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افتتح سعادة الشيخ 
عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، 

وزير الثقافة، رئيس اللجنة 
المنظمة الحتفاالت اليوم 

الوطني، أمس، فعاليات درب 
الساعي بأم صالل..  حضر 

االفتتاح سعادة الدكتور علي 
بن صميخ المري، وزير العمل 

وعدد من الشخصيات..  
بدأ االفتتاح برفع العلم 

القطري، ومن ثم انتقل 
سعادة الوزير والضيوف إلى 

جولة في فعاليات درب 
الساعي، اطلعوا خاللها على 

أبرز المشاركات والفعاليات 
التي سوف تستمر لمدة »24« 

يومًا.

عبدالرحمن  الشيخ  سعادة  وقال 
الوطني  اليوم  إن  ثاني،  آل  حمد  بن 
جميًعا،  قلوبنا  عىل  عزيزة  مناسبة 
تعرب  سامية  قيم  من  تمثله  ملا  وذلك 
عن معاني الوالء واالنتماء والوفاء لهذا 

الوطن املعطاء.
الساعي  درب  أن  سعادته  وأكد 
العديد  يجمع  ثقافيا،  فضاًء  يعترب 
البيئة  من  املستمدة  الفعاليات  من 
ويستلهم  العريقة،  القطرية  والثقافة 

القيم العربية األصيلة.
عيل  الدكتور  سعادة  أشاد  جانبه  من 

بن صميخ املري، وزير العمل، بجهود 

بالفعاليات  أشاد  كما  املنظمة،  اللجنة 

تعكس  والتي  العام،  لهذا  املقررة 

الثقايف  الجانب  القطرية وتربز  الهوية 

يف  وقال  القطري،  للشعب  والرتاثي 

درب  أجواء  إن  صحفية:  ترصيحات 

الوطني  اليوم  شعار  تجسد  الساعي 

»وحدتنا مصدر قوتنا«.

املرشف  العيل،  غانم  الدكتور  وأشار 

اليوم  املنظمة الحتفاالت  باللجنة  العام 

الجماهريي  الحضور  إىل  الوطني، 

الكبري يف افتتاح فعاليات درب الساعي، 

وتوقع إقباال كبرياً من الجماهري، السيما 
مشجعي كأس العالم.

الساعي  درب  أيام  ستكون  وقال: 
الثقافية  بالفعاليات  وغنية  حافلة 
زيادة  متوقعاً  والرتفيهية،  والرتاثية 
املقر  يف  عليه  كان  عما  الزوار  عدد 
الجديد  املوقع  لسعة  نظراً  القديم، 
حرصت  التي  الجديدة  والفعاليات 
هذا  إضافتها  عىل  املنظمة  اللجنة 
باقة مميزة  اللجنة  أعدت  العام، حيث 
الريايض  الحدث  تواكب  ومتنوعة 

الكبري.

الدوحة- $

ثالثة أهداف مقابل هدف واحد

وداع مبكــر !
أمام  القطري  املنتخب  خرس 
أهداف  بثالثة  السنغايل  نظريه 
مقابل هدف يف اللقاء الذي جرى 
الثمامة،  استاد  عىل  أمس  بينهما 
منافسات  من  الثانية  الجولة  يف 
العالم  لـ»كأس  األوىل  املجموعة 

FIFA قطر 2022«.
توالياً  الثانية  هي  الخسارة 
للمنتخب القطري بعد األوىل أمام 
االفتتاح،  يف  اإلكوادوري  املنتخب 
ليبقى رصيده خالياً من النقاط، 

السنغايل  املنتخب  عّزز  فيما 
الدور  إىل  التأهل  يف  حظوظه 
معوضاً  الثالث،  بالنقاط  الثاني 
هولندا  أمام  األول  سقوطه 

بهدفني دون رد.
مطلع  يف  القطري  املنتخب  ظهر 
عن  تماماً  مغايرة  بصورة  اللقاء 
لم  ذلك  لكن  السابقة،  املباراة 
يؤد إىل تحقيق الفوز املرجو ولم 
إىل  الهجمات  ترجمة  من  يتمكن 

أهداف.

الرئيس التنفيذي للمونديال: 
وزير السياحة والشباب الصربي:

نجاح كبير للبطولة

مشجعون أوروبيون لـ $: 

نحظى بكرم
ورعاية رائعين

نائبة رئيس مجلس الوزراء البوسنية: 

قطر وضعت 
معايير جديدة

مصدر لـ $: 

نتائج متميزة 
الختبارات الثانوية 

التنظيــم .. مبهــر
السيد  أشاد  قنا-  الدوحة- 
الرئيس  الخاطر،  نارص 
العالم  »كأس  لـ  التنفيذي 
 ،»2022 قطر   FIFA
قطر  تعيشها  التي  باألجواء 
خالل استضافتها للمونديال.

خالل  »ملسنا  الخاطر:  وقال 
البطولة  من  األول  األسبوع 
والتفاعل  الرضا  حالة  مدى 

الجماهري  من  اإليجابي 
كأس  استادات  يف  الحارضة 
املشجعون  سواء  العالم، 
قطر،  خارج  من  القادمون 
واملقيمون  املواطنون  أو 
الحضور  أن  إىل  مشريا  فيها، 
يف  الكبري  الجماهريي 
املدرجات يؤكد النجاح الكبري 

للبطولة.

اجتمع سعادة الشيخ الدكتور 
خالد بن ثاني بن عبدالله آل 

ثاني، رئيس مجلس إدارة 
البنك الدويل اإلسالمي، ونائب 

رئيس مجلس إدارة رابطة 
رجال األعمال القطريني، 

بسعادة السيد حسني ميميك، 
وزير السياحة والشباب 

الرصبي.. وقد أشاد سعادة 
السيد حسني ميميك بالتنظيم 

املبهر لبطولة »كأس العالم 
FIFA قطر 2022«.

وأعرب، يف ترصيح صحفي، 
عن إعجابه بتصميم املالعب 
املحتضنة لفعاليات مونديال 

»2022«، والنهضة العمرانية 
التي تشهدها دولة قطر 

يف مختلف املجاالت، راجيا 
التوفيق ملنتخب بالده 

وملنتخب قطر، متمنيا النجاح 
لهذه البطولة املتميزة.

د: العلي: أيام حافلة وغنية 
بالفعاليات الثقافية والتراثية



إشادة بالتنظيم المتميز لبطولة كأس العالم على مختلف المستويات
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نبض الوطن

بمناسبة ذكرى استقالل بالده بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها

صاحب السمو يهنئ رئيس سورينام صاحب السمو يهنئ رئيسة البوسنة والهرسك
صاحب  حرضة  بعث  قنا-  الدوحة- 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

إىل  تهنئة  برقية  املفدى،  البالد  أمري 
سانتوخي  تشان  الرئيس  فخامة 

بمناسبة  سورينام،  جمهورية  رئيس 
ذكرى استقالل بالده.

صاحب  حرضة  بعث  قنا-  الدوحة- 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

إىل  تهنئة  برقية  املفدى،  البالد  أمري 
تسفيانوفتش  جليكا  السيدة  فخامة 

رئيسة هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، 
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها.

نائب األمير يهنئ 
رئيسة البوسنة والهرسك

رئيس الوزراء يهنئ 
نظيره في البوسنة والهرسك

آل  حمد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 
ثاني نائب األمري، برقية تهنئة إىل فخامة السيدة جليكا 
والهرسك،  البوسنة  رئاسة  هيئة  رئيسة  تسفيانوفتش 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها.

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

وزراء البوسنة والهرسك، بمناسبة اليوم الوطني لبالده.

نائب األمير 
يهنئ رئيس سورينام

رئيس الوزراء 
يهنئ رئيس سورينام

آل  حمد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 
ثاني نائب األمري، برقية تهنئة إىل فخامة الرئيس تشان 
سانتوخي رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى 

استقالل بالده.

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

جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

جرى بحث سبل تعزيز العالقات البرلمانية

د. السليطي تلتقي عددا من الوفود
سعادة  التقت   - قنا   - الدوحة 
الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي 
الشورى، أمس،  نائب رئيس مجلس 
بالربملانات  املسؤولني  كبار  من  عددا 
يزورون  الذين  الوطنية  واملجالس 

البالد حاليا.
 وضم اللقاء كال من سعادة الدكتور 
رئيس  نائب  بيليغيا  سعدي  سوريا 
الكربى،  الرتكية  الوطنية  الجمعية 
محمد  بن  أحمد  السيد  وسعادة 
الندابي األمني العام ملجلس الشورى 
فوزي  السيد  وسعادة  العماني، 
الطاهري نائب رئيس مجلس النواب 
عيل  ياحي  السيد  وسعادة  الليبي، 
الربملانية  الصداقة  مجموعة  رئيس 
الجزائرية القطرية باملجلس الشعبي 
السيد  وسعادة  الجزائري،  الوطني 
العام  األمني  نياس  قرييش  محمد 
يف  األعضاء  الدول  مجالس  التحاد 
والسيد  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 
بهيئة  املستشار  عامر  عبدالله 
أحمد  والسيد  الليبية،  الرئاسة 
الخارجية  الشؤون  مسؤول  اوزترك 

واملراسم بالجمعية الوطنية الرتكية.
الربملانيون  أشاد  اللقاء،  وخالل   
بالتنظيم املتميز لبطولة كأس العالم 
مختلف  عىل   2022 قطر   FIFA
قطر  دولة  أن  مؤكدين  املستويات.. 
بطولة  تنظيم  عىل  قدرتها  أثبتت 
استثنائية كما وعدت العالم، ونجحت 
يف تهيئة األجواء لهذا العرس الكروي، 
التواصل  تعزيز  يف  أهدافه  وتحقيق 
جرى،  كما  الشعوب.   بني  والتقارب 
من  عدد  استعراض  اللقاء،  خالل 
املوضوعات املتعلقة بالعمل الربملاني، 

وسبل تعزيز العالقات الربملانية.
مجلس  رئيس  نائب  عقدت  كما   
الشورى اجتماعا منفصال مع سعادة 
الدكتور سوريا سعدي بيليغيا نائب 

الرتكية  الوطنية  الجمعية  رئيس 
استعراض  خالله  وجرى  الكربى، 
البلدين  بني  القائم  التعاون  أوجه 

عىل  والتأكيد  الربملاني،  املجال  يف 
التعاون  مستوى  رفع  رضورة 
املحافل  يف  الربملاني  والتنسيق 

الدور  وتفعيل  والدولية،  اإلقليمية 
يف  الربملانية  الصداقة  ملجموعة  املهم 

الجانبني.

فازت 
بجائزة 
»إنها 

ملهمة« 
لعام 

»2022«

أكاديمية قطرية تحصد جائزة عالمية
أستاذ  فطيس،  نورة  الدكتورة  فازت 
مشارك يف قسم علوم وهندسة الحاسب يف 
كلية الهندسة بجامعة قطر واألمني العام 
املؤسس للرابطة العربية لالمن السيرباني 
العلمي  البحث  مجالس  التحاد  التابعة 
العربية،  الدول  لجامعة  التابع  العربية 
 SheInspires ملهمة«  »إنها  بجائزة 

  .raising star فئة   2022 لعام  العاملية 
فيها  ُتقام  التي  الثامنة  السنة  هي  هذه 
الثانية  والسنة   She inspires جوائز 
اختيار  تم  الدويل.  املستوى  عىل  فقط 
املرشحات من دول مثل قطر والدنمارك 
املتحدة  إفريقيا والواليات  والهند وجنوب 
وباكستان  ورسيالنكا  وماليزيا  وأسرتاليا 

وبنغالديش وكذلك من جميع أنحاء اململكة 
املتحدة. ويف تعليقها قالت الدكتورة نورة 
العام  هذا  للغاية  قوية  املنافسة  »تعترب 
يف  الكفؤات  املرشحات  بعض  وجود  مع 
القائمة النهائية، إنني ممتنة ملن رشحني 
للجائزة، سعيدة جدا بفوزي الذي أهديه 

لبلدي الغايل قطر«.

نائبة رئيس الوزراء البوسنية:

قطر قامت بعمل مذهل للترحيب بالعالم
بصرية  الدكتورة  سعادة  أكدت   - قنا   - الدوحة 
وزيرة  الوزراء  مجلس  رئيس  نائبة  توركوفيتش، 
قامت  قطر  دولة  أن  والهرسك،  البوسنة  خارجية 
بعمل مذهل للرتحيب بالعالم خالل فعاليات بطولة 
كأس العالم FIFA قطر 2022، ونجحت يف إرساء 
بنية تحتية ممتازة ومذهلة، مشرية إىل أن مونديال 
قطر يضع معايري جديدة الستضافة األحداث الكربى 
مستقبال. ولفتت سعادتها يف حديث لوكالة األنباء 
الحدث  القطرية / قنا/  إىل أن استضافة قطر هذا 
العاملي ستلهم أجياال من الشباب الحتضان بعضهم 

البعض، وخلق عالم أكثر تسامحا، قائلة »العالم كله 
البيت يف حفل االفتتاح، سعيدة  كان يشاهد ملعب 
ألنني كنت حارضة كنائبة لرئيس الوزراء ووزيرة 
خارجية البوسنة والهرسك، من غرب البلقان ودولة 
أوروبية، لقد كان االفتتاح حدثا عامليا عظيما يحدث 
إىل  لقد تحولت دولة قطر  بلد عربي.  ألول مرة يف 
بالفرص  مواطنوها  ينعم  مزدهرة  حديثة  دولة 
صاحب  لحرضة  الحكيمة  القيادة  بفضل  واألمن، 
البالد  أمري  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

املفدى«.

وشددت سعادة وزيرة خارجية البوسنة والهرسك 
عىل الحاجة لتطوير ثقافة التسامح واالحرتام، مثل 
ما أبرزها حفل افتتاح مونديال قطر »هذه هي أول 
بطولة كأس عالم تقام يف دولة عربية ودولة رشق 
عىل  للتعرف  للناس  عظيمة  فرصة  إنها  أوسطية، 
ثقافة مختلفة، والتعرف عىل دين عظيم يف العالم«.

لدينا فرصة  أكثر كلما كانت  وتابعت »كلما عرفنا 
أفضل للتقدم واالستقرار يف العالم، دولة قطر تبسط 
يدها لكل من أراد أن يأتي ويشهد ما حققته األمة 

القطرية العظيمة يف فرتة قصرية من الزمن.
{ د. بصيرة توركوفيتش

بعد حضوره جانبا من مباريات المونديال

خالل لقائه مع د. خالد بن ثاني

رئيس البرتغال يغادر الدوحة

وزير السياحة الصربي يشيد بقطر

الرئيس  فخامة  غادر   - قنا   - الدوحة 
سوزا  دي  ريبيلو  مارسيلو  الدكتور 
الدوحة،  الربتغال  جمهورية  رئيس 
أمس، بعد حضوره جانبا من مباريات 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

.2022

املرافق،  والوفد  وكان يف وداع فخامته 
الدويل،  حمد  مطار  مغادرته  لدى 
العيل  غانم  بن  صالح  السيد  سعادة 
وسعادة  والشباب،  الرياضة  وزير 
سفري  بوسينيو  نيفيس  باولو  السيد 

جمهورية الربتغال لدى الدولة.

استقبل سعادة الشيخ الدكتور خالد بن 
ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس 
رئيس  ونائب  االسالمي  الدويل  إدارة 
األعمال  رجال  رابطة  إدارة  مجلس 
ميميك  حسني  السيد  سعادة  القطريني 
أثناء  الرصبي  والشباب  السياحة  وزير 
الشيخ  سعادة  وأقام  للبالد.  زيارته 
هذه  بمناسبة  ثاني  بن  خالد  الدكتور 
جانب  إىل  حرضها  غداء  مأدبة  الزيارة 
كل  الرصبي  السياحة  وزير  سعادة 
وزارة  وكيل  بوهيك  أنيس  السيد  من 
الرصبي  التحتية  والبنى  املواصالت 
السياحة  وزير  لجاجيك  راسم  والسيد 

واالتصاالت الرصبي السابق.
أحمد  عبدالباسط  د.  اللقاء  حرض  كما 
للدويل  التنفيذي  الرئيس  الشيبي 
اإلسالمي وعدد من الضيوف. وقد أشاد 
سعادة وزير السياحة والشباب الرصبي 
أمام  بالده  فريق  مباراة  خالل حضوره 
منتخب الربازيل املقامة يف استاد لوسيل 
ثاني  بن  خالد  د.  الشيخ  سعادة  رفقة 
يف  العالم  كأس  لبطولة  املبهر  بالتنظيم 
املالعب  بتصميم  إعجابه  وأبدى  قطر 
والنهضة العمرانية يف دولة قطر وتمنى 
قطر  ومنتخب  بالده  ملنتخب  التوفيق 

وتمنى النجاح لهذه البطولة املتميزة.

{ رئيس جمهورية البرتغال يغادر الدوحة
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متابعات

 »التربية والتعليم« تعلنها غدا.. مصدر لـ $:

نتائج مبشرة في الثانوية العامة
التعليم  بوزارة  مصدر  أكد 
نتائج  ان  العالي،   والتعليم 
العامة  الثانوية  اختبارات 
للفصل الدراسي األول، والتي 
سيتم إعالنها ظهر غد األحد 
أن  إلى  مشيرًا   ، مميزة  جاءت 
اختبارات المواد التي اشتكى 
نتائجها  جاءت  الطالب  منها 
باقي  مع  ومتوازنة  جيدة 
المواد، حيث كانت االختبارات 
ولم  الطالب  مستوى  في 
تذكر،  صعوبة  أي  تشهد 
توجد  أنه  على  مشددًا 
وضع  في  متخصصة  لجان 
تراعي  والتي  االختبارات، 
ومستويات  الظروف  جميع 
طالب المدارس، كذلك األخذ 
الفصل  قصر  االعتبار  بعين 
الدراسي األول بسبب تنظيم 

مونديال كأس العالم.

بإعالن  ستقوم  الوزارة  أن  إىل  وأشار 
عقب  االلكرتوني  موقعها  عىل  النتائج 
السيدة  سعادة  قبل  من  اعتمادها 
وزير  النعيمي  الجرب  عيل  بنت  بثينة 
العايل،  والتعليم  والتعليم  الرتبية 
عىل  الحصول  طالب  كل  ويستطيع 
من  اعتمادها  فور  اختباراته  نتائج 
لوزارة  الجمهور  خدمة  بوابة  خالل 
العايل،  والتعليم  والتعليم  الرتبية 
البطاقة  رقم  إدخال  خالل  من  وذلك 
الشخصية، ثم إدخال رقم الجلوس أو 

الطالب. ميالد  تاريخ 
األول  الدرايس  الفصل  نتائج  أن  وبني 
»الثانوية  عرش  الثاني  الصف  لطالب 
ورسوب  نجاح  تظهر  ال  العامة« 
يقوم  اختبارات  هي  وإنما  الطالب، 

درجات،  بتجميع  فيها  الطالب 
والتي  العام  نهاية  الختبارات  انتظاراً 
أن  إىل  الفتاً  والناجح،  الراسب  تظهر 
األول  من  للصفوف  املالحق  اختبارات 
تنظيمها  سيتم  عرش  الحادي  وحتى 
يناير   26 إىل   17 من  الفرتة  خالل 

.2023 املقبل 
منتصف  اختبارات  إجراء  يتم  كما 
للصفني  الثاني  الدرايس  الفصل 
الفرتة  خالل  عارش  والحادي  العارش 
 ،2023 مارس   9 إىل  فرباير   28 من 
منتصف  اختبارات  تنظيم  يتم  كما 
من  للصفوف  الثاني  الدرايس  الفصل 
من  الفرتة  خالل  التاسع  وحتى  األول 
تكون  ان  عىل   ،2023 مارس   9 إىل   1
اجازة منتصف الفصل الدرايس الثاني 

يبدأ  أن  عىل  مارس،   16 إىل   12 من 
دوام الطالب يوم 19 مارس 2023.

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

15 نوفمرب الجاري. يف 
والتعليم  الرتبية  وزارة  وكانت 
جداول  أعلنت  قد  العايل،  والتعليم 
الدرايس األول  الفصل  اختبارات نهاية 
للصفوف  م   2023   /2022 للعام 

عرش  الثاني  إىل  األول  من  الدراسية 
وتعليم  »نهاري  الحكومية  باملدارس 
تتبع  التي  الخاصة  واملدارس  الكبار«، 

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

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

الدراسة.
اليوم  منذ  املصححون  يعمل  حيث 
األول لالختبارات وعقب وصول أوراق 

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

الطلبة. الطالب بمركز معلومات 

نتائج  المواد 
التي  اشتكى 
منها الطالب 
جاءت جيدة

الحصول عليها 
فور اعتمادها من 
خالل بوابة خدمة 

الجمهور

كتب - محمد الجعربي 

في مبنى جمعية القناص براس لفان

أم��س  مس��اء  اختتم��ت 
منافس��ات  )الجمع�������ة(، 
بطولة إصفري قطر للصقور 
مبنى  في   )2022( التاس��عة 
جمعي��ة القن��اص القطري��ة 
ب��راس لف��ان وذل��ك بإج��راء 
النهائية لسبعة  المسابقات 
وتتويج  الدع��و،  في  أش��واط 

الفائزين.

ويت�م تنظي�م بطولة إصف�ري قطر 
للصق�ور ه�ذا الع�ام ألول م�رة منذ 
انطالقته�ا بع�د بطول�ة راس لف�ان 
للصقور التي افتتحت موسم البطوالت 
التي تنظمها جمعية القناص القطرية.

وتزامنت بطولة إصفري قطر للصقور 
2022، م�ع تنظي�م بلدن�ا لنهائيات 
كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي 
أجريت منافس�اتها ما ب�ني 19 و25 

نوفمرب الجاري.
وعرفت األشواط السبعة التي تأهل لها 
عرشة متس�ابقني ندية وقوة من أجل 

حسم املراكز الثالثة األوىل.
وقام الس�يد خالد بن سعيد السليطي 
رئيس بطول�ة إصفري قطر للصقور 
والس�يد حمد صالح املس�عود رئيس 
الفائزي�ن يف  لجن�ة الدع�و بتكري�م 

البطولة.
وتكريما ألبطال املس�تقبل، تم تتويج 
وتكريم الفائزين يف مس�ابقة الصقار 
الواع�د، حي�ث فاز يف فئة القرموش�ة 
صالح محمد الك�واري باملركز األول، 
وعيل خال�د النعيمي باملرك�ز الثاني، 
ومحمد خالد النعيمي باملركز الثالث، 
ومحم�د منص�ور النعيم�ي باملرك�ز 
الرابع، ثم راشد نارص النعيمي باملركز 

الخامس.
ويف )فئ�ة التبع(، ف�از عبدالله محمد 
النعيم�ي باملركزي�ن األول والخامس 

وعبداللطي�ف س�عد املس�ند باملركز 
الثان�ي ومحمد عيىس املس�لم باملركز 
الثال�ث ث�م صال�ح محمد الك�واري 

باملركز الرابع.
ويفوز يف كلت�ا الفئتني صاحب املركز 
قط�ري،  ري�ال  آالف  بس�تة  األول 
وصاحب املركز الثاني بخمس�ة آالف 
ريال قطري، وصاح�ب املركز الثالث 
بأربعة آالف ريال والرابع بثالثة آالف 

ريال والخامس بألفي ريال.
ويفيِ فئ�ة الدعو قرناس جري ش�اهني، 
ف�از باملركز األول حمد عبدالهادي بن 
نايفة، فيم�ا فاز باملرك�ز األول العام 
املايض عبدالله عامر الكعبي، وباملركز 
الثان�ي فري�ق لوس�يل، بعدم�ا ف�از 
بذات املركز فريق النخبة يف النس�خة 
الس�ابقة، وباملرك�ز الثال�ث عبدالل�ه 
عام�ر الكعبي، وعبدالله س�عيد املري 
باملركز الرابع، ثم فريق لوسيل باملركز 

الخامس.

