء النباتي والعمل 
على تجهيز وتهيئة المحمية 

لزيارة الجمهور وزوار المونديال، 
بهدف عرض نماذج واقعية 

للحياة الفطرية بمنطقتي سيلين 
والعديد لتعريف الزوار على 

طبيعة بيئة دولة قطر، ويأتي 
ذلك تنفيذا الستراتيجية وزارة 
البيئة والتغير المناخي لدعم 

مبادرة السياحة البيئية.

د. المسلماني: تأهيل المحمية 
وتهيئتها للجمهور 

»الرعاية األولية«:

»المشاف الصحي« يقدم خدمات عاجلة
أضاف�ت مؤسس�ة الرعاي�ة الصحية 
االولي�ة خدمات الرعاي�ة العاجلة إىل 
مركز املش�اف الصح�ي ليصبح عدد 
املراك�ز الصحي�ة الت�ي تق�دم هذه 

الخدمة 9 مراكز صحية. 
علما بأن املراك�ز الصحية التي تقدم 
خدمات الرعاية العاجلة عى مدى 24 
س�اعة طوال أيام االسبوع هي مركز 
الرويس وأم صالل ومعيذر والغرافة 
وروض�ة  بك�ر  وأب�و  والش�يحانية 
الخيل والكعبان واملركز التاسع وهو 
املش�اف احدث املراكز الصحية التي 

تم افتتاحها مؤخرا.
وأك�دت مؤسس�ة الرعاي�ة الصحية 
األولية، أن الفرق الرسيرية املتواجدة 
يف املراك�ز الصحي�ة ال��30 التابعة 
للمؤسس�ة جاه�زة لتقدي�م الرعاية 
ت�راوح  الذي�ن  لألطف�ال  الطبي�ة 
أعماره�م ب�ني خم�س س�نوات فما 

فوق والذين يعانون من حاالت طبية 
عاجل�ة ولكن غ�ري طارئة، ويش�مل 
ذلك التهاب الجهاز التنفيس أو حمى 
خفيف�ة أو أمل�ا يف الحل�ق أو األذن. 
ويمك�ن ألولي�اء األم�ور اصطح�اب 
إىل  مس�بق،  موع�د  دون  أطفاله�م، 

املرك�ز الصح�ي املخص�ص لهم بني 
الس�اعة 7 صباح�اً و11 مس�اًء، أو 
إىل أي م�ن التس�ع وح�دات للرعاية 
العاجل�ة التابع�ة ملؤسس�ة الرعاي�ة 
الصحية األولي�ة، والتي تفتح أبوابها 
عى مدار 24 س�اعة يف اليوم، س�بعة 

أيام يف األسبوع.
وتوفر هذه الوحدات رعاية عى مدار 
االحتياجات  للم�رىض ذوي  الس�اعة 
الطبي�ة غ�ري املهددة للحي�اة وضمن 
كالح�روق  األولي�ة  الرعاي�ة  إط�ار 
الطفيفة وااللتواءات والصداع الشديد 
الش�ديدة  والحم�ى  األذن  وج�ع  أو 
والجف�اف وال�دوار. ويمك�ن ألولياء 
األم�ور اصطح�اب أطفاله�م إىل أي 
وحدة رعاي�ة عاجلة تابعة ملؤسس�ة 
الرعاية الصحية األولية، بغض النظر 
عن املركز الصحي الذي يتبعون إليه.
وتحرص مؤسسة الرعاية األولية عى 
تحقيق االسراتيجية الوطنية للرعاية 
الصحي�ة األولية التي تلت�زم بتمكني 
املريض م�ن الحصول ع�ى خدمات 
ج�ودة  ذات  أولي�ة  صحي�ة  رعاي�ة 
عالية وبش�كل أرسع، مما يحوز عى 

مستوى رضا املرىض واملراجعني.

تنظمها »قطر ُتبدع« لـ »ذوي اإلعاقة«

فعالية لجمع التبرعات

تنظ�م مب�ادرة »قط�ر ُتب�دع« فعالية 
»بس�ت بادي�ز - تحدي قط�ر 2022« 
لركوب الدراجات، يف 15 ديسمر املقبل، 
للتوعية باإلعاقة وجمع الترعات، وذلك 
بالرشاكة مع بست باديز قطر واالتحاد 

القطري للدراجات. 
الفعالي�ة،  ه�ذه  عائ�دات  وس�توجه 
الت�ي تق�ام يف صال�ة لوس�يل متعددة 
االس�تخدامات، ويرعاه�ا جه�از قطر 
لالس�تثمار وتنطلق من روح االستدامة 
واإلدم�اج الت�ي تميّ�ز موندي�ال قطر 
2022، إىل مركز الش�فلح لألش�خاص 

ذوي اإلعاقة. 
وبدع�ٍم من س�عادة الش�يخة املياس�ة 
بن�ت حم�د آل ثان�ي، تحرص »بس�ت 
بادي�ز« ع�ى املش�اركة يف منافس�ات 
رياضية عاملية لركوب الدراجات، حيث 
الدراج�ات املحرفون  يجتم�ع راكب�و 
ع�ى  الرياض�ة  له�ذه  واملتحمس�ون 
املس�توى املح�ي للتناف�س نحو هدف 

مشرك. 

وتشمل الفعالية التي ستنطلق يف تمام 
السابعة صباًحا مسابقتني، األوىل سباق 
ملس�افة 60 كيلومرًا وستكون مفتوحة 
املحلي�ني  الدراج�ات  رك�وب  ملح�ريف 
والجمه�ور الحاص�ل ع�ى بطاق�ات، 
5 كيلوم�رات  بينم�ا الثاني�ة ملس�افة 
بمش�اركة حرية من املشاهري وكبار 

الشخصيات. 
وبهذه املناس�بة، علّقت سعادة الشيخة 
املياس�ة قائل�ًة »يف هذا الع�ام الحافل، 
ُيس�عدنا تنظي�م فعالي�ة بس�ت باديز 
لجم�ع  قط�ر،  يف  الدراج�ات  لرك�وب 
ذوي  األش�خاص  لصال�ح  ترع�ات 
اإلعاقة، وتعزيز التزامنا نحو إدماجهم 
ورفاهه�م يف جميع أنح�اء البالد. نحن 
ملتزم�ون كمجتم�ع بتحس�ني حي�اة 
ونواص�ل  اإلعاق�ة،  ذوي  األش�خاص 
البحث عن وس�ائل مجدية للمش�اركة 
يف ه�ذا التفاع�ل، م�ن خ�الل تعزي�ز 
الح�وار، ودعم العمل الرائع الذي تقوم 
ب�ه منظمات ع�ى غرار مركز الش�فلح 

لألشخاص ذوي اإلعاقة«. 

الدوحة - $ 

يشمل »14« دكة للبيع

افتتاح سوق األسماك بالرويس

افتتح�ت وزارة البلدي�ة ممثلة بقس�م 
الصيانة التابع إلدارة الش�ؤون العامة 
ببلدي�ة الش�مال أم�س األول األربعاء، 
سوق األس�ماك الجديد بميناء الرويس 
وذل�ك بعد نقل املحالت إليه من س�وق 

السمك القديم بامليناء.

ويش�مل الس�وق عدد )14( دكة لبيع 
األس�ماك، وع�دد )2( دك�ة لتنظي�ف 
األسماك، ويعمل الس�وق حاليًا بكامل 
طاقته االس�تيعابية، وذلك من الس�اعة 
الس�ابعة صباح�ا إىل الس�ابعة مس�اء 

طوال أيام األسبوع.

في »4« استادات

إنجاز أعمال النظافة 
أنج�زت وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة كاف�ة أعمالها بنجاح يف مناطق 
استادات: لوسيل - 974 - املدينة التعليمية – الجنوب، وذلك قبل وأثناء وبعد نهاية 
املباريات التي اس�تضافتها 
ه�ذه املالع�ب ي�وم االثنني 

املايض )22 نوفمر(.
وش�ارك بهذه األعمال فرق 
 )538( تض�م  ميداني�ة 
شخصا للفرتني الصباحية 
واملس�ائية، 75 آلية ومعدَّة، 
وج�ود  إىل  باإلضاف�ة 
)2623( حاوي�ة وس�كيب 
واألنواع،  األحج�ام  مختلفة 
مخصصة للمخلفات العامة 
إلعادة  القابل�ة  واملخلف�ات 

التدوير.
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أجواء مونديالية 
في المجالس القطرية 

قطر وشعبها داعمون 
لقضايا األمة العربية

مساحات واسعة من 
الترفيه في الكورنيش

تجربة مختلفة

بمترو الدوحة وترام لوسيل خالل أربعة أيام

نـقــل »2.4« ملـيــــون راكـــــب
لوسيل،  وترام  الدوحة  مرتو  قام  قنا-  الدوحة- 
كأس  بطولة  عمر  من  األوىل  األربعة  األيام  خالل 
و442  مليونني  بنقل   ،2022 قطر   FIFA العالم 
وخاصة  وجهاتهم،  مختلف  إىل  راكبا  و963  ألفا 
الرتفيهية،  والفضاءات  املونديالية  املالعب  نحو 
نموا  الدوحة«  »مرتو  وسجل  املشجعني.  ومناطق 
قياسيا بعدد مستخدميه، خالل األيام األربعة األوىل 
 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  عمر  من 
عرب  نقلهم  تم  الذين  الركاب  إجمايل  بلغ  حيث 
والوجهات،  املحطات  مختلف  إىل  الثالثة  خطوطه 

مليونني و351 ألفا و244 راكبا.
»الريل«،  القطرية  الحديد  سكك  رشكة  وأفادت 
مستخدمي  مجموع  بأن  اليومية،  إحصائيتها  يف 

 91719 نحو  إىل  وصل  لوسيل«  »ترام  خدمات 
قدرة  يرتجم  ما  وهو  ذاتها،  الفرتة  خالل  راكبا، 
هيأتها  التي  الحديثة  املواصالت  شبكة  وفاعلية 
الدولة سابقا لتأمني سالسة وسهولة تنقل جماهري 

املونديال واملواطنني واملقيمني.
افتتاح  يوم  املرتو  مستخدمي  إجمايل  ووصل 
البطولة، يف العرشين من نوفمرب الجاري، إىل نحو 
محطات  شهدت  حيث  راكبا،  و962  ألفا   544
املعارض  ومركز  واقف،  وسوق  الغربي،  الخليج 
إقباال كبريا، بينما بلغ إجمايل املستخدمني يف اليوم 
غالبيتهم  ركاب  و904  ألفا   529 قرابة  التايل، 
استخدموا محطات مشريب، وسوق واقف، ومركز 
املعارض، فيما ناهز العدد )الثالثاء املايض(، 650 

لوسيل،  محطات  تصدرت  وقد  راكبا،  و881  ألفا 
الوجهات  قائمة  واقف  وسوق  املعارض،  ومركز 
األكثر استخداما، بينما بلغ العدد يوم األربعاء 625 

ألفا و497 راكبا.
عدد  بلغ  فقد  لوسيل«،  »ترام  وبخصوص 
ويف  ركاب،   21906 األول  اليوم  يف  املستخدمني 
الثالث  اليوم  ويف  راكبا،   21187 الثاني  اليوم 

23291 راكبا، وباألمس 25335 راكبا.
والستقبال أكرب عدد ممكن من الزوار واملشجعني، 
افتتاح  »الريل« قد عمدت قبيل موعد  كانت رشكة 
املرتو  خطوط  عمل  ساعات  زيادة  إىل  البطولة، 
الثالثة: األحمر، واألخرض، والذهبي، بهدف تقديم 

تجربة تنقل آمنة للجميع.
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متابعات

يجمع الجماهير المونديالية من دول العالم

الكـورنيش.. ثـقافـة وترفـيـه

يحتضن كورنيش الدوحة اآلالف من الزوار واملشجعني 
كل يوم لالستمتاع باألجواء االحتفالية باملونديال، حيث 
يعد ملتقى الثقافات االكرب يف العالم، ويضم احتفاالت 
القادمة من دول  الثقافات  وعروضا فنية من مختلف 
العالم املشاركة يف املونديال. ويشهد مهرجان املشجعني 
املقام عىل كورنيش الدوحة إقباال جماهرييا كبريا، حيث 
تتوافد اعداد كبرية من املشجعني لالستمتاع بالفعاليات 
مليئة  أجواء  وسط  الرياضية  الفرق  وتشجيع  املقامة 

بالحماس والفرح.
كأكرب  الكورنيش  منطقة  ظهور  »الوطن«  ورصدت 
خالل  من  وذلك  العالم  يف  الحية  للعروض  مرسح 
تكون  حيث  للبطولة،  املصاحبة  الرتفيهية  الفعاليات 
الجماهري عىل موعد يومي ملهرجان يجمع ما بني كرة 

القدم واملوسيقى والثقافة والرتفيه.
الكورنيش،  الرئيسية يف منطقة  الفعاليات  كما تشمل 
شاشات كبرية لعرض املباريات، باإلضافة إىل مهرجانات 
موسيقية، وأنشطة ثقافية والعديد من عروض الشارع 
املمتعة من حول العالم، حيث ُتعد العروض الرتفيهية 
التي تشهدها  األحداث  أهم  أحد  الكورنيش  يف منطقة 
الدولة خالل املونديال ملا ستتميز به من أجواء كرنفالية 

 6 مسافة  عىل  مميزة 
ت  كيلومرتا

تمتد 

الفن  الدوحة حتى حديقة متحف  من فندق شرياتون 
اإلسالمي.

مختلف  من  املشجعني  من  عددا  »الوطن«  والتقت 
بالتواجد يف قطر،  الذين عربوا عن سعادتهم  البلدان، 
ىشء،  كل  يف  مميزا  موندياال  تنظم  قطر  إن  وقالوا 
السبل  املنظمني قد عملوا عىل توفري كافة  خاصة وان 
والتسهيالت للمشجعني سواء يف املواصالت، إضافة إىل 

تنظيم الحشود وعدم التزاحم نتيجة الرتتيب الجيد.
يف البداية التقينا عددا من املشجعني من دولة الدنمارك 
والذين عربوا عن سعادتهم بزيارة قطر وروعة االجواء 
املشجعني  منطقة  أن  إىل  مشريين  بها،  املونديالية 
ملشاهدة  األمثل  املكان  هي  بالكورنيش،  املوجودة 
أجواء  يف   2022 قطر   FIFA العالم  كأس  مباريات 
حماسية رائعة، خاصة وأن املتعة ال تقترص عىل إثارة 
الربامج  أيضا عددا من  القدم فحسب، بل تشمل  كرة 
والفرق  املائية  بالعروض  املتنوعة، مشيدين  الرتفيهية 

املوسيقية التي تضفي عىل األجواء متعة إضافية.
ومنتخبات  فرق  مشجعي  من  الكثري  أن  إىل  وأشاروا   
ملهرجان  الذهاب  عىل  يحرصون  املختلفة  القدم  كرة 
بفوز  واالحتفال  للتجمع  الكورنيش،  عىل  املشجعني 
ومؤازرة  القدم  كرة  مباريات  ملشاهدة  أو  فريقهم، 
مفعمة  اجواء  وسط  العمالقة،  الشاشات  عىل  فريقهم 
بالحماس.   من جانبهم اكد عدد من جماهري اليابان 
وهم يوشيدا وشوتارو وياشوىش ان هذه هي اول زيارة 
لهم بمنطقة الرشق األوسط، مشيدين بحسن التنظيم 
والحفاوة التي وجدوها من الشعب القطري املضياف، 
عىل  اليابانى  منتخبهم  بفوز  سعادتهم  عن  وعربوا 

املانيا خالل املباراة األوىل لهم باملونديال. 
 وأشادوا بالتقدم والتطور الذي ظهرت عليه 
ويف  الشوارع  يف  ملسوه  الذي  وهو  قطر 
أن  إىل  النقل واملواصالت، منوهني  وسائل 
كورنيش الدوحة وسوق واقف من أبرز 
وأهم األماكن التي سمعوا عنها، وقاموا 
بزيارتها خاصة وأن منطقة املشجعني 
املوجودة عىل الكورنيش تضم العديد من 
باإلضافة  املميزة،  والفعاليات  األنشطة 
التي  واملوسيقية  املائية  العروض  إىل 
املتواجدين  املشجعني  عىل  متعة  تضفي 
والذين حرضوا خصيصا ملؤازرة وتشجيع 
فرقهم.  كما التقينا عددا من الزوار من دولة 

وجوسفالدوا  وفرناندو  اكتافيو  وهما  الربازيل 
عىل  املشجعني  مهرجان  أن  أكدوا  والذين 
الكورنيش يتيح الفرصة أمام الزوار لالستمتاع 
إن  قالوا  بوقتهم وسط فعاليات مميزة، وأيضا 
البطولة  عىل  يضيف  الجميل  الدوحة  طقس 
املزيد من النجاح والتألق.  وثمنوا ما يرونه من 
من  استقبال  وحفاوة  وترتيب  وتنظيم  نهضة 
باملضياف،  وصفوه  والذي  القطرى  الشعب 
السبل  كافة  توفري  إن قطر عملت عىل  وقالوا 
أنهم  موضحني  للمشجعني،  والتسهيالت 
زاروا اماكن عدة هذا االسبوع وابرزها سوق 
يعكس  تراثي  مكان  من  يمثله  ملا  واقف 
بشكل  يحرصون  وكذلك  القطرية،  الهوية 
املشجعني  منطقة  زيارة  عىل  يومي  شبه 
بكورنيش الدوحة، والتي تشهد تنوعا كبريا 
من األنشطة والفعاليات، معربني عن أملهم 
البطولة.  بكأس  الربازيل  منتخب  يفوز  ان 
حرصت  إفريقية  جنوب  عائلة  وأعربت 
عن  القطري  املنتخب  قمصان  ارتداء  عىل 
سعادتهم بتواجدهم هنا يف قطر، معتربين 
والتنظيم،  الرتتيب  بحسن  تتميز  أنها 
زيارة  عىل  يحرصون  يوميا  ولذلك 
الدوحة  كورنيش  من  املختلفة  األماكن 
وسوق واقف ومشريب ولوسيل ملشاهدة 
باألجواء  واالستمتاع  املختلفة،  الفعاليات 
ويرونها  بها  يشعرون  التي  املونديالية 
استمتعنا  لقد  وأضافوا:  مكان.   كل  يف 
بأجواء مونديالية رائعة يف قطر ونتابع 
عىل  املشجعني  مهرجان  يف  املباريات 
بلد  قطر  قائلني:  الدوحة،  كورنيش 
وقالوا:  رائعة  مقومات  ويمتلك  جميل 

لقد أمضينا وقتا ممتعا يف قطر.
باألجواء  نستمتع  إننا  وتابعوا   
يف  املوجودة  والفعاليات  الحماسية، 
من  أكثر  فهي  املشجعني،  مناطق 
ومنطقة  التنظيم  وكذلك  رائعة، 
التي  املناطق  أجمل  من  الكورنيش 
رأيناها، إضافة إىل اعتدال الطقس، 
أوقات  قضاء  عىل  ساعدهم  والذي 

مميزة.

توافد أعداد كبيرة من الزوار لالستمتاع بالفعاليات كـرنفــال يـومــي يجـمــع محبــي كــــرة الـقــــدم

كتب - محمد أبوحجر

{  زوار من البرازيل

{  مشجعون من 

جنوب إفريقيا

{  جماهير اليابان
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متابعات

تتفاعل مع المباريات 

وتعيش حالة 

»المجالس«.. أجواء غيرمونديالية مميزة
ورصدت »$« األجواء الحماس�ية 
مجل�س  يف  الجمه�ور  يعيش�ها  الت�ي 
الش�يخ عبد العزيز بن عبد الله آل ثاني، 
ومجلس الس�يد حس�ن الكواري، وعدد 
م�ن البي�وت واملجالس القطري�ة، أثناء 
مش�اهدة مباريات املنتخبات املش�اركة 
يف بطول�ة كأس العال�م »2022«، التي 
توهج�ت ع�ى الصعي�د الفن�ي، حي�ث 
تمتلك جل املنتخبات أسماًء رنانة ضمن 
صفوفها، وبالتايل ُيمكن القول إن جميع 
املباري�ات، س�روي عط�ش الجماه�ر 

املحبة للمتعة الكروية. 

أجواء رائعة

ومثلم�ا يق�وم الجمهور بالتش�جيع يف 
امللع�ب، هن�اك أج�واء رائع�ة يصنعها 
الجمه�ور من خل�ف الشاش�ات، حيث 
يتفاع�ل ه�ذا الجمه�ور م�ع كل حركة 
املس�تطيل  داخ�ل  الالعب�ون  يفعله�ا 
األخرض، فراه ي�زأر عندما يتمكن العب 
من قطع الكرة بطريق�ة جيدة، وعندما 
يس�دد الالعب ك�رة بعيدة ع�ن املرمى 
فإننا نسمع الجمهور وهو يصدر صوتا 
يختل�ف تماما ع�ن ذلك الص�وت الذي 
يص�دره عندما يس�دد الالعب كرة قوية 

تصطدم يف العارضة. 
ويالحظ أن الجمهور املتابع لكرة القدم 
يتفاعل مع أحداث املباراة بشكل مستمر، 
فراه يتحمس إذا قدم الفريق أداء جيدا، 
ويعرب عن إحباطه يف حال األداء السيئ، 
كما يعلو صوته وينخفض وفقا ألحداث 
ومجريات املباراة، كما أن هناك اختالفا 
كبرا بني رؤية املباريات من امللعب وبني 
مشاهدتها عرب شاشات التليفزيون، ألن 
الذي يش�اهد املباريات وه�و يجلس يف 
منزله باملجلس وسط العائلة واألصدقاء 
يس�تمتع بأج�واء التش�جيع العائلي�ة، 
وباإلع�ادات التلفزيوني�ة واإلحص�اءات 

الحية وتحليل الخرباء واملحللني. 

