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صاحب  حرضة  تلقى  قنا-  الدوحة- 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري 
من  هاتفيا،  اتصاال  أمس،  املفدى،  البالد 
ملك  السادس  محمد  امللك  جاللة  أخيه 

اململكة املغربية الشقيقة.
املغرب  ملك  جاللة  هنأ  االتصال،  وخالل 
بطولة  انطالق  بمناسبة  األمري،  سمو 

»كأس العالم FIFA قطر 2022«، مشيدا 
التوفيق  متمنيا  التنظيم،  بحسن  جاللته 

للمنتخبات املشاركة يف البطولة.
كما جرى خالل االتصال، بحث العالقات 
وسبل  الشقيقني،  البلدين  بني  األخوية 
القضايا  من  وعدد  وتطويرها،  تعزيزها 
اإلقليمية والدولية محل االهتمام املشرتك.

بحث العالقات وعدد من القضايا

صاحب السمو يتلقى 
اتصاال من ملك المغرب

جاللته يهنئ بحسن تنظيم كأس العالم

اتفاقية بيع وشراء بين »قطر للطاقة« و»كونوكو فيليبس« 

غاز قطري أللمانيا

ال���ح���دي���ث م����ع م��ش��ت��ري��ن أل����م����ان ب���ش���أن إم���������دادات إض��اف��ي��ة

أول اتفاقية طويلة 
تمتد إلى »15« عاما

الكعبي: قطر تفصل 
السياسة عن التجارة

ملتزمون بأمن الطاقة 
في أوروبا وألمانيا

وزير الشباب والرياضة التونسي:

الدوحة نجحت وتميزت

ارتفع املؤرش العام لبورصة قطر، أمس، بواقـــع 
»170.35« نقطة، أي ما نســبته »1.46 %«، 

ليصل إىل »11« ألفا و»799.90« نقطة. وتم خالل 
جلسة األمس تداول »99« مليونا و»924« ألفا 

و»302« سهم، بقيمة »395« مليونا و»946« ألفا 
و»202.628« ريال، نتيجة تنفيذ »16773« صفقة 

يف جميع القطاعات.
وارتفعت يف الجلسة أسهم »33« رشكة، بينما 

انخفضت أسعار »12« رشكة أخرى.
وبلغت رسملة السوق يف نهاية جلسة التداول 

»661« مليارا و»385« مليونا و»15« ألفا 
و»428.270« ريال، مقابل »651« مليارا و»544« 

مليونا و»811« ألفا و»487.800« ريال، يف الجلسة 
السابقة.

بورصة قطر

ارتفاع المؤشر »1.46 %«
المونديال

إنجاز تاريخي
سعيد  السيد  سعادة  أكد  قنا-  الدوحة- 
مجلس  رئيس  نائب  السعدي  حمد  بن 
الشورى بسلطنة عمان أن التنظيم املبهر 
واملتميز لبطولة »كأس العالم FIFA قطر 
قطر  لدولة  تاريخي  إنجاز  هو   »2022
الشيخ  السمو  صاحب  حرضة  بقيادة 

تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد املفدى، 
والعرب  الخليجيني  لكل  فخر  ومصدر 
واملسلمني يف أصقاع األرض، وقال إن »ما 
ظل  يف  قطر  دولة  يف  وشاهدناه  ملسناه 
أجواء هذا املونديال أمر يثري اإلعجاب وهو 

مدعاة للفخر«.

نائب رئيس مجلس 
الشورى العماني: 

قدرات تنظيمية استثنائية
برلمانيون يشيدون بقطر

كلية الزعيم 

اختتام تمرين »المغيرات 1«

درب الساعي يبهر المشجعين 
الدوحة- قنا- تنطلق 

بطولة جمعية 
القناص »2022« غدا 

يف كل من صبخة 
الذخرية وميدان 

مقر جمعية القناص 
براس لفان، وصبخة 

سيلني، وسط 
مسابقات، يحرص 
عىل املشاركة فيها 

الصقارون املحرتفون 
والواعدون والصغار.

بطولة جمعية 
القناص غدا

 بعكس ما كان يف السابق، نرى اليوم حماس املرأة 
الكبري للمونديال، إذ بتنا نرصد تواجدهّن يف املالعب، 

وازدياد معرفتهّن بقواعد اللعبة، فما الذي تغري، 
وكيف انقلبت العداوة إىل صداقة أخريا؟. 

$  طرحت هذا التساؤل عىل عدد من السيدات، 
ملعرفة األسباب التي جعلت من الرياضة أمرا أساسيا 

يف حياتهن خصوصا خالل هذه الفرتة.

نساء ينافسن الرجال في هوس المونديال
تحقيق - أكرم الفرجابي
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نبض الوطن

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيسة تنزانيا المتحدة
تستقبل سفيرنا

دار السالم- قنا- استقبلت فخامة الرئيسة 
جمهورية  رئيسة  حسن  صولوحو  سامية 
بن  حسني  السيد  سعادة  املتحدة،  تنزانيا 

أحمد الحميد سفري دولة قطر لدى تنزانيا.
عالقات  استعراض  املقابلة،  خالل  جرى 

التعاون الثنائي بني البلدين.

بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبالد

رئيس الوزراء 
يستقبل سفير تايالند

الشيخ  معايل  استقبل  قنا-  الدوحة- 
ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 
الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
ناتهابول  السيد  سعادة  أمس،  صباح 
وذلك  تايالند،  مملكة  سفري  كهانتاهريان 

بمناسبة انتهاء فرتة عمله بالبالد. 
لسفري  املقابلة  خالل  معاليه  وتمنى   
إليه  سيعهد  فيما  التوفيق  تايالند  مملكة 
بني  وللعالقات  املستقبل،  يف  مهام  من 

البلدين املزيد من التقدم واالزدهار.

بمناسبة انتهاء فترة عمله في البالد

نائب األمير يستقبل سفير تايالند
الدوحة- قنا- استقبل سمو 

الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني 
نائب األمري، يف مكتبه بالديوان 

األمريي صباح أمس، سعادة 
السيد ناتهابول كهانتاهريان 

سفري مملكة تايالند، وذلك 
للسالم عىل سموه بمناسبة 
انتهاء فرتة عمله يف البالد.

وقد أعرب سمو نائب األمري عن 
تمنياته لسعادة السفري بالتوفيق 

فيما سيوكل إليه من مهام يف 
املستقبل، وللعالقات بني البلدين 

مزيدا من التطور والنماء.
 من جانبه، أعرب سعادة 

السفري عن شكره وتقديره 
لسمو األمري ولسمو نائب األمري 

وللمسؤولني يف الدولة عىل ما 
لقيه من تعاون أسهم يف نجاح 

عمله بالبالد.

استعرضا عالقات التعاون

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

وزير العمل يجتمع 
مع وزيرة الرياضة الهولندية

الخليفي يجتمع مع نائب 
وزير الخارجية اإليراني

الدكتور  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 
عيل بن صميخ املري وزير العمل أمس، 
هيلدر، وزيرة  السيدة كوني  مع سعادة 

هولندا. بمملكة  الرياضة، 

اسـتـعراض  االجتـماع،  خـالل  جـرى 
ذات  والقضـايـا  التعـاون  عـالقـات 
الكفـيـلة  املشـرتك، والسـبل  االهتمـام 

وتطويرها. بدعمها 

الدكتور  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 
الخليفي  محمد بن عبدالعزيز بن صالح 
مساعد وزير الخارجية للشؤون اإلقليمية، 
باقري  عيل  الدكتور  سعادة  مع  أمس، 
نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية 
الذي  اإليرانية،  اإلسالمية  بالجمهورية 
من  جانب  لحضور  حاليا  البالد  يزور 

فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022.
 جرى خالل االجتماع استعراض عالقات 
التعاون الثنائي بني البلدين وسبل دعمها 
مستجدات  آخر  ومناقشة  وتطويرها، 
العمل املشرتك،  العودة لخطة  مفاوضات 
اإلقليمية  القضايا  من  عدد  إىل  باإلضافة 

والدولية ذات االهتمام املشرتك.

قطر تشارك في االحتفال بالجامعة العربية

يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
دولة  شاركت  قـنـا-  القاهـرة- 
باليوم  االحتفال  فعالية  يف  قطر 
الشعب  مع  للتضامن  العاملي 
أقيـمـت،  والتـي  الفلسـطيـني، 
العامـة  األمـانة  بمقـر  أمـس، 
بمشاركة  العربية،  الدول  لجامعة 
الجامعة،  لدى  الدائمني  املندوبني 
السياسية  الشخصيات  من  وعدد 

والدبلوماسية واإلعالمية.
هذه  يف  قطر  دولة  وفد  ترأس 
سالم  السيد  سعادة  الفعالية 
الدائم  املندوب  شافـي  آل  مبارك 
الدول  جامعة  لدى  قطر  لدولة 

العربية.
بيان  يف  العربية  الجامعة  وقالت 
اليوم  بهذا  االحتفال  »إن  لها 
للتذكري  مهمة  سنوية  مناسبة 

الفلسطينية  القضية  بعدالة 
يف  الفلسطيني  الشعب  وبحق 
املرشوعة  حقوقه  كافة  استعادة 

غري القابلة للترصف، ويف ُمقدمتها 
وإنهاء  املصري  تقرير  يف  حقه 
املستقلة  دولته  وإقامة  االحتالل 

الرابع  خطوط  عىل  السيادة  ذات 
وعاصمتها   1967 عام  يونيو  من 

القدس الرشقية«.
التحركات  كافة  دعم  إىل  ودعت 
الدبلوماسية الفلسطينية والعربية، 
دولة  مكانة  تعزيز  أجل  من 
فلسطني عىل الساحة الدولية، ويف 
حصول  التحركات  هذه  مقدمة 
العضوية  عىل  فلسطني  دولة 
لتصبح  املتحدة،  األمم  يف  الكاملة 

عضوا فاعال يف األرسة الدولية.
املجتمع  الجامعة  طالبت  كما 
مسـؤولياتـه  بتحـمـل  الدولـي 
للشعب  الدولية  الحماية  بتوفري 
منظـومـة  وردع  الفلســطيني 
االحتالل االستيطاني االستعماري 

التوسعي.

استعراض سبل تعزيز العالقات البرلمانية

نائب رئيس الشورى تجتمع مع مسؤولين برلمانيين

سعادة  اجتمعت  قنا-  الدوحة- 
الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي 
أمس،  الشورى،  مجلس  رئيس  نائب 
حمد  بن  سعيد  السيد  سعادة  مع 
السعدي نائب رئيس مجلس الشورى 
بن  حميد  السيد  وسعادة  العماني، 
النواب  مجلس  عضو  األحمر  عبدالله 
اليمني رئيس رابطة »برملانيون ألجل 
القدس«، وسعادة الدكتور فضيل زون 
عضو مجلس النواب اإلندونييس نائب 
رئيس املنظمة العاملية للربملانيني ضد 
الفساد ) GOPAC(، وسعادة السيدة 
النواب  مجلس  عضو  فورتونا  مرييال 

الصداقة  مجموعة  رئيسة  الروماني، 
القطرية الرومانية بالربملان الروماني 

الذين يزورون البالد حاليا.
استعراض  االجتماع  خالل  جرى 
بالعمل  املتعلقة  املوضوعات  من  عدد 
العالقات  تعزيز  وسبل  الربملاني 

الربملانية.
عن  االجتماع  خالل  الربملانيون،  وعرب 
إعجابهم بالنهضة التي تشهدها دولة 
املتميز لبطولة كأس  قطر وبالتنظيم 
متمنني   ،2022 قطر   FIFA العالم 
هذه  يف  والنجاح  التوفيق  كل  لها 

االستضافة.
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متابعات

أقامته كلية الزعيم الجوية

اختتام تمرين »المغيرات / 1«

الدوحة -قن�ا- اختتمت كلي�ة الزعيم محمد بن 
عبدالل�ه العطية الجوي�ة تمرين »املغريات /  1« 
ملرش�حات الضباط ب�رب الكادر النس�ائي يف 
كلية الزعيم، وذلك تحت رعاية س�عادة الدكتور 
خال�د ب�ن محمد العطي�ة نائب رئي�س مجلس 
الوزراء وزير الدولة لش�ؤون الدفاع، وبحضور 
س�عادة الفريق الركن )طيار( سالم بن حمد بن 

عقيل النابت رئيس أركان القوات املسلحة.
هدف التمرين إىل تدريب مرشحات الضباط عىل 
املهارات التعبوية يف امليدان، وصقل الش�خصية 
القيادية من خالل التدريب عىل أساليب القيادة 
أثناء العمليات القتالية، وتنمية املهارات البدنية 

والقدرة عىل العمل يف ظروف الطقس الحار.
كم�ا هدف أيض�ا إىل تنوي�ع أس�اليب التدريب 
لرتس�يخ املادة املتعلمة يف الصفوف الدراس�ية، 
وتدريب املرشحات الضباط عىل أصول املخابرة 

واالتصاالت.

أظهرت قدرات تنظيمية استثنائية.. برلمانيون:

قطر أفشلت حمالت التشويه

الدوحة-قن�ا- أكد برملاني�ون أن دولة 
قط�ر أظه�رت ق�درات اس�تثنائية يف 
قط�ر   FIFA العال�م  كأس  تنظي�م 
مرشف�ة  ص�ورة  وقدم�ت   ،2022
التواص�ل  م�ن  وع�ززت  للمنطق�ة، 
الش�عوب  ب�ن  والحض�اري  الثق�ايف 
واألمم، وأفشلت كل محاوالت التشويه 
والتضليل الت�ي حاولت االنتقاص من 

قدراتها التنظيمية.
 وقال س�عادة السيد حميد بن عبدالله 
األحمر عض�و مجلس الن�واب اليمني 
ألج�ل  »برملاني�ون  رابط�ة  رئي�س 
الق�دس«، يف ترصي�ح لوكال�ة األنب�اء 
القطري�ة »قن�ا« إن دول�ة قطر قدمت 
ص�ورة مرشف�ة للع�رب واملس�لمن، 
ع�ر تنظيمه�ا املبه�ر لبطول�ة كأس 
العال�م FIFA قط�ر 2022، ونجحت 
يف مواجه�ة الحمالت املضلل�ة الهادفة 
لتش�ويه ه�ذا املوندي�ال، ال�ذي ينظم 
للمرة األوىل يف منطقة الرشق األوسط. 
وأض�اف األحم�ر يف ترصيح�ه »ليس 
بغري�ب عىل دول�ة قطر ه�ذا التنظيم 
الرائ�ع واملبه�ر لبطول�ة كأس العالم 
FIFA قط�ر 2022، وتقدي�م صورة 
مرشف�ة للع�رب واملس�لمن، وتعريف 
العال�م بثقافتنا العربية واإلس�المية«، 
الفت�ا إىل أن كل زائر لدولة قطر يلمس 
م�دى اعت�زاز دول�ة قط�ر بهويته�ا 
وثقافتها العربية اإلسالمية، وحرصها 
عىل أن يتعرف العالم عىل هذه الثقافة 
وهذه الهوية، م�ع انفتاحها وترحيبها 
العريق�ة  والتقالي�د  الثقاف�ات  ب�كل 

ملختلف شعوب العالم. 
برملاني�ون  »رابط�ة  رئي�س  ون�وه   
ألج�ل القدس« بمواقف قط�ر الداعمة 
واملنارصة لقضاي�ا األمة، ومنها قضية 
فلس�طن قائال »إن قضايا األمة ومنها 
القضي�ة الفلس�طينية وقضية القدس 
ح�ارضة دائما يف وجدان كل قطري يف 

مختلف املحاف�ل، وتضطلع دولة قطر 
بدور مهم يف دعم الش�عب الفلسطيني 

ودعم املقدسين«. 
من جانبه، قال سعادة الدكتور فضيل 
زون عضو مجل�س النواب اإلندونييس 
نائب رئيس املنظمة العاملية للرملانين 
ض�د الفس�اد )GOPAC(، إن دول�ة 
قط�ر تقدم للعال�م بطولة اس�تثنائية 
م�ن موندي�ال العالم لك�رة القدم، إىل 
جانب تعزيز روح التواصل الحضاري 
والثق�ايف بن ش�عوب العالم من خالل 
الحم�الت  البطول�ة، مس�تنكرا  ه�ذه 
العنرصي�ة ضد ه�ذا املوندي�ال الذي 

ينظم للمرة األوىل يف بلد عربي مسلم.
 وأش�اد س�عادة الدكتور زون بالبنية 
التحتي�ة الرياضية الت�ي وفرتها دولة 
قط�ر، م�ن أجل ه�ذه البطول�ة، ومن 
ضمنها املالعب الرياضية الثمانية التي 
تع�د مفخ�رة ملنطقة الرشق األوس�ط 
برمتها، منوها يف الوقت ذاته بالرسائل 
الحضاري�ة والثقافي�ة الت�ي حرصت 
دولة قطر عىل التأكيد عليها خالل هذه 
التظاهرة الرياضية العاملية، مما يعزز 
الص�ورة الرائع�ة لإلس�الم ويحد من 

حمالت التشويه املتعمد لهذا الدين.
الت�ي   وق�ال س�عادته إن الحم�الت 
تعك�س  قط�ر  موندي�ال  تس�تهدف 
ازدواجي�ة املعاي�ري الغربي�ة.. وق�ال 
»البع�ض يف الغ�رب يح�اول ف�رض 
ثقافته عىل اآلخرين، وهذا يعكس عدم 

تقبل هؤالء لثقافة اآلخر«.
م�ن جانبه�ا، هنأت س�عادة الس�يدة 
مرييال فورتونا رئي�س لجنة الصداقة 
بالرمل�ان  الروماني�ة   - القطري�ة 
الرومان�ي، دول�ة قطر ع�ىل القدرات 
التنظيمي�ة االس�تثنائية لبطولة كأس 
العالم لكرة الق�دم 2022.. مؤكدة أن 
هذه النس�خة من البطولة هي األفضل 

حتى اآلن.

د. زون: تعزيز 
التواصل الحضاري 

والثقافي بين الشعوب

فورتونا: هذه النسخة 
من البطولة هي 
األفضل حتى اآلن

األحمر: قدمت صورة مشرفة للعرب والمسلمين

»جورجتاون« تنظم أنشطة طالبيةعلى هامش المونديال
عندما بدأ عش�اق الرياضة من جميع 
أنح�اء العالم يف التواف�د عىل الدوحة، 
جلبت جورجتاون، الجامعة الرشيكة 
ملؤسس�ة قطر مجموعة من األنش�طة 
واملح�ارضات  الرياضي�ة  الطالبي�ة 
الرتفيهي�ة  واالحتف�االت  األكاديمي�ة 
إىل  العال�م  كأس  انط�الق  بمناس�بة 
الرئي�يس لجامعة  الجامع�ي  الح�رم 
العاصمة،  جورجت�اون يف واش�نطن 
به�دف تعزيز الرواب�ط بن الحرمن 

الجامعين.
 تضمن�ت سلس�لة الفعالي�ات الت�ي 
اس�تمرت ملدة أس�بوع مب�ادرة حوار 
للرياضي�ن  واش�نطن«   - »الدوح�ة 
م�ن ط�الب جامع�ة جورجت�اون يف 
قط�ر، الذي�ن تعرف�وا عىل مب�ادرات 
التنمي�ة املجتمعية إلح�دى املنظمات 
غري الحكومي�ة املحلية، وزاروا بعض 
املؤسس�ات والتجهيزات الرياضية يف 
العاصمة، وهتفوا وس�ط املشجعن يف 
مباراة لكرة السلة ش�ارك فيها فريق 

املرم�وق   Washington Wizards
ضمن اتحاد كرة الس�لة الوطني. ويف 
اجتم�اع م�ع املدي�ر التنفي�ذي ملعهد 
قطر أمريكا للثقافة فاطمة الدورسي، 
تعرف�وا ع�ىل نش�اط املنظم�ات غري 
الربحي�ة ودورها يف تعزي�ز التقارب 

الثقايف بن البلدين.
كم�ا تمت دعوة املش�اركن يف الحوار 
إىل مأدبة غ�داء خاص�ة أقامها عميد 
جامعة جورجت�اون يف قطر الدكتور 
صف�وان امل�رصي الذي يق�ول: »كان 
ك�ر الخب�ز م�ع ط�الب وخريج�ي 
املش�اركن يف  جورجت�اون يف قط�ر 
حوار الدوح�ة - واش�نطن وأقرانهم 
من جامع�ة جورجتاون فرصة رائعة 
لالس�تمتاع بوجب�ة لذي�ذة، وح�وار 
ممت�ع أثن�اء بن�اء وتعزي�ز الروابط 
داخ�ل أرسة جورجتاون يف قطر وعر 
الحرم الجامعي الرئييس يف واش�نطن 

العاصمة«.
 أثناء تواجده يف العاصمة واش�نطن، 
القى العميد كلمة افتتاحية يف مستهل 
باحث�ون  فيه�ا  ش�ارك  مح�ارضات 
وخ�راء من جامع�ة جورجت�اون يف 

قط�ر، فضال ع�ن علم�اء ورياضين 
دولي�ن تناولوا دور قط�ر التاريخي 
كمضي�ف ل�كأس العال�م وتجاربهم 
كونه�م باحث�ن رياضي�ن وعش�اق 
الرياضة عىل حٍد سواء، كما استضاف 
العميد حفل انطالق منافس�ات كأس 
العال�م يف قطر املث�رية وحرضها عدد 
غفري ودعا الجمي�ع لحضور عروض 
املباري�ات الت�ي يج�ري نق�ل بثه�ا 
مبارشة يف الحرم الجامعي بواشنطن 

العاصمة عىل مدار األسابيع املقبلة.
يق�ول عب�د الحنّ�ان طال�ب الس�نة 
النهائية بتخصص السياس�ة الدولية، 
ال�ذي س�افر إىل واش�نطن العاصمة 
كجزء من املبادرة، إن لقاء الرياضين 
املدن�ي  املجتم�ع  ودع�اة  املحلي�ن 
سيكون له تأثري نفيس دائم ويضيف: 
»شعرت باإللهام من أخالقيات عملهم 
مج�االت  يف  ومثابرته�م  وش�غفهم 
تخصصهم. آمل يف إنش�اء نواة داخل 
ن�ادي الع�اب الق�وى التاب�ع لن�ا يف 
جامع�ة جورجت�اون يف قط�ر ليعزز 
القي�م املماثلة ويزرعه�ا يف طالبنا يف 

املدينة التعليمية«.

الدوحة - $ 
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لحظات استثنائية

المونديال يحظى
 باهتمام العنصر النسائي

الجمهور يتهافت على 
االحتفاظ بالمقتنيات التراثية

مشجعون يشيدون 
بنسخة قطر المونديالية

أفراح تزّين »العرس الكروي«
الفرح ال موعد له، فكل األيام مناس�بة لتذوق الس�عادة، 
لكن البعض يختار ملناس�باته الس�عيدة موعدا، لرتتبط 
بمناسبات أخرى تمنحها طعما مختلفا وبريقا ال يزول، 
حيث زّينت األفراح أجواء بطولة كأس العالم املقامة عىل 

أرض قطر.
وانت�رت عىل منص�ات التواصل االجتماع�ي »مقاطع 
فيدي�و« لعروس وزوجه�ا أثناء إقامة مباراة الس�نغال 
واإلك�وادور باس�تاد خليفة الدويل مس�اء أمس، يف حني 
احتض�ن ركن األي�ام الثقافية التونس�ية ال�ذي يقام يف 
مؤسس�ة الح�ي الثقايف كتارا زفافا تونس�يا لعروس�ني 
اختارا أن يش�اركا جمهور املوندي�ال فرحتهما بدخول 

القفص الذهبي.
وعّب مغّردون عن س�عادتهم بتل�ك اللقطة التي جمعت 

ب�ني العروس�ني باس�تاد خليف�ة ال�دويل، واالحتفاالت 
التونس�ية التي أقيمت بكتارا وس�ط حض�ور كبري من 
الجماه�ري العربي�ة والعاملي�ة الذي�ن يتواج�دون هناك 
باس�تمرار لعي�ش أج�واء املونديال، يف ظ�ل الفعاليات 
الرائع�ة الت�ي تقيمه�ا مؤسس�ة الحي الثق�ايف احتفاال 

بكأس العالم قطر 2022. 
وأب�دى آخ�رون إعجابه�م بالزف�اف يف اس�تاد خليفة 
الدويل، أثناء املباراة املونديالية التي أقيمت بني السنغال 
واإلكوادور، مشريين إىل أن كأس العالم يف قطر كرنفال 
ريايض اجتماعي غري مس�بوق كتب ب�كل لغات العالم، 
وسيبقى خالدا يف الذاكرة عىل مدى التاريخ، وكل من كان 
بجانب العروس�ني يرتاقص فرحا ويغني طربا وسعادة 
به�ذا العرس التاريخي، الذي لم يكن يف الحس�بان ولن 
يحدث من قبل أو بعد، وس�وف يكت�ب التاريخ ويدون 
بس�جالته لعدة أعوام بأن عروس قطر هي أول عروس 

خليجية عربية يكون العرس يف بيتها وعىل أرضها. { عروس المونديال في استاد خليفة الدولي

»عروس المونديال« 
في استاد خليفة الدولي

كتب – أكرم الفرجابي 
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تحقيق

نسـاء ينـافسـن الـرجـال

من  عدد  عىل  التساؤل  هذا   $ طرحت  بدورها 
الرياضة  التي جعلت من  السيدات، ملعرفة األسباب 

هذه  خالل  خصوصا  حياتهن  يف  أساسيا  أمرا 
يمكن  ثانويا  موضوعا  تعد  لم  حيث  الفرتة، 
ينافسن  نساء  وجود  ظل  يف  عنه،  التغايض 
إىل  بالذهاب  املونديال،  هوس  يف  الرجال 
املالعب ورفع حماس الالعبني ليقدموا أقىص 

ما لديهم عىل املستطيل األخرض. 

