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مجلس الوزراء الكويتي ينوه بمبادرة سمو األمير بدعوة طالب كويتيين للمونديال
»الشورى« يندد بقرار البرلمان األوروبي 

نــرفــض اإلمــالءات

نرفض القرار وما جاء فيه رفضا تاما وقاطعاامتداد للحمالت الممنهجة والهجمات الشنيعة

قرار البرلمان 
األوروبي 

ادعاءات باطلة

تزوير للحقائق 
ومشاركة في 

الحمالت التآمرية

العنابي يواجه هولندا اليوم

معاك .. لآلخر

السادسة  تمام  يف  البيت  استاد  يحتضن 
العنابي  منتخبنا  مباراة  اليوم،  مساء 
الثالثة  الجولة  يف  الهولندي،  نظريه  أمام 
العالم  بكأس  املجموعات،  بدور  واألخرية 

.2022

تقديم  بهدف  املباراة  يدخل  منتخبنا 
التأهل  انتهاء حظوظ  صورة مرشفة بعد 
للدور الثاني بعد الخسارة أمام اإلكوادور 
وأمام  رد،  دون  بهدفني  األوىل  الجولة  يف 

السنغال بثالثة أهداف مقابل هدف.
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نبض الوطن

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يهنئ رئيس موريتانيا
الدوحة- قنا- بعث حرضة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
فخامة  إىل  تهنئة،  برقية  املفدى،  البالد  أمري  ثاني  آل  حمد 

الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني رئيس الجمهورية 
اإلسالمية املوريتانية، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يهنئ رئيس ألبانيا
الدوحة- قنا- بعث حرضة صاحب السمو الشيخ تميم 
إىل  تهنئة،  برقية  املفدى،  البالد  أمري  ثاني  آل  حمد  بن 

ألبانيا،  جمهورية  رئيس  بيغاي  بريم  الرئيس  فخامة 
بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

نائب األمير
يهنئ رئيس موريتانيا

الدوحة- قنا- بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد 
آل ثاني نائب األمري، برقية تهنئة، إىل فخامة 

الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني رئيس 
الجمهورية اإلسالمية املوريتانية، بمناسبة ذكرى 

استقالل بالده.

نائب األمير
يهنئ رئيس ألبانيا

الدوحة - قنا - بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل 
ثاني نائب األمري، برقية تهنئة، إىل فخامة الرئيس بريم 

بيغاي رئيس جمهورية ألبانيا، بمناسبة ذكرى استقالل 
بالده.

رئيس الوزراء
يهنئ نظيره الموريتاني

الدوحة- قنا- بعث معايل الشيخ خالد بن خليفة بن 
عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية، برقية تهنئة، إىل دولة السيد محمد ولد بالل 
مسعود رئيس وزراء الجمهورية اإلسالمية املوريتانية، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

رئيس الوزراء
يهنئ نظيره األلباني

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

إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، بمناسبة 
ذكرى استقالل بالده.

بدعوة طالب كويتيين لحضور إحدى المباريات

الكويت تقدر
مبادرة صاحب السمو

الوزراء  مجلس  أعرب  قنا-  الكويت- 
وتقديره  شكره  عن  الكويتي، 
بها  تقدم  التي  الكريمة  للمبادرة 
تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حرضة 
املفدى،  البالد  أمري  ثاني  آل  حمد  بن 
من  كويتيني  لطالب  دعوة  بتوجيه 
ثانوية »بالط الشهداء« بنني، لحضور 
العالم  كأس  بطولة  مباريات  إحدى 

FIFA قطر 2022.
اجتماعه  خالل  املجلس،  وعرب 
الشيخ  برئاسة سمو  أمس  األسبوعي 
رئيس  الصباح  األحمد  نواف  أحمد 
مجلس الوزراء الكويتي، عن »خالص 
تقديره واعتزازه، باسم دولة الكويت 
التي  الدعوة  لهذه  وشعبا،  حكومة 
لهؤالء  فيديو  انتشار  بعد  جاءت 
عند  باالحتفال  قاموا  الذين  الطالب 
العالم  كأس  بطولة  فعاليات  بدء 
2022، وما تجسده من  FIFA قطر 
مشاعر أبوية صادقة، وإضافة لسجل 
بكرم  الشقيقة  قطر  دولة  إنجازات 

يف  املشهود  التنظيم  وحسن  الضيافة 
هذه البطولة العاملية«.

»يستذكر  أنه  املجلس  وأضاف 
البلدين  تجمع  التي  األخوية  املواقف 
روابط  من  الشقيقني  وشعبيهما 
والعالقات  املودة،  وأوارص  األخوة، 
عز  املوىل  سائال  الحميمة،  الطيبة 
من  املزيد  الشقيقة  قطر  لدولة  وجل 

اإلنجازات والتوفيق والنجاح«.

مجلس الوزراء 
الكويتي يعبر عن 

خالص تقديره 
واعتزازه 

للمجلس األولمبي اآلسيوي

الشيخ جوعان يشارك
في اجتماع اللجنة االستشارية

سعادة  شارك   - قنا   - الدوحة 
ثاني  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ 
القطرية،  األوملبية  اللجنة  رئيس 
يف  املرئي،  االتصال  تقنية  عرب 
االستشارية  اللجنة  اجتماع 
الذي  اآلسيوي  األوملبي  للمجلس 
عقد أمس بالبيت األوملبي بمدينة 
بحضور  السويرسية،  لوزان 

املجلس  مسؤويل  من  كبري  عدد 
األوملبي اآلسيوي والحركة األوملبية 
الدولية.  تم خالل االجتماع بحث 
ومناقشة املوضوعات املدرجة عىل 
شأنها  من  والتي  األعمال،  جدول 
املشرتك  اآلسيوي  العمل  تعزيز 
الحركة  ودفع  الريايض  املجال  يف 

األوملبية اآلسيوية.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

وزير الخارجية يجتمع مع وزير الدفاع اإليطالي

بن  محمد  الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن 
جويدو  السيد  سعادة  مع  أمس،  الخارجية،  وزير 

البالد  يزور  الذي  اإليطايل،  الدفاع  وزير  كروسيتو 
العالم  كأس  فعاليات  من  جانب  لحضور  حاليا، 

.2022 FIFA قطر 

التعاون  عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى   
ذات  املوضوعات  من  وعدد  البلدين،  بني  الثنائي 

املشرتك. االهتمام 

على هامش اجتماعات »كومسيك«

وزير التجارة يلتقي نظيريه السعودي والتركي
إسطنبول- قنا- التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل 

ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة الدكتور ماجد بن عبدالله 
القصبي وزير التجارة يف اململكة العربية السعودية، وسعادة 

الدكتور محمد موش وزير التجارة بالجمهورية الرتكية، كل عىل 
حدة، وذلك عىل هامش اجتماعات الدورة الثامنة والثالثني للجنة 
الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي 

»كومسيك« املنعقدة بمدينة إسطنبول الرتكية.
وتم خالل اللقاءين استعراض عالقات التعاون الثنائية بني دولة 

قطر وكل من السعودية وتركيا يف املجاالت التجارية واالستثمارية 
وسبل تنميتها وتطويرها.

كما تم تناول املوضوعات املدرجة عىل جدول أعمال اجتماعات 
»كومسيك«.

ويمثل دولة قطر يف اجتماعات »كومسيك« سعادة الشيخ محمد بن 
حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة.

 وناقش املجتمعون، خالل أعمال الدورة الـ »38« للجنة التي 
تستمر لليوم / الثالثاء/ ، تقرير تنفيذ اسرتاتيجية »كومسيك«، 
إىل جانب استعراضهم برنامج العمل التنفيذي ملنظمة التعاون 

اإلسالمي للفرتة )2016 /  2025(، وبحثهم التطورات االقتصادية 
العاملية، مع اإلشارة بوجه خاص إىل تأثريها عىل الدول األعضاء يف 

املنظمة.
الجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري 

ملنظمة التعاون اإلسالمي »كومسيك«، التي تأسست عام 1981، 
تعد املنرب األسايس للتعاون االقتصادي والتجاري متعدد األطراف 

يف العالم اإلسالمي.

تعقد فعالياتها
قـطــر تشـــارك في دورة »الكـومسـيــك«في إسطنبول

الدورة  اجتماعات  يف  قطر  دولة  شاركت  قنا-  إسطنبول- 
الثامنة والثالثني للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري 
ملنظمة التعاون اإلسالمي »الكومسيك«، التي تعقد فعالياتها 
طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  برئاسة  إسطنبول  مدينة  يف 

أردوغان، وتستمر حتى اليوم. وترأس سعادة الشيخ محمد 
بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وفد دولة 
قطر املشارك يف هذه االجتماعات. وناقش املجتمعون، خالل 
إىل  »الكومسيك«،  اسرتاتيجية  تنفيذ  تقرير  الدورة،  أعمال 

جانب استعراضهم برنامج العمل التنفيذي ملنظمة التعاون 
التطورات  وبحثهم   ،)2025    /  2016( للفرتة  اإلسالمي 
االقتصادية العاملية، مع اإلشارة بوجه خاص إىل تأثريها عىل 

الدول األعضاء يف املنظمة.
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متابعات

التقى مع نظيره السويسري

وزير المالية يجتمع 
مع وزير االقتصاد الويلزي

الكعبي يجتمع مع وزير الدولة 
لشؤون ويلز بالمملكة المتحدة

»القطرية لإلعالم« تشارك في 
حلقة علمية بالجامعة العربية

السيد  سعادة  اجتمع   - قنا   - الدوحة 
املالية،  وزير  الكواري  أحمد  بن  عيل 
أمس، مع سعادة السيد فوغان جيثينج 
الذي  ويلز،  االقتصاد يف حكومة  وزير 
جانب  لحضور  حاليا،  البالد  يزور 
FIFA قطر  العالم  فعاليات كأس  من 

 .2022
 تم خالل االجتماع استعراض العالقات 
التعاون  الثنائية، واستكشاف مجاالت 
االقتصادية  التطورات  وأهم  املشرتك، 

واالستثمارية والتجارية. 
كما اجتمع سعادة وزير املالية، أمس، 
وزير  ماورير  أويل  السيد  سعادة  مع 
البالد  يزور  الذي  السويرسي،  املالية 
فعاليات  من  جانب  لحضور  حاليا، 

كأس العالم FIFA قطر 2022. 
تم خالل االجتماع استعراض العالقات 
التعاون  الثنائية، واستكشاف مجاالت 
االقتصادية  التطورات  وأهم  املشرتك، 

واالستثمارية والتجارية.

الدوحة - قنا - اجتمع سعادة املهندس 
الدولة  وزير  الكعبي  رشيدة  بن  سعد 
سعادة  مع  أمس،  الطاقة،  لشؤون 
عضو  ديفيز،  يس  تي  ديفيد  السيد 
الدولة  ووزير  املتحدة  اململكة  برملان 

لشؤون ويلز، الذي يزور البالد حاليا.
استعراض  االجتماع  خالل  وجرى 
التعاون  وتعزيز  الثنائية،  العالقات 
قطر  بني  الطاقة  مجال  يف  املشرتك 

واململكة املتحدة، ال سيما مع ويلز.

املؤسسة  شاركت  قنا-  القاهرة- 
الحلقة  يف  أمس،  لإلعالم،  القطرية 
العامة  األمانة  بمقر  املنعقدة  العلمية 
بالقاهرة،  العربية  الدول  لجامعة 
التلفزيونية  الربامج  دور معدي  بشأن 
القضايا  تناول  وكيفية  واإلذاعية، 
يف  القومي  واألمن  باإلرهاب  املتعلقة 

وسائل اإلعالم.
خطابي،  رشيد  أحمد  السفري  وأكد 
قطاع  رئيس  املساعد  العام  األمني 
الدول  بجامعة  واالتصال  اإلعالم 
العلمية  الحلقة  افتتاح  خالل  العربية، 
بأن  راسخة  قناعة  عىل  الجامعة  أن 
اإلعالم بكل مكوناته يعد عامال أساسيا 

يف مواجهة ظاهرة اإلرهاب والتطرف، 
للعمل  الجامعة  تطلع  عن  معربا 
والتنسيق الوثيق مع كل الرشكاء إلثراء 
التوعوي  والعمل  االتصالية،  العملية 
العربية،  املجتمعات  لتحصني  الهادف 
خاصة الشباب، ضد مخاطر التطرف 

واالنكماش الفكري.
الربامج  إعداد  أن  إىل  خطابي  ولفت 
صميم  من  يظل  والتلفزيونية  اإلذاعية 
األدوات اإلعالمية األكثر تأثريا يف الرأي 
التكوين  رضورة  عىل  مشددا  العام، 
قدرات  وصقل  الجيد،  األكاديمي 
المتالك  الربامج  هذه  معدي  ومهارات 

الدراية املهنية الكافية.

في سوق العمل.. السيناتور مينديز:

نثمن اإلصالحات القطرية
الدوحة- قنا- ثمن سعادة 

السيناتور بوب مينديز، رئيس لجنة 
العالقات الخارجية في مجلس 

الشيوخ األميركي، اإلنجازات 
والنجاحات الكبيرة التي حققتها 

دولة قطر في مجال حماية حقوق 
العمال، وتعزيز حقوق اإلنسان. 

 كما أعرب عن سعادته بمشاهدة 
نسخة مميزة من بطولة كأس 

العالم في قطر )كأس العالم 
FIFA قطر 2022(، حيث تتسم باألمن 

والسالمة وروح المحبة والسالم 
والتآخي والتجمع الكبير من جميع 
أنحاء العالم لالحتفال واالستمتاع 

بكرم الضيافة العربية والقطرية.

الخارجية  العالقات  لجنة  رئيس  سعادة  وأكد   
األمريكي، يف حوار مع وكالة  الشيوخ  يف مجلس 
األنباء القطرية قنا، أن قطر قطعت شوطا كبريا 
يف مجال إصالحات سوق العمل، وحماية حقوق 
العمال، ورعاية جميع املقيمني عىل أرضها، وهو 
ما ساعد -بال شك- يف إنجاح بطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022، مشريا إىل أن هناك املزيد من 

التقدم يحصل يف قطر عىل جميع األصعدة.
تمكنت  قطر  ألن  سعيد  »أنا  سعادته:  وقال   
تستضيف  املنطقة  يف  دولة  أول  تكون  أن  من 
لضمان  بجد  عملت  وقد  العاملي،  املونديال  هذا 
بالرياضة،  إليها  قادم  شخص  كل  يستمتع  أن 

ويستمتع أيضا بكرم الضيافة من ِقبل شعبها«.
الدويل  املجتمع  نرى  أن  الجيد  »من  وأضاف:   
لقد  قطر،  يف  هنا  القدم  بكرة  لالستمتاع  قادما 
رأينا روحا رياضية خالية من أي أفعال سيئة، 
كما  البعض،  بعضهم  يحرتمون  الالعبني  ورأينا 
البعض،  بعضهم  يحرتمون  املشجعني  رأينا 
أن  يمكن  ما  أفضل  قطر  يف  رأينا  أننا  وأعتقد 

يكون عليه العالم اليوم«.
 وأشار سعادته إىل أن الرياضة لها قواعد، وعىل 
جماهري  داعيا  القواعد،  بهذه  يلتزم  أن  الجميع 

تزخر  ما  عىل  واالطالع  قطر،  زيارة  إىل  العالم 
القدوم  »حيث  الضيافة،  وكرم  ثقافة  من  به 
يجده  ما  مع  خاصة  تنبهر،  يجعلك  الدوحة  إىل 

الناس هنا من ترحيب تام وأمن«.
 وذكر سعادة السيناتور بوب مينديز أنه »خالل 
زيارتي الحالية للدوحة، رأيت أن املجتمع الدويل 
جاء إىل قطر وحظي باستقبال جيد واحرتام ال 
مثيل له، وهذا ما يجب أن يحدث يف جميع أنحاء 

العالم«.
يف  الخارجية  العالقات  لجنة  رئيس  وتحدث   
الثنائية  العالقات  عن  األمريكي  الشيوخ  مجلس 
التي تربط بني الواليات املتحدة األمريكية ودولة 
قطر، والتي تقوم عىل أسس متينة من التعاون 
أنحاء  بعض  يف  للرصاعات  حلول  إليجاد  الدويل 
صاحب  حرضة  قيادة  »تحت  وقال:  العالم. 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد 
األمريكية   - القطرية  العالقات  شهدت  املفدى، 
تطورا كبريا. ونحن يف الواليات املتحدة ممتنون 
لقطر، الستضافتها قاعدتنا الجوية هنا، ونقدر 
يف  اإلجالء  عمليات  يف  ساعدتنا  قطر  أن  أيضا 

أفغانستان، ولعبت دورا رئيسيا يف ذلك«.
مع  القطري  للتعاون  تقديره  عن  وأعرب   

الواليات املتحدة يف العديد من القضايا يف أجزاء 
أخرى من العالم.. مشريا إىل أن قطر تعد حليفا 

ورشيكا موثوقا للواليات املتحدة األمريكية.
بتنظيم  إعجابه  األمريكي  السيناتور  وأبدى   
استطاعت  قطر  »إن  وقال:  العالم،  لكأس  قطر 
واحد،  مكان  يف  العاملي  املجتمع  تجمع  أن 
هنا  قضيتها  التي  املدة  وخالل  آمن،  مكان 
العدالة واألمن،  رأيت إنجازات عظيمة يف مجال 
رحبوا  الذين  القطريني  من  الكرم  روح  ورأيت 

بالضيوف«.
 وعن الحمالت املغرضة التي تتعرض لها قطر 
اعترب  األجنبية،  االعالم  وسائل  بعض  قبل  من 
مجلس  يف  الخارجية  العالقات  لجنة  رئيس 
وكالة  مع  حواره  ختام  يف  األمريكي،  الشيوخ 
أي  يف  »االنتقادات  أن  قنا،  القطرية  األنباء 
أنه  أعتقد  ولكن  موجودة،  تكون  ما  دائما  عمل 
هو  ما  كل  عىل  الضوء  تسليط  أيضا  املهم  من 
إيجابي، وأعتقد أيضا أن قطر ستكون أقوى من 
ذي قبل، وسوف تصمد أمام االنتقادات، وسوف 
ترد، واألهم هنا ليس ما تقوله الصحافة، ولكن 
إىل  الناس  زيارة  ترتكه  الذي  الجيد  االنطباع 

قطر«.

للملتقى القطري للمؤلفين

حلقة جديدة بـ »شذرات رياضية«
للمؤلفني  القطري  امللتقى  نظم   - قنا   - الدوحة 
القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  مع  وبالتزامن 
تسلط  ثانية  جديدة  حلقة   ،2022 قطر   FIFA
رجال  تصبح  »كيف  الريايض  الكتاب  عىل  الضوء 
الصادر  املهندي  نارص  القطري  للمؤلف  حديديا« 
وذلك  للنرش،  خليفة«  بن  حمد  »جامعة  دار  عن 
عرب  تبث  والتي  رياضية«،  »شذرات  فعالية  ضمن 

قناة يوتيوب ومنصات التواصل االجتماعي.
بالنسختني  صدر  الكتاب  »إن  املهندي:  وقال 
و2019،   2018 سنتي  والعربية  اإلنجليزية 
عاشقا  لكونه  نظرا  شخصية  تجربة  نتاج  وأنه 
أن  يجب  الرياضة  ممارسة  أن  مؤكدا  للرياضة«، 
تكون جزءا من حياة كل شخص ألن باإلضافة إىل 
النفسية  الفوائد  من  العديد  لها  الصحية،  فوائدها 
وتؤثر  بالنفس  الثقة  الشخص  وتكسب  والعقلية 

عىل مختلف مناحي الحياة.

فصول،  خمسة  من  مكون  الكتاب  »أن  وأضاف: 
هدف  بتحقيق  يحلم  كان  طفل  قصة  ويتناول 
الهدف  لتحقيق  وتجهز  تدرب  وقد  املدى  طويل 
عرب  رياضيا  حدثا  شاهد  أن  بعد  سنة،   28 ملدة 
موضحا  الحديدي«،  الرجل  رياضة  وهو  التلفاز 
القصرية  القصة  كتابته هذه  أنه يرغب من خالل 
تحقيق  كيفية  يف  وتجربته  خرباته  مشاركة  يف 
العقلية  املهارات  اكتساب  خالل  من  األهداف 
عقلية،  أو  جسدية  عقبة  أي  عىل  للتغلب  الالزمة 
كربى  أهداف  وضع  عىل  التشجيع  إىل  إضافة 

وإطالق العنان للحلم.
هذا  سطور  خالل  من  أنه  إىل  املهندي  وأشار 
الكتاب تظهر معاني التشجيع عىل تحقيق األحالم 
تجربته  عرض  خالل  من  املدى  بعيدة  واألهداف 
مخاوف  عىل  التغلب  من  تمكن  حيث  الشخصية، 
بالعزم  وتحىل  الجسدية  واإلصابات  الطفولة 

خالل  من  وذلك  هدفه،  إىل  للوصول  واإلرصار 
أخطائه  من  والتعلم  واملثابرة  الدقيق  التخطيط 

استطاع تحقيق حلم كان صعب املنال.
تم  اإلطالق  عىل  قطري  أول  املهندي  نارص  ويعد 
التي  الحديدي،  الرجل  بطولة  الجتياز  اختياره 
وقيادة  كم،   3.8 مسافة  بالسباحة  أجلها  من  قام 
الدراجة 180 كم، والجري 42.2 كم يف واحدة من 

أصعب بطوالت الرجل الحديدي يف العالم.
قد  للمؤلفني،  القطري  امللتقى  أن  بالذكر،  الجدير 
الحلقة  رياضية«  »شذرات  فعالية  يف  سابقا  أطلق 
شهر  خالل  املحمود  يوسف  عيل  للكاتب  األوىل 
كتابه  محتوى  استعرض  الذي  الجاري،  نوفمرب 
»قطر والرياضة« الصادر سنة 2021، حيث تأتي 
تلك الفعالية للرتكيز عىل أهم اإلصدارات يف املجاالت 
الرياضية يف دولة قطر بالتزامن مع انطالق بطولة 

كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.

على استضافة الفعاليات الرياضة الكبرى.. سيزار:

قطـر أظهــرت قـــدرة كبيـــرة
الدوحة - قنا - أشاد سعادة السيد آرثر سيزار رئيس مجلس 

النواب الربازييل، بالتنظيم املتميز واالستثنائي لبطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022، وباملستوى املتطور للبنية التحتية 

يف الدولة والتي تدعم نجاح مثل هذه الفعاليات الرياضية 
العاملية.

وقال سعادته يف ترصيح لوكالة األنباء القطرية )قنا(، إن 
دولة قطر تمكنت من تطوير بنية تحتية عالية املستوى، 

وأظهرت قدرة كبرية عىل استضافة وتنظيم الفعاليات 
الرياضية العاملية، ومنها كأس العالم FIFA قطر 2022.. 

مضيفا »أن االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( منح دولة 
قطر حق االستضافة للمونديال وقد أظهرت نجاحا مبهرا يف 

استضافة هذا الحدث«. 
 وأكد رئيس مجلس النواب الربازييل الذي يزور البالد حاليا، 

أن كرة القدم والرياضة بشكل عام هي وسيلة لتعزيز 
التقارب والتواصل بني البلدان والشعوب، ومجال مهم لتالقي 
الثقافات واألمم، وليست أداة لزرع الشقاق وإثارة الخالف.. 
معربا عن ثقته بأن كأس العالم FIFA قطر 2022 سيحقق 
مثل هذه األهداف اإلنسانية يف التالقي والتقارب بني شعوب 

العالم.

حول طرق تناول قضايا اإلرهاب واألمن القومي

{  السيناتور بوب مينديز

 نشاهد نسخة 
مميزة من بطولة 

كأس العالم

الرياضة لها قواعد 
وعلى الجميع 
أن يلتزم بها

وزير العالقات الخارجية بالدومينيكان 
يتسلم أوراق اعتماد سفيرنا

قنا   - دومينغو  سانتو 
السيد  سعادة  تسلم   -
وزير  ألفاريز  روبريتو 
الخارجية  العالقات 
الدومينيكان،  بجمهورية 
أوراق  من  نسخة 
السيد  سعادة  اعتماد 
العبدالله  عوض  يارس 
العادة  فوق  سفريا 
لدى  قطر  لدولة  مفوضا 

جمهورية الدومينيكان.



»الشورى« يرفض قرار البرلمان األوروبي بشأن وضع حقوق اإلنسان في قطر

ادعاءات باطلة وبيانات مضللة

يدع�و  م�ا  أن  إىل  املجل�س،  ون�وه   
لالس�تغراب، هو استمرار هذه الحمالت 
حت�ى مع انط�الق البطولة، واس�تقبال 
ثقاف�ات  م�ن  الجماه�ر  آلالف  قط�ر 
مختلفة برتحاب كب�ر، يف أجواء مفعمة 
بالحماس�ة واإلث�ارة من جه�ة، والحب 
وال�ود من جه�ة أخرى، وه�و ما أكدت 

عليه دولة قطر مسبقا بأن بطولة كأس 
س�تكون   2022 قط�ر   FIFA العال�م 
فرص�ة قيم�ة لتعزي�ز قي�م االح�رتام، 
والتن�وع الثقايف، والتس�امح، واالندماج 

االجتماعي للجميع.
وع�ر املجلس ع�ن رفضه الت�ام لقرار 
الرمل�ان األوروب�ي، والذي أثار اس�تياء 

ش�ديدا ل�دى الش�عب القط�ري، بم�ا 
تضمنه من تزوير للحقائق، واملش�اركة 
يف الحمالت التآمرية واملمنهجة عىل دولة 

قطر.
وأش�ار البي�ان، إىل أنه وع�ىل الرغم من 
كل م�ا بذلته قطر يف س�بيل اس�تضافة 
كأس العال�م، وما اتخذت�ه من إجراءات 

اطل�ع عليها الرمل�ان األوروبي نفس�ه، 
وناقشها يف مختلف اللقاءات والزيارات 
املتبادلة مع مجلس الشورى، إال أنه ويف 
موقف ينم ع�ن نفاق وازدواجية معاير 
وعنرصي�ة، آثر أن يقف مع أولئك الذين 
ال يتقبلون فكرة اس�تضافة دولة عربية 

مسلمة ملثل هذه البطولة.
 كم�ا أكد البي�ان، ع�ىل أن املوقف الذي 
اتخ�ذه الرمل�ان األوروبي به�ذا القرار، 
يغذي دعوات الحقد والبغض والكراهية 
بني الرشق والغ�رب، ويزيد الفجوة بني 
الثقاف�ات، ويتعدى عىل القيم اإلنس�انية 
والثقافي�ة.. مطالب�ا إي�اه، كون�ه ممثال 
لشعوب أوروبا، أن يعمل عىل بناء خطاب 
مضاد للكراهية، ويدعم الجهود الشعبية 
يف س�بيل التصدي له، وتعزيز التواصل 
بني ش�عوب الرشق والغرب، خاصة وأن 
البطولة تجمع مختلف شعوب العالم يف 

أجواء تسودها املحبة واالحرتام.
 وعر مجلس الش�ورى، عن أس�فه بأن 
يكرر الرملان األوروبي يف قراره التطرق 
ملوضوعات ال تس�تند إىل حقائق، ومبنية 
عىل بيانات مغلوط�ة ومغرضة، ما يثر 

الشك يف الهدف من وراء ذلك.
 وطال�ب املجل�س، الرمل�ان األوروب�ي 
باملهني�ة،  وااللت�زام  الص�دق  تح�ري 
فيم�ا أدعاه م�ن مقتل وإصاب�ة اآلالف 
م�ن العم�ال املهاجري�ن وخصوصا يف 
قطاع البن�اء، والذين س�اعدوا البالد يف 

االستعداد للبطولة.
 وذّك�ر املجلس، الرمل�ان األوروبي، بأن 
ه�ذه املزاعم غر صحيحة، وأنها ال تمت 
للواق�ع بصلة، وق�د تم تفنيده�ا مرارا 
ليس من قطر فحسب، وإنما من جهات 

مستقلة كثرة.
 ولف�ت بي�ان مجل�س الش�ورى، إىل ما 
أكدت�ه الس�يدة ش�اران ب�ورو األمين�ة 
العامة لالتحاد ال�دويل لنقابات العمال، 
م�ن أن أعداد وفيات عم�ال كأس العالم 
يف قط�ر، التي نرشتها إح�دى الصحف 
األوروبي�ة، كانت خاطئ�ة وجزافية، مع 
األخذ يف االعتبار أن دولة قطر قد أعلنت 
س�ابقا أن عدد وفي�ات العمال يف أماكن 
العمل لم يتجاوز 3 وفيات، وهي النسبة 
األقل مقارن�ة بما حدث يف ال�دول التي 
استضافت نسخ سابقة من كأس العالم، 
حيث تعتم�د الدولة أع�ىل معاير األمن 
والسالمة يف مواقع االنشاءات، سواء تلك 
املتعلقة بمشاريع كأس العالم أو غرها.