ويف فئة فرخ جري شاهني، فاز باملركز 
األول فريق النخبة بعدما تربع عليه يف 
الدورة الثامنة فريق الش�يحانية، كما 
ف�از أيضا باملركز الخام�س وباملركز 
الثان�ي فريق ال�زم، وباملرك�ز الثالث 
فريق لف�ان، وباملرك�ز الرابع عبدالله 

عامر الكعبي. 
ويف الدعو قرناس جري حر، فاز باملركز 
األول فري�ق لف�ان، وباملرك�ز الثاني 
محمد راشد النعيمي، وباملركز الثالث 
خليفة نارص املس�ند، وباملركز الرابع 
حم�د عبدالهادي بن نايف�ة، وباملركز 

الخامس فريق لوسيل.
وفاز باملرك�ز األول يف فئ�ة فرخ جري 
حر فري�ق الش�يحانية ال�ذي حافظ 
عىل املركز الذي حقق�ه العام املايض، 
وباملركز الثاني فريق النخبة، وباملركز 
الثالث عبدالله عامر الكعبي، وباملركز 
الرابع خليفة نارص املس�ند، وباملركز 

الخامس حسن عبدالله الكبييس.
ويف فئ�ة الدعو فرخ حّر ف�از باملركز 
األول محمد خباب النعيمي الذي انتزع 
الري�ادة من فريق النخبة التي حققها 
يف النس�خة املاضية من البطولة، كما 

فاز باملركز الثاني أيضا.
وف�از باملرك�ز الثال�ث عبدالله س�عد 
الكواري وباملركز الرابع فريق لوسيل، 

وباملركز الخامس فريق العديد.
ويف فئة الدعو قرناس شاهني، حافظ 
عبدالله عامر الكعبي عىل املركز األول 
ال�ذي حقق�ه العام امل�ايض، كما فاز 
باملركز الرابع أيضا، ويف املركز الثاني 

جاء عبدالله س�عيد امل�ري الذي فاز 
باملرك�ز الخامس أيض�ا، وفاز فريق 

لوسيل باملركز الثالث.
ويف فئة الدع�و قرناس حر، فاز حمد 
عبداله�ادي بن نايف�ة باملركز األول، 
فيم�ا ترب�ع ع�ىل ذات الفئ�ة فري�ق 
لوس�يل العام املايض، وف�از باملركز 
الثان�ي فري�ق الش�يحانية، وباملركز 
الثالث فريق لوس�يل، وباملركز الرابع 
عبدالل�ه خال�د الس�ليطي، وباملركز 

الخامس محمد خباب النعيمي.
وفاز أصحاب املركز األول بمبلغ مايل 
ق�دره 35 ألف ريال قط�ري واملركز 
الثاني بمبلغ مايل قدره 25 ألف ريال 
واملرك�ز الثالث بمبلغ 15 ألف ريال.. 
بينم�ا ف�از أصح�اب املرك�ز الرابع 
واملرك�ز الخام�س ب��5 آالف ريال. 
باإلضاف�ة إىل دروع ألصحاب املراكز 

الثالثة األوىل.
وهنّأ السيد خالد بن سعيد السليطي 
رئي�س بطول�ة إصف�ري للصق�ور، 
الفائزين الذين أبانوا عن مس�تويات 
طيب�ة يف تدريب صقوره�م، وهو ما 
أثمر ه�ذه النتائ�ج اإليجابية، متمنيا 
حظ�ا أوف�ر للذين ل�م يتمكن�وا من 

الصعود إىل منصة التتويج.
وتق�دم الس�ليطي بش�كره لجمي�ع 
اللجن�ة  م�ع  بتعاونه�م  املش�اركني 

املنظمة للبطولة.

{ صورة جماعية للفائزين { عضو فريق لوسيل

{ األول في الصقار الواعد
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»إصفري قطر« تتويج الفائزين بـ



بن  الرحمن  عبد  الشيخ  سعادة  وقال 
حمد آل ثاني، وزير الثقافة رئيس اللجنة 
لدولة  الوطني  اليوم  الحتفاالت  املنظمة 
مناسبة  الوطني  اليوم  إن   ،2022 قطر 
عزيزة عىل قلوبنا جميًعا، وذلك ملا تمثله 
الوالء  معاني  عن  تعرب  سامية  قيم  من 

واالنتماء والوفاء لهذا الوطن املعطاء.
يعترب  الساعي  درب  أن  سعادته  وأكد 
فضاًء ثقافيا، يجمع العديد من الفعاليات 
القطرية  والثقافة  البيئة  من  املستمدة 
العريقة، ويستلهم القيم العربية األصيلة.

وأشار سعادة الوزير إىل تنوع الفعاليات 
الثقافية والرتاثية يف درب الساعي، يعكس 
ويؤكد  وتراثنا،  تاريخنا  غزارة  مدى 
املنظمة  واللجنة  الثقافة  وزارة  اهتمام 
فعاليات  بتقديم  للدولة  الوطني  لليوم 
مميزة وغنية، منوها إىل أنه فخور بما تم 
للفعاليات  تجهيز  من  عمل  من  إنجازه 
وللمقر الجديد لدرب الساعي، الذي يعترب 
إرثاً مستداماً ألهل قطر واألجيال القادمة، 
من  فريدا  وتراثيا  وفنيا  ثقافيا  وملتقى 

سعود  الشيخ  سعادة  زار  كما  نوعه.  
الديوان  رئيس  ثاني،  آل  عبدالرحمن  بن 
منطقة  يف  الساعي  درب  مقر  األمريي، 
سعادة  برفقة  سعادته  وقام  صالل،  أم 
ثاني،  آل  حمد  بن  الرحمن  عبد  الشيخ 
وزير الثقافة، يف جولة، اطلع خاللها عىل  
فعاليات اليوم الوطني 2022، التي تقام 

تحت شعار »وحدتنا مصدر قوتنا«.
بن  الدكتور عيل  أشاد سعادة  من جانبه 
صميخ املري وزير العمل بجهود اللجنة 
املقررة  بالفعاليات  أشاد  كما  املنظمة، 
لهذا العام والتي تعكس الهوية القطرية 
للشعب  والرتاثي  الثقايف  الجانب  وتربز 
القطري، وقال يف ترصيحات صحفية: إن 
اليوم  شعار  تجسد  الساعي  درب  أجواء 
الوطني »وحدتنا مصدر قوتنا«، وأضاف 
الساعي مع  افتتاح فعاليات درب  تزامن 
استضافة الدولة لكأس العالم فيفا قطر 
2022 يتيح الفرصة لكل العالم لالطالع 
حديثه  ختام  ويف  وتاريخنا،  ثقافتنا  عىل 
وَجه سعادة وزير العمل الشكر إىل اللجنة 

وعىل  الوطني  اليوم  الحتفاالت  املنظمة 
الجهود  الثقافة عىل  رأسها سعادة وزير 
التي  الفعاليات  هذه  لتنظيم  املبذولة 
اليوم  الحتفاالت  ومواكبة  مميزة  اعتربها 

الوطني. 
من جهة أخرى أشار الدكتور غانم العيل 
العام باللجنة املنظمة الحتفاالت  املرشف 
الجماهريي  الحضور  إىل  الوطني،  اليوم 
الساعي،  درب  فعاليات  افتتاح  يف  الكبري 
السيما  الجماهري  من  كبرياً  اقباال  وتوقع 

مشجعي كأس العالم.
وقال يف ترصيحات صحفية عىل هامش 
األول  اليوم  جدول  يتضمن  االفتتاح: 
الفعاليات الخاصة والندوات،  العديد من 
والتي تبدأ بنقل مباراة املنتخب من خالل 
يف  اللجنة  وفرتها  التي  العرض  شاشات 

عدة مواقع بدرب الساعي.
وأضاف: حرصت اللجنة املنظمة عىل نقل 
الشاشات  عرب  الوطني  منتخبنا  مباراة 
املوزعة يف موقع درب الساعي، عالوة عىل 
املباريات  مختلف  ستنقل  أخرى  شاشة 

الجماهري  متابعة  لضمان  وذلك  أيضا، 
موقع  من  املباريات  الساعي  درب  وزوار 

درب الساعي.
وأردف شهد اليوم األول عرضا ملرسحية 
»الغبة« وعروضاً تراثية أخرى مثل جولة 
الذي  الخشبي  الغوص  »محمل«  سفينة 
يعكس جانب من حياة اآلباء واألجداد عىل 
متن سفن الغوص، وكذلك عرضا للهجن 
أيضا، بهدف تعريف زوار درب الساعي 

بجانب من تراثنا الربي والبحري.
ومميزة  فريدة  تجربة  لتوفري  وذلك 
للزوار سواء من املواطنني أو املقيمني أو 
الضيوف، وأشار إىل بدء تشغيل حافالت 
نقل الجمهور من محطة الريان إىل مقر 
الدرب، حيث خصصت اللجنة 6 حافالت 
لنّقل مشجعي كأس العالم باملجان طيلة 
اللجنة  توفري  إىل  أشار  كما  الدرب،  أيام 
من  بدء  للجماهري  متكاملة  خدمات 

املحالت الخدمية.
الساعي  درب  أيام  ستكون  العيل:  وقال 
حافلة وغنية بالفعاليات الثقافية والرتاثية 
والرتفيهية، متوقعاً زيادة عدد الزوار عن 
ما كان عليه يف املقر القديم، نظراً لسعة 
التي  الجديدة  والفعاليات  الجديد  املوقع 
إضافتها  عىل  املنظمة  اللجنة  حرصت 
هذا العام، حيث أعدت اللجنة باقة مميزة 

ومتنوعة تواكب الحدث الريايض الكبري.
وأضاف يستقبل درب الساعي الجماهري 
وحتى  عرصاً  الثالثة  الساعة  من  يومياً 

الحادية عرشة ليالً.
الجديد  املقر  أن  إىل  العيل،  د.  ونوه 
من  عاٍل  بمستوى  يتمتع  الساعي  لدرب 
العامة  واملرافق  والخدمات  التجهيزات 
للزوار  واألمان  الراحة  عوامل  توفر  التي 

اللجنة  رئيس  الثقافة  وزير  ثاني  آل  حمد  بن  الرحمن  عبد  الشيخ  سعادة  افتتح 
حضر  صالل،  بأم  الساعي  درب  فعاليات  أمس  الوطني  اليوم  الحتفاالت  المنظمة 

االفتتاح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل وعدد من الشخصيات.
وبدأ االفتتاح برفع العلم القطري، ومن ثم انتقل سعادة الوزير والضيوف إلى جولة 
في فعاليات درب الساعي، اطلعوا من خاللها على أبرز المشاركات والفعاليات التي 

سوف تستمر لمدة 24 يومًا.

والجهات املشاركة وتعزز تجربتهم خالل 
خالل  من  جلياً  ذلك  ويظهر  الفعاليات، 
املشاركة يف درب  الجهات  أجنحة  توزيع 
التصميم  عن  فضالً  ومقراتها،  الساعي 
القطري  املعماري  الرتاث  يربز  الذي 

األصيل بصبغة عرصية إبداعية.
وقام زار وفد إعالمي معتمد من االتحاد 
الدويل لكرة القدم »فيفا« بزيارة مقر درب 
الساعي أمس، وقاموا بجولة للتعرف عىل 
تقدمه  وما  املختلفة  الرتاثية  الفعاليات 

والهدف من كل فعالية.

مركز التصوير
األنصاري  خالد  أحمد  أوضح  جهته  من 
نائب مدير مركز قطر للتصوير واملسؤول 
أن  الساعي،  بدرب  املركز  فعاليات  عن 
هناك عدة أنشطة سوف يشهدها الجمهور 
 30 بمشاركة  الحدث  أيام  مدار  عىل 
مصور، ولفت إىل أن من أبرز الفعاليات 
إىل  االحرتايف،  للتصوير  استديو  إقامة 
والتي  فوتوغرافية  مبادرة دردشة  جانب 
إقامتهما عىل  فعاليتني سيتم  تتكون من 
محمد  إرشاف  تحت  الرئييس  املرسح 
من  املقام  املعرض  يخص  وفيما  الباكر، 
الساعي،  درب  أنشطة  ضمن  املركز  قبل 
إبداعيا،  عمال   43 يضم  أنه  أوضح 
قطر  بجماليات  تحتفي  صور  وجميعها 
وتربر إرثها الثقايف وواجهتها الحضارية، 
أنشطته  ضمن  يقدم  املركز  أن  وأضاف 
جمهور  لتشجيع  للتصوير،  مسابقة 
بصورة  التفاعل  عىل  الساعي  درب 
إيجابية مع الفعاليات واكتشاف املواهب 
املتميزة، وقال إن الفائزين الثالثة األوائل 
هذا  ويف  مالية،  جوائز  عىل  سيحصلون 

للمشاركة  للجمهور  دعوته  قدم  السياق 
واالستمتاع بالفعاليات املتنوعة التي سيتم 

تقديمها من قبلهم.

فعالية العزبة
املسؤول  املعاضيد  الرحمن  عبد  وأوضح 
إقامة  من  الهدف  أن  العزبة،  فعالية  عن 
البادية  حياة  تصوير  هو  الفعالية  تلك 
عىل  وأكد  ورواة،  شعراء  من  بها  وما 
رسالة  إرسال  ذلك  وراء  من  الهدف  أن 
الحفاظ  أهمية  مفادها  الجديدة  لألجيال 
عىل  التعرف  واألجداد،  اآلباء  عادات  عىل 
شكل وطبيعة حياتهم، وملس معاناتهم، 
فرغم صعوبة الحياة يف تلك األيام، إال أنهم 
والتقاليد،  العادات  عىل  يحافظون  كانوا 
للذود  قوة  من  لديهم  ما  بكل  ويعملون 
عن هذا البلد الطيب، وأعرب عن سعادته 
اليوم  منذ  ملسه  الذي  اإليجابي  بالتفاعل 
الزائرة  والعائالت  األطفال  من  األول 
كثري  وحرص  الساعي،  درب  لفعاليات 
من األطفال عىل تعلم مهارات التعامل مع 

الهجن.

 فعالية الموسيقى 
عىل  املنظمة  الوطنية  اللجنة  وحرصت 

»فعالية  عنوان  تحت  فعالية  تخصيص 
األول،  لعامها  تقدم  والتي  املوسيقى« 
التابع  املوسيقى  شؤون  مركز  ويقدمها 

لوزارة الثقافة.
مدير  السالم  خالد  تحدث  الفعالية  وعن 
يقدم  قائال:  املوسيقى  شؤون  مركز 
املركز 42 فعالية يومية يف درب الساعي 
عىل مدار 24 يوما، حيث لدينا 6 حفالت 
تحت عنوان »ثالثية العود«، عىل املرسح 
الرئييس، أوالهما اليوم 26 نوفمرب يف تمام 
الساعة 7 مساء، وحفلة غدا 27 نوفمرب، 
الحفل  5 و8 ديسمرب، يشارك يف   ،3  ،2
وتضم  العود  عىل  قطريني  عازفني   »3«
من  املوسيقية،  املعزوفات  من  مجموعة 
لبيتهوفن،  الخامسة  السيمفونية  بينها 
والتي ستعزف بمزج بني اآلالت الرشقية 

وآالت االوركسرتا.
»نغم..  عنوان  تحت  حفلة  نقدم  كما 
الساعي«، وهي حفلة ستكون  درب  من 
بتاريخ 11 ديسمرب الساعة 9 مساء، عىل 
املرسح الرئييس، يشارك يف الحفل كل من 
هاشم اليافعي وهو الفائز باملركز األول 
التي  األوىل  بنسختها  »نغم«  مسابقة  يف 
يقيمها املركز كل عام، كذلك يرسا محمد 
الثانية،  النسخة  الفائزة باملركز األول يف 

يقدمون خالل الحفل ما يقارب من 10 
أغان من أشهر األغاني الوطنية إىل جانب 
بينهما  يجمع  مشرتك  غنائي  دويتو 

وواحدة من أشهر األغاني الوطنية 
من  عدد  أيضا  لدينا  السالم:  وأضاف 
نائب  عليها  يرشف  املوسيقية،  الندوات 
مدير املركز الشاعر عبدالحميد اليوسف، 
للفرقة  اليومي  التواجد  جانب  إىل  هذا 
النهام  الفنان  الشعبية مصاحبة لصوت 
عمر بوصقر، وذلك يف منطقة البدع حيث 
الفنون  أبرز  أحد  »الفجري«،  فن  تقدم 
فضال  الخليج،  يف  واملعروفة  القطرية 
درب  امتداد  عىل  املتفرقني  العازفني  عن 

الساعي.

 الفنون البصرية 
مدير  اليافعي  هدى  أوضحت  وبدورها 
لوزارة  التابع  البرصية  الفنون  مركز 
الفنون  جالريي  عن  واملسؤول  الثقافة 
يتم  التي  الفعاليات  أن  الساعي،  بدرب 
عىل  الضوء  تسلط  خاللهم  من  تقديمها 
تتميز  وما  القطرية  الفنية  الجوانب 
مجاالت  كافة  يف  املحيل  االبداع  به 
خالل  ومن  البرصية،  الفنون  وأنشطة 
جالريي مقسم إىل عدد من األجنحة يتم 
استعراض تلك األنشطة، ففنون الخزف 
يف  يشارك  حيث  متميزا  مكانا  لها  تجد 
االبداع  من  الشكل  بهذا  معني  معرض 
حبهم  تصوير  يف  أبدعوا  فنانا   12
لرواد  معرض  جانب  إىل  هذا  لوطنهم، 
تقديم  خالله  من  يتم  القطري  الفن 
من  عدد  من  جمعها  تم  التي  املقتنيات 
للخط  معرض  إىل  باإلضافة  املقتنني، 

لالحتفاء بأقوال املؤسسة.
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العريقة القطرية  البيئة  من  المستمدة  الفعاليات  من  العديد  يجمع  ثقافي  فضاء  حمد:  بن  الرحمن  عبد  الشيخ 

ال��ع��زب��ة ت��ج��س��د ح��ي��اة ال��ب��ادي��ة وم���ا ب��ه��ا م��ن ش��ع��راء ورواة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د

ان�����ط�����اق ال���ف���ع���ال���ي���ات ب����رف����ع ال���ع���ل���م وع��������رض ل���ل���م���ح���م���ل وال����ن����ه����ام وح�����ض�����ور ج���م���اه���ي���ري م��م��ي��ز

ال���س���اع���ي درب  إل�����ى  ال���ع���ال���م  ك�����أس  م��ش��ج��ع��ي  ل���ن���ق���ل  ي���وم���ي���ا  ح����اف����ات   »6« ت��خ��ص��ي��ص 

وزي��ر الثق��اف�ة يفت�������تح درب الس����اع�ي

وفد إعامي معتمد من»الفيفا« 
يتعرف على الفعاليات التراثية

بحـضــور وزيــــر العمــــــــــــــــــــــــــل وكبار الشخصيات

وال��ت��راث��ي��ة الثقافية  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات  وغ��ن��ي��ة  ح��اف��ل��ة  ال��س��اع��ي  درب  أي���ام  ال��ع��ل��ي:  د.  ال����م����ري: إت���اح���ة ال���ف���رص���ة ل��ك��ل ال���ع���ال���م ل���اط���اع ع��ل��ى ث��ق��اف��ت��ن��ا وت��اري��خ��ن��ا

الدوحة – $ 

} تصوير- اسامة الروسان
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خالل خطبة الجمعة بجامع اإلمام.. د. ثقيل الشمري:

الحياء شعبة من اإليمان

الشمري  ساير  بن  ثقيل  د.  الداعية  فضيلة  قال 
خالل خطبة الجمعة التي ألقاها يف جامع اإلمام 
الفضل  ذو  لله  الحمد  عبدالوهاب  بن  محمد 
واإلحسان جعل الحياء شعبة من شعب اإليمان، 
أنزلنا عليكم  يقول عز من قائل »يا بني آدم قد 
لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك 
الحياء  أن  ذلك  التقوى  لباس  من  والحياء  خري« 
عليه  الله  صىل  النبي  بها  جاء  التي  األخالق  من 
بعثت  »إنما  والسالم  الصالة  عليه  يقول  وسلم 
ألتمم مكارم األخالق«، ويف لفظ »صالح األخالق«.
التي  األخالق  من  الحياء  أن  الخطيب  وأوضح 
تميز بها اإلسالم، يقول صىل الله عليه وسلم »إن 
والحياء  الحياء«  اإلسالم  وخلق  خلقا  دين  لكل 
وسلم  عليه  الله  صىل  يقول  باإليمان،  مقرون 
»الحياء واإليمان قرنا جميعا«، فإذا رفع أحدهما 
»أكمل  وسلم  عليه  الله  صىل  ويقول  اآلخر،  رفع 

خلق  كان  وإذا  خلقا«  أحسنهم  إيمانا  املؤمنني 
الحياء من األخالق الفاضة ومن األخالق التي أمر 
بها الله ورسوله صىل الله عليه وسلم ألن الحياء 

ال يأتي إال بخري كما قال عليه الصالة والسالم.
من  هو  الخلق  هذا  عظيم  خلق  الحياء  وأضاف: 
خصائص اإلنسانية والفطرة السليمة، هذا الحياء 
دليل  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  به  جاء  الذي 
عىل رقي األمة وحضارتها يقول النبي صىل الله 
خلقا وخلق  دين  لكل  أن  ذكرنا  كما  عليه وسلم 
من  هو  الذي  الخلق  هذا  فلوال  الحيا،  اإلسالم 
خصائص اإلنسانية، ومن ال حياء فيه ليس معه 
من اإلنسانية إال صورته الظاهرة، بل ليس معه 
من الخري يشء، فلوال هذا الخلق لم تسرت العيوب 
تؤد  ولم  بالوعد  يوف  ولم  الضيف  يكرم  ولم 
األمانة ولم تقض ألحد حاجة، ألنه من خصائص 
»إن  يقول  عليه وسلم  الله  والنبي صىل  اإلسالم، 
السرت«  ويحب  الحياء  يحب  ستري  حيي  الله 
الحديث  يف  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  ويقول 
اآلخر »إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا 

إليه يديه أن يردهما صفرا« ويف األثر »إن  رفع 
اإلسالم«،  يف  الشيبة  ذا  يعذب  أن  يستحيي  الله 
ألن هذا الحياء هو فوق ذلك من صفات الله عز 
وجل كما جاء يف هذه األحاديث، مر النبي صىل 
الله عليه وسلم عىل رجل يعاتب أخا له يف الحياء 
إن  له  يقول  وكأنه  حيائه  شدة  عىل  ويلومه 
فقال  وكذا،  كذا  املصالح  من  عليك  فوت  الحياء 
له صىل الله عليه وسلم دعه فإن الحياء ال يأتي 
والحياء  اإليمان،  من  الحياء  ألن  دعه  بخري،  إال 
الرشعي املحمود صاحبه ال يمنع من قول الحق 
عندما  الحق  يقولون  الذين  فإن  الخري  وفعل 
أولئك  بابه  عند  الخري  وفعل  قوله  إىل  يحتاج 
الرذيلة  يمنعون  الذين  الفضيلة  حراس  هم 
كان  الباطل  إن  الباطل  وزهق  الحق  جاء  »وقل 
يستحيون  ال  الباطل  أهل  كان  وإذا  زهوقا« 
ومن  لرذيلتهم،  الرتويج  ومن  باطلهم  نرش  من 
أوىل  الحق  فأهل  باطل  من  عليه  هم  ما  إظهار 
ألن  عنه،  والدفاع  به  والتمسك  حقهم  بإظهار 
هذا هو الواجب عليهم وإذا كان هذا األمر واجبا 

عليهم فإنه ليس له أن يتدرع بالحياء وألن أهل 
العلم قالوا إن الذي يستطيع أن يقول الحق وال 
يقوله ويدعي بالحياء فذلك يف الحقيقة ليس هو 
الحياء الرشعي، فإنما هو جبن وضعف وخور، 
إذن الحياء الرشعي ال يمنع من قول الحق ومن 
الله  ريض  مسعود  بن  عبدالله  عن  الخري،  فعل 
عليه وسلم  الله  الله صىل  قال رسول  قال:  عنه 
»استحيوا من الله حق الحياء« والنبي صىل الله 
عليه وسلم يقول »كل أمتي معاىف إال املجاهرين« 
فالذي يستحيي ويسرت ذنبه وال يظهر معصيته 
وأما  تاب،  من  عىل  يتوب  والله  الله،  إىل  فأمره 
وجل  عز  الله  يغضب  الذي  فذلك  بها  املجاهر 
بفعله بل إن عمله يعد استخفافا بالله ورسوله 
رفع  أن  جزاؤه  كان  لذلك  املؤمنني،  وصالح 
إال  معاىف  أمتي  »كل  والعافية،  السرت  عنه  الله 
إليها  الداعي  أو  بمعصيته  املجاهر  املجاهرين« 
فهو غري محرتم وغري مستور يف الدنيا واآلخرة، 

نسأل الله العفو والعافية.
من  الحياء  كان  إذا  أنه  الشمري  ثقيل  د.  وذكر 

من  فإنه  ذكرنا،  كما  وجل  عز  الرب  صفات 
الخدري  أبي سعيد  األنبياء، عن  صفات وأخالق 
الله  صىل  الله  رسول  »كان  قال  عنه  الله  ريض 
خدرها  يف  العذراء  من  حياء  أشد  وسلم  عليه 
وموىس  وجهه«،  يف  ذلك  عرفنا  شيئا  كره  وإذا 
بحيائه  معروفا  حييا  كان  والسالم  الصالة  عليه 
حتى اتهمه قومه بالعيوب يف جسده عندما كان 
أيها  حريصا عىل عدم إظهار شيئا من بدنه »يا 
فربأه  موىس  آذوا  كالذين  تكونوا  ال  آمنوا  الذين 
الله مما قالوا وكان عند الله وجيها« فإن الحياء 
معروف  هو  وكما  أيضا،  الصالحني  صفات  من 
فإنه  ومروءة  شيمة  الرجال  يف  الحياء  كان  إذا 
وجمالها  كمالها  من  ألن  وجمال،  كمال  املرأة  يف 
عندما جاءت  الصالحة  البنت  فإن  شدة حيائها، 
عندما  أنها  وتعاىل  سبحانه  الله  وصفها  موىس 
جاءته تميش عىل استحياء، استحياء يف قولها ويف 
مشيتها ويف نظرتها ويف سلوكها، وكذلك ينبغي 
سبحانه  الله  نسأل  املحتشمة،  املرأة  تكون  أن 

وتعاىل أن يوفقنا ملا يحب ويرىض.