اهتمام النساء 

لوقٍت  مرتضوي:  خولة  اإلعالمية  تقول  بداية 
اهتمام  القدم  كرة  تشغل  لم  الزمن  من  طويٍل 

متفرقة،  وتداخالت  عوامل  إىل  بالنظر  وذلك  النساء 
ومن املالحظ يف السنوات األخرية حرص رشيحة كبرية من 
الجماهري النسائية عىل الحضور أو التفاعل مع مباريات 
التي تنظم عىل نطاق محيل أو تلك  القدم سواًء تلك  كرة 

التي تنظم عامليا.
وأضافت: الحظت هذا االهتمام شخصيا يف هذا املونديال؛ 
الريايض، خاصة  بالشأن  مهتمة  غري  ذلك  قبل  كنت  فقد 
ما ُينرش يف اإلعالم الريايض من أخبار وتحليالت وخالفه؛ 
كونها، أوال، لم تكن تتقاطع مع مجال اهتمامي وبحثي، 
الثقافة  أو  القدم  كرة  أُعري  حينها  أكن  لم  ثانيا،  إني،  ثم 
يف  املونديال  تنظيم  ولظروف  لكن  اهتمام،  أي  الكروية 
الذي  الكبري،  التنظيم  من  جانٍب  يف  ومساهمتي  قطر 
نخبها  جنب  إىل  جنبا  الدولة  مؤسسات  فيه  اشرتكت 
الثقافة  الثقافية؛ فإني انضممت إىل أفواج املهتمني بهذه 

الكروية وأدبياتها املختلفة.
القريبة  امليدان  أرض  عىل  التجربة  أن  مرتضوي  وأكدت 
واألحداث  املباريات  عرشات  من  تأثريا  وأكرب  أفضل 
وجدت  أنها  إىل  مشرية  الخارج،  يف  تنظم  التي  الرياضية 
يف  سواًء  الحضور،  عىل  السيدات  قبل  من  كبريا  إقباال 
فالبعض  الشاشات،  خلف  الحثيثة  املتابعة  أو  املدرجات 
منهن يشجع بحماس وانحياز كبري، وُربما رشس يف بعض 
األحيان، وبعضهن ُيطلقن )امليمز/    النكات/    الكوميكس( 
أو  املنتخبات  أحد  بأداء  احتفاًء  الكوميدية  أو  الرتاجيدية 
لَة. حتى سخرية وتصغريا من اآلخر أو من عنارصه املشكِّ

السياق تشري مرتضوي إىل عوامل مختلفة تؤثر  ويف هذا 
ب  وتتأثر بها جماهري كرة القدم، وأهمها االنتماء والتعصُّ
الذي يعترب سمة من سمات جماهري كرة القدم بشكٍل عام 
أثبت  وقد  بشكٍل خاص،  العالم  كأس  مونديال  وجماهري 
مع  تتعارض  الفرد  سيكولوجيا  أن  الجماهري  نفس  علم 
واحدة  كليَّة  شخصية  للجماعة  وأن  الحشد،  سيكولوجيا 
تختلف عن الشخصية الفردية، كما أثبت أن الفرد ما إن 
ينخرط يف جمهور ُمحدَّد حتى يكتسب سلوكيات خاصة 
أجرأ  يصبح  فهو  وحده،  بقي  لو  فيه  لتوجد  تكن  لم  به 

وأقوى، وأقدر عىل التعبري عما يجول يف رأسه. 
سيكولوجيا  إىل  بالنظر  أنَّه  إىل  مرتضوي  وأشارت 
النسائي بشكل  الكروية بشكل عام والجمهور  الجماهري 
خاص، فإنَّهم يتباينون بني االنتماء والتعصب، وال يمكن 
إنكار أن بعض هذه االنتماءات ترتبط بالعروبة والقومية 
أكرب  فئات  يف  الجماهري  تضم  مجموعات  وهي  واألممية 
نظري  يف  البطولة  هذه  أن  كما  متداخلة،  لسياقات  وفًقا 
الجمهور  توحيد  تحديًدا،  خاللها،  من  ُيمكن  مميزة  أداة 
التأييد  أو محاولة تنظيم صفوفه يف قضة واحدة مكثفة 
واالنشغال واملنارصة، فهي مناسبة عاملية تنشط كل أربع 
سنوات لتعييد الفرصة للجماهري الغفرية حول العالم كرَّة 

محالة  يف  جميًعا،  عليه  يتفقون  منَشط  ملنارصة  املحاولة 
لكل فئة من فئات هذه الجماهري، االنتصار والتفوق عىل 

غريها.
وقالت: أعتقد أن قضايا الرياضة بشكل عام وكرة القدم 
بشكل خاص باتت، اليوم، تهم الجماهري النسائية العاملية 
يف العقود األخرية، وبالنظر إىل مونديال قطر 2022، فقد 
ينظم،  مونديايل  حدث  فهو  كبرية،  جاذبة  بعوامل  حظي 
يف  تقع  مسلمة،  عربية،  خليجية،  دولة  يف  مرة،  وألول 
الرشق األوسط، ويف كل فئة من هذه الفئات تميٌز يجعل 
الوطني/     االحتفايل/     )الكرنڤايل/     الضخم  الحدث  هذا 
هذه  اهتمام  يستثري  اإلسالمي(  القومي/     العروبي/    
الجماهري النسائية يف كل مكان، وال شك أن ما سبق هذا 
لتكتالت  موضوعي،  غري  عداء،  من  له  وتزامن  الحدث 
الرشيحة  هذه  أنظار  محط  جعلته  وعاملية،  سياسية 
قضايا  يف  جماهريًيا  تفاعاًل  األكرب  نجدها  والتي  النشطة 
الجماهريية  الكتل  )كون  والدولية  اإلنسانية  النرصة 

النسائية هي األكرب يف العالم. 
يف  تحواًل  إذن،  اليوم،  نشهد  بقولها:  حديثها  واختتمت 
املستديرة،  الساحرة  بقضايا  املهتم  النسائي  الجمهور 
العميق  االهتمام  إىل  العابر  السطحي  االهتمام  من  تحواًل 

الحدث  هذا  وبمناسبة  الهام،  الجانب  هذا  ويف  والحثيث، 
العاملي، أذكر أننا بحاجة إىل إعداد دراسة علمية تعرُض 
عالم  يف  النسائية  الجماهري  اندماج  لظاهرة  دقيق  بشكٍل 

كرة القدم )تشجيعا وممارسة(.

رياضة للجميع

الرياضة  بأن  فتؤكد  عبدامللك،  أمل  الصحفية  الكاتبة  أما 
للجميع وليست ُمقترصة عىل الرجال، وتهتم النساء يف قطر 
للمبارات  متابعتنا  وأذكر  زمن،  منذ  القدم  كرة  برياضة 
الرياضية  األندية  نشجع  كفتيات  وكنّا  الثمانينيات  من 
العربي  نادي  أشجُع  كنُت  األيام  تلك  يف  واذكر  والالعبني 
التشجيع  فثقافة  الريان  نادي  بتشجيع  بدأُت  ذلك  وبعد 
القدم  منذ  املنتخب  يشجعن  امهاتنا  وان  بل  جداً  قديمة 
حرص  هو  هذه  أيامنا  يف  اختلف  والذي  التليفزيون  عرب 
لتَّقبل  ذلك  ويعود  املالعب  يف  املباريات  لحضور  الفتيات 
املجتمع فكرة حضور النساء للمالعب وربما املُشجع األول 
لذلك هو حضور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت نارص، 
السنوات  خالل  واملهمة  السابقة  للمباريات  الله،  حفظها 
املاضية ومن بعدها اقتدت النساء بها وأصبحن يحرصن 

عىل حضور املباريات يف املالعب خاصة مباريات املنتخب، 
وبما أننا نشهد استضافة مونديال قطر 2022 وألول مرة 
فرضوري أن نعيش األجواء املونديالية ونحرض الفعاليات 
املصاحبة لهذا الحدث الريايض العاملي املهم والذي هيأتنا 
12سنة املاضية ونجحت ولله الحمد  له الدولة طوال الـ 
به  يشيد  الذي  التنظيم  لهذا  بالفخر  وشعرنا  تنظيمه  يف 

العالم بأرسه.

مليئة بالتشويق

قالت اإلعالمية إيمان الكعبي: حتى فيما سبق كان هنالك 
لم  وإن  املباريات  ومتابعة  بالرياضة  للسيدات  اهتمام 
املباريات يف  اليوم، ألن حضور  نراه  الذي  باملستوى  يكن 
امللعب كان مقترصا فقط عىل الذكور، لكن نالحظ اآلن أن 
هنالك حضورا نسائيا كبريا يف املدرجات لتشجيع األندية 
واملنتخبات الوطنية، بل أصبح وجودهن يعطي املباريات 
طعما آخر، خاصة ألن املرأة عندما تشجع أو تؤازر فهي 

تقوم بذلك من صميم قلبها لحبها هذا املنتخب.
وأشارت الكعبي إىل أن السيدات أصبحن عىل معرفة تامة 
رضبة  جزاء،  )رضبة  الكروية  املصطلحات  أو  باملعاني 
كما  وغريها،   )var الـ  إىل  والعودة  حرة،  رضبة  ركنية، 
التكتيكية  والخطط  الجوانب  بعض  تعرف  أصبحت  أنها 
 )2     /4 و)4/      )2   /5   /3( مثل:  اللعب  بطريقة  املتعلقة 
ليس مجرد ظاهرة  األمر  أن  إىل  3/   (، مشرية      /3 و)4/    
رياضة  فهي  القدم،  كرة  ملتابعة  شغف  وإنما  غريبة 
حماسيّة تحّث عىل العمل الجماعي، وهي مليئة بالتشويق 
وتجذب من يتابعها ال سيّما إذا كان الفريقان املتنافسان 
عىل درجة عالية من الكفاءة بحيث يصعب عىل من يتابع 

املباراة تفويت دقيقة من الدقائق الـ90 املخّصصة لها.

أمر مألوف

إىل  الزمان،  رشا  املجتمعية  الناشطة  تشري  بدورها 
السابق  يف  القطري  أخاها  شاركت  القطرية  املرأة  أن 
أهلها  بني  بيتها  يف  ولكن  الوطني،  املنتخب  بتشجيع 
توفري  ومع  اآلن  أما  فقط،  النسائية  التجمعات  يف  أو 
تشجعت  فقد  املالعب،  يف  بالسيدات  الخاصة  األماكن 
املرأة القطرية لحضور ومؤازرة املنتخب يف كل اللعبات، 
وأصبح وجود السيدات يف املدرجات أمرا مألوفا، ويدعو 
للفخر، مؤكدة أن املرأة القطرية حققت نجاحات بارزة 
املستوى  الرياضة، سواء عىل  وإنجازات مضيئة يف عالم 
اإلقليمي أو القاري والعاملي، وهو ما جعلها خري سفرية 

لراية األدعم يف مختلف املحافل الرياضية الكربى.

تحقيق – أكرم الفرجابي 

عبد الملك: الرياضة للجميع وليست ُمقتصرة على الرجال
الكعبي: وجودهن في المالعب يعطي المباريات طعما آخر! 

الزمان: المرأة القطرية حققت نجاحات في الرياضة

في الهوس بكرة القدم خالل الحدث العالمي

}

أمل

 عبد الملك

}

}

إيمان 

الكعبي

}

}

رشا الزمان

}

}

خولة 

مرتضوي

}

كانت المرأة حتى وقت قريب، 
ال تميل إلى متابعة مباريات كرة 

القدم، وتتجادل مع زوجها أو أخيها 
الذي يحرمها من مشاهدة التلفاز 

لساعتين بسبب رغبته في مشاهدة 
فريقه المفّضل، لكن بعكس ما كان 

في السابق، نرى اليوم حماسهّن 
الكبير للمونديال، فما الذي بات يجذب 

الشاّبات نحو كرة القدم، إذ بتنا نرصد 
تواجدهّن في المالعب، وازدياد 

معرفتهّن بقواعد اللعبة. 
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متابعات

الجربوعي: كثير منهم 
يفضلون من كتبت عليها 

اسم قطر

ينبهرون بأشكال التذكارات 
القديمة والمشغوالت 

اليدوية

تت  با و
كرنفاال  تشكل  السوق  وأزقة  شوارع 
يوميا يجمع مختلف الجنسيات من كل 
املناطق  محبي  خاصة  العالم،  قارات 
الرتاثية القديمة، حيث تجذبهم التحف 
واملقتنيات واملجسمات، التي من بينها 
قطر  ملعالم  ومجسمات  مقتنيات 
التاريخية مثل األبراج والقالع، وأخرى 
تشري إىل الرتاث القطري مثل مجسمات 
الجمال واألحصنة، إىل جانب املجسمات 

املجالس  أدوات  شكل  تأخذ  التي 
والبيوت، مثل الدالل واملباخر وكافة 

ما  عادة  التي  األواني، 
بطابع  منقوشة  تكون 
إسالمي قديم، إىل جانب 
املقتنيات  من  الكثري 

ثية  لرتا ا
جماهري  عليها  تقبل  التي  األخرى 

مثل  واقف  سوق  يف  العالم  كأس 
السيوف والخناجر واملسابح، وجميعها 
تعرف هذه الجماهري عىل تاريخ وثقافة 

تراث دولة قطر.
محل  صاحب  عوض،  زايد  وقال   
يف  واقف  سوق  يف  تراثية  مقتنيات 
ترصيح لوكالة األنباء القطرية / قنا/ : 
إن أكثر ما تقبل عليه جماهري املنتخبات 
 FIFA املشاركة يف كأس العالم
بسوق   ،2022 قطر 
واقف هو املقتنيات 
التي  والتذكارات 
مكتوبا  يكون 
دولة  اسم  عليها 

قطر، 
وعادة ما تكون مجسمات لألبراج 

لكنهم  املثال،  سبيل  عىل  الفنار  أو 
التذكارات  هذه  تكون  أن  يحرصون 
حتى  قطر؛  دولة  اسم  عليها  كتب  قد 
تبقى معهم ذكرى مدى الحياة لرحلة 
مباريات  لحضور  هنا  إىل  مجيئهم 

البطولة.
 وأضاف: نحن نحرص عىل أن تكون 
املقتنيات يف املحل متنوعة لكي تناسب 
ثقافاتها  باختالف  الجماهري  كل 
وبلدانها ألن هناك من يفضل املقتنيات 
الخاصة باملعالم التاريخية وهناك من 
القطرية  البيئة  ينجذب للمقتنيات من 
مثل الحيوانات، وهناك آخرون يفضلون 

االحتفاظ 
بمجسمات تخص األدوات املنزلية مثل 

األكواب، والدالل، واملباخر، وغريها.
الله  عبد  جمال  قال  جانبه،  ومن   
صاحب محل بسوق واقف يف ترصيح 
مماثل لوكالة األنباء القطرية / قنا/ : إن 
الغرتة والعقال يعدان من أهم املقتنيات 
التي تجذب الجماهري يف سوق واقف، 
رشائهما  عىل  الزائرون  يحرص  حيث 
التذكارية  الصور  والتقاط  وارتدائهما 
يف  هنا  سواء  يرتدونها  وهم  ألنفسهم 
ورحالتهم  تجوالهم  أثناء  أو  السوق 
إىل  ذهابهم  أثناء  حتى  أو  قطر  داخل 

املالعب لحضور املباريات.

 
 : ف ضا أ و

مشجعو منتخبات بطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022، ينبهرون بأشكال 
املقتنيات القديمة املوجودة يف السوق، 
خاصة أنها متنوعة والكثري منها عبارة 
بإتقان  صنعت  يدوية  مشغوالت  عن 
شديد، وهم يحبون هذه األعمال، مؤكدا 
أن هناك إقباال كبريا عليها خاصة تلك 
أو  قطر  دولة  اسم  عليها  كتب  التي 

الدوحة.
ترصيح  يف  الجربوعي،  صابر  وقال   
إن  » قنا« :  القطرية  األنباء  لوكالة 

ممن  العالم  كأس  جماهري  من  كثريا 
إىل سوق واقف يحرصون عىل  يأتون 
والخناجر  السيوف  مقتنيات  رشاء 
ومجسمات الجمال والفوانيس والدالل 
تراثية  مقتنيات  وجميعها  والصحون 

مشغولة يدويا بطابع قطري قديم.
لحياة  توثق  جميعها  أنها  وأوضح   
القطرية  وللبيئة  قطر  أهل  وتاريخ 
حيث  بها،  االحتفاظ  يفضلون  وهم 
املنتخبات  مشجعي  من  كثري  يأتي 
جميع  ويف  الغرض  لهذا  السوق  إىل 

األوقات.
بني  من  أن  الجربوعي  وأضاف   
مشجعو  يحرص  التي  التذكارات 
التذكارات  اقتنائها،  عىل  املنتخبات 
كأس  ببطولة  الخاصة  الكروية 
والتي   ،2022 قطر   FIFA العالم 
تجذب  مختلفة  وألوانا  أشكاال  تأخذ 

الجماهري.
واقف،  أن جميع محالت سوق  وأكد   
املقتنيات  بيع  يف  املتخصصة  خاصة 
الرتاثية والتذكارات، تشهد إقباال كبريا 
املنتخبات  جماهري  من  األيام  هذه 

املشاركة يف البطولة.

من الجماهير في سوق واقف

إقبال على المقتنيات التراثية

تجذبهم 
التحف ومجسمات 

معالم قطر
التاريخية

الدوح��ة- قن��ا- يش��هد 
يومي��ا  واق��ف  س��وق 
إقب��اال كبيرا م��ن جماهير 
المش��اركة  المنتخب��ات 
كأس  بطول��ة  ف��ي 
 ،2022 FIFA قطر  العالم 
لالستمتاع بأجواء السوق، 
نفس��ه  الوق��ت  وف��ي 
التراثية  المقتني��ات  ش��راء 
رحلة  لتوثيق  والت��ذكارات 
حضورهم إلى قطر البلد 

المنظم للمونديال.
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متابعات

شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه تكشف عن سيارة تويوتا GR 86 الكوبيه الجديدة في قطر
التي   GR 86 ، 2023 تويوتا �سيارة  اإطالق  مت 
طال انتظارها ، من قبل �سركة عبد اهلل عبد 
الغني واإخوانه ، املوزعني ل�سيارات تويوتا يف 

دولة قطر. ح�سر �حلفل �حل�صري الذي �أقيم 

الغني  العبد  برج   ، تويوتا  عر�ض  �سالة  يف 
�لتنفيذي  الرئي�ض   ، م�صطفى  يزن  ال�سيد   ،
للعمليات - �لق�صم التجاري وال�سناعي. وكبار 

املديرين يف ال�سركة. وكان من ال�سيوف يف 

وال�سيد  املراغي  خالد  ال�سيد  اإلإطالق  حفل 
بطولة  يف  قطر  مثال  �للذين  اليافعي  في�صل 
�ألأو�صط  ال�سرق  ري�صينغ  جازو  تويوتا  كاأ�س 
�ألأردن  يف  �أقيمت  التي  �إفريقيا  و�صمال 

بالتزامن مع اإلإطالق �ألإقليمي ـ 

يف  مرة  ألأول   GR 86  تويوتا عن  �لك�صف  مت 
�أكتوبر  يف  عمان  يف  �ألإقليمي  اإلإطالق  حفل 
كاأ�س  نهائيات  ا  �أي�صً �حلدث  2022.و�سهد 
 Toyota GAZOO Racing MENA Esports
 26 بني  �سر�سة  مناف�سة  �سهدت  التي 

مت�صابًقا رقمًيا حمرتًفا من 13 دولة. 
وفاز باملركز الثاين ال�سيد خالد املراغي ممثاًل 

تهنئة  مت   ، اإلإطالق  حفل  خالل  قطر.  لدولة 

ال�سيد خالد املراغي وال�سيد في�صل اليافعي 

الغني  عبد  اهلل  عبد  �سركة  اإدارة  قبل  من 

واإخوانه لتمثيل قطر.

GR 86 لنقاط الرئي�سية يف تويوتا�

ت�ستهدف �لكوبيه �ألأنيقة والع�سرية اجلديدة 

�لتحكم  مع  �ل�صائقني  من  �أو�صع  �صريحة 

و�ألأد�ء �ملتفوَقنْي
والع�سري  �ألأنيق  اخلارجي  �لت�صميم  يقرتن 

وعملية  مريحة  د�خلية  مبق�صورة  للمركبة 

لتعزيز جتربة �لقيادة اليومية

رباعي  “بوك�سر”  مبحرك  املركبة  تاأتي 
�ألأ�صطو�نات �سعته 2.4 لرت يوّلد 228 ح�سانًا 

وعزم دوران 249.5 نيوتن مرت
�أو  اليدوي  �حلركة  بناقل  املركبة  تتوفر 

قيادة  جتربة  �ل�صائقني  ملنح  �ألأوتوماتيكي 
ممتعة

مبجموعة  جمهزة  اجلديدة  املركبة  تاأتي 
�صاملة من ميزات ال�سالمة ملزيد من راحة �لبال

يف اإطار �سعيها الدوؤوب �إىل �ألرتقاء بتجارب 

ال�سرق  يف  الريا�سية  املركبات  ع�ساق 

�ألأو�صط، �أعلنت �سركة تويوتا اإطالق مركبة 

ل  كِّ تويوتا GR86 اجلديدة يف �ملنطقة، اإذ ُت�صَ

اجلديدة  والع�سرية  �ألأنيقة  �لكوبيه  مركبة 

مركبات  جمموعة  �إىل  ومدخاًل  مميزًة  اإ�سافًة 

تويوتا الريا�سية من فئة “جي اآر” GR التي 

لل�صباقات”  جازو  “تويوتا  ق�صم  رها  ُيَطوِّ
املتخ�س�ض   TOYOTA GAZOO Racing
يف ريا�سات �صباقات ال�سيارات؛ وذلك لتتيح 
�ل�صائقني  من  �أو�صع  ل�صريحة  �لفر�صة 
�للذين  �ملتفوَقنْي  و�ألأد�ء  بالتحكم  لال�صتمتاع 

توفرهما املركبات الريا�سية. 
وحتتفظ مركبة �لكوبيه اجلديدة بالتكوين 

�ملتمثل  �ل�صابق   GT لطراز  �لكال�صيكي 
الدفع  ونظام  �ألأمام  يف  املثبت  باملحرك 

بتجربة  لرتتقي  م�صممة  وهي  �خللفي، 

الطراز  بها  ا�ستهر  التي  �ملمتعة  �لقيادة 
�ل�صابق. هذا، ويحقق تطوير طرازات تويوتا 
من فئة “جي اآر” GR مهمة ال�سركة �ملتمثلة 

يف �أل�صتفادة من اخلربات والدراية �ملكت�صبة 
ريا�سات  ملناف�سات  �لقا�صية  الظروف  ظل  يف 
تطوير  بهدف  �ملختلفة  ال�سيارات  �صباقات 

�أف�صل املركبات على اإلإطالق. 

