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باقي.. التحدي األكبر
الوحيد يف كرنفال من  الوطني هو مصدر الحزن  أصبح منتخبنا 

البالد هذه األيام وتصدره لكل أرجاء  البهجة والفرح تعيشه 
التنظيم  العالم، من خالل مونديال تاريخي استثنائي يف جودة 

الفعاليات وسهولة  وتنوع  الجماهريي  والحضور  املنشآت  وفخامة 
املواصالت.

املبكر وبخسارتيه  العنابي أحبطنا بخروجه  أن  وال خالف عىل 
التي لعبها  الباهت يف ثالثة أشواط من األربعة  املتتاليتني، وبأدائه 

الثاني من لقاء السنغال، والذي  إذا استثنينا الشوط  حتى اآلن، 
دخل فيه يف أجواء املباراة وسجل هدفه املونديايل األول.. ولكن هذه 

الصحوة املتأخرة جاءت بعد أن طارت الطيور بأرزاقها!

} المقال ص 24

رئيس التحرير المسؤول

»20« مليون دوالر لمساعدتها غذائيا

قطر تدعم إفريقيا

وزارة الثقافة 

تـدشـين »قـصـة كــرة«
الثقافة،  وزارة  دشنت  قنا-  الدوحة- 
أمس، بـ »سيتي سنرت مول الدوحة«، 
»قصة  الضخم  التشكييل  الفني  العمل 

تمهيدا  الصالحي،  عماد  للفنان  كرة«، 
بهدف تسجيل  بجامعة قطر،  لعرضه 

رقم قيايس بموسوعة غينيس.

عودة قوية لمستويات ما قبل الجائحة 

»26« مليارا.. صادرات 
القـــطـــــاع الــخــــــاص

تطوير الحلول لتعزيز قدرة 
البلدان على الصمود

التزام الدوحة بدعم المبادرات 
الجماعية والعمل الدولي 
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متابعات

استعراض التعاون في المجاالت الصحية

وزيرة الصحة العامة 
تجتمع مع نظيرها الكوبي

الدوحة- قنا- اجتمعت سعادة الدكتورة 
حنان محم�د الكواري وزي�رة الصحة 
العام�ة م�ع س�عادة الدكتور خوس�يه 
أنج�ل بورتال مريان�دا وزير الصحة يف 

جمهورية كوبا، الذي يزور البالد حاليا.
جرى خالل االجتماع استعراض عالقات 
التع�اون ب�ن البلدين وس�بل تعزيزها 

وتطويرها يف املجاالت الصحية.

في ذمة الله
الدوحة - قنا - انتقل إىل رحمة الله تعاىل 
عبدالعزيز عيل أس�د األنص�اري عن عمر 

ناهز 66 عاًما.
والفقي�د وال�د كل م�ن محم�د )الديوان 
األمريي( وحمد )الح�رس األمريي( وفهد 
ومحم�ود  الداخلي�ة(  وزارة  )متقاع�د 
)وزارة  وأحم�د  املرك�زي(  )امل�رف 
الداخلية( وعبدالله )لخويا( وعبدالرحمن 

)وزارة العمل(.
وصيل ع�ى جثم�ان الفقيد أم�س، عقب 

صالة العر يف مس�جد مقربة مس�يمري، 
حيث ووري الثرى.

 يقبل العزاء للرجال يف منطقة أم السنيم، 
شارع بوفنطاس رقم 120.

وللنس�اء يف منطقة أم الس�نيم منزل رقم 
.14

 تغمد الله الفقيد بواس�ع رحمته وأسكنه 
فس�يح جناته وألهم أهل�ه وذويه الصرب 

والسلوان.
 »إنا لله وإنا إليه راجعون«

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيسة جمهورية 
كوسوفو تستقبل سفيرنا

بريش�تينا- قنا- اس�تقبلت فخامة 
الدكتورة فيوس�ا عثماني س�ادريو 
رئيس�ة جمهورية كوسوفو، سعادة 
السيد عيل بن حمد املري سفري دولة 

قط�ر »غ�ري مقيم« ل�دى جمهورية 
كوسوفو.

 جرى خالل املقابلة، استعراض عالقات 
التعاون الثنائي بن البلدين.

شهد حضور عدد كبير من القادة

مونديال قطر قبلة زعماء العالم
الدوح�ة -قن�ا- بات�ت بطول�ة كأس 
العالم FIFA قطر 2022 قبلة زعماء 
العال�م من�ذ الي�وم األول النطالقه�ا 
م�روًرا بباقي أيام البطولة حتى اآلن، 
ما يشري إىل أن املونديال سيكون األول 
يف التاريخ الذي يشهد هذا التوافد من 

زعماء وقادة العالم.
البداي�ة كانت من ي�وم االفتتاح الذي 
ش�هد حضور جالل�ة املل�ك عبدالله 
الثان�ي ب�ن الحس�ن مل�ك اململك�ة 
األردنية الهاش�مية، وفخامة الرئيس 
عبداملجي�د تبون رئي�س الجمهورية 
الجزائري�ة الديمقراطي�ة الش�عبية، 
وفخامة الرئيس عبدالفتاح الس�ييس 
رئي�س جمهوري�ة م�ر العربي�ة، 
الرئي�س محم�ود عب�اس  وفخام�ة 
وفخام�ة  فلس�طن،  دول�ة  رئي�س 
الرئيس رجب طي�ب أردوغان رئيس 

الجمهورية الرتكية.
وش�هد حفل االفتتاح أيًضا مش�اركة 
صاحب السمو امللكي األمري محمد بن 
س�لمان بن عبدالعزيز آل سعود ويل 
العهد رئيس مجلس الوزراء باململكة 
العربية الس�عودية، وس�مو الش�يخ 

مش�عل األحمد الجابر الصباح ممثل 
سمو أمري دولة الكويت ويل عهد دولة 
الكويت، وصاحب السمو امللكي األمري 
الحس�ن بن عبدالل�ه الثاني ويل عهد 
اململكة األردنية الهاش�مية، وصاحب 
الس�مو الش�يخ محمد بن راش�د آل 
مكت�وم نائ�ب رئيس دول�ة اإلمارات 
مجل�س  رئي�س  املتح�دة  العربي�ة 
ال�وزراء حاكم دبي، وس�مو الش�يخ 
حم�دان بن محمد آل مكتوم ويل عهد 
دب�ي، وصاح�ب الس�مو الس�يد ذي 
يزن بن هيثم آل س�عيد وزير الثقافة 
والرياض�ة والش�باب ممث�ل جالل�ة 
س�لطان عمان، ودولة الس�يد نجيب 
ميقات�ي رئي�س حكوم�ة تري�ف 

األعمال بالجمهورية اللبنانية.
كما ش�ارك يف االفتت�اح أيًضا فخامة 
الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية 

ب�ول  الرئي�س  وفخام�ة  الس�نغال، 
كاغام�ي رئي�س جمهوري�ة رواندا، 
وفخام�ة الرئيس ج�ورج ويا رئيس 
جمهوري�ة ليبرييا، وس�عادة الس�يد 
رئي�س  نائ�ب  بوري�رو  الفري�دو 
جمهورية اإلكوادور، وس�عادة السيد 
أنطونيو غوترييش األمن العام لألمم 
املتحدة، والدكتور توماس باخ رئيس 
اللجن�ة األوملبي�ة الدولي�ة، وس�عادة 
الس�يد ايغور ليفيتن مس�اعد رئيس 
روس�يا االتحادية، وس�عادة الس�يد 
رئي�س  نائ�ب  دهان�كار  جاغدي�ف 
جمهوري�ة الهند، وس�عادة الدكتورة 
ديليس الوينا رودريغيس نائب رئيس 
جمهورية فنزوي�ال، وفخامة الرئيس 
إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية 

جيبوتي.
األمر ل�م يتوقف عى حف�ل االفتتاح، 

حي�ث تواف�د ع�ى دولة قط�ر خالل 
األس�بوع امل�ايض ع�دد م�ن الزعماء 
كان عى رأس�هم جالل�ة امللك فيليبي 
وفخام�ة  إس�بانيا،  مل�ك  الس�ادس 
الرئيس نان�ا أكوفو رئيس جمهورية 
غانا، وس�عادة السيدة ماري مونيفي 
النائبة الثانية لرئيس كوستاريكا عى 

مدار الثالثة أيام املاضية.
ويدلل هذا التوافد لقادة زعماء العالم 
لحض�ور فعالي�ات ومباري�ات كأس 
العالم ع�ى املكانة الكب�رية وعالقات 
الصداقة الت�ي تحظى بها دولة قطر 
م�ع العديد م�ن دول العال�م، فضالً 
ع�ن اإلمكانيات الكب�رية التي وفرتها 
الدولة للبطول�ة العاملية األهم يف كرة 
القدم والتي دفعت القادة إىل االطالع 

عى تلك اإلمكانيات عن قرب.
وم�ع ارتفاع وترية القدوم إىل الدوحة 
م�ن املتوق�ع أن تك�ون بطولة كأس 
ه�ي   2022 قط�ر   FIFA العال�م 
البطولة األوىل يف التاريخ التي تش�هد 
هذا التوافد من ق�ادة وزعماء العالم، 
ما يؤك�د النجاح الكبري لهذه البطولة 

الذي تحقق عى مختلف الصعد.

يؤكد المكانة الكبيرة 
التي تحظى بها الدولة

عقدت بالجامعة العربية

»الشورى« يشارك في جلسة عامة للبرلمان العربي
القاهرة- قنا- ش�ارك مجلس الشورى يف أعمال 
الجلس�ة العامة الثانية م�ن دور االنعقاد الثالث 
من الفص�ل الترشيعي الثالث للربمل�ان العربي، 
التي عق�دت أمس بمقر األمان�ة العامة لجامعة 

الدول العربية بالقاهرة. 
 مثّل املجلس يف الجلس�ة، كل من سعادة السيدة 
ش�يخة بنت يوس�ف الجفريي، وس�عادة السيد 
عيىس بن أحمد النر، وس�عادة السيد سالم بن 
راشد املريخي، وس�عادة السيد حمد بن عبدالله 

املال، أعضاء املجلس، أعضاء الربملان العربي. 
 وناقش�ت الجلس�ة ع�ددا م�ن املوضوع�ات املتعلقة 
بتعزي�ز العم�ل العرب�ي املش�رتك، وبحث�ت مجم�ل 
التطورات واملس�تجدات عى الساحة العربية، ال سيما 

تطورات الوضع يف األرايض الفلسطينية املحتلة. 
 ويف ه�ذا اإلطار، ناق�ش الربملان م�رشوع قرار 
بش�أن القضية الفلس�طينية، جدد في�ه التأكيد 
عى املوقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، 
وتأييده نضال الش�عب الفلسطيني لنيل حقوقه 
الدولي�ة،  أقرته�ا الرشعي�ة  املرشوع�ة، والت�ي 

والتمّسك باملبادرة العربية للسالم. 
 وأش�اد امل�رشوع بالق�رارات األممي�ة األخ�رية 
يف الجمعي�ة العام�ة، خصوص�اً الق�رار املتعلق 
بالتوج�ه ملحكم�ة الع�دل الدولية ح�ول ماهية 

وجود االحتالل واستمراره قانونياً. 
 كما اس�تعرضت الجلسة نتائج اجتماعات اللجان 
الدائمة بالربملان العربي، والتي اس�تعرضت عددا 
م�ن املوضوعات، منها مرشوع قانون اسرتش�ادي 
عرب�ي ملكافح�ة العن�ف األرسي، ومقرتح بش�أن 
الحق�وق وامل�وارد والفرص للجنس�ن بما يحقق 
العدالة االجتماعية، والتكامل االقتصادي بن الدول 
العربية، واملس�ودة األولية لخارطة طريق ملكافحة 
عمل األطف�ال، والتطورات عى الس�احة العربية، 

خالل الفرتة املاضية، وغريها من املوضوعات.

بالحفاظ على مرافقها

توعية زوار حديقة أم السنيم
قام�ت بلدي�ة الريان بحم�الت توعوي�ة يف حديقة أم الس�نيم 
لتوعية الزائرين، وخاصة األطفال بأهمية الحفاظ عى األشجار 
والنبات�ات والزه�ور ومختل�ف مراف�ق الحديقة، كما ش�ملت 
الحمل�ة توعية الزائري�ن بأهمية الحفاظ ع�ى النظافة العامة 
داخل الحديقة ووضع املخلفات يف الحاويات املخصصة لذلك.

وتأت�ي هذه الجهود التوعوية، يف ظل اإلقبال املتزايد عى زيارة 
حديقة أم السنيم تزامنا مع اإلجازات الدراسية وفعاليات كأس 
العال�م ودخول فصل الش�تاء، حيث يصل ع�دد الزوار لجميع 

الحدائق التابعة لبلدية الريان إىل قرابة 20 ألف زائر يومياً.
ُيذكر أنه تم افتتاح حديقة أم السنيم مؤخرا، وتعترب واحدة من 
أك�رب الحدائق العامة يف دولة قطر، وتحتوي عى أطول مس�ار 

خارجي مكيف يف العالم.

الدوحة - $ 

لعرض مباريات كأس العالم

شاشات بحديقة األكسجين
تتواف�د ع�ى املدين�ة التعليمي�ة أع�داد كبرية من 
مشجعي كرة القدم وأرسهم، وذلك ملشاهدة البث 
املبارش ملباريات كأس العالم يف حديقة األكس�جن 

التابعة ملؤسسة قطر.
وتتمي�ز ه�ذه الفعالية - املفتوح�ة للجميع والتي 
ال يتطل�ب حضورها الحصول ع�ى بطاقة هيّا – 
بتوف�ري عدد من منافذ بي�ع األطعمة واملرشوبات، 
باإلضافة إىل إقامة مجموعة من األنشطة التفاعلية 

املصممة؛ ليستمتع بها جميع أفراد العائلة.

وس�يتم نقل جميع مباريات بطول�ة كأس العالم 
FIFA قطر 2022 ™ عرب شاشة كبرية يف حديقة 
األكس�جن، باس�تثناء األيام التي يستضيف فيها 

استاد املدينة التعليمية املباريات.
ويمك�ن للراغبن يف مش�اهدة املباري�ات بحديقة 
األكسجن االطالع عى الجدول الكامل واإلرشادات 
املتعلق�ة بكيفي�ة الوص�ول إىل املدين�ة التعليمية 
والحص�ول ع�ى نصائ�ح ح�ول أهمي�ة وكيفية 

استخدام وسائل النقل العام.



السمو  صاحب  حرضة  تحيات  سعادته  نقل  الكلمة  بداية  ويف 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد املفدى، مقرونًة بأطيب 
التمنيات بأن تتكلَّل أعمال الحفل والربنامج بالنجاح، كما َتقدَّم 
فولوديمري  الرئيس  لفخامة  والتقدير  الشكر  بخالص  سعادته 

زيلينسكي رئيس أوكرانيا عىل الدعوة الكريمة.
وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن 
ترحيب دولة قطر بالربامج واملشاريع الهاِدفة التي من شأنها 
تعزيز وتحسني األمن الغذائي وتطوير الحلول املستدامة لتعزيز 
بمبادرة  الصدد  هذا  يف  رحب  كما  الصمود،  عىل  البلدان  قدرة 
 »Grain from Ukraine« أوكرانيا إلطالق الربنامج اإلنساني
كمبادرة ملساعدة البلدان اإلفريقية يف الحصول عىل الصادرات 

الغذائية األوكرانية.
»التزام  ثاني،  آل  عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  سعادة  وأكد 
الجماعية  املبادرات  بدعم  موثوق  دويل  كرشيك  قطر  دولة 
قطرية  مساهمة  يضمن  بما  األطراف،  متعدد  الدويل  والعمل 
التي ال  التحديات  الدوليني يف مواجهة  فاعلة إىل جوار الرشكاء 
تهدد مجتمعاً واحداً بعينه بل تمثل تهديداً جماعياً لإلنسانية، 

واختباراً لنا يف تحقيق طموحات شعوبنا«.
ونوه سعادته بأن التحديات الراهنة التي يشهدها العالم تؤكد 

الحاجة املاسة إىل تعزيز الرتابط والتكامل بني الدول، الفتاً إىل 
أن هذه التحديات يتحمل أكثر تبعاتها قسوة أولئك املهمشون 
والفئات األضعف واألكثر عرضة للخطر يف مختلف املجتمعات.

العاملي  الغذائي  األمن  تواجه  التي  التحديات  أن تصاعد  وتابع 
واستقرار إمدادات الطاقة ملاليني األشخاص حول العالم جرَّاء 
الحرب الدائرة يف أوكرانيا، وما يتصل بذلك من مخاطر متعلقة 
ل سالسل اإلنتاج والتوريد،  بسوء التغذية واملجاعة بسبب تعطُّ
وترتيباً  مستمراً  وتعاوناً  مسبوق  غري  دولياً  اهتماماً  يستدعي 

واضحاً لألولويات يكون عىل رأسه الجانب اإلنساني.
يف  الحرب  بداية  منذ  دعت  قطر  دولة  أن  سعادته  وأوضح 
البحر  بمبادرة  برتحيبها  إىل حل سلمي رسيع، منوهاً  أوكرانيا 
قطر  دولة  سياسة  من  انطالقاً  وذلك  الحبوب،  لنقل  األسود 
الثابتة بالتعاون والرشاكة مع املجتمع الدويل، ويف إطار جهودها 

املتواصلة لتعزيز الِسلم واألمن الدوليني.
وقال إن دولة قطر لطاملا كانت من الدول السبّاقة يف االستجابة 
لألزمات العاملية، ومن بينها أزمة األمن الغذائي، حيث َحرَصت 
عىل مضاعفة جهودها لالستجابة لهذه األزمة يف إطار تنسيقي 
وبالتعاون مع الرشكاء يف املجموعة الدولية، مشرياً يف هذا السياق 
إىل إطالقها مبادرة إلنشاء التحالف العاملي لألرايض الجافة الذي 

يهدف لتحقيق األمن الغذائي يف الدول التي تعاني من الجفاف، 
واستجابة صندوق قطر للتنمية لالحتياجات اإلنسانية الطارئة 
 12 القرن اإلفريقي عن طريق تعهده بمبلغ وقدره  يف منطقة 
مليون دوالر أمريكي، وذلك ملساعدة املجتمعات الريفية لتحقيق 
مالية  الصندوق مساهمة  وتقديم  املرونة،  وبناء  الغذائي  األمن 
بإجمايل 90 مليون دوالر أمريكي لربنامج األغذية العاملي، لتلبية 
احتياجات األمن الغذائي الحرجة يف اليمن، فضالً عن مساهمة 
دولة قطر بمبلغ 5 ماليني دوالر أمريكي لصالح وزارة الصحة 

األوكرانية لتوفري سيارات إسعاف وغريها من اآلالت الطبية.
وشدد عىل أن ما يواجهه العالم اليوم يؤكد الحاجة املاسة للدعم 
الغذائي،  األمن  انعدام  من  يعانون  الذين  لألشخاص  املستمر 
يف  الحبوب وخاصة  عىل  أساساً  الغذائية  سلتهم  يف  ويعتمدون 

قارتي إفريقيا وآسيا.
مستشار  األنصاري،  محمد  بن  ماجد  الدكتور  أكد  جانبه  من 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، املتحدث الرسمي 
الرسمي  الحفل  يف  قطر  دولة  مشاركة  أن  الخارجية،  لوزارة 
الذي   ،»Grain from Ukraine« اإلنساني  الربنامج  إلطالق 
الصادرات  عىل  الحصول  يف  اإلفريقية  البلدان  ملساعدة  يهدف 
املبادرات  دعم  عىل  البالغ  حرصها  يعكس  األوكرانية،  الغذائية 

الجماعية والعمل الدويل متعدد األطراف، الفتا إىل أن دولة قطر 
يف مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق األمن الغذائي عامليا.

القطرية  األنباء  لوكالة  ترصيح  يف  األنصاري،  الدكتور  وأشار 
/ قنا/ ، إىل أن مساهمة دولة قطر بمبلغ 20 مليون دوالر دعما 
لهذا الربنامج تؤكد التزامها الكامل بالعمل اإلنساني، وتفاعلها 
تواجه  التي  التحديات  ملواجهة  كافة  املبادرات  مع  اإليجابي 

العالم.
الروسية األوكرانية فرضت تحديات كبرية عىل  وقال إن األزمة 
مستوى العالم، ال سيما بشأن األمن الغذائي وأمن الطاقة، الفتا 
إىل أن دولة قطر سارعت منذ بداية هذه األزمة إىل الدعوة لحلها 
سلميا، وأكدت استعدادها للمساهمة يف أي جهد دويل وإقليمي 
أمر  الجماعي  العمل  أن  مضيفا  لها،  سلمي  فوري  حل  إليجاد 
عىل  خصوصا  األزمة،  هذه  تداعيات  ملواجهة  األهمية  غاية  يف 

الصعيد اإلنساني.
وأوضح مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 
قطر  دولة  مساهمات  أن  الخارجية،  لوزارة  الرسمي  املتحدث 
يف مواجهة أزمة األمن الغذائي يف مختلف دول العالم تنبع من 
إيمانها الراسخ برضورة تعزيز قدرة املجتمعات الضعيفة عىل 
الصمود، يف إطار قناعة راسخة بأن التحديات التي تواجه أي 

مجتمع تمثل تهديدا لإلنسانية جمعاء.
وقال األنصاري إن استجابة دولة قطر للتحديات العاملية تجلت 
مساهمات  قدمت  حيث  »كوفيد19-«،  جائحة  خالل  أيضا 
مساهمة  اتفاقية  وقعت  كما  دوالر،  مليون   140 تجاوزت 
دوالر،  ماليني   10 بقيمة  العاملية  الصحة  منظمة  مع  أساسية 
أدوات  إتاحة  ترسيع  ومبادرة  املنظمة،  عمل  برنامج  لدعم 

مكافحة فريوس كورونا يف الدول األكثر احتياجا.
خالل  اإلنساني،  العمل  يف  الرائد  قطر  دولة  دور  أن  وتابع 
الخطوط  بذلتها  التي  املرشفة  الجهود  يف  كذلك  برز  الجائحة، 
الجوية القطرية بنقل عدد كبري من املسافرين إىل أوطانهم يف 
مساهماتها  عن  فضال  العاملي،  الطريان  لقطاع  عصيبة  أوقات 

الكبرية يف نقل املواد الغذائية إىل مختلف دول العالم.
الخارجية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  مستشار  وأكد 
اإلنسانية  املساهمات  أن  الخارجية،  لوزارة  الرسمي  املتحدث 
قطر،  لدولة  الخارجية  السياسة  من  أصيل  والتنموية هي جزء 
مشددا عىل التزام دولة قطر باملساهمة الفاعلة يف كل ما من شأنه 

تعزيز السلم واألمن واالستقرار والتنمية يف اإلقليم والعالم.

د. األنصاري: 
يعكس 

حرص الدولة 
على دعم 
المبادرات 
الجماعية

األزمة 
الروسية 

األوكرانية 
فرضت 

تحديات كبيرة 
عالميا
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في الحصول على صادرات المواد الغذائية األوكرانية

»20« مليون دوالر دعما للبلدان اإلفريقية

{  د. ماجد األنصاري

الدوحة - قنا - أعلنت دولة قطر عن 
مساهمتها بمبلغ 20 مليون دوالر 

 Grain from« دعمًا للبرنامج اإلنساني
Ukraine«، الذي يهدف لمساعدة البلدان 

اإلفريقية في الحصول على صادرات 
المواد الغذائية األوكرانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 
أمس، عبر تقنية االتصال المرئي، أمام 

حفل إطالق البرنامج الذي أقيم في 
العاصمة األوكرانية كييف.

على فترتين.. صباحية ومسائية

التسجيل في بطولة جمعية القناص.. اليوم

تنطلق اليوم »األحد« عملية التسجيل يف بطولة جمعية القناص 
املنظمة  اللجنة  وأوضحت  االثنني.  لغد  وتستمر   ،2022
للبطولة أن عملية التسجيل يف اليوم األول ستكون عىل فرتتني 
صباحية ومسائية بمقر جمعية القناص يف راس لفان، حيث 
إن التسجيل خالل الفرتة الصباحية سيكون ما بني الساعة 
والفرتة  ظهرا،  والنصف  عرشة  والثانية  صباحا  التاسعة 
املسائية ما بني الساعة الرابعة مساء والساعة الثامنة مساء. 
وتم فتح عملية التسجيل اإللكرتوني يف بطولة جمعية القناص 
يوم 25 نوفمرب الجاري وتختتم اليوم يف تمام الساعة الحادية 
عرشة مساء. من جهة أخرى، نوهت اللجنة املنظمة لبطولة 

سيكون  السلوقي  سباق  يف  التسجيل  بأن  القناص  جمعية 
الساعة  غاية  وإىل  مساء  الرابعة  الساعة  من  »األحد«  اليوم 
وأشارت  لفان.  براس  القناص  جمعية  بمقر  مساء  الثامنة 
اللجنة املنظمة لبطولة جمعية القناص إىل أن البطولة تجرى 
الواعد،  الصقار  فئاته،  بمختلف  الدعو  الطلع،  يف مسابقات: 
الصقار الصغري، ثم هدد السلوقي. جدير بالذكر أن مسابقة 
الصقار الصغري ومسابقة الصقار الواعد، فإن التسجيل فيها 
يكون يف نفس يوم املسابقة ويف مكان إجراء البطولة )مبنى 
جمعية القناص براس لفان( ويتعني عىل املشاركني إحضار 
صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمشاركني كما 
ورصدت  لرشيحة.   حامال  املشارك  الصقر  يكون  أن  يجب 
جمعية القناص القطرية جوائز تشجيعية للفائزين يف املراكز 

الخمسة األوىل من كل مسابقة.

الدوحة ـ $

{  أرشيفية- التسجيل في نسخ سابقة من البطولة

ببلدية الخور والذخيرة

افتتاح سوق األسماك الجديد

ببلدية  ممثلة  البلدية  وزارة  افتتحت 
الخور والذخرية، سوق األسماك الجديد 
الخور والذخرية،  الخور ببلدية  بفرضة 
سوق  من  إليه  املحالت  نقل  بعد  وذلك 

السمك القديم.
لبيع  دكة   )20( عدد  السوق  ويشمل 
لتنظيف  محل   )2( وعدد  األسماك، 
األسماك، باإلضافة إىل عدد من املحالت 
املطعم  مثل  بالسوق  امللحقة  الخدمية 
الخرضاوات  بيع  ومحالت  والكافيرتيا 

والسوبر ماركت.
اعتبارا  نشاطه  الجديد  السوق  وسيبدأ 
بكامل  نوفمرب(   27( األحد  اليوم  من 
الساعة  من  وذلك  االستيعابية،  طاقته 

الخامسة صباحا طوال أيام األسبوع.
تم  الجديد  السوق  أن  بالذكر  جدير 
املواصفات  مع  يتوافق  بما  إنشاؤه 
القياسية الخليجية الخاصة باشرتاطات 

ذلك  ويشمل  الطازجة  األسماك  عرض 
مع  للسوق،  املركزية  واإلضاءة  التهوية 
توفري مكان مناسب لعرض األسماك يف 

ظروف صحية داخل املحالت.

الدوحة ـ $
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عبر مكتب حقوق اإلنسان بمطار حمد

تعزيز التجربة الحقوقية للمونديال

من  القادمني  توعية  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  تواصل 
بحقوقهم   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  جماهري 
وتقديم  الدويل،  حمد  مطار  يف  مكتبها  خالل  من  وواجباتهم 

الدعم الالزم من استشارات قانونية وغريها.
الوطنية  اللجنة  موظفي  من  اللجنة  بمكتب  العاملون  ويقوم 
لحقوق اإلنسان بجانب وفد من املتطوعني من اللجنة الُعمانية 
لحقوق اإلنسان، باستقبال الجماهري، وتوزيع مئات املطبوعات 
واإلنجليزية  العربية  اللغات  تتضمن  اإلنسان  بحقوق  للتوعية 
املكتب  يقدمها  التي  الخدمات  بأهم  للتعريف  واإلسبانية، 
لالستشارات  الساخنة  للخطوط  وأرقام  املونديال  لجمهور 

القانونية.
اآليل  النظام  من  االستفادة  املغادرين  أو  للقادمني  ويمكن 
ساعة،   24 مدار  عىل  للجنة  القانونيني  الخرباء  مع  للتواصل 
املتوفرة  اآللية،  املكانية  عىل  بياناتهم  إدخال  يمكنهم  حيث 
بأربع لغات رئيسية، بمكتب اللجنة الوطنية باملطار للحصول 

عىل أية استفسارات، أو تقديم شكاوى إذا لزم األمر.

ويعترب املكتب أحد أهم النتائج املرتتبة عىل اتفاقية التفاهم التي 
القطرية  الرشكة  اإلنسان مع  الوطنية لحقوق  اللجنة  أبرمتها 
إلدارة وتشغيل املطارات، بهدف دعم التعاون وتعزيز الرشاكة 
من  واالستفادة  اإلنسان،  حقوق  ثقافة  نرش  يف  الطرفني،  بني 
لتعزيز  وتوظيفها  لديهما،  املتوفرة  واإلمكانيات  الخربات 
وحماية حقوق اإلنسان يف إطار اختصاصات كل من الطرفني.