خالل خطبة الجمعة بجامع الشيوخ.. د. محمد حسن المريخي:

أخالق اإلسالم ظل من حر الدنيا

وخلق  نبيل  يف حقيقته شعور  الحياء  أن  الخطيب  وأوضح 
الله  دين  ومصدره  ورسوله  بالله  اإليمان  من  يتولد  كريم 
كل  وترك  مليح  كل  فعل  عىل  يبعث  الشعور  هذا  الحنيف، 
قبيح، وهو من صفات النفس املحمودة ومن صفات الرشفاء 
وخلق  اإلسالم  قيم  من  قيمة  الحياء  والرفعة،  السمو  وأهل 
مبلغا  الله  عباد  الحياء  بلغ  اإليمان،  أهل  أخالق  من  عريق 
رفيعا ونال قدرا كبريا فقد أثنى الله تعاىل عليه كخلق بعدما 
حث عليه وأثنى عىل أهله بل ورشف به أكرم مخاليقه من 
النبيني واملرسلني واألولياء والصالحني، وكفى بالحياء رشفا 
بكل  أهله  ويذكر  عليه  وتعاىل  سبحانه  العزة  رب  يثني  أن 

خري.
ورسولنا  حبيبنا  النبيل  الخلق  بهذا  ترشف  لقد  وأضاف: 
محمد صىل الله عليه وسلم فكان صىل الله عليه وسلم أشد 
حياء من العذراء يف خدرها، كما ترشف به موىس صىل الله 
عليه وسلم يقول رسول الله صىل الله عليه وسلم إن موىس 
كان رجال حييا ستريا ووصف الله تعاىل ابنتا شعيب عليه 
تميش  إحداهما  »فجاءته  سبحانه  فقال  الخلق  بهذا  السالم 
ما سقيت  أجر  ليجزيك  يدعوك  أبي  إن  قالت  استحياء  عىل 
لنا«، وكان الحياء قد سيطر عليها وشمل كيانها كله وكان 
صفة لها حتى قبل لقاء موىس، ولذلك قال الله تعاىل »تميش 
عىل استحياء« ولم يقل تميش عىل حياء لتأكيد الحياء فيها، 
وترشفت بالحياء أمنا عائشة الصديقة ريض الله عنها تقول 
ريض الله عنها »كنت أدخل بيتي بعد وفاة رسول الله وبعد 

وفاة أبي، وكان قد دفن بالبيت رسول الله وأبو بكر فكنت 
فلما  ثيابي،  وأضع  فأخلع  وزوجي  أبي  إنما  لنفيس  أقول 
مات عمر ودفن بجوار رسول الله وأبي استحييت أن أخلع 
ريض  عمر«،  من  حياء  نفيس  عىل  ثيابي  أشد  فكنت  ثيابي 
بنت رسول  فاطمة  واستحيت  ميت،  عنها تستحي من  الله 
الرجال  إذا ماتت أن يصيل عليها  الله عليه وسلم  الله صىل 
وهي يف النعش بال غطاء، فصنع لها ما يغطي النعش كامال 
فارتضته ريض الله عنها وأوصت به أن تغطى به إذا ماتت، 
وكان رسول الله صىل الله عليه وسلم يقول عن عثمان »أال 
أستحي من رجل تستحي منه املالئكة«، هؤالء هم أصحاب 

رسول الله بلغوا يف الحياء أن املالئكة تستحي منهم.
فالحياء يا عباد الله خري كله، وال يأتي الحياء إال بخري، وهو 
وسما  عز  إال  بالحياء  الله  عباد  أحد  تدرع  وما  اإليمان  من 
وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  يقول  واعتىل،  وارتفع 
وقال  بخري«  إال  يأتي  ال  »الحياء  وقال  خري«  كله  »الحياء 
»الحياء من اإليمان« حتى قال اإليمان بضع وستون شعبة 

والحياء شعبة من اإليمان.
وأكد د. محمد املريخي أن الحياء رشف رفيع ومقام جليل 
وفقه  من  عىل  به  ويتفضل  يشاء  من  به  تعاىل  الله  يرشف 
وسدده وارتضاه، الحياء منة ودرجة ال ينالها وال يبلغها إال 
َقيّمة ودرجة رفيعة  ِقيمة  ذاته  ذو حظ عظيم، وهو يف حد 
أهله  وعىل  الحياء  عىل  ورسوله  الله  ثناء  يف  قيمتها  تظهر 
ومن تحىل به، وهو قيمة أيضا ملن تحىل به وما يعود عليه 

املنازل  الله وتوفيقه له وما يحصله املستحي من  من رضا 
له  الناس  له وقبول  الناس  الناس وحب  دعاء  الدنيوية من 
املنازل  عن  فضال  يدية  عىل  تأتي  التي  والخريات  والربكات 

التي عند الله تعاىل له يوم الدين.
الله،  رسول  ومن  الله  من  يكون  الله  عباد  الحياء  وأردف: 
يكون من الله تعاىل بمطالعة نعمه وشكره عليها وتسخريها 
يف طاعته ومحبته ابتغاء مرضاته فال يليق عباد الله أن ينعم 
الله عىل عبده ويشكر العبد غري الله أو أن يسخر نعمة الله 
فيما ال يرتضيه الله ويكون الحياء من رسول الله بمتابعته 
الصالة والسالم،  به ومعرفة مقامه ومنزلته عليه  واالقتداء 
والفخر  الله  بإذن  النار  من  ونجاتنا  هدايتنا  سبب  وأنه 

واالعتزاز بهديه وسنته صىل الله عليه وسلم، والدفاع عنها.
ويكون الحياء عباد الله من الصحابة الذين أوصلوا لنا دين 
القرون  وأهل  التابعني  من  الحياء  ويكون  الله غضا طريا، 
وحرسوه  وصفائه  الدين  نقاء  عىل  حرصوا  الذين  املفضلة 
ودافعوا عنه، كما يكون الحياء من الوالدين واألرحام والناس 
ومن صنعوا املعروف ومن وقف املواقف املرشفة ومن واىس 

وأحسن ولو بكلمة أو بوجه طلق.
ومكان  زمان  كل  يف  مطلوب  الحياء  أن  إىل  الخطيب  ونوه 
خاصة يف هذا الزمان الذي نعيشه ومطلوب عباد الله يف كل 
يشء حتى يف الفرح بضبطه والوقوف عند حده فال يطغى 
باسم  يحرج  وال  يزعج  وال  الناس  يؤذي  وال  يفرح  الذي 

الفرح، ولكنه يستحي من الله ثم من الناس.

أدرك  سواء  ومصيبة  بالء  الحياء  ذهاب  أن  املريخي  وذكر 
قبيح  الرجل  من  الحياء  وفقدان  يدركوا،  لم  أو  هذا  الناس 
جدا، ومن املرأة أقبح، والحياة عباد الله بال حياء وال حشمة 
الناس  أو نزع من  الحياء  غابة موحشة مظلمة، وإذا ذهب 
أخالقهم  عن  وال  بالدهم  عن  وال  مجتمعهم  عن  تسأل  فال 
عنه  استغنى  أو  أحد  الحياء  ترك  فما  ترصفاتهم،  عن  وال 
أو أهمله إال أذله الله وهان واحتقر، يقول رسول الله صىل 
الله عليه وسلم »كان مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل 
أهل  وكان  البخاري،  رواه  شئت«  ما  فاصنع  تستح  لم  إن 
وهم  الحياء  بدافع  القبائح  بعض  من  يتحرجون  الجاهلية 
ملا سأله  قبل إسالمه  لهرقل  أبو سفيان  الجاهلية، يقول  يف 
هرقل عن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال أبو سفيان 
»فوالله لوال الحياء من أن يؤثروا عيلّ كذبا لكذبت عليهم«، 
لوال أنه يستحي من أن ينقل الناس عنه أنه لم يستِح يف يوم 
من األيام لكذبت عىل رسول الله، فرده حياؤه ريض الله عنه 
عنرتة  وقال  وأرضاه،  عنه  الله  ريض  أسلم  ثم  إسالمه  قبل 
وهو يف الجاهلية أغض طريف إن بدت يل جارتي حتى يواري 

جارتي مأواها.
وظهرت  العورات  انكشفت  الله  عباد  الحياء  ذهب  وإذا 
فسد  وهل  الطباع،  وفسدت  الحدود  وتعديت  السوءات 
اإلنسان عباد الله أو هل فسد طبع اإلنسان إال ملا ترك الحياء، 
والقبائح  الرذائل  وبرزت  األخالق  طمست  الحياء  ذهب  إذا 

وظهر الفساق املخربون وتجرأ املفسدون . 

{  د. محمد حسن المريخي

{ د. ثقيل الشمري

لق عظيم 
ُ
خ

من خصائص 
اإلنسانية 

والفطرة السليمة

الحياء في الرجال 
مروءة.. 

وفي المرأة 
كمال وجمال

الدوحة - $

أوضح فضيلة الشيخ د. محمد حسن المريخي خالل خطبة 
الجمعة التي ألقاها بجامع الشيوخ أن أخالق اإلسالم وآدابه ظالل 

يستظل بها من حر هذه الدنيا وزمهرير هذه األزمان وفيح هذه 
األوقات والمتغيرات، وأن أخالق اإلسالم وآدابه حصن حصين وسور 

عظيم صعب اقتحامه وعسير تعديه، ومن هذه األخالق واآلداب 
أدب الحياء، فإن من يطالع الظروف واألحوال ومجريات األحداث 

فإنه يتطلع إلى الحفظ والحماية من التطورات والمتغيرات خاصة 
فيما يخص األخالق ولن يجد المسلم خيرا وال أفضل وأضمن من 

أن يتحلى بخلق الحياء حصنا يتحصن به وملجأ يلجأ إليه ومأوى 
ومأمنا يأمن به على نفسه ودينه وخلقه.

الدوحة - $
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لياٍل مونديالية

العادات والتقاليد 
القطرية تجذب الزوار

انسيابية وسهولة 
في التنقل واإلقامة

فعاليات ثقافية 
في مؤسسة قطر

 

»كتارا«.. إقبال كبير على الفعاليات الموندياليةعربـات المتـرو.. ســـاحـة للمشــجـعـين

أحد أبرز الوجهات السياحية والترفيهية

»بيت الباندا« يجذب الزوار
الوجهات  أبرز  أحد  الباندا«  »بيت  أصبح 
إليها  تجذب  التي  والرتفيهية،  السياحية 
والخارج،  الداخل  من  الزائرين  معظم 
العمالق  الباندا  زوج  يحظى  حيث 
جمهورية  من  املهدى  و»ثريا«،  »سهيل« 
بمناسبة  قطر  إىل  الشعبية  الصني 
استضافتها كأس العالم 2022، باهتمام 
زوار املونديال، األمر الذي يعزز من فكرة 
والطبيعة  اإلنسان  بني  املتناغم  التعايش 

والحفاظ عىل التنوع البيولوجي العاملي. 
يف  ُولد  ذكر  باندا  هو  سهيل،  أن  ويذكر 
»جينغ  اسم  وحمل   ،2018 سبتمرب   19

جينغ«، الذي يعني بالصينية »الكريستال 
الالمع«، فيما يحمل اسمه العربي الجديد 
معنى النجم يف السماء، وهو أكثر النجوم 

ملعاناً يف سماء منطقة الخليج.
نجوم  مجموعة  تعني  التي  ثريا،  أّما   
ساطعة يف السماء، فهي باندا أنثى ولدت 
يس  اسم  وحملت   ،2019 يوليو   26 يف 

هاي، ويعني بالصينية »أربعة بحار«.
وتّم تصميم بيت الباندا كجزءا من منتزه 
ألف   240 يمتد عىل مساحة  الذي  الخور 
إىل  »البيت  من  لفكرة  تطبيقاً  مربع،  مرت 
الجبال  شكل  يحاكي  بحيث  البيت«، 
األصلية  األرض  تضاريس  من  املستوحاة 
مقاطعة  يف  مينشان  جبال  وهي  للباندا، 

سيتشوان الصينية. 

للباندا بالحفاظ  ويهدف ذلك إىل السماح 
كما  الخاصة،  املعيشية  طبيعتها  عىل 
لوحظ يف التصميم تهيئة الظروف املناخية 
املالئمة لها. كذلك، تتوّفر حدائق ومناطق 
للزوار  للباندا، كما تتوّفر مسارات  مرحة 
ملشاهدة الباندا، وقد تمت زراعة جزء من 
البامبو  من  نبتة   »2814« بـ  الحديقة 
جلبت  كما  الباندا،  عليه  يتغذى  الذي 
بعض األشجار من غابات الصني، وأيضا 
استخدام تقنيات االستدامة والتكنولوجيا 
الباندا،  لحيوان  املالئمة  البيئة  لتوفري 
للمنظومة  واملواصفات  املعايري  أعىل  وفق 
 ،GSAS االستدامة  لتقييم  العاملية 
الطاقة  توفري  معايري  إىل  باإلضافة 

والحفاظ عىل البيئة. { سهل وثريا

كتب - أكرم الفرجابي
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متابعات

محطات وعربات المترو تحولت لساحة مشجعين

أجــواء حمــاســيـة

مظاهر  لرصد  الحايل  نوفمرب  شهر  بداية  منذ  بدأتها  التي  جوالتها   »$« تواصل 
املونديال يف كل أحياء ومرافق قطر املختلفة ويف كل مدنها، خاصة بعد أن توافد عىل 
الدولة ماليني املشجعني من كل دول العالم، وليس من الدول املشاركة يف البطولة فقط.

جولتنا خصصناها بني املحطات املختلفة، متنقلني من محطة إىل أخرى، لرصد حركة 
وأفضلها  وسيلة  أقرب  كونه  استخدامه  املشجعني  وتفضيل  الدوحة  مرتو 

للوصول إىل املالعب وإىل ساحات املشجعني وإىل األسواق واملوالت 
الفرتة  الوطن أن  انتظار، حيث رصدت  التجارية دون طول 

الزمنية بني مغادرة قطار ووصول آخر حوايل دقيقتني 
يف  الركاب  عدد  تجاوز  إىل  التقارير  وتشري  فقط، 

املليون  تجاوز  البطولة  انطالق  من  يومني  أول 
القطرية  الحديد  سكك  رشكُة  وبحسب  راكب، 
البطولة  النطالق  األول  اليوم  فإن  )الّريل( 
استخدم املرتو وترام لوسيل ما يفوق نصف 
وهي  املرتو  عربات  منظر  راكب،  مليون 
أشبه  منها  واحدة  كل  باملشجعني  تعج 
األزياء  الرتداء  بمهرجان  أو  بالكرنفال 
من خالل  بهجة  كلها  مشاهد  الرياضية، 
األلوان الزاهية، األخرض واألحمر واألصفر 
من  البال  عىل  يخطر  ما  وكل  واألزرق، 

األغاني  عن  فضال  املتنوعة،  األزياء  ألوان 
نقلت  والتي  يرددونها،  التي  والهتافات 

بهجة املدرجات وساحات املشجعني إىل داخل 
عربات املرتو.

املشجعني  قبل  من  املرتو  تفضيل  أسباب  رصدنا 
املالعب  من  قريبة  املحطات  أن  أهمها  فكان،  عموما 

إىل  الوصول  يف  معاناة  أدنى  منهم  الواحد  يجد  ال  وبالتايل 
حد  إىل  منخفضة  املرتو  تذاكر  أسعار  أن  األسباب  ومن  مبتغاه، 

يزيد  ال  بما  بعدت  مهما  وجهته  إىل  يصل  أن  مشجع  ألي  فيمكن  كبري، 
وتجهيزه  عربياته  وحداثة  املرتو  نظافة  األهم  األسباب  ومن  ريالني،  عن 

بتكييف الهواء، وتزيينه بالكرات وصور لعيب، كما رصدت »$« طبيعة 
النظام داخل محطات املرتو، حيث يوجد عدد من األفراد الذي يتولون إرشاد 
الركاب باإلشارات الضوئية إىل القطارات التي عليهم استخدامها للوصول إىل 
أما داخل املرتو فيشعر  الركاب عىل املسارات،  وجهتهم ويتغنون يف توجيه 
الراكب أن كل عربة من عرباته ساحة من ساحات املشجعني، حيث يختلط 
هؤالء املشجعون من كل الجنسيات، ويرشعون يف ترديد األغاني والهتافات 

التي يشدون بها يف املدرجات.

ودوُر املُرشدين ليس مقترًصا فقط داخل محطات املرتو، وإنما توجد مئات املرشدين موزَّعني 
عىل كافة املحطات وذلك من أمام األبواب الخارجيَّة للمحطات، ومن ثمَّ بعد الدخول مبارشًة 
إىل  وصواًل  للقطارات،  املؤدية  الطرقات  ثم  ومن  الدخول،  منافِذ  إىل  وصواًل  املصاعد  وأمام 

منطقة الركوب والخروج من القطارات، وكذلك أمام مناطق املقاهي واملطاعم.
الجميع داخل عربات املرتو وترام لوسيل يعيشون تجارب جديدة كلها مرح وفرح وبهجة 

وأجواء مونديالية بامتياز تعكس النجاح الكبري الذي حققته دولة قطر يف تنظيم البطولة.
رجل املرتو 

وكانت شهدت األيام املاضية شهرة الشاب الكيني أبو بكر عباس واملعروف بمرشد 
وقاموا  املرتو  إىل  إرشادهم  يف  أسلوبه  مع  املشجعون  تفاعل  وقد  املرتو 
الفيديو  مقاطع  عرب  »مرتو«  املميزة  عبارته  فانترشت  بمحاكاته، 
شتى  من  قدموا  ممن  اآلالف  عرشات  تداولها  التي  به  الخاصة 

أنحاء العالم ملتابعة مجريات مونديال قطر 2022.
وإثر هذه الشهرة املفاجئة، قام الرجل الذي يسمي نفسه 
بلغ  وقد  توك،  تيك  عىل  له  حساب  بفتح  املرتو«  »رجل 
عدد متابعيه خالل فرتة وجيزة جدا أكثر من 30 ألفا، 
واقرتبت بعض مقاطعه من تحقيق مليون مشاهدة، 

وهو سعيد بذلك.
العامة وكان سببا يف شهرته، هو  انتباه  لفت  ومما 
أسلوبه يف املناداة بكلمة »مرتو«، الذي تفاعلت معه 

الجماهري وقلدوه.
فيه  يرّحب  توك  تيك  عىل  مقطعا  املرتو  رجل  ونرش 
بمن يريد أن يتصور معه مجانا، وقال »قابلوني يف 
سوق واقف حتى أثناء ممارسة عميل، جميعكم مرحب 
ومقاطع  معي،  سليفي  صور  التقاط  وبإمكانكم  به. 
فيديو، ليست لدي مشكلة يف ذلك. وباملجان، فأنا لن 

أطلب منكم مقابال لذلك. هذا عميل وأنا أحبه«.
جدير بالذكر نقل مرتو الدوحة أكثر من 1٫6 مليون 
راكب خالل الثالثة أيام األوىل من انطالق مونديال 
قطر 2022 حيث يتسم املرتو بتوفري الوقت وتقديم 

خدمة ُمتميزة بمقابل رمزي.
وتتوافر باملرتو كافة إمكانات الحماية الالزمة، فيما 
بإطار  صممت  حيث  البالد،  ُهوية  البناء  أطر  ُتربز 
عىل  شفافة  أرشطة  ووضعت  وجذاب،  عرصي  إسالمي 
امتداد خطوط اإلنارة باألسقف يف محطات املرتو التي تستند 
روعَة  تعكس  عالية  وأناقة  حضارية  سمات  ذات  قوية  بنية  إىل 

التصميم وبراعة التنفيذ.
ومراعاًة ألعداد الجماهري الكبرية وضعت وزارُة البلديَّة أكثر من 10 آالف حاجز أمام مداخل 
املرتو لتأمني دخول وخروج الجماهري خالل املونديال مع توفري دورات مياه مؤقتة، و5 آالف 

شخص إضايف موجودين إلرشاد الناس ومعاونتهم دعًما لفريق التنظيم.