وأدان املجلس بأش�د العب�ارات، تدخل 
الرمل�ان األوروبي يف الش�ؤون الداخلية 
لدول�ة قط�ر، رافضا مح�اوالت اإلمالء، 
والتدخ�ل يف املب�ادئ والقي�م األخالقية 
التي جبل عليها الشعب القطري، مؤكدا 
أن ممارس�ة الش�عائر الديني�ة وحرية 
املعتقد يف دولة قطر تتفق مع ما جاء يف 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس�ان، وأشار 
إىل أن دولة قطر لم تش�هد عر تاريخها 

أي تمييز قائم عىل الدين.
وب�ني املجل�س، أن�ه ويف إط�ار كفال�ة 

دولة قط�ر لحرية الدي�ن واملعتقد لغر 
املس�لمني قام�ت بإنش�اء دور للعبادة، 

منها عىل سبيل املثال مجمع األديان.
 وشدد املجلس عىل أن دولة قطر وشعبها 
من مواطنني ومقيمني يحرتمون ثقافات 
ال�دول األخرى،  وتوجه�ات ومعتقدات 
بما فيها ال�دول األوروبية، وبالتايل فإنه 
يتوق�ع من الدول األخ�رى احرتام ثقافة 
قط�ر وقيمه�ا ومعتقداته�ا االجتماعية 
والدينية.. مؤكدا أن قطر دولة مس�تقلة 
ال تقب�ل أي إمالءات من غرها، وال تقبل 

أية دروس أخالقية من أحد.
وع�ر املجلس، ع�ن امتعاض�ه من حث 
الرمل�ان األوروبي يف ق�راره، دولة قطر 
عىل تعزيز تدابر املساواة بني الجنسني، 
وتكثيف الجهود لزي�ادة تمثيل املرأة يف 
س�وق العمل الرس�مي، مبينا أن تكافؤ 
الف�رص الت�ي وفرتها الدول�ة للمرأة يف 
التوظي�ف، مكن املرأة القطرية من تقلد 
مناصب تنفيذية وإدارية عليا، مشرا إىل 
أن املرأة تشكل اليوم أكثر من 40 باملائة 
من ق�وة العمل يف كافة املجاالت، وبوجه 
خاص يف مجال التعليم والصحة والعمل 

االجتماعي.
ولف�ت بيان املجلس، إىل أن�ه ويف الوقت 
الذي تعاني منه أوروبا، والغرب عموما، 
م�ن تف�اوت يف الروات�ب واألج�ور بني 
الجنس�ني، ف�إن الوضع لي�س كذلك يف 
قطر، إذ إن أج�ر املوظفة ال يختلف عن 
أجر املوظف العتبارات الجنس، وطالب 
املجل�س الرملان األوروب�ي بمتابعة هذا 
األم�ر داخل البي�ت األوروبي ال خارجه، 
مؤكدا رفض الش�عب القط�ري القاطع 
الزدواجية املعاير التي ينتهجها الغرب 

تجاه منطقتنا.
وندد املجلس بما أشار إليه قرار الرملان 
األوروبي من مزاعم للرش�وة والفس�اد 
يف فوز قط�ر باس�تضافة كأس العالم، 
مش�را إىل ما ذكره الس�يد هانز يواكيم 
إيك�رت رئي�س غرف�ة الحك�م يف لجنة 
األخ�الق التابع�ة لالتحاد ال�دويل لكرة 
الق�دم آنذاك يف ع�ام 2014، والذي أكد 
أنه ل�ن تحصل إعادة نظ�ر أو تصويت 
جدي�د ع�ىل من�ح روس�يا وقطر رشف 
تنظيم موندي�ايل 2018 و2022، وذلك 
يف تعليق�ه عىل تقري�ر املحقق األمركي 

مايكل غارسيا.
كما أش�ار إىل أن لجن�ة أخالقيات الفيفا 
بقي�ادة املحام�ي مايكل غارس�يا كانت 
قد بحث�ت يف عملي�ة تقدي�م العطاءات 
لدورت�ي 2018 و2022، بع�د املزاعم 
التي راجت حول عمليات فس�اد شابت 

االختيار.
ونوه البي�ان، إىل أن الزج بهذا املوضوع 
م�رة أخرى ويف هذا الوقت، رغم أن هذه 
االدع�اءات ق�د ثب�ت زيفها م�ن خالل 
تحقيق�ات موثقة ومس�تقلة، وتم نفيها 
بش�كل رس�مي يف الع�ام 2014، يضع 
الع�رشات من عالمات االس�تفهام حول 
ه�ذا  إص�دار  وراء  الحقيق�ة  الدواف�ع 

القرار.
ولفت املجل�س، إىل أنه وع�ىل الرغم من 
أن قرار الرمل�ان األوروبي دعم بتحفظ 
جه�ود قطر األخ�رة لتحس�ني ظروف 
وحق�وق العم�ال، ورح�ب عىل مضض 
بتسديد قطر 320 مليون دوالر أمركي 
م�ن خ�الل »صن�دوق دع�م وتأم�ني 
العم�ال«، إال أن�ه أرص ع�ىل التدخ�ل يف 
الش�ؤون الداخلي�ة للدول�ة، بمطالبت�ه 
الكام�ل  والتنفي�ذ  الصن�دوق  توس�يع 
لإلصالحات، مؤك�دا أن ذلك يرهن عىل 

انحيازه للحمالت ضد دولة قطر.
واس�تحرض املجلس الجهود التي بذلتها 
دول�ة قطر ع�ىل مدى اثني ع�رش عاما، 
عر تس�خرها كاف�ة اإلمكان�ات املادية 
والبرشي�ة لديه�ا، م�ن أجل اس�تقبال 
ش�عوب العالم، وتنظيم بطول�ة مثالية 

تجمع الرشق والغرب.
وب�ني أن�ه ويف الوق�ت ال�ذي أعلنت فيه 
الكثر من املؤسس�ات والشخصيات أن 
نس�خة قطر هي األفضل يف التاريخ، إال 
أن مزاعم عدم أحقية قطر يف اس�تضافة 
البطول�ة، وأن عملية من�ح كأس العالم 
لك�رة الق�دم لقط�ر يف ع�ام 2010 لم 
تكن شفافة وافتقرت إىل تقييم مسؤول 
للمخاط�ر، تؤك�د أن الغ�رض من قرار 
الرمل�ان األوروب�ي ه�و التش�ويه ع�ىل 
البطول�ة، وتبني نهج عدائي ومش�اركة 
يف الحمالت التآمرية املمنهجة ضد قطر.
وذّكر مجلس الشورى، الرملان األوروبي 
بأن س�عادة الس�يد دوارتي باتش�يكو 
رئي�س االتح�اد الرملاني ال�دويل، كان 
قد أش�اد بالجهود الكب�رة التي بذلتها 
دول�ة قط�ر، ع�ىل مختلف املس�تويات، 
لإلع�داد والتحض�ر الس�تضافة بطولة 
كأس العال�م FIFA قط�ر 2022 وذلك 
يف كلمت�ه االفتتاحي�ة ألعم�ال الجمعية 
بع�د  واألربع�ني  الخامس�ة  العام�ة 
املائ�ة لالتح�اد الرملان�ي ال�دويل، التي 
اس�تضافتها العاصمة الرواندية كيغايل 
أكتوبر امل�ايض والتي ثم�ن فيها القرار 
ال�ذي اتخذته دولة قط�ر بتفكيك 170 
أل�ف مقعد ومنحه�ا إىل ال�دول النامية 
كمساعدة منها لتحس�ني البنية التحتية 
الرياضي�ة لتل�ك ال�دول، وب�ني أن هذا 
القرار يدعم أهداف التنمية املس�تدامة، 
ويس�هم يف تعزيز فرص الدول النامية. 
كما عر سعادته عن ارتياحه لكون هذه 
النس�خة من البطولة ملتزمة بالجوانب 
الصحي�ة والبيئية، »حيث س�تكون أول 
بطول�ة خالية من انبعاث�ات الكربون«، 
وأكد أن هذه اإلجراءات تدعم توجه دولة 
قط�ر نحو تخفيف آث�ار التغر املناخي 

والحفاظ عىل البيئة.
وعر املجلس باس�م الش�عب القطري، 
عن رفضه التام ملا جاء يف قرار الرملان 
األوروبي، وأهاب به�ذا الرملان احرتام 
تطلعات ورغبات الشعوب، وعدم الزج 
بنفس�ه يف الحمالت املغرضة ضد دولة 

قطر الستضافتها كأس العالم.
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المجلس 
يشدد على أن 
قطر وشعبها 

يحترمون ثقافات 
وتوجهات الدول

الدولة استقبلت 
آالف الجماهير 
من ثقافات 

مختلفة 
بترحاب كبير

المرأة القطرية 
تبوأت مناصب 

تنفيذية 
وإدارية عليا

{ مجلس الشورى 

الدوحة- قنا- أعرب مجلس الشورى، عن رفضه لقرار البرلمان األوروبي بشأن وضع حقوق 
اإلنسان في دولة قطر في إطار استضافة الدولة لبطولة كأس العالم، والصادر يوم الخميس 
الموافق 24 نوفمبر الجاري. وأكد المجلس، في بيان أصدره في ختام جلسته األسبوعية، التي 

عقدت أمس برئاسة سعادة السيد حسن بن عبداهلل الغانم رئيس المجلس، على أن هذا 
القرار مبني على ادعاءات باطلة، وبيانات مضللة ويمثل امتدادا للحمالت الممنهجة والمغرضة 

والهجمات الشنيعة التي تتعرض لها دولة قطر بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022.. معربا عن رفضه لهذا القرار وما جاء فيه من ادعاءات رفضا تاما وقاطعا.

القرار يزيد الفجوة بين الثقافات ويتعدى على القيم اإلنسانيةأثار استياء شديدا لدى الشعب القطري بما تضمنه من تزوير للحقائق
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بعد مناقشات موسعة عكست التفهم العميق ألهدافها ومرتكزاتها

»الشورى« يقر مشروع الموازنة 
الدوحة - قنا-  عقد 

مجلس الشورى، أمس، 
جلسته األسبوعية العادية، 

برئاسة سعادة السيد 
حسن بن عبداهلل الغانم 

رئيس المجلس.
 وفي بداية الجلسة، أعرب 
المجلس عن رفضه للقرار 
الصادر مؤخرا عن البرلمان 

األوروبي، بشأن وضع حقوق 
اإلنسان في دولة قطر 
في إطار كأس العالم، 

ومحاولة التشكيك في 
استحقاقها الستضافة 

البطولة عبر االنسياق خلف 
تقارير وادعاءات كاذبة.

أحمد  الدكتور  سعادة  تال  ذلك،  بعد 
بن نارص الفضالة األمني العام ملجلس 
الجلسة،  أعمال  جدول  الشورى 
الجلسة  محرض  عىل  التصديق  وتم 

السابقة.
استعرض  املداوالت،  بداية  ويف   
املجلس مرشوع قانون بشأن مكافحة 
القطريني  غري  ممارسة  عىل  التسرت 
واالقتصادية  التجارية  لألنشطة 
واملحال  للقانون،  باملخالفة  واملهنية 

املوقرة،  الحكومة  من  املجلس  إىل 
املالية  الشؤون  لجنة  إىل  إحالته  وقرر 
تقرير  ورفع  لدراسته  واالقتصادية، 

بشأنه إىل املجلس.
 كما استكمل املجلس مناقشة مرشوع 
املالية  للسنة  للدولة  العامة  املوازنة 
باعتماد  القانون  ومرشوع   ،2023
تقرير  مستعرضا  العامة،  املوازنة 
واالقتصادية  املالية  الشؤون  لجنة 

حول املرشوعني املذكورين.

عكست  موسعة  مناقشات  وبعد   
املوازنة  ألهداف  العميق  التفهم 
مرشوع  املجلس  أقر  ومرتكزاتها، 
املالية  للسنة  للدولة  العامة  املوازنة 
قانون  مرشوع  عىل  ووافق   ،2023

باعتمادها.
الصدد، أشاد سعادة رئيس   ويف هذا 
الحكيمة  بالسياسة  الشورى  مجلس 
تميم  الشيخ  السمو  صاحب  لحرضة 
املفدى  البالد  أمري  ثاني  آل  حمد  بن 

إىل  سعادته  مشريا  الله«،  »حفظه 
للسنة  للدولة  العامة  املوازنة  أن 
العناية  وتعكس  تؤكد   ،2023 املالية 
صاحب  حرضة  يوليها  التي  الخاصة 
بالقطاعات  املفدى،  البالد  السمو أمري 
مما  املوازنة،  هذه  املتضمنة يف  العامة 
عىل  ملموس  إيجابي  أثر  له  سيكون 

الوطن واملواطن.
أعضاء  السادة  نوه  جانبهم  من   
عليها  ارتكز  التي  باألسس  املجلس، 

ويف  للدولة،  العامة  املوازنة  مرشوع 
التخطيط  مبدأ  اعتماد  مقدمتها 
العامة،  للموازنة  املدى  متوسط 
ومواصلة العمل عىل تحقيق رؤية قطر 
االستعداد  ضوء  يف   ،2030 الوطنية 
الثالثة  الوطنية  االسرتاتيجية  إلطالق 
الرؤية،  لتنفيذ   2027  -  2023
ورفاهية  الوطن  رفعة  لتحقيق  سعيا 
السديدة  التوجيهات  وفق  املواطن، 

لسمو األمري املفدى.

{ جانب من جلسة "الشورى"

عىل  مداخالتهم،  يف  األعضاء  وأكد 
مكتسبات  من  تحقق  ملا  تقديرهم 
وإنجازات، خاصة يف مجاالت الصحة 
متطلعني  التحتية،  والبنية  والتعليم 
إىل مزيد من التطوير يف هذه املجاالت 
وغريها، بما يلبي طموحات املواطنني.

السيد  أطلع سعادة  الجلسة،   وخالل 
رئيس  الغانم  عبدالله  بن  حسن 
بمضمون  األعضاء  السادة  املجلس، 
الربملان  رئيس  إىل  املوجه  الكتاب 
العربي، والذي تضمن استنكار مكتب 
العربي  الربملان  رئيس  ملوقف  املجلس 
إدانة  عدم  عىل  وإرصاره  الشخيص 
استضافة  ضد  املغرضة  الحمالت 
 FIFA دولة قطر لبطولة كأس العالم
قطر 2022، بالرغم من وقوف غالبية 
جانب  إىل  العربي  الربملان  أعضاء 
يف  بيان  إلصدار  وتأييدهم  قطر  دولة 
أن  إىل  سعادته  وأشار  الشأن.   هذا 
الشديد  استياءه  أبدى  املجلس  مكتب 
الذي  الودي،  غري  املوقف  هذا  من 
عليها  أنشئ  التي  املبادئ  مع  يتناىف 
ال  خارجية  أجندات  ويخدم  الربملان، 
العربية.  الشعوب  مصلحة  يف  تصب 
قطر  لدولة  املؤيدة  املواقف  ثمن  كما 
عدد  قبل  من  للبطولة  استضافتها  يف 
الربملانية  واالتحادات  املنظمات  من 
االتحاد  غرار  عىل  والدولية،  اإلقليمية 
مجالس  واتحاد  الدويل،  الربملاني 
التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول 

اإلسالمي، واالتحاد الربملاني العربي.

الغانم يشيد 
بالسياسة الحكيمة 

لصاحب السمو

اعتماد مبدأ 
التخطيط 

متوسط المدى 

قطر تدين بشدة 
هجوما في مقديشو

دولة قطر  أعربت   - قنا   - الدوحة 
الشديدين  واستنكارها  إدانتها  عن 
يف  فندقاً  استهدف  الذي  للهجوم 
مقديشو،  الصومالية  العاصمة 

وأدى إىل سقوط قتىل وجرحى.
 وجددت وزارة الخارجية، يف بيان 
الثابت  قطر  دولة  موقف  أمس، 
مهما  واإلرهاب،  العنف  رفض  من 

كانت الدوافع واألسباب.
دولة  تعازي  عن  الوزارة  وعربت   
ولحكومة  الضحايا  لذوي  قطر 
وتمنياتها  الصومال،  وشعب 

للجرحى بالشفاء العاجل.

حول تمكين الشباب

.. ويشارك في جلسة 
لالتحاد البرلماني الدولي

الدوحة -قنا- شارك مجلس الشورى، أمس، يف جلسة 
االتحاد  نظمها  واألمن،  والسلم  الشباب  بشأن  إحاطة 

الربملاني الدويل ضمن سلسلة تمكني الشباب.
مثل املجلس يف الجلسة، التي عقدت عرب تقنية االتصال 
النعيمي عضو  املرئي، سعادة السيد عمري بن عبدالله 

املجلس.
وتناولت الجلسة، التي تأتي ضمن سلسلة أنشطة بناء 
القدرات لالتحاد الربملاني الدويل، زيادة وعي الربملانيني 
ذات  األمن  مجلس  وبقرارات  واألمن،  بالسلم  الشباب 

الصلة، كما اطلع املشاركون عىل عمل االتحاد الربملاني 
الدويل يف مجال السلم واألمن، بما يف ذلك النهج اإلنساني 

واألمني املشرتك، ونزع السالح ومواجهة انتشاره.
املحرز،  التقدم  أوجه  تقييم  كذلك  الجلسة،  وتضمنت 
عىل  واألمن  والسلم  بالشباب  يتعلق  فيما  والتحديات 
الترشيعات  وتحديات  واإلقليمي،  الدويل  الصعيدين 
عن  فضال  بالسياسات،  املتصلة  املمكنة  والحلول 
الربملانيني  اإليجابية بني  املمارسات والسياسات  تبادل 

الشباب.

استعراض عالقات التعاون

لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية

الحمادي يجتمع مع المدير 
العام لوكالة الطاقة الذرية

انتخاب قطر لعضوية 
المجلس التنفيذي

الدوحة- قنا- اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي 
األمني العام لوزارة الخارجية، أمس، مع سعادة السيد رافاييل 
الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  غرويس  ماريانو 
كأس  فعاليات  من  جانب  لحضور  حاليا،  البالد  يزور  الذي 

العالم FIFA قطر 2022.
دولة  بني  التعاون  عالقات  استعراض  االجتماع  خالل  جرى   
ذات  واملوضوعات  الذرية،  للطاقة  الدولية  والوكالة  قطر 

االهتمام املشرتك.

التنفيذي  املجلس  لعضوية  قطر  دولة  انتخبت  قنا-  الهاي- 
الدورة  أعمال  خالل  وذلك  الكيميائية،  األسلحة  حظر  ملنظمة 

27 ملؤتمر الدول األطراف باملنظمة، املنعقد يف الهاي حاليا.
الدولية  واملنظمات  الدويل  املجتمع  ثقة  الخطوة  هذه  وتعكس 
بالدور البناء الذي تضطلع به دولة قطر يف تنفيذ مهام املنظمة 

التي تتخذ من مدينة الهاي الهولندية مقرا لها.
عضوا،   41 من  املؤلف  التنفيذي،  املجلس  أن  بالذكر  جدير 
األمانة  أنشطة  عىل  واإلرشاف  القرارات،  وتنفيذ  باتخاذ  يقوم 
الفنية للمنظمة، فضال عن مسؤوليته يف تعزيز التنفيذ الفعال 

التفاقية األسلحة الكيميائية واالمتثال لها.
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لـ »الرعاية الصحية األولية«.. ليلى الجسمي:

الخطة التدريبية لم تتوقف

لتطوير  الرئيسية  الرتكيز  مجاالت  وتشمل 
القوى العاملة مجموعة من الربامج التي تركز 
عىل التأهب للطوارئ والعالج يف الرعاية األولية، 
وأخصائي  واملشجعني  الزوار  ورفاهية  عافية 
)كوفيد  الوبائية  واالستجابة  الصحية،  الرعاية 
الثقافية  والكفاءة  القردة(،  جدري     /  19  -
الثقايف  )مع الرتكيز بشكل خاص عىل السياق 
الصحية  الرعاية  وإدارة  اللغوية(،  والحواجز 

والقيادة.
وتؤكد السيدة ليىل الجسمي مدير إدارة تدريب 
وتطوير القوى العاملة يف املؤسسة أن إدارتها 
تقوم بتخطيط وتنفيذ برامج قائمة عىل تعلم 
الرعاية  أدلة  عىل  القائمة  واملوارد  املهارات، 
املهني  التطوير  برامج  خالل  من  الصحية 
التخصصات  إدارة  ِقبل  من  املعتمدة  املستمر 
الصحية باإلضافة إىل برامج التعليم اإللكرتوني 
نظام  باستخدام  اإللكرتونية  املكتبة  وموارد 
حصول  لضمان  املؤسسة  يف  التدريب  إدارة 
املؤسسة  يف  الصحية  الرعاية  أخصائي  جميع 
الجودة  ذي  املستمر  املهني  التطوير  عىل 

العالية وفرص التطوير وإمكانية الوصول إىل 
الوظائف  عرب  أقرانهم  مع  التطوير  مبادرات 

الرسيرية وغري الرسيرية. 
القوى  وتطوير  تدريب  إدارة  أن  وأضافت 
املؤسسة  داخل  رشكائنا  مع  تعمل  العاملة 
مجموعة  تنفيذ  عىل  الوطني  املستوى  وعىل 
مهارات  وتطوير  لدعم  املصممة  الربامج  من 
موظفي الصفوف األوىل، تعترب سلسلة دورات 
مهارات التواصل جوهر برامج تطوير املهارات 
الرعاية  لتقديم  رضورية  وهي  نقدمها  التي 
هذه  وتتضمن  الجودة،  عالية  األولية  الصحية 
االستقبال  ملوظفي  موجهة  إدارية  برامج 
واملدراء، واملرشفني، ورؤساء األقسام، ورؤساء 

الخدمات.
التواصل،  مهارات  دورات  سلسلة  وتتضمن 
تنمية  الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل  وتشمل 
وتطوير مهارات موظفي االستقبال، فن الحوار 
مهارات  األشخاص،  بني  التواصل  ومهارات 
التفاعل  سلسلة  العمالء،  وخدمة  التواصل 
النزاعات،  إدارة  العاطفي،  والذكاء  االجتماعي 

العمل الجماعي، برامج اللغة اإلنجليزية، تنمية 
املهارات اإلدارية األساسية.

وفيما  إنه  الجسمي:  ليىل  السيدة  وتضيف 
التعليم  ِفرق  تعمل  اإللكرتوني،  العليم  يخص 
اإللكرتونية  واملكتبة  املؤسسة  يف  اإللكرتوني 
لكل  املهني  التطوير  مبادرات  تقديم  بجد عىل 
من الفرق الرسيرية وغري الرسيرية، من خالل 
منصات التعلم الرقمية، بما يف ذلك نظام إدارة 
التعلم يف املؤسسة وندوات مايكروسوفت تيمز، 
ودورات التعلم الرقمي هذه مخصصة لسياق 

الرعاية الصحية األولية يف قطر. 
التعليم  دورات  تطوير  يف  املؤسسة  وتستثمر 
اإللكرتوني التي تركز عىل الربامج ذات األولوية 
مثل املهارات األساسية للقوى العاملة الرسيرية 
واالستعداد  التأهب  برامج  الرسيرية،  وغري 
ملواجهة  التخطيط  مع  يتماىش  بما  للطوارئ، 
املرىض  توقعات  إدارة  املؤسسة،  يف  الكوارث 
وتقديم رعاية صحية أولية عالية الجودة: خفض 
التصعيد اللفظي، الرعاية املتمحورة حول األفراد 
والتنوع، االستجابة الوبائية لكوفيد 19 وجدري 

القردة، رفاهية وعافية القوى العاملة.
البنية  تطوير  يف  لالستمرار  قدماً  ونتطلع 
محتوى  لبناء  الرضورية  واملهارات  التحتية 
املختلط  التعليم  خطط  لدعم  إلكرتوني  تعليم 
بناء  حالياً  يجري  كما  األولوية،  ذات  والربامج 
يمكن  اإللكرتوني  للتعليم  متكامل  استديو 
املؤسسة من تصميم وتطوير برامج أكثر جودة 
وبإمكانيات داخلية بما يحقق أهداف التدريب 

مع األخذ بعني االعتبار التكلفة واملردود.
املكتبة  عىل  املوظفني  إقبال  تقييم  وعن 
االلكرتونية التي تحتوي عىل أحدث اإلصدارات 
ومعارف  مهارات  تطوير  أجل  من  العاملية 
إدارة  إن  تقول  واإلدارية  الطبية  الكوادر 
غنية  متكاملة  إلكرتونية  مكتبة  توفر  التدريب 
بأحدث مصادر التعليم الذاتي العلمية لجميع 
مهنيي الرعاية الصحية وتمكنهم من الوصول 
املدعمة  الطبية  املمارسات  ألفضل  بسهولة 

باألدلة العلمية واملراجع البحثية املعتمدة.
ملؤسسة  الشاملة  اإللكرتونية  املكتبة  وتتضمن 
الرعاية الصحية األولية كتباً إلكرتونية، وقواعد 

بيانات لصنع القرار، وأدوات مرجعية، وأدوات 
والرسوم  الفيديو،  مقاطع  مثل  املهارات،  بناء 
املتحركة )أنيمايشن(، ودراسات حالة، وأسئلة 
والنصوص  الكفاءة،  وتقييمات  وأجوبة، 
األقران،  راجعها  وأطروحات  ملجالت  الكاملة 
تمت  وأبحاث  اإللكرتوني،  التعلم  ووحدات 
مراجعتها من قبل األقران إلثراء معرفة الرعاية 
ممارسات  من  والخربات  واملهارات  الصحية 

دولية معرتف بها قائمة عىل األدلة.
ويزداد تفاعل وإقبال موظفي مؤسسة الرعاية 
الصحية األولية عىل موارد التعليم الذاتي املتاحة 
عرب املكتبة اإللكرتونية عاماً بعد آخر. يف األشهر 
عدد  تجاوز   ،2022 العام  من  األوىل  الثمانية 
املكتبة  يف  إكمالها  تم  التي  اإللكرتونية  الربامج 
عدد  تجاوز  فيما  برنامج   7,800 اإللكرتونية 
املوارد التي تم تحميلها 240,000 مصدر، كما 
وصل عدد الزيارات إىل منصات املكتبة املختلفة 
التي  الصفحات  عدد  وتجاوز  زيارة  مليون  إىل 
زيادة  يمثل  ما  صفحة   126,000 زيارتها  تم 

مستمرة يف التفاعل من مصادر املكتبة املختلفة.

المؤسسة تنفذ 
رؤيتها المتعلقة 

باالستدامة 

تنمية وتطوير 
مهارات موظفي 

االستقبال

الدوحة - $

العاملة  القوى  وتطوير  تدريب  إدارة  تعمل 
في مؤسسة الرعاية الصحية األولية بشكل 
والمهنية  األكاديمية  الهيئات  مع  وثيق 
األولية  الصحية  الرعاية  مؤسسة  وإدارات 
العاملة  القوى  وجاهزية  تأهيل  لضمان 
لتقديم  المطلوبة  الجودة  لمعايير  لالمتثال 
في  قطر  لدعم  األولية  الصحية  الرعاية 

استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™.
بطولة  خالل  بعد  عن  العمل  تطبيق  وخالل 
بها،  المسموح  النسبة  حسب  العالم  كأس 
العاملة  القوى  وتطوير  تدريب  إدارة  قامت 
بتخطيط تنفيذ برامج التدريب األساسية من 
ومايكروسوفت  اإللكتروني  التعلم  خالل 
بعض  تنفيذ  سيستمر  أنه  حين  في  تيمز، 
إدارة  مع  بالتنسيق  مدرب  طريق  عن  البرامج 

العمليات لضمان حضور وفعالية التدريب.



السنة )28( - الثالثاء  5 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 29 نوفمبر 2022م العدد )9948(

ذكريات ال تنسى

المجالس القطرية تفتح 
أبوابها للجماهير

فعاليات ثقافية للجاليات 
على هامش البطولة

إقبال كبير على 
مجسمات كأس العالم

ستترك إرثا إنسانيا وحضاريا 
بطــــولــــة استثنائيـــــةللعالم.. المشري:

الدوحة- قنا- أكد سعادة السيد خالد املرشي رئيس املجلس 
األعىل للدولة يف ليبيا، أن دولة قطر ماضية يف تنظيم بطولة 
وحضاري  إنساني  إرث  وترك  العالم  كأس  من  استثنائية 
للعالم بالرغم من الحمالت العنرصية البغيضة التي تحاول 

تشويه هذا النجاح الكبري.
وقال رئيس املجلس األعىل للدولة يف ليبيا يف ترصيح لوكالة 
األنباء القطرية »قنا«: »نحن فخورون بهذا التنظيم املذهل 
فاقت  والتي   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  لبطولة 
أن  ثقة  يعطينا  وهذا  السابقة  البطوالت  جميع  بمستواها 
واحتضان  البطوالت  أقوى  تنظيم  عىل  قادرون  العرب 

الفعاليات العاملية الكربى«.
املتميز  التنظيم  بهذا  العالم  أبهرت  قطر  دولة  أن  وأضاف 
التي  العنرصية  املخططات  إفشال  يف  ونجحت  للمونديال، 
هذا  عن  العالم  أنظار  وحرف  الربيق،  هذا  إطفاء  تحاول 
خالل  من  الرياضة،  مربع  غري  مربع  إىل  »وجرنا  التميز، 

حمالت التشويه والتضليل املنظمة«.

 وتابع »نحن أمة تعتز بأخالقها وتقاليدها ولها الريادة يف 
ذلك.. وقطر يف تنظيمها لكأس العالم FIFA قطر 2022 لم 
تكشف عن وجهها الريايض فقط تحضريا وتنظيما بل بينت 
وجهها األخالقي واإلنساني وهي تتعامل مع العالم باحرتام 
سيصبح  قطر  مونديال  فإن  ولهذا  أصيل،  وكرم  وتقدير 
عالمة فارقة يف العالقة بني الشعوب والحضارات وستفشل 

كل الرهانات التي تريد غري ذلك«.
النمطية  الصورة  املونديال سيسهم يف تغيري  إن هذا  وقال، 
تلك  قطر  زوار  ملس  أن  بعد  واملسلمني،  للعرب  املشوهة 
كل  فيه  تجسدت  الذي  األخالقي  والتعامل  الراقية  املعاملة 
والعربية  اإلسالمية  واألخالقيات  السامية  اإلنسانية  القيم 
الذين  أولئك  أقدام  تحت  من  البساط  سحب  ما  الراقية، 
الذي يشع من قطر  املونديايل  الربيق  يحاولون خفض هذا 

ومن منطقة الرشق األوسط.
العالم   وأضاف »لقد ملس ضيوف قطر من مختلف أنحاء 

معاملة راقية وتنظيما استثنائيا تجىل فيه اإلبداع القطري.