الكبرياء الوطني 

ويشر الحماس الذي يظهر به الجمهور 
أثن�اء إقامة املباري�ات إىل أن كرة القدم 
من أكثر الرياض�ات إثارة للمتعة، ليس 
عى مس�توى الش�عوب العربي�ة فقط، 
وإنما عى مس�توى شعوب العالم، فهي 
ليس�ت مج�رد ُمس�تديرة مصنوعة من 
الجل�د، يتن�اوب الالعب�ون ع�ى ركلها، 
ولكنها طاق�ة هائلة تض�خ الحقيقة يف 
رشاي�ني األمل، وش�حنة نفس�ية ُملهمة 
تصنع ثقاف�ة االنتصار، كرة القدم اآلن، 

ه�ي منظوم�ة صناعي�ة ُمتكامل�ة لها 
أدواتها وآلياتها وُمقوماتها وإنجازاتها، 
ُمكتمل�ة  مدرس�ة  املُس�تديرة،  عال�م 
األركان، دروس وِع�رب، فوز وخس�ارة، 
ُمنافسة وتفوق، تش�بث باألمل وتفاؤل 
رغ�م األزم�ات والتحدي�ات، تضحيات 

وإنجازات. 
وال ش�ك أن ك�رة الق�دم، بات�ت يف حياة 
الشعوب، بحجم الكرة األرضية ونتائجها 
تم�س كربي�اء األمة وتحول�ت من مجرد 
لعب�ة إىل ظاه�رة سياس�ية واجتماعي�ة 
عاملية، ومع تعاظم أهمية دورها وتأثرها 
وس�حرها عى الش�عوب أصبحت واحدًة 
من أه�م األوراق التي تعتمد عليها الدول 
يف إظه�ار الق�وة الناعمة، باعتب�ار أنها 
تفعل يف الشعوب أكثر مما تفعله لعبة أو 
رياض�ة أخرى، وهي من�ذ فجر تاريخها 
كان�ت وم�ا زال�ت ُمرتبط�ًة بالكربي�اء، 
فكربي�اء كل ش�عب يعل�و باالنتص�ار، 
وقديًما قال خرباء االجتماع إن كرة القدم 

ُتعزز الكربياء الوطني. 

بصمة تراثية

وتعك�س املجال�س القطري�ة التقليدية، 
حي�ث  واإلس�المية،  العربي�ة  القي�م 
يع�د املجل�س املق�ر الرئي�ي لالجتماع 
بالضيوف واألصدق�اء وأفراد العائلة مع 
مراعاة الفص�ل بني الجنس�ني، إذ اعتاد 
القطريون عى االلتقاء يف املجالس وتبادل 
الزيارات والتواج�د فيها غالبية أوقاتهم، 

ويحرص�ون عى اصطح�اب أبنائهم إىل 
املجالس وحضور املناسبات، وذلك لتعلم 
العادات والتقالي�د وتناقلها من جيل إىل 
آخر، فيها نش�أوا، ونش�أ من قبلهم اآلباء 
واألجداد، وفيها يلتقون لتبادل األحاديث 
وإقام�ة املناس�بات، إذ ج�رت العادة أن 
تفت�ح مجال�س أهل قط�ر أبوابها يف كل 
وق�ت، خاصة عقب ص�الة العرص إىل ما 
بعد صالة العش�اء، مع البقاء فيها طيلة 

هذه الفرة الس�تقبال الزوار من األقارب 
واألصدقاء والضيوف أيضا.

واشتهرت املجالس القطرية بتصاميمها 
الرائع�ة، الت�ي ال تخل�و م�ن البصم�ة 
الراثي�ة، حيث يحت�وي كل مجلس عى 
جانب من موروث اآلباء واألجداد، حرصا 
ع�ى إبقاء ووج�ود جانب م�ن رمزيات 
ال�راث القط�ري ح�ارضة يف املجالس، 
فإّم�ا أن تج�د دالل القه�وة مصطف�ة 
ومعروض�ة بش�كل جم�ايل يف رمزي�ة 
لك�رم الضيافة القطري�ة، وإما أن تجد 
ديكورات املجالس ذات طابع تراثي، أو 
تجد السيوف التي تعترب جزًءا من الراث 
القطري األصي�ل، وتحمل معاني كثرة 
من االعتزاز والفخر والش�جاعة، وتمثل 
فرص�ة ل�زوار وجماهر بطول�ة كأس 
العالم FIFA قطر 2022، للتعرّف عى 
كرم الضيافة والثقافة العربية، ومواكبة 
الع�ادات والتقالي�د األصيل�ة، فمجالس 
أه�ل قطر ترف�ع دائًما ش�عار: »مرحبا 

بالجميع«.

تكتسب المشاهدة 
الجماعية لمباريات 
كرة القدم، طابعا 

مختلفا داخل 
المجالس القطرية، إذ 
يحرص الكثيرون على 

متابعة المونديال 
مع األهل واألصدقاء، 
حيث يحلو التشجيع 
وتكثر المداعبات بين 

المشجعين، أثناء 
مؤازرة منتخباتهم 

المشاركة في 
العرس الكروي 

العالمي، األمر الذي 
يعطي المباريات 

من خلف الشاشات 
حماسة وإثارة.

كتب – أكرم الفرجابي 

تشهد إقباال من 
محبي كرة القدم 
في أيام تاريخية

يحلو التشجيع 
وتكثر المداعبات 
بين المشجعين

} تصوير – أسامة الروسان 
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متابعات

يجذب األنظار ويستقبل الضيوف في المطار

»لعيب«..
نجـــم الحـــدث

يجذب  املونديال  سماء  يف  جميل  نجم 
اللتقاط  املشجعون  ويسعى  األنظار،  إليه 
منه  يقرتبون  معه  التذكارية  الصور 
يضحكون  عليه،  يسلمون  إليه  وينظرون 
تميمة  »لعيب«  إنه  إليه،  ويتحدثون  معه 
حرصت  الذي  املونديال،  تعويذة  أو 
يف  موجودا  يكون  أن  عىل  املنظمة  اللجنة 
والسعادة  البهجة  روح  ليضفي  مكان  كل 
املونديال،  أجواء  عىل  والفكاهة  والفرح 
أرض  الضيوف  يطأ  ما  أو  املطار  يف  حتى 
بكلمة  بهم  مرحبا  »لعيب«  يجدون  قطر 

»ارحبوا«.
من  العامة  يطلقه  لفظ  »لعيب«  ولقب 
الناس عىل الالعب صاحب املواهب الفائقة 
يأتي  الذي  املتميزة،  الفريدة  والقدرات 

بحركات ومهارات أثناء اللعب يعجز غريه 
عن أدائها.

أجواء  لرصد   »$« جوالت  وخالل 
عىل  املشجعني  حرص  وجدنا  املونديال 
مرة  يبدو  الذي  لعيب،  مع  الصور  تبادل 
وراءها،  يجري  ومرة  الكرة  يركل  وهو 
الهواء  يف  يطري  القهوة،  دلة  يحمل  ومرة 
الزي  يرتدي  أنه  لعيب  يتميز  ويبتسم، 
والعقال،  والغرتة  الثوب  املتمثل يف  العربي 
العالم  كأس  بطولة  يميز  الزي  بهذا  وهو 
معرض  يقام  عندما  بعد  فيما   ،2022
 1966 منذ  العالم  كأس  نسخ  لتعويذات 
سيكون  التميمة  فيها  ظهرت  نسخة  وهي 
من السهل جدا التعرف عىل مونديال قطر 

بحكم الزي العربي الجميل. 
املرحة  الكرتونية  الشخصية  وتواجد 
أرض  عىل  للرتحيب  مكان  كل  يف  »لعيب« 
من  القدم  كرة  بجماهري  للرتحيب  قطر 

الحماسية،  األجواء  وتعزيز  العالم،  أنحاء 
قبل  عنه  اإلعالن  تم  أو  ظهر  بأنه  علما 
البطولة، ويتواجد  انطالق  قليلة من  أشهر 
البطولة من  األيام مع انطالق  بكثافة هذه 
بعد  ديسمرب، وحتى   18 نوفمرب حتى   20

املنافسات. انتهاء 
كل  يعرف  بأنه  الجمهور  يفاجئ  لعيب 
يشء عن كرة القدم ويعرف كل املعلومات 

عن بطولة كأس العالم.
مواز  عالم  من  تأتي  مرحة  شخصية  هو 
البطوالت،  تعويذات  فيه  تعيش  افرتايض 
اعتاد عىل متابعة  القدم  ألنه شغوف بكرة 
التاريخ  عرب  العالم  كأس  بطوالت  كافة 
من  جاء  لحظاتها،  أبرز  مع  والتفاعل 
نسخة  يف  الظهور  وقرر  االفرتايض  العالم 

قطر 2022 نظراً لتميزها.  
الدائم  الشباب  بروح  »لعيب«  ويتمتع 
الجميع  يشجع  حيث  واإللهام،  واملغامرة 

يف  األول  املونديال  بحلم  االحتفاء  عىل 
طبيعته  بفضل  »لعيب«  ويتواجد  املنطقة. 
بجماهري  للرتحيب  مكان  كل  يف  الرقمية 
وتعزيز  العالم،  أنحاء  من  القدم  كرة 
حماس وتفاعل الجماهري من كافة األعمار 
يعد  الذي   2022 مونديال  وخالل  قبل 
الثقافات  ملختلف  جامعاً  كروياً  مهرجاناً 
من حول العالم، ويحتفي بشغف الشعوب 

برياضة كرة القدم.
إذا ذهبت إىل ملعب أو فعالية من الفعاليات 
أو سوق  املوالت  من  مول  إىل  أو  الرتفيهية 
أو  الشوارع  من  شارع  أو  األسواق  من 
قد  لعيب  ستجد  الساحات  من  ساحة 
فهو  الناس،  مع  ويمرح  هناك  إىل  سبقك 
الزمان  حواجز  كرس  املغامرات،  يحب 
يف  ليس  آلخر  مكان  من  لالنتقال  واملكان 
أداء  مع  العالم،  حول  ولكن  وحسب  قطر 

العديد من املهارات املذهلة يف كرة القدم.

الجماهيــر يتنافســون على التقـاط الصـور التذكاريــة معـــه

كتبت – آمنة العبيديل

الشـــعوب تتفاعـــــل

تتفاعل شعوب العالم مع مونديال قطر، حتى أولئك الذين 
الشعوب  هذه  البطولة، ومن  منتخبات ضمن  لهم  يوجد  ال 
العنابي  مشجعي  مع  تفاعل  الذي  الصديق  الصني  شعب 
التفاعل من  اإلكوادور، وال يخلو  أثناء مباراته مع منتخب 
وتذوق  وإبداع،  فن  فيها  جميلة  وصور  طريفة،  مواقف 
جمايل مع تعبريات ترسم االبتسامة عىل شفاه من يرونها، 
والتقط الصينيون صورة لشاب قطري رضب أروع األمثلة 
إذ بدا غاضبا ومنفعال بسبب  الوطنية وعشقه للعنابي،  يف 
يف  اإلكوادري  نظريه  من  بالعنابي  لحقت  التي  الهزيمة 
حفل  عقب  املايض  األحد  يوم  بينهما  جرت  التي  املباراة 
هذا  أشاح  إرادية  ال  غضب  حركة  ففي  مبارشة،  االفتتاح 
صورة  بعفوية  ليشكل  الخلف  إىل  غرتته  القطري  الشاب 

مطابقة تماما لتعويذة املونديال »لعيب«.
هذا املشهد الجميل لم يمر عىل الصينيني مرور الكرام، فقد 
التقطوه وجعلوا منه الرتند رقم واحد عىل منصات التواصل 
وأطلقوا  توك«  »تيك  منصة  وخاصة  الصني  يف  االجتماعي 
انفعاالته  كل  يف  عليه  وركزوا  الغاضب،  األمري  لقب  عليه 
للخلف  بغرتته  يشيح  وهو  مرة  حركاته  كل  يف  لريسموه 
مرسوم  والحزن  محبط،  وهو  وثالثة  متجهم،  وهو  ومرة 
عىل وجهه بسبب نتيجة املباراة، وبجوار الصور املرسومة 
وضعوا صورته الطبيعية ليؤكدوا وجه الشبه، كما صنعوا 
حركات  بنفس  متحركة  فيديوهات  عن  عبارة  محتوى 

الشاب القطري، لكن بوجوه صينية طريفة وخفيفة.
ويف مقطع فيديو طريف ظهرت فتاة صينية جميلة تحظى 
الصينية  توك  تيك  منصة  عىل  الصني  يف  واسعة  بشهرة 
األيام  هذه  شهرة  األكثر  هو  القطري  الشاب  هذا  لتقول: 
الغاضب  األمري  بعنوان  عنه  هاشتاج  ويوجد  الصني،  يف 
الكبري  الشبه  لوجه  الحقيقي«  »اللعيب  عليه  وأطلقوا 
الشباب  من  الكثري  ويوجد  املونديال،  تعويذة  وبني  بينه 
الفتاة  وطالبت  الوسيم،  الشاب  هذا  يقلدون  الصينيني 
املشهورة كل من يعرف هذا الشاب القطري أن يبلغه بأن 

يحبونه. الصينيني 
يف  القطري  الجمهور  عىل  العدسات  املصورون  سلط  وقد 
املدرجات ولفت هذا الشاب القطري انظارهم وهو غاضب 
من أداء منتخبه الذي ُمنِي بالهزيمة يف مباراته االفتتاحية، 
تشابهت  لقطة  يف  للخلف،  وأرجعها  بغرتته  أمسك  حيث 
ثوان  من  أقل  ويف  »لعيب«  املونديال  تعويذة  مع  تماماً 
ووصلت  كله  العالم  لّفت  قد  الشاب  صورة  كانت  معدودة 

إىل الصني ليصبح الرتند رقم واحد هناك.
إىل  الرتند  وصل  الرسيع،  الرقمي  االعالم  عرص  يف  وألننا 
فسارع  الحقيقي  اللعيب  عليه  أطلقوا  كما  أو  الشاب 
أن  مؤكدا  لهم،  الشكر  وتقديم  الصينيني  مخاطبة  إىل 
جميع  وأن  مدهشة  بطولة  أحداث  يعيشون  والعالم  قطر 

الجنسيات مرحب بهم يف قطر.

شاب قطري

»ترند« في الصين

ناشطة صينية: بلغوا هذا الشاب أننا نحبهيطلقون عليه »لعيب الحقيقي« تشبيها بالتعويذة 

يضفي على المونديال المزيد من البهجة والجمال
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متابعات

البهجة متواصلة

} تصوير - عباس علي- أسامة الروسان

الـبـهـجــة متواصلة
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متابعات

خالل احتفالية أقيمت بـ »درب لوسيل«

فلسطين حـاضـــرة

أقام عدد من املش�جعني وزوار درب 
لوس�يل مس�رة واحتفالي�ة كب�رة 
بدولة فلس�طني، حيث تجمع العديد 
م�ن ال�زوار الع�رب واألجانب خالل 
االحتفالي�ة لتأكي�د دعمهم للش�عب 
العربي�ة  األرايض  يف  الفلس�طيني 
ع�دة  الفعالي�ة  اس�تمرت  املحتل�ة، 
ساعات ش�ملت األغاني الفلسطينية 
الش�عبية والرقصات الرتاثية للشعب 

الفلسطيني.
وبنينّ عدد من الفلس�طينيني والعرب 
أن فلس�طني ح�ارضة وبق�وة للمرة 
األوىل يف نس�خة كأس العالم العربية 
التي تقيمها دولة قطر عىل أراضيها، 
الفت�ني إىل ان قط�ر م�ن أوىل الدول 
الت�ي دعم�ت الش�عب الفلس�طيني 
خالل نضاله ضد دولة االحتالل منذ 

سنوات.
ته�دف  الفعالي�ة  تل�ك  أن  وبين�وا 
الفلس�طينية  بالقضي�ة  للتعري�ف 
ل�زوار ومش�جعي كأس العالم الذي 
قدم�وا م�ن جمي�ع أنح�اء العال�م 
لحضور كأس العالم، الفتني إىل انهم 
التق�وا الكثري�ن من مختل�ف بالد 
العالم والذين تس�اءلوا عن علم دولة 
فلس�طني الذين نرفعه، حيث وجدنا 
تضامنا كبرا من الجميع مع القضية 

الفلسطينية.
ويف هذا تقول املواطنة الفلس�طينية 
ب�كل  نتق�دم  عبدالس�الم:  رش�ا 
الش�كر والتقدي�ر لدول�ة قط�ر عىل 

ه�ذا املوندي�ال الرائع والذي يتس�م 
بالكث�ر من الفعالي�ات العاملية التي 
عمل�ت اللجنة املنظمة ع�ىل ان تقام 
ع�ىل أرض عربي�ة، مش�رة إىل انها 
س�عيدة بحضور العلم الفلس�طيني 
خ�الل فعالي�ات كأس العالم، وهي 
املرة األوىل التي تحرض فيها القضية 

الفلس�طينية بموندي�ال كأس العالم 
وتعري�ف الجمه�ور العاملي وجميع 
بالقضي�ة  العال�م  دول  مواطن�ي 

الفلسطينية.
م�ن جهتها قالت دين�ا عياد إن قطر 
أثبت�ت قدرته�ا الرائعة ع�ىل تقديم 
العال�م،  كأس  م�ن  نس�خ  أفض�ل 

م�ن خ�الل العدي�د م�ن الفعاليات 
الت�ي جذب�ت  العاملي�ة  والع�روض 
الجنس�يات  الجمه�ور م�ن جمي�ع 
واللغات لتك�ون قطر بوتقة تنصهر 
العاملي�ة  الثقاف�ات  جمي�ع  فيه�ا 

املختلفة.
وبين�ت ع�ن حبه�ا ودعمه�ا لرف�ع 

العل�م الفلس�طيني خ�الل فعاليات 
القضي�ة  ان  حي�ث  لوس�يل،  درب 
الفلس�طينية ه�ي القضي�ة األوىل ل� 
22 دولة عربية، مشرة إىل أن الكثر 
من املش�جعني األجان�ب تعرفوا عىل 
القضية الفلس�طينية من خالل هذه 

الفعالية املتميزة.

ويف ذات السياق، قالت داليا عياد إن 
فلس�طني هي قضية الع�رب األوىل، 
ويحق لنا أن نرفع علمها يف كل وقت 
كأس  وموندي�ال  مناس�بة،  كل  ويف 
العالم هو خر مناسبة نقوم بالتعبر 
عن حبنا للش�عب الفلسطيني األبي 
وجه�اده لني�ل اس�تقالله، مؤك�دة 
أن الكث�ر م�ن الش�عوب العربي�ة 
التي تح�رض موندي�ال كأس العالم 
ع�روا عن حبه�م لقضيته�م األوىل 
وقاموا برفع االعالم، كما اس�تمتعنا 
الذي  الفلسطيني  باالهازيج والرتاث 
قدم�ه العديد م�ن الش�باب العربي 
درب  يف  خصيص�اً  ح�رض  ال�ذي 

لوسيل.
ويف ذات الس�ياق ع�رت دع�اء عياد 
عن سعادتها بحضور مونديال كأس 
العالم الذي تنظمه دولة عربية للمرة 
األوىل يف التاري�خ، حي�ث أثبتت قطر 
قدرتها الفائقة ع�ىل تنظيم مونديال 
عاملي بهذا املس�توى، مما يعمل عىل 
فت�ح الباب أم�ام العديد م�ن الدول 
العربي�ة الت�ي تس�تطيع ان تق�وم 
بتنظيم فعالية رياضي�ة عاملية بهذا 

املستوى املتميز. 
وأوضح�ت دع�اء عياد ان فلس�طني 
كانت ح�ارضة وبقوة للمرة األوىل يف 
كأس العال�م، وذلك م�ن خالل ابناء 
الشعب العربي الذي أكد ان فلسطني 
قضيته�م األوىل، متقدم�ة بالش�كر 
والتقدير إىل دولة قطر عىل هذا الدعم 
الكب�ر، والتي تعتر م�ن أوىل الدول 
الت�ي دعم�ت الش�عب الفلس�طيني 

خالل نضاله لنيل استقالله.