دقيقتان هو وقت التقاطر بين المترو واآلخرال��م��رش��دون أدخ���ل���وا ال��ب��ه��ج��ة ع��ل��ى ال��رك��اب

شهرة واسعة لمرشد المترو وأسلوبه المميز في اإلرشاد

  المشجعون 

ينقلون أجواء 

المدرجات والساحات 

إلى القطارات

كتبت – آمنة العبيديل



عادات وتقاليد
بداية تقول املشجعة اإلسبانية إليسيا كورنيل، إن 
أن يحرصوا عىل  الزائرين لدولة قطر  من واجب 
يف  سيعيشون  أنهم  من  القائمة  الحقيقة  احرتام 
بلد عربي أثناء إقامة بطولة كأس العالم، فالعيش 
يرى  فقد  أوروبا،  يف  الحال  هو  عما  يختلف  هنا 
الزوار يف هذه العادات والتقاليد شيئا جديدا ربما 
عليه،  اعتادوا  الذي  الحرية  مفهوم  مع  يتناقض 
لكن انفتاحهم عىل االلتقاء بأناس ينتمون لثقافات 
العالم،  إىل  نظرتهم  طّور  ثقافتهم  عن  مختلفة 
موضحة أن دولة قطر حاليا تمثل وعاء حقيقيا 
تحتضن  وهي  العاملية،  الثقافات  فيه  تنصهر 
مزيجا من الجنسيات والثقافات العاملية يف العرس 
الكروي العاملي، فحيثما ذهبت، سوف تجد نفسك 
محاطا بأناس أتوا من أماكن مختلفة من العالم، 
من  الناس  هؤالء  مع  تتفاعل  أال  املستحيل  فمن 
البلد  هذا  يف  املتنوعة،  الثقافية  الخلفيات  ذوي 
الذي يتميز بتعدده الثقايف والعرقي، ويتحقق هنا 
مستوى عاٍل من التفاعل بني املجتمعات البرشية 

املختلفة تحت راية كرة القدم.

خصوصية مجتمع 
من جانبه يقول املشجع اإلسباني إيرنان مارتنيز: 
هي  مجتمع  كل  وخصوصية  وتقاليد  عادات  إن 
من أساسيات الدول، ويجب احرتامها وتقديرها، 
يحافظ  أن  يجب  التي  األمور  أهم  من  أن  مبينا 
العالم،  كأس  بطولة  إقامة  خالل  الزوار  عليها 
هي مراعاة الخصوصية لهذا املجتمع، وهذا ليس 
غريبا فكل بلد يدعو إىل الحفاظ عىل ما يراه من 
عىل  يجب  التي  والخصوصيات  الهامة  األمور 
اآلخرين تقديرها وإن كانت مخالفة ملعتقداتهم، 
املجتمع  وأعراف  عادات  عىل  الحفاظ  أن  مؤكدا 
واجب  املونديال هو  فيه خالل  الذي سيعيشون 
ودليل عىل مدى احرتام الزوار ملعتقدات وعادات 
وتقاليد الدولة املستضيفة للبطولة، مشريا إىل أن 
أعراف وقيم املجتمع البد أن تحرتم، وهذا واجب 
بالحرية  التذرع  يتم  أن  يمكن  زائر فال  عىل كل 
الشخصية لخرق حقوق مجتمع بأكمله، مطالبا 
الجميع بالتحيل بالروح الرياضية، التي ُتحاكي 
عن  وتعرب  والحماس،  والفضول  املتعة  مشاعر 

شغف االنتماء لدى اإلنسان. 

جمع الشعوب 
العاشق  ويف نفس السياق يقول املشجع الرتكي 
املواطن  أن  قارا: ال شك  األملانية، عيل  للماكينات 
القطري عندما يذهب إىل أي بلد آخر، يحرتم كل 
وإن  وتقاليد،  عادات  من  البلد  ذلك  يتضمنه  ما 
كون  أن  إال  به،  يؤمن  ملا  تماما  مخالفة  كانت 

تلك التقاليد هامة وحيوية ومقدسة أحيانا لدى 
احرتامها،  يحتم  ذلك  فإن  البلدان  تلك  مواطني 
أن  يحبذ  ال  القطري  املواطن  فإن  وباملقابل 
يشاهد أحدا وقد اخرتق وتعدى عىل خصوصيات 
من  لذلك  املحافظة،  مجتمعه  وتقاليد  وعادات 
معتقدات  احرتام  وزوار  كمقيمني  علينا  الواجب 
لبطولة  املستضيفة  الدولة  وتقاليد  وعادات 
لم  القطري  املجتمع  أن  خصوصا  العالم،  كأس 
يحرتم  أن  يف  والرصيحة  الواضحة  رغبته  يخف 
لكي  قرب،  عن  عليها  ويتعرف  ثقافته  الجميع 
يتعاملوا معها بصورة تظهر احرتامهم الواضح 
قد ال  أن قطر دولة عربية مسلمة،  باعتبار  لها، 
ذاك  للمونديال،  القادمون  املشجعون  فيها  يجد 
يف  يجدوه  أن  يمكن  كالذي  محدود  الال  التحرر 
تشاركهم  التي  الدول  من  محيطهم  أو  بالدهم 
ودول  قطر  دولة  لطبيعة  وهذا  ذاتها،  الثقافة 
أخرى تجاورها املحيط ذاته، مؤكدا أن الرياضة 
وتقاليد  ثقافات وعادات  ما بني  أن تجمع  يجب 

الشعوب املختلفة وأال تفرقها. 

نشاط إنساني 
تربسا،  مارقو  الرومانية  املشجعة  تقول  بدورها 

احرتام  مسألة  إن  األملاني،  للمنتخب  محبة  وهي 
البعض  فيها  يتساهل  ربما  قطر  دولة  ثقافة 
وينظر إليها عىل أنها تأخذ أبعادا بسيطة، لكنها 
قضية مهمة للغاية باعتبار أن قطر سوف تظل 
بلدا عربيا مسلما محافظا عىل عاداته وتقاليده، 
ويف نفس الوقت ال تحكر حريات اآلخرين، لكنها 
أن  للدوحة  يأتون  أو  يعيشون  الذين  من  تتوقع 
الوقت  مع  شكلت  التي  العادات  هذه  يحرتموا 
هوية لدولة قطر وثقافة تمحورت لسنوات حتى 
قامت ببناء الدولة عىل الشكل الذي يؤهلها اليوم 
لتكون الدولة العربية املسلمة الوحيدة التي تنال 
أهم مناسبة رياضية كروية يف  استضافة  رشف 
منوهًة   ،2022 لعام  العالم  كأس  وهي  العالم 
نشاط  أكرب  تعدُّ  أشكالها  بتنوع  الرياضة  بأن 
إنساني عىل كوكب األرض، تحظى باهتمام واسع 
وتؤثر بشكل عريض عىل رشائح ممتدة وضخمة 
من  أكثر  بل  األفراد  وقناعات  انتماءات  لتمس 
أيقونة لعادات وقيم؛ تساهم يف  ذلك فهي تعترب 
جميع  عىل  ينبغي  لذلك  هوّيات،  وتشكيل  بلورة 
املشجعني اعتناق فكرة إيجابية الرياضة ودورها 
السامي يف مجابهة أشكال العنرصية والتعصب، 
ومكانتها املهمة يف مناهضة هذه الظواهر السيئة.

نظم وقواعد 
املظاهر  أصبحت  فقد  بالذكر  جدير 
لوحدة  ترسيخاً  تعترب  الرياضية 
تنظيم  عرب  وتآخيها  الشعوب 
العاملية  واملنافسات  البطوالت 
بشكل  واستضافتها  والدولية 
منتظم يف مختلف قارات العالم، 
وهذا يوفر فتح النوافذ واألبواب 
والشعوب  الثقافات  بني 
وقيم  مجتمعات  عىل  والتعرف 
عىل  واطالع  سلوكية  وأنماط 
الرياضة  وُتعزز  بينية،  تجارب 
واملعرفة  املعلومات  تدفق  الحديثة 
التالقي  فرص  ُيضاعف  مما 
والتآخي، وأخذت الرياضة دور املقرّب 
العالقات،  لدفء  والصانع  الشعوب  بني 
قانونيا  نسقا  تفرض  الرياضة  باتت  إذ 
العالم  مستوى  عىل  تنظيميا  وتعامال 
والعنرصية  التمييز  أشكال  يجابه 
املساواة  قواعد  وُيريس  والتفرقة، 
سلطة  ذلك  ويميز  والقبول،  واالحرتام 
تواجه  التي  النافذة  والجزاءات  التنفيذ 
ممارس  أو  القانون  عىل  متجرئ  أي 
للمخالفات، كما أن املنظومة الرياضية 
العاملية باتت تجابه أي حاالت للعصبية 
والتمييز بشكل فعال وحاسم، وبدأت 
املحلية،  الرياضية  واملؤسسات  الدول 
القوانني  هذه  روح  بنفسها  تتبنى 
وقيم املساواة ونبذ مظاهر العنرصية 
تجربته  بنى  منها  وكثري  والتفرقة، 
الترشيعية والقانونية الخاصة والتي 
القوانني  من  رصامة  أشد  بعضها 
أن  حتى  الدولية،  والجزاءات 
تستثمر  الكربى  واملنظمات  الدول 
كسفراء  املشهورين  الرياضيني 
التآخي  جهود  وقيادة  للسالم 
الود والصلح ودفع جهود  وإحالل 
أو  العالقات  سوء  ورأب  السالم 

مظاهر التهميش والنزاع.
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متابعات

تربسا: احترام ثقافة المجتمع القطري ضروري

قالوا نحظى بمعاملة رائعة منذ لحظة وصولنا.. أوروبيون لـ $:

نحترم العادات القطرية
مارتنيز: ال يمكن التذرع بالحرية لخرق حقوق مجتمع بأكملهكورنيل: قطر تمثل وعاء حقيقيا تنصهر فيه الثقافات العالمية

وتقاليد  وعادات  لمعتقدات  احترامهم  عن  األوروبيين  المشجعين  من  عدد  أعرب 
الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم »2022«، مشيدين باألجواء المونديالية، 

والتقاليد القطرية التي تمنح الزائر، بغض النظر عن جنسيته حق الحصول على 
الدوحة  داخل  تنقالته  جميع  في  الضيافة  وكرم  والرعاية  االستقبال،  حسن 
وصولهم  لحظة  منذ  رائعة  بمعاملة  يحظون  أنهم  إلى  مشيرين  وخارجها، 
للبلد الذي يستقبلهم بشكل ال مثيل له. وقالوا في تصريحات خاصة لـ »$«، 
يتعين على أي إنسان أن يتعلم مسبقا أقصى ما ينبغي تعّلمه حول ثقافة البلد 

الذي سيزوره، فمن الضروري فهم العادات والتقاليد التي يتمسك بها أهل قطر 
قبل الحضور لمشاهدة مباريات المونديال، فمن شأن هذا الفهم أن يساعد على 

مختلف  بين  التعايش  وتسهيل  التقاليد،  تلك  احترام  من  مقبول  مستوى  تأسيس 
الثقافات بالدولة، أثناء إقامة البطولة التي تشهد حضورا جماهيريا كبيرا. 

كتب – أكرم الفرجابي

} تصوير – أسامة الروسان

{ علي قارا

{ مارقو تربسا

{ إليسيا كورنيل

{ إيرنان 

مارتنيز

{ محرر $ يستمع آلراء الجمهور



صحفي أرجنتيني: قطر دولة جميلة 

ورائعة بطابع شرقي ساحر 
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متابعات

 

انبهارهم  عىل  األجانب  املشجعني  من  عدد  أكد 

قطر  العالم  كأس  ملونديال  املتميز  بالتنظيم 

كبري  قدر  كانت عىل  قطر  أن  إىل  الفتني   ،2022

ستقدم  أنها  كما  واالحرتافية،  املسؤولية  من 

نسخة استثنائية من املونديال لم تحدث من قبل 

يف تاريخ بطوالت كأس العالم.

عن  أيام  نحو  قبل  الدوحة  وصلوا  أنهم  وبينوا 

طريق الحصول عىل بطاقة »هيا« والتي سهلت 

معاناة  أي  بدون  قطر  دولة  إىل  الدخول  لهم 

أن  إىل  السياق  هذا  يف  الفتني  تعقيدات،  أو 

دول  جميع  من  املشجعني  بجميع  ترحب  قطر 

السبل  كل  لهم  وفرت  كما  العالم، 

بالتشجيع  واالستمتاع  لإلقامة 

أي  دون وجود  ملنتخباتهم 

قيود أو محاذير عىل أي 
يشء.

منذ  أنهم  وأوضحوا 

أرض  إىل  وصولهم 

الحظوا  الدوحة 

الكبرية  االحرتافية 

كوادر  به  تميزت  التي 

قطر  دولة  ومسؤولو 

 ،2022 مونديال  تنظيم  يف 

جميع  توفري  خالل  من  وذلك 

مكان  كل  إىل  املواصالت  أنواع 

التطبيقات  كذلك  قطر،  بدولة 

الدول  لغات  بكل  اإللكرتونية 

اللجنة  توفرها  التي  املشاركة 

ومشجعي  لزوار  املنظمة 

لجميع  الوطنية  املنتخبات 

التحرك  يف  سواء  العالم،  دول 

الدولة  معالم  عىل  والتعرف 

عىل  الحصول  أو  السياحية 

أي  حدوث  حال  يف  املساعدة 
طارئ.

بكرم  سعداء  أنهم  عىل  وأكدوا 

قطر  أهل  أظهرها  الذي  الضيافة 

جميع  وجوه  تمأل  التي  واالبتسامة  لهم، 

أي  يف  مصادفتهم  عند  القطريني  املواطنني 

مكان، هذا بخالف حسن التعامل وحسن خلق 

يد  لهم  تقدم  التي  القطرية  الرشطة 

يتواجدون  مكان  كل  يف  املساعدة 
فيه.

الصحفي  قال  اإلطار  هذا  ويف 

انه  إينوي  أريل  االرجنتيني 

الرائع  التنظيم  بهذا  سعيد 

لة  لبطو

للمرة  يزورها  والتي  قطر،  بدولة  العالم  كأس 

ببلد متقدم يمتلك  األوىل يف حياته، حيث فوجئ 

بنية تحتية تمميزة من مبان وطرق وتكنولوجيا 

قدم  انه  إىل  الزوار، مشرياً  لحركة  رائع  وتنظيم 

أماكن  يف  جوالت  بعدة  وقام  اليوم  قطر  إىل 

بحداثة متميزة  تتميز قطر  بالبالد، حيث  كثرية 

وبطابع رشقي جميل.

وأشار الصحفي االرجنتيني أنه يعمل مع طاقم 

الصحفية  التقارير  من  العديد  إعداد  عىل  عمله 

عن حسن التنظيم وإحرتافية العمل بدولة قطر، 

نسخة  ستكون   2022 قطر  نسخة  أن  إىل  الفتاً 

للمشجعني  تشجيعية  تجربة  وستقدم  مميزة 

جيدة للغاية، كذلك املالعب القطرية التي ستقام 

بأحدث  تعمل  والتي  البطولة،  مباريات  عليها 

املباريات ستكون  الحديثة، مما يجعل  التقنيات 

جيدة لالعبني أو املشجعني، كذلك للمتابعني عن 

طريق الفضائيات بجميع أنحاء العالم. 

منتخب  مشجعي  بعض  أكد  جانبهم  من 

الربازيل، عىل انبهارهم بالتنظيم املتميز ملونديال 

كأس العالم قطر 2022، الفتني إىل أنهم وصلوا 

يوجد  انه  الحظوا  حيث  أيام،  قبل  قطر  إىل 

وصولهم  منذ  األمور  جميع  يف  وتسهيل  تيسري 

الدوحة من جميع األطراف الذين تعاموا معهم، 

املسؤولية  من  كبري  بقدر  هؤالء  تميز  كذلك 

واالحرتافية يف التعامل وكرم الضيافة.

الربازيل  منتخب  أن  إىل  وأشاروا 

حظاً  املنتخبات  أوفر  سيكون 

النهائية  التصفيات  إىل  للوصول 

وذلك  العالم،  كأس  ملونديال 

القوية  املنافسة  من  بالرغم 

املونديال  سيشهدها  التي 

واملنتخبات  الفرق  جميع  من 

بطولة  ان  مؤكدين  املشاركة، 

قطر  بدولة  العام  كأس 

التي  النسخ  أفضل  ستكون 

هذه  تنظيم  منذ  تقديمها  تم 

أداء  بحسن  وذلك  البطولة، 

بحسن  كذلك  العاملية،  املنتخبات 

دولة  تقدمه  التي  الرائع  التنظيم 

عىل  سيعملون  انهم  إىل  الفتني  قطر، 

استكشاف جميع معالم قطر.

{  الصحفي االرجنتيني أريل إينوي 

زوار أشادوا باالنسيابية والسهولة في التنقل واإلقامة

احـتـرافـيــة وتــمــيـــز

تطبيقات إلكترونية بجميع اللغات 

لتسهيل التعرف على الدولة 

كتب - محمد الجعربي

برازيليون :

قطر بلد يمتلك بنية

تحتية وتكنولوجية 

متميزة 



 تنظم مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية 
يف  املختلفة  األنشطة  من  العديد  املجتمع 
محيط استاد املدينة التعليمية، حيث تعترب 
تلك األنشطة والفعاليات األوىل من نوعها يف 
قطر كذلك يف تاريخ مونديال كأس العالم، 
مما ساهم عىل اإلقبال الكبري من املشجعني 
قبل  تبدأ  حيث  الفعاليات،  هذه  لحضور 
موعد املباراة بثالث ساعات، وتستمر حتى 
ثم  ومن  املباراة  بداية  قبل  ساعة  نصف 
يتم إيقافها لكامل مدة املباراة، وتبدأ من 
جديد بعد نهاية املباراة مبارشًة وتستمر 
الزوار ملشاهدة  ملدة ساعتني. .ومع توافد 
املباريات التي تجرى يف املدينة التعليمية، 
الفعاليات  هذه  عىل  قطر  مؤسسة  تعمل 
عربية  صبغة  لديها  التي  واألنشطة 
وقطرية، وذلك لتعريف املشجعني بالثقافة 
بمؤسسة قطر  للتعريف  كذلك  القطرية، 

لهما،  التابعة  واملراكز  التعليمية  واملدينة 
كما انها تلبي متطلبات وأزواق الزوار، بما 
يف ذلك األفراد والعائالت، واألشخاص من 
يفضلون  الذين  وأولئك  األعمار،  مختلف 

تجربة متعددة الحواس.

الحائط اللمسي 

يف  املؤسسة  تقيمها  التي  األنشطة  من 
التعليمية،  املدينة  رحابها وبجانب استاد 
من  تتكون  التي  امللموسة،  األسطح  هي 
مواد لينة وصلبة وأخرى بارزة ومتنوعة 
قدرات  رفع  عىل  تعمل  والتي  امللمس، 
وزيادة التنظيم الحيس لألشخاص الذين 
يعانون ضعف أو فرط الحساسية الحسية، 
عىل  التوحد  ذوي  األشخاص  تساعد  كما 

التماسك وتفادي العبء واإلرهاق الحيس.

لغتنا

مرشوع  الفعاليات  تشمل  كما 

عمل  تصميمي  مرشوع  هو  »لغتنا« 
فرجينيا  جامعة  من  خريجون  عليه 
يف  التصميم  فنون  كلية  كومنولث 
بتنوع  املرشوع  هذا  يحتفي  قطر. 
من  قطر  يف  اللغوية  الهوية  وجمال 
بالرياضة  العربي  الرسم  مزج  خالل 
مما  ومعارص،  فريد  خليط  يف  والثقافة 
يعرف الزوار عىل اللغة العربية وطرق 

وكتابتها. قراءتها 

الحائط الموسيقي

اللغة  هي  املوسيقى  ان  املعروف  من 
العاملية التي يتقنها ويستمعها ويتذوقها 
لركن  كان  لهذا  األرض،  سكان  جميع 
املوسيقى أهمية كبرية يف الفعاليات، حيث 
واالنخراط  اللعب  حائط  املؤسسة  أقامت 
العالج  ُيقَدم  والذي  الحيس،  والتحفيز 
باملوسيقى عادة لألشخاص ذوي التوحد 
للمساعدة يف تطوير مهاراتهم التواصلية 

المجلس

ويف إطار تعريف الزوار بالثقافة القطرية 
نموذج  بناء  عىل  قطر  مؤسسة  عملت 
البيت  أجزاء  أهم  أحد  وهو  للمجلس، 
الخليج  دول  به  تتميز  الذي  القطري 
عىل  تشتمل  كبرية  غرفة  وهي  العربي، 
العديد من املقاعد بالقرب من مدخل البيت، 

ويكون املجلس عادًة منفصاًل عن البيت .

نفق األنوار

كرة  مباراة  إىل  الذهاب  يشّكل  أن  يمكن 
تجربة  الحشود  يف  االنخراط  أو  قدم 
شديدة التحفيز قد ال ُتحتمل لألشخاص 

ذوي اإلعاقة.  
أب«  الين  »كوميونيتي  الفني  العمل 

)االصطفاف االجتماعي(
كما قامت املؤسسة بعمل فني كبري عبارة 
عن ألواح فنية عمل عليها طالب املدارس 

االبتدائية بمؤسسة قطر  
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متابعات

تنويع نمط 
االستجابة 

لسرعة 
الوصول 
للمريض

$ رصدت انتشار فرق اإلسعاف في أماكن االحتفاالت

عناية طبية فائقة

غري  االحتفاالت  وأماكن  الكورنيش  مثل   
املستجيب  عىل  يسهل  بالتايل  التنافسية، 
سيارة  أو  الدراجة  يستخدم  الذي  األول 
املرتجل  املسعف  أو  اإلسكوتر  أو  الجولف 
الوصول وتقديم االسعافات األولية، إىل أن 
تعتني  التي  اإلسعاف  سيارة  وصول  يتم 
إىل  نقله  يتم  حتى  كامل  بشكل  باملريض 
عىل  الرتكيز  وأيضا  صحي،  مرفق  أقرب 
التوزيع بما يتناسب وتوقعات التجمهر يف 
هيئة  مع  بالتعاون  وذلك  الدولة،  خريطة 
لسيارات  الطرق  فتح  يف  العامة  األشغال 
اإلسعاف واللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
تمركز  العمل عىل فهم  األمنية يف  واللجنة 
اإلسعاف  توزيع  تم  حيث  االحتفاالت، 
بطريقة تتناسب مع تجمع الجماهري أثناء 

املونديال.
الزوار  من  املشجعون  ويتمكن  هذا 
للوصول إىل خدمات طبية عاملية املستوى 

وقت الحاجة، ويمكن للمشجعني، يف حالة 
الطوارئ الطبية مثل اإلصابة الخطرية أو 
التوعك الصحي املفاجئ، االتصال بالرقم 
للطوارئ  الرسيع  الدعم  لطلب   )999(
من خدمة اإلسعاف التابعة ملؤسسة حمد 

عىل  اإلسعاف  خدمة  تعمل  حيث  الطبية، 
مدار 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع، وتوفر 
الدعم الرسيع للحوادث الطبية التي تهدد 
الحياة ويتم نقل الحالة إىل قسم الطوارئ 

املناسب يف املستشفى بشكل عاجل.