أساليب مبتكرة

اللجنة  مكتب  مسؤول  الخيارين  مبارك  هادي  السيد  وقال 
الوطنية لحقوق اإلنسان بمطار حمد الدويل إن املكتب يهدف 
انتهاكات  أي  ومواجهة  اإلنسان،  حقوق  بثقافة  التوعية  إىل 
ملا  سيستمر  أنه  مؤكداً  للمسافرين،  تحدث  أن  يمكن  محتملة 
بعد كأس العالم لخدمة جميع املسافرين والقادمني عرب مطار 

حمد الذي يعد منفذ السفر األكرب يف الدولة.
األوىل  البوابة  عرب  القادمني  الجماهري  توعية  أن  وأضاف 
والرئيسية للدولة يعزز شعور الجماهري بالطمأنينة واألمان، 
ما  وهو  اآلخر،  ثقافة  احرتام  يف  ويسهم  حقوقهم،  ويعزز 
نموذجاً  لتشكل  املونديالية  التجربة  لتعزيز  اللجنة  له  تسعى 

يف  نجحت  قطر  وأن  سيما  ال  القادمة،  النسخ  يف  به  يحتذى 
لم  ومبتكرة  فريدة  وأساليب  ومنصات  فعاليات  استحداث 
كاملنتدى  العالم  كأس  من  السابقة  النسخ  يف  مثيل  لها  يكن 
إىل مركز  املطار، باإلضافة  اإلنسان، ومكتب  الوطني لحقوق 
الخدمات القنصلية لدعم املشجعني القادمني من جميع أنحاء 

العالم.
وأكد أن املستوى العايل لتدريب موظفي مكتب املطار، يعكس 
حرص اللجنة عىل تعزيز حقوق االنتقال والتعبري والتشجيع 

وغريها من الحقوق لحماية املشجعني خالل املونديال.

إثراء التجربة

بمشاركة  اللجنة،  ملكتب  العمل  فريق  بتكامل  الخيارين  ونوه 
مضيفاً  اإلنسان،  لحقوق  الُعمانية  اللجنة  من  املتطوعني  وفد 
إىل جنب  الُعمانية لحقوق اإلنسان يعمل جنباً  اللجنة  أن وفد 
مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف إطار املساهمة اإليجابية 
التجربة  وإثراء   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  يف 

الحقوقية يف املونديال، عرب تبادل الخربات.
الوطنية  اللجنة  جانب  من  املطار  مكتب  عمل  فريق  أن  وأكد 

راق  نموذج  تقديم  اإلنسان ونظريتها، حريصون عىل  لحقوق 
الثقافة العربية، عرب إبراز  يعرب عن أصالة حقوق اإلنسان يف 

القيم والحضارة املشرتكة، واألخالق العربية واإلسالمية.

نتائج مبهرة 

سعادتها  أبدت  القادمة  الوفود  معظم  أن  الخيارين  وأكد 
بتنظيم دخول الجماهري، وترحيب موظفي املطار، ما يعكس 
الصلة  ذات  الجهات  بني  املتميز  والتنسيق  الدولة  استعدادات 
ومنها اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والرشكة القطرية إلدارة 

وتشغيل املطارات، وجهات إنفاذ القانون بالدولة.
الدويل،  حمد  مطار  موظفو  تلقاه  الذي  التدريب  أن  وأضاف 
دمج  يف  ساهم  باملطار  العاملني  من  القانون  إنفاذ  وجهات 
معايري حقوق اإلنسان يف صميم عملهم، وأعطى نتائج مبهرة 

يف التعامل مع الجماهري القادمة.
وأكد أن الجماهري عربوا عن امتنانهم الهتمام اللجنة وسعيها 
واجهة  يف  املكتب  موقع  أن  مؤكداً  باملطار،  القادمني  لتوعية 
املطار يشء مفرح للقادمني ويعرب عن حرص اللجنة عىل نرش 

ثقافة حقوق اإلنسان.

توزيع مئات المطويات التعريفية يوميًا للجمهورتلقي االستفسارات والشكاوى إلكترونيًا على مدار »24« ساعة

الخيارين: أساليب مبتكرة لمواجهة أية انتهاكات محتملةخطوط ساخنة لالستفسارات تعمل على مدار الساعة

وسط أجواء حماسية

النادي السويسري بالدوحة يستقطب المشجعين

سويرسا  نادي  يف  مشاركتهم  عىل  وتعليقا 
هيئة  مدير  ألربيخت،  ماتياس  قال  الدوحة، 
التعاون  مجلس  دول  يف  السويرسية  السياحة 
بكثري من مجرد  أكثر  »االستدامة هي  الخليجي: 
جنيف  يف  رشكائنا  مع  فبالتعاون  رنانة.  كلمة 
خالل  من  نثبت  وزيوريخ،  ومونرتو  وانرتالكن 
من  العديد  أن  لالستدامة  السويرسي  الربنامج 
كبرية  خطوة  تخلق  مجتمعة  الصغرية  التدابري 
عىل الطريق لتصبح سويرسا وجهة السفر األكثر 

استدامة يف العالم«.
البيئة  حماية  »توّفر  ألربيخت:  ماتياس  وأضاف 
كما  سفر،  كوجهة  سويرسا  مع  مثاليا  تكاتفاً 
أقل  فرصا  يعني  ال  للبيئة  صديق  نهج  اتباع  أن 
السياحة  تدعوك  ذلك،  من  بدال  لالستكشاف. 
توسيع  مع  أكرب  بوعي  السفر  إىل  املستدامة 

آفاقك«.
بالبيئة  اليوم  املسافرون  يهتم  الواقع،  يف  وقال: 
 2021 بشكل كبري. ووفقاً الستطالع عاملي لعام 
من   ٪  83 قال  كوم،  دوت  بوكينغ  موقع  أجراه 
إن  شخص  ألف   29 عددهم  البالغ  املشاركني 
وأضاف  لهم،  بالنسبة  رضوري  املستدام  السفر 

61 ٪ منهم أن جائحة كوفيد19- زادت بالفعل 
من اهتمامهم بالسفر بشكل مستدام.

و ترّكز سويرسا يف »نادي سويرسا الدوحة«، عىل 
ثالثة  خالل  من  املستدام«  »السويرسي  السفر 
وجدار  لالستدامة،  قابل  جدار  عرض:  جدران 
املرشوع  هذا  ويهدف  االتصال.  وجدار  أخرض 
السويرسية  السياحة  هيئة  أطلقته  الذي  املبتكر 
بالتعاون مع رشكائها؛ جنيف وانرتالكن ومونرتو 
الجدار  عىل  السويرسي  السفر  ونظام  وزيوريخ 
عىل  الضوء  تسليط  إىل  سويرسا،  يف  املستدام 
ممتعة  تكون  سويرسا  يف  فريدة  سفر  تجربة 

ومستدامة.
هيئة  تعرض  السويرسية،  االستدامة  جدار  وعىل 
السياحة السويرسية 46 قطعة متنوعة ومدهشة 
السويرسية،  واألنشطة  الوجهات  من  ومستدامة 
مع منح زوار النادي التخطيط لرحلتهم القادمة 
ويسلط  مما  االتصال،  جدار  عىل  سويرسا  عرب 
يف  جداً  الكثيفة  العام  النقل  شبكة  عىل  الضوء 
»أحتاج  األخرض  الجدار  يرمز  حيث  سويرسا. 
الخرضاء  املساحات  إىل  الحاجة  إىل  إىل سويرسا« 

والهواء النقي والعناية بطبيعتنا.

املستدامة،  بتنميتها  عامليا  سويرسا  وتشتهر 
وااللتزام  السويرسية  السياحة  قلب  يف  تقع  التي 
السويرسي القوي بتمكني السياح من أجل اتخاذ 
أكثر  مستقبل  إىل  طريقهم  يف  مستنرية  خيارات 

اخرضاراً.
لالستدامة  السويرسي  الربنامج  تصميم  تم 
مما  للضيوف،  باملعلومات  وغني  بسيط  كدليل 
يشجع أيضا الصناعة ككل عىل املشاركة وتقليل 
تأثريها عىل املناخ. وهذه الخدمة متاحة وشاملة 
السياحة  مشغيل  لجميع  متاحة  وهي  للجميع، 
مع  مختلفة،  معايري  إىل  استنادا  السويرسيني، 
ملتزم،   -  1 املستوى  مشاركة؛  مستويات  ثالثة 

املستوى 2 - مشارك، املستوى 3 - رائد.
خيارات  عىل  العثور  ليس سهالً  أنه  من  وبالرغم 
تصنيف  يف  بدأت  غوغل  رشكة  أن  إال  مستدامة، 
الفنادق عىل أنها »معتمدة بيئيا« يف نتائج البحث 
الخارجية.  الجهات  مصادقة  تأكيد  بعد  العاملية 
عمليات  من  املتزايد  للعدد  استجابة  هذا  وكان 
بالسفر  املرتبطة  الرئيسية  الكلمات  عن  البحث 
البيئي.. ويبدو أن مصطلح »الفندق األخرض« قد 
تضاعف أربع مرات خالل األشهر الـ 18 املاضية.

{ السفير إدغار دوريغ

يحتفي بالرياضة 
والثقافة.. ويعمل كمركز 

للسكان والضيوف 

الدوحة- $

افتتح مدير هيئة السياحة السويسرية، 
في دول مجلس التعاون الخليجي 
ماتياس ألبريخت، النادي السويري 

بالدوحة، بحضور السفير السوسيري 
إدغار دوريغ سفير سوسيرا لدى الدولة، 
وعدد من المسؤولين بالهيئة، وذلك 

في إطار مشاركة المنتخب السويسري 

في بطولة العالم لكرة القدم في 
المونديال، ويتمتع نادي سويسرا الدوحة 

بموقع مركزي في منطقة الميناء، 
ويعمل كمركز للسكان القطريين 

وكذلك الضيوف السويسريين واألجانب 
المسافرين إلى الدوحة لالحتفال بالرياضة 

والثقافة. 



 السنة )28( - األحد  3 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 27 نوفمبر 2022م العدد )9946(

مشجعون يشيدون بحسن 
ضيافة وكرم القطريين

طالب قطر يتعرفون 
على ثقافة الشعوب

زوار »كتارا« يستمتعون 
بالفنون والتراث

تمــــــازج ثقــــــــافي

} تصوير - عباس علي
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متابعات

أشادوا بحسن استقبالهم.. مشجعون لـ »$«:

الشـعب القطـري مضياف

الدولة  ثقافة  عىل  للتعرف  فرصة  البطولة  أن  مؤكدين 
الحدث  هذا  سريسخ  الذي  األمر  وتقاليدها،  وعاداتها 
بحسن  مشيدين  أذهانهم،  يف  والتاريخي  العاملي  الريايض 
قطر  داخل  تنقالته  جميع  يف  السائح  يلقاها  التي  الضيافة 

املختلفة.  ومدنها 

سعادة غامرة

بشكل  املكسيك،  بالده  منتخب  برييس،  جو  السائح  ويؤازر 
تشجيعي لجلب أنظار املشجعني يف شوارع الدوحة، ويقول: 
»ينتابني شعور بالسعادة الغامرة لوجودي يف هذا البلد عىل 
مدار »10« أيام، أمضيتها يف هذه املدينة املبهجة التي تغار 
بلدي،  عن  غريب  بأني  أشعر  لم  حيث  املدن،  حسنها  من 
التي  الزيارة  وهذه  التعامل،  بحسن  غمرني  الشعب  وهنا 
حييت«،  ما  أذهاني  يف  عالقة  ستبقى  املونديال  مع  تزامنت 
يتواجد  الذي  املكسيكي  املنتخب  بحظوظ  نؤمن  وأضاف: 
وبولندا  األرجنتني  منتخبات  جانب  إىل  الثالثة  املجموعة  يف 
أن  وننتظر  منتخبنا،  نجوم  عىل  يعول  والكل  والسعودية، 
وينجح  املرشف  األداء  املنتخب  ويقدم  ذروته  الحماس  يبلغ 

البطولة.  الثاني يف  الدور  بالعبور إىل 
فقد  أورسكو،  ماريا  املكسيكسة  السائحة  رفيقته  وأما 
الدوحة،  يف  مكوثها  أثناء  شاهدته  ملا  التعبري  عن  عجزت 
مشواره  أثناء  ومؤازرته  املكسيكي  فريقها  مباريات  ملتابعة 
التي  اللحظة  تلك  أجمل  »ما  وقالت:  العاملية،  بالبطولة 
شعب  عىل  فيها  تعرفت  التي  الدوحة،  مدينة  فيها  زرت 
أنني غريبة،  أحس  ولم  الحسن،  التعامل  كريم وطيب يحب 
منتخب  وآزرت  شجعت  مكسيكو،  يف  موجودة  وكأنني  بل 
لهذا  الذكريات  أجمل  ذهني  يف  حملت  أني  وحقيقة  بالدي، 
عىل  لضيافتي  يتهافت  فالكل  بأخالقه،  الكريم  الشعب 
بلدي  فريق  مع  تعاطفوا  أنهم  أمتعني  ما  وأجمل  طريقته 
استثمار  إىل  داعية  بالغربة«،  أشعر  لم  إنني  حتى  وآزروه 
اإليجابي،  التحول  إحداث  القدم يف  قوة ونفوذ وشعبية كرة 
الصعد،  مختلف  عىل  بل  الريايض،  املستوى  عىل  فقط  ليس 
ككل  واملنطقة  قطر  يف  املجتمعات  عىل  بالنفع  يعود  ما 

برمته. والعالم 

االستقبال  حفاوة 

جئت  موتا،  كارلوس  الربازييل  السائح  يقول  جانبه  من 
الشعوب  عىل  والتعرف  املونديال  يف  السامبا  ُمنتخب  ملساندة 
العربية، حيث إنَّني أفضل السفر عرب العالم وأوثق دائما كل 
قائال:  قطر،  يف  هنا  اللحظاِت  كلِّ  لتوثيق  وسأسعى  رحالتي 
حاب  التَّ عن  فضالاً  الدوحة،  يف  االستقبال  حفاوة  »شدَّتني 
ُنصحي  يف  التدِد  وعدم  األفراد  جميع  من  واملساعدة  الكبري 
تمثل  حاليا  قطر  دولة  أن  مبينا  لزيارتها،  األماكن  بأفضِل 
تحتضن  وهي  العاملية،  الثقافات  فيه  تنصهر  حقيقيا  وعاء 

العاملية«،  والثقافات  الجنسيات  من  مزيجا 
قطر  أن  يف  شك  أي  لدينا  ليس  وأضاف: 

نستمتع  تامة،  برباعة  الحدث  ستنظم 
تهانينا  رائعة،  عالم  كأس  ببطولة 

لقطر. 
من جهتها تقول السائحة الربازيلية 
واحدة  الدوحة  إن  موتا،  الريسا 
توفر  التي  واملقاصد  الوجهات  من 
الراقي  االستمتاع  فرص  للسياح 
نظرا ملا تتمتع به من اجواء شتوية 

جميلة ومن املعالم السياحية املتعددة 
واملتنوعة، إضافة إىل الخدمات النوعية 

السياحية،  املقاصد  كافة  توفرها  التي 
األمر الذي يجعل من مونديال رقما مهما يف 

أن  العاملية، موضحة  البطوالت  استضافة  تاريخ 
والحداثة،  التاث  بني  تجمع  قطر  يف  السياحية  املعالم 

وحفاوة االستقبال التي تبدأ منذ لحظة وصول املطار وحتى 
غرفة الفندق، منوهة بأن الجميع متحمس والروح االحتفالية 

بالدولة،  مكان  كل  يف  حارضة  والبهجة 
املونديال،  الستضافة  األمثل  الوجه  عىل  قطر  استعدت  حيث 
الحديثة  واملرافق  املتطورة  التحتية  البنية  خالل  من  وذلك 

الذي  األمر  الرائعة،  واملالعب 
النسخة  قطر  مونديال  يجعل 
ناحية  من  خاصة  تميزا،  األكثر 
يتمكن  حيث  املسافات،  تقارب 
من  أكثر  مشاهدة  من  املشجعون 

مباراة يف اليوم نفسه.

أجواء حماسية

خوليو  الربازييل  السائح  يقول  ناحيته  من 
الحماسية،  باألجواء  نستمتع  إننا  سيزار، 
والفعاليات املوجودة يف مناطق املشجعني، 
التنظيم  وكذلك  رائعة،  من  أكثر  فهي 
املناطق  أجمل  من  الكورنيش  ومنطقة 
أول  هذه  أن  رغم  قائالاً:  رأيناها،  التي 
أنني  إال  قطر،  دولة  فيها  أزور  مرة 
تنظيما  سأرى  أنني  من  اً  متأكدا كنت 
التقدم  ظل  يف  التوقعات،  يفوق  رائعا 
والتطور املوجود يف قطر سواء يف البنية 
والتتيب  التنظيم  حيث  من  أو  التحتية 
أن  أملهم  عن  معربا  الشوارع،  ونظافة 
الربزاييل  املنتخب  ويتوج  الحظ  يحالفهم 
اآلسيوية  النسخة  منذ  عنه،  الغائبة  بالكأس 
املاضية التي أقيمت يف دولتي كورويا واليابان يف عام 

 .2022
سانتوس،  سيموني  الربازيلية  السائحة  أشادت  وبدورها 
باألجواء االحتفالية التي تشهدها كافة مناطق الدولة، بمناسبة 
2022، قائلة: منذ وصولنا إىل  العالم فيفا قطر  بطولة كأس 
اإلجراءات  يف  والسهولة  الكبري  التحاب  انتباهي  لفت  املطار 
الزائر  يحتضن  القطري  فالشعُب  تأخري،  أو  تعطيل  دون 
أرض  عىل  يقيم  من  كل  وربما  بالغربة،  يشعران  فال  واملقيم 
قطر أو يزورها للمرة األوىل يشعر باألمان النفيس واالجتماعي، 
ويبحث عن سبل اإلقامة الدائمة فيها أو زيارتها مرَّات أخرى 
للفوز  بفرصة  دائمااً  تحظى  الربازيل  أن  إىل  مشرية  قادمة، 
إن  السعادة  غاية  يف  سأكون  وأضافت:  العالم،  كأس  ببطولة 
أحرزت الربازيل اللقب، خصوصا أننا نمتلك حاليا منتخبا قويا 

مؤهال للفوز بالبطولة العاملية. 

تشجيع حماسي 

والجدير بالذكر أن املجتمع القطري معروف بكرم الضيافة، 
وحسن استقبال الضيوف والتحاب بهم، ولطقوس استقبال 
عليها،  محافظني  قطر  أهل  مازال  متوارثة  عادات  الضيف 
هي  الضيافة  كرم  أن  باعتبار  وعطاء،  حفاوة  بكل  ويؤدونها 
السمة األساسية يف املجتمع منذ القدم، وللقهوة العربية داللة 
الوقت  يف  بالضيف،  والحفاوة  الكرم  عن  التعبري  يف  خاصة 
فيها جمهور  يتبارى  التي  التشجيع  فيه مظاهر  تتنوع  الذي 
كرة القدم الذين توافدوا عىل قطر لتشجيع منتخبات بالدهم 
لأللوان واألزياء  2022، من حشد  املشاركة يف مونديال قطر 
تحفل  التي  والجديد،  القديم  بني  ومزج  التقليدية  الفلكلورية 
بها مدرجات املشجعني باملالعب واملناطق املخصصة يف مناطق 
األلوان  من  فسيفساء  ونادرة،  فريدة  لوحة  ترسم  متفرقة، 
تعكس ثقافات الشعوب من مختلف قارات العالم الذين حلوا 

ضيوفا عىل قطر.

أورسكو: لم أشعر أنني غريبة هنا منذ وصوليالبطولة فرصة للتعرف على ثقافة الدولة وعاداتها

كتب – أكرم الفرجابي 

{ سيموني سانتوس { كارلوس موتا

{ جو بيريس وماريا أورسكو
}  تصوير – أسامة الروسان 

اشتهر العرب بشكل عام 
والقطريون بشكل خاص 
بحسن الضيافة والكرم، 

الذي يحتم على الُمضيف 
استقبال الضيف بشكل 

يليق بهذا المجتمع األصيل، 
إذ يتفنن الشعب القطري 

أثناء إقامة بطولة كأس 
العالم، في إظهار مدى 

االحترام والتقدير، من خالل 
العبارات التي يستقبل 

بها القطريون ضيوفهم، 
والتي تعبر عن مدى 

سعادتهم بقدومهم.. 
والتقت »$« خالل 
جولة ميدانية بالسياح 

الذين يتقاطرون إلى 
قطر هذه األيام، بحثًا عن 

متعة مشاهدة مباريات 
المونديال، ومؤازرة 

منتخباتهم التي تشارك 
في العرس الكروي 

العالمي.

بيريس: ينتابني شعور بالسعادة الغامرة لوجودي هنا 

كارلوس: نستمتع ببطولة كأس عالم رائعة .. تهانينا لقطر
{ خوليو سيزار

سيزار: رأيت تنظيما 
رائعا يفوق التوقعات

سانتوس: القطريون 
يحتضنون الزائر والمقيم 
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متابعات

كأس  ملونديال  املصاحبة  كتارا  فعاليات  تأخذ   
العالم 2022، زوار الحي الثقايف يف جولة يومية 
يف  وتصحبهم  والدهشة،  واإلثارة  الفرح  من 
رحلة أسرية تعبق بجمال الفن والثقافة وأصالة 
املتنوعة  املعارض  زيارة  عرب  القطري،  الرتاث 
التي تشكل رياضة كرة القدم جوهرها ومادتها 
األساسية، كمعرض »كرة القدم والفن التشكييل 
واملقتنيات«، ومعرض »الطوابع الربيدية لكأس 
إىل  الريايض،  الكاريكاتري  ومعرض  العالم« 
واملوسيقية  الفنية  العروض  حضور  جانب 
يقدمها  التي  الرتاثية  والفقرات  واملرسحية، 
يجسد  الذي  التقليدية  للمحامل  كتارا  مهرجان 

لوحات حية تنبض بالرتاث البحري.
يف  يقام  الذي  الشارع  فن  مهرجان  ويقدم 
جميع أروقة كتارا مجموعة من األنشطة املرئية 
الثرية باإلبداع والقيم الجمالية الزاهية، مجسدا 
مبارشة  تصل  ومشوقة  قوية  برصية  منصات 
الفنية،  ذائقتهم  وتخاطب  الجمهور  قلوب  إىل 
واملمثلني  للفنانني  يتيحه  ما  خالل  من  وذلك 
واملوسيقيني من فرصة فريدة لألداء الحر بشكل 
تجذب  حيث  الجمهور،  أمام  جماعي  أو  فردي 
فعاليات فن الشارع الزوار والسياح واملهتمني، 
ملا تشمله من عروض مفتوحة ال تقترص عىل فن 
بعينه، كالرسم الحر وعروض الدمى واألكروبات 

والرقص والغناء والعزف املوسيقي. 
البهجة  كتارا،  فعاليات  ترسم  أخرى،  من جهة 
يتفاعلون  الذين  الحضور  وجوه  عىل  والفرح 
واملبهرة وأجوائها  املثرية  بحماس مع عروضها 
النافورة  عروض  تقدمها  التي  االستثنائية، 
املوسيقية بإضاءاتها العاكسة وألوانها النابضة 
حيث  والنغم،  والليزر  الضوء  وتقنيات  بالحياة 
يحرص زوار كتارا من السياح العرب واألجانب 
اللحظات  هذه  توثيق  عىل  املونديال  ومشجعي 
والصور  املقاطع  بالتقاط  واملميزة،  السعيدة 
خالدة  ذكريات  وتستحرض  لرتوي  التذكارية، 
ستكون األجمل عىل مرِّ التاريخ بكل تفاصيلها 

املكثفة. 
ملشجعي  تصوير«  »زاوية  فعالية  تتيح  كما 
وعشاق كأس العالم املشاركة يف جلسة تصوير 
لالعتزاز  تنىس  ال  لحظات  تمنحهم  تفاعلية 
الحي  فعاليات  وحضور  قطر  إىل  بزيارتهم 
الثقايف كتارا جوهرة األماكن واملعالم السياحية 

والثقافية يف قطر. 
الرائع  العاملي  بالعرض  الجمهور  استمتع  كما 

الفقاعات املذهلة والذي ُقدِّم عىل ساحة الحكمة 
يف موعدين عىل الساعة الخامسة والسابعة مساء 
بحضور غفري من العائالت بصفة خاصة. وقدم 
أداها مجموعة من  لوحات استعراضية متنوعة 
تثري  مميزة  بمالبس  االستعراضيني  الفنانني 
انتباه األطفال ومستوحاة من عالم الخيال، كما 
تميز العرض بمراوحة الفتة بني اآلداء املرسحي 
االستعرايض املشوق واملوسيقى الحماسية ذات 
حكاية  بمثابة  العرض  ليكون  املتواتر  اإليقاع 
عن  ليعلن  الراوي  تدخل  فقراته  بني  يفصل 

أبطال اللوحة املوالية.
 من جهة أخرى، يستقطب شاطئ كتارا جمهور 
األطفال  يستمتع  حيث  خاصة  بصفة  العائالت 

بألعاب الشاطئ وبأجواء السباحة. 
من  الجمهور  أمام  يفتح  الشاطئ  أنَّ  يذكر 
الساعة 9 صباحا وحتى 11 ليال بينما يتواصل 
وقت  إىل  الصباحية  الفرتة  من  السباحة  وقت 

مغيب الشمس.
كتارا  الثقايف  للحي  العامة  املؤسسة  وأعلنت 
عن  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  برعاية 
مسابقة كتارا للموهبة الذهبية حيث تهدف إىل 
العالم  أنحاء  للموهوبني من جميع  خلق فرصة 
من محبي وعشاق كرة القدم، لعرض مواهبهم 
القدم عىل  إبراز تأثري كرة  وقدراتهم من خالل 

مختلف الفنون.
ألف   50 األول عىل  املركز   وسيتحصل صاحب 
دوالر بينما سيتحصل صاحب املركز الثاني عىل 
30 ألف دوالر وصاحب املركز الثالث سيتحصل 

عىل 20 ألف دوالر.
مع العلم أّن املشاركة مفتوحة لجميع املوهوبني 
ملن  مفتوحة  أنها  كما  العالم،  دول  مختلف  من 

تزيد أعمارهم عىل 18 عاما. 
وتشمل فئات املسابقة: الفن التشكييل والنحت، 
التعليق الحي، االبتكار والتكنولوجيا، فن األداء، 
التصوير الفوتوغرايف والفيديو، مواهب متنوعة، 
وتتواصل فرتة التقديم للمسابقة من 20 نوفمرب 

وحتى 18 ديسمرب. 
كتارا  موقع  زيارة  يرجى  التفاصيل  من  وملزيد 

www.katara.et اإللكرتوني
فعالياته  للمحامل  كتارا  مهرجان  يواصل  كما 
غفريا  جمهورا  يوميا  يجذب  حيث  وأنشطته 
تراثية  أجنحة  ويقدم  الجنسيات،  مختلف  من 
القطري  البحري  الرتاث  عراقة  تربز  متنوعة 

والخليجي.

