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بحث العالقات الثنائية

صاحب السمو
يلتقي رئيس ليبيريا

صاحب  حرضة  التقى   - قنا   - الدوحة 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري 
الثمامة،  استاد  يف  أمس،  املفدى،  البالد 
رئيس  ويا  جورج  الرئيس  فخامة  مع 
الذي  املرافق،  والوفد  ليبرييا،  جمهورية 

يزور البالد لحضور جانب من مباريات 
بطولة »كأس العالم FIFA قطر 2022«.

جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية 
تعزيزها  وسبل  البلدين،  تربط  التي 

وتطويرها.

نجـاح قـطري بـاهـر
كأس العالم FIFA قطر 2022

صاحبة السمو تشهد إطالق حملة »مليون وواحد«
الدوح�ة - قنا- ش�هدت صاحبة الس�مو 
الش�يخة موزا بنت ن�ارص، رئيس مجلس 
والعل�وم  للرتبي�ة  قط�ر  مؤسس�ة  إدارة 
وتنمي�ة املجتم�ع، أم�س، إط�الق حمل�ة 
»مليون وواحد« التابعة ملؤسسة »سرتيت 
تش�ايلد يونايتد«، والتي تهدف إىل ضمان 
تس�جيل والدة مليون طف�ل وواحد، ممن 
يعيش�ون ب�ال م�أوى م�ن جمي�ع أنحاء 

العال�م .
الحمل�ة يف »مبن�ى  كم�ا ح�رض إط�الق 
س�عادة  التعليمي�ة  باملدين�ة  دراس�ات« 

الش�يخة هن�د بن�ت حمد آل ثان�ي، نائب 
رئيس مجل�س اإلدارة والرئيس التنفيذي 
ملؤسس�ة قطر، إىل جانب ممثلني عن عدد 

من املؤسس�ات الرشيكة والداعمة.
وأعل�ن ج�ون ورو، املؤس�س والرئي�س 
التنفيذي ل�»س�رتيت تشايلد يونايتد« عن 
إط�الق هذه املب�ادرة التي س�تكرس إرثا 
إنس�انيا مس�تداما، كثمرة لنج�اح بطولة 
أقيم�ت  والت�ي  لألطف�ال،  العال�م  كأس 
مؤخ�را يف الدوحة بالتعاون مع مؤسس�ة 

قط�ر  .

تجربة استثنائية للصحفيين 

المركز اإلعالمي.. مناخ احترافي
»300« مكتب لممثلي وسائل اإلعالم المختلفة

قاعة اإلعالميين تتسع لـ »100« شخص 

الباهر  قطر  نجاح  يواصل   - قنا   - الدوحة 
 FIFA العالم  »كأس  بطولة  استضافة  يف 
املسؤولني  كبار  اهتمام  جذب   ،»2022 قطر 
السياسيني والرياضيني حول العالم، الذين أكدوا 
عىل  قطعتها  التي  الوعود  بكل  أوفت  قطر  أن 

نفسها بتنظيم مونديال استثنائي، ونسخة غري 
ما  أن  العالم، معتربين  تاريخ كأس  مسبوقة يف 
قدمته حتى اآلن يشكل أبلغ رد عىل الحمالت التي 
تنطوي عىل أجندات مشبوهة، يراد منها التقليل 
أن  عىل  شددوا  كما  وإنجازاتها.  إمكانياتها  من 

قطر أوفت بكل ما وعدت به خالل تقديم ملفها 
يف عام »2010« الستضافة املونديال، الفتني إىل 
أنها بذلت قصارى جهدها إلقامة  أن قطر رغم 
بطولة عىل مستوى عال من االحرتافية، فإنها لم 

تخرج عن مبادئها األخالقية.

قطر أوفت 
بكل الوعود 
التي قطعتها

أبلغ رد على 
أصحاب األجندات 

المشبوهة

مونديال 
استثنائي ونسخة 

غير مسبوقة

بطولة على 
مستوى عال 
من االحترافية

وزارة التربية والتعليم

إعـالن نتــائـج الثـانـويــة

المونديال متميز ورائع

الرتبية  وزارة  أعلنت   - قنا   - الدوحة 
الشهادة  نتائج  العايل  والتعليم  والتعليم 
الدرايس  الفصل  لنهاية  العامة  الثانوية 
 –  2022« األكاديمي  العام  من  األول 
2023«.  وقال السيد خليفة سعد الدرهم 
يف  بالوزارة،  الطلبة  تقييم  إدارة  مدير 
ترصيح لوكالة األنباء القطرية، إنه سيتم 
البدء بإصدار الشهادات باللغتني العربية 

واالنجليزية اعتبارا من الغد.
قد  وطالبة  طالبا   »14367« أن  وأوضح 
الدرايس  الفصل  نهاية  اختبارات  أدوا 
العامة  الثانوية  الشهادة  من  األول 
وتعليم  »نهاري  الحكومية  باملدارس 
تتبع  التي  الخاصة  واملدارس  الكبار« 
 –  6« من  الفرتة  الوطنية، خالل  املعايري 

16« نوفمرب الحايل.

السيدة ماري مونييفي  أشادت سعادة   - قنا   - الدوحة 
انهريمويري، النائبة الثانية لرئيس جمهورية كوستاريكا 
االستثنائية  والتجهيزات  بالرتتيبات  الرياضة،  ووزيرة 
التي وفرتها دولة قطر لبطولة »كأس العالم FIFA قطر 
واصفة  األيام،  هذه  منافساتها  تستضيف  التي   »2022

كل ذلك باألمر »الرائع والجميل«.
خاص  حوار  يف  انهريمويري،  السيدة  سعادة  واستنكرت 
التشويه  حمالت  القطرية،  األنباء  وكالة  معها  أجرته 
فازت  أن  منذ  لها  تتعرض  قطر  ظلت  التي  املنظمة 
مزاعم  بأنها  ووصفتها  العالم،  كأس  بطولة  باستضافة 

مضللة وغري مسؤولة وال أساس لها.

النائبة الثانية لرئيس كوستاريكا:

تصنيف »A« بمؤشر نضج الحكومة الرقمية 

مـراكــز قـطـريـة متـقـدمـة
مراكز  قطر  دولة  تبوأت   - قنا   - الدوحة 
الرشق  )ملنطقة  وإقليميا  دوليا  متقدمة 
نضج  مؤرش  يف  إفريقيا(،  وشمال  األوسط 
مجموعة  عن  الصادر  الرقمية  الحكومة 
وحصلت    .»2022« للعام  الدويل  البنك 
مجموعة  يف   A تصنيف  عىل  قطر  دولة 
الدول املتقدمة يف نضج الحكومة الرقمية، 

بمستوى نضج بلغت نسبته »87.4 %«.
يف  العالم  دول  أداء  الدويل  البنك  ويقسم 
التحول الرقمي ونضج التقنيات الحكومية 
 ،)A، B، C، D( وفق أربع مجموعات، هي
حيث تضم املجموعة )A( الدول التي بلغت 
التقنيات  درجة »مرتفعة للغاية« يف نضج 

وتبني التحول الرقمي.

صاحب السمو يتلقى اتصاال من الرئيس اإليراني.. استعراض العالقات وأبرز المستجدات



البرلمانيون 
أشادوا بالتنظيم 
المتميز لبطولة 

كأس العالم
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نبض الوطن

استعراض العالقات الثنائية بين البلدين

صاحب السمو يتلقى اتصاال من الرئيس اإليراني
الدوحة - قنا - تلقى حرضة صاحب السمو 
البالد  أمري  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
فخامة  من  هاتفيا،  اتصاال  أمس  املفدى، 
رئيس  رئييس  إبراهيم  الدكتور  الرئيس 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

اإليراني  الرئيس  فخامة  هنأ  االتصال  وخالل 
كأس  بطولة  انطالق  بمناسبة  األمري  سمو 
فخامته  مشيدا   ،2022 قطر   FIFA العالم 
للمنتخبات  التوفيق  متمنيا  التنظيم،  بحسن 

املشاركة يف البطولة.

كما جرى خالل االتصال استعراض العالقات 
ودعمها  تنميتها  وأوجه  البلدين،  بني  الثنائية 
إىل  باإلضافة  التعاون،  مجاالت  مختلف  يف 
االهتمام  ذات  املستجدات  أبرز  مناقشة 

املشرتك.

د.العطية يلتقي وزير الدفاع اإليطالي

مناقشة التعاون العسكري 
بين قطر وايطاليا

الدوحة- قنا- التقى سعادة الدكتور خالد بن 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العطية  محمد 
السيد  سعادة  الدفاع،  لشؤون  الدولة  وزير 
جويدو كروسيتو وزير الدفاع اإليطايل، الذي 

يزور البالد حاليا.
التعاون  أوجه  مناقشة  اللقاء  خالل  جرى 
تعزيزها  وسبل  الجانبني،  بني  العسكري 

وتطويرها.
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سعادة  أقام  ثم 
عشاء  مأدبة  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير 
تكريما لسعادة وزير الدفاع اإليطايل، والوفد 

املرافق له.
كبار  من  عدد  العشاء  ومأدبة  اللقاء  حرض 

الضباط يف القوات املسلحة القطرية.

استعراض العالقات وتطورات األوضاع في المنطقة

وزير الخارجية يجتمع مع نظيره األردني
محمد  الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 
نائب رئيس مجلس  ثاني  آل  بن عبدالرحمن 
سعادة  مع  أمس،  الخارجية،  وزير  الوزراء 
الوزراء  رئيس  نائب  الصفدي  أيمن  الدكتور 
باململكة  املغرتبني  وشؤون  الخارجية  وزير 
حاليا  البالد  يزور  الذي  الهاشمية،  األردنية 
العالم  كأس  فعاليات  من  جانب  لحضور 

FIFA قطر 2022.
عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 
ومناقشة  البلدين،  بني  الثنائي  التعاون 
إىل  باإلضافة  املنطقة،  يف  األوضاع  تطورات 

عدد من املوضوعات ذات االهتمام املشرتك. 
وزير  اء  الوزر  رئيس  نائب  سعادة  وتقدم 
خالل  األردني،  املغرتبني  وشؤون  الخارجية 
نجاحها  عىل  قطر  لدولة  بالتهنئة  االجتماع، 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  تنظيم  يف 

.2022
من جهته، أعرب سعادة نائب رئيس مجلس 
دولة  شكر  عن  الخارجية،  وزير  الوزراء 
الشقيقة،  الهاشمية  األردنية  اململكة  إىل  قطر 
إلنجاح  ودعمها  قطر  دولة  مع  تعاونها  عىل 

البطولة.

وزير الخارجية يجتمع مع السيناتور مينديز

استعراض عالقات التعاون القطرية ـــ األميركية
بن  محمد  الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 
عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
رئيس  مينديز  بوب  السيناتور  سعادة  مع  الخارجية، 
الشيوخ األمريكي،  الخارجية يف مجلس  العالقات  لجنة 
الذي يزور البالد حاليا، لحضور فعاليات كأس العالم 

FIFA قطر 2022.
التعاون  عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 
يف  العالقات  وتعزيز  دعم  وسبل  البلدين،  بني  الثنائي 
اإلقليمية  التطورات  مناقشة  جانب  إىل  املجاالت،  كافة 
والدولية السيما يف أفغانستان، ولبنان، وليبيا، باإلضافة 

إىل عدد من املوضوعات ذات االهتمام املشرتك.
مينديز،  بوب  السيناتور  سعادة  تقدم  جهته،  من 
بالتهنئة لدولة قطر عىل نجاحها يف تنظيم بطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022، معربا عن شكره عىل حسن 

االستقبال وكرم االستضافة.

استعراض سبل تعزيز عالقات التعاون

رئيس األركان يلتقي 
رئيس أركان الجيش البنغالديشي

الدوحة- قنا- التقى سعادة الفريق الركن 
النابت  عقيل  بن  حمد  بن  سالم  )طيار( 
سعادة  املسلحة،  القوات  أركان  رئيس 
الدين أحمد رئيس  الجنرال اس ام شفيع 
أركان الجيش بجمهورية بنغالديش، الذي 

يزور البالد حاليا.

عالقات  استعراض  اللقاء  خالل  جرى 
تعزيزها  وسبل  الجانبني،  بني  التعاون 
من  عدد  مناقشة  إىل  إضافة  وتطويرها، 

املوضوعات ذات االهتمام املشرتك.
يف  الضباط  كبار  من  عدد  اللقاء  حرض 

القوات املسلحة القطرية.

استعراض سبل تعزيز العالقات البرلمانية

رئيس »الشورى« يجتمع مع عدد من الوفود البرلمانية

السيد  سعادة  عقد  قنا-  الدوحة- 
رئيس  الغانم  عبدالله  بن  حسن 
مع  اجتماعا  أمس،  الشورى،  مجلس 
الربملانيني  املسؤولني  كبار  من  عدد 

الذين يزورون البالد حاليا.
سعادة  من  كال  االجتماع  وضم   
املجلس  رئيس  املرشي  خالد  السيد 
السيد  ليبيا، وسعادة  للدولة يف  األعىل 
النواب  مجلس  رئيس  سيزار  آرثر 
هيثم  السيد  وسعادة  الربازييل، 
النواب  مجلس  رئيس  نائب  الزيادين 
موىس  شيخ  السيد  وسعادة  األردني، 
برملان  رئيس  نائب  فاضل هريريمانا 

رواندا، وسعادة السيد عيىس العريبي 
الصداقة  مجموعة  رئيس  السنويس 
بمجلس  القطرية  الليبية  الربملانية 
النواب الليبي، وسعادة السيد مد الله 
الصداقة  مجموعة  رئيس  الطراونة 
بمجلس  القطرية  األردنية  الربملانية 
السيدة  وسعادة  األردني،  النواب 
مجموعة  رئيسة  ككوس  نجوى 
القطرية  املغربية  الربملانية  الصداقة 

بالربملان املغربي.
أشاد  االجتماع،  وخالل   
لبطولة  املتميز  بالتنظيم  الربملانيون 
 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

مؤكدين  املتطورة،  التحتية  وبالبنية 
أن دولة قطر أثبتت قدرتها عىل تنظيم 
العالم،  وعدت  كما  استثنائية  بطولة 
ونجحت يف تهيئة األجواء لهذا العرس 
تعزيز  يف  أهدافه  وتحقيق  الكروي، 

التواصل والتقارب بني الشعوب.
خالل  جرى،  كما   
من  عدد  استعراض  االجتماع، 
املوضوعات املتعلقة بالعمل الربملاني، 

وسبل تعزيز العالقات الربملانية.
أصحاب  من  عدد  االجتماع  حرض   
السعادة األعضاء واملسؤولني بمجلس 

الشورى.

استعراض سبل تعزيز العالقات البرلمانية

د. السليطي تجتمع
مع وفد برلماني إندونيسي

الدكتورة  اجتمعت سعادة  قنا-  الدوحة- 
رئيس  نائب  السليطي  حسن  بنت  حمدة 
برملاني  وفد  مع  أمس،  الشورى،  مجلس 
مهيمن  السيد  سعادة  برئاسة  إندونييس 
إسكندر نائب رئيس مجلس النواب، الذي 

يزور البالد حاليا.
عدد  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 
الربملاني  بالعمل  املتعلقة  املوضوعات  من 

بني  الربملانية  العالقات  تعزيز  وسبل 
البلدين..وعرب سعادة نائب رئيس مجلس 
عن  االجتماع،  خالل  اإلندونييس،  النواب 
تشهده  الذي  بالتطور  الشديد  إعجابه 
وببنيتها  املجاالت،  مختلف  يف  قطر  دولة 
تسهم  التي  املتطورة  الرياضية  التحتية 
يف تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 

2022 االستثنائية.
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متابعات

صاحبة السمو تشهد إطالق حملة »مليون وواحد«

ستدام
ُ
تكريس إرث إنساني م

حرض إطالق الحملة س�عادة الشيخة 
هند بن�ت حمد آل ثان�ي، نائب رئيس 
التنفي�ذي  والرئي�س  اإلدارة  مجل�س 
ملؤسس�ة قطر للرتبية والعلوم وتنمية 
املجتمع، إىل جانب عدد من ممثلني عن 

املؤسسات الرشيكة والداعمة.
وأعل�ن جون ورو، املؤس�س والرئيس 
التنفيذي ل� »سرتيت تشايلد يونايتد« 
عن إطالق هذه املبادرة التي سُتكرّس 
إرًث�ا إنس�انيًا ُمس�تداًما، كثمرة نجاح 

بطول�ة كأس العالم لألطف�ال الدوحة 
2022، التي أقيم�ت مؤخرًا بالتعاون 
م�ع مؤسس�ة قط�ر للرتبي�ة والعلوم 

وتنمية املجتمع. 
وتح�ّدث جون ورو، عن ه�ذه املبادرة 
قائاًل: »تش�ر التقديرات إىل أن حوايل 
مليار ش�خص ليس لديهم هوية، أكثر 
من نصفه�م هم م�ن األطف�ال الذين 
ُحرموا من حقوقهم اإلنسانية األساسية 
ومن خدمات التعليم والرعاية الصحية 

االجتماعي�ة، ب�دون وثائق  والرعاي�ة 
قانونية كش�هادة امليالد، يب�دو هؤالء 
األطف�ال وكأن ال وج�ود فعلي�ا له�م، 
والطريقة األمثل لتغير هذا الواقع، هو 

تسجيل تاريخ ميالدهم. 
وأضاف: »تع�د »حملة مليون وواحد« 
أكث�ر املب�ادرات الطموح�ة حتى اآلن، 
ولكنن�ا نؤمن أن�ه بدعم م�ن رشكائنا 
يمكنن�ا تحقي�ق ه�ذه املب�ادرة التي 
من ش�أنها أن تحدث تغي�ًرا فعليًا يف 

واقع األطف�ال املحرومني وأن تمنحهم 
الت�ي  الحي�اة  يعيش�وا  أن  يف  الح�ق 

يستحقونها«.
ومن املقرر أن ُتق�ام هذه الحملة يف 
الف�رتة الزمني�ة املمتدة ب�ني بطولة 
 2022 قط�ر   FIFA العال�م  كأس 
™ وبطول�ة كأس العال�م ™2026 
FIFA يف أمركا الشمالية، وستكون 
بمثابة تع�اون بني مختلف الجهات 
مختل�ف  يف  للجه�ود  وتوحي�د 

الفعاليات، وذلك عىل مدار السنوات 
األرب�ع املقبل�ة، والت�ي س�يتخللها 
أيًضا بطولة كأس العالم للكريكيت 
لألطف�ال 2023 يف الهن�د، وألعاب 
أطف�ال الش�وارع 2024، باري�س 
لألطف�ال  العال�م  كأس  وبطول�ة 

2026 يف أمركا الشمالية.
كما تعمل »س�رتيت تش�ايلد يونايتد« 
جنبً�ا إىل جنب م�ع الجمعي�ة املعنية 
»تويبوك�س«،  الش�وارع،  بأطف�ال 

و»األيادي املس�لمة«، و50 منظمة غر 
ربحي�ة أخ�رى تعم�ل بش�كل مبارش 
مع الشباب املهمش�ني يف الدول، وذلك 

لتحقيق هذا الهدف.
س�يتم دع�م الحمل�ة أيًض�ا بوثائقي 
رسمي س�يتم إصداره يف اليوم العاملي 
ألطفال الش�وارع يف 12 أبريل 2023، 
يف ع�رض أول ح�ري يف نيوي�ورك، 
مدعوًما بسلسلة قصصية ملهمة حول 

األطفال.

الدوحة - $ 

ضمان تسجيل والدة مليون طفل 
وواحد ممن يعيشون بال مأوى

تأتي كثمرة نجاح لبطولة كأس 
العالم لألطفال »الدوحة 2022«

شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية 

والعلوم وتنمية المجتمع، أمس، إطالق حملة 
»مليون وواحد« العالمية التابعة لمؤسسة 
»ستريت تشايلد يونايتد«، وذلك في »مبنى 

دراسات« بالمدينة التعليمية، والتي تهدف إلى 
ضمان تسجيل والدة مليون طفل وواحد، ممن 

يعيشون بال مأوى من جميع أنحاء العالم.

»65« طالبًا بمركز ابن ذكوان

تعد حلقات تعليم القرآن الكريم باملراكز القرآنية 
التابع�ة ل�وزارة األوق�اف والش�ؤون اإلس�المية 
مدارس تربوي�ة متكاملة ال يقت�ر دورها فقط 
ع�ىل تعليم أبنائن�ا الطالب كتاب الله، بل تس�هم 
بشكل فاعل يف تربية الجيل الناشئ تربية إيمانية 
منبثقة من منهج القرآن س�لوكا وعمال، وتزودهم 
بالعديد م�ن املهارات اللغوية وفه�م قواعد اللغة 
العربية، وتدرب اللسان عىل الفصاحة والبيان، إىل 
جانب فهم مبادئ الدين وقيم اإلس�الم وأحكامه، 
وما يعكسه ذلك من صحة نفسية وسكينة وراحة 
البال، وتعميق روح الهداية واالس�تقامة يف قلوب 
األبن�اء وتنمية مبدأ االعتزاز بإس�المهم وهويتهم 
والتعل�ق بكت�اب الله وحب�ه وتعظيم�ه وتوقره، 
فض�ال ع�ىل أن ق�ارئ الق�رآن يكتس�ب األج�ور 
العظيمة ويتنعم بصحب�ة القرآن وأهله يف املراكز 

القرآنية.
ويلتح�ق بمركز ابن ذكوان لتعليم القرآن الكريم، 
ال�ذي تقام حلقات�ه بجامع الش�يخة العنود بنت 
خال�د بن أحمد آل ثاني  بمنطقة املعراض، "65" 
طالبا ويبلغ عدد حضور الطالب القطريني يوميا 

نحو نصف عدد طالب الحلقات. 

لتعليم القرآن بمنطقة المعراض

الدوحة - $ 

وزير الخارجية السوداني المكلف 
يتسلم أوراق اعتماد سفيرنا

الخرط�وم -قن�ا- تس�لم س�عادة الس�يد 

ع�ي الص�ادق وزي�ر الخارجي�ة املكل�ف 

بجمهورية الس�ودان، نس�خة م�ن أوراق 

اعتماد س�عادة السيد محمد إبراهيم تاجر 

الس�ادة س�فرا فوق العادة مفوضا لدولة 

قطر لدى جمهورية السودان.

خالل اجتماع مجموعة الصداقة القطرية - الكورية

مناقشة سبل 
تعزيز العالقات البرلمانية

الدوح�ة -قنا- عق�دت مجموع�ة الصداقة 

الربملاني�ة - القطرية الكوري�ة اجتماعا لها 

بالدوحة، أمس، وذلك برئاسة سعادة السيد 

أحمد ب�ن هتم�ي الهتمي رئي�س مجموعة 

الصداق�ة الربملاني�ة القطري�ة - الكوري�ة 

بمجلس الش�ورى، وس�عادة السيد يل تيش 

إي�ك رئي�س مجموع�ة الصداق�ة الربملانية 

الكورية - القطرية بالربملان الكوري.

وجرى خالل االجتماع استعراض العالقات 

الربملاني�ة ب�ني البلدي�ن الصديقني وس�بل 

تعزيزها.

ح�رض االجتم�اع ع�دد م�ن املس�ؤولني يف 

الجانبني، وس�عادة السيد جون هو يل سفر 

جمهورية كوريا لدى الدولة.
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره

 تنعى
 شركة الحلول المثالية

الرئيس التنفيذي و مؤسس الشركة

المغفور له إن شاء هللا

المهندس محمود أحمد عامر
الذي وافته المنية يوم السبت 2022/11/26

تقبل التعازي للرجال والنساء لمدة ثالثة أيام
من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً

خيمة العزاء للرجال في فريج كليب بجانب المدارس األمريكية
عزاء النساء في منزل ابنته الكائن في منطقة السد أمام 

سوبرماركت داري مارت

تغمد هللا الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته
وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان 

لإلستفسار التواصل مع : 59959900



نظمته جامعة هارفارد 
األميركية وكلية الدراسات 

اإلسالمية
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متابعات

ناقشه مؤتمر التمويل اإلسالمي

دور الوقف في التنمية االجتماعية واالقتصادية

يعقد  الذي  املؤتمر،  وركز 
إرشاك  عىل  سنوي،  بشكل 
واألكاديميني  الطالب 
املوضوعات  يف  واملهنيني 
األخالقية  بالتجارة  املتعلقة 
للتمويل  االجتماعي  والجانب 

اإلسالمي.
الدكتور  األستاذ  وأكد   
كلية  عميد  شنتورك،  رجب 
يف  اإلسالمية  الدراسات 
عىل  خليفة،  بن  جامعة حمد 
جامعة  مع  الرشاكة  أهمية 
جوانب  ملناقشة  هارفارد 
اإلسالمية،  العلوم  تخص 
حول  األفكار  وتوضيح 
تحديات  إىل  املسلمني  نظرة 
مختلفة من منظور إسالمي، 
الوقف  موضوع  سيما  وال 
واألعمال الخريية التي تشكل 
األساسية  املبادرات  إحدى 
مجاالت  يف  املحتاجني  لدعم 

كثرية.
»إن  الدكتور شنتورك:  وقال 
التمويل  مؤتمر  استمرار 
اإلسالمي يف جامعة هارفارد 
إنجازا  يعد  عاما،   25 ملدة 
الثناء،  يستحق  كبريا 
وأن  يستمر  أن  ويسعدنا 
نكون رشكاء يف هذا املؤتمر، 
الضوء  تسليط  يف  يسهم  بما 

اإلسالمي  االقتصاد  عىل 
بمختلف مجاالته، وبما يعزز 
اتجاها عامليا مبنيا عىل رؤية 
األمة  يفيد  وبما  إسالمية، 

اإلسالمية والعالم بأرسه«.
الدكتور  رصح  جانبه،  من   
سيد ناظم عيل، رئيس مركز 
االقتصاد والتمويل اإلسالمي 
خليفة،  بن  حمد  جامعة  يف 
تحويل  يف  أسهم  املؤتمر  أن 
اإلسالمي  التمويل  موضوع 
ومن  أكاديمي،  موضوع  إىل 
هناك  أصبح  املؤتمر  خالل 
لنرش  فعالة  دولية  منصة 
من  النموذج  هذا  ثقافة 
أنحاء  جميع  يف  التمويل 
الواليات  ذلك  يف  بما  العالم، 
إرشاك  يتم  أنه  كما  املتحدة، 
التدريس يف  الطالب وهيئات 
املؤتمر، وهو ما يشكل منصة 
وثقافة  املعرفة  لنرش  فعالة 

التمويل اإلسالمي.
هذا  طرح  »إن  وتابع: 
املؤتمر  يف  جاء  املوضوع 
املناسب،  الوقت  ويف  املناسب 
ملجموعات  الدعوة  ووجهنا 
دينية مختلفة أيضا للحضور 
وقد  النقاش،  يف  واملساهمة 
أظهر الجميع االحرتام الكبري 

للطروحات خالل املؤتمر.

الدوحة- قنا- بحث مؤتمر التمويل اإلسالمي، الذي نظمته جامعة 
هارفارد األميركية مؤخرا بالشراكة األكاديمية مع كلية الدراسات 
اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة، موضوع »الوقف والمؤسسات 

الخيرية - القيم المشتركة للتنمية االجتماعية واالقتصادية«، 
باإلضافة إلى عدة مجاالت تتعلق بريادة األعمال، ودور العالم 

اإلسالمي في إنشاء الشركات الناشئة، والمزايا المحتملة لرجال 
األعمال المسلمين في األسواق العالمية، ودور المؤسسات متعددة 

األطراف في تعزيز التمويل اإلسالمي، ومحاور عديدة أخرى.

في مؤشر نضج الحكومة الرقمية »2022«

قطر تتبوأ مراكز متقدمة 
دولًيا وإقليمًيا

دوليًا  متقدمة  مراكز  قطر  دولة  تبوأت 
وإقليميًا )ملنطقة الرشق األوسط وشمال 
إفريقيا( يف مؤرش نضج الحكومة الرقمية 
الدويل للعام  البنك  الصادر عن مجموعة 
2022.  وحصلت دولة قطر عىل تصنيف 
)أ( A يف مجموعة الدول املتقدمة يف نضج 
بلغت  نضج  بمستوى  الرقمية  الحكومة 

نسبته 87.4 %.
العالم  دول  أداء  الدويل  البنك  ويقسم 
التقنيات  ونضج  الرقمي  التحول  يف 
 A, B,( الحكومية وفق 4 مجموعات هي
الدول   )A( حيث تضم املجموعة )C, D
يف  للغاية«  »مرتفعة  درجة  بلغت  التي 
نضج التقنيات الحكومية وتبني التحّول 
 )B( الرقمي بالقطاع العام، أما املجموعة
فتمثل الدول التي حققت درجة »عالية« 
وتبني  الحكومية  التقنيات  نضج  يف 

التحول الرقمي بالقطاع العام.
املرتبة  قطر  دولة  تبوأت  املؤرش  ويف 
 198 أصل  من  عامليًا  و16  إقليميًا   3
الحكومة  نضج  مؤرش  يف  مشاركة  دولة 
الرقمية. كما كان أداء دولة قطر يف كافة 
وأدرجت  جًدا  مرتفع  الفرعية  املؤرشات 
يف تصنيف مجموعة الدول املتقدمة جداً 

.)A( بتصنيف
األنظمة  توفر  الفرعية  املؤرشات  وتشمل 
قطر  حلت  حيث  األساسية  الحكومية 

بنسبة  عامليًا  و33  إقليميًا   5 املرتبة  يف 
الخدمات  تقديم  مؤرش  ويف   ،83.3%
الحكومية الرقمية جاءت قطر يف املرتبة 
3 إقليميًا و21 عامليًا بنسبة %95.4، ويف 
التفاعل مع املواطنني يف املرتبة 3 إقليميًا 
و17 عامليًا بنسبة %93.1، ويف ممكنات 
التحول الرقمي يف املرتبة 7 إقليميًا و49 

عامليًا بنسبة 77.9%.
قالت  اإلنجاز  هذا  عىل  تعليقها  ويف 
املكلف  الحمادي  عيل  مشاعل  السيدة 
لشؤون  املساعد  الوزارة  وكيل  بمهام 
تكنولوجيا املعلومات يف وزارة االتصاالت 
كافة  »إن  املعلومات:  وتكنولوجيا 
الفريق  بروح  عملت  الدولة  يف  الجهات 
مجال  يف  ملموٍس  تقدٍم  لتحقيق  الواحد 
مسرتشدين  البالد  يف  الرقمي  التحول 
الرقمية  بذلك باسرتاتيجية حكومة قطر 
مبهرة  إنجازات  حققت  والتي  السابقة 
جديدة  اسرتاتيجية  إلطالق  ونتطلع 
إلحداث نقلة نوعية يف برنامج قطر نحو 
مؤرش  »أن  وأضافت  الرقمي«.  التحول 
عن  الصادر  الرقمية  الحكومة  نضج 
العديد من املؤرشات  الدويل يقيس  البنك 
بلد  كل  رحلة  يف  تساهم  التي  والعنارص 
نحو التحول الرقمي ومدى اعتمادها عىل 
كافة  ويف  الخدمات  يف  الرقمية  التقنيات 
قطر  تبوء  فإن  وبالتايل  األخرى  املجاالت 
املؤرش  يف  وإقليميًا  دوليًا  متقدمة  مراكز 
هذا  يف  أحرزناه  الذي  التقدم  مدى  يؤكد 

املجال«.