الوصول  املشجعون  يستطيع  وكذلك 
سواء  الصحية  الرعاية  لخدمات  بسهولة 
للحصول عىل  املستشفيات  زيارة  يف حال 
العيادات  رعاية غري طارئة، أو من خالل 
املشجعني،  ومناطق  املالعب،  يف  الطبية 
األماكن  وكل  الرئيسية،  اإلقامة  ومواقع 
لضمان  الصحية  الرعاية  فرق  تديرها 
توفري الدعم الطبي يف املواقع التي يزورها 

املشجعون بشكل متكرر.
يف  الصحي  القطاع  شهد  بالذكر  جدير 
نهضة  األخرية  السنوات  قطر خالل  دولة 
كبرية وقفزات نوعية عىل أكثر من صعيد، 
ضمن  عامليا  تصنف  قطر  باتت  حيث 
صحية  رعاية  توفري  يف  املتقدمة  البلدان 
الصحية  متكاملة تضاهي أفضل األنظمة 
أن  العالم.. وبوسع كل من يزور قطر  يف 
القطاع  يشهده  الذي  التقدم  مدى  يلمس 
الطبية  املؤسسات  يف  سيما  ال  الصحي 

جدارة  عن  تنافس  باتت  التي  الكبرية 
السمعة  ذات  املؤسسات  من  نظرياتها 
العالجية  املجاالت  يف  املرموقة  الدولية 

وخدمات التمريض.
قطر  دولة  يف  الصحي  القطاع  ويؤدي 
دورا مهما يف دعم استضافة بطولة كأس 
يستعد  حيث   ،2022 قطر   FIFA العالم 
بالتعاون مع الجهات املعنية والرشكاء يف 
واالتحاد  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة 
ملنظمة  باإلضافة  القدم،  لكرة  الدويل 
شاملة  مجموعة  لتقديم  العاملية  الصحة 
الرعاية  مجال  يف  الطبية  الخدمات  من 

الصحية خالل فرتة البطولة.
وكانت دولة قطر ومنظمة الصحة العاملية 
وقعتا رشاكة مدتها ثالثة أعوام يف أكتوبر 
2021، بالتعاون مع االتحاد الدويل لكرة 
مشرتكة،  بأنشطة  للقيام  / فيفا/ ،  القدم 
واألمن  الصحية  الحياة  تعزيز  لوضع 

لصحي  ا
والصحة الجسدية والعقلية يف قلب الحدث 
العالم  كأس  العاملية  القدم  لكرة  األبرز 

FIFA قطر 2022.
كبريا  إرثا  تمتلك  باتت  قطر  دولة  وألن 
وخربة كبرية من خالل استضافة األحداث 
الكبرية  العاملية  الرياضية  والفعاليات 
 ،2006 عىل غرار دورة األلعاب اآلسيوية 
FIFA قطر  لألندية  العالم  وبطولة كأس 
القوى  أللعاب  العالم  وبطولة   ،2019
2019، وكأس العرب FIFA قطر 2021، 
باتت  قطر  يف  الصحية  الرعاية  فرق  فإن 
مع  التعامل  يف  الكبرية  الخربات  تمتلك 
األحداث طبيا وصحيا من خالل مشاركتها 
ما  وهو  والفعاليات،  األحداث  هذه  يف 
مع  التعامل  عىل  وقادرة  جاهزة  يجعلها 
املتطلبات الصحية والطبية للحدث العاملي 

املرتقب طيلة فرتة البطولة.

 

 

توزيع سيارات الجولف واإلسكوترات

في المناطق المكتظة

الوصول بسهولة للمستشفيات

والعيادات الطبية

كتب – محمد أبوحجر

رصدت $ انتشار فرق اإلسعاف في أماكن االحتفاالت ومناطق المشجعين وأبرزها 
البدع..  للفيفا في حديقة  التابع  المشجعين  الكورنيش وبالقرب من مهرجان  بطول 
وتقوم فرق اإلسعاف بالسير بطول الكورنيش لرصد وجود أي حاالت مرضية والتعامل 

بسرعة وتقديم العناية الطبية لها في أسرع وقت.
وعملت خدمة اإلسعاف على تنويع نمط االستجابة، وذلك بإدراج أنماط أخرى يتسنى 
الكورنيش،  بالمشاة مثل  المكتظة  المريض، خصوصا في األماكن  إلى  الوصول  لها 
مثل سيارات الجولف والدراجات الهوائية والمترجلين واإلسكوترات التي تم توزيعها 

في مناطق الدولة المكتظة بالمشاة.

تنظمها مؤسسة قطر للمشجعين

تجربة ثقافية وترفيهية
فعاليات وأنشطة لتعريف المشجعين بالثقافة القطرية 

لغتنا مشروع يمزج الرسم العربي بالرياضة والثقافة

كتب - محمد الجعربي
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متابعات

تنظمها »كتارا«.. وتجمع بين التراث والحداثة

احتفاالت متنوعة

الثقايف  للحي  العامة  املؤسسة  تواصل 
)كتارا( فعالياتها وأنشطتها املصاحبة 
حيث  قطر2022،  العالم  لكأس 
للمحامل  كتارا  مهرجان  استقطب 
الرتاث  وعشاق  كتارا  زوار  التقليدية 
أجنحته  بني  يتجولون  الذين  البحري 
املتنوعة متعرفني عىل املوروث البحري 

العريق لدولة قطر. 
وتميزت النسخة الثانية عرشة ملهرجان 
 50 بوجود  التقليدية  للمحامل  كتارا 
بني  ما  تضم  املشاركة  للدول  جناحا 
البحرية  الرتاثية  للمقتنيات  معارض 
تعرف  اليدوية  واملهن  للحرف  وأخرى 
بـ43 حرفة يدوية من الرتاث واملوروث 
البحرية  املسابقات  إىل جانب  البحري، 
السفن  بصناعات  الخاصة  والورش 
عىل  تحتوي  والتي  التقليدية  واملحامل 
تنزيل  بعملية  تتعلق  تفاعلية  فقرات 
بالطرق  البحر  من  وإخراجه  املحمل 
من  عند  يوميا  تنطلق  كما  التقليدية. 
ترفع  تراثيا  محمال   32 كتارا  شاطئ 
العالم  كأس  يف  املشاركة  الدول  أعالم 
2022، مرورا بكورنيش الدوحة  قطر 
وشاطئ حديقة متحف الفن اإلسالمي 
تقليدياً  32 محمالً  عدد  كما سيتواجد 
ترفع أعالم الدول املشاركة يف املونديال 
املسابقات  جانب  إىل  كتارا.  شاطئ  يف 
التي ينظمها املهرجان وهي: التجديف 
الهواري )التفريس( ومسابقة الشوش 

الرتاثية. 
من  واسع  باهتمام  املهرجان  ويحظى 
قبل الزوار ملا يقدمه من لوحات تراثية 
واالرتباط  والتقاليد  العادات  تعكس 

القوي بحياة البحر.
الفعاليات  وضمن  متصل  سياق  ويف 
 2022 قطر  العالم  لكأس  املصاحبة 
بإقبال  الشارع  فنون  فعالية  تحظى 
كبري وخاصة من األطفال، وقد رصدت 
املخصصة  الفعاليات  من  عددا  كتارا 
من  طالبات  تقدم  حيث  لألطفال، 
االبتدائية  األزور  بنت  خولة  مدرسة 
الشعبية  لألغاني  استعراضية  لوحات 
الشعبي  بالرتاث  قطر،  زوار  لتعريف 
بنت  خولة  طالبات  وتتواجد  القطري. 

الثقايف  الحي  االزور االبتدائية يومياً يف 
الثالثة  الساعة  من   17 البوابة  كتارا 
ويقمن  مساًء،  الثامنة  وحتى  عرصاً 
للبنات  مخصصة  شعبية  ألعاب  بأداء 
مثل: القيس، الخيشة ياعويشة،اللقفة، 
نط الحبل، الشقحة، عنرب، الرين، وهي 
العاب حركية، وتعترب نوع  يف مجملها 

من الرياضة ايضاً.
الطالبات  يؤدينها  التي  األغاني  ومن 
هي: امي تناديني، غزالة، طق يامطر، 
يا  قم  الرب،  راحت  طويره  بيا،  حيا 
شويب.  ومن جهة أخرى تنظم مكتبة 
عديدة  فعاليات  العربية  للرواية  كتارا 
كتارا  فعاليات  ضمن  لألطفال  موجهة 

قطر   FIFA العالم  لكأس  املصاحبة 
2020، تتضمن توزيع كتاب )ارسموا.. 
والكتاب  الشعبي(،  تراثنا  من  ولونوا 
عىل  تشتمل  صفحة،   88 عىل  يحتوي 
الشعبي  الرتاث  عن  تعرب  رسومات 
واألسود،  األبيض  باللونني  القطري 
يف  املشاركني  األطفال  عىل  ويتوجب 
وهي  الرسومات  هذه  تلوين  الفعالية 
القديمة  القطرية  العمارة  عن  عبارة 
واملالبس  والشبابيك،  األبواب  مثل 
إىل  باإلضافة  والرجالية،  النسائية 
دلة  مثل  للضيافة  املستخدمة  االواني 
القهوة، هذا إىل جانب رسومات تتعلق 
هذه  من  والهدف  الشعبية  بالحرف 

الفعالية كما يقول خالد املهندي مدير 
ربط  هو  العربية  للرواية  كتارا  مكتبة 
ومن  اجدادهم،  برتاث  الناشئة  األجيال 
املونديال  ضيوف  تعريف  ثانية  جهة 

بالرتاث القطري.
ابن  يف شارع  العمالقة  الدمى  وجذبت 
تابعوا  الذين  األطفال،  الثقايف  الريب 
املونديال  أغاني  عىل  الدمى  رقصات 
التذكارية. الصور  معها  والتقطوا 
كذلك  الرواية  مركز  فعالية  وتتضمن 
لوحات تصويرية، تمكن الجمهور من 
كتب  حيث  التذكارية،  الصور  التقاط 
عليها عليها »رحلتي إىل قطر«، والثانية 
2022«، كما  العالم  »قصتي مع كأس 
إقامة  الرواية  مركز  فعاليات  تتضمن 
رشح  بينها  من  وندوات،  محارضات 
أصدرتها  كتاب   22 نحو  محتويات 
دار كتارا للنرش بمناسبة كأس العالم، 
حيث تم اختصار محتويات هذه الكتب 
عرض  جانب  إىل  صوتي،  تسجيل  يف 
مكتبة  نشأة  ترشح  تسجيلية  افالم 

الرواية العربية وأهدافها. 
التونسية  الثقافية  األيام  وخصصت 
نوفمرب   18 من  شهر  طوال  املستمرة 
واىل 18 ديسمرب املقبل، مساحة واسعة 
لألطفال من خالل تنظيم مرسح للظل، 
شعبية  حكايات  يروي  وحكواتي 

تونسية لألطفال.

 المحامل التراثية ترفع أعالم الدول المشاركة في المونديال معارض للمقتنيات التراثية البحرية.. وأخرى للحرف والمهن اليدوية 

إقـبال على فعالية فنون الشارع

الدمى

العمالقة

 في شارع ابن 

الريب تجذب 

األطفال
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ORMA0181

فعاليات تناسب الجميع 

} تصوير ـ أسامة الروسان وعباس عيل



أكبر مشروع إلنتاج الغاز قيد اإلنشاء على مستوى العالم 
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اقتصاد

برنامج  تطبيق  للطاقة  قطر  وتبارش 
تم تصميمه ضمن  الذي  املحلية  القيمة 
الخدمات  توطني  ومبادرة  برنامج 
»توطني«،  الطاقة  والصناعات يف قطاع 
من   ،2030 الوطنية  قطر  برؤية  عمالً 
يف  املحيل  التوطني  خطط  تحفيز  خالل 
وسيعمل  قطر..  بدولة  الطاقة  قطاع 
تغيري  عىل  املحلية  القيمة  برنامج 
التعاقد  بموجبها عملية  تتم  التي  اآللية 
خالل  من  الطاقة،  قطاع  يف  والرشاء 
إجراءات  يف  التجارية  األفضلية  منح 
املوردين  إىل  التنافسية  املناقصات 
املساهمات  أصحاب  من  واملقاولني 
األكرب يف االقتصاد املحيل وهو ما يعزز 
استفادة الرشكات الوطنية من مرشوع 

توسعة حقل الشمال.
تشجيع  عىل  املحلية  القيمة  وتعمل 
املحلية  املوارد  وتنمية  االستثمارات 
يف  املرونة  لتعزيز  نطاقها  وتوسعة 
األعمال،  واستمرارية  التوريد  سلسلة 
خفض  عىل  املحلية  القيمة  تعمل  كما 
أن  إىل  بالنظر  الصادرات  عىل  االعتماد 
ضمن  محلياً  متاحة  ستكون  املوارد 
البالد، مما ينتج عنه توفري يف التكاليف 

اللوجستية واختصار يف املدة الزمنية.
 وترتكز القيمة املحلية يف دولة قطر عىل 
األهداف االسرتاتيجية اآلتية يف التوطني 
تأسيس  من  املثىل  االستفادة  املحيل: 
الكفاءة  ورفع  املستدامة  املحلية  القيمة 
املحلية  والقدرات  املهارات  وتطوير 
االستثمار  وتشجيع  املحليني  واملوردين 
تقوم  وكذلك  الخاص،  للقطاع  املحيل 
يف  التنوع  بتشجيع  املحلية  القيمة 
الناتج املحيل اإلجمايل من خالل تطوير 
ودعم املوردين املحليني ورواد املشاريع 
عن تحفيز  واملتوسطة، فضالً  الصغرية 
فرص  لتأسيس  الدوليني  املوردين 

استثمارية جديدة لهم يف دولة قطر.
عىل  يتعني  فإنه  للطاقة  قطر  وبحسب 
القيمة املحلية  املوردين أن يتوقعوا من 
من  الرشاء،  عملية  يف  كبري  دور  لعب 
امللف  وإدارة  املورِّد  اختيار  خالل: 
املوّردين  عىل  يتعني  حيث  الشخيص 
تقديم سجل أداء مصدَّق للقيمة املحلية 
املوّردين  وعىل  أسمائهم  تسجيل  عند 
أيضا تجديد التصديق بشكل سنوي عىل 
األقل، ومن ثمَّ تحديث سجل أداء القيمة 
الخاص  املورِّد  تعريف  ملف  يف  املحلية 
عىل  النظام  احتواء  من  للتأكد  بهم 
املحلية.  القيمة  حول  معلومات  أحدث 
القيمة  فإن  للمناقصات،  وبالنسبة 
مقدم  اختيار  يف  دوًرا  تلعب  املحلية 
العروض،  تقييم  عند  الفائز  العرض 
القيمة  أداء  سجّل  إىل  استناًدا  وذلك 
اللذين  املحلية  القيمة  وخطة  املحلية 
العقود  بالنسبة إىل تنفيذ  أما  يقدِّمهما، 
تتطلّب  التي  العقود  يف  ُيراعى  فإنه 
مراجعتنَينْ  تقديم  املحلية  القيمة  خطة 
للخطة، إحداهما يف منتصف فرتة العقد 
يتعلق  ما  ويف  نهايتها،  يف  واألخرى 
بتقديم املراجعة عند نهاية العقد ينبغي 
للموّرد تصديق خطة القيمة املحلية من 
وتندرج  مسبًقا.  معتمدة  تصديق  جهة 
برنامج  ضمن  املحلية  القيمة  سياسة 
والصناعات  الخدمات  توطني  ومبادرة 
يف قطاع الطاقة »توطني«، وهو مرشوع 

يهدف إىل تعزيز توطني سلسلة التوريد 
من  قاعدته  زيادة  وإىل  القطاع  يف 
الصغرية  الخاص  القطاع  مؤسسات 
الربنامج  إطالق  تم  وقد  واملتوسطة، 
من  واسعة  بمشاركة   2019 فرباير  يف 
العديد من الجهات واملؤسسات الرسمية 
الطاقة ورشكات تقديم  ورشكات قطاع 
الخدمات والصناعات املساندة. ويهدف 
مرونة  تعزيز  إىل  »توطني«  برنامج 
القيمة  عىل  والحفاظ  التوريد،  سلسلة 
االقتصادية داخل دولة قطر من خالل 
استثمارية  فرصة   100 حوايل  خلق 
من  والتي  الطاقة،  قطاع  يف  جديدة 
لالسترياد  بدائل  تضيف  أن  املتوقع 
سنويا،  قطري  ريال  مليارات   8 بقيمة 
 5000 من  أكثر  إتاحة  إىل  باإلضافة 
وظيفة جديدة عالية املستوى يف القطاع 
فرًصا  الربنامج  يوفر  كما  الخاص. 
املحليني  األعمال  لرجال  قيمة  تجارية 
والدوليني، سواء املوجودون يف قطر أو 

أعمالهم  إلقامة  يخططون  الذين  أولئك 
الحوافز  من  عدد  إىل  إضافة  قطر،  يف 
الفني كجزء  الدعم  توفري  تتضمن  التي 
املوردين،  لتطوير  »توطني«  برامج  من 
وخلق بيئة للمشاركة يف سلسلة التوريد 
عالية  عمل  فرص  ولتوليد  القطاع  يف 

الجودة يف القطاع الخاص.
 ويتوقع البنك الدويل أن يؤدي مرشوع 
اكتماله(-  -)عند  الشمال  حقل  توسعة 
لدولة  اإلجمايل  املحيل  الناتج  زيادة  إىل 
فيما  األقل،  عىل   %  20 بنسبة  قطر 
الدولة  تصبح  أن  إىل  التوسعة  ستقود 
الطبيعي  للغاز  ومصدر  منتج  أكرب 
املسال عامليا اعتبارا من منتصف العقد 
قطر  دولة  تحقق  أن  مرجحا  الحايل، 
 2022 موازنة  يف  كبريا  ماليا  فائضا 
ألسعار  القيايس  االرتفاع  من  بدعم 
النفط التي تدور مجددا فوق 95 دوالرا 
كأس  مونديال  عن  فضال  للربميل، 
يف  التشغيلية  البيئة  وتحسن  العالم 

السوق القطري.
مرحلتني  من  الشمال  حقل  ويتكون 
زيادة  تستهدف  األوىل  اآلن«  »حتى 
دولة قطر اإلنتاجية من الغاز الطبيعي 
إىل  سنويا  طن  مليون   77 من  املسال 
عام  بحلول  سنويا  طن  ماليني   110
كميات  املرشوع  سينتج  كما   ،2026
البرتول  وغاز  املكثفات،  من  كبرية 
والهيليوم  والكربيت،  واإليثان،  املسال، 
ليصل إجمايل اإلنتاج 1.4 مليون برميل 
الثانية  املرحلة  أما  يوميا.  مكافئ  نفط 
القطاع  من  الغاز  إنتاج  زيادة  فتشمل 
سوف  والتي  الشمال  لحقل  الجنوبي 
الطبيعي  للغاز  اإلنتاجية  الطاقة  ترفع 
ماليني   110 من  قطر  دولة  يف  املسال 
طن سنويا إىل 126 مليون طن سنويا. 
ويتوقع بدء اإلنتاج من مرشوع القطاع 
عام  يف  الثانية(  )املرحلة  الجنوبي 
بناء  املرشوع  سيتضمن  حيث   ،2027
)بسعة  إضافيني  عمالقني  إنتاج  خطي 

منهما(،  لكل  سنويا  طن  ماليني   8
والربية  البحرية  املرافق  إىل  باإلضافة 

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

وتحويل الغاز إىل سوائل وإنتاج سوائل 
الغاز الطبيعي، باإلضافة إىل الصناعات 
الغاز  ونقل  بالغاز،  املرتبطة  األخرى 

عرب خطوط األنابيب.
خليفة  بن  خالد  الشيخ  سعادة  وقال   
لقطرغاز يف  التنفيذي  الرئيس  ثاني  آل 
الفصلية  الرائد  ملجلة  التقديمية  كلمته 
الصادرة عن قطر غاز: إن بطولة كأس 
لحظة  تمثل   2022 القدم  لكرة  العالم 
الحبيبة فحسب،  لدولتنا  ليس  تاريخية 
كرة  ولرياضة  بأرسها  ملنطقتنا  وإنما 
هو  ذلك  فإن  ولهذا  ذاتها،  بحدِّ  القدم 
اإلرث.  عن  للحديث  املناسب  الوقت 
الطبيعي  للغاز  رشكة  أكرب  وبصفتها 
قطرغاز  إرث  فإن  العالم،  يف  املسال 
وعالوة  ذلك،  ومع  كالشمس.  واضح 
للطاقة  آمن  مصدر  بتوفري  قيامنا  عىل 
واملنازل  للرشكات  واملوثوقة  النظيفة 
فإنه  العالم،  أنحاء  جميع  يف  واملدن 
ناقدة  بعني  النظر  كذلك  واجبنا  من 
ألعمالنا  أدائنا  طريقة  عىل  وفاحصة 
يمكننا  التي  واملواطن  وإسهاماتنا، 
البيئة.  عىل  تأثرينا  من  فيها  التقليل 
كبري  بشكل  نستثمر  فإننا  ولهذا، 
ويف  واالبتكار  والتقنية  املشاريع  يف 
كرشكة  للنمو  ذلك  وليس  موظفينا، 
فحسب، وإنما لنضمن كذلك أن تعيش 

األجيال القادمة يف عالم أفضل.
افتتاح  إن  قائال:  سعادته  وأوضح 
حرضة  قبل  من  للغاز  برزان  مصنع 
حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
»حفظه  املفدى  البالد  أمري  ثاني  آل 
يف  األمام  إىل  ة  هامَّ خطوة  ل  يشكِّ الله« 
هذا الصدد، حيث سيعمل هذا املرشوع 
عىل إنتاج الغاز الطبيعي ومعالجته من 
فيما  قطر  دولة  احتياجات  تلبية  أجل 
املياه  وتحلية  الكهرباء  بتوليد  يتعلق 
محليًا. ويساهم مصنع برزان، باعتباره 
دولة  يف  الطاقة  مشاريع  أهم  أحد 
النمّو  عجلة  دفع  يف  كبري  بشكل  قطر، 
التحضريية  املرحلة  وكانت  الوطني، 
حيث  مذهلًة،  املصنع  الفتتاح  السابقة 
عمل فيها ما يصل إىل 30.000 شخص 
ساعة  مليون   130 وأتموا  الذروة،  عند 
ُمقِعدة  حوادث  أية  تسجيل  دون  عمل 
من  هؤالء  من  العديد  وكان  العمل.  عن 
حياتهم  بدايات  يف  القطريني  املواطنني 
املهنية، والذين تمكنوا من بناء املهارات 
العمل يف املرشوع امليلء  أثناء  األساسية 
الوقت  يف  ُمجزًيا  كان  وإن  بالتحديات، 

ذاته. 
مرشوع  أداء  أن  إىل  سعادته  ولفت 
برزان عىل الصعيد البيئي متميز، حيث 
املتقدمة  التقنية  املرشوع  يستخدم 
كثافة  لتقليل  م  التحكُّ أدوات  وأحدث 
الصناعية  املياه  ومعالجة  الحرق، 
نقل  حتى  بل  استخدامها،  وإعادة 
والحفاظ  الحيَّة  املرجانية  الشعاب 
والقرارات  التصميم  ُيمثِّل  كما  عليها. 
املتعلقة بمرشوع برزان أفضل ما يمكن 
أن تحققه رشكة مثل قطرغاز. متابعا: 
مسؤولياتنا  نتحمَّل  عندما  بالفعل، 
مساهمينا،  تجاه  بواجباتنا  ونضطلع 
الفكري  برأسمالنا  ونؤمن  ونستثمر 
فإننا  بأولوياتنا،  ونلتزم  املشرتك، 

نخطو جميًعا خطوة إىل األمام مًعا.
{  جانب من توسعة حقل الشمال

يبدأ إنتاجه اعتبارا من عام »2026«

حقل الشمال يضمن استدامة النمو بعد المونديال

{  الشيخ خالد بن خليفة 

{  »قطر للطاقة« 

الشيخ خالد بن خليفة: المونديال لحظة تاريخية لمنطقتنا بأسرها ولرياضة كرة القدم

كتبت - أسماء الشادييل

حقل  توسعة  مشروع  يقود  أن  المقرر  من 
اإلنشاء  قيد  للغاز  مشروع  أكبر  وهو  الشمال 
في العالم نمو االقتصاد القطري في مرحلة ما 
بعد مونديال 2022 حيث ينعكس المشروع إيجابا 
وخصوصا  االقتصادية،  القطاعات  جميع  على 
المقاوالت  قطاعات  في  العاملة  الشركات 
والتوريدات والخدمات اللوجستية والهندسة 
من  وغيرها  والتكنولوجيا  واإلنشاءات 

الخدمات األخرى المصاحبة.