تعريف المشجعين والزوار 
بالقضية وحقوق الفلسطينيين

التأكيد على أن قطر دائما 
داعمة للقضايا العربية

}  تصوير- عباس علي

كتب – محمد الجعربي 
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متابعات

الجمهور يعيش أجواء خيالية في »كتارا«

فعاليــات مبهــرة

معارض فنية.. وأمسيات استثنائية يوميا

الفنون البحرية تضفي أجواء رائعة 

مساحات واسعة من المعرفة 
والترفيه واالكتشاف 

الدوحة– $ 

األستاذ  سعادة  افتتح  متصل  صعيد  وعىل 
عام  مدير  السليطي  إبراهيم  بن  خالد  الدكتور 
من  عدداً  كتارا،  الثقايف  للحي  العامة  املؤسسة 
املعارض ضمن فعاليات كتارا املصاحبة لكأس 
كتارا  معرض  بينها  من   ،2022 قطر  العالم 

الدويل للخزف، معرض متحف الطوابع
ويقام معرض كتارا الدويل للخزف باملبنى 13 
بمشاركة 32 فناناً من 12 دولة و18 عمالً فنيا، 
وألول مرة يف قطر سيكون الجمهور عىل موعد 
مختلف  من  الخزف  يف  متخصصني  فنانني  مع 
انحاء العالم جاءوا ليقدموا أعمالهم وإبداعاتهم 

املتنوعة يف فن الخزف.
العالم  لكأس  الربيدية  الطوابع  معرض  ويقام 
 22 باملبنى  الربيدية  الطوابع  متحف  مقر  يف 
لوحة   340 من  اكثر  عىل  املعرض  ويحتوى 
يف  طوابع  خمس  عىل  تشتمل  اللوحة  طوابع) 
 280 منها  العالم  انحاء  جميع  من  املتوسط( 
اول  منذ  العالم  كأس  بطوالت  كل  تضم  لوحة 
بطولة أقيمت عام 1930 وحتى اآلن، كما يضم 
املعرض مجموعة متميزة ونادرة من املقتنيات 
تذكارات  عىل  وتشتمل  العالم  بكأس  الخاصة 
من  هواة،  بمشاركة  مرة  ألول  تعرض  مختلفة 
املري،  خالد  الدكتور  القطري  الهاوي  بينهم 
والهاوي األمريكي كني جيلربت والربازييل باولو 
هؤالء  من  وكل  ميلوديا،  ماثيو  واإليطايل  دوك، 
الهواة يعرضون مجموعات نادرة من املقتنيات 
يف  انطالقته  بداية  من  العالم  بكأس  املتعلقة 
ومن  املايض،  القرن  سبعينات  وحتى   1930
لكأس  الرسمية  امليدالية  املقتنيات  هذه  بني 
تذكارات  إىل  باإلضافة  األوىل،  العالم يف نسخته 
واملطبوعات  والذهبية،  الفضية  العمالت  من 

وامللبوسات.

القدم  وكرة  التشكييل  الفن  معرض  ويقام 
واملقتنيات عىل امتداد ثالث صاالت باملبنى 18، 
ويشتمل عىل صور العبني من فرق عربية، كما 
يف  تاريخية  لحظات  عن  تعرب  لوحات  يعرض 

مقتنيات  جانب  إىل  القطرية  القدم  كرة  تاريخ 
السابقة، وتعود  العالم يف دوراته  تتعلق بكأس 
املري،  خالد  الدكتور  من:  كالً  إىل  املقتنيات  هذه 
محمد  واملهندس  املري،  إسماعيل  طيار  كابتن 

يوسف الري.
والعروض  الثقافية  الفعاليات  استقطبت  وقد 
والرياضية  الثقافية  واملعارض  الفلكورية 
املواطنني  من  سواء  الزائرين،  من  غفرية  اعدادا 
مختلف  من  املونديال  جمهور  من  أو  واملقيمني 
الجنسيات العربية واألجنبية الذين قدموا للحي 
معامله  واكتشاف  مرافقه  عىل  للتعرف  الثقايف 
وأنشطته  وعروضه  بفعالياته  واالستمتاع 
فتحت  التي  املتنوعة،  والفنية  والرتاثية  الثقافية 
والرتفيه  املعرفة  من  واسعة  مساحات  أمامهم 
الثقافة  افاق  إىل  بهم  وحلقت  واالكتشاف، 
والعربي واالسالمي، وعرفتهم  القطري  والرتاث 

بمحطاتها املرشقة واملضيئة.
للمحامل  كتارا  مهرجان  أخرى، شهد  من جهة 
التقليدية الذي يستمر حتى 18 ديسمرب القادم 
الذين  والضيوف  الزوار  قبل  من  متزايدا  اقباال 
إىل  أجنحته  تعرضه  وما  بفعالياته  استمتعوا 
الغناء  تراث  تقدم  التي  الشعبية  الفنون  جانب 
البحري وما يضفيه من أجواء رائعة من البهجة 
والرسور واالثارة، عرب لوحات تعبق برتاث البحر 
النافورة  العذب، فيما جذبت  وايقاعه املوسيقي 
تقديم  تم  حيث  كتارا  زوار  الحكمة  ساحة  يف 
الراقصة  واملياه  املوسيقى  بني  دمجت  عروض 
مع انعكاس األضواء بألوانها املبهجة وأشكالها 
يف  املحيطة،  الثقايف  الحي  مباني  الساحرة، 
تعالت  ومبتكرة،  وحديثة  جديدة  استعراضات 
يف  وأشاعت  وبهجًة،  فرحاً  الزوار  أصوات  معها 

نفوس الكبار أجواء السعادة والرسور.

 تواصل كتارا أمسياتها المدهشة 
التي تجسدها فعالياتها المصاحبة 

لبطولة كأس العالم لكرة القدم 
فيفا قطر 2022، وذلك وسط 

حضور جماهيري باهر وتنظيم 
فني وتقني متميز. . وتشهد كتارا 

يوميا توافد اآلالف من جمهور 
المونديال وضيوف قطر من مختلف 

دول العالم الذين يقصدون الحي 
الثقافي منذ الصباح الباكر وحتى 

الواحدة بعد منتصف الليل، ليعيشوا 
أجواء رائعة وأمسيات استثنائية 

وليال فريدة عنوانها الفرح والبهجة 
والجمال. 



بينشين: قطر تقدم 
للعالم بطولة جيدة

جورديز: إمكانات عالية 
في المراكز الصحفية

جيريث: توفير كل 
السبل لألجهزة اإلعالمية
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اقتصاد

خالل لقائهما بـ »التعليم فوق الجميع«

وزير االتصال الحكومي األردني:

نائب رئيس مجلس النواب المغربي:

رئيسا غانا والبرتغال 
يتبادالن قمصان منتخبيهما

قطر قدمت 
صورة مشرقة للعرب

االستضافة سابقة 
تاريخية تسجل لقطر

تبادل فخامة الرئيس الدكتور مارسيلو 
الربتغال،  رئيس  سوزا،  دي  ريبيلو 
رئيس  أدو  أكوفو  نانا  الرئيس  وفخامة 
منتخبيهما،  قمصان  غانا،  جمهورية 
كأس  ببطولة  املنتخبني  مباراة  قبل 
قطر  يف  تقام  التي  القدم  لكرة  العالم 

بالفرتة الحالية.

استضافته  حدث  خالل  ذلك  جاء 
مؤسسة التعليم فوق الجميع يف جناحها 
بحديقة  للمشجعني  »فيفا«  بمهرجان 
ملناقشة  الزعيمان  التقى  حيث  البدع، 
يف  مًعا  والعمل  التعليم  جودة  أهمية 
رشاكة للوصول إىل أهداف األمم املتحدة 

للتنمية املستدامة.

عمان- قنا- أكد السيد فيصل الشبول، 
الناطق  الحكومي،  االتصال  وزير 
أن  األردنية،  الحكومة  باسم  الرسمي 
لجعل  كبريا  جهدا  بذلت  قطر  دولة 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 

واحدة من أنجح البطوالت العاملية.
وقال الشبول، يف ترصيح لوكالة األنباء 
القطرية )قنا( إن: »تنظيم قطر لكأس 
سيساهم   2022 قطر   FIFA العالم 
اإلنسان  عن  املرشقة  الصورة  تقديم  يف 
العربي، وفخره بحضارته وقدرته عىل 

لعب أدواٍر مميزة وذات تأثري«. 
بالفخر  يشعرون  العرب  أن  وأضاف 
لنجاح دولة قطر بالتنظيم املميز لهذه 

الذي  العاملي  الحدث  هذا  البطولة.. 
األوىل،  للمرة  العربية  املنطقة  يزور 
بأفضل  نفسها  قدمت  قطر  بأن  منوها 
التنظيم  هذا  خالل  من  للعالم  صورة 

الرائع. 
أن حفل  إىل  قنا  لـ   ولفت يف ترصيحه 
رسالة  عن  بوضوح  عربرّ  االفتتاح 
والتغلب  الشعوب،  كل  بني  التقارب 
القيم  نرش  خالل  من  االختالفات،  عىل 

اإلنسانية واالحرتام بني الشعوب.
كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة 
أن األردن عربرّ عىل الدوام عن وقوفه إىل 
كل  لتقديم  واستعداده  قطر،  جانب 
دعم ممكن إلنجاح هذا الحدث العاملي.

الدوحة - قنا - أكد سعادة السيد فؤاد 
النواب  مجلس  رئيس  نائب  قديري 
املغربي، أن استضافة دولة قطر لبطولة 
تعد   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
التي  للدولة،  تسجل  تاريخية  سابقة 
حرصت عىل توفري كافة أسباب النجاح 
خالل  من  الكربى،  التظاهرة  لهذه 
األمثل  واالستعداد  الجيد  التحضري 
إلقامة بطولة يف أبهى حلة عىل مستوى 

العالم.
خاص  ترصيح  يف  سعادته،  وأعرب 
أمس، عن  )قنا(  القطرية  األنباء  لوكالة 
أول  قطر  تكون  بأن  واعتزازه  فخره 
التظاهرة  هذه  تستضيف  عربية  دولة 

الرياضية األبرز عامليا.
السيد  سعادة  أشار  متصل،  سياق  ويف 
النواب  مجلس  حرص  إىل  قديري  فؤاد 
ومد  والتنسيق  التعاون  عىل  املغربي 

مجلس  مع  املثمر  التواصل  جسور 
املجلسان  يحظى  إذ  القطري،  الشورى 
يمكن  واسعة،  برملانية  وتجربة  بخربة 
العربية  املصالح  لخدمة  تسخريها 
ترؤس  أن  مبينا  والدولية،  واإلسالمية 
العامني  األمناء  لجمعية  قطر  دولة 
للربملانات العربية، من شأنه أن يسهم يف 
إثراء التجربة الربملانية العربية، ويعمل 

عىل تطويرها.
مجلس  رئيس  نائب  سعادة  وأشاد   
ترصيحه  ختام  يف  املغربي،  النواب 
لـ)قنا(، بالنهضة الشاملة التي تشهدها 
معربا  املجاالت،  مختلف  يف  قطر  دولة 
عن شكره وتقديره ملجلس الشورى عىل 
فعاليات  لحضور  الكريمة  الدعوة  هذه 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 
ومتمنيا التوفيق والنجاح لدولة قطر يف 

استضافة هذه النسخة من املونديال.

بروعة التنظيم والتسهيالت المتوفرة في المونديال

صحفيو العالم يشيدون

ونوه الصحفي »داريو جريمني« من 
األرجنتني بكل التسهيالت املقدمة من 
املراكز  املنظمة للصحفيني يف  اللجنة 
اإلعالمية واملالعب، كما أبدى إعجابه 
منافسات  عليها  املقامة  باملالعب 
البطولة، وقال: »إن التنظيم القطري 
للبطولة مميز، وإن املفاجآت يف نتائج 

املباريات زادتها حماسة وإثارة«.
اإليطايل  الصحفي  أبدى  وبدوره، 
بالتنظيم  إعجابه  بينشني«  »لوكا 
وبالتسهيالت  للبطولة  القطري 
املراكز  يف  للصحفيني  املقدمة 
يف  الرئييس  املركز  سواء  اإلعالمية 
مركز قطر الوطني للمؤتمرات، أو يف 

مالعب التدريبات، أو االستادات.
بطولة  للعالم  تقدم  قطر  إن  وقال 
مميزة  اإلعالمية  والخدمات  جيدة، 
بسهولة  أشاد  كما  جوانبها،  كل  يف 
إىل  اإلعالمية  املراكز  من  التنقل 
املالعب، ونوه باملعالم التي تتميز بها 
املُصاحبة  الجيدة  وباألجواء  الدوحة 

للبطولة.
»إدواردو  الصحفي  قال  جهته،  من 

قطر  إن  املكسيك،  من  جورديز« 
لتنظيم  جيداً  نموذجاً  قدرّمت 
وإن  العاملية  والفعاليات  البطوالت 
توفري  عىل  عملت  املنظمة  اللجنة 
الخاصة  التسهيالت  من  العديد 
يف  العاملة  اإلعالم  وسائل  بُممثيل 
أفضل  تعد من  التي  البطولة  تغطية 
التسهيالت  حيث  من  البطوالت 
املجال  يف  العاملون  بها  يحظى  التي 
عىل  الحصول  سهولة  من  اإلعالمي 
املتوافرة  العالية  واإلمكانات  املعلومة 
جانب  إىل  عامة  الصحفية  املراكز  يف 
سهولة الحركة التنقل من املراكز إىل 

املالعب لحضور املباريات.
»رومان  األملاني  الصحفي  أما 
قطر  مونديال  إن  قال  فقد  جرييث« 
يف  عديدة  سنوات  قبل  بدأ   2022
جذب أنظار العالم له من بداية إعالن 
افتتاحها،  إىل  البطولة  بتنظيم  الفوز 
»ولكن عندما حرضنا إىل قطر وجدنا 
كل يشء عىل ما يرام، كما أن اللجنة 
 FIFA العالم  كأس  لبطولة  املنظمة 
التي  السبل  كل  وفرّرت   ،2022 قطر 

ل عمل األجهزة اإلعالمية املُختلفة  تسهرّ
الضخمة  اإلعالمية  املراكز  حيث  من 
والتقنيات  الوسائل  بأحدث  زة  املجهرّ
إىل جانب توفري ميزة التنقل املجاني 
املرتو  عرب  الدولة  أنحاء  جميع  يف 
صة لإلعالميني، كما  والباصات املُخصرّ
وفرّرت ترجمة ُمبارشة بأكثر من لغة 
داخل قاعات املؤتمرات الصحفية ما 
ل العمل لدى كثري من الصحفيني،  سهرّ
كما أن املسؤولني يف املراكز اإلعالمية 
عىل استعداد تام لالستجابة الفورية 

لتقديم الدعم عن املشورة«.
العاملية  اإلعالم  وسائل  ممثلو  وأكد 
من  للصدفة  شيئاً  ترتك  لم  قطر  أن 
من  استثنائية  نسخة  تنظيم  أجل 
بأدق  االعتناء  إن  حيث  البطولة، 
التفاصيل خالل مرحلة اإلعداد يجعل 
النسخة  هذه  يف  األبرز  السمة  التميرّز 

املونديالية.
عىل  الرئييس  اإلعالمي  املركز  ويعمل 
كما  البطولة،  خالل  الساعة  مدار 
املؤتمرات  ُمتابعة  لإلعالميني  ُيتيح 
الـ32،  للمنتخبات  الصحفية 

الخدمات  من  العديد  إىل  باإلضافة 
اإلعالمية األخرى الحرصية.

ُيشار إىل أن اإليطايل »جياني مريلو« 
للصحافة  الدويل  االتحاد  رئيس 
أكد يف ترصيحات  قد  كان  الرياضية 
هذه  أن  سعادته  له  سابقة  صحفية 
متجدرّدة  مناسبة  تمثل  البطولة 
وما  قطر  عىل  العالم  أنظار  لتسليط 
تحققه من إنجازات، منوهاً بالجهود 
املنظمة  اللجنة  تبذلها  التي  الكبرية 
لكرة  الدويل  االتحاد  مع  بالتعاون 
) فيفا( من أجل تنظيم نسخة  القدم 
مميزة من هذه البطولة باإلضافة إىل 
ُممثيل  مختلف  مع  الكبري  التعاون 
وسائل اإلعالم العاملية من أجل القيام 
بتغطية مميزة يف هذا املجال والقيام 
من  قدر  بأكرب  اإلعالمية  بالتغطية 

االحرتافية.
من  الكثري  قدرّمت  قطر  أن  وأضاف 
مختلف  من  للصحفيني  التسهيالت 
أنحاء العالم من أجل القيام بدورهم 
يف تغطية فعاليات املونديال األول يف 

املنطقة عىل الوجه األكمل.

الدوحة -قنا- أشاد 
عدد من الصحفيين 

الدوليين العاملين في 
تغطية بطولة كأس 

العالم FIFA قطر 
2022، بالتسهيالت 
الُمقّدمة من قبل 

اللجنة المنظمة 
لجميع ممثلي األجهزة 

اإلعالمية ووسائل 
اإلعالم في المراكز 

الصحفية والمالعب.
وأعربوا في تصريحات 

خاصة لوكالة األنباء 
القطرية ) قنا(  عن 

إعجابهم بالتنظيم 
القطري المميز 

للبطولة بكامل 
تفاصيلها.

متطوعون في المونديال:

تجربتنا ال تنسى
جنسيات  من  متطوعون  أعرب  قنا-  الدوحة- 
متعددة عن سعادتهم البالغة باملشاركة يف تنظيم 
كأس العالم FIFA قطر 2022، وحضورهم يف 
قلب هذا الحدث الريايض األبرز يف العالم والذي 
ومنطقة  العربي  العالم  يف  األوىل  للمرة  يقام 

الرشق األوسط.
األنباء  لوكالة  خاصة  ترصيحات  يف  وشدرّدوا 
حظيت  قطر  دولة  أن  عىل  )قنا(  القطرية 
قطعتها  التي  الوعود  بكل  وأوفت  العالم  بثقة 
يف  ماضية  وهي  تاريخية،  بطولة  الستضافة 

تنظيم نسخة استثنائية بكافة تفاصيلها.
املناطق  يف  املتطوعني  من  كبري  عدد  ويعمل 
إرشاد  أجل  من  الثمانية  باملالعب  املحيطة 
للوصول  العالم  أنحاء  شتى  من  عني  املشجرّ
والجلوس  امللعب  داخل  إىل  طريقة  بأفضل 
أدوارهم  جانب  إىل  املخصصة،  مقاعدهم  عىل 
اإلقامة  وأماكن  املشجعني  مناطق  يف  املحورية 

وغريها من املواقع الخاصة باملونديال.
وأكدت املتطوعة القطرية علياء أنها سعت طوال 
الفرتة املاضية لتطوير قدراتها من خالل العديد 
التفاعلية  العمل  وورش  التدريبية  الربامج  من 
إرشاف  تحت  اتبعتها  التي  والعملية  النظرية 
الدويل  واالتحاد  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة 

لكرة القدم فيفا.
وأضافت يف ترصيح خاص لوكالة األنباء القطرية 
قنا: »التطوع أمر رائع بالنسبة يل وقد كانت يل 
استضافتها  بطوالت  عدة  يف  سابقة  مشاركات 
مونديال  خاصة  عاملية  بطوالت  ومنها  الدوحة، 
العالم  بطولة  وكذلك   2015 العام  يف  اليد  كرة 
أللعاب القوى 2019 وكان هديف أن أكون جزءاً 

من فريق املتطوعني يف املونديال«.

يف  باملشاركة  تحقق  قد  حلمها  أن  إىل  وأشارت 
كأس العالم FIFA قطر 2022 عىل أرض قطر.. 
ُمعربة عن تمنياتها بالتوفيق للمنتخب القطري 
يف مباراة الغد أمام املنتخب السنغايل وتعويض 
املنتخب  أمام  االفتتاح  يف  تلقاها  التي  الخسارة 

االكوادوري بهدفني نظيفني.
وأضافت »هناك الكثري من اللحظات التي عشتها 
منذ صافرة افتتاح املونديال، مروًرا باأليام التي 
تلتها، ومن خالل وجودي مع العديد من وسائل 
اإلعالم املحلية والدولية.. إنها تجربة رائعة تجدرّد 

عزمي عىل مواصلة رد الجميل لوطني«.
كارال  املكسيكية  املتطوعة  ت  عربرّ وبدورها، 
عن  لـ) قنا(   مماثل  ترصيح  يف  هرينانديز 
الـ22  النسخة  يف  بمشاركتها  الكبرية  سعادتها 
من  بالرغم  لها  نسخة  أول  كونها  املونديال  من 
وقالت:  مختلفة..  رياضية  أحداث  يف  مشاركتها 
»شاركت يف تغطية العديد من األحداث الرياضية 
دوري  السيما  القدم  كرة  مستوى  عىل  خاصة 
يف  القارية  املسابقات  من  وعدد  أوروبا،  أبطال 

أمريكا الجنوبية وبطولة الكأس الذهبية«.
يل  بالنسبة  التطوع  الحقيقة  »يف  وتابعت 
شغف، وال بد أن يكون كذلك لجميع األشخاص 
املُنخرطني يف هذا النوع من األنشطة، وعىل جميع 
ُمساعدة  عىل  سعادة  بكل  ُيقبلوا  أن  املتطوعني 
اآلخرين، خاصة عند املشاركة يف دعم الفعاليات 
الكربى، واملُساهمة يف جهود الدولة يف استضافة 

بطوالت مهمة«.
وأشارت هرينانديز إىل أن التطوع أكسبها العديد 
الشخصية،  مهاراتها  صقل  مثل  الفوائد  من 
ينجح  أن  قنا  لـ  ترصيحاتها  ختام  يف  وتمنرّت 
املنتخب املكسيكي بالعبور إىل دور الستة عرش 

بالرغم من إيقانها أن مهمته يف املجموعة صعبة 
جًدا السيما بعد الخسارة التي ُمني بها املنتخب 

املرشح »األرجنتيني« أمام نظريه السعودي.
مونديال  بأجواء  املكسيكية  املتطوعة  وأشادت 
والرتتيب  التنظيم  مستوى  عىل  وأثنت  قطر، 
استثنائية يف  أجواء  للبطولة لصناعة  والتحضري 
القدم.. وقالت: »األجواء هنا يف قطر رائعة  كرة 
ومستوى التنظيم لهذه البطولة يشري إىل أن دولة 
قطر قامت بعمل كبري طوال السنوات املاضية«.