كرنفال 
متنوع 
األشكال 
يعكس 
بهجة 

المونديال

عروض فلكلورية شعبية يقدمها أبناء الجاليات العربية
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متابعات

أنجزتها بلدية الوكرة

باقات زهور للترحيب بالزائرين
أنجزت بلدية الوكرة ممثلة بإدارة شؤون الخدمات، باقة زهور طبيعية ضخمة، 
الثقايف  )الحي  هي  مواقع   3 يف  املميزة،  الطبيعية  الزهور  باقات  أكرب  من  ُتعد 

»كتارا« - استاد الجنوب – القرية الرتاثية بسوق الوكرة القديم(. 
استغرق تنفيذ تلك الباقات ما يقارب من 2900 ساعة عمل، تم خاللها االنتهاء 
أمتار،   6 نحو  وقطرها  أمتار   6 ارتفاعها  يبلغ  والتي  الزهور  باقات  تنفيذ  من 

وتشكلت من نبات )بنت القنصل( ونبات )الكالنشو(. 
وتم تصميم تلك األعمال الفنية الثالثة من قبل الفريق الفني املختص ببلدية الوكرة 
لتكون بمثابة رسالة ترحيب بكافة ضيوف دولة قطر، وتعبرياً عن محبة الشعب 

القطري لجميع املشاركني يف أكرب حدث ريايض عاملي تستضيفه دولة قطر. 
الحي  من  كل  يف  املتواجدة  الجماهري  استحسان  املميزة  الباقات  هذه  لقيت  وقد 
 ،2022 الثقايف، واستاد الجنوب الذي يحتضن عدداً من مباريات مونديال قطر 

وسوق الوكرة القديم.

لمواطني ومقيمي دول الخليج.. متاحف قطر:

الدخول مجانا
 أعلنت متاحف قطر أن الدخول إىل جميع 
مواطني  لجميع  مجانا  سيكون  املتاحف 
واملقيمني  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
نهاية  وحتى  اليوم  من  بدءاً  وذلك  فيها، 
 ،™2022 FIFA قطر  بطولة كأس العالم 
وذلك لدى تقديم الزوار لبطاقات إقاماتهم.
بمقابل  التذاكر  كل  عىل  ذلك  ينطبق 
املُقام  األبد  إىل  فالنتينو  معرض  باستثناء 

.M7 يف
ومقيمو  مواطنو  سيتمتع  املبادرة،  وبهذه 
بدخول  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

واملتاحف  املعارض  مجموعة  إىل  مجاني 
قطر  متحف  ذلك  يف  بما  قطر،  يف  الواسعة 
و3- اإلسالمي،  الفن  ومتحف  الوطني، 
كما  والريايض.  األوملبي  قطر  متحف   1-2
إىل  املجاني  بالدخول  االستمتاع  يمكنهم 
معرض  مثل  الجارية،  املعارض  من  عدد 
بغداد: قرة العني )متحف الفن اإلسالمي(، 
ومعرض عالم كرة القدم )3-2-1 متحف 
قطر األوملبي والريايض(، ومعرض متحف 
)جالريي  يجمعنا  عالم  حكايات  لوسيل: 

متاحف قطر- الرواق(.

إقبال كبير على شرائها

المجسمات تخطف األنظار

كورنيش  ويحظى  مكان،  كل  عىل  املونديال  أجواء  تهيمن 
الدوحة باستقبال أعداد كبرية من املشجعني، خاصة يف الفرتة 

املسائية..
عشاق  اتخذه  الذي  الكورنيش  عىل  بجولة  قامت  الوطن 
جنباته  عىل  وانترشت  لهم،  جميال  ممىش  املستديرة  الساحرة 

األكشاك التي تبيع اإلكسسوارات والهدايا التذكارية.
مما يعكس منظرا جميال لهذا الكرنفال الذي تشكل بتلقائية أن 

األزياء التي يرتديها املشجعون تظهر هوية وجنسية أصحابها 
وال  واألمريكان،  واآلسيويني  واألفارقة  واألوروبيني  العرب  من 
تخلو هذه األزياء من تصميمات طريفة ونادرة بقصد التميز.

ومما لفت األنظار وحظي بإقبال كبري املجسمات التي تجسد 
التعليمية،  واملدينة  ولوسيل،  البيت،  كملعب  املونديال  مالعب 
وملعب 974، وغريها، كون مالعب املونديال تشكل تحفة فنية 
جميلة، شيدت طبقا ألحدث طراز معماري يجمع تقانة الغرب 
الضيوف  املشجعون  ويشرتي  املكان،  وهوية  الرشق  وسحر 

كميات كبرية من هذه املجسمات.
املنتخبات  أزياء  لبيع  أكشاك  الكورنيش  عىل  تنترش  أيضا 

املشاركة يف البطولة، وتيشريتات مزدانة بصور نجوم الكورة 
املنافسات  ضمن  يشاركون  الذين  هؤالء  خاصة  العالم  يف 
يقبل  األزياء  هذه  رشاء  عىل  الجمهور  يقبل  ومثلما  الحالية، 
طبعت  التي  والكؤوس  ات  واملجَّ الكأس  مجسمات  عىل  كذلك 
فضال  اللعيبة،  وصور  املونديال  وشعارات  قطر  معالم  عليها 
الذين  املشجعون  يعتربها  التي  اإلكسسوارات  من  الكثري  عن 
جاؤوا من بالدهم لتشجيع منتخباتهم أيقونات جميلة تذكرهم 

مع مرور األيام بزيارتهم لقطر.
أبناء  من  كبري  عدد  تجمع  وهو  أال  اذ  وأخَّ جميل  آخر  مظهر 
عروضا  ليقدموا  املختلفة  الكورنيش  ساحات  يف  الجاليات 

الفلكلور الشعبي يف بالدهم تحت أضواء الكورنيش  فنية من 
الكاشفة ليبدعوا أجواء من البهجة والفرح واملرح، وقد حظيت 
بإقبال  املرصية  الجالية  أبناء  يقدمها  التي  التنورة  رقصة 

جماهريي كبري، إذ لقيت إعجابا من املتفرجني.
الجميلة واملنظر  البعض وخاصة األرس األجواء  أيضا استغل   
البديع الذي يمزج بني تصميمات إضاءة الكورنيش عىل أشكال 
شجر النخيل مع املسطحات الخرضاء للجلوس وقضاء أوقات 
وتناول  الشهية،  األطعمة  بعض  وتناول  واستجمام  نقاهة 
السعادة  عليها  ترفرف  عائلية  أجواء  يف  الساخنة  املرشوبات 

البادية عىل وجوه الناس يف املكان.

كتبت- آمنة العبيديل
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متابعات

تعريفهم بالعادات والتقاليد القطرية في أجواء مميزةمواطنون استقبلوا المشجعين لتقديم واجب الضيافة لهم

شعار ترفعه المجالس القطرية

»يــــاهــــــال بـالـــــزوار«

زوار  باستضافة  املواطنني  من  عدد  قام 
العالم  كل  من  واملشجعني  العالم  كأس 
باألجواء  لالستمتاع  لقطر  حرضوا  الذين 
لتعريفهم  وذلك  مجالسهم  يف  املونديالية 
قطر  وإظهار  األصيلة  القطرية  بالثقافة 
الدولة  ضيوف  لدى  األجمل  بالصورة 

القادمني من ُمختلف أنحاء العالم.
أطلقها  التي  للدعوة  استجابة  ذلك  جاء 
البعض تحت عنوان »اعزمهم يف مجلسك«، 
الشعبية  االكالت  بتقديم  قاموا  حيث 
املونديال  مباريات  ومشاهدة  للمشجعني 
التذكارية  الصور  والتقاط  املجالس  يف 
لدى  الضيافة  كرم  تؤكد  لفتة  يف  بداخله، 

الشعب القطري لضيوف املونديال.
املجالس  تزيني  عىل  املواطنون  وحرص 
يف  املُشاركة   32 الـ  املنتخبات  بأعالم 
بالصورة  قطر  إلظهار  وذلك  املونديال، 
من  القادمني  الدولة  ضيوف  لدى  األجمل 

ُمختلف أنحاء العالم.
عىل  حرصوا  أنهم  املواطنون  وأضاف 
من  الدولة  وزوار  املشجعني  استقبال 
لتعريفهم  وذلك  املجالس  يف  العالم  كل 
الضيافة  القطرية وتقديم واجب  بثقافتنا 
املجالس  أن  مؤكدين  بهم،  والرتحيب  لهم 
وما  قطر  أهل  وتقاليد  عادات  تعكس 
مشريين  الضيافة،  كرم  من  به  يتصفون 
الزوار.  أمام  مفتوحة  املجالس  أن  إىل 
وقالوا: نرحب بالجميع يف دوحة الخري كما 
ليستمتع  إلينا  يأتي  من  كل  أننا سنحرتم 
ُمنافسات  خالل  مثالية  ُكروية  بأجواء 

الحدث العاملي.
العبدالجبار  فيصل  املواطن  قام  حيث 
وعادات  قطر  اسم  إلبراز  تطوعي  بعمل 
روضة  بمنطقة  مجلس  بنصب  قطر 
العالم  كأس  مشجعي  الستقبال  الحمامة 
وهم يف طريقهم لالستاد، حيث حرص من 
باملشجعني  الرتحيب  عىل  املجلس  خالل 
والتقاط  لهم  القطرية  االكالت  وتقديم 

الصور.
البنعيل  كما قام املواطن خالد بن عبدالله 
والتقاليد  للعادات  للرتويج  باملساهمة 

قام  حيث  العالم،  كأس  خالل  القطرية 
إيمانا  فردية  بمبادرة  مجلسه  بتجهيز 
املشجعني  الستضافة  املساهمة  برضورة 

من كل الجنسيات يوميا.
جمال  بن  خالد  املواطن  حرص  وكذلك 
مشجعي  من  مجموعة  بدعوة  العجمي 
بمجلسه  وكرواتيا  الجنوبية  كوريا 
بالثمامة وذلك لتقديم واجب الضيافة لهم 
من  كبرية  مجموعة  عىل  إلطالعهم  وكذلك 
 1500 لـ  الرتاثية تصل  التحف واألدوات 

قطعة موجودة يف مجلسه.
الزوار  من  املجالس  يف  املُشاركون  وعرب 
واملشجعني عن سعادتهم باستضافة قطر 
لكأس العالم للمرة األوىل يف منطقة الرشق 
القطرى  الشعب  أن  مؤكدين  األوسط، 
جميع  يف  ويقابلهم  مضياف  شعب 
الفعاليات باالبتسامة، مؤكدين عىل نجاح 
قطر يف استضافة أفضل نسخة مونديالية 
الفعاليات  وتنوع  واألمان  باألمن  تتسم 

الجماهريية الشيقة والتي تسعد الجميع.
كبرية  أهمية  املجالس  وتمثل  هذا 
القدم  منذ  عنها  ُعرف  ملا  للقطريني، 
إتاحتها لعابري السبيل، فضالاً عن دورها 
يجعلها  ما  االجتماعية،  الحياة  إثراء  يف 
بحٍق مدارس تربوية وتعليمية، إذ لم تكن 

تغلق أبوابها يف أي من فصول العام.
أهل  وتقاليد  عادات  املجالس  تعكس  كما 
قطر، وفق ما يتصفون به من كرم الضيافة، 
من  نوعان  هناك  حيث  الرتبوي،  ودورها 
صيفي،  واآلخر:  شتوي،  األول:  املجالس، 
الهدف  ا  محققاً خصوصيته،  منهما  لكل 

الكبري نفسه الذي يعمل عليه املجلس.
األجيال  تتناقله  تراثا  املجالس  وتعد 
املبنى  شكل  يتنقل  ولم  عليه،  وحافظت 
ما  وهو  ا،  أيضاً أهله  طبيعة  بل  فقط، 
يمثل فرصة لزوار وجماهري بطولة كأس 
عىل  للتعرّف   ،2022 قطر   FIFA العالم 
ومواكبة  العربية  والثقافة  الضيافة  كرم 
أهل  العادات والتقاليد األصيلة، فمجالس 
ا شعار »مرحباًا بالجميع«. قطر ترفع دائماً
العادات  عىل  القطري  املجتمع  ويحافظ 
التي  الراسخة  واملبادئ  والقيم  والتقاليد 
الحياة  يف  واملتمثلة  األجيال  توارثتها 
العائلية وصفة القرابة التي تحّدد طريقة 

واألقارب،  األرسة  أفراد  بني  التواصل 
والتزامات  بحقوق  يتعلق  فيما  خاصة 
والتي  العائلية  املناسبات  يف  شخص  كل 
ا عىل مشاعر الرتابط واالنتماء  تعتمد أيضاً

االجتماعي والقيم اإلسالمية.
وتعكس املجالس القطرية التقليدية، القيم 
العربية واإلسالمية، حيث يعد املجلس املقر 
واألصدقاء  بالضيوف  لالجتماع  الرئييس 
بني  الفصل  مراعاة  مع  العائلة  وأفراد 
الجنسني، إذ اعتاد القطريون عىل االلتقاء 
والتواجد  الزيارات  وتبادل  املجالس  يف 
عىل  ويحرصون  أوقاتهم،  غالبية  فيها 
وحضور  املجالس  إىل  أبنائهم  اصطحاب 
والتقاليد  العادات  لتعلم  املناسبات، وذلك 
معتربين  آخر،  إىل  جيل  من  وتناقلها 
ونشأ  نشأوا،  فيها  مدارس،  املجالس 
يلتقون  وفيها  واألجداد،  اآلباء  قبلهم  من 
إذ  املناسبات،  وإقامة  األحاديث  لتبادل 
قطر  أهل  مجالس  تفتح  أن  العادة  جرت 
صالة  عقب  خاصة  وقت،  كل  يف  أبوابها 
العرص إىل ما بعد صالة العشاء، مع البقاء 
فيها طيلة هذه الفرتة الستقبال الزوار من 

ا. األقارب واألصدقاء والضيوف أيضاً
بتصاميمها  القطرية  املجالس  واشتهرت 
الرائعة التي ال تخلو من البصمة الرتاثية، 
من  جانب  عىل  مجلس  كل  يحتوي  حيث 
إبقاء  عىل  ا  حرصاً واألجداد،  اآلباء  موروث 
ووجود جانب من رمزيات الرتاث القطري 
دالل  تجد  أن  فإّما  املجالس،  يف  حارضة 
القهوة مصطفة ومعروضة بشكل جمايل 
تجد  أن  وإما  الضيافة،  لكرم  رمزية  يف 
أو  تراثي،  طابع  ذات  املجالس  ديكورات 
تجد السيوف التي تعترب جزءاًا من الرتاث 
القطري األصيل وتحمل معاني كثرية من 

االعتزاز والفخر والشجاعة.
اللجنة  أجازت  الحضارية،  لقيمته  ونظراًا 
الثقايف  الرتاث  لصون  الدولية  الحكومية 
املتحدة  األمم  ملنظمة  التابعة  املادي،  غري 
»اليونسكو«  والثقافة  والعلم  للرتبية 
يف  انعقدت  التي  العارشة  دورتها  يف 
شهر  يف  ناميبيا  عاصمة  »ويندهوك« 
والقهوة  »املجلس  ملفي   ،2015 ديسمرب 
العربية«، وتم إدراجهما رسمياًا يف القائمة 

التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي.

كتب – محمد أبوحجر
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متابعات

ة مكتوبة باللغة اإلنجليزية جامعة قطر توزع عليهم بطاقات تضم أحاديث نبويَّ

تعـريــف الجـمـاهـيــر بأخــالقــنا
عىل  بطاقات  بتوزيع  قطر  جامعة  قامت 
)مكتوبة  نبويَّة  أحاديث  تضمُّ  البالد  ضيوف 
باللغة اإلنجليزية( ُتعبرِّ عن القيم واألخالقيات 

اإلسالميَّة.
األوىل  البادرة  هذه  بمناسبة  له  ترصيح  ويف 
من نوعها، قال د. هتمي الهتمي، مدير إدارة 
قطر  جامعة  يف  العامة  والعالقات  االتصال 
أكب  نستضيف  ونحن  »إننا-  لـ$: 
التمسك  عىل  نرص  العالم-  يف  ريايض  حدث 
بهويتنا العربية اإلسالمية، ونرى فيه فرصة 
وقيمنا،  بديننا  اعتزازا  أبناءنا  يزيد  ما  لنرش 

ويعرّف  بأنفسهم،  وثقتهم  انتماءهم  ويعزز 
اآلخرين بها، ويسهم يف تغيري الصورة النمطية 
غري الصحيحة التي رسمها اإلعالم عن املنطقة 
بأن  درسا  للجميع  ونقدم  كلها،  العربية 
التخيل  بالرضورة  يستلزم  ال  والتميز  النجاح 
عن املبادئ التي تؤمن بها الشعوب. وتحقيقا 
بها متطوعون  يقوم  مبادرة  أطلقنا  كله  لهذا 

من 
تتمثل  قطر  جامعة  مجتمع 

يف طباعة بطاقات تضم أحاديث نبوية رشيفة 
باللغة اإلنجليزية وتوزيعها عىل جماهري كأس 
العالم القادمة من الخارج ومن دول متعددة 
واألخالقية  اإلنسانية  بالقيم  التعريف  بهدف 
والدينية التي يحملها ديننا الحنيف وتجسدها 

ثقافتنا وتقاليدنا األصيلة«. 

من 
لولوة  ا.  قالت  جانبها، 

النعيمي، رئيس قسم االتصال الرئييس حول 
أهمية هذه املبادرة: »إن هذه املبادرة تتضّمن 
لإلنجليزّية  ُمرتجمة  محمد  للنبي  أحاديث 
بالقيم  للمونديال  القادمني  لتعريف  قطر  يف 
القيم  فينرش  وأهميتها  اإلسالمي  وبالدين 

واالخالقيات العربية واالسالمية عىل مختلف 
الثقافات والجنسيات«. 

منصات  عب  أيضا  مؤخرا  انترشت  وكانت 
التواصل االجتماعي صور لبعض الجداريات 
عىل  تحتوي  املناطق  بعض  يف  املنترشة 
أحاديث نبوية مرتجمة لالنجليزية، إذ تداولها 

املتابعون عىل نطاق واسع.
وتضمنت الجداريات أحاديث للنبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص 
عن األخالق واألعمال الصالحة ورضورة فعل 
مرفوقة  عربية  بلغة  الدنيا،  الحياة  يف  الخري 
برتجمة إنجليزية لكل حديث من أجل سالسة 
قطر.  عىل  الوافدين  ملختلف  والتمعن  الفهم 
ترجمتها ووضعها  تمت  التي  األحاديث  ومن 
عىل الجداريات »كل معروف صدقة« وحديث 
آخر للرسول محمد يقول فيه »اتقوا النار ولو 

بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة«.
الدوحة  من  والجميلة  الطيبة  البادرة  وأثارت 
مواقع  رواد  بني  كبريتني  وحفاوة  استسحاناً 
وأنها  خاصة  العربية،  املنطقة  يف  التواصل 
تعبري بافتخار عىل ثقافة تجمع تحتها مئات 

املاليني من العرب واملسلمني.
{  د. هتمي الهتمي

د.الهتمى لـ $: البطولة فرصة لزيادة االعتزاز بالقيم واالنتماء لدى األبناء

كتب - محمد أبوحجر
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إقبال على فعاليات »العمل االجتماعي«المقامة في »كتارا«

القطرية  املؤسسة  فعاليات  تشهد 
املنضوية  واملراكز  االجتماعي  للعمل 
تحت مظلتها واملقامة يف الحي الثقايف – 
كتارا حضورا جماهرييا مميزا وإقباال 
الوطني  باليوم  احتفاال  وذلك  كبريا، 
لبطولة  الدولة  استضافة  مع  وتزامنا 
بالفعاليات  وشارك  العالم،  كأس 
وأثنوا  الجنسيات  مختلف  من  الزوار 
مثل  تنظيم  يف  قطر  دولة  جهود  عىل 
هذه البطولة وأثنوا عىل عمل املؤسسة 
وجهودها  االجتماعي  للعمل  القطرية 
عىل  املؤسسة  تعمل  التي  الفئات  نحو 
خدمتها ورعايتها وتمكينها، وشاركت 
فئات املؤسسة يف الحضور واالستمتاع 
املقامة  الفعاليات  يف  العامة  باألجواء 
التابعة  املراكز  من  مركز  لكل  وكان 
يف  املؤسسة  مرسح  عىل  للمؤسسة 
باملركز  للتعريف  فقرة  الثقايف  الحي 
التي  والفئات  يقدمها  التي  والخدمات 

يخدمها.

احتفاالت مميزة 

أحمد  السيد  عب  املناسبة  وبهذه 
والذي  تونس  جمهورية  من  األخرض 
التقيناه مع عائلته يف فعاليات املؤسسة 
ضمن  لوجوده  الكبرية  سعادته  عن 
إعجابه  عىل  وأكد  االحتفاالت  هذه 
الشديد بروعة التنظيم واهتمام الدولة 
وكبار  اإلعاقة  كذوي  الفئات  برعاية 
السن وتعرف عىل الفئات التي تخدمها 
املؤسسة من خالل مشاركته بالفعالية 
التي تنظمها املؤسسة يف كتارا وشارك 
وقال:  املرسح  فقرات  يف  اطفاله  مع 

يرحب  الجميع  بالدنا  يف  كأننا  »نشعر 
بنا ويستقبلنا بشكل جميل والفعاليات 
جميلة  العائلية  واألجواء  مميزة  هنا 

وتناسب جميع افراد االرسة«.

مشاركة فَعالة 

من  عدد  الفعاليات  يف  أيضا  شارك 
السعودية  العربية  اململكة  من  الزوار 
حيث شارك األخوان عبد الله الحصنة 
املؤسسة  فعاليات  يف  الحصنة  ونارص 
مرسح  عىل  رائع  أداء  لهم  وكان 
قدموها  عرضة  خالل  من  املؤسسة 
املنتخب  بفوز  فرحتهم  عن  تعب 
يف  األرجنتيني  نظريه  عىل  السعودي 
بدورهما  وقدما   2022 قطر  مونديال 
للمؤســـسة  الكبري  والثناء  الشكر 
الجـــميلة  األجواء  عىل  قطر  ولدولة 

والفعاليات الجذابة.

جوائز وأنشطة ترفيهية 

الكوريني  املشجعني  من  عدد  زار 
للعمل  القطرية  املؤسسة  فعاليات 
االجتماعي وأثنى السيد بونا سيبا من 
املؤسسة  جهود  عىل  الجنوبية  كوريا 
بعد أن قدم له فريق االتصال نبذة عن 
عمل املؤسسة واملراكز املنضوية تحت 
مظلتها وقال: »لقد قمت بعمل تغطية 
قناتي  عىل  قطر  لدولة  لزيارتي  كاملة 
قطر  يف  أتواجد  حيث  اليوتيوب  عىل 
منذ أكثر من شهر وقمت بتغطية أهم 
املناطق السياحية والتعليمية والثقافية 
تغطـــية  أقدم  أن  أيضا  ويرسني 
ولتواجدكم  املؤسسة  لجهود  خاصة 

الجميل يف كتارا فأنتم تقدمون خدمات 
ما  الحقيقة  يف  املجتمع،  فئات  ألهم 
واهتمام  تطور  من  قطر  يف  شاهدناه 
وجميل  مدهش  أمر  الفئات  بجميع 
فاملسابقات املقدمة هنا لألطفال جميلة 
وتوجد جوائز رائعة واألنشطة تعليمية 

ومفيدة أتمنى لكم التوفيق«.

فرصة للتطوع ومساعدة الزوار 

التقينا أيضا بعدد من الشباب العماني 
املشارك بالفعاليات التي تنظمها قطر 
من  كل  يشارك  حيث  التطوع  بهدف 
العلوي  وبرهان  الهنائي  مبارك  راشد 
الزوار  مساعدة  يف  العامري  ونبيل 

القادمني إىل قطر من عمان من خالل 
باستقبالهم  املتعلقة  األمور  بعض 
وأكد  وصولهم  إجراءات  وتسهيل 
فريق املتطوعني من سلطنة عمان عىل 
خاصة  التطوع  مبدأ  ترسيخ  رضورة 
والرياضية  الوطنية  الفعاليات  يف 
من  كبرية  أعدادا  تستقبل  والتي 
املؤسسة  جهود  عىل  وأثنوا  الجماهري 
بمتطوعني  املؤسسة  استعانة  وعىل 
الزوار  الستقبال  الوطنية  الخدمة  من 
واإلرشاف عىل األنشطة وتقديم فقرات 
التي  املشاهد  إن  وقالوا  املرسح  عىل 
تعبري  إال  هي  ما  قطر  يف  اليوم  نراها 
الشعب  بني  التكاتف  معنى  عن  قوي 
للكل  وجدنا  حيث  وقيادته  القطري 
بصمة يف هذا الحدث الريايض وبصمة 
االجتماعي  للعمل  القطرية  املؤسسة 

مميزة وتستحق الثناء.

تجربة جميلة 

اململكة  العريني من  إبراهيم  الزائر  أما 
العربية السعودية فقد عب عن سعادته 
وقال:  املؤسسة  فعاليات  يف  بتواجده 
العمل  فعاليات  يف  لنا  جميلة  تجربة 
عليها  يشكرون  وجهود  االجتماعي 
واملسابقات  األلعاب  يف  تنوع  يوجد 
املخصصة  املنطقة  يف  املوجودة 
واملوقع  جميل  واملكان  للمؤسسة 
اسرتاتيجي يجذب زوار كتارا القادمني 

لالستمتاع بمختلف الفعاليات.

من املكسيك 

هم  املكسيك  من  بمشجعني  التقينا 

هرينانديز  وايدقار  سانتيغو  عمر 
ومارتن جيمينز الذين اشادوا بفعاليات 
االجتماعي  للعمل  القطرية  املؤسسة 
بمستوى  مبهورون  »نحن  وقالوا: 
قطر  دولة  تقدمها  التي  الخدمات 
للفئات املختلفة مثل كبار السن وذوي 
اإلعاقة وااليتام وغريهم« وشارك اإلخوة 
التي  التفاعلية  من املكسيك يف األلعاب 
توجد عىل هامش فعاليات املؤسسة مثل 

لعبة كرة القدم واالكس بوكس.
املؤسسة  فعاليات  أن  بالذكر  الجدير 
مستمرة  االجتماعي  للعمل  القطرية 
 4 الساعة  من  القادم  ديسمب   18 إىل 
املؤسسة  وتضم  مساء   11 حتى  عرصا 
الفعاليات منها ركن خاص  العديد من 
باملؤسسة  تعرف  وجدارية  بالتصوير 
وركن  مظلتها  تحت  املنضوية  واملراكز 
عىل  وتدرب  ترفيهية  القدم  كرة  للعبة 
للعبة  يوجد ركن  كما  األهداف  تسجيل 
إكس بوكس الشهرية من ألعاب الفيديو 
املحببة لألطفال والتي استقطبت الكثري 
من الزوار وركن لألطفال الصغار خاص 
املرسح  عن  فضال  والرسم  بالتلوين 
مذيعون  يقدمها  لفقرات  املخصص 
يقدمون فقرات ومسابقات بعدة لغات 
حيث تستقطب املؤسسة الزوار من جميع 
منتسبو  املرسح  يف  يشارك  كما  الدول 
الخدمة الوطنية كنوع من تفعيل اتفاقية 
املراكز  أيضا  ويشارك  معهم،  التعاون 
املنضوية تحت مظلة املؤسسة حيث تم 
تخصيص يوم لكل مركز ومبادرة أيضا 
لوزارة التنمية االجتماعية واألرسة بعنوان 

»من الوطن «.

{  احمد االخضر من تونس

الزوار من مختلف 
الجنسيات أثنوا عليها 
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متابعات

إعالميون 

المونديال سيترك إرثا لألجيالمن كندا:
تتوقع  الكندي  املنتخب  جماهري  تكن  لم  قنا-  الدوحة- 
الوداع املبكر يف نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، ال 
سيما بعد الظهور الجيد يف املباراة االفتتاحية أمام املنتخب 
البلجيكي والخسارة بهدف نظيف، ولكن كانت الخيبة بتلقي 
الخسارة الثقيلة أمام املنتخب الكرواتي بهدف مقابل أربعة 
لتتبخر أحالم زمالء ألفونسو ديفيز يف الصعود إىل دور الستة 
عرش يف املجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخب املغرب.

استاد  مدرجات  يف  رائعة  لوحة  رسمت  الكندية  الجماهري 
والبيضاء  الحمراء  واألوشحة  األحمر  التقليدي  بزيها  خليفة 
ملدافع  املبكر  التقدم  عقب  تهدأ  لم  وصيحاتهم  وأهازيجهم 
ُتمني  كانت  حيث  ديفيز،  ألفونسو  األملاني  ميونيخ  بايرن 
النفس بأن ينجح منتخب بالدها يف تحقيق أول فوز مونديايل 
بيد أن أحالمهم تبخرت إذا رسعان ما قلب املنتخب الكرواتي 

املعطيات واستطاع أن يتفوق برباعية.
يف  اإلحباط  من  الكثري  خلفت  قد  الخسارة  أن  من  وبالرغم 
آمال  عىل  قضت  أنها  اعتبار  عىل  الكندية  الجماهري  نفوس 
مازالوا  فإنهم  املقبل،  الدور  إىل  املرور  يف  الكندي  املنتخب 
يؤمنون بقدرة منتخب بالدهم عىل الظهور بالصورة املرجوة 

يف املواجهة األخرية أمام املنتخب املغربي.
خالل  الكندي  املنتخب  أنصار  من  العديد  أعرب  وقد 
سعادتهم  عن  )قنا(،  القطرية  األنباء  لوكالة  ترصيحاتهم 
بتواجد املنتخب يف هذا املونديال، فمن جهتها أّكدت الصحفية 
يعد  املونديال  يف  كندا  وجود  أن  ساليون  إليزابيث  الكندية 
 36 من  أكثر  دام  طويل  غياب  بعد  السيما  هائالً  إنجازاً 
عاماً وتحديداً منذ ظهوره األول يف نسخة مونديال املكسيك 

.1986
الكندية:  األنباء  وكاالت  إحدى  يف  العاملة  إليزابيث  وقالت 
وهناك  املونديال،  يف  الكندي  املنتخب  بوجود  سعداء  »نحن 
ملتابعة  قطر  إىل  بكثافة  حرضت  كبرية  جماهريية  أعداد 
املنتخب الذي قدم مباريات بطولية يف تصفيات الكونكاكاف 
الكبري  الالعب  إىل  املرمى، ميال بوريان،  من حارس  انطالقاً 
طويالً  وقتاً  انتظرنا  وقد  ديفيد  وجوناثان  ديفيز،  ألفونسو 

للعودة إىل املونديال«.
يلعب  أنه  جيداً  ونعلم  بمنتخبنا،  سعداء  »نحن  وأضافت: 
الالعبني  من  العديد  هناك  ذلك  مع  ولكن  ضغوط،  تحت 
الشباب الذين يمثلون األمل لكرة القدم يف كندا ونحن نشعر 

بالفخر ملا قدموه«.
من جهتها، أعربت نورا ستانكوفيتش الصحفية الكندية يف 

مؤسسة سوكر اإلعالمية يف كندا عن شغفها الكبري ملشاركة 
أكثر  بعد  الثاني  ظهوره  يف  البطولة،  يف  الكندي  املنتخب 
املكسيك  مونديال  يف  األوىل  مشاركته  من  عقود  ثالثة  من 
الكل  املؤهلة للمونديال،  التصفيات  1986، وقالت: »يف  عام 
نسخة  قبل  املونديال  يف  املنتخب  يشاهد  لن  أنه  يجزم  كان 
2026 عندما تشارك كندا يف تنظيمها بجانب الواليات  عام 
هريدمان  جون  املدرب  أن  بيد  واملكسيك،  األمريكية  املتحدة 

وجميع الالعبني قلبوا التوقعات«.
وتابعت ستانكوفيتش التي تعمل كمصورة أيضاً: »بالتأكيد 
رغم الخسارة يف مباراتي بلجيكا وكرواتيا إال أن هذا املنتخب 
أفضل بكثري من املنتخب الذي شارك يف املكسيك عام 1986، 

الفوز أمام املنتخب املغربي يف  ونتمنى أن ننجح يف تحقيق 
املباراة الثالثة والختامية يف األول من ديسمرب املقبل«.