الدوحة - $

حصدت المرتبة »3« إقليمًيا و»16« عالمًيا من أصل »198« دولة

بين قطر واألردن

تعــاون قـضــائـي

أسبوعا،  دام  الذي  الربنامج  وخالل 
للقضاة  األعىل  املجلس  وفد  تلقى 
رشوحات تعريفية وعروضا تقديمية 
تنظمها  التي  التجارب  أفضل  يف 
إجراءات التقايض االردنية ذات الصلة 
بمواضيع إدارة الدعاوى املدنية كتابة 
االرسي  والعنف  االحكام  وتسبيب 
املنازعات  لفض  البديلة  والوسائل 
األشواط  لتقليل  االبتكارية  والحلول 
وحسمها  املنازعات  لفض  الزمنية 
االحكام  تنفيذ  إجراءات  وحوكمة 

وفد  قدم  الوقت  ذات  ويف  القضائية. 
عن  عروضا  للقضاء،  األعىل  املجلس 
التحول  مراحل  اليه  توصلت  ما  آخر 
التقني الذكي الجراءات التقايض التي 
يشهدها املجلس إضافة إىل مستجدات 
التي  املتخصص  القضاء  منهجية 
عىل  القطرية  املحاكم  قضاة  يواظب 
تعزيزها وتطويرها لتكون السمة التي 
تبنى عليها الهيكلية واملسار الوظيفي 

للقضاة.
الربنامج  وتنظيم  تقديم  يف  وشارك 

ومعهد  االردني  القضائي  املعهد 
وبتنسيق  االردني  الرشعي  القضاء 
وتنظيم مشرتك بني االمانتني العامتني 
للمجلس األعىل للقضاء يف دولة قطر 
إدارة  إىل  إضافة  االردنية،  ونظريتها 
محكمة االرسة القطرية والنيابة العامة 
االتصال  وآليات  االردنية  الرشعية 

الدويل يف كال الجانبني الشقيقني.
يستضيف  ان  عىل  االتفاق  وجرى   
الدورة  للقضاء،  األعىل  املجلس 
القادمة لهذا الربنامج يف الدوحة العام 

بالذكر  جدير  تعاىل.  بإذنه  القادم 
ونظريه  القضاء  األعىل  املجلس  ان 
وقعا  قد  األردني،  القضائي  املجلس 
التمييز  محكمتي  بني  توأمة  اتفاقية 
يف البلدين الشقيقني، ساهمت بايجاد 
برامج منظمة للتعاون يف ميادين نقل 
القضائية  املبادئ  وتبادل  الخربات 
ما  ألفضل  طرف  كل  ومشاطرة 
تكرست لديه من خربات ترفع جودة 
وترية  من  وترسع  القضائية  االحكام 

تنفيذها يف طريق العدالة الناجزة.

الدوحة - $

في إطار إجراءات تفعيل 
اتفاق التوأمة الموقع بين 

محكمتي التمييز لدولة 
قطر والمملكة األردنية 

الهاشمية الشقيقة، 
فقد اختتم عدد من 

السادة القضاة في 
المجلس األعلى للقضاء 
البرنامج األحدث للتعاون 

والتشاور تجاه المسائل 
الفنية والقضائية مع 
نظرائهم من قضاة 

المجلس القضائي 
األردني في العاصمة 

األردنية عمان. 
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اإلشـادات تتواصل

مترو الدوحة ينقل 
خمسة ماليين في أسبوع

إمكانيات عالية 
في المركز اإلعالمي

فعاليات »درب الساعي« 
التراثية بطابع مونديالي

 

تـوعيــة المـشـــجـعيـنبالخدمات واإلرشادات
واصلت وزارة البلدية ممثلة ببلدية 
الدوحة حمالتها التوعوية لجمهور 
املشجعني من الزائرين لدولة قطر 
 FIfA العالم  كأس  بطولة  خالل 
القادمني  استهدفت   ،2022 قطر 
السياحية  السفن  متن  عىل 
الدوحة  العائمة يف ميناء  والفنادق 

القديم.
تعريف  الحملة  هذه  خالل  وتم 
التي  الخدمات  بأهم  املشجعني 
ودعوتهم  البلدية،  وزارة  تقدمها 
واملتنزهات  الحدائق  لزيارة 
واألماكن  العامة  والشواطئ 
كما  الدوحة،  مدينة  يف  السياحية 
عىل  عون  بربنامج  تعريفهم  تم 

حجز  وكيفية  الذكية  األجهزة 
املتاحة  للحدائق  الدخول  تذاكر 
تم  إلكرتونيًا، وكذلك  الربنامج  عىل 
لسنة   18 رقم  بالقانون  التوعية 
2017 بشأن النظافة العامة.  ومن 
جهتها قامت بلدية الوكرة يف إطار 
والتوعوي،  الرقابي  دورها  تفعيل 
ممثلة بالسيد:   جمال عيل البوعينني 
مدير إدارة الرقابة البلدية والسيد:   
الرقابة  قسم  رئيس  الكواري  عيل 
العامة، بجولة تفقدية صباح أمس 
األول، قبل انطالق مباراة منتخبي 
الجنوب،  باستاد  وأسرتاليا  تونس 
الجماهري  توعية  خاللها  تم 
بأهمية االلتزام بإرشادات وقانون 
عىل  حفـاظـا  العامـة  النظافــة 
ملدينة  والجمايل  الحضاري  املظهر 

الوكرة.

الدوحة - $ 
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متابعات

يف  مسبوقة  غري  ونسخة 
تاريخ كأس العالم، معتربين 
اآلن  حتى  قدمته  ما  أن 
الحمالت  أبلغ رد عىل  يشكل 
أجندات  عىل  تنطوي  التي 
التقليل  منها  يراد  مشبوهة، 

من إمكانياتها وإنجازاتها.
ويف هذا السياق، شدد فيتايل 
الرياضة  وزير  موتكو، 
أن  عىل  السابق،  الرويس 

قطر أوفت بكل ما وعدت به 
عام  يف  ملفها  تقديم  خالل 
املونديال،  الستضافة   2010
أنها  رغم  قطر  أن  إىل  الفتا 
بذلت قصارى جهدها إلقامة 
بطولة عىل مستوى عال من 
تخرج  لم  فإنها  االحرتافية، 

عن مبادئها األخالقية.
يف  الرويس  الوزير  واعترب 
Sport-« حوار مع صحيفة

ما  أن  الروسية   »Express
انطالق  منذ  قطر  أظهرته 
نوفمرب   20 يف  البطولة 
يظهر  اآلن،  وحتى  الجاري 
مستعدة  كانت  أنها  جليا 
وجاهزة بشكل كامل، معربا 
التي  باملالعب  إعجابه  عن 
األجواء  وكذلك  أنجزتها، 
املونديال،  هذا  طبعت  التي 
بلد  يف  مرة  ألول  يقام  الذي 

عربي.
التي  الحمالت  وانتقد 
قطر  دولة  استضافة  طالت 
»أعتقد  قائال:  للبطولة، 
جيدة  قطر  يف  األجواء  أن 
يريد  ال  لكن هناك من  جدا، 
الكروي  العرس  يكون  أن 
فهم  لذا  أخرى  أماكن  يف 

يحسدون قطر عليها«.
مسرية  أن  موتكو  وأكد   
قطر  شهدتها  التي  التطور 
جدا  جديرة  أنها  عىل  تدلل 
الريايض  االستحقاق  بهذا 
البارز، الفتا إىل أن الجماهري 
سعيدة جدا بكرة القدم التي 

احتلت مركز الصدارة. 
رامون  شدد  جانبه،  من 
رئيس  جريوسون، 
لكرة  الكولومبي  االتحاد 
النأي  رضورة  عىل  القدم، 
السياسة،  عن  بالرياضة 
البلد  خصوصيات  واحرتام 

املستضيف لكأس العالم.
يف  جريوسون  وقال 
 blu« إلذاعة  ترصيحات 
هذا  يف  الكولومبية   »radio
االحتفاليات  »إن  السياق: 
تنأى  أن  يجب  الكروية 
بنفسها عن كل القضايا التي 
ال عالقة لها بكأس العالم أو 
بكرة القدم نفسها«، مضيفا 
أربع  كل  يقام  املونديال  أن 
عدم  يجب  لذلك  سنوات 

إقحام أمور أخرى فيه.
أليرش  وصف  جانبه،  من 
املحارض  نيكيمباييف، 
اآلسيوي  االتحاد  يف  املعتمد 
مونديال  أن  القدم،  لكرة 
بني  األفضل  هو  قطر 
العالم، مؤكدا  بطوالت كأس 
أنه يقام يف بلد من أكثر دول 

العالم أمانا.
يف  نيكيمباييف  واعترب 
sport-« لصحيفة  حديث 

حرضة  أن   »express
تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
بن حمد آل ثاني أمري البالد 
املفدى مشجع ريايض كبري، 
حضور  عىل  حريص  وهو 

يد  لعد ا
من األحداث الرياضية. 

الجيد  التنظيم  أن  إىل  ولفت 
ملونديال قطر مكن املشجعني 
واإلعالميني  والصحفيني 
عدد  أكثر  من مشاهدة  كافة 
لم  ما  وهو  املباريات،  من 
األخرى،  البطوالت  يف  يحدث 
آخر  بلد  أي  يف  يتكرر  ولن 

يستضيف كأس العالم.
وتحدث عن وجود الكثري من 
بطولة  طالت  التي  األكاذيب 

س  كأ
العالم FIFA قطر 2022، 

املتعلق  االدعاء  ذلك  يف  بما 
مجانية  تذاكر  هناك  بأن 
تمنح للمشجعني، مؤكدا »أن 
هذا هراء، بدليل أني أحارض 
لكرة  القطري  االتحاد  يف 
أحصل عىل سنت  ولم  القدم 
أي  عىل  الخصم  من  واحد 

تذكرة اشرتيتها«.
صحيفة  نوهت  جهتها،  من 

 The Washington Post
لها،  تقرير  يف  األمريكية، 
وغري  املبتكرة  بالحلول 
دولة  قدمتها  التي  املسبوقة 
املونديال،  الستضافة  قطر 
بما يشمل إنشاء ملعب 974 
والذي  الشحن،  حاويات  من 
من املفرتض أن يتم تفكيكه 
الكروي  الحدث  انتهاء  بعد 
إىل  وإرساله  قطر  يف  العاملي 

دولة أخرى.
األستاذ  راش  دانيال  وقال   
للعلوم  الزائر  املشارك 
الدولية  السياسية والعالقات 
»جورجتاون«  جامعة  يف 
»إن  التقرير،:  يف  قطر، 
يعد  مؤقت  ملعب  بناء 
»إن  مضيفا:  رائعا«،  أمرا 
القضايا  يعالجون  القطريني 

أكثر من غريهم«.

يواصل جذب اهتمام األوساط السياسية والرياضية في العالم

نجاح باهر لقطر

الدوحة- قنا- يواصل نجاح قطر الباهر 
العالم  كأس  بطولة  استضافة  في 
كبار  اهتمام  جذب   ،2022 قطر   FIFA
والرياضيين  السياسيين  المسؤولين 
قطر  أن  أكدوا  الذين  العالم،  حول 
أوفت بكل الوعود التي قطعتها على 

نفسها بتنظيم مونديال استثنائي.

التأكيد على 
أن ما قدمته 

أبلغ رد على 
الحمالت 

المشبوهة

رئيس االتحاد الكولومبي: ضرورة 

النأي بالرياضة عن السياسة

أليشر نيكيمباييف: المونديال يقام 

في بلد من أكثر دول العالم أمانا



9

السنة )28( - اإلثنين  4 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 28 نوفمبر 2022م العدد )9947(

متابعات

أكدت أن المونديال متميز ورائع.. النائبة الثانية لرئيس كوستاريكا:

المزاعم ضد قطر مضللة
الدوحة- قنا- أش�ادت س�عادة الس�يدة م�اري مونييفي 
انهريمويري، النائبة الثانية لرئيس جمهورية كوس�تاريكا 
ووزي�رة الرياضة، بالرتتيب�ات والتجهيزات االس�تثنائية 
الت�ي وفرتها دولة قطر لبطول�ة كأس العالم FIFA قطر 
2022 التي تس�تضيف منافساتها هذه األيام، واصفة كل 

ذلك باألمر »الرائع والجميل«.
ونوهت س�عادة السيدة انهريمويري، يف حوار خاص أجرته 
معه�ا وكالة األنباء القطري�ة » قنا« بمق�ر الوكالة، إىل أن 
كأس العالم FIFA قطر 2022، أتاحت، إىل أبعد الحدود، 
التقاء جنس�يات وثقافات ش�تى ومختلفة عىل أرض قطر 
والتع�رف يف نفس الوقت عىل ثقافة وحضارة قطر، وفنها 
املعم�اري ومتاحفها وتقاليد ش�عبها يف ال�زي والطعام، 
واالط�اع ع�ن كثب ع�ىل نهضة الب�اد وبنيته�ا التحتية 
املتط�ورة وحفاوة وكرم ش�عبها واحرتام�ه للغري، مؤكدة 
أن الجمي�ع يعيش اآلن هذه التجربة املميزة ملونديال قطر 
الذي أصبح مصدر س�عادة وفرح ملن يحرضه، أو يشاهد 

فعالياته املختلفة.
واس�تنكرت س�عادة النائب�ة الثاني�ة لرئي�س جمهورية 
كوس�تاريكا حم�ات التش�ويه املنظمة الت�ي ظلت قطر 
تتعرض لها منذ أن فازت باستضافة بطولة كأس العالم، 
ووصفتها بأنها مزاعم مضللة وغري مس�ؤولة وال أس�اس 
لها، مضيفة القول يف س�ياق متص�ل »أعتقد أن الصحافة 
الا مس�ؤولة موج�ودة يف كل مكان، وبلدنا كوس�تاريكا 
ليس اس�تثناء.. فقد واجهتنا تعقيدات مع الصحافة التي 
ربم�ا ال تؤدي دوره�ا اإلعامي كما ينبغ�ي وعانينا منها، 
مثل هذه الصحافة قد تك�ون وراء هذه املعلومات املزيفة 

ضد قطر«.
وأك�دت س�عادتها أن قدومه�ا إىل قطر وتواجده�ا فيها، 
وإدراكها لنمط حياة الناس، واالحرتام وكرم الضيافة الذي 
يحيطون به ضيوفهم، كش�ف لها زيف تلك الحمات وما 

تبثه وتنرشه من معلومات سيئة، كاذبة وغري صحيحة.
وشددت عىل أن تجربة مونديال قطر املميزة واالستثنائية، 
تس�تحق نقلها لآلخرين »وأن نقول لهم: تعالوا، وتعرفوا 
بأنفس�كم ع�ىل الحقيق�ة.. جربوا ه�ذا التش�ارك الثقايف 
املختل�ف عما تعودت�م عليه، واس�تمتعوا باللعبة وبأجواء 

قطر.. إنه أمر رائع جدا«.
وتابعت: »الحقيقة أن مجرد التواجد يف دولة قطر.. لنكون 
جزءا من 32 دولة مشاركة يف FIFA قطر 2022، والقدرة 
ع�ىل رفع علم البلد الذي ننتمي له، يف هذه املنطقة البعيدة 
من العالم، وكذا القدرة عىل التغني بنش�يدنا الوطني بني 
أعداد كبرية من مختلف الجنس�يات، يعد أكرب فخر يمكن 
أن يش�عر ب�ه أي ريايض، وبخاصة بالنس�بة لنا كممثلني 

لحكوماتن�ا«، ونبهت إىل أن الحمات اإلعامية املزيفة ضد 
قطر ومونديال قطر، املقصود منها يف األس�اس االنتقاص 
م�ن اله�دف الحقيقي ل�كأس العال�م، املتمث�ل يف توحيد 
الجمي�ع من أجل هدف واحد، هو االس�تمتاع بهذا املحفل 

الُكروي العاملي.
وأكدت عىل األهمية الكبرية التي تكتسبها هذه النسخة من 
بطول�ة كأس العالم التي تقام يف منطقة الرشق األوس�ط 
ألول م�رة، ال س�يما عىل صعي�د التعريف به�ذه املنطقة 

االس�رتاتيجية م�ن العال�م وتعزي�ز االنفت�اح والتواصل 
الحضاري والثقايف بني ش�عوبها وش�عوب العالم أجمع.. 
الفتة إىل أنه لوال مونديال قطر ملا جاءت كل هذه الحش�ود 
من الجماهري واملشجعني إىل املنطقة وقطر تحديدا، ليقفوا 
بأنفس�هم ويتحقق�وا من زيف وس�ائل اإلع�ام ودحض 
ادعاءاته�ا، ويف ذات الوق�ت االنفت�اح وتب�ادل الثقاف�ات 

واملعرفة.
وقالت إن كوس�تاريكا لم تكن استثناء »فنحن سعداء حقا 
بالقدوم إىل قطر.. ووفدنا يتكون من حوايل ألفي شخص، 
جاؤوا للتعرف عىل هذه املنطقة من العالم، وهو ما لم يكن 

ليتحقق لوال مونديال قطر«.
وأش�ادت س�عادتها بالعاق�ات الت�ي تربط دول�ة قطر 
بجمهورية كوس�تاريكا والتي قالت إنه�ا بدأت بقوة بعد 
عام 2010، مش�رية إىل أن الس�فارة القطرية يف العاصمة 

سان خوسيه كانت أول سفارة لبلد رشق أوسطي هناك.
وأوضح�ت أنه�ا التقت خ�ال زيارتها للدوح�ة مع عدد 
م�ن املس�ؤولني، وع�ربت لهم عن ش�كر وامتن�ان بادها 
للمس�اعدات التي قدمتها لها قط�ر ملواجهة كارثة إعصار 
/ أوت�و/  الذي رضب كوس�تاريكا ع�ام 2016، باإلضافة 
إىل املس�اعدات والتطعيم�ات الطبي�ة الت�ي قدمتها قطر 
لكوس�تاريكا مع تفيش وباء / كوفيد 19/  يف العالم، األمر 
الذي مكن كوستاريكا من السيطرة عىل الوباء، وأكدت أن 

كوستاريكا ممتنة لقطر بكل ذلك ولن تنساه أبدا.
وبينت أن حكومة كوستاريكا الجديدة التي جرى تشكيلها 
قبل 6 شهور، ستواصل مسرية العاقات الوثيقة مع قطر، 
مش�رية إىل أن كوس�تاريكا تتمتع بث�روات بيئية وثقافية، 
وتتطلع إىل تبادل الخربات مع قطر، واالس�تمرار يف تعزيز 

عاقات البلدين الثنائية.
وح�ول مش�اركة كوس�تاريكا يف هذه النس�خة من كأس 
العالم، وحظوظ منتخبها يف البطولة، عربت سعادة النائبة 
الثانية لرئي�س جمهورية كوس�تاريكا ووزيرة الرياضة، 
عن الصدمة واإلحباط بس�بب الهزيمة القاس�ية للمنتخب 
الكوستاريكي يف مباراته األوىل ضد إسبانيا والتي خرسها 
ب� 7 أهداف دون رد، لكنها رأت أنه ال مشكلة يف السقوط، 
بل املهم هو النهوض من جدي�د ومواصلة التقدم »ونحن 
م�ع املنتخب، ونتمنى الظهور بش�كل أفض�ل يف مباراتيه 
املقبلت�ني ضد كل م�ن اليابان وأملاني�ا«، وأكدت أن مجرد 
التواج�د يف قطر ضم�ن 32 منتخب�ا و200 وفد لاتحاد 
الدويل لكرة القدم » فيفا«  مش�ارك يف البطولة يعترب رشفا 

كبريا.

{ ماري مونييفي انهيرمويير

جربوا هذا التشارك الثقافي 
المختلف عما تعودتم عليه

استمتعوا باللعبة وبأجواء 
قطر.. إنه أمر رائع جدا

نقول لهم تعالوا وتعرفوا بأنفسكم على الحقيقة

ضمن المقهى البحري في 

التراث القطري يجذب الجماهيرمهرجان كتارا للمحامل التقليدية

يف أجواء حماسية جمعت بني الرياضة 
الدائم�ة  مس�اعيها  وضم�ن  والف�ن 
مل�دِّ جس�ور التواص�ل ب�ني الثقافات 
والش�عوب، نظم�ت املؤسس�ة العامة 
للح�ي الثق�ايف كت�ارا، مس�اء أم�س 
بالتعاون م�ع س�فارة األرجنتني لدى 
الدولة حفلة موس�يقية مبه�رة لفرقة 
اندري�س س�ريو مارتيني�ز احتضنها 
الثق�ايف  بالح�ي  املكش�وف  امل�رسح 
كتارا، وحرضها جمه�ور من مختلف 
الجنسيات إىل جانب حضور غفري من 

مشجعي املنتخب األرجنتيني.
ووسط تفاعل كبري من الحضور قدمت 
الفرقة أغاني حماس�ية من موس�يقى 
الروك والبوب أداه�ا الفنان »اندريس 

س�ريو مارتينيز« وال�ذي يعترب املغني 
األرجنتيني األشهر يف أمريكا الجنوبية، 
و كان ق�د ق�ّدم عروض�ا ش�هرية يف 
مس�ارح وماع�ب مختلف�ة يف جميع 

أنحاء أمريكا الاتينية وأوروبا.
 و تستقطب أجنحة املأكوالت الشعبية 
الخليجية باملقهى البحري يف مهرجان 
)كتارا( الثاني عرش للمحامل التقليدية 
اعجاب ضيوف مونديال قطر 2022، 
من الجنسيات العربية واألجنبية، حيث 
تقوم أجنح�ة األرس املنتجة املش�اركة 
يف املهرج�ان يومي�اً بطه�ي وتحضري 
الش�عبية  املأك�والت  أن�واع  مختل�ف 
املعروف�ة يف قط�ر ومنطق�ة الخلي�ج 

العربي.
وتتع�دد ه�ذه املأكوالت الت�ي تقدم يف 
تلك املحات لتش�مل أش�هر الوجبات 
القطرية والخليجية املعروفة واملفضلة 

تناوله�ا من قبل الزوار والس�ياح مثل 
)املكب�وس، الهريس، الثريد، الس�مك 
املش�وي والتنور باللح�م والربياني(، 
باإلضاف�ة اىل أصناف وأل�وان الطعام 
األخرى والش�هري  القطري والخليجي 
بتنوعه ومذاقه الخاص مثل )الباليط 
الرقاق  والعصيدة وخب�ز  واللقيم�ات 

والسمبوسة(،
الشعبية  املأكوالت  واستطاعت محات 
منذ انطاق فعالي�ات كتارا املصاحبة 
لبطولة كأس العال�م لكرة القدم قطر 
2022 أن تج�ذب الجمهور وتعرفهم 
عىل أل�وان متنوعة من ه�ذه املأكوالت 
واالطعم�ة والوجب�ات الش�هرية التي 
يفضه�ا س�كان قط�ر ودول الخلي�ج 
وال�دول الت�ي تطل عىل البح�ر والتي 
تتشابه يف تكوينها من خال اعتمادها 
عىل األسماك بمختلف أنواعها يف اعداد 

وتجهيز أطباقها الرئيسية، مما يشكل 
وسيلة إضافية للتقارب بني الثقافات.

ويتزاي�د الطل�ب واالقب�ال ع�ىل تل�ك 
املأك�والت م�ع س�اعات املس�اء، حيث 
يحرص جمي�ع زوار املقه�ى البحري 
ع�ىل اختي�ار أن�واع عدي�دة م�ن تلك 
االطباق وتناولها انطاقا من اهتمامهم 
وش�غفهم باكتش�اف مام�ح املائ�دة 
القطرية والخليجية الشهرية بأطباقها 
الش�هية الطعم واللذيذة امل�ذاق، وهم 
يتناولونه�ا ع�ىل ضف�اف الخليج ويف 

أجواء تراثية رائعة ومبهرة.
 وم�ن جهة أخرى، ج�ذب جامع كتارا 
الكبري ال�زوار الذين يحرضون ملتابعة 
املصاحب�ة  الثق�ايف  الح�ي  فعالي�ات 
ل�كأس العال�م 2022، ومعظمهم من 
األجان�ب غري املس�لمني الذين يدفعهم 
الفضول عن�د كل نداء للصاة، ملراقبة 

املسلمني أثناء قيامهم بشعرية الصاة، 
والكثريون يدخلون إىل صحن املس�جد 

والتقاط صور تذكارية.
وقامت كت�ارا بإعداد اس�رتاحة قريبة 
من املس�جد، كتبت عليه�ا باإلنجليزية 
الفتة: »اس�ألني عن النس�اء يف قطر«، 
تمكن النس�اء االجنبي�ات من الجلوس 
واحتس�اء الش�اي والقهوة، والتعرف 
ع�ىل الحياة االجتماعية يف قطر، وتقوم 
عدد من املتطوعات باإلجابة عن أسئلة 

الزائرات.
وقال�ت املتطوعة أم أحم�د: ان الهدف 
م�ن اع�داد ه�ذه امل�كان القريب من 
املس�جد لتعري�ف األجان�ب بالثقاف�ة 
القطرية م�ن ملبس، م�أكل ومرشب، 
وعادات وتقاليد، وأغلب أس�ئلتهم عن 
العاقات االجتماعية بالنس�بة للعائلة 
القطري�ة، وتقالي�د الزواج ومش�اكل 

ذل�ك، وغالب�اً م�ا يأت�ي حديثن�ا عن 
اإلس�ام اثن�اء اإلجاب�ة عن اس�ئلتهم 
االجتماعي�ة، نظ�راً ألن حي�اة املس�لم 
تق�وم عىل نه�ج االس�ام، والكثري من 
ه�ؤالء ال�زوار يعرتفون ب�أن نظرتهم 
لإلسام واملسلمني كان يشوبها الكثري 
م�ن التحامل غري امل�ربر، ولكن حينما 
جاءوا اىل قطر تغ�ريت نظرتهم بنحو 

مائة وثمانني درجة.
وعن�د مدخل الجامع يوج�د موظفون 
ودعاة من مركز ضيوف قطر للتعريف 
باإلس�ام التابع ملؤسسة عيد الخريية، 
املس�لمني  غ�ري  باس�تقبال  يقوم�ون 
واالجابة عن اس�ئلتهم واستفساراتهم 
ع�ن املس�جد، كم�ا يقوم�ون بتنظيم 
دخوله�م اىل املس�جد عق�ب الصلوات 
املكتوبة للتعرف عىل أجواء املسجد من 

الداخل.

الدوحة - $ 
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متابعات

نـقــل ما يقارب الـ»5« ماليين راكـب خالل األسبوع األول

 أرقام قياسية لـ »مترو الدوحة«

الدوحة«  »مرتو  واستطاع 
أن يخفف االزدحام املروري، بما تشهده 
جماهريي  إقبال  من  حاليا  محطاته 
كبري، حيث يتوافد جمهور كأس العالم 
إىل املالعب ومناطق الفعاليات بالوسيلة 
عىل  ستعمل  أنها  يبدو  التي  الجديدة 
تنقالتها  يف  املجتمع  حياة  نمط  تغيري 
التخطيط  املختلفة، وقد ساعد عىل ذلك 
كافة  تخدم  التي  املرتو،  ملحطات  الجيد 
ووجود  البالد،  يف  الحيوية  املناطق 
املحفزات عىل نجاح هذه  عدد كبري من 

الظاهرة.

تسهيل التنقل

أطول  لفرتات  املرتو  محطات  وتعمل 
تنقل  لتسهيل  ديسمرب،   20 حتى 
يمكن  حيث  املوندبال،  مشجعي 
هيّا  بطاقة  حاميل  من  للمشجعني 
استخدام املرتو مجاناً، ويتم نقل الركاب 
صباحاً   6 من  الخميس  إىل  السبت  من 
 9 من  الجمعة  أيام  ويف  فجرا،   3 حتى 
»مرتو  وسيوفر  فجرا،   3 حتى  صباحا 
الدوحة«، خالل فرتة بطولة كأس العالم 
وسيلة  بعدها،  وما   2022 قطر   FIFA
زوار وضيوف قطر  لتنقل  وآمنة  سهلة 
كونه  عن  فضال  البالد،  أنحاء  جميع  يف 
بني  الجماهري  لتنقل  األرسع  الوسيلة 
»5« من املالعب الثمانية التي تستضيف 
نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 

2022 حتى 18 ديسمرب املقبل.