األمريكي  املتطورّع  أعرب  متصل،  صعيد  عىل 
قطر..  يف  باإلقامة  سعادته  عن  الفيس  مانسيال 
قطر  األجواء يف  أن  إىل  ُمماثل  مشريًا يف ترصيح 
رائعة وهو يقيض تجربة متميزة يف أول بطولة 
لقد  »حقيقة  وقال  بالدوحة.  هنا  فيها  يشارك 
مضت خمسة أيام عىل انطالق رضبة البداية يف 
املونديال، ويالزمني شعور باملسؤولية للُمساهمة 
اإليجابية يف هذه النسخة، وتقديم الدعم لتحقيق 
استضافة ناجحة يف ظل جهود كبرية بذلتها قطر 

إلنجاح هذا الحدث الكروي العاملي«.
وأشار ألفيس املُنحدر من أصول غواتيمالية إىل 
أن تجربة العمل التطوعي عادت عليه بالكثري من 
الفوائد، بما فيها بناء شبكة عالقات واسعة مع 

املتطوعني من مختلف الدول.
وأضاف »لقد مررت بلحظات ال يمكن نسيانها 
البيت  استاد  يف  البطولة  افتتاح  حفل  يف  سواء 
التي  واملؤتمرات  والفعاليات  املباريات  يف  أو 
حرضتها، وال شك أن التطوع يوفر تجارب ثرية، 
ونافذة للتعررّف عىل أشخاص ينتمون للعديد من 
اكتسبتها  التي  املزايا  من  جانب  وهو  الثقافات، 
فريق  إىل  انضمامي  منذ  التطوعي  العمل  من 

املتطوعني الخاص باملونديال«.
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متابعات

المزاين المونديالية تشهد إثارة منذ اليوم األول

انطــــالقـــــة قويـــــة

فعاليات  الشيحانية  بمنطقة  »لبصري«  ميدان  عىل  انطلقت 
الصحاري«  »سفن  شعار  تحت  العالم  كأس  مزاين  بطولة 
ملزاين  تراثية،  احتفالية  أجواء  قطر وسط  نادي  ينظمها  التي 
العليا للمشاريع واإلرث عىل هامش  اللجنة  بالتعاون مع  اإلبل 

فعاليات كأس العالم قطر 2022.
وشهدت البطولة يف أول أيامها منافسات قوية يف فئة املجاهيم 
العالم يف هذه  لقب كأس  واللقايا عىل  الحقايق  خالل شوطي 
وسالالتها  اإلبل  أنواع  وأفضل  أقوى  مشاركة  وسط  السن، 
أبطال  املحلية والخليجية بواقع عرش مطايا يف كل شوط، هم 
النسخة األوىل ملهرجان »جزيالت العطا«، وهو ما سيجعل من 

هذه البطولة حدثاً رياضيا.
كأس  لقب  عىل  للحقايق  املخصص  الشوط  منافسات  وجاءت 
باملركز  املري  عيل  مبارك  ملك  »مقطوفة«  املطية  فوز  العالم، 
 200 بجانب  الذهبي  والوسام  الذهبي  الكأس  وجائزته  األول 

ألف ريال.
مبارك  ملك  »العشوا«  عىل  تفوقها  بعد  »مقطوفة«  فوز  وجاء 
الفيض  الكأس  وجائزته  الثاني  املركز  صاحب  املري  محمد 
والوسام الفيض بجانب 150 ألف ريال، فيما حلت »الحاكمة« 
الكأس  وجائزته  الثالث  املركز  يف  الكثريي  محمد  صالح  ملك 

الربونزي والوسام الربونزي بجانب 100 ألف ريال.
العالم،  كأس  لقب  عىل  للقايا  املخصص  الشوط  منافسات  أما 
فقد شهد حصول املطية »شيبوب« ملك محمد حمد املري عىل 
الذهبي بجانب  الذهبي والوسام  الكأس  األول وجائزته  املركز 

200 ألف ريال.
التفوق عىل »دعاسة« ملك  إثر  باللقب  وجاء تتويج »شيبوب« 
الكأس  وجائزته  الثاني  املركز  صاحب  املري  حمد  جارالله 
نالت  بينما  ريال،  ألف   150 بجانب  الفيض  والوسام  الفيض 
الثالث وجائزته  املركز  املري يف  »معانق« ملك سالم بن راشد 

الكأس الربونزي والوسام الربونزي بجانب 100 ألف ريال.

الجذاع والثنايا
الجذاع  الجمعة بشوطي  اليوم  املجاهيم  تستمر منافسات فئة 
والثنايا، عىل أن تختتم غدا السبت بمنافسات شوط الجل أقوى 

أشواط الفئة.
ومن املقرر أن تنطلق منافسات فئة املغاتري التي ُخصص لها 
خمسة أشواط، يوم األحد املقبل وتستمر عىل مدار ثالثة أيام، 
حيث ستكون يف يومها األول للحقايق واللقايا، بعدها الجذاع 

والثنايا، ومن ثم الجل.
خمسة  لها  ُخصص  التي  األصايل  فئة  منافسات  وستكون 
ثالثة  مدار  عىل  سُتقام  إذ  املهرجان،  ختام  هي  أيضا  أشواط 

املقبل،  ديسمرب  شهر  من  الثاني  يف  ُتختتم  أن  عىل  أيضا  أيام 
حيث ستبدأ يف يومها األول بمنافسات الحقايق واللقايا، بعدها 

الجذاع والثنايا، ومن ثم الجل.

 »زرافة« تتفوق 
تراثية  مسابقة  العالم  كأس  مزاين  بطولة  هامش  عىل  ويقام 
جمهور  لتعريف  النادي  مسعى  إطار  يف  تأتي  للمحالب، 
املونديال بالعادات والتقاليد القطرية، وتشتمل املسابقة عىل 3 
أشواط لكل فئة من فئات املجاهيم واملغاتري واألصايل، وُحددت 
لها رشوط خاصة، ورصد لهذه املسابقة جوائز مالية بإجمايل 

90 ألف ريال، للفائزين باملراكز الثالثة األوىل من كل الفئات.
بعد  مجاهيم  مطايا  أربع  مشاركة  املحالب  مسابقة  وشهدت 
األوىل  الحلبة  منافسات  وأسفرت  الرشوط،  واستيفاء  الفحص 
عن تفوق »زرافة« ملك هربان حمد املري، فيما جاءت املطية 
»فعورة« ملك عبدالهادي عيل املري يف املركز الثاني، بينما حلت 
»معديه« ملك ملحان راشد املري يف املركز الثالث، وأخريا جاءت 

»معديه« ملك »الفيه« ملك راشد ملحان املري يف املركز الرابع.
ومن املقرر أن تتواصل عمليات الحلب عىل مدار األيام الثالثة 
من  وزن  أكرب  صاحبة  املطية  باللقب  يفوز  أن  عىل  املقبلة، 

الحلبات األربع.

وفود أجنبية
وفود  زيارة  العام  كأس  مزاين  البطولة  من  األول  اليوم  شهد 

وزارت  املهرجات،  بأجواء  استمتعت  دول،  عدة  من  أجنبية 
تراثية  مجموعة  يضم  الذي  الرتاثي،  الصحاري  معرض سفن 

ملقتنيات اإلبل من عصور مختلفة.
»بيت  املزاني  ومجلس  املركوبة،  بعروض  الزوار  استمتع  كما 
األرس  عروض  إىل  باإلضافة  اإلبل،  أصناف  وعرض  الشعر«، 
املنتجة التي جاءت مميزة من حيث منتجاتها القطرية خاصة 

والعربية عامة.

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

املهرجانات والبطوالت التي ينظمها النادي.
بلقب  الفائز  »مقطوفة«  املطية  مالك  املري  عيل  مبارك  أوضح 
شوط حقايق كأس العالم، أن الفوز جاء عن جدارة واستحقاق 
وبعد عمل وجهد كبريين خالل الفرتة املاضية عىل املطية، الفتا 
املهرجانات  يف  مقطوفة  إلنجازات  مواصلة  هو  الفوز  أن  إىل 

املختلفة.
وقال املري، يف ترصيح صحفي، إن مشاركته يف شوط الحقايق 
هي الوحيدة له يف مهرجان املزاين، وأنه كان يأمل أن يشارك 
يف أكثر من شوط، ولكن رشوط البطولة تتطلب مشاركة املطايا 

الفائزة يف مهرجان مزاين قطر لإلبل.

وأعترب ان تحقيق الفوز يف بطولة مزاين كأس العالم هو بمثابة 
البطولة  ارتباط  ظل  يف  خاصة  مالك،  ألي  كبري  ورشف  فخر 
قطري  كل  به  يفخر  الذي  القدم،  لكرة  قطر  مونديال  بحدث 

وعربي.
املقبلة  الفرتة  يف  خالل  »مقطوفة«  سيعد  أنه  إىل  املري  وأشار 
من أجل املشاركة يف مهرجان امللك عبدالعزيز لإلبل يف اململكة 
العربية السعودية، متوقعا لها املزيد من التفوق وحصد األلقاب 

خالل املهرجانات املقبلة.
»شيبوب« عن سعادته  املطية  مالك  املري  وأعرب محمد حمد 
بالفوز بلقب شوط اللقايا يف بطولة مزاين كأس العالم، معتربا 
أن هذا الفوز تحقق يف مناسبة عزيزة وفريدة من نوعها ولن 

تتكرر يف الوقت القريب.
وقال املري، يف ترصيح صحفي، إن هذا الفوز هو تتويج لفوز 
أنه جاء بعد  شيبوب يف مهرجان قطر ملزاين اإلبل، فضال عن 
منافسة صعبة مع مجموعة قويا من املطايا التي حققت الفوز 

أيضا خالل املهرجان.
الدافع له قبل بداية املوسم،  الفوز هو بمثابة  وأوضح أن هذا 
حيث سيتهل خالل الفرتة املقبلة املشاركة يف منافسات مهرجان 
ثم  ومن  السعودية،  العربية  املمكة  يف  لإلبل  عبدالعزيز  امللك 

املشاركة يف مهرجان مزاين قطر لإلبل املقرر يف يناير املقبل.
وأكد حمد جابر العذبة رئيس نادي قطر ملزاين اإلبل، الحرص 
كافة  وتسخري  واألجداد،  اآلباء  برياضة  االرتقاء  عىل  الشديد 
اإلمكانات املتاحة مادًيا وبرشًيا، من أجل تحقيق هذا الهدف، 
الفتًا االنتباه إىل ما تحظى به هذه الرياضة من اهتمام وشغف 
كبريين من قبل عموم أبناء املنطقة، باعتبارها جزًءا أصياًل من 
تاريخهم وتراثهم وحضارتهم املرتبطة بحياة الصحراء أساًسا، 

وبسفينتها »اإلبل«.
وأشاد باالنطالقة املميزة ملنافسات بطولة مزاين كأس العالم، 
املقامة عىل أرض ميدان لبصري، بمنطقة الشحانية، مشريًا إىل 
مميزة،  مدة طويلة، ملشاركة ومساهمة  منذ  النادي خطط  أن 
الذي  عامليًا،  األبرز  الريايض  الحدث  قطر،  مونديال  تواكب 
تستضيفه البالد حاليًا، وتسهم بشكل عميل يف التعريف بهوية 
العربي  اإلنسان  بني  العالقة  وخصوصية  القطري،  املجتمع 

الخليجي وبني اإلبل.
وعن حجم املشاركة، قال العذبة: البطولة مثرية جًدا، وستزداد 
إثارة يف األيام القادمة، نظرًا لقوة الحالل املشارك بتصفياتها، 
حيث  والخليجني،  املحليني  املالك  لكبار  ملكيتها  تعود  والتي 

سبق وأن حققت أرقاًما قياسية
ويف ختام حديثه قال: أبواب البطولة مفتوحة أمام الجميع، من 
الساعة الثامنة صباًحا ولغاية الثانية عرشة ظهرًا يوميًا، حيث 
الفعاليات املختلفة واملصاحبة للمزاين، ويف مقدمتها »معرض 
سفن الصحاري«، وعروض املركوبة، ومسابقة املحالب وغريها، 
من أجل إطالع ضيوف دولة قطر عىل تراثها الريايض األصيل، 

وتسليط الضوء عىل عالم اإلبل.

كتب- عوض الكبايش
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اقتصاد

خالل األشهر العشرة األولى من »2022«

البورصة تجذب »14.56« مليار استثمارات أجنبية

الرشكات  من  كربى  حزمة  إقرار  ساهم  وقد 
املدرجة رفع سقف ملكية األجانب من 49 % إىل 
100 % يف زيادة وترية تدفقات رؤوس األموال 
األجنبية إىل األسهم القطرية خصوصا أن بورصة 
األوسط  الرشق  يف  ناشئة  سوق  أكرب  هي  قطر 
قيمة  حيث  من  املنطقة  يف  سوق  أكرب  وثاني 
مدرجة  قطر  بورصة  أن  كما  السوقية،  الرسملة 
لألسواق  كابيتال  ستانيل  مورغان  مؤرشي  يف 
الناشئة MSCI ومؤرش فوتيس لألسواق الناشئة. 
وتشري التقديرات إىل استمرار انتعاش البورصة 
خالل عام 2023 استنادا إىل تحسن أداء أسواق 
لكأس  السابقة  للنسخ  املستضيفة  الدول  أسهم 
يليه  الذي  والعام  االستضافة  عام  خالل  العالم 
البالغة  املونديال  عوائد  تنعكس  أن  املقرر  ومن 

17 مليار دوالر أمريكي عىل الرشكات املدرجة.

املدرجة  للرشكات  الصافية  األرباح  وارتفعت 
التسعة  19.3 % خالل  بنسبة  قطر  بورصة  يف 
حوايل  لتبلغ   ،2022 العام  من  األوىل  أشهر 
39.42 مليار ريال بواقع نمو 6.37 مليار ريال 
قياساً بالفرتة ذاتها من العام املايض. فيما قامت 
مع  تأجري  عقود  بإبرام  مدرجة  عقارية  رشكات 
دشنت  بينما  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة 
رشكات مدرجة عاملة يف قطاع الضيافة والفنادق 
أما  الحقا  ثمارها  ستجنى  املشاريع  من  حزمة 
رشكات قطاعات الخدمات والخدمات اللوجستية 
واالتصاالت فمن املتوقع أن تحقق عوائد متميزة 

من كأس العالم.
اسرتاتيجية  تطبيق  قطر  بورصة  وتستهدف   
من  يحفز  ما  وهو  جديدة  مالية  أدوات  لطرح 
واألجانب  املحليني  املستثمرين  أمام  جاذبيتها 

صناديق  إلدراج  قطر  بورصة  تخطط  حيث 
االستثمار العقاري REITs خالل عام 2023.

هي   REITs العقاري  االستثمار  وصناديق 
عبارة عن وحدات استثمارية يف محافظ عقارية 
االستثمار  صناديق  وتتملك  تجارية  صبغة  ذات 
ممتلكات  وتدير  الحاالت،  معظم  يف  العقاري، 
إيرادات  معظم  وتذهب  للدخل  مدرة  عقارية 
تلك  يف  املساهمني  إىل  الوحدات  تلك  وأرباح 
املحافظ العقارية وهي عبارة عن صناديق مغلقة 
 .)ETFs عىل عكس صناديق االستثمار املتداولة(
واعتبارا من شهر أكتوبر املايض طبقت بورصة 
وقواعد  املغطى  املكشوف  عىل  البيع  قواعد  قطر 
من  كل  ويعترب  املالية  األوراق  واقرتاض  إقراض 
إقراض  وقواعد  املغطى  املكشوف  عىل  البيع 
استثماريتني  أداتني  املالية  األوراق  واقرتاض 

يف  املستثمر  يرغب  عندما  إنه  حيث  مرتبطتني، 
يقرتضها  ان  يجب  فانه  يملكها  ال  أسهم  بيع 
القواعد  وبموجب  البيع،  عملية  تتم  ان  قبل  أوال 
ألغراض  املالية  األوراق  اقرتاض  يمكن  الجديدة 
متعددة منها تسوية عمليات البيع التي ال يتوافر 
لها أوراق مالية عند التسوية، وإنشــاء وحدات 
البيع  صفقات  تنفيذ  أو  املؤرشات،  صنــاديق 
عىل املكشوف أو بغرض إعادة أوراق مالية سبق 
املغطى،  املكشوف  بالبيع عىل  اقرتاضها ويقصد 
مزود  السوق،  لهم )صانع  املرصح  من  أي  قيام 
مالية  أوراق  ببيع  املؤهل(  املستثمر  السيولة، 
عىل  اقرتاضها،  ترتيبات  يف  دخل  أو  مقرتضة، 
البيع يف هذه  الناشئة عن  املراكز  تتم تغطية  أن 
القواعد.  لهذه  وفقاً  التســوية  تاريخ  يف  الحالة 
كما يقصد باإلقراض واالقرتاض لألوراق املالية، 

بصفة  املالية  األوراق  ملكية  بنقل  املقرض  قيام 
السوق  خارج  املقرتض  إىل  بيعها  أو  مؤقتة 
بثمــن مؤجل الدفع مع التزام، أو وعد املقرتض 
بردها أو إعادة بيعها إىل املقرض بناء عىل طلبه 
يف  أو  عليها،  املتفق  الفرتة  خالل  وقت  أي  يف 

نهايتها ما لم يتم االتفاق عىل غري ذلك.
مبادرة  لالستثمار  قطر  جهاز  أطلق  ومؤخرا 
صناعة السوق لتعزيز السيولة يف سوق بورصة 
قطر كجزء من التزام جهاز قطر لالستثمار بدعم 
املحيل لدولة قطر.  البورصة واالقتصاد  وتطوير 
السوق  صانعو  يتمكن  املبادرة،  هذه  وبموجب 
حيازات  من  جزء  إىل  الوصول  من  املرخصون 
وبرامج  لالستثمار  قطر  لجهاز  اململوكة  األسهم 
الحوافز من أجل دعم سيولة األسهم املدرجة يف 

بورصة قطر.

{  بورصة قطر

توقعات بانتعاش أداء األسهم القطرية خالل عام »2023« رفع سقف ملكية األجانب إلى »100 %« عزز التدفقات الواردة

الدوحة ـ $

أجنبية  استثمارية  تدفقات  قطر  بورصة  استقطبت 
خالل  قطري(  ريال  مليار   14.56( دوالر  مليارات   4 تفوق 
األشهر العشرة األولى من 2022 وهي أعلى استثمارات 
 2022 مونديال  من  بدعم  تاريخها  في  واردة  أجنبية 
وزيادة جرعة الثقة بشأن أدائها فضال عن ارتفاع أسعار 
دوالر   100 يبلغ  سعريا  متوسطا  سجلت  التي  النفط 

للبرميل منذ مطلع 2022 وحتى اآلن. 

قفزت »19.3 %« بأرباح الشركات
إلى »39.42« مليار ريال خالل »9« أشهر 

عوائد المونديال المليارية 
ستنعكس إيجابا على أداء الشركات

خطة إلدراج صناديق االستثمار 
العقاري خالل العام المقبل

تطبيق قواعد البيع على المكشوف المغطى 
وإقراض واقتراض األوراق المالية

 

Ooredoo ترعى 
بطولة مزاين كأس العالم

 

ستكون  أنها   Ooredoo أعلنت 
مزاين  لبطولة  البالتيني  الراعي 
نادي  ينظمها  التي  العالم  كأس 
نوفمرب   24 من  اإلبل  ملزاين  قطر 
ومن   .2022 ديسمرب   2 ولغاية 
الفعالية  هذه  تساهم  أن  املتوقع 
الفريدة يف إلقاء الضوء عىل الجانب 
قطر،  لدولة  والثقايف  الرتاثي 
القدم  كرة  جماهري  أمام  خاصة 
تجربة  الحارضة يف قطر، وتقديم 

متطورة وال تنىس لهم. 
املرموقة  البطولة  هذه  وتتكون 
 9 مدار  عىل  تقام  جولة   15 من 
هي:  فئات،   3 عىل  وتتوزع  أيام، 
واألصايل،  واملجاهيم  املغاتري 
 3 منها  فئة  لكل  خصص  وقد 
املشاركة  اإلبل  وستتنافس  أيام. 
قيمتها  تتجاوز  جوائز  عىل  فيها 
كأساً   45 وعىل  ر.ق،  ماليني   10
بواقع  وبرونزياً،  وفضياً  ذهبياً 
وساًما  و45  فئة،  لكل  كأًسا   15
ذهبيًا وفضيًا وبرونزًيا، بواقع 15 
وساًما لكل فئة. ويقام عىل هامش 
الفعاليات  من  العديد  البطولة 
املصاحبة التي أعدت بعناية فائقة 
املركوبة  كعروض  الغرض،  لهذا 
املحالب،  ومسابقة  الذلول،  وأدب 

ومعرض ملقتنيات اإلبل، وغريها. 
ويف هذا الصدد، قال صباح ربيعة 
العالقات  إدارة  مدير  الكواري، 
العامة يف Ooredoo: »سعداء جداً 
للتعريف  نؤديه  الذي  الدور  بهذا 

والتقريب  واألجداد،  اآلباء  بإرث 
هذه  يف  خاصة  الثقافات،  بني 
استضافة  تشهد  التي  األجواء 
كأس  لبطولة  الحبيبة  دولتنا 
 .™2022 قطر   FIFA العالم 
قطر  ضيوف  يستمتع  بأن  ونأمل 
وأن  البطولة،  هذه  بفعاليات 
وتراثنا  ثقافتنا  عىل  ويتعرفوا 
يف  نساهم  وأن  قرب،  عن  وهويتنا 
يحملونها  جميلة  ذكريات  صنع 
يذكر  العالم.«   حول  بلدانهم  إىل 
أن بطولة مزاين كأس العالم تقام 
الصحاري«،  »سفن  شعار  تحت 
التي  األحدث  الرعاية  هذه  وتعد 
تجربة  لتوفري   Ooredoo تقدمها 
خالل  للجماهري  مسبوقة  غري 
 Ooredoo وتعد  العالم.    كأس 
رائدة  قطرية  اتصاالت  رشكة 
الجوالة  االتصاالت  خدمات  توفر 
وإنرتنت  الثابت  الخط  واتصاالت 
املُدارة  والخدمات  الربودباند 
تلك  صممت  وقد  للرشكات. 
احتياجات  لتلبية  الخدمات 
والرشكات.  األفراد  من  العمالء 
أهمية  تويل  رشكة  وباعتبارها 
كبرية للمجتمعات التي تقدم فيها 
خدماتها، تسهم رؤيتها التي تتمثل 
وإيمانها  عمالئها،  حياة  إثراء  يف 
التنمية  تحفيز  عىل  بقدرتها 
االتصاالت،  خالل  من  البرشية 
عىل  املجتمعات  أفراد  مساعدة  يف 

تحقيق أقىص تطلعاتهم.