املهند�سني  كبري  �سويزاوا  يا�سونوري  وقال 
 GR86 تويوتا  مركبة  تطوير  عن  امل�سوؤولني 

تويوتا  مركبة  مهمة  “تتمثل  اجلديدة: 

�صريحة  تعريف  يف  اجلديدة   GR86
تويوتا  مركبات  بعامل  �جلمهور  من  �أو�صع 
ومتكينهم   GR اآر”  “جي  فئة  من  الريا�سية 

كان  ال�سبب،  ولهذا  بقيادتها.  �أل�صتمتاع  من 

املركبة  هذه  تطوير  �أثناء  الرئي�ض  هدفنا 

�لقيادة”،  عجلة  خلف  اإلبت�سامة  “ر�سم 
�صاأنها  من  مركبة  تطوير  خالل  من  وذلك 
الريا�سية،  املركبات  ع�ساق  تطلعات  تلبية 
�لوقت  يف  �لقيادة  يف  وممتعة  قوية  وتكون 
ذلك  حتقيق  يف  جنحنا  �أننا  و�أعتقد  ذاته. 

 GR86 تويوتا مركبة  توفر  اإذ  كبري،  ب�صكل 
روح  حقًا  يج�سد  ومر�سيًا  قويًا  �أد�ًء  اجلديدة 

اآر”  فئة “جي  من  الريا�سية  تويوتا  مركبات 

 .”GR
�ملمثل  فوجيتا  كي  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
تويوتا  ل�سركة  �لتمثيلي  للمكتب  الرئي�ض 

ال�سرق  منطقة  يف  كوربوري�سن  موتور 

�سعداء  “نحن  �لو�صطى:  واآ�سيا  �ألأو�صط 

للغاية باإطالق مركبة تويوتا GR86 اجلديدة 
هذه  ل  كِّ ُت�صَ �ألأو�صط.  ال�سرق  يف  لعمالئنا 

مركبات  جمموعة  �إىل  نوعية  اإ�سافة  املركبة 

اإذ   ،GR اآر”  “جي  فئة  من  الريا�سية  تويوتا 

و�لديناميكية  و�لقوة  الثبات  من  املزيد  توفر 

مهند�سينا  قبل  من  ّممت  �صُ وقد  املعززة، 

املركبات  ع�ساق  تطلعات  لتلبية  ال�سغوفني 

املركبة  هذه  �أن  ذلك،  من  و�ألأهم  الريا�سية. 

اخلربات،  ذوي  فقط  ت�ستهدف  إل  اجلديدة 

�ل�صائقني  لكافة  �أي�صًا  مة  ُم�صمَّ هي  بل 
مميزاتها  إلكت�ساف  �أي�صًا  يتطلعون  الذين 

�أو  العادية  �لطرقات  على  �سواًء  و�إمكانياتها 
ال�سباق”.  حلبات 

هذه  �أن  من  و�ثقون  “نحن  فوجيتا:  و�أ�صاف 

مركبات  جمموعة  �إىل  �ألأخرية  اإلإ�سافة 

 GR اآر”  “جي  فئة  من  الريا�سية  تويوتا 

�لفر�صة  �ل�صائقني  من  املزيد  �صتمنح 
�أن  و�أود  اخلال�سة.  �لقيادة  متعة  لتجربة 

�أ�صكر جميع عمالئنا يف �ملنطقة على دعمهم 
رحلتنا  يف  با�صتمر�ر  يلهمنا  الذي  �ملتو��صل 

لتطوير �أف�صل املركبات على اإلإطالق”. 

ت�صمل مركبة تويوتا GR86 اجلديدة العديد 
من التجهيزات، مبا فيها دعامات “ماكفر�صون” 

MacPherson �ألأمامية، ونظام �لتعليق �خللفي 
 GT86 طراز  به  يتمتع  الذي  املزدوج  ال�سوكي 

ن الذي يوفر  �ل�صابق، باإلإ�سافة �إىل �ألأد�ء �مُلح�صَّ
بثبات  و�لتحكم  اإل�ستجابة  من  م�ستوى  �أعلى 
للمركبة  �ألإجمالية  �ألأبعاد  وتاأتي  املركبة. 

ولكن  �ل�صابق،  الطراز  من  قريبة  اجلديدة 

لت�سبح  العجالت  قاعدة  �إىل  ملم   5 �أُ�صيفت 

�َس �رتفاعها مبقد�ر 10  2,575 ملم، يف حني ُخفِّ
خف�س  لي�سهم  وذلك  ملم،   1,310 لي�سبح  ملم 
حت�صني  يف  �أ�صا�صي  ب�صكل  �لثقل  مركز 

�لتحكم باملركبة وتوفري جتربة قيادة ممتعة. 

�لكوبيه  ملركبة  العري�ض  املظهر  على  عالوًة 

بع�ض  �أجريت  �خللفي،  الدفع  ذات  اجلديدة 

من  وذلك  �لتحكم،  نظام  على  �لتح�صينات 

�أُ�صيفت  كما  �لهيكل.  �سالبة  تعزيز  خالل 
امل�سد  يف  عملية  خارجية  تهوية  فتحات 

�أكرب.  ب�صكل  التوجيه  ثبات  لدعم  �ألأمامي 
امل�سنوعة  �ألأجز�ء  بع�ض  ��صتخد�م  و�ساعد 

من �ألأملنيوم، مثل �ألو�ح �ل�صقف وامل�سدات، يف 

خف�س وزن املركبة ليكون بحدود 1,270 كجم. 
“بوك�سر”  مبحرك  اجلديدة  املركبة  وتاأتي 
لرت،   2.4 ب�سعة  �ألأ�صطو�نات  رباعي  �أفقي 
ويعطي  الطبيعي  �ل�صحب  بنظام  يعمل 
من  �رتفعت  بقوة  كبرية  دفعة  املركبة 

�رتفع  دوران  وعزم  ح�سانًا،   228 �إىل   205
وتعود  مرت.  نيوتن   250 �إىل   212 من 

من  جمموعة  �إىل  �لقوة  يف  �لتح�صينات 

�لتجويف،  حجم  زيادة  ومنها  التعديالت، 

و�لعادم،  �ل�صحب  �أنظمة  يف  والتغيريات 

وحت�صني تقنية �حلقن املزدوج ذي �ألأ�صو�ط 

هذه  توفر  كما   .)D-4S )تويوتا  �ألأربعة 
و�سرعة  مميزة  قيادة  جتربة  التعديالت 

من  اخلروج  عند  خا�سًة  عالية،  ا�ستجابة 

وميكن  �مل�صتقيمة.  �لطرقات  �إىل  �ملنعطفات 

�حلركة  ناقل  بني  اإلختيار  لل�صائقني 

اليدوي ذي ال�ست �سرعات، �أو ناقل �حلركة 

اجلديد  �ملحرك  يعمل  كما  �ألأوتوماتيكي. 
�صفر  من  �ألأد�ء  حت�صني  على  حجمًا  �ألأكرب 

ثانية   6.3 �إىل   7.0 من  كلم/�ساعة   100 �إىل 

اليدوي،  �حلركة  بناقل  املجهزة  للمركبات 

املجهزة  للمركبات  ثانية   6.9 �إىل   8.0 ومن 

بناقل �حلركة �ألأوتوماتيكي. 

لضيوف المونديال في أجنحة 
مهرجان كتارا للمحامل التقليدية

جوالت ممتعة
 ويش�هد مهرجان كتارا للمحامل التقليدية يف نس�خته الثانية 
عرشة زيارات لكبار املسؤولني من داخل الدولة وخارجها حيث 
اس�تقبل س�عادة األس�تاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي 
املدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقايف كتارا سعادة السيد 
محمد بن عبد الله بن محمد اليوس�ف الس�ليطي وزير الدولة 
لش�ؤون مجلس الوزراء وضي�وف من دول مجل�س التعاون 

الخليجي، حيث اصطحبهم يف جولة حول أرجاء املهرجان. 
وتش�هد أجنحة الدول املش�اركة يوميا تواف�د اآلالف من زوار 
الحي الثقايف وضيوف املوندي�ال، حيث تتيح أجنحة املهرجان 
وأروقت�ه جولة ممتعة ومثرية يف حياة الرعيل األول من األجداد 
وتنق�ل متاح�ف حية وصور نابض�ة ملا كانت علي�ه الحياة يف 
املايض العريق كما توفر معايش�ة حقيقي�ة وواقعية لذكريات 
البح�ارة والنواخ�ذة وحياتهم ف�وق ظهر املحام�ل التقليدية 

وعالقتهم الوثيقة بالبحر والصيد والغوص عىل اللؤلؤ. 
 ويجس�د البيت القطري الذي يتوسط مهرجان كتارا للمحامل 
التقليدي�ة نموذجا للبيت الرتاثي بما يعكس�ه من طابع الحياة 
البحرية القديمة التي كان األجداد يعيش�ونها يف املايض املجيد 
خ�الل عرص الصي�د والغوص ع�ىل اللؤلؤ، حي�ث يضم البيت 
املجلس القطري املخصص للرجال، واملعدات املعيش�ية الهامة 
الت�ي تحتاجها األرسة مثل ق�دور الطبخ، إىل جان�ب زير املاء 
والفرش وال�دالل لتحضري القهوة العربي�ة واملوقد، عالوة عىل 
ل�وازم البحارة م�ن الحبال ووس�ائل الصي�د والغوص مصل 

االقفاص والديني وصندوق املبيت وصندوق عدة اللؤلؤ.
كم�ا ينقل البيت العماني ص�ورة ممزوجة بعبق املايض تكتنز 

بتفاصيلها املوروث البحري واالصالة العمانية 
ويستقبل البيت الس�عودي ضيوف املونديال بحفاوة وترحاب 
مع القه�وة العربية مصطحبا إياهم يف جولة مش�وقة تقدمها 
معروضاته ومجموعاته املتكاملة من الروائع الرتاثية البحرية، 
والصناعات الشعبية التقليدية، وخاصة صناعة الحبال وشباك 

الصيد والقراقري والخصافة والودج.
كما يحفل جناح أهل الكويت بالعديد من الحرف واملستلزمات 

التي يستخدم يف املايض وترتبط ارتباطا وثيقا بالبحر.

الدوحة - $ 

 ال يزال التراث البحري يتألق 
في مهرجان كتارا للمحامل 

التقليدية الذي تحتضنه 
المؤسسة العامة للحي 

الثقافي كتارا في واجهتها 
البحرية ضمن فعالياتها 

المصاحبة لبطولة كأس 
العالم لكرة القدم قطر 
2022 والتي تتواصل حتى 
الثامن عشر من ديسمبر 

المقبل.



انهم   »$« لـ  ترصيحات  يف  وقالوا 
سعداء بالتعرف عىل الثقافة العربية من 
خالل مونديال قطر، حيث كانت الثقافة 
شعوب  عن  البعد  كل  بعيدة  العربية 
بحكم  وذلك  الجنوبية،  وأمريكا  أوروبا 
من  انهم  إىل  مشريين  املسافات،  بعد 
خالل مونديال قطر 2022، تعرفوا عىل 
بجذورها  والضاربة  الثرية  الثقافة  تلك 
يف أعماق التاريخ، مما انعكس باإليجاب 
والديانة  العربية  للثقافة  نظرتهم  عىل 

االسالمية.
بالود  تتسم  العربية  الشعوب  أن  وبينوا 
يألفوها  لم  التي  الضيافة  وكرم  الشديد 
الصفات  هذه  ان  إىل  الفتني  بلدانهم،  يف 
أتاحت  ان قطر  عليهم، مؤكدين  جديدة 
تتكرر يف حياتهم  لم  لهم تجربة مميزة 

قبل،  هذه من  سترتك  كما 
بة  لتجر ا

نفوسهم،  داخل  وعميقا  كبريا  انطباعا 
حيث إنهم وجدوا الشعوب العربية شعوبا 
طيبة تتسم بالود تجاه اآلخر بعيداً عن 
هذا  الديانات،  واختالف  االعراق  تعدد 
الذي  الكبري  الحضاري  التقدم  بخالف 
من  قطر  دولة  داخل  الجميع  الحظه 
واستخدام  جديدة  ومدن  تحتية  بنية 
هذا  ان  إىل  الفتني  للتكنولوجيا،  واسع 
استخداماً  واألوسع  األكثر  هو  املونديال 
للتكنولوجيا يف تاريخ تلك البطوالت..ويف 
هذا اإلطار قال باولو من دولة الربتغال 
ان قطر تعترب نموذجا يجب أن تحتذي 
به الدول التي تستضيف املونديال خالل 
النسخ املقبلة، حيث إنها نجحت بشكل 
اتسم  متميز  مونديال  تنظيم  يف  كبري 
الجنسيات  جميع  من  الكبري  بالحضور 
بكرم  مشيداً  العالم،  دول  مختلف  من 
اتسم  الذي  االستقبال  وحسن  الضيافة 
سعدنا  وأضاف:  القطري.  الشعب  به 
للغاية بالتعرف عىل الثقافة العربية عن 
قرب من خالل الحضور لقطر ومشاهدة 
والخاصة  الرئعة  والتقاليد  العادات  تلك 
بأهل املنطقة العربية واملتمثلة يف الشعب 

القطري.
قطر  مونديال  خالل  من  وأضاف: 
تعرفنا  الكريم  الشعب  هذا  وبفضل 
كانت  متميزة  ثقافة  عىل  قرب  عن 
وجدوا  إنهم  حيث  شعوبنا،  عن  بعيدة 
تبذل قصارى  ومتقدمة،  متطورة  دولة 
لتنظيم  إمكاناتها  كل  وسخرت  جهدها 

البطوالت  وأجمل  أحسن  من  بطولة 
منذ  وأضاف:  املونديال،  تاريخ  مر  عىل 
نحو  قبل  الدوحة  أرض  أقدامنا  وطئت 
من  خلية  إىل  الدولة  هذه  تحولت  أيام 
العمل الدؤوب يف التنظيم وحسن تيسري 

الزوار  جميع  راحة  عىل  والعمل  األمور 
وتسهيل كل تنقالتهم.

من  سوبنيش  إلدر  قال  جانبه  من 
الربتغال: »سعدنا منذ وصولنا إىل قطر 
االستقبال  بحسن  قليلة  أيام  نحو  قبل 

التي  والضيافة 
الشعب  هذا  بها  يتميز 

لدلة  األوىل  زيارتي  يف  وذلك  الطيب، 
بالرتاث  انبهاره  عىل  مؤكداً  قطر، 
قطر  يف  وجدها  التي  العربية  والثقافة 
إىل  مشرياً  العربية،  الدول  كإحدى 
لبطولة  الرائع  التنظيم  بهذا  سعادته 
فوجئ  حيث  قطر،  بدولة  العالم  كأس 
تمميزة  تحتية  بنية  يمتلك  متقدم  ببلد 
وتنظيم  وتكنولوجيا  وطرق  مبان  من 
إىل  مشرياً  والزوار،  املرور  لحركة  رائع 
انه قدم إىل قطر اليوم وقام بعدة جوالت 
يف أماكن كثرية بالبالد، حيث تتميز قطر 

بحداثة متميزة وبطابع رشقي جميل.
وبني مدى سعادته بهذه األجواء الرائعة 
وتعرفه عىل العديد من األصدقاء الجدد 
الدول  خاصة  مختلفة،  كثرية  دول  من 
التي تمتلك قلوبا طيبة وحسن  العربية 
من  ضيوفها  بكل  وترحابا  استقبال 
قام  أنه  إىل  مشرياً  العالم،  أنحاء  جميع 
باالحتفال مع العديد من املشجعني من 
بعض،  يعرفوا  أن  دون  مختلفة  دول 

وذلك بالرغم من اختالف دولهم.
دولة  دخول  إجراءات  سهولة  عىل  وأكد 
املشارك  بالده  منتخب  لتشجيع  قطر 
الحصول عىل  أن  العالم، واصفاً  بكأس 
وسلسال،  سهال  أمرا  كان  »هيا«  بطاقة 
حيث كانت الرحلة موفقة والدخول إىل 
أي  يشهد  ولم  ناجحا  كان  قطر  دولة 

أو  معاناة 

 ، ت ا تعقيد
املونديالية منذ  األجواء  أنه الحظ  مؤكداً 

وصوله من اليوم األول.
متأكد  انه  جوان  قال  السياق  ذات  ويف 
املنتخبات  مشجعي  جميع  أن  من 
العاملية سيحظون بنسخة استثنائية يف 
2022، مشرياً إىل حسن  مونديال قطر 
تنظيم  عىل  القائمني  من  االستقبال 
التي  الكبرية  واالحرتافية  العالم  كأس 
من  وذلك  اليوم،  طوال  بها  يعملون 
اإلرشادات  أنواع  جميع  توفري  خالل 
تسهل  التي  والتوجيهات  واملواصالت 
التي  الفنادق  بني  التنقل  عمليات 
القدم،  كرة  مالعب  وبني  بها  يقيمون 
للتطبيقات  الواسع  االستخدام  كذلك 
ملشجعي  توفريها  يتم  التي  اإللكرتونية 
العالم  دول  لجميع  الوطنية  املنتخبات 
إىل  الدول املشاركة.. وأشار  بكل لغات 
عىل  قادرا  وشغفا  حبا  القدم  لكرة  أن 
العالم، حيث الحظ  كل شعوب  تجميع 
مشجعي  كل  جمع  الذي  الحب  مدى 
كل  بعد  احتفاالتهم  يف  املنتخبات 
مباراة، مؤكداً ان قطر جمعت كل دول 
والرياضة،  القدم  كرة  حب  عىل  العالم 
يف  متحدة  كلها  البرشية  ان  لتؤكد 
يجمعنا  ما  وأن  الكبري،  االحتفال  هذا 

كسكان هذا الكوكب أكثر مما يفرقنا.

باولو: تعرفنا على ثقافة متميزة 
كانت بعيدة عن شعوبنا

جوان: مشجعو المنتخبات 
يحظون بتجربة استثنائية 

كتب – محمد الجعربي 
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متابعات

{ باولو 

{ جوان 

أكدوا أن قطر جمعت شعوب العالم على حب كرة القدم.. مشجعون:

نعيـــش أجــــواء مختلفـــة

قال مشجعون إن دولة قطر نجحت بتجميع جميع الجنسيات من مختلف البلدان والثقافات على 
في  العالم  كأس  مونديال  لحضور  قطر  إلى  بالحضور  سعادتهم  عن  معربين  القدم،  كرة  حب 
نسخته الجديدة، حيث التعارف والمحبة واأللفة بين جميع سكان األرض هو عنوان الحضور هذا 
المونديال، وذلك من خالل االحتفال الذي يقوم به جميع روابط المشجعين من جميع الجنسيات 

مع بعضهم البعض بغض النظر عن الفرقة الفائزة والمنهزمة.

الدر: وجدنا بلدا متقدما يمتلك بنية 
تحتية متميزة

{ الدر 
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متابعات

المشـتــري يلتـقــي القـمــر مـــرتـيـن
أعلنت دار التقويم القطري أنه بمشيئة الله تعاىل 
»كوكب  الشمسية  املجموعة  عمالق  يلتقي  سوف 
قطر  دولة  سماء  يف  مرتني  القمر  مع  املشرتي« 
خالل شهر ديسمرب القادم، وستكون املرة األوىل 
بينما  2022م،  ديسمرب   2 الجمعة  يوم  مساء 
 29 الخميس  يوم  مساء  الثانية  املرة  ستكون 

ديسمرب.
وذكر الدكتور بشري مرزوق )الخبري الفلكي بدار 
التقويم القطري( أن كوكب املشرتي سيلتقي مع 
يوم  مساء  األوىل  للمرة  األوىل  جمادى  شهر  قمر 
1444هـ،  األوىل  جمادى  شهر  من   8 الجمعة 
2022م، وسيتمكن  ديسمرب  من شهر   2 املوافق 
سكان دولة قطر من رصد ورؤية كوكب املشرتي 
بالتليسكوبات  أو  املجردة  بالعني  مًعا  والقمر 
لسماء  الرشقي  الجنوبي  األفق  باتجاه  الفلكية 
الجمعة وحتى  دولة قطر من بعد غروب شمس 

غروب  موعد  بأن  علًما  املشرتي،  غروب  موعد 
الشمس يف سماء قطر سيكون عند الساعة 4:44 
ليل  منتصف  بعد  املشرتي  سيغرب  بينما  مساًء، 

السبت بـ 45 دقيقة بتوقيت الدوحة املحيل. 
جمادى  شهر  من   5 الخميس  يوم  مساء  يف  أما 
ديسمرب  شهر  من   29 املوافق  1444هـ،  اآلخرة 
2022م سيلتقي كوكب املشرتي مع القمر للمرة 
سكان  وسيتمكن  ديسمرب،  شهر  خالل  الثانية 
دولة قطر من رصد ورؤية كوكب املشرتي والقمر 
مًعا بالعني املجردة أو بالتليسكوبات الفلكية أعىل 
بعد غروب  دولة قطر من  لسماء  الجنوبي  األفق 
الشمس وحتى موعد غروب كوكب املشرتي، علًما 
قطر  يف سماء  الخميس  غروب شمس  موعد  بأن 
بينما سيغرب  4:54 مساًء،  الساعة  سيكون عند 
كوكب املشرتي عند الساعة 11:08 مساًء بتوقيت 

الدوحة املحيل. 

وأضاف د. بشري مرزوق أن هذه الظواهر طبيعية 
غري  يدعى  كما  األرض  كوكب  عىل  تؤثر  ولن 
املتخصصني، إضافاة إىل أن أهمية هذه الظواهر 
كوكب  ورصد  لرؤية  جيدة  فرصة  أنها  يف  تكُمن 
املشرتي والقمر مًعا عند أقرب نقطة، باإلضافة إىل 
أنها تؤكد مدى دقة الحسابات الفلكية يف حساب 
مدارات حركة الكواكب والنجوم حولنا، كما أنها 
ا لهواة الفلك للتعرف عىل منظر  ُتعترب دلياًل ُمهمًّ
وأحداث  ظواهر  من  رصده  ُيمكنهم  وما  السماء 

فلكية خالل شهر ديسمرب 2022م.
ومن املعلوم أن كوكب املشرتي هو أرسع كواكب 
محوره،  حول  الدوران  يف  الشمسية  مجموعتنا 
وهو ما يعني أن طول اليوم عىل سطح املشرتى 
هو أقرص يوم بالنسبة للكواكب األخرى؛ إذ يبلغ 
ساعات  عرش  املشرتى  كوكب  عىل  اليوم  طول 

تقريبًا.

في سماء قطر 
خالل شهر ديسمبر

{  المشتري والقمر

} هل أنِت من املتابعني الجيدين لكرة القدم 

أم ال؟
القدم  بكرة  عالقة  يل  ليست  أنا  برصاحة   *
التي  الكبرية  األحداث  مع  ولكن  اإلطالق  عىل 
املتابعة  عىل  أحرص  فيها  طرفاً  املنتخب  يكون 
بدأ االهتمام  اآلونة األخرية  والتشجيع، خاصة يف 
لله  والحمد  احتفالية  إىل  تحولت  واملتابعة  يزيد 
مؤازرة  يف  ونستمر  تكون  مهما  النتيجة  نتقبل 
جميلة  أرسية  احتفاليات  يف  وتشجيعه  املنتخب 

مؤازرة  مسرية  تتعقبها  ما  غالبا 
الفوز،  حالة  يف  للمنتخب 

كما كان يف بطولة آسيا 
يف  الشديد  والحزن 

حالة الهزيمة مثلما 
كأس  يف  حدث 
لدرجة  العالم، 
مباراة  أصبحت 
بمثابة  املنتخب 
الوطني  اليوم 

بامتياز.
هي  وما   {

كأس  مع  ذكرياتك 
العالم؟

خاصة  كثرية،  الذكريات   *
أغلب  أن  واملميز  الربازيل،  تلعب  عندما 

األهداف  فتكون  الربازيل  يشجعون  حويل  من 
إىل  العالم  كأس  يتحول  وهنا  واحدة،  واملشاعر 
كأس  العام  هذا  ولكن  وممتعة،  جميلة  فعالية 
تتشكل  وسوف  مختلف،  قطر  يف   2022 العالم 
الذكريات من جديد خالل هذه املرحلة املهمة من 

التاريخ.
لبطولة  قطر  باستضافة  شعورك  ما   {

كأس العالم؟
بالنسبة  كان  األمر،  أستوعب  لم  البداية  يف   *
مواصلة  مع  ولكن  وقويا،  مبهما  حدثا  لنا 
بدأنا  الكبري  الحدث  لهذا  االستضافة  مشوار 

بكل  خوضه  بصدد  نحن  الذي  األمر  حجم  نعي 

حماسة وتفاؤل، وشعرنا بالفخر ألن قطر سوف 
تستضيف بطولة كأس العالم.