كثافة الركاب 

كثيفة  املناطق  يف  الركاب  كثافة  وتزداد 

ن  لسكا ا
مثل املطار القديم وأم غويلينة والدوحة 
»محطة  يف  ذروتها  لتصل  الجديدة 
مدينة  ُتشبه  التي  الرئيسيّة  مشريب« 
عدة  وتخدم  األرض،  تحت  صغرية 
مناطق سكنية وسياحية وخدمية، مثل 
مدينة مشريب وسوق واقف وغريها من 
ووسط  الكبري  حمد  وشارع  األسواق 
ضمن  محطات  سبع  وتقع  الدوحة، 
بينها  من  الكورنيش  منطقة  نطاق 
محطات املتحف الوطني، وسوق واقف، 
الغربي،  والخليج  والبدع،  والكورنيش، 

ومركز املعارض.
الدوحة«  »مرتو  شبكة  وتغطي   
والذهبي  )األحمر  الثالثة  بخطوطها 
الرئيسية  الوجهات  معظم  واألخرض( 
الجمهور  وبإمكان  الدوحة،  مدينة  يف 
عرب  الدوحة  مدينة  وسط  إىل  الوصول 
محطات املرتو التالية التي تقع يف منطقة 
الكورنيش، وهي محطة مركز املعارض 

عىل 
إىل  الوصول  يمكن  األحمر، حيث  الخط 
الخليج  منطقة  يف  تقع  التي  الفنادق 
الكورنيش  فعاليات  ومنطقة  الغربي، 
ومحطة  التسوق،  ومراكز  شمال، 
حافالت الخليج الغربي )حافالت النقل 
الرسيع إىل االستادات(، ومحطة الخليج 
الغربي، عىل الخط األحمر، ومنها يمكن 
الوصول إىل مهرجان الفيفا للمشجعني 
شمال،  الكورنيش  فعاليات  ومنطقة 
عىل  فقط(  )مخرج  الكورنيش  ومحطة 
الوصول  يمكن  ومنها  األحمر،  الخط 
الفيفا للمشجعني ومنطقة  إىل مهرجان 
فعاليات الكورنيش املركزية، أما محطة 
عىل  البدع  محطة  فهي  الرابعة  املرتو 
يمكن  ومنها  واألخرض،  األحمر  الخطني 
الوصول إىل مهرجان الفيفا للمشجعني 
املركزية،  الكورنيش  فعاليات  ومنطقة 
مشريب  محطة  وكذلك  البدع،  وحديقة 

عىل 
يمكن  ومنها  واألخرض،  األحمر  الخطني 
الوصول إىل منطقة فعاليات الكورنيش 
املركزية، ومركز مشريب، ومحطة سوق 
يمكن  ومنها  الذهبي،  الخط  عىل  واقف 
الوصول إىل منطقة فعاليات الكورنيش 
جنوب، ومتحف الفن اإلسالمي املطاعم 
واملتجر يف سوق واقف، ومحطة حافالت 
النقل  )حافالت  شمال  واقف  سوق 
حافالت  ومحطة  لالستادات(،  الرسيع 
العائمة  الفنادق  جنوب  واقف  سوق 

ومطار حمد الدويل.

قطارات جاهزة

القطرية  الحديد  سكك  رشكة  وتوفر 
حول  املعلومات  من  املزيد  »الّريل« 
املحيطة  واملحطات  الرئيسية  الوجهات 
وخدمات املرتو والرتام والرحالت ومواقف 

مة  خد
الحسابات  خالل  من  وتنقل«  »اركن 
الرسمية ملرتو الدوحة عىل وسائل التواصل 
االجتماعي وتطبيق رشكة »الّريل« أو من 
خالل االتصال عىل مركز خدمة العمالء 
ما  فرتة  تمثل  حيث   ،»105« الرقم  عىل 
قبل انطالق املونديال فرصة هامة لقياس 
وجود  ظل  يف  املرتو  شبكة  كفاءة  مدى 
أعداد كبرية من الجماهري والزوار الذين 
يتطلعون للذهاب إىل مناطق الفعاليات، 
التي  املختلفة  الوجهات  عىل  والتعرف 
فيها،  ممتع  وقت  عطلة  قضاء  يمكنهم 
من  القطارات  أعداد  زيادة  تمت  حيث 
»75« قطارا إىل »110« قطارات جاهزة 
جميعها للخدمة املتواصلة خالل بطولة 
موظفي  جميع  أن  كما  العالم،  كأس 
يعملون  قطاعاتها  باختالف  الرشكة 
جاهدين عىل مدار الساعة لإلرشاف عىل 

ية  هز جا
جماهري  لخدمة  املرتو  قطارات 
ألكثر  املرتو  يعمل  حيث  املونديال، 
إىل  السبت  من  يومياً  ساعة   »21« من 
صباحاً  السادسة  الساعة  من  الخميس 
األعداد  والستيعاب  فجراً،  الثالثة  إىل 
تم  البطولة،  خالل  للجماهري  اإلضافية 
لزيادة  البعض  ببعضهما  دمج قطارين 
القطار  وأن  االستيعابية، السيما  الطاقة 
يوفر  مقطورات   »3« من  املكون  الواحد 
 »500« من  بأكثر  تقدر  قصوى  طاقة 
راكب ومع دمج القطارين تمت مضاعفة 
ألف شخص  من  أكثر  إىل  لتصل  السعة 
تقديم  انتهاء  الواحدة«، وبعد  الرحلة  يف 
القطارات  وعودة  للجمهور  الخدمات 
صيانة  إجراء  يتم  مستودعاتها  إىل 
سالمتها  من  للتأكد  وذلك  دورية  يومية 

وجاهزيتها للخدمة يف اليوم التايل. 

الزحام المروري

وتشري املعطيات إىل أن استخدام وسائل 
الدوحة«  »مرتو  مثل  الجماعي  النقل 
مشكلة  عىل  القضاء  شأنه  من  وغريها 
شوارع  يخنق  الذي  املروري  الزحام 
الصباحية  الفرتتني  خالل  الدوحة 
للغاية، إىل جانب  واملسائية بشكل كبري 
النقل  وسائل  تحملها  التي  املزايا 
والفرد  املجتمع  عىل  تعود  إذ  الجماعي، 
نفسه، ومنها الراحة النفسية والجسدية 
أنحاء  يف  وسهولة  بيرس  التنقل  يف 
وصيانة  الوقود  نفقات  وتقليل  املدينة، 
استخدام  أن  عن  ناهيك  املركبات، 
وسائل املواصالت العامة بما فيها املرتو 
خفض  يف  كبري  حد  إىل  يساهم  والرتام 
ازدحام الطرق وحوادث السري، وتقليل 
االنبعاثات الكربونية الناتجة عن عوادم 
زيادة  يتطلب  الذي  األمر  املركبات، 
وتطبيق  الجماعي  النقل  بثقافة  الوعي 
واإلجراءات  املبادرات  من  مجموعة 
لتشجيع استخدام القطارات والدراجات 
يف  القصرية،  بالرحالت  للقيام  الهوائية 
محطات  تشهده  الذي  اإلقبال  أن  حني 
عىل  تؤكد  افتتاحه  منذ  الدوحة«  »مرتو 
منظومة  يف  أحدثها  التي  النوعية  النقلة 
العام، بوصفه شبكة نقل حديثة  النقل 
لدى  طيبا  صدى  القت  وآمنة  ومريحة 
أفراد املجتمع من حيث سهولة الوصول 
املواقع  وجميع  الدوحة  داخل  إليها 

الرئيسية فيها.

»110« قطارات تعمل بشكل 

»21« ساعة يوميًا متواصل خالل البطولة

للخطة التشغيلية

القضاء على مشكلة

وسيلة سهلة وآمنة لنقل الزحام المروري

زوار وضيوف قطر

خللال    $ رصللدت 
جولللة ميدانيللة مصللورة 
فللي عللدد مللن محطات 
المترو، إقبااًل غير مسبوق 
مللن الركاب عبللر خطوط 
المترو الثاثللة، حيث قام 
و»تللرام  الدوحللة«  »متللرو 
لوسلليل«، خال األسللبوع 
بطولللة  عمللر  مللن  األول 
كأس العالم FIFA قطر 
»2022«، بنقللل »4« ماييللن 
راكبللا  و»62«  ألفللا  و»767« 
إلللى مختلف وجهاتهم، 
وخاصة نحللو الماعلللللب 
والفضاءات  الموندياليللة 
ومناطللق  الترفيهيللة، 

المشجعين.

كتب – أكرم الفرجابي

{ تصوير – محمود حفناوي  



تجربة استثنائية للصحفيين من قطر والعالم

المركز اإلعالمي.. مناخ احترافي
»4« استوديوهات للبث لخدمة جهات محلية ودولية »300« مكتب لممثلي وسائل اإلعالم و»25« موقعًا للكاميرات 

حيث  العالم،  إىل  الدوحة  قلب  من 
واملصورين  الصحفيني  مئات  يجتمع 
كأس  لتغطية  األرض  أرجاء  شتى  من 
مكان  يف   ،2022 قطر   FIFA العالم 
اإلعالم  تكنولوجيا  بأحدث  واحد مجهز 
اإلمكانيات  بكل  ومدعم  والصحافة 
التقنية والفنية التي يحتاجها املراسلون 
لتأديه عملهم عىل أكمل وجه، هو املركز 
اإلعالمي للدولة املستضيفة الذي أعدته 
لوسائل  األمثل  املناخ  لتوفري  قطر 
كل  وتسخري  واألجنبية،  املحلية  اإلعالم 
لخدمتهم  الالزمة  واألدوات  اإلمكانيات 
لنقله  اإلخباري،  املحتوى  كفاءة  ورفع 
اللغات  وبكل  العالم  أنحاء  جميع  إىل 
التواصل  ومواقع  القنوات  جميع  وعرب 

االجتماعي.
اإلعالمي  للمركز  زيارة  خالل  الوطن 
تعرفنا  مشريب  يف  املستضيفة  للدولة 
الصحفيني  حياة  عىل  قرب  عن 
حيث  بداخله،  واملصورين  واملراسلني 
لساعات  تمتد  قد  أوقاتاً  يقضون 
الخربي  محتواهم  صناعة  سبيل  يف 
واملكتوبة  املرئية  الوسائل  بمختلف 
واملسموعة، وال يعد املركز مجرد موقع 
بداخله حياة  بل وفرت  للعمل فحسب، 
متكاملة تناسب طبيعة العمل الصحفي 
األحداث  وتغطية  عامة،  بصفة  الشاق 
لكرة  العالم  كأس  مثل  العاملية  الكربى 

القدم والفعاليات املصاحبة خاصة.
اإلعالمي  للمركز  الدخول  وبمجرد 
من  يحتاجه  ما  كل  املصور  سيجد 
ممثلني  عرب  احرتايف  وتقني  فني  دعم 
كانون(  )نيكون،  الكربى  للرشكات 
إىل  إضافة  املجانية،  الصيانة  لتقديم 
للكامريات  األساسية  الغيار  قطع  بيع 
كاملة  ووحدة  املصورين،  ومعدات 
عىل  عالوة  اإلمكانيات،  بأحدث  مجهزة 
يمكن  التي  املختلفة  واملواقع  القاعات 
البث  تجربة  خاللها  من  للمصور 
للحوارات  والتجهيز  والتصوير  الحي 
بيئة  الصحفي  سيجد  كما  الصحفية، 
من  بداية  لخدمته  بالكامل  مهيأة 
وحتى  الثامنة صباحاً  يف  اإلفطار  وقت 
البث  عرب  املباريات  جميع  مشاهدة 
وأماكن  املصىل  عىل  عالوة  املبارش، 
الفني  للتحليل  واملشاهدة  الراحة 
وأجواء االستادات من الداخل والخارج، 
الرسعة  فائقة  اإلنرتنت  شبكات  السيما 

التي تخدم املركز.
الخدمات  األول  املقام  يف  املركز  ويقدم 

وسائل  ممثيل  من  لآلالف  والتسهيالت 
العالم  كأس  فعاليات  لتغطية  اإلعالم، 
املركز  يأتي  إذ   ،2022 قطر   FIFA
ضمن  املستضيفة  للدولة  اإلعالمي 
الجهود املتواصلة لتزويد ممثيل وسائل 
جهات  وممثيل  مراسلني،  من  اإلعالم، 
سلسة  بتجربة  واملصورين،  البث، 

لهم  يقدم  متكامل  موقع  يف  وفعالة، 
مهام  لتأدية  متطورة  ومرافق  خدمات 
عملهم خالل تغطية منافسات البطولة 
والفعاليات املرافقة، التي تقام يف أنحاء 
للخروج  العاملي،  الحدث  خالل  قطر 
الكروي،  املهرجان  من  نسخة  بأفضل 
كرة  مجتمع  اهتمام  يستقطب  الذي 

عىل  مكان،  كل  يف  واملشجعني  القدم 

املستوى اإلعالمي. 

المركز  مرافق 

للدولة  اإلعالمي  املركز  يوفر  كما 

اإلعالميون  يحتاجه  ما  كل  املستضيفة 

ألداء مهامهم طوال فرتة مونديال قطر 
2022، حيث يضم العديد من املرافق، 
الصحفية  للمؤتمرات  قاعة  بينها  من 
للعمل،  ومكاتب  واستوديوهات 
والخدمات  التقني  الدعم  إىل  إضافة 
املصورين،  احتياجات  تلبي  التي 
 100 لـ  تتسع  التي  اإلعالميني  وقاعة 

منوعة  تشكيلة  يقدم  ومطعم  شخص، 
W الدوحة.  من الوجبات من فندق 

الساعة  مدار  عىل  املركز  ويعمل 
تختتم  والتي  العاملية،  البطولة  خالل 
 18 لوسيل  استاد  يف  النهائية  باملباراة 

املقبل. ديسمرب 
املبارش  البث  اإلعالميون  ويتابع 
شاشات  عرب  العالم  كأس  ملباريات 
للدولة  اإلعالمي  املركز  يف  ضخمة 
مؤتمرات  يشهد  والذي  املستضيفة، 
ويتيح  البطولة،  خالل  صحفية 
لإلعالميني الفرصة إلجراء مقابالت مع 
املتحدثني باسم اللجنة العليا، أو ممثيل 

الجهات الحكومية املعنية يف البالد.
لـ  الصحفية  املؤتمرات  قاعة  وتتسع 
موقعاً   25 إىل  وما يصل  140 صحفياً 
املؤتمرات  نقل  ويجرى  للكامريات. 
ملندوبي  مبارشة  الهواء  عىل  الصحفية 
مكاتبهم،  يف  املتواجدين  اإلعالم  وسائل 
بما يزيد السعة إىل قرابة 500 إعالمي. 
استوديوهات  أربعة  املركز  يضم  كما 
للبث لخدمة جهات البث بنظام الحجز 

املسبق.
ويضم املركز 300 مكتب ملمثيل وسائل 
وجرى  الحضور،  أسبقية  وفق  اإلعالم 
اإلنرتنت،  بخدمة  املكاتب  جميع  تزويد 
إضافة إىل توفري بعض أجهزة الكمبيوتر 
الستخدام اإلعالميني، كما يقدم موظفون 
املعلومات خدمات  إدارة تكنولوجيا  من 
الدعم الفني واملساعدة املطلوبة للتعامل 
مع أي مسائل تقنية وتوفري الحلول لها 

عىل الفور.

اإلخبارية  المصادر 

الراغبني يف  املركز لإلعالميني  كما يوفر 
تغطية فعاليات كأس العالم 2022، من 
بوابة  التسجيل يف  بلدانهم  أو من  قطر 
قطر اإلعالمية، املنصة الرقمية املبتكرة 
اإلعالم  وسائل  ملندوبي  توفر  التي 
البث  وممثيل جهات  املحتوى  وصانعي 
مجموعة واسعة من املصادر اإلخبارية 
وتقدم  مهامهم،  أداء  عىل  ملساعدتهم 
حرصياً  محتوًى  اإللكرتونية  البوابة 
كما  للبطولة،  املستضيفة  الدولة  من 
سيحرضون  الذين  لإلعالميني  تسّهل 
عىل  الحصول  املونديال  فعاليات 
بينها طلبات  الخدمات؛ من  العديد من 
املتحدثني  مع  صحفية  مقابالت  إجراء 
الجهات  ممثيل  أو  العليا  اللجنة  باسم 
حجز  إىل  إضافة  املعنية،  الحكومية 
جوالت  طلبات  وتقديم  االستوديوهات، 

اإلعالميني.
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متابعات

 قاعة المؤتمرات 
تتسع لـ »140« 

صحفيًا 

توفير مجموعة 
واسعة من المصادر 

اإلخبارية 

كتب- محمد عبد العزيز
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متابعات

خالل ندوة بمشاركة إعالميين ونشطاء

مناقشة دور اإلعالم الجديد

ش�هد درب الس�اعي، إقام�ة الن�دوة 
الثانية، ضم�ن فعاليات اليوم الوطني 
للدول�ة 2022، والت�ي ج�اءت تح�ت 
عنوان »اإلعالم الجديد.. كيفية صناعة 
املحت�وى والتأثري«، وش�ارك فيها كل 
من اإلعالمية إيمان الكعبي، ويوس�ف 
الناش�ط ع�ر  حس�ن »ج�و ش�و«، 
مواق�ع التواصل االجتماعي، وأس�امة 
نعسان، الناش�ط عر مواقع التواصل 
اإلعالم�ي  الن�دوة  وأدار  االجتماع�ي، 

أحمد السعدي.
اإلعالمي�ة  تناول�ت  الن�دوة،  وخ�الل 
إيمان الكعبي، أهمية وسائل التواصل 
االجتماع�ي، وأن ه�ذه األهمية ال تقف 
عند صعيد واح�د، بل تتعداها إىل عدة 
أصعدة. الفت�ة إىل أن صناعة املحتوى 
بحاج�ة إىل صان�ع محت�وى، يتمت�ع 

باملهارة واملصداقية، فضالً عن تقديمه 
ملحتوى ش�يق، يراعي جمي�ع الفئات 
العمرية، وبالش�كل ال�ذي يحقق معه 

الهدف املطلوب.
وش�ددت ع�ى رضورة التميي�ز ب�ن 
صناع�ة املحت�وى، والن�ر اليوم�ي، 
إىل  تحت�اج  املحت�وى  صناع�ة  إن  إذ 
جهد ومهارة خاص�ة، تحقيقاً للهدف 
املنش�ود، وذل�ك ع�ى خ�الف الن�ر 
اليوم�ي. مؤك�دة أن املحت�وى ال�ذي 
أنجزت�ه يف إذاع�ة قط�ر أثن�اء عملها، 

مكنها من صناعة املحتوى.
وخ�الل مداخلته�ا، مي�زت اإلعالمي�ة 
إيم�ان الكعب�ي بن نوعن م�ن نجوم 
مواقع التواصل االجتماعي. مؤكدة أن 
هن�اك من يعتمد ع�ى الربحية، مقابل 
آخرين يعتمدون عى صناعة محتوى، 

يعتم�د املصداقي�ة والش�فافية، الفتة 
إىل أن األهمي�ة التي تتمت�ع بها مواقع 
التواصل االجتماعي جعلتها الوس�ائل 
األرسع يف نر األخبار، وانتش�ارها يف 

أوساط املجتمع.
وش�ددت عى خط�ورة الترسع يف نقل 
الس�بق والحرصية،  األخبار، بدع�وى 
الدق�ة  معاي�ري  ع�ى  االعتم�اد  دون 
واملصداقية، وذل�ك حتى اليفقد صانع 

املحتوى مصداقيته يف أوساط رواده.
وقال�ت إن عمله�ا يف إذاع�ة قطر عزز 
لديه�ا املصداقي�ة والدق�ة يف صناع�ة 
املحتوى، وأنه ال ينبغي الترسع يف نر 
األخبار، دون أن تك�ون موثقة، وذات 
مصداقية، وهو م�ا جعلها مصدر ثقة 
يف أوساط متابعها عر مواقع التواصل 

االجتماعي.

تأث�ري  أهمي�ة  إىل  اإلعالمي�ة  ولفت�ت 
»توي�ر«، واعتم�اده م�ن قب�ل الكثري 
من رواد املنص�ات الرقمية، فضالً عن 
اعتماده من جانب الجهات واملؤسسات 
»البودكاس�ت«  أن  إىل  املختلفة.الفت�ة 
يتمت�ع بتقديم برامج ممي�زة وراقية، 
وتس�تخدمه ع�ادة النخب�ة، كم�ا أن 

املستخدمن له هم أيضاً من النخبة.
وب�دوره، قال أس�امة نعس�ان إنه يف 
الوقت ال�ذي يتمتع في�ه اإلعالم بدور 
كبري يف التأثري يف األوساط املختلفة، إال 
أن الجيل الحايل أصبح يعتمد بش�كل 
أكر ع�ى مواقع التواص�ل االجتماعي 

التي أصبحت أكثر تأثرياً.
وأضاف نعس�ان: إن هذا األمر يتطلب 
رضورة تشجيع صناعة املحتوى، الذي 
يتم بثه عر مواقع التواصل االجتماعي 

املختلف�ة، وذلك بالش�كل ال�ذي يعزز 
م�ن ثقافتنا وتاريخن�ا ويدعم هويتنا، 
وخاصة يف أوساط الجيل الحايل، ومن 
بينهم األطفال، وهو ما ينش�ئ بالتايل 
مجتمع�ات متماس�كة ديني�اً وثقافياً 
وتراثياً، األمر ال�ذي يتطلب تعزيزه يف 

جميع املجتمعات.
أم�ا يوس�ف حس�ن، فق�دم لحضور 
الندوة تجاربه اإلعالمية يف التليفزيون، 
وقبله عى مواقع التواصل االجتماعي، 
عى مدار تس�ع س�نوات، وحرصه عى 
التواج�د عر جميع املنص�ات الرقمية 
املختلف�ة، واكتش�افه أن ل�كل منصة 
جمهورها وروادها، كما أن رواده عر 
كل منص�ة رقمية يختلفون عن غريهم 

من رواد املنصات األخرى.
وق�ال: إن لدي�ه متابعن بش�كل جيد 

للغاي�ة ع�ر ه�ذه املنص�ات الرقمية، 
يف  دوره  الن�دوة  لحض�ور  وع�رض 
صناعة املحت�وى عر ه�ذه املنصات، 
ما أكس�به بالتايل تلك األع�داد الكبرية 
الت�ي تتابع�ه ع�ر مواق�ع التواص�ل 
االجتماعي املختلفة. مشدداً عى أهمية 
أن يك�ون صانع املحتوى ذا تأثري كبري 
عر املنص�ات الرقمي�ة املختلفة، دون 
أن يقت�رص فيم�ا يقدمه ع�ى جوانب 

دعائية، تعتمد عى الربح.
وش�دد يوس�ف حس�ن عى أهمية أن 
يك�ون املحتوى الذي يت�م تقديمه عر 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ذا قيمة 
وتأثري، حتى ل�و كان ذلك نقالً للحياة 
الخاص�ة لصن�اع املحت�وى الرقم�ي، 
وذلك بمواصف�ات إيجابية، ينبغي أن 

يتحى بها صانعو املحتوى.

الكعبي: صانع المحتوى عليه تحري المصداقية والشفافية

نعسان: من المهم 
تعزيز ثقافتنا 
ودعم هويتنا

حسين: يجب 
أن يكون ذا قيمة 

وتأثير كبير

أمسية موسيقية في درب الساعي بحضور وزير الثقافة

تفاعل مع »ثالثية العود«

أق�ام مرك�ز ش�ؤون املوس�يقى التابع 
لوزارة الثقافة أمس�ية موس�يقية ضمن 
فعاليات درب الس�اعي حرضها سعادُة 
�يخ عب�د الرحمن بن حم�د آل ثاني  الشَّ
وزير الثقافة وعدد من السفراء، وحملت 
األمس�ية عنوان ثالثية العود، حيث دار 
خاللها حوار موسيقي بن ثالثة عازفن 
عى آل�ة العود ه�م: عبدالعزي�ز صالح 
ومحم�د الخزاعي وع�ي الخلويص، وقد 
أب�دى الجمهور تفاعل�ه بالعرض الذي 
أثبت توافقه مع مزاج االس�تماع العربي 
والعاملي، بما يؤكد عاملية املوسيقى. وقد 
تضمنت األمسية 6 مقطوعات موسيقية 
م�ن ضمنها ثالث جماعي�ة وثالث بأداء 
فردي قدم كل منه�ا واحد من العازفن 
الثالثة، واعتم�دت املعزوفات عى صنع 
مزيج بن ما ه�و رشقي وما هو غربي، 

وتخلل الحفل معزوفة وطنية بعنوان »يا 
قطر انتي الحياة« إىل جانب السيمفونية 
الخامس�ة لبيتهوف�ن، ومقطوع�ة لبخ، 
ومعزوفة لرياض الس�نباطي وأخريتن 

ملحمد عبدالوهاب، وعبد الرب إدريس.
ويف هذا الس�ياق أكد خالد الس�الم مدير 
مركز ش�ؤون املوسيقى عى أن الفعالية 
الت�ي ت�م تقديمه�ا أم�س ع�ى املرسح 
الرئي�ي ب�درب الس�اعي ه�ي واحدة 
م�ن ضم�ن 42 فعالية يومي�ة يف درب 
الس�اعي عى م�دار 24 يوم�ا، وقال إن 
لديه�م 6 حف�الت تحت عن�وان »ثالثية 
الع�ود«، عى امل�رسح الرئي�ي، أوالهما 
كان�ت أمس، كما س�تقام حفل�ة أخرى 
اليوم يف تمام الس�اعة الس�ابعة، وكذلك 
وأك�د  ديس�مر،  5 و8   ،3  ،2 أي�ام  يف 
عى أن مش�اركة املرك�ز ضمن فعاليات 
درب الس�اعي تأت�ي يف إط�ار الحرص 
عى التواج�د يف األماكن الت�ي يكثر بها 
الجمهور، حيث تتيح مد جس�ور اإلبداع 

م�ع الحضور، وأكد عى أن الفن بصفته 
األقدر عى مخاطبة اإلحساس واملشاعر 
يحمل مسؤولية كرى خالل االحتفاالت 
وأض�اف:  والوطني�ة،  املجتمعي�ة 
اس�تطاعت املوسيقى أن تش�حذ الهمم 
ع�ى م�دار س�نوات طويلة، وع�ى ذلك 
كان حرص مركز شؤون املوسيقى عى 
تقديم بع�ض من تلك املعزوفات وإبراز 
ال�دور الحضاري والثق�ايف للفن الراقي 
يف املجتم�ع، كما أنه يت�م من خالل ذلك 
العم�ل ع�ى تعزي�ز الثقافة املوس�يقية 
والروي�ج لها يف املجتم�ع بالوصول إىل 

أكر قاعدة من الجمهور.

وب�دوره، أع�رب الفن�ان عب�د العزي�ز 
صال�ح أحد أبط�ال العرض املوس�يقي 
ع�ن س�عادته للوص�ول إىل ه�ذا الك�م 
الكبري من الجمهورعر تل�ك االحتفالية 
التي س�اهمت فعالية درب الس�اعي يف 
تحققها، وأكد عى أنه يسعى مع زمالئه 
تس�تطيع  العربي�ة  اآلالت  أن  إلثب�ات 
ان تندم�ج م�ع اآلالت الغربي�ة، وق�ال: 
»أس�عدني ردود األفعال اإليجابية التي 
تلقيتها عن�د تقديم تلك التجربة يف املرة 
األوىل« وأكد عى أن تومد مدتها ملا يقرب 
من س�اعة جاء كنتاج لنجاحها، وش�دد 
ع�ى قدرة اآلالت املوس�يقة الرقية عى 

النطق باملوس�يقى الغربي�ة، مؤكداً عى 
أن املزي�ج ال�ذي أحدث�وه، صن�ع لوناً 
قادرا عى ج�ذب آذان الجمهور الرقي 
والخليج�ي، خاصة بع�د إضافة بعض 
من اإليقاعات البحرية ضمن سيمفونية 
بيتهوف�ن، وتمنى أن تن�ال معزوفاتهم 
فرص�ة تقديمها يف الخارج خالل الفرة 

املقبلة.
م�ن جانبه أك�د الفنان ع�ي الخلويص 
أن ثم�ة اس�تفادة ك�رى تحقق�ت له 
ولزمالئه من املش�اركة يف تلك التجربة 
الت�ي وصفه�ا باملمي�زة، معرب�اً ع�ن 
سعادته بإتاحة الفرصة لكي يشاهده 
ه�ذا الك�م الكبري من الجمه�ور، وقال 
إنه عى الرغم م�ن أن العود آلة ُتعرف 
بالع�زف املنف�رد إال أن الثالث�ة أعواد 
اس�تطاعوا أن يتناغموا معاً ويتحدثوا 
الغربي�ة  اآلالت  باالش�راك م�ع  مع�اً 
األخرى يف إطار عمل كالس�يكي يعتمد 
عى الجماعية، وش�كر الخلويص مركز 

شؤون املوس�يقى عى دعمهم املستمر 
لهم، متمني�اً ان تنال املزيد من إعجاب 

جمهور درب الساعي.
كما أع�رب الفنان محم�د الخزاعي عن 
س�عادته ل�ردود األفع�ال الطيب�ة التي 
تلقاها معزوفاتهم املعتمد عى املزج بن 
املوس�يقى الرقية والغربي�ة، وقال أنه 
بالرغم من أن هناك الكثري من التجارب 
الس�ابقة التي عملت عى دمج املوسيقى 
الرقية بالغربية إال ان تلك التجربة وما 
تمي�زت به من إجراء ح�وار إبداعي بن 
ث�الث آالت عود يع�د أمرا جدي�دا، وهو 
م�ا تطلب منه�م القي�ام بالتدريب ملدة 
طويلة، وتابع: إن حرص مركز ش�ؤون 
املوس�يقى ع�ى تقدي�م الجديد أكس�ب 
إنتاجهم أبعاداً عاملية، مشرياً إىل أن قيام 
الفن�ان بتقديم أش�كال إبداعية جديدة 
يتطلب منه مالمسة القلوب قبل العقول، 
وحول مدى الصعوبات التي القت فريق 

العمل أثناء التدريبات.