قدم  املغربي  املنتخب  أن  إىل  الكندية  الصحفية  وأشارت 
مستويات رائعة ولذلك املهمة لن تكون سهلة أمامه، وأعتقد 

أن املنتخب املغربي سيكون له شأن جيد يف هذه البطولة.
البلجيكي  املنتخب  أمام  األوىل  املباراة  »لقد خضنا  وختمت: 
يف  فكانت  الثانية  املواجهة  أما  عيل،  بن  أحمد  استاد  عىل 
استاد خليفة وسيكون الختام أمام املغرب يف استاد الثمامة، 
املباريات  بتغطية  الفرصة  يل  سنحت  التي  املالعب  وجميع 
فيها رائعة، وقد قمت بعمل تقرير مصور عن استاد الجنوب 
نظراً لتصميمه الرائع وكذلك استاد خليفة الذي قرأت الكثري 

عنه ال سيما أنه يعد أول استاد يف قطر وقد أعيد ترميمه من 
جديد ليكون من بني املالعب التي تستضيف املونديال، وبال 
شك هناك ذكريات جميلة ستبقى خالدة يف ذاكرتنا، وال بد 
من أرشفتها وقد فعلت ذلك من خالل توثيق كل يشء عرب 

حسابي عرب موقع إنستجرام«.
أكد مايكل ريكي صحفي كندي من  من جهته،   
أصول كينية ويعمل يف موقع ريايض يف بالده وحرص عىل 
إىل  بالده  منتخب  مباريات  وقائع  لنقل  قطر  إىل  الحضور 
االجتماعي،  التواصل  منصات  عرب  واألجواء  الكندي  اإلعالم 
التصاميم فيها  أنه زار عدة مالعب وقد أعجب بخصوصية 
والتي تعكس شيئاً من البيئة القطرية إىل جانب الحداثة يف 
التفاصيل لكنه كان حزيناً للخسارة التي تعرض لها منتخب 
يف  والتي قضت عىل حظوظه  الكرواتي  املنتخب  أمام  بالده 

الرتشح إىل الدور ثمن النهائي.
عدم  عىل  حرصت  القدم  كرة  صخب  عن  »بعيداً  وأضاف: 
منطقة  بينها  ومن  املناطق  بعض  وزيارة  الفرصة  تفويت 

سيلني والحي الثقايف كتارا وسوق واقف«.
ويف هذا الصدد، اعتربت مانويال تشيسكي وهي مصورة يف 
صحيفة رياضية كندية أنها كانت حريصة خالل وجودها يف 
قطر عىل زيارة املالعب الثمانية لتغطية أجواء املونديال وأخذ 

لقطات نادرة لنجوم كرة القدم العاملية.
قطر  تستضيف  أن  يعني  ماذا  جيداً  »أعرف  وأضافت: 
من  العديد  عىل  كبري  وتأثري  كثرية  دالالت  فله  العالم  كأس 
لسنوات طويلة، وقد  هائالً  إرثاً  البالد، وسيرتك  النواحي يف 
سنوات  عدة  قبل  قطر  إىل  األوىل  زيارتي  بني  ما  ذلك  ملست 
ويف  تغريت،  قد  األمور  من  العديد  هناك  هذه،  زيارتي  ومع 
كندا التي تستضيف النسخة املقبلة من املونديال إىل جانب 
الواليات املتحدة واملكسيك يف العام 2026 الكل عىل يقني أن 
هناك الكثري من األمور اإليجابية التي ستتحقق يف البالد ومنذ 
اللحظة  الكل ينتظر هذه  التنظيم بات  الحصول عىل رشف 

الفارقة«.
وقامت  خليفة  استاد  إعجابها  أثار  التي  مانويال  وتابعت 
الواقع   1-2-3 والريايض  األوملبي  قطر  متحف  إىل  بزيارة 
القدم  كرة  وعالم  تاريخ  معرض  وشاهدت  االستاد  قلب  يف 
الذي يقام بالتوازي مع استضافة قطر للمونديال: »الثقافة 
متابعة  كندا، ومن خالل  املوجودة يف  القطرية، تختلف عن 
بعض املواقع القطرية حصلت عىل فكرة جيدة عن املناطق 

التي أنوي زيارتها بعد ختام دور املجموعات«.

ساليون: أعداد جماهيرية كبيرة حضرت لقطر

ــفستانكوفيتش: ذكريات جميلة تبقى خالدة في ذاكرتنا واق وســـوق  وكـــتـــارا  سيلين  زرت  ــي:  ــك ري

نظمتها وزارة الثقافة لموريتانيا والفلبين والهند

فعـاليـات للجـاليـات

الثقافة  وزارة  نّظمت  قنا-  الدوحة- 
الثقايف  »التنوع  فعاليات  ضمن 
للجاليات« املقامة عىل هامش منافسات 
يوم   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
بربنامج  تميز  الذي  املوريتانية  الجالية 
غني يعكس التنوع الثقايف والفني الذي 

تمتاز به بالد شنقيط. 
السيد  هنأ  املناسبة،  بهذه  كلمته  ويف   
القائم  محمدو،  عبدالعزيز  محمد 
اإلسالمية  الجمهورية  سفارة  بأعمال 
عىل  قطر  دولة  الدولة،  لدى  املوريتانية 
قطر   FIFA العالم  كأس  افتتاح  نجاح 
2022، وُحسن التنظيم الذي ُيربهن عىل 
نجاح دولة قطر يف تنظيم بطولة عاملية 
بهوية عربية، كما أشاد بالطابع الثقايف 

البطولة حيث خّصصت  ميّز هذه  الذي 
دولة قطر فضاءات ثقافية عديدة لهذه 
العربي  الطابع  أظهر  ما  وهو  املناسبة، 
اإلسالمي لهذه البطولة، ومّكن مشجعي 
الفرق املشاركة من التعريف بثقافاتها.

مختريي  الفتاح  عبد  قال  جانبه،  ومن   
املوريتانية  الجالية  مكتب  رئيس 
عرّبت  املوريتانية  الجالية  إن  بالدوحة، 
عىل  ماضية  وستظل  املناسبات،  كل  يف 
النهج، عن وفائها لدولة قطر دعماً  هذا 
ما  لكل  وجاهزية  واستعداداً  ومساندة، 
جميع  إنجاح  جهود  تعزيز  شأنه  من 
املبادرات القطرية الرائدة عربياً وعاملياً، 
مؤكداً أن هذا اليوم يتميز بالخصوصية 
وهي  أال  وموريتانيا،  قطر  بني  املشرتكة 

التي  والدينية  الثقافية  الخصوصية 
ظلت رابطاً قوياً يتعزّز ويرتّسخ عىل مر 
السنني بفضل اإلرادة املشرتكة والصادقة 
للبلدين الشقيقني، مشرياً إىل أن الجالية 
املوريتانية تعرّب عن هذا الجانب املهم يف 
عالقة الشعبني من خالل إطالع الحضور 

عىل أوجه الثقافة املوريتانية.
للجالية  الثقايف  الربنامج  وتضّمن   
من  مختلفة  جوانب  عرض  املوريتانية 
عكست  الشعبية  املوريتانية  الثقافة 
مناحي  ملختلف  وشموليتها  تنوعها 
والحرضي،  البدوي  بعديها  يف  الحياة 
»املحظرة  لـ  عرض  تقديم  تم  حيث 
الشنقيطية«، اطلع خالله الجمهور عىل 
بـ»املحاظر«  األصيل  التعليم  طريقة 

من  الطالب  إعداد  وكيفية  املوريتانية 
القرآن  حفظ  مرحلة  إىل  النشء  مرحلة 

الكريم واملتون والرشوح الفقهية.
تغنّت  شعرية  قصائد  تقديم  تم  كما   
أبدع  املوريتانية،  القطرية  بالعالقات 
الشاعر  من  كل  وقراءة  نظماً  فيها 
الله  عبد  والشاعر  آدب  أدي  الدكتور 
الله، ووصالت فنية غنائية،  سيدي عبد 
لهؤالء  الندية  األصوات  بهاًء  زادتها 

األطفال. 
الثقافة  يف  التنوع  مظاهر  وتنوعت 
املطبخ  لتشمل  وفنونها،  املوريتانية 
الشنقيطي الذي تضّمن أطباقاً مختلفة 
الكسكس  منها  الشعبية  األكالت  من 
إىل  السمك  مع  واألرز  والكرسة  والعيش 

مقدمتها  يف  ومرشوبات  حلويات  جانب 
الشاي األخرض.

الثقافة قد نّظمت ضمن   وكانت وزارة 
فعاليات »التنوع الثقايف للجاليات« يوم 
بربنامج  تميز  الذي  الفلبينية  الجالية 
غني يعكس التنوع الثقايف والفني الذي 

تمتاز به الفلبني.
للجالية  ُمماثالً  يوماً  استضافت  كما   
شملت  متنوعة،  فقرات  تضّمن  الهندية 
عروضاً فنية تمثلت يف تقديم معزوفات 
يعكس  الذي  الكالسيكي  الغناء  من 
فرتة  يف  الغنائية  األلوان  هذه  ازدهار 
إىل  الفنون  هذه  امتدت  وكيف  معينة 
مع  القطيعة  تعرف  أن  دون  من  اليوم 
الجيل الحايل، إىل جانب عروض للثقافة 

الشعبية وثقافة الطعام يف الهند.
بيت  مبنى  الوزارة  خّصصت  وقد 
قطر  متحف  من  بالقرب   - السليطي 
متنوعة  فعاليات  لتقديم   - الوطني 
للجاليات، بمشاركة أكثر من 15 جالية 
من الدول العربية واإلسالمية ودول رشق 
الجاري  نوفمرب   18 من  الفرتة  يف  آسيا 
وتستمر حتى 15 ديسمرب املقبل، حيث 
من  األول  يوم  الثقافة  وزارة  تستضيف 
الستعراض  خاصاً  يوماً  املقبل  ديسمرب 
يخصص  فيما  السورية،  الجالية  ثقافة 
اليوم التايل 2 ديسمرب الستعراض ثقافة 
الجالية التونسية، فيما سيكون الجمهور 
عىل موعد مع الثقافة اإلندونيسية يوم 15 

ديسمرب املقبل.

ــــــادة بــحــســن تــنــظــيــم كــــأس الــعــالــم اإلش
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متابعات

بدرب الساعي

المأكوالت الشعبية تجذب جماهير المونديال

 تتواصل فعاليات اليوم الوطني 
الس�اعي  درب  يف   ،2022
بمنطقة أم صالل لليوم الثالث 
ش�عار  تح�ت  الت�وايل،  ع�ى 
»وحدتنا مصدر قوتنا« وسط 
إقب�ال جماه�ري كب�ر من 
وضيوف  واملقيمني  املواطنني 
دولة قطر ومش�جعي بطولة 
كأس العالم. وتشهد مقاهي 
ومحالت األكالت الشعبية يف 

درب الس�اعي اقباال كب�راً من قبل 
الزوار، الس�يما مش�جعي كأس العالم الذين وجدوا 
يف تجربة املأكوالت الش�عبية القطري�ة جانباً مميزاً 
يض�اف إىل تجاربه�م العديدة منذ بداي�ة زيارتهم 
إىل الب�الد يف ظل ه�ذه األج�واء االحتفالية. وجذبت 
األكالت الش�عبية مختل�ف ال�زوار وكاف�ة األعمار، 
حي�ث تميزت األكالت بمذاق خاص كونها تمثل أحد 

مظاهر االحتفاء بالرتاث واس�تدعاء املايض لتعريف 
النشء بجانب مهم من حياه هل قطر قديًما.

ووفرت اللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني نحو 
80 متجراً موزعاً عى مختلف انحاء درب الس�اعي 
وتق�دم الخدمات للجمهور، باإلضاف�ة إىل املأكوالت 
واملرشوب�ات الس�اخنة ومختل�ف أن�واع العصائر، 

فض�ال عن األكالت الش�عبية 
الت�ي ُتع�د بأي�دي س�يدات 
قطري�ات م�ن األرس املنتجة، 
»الرق�اق والهريس  مثل خبز 
واملرضوبة واملرقوق والنّخي«. 
والعديد من االطباق الش�عبية 

األخرى. 
وتتمي�ز متاجر درب الس�اعي 
ه�ذا الع�ام بالتن�وع الكبر يف 
الس�اخنة  واملرشوبات  األطعمة 
واملربدة. حي�ث حرصت اللجنة 
فرص�ة  اتاح�ة  ع�ى  املنظم�ة 
املش�اركة ألكرب عدد من املطاعم 
واملقاه�ي املحلي�ة، كما حرصت 
عى توفر أماك�ن لألرس املنتجة، 
الس�يما وأن اإلقبال كبر من�ذ اليوم األول الحتفاالت 
اليوم الوطني بدرب الساعي مما يتيح الفرصة أمام 
األرس املنتجة واملتاجر املشاركة يف هذا العام لتحقيق 
املكاس�ب والتعري�ف عى أن�واع االكالت الش�عبية 

القطرية.

اللجنة المنظمة وفرت »80« متجرًا بينها مطاعم ومقاٍهتجربة مميزة للتعرف على الموروث القطري

الدوحة - $ 

تعزز الموروث القطري

فنون المسرح 
تستقطب الزوار

 ويشارك يف هذه الفعاليات الفنية مركز 
شؤون املرسح حيث يقدم مجموعة من 
األعمال املرسحية الت�ي جذبت مختلف 
الفئ�ات من جماهر درب الس�اعي من 

املواطنني واملقيمني وضيوف الدولة.
 الكات�ب عبدالرحي�م الصديق�ي ق�ال: 
اهتم�ت وزارة الثقاف�ة لتقدي�م وجب�ة 
درب  أي�ام  تناس�ب  راقي�ة  مرسحي�ة 
الساعي والذي يواكب كأس العالم فيفا 
قط�ر 2022 لتق�دم باقة م�ن األعمال 
الفني�ة الت�ي تناس�ب مختل�ف الفئات 

العمرية من جماهر درب الساعي.
وأوضح أن مركز ش�ؤون املرسح يقدم 
يف ه�ذا الصدد مجموعة م�ن الفعاليات 
أهمه�ا مرسحي�ة »الغب�ة« لفرقة قطر 
املرسحي�ة م�ن تألي�ف طال�ب الدوس 
واإلخ�راج لن�ارص عبد الرض�ا وبطولة 
مجموع�ة م�ن الفنان�ني، منهم راش�د 
الش�يب، فيصل رش�يد، أحمد العقالن، 
محمد الصايغ، ن�ارص حبيب، عمر أبو 
صقر، وعدد من الشباب وتقدم حاليا يف 

منطقة البدع بدرب الساعي.

إىل جان�ب مرسحي�ة لألطف�ال »عال�م 
2030«: انت�اج رشك�ة امل�وال لإلنتاج 
الفني م�ن تأليف مها حمي�د، وإخراج 
حن�ان ص�ادق، وتمثي�ل كل م�ن ع�ي 
الخل�ف، عي الرشش�ني، أرسار، محمد 
ع�ادل، خالد يوس�ف، س�ماح الس�يد، 
س�الم،  س�لمان  العقي�دي،  ابراهي�م 
واملخ�رج املس�اعد مال�ك ب�ن رحومة، 
والس�ينوغرافيا ملحمد املراشدة. وتقدم 
املرسحية أي�ام 13، 14،15 عى مرسح 

درب الساعي.
 وأضاف أن مركز ش�ؤون املرسح يقدم 
األول  االوبري�ت،  اثن�ني م�ن ع�روض 
بعن�وان »حكاي�ة عل�م« يتن�اول قصة 
تأس�يس العلم القطري وهو من تأليف 
تيس�ر عبدالله وعبدالرحيم الصديقي، 
وإخراج ن�ارص عبدالرضا، أم�ا الثاني 
فهو بعنوان »ح�وش البيت« من تأليف 
وإخراج سعد بورشيد، ويتناول الثقافة 
القطرية، ويقدم�ان يف منطقة الحوش 

بدرب الساعي..
 وأكد الكات�ب عبدالرحي�م مدير مركز 

شؤون املرسح أن املركز يهتم بفعاليات 
األطفال لتعزيز حضورهم عى املرسح، 
كان آخر هذه الفعاليات مرسحية »طق 
ي�ا مط�ر« لألطف�ال، إىل جان�ب فضاء 
الدمى املتواصل من تاريخ افتتاح درب 
الس�اعي 25 نوفمرب ويستمر حتى 15 
ديس�مرب املقبل، ويتضم�ن مرسحيتني 
األوىل بعن�وان حق�ق حلم�ك، والثاني�ة 
بعن�وان رحل�ة املوندي�ال، فض�ال عن 
ال�ورش التي تقدم يوميا تس�توعب من 

250 إىل 300 طفل.
 وأضاف ان مركز ش�ؤون املرسح يقدم 
كذلك فعالية »حزاوي« وتقدمها الفنانة 
هدية سعيد وهي سوالف من تراث لول، 
حيث تحكي بأس�لوب مرسحي مشّوق 

قصصا من الرتاث القطري.
 وم�ن الفعالي�ات الفني�ة املهم�ة التي 
مرسحي�ة  الس�اعي  درب  يف  تع�رض 
»الغب�ة« لفرقة قط�ر املرسحي�ة تدوُر 
أحداُثه�ا يف طاب�ع تراث�ي ع�ى ظه�ر 
إحدى سفن البحث عن اللؤلؤ يف منطقة 
الخليج خالل فرتة ما قبل ظهور النفط، 

حيث حياة البحر والغوص، وتحكي عن 
عالقة عم بابن أخيه »جابر« أثناء رحلة 
غوص، وخالل تلك الرحلة التي يش�غل 
فيه�ا الع�م مهم�ة النوخذة يق�وم أحد 
أف�راد طاقم الس�فينة باإليقاع بني العم 
واب�ن أخيه ال�ذي يعد أح�د الغواصني 
املاهري�ن، حتى إنه يح�اول دفعه لقتل 
النوخذة بع�د إيهامه بأنه اس�توىل عى 
مراث�ه، ثم تتواىل األح�داث، إال أن قوى 

الخر تنترُص يف النهاية.
وتحتوي املرسحيُة التي تقام عى شاطئ 
البحرة يف درب الس�اعي محاكاة لحياة 
البح�ارة، عى فن النهمة الذي يناس�ب 

الفعاليات الرتاثية يف درب الساعي.
أم�ا مرسحي�ة األطفال »عال�م 2030« 
فقال�ت عنه�ا املخرجة حن�ان صادق، 
تدور ح�ول رؤية قطر 2030، بطريقة 
فنية تناس�ب الطفل وتحم�ل مجموعة 
م�ن الرس�ائل وه�ي رضورة التمس�ك 
بالحل�م واملثاب�رة والعم�ل ه�و اليشء 
أهداف�ك،  إىل  يوصل�ك  ال�ذي  الوحي�د 
فاإلنس�ان يص�ل إىل أهداف�ه من خالل 

إيمان�ه بالله وثقته بقدراته مع رضورة 
التش�جيع املس�تمر لألطفال عى الحلم 
من العمل للوصول إليه، ويتجس�د هذا 
من خالل مجموعة من األطفال كانوا يف 
رحلة إىل جده�م باملزرعة وفجأة يدخل 
عليهم جس�م غريب؛ فيكتشفون وجود 
ش�خص غريب ويريد السفر عرب الزمن 
فق�رر أن يأخ�ذ األطفال مع�ه يف رحلة 
إىل املس�تقبل، فتص�ر أح�داث أخ�رى 
فرج�ع إىل املايض بديال عن املس�تقبل، 
ليكتش�ف قرية بدائية ب�دون تعليم وال 
مدارس وال مستش�فيات، فيعمل هؤالء 
األطف�ال عى إقناع أه�ل القرية بأهمية 
التعليم لكي يطورا من أنفسهم، ليصل 
هؤالء يف النهاي�ة إىل تحقيق الحلم الذي 
تجس�ده رؤية قطر يف مختلف املجاالت 
من تعليم وصحة وبيئة وغرها، مؤكدة 
أن هذه األفكار يتم تمريرها إىل األطفال 
بطريقة فني�ة جميلة تعتمد عى املرسح 
املبارش وتقنية الس�ينما أيضا،من خالل 

أحداث يتم عرضها عى الشاشة.
 ومن جانبها قالت س�مر ضاهر صانع 

ومح�رك دم�ى بفرق�ة فض�اء الدم�ى 
بمركز ش�ؤون املرسح: إن فضاء الدمى 
تق�دم عرض�ني مرسحي�ني هم�ا رحلة 
املونديال، وتتناول رحلتهم من ورش�ة 
العمل حتى الوصل إىل االستاد ملشاهدة 
مب�اراة االفتتاح ل�كأس العالم، وعندما 
يصل�ون إىل هناك يظه�ر أنهم حصلوا 
ع�ى تذاك�ر بالخطأ، ليظه�ر أن صانع 
الدم�ى ه�و الذي حص�ل ع�ى التذاكر 
الصحيحة ليحرض افتتاح كأس العالم، 
أما املرسحية الثانية فهي »حقق حلمك« 
فه�ي تظهر كيف تدع�م األرسة طموح 

أبنائها.
 وأضافت أن فضاء الدمى تقدم مجموعة 
من ورش العمل تس�تهدف األطفال من 
عمر 3 س�نوات وحتى 14 س�نة، وهي 
عبارة ع�ن مجموعة دم�ى مختلفة من 
دم�ى اليد لدمى األصابع، لدمى العصا، 
حسب الفئة العمرية، حيث نقوم بتعليم 
األطف�ال آليات تحريك الدمى من خالل 
اختي�ار األش�ياء املناس�بة م�ن البيئ�ة 

ليستطيععوا تحريك الدمى.

الصديقي: الوزارة 
تقدم وجبة 
مسرحية راقية

مسرحية »الغبة« 
من الفعاليات 
الفنية المهمة

حرصت اللجنة المنظمة الحتفاالت اليوم الوطني على تقديم 
باقة من فنون المسرح التي تعزز الموروث القطري خالل فعاليات 

درب الساعي الممتدة حتى 18 ديسمبر المقبل تحت شعار 
»وحدتنا مصدر قوتنا«.

الدوحة - $ 



املقر  إن  الشمري،  حميد  عبدالله  قال 
الجديد لدرب الساعي هذا العام يتميز 
كما  إليه،  الوصول  وسهولة  بفساحته 
املقدمة  الفعاليات  مختلف  يربز  أنه 
أن  كما  تميزاً،  أكثر  بشكل  للمجهور 
داخل  التنظيم  يف  الواضح  الجهد  هذا 
من  الزوار  أمام  يرشفنا  الساعي  درب 

الجنسيات. مختلف 

ساحة  إىل  زيارتي  خالل  وأضاف: 
قبل  من  كبرياً  إقباالً  رأيت  الفعاليات 
يستمتعون  الذي  األجانب  الزوار 
وهنا  وتقاليدنا،  ثقافتنا  عىل  بالتعرف 
قيادتنا  إىل  بالشكر  أتقدم  أن  أود 
الرشيدة وكافة املسؤولني الذين رفعوا 
وجعلونا  أجمع  العالم  أمام  رؤوسنا 
التنظيم  هذا  بفعل  بالفخر  نشعر 

املبهر سواء يف احتفاالت اليوم الوطني 
أو بطولة كأس العالم.

األردن  من  أحمد  حسان  قال  بدوره 
شعرت  الذي  األول  االنطباع  الشقيق: 
ساعي  درب  ساحة  إىل  دخويل  مع  به 
يف  وفرة  فهناك  للغاية،  رائعاً  كان 
وهي  لألطفال  املخصصة  الفعاليات 
وهو  والرتفيهي  التعليمي  بني  تتنوع 

الساعي  درب  زيارة  تجربة  يجعل  ما 
بعد  يوماً  التكرار  وتستحق  ممتعة 

يوم.
املعهود  القطري  الكرم  وأضاف: 
واضح يف كل يشء بداية من االستقبال 
األطفال  وإعطاء  بنا  والرتحيب  الودي 
وبشكل  لأللعاب،  مجانية  كوبونات 
ما  بكل  مستمتعون  كعائلة  نحن  عام 

نراه هنا يف ساحة االحتفاالت.
جميع  تناسب  الفعاليات  وتابع: 
بأال  الجميع  وأنصح  واألعمار،  الفئات 
الذي  املميز،  املكان  هذا  فرصة  يفوتوا 
يجسد عبق الرتاث القطري والعربي يف 
كل ركن من أركانه، سواء التصميم أو 
األنشطة الثقافية والرتاثية، أو األلعاب 
الصقور  وكذلك  الرتاثية  والحرف 

والهجن املرتبطة بالبيئة املحلية.
من جهتها قالت السيدة منى الكندري 
إن درب الساعي مكان مثايل للعائالت 
من  العديد  فهناك  األطفال  وخاصة 
هذه  وتعد  لهم،  املخصصة  األنشطة 
التنظيم  إىل  تضاف  مميزة،  خطوة 
ويف  منظم  هنا  يشء  فكل  االحرتايف، 

املناسب. مكانه 
نرى  عندما  بالفخر  نشعر  وأضافت: 
قطر  إلظهار  املبذول  الجهد  هذا  كل 
أن  هنا  والجميل  صورة،  أبهى  يف 
كأس  بطولة  يواكب  السعي  درب 
بثقافتنا  التعريف  خالل  من  العالم 

الزوار  أمام  األصيلة  وهويتنا  القطرية 
هناك  أن  كما  الجنسيات،  مختلف  من 
املقدمة  الرياضية  األنشطة  من  العديد 
مباريات  بث  إىل  باإلضافة  للجمهور 
ما  وهو  كبرية  شاشات  عىل  املونديال 
الساعي  درب  زيارة  تجربة  يجعل 

مكتملة ومتتعة يف آن واحد.
سلطنة  من  مقبايل  عيل  محمد  وقال 
األوىل  املرة  هي  هذه  الشقيقة:  عمان 
التي أزور فيها درب الساعي، وحقيقة 
يذكرنا  الذي  الرتاثي  املكان  بهذا  أشيد 
الخليجية  وهويتنا  الجميل  بموروثنا 
أشكر  منربكم  خالل  ومن  والعربية، 
خالل  قطر  تقدمه  ما  عىل  قطر  دولة 
اليوم  واحتفاالت  العالم  كأس  بطولة 
الوطني وهذا الجهد ال يمكن وصفه إال 

بالقول إن قطر أبدعت.
ومسلم  وعربي  خليجي  كل  وتابع: 
هذا  تجاه  بالفخر  يشعر  أن  يجب 
هذا  خالل  قطر  تقدمه  الذي  اإلبداع 

العرس الريايض العاملي.

فعاليات وأنشطة 
ترفيهية ورياضية 

لكل أفراد العائلة

الدوحة - $

المقر الجديد يتميز بفساحته وسهولة الوصول إليه الفعاليات تجسد التراث القطري والعربي وتواكب المونديال

13

السنة )28( - الثالثاء  5 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 29 نوفمبر 2022م العدد )9948(

متابعات

أمام مختلف الجنسيات في درب الساعي.. مواطنون ومقيمون:

قطر أبدعت في إبراز هويتنا

إبداع  من  قطر  دولة  تقدمه  بما  فخرهم  عن  والزوار  والمقيمين  المواطنين  من  عدد  عّبر 
وجهد متواصل إلبراز الثقافة القطرية والعربية والتراث األصيل أمام زوار الدولة من مختلف 
الجنسيات، مؤكدين أن كل قطري وخليجي وعربي ومسلم عليه أن يشعر بالفخر تجاه ما 
2022، أو من خالل  التنظيم المبهر لبطولة كأس العالم  تقدمه دولة قطر سواء من خالل 
احتفاالت اليوم الوطني في درب الساعي التي أضحت قبلة للعائالت والزوار لالستمتاع بباقة 

منوعة من الفعاليات واألنشطة التي تناسب جميع األعمار. 

خالل ندوة شهدها درب الساعي.. 

التراث يدعم الهوية الوطنيةمختصون يؤكدون:

وسط أجواء تراثية، الستلهام الماضي، 
واستحضار الحاضر، واستشراف المستقبل، 

شهد درب الساعي إقامة الندوة الثالثة، 
والتي جاءت بعنوان »التراث.. إرث ممتد وتأثير 

عميق«، شارك فيها كل من: السيد خليفة 
السيد، باحث في التراث، والسيد خالد الزيارة، 

كاتب وإعالمي، والسيد صالح غريب، كاتب 
وإعالمي، وأدارها اإلعالمي أحمد السعدي.