تصطحب فيها »كتارا« زوارها لالستمتاع بالفن والتراث

رح������ل������ة م���ش���وق���ة
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المونديال سيزرع بأبنائنا روح التنافس واالفتخار بوطنهمالدباغ: أقمنا معسكرات للطالب خالل العطالت

أقاموا العديد من الفعاليات لتجهيزهم للمونديال..مديرو مدارس:

تظاهرة تعزز أخالقيات طالبنا

عىل  تعمل  متميزة  ثقافية  تظاهرة 
تعزيز ثقافة تقبل اآلخر لدى الطالب 
القطريني، ما يعمل عىل دعم خرباتهم 
كل  من  اآلخرين  حياة  عىل  والتعرف 

بقاع العالم.
وقبل  انهم  املدارس  مديرو  وبني 
انطالقة بطولة كأس العالم، عملوا عىل 
للطالب،  ومحارضات  ورش  تنظيم 
الطالب  تعريف  عىل  خاللها  ركزوا 
بالسلوك الصحيح يف استقبال جماهري 
املونديال الذين وفدوا عىل الدوحة من 
جميع أنحاء العالم، وذلك من منطلق 
أفضل  أن  مؤكدين  الضيافة،  حسن 
هي  اإلسالمي  بالدين  التعريف  طرق 

االخالق وحسن التعامل مع اآلخرين.
واملحارضات  الورش  تلك  أن  وبينوا 
بالطرق  الطالب  تعريف  شملت 
من  الجماهري  الستقبال  الصحيحة 
ثقافتهم  بمختلف  الجنسيات  جميع 

ودياناتهم وأجنساهم.
صالح  الدكتور  قال  السياق  هذا  ويف 
الرازي  مدرسة  مدير  اإلبراهيم 
تنظيم  يف  نجحت  قطر  ان  االعدادية 
لألنظار،  الفت  بشكل  كأس  املونديال 
القطري بجميع  الشعب  أن  إىل  مشرياً 
النجاح،  هذا  من  جزءا  كانوا  ابنائه 
حيث ان الرتحيب الذي أظهره الشعب 
القطري باملشجعني من مختلف دول 
العالم كان محل افتخار وترحيب من 
باقي الشعوب التي تتواجد عىل أرض 

الدوحة الفرتة الحالية.
وأضاف ان املدرسة عملت قبل انطالقة 
عدد  تنظيم  عىل  العالم،  كأس  بطولة 
ترشد  التي  واملحارضات  الورش  من 
كأس  من  االستفادة  بكيفية  الطالب 
الثقافات  عىل  التعرف  يف  العالم 
عىل  والتعرف  للشعوب،  املختلفة 
وثقافات  سلوك  من  املضيئة  الجوانب 
كأس  مشجعي  وتقاليد  وعادات 
مجتمعنا  مع  يتوافق  ما  وأخذ  العالم، 
عىل  الرتكيز  مع  االسالمي،  العربي 
ك  لسلو ا

الصحيح يف استقبال جماهري املونديال 
جميع  من  الدوحة  عىل  وفدوا  الذين 
أنحاء العالم، وذلك من منطلق الثقافة 
وحسن  بالكرم  املعروفة  العربية 
اإلسالمية  مرجعيتنا  كذلك  الضيافة، 
لديننا الحنيف الذي يحض عىل حسن 
ضيافة الغريب والتعامل الجيد معهم، 
التعريف  طرق  أفضل  أن  مؤكدين 
وحسن  االخالق  هي  اإلسالمي  بالدين 

التعامل مع اآلخرين.
املناعي  خليفة  السيد  أكد  جانبه  من 
عىل  الثانوية،  خليفة  مدرسة  مدير 
يعد  قطر  يف  العالم  كأس  تنظيم  أن 
املنطقة  يف  مهم  تاريخيا  منعطفا 
هي  قطر  دولة  ان  وذلك  العربية، 
الدوىل األوىل التي تحظى بهذا التنظيم 
يف منطقة الرشق االوسط، وقد أظهرت 
احرتافية  قطر 

من  اإلدارة  وحسن  التنظيم  يف  كبرية 
الفتاً  املدربة،  الوطنية  كوادرها  خالل 
املدارس  طالب  من  العديد  ان  إىل 
يعملون يف التنظيم كمتطوعني بجانب 
القطريني،  املنظمني  من  الكثريين 
التنظيم  يف  فائقة  مهارة  أبدوا  والذين 
من  الضيوف  استقبال  وحسن 

املشجعني من دول العالم املختلفة.
الثانوية،  خليفة  مدرسة  مدير  وبني 
الفرتة  خالل  عملت  املدارس  أن 
عىل  االختبارات  انطالق  وقبل  املاضية 
الحدث  هذا  بأهمية  الطالب  توعية 
قطر  دولة  تستضيفه  الذي  العاملي 
عملت  حيث  الحالية،  الفرتة  خالل 
بأهمية وحسن  املدرسة عىل تعريفهم 
املونديال، وطرق  استضافة مجشعني 
من  املضيئة  الجوانب  من  االستفادة 
الدول،  من  للعديد  املختلفة  الثقافات 

الشعب  ثقافة  مع  يتوافق  بما  وذلك 
القطري وعاداته وتقاليده، حيث ابدى 
كأس  بمونديال  سعادتهم  الطالب 
وتكاتفهم  قطر  أبناء  وقدرة  العالم، 

عىل إنجاح املونديال.
محمد  السيد  أوضح  السياق  ذات  ويف 
بن  محمد  مدرسة  مدير  الدباغ 
عبدالوهاب الثانوية أن مدرسته عملت 
من  العديد  عىل  املاضية  الفرتة  خالل 
العالم،  لكأس  استعداداً  الفعاليات 
وعطالت  الدراسة  ايام  خالل  وذلك 
معسكرات  اقامة  مثل  االسبوع، 
وطرق  باملونديال  للتعريف  للطالب 
من  واالستفادة  الجمهور  مع  التعامل 
أهمية  مع  املشاركة  الدول  ثقافات 
الفتاً  العربية،  ثقافتنا  عىل  املحافظة 
بدور  قامت  املدرسة  إدارة  أن  إىل 
جميع  لتجعل  الجانب  هذا  يف  كبري 

ومسؤولية  قدر  عىل  املجتمع  فئات 
أبهى  ليخرج يف  العاملي  املونديال  هذا 
من  القصوى  االستفادة  مع  حلله، 

جميع جوانبه.
بن  محمد  مدرسة  مدير  وبني 
بذلت  قطر  ان  الثانوية  عبدالوهاب 
البطولة  هذه  تنظيم  يف  كبريا  مجهودا 
أجمع،  العالم  أنظار  جذبت  التي 
واملنشآت  الجيد  التنظيم  خالل  من 
عىل  إقامتها  تمت  التي  الرياضية 
ينعكس  ما  العاملية،  املقاييس  أعىل 
بزرع  أبنائنا  من  الجيل  هذا  عىل  ذلك 
وطنهم  وان  بداخلهم  التنافس  روح 
البطوالت  أحسن  تنظيم  عىل  قادر 
العاملية، الفتاً إىل ان ذلك عكس كل تلك 
والذي  الطالب   نفوس  عىل  االيجابات 
بتوسع  بناء شخصياتهم  يف  سيساهم 

راجع  وعقل  كبري 

وثقافة واسعة.
صندح  السيد  قال  السياق  ذات  ويف 
ابي  بن  عيل  مدرسة  مدير  النعيمي 
الجيل  هذا  أن  الشك  مما  إنه  طالب 
حظاً  أكثر  هم  املدرسة  طالب  من 
معارصتهم  بسبب  وذلك  غريهم،  من 
السن،  هذه  يف  العاملي  املونديال  لهذا 
االنفتاح  يف  ثقافتهم  عىل  ينعكس  ما 
األخرى،  الدول  ثقافات  عىل  والتعرف 
كذلك العمل عىل نرش ثقافتنا العربية 
بديينا  العالم  دول  جميع  وتعريف 
يف  مشاركتهم  خالل  من  الحنيف، 
خالل  من  أو  كمنظمني  املونديال 
عن  العالم  كأس  بمشجعي  االحتكاك 
والتواجد  املباريات  حضور  طريق 

معهم يف الشوارع وأماكن التشجيع.
شملت  مدرسته  استعدادات  ان  وبني 
اقامة العديد من املحارضات والورش 
التعامل  بطرق  الطالب  لتعريف 
العالم  دول  جميع  من  الجماهري  مع 
خالل  قطر  دولة  عىل  وفدت  التي 
ثقافتهم  بمختلف  الحالية  الفرتة 
انه  إىل  مشريا  وأجنساهم،  ودياناتهم 
ثقافتنا  بأن  الطالب  تعريف  جرى 
أهمية  عىل  ابناءها  تحض  العربية 
االختالف  ومراعاة  اآلخرين  احرتام 
تعريف  املحارضات  بيننا، كما شملت 
عىل  التعرف  بكيفية  الطالب  أبنائنا 
بأن  منها  واالستفادة  اآلخرين  ثقافة 
الجوانب املضيئة وترك ما  نأخذ منها 

يخالف ثقافتنا وديننا الحنيف.
وأوضح أن هذه التجمع العاملي يعمل 
عىل بناء شخصيات الطالب من خالل 
وجنسيات  ولغات  بثقافات  االحتكاك 
الطالب  ذاكرة  يثري  مما  أخرى، 
قيم  وتعزز  املعريف،  عمقه  وزيادة 
الجماعي،  والعمل  والتكامل  االحرتام 
نرش  عىل  سيعمل  املونديال  ان  مؤكداً 
شعوب  جميع  لدى  القطرية  الثقافة 
دول  تعريف  عىل  يعمل  ما  العالم، 

العالم بالثقافة والرتاث القطري.

المناعي: حثهم على حسن ضيافة المشجعيند.اإلبراهيم: إرشادهم للتعرف على ثقافات الشعوب

{ خالل تعريف الطالب بالمونديال

النعيمي: هذا الجيل األكثر حظًا 
بمعاصرتهم للحدث 

طالبنا يساهمون بنشر ثقافتنا 
العربية وتعريف العالم بديننا

كتب - محمد الجعربي

التربويين  من  عدد  أشاد 
اإليجـــــــابي  باالنعكـــــاس 
زيادة  على  العالم  لكأس 
طالب  لدى  الثقافي  الوعي 
على  وتعرفهم  المدارس 
الدول  ثقافات  من  العديد 
أن  إلى  مشيرين  األخرى، 
التي  العالم  كأس  بطولة 
تقام في قطر خالل الفترة 

الحالية.

{ خليفة المناعي 

{ محمد الدباغ 

{ د.صالح اإلبراهيم{ صندح النعيمي 
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ما اإل�صرتاتيجية التي اعتمدِتها إلإي�صال 

عالمة »عزة فهمي« اإىل العاملية؟

وتنوع  خمتلفة  ق�صة  لدينا  �أواًًل 

و�لت�صاميم.  �ملوديالت  يف  كبري 

جمموعة  نبتكر  �صنة  كل  يف 

دمج  يتم  حيث  فريدة  ق�صة  تروي 

�إىل  وحتويلها  �ملختلفة  �لثقافات 

تزيني  مت  وقد  �رتد�وؤه.  ميكن  فن 

مقتب�صة  ثقافية  بق�ص�ص  �حللي 

من �ل�صعر �مل�صري �أو �لعربي، وعلى 

�أ�صعار  �حل�صر،  اًل  �ملثال  �صبيل 

�أحمد ر�مي، و�إيليا �أبو ما�صي وفدوى 

من  �قتبا�صات  وكذلك  طوقان، 

�لكتب، و�لق�ص�ص �لق�صرية �ملعروفة 

�لعربية.  و�حلكم  باحلدوته، 

بحرفية  جمموعاتنا  بابتكار  نقوم 

تقنيات  على  نحافظ  حيث  عالية 

��صتخدمت منذ �آاًلف �ل�صنني لينتج 

�ملوروث  حتاكي  ع�صرية  قطع  عنها 

و�مل�صتوحى  �ملتنوع  �لقدمي  �لثقايف 

من ح�صار�ت عديدة �بتد�ّء بالرت�ث 

و�لبيزنطي،  �لفرعوين،  �مل�صري 

�إىل  و�صواًًل  �لغنية  �ملغربية  و�لثقافة 

من  وغريها  و�اًلأمازيغ  �لرببر  ثقافة 

�لثقافات �ملوجودة يف �ملنطقة. وكل 

وترتبط  �صديد  بحث  ور�ءها  قطعة 

بالثقافة �ملقروءة.

�أول د�ر حلي  ا  �أي�صً عزة فهمي كانت 

تدخل �ل�صعر �إىل عامل �حللي، مثل 

وجمموعة  قباين،  نز�ر  جمموعة 

لناظم  �لعرب«  غنى  ما  »�أحلى 

�أيقونة  �أم كلثوم،  غز�يل، وجمموعة 

ما  �أبرز  �أن  �أعتقد  �لعربي.  �لعامل 

بني  �لغريب  �ملزيج  هذ�  هو  ميّيزنا 

�ملقروءة، و�لتقنيات �لقدمية  �لثقافة 

يف �صياغة �حللي يف قالب متناغم 

بااًلإ�صافة  للرت�ث،  نظرتنا  وفق 

�لف�صة  بني  �جلمع  يف  �لريادة  �إىل 

و�لذهب.

كيف ت�صفني هوية العالمة واأ�صلوبك يف 

الت�صميم؟ 

على  �حلفاظ  يف  �صعينا  نو��صل 

قطعنا  خالل  من  و�لثقافة  �لرت�ث 

�نطالًقا من �إمياين �لقوي باأن �حللي 

�أو  �صر�وؤها  يتم  �صلعة  جمرد  لي�صت 

منها  فكل  �ملادية،  لقيمتها  �رتد�وؤها 

�لفرد  يرتديها  فنية  قطعة  ي�صكل 

وهي  �خلا�صة.  هويته  عن  للتعبري 

�مل�صمم  ي�صتخدمها  تعبري  و�صيلة 

ت�صاميمي  ��صتلهم  �إذ  ق�صة،  لرو�ية 

من �لتاريخ و�لرت�ث، فالتاريخ يلعب 

�ملجتمع  هوية  �صقل  يف  كبرًي�  دوًر� 

جمال  و�مل�صتقبل.  �حلا�صر  يف 

�لتعبري عن �ملا�صي بلم�صة معا�صرة 

�أكرث  ر�أيي من  من �حلا�صر يعد يف 

للم�صمم  تتيح  �لتي  �اًلجتاهات 

ترجمته  عن  للتعبري  و�لفنان 

ت�صل  �أن  ويهمني  �ملفهوم.  لهذ� 

طريق  عن  للعمالء  �لر�صالة  هذه 

باحلرفية  �مل�صاغة  �لفريدة  قطعنا 

�لتقليدية �لتي متّثل هوية عالمتنا.

نلتم�س من خالل ت�صاميمك ع�صقك للخط 

العربي، اأخربينا عن ذلك.

�أنا قارئة جيدة ولطاملا كنت �أت�صاءل 

ملاذ� اًل �أدخل بيًتا من �ل�صعر �أو حكمة 

وقمت  �حللي.  عامل  يف  مميزة 

�اًلجتاه  �أن هذ�  �أت�صور  �أن  دون  بذلك 

�لذي  عالمتنا  ركائز  من  �صي�صبح 

حّقق �إقبااًًل كبرًي� حول �لعامل وباتت 

هذ�  يف  تقّلدنا  �حللي  دور  كربى 

بها  �أ�صبح �صمة تتميز  �لذي  �اًلجتاه 

مدر�صة »عزة فهمي«.

اأخربينا عن تعاونك مع فيفتي ون اإي�صت 

يف قطر؟

م�صتمًر�،  منًو�  �ليوم  قطر  ت�صهد 

ن�صهد  �أن  فهمي  عزة  يف  وي�صعدنا 

�صر�كتنا  خالل  من  �لنمو  هذ�  على 

مع فيفتي ون �إي�صت �لذي ي�صاركنا 

نف�صها.  �لثاقبة  و�لروؤية  �لفل�صفة 

من  �إي�صت  ون  فيفتي  فمتجر 

من  مُتّكننا  �لتي  �لفاخرة  �لوجهات 

�ختيارها  مت  �لتي  �لقطع  عر�ص 

�لذوق  �أ�صحاب  ملخاطبة  بعناية 

�لرفيع. و�أود �اًلإ�صارة هنا �إىل �أّن حلي 

عمالء  بقاعدة  حتظى  فهمي  عزة 

قوية يف قطر وعلى م�صتوى �ملنطقة.

حدثينا عن اأحدث اإبداعات الدار »اأجمل ما 

غنى العرب«:

من  لنخبة  �لكبري  للتاأثري  نتيجة 

�لعظماء  �ملو�صيقيني  �لفنانني 

�اًلأو�صط  �ل�صرق  منطقة  يف 

لهم،  وتكرميًا  �لعربي  و�لعامل 

غنى  ما  »�أجمل  جمموعة  �أطلقنا 

ذكرى  بذلك  لنخّلد  �لعرب«، 

فرتة  يف  �ملنطقة  يف  �اًلأغاين  �أهم 

و�ل�صبعينيات  �ل�صتينيات 

و�لت�صعينيات.  و�لثمانينيات 

غنى  ما  »�أجمل  جمموعة  تتكون 

�صنعها  مت  قطعة،   12 من  �لعرب« 

من  فريدة  ومبهارة  �اًلإلهام  وحي  من 

من  يح�صى  اًل  عدًد�  لتقدم  نوعها، 

�اًلإ�صالمية،  مثل  و�لفنون،  �لتقاليد 

و�لعثمانية،  و�لرومانية، 

لتمتزج  ��صتخدمت  و�لفيكتورية 

وبذلك  �لعربية.  �لق�صة  جمال  مع 

فناين  من  �لعديد  �ملجموعة  توّحد 

و�ململكة  و�لعر�ق،  ولبنان،  م�صر، 

من  وغريهم،  �ل�صعودية،  �لعربية 

�لغنائية  �أ�صالتهم  بني  �ملزج  خالل 

وجمال �للحن خللق قطع ��صتثنائية 

�ملو�صيقى  على  وتاأثريهم  فنهم  تكّرم 

�لثاين  �لن�صف  طو�ل  �لعربية 

وت�صم  هذ�  �لع�صرين.  �لقرن  من 

�لنظر  ميكن  �لتي  �اًلأغاين  �ملجموعة 

�إليها كر�صائل حب لع�صر مو�صيقي 

عزيز يعتّز به �لكثريون.

ماذا متّثل احللي بالن�صبة اإليك؟

�حلدود  �أبعد  �إىل  �ملجال  هذ�  �أع�صق 

بالعديد  �لقيام  علي  يفر�ص  وعملي 

يتعلق  ما  كل  حول  �اًلأبحاث  من 

مما  كاتبة  �أنني  كما  باحللي، 

�ملقروءة  �لثقافة  �إدخال  يف  �صاعدين 

�ملا�صي  �لعام  �حللي.  �صياغة  يف 

حققت  �لتي  مذكر�تي  �أ�صدرت 

كتابة  طور  يف  و�أنا  كبرًي�  جناًحا 

قريًبا،  �إ�صد�ره  �صيتم  جديد  كتاب 

وهو من �اًلأعمال �لتي ��صتمتعت بها 

�إذ يتمحور حول �حللي �مل�صرية.

ما اأكرث اإلأمور التي ت�صكل م�صدر اإلهام لك؟

�لرئي�صية  �مل�صادر  �أكرث  من  �ل�صفر 

خمتلفة  �أماكن  فزيارة  يل،  لالإلهام 

وروؤية �أ�صياء جديدة د�ئًما ما يلهمني 

للت�صميم.  كثرية  �أفكاًر�  ومينحني 

�اًلأ�صياء �لتي  من  �لقر�ءة  �أن  كما 

يف  �حلب  هذ�  وينعك�ص  �أحبها، 

معّينة  كلمات  �أختار  �إذ  ت�صاميمي 

توؤثر بي و�أدخلها يف �صياغة �حللي.

هل تتابعني اأحدث �صيحات املو�صة العاملية، 

وهل ت�صتوحي ت�صاميمك ح�صب اجتاهات 

املو�صة؟

�صيحات  ور�ء  جنري  اًل  نحن 

�ل�صيدة  �أ�صّجع  د�ئًما  فاأنا  �ملو�صة، 

بها  يليق  وما  حتب  ما  �رتد�ء  على 

ونحاول كفريق د�ئًما يف حلي عزة 

فهمي �أن نرتجم �صغفنا وحبنا لهذ� 

�لعامل يف �أعمالنا مع �إ�صافة مل�صتنا 

ع�صري  بطابع  و�لرت�ث  �لتاريخ  من 

يو�كب �لوقت �حلال.

كيف ترين العمل مع ابنتيك وماذا اأ�صافت 

كل واحدة للعالمة؟

و�حدة  فكل  مبوهبتهما،  فخورة 

يف  �خلا�صة  بطريقتها  تبدع  منهما 

جمالها. �أرى �أننا نكمل بع�ص بهدف 

مو�كبة  وجعلها  �لعالمة  تطوير 

ن�صهدها.  �لتي  �لتطور�ت  اًلأحدث 

فاطمة تتوىل �اًلإد�رة و�لت�صويق، وقد 

�لتي  لل�صركة  نوعية  نقلة  حققت 

�صيا�صتها  بف�صل  كثرًي�  تو�صعت 

فاختارت  �أمينة  �أما  �لت�صويقية. 

على  وتركز  خطو�تي  تخطو  �أن 

�أدخلت  وهي  �حللي،  ت�صميم 

خطوًطا حديثة وجريئة مكنتنا من 

�اًلألفية  ��صتهد�ف �صريحة من جيل 

و�ل�صباب مما خلق نوًعا من �لتو�زن 

�لتجارية،  عالمتنا  عمالء  قاعدة  يف 

عزة  روؤية  مع  يتما�صى  ما  وهو 

حياة  �أ�صلوب  لبناء  �حلديثة  فهمي 

ي�صتمتع به عمالوؤنا.

هل من �صخ�صية معينة تتمنني ان ترتدي 

من ت�صاميمك؟

ثقل  لها  �صخ�صية  تكون  �ن  �أحب 

لطاملا  جمالها.  يف  كربى  و�إجناز�ت 

�أحببت �أن تلب�ص من قطعي �ملمثلة 

جميل،  �صناء  و�ملحرتمة،  �لقديرة 

وكذلك  مكافحة.  �صخ�صية  فهي 

جني  �لربيطانية  �ملمثلة  تعجبني 

د�ن�ص �لتي  جودي  و�ملمثلة  فوند�، 

جيم�ص  �أفالم  �صل�صلة  مع  ��صتهرت 

جدية  �صخ�صية  �أنا  بطبعي  بوند. 

حتكي  �جناز�ت  لهم  �أنا�ص  و�أحب 

�أو  جميلة  تكون  �ن  يهمني  واًل  عنهم، 

م�صهورة.

لة لديك وملاذا؟ اأّي قطعة هي املف�صّ

فريد  �أ�صلوب  اًلبتكار  جاهدًة  �أ�صعى 

من نوعه عندما �أعمل على جمموعة 

ة  وق�صّ مو�صوًعا  �أجد  �أن  و�أحاول 

�ملجموعة  ومن  قطعة.  كل  ور�ء 

جمموعة  هي  قلبي  �إىل  �اًلأقرب 

تطويرها  ��صتغرق  �لتي  �ململوكي 

�صنتني، و�ملجموعة �لفرعونية �لتي 

�لبحث  بني  �صنو�ت   8 ��صتغرقت 

و�لتطوير و�لتنفيذ.

م�صطلح  يعنيه  الذي  ما  على  وتعليًقا 

اإلآونة اإلأخرية  »اإل�صتدامة« الذي اكت�صب يف 

زخًما كبرًيا يف قطاع املنتجات الفاخرة، قالت 

فاطمة غايل، الرئي�س التنفيذي لعالمة »عزة 

عملنا،  من  جزء  �اًل�صتد�مة  فهمي«: 

وهي اًل تقت�صر فقط على جودة �ملو�د 

�خلام و�حلرفية، �إنها تتعّلق بنز�هة 

كل  يف  وبيئًيا  �جتماعًيا  �لعمل 

�ملعاجلة  �إىل  �مل�صادر  من  خطوة، 

وو�صواًًل �إىل �صياغة قطعنا. كما �أننا 

نفكر يف ��صتغالل �لطاقة �ل�صم�صية 

م�صتقباًل يف عملنا. وكذلك، كانت 

من  �اًل�صرت�تيجية  �خلريية  �أعمالنا 

ركيزة  فهمي  عزة  موؤ�ص�صة  خالل 

لدينا،  �اًل�صتد�مة  جلهود  �أ�صا�صية 

�نت�صار  با�صتخد�م  لنا  �صمح  ما 

تاأثري  اًلإحد�ث  وموؤ�ص�صتنا  �صركتنا 

وت�صجيع  �لق�صايا  من  �لعديد  على 

ودعم �ملو�هب يف �ملناطق �لنائية من 

فر�ص  وخلق  �حلرف  تطوير  خالل 

عمل.

عّلقت  للعالمة،  امل�صتقبلية  امل�صاريع  وعن 

غايل قائلًة:

�ل�صركة،  هيكلة  �إعادة  مع  متا�صًيا 

يف  م�صتثمر  باإدخال  قمنا  مرة  اًلأول 

ر�أ�ص  زيادة  بهدف  فهمي  عزة  حلي 

على  �لعالمة  تطوير  وتعزيز  �ملال 

�ملنتج  خالل  من  �اًلأول  م�صتويني: 

ذلك  يف  مبا  جديدة  خطوط  وخلق 

�لاليف  ومنتجات  �لرجالية،  �حللي 

بخطة  فيتعلق  �لثاين  �أما  �صتايل. 

�فتتاح  خالل  من  �لتو�صعية  �لعالمة 

بح�صور  �أنّوه  وهنا  �أكرث.  متاجر 

جمموعاتنا �لقوي على �اًلإنرتنت مما 

عمالئنا  �إىل  �لو�صول  على  ي�صاعدنا 

حول �لعامل بنقرة زر.

عزة فهمي: الحلي ليست استثماًرا مادًيا بل قطع عاطفية!
خالل مشاركتها في »أسبوع الساعات والمجوهرات في الجونا مول«

لدينا خطط توسعية شاملة على مستوى المنتج ونقاط البيع مجوهرات عزة فهمي تروي القصص بروح التراث

حوار/ حنان الغزواين 

في تصاميمها الكثير من التفّرد والتمّيز، كيف 
ال وهي تعيد الحياة للتراث ولثقافات عديدة 

في مزيج من الذهب والفضة. إنها المصممة 
عزة فهمي التي تمكنت من ترسيخ سمعة 

رفيعة كمصّممة مبدعة وصلت على العالمية 
عبر تقديم إبداعات ساحرة من الحلي الفريدة 

المستلهمة من الثقافة والتراث، والتي تواكب 
أحدث صيحات الموضة في الوقت نفسه. في 
مقابلة مع »الوطن« خالل حضورها ومشاركتها 
في »أسبوع الساعات والمجوهرات في الجونا 

مول« بدعوة من فيفتي ون إيست، تؤكد عزة 
فهمي أن الحلي ليست مجرد سلعة يتم شراؤها 

أو ارتداؤها لقيمتها المادية، فكل منها تعد قطعة 
فنية يرتديها الفرد للتعبير عن هويته الخاصة، كما 

أنها وسيلة تعبير يستخدمها المصمم لرواية 
قصة، وقطعة فنية تعكس روح صانعها. وفيما 

يلي نص اللقاء..

تتوّفر جمموعات عزة فهمي �لفريدة لدى فيفتي ون �إي�صت يف اًلجونا مول وكذلك يف 

متجر فيفتي ون �إي�صت لل�صاعات و�ملجوهر�ت يف دوحة ف�صتيفال �صيتي.



»قطر للشعر« يقيم أمسية بمشاركة عدد من الشعراء 

»الراوي« تظهر الموروث الشعبي القطريبن عرار: فعاليات المركز تعزز الهوية الوطنية

ياسين: اللغة العربية وعاء يوضع به كل ما يراد نقله لآلخر
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متابعات

تناولته ندوة في درب الساعي

دور اإلعالم ومواقع 
التواصل في إبراز الثقافات

مريم  السيدة  من  كل  الندوة  يف  شارك 
الثقافة  إدارة  مدير  الحمادي،  ياسني 
الثقافة،  بوزارة  والرتاث  والفنون 
واإلعالمي الدكتور عبدالله فرج، وحسن 

املحمدي، مدير تحرير صحيفة العرب.
وتناولت السيدة مريم ياسني الحمادي، 
يف  الثقافة  وزارة  دور  مداخلتها،  خالل 
مؤكدة  واإلعالم،  الثقافة  بني  التقريب 
من  الثقافة  نقل  عىل  الوزارة  حرص 
واملقاهي  والصالونات  الندوات  إطار 
املخترصة  الحوارات  ومن  النخبوية، 
أفضل  يف  العرشات  يتجاوز  ال  عدد  يف 
األحوال، إىل فضاءين واسعني، وحاسمني 
حيث  أفقي؛  فضاء  وهما:  تأثريهما،  يف 

العالم،  امتداد  عىل  املشاهدين  ماليني 
اللحظات  تثبيت  حيث  عمودي؛  وفضاء 
ُمتَلفزة تمنح الخلود  الثقافية يف صورة 

النابض بالحياة لتلك اللحظات.
الثقافة  وزارة  إن  الحمادي:  وأضافت 
اإلعالم،  إىل  الثقافة  انتقال  دعمت 
اإلعالم  واجتهد  الباقية،  الذاكرة  كونه 
والتليفزيونية،  اإلذاعية  الربامج  يف 
واليوتيوب، والصحافة والكتابة والتأليف 
يف  النشطاء  وتحرك  والنرش،  والطباعة 
مجاالت الثقافة والعمل عىل التوثيق من 
منظمات  مع  والعمل  حساباته  خالل 
واستعرضت  متنوعة.   ومؤسسات 
واإلعالم،  الثقافة  بني  العالقة  الحمادي 

مؤكدة أن كال من وسائل اإلعالم والثقافة 
بعضها  عىل  تؤثر  العاّمة  االجتماعيّة 
البعض، حيث ُيمكن لوسائل اإلعالم أن 
لذا  السائدة،  املُجتمع وثقافته  تؤّثر عىل 
أصبحت الحاجة لإلعالم لحماية املجتمع 
وثقافته من خالل جبهة تحمي املجتمع 

وتساعد يف تعزيز قيمه ومبادئه.
وأضافت أن وسائل اإلعالم الحديثة كان 
وتبادل  التواصل  طرق  عىل  تأثري  لها 
البداية،  ففي  البرش،  بني  الثقافات 
كالجرائد  مكتوبًة،  اإلعالم  كانت وسائل 
عىل  كبري  تأثري  لها  وكان  واملجاّلت، 
املجتمعات، ثم بدأ ظهور وسائل اإلعالم 
األثر  لها  كان  والتي  والرقميّة  الحديثة، 

األكرب عىل عمليّة التواصل الثقايف.
الرسيع  التطّور  أن  الحمادي  وأكدت 
الثقافات  لرتاجع  أدى  اإلعالم  لوسائل 
واملعلومات  الُكتب  فتوُفر  التقليدّية، 
بشكل إلكرتوني، وهو ما أدّى إىل تقليل 
يستخدمون  الذي  األشخاص  عدد 
ويرتادون  واملجالت،  القواميس، 
تعزيز  إىل  اإلعالم  أدى  كما  املكتبات، 
للمستهدفني  ووصوله  الثقايف  االقتصاد 

وانتعاش سوق الثقافة.
الندوة قال اإلعالمي  وخالل مداخلته يف 
الدكتور عبدالله فرح إن الثقافة واإلعالم 
لها  الثقافة  وإن  واحدة  لعملة  وجهان 
واصفا  مصادره،  له  واإلعالم  مصادرها 

بكافة  االجتماعي  التواصل  وسائل 
إعالمية حديثة  أكاديمية  بمثابة  أنواعها 
وتهدم  تخدم  وسلبياتها  إيجابياتها  لها 
وأن علينا اختيار الطريق الذي نسلكه يف 
تعاملنا مع هذه الوسائل بحسب أفكارنا 

وأهدافنا اإلنسانية.
عبدالله  الدكتور  اإلعالمي  وتحدث 
التواصل  وسائل  تأثريات  حول  فرج 
وثقافة  العربية  اللغة  عىل  االجتماعي 
لها  العربية  اللغة  أن  موضحا  املجتمع، 
وأن  الواحدة  املنطقة  يف  حتى  لهجاتها 
تؤثر  ال  املثال  سبيل  عىل  اللهجات  هذه 
سلبا عىل اللغة العربية، مشريا إىل أن لغة 
تفهم  باتت  االجتماعي  التواصل  وسائل 

وأصبح كل منا يفهم بعضه بعضا.
وقال إنه ال قلق عىل اللغة العربية خاصة 
عندما تكون هناك قوانني تحميها وهذا 
القوانني  بأن سنت  ما فعلته دولة قطر 

التي تحفظ اللغة العربية.
املحمدي  عبدالله  حسن  السيد  وقال   
مدير تحرير صحيفة العرب إنه ال يمكن 
للثقافة أن تنمو وتتطور وتنتقل من جيل 
محيطها  مع  تفاعلها  عن  بمعزل  آلخر 
املجتمعي وعىل مدار قرون خلت، انتقل 
أو  األهازيج  كان  سواًء  الثقايف  املنتج 
األمثال الشعبية أو الشعر وحتى األلعاب 
األبناء  إىل  مناآلباء  الرتاثية  والرياضات 

عرب املشافهة.