توافقت مع مزاج االستماع العربي والعالمي للجمهور الحضورتقدم سيمفونيات »بيتهوفن« »والسنباطي« و»يا قطر أنِت الحياة«

السالم: واحدة من »42« فعالية 
يومية على مدار »24« يوما

الدوحة - $ 
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متابعات

مواطنون يشيدون بفعاليات اليوم الوطني في درب الساعي

أجواء تراثية بنكهة مونديالية

تشهد فعاليات درب 
الساعي إقبااًل جماهيرًا كبيرًا 

من المواطنين والمقيمين 
وزوار الدولة القادمين 

لالستمتاع كأس العالم. 
حيث يتوافد آالف الزوار إلى 

مقر الفعاليات بأم صالل 
للمشاركة باالحتفاالت 

الوطنية دون تفويت فرصة 
متابعة مباريات المنتخبات 

المشاركة بكأس العالم 
لتوفر شاشات العرض 

الكبيرة التي تنقل جميع 
المباريات، حيث تابع آالف 

الجماهير لقاء المنتخبات 
أمس من موقع درب 

الساعي، واستمتعوا بالتنوع 
الثري للفعاليات المختلفة.

م�ن  ع�ددا  التق�ت  بدوره�ا   $
املواطنني والذين أشادوا بالحلة الجديدة 
لدرب الساعي والذي يتزامن خالل العام 
الح�ايل م�ع نهائي�ات كأس العالم فيفا 
قط�ر 2022، مؤكدين أن فعاليات درب 
الس�اعي ُتعزز الُهوية القطرية وُترسخ 
والع�ادات  بال�راث  االعت�زاز  مش�اعر 

والتقاليد القطرية لدى أبنائنا. 
 وأضاف�وا أن الي�وم الوطن�ي فرص�ة 
للتعب�ر عن والئه�م للوط�ن وللقيادة، 
ويس�تذكرون الي�وم الذي اتح�دت فيه 
راياته�م تحت قيادة املؤس�س الش�يخ 
جاس�م بن محمد بن ثان�ي، رحمه الله، 
مؤكدين بأن اليوم الوطني هو يوم الوالء 
والتالحم تح�ت ظل القي�ادة الحكيمة، 
ُمشددين عىل أن االحتفال بهذه املناسبة 
واالعت�زاز  بالفخ�ر  الش�عور  ُيج�دد 
باالنتم�اء للوطن وُيجدد ال�والء والوفاء 
للقيادة الرشيدة ملا قدمته لرفعة الوطن. 
 وأش�اروا إىل تنوع االنشطة والفعاليات 

يف درب الساعي خالل العام الحايل وهو 
ما أدى إىل ج�ذب جميع رشائح املجتمع 
م�ن املواطنني واملقيم�ني، موضحني ان 
الفعالي�ات الراثية التي يش�هدها درب 
الس�اعي تع�د فرص�ة لتعري�ف الزوار 
عىل ال�راث القطري والروي�ج للثقافة 

القطرية عىل مستوى العالم.

تعزيز الوالء 

يف البداية أشاد أنور الطري بالفعاليات 
املتنوع�ة التي يش�هدها درب الس�اعي 
أن  إىل  مش�را  الح�ايل،  الع�ام  خ�الل 
انطالق درب الس�اعي جاء بالتزامن مع 
استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 
فيف�ا وهو ما يعد فرص�ة لتعريف زوار 
الدول�ة واملش�جعني بثقافتن�ا القطرية 
والعربي�ة واالس�تمتاع براثن�ا الثق�ايف 

والحضاري.

ون�وه إىل اختي�ار امل�كان الجديد لدرب 
الساعي يف منطقة أم صالل، حيث يتميز 
بحد وصفه باملس�احة الواسعة ويتسع 
لع�دد كب�ر م�ن الفعاليات واألنش�طة 
ويعترب متنفس�ا جيدا للعائالت، مش�را 
إىل أن ذك�رى الي�وم الوطن�ي ينتظرها 
هو واالبن�اء كل عام ألنه�ا تدخل أجواء 

البهجة والسعادة يف كل الوطن.
وتاب�ع: تأت�ي فعالياُت اللجن�ة املُنظمة 
للي�وم الوطن�ي به�دف تعزي�ز ال�والء 
والتكات�ف والوحدة واالعت�زاز بالُهوية 
الوطني�ة لدول�ة قط�ر، وتحقيًق�ا لقيم 

املُشاركة واالبداع.
وأض�اف الطري أن الي�وم الوطني هو 
ي�وم الفخ�ر والعز واالنتم�اء، مؤكًدا أن 
للي�وم الوطني هذا الع�ام فرحتني ألننا 
نف�رح أواًل بذكرى التأس�يس والوحدة 
الوطنية، كما أننا نفرح يف الوقت نفس�ه 

بنج�اح وطننا قطر يف تنظي�م مونديال 
كأس العال�م 2022. ونوه إىل أن ذكرى 
الي�وم الوطن�ي تدخ�ل أج�واء البهجة 

والسعادة يف كل بيت من بيوت قطر.
وأض�اَف: يف ه�ذا اليوم العظي�م ُنجدد 
الوالء للقيادة الرش�يدة ونهن�ئ قيادتنا 
به�ذه  واملُقيم�ني  القط�ري  والش�عب 
املُناس�بة الغالي�ة عىل الوط�ن، الفتًا إىل 
أن فعاليات درب الس�اعي تكون تذكرًا 
ب�والء الش�عب وتالحم�ه م�ع القي�ادة 

الرشيدة للبالد.

تصحيات األجداد 

وم�ن جانب�ه يق�ول أحمد يوس�ف بن 
ربيع�ة الك�واري أنه يح�رص كل عام 
زي�ارة درب الس�اعي بصحب�ة أبنائه 
وذل�ك لتعزي�ز قيم الهوي�ة الوطنية يف 
النشء من�ذ الصغر، الفت�ا إىل ان درب 

الس�اعي يذكرن�ا بتضحي�ات األج�داد 
واملؤسس�ني حت�ى تص�ل قط�ر ملا هو 
عليها اليوم حيث تحتضن العالم اجمع 
عىل ارضه�ا وجميع األعني تجاه دولتنا 
والذي تنظم نسخة مونديالية ليس لها 

مثيل.
وأض�اف الك�واري: نس�تمتع بأجواء 
عائلي�ة رائع�ة مفعم�ة بح�ب الوطن 
ونحن نعي�د االحتفاء بذك�رى األولني 
ونحتفل بمؤس�س الدول�ة رحمه الله 
وبان�ي قط�ر الحديثة، مش�را إىل أن 
فعالي�ة درب الس�اعي متنوع�ة ب�ني 
واالجتماعي�ة  الثقافي�ة  الفعالي�ات 
والراثي�ة والتي تتغنى يف حب الوطن. 
وقال نس�تمتع بتنوع الفعاليات حيث 
إن الجه�ات املش�اركة تق�دم برام�ج 
ترفيهي�ة ثقافية منوعة تناس�ب كافة 
األعم�ار وخاص�ة األطف�ال، مؤكدا ان 

اللجنة املنظمة لفعاليات درب الساعي 
تحرص عىل تنوع وتطور الفعاليات يف 

كل عام.
وقال: تمثل فعاليات العام الحايل فرصة 
لتعريف الس�ياح واملش�جعني وضيوف 
الدول�ة ع�ىل ال�راث القط�ري األصيل 

والرويج له.

فعاليات متنوعة

 وب�دوره يق�ول عبدالعزي�ز العم�ادي 
إن فعالي�ات درب الس�اعي ه�ذا العام، 
تعت�رب أكث�ر تنوع�ا مقارن�ة بفعاليات 
األع�وام املاضية وذلك م�ن خالل زيادة 
عدد األجنحة واملشاركني الذين ساهموا 
يف تقدي�م فعاليات جديدة تتناس�ب مع 
جميع األعمار، مش�را إىل حرصه الدائم 
عىل التواجد يف الفعاليات بصحبة ابنائه 
لتعريفه�م بالثقاف�ة الوطنية وتعزيزها 

لديهم.
وتح�دث العم�ادي عن اس�تضافة قطر 
العال�م قائ�ال: نح�ن  لفعالي�ات كأس 
نحتض�ن العال�م أجم�ع وذل�ك بفضل 
ش�عار اليوم الوطني الع�ام الحاىل وهو 
»وحدتن�ا مصدر قوتن�ا« حيث تكاتفت 
واملواطن�ني  بالدول�ة  الجه�ات  جمي�ع 
واملُقيم�ني حت�ى تخ�رج البطول�ة أمام 
العال�م اجم�ع بتل�ك الص�ورة الرائعة، 
الفت�ا إىل أن دول�ة قط�ر أبه�رت العالم 
كله بتنظي�م رائع ملونديال كأس العالم، 
وأبهرت الجمي�ع أيًضا بهذه التجهيزات 
التي نراها يف درب الساعي وذلك مواكبة 
لكثر من الفعالي�ات يف ُمختلف مناطق 

البالد.
 وأكد أن تغير ونقل موقع درب الساعي 
للموقع الجديد يف أم صالل خطوة جيدة 
يف ظل املساحات الشاس�عة التي تتمتع 
به�ا املنطق�ة حيث تتس�ع لع�دد كبر 
من الزوار وتس�توعب مواقف س�يارات 
لل�زوار، مش�را إىل وج�ود العدي�د من 
الفعالي�ات الت�ي يح�رص األبن�اء عىل 

زيارتها كل عام.
الي�وم  به�ذا  االحتف�ال  أن  وأوض�ح   
التاريخ�ي والفارق يف تاريخ قطر ُيعزز 
ال�روح الوطني�ة واالنتماء ل�دى النشء 

والشباب وكافة أفراد املُجتمع.

{ الكواري يتحدث لـ $

الكواري: نستمتع بأجواء عائلية رائعة مفعمة بحب الوطنتعزيز الُهوية وترسيخ مشاعر االعتزاز بالثقافة القطرية

كتب – محمد أبوحجر 

{ أنور الطيري  { عبدالعزيز العمادي

العمادي: نحتضن العالم أجمع 

بفضل شعار »وحدتنا مصدر قوتنا«

الطيري: فرصة لتعريف زوار الدولة 

بثقافتنا واالستمتاع بتراثنا

} تصوير - أسامة الروسان



14

السنة )28( - اإلثنين  4 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 28 نوفمبر 2022م العدد )9947(

متابعات

فعالية تتضمن مسابقات متنوعة

»الحوش« تذكر باأللعاب الشعبية
الرتاثية  الفعاليات  من  واحدة  »الحوش« 
يف  األعمار  كل  من  األطفال  تستقطب  التي 
احتفاالت  ضمن  واملقامة  الساعي،  درب 
الثامن  يوافق  الذي  الوطني،  باليوم  الدولة 
تعليمهم  إىل  وتهدف  ديسمرب،  من  عرش 
قديما يف  تلعب  كانت  التي  الرتاثية  األلعاب 
دولة قطر، ويتضمن الركن الخاص بفعالية 
لألطفال  أحدهما  جناحني؛  »الحوش« 

الذكور، وآخر لإلناث.
املرشفني  أحد  منصور،  الرحمن  عبد  وقال 
عىل فعالية الحوش إن فعالية الحوش تضم 
11 لعبة من األلعاب الرتاثية القديمة، وهي: 
النبالة،  الدوامة،  الكريم،  الصبة،  )التيلة، 
املدود،  اللقفة،  الخبصة،  القيس،  الرين، 

الربوي(.
الرمل  تلعب عىل  ألعابا  أن هناك  إىل  وأشار 
يف  تلعب  وأخرى  وبحر(،  )بر  لعبة  مثل 

الفعالية،  بمقر  لها  املخصصة  األماكن 
ألعاب  مثل  تنافسية  ألعابا  تكون  وبعضها 
منصور  الرحمن  عبد  وأوضح  الرمي.. 
الشباب  من  بمجموعة  االستعانة  تتم  أنه 
متواجدين  متطوعا   28 قرابة  املتطوعني، 
يف  األطفال  بتعليم  للقيام  اليوم،  مدار  عىل 
مكان الفعالية بدرب الساعي، وهم مجموعة 
الرتاثية  األلعاب  هذه  يف  خربة  لديهم  ممن 
وأجدادهم،  آبائهم  من  اكتسبوها  القديمة، 
مشريا إىل أن األلعاب أغلبها تنافسية، حيث 
يتم تنظيم مسابقات تنافسية لهم، والفائز 
يحصل عىل جائزة؛ وذلك بهدف تشجعيهم 

لتعلم هذه األلعاب القديمة.
األطفال،  تستقطب  الفعالية  أن  إىل  وأشار 
بهذه  الكبار  تعرف  نفسه  الوقت  يف  لكنها 
تراث  من  جزءا  باعتبارها  القديمة  األلعاب 

قطر.

فعالية تراثية رئيسية في درب الساعي

»المقطر« تستقطب الكبار والصغار
»المقطر«  فعالية  تشهد 
إقباال  الساعي  درب  في 
وخاصة  الزوار  من  كبيرا 
من  تعتبر  حيث  العائالت، 
التراثية  الفعاليات  أهم 
في درب الساعي، وتهدف 
بحياة  الزوار  تعريف  إلى 
حيث  قرب،  عن  األجداد 
تحاكي المقطر نمط حياة 
البادية قديمًا، وتتكون من 
وفعاليات  أنشطة  عدة 
الكبار  تناسب  مصاحبة 

والصغار.

عبدالرحمن  قال  جانبه  ومن 
رئيس  املعاضيد  البادي  أحمد 
املقطر  إن  والعزبة  املقطر  فعالية 
البدو  حياة  تجسد  فعالية  هي 
الشعر  بيوت  إىل  وتشري  قديما 
وعندما  مستقيم،  بخط  املتقاطرة 
يرى  بعيد  من  الشخص  يأتي 
وقريبة  متقاطرة  وكأنها  البيوت 
إىل  مشريا  البعض،  بعضها  من 
كانت  قديما  الشعر  بيوت  أن 
فئاتهم  اختالف  عىل  الناس  تجمع 
للحديث والتسامر وتناقل األخبار.

الفعالية  أن  املعاضيد  وأضاف 
عد  منها  األنشطة  من  عددا  تضم 
تتمثل  التي  الشعر  وألغاز  القصيد 
ويطلب  الشعر  من  بيت  إلقاء  يف 
هذا  مضمون  فهم  املشاركني  من 
البيت، كما يوجد مسابقة يف حفظ 
بيت شعر يلقى ألول مرة ويتكون 

من مصطلحات صعبة، وقد يكون 
يف  الشعر  أو  الجاهيل  الشعر  من 
صدر اإلسالم أو من الشعر العربي 
أن  إىل  مشريا  النبطي،  أو  الفصيح 
الهدف من هذه األنشطة هو تذكري 
قديما  البادية  أهل  بأن  الناس 
لحماية  بالفطنة  يتمتعون  كانوا 
أنفسهم من الخطر املحيط بهم يف 

الصحراء.
املقطر  فعالية  رئيس  وأوضح 
أبيات  حفظ  أن  الساعي  درب  يف 
الشعر يجعل الشخص دائما فطنا 
الرجال  أحاديث  مضمون  ملعرفة 
تنشيطا  تعترب  وبالتايل  حوله،  من 

للذاكرة والذهن.
الهجن  ركوب  نشاط  إىل  وأشار 

املقطر  أنشطة  ضمن  يأتي  والذي 
األطفال  إقباال من  والعزبة ويشهد 
إىل  النشاط  هذا  ويهدف  تحديدا، 
اآلباء  بحياة  الجديدة  األجيال  ربط 
كانت  املطايا  ألن  نظرا  واألجداد 
قديما،  والرتحال  التنقل  وسيلة 
كيف  يتعلم  الوقت  نفس  ويف 
قديما  واألجداد  اآلباء  معاناة  كانت 
الوطن  هذا  حارض  بناء  أجل  من 
هذه  رغم  وانهم  الجديدة،  لألجيال 
املعاناة كانوا يحافظون عىل دينهم 
وحبهم  وتقاليدهم  وعاداتهم 

لوطنهم.
عىل  فرضا  أصبح  يكون  هنا  ومن 
األجيال الجديدة التي تعيش حاليا 
عىل  تحافظ  أن  رفاهة  أكثر  حياة 

تلك العادات والقيم وتتمسك بها.
البادي  أحمد  عبدالرحمن  وأضاف 
أنه قد ال تكون الظروف  املعاضيد 
العائالت  أمام  باستمرار  مواتية 
أبنائهم، لركوب املطايا  الصطحاب 
تتعلق  ألسباب  األوقات  أغلب  يف 
معتربا  حاليا،  الحياة  بطبيعة 
وخاصة  الساعي  درب  فعاليات 
هذه  للجميع  توفر  املقطر  فعالية 

الفرصة املهمة.
أنشطة  عدة  إىل  املعاضيد  وأملح 
املقطر،  فعالية  ضمن  أخرى 
والقنص  الصقور  نشاط  ومنها 
الزوار  تعريف  إىل  تهدف  والتي 
وأدوات  وأنواعها  بالصقور، 

القنص والصيد.

الدوحة- $

المعاضيد: الفعالية تحاكي نمط حياة البادية قديما أهازيج شعبية تزّين االحتفاالت الوطنية

فن »الفجري«

يمنح القوة للبحارة
بدرب  الوطني  اليوم  فعاليات  تتميز 
يعكس  الذي  الرتاثي  بالطابع  الساعي 
الفعاليات  هذه  وتتزّين  البالد،  تاريخ 
فن  مثل  القطرية  الشعبية  باألهازيج 
والذي  بالبحارة،  الخاص  »لفجري« 
يستعينون به عىل شقاء مهنة الغواصني 

قديماً. 
وقال السيد عمر أبو صقر إن هذا النوع 
حيث  القدم،  منذ  مستخدم  الفن  من 
خالل  شعبية  أناشيد  البحارة  يردد 
أنها  يعتقدون  حيث  البحرية،  الرحلة 
ترصيحات  يف  وأضاف  القوة،  تمنحهم 
من  »الفجري«  فرقة  تتكون  صحفية: 
ويرددها  األبيات  ينشد  الذي  القائد 
الذي  اإلبحار  وطاقم  البحارة  خلفه 
يردد األبيات، ويحافظ عىل عملية إبحار 

السفينة. 

من  النوع  هذا  أن  صقر  أبو  وأوضح 
خاص  بشكل  مرتبط  الشعبي  الفن 
الذين  الغواصني  وتحديداً  بالبحارة، 
بحرية  رحالت  يف  يبحرون  كانوا 
الرتابط  إىل  وأشار  اللؤلؤ،  عن  للبحث 
من  النوع  بهذا  املختصة  الفرقة  بني 
معها  تتقاسم  إذ  والسفينة،  الفن 
فن  أن  وأردف  واألدوار،  الهيكل  يف 
كامال  سيناريو  يحاكي  »الفجري« 
معتربا  البحر،  يف  الغوص  لرحلة 
الرب.  عىل  يعزف  بحريا  فنا  إياه 
هذا  يف  مرحلة  أول  »البحري«  وُيعترب 
ترفع  بكلمات  دائما  ويستهل  الغناء، 
مطلع  ويعد  السفينة،  طاقم  معنويات 
من  الغواصني  تحرر  انطالقة  النشيد 
يف  وتبعث  النفسية،  الرواسب  كل 
يف  واالنطالق  التحرر  نفوسهم مشاعر 

الشاقة.  رحلتهم 
»الفجري«  لفن  أشكال  عدة  وهناك 
فهناك  البداية  عىل  تعتمد  وجميعها 
شكل من أشكال هذا الفن الشعبي يبدأ 
فن  أن  صقر  أبو  وبني  حزين،  بموال 
من  مّعني  بنوع  يرتبط  ال  »الفجري« 
الكلمات، ويمكن توظيف ابيات الشعر 
الوطنية أو الغزلية أو الرثاء يف أناشيده، 
ومن أشكاله أيضا تخالف يف اإليقاع 
آلة  وهي  و»الغرشة«  الطبلة  بني 
موسيقة خاصة بهذا الفن، وأشار 
أناشيد  تنتهي  ما  عادًة  أنه  إىل 
تبعث  بكلمات  »الفجري« 

السعادة يف نفوس البحارة.

{ عمر أبو صقر
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متابعات

يضم»4« أقسام

فعاليات متنوعة بجناح »البيئة«
البيئة  وزارة  تشارك  قنا-  الدوحة- 
يف  مميز  بجناح  املناخي  والتغري 
العام،  لهذا  الساعي  درب  فعاليات 
باليوم  الدولة  احتفاالت  ضمن 
الوطني وذلك تحت شعار: »وحدتنا 
فعاليات  وتستمر  قوتنا«،  مصدر 
حتى  االحتفاالت  فرتة  طوال  الوزارة 

يوم األحد املوافق 18 من ديسمرب.
درب  يف  الوزارة  مشاركة  وتأتي   
»الروضة«،  فعالية  تحت  الساعي 
أقسام   4 الوزارة  جناح  يضم  حيث 
أشجار  عىل  تحتوى  برية  روضة 
بها  األخرى  برية، واألقسام  ونباتات 
»املها العربي، وغزال الريم، والنعام، 

والزواحف  واألرانب  والحبارى 
األقسام  تسميه  تم  وقد  الربية«، 
بأسماء مناطق قطريه وهي: منطقة 
محمية  منطقة  السليمي،  مزرعة 
ومنطقة  العريق،  ومنطقة  الريم، 
تخصيص  تم  كما  املايدة،  روضة 
عن  أفالم  عليها  يعرض  شاشات 
جهود الوزارة يف املحافظة عىل البيئة 
القطرية وتنمية الحياة الفطرية بها.

 وتشارك وزارة البيئة والتغري املناخي 
مع  بالتعاون  مرة  وألول  العام  هذا 
يف  مميزة  بفعاليات  العلمي  النادي 
بمبادرة إلعادة  وذلك  الساعي،  درب 
من  البالستيكية  املواد  استخدام 

يقوم  كهربائي  سكوتر  توفري  خالل 
من  البالستيكية  الزجاجات  بجمع 
إعادة  يف  منها  لالستفادة  الجمهور 
تدويرها، باإلضافة لتنظيم مسابقات 
عبارة  االبتكار وهي  وثقافة  التدوير 
تحتوي  يومياً  تقام  مسابقات  عن 
البيئة  عن  األسئلة  من  مجموعة  عىل 
القطرية وتوظيف ثقافة التكنولوجيا 
تعزيز  بهدف  البيئية،  التنمية  يف 
والتعرف  العلمي  البحث  مهارات 
ومحتوياتها،  القطرية  البيئة  عن 
علمية  تجارب  تنظيم  إىل  باإلضافة 
الطبيعية،  املواد  باستخدام  تفاعلية 
التنمية  أهداف  عن  وورشة 

كحاوية  روبوت  ومجسم  املستدامة، 
املناسبة،  وبهذه  البالستيك.   لجمع 
مدير  الهاجري  هادي  فرهود  قال 
البيئة  العامة بوزارة  العالقات  إدارة 
املشاركة  يميز  »ما  املناخي:  والتغري 
يف احتفاالت درب الساعي لهذا العام 
قطر  دولة  استضافة  تصادف  أنها 
للعرس الكروي العاملي كأس العالم 
إننا  مضيفا:   ..»2022 قطر   FIFA
نسعى من خالل هذا الحدث تعريف 
الوزارة وجهودها يف  الجمهور بدور 
من  مستدام  بيئي  مونديال  تنظيم 
الصديقة  الرياضية  املنشآت  خالل 

للبيئة.

عمت  وقد  لهم  الدعم  وتقديم 
والبهجة  الفرحة  من  كبرية  أجواء 
املغربي  املنتخب  والسعادة بعد فوز 
مقابل  بهدفني  البلجيكي  عىل نظريه 
استطاع  تاريخية  مباراة  يف  يشء  ال 
من  حكيمي  أرشف  أصدقاء  خاللها 
كافة  يف  املتابعني  من  املاليني  إمتاع 

دول العالم.
املغربي  املنتخب  مشجعو  قام  وقد   
أجواء  بإضفاء  املتواجدين  وجميع 
عمت  رائعة  واحتفالية  حماسية 
عدد  أكد  حيث  الساعي،  درب 
جاء  الفوز  هذا  أن  املشجعني  من 
فريق  عىل  وجدارة  باستحقاق 
يعترب من أفضل الفرق عىل مستوى 
البطولة  العالم، والحاصل عىل ثالث 
إىل  مشريين  روسيا،  يف  السابقة 

املباراة  أدى  املغربي  املنتخب  أن 
أن  واستطاع  احرتافية  بطريقة 
الجماهري  من  املاليني  تأييد  يكسب 

واملتابعني من مختلف دول العالم.
مشجعي  من  عددا  التقت   $
عن  أعربوا  الذي  املغربي  املنتخب 

الذي  الكبري  الفوز  بهذا  سعادتهم 
بلجيكا،  عىل  منتخبهم  حققه 
لجميع  هو  الفوز  هذا  أن  مؤكدين 
كانت  املباراة  أن  مؤكدين  العرب، 
وقد  والروعة،  املتعة  منتهى  يف 
حقق حلم جميع العرب واقرتب من 
يكفيه  حيث  القادم،  للدور  التأهل 
خالل  الكندي  املنتخب  مع  التعادل 
بعد  وذلك  للتأهل  القادمة  املبارة 
فوز كرواتيا أمس عىل كندا وضمان 
خروجها املبكر من البطولة العاملية.
املونديالية  األجواء  أن  إىل  وأشاروا 
ومثرية  الروعة  منتهى  يف  قطر  يف 
املناطق  يف  وخاصة  للحماس 
تم  حيث  للمشجعني،  املخصصة 
توفري كل ما يلزم من أجل االحتفال 

بالفرق املشاركة.

أجواء عربية
أمام الشاشات في درب الساعي

وسط فرحة كبيرة وحماس عربي، تجمع عدد 
كبير من المواطنين والمقيمين والزوار العرب 
من مشجعي كأس العالم فيفا قطر 2022 

في درب الساعى أمس وأمام الشاشات العمالقة 
المنتشرة في جميع المناطق لمؤازرة الفرق العربية 

المشاركة في البطولة.

يشهد مشاركة متميزة لألسر المنتجة

السوق.. وجهة مميزة للزوار

تتواصل فعاليات اليوم الوطني 2022، 
يف درب الساعي بمنطقة أم صالل لليوم 
الثالث عىل التوايل، تحت شعار »وحدتنا 
جماهريي  إقبال  وسط  قوتنا«  مصدر 
وضيوف  واملقيمني  املواطنني  من  كبري 
كأس  بطولة  ومشجعي  قطر  دولة 
املقامة  الفعاليات  العالم. وحظيت كافة 
يف درب الساعي يوم أمس بإقبال كبري، 
حرصت  التي  الرتاثية  الفعاليات  منها 
درب  يف  إبرازها  عىل  الثقافة  وزارة 
الساعي هذا العام، وكذلك ركوب الخيل 
الفنون  عىل  عالوة  والصقارة،  والهجن، 
يف  بقوة  حارضة  كانت  التي  البحرية 
املوروث  من  جانبا  لتعكس  الدرب، 
التي  األماكن  أحد  يف  القطري  الشعبي 

يزورها أكرب عدد من الجماهري.
تشهد  التي  األماكن  ضمن  من  وكان 
إقباال »سوق درب الساعي« الذي تتوافر 
فيه مختلف املحال التجارية التي أخذت 
وسط  خدمات  وتقدم  تراثية،  مسميات 

أجواء شعبية تجذب الجماهري، ويقع هذا 
الساعي، حيث  السوق عىل مدخل درب 
تمت مراعاة قربه من املداخل ليكون عىل 
مرأى الجماهري. وتشارك يف هذا السوق 
األرس املنتجة، التي تعرض سلعا متنوعة 
منها املالبس النسائية الرتاثية، باإلضافة 
تصميمها  تم  التي  األطفال  مالبس  إىل 
باحرتافية وبألوان زاهية غالبيتها تأخذ 
لون األدعم، وعدد من املطاعم واملحالت 
املوروث  وتعكس  الرتاثي،  الطابع  ذات 
وتربزه حيث تشكل وجهة مميزة لزوار 
عىل  السوق  ويحتوي  الساعي.  درب 
تقدم  التي  املحالت  من  أخرى  مجموعة 
محل  منها  القطري،  الرتاث  من  جانبا 
تجهيز  يف  املخصص  العربية  القهوة 
للجمهور وزوار درب  القهوة وتقديمها 
من  الجمهور  تعريف  يتم  كما  الساعي، 
ضيوف قطر اليوم بطرق تجهيز القهوة 
كبريا  طلبا  القهوة  لقيت  حيث  العربية، 

من الجماهري وزوار الدرب.