في حديقة البدع

»إكسبو 2023 الدوحة« يدشن منطقة المشجعين الخضراء

وأوىل  االفتتاح  حفل  انطالق  ومع 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  مباريات 
 2023 إكسبو  يفتح   ،2022 قطر 
الخرضاء  املشجعني  منطقة  الدوحة 
اكتشاف  الراغبني يف  الزائرين  لجميع 
 2023 لعام  قطر  دولة  مخططات 
والزراعة  البستنة  عالم  إىل  والتعرف 

واالستدامة.
الخرضاء  املشجعني  منطقة  وتساهم 
بإكسبو  الجمهور  اهتمام  تعزيز  يف 
الرئييس  الحدث  الدوحة، وهو   2023
بطولة  بعد  الدوحة  ستشهده  الذي 
إىل  الزوار  وتدعو  العالم،  كأس 
ترفيهية  تربوية  أنشطة  يف  املشاركة 
اعتماد  عىل  تشجع  وتفاعلية  ممتعة 
سلوكيات مستدامة وتعزز االهتمام يف 

الزراعة،  فيها  بما  اإلكسبو،  مواضيع 
الخرضاء،  والتكنولوجيا  والبستنة، 

وغريها. 
ويتسنى للمشجعني من ذوي التوجه 
ركوب  فرصة  املستدام  الفكري 
كمية  واكتشاف  الهوائية  الدراجات 
االنبعاثات الكربونية التي سيوفرونها 
فائقة  الهوائية  الدراجات  بفضل 
إعادة  عن  أيضاً  سيتعلمون  التطور؛ 
التدوير  وإعادة  والفرز،  التدوير، 
اليدوية،  األشغال  خالل  من  لألفضل 
املرتبطة  رسائلهم  ويسجلون 
باالستدامة التي سيتم حفظها لنسخة 

السنة املقبلة من اإلكسبو.
منطقة  يف  إكسبو  جناح  ويتضمن 
يشبه  الذي  املزارع  بيت  املشجعني 

القبة والبنى التحتية، وقد تم تصنيع 
الجناح بكامله من املواد القابلة إلعادة 
الروح  تعكس  خطوة  يف  التدوير، 
التي  ومهمته  لإلكسبو  املستدامة 
تكمن يف تعزيز الوعي إزاء السلوكيات 

واملمارسات املراعية للبيئة.
مدير  العتيبي،  هيفاء  السيدة  وقالت 
املؤسيس  واالتصال  الفعاليات  إدارة 
»نحن  الدوحة:   2023 إكسبو  يف 
الخاص  الجناح  إلطالق  متحمسون 
حديقة  يف  املشجعني  منطقة  يف  بنا 
البدع التي ستستضيف إكسبو 2023 
بطولة  مشجعي  وندعو  الدوحة، 
واإلقليميني  املحليني  العالم  كأس 
أنشطتنا  يف  للمشاركة  والدوليني 
سيكون  املمتعة.  الرتفيهية  الرتبوية 

إكسبو 2023 الدوحة املحطة البارزة 
العاملية  الفعاليات  مسرية  يف  التالية 
وهدفنا  قطر،  دولة  تستضيفها  التي 
هو أن يعرف العالم أجمع اإلمكانيات 
الكبرية للتكنولوجيا الجديدة يف مجايل 
الزراعة والبستنة، باإلضافة إىل التزام 
العقول  بتنمية  الثابت  قطر  دولة 
املستدامة وبناء مستقبل أكثر مراعاة 

للبيئة للجميع«.
يذكر أن جناح إكسبو 2023 الدوحة 
املشجعني  منطقة  ضمن  يستقبل 
منطقة  زوار  جميع  الخرضاء 
خالل  البدع  حديقة  يف  املشجعني 
األخري  اليوم  حتى  العمل  ساعات 
 18 املوافق  العالم  كأس  بطولة  من 

ديسمرب 2022.

انضم إكسبو 
2023 الدوحة إلى 

االحتفاالت التي 
تستمر لشهر كامل 

من خالل تدشين 
منطقة المشجعين 

الخضراء في 
منطقة المشجعين 

في حديقة البدع، 
حيث يدعو الزوار 

للتعرف إلى روحه 
الخضراء.



ق��ال تقرير صادر عن ش��ركة 
»ألب��ن كابيتال« لالستش��ارات 
أن  والمالي��ة  االس��تثمارية 
تجارة الجمل��ة والتجزئة في 
نمو  قط��ر س��جلت مع��دل 
بنس����بة  مرك�����ب  س����نوي 
 2015 عام��ي  بي��ن   %  12.3
 26.7 إل��ى  لتص��ل  و2020 
ملي��ار دوالر )97.18 مليار ريال 
قط��ري(، وهو ما يمثل 15 % 
المحلي اإلجمالي  الناتج  من 
ف��إن  ذات��ه  الوق��ت  وف��ي 
القطاع يشهد حاليا انتعاشا 
غير مسبوق بفضل مونديال 

كأس العالم 2022.

القدرة  ارتفاع  أن  التقرير  وأوضح 
يف  واملقيمني  املواطنني  لدى  الرشائية 
دول  أغنى  ضمن  تعترب  التي  قطر 
العالم من حيث حصة الفرد من الناتج 
املحيل اإلجمايل بواقع 95.27 ألف دوالر 
التنموية  املشاريع  عن  فضال  سنويا 
وتوسع  السكان  عدد  وزيادة  الكربى 
قطاع السياحة واالستثمارات الكبرية يف 
تطوير البنية التحتية عوامل تعزز آفاق 
وخصوصا  قطر  يف  التجزئة  قطاع  نمو 
التسوق  مراكز  عدد  ارتفاع  ظل  يف 

ومساحات التجزئة. 
األسواق  أرسع  أيًضا  قطر  وتعترب 
تشهد  فيما  العالم  يف  نموًا  الفاخرة 
التجارة  قطاع  يف  كربى  طفرة  حاليا 
بوابة  بيانات  وتشري  االلكرتونية 
التجارة االلكرتونية القطرية إىل ارتفاع 
عدد الرشكات العاملة يف قطاع التجارة 
 500 مستوى  إىل  قطر  يف  االلكرتونية 
رشكة تعمل يف مجموعة من القطاعات 
تأسيس  وترية  تسارعت  وقد  املتنوعة 
جديدة  الكرتونية  تجارة  رشكات 

جائحة  نتيجة  القطري  السوق  يف 
نحو  التوجه  من  رسعت  التي  كورونا 
جانب  إىل  اإللكرتونية  للتجارة  التحول 
اإللكرتونية  التجارة  برنامج  تنفيذ 
عىل  تساعد  بيئة  إنتاج  يستهدف  الذي 
يف  الرسيع  اإللكرتونية  التجارة  اعتماد 
معالجة  بواسطة  هذا  ويحدث  البالد، 
العملية،  إعاقة  بإمكانها  التي  العوامل 
كما أنه يهدف أيًضا إىل إنشاء مجموعة 
التحكم  وآليات  الربوتوكوالت  من 
التجارة  توسع  وتعزز  تشجع  التي 

املستقبل،  يف  القطرية  اإللكرتونية 
عالوة عىل ذلك، فقد تم تجميع أهداف 
وخارطة  اإللكرتونية  التجارة  برنامج 
تجارية  أعمال  خالل  من  الطريق 
اهتمام  لديها  ودولية  وإقليمية  محلية 
بدءاً  القطرية،  اإللكرتونية  بالتجارة 
وصوالً  والخدمات  املنتجات  إنشاء  من 
عرب  الطلبات  وتسليم  وتنفيذ  رشاء  إىل 
اإلنرتنت، وبجانب عملية تحديد وإزالة 
قطاع  بناء  ألجل  الرئيسية  العقبات 
اإلنرتنت،  عرب  بالتجزئة  للبيع  ناجح 

والتواصل  التنسيق  استمرار  فإن 
املصلحة  أصحاب  جميع  بني  والتعاون 
ألهداف  الفعال  للتنفيذ  مهم  أمر  يعترب 

برنامج التجارة اإللكرتونية القطري.
ويشجع مرصف قطر املركزي املؤسسات 
املالية والتجــار عىل توفيـر مدفوعـات 
البطاقـات غيـر التالمسـية للمشـرتيات 
داخـل املتاجر وعرب االنرتنت للمستهلكني 
قطــر  مصــرف  أطلــق  وكذلك 
البنيـة  لتحويـل  مرشوعا  املركزي 
فـي  التجزئـة  ملدفوعـات  التحتيـة 

ويهدف  املتزايد  الطلب  ملواكبة  الدولـة 
تحتية  بنيــة  بنــاء  إلــى  املرشوع 
للدفــع علــى مســتوى عاملي مــع 
تســهل  التــي  التقنيــات  أحــدث 
فــي  وفعــال  آمــن  دفــع  نظــام 
قطــر وقد اتخــذ مصــرف قطــر 
فــي  أخــرى  مبــادرات  املركزي 
)الفينتك(  املالية  التكنولوجيا  مجــال 
وتقديــرا  املساندة  األخرى  والقطاعات 
ومقدمـي  املالية  التكنولوجيا  لدور 
فـي  املرصفية،  غيـر  الدفـع  خدمـات 
القطــري،  االقتصــاد  تنميــة 
املركــزي  قطــر  مصــرف  بــدأ 
لدعــم  اإلجــراءات  مــن  العديــد 
معالجة  مع  املالية  التكنولوجيــا  نمو 
التــي  املحتملة  للمخاطر  تنظيمية 

تشــكلها. 
إطــارا  املبادرات  وتشــمل 
علــى  واإلرشاف  للرتخيــص 
تأسيس  مع  املالية  التقنيات  عمليات 
 ( تنظيمــي  حمايــة  صندوق 
التقنيــات  يدعــم   )sandbox
إلجراء  اآلخرين  واملبتكرين  املالية، 
خاضعــة  بيئــة  فــي  حية  تجارب 
مرصف  إشــراف  تحت  للرقابــة 
قسـم  إنشاء  تم  كما  املركزي  قطر 
يف  املالية  بالتكنولوجيـا  خـاص 
كنافـذة  يعمل  املركزي  قطر  مرصف 
التنظيمية  املتطلبات  لجميع  واحـدة 

املالية. بالتكنولوجـيا  املتعلقة 
املركزي  قطر  مرصف  ويبارش 
تسهيل  تستهدف  اسرتاتيجية  تنفيذ 
املدفوعات االلكرتونية وتقليل استخدام 
بيئة  وخلق  »الكاش«  النقدية  األوراق 

تدعم تطوير االبتكار املايل.  
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متابعات

{ آفاق نمو واعدة لقطاع التجزئة المحلي

حقق نموا بـ »12.3 %« بين »2015« و»2020« وفقا لـ»ألبن كابيتال«

»97.18« مليار حجم سوق التجزئة القطري

 يتكون من »10« مجموعات رئيسية 
تندرج تحت مظلتها »56 سلعة«

الوقود المعدني ومواد التشحيم 
والمواد المشابهة األكثر أهمية

القطاع يشهد 

انتعاشا غير مسبوق 

خالل المونديال

ارتفاع القوة 
الشرائية يعزز من 
آفاق النمو الواعدة

كتب- سعيد حبيب

ارتفعت بنسبة »10.36 %« على أساس شهري

»1.49« مليار ريال تداوالت 
عقارية في أكتوبر

يف  العقارات  تداوالت  قيمة  ارتفعت 
دولة قطر خالل شهر أكتوبر 2022 
بنسبة 10.36 % عىل أساس شهري 
لتصل إىل مستوى 1.49 مليار ريال 
مقارنة مع مستوى بلغ 1.35 مليار 

ريال يف سبتمرب 2022.
الصادرة  الشهرية  النرشة  وبحسب 
عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة 
301 صفقة  تم تسجيل  فقد  العدل 
خالل  رهن  معاملة  و121  عقارية 
2022، بينما تصدرت  شهر أكتوبر 
والظعاين  والدوحة  الريان  بلديات 
نشاطا  األكثر  التداوالت  تصدرت 

خالل الشهر.
وكان حجم تداوالت العقارات خالل 
)األشهر   2022 من  الثَّالث  الربع 
سبتمرب   30 يف  املنتهيــة  الثالثــة 
2022 ( قد بلغ 4.056 مليار ريال 
صفقة   1045 تسجيل  تمَّ  حيث 
عقارية و371 ُمعاملة رهن بُمختلف 
مناطق الدولة خالل الربع الثالث من 
استمرار  يعكس  ما  الجاري،  العام 

النمو النشط للقطاع العقاري.
وخالل الربع الثالث 2022 تصدرت 
التداوالت  تصدَّرت  الدوحة  بلدية 
املالية  القيمة  حيث  من  العقارية 
بلدية  تليها  ريال،  مليار   1.8 بقيمة 
الريان بواقع 934.95 مليون ريال، 
 579.96 بـ  الظعاين  بلدية  ثم 
بلدية  احتلت  كما  ريال،  مليون 
األكثر  البلديات  مقدمة  الدوحة 
العقارات  عدد  حيث  من  نشاًطا 

املباعة بنسبة 31 %، تلتها الظعاين 
بـ 22 %، ثمَّ الريان بواقع 21 %.

املتسارع  النمو  مع  ذلك  ويتزامن   
املحيل  العقارات  يشهده سوق  الذي 
الوحدات  عىل  الطلب  يف  حالياً 
السكنية والتجارية والغرف الفندقية 
حيث   ،2022 مونديال  خالل 
السكنية  الوحدات  إيجارات  ارتفعت 
زاد  كما  املاضية،  القليلة  األشهر  يف 
مع  املكتبية  املساحات  عىل  الطلب 
جديدة  مكاتب  بفتح  الرشكات  قيام 

لتوسيع أنشطتها. 
»فاليو  لرشكة  تقرير  ويتوقع 
مجال  يف  املتخصصة  سـرتات«، 
ألف   15 تقييم األصول دخول نحو 
العقارات  سوق  إىل  سكنية  وحدة 

املحيل خالل عام 2022. 
 وتلقى السوق العقاري دفعة قوية 
األجنبية  االستثمارات  تدفق  مع 
بتملك  لألجانب  السماح  إقرار  بعد 
عقب  للضوابط،  وفقاً  العقارات 
رقم  الوزراء  مجلس  قرار  صدور 
املناطق  بتحديد   2020 لسنة   28
القطريني  لغري  فيها  يجوز  التي 
ويبلغ  بها  واالنتفاع  العقارات  تملك 
القطريني  غري  تملك  مناطق  عدد 
يبلغ  بينما  مناطق،   9 للعقارات 
القطريني  غري  انتفاع  مناطق  عدد 
بالعقارات 16 منطقة، ليسجل بذلك 
مجموع املناطق التي تم تخصيصها 
لغري  بها  واالنتفاع  العقارات  لتملك 

القطريني 25 منطقة.

{ انتعاش تداوالت السوق العقاري المحلي

خالل الربع الثالث.. »جهاز التخطيط«:

مؤشر وحدة الصادرات يقفز »32.3 %«

عن  الصادر  املؤرش،  هذا  ويتكون   
عرش  من  واإلحصاء  التخطيط  جهاز 
تحتها  تندرج  رئيسية  مجموعات 
التغريات  ويرصد  سلعة،   56 نحو 
ألسعار  الوحدة  قيمة  يف  الحاصلة 
السلع املصدرة من الدولة إىل الخارج 
من فرتة زمنية إىل أخرى، بما يعكس 
الدولة  اقتصاد  عن  واضحة  صورة 
باستخدام بيانات الصادرات املصنفة 
القيايس  التصنيف  دليل  بحسب 

.)SITC4( للتجارة الدولية
وشكلت ثالث مجموعات سلعية نحو 
النسبية  األهمية  من  املائة  يف   99.5
»الوقود  مجموعة  وهي  للمؤرش، 
واملواد  التشحيم،  ومواد  املعدني، 
قدرها  نسبية  بأهمية  املشابهة« 
»املواد  ومجموعة  املائة،  يف   88.77
العالقة«  ذات  واملواد  الكيمياوية 

ومجموعة  املائة،  يف   8.04 بأهمية 
أساسا  مصنفة  متنوعة  »مصنوعات 
حسب مادة الصنع« التي مثلت 2.63 

يف املائة من وزن املؤرش.
من  الثالث  الربع  بني  وباملقارنة 
العام الجاري بنفس الفرتة من العام 
ارتفاع  أن  إىل  البيانات  املايض، تشري 
سبع  يف  الزيادة  إىل  يعزى  املؤرش 
واملاكينات  اآلالت  وهي،  مجموعات 
باملائة،   39.1 بنسبة  النقل  ومعدات 
تلتها الوقود املعدني ومواد التشحيم 
35.1 باملائة،  واملواد املشابهة بنسبة 
أساسا  مصنفة  متنوعة  ومصنوعات 
 21.33 بنسبة  الصنع  مادة  حسب 
 11.89 والتبغ  واملرشوبات  باملائة، 
بنسبة  متنوعة  ومصنوعات  باملائة، 
غري  الخام  واملواد  باملائة،   9.44
املحروقات  باستثناء  لألكل  الصالحة 

واملواد  باملائة،   9.23 بنسبة 
الكيمياوية واملواد ذات العالقة بنسبة 
انخفاض  سجل  فيما  باملائة،   8.6
أخرى  وسلع  بضائع  مجموعات  يف 
موضع  يف  مصنفة  وال  داخلة  غري 
واألغذية  باملائة،   8.98 بنسبة  آخر 
 4.53 بنسبة  الحية  والحيوانات 
باملائة. أما مجموعة الشحوم والزيوت 
والشموع من أصل نباتي أو حيواني 
املنشأ لم يحصل فيها أي تغيري يذكر.

وقياسا بالربع السابق )الربع الثاني 
جهاز  بيانات  أظهرت   ،)2022
ارتفاع  حدوث  واإلحصاء  التخطيط 
اآلالت  وهي،  مجموعات  ثالث  يف 
بنسبة  النقل  ومعدات  واملاكينات 
املرشوبات  تليها  باملائة،   16.35
والوقود  باملائة،   8.69 والتبغ 
واملواد  التشحيم  ومواد  املعدني 

فيما  باملائة،   2.75 بنسبة  املشابهة 
األغذية  مجموعة  يف  انخفاض  سجل 
 17.57 بنسبة  الحية  والحيوانات 
الكيمياوية  املواد  ومجموعة  باملائة، 
 16.33 بنسبة  العالقة  ذات  واملواد 
غري  الخام  املواد  ومجموعة  باملائة، 
املحروقات  باستثناء  لألكل  الصالحة 
ومجموعة  باملائة،   8.69 بنسبة 
 8.35 بنسبة  متنوعة  مصنوعات 
وسلع  بضائع  ومجموعة  باملائة، 
يف  مصنفة  وال  داخلة  غري  أخرى 
باملائة،   5.45 بنسبة  آخر  موضع 
متنوعة  مصنوعات  ومجموعة 
الصنع  مادة  حسب  أساسا  مصنفة 
لم  حني  يف  باملائة.   4.31 بنسبة 
والزيوت  الشحوم  مجموعة  تشهد 
والشموع من أصل نباتي أو حيواني 

املنشأ أي تغيري يذكر.

 

وحدة  قيمة  مؤشر  سجل 
ارتفاعا  بالدولة  الصادرات 
في  بالمائة   32.38 بنسبة 
العام  من  الثالث  الربع 
سنوي  أساس  على  الجاري 
من  ذاتها  بالفترة  قياسا 
إلى  ليصل  الماضي،  العام 
ارتفع  كما  نقطة،   156.98
مقارنة  بالمائة   0.93 بنسبة 
)الربع  له  السابق  بالربع 

الثاني 2022(.