أقيمت أمس األول على المسرح الرئيسي في درب الساعي ندوة بعنوان 
»دور اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي في إبراز الثقافات«، وذلك ضمن 

برنامج الندوات الثقافية المصاحبة للفعاليات واالحتفاالت.

على »درب الساعي«.. وسط أجواء وطنية ومونديالية

إقبال جماهيري كثيف

تتواصل  أجواء وطنية ومونديالية  وسط 
درب  يف   ،2022 الوطني  اليوم  فعاليات 
الساعي بمنطقة أم صالل، لليوم الثاني 
عىل التوايل، تحت شعار »وحدتنا مصدر 
من  كبري  جماهريي  إقبال  وسط  قوتنا«، 
قطر  دولة  وضيوف  واملقيمني  املواطنني 
الذين  العالم،  من مشجعي بطولة كأس 
تعكس  التي  الفعاليات  ملتابعة  جاءوا 
العريقة،  والثقافة  األصيل  املوروث 
ويشهدون العديد من الفعاليات الرتاثية 
املتنوعة املرتبطة بموروث األباء واألجداد. 
كبرياً  جماهرياً  اقباالً  الثاني  اليوم  وشهد 
الدولة  وزوار  واملقيمني  املواطنني  من 
توافد  حيث  العالم.  كأس  بمناسبة 
بأم  الفعاليات  مقر  إىل  الزوار  آالف 
الوطنية  باالحتفاالت  للمشاركة  صالل 
مباريات  متابعة  فرصة  تفويت  دون 
لتوفر  العالم  بكأس  املشاركة  املنتخبات 
تنقل  التي  الكبرية  العرض  شاشات 
الجماهري  آالف  وتابع  املباريات.  جميع 
درب  موقع  من  أمس  املنتخبات  لقاء 
الساعي. واستمتع الزوار بالتنوع الثري 
للفعاليات املختلفة، حيث تابع الجمهور 
فعالية العلم وثالثية العود واملسري الذي 
وكذلك  الخيل،  والهجن  املحمل  يضم 
نخبة  يقدمها  التي  القطرية  العرضة 
باإلضافة  الشعبي،  املوروث  فناني  من 
صناعة  وكيفية  الجديد  االعالم  ندوة  إىل 

من  عددا  تضم  التي  والتأثري  املحتوى 
الكعبي  ايمان  السيدة  مثل  املؤثرين 
وجو شو وأسامة النعسان. وعىل جدول 
ومرسحيان  ورش  اليوم  الفعاليات 
عىل  املونديال  رحلة  ومرسحية  الدمى، 
ملرسحية  أخرية  وإعادة  الدمى،  مرسح 
إضافة  البدع،  فعالية  منطقة  يف  »الغبة« 
التي  اليومية  والفعاليات  العروض  إىل 
تعكس  وتراثية  ثقافية  أنشطة  يتخللها 

الهوية الوطنية لدولة قطر.
درب  يف  الثقافية  الفعاليات  إطار  ويف 
مساء  للشعر  قطر  مركز  أقام  الساعي 
الفصيح،  للشعر  شعرية  أمسية  أمس 
بن  الرحمن  عبد  الشيخ  حرضها سعادة 
وأحياها  الثقافة،  وزير  ثاني  آل  حمد 
عبد  الشاعر  منهم  الشعراء،  من  عدد 
الرحمن الدليمي، والشاعر محمد ياسني، 
وأدارها  الهاجري،  رايض  والشاعر 

االعالمي عطا محمد.
الشعرية  األمسية  خالل  الشعراء  وألقى 
منها  املتنوعة،  القصائد  من  مجموعة 

قصائد وطنية.
الشاعر شبيب بن عرار  ومن جانبه قال 
النعيمي مدير مركز قطر للشعر »ديوان 
للشعر  قطر  مركز  مشاركة  إن  العرب« 
يف فعاليات اليوم الوطني بدرب الساعي 
وتعزيز  واألخالق  القيم  روح  لبث  تأتي 
خالل  من  األدب  عرب  الوطنية  الهوية 

الشعراء،  يقدمها  التي  املتميزة  القصائد 
من  مجموعة  يقدم  املركز  أن  إىل  مشريا 
الشعر  بأمسية  تبدأ  الشعرية  األمسيات 
رايض  الشعراء  فيها  شارك  الفصيح 
محمد  الدليمي،  الرحمن  عبد  الهاجري، 

صالح ياسني.
العرب ينطلق  أن مركز ديوان   وأضاف 
القيمية  املنظومة  من  فعالياته  كافة  يف 
ولذا يتم تقديم قصائد تقدم قيم إيجابية 
أن  إىل  الفتا  النشء،  وخاصة  املجتمع  يف 
املركز سوف يقدم 6 أمسيات شعرية عىل 
مدى أيام درب الساعي حتى 18 ديسمرب 
عن  تتحدث  ندوة  إىل  باإلضافة  املقبل، 
يشارك  املجتمع  يف  الشعراء  دور  الشعر 
فيها كوكبة من كبار الشعراء يف املجتمع.

وعن مشاركة مركز قطر للشعر يف بيت 
الشاعر  أوضح  الساعي  بدرب  الشعر 
شبيب بن عرار النعيمي أن املركز يقدم 
من  الشعبي،  املوروث  الشعر  بيت  يف 
خالل فعالية الراوي التي تظهر املوروث 
والروايات  والقصص  الشعر  يف  الشعبي 
القطريني،  بالشعراء  ويذكر  القطرية، 
املركز  يقدم  كما  الراحلني،  خاصة 
للجمهور،  الشعرية  األلغاز  مسابقة 
إىل  قيمة،  جوائز  الفائزون  فيها  يمنح 
القافية والتي تقام  جانب مسابقة أكمل 

بالتناوب مع الراوي يوما بيوم.
الدليمي  الرحمن  عبد  الشاعر  وتناول 

الفصحى،  العربية  اللغة  أهمية  تعزيز 
اللغة  أن  إىل  الفتا  ذلك،  الشاعر يف  ودور 
لشعوبها،  مهم  حضاري  مظهر  العربية 
التي  اللغة  لنا رفعة من غري هذه  وليس 
الديني،  بها وجداننا وأصالتنا وموروثنا 
عىل  املحافظة  الشعراء  عىل  أنه  موضحا 
اللغة  يخلد  فن  الشعر  ألن  اللغة  هذه 
جميعهم  والشعراء  آخر،  أو  بشكل 
إظهار  عىل  حرصا  اللغة  بهذه  مهتمون 
واملحافل  الوطنية  مشاهدها  يف  فنونها 
الكربى، واللغة من أهم األمور التي تبنى 

بها األوطان.
من جهته قال الشاعر محمد ياسني: إن 
اللغة العربية وعاء، يوضع به كل ما يراد 
نقله إىل اآلخر، وهنا تتجىل قدرة اإلنسان 
أهمية  أن  إىل  اآلخر، مشريا  عىل مخاطبة 
الوعاء،  بهذا  يليق  الذي  الثقايف  املخزون 
خاصة أهل اللغة العربية التي تمتاز عىل 
هذه  مثل  استغالل  وعلينا  األرض،  أهل 
املنابر مثل درب الساعي ومونديال كأس 
العالم لتمرير اللغة وأخالقنا إىل اآلخرين، 
مفهوم  من  بكثري  أكرب  اللغة  تعترب  اذ 

اللغة نفسه.
ويرى الشاعر رايض الهاجري، أن أول ما 
يبزغ يف األوطان هو اللغة، حيث إن اللغة 
تعترب وسيلة التواصل بني الشعوب، وأننا 
إنها  حيث  ونبقى،  نكون  العربية  بلغتنا 

اللغة التي تستمد منها اللهجات.
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متابعات

»8« ورش يقدمها نخبة من الفنانين القطريين

»ليوان الفن« تجربة مختلفة

يعيش الزائر لفعالية »ليوان الفن« التي 
الوطني  اليوم  احتفاالت  ضمن  تقام 
عالم  يف  فريدة  تجربة  الساعي،  بدرب 
تجسد  التي  املاهرة  واأليدي  الفنون 
اإلبداع يف أبهى صورة، فضال عن كون 
األنشطة  من  العديد  تقدم  الفعالية 
وملختلف  للزوار  والتعليمية  الرتفيهية 
ورشة  يف  املشاركة  من  بدءا  األعمار، 
الشخصيات الكرتونية وصناعة الخزف 
التي يقدمها  التذكارية  بالهدايا  وانتهاء 
يف  تتجسد  والتي  العربي،  الخط  فنانو 
لوحات ينُقش عليها اسم الزائر وتهدى 

له.
وأوضحت السيدة هدى اليافعي رئيسة 
أقسام   3 يضم  الفن  ليوان  أن  الفعالية 
جوانب  يتناول  قسم  وكل  رئيسية، 
مثل  البرصية،  الفنون  من  مختلفة 
الشخصيات  يتناول  الذي  الورش  قسم 

وصناعة  والعربي  والخط  الكرتونية 
الثاني فهو خاص  القسم  الخزف، وأما 
كالفن  الفنون  من  مجموعة  بعرض 
والخزف  الضوئي  والتصوير  التشكييل 
إىل  اليافعي  السيدة  ونوهت  وغريه، 
الفنان  لتكريم  خاص  قسم  تخصيص 
عرض  خالل  من  زيني  جاسم  الراحل 
الفنية.  مسريته  عن  ونبذة  أعماله 
بالطوابع  الثالث  القسم  ويختص 
العمالت  أوىل  ويضم  املحلية،  والعمالت 
التي اعتمدتها دولة قطر كعملة محلية 

يف ستينيات القرن املايض. 
قالت  للزوار  املتوفرة  األنشطة  وحول 
 8 الفن  ليوان  ينظم  اليافعي:  السيدة 
ورش رئيسية وتنطوي تحت كل ورشة 
التي  املتفرعة  الورش  من  مجموعة 
ورشة  مثل  األعمار،  جميع  تستهدف 
الخط  وورشة  الكرتونية  الشخصيات 

وتتطرق  الخزف،  وصناعة  العربي 
هذه الورش إىل مختلف الجوانب الفنية 
نبذة  لتقديم  تفاصيلها  يف  وتغوص 
للزائر عن هذا العالم والواسع من خالل 
وأضافت:  األعمال،  بعض  يف  إرشاكه 
يشرتك  التي  بالورش  الفنانون  يقوم 
جانب  كل  تاريخ  برشح  الجمهور  بها 
مع  وتطور  بدأ  كيف  الفنون،  هذه  من 
مرور الوقت، باإلضافة إىل إهداء الزوار 
والزخرفة  العربي  بالخط  أسماءهم 

اإلسالمية. 
ويف ختام حديثها أشارت رئيسة فعالية 
ليوان الفن إىل اإلقبال الكبري عىل ورش 
العمل ومعرض الفنون، كما أشارت إىل 
للمشاركة  التسجيل  عىل  الكبري  اإلقبال 
يقدمها  التي  الرئيسية  العمل  ورش  يف 
نخبة من الفنانني القطريني عىل امتداد 
بدرب  الوطني  اليوم  احتفاالت  أيام 

في درب الساعي خالل جولة مع وزير الثقافة

دبلوماسيون يشيدون بالفعاليات

حمد  بن  الرحمن  عبد  الشيخ  سعادة  استقبل 
املنظمة  اللجنة  رئيس  الثقافة  وزير  ثاني  آل 
من  عددا  أمس  للدولة  الوطني  اليوم  الحتفاالت 
لدى  املعتمدين  الدول  سفراء  السعادة  أصحاب 
للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  وممثل  الدولة، 
الدين  صالح  د.  »اليونسكو«  والثقافة  والعلم 
زكي خالد لدى دول الخليج واليمن، مدير مكتب 
اليونسكو يف الدوحة، يف مقر درب الساعي مساء 
عىل  السفراء  السعادة  أصحاب  وتعرف  أمس، 
جوانب من الفعاليات الثقافية والرتاثية، وأشادوا 
بالفعاليات التي تعرب عن تراث وثقافة دولة قطر، 
باألجواء  بالتنظيم، وكذلك  إعجابهم  معربين عن 
من   .2022 قطر  فيفا  العالم  كأس  تواكب  التي 
الرشبيني سفري  عمر  السيد  أشاد سعادة  جانبه 
الثقافة  وزارة  بجهود  العربية  مرص  جمهورية 
الجمهور  لتعرف  الساعي  درب  يف  تقدمها  التي 

الرتاث  من  مختلفة  بجوانب  والعاملي  العربي 
والثقافة يف قطر، متمنيا كل التوفيق لدولة قطر، 
العالم  كأس  فعاليات  تنظيم  بحسن  ومشيدا 

ودرب الساعي الذي يواكبه.
وقال سعادته »إننا كعرب فخورون بهذا التنظيم 
املبهر لبطولة كأس العالم وحرص قطر عىل إبراز 

الرتاث والثقافة القطرية والعربية أمام العالم.
سفري  غريجوريتا  لوليان  السيد  سعادة  وأعرب 
جمهورية مولدوفا عن شكره لوزارة الثقافة عىل 
مع  تتزامن  التي  الساعي،  درب  فعاليات  تنظيم 

بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.
ودولة  القطري  بالشعب  ُنشيد  سعادته:  وقال 
العالم  قطر لقيامهم بعمل رائع يف تنظيم كأس 
الجماهري  من  الضخمة  الحشود  هذه  وإدارة 

واملشجعني القادمة من كل أنحاء العالم.

وهنأ سعادته كل الشعب القطري بتنظيم كأس 
عالم ناجح، مشرياً إىل تطلعه لحضور ختام هذه 
اليوم الوطني  البطولة املميزة والذي يتزامن مع 

لدولة قطر.
سفري  بوكو  مبارك  حسن  السيد  سعادة  وعرب 
جمهورية النيجر لدى الدولة عن سعادته بزيارة 
املقر الجديد لدرب الساعي قائالً إنه يمثل إنجازاً 
القطري،  الشعب  إنجازات  إىل  يضاف  جديداً 
والراقي  املبهر  بالتنظيم  إعجابه  عن  عرب  كما 
املواطنني  قبل  من  كبري  بإقبال  يحظى  والذي 
أشيد  سعادته:  وأضاف  والزوار.  واملقيمني 
الخاصة  التفاصيل  لكافة  بتوفريالرشح  أيضا 
بادرة  وهي  واملعارض،  واألنشطة  بالفعاليات 
نثمنها ونشيد بها، كما نشكر دولة قطر وسعادة 

وزير الثقافة عىل هذه الدعوة الكريمة.

العالم  كأس  لبطولة  قطر  استضافة  وحول 
من  العديد  حرضت  سعادته:  قال   ،2022
رائعاً  التنظيم  كان  وحقيقة  املونديال،  مباريات 
ومبهراً، ولم أشهد مثيالً له عىل مستوى العالم«.

واختتم سعادته قائالً: قطر تستحق كل التقدير 
النيجر  جمهورية  وباسم  وباسمي  واالحرتام، 
وظهور  العالم  كأس  استضافة  عىل  قطر  نهنئ 

البطولة بهذا الشكل الراقي واملميز.
سفري  ميتال  ديباك  الدكتور  سعادة  وثمن 
جمهورية الهند لدى الدولة، دعوة سعادة الشيخ 
الثقافة،  وزير  ثاني  آل  حمد  بن  الرحمن  عبد 
لزيارة درب الساعي، وقال إن الزيارة تعد تجربة 
الرتاثية  الفعاليات  عىل  للتعرّف  ومذهلة  فريدة 

للشعب القطري الودود.
وأضاف سعادته: إنني كمقيم يف دولة قطر، أقدر 

بطريقة  قرب  عن  لتعريفنا  الثقافة  وزارة  جهد 
القطري، خاصة يف ظل استضافة  الشعب  حياة 
والتي   ،2022 قطر  فيفا  العالم  كأس  بطولة 

تضيف ُبعًدا جديًدا وتقرب الناس.
وأوضح سعادة السفري الهندي أن تصميم املكان 
بما  مميز،  تصميم  هو  تراثية  مدينة  شكل  عىل 
الشعبي  والسوق  التقليدية  الخيم  من  يتضمنه 
واأللعاب  األصيلة  العربية  والخيول  والجمال 
رائعة  تجربة  »إنها  وتابع:  لألطفال،  الشعبية 
لزيارة  أرستي  مع  آخرى  مرة  أعود  أن  وأتمنى 

درب الساعي.
باعمال  القائم  تركيه  بالل  د.  سعادة  وأعرب 
سعادته  عن  الدوحة،  يف  السورية  السفارة 
وقال:«نهنئ  الساعي،  درب  جولة  يف  بتواجده 
دولة قطر بتدشني فعاليات اليوم الوطني بدرب 
مع  بالتزامن  تأتي  والتي  صالل،  أم  يف  الساعي 
قطر  فيفا  العالم  كاس  لبطولة  الرائعة  اإلجواء 
املميز  والتنظيم  الرائعة،  واملنافسات   2022

واملرشف لكأس العالم.

سفير مولدوفا: قطر قامت بعمل رائع في تنظيم كأس العالمسفير مصر: فخورون بإبراز التراث والثقافة القطرية والعربية

سـفيــر الهنــد: زيــارة درب الســاعي تجربة فريدة ومذهلة الدوحة ـ $



شهد ميدان لبصير في 
منطقة الشحانية أمس 

السبت منافسة قوية 
ومثيرة، في ثالث أيام 

فعاليات بطولة مزاين 
كأس العالم تحت شعار 

»سفن الصحاري« التي 
ينظمها نادي قطر لمزاين 

اإلبل بالتعاون مع اللجنة 
العلىا للمشاريع واإلرث 

على هامش فعاليات 
كأس العالم FIFA قطر 

.2022

السبت  أمس  يوم  منافسات  وجاءت 
املجاهيم  بفئة  الجل  شوط  يف  قوية 
مشاركة  وسط  العالم،  كأس  لقب  عىل 
وسالالتها  اإلبل  أنواع  وأفضل  أقوى 
مطايا  عرش  بواقع  والخليجية  املحلية 
األوىل  النسخة  أبطال  هم  يف كل شوط، 

ملهرجان »جزيالت العطا« 2022..
النابت،  جارالله  عبدالله  محمد  وحقق 
مالك املطية الكحال املركز األول وحصل 

الكاس الذهبي و200 ألف ريال.
النجم  بخيتان  سالم  عىل  عبدالله  وجاء 
الرمز  عىل  وحصل  الثاني،  املركز  يف 
ألف ريال مع   150 الفيض ومبلغ مايل 

املطية »منتله«.. 
وحل محمد سالم سالم مثيب النابت يف 
الربونزي  الرمز  وحصد  الثالث  املركز 
ريال..  ألف   100 بقيمة  مالية  وجائزة 
الرابع  املركزين  عىل  كذلك  وحصل 
والخامس.. باملطايا »مشكلة، الطويلة، 
صالح  وحل   .… التوايل  عىل  محبوبة« 
السادس مع  املركز  النابت يف  الله  جار 

املطية »الجرنة«.
مكانة  تعـزيـز  إىل  البطـولة  وتهـدف 
األصعدة  مختلف  عىل  العربية  اإلبل 
ودعم  والعاملية،  واإلقليمية  املحلية 
رياضة اآلباء واألجداد، وتشجيع املالك 
االستمرار  عىل  والخليجني  القطريني 
سالالتها  عىل  والحفـاظ  تربيتهـا،  يف 
جمالها،  بعالمات  والعناية  النادرة، 
وتطوير  لهـا،  مثـاليـة  بيئة  وتوفري 
قلما  ميزات  من  به  تتفرد  ملا  إنتاجها، 

توجد يف غريها.
السياحة  لتنشيط  املهرجان  ويأتي 
الوطنية،  بالهوية  واالعتزاز  الرياضية، 
شبه  أبناء  لدى  اإلبل  مكانة  وإبراز 
نرش  عن  فضالاً  العربية،  الجزيرة 

املوروث الريايض الشعبي عاملياًا.

التي  املغاتري  فئة  منافسات  وتنطلق 
اليوم  أشواط،  خمسـة  لها  ُخصص 
حيث  أيام،  ثالثة  مدار  عىل  وتســتمر 
للحقايق  األول  يومـها  يف  سـتكـون 
ومن  والثنايا،  الجذاع  بعدها  واللقايا، 

ثم الجل.
التي  األصايل  فئة  منافسات  وستكون 
هي  أيضا  أشواط  خمسة  لها  ُخصص 
مدار  عىل  سُتقام  إذ  املهرجان،  ختام 
ثالثة أيام أيضا عىل أن ُتختتم يف الثاني 
ستبدأ  حيث  املقبل،  ديسمرب  شهر  من 
الحقايق  بمنافسات  األول  يومها  يف 
ومن  والثنايا،  الجذاع  بعدها  واللقايا، 

ثم الجل.

سعادة بالتتويج
وأهدى محمد بن عبدالله النابت املتوج 
فئة  يف  الجل  لشوط  العالم  كأس  بلقب 
مالية  جائزة  عىل  وحصوله  املجاهيم 
200 ألف ريال، الفوز للقيادات  بقيمة 

الرشيدة.
»كحال«  املطية  مالك  النابت  وأعرب 
عىل  بالحصول  البالغة  سعادته  عن 
أنه  مؤكدا  الجل  شوط  يف  األول  املركز 
مطمئنا  كان  املنافسات  انطالق  قبل 
وواثقا من الفوز باللقب.. مشرياًا إىل ان 
بداية  من  ومثرية  قوية  كانت  املنافسة 

املهرجان.

الصحفي  ترصيحه  يف  املري  وأضاف 
عىل  حصلنا  باللقب:  تتويجه  عقب 
أغىل االلقاب يف مهرجان وبطولة كأس 
بني  وكبرية  قوية  منافسة  وهي  العالم 
كل املشاركني، ونحمد الله عىل التتويج 

والقادم سيكون أفضل بإذن الله..
وأشار محمد بن عبدالله إىل أن »كحال« 
الحاكم  ساللة  من  باللقب  املتوجه 
ويعترب الرمز الذي حصلت علىه باالمس 
هو اول واهم الرموز يف املهرجان الذي 

يتواصل يف لبصري بنجاح كبري.
تقديم  عىل  النابت  محمد  وحرص 
الذي  اإلبل  ملزاين  قطر  لنادي  التهنئة 
اللجنة  مع  بالتعاون  البطولة  ينظم 

هامش  عىل  واإلرث  للمشاريع  العليا 
قطر   FIFA العالم  كأس  فعاليات 

.2022
محمد  قال  ترصيحاته  ختام  ويف 
إلخواننا  نبارك  النابت:  عبدالله  بن 
للبطولة،  الجيد  التنظيم  النادي  يف 
بهذه  البطولة  تنظيم  عىل  ونشكرهم 
تشهد  البطولة  أن  إىل  مشريا  الروعة.. 
ستحمل  القادمة  واأليام  كبرية  إثارة 

الكثري من املنافسة بني كل املشاركني.

التعريف بالعادات 

مسابقة  البطولة  هامش  عىل  وأقيم 

مسعى  إطار  يف  تأتي  للمحالب،  تراثية 
جمهور  لتعريف  لإلبل  قطر  نادي 
األصيلة،  وتقاليدنا  بعاداتنا  املونديال 
اإلبل،  لبن  فوائد  إىل  أنظارهم  ولفت 
من  االستفادة  لرضورة  والرتويج 
مختلف  يف  وألبانها،  وأوبارها  لحومها 
السيما  والدولية،  الوطنية  الصناعات 
ا  هاماً غذائياًا  مصدراًا  كانت  وأنها 
الفقري  والعمود  املنطقة،  أبناء  لعموم 

اليومية. لحياتهم 
يف  أساسياًا  ركناًا  املسابقة  وتشكل 
اختيار  إىل  وتهدف  البطولة،  فعاليات 
 3 عىل  وتشتمل  إدراراًا،  األكثر  الناقة 
املجاهيم  فئات  من  فئة  لكل  أشواط 
ا  رشوطاً وحددت  واألصايل،  واملغاتري 
ورصدت  بها،  للمشــاركة  خـاصــة 
ألف   90 تبلغ  لهــا،  مالية  جوائز 
الثـالثة  باملراكــز  للفائـزيـن  ريـال، 
ألفاًا   30 بواقع  الفئات،  كل  من  األوىل، 
 15 التايل:  النحو  لكل فئة، موزعة عىل 
للثاني،  آالف  و10  األول،  للمركز  ا  ألفاً

و5 آالف للثالث.
للمسابقة،  األوىل  النسخة  وشهدت 
وأسفرت  مجاهيم،  مطايا   4 مشاركة 
»زرافة«  تفوق  عن  األوىل  الحلبة 
قدره  بوزن  الفسل  محمد  لهضبان 
»قعودة«  جاءت  فيما  كغم،   8.295
املركز  يف  العزب  عىل  لعبدالهادي 
بينما  كـغـم،   8.188 بـوزن  الثانـي 
حبيبة  راشد  مللحان  »معدية«  حلت 
كغم،   4.855 بوزن  الثالث  املركز  يف 
ملحان  لراشد  »الفية«  جاءت  وأخيـرا 
 3.718 بوزن  الرابع  املركز  يف  املري 

كغم.
»قعودة«  تفوقت  الثانية،  الحلبة  ويف 
»زرافة«  وجاءت  كغم،   5.415 بوزن 
كغم،   3.760 بوزن  الثاني  املركز  يف 
كغم،  بـ2.335  ثالثاًا  و»معدية« 

ا بـ 2.990 كغم. و»الفية« رابعاً
أوالاً  »قعودة«  حالت  وبالثالثة، 
ا  اـً ثــاني و»زرافـة«  كغـم،  بـ8.395 
ثالثاًا  و»مـعـدية«  كـغـم،   8.215 بـ 
»الفـيـة«  ا  اـً 5.205 كـغـم، ورابع بـ 

بـ 3.685 كغم.
باملركز  »قعودة«  حلت  الرابعة،  ويف 
و»زرافة«  كغم،   5.745 بـ  األول 
كغم،   4.185 بـ  الثاني  باملركز 
كغم،   3.015 بـ  بالثالث  و»معدية« 

وأخرياًا »الفية« بـ 2.595 كغم.
حلت  واألخرية،  الخامسة  وبالحلبة 
»قعودة« أوالاً بـ 9.32 كغم، و»زرافة« 
ثالثاًا  و»معدية«  كغم،   8.015 بـ  ثانياًا 
بـ  ا  رابعاً و»الفية«  كغم،   4.71 بـ 

3.67 كغم.
انتزعت  قد  »قعودة«  الـ  تكون  وبذلك 
حيث  جدارة،  عن  املسابقة  لقب 
الخمس  حلباتها  أوزان  إجمايل  بلغ 
الثاني  باملركز  تلتها  كغم،   37.065
و»معدية«  كغم،   32.47 بـ  »زرافة« 

ثالثاًا بـ 20.775 كغم.

كتب- عوض الكبايش 

انطالق مناف�س�ات فئة المغ�ات�ير.. اليومت��ن��اف��س ق���وي وم��ث��ي��ر ف��ي ش���وط الجل

النابت : فخور بالتتويج باللقب الغالي

البطولة تشهد إثارة كبيرة .. واأليام القادمة ستشتد فيها المنافسة

إقامة خمسة أشواط على مدار ثالثة أيام »قعودة« تنزع لقب األكثر إدراًرا عن جدارة
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متابعات

في ختام منافسات المجاهيم بمزاين المونديال

األول والذهب لـ »كحال النابت«

{ محمد عبدالله النابت 



كتب - عوض الكبايش
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متابعات

حمد جابر العذبة رئيس نادي قطر لمزاين اإلبل يؤكد:

راضــون عـن المنـافســة

املهرجان  هذا  بعمل  قمنا  وأضاف: 
الوطنية  بمسؤوليتنا  منا  إيماناً 
وحرصنا  املجتمع،  يف  املهم  ودورنا 
الحدث وتعريف  املشاركة يف هذا  عىل 
اآلباء  رياضة  عىل  املونديال  جماهري 
وعادات  قيم  من  تحمله  بما  واألجداد 
الذي  شعبنا  أخالق  تعكس  وتقاليد 
بحسن  الزمان  قديم  من  عنه  ُعرِف 

أخالقه وكرمه وتواضعه.
 15 ستشهد  املنافسات  بأن  وأوضح 
عىل  الصباحية  الفرتة  يف  تقام  شوطاً 
فئات  عىل  وموزعة  أيام  تسعة  مدار 
بواقع  واألصايل  واملغاتري  املجاهيم 
تكون  أن  عىل  فئة،  لكل  أشواط  ثالثة 
إىل  حقايق  عمر  من  لإلبل  املشاركة 

الجل.
وأشارحمد العذبة إىل أن هناك فعاليات 
)مركوبة  وهي  للمهرجان  مصاحبة 
وأيضا  املحالب  ومسابقة  األعالم 
أن  الصحاري(، مضيفا  سفن  متحف 
كأس  مشجعي  من  كبريا  إقباال  هناك 
العالم وأيضا أعضاء من الفيفا وبعض 
لزيارتنا  يومي  بشكل  الدولة  هيئات 

والتعرف عىل عاداتنا وتقاليدنا.