بي
غر

 الم
ز المنتخب

البهجة غمرت الجميع بعد فو



محمد سالم: المنافسة كانت مثيرة»النايفة« تهدي سالم عجيم الشرافي أغلى الكؤوس

16

السنة )28( - اإلثنين  4 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 28 نوفمبر 2022م العدد )9947(

متابعات

»العالمية« تخطف الكأس الذهبية

تواصل�ت أم�س ع�ي أرضي�ة لبصري 
)بمنطقة الشحانية( فعاليات مهرجان 
مزاين كأس العالم تحت ش�عار )سفن 
الصح�اري(، والتي ينظمها نادي قطر 
ملزاين اإلبل بالتع�اون مع اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث، عىل هامش فعاليات 
بطولة كأس العالم )فيفا قطر 2022(.
وشهدت منافس�ات أمس جولة جديدة 
من جوالت املهرج�ان، والتي خصصت 
لفئة املغاتري بإقامة شوطني مخصصني 
لسن الحقايق واللقايا )جميع األلوان(، 
حيث ش�هد الش�وطان تنافس�ا وإثارة 

كبريين بني املشاركني.
وبات الجميع يف حالة توتر وترقب عند 
إعالن النتيج�ة للفائز باملركز األول من 
شوط الحقايق، ولكن كان محمد سالم 
محمد بخي�ت املري ه�و املتوج بكأس 
العالم الذهبية والجائزة املالية وقدرها 
200 أل�ف ريال، وذلك عن طريق اإلبل 
»العاملي�ة« الت�ي حملت الرق�م )43(، 
بينما ج�اءت »غرنوق�ه« والتي حملت 
الرق�م )40( بش�عار ف�الح س�لطان 
عامر ملحم املط�ريي عىل املركز الثاني 
لتحصد الكأس الفضية والجائزة املالية 
وقدره�ا 150 ألف ري�ال، وجاءت عىل 
املرك�ز الثالث »الناهي�ة« والتي حملت 
الرق�م )56( ملك س�الم عجيم الرشايف 
حاص�دة ال�كأس الربونزي�ة والجائزة 

املالية وقدرها 100 ألف ريال.
أما يف الشوط الثاني واملخصص للقايا، 
فقد أحرزت اإلبل»النايفة« والتي حملت 
الرق�م )94( ملك س�الم عجيم الرشايف 

املركز 
األول لتت�وج ب�كأس العال�م الذهبي�ة 
باإلضاف�ة إىل الجائ�زة املالي�ة وقدرها 
لتحل»س�لطة«  ري�ال،  أل�ف   200
والت�ي حمل�ت الرق�م )84( يف مرك�ز 
الوصافة وته�دي مالكه�ا زايد عايص 
الش�مري ال�كأس الفضي�ة والجائ�زة 
املالية وقدره�ا 150 ألف ريال، وثالثة 
كانت»تواقة«والت�ي حملت الرقم )86( 
ملك مش�بب في�اض محم�د الحرجي 
الدورسي والتي نالت الكأس الربونزية 
والجائ�زة املالي�ة وقدره�ا 100 أل�ف 

ريال.
وأب�دى محم�د س�الم عجي�م الرشايف 
الفائ�ز بلق�ب كأس العالم يف الش�وط 
الثاني ال�ذي تم تخصيص�ه للقايا عن 
طريق»النايفة«ع�ن س�عادته الكب�رية 
له�ذا اإلنج�از وتحقي�ق جائ�زة مالية 
قدره�ا 200 ألف ري�ال، وقال الرشايف 
عقب تتويجه ان النايفة قد شاركت من 

يف  قبل 
مهرجان جزيالت العطا السنة املاضية 
وحقق�ت املرك�ز الثان�ي وش�اركت يف 
بطول�ة كأس العال�م يف ش�وط اللقايا 
وحص�دت املرك�ز األول يف ش�وط كان 
قوي�ا للغاي�ة بوجود ح�الل طيب من 
جمي�ع امل�الك واملش�اركني يف أش�واط 

األمس 
 وأض�اف محم�د س�الم جي�م الرشايف 
قائال: أه�دي هذا اإلنج�از للوالد ولكل 
محبي وعش�اق ه�ذه الرياض�ة ولكل 
من جاء ملتابعة ه�ذه الكأس والبطولة 
ع�ىل ميدان لبصري م�ن ضيوف بطولة 
كأس العال�م الذين تواج�دوا يوم أمس 

بامليدان. 
وبسؤاله عن الشوط وقوته قال املنافسة 
كان�ت قوي�ة وصعوبة املش�اركة فيها 
اكثر من لون وألن االلوان املختلفة تزيد 
من قوة املنافس�ة وهناك حالل ش�ارك 

م�س  أ
حق�ق ألقابا يف مهرجان�ات كبرية مثل 
الصياهد وهو ما زاد من قوة الشوط يوم 
أم�س، وقال: نحن س�عداء للغاية بهذا 
اإلنجاز ونطمح لألفضل يف املش�اركات 
القادم�ة، وع�ن س�اللة »النايفة«ق�ال 
س�اللتها م�ن بعري اس�مها الهدب وتم 
رشاؤها م�ن عايض ال�رشايف. حرضت 
الجماهري الربازيلية ي�وم أمس بميدان 
ملتابعة ومش�اهدة  بالش�حانية  لبصري 
بطول�ة كأس العال�م للمزاين وأظهرت 
الجماه�ري الربازيلي�ة إعجابه�ا الكبري 
للمكان ال�ذي أقيمت عليه املنافس�ات، 
وقام مشجعو املنتخب الربازيي بجولة 
داخ�ل املي�دان للتعرف ع�ن قرب عىل 
الثقافة وامل�وروث التاريخ�ي لرياضة 
الجماه�ري  وأب�دت  واألج�داد،  اآلب�اء 
الربازيلي�ة انبهاره�ا الكب�ري بالفعالية 
يق�وم  الجمي�ع  وكان  واملنافس�ات 

بتصوي�ر 
األحداث داخل خيمة املالك السيما وقت 
إع�الن النتائج ورص�د الفرحة الكبرية 

للفائزين.
ورافق�ت الجماه�ري الربازيلي�ة الت�ي 
تواج�دت أم�س ع�ىل مي�دان لبص�ري 
مرش�دة س�ياحية كان�ت ت�رشح لهم 
بالتفاصي�ل طريقة املنافس�ات وكيف 
الفائزي�ن،  وإع�الن  املش�اركة  تت�م 
وخاض�ت الجماه�ري الربازيلي�ة جولة 
تصويري�ة داخل امليدان م�ع اإلبل ويف 
املتح�ف ويف خيمة املالك، وأكد الجميع 
انهم اس�تمتعوا بأجواء املونديال وكرة 
القدم فوق املالع�ب وبأجواء الفعاليات 

املصاحبة يف كل مكان.
وقال هادي سالم الفاتوح بعد تتويجه 
الذهبي�ة: كان�ت  العال�م  برم�ز كأس 
الحاكم�ة ولك�ن غرينا اس�مها يف آخر 

ت  للحظ�ا ا
لتكون العاملي�ة والحمدلل�ه كانت عند 
حس�ن الظن وأثبتت بأنه�ا عاملية، عن 
فوزه بشوط الحقايق اليوم 27 نوفمرب 
2022 أوىل انطالقة فئة املغاتري، ضمن 
منافس�ات مهرجان مزاين كأس العالم 
لإلب�ل، واملق�ام ع�ىل هام�ش فعاليات 
بطول�ة كأس العالم لك�رة القدم التي 

تستضيفها الدوحة حاليا.
وكان�ت »العاملية« قد خطفت الش�وط 
لته�دي مالكه�ا محم�د بخي�ت املري 
الفوز بالكأس الذهبية والجائزة املالية 

وقدرها 200 ألف ريال.
وعقب تتويج الفات�وح بالرمز من قبل 
رئيس املهرج�ان حمد بن جابر العذبه 
ق�ال: الحمدلل�ه ع�ىل الفوز،»العاملية« 
كانت عىل الوعد واستطاعت أن تخطف 
الفوز من بني إبل قوية مش�اركة معها 

يف الشوط.
به�ذا  اليوص�ف  ش�عوري  وأض�اف: 
الفوز، ألن املنافس�ة كانت قوية للغاية، 
ف�كل املنافس�ني أكف�اء وأقوي�اء ولهم 
مش�اركات وأيضا أصح�اب رموز من 
قب�ل، ولكن»العاملي�ة« فرضت نفس�ها 
واس�تطاعت أن تهدين�ا أغىل الرموز يف 
أغىل املهرجانات، مشريا إىل أن ساللتها 

طيحان بن وديد.
وختم ه�ادي س�الم الفات�وح باهدائه 
الفوز للقيادة الرش�يدة، وإىل الش�عب 
أهن�ئ  كم�ا  وق�ال:  كاف�ة،  القط�ري 
القائم�ني عىل ه�ذه البطول�ة لنجاحها 

الكبري بشهادة الجميع.

في مهرجان مزاين المونديال بـ »لبصير« بحضور جماهير برازيلية

كتب - عوض الكبايش
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اقتصاد

مساعد رئيس الهيئة العامة للشؤون الجمركية بـ»الجمارك« محمد المهندي لـ $:

تسهيالت جمركية ورقابة مشددة بالمونديال

وأوضح سـعادته يف حوار خاص لــ $ أن »الجمارك« تقوم 
خالل مونديال 2022 بتنفيذ اسرتاتيجية تحقق التوازن بني تشديد 
الرقابة من جهة، وتسـهيل اإلجـراءات الجمركية مـن جهة أخرى، 
منوهـا إىل أنه تم تخطيط إجراءات عمل للمنافذ الجمركية )الربية - 
البحرية – الجوية - املناطق الحرة التابعة( بحيث تسمح بالجاهزية 
التامـة السـتقبال )األفـراد - البضائـع - املركبـات – الحاويـات 
– غريهـا(، وفق مسـارات جمركيـة عالية الجـودة تضمن الرسعة 
والدقـة يف عمليات التخليص الجمركي مع تكثيف اإلجراءات األمنية 

ومحاولة توقع املخاطر املحتملة.. تفاصيل أخرى يف الحوار التايل:

} ماهي أبرز تجهيزات الهيئة العامة للجمارك ملونديال 2022؟ 

- فـور إعالن اسـتضافة دولة قطر ملونديـال كأس العالم 2022، 
بـدأت لدينـا نواة التفكـري االسـرتاتيجي، ومن ثم تحديـد مراحل 
التخطيط الجمركي، للوقوف عىل مسـتوى الفعالية غري املسـبوقة 
بالرشق األوسط عامة، والدول العربية عىل وجه الخصوص، وعليه 
تم تقسـيم مراحل التخطيط إىل ثالثة مستويات رئيسية: األول هو 
مسـتوى التخطيط الجمركي قبل الفعالية )12 عاماً من املتابعة( 
ويرتكز عىل تيسـري إجراءات دخول كل من: سلع التشييد والبناء، 
والبنية التحتية مع ضمان استقرار األسواق الداخلية السيما السلع 
الغذائيـة منهـا وتصميـم تقارير تفاعليـة ملتابعـة وتقييم العمل 

الجمركي بشكل مستمر.
أما عـىل مسـتوى التخطيط الجمركي أثنـاء الفعاليـة فقد ارتكز 
بشـكل رئييس عىل تيسري مرور األفراد والبضائع من خالل: تيسري 
األنظمة اإللكرتونية وتيسـري اإلجراءات والتيسري اللوجستي وفرق 

الدعم اللوجستي وحماية أمن املجتمع
وبالنسـبة إىل مسـتوى التخطيـط الجمركي بعد انتهـاء الفعالية 
فريتكـز عـىل دقة خـروج األفـراد والبضائـع من خـالل: تدقيق 
إحصائيات التجارة الخارجية للفعالية ودراسة مقاصة السلع ذات 
الطبيعة املؤقتة يف اإلدخال واسـتقصاء مسـتوى رضا العمالء عن 
اإلجراءات الجمركية. وقد عملت الهيئة العامة للجمارك عىل تطوير 

آلياتها يف العديد من التخصصات الجمركية، من أبرزها: 
• تـم تنفيذ نظـام تخليص جمركـي إلكرتوني خـاص بمونديال 
كأس العالم، تحت اسـم )البيان املبسط(، يسمح بمسار إلكرتوني 
للبضائع، مصنف عىل مسـتوى 10 مجموعات رئيسية، ذات كيان 
قانونـي يتبع االتحاد الدويل لكرة القدم »الفيفا«، ويسـمح برسعة 
االدخـال مـع اإلعفـاء الجمركـي، فضالً عـن التأكيد عىل سـالمة 

البضائع وحماية أمن املجتمع. 
• تـم تخطيط إجراءات عمل للمنافـذ الجمركية )الربية - البحرية 
– الجوية - املناطق الحرة التابعة( بحيث تسمح بالجاهزية التامة 
السـتقبال )األفراد - البضائع - املركبـات – الحاويات – غريها(، 
وفـق مسـارات جمركية عالية الجـودة تضمن الرسعـة والدقة يف 

عمليات التخليص الجمركي.
• تكثيـف اإلجـراءات األمنيـة ومحاولـة توقع املخاطـر املحتملة، 

ووضع خطط مواجهة وتخفيض درجات املخاطرة.
• إنشـاء نظـام )إدارة الفعاليـات( اإللكرتوني لتسـهيل إجراءات 
الفـرق وجمهور املونديال، وقـد وصل إجمايل الكيانـات املعتمدة 
املسـجلة عىل النظام حتى اآلن 183 جهة، واستغرق إنشاء النظام 
أكثر من 1000 ساعة تحليل واجتماعات مكثفة عىل مدار عامني.

• تشكيل فريق الدعم للجمارك القطرية، يمثل جاهزية العمل عىل 
مدار السـاعة، باملنافـذ الجمركية، ويتم متابعـة العمل من خالل 
غرفة مركزية للعمليات الجمركية، ذات جاهزية لوجسـتية، كعني 
حارسـة للمنافـذ الجمركية، تعمل عـىل تطبيق التوجيـه اإلداري 
بالتيسري وااللتزام، بإجمايل 180 موظفا عىل أعىل درجات التدريب 

والكفاءة الجمركية.
وتجدر اإلشـارة هنا إىل أن التيسـري اللوجسـتي جـاء بالعمل عىل 
توفـري اآلتـي: سـاحات خاصـة باسـتقبال الجماهري وسـاحات 
خاصة السـتقبال وسـائط النقل وتجهيز السـاحات باملستلزمات 
اللوجسـتية وتوفـري برامـج وورش عمل التدريـب الفني ملوظفي 
املنافذ الجمركية كما تم التنسـيق الكامل مـع جميع الجهات ذات 
العالقة بشـأن عدم تضارب اإلجراءات أو تعارضها، بهدف تيسري 
حركـة الدخول والخروج للبضائع واإلفـراد بما ال يتجاوز ضمان 

أمن املجتمع القطري.

كوادر الجمارك 

اللوجستي لتسهيل  الدعم  } ما مستوى جاهزية فريق 
والسلع  البضائع  حركة  انسيابية  وضمان  الزوار  دخول 

خالل املونديال؟

- مـن خالل تصميم التقارير التفاعلية اإللكرتونية، يتم متابعة 
املنافـذ الجمركيـة، وتحديد معامـل املرور للبضائـع واألفراد، 
والفجوات املتوقعة خالل مسار التخليص الجمركي، فضالً عن 
اسـتنتاج وتوقع الفجوات قبل وقوعها، ووضع خطط املواجهة 
والعـالج واسـتباق الفجـوات بالتخطيـط العلمـي املدروس، 
وتتنـوع مواضيـع التقاريـر التفاعلية لتشـمل كافـة مراحل 
العمل الجمركي باملنافذ الجمركية وفق املسـتويات التالية: عىل 
مستوى املوظف وعىل مسـتوى البيان الجمركي. وعىل مستوى 
جهات القيد الحكومية. وعىل مستوى زمن اإلفراج وعىل مستوى 

أجهزة األشعة وعىل مستوى املنافذ الجمركية. 
وعليـه جاء فريق الدعم اللوجسـتي الجمركي عىل أعىل درجات 
الجاهزية، مؤهل، عىل أعىل مستويات التدريب والكفاءة، ويأتي 
التقييم الدوري بهدف الوقوف عىل درجة التأهب واالستعداد. 

مرونة وتخطيط 

مع  للتعامل  كوادرها  بتأهيل  الجمارك  قامت  كيف   {
كأس العالم وهو الحدث األبرز يف قطاع الرياضة عامليا؟

- الظـروف السياسـية الصعبة التي مرت بهـا دولة قطر، منحت 
الجمـارك القطرية، القدرة العالية عىل مواجهة األزمات، أو املرونة 

العالية نحو تشخيص أعىل للجاهزية عىل املستوى االسرتاتيجي.
مـن ثم تم وضـع برنامج ما يسـمى التخطيط من أجـل التدريب 
املتخصـص، نسـعى من خـالل مراحلـه املتنوعـة مـن االختيار 
والتدريب، وصوالً لتحليل أثر التدريب، وجاهزية الجمارك ملواجهة 
واسـتقبال العالـم يف مونديـال كأس العالم، ومن ثـم تم تخطيط 

الخطوات التدريبة التالية:
- معايري ترشـيح املوظـف لربنامج التدريب، وهـي رشوط يجب 

توافرها يف املوظف ليمنح االنضمام للربنامج.
- تخصيـص برنامـج األحـداث الدوليـة – كأس العالـم 2022، 
بالتنسـيق والتعـاون بني مركـز التدريب الجمركـي القطري من 
جهة، وجامعة تشـارلز ستورت للدراسـات الجمركية والرضيبية 
يف أسـرتاليا، ومشـاركة عالية التنسـيق من كوادر متخصصة عن 
والهيئة العامة للرضائب، ووزارة الداخلية ووزارة الصحة واللجنة 

العليا للمشاريع واإلرث.
- تـم بحث وتأطري محـاور الربنامج ليشـمل الجاهزيـة واإلدارة 
االسرتاتيجية فيما ييل: اإلدارة االسرتاتيجية للبضائع واألفراد عامة 
واإلدارة االسـرتاتيجية لإلدخـال املؤقت )البيان املبسـط( واإلدارة 
االسرتاتيجية للتسهيالت الجمركية وبروتوكول الشخصيات الهامة 
وآليـات الصحة والسـالمة وأمـن املجتمع مع تخصيص سالسـل 
التدريـب املتخصص لفئة أفـراد أمن البطولـة، وتصميم الخطط 
ملواجهـة السـيناريوهات املتوقعة. ومـن ثم تم التقييـم واالختبار 
الدوري، للوقوف عىل أثر التدريب عىل الكفاءة الجمركية، ودراسـة 
إحالل موظف، أو إحالل برنامج تدريبي، بشكل دوري، للتأكد من 

الجاهزية التامة لفريق الجمارك للدعم األمني واللوجستي.
وتمت االسـتفادة واختبـار الربنامج مـن خالل البطولـة العربية 
لألندية، وكأس السوبر اآلسيوي اإلفريقي، بهدف قياس الجاهزية 
وسـالمة التدريب، يف مواجهة التحديات، واستكمال بعض املحاور 

التدريبية.

إدارة الفعاليات

نجاح  تعزيز  يف  الفعاليات  إدارة  نظام  دور  هو  ما   {
الجهود الجمركية خالل املونديال؟

بعـد دراسـة وتحليل تجارب من سـبقونا، ووضـع النتائج أمام 
املتخصصـني بنظـام التخليـص الجمركي )النديـب(، وعليه تم 
إشـعال رشارة العصف الذهنـي إلدارة الفعاليات الرياضية ليتم 

الحصول عىل النتائج التالية:
- اقرتاح وتنفيذ تصنيف سـلعي لبضائـع فعاليات كأس العالم، 
ويتضمن التصنيف 9 مجموعات باإلضافة إىل مجموعات أخرى.

- تم تطبيق اإلعفاء الجمركي عىل الواردات.
- تم تأسـيس كيانـات تتبـع اعتمـاد )الفيفـا(، لتحكمنا مظلة 

مركزية واحدة.
- تـم اإلطالق التجريبـي للنظام، من بداية عـام 2022، وتقييم 

نتائج االطالق للنظام الجديد.
- تـم تفعيل عمل النظـام بعد التأكيد التقنـي، بجاهزية النظام 

إلدارة الفعاليات الرياضية.
ومـن ثـم جـاءت الجمـارك القطرية بمـا هو غري مسـبوق عىل 
املسـتوى الدويل من خالل قيامها بتصنيف سـلعي دقيق، يسمح 
بالتيسري عىل املستوى الرمز املنسق وال يخل بذات الوقت بمعايري 
إحصائيـات التجارة الدولية فضال عن اإلعفـاء الجمركي الكامل 
عـىل بضائع نظام إدارة الفعاليات، بشـكل وثيق الصلة باعرتاف 

االتحاد الدويل لكرة القدم »الفيفا« لكل كيان.

اإلقرار الجمركي 

} وماذا عن تطبيق اإلقرار الجمركي خالل فرتة البطولة؟

- تيسرياً عىل ضيوف دولة قطر، تم تفعيل التطبيق اإللكرتوني، 
للخدمـة الذاتية لإلقـرار عن األموال املنقولـة )عمالت نقدية – 
املجوهرات- املعادن – األحجار الكريمة(، وبما يسمح لضيوف 
قطر اإلقرار عما لديهم وبما يتجاوز املبلغ املقرر 50.000 ريال 
قطري، بشكل إلكرتوني عرب الهاتف النقال. وتجدر اإلشارة هنا 
أيضـا إىل أنه مازال املسـافر قادراً أيضاً عـىل تعبئة اقراره عرب 
املوقع اإللكرتوني للهيئة العامـة للجمارك، تحت عنوان اإلقرار 
الجمركي للمسـافرين، وباعتبـاره البديـل اإللكرتوني الكامل 
للهاتـف النقال. كما تم توفري نماذج ورقية مطبوعة تعبأ يدوياً 
يف املنافذ الجمركية، يف حالة رغبة املسـافر عىل التعبئة اليدوية، 
فضالً عن إمكانية مساعدته أيضاً عند الطلب أو الحاجة لذلك.

} ما هي تجهيزات الجمارك يف مطار حمد الدويل ومطار 

الدوحة ومنفذ أبو سمرة الحدودي؟ 

- عكفت الهيئة عىل تصميم خطة اسرتاتيجية شاملة لتطوير املنافذ 
الجمركية الحالية واملسـتحدثة، ترتكز عىل املحاور االسـرتاتيجية 
التاليـة: كفاءة وكفاية املـورد البرشي. وكفـاءة وكفاية املتطلبات 
اللوجسـتية من )أجهزة فحص األشـعة – أجهـزة عالية التقنية – 
مرافق( وكفاءة وكفاية مسـاحات مرور البضائع واألفراد وسائط 

النقل املختلفة.
ففـي منفذ أبو سـمرة الحـدودي )املنفـذ الربي(: قامـت الجمارك 
باعتماد األسـلوب العلمي يف التخطيط، بشـأن املتوقع خالل فعالية 
كأس العالـم، عىل صعيد )املركبات الخاصة – الشـاحنات – األفراد 
– الحافـالت – البضائع وغريها (، بشـكل ترتب عليـه وفقاً للخطة 
االسرتاتيجية للتطوير، أن يتم وبالتعاون مع اللجنة الدائمة ملنفذ أبو 
سمرة تنفيذ عمليات توسعة، وتجهيز املنفذ بمرافق إضافية، وإنشاء 
قاعات استقبال ومنصات تفتيش وبوابات دخول وخروج ومسارات 

جديدة، بهدف زيادة انسيابية البضائع واألفراد واملركبات.
أمـا يف مطار حمـد الدويل فقـد تم تقديـم التسـهيالت الجمركية 
املطلوبـة لدخول الفرق الرياضية والشـحنات التابعـة لهم وذلك 
وفـق أحدث املمارسـات الجمركية املتبعة، كذلك يف إدارة الشـحن 
الجوي بمطار حمد فقد تم اعداد خطط عمل بني الجهات الرشيكة 
يف املنفـذ ومن ضمنها الجمارك وذلك لتقديم التسـهيالت والرقابة 
الالزمة عىل الشحنات والبضائع التي تدخل إىل الدولة خالل الفرتة 

املقبلة.
ويف مطار الدوحة تم تجهيز مطار الدوحة بكافة املتطلبات )موارد 

برشية – أجهزة تقنية – أجهزة لوجستية – أخرى(.

تنسيق مستمر

} هل هناك تنسيق بني الجمارك ولجنة املشاريع واإلرث 
لرتتيبات كأس العالم؟

-يوجـد تنسـيق دائم ومسـتمر بـني الهيئة وبـني اللجنـة العليا 
للمشـاريع واإلرث وعىل صعيد التنسـيق للمونديال، فإنه يمثل لنا 
أعىل درجات التنسـيق للتأكيـد وضمان نجاح قطر ومؤسسـاتها 
يف فعالـة نسـتضيف بهـا العالم، ومن ثـم تم التنسـيق عىل ثالثة 

مستويات:
1( مستوى اإلدارة العليا )تصميم اسرتاتيجية التعاون(.

2( مستوى اإلدارة الوسطى )تصميم الخطط التنفيذية للتعاون(.
3( مسـتوى اإلدارة التنفيذيـة )تفعيـل عمـل الخطـط واألهداف 

والجدول الزمني للتنفيذ(.
وباعتبـار أن لجنة املشـاريع واإلرث هي املسـؤول األول، فجاءت 
الجمـارك يف بداية عمليات التنسـيق االسـرتاتيجي وتحديد نقاط 
االتصال املطلوبة، لضمان والتأكد من مسـار اسـرتاتيجية وخطة 
وأهداف التعاون، وبشكل يسمح يف ذات الوقت بتيسري اإلجراءات، 

واقرتاح سبل جديدة لكل مرحلة. 

رقابة وكفاءة 

}كيف يمكن تحقيق توازن بني إحكام الرقابة وتطبيق 

تدفق سلس  واالستهداف، وضمان  الكفاءة  أعىل معايري 
للبضائع واألفراد خالل املونديال؟

-باإلضافة إىل الدور األمني الهام لسـلطات الجمارك، فضالً عن 
واجبـات الجمارك يف تشـجيع التجارة كمطلب أسـايس ملنظمة 
التجـارة العامليـة، وهـذا يحتاج بالطبـع إىل إحداث تـوازن بني 
تشـديد الرقابة من جهة، وتسهيل اإلجراءات الجمركية من جهة 
أخرى، ويزيد األمر صعوبة وجود حدث عاملي هام مثل املونديال، 
ولهذا فقد تم التخطيط للعمل، بشـأن التعرف عىل كافة املخاطر 
املحتملـة وطرق التعامـل بها بحيث ال يحدث خلـل يف املنظومة 

األمنية أو منظومة تدفق البضائع خالل هذه الفرتة الهامة.
ويف إطـار مواكبة عوملة النشـاط االقتصـادي وتحرير التجارة 
العامليـة، سـعت الهيئـة إىل تطبيق توجهات منظمـة الجمارك 
العاملية باسـتخدام نظم جمركية ومفاهيم عمل جديدة لتطوير 
منظومة العمل بها، والتحول من سـلطات لجباية الرسـوم إىل 
سـلطات تقـدم خدمات جمركيـة مميزة ومتكاملـة تهدف إىل 
تشـجيع وتيسـري حركة التجـارة وجذب االسـتثمارات وجعل 
املنافـذ واملوانئ بوابات تعـرب منها السـلع والبضائع يف أرسع 
وقـت وبأقل التكاليـف، مما يحقـق مفهوم الجـودة وتحقيق 
مسـتويات عاليـة من رضـا املتعاملني مـع اإلدارات الجمركية 

وثقتهم يف العاملني بها. 

الذكاء االصطناعي 

تحليل  يف  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  استخدام  سيتم  هل   {
ومعالجة البيانات املتدفقة خالل فرتة كأس العالم؟

-انطالقـا من اهتمـام الهيئة العامـة للجمـارك يف دولة قطر، 
بأهميـة تحليل البيانات ودورها يف دعـم صناعة القرار، ودور 
الـذكاء االصطناعـي يف تسـهيل آليـات العمـل الجمركي، فقد 
اسـتفادت الهيئـة من هـذه التقنيـات يف عدة مرشوعـات وتم 
تطبيقه بفرتة كافية قبل بدء تدفق الجمهور الخاص بمونديال 

كأس العالم، من أبرزها: 
أوال: املرحلـة األوىل مـن مرشوع التدقيق عـىل البيان الجمركي 
والوثائـق املصاحبة له، من خـالل برنامجها )التدقيق الذكي(، 
والـذي تتم من خالله معالجة املسـتندات والصـور املقدمة إىل 
النظـام مثـل )الفواتري، وشـهادات املنشـأ، وغريهـا( وضمان 
خلوها مـن األخطاء البرشية أو محـاوالت التالعب، وقد حصل 
هذا املرشوع مؤخراً عىل درع التميز املقدم من وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيـا املعلومات عرب برنامجها »رحلـة قطر الرقمية إىل 
املسـتقبل« والـذي نفذته بالرشاكـة مع رشكة مايكروسـوفت 

العاملية
ونعمـل حاليا عـىل مرشوعني رئيسـيني هما: مـرشوع محرك 
املخاطر الذكي ومرشوع تطبيق الذكاء االصطناعي عىل عمليات 

الفحص باألشعة.