الدوحة- $
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عربي ودولي

جوالت استفزازية وطقوس تلمودية

اقتحامات جديدة لألقصى
عرشات  اقتحم  عواصم-وكاالت- 
املسجد  أمس،  املتطرفني،  املستوطنني 
األقىص املبارك، من باب املغاربة، بحماية 
الخاصة،  االحتالل  رشطة  من  مشددة 
وسط دعوات للحشد واملشاركة يف حملة 

الفجر العظيم اليوم.
يف  اإلسالمية  األوقاف  دائرة  وذكرت 
مجموعات  أن  بيان،  يف  املحتلة،  القدس 
منذ  اقتحموا  املستوطنني  من  متتالية 
ونفذوا  األقىص،  املسجد  الصباح، 
وأدوا  باحاته،  يف  استفزازية  جوالت 
رشطة  أن  إىل  الفتة  تلمودية،  طقوسا 
دخول  عىل  التضييق  واصلت  االحتالل 
هويات  واحتجزت  للمسجد،  املصلني 
بعضهم عند أبوابه، وخاصة من الشبان 

والفتيات، قبل السماح بالدخول إليه.
دعوات  أطلقت  متصل،  سياق  ويف 
والرباط  الحشد  لتكثيف  مقدسية 
يف  واملشاركة  األقىص،  املسجد  يف 
القتحامات  للتصدي  العظيم،  الفجر 
التي  االحتالل  ومخططات  املستوطنني 

تسعى إىل تهويد القدس واألقىص.
يومي  عدا  يوميا،  األقىص  ويتعرض 
اقتحامات  لسلسلة  والسبت،  الجمعة 
صباحية  فرتتني  وعىل  املستوطنني،  من 
االحتالل  محاوالت  ضمن  ومسائية، 
لتقسيمه زمانيا ومكانيا، إال أن مقاومة 
التي  الخطط  كل  أفشلت  الفلسطينيني 

تستهدفه.
نابلس،  محافظة  يف  األهايل  آالف  يع  وشَّ
قتلهما  فلسطينيني  جثماني  الخميس، 
الضفة  شمايل  اإلرسائييل  الجيش 

الغربية.
مستشفى  من  التشييع  موكب  وانطلق 
نابلس،  وسط  إىل  الحكومي  »رفيديا« 
البلدة  يف  رأسيهما  مسقط  إىل  وبعدها 
ومخيم  الله(،  حرز  )محمد  القديمة 
كشك(،  أبو  )هشام  القديم«  »عسكر 
حيث أُقيمت صالة الجنازة ثم مواراتهما 

الثرى.
الفلسطينية،  األعالم  املشاركون  ورفع 

فيما أطلق مسلحون النار يف الهواء.
الصحة  وزارة  أعلنت  واألربعاء، 
الفلسطينية، أن »الشاب محمد حرز الله 
أصيب  بالغة  بجروح  متأثرا  استشهد 
بها يف تموز )يوليو( املايض يف نابلس«.

األسود«  »عرين  مجموعة  وقالت 
الله،  حرز  إن  املسلحة،  الفلسطينية 
كان أحد مقاتليها األوائل، ونعته ودعت 

ألوسع مشاركة يف تشييع جثمانه.
كشك،  أبو  استشهاد  عن  أعلنت  فيما 
الجيش  برصاص  إصابته  جراء 
اإلرسائييل خالل اقتحام نابلس يف ساعة 

مبكرة من فجر األربعاء.
من جانب آخر، أعيدت جثة إرسائييل إىل 

مفاوضات  بعد  الخميس  صباح  عائلته 
»عنيفة«،  مواجهات  تفادي  أتاحت 
بعدما  اإلرسائييل،  الجيش  أعلن  ما  عىل 
احتجزها مقاتلون فلسطينيون يف مخيم 
جنني الذي يعد معقال لفصائل مسلحة.

 وتوّعد رئيس الوزراء اإلرسائييل املنتهية 
واليته يائري لبيد األربعاء بأن »الخاطفني 
يعيدوا  لم  إذا  باهظا«  ثمنا  سيدفعون 

جثة الشاب.
وكانت عائلة تريان فريو، الشاب الدرزي 
مسلحني  أن  أفادت  عاما،   17 البالغ 
بعدما  جنني  يف  مستشفى  من  خطفوه 
يف حادث سري يف  بالغة  بجروح  أصيب 

املدينة.
وأعلن الجيش اإلرسائييل باكرا الخميس 
األمن  قوات  جهود  »إثر  أنه  بيان  يف 

الفلسطينية،  السلطات  مع  وبالتنسيق 
يف  الثالثاء  قىض  إرسائييل  جثّة  نقلت 
يف  عائلته  إىل  جنني  يف  مروري  حادث 

إرسائيل«.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى اآلن، 
لكن مصادر محلية قالت لفرانس برس 
الجثة  احتجزوا  فلسطينيني  مقاتلني  إن 
يف مخيم جنني حيث يتمركز عنارص من 

حماس والجهاد اإلسالمي وحركة فتح.
للصحافة  عسكري  مسؤول  وقال 
»من  صحفي  مؤتمر  خالل  األجنبية 
طريقتان  هناك  كان  نظرنا،  وجهة 
السلطة  عرب  إما  الجثة:  الستعادة 
يف  مسلحة  بعملية  وإما  الفلسطينية، 
أنها  املرجح  من  املخيم،  يف  املدينة، 

ستكون عنيفة جدا جدا«.

{  اقتحامات استفزازية لألقصى

أكار: سنواصل مكافحة 
ع��م��ل��ي��ة ج����دي����دة ض����د »ب�����ي ك����ا ك���ا«اإلرهابيين دون توقف

أنقرة- األناضول- أعلنت وزارة الداخلية 
»أَرن  عملية  إطالق  الخميس،  الرتكية، 
ضد  األمنية  شتاء«   - خريف  الحصار 
جنوب  االنفصايل  كا«  كا  »بي  تنظيم 

رشقي البالد.
وذكر بيان الوزارة أن العملية تجري يف 
بمشاركة  وسريت،  رشناق  واليتي  ريف 
وحراس  الدرك  قوات  من  فردا   755

القرى املحليني.
من  األول  اليوم  أن  إىل  البيان  وأشار 
العملية شهد عملية تمشيط لألرايض يف 
كميات  ضبط  عن  أسفرت  غابار،  جبل 
 8 داخل  والذخائر  األسلحة  من  كبرية 

مغارات وملجأين.
كما ذكر البيان أنه تم العثور عىل بقايا 
إحدى  داخل  اثنني  إرهابيني  لجثتي 

الرتكي  الدفاع  وزير  وقال  املغارات. 
خلويص أكار إن بالده ستواصل مكافحة 
اإلرهابيني دون توقف وإنه »يتعني عىل 
واملتحاورة  والحليفة  الصديقة  الدول 
هذه  يف  موقفها  جيداً  تدرك  أن  معنا 
صحفي  مؤتمر  يف  ذلك  جاء  القضية«. 
بهادر  األوزبكي  نظرية  مع  مشرتك 
أنقرة.  الرتكية  العاصمة  يف  قربانوف 
إرهابيي تنظيم »بي  أن  إىل  أكار  وأشار 
كي كي« استهدفوا املدنيني بعد أن عجزوا 
وأضاف:  الرتكي.  الجيش  مواجهة  عن 
األطفال  فيهم  بمن  األبرياء  »املدنيون 
قتلوا يف الهجمات الدنيئة لإلرهابيني، لقد 
استهدفوا املدارس والتالميذ بكل دناءة«.

تذهب  شهدائنا  دماء  ندع  »لم  وأردف: 
سدى أبداً، هدفنا الوحيد هو اإلرهابيون، 

توقف  دون  لهم  مكفاحتنا  سنواصل 
ويتعني  إرهابي،  آخر  تحييد  يتم  حتى 
عىل الدول الصديقة والحليفة واملتحاورة 
هذه  يف  موقفها  جيداً  تدرك  أن  معنا 
الدفاع  وزارة  متحدث  وقال  القضية«. 
األمريكية )البنتاغون(، باتريك رايدر، إن 
أمن  تهدد  الرتكية  العسكرية  العمليات 

الجنود األمريكيني يف سوريا.
تركيا  أن  الخميس،  بيان  يف  وأضاف 
جي/  بي  »واي  ميليشيات  تستهدف 
بي كي كي« يف املناطق التي تنترش فيها 

القوات األمريكية بسوريا.
تصاعد  إزاء  قلق  البنتاغون  أن  وأوضح 
التوتر شمايل سوريا والعراق ويف تركيا، 
التقّدم  يهدد  املتصاعد  التوتر  أن  مبيناً 
الذي يحرزه التحالف الدويل منذ سنوات 

»داعش«  تنظيم  وهزيمة  إلضعاف 
الجوية  الغارات  أن  وأشار  اإلرهابي. 
الرتكية األخرية يف سوريا تشّكل تهديداً 
ممن  األمريكيني  الجنود  ألمن  مبارشاً 
يعملون مع »الرشكاء املحليني«، يف إشارة 
بي كي  بي جي/  »واي  تنظيم  إىل  منه 

كي« اإلرهابي.
تنديده  عن  األمريكي  املتحدث  وأعرب 
يف  املدنيني  صفوف  يف  األرواح  بخسائر 

تركيا وسوريا معاً.
يتفهمون مخاوف  بأنهم  »رايدر«  وأفاد 
إىل  ذاته  الوقت  يف  داعياً  األمنية،  تركيا 

خفض التصعيد.
وتابع: »سنستمر يف التواصل مع تركيا 
استمرار  لتأمني  املحليني  رشكائنا  ومع 

وقف إطالق النار«.
{  غارات على مواقع »بي كا كا«

تعليق الدراسة

أمطار غزيرة في جدة
أعلنت  األناضول-  اسطنبول- 
السعودية، الخميس، تعليق الدراسة 
)غرب(،  بجدة  جوية  ورحالت 
وإغالق عدد من الطرق واألنفاق يف 
غزيرة  أمطار  نتيجة  املكرمة،  مكة 

تشهدها البالد.
جدة  يف  التعليم  إدارة  وأعلنت 
بجميع  الدراسة  تعليق  بيان،  يف 
مدارس املدينة »نظرًا للحالة املطرية 

وحفاًظا عىل سالمة الطالب«.
امللك  جامعة  أعلنت  جانبها،  من 
بيان، »تعليق  العزيز بجدة، يف  عبد 

الدراسة بسبب الحالة املطرية«.
وأعلن مطار امللك عبد العزيز الدويل 
ر  »تأخُّ تويرت  يف  حسابه  عرب  بجدة، 
نظرًا  الجوية  الرحالت  بعض  إقالع 

للظروف الجوية«.

املكرمة  مكة  إمارة  قررت  بدورها، 
جدة  يف  رئييس  طريق  »إغالق 
اإلمارة عرب  وأعلنت  السيول.  بسبب 
من  عدد  إغالق  تويرت:  يف  حسابها 
»لتجنب«  ودعت  املرورية،  األنفاق 

أنفاق أخرى.
السعودية  الرسمية  الوكالة  ونقلت 
من  تحذيرها  الجوية  األرصاد  عن 
هطول أمطار رعدية غزيرة مسبوقة 
مناطق  عدة  عىل  نشطة،  برياح 
واملدينة  املكرمة  مكة  منها  بالبالد 

املنورة.
الرسمية  اإلخبارية  قناة  وبثّت 
يظهر  فيديو  مقطع  السعودية، 
يف  املياه  من  كبرية  كميات  تجمع 
شوارع جدة، وسط استمرار هطول 

غزير لألمطار.

ماليزيا.. أنور إبراهيم رئيسا للوزراء
ملك  عني  األناضول-  اسطنبول- 
ماليزيا عبد الله راية الدين املصطفى 
أنور  الربملاني  الخميس،  شاه،  بالله 

ابراهيم رئيسا جديدا للوزراء.
وذكرت وكالة »برناما« الحكومية أن 
التعيني تم بعد تداول امللك مع حكام 
ابراهيم  أنور  تعيني  قرار  الواليات 
خاص  اجتماع  أثناء  للوزراء  رئيسا 
نيجارا«  »استانا  امللك  إقامة  مقر  يف 

يف العاصمة كواالملبور.
حّقق بذلك أنور إبراهيم )75 عاًما( 
للوزراء،  رئيًسا  يصبح  بأن  حلمه 
عاًما،   25 منذ  يرافقه  حلم  وهو 

متوًّجا مسرية سياسية مضطربة.
ونهاية األسبوع الفائت، فاز تحالف 
األمل(  )تحالف  هارابان«  »باكاتان 
املعارض بزعامة أنور ابراهيم بـ82 
أصل  من  النواب  مجلس  يف  مقعًدا 
الوطني  للتحالف   73 مقابل   ،222
بزعامة  ناسيونال«  »برييكاتان 
الدين  السابق محيي  الوزراء  رئيس 

ياسني.
ماليزيا  ملك  استدعى  واألربعاء، 
شاه  أحمد  الله  عبد  السلطان 
الخصمني إىل القرص يف محاولة لحل 

إن  الدين الحقا  األزمة. وقال محيي 
»حكومة  تشكيل  منهما  طلب  امللك 

وحدة«.
»برييكاتان  تحالف  ويحظى 
اإلسالمي  الحزب  بدعم  ناسيونال« 
التطبيق  إىل  يدعو  الذي  املاليزي 

الصارم للرشيعة اإلسالمية.
وبدأ أنور ابراهيم االثنني مفاوضات 
حزب  أي  الحاكم  الحزب  مع 
هذا  وحّل  ناسيونال«.  »باريسان 
الوطنية  »املنظمة  بقيادة  التحالف 
املاليزية املتحدة« )اختصاًرا أومنو(، 
ثالثًا بحصوله عىل 30 مقعًدا، وهي 
استقالل  منذ  انتخابية  نتيجة  أسوأ 

البلد يف العام 1957.
تقديرية  بصالحية  امللك  ويتمتع 
الذي  الوزراء  رئيس  تعيني  له  تتيح 
غالبية  بدعم  يحظى  أنه  يعتقد 

النواب.
املسلمة  الغالبية  ذات  ماليزيا،  وُتعّد 
صينية  أقليات  أيًضا  تضم  ولكنها 
دستورية  ملكية  كبرية،  وهندية 
ذات نظام فريد لتناوب العرش كل 
واليات  حكام  بني  سنوات  خمس 

ماليزيا التسع.

مجلس النواب اللبناني

إخفاق جديد في انتخاب الرئيس
النواب  بريوت- قنا- أخفق مجلس 
السابعة  وللمرة  أمس،  اللبناني، 
رئيس  انتخاب  يف  التوايل،  عىل 
من  أي  فشل  حيث  للبالد،  جديد 
املرشحني بالفوز بغالبية الثلثني يف 
أصوات  مجموع  من  األوىل  الدورة 
أعضاء املجلس، وفقا ملا ينص عليه 
دورة  انعقاد  تعذر  وقد  الدستور.  
النواب، جراء  لجلسة مجلس  ثانية 
التي  القانوني،  النصاب  توفر  عدم 
يتطلبها حضور 86 نائبا، أي ثلثي 

أعضاء مجلس النواب. 
حصل  التصويت،  تفاصيل  ويف 
 42 عىل  معوض  ميشال  النائب 
نائبا   50 صوت  حني  يف  صوتا، 
عصام  نال  بينما  بيضاء،  بورقة 
صوت  فيما  أصوات،   6 خليفة 
 9 واعتربت  بارود،  لزياد  نائبان 
نبيه  دعا  جانبه،  من  ملغاة.  أوراق 

بري رئيس مجلس النواب اللبناني، 
النتخاب  جديدة  جلسة  عقد  إىل 
/ الخميس/   يوم  للبنان  رئيس 
النواب  مجلس  أن  يذكر  القادم. 
الخميس  يوم  فشل  اللبناني 
للبالد،  رئيس  انتخاب  يف  املايض 
املرشحني  من  أي  يتمكن  أن  دون 
الدورة  يف  الثلثني  بغالبية  بالفوز 
أعضاء  أصوات  مجموع  من  األوىل 
الدستور  وينص  النيابي.  املجلس 
عىل   ،73 الـ  مادته  يف  اللبناني، 
رئيس  والية  انتهاء  موعد  »قبل  أنه 
الجمهورية بمدة شهر عىل األقل أو 
مجلس  يلتئم  األكثر،  عىل  شهرين 
رئيسه  من  دعوة  عىل  بناء  النواب 
لم  وإذا  الجديد.  الرئيس  النتخاب 
فإنه  الغرض  لهذا  املجلس  يدع 
يجتمع حكما يف اليوم العارش الذي 

يسبق أجل انتهاء والية الرئيس«.

المدن األوروبية

تلّوث الهواء يتسبب بآالف الوفيات
التلوث  تسبّب  ب-  ف.  أ.  كوبنهاغن- 
يف  الدقيقة  الجسيمات  عن  الناجم 
مبكرة  وفاة  حالة  ألف  بـ238  الهواء 
 ،2020 عام  األوروبي  االتحاد  دول  يف 
األوروبية  للوكالة  تقرير  ذكر  ما  عىل 
للبيئة ُنرش الخميس، ما يعكس ارتفاعا 
انتشار  2019 بسبب  العام  طفيفا عن 

كوفيد 19.
يف  للبيئة  األوروبية  الوكالة  وأشارت 
لنسبة  »التعرض  أّن  إىل  جديد  تقرير 
جزيئات دقيقة أكثر تركيزا مّما تويص 
به منظمة الصحة العاملية، أّدى إىل وفاة 
يف  مبكرة«  بصورة  شخص  ألف   238

دول االتحاد األوروبي.
طفيفاً  ارتفاعا  الرقم  هذا  ويعكس 
تسبّبت  حني   2019 عام  ُسّجل  عّما 
عمق  تخرتق  التي  الدقيقة  الجسيمات 
حالة  ألف   231 تسجيل  يف  الرئتني، 

وفاة مبكرة.
االنخفاض  مع  االرتفاع  هذا  ويتباين 

املطرد مدى السنوات العرشين الفائتة، 
إذ ُسّجل انخفاض إجمايل بنسبة 45% 
بني عامي 2005 و2020، مع أّن الرقم 
املسّجل يبقى »مهّماً«، بحسب الدراسة.
الوفيات  بمعّدل  الزيادة  هذه  وُتفسَّ 
بصورة  أثرت   19 كوفيد  جائحة  بأّن 
بأمراض  املصابني  األشخاص  عىل  أشّد 
كالسطان  الهواء  بتلوث  مرتبطة 
من  السكري  وداء  الرئوية  واألمراض 

النوع الثاني.
ويضيف تقرير الوكالة األوروبية للبيئة 
 ،2019 بعام   2020 عام  قارّنا  »إن 
التي  املبكرة  الوفيات  عدد  أّن  يتّضح 
ما  يف  ارتفع  الهواء  تلوث  إىل  ُتعزى 
 ،PM2,5 الدقيقة  الجسيمات  يخص 
بينما انخفض بالنسبة إىل ثاني أكسيد 

.»O3 واألوزون NO2 النيرتوجني
املنبعثة  األوزون  يتعلّق بجزيئات  ما  يف 
واألنشطة  املرور  حركة  من  تحديداً 
الوفيات  معدالت  شهدت  الصناعية، 

انخفاضاً   2020 عام  بها  املرتبطة 
أي  وفاة،  حالة  ألف   24 تسجيل  مع 
العام  عن   %  3 نسبته  بانخفاض 

السابق.
أما بالنسبة إىل ثاني أكسيد النيرتوجني 
املركبات  من  رئيسة  بصورة  املنبعث 
فُسّجلت  الحرارية،  الطاقة  ومحطات 
مبكرة  وفاة  حالة  ألف   49 من  أكثر 
مرتبطة به، مع انخفاض بنسبة 22 % 
السري  حركة  انحسار  إىل  جزئياً  يرجع 

خالل الجائحة.
من  تتخذ  التي  الوكالة  تقوم  وال 
البيانات  أرقام  بجمع  مقّراً  كوبنهاغن 
ألّن ذلك سيؤدي بحسبها إىل ازدواجية 

يف العّد.
أّن  إىل  السنوي  تقريرها  يف  وأشارت 
الطريق  عىل  يسري  األوروبي  االتحاد 
القايض  هدفه  لتحقيق  الصحيح 
 50 من  بأكثر  املبكرة  الوفيات  بخفض 
% يف عام 2030 مقارنة بعام 2005.

رئيس جديد لألركان 
في باكستان

إسالم اباد- أ. ف. ب- ُعنّي الجنرال 
سيد عاصم منري قائًدا جديًدا لهيئة 

األركان العامة يف باكستان، وهو 
منصب مهم يف هذه الجمهورية 

اإلسالمية التي تملك السالح 
النووي، عىل ما أعلنت الحكومة 

الباكستانية الخميس.
واختار رئيس الوزراء الباكستاني 

شهباز رشيف الجنرال 
منري »باستخدام صالحياته 

الدستورية«، حسبما كتبت وزيرة 
اإلعالم مريم أورنجزيب يف تغريدة.
وال يزال يتعنّي عىل الرئيس عارف 

علوي املوافقة عىل هذه التسمية. 
وعلوي عضو الحزب املعارض 
»حركة اإلنصاف الباكستانية« 
بزعامة رئيس الوزراء السابق 

عمران خان.
ويحّل الجنرال منري، املسؤول حاليًا 

عن إمدادات الجيش الباكستاني 
والنقل، مكان الجنرال قمر جاويد 

باجوا الذي سيتقاعد .