تطبيق برنامج القيمة المضافة يعزز استفادة الشركات الوطنية 

تشجيع االستثمارات وتنمية الموارد 
المحلية وتوسعة نطاقها 

البنك الدولي: يزيد الناتج المحلي بنسبة 
»20 %«.. على األقل

يحتـوي عـلى أكثر مــن »900« تريليــون قــدم مكعــبـة من الغاز
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اقتصاد

يقدم أفضل الممارسات الرقابية عالميا.. الشيخ بندر بن محمد:

»قطر للمال« يدعم جذب االستثمارات األجنبية

ولفت سعادته إىل أن أهم مبادرات هيئة تنظيم 
عملية  تشمل   2021 عام  يف  للمال  قطر  مركز 
وعمليات  االحرتازية  البنوك  أنظمة  تحديث 
املخاطر  عىل  املرتكزة  املواضيعية  اإلرشاف 
املخاطر  تقييم  عملية  وتحديث  الرئيسية 
وعملية  األموال  غسل  مكافحة  لناحية  القطاعية 
تمويل اإلرهاب واملشاركة يف مجموعة عمل تابعة 
السيما  املواضيع  من  عدد  حول  عاملية  ملنظمات 
واالستدامة  املال  وتكنولوجيا  اإلسالمي  التمويل 
يف  للمال  قطر  مركز  تنظيم  هيئة  استمرت  كما 
التكنولوجيا  استخدام  طريق  عن  القدرات  بناء 
السحابي وتطوير  الرتحيل  التي تشمل  الحديثة 

التعليم اآليل والذكاء االصطناعي.
الرئيس  راين  مايكل  السيد  قال  جانبه  ومن 
إن  للمال  قطر  مركز  تنظيم  لهيئة  التنفيذي 
الرقابية  األهداف   2021 العام  الهيئة حققت يف 
العامة  املؤسسية  املبادرات  من  وغريها  املقررة 
لتنظيم  الثانية  االسرتاتيجية  الخطة  تحت مظلة 
القطاع املايل وقد أدت هذه الخطة دورا توجيهيا 
بالنسبة إىل هيئة تنظيم مركز قطر للمال لناحية 
الناشئة  التحديات  الفرص ومعالجة  استكشاف 
خالل العام. فمن الناحية اإلرشافية واصلت هيئة 
تنظيم مركز قطر للمال عملية ضبط اآلثار التي 
السيما  الرشكات  عىل  كورونا  جائحة  خلفتها 
األصول  وجودة  االئتمانية  للمخاطر  بالنسبة 
اإلرشاف  دائرة  جهود  بفضل  وذلك  والسيولة 
عدد  إنجاز  عىل  أيضا  حرصت  التي  والترصيح 
من املهام املرتقبة لهذا العام فعملت الدائرة عىل 
التواصل مع املدققني الخارجيني بشأن اإلجراءات 
املتعلقة  الضمان  بتقارير  الخاصة  الجديدة 
كما   2021 لعام  التقريرية  الرشكات  بواجبات 
نالت املراجعات املواضيعية حيزا مهما من أعمال 
بقواعد  االلتزام  عىل  تركزت  التي  التنظيم  هيئة 
الحوكمة املؤسسية والتقدم املحرز بشأن تطبيق 
العاملية  املالية  التقارير  معايري  من  املعيار)17( 
من قبل رشكات التأمني. ولم يغب عن هذا العام 
أيضا موضوع التكنولوجيا الحديثة واالستخدام 
الذكي للمعلومات مع الرتكيز عىل تطبيق وسائل 
والرقابة  اآلليات  لتعزيز  اإلرشافية  التكنولوجيا 
للبيانات  الفعال  االستخدام  وسبل  اإلرشافية 
سعيا إىل تعزيز اإلرشاف والتواصل مع الرشكات. 
مركز  تنظيم  هيئة  واصلت  قائال:  راين  وتابع 
ملكافحة  الوطنية  اللجنة  مع  العمل  للمال  قطر 
عملية  وأنجزت  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل 
مركز قطر  القطاعية يف  املخاطر  تقييم  تحديث 
للمال يف سياق عملها مع اللجنة الوطنية ملكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب عىل مرشوع تقييم 
وسعيا  أيضا  اإلطار  هذا  ويف  الوطنية.  املخاطر 
إىل ضمان فعالية التدابري االستباقية يف مكافحة 
تنظيم  هيئة  أصدرت  املرشوع  غري  التمويل 
للرشكات  جديدة  إرشادات  للمال  قطر  مركز 

بشأن العقوبات املالية املستهدفة وغسل األموال 
التجارية ونظمت عدد من الجلسات العامة حول 
موضوع مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

ولفت إىل أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كانت 
مكتب  دمج   2021 العام  بداية  يف  أنجزت  قد 
السياسات  وإدارتي  العام  القانوني  املستشار 
دائرة  مسمى  تحت  واحدة  دائرة  يف  والتنفيذ 
يف  والتنفيذ  القانونية  والشؤون  السياسات 
اإلدارات  بني  التنسيق  تمكني  إىل  هدفت  خطوة 
وتوسيع  والكفاءات  القدرات  وتعزيز  املعنية 
أو  الجدد  للموظفني  والخربات  الفرص  مساحة 
املتمرسني يف هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويف 
العام 2021 أصدرت هيئة التنظيم ثالث أوراق 
املستثمر  صندوق  حول  تمحورت  استشارية 
االئتمانية  املخاطر  عىل  والتعديالت  املختص 

للبنوك ومتطلبات اإلخطار الخاصة باملدققني.
ويف سياق املسؤوليات الخاصة بالتعاون الرقابي 
املحيل واإلقليمي والعاملي بادرت هيئة التنظيم إىل 
توقيع خمس مذكرات تفاهم خالل العام شملت 
وجزر  وتركيا  الصني  يف  املالية  الرقابة  جهات 
العمل  مجموعة  مع  اشرتكت  كما  موريشوس. 
الخطوات  تحديد  يف  املال  لتكنولوجيا  الوطنية 
واملقرتحات الرامية إىل ترابط الفرص واإلمكانات 

الناشئة عن تكنولوجيا املال.
الخدمات  دائرة  أما  قائال:  راين  وأضاف 

تمكني  يف  ناحيتها  من  فاستمرت  املؤسسية 
وإدارة  البيانات  وحماية  التشغيلية  املرونة 
إطار  ضمن  والعمل  السيرباني  واألمن  املواهب 
لعام  قطر  يف  السيرباني  األمن  اسرتاتيجية  عمل 
البرشية  املوارد  تطوير  بهدف  والتزاما   2022
االسرتاتيجية  الخطة  أركان  أحد  يشكل  الذي 
الثانية بادرت هيئة التنظيم إىل التعاون مع إدارة 
التعليم التنفيذي التابع لكلية القانون يف جامعة 
املالية  األنظمة  برنامج  تقديم  عىل  هارفارد 
معمقة  تدريبية  دورة  عن  عبارة  وهو  العاملية 
بشأن  املالية  الرقابة  يف  للمتخصصني  موجهة 
األسواق املالية العاملية وتمويل الرشكات ورقابة 

األسواق املالية.
الرشاكة  املؤسسية  الخدمات  دائرة  واصلت  كما 
بن  حمد  جامعة  يف  العامة  السياسات  كلية  مع 
خليفة عن طريق عدد من املبادرات الهادفة إىل 
العامة  السياسات  إعداد  الخربات حول  مشاركة 
السياسات  كلية  من  املتخرجني  الطالب  وتوجيه 
االسرتاتيجية  قيادة  عىل  الدائرة  وعملت  العامة. 
هيئة  ساعدت  التي  املعتمدة  الجديدة  السحابية 
الذكاء  تطبيق  فرص  استكشاف  عىل  التنظيم 

االصطناعي وقدرات التعلم اآليل املتطورة. 
مركز  تنظيم  لهيئة  السنوي  للتقرير  ووفقا   
االسرتاتيجية  الخطة  أطلقت  فقد  للمال  قطر 
يف   -2022  2017 املايل  القطاع  لتنظيم  الثانية 

2017 وهي تقدم للقطاع املايل وصانعي  العام 
واضحة  طريق  خريطة  قطر  يف  السياسات 
املعالم تسمح بتحديد الفرص واجتياز التحديات 
ما  الثانية  االسرتاتيجية  الخطة  وتجمع  املتوقعة 
وهي  املايل  للقطاع  الثالث  الرقابية  الجهات  بني 
مرصف قطر املركزي وهيئة قطر لألسواق املالية 
تتشارك  التي  للمال  قطر  مركز  تنظيم  وهيئة 
الكامنة يف وضع  لالسرتاتيجية  املوحدة  الرسالة 
إطار عمل رقابي يتسم باملتانة والفعالية وبدعم 
املايل  االستقرار  ويحمي  اإلقتصادي  الرخاء 
وتتسم  الدولية  املمارسات  أفضل  مع  ويتماىش 
الرؤية والقيم واألهداف املشرتكة بمقاربة جامعة 
نمو  وتعزيز  املايل  القطاع  تقوية  إىل  تهدف 

االقتصاد واستقرار يف السنوات القادمة.
سياق  يف  االسرتاتيجية  الخطة  إعداد  تم  وقد 
 2030 الوطنية  قطر  لرؤية  العامة  األهداف 
 .2022 – 2018 الوطنية  التنمية  واسرتاتيجية 
يف  املشمولة  الخمسة  االسرتاتيجية  األهداف  أما 
الخطة فتكمن يف تعزيز الرقابة عىل القطاع املايل 
والتعاون الرقابي وتطوير األسواق املالية وتعزيز 
االبتكار املايل واملحافظة عىل نزاهة النظام املايل 
املايل  والتثقيف  الشمول  وتعزيز  فيه  والثقة 

وتطوير رأس املال البرشي.
املتمثل  األول  االسرتاتيجي  الهدف  إىل  وبالنسبة 
والتعاون  املايل  القطاع  عىل  الرقابة  تعزيز  يف 

الرقابي فتنص الخطة عىل رضورة ضمان توافق 
البيئة اإلرشافية والرقابية يف دولة قطر مع أفضل 
االستقرار  حماية  أجل  من  العاملية  املمارسات 

املايل وضمان النمو املستدام الطويل األمد.
تطوير  وهو  الثاني  االسرتاتيجي  الهدف  أما 
فريتبط  املايل  االبتكار  وتعزيز  املالية  األسواق 
كال  الخطة  وتدعو  السوق.  بمقومات  مبارشة 
لألسواق  املركزي وهيئة قطر  من مرصف قطر 
املالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال إىل تقديم 
السيولة  إلدارة  األدوات  من  واسعة  مجموعة 
الثانوية،  السوق  تطوير  وتعزيز  املحلية 
فوائد  عىل  الضوء  إلقاء  الهدف  هذا  ويستدعي 
التكنولوجيا املالية والتمويل األخرض إلرساء بيئة 
يف  املخاطر  تخفيف  مع  االبتكار  عنارص  تعزز 
الهدف االسرتاتيجي  إىل  املايل. وبالنسبة  القطاع 
والثقة  النزاهة  عىل  املحافظة  يف  فيتمثل  الثالث 
بالتأكد من  الهدف  املايل ويسمح هذا  النظام  يف 
تتمتع  الدولة  يف  املالية  واألسواق  املؤسسات  أن 
الذاتي مع توفري منصة قوية  باملرونة واالكتفاء 
بمكافحة  قطر  وتلتزم  مستدام  مستقبيل  لنمو 
املعلومات  التمويل غري املرشوع وضمان حماية 
الحوادث  من  املايل  للقطاع  التحتية  والبنية 
اسرتاتيجية  الهدف  هذا  يدعم  كما  السيربانية. 
وتمويل  األموال  غسل  ملكافحة  الوطنية  اللجنة 
االسرتاتيجية  تطبيق  عىل  والعمل  اإلرهاب 
املايل  القطاع  املعلومات يف  أمن  لحماية  الجديدة 

الهادفة إىل الحد من الجرائم السيربانية.
وبالنسبة إىل الهدف االسرتاتيجي الرابع فيتمثل 
ويستند  املايل  والتثقيف  الشمول  تعزيز  يف 
املايل  والتثقيف  الشمول  تعزيز  إىل  الهدف  هذا 
املستدام  النمو  قيادة  يف  أساسيا  عنرصا  ليكون 
التباينات وحماية  العمل وتخفيف  وخلق فرص 
تطوير  الهدف  هذا  ويدعم  املايل.  االستقرار 
إىل  الوصول  تحصني  مثل  املساندة  اإلجراءات 

الخدمات املالية وتعزيز التثقيف املايل. 
تطوير  فهو  الخامس  االسرتاتيجي  الهدف  أما 
عىل  الهدف  هذا  وينص  البرشي  املال  رأس 
خاصة  البرشي،  املال  رأس  تطوير  رضورة 
أساسيا  عنرصا  يشكل  الذي  القطري  الشباب 
لتحقيق نمو مستدام وطويل األمد ضمن سياق 
الرقابية  الجهات  وتلتزم   .2030 قطر  رؤية 
املرصيف  القطاع  يف  القطري  الشباب  بتطوير 
خالل  من  املطلوبة  باملهارات  وتحصينه  واملايل 
للمواهب.  الفعالة  واإلدارية  املتخصصة  الربامج 
وتكمن الغاية القصوى من هذا الهدف يف إعداد 
للدولة  املايل  القطاع  لقيادة  مهنيني متخصصني 
أسواق  بناء  إىل  وإضافة  القادمة  السنوات  يف 
املرونة  من  عال  بمستوى  تتمتع  متقدمة  مالية 
والتنويع  النمو  تحقيق  يف  األهداف  هذه  تساهم 
االقتصادي يف دولة قطر وتعزيز االكتفاء الذاتي 

يف القطاعني املايل واالقتصادي يف الدولة. { تعاون وثيق بين هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومصرف قطر المركزي

{ مايكل راين { الشيخ بندر بن محمد بن سعود

{ مركز قطر للمال

قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني 
محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة 

هيئة مركز قطر للمال إن مركز قطر للمال مستمر في 
أداء دوره كإحدى الوجهات الداعمة لالستثمار األجنبي 
المباشر في قطر واستقطاب هذه االستثمارات بموازاة 

تقديم أفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة 

المالية وتوفير أفضل آليات حماية العمالء ومكافحة 
التمويل غير المشروع. وأوضح سعادته في كلمته 

التقديمية للتقرير السنوي لهيئة مركز قطر للمال أن 
أطر التعاون قوية بين جهات الرقابة المالية الثالث في 

الدولة وهي مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر لألسواق 
المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، من خالل العمل 

المشترك القائم ضمن لجنة االستقرار المالي ورقابة 
المخاطر االستراتيجية المشتركة لتنظيم القطاع 

المالي كما يجري تنسيق مكثف فيما بينها ويشكل هذا 
االلتزام ركيزة محورية في تطوير القطاع المالي في 

الدولة من حيث مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
وتطوير السياسات وحماية المستهلك واإلشراف على 

شركات الخدمات المالية وبناء الرأسمال البشري الوطني 
في قطاع الخدمات المالية وأيضا في تحقيق األهداف 

العامة للخطة االستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع 
المالي )2017 – 2022(.

كتب- عوض التوم

تحديث تقييم المخاطر القطاعية في مركز قطر للمال
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عربي ودولي

حرق »5« مركبات لفلسطينيين

دون اعتداءاتهم
ّ
المستوطنون يصع

وأضافت الرشطة اإلرسائيلية، أنه »تم العثور 
عىل كتابات عىل الجدران، وبعد جمع النتائج 
عىل الفور مع ضباط الطب الرشعي ومحققي 
الحرق العمد، فإن االشتباه هو أن الحريق تم 

بشكل متعمد عىل أساس قومي«.
واستنادا إىل صور أرفقتها الرشطة اإلرسائيلية 
عىل  املستوطنون  كتب  فقد  بترصيحها 
الجدران »شعب إرسائيل حي« باللغة العربية.
وكانت فرق اإلطفاء عملت عىل إخماد الحرائق.
الحي  بالرصاص  فلسطيني  طفل  وأصيب 
اإلرسائييل  االحتالل  قوات  إطالق  أمس، جراء 

النار عليه ما أدى إلصابته.
بأن جنود  الفلسطينية،  األنباء  وأفادت وكالة 
رسور  محمد  مقداد  الطفل  اعتقلوا  االحتالل 
الحي  بالرصاص  إصابته  بعد  عاما(،   16(
يف  الله،  رام  غربي  نعلني  بلدة  قرب  بالساق 

محيط حاجز االحتالل العسكري املقام قرب 
البلدة.

األوروبي  االتحاد  دعا  صلة،  ذي  سياق  ويف 
اإلفراج  إىل  اإلرسائييل،  االحتالل  سلطات 
منارصة  أحمد  املقديس  األسري  عن  الفوري 

)20 عاما(.
املتحدة  األمم  »تعترب  األوروبي:  االتحاد  وقال 
يوما   15 تزيد عن  ملدة  االنفرادي  الحبس  أن 
مطالبا  التعذيب«،  أنواع  من  نوعا  يشكل 
السلطات اإلرسائيلية بإنهاء حبسه االنفرادي 
املساعدة  عىل  حصوله  من  والتأكد  فورا، 

والدعم النفسيني الالزمني.
إرضابه  الجمعة،  فلسطيني،  معتقل  وعلق 
اإلرسائيلية  السجون  يف  الطعام  عن  املفتوح 
الذي استمر 26 يوماً، بعد استجابة مصلحة 

السجون اإلرسائيلية ملطالبه.

وقال متحدث هيئة شؤون األرسى واملحررين 
إن  ربه،  عبد  حسن  )رسمية(  الفلسطينية 
»األسري سامر العيساوي علق إرضابه املفتوح 
بعد  يوما،   26 استمر  الذي  الطعام  عن 
اإلرسائييل  االحتالل  سجون  إدارة  استجابة 

ملطالبه«.
وأضاف عبد ربه لألناضول أن العيساوي علق 
إرضابه بعد موافقة إدارة السجون اإلرسائيلية 
عىل إعادته من عزل سجن »ريمون« إىل سجن 
خوضه  قبل  يحتجز  كان  حيث  »النقب« 

اإلرضاب.
وأوضح املتحدث أن العيساوي رشع بإرضابه 
األول  ترشين  أكتوبر/   31 )يف  الطعام  عن 
قضية  عىل  الضوء  لتسليط  كذلك  املايض( 
يف  إرسائيل  لدى  املحتجزين  الشهداء  جثامني 

الثالجات ومقابر األرقام.

العيساوي، شقيقة  من جانبها، قالت شريين 
األسري سامر لألناضول، إن »محاميته تمكنت 
من  رسالة  له  ونقلت  الخميس،  زيارته  من 
وصل  صوته  بأن  املحتجزين  الشهداء  أهايل 

إليهم«.
أن سامر رد عليهم برسالة، اطلعت  وتابعت 
عليها األناضول قال فيها: »رسالتكم وصلت، 
تحركت  بالفعل  األمور  تكون  أن  يشء  وأهم 
عند  الطاولة  عىل  وامللف  الصح،  باالتجاه 

األطراف املعنية واملؤسسات الحقوقية«.
الشهداء  »جثامني  رسالته:  يف  سامر  وتابع 
للمتاجرة  وال  الطبية،  لالختبارات  ليست 
ويجب  الطهارة  من  أطهر  وهي  بأعضائهم، 

دفنها كما يليق بهم كشهداء«.
وأكدت العيساوي أن شقيقها استطاع تسليط 
الضوء عىل ملف جثامني الشهداء املحتجزين.

{  حرق »5« سيارات للفلسطينيين قرب القدس

القدس- وكاالت- أضرم 
مستوطنون إسرائيليون النار، 
ليلة الجمعة، في 5 مركبات 
في بلدتي »أبو غوش« و»عين 

نقوبه« قرب القدس.
وقالت الشرطة اإلسرائيلية، 

الجمعة، في تصريح مكتوب: 
»في ساعات متأخرة من الليل، 

ورد بالغ إلى مركز الشرطة 
عن 5 سيارات اشتعلت فيها 

النيران واحترقت في موقعين 
سكنيين مختلفين بالقرب من 

القدس«.
وأضافت: »احترقت ثالث 

سيارات في أبو غوش، 
وسيارتين في عين نقوبة«.

وتقع بلدتا »أبو غوش« و»عين 
نقوبه« إلى الغرب من مدينة 

القدس.

أردوغان: لن نسمح لإلرهاب بعرقلة مسيرتنا

أكــار: عمـليتـنـــا مــســتمــــرة
الرتكي  الرئيس  قال  األناضول-  إسطنبول- 
لإلرهاب  يمكن  ال  إنه  أردوغان،  رجب طيب 
والعصابات االمربيالية املتحكمة باإلرهابيني 
تركيا  لبناء  طريقها  عن  حكومته  تحيد  أن 

العظيمة والقوية.
»ملتقى  إىل  مصورة  رسالة  يف  ذلك  جاء 
جوائز  توزيع  وحفل  تركيا  يف  األعمال  رواد 
ريادة األعمال التاسع« املنعقد يف إسطنبول، 
بكل  »سنواصل  أردوغان  وقال  الجمعة. 
عزيمة ودون توقف نضالنا حتى نبني تركيا 

العظيمة والقوية«.
والعصابات  لإلرهاب  نسمح  »لن  وأضاف 
عن  تحيدنا  أن  بزمامها  املمسكة  اإلمربيالية 

طريقنا«.
أننا سنجعل  أعماق قلبي  وأردف:»واثق من 
القرن الـ21 قرن تركيا بدعم وإسهام منكم 

أيضا أنتم رواد األعمال الشباب«.
تركيا جاءت  أن  إىل  أردوغان  الرئيس  ولفت 
مجموعة  يف  نموا  األرسع  الدول  مقدمة  يف 
كورونا  جائحة  عصفت  بينما  العرشين 

باقتصادات العالم. وأوضح أن تركيا سجلت 
و7.5  املنرصم،  العام  باملائة   11 بلغ  نموا 
باملائة خالل النصف األول من العام الجاري.
جديدة  قياسية  أرقام  تسجيل  إىل  لفت  كما 
يف الصادرات كل شهر وامليض بخطى واثقة 

نحو األهداف املنشودة.
حمالت  مواصلة  عىل  حكومته  حرص  وأكد 

االستثمارات دون انقطاع.
ولفت يف هذا اإلطار إىل افتتاح مصنع السيارة 
أكتوبر/  29 يف  »توغ«  املحلية  الكهربائية 

وافتتاح سد ومحطة  املنرصم،  األول  ترشين 
»يوسف إييل« لتوليد الكهرباء، الذي يعد أكرب 

سد يف تركيا، الثالثاء املنرصم.
وأكد أن حكومته تواصل طريقها عرب تنفيذ 
املشاريع امللموسة واحدة تلو األخرى يف إطار 

رؤية »قرن تركيا«.
الرتكي  الدفاع  وزير  أكار  خلويص  وأكد 
أمس أن عمليات بالده العسكرية يف سوريا 
الذين  فقط  املسلحني  تستهدف  والعراق 

يهددون استقرار وأمن بالده.