كمواطنة  عليك  ينبغي  الذي  الدور  ما   {

القيام به خالل تلك الفرتة؟
التي  األفكار  نرش  هو  األهم  الدور  أن  أعتقد   *
للجميع  وإبرازها  البطولة،  افتتاح  يف  قدمت 
اسم  عىل  واملحافظة  قوي  بشكل  واظهارها 
بالدي وتقديم املساعدة لكل من يطلبها واعطاء 
وديننا  ثقافتنا  عىل  التعرف  فرصة  الضيوف 
الصعيد  عىل  هذا  مبارش  بشكل  وعاداتنا 
الشخيص  الصعيد  عىل  أما  العام، 
فنحن دائما مستعدون ألي يش 

يطلب منا.
} هل قمِت بكتابة يشء 

يتعلق بالبطولة؟
الكلمات  بعض  كتبت   *
الخاصة  البسيطة 
بالضيوف  بالرتحيب 
لة  لبطو با و

يف  نرشتها  الجميلة  والعبارات  األشعار  وبعض 
موقعي يف السوشيال ميديا.

} هل لِك أن تطلعينا عن بعض هذه األبيات؟

* بالطبع كتبت عدة أبيات قبل انطالق البطولة 
ومنها: 

للمونديال مستعدين 
الله عليكم الله.. بيضتوها والله.. تسلم أياديكم.. 

كليش عىل حلة
فخر..  بكل  ونقولها  جاهزين..  جاهزين 

للمونديال مستعدين.. هذي عوايدها قطر
بالحب  هال..  يا  لكم  ونقول  بنستقبلك..  بالورد 

بنقابلك.. يا هال ويا مسهال.
كأس العالم قرب.. كلها ايام ويبتدي.. بوجودكم 
يا عرب.. رصنا والله اقوى. العالم مبهور فينا..

كلنا وطن واحد.. يارب لبعضنا خلينا.. وتستمر 
ايامنا الحلوة

للمنديال  بفخر..  ونقولها  جاهزين..  جاهزين 
مستعدين.. هذي عوايدها قطر

قطر..  يف  فيكم  مرحبا  ماليني..  فيكم  مرحبا 
مكانكم وسط العني.. ياهال 

باليل حرض
واذا يف يش ناقص.. اسمحولنا عىل القصور.. ودنا 

كليش يكون كامل.. من الدوحة الني الخور.
من  العالم  بكأس  يتعلق  كتاب  هناك  لو   {
تأليفك ما االسم الذي سيحمله هذا الكتاب؟

 * لو يل مؤلف خاص بهذا الحدث سأطلق عليه 
اسم »البداية الحقيقية لكأس العالم«.

وتحرز  اإلنجازات  طريق  يف  تسري  قطر   {

هل  نظرك  وجهة  من  اإلنجاز..  تلو  إنجازاً 
سيكون إنجاز كأس العالم دافعاً للوصول إىل 

املزيد من اإلنجازات؟ 
نقبل  ولن  اإلنجاز  حالوة  تذوقنا  اآلن  أكيد   *
بالرتاجع، عىل العكس نحن مستعدون ألي حدث 
سوف  الله  وبإذن  ثقافياً  أو  كان  رياضيا  عاملي 
أقوى  تنظيم  عىل  نستطيع  بأننا  للعالم  نثبت 

األحداث وأهمها.
} وماذا عن التغطية اإلعالمية لكأس العالم 

وتقييمك لهذه التغطية؟
الحدث فرض نفسه عىل  أن  إال  * رغم كل يشء 
الجميع فمن لم يقم بتغطية هذا الحدث العاملي 
نقل  الذي  ولكن  والظهور،  املنافسة  من  خرج 
أن  أعتقد  ذلك  ومع  إليه  العالم  جذب  وتفاعل 

التغطية اإلعالمية كانت شاملة وكاملة.
يف  أنِك  أم  التغطية  هذه  يف  دور  لك  هل    {

صفوف املشجعني؟
من  الحدث  لهذا  الرتويج  يف  أساهم  بالفعل   *
ميديا،  السوشيال  يف  الشخصية  مواقعي  خالل 
فاآلن أصبح اإلعالم يف يد كل شخص مع وجود 
أن  أرى  إعالميا،  والكل أصبح  ميديا،  السوشيال 
مواقع التواصل اإلعالمي هي محطتنا األوىل لنقل 
كل ما نريد نقله للعالم، لذلك منذ بداية اإلعالن 
عن العد التنازيل لبطولة كأس العالم وأنا أحاول 
خالل  من  الحدث  عن  وأخبار  معلومات  نرش 
عىل  الشخصية  وحساباتي  الشخيص  موقعي 
أنقل كل ما يحدث  اآلن  التواصل، وكذلك  مواقع 
والصور  الفيديوهات  خالل  من  للعالم  قطر  يف 

والشعر.

ورضورة  أهمية  ما  نظرك  بوجهة   {
أو  العامة  للشخصيات  بالنسبة  املشاركة 

اإلعالمية يف مثل هذه األحداث الكربى؟
* بالفعل الشخصيات العامة واإلعالمية هي اآلن 
القوة الناعمة فكل شخص مهم يحمل يف يده قناة 
ومحطة إعالمية كبرية، ووجودهم مهم لنقل هذا 
بأكثر من رؤية وبطرق وأساليب  الكبري  الحدث 

إعالمية مختلفة.
فيما  تمت  التي  االستعدادات  يف  رأيك  ما   {

يخص التحضري للمونديال؟
وال يرشح  يكفي  وال  يفي  ال  الكالم  أن  أعتقد   *
جزءا بسيطا مما شاهدناه، بالفعل ما حدث أبهر 
العالم كله وهو ما جعل الجميع يشعر باالعتزاز 

والفخر ملا قدمته قطر للعالم.
} ما رأيك فيما تعرضت له قطر من حمالت 

مشبوهة خالل الفرتة األخرية؟
نعرف  ولكن  الحمالت  بهذه  نتفاجأ  نعد  لم   *
كيف نرد عليها بالفعل والحمد لله نحن متكاتفني 
ونعشق تراب هذه األرض وال يعنينا أي يش آخر 

غري أن نكون دائماً يف املقدمة.
قطر  يف  املتواجد  للجمهور  تقولني  ماذا   {

اآلن أو من سيأتي خالل أحداث البطولة؟
* أقول لهم.. ارحبوا.

القطري خالل  للمواطن  ما هي رسالتك   {
تلك الفرتة؟

* أنت سفري لبالدك. 
يحصد  أن  تتوقعني  الذي  الفريق  هو  ما   {

لقب البطولة؟
* الربازيل وبس. 

يصل  أن  تأملني  كنِت  مرحلة  أي  إىل    {

املنتخب القطري؟
* قطر تلعب ألول مرة يف كأس العالم وتلعب مع 
فرق عريقة، ولكن نتمنى لها أن تستفيد من هذه 
التجربة وتحاول أن تقدم صورة جميلة عن كرة 
القدم القطرية وإن كنا نتمنى أن يكون لها دور 
كبري يف هذه البطولة بأن تقدم نتائج مرشفة مع 
الفرق العربية التي تلعب يف كأس العالم 2022 .

الشاعرة القطرية سعاد الكواري لـ $ :

قـــطــــر شــــّرفـــت الـعــــرب
قـمـت بتأليـف بعـض األبيات الشـعرية للتــرويـج للبطــولة 

القطريون جميعهم سفراء لوطنهم ويعكسون أفضل صورة للعرب

قطر  أن  الكواري  سعاد  القطرية  الشاعرة  أكدت 
المونديال  باستضافة  العرب  تشّرف  أن  استطاعت 
وإبهار العالم، مشددة على أن قطر أكدت عن جدارة 
البطولة  تلك  استضافة  في  أحقيتها  واستحقاق 

العريقة والكبيرة والتي ينتظرها العالم أجمع كل 4 
سنوات، وكشفت الكواري خالل حوارها مع $ 
أنها كتبت العديد من األبيات الشعرية التي أرادت 
من خاللها أن تروج لهذا الحدث وتعكس الصورة 
الحقيقية لقطر وأهلها، كما تطرقت الكواري إلى 

التي  المهمة  والموضوعات  المحاور  من  العديد 
تتعلق بهذا الحدث الكبير..

حوار - محمد مطر

أشجع البرازيل وأتوقع أن تحصد اللقب وتمنيت تأهل العنابي 

البطولة فرصة

إلطالع الضيوف

على ديننا وثقافتنا

بشكل مباشر

{  الشاعرة سعاد الكواري
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متابعات

ألصحاب الحرف اليدوية 

أيــاد مـاهــرة ومبــدعــة

 ومنها ما يستخدم يف مجاالت منزلية 
متعددة، ويصنع الخزف بأيٍد وطنية 
منتجات  يف  االبداع  جسدت  ماهرة 
درب  زوار  إعجاب  نالت  فريدة 

الساعي. 
الحتفاالت  املنظمة  اللجنة  وتحرص 
تواجد  عىل  عام  كل  الوطني  اليوم 
الذي  اليدوية،  الحرف  صناع 
الجمهور،  أمام  حرفهم  يمارسون 
األعمال  بعض  العام  هذا  برزت  وقد 
اليدوية أهمها الخزف لتكون حارضة 
الجماهري  من  كبريا  إقباال  وتشهد 
بشكل يومي يف درب الساعي، إذ تمر 
للحصول  مراحل  بعدة  الحرفة  هذه 
وذلك  تصنيعها،  املراد  القطعة  عىل 

وحتى  بالطني،  تشكيلها  بداية  منذ 
ومن  األوىل  للمرة  الفرن  إىل  إدخالها 
الطالء  باألحرى  أو  األلوان  وضع  ثم 
الفرن  إىل  إدخالها  وإعادة  عليها 
جاهزة  تكون  وبذلك  الثانية،  للمرة 

لالستعمال.
 وقال حميد القحطاني، حريف خزف: 
العام  هذا  مشاركتنا  خالل  نحرص 
إتاحة  عىل  الساعي  درب  فعاليات  يف 
الفرصة للجمهور للمشاركة يف عملية 
»دوالب«  عىل  الخزف  قطع  تصنيع 
أيضا  إرشاكهم  إىل  باإلضافة  الفخار، 
التي  للقطع  ألوان  اختيار  عملية  يف 
بتلوينها،  ويقومون  معهم  تتناسب 
الفرن  إىل  إدخالها  إعادة  ثم  ومن 

لتكون  عرضها  يتم  إخراجها  وبعد 
جاهزة لالستعمال. وأثنى عىل جهود 
له  الفرصة  إتاحة  يف  الثقافة  وزارة 
املبدع  القطري  الشباب  من  وللعديد 
اليدوية،  املهن والحرف  من أصحاب 
الساعي  درب  فعاليات  يف  للمشاركة 
يف  بالتنظيم  مشيدا  العام،  هذا 
املحال  وتوزيع  الساعي  درب  سوق 
مسمياتها  تكون  أن  عىل  والحرص 
العام  الشكل  مع  لتتماىش  تقليدية 
للسوق. ومن جهتها أوضحت حليمة 
مرحلة  أن  خزف  صانعة  الشمايل 
بعدة  تمر  الخزف،  قطع  تصنيع 
بعد  بالطني  تشكيلها  منها  مراحل 
ذلك يتم وضعها عىل عجلة الدوران، 

تتم  وبعدها  لتجف،  تركها  ثم  ومن 
ثم  ومن  الفرن،  إىل  إدخالها  عملية 
املناسب  اللون  الختيار  إخراجها 
الفرن  يف  تسخينها  وإعادة  لها، 
جاهزة  تكون  وبذلك  أخرى  مرة 
مشاركتها  أن  إىل  الفتة  لالستعمال، 
جاءت  الساعي  درب  فعاليات  ضمن 
ومراحل  عملية  للجمهور  لتوضح 
تصنيع الخزف، باإلضافة إىل تعريف 
الرتاثية،  الحرفة  بهذه  الجمهور 
وكذلك إتاحة الفرصة للزوار الختيار 
يقوموا  أن  بعد  لهم  املناسبة  القطع 
هذه  أن  بأنفسهم، مؤكدة  بتصنيعها 
الحرف تسهم يف الحفاظ عىل األعمال 

اليدوية.

إفساح المجال للجمهور للمشاركة في صناعات الخزف 

القحطاني: وزارة الثقافة تتيح الفرصة للشباب القطري 

تتواصل فعاليات اليوم 
الوطني 2022، في درب 

الساعي بمنطقة أم صالل 
لليوم الثالث على التوالي، 

تحت شعار »وحدتنا 
مصدر قوتنا« وسط 

إقبال جماهيري كبير من 
المواطنين والمقيمين 

وضيوف دولة قطر 
ومشجعي بطولة كأس 
العالم. ونجحت فعالية 

الحرف اليدوية التي تقام 
ضمن احتفاالت اليوم 

الوطني بدرب الساعي 
في استقطاب الجماهير 
والمهتمين في اكتشاف 

هذه الحرف التقليدية 
التي تظهر مراحل صناعة 

الخزف الذي تتعدد 
استخداماته وال تخلو 

منه المنازل والمجالس 
القطرية، لكونها 

تستخدم في الزينة.

للتعرف على فنون البحر

»الـبـدع« تجـــذب الــــــــزوار

كشف السيد نارص مبارك الخليفي 
واألنشطة  البدع  فعالية  مسؤول 
والرياضات البحرية بدرب الساعي 
املقبلة،  األيام  خالل  برنامجه  عن 
عىل  تشتمل  الفعاليات  ان  وأكد 
ألول  تقام  والتي  الصيد،  مسابقة 
األطفال  بمشاركة  العام  هذا  مرة 
مسابقة  إىل  إضافة  والعائالت، 
اللؤلؤ،  عىل  والبحث  املحار  فلق 
املجلس،  الفعاليات  تتضمن  كما 
البحري،  واملتحف  الغوص،  وأهل 
الشعبي،  واملقهى  املطوع،  وبيت 
ومجلس النوخذة، والنهام، وعكاس 
املسابقات  إىل  باإلضافة  »الفريج«، 
واأللعاب  القديم،  واملخبز  البحرية، 
الحبل  شد  مثل  الرتاثية  الشعبية 
وخطف الرشاع و»صده رده«. هذا 

إىل جانب املشاركة مع الفنان نارص 
عبد الرضا يف مرسحية الغبة، حيث 
مختلفة  أشكال  عىل  الضوء  إلقاء 
أن  إىل  ولفت  البحرية،  الفنون  من 
النهامني يقومون بتعريف جمهور 
وأبرز  أهم  عىل  الساعي  درب 
باملحمل  جولة  عرب  البحر  إبداعات 
الساعي  درب  يجوب  الذي  التخييل 
يقوم  كما  النهام،  صوت  برفقة 

عىل  الجمهور  باطالع  الحرفيني 
األمر  وهو  منتجاتهم،  إبداع  طرق 
حيث  الحضور،  رضا  ينال  الذي 
املنتجات  إبداع  مراحل  يتابع  يظل 

يدوية الصنع خطوة بخطوة.
باملواطنني  الخليفي  ورحب 
قطر  دولة  وضيوف  واملقيمني 
يف  وباألخص  الساعي  درب  يف 
فرتة  امتداد  ان  واكد  البدع،  فعالية 

أمر  يوما،   24 مدار  عىل  الفعاليات 
من  لديهم  ما  كل  تقديم  لهم  يتيح 
ان  كما  بحرية،  وابداعات  فنون 
املونديال  مع  الفعاليات  تزامن 
الساعي  بدرب  فعالياتهم  ستجعل 
من  عدد  أكرب  جذب  بفرصة  تزخر 
الجمهور املتطلع للتعرف عىل ثقافة 

البلد املستضيف لكأس العالم.
البيئة  البدع،  فعالية  وُتوثق  هذا 
بشكٍل  القطرية  البحرية  الرتاثية 
هي  البدع  ومنطقة  مصغر، 
للبحر،  املجاور  القديم  »الفريج« 
من  لها  ملا  الجمهور  وتستقطب 
وموروث  عميق  تراثي  امتداد 
قطري أصيل يعكس مشاعر األلفة 
والرتاحم التي كانت تجمع بني أهل 

»الفريج«.

تشهد انطالق مسابقة الصيد 
وفلق المحار ألول مرة

أمين عام وزارة الثقافة األردنية:

درب الساعي منجز ثقافي

الرباري  هزاع  السيد  أمس  مساء  زار 
اململكة  يف  الثقافة  لوزارة  العام  األمني 
أم  يف  الساعي  درب  الهاشمية  األردنية 
اصطحبه  جولة  خالل  واطلع  صالل، 
سعود  بن  أحمد  الشيخ  سعادة  فيها 
مستشار  ثاني  آل  العزيز  عبد  بن 
الرتاثية  الفعاليات  عىل  الثقافة،  وزير 
البدع  فعاليات  بينها  ومن  والثقافية، 
القطري  البحري  الرتاث  عن  تعرب  التي 
إىل جانب فعاليات العزبة واملقطر وبيت 
الشعر التي تظهر الرتاث الربي يف قطر 
والورش  املعارض  من  عددا  زار  كما 

الفنية التي يقدمها ليوان الفن. 
وأكد السيد هزاع الرباري أنه معجب بما 
الساعي،  لدرب  زيارته  خالل  شاهده 
بكل ما يتمتع به من عالقة قوية بالرتاث 

األصيل،  العربي  واملوروث  القطري، 
أعمارها  بمختلف  للعائالت  يوفره  وما 
عما  فضالً  تراثية،  أجواء  من  وفئاتها 
وثقافية  فنية  فعاليات  من  يقدمه 

وترفيهية.
مكان  بأنه  الساعي  درب  ووصف 
بكل  الجميع  فيه  يتجول  أن  يستطيع 
يطلع  أن  للزائر  يمكن  كما  أريحية، 
القطري،  الرتاث  أركان  مختلف  عىل 
واأللعاب  التقليدية،  الحرف  عن  فضالً 
الشعبية، األمر الذي يجعل درب الساعي 
املنجزات  إىل  يضاف  ثقافياً  منجزاً 

الثقافية والحضارية يف دولة قطر. 
األجواء  بتلك  قطر  لدولة  التهنئة  ووجه 
عن  معرباً  تعيشها،  التي  الوطنية 

سعادته الكبرية بزيارة درب الساعي.

توفره فعالية »استاد الدوحة«

فضاء واسع
لممارسة كرة القدم

الكواري  عبدالرحمن  قال  جانبه  ومن 
الدوحة يف ترصيح  استاد  فعالية  رئيس 
لـ »دوحة 360« إن الفعالية تنقسم إىل 
الرمل  ملعب  منطقة  وهي  مناطق  عدة 
ملمارسة  النشء  من  إقباال  تشهد  الذي 
وهناك  الرمل،  عىل  القدم  كرة  لعبة 
من  يتم  التي  الكبرية  الشاشة  منطقة 
العالم  كأس  مباريات  عرض  خاللها 

بشكل يومي. 
وأضاف الكواري أن الهدف من الفعالية 
يمارسون  وأبنائهم وهم  العائالت  امتاع 
تتوفر فيه كل  القدم يف مكان  لعبة كرة 

عوامل األمان.
لكرة  ممارسة  لألطفال  الفعالية  وتتيح 
القدم يف مجموعات، وهم يرتدون الثوب 
ممن  واألجداد  باآلباء  تشبها  القطري 
وعىل  الطريقة  بهدذه  يمارسونها  كانوا 
للفعالية  املتابع  ان  حيث  الرميل،  امللعب 
األولني  حياة  األذهان  إىل  تعيد  أنها  يجد 

وكيف كانوا يمارسون تلك اللعب.
الدوحة  استاد  فعالية  موقع  يف  ويتوفر 
كافة الخدمات التي تتيح للعائالت قضاء 

أوقات مميزة بصحبة أبنائهم.
وحرصت اللجنة املنظمة لفعاليات اليوم 
استاد  منطقة  تكون  أن  عىل  الوطني 
كرة  ملالعب  حقيقيا  تجسيدا  الدوحة 

من  واضحا  ظهر  ما  وهو  قديما،  القدم 
خالل ملعب الرمل عىل سبيل املثال.

عىل  الساعي  لدرب  زائر  كل  ويحرص 
بأجوائها  الدوحة  استاد  فعالية  زيارة 
درب  وان  خاصة  املونديالية،  الكروية 
جماهري  من  الكثري  وجهة  بات  الساعي 
املنتخبات  مشجعي  من  القدم  كرة 
املشاركة يف املونديال فضال عن الجماهري 
من املواطنني واملقيمني من محبي اللعبة 
فعالية  زيارة  عىل  يحرصون  الذين 
والكثري  يومي  بشكل  الدوحة  استاد 
منهم يصحب أبناءه ملمارسة كرة القدم 
الرتاثية  الرياضية  باألجواء  واالستمتاع 

الشيقة.

تشهد فعالية استاد الدوحة في درب الساعي إقباال كبيرا 
من األطفال وذويهم، وهي الفعالية التي استحدثت هذا 
العام بالتزامن مع بطولة كأس العالم 2022 في قطر، في 
اشارة إلى أن هذا الحدث العالمي هو جل اهتمام الجميع 

من كبار وصغار في الدولة.

الكواري: تتيح 
للعائالت وأبنائهم 

قضاء أوقات 
ممتعة
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متابعات

بفعاليات وبرامج درب الساعي

المـشـجـعـــون منبــهـــرون

ش�هدت فعالي�ات درب الس�اعي إقباال 
جماهرييا كبريا من قبل الزوار ومشجعي 
املوندي�ال الذي�ن تواف�دوا للتعرف عىل 
ال�راث والع�ادات والتقالي�د القطرية، 
حي�ث أعرب�وا ع�ن انبهاره�م بالثقافة 
املرتبطة  الفعالي�ات  القطري�ة وتن�وع 

الراثية بموروث اآلباء واألجداد. 
 وعربوا خالل ترصيحات ل� $ عن 
سعادتهم وفخرهم بما ُتقدمه دولة قطر 
من إبداع وجه�د متواصل إلبراز الثقافة 
القطري�ة والعربية والراث األصيل أمام 
مختلف الزوار من ُمختلف الجنس�يات، 
مؤكدين أن كل قطري وخليجي وعربي 
عليه أن يش�عَر بالفخر تجاه ما ُتقدمه 
دولة قطر سواء من خالل التنظيم املبهر 
لبطولة كأس العالم 2022، أو من خالل 
احتفاالت اليوم الوطني يف درب الساعي 
الت�ي أضح�ت ِقبل�ًة للعائ�الت والزوار 
لالس�تمتاع بباقة ُمنوعة م�ن الفعاليات 

واألنشطة التي ُتناسب جميع األعمار.
يف البداي�ة عرب قيس محمد الحرايس من 
س�لطنة عمان ع�ن انبه�اره الكبري بما 
ي�راه يف درب الس�اعي من تن�وع ثقايف 
يناسب الكبار والنشء، قائال إننا كعرب 
فخورون به�ذا التنظيم املبه�ر لبطولة 
كأس العال�م وح�رص قطر ع�ىل إبراز 
الراث والثقاف�ة القطرية والعربية أمام 

العالم.
 وأش�اد بم�ا قام�ت ب�ه قطر وش�عبها 
االصيل م�ن عمل رائ�ع يف تنظيم كأس 
العالم وإدارة هذه الحشود الضخمة من 
الجماهري واملش�جعني القادم�ة من كل 
أنح�اء العالم وتنظي�م فعاليات متنوعة 

أسعدت الجميع من الزوار.
 وأش�اد الحرايس بالفعاليات املتنوعة يف 
درب الساعي لتعريف الجمهور العربي 
والعامل�ي بجوان�ب مختلفة م�ن الراث 
والثقافة يف قطر، مؤكدا عىل توفر العديد 
م�ن األماكن يف قطر التي ت�ربز الجانب 
الراثي للب�الد وتعرف الزوار عىل ثقافة 
أهل البل�د وتاري�خ أجداده�م بطريقة 

مبسطة وميرسة.
وقال: الك�رم القط�ري املعهود واضح 
يف كل يشء بداية من االس�تقبال الودي 
والرحيب بنا وإعطاء األطفال كوبونات 
مجاني�ة لأللعاب، وبش�كل عام فنحن 
ُمس�تمتعون بكل ما نراه هنا يف ساحة 
االحتف�االت. وتابع: الفعاليات ُتناس�ب 

جميع الفئات واألعمار، وأنصح الجميع 
ب�أال يفوّتوا فرص�ة هذا امل�كان املُميز، 
ال�ذي يجس�د عب�ق ال�راث القط�ري 
والعربي يف كل ركن من أركانه، س�واء 
التصميم أو األنشطة الثقافية والراثية، 
أو األلع�اب والح�رف الراثي�ة وكذلك 
الصق�ور والهج�ن املُرتبط�ة بالبيئ�ة 

املحلية.