 »45« رمزًا 
يف  املشاركة  أن  العذبة:  وأضاف 
فقط  مخصصة  العالم  كأس  مزاين 
العرشة  املراكز  يف  الفائزة  للمطايا 
األوىل  النسخة  أشواط  جميع  يف  األوىل 
أشار  كما  لإلبل،  قطر  مهرجان  من 
واحدة  مطية  بمشاركة  السماح  إىل 
الثالثة  األشواط  الفائزة يف  املطايا  من 
بمشاركة  السماح  وكذلك  املرصص، 
يف  فائز  جمل  كل  من  واحدة  مطية 

مهرجان قطر لإلبل.
املرصودة  الجوائز  أن  وأضاف 
 15 بواقع  كأساً   45 هي  للمهرجان 
كأسا ذهبية، و15 كأسا فضية، و15 
للفائزين  رصدت  برونزية،  كأسا 
األوىل لجميع األشواط  الثالثة  باملراكز 
املالية  الجوائز  إىل  باإلضافة  والفئات، 

الضخمة.

معايير ومواصفات
وإدارة  إقامة  إىل  االبل  نادي  يهدف 

الصلة  ذات  الرياضية  املنشآت 
أحدث  وفق  املزاين،  بمهرجانات 
وصيانتها  واملواصفات،  املعايري 
واملحافظة عليها، باإلضافة إىل تنظيم 
الندوات وورش العمل يف هذا املجال، 
املالك  لدى  الوعي  رفع  يف  يسهم  بما 
وإجراء  املهرجانات،  تلك  بمتطلبات 
مع  والتعاون  والدراسات،  البحوث 
الجهات والهيئات واملنظمات اإلقليمية 

والدولية ذات الصلة.
مضيئة  عالمة  النادي  إنشاء  ويشكل 
املحلية  املزاينات  تاريخ  يف  وفارقة 
هذه  أصبحت  حيث  والخليجية، 
بعد  جياًل  املتوارثة  الشعبية  الرياضة 
قبل، وعىل  تنظيًما من ذي  أكثر  جيل 
تقوم  كانت  أن  بعد  مؤسيس  مستوى 

عىل جهود فردية.
ونحن اليوم أمام تطور نوعي وتحول 
عىل  الجهود  وستنصب  مسبوق،  غري 
املهرجانات  بمخرجات  النهوض 
املالك  دعم  أجل  من  املحلية، 
رعاية  يف  االستمرار  عىل  وتحفيزهم 
إبلهم، ونرش تربيتها عىل نطاق واسع 
محليًا وعامليًا، فضاًل عن الحفاظ عىل 

سالالتها العربية النادرة.
إمكانات  من  لديه  ما  النادي  ويسخر 
متاحة، ويبذل قصارى جهده من أجل 
إىل  واألجداد  اآلباء  برياضة  االرتقاء 
والعمل  األخرى،  الرياضات  مصاف 

الرياضة  هي  مستقباًل  تكون  أن  عىل 
األوىل محليًا، وهو منفتح عىل الجميع، 
الهدف  لهذا  ورشاكاته مكرسة خدمة 
شبه  أبناء  لرياضة  وصوًنا  املنشود، 

الجزيرة العربية.

بصمة وراثية
أطلق نادي قطر ملزاين اإلبل مرشوع 
وطني  أرشيف  لبناء  الوراثي  البنك 
إىل  سالالتها،  وحفظ  املزاين  إلبل 
للمطايا  جديدة  رشائح  تركيب  جانب 
املهرجانات  كافة  يف  املشاركة 

والبطوالت التي ينظمها النادي.
ويهدف املرشوع إىل املساهمة يف حفظ 
الوراثية،  بصمتها  وإثبات  السالالت، 
إىل  إضافة  بالرشائح،  التالعب  ومنع 
املطية  التحقق من نسب  يف  املساهمة 
وسيتم  والرشاء،  البيع  عند  وهويتها 
الدم،  عينات  سحب  خالل  من  ذلك 
والرتصيص  التسجيل  عملية  أثناء 
تركيب  ثم  ومن  البصمة،  إلثبات 

رشائح جديدة خاصة بها.
انديله،  محمد  عبدالله  الدكتور  وقال 
تعد  بالنادي:  الطبية  الشؤون  مدير 
وطنيًا  مرشوًعا  الوراثية«  »البصمة 
دعم  إىل  خالله  من  نسعى  بامتياز، 
انتاجها،  وتحسني  الحيوانية،  الثروة 
 ،2030 قطر  رؤية  مع  يتماىش  بما 
حفظ  يف  املرشوع  سيسهم  حيث 

وقد  وأنسابها،  السالالت  وتوثيق 
الحاليني  املالك  صمم من أجل خدمة 
تنظيم  جانب  إىل  القادمة،  واألجيال 
بمختلف  املطايا  ورشاء  بيع  عمليتي 
أنواعها، السيما وأنه يواكب التطورات 
تربية  صعيد  عىل  العاملية  الطبية 
الحيوانات، ويقدم للمالك املستهدفني 
عن  متكاملة  ووراثية  فنية  معلومات 
املطية املراد بيعها، من حيث عمرها، 
ونسبها، ورقهما، ومالكها.. إلخ. كما 
من  التثبت  ودقة  رسعة  يف  يساعد 
صحة هذه املعلومات، وذلك بمطابقة 
مع  الجديدة  الجينية  الفحوصات 
املخزنة  السابقة  العينات  نتائج 
يتم  الطريقة  وبهذه  رشيحتها،  برقم 
والتالعب  الغش  عمليات  من  الحد 

بالرشائح.
وراثي  بنك  بمثابة  املرشوع  وأضاف: 
ومعلوماتي عن إبل املزاين، وهو األول 
قطر،  دولة  مستوى  عىل  نوعه  من 
سحب  طريق  عن  تنفيذه  وسيتم 
عينات الدم بشكل دوري ومنتظم، يف 

مختربات طبية مخصصة لذلك.

حضور المشاهير 
 تواصل لليوم الثالث من بطولة كأس 
وفود  حضور  العالم  كأس  مزاين 
أقيمت  التي  املنافسات  ملتابعة  أجنبية 
الجمعة يف شوطي الجذاع والثنايا بفئة 
املجاهيم.. بجانب تواجد عدد كبري من 
مشاهري السوشيال ميديا. حيث شهد 
أعداد  توافد  بالشحانية  لبصري  ميدان 
واملشاهري  األجنبية  الوفود  من  كبرية 
للفعاليات املقامة عىل هامش البطولة 
والتي  بها  واالستمتاع  عليها  لالطالع 
الصحاري،  سفن  معرض  تتضمن 
الشعر«  »بيت  املزاني  ومجلس 

ومشاهدة محتلف أصناف اإلبل.
كما تابع وفد من االتحاد الدويل لكرة 
الضيوف  منصة  من  الفيفا  القدم 
البطولة  من  الثاني  اليوم  منافسات 
التي شهدت إثارة كبرية يف شوط الجل 
من أجل الفوز باللقب والصعود ملنصة 
التتويج.. وحرصوا عىل التقاط الصور 
واملتابعني  الحضور  مع  التذكارية 

للفعاليات.

{ العذبة يتحدث لـ $ 

أعرب حمد جابر العذبة رئيس نادي قطر للمزاين عن سعادته الكبيرة بنجاح بطولة مزاين 
كأس العالم بعد االنتهاء من المرحلة األولى المتمثلة في منافسات المجاهيم والتي 
جاءت قوية ومثيرة، مشيرا إلى أن الجميع كان في قمة الجاهزية للبطولة، وهو ما يبشر 
بمستويات راقية. قال السيد حمد بن جابر العذبة، رئيس مهرجان مزاين كأس العالم 
)سفن الصحاري(، في ختام منافسات االمس والخاص بفئة المجاهيم: بأن المهرجان 
تستضيفه  عالميا  حدثا  يواكب  أنه  خاصة  الجميع،  من  كبيرة  وإشادة  استحسانا  القى 

قطرنا الحبيبة وهو نهائيات كأس العالم لكرة القدم. 

نظمـنا المهرجـان لمسـؤوليتنا الوطـنية

»45« كأسًا الجوائز 
المرصودة للمهرجان

وجدنا استحسانا 
وإشادة كبيرة من الجميع

الجمـيع كـان في قمة الجاهزية للبطـولة
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متابعات

عمل فني بعنوان »قصة كرة«

»الثقافة« تدشن أكبر لوحة

دش�نت وزارة الثقاف�ة أم�س أك�ر لوح�ة فنية 
ب� »س�يتي س�نرت م�ول الدوحة«، للفن�ان عماد 
واملق�رر  ك�رة"  "قص�ة  بعن�وان  الصالح�ي، 
ترشيحها ملوسوعة »غينيس«، فيما ينتظر تدشني 
ه�ذه اللوحة ي�وم 7 ديس�مر املقب�ل يف جامعة 
قطر، وهي اللوحة التي تم رس�مها عىل القماش، 
واستمر العمل عىل إنجازها قرابة 5 أشهر، ليصل 
بع�د ذلك إلبداع لوحة فنية بمس�احة 9600 مرت 

مربع أي ما يوازي مساحة ملعب كرة القدم. 

وخ�ال املؤتم�ر الصحف�ي، أك�د الفن�ان عماد 
الصالح�ي أن العم�ل الفن�ي ال�ذي يعك�ف عىل 
إنج�ازه يحظى برعاية ودعم وزارة الثقافة، وأنه 
احتاج إلنجازها أكثر من 3000 ليرت من األصباغ، 

وأكثر من 150 فرشاة.
وثم�ن الصالحي دع�م وزارة الثقاف�ة للفنانني، 
مؤك�داً أنها أكر داعم له�م، إذ تبنت فكرة العمل 
الفن�ي، حتى تحق�ق له النج�اح، وأصبح يرتقب 

التدشني يف املوعد املشار إليه.
وحول أهمية هذا التوقيت الذي ينجز فيه العمل 
الفن�ي، عىل خلفي�ة االحتفاالت بالي�وم الوطني 
للدول�ة، وإقام�ة املونديال، أرج�ع الفنان عماد 

الصالح�ي ذل�ك التوقي�ت إىل أن قط�ر كل عام 
تحتف�ل باليوم الوطن�ي، غري أنها هذه الس�نة 
يش�اركها العال�م االحتف�ال بيومه�ا الوطني، 
يف ظ�ل احتضانه�ا ملختل�ف الثقاف�ات، وه�ذا 
فخ�ر يل، ليكون يل دور عن طري�ق هذا العمل، 
ألك�ون متواج�داً يف ظل ه�ذه األج�واء الوطنية 

واملونديالية.
م�ن جهته�ا قالت مري�م الحمادي، مدي�ر إدارة 
الثقاف�ة والفن�ون يف وزارة الثقافة: إن الوزارة ال 
تأل�و جهدا يف دعم مثل هذه املبادرات الفنية التي 
ت�رز بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث 
تمك�ن الفنان عر هذه اللوح�ة الفنية التي تقدر 

مساحتها بملعب كرة قدم من املزج بني الرياضة 
والثقاف�ة، وتن�اول الثقاف�ة القطري�ة واملعال�م 
السياحية يف الدولة عر لوحة فنية تستحق الثناء 
عىل الجهود املبذولة واس�تغال الفن يف تس�ليط 
الضوء ع�ىل الحدث الريايض األبرز واألهم واملقام 

عىل أرض دولة قطر اليوم.
وبهذه املناس�بة قال الش�يخ خالد بن فيصل بن 
قاس�م آل ثاني، عضو مجلس اإلدارة يف الفيصل 
القابضة: »يرّس الفيصل القابضة أن تدعم العمل 
الفني للفن�ان عماد الصالحي، والذي من ش�أنه 
أن يث�ري الس�احة الفنية يف دول�ة قطر املعروفة 
عاملياً باهتمامها بالفنون واملعارض الفنية والتي 

أصبحت مركز جذب ألهم الفنانني العامليني، وتعد 
استضافة مجمع سيتي سنرت الدوحة لورشة هذا 
العم�ل املميز املرش�ح لدخول موس�وعة غينيس 
لألرق�ام القياس�ية إضافة رائعة للمش�هد الفني 
يف دول�ة قطر خاصة يف هذه الف�رتة املميزة التي 
تس�تضيف فيه�ا دولة قطر بطول�ة كأس العالم 
2022، ونتمنى كل التوفيق والنجاح للفنان عماد 

صالحي«.
وم�ن املرتق�ب أن تجمع قط�ع اللوح�ة الكاملة، 
لتخض�ع لتحكيم من موس�وعة غينيس، ويجري 
التدش�ني كما هو مقرر يف الس�ابع من ديس�مر 

املقبل.

مساحتها »9600« متر مربع بما يوازي ملعب كرةالصالحي: العمل يوثق تاريخ المونديال

مريم الحمادي: وزارة الثقافة تدعم مثل هذه األعمال الشيخ خالد بن فيصل: يثري الساحة الفنية في الدولة

الدوحة - $ 

عبر حافالت كروة في »6« أيام

وترتج�م الزي�ادة، نج�اح الخطط التش�غيلية 
للرشك�ة، واس�تعداداتها املس�بقة للمونديال، 
إضافة إىل قدرتها عىل تأمني ساس�ة وسهولة 
تنقل الجماهري الكروي�ة واملواطنني واملقيمني 
وغريه�م، إىل مختلف الوجهات وعموم ش�بكة 

محطاتها، املنترشة عىل مستوى الباد.
كما ترتج�م هذه الزيادة أيض�ا فاعلية الحلول 
ونجاحه�ا يف إيج�اد ح�ل ج�ذري لتحدي�ات 
النقل العام، من خال توفري وس�يلة مستدامة 
لألفراد، تسهم يف ترسيع وترية التنمية الشاملة، 
عىل مختلف الصعد، ع�ىل اعتبار أن النقل يعد 
مطلبا أساسيا، وداعما رئيسيا ملسرية االقتصاد 

الوطني.
ونمت حرك�ة نقل الركاب ع�ر حافات كروة 
بشكل واضح، مدعومة بحجم الزوار والجمهور 

املتوافد إىل العاصم�ة القطرية الدوحة، ملتابعة 
منافس�ات أول كأس عامل�ي، يق�ام يف الوط�ن 
العربي، والفعاليات املصاحبة له، حيث شهدت 
مختلف املحطات إقباال من قبل املس�تخدمني، 

رافقه طلب متزايد عىل خدمات الحافات.
وتؤكد اإلحص�اءات اليومية، نج�اح الرشكة يف 
تشغيل أس�طول حافاتها، ومضاعفة طاقتها 
االس�تيعابية، وذلك بزيادة عدد ساعات العمل، 
لتكون عىل مدار الس�اعة، ودعم فرق الصيانة 
بك�وادر إضافية، لتوفري اس�تجابة رسيعة عند 
ال�رورة، فضا ع�ن إجراء ه�ذه الصيانة يف 
أوقاته�ا املح�ددة، به�دف التأكد من س�امة 
الحافات وجاهزيتها، وضمان انتظام الخدمة 
وموثوقيتها طيلة فرتة البطولة، بنفس الكفاءة 

املعهودة.

وأف�ادت »كروة« بأنه تم نق�ل حوايل 118 ألفا 
و805 ركاب، يوم افتتاح البطولة، يف العرشين 
من نوفم�ر الج�اري، ع�ر 2787 حافلة، إىل 
جمي�ع الوجهات واملحطات، يف حني قفز العدد 
اإلجمايل للمستخدمني، يوم اإلثنني، 21 نوفمر، 
نقله�م  ت�م  ركاب،  ألف�ا و906   123 لنح�و 

بواسطة 2354 حافلة.
االرتف�اع،  يف  املس�تخدمني  أع�داد  وواصل�ت 
مس�جلة نم�وا ملحوظ�ا، ي�وم الثاث�اء، 22 
نوفمر، لتص�ل إىل 145 ألفا و914 راكبا، من 
خ�ال 2621 حافل�ة، لتعود وتس�جل بعدها 
رقم�ا جديدا، وذلك يوم األربع�اء، 23 نوفمر، 
بنقله�ا قرابة 181 ألفا و210 ركاب، عىل متن 

2841 حافلة. 
أم�ا يوم )الخميس(، 24 نوفمر، فقد س�جلت 

الرشكة 177 ألفا و883 مس�تخدما، نقلوا عر 
3397 حافل�ة. ولم تكتف الرشك�ة بهذا الحد، 
فقد حقق�ت قفزة نوعية أخرى، غري مس�بوقة 
ع�ىل صعيد عملياتها اليومي�ة، بعد أن حطمت 
رقم�ا قياس�يا جديدا، بع�دد املنقول�ني الذين 
ق�دروا ي�وم الجمعة، 25 نوفم�ر، بنحو 192 
ألفا و795 راكبا، تم نقلهم عر 3227 حافلة.

وتدع�و الرشك�ة جمهور املونديال لاس�تفادة 
من خدم�ة حافات النق�ل الرسي�ع للماعب، 
املتواج�دة بمراكز حافات البطولة الرئيس�ية، 
إىل جانب التخطيط املسبق للرحلة، مع رضورة 

ترك وقت كاف للتنقل.
وأك�دت أن عملياته�ا متواصل�ة يومي�ا بأعىل 
مس�تويات الكف�اءة، حي�ث تخض�ع جمي�ع 
حافاته�ا لصيانة عىل مدار الس�اعة، لضمان 

س�امة ال�ركاب وراحتهم، وتأم�ني نقلهم إىل 
مختلف الوجهات ومناطق املشجعني. 

يذك�ر أن رشك�ة مواص�ات »ك�روة« ب�دأت 
نش�اطها كم�زود لحلول النق�ل يف دولة قطر، 
أكتوب�ر 2004، وتوفر خدم�ات وحلول النقل 
ال�ري املتكامل�ة. ومنذ تأسيس�ها حتى يومنا 
وهي يف نمو، وأس�طولها يف تزايد، س�عيا وراء 
توف�ري حل�ول متكاملة، بج�ودة عالية ملختلف 

العماء. 
التاك�ي  س�يارات  ك�روة  أس�طول  ويض�م 
الجماع�ي  النق�ل  وحاف�ات  والليموزي�ن 
والحاف�ات الخاصة بالفعالي�ات والتعاقدات، 
وأدخلت الرشكة مؤخ�را حافات تعمل بالغاز 
الطبيع�ي املضغ�وط، وذل�ك لاس�تفادة من 

مصادره الوطنية.

نقل أكثر من »940« ألف راكب
الدوحة- قنا- سجلت شركة مواصالت »كروة«، المزود الرسمي لخدمات 

النقل في دولة قطر، نموا كبيرا في عملياتها التشغيلية، خالل األيام الستة 
األولى من عمر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث شهدت ارتفاعا 

في عدد مستخدمي حافالتها، مختلفة األحجام، والتي نقلت ما يقارب 940 
ألفا و513 راكبا، خالل الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر الجاري.

نجاح الخطط التشغيلية للشركة واستعداداتها المسبقة

نقل حوالي »118« ألفا و»805« ركاب يوم االفتتاحتأمين سالسة تنقل الجماهير والمواطنين والمقيمين



حققت قفزة »58 %« الدوحة- $ 
إلى »9.38« مليار ريال 

بالربع الثالث

عمان في مقدمة 
أهم الشركاء التجاريين 

للقطاع الخاص

آسيا تتصدر قائمة 
أهم وجهات الصادرات 

بحصة »36 %«
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اقتصاد

بنسبة نمو » 24.4 %« على أساس سنوي.. »غرفة قطر«:

»26« مليارا صادرات القطاع الخاص

نفس  من  الثاني  بالربع  باملقارنة  سنوي  ربع  أساس  عىل  أما 
ريال،  مليار   8.92 حوايل  حينها  بلغت  والتي   ،2022 العام 
فنجدها قد ارتفعت ايضا ولكن بنسبة بلغت حوايل 5.2 باملائة.

مليار   7.7 من  للصادرات  املتصاعد  النمو  أن  التقرير  وأوضح 
 9.38 واىل  الثاني  الربع  يف  مليار   8.9 إىل  األول  الربع  يف  ريال 
أداء  املستمر يف  التحسن  إىل  الثالث، يشري  الربع  مليار ريال يف 
القطاع الخاص وعودته القوية ملستويات ما قبل جائحة كورونا 
املنشأ،  أنه ووفقا لنوع شهادات  التقرير إىل  وتجاوزها. وأشار 
العام بنسبة  املنشأ  فقد ارتفعت قيمة صادرات نموذج شهادة 

تلتها  ريال،  مليار   5.7 نمو  محققة  باملائة،   61 بلغت  كبرية 
الصادرات عرب نموذج شهادة مجلس التعاون الخليجي، والتي 
باملائة، مقارنة   43 لنمو نسبته  ريال  مليار   2.3 قيمتها  بلغت 
بنفس الفرتة من العام املايض، ثم نموذج شهادة األفضلية والتي 
ارتفعت قيمة الصادرات عربها بنسبة كبرية بلغت 112 باملائة 
 877.6 عىل أساس سنوي، حيث صدر عربها ما قيمته حوايل 
مليون ريال خالل الربع الثالث من هذا العام، ويأتي بعد ذلك 
نموذج شهادة املنطقة العربية، فقد انخفضت قيمة الصادرات 
لتبلغ قيمتها نحو  باملائة   1.2 بلغت  عىل أساس سنوي بنسبة 

239 مليون ريال، كما ارتفعت صادرات نموذج الشهادة املوحدة 
لسنغافورة بنسبة 69.5 باملائة، لتبلغ نحو 227 مليون ريال.

وتصدرت مجموعة دول آسيا )باستثناء دول مجلس التعاون 
الخليجي والدول العربية( قائمة أهم وجهات صادرات القطاع 
الخاص القطري، حسب شهادات املنشأ التي تصدرها الغرفة، 
وذلك خالل الربع الثالث من العام 2022، حيث استقبلت دول 
هذه املجموعة صادرات قيمتها حوايل 3.37 مليار ريال قطري، 
بنسبة بلغت 36 باملائة من إجمايل الصادرات، وجاءت يف املرتبة 
الثانية مجموعة دول االتحاد األوروبي التي استقبلت صادرات 

إجمايل  من  باملائة،   31 بنسبة  ريال  مليار   2.9 حوايل  قيمتها 
مجلس  دول  مجموعة  حلت  الثالثة  املرتبة  ويف  الصادرات، 
من  باملائة   25.4 نسبته  ما  استقبلت  التي  الخليجي  التعاون 

إجمايل الصادرات، بقيمة بلغت حوايل 2.38 مليار ريال.
التجاريني،  بدورها تصدرت سلطنة عمان قائمة أهم الرشكاء 
الخاص  القطاع  لصادرات  وجهات  مثلت  التي  الدول  حسب 
خالل الربع الثالث من العام 2022، مستقبلة صادرات بقيمة 
بلغت حوايل 1.506 مليار، أي ما يعادل نسبة 16.1 باملائة من 

إجمايل الصادرات.

{ نمو قياسي في مستوى الصادرات 

كشفت غرفة قطر عن 
ارتفاع صادرات القطاع 

الخاص خالل األشهر 
التسعة األولى من العام 
2022 بنسبة 24.4 بالمائة، 

لتبلغ 26 مليار ريال، مقابل 
20.9 مليار في نفس الفترة 

من العام الماضي.
وأوضحت غرفة قطر في 

تقريرها ربع السنوي أن قيمة 
صادرات القطاع الخاص، 
حسب شهادات المنشأ، 

خالل الربع الثالث من العام 
الجاري )يوليو - سبتمبر( 

للعام 2022، بلغت حوالي 
9.38 مليار ريال قطري، 

مقابل 5.96 مليار ريال لنفس 
الفترة من العام الماضي، 
محققة زيادة نسبتها 58 

بالمائة على أساس سنوي.

بالتزامن مع اإلنفاق الحكومي الرأسمالي 

»األصمخ« تتوقع أداء إيجابيا للعقاراتعلى المشاريع التنموية الكبرى
توقع التقرير األسبوعي لرشكة األصمخ للمشاريع العقارية 
وسط   2023 عام  يف  املحيل  العقارات  لسوق  إيجابيا  أداء 
إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، مع نشاط كبري  انعكاس 
السكنية  القطاعات  مختلف  يف  العقارية  التداول  حركة  يف 

والتجارية واإلدارية.
للسنة  للدولة  العامة  املوازنة  مرشوع  أن  التقرير  وأوضح 
املالية 2023، سريكز عىل الربامج واملشاريع املدرجة ضمن 
املخصصات  توفري  مع  الثالثة،  الوطنية  التنمية  اسرتاتيجية 
وفقا  االسرتاتيجية  املشاريع  تنفيذ  الستكمال  الالزمة  املالية 
املرتبطة  املشاريع  وباألخص   ،2030 الوطنية  قطر  لرؤية 
التنوع االقتصادي والبيئة إىل جانب مشاريع قطاعي  بدعم 

الصحة والتعليم.
عىل  الحكومية  الجهات  تعمل  التي  املشاريع  ضمن  ومن 
للمناطق  التحتية  البنية  مشاريع  هي  بها  األعمال  مواصلة 
األعمال  بيئة  تطوير  مبادرات  دعم  إىل  باإلضافة  القائمة، 
لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته يف مختلف األنشطة 
التصنيف  عىل  املحافظة  عىل  العمل  عن  فضالً  االقتصادية، 

االئتماني للدولة. 
اإلنفاق  من  سيستفيد  العقاري  القطاع  أن  التقرير  واكد 
مما  كبري  بشكل  املشاريع  تلك  عىل  الرأسمايل  الحكومي 

سيدعم نموه بشكل إيجابي.
وأضاف: أن املرشوعات الكربى التي تقوم بها الدولة ستشكل 
إقبال عىل السكن فيها  التي ال يوجد  نقلة نوعية يف املناطق 
االستثمارات  ضوء  عىل  جاذبة  مناطق  لتصبح  العكس  إىل 

الجديدة.
تنفيذها  يتم  التي  العقارية  املشاريع  أن  التقرير:  وأوضح 
الفخمة  املساكن  من  جديدة  نوعية  تعد  الراهن  الوقت  يف 
وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل عىل تحريك السوق 

العقاري.
وقال: إن املطورين العقاريني يعملون اآلن عىل تنفيذ مشاريع 
بكل  ومجهزة  عالية  وبتشطيبات  للجميع  مالئمة  سكنية 
العمل،  يف  االستمرارية  عىل  املحافظة  بهدف  الرتفيه  وسائل 
مؤكدا عىل أن جميع املؤرشات تشري إىل أن السوق العقارية 
سوف تشهد تحسناً يف عمليات البيع والرشاء واإليجار خالل 

العام املقبل 2023. 
التملك  شقق  عن  االستفسار  معدالت  أن  التقرير:  وأضاف 
قبل  املاضية ال سيما من  الفرتة  الحر شهدت تحسنا خالل 
القطريني واملقيمني األجانب، متوقعا أن ينتج عن ذلك زيادة 

يف صفقات البيع خالل الربع األول من العام املقبل 2023.
العقاري يف قطر بتحسن  السوق  أن يستمر  التقرير  وتوقع 
تنفيذ مشاريع رئيسية  يعتمد عىل  أن ذلك  إىل  أدائه، مشرياً 

ومنح عقود تنفيذها وما يصحبها من مشاريع بناء.
العقارية  الصفقات  قيم  إن  األصمخ  رشكة  تقرير  وقال   
وفق  السابق،  األسبوع  مع  باملقارنة  مرتفعا  أداء  شهدت 
يف  العقاري  التسجيل  إدارة  عن  صادرة  نرشة  آخر  بيانات 
وزارة العدل لألسبوع املمتد من »13 إىل 17 نوفمرب الحايل«، 
ولفت  »61« صفقة،  العقارية  الصفقات  عدد  حيث سجلت 
 355 العقارات وصلت إىل نحو  التقرير إىل أن قيم تداوالت 

مليون ريال.

عىل  حافظتا  والدوحة  الريان  بلديتي  أن  التقرير  وأوضح 
الصفقات  عدد  حيث  من  التعامالت  يف  الكبرية  النشاطات 
وأشار  التوايل،  عىل  والثانية  األوىل  املرتبة  واحتلتا  املنفذة 
التقرير إىل أن متوسط عدد الصفقات املنفذة يف اليوم الواحد 

بلغت نحو »12« صفقة تقريبا.
وعىل صعيد أسعار القدم املربعة لألرايض والتي نفذت عليها 
صفقات خالل األسبوع الرابع من نوفمرب الحايل، بني املؤرش 
األسعار،  تباين يف  بأنها شهدت  »األصمخ«  العقاري لرشكة 
الواحدة  املربعة  للقدم  العرض  أسعار  متوسط  أن  موضحاً 
يف منطقة املنصورة وبن درهم بلغ »1,380« رياال، وسجل 
الواحدة،  املربعة  للقدم  رياال   »1,320« النجمة  منطقة  يف 

واستقر متوسط سعر القدم املربعة يف منطقة املعمورة عند 
منطقة  يف  القدم  سعر  متوسط  استقر  كما  رياال،   »385«

املطار العتيق عند »870« ريال للعمارات.
كما أشار مؤرش األصمخ العقاري إىل أن سعر القدم املربعة 
سجل يف منطقة العزيزية »365« رياال كما سجل يف منطقة 

ام غويلينا سعر »1.350« رياال للقدم املربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم املربعة سجل يف منطقة 
واستقر  الواحدة،  املربعة  للقدم  ريال   »400« الثمامة سعر 
متوسط سعر القدم املربعة التجاري يف منطقة الوكرة عند 
لكل  املربعة  القدم  سعر  متوسط  وسجل  رياال،   »1,450«
رياال،   »590« فلل(،      / و)الوكرة  /   عمارات(  )الوكرة  من 

و»275« رياال عىل التوايل.
وقال تقرير رشكة األصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط 
 »210« سعر  سجل  الوكري  منطقة  يف  املربعة  القدم  سعر 
رياالت، كما بني املؤرش العقاري لرشكة »األصمخ« أن متوسط 
سعر القدم املربعة ارتفع يف منطقة معيذر الشمايل ليسجل 

»300« ريال، وسجل يف منطقة الريان »310« رياالت.
وأشار تقرير األصمخ إىل أن متوسط سعر القدم املربعة يف 
متوسط  وسجل  رياال،   »375« سعر  سجل  الغرافة  منطقة 
 »380« الخريطيات  منطقة  يف  املربعة  القدم  عرض  سعر 
للقدم  ريال   »300« سعر  سجل  اللقطة  منطقة  ويف  رياال، 

املربعة الواحدة.
التقرير: أن متوسط سعر القدم املربعة يف منطقة  وأضاف 
املربعة، وسجل يف  للقدم  »210« رياالت  استقر عند  الخور 
صالل  أم  منطقة  يف  وسجل  رياال،   »295« الخيسة  منطقة 
محمد »290« رياال، ويف منطقة أم صالل عىل »260« رياال 

للقدم املربعة.
تقرير  أوضح  السكنية  والشقق  الفلل  أسعار  إىل  وبالعودة 
يف  السكنية  الشقق  أسعار  متوسط  أن  األصمخ  رشكة 
 »1.1« واحدة  نوم  غرفة  من  املكونة  للشقة  لوسيل  منطقة 
مليون ريال، و»1.3« مليون ريال للشقة املكونة من غرفتي 
غرف  ثالث  من  املكونة  للشقة  ريال  مليون  و»1.9«  نوم، 
املنطقة  حسب  تختلف  األسعار  أن  إىل  التقرير  وأشار  نوم، 

واملساحة وموقع الشقة يف العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إىل أن متوسط سعر املرت املربع يف الشقق 
بــ»11«  يقدر  املتعرجة  باألبراج  الغربي  بالخليج  الكائنة 
قليال  السعر  ترفع  قد  معينة  معطيات  وهناك  ريال  ألف 

متعلقة بـ »موقع الشقة واإلطاللة داخل الربجني«.
فيرتاوح  اللؤلؤة  الجديدة يف مرشوع  الشقق  بيع  أسعار  أما 
للمرت  ريال قطري   22.000 إىل  ريال قطري   12.000 بني 

املربع الواحد، وذلك حسب املطور العقاري. 