أنه  عىل  صحفية  ترصيحات  يف  أكار  وشدد 
ليس من الوارد إطالقا أن تلحق تركيا الرضر 
هذا  يف  منوها  املدنيني،  أو  التحالف  بقوات 
السياق بأن بالده لم تقصف »نقطة مراقبة 

أمريكية« شمايل سوريا.
عملية  استمرار  الرتكي  الدفاع  وزير  وأكد 
معاقل  ضد  وجوا  برا  »املخلب-السيف« 
كا  »بي  الكردستاني  العمال  حزب  تنظيم 
السورية »واي بي جي« شمايل  كا« وذراعه 
العراق وسوريا، مشريا إىل أنه تم القضاء عىل 

326 مسلحا لغاية اليوم منذ انطالقها.
عملية  املايض  األحد  فجر  تركيا  وأطلقت 
مسلحي  مواقع  ضد  السيف«  ـ  »املخلب 
تنظيم واي بي جي بي كا كا شمايل العراق 

وسوريا.
لهجمات  األخرية  اآلونة  يف  تركيا  وتعرضت 
مسلحة بدأت بتفجري وسط شارع االستقالل 
الجاري،  نوفمرب   13 يف  إسطنبول  بمدينة 
واستمرت مع إطالق قذائف عىل مدن تركية 

حدودية من األرايض السورية.

{  الرئيس التركي

بشرط أال تكون قد انتهكت القانون

ل 
ّ
»تويتر« يفع

الحسابات المجمدة
سان فرانسيسكو- أ.ف.ب- أعلن املالك الجديد 

لتويرت إيلون ماسك أّنه قّرر اعتبارا من هذا األسبوع 
تفعيل الحسابات املعلقة عرب هذه الخدمة يف حال 

لم تنتهك القانون، عائدا بذلك عن كالم مطمنئ عىل 
هذا الصعيد لدى رشائه املنصة.

وأجرى ماسك استفتاء عرب حسابه عىل املنّصة 
استمّر 24 ساعة وتضمن السؤال التايل »هل 

يفرتض بتويرت أن تمنح عفواً عاماً عن الحسابات 
املجّمدة برشط أال تكون قد انتهكت القانون أو 

أرسلت بريداً عشوائياً بشكل فاضح؟«.
وأجاب 72.4 % من أصل نحو 3.16 مليون 

شخص شاركوا باالستفتاء، باإليجاب عىل هذا 
السؤال.

وكتب ماسك يف تغريدة« »الشعب قال كلمته. العفو 
العام يبدأ األسبوع املقبل«.

وكان ماسك استخدم عبارة »الشعب قال كلمته« 
نفَسها، لُيعلن األسبوع املايض إعادة تفعيل حساب 
الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب بعدما كان 
ُحظر إثر اجتياح عدد من أنصاره مبنى الكابيتول 

يف 6 كانون الثاني/   يناير 2021.
وقّرر ماسك، أغنى رجل يف العالم ومالك تيسال 

وسبايس إكس، إعادة تفعيل حساب ترامب بناء عىل 
استفتاء مماثل أجراه وأتت نتيجته ملصلحة الرئيس 

السابق.

إضراب
 لممرضات بريطانيا

لندن- أ.ف.ب- تدخل املمرّضات 
الربيطانيّات يف إرضاب يوَمي 15 و20 

كانون األّول/  ديسمرب، وهي حركة 
غري مسبوقة منذ 106 أعوام تؤرّش إىل 

خطورة األزمة االجتماعيّة يف اململكة 
املتّحدة وسط إرضابات يف كثري من 

القطاعات لم تشهدها البالد منذ عقود.
وقالت بات كولني، األمينة العاّمة 

الّتحاد الكلّية امللكيّة للتمريض، إّن 
»املمرّضات ضقن ذرًعا«، مضيفة 

»كفى رواتب ُمتدّنية )...( كفى 
عجزًا عن إعطاء املرىض الرعاية التي 

يستحّقونها«.
وتّم التصويت يف 9 ترشين الثاني/  

نوفمرب لصالح هذا اإلرضاب غري 
املسبوق يف تاريخ الكلّية امللكيّة التي 

أنشئت قبل 106 سنوات. وأعلن 
االّتحاد الجمعة عن يومني من التحرّك، 
يف 15 و20 كانون األّول/  ديسمرب بعد 

»رفض الحكومة التفاوض«.
واستناًدا إىل تقديرات، انخفض الراتب 
الحقيقي للممرّضات بنسبة %20 منذ 

عام 2010.

الخارجية الفلسطينية: 
االئتالف اليميني كارثي

رام الله- قنا- أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
عن قلقها البالغ إزاء االتفاقيات التي يوقعها بنيامني 
نتانياهو رئيس حزب الليكود مع عدد من الكيانات 

اإلرسائيلية اليمينية املتطرفة، الفتة إىل النتائج الكارثية 
املحتملة لهذا األمر عىل مسار القضية الفلسطينية، 

وعىل ساحة الرصاع يف منطقة الرشق األوسط.
وأوضحت الوزارة، يف بيان أمس، أن هذه االتفاقيات 

التي تمنح صالحيات واسعة للمتطرفني، أمثال 
لبن غفري وأتباعه، ال سيما يف كل ما يتعلق باألرض 
الفلسطينية املحتلة واالستيطان والبؤر العشوائية، 

سيكون لها آثار كارثية عىل ساحة الرصاع وعىل »ما 
تبقى من عالقة بني الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل«، 

مجددة تحذيرها من انعكاسات هذه االتفاقيات 
االئتالفية عىل أية جهود دولية وإقليمية مبذولة 

لتحقيق التهدئة، ووقف التصعيد وإجراءات بناء 
الثقة، عىل طريق إحياء املفاوضات بني الجانبني.

وأشارت إىل أن ميليشيا املستوطنني املسلحة 
واعتداءاتها اإلرهابية بدأت تأخذ طابعا جماعيا 

ومنظما يف تشكيالت عسكرية مختلفة، الفتة إىل أن 
هذا الوضع قد يشجع املتطرفني، ويف ظل شعورهم 

بالحماية والدعم واإلسناد، بعد االنتخابات اإلرسائيلية 
األخرية، عىل ارتكاب املزيد من االنتهاكات واالعتداءات 

والجرائم بحق املواطنني الفلسطينيني وأرضهم 
وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.

وطالبت الخارجية الفلسطينية املجتمع الدويل بتحمل 
مسؤولياته ملتابعة هذه التطورات، والضغط عىل 
الحكومة القادمة للكيان اإلرسائييل لضمان عدم 

تنفيذ سياساتها العنرصية املتطرفة بشأن القضية 
الفلسطينية.

إتمام صفقة تبادل أسرى

نـصــف كيـيـــف
دون كهـــــربـــــاء

كييف- موسكو- وكاالت- يبقى نحو نصف سكان 
العاصمة األوكرانية كييف محرومني من التيار 

الكهربائي الجمعة، بعد يومني عىل رضبات روسية 
استهدفت منشآت حيوية، عىل ما أعلن رئيس بلدية 

كييف فيتايل كليتشكو.
وكتب كليتشكو عىل تلغرام »ثلث املساكن يف كييف 

بات لديها تدفئة، يواصل الخرباء إعادة )التيار 
الكهربائي( إىل العاصمة. ال يزال نصف املستهلكني 

محرومني من الكهرباء«.
وأضاف »خالل النهار، تنوي رشكات الطاقة 

توصيل الكهرباء إىل جميع املستهلكني بالتناوب«. 
والمست الجمعة درجات الحرارة الصفر مئوية، مع 

تساقط أمطار.
واعترب رئيس مجلس إدارة رشكة الكهرباء الوطنية 

»أوكرنرجو« فولوديمري كودريتسكي أن نظام 
الطاقة األوكراني قد »تجاوز اآلن املرحلة األصعب« 

بعد الهجوم الذي استهدفه.
وقال عىل فيسبوك إن الكهرباء عادت جزئيًا يف 

املناطق و»شبكة الطاقة مرتبطة من جديد بنظام 
الطاقة يف االتحاد األوروبي«.

وأمىض ماليني األوكرانيني نهار الخميس من دون 
كهرباء، ال سيّما يف العاصمة كييف، غداة رضبات 

روسية كثيفة استهدفت مرة جديدة منشآت 
إمدادات املياه والكهرباء.

السويد تحظر 
المدارس اإلسالمية

لندن- األناضول- رغم تصنيف 
عدد كبري من املؤسسات األكاديمية 
اإلسالمية ضمن أفضل املدارس يف 
البالد، تواصل الحكومة السويدية 

إغالق املدارس اإلسالمية.
ويف وقت سابق من العام الجاري، 

قالت وزيرة التعليم آنذاك لينا 
أكسلسون كيلبلوم، يف مؤتمر صحفي، 

إن حكومتها قدمت مرشوع قانون 
يهدف إىل »حظر إنشاء ما يسمى 

باملدارس الدينية املستقلة«. 
ويمنع مرشوع القانون املدارس بشكل 

أسايس من التوسع عن طريق زيادة 
عدد طالبها أو فتح فروع جديدة .



 2022 أننا نستحق رشف تنظيم مونديال  للعالم كله  أثبتنا 
لكرة القدم يف قطر، بعد أن تأكد للجميع قدرة ومهارة 

العالم  الذي شهده  وفنون وكرم االستضافة ونجاح االفتتاح 
العربي والعالم. العالم  بأرسه بحضور قادة وزعماء من 
2022 عالمة فارقة ومرشفة يف تاريخ  إن مونديال قطر 

كأس العالم لكرة القدم، ولم يتحقق هذا النجاح يف 
االفتتاح إال من خالل عمل دؤوب قيادة وشعبًا، وكما 

نعلم أن كرة القدم رياضة فيها الفائز وغري ذلك، وفيها 
من يتعادل يف املباريات التي تتم من خالل املجموعات ثم 

النهائية  املباراة  الصعود ألعىل حتى يصل فريقان فقط إىل 
18 ديسمرب القادم. التي تقام يوم 

ومما يذكر أن سوء األداء وسوء الحظ يف عدم تهديف فريق 
العنابي يف مباراة االفتتاح مع االكوادور قد أغضب الجميع 
بال استثناء، لكن لكل جواد كبوة، إن الجماهري ال يهمها إال 

األداء الجيد الذي يؤدي إىل الفوز وتقديم الفنون الكروية 
الصيحات  الجميع وترتفع  ُتسعد  التي  الالزمة  واملهارات 

املتفرجني. بني  إعجابا 
الفريق األخرض السعودي حينما فاز عىل  ما حققه 

التعادل مع  2 / 1، وتحقيق تونس  األرجنتني بنتيجة 
العربية، وما  الدنمارك يجعلنا نستبرش خريًا يف فرقنا 

علينا إال االستفادة والعربة وبذل أقىص جهد يف امللعب 
وعدم الخوف أو الرعب من الفرق األخرى. ما يهمنا ُحسن 

األداء وعدم التهاون أو التخاذل، واالستفادة من استغالل 
النتيجة حتًما  املنافس ولذا ستكون  الفريق  الفرص وأخطاء 

ُمرضية. 
 البعض يسأل عن االنذارات يف البطولة، وهناك إجراءات 
أقرها الفيفا وهي: إذا تلقى العب أو مسؤول إنذارين يف 

التالية  املباراة  يف  تلقائيا  إيقافه  فسيتم  مختلفتني،  مباراتني 
لفريقه، ولكن لتجنب حرمان أي العب من خوض املباراة 

له  الثانية  الصفراء  البطاقة  النهائية بسبب حصوله عىل 
النهائي، سيتم تصفري عداد  بالدور نصف  البطولة  يف 

النهائي من البطولة. اإلنذارات بعد الدور ربع 
نتطلع إىل وصول أي فريق عربي إىل دور األربعة، هل 

الله بعزيز، إن البطولة  تتحقق املعجزة؟. وما ذلك عىل 
يف أرض عربية تلك واحدة، والثانية أن الجماهري العربية 

12 يف أي مباراة.  غفرية وهم الالعب رقم 

كفانا شرف تنظيم المونديال بامتياز
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خالل »24« يوما سوف نكون 
عىل موعد مع مجموعة كبرية من 
الفعاليات األكثر تميزا، يف درب 

الساعي، وهي الفعاليات التي 
افتتحها أمس سعادة الشيخ عبد 
الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير 

الثقافة، رئيس اللجنة املنظمة 
الحتفاالت اليوم الوطني باملقر الدائم 

يف أم صالل، بحضور سعادة الدكتور 
عيل بن صميخ املري، وزير العمل، 

وعدد من الشخصيات.
بدأ االفتتاح برفع العلم القطري إيذانا 

بانطالق هذا الحدث الهام، بمناسبة 
اليوم الوطني العزيز عىل قلوبنا 

جميعا، والذي، كما أشار سعادة 
الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، 

وزير الثقافة، سوف يجمع العديد 
من الفعاليات املستمدة من البيئة 

والثقافة القطرية العريقة، ويستلهم 
القيم العربية األصيلة.

فعاليات هذا العام مميزة ونوعية، 
وكما أوضح سعادة الدكتور عيل بن 

صميخ املري، وزير العمل، فإنها 
تجسد شعار اليوم الوطني »وحدتنا 

مصدر قوتنا«، وتزامن افتتاح 
فعاليات درب الساعي مع استضافة 

الدولة لـ»كأس العالم فيفا قطر 
2022« يتيح الفرصة لكل العالم 

لالطالع عىل ثقافتنا وتاريخنا.
 شهد اليوم األول عرضا مرسحيا 
وعروضا تراثية أخرى مثل جولة 

سفينة »محمل الغوص الخشبي«، 
الذي يعكس جانبا من حياة اآلباء 
واألجداد عىل متن سفن الغوص، 

وكذلك عرضا للهجن أيضا، بهدف 
تعريف زوار درب الساعي بجانب 

من تراثنا الربي والبحري، كما أعدت 
اللجنة باقة مميزة ومتنوعة تواكب 

الحدث الريايض الكبري.
من املؤكد أن افتتاح فعاليات درب 

الساعي سوف تضيف املزيد من 
الفرص أمام الزوار واملشجعني 
الكتشاف تراثنا الغني واألصيل 

ومالمسته عن قرب، وهو إنجاز كبري 
آخر.

تراثنا األصيل
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آراء وقضايا

أثبتت قطر بنجاحها الباهر يف تنظيم 
كأس العالم أن دولنا وشعوبنا تستطيع أن 

تلتحق بالتطور وتكون أفضل من الدول 
الغربية. إن كأس العالم الذي تم تنظيمه 

يف البلدان الغربية يعدُّ مقارنة بتنظيمه يف 
قطر متخلفاً بعرشات السنني.

وهذه ليست سوى إشارة أمل حاملة 
للمستقبل عن قدرتنا أن نكون إذا ما 
أحَسنَّا استغالل املوارد وعرفنا كيف 

نستفيد من كل ما هو متاح اليوم من 
أسباب التقدم مرشقاً ومغرباً.

هنيئاً لك دولة قطر بهذا االنتصار الكبري، 
ونحن سعداء بانتصارك، غري مبالني بما 
تكتبه بعض صحف الغرب أو يرصح به 

أصحاب القلوب املريضة من الغيورين أو 
الحاقدين.

من بني كل أصناف الرياضات الفردية 
والجماعية املمارسة املعروفة، استطاعت 
رياضة كرة القدم أن تأرس قلوب املاليني 
من الناس، وأن تستويل عىل ألبابهم منذ 

اللحظات األوىل لظهورها، وأن تكون اللعبة 
املحبوبة واألكثر شعبية يف العالم، واألقوى 

جذباً الهتمام املتابعني من الجنسني ويف 
مختلف األعمار، وأن تستقطب أنظار 
مختلف الطبقات االجتماعية امليسورة 

وحتى املحرومة.
باسم الحرية والديمقراطية وغريها من 

املفردات التقليدية القديمة التي ُيراد بها 
معنى آخر، حاول بعض املغرّدين خارج 

الرسب، من ساسة ورياضيني وفنانني من 
الذين منحتهم الحياة بعض الشهرة، أن 
يطعنوا يف مقدرة قطر عىل إرضاء جميع 

األذواق، وحتى النزوات، فكانت كلما 
رت يف الهواء. انطلقت تغريدة، إال وتبخَّ

إىل أن بلغت عىل مشارف حفل االفتتاح 
شكل الفقاعة، فما عاد املغرِّد نفسه يستمع 

إىل نفسه، وما عاد املنتِقد يمتلك القدرة 
عىل أن ُيكمل انتقاده إىل آخر السطر، بعد 
أن أوقفته الصور القادمة من الدوحة عند 

قناعة: ونجحت قطر.

} عربي بوست

إشارة
 أمل

حيدرة حمزة

صحفي وكاتب جزائري

 من قريب

كان إنفانتينو محقا عىل وجه الخصوص 
عندما طالب األوروبيني باالعتذار لـ3 آالف 

سنة قادمة عما فعلوه يف العالم. 
أن تكون عربيا ومسلما يعني أّنك -بالنسبة 

لبعض شعوب العالم- إما مصدر إرهاب 
محتمل كما الحال يف املجتمعات الغربية، 

وهي نظرة سادت بشكل خطري يف العقدين 
األخريين كنتيجة لظهور اإلرهاب، أو متخلف 

عن مواكبة التقدم الحضاري. ومع األسف، 
بعض املجتمعات األخرى -بمن فيهم قلة 
قليلة من بعض العرب ممن يخجلون من 
هويتهم العربية واملسلمة- تجهل عظمة 

الثقافة العربية واملسلمة واإلسهامات 
العلمية الكبرية لها يف نهضة األمم.

أعرض هذه اإلشكالية اليوم بينما تتعرض 
قطر لحملة تشويه منّظمة من قبل دول 

وجهات غربية بسبب استضافتها لبطولة 
كأس العالم لكرة القدم. ولم يعتد الغرب 

النظر إىل العالم العربي من منظور غري 
ذلك املنظور الذي يراه منطقة مليئة 

بالجهل والفوىض والرصاعات وُمصّدرة 
لإلرهاب العاملي والالجئني الذين ُيهددون 
الثقافة الغربية. هذه النظرة غري صحيحة 

بالطبع، وإن كانت واقعية يف بعض جوانبها 
املحدودة لكنها ليست استثناء عامليا بأي 

حال.
التاريخ املظلم للغرب قبل فرتة الحداثة كان 

أسوأ بكثري من الحالة العربية من حيث 
دموية الرصاعات التي قضت عىل أجيال 

بأكملها. كما أن هذه الحداثة -وإن نجحت 
بشكل مذهل يف التقدم العلمي وتطوير 

مفهوم الدولة والديمقراطية- مارست يف 
كثري من األحيان اإلمربيالية عىل العالم اآلخر 

وسعت لفرض قيم اجتماعية مثرية للجدل 
عليه.

كعرب ومسلمني، ال يمكننا أن نقلل من شأن 
األزمة الذاتية التي نعانيها يف مواكبة التقدم 
يف املجاالت العلمية والسياسية واالقتصادية، 

والتي ترجع بشكل أسايس لالستبداد 
السيايس الذي حد من فرص النهضة، وليس 

للثقافة أو الدين بحد ذاتهما. لكن ذلك ال 
ُيخفي الدور الغربي يف تعميق هذه األزمة. 

أوروبا والواليات املتحدة ال تنظران إىل 
املنطقة العربية سوى من منظور إرسائيل 

والنفط ومصالحهما. كما أن الواليات 
املتحدة شنت عىل مدى عقدين حروبا دموية 

يف العراق وأفغانستان وحملة عىل اإلرهاب 
يف سوريا والعراق تاركة وراءها دوال فاشلة 

وُمدنا مدّمرة بأرسها وماليني من املدنيني 
دون مأوى وُيعانون من الفقر واملجاعة.

ولم يعتد الغربيون أن يواجهوا حقيقة 
دورهم يف املأساة العربية التي ساهموا 
بها، لكنهم بارعون يف ممارسة الفوقية 

والعنرصية عىل العرب واملسلمني كما تفعل 
الحملة املمنهجة ضد قطر. ولقد امتلك 

رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الجرأة بشكل 
مثري لإلعجاب عندما هاجم بشدة منتقدي 

مونديال قطر واتهم الدول األوروبية بالنفاق 
وقال إنهم ليسوا يف وضع يسمح لهم بتقديم 

دروس أخالقية لقطر والعرب.
كان إنفانتينو محقا عىل وجه الخصوص 

عندما طالب األوروبيني باالعتذار لـ3 آالف 
سنة قادمة عما فعلوه يف العالم قبل أن 

يبدؤوا يف التنظري بالدروس األخالقية لقطر. 
ومن املعلوم أن بعض دوافع الحملة عىل 
قطر مرتبطة بالغرية السياسية من دولة 

رشق أوسطية استطاعت بفضل إمكاناتها 
الكبرية إعداد تنظيم مذهل لهذا الحدث 

الريايض العاملي، لكّن أخطر جوانبها تلك 
النزعة الفوقية التي تتخذ من القيم األخالقية 

ستارا لها. وقد قرأت يف بعض الصحف 
الغربية مؤخرا أن التاريخ الريايض لدولة 

قطر ال يؤّهلها الستضافة البطولة.
كما أن إحدى الصحف الفرنسية املهووسة 

باإلسالموفوبيا نرشت كاريكاتريا ُيظهر 

املنتخب القطري عبارة عن العبني يحملون 
البنادق وعىل وجوههم مالمح الغضب 

والوحشية. متى كانت استضافة هذا الحدث 
الريايض حكرا عىل الدول التي تمتلك املهارة 

يف الكرة؟ لم نسمع مثل هذه االنتقادات 
عندما استضافت جنوب أفريقيا عىل سبيل 

البطولة.  املثال 
هناك حجة أخرى يف الحملة وهي املناخ 

والطقس الحار الذي لم تعتد عليه معظم 
الفرق املشاركة يف البطولة. ُيمكن الرد 

ببساطة عىل هذه الحجة بالهندسة الذكية 
التي انتهجتها قطر يف تربيد املالعب. وبعض 

املنتقدين لجؤوا عىل نحو سخيف يف إثارة 
مسألة انبعاث الكربون من املالعب بسبب 

الهندسة الذكية، وهي قليلة للغاية للمناسبة 
وال ُتشكل سوى %0.01 من االنبعاثات 

العاملية هذا العام كما تؤكد الفيفا.
وتركُت متعمدا للجزء األخري من هذه املقالة 
الحديث عن الحجة األكثر إثارة للجدل وهي 
مسألة معارضة قطر للمثلية الجنسية ألّنها 
ال تستحق برأيي الكثري من النقاش وأراها 
محاولة وقحة لتسييس الرياضة من أجل 
فرض قيم مثرية لالنقسام بني املجتمعات 
واألمم. قطر دولة محافظة، لكنّها أظهرت 

حرصا يستحق الثناء عىل الجمع بني قيمها 
املحافظة وبني توفري الحد األقىص من 

الظروف املناسبة للثقافات األخرى الوافدة 
إليها من أجل التمتع بمشاهدة البطولة 

والتعرف عىل الثقافتني العربية واملسلمة.
وبينما يفرتض أن يكون املونديال فرصة 

مهمة لتعريف الشعوب واألمم بثقافات 
بعضها البعض، فإن حملة التشوية تسعى 

لتعميق الهوة الثقافية واملجتمعية بني 
الرشق والغرب.

إن كل عربي ومسلم يشعر اليوم بالفخر 
لنجاح قطر يف تنظيم هذا الحدث بكفاءة، 

وملنحنا فرصة أن ترى كل األمم كرم 
الضيافة وحسن األخالق عند العرب بغض 

النظر عن اختالفاتنا الثقافية والدينية.
أميل أن تؤدي هذه البطولة إىل جعل العالم 

ُيفكر يف أهمية تعزيز االنفتاح بني الرشق 
والغرب كوسيلة تشتد إليها الحاجة اليوم 
يف هذا العالم املضطرب الذي يواجه خطر 

الصعود القومي والتطّرف السيايس.