تنظيم مبهر للفعاليات

فيم�ا عرب عبدالله محم�د املقبايل –الذي 
حرض لقطر من سلطنة عمان الشقيقة- 
عن س�عادته بزيارة املقر الجديد لدرب 
الس�اعي، قائالً إنه يمثل إنج�ازاً جديداً 
يض�اف إىل إنجازات الش�عب القطري، 
كما ع�رب عن إعجاب�ه بالتنظي�م املبهر 

والراقي والذي يحظ�ى بإقبال كبري من 
قبل املواطنني واملقيمني والزوار، مشيدا 
بتوفري الرشح لكافة التفاصيل الخاصة 
بالفعاليات واألنش�طة واملعارض، وهي 

بادرة نثمنها ونشيد بها. 
وتاب�ع: االنطباع األول الذي ش�عرت به 
مع دخويل إىل س�احة درب الساعي كان 
رائًعا للغاية، فهن�اك وفرة يف الفعاليات 
وه�و م�ا يجع�ل تجرب�ة زي�ارة درب 
الس�اعي ممتعًة وتس�تحق التكرار يوًما 

بعد يوم. 
وتابع: ه�ذه هي امل�رة األوىل التي أزور 
فيها درب الس�اعي، وحقيقة أشيد بهذا 
امل�كان الراث�ي الذي ُيذكرن�ا بموروثنا 
الجمي�ل وُهويتن�ا الخليجي�ة والعربية، 
ومن خ�الل منربكم أش�كر دول�ة قطر 
ع�ىل ما ُتقدمه خالل بطولة كأس العالم 

واحتف�االت اليوم الوطني وهذا الجهد ال 
يمكن وصفه إال بالقول إن قطر أبدعت. 
وتابَع: كل خليجي وعربي وُمسلم يجب 
أن يشعَر بالفخر تجاه هذا اإلبداع الذي 
ُتقدم�ه قطر خالل هذا العرس الريايض 

العاملي.
وتح�دث ع�ن م�ا قام�ت به قط�ر من 
قائ�ال:  للموندي�ال  م�رشف  تنظي�م 
تجرب�ة  س�يخوضون  املش�جعون 
مختلفة يف هذا املونديال بفضل تقارب 
املس�افات بني االستادات يف دولة قطر، 
حيث يمكنهم زيارة اس�تادات البطولة 
الثماني�ة، واستكش�اف البلد بس�هولة 
عرب اس�تخدام م�رو الدوحة، مش�ريا 
إىل أن كأس العال�م فرص�ة للتواص�ل 
مع أش�خاص من جميع أنحاء العالم، 
وأنهم ملس�وا مش�اعر ال�ود والرحاب 

لدى الشعب القطري فور وصولهم إىل 
أرض املونديال.

األصالة والتميز

من جانبه ع�رب يوس�ف الطلحاوي من 
املغرب الش�قيقة عن س�عادته بحضور 
ع�ىل  مؤك�دا  قط�ر،  يف  العال�م  كأس 
انبه�اره بما وجده يف قط�ر من ترحاب 
وح�ب وضيافة من اهلها، مش�ريا إىل ان 
قطر جمع�ت بني االصال�ة واحتفاظهم 
بالع�ادات والتقالي�د العربي�ة االصيل�ة 

وايضا التميز والتفرد والتطور.
وأش�ار إىل أن درب الساعي مكان مثايل 
للعائالت وخاصة األطفال فهناك العديد 
م�ن األنش�طة املُخصص�ة له�م، وُتعد 
هذه خطوة ممي�زة، ُتضاف إىل التنظيم 

االح�رايف، ف�كل يشء هن�ا ُمنظ�م ويف 
مكانه املُناسب. 

وأض�اف الطلح�اوي: كمواط�ن عربي 
نش�عر بالفخ�ر عندم�ا ن�رى كل ه�ذا 
الجه�د املب�ذول إلظه�ار قط�ر يف أبهى 
صورة، مش�يدا بالفعالي�ات املتنوعة يف 
درب الساعي والتي تواكب بطولة كأس 
العالم، مش�يدا بما يقوم به املس�ؤولون 
ع�ن درب الس�اعي م�ن إب�راز ال�راث 
القطرى والهوي�ة الخليجية أمام الزوار 
من مختلف الجنس�يات، كم�ا أن هناك 
العدي�د من األنش�طة الرياضية املُقدمة 
للجمه�ور، باإلضاف�ة إىل ب�ث مباريات 
املوندي�ال عىل شاش�ات كب�رية وهو ما 
الس�اعي  يجع�ل تجرب�ة زي�ارة درب 

ُمكتملة وُممتعة يف آن واحد.
والدائ�م  الجدي�د  املق�ر  ويتميّ�ز  ه�ذا 
ل�»درب الس�اعي« يف منطقة أم صالل 
بمستوى عاٍل من التجهيزات والخدمات 
واملرافق العامة التي توفر عوامل الراحة 
واألم�ان للزوار وتع�زز تجربتهم خالل 
الفعالي�ات، فض�اًل ع�ن التصميم الذي 
ي�ربز الراث املعم�اري القطري األصيل 
بصبغ�ة عرصي�ة إبداعي�ة، كم�ا يتميز 
بس�هولة الوص�ول إلي�ه م�ن 3 ط�رق 
رئيس�ية، باإلضافة إىل مرو الدوحة عرب 
الخط األخ�رض »محطة الريان القديم«، 
م�ا يع�زز انس�يابية الحرك�ة املرورية، 
باإلضاف�ة إىل وج�ود مس�احة مواق�ف 
تس�توعب 3500 س�يارة تقريباً، وهي 
تتصل ب� 7 بوابات رئيس�ية و5 بوابات 
خدمية للدخول والخروج بسهولة تامة، 
كما توجد شاش�ات عرض رئيسية لبث 

عدد من الفعاليات أمام الجمهور.
ويوف�ر »درب الس�اعي« ل�زواره باق�ة 
غنية من الفعاليات واألنشطة التي تربز 
الثقافة القطري�ة والراث األصيل، حيث 
يبلغ عدد الفعاليات حوايل 4500 نشاط 
ثقايف وتراثي، ل� 191 فعالية رئيس�ية، 
وأمسيات ش�عرية وموس�يقية، إضافة 
إىل عدد م�ن الندوات األدبي�ة والفكرية 
والفنية، إىل جانب معارض ومسابقات، 
ومتحف�ني، وعدد من الح�رف واأللعاب 

الشعبية، وورش عمل.
وينتظر رواد »درب الس�اعي« مجموعة 
ثرية م�ن الفعالي�ات الثقافية والندوات 
األدبية والفكرية واألمس�يات الش�عرية 
والحفالت املوس�يقية وامللتقيات األدبية 
والعروض املرسحية واملعارض والورش 
الفنية، فضالً عن أنشطة ثقافية تعليمية 

للكبار واألطفال.

{ قيس الحراسي يتحدث لـ $

كتب – محمد أبوحجر 

{ يوسف الطلحاوي 

{ عبدالله المقبالي

الحراسي: كل عربي 

يجب أن يشعر بالفخر 

قدمه قطر
ُ
تجاه ما ت

المقبالي: الفعاليات 

التراثية تذكرنا بهويتنا 

الخليجية والعربية

الطلحاوي: قطر جمعت بين األصالة والتميز والتفرد والتطور

}  تصوير- أسامة الروسان 



خالل زيارته لدرب الساعي

سوالف من تراث لّول

الجمالي يشيد بالفعاليات

»شؤون المسرح« يدشن 
»حزاوي هدية سعيد«

بن حسن  السيد سلطان  أمس  زار مساء 
الجمايل أمني عام اللجنة الوطنية لحقوق 
الوطني  باليوم  الدولة  احتفاالت  اإلنسان، 

املقامة يف درب الساعي يف أم صالل. 
مفصل  رشح  إىل  زيارته  خالل  واستمع 

التي  والثقافية  الرتاثية  الفعاليات  حول 
يتضمنها درب الساعي، منها فعالية البدع 
التي تعرب عن الرتاث البحري القطري إىل 
وبيت  واملقطر  العزبة  فعاليات  جانب 

الشعر التي تظهر تراث الرب يف قطر.

عبدالحميد  عبدالرحيم  السيد  وقال 
إن  املرسح  شؤون  مركز  مدير  الصديقي 
والهوية  الرتاث  من  »الحزاوي«  فعالية 
درب  يف  مرة  ألول  وتعرض  القطرية، 
الساعي هذا العام، وتروي خاللها الفنانة 
لألطفال  الرتاثية  الحزاوي  سعيد،  هدية 

يوميًا، من السابعة مساء ملدة 20 دقيقة.
الصديقي  وأضاف 
األطفال  حضور  أن 
فعالية  أيام  أول  يف 
»حزاوي هدية سعيد« 
التوقعات،  فاق 
الهدف  أن  موضًحا 
من الفعالية هو تعليم 
النشء الجديد مبادئ 
الصدق واألمانة وعمل 
ومساعدة  الخري 
خالل  من  اآلخرين، 
النابعة  األصيلة  القيم 

عربت  جانبها  من  القطري.  الرتاث  من 
سعيد،  هدية  القديرة  القطرية  الفنانة 
موضحة  األطفال،  بتفاعل  سعادتها،  عن 
نفوس  يف  كبري  أثر  لها  الحزاوي  أن 
بالدفء  الطفل  تشعر  فهي  األطفال، 
القيم  غرس  خاللها  من  ويمكن  واأللفة، 

إىل  باإلضافة  األبناء،  نفوس  يف  األخالقية 
الرتاثية  املفردات  بعض  األطفال  إكساب 

من املايض.
اليوم  حزوة  أن  هدية  الفنانة  وأضافت 
الذي  جارالله  الخراز  حول  قصتها  تدور 
يعمل يف إصالح األحذية، وال يملك مصدر 
وكان  الحامل،  زوجته  ولديه  آخر،  رزق 
يجمع األموال من أجل 
جارته  وهناك  الحج، 
وزوجها  جابر  أم 
 4 لـ  أم  وهي  متوىف 
من  يصيحون  أبناء، 

الجوع.
تبحث  األم  خرجت 
ألطفالها  طعام  عن 
تجد  ولم  الشارع،  يف 
فقرر  يساعدها،  أحدا 
الخراز جارالله إعطاء 
أموال  الفقرية  جارته 
الحج إلطعام أبنائها، فكافأه الله بأن جمع 
جريان الخراز األموال له، وذهب للحج يف 
الفنانة هدية سعيد  التالية، وأنهت  السنة 
ديرتنا..  تحفظ  الله  »يا  بالدعاء  الحزوة 
ألنها  وحدتنا..  وتدیم  وعزوتنا..  وشیخنا 

مصدر قوتنا«.
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متابعات

خالل األمسية الشعرية لديوان العرب في درب الساعي.. بن عرار:

تعزيز الهوية الوطنية عبر األدب

حرضها  التي  األمسية  يف  شارك 
آل  مبارك  الشعراء  كبري،  جمهور 
وهادي  كروز  بن  وزايد  خليفة 
القصائد  من  بمجموعة  سيف،  بن 
وطنية  قصائد  منها  املتنوعة، 

واجتماعية..
عرار  بن  شبيب  الشاعر  وقال 
للشعر  قطر  مركز  مدير  النعيمي 
إن مشاركة املركز يف فعاليات اليوم 
إىل  تهدف  الساعي  بدرب  الوطني 
وتعزيز  واألخالق  القيم  روح  بث 
الهوية الوطنية عرب األدب من خالل 

يقدمها  التي  املتميزة  القصائد 
الشعراء، مشريا إىل أن مركز ديوان 
شعرية  أمسيات   6 يقدم  العرب 
خالل فعاليات درب الساعي، فضال 
ودور  الشعر  عن  تتحدث  ندوة  عن 
الشعراء يف املجتمع، بمشاركة كوكبة 

من كبار الشعراء يف املجتمع. 
مبارك  الشاعر  ثمن  جانبه  ومن 
املطبوعات  إدارة  مدير  خليفة  آل 
واملصنفات الفنية يف ترصيح له عقب 
للشعر  قطر  مركز  جهود  األمسية 
الروح  تعزيز  يف  العرب«  »ديوان 

والهوية الوطنية من خالل الحضور 
الوطني  باليوم  الدولة  احتفاالت  يف 
يف درب الساعي ويف كافة الفعاليات 
األمسية  أن  إىل  مشريا  الوطنية، 
الوالء  قيم  بتعزيز  الحدث  واكبت 
واالنتماء للوطن، كما واكبت بطبيعة 
الحدث  املونديايل هذا  الحدث  الحال 
وما  العالم  أبهرت  الذي  االستثنائي 
زالت يف تنظيمه لتقديم نسخة تظل 

كثريا يف الوجدان العاملي.
قد  للمركز  األوىل  األمسية  وكانت 
الساعي  درب  افتتاح  يوم  أقيمت 

وخصصت للشعر الفصيح.
وسوف يكون جمهور درب الساعي 
األربعاء  اليوم  مساء  موعد  عىل 
يشارك  والتي  الثالثة  األمسية  مع 
بليل  مشاري  الشعراء  من  كل  فيها 
النعيمي،  نارص  عبدالله  العتيبي، 

عبداملحسن الهميمي.
الساعي  درب  فعاليات  أن  يذكر 
للدولة  الوطني  باليوم  لالحتفال 
من  عرش  الثامن  حتى  تتواصل 
الدائم لدرب  ديسمرب املقبل يف املقر 

الساعي بمنطقة أم صالل محمد.

ضمن فعاليات درب 
الساعي نظم مركز قطر 

للشعر »ديوان العرب« 
أمسيته الشعرية الثانية 

مساء أمس األول االثنين، 
وذلك على المسرح 

الرئيسي.  وجاءت األمسية 
ضمن برنامج الندوات 

الثقافية المصاحبة 
لفعاليات واحتفاالت 

اليوم الوطني للدولة، 
الذي يوافق الثامن عشر 

من ديسمبر من كل عام 
ويتخذ هذا العام شعارا 
له »وحدتنا مصدر قوتنا«.

دشن مركز شؤون المسرح التابع لوزارة الثقافة أمس فعالية 
»حزاوي هدية سعيد« على مسرح الطفل، وذلك ضمن فعاليات 

اليوم الوطني في درب الساعي، وهي عبارة عن سوالف من 
تراث لّول، تحكي فيه الفنانة القطرية هدية سعيد، قصصا 

لألطفال من التراث القطري، بأسلوب مسرحي مشّوق.

الصديقي : حضور 
االطفال للفعالية 

فاق التوقعات

على الفعاليات واالحتفاالت

إقـبـــال مــن الـعــائـالت
الوطني  اليوم  فعاليات  تشهد 
إقباال  يوميا  الساعي  درب  يف 
وأبنائهم  العائالت  من  كبريا 
الوطنية  باألجواء  لالستمتاع 
درب  بها  يزخر  التي  والرتاثية 
إتاحة  الوقت  نفس  ويف  الساعي، 

للمشاركة  للصغار  الفرصة 
عديدة  ومسابقات  أنشطة  يف 
موضوعات  حول  معظمها  تدور 
حيث  والهوية،  بالرتاث  مرتبطة 
توجد مسابقات يف منطقة فعالية 
البحري  بالرتاث  خاصة  البدع 

منطقة  يف  مسابقات  وهناك 
الصقارة  تخص  املقطر  فعالية 
جانب  إىل  الفعاليات  من  وغريها 
الرماية، وقد حظي  يف  مسابقات 
بأم  الساعي  لدرب  الدائم  املقر 
مواطنني  الزوار  بإشادة  صالل 

من  به  يتوفر  ما  نظري  ومقيمني 
خدمات.

العلم  رفع  فعالية  بداية  ومنذ 
ومع انطالق الفعاليات يف الثالثة 
التوافد عىل  يف  الزوار  يبدأ  عرصا 

درب الساعي.
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اقتصاد

شركة تابعة لـ»المستثمرين القطريين للتكنولوجيا«

»القطرية لألنظمة«
تساهم في تأمين المونديال

لألنظمة  القطرية  الرشكة  أعربت 
إس«،  إس  »كيو  األمنية  واالستشارات 
ملجموعة  التابعة  الرشكات  إحدى 
عن  للتكنولوجيا،  القطريني  املستثمرين 
االستادات  تأمني  يف  باملشاركة  سعادتها 
عالم  كأس  أول  ملباريات  املستضيفة 
قطر  مونديال  األوسط،  الرشق  تشهدها 

 .2022
»كيو  وساهمت 
الرشكة  إس«،  إس 
يف  املتخصصة 
األمن  أنظـــــمة 
كشف  املتكاملــة، 
السالمة  الدخــالء، 
الحياتيـــة وغريها 
الرقمية  األنظمة  من 
تأمني  يف  املبتكرة، 

كأس  ملباريات  املستضيفة  االستادات 
بأجهزة  تزويدها  خالل  من  العالم 
الفحص الشخصية والكشف عن املعادن 

وتوفري فرق دعم طوال فرتة البطولة. 
استاد  بتزويد  الرشكة  قامت  كما 

الدوارة،  اآللية  بالبوابات  عيل  بن  أحمد 
باإلضافة إىل إدارة نظام التذاكر لتسهيل 
من  الرشكة  وتمكنت  املشجعني.  دخول 
من  العامليني،  الرشكاء  من  شبكة  خالل 
ابتداًء  للعمالء  املتكاملة  الحلول  توفري 
من مرحلة التصميم وصوالً إىل العمليات 

والصيانة للعمالء املهمني يف قطر. 
إس  »كيو  وتجمع 
تأسست  التي  إس«، 
 ،1995 العـــام  يف 
الرشكاء  من  شبكة 
العامليني، عىل رأسهم 
ديتكشن«،  »سميث 
يف  عاملياً  الرائدة 
الكشف  تقنيـــات 
التهديدات  وتتبــع 
الطريان  لقطاعــات 
واملجال  املدن  وأمن  والحدود  واملوانئ 
الصناعية  الرشكة  و»شيا«  العسكري، 
تصميم  مجال  يف  تعمل  التي  الكربى 
وتصنيع أنظمة الفحص الكهرومغناطييس 

وأنظمة التدفئة التعريفية. 

{ فحص دقيق 

دشن حزمة أنشطة افتراضية تفاعلية

مطار حمد ينظم فعاليات ترفيهية
والفعاليات  األنشطة  برنامج  يستمر 
حمد  مطار  أطلقه  الذي  الرتفيهية 
بطولة  انطالق  مع  بالتزامن  الدويل 
من  ليعيش   ،  2022 العالم  كأس 
تجربة  املسافرين  من  املاليني  خالله 

مثالية وحماسية.
مطار  يف  الفعاليات  برنامج  ويوفر 
-القادمني  للمسافرين  الدويل  حمد 
متنوعة  تجارب   – واملغادرين 
كأس  بطولة  شغف  من  مستوحاة 
يف  املقامة  الفعاليات  وتشمل  العالم 
ترفيهية  عروضاً  الدويل  حمد  مطار 
يومية تتوافق مع جدول املباريات، إىل 
لالستمتاع  املشجعني  مناطق  جانب 
باإلضافة  املباريات،  بمشاهدة 
التفاعلية  االفرتاضية  األنشطة  إىل 
الواقع  بتقنية  القدم  كرة  لعبة  مثل 
لتميمة  تفاعيل  نشاط  وهو  املعزز 
لّعيب، وكشك »جرب قميص فريقك 
كرة  ملشجعي  املخصص  املفضل« 
قميص  مع  صورهم  اللتقاط  القدم 

مبارشًة  وإرسالها  املفضل  فريقهم 
وغريها  اإللكرتوني  بريدهم  إىل 
ومناطق  التذكارية،  الصور  كحائط 

مخصصة للمشجعني من األطفال.
الفعاليات  بهذه  االستمتاع  ويمكن 
مطار  مبنى  نطاق  يف  واألنشطة 
الجديدة،  والتوسعة  الدويل،  حمد 
 ،Cو  Bو  A املسافرين  ردهات  يف 
األطفال  مناطق  وجود  إىل  باإلضافة 

يف جميع ردهات املسافرين.
املري،  محمد  بدر  املهندس  وقال 

يف  للعمليات  التنفيذي  الرئيس 
مطار حمد الدويل: »بصفتنا الرشيك 
لكرة  العالم  كأس  لبطولة  الرسمي 
األوسط،  الرشق  يف  األوىل  القدم 
يسعدنا استضافة العديد من األنشطة 
والفعاليات داخل مطار حمد الدويل، 
املسافرين،  مع  بالبطولة  لالحتفال 
وتمثيل دولة قطر بكل فخر. وقد تم 
مع  بالتنسيق  الفعاليات  هذه  تنظيم 
من  متنوعة  مجموعة  لتوفري  الفيفا، 
مطار  خدمات  الكتشاف  الخيارات 

حمد الدويل ذات املستوى العاملي«.
وتضم مناطق األطفال يف مطار حمد 
الدويل مجموعة متنوعة من األنشطة، 
عىل  والرسم  التفاعيل،  الرسم  تشمل 
الوجه، وملعبا لكرة القدم، واملكعبات 
الصور  حائط  يوفر  كما  العمالقة. 
دب  بجوار  يقع  الذي  التذكارية، 
الساحة  وسط  يف  الشهري  املصباح 
الجنوبية للمطار، فرصًة للمسافرين 
عليه،  وتعليقها  صورهم،  اللتقاط 
كأس  بطولة  إرث  إىل  واالنضمام 

.2022TM العالم لكرة القدم قطر
وتشمل األنشطة بالتعاون مع منظمة 
الصحة  ووزارة  العاملية  الصحة 
العامة يف قطر، مجموعة من األكشاك 
التوعوية  للحمالت  املخصصة 
الرسمي  الرشيك  .وبصفته  الصحية. 
لكأس العالم فإن مطار حمد الدويل 
الحائز عىل جائزة ولقب أفضل مطار 
يف العالم من سكاي تراكس، لعامني 
ماليني  الستقبال  مستعد  متتاليني، 
العالم  أنحاء  جميع  من  املسافرين 
الرشق  قلب  يف  استثنائية  كوجهة 

األوسط.