وطاف املشاركون بالحضور يف أجواء املايض العريق، حيث 
نهلوا من مآثره، الداعمة للهوية القطرية، وتأكيداً عىل أصالة 

هذا اإلرث العريق، املمتد الجذور.
وبقية  الثقافة  وزارة  دور  الندوة  خالل  املشاركون  وثمن 
مؤسسات الدولة يف الحفاظ عىل الرتاث، والعمل عىل توثيقه، 
تدعيماً للهوية الوطنية، وتأكيداً عىل عراقة هذا الرتاث املمتد 

الجذور.
مركز  جهود  غريب  صالح  السيد  اسرتجع  جانبه،  ومن 
امليداني  الجمع  خالل  من  الرتاث،  توثيق  يف  الشعبي  الرتاث 
من الرواة، وما كان يقيمه املركز من دورات لجمع أكرب قدر 
ممكن من الرتاث الشعبي. مشيداً بدور املؤسسات الرسمية، 

ومنها وزارة الثقافة، التي كان ومازال لها دور بارز يف جمع 
للهوية  تعزيزاً  بالرتاث،  الدولة  اهتمام  يعكس  ما  الرتاث، 

الوطنية يف املجتمع.
وعرج صالح غريب عىل دور املسلسالت التاريخية واملرسح 
زاخر  القطري  الفن  أن  مؤكداً  الرتاث.  عىل  الحفاظ  يف 
التي  اإلذاعية والتليفزيونية واملرسحية  األعمال  بالعديد من 
الرتاث املحيل يف أعمال رائدة، فأبرزت هذه األعمال  وظفت 
الفنانني  جيل  أعمال  خالل  من  القطري،  اإلرث  هذا  عراقة 

السليطي،  غانم  املناعي،  عبدالرحمن  الفنانني  أمثال  من 
هذه  أن  إىل  الفتاً  الفنانني.  من  وغريهم  الرميحي،  حمد 
األعمال استحرضت التاريخ والرتاث القطري، وهو ما عزز 
غفرياً  جمهوراً  معه  استقطب  الذي  األمر  الوطنية،  الهوية 

من رشائح مختلفة.
ومن جانبه، أكد السيد خليفة السيد أن جهات الدولة الرسمية 
والحفاظ  املحيل،  بالرتاث  االهتمام  يف  الكبري  بدورها  تقوم 
أهدافها،  حققت  التي  الجهود  من  الكثري  هناك  وان  عليه، 

عىل نحو تسجيل موقع الزبارة عىل قائمة اليونسكو للرتاث 
القائمة  عىل  األخرى  امللفات  بعض  تسجيل  بجانب  العاملي، 
الدولية، مثل تلك التي ضمت املجلس والقهوة، بجانب اإلعداد 

إلدراج ملفات أخرى عىل القائمة الدولة.
معنى  عند  متوقفاً  الساعي.  درب  تاريخ  السيد  وتناول 
عىل  وذلك  وإىل،  من  املعلومة  بتوصيل  املعني  بأنه  الساعي 
التي  الوسيلة  وهي  لّول«،  »زمن  يف  معروفاً  كان  ما  نحو 
اليوم،  الذي تقوم به أجهزة ووسائل اإلعالم  الدور  تضاهي 

مع الفارق الكبري.
الساعي.  لدرب  الحايل  املوقع  اختيار  السيد  خليفة  وثمن 
مؤكداً أن إقامة درب الساعي أمر مهم للغاية، إذ يلقي الضوء 
عىل فعاليات الدولة، ملا تمثله من أهمية يف استحضار التاريخ 

والرتاث القطري، بكل ما يحمالنه من عراقة. 
وبدوره، تناول السيد خالد الزيارة، دور األفراد يف الحفاظ 
عىل الرتاث. مؤكداً أن االعتناء بالرتاث، والحفاظ عليه يحظى 
دائماً  يقفون  الذين  املجتمع،  أفراد  كبري من جميع  باهتمام 
الوطنية،  لهويتهم  دعماً  تراثهم،  عىل  للحفاظ  واحدة  كتلة 

وتأكيداً عىل عراقة تاريخهم.
تراثها  يف  العالم  مظلة  ستظل  قطر  دولة  إن  الزيارة  وقال 
خالل  من  حالياً  للعالم  تقدمهما  وأنها  العريقة،  وثقافتها 
استضافتها الناجحة لبطولة كأس العالم فيفا- قطر 2022، 

وهو النجاح الذي يشيد به الجميع.
وأضاف خالد الزيارة أن اسم قطر أصبح يعد مصدر إلهام 
للكثري ممن يتابعونها يف الخارج، بفضل ما تتمتع به من إرث 

عريق، وتاريخ ممتد الجذور.

غريب: الفن القطري وظفه 
في أعمال فنية متنوعة

الزيارة: يحظى باهتمام 
بالغ من أفراد المجتمع

الدوحة - $

السيد: فعاليات درب الساعي مهمة إلبراز عراقة تاريخنا
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كتارا تستقبل الجماهير بفعاليات متنوعة يوميا

ملـتـقـى ثـقـــافـــي 

وس�ط أجواء حماسية رائعة، يستقبل الحي الثقايف 
كتارا يومي�ا جمهورا غفريا من الزَّوار واملش�جعني 
من مختلف الجنس�يات والثقافات، جاؤوا ليتابعوا 
ما تقدمه كت�ارا من برنامج احتف�ايل متنوع يضم 
بانوراما رائعة من األنش�طة والفعاليات ويتعرفوا 

عىل مختلف الثقافات.
ويش�هد الحي الثقايف زيارات رفيعة املس�توى من 
عدد من ضيوف الدولة حيث التقى س�عادة األستاذ 
الدكت�ور خالد ب�ن إبراهيم الس�ليطي املدير العام 
للمؤسس�ة العامة للحي الثقايف كتارا سعادة السيد 
أوغوشتو سانتوس س�يلفا رئيس الربملان الربتغايل 
وأهداه درعا تذكاريا عقب جولته يف مهرجان كتارا 
للمحام�ل التقليدية حيث تع�رف عىل ما يضمه من 
أركان متنوعة تس�تحرض ال�راث البحري القطري 

والخليجي. 
 م�ن جهة أخ�رى، واصل معرض آل�ة العود املقام 
بمقر مركز كتارا آللة العود، أنشطته الفنية الرائعة 
وسط حضور كبري من عشاق آلة العود، حيث يتابع 
الجمهور يوميا جلس�ة االستماع للعزف عىل العود، 
والت�ي تقام يومياً بني الس�اعة الواح�دة والنصف 

ظهراً إىل الساعة السابعة والنصف ليالً، بواقع ثالث 
جلسات تستغرق كل واحدة من هذه الجلسات نحو 

نصف الساعة.
وكان معرض آلة العود قد اس�تضاف ضمن فعالية 
جلس�ات االس�تماع مطلع ه�ذا األس�بوع العازف 
واملوس�يقي اليمني ع�ارف جمن م�ع ابنه صالح، 
وقدم مجموعة م�ن األلحان الخليجية لفنانني كبار 
أمثال: محمد عبده، عبداملجيد عبدالله، طالل املداح، 
وأبوبكر سالم، كما قدم معزوفات كالسيكية وجدت 
إقباالً من قبل جمهور متنوع من كوستاريكا ودول 
أم�ريكا الالتينية الناطقة باإلس�بانية، الذين تابعوا 
هذه الفعالي�ة وأبدوا إعجابه�م باحرافية العازف 
جمن يف تطوي�ع آلة العود لعزف موس�يقى عربية 

وعاملية.
كما اس�تقطبت س�وق كت�ارا للمش�غوالت اليدوية 
جمه�وراً عريض�اً م�ن زوار كتارا، ويذك�ر أنَّ هذا 
السوق مفتوح عىل امتداد شارع ابن الريب الثقايف، 
ويش�ارك يف هذه الفعالية نح�و 250 من الحرفيني 
والحرفي�ات يتوزعون من 40 دولة، ويتواجد منهم 
60 عارضا يوميا لعرض مش�غوالتهم املتنوعة من 
الهداي�ا التذكاري�ة وغريها من املش�غوالت اليدوية 
املنتجة بحرفية عالية يف التطريز والصوف والرسم 

عىل الزجاج.

وقالت حية املهندي رئيس قسم املعارض الفنية إن 
اإلقبال كبري جداً عىل سوق كتارا للمشغوالت اليدوية 
نظ�راً لجودة املنتجات كما أن أس�عارها يف متناول 
الجمي�ع، مش�رية إىل أن اإلقب�ال يركز ع�ىل الدمى 
املصنوعة من القماش، وعىل ملبوسات الكوريشيه، 
والرس�م عىل الوج�وه، وبوجه خاص أع�الم الدول 
املش�اركة يف كأس العال�م 2022، وكذل�ك نالحظ 
إقباالً كبرياً عىل اإلكسس�وارات النس�ائية املصنوعة 
يدوياً إىل جانب الرس�م الكاريكاتريي للوجوه، كما 
تشتمل فعالية الس�وق عىل ورش تدريبية للراغبني 

يف تعلم بعض الحرف اليدوية. 
واملع�ارض  الفعالي�ات  مختل�ف  تواص�ل  كم�ا 
اس�تقطابها للجمه�ور يف مختلف مبان�ي ومرافق 
الحي الثقايف ومن بينها نذكر معرض الخط العربي 
املقام يف الس�احة املقابلة للمبنى 6 وذلك من خالل 
س�تة أجنحة، تشتمل عىل رس�م عىل الزجاج، حفر 
عىل النحاس، رس�م عىل الورق، الرسم عىل الوجوه، 
كتابة األس�ماء ع�ىل الرم�ال امللونة، ويق�وم بهذه 
األعمال رس�امون وخطاطون من س�ت دول منها: 

سوريا، العراق، األردن، السودان، مرص.
ويج�د املعرض إقباالً كبرياً من قبل الجمهور املحب 
للخط العربي، ومن بينهم أجانب جذبتهم جماليات 

الخط العربي.

معرض آلة العود يواصل أنشطته الفنية زيارات رفيعة المستوى من ضيوف الدولة

مشاركة »250« من الحرفيين والحرفيات من »40« دولة إقبال جماهيري على سوق المشغوالت اليدوية

الدوحة - $ 



»فيتش  الدولية  األبحاث  رشكة  توقعت 
للتصنيف  »فيتش«  لوكالة  التابعة  سوليوشنز«، 
االئتماني تحقيق الفنادق القطرية إيرادات بواقع 
1.7 مليار ريال خالل فرتة مونديال كأس العالم 
2022 يف ظل التقديرات ببلوغ عدد تدفقات زوار 
من  الفرتة  تقام خالل  والتي  البطولة  قطر خالل 
بني  مستوى   2022 ديسمرب   18 إىل  نوفمرب   20
يمثل  الذي  األمر  زائر،  مليون  و1.7  مليون   1.5
البطولة  من  بدعم  الزوار  عدد  يف  هائال  ارتفاعا 

وهي الحدث الريايض األبرز عامليا.
وتوفر قطر للمشجعني أماكن إقامة متنوعة تتنوع 
والفنادق  التقليدية  والفنادق  العطالت  بيوت  بني 
قطر  توفر  كما  السياحية،  السفن  عىل  العائمة 
أماكن  عن  عبارة  وهي  للمشجعني  خاصة  قرى 
التخييم التقليدية وأماكن اإلقامة عىل شكل كابينة 
الدوحة،  مدينة  املشجعني يف ضواحي  وتقع قرى 
ولكن من املمكن الوصول إليها عن طريق وسائل 
النقل العام أو رحالت النقل املشرتكة، مما يجعل 
الثقافية  املواقع  جميع  متناول  يف  املشجعني 
مونديال  واستادات  فعاليات  عن  فضالً  الشهرية، 
2022، وتشمل املرافق املوجودة يف قرى املشجعني 
عدداً من منافذ الطعام التي تقدم مجموعة واسعة 

من املأكوالت.
ووفقا لتقديرات »فيتش« فإن عوائد السياحة يف قطر 
 2022 عام  ريال يف  مليار   67.34 ستبلغ مستوى 
بدعم رئييس من املونديال مقارنة مع مستوى بلغ 
فيتش  وتتوقع   2021 عام  يف  ريال  مليار   31.26
مليار   76.48 مستوى  إىل  االرتفاع  زخم  استمرار 
ريال يف عام 2023 و84.3 مليار ريال يف عام 2024 

و90.13 مليار ريال بحلول عام 2025.
وتخطط االسرتاتيجية الوطنية لقطاع السياحة إىل 
جذب 5.6 مليون زائر إىل قطر سنوياً، كما تسعى 
أيضا إىل رفع نسبة السياحة الرتفيهية لتصل إىل 
معدل  وتثبيت  الزائرين  عدد  إجمايل  من   %  67
زيادة  72 % من خالل  عند  الفنادق  يف  اإلشغال 
بحيث  السياحية،  اإلقامة  خيارات  وتنويع  الطلب 

تتماىش مع مختلف الفئات من الزائرين. 
عددها  يفوق  التي  السياحية  الوجهات  وتشهد   
وترفيهية  وسياحية  فندقية  ومنشأة  وجهة   30
اقباال كبريا من الزوار واملشجعني وتمهد لرتسيخ 
ما  مرحلة  يف  عاملية  سياحية  كوجهة  قطر  مكانة 
الوجهات  أبرز  2022 وتضم قائمة  بعد مونديال 
شاطئ  منتجع  من:  كال  واملنشآت 

مرىس  جزيرة  ريجيس  سانت  وفندق  فويرط 
الدوحة ومنتجع  الخليج  عربية وفندق ريكسوس 
جزيرة  ريكسوس-  ومنتجع  الرباري  أوتبوست 
أستوريا  والدورف  وفندق  الشمالية  قطيفان 
أستوريا  والدورف  وفندق  باي  ويست  الدوحة 
وفندق  الدوحة  نيد  ذا  وفندق  لوسيل  الدوحة 
الدوحة  رافلز  وفندق  كتارا  تشيدي  ذا  ومنتجع 
وفريمونت الدوحة وفندق روز وود الدوحة وفندق 
هيلتون  تري  دبل  وفندق  آر  إكس  إل  هيلز  كتارا 
الدوحة ويست  تاون وفندق بوملان  الدوحة داون 

باي وفندق لو مريديان سيتي سنرت الدوحة.

وعالوة عىل الفنادق فقد تم تدشني ميناء الدوحة 
وندرالند  ونرت  ولوسيل  املها  وجزيرة  القديم 
كورنثيا  ونادي  الشمالية  قطيفان  وجزيرة 
الوعب عالوة  منطقة  يف  و»ويست ووك«  لليخوت 
 B12 شاطئ  ونادي  الغربي  الخليج  شاطئ  عىل 
ال  974 وشاطئ  ساندز وشاطئ  دوحة  وشاطئ 

مار وشاطئ مكاني.
قطاع  تحقيق  فيتش  تتوقع  أخرى  ناحية  ومن 
التجزئة القطري إيرادات من بطولة كأس العالم 
بواقع 4.3 مليار ريال بفضل زيادة انفاق الزوار 
»ألبن  رشكة  وبحسب  املحيل  الطلب  وارتفاع 

فإن  واملالية  االستثمارية  لالستشارات  كابيتال« 
معدل  سجلت  قطر  يف  والتجزئة  الجملة  تجارة 
12.3 % بني  بنســبة  نمو ســنوي مركـــب 
مليار   26.7 إىل  لتصل  و2020   2015 عامي 
دوالر )97.18 مليار ريال قطري(، وهو ما يمثل 
15 % من الناتج املحيل اإلجمايل فيما تبدو آفاق 
ارتفاع  بفضل  قطر  واعدة يف  التجزئة  قطاع  نمو 
واملقيمني يف قطر  املواطنني  لدى  الرشائية  القدرة 
التي تعترب ضمن أغنى دول العالم من حيث حصة 
الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل بواقع 95.27 ألف 
دوالر سنويا، فضال عن املشاريع التنموية الكربى 

السياحة  قطاع  وتوسع  السكان  عدد  وزيادة 
التحتية  البنية  تطوير  يف  الكبرية  واالستثمارات 

وارتفاع عدد مراكز التسوق ومساحات التجزئة. 
إيكونوميكس  كابيتال  األبحاث  رشكة  وتتوقع 
الربيطانية بلوغ متوسط إنفاق الزوار 7.5 مليار 
املقابل  ويف  العالم  كأس  بطولة  فرتة  خالل  دوالر 
قام االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( بييع 2.89 
الدول  قائمة  وضمت  للمونديال  تذكرة  مليون 
املباعة كال من: قطر،  للتذاكر  العرش األكثر رشاًء 
السعودية،  العربية  واململكة  املتحدة،  والواليات 
املتحدة،  العربية  واإلمارات  واملكسيك،  وإنجلرتا، 
واألرجنتني، وفرنسا، والربازيل، وأملانيا عىل التوايل. 
كما باع االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا« حقوق 
 3 جانب  إىل  ضيافة  باقة  ألف   240 ونحو  البث 

ماليني تذكرة ملباريات البطولة.
لألبحاث  داتا  غلوبال  رشكة  تتوقع  جانبها  ومن 
عام  يف   %  4.6 بواقع  القطري  االقتصاد  نمو 
 2021 عام  خالل   %  1.5 مع  مقارنة   2022
القطري  لالقتصاد  الواعدة  النمو  آفاق  إىل  مشرية 
مع  كربى  مالية  فوائض  تحقيق  يف  واستمراره 

تصنيفات سيادية ائتمانية قوية. 
االئتماني  للتصنيف  موديز  وكالة  رفعت  ومؤخرا 
العاملية النظرة املستقبلية لدولة قطر من مستقرة 
االئتماني  التصنيف  أكدت  فيما  إيجابية  إىل 
وكالة  رفعت  بينما   Aa3 مستوى  عند  السيادي 
 S&P االئتماني  للتصنيف  بورز  آند  ستاندرد 
نظرة  مع   AA إىل  االئتماني  قطر  دولة  تصنيف 

مستقبلية مستقرة.
وارتفع فائض موازنة قطر بالنصف األول 2022 
بواقع 12 ضعفا إىل 47.3 مليار ريال مقارنة مع 

4 مليارات ريال يف الفرتة ذاتها من عام 2021.
ورجحت غلوبال داتا ارتفاع عدد الزوار الدوليني 
مليون   2.2 إىل  ليصل   %  162 بنسبة  البالد  إىل 
تسجيل  إىل  التقديرات  تشري  فيما   2022 عام  يف 
قطاع البيع بالجملة والتجزئة معدل نمو 7.6 % 
لألرس  الحقيقي  االستهالكي  اإلنفاق  ارتفاع  مع 
املعيشية بنسبة 6.3 % يف عام 2022 مقارنة مع 

مستوى 3.7 % يف عام 2021. 
العالم  كأس  بطولة  فإن  داتا  غلوبال  وبحسب 
عىل  قطر  تضع  انتظارها  طال  التي   2022
واألنشطة  للسياحة  كمركز  العاملية  الخريطة 
لالقتصاد  كبريا  دعما  توفر  كما  الدولية  التجارية 
وفرصة  ملحوظا  انتعاشا  يشهد  الذي  القطري 
إىل  كربى  أجنبية  استثمارية  تدفقات  الستقطاب 
حزمة من القطاعات أبرزها : البورصة والسياحة 

والعقارات.

»67.3« مليار ريال
عوائد السياحة

في قطر خالل »2022«

الوجهات السياحية 
والفندقية الجديدة 

تشهد إقباال كبيرا

ارتفاع اإلنفاق االستهالكي 
لألسر »6.3 %« خالل 

العام الجاري

كتب - سعيد حبيب

خطــة الســتقطاب »5.6« مليــون زائـــر إلــى قطـــر ســنويا

»4.3« مليار ريال إيرادات قطاع التجزئة من إنفاق الزوار

15 اقتصاد
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»7.5« مليار ريال متوسط مرجح إلنفاق مشجعي كأس العالم .. »فيتش«:

»1.7« مليار إيرادات الفنادق خالل المونديال

{ جزيرة قطيفان الشمالية  {  السفينة البحرية أو الفندق العائم »ام اس سي وورلد يوربا« 

{ جزيرة المها { فندق روز وود الدوحة 

{ فندقا رافلز وفيرمونت الدوحة
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اقتصاد

{ الخطوط الجوية القطرية 

بواقع »3« رحالت أسبوعيا

»القطرية« تطير إلى »الطائف«.. »3« يناير
عن  القطرية  الجوية  الخطوط  أعلنت   
في  الطائف  إلى  رحالتها  استئناف 
وذلك  السعودية،  العربية  المملكة 
اعتبارًا من 3 يناير 2023 بواقع ثالث رحالت 
أسبوعّيًا. وبذلك ستصبح الطائف الوجهة 
قطر  لدولة  الوطنية  للناقلة  السادسة 

في المملكة العربية السعودية.
سيتمّكن  الخدمة،  هذه  استئناف  ومع 
الطائف  مدينة  وإلى  من  المسافرون 
آسيا  في  وجهة   150 من  أكثر  زيارة  من 
أفضل  عبر  واألميركتين  وأوروبا  وإفريقيا 

مطار في العالم، مطار حمد الدولي.

 QR  1206 رقم  القطرية  الجوية  الخطوط  رحلة  وستغادر 
إىل مطار  07:40، وتصل  الساعة  الدويل عند  من مطار حمد 
الرحلة  10:10. يف حني ستغادر  الساعة  عند  الدويل  الطائف 
رقم QR1207 من مطار الطائف الدويل عند الساعة 11:10، 

وتصل إىل مطار حمد الدويل عند الساعة 13:20.
إىل  يومياً  رحلتني  حالياً  القطرية  الجوية  الخطوط  وتشغل 
الرياض، أربع رحالت يومياً إىل جدة، رحلتني يومياً إىل املدينة، 
إىل  يومياً  رحلة  إىل  باإلضافة  الدمام  إىل  يومياً  رحالت  خمس 
القصيم. ويعّد استئناف الرحالت إىل الطائف جزءاً من الجهود 
لتوسيع  القطرية  الجوية  الخطوط  تبذلها  التي  املستمرة 
السلسة  سفر  خيارات  من  املزيد  وتوفري  اململكة  يف  خدماتها 

واملتعددة.
وسيتمكن املسافرون أيضا من االستمتاع بميزات جمع نقاط 

الدائم  املسافر  لربنامج  الجديدة  املكافآت  عملة  »أفيوس«، 
لالستفادة  أكرب  فرصاً  لهم  يوفر  مما  القطرية،  للناقلة  التابع 
مكافآتهم.  واسرتداد  بإنفاق  املتعلقة  امليزة  االبتكارات  من 
التابع  الوالء  برنامج  أعضاء  سيحتفظ  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
املُكتسبة،  مكافآتهم  برصيد  القطرية  الجوية  للخطوط 
وسيواصلون االستمتاع بفرص االسرتداد املتاحة لهم حالياً من 
االستمتاع  إىل  باإلضافة  وذلك  القطرية  الجوية  الخطوط  قبل 
بمطار حمد الدويل، املطار الحائز عىل جائزة »أفضل مطار يف 

العالم« والذي يعد وجهة سياحية بحد ذاتها.
العالم«  يف  مطار  »أفضل  لقب  عىل  الدويل  حمد  مطار  وحاز 
تراكس«  »سكاي  جوائز  قبل  من  التوايل  عىل  الثاني  للعام 
مع  نموه  مسرية  املطار  ويواصل   .2022 للمطارات  العاملية 

مليون   58 أكثر من  التي تستعد الستقبال  الجديدة  التوسعة 
الكشف عنها  التي تم  املذهلة  التوسعة  مسافر سنوياً. وتضم 
خالبة  استوائية  حديقة  وهي  »اورتشارد«،  حديقة  مؤخراً 
وتتميز  مربع،  مرت   10,000 مساحتها  وتبلغ  املطار  داخل 
بنباتات وشجريات تم استريادها من مصادر مستدامة وتنمو 
تحت أشعة الشمس الطبيعية. باإلضافة إىل ذلك، توفر حديقة 
من  العديد  مع  للمسافرين  فاخرة  تسّوق  تجربة  أورتشارد 

املتاجر الراقية واألوىل من نوعها.
مؤخراً  حصلت  قد  كانت  القطرية  الجوية  الخطوط  أن  يذكر 
عىل جائزة »أفضل رشكة طريان يف العالم« ضمن جوائز سكاي 
قطر  لدولة  الوطنية  الناقلة  وتتصدر   ،2022 العاملية  تراكس 
رشكات الطريان العاملية بعد فوزها بجائزة األفضل يف العالم 

لتضاف  مسبوق  غري  إنجاز  يف  تاريخها  يف  السابعة  للمرة 
 2011( األعوام  يف  عليها  حصلت  التي  جوائزها  حصيلة  إىل 
إىل  و2022(.  و2021  و2019  و2017  و2015  و2012 
جانب فوزها بخمس جوائز أخرى هي: »أفضل درجة رجال 
يف  األعمال  رجال  لدرجة  صالة  و»أفضل  العالم«،  يف  أعمال 
العالم«،  األعمال يف  العالم«، و»أفضل مقعد عىل درجة رجال 
العالم«،  األعمال يف  و»أفضل خدمات طعام عىل درجة رجال 

و»أفضل رشكة طريان يف الرشق األوسط«.
وتسرّي الناقلة الوطنية لدولة قطر رحالتها حاليّاً إىل أكثر من 
150 وجهة عاملية، عرب مقر عملياتها يف الدوحة، مطار حمد 
الدويل، الحائز عىل جائزة »أفضل مطار يف العالم« من رشكة 

سكاي تراكس العاملية 2022.

»مطار حمد« يواصل مسيرة 
نموه مع التوسعة الجديدة

الوجهة السادسة للناقلة 
الوطنية في السعودية

الدوحة- $

تحصالن على دعم خاص خالل األشهر المقبلة

جديدتني   ناشئتني  رشكتني  انضمام  عن   Ooredoo أعلنت 
هما AutismoLab وeArabic إىل حاضنة »املنارة الرقمية« 
 16 للفوج  االختيار  انتهاء يوم  التابعة للرشكة، وذلك عقب 
حاضنة  نظمته  الذي  االنسيابية  األعمال  ريادة  برنامج  من 

قطر لألعمال واملنارة الرقمية.  
التي  املمتد  للواقع  منصة   AutismoLab رشكة  وتوفر 
تشمل الواقع االفرتايض واملعزز، ويمكن استخدامها من قبل 
املعالجني للمصابني بالتوحد، وتوفري بيانات وتقارير شاملة 

ألهداف البحث والتطوير. 
للمدرسني  تتيح  تعليمية  منصة  فهي   eArabic رشكة  أما 

إنشاء دروس باللغة العربية للصغار عرب اإلنرتنت. 
املقبلة  األشهر  خالل  خاص  دعم  عىل  الرشكتان  وستحصل 

لالنتقال إىل املرحلة التالية من تطوير املنتج واختصار الوقت 
الالزم من الفكرة إىل طرح املنتج يف السوق، وذلك بدعم من 

كربى الرشكات يف القطاع.
إدارة  مدير  الكواري،  ربيعة  صباح  قال  الصدد،  هذا  ويف 
بدعم   Ooredoo »تلتزم   :Ooredoo يف  العامة  العالقات 
التنوع االقتصادي يف قطر من خالل بناء ودعم نظام صلب 
بمستوى  جداً  رسرنا  وقد  التقنية.  األعمال  ريادة  يف  وثابت 
يف  املشاركون  أظهره  الذي  واإلبداع  رأيناها  التي  املشاريع 
يوم اختيار املشاريع. كما نعتز بتقديم الدعم لرواد األعمال 
العالم نحو األفضل. كما نود  املستقبليني يف سعيهم لتغيري 
 Ooredoo التأكيد عىل أن مشاركتنا هذه تأتي يف إطار رؤية

{ صورة جماعية على هامش برنامج ريادة األعمال االنسيابية بتطوير عالم عمالئنا، وأكثر«.  

انضمام شركتين ناشئتين إلى حاضنة
»Ooredoo« المنارة الرقمية في

يعزز منتجات الدفع الرقمية

QNB يصدر أول بطاقة رقمية مسبقة الدفع لكأس العالم
الداعم   ،QNB مجموعة  أصدرت   
 FIFA العالم  لكأس  الرسمي 
2022™ يف الرشق األوسط وإفريقيا، 
بطاقة Visa مسبقة الدفع االلكرتونية 
 FIFA العالم  كأس  لبطولة  الجديدة 
قطر 2022™، والتي تعد أول بطاقة 
تجربة  تقديم  إىل  تهدف  نوعها  من 
خالل  والزوار  للمقيمني  وآمنة  سهلة 

البطولة.
 وللحصول عىل البطاقة، يجب تحميل 
وتقديم  الجوال  عىل   QNB تطبيق 
بعض  اتباع  عرب  إلكرتوني  طلب 
التحقق،  وبعد  البسيطة.  الخطوات 
الفور  عىل  البطاقات  إصدار  سيتم 
العمالء  وسيتمكن  مجاني،  وبشكل 
من تعبئتها باستخدام أي من بطاقات 
الفرتة  خالل  بأمان  اآليل  الرصاف 

البطولة بشكل حرصي.
مدير  املالكي،  عيل  عادل  السيد  وقال 
لألفراد  املرصفية  الخدمات  عام 

عة  ملجمو
بكوننا  جداً  فخورون  »نحن   :QNB
أول بنك يف قطر يطلق بطاقة رقمية 
ريادتنا  نواصل  حيث  بالكامل، 
تقنيات  أحدث  تطبيق  يف  اإلقليمية 
األمان.  معايري  بأعىل  املتطورة  الدفع 

رشيكنا  مع  نعمل  أن  يسعدنا 
أحدث  لتقديم   Visa االسرتاتيجي 
منتج للدفع يف الوقت املناسب لكأس 
بهدف   ،™2022 قطر   FIFA العالم 
تقديم طريقة جديدة يف مجال التحّول 

إىل املدفوعات غري النقدية«.
سودهري  الدكتور  قال  جانبه  ومن 
»نحن  قطر:  يف   Visa مدير  ناير، 
QNB إلصدار  مع  برشاكتنا  فخورون 
هذه البطاقة االلكرتونية مسبقة الدفع 
لعشاق كرة القدم. إنها طريقة مميزة 
تزود كل من املقيمني والزوار بطريقة 
أماناً يف املالعب ويف  دفع أسهل وأكثر 
 Visa بطاقات  فيه  تقبل  مكان  أي 
من  الرشكات،  جانب  إىل  ليتمكنوا 
االستفادة من مزايا املدفوعات الرقمية. 
يسعدنا تقديم هذا الحل الجديد ودعم 
جهود QNB لتعزيز التجارة الرقمية يف 
 FIFA الدولة خالل بطولة كأس العالم

قطر 2022™ وما بعدها«. 