{ آفاق واعدة لنمو قطاع البناء والتشييد في العام المقبل

الدوحة - $ 

المشاريع الجديدة توفر 
خيارات للسكن بأسعار »معقولة«

زيادة الطلب من القطريين 
واألجانب على شقق التملك الحر
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وفد الشركة القطرية يتفقد مزرعة نموذجية في منطقة دائرة »بوقطب«

»بلدنا« تخطط إلنشاء مشروع لأللبان بالجزائر

قام وفد من رشكة بلدن�ا للصناعات الغذائية بزيارة إىل »والية 
البيض« يف الجزائر لبحث إمكانية إنش�اء مرشوع اس�تثماري 

لصناعة األلبان يف املنطقة. 
ويف إط�ار ه�ذه الزيارة، انتق�ل وفد رشكة بلدنا برفقة مس�ؤويل 
وزارة الزراع�ة إىل إح�دى امل�زارع النموذجي�ة يف منطق�ة دائرة 
»بوقطب« بوالية »البيض«، حيث اس�تعرض الوفد خطط إنش�اء 
مرشوع إلنتاج األلبان وتربية األبقار سُيسهم بدرجة كبرية يف حل 
األزمة التي تشهدها الجزائر حاليًا بسبب نقص منتجات األلبان. 

وتغط�ي مس�احة امل�رشوع املقرتح م�ا يزيد عن ع�رشة آالف 
هكت�ار. ومن املتوقع الب�دء يف املرشوع أوائل الس�نة القادمة، 
وذلك بناًء عىل نتائج دراسات الجدوى الخاصة بالرتبة واملناخ. 
وبهذه املناسبة، علق بيت هيالريدس، الرئيس التنفيذي لبلدنا، 
قائ�اًل: »ه�ذه الزيارة املبدئي�ة إىل مرشوع املزرع�ة يف منطقة 
»بوقطب« خطوة مهمة يف مناقش�اتنا املتعلق�ة بإنتاج األلبان 
وتربية املاش�ية يف املنطق�ة. وهذه الرشاكة ُمب�رشة للغاية ألن 
الجزائر س�وق واعدة بإقبال متن�اٍم وطلب كبري، كما أن رشكة 
بلدن�ا عىل أهبة االس�تعداد لبدء رشاكة ناجحة تدعم مس�اعي 

الدولة نحو تحقيق االكتفاء الذاتي يف صناعة األلبان«.
ويس�اهم نجاح هذا املرشوع يف تخفي�ض واردات الجزائر من 

مس�حوق الحلي�ب التي تكلف خزينة الدول�ة حاليًا 1.4 مليار 
دوالر س�نوًيا، فضاًل ع�ن تعزيز العالق�ات الثنائية يف القطاع 
الزراعي، األمر الذي يثمر يف نهاية املطاف عن توس�يع حضور 
رشك�ة بلدنا لي�س يف الجزائر فحس�ب بل يف أس�واق املنطقة 

العربية بأرسها.
يش�ار إىل أن بلدنا وبفضل حرصها عىل تحقيق التميز وتقديم 
منتج�ات عالية الجودة م�ع االلتزام بأفضل املعاي�ري العاملية، 
فق�د أصبحت بلدن�ا عالم�ة تجاري�ة موثوقة إلنت�اج الحليب 
ومنتج�ات األلب�ان والعصائر واملواد الغذائي�ة عالية القيمة يف 
قط�ر. وتلتزم بلدنا بتقديم منتج�ات طازجة ذات قيمة غذائية 
عالية إىل املس�تهلكني، مع مواصلة البح�ث والتطوير من أجل 

تحقيق مس�تقبل أفضل وأكثر اس�تدامة. تق�ع مزرعة بلدنا يف 
الخ�ور، وتمتد مس�احتها ع�ىل 2.6 مليون م�رت مربع وبقدرة 
اس�تيعابية لرتبية 24000 رأس من أبقار الهولشتاين. وتفتح 
املزرعة أبوبها للجمهور لزيارتها، حيث يمكن للزوار االستمتاع 
بمش�اهدة أحدث أنظمة الحلب ال�دوارة يف املنطقة. كما تضم 
املزرعة مطعماً متميزاً وحديقة بديعة التنس�يق وقسم أللعاب 
األطف�ال وحديقة حيوانات أليفة. تمكنت رشكة بلدنا من النمو 
لتصب�ح أكرب مورد مح�ي لألغذي�ة واأللبان يف قط�ر محققة 
اكتف�اء ذاتيا بنس�بة 100 % م�ن الحليب ومنتج�ات األلبان. 
والي�وم، بلدن�ا أصبح لديها م�ا يزيد عىل 250 رقًم�ا تعريفيًا 

للمنتج يف قطاع الحليب واأللبان والعصائر.

{ »بلدنا« تعتزم التوسع{ جانب من زيارة وفد »بلدنا« إلى الجزائر 

الدوحة - $ 

هيالريدس: الجزائر سوق واعدة بإقبال متناٍم وطلب كبيرمساحته »10« آالف هكتار وبدء تنفيذه مطلع »2023«

مع االستمتاع بأشهى المأكوالت

م تجربة 
ّ
»الجونا مول« يقد

مميزة لمشاهدة المباريات

احتف�االً بأك�رب بطولة لك�رة القدم يف 
العال�م، يق�ّدم الجون�ا م�ول، وجه�ة 
التس�ّوق الفاخ�رة يف الدوح�ة، للزوار 
وجماهري كأس العالم تجربة استثنائية 
ملش�اهدة املباريات واالستمتاع بأشهى 
املأك�والت املتنوع�ة يف س�احة البيات�زا 

الخارجية.
 ويمكن لعش�اق الكرة مشاهدة فرقهم 
الوطنية عىل شاش�تني عمالقتني يف جو 
من الحماس�ة والتش�ويق واالس�تمتاع 
بطع�ام ذي ج�ودة عالية م�ن مختلف 
املطاعم يف الهواء الطل�ق. باإلضافة إىل 
ذلك، وملحبّي الجلس�ات الخاصة، يوّفر 
الجونا مول حجرات لكبار الشخصيات 
ليمنح العائ�الت ومجموعات األصدقاء 
فرصة االس�تمتاع بالطعام ومش�اهدة 

املباريات عىل شاشات خاصة.
 وبه�دف تلبية متطلبات جميع األعمار 
وتوفري أجواء عائلية، يقّدم الجونا مول 
العديد من األنشطة للصغار واألطفال، 
من ضمنها كرنفال األلعاب وكرة القدم 

الذي يقام يف ساحة البياتزا الخارجية، 
إىل جانب س�احة الك�رات الصغرية يف 

باحة الردهة الشمالية الداخلية.
 وألن كرة القدم ليس�ت مجرد رياضة، 
ب�ل هي ظاه�رة ثقافية توّح�د العالم. 
عّزز الجونا مول خالل السنوات املاضية 
مكانت�ه كوجهة رياضية تتي�ح للزوار 
االحتفال بأفض�ل اللحظات مع العائلة 
واألصدقاء. وبذلك، يج�ّدد الجونا مول 
التزام�ه بدعم وخدمة املجتمع الريايض 
يف قط�ر والعالم. ويقع الجونا مول بني 
األب�راج املائل�ة ZigZag لرييس معايري 
جدي�دة يف الخدمة وس�هولة الوصول، 
كم�ا يحتضن عدًدا كب�رًيا من العالمات 

الدولية واإلقليمية.
يذك�ر أن الجون�ا مول وجه�ة حرصية 
تحم�ل مزيًجا م�ن العالم�ات الفاخرة 
ومناف�ذ الطع�ام الراقي�ة الت�ي تدعو 
املتسوّقني الستكشاف املعنى الحقيقي 
ألس�لوب الحي�اة الع�رصي والراق�ي. 
وبفضل موقعه املميز واملنطقة الحديثة 
التي تحيط ب�ه، يعّد الجونا مول املكان 
واالس�تمتاع  األوق�ات  لقض�اء  املث�ايل 

بالفخامة يف وقت واحد.

{ أجواء مونديالية في الجونا مول

الدوحة - $ 

تنظمه »المتحدة للتنمية«

»اللؤلؤة« تستضيف مهرجان كرنفال كارتييه
مهرج�ان  فعالي�ات  انطلق�ت 
جزي�رة  يف  كارتيي�ه  كرنف�ال 
الرشك�ة  تنظي�م  م�ن  اللؤل�ؤة 
املتحدة للتنمية، املطّور الرئييس 
وجي�وان  اللؤل�ؤة  لجزيرت�ي 
بالتعاون مع »فيس�تي غروب« 
الجهة املنظمة لكرنفال البندقية 
السنوي الش�هري، والتي تستمر 
حتى تاريخ 4 ديسمرب يف ممىش 

قناة كارتييه يف جزيرة اللؤلؤة.
الدويل  الكرنفال  ويتضمن ه�ذا 
يف رحلة فريدة مع اس�تحضاره 
ل�روح وتفاصي�ل أح�د أش�هر 
ع�ىل  العال�م  اس�تعراضات 
البندقي�ة  كرنف�ال  اإلط�الق، 
التنكرية  الع�روض  من خ�الل 
والتماثيل الحية والفنون املبهرة 
التي س�تجعل جزيرة اللؤلؤة يف 
قط�ر ترتدي حلة دولية إيطالية 

النكهة. 
عروض�اً  املهرج�ان  ويتضم�ن 
فنان�ي  يومي�ة مس�ائية ه�ي: 
الش�وارع، الرق�ص يف اله�واء، 
استعراض املوس�يقى واألضواء 
يف  املتج�ّول  واالس�تعراض 
القنوات املائي�ة. ومن املقرر أن 
يش�كل املهرج�ان نقط�ة جذب 
أساسية لس�كان جزيرة اللؤلؤة 
وكذلك للسياح يف قطر بالتزامن 
م�ع كأس العال�م، م�ن خ�الل 
االحتف�االت املتع�ددة من رقص 
واس�تعراضات تمت�زج خاللها 
ش�تى أن�واع األل�وان واألزي�اء 
الحفالت  واألض�واء ع�ىل وق�ع 
املوس�يقية، ما س�يضفي املزيد 
م�ن الس�حر ع�ىل أج�واء قناة 
كارتييه الساحرة واآلرسة أصالً.

{ كرنفال البندقية 

{ جانب من العروض

الدوحة - $ 
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متابعات

نظمها في جناحه بـ»استاد البيت«

»QNB« نجاح كبير للفعاليات المونديالية لـ

شهد استاد البيت، ثاني أكبر 
العالم  مالعب بطولة كأس 
العديد   2022 قطر   FIFA
الرياضية  الفعاليات  من 
التي  المتنوعة  والترفيهية 
الداعم   ،QNB نظمها 
 FIFA الرسمي لكأس العالم
األوسط  الشرق  في   2022

وإفريقيا.

من  نظمت  الني  الفعاليات  وشهدت 
البيت،  استاد  يف   QNB جناح  خالل 
حفل  الستضافة  اختياره  تم  والذي 
لكأس  االفتتاحية  واملباراة  االفتتاح 
غري  إقباالً   ،™FIFA 2022 العالم 

يف  القدم  كرة  مشجعي  من  مسبوق 
أجواء جماهريية مميزة. 

وتأتي هذه الفعاليات املتواصلة يف إطار 
متميزة  تجربة  توفري  عىل  البنك  حرص 
لكل املشجعني من املقيمني وزوار الدولة 

أجواء  يف  القدم  كرة  بشغف  لالحتفال 
كبرية  أعداد  وتوافدت  نوعها.  من  فريدة 
القادمني  املتحمسني  املشجعني  من 
يف  للمشاركة  العالم  أنحاء  جميع  من 
املنافسات واألنشطة الكروية التي نظمها 

البنك، والتقاط الصور التذكارية بجانب 
نيمار  العاملي  الربازييل  النجم  صورة 
جونيور، سفري العالمة التجارية ملجموعة 

QNB، التي تغطي جناح البنك.
قالت  املشاركة،  هذه  عىل  وتعليقا 

عام  مدير  التميمي،  عيل  هبة  السيدة 
»يشهد   :QNB مجموعة  يف  االتصاالت 
 QNB ينظمه  الذي  الرتفيهي  الربنامج 
 FIFA العالم  كأس  ببطولة  احتفاّء 
فاق  وإقباالً  نجاحاً   ™2022 قطر 

جداً  سعداء  ونحن  بكثري،  توقعاتنا 
كرة  ملشجعي  الحماسية  باملشاركة 
واألنشطة  الفعاليات  مختلف  يف  القدم 
التي نالت استحسانهم ونعدهم باملزيد 
البطولة  مدار  عىل  واإلثارة  املتعة  من 
التي تستضيفها دولة قطر ألول مرة يف 

العالم العربي والرشق األوسط«. 
الحائزة   ،QNB مجموعة  وتفخر 
املرصفية  التجارية  العالمة  لقب  عىل 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  قيمة  األعىل 
رسمي  كداعم  بمشاركتها  وإفريقيا، 
لكأس العالم FIFA 2022™ يف الرشق 

األوسط وإفريقيا.
خالل  من   ،QNB مجموعة  وتتواجد 
من  أكثر  يف  التابعة،  ورشكاتها  فروعها 
العالم،  حول  قارات  وثالث  بلداً   30
واملنتجات  الخدمات  أحدث  تقدم  حيث 
املجموعة  املرصفية لعمالئها. ويعمل يف 
 1000 عرب  موظف   27.000 من  أكثر 
فرع ومكتب تمثييل، باإلضافة إىل شبكة 
تزيد  اآليل  الرصاف  أجهزة  من  واسعة 

عن 4.700 جهاز.

التميمي:
ننظم برنامجا 
ترفيهيا حافال 

باألنشطة 
{ جانب من المنافسات الكروية 

{ مشاركة من مختلف المشجعين  { جناح QNB في استاد البيت والمشجعين 

إطالق حزمة 
من المنافسات 

واألنشطة 
الكروية

الدوحة - $

نتيجة انخفاض العرض والطلب

»QNB« يرجح تباطؤ
النمو في المملكة المتحدة

ومن منظور إعداد السياسات، لم تكن 
ميزانية تراس »مصغرة« ألنها حاولت 
السياسات،  يف  كبرية  تغيريات  إجراء 
تضمنت  أنها  إىل  اإلشارة  وتجدر 
التخفيضات  بسبب  أوسع  مالياً  عجزاً 
وتفاعلت  املمولة.  غري  الرضيبية 
االنخفاض  مع  بقوة  املالية  األسواق 
اإلسرتليني  الجنيه  قيمة  يف  الحاد 
الحكومية  السندات  عائدات  وشهدت 
الربيطانية )السندات املمتازة( ارتفاعاً 
إىل  إنجلرتا  بنك  اضطر  وقد  حاداً. 
من  التقاعد  صناديق  لحماية  التدخل 
اإلفالس، فقد كانت لديها مراكز ممولة 
بالديون تفرتض بقاء عائدات السندات 

املمتازة منخفضة. 
 ونتيجة لذلك، تنحت ليز تراس وتوىل 
الوزراء  رئيس  منصب  سوناك  رييش 
مقاليد  ليمسك   ،2022 أكتوبر   25 يف 
رياح  أربعة  تواجه  دولة  يف  السلطة 

تشديد  يف  تتمثل  معاكسة  اقتصادية 
السياسة  وتشديد  املالية،  السياسة 
يف  اآلخذة  الطاقة  وأزمة  النقدية، 
التطور يف أوروبا، باإلضافة إىل نقص 
العمالة الناتج عن خروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي.
سوناك،  الوزراء  رئيس  أعلن  وقد 
وزير  منصب  سابقاً  يشغل  كان  الذي 
املالية الربيطاني(، عن  الخزانة )وزير 
أدى  املالية، مما  للسياسة  تشديد كبري 
فعلياً إىل عكس مسار جميع التغيريات 
التي تضمنتها سياسة تراس. ويسعى 
هانت،  جرييمي  ومستشاره،  سوناك 
جنيه  مليار   50 مجموعه  ما  لتأمني 
إسرتليني من خالل الزيادات الرضيبية 
وخفض اإلنفاق ملوازنة الدفاتر. ومهما 
كانت التفاصيل التي ينطوي عليها هذا 
يجب  الجديدة  امليزانية  فإن  املسعى، 
للسياسة  كبرياً  تشديداً  تتضمن  أن 

سمعة  بناء  إعادة  أجل  من  املالية 
له  املتحدة. ولكن ذلك سيكون  اململكة 
توقعات  عىل  كبري  سلبي  تأثري  حتماً 
اململكة  يف  اإلجمايل  املحيل  الناتج  نمو 

املتحدة.
أعىل  إىل  التضخم  الرتفاع  نظراً  و 
عاماً   30 من  أكثر  منذ  مستوياته 
وضعف  سبتمرب(  يف   %  10 )حوايل 
الناتج املحيل اإلجمايل، فإن بنك إنجلرتا 
بقوة.  الفائدة  أسعار  لرفع  مضطر 
البالغة  الزيادة  تتبع  أن  املرجح  ومن 
زيادات  نوفمرب  يف  أساس  نقطة   75
إضافية بواقع 50 نقطة أساس يف كل 
إىل  سيؤدي  مما  وفرباير،  ديسمرب  من 
ارتفاع أسعار الفائدة إىل أكثر من 4 % 
يف عام 2023. وسيتزامن هذا التشديد 
التشديد  النقدية مع  للسياسة  الصارم 
فإن  لذلك،  املالية.  السياسة  يف  املماثل 
سيشكل  النقدية  السياسة  تشديد 

للتوقعات  عوامل معاكسة كبرية  أيضاً 
الخاصة باململكة املتحدة، يف ظل تعزيز 
السياسة املالية للسياسة النقدية، بدالً 

من موازنة بعضهما البعض.
ويف املقابل أدى االرتفاع القيايس ألسعار 
تكاليف  زيادة  إىل  األوروبية  الغاز 
املنتجني، وأسعار املستهلكني، واإلنفاق 
الحكومي من خالل تدابري الدعم، مثل 
لقد  األسعار.  وسقوف  التباديل  الدعم 
إىل  االتحاد األوروبي  الخروج من  أدى 
يف  أكرب  مرونة  املتحدة  اململكة  إعطاء 
تكون  بأن  لها  سمح  مما  السياسات، 
لألزمة،  االستجابة  يف  استباقية  أكثر 
األرسع  التنفيذ  خالل  من  ذلك  يف  بما 
لتدابري الدعم لألرس والرشكات مقارنة 
ال  ذلك،  ومع  األوروبي.  االتحاد  بدول 
الطاقة واستنزاف  ارتفاع أسعار  يزال 
رياح  بمثابة  الحكومية  املالية  املوارد 

معاكسة للتوقعات االقتصادية. 

العرض  جانب  أن  إىل  التحليل  ولفت 
مقيداً  يظل  املتحدة  اململكة  اقتصاد  يف 
بنقص العمالة الذي يعد أحد تداعيات 
االتحاد  بمغادرة  املتحدة  اململكة  قرار 
قطاعات  اعتادت  وقد  األوروبي. 
الزراعة والتصنيع والخدمات يف اململكة 
منخفضة  العمالة  وفرة  عىل  املتحدة 
يف  بلدان  من  تأتي  كانت  التي  التكلفة 
وسط ورشق أوروبا. لكن ذلك تغري مع 
األوروبي  االتحاد  بريطانيا من  خروج 
سياسة  من  املتحدة  اململكة  واستبعاد 
االتحاد األوروبي الخاصة بحرية تنقل 
العمالة. وقد أدت جائحة )كوفيد19-( 
تعاني  الوضع حيث  تفاقم  إىل  العاملية 
حاد  نقص  من  حالياً  املتحدة  اململكة 
قطاعات  من  العديد  يف  العمالة  يف 
االقتصاد. ويتسبب هذا األمر بدوره يف 
ضغوط تصاعدية مستمرة عىل األجور 
الرغم  عىل  أيضاً،  التضخم  وبالتايل 

لذلك،  الطلب.  توقعات  ضعف  من 
معاكسة  رياحاً  العمالة  نقص  يمثل 
أخرى للتوقعات االقتصادية يف اململكة 

املتحدة.
عام،  بشكل  قائال:  التحليل  واختتم 
قيادة  سوناك  الوزراء  رئيس  يتوىل 
عوامل  من  للعديد  حالياً  يتعرض  بلد 
التي ستستمر  اليقني االقتصادية  عدم 
نفس  يف  والطلب  العرض  تعطيل  يف 
الوقت. من جهة، سيواجه املستهلكون 
الدخل  يف  انخفاضاً  املتحدة  اململكة  يف 
أخرى،  جهة  ومن  لإلنفاق.  املتاح 
املتحدة  اململكة  يف  املنتجون  يتعرض 
القدرة  ونقص  التكاليف  الرتفاع 
ربحيتهم  عىل  يؤثر  مما  التنافسية، 
الوضع  هذا  سيؤثر  عموماً،  اإلجمالية. 
سلباً عىل كل من االستهالك واالستثمار، 
املتحدة  اململكة  يف  النمو  من  يحد  مما 

عىل املدى القصري إىل املتوسط.

حظيت  المتحدة  المملكة  إن   QNB الوطني  قطر  لبنك  األسبوعي  التحليل  قال 
األشهر  في  شهدت  لكنها  السليمة،  السياسات  إعداد  مجال  في  طيبة  بسمعة 
ليز تراس رقمًا قياسيًا جديدًا،  الواقع، سجلت  الماضية تقلبات كبيرة. وفي  القليلة 
فقط  يومًا   44 بعد  استقالت  حيث  مدة،  ألقصر  بريطانيا  وزراء  رئاسة  شغلت  فقد 
من توليها للمنصب. وكان الخطأ الرئيسي في سياستها هو ما يسمى بـ »الميزانية 
مكتب  قبل  من  المعتاد  التمحيص  وتجاوزت  بها  التعجيل  تم  التي  المصغرة« 

مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة.

ارتفاع التضخم ألعلى 

مستوياته في بريطانيا 

منذ »30« عاما

أزمة النقص الحاد 

في العمالة بقطاعات 

االقتصاد تطل برأسها
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عربي ودولي

االتحاد األوروبي يدين هدم مدرسة

غـلـيــــان.. فـــلســـطـيـنـي
بروكسل- غزة- قنا- األناضول- أدان االتحاد 
اإلرسائييل  االحتالل  جيش  هدم  األوروبي 
يطا  مسافر  يف  الفلسطينية  املدارس  إحدى 
الكيان  داعيا  الخليل،  محافظة  جنوبي 

اإلرسائييل إىل احرتام حق األطفال يف التعليم.
عمليات  أن  بيان،  يف  األوروبي،  االتحاد  وأكد 
هدم املدارس يف األرايض املحتلة غري قانونية، 
تطورا  إياها  معتربا  الدويل،  القانون  بموجب 

غري مقبول.
كما لفت إىل أن هذه التطورات تأتي يف الوقت 
الذي ما يزال فيه 1200 فلسطيني يف مسافر 
بعد  القرسي،  الرتحيل  خطر  يواجهون  يطا 
قرار محكمة إرسائيلية يف شهر مايو املايض، 
إضافة إىل القيود املفروضة عىل تنقلهم وتنقل 

املعلمني وطواقم املساعدات اإلنسانية.
إىل  اإلرسائييل  الكيان  األوروبي  االتحاد  ودعا 
مشددا  واإلخالء،  الهدم  عمليات  جميع  وقف 
معاناة  تفاقم  إىل  إال  تؤدي  »لن  أنها  عىل 

الفلسطينيني وزيادة التصعيد«.
هدمت  االحتالل  قوات  أن  بالذكر  جدير 
األربعاء املايض، مدرسة »إصفي األساسية« يف 
خربة »إصفي الفوقا«، التي تستقبل عرشات 

التالميذ من عدد من القرى الفلسطينية.
من جانب آخر قالت، الخارجية الفلسطينية، 
لتداعيات  بالغة  بخطورة  »تنظر  إنها 
اليمني  مع  نتانياهو  يوقعها  التي  االتفاقيات 
أمثال  اإلرسائيلية  الفاشية  وممثيل  املتطرف 
الكارثية  نتائجها  خاصة  وأتباعه،  غفري  بن 
من  تبقى  وما  الرصاع،  ساحة  عىل  املحتملة 
عالقة بني الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل«.

ولفتت إىل خطورة »الصالحيات التي يمنحها 
يتعلق  ما  كل  يف  وأتباعه  غفري  لبن  نتانياهو 
واالستيطان  املحتلة،  الفلسطينية  باألرايض 

والبؤر العشوائية فيها«.
هذه  »انعكاسات  من  تحذيرها  وجددت 
دولية  جهود  أية  عىل  االئتالفية  االتفاقيات 
ووقف  التهدئة  لتحقيق  مبذولة  وإقليمية 
طريق  عىل  الثقة،  بناء  وإجراءات  التصعيد 

)الفلسطيني  الجانبني  بني  املفاوضات  إحياء 
واإلرسائييل(«.

توقفت   ،2014 نيسان  أبريل/  ومنذ 
الفلسطيني  الجانبني  بني  املفاوضات 
وقف  أبيب  تل  رفض  جراء  واإلرسائييل 
باإلضافة  قدامى،  أرسى  وإطالق  االستيطان 
إىل تنصلها من مبدأ حل الدولتني )فلسطينية 

وإرسائيلية(.
»اعتداءات  بأن  الخارجية،  أفادت  كما 
تأخذ  بدأت  املسلحة  املستوطنني  ميليشيات 
طابعا جماعيا ومنظما يف تشكيالت عسكرية 
والدعم  بالحماية  شعورها  ظل  يف  مختلفة، 

)من الجيش( بعد االنتخابات األخرية، وهو ما 
قد يشجعها عىل ارتكاب املزيد من االنتهاكات 

والجرائم بحق الفلسطينيني«.
مسؤولياته  بتحمل  الدويل  »املجتمع  وطالبت 
عىل  والضغط  التطورات،  هذه  ملتابعة 
عدم  لضمان  القادمة  اإلرسائيلية  الحكومة 
بشأن  املتطرفة  العنرصية  سياساتها  تنفيذ 

القضية الفلسطينية«.
بدورها، اعتربت حركة »حماس« أن »االتفاق 
املقبلة عىل  الصهيونية  الحكومة  يؤكد إرصار 
ضد  وفاشية  عنرصية  أكثر  سياسات  تبني 

شعبنا ومقدساته وأرضه«.

بيان،  يف  قاسم،  حازم  الحركة  متحدث  وقال 
العدوان عىل شعبنا، وخاصة يف  »تصعيد  إن 
الصمود  من  بمزيد  سيواجه  املحتل،  الداخل 
لردع  لالنتفاضة،  وتصعيد  النضايل  والفعل 

هذا املحتل ورموزه اإلرهابية«.
يف  »فتح«  حركة  متحدث  اعترب  جهته،  من 
»ُينذر  االتفاق  أن  الحايك،  منذر  غزة  قطاع 
منا  تستدعي  العنف  من  جديدة  بمرحلة 

الوحدة واالستعداد للمواجهة القادمة«.
وأضاف الحايك يف بيان: »نتانياهو وحكومته 
عن  الكاملة  املسؤولية  ستتحمل  املتطرفة 
ارتكاب أي حماقات ضد الشعب الفلسطيني«.