{ جانب من األنشطة والفعاليات في مطار حمد

الدوحة- $ 

بين »قطر للطاقة« و»كونوكو فيليبس« ومن إنتاج حقل الشمال

صفقة لتوريد الغاز القطري إلى ألمانيا

  أعلنت قطر للطاقة توقيع اتفاقيتي بيع ورشاء 
قطر  من  لكل  تابعة  رشكات  بني  األمد  طويلتي 
للطاقة ورشكة كونوكو فيليبس لبيع ما يصل إىل 
مليوني طن سنوياً من الغاز الطبيعي املسال يتم 

توريدها من قطر إىل أملانيا.
وبموجب االتفاقيتني، ستقوم رشكة تابعة لكونوكو 
املتعاقد عليها وتوريدها  الكميات  فيليبس برشاء 
إىل محطة استقبال الغاز الطبيعي املسال األملانية 
برونزبوتل  مدينة  يف  حالياً  تطويرها  يتم  التي 

شمال أملانيا ابتداًء من العام 2026.
وسيتم توريد هذه الكميات من الرشكتني اململوكتني 
قطر  يف  فيليبس  وكونوكو  للطاقة  قطر  قبل  من 
واللتني تملكان حصصاً يف كل من مرشوعي حقل 

الشمال الرشقي وحقل الشمال الجنوبي.
بن  سعد  املهندس  سعادة  من  كل  االتفاقية  وقع 
الطاقة،  لشؤون  الدولة  وزير  الكعبي،  رشيده 
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، 
والسيد ريان النس، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لرشكة كونوكو فيليبس، وذلك يف حفل 
أقيم أمس يف املقر الرئييس لقطر للطاقة يف الدوحة 

بحضور عدد من كبار املسؤولني من الرشكتني.
ويف كلمته خالل حفل التوقيع، أكد سعادة املهندس 
بأمن  قطر  دولة  التزام  الكعبي  رشيده  بن  سعد 
توقيع  »يسعدنا  قائالً:  وأملانيا  أوروبا  يف  الطاقة 
فيليبس  كونوكو  رشيكتنا  مع  االتفاقيتني  هاتني 
لتوريد ما يصل إىل مليوني طن سنوياً من الغاز 
الطبيعي املسال من مرشوعي توسعة إنتاج الغاز 

الرشقي وحقل  الشمال  املسال يف حقل  الطبيعي 
وتعود   .2026 عام  من  ابتداًء  الجنوبي  الشمال 
فهي  أسباب،  عدة  إىل  االتفاقيتني  هاتني  أهمية 
تمثل أول اتفاقية إمداد طويل األمد للغاز الطبيعي 
املسال إىل أملانيا، ولفرتة توريد تمتد إىل 15 عاماً 
عىل األقل، مما يساهم يف توفري أمن الطاقة ألملانيا. 
-قطر  موثوقني  لجهود رشيكني  تتويج  أنها  كما 
للطاقة وكونوكو فيليبس- امتدت عىل مدى سنوات 

وذات مصداقية  بها  موثوق  حلول  لتوفري  عديدة 
للمستهلكني  واليوم،  العالم،  حول  للمستهلكني 
األملان. وهذا دليل ملموس عىل عزم قطر للطاقة 
عىل توفري إمدادات طاقة موثوقة لجميع األسواق 
الرئيسية يف جميع أنحاء العالم، وعىل التزامنا تجاه 

الشعب األملاني«.
أملانيا  »تمثل  الكعبي:  الوزير  سعادة  وأضاف 
أكرب سوق للغاز يف أوروبا، تتميّز بطلب كبري يف 

قطاعات الصناعة، والكهرباء، واالستهالك املنزيل، 
الطاقة  أمن  دعم  يف  باملساهمة  ملتزمون  ونحن 
هذا  أظهرنا  وقد  عام.  بشكل  أوروبا  ويف  فيها 
مختلف  يف  كبرية  استثمارات  خالل  من  االلتزام 
رفع  مشاريع  شملت  التي  الغاز  صناعة  مراحل 
يف  املسال  الطبيعي  الغاز  من  اإلنتاجية  طاقتنا 
لتصدير  باس  غولدن  مرشوع  وتطوير  قطر، 
كما  املتحدة.  الواليات  يف  املسال  الطبيعي  الغاز 

الطبيعي  الغاز  ناقالت  لبناء  برنامج  أكرب  نّفذنا 
عىل  وتعاقدنا  الطاقة  قطاع  تاريخ  يف  املسال 
التزامات طويلة األمد يف البنية التحتية الستقبال 
الغاز الطبيعي املسال وتخزينه وتوزيعه يف عدد 
من البلدان األوروبية. كما أّن حوارنا مع رشكائنا 
األوروبيني مستمر بهدف تحقيق مستويات أعىل 
أكثر  األسواق وتحول  الطاقة واستقرار  أمن  من 
ملصلحة  الكربون  منخفضة  طاقة  إىل  سالسة 

الجميع«.
الشكر  الكعبي  الوزير  سعادة  قدم  الختام،  ويف 
لجميع فرق العمل التي عملت بجد للوصول إىل 
لحرضة  الشكر  جزيل  عن  وعرّب  االتفاقية،  هذه 
ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
أمري البالد املفدى »حفظه الله« عىل دعمه املستمر 

لقطاع الطاقة.
من جهته، قال السيد ريان النس، رئيس مجلس 
كونوكو  لرشكة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 
لتزويد  الفرصة  بهذه  سعيدون  »نحن  فيليبس: 
بالغاز  وآمن،  مسؤول  بشكل  العاملية،  األسواق 
الطبيعي املسال من مشاريع التوسعة القطرية«.
وأضاف السيد النس: »ستوفر هاتان االتفاقيتان 
من  املسال  الطبيعي  الغاز  لرشاء  مغرية  فرصة 
للطاقة،  قطر  مع  الجديدة  املشرتكة  مشاريعنا 
كما سرتفع مكانة مرشوعينا املشرتكني كمصادر 
موثوقة لتوريد الغاز الطبيعي املسال إىل أوروبا«.
يذكر أن رشكة كونوكو فيليبس هي أحد الرشكاء 
الشمال  حقل  توسعة  مرشوعي  يف  الدوليني 
الشمال  وحقل   ،3,125% بحصة  الرشقي 
الجنوبي بحصة %6,25 واللذين سيبدآن اإلنتاج 

يف عامي 2026 و2027 عىل التوايل.

{ جانب من توقيع الصفقة 

{ صورة جماعية على هامش االتفاق  { وزير الطاقة 

وزير الطاقة: بدء التنفيذ اعتبارا من 
»2026« ولمدة »15« عاما على األقل

ألمانيا أكبر سوق أوروبي للغاز وملتزمون بدعم أمن الطاقة بمنطقة اليورو كتب- عوض التوم
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اقتصاد

سجلت مستوى »3.49« مليار ريال بالربع الثالث

مخصصات البنوك القطرية األعلى خليجيًا

في إطار جهود البنك
»QNB« يختتم برنامج إعداد القادة الجدد لتنمية المواهب القطرية

اختتمت مجموعة QNB برنامج إعداد القادة الجدد، ونظمت 
حفل تخريج خاص لتكريم موظفيها الذين أكملوا الربنامج 
وتطوير  إىل  الجدد  للقادة   QNB برنامج  ويهدف  بنجاح. 
الحالية  أدوراهم  يف  تفوقوا  الذين  القطريني  البنك  موظفي 
وأظهروا القدرة عىل التقدم إىل مناصب تشمل تحديات أكرب 
26 من املوظفني القطريني  داخل املجموعة. وقد تم ترشيح 
التي  الربامج  10 أشهر للمشاركة يف مجموعة من  عىل مدار 

والتدريب  اإلنرتنت،  عرب  التعلم  وبرامج  لوجه،  وجهاً  ُتعقد 
مكان  يف  فعلياً  تنفيذها  يتم  التي  واملشاريع  العمل،  أثناء 
والتناوب  املكتمل  الوظيفي  التدريب  إىل  باإلضافة  العمل، 
من اعتماد  شهادة  عىل  املرشحون  يحصل  حيث  الوظيفي، 

NOCN، وهي منظمة دولية رائدة يف السوق عند االنتهاء من 
الربنامج بنجاح.

مؤسسة بواسطة  التدريبية  الدورات  مناهج  تطوير  وتم   
بربامج  املتعلقة  التدريب  لحلول  الرائد  املزود   ،Kaplan

التأهيل املهني والقيادة ودورات التطوير املهني.
املواهب  لتنمية  البنك  جهود  إطار  يف  الربنامج  هذا  ويأتي 

يهدف  كما  إدارية.  األدوار  لتويل  وإعدادها  الناشئة  القطرية 
إىل استكمال دورات QNB الحالية للقيادة واإلدارة والتعريف 
التعلم  فرص  لتوفري  البنك  يبذلها  التي  املستمرة  بالجهود 

والتطوير رفيعة املستوى ملوظفيه.
آل خليفة،  السيد عبدالله مبارك  الحفل قال  أثناء  ويف كلمته 
الرئيس التنفيذي ملجموعة QNB: »أود أن أنتهز هذه الفرصة 
ألهنئ جميع املوظفني الذين أكملوا هذا الربنامج بنجاح، وهذا 
جودة  لضمان  البنك  يبذلها  التي  الجهود  عىل  واضح  دليل 
لتأكيد  وأيضاً   QNB عائلة  أفراد  كافة  بني  الوظيفية  الخربة 
بدوره  يعكس  والذي  املستمر  النجاح  تحقيق  عىل  قدرتهم 

نجاح البنك«. وتفخر مجموعة QNB، التي ُتصنف حالياً عىل 
أنها العالمة التجارية املرصفية األعىل قيمة يف منطقة الرشق 
العالم  لكأس  رسمي  كداعم  بمشاركتها  وإفريقيا،  األوسط 

FIFA 2022™ يف الرشق األوسط وإفريقيا.
تتواجد مجموعة QNB، من خالل فروعها ورشكاتها التابعة، 
تقدم  العالم، حيث  قارات حول  وثالث  بلداً   30 من  أكثر  يف 
يف  ويعمل  لعمالئها.  املرصفية  واملنتجات  الخدمات  أحدث 
املجموعة أكثر من 27,000 موظف عرب 1000 فرع ومكتب 
تمثييل، باإلضافة إىل شبكة واسعة من أجهزة الرصاف اآليل 

تزيد عن 4,700 جهاز.

{ صورة جماعية على هامش الحدث{ آل خليفة متحدثا

استراتيجية للحفاظ على جودة ونوعية األصول عند مستويات مرتفعةاستمرار السياسة المتحفظة االحترازية للقطاع المصرفي المحلي

حلت البنوك القطرية املدرجة يف البورصة 
مستوى  عىل  خليجيا  األوىل  املرتبة  يف 
مستوى  أعىل  باستقطاعها  املخاطر  درء 
مستوى  عىل  التحوطية  للمخصصات 
 960( ريال  مليار   3.49 بقيمة  املنطقة 
الثالث  الربع  أمريكي( خالل  دوالر  مليون 
من العام الجاري وهو ما يعكس استمرار 
للقطاع  االحرتازية  املتحفظة  السياسة 
املرصيف املحيل والتي يرشف عليها مرصف 
عىل  الحفاظ  إىل  والهادفة  املركزي  قطر 
مستويات  عند  األصول  ونوعية  جودة 
قطر  بنكي  تكوين  عىل  عالوة  مرتفعة 
ملخصصات  والتجاري   QNB الوطني 
مخاطر  عىل  االنكشاف  من  للتحوط 
التضخم عايل الشدة يف تركيا حيث يمتلك 
 QNB مرصيف  من  كال  القطريان  البنكان 
التوايل  عىل  بنك  والرتناتيف  بنك  فاينانس 

العامالن يف السوق الرتكي.
وشغلت البنوك اإلماراتية املرتبة الثانية يف 
البنوك  ألكثر  إنفست  كامكو  رشكة  قائمة 
بالربع  للمخصصات  استقطاعا  الخليجية 
مليون   900 بواقع   2022 من  الثالث 
دوالر ثم البنوك السعودية باملرتبة الثالثة 
مليون   590 قيمتها  بمخصصات  خليجيا 
مخصصات  حجم  تضاعف  بينما  دوالر 
عىل  الضعف  من  بأكثر  الكويتية  البنوك 
أساس فصيل لتحتل املرتبة الرابعة خليجيا 
وتصل إىل مستوى بلغ 360 مليون دوالر 

أمريكي.
عىل  يحمل  عبء  أي  املخصصات  وتعترب 
نقص  أي  ملقابلة  املالية  الفرتة  إيرادات 
األصول  من  أصل  أي  قيمة  يف  محتمل 
أو  محتملة،  مخاطر  أي  حدوث  نتيجة 
الحدوث.  محتملة  أو  مؤكدة  التزامات  أي 
مخصصات  عىل  املخصصات  وتتوزع 
للديون املعدومة، وأخرى للديون املشكوك 
يف تحصيلها، إىل جانب مخصصات إلزامية 
البنوك  ناتجة عن تطبيق  وأخرى إضافية 
فضال   ،9 رقم  املحاسبي  للمعيار  املحلية 
مخاطر  لدرء  االحرتازية  املخصصات  عن 
التي  املخصصات  هذه  أن  غري  كورونا، 
لتحريرها  قابلة  بتجنيبها  البنوك  تقوم 
انتفاء  بمجرد  األرباح،  ضمن  وإدراجها 

أسباب استقطاعها.
البنوك  املركزي  قطر  مرصف  ويلزم 

قدرتها  لقياس  ضغط  اختبارات  بإجراء 
والصدمات  املخاطر  ومقاومة  تحمل  عىل 
لثالثة  وفقا  املحتملة  واملالية  االقتصادية 
)سيناريو  وهي:  رئيسية  سيناريوهات 
وسيناريو  متوسط  وسيناريو  معتدل 
شديد( وذلك بهدف قياس ورصد ومراقبة 
املؤسسات  قوة  لضمان  املخاطر؛  شتى 
املايل ككل ووفقا  النظام  املرصفية وكذلك 
ملرصف قطر املركزي فإن هذه االختبارات 
استثنائية  أحداث  تأثري  تقييم  إىل  تسعى 
املالية  والكيانات  للبنوك  املايل  املوقف  عىل 
الضغط  اختبارات  نتائج  األخرى وتساهم 
املخاطر  وضبط  تحديد  عملية  تعزيز  يف: 
وتوفري أدوات مكملة ألدوات إدارة املخاطر 

للمخاطر(  املعرضة  القيمة  )مثل  األخرى 
الشامل  التقييم  إىل  الوصول  بهدف  وذلك 
للمخاطر وتمكني كل بنك من التعرف عىل 
إدارة  وتحسني  عملياته  يف  الضعف  نقاط 
خطط  وتطوير  وسيولته  لرأسماله  البنك 
املختلفة  املخاطر  مع  للتعامل  الطوارئ 
مع  يتالءم  البنك  رأسمال  أن  من  والتأكد 

اسرتاتيجية وهيكل مخاطره. 
بنسبة  نموا  القطرية  البنــوك  وسجـلت 
بالربع  الفوائد  إيرادات  صايف  يف   %  8.2
قيام  وقع  عىل  وذلك   2022 من  الثالث 
أسعار  برفع  املركزي  قطر  مرصف 
الفيدرايل  االحتياطي  ألثر  اقتفاء  الفائدة 
املركزي  قام مرصف قطر  األمريكي حيث 

برفع متكرر للفائدة آخرها زيادة الفائدة 
أساس  نقطة   75 بمقدار  الودائع  عىل 
عىل  الفائدة  سعر  رفع  مع   %  3.75 إىل 
 4.5% إىل  أساس  نقطة   75 القروض 
 QCB Repo( الرشاء  إعادة  سعر  ورفع 
ليصبح  أساس  نقطة   75 بمقدار   )Rate
4 %. وخليجيا قالت »كامكو إنفست« أن 
مستوى  بلغ  الخليجية  البنوك  ربح  صايف 
يف  دوالر  مليار   11.4 بلغ  جديداً  قياسياً 
 %  2.7 بنمو   ،2022 من  الثالث  الربع 
 %  19 بواقع  وارتفاع  فصيل  أساس  عىل 
رغم  النمو  هذا  وجاء  سنوي.  أساس  عىل 
للربع  الفوائد  اإليرادات من غري  انخفاض 
البنوك  قطاع  بدأ  وقد  التوايل،  عىل  الثالث 
يشهد  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  يف 
سعر  رفع  لخطوة  األولية  اإليجابية  اآلثار 
املركزية  البنوك  طبقتها  التي  الفائدة 
الواليات  الفائدة يف  ارتفاع  بعد  الخليجية، 
الفوائد  إيرادات  صايف  وصل  إذ  املتحدة، 
للبنوك الخليجية املدرجة إىل مستوى ربع 
سنوي قيايس جديد بلغ 18.6 مليار دوالر 
يف الربع الثالث من 2022 مقارنة بـ17.2 

مليار يف الربع الثاني.

{ مصرف قطر المركزي

كتب- سعيد حبيب 

ارتفاع أرباح البنوك الخليجية »19 %« 
إلى »11.4« مليار دوالر بالربع الثالث

البنوك المحلية 
تجني ثمار رفع 

أسعار الفائدة بنمو 
إيراداتها »8.2 %«

S&P: أرباح البنوك 
الخليجية تعود لمستويات 
ما قبل الجائحة في »2022«

آند بي جلوبال  تقرير صادر عن وكالة »إس  قال 
البنوك  أرباح  أن   S&P االئتمانية«  للتصنيفات 
جائحة  قبل  ما  مستويات  إىل  ستعود  الخليجية 
كورونا تقريباً يف عام 2022، وذلك بفضل التعايف 
االقتصادي بعد الجائحة. كما يعطي ارتفاع أسعار 
تحسني  إىل  يؤدي  مما  البنوك،  لهذه  دفعة  النفط 
الثقة، وبالنسبة لبعض الدول فإن ذلك يعطي دفعة 
الحكومة.  ترعاها  التي  الكبرية  للمشاريع  أيضاً 
وتوقع التقرير عودة تكلفة املخاطر إىل مستوياتها 
الطبيعية لدى معظم الدول الخليجية وبأن يسهم 
ارتفاع أسعار الفائدة يف دعم صايف أرباح البنوك، 
إقليمية  استحواذ  أو  اندماج  عمليات  أي  مستبعدا 

كبرية قريباً.
ورصد التقرير 3 مصادر للمخاطر يف عام 2023 

تتمثل يف: 
قد  والذي  العاملي،  لالقتصاد  املتوقع  التباطؤ   -  1
أسعار  أسايس من خالل  بشكل  املنطقة  يؤثر عىل 
لدينا،  األسايس  للسيناريو  وفًقا  األساسية.  السلع 
نتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 85 دوالراً 
أمريكياً للربميل يف عام 2023 و55 دوالراً أمريكياً 
إىل  يؤدي  مما  بعده،  وما   2024 عام  يف  للربميل 
انخفاض نمو اقتصادات الدول الخليجية وتراجع 

الفرص أمام أنظمتها املرصفية.
أكرب.  ذات مخاطر  البنوك عىل دول  انكشاف   -  2
خالل  من  الخليجية  البنوك  بعض  غامرت  حيث 
دخول دول ذات مخاطر ائتمانية أعىل، السيما تركيا 
تواجهها  التي  الكبرية  للتحديات  ونظراً  ومرص. 
هاتان الدولتان، نتوقع أن نشهد بعض التأثري عىل 
أدى  املثال،  تركيا، عىل سبيل  الخليجية. يف  البنوك 
انخفاض قيمة اللرية إىل خسائر كبرية غري محققة 
املكشوفة عليها. عالوة عىل ذلك،  الخليجية  للبنوك 
فإن تطبيق املعيار 29 من معايري املحاسبة الدولية 
عىل التقارير املالية يف الدول التي تشهد مستويات 
عالية من التضخم قد انعكس سلباً عىل صايف دخل 
البنوك الخليجية املنكشفة عليها. كان التأثري قابالً 
لإلدارة حتى اآلن، وقد استفادت البنوك من مكاسب 
إعادة التقييم عىل مراكزها غري النقدية املدرجة يف 

قائمة الدخل الشامل.
النمو يف ظل  لتمويل  املحتملة  السيولة  قيود    -  3

تراجع السيولة املحلية والعاملية.

الدوحة - $ 
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اقتصاد

خالل فترة المونديال.. »التجارة«:

وفرة في السلع واستقرار باألسعار

الغذائية  املواد  توافر  عىل  والصناعة  التجارة  وزارة  أكدت 
أسعارها  واستقرار  املحلية  األسواق  يف  واالستهالكية  والتموينية 
فعاليات  خالل  املستهلكني  متطلبات  كافة  تلبية  عىل  وقدرتها 

بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.
العمل  برامج  وأولويات  محاور  دعم  عىل  الوزارة  وحرصت  هذا 
والجاهزية  الغذائي  األمن  درجات  أعىل  لضمان  وضعتها  التي 
لتوفري السلع الغذائية واالستهالكية باألصناف والكميات الالزمة.

تحقيق  سبيل  يف  جهودها  إىل  الوزارة  أشارت  الصدد،  هذا  ويف 
األهداف التي تم تحديدها لتعزيز األمن الغذائي للدولة خالل فرتة 

بطولة كأس العالم واملتمثلة فيما ييل: 

 )1( ضمان توافر مخزون كاٍف من السلع االسرتاتيجية الغذائية 
واالستهالكية األساسية خالل فرتة استضافة بطولة كأس العالم. 
)2( الحفاظ عىل استقرار أسعار السلع والخدمات األساسية. )3( 
كأس  بطولة  أثناء  تنشأ  قد  التي  الطارئة  الظروف  مع  التعامل 
العالم، وذلك عرب إدارة املخاطر. )4( ضمان توافر السلع يف أماكن 
قريبة من تواجد ضيوف الحدث العاملي من خالل فتح منافذ بيع 

متحركة يف أماكن سكن وتواجد ضيوف بطولة كأس العالم.
الرامية إىل تعزيز  الصدد، أن جهودها  الوزارة يف هذا  وأوضحت 
العام والخاص ساهمت بدعم العرض يف  الرشاكة بني القطاعني 
املخزون  بالدولة وعززت  البيع  منافذ  املركزية ومختلف  األسواق 
الرغم  وذلك عىل  واالستهالكية  األساسية  السلع  من  االسرتاتيجي 

من التقلبات التي تشهدها سالسل التوريد واإلمداد العاملية.
والتنسيق  التعاون  بمستوى  الوزارة  أشادت  السياق،  هذا  ويف 

حصاد  رشكة  مقدمتها  ويف  االسرتاتيجية  الرشكات  من  عدد  مع 
االستهالكية  للمواد  املرية  ورشكة  الغذائية  ودام  ورشكة  الغذائية 
الذي  واملحوري  الهام  الدور  إىل  الفتة  القطرية؛  مطاحن  ورشكة 
تضطلع به غرفة عمليات طوارئ األمن الغذائي لكأس العالم فيفا 

قطر 2022 والتي تم تشكيلها يف الوزارة.
وأشارت الوزارة إىل استقرار أسعار العديد من السلع خالل فرتة 
انخفاضا  املنتجات  بعض  أسعار  شهدت  حيث  البطولة؛  تنظيم 
إنتاجها  موسم  مع  بالتزامن  وذلك  الخرضاوات  مثل  ملحوظاً 
تواجد  لدعم  الوزارة  بذلتها  التي  الجهود  إىل  باإلضافة  الفصيل، 

املنتجات الوطنية منها يف األسواق املحلية. 
وأدت الحمالت التفتيشية التي نفذتها الوزارة يف األسواق املركزية 
االحتكار؛  ومكافحة  األسعار  استقرار  دعم  يف  هام  دورا  الثالث 
حيث شملت هذه الحمالت )138( ُمَورِّدا ومنفذ بيع )هايربماركت 

/  سوبرماركت( بمختلف أفرعها والبالغ عددها )162(، باإلضافة 
واملطاعم  )الكاترينغ(  الطعام  تزويد  رشكات  من  غريها  إىل 
واملقاهي والكافترييات. كما عملت الوزارة عىل دعم تنوع وتوافر 
السلع يف املناطق الرئيسية خالل فرتة تنظيم البطولة. وبادرت يف 
هذا السياق بالتعاون مع وزارة البلدية واللجنة العليا للمشاريع 
 )10( عرشة  بتدشني  االستهالكية،  للمواد  املرية  ورشكة  واإلرث 
أماكن تواجد جماهري بطولة كأس  منافذ بيع مؤقتة وقريبة من 
ملشغيل  وأكشاك  رصافة  ومحالت  مطاعم  توفري  وتم  العالم. 

االتصاالت يف مختلف األفرع التابعة لرشكة املرية. 
الدولة  وتهدف هذه املبادرة إىل تيسري وصول املنتجات إىل زوار 
خالل فرتة بطولة كأس العالم وضمان وفرة وتنوع السلع وتوفري 
الفرصة للتسوق عىل مدار الساعة وكامل أيام األسبوع فضال عن 

تفادي االزدحام يف منافذ البيع الدائمة.