بالتعاون مع »المشاريع واإلرث«

»قطر للسياحة« تطلق نسخة خاصة من رزنامة فعاليات قطر
مع  بالتعاون  للسياحة  قطر  أصدرت 
نسخة  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة 
www. قطر  فعاليات  رزنامة  من 
من  أكثر  تضم   qatarcalendar.com
أيام  مدار  عىل  تقام  كربى  فعالية   30
توزيع  وسيتم  العالم  كأس  مونديال 
إرشاديا  دليال  لتمثل  مجاناً،  الرزنامة 
عرب  بها  واملقيمني  قطر  لزوار  شامال 
وأماكن  مواعيد  حول  معلومات  توفري 
شهري  خالل  والحفالت  الفعاليات 

نوفمرب وديسمرب 2022.
رئيس  النعيمي،  هيا  السيدة  وقالت 
»عىل  للسياحة:  قطر  يف  الرتويج  قسم 
يكون  سوف  املقبلة،  األسابيع  مدى 
عىل  املالعب  وخارج  داخل  قطر  زوار 
موعد مع مجموعة متنوعة من الحفالت 
التي  والفعاليات  واملوسيقية  الغنائية 
سوف تضمن لروادها متعة بال حدود، 
العليا  اللجنة  مع  نتعاون  أن  ويسعدنا 
النسخة  هذه  يف  واإلرث  للمشاريع 
قطر،  فعاليات  رزنامة  من  الخاصة 

لتوفري جميع املعلومات الالزمة للماليني 
بهذا  استمتاعهم  بما يضمن  زوارنا  من 
الربنامج الحافل بالفعاليات، والذي يعد 
مكمالً لهذا املوسم السياحي الذي يعترب 

موسماً كروياً بامتياز«. 
ومن جانبها قالت السيدة فاطمة النعيمي، 
واإلعالم  االتصال  إلدارة  التنفيذي  املدير 

باللجنة العليا للمشاريع واإلرث: »سعداء 
هذه  يف  للسياحة  قطر  مع  برشاكتنا 
النسخة الخاصة من رزنامة قطر، والتي 
ستوفر معلومات هامة للزوار القادمني إىل 
قطر لالستمتاع باملهرجان الكروي الرائع، 
الرتفيهية  الفعاليات  من  املميزة  والباقة 

التي تستضيفها الدولة«.

{ جانب من الرزنامة 

{ البطاقة الجديدة



عام  مدير  املالكي،  عيل  عادل  السيد  وقال 
 :QNB مجموعة  يف  لألفراد  املرصفية  الخدمات 
»يحرص QNB عىل ترسيع وترية تحوله الرقمي، 
املرصفية  خدماته  أنظمة  بتطوير  قام  حيث 
حلول  لتقديم  اإللكرتونية  القنوات  مختلف  عرب 
املالية  واالحتياجات  التوقعات  تتجاوز  مبتكرة 
ويتيح  العاملية  البطولة  خالل  والزوار  لعمالئه 
إىل قطر لحضور بطولة  القادمني  للزوار  البنك 
الفرصة   ™2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
لالستفادة من تجربة مرصفية رقمية ومجموعة 
درجات  بأعىل  املصممة  الخدمات  من  واسعة 
األمان ليكونوا جزءاً من هذه التجربة االستثنائية 
القدم  التي ال تتكرر ونعد عمالئنا وعشاق كرة 

.»QNB بتجربة مرصفية فريدة تعكس إرث
القدم  كرة  مباريات  تكون  لن  قائال:  وأضاف 
خالل  للمشجعني  الوحيد  الرتفيه  مصدر 
بدون  الدفع  حلول  لهم  ستوفر  حيث  البطولة، 
تجربة   QNB من  الرقمية  واملنتجات  ملس 
الزوار  ويستفيد  العمر  يف  واحدة  ملرة  مرصفية 
املرصفية  التسهيالت  من  واسعة  مجموعة  من 
بطولة  خالل  تقدًما  األكثر  الرقمية  والخدمات 
 ،™  2022 قطر  القدم  لكرة  العالم  كأس 
والتي تقام خالل الفرتة من 20 نوفمرب إىل 18 

ديسمرب.
تقنيات  مجال  يف  رائدة  مكانة   QNB ويحتل 
 ،QNB Pay منصة  بتطوير  قام  حيث  الدفع، 
التي تقدم للعمالء تجربة مرصفية تتسم باألمان 
والخصوصية والرسعة وقد استثمر QNB بشكل 
كبري يف التكنولوجيا واألفراد والعمليات لتحقيق 
املدفوعات  مجال  يف  العاملية  املمارسات  أفضل 
من  لالستفادة  فرصة  لعمالئه  أتاح  ما  وهو 
املبتكرة  الدفع  وأنظمة  حلول  من  واسعة  باقة 
املحفز  بمثابة  )كوفيد19-(  جائحة  كانت  فيما 
اتسارع وترية اإلقبال عىل املدفوعات بدون ملس، 
مجال  يف  جديدة  حقبة  ظهور  إىل  بذلك  لتمهد 

املدفوعات الرقمية.
مجموعة  وخدمات  منتجات  قائمة  وتشمل 

 :QNB
رمز  بواسطة  ملس  بدون  الدفع  خدمة   -
ميزة  وهي   )QR Pay( الرسيعة  االستجابة 
الجوال  عرب  املرصفية   QNB خدمات  توفرها 
لـ  التابعة  البيع  نقاط  أجهزة  يف  الدفع  تتيح 
أو  البطاقة  استخدام  إىل  الحاجة  دون   QNB
النقد. وتمكن خدمة QR Pay املبتكرة من إجراء 
التجارية عن طريق  الدفع يف املحالت  معامالت 
جهاز  شاشة  عىل   )QR( لرمز  الضوئي  املسح 
نقطة البيع. ويمكن للعمالء تسجيل الدخول إىل 
الجوال،  عرب  املرصفية  للخدمات   QNB تطبيق 
ثم   ،»QR Pay    /QR »مسح  قائمة  واختيار 
 QR رمز  بمسح  القيام  ثم  ومن  الدفع،  بطاقة 
املعروض عىل شاشة جهاز نقطة البيع الخاصة 

بالتاجر.
- Apple Pay: يوفر قبول الدفع عرب اإلنرتنت 
يف قطر طريقة سهلة وآمنة وخصوصية للدفع. 
ويستطيع املستخدمون الدفع من خالل محفظة 
Apple Pay اإللكرتونية بطريقة آمنة يف مواقع 
الويب واملتاجر عرب اإلنرتنت التي تدعم خاصية 
 Apple Pay إضافة  وتسمح   .Apple Pay
كخيار دفع للتجار بتوفري تجربة تسوق سلسة 

لعمالئهم وبتعزيز مبيعاتهم عرب اإلنرتنت.
- خدمتي Fitbit Pay وGarmin Pay: ويوفر 
 QNBpay منصة  خالل  من  لعمالئه   QNB
من  الدفع  خدمتي  ملس  دون  الدفع  لخدمات 
وإلجراء   Garmin Payو  Fitbit Pay خالل 
ببساطة  العمالء  عىل  يتعني  الرشاء  معامالت 
أو  االئتمانية   QNB بطاقات  من  أي  إضافة 

بطاقات الدفع املسبق الخاصة بهم إىل أجهزتهم 
التي تدعم Fitbit Pay وGarmin Pay. ستغري 
جذري  بشكل  واآلمنة  السهلة  العملية  هذه 
الطريقة التي يدفع بها العمالء قيمة مشرتياتهم 
الدفع بكل سهولة بمجرد تمرير  حيث يمكنهم 

ساعاتهم عىل أجهزة نقاط البيع.
أحدث   Google Pay تعترب   :Google Pay  -
إضافة ملجموعة متنوعة من وسائل الدفع الرقمية 
 Google ويسمح .QNB الحديثة املتاحة لعمالء
 Android أجهزة  ملستخدمي   GPay أو   Pay
التي  أجهزتهم  باستخدام  مدفوعات  بإجراء 
الهواتف  ذلك  يف  بما   ،Android بنظام  تعمل 
واألجهزة اللوحية والساعات. ويتعني عىل عمالء 
أو تنزيله   Google Wallet QNB فتح تطبيق 
لتسجيل  التعليمات  واتباع   Google Play من 
بطاقات QNB الخاصة بهم. وتأتي هذه الخدمة 
الدفع  تجعل  بسيطة  تسجيل  عملية  مع  اآلمنة 

باستخدام GPay تجربة سلسة لعمالء البنك.
مؤخرًا   QNB أطلق   :Samsung محفظة   -
لتمكني  لعمالئه   Samsung Wallet خدمة 
املعامالت  إجراء  من   Samsung أجهزة  حاميل 
معايري  بأعىل  املميزة   QNB بطاقات  باستخدام 
مع   Samsung Wallet محفظة  وتأتي  األمان 
البطاقات  لحاميل  تسمح  التي  التقنيات  أحدث 
العميل  تجربة  تصميم  وتم  إنفاقهم  بتنظيم 
لجعلها سلسة، بدءاً من التسجيل إىل املدفوعات. 

وقد القي املنتج إقباالً كبرياً من العمالء.
- بطاقة QNB االفرتاضية مسبقة الدفع: بطاقة 
هي   QNB من  الدفع  مسبقة  االفرتاضية  فيزا 
للزوار  قطر، وهي مصممة  يف  نوعها  من  األوىل 
لحامليها  البطاقة  هذه  تمنح  حيث  واملقيمني، 
الطلبات  تقديم  عملية  تتم  املزايا.  من  العديد 
يقوم  حيث   %  100 بنسبة  اإلنرتنت  عرب 
 QNB تطبيق  بتنزيل  ببساطة  املستخدمون 
Virtual Card، ومسح جواز السفر أو الهوية 
صورة  والتقاط  الذكية،،  الهواتف  باستخدام 

شخصية وإرسال الطلب للحصول عىل املوافقة 
الفورية. يمكن للعمالء تعبئة البطاقة من خالل 
وسيلة دفع مختلفة وإجراء املعامالت باستخدام 

تجربة سهلة وآمنة ومجزية. 
ذاتية  اآليل  الرصاف  أجهزة  عمالء  خدمة   -
املتطورة  اآليل  الرصاف  أجهزة  تتيح  الخدمة: 
إدارة  للعمالء   QNB من  الخدمة  ذاتية 
الساعة وطوال  احتياجاتهم املرصفية عىل مدار 

أيام األسبوع دون الحاجة إىل زيارة الفرع.
- أكرب شبكة رصاف آيل يف الدولة: توفر شبكة 
اآليل سهولة  الرصاف  أجهزة  الكبرية من   QNB
العالم  كأس  خالل  للعمالء  والراحة  الوصول 
أجهزة  خالل  ومن  اليوم.  من  وقت  أي  يف 
للعمالء  يمكن   ،QNB لـ  التابعة  اآليل  الرصاف 
يف  بما  املعامالت  من  واسعة  مجموعة  إتمام 
الفردية  املرصفية  الخدمات  إىل  الوصول  ذلك 
)مثل سحب العمالت األجنبية، حتى باستخدام 
بطاقات دولية وعمليات السحب واإليداع وإيداع 
املضافة  القيمة  حلول  إىل  باإلضافة  الشيكات(، 
املدفوعة  الرصيد  وتعبئة  الفواتري  سداد  مثل 
 Vodafoneو  Ooredoo لخدمات  مسبًقا 

للهواتف املحمولة /   األرضية وغريها.
أجهزة  إىل  الوصول  يمكن  اآليل:  الرصاف   -
الرصاف اآليل التابعة لـ QNB بعدة طرق بدون 
يف  بما   :QNB عمالء  وغري  عمالء  قبل  من  ملس 
NFC، وأيضاً من خالل قراءة رمز  ذلك بطاقة 
االستجابة الرسيعة املعروض عىل شاشة جهاز 
 QNB خدمات  مع  واملصادقة  اآليل،  الرصاف 
للرصاف   QR خدمة  مع  الجوال  عرب  املرصفية 
اآليل، أو عن طريق استالم النقد من أي عميل يف 
لديه رقم هاتف جوال قطري مع خدمة   QNB
خدمات  خالل  من  الجوال  عرب  النقدي  الدفع 

QNB املرصفية عرب الجوال.
التواصل  اآلن  يمكن  التفاعيل:  الرصاف   -
إلجراء  الخدمة  موظف  مع  والصورة  بالصوت 
اآليل  االتصال  طريق  عن  املرصفية  املعامالت 
بالفيديو والصوت عن طريق البطاقة الشخصية 

القطرية.
لقبول  جديًدا  حالً   QNB أطلق   :FacePay  -  
استناًدا  الحيوية،  املقاييس  باستخدام  الدفع 
للتجار  املصممة  الوجه  عىل  التعرف  تقنية  إىل 
العالم لكرة  انطالق بطولة كأس  يف قطر. ومع 
القدم 2022 ™، تقدم مجموعة QNB بالتعاون 
قطر  يف  للتجار  الدعم  الرئيسيني  رشكائها  مع 
واألمان  والراحة  بالبساطة  عمالئهم  لتزويد 
خالل  من  للوجه.  البيومرتية  الدفع  عمليات  يف 
االشرتاك ملرة واحدة، يقوم املستخدمون بإنشاء 
صورة  التقاط  طريق  عن  الشخيص  ملفهم 
شخصية لوجههم باستخدام هواتفهم الذكية ثم 
إدخال رقم الهاتف وتفاصيل البطاقة. بعد ذلك، 
يتم الربط بشكل آمن بني بطاقة الدفع ونموذج 
القياسات الحيوية للوجه. يستغرق هذا اإلعداد 
سيكون  ذلك  وبعد  فقط،  دقيقتني  أو  دقيقة 
غضون  يف  املدفوعات  سداد  عمالئنا  بإمكان 
الفعلية أو  البطاقة  الحاجة إىل حمل  ثوان دون 

الجوال.
الدفع عرب  قبول  تم إطالق وسيلة   :MyPOS -
الرشكات  لخدمة   QNB من   myPOS الجوال 
الصغرية واملتناهية الصغر، مما يسمح ألصحاب 
منتجاتهم  مقابل  املدفوعات  بقبول  األعمال 
الذكية.  الهواتف  خالل  من  خدماتهم  أو 
رقمية  دفع  تقنية  املبتكرة  الوسيلة  هذه  تتيح 
بسيطة ومريحة وفعالة من حيث التكلفة تدعم 
التكنولوجيا  عرب  الصغار  التجار  احتياجات 
الذكية إىل أجهزة  التي تحول األجهزة  املتطورة 
قبول للدفع. ويعكس هذا اإلنجاز الجديد رؤية 
البنك لتطوير طرق دفع متعددة القنوات وحلول 

قبول دفع مبتكرة ومريحة وبسيطة التكلفة.

الجوال  عرب   QNB خدمات  البنك  يوفر   •
إمكانية   QNB عمالء  وغري  لعمالء  واإلنرتنت 
االستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات، بما 
يف ذلك أجهزة الرصاف اآليل والفروع )مدعومة 
بتقنية الواقع املعزز(، وخدمة املحادثة املبارشة 

مع العمالء، وحجز املواعيد.
اآليل  الرصاف  أجهزة  عىل   QR رمز  يسمح   •
اآليل  الرصاف  أجهزة  إىل  بالوصول  للعمالء 
استخدام  إىل  الحاجة  دون   QNB لـ  التابعة 
البطاقة وبدون ملس من خالل تسجيل الدخول 
الجوال  عرب  املرصفية   QNB خدمات  إىل 
الرصاف  أجهزة  إىل  الوصول  عىل  واملصادقة 
الرسيعة  االستجابة  رمز  قراءة  خالل  من  اآليل 
املعروض عىل شاشة جهاز الرصاف اآليل ضمن 

قائمة »الرمز التعريفي«. 
• خدمة الدفع النقدي عرب الجوال وتتيح الخدمة 
رقم جوال  حامل  أي  إىل  النقود  إرسال  للعمالء 
تابع  آيل  قطري والسحب من أي جهاز رصاف 

لـ QNB دون الحاجة إىل بطاقة.
عرب  املرصفية   QNB خدمات  يف  متاحة  الخدمة 
عرب  الدفع     / »التحويل  قائمة  ضمن  الجوال 
الرسائل  عرب  املرصفية   QNB وخدمة  الجوال« 

النصية القصرية.
جميع  إىل  الوصول  للعمالء    QNB يتيح   •
QNB من خالل خدمات  يف  الدولية  حساباتهم 
QNB املرصفية عرب الجوال واإلنرتنت باستخدام 
فورية  تحويالت  وإجراء  املستخدم  اسم  نفس 

بينهم، أينما كانوا مجاًنا.
تقنية  باستخدام  املبارشة  التحويالت   •
 QNB لعمالء  تتيح  خدمة  وهي   blockchain
إجراء تحويالت يف وقت فعيل إىل الفلبني والهند 
 QNB خدمات  خالل  من  واألردن  وتركيا 
رسوم  بنفس  واإلنرتنت  الجوال  عرب  املرصفية 

التحويالت املالية العادية.
تطبيق  عرب   QNB من  واتساب  خدمة   •
املراسلة  خدمات  أكثر  أحد  وهي   WhatsApp
شيوًعا واملستخدمة يف العالم التي وظفها البنك 
خيارات  مع  عمالئه  الحتياجات  لالستجابة 
فيما  الوقت  لتوفري  البحث  أو  الذاتية  الخدمة 
املحادثة  األساسية وميزة  باالستفسارات  يتعلق 
معامالت  بإجراء  للعمالء  تسمح  التي  املبارشة 

آمنة بطريقة مريحة ومبتكرة.
 QNB Pay من  ملس  بدون  الدفع  حلول    •
ملس  بدون  الدفع  حلول  أحدث  للعمالء  وتوفر 
من  فعلية  بطاقة  لوجود  حاجة  ودون  بأمان 
مع  الجوال  عرب  املرصفية   QNB خدمات  خالل 
و  Google Payو  Apple Payو  QR Pay
Samsung Pay وFitbit وGarmin Pay وعرب 

التطبيق.
عرب  متاح  وهو   QNB Pay محفظة  تطبيق   •
لدى   )QMP( الجوال  عرب  للدفع  قطر  نظام 
الذي  التطبيق  ويتيح  املركزي.  قطر  مرصف 
يعترب أحدث الحلول األكثر ابتكاًرا للعمالء وغري 
عمالء QNB )بمن يف ذلك الزوار( إمكانية إنشاء 
بدون  مدفوعات  وإجراء  املحفظة  يف  حساب 
ملس )باستخدام رمز االستجابة الرسيعة( لدى 

التجار وتحويل األموال.
• WeChat Pay، الحل األول للدفع عرب الجوال 
هذا  ويؤكد  قطر.  يف  التجزئة  لتجار  الصني،  يف 
الحل حرص البنك عىل دعم عمالء قطاع التجزئة 
الراغبني يف جذب العمالء الصينيني. وتتيح هذه 
الرشاكة لشبكة التجار التابعة لـ QNB يف قطر 
خالل  من  الصينيني  العمالء  احتياجات  تلبية 
 WeChat Pay الفرصة لالستفادة من  منحهم 

كخيار دفع آمن ودون حاجة للنقد.

إقبال كبير من 
العمالء على محفظتي 

 Samsung
Google Pay و

تطوير لمنصة
 QNB Pay وتعزيز

 خيارات الدفع 
دون لمس

الدوحة- $ 
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اقتصاد

{ Garmin Pay للدفع بدون لمس

{ عادل المالكي

تتجاوز التوقعات واالحتياجات المالية لعمالئه

»QNB« يقدم حلوال مصرفية رقمية بالمونديال
تواصل مجموعة QNB تعزيز مكانتها 

كوجهة مصرفية مفضلة للعمالء في 
قطر والمنطقة من خالل تطوير خيارات 

الدفع دون لمس وغيرها من خيارات 
الدفع الرقمية. وإيمانًا منها بأن 

التحول الرقمي ليس خياًرا بل ضرورة، 
ضاعفت المجموعة جهودها للتكيف 

مع التغيير والتطور التكنولوجي 
في القطاع المصرفي. وبفضل 

استراتيجيتها القائمة على رؤية تتطلع 
 QNB نحو المستقبل، ُتسّخر مجموعة

جهودها كافة لتعزيز مكانتها الرائدة 
في السوق في مجال التطوير الرقمي. 

واحتفااًل بكأس العالم FIFA قطر 2022™ 
التاريخي، أطلق QNB منتجات رقمية حصرية 
تضفي المزيد من اإلثارة على البطولة التاريخية. 

  Google Pay توفير خدمة }
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 2022 نوفمرب   28 اإلثنني  أمس  تواصلت 
لفئة  املونديال  مزاين  مهرجان  فعاليات 
أمس  منافسات  خصصت  حيث  املغاتري، 
لسن )الجذاع والثنايا( بواقع شوط لكل فئة، 
املزاينات  إبل  مالك  من  قوية  بمشاركة  وذلك 
وذلك  الخليجي..  التعاون  مجلس  دول  يف 
فعاليات  ضمن  الشحانية  يف  لبصري  بميدان 
بطولة مزاين كأس العالم تحت شعار »سفن 
ملزاين  قطر  نادي  ينظمها  التي  الصحاري« 
للمشاريع  العليا  اللجنة  مع  بالتعاون  اإلبل 
العالم  كأس  فعاليات  هامش  عىل  واإلرث 

FIFA قطر 2022.
قوية،  منافسة  املهرجان  أيام  خامس  وشهد 
الذهبية،  العالم  بكأس  الفوز  أجل  من  وذلك 
كانت  للجذاع  واملخصص  األول  الشوط  ففي 
الذي  الرشايف  عجيم  سالم  إلبل  األفضلية 
والثاني  األول  املركزين  يحصد  أن  استطاع 
ليتوج بالكأسني )الذهبية والفضية( باإلضافة 
لألول،  ريال  ألف   200 املالية  الجوائز  إىل 
و150 ألف ريال للثاني، حيث نالت »الحجبا« 
املركز األول والتي حملت الرقم )51( لتتوشح 
»سلطانة«  كانت  وثانية  الذهبي،  بالوشاح 
بالوشاح  لتتوشح   )52( الرقم  حملت  والتي 
الفيض، أما ثالث املراكز فكانت »شلفا« والتي 
الخيارين  عيل  ملك سعيد   )40( الرقم  حملت 
الربونزية  الكأس  حصدت  والتي  الهاجري 

والجائزة املالية وقدرها 100 ألف ريال.
والتي  »هزامة«  فكانت  الثنايا،  شوط  يف  أما 
املتوجة  امللكة  هي   )83( الرقم  حملت 
حمد  وقيان  بن  سحمي  مالكها  لتهدي 
الذهبية  العالم  كأس  الدورسي  الهوامله 
وقدرها  املالية  الجائزة  إىل  باإلضافة 
حصت  فيما  ريال،  ألف   200

الرقم  حملت  والتي  الشعل«  »سلطانه 
داخل  بدر  مالكها  ليتوج  الثاني  املركز   )81(
والجائزة  الفضية  بالكأس  العتيبي  مبارك 
صاحبة  أما  ريال،  ألف   150 وقدرها  املالية 
حملت  والتي  »لهاده«  فكانت  الثالث  املركز 
حيث  الشمري  عايص  زايد  ملك   )85( الرقم 
املالية  والجائزة  الربونزية  بالكأس  فازت 

وقدرها 100 ألف ريال.
سعادته  عن  الرشايف  عجيم  سالم  وأعرب 
مزاين  بطولة  بكأس  »الحجبا«،  بفوز  البالغة 
منافسة  بعد  جذاع  املغاتري  فئة  العالم،  كأس 
قوية للغاية، وقال سالم الرشايف يف ترصيحات 
توصف  ال  »سعادتنا  التتويج  عقب  صحفية 
مرة  يتكرر  لن  الذي  املميز  باملهرجان  بالفوز 
أخرى، وسعادتي كبرية للفوز بحضور والدي 
اليوم للمهرجان، وأنا أهدي هذا الفوز الرائع 
حققنا  لله  الحمد  للوالد، 

الرابع  واملركز  جذاع  والثاني  األول  املركزين 
يف الثنايا، ونحن كنا نتوقع ذلك يف ظل وجود 
لكربى  خصيصا  بإعدادها  قمنا  طيبة  مطايا 

املهرجانات.
فئة  عىل  والرتبع  »التألق  قائال  سالم  وأضاف 
عمل  نتيجة  بل  فراغ،  من  يأت  لم  املغاتري 
عىل  قادرة  أبل  لتجهيز  نهار  ليل  متواصل 
املنافسة، السيما وأن املستوى العام للمنافسة 
مرتفع جدا يف السنوات األخرية والبد من عمل 
عىل  التواجد  عىل  االستمرار  أجل  من  دؤوب 

التتويج«. منصات 
باملركز  الفائزة  املطية  ساللة  عن  وتحدث 
كحيالن  ساللة  »البكرة  قائال  جذاع  األول 
جزيالت  مهرجان  يف  املايض  العام  شاركت 
والعام  الخامس  املركز  عىل  وحصلت  العطا 
كرب سنها وتطورت، ونجحت يف الفوز بالرمز 

الغايل.

»كنت  قال  املهرجان  يف  بالفوز  توقعه  وحول 
املهرجان  يف  املشاركة  االبل  يف  كبرية  ثقة  عىل 
أنت  ولكن  تأكيد،  بكل  الفوز  أتوقع  وكنت 
تعلم أن مهرجان مزاين كأس العالم به نخبة 
النخبة من األبل، وأنا سعيد للغاية باملشاركة 
أخرى  مرة  تتكرر  لن  التي  النسخة  تلك  يف 
والفوز بالكأس يف أكثر من شوط، فهذا دافع 

معنوي للتقدم لألمام باستمرار.
الدورسي  الهوامله  وقيان  بن  سحمي  وأكد 
مزاين  يف  الثنايا  بكأس  املتوج  »هزامة«  مالك 
املهرجان  يف  املنافسة  ان  عىل  العالم  كأس 
ابل  وجود  ظل  يف  االطالق  عىل  سهلة  ليست 
يف  التتويج  منصة  عىل  والتواجد  جدا،  مميزة 
كبري  إنجاز  االبل  نخبة  يضم  مميز  مهرجان 

نفتخر به جميعا.
وقال سحمي الفوز توفيق من رب العاملني يف 

ونحن  جدا،  قوية  منافسة  ظل 

به  والعودة  الغايل  بالرمز  بالفوز  سعداء جدا 
إىل اململكة العربية السعودية.

أهل  لكل  الفوز  هذا  »أهدي  قائال«  وأضاف 
نحن  »هزامة«  شعار  مشجعي  وكل  اململكة، 
باالمر  يكون  لن  الفوز  ان  جيدا  نعلم  كنا 
قدرة  يف  كبرية  ثقة  عىل  كنت  ولكنني  السهل، 

»هزامة« عىل الفوز بالشوط.
قائال  »هزامة«  ساللة  عن  سحمي  وتحدث 
عجمية،  وأمها  الحيسوني  عليان  بعري  »من 
السعودية  يف  وتألقت  سابقة  مشاركات  ولها 
واالمارات وقطر ايضا بمهرجان جزيل العطا، 

ويف رصيدها 7 رموز حتى اآلن.
القائمني  لكل  التوفيق  »نتمنى  قائال  واختتم 
وعىل  جدا  مميز  فاملهرجان  املهرجان،  عىل 
أعىل مستوى وفكرته رائعة للغاية، واملستوى 
تاريخي  الفني مرتفع جدا وبالفعل مهرجان 

سعداء جدا باملشاركة فيه«.
الجماهري األرجنتينية يوم أمس عىل  وحرضت 
ومشاهدة  ملتابعة  بالشحانية  لبصري  ميدان 
بطولة كأس العالم للمزاين وأظهرت الجماهري 
األرجنتينية إعجابها الكبري للمكان الذي أقيمت 
عليه املنافسات، وقام الوفد األرجنتيني بجولة 
الثقافة  عىل  قرب  عن  للتعرف  امليدان  داخل 
واألجداد،  اآلباء  لرياضة  التاريخي  واملوروث 
بالفعالية  الكبري  انبهارها  الجماهري  وأبدت 
بتصوير  يقوم  الجميع  وكان  واملنافسات 
األحداث داخل خيمة املالك السيما وقت إعالن 
للفائزين..  الكبرية  الفرحة  ورصد  النتائج 
تواجدت  التي  األرجنتينية  الجماهري  ورافقت 
أمس عىل ميدان لبصري مرشدة سياحية كانت 
ترشح لهم بالتفاصيل طريقة املنافسات وكيف 
تتم املشاركة وإعالن الفائزين، وحرص أعضاء 
الوفد عىل التصوير داخل امليدان مع اإلبل ويف 
أنهم  الجميع  وأكد  املالك،  خيمة  ويف  املتحف 
استمتعوا بأجواء املونديال وكرة القدم وبأجواء 

الفعاليات املصاحبة يف كل مكان.
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منذ انطالق مونديال قطر من عدة أيام، تصدمنا الجماهري العربية 
بردود أفعالها بشكٍل إيجابي تارًة، وبشكٍل مستغرَب قليالً تارًة 
أخرى، إن معظم الناس أبدت اهتمامها بنتائج املباريات حرصاً، 
إما من خالل مواقع التواصل االجتماعي، وإما من خالل التالقي 

املبارش، حيث عّبت عن انبهارها بالتنظيم الذي قّدمته دولة قطر 
يف استضافة هذا الحدث العاملي، ولكني يف الحقيقة أردت أن أبتعد 

قليالً عن نتائج املباريات، وعن كل تفصيالتها الرياضية، أريد 
أن أتناول بعض الجوانب السيكولوجية للجمهور العربي أثناء 

املباريات، وما هي شواهد ردوده املستغرَبة، وما هي داللتها من 
ناحية سيكولوجية الجماهري؟

عندما أبهرت قطر العالم باالفتتاح والتنظيم األكثر من رائع، 
أعادت إىل أذهان الجماهري العربية التاريخ القديم املجيد، لقد 

أعادت إىل أذهانهم تاريخهم اإلنساني الذي فيه أخطاء ال شك، 
ولكنه به الكثري من اإلنجازات العلمية والفلسفية وغريها، لقد 

شعروا بالنظرة االسترشاقية ومدى فوقية الغرب التي مارسها ضد 
قطر عموماً وضد الثقافة والتقاليد والقيم الدينية واألخالقية التي 
تتمتع بها شعوب املنطقة عموماً، لقد أثبت املونديال أن السلطات 

السياسية الداخلية والخارجية لم تستطع أن تحّول الشعوب 

العربية إىل شعوٍب يكره بعضها بعضاً وفرض نظرية القوميات 
مثل أوروبا، نعم يختلفون يف املصالح بعض اليشء، ويف الرؤية 

العامة ويف قضايا سياسية وبعض التوجهات والهويات الفرعية، 
ولكن ما يفرقهم ال ُيقاَرن بما يجمعهم، فعىل سبيل املثال، فلنعد 

قليالً إىل مباراة السعودية واألرجنتني، كل الشعوب العربية من 
األطليس )املغرب( إىل الخليج كانوا يشجعون السعودية، وردة 

فعلهم الرهيبة عند الفوز تبهن عىل ما ذكرته، إنهم لغٌة واحدة 
وقوميٌة واحدة وهمٌّ واحد وجغرافية متقاربة وتاريٌخ واحد.