{  تشييع جثماني فلسطينيين قتلهما الجيش اإلسرائيلي 

»ال يمت بصلة« لمكافحة اإلرهاب

روسيا تندد بقرار البرلمان األوروبي
القرار  إن  موسكو  قالت  أ.ف.ب-  موسكو- 
ويصنف  األوروبي  الربملان  عليه  وافق  الذي 
راعية لالرهاب« بسبب نشاطها  روسيا »دولة 
العسكري يف أوكرانيا »ال يمت بصلة« ملكافحة 

اإلرهاب.
إن  الروسية  الخارجية  لوزارة  بيان  يف  وجاء 
يف  الحقيقي  للوضع  بصلة  يمت  »ال  القرار 
القرار  ووصف  الدويل«،  اإلرهاب  ضد  الحرب 
بأنه »خطوة غري ودية« وجزء من »حملة يشنها 

الغرب ضد بالدنا«.
نص  لصالح  األربعاء  األوروبي  الربملان  صوّت 
لإلرهاب« يف  راعية  »دولة  بأنها  يصف روسيا 
النزاع بأوكرانيا، داعيا الدول األعضاء يف االتحاد 

األوروبي إىل أن تحذو حذوه.
بأغلبية  سرتاسبورغ  يف  أقر  الذي  النص  ويف 
191 صوتا مقابل معارضة 58 صوتا وامتناع 
األوروبيون  النواب  وصف  التصويت،  عن   44
ودولة  لإلرهاب  راعية  دولة  بانها  »روسيا 

تستخدم وسائل إرهابية«.
بإعالن  الدويل  املجتمع  مرارًا  كييف  طالبت 
روسيا »دولة راعية لإلرهاب« عىل خلفية غزوها.
املرحلة  هذه  يف  األوروبي  الربملان  قرار  يعترب 
يف  مالئم  قانوني  إطار  غياب  ظل  يف  رمزًيا 

االتحاد األوروبي عىل عكس الواليات املتحدة.
وامتنعت واشنطن حتى اآلن عن إدراج موسكو 

عىل قائمتها تلك، وهي خطوة من شأنها تفعيل 
مزيد من العقوبات وإلغاء الحصانة للمسؤولني 
الروس. وقال وزير الخارجية األوكراني دميرتي 
مساعدات  تقدم  الدول  بعض  إن  كوليبا، 
علنا  انكارها  رغم  »رسا«،  ألوكرانيا  عسكرية 

باملشاركة يف دعم كييف.
جاء ذلك يف مقابلة أجراها كوليبا، مساء الجمعة، 
مع صحيفة »Le Parisien« الفرنسية، حسبما 

ذكرت وكالة »أوكرين فورم« املحلية.
وقال كوليبا إن إمداد الرشكاء لبالده باألسلحة 
»ال  رشكاءهم  أن  مضيفا  مستمرا«،  يزال  »ما 
ينقلون أسلحتهم فحسب، بل يعملون أيضا مع 

دول ثالثة، ويشرتون املعدات منها قبل إرسالها 
إىل أوكرانيا«. وأشار إىل أن »معظم الدول الثالثة 
األمور  لكن  شيئا،  تقدم  ال  أنها  عالنية  تقول 

تحدث خلف الكواليس«.
وبخصوص املفاوضات مع روسيا، قال الوزير 
األوكراني إنه »ال يوجد زعيم دويل يدفع أوكرانيا 
للتفاوض ضد مصالحها«، يف إشارة إىل الرئيس 
»الجميع  أن  كوليبا  وأكد  بايدن.  جو  األمريكي 

يفهم أن السالم يجب أن يكون عادالً«.
باالستعادة  العادل  السالم  »يبدأ  وأضاف: 
الكاملة لوحدة أرايض أوكرانيا، وهذا هدف قابل 

للتحقيق تماما«.

ــــرشــــح بـــايـــدن ــــشــــأن ت ــــقــــســــام أمــــيــــركــــي ب ان
حزب  قيادته  بعد  األناضول-  واشنطن- 
االنتخابات  أقوى  أحد  يف  الديمقراطيني 
املتحدة،  الواليات  يف  الحاكم  للحزب  النصفية 
شكوكا  بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس  يواجه 
متزايدة بشأن ترشحه لوالية ثانية. وتصاعدت 
الثمانني  بايدن  الرئيس  بلوغ  بعد  الشكوك 
الثاني،  ترشين  نوفمرب/   20 يوم  العمر،  من 
الواليات  الذي يقود  الوحيد  الرئيس  ما يجعله 
املتحدة يف الثمانينيات من العمر، ما يثري املزيد 
من التساؤالت بشأن السقف العمري املناسب 
لرئيس الواليات املتحدة. كان بايدن، السناتور 

السابق، األكرب عمرا كرئيس  الرئيس  ثم نائب 
 20 يف  منصبه  توىل  عندما  املتحدة  للواليات 
يبلغ  كان  2020، حيث  الثاني  كانون  يناير/ 
الرقم  بينما ترك صاحب  78 عاما،  العمر  من 
ريغان،  رونالد  الجمهوري  السابق،  القيايس 
-1981( فرتتني  بعد  للبالد  كرئيس  منصبه 
1989( عن عمر ناهز 77 عاما. ويف حال فوز 
عمره  فسيكون   ،2024 انتخابات  يف  بايدن، 
عاما  و86  الثانية،  واليته  بداية  عند  عاما   82
رأي  استطالعات  عدة  وأظهرت  نهايتها.  عند 
خالفات داخلية قوية بني الديمقراطيني بشأن 

مرة  يسعى  أن  بايدن،  عىل  ينبغي  كان  إذا  ما 
أخرى للفوز بأعىل منصب يف الواليات املتحدة.

جامعة  أجرته  رأي  استطالع  يشري  حيث 
 51 أن  الجاري،  نوفمرب   22 يف  كوينيبياك، 
باملائة فقط من الديمقراطيني يؤيدون ترشح 
هذه  وتتوافق  ثانية.  رئاسية  لوالية  بايدن 
الجامعة  أجرته  ميداني  مسح  مع  النتائج 
نفسها يف أغسطس/ آب املايض، حيث أظهرت 
يف  حقيقية  اختالفات  وجود  عدم  النتائج 
املواقف بعد قيادة بايدن، الديمقراطيني للدفاع 
ومنع  الشيوخ،  مجلس  يف  األغلبية  عن  بنجاح 

انتصار ساحق للجمهوريني يف مجلس النواب، 
الحمراء« يف  »املوجة  باسم  بات معروفا  ما  أو 
يف  جرت  التي  النصفي،  التجديد  انتخابات 
نوفمرب الجاري. من جانبه، أكد البيت األبيض، 
للمنصب  الرتشح  يعتزم  بايدن،  الرئيس  أن 
أنه  رسميا  يرصح  لم  األخري  لكن  أخرى،  مرة 

سيفعل ذلك. 
وأملح بايدن، يف مؤتمر صحفي بعد انتخابات 
التجديد النصفي، إىل أنه سيصدر إعالنا رسميا 
من  مبكر  وقت  يف  عدمه  من  ترشحه  بشأن 

العام املقبل.
{  بايدن

{  البرلمان األوروبي

من أجل السالم في العالم

الصـيــن تتـوســط 
مع كـــوريا الشــمـالية

سيول- أ.ف.ب- عرض الرئيس الصيني يش 
جينبينغ عىل الزعيم الكوري الشمايل كيم جونغ 

أون، يف رسالة، التعاون من أجل »ترسيع السالم« 
يف العالم، كما ذكرت وكالة األنباء الكورية الشمالية 

الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة بينما بلغ التوتر ذروته يف شبه 
الجزيرة الكورية بعد سلسلة قياسية من التجارب 
الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ، بينما عززت 

سيول وواشنطن وطوكيو التعاون العسكري 
بينها. 

وأطلقت بيونغ يانغ خصوصا صاروخاً بالستياً 
عابراً للقارات يف 18 ترشين الثاني/  نوفمرب سقط 
من اليابان. وهدد كيم جونغ أون الواليات املتحدة 

برد نووي إذا تعرضت بالده لهجوم. 
وقال يش ردا عىل رسالة من كيم الذي هنأه عىل 

إعادة تعيينه عىل رأس الحزب الشيوعي الصيني 
والدولة يف ترشين األول/  أكتوبر إن »العالم 

والعرص والتاريخ تتغري بشكل غري مسبوق«. 
وأضاف الرئيس الصيني »يف مواجهة هذا الوضع 

الجديد، أنا مستعد للمساهمة معكم بشكل إيجابي 
)...( يف ترسيع إحالل السالم واالستقرار والتنمية 

واالزدهار يف املنطقة وبقية العالم«.
والصني هي أهم حليف ورشيك تجاري لكوريا 

الشمالية التي تخضع لعقوبات صارمة من األمم 
املتحدة بسبب برنامجيها النووي والصاروخي.

الجيش التركي
يحيد »7« إرهابيين

أنقرة- األناضول- أعلن الجيش الرتكي تحييد 7 
إرهابيني من تنظيم »بي كي كي« االنفصايل يف 
منطقة عمليات املخلب - القفل الجارية شمايل 

العراق.
وقالت وزارة الدفاع الرتكية، يف بيان أمس، إن 

القوات املسلحة تواصل نضالها ضد اإلرهابيني 
بشكل فعال وحاسم.

وأضافت »تم تحييد 7 إرهابيني من تنظيم بي 
كي كي بعد رصدهم يف منطقة عمليات املخلب - 

القفل املستمرة شمايل العراق«.
ويف 18 أبريل/  نيسان أطلقت تركيا عملية 

»املخلب ـ القفل      « ضد معاقل تنظيم »بي كي كي« 
يف مناطق متينا والزاب وأفشني ـ باسيان شمايل 

العراق.
وتنفذ تركيا عمليات ملكافحة »بي كي كي« الذي 

يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط يف عدة دول 
باملنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

استـهـداف قـاعـدة 
أميركية فــي ســوريا

واشنطن- قنا- أعلن الجيش األمريكي أن 
صاروخني استهدفا قوات التحالف الدويل، يف قاعدة 

عسكرية للدوريات األمريكية يف الشدادي، جنوب 
محافظة الحسكة، شمال رشقي سوريا.

ولم يسفر الهجوم عن إصابات أو أرضار يف 
القاعدة أو يف ممتلكات التحالف، بحسب بيان 

للجيش األمريكي.
وأوضح الكولونيل جو بوتشينو املتحدث باسم 

القيادة املركزية للجيش األمريكي أن هجمات 
مماثلة »تضع قوات التحالف والسكان املدنيني يف 

خطر وتقوض االستقرار واألمن اللذين كان منالهما 
صعبا يف سوريا واملنطقة«.

ويعترب هذا الهجوم الثالث من نوعه ضد قواعد 
تتواجد فيها قوات أمريكية خالل أسبوع.

وتنترش قوات التحالف الدويل، وأبرزها القوات 
األمريكية، شمال رشق ورشقي سوريا، كما تتواجد 
أيضا يف قاعدة التنف جنوبا، قرب الحدود األردنية 

والعراقية.

»مطار إسطنبول« 

األكثر ازدحاما
إسطنبول- األناضول- حل مطار 

إسطنبول الدويل يف املركز األول بني 
املطارات األكثر ازدحاًما يف عموم 
أوروبا بمتوسط   رحالته اليومية.

وكشفت املديرية العامة للطريان املدني 
يف تركيا، عرب تويرت، أن متوسط رحالت 

مطار إسطنبول بلغ 1220 يوميا يف 
الفرتة بني 18 و24 نوفمرب/  ترشين 

الثاني الجاري.
وأوضحت أنه وفًقا لتقرير صادر 

عن املنظمة األوروبية لسالمة املالحة 
الجوية )EUROCONTROL(، حل 

مطار إسطنبول يف املركز األول من 
حيث االزدحام.

ثمانية قتلى 
بانزالق تربة
روما- أ.ف.ب- قىض ثمانية 

أشخاص يف انزالق تربة نجم عن 
تساقط أمطار غزيرة عىل جزيرة 

إيسكيا اإليطالية عىل ما ذكرت 
وسائل إعالم السبت نقال عن وزير 

البنى التحتية، وهو نائب رئيس 
الوزراء اإليطايل أيضا.



وصف الدكتور أسعد عبدالرحمن وزير سابق لشؤون الالجئني يف 
السلطة الفلسطينيه يف مقالة له، نتائج انتخابات الكنيست اإلرسائييل 

الخامسة والعرشين بأنها ثورة يمينية وسلطوية، فالنتائج ستولد 
حكومة متطرفة من قوى اليمني وأقىص اليمني برئاسة )بنيامني 

نتانياهو( بمشاركة األحزاب الحريدية وقائمة الصهيونية الدينية، 
التي تضم عنارص فاشية من أتباع الحاخام )مئري كهانا(.

ولقد توقفت أمام معلقني إرسائيليني استضافتهم قنوات عربية، 
والذين حذروا من مجيء حكومة هي األشد تطرفا منذ اغتصاب 
فلسطني.. وتشديد الدكتور مصطفى الربغوثي عىل مواجهة هذا 

التطرف بإنهاء االقتسام ودعم الجناح املقاوم.. وكشف ممارسات 
االبارتهايد العنرصية الصهيونية عامليا... حتى بعض الصحف 

االرسائيلية ترى ان مجيء هذه الطغمة إىل الحكم بأنه »يوم أسود« 
فرتى صحيفة »هآرتس« أن فوز )بن غفري( »تهديد أكثر خطورة 

من عودة )نتانياهو( عىل إرسائيل«. )فبن غفري( املرشح الستالم 
وزارة األمن الداخيل، حيث سيكون مسؤوال عن جهاز الرشطة وعن 

سياسة االحتالل يف األماكن املقدسة يف القدس وخاصة يف املسجد 
األقىص، تعهد يف حملته االنتخابية بوضع »الحلول الناجعة«: إصدار 

أحكام إعدام ضد منفذي العمليات ضد االحتالل ومستعمريه/   
»مستوطنيه«، إبعاد إىل سوريا، تغيري تعليمات إطالق النار والحرية 

التامة لضباط وأفراد الرشطة و»املستوطنني« باستخدام السالح 

بل ومنحهم الحصانة التامة. ورغم الدور الكبري الذي تقوم فيه 
الصحافة العربية باملجمل يف تسويق رشعنة االحتالل والعنرصية 

ضد الفلسطينيني، إال أن عددا كبريا ممن يسمون املحللني الليرباليني 
أبدوا صدمتهم وتخوفهم من نتائج االنتخابات عىل »إرسائيل نفسها«. 

فقد قال املحلل السيايس يف )صحيفة »يديعوت أحرونوت« ناحوم 
برنياع(: »النتائج ثورة قد تكون صفارة بداية تحّول سيغري وجه 
الدولة… القصة لم تعد متعلقة بنتنياهو، فهذا التحول أقوى منه، 

لقد بزغ عهد آخر، معاد لليربالية، حريدي – قومي، هدام«. وأضاف: 
»التخوفات حقيقية، بن غفري دخل إىل هذا الفراغ وهو املرشح الوحيد 

لهذا املنصب، وهو محل إجماع، مجرم مدان باإلرهاب يحصل عىل 
صالحيات وزارية عىل الرشطة، وال يرجف جفن أحد«.

والجيل الحايل يف فلسطني خاصة جيل الشباب من كتائب جنني وعرين 
األسود وغريهم من مقاتلني عاهدوا الله والوطن عىل أن يجعلوا أيام 

الصهيونية حالكة السواد.. وقد بدأت االنتفاضة املسلحة ولن تتوقف 
هذه املرة حتى لو نصبوا أعواد املشانق من يافا حتى أريحا.

حتمية زوال االحتالل

19

السنة )28( - األحد 3 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 27 نوفمبر 2022م العدد )9946(

تعيش قطر اليوم واحدة من 
لحظاتها التاريخية، فبعد رحلة 
اإلعداد للبطولة عىل مدى االثني 
عرش عاماً املاضية، تتأكد اليوم 

قدرة قطر عىل التغلب عىل كافة 
التحديات، واإلعداد الستضافة 
بطولة ستكون عالمة فارقة يف 

الفعاليات الرياضية الكربى، وهو 
ما يبعث عىل الفخر واالعتزاز لدى 

كل قطري وعربي، وسوف يؤكد 
هذا املونديال أن القدرات العربية 

قادرة عىل اإلبداع والعطاء متى ما 
توافرت لها الظروف.

الكل سعيد بحضور املونديال 
يف قطر أو متابعته عرب شاشات 
التلفزة، والكل عىل ثقة أن هذه 

البطولة ستكون استثنائية، وما 
رأيناه حتى اآلن يؤكد ذلك بقوة.

وما زال حفل االفتتاح حديث 
العالم بأرسه، بسبب الفكرة التي 

قام عليها، وهي التقارب بني 
كل شعوب البرشية والتغلب عىل 
االختالفات، من خالل اإلنسانية 

واالحرتام والشمولية، حيث إن كرة 
القدم تسمح لنا بالتقارب كقبيلة 

واحدة، كوكبها هو الخيمة التي 
نعيش فيها.

لقد قدم حفل االفتتاح سبع فقرات 
مزجت بني التقاليد القطرية 

والثقافة العاملية، إىل جانب املئات 
من املؤدين والعازفني والراقصني، 

لتشجيع التنوع والشمولية، وما 
رأيناه سيبقى عالقا يف ذاكرة كل 
من تابع الحفل، وكل من كان له 

رشف املشاركة فيه، عىل الرغم من 
انخراط الجميع يف متابعة املباريات 

التي باتت تستأثر بالجانب األكرب 
من اهتمام الجميع.

أما الفعاليات املرافقة فهي األكرب 
واألكثر تنوعا يف تاريخ هذه 

البطوالت، وقد حظيت بإعجاب 
ومشاركة الجميع دون استثناء، 

ليصبح كأس العالم عالمة مميزة 
يف تاريخ الرياضة العاملية.

أيام تاريخية
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آراء وقضايا

يف كل مرة أشاهد فيها نسخة من نسخ 
بطوالت كأس العالم إال وتمنيت فيها 

أن يكون هناك منتخب عربي موجود يف 
النهائيات، وكم من مرة تمنيت للمنتخبات 

العربية الصعود إىل الدور التايل لدور 
املجموعات.

األمنية األوىل تحققت، فقد أتيحت ملنتخبات 
عربية املشاركة يف كأس العالم، لكن األمنية 

الثانية ما زالت قيد التمني، لو يستطيع أحد 
املنتخبات تكملة املشوار والصعود لألدوار 

التالية.
ألول مرة يف هذا املونديال ينتابني شعور 

غريب وعجيب.. إحساس خفي بأننا -نحن 
العرب- نستطيع أن نحقق األمنية أخرياً. 

تعاطفت مع منتخب قطر كثرياً، ورغم علمي 
بإمكانياته القوية ومتابعتي الستعداداته 

ومشاركاته يف البطوالت وتمنياتنا له 
بالتوفيق، فإنه كان دون املستوى يف املباراة 

االفتتاحية، فقد رأيت الخوف والقلق عىل 
وجود الالعبني واالرتباك الظاهر عليهم يف 

الدقائق األوىل للمباراة.
بالرغم من ذلك، ورغم خسارته يف املباراة، 

فإنني لم أفقد األمل. أعلم أن هذا الفريق 
يستطيع أن يفوز ويعود يف املباراتني 

القادمتني.
هذا األمل يزداد عندي، بأنه يف استطاعة 

العرب أن يكونوا نداً للغرب وللدول املتقدمة 
رياضياً، أمل ال يزال يعيش داخيل ويراودني 
بصفة دائمة. لَم ال، فما الذي ينقص العرب 

عن الغرب؟!
لعل الالعب املرصي محمد صالح استطاع 

قبل ذلك أن يجيب عن هذا السؤال، استطاع 
بلياقته وفنه وأخالقه أن يكون فخر العرب 

وملكاً بني أبرز الفرق األوروبية.
العرب ال تنقصهم اإلمكانيات، فلديهم 
املالعب والتجهيزات، لديهم املال الذي 

يستطيعون به استقدام أفضل املدربني 
يف العالم. ولديهم الالعبون املحرتفون يف 

دوريات العالم الكربى يف إنجلرتا وإسبانيا 
وإيطاليا وفرنسا.

ماذا ينقصهم إذاً؟ تنقصهم ثقافة الفوز 
وإرادة والتحدي، يستطيعون أن يكونوا نداً 

لكربى املنتخبات الرياضية إذا كان لديهم 
اإلرصار والعزيمة التي تمكنهم من بذل 

الجهد وتحقيق النرص.

إحساس بالفخر
السيد عباس

مدون مصري

من قريب

ما تعرضت له قطر من حملة رشسة من قبل 
بعض األوساط األوروبية - حتى ال نعمم- 
يتجاوز البعد الال أخالقي الذي تحدث عنه 

رئيس الفيفا بشجاعة وجرأة، ليعيدنا إىل 
ذلك اإلرث اللعني الذي كلما أردنا أن نتجاوزه 

وننساه نراه قد عاد من جديد يف ثوب مختلف، 
وبمناسبة أو بغري مناسبة. نقصد ذلك الرصاع 
التاريخي بني أوروبا تحديدا من جهة، والعالم 

العربي واإلسالمي من جهة مقابلة.
لست هنا يف موقع الدفاع عن قطر، فكتابها 
وإعالميوها وسياسيوها هم أوىل وأقدر عىل 

فعل ذلك، لكن الذين قاموا بهذه الحملة أعادونا 
إىل نقطة الصفر بعد أن ذهب بنا الظن إىل أن 

العالقة بني ضفتي املتوسط قد تخطت هذا 
الخطاب املشحون بتحقري الطرف املقابل، 

ونقلت الخالف الذي ال يزال قائما إىل مستوى 
أرقى من حيث الشكل واملضمون.

هناك أوروبيون يرفضون لألسف التخيل عن 
إرثهم االستعماري، ويرصون عىل مخاطبة 
شعوب هذه املنطقة من فوق هضبة عالية، 

ولم يقبلوا حتى اآلن بأن من حق هذه الشعوب 
التي أصيبت بردة حضارية أن تشارك بندّية يف 
إدارة الشأن الدويل، مع وعيها باختالل موازين 

القوى. فحركة التاريخ ال نهاية لها، والقوي 
باألمس لم يعد كذلك اليوم. أوروبا يف القرن 
الثامن والتاسع عرش حني كانت تحكم جزءا 

واسعا من الكرة األرضية، أصبحت اليوم تسمى 
بالقارة العجوز، ووجدت نفسها مضطرة 

للمرة الثانية لالحتماء بأمريكا لـتأمني حدودها 
ومصالحها االسرتاتيجية، وما حدث يف حرب 

روسيا عىل أوكرانيا ليس ببعيد.
ال يوجد مربر واحد لكي يشن هؤالء العنرصيون 

الجدد هجومهم عىل قطر، فالجريمة الوحيدة 
التي ارتكبتها هذه الدولة الصغرية أنها سعت 
نحو استضافة كأس العالم، ونجحت يف ذلك، 

وأبهرت الجميع بقدرتها عىل التنظيم، وأنفقت 
املليارات حتى تسعد ضيوفها، حتى شهد لها 
كل املهتمني بالرياضة بأن هذه الدورة كانت 

األفضل من حيث التنظيم مقارنة بجميع 
الدورات السابقة. فهل هذا الرهان وهذا النجاح 
يستحقان الهجوم السخيف؟ هل يف ذلك رسالة 
يشري أصحابها إىل أن العرب واملسلمني ال يحق 

لهم التطلع إىل أي موقع ريادي يف مختلف 
املجاالت بما يف ذلك املجال الريايض؟ إن كان 

هذا هو السبب املتأصل يف بعض النفوس، فهو 
يدل بالتأكيد عىل أن املعركة ال تزال طويلة 

وشاقة، معركة تصحيح العالقات الحضارية 
وتحقيق املساواة الثقافية بني الشعوب.

فعندما سئل أحد الصحفيني الفرنسيني عن 

اليشء الذي أزعجه يف الدوحة بعد زيارته لها، 
أجاب برسعة ودون تحفظ »كثرة املساجد«. 

هل يمكن اعتبار هذا الجواب وجهة نظر قابلة 
للمناقشة بجدية واحرتام؟ 

بالطبع ال، ألن صاحبها صحفي له موقعه يف 
صناعة الرأي العام املحيل عىل األقل، ويفرتض 

فيه أن يكون عاملا أن لكل بلد خصوصياته 
وثقافته. وبما أن قطر دولة مسلمة فمن 

الطبيعي أن يكون املسجد رمزا لهذا االنتماء 
الديني والهوياتي، ويفرتض يف هذا الصحفي 

أن يحرتم ثقافة كل بلد يزوره، حتى لو اختلف 
مع ديانته ونظرته للحياة. لكن وبما أن كثرة 
املساجد أزعجته فذاك دليل عىل تحامله وعدم 

إيمانه بالتنوع الثقايف والديني، ويف هذه الحالة 
ما الذي دفعه لزيارة بلد تزعجه تقاليده ومنهج 

حياته الخاص؟ وهل املطلوب من كل دولة 
تنوي احتضان تظاهرة عاملية سواء أكانت 

رياضية أو فنية أو سياسية أو اقتصادية أو 
دينية؛ أن تتخىل عن خصوصياتها لكي يسمح 

لها بتنظيم تظاهرة دولية؟ وهل هناك دولة 
يف العالم ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ جميع 

بنود اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؟ أليست 
لكل دولة بما يف ذلك أمريكا وفرنسا وغريها 

الحق يف التحفظ عىل أي مسألة واردة يف هذا 
اإلعالن ألسباب تخصها؟ ألم تساعد هذه اآللية 

الحكومات والشعوب عىل أن تؤسس ألرضية 
مشرتكة فيما بينها، تنخرط بدرجات متفاوتة 
يف هذا العالم املتشابك واملتعدد، وأن تتدرج يف 
االقرتاب من بقية الحقوق؟ والغريب أن درجة 
االستهزاء بالغري عند صحيفة بريطانية بلغت 

حد الكذب الرخيص حني زعمت بأن فريق كرة 
القدم اإلنجليزي لم يتمكن من النوم بسبب 

أصوات الجمال!!
ذكرني هذه الرتهات بجلسة جمعتني بأفراد 
أرسة أمريكية طيبة استقبلوني يف بيتهم بكل 

ترحاب، ودعوا لهذه الجلسة جريانهم للتعرف 
عىل شخص جاءهم من تونس التي ال يعرفون 
حتى موقعها الجغرايف. كنت أستمع ألسئلتهم 

وأنا مندهش؛ سألوني إن كان يل جمل أو 
حمار يساعدني عىل التنقل داخل القرية وبني 

الجبال، كما سألوني بالخصوص عن عدد 
زوجاتي، وكيف أدير العالقة بينهن. وتبني يل 
حجم الجهل الذي يعاني منه هؤالء األشخاص 

الطيبون جدا، رغم أنهم يعيشون يف دولة تحكم 
العالم الذي ال يعرفون عنه سوى معلومات 

متفرقة، الكثري منها أخبار زائفة صنعتها أفالم 
هوليود.

ليس الجهل وحده الذي يفرس هذه املواقف 
العدائية الصادرة عن بعض النخب األوروبية، 

وإنما هناك تراث مشحون ومتوارث ال يزال 
يفعل فعله يف األعماق والنفوس. املهم أال تكون 

الردود من جنس تلك األفعال، ولعل الجواب 
األفضل عىل هذه األفكار الغبية هو الرهان 

عىل كسب املعرفة، وتطوير الوعي، واالرتقاء 
باإلنسان واحرتام حقوقه، وأخريا تعميق الحوار 

مع الجميع.
ما حصل يف قطر من خالل تنظيم كأس العالم 

قد يساعد عىل تغيري الصورة وتنقية بعض 
النفوس، نحن ال نطلب من هؤالء الدفاع عن 

احرتام خصوصية املختلف معهم، لكن عىل األقل 
ال تشتموهم، فهذا اعتداء وتطاول يفرتض أن 

يحاسبوا عليه.

لماذ كل هذا التهجم على قطر ؟

ال يوجد مبرر واحد 
للهجوم على قطر  
فالجريمة الوحيدة 
التي ارتكبتها أنها 

سعت نحو استضافة 
كأس العالم

صالح الدين الجورشي
كاتب تونسي

عربي 21

سمير البرغوثي
كاتب فلسطيني

كالم مباح
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القائمون
على البطولة 

جنوا
ثمار

»12« عامًا 
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متابعات

سينما المول )1(

4:00كسارة البندق والفوليت السحري

6:00التاميلية

8:30النمر األسود: واكاندا لألبد

11:30املالياالم

سينما المول )2(

MOROCCO VS BELGIUM (ENG)4:00

MOROCCO VS BELGIUM (ENG)7:00

MOROCCO VS BELGIUM (ENG)10:00

سينما المول )3(

3:30األردية

6:00الهندية

8:30الهندية

11:00الهندية

سينما كتارا )1(

4:30النمر األسود: واكاندا لألبد

7:30النمر األسود: واكاندا لألبد

10:30لعبة املخبأ

سينما كتارا )2(

4:00نوسيبو

6:00المبورغيني،

8:00التفاني

10:30وجه البوكر

سينما كتارا )6(

5:00تحت تهديد السالح

7:00وجه البوكر

9:00فريسة الشيطان

11:00فريسة الشيطان

رويال بالزا )1(

3:30الهندية

6:00الهندية

8:45الهندية

11:15الهندية

رويال بالزا )2(

MOROCCO VS BELGIUM (ENG)4:00

8:15املالياالم

11:15التاميلية

رويال بالزا )3(

3:45مغامرات بادينغتون

5:30املالياالم

8:00النمر األسود: واكاندا لألبد

11:00املالياالم

أكد أنها أحرجت من قبلها وأتعبت من بعدها.. اإلعالمي محمد ياسين صالح لـ $ :

ق����ط����ر ن��ج��ح��ت

الجيدين  املتابعني  من  أنت  هل  البداية  يف   {
لكرة القدم أم ال؟

أنا متابع لكرة القدم بنسبة قليلة جداً، وأهتم   -
عربي،  منتخب  هناك  كان  إذا  القدم  بكرة  فقط 
أرى  ولكي  الجميلة  اللعبة  متابعة  عىل  وأحرص 
العب  تمييز  يف  وتعاىل  سبحانه  الخالق  قدرة 
بقدرات ومهارات تجعلك تقول سبحان الله كيف 
الشكل،  بهذا  اللعبة  فنون  يتقن  أن  الالعب  لهذا 
املميزة  واملهارات  النظيف  باللعب  استمتع  فأنا 
كالذي يستمتع بجمال الطبيعة واملناظر الخالبة.