{ محمد أحمد المهندي

{ تسهيالت جمركية مع رقابة مشددة

تنفيذ نظام تخليص جمركي إلكتروني خاص بكأس العالم ضمان استقرار األسواق الداخلية وخصوصا السلع الغذائية

أجرى الحوار: فهد العمادي 

مساعد  المهندي،  أحمد  محمد  السيد  كشف 
الهيئة  في  الجمركية  للشؤون  الهيئة  رئيس 
تخليص  نظام  تنفيذ  عن  للجمارك  العامة 
كأس  بمونديال  خ��اص  إلكتروني  جمركي 
يسمح  المبسط(،  )البيان  اسم  تحت  العالم، 
على  مصنف  للبضائع،  إلكتروني  بمسار 
رئيسية،  م��ج��م��وع��ات   10 م��س��ت��وى 
االتحاد  يتبع  قانوني  كيان  ذات 
»الفيفا«،  ال��ق��دم  لكرة  ال��دول��ي 
مع  اإلدخ��ال  بسرعة  ويسمح 
اإلعفاء الجمركي، فضاًل عن 
التأكيد على سالمة البضائع 

وحماية أمن المجتمع. 

غرفة عمليات قوامها »180« موظفا »عين حارسة« للمنافذمسارات جمركية عالية الجودة تضمن السرعة والدقة بالتخليص

خطة استراتيجية لتطوير المنافذ الجمركية الحالية والمستحدثةتصنيف سلعي لبضائع كـأس العالم وإعفاء جمركي على الواردات



18

السنة )28( - اإلثنين 4 من جمادى األولى 1444هـ الموافق 28 نوفمبر 2022م العدد )9947(

13اقتصاد

 تزامن�اً مع انط�اق مونديال قط�ر 2022، أعلن 
 FIFA العال�م  ل�كأس  الرس�مي  الداع�م   ،QNB
2022™ يف الرشق األوسط وإفريقيا، عن مشاركة 
عدد م�ن طالبات مدرس�ة قطر للعل�وم املرصفية 
وإدارة األعمال كمتطوعات لبيع العمات التذكارية 
لكأس العالم FIFA قطر 2022™ يف بعض فروع 

البنك خال فرتة البطولة الكروية العاملية.
وتأت�ي ه�ذه املش�اركة التطوعية يف إط�ار جهود 
 FIFA املجموع�ة لاحتف�ال ببطول�ة كأس العالم
2022™ األوىل م�ن نوعه�ا يف منطق�ة ال�رشق 
األوس�ط والعالم العربي كما أنها تعكس حرصها 

عىل إنجاح هذا الحدث التاريخي غري املسبوق.
وتع�د هذه املب�ادرة أيضاً دليا ع�ىل إيمان البنك 
بأهمية العمل التطوعي واالس�تفادة من الطاقات 

الش�بابية بوصفها إحدى الركائز الهامة يف رؤيته 
التي تهدف إىل تعزيز ثقافة املسؤولية االجتماعية 
ل�دى الش�باب، ورضورة إرشاكه�م يف املب�ادرات 
والفعاليات الهامة محليا ودوليا، وال سيما يف هذه 

البطولة العاملية.
وبه�ذه املناس�بة، قال الس�يد عبد الل�ه نارص آل 
 QNB خليفة، مدير عام امل�وارد البرشية ملجموعة
وعضو مجلس إدارة املدرسة: »نحن سعداء بمنح 
ه�ذه الفرص�ة الفري�دة لطالب�ات مدرس�ة قطر 
للعلوم املرصفية وإدارة األعمال للمساهمة يف دعم 
جه�ود املجموعة للتعري�ف بالعم�ات التذكارية 
التي أصدرها مرصف قطر املركزي والتي تجس�د 
أه�م املاع�ب املونديالي�ة، ونأمل أن تك�ون هذه 
العمات إرثا تتوارثه األجيال يف املستقبل، ترسيخاً 

إلرث استضافة كأس العالم«.
ومن جانبه، قال الس�يد عادل ع�ي املالكي، مدير 
 :QNB عام الخدمات املرصفية لألفراد يف مجموعة
»تأت�ي هذه املب�ادرة يف إط�ار احتف�اء املجموعة 

بالعمات التذكارية ل�كأس العالم التي تعكس يف 
تصاميمها هوي�ة وإرث دولة قطر. كما أنها تؤكد 
حرصنا عىل تعزي�ز دور القطاع البنكي يف الدولة 
بقيادة مرصف قطر املرك�زي إلنجاح هذا الحدث 
التاريخي األول من نوعه يف منطقة الرشق األوسط 

واملنطقة العربية«.
وتفخ�ر مجموعة QNB، الحائزة عىل لقب العامة 
التجاري�ة املرصفية األعىل قيم�ة يف منطقة الرشق 
األوس�ط وإفريقي�ا، بمش�اركتها كداعم رس�مي 
ل�كأس العالم FIFA 2022™ يف الرشق األوس�ط 

وإفريقيا.
وتتواج�د مجموع�ة QNB، م�ن خ�ال فروعه�ا 
ورشكاته�ا التابع�ة، يف أكث�ر من 30 بل�داً وثاث 
ق�ارات حول العالم، حيث تق�دم أحدث الخدمات 
واملنتجات املرصفية لعمائها. ويعمل يف املجموعة 
أكثر من 27.000 موظف عرب 1000 فرع ومكتب 
تمثي�ي، باإلضافة إىل ش�بكة واس�عة م�ن أجهزة 

الرصاف اآليل تزيد عن 4.700 جهاز.

{  صورة جماعية على هامش الحدث

{  خالل تسليم العمالت التذكارية 

{ شرح للطالبات عن العمالت التذكارية

»الدولي اإلسالمي« يتوسع ويستهدف النمو

يف إط�ار دوره يف ن�رش مب�ادئ الصريفة 
اإلسامية واالقتصاد اإلسامي قدم الدويل 
اإلسامي الرعاية ملؤتمر التمويل اإلسامي 
الذي عق�د مؤخ�راً يف جامع�ة هاردفارد 
األمريكية تحت شعار: الوقف واملؤسسات 
للتنمي�ة  املش�رتكة  القي�م  الخريي�ة: 
االجتماعية واالقتصادية، وقد عقد املؤتمر 
بالرشاك�ة األكاديمية مع كلية الدراس�ات 

اإلسامية بجامعة حمد بن خليفة.
وتعبرياً عن االمتن�ان والتقدير لهذا الدعم 
وهذه الرعاية س�لم األستاذ الدكتور رجب 
ش�نتورك عميد كلية الدراسات اإلسامية 
يف جامع�ة حمد بن خليف�ة درعاً تكريمياً 
للدكت�ور عب�د الباس�ط أحم�د الش�يبي 
اإلس�امي  لل�دويل  التنفي�ذي  الرئي�س 
بحضور الدكتور س�يد ناظم عي، رئيس 
مرك�ز االقتص�اد والتمويل اإلس�امي يف 
جامع�ة حمد بن خليفة والس�يد عمر عبد 
العزيز املري رئيس قط�اع تطوير األعمال 

والقنوات البديلة يف الدويل اإلسامي.
ويركز املؤتمر الذي يعقد بش�كل س�نوي 
ويض�م ع�ىل وج�ه الخص�وص خريجي 
جامعة هارفارد من املس�لمني وخرباء من 
جمي�ع أنح�اء العالم ع�ىل إرشاك الطاب 
واألكاديمي�ني واملهني�ني يف املوضوع�ات 
املتعلق�ة بالتج�ارة األخاقي�ة والجان�ب 

االجتماعي للتمويل اإلسامي.
ويتط�رق املؤتم�ر إىل عدة مج�االت أيضاً 
العال�م  ودور  األعم�ال  بري�ادة  تتعل�ق 
اإلس�امي يف إنش�اء ال�رشكات الناش�ئة 
واملزايا املحتملة لرجال األعمال املس�لمني 
املؤسس�ات  ودور  العاملي�ة  األس�واق  يف 
التموي�ل  تعزي�ز  يف  األط�راف  متع�ددة 

اإلسامي ومحاور عديدة أخرى.
وقال الدكتور عبدالباس�ط أحمد الشيبي 
الرئيس التنفيذي للدويل اإلسامي تعليقاً 
عىل رعاية املؤتمر: »الدويل اإلس�امي بنك 
رائد ول�ه موقعه املعروف محلي�ا ودولياً 
ولطامل�ا كنا ملتزمني بب�ذل الجهود لنرش 
الصريف�ة اإلس�امية ع�ىل نط�اق إقليمي 
وعامل�ي، ونعت�رب أنه م�ن الواج�ب علينا 

أن نعم�ل ع�ىل تعزي�ز مب�ادئ الصريفة 
البن�وك  تجرب�ة  وتأصي�ل  اإلس�امية 
اإلس�امية يف كل م�كان، وحي�ث كان�ت 

إمكانياتنا تسمح بذلك«.
وأضاف: »إن مؤتمر التمويل اإلسامي يف 
جامعة هارفارد فرصة س�نوية استثنائية 
للتعريف بالتمويل اإلس�امي حيث يدور 
نق�اش ب�ني املتخصصني وب�ني املهتمني 
واملتابع�ني حول مختلف جوانب الصريفة 
اإلس�امية واالقتصاد اإلس�امي، وهو ما 
يؤس�س لخطوات عملية عىل أرض الواقع 
تص�ب يف خان�ة ن�رش ثقاف�ة االقتص�اد 
اإلس�امي والتمويل اإلسامي من مختلف 

جوانبه«.
وأش�ار إىل أن التع�اون م�ع جامعة حمد 
ب�ن خليف�ة ه�و تع�اون ممتد من�ذ فرتة 
طويل�ة، ونحن منخرط�ون يف العديد من 
املب�ادرات مع الجامعة يف يخص الصريفة 
اإلس�امية حيث تش�كل تجربتنا العملية 
إغن�اء للتجربة األكاديمي�ة الرصينة التي 
تتمتع به�ا الجامعة، وعليه ف�إن تعاوننا 
معاً يف مؤتمر التمويل اإلس�امي بجامعة 
هارفارد يشكل خطوة مضيئة كونها ذات 
إط�ار أكاديم�ي وعم�ي يف نف�س الوقت، 
وتعق�د يف الدولة ذات االقتص�اد األول يف 

العالم وهو االقتصاد األمريكي.
اإلس�امي  ال�دويل  أن  د.الش�يبي  وأك�د 
س�يواصل دوره يف دعم املبادرات الهادفة 
إىل تعزي�ز الصريفة اإلس�امية يف العالم، 
وفق نموذج وتجربة الدويل اإلسامي التي 
تمت�د إىل أكثر من ثاثني عاماً اس�تطعنا 
تواجدن�ا  ونرس�خ  نتوس�ع  أن  خاله�ا 
يف الس�وق املحلي�ة، وأن نكتس�ب قاعدة 
عريضة م�ن العماء وأن ننه�ض بالبنك 
ليصب�ح تصنيفه من أفض�ل التصنيفات 
االئتمانية يف السوق املرصفية، ولنا سمعة 
امتدت م�ن الس�وق املحلية إىل األس�واق 
اإلقليمي�ة والدولي�ة، ونعم�ل وفق خطط 
مرحلية واس�رتاتيجية ع�ىل تحقيق مزيد 

من النمو والنجاح.
بدوره قال األستاذ الدكتور رجب شنتورك 
عميد كلية الدراس�ات اإلسامية يف جامعة 
حمد بن خليفة عىل هامش تس�ليم الدرع 
لل�دويل  بالش�كر  »نتوج�ه  التكريمي�ة: 
اإلس�امي لدعمه هذا املؤتمر الذي يسهل 
لنا ن�رش أهمية األعم�ال الخريية والوقف 
يف الحضارة اإلس�امية ورؤية املس�لمني 
وتجربته�م يف خدمة البرش، ولعل حضور 
املؤتم�ر من قبل عدد كبري من األكاديميني 
وممث�ي الجمعي�ات الخريي�ة يف الواليات 

املتحدة فضا ع�ن الكثريين من أصحاب 
املب�ادرات يف مجال األعم�ال الخريية عىل 
س�بيل املثال كانت هناك منظمة حرضت 
املؤتمر وابتكرت فكرة دعم الطاب بدون 
ربا يف دراس�تهم، وهناك مؤسس�ة أخرى 
ج�اءت بفك�رة تق�دم الدع�م النفيس من 

أموال الزكاة وغري ذلك من املبادرات«.
وأض�اف: »لق�د الحظن�ا أن هن�اك تقباً 
كبرياً للمؤتمر واملحاور التي طرحت فيه، 
والحظنا أن ذلك جاء من الحضور س�واء 
كان�وا مس�لمني أم غري مس�لمني، ونحن 
يف كلية الدراس�ات اإلس�امية أسعدنا أن 
نتش�ارك مع جامعة أمريكية عريقة يف يف 
جوانب تخص العلوم اإلسامية وتوضيح 
األفكار حول نظرة املس�لمني إىل تحديات 
مختلف�ة من منظور إس�امي، والس�يما 
موضوع الوق�ف واألعم�ال الخريية التي 
تش�كل أح�د املب�ادرات األساس�ية لدعم 

املحتاجني يف مجاالت كثرية«.
وأشار الدكتور ش�نتورك إىل أن استمرار 
جامع�ة  يف  اإلس�امي  التموي�ل  مؤتم�ر 
هارفارد ملدة 25 هو إنجاز كبري يس�تحق 
الثن�اء، ويس�عدنا أن يس�تمر وأن نكون 
رشكاء يف ه�ذا املؤتمر وبدع�م من الدويل 
اإلسامي، بما يسهم يف تسليط الضوء عىل 

االقتصاد اإلسامي بمختلف مجاالته وبما 
يعزز اتجاه عاملي مبني عىل رؤية إسامية 
وبما يفيد األمة اإلس�امية والعالم بأرسه 

إن شاء الله.
 من جانبه رصح الدكتور سيد ناظم عي، 
رئيس مركز االقتصاد والتمويل اإلسامي 
يف جامع�ة حم�د ب�ن خليفة قائ�ًا: »نود 
بداية أن نش�كر سعادة الش�يخ الدكتور 
خال�د بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس 
مجل�س إدارة الدويل اإلس�امي عىل دعم 
املؤتمر علم�اً أن هذا الدعم ليس األول من 
نوعه إذ سبق وقدم الدويل اإلسامي دعماً 
للمؤتمر يف عام 2014 وقد أسعدنا حينها 
أن سعادته ألقى كلمة رئيسية يف املؤتمر، 
كم�ا نش�كر د.الش�يبي عىل دعم�ه وهو 
بدوره حرض أيضا املؤتمر املذكور وش�هد 
الحدث ع�ىل أرض الواقع وأثرى حضوره 

املؤتمر«.
وتاب�ع: »إن�ه مل�ن دواع�ي رسورن�ا أن 
نحظ�ى بدعم ورعاية الدويل اإلس�امي 
الرس�مي  اإلس�امي  التموي�ل  ملؤتم�ر 
لجامع�ة هارفارد والذي بدأ بالفعل منذ 
ع�ام 1997 الت�ي احتفلنا فيه�ا مؤخرًا 
بالذكرى الس�نوية الخامسة والعرشين 
لهذا املؤتمر الذي وفر الدويل اإلس�امي 

الرعاية لدورته الحالية«.
وأض�اف: »لقد أس�هم املؤتم�ر يف تحويل 
موض�وع التمويل اإلس�امي إىل موضوع 
أكاديمي ومن خ�ال املؤتمر أصبح هناك 
منص�ة دولي�ة وفعال�ة لنرش ثقاف�ة هذا 
النم�وذج م�ن التموي�ل يف جمي�ع أنحاء 
العالم بما يف ذلك الواليات املتحدة، كما أن 
املؤتم�ر يس�هم يف إرشاك الطاب وهيئات 
التدريس يف املؤتمر، وهو ما يشكل منصة 
فعال�ة لن�رش املعرف�ة وثقاف�ة التموي�ل 

اإلسامي«.
وفيم�ا يخص موض�وع املؤتم�ر املتمثل 
القي�م  الخريي�ة-  بالوق�ف واملؤسس�ات 
املشرتكة للتنمية االجتماعية واالقتصادية، 
أوض�ح الدكت�ور ع�ي: »أن ط�رح ه�ذا 
املوض�وع ج�اء يف املؤتم�ر املناس�ب ويف 
الوقت املناسب، ووجهنا الدعوة ملجموعات 
دينية مختلفة أيًضا للحضور واملس�اهمة 
يف النق�اش، وق�د أظهر الجمي�ع االحرتام 
الكب�ري للطروحات خ�ال املؤتم�ر الذي 
ش�هد أيض�ا دع�وة ال�رشكات الناجح�ة 
ل�رد قصص نجاحهم وكيف انعكس�ت 
خدماته�م ع�ىل املجتمعات املحلي�ة التي 

يعملون فيها«.

{ الدولي اإلسالمي{ خالل تكريم الدكتور عبد الباسط الشيبي

يرعى مؤتمرًا عن التمويل اإلسالمي في جامعة هارفارد

د. رجب شنتورك: نسعى إلى تسليط الضوء على االقتصاد اإلسالميد.عبد الباسط الشيبي: نبذل جهودا كبرى لنشر الصيرفة اإلسالمية

الدوحة - $ 

»QNB« يحتفي بالعمالت التذكارية للمونديال منح الفرصة لطالبات مدرسة 
قطر للعلوم المصرفية لبيعها

الدوحة - $ 
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اقتصاد

بنسبة نمو »18.5 %« على أساس سنوي.. »التخطيط«:

»25.1« مليار فائض التجارة في أكتوبر

وأظهرت بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء أن 
)التي تشمل  القطرية  الصادرات  قيمة إجمايل 
الصادرات ذات املنشأ املحيل وإعادة التصدير( 
ريال  مليار   38 بلغت  املايض،  أكتوبر  خالل 
باملائة قياسا   26.3 بارتفاع نسبته  تقريبا أي 
وبانخفاض  املايض،  العام  من  نفسها  بالفرتة 
سبتمرب  بشهر  مقارنة  باملائة   10.3 نسبته 

السابق له.
الواردات  قيمة  ارتفعت  آخر  جانب  ومن 
ريال  مليار   12.9 نحو  إىل  لتصل  السلعية 
بارتفاع نسبته 45 باملائة مقارنة بشهر أكتوبر 

باملائة   14.3 نسبته  وارتفاع   ،2021 عام 
مقارنة بشهر سبتمرب املايض.

املايض  أكتوبر  يف  الصادرات  لقيمة  وبالنسبة 
قياسا بنفس الشهر من العام 2021، ارتفعت 
قيمة صادرات »غازات النفط والهيدروكربونات 
الطبيعي  )الغاز  تمثل  والتي  األخرى«  الغازية 
إلخ..(  والبيوتان،  والربوبان  واملكثفات  املسال 
بنسبة  أي  ريال  مليار   25.5 نحو  إىل  لتصل 
نفط  »زيوت  قيمة  وارتفعت  باملائة،   35.2
وزيوت مواد معدنية قارية خام« لتصل إىل ما 
يقارب 5.4 مليار ريال أي بنسبة 33.2 باملائة، 

وانخفضت قيمة صادرات »زيوت نفط وزيوت 
غري  قارية  معدنية  مواد  من  عليها  متحصل 
خام« لتصل إىل نحو 2.2 مليار ريال أي بنسبة 

28.8 باملائة.
بالنسبة  املقصد  دول  صدارة  الصني  واحتلت 
أكتوبر  شهر  خالل  قطر  دولة  لصادرات 
ما  أي  تقريبا  ريال،  مليار   5.6 بقيمة  املايض 
نسبته 14.8 باملائة من إجمايل قيمة الصادرات 
4.63 مليار ريال  القطرية، تليها الهند بقيمة 
إجمايل  من  باملائة   12.2 نسبته  ما  أي  تقريبا 
بقيمة  الجنوبية  كوريا  ثم  الصادرات،  قيمة 

4.61 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.1 باملائة.
وجاءت مجموعة »عنفات نفاثة وعنفات دافعة، 
عنفات غازية أخرى وأجزاؤها«عىل رأس قائمة 
املايض،  أكتوبر  شهر  السلعية خالل  الواردات 
حيث  املايض،  العام  من  الفرتة  بذات  مقارنة 
بانخفاض  ريال  مليون   500 قيمتها  بلغت 
»سيارات  تليها مجموعة  باملائة،   23.7 نسبته 
أساسا  املصممة  السيارة  العربات  من  وغريها 
ريال  مليون   470 بقيمة  األشخاص«  لنقل 
بارتفاع نسبته 54.3 باملائة، ومجموعة »أجهزة 
كهربائية للهاتف )تليفون( أو الربق )تلغراف( 

للشبكة،  الناقلة  األجهزة  ذلك  بما يف  السلكيني 
مليون   450 قيمتها  بلغت  حيث  وأجزاؤها« 

ريال تقريبا بارتفاع نسبته 61.6 باملائة.
صدارة  األمريكية  املتحدة  الواليات  وتصدرت 
دول املنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خالل 
ريال  مليار   2.2 بقيمة  املايض،  أكتوبر  شهر 
قيمة  إجمايل  من  باملائة   17 بنسبة  أي  تقريبا 
الواردات السلعية، ثم الصني بقيمة 2.1 مليار 
أملانيا  تليها  باملائة،   16.2 نسبته  ما  أي  ريال 
 5.5 نسبته  ما  أي  ريال  مليون   700 بقيمة 

باملائة.

زيادة الواردات السلعية »45 %« إلى »12.9« مليار ريال»38« مليـار ريـال قيـمة الصـادرات بارتفاع »26.3 %«

حقق الميزان التجاري 
السلعي للدولة، الذي 

يمثل الفرق بين إجمالي 
الصادرات والواردات، 

خالل شهر أكتوبر 
الماضي فائضا مقداره 
25.1 مليار ريال، مسجال 

بذلك ارتفاعا قدره 3.9 
مليار ريال أي ما نسبته 

18.5 بالمائة على 
أساس سنوي، مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام 
الماضي، بينما انخفض 

بمقدار 6 مليارات ريال 
تقريبا أي ما نسبته 19.2 
بالمائة مقارنة مع شهر 

سبتمبر 2022.

 وفرت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي انطلقت 
لكل  زخما  بالدولة،  الجاري  نوفمرب  شهر  من  العرشين  يف 
الذي  العقاري  القطاع  ومنها  القطري،  االقتصاد  قطاعات 
الحكومة  استثمارات ضخمة يف ظل حرص  تلقت مجاالته، 

عىل توفري املحفزات الالزمة لهذا القطاع.
اإلنفاق  من  عاما   12 مدى  عىل  العقاري  القطاع  واستفاد 
البنية  ومرشوعات  الرئيسية«،  »املرشوعات  عىل  الضخم 
التاريخي  الفوز  منذ  وذلك  العالم،  بكأس  املرتبطة  التحتية 
القدم،  كرة  رياضة  يف  األبرز  العاملي  الحدث  بتنظيم  لقطر 

والذي ينظم ألول مرة يف املنطقة العربية واإلسالمية.
 -  2011 لعام  العامة  موازنتها  من  وبدءا  الفوز،  ذلك  منذ 
ريال  مليار   730 نحو  قطر  أنفقت  اآلن  وحتى   ،2012
تقريبا عىل »املرشوعات الرئيسية« ومرشوعات البنية التحتية 

الخادمة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وقد كان اإلنفاق سخيا عىل تشييد استادات البطولة ومالعب 
األنفاق  الرسيعة وشبكات مرتو  القطارات  وإنشاء  التدريب 
الصحي،  والرصف  والكهرباء  واملياه  واملوانئ  واملطارات 
من  العام وغريها  والنقل  واملدارس  واملستشفيات  والحدائق 

األعمال اللوجستية.
بإنفاق  املشاريع  لهذه  املالية  املخصصات  سمحت  كما 
القطاع  من  ومستثمرين  القطرية  الحكومية  الرشكات 
مثل:  تجارية،  مرشوعات  عىل  الرياالت  مليارات  الخاص 
مراكز التسوق، والفنادق، والعقارات، والساحات الرتفيهية، 
وهو ما تردد صداه يف جميع رشايني االقتصاد القطري بما 

يف ذلك القطاع السياحي.
بكأس  املرتبطة  واألخرى  التحتية  البنية  مشاريع  ضوء  ويف 
إشغال  ومعدالت  السياحة  تنتعش  أن  املرجح  من  العالم، 
 7 ليبلغ  أضعاف،   3 بالدولة  السياح  عدد  ويزداد  الفنادق، 

ماليني سائح سنويا بحلول العام 2030.
املونديال،  طريق  الدولة  خصصته  الذي  اإلنفاق  عبَّد  وكما 
التجهيزات  حيث  من  كافة  النجاح  أسباب  أيضا  وفر  فإنه 
عالم  كأس  لتنظيم  واللوجستية،  الرياضية  واإلنشاءات 
إلنجاز  بالدولة  كربى  تحديث  رشارة  أطلق  فإنه  استثنائية، 
بنية تحتية متكاملة عىل أحدث طراز ومرافق متميزة، لتكون 
املتوسط  املديني  عىل  كذلك  أكلها  تؤتي  استثمارات  بمثابة 

والطويل.
وخطط   ،2030 الوطنية  قطر  رؤية  متطلبات  عززت  وقد 
يف  الكثيف  باالستثمار  القطري،  االقتصاد  تنويع  وأهداف 

القطاعات غري النفطية.
ويربز يف مقدمة هذه القطاعات، القطاع العقاري الذي شهد 
أكثر  من  ظلها  يف  بات  واسعة،  نهضة  األخرية  السنوات  يف 

أكثر  وأحد  قطر،  يف  األموال  لرؤوس  استقطابا  القطاعات 
أسواق الرشق األوسط ديناميكية، وأفضلها جاذبية.

وقدرت رشكة "  موردور إنتلجنس"   املزودة ألبحاث السوق، 
أن يبلغ معدل النمو السنوي املركب لقطاع العقارات 11.5 
التجارية،  للعقارات  باملائة  و13  السكنية،  للعقارات  باملائة 
و7.5 باملائة للعقارات السكنية الفاخرة عىل مدى السنوات 

الخمس املقبلة.
العقارية  للمشاريع  األصمخ  لرشكة  تقرير  آخر  أفاد  كما   

إيجابية  توقعات  طياتها  يف  تحمل   2023 عام  مؤرشات  أن 
ملسرية التشييد والبناء يف دولة قطر، وسط انعكاس إيجابي 
لنشاط اقتصادي مرتقب، ينتظر أن يؤثر عىل حركة التداول 
العقارية يف مختلف القطاعات السكنية والتجارية واإلدارية، 
واملشاريع  الربامج  عىل  للرتكيز  مستقبيل  توجه  إىل  مشريا 
املدرجة ضمن اسرتاتيجية التنمية الوطنية الثالثة، باإلضافة 
إىل توفري املخصصات املالية الالزمة الستكمال تنفيذ املشاريع 
وباألخص   ،2030 الوطنية  قطر  لرؤية  وفقا  االسرتاتيجية 

وتحقيق  االقتصادي  التنوع  بدعم  املرتبطة  املشاريع 
االستدامة، إىل جانب مشاريع قطاعي الصحة والتعليم.

ويف هذا السياق، أكد السيد أحمد عقل املحلل املايل والخبري 
أن  " قنا"،  القطرية  األنباء  لوكالة  ترصيح  يف  العقاري، 
السنوات  الفتا خالل  كان  قطر  بدولة  العقاري  القطاع  أداء 
املاضية نتيجة للنمو القوي، وارتفاع الطلب املدعوم بالتعايف 
من جائحة كورونا ورفع القيود عن التنقل وبشكل أسايس 
ملا  قطر  سكان  عدد  ارتفاع  إىل  إضافة  املونديال،  من  أيضا 

يفوق 3 ماليني نسمة تقريبا.
الطلب،  ارتفاع  يف  ساهمت  العوامل  هذه  أن  عقل  وأكد 
مبارش  بشكل  و»أثرت  السكنية،  العقارات  عىل  خصوصا 
ببورصة قطر،  املدرجة  العقارية  الرشكات  وأداء  أرباح  عىل 
يف  أرباحها  لرتتفع  ممتازا  نموا  تحقق  أن  استطاعت  حيث 
و300  مليارين  يقارب  ملا   2022 العام  من  الثالث  الربع 
الفرتة  يف  ريال  مليون  و163  بمليار  مقارنة  ريال،  مليون 
تفوق  النمو  نسبة  كانت  وبالتايل  املايض،  العام  من  نفسها 
الربع  خالل  املالية  النتائج  تكون  أن  متوقعا  باملائة،   12
الرابع استثنائية للقطاع«. ولفت إىل الدعم القوي الذي لقيه 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  من  بالدولة  العقاري  القطاع 
يف  املتمثلة  الحكومية  واملساندة  والتسهيالت   ،2022 قطر 
مجموعة تحفيزات إيجابية وسعت دائرة تملك غري القطريني 
للعقارات واالنتفاع بها، وفق رشوط وضوابط ومزايا ضمنها 
قرار مجلس الوزراء رقم 28 للعام 2020، األمر الذي حفز 
بالتوازي مع  العقارات، وذلك  املستثمرين عىل دخول سوق 
تشييد مجموعة كبرية من الفنادق الجديدة، ونشاط محموم 
مرت  ألف   500 يفوق  ما  ضم  الذي  بالتجزئة،  البيع  لقطاع 

مربع من مساحات التجزئة خالل العام 2022.
التأجري  ونسب  الضخمة،  الصفقات  أرقام  عن  وفضال 
واإلشغال املرتفعة التي تعكس ازدهار القطاع، تشري بيانات 
عدد  أن  إىل  واإلحصاء  التخطيط  جهاز  عن  مجمعة صادرة 
أربعة أعوام، حاز  34570 رخصة خالل  البناء بلغ  رخص 
مستوى  أعىل  وهو  رخص،   9505 عىل   2021 العام  منها 
الشهرية  البيانات  إصدار  منذ  رصده  يتم  البناء  لرخص 

والسنوية الصادرة عن الجهاز.
وبينما تدعم هذا االتجاه معطيات السوق التي تشري إىل أن 
خالل  واصل  به  املرتبط  الخدمات  وقطاع  العقاري  القطاع 
عامي 2021 و2022 تحديدا، تسجيل معدالت نمو إيجابي 
عقاريون  محللون  يقول  العائدات،  أفضل  تحقيقه  مع 
ورشكات عقارية إنه تم رصد أكثر من 5 آالف معاملة بقيمة 
ما  وهو   ،2021 خالل  قطر  يف  األقل  عىل  ريال  مليار   25

يشكل ارتفاعا بمقدار 5 باملائة عن تلك املسجلة يف 2020.