{  متابعة دقيقة لألسواق 

{  األسواق عامرة بالسلع 

منافذ بيع متحركة في أماكن سكن وتواجد الجماهير استراتيجية متكاملة لضمان أعلى درجات األمن الغذائي 

انخفاض أسعار الخضراوات ودعم للمنتجات الوطنية

حمالت تفتيشية على »162« فرعا لمنافذ بيع متنوعة 

الدوحة ـ $

حققت بورصة قطر مكاسب قياسية بلغت 
9.84 مليار ريال خالل جلسة أمس بارتفاع 

رسملتها إىل مستوى 661.38 مليار ريال مقارنة 
مع مستوى بلغ 651.54 مليار ريال خالل 

جلسة أول أمس بدعم من عمليات رشاء واسعة 
استهدفت أسهم تشغيلية وأخرى ثقيلة فضال عن 

دخول سيولة أجنبية إىل السوق.
وارتفع املؤرش العام لبورصة قطر أمس بواقع 

170.35 نقطة، أي ما نسبته 1.46 باملائة، ليصل 
إىل 11 ألفا و799.90 نقطة.

وتم خالل جلسة أمس تداول 99 مليونا و924 
ألفا و302 سهم، بقيمة 395 مليونا و946 ألفا 

و202.628 ريال، نتيجة تنفيذ 16773صفقة يف 
جميع القطاعات.

وارتفعت يف الجلسة أسهم 33 رشكة، بينما 
انخفضت أسعار 12 رشكة أخرى. 

وتحظى بورصة قطر بحزمة من محفزات النمو، 
أبرزها ارتفاع أسعار النفط ودورانها فوق 

مستوى 85 دوالرا للربميل، فضال عن رفع سقف 
ملكية األجانب لدى قطاع واسع من الرشكات 
املدرجة من 49 باملائة إىل 100 باملائة، وهي 

خطوة من شأنها أن تزيد من حجم االستثمارات 
األجنبية الواردة لألسهم القطرية، عالوة عىل 

مونديال 2022 الذي يمثل دفعة قوية لكل من 
االقتصاد والبورصة القطرية. 

وتسعى بورصة قطر لطرح حزمة من األدوات 
املالية الجديدة أبرزها: إطالق سوق للمشتقات 
املالية إىل جانب رفع تصنيف السوق القطرية 

)البورصة( من ناشئة إىل سوق متقدمة عىل 
املؤرشات العاملية وتنويع املنتجات وتحسني 

الخدمات االستثمارية، حيث تعترب بورصة قطر 
أكرب سوق ناشئة يف الرشق األوسط وثاني أكرب 

سوق يف املنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، 
كما أن بورصة قطر مدرجة يف مؤرشي مورغان 
ستانيل كابيتال لألسواق الناشئة MSCI ومؤرش 

فوتيس لألسواق الناشئة.  

سيولة أجنبية تتدفق إلى السوق

صحوة في البورصة القطرية
 بمكاسب »9.8« مليار ريال

خالل أول »24« مباراة بالمونديال

Ooredoo تحقق رقما قياسيا في تنزيل البيانات

 Ooredoo لرشكة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
»قنا«  القطرية  األنباء  لوكالة  قطر يف ترصيح 
انتهاء  حتى  البطولة  منافسات  بدء  منذ  إنه 
تنزيل  معدل  بلغ  والعرشين،  الرابعة  املباراة 
البيانات ما مجموعه 341 تريابايت، وهو رقم 
قيايس يف حني بلغ عدد املكاملات، التي أجريت 
األربع  املباريات  خالل  الرشكة  شبكة  عرب 
والعرشين األوىل، أكثر من 4 ماليني، وذلك مع 
الحضور الجماهريي الكثيف، والذي يرجح أن 

يصل لنحو مليون و200 ألف مشجع.

املواطنني  إقبال  إىل  االرتفاع  وأرجع سبب هذا 
تبادل  عىل  واملقيمني،  املونديالية  والجماهري 
الصور والفيديوهات فيما بينهم وبني ذويهم، 
عىل نطاق واسع محليا وعامليا، إلطالعهم عىل 
مجريات املنافسات ووقائعها من قلب الحدث.
الخطط  نجاح  ترتجم  الزيادة  هذه  أن  وأكد 
املونديال،  الستضافة  املسبقة  واالستعدادات 
إضافة إىل القدرة عىل تأمني اتصاالت الجمهور، 
إىل مختلف الوجهات والشبكات دون انقطاع. 
 Ooredoo لرشكة  التنفيذي  الرئيس  وتوقع 

قطر، أن تواصل العمليات التشغيلية االرتفاع، 
حركة  استمرار  مع  السيما  املقبلة،  األيام  يف 
قدوم املشجعني، الراغبني يف حضور ما تبقى 
الرتفيهية  والفعاليات  الكأس،  مباريات  من 
املصاحبة للحدث الريايض العاملي األهم، الذي 
يف  األوىل  للمرة  العربية،  املنطقة  تستضيفه 
الثالثة  املباراتني  نهاية  أنه مع  تاريخه. وذكر 
والعرشين والرابعة العرشين، بلغ حجم تنزيل 
ليصل  ذروته،  املحمول  الهاتف  من  البيانات 
فيما  تريابايت،   275 املحملة  البيانات  إجمايل 

بلغ حجم البيانات املحملة من تقنيات االتصال 
الالسلكي الـ"واي فاي" 66 تريابايت.

اتصاالت  خدمات   Ooredoo رشكة  وتقدم 
الخدمات  إىل  إضافة  واملؤسسات،  لألفراد 
تطوير  يف  االستمرار  عىل  وتركز  املنزلية، 
شبكتها تحت شعار »طور عاملك« لجعل دولة 
مجال  يف  العالم  دول  أفضل  من  واحدة  قطر 

االتصاالت.
التصاالت  الرسمي  املشغل  الرشكة،  وتعترب 

كأس العالم FIFA قطر 2022.

{  الشيخ محمد بن عبد الله 

الشيخ محمد بن عبد الله: ارتفاع الطلب والبيانات تسجل »341« تيرابايت

تسجيل أكثر من »4« ماليين مكالمة بالتزامن مع الحضور الجماهيري

{   Ooredoo تعزز أداءها

آل  عبداهلل  بن  محمد  الشيخ  سعادة  أكد  قنا-  الدوحة- 
ثاني الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo، أن عمليات الشركة 
مدعوما  خدماتها،  على  متزايدا  طلبا  تشهد  التشغيلية 
مع  قطر  دولة  إلى  القادمين  والسياح  الزوار  أعداد  بتضاعف 

انطالق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

توقعات باستمرار ارتفاع العمليات التشغيلية خالل األيام المقبلة 
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متابعات

في سادس أيام مهرجان مزاين »كأس العالم«

»العــارفــة« تخطــف اللـقــب

وكان الس�عودي مهن�ا ابراهي�م خلي�ل 
العال�م  العن�زي، ه�و املت�وج ب�كأس 
الذهبية املخصصة لشوط الجل يف ختام 
منافسات فئة املغاتري املخصصة لشوط 
الج�ل، حي�ث اخت�ارت لجن�ة التحكيم 
»العارفة« ملكه والتي حملت الرقم )83( 
كأجمل مفرودة يف ش�وط اليوم حاصدة 
ال�كأس الذهبية والوش�اح باإلضافة إىل 
الجائ�زة املالية وقدرها 200 ألف ريال، 
لتكون »شواش�ة الجزيرة« والتي حملت 
الرق�م )80( ملك عبدالله فه�د عبدالله 
ضبي�ه القحطان�ي هي صاحب�ة املركز 
الثاني لتفوز بالكأس الفضية والوش�اح 
والجائزة املالية وقدرها 150 ألف ريال، 
وثالثة كان ش�عار العن�زي أيضا الذي 
حصد املركز الثال�ث والكأس الربونزية 
والوش�اح والجائزة املالية وقدرها 100 
ألف ري�ال عن طريق اإلبل »كنوز« التي 

حملت الرقم )84(.

مسابقة المحالب

ويف مس�ابقة املحالب حصل حمد محمد 
املحن�ا املري ع�ى املرك�ز األول.. وجاء 
عبدالل�ه محم�د املحن�ا امل�ري يف املركز 
الثاني، ومحمد مسلم الراشدي يف املركز 
الثال�ث، وحصل�وا جميع�ا ع�ى جوائز 

مالية.
ش�هد يوم أمس من بطولة كأس مزاين 
أجنبي�ة  وف�ود  حض�ور  العال�م  كأس 
ملتابعة املنافس�ات الت�ي أقيمت أمس.. 
كم�ا تواصل�ت زي�ارة الوف�ود األجنبية 
للفعالي�ات املقامة عى هام�ش البطولة 
لاط�اع عليها واالس�تمتاع به�ا والتي 
الصح�اري،  تتضم�ن مع�رض س�فن 
ومجلس املزاني »بيت الشعر« ومشاهدة 

مختلف أصناف اإلبل..
الضي�وف  الوف�د م�ن منص�ة  وتاب�ع 
منافسات من البطولة التي شهدت إثارة 
كبرية من أجل الف�وز باللقب والصعود 
ملنصة التتويج.. وتنطلق منافس�ات فئة 
األصايل التي ُخصص لها خمسة أشواط 
أيضا هي ختام املهرجان، إذ سُتقام عى 
م�دار ثاث�ة أي�ام أيضا ع�ى أن ُتختتم 
يف الثان�ي م�ن ش�هر ديس�مرب املقبل، 

حيث س�تبدأ يف يومها األول بمنافس�ات 
الحقايق واللقايا، بعدها الجذاع والثنايا، 

ومن ثم الجل.
روى الرحال�ة الس�عودي فه�د اليحي�ا 
س�بب اختياره الدراجة الهوائية وسيلة 
للوص�ول إىل قطر لحض�ور املونديال.. 
وأض�اف اليحيا: إنن�ي دائًم�ا أحب أن 
أدعم منتخب بادي بطريقتي الخاصة، 
وق�د كان ذل�ك حلًم�ا بالنس�بة يل منذ 
سنوات، ألصل برس�الة إىل املنتخب بأنه 
مدعوم من جمهوره.. وقال الرحالة من 
موقعه عى الحدود السعودية-القطرية، 
إنني أقطع يوميًّا مس�افة تصل إىل 120 
كلم، وم�دة الرحلة كاملة اس�تغرقت 9 

أيام حتى الوصول إىل الدوحة.

تنظيم متميز

أعرب مهنا ابراهيم العنزي مالك املطية 
»العارف�ة« الحائ�ز ع�ى املرك�ز األول 
والثالث يف ش�وط الجل بفئة املغاتري يف 
بطولة مزاين كأس العالم عن سعادته 
بالفوز باملركزين األول والثاني يف اليوم 

السادس من املنافسات..
وقال العنزي: ش�عوري ال يوصف بعد 
الف�وز الغايل يف ظ�ل املنافس�ة الكبري 
وق�ال كنت متأكدا م�ن الفوز وهو أمر 
عادي بالنسبة ىل السيما وان »العارفة« 
توص�ف بملك�ة الجم�ال العاملي نظرا 
لتعدد م�رات الفوز من قب�ل وهو امر 
جماهرييته�ا  ظ�ل  يف  وجمي�ل  رائ�ع 
الكب�رية وأه�دي الفوز الغايل للش�عب 
السعودي والقيادة الرشيدة وكذلك هل 

قطر. 
وأوض�ح أن هذا الس�باق رائع ومتميز 
ويف مناس�بة كب�رية وعاملي�ة وه�و ما 
أس�عدني بقوة الس�يما وأن »العارفة« 
اسعدت الجميع من جماهريها املنترشة 

عى مستوى السعودية والخليج
وقال بعد هذا الس�باق هناك س�باقات 
اخ�رى قريب�ة س�وف أش�ارك فيه�ا 
بالس�عودية وأيض�ا يف قط�ر خ�ال 

جزيات العطا
وأش�اد العن�زي باألج�واء التنظيمي�ة 
قائا: نش�كر ن�ادي قط�ر ملزاين اإلبل 
الجه�ة املنظم�ة للبطولة ع�ى حفاوة 

االس�تقبال وجودة التنظي�م وما وفره 
من إمكاني�ات كبرية إلنج�اح البطولة 
التي يش�ارك فيه�ا امل�اك بأفضل ما 
لديهم من »ح�ال«.. وكذلك الحضور 
املتميز وضيوف مونديال قطر 2022.

وقال: أه�دي املركز األول والثالث ألهل 
الس�عودية كافة، موضح�ا: كانت هذه 
هي مش�اركتي الثانية وسبق يل الفوز 
م�ن قب�ل ودائم�ا »العارف�ة« تبي�ض 

الوجه.
أك�د عبدالل�ه بن فه�د عبدالل�ه ضبيه 
القحطاني الفائز باملركز الثاني ومالك 
املطية »شواشة الجزيرة« بفئة املغاتري 
يف بطول�ة مزاين كأس العالم أنه راض 
تمام الرىض ع�ى النتيجة التي حققها 
ان  موضح�ا  املنافس�ات..  يف  أم�س 
املنافس�ات كانت قوية ومثرية والحمد 
لل�ه عى هذا الفوز والذي جاء بصعوبة 
كب�رية رغ�م توقع�ي بالحص�ول عى 

إحدى الجوائز. 
وقال القحطانى: الحمد لله عى املر كز 
الثاني والفوز بالوس�ام الفيض يف هذا 
الشوط وأنا راض تماما عنه.. التنافس 

يف هذا الش�وط لم يكن س�ها أبدا ألن 
املش�اركني في�ه ح�روا بأفض�ل ما 

لديهم من حال..
وق�ال: كنت أطم�ح يف الحص�ول عى 
ناموس الش�وط ولك�ن ق�در الله وما 
شاء فعل حيث شهدت املنافسة تنافسا 
قويا جدا بني مختلف املاك املشاركني 
بأفض�ل اإلب�ل من أج�ل الحصول عى 
لق�ب كأس العالم ويعترب املركز الثاني 
نتيج�ة مرشف�ة وتس�عدني، فمج�رد 
الصعود ملنصة التتويج يف هذه البطولة 
امر يس�عدني كث�ريا وه�ذه ثاني مرة 
افوز بها حيث س�بق يل الفوز ايضا يف 

العام املايض.
األج�واء  قائ�ا:  القحطان�ي  وخت�م 
واالهتمام�ات  والحض�ور  التنظيمي�ة 
يف  الكب�رية  واإلمكاني�ات  الكب�رية 

املنافسات كانت اكثر من رائعة.

 ميدان »لبصير« 

الف�رة  خ�ال  املنافس�ات  تق�ام 
الصباحي�ة، وع�ى م�دار 9 أي�ام، يف 

مي�دان »لبصري« بمنطقة الش�حانية، 
وسط مش�اركة غري مس�بوقة ألقوى 
وأفضل أنواع اإلبل وس�االتها املحلية 
والخليجية، الفائزة يف النس�خة األوىل 
 ،2022 العط�ا«  ملهرج�ان »جزيات 
وه�و م�ا يجع�ل م�ن ه�ذه البطولة 
حدث�اً رياضي�اً اس�تثنائياً، وتتضمن 
15 ش�وطا قويا، وزعت عى 3 فئات، 
ه�ي: املجاهيم، واملغات�ري، واألصايل، 
وُخص�ص ل�كل فئ�ة منه�ا 3 أي�ام، 
م�ن عم�ر حقاي�ق إىل الج�ل، وكانت 
االنطاقة األوىل لفئة املجاهيم، بس�ن 
الحقاي�ق واللقاي�ا، ومن ث�م الجذاع 
والثناي�ا، واختتم�ت بس�ن الجل، ثم 
انطلقت منافس�ات فئ�ة املغاتري، أيام 
األحد واالثنني والثاث�اء، وكان يومها 
األول للحقايق واللقايا، بعدها الجذاع 
والثنايا، ومن ثم الج�ل.. أما األصايل 
وتتواص�ل  األربع�اء  الي�وم  تنطل�ق 
الخمي�س والجمعة، من 30 نوفمرب - 
2 ديس�مرب، وهي للحقاي�ق واللقايا، 
والجذاع والثنايا، عى أن يسدل الستار 

عى البطولة بسن الجل.

{ الرحالة السعودي

العنزي: شعوري ال يوصف بعد الفوز

الرحالة السعودي فهد يزور المهرجان

القحطاني: المنافسات كانت قوية ومثيرة

كتب - عوض الكبايش

تواصلت باألمس سادس 
أيام مهرجان مزاين كأس 
العالم )سفن الصحاري(، 
منافسات نارية شهدتها 

منافسات الجل عند إعالن 
النتيجة ظهر االمس 

بمنطقة لبصير وهي 
البطولة التي تقام تحت 
مظلة نادي قطر لمزاين 
اإلبل بالتعاون مع اللجنة 

العليا للمشاريع واإلرث، على 
هامش بطولة كأس العالم 

)فيفا قطر 2022 (.



يف ضوء ما انتجته التحالفات االرسائيلية القائمة عىل العدوان 
والغطرسة وممارسة القتل واالستيطان والدعوات غري املسؤولة 

لفرض السيطرة الكاملة عىل الضفة الغربية، ال بد من السعي 
والتحرك دوليا ومساندة الجهد الفلسطيني لنيل اعرتافات دولية 

بدولة فلسطني، أهمية استمرار الجهود الفلسطينية والعربية 
بالحصول عىل العضوية الكاملة باألمم املتحدة لدولة فلسطني، 

ودعوة الدول التي لم تعرتف بها إىل القيام بذلك تجسيدا لإلرادة 
األممية يف حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصريه وفق عديد 

القرارات الخاصة بهذا الشأن.
جرائم االحتالل لن تسقط يف التقادم بحق أرضنا وشعبنا 

ومقدساتنا عرب االستيطان والتهويد والقتل والتهجري ولن يتمكن 
االحتالل من تغيري حقائق التاريخ، ولن تمنحه حقا يف الوجود 
أو أمنا مزعوما عىل االرض الفلسطينية ويف الوقت ذاته تشكل 

جرائم التي يرتكبها تهديدا لالمن والسلم يف العالم وتعد جرائم 
حرب تناهض القانون الدويل وسيحاكم مرتكبوها كمجرمي حرب 

وينالون جزاءهم مهما استمروا وتمادوا يف إجرامهم.

يف ظل تلك الجرائم التي يرتكبها االحتالل وارتفاع وترية العنف 
وإرصار تكتل اليمني املتطرف عىل مواقفه ووالدة اول حكومة تكون 
تحت ارشاف املجموعات االستيطانية املطلوبة للعدالة الدولية يجب 

العمل وبشكل عاجل لتعزيز التضامن الدويل يف يوم التضامن مع 
الشعب الفلسطيني 29 نوفمرب/   ترشين الثاني، وإىل تنفيذ القرار 

)181( موضع التضامن وإطالق فعاليات دولية بهذا الخصوص، 
وباملقابل يجب التحرك من قبل القيادة الفلسطينية والعمل عىل 

توفري اإلمكانيات الضامنة الستكمال املحكمة الجنائية الدولية 
تحقيقاتها يف جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية الوحشية 

واملروعة والتي يقوم بها االحتالل يف عموم األرايض الفلسطينية 
وذلك ألجل حماية الشعب الفلسطيني. ولذلك يجب االنطالق لتوحيد 

الجهود ورضورة التمسك بالرشعية الدولية وقراراتها بشكل كامل 
بما فيها كفالة حق الشعب الفلسطيني بالنضال وتنفيذ قرارات 

مجلس األمن ذات العالقة املبارشة وإعادة التأكيد الدويل الجامع عىل 
قرار 181 قانونيًا ويجب عىل املجتمع الدويل العمل الفوري الجاد 

لرفع الحصار املفروض عىل قطاع غزة منذ سنوات طويلة، واهمية 
قيام األمم املتحدة وعرب أذرعها املختلفة بالعمل عىل وقف العربدة 

واالستيالء عىل األرض والحد من الحركة التي يمارسها االحتالل عىل 
مدن الضفة الفلسطينية. 

االعتراف الدولي بفلسطين
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أثبتت قطر حرصها األكيد 
والكبريعىل توفري حلول موثوق 

بها، وذات مصداقية للمستهلكني 
حول العالم، واليوم للمستهلكني 

األملان، بعد أن وقعت »قطر للطاقة« 
بالدوحة أمس، اتفاقيتي بيع ورشاء 

طويلتي األمد بني رشكات تابعة لكل 
من »قطر للطاقة« ورشكة »كونوكو 

فيليبس« لبيع ما يصل إىل مليوني 
طن سنويا من الغاز الطبيعي 

املسال يتم توريدها من قطر إىل 
أملانيا، ولفرتة توريد تمتد إىل »15« 
عاما عىل األقل، مما يساهم يف توفري 
أمن الطاقة ألملانيا، يف إطار حرص 

قطر للطاقة عىل توفري إمدادات 
طاقة موثوقة لجميع األسواق 

الرئيسية يف جميع أنحاء العالم، 
وعىل التزامها تجاه الشعب األملاني.

سعادة املهندس سعد بن رشيدة 
الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، 

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 
لقطر للطاقة، أوضح بعد التوقيع 
أن دولة قطر تفصل السياسة عن 
التجارة، وأنها ملتزمة يف دعم أمن 

الطاقة بأملانيا ويف أوروبا بشكل 
عام، وقد أظهرت هذا االلتزام من 

خالل استثمارات كبرية يف مختلف 
مراحل صناعة الغاز التي شملت 

مشاريع رفع الطاقة اإلنتاجية من 
الغاز الطبيعي املسال يف قطر، هذا 

االلتزام أثبتته قطر عىل الدوام، 
وكانت باستمرار الرشيك األكثر 

موثوقية يف دعم أمن الطاقة ولطاملا 
فصلت هذه القضية عن أي قضية 

سياسية، ما جعلها مصدر ثقة 
بالنسبة للمستهلكني يف جميع أنحاء 
العالم، وهذه االتفاقية، باإلضافة إىل 

تواصل الحديث مع مشرتين أملان 
بشأن إمدادات إضافية، كما أوضح 

سعادة املهندس الكعبي، تثبت 
مجددا قدرات قطر العالية من جهة 

وحرصها عىل مصالح املستهلكني 
أيضا من جهة أخرى.

دعم أمن الطاقة
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آراء وقضايا

يتعذر البعض عن الخطأ بأنها انزالقه 
بدفع إبليس يف اعتقاده، لكن حقيقة 
األمر أنها شطط نفسه وذاته، فاتباع 

األهواء ورغبات النفس من خالل 
الغرائز وليس املعالجة العقلية هو 

الشطط بحد ذاته، فالغرائز تستعمر 
منظومة العقل ما لم تدرس األمور 

وتقاس وفق القيم، وإال فكلما صدرت 
نزوة من أحد أو رغبة أو أي يشء 

مهما كان عمقه ثم نفذ دون مراعاة 
للقيم األخالقية واملجتمعية التي 

تتجاوزها ثورة الغريزة، فإن بيوتا 
تخرب ومصانع تتوقف، وحروبا بال 
معنى تغرق البرشية وهو ما يحصل 

فعال، هكذا يكون الشطط ويكون 
اإلنسان شيطانا؛ ألن ما حركه هو 

األنا والغرائز، وأدار بمنظومة عقلية 
مكلفة بالبناء للحرث والنسل فجعلها 

مدمرة للحرث والنسل.
ما نراه من فوىض ليس إال إفساد يف 
األرض، وقد يقول قائل إن هذا رقي 

يف العلم والتطور التقني، أعطى 
التمكني للقوي، لكننا رأينا رسعة 

تفكك األوارص وما بدا أنه متماسك، 
فما يحصل هو إبداع املنظومة العقلية 

لكن بقيادة الهوى والشطط، فقيميا 
هو ليس إال تحوير لعقلية النياندرتال 
يف التعامل مع الحياة، فيبدو الشطط 
وديعا يف مجتمعه لكنه مدمر لغريه، 
وهذا ليس رقيا وإنما انحرافا بمهام 

املنظومة العقلية.
لكن الحضيض ليس بالظلم وإنما 

باالعتقاد أن الظلم يبقى مهيمنا وأن 
كيده قوي مرتابط، فالظلمة هي ظالم 
التفكري الذي يوحي أالّ نور قادم وأن 

الظالم دائم، وأن النور لن يولد مع 
بزوغ آخر لشمس الحقيقة، فذا من 

سنن الكون وكل ما علينا السعي 
للفرصة صناعة وليس انتظارا، فتمام 

عقم اإلصالح هو االنتظار.
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اإلصالح 
الفكري

محمد صالح البدراني

كاتب عراقي

 من قريب

يسعى الغرب بمختلف وسائله اإلعالمية 
وتكنولوجياته وعلومه إىل املحافظة عىل 
صورته اإليجابية عن حضارته وثقافته 
وسياساته وكل ما يتعلق بمجتمعه لدى 

الرأي العام العاملي، وقد عملت الدول 
األوروبية واألمريكية وغريها من الدول 

املتقدمة لعقود طويلة ألجل بناء صورة 
إيجابية عن هذه املجتمعات، من حيث إنها 

تقود العالم وتدافع عن الحريات واملعتقدات 
وحقوق اإلنسان، وغريها من القضايا التي 

ترى بأنها مهمة للبرشية، وذلك تحت غطاء 
الديمقراطية وحرية الرأي والتفكري، وقد 
نجح الغرب يف فرض سيطرته وهيمنته 

عىل العالم بالعلم واإلعالم واالقتصاد 
والتكنولوجيا، مما جعل الدول السائرة يف 

طريق النمو ترى يف نفسها بأنها عاجزة عن 
مجاراة هذه الدول يف تقدمها وتفوقها.