} وما ذكرياتك مع كأس العالم؟

- بالنسبة لذكرياتي مع كأس العالم فأنا أعتربها 
مثل أي ذكريات أخرى لألطفال، أرى الناس وهي 
البطولة  مباريات  ملتابعة  الشاشات  أمام  تتجمع 
وقت  يف  املنتخبات  ونتائج  الالعبني  مع  وتتفاعل 
كانت الشاشات فيه صغرية رغم ضخامة هيكل 
الضخمة  الصناديق  وكذلك  وحجمه،  التليفزيون 
ذلك  يف  التليفزيون  فيها  يضعون  كانوا  التي 
وتشجيع  البطولة  أجواء  جيداً  وأتذكر  الزمن، 

األماكن  يف  وضعها  يتم  التي  واألعالم  الجمهور 
الخاصة بالتشجيع وما إىل ذلك، ولم أقم بتشجيع 
روابط  أي  أجد  ال  ألنني  أجنبية،  منتخبات  أي 
البطولة  يعنيني يف  املنتخبات وال  بهذه  تجمعني 
لتلك  منحاز  دائماً  فأنا  العربية  املنتخبات  إال 
يف  متواجد  عربي  منتخب  أي  وأشجع  املنتخبات 

املونديال. 
قطر  باستضافة  شعورك  عن  حدثنا   {

بطولة كأس العالم؟
- شعوري باستضافة قطر لهذا الحدث الكبري هو 
شعور باألصالة والفخر العارم واملجد والعظمة، 
وشعور بأن الجهود التي بذلك خالل 12 عاماً لم 
استطاعت قطر  بالعكس  بل  منثوراً  هباًء  تذهب 
أن تجني ثمار تلك الفرتة التي اجتهدت فيها قطر 
ووجدت حلوالً لكافة التحديات والصعوبات التي 
واجهتها، وأرى أن هذا الحدث ال يتوقف فقط عىل 
الرياضية لبطولة عاملية وإنما تراكم  االستضافة 

للتفوق الدبلومايس والسيايس والعمراني.
السمو  صاحب  نشكر  أن  هنا  البد  الحقيقة  ويف 

عىل أنه دائماً يصنع املجد ويتقاسمه مع أشقائه 
كل  هم ضيوف  قطر  أن ضيوف  وأعترب  العرب، 
أخالقية  منظومة  عىل  قادمون  ألنهم  العرب، 
واجتماعية مشابهة، فهم عندما يغادرون الدوحة 
هذا  حملت  فقط  العرب،  وجدنا  هكذا  سيقولون 
عىل  وأنا  العربية،  الشعوب  كل  عن  نيابة  العبء 
من  كثرياً  املونديال ستزيد  هذا  يف  قطر  بأن  ثقة 
يف  البطولة  هذه  سينــظم  ملن  التحدي  صعوبة 
قبلهم  من  أحرجوا  فالقطريون  املقبلة،  النسخ 

وأتعبوا من بعدهم.
} وماذا عن التغطية اإلعالمية ؟

وأرى  الحدث،  مستوى  عىل  اإلعالمية  التغطية   -
أن األذرع اإلعالمية وأقصد بها الجزيرة والبي إن 
املحيل  القطري  واإلعالم  األوىل  بالدرجة  سبورت 
الحدث،  مستوى  عىل  جميعاً  كانوا  عام،  بشكل 
القطرية  اإلنجازات  يواكب  مدهشاً  عمالً  قدموا 

الضخمة.
فيما  تمت  التي  االستعدادات  يف  رأيك  ما   {

يخص التحضري للمونديال؟

جداً،  مدهشة  كانت  للمونديال  االستعدادات   -
وتدل عىل أن من قبلوا هذا التحدي قبل 12 عاماً 
بأنفسهم  وثقتهم  املعرفة  حق  أنفسهم  يعرفون 
أدوا األمانة بأجمل شكل وأثلجوا  يف محلها، وقد 

صدور الشعوب العربية.
} ما رأيك فيما تعرضت له قطر من حمالت 

مشبوهة خالل الفرتة األخرية؟
- الحمالت املشبوهة أشبه بأن تأتي بذبابة وتطلب 
منها أن تنفخ من أجل أن تزيح الجبل، وأقول إنها 
ذبابة تنفخ يف سفح الجبل منذ سنني جهدها وما 
بقول  تذكرني  الحمالت  هذه  وباألمانة  انتقل، 
وفعال  بهم«،  واقعة  السفهاء  »ومكائد  املتنبي 
وقعت هذه الحمالت عىل من وقف خلفها، وأعتقد 
أن حفل االفتتاح كان رسالة قوية لكل من شكك 
وتحدث وأساء، فقد كان حفالً مبهراً وناجحاً بكل 

املقاييس.
} ماذا تقول للجمهور الحارض إىل قطر ؟

- أقول لكل الجماهري التي جاءت إىل قطر والتي 
ستأتي »حياكم الله« وأقول مثل ما قال أمري دولة 

ونحن  الجميع«  دوحة  يف  بالعالم  »مرحبا  قطر 
نقول مثلما قال: أقول: أهال بكم يف أرض العرب 

ويف ضيافة العرب.
تلك  خالل  القطري  للمواطن  رسالتك  ما   {

الفرتة؟
- رسالتي للمواطن القطري أقول له لست وحدك، 
فصحيح نحن هنا ضيوف ومقيمون، ولكننا نعترب 
أنفسنا أهل محل، ألن ضيف األجواد يعزم، فنحن 
معكم يف الرساء والرضاء، سفراء للعرب واملسلمني 
بكل ما حبانا الله وبكل ما لدينا، كما أقول لكل 
القطريني مربوك عليكم هذا العرس الكبري الذي 
أن  يستحق  بلد  يف  الوطنية  األعراس  مع  يتزامن 

يحتفل بيومه الوطني 360 يوماً يف العام.
لقب  يحصد  أن  تتوقع  الذي  الفريق  ما   {

البطولة؟
هذا  صاحبة  هي  األرجنتني  تكون  أن  أتوقع   -
العالم  كأس  يذهب  أن  أتمنى  ولكني  اللقب، 
رغم  فقط  أمنية  هذه  ولكن  عربي،  منتخب  إىل 

صعوبتها إال أنني أتمناها من قلبي.

حملت عبء تنظيم كأس العالم نيابة عن الشعوب العربية 

نجــاح المونديال تمـيــــز قــطــــري تـــراكـمــــي 

ضيوف 
المونديال 

سينقلون صورة 
العرب للغرب

الحمالت على 
قطر بمثابة 

ذبابة تنفخ في 
سفح الجبل

{  محمد ياسين صالح

كتب - محمد مطر

بما  الجزيرة،  بقناة  اإلعالمي  صالح،  ياسين  محمد  أشاد 
بطولة  افتتاح  حفل  خالل  ومتعة  إبهار  من  قطر  قدمته 
كأس العالم، منوهًا بقوة قطر في تنظيم الحدث بشكل 
المسلمين  عن  رائعة  صورة  تقديم  على  وقدرتها  عام 
ياسين  وأكد  وتقاليدهم،  وعاداتهم  وثقافتهم  والعرب 
من  على  األمور  صعبت  قطر  أن   $ مع  حواره  خالل 
إلى  بها  ارتقت  ألنها  البطولة  هذه  لتنظيم  بعدها  سيأتي 
أعلى مستويات المتعة واإلبهار، ما سيجعل الوضع صعبًا 

إلى حد كبير بالنسبة لمن سينظمون البطولة بعدها.

إق���ب���ال ال���ع���ائ���الت ع��ل��ى م��ن��ت��زه ال��خ��ور
الخور  ببلدية  للعائالت  الخور  منتزه  يشهد 
افتتاحه  بعد  الزائرين،  من  كبريًا  إقبااًل  والذخرية، 
يوم السبت 19 نوفمرب الجاري، تزامنًا مع انطالق 
 ،2022 قطر  فيفا  العالم  كأس  بطولة  فعاليات 
وذلك بعد قيام وزارة البلدية بإجراء بعض أعمال 
الجمهور،  الستقبال  لتهيئته  والتطوير  الصيانة 
ليومي  زائر  آالف   4 حوايل  الزائرين  عدد  ويبلغ 

الخميس والجمعة من كل أسبوع. ويف إطار حرص 
لزوار  الالزمة  الخدمات  توفري  عىل  البلدية  وزارة 
املنتزه، تم التعاقد مع 9 أكشاك لألطعمة الخفيفة 
واملرشوبات، من خالل املكتب الفني التابع ملكتب 
بمناطق  توزيعها  تم  حيث  البلدية،  وزير  سعادة 
 5 حوايل  حاليًا  منها  ويعمل  بالحديقة،  مختلفة 
أقفاص  حول  مظالت  تركيب  تم  كما  أكشاك. 

املنتزه،  داخل  الحيوان  حديقة  يف  والقرود  األسود 
وتم تبديل أرضية األلعاب الخاصة باألطفال.

هذا ويجري العمل حاليًا لالنتهاء من أعمال صيانة 
التمساح  بحرية  وتغيري  الفيل  حظرية  وتطوير 

لتصبح بحرية ألعاب مخصصة لألطفال.
يستقبل  للعائالت  الخور  منتزه  أن  بالذكر  جدير 
الساعة  إىل  صباًحا  الثامنة  الساعة  من  الزوار 

وذلك  األسبوع،  أيام  طوال  مساًء  عرشة  الحادية 
املوقع  الدخول عرب  تذاكر  من خالل حجز ورشاء 
عىل  »عون«  تطبيق  أو  البلدية  لوزارة  اإللكرتوني 
من  التذاكر  رشاء  طريق  عن  أو  الذكية،  األجهزة 
بالزا  الحياة   – (املطار  وهي:  املرية  رشكة  فروع 
 – الخور  الوكرة-  املنصورة-  مول-  جلف   –

الذخرية- الشمال).

بعد تطويره.. تزامًنا 
مع فعاليات المونديال
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سلمان المالك

أدهم شرقاوي

في قصصهم
عبرة

bin.saeeda@hotmail.com 

يف العام 1954 أُقيم كأس العالم يف سويرسا، 
وقد رفَض ستٌة من الالعبني األيرلنديني البارزين 

املشاركة يف تلك البطولة، بسبب إقامة مباراتني 
للمنتخب أيام اآلحاد، وهو اليوم املخصص للصالة، 

دايسُّ أن بقاءهم يف أيرلندا، وحضور  فقد رأى السُّ
الصالة يف كنيسة »بلفاست الُكربى« هو الحلُّ 

األنسب!
وجاء قرار الالعبني بعد أن رفَض االتحاُد الدويلّ 

لكرة القدم تقديم أو تأخري موعد املباراتني إىل يوٍم 
غري األحد!

الجدير بالذكر أن املنتخب األيرلندي لم يخرس يف 
أي من املباراتني، فقد انتهتا بالتعادل، ولم ُيفوّت 

الالعبون الصالة!
لم يِصْف أحٌد يومها هؤالء الالعبني باملتشددين، 

عىل العكس تماماً لقد أشاد بهم الجميع، فقد كان 
ما زال يشء من رمق الفطرة يف أوروبا!

ومشكلة هذا الكوكب مع أوروبا أنها تريُد أن 
تحمل الناس عىل ما تراه، وكل من خالفه فهو 

متخلف ورجعي وغري متحرض!
فمنذ أربعني سنة فقط كان الشذوذ يف أوروبا 

جريمة يعاقُب عليها القانون، وكان عىل جميع 
العالم أن يرى هذا الرأي، واليوم صار العكس هو 

الجريمة هناك، وبناًء عليه عىل الجميع أن ُيغرّيوا 
آراءهم ألّن أوروبا غرّيْت رأيها!

كلنا شاهدنا صورة املنتخب األملانيُّ يف مباراته 
االفتتاحية ضد اليابان، حيث وضع الالعبون 

أياديهم عىل أفواههم كاحتجاج عىل منعهم من دعم 
الشذوذ الذي كانوا يسجنون من يدعمه يف املايض 

القريب!
واملشكلة أنهم ُيحارضون يف حرية التعبري عن 

الرأي، ولكن جرّب عندهم أن ُتشكك بأرقام 
ضحايا املحرقة حتى يتم سجنك! ليس اإلنكار هو 

الجريمة، ولكن مناقشة األعداد فقط!
وعندما عرّب »مسعود أوزيل« عن رأيه يف قضية 
»الروهينغا«، شنوا عليه حرباً إعالمية شعواء، 

انتهت باعتزاله اللعب دولياً، وقال قولته املشهورة: 
عندما نفوز فأنا أملاني، وعندما نخرس فأنا مهاجر 

تركي!
من األشياء التي ال أفهمها؛ محاولتهم إيجاد عالقة 

بني الشذوذ وكرة القدم! وال أفهم كذلك ملاذا عىل 
اإلنسان أن ُيدافع عن ألوان متعددة يف حني أن 

كأس العالم تم تنظيمه للدفاع عن ألوان الوطن، 
الوطن فقط!

ألوان الوطن

حديقة األكسجين تتنفس كرة قدم

يتوافد عىل املدينة التعليمية أعداد كبرية من مشجعي كرة 
القدم وأرسهم، وذلك ملشاهدة البث املبارش ملباريات كأس 

العالم يف حديقة األكسجني التابعة ملؤسسة قطر.
وتتميز ه�ذه الفعالية - املفتوحة للجميع والتي ال يتطلب 
حضوره�ا الحص�ول عىل بطاق�ة هيّا – بتوف�ري عدد من 

مناف�ذ بي�ع األطعم�ة واملرشوب�ات، باإلضاف�ة إىل إقامة 
مجموع�ة من األنش�طة التفاعلية املصممة ليس�تمتع بها 
جميع أفراد العائلة.  وس�يتم نق�ل جميع مباريات بطولة 
كأس العال�م FIFA قطر 2022 ™ عرب شاش�ة كبرية يف 
حديقة األكس�جني، باس�تثناء األيام التي يستضيف فيها 

اس�تاد املدينة التعليمية املباريات. وتس�تضيف مؤسسة 
قط�ر العديد من الفعاليات الش�يقة خالل كأس العالم يف 
رحاب املدينة التعليمية، م�ن ضمنها معارض ومهرجان 
ثقايف وتجربة فريدة للمش�جعني قبل انطالق املباريات يف 

استاد املدينة التعليمية.

إقبال على حديقة 
»أم السنيم«

قامت بلدية الريان بحمالت توعوية يف حديقة أم السنيم 
لتوعية الزائرين وخاصة األطفال بأهمية الحفاظ عىل األشجار 

والنباتات والزهور ومختلف مرافق الحديقة.
كما شملت الحملة توعية الزائرين بأهمية الحفاظ عىل النظافة 
العامة داخل الحديقة ووضع املخلفات يف الحاويات املخصصة 

لذلك.
وتأتي هذه الجهود التوعوية، يف ظل اإلقبال املتزايد عىل زيارة 

حديقة أم السنيم تزامنا مع اإلجازات الدراسية وفعاليات كأس 
العالم ودخول فصل الشتاء، حيث يصل عدد الزوار لجميع 
الحدائق التابعة لبلدية الريان إىل قرابة 20 ألف زائر يومياً.

ُيذكر أنه تم افتتاح حديقة أم السنيم مؤخرا، وتعترب واحدة من 
أكرب الحدائق العامة يف دولة قطر، وتحتوي عىل أطول مسار 

خارجي مكيف يف العالم.

تعريف الضيوف 
باإلسالم

أحاديث نبوية ومبادئ إسالمية حرصت قطر 
ع�ىل نرشه�ا يف كل م�كان لتعري�ف ضيوف 
البالد من األجانب والس�ائحني بتعاليم الدين 
اإلس�المي ودعوته إىل حس�ن الخل�ق والعمل 

الصالح.

منافسة قوية
شهدت األشواط السبعة ملنافسات بطولة »إصفري قطر« للصقور 

التاسعة 2022، التي تأهل لها عرشة متسابقني ندية وقوة، 
من أجل حسم املراكز الثالثة األوىل. وقام السيد خالد بن سعيد 

السليطي رئيس بطولة إصفري قطر للصقور، والسيد حمد صالح 
املسعود رئيس لجنة الدعو، بتكريم الفائزين يف البطولة. تجدر 

اإلشارة إىل أن كلمة إصفري معروفة عند الصقارين ببداية موسم 
الصيد، كما أن هذه الفرتة أصبحت تستهوي الكثريين للمقناص 

أكثر من السابق. وتعترب بطولة إصفري قطر للصقور فرصة 
كبرية للصقارين، ملعرفة مدى جاهزية الصقور الخاصة بهم 

تحضريا للبطوالت املقبلة التي تنظمها جمعية القناص القطرية.

كؤوس مونديالية
حظيت كؤوس ذهبية وفضي�ة صممها الرتكي صربي 
دمريجي، أحد الصياغ الرئيس�يني يف الس�وق املسقوف 
)البازار الكبري( بمدينة إس�طنبول، بمناسبة استضافة 
قطر بطولة كأس العالم لك�رة القدم 2022، بإعجاب 

كبري لجمال تصميمها وجودة صناعتها.
ص�ربي دمريج�ي، ال�ذي يعم�ل يف صياغ�ة وتصميم 
املجوه�رات الذهبي�ة والفضي�ة منذ ما يق�رب من 35 
عاًم�ا، تلق�ى طلب�ات تصمي�م خاصة من ه�واة جمع 
املجوهرات ومتاجر املجوهرات الش�هرية يف قطر، التي 

تشهد تنظيم كأس العالم.
وبعد 5 أش�هر من العمل، ابتك�ر دمريجي مصوغات خاصة 
أظه�ر من خالله�ا رم�وز قط�ر، إىل جان�ب مجموعات من 
الك�ؤوس التي احت�وى كل واح�د منها ع�ىل 200 غرام من 

الذهب عيار 18 قرياًطا و4.5 كغم من الفضة.
وتمكن دمريجي من تس�ليم أول مجموعة من الكؤوس 
الذهبي�ة والفضية إىل قطر، فيم�ا يواصل العمل الجاد 
م�ن أج�ل تحض�ري مجموعات جدي�دة م�ن الكؤوس 

واملصوغات الذهبية التي نالت إعجاب عمالئه.

وقال ص�ربي دمريجي، إن العمالء رغب�وا يف أن تكون 
تصاميم الطلبيات »تمثل قط�ر بأفضل طريقة ممكنة 
وأن تكون أصلية«. وأضاف ملراسل األناضول: »زارني 
مجموعة من العمالء من قط�ر وطلبوا مني تصميمات 

خاصة بمناسبة مباريات كأس العالم لكرة القدم«.
وتابع: »حملت التصاميم ش�عار قطر الرس�مي لكأس 
العال�م وكرة ق�دم ومخالب صقر إضاف�ة إىل خريطة 

لدول�ة قط�ر تحمل أس�ماء املالعب واملحافظ�ات التي 
ستقام فيها املباريات«.

وأكمل: »اس�تخدمنا أيض�ا املرمر األس�ود للداللة عىل 
الث�روات الباطنية الت�ي تملكها قطر. لق�د عملنا بجد 
ملدة 5 أشهر تقريبًا البتكار تصميمات مختلفة وأصلية 

تعكس عراقة الدولة العربية الخليجية«.
ولف�ت دمريج�ي، إىل أن�ه بذل جه�وًدا اس�تثنائية من 
أجل إخراج تصاميم فريدة ومميزة تتناس�ب مع كأس 
العال�م، مش�رًيا إىل أن تصمي�م مث�ل ه�ذه املصوغات 

واألعمال يتطلب وقتًا وجهًدا كبريًا.
وقال: »لقد بنينا جميع التصاميم واألعمال عىل الصقر 
الذي يحت�ل مكانة رمزي�ة يف قطر. ثم قدمن�ا بالفعل 
ش�عار الكرة الرس�مية لكأس العالم ورم�ز الالنهاية. 

دائًما يتطلب إطالق املنتج األول جهوًدا استثنائية«.
وذك�ر الصائغ الرتك�ي: »ليس من الس�هل دائًما تلبية 
توقع�ات الط�رف اآلخ�ر. لك�ن ويف النهاي�ة، نال�ت 
تصميماتن�ا إعجاب العمالء الذين كان�وا راضني تماًما 

عنها«.



أصبح منتخبنا الوطني هو مصدر الحزن الوحيد يف 
كرنفال من البهجة والفرح تعيشه البالد هذه األيام، 

وتصدره لكل أرجاء العالم، من خالل مونديال تاريخي 
استثنائي يف جودة التنظيم وفخامة املنشآت والحضور 

الجماهريي وتنوع الفعاليات وسهولة املواصالت.
وال خالف عىل أن العنابي أحبطنا بخروجه املبكر 

وبخسارتيه املتتاليتني، وبأدائه الباهت يف ثالثة أشواط 
من األربعة التي لعبها حتى اآلن، إذا استثنينا الشوط 

الثاني من لقاء السنغال، والذي دخل فيه يف أجواء 
املباراة وسجل هدفه املونديايل األول.. ولكن هذه الصحوة 

املتأخرة جاءت بعد أن طارت الطيور بأرزاقها!
وحتى نكون واقعيني ومنصفني، فإن املطلوب يف هاتني 

املباراتني هو األداء أكثر من النتيجة.. كنا ننتظر من 
منتخبنا أن يستثمر العامل القوي الذي يميزه عن غريه 

وهو اللعب عىل أرضه وبني جمهوره، لعلمنا بإمكانياتهم 
الفردية والجماعية، ولكن لألسف فقد حولوا هذه امليزة 

إىل عبء عليهم ودخلوا املباريات بضغط نفيس وهم 
املعتادون عىل اللعب أمام الجماهري يف الداخل والخارج، 

وتم إرشاكهم يف مباريات وبطوالت عرب برنامج إعداد 
طويل املدى، ولكن لألسف كل الجهود ضاعت سدى!

هذه هي كرة القدم.. العربة بالنتائج والنهايات.. 
والجمهور واإلعالم كان منطقيا وقنوعا، ولم يطالب 

بالتأهل أو االنتصارات، بل كانت مطالبته بأداء متوازن 
ومنافسة قوية، تحفظ شخصية بطل آسيا والبلد 

املضيف بمثل ما عملت الفرق األخرى من نفس القارة 
والتي أبلت بالء حسنا وقدمت صورة مرشقة.

وأعتقد من وجهة نظري أن تفريغ الالعبني من دوري 
هذا املوسم لم يؤِت ثماره ولم يكن القرار األفضل 

لتجهيز العنابي للبطولة.
كما أن الالعبني قرصوا يف تأدية املطلوب منهم داخل 

أرض امللعب وظهروا مرتبكني متوترين، فانعكس ذلك 
عىل تمريرات خاطئة وعجز يف بناء هجمات سليمة، 

وبالتايل اهتزت شباكه خمس مرات يف مباراتني تتويجاً 
للقاعدة الكروية: إذا لم تسجل فاستعد الستقبال 

األهداف!
كذلك املدرب الذي أمىض مع املنتخب فرتة من الزمن 

عجز هو اآلخر عن التعامل الفني والتكتيكي مع 
الخسارتني، ولم تنجح خططه أو تغيرياته يف إحداث 

فارق يحسب له.

مجموعة صعبة

يف املقابل ويف خضم هذه االنتقادات ومن باب اإلنصاف 
البد من القول إنه ومنذ لحظة الكشف عن هوية فرق 

املجموعة يف القرعة املونديالية ونحن نعلم بصعوبتها، 
بل إن هناك توقعات بصعوبة التأهل وليس استحالته 
بالنظر إلمكانيات الفرق وتصنيفاتها يف الفيفا، وهذه 

معايري فنية ال يمكن أن نغفل عنها أو نتجاهلها.
فالعنابي الذي يشارك للمرة األوىل بكأس العالم تصنيفه 

50 ومن الطبيعي أن يجد منافسة رشسة من فرق 
تتقدمه يف سلم التقييم وتجد هذه البطولة فرصة العمر 

لتقديم كل ما لديها، لذلك طبيعي أال يكون الطريق 
مفروشا بالورود!

لكن نؤكد ما ذكرناه سابقاً بأن ما كنا نتمناه ونتأمله هو 
الظهور املرشف.

وعموماً تاريخ كأس العالم حافل بخروج منتخبات 
كربى من الدور األول، بل بفشل فرق عريقة يف الوصول 
للنهائيات، وهذه كرة القدم وعليك أن تتقبلها بحالوتها 

ومرارتها.. بفرصها ومنغصاتها! 
وهذا الجيل قدم نتائج مميزة للكرة القطرية لن تلغيها 
هذه املشاركة الباهتة يف املونديال، رغم ما نتجرعه من 

مرارة وحرسة.

التحدي األكبر

انتهت حظوظ العنابي رسمياً يف هذه البطولة وبقيت له 
مباراة أخرية مع هولندا مطالب فيها برتك بصمة إيجابية 

تمسح ولو قليالً من الحزن الذي خيّم عىل الجماهري.
لكن يف تصوري أن التحدي األكرب مازال قائماً والفوز 

األهم مازال يف امللعب ومتاحا أمامنا جميعاً للظفر بكامل 

نقاطه، فهو الهدف الذي من أجله كافحنا وبسببه 
حوربنا.. عرب حمالت ممنهجة بدوافع مريضة..

وأقصد بذلك إنجاح البطولة يف املالعب ويف جميع املرافق، 
فالدولة بجميع قطاعاتها تخوض أكرب اختبار لقدراتها، 
وإمكانيات شبابها، والتفوق والتميز سيصب يف الصالح 
العام للبالد عىل مختلف األصعدة وسيحدث نقلة نوعية 

عىل صعيد السمعة والسياسة واالقتصاد واالستثمار 
والسياحة وغريها.

فهذه النسخة لكل العرب وللرشق األوسط، ووجودها هنا 
حدث تاريخي من الصعب تكراره بسبب النظرة الغربية 
املتعالية عىل هذه املنطقة واعتبارها ال تستحق أن تنظم 
مثل هذه الفعاليات، فنحن يف تحٍد كبري لتغيري الصورة 

النمطية وإثبات أن ما نقدمه هو ما يصعب عليهم مجرد 
الحديث عنه وليس تطبيقه!

ويف امللعب نحن لم نودع البطولة بعد، فمازال لدينا 
سبعة منتخبات من الواجب دعمها والوقوف خلفها بداية 
من املنتخبات العربية ممثلة يف األخرض السعودي وتونس 

واملغرب.
وكذلك ال نغفل عن مؤازرة املنتخبات اآلسيوية إيران 

وأسرتاليا وكوريا واليابان؛ لتعزيز حظوظ القارة وزيادة 
مقاعدها يف املوندياالت القادمة.

وباملناسبة أحيي منتخباتنا العربية عىل الروح القتالية 

التي يؤدي بها الالعبون واستبسالهم يف أرض امللعب، 
وبقدر سعادتي بهذه املعنويات العالية بقدر حرستي 

عىل منتخبنا وضعف هذا الجانب يف أدائه.. وكذلك الحال 
بالنسبة للجماهري، فاألشقاء العرب وتحديداً الحمهور 

السعودي حّول املدرجات إىل كتلة ملتهبة باألهازيج 
واأللوان الخرضاء تشعل حماس الالعبني وتفّجر 

طاقاتهم يف أرض امللعب، بينما جمهورنا العنابي متفرج 
وليس مشجعاً، لذلك حضوره وتأثريه أقل من املطلوب!

نجاح الفت

من األشياء الالفتة والتي تثلج الصدر، الحضور 
الجماهريي الكبري الذي يصاحب املباريات واملستوى الفني 

املتصاعد والتغطية اإلعالمية العاملية، مما يؤرش إىل أن 
هذه النسخة ماضية بإذن الله لتسجيل األرقام القياسية 
لتكون النسخة التاريخية واالستثنائية وهذا هو أكرب رد 
عىل املشككني، والذين يحاولون إثارة جدل أو زوبعة يف 

البطولة أو اخرتاق القوانني.. ومثل هذا النجاح صفعة 
قوية وصدمة مدوية لن يصحوا منها لفرتة طويلة.

آخر نقطة..

البحث عن محتوى ال يبرر التوقف عند 
أمور تافهة لعمل قصة وقبة منها 
.. فما يتم تداوله عن العب العنابي 
عبدالكريم حسن في غير وقته وال 
محله، فهو من األعمدة األساسية 
في المنتخب الوطني ويؤدي دائمًا 
بروح عالية وتقييمه يجب أن يكون 

في الملعب وليس في السناب!
فلنرتِق في طرحنا وندعم العنابي 

حتى النهاية..
وال ننسى أن نشارك في التحدي 

األكبر إلنجاح هذه التظاهرة على أرض 
قطر.

باقي .. التحدي األكبر
العنابي مصدر الحزن الوحيد في هذا الكرنفال

كلمة حق

Email: mohd-almarri@al-watan.com

: @mohdalmarri2022
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هذه كرة القدم وعلينا أن نتقبلها بحالوتها ومرارتها .. بفرصها ومنغصاتها ! 

إنجاح المونديال مهمة جماعية ستحدث نقلة نوعية

الدولة بجميع قطاعاتها تخوض أكبر  اختبار لقدراتها.. وإمكانيات شبابها 

لم نودع البطولة بعد.. فمازال لدينا 
»7« منتخبات من الواجب دعمها

نجاح هذا الحدث الذي كافحنا من أجله 
وحوربنا بسببه.. مسؤوليتنا جميعًا

العنابي أحبطنا بأدائه 
الباهت ونشط بعد أن طارت 

الطيور بأرزاقها

جمهورنا متفرج 
وليس »مشّجع« أما األشقاء 

العرب فحماسهم »فل«