توقعات بأرباح قياسية لشركات 

ك���أس ال��ع��ال��م ي��ح��ف��ز ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اريالقطاع المدرجة بالربع األخير

{  آفاق نمو واعدة للسوق العقاري

إنفاق »730« مليار ريال 
على المشاريع الرئيسية 

خالل »12« عاما 

نمو العقارات السكنية »11.5 
%« والتجارية »13 %« 

والفاخرة »7.5 %«
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عربي ودولي

»الخارجية الفلسطينية«: ننظر بخطورة بالغة القتحامات »األقصى«

تحذيرات فلسطينية من تفجير الصراع

يف  أنه  أمس،  بيان،  يف  الوزارة  وأوضحت 
مع  نتانياهو  وقعها  التي  االتفاقيات  ظل 
بن غفري، والتي تمنحه صالحيات واسعة 
العنرصية،  ومواقفه  سياسته  ملمارسة 
واسعة  جذرية  تغيريات  إلحداث  وسعيه 
والقانوني  التاريخي  الواقع  عىل  النطاق 
لتلك  إضافية  مخاطر  تكمن  القائم، 
الراهنة  املرحلة  يف  تتمثل  االقتحامات 
واليمني  اليمني  حققه  الذي  النجاح  يف 
املتطرف يف االنتخابات األخرية، بما يحمله 
طابع  لتحويل  تدعو  ورؤى  مفاهيم  من 

الرصاع من سيايس إىل ديني.
واقع  يف  تغيريات  أي  إجراء  أن  وأكدت 
مبارشا  تهديدا  تعترب  األقىص  املسجد 

بتفجري ساحة الرصاع واملنطقة برمتها.
وطالبت العاملني العربي واإلسالمي برسعة 
عىل  واالتفاق  جهودهما  لتنسيق  التحرك 

برنامج عمل يغطي كافة مساحات العمل 
الدويل؛  والقانوني  والدبلومايس  السيايس 
للقدس  الالزمة  الدولية  الحماية  لتوفري 
ومقدساتها، وتنفيذ قرارات القمم العربية 
من  يعزز  بما  الصلة،  ذات  واإلسالمية 
عاصمة  يف  املقدسيني  املواطنني  صمود 

دولة فلسطني.
واقتحم مستوطنون، أمس، باحات املسجد 
األقىص املبارك، فيما جرى اعتقال خمسة 
الضفة  يف  مناطق  عدة  يف  فلسطينيني 
الغربية.   وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية 
الفلسطينية،  األنباء  لوكالة  القدس  يف 
املسجد  اقتحموا  املستوطنني  عرشات  بأن 
من  متتالية  مجموعات  شكل  عىل  األقىص 
استفزازية،  جوالت  ونفذوا  املغاربة،  باب 
ذلك  باحاته،  يف  تلمودية  طقوسا  وأدوا 
تحت حراسة مشددة من رشطة االحتالل 

اعتقلت  أخرى،  ناحية  ومن  اإلرسائييل.  
خمسة  أمس،  اإلرسائييل  االحتالل  قوات 
مختلفة  مناطق  عدة  من  فلسطينيني، 
مداهمة  بعد  وذلك  الغربية،  الضفة  يف 

منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. 
اإلرسائييل  االحتالل  قوات  وصعدت 
املداهمة  حمالت  من  املاضية  األيام  يف 
الفلسطينية  والبلدات  القرى  واقتحامات 
من  زادت  كما  والقدس،  الغربية  بالضفة 
وترية االعتقاالت وإطالق الرصاص الحي 

عىل الشبان الفلسطينيني.
األرض  عن  للدفاع  الوطني  املكتب  وأكد 
ملنظمة  التابع  االستيطان،  ومقاومة 
االحتالل  أن  الفلسطينية،  التحرير 
عىل  باالستيالء  يكتفي  يعد  لم  اإلرسائييل 
وإنما  فلسطني واستغالل سكانها،  أرض 
وديارهم  أرضهم  من  القتالعهم  يسعى 

التي  البالد  وتحويل  التهجري،  أو  باإلبادة 
يستعمرها إىل »أرض بال شعب«، ليؤسس 

عليها نظاما عنرصيا وحشيا.
وقال املكتب، يف تقرير له،: »إن االستعمار 
تفوق  فلسطني  يف  اإلرسائييل  االستيطاني 
عىل غريه من أنظمة االستعمار، باالعتماد 
مرشوعيته  لتربير  الدينية  األفكار  عىل 
الرتحيل  سياسة  بني  فجمع  الزائفة، 
نهب  وبني  واالقتالع،  العرقي  والتطهري 
أن  إىل  السكان«، مشريا  املوارد واستغالل 
حكومة االحتالل املتطرفة تورث الحكومة 
تشكيلها،  يجري  التي  الجـــديدة 
وعطاءات  ومخــططات  مشاريع  ملفات 
استيطانية لن تكون، كما يبدو، كافية مللء 
يديرها  التي  االئتالفية  االتفاقيات  بيانات 
»الفاشيني  حلفائه  مع  نتانياهو  بنيامني 

الجدد«.

{  مطالبة العالمين العربي واإلسالمي بسرعة التحرك لحماية األقصى

رام اهلل - 
قنا- حذرت 

وزارة الخارجية 
الفلسطينية من 

المخاطر المحدقة 
بالمسجد األقصى 

المبارك في ظل 
حكم نتانياهو- 

بن غفير، وتنظر 
بخطورة بالغة 

لنتائج وتداعيات 
االقتحامات 

واإلجراءات التقييدية 
التي تمارسها 

سلطات االحتالل 
ضده.

كيم يتعهد بتحويلها أقوى قوة نووية في العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخا عابرا
كوريا  زعيم  أّكد  ب-  ف.  سيول-أ. 
الشماليّة كيم جونغ أون األحد أّن بالده 
»أقوى  امتالك  تعتزم  نووًيا  املسلّحة 
وذلك  العالم«،  يف  اسرتاتيجيّة  قوّة 
جديد  صاروخ  بإطالق  احتفال  خالل 
للمرّة  ابنته  فيه  ظهرت  للقاّرات  عابر 
الثانية يف مكان عاّم. وكافأ كيم الجنود 
تطوير  يف  شاركوا  الذين  والعلماء 
الجديد،   17  - هواسونغ  صاروخ 
وأطلق  الرتقيات.  من  كبرية  بمجموعة 
املحلّلون العسكرّيون تسمية »الوحش« 
عىل هذا الصاروخ القادر عىل بلوغ الربّ 
هذا  وكان  املتحدة،  للواليات  الرئييس 
قد  للقاّرات  العابر  البالستي  الصاروخ 
نوفمرب  الثاني/   ترشين   18 يف  اخُترب 

وسقط يف املياه قبالة اليابان. 
الشماليّة  الكورّية  األنباء  وكالة  ونقلت 
الرسميّة األحد عن كيم قوله إّن هواسونغ 
يف  اسرتاتيجي  سالح  »أقوى  هو   -17
األمام  إىل  هائلة  »قفزة  وُيشّكل  العالم« 
رؤوس  تركيب  تكنولوجيا  تطوير  يف 

حربيّة نووّية عىل صواريخ بالستيّة«. 
والجنود  العلماء  بمساهمة  وأشاد 

تحقيق  يف  الربنامج،  هذا  ومسؤويل 
»هدف بناء أقوى جيش يف العالم«.

يف  الشمايل  الكوري  الزعيم  وشّدد 
املشاركني  ملكافأة  أصدره  الذي  األمر 
من  الهدف  أّن  عىل  التسلّح،  برنامج  يف 
»حماية  بـ  يتمثّل  نووّية  قوّة  تطوير 
وسيادتهما  والشعب  الدولة  كرامة 
أكرب  »هذه  إّن  وقال  موثوق«.  بشكل 
وأهم قضيّة ثورّية، وهدفها األوحد هو 
امتالك أقوى قوّة اسرتاتيجيّة يف العالم، 
القوّة املُطلقة التي لم يسبق لها مثيل يف 

هذا القرن«.
املعهد  يف  الخبري  مني  هونغ  ورأى 
ترويج  أن  الوطنية  للوحدة  الكوري 
 - إطالق هواسونغ  يانغ الختبار  بيونغ 
إىل تعزيز مكانتها بوصفها  17 يهدف 

قوة نووية. 
هواسونغ  )إطالق(  كان  »بينما  وقال 
تصبح  أن  إىل  يهدف   2017 يف   15  -
دولة قادرة عىل تهديد األرايض األمريكية 
األخري  الصاروخ  يركز  ذرية،  بأسلحة 
عىل هدف أن تصبح أقوى دولة تمتلك 

صواريخ بالستية عابرة للقارات«.

سيمون«  »رودونغ  صحيفة  ونرشت 
صور  عرش  من  أكثر  األحد  الرسميّة 
والجنود  املدنينّي  مئات  مع  كيم  ُتظهر 
الحبيبة«.  »ابنته  برفقة  الحفل،  خالل 
األوىل  للمرّة  ظهرت  ابنته  وكانت 
وسائل  نرشت  عندما  املايض،  األسبوع 
لها  صوًرا  الشماليّة  الكورّية  اإلعالم 
إطالق  خالل  والدها  بيَد  ممسكة 

هواسونغ - 17. 
الفتاة  األحد  املنشورة  الصور  ُتظهر 
التي ُيعتقد أّنها ابنة كيم الثانية وُتدعى 
معطًفا  ترتدي  كانت  وهي  آي.  جو 
وُتظهر  والدها.  ذراع  وتتأّبط  أسود 
أمام  واقَفني  وابنته  األب  أخرى  صور 
يرتدون  عسكرّيني  برفقة  الصاروخ 

الزّي العسكري.
الشاّبة  لهذه  املفاجئ  الظهور  وأحيا 
السلطة  بانتقال  املتعلّقة  التكّهنات 
بعد  الشماليّة،  كوريا  يف  ُمستقباًَل 
إيل  جونغ  كيم  والده  كيم  خلف  أن 
أجهزة  وتعتقد  سونغ،  إيل  كيم  وجّده 
أّن كيم  االستخبارات الكورّية الجنوبيّة 
الذي تزّوج عام 2009 لديه ثالثة أوالد.

{  صاروخ هواسونغ 17- الجديد

تظاهرات ضد 
اإلغالق في الصين

شنغهاي- أ. ف. ب- تظاهر 
مئات األشخاص بعد ظهر 

األحد يف وسط شنغهاي 
حيث كانت قد اندلعت 
احتجاجات فجراً ضد 

اإلجراءات الصارمة التي 
تطبقها السلطات ملكافحة 
وباء كوفيد - 19، عىل ما 
ذكر شاهد لوكالة فرانس 

برس.
وقف املتظاهرون صامتني 

وهم يحملون أوراًقا بيضاء 
- خطوة أصبحت رمزا 

لالحتجاج عىل الرقابة يف 
الصني - وورودا بيضاء 

عند عدد من مفارق الطرق، 
قبل أن تصل الرشطة 

وتقوم بتفريقهم، بحسب 
هذا الشاهد الذي طلب عدم 

الكشف عن هويته.

الـعـــراق: ســدود
لمـــواجــهـة الســــيـــــول

العراق  تدرس  قنا-   - أربيل 
رشق  يف  سدا،   20 من  أكثر  تشييد 
السيول  ملواجهة  أربيل،  محافظة 

والفيضانات.
محافظ  نائب  قادر  هيمن  وقال 
املوجودة  املناطق  إن  اإلداري  أربيل 
وجباال  تالال  تضم  املحافظة،  رشق 
سدود  تشييد  وباإلمكان  صغرية 
هذه  أن  موضحا  عليها..  صغرية 
20 سدا،  عددها  يبلغ  التي  السدود 
ستكون أصغر من نظريتها الكبرية 
املسلحة،  بالخرسانة  املشيدة 
وخصصت إلنشائها ثمانية مليارات 
السدود  هذه  فائدة  أن  وبني  دينار. 
حدوث  بمنع  تتمثل  للمحافظة، 
حماية  إىل  إضافة  الفيضانات، 
الوديان والطرق التي يقطنها الكثري 
من املواطنني ضمن أقضية ونواحي 
االستفادة  عىل  عالوة  أربيل،  رشق 
الجوفية  املياه  تغذية  يف  منها 
املاشية  وسقي  الزراعة  وألغـراض 
ستصبح  لكونها  األسماك،  وتربية 
عن  فضال  ترابيا،  مائيا  خزانا 
للمياه  ثابت  منسوب  عىل  الحفاظ 
بأن  منوها  السنة،  أشهر  طوال 
خلف  املتكونة  الصغرية  البحريات 

لتطوير  منها  اإلفادة  يمكن  السدود 
القطاع السياحي باملنطقة.

ثمانية  يضم  الذي  العراق  وشهد 
يف  حادا  انخفاضا  كبرية،  سدود 
2022، يف  العام  األنهار يف  منسوب 
أسوأ سنة جفاف منذ نحو 92 عاما، 
حسب وزارة املوارد املائية العراقية. 
نرش  املتحدة  لألمم  تقرير  وكشف 
الشهر املايض، أن التغريات املناخية 
إىل  أدت  الجفاف  مشاكل  وتفاقم 
العراقيني،  املزارعني  آالف  نزوح 
أشار  حيث  البالد،  جنوبي  السيما 
سكان  من  املزارعني  نصف  أن  إىل 
الجنوب هجروا الزراعة أو يفكرون 

بهجرها.
تجدر اإلشارة إىل أن العراق يعد من 
لتغري  عرضة  األكثر  الخمس  الدول 
املناخ والتصحر يف العالم، خصوصا 
درجات  وارتفاع  الجفاف  تزايد  مع 
الكثري  إىل  يتعرض  كما  الحرارة، 
تآكل  جراء  الرملية  العواصف  من 
املساحات الخرضاء وتقلص الغطاء 
عىل  العمل  يتطلب  مما  النباتي، 
وزراعة  الخرضاء  املناطق  زيادة 
األشجار الكثيفة التي تلعب دورا يف 

مصدات الرياح والعواصف.

اتفاقية الحبوب

ماكرون يثني على دور تركيا
الرئيس  األناضول- شدد   - باريس 
عىل  ماكرون  إيمانويل  الفرنيس 
وأثنى  الحبوب  اتفاقية  أهمية 
يف  املتحدة  واألمم  تركيا  دور  عىل 
تويرت،  عىل  تغريدة  ويف  تحقيقه. 
أّن الدول الفقرية  أشار ماكرون إىل 
هي  حرب  رضيبة  تدفع  أال  ينبغي 
اتفاقية  بتمديد  وأشاد  تريدها،  ال 
120 يوما، وشدد عىل  الحبوب ملدة 

أهمية مواصلتها يف املستقبل.
 14 بـ  فرنسا  مساهمة  إىل  ولفت 
إيصال  أجل  من  دوالر  مليون 
الحبوب إىل الصومال بعد أّن أهدت 
الحبوب  من  طن  ألف   25 أوكرانيا 

إىل منظمة الغذاء العاملية.
األوكراني  الرئيس  أعلن  والسبت 

تصدير  زيلينسكي،  فولوديمري 
منتجات  من  طن  مليون   12 بالده 
الحبوب إىل 40 دولة يف إطار اتفاق 

شحن الحبوب عرب البحر األسود.
الثاني  ترشين  نوفمرب/    17 ويف 
أردوغان  الرئيس  أعلن  الجاري، 
يوما   120 الحبوب  اتفاق  تمديد 

اعتبارا من 19 من الشهر ذاته.
املايض،  تموز  يوليو/    22 ويف 
وقعت تركيا واألمم املتحدة وروسيا 
إسطنبول  يف  اتفاقية  وأوكرانيا 
من  الحبوب  صادرات  الستئناف 
البحر  عىل  أوكرانية  موانئ  ثالثة 
فرباير/   يف  توقفت  والتي  األسود، 
الحرب  خلفية  عىل  الفائت  شباط 

الروسية األوكرانية.

جيل جديد من 
المفاعالت اليابانية

طوكيو - قنا- تدرس 
اليابان بناء مفاعالت 

نووية جديدة، لتعزيز أمن 
الطاقة عىل املدى املتوسط 

إىل الطويل. كتحول عن 
السياسة الحالية للحكومة، 

منذ الكارثة النووية التي 
وقعت يف مارس 2011، يف 
محطة فوكوشيما دايئيتيش 

التي ترضرت بشكل كبري 
بسبب زلزال وتسونامي 

رشق اليابان الكبري، املتمثلة 
يف تجميد بناء مفاعالت 

جديدة أو استبدال املفاعالت 
الحالية بمفاعالت جديدة.

وأعدت وزارة الصناعة 
اليابانية مسودة مرشوع 

حول تطوير الجيل التايل من 
نظام الطاقة النووية، الذي 
سيشهد تحديث املفاعالت 

الحالية.

الواليات المتحدة

مبيعات الجمعة »9« مليارات دوالر
أظهر  األناضول-   - واشنطن 
أناليتكس«  »أدوبي  لرشكة  تحليل 
مبيعات  إجمايل  أن  األمريكية، 
املتحدة،  الواليات  أسواق  الجمعة يف 
من  صعودا  دوالر  مليار   9.12 بلغ 

6.6 مليار دوالر يف 2021.
وقالت »أدوبي أناليتكس« يف تقرير 
لها صادر، السبت، إن التسوق عرب 
متصاعدة  زيادات  سجل  اإلنرتنت 
عىل  القائم  التسوق  حساب  عىل 
من  باملائة   48 منها  املتاجر،  زيارة 
الهواتف  خالل  من  تمت  املبيعات 

الذكية.
يف  التجزئة  متاجر  كانت  وبينما 
السوق األمريكية ترتقب أعدادا كبرية 
من املتسوقني، إال أن الحركة الفعلية 
كانت أقل، ألسباب مرتبطة بدرجات 
الواليات  بعض  يف  املتدنية  الحرارة 

الرئيسة.
األخرى،  األسباب  أحد  فإن  كذلك، 
السلع  أسعار  ارتفاع  يف  تمثل 
السوق  داخل  والكمالية  األساسية 

املستهلكون  أعاد  إذ  األمريكية، 
بفعل  اإلنفاقية  أولوياتهم  ترتيب 

ارتفاع األسعار.
مبيعات  ترتقب  املتاجر  كانت 
 10 تتجاوز  العام  هذا  قياسية 
سوق  استمرار  مع  دوالر،  مليارات 

العمل القوية داخل البالد.
صالحية  أناليتكس«  »أدوبي  ولدى 
دخول إىل بيانات 85 باملائة من أكرب 
داخل  بالتجزئة  للبيع  رشكة   100

السوق األمريكية.
لصحيفة  تقرير  أورد  والسبت، 
نيويورك تايمز، قالت فيه إن الفقراء 
بعيدين  كانوا  املتحدة  الواليات  يف 
ارتفاع  بسبب  الجمعة،  أجواء  عن 

األسعار خالل العام الجاري.
يف  وصل  والذي  التضخم  وتسبب 
يونيو /  حزيران املايض 9.1 باملائة 
 1981- عام  منذ  مستوى  -أعىل 
وسط  الفقراء،  مدخرات  نفاد  يف 
زيادات حادة تشهدها أسعار السلع 

الرئيسة.

بعد »36« يومًا على اندالعها

تعليق تظاهرات بوليفيا
علقت   - ب  ف.  كروز-أ.  سانتا 
العاصمة  كروز  سانتا  منطقة 
ومعقل  لبوليفيا  االقتصادية 
التي  التظاهرات  السبت  املعارضة 
بعض  يف  عنف  أعمال  تخللتها 
ضد  يوماً   36 منذ  وتجري  األحيان 
تعداد  بإجراء  للمطالبة  الحكومة 

سكاني مبكر تمهيدا النتخابات.
»اللجنة  رئيس  كالفو  رومولو  أعلن 
مدني  تكتل  وهو  اإلدارية«  املدنية 

اآلن،  من  »اعتبارا  نافذ،  وتجاري 
سنرفع  رابع.  توقف  هناك  سيكون 
اإلرضاب واإلغالق، من دون التوقف 

عن نضالنا«.
يوم  »اليوم  للصحفيني  وأضاف 

تاريخي، الديمقراطية انترصت«. 
يف وقت سابق، اعتمد مجلس النواب 
لضمان  الحكومة  قانون  مرشوع 
آذار/   يف  السكاني  التعداد  إجراء 

مارس 2024.



 لو كان لجملة واحدة أن تلخص مشاعر الشعوب العربية يوم الثالثاء 
املايض، فهي ما قاله حارس مرمى منتخب السعودية محمد العويس 
يف إحدى القنوات القطرية بعد فوز منتخب بالده عىل األرجنتني بأن 

منتخبه لعب »عىل أرضه وبني جمهوره«.
لو قال هذه الجملة فنان أو مطرب ممن اشتهر عنهم حديث املجامالت 

لقلنا إنها مجاملة من الحارس السعودي لجارة بالده قطر، ولكن ما 
قاله العويس لم يكن سوى تعبري موفق ودقيق عن املشاعر العربية 

التي مألت مدرجات امللعب الذي شهد املباراة، وشوارع قطر، ووسائل 
التواصل االجتماعي يف كل البالد العربية من املحيط للخليج، وأمام 

شاشات التلفزة يف كل بيت عربي.
لم يقترص الوصف هذا عىل مباراة السعودية واألرجنتني، بل امتد أيضا 

ملباراتي تونس واملغرب الناجحتني مع الدانمارك وكرواتيا، وسبقه كذلك 
تفاعل العرب يوم افتتاح املونديال مع استضافة دولة عربية ألول مرة 
ألهم بطولة رياضية يف العالم. ما تفعله مثل هذه املشاعر يف مناسبات 

مختلفة، حتى لو كانت مناسبات بسيطة، هي أنها تؤكد املؤكد، وهو 

أننا أمة واحدة، نحزن لنفس األحزان ونفرح لنفس األفراح، وننتيش 

بنفس االنتصارات. امتأل الفضاء اإللكرتوني بالفرح لفوز السعودية 

وتعادل تونس واملغرب كما لو أن من فاز أو تعادل هو منتخب كل بلد 

عربي، ألن ما يجمع بيننا روابط ال تموت: دين مشرتك باالنتماء الفعيل 

أحيانا أو الحضاري أحيانا أخرى، وعروبة مشرتكة ال شعوبية فيها وال 
تناقض مع أبناء الوطن من القوميات األخرى، ولغة مشرتكة، وجغرافيا 
وتاريخ مشرتك، ورموز حقيقية ومتخيلة يتفق عليها غالبية أبناء هذه 
البقعة الجغرافية من املحيط إىل الخليج.  ال توجد مجموعة من الدول 

أو الشعوب تجمع بينها مثل هذه املشاعر أو االنتماء. ال اللغة اإلنجليزية 
أو الفرنكفونية أو اإلسبانية استطاعت أن تصنع انتماء مشرتكا يشبه 

انتماء شعوب املنطقة العربية ألمتهم، وال االشرتاك يف نفس القارة خلق 
مثل هذه الروابط، بل كانت الحروب والتناقضات يف كثري من األحيان 

هي الغالبة عند أبناء القارة الواحدة أو اللغة املشرتكة يف املناطق األخرى 
من العالم. ثمة حقيقة أخرى، أعاد التفاعل الشعبي العربي مع يوم 

االنتصار الكروي السعودي عىل األرجنتني التأكيد عليها، وهي أن نبض 
الناس ومشاعرهم هو من يصنع البوصلة يف العالقة بني الشعوب يف 

نهاية األمر.

الكرة تؤكد الحقائق التي ال تموت
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تبوؤ دولة قطر مراكز متقدمة 
دوليا وإقليميا يف مؤرش نضج 
الحكومة الرقمية الصادر عن 

مجموعة البنك الدويل للعام 
»2022«، لم يأت من فراغ وإنما 
جاء نتيجة جهود كبرية ومكثفة 

من كافة الجهات يف الدولة عملت 
بروح الفريق الواحد، لتحقيق 

تقدم ملموس يف مجال التحول 
الرقمي يف البالد، مسرتشدين 

بذلك باسرتاتيجية حكومة قطر 
الرقمية السابقة والتي حققت 

إنجازات مبهرة مع التطلع إلطالق 
اسرتاتيجية جديدة، إلحداث نقلة 

نوعية يف برنامج قطر نحو التحول 
الرقمي.

إن مؤرش نضج الحكومة الرقمية 
الصادر عن البنك الدويل يقيس 
العديد من املؤرشات والعنارص 

التي تساهم يف رحلة كل بلد نحو 
التحول الرقمي ومدى اعتمادها 

عىل التقنيات الرقمية يف الخدمات 
ويف كافة املجاالت األخرى، وبالتايل 

فإن إحراز قطر مراكز متقدمة 
دوليا وإقليميا يف املؤرش يؤكد 

مدى التقدم الذي أحرزناه يف هذا 
املجال، إذ حصلت دولة قطر عىل 

تصنيف A يف مجموعة الدول 
املتقدمة يف نضج الحكومة الرقمية، 

بمستوى نضج بلغت نسبته 
»87.4 %«، وهي نسبة »مرتفعة 

للغاية«، بحسب البنك الدويل الذي 
يقسم أداء دول العالم يف التحول 

الرقمي ونضج التقنيات الحكومية 
 A.( وفق أربع مجموعات، هي

B. C. D(، حيث تضم املجموعة 
)A( الدول التي بلغت درجة 

»مرتفعة للغاية« يف نضج التقنيات 
الحكومية وتبني التحول الرقمي 

بالقطاع العام، أما املجموعة 
)B( فتمثل الدول التي حققت 

درجة »عالية« يف نضج التقنيات 
الحكومية وتبني التحول الرقمي 

بالقطاع العام.

مراكز قطرية متقدمة
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آراء وقضايا

منذ أن بدأت إيران السري يف برنامج نووي 
سلمي، كانت عيون الدول الغربية وعىل 

رأسها الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا 
وأملانيا، وبالذات إرسائيل، تالحق وتتابع 
الربنامج النووي اإليراني بحرص وقلق 

شديدين. هذا الحرص والقلق كانا غائبني 
عن الساحة حني كانت الدول الغربية 

تقدم من دون حدود، كل ما يحقق رغبة 
إرسائيل وطموحها يف إنشاء مفاعل نووي، 

من خالل املساعدات والتقديمات العلمية 
والتكنولوجية التي حصلت عليها يف 

الخمسينيات والستينيات من القرن املايض 
لتصبح يف ما بعد دولة نووية، تمتلك 

ترسانة من أسلحة الدمار الشامل. وهذا 
كله تحقق بفضل الدول الغربية، التي 
آثرت الصمت، وغض النظر وما زالت، 

عن الرتسانة النووية اإلرسائيلية، لتصبح 
إرسائيل يف ما بعد، الدولة السادسة يف 
العالم التي تحوز هذا السالح، واألوىل 

يف منطقة الرشق األوسط. يف ظل غياب 
التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

الذي ترفضه إرسائيل باملطلق، وغموضها 
حول ترسانتها النووية.

تعاطي الغرب مع امللف النووي اإليراني 
يختلف كليا عن تعاطيه مع إرسائيل، ما 

أفقده املوضوعية، والصدقية والنزاهة. 
أي سالم وأمن تريده الواليات املتحدة 
والغرب معها ملنطقة الرشق األوسط؟ 

وهل من زعيم يف الغرب مهما عال شأنه، 
يجرؤ عىل املطالبة بإخضاع الربنامج 

النووي إلرسائيل، للتفتيش من قبل خرباء 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتحقق 

من أهداف الربنامج، واملستوى الذي 
وصل إليه؟ وهل يجرؤ عىل اتهامها، أو 
يطالب بفرض العقوبات عليها لتمنعها 

من إخضاع مفاعلها النووي لرقابة الوكالة 
الدولية، مثل ما يفعله مع إيران؟ إنه 

الغرب املنحاز دائما، وفاقد الصدقية، الذي 
ال يكيل اال بمكيالني، وال يرى إال بعني 

واحدة، هكذا هو، وهكذا سيبقى.

ازدواجية 
المعايير

عدنان منصور 

وزير الخارجية اللبنانية األسبق

من قريب

القدس العربي

قصة السيايس املاليزي أنور إبراهيم ملهمة 
تمزج الفرح بالحزن والتميز باإلقصاء، فمنذ 

فرتة الشباب لوحظ تميزه فاختاره رئيس 
الوزراء عبد الرزاق عام 1973 ممثال للشباب 

املاليزي يف الجمعية العامة لألمم املتحدة ومن ثم 
أسس إبراهيم حركة الشباب املسلم ليربز خاللها 

مدافعا عن الفقراء ويلفت نظر مهاتري محمد 
فيضمه لحزب آمنو عام 1982 ومن ثم ينتقل 

إبراهيم بني عدة وزارات إىل أن يصبح نائبا 
لرئيس الوزراء وزير املالية.