نعم، إن الفوز رمزي، ولكنه بارقة أمٍل لنا جميعاً، ما قدمته قطر 
نموذج يستحق الدراسة والتوقف عنده من تنظيٍم وانفتاٍح دون 

االنسالخ عن التقاليد والثقافة والدين، نعم لدينا كل مقومات 
النهوض والصحوة الحضارية واملنافسة العاملية يف الطب والهندسة 

والفلسفة وكل أنواع العلوم اإلنسانية واملادية.

 واحدة
ٌ
 واحدة.. وقومية

ٌ
لغة
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قدمت قطر كل ما من شأنه 
املساهمة يف استضافة مونديال 

يبقى يف ذاكرة العالم سنوات 
طويلة، عب التسهيالت املقدمة يف 

جميع النواحي، واختارت تجاوز كل 
ما سمعته من ادعاءات والتغايض 
عن كل اإلساءات يف سبيل الرتكيز 

عىل أمر واحد فقط، هو تقديم 
نسخة ال تنىس من خالل »كأس 

العالم FIFA قطر 2022«، لكن 
الحملة ضد قطر تجاوزت كل 
منطق، وبدا واضحا أننا أمام 

عملية تسييس مكتملة األركان، 
هدفها النيل من قطر فقط، بسبب 
حصولها عىل حق تنظيم املونديال 

والنجاح الباهر الذي حققته يف ذلك.
لقد نظرت قطر عىل الدوام إىل أن 
هذا املونديال فرصة قيمة لتعزيز 

قيم االحرتام، والتنوع الثقايف، 
والتسامح، واالندماج االجتماعي 
للجميع، وهي أرادت تحقيق كل 

هذه األهداف وتوفري جميع األسباب 
التي تسمح بذلك، لكننا فوجئنا 
بأننا أمام أجندات مختلفة تريد 

النيل من قطر ومن املنطقة العربية 
ككل، ويأتي قرار البملان األوروبي 

بشأن وضع حقوق اإلنسان يف 
دولة قطر يف إطار استضافة الدولة 
لبطولة كأس العالم، والصادر يوم 
الخميس املايض، ليؤكد عىل جملة 

من الحقائق، أبرزها هذا القدر 
من النفاق واالدعاءات الباطلة 

واملغرضة.
هذا املوقف الذي اتخذه البملان 

األوروبي يغذي دعوات الحقد 
والبغض والكراهية بني الرشق 

والغرب، ويزيد الفجوة بني 
الثقافات، وهو لن يثني قطر عن 

امليض يف سياستها الرامية إلشاعة 
أجواء األمن والسالم والوئام، 

لكنها لن تقبل- تحت أي ظرف- 
سياسة اإلمالء ومحاوالت التدخل 

يف شؤونها، تحت ذرائع وافرتاءات 
كاذبة وغري مقبولة عىل اإلطالق.

افتراءات وأكاذيب

 رأي $
el

ie
sa

lib
a1

@
gm

ai
l.c

om

آراء وقضايا

يقول نجم نادي باريس سان جريمان، 
كيليان مبابي »أنا األفضل يف العالم«.

لم ُيرصح النجم الفرنيس »كريم بنزيمة«، 
الحاصل منذ أيام قليلة عىل جائزة الكرة 
الذهبية »بالون دور« بكونه أفضل العب 

يف العالم، بل نعتقد أن أحد أهم العبي كرة 
القدم يف تاريخها، وهو األرجنتيني ليونيل 
مييس، لم ُيدِل بترصيح مثل ذلك من قبل، 

لكن مبابي صاحب الـ23 عاماً، يمتلك 
من الثقة ما يمكنه من أن يخرج أمام 

وسائل اإلعالم قبل أيام قليلة من بطولة 
كأس العالم، ويرصح بمثل ذلك الترصيح.

منذ سطوع نجم مبابي، رفقة فريقه 
السابق، فريق موناكو الفرنيس، وهو 

يسعى إىل أن يكون األفضل. شاٌب واعد، 
ذو قدرات تؤهله ألن يعتيل قمة هرم 

القدم يف أقرب فرصة، واختيارات مثالية، 
كاختياره للعب لنادي باريس سان 

جريمان عام 2017، والذي سيضمن له 
مشاركة أساسية، بدالً من الجلوس عىل 

كريس االحتياط لنادي ريال مدريد، تدلل 
عىل أننا لسنا أمام شاب ذي قدرات فنية 

عالية فقط، وإنما أمام العب متكامل 
سيكون األفضل ال محالة.

يف كأس العالم "روسيا 2018"، كان 
مبابي ضمن العنارص الرئيسية التي 

ساهمت يف تتويج منتخب فرنسا باللقب 
الثاني لها يف تاريخها، ومن حينها لم 

يعد مبابي يتعامل عىل أنه نجم واعد، بل 
أصبح يرى نفسه األفضل.

عىل الجانب اآلخر، كان النجم النرويجي 
إيريج هاالند، وهو الالعب الذي يبدو أنه 
سيكون طرف النزال اآلخر أمام مبابي، 
يخطو خطى ثابتة رفقة فريقه الجديد، 

نادي مانشسرت سيتي، فهاالند هو حديث 
العامة والخاصة كل أسبوع من أسابيع 
الدوري اإلنجليزي، وحتى قبل انطالق 

كأس العالم بأيام، والسبب ال يخفى عىل 
أحد، وهو أرقامه التي يحققها.

أنا 
األفضل

محمد السيد حجر

كاتب رياضي

من قريب

} عربي بوست

بني املرء والنجاح إيمان بالله وثقة بالنفس، 
ليس النجاح رهني الجنسيات أو األعمار، 

وليس لألغنياء من الناس؛ هو رفيق الكل، 
حيثما أردته وجدته، لكن إياك ثم إياك وأنت 

يف طريقك نحو النجاح أن تحاول االقرتاب 
من دكاكني الفاشلني وأزقة املتشائمني، وكن 

كوليد الركراكي، حني توىل مهمة تدريب 
املنتخب الوطني املغربي دون خبة تذكر مع 

املنتخبات.
يف مؤتمر صحفي ملدرب املنتخب املغربي 

وجه »وليد« رسالة لهؤالء الفاشلني، وقال: 
»تريدون أن أخرس لتقولوا كنا نتوقع ذلك، 
وديروا النية وشجعوا الدراري«، لهذا ذهب 

وليد نحو املونديال من أجل النجاح وتحقيق 
ما لم يحققه مدرب وطني قبله.

وبهذه العقلية وبإيمان الكبار ها هو وليد 
يسري بأسود األطلس نحو املجد الكروي، وها 
نحن اليوم قد فزنا عىل بلجيكا، ذلك املنتخب 
األوروبي املصنف الثاني عاملياً، واملتوفر عىل 

ترسانة من أبرز الالعبني يتقدمهم جميعاً 
األشقى الطائر »كيفني دي بروين«.

نعم فزنا بهدفني نظيفني، فزنا يف الوقت 
الذي توقع وتمنى كثريون هزيمتنا، واملتفائل 
والخجول منهم تعادلنا، ولكننا لم ننهزم ولم 
نتعادل وفزنا نتيجة وأداًء، ولم نسجل هدفاً 
واحداً بل اثنني، ولم نسجل أهدافاً بالصدفة 

بل أهدافاً عاملية، فاألول من رضبة خطأ 
ال يسجلها إال الكابتن ماجد وعبد الحميد 

الصابري.
والثاني من قدم زكرياء أبوخالل بعد جملة 

بديعة ومهارة عجيبة من حكيم زياش الذي 
راوغ مدافع الحمر ووضع الكرة عىل قدم 

زكرياء مخاطباً إياه »أن سّجل يف شباك 
البلجيكيني، واهدم رصوح املتشائمني، وأطلق 

من رجلك أفراحنا«.
أي فوز هو الذي حدث اليوم، وأي فرحة هي 
تلك التي عمت املغرب والبلدان العربية، ففي 

كل بلد عربي خرجت الجموع، كم أفرحني 
مشهد الفلسطينيني وهم يهتفون للمغرب، 

وتأكيداً عىل أن الفوز يتجاوز الرياضة، فقد 
غرد مسؤولون عرب كثر عىل رأسهم أحمد 

أبو الغيط أمني الجامعة العربية، فانظر كيف 
تفعل هذه الكرة بالناس، وكيف يمكنها أن 
توحد بني بلدان متوترة عالقاتها السياسية.

فالكل يتناىس ما دون الرياضة وعىل قلب 
رجل واحد يهتفون، ولك أن تقرأ تعاليق 

اإلخوة الجزائريني، الذين أوجه لهم أصالة عن 
نفيس وعن الشعب املغربي، تحية من القلب.

لم أتصور أن أعانق شخصاً ال أعرفه وال 
تجمعني به أي عالقة، لكني فعلت اليوم 
بعد نهاية املباراة، فأي سحر تحمله هذه 
املستديرة حتى تفعل بنا ما تفعله، حتى 

نعانق الغرباء ونروي لهم القصص ونرقص 
كاملجانني ونرصخ بكل ما نملك من قوة بعد 

كل هدف، إنه الجنون بعينه.
تستطيع هذه الكرة أن تسعد الناس كما ال 

يفعل إنشاء خط للسكك الحديدية أو وصول 
برشي للمريخ، وبإمكانها أن تدخل الحزن 

عىل القلوب، فأي سحر هو ما لم أفك طالسمه 
بعد وال أتوقع أن أفعل يوماً!

فوز املنتخب الوطني هو فوز تاريخي عىل 
املنتخب البلجيكي الذي لم يسبق أن فزنا 

عليه، وهو الذي هزمنا بهدف لصفر يف 
مونديال أمريكا 94. فوز يذكرنا بمباراة 

البتغال 86، بجيل الزاكي وبودربالة عزيز 
والتيمومي، كما يذكرنا بجيل 98، جيل 

مصطفى حجي وصالح الدين بصري وطاهر 
الخلج، هكذا يرحل بنا عب دروب الزمن 

وفوق بقاع املعمورة، رافعاً راية املغرب عالية 
وهاتفاً »هذي البداية ومزال مزال«.

هذا الفوز هو رسالة لكل املنتخبات العاملية 
أن الوضع قد تغري، وأضحى االنتصار حقاً 

للجميع والهزيمة قريبة من الكل، فغض 
الطرف، فهذا املونديال ال يعرتف باألنساب، 
فال مكان لقول جرير: »فغض الطرف إنك 

من نمري، فال كعباً بلغت وال كالبا«.
إنما هو يصدق قول أبي الطيب املتنبي:

»عىل قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي عىل 
قدر الكرام املكارم، وتعظم يف عني الصغري 
صغارها، وتصغر يف عني العظيم العظائم«.
اليوم ليس عليك أن تحفل بمن تواجه، نعم 
عليك أن تدرسه وتحرتمه ولكن ال تخضع 

له وتهزم عىل أن تبدأ، إنما اعزم وتوكل عىل 
الله وآمن بحظوظك، وهذا يصدق عىل جميع 

حياتك، ففي دراستك كما يف عملك كما يف 
محنك.

إياك أن تستسلم وترمي املنديل، وإياك أن 
تنصاع للفاشلني وكن كـ»وليد الركراكي« 

والعبي املنتخب الوطني املغربي والسعودي، 
كن كـ»الصابري وسالم الدورسي«.

وأخرياً، هنيئاً لنا وللعرب جميعاً بهذا الفوز 
التاريخي، وكل التوفيق لباقي املنتخبات 

ولنا كذلك يف الجولة األخرية الفاصلة، التي 
سندخلها وأملنا يف أن نصل جميعاً للدور 

الثاني، وال ننىس ونذكر بأننا نشد عىل 
يد رفقاء أكرم عفيف لتقديم مباراة تليق 
بالعنابي وبقطر، وبما قدمته قيادة قطر 

للعالم وللعرب خاصة، إذ رفعت رأسهم عالياً 
بني األمم وأعادت لهم بضعاً مما يستحقون، 

وقدمت صورة رائعة وحقيقية عن املجتمع 
املسلم.

فلتمضوا يا رفاق ولنَر الوجه الحقيقي 
لبطل آسيا، الذي لم يكن هو الذي رأيناه 

يف املباراتني السابقتني. ورسالة للمسؤولني 
»ديروا النية«، وثقوا يف أنفسكم ويف أبناء 

بلدكم، فبلدانكم وأبناؤها يستحقون فرصة 
ليقولوا كلمتهم، فكم أتمنى أن نرى كل 

منتخباتنا بمدربني محليني، وكم أتمنى أن 
نصل للنهائي.

ما تفّرقه السياسة.. تجمعه الرياضة

تستطيع هذه الكرة 
أن تسعد الناس 

كما ال يفعل 
إنشاء خط للسكك 

الحديدية أو وصول 
بشري للمريخ

علي الرباج
كاتب مغربي

}  عربي بوست

عامر جلول
كاتب لبناني

} عربي بوست
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عر بي ودولي

مخططات لبدء بناء »9« آالف وحدة استيطانية بالقدس

مـداهـمــات فــي الـضـفــة
الخارجية  دانت  قنا-  الله-  رام 
اإلعالم  تناقله  ما  أمس،  الفلسطينية، 
مخططات  وجود  بشأن  العربي 
وحدة  آالف   9 بناء  لبدء  استيطانية 
مطار  أرايض  عىل  جديدة  استيطانية 
واستكمال  املحتلة،  القدس  يف  قلنديا 
الجهة  من  محيطها  عن  القدس  عزل 

الشمالية وربطها بالعمق اإلرسائييل.
يف  الفلسطينية،  الخارجية  دانت  كما 
واملواقف  الترصيحات  أيضا  لها،  بيان 
اليميني  االئتالف  أركان  يطلقها  التي 
بشأن  نتانياهو  بنيامني  برئاسة  القادم 
داخل  بالصالة  للمستوطنني  السماح 
إعطاء  ونيته  األقىص،  املسجد  باحات 
تسهيالت يف إطالق الرصاص الحي عىل 

املواطنني الفلسطينيني.
إىل  سيؤدي  ذلك  أن  من  البيان  وحذر 
اإلرسائيلية  االنتهاكات  وتوسيع  تعميق 
يف  املسلحة  املستوطنني  وميليشيات 

الضفة الغربية املحتلة.
أنها  الفلسطينية  الخارجية  وأكدت 
دولة  نيل  أجل  من  العمل  ستواصل 
األمم  يف  الكاملة  العضوية  فلسطني 
االعرتافات  من  املزيد  وحصد  املتحدة 
الجنائية  مع  والعمل  فلسطني،  بدولة 
بهدف  العدل  ومحكمة  الدولية 
االحتالل  لهذا  حد  لوضع  الوصول 
أن  عىل  وشددت  أمده.  طال  الذي 
أرضه  يف  صامد  الفلسطيني  الشعب 
الوطنية  بحقوقه  ومتمسك  ووطنه 
ستواصل  وأنها  واملرشوعة،  العادلة 
وعىل  والدبلومايس  السيايس  حراكها 
العقلية  لفضح  الدويل  القانوني  املسار 
ستحكم  التي  العنرصية  االستعمارية 

وشنت  القادم.  اإلرسائييل  االئتالف 
حملة  أمس،  اإلرسائييل  االحتالل  قوات 
متفرقة  مناطق  يف  واعتقاالت  مداهمات 

من الضفة الغربية املحتلة.
الفلسطينية،  األنباء  وكالة  وأفادت 
داهمت  اإلرسائييل  االحتالل  قوات  بأن 
الغربية  بالضفة  املنازل  من  عددا 
عددا  وأخضعت  بمحتوياتها،  وعبثت 
بعد  ميدانية  لتحقيقات  سكانها  من 

ذلك،  غضون  ويف  لساعات.  احتجازهم 
اإلرسائييل  االحتالل  قوات  اعتقلت 
محرر  أسري  أحدهم  فلسطينيني  ثالثة 
فلسطينيني  اعتقلت  كما  قلقيلية،  يف 
آخرين من طوباس والبرية. ويف القدس، 
وداهمت  حزما  بلدة  القوات  اقتحمت 
خاللها  من  وقامت  املنازل،  من  عددا 
باعتقال خمسة فلسطينيني. ومن ناحية 
أخرى، حارصت زوارق بحرية االحتالل 

مركبني  املاضية،  الليلة  اإلرسائييل، 
لصيادين قبالة سواحل ما بني خانيونس 
إطالق  وسط  غزة،  قطاع  جنوب  ورفح 
نار، وتم اعتقال ستة صيادين كانوا عىل 
متنهما، وتم اقتياد الصيادين واملركبني 
قوات  وتستهدف  إسدود.   ميناء  إىل 
الصيادين  يومي  شبه  بشكل  االحتالل 
واألرايض الزراعية شمال ورشق القطاع، 
لحرمانهم من ممارسة عملهم وتحصيل 

وأكدت  عيشهم.  ولقمة  يومهم  قوت 
االتفاقات  أن  الفلسطينية،  الرئاسة 
االئتالف  عنها  أعلن  التي  والتفاهمات 
التخيل  فعليا  تعني  اإلرسائييل  اليميني 
برعاية  املوقعة  الثنائية  االتفاقيات  عن 
سافرا  تحديا  تشكل  وهي  دولية، 
وتؤسس  الدولية،  الرشعية  لقرارات 

ملرحلة جديدة مخالفة للقانون الدويل.
الرسمي  الناطق  ردينة  أبو  نبيل  وقال 
باسم الرئاسة، إن أية محاولة إرسائيلية 
املقامة  للمستوطنات  الرشعية  إلعطاء 
مرفوضة  فلسطني  دولة  أرض  عىل 
تعطي  لن  املحاوالت  وهذه  ومدانة، 
مجلس  قرار  أن  مؤكدا  ألحد،  الرشعية 
أن  وبوضوح  أعلن   2334 رقم  األمن 
رشعية  غري  االستيطان  أشكال  جميع 
بما  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  عىل 

فيها القدس الرشقية.
من  املطلوب  أن  إىل  ردينة  أبو  وأشار 
موقفها  تحدد  أن  األمريكية  اإلدارة 
بوضوح من هذه التفاهمات اإلرسائيلية 
ومواقف  الدولية  الرشعية  تتحدى  التي 
املوقف  ذلك  يف  بما  الدويل،  املجتمع 

األمريكي الرسمي نفسه.
هي  التحرير  منظمة  أن  عىل  وشدد 
يسمح  ولن  األخرية،  الكلمة  صاحبة 
ألحد  وقيادته  الفلسطيني  الشعب 
املرشوعة،  الفلسطينية  الحقوق  بتجاوز 
املصري  تقرير  يف  الحق  مقدمتها  ويف 
كامل  فلسطني عىل  دولة  قيام  وتجسيد 
األرض الفلسطينية املحتلة عام 1967، 
من  أكرب  بمقدساتها  القدس  وستبقى 
الرامية  ومخططاتهم  اتفاقاتهم  جميع 

لتصفية القضية الفلسطينية.

{  مداهمات متواصلة

أميركا والصين

الفضاء ساحة جديدة للحرب

{  نجاح إطالق أرتميس

هيئة  رئيسة  أرماجنو  نينا  قالت  اإلطار،  هذا  ويف 
بكني  إن  أمس،  األمريكية  الفضائية  القوة  أركان 
الفضاء  تكنولوجيا  تطوير  يف  كبريا  تقدما  أحرزت 
العسكرية بما يف ذلك يف مجاالت مثل االتصاالت عرب 
يمكن  التي  الفضائية  واملركبات  الصناعية  األقمار 
بتوسيع  للدول  تسمح  والتي  استخدامها  إعادة 
الفضائية برسعة، وأضافت »أعتقد  نطاق برامجها 
بنا  اللحاق  من  يتمكنوا  أن  تماما  املمكن  من  أنه 
الذي أحرزوه كان  التقدم  والتفوق علينا بالتأكيد.. 

مذهال ورسيعا«.
يف  الفضاء  سباق  يف  كبريا  تقدما  بكني  وأحرزت 
ودول  واشنطن  قلق  أثار  مما  األخرية  السنوات 
يف  تاريخيا  تراجعها  من  الرغم  عىل  أخرى  غربية 
املتحدة  الواليات  عليه  تهيمن  الذي  الفضاء  سباق 
وروسيا، وشبه يي بيجيان رئيس الربنامج الصيني 

الستكشاف القمر واملريخ بالجزر املتنازع عليها يف 
بالسيادة  بكني  تطالب  التي  الجنوبي  الصني  بحر 

عليها. 
يف  اإلسرتاتيجيات  صانعي  كبار  أنظار  وتحولت 
الواليات املتحدة خالل السنوات األخرية نحو برامج 
الجيش  يقود  والتي  الصني،  تطلقها  التي  الفضاء 
املايض،  العام  صاروخا   39 أطلقت  حيث  جهودها 
من  و20  املتحدة،  الواليات  أطلقتها  بـ31  مقارنة 
واستهلت  أوروبا.  أطلقتها  فقط  وثمانية  روسيا 
الصني 2022 بإرسال مسبار إىل الجانب املظلم من 
القمر للمرة األوىل يف تاريخ الفضاء، وتخطط لبناء 

محطة مدارية خالل العقد املقبل.
وتنفق الصني حاليا عىل برامجها الفضائية املدنية 
والعسكرية أكثر مما تنفقه روسيا واليابان، وقدرت 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، امليزانية التي 

بنحو   2017 عام  املجال  لهذا  الصني  خصصتها 
من  بكثري  أقل  الرقم  هذا  ويعد  دوالر،  مليار   8.4
الـ48 مليار دوالر التي تنفقها الواليات املتحدة عىل 
برامجها املرتبطة بالفضاء سواء مدنية أو عسكرية، 
املخصصة  روسيا  ميزانية  ضعف  يتجاوز  لكنه 
للفضاء يف املجال املدني والتي تم خفضها إىل ثالثة 

مليارات دوالر.
استنسخ  املجال،  هذا  يف  لعقود  تأخرهم  وبعد 
التطور  مراحل  للغاية  منهجي  بشكل  الصني  قادة 
وتمثل  أخرى،  عظمى  دول  حققته  الذي  الفضائي 
1970 وأول  عام  أول قمر صناعي  إرسال  ذلك يف 
2003، وأول مركبة  مهمة مأهولة إىل الفضاء عام 
عام  مداري  معمل  مع  تلتحم  مأهولة  فضائية 
للمالحة  »بايدو«  نظام  تشغيل  جانب  إىل   ،2012
باألقمار الصناعية والذي يعد النظري الصيني لنظام 

»جي بي إس«.
وكالة  تأجيل  يف  مؤخرا  األمريكية  املخاوف  وتجلت 
القمري  املسبار  إطالق  »ناسا«،  األمريكية  الفضاء 
أغسطس   29 له  مخططا  كان  والذي  »أرتميس« 
املايض، ليزيد من سوداوية املشهد لدى األمريكيني، 
الصني  خلف  يصبحوا  أن  من  مخاوفهم  ويفاقم 
عىل  وعزما  تصميما  أكثر  باتت  التي  )فضائيا(، 

التفوق عىل أمريكا يف الفضاء أيضا.
ونجاح  األمريكي  القومي  األمن  بني  الرابط  ما  لكن 

إطالق »أرتميس«؟
يرى املسؤولون األمريكيون أن هبوط شخص ما عىل 
سطح القمر ألول مرة منذ 50 عاما، سيكون عالمة 
التفوق  استمرار  عىل  للكثريين  ورسالة  ملموسة 
فعل يشء،  القادرة عىل  أمريكا  روح  وأن  األمريكي، 

ما زالت حية. 

الدوحة- قنا- االعتراف األميركي بالتطور 
التكنولوجي في الفضاء الذي أحرزته الصين خالل 

السنوات القليلة الماضية، مؤشر قوي على المخاوف 
التي تخفيها الواليات المتحدة من انتقال الصراع بين 
الدولتين إلى الفضاء الخارجي، فبعد أن كان الصراع 

يحتدم في التجارة والتسلح والسيادة، تطور خالل 
السنوات الماضية ليشمل أيضا الفضاء الخارجي.

اقتحام فندق في العاصمة

»4« قـتـلـى فـــي الصـــومــــال
أشخاص  أربعة  قتل  -قنا-  مقديشو 
عندما  آخرون  وأصيب  األقل،  عىل 
املقر  اقتحم مسلحون، فندقا قريبا من 
أسلحة ومتفجرات  باستخدام  الرئايس، 

يف العاصمة الصومالية مقديشو.
باسم  الناطق  دوديش  صادق  وقال 
إن  أمس:  بيان  يف  الصومالية،  الرشطة 
الشباب  حركة  مقاتيل  من  مجموعة 
هاجموا  القاعدة،  بتنظيم  املرتبطة 
مساء  بوندير  منطقة  يف  تجاريا  فندقا 

القضاء  األمن  قوات  وتحاول  األحد، 
الفندق  عىل  السيطرة  واستعادة  عليهم 

وإنقاذ املحارصين داخله.
وذكرت وسائل إعالم محلية ودولية أن 
زالوا  ما  الهجوم  شنوا  الذين  املسلحني 
الفندق، يف حني تحاول  داخل  يقاتلون 
ولم  املحارصين،  إنقاذ  األمنية  القوات 
بالداخل،  املحارصين  عدد  بعد  يتضح 

أو عدد األشخاص الذين تم إنقاذهم.
الربملان  قرر  نفسه،  السياق  ويف 

اليوم  املقررة  جلسته  إرجاء  الصومايل 
إبالغ  تم  أنه  إىل  مشريا  الهجوم،  اثر 
بتأجيل  الربملان  مجليس  أعضاء  جميع 

اجتماع اليوم.
من  يومني  بعد  مقديشو  هجوم  ويأتي 
عملية واسعة النطاق للجيش الصومايل 
يف وسط البالد، قتل فيها ما ال يقل عن 
 10 بينهم  الحركة،  مقاتيل  من   100
املسلحة  القوات  بحسب  بارزين،  قادة 

الصومالية.

طهران: استدعاء 
السفير األلماني

طهران- قنا- استدعت 
وزارة الخارجية اإليرانية 
أمس، السفري األملاني يف 

طهران هانس إيدو موتسيل، 
لالحتجاج عىل تدخل املسؤولني 

األملان يف الشؤون اإليرانية.
 وذكرت وكالة األنباء اإليرانية، 

أن الخارجية اإليرانية قامت 
باستدعاء سفري أملانيا يف 

طهران، عىل خلفية قيام أملانيا 
بعقد اجتماع خاص ملجلس 

حقوق اإلنسان بخصوص 
األحداث األخرية يف إيران 

والترصيحات التدخلية 
للسلطات األملانية ضد إيران.

 وأبلغت وزارة الخارجية 
اإليرانية السفري األملاني أن 
القرار األخري الصادر عن 
االجتماع الخاص ملجلس 

حقوق اإلنسان خطوة خاطئة 
تستند إىل نهج سيايس يف 

موضوع حقوق اإلنسان، وهو 
قرار مرفوض أساسا. 

من جانبه قال السفري األملاني 
هانس أيدو موتسيل بأنه 

سيبلغ سلطات بالده احتجاج 
إيران يف أقرب وقت.

أوكرانيا تتوقع 
ضربات جديدة

كييف- أ.ف.ب- لفت 
مسؤولون أوكرانيون االثنني 

إىل أنهم يتوقعون سلسلة 
جديدة من الرضبات الروسية 

هذا األسبوع، بعدما استهدفت 
الرضبات السابقة منشآت 

حيوية وتسببت بانقطاع املياه 
والكهرباء ال سيّما يف العاصمة 

كييف.
وقالت املتحدثة باسم القيادة 

الجنوبية للجيش األوكراني 
ناتاليا غومنيوك االثنني »من 
املرّجح جًدا أن يشهد مطلع 

األسبوع هكذا هجوم«، مشرية 
إىل ظهور سفينة صواريخ 

روسية يف البحر األسود.
وتابعت يف ترصيحات 

للتليفزيون األوكراني »إنها 
حاملة صواريخ سطح تحمل 

ثمانية صواريخ من نوع 
كاليرب. هذا يشري إىل أن هناك 

استعدادات جارية«.
وكان الرئيس األوكراني 

فولوديمري زيلينسكي قد حّذر 
من جهته، يف خطاب عرب 

الفيديو األحد، من أن »األسبوع 
املقبل قد يكون صعبًا مثل 

األسبوع املايض« الذي شهد 
قصًفا روسيًا تسبب بانقطاع 

التيار الكهربائي فيما تنخفض 
درجات الحرارة تدريجيًا.

أردوغان يدعو 
لتخليص سوريا

إسطنبول- األناضول- دعا 
الرئيس الرتكي رجب طيب 

أردوغان، أمس، الدول 
اإلسالمية إىل بذل مزيد من 
الجهد لتخليص سوريا من 

دوامة الرصاع.
جاء ذلك يف كلمة ألقاها 

خالل مشاركته يف افتتاح 
االجتماع 38 اللجنة الوزارية 

االقتصادية التجارية يف منظمة 
التعاون اإلسالمي املنعقدة 

يف إسطنبول. وقال بهذا 
الخصوص: »يجب عىل الدول 

اإلسالمية أن تبدي إرادة أقوى 
وأن تدعم جهود الحل السيايس 

يف سوريا ليتخلص البلد من 
دوامة الرصاع واألزمة اإلنسانية 

واإلرهاب«.
وأكد أن الوضع االجتماعي 
واالقتصادي واإلنساني يف 

سوريا أصبح أكثر مأساوية 
مع تفيش وباء كورونا، مبينا 

أن تركيا تحتضن أكثر من 3.5 
مليون سوري داخل أراضيها 

وتقوم بوظيفتها اإلنسانية 
تجاه املاليني يف الداخل 

السوري.