دولة قطر تلك الدولة الخليجية العربية الصغرية يف مساحتها الكبرية 
بإنجازاتها نالت الرشف سنة 2010 باستضافة فعاليات كأس العالم 

لسنه 2022 والتي ينظمها االتحاد الدويل لكرة القدم فيفا. 
وها هي اليوم تطلق فعاليات هذا الحدث الكبري وتتزين بأحىل وأجمل 

حلة وتتباهى برفع أعالم دول العالم يف سمائها. 
يف  العالم  أنحاء  جميع  من  والزوار  الشخصيات  كبار  وباستقبال 

مونديال قطر وملدة 29 يوما.
والعاملي  واالجنبي  العربي  االعالم  اهتمام  عىل  قطر  دولة  وتحظى 
لتكون  الجوانب  جميع  يف  الفرتة  تلك  خالل  بمنجزاتها  وانبهارهم 

مستعده إلستقبال قرابة 1.7 مليون زائر من أنحاء العالم
فقد اهتمت دولة قطر بتشييد املالعب ذات التصاميم الخالبة واملبتكرة 
املعايري  أعىل  وعىل  الشمسية  بالطاقة  التربيد  بتكنولوجيا  واملجهزة 

العاملية وتستوعب أعدادا كبرية من املشجعني 
املوروث  بني  تمزج  بتصاميم  كبرية  مالعب   »8« بتصميم  قامت  فقد 
الشعبي والحداثة ومن أهمها »استاد البيت« والذي سمي بهذا االسم 

ألنه صمم عىل شكل بيت الشعر وهي الخيمة التي سكنها أهل قطر 

بالبادية وقد استقبل مباراة االفتتاح بني املنتخب القطري واإلكوادوري 

ويستوعب 60 ألف مشجع. 

إضافة إىل ذلك اهتمت دولة قطر بتوفري العديد من األماكن الستيعاب 

والفنادق  الضخمة  العائمة  الفنادق  وفرت  فقد  والجماهري  الزوار 
الستيعاب  وذلك  املجهزه  والخيام  والغرف  والشقق  النجوم  املتعدده 

األعداد الضخمة من الزوار.
الدينمو  الدوحة  يعترب مرتو  والتي  املواصالت  بتشييد شبكة  واهتمت 
الذي يربط بني املالعب وقد وفرت الحافالت املجانية وسيارات األجرة 
بتوسعة  وقامت  بسهوله  التنقل  لهم  ليتسني  رمزية  بأسعار  للزوار 

وتطوير مطارها. 
ولم تغفل دولة قطر الفعاليات الجماهريية فقد وفرت 90 موقعا لهذا 
العمالقة  الشاشات  بها  وتتوفر  الدوحة  كورنيش  أهمها  من  الغرض 
واالستعراضية  الرتفيهية  الفعاليات  إيل  باالضافة  املباريات  لنقل 
بالعاصمة  جديدة  مناطق  شيدت  وقد  للغناء  وفرق  النارية  وااللعاب 

الدوحة لذلك.

مونديال قطر.. تحديات كبيرة
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يواجه املنتخب القطري اليوم نظريه 
السنغايل عىل استاد الثمامة، يف إطار 

الجولة الثانية من منافسات املجموعة 
 FIFA األوىل يف نهائيات »كأس العالم

قطر 2022«، يف مباراة سيسعى 
كل فريق فيها للفوز من أجل التأهل 

للمرحلة الثانية.
بالنسبة لجماهري »األدعم« فإن 

املسألة األساسية تكمن يف تقديم أداء 
مقنع يعرب عن مستوى املنتخب بعد 

الظهور األول الذي أصاب الجميع 
باإلحباط، وهي مشاعر لها ما يربرها 

بسبب املستوى الذي ظهر عليه.
التدريبات التي خاضها املنتخب 
القطري بقيادة املدرب اإلسباني 
فيليكس سانشيز استعدادا للقاء 

اليوم من املفرتض أنها عالجت 
األخطاء التي ظهرت خالل مواجهة 
اإلكوادور، وتقديم عرض مقتع من 

أجل املحافظة عىل األمل يف بلوغ ثمن 
النهائي.

وبغض النظر عن التغيريات التي 
يمكن أن تجري عىل التشكيلة، 

والتفكري بحلول جديدة تمكن بطل 
آسيا من استعادة حضوره القوي، 

فإن كل ما تتطلع إليه جماهري 
»األدعم« هو رسم صورة إيجابية 
أمام جماهريه التي تمني النفس 

بظهوره بشكل جيد باعتباره 
صاحب األرض، عرب اللعب بروح 

قتالية عالية، ال سيما وأن املنتخب 
ال يعاني من أي مشاكل فنية أو 

إصابات.
وبقدر ما تقع املسؤولية عىل 

املنتخب، بقدر ما تقع أيضا عىل 
الجماهري التي يتعني أن تكون 
حارضة بقوة ملؤازرة منتخبنا 

وتشجيعه، منذ اللحظة األوىل، وكما 
هو معروف فإن للمشجعني دورا 
بارزا ورئيسيا يف تحقيق النرص، 

ونحن عىل ثقة بأن جماهرينا سوف 
تحتشد وراء منتخبنا الوطني، 

وتبقى املسألة الجوهرية إمتاع هذه 
الجماهري بمباراة قوية بغض النظر 

عن النتيجة.

مباراة مصيرية
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آراء وقضايا

كان رئيُس االتحاد الدويل لكرة 
القدم إيفانتينو منصفا عادال 

حينما كشف نفاق الغرب 
وازدواجية معايريه وذّكر بأّن 

هناك دوال أوربية عديدة ومنها 
فرنسا والربتغال تمنع الخمر 

داخل مالعبها، لكنّها تستنكر ذلك 
عىل قطر ألنها فقط دولة مسلمة، 

ودعاها إىل الخجل من تاريخها 
والكّف عن توجيه املواعظ األخالقية 

لآلخرين.
الغريب أّن بعض الحاقدين عىل 

قطر لم يجدوا ما يعرّيونها به سوى 
أنها أنفقت أزيد من 220 مليار 
دوالر خالل التحضريات لكأس 

العالم، ما يمثّل عرشة أضعاف ما 
أنفقته روسيا خالل كأس العالم 

2018، أما الحقيقة، فهي أّن هذه 
املبالغ الضخمة لم ُتنَفق عىل تشييد 

8 مالعب عاملية فقط، فذلك أمٌر 
مبالغ فيه، بل أنِفقت عىل البنية 

التحتية، ويف مقدِّمتها الفنادق 
وشبكة الطرق الحديثة وامليرتو 

واملطارات واملوانئ ومنشآت أخرى، 
وكل هذه املنشآت العرصية لن 

ُتفّكك كبعض مدّرجات املالعب، 
بل تبقى ليستفيد منها القطريون 
والوافدون العرب األجانب وحتى 

السياح عقودا طويلة.
إنها صورة للتضليل السافر الذي 
يكشف الكثريَ من ُعقد االستعالء 

والعجرفة والعنرصية واحتقار كل 
ما ال يمتُّ إىل الغرب ِبصلة، وكأّنه 
هو الذي ينبغي أن يحتكر وحده 
التفّوق يف مجاالت الحياة جميعا، 

حتى تنظيم منافسة رياضية 
ناجحة!

مونديال
العرب

حسين لقرع 

كاتب جزائري

من قريب

الشروق الجزائرية

حاملون.. كلمة أصبحت من املايض، ففي قطر 
أول  وهي  ال  كيف  حقيقة،  أصبح  يشء  كل 
دولة عربية بل ويف الرشق األوسط تنظم كأس 
القلب  أهل قطر من  لكم جميعا  العالم، شكرا 
عىل روعة االفتتاح والتنظيم، يا لها من لحظة 
فرح وابتهاج، ويا لها من رسالة عظيمة انبثقت 
من استاد »البيت«، بيت كل العرب ملد جسور 

الحوار بني الحضارات. 
رسائل قطرية عربية، بأن ملعب البيت »الخيمة 
العربي،  وخيمة  البدوي،  خيمة  هي  العربية« 
هي السالم واألمان والتسامح والتكاتف والكرم 
والضيافة، هي دعوة لكل الدول والشعوب يف كل 
القارات التي تمثل كل املنتخبات، رسالة تقول 
للجميع لقد جعلنا الله قبائل وشعوبا لنتعارف 
وليس للعداء والحروب والعنرصية، كما جاء يف 
إنا خلقناكم من  الناس  القران الكريم »يا أيها 
لتعارفوا  ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبري«. 

الكل  وشعبا،  حكومة  قطر  عىل  يعلو  كالم  فال 
سجل بصمة يف افتتاح املونديال العاملي 2022، 
ووثق حركة، وسطر كلمة، الكل يتغنى بدوحة 
الخري اليوم، البعض بدأ يف إجراء حجوزات السفر 
لرؤيتها بعد املونديال، وكل بيت يف أنحاء املعمورة 

أصبح يعرف موقع قطر وعاصمتها الدوحة. 
ال مستحيل، مع اإلرادة والعزيمة، ومع رؤية فذة 
ناجحة، والمستحيل اصبحت من املايض، فكأس 

وال  العرب،  كل  وباسم  عربية  ارض  يف  العالم 
مستحيل سجلها األخرض السعودي أيضا بفوز 
األرجنتيني  التانجو  األول  املرشح  عىل  تاريخي 

بقيادة مييس. 
كنو  ونجح  الدورسي  وتألق  الشهري  أبدع  لقد 
من  أدائهم  يف  وألغوا  وغريهم،  العويس  وصمد 
يف  قطر  ألغتها  كما  مستحيل  كلمة  القاموس 

التنظيم واالفتتاح. 
اللذان  السعودي،  والتألق  القطري،  اإلبداع  إنه 
مدى  الريايض  واإلرشيف  الذاكرة  يف  سيبقيان 
الحياة، فالدول واملنتخبات تقاس نتائجها بعزائم 

عدد  أو  مساحتها  بأحجام  ال  وأفعالهم  أبنائها 
سكانها. 

االفتتاح،  يف  لكرنفال  تحول  »البيت«  استاد 
لقبة سعودية عربية شاملة،  و»لوسيل« تحول 
وصدح معلق العرب العماني خليل البلويش كما 
أرادوها  اململكة  نسور  ألن  قبل،  من  يصدح  لم 
التي  والدموع  الحزن  صدمة  رغم  تاريخية، 
أصابتنا جميعا إلصابة املتألق يارس الشهراني، 
حتى  له  التامة  والعافية  العاجل  الشفاء  آملني 

يعود لتألقه كما كان واكثر..! 
واألخرض  عامليا،  تعلو  قطر  الحلم،  انه 
وبني  الرياضية،  املوسوعة  يدخل  السعودي 
خيالية  لوحة  قطر  رسمت  واالفتتاح،  الفكرة 
القنوات  كل  يف  اسمها  وتردد  الفعاليات،  من 
واملقروءة  واملسموعة  املرئية  اإلعالمية 

والسوشيال ميديا وغريها. 
كنا باألمس حاملني، بتنظيم كأس العالم كعرب 
عىل  بالفوز  حاملني  وكنا  فقط،  قطر  وليس 
كبار املنتخبات العاملية واملرشحة بقوة لكأس 
حقيقة،  إىل  تحول  الحلم  هو  وها  البطولة، 
والذين يعرفون قطر وقيادتها وشعبها، كسبوا 
السعودي  املنتخب  يعرفون  والذين  الرهان، 
ال  الذي  طويق  كجبل  ألنه  أدائه  يف  يثقون 

ينحني أبدا..! 

أهال بكم يف قطر اإلسالم والعروبة واملبادئ
أهال بكم جميعا تمتعوا بأجواء املونديال 

كفى رصاخا لن ُيغري املونديال قيمنا وثوابتنا، ولن 
نتازل عن مبادئنا ألجل أيام معدودة

كفى تشّدقا بالحرية والقيّم اإلنسانية .
تغطي  لن  الجوفاء  إنسانيتكم  وتر  عىل  العزف 
قلوب سوداء  ُتّطهر  األلوان  وال  الخادعة  املظاهر 

ُملئت حقدا
فال يهمنا أين تضع يدك.. ضعها عىل أنفك، عىل 

فمك 
أجواء  علينا  تلوث  ال  شئت  كيفما  حماقتك  اخرت 

التنظيم الرائع ألجل أهداف خاصة
من  ظهرت  املنظر  كئيبة  طفولية  ترصفات 
الدولة  قوانني  تحرتم  ال  سياسية  شخصيات 

يحاولوا عبثا إفساد املتعة. 
خصوصيتك لك وحدك... 

ال يحق لك نرشها يف بلد له قوانينه وأنظمته وثقافته 
وبيّنت  قدمك،  موطئ  تضع  أين  لكم  حّددت  بلٌد 

الصواب من سوء املسلك
دموع  بنفاق  وتسكب  االحرتام،  عىل  تتباك  فال 

اإلنسانية
من  نفاقك  دموع  تحفظ  كي  الدار  بأخالق  التزم 

االنحدار 
ال تتذاك وتمارس عنجهية املتغطرس الفارغة

تترصف بقبح الجاهل
تتلون بأشكاٍل خرقاء فأنت من يترضر... صدقني 

أنت من سيخرس احرتام العالم النبيل
ال ُتعمموا قيّمكم عىل العالم أجمع، وتحاربوا قيما 
أخرى ألنها خالفت أهواءكم، مآيس شتى لم تحرك 

طرف مشاعركم 
أين كانت إنسانيتكم وفلسطني ُتسلب، تنئ سنني 

وأعواما. 

بين الحلم والحقيقة..!

ثوابتنا لن تتغير
batamira@hotmail.com

سالم إبراهيم الشمري
صحفي كويتي

Twitter: ss_alshammary

أوراق الخريف

د. أحمد بن سالم باتميرا 
كاتب وصحفي عماني

محمد بن مطـران العامري 
كاتب ُعماني
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حوار

الفنان سالم المنصوري لـ $ :

العالم سيشهد لبالدنا

املنصوري  سالم  القطري  الفنان  أعرب 
قطر  باستضافة  واعتزازه  فخره  عن 
بجمهور  مرحباً  العالم،  كأس  لبطولة 
الصدر  أن  ومؤكداً  الدوحة،  يف  العالم 
أوسع لهم من الدار، وأوضح املنصوري 
قطر  أن   $ مع  حواره  خالل 
بأكمله  العالم  لها  يشهد  بطولة  ستقدم 
عىل  قادرون  أننا  للجميع  وسنثبت 
بل  األحداث،  هذه  مثل  استضافة 
تطرق  كما  العالم،  نبهر  أن  ونستطيع 
التي  املشبوهة  الحمالت  إىل  املنصوري 
النسخة مؤكداً  التقليل من هذه  حاولت 
اليوم  املناسب لهؤالء هو شعار  الرد  أن 

الوطني لبالدنا »وحدتنا مصدر قوتنا«.

شعورك  عن  حدثنا  البداية  يف   {
باستضافة قطر لكأس العالم؟

مواطن  ككل  فخر  بكل  أشعر  بالطبع 
قطري وعربي ومقيم يعيش عىل أرض 
العالم  يجتمع  حيث  الطيبة،  قطر 

وجماهري كرة القدم يف بالدنا.

فنية  أعمال  هناك  تكون  ال  ملاذا   {

للمونديال  مصاحبة  ومرسحية 
وتعرض خالل تلك الفرتة؟

مرسحيا  عمال  أقدم  أن  أتمنى  كنت 
العالم،  لفعاليات بطولة كأس  مصاحبا 
ليتابعه الجمهور العريض املوجود هذه 
الجماهري  من  فالغالبية  بالدوحة،  األيام 
تعشق املرسح وتقدر قيمة الفن املرسحي 
والفن بشكل عام، وبالفعل كنت أتمنى 
القطري  للمرسح  الرتويج  يف  أساهم  أن 
ما  وأقدم  املرسحي،  الفنان  عن  وأعرب 
وقيمته  لدينا  املرسح  أهمية  يعكس 
من  مؤخراً  عدت  بأنني  علماً  وقوته، 
مهرجان  يف  قطر  لدولة  بتكريم  املغرب 

هوارة الدويل للمرسح.

املشاركة  أهمية  عن  وماذا   {

الحدث  هذا  يف  للفنان  بالنسبة 
الكبري؟

الشك أنها فرصة ثمينة يتمناها كل فنان، 
ويتمنى أن يكون جزءا منها ويساهم يف 
التي  العاملية،  األحداث  هذه  مثل  إنجاح 
ربما ال تأتي إال مرة واحدة يف العمر، لذا 
فإذا أتيحت الفرصة للفنان للمشاركة يف 

هذه األحداث ستكون فرصة مهمة.

يقوم  وأن  البد  الذي  الدور  وما   {

املناسبات  هذه  مثل  يف  الفنان  به 

الكربى؟
دوره  يكون  فنية  مشاركة  له  كانت  إن 
كافة  ويسخر  طاقته  يف  ما  كل  تقديم 
أدواته يف إنجاح هذا العمل الذي سيكون 
االعمال  أحد  أو  وطنياً  عمالً  بالطبع 
املشاركة يف الفعاليات املصاحبة للبطولة 
نجاح  يف  بالطبع  يساهم  ونجاحه 

البطولة.

التي  االستعدادات  يف  رأيك  ما   {

سبقت انطالق املونديال؟
وساق  قدم  عىل  كانت  االستعدادات 
بفضل  املحدد  موعدها  قبل  واكتملت 
العالم  لها  يشهد  بطولة  وستكون  الله، 

بأكمله وسنثبت للجميع أن قطر قادرة 
بل  األحداث،  هذه  مثل  استضافة  عىل 
أي  تحت  العالم  تبهر  أن  وتستطيع 

ظروف وبالرغم من املحاوالت الفاشلة.

قطر  له  تعرضت  فيما  رأيك  ما   {

الفرتة  خالل  مشبوهة  حمالت  من 
األخرية؟

ما تعرضت له قطر لن يوقفها أو يوقف 
وإبهار  التميز  نحو  ومساعيها  شغفها 
العالم خالل تلك البطولة أو فيما سيأتي 
هي  بالدنا  له  تعرضت  وما  بعدها، 
لهؤالء  ورسالتي  وبائسة،  يائسة  حملة 
»وحدتنا  هي:  الحملة  لهذه  املساندين 

مصدر قوتنا«.

خالل  كمواطن  دورك  عن  حدثنا   {

البطولة؟
فإن  اإلشارة،  ورهن  وجاهز  حارض  أنا 
خالل  مهمة  بأي  القيام  مني  طلب 
البطولة كمواطن أو فنان لن أبخل بأي 
مواطن  كل  كدور  ودوري  لدي،  جهد 
بالعالم  نرحب  قطر،  أرض  عىل  ومقيم 
قطر  عن  صورة  أجمل  لهم  ونعكس 

وأهلها.

} ماذا تقول للجمهور الذي سيأتي 

إىل قطر؟
أقول لهم مرحبا ومسهال بكم يف قطر، 
الجميع وترفع راية  التي تحتضن  قطر 
تطأ  من  لكل  والكرم  والسالم  املحبة 

قدماه أرضها.

} ما هي رسالتك للمواطن القطري 

خالل تلك الفرتة؟
ضيوفنا،  املونديال  ضيوف  لهم  أقول 

والصدر أوسع لهم من الدار.

فيما  قطر  يف  فنان  لكل  رسالتك   {

والدور  ستقدم  التي  األعمال  يخص 
املهم لهؤالء الفنانني؟

أرى أنه عىل الفنان أن يقوم باالطالع عىل 
ثقافة اآلخر، كونه فناناً وعليه أن يكون 
ملماً ومتسع األفق ومنفتحاً عىل مختلف 
ثقافات العالم، وبما أن العالم لدينا هذه 
األيام فمن الرضوري أن نستفيد من هذه 

الفرصة ونتعرف عىل ثقافته عن قرب.

أن  تتوقع  الذي  الفريق  هو  ما   {

يحصد لقب البطولة؟
ونتائجها  يشء،  كل  فيها  القدم  كرة 
نهاية  حتى  وارد  يشء  فكل  تتوقع،  ال 
يف  تتغري  نتائج  هناك  أن  بل  املباراة، 
نهاية  صافرة  وقبل  األخرية  الدقائق 

املباراة.

{  سالم المنصوري

كتب - محمد مطر

تبهر الجميع 
في أفضل نسخة 

من البطولة

أشعر بالفخر 
الستضافتنا هذا 
الحدث العالمي 

رسالتي للمواطن 
والمقيم أن 

نعكس أجمل 
صورة عن قطر 

وأهلها

سينما المول )1(

4:15كسارة البندق والفوليت السحري

6:00الهندية

8:30النمر األسود: واكاندا لألبد

11:30املالياالم

سينما المول )2(

QATAR VS SENEGAL (ENG)4:00

8:00املالياالم

11:00التاميلية

سينما المول )3(

4:00التاميلية

6:30األردية

9:15الهندية

12:00الهندية

سينما كتارا )4(

QATAR VS SENEGAL (ARB)4:00

NETHERLANDS VS ECUADOR (ARB)7:00

ENGLAND VS USA (ARB)10:00

سينما كتارا )5(

4:30النمر األسود: واكاندا لألبد

7:30النمر األسود: واكاندا لألبد

10:30لعبة املخبأ

سينما كتارا )6(

4:00نوسيبو

6:00المبورغيني،

8:00التفاني

10:30وجه البوكر

سينما كتارا )1(

4:30النمر األسود: واكاندا لألبد

7:30النمر األسود: واكاندا لألبد

10:30لعبة املخبأ

سينما كتارا )2(

4:00نوسيبو

6:00سالمبورغيني

8:00التفاني

10:30وجه البوكر

سينما كتارا )3(

5:00تحت تهديد السالح

7:00وجه البوكر

9:00فريسة الشيطان

11:00فريسة الشيطان
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الطب والحياة

جينات جديدة 
مرتبطة بأطياف التوحد

في دراسة تعد الكبرى في تحليل التسلسل 
الجيني، كشف باحثون من »مستشفى األطفال 

 The Hospital for Sick Children-( »المريضة
SickKids( الكندي عن جينات جديدة وتغيرات 

جينية مرتبطة باضطرابات أطياف التوحد، وتوفر 

هذه الدراسة فهما أفضل للهيكلية الجينية 
التي تقف وراء هذه االضطرابات.