دوافع التوظيف السياسي لمونديال قطر

محمود علوش
باحث في العالقات الدولية

إبراهيم فليفل
صحفي مصري

ibrahim_felifal@yahoo.com
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إعالن الجزائر للمصالحة الفلسطينية

مســاٍع رغـم العراقيـل
غزة- األناضول- بعد مرور أكثر 

من شهر على توقيع اتفاق 
المصالحة الفلسطينية في 

الجزائر، يقول محللون سياسيون 
إن الفصائل لم تحرز تقدًما على 

صعيد تطبيق بنود االتفاق أو 
حلحلة نقاط الخالف بينهم.

ويستبعد محللون سياسيون 
في تصريحات منفصلة لوكالة 

األناضول، حدوث أي تقدم 
ملموس في تنفيذ االتفاق على 

المدى القريب؛ رغم االهتمام 
الجزائري الرسمي بهذا الملف.

وُيرجع المحللون ذلك إلى 
وجود فجوة كبيرة في »الرؤى 

والمواقف والبرامج السياسية«، 
لطرفي االنقسام حركتي 

التحرير الوطني الفلسطيني 
»فتح«، والمقاومة اإلسالمية 

»حماس«.
واالثنين قال رئيس مجلس 

األمة الجزائري صالح قوجيل، 
في تصريح نقله بيان لحركة 
»حماس«، إن رئيس البالد عبد 

المجيد تبون يسعى - بشكل 
شخصي ومباشر- من أجل »لّم 

الشمل الفلسطيني«.

ورغم الترصيحات اإليجابية التي تطلقها قيادات 
م�ن الحركتني حول جهوزيته�م لتنفيذ االتفاق، 
إال أن املحلل�ني يرون ذلك غري كاٍف لدفع مس�ار 

املصالحة.
وكان الرئيس الفلس�طيني محمود عباس، زعيم 
حرك�ة »فتح«، قال يف مقابلة م�ع قناة »القاهرة 
الثان�ي  ترشي�ن  نوفم�ر/    14 يف  اإلخباري�ة« 
الجاري، إن »كل األبواب مفتوحة للمصالحة، وقد 
ت�م التوصل التفاق يف الجزائ�ر فيما بقي -اآلن- 

التطبيق«.
وأضاف: »سنجلس لُنطبّق ما اتفقنا عليه«، دون 
أن يذك�ر أي تفاصي�ل ح�ول برنام�ج العمل أو 

آليات التطبيق.
فيما تقول حركة »حماس«، يف ترصيحات لبعض 
قياداتها، إنه�ا »جاهزة لتنفي�ذ اتفاق املصالحة 

املوّقع يف الجزائر«.
ول�م تط�رح الفصائ�ل يف ترصيحاته�ا تصوًرا 
واضًحا حول بدء تنفيذ إعالن الجزائر للمصالحة، 
فيما لم تعلن عن س�قف زمنّي لب�دء اجتماعات 

تضع أوىل خطوات التطبيق، وفق املحللني.       
ويف 13 أكتوب�ر/  ترشي�ن األول امل�ايض، وّقعت 
فصائل فلسطينية عىل وثيقة »إعالن الجزائر« يف 
ختام أعمال مؤتمر »لم الش�مل من أجل تحقيق 
الوحدة الوطنية الفلسطينية« الذي تم تنظيمه يف 

الجزائر عىل مدار يومني.

مسار إيجابي
قال حس�ني حمايل، الناطق باس�م »فتح«، 
إن حركت�ه أجرت اجتماع�ات مع قيادات 
فصائل قبل نحو أس�بوعني لبحث ملف 

املصالحة.
وأض�اف يف ترصي�ح لوكال�ة 
األناضول، إن حركته 

اجتمع�ت مع وف�د م�ن »حم�اس« يف العاصمة 
اللبناني�ة ب�ريوت، للتباح�ث ح�ول مس�تجدات 

املصالحة.
وكان موىس أبو م�رزوق، القيادي يف »حماس«، 
ق�ال يف 13 نوفمر يف بي�ان عقب لقاء جمعه مع 
عض�و اللجنة املركزي�ة ل�»فتح«، ع�زام األحمد 
يف ب�ريوت، إن الحركتني )فت�ح وحماس( اتفقتا 
عىل تعزيز الجه�ود لرتتيب البيت الفلس�طيني، 

ملواجهة إرسائيل.
يف الس�ياق، أوضح حمايل أن اجتماعا آخر جمع 
حركت�ه مع وف�د من الجبه�ة الش�عبية لتحرير 
فلس�طني يف العاصمة الس�ورية دمشق ملناقشة 

هذا امللف.
وجّدد حمايل الت�زام الحركة »بكافة البنود التي 
تم التوقي�ع عليها يف الجزائر«، قائال: »بالنس�بة 
لن�ا لن يكون هناك أي تعطي�ل ألي بند من بنود 
االتف�اق، واملطل�وب من�ا كفلس�طينيني امتالك 
اإلرادة والق�رار كي تكون مصلحة الش�عب هي 

الُعليا«.
وأوض�ح متحدث »فت�ح« أن االتصاالت مع كافة 
األطراف س�واء الفصائل الفلسطينية، أو اللجنة 
العربي�ة الجزائري�ة، ما زالت مس�تمرة يف إطار 

إنهاء االنقسام.
وذكر أن »كافة األمور تسري باتجاهات إيجابية«، 
معرًب�ا عن أمنياته يف »حدوث مس�تجدات خالل 

الفرتة القادمة«.
وأش�ار إىل أن اتفاق إعالن الجزائر مثّل »خريطة 
طريق واضحة تس�ري عليها الفصائل يف خطوات 

إيجابية إلنهاء االنقسام«.

 جهود فصائلية
م�ن جانبه، ق�ال ماه�ر مزه�ر، عض�و اللجنة 
املركزي�ة العام�ة للجبه�ة الش�عبية، إن الجبهة 
بمش�اركة عدد من فصائل فلس�طينية تس�عى 

إلجراء زيارة رس�مية للجزائ�ر، للضغط يف إطار 
تنفيذ اتفاق املصالحة.

وأضاف يف ترصيح لوكالة األناضول: »االتصاالت 
م�ع قيادة الجزائر وباقي األطراف الفلس�طينية 
مستمرة من أجل الضغط باتجاه البدء بخطوات 

عملية لتنفيذ االتفاق«.
وأوضح أن ه�ذه الزيارة من املقرر أن ُتعقد قبل 

حلول مارس/ آذار املقبل.
وذك�ر أن وص�ول »اليم�ني الصهيون�ي الفايش 
للحكومة اإلرسائيلية يتطل�ب من كافة الفصائل 
تحّم�ل املس�ؤولية الوطني�ة وإنه�اء االنقس�ام 
وتش�كيل القي�ادة املوّح�دة للمقاومة الش�عبية 

ملواجهة التحديات واالعتداءات«.
وأشار إىل أن الكشف عن »حسن النوايا فقط غري 
كاٍف لدفع مس�ار املصالح�ة )..( املطلوب البدء 

بتنفيذ بنود االتفاق«.

 قضايا عالقة
يقول املحلل الس�يايس أحمد رفيق عوض، مدير 
مركز القدس للدراس�ات التابع لجامعة القدس، 
إن عجلة التنفيذ لم تتحرك بعد يف إعالن الجزائر 
للمصالحة الفلس�طينية، مستبعًدا حدوث ذلك يف 

املنظور القريب.
وأضاف يف حوار لوكالة األناضول: »لم يتجّس�د 
هذا االتفاق عىل أرض الواقع، من خالل جلس�ات 
للح�وار أو ع�ر س�لوك للحركت�ني، فالخالفات 
بينهما م�ا زالت قائمة، وهناك تباعد وتناقض يف 

وجهات النظر«.
وأوض�ح أن إع�الن الجزائر »لم يعال�ج القضايا 
األساس�ية العالق�ة ب�ني الحركتني، فض�اًل عن 

عموميّته يف تناول البنود«.
واستكمل قائالً: »لم تتفق الحركتان 

ع�ىل  الي�وم  حت�ى 

الخط�وة األوىل للمصالح�ة، والعتب�ة املطلوب�ة 
لدخول بوابة إنهاء االنقسام«.

إضاف�ة إىل ذل�ك، فإن القضايا العالقة، بحس�ب 
عوض »ليس�ت بس�يطة، إنم�ا مرتبط�ة باألطر 
والرام�ج  والس�الح،  كالتحالف�ات،  الكب�رية، 
ب�ني  املس�تقبلية  العالق�ة  وش�كل  السياس�ية، 
الحركت�ني، واالنتخابات، هذه كلها لم تطرح ولم 

ُتحّل الخالفات حولها«.
ويرى ع�وض أن مطالب�ة الرئيس الفلس�طيني 
عب�اس حرك�ة حم�اس باالع�رتاف بالرشعي�ة 
الدولية، »تعيد إىل األذهان العراقيل التي كانت يف 
اتفاقات املصالحة الس�ابقة، واختالف الحركتني 

يف املرجعيات«.
ويعتق�د أن الحديث الجاد ع�ن املصالحة والبدء 
بتنفي�ذ بنود االتف�اق يجب أن يك�ون دون »أن 

يدخل يف ذلك أي اشرتاطات )من الجانبني(«.

عراقيل خارجية
م�ن جانب آخر، يش�ري ع�وض بوج�ود عراقيل 
خارجي�ة تمن�ع ح�دوث أي تق�ّدم يف ملف�ات 

املصالحة، منها أطراف إقليمية أو دولية.
وق�ال: »ع�ىل رأس تل�ك األط�راف إرسائي�ل«، 
التي يق�ول مراقبون ومس�ؤولون يف ترصيحات 
مختلفة إن »استمرار االنقسام يعود باملنفعة عىل 

إرسائيل«.
ويتفق م�ع ع�وض، املحلل الس�يايس مصطفى 
إبراهيم قائالً: »بعض األطراف اإلقليمية والدولية 
تحاول عرقلة املصالح�ة، كما أفادت ترصيحات 

سابقة لحركة فتح«.
ويف أكتوبر/ ترشي�ن األول امل�ايض، قالت اللجنة 

املركزية لحركة »فتح«، يف اجتماع عقدته بمدينة 
رام الله، إن »أطراًفا إقليمية ودولية - لم تسّمها- 

ال تريد تحقيق املصالحة وإنهاء االنقسام«.
»ع�ىل  األناض�ول:  لوكال�ة  إبراهي�م،  وأض�اف 
الفصائ�ل القفز ع�ن ه�ذه العراقي�ل املوجودة 
واملس�تمرة منذ أكثر م�ن عقد ونصف حيث بات 

تجاوزها رضورة إلنجاح هذا امللف«.
واس�تكمل قائالً: »التحديات والصعوبات كثرية، 
بينه�ا املواقف العربي�ة واإلقليمية املس�اعدة يف 
اس�تمرار االنقس�ام، لكن وج�ود نواي�ا حقيقة 

للمصالحة من شأنه أن يبّدد كل ذلك«.
وأوض�ح أن الواقع الذي يعيش�ه الفلس�طينيون 
يتجه نحو األسوأ، وقال: »القادم خطري جًدا، وقد 
يرتك�ب رئيس الوزراء اإلرسائييل املكلّف بنيامني 
نتانياهو حماقات كبرية يف ظل استمرار املشاريع 
االس�تيطانية وتصاعد التهديدات بتعزيز عملية 

الضّم، ما يتطلب مواجهة موّحدة لها«.
واس�تبعد إبراهي�م وج�ود أم�ل إلنج�از مل�ّف 
املصالح�ة ع�ىل املدى القري�ب، مرجًع�ا ذلك إىل 

»انقسام الرؤى بني الفصائل وتباعدها«.
وأردف: »ي�دور طرفا االنقس�ام يف الدائرة ذاتها 
من�ذ 16 عاًما، دون أن يق�ّدم أحدهما أي تنازل 

للوصول إىل رؤية وطنية جامعة«.       
وعىل مدار س�نوات، ُعقدت لق�اءات واجتماعات 
عديدة بني الفصائل الفلسطينية، توّصل بعضها 
إىل اتفاقات، كان آخره�ا »إعالن الجزائر«. ومنذ 
صيف 2007، تعاني الس�احة الفلس�طينية من 
انقس�ام س�يايس وجغرايف، حيث تسيطر حركة 
»حماس« ع�ىل قطاع غزة، يف حني ُت�دار الضفة 
الغربية من جانب حكومة ش�ّكلتها حركة »فتح« 
محم�ود  الرئي�س  بزعام�ة 

عباس.
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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

وفد من االتحاد الدولي لكرة القدم تابع الفعاليات

مزاين المونديال.. 
اإلثارة متواصلة

ويف فئ�ة املجاهي�م - الثنايا حقق »الذاير« املرك�ز األول ملحمد 
سعيد عيل املنصوري.. وكان املركز الثاني من نصيب »مخلفه« 
وبخي�ت عبدالل�ه بخيت املنه�ايل.. وجاءت »جذاب�ة« يف املركز 

الثالث لصاحبها فالح سعيد عبدالله.
وته�دف البطولة إىل تعزي�ز مكانة اإلب�ل العربية عىل مختلف 
األصع�دة املحلي�ة واإلقليمي�ة والعاملي�ة، ودعم رياض�ة اآلباء 
واألجداد، وتشجيع املالك القطريني والخليجيني عىل االستمرار 
يف تربيتها، والحفاظ عىل س�الالتها النادرة، والعناية بعالمات 
جماله�ا، وتوفري بيئة مثالية لها، وتطوير إنتاجها، ملا تتفرد به 

من ميزات قلما توجد يف غريها.
ويأتي املهرجان لتنشيط السياحة الرياضية، واالعتزاز بالهوية 
الوطني�ة، وإبراز مكانة اإلبل لدى أبناء ش�به الجزيرة العربية، 

فضاًل عن نرش املوروث الريايض الشعبي عامليًا.
وش�هدت البطولة يف يومها الثاني منافس�ات قوية يف ش�وطي 
الج�ذاع والثناي�ا بفئة املجاهي�م عىل لقب كأس العالم وس�ط 
مشاركة أقوى وأفضل أنواع اإلبل وسالالتها املحلية والخليجية 
بواق�ع ع�رش مطايا يف كل ش�وط، ه�م أبطال النس�خة األوىل 

ملهرجان »جزيالت العطا« 2022.
 وش�هدت منافس�ات الش�وط املخص�ص للجذاع ف�وز املطية 
»الش�ناح« ملك نايف فرحان ال�دورسي باملركز األول وجائزته 

الكأس الذهبي والوسام الذهبي بجانب 200 ألف ريال.
 وتفوق�ت »الش�ناح« ع�ىل »معدي�ة« ملك نارص س�عيد هادي 
صاحب املركز الثاني وجائزته الكأس الفيض والوس�ام الفيض 
بجان�ب 150 أل�ف ريال، فيم�ا احتلت »االنايف�ة« ملك صالح 
محم�د الكث�ريي املرك�ز الثال�ث وجائزت�ه ال�كأس الربونزي 

والوسام الربونزي بجانب 100 ألف ريال.
ويف منافسات الشوط املخصص للثنايا أحرزت املطية »الذاير« 
مل�ك محمد س�عيد املنصوري املرك�ز األول وجائزت�ه الكأس 

الذهبي والوسام الذهبي بجانب 200 ألف ريال.
 وحل�ت املطية »مخلفه« ملك بخيت عب�د الله املنهايل يف املركز 
الثان�ي وجائزته الكأس الفيض والوس�ام الفيض بجانب 150 
أل�ف ريال، بينم�ا ج�اءت املطية »جذاب�ة« ملك فالح س�عيد 
العرجاني يف املركز الثالث وجائزته الكأس الربونزي والوس�ام 

الربونزي بجانب 100 ألف ريال.
كم�ا تواصلت زي�ارة الوفود األجنبي�ة للفعالي�ات املقامة عىل 
هام�ش البطولة لالطالع عليها واالس�تمتاع بها والتي تتضمن 
مع�رض س�فن الصح�اري، ومجل�س املزاين »بيت الش�عر« 

ومشاهدة محتلف أصناف اإلبل.
ش�هد اليوم الثاني من بطولة كأس مزاين كأس العالم حضور 
وف�ود أجنبية ملتابعة املنافس�ات التي أقيم�ت أمس الجمعة يف 

شوطي الجذاع والثنايا بفئة املجاهيم.
كما تابع وفد من االتحاد الدويل لكرة القدم من منصة الضيوف 
منافس�ات اليوم الثاني من البطولة التي شهدت إثارة كبرية يف 
شوطي الجذاع والثنايا من أجل الفوز باللقب والصعود ملنصة 

التتويج.

شوط الجل

وتتواصل اليوم الس�بت منافس�ات فئة املجاهي�م بإقامة أقوى 
أش�واطها ش�وط الجل.. ومن املقرر أن تنطلق منافس�ات فئة 
املغاتري التي ُخصص لها خمس�ة أش�واط، غدا األحد، وتستمر 
عىل م�دار ثالثة أيام، حيث س�تكون يف يومه�ا األول للحقايق 

واللقايا، بعدها الجذاع والثنايا، ومن ثم الجل.
وس�تكون منافس�ات فئة األصاي�ل التي ُخصص لها خمس�ة 
أش�واط أيضا هي ختام املهرجان، إذ س�ُتقام ع�ىل مدار ثالثة 
أي�ام أيضا عىل أن ُتختتم يف الثاني من ش�هر ديس�مرب املقبل، 
حيث ستبدأ يف يومها األول بمنافسات الحقايق واللقايا، بعدها 

الجذاع والثنايا، ومن ثم الجل.

وأكد فالح س�عيد عب�د الل�ه العرجاني مالك املطي�ة »جذابة« 
الحائ�ز ع�ىل املرك�ز الثالث يف ش�وط الثنايا بفئ�ة املجاهيم يف 
بطول�ة مزاين كأس العالم أنه راض تم�ام الرىض عن النتيجة 

التي حققها يف اليوم الثاني من املنافسات.
وق�ال العرجاني يف ترصيحات�ه عقب انتهاء مراس�م التتويج: 
أحم�د الله عىل املر ك�ز الثالث يف هذا الش�وط وأنا راض تماما 
عنه.. التنافس يف هذا الش�وط لم يكن سهال أبدا ألن املشاركني 

فيه حرضوا بأفضل ما لديهم من حالل..
 ش�دد الس�عودي محم�د طال�ب كليفي�خ املري مال�ك املطية 
»النايف�ة« الحائز ع�ىل املركز الثالث يف ش�وط الجذاع عىل قوة 
املنافس�ة نظرا ألن املشاركني فيها هم أبطال النسخة األوىل من 

مهرجان »جزيالت العطا« 2022..
وق�ال املري: ش�عوري يف ه�ذه اللحظة ال يوصف ع�ىل الرغم 
م�ن أنني لم أحقق س�وى املركز الثالث يف س�ن الجذاع، ولكن 
املركز الثالث يف هذا الشوط نتيجة طيبة للغاية ألنه يعد »نخبة 

النخبة« وال يقل أهمية عن املركز األول.
وتابع: من يحتل املركز العارش يف ش�وط الجذاع ببطولة مزاين 
كأس العالم كأنه حصل عىل املركز األول. وأشاد املري باألجواء 
التنظيمية قائال: نش�كر نادي قط�ر ملزاين اإلبل الجهة املنظمة 

للبطولة عىل حفاوة االستقبال وجودة التنظيم  .

 حدث لن يتكرر

وصف الس�عودي نايف فرحان محمد بن نادر الدورسي مالك 
املطية »الش�ناح« حصوله عىل املركز األول يف شوط جذاع بأنه 
»يشء كبري جدا« ألنه تحقق يف حدث فريد غري مسبوق باملنطقة 

الخليجية وربما لن يتكرر فيها مستقبال حسب قوله..
وقال الدورسي: كانت فرحتي األوىل املش�اركة يف هذه البطولة 
املمي�زة بوطنن�ا الثان�ي قطر م�ع إخوانن�ا من كاف�ة البلدان 
الخليجي�ة، والي�وم فرحت�ي تضاعف�ت بالفوز بناموس س�ن 

الجذاع يف فئة املجاهيم.
الن�ادرات  ولجمه�ور  لوال�ده  النام�وس  ال�دورسي  وأه�دى 

والدوارسة وللشعب السعودي قاطبة.

تواصلت اإلثارة في ثاني أيام بطولة مزاين كأس العالم، 
اإلبل، تحت شعار »سفن  نادي قطر لمزاين  التي ينظمها 
-قطر  العالم  ك��أس  بطولة  هامش  على  الصحاري«، 

2022، وتستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل.
نايف  لمالكها  »الشناح«  فوز  باالمس  الثاني  اليوم  وشهد 
لناصر  »معدية«  وفازت  بالمركز..  الدوسري  محمد  فرحان 
»النايفة«  وحصلت  الثاني  بالمركز  ه��ادي  حمد  سعيد 
لفئة  الثالث  المركز  على  المري  كيلفيخ  طالب  لمحمد 

المجاهيم - الجذاع.

كتب - عوض الكبايش 

المهرجان يساهم في تنشيط السياحة الرياضية واالعتزاز بالهوية الوطنية

فالح العرجاني: راض بالمركز 
الثالث والتنافس كان قويا

محمد المري: األجواء التنظيمية 
بالبطولة أكثر من رائعة
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سلمان المالك

»قفطان« العرب
قفطان مغربي جامع لكل الدول العربية املشاركة 

بمونديال قطر يف لوحة فنية متناسقة من حيث 
أعالم الدول أو من حيث الرموز والشعارات واملعالم 

التاريخية لكل دولة احتفاء بمشاركة الدول العربية يف 
»كأس العالم«.

فعاليات حية

فعاليات حية تيضء درب لوس�يل، وتضفي املزيد 
من األجواء االحتفالية يف ش�ارع يس�تقطب آالف 

ال�زوار يوميا احتفاال بكاس العالم، وس�ط أجواء 
مفعمة بمشاعر الفرح.

تحية إكبار لقطر

مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخلييل 
يوجه تحية إكبار وإجالل إىل دولة قطر، لرفضها 

رفع شعارات الفحش، والستغاللها هذا الحدث الكبري 
يف أرضها لعرض اإلسالم الحنيف يف صورته البهية 
وجماله الباهر من خالل شتى الوسائل، لتقوم عىل 

الناس حجته وتظهر لهم حقيقته.

تجارب ال تنسى
تحول�ت الس�احات والكورني�ش إىل احتف�ال ينبض بكل 
األل�وان، وق�د كان الفتا ما ع�ر عنه الزوار واملش�جعون 
الذين تفاعلوا بشكل كبري ووجدوا يف هذه الساحات ملتقى 
للتعب�ري ع�ن الس�عادة بتواجده�م يف قطر وم�ا لقوه من 
اهتمام لتكون تجربتهم واح�دة من أكثر التجارب حيوية 

وهم يتابعون مجريات كأس العالم.

بكل األلوان

رسم املشجعون لوحات يف غاية الجمال خالل متابعة 
بطولة كأس العالم، ليس يف املالعب املونديالية فقط 

وإنما يف كافة أماكن تواجدهم، كما هو الحال يف 
سوق واقف ودرب لوسيل وحديقة البدع، التي غصت 

بالزائرين من كل الجنسيات، وتحولت إىل ملتقى 
لعشاق كرة القدم.

مرشد المترو .. الظريف

مرشد املرتو تحول إىل »ترند« يف ال�»تيك توك«، 
اكتسب الشهرة والتقدير واالحرتام ومحبة الناس 

بفضل خفة دمه، وأصبح الجميع يتهافت إليه اللتقاط 
الصور التذكارية.