كــازاخسـتـــان تبـحــث
تــأميـم شــركـــات الطــاقـــة

املاتي- أ. ف. ب- أعلنت كازاخستان 
أمس أنها تفكر بتأميم رشكات طاقة 
كهربائي  عطل  بعد  صعوبات  تواجه 
دون  من  السكان  آالف  ترك  جديد 
يف  القطبي  الصقيع  وسط  تدفئة 
إحدى مدن أكرب بلد يف آسيا الوسطى.
قاسم  الرئيس  باسم  ناطق  وكتب 
فيسبوك  عرب  توكاييف  جومارت 
عيل  الوزراء  رئيس  الرئيس،  »كلّف 
أصول  تأميم  درس  سمعيلوف  خان 

يف قطاع الطاقة تواجه صعوبات«.

تسبب  اإلدارة  »سوء  الناطق  وأضاف 
بأعطال وبانقطاع التيار الكهربائي«.

االتحاد  عن  االستقالل  ومنذ 
تزال  ال   ،1991 يف  السوفياتي 
شبكات الطاقة يف دول آسيا الوسطى 
رغم  أحيانا  متداعية  لكنها  مرتابطة 

االستثمارات.
الكازاخستانية  الحكومة  وقالت 
نسبة  إن  أكتوبر  األول/    ترشين  يف 
التهالك يف شبكات الكهرباء اإلقليمية 

بلغت 65 %.
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متابعات

سينما المول )1(

4:00كسارة البندق والفوليت السحري

6:00التاميلية

8:30النمر األسود: واكاندا لألبد

11:30املالياالم

سينما المول )2(

MOROCCO VS BELGIUM (ENG)4:00

MOROCCO VS BELGIUM (ENG)7:00

MOROCCO VS BELGIUM (ENG)10:00

سينما المول )3(

3:30األردية

6:00الهندية

8:30الهندية

11:00الهندية

سينما كتارا )1(

4:30النمر األسود: واكاندا لألبد

7:30النمر األسود: واكاندا لألبد

10:30لعبة املخبأ

سينما كتارا )2(

4:00نوسيبو

6:00المبورغيني،

8:00التفاني

10:30وجه البوكر

سينما كتارا )6(

5:00تحت تهديد السالح

7:00وجه البوكر

9:00فريسة الشيطان

11:00فريسة الشيطان

رويال بالزا )1(

3:30الهندية

6:00الهندية

8:45الهندية

11:15الهندية

رويال بالزا )2(

MOROCCO VS BELGIUM (ENG)4:00

8:15املالياالم

11:15التاميلية

رويال بالزا )3(

3:45مغامرات بادينغتون

5:30املالياالم

8:00النمر األسود: واكاندا لألبد

11:00املالياالم

حمد حسن التميمي

رأي

Instagram: @hamadaltamimiii

ال تحلو الحياة من غري وجود األحبة، وال يستقيم 
العيش من دون حضور أصدقاء، وال يمكن أن نستمر 

ونواصل العيش بسعادة وهناء، ما دمنا نسكن يف أعايل 
برجنا العاجي بعيداً عن اآلخرين الذين من املفرتض 
أن نشاركهم حياتنا. يقول املثل: »الدنيا بال ناس ما 

تنداس«. 
إن الدافع الفطري للتماهي مع اآلخر، هو ما دفع 

اإلنسان منذ فجر تاريخ البرشية وحتى يومنا الحارض 
إىل االندماج مع أقرانه، ابتداء من مجموعات صغرية 
حيث كانت أعداد الناس يف البدايات تعد عىل أصابع 
اليد، وصوالً إىل أن يصبح جزءاً من مجتمع مرتامي 

األطراف يضم آالف األفراد أو املاليني منهم حتى، 
إىل جانب غريزته الفطرية التي كانت وما تزال سبباً 

رئيسيّاً يحثه عىل البحث عن رشيك حياة بغية تأسيس 
أرسة متحابة يأنس بالعيش معها طيلة الدهر، بدالً من 
البقاء محبوساً بني جدران الوحدة األسمنتية حتى آخر 

العمر؛ فاإلنسان ُخلق اجتماعيّاً بطبعه، يكره الوحدة 
ويسعد بالقرب من الناس.

ومع اختالطنا اليومي املتكرر باملعارف واألقرباء وزمالء 
العمل ومن شاكلهم، نصبح عىل تماّس مبارش معهم، 
وذلك عن طريق أداة التواصل؛ أال وهي اللغة القائمة 

عىل الكلمات. وألننا نتواصل بالكالم خالل تواصلنا مع 
الغري، يغدو لكالمنا معاٍن ودالالت قد يفرسها البعض 

عكس ما نقصده. 
ففي بعض األحيان ال تفهم فئة من الناس ما نديل به 
من قول، ويؤولونه بالشكل الذي يحلو لهم أو حسب 
مقاصدهم ونواياهم ومصالحهم. يف هذه الحالة نحن 
لسنا مسؤولني عن الكيفية التي يتم بها تفسري كالمنا 

من قبلهم، وعلينا أن نعي جيداً وقتها أننا مهما حاولنا 
أن نوضح الحقيقة ونبينها فسيبقى هؤالء مرصين عىل 

سوء ظنهم بنا أو سوء فهمهم لنوايانا. 
فإذا واجهت مثل هذه املواقف يف حياتك والتي ال بد أن 

تواجهك ال محالة، فالزم الصمت التام حيث ال طائل من 
الرشح والتربير. واعلم أنك حتى لو لم تنبس ببنت شفة، 

فحتى سكوتك يمكن أن ُيفرسرَّ يف غري محله ونقيض ما 
تتوقع؛ ألن بعض األشخاص يسيئون الفهم بطبعهم 

ويؤولون الكالم عىل هواهم، مما يعني أن بعض 
العالقات االجتماعية التي ال بد أن ندخل فيها يف مرحلة 
ما من حياتنا ستكون متعبة بحق، إذا لم نضع لها حّداً.

كما أن الطاقة التي تبذلها يف سبيل تربير كالمك وإثبات 
براءتك لن تجدي نفعاً مع أمثال هؤالء ممن يسيئون 

الظن بغريهم، بل ستزيد تعنتهم وإرصاهم عىل رأيهم 
ووجهة نظرهم وأحكامهم املطلقة التي يطلقونها عىل 

الكل بال استثناء؛ ألنك يف نظرهم متهم حتى تثبت 
براءتك، بل وأكثر من ذلك متهم ولن يثُبت عكس ذلك 

مهما تكبدت من جهد وعناء. هذا طبعهم، وهكذا 
ينظرون إىل جميع من حولهم طوال حياتهم.

لذلك فاألوىل بنا االبتعاد عن مصادقة من ال يفهموننا 
وال يستوعبون كلماتنا، وعدم الدخول يف عالقة مع 

من يفرسون ما نديل به من قول بطريقة خاطئة؛ ألن 
التعامل معهم صعب وال يفيدنا بيشء بل يستنزف 

طاقاتنا الفكرية والنفسية والجسدية. كن فقط مع من 
يحبك ويقدرك فيفهمك، مع من يدرك ما تقصده من 

كالمك بل ويعرف بنظرة من عينيك ماذا تريد؛ ألنه لن 
ييسء الظن بك أبداً.

فيا من اتخذناكم أصحاباً وأحباباً، وأعطيناكم جزءاً من 
قلوبنا وساعات عمرنا، اعلموا أن يف الحياة أياماً تمر عىل 
اإلنسان يشعر فيها أن مجرد رد السالم أمر متعب ألبعد 

الحدود، فارفقوا بحالنا وبوقتنا، وكونوا رشكاء محبة 
يرافقوننا بسالم، أو اتركونا بسالم.

رافقونا بسالم أو اتركونا

تدشين جداريتين ضمن تعاون بين »كتارا« والمجلس الثقافي البريطاني

تعزيز التقارب بين الشعوب
وقرَّع�ت املؤسس�ة العام�ة للح�ي الثق�ايف 
»كتارا« واملجلس الثقايف الربيطاني اتفاقية 
تعاون ثقايف، وذلك به�دف توثيق وتعزيز 
التع�اون يف مختل�ف الجوان�ب الثقافي�ة، 
وتطوير األنش�طة يف املجاالت ذات االهتمام 

املشرتك. 
من جهته، أعرب س�عادة األس�تاذ الدكتور 
خالد ب�ن إبراهيم الس�ليطي املدي�ر العام 
للمؤسس�ة العامة للح�ي الثق�ايف »كتارا« 
خالل املؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة 
اإلع�الن عن االتفاقية عن رسوره بَعقد هذه 
الرشاك�ة مع املجل�س الثق�ايف الربيطاني، 
واصف�ا إياها بأنها إنجاز ب�ارز يهدف إىل 
بناء جرس من التواصل الثقايف والحضاري 
بني الش�عبني القطري والربيطاني، مؤكدا 
عىل أهمي�ة تطوير آفاق التع�اون وتعزيز 
األهداف املش�رتكة، إلرس�اء أرضي�ة قوية 
للتب�ادل الثق�ايف، وخاص�ة يف م�ا يتعل�ق 
بتَبنِّي برامج اسرتاتيجية مشرتكة، وتنظيم 
الفعاليات الثقافية وتسهيل تبادل الزيارات 
البلدي�ن  واملش�اركة يف املهرجان�ات ب�ني 
وتمكني املواطنني القطري�ني من االلتحاق 
بالف�رص الثقافي�ة يف اململك�ة املتحدة إىل 
جانب تبادل الخربات والسياسات واألنظمة 

املتعلقة باملجاالت الثقافية.
وأعرب مدير عام كتارا عن أمله أن تس�هم 
الرشاكة الجديدة يف تأس�يس وبناء عالقات 
ثقافية مس�تدامة من ش�أنها أن تعزز دور 
كت�ارا يف إثراء الس�احة الثقافية واملعرفية، 
مفرداته�ا  ب�كل  بالثقاف�ة  والنه�وض 
وأش�كالها، ع�رب فعاليات وأنش�طة َترتكز 
عىل تفعيل العمل الثقايف وترس�يخ املعرفة 

واالنفتاح عىل العالم.
من جانبه، أعرب الس�يد سكوت ماكدونالد 
رئي�س املجل�س الثق�ايف الربيطان�ي ع�ن 
س�عادته بتوقيع االتفاقية مش�ريا إىل دور 
الثقافة يف التقريب والتفاهم بني الش�عوب 
وتعزيز الصداقة والتعاون عرب مد جس�ور 

التواصل بني الثقافات املختلفة. 
م�ن جهة أخرى، دش�نت كت�ارا جداريتني 
جس�دتا التعاون بني الفنانة القطرية منى 
الب�در والفنان�ني الويلزيني بري�س ديفيز 

وهان�ا ماكج�ري، وأظهرت�ا م�دى تأث�ري 
الرياض�ة كق�وة م�ن أج�ل الخ�ري وتغيري 
الحي�اة نح�و األفض�ل وتعزي�ز مفهومها 
يف التق�ارب والرتابط بني الش�عوب، وذلك 
بحضور سعادة األس�تاذ الدكتور خالد بن 
إبراهيم السليطي مدير عام كتارا وسعادة 
الس�يد فهد بن محمد العطية س�فري دولة 
قطر لدى اململكة املتحدة، والس�يد سكوت 
ماكدونالد رئيس املجلس الثقايف الربيطاني
حي�ث تتمي�ز الجدارية األوىل الت�ي أقيمت 
باملبن�ى (47) بكتارا بعنوان (أنا ش�خص 
ما) باحتوائه�ا عىل عنارص م�ن الثقافتني 
القطري�ة والويلزي�ة من خالل اس�تخدام 

رم�وز م�ن بيئ�ة البلدي�ن الصديقني، عرب 
اس�تخدام الزهور الوطنية، وتم رس�م كرة 
القدم يف اس�فل اليس�ار من قبل ياس�مني 
اكرت وس�ادوك جون وهما اثنان من القادة 
 Street Child جمعي�ة  م�ن  الش�باب 
United الخريية ومقره�ا اململكة املتحدة 
الت�ي تعم�ل ع�ىل اب�راز ص�وت الش�باب 
املرتبط�ني بالش�ارع وتس�اعدهم يف ش�ن 
حمل�ة من أجل التغيري ع�رب أربعة مجاالت 
رئيس�ية: الهوي�ة والوص�ول إىل التعلي�م 
والحماي�ة م�ن العن�ف، وتع�رتف اللوحة 
 Street Child الجداري�ة أيض�ا بطم�وح
United بالحص�ول ع�ىل ملي�ون وواحد 

ش�هادة ميالد لألطفال الذين يعيش�ون يف 
الش�وارع يف جميع انح�اء العالم بني كأس 
العال�م فيف�ا قط�ر 2022 وكأس العال�م 
2026 الت�ي تس�تضيفها كندا واملكس�يك 

والواليات املتحدة األمريكية. 
أم�ا الجدارية الثانية الت�ي أقيمت يف املبنى 
(23) بعن�وان (س�وياً) باللغ�ات العربية 
واالنجليزية والويلزية، فقد جس�دت أهمية 
التبادل الثقايف الذي تجسد أثناء إنشاء هذه 
اللوحة الجدارية، حيث س�اهم املشاركون 
من برنامج فوق الجميع »سويا« باإلضافة 
إىل الجمه�ور الع�ام أيض�ا يف رس�م ه�ذه 

اللوحة الجدارية. 
م�ن جانبها، أعربت الفنان�ة القطرية منى 
الب�در عن س�عادتها بالتع�اون مع فنانني 
م�ن اململك�ة املتحدة يف إنج�از الجداريتني 
بالتزامن مع استضافة قطر ملونديال كأس 
العال�م 2022، واللتني تش�جعان عىل دعم 
الرياض�ة من خ�الل الفن، ودع�وة جميع 
املجتمع�ات إىل التواصل، وتش�جع عىل أن 
اإلنس�انية ه�ي مجتم�ع واحد رغ�م تعدد 
الثقاف�ات والحضارات، الفت�ة إىل أن الفن 
يمثل مرآة للثقافات املختلفة، كما أن بطولة 
كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 أبرزت 

االنسجام بني جميع املشجعني. 
وأضاف�ت أن تدش�ني جداريت�ني يف كت�ارا 
املعل�م الثقايف البارز يف قط�ر يضع بصمة 
للثقاف�ة القطري�ة ع�ىل خريط�ة الثقاف�ة 
العاملي�ة، الفتة إىل أن مش�اركتها يف رس�م 
الجداريتني م�ع فنانني بريطانيني وأطفال 
م�ن مختل�ف دول العالم، جس�دت تجربة 
مفي�دة أضاف�ت له�ا الكث�ري يف مس�ريتها 
الفنية، منوهة أن مش�اركة األطفال بتلوين 
الكلم�ات بالجداريت�ني هدف�ت إىل تعزيز 
الرتاب�ط والتق�ارب بينهم والتش�جيع عىل 

ممارسة الرياضة.
ويف اإلطار نفس�ه، كان س�عادة األس�تاذة 
الدكت�ور خالد ب�ن إبراهيم الس�ليطي قد 
دشن أيضا معرض لوحات فنية تجمع بني 
الرياضة والفن وذلك بالتعاون مع املجلس 
الثق�ايف الربيطاني ويض�م لوحات متنوعة 
تتن�اول الرياضة والفن لع�دد من الفنانني 
تناولوا م�ن خاللها زوايا مختلفة للرياضة 
املوس�يقى  مث�ل  له�ا  املرافق�ة  والفن�ون 

والعروض االستعراضية وغريها.

 د. السليطي: الشراكة تعزز 
جسور التواصل الثقافي

 بين الشعبين 

الدوحة - $ 



اعالنالسنة )28( - الثالثاء  5 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 29 نوفمبر 2022م العدد )9948(22

لالستفسار : 40002222 


4469266244692772

 

صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: ٤1٤9



23 السنة )28( - الثالثاء  5 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 29 نوفمبر 2022م العدد )9948( اعالن



السنة )28( - الثالثاء  5 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 29 نوفمبر 2022م العدد )9948(

sa
lm

an
al

m
al

ik
1@

ho
tm

ai
l.c

om

سلمان المالك

أدهم شرقاوي

في قصصهم
عبرة

bin.saeeda@hotmail.com

مدفوعون بالعٍب قلَّ نظريه يف التاريخ اسمه 
ُسقراط، كان يحظى بقدر كبريٍ من املحبة، اقتحَم 
العبو فريق »كورينثيانز« الربازييل مقرَّ ناديهم يف 

ثورة عىل فساد اإلدارة!
أمر غريب وغري مألوف يف كرة القدم، الالعبون 

يقررون كل يشٍء فيما بينهم، وبالنقاش 
والتصويت!

ناقشوا خطة سري العمل، اسم املدرب، تحسني 
امللعب، حافالت الجماهري، وحتى توزيع النقود 

الفائضة عىل املجتمع املحيل يف املدينة!
بعد سنتني، استعاَد املسؤولون املبعدون سيطرتهم 

عىل النادي بحكم القانون! خالل هاتني السنتني، 
قدَّم الفريق أجمل وأجرأ كرة قدم يف تاريخ النادي، 

وفازوا ببطولة الربازيل مرتني متواليتني!
كرة القدم اليوم مزيج من كل يشء، الرياضة 

والسياسة، واإلعالم والفن، الطب واملال، النفوذ 
والشهرة، وكلما زاد منسوب واحٍد من هذا املزيج 
قلَّ اآلخر، ولعل كأس العالم كان عىل مرَّ التاريخ 
أكثر املناسبات الكروية زخراً بكرة القدم! وهذا 
برأيي سببه أن الالعبني لديهم والءات ألوطانهم 

أكثر من والئهم ألنديتهم! وهذا يشء طبيعي 
ومفهوم، وملسناه جميعاً يف األسابيع األخرية عندما 
شاهدنا اللعب الحذر ألكثر الالعبني خشية اإلصابة 

واالبتعاد عن صفوف املنتخب! 
الالعبون أثرياء ولن تضيف إليهم املشاركة ماالً 

ُيذكر، والشهرة مهما بلغت ال تغني عن اللعب 
للمنتخب، ثمة وطنية دفينة نلحظها جميعاً إذا ما 

تعلََّق األمر باملنتخبات!
وعوداً عىل ذي بدء، أعتقُد أن أي إدارة ناجحة، 
يف أي مضمار كان، ال ُبدَّ أن يشرتَك فيها أولئك 
املعنيون بها بالدرجة األوىل، أنَت ال يمكنك أن 

َن قانون اللعبة دون رأي الالعبني، وال إدخال  ُتحسِّ
تعديالت عىل خطة عمل ناٍد دون الرجوع إىل 

أعضائه، وعىل مدى عقود كانت تفشل السياسات 
الرتبوية ألن الخرباء الرتبويني أغلبهم لم يدخل 

الصفوف يوماً، وقضايا الدول النامية كان يناقشها 
أعضاء من الدول املتقدمة! ببساطة ال يمكنك أن 
تضع خطة للقضاء عىل الجوع يف مطعم خمس 

نجوم، دون أن تستدعي جائعاً واحداً لتسمع رأيه!
كرة القدم برأيي -الصائب طبعاً- كانت لتكون 

أجمل لو اشرتَك الالعبون يف إدارة نواديهم، 
الشخص الذي ُيقدِّم املتعة عليه أن يشرتك يف 

ظروف إعدادها، الخياط يأخذ رأي جسدَك عن 
طريق أخذ مقاساتك، ال سبيل آخر ليبدو الثوب 

الئقاً عليَك، أما إجبارك عىل ثوب ليس له أبعاد 
جسدك فسيبدو أقل أناقة بالتأكيد!

إدارة كرة قدم فريدة!

قطر تجدد مشاعر العروبة

أثبت�ت ك�رة الق�دم أنه�ا أق�در م�ن 
السياسيني عىل تذكري العرب بانتمائهم 
ألم�ة واحدة، تخفق قلوبهم وتهتز ألي 
نرص يحقق�ه أي من منتخباتهم مهما 
اختلف�ت األعالم، فالفرح�ة واحدة من 

الخليج إىل املحيط.
والف�وز غ�ري املتوق�ع ال�ذي حقق�ه 
نظ�ريه  ع�ىل  الس�عودي  املنتخ�ب 
الكروية  بقيادة أسطورته  األرجنتيني 
ليوني�ل مييس، فّج�ر فرحة جماهريية 
واح�دة يف اليمن وغزة كم�ا أي مدينة 

عربية وكأنك يف مدن سعودية.
أن  أحده�م  ب�ال  ع�ىل  يخط�ر  ل�م 
»األخ�ر« الذي خرس به�دف لصفر 
وثالثة أهداف ملغاة يف الش�وط األول، 
س�ينهض من تحت الرماد، ويس�جل 
هدف�ني يف الش�وط الثان�ي، ويح�ول 
الهزيم�ة إىل ن�رص ع�ىل أح�د الف�رق 
املرش�حة لنيل كأس العال�م، ويجعل 

م�ن اإلحب�اط فرح�ة عارمة لم تس�ع 
األرض العربية بما رحبت.

لم يس�بق أن حق�ق أي منتخب عربي 
ن�رصا مدوي�ا يف كأس العال�م به�ذا 
الصدى من�ذ ع�ام 1982، عندما فاز 
املنتخ�ب الجزائري عىل نظريه األملاني 
بنفس النتيجة )2-1(، رغم أن بعض 
العبي األخري وجماهريه حاولوا التقليل 
من منافس�هم العربي، قبل أن تأتيهم 

املفاجأة الصادمة.
فن�رص الس�عودية ع�ىل األرجنتني، لم 
يكن مجرد فوز بكرة القدم، بل كانت 
جرعة أمل لكل عرب�ي، بأنه قادر عىل 

تحقيق ما لم يكن يخطر عىل بال.
وحقق املنتخ�ب املغربي نرصا مفاجئا 
عىل نظريه البلجيك�ي املصنف الثاني 
عاملي�ا بع�د الربازيل، واملرش�ح األول 
لتصدر مجموعته، بعدما س�جل عليه 

هدفني نظيفني.

رزنامة فعاليات قطر

أصدرت قطر للسياحة بالتعاون مع اللجنة 
العليا للمش�اريع واإلرث نسخة من رزنامة 
فعالي�ات قط�ر الت�ي تضم أكث�ر من 30 
فعالية كربى تقام ع�ىل مدار أيام البطولة، 
وذلك تزامناً مع اس�تضافة قطر ملش�جعي 
كرة القدم القادمني من كافة أنحاء العالم.

وسوف تكون الرزنامة، التي توزع مجاناً، 
بمثابة دليل إرش�ادي ش�امل ل�زوار قطر 
واملقيم�ني بها حي�ث توفر له�م املعلومات 
الالزم�ة ع�ن مواعي�د وأماك�ن الحف�الت 
األزي�اء،  وع�روض  املبهج�ة،  املوس�يقية 
والفعالي�ات الثقافية املمي�زة التي تقام يف 
جمي�ع أنحاء قط�ر خالل ش�هري نوفمرب 

وديسمرب 2022. 
وس�واء كان مشجعو كرة القدم يرغبون يف 
حضور الحفالت املوس�يقية والغنائية التي 
سوف يحييها أبرز نجوم الغناء العامليني أو 
استكشاف معالم الثقافة والرتاث القطريني 
أو االكتف�اء باالنغماس يف أج�واء مهرجان 

الفيف�ا للمش�جعني، فال ش�ك أن الرزنامة 
س�وف تكون لهم خري رفيق ملساعدتهم يف 
إعداد برام�ج رحلتهم خارج املالعب خالل 

أيام البطولة.
وم�ن جانبها قالت الس�يدة هي�ا النعيمي، 
رئي�س قس�م الرتوي�ج يف قطر للس�ياحة: 
»عىل مدى األس�ابيع املقبلة، س�وف يكون 
زوار قط�ر داخل وخارج املالعب عىل موعد 
مع مجموع�ة متنوعة من الحفالت الغنائية 
واملوسيقية والفعاليات الثقافية التي سوف 
تضمن لروادها متعة بال حدود. ويس�عدنا 
العلي�ا  اللجن�ة  م�ع  نتع�اون  أن  للغاي�ة 
للمش�اريع واإلرث يف هذه النسخة الخاصة 
م�ن رزنام�ة فعاليات قط�ر، لتوفري جميع 
املعلومات الالزمة للمالي�ني من زوارنا بما 
يضمن اس�تمتاعهم به�ذا الربنامج الحافل 
بالفعاليات، والذي يعد مكمالً لهذا املوس�م 
كروي�اً  ال�ذي يعت�رب موس�ماً  الس�ياحي 

بامتياز«.

»كيف تصبح رجال حديديا«
نظم امللتقى القطري للمؤلفني وبالتزامن مع بطولة »كأس 
العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022«، حلقة جديدة ثانية 

تسلط الضوء عىل الكتاب الريايض »كيف تصبح رجال حديديا« 
للمؤلف القطري نارص املهندي الصادر عن دار جامعة حمد بن 

خليفة للنرش، وذلك ضمن فعالية شذرات رياضية، والتي تبث 
عرب قناة يوتيوب ومنصات التواصل االجتماعي.

وقال املهندي: »إن الكتاب صدر بالنسختني اإلنجليزية والعربية 
سنتي )2018 - 

2019(، وأنه نتاج 
تجربة شخصية 

نظرا لكونه عاشقا 
للرياضة«، مؤكدا أن 

ممارسة الرياضة 
يجب أن تكون جزءا 
من حياة كل شخص 

ألن باإلضافة إىل 
فوائدها الصحية، 

لها العديد من الفوائد النفسية والعقلية وتكسب الشخص الثقة 
بالنفس وتؤثر عىل مختلف مناحي الحياة.

وأضاف: »أن الكتاب مكون من خمسة فصول، ويتناول 
قصة طفل كان يحلم بتحقيق هدف طويل املدى وقد تدرب 

وتجهز لتحقيق الهدف ملدة 28 سنة، بعد أن شاهد حدثا 
رياضيا عرب التلفاز وهو رياضة الرجل الحديدي«، موضحا 
أنه يرغب من خالل كتابته هذه القصة القصرية يف مشاركة 

خرباته وتجربته يف كيفية تحقيق األهداف من خالل اكتساب 
املهارات العقلية الالزمة للتغلب عىل أي عقبة جسدية أو 

عقلية، إضافة إىل التشجيع عىل وضع أهداف كربى وإطالق 
العنان للحلم.

كنوز اإلبداع في »ليوان الفن«
يزدان املق�ر الدائم لدرب الس�اعي يف أم صالل 
محمد، الذي يحتض�ن فعاليات اليوم الوطني 
للدول�ة، وال�ذي يواف�ق الثام�ن ع�رش م�ن 
ديسمرب من كل عام، والتي تواكب استضافة 
الدول�ة لنهائي�ات »كأس العالم FIFA قطر 
2022«، بكنوز اإلب�داع القطري يف مجاالت 
الفنون التش�كيلية وفنون التصوير الضوئي 
والزخرف�ة  العرب�ي  الح�رف  وجمالي�ات 

اإلسالمية وفنون الخزف يف ليوان الفن.
ويتش�كل لي�وان الف�ن يف درب الس�اعي، من   
مجموع�ة من املعارض ه�ي: ليوان ال�رواد، ليوان 
الخزف، لي�وان الحرف العربي والزخرفة اإلس�المية، 
ولي�وان جماليات قطر للتصوير الضوئ�ي، وليوان الورش 

الفنية. بمشاركة املراكز التابعة لوزارة الثقافة وهي: مركز 
الفن�ون البرصية، ومركز قط�ر للتصوي�ر، ومركز النادي 

القطري لهواة الطوابع والعمالت.
ويضم ليوان الرواد مقتنيات من أعمال الفنانني التشكيليني 
القطريني الرواد. ويش�تمل عىل جزء خاص بلوحات الفنان 
التش�كييل القطري الرائد جاس�م زيني )1942 - 2012( 
أح�د أبرز الفنانني التش�كيليني القطريني املعارصين، وهو 
من مؤس�يس حرك�ة الفن الحدي�ث يف قط�ر، وأول رئيس 
منتخب للجمعية القطرية للفنون التش�كيلية، تقلد منصب 

مدير إدارة املتاحف واآلثار يف وزارة اإلعالم، سابقا.
ويتضمن الجزء الخاص بالفنان جاسم زيني عرضا برصيا 
ملرس�مه ونماذج من أعماله وش�هادات ووثائق وجانبا من 
تغطية الصحافة، واإلعالم ملعارضه، وأنشطته، ومشاركاته.

إقبال كبير
القطرية  تش�هد فعاليات املؤسس�ة 
للعم�ل االجتماعي واملراكز املنضوية 
تح�ت مظلته�ا حض�ورا جماهرييا 
مميزا واقب�اال كبريا ع�ىل الفعاليات 
املقام�ة يف الح�ي الثق�ايف - كت�ارا، 
وذلك احتفاال باليوم الوطني وتزامنا 
مع احداث اس�تضافة الدولة لبطولة 
كأس العال�م، وش�ارك يف الفعاليات 
الزوار بمختلف جنسياتهم وبلدانهم 
واثن�وا ع�ىل جه�ود دول�ة قط�ر يف 
تنظي�م مث�ل ه�ذه البطول�ة، واثنوا 

عىل عم�ل املؤسس�ة القطرية للعمل 
االجتماع�ي وجهودها نح�و الفئات 
الت�ي تعمل املؤسس�ة ع�ىل خدمتها 
فئات  ورعايتها وتمكينها، وشاركت 
املؤسس�ة يف الحض�ور واالس�تمتاع 
باألج�واء العامة يف الفعاليات املقامة 
وكان لكل مركز م�ن املراكز التابعة 
للمؤسس�ة ع�ىل مرسح املؤسس�ة يف 
الح�ي الثقايف فقرة للتعريف باملركز 
والخدم�ات الت�ي يقدمه�ا والفئات 

التي يخدمها.