ونشرت الدراسة في مجلة »سيل« )Cell( في 
العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وكتب 

.)EurekAlert( »عنها موقع »يوريك ألرت

مفهوم التوحد
»اضطرابات  العاملية،  الصحة  ملنظمة  وفقاً 
عصبية،  نمائية  اضطرابات  هي  التوحد  طيف 
بمعنى أنها تنجم عن تشوهات يف طريقة نمو 

الدماغ وعمله«.
مشاكل  التوحد  بأطياف  املصابون  ويعاني 
اآلخرين  مع  والتواصل  االجتماعي  السلوك  يف 
ويميلون إىل االنخراط يف االهتمامات واألنشطة 
وتكرارا.  مرارا  بها  يقومون  التي  الفردية 
160 طفال  ووفقا للمنظمة، فإن طفال من كل 

يعاني اضطرابات طيف التوحد.
لجينات  الكامل  التسلسل  فحصت  الدراسة 
باإلضافة  بالتوحد،  مصابني  آالف   7 من  أكثر 
إىل دراسة التسلسل الجيني ألكثر من 13 ألف 

فرد من عائالت األطفال املصابني.

باضطرابات  ترتبط  جينا   134 الفريق  ووجد 
مجموعة  عن  كشفوا  أنهم  كما  التوحد،  أطياف 
تكون  أن  يرجح  التي  الجينية  التغريات  من 
مرتبطة بالتوحد، وكان أكثرها شيوعا اختالف 
 gene copy( الجينات  بعض  نسخ  عدد 
number variations(، وشملت أيضا تغريات 
أطياف  باضطرابات  مرتبطة  نادرة  جينية 
التوحد وجدت يف 14 % من املشاركني املصابني 

بالتوحد.
معظم البيانات التي تم تحليلها تم استخالصها 
جي«  إن  إس  إس  »إم  البيانات  قاعدة  من 
»أوتيزم  موقع  يوفرها  التي   )MSSNG(
سبيكس« )Autism Speaks(، والتي تعد أكرب 
الجينات  بيانات  توفر  العالم  يف  بيانات  قاعدة 
الكاملة ملرىض التوحد وتعطي الباحثني فرصة 

الوصول آلالف السالسل الجينية مجانا.

تغيرات غير معروفة
يقول الدكتور ستيفان شريير، كبري الباحثني يف 
علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية، إنه »بتحليل 
جميعا  املشاركني  لجينات  الكامل  التسلسل 
البيانات،  وبمشاركة عائالت املصابني يف قواعد 
بتحقيق  قمنا  الباحثني،  أولويات  شكلت  التي 
وتحليل  الكتشاف  القدرات  من  استفادة  أقىص 
واجهتنا،  التي  الجينية  التغريات  أنواع  جميع 
وحتى  النووي  الحمض  يف  اليسري  التغري  من 

التغريات التي أثرت عىل املادة الوراثية كلها«.
تروست  بريت  الدكتور  الحظ  ناحيته،  من 
املشارك  الدراسة والباحث  الرئيس يف  -الباحث 
يف  البيولوجية  والجينات  الوراثة  برنامج  يف 
استخدام  أن  املريضة-  األطفال  مستشفى 
للباحثني  سمح  الكامل  الجيني  التسلسل 

تتم  لن  معروفة  غري  تغريات  عن  بالكشف 
مالحظتها يف أحوال أخرى.

هذه التغريات تتضمن تغريات معقدة يف ترتيب 
التكرارات  إىل  باإلضافة  النووي  الحمض 
ُدعمت  التي  النتيجة  وهي  املتتالية،  املتوسعة 
بنتائج بحث آخر ربط بني التوحد وتكرر أجزاء 
معينة من الحمض النووي لعدة مرات. دراسة 
امليتوكوندريا  يف  املوجود  النووي  الحمض  دور 
يف  إسهاما  لها  أن  أظهرت  األم  من  واملوروث 

التوحد يقدر بـ 2 %.
الورقة البحثية أشارت لفروقات دقيقة مهمة يف 
وراثة التوحد يف العائالت التي لديها فرد واحد 
مصاب، مقارنة بالعائالت التي أصيب أكثر من 

فرد من أفرادها بالتوحد.
الفريق البحثي فوجئ أنه عندما ُحسبت »النقاط 
الجينية« )polygenic score( -التي تعرب عن 

عن  بالتوحد-  ما  شخص  تشخيص  احتمالية 
طريق جمع املؤثرات آلالف التغريات الجينية لم 
تكن هذه النقاط أكثر ارتفاعا يف العائالت التي 

ينتمي لها أكثر من فرد مصاب بالتوحد.
ويقرتح الدكتور تروست أن العائالت التي لديها 
لديها  التوحد  أكثر من فرد مصاب ربما يكون 
مرتبطا بتغري جيني موروث له تأثري كبري. وألن 
بالتوحد  املرتبطة  الرسيرية  والصفات  الوراثة 
كبرية  بيانات  وجود  فإن  ومنوعة،  جدا  معقدة 
مثل التي استخدمت يف هذا البحث لها دور مهم 
يف تقديم تصور أوضح عن وراثة مرض التوحد.
شريير  الدكتور  فريق  وجد  متصل،  سياق  ويف 
الجينات  من  مجموعة  اجتماع  أن  البحثي 
العوامل  من  ومجموعة  وتلقائيا  نادرا  املوروثة 
اإلصابة  إىل  يؤدي  قد  نفسه  الوقت  يف  الجينية 

بأنواع فرعية مختلفة من التوحد.

أكبر دراسة من نوعها

نقص في الفيتامينات

تساقط الشعر ونزيف اللثة
قد يشري تساقط الشعر ونزيف اللثة إىل مشكلة صحية. فما 

هي؟ وكيف التعامل معها؟
إليها تساقط الشعر ونزيف  التي قد يشري  املشكلة الصحية 
النظام  يسبب  أن  يمكن  إذ  الفيتامينات.  نقص  هي  اللثة 
الغذائي الذي يفتقر إىل العنارص الغذائية يف بعض األحيان؛ 

مشاكل صحية.
ومتوازن  صحي  غذائي  بنظام  تحظى  أن  املهم  من  لذلك، 
أنك  عىل  تدل  عالمات  ييل  وفيما  الجسم.  متطلبات  لتلبية 

تعاني من نقص يف الفيتامينات.

نزيف اللثة
يلعب هذا  إذ  اللثة.  نزيف   )C( فيتامني »يس«  يسبب نقص 
املناعة. كما  الجروح وتعزيز  التئام  الفيتامني دورا مهّما يف 
األطعمة  بتناول  ينصح  لذا  الخاليا.  تلف  منع  يساعد يف  أنه 

وامللفوف  والفراولة  الربتقال  مثل  »يس«  بفيتامني  الغنية 
 Deutsche( فيله  دويتشه  يف  لتقرير  وفقا  والطماطم، 

.)Welle

تساقط الشعر وتقصف األظافر
املعروف   ،)B7(  »7 »بي  فيتامني  نقص  بسبب  ذلك  يحدث 
نقص  يحدث  ما  ونادرا   .)Biotin( »بيوتني«  باسم  أيضا 
ترقق  أو  هشاشة  يف  يتسبب  يحدث  عندما  ولكن  البيوتني، 
البيض  بتناول  ينصح  ذلك،  ولتعويض  والشعر.  األظافر 

والسمك والسبانخ والقرنبيط واملوز والحبوب الكاملة.
الفموية التقرحات 

»بي«  فيتامني  لنقص  نتيجة  تكون  ما  غالبا  الفم  تقرحات 
 )B1( 1″والحديد. يمكن أن يؤدي نقص فيتامني »بي )B(

و»بيB2( »2( و»بي6« )B6( أيضا إىل تقرحات الفم. 

أظهرت األبحاث أن الخرضاوات الورقية يمكن أن تساعد عىل تكاثر 
البكترييا النافعة يف األمعاء وتحسني صحتها بشكل عام.

عىل  الحفاظ  عىل  باأللياف  الغنية  األطعمة  وتساعد 
الفواكه صحة  تحتوي  إذ  األمعاء، 

)وبعض  والخرضاوات 
عىل  الكاملة(  الحبوب 
البوليفينول،  مادة 
تعمل  مركبات  وهي 
الحجاب  عمل  تحسني  عىل 

الحاجز.
دراسة  وجدت  وقد 
)نيترش  يف  ُنرشت 
بايولوجي(  كيميكال 

يسمى  فريد  سكر  مركب  عىل  تحتوي  الورقية  الخرضاوات  أن 
.»SQ« سلفوكينوفوز

ونقل موقع )إيت ذيس Eat This( املتخصص يف التغذية، أن البكترييا 
النافعة يف األمعاء تتغذى عىل السلفوكينوفوز للحصول عىل الطاقة.

وأضافت الدراسة أنه كلما زادت الطاقة لدى البكترييا زادت قدرتها 
الضارة من  البكترييا  ملنع  امليكروبيوم  الوقائية يف  الحواجز  بناء  عىل 

النمو والتكاثر.
يؤثر  األمعاء  ميكروبيوم  ألن  مهمة  الصحية  الهضمية  القناة  وتعترب 
بأمراض  اإلصابة  خطر  ويزيد  املعرفية  الصحة  يف  مبارش  بشكل 

التنكس العصبي أيًضا.
وأشار تقرير ُنرش يف مجلة )نورولوجي( إىل أن الخرضاوات الورقية 
األمعاء  أن تحسن صحة  األلياف يمكن  عالية من  تحتوي عىل نسبة 

وتحمي األعصاب، مما يساعد عىل تقليل التدهور املعريف.

خضراوات لصحة األمعاء
تغذي البكتيريا النافعة

السبب الرئيسي الثاني للوفيات في العالم

أمراض القلب البكتيرية
ُتشكل األمراض الناجمة عن اإلصابة ببكترييا السبب 
الرئييس الثاني للوفيات يف العالم، وتسبقها األمراض 
املرتبطة بالقلب، وفق ما أظهرت دراسة كبرية جدا 
العنقودية  املكورة  أن  ذكرت  حيث  الثالثاء،  ُنرشت 
أنواع  أكثر  بني  من  الرئوية  واملكورة  الذهبية 
يف  ُنرشت  -التي  الدراسة  وتطرقت  فتكا.  البكترييا 
دورية »النسيت The Lancet«- إىل نحو 30 نوعا 
البكترييا هي األكثر تسببا يف األمراض، وقيّمت  من 

معدالت الوفيات املرتبطة بها.
»العبء  برنامج  إطار  يف  الدراسة  هذه  وأُجريت 
 .)Global Burden of Disease( »العاملي للمرض
وُيعد نطاق هذا الربنامج البحثي الكبري -املمول من 
فيه  يشارك  إذ  مسبوق،  غري  غيتس-  بيل  مؤسسة 

آالف من الباحثني من معظم أنحاء العالم.
املرتبطة  »الوفيات  أن  إىل  التقرير  معدو  وخلص 
الرئييس  السبب  تشكل  املدروسة  البكترييا  بأنواع 
الثاني للوفاة يف مختلف أنحاء العالم«، بعد أمراض 

القلب التاجية التي تشمل النوبات القلبية تحديدا.

5 أنواع مسؤولة عن نصف الوفيات
بأمراض  مرتبطة  وفاة  حالة  مليون   7,7 بني  ومن 
وفاة  ُتعزى  أن  يمكن  ببكترييا،  اإلصابة  عن  ناجمة 
مع  السبب،  هذا  إىل  حاالت   8 كل  أصل  من  واحدة 
أن هذه األرقام تعود إىل عام 2019 أي قبل انتشار 

جائحة كوفيد19-.
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سلمان المالك

مثلجات تركيا تثير اإلعجاب

وسط تجمع كبري لجماهري كأس العالم يف »سوق واقف« بالعاصمة 
الدوحة، تقف جماهري مونديال قطر أمام بائع مثلجات )آيس 

كريم( الرتكي ملتابعة عروضه الجذابة.
ويف رابع أيام املونديال، صار بائع املثلجات الرتكي هارون أرداغ 
أشبه بأيقونة يتابعها الجماهري القادمة إىل »سوق واقف« يف قلب 

الدوحة التجاري.
ورصدت كامريا األناضول التجمع تجاه عربة املثلجات وتابعت 

عروضا مثرية يؤديها أرداغ نالت إعجاب الجماهري.
وقال أرداغ ملراسل االناضول: »نحن نمثل تركيا بواسطة 

مثلجاتنا«.
وأضاف أن جماهري كأس العالم خاصة من أمريكا الجنوبية يأتون 
خصيصاً لرشاء املثلجات الرتكية واالستمتاع بالعروض التي نقوم 

بها أثناء البيع.

رعاية عاجلة.. في »المشاف«
أضافت مؤسس�ة الرعاية الصحية األولية 
خدمات الرعاية العاجلة إىل مركز املشاف 
الصحي ليصبح عدد املراكز الصحية التي 

تقدم هذه الخدمة 9 مراكز صحية. 
علم�ا ب�أن املراك�ز الصحي�ة الت�ي تقدم 
خدم�ات الرعاي�ة العاجلة ع�ى مدى 24 
س�اعة ط�وال اي�ام االس�بوع ه�ي مركز 
الروي�س وام ص�ال ومعي�ذر والغراف�ة 
والش�يحانية وأب�و بك�ر وروض�ة الخيل 
والكعب�ان واملركز التاس�ع وهو املش�اف 
اح�دث املراكز الصحية الت�ي تم افتتاحها 

مؤخرا.
وأكدت مؤسسة الرعاية الصحية األولية، 
إن الف�رق الرسيرية املتواجدة يف املراكز 
للمؤسس�ة  التابع�ة  ال��30  الصحي�ة 
جاهزة لتقدي�م الرعاية الطبية لألطفال 
الذي�ن ت�رتاوح أعماره�م ب�ن خم�س 
س�نوات فما ف�وق والذي�ن يعانون من 
ح�االت طبية عاجلة ولك�ن غري طارئة، 

ويش�مل ذل�ك التهاب الجه�از التنفيس 
أو حم�ى خفيف�ة أو أل�م يف الحل�ق أو 
األذن. ويمك�ن ألولياء األمور اصطحاب 
أطفالهم، دون موعد مس�بق، إىل املركز 

الصح�ي املخصص لهم بن الس�اعة 7 
صباحاً و11 مساًء، أو إىل أي من التسع 
وحدات للرعاية العاجلة التابعة ملؤسسة 
الرعاي�ة الصحي�ة األولي�ة، والتي تفتح 

أبوابه�ا عى م�دار 24 س�اعة يف اليوم، 
سبعة أيام يف األسبوع.

وتوف�ر هذه الوح�دات رعاي�ة عى مدار 
الساعة للمرىض ذوي االحتياجات الطبية 
غري املهددة للحياة وضمن إطار الرعاية 
األولية كالح�روق الطفيف�ة وااللتواءات 
والصداع الش�ديد أو وجع األذن والحمى 
الش�ديدة والجف�اف وال�دوار. ويمك�ن 
ألولي�اء األم�ور اصطح�اب أطفالهم إىل 
أي وح�دة رعاية عاجلة تابعة ملؤسس�ة 
الرعاي�ة الصحية األولي�ة، بغض النظر 

عن املركز الصحي الذي يتبعون إليه.
وتح�رص مؤسس�ة الرعاي�ة األولي�ة عى 
للرعاية  الوطني�ة  االس�رتاتيجية  تحقي�ق 
الت�ي تلت�زم بتمك�ن  الصحي�ة األولي�ة 
املريض من الحصول ع�ى خدمات رعاية 
صحي�ة أولي�ة ذات جودة عالية وبش�كل 
أرسع، مم�ا يح�وز ع�ى مس�توى رض�ا 

املرىض واملراجعن.

شمول وإبداع وتنوع
أّك�د الفنان التش�كييل القطري الرائد حس�ن امل�ا أن تجربة 
قطر يف اس�تضافة »كأس العالم FIFA قطر 2022« اتسمت 
بالشمول واإلبداع والتنوع، لتتحول الحياة يف الدوحة إىل لوحة 
ملونة هائلة تضج بالحيوية والجمال واإليقاع والبهجة، مؤكداً 

أن فرح الجميع من فرح الوطن.

وقال املا يف ترصيح خاص لوكالة األنباء القطرية إن الجميع 
تداع�ى لتلبية نداء الوط�ن، كل من موقعه وتخصصه ومهنته 
وفن�ه، وأن ه�ذا الح�دث الريايض الب�ارز قرّب ب�ن الفنانن 
وجمه�ور الفن الذي يبحث ع�ن تجليات املوندي�ال يف أعمال 

املبدعن، فامتدت جسور حوار جديدة بن الفنان واملتلقي.

وتابع: الكل أصبح يتس�اءل ماذا فعلت لكأس العالم ؟ فكانت 
إجابتي هي: املش�اركة يف )معرض الفن التش�كييل القطري( 
الذي تنظمه مؤسسه الحي الثقايف »كتارا«، يف إطار برنامجها 
وأنش�طتها الفنية والثقافية لكأس العالم FIFA قطر 2022، 
بمش�اركة فنان�ن وفنانات من جي�ل الرواد، وم�ا بعدهم يف 

املشهد التشكييل القطري يف قاعة مبنى 19 ب�»كتارا«.
وأوض�ح املا أنه ش�ارك يف هذا املعرض بثماني�ة أعمال فنية 
تس�تلهم فكرة اس�تضافة املونديال، منذ فوز قطر بتنظيمه، 
وأن�ه ظ�ل يرس�م هذه األعم�ال عى م�دى االثني ع�رش عاماً 
املاضي�ة، مس�تلهماً فيها كل ما يرتبط باالس�تضافة من بنية 
تحتية وماعب وحركة بناء مس�تمرة، ما جعل اللوحات تضج 
بظال املنش�آت الجدي�دة وباأللوان والرم�وز، وإيقاع العمل 
اليومي، وكذا وبرموز الرتاث والثقافة القطرية، مش�رياً إىل أنه 
قام يف لوحاته بصياغة فنية للمناخ الجديد الذي وضع الدوحة 

يف قلب اهتمام العالم.
ُيذكر أن أعمال الفنان حس�ن املا تتس�م بالجم�ال والعفوية 
والق�درة عى تصوير املش�اهد م�ن خال االحتفاء باملش�اعر 
اإلنس�انية، يف تم�ازج ب�ن التصوير الفن�ي ودفء العواطف 

واملشاعر واالحتفاء برموز الرتاث الثقايف.

شجرة األحالم

يقدم جناح كونميبول - شجرة األحام، الذي ينظمه اتحاد 
أمريكا الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( بالتعاون مع مشريب 

العقارية، توثيقا لتاريخ وإنجازات كرة القدم يف القارة 
الاتينية.

يقع جناح كونميبول - شجرة األحام، يف ِسكة وادي مشريب، 
ويعد جزًءا من فعاليات مهرجان السكة العاملي الذي يستضيف 

العديد من العروض والفعاليات واملعارض التي ُتناسب الزوَّار 
من مختلف أرجاء العالم وتضيف لبطولة كرة القدم تجربة 

ثقافية واجتماعية مميزة.
ويضمُّ جناح كونميبول- شجرة األحام، 3 تجارب، هي: 
معرض الاعبن، وتجربة الاعبن، وقسم يعرض أفضل 

البطوالت يف القارَّة. يربز يف الجناح شجرة األحام املُستوحاة من 
جذور كرة القدم يف ِمنطقة أمريكا الجنوبيَّة، من ملعب املاراكانا 
الشهري، وصواًل إىل ماعب األحياء الشعبية، حيث توفر الشجرة 

الحياة للجبال التي تحيُط بها وتربط مايض كرة القدم يف أمريكا 
الجنوبيَّة بحارضها وُمستقبلها.

مركز جذب ثقافي وتراثي
يمثل الح�ي الثقايف »كتارا« أحد مراكز 
الج�ذب لجماهري بطول�ة كأس العالم 

لكرة القدم يف قطر.
وتنظم املؤسس�ة العام�ة للحي الثقايف 
»كتارا« فعاليات ثقافية وعروضا فنية 

وتراثية مصاحبة للمونديال.
إىل  لقط�ر  زائ�رة  جماه�ري  وتتواف�د 
»كت�ارا« م�ع عائاتهم لتفق�د املرافق 
التي أعدتها املؤسس�ة لضيوفها محبي 

كرة القدم.

ويتع�رف زوار »كت�ارا« ع�ى الثقافة 
البحري�ة الرتاثية لقط�ر والخليج عرب 
متح�ف »كت�ارا« للمحامل )الس�فن( 
التقليدي�ة الذي يش�مل ِح�رف البحر 
والس�فن القديمة وكل امله�ن املرتبطة 
وثمان�ي  قط�ر  بمش�اركة  بالبح�ر، 
دول ه�ي تركيا والس�عودية والكويت 
وس�لطنة عمان والعراق واليمن والهند 

وتنزانيا.
ويض�م املهرج�ان 50 جناح�ا للدول 

مع�ارض  ب�ن  تتن�وع  املش�اركة 
للمقتني�ات الرتاثي�ة البحري�ة وأخرى 
للحرف وامله�ن اليدوي�ة للتعريف ب� 
43 حرفة يدوية م�ن الرتاث واملوروث 

البحري.
كما تتضمن مس�ابقات بحرية وورشا 
خاص�ة بصناع�ات الس�فن واملحامل 
التقليدية وتحتوي عى فقرات تفاعلية 
تتعل�ق بعملية تنزيل املحمل وإخراجه 

من البحر بالطرق التقليدية.