خالل األزمة املالية التي عصفت بدول النمور 
اآلسيوية عام 1997 بدأ التباين بني إبراهيم 

الطالب املرشح للقيادة واألستاذ مهاتري الراغب 
بالتقاعد من طريقة معالجة األزمة املالية 

والتعامل مع قضايا الفساد.
تطور الخالف بينهما إىل أن وصل إىل االتهام 

بالفساد والشذوذ والحكم بحرمان إبراهيم من 
ممارسة السياسة لقرابة ربع قرن إىل أن تقلد 

بعدها منصب رئيس الوزراء.
عانى إبراهيم من عرشين سنة عجاف سجن 

خاللها عدة مرات كان لزوجته الدكتورة عزيزة 
إسماعيل دور بارز يف الدفاع عنه أمام املحاكم 

وأيضا يف أعني املجتمع، لم تكتف بذلك بل 
مارست السياسة لتكون واجهة لزوجها حتى 

تمنع خبو اسمه وتأثريه لدى املاليزيني.
بعد استفحال الفساد يف ماليزيا وشعور مهاتري 
محمد الذي تجاوز التسعني عاما بالخطر الذي 
يتهدد بلده قرر العودة ملمارسة السياسة لكن 

إنجاز األمر كان يحتاج إىل حليف قوي، فاضطر 
إىل وصل ما انقطع مع أنور إبراهيم فتحالف 

معه عام 2018 يف االنتخابات الربملانية، ليحققا 
فوزا مستحقا كان أحد رشوط االتفاق أن يكون 

مهاتري رئيسا لعام واحد وأن تكون زوجة 
إبراهيم نائبة ومن ثم يستقيل ليستلم إبراهيم 

الرئاسة اال أن املحسوبني عىل الدولة العميقة يف 
حزب آمنو انقلبوا عىل مهاتري لتسقط الحكومة 

بعدها.
خالل االنتخابات األخرية فاز تحالف األمل 

بقيادة إبراهيم عىل التحالف الوطني بقيادة 
محيي الدين ياسني وخرج مهاتري نهائيا من 

املشهد السيايس.
هذا الفوز جعل امللك املاليزي يعني أنور إبراهيم 

رئيسا بعد رصاع مرير عىل السلطة دفع ثمنها 
اعتقاال واتهامات بذمته املالية وحتى أخالقية.

دروس مسـتفادة:
1 ـ العزيمة واالرصار أهم أسباب النجاح وبلوغ 
األهداف، فلوال عزيمته لكان مجرد تاريخ وحدث 

عابر.
2 ـ السياسة فن يحتاج ملهارات خاصة فأعداء 

األمس قد يتحولون إىل حلفاء والعكس صحيح، 
فالتحوالت كثرية لكنها تحتاج إىل كاريزما مقنعة 

للجمهور.

3 ـ العائلة أحد أهم أسباب النجاح، فقد لعبت 
الدكتورة عزيزة إسماعيل دورا رئيسيا يف بقائه 

يف ذاكرة املاليزيني عرب تأسيس حزب العدالة 
الوطني وزعامتها له ودفاعها املستميت عنه 

لتربأته من التهم.
4 ـ ممارسة السياسة تتطلب االنتباه الشديد من 

املنافسني الذين قد يستخدمون كافة الوسائل 
والرضب تحت الحزام إلخراج الخصم من ساحة 

العمل.
5 ـ عودة أنور إبراهيم للحكم تؤكد عىل أهمية 

رسوخ الديمقراطية يف ماليزيا، فرغم كل 
املالحظات عىل الحكم اال أنك تستطيع يف النهاية 
الوصول للحكم بالوسائل الديمقراطية وهذا ما 

نفتقده يف بالدنا.
6 ـ ال يوجد حزب يستطيع االستئثار بالسلطة 

إىل ما ال نهاية، فرغم الستة عقود خرج حزب 

آمنو من السلطة بالرغم من اعتماده عىل الغالبية 
املالوية، احتكار السلطة لفرتات طويلة يؤدي 

للفساد وترهل األحزاب لذا إن أي حزب ال يجدد 
نفسه، فإن الشعب سيختار البديل املناسب.

7 ـ عىل السيايس اختيار الوقت املناسب لالعتزال 
مثل العب كرة القدم املشهور، فلكل زمان 

ساسة ورجال وإن لم تعتزل بطريقة الئقة بعد 
تقديم كل ما لديك من أفكار ورؤى فإن الشعب 

سيخرجك ويقول لك كفى بطريقة مخجلة لك 
ولتاريخك.

8 ـ إبعاد الجيوش عن ممارسة السياسة هام 
لبقاء العملية الديمقراطية فعالة.

إن تجربة أنور إبراهيم جديرة باملتابعة فهي 
كما الحظنا مليئة بالعرب والدروس والتي يجدر 
االستفادة منها يف أوطاننا حتى نستطيع بناءها 

وتطويرها، فال يوجد يف العالم شخصيات أو 
أحزاب قادرة عىل البقاء يف الحكم لذا علينا 

تمكني الديمقراطية يف أوطاننا حتى نضمن 
بقاءها عىل سكة النمو والتطور الحضاري، 

فهل تستفيد بالدنا العربية من هذه التجربة 
الهامة من بلد كنا نسبقه بأشواط وهذا ما قاله 
مهاتري محمد عند زيارته دمشق يف الستينيات 
من القرن املايض عندما تمنى أن تشبه ماليزيا 

سوريا، فحقق أمنيته بل فاقتها بأشواط، ماليزيا 
أصبحت يف ركب الدول املتقدمة وسوريا دمرها 

سفاح القرن الحادي والعرشين وجعلها قاعا 
صفصفا تنتظر من يخلصها من محنتها التي 

طالت كثريا.
بعد بلوغ أنور إبراهيم هدفه هناك ترقب 

وأسئلة مطروحة من املاليزيني، هل تساهم 
عودة إبراهيم يف خفض التضخم الذي تعانيه 
ماليزيا؟، هل يستطيع إبراهيم تطوير الحالة 

الوطنية بني املاليزيني بكافة انتماءاتهم املالوية 
والهندية وأيضا الصينية الذين دعموا إبراهيم 

بقوة يف االنتخابات األخرية؟، هل ينجح يف 
مكافحة الفساد الذي استرشى كثريا يف اآلونة 

األخرية مما يعطي ماليزيا دفعة جديدة لالرتقاء 
والتطور؟

اإلجابة عن هذه األسئلة سوف تكون منذ اللحظة 
األوىل لتشكيل الحكومة واختيار الفريق، فليس 

أمام أنور إبراهيم الوقت الطويل لذلك فهناك 
أحزاب ومنظمات تراقبه وتنتظر ارتكابه 

األخطاء كما أن للزمن فعله فقد بلغ إبراهيم 
الخامسة والسبعني وليس أمامه الوقت الطويل 

لتنفيذ ما طرحه يف شبابه.
هل يصبح أنور إبراهيم رائدا للتصحيح يف 

ماليزيا كما كان مهاتري محمد باني ماليزيا 
الحديثة؟ أم يكون مجرد رئيس مر يف 

تاريخها؟.. فالسياسة ليست مجرد أقوال 
وشعارات بل خطط وأفعال وأرقام فما أكثر من 

تكلم وما أقل من نفذ.

سياسي ال يعرف اليأس أو الهزيمة

إن تجربة أنور 
إبراهيم جديرة 

بالمتابعة فهي مليئة 
بالعبر والدروس 

والتي يجدر االستفادة 
منها في أوطاننا 

محمد ياسين نجار

عربي 21

فراس أبو هالل
باحث متخّصص في شؤون الشرق األوسط
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السنة )28( - اإلثنين  4 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 28 نوفمبر 2022م العدد )9947(

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

تنظمه »قطر تبدع«.. »16« ديسمبر المقبل

أضخـم عـــرض أزيــاء
الشيخة المياسة: »قطر فاشن يونايتيد« سيلهب حماس الجماهير في الدوحة

 CR رانواي  آر  »يس  ورشكة  ُتبدع«  »قطر  مبادرة  أعلنت 
Runway« عن تفاصيل عرض األزياء األكرب يف العالم »قطر 
تستضيفه  الذي  رويتفيلد«،  كارين  بتنظيم  يونايتيد  فاشن 
النهائي  16 ديسمرب يف الفرتة بني مباريات نصف  الدوحة يف 
والنهائي ملونديال قطر 2022. هذا العرض االستثنائي العاملي 
والرياضة،  واملوسيقى  والثقافة  األزياء  التقاء  نقطة  يقدم 
ويضم أعماالً ألكثر من 130 مصمماً من 6 قارات و50 دولة 
(استاد  عبود  أبو  راس  استاد  وسط  مشاهد   25,000 أمام 

 .(974
يقام هذا العرض الضخم وامللتقى الثقايف الزاخر برعاية مبادرة 
العام  مدار  عىل  تحتفي  مستمرة  حركة  وهي  ُتبدع«،  »قطر 
بها، ويسلط  لها واالحتفاء  والرتويج  الثقافية  األنشطة  بتنوع 
والرياضة  األزياء  بني  الوثيقة  العالقات  عىل  العرض  الضوء 
واملوسيقى التي تشكل جسوراً تربط بني الشعوب واملجتمعات 
من مختلف الثقافات. وسوف تقدم منصة العرض االستثنائية 
بحجمها غري املسبوق الفرصة إلبراز مواهب التصميم الواعدة، 
منطقة  من  أخرى  وعالمات  قطرية  تجارية  عالمة   21 ومنها 
العرض  منصة  لتحتضنهم  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الرشق 

جنباً إىل جنب مع أملع األسماء العاملية يف مجال األزياء. 
يقدمها  واستعراضية  موسيقية  عروضاً  الحدث  وسيتضمن 
والشاب  الساهر،  وكاظم  مثل دي جي سنيك،  عامليون  نجوم 
خالد، ونانيس عجرم، وأوزونا، وزاكس بانتويني وغريهم من 

أشهر النجوم.
ومرتبة  ُمصممة  فرعية  عروض  أربعة  عىل  العرض  يشتمل 

بشكل فريد، منها فقرة افتتاحية يرتدي فيها سفراء 32 دولة 
يف كأس العالم قمصان رياضية مخصصة. بعد ذلك مبارشة، 
العبيديل  علياء  هما  قطريتان،  تجاريتان  عالمتان  تتعاون 
الرمال  تلتقي  بعنوان »حيث  لتقديم عرض خاص  وهارلينز، 
ويتضمن  اللؤلؤ  عن  البحث  حرفة  من  مستوحى  بالبحر«، 
توزيعاً عارصاً لألغنية الشعبية الخليجية »توب توب يا بحر« 

من ألحان هالة العمادي وإخراج الفنانة دانة املري. 
أما العرض الثاني فهو بعنوان »جولة األزياء العاملية«، فسيكون 
احتفاالً كبرياً باألعمال االستثنائية ملجموعة من املصممني من 6 
قارات. وستكون الفقرة الثالثة واألخرية بعنوان »ليلة واحدة يف 
املصممة  السهرة  الراقية ومالبس  لألزياء  مبهراً  قطر« عرضاً 
لعروض  العاملية  التجارية  والعالمات  الخرباء  من  حرصًيا 

حضور  العرض  هذا  ويشهد  يونايتيد«.  فاشن  »قطر  األزياء 
21 عالمة تجارية قطرية يقدمها مركز M7 لريادة األعمال يف 

التصميم واألزياء والتكنولوجيا يف قطر. 
يشارك يف عروض األزياء »قطر فاشن يونايتيد بتنظيم كارين 
باإلضافة  واإلقليميني  املحليني  املصممني  من  عدد  رويتفيلد« 
إىل أكثر العالمات التجارية شهرًة يف عالم األزياء يف العالم، يف 
وسُيسلط  الصناعة.  هذه  يف  رواجاً  املنصات  أكثر  من  واحدة 
لم  الذين  املصممني  القادم من  الجيل  الضوء عىل  الحدث  هذا 
يسبق لكثري منهم عرض أعمالهم عىل منصات العرض بسبب 

التحديات اللوجستية واملالية املرتبطة بعروض األزياء. 
هي  العرض  هذا  يف  املشاركة  القطرية  التجارية  العالمات 
1309، الدكان، علياء العبيديل، تمارض السلطان، دريزل، غادة 

البوعينني، هريات، هاماديس، هارلينز، كالثام بافاليون، لورينا 
ميشيل، مريم الدرويش، مهفهف، منى سعد، نائلة آل ثاني، 

ترزي، تيا، وعد، وادا، وياسمني منصور. 
التربعات  جمع  يونايتيد«  فاشن  »قطر  األزياء  عرض  ويشهد 
الجميع؛ وهي منظمة غري ربحية  التعليم فوق  لدعم مؤسسة 
وسعادة  نارص  بنت  موزا  الشيخة  السمو  صاحبة  ترأسها 
الشيخة املياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، وتعمل عىل توفري 
املرأة  وتمكني  حظاً،  األقل  والشباب  لألطفال  التعليم  فرص 
جميع  ُتخصص  وسوف  مجتمعها.  يف  فاعاالً  عضواً  لتصبح 

إيرادات التذاكر لهذه األغراض. 
بن  حمد  بنت  املياسة  الشيخة  سعادة  علقت  املناسبة،  وبهذه 
قائلًة:  قطر،  متاحف  أمناء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل  خليفة 
أن تستضيف دولة قطر  نوعه  فريد من  تاريخي  لحدث  »إنه 
عربية  دولة  تحتضنها  التي  القدم،  لكرة  العالم  كأس  بطولة 
ألول مرة يف تاريخها«. وأضافت: »ولن يضاهي هذه املناسبة 
العظيمة إال احتفاء مماثل يف اإلبهار والروعة بالثقافة وفنون 
األزياء. وكما تمثل بطولة كأس العالم نقطة التقاء املشجعني 
العالم من أجل لحظات الحماس  والجماهري من جميع أنحاء 
فإن  إنجازات رياضية كبرية،  املصاحبة يف تحقيق  والتشويق 
الجماهري  يونايتيد سيلهب حماس  فاشن  قطر  األزياء  عرض 
هنا يف الدوحة ويف كل مكان بروعة هذا التجمع اإلبداعي غري 

املسبوق«. 
آل  خليفة  بن  حمد  بنت  املياسة  الشيخة  سعادة  أن  ُيذكر 
برعاية  يونايتيد«  فاشن  »قطر  األزياء  قد دشنت عرض  ثاني 
املحررة الفرنسية واملصممة صاحبة الرؤية املستقبلية كارين 
الرئيس  رويتفيلد،  ريستوين  فالديمري  إخراج  رويتفيلد، ومن 

.»CR Runway التنفيذي لرشكة »يس آر رانوي

يعرض »21« عالمة تجارية 
قطرية خالل احتفالية تاريخية

ص اإليرادات لصالح 
َ

خص
ُ
ت

مؤسسة التعليم فوق الجميع

الدوحة - $

إقبــال على التسـجيــلببطولة جمعية القناص »2022«
انطلقت أمس عملية التسجيل ومعاينة 
القناص  جمعية  »بطولة  يف  الصقور 

2022«، بمقر الجمعية يف راس لفان.
القناص  جمعية  بطولة  تنظيم  ويأتي 
عن  مصغرا  مهرجانا  تعترب  التي 
بطولتني  بعد  مرمي«،  »مهرجان 
كبريتني هما بطولة راس لفان للصقور 
للصقور  قطر  إصفري  بطولة  الرابعة 

التاسعة.
لبطولة  املنظمة  اللجنة  وأوضحت 
تنقسم  البطولة  أن  القناص،  جمعية 
مسابقة  منها  املسابقات  من  عدد  إىل 
فرخ  دعو  السبعة وهي  بفئاتها  الدعو 
قرناس  دعو  حر،  قرناس  دعو  حر، 
دعو  شاهني،  فرخ  جري  دعو  شاهني، 
فرخ  جري  دعو  شاهني،  قرناس  جري 

حر ثم دعو جري قرناس حر، وستجرى 
لفان  براس  القناص  ميدان جمعية  يف 
صبخة  يف  وتجرى  الطلع  ومسابقة 
الصغري  الصقار  ومسابقة  الذخرية، 
هدد  مسابقة  ثم  الواعد،  والصقار 

السلوقي.
من جهة أخرى، بينت اللجنة املنظمة، 
الواعد  الصقار  أنه بخصوص مسابقة 
التسجيل  فسيتم  الصغري،  والصقار 
فيها واملشاركة يف نفس اليوم ويف مكان 
اإلعالن  سيتم  حيث  البطولة،  إجراء 
املشاركني  قائمة  حرص  بعد  اليوم  عن 
للبطولة  الزمني  الجدول  وتوزيع 
صورة  إحضار  املشاركني  عىل  ويتعني 
عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر 
للمشاركني كما يجب أن يكون الصقر 

املشارك حامال لرشيحة.
لجمعية  بشكرهم  الصقارون  وتقدم 
للصقارين،  رعايتها  عىل  القناص 
ودعمهم وعمل اللجنة املنظمة للبطولة 

بكل ما يف وسعها بتذليل الصعوبات.
املري  سعيد  محمد  الصقار  وقال 
الطلع:  مسابقة  يف  ليسجل  جاء  الذي 

الجمعية  مقر  إىل  الصباح  هذا  »جئت 
مسابقة  يف  للتسجيل  لفان  راس  يف 
الله  الطلع واملشاركة فيها وأتمنى من 

التوفيق«.
بالدعاء  ويلهجون  الصقارون  ويردد 
لهم  بالتوفيق  ترصيحاتهم  يف  دائما 

وإلخوانهم الصقارين.
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سلمان المالك

إضافات لتطبيق اللهجة القطرية

يف محاولة البتكار تجربة ال ُتنىس لزوار كأس العالم يف قطر، 
أضيفت عدة لغات جديدة إىل التطبيق املجاني لعبارات اللهجة 
القطرية الذي طوره برنامج اللغة العربية بجامعة جورجتاون 

يف قطر الجامعة الرشيكة ملؤسسة قطر. ومع التحديثات األخرية، 
يوفر تطبيق الهواتف الذكية اآلن للمتحدثني بلغاتهم األصلية 

وهي اللغات اإلنجليزية والفرنسية والهندية واإلسبانية والفلبينية 
واألردية والنيبالية والصينية والرتكية إمكانية الوصول إىل كل من 

الصيغة املكتوبة واملنطوقة ألكثر من 1700 كلمة وعبارة عربية 
شائعة االستخدام يف اللهجة القطرية.

عن تطوير هذا التطبيق يقول مبتكره وصانعه مدرس اللغة 
العربية بجامعة جورجتاون يف قطر هاني فزاع: »ركزنا يف هذا 

التطبيق بشكل خاص عىل اللهجة املستخدمة يف قطر، مما يسهل 
عىل الزائرين والسياح وحتى املتحدثني باللغة العربية من جميع 
أنحاء املنطقة االنخراط والتفاعل بدرجة أعمق وأكثر أصالة مع 
السكان املحليني يف قطر، ونأمل من خالل تعلم لغة جديدة أن 

يصبح زوار قطر أكثر اندماجا يف املجتمع وأن يروا قطر من زاوية 
جديدة تماًما«.

يعمل تطبيق عبارات اللهجة القطرية أيًضا بدون الدخول 
عىل اإلنرتنت، وينقسم إىل مواضيع مختلفة مشار إليها بشكل 
شائع لتشجيع املستخدمني عىل طلب الطعام، أو السؤال عن 
االتجاهات، أو التحدث عن الطقس، أو مجرد تقديم التحية 

الودودة لألشخاص الذين يقابلونهم خالل حضورهم هذا 
الحدث التاريخي. قدم الطالب القطريون بجامعة جورجتاون 

يف قطر أصواتهم لبناء دليل النطق الصوتي، وساهموا يف قائمة 
الكلمات والعبارات األصلية التي يستخدمونها مع أصدقائهم ويف 

مجتمعاتهم.
يقول مطور التطبيق هاني فزاع: »أعتقد أن هذه هي املرة األوىل 

التي يتم فيها تقديم كتاب العبارات الشائعة باللهجة املحلية 
مخصص لزوار كأس العالم ملساعدتهم عىل التنقل والتواصل بلغة 
أجنبية حتى ال يضطروا إىل االعتماد عىل مواقع الرتجمة، نظرا ألن 
هذه املواقع محدودة للغاية، ألن الرتجمات املبارشة ال تنقل املعنى 

دائًما، مما قد يؤدي إىل سوء الفهم وصعوبة التواصل«.

تعريف »مشجعي السفن« بالخدمات

واصلت وزارة البلدية، ممثلة ببلدية الدوحة حمالتها التوعوية 
لجمهور املشجعني من الزائرين لدولة قطر خالل بطولة »كأس 
العالم FIfA قطر 2022«، استهدفت القادمني عىل متن السفن 

السياحية والفنادق العائمة يف ميناء الدوحة القديم.
وتم خالل هذه الحملة تعريف املشجعني بأهم الخدمات التي 

تقدمها وزارة البلدية، ودعوتهم لزيارة الحدائق واملتنزهات 
والشواطئ العامة واألماكن السياحية يف مدينة الدوحة، كما تم 
تعريفهم بربنامج عون عىل األجهزة الذكية وكيفية حجز تذاكر 

الدخول للحدائق املتاحة عىل الربنامج إلكرتونيًا، وكذلك تم التوعية 
بالقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.

إعادة تأهيل حديقة الغانم
قامت بلدية الدوحة ممثلة بقس�م الحدائق التابع 
إلدارة ش�ؤون الخدمات، بإع�ادة تأهيل وصيانة 
حديق�ة الغانم العتيق، يف إط�ار االهتمام بتهيئة 
الحدائ�ق واملتنزهات العامة الس�تقبال الزائرين 

من ساكني األحياء واملناطق السكنية.
وش�ملت أعم�ال التأهي�ل والتطوي�ر بالحديقة، 
صيان�ة املم�رات واملقاع�د والس�ور والربجوالت 
األعم�ال  تأهي�ل  وإع�ادة  الخدم�ات،  ومبان�ي 
الزراعية وأهمها زراعة مس�طح أخرض بمساحة 
600 مرت مربع، يش�مل أش�جار البيزا والس�در 
والنخي�ل املثم�ر وأنواع�ا مختلفة م�ن النباتات 

املعمرة والزهور املوسمية. 
هذا، وقد روعي يف تنفيذ أعمال التأهيل والتطوير، 
الحفاظ عىل الط�راز القديم للحديقة، والتي ُتعد 
رغم صغر مس�احتها )4.523 م2(، مالًذا لعدد 

كبري من القاطنني بحي الغانم العتيق.

توعية المشجعين بالوكرة
يف إطار تفعيل دوره�ا الرقابي والتوعوي، 
قام�ت بلدي�ة الوكرة ممثلة بالس�يد جمال 
ع�ي البوعينني مدي�ر إدارة الرقابة البلدية 
والس�يد عي الكواري رئيس قس�م الرقابة 
العامة، بجولة تفقدية صباح الس�بت، قبل 
انطالق مب�اراة منتخبي تونس وأس�رتاليا 
باستاد الجنوب، تم خاللها توعية الجماهري 
بأهمية االلتزام بإرشادات وقانون النظافة 
العام�ة حفاظ�ا ع�ىل املظه�ر الحض�اري 

والجمايل ملدينة الوكرة.
واستكماالً لدور البلدية الخدمي، قام السيد 
عبدالعزي�ز الن�ر رئي�س قس�م النظافة 
العام�ة فور انتهاء املب�اراة، باإلرشاف عىل 
أعم�ال التنظي�ف بكافة املناط�ق املحيطة 
باس�تاد الجن�وب، واإلرشاف ع�ىل تفري�غ 
م�ن  املناط�ق  بتل�ك  املوزع�ة  الحاوي�ات 
املخلف�ات العامة واملخلف�ات القابلة إلعادة 

التدوير.

الخطوط األمامية أواًل
أعلنت رشكة »ماتش للضيافة«، الوكيل الحري 

 FIFA لربنامج الضيافة الرسمي لبطولة كأس العالم
قطر 2022™ بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، 

استضافة 1000 فرد من العاملني يف الخطوط األمامية 
يف القطاع الصحي يف دولة قطر لالستمتاع بعدد من 

مباريات كأس العالم ضمن برنامج الضيافة الرسمي 
للمونديال. 

وتأتي هذه املبادرة، التي تحمل عنوان »الخطوط 
األمامية أوالً«، تقديراً وعرفاناً لجهود العاملني يف 

القطاع الصحي خالل فرتة جائحة كورونا ودورهم 
البارز يف إنجاح تنظيم بطولة كأس العالم من خالل 

توفري بيئة صحية وآمنة لجميع املشجعني واملشاركني 
يف املونديال. 

ويف هذا الصدد، أشار السيد خايمي بريوم، الرئيس 
التنفيذي لرشكة »ماتش للضيافة«، إىل جهود التعاون 

والعمل املشرتك لدولة قطر واالتحاد الدويل لكرة القدم 
»فيفا« واللجنة العليا للمشاريع واإلرث و»ماتش 

للضيافة« وغريهم من الجهات املعنيّة من أجل تنظيم 
مونديال يحظى فيه جميع املشجعني من مختلف 

أنحاء العالم بحسن الضيافة والرتحاب وتتوفر لهم 
خالله السالمة واألمان، مشيداً بجهود العاملني يف 
القطاع الصحي يف قطر للمساهمة يف تحقيق هذا 

الهدف. 
ووجه بريوم الشكر للعاملني يف القطاع الصحي قائالً: 

»عقب انتشار جائحة كوفيد - 19، واجه القطاع 
الصحي عىل مستوى العالم، بما يف ذلك قطر، ضغوطاً 

هائلة للتصدي لوباء كورونا والحد من تأثرياته 
االقتصادية واالجتماعية. نتوجه بالشكر والعرفان 

للعاملني يف الخطوط األمامية يف القطاع الصحي 
يف قطر عىل جهودهم امللحمية التي ساعدتنا عىل 

تخّطى هذه األزمة الصحية العاملية. ونتطلع للرتحيب 
بمجموعة من هؤالء األبطال لالستمتاع باملونديال 

ضمن برنامجنا للضيافة«. 
وأضاف بريوم أن مبادرة »الخطوط األمامية أوالً« تعد 
بادرة لتكريم العاملني يف الخطوط األمامية يف القطاع 

الصحى يف قطر وتقديم الشكر لهم عىل تفانيهم يف 
التخفيف من آثار جائجة كوفيد - 19، وأكد أنه لوال 

التزام الجهات الصحية لكان من الصعب توفري األجواء 
اآلمنة التي يستمتع بها مشجعو كأس العالم.

ابتكارات لخدمة جماهير المونديال
يش�هد اس�تاد الثمامة، أح�د االس�تادات الثمانية 
لبطول�ة كأس العال�م FIFA قط�ر 2022 الت�ي 
تتواص�ل منافس�اتها حت�ى 18 ديس�مرب املقبل، 
توظي�ف تقنية األلواح الشمس�ية املبتكرة »س�ن 
باي�ف«، التي ج�رى تركيبه�ا يف املنطقة املحيطة 

باالستاد لخدمة جماهري املباريات.
وكانت تقنية س�ن بايف من بني املشاريع الفائزة 
يف برنامج »تحدي 22«، الذي أطلقته اللجنة العليا 
للمش�اريع واإلرث عىل طريق اإلعداد الس�تضافة 
كأس العال�م FIFA قط�ر 2022، به�دف تعزيز 
االبتكار يف العالم العربي، عرب تش�جيع الشباب يف 
املنطقة عىل إطالق أفكارهم اإلبداعية، واملس�اعدة 
وأدوات  منتج�ات  إىل  وتحويله�ا  تطويره�ا  يف 
وحلول من شأنها تعزيز تجربة املشجعني، خالل 
منافسات النسخة األوىل من املونديال التي تقام يف 

العالم العربي والرشق األوسط.

وصممت ألواح سن بايف، التي تعمل بنفس كفاءة 
ألواح الطاقة الشمس�ية العادية، لالس�تخدام عىل 
األرضيات األفقية والحوائط الرأس�ية، وينتج عن 
اس�تخدامها توليد الطاقة الكهربائية. وتم اختيار 
اس�تاد الثمامة لرتكيب األلواح الشمسية كمرشوع 
تجريبي للتقنية املبتك�رة يف ضوء اإلنجازات التي 
حققها االستاد عىل صعيد االستدامة البيئية، فيما 
ستش�هد بقية اس�تادات املونديال تركيب األلواح 
املبتكرة بعد إسدال الستار عىل منافسات البطولة.
وبإم�كان املش�جعني الذي�ن يح�رضون مباريات 
البطولة يف اس�تاد الثمامة شحن أجهزتهم النقالة، 
من خ�الل مقابس ش�حن حديثة تعم�ل بالطاقة 
الشمسية، الناتجة عن استخدام ألواح سن بايف يف 
محيط االس�تاد. وقال املهندس خليفة املانع، مدير 
استاد الثمامة إن تركيب بالط سن بايف يف االستاد 
املونديايل يجس�د الت�زام اللجنة العليا للمش�اريع 

وحماي�ة  االس�تدامة،  جوان�ب  بمراع�اة  واإلرث 
البيئة يف منش�آت ومواقع البطولة، س�عياً إىل بناء 
إرث تس�تفيد منه األجي�ال القادمة، وينعكس عىل 

مستقبل البالد بعد انتهاء منافسات املونديال.
من جانبه، أعرب الس�يد محم�د الجمال، الرشيك 
املؤس�س يف س�ن باي�ف، ع�ن س�عادته برتكيب 
ألواح الطاقة الشمس�ية يف محيط اس�تاد الثمامة 
املونديايل. وقال: »يرسن�ا تجهيز املنطقة املحيطة 
ونفخ�ر  الشمس�ية،  الطاق�ة  بأل�واح  باالس�تاد 
بمش�اهدة املش�جعني يس�تخدمون ه�ذه األلواح 
خالل استضافة قطر ملنافسات البطولة العاملية«.

وأض�اف: »نجحنا يف ابت�كار منتج يتمتع بالعديد 
م�ن املزايا، وذل�ك من خالل إنتاج ألواح شمس�ية 
يمك�ن لألش�خاص الس�ري عليه�ا، بما يتي�ح لنا 
االس�تفادة من مس�احات واس�عة يف أنحاء البالد 

لتوليد الطاقة الكهربائية«.