ولكن هذه الدول التي تدعي التقدم 
والحضارة نسيت بأنها سببت للعالم أزمات 

وحروبا كثرية، وكانت مسؤولة عن أغلب 
املجاعات التي حصلت يف أفريقيا وآسيا من 
خالل حمالتها االستعمارية واالستدمارية، 
فلو عدنا قليال إىل التاريخ لرأينا ما فعلت 

فرنسا يف الجزائر خالل 132 سنة، واملغرب 
وتونس من جرائم إنسانية وتجهيل وتقتيل 

جماعي، واليشء نفسه فعلته بريطانيا يف 
مرص، وإيطاليا يف ليبيا، ولم يتوقف األمر 
عىل دول املغرب العربي، وإنما االستعمار 

بمختلف أشكاله عاشته مختلف الدول 
اإلفريقية واآلسيوية، وحتى بعد خروجها 

من هذه الدول ال تزال ترى يف نفسها وصية 
عليها، أما االستعمار الحديث فله طرائق 
جديدة ومن ذلك استغالل قضايا حقوق 

اإلنسان والسالح النووي وغريها من التهم 
الجاهزة ألجل احتالل دولة معينة، ولم 

تتوقف حمالت الغرب عند استخدام السالح 
العسكري، وإنما وظفت مختلف وسائل 
اإلعالم العاملية، مثل السينما والشبكات 
التليفزيونية والصحف واملجالت ألجل 

تشويه العرب واملسلمني وحتى األفارقة 
واآلسيويني وكل من يعادي طريقة تفكريهم 

ونمط حياتهم مثل الصني وروسيا وغريها 
من الدول التي ترى يف نفسها بأنها يمكن 

لها وقف الزحف الغربي عىل العالم، ويمكن 
اختصار القصة فيما يحدث حاليا يف العالم 

من خالل الحرب بني أوكرانيا وروسيا، 
حيث وقفت أمريكا وأوروبا مع أوكرانيا 

لدعمها بالسالح وأيضا إعالميا ألجل هزم 
الروس، ألنهم يرون أنفسهم قادة العالم، 

ويجب التضامن مع أوكرانيا ألجل تحقيق 
مصالحهم وأهدافهم يف املنطقة.

هذه الصورة التي رسمها الغرب وروج 
لها لعقود طويلة من الزمن ال تزال قائمة 

لغاية اليوم، ولهذا يعتقد بأن التفوق 
والنجاح يقترص عليهم، وأن العرب 

واملسلمني وغريهم غري قادرين عىل قيادة 
العالم وتحقيق نجاحات بدونهم، ولكن ما 
حققته دولة قطر من خالل فوزها بتنظيم 

كأس العالم 2022، يعترب رضبة للغرب 
الذي لم يتقبل لحد اليوم فوز قطر بتنظيم 

املونديال، وعملت دول كثرية يف الخفاء ألجل 
إفشال تنظيم العرس العاملي يف الدوحة، كما 

تم القيام بحمالت إعالمية دعائية مستمرة 
لغاية اليوم ألجل تشويه مونديال قطر، 

والرتكيز عىل قضايا هامشية ال عالقة لها 
بالتحضريات التي قدمتها دولة قطر، ألن 
الغرب كان يعتقد بأن قطر دولة صغرية 

وغري قادرة عىل تنظيم هذه البطولة العاملية 
ألسباب كثرية روج لها يف وسائله اإلعالمية.

 لقد ساهمت دولة قطر بشكل كبري من 
خالل تنظيمها لكأس العالم يف تسويق 

صورة إيجابية عن العرب واملسلمني، 
وتصحيح النظرة التي تم الرتويج لها لعقود 

طويلة بأن العرب واملسلمني ال يمكنهم 
تحقيق نهضة وتنمية داخل بلدانهم، كما 

أنهم ال يستطيعون مجاراة الغرب يف تقدمه 
وتطوره، ولكن ما قدمته قطر يف النسخة 

الثانية والعرشين من مونديال العالم جعلت 
الجميع مندهشا مما قدمته قطر لحد اليوم 

من منجزات وهياكل وتنظيم ومنشآت، 

ألن الجمهور العاملي الذي وصل للدوحة 
لتشجيع منتخباتهم وجدوا كل اإلمكانات 

التي أبهرتهم.
لقد أبدعت دولة قطر يف تقديم نموذج 

عربي إسالمي يف مونديال قطر عن التنظيم 
الجيد والتسيري املحكم لكل الفعاليات 

واألنشطة التي تم تنظيمها يف دولة قطر، 
حيث استطاعت دوحة الخري أن ترسم 

صورة جديدة إيجابية عن العرب واملسلمني 
والتسويق لها يف مختلف وسائل اإلعالم 

العاملية والعربية واملحلية، التي نقلت 
والتزال تنقل مختلف األحداث واألخبار 

التي تقام عىل أرض الدولة، أما الوسائل 
اإلعالمية التي فضلت البقاء يف بلدانهم وراء 

الشاشات وتقديم التهم الجاهزة لدولة 
قطر، فذلك يعترب طعنا يف مصداقية هذه 
الوسائل اإلعالمية التي انتهكت أخالقيات 
املمارسة اإلعالمية، التي كانت تدافع عنها 

لعقود طويلة، لقد انكشف وجههم الخبيث 
يف تعاملهم مع امللفات التي لها عالقة 

بالعرب واملسلمني بنوع من االزدواجية، فلم 
تعجبهم نجاحات دولة قطر، ودورها يف 

كشف الحقيقة التي أخفيت لعقود طويلة، 
فبدال من نقل املعلومة والخرب بكل نزاهة 

للمشاهدين يف مختلف دول العالم، وتحليل 
املباريات للجمهور، ولكنهم غرقوا يف بحر 

الشائعات واألكاذيب.
لم تعد قطر بحاجة ألن يكتب عليها اإلعالم 
العاملي وعن نجاحاتها مستمرة، ألن القافلة 
تسري والدالئل والقرائن موجودة عىل أرض 

الواقع، والشهود باملاليني من مختلف 
دول العالم، وما تنقله منصات التواصل 

االجتماعي من حقائق وبشكل يومي ومن 
أرض الواقع كفيل بأن يكشف كل األكاذيب 
التي تنرشها وسائل اإلعالم األجنبية، حيث 

أصبحنا نتابع يوميا عرب الفايس بوك 
والتويرت واألنستغرام وتيك توك واليوتيوب 

وغريها من املنصات املاليني من الفيديوهات 
التي تقدم صورة مبهرة عن دولة قطر، 

لقد تحول كل مشجع إىل صحفي مواطن 
ينقل عادات وتقاليد وثقافة الشعب 

القطري، ومختلف الفعاليات واألنشطة 
املوجودة يف مختلف مناطق الدوحة، لقد 

أصبحت هذه املنصات بمثابة السالح 
القوي الذي من خالله يتم نقل الصورة 

للعالم. الحقيقية 

ماذا يريد اإلعالم األجنبي ؟

الدكتور محمد الفاتح حمدي
جامعة قطر

hamdifatah@yahoo.fr

سري القدوة
كاتب فلسطيني

infoalsbah@gmail.com
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عر بي ودولي

الفصائل تدعو إلى تصعيد المقاومة بكافة أشكالها

استشهاد »3« فلسطينيين بالضفة
فلسطينيني   3 استشهد  وكاالت-  عواصم- 
الجيش  برصاص  الثالثاء،  شقيقان،  بينهم 
الغربية  الضفة  وجنوبي  وسط  اإلرسائييل 

املحتلة.
بيانات  يف  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وقالت 
اثنني  »مواطنني  إن  األناضول،  وصلت 
استشهدا برصاص الجيش اإلرسائييل يف قرية 
ُكفر عني شمال غرب مدينة رام الله )وسط(، 
الخليل  أُمر شمايل مدينة  بلدة بيت  وثالث يف 

)جنوب(«.
ريماوي  جواد  »الشاب  أن  الوزارة  وذكرت 
الحوض  يف  برصاصة  استشهد  عاماً(   22(
بعد إطالق االحتالل اإلرسائييل النار عليهما يف 

قرية كفر عني«.
ويف بيان الحق أعلنت الوزارة »استشهاد ظافر 
ريماوي )21 عاماً( وهو شقيق جواد متأثراً 

بإصابته برصاص االحتالل يف كفر عني«.
الرئاسة  قالت  األحداث  تلك  عىل  وتعليقا 
الحرب  »أعلنت  إرسائيل  إن  الفلسطينية، 
الواليات  مطالبة  الفلسطيني«،  الشعب  عىل 
أبيب  تل  عىل  والضغط  »بالتدخل  املتحدة 

لوقف«جرائمها».
الفلسطينية  الرئاسة  باسم  الناطق  وأضاف 
فلسطني  صوت  إلذاعة  ردينة  أبو  نبيل 
الحكومة  هذه  أن  الواضح  من  )حكومية(: 
وأي حكومة قادمة أعلنت الحرب عىل الشعب 
عن  املسؤولية  تتحمل  إرسائيل  الفلسطيني، 

هذه الجريمة الكربى.
الراعية  األمريكية  اإلدارة  ردينة:  أبو  وطالب 
تؤدب  أن  ولجرائمها  إلرسائيل  الوحيدة 

إرسائيل وتوقفها عن أعمالها.
باستباحة  إلرسائيل  السماح  يجوز  ال  وتابع: 
وبشكل  يومي  بشكل  الفلسطيني  الدم 
مستمر، مضيفا: هذه جريمة يجب أن ُتعاَقب 

عليها إرسائيل.
التنفيذية  اللجنة  رس  أمني  وصف  وبدوره 
ملنظمة التحرير حسني الشيخ يف تغريدة مقتل 
الفلسطينينَينْ قرب رام الله بأنه: جريمة نكراء 

يف  شقيقني  باغتيال  االحتالل  قوات  ترتكبها 
بيت ريما.

وأضاف الشيخ: اإلعدام بدم بارد سلوك فايش 
الفلسطيني  للدم  واستباحة  االحتالل  لقوات 

بتعليمات سياسية.
ودعت فصائل فلسطينية، الثالثاء، إىل تصعيد 
املقاومة بكافة أشكالها يف الضفة الغربية ردا 
عىل تصاعد االعتداءات اإلرسائيلية عرب عمليات 

القتل املستمرة.
أما حركة حماس، فقالت يف بيان إن الشعب 
أمام  األيدي  مكتوف  يقف  لن  الفلسطيني 
جرائم إرسائيل ولن يصمت أمام إراقة الدماء 

واستمرار االعتداء عىل املدن واملقّدسات.
بيان  يف  اإلسالمي  الجهاد  حركة  وحّذرت 
إن  قائلة  اعتداءاتها،  مواصلة  من  إرسائيل 
دمنا  حساب  عىل  باألمن  يهنأ  لن  االحتالل 
الفلسطيني الذي سيشعل مزيدا من الغضب 

واالنتفاضة يف كل الساحات.
منسق  وينسالند  تور  دعا  آخر،  جانب  من 
األمم املتحدة الخاص لعملية السالم يف الرشق 
حل  نحو  عاجلة  خطوات  اتخاذ  إىل  األوسط، 
عىل حل  بناء  اإلرسائييل،  الفلسطيني  الرصاع 

الدولتني.
األمن  مجلس  أمام  إفادة  يف  وينسالند،  وقال 

خطوات  اتخاذ  الرضوري  من  إنه  الدويل، 
عاجلة نحو حل الدولتني، الذي ال يزال يحظى 
واإلرسائيليني،  الفلسطينيني  بني  كبري  بدعم 
الفتا إىل أنه من خالل خطوات تدريجية ولكن 
ملموسة، يمكننا بناء جرس بني ما نحن عليه 
للرصاع  سلمي  لحل  الالزمة  والظروف  اآلن، 
والقانون  املتحدة  األمم  قرارات  أساس  عىل 

الدويل واالتفاقات السابقة.
واعترب أن الخطوة األوىل هي مواصلة االنخراط 
ومواجهة  التوترات  من  للحد  الطرفني  مع 
تؤثر  التي  تلك  وخاصة  السلبية،  االتجاهات 

عىل قضايا الوضع النهائي.

{  قافلة جديدة من الشهداء

ذخائر دقيقة التصويب لفنلندا

صـواريــخ »بريمسـتون ــ 2« ألوكرانيا
املسلحة  القوات  أعلنت  كييف-قنا- 
من  جديدة  دفعة  تسلمها  األوكرانية 
من  الدقة  عالية  متطورة  صواريخ 
هذه  مساهمة  إىل  مشرية  بريطانيا، 
األسلحة يف إعاقة تقدم الجيش الرويس.

األوكرانية،  املسلحة  القوات  وأوضحت 
يف بيان، أن هذه األسلحة الجديدة تأتي 
كجزء من حزمة مساعدات وفرتها لندن 
اململكة  أن  إىل  الفتة  كييف،  لسلطات 
من  صواريخ  ألوكرانيا  قدمت  املتحدة 
التوجيه  ذات  »بريمستون2-«  طراز 
الصواريخ  هذه  أن  مؤكدة  الدقيق، 
التقدم  إعاقة  »يف  حاسما  دورا  لعبت 

الرويس داخل األريض األوكرانية«.
الصواريخ  من  النوع  هذا  ويعد 
ضد  ويستخدم  الدقة،  وعايل  متطورا 
أهداف متنوعة، ويطلق من الجو ومن 

صواريخ  تصميم  جرى  وقد  األرض. 
»الكربيت«،  تعني  التي  »بريمستون«، 
للدروع،  مضادة  لتكون  األساس  يف 
وأصبحت  الوقت  مع  تطورت  أنها  إال 
من  واسعة  مجموعة  تدمري  عىل  قادرة 

األهداف.
أّنها  اإلثنني  املتّحدة  الواليات  وأعلنت 
صاروخاً   88 فنلندا  بيع  عىل  وافقت 
بمبلغ  التصويب  دقيقة  وقنبلة 
يف  دوالر،  مليون   323 قدره  إجمايل 
الدولة  استعداد  مع  تتزامن  صفقة 
حلف  إىل  لالنضمام  االسكندينافية 

شمال األطليس. 
يف  األمريكية  الخارجية  وزارة  وقالت 
يف  ترغب  الفنلندية  الحكومة  إّن  بيان 
رشاء 40 صاروخاً تكتيكياً و48 قنبلة 
بها،  مقاتالتها  تجهيز  بقصد  موّجهة 

وأن  األمريكية  للحكومة  سبق  وإّنه 
وافقت عىل بيع هذا العتاد الحّساس إىل 

هلسنكي.
تو«  بلوك  إكس   9 »إيم  والصاروخ 
هو  ويندر«  »سايد  باسم  املعروف 
موّجه  املدى  قصري  جو-جو  صاروخ 
باألشعة ما دون الحمراء تنتجه رشكة 

رايثيون.
إم154- جيسو« )سالح  »إيه جي  أّما 
تصنعها  التي  املشرتكة(  املواجهة 
فهي  نفسها  األمريكية  رايثيون  رشكة 
قنبلة مجنّحة موّجهة دقيقة التصويب 
للمقاتلة  يوّفر  مّما  املدى  ومتوّسطة 

التي تطلقها مسافة آمنة.
الصفقة  »هذه  إّن  الوزارة  وقالت 
ستعزز أمن الواليات املتحدة من خالل 

تعزيز أمن رشيك موثوق«.

تراجع أسعار القمح
واشنطن -قنا- هبطت أسعار القمح، مسجلة 
أدنى مستوى لها يف ثالثة أشهر مع انخفاض 

أسواق السلع األولية واألسهم بفعل مخاوف من 
تداعيات االحتجاجات التي تشهدها الصني بسبب 
سياستها الصارمة ملكافحة فريوس »كوفيد 19«.

وتراجعت عقود رشاء القمح بمجلس شيكاغو 
للتجارة بنسبة 2.6 باملائة، أي يف حدود 7.76 

دوالر ونصف السنت للبوشل، كما تراجعت 
أسعار الذرة بسنبة 0.7 باملائة، فيما ارتفع سعر 
فول الصويا 0.2 باملائة إىل 14.38 دوالر ونصف 
السنت للبوشل، مدعوما بتقرير من وزارة الزراعة 

األمريكية عن بيع صادرات حجمها 110 آالف 
طن.

وشهدت األسواق العاملية، تراجعات متباينة يف 
أسعار الحبوب القمح، إذ أدت احتجاجات واسعة 
ونادرة الحدوث يف الصني عىل قيود »كوفيد 19«، 

إىل موجة من البيع بفعل مخاوف بشأن النمو 
املتوقع.

اليابان تسعى لزيادة اإلنفاق الدفاعي
الوزراء  رئيس  طلب   - ب  ف.  طوكيو-أ. 
الياباني فوميو كيشيدا من حكومته زيادة 
اإلنفاق الدفاعي من واحد إىل اثنني يف املائة 
العام  بحلول  الداخيل  الناتج  إجمايل  من 

.2027
وأفاد كيشيدا وزيري الدفاع واملالية بخطته 
يف وقت متأخر االثنني، يف وقت تدخل اليابان 
الدفاعية  اسرتاتيجياتها  عىل  إصالحات 
الصينية  التهديدات  ملواجهة  واألمنية 
بعد  املتغرّي  الجيوسيايس  واملشهد  املتزايدة 

الغزو الرويس ألوكرانيا.
الدفاع  وزارة  تقّدمت  اغسطس،  آب/   ويف 
مليار   40 بقيمة  املوازنة  بشأن  بطلب 
إىل  نهائي  رقم  أي  يصدر  لن  لكن  دوالر، 
الحكومة تحديث مجموعة من  أن تستكمل 

سياساتها الدفاعية.
هامادا  ياسوكازو  الدفاع  وزير  وأفاد 
مع  محادثات  أجرى  بعدما  الصحفيني 
كيشيدا »سنتّخذ إجراءات مرتبطة بامليزانية 
أخرى  ونفقات  الدفاع  عىل  اإلنفاق  لزيادة 

إىل اثنني يف املائة من إجمايل الناتج الداخيل 
بحلول العام 2027«.

عند  الياباني  الدفاعي  اإلنفاق  تحديد  وتم 
الناتج  إجمايل  من  املائة  يف  واحد  حوايل 
أقل عىل مدى عقود، لكن حزب  أو  الداخيل 
إىل  أشار  الديموقراطي  الليربايل  كيشيدا 
تلك  لتعادل  النسبة  هذه  لزيادة  خطط 
املحددة ضمن حلف شمال األطليس والبالغة 

.% 2
عن  الصادرة  املتزايدة  الضغوط  وساهمت 
العسكرية  تدريباتها  ذلك  يف  بما  الصني 
متنازع  جزر  محيط  يف  مراكبها  وتواجد 
عليها مع اليابان، إضافة إىل الغزو الرويس 

ألوكرانيا، يف حشد الدعم لزيادة اإلنفاق.
صوارخ  إطالق  عمليات  سلسلة  لعبت  كما 
نّفذتها كوريا الشمالية وعرب بعضها أجواء 

اليابان دورا يف هذا الصدد. 
وتثري هذه القضية الجدل يف اليابان ألسباب 
السلمي  البالد  دستور  ذلك  يف  بما  عديدة، 
منذ ما بعد الحرب العاملية الثانية الذي يحد 

إمكانياتها العسكرية إىل األغراض الدفاعية 
فحسب.

اإلنفاق  أن  محلية  إعالم  وسائل  وذكرت 
إمكانيات  خصوصا  سيستهدف  اإلضايف 
أسلحة  باستخدام  مضادة«  »هجمات  شن 
الصواريخ  إطالق  مواقع  استهداف  يمكنها 
طوكيو  تعتربه  أمر  وهو  للعدو  التابعة 
نرشته  للرأي  استطالع  وكشف  دفاعيا. 
وكالة »كيودو« اإلخبارية االثنني أن أكثر من 
60 يف املائة من املستطلعني يؤّيدون امتالك 
اليابان »إمكانيات لتنفيذ هجمات مضادة«.

إن  الثالثاء  الربملان  أمام  كيشيدا  وقال 
»ضمن  اإلمكانيات  هذه  تدرس  الحكومة 
مشريا  الدويل«،  والقانون  الدستور  حدود 
إىل أنه سيتم التوصل إىل قرار يف هذا الشأن 

بحلول نهاية العام.
وأما املسألة األخرى املثرية للجدل فستتمثل 
يف كيفية تغطية كلفة زيادة اإلنفاق الدفاعي، 
بما يف  الرضائب  زيادة  عدم شعبية  يف ظل 

ذلك يف صفوف حزب كيشيدا نفسه.

مناورات جوية 
أميركية ـــ إسرائيلية

القدس- األناضول- أعلن الجيش اإلرسائييل، 
الثالثاء، انطالق تمارين مشرتكة لسالح الجو 

التابع له مع نظريه األمريكي يف إرسائيل.
وقال متحدث الجيش اإلرسائييل أفيخاي أدرعي، 

يف تغريدة عىل تويرت: »تشارك يف التمارين الجوية 
طائرات حربية وطائرات للتزود بالوقود جوًّا 

إرسائيلية وأمريكية حيث ستحاكي سيناريوهات 
مختلفة يف التعامل مع تهديدات آخذة بالتطور يف 

املنطقة«.
وشهدت األشهر املاضية تدريبات إرسائيلية - 

أمريكية عىل مستويات مختلفة.
وقال رئيس أركان الجيش اإلرسائييل أفيف كوخايف 

يف ختام زيارته إىل الواليات املتحدة األسبوع 
املايض: »من أجل تحسني التعامل مع التحديات 
اإلقليمية، ستشهد الفرتة القريبة املقبلة توسعا 

ملموسا لرقعة األنشطة املشرتكة مع القيادة 
املركزية التابعة للجيش األمريكي«.

وأضاف: »تزامنًا مع ذلك، سيواصل الجيش 
اإلرسائييل العمل بشكل مكثف ضد التموضع 

اإليراني يف املنطقة«.

المقالح في ذمة الله
صنعاء -قنا- غيب املوت، الشاعر اليمني الدكتور 
عبدالعزيز صالح املقالح، عن عمر ناهز 85 عاما 

بعد رصاع مع املرض.
ونعى مسؤولون حكوميون ومثقفون يف اليمن، 

ومؤسسات ثقافية عربية، ورموز األدب والثقافة 
يف العالم العربي، األديب الراحل، مشيدين بمناقبه، 

وبإبداعاته التي أثرى بها املكتبات اليمنية 
والعربية.

ويعد املقالح، املولود يف عام 1937، من أبرز 
الشعراء اليمنيني املعارصين، ومن صفوة الشعراء 

العرب يف العرص الحديث، وحصل عىل الدكتوراه يف 
اللغة العربية، وتدرج يف املناصب األكاديمية حتى 

أصبح رئيسا لجامعة صنعاء، كما شغل منصب 
رئيس املجمع العلمي اللغوي اليمني.

وتوج الشاعر الراحل، خالل مسريته اإلبداعية، 
بالعديد من الجوائز، أبرزها جائزة »لوتس« عام 
1986، ووسام الفنون واآلداب، وجائزة الثقافة 

العربية من املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
والعلوم »األلكسو« عام 2004، وله العرشات من 

املؤلفات يف الشعر والنقد والدراسات الفكرية.

تجميد النقابات 
في السودان

الخرطوم -قنا- أصدر الفريق 
أول ركن عبدالفتاح الربهان 

رئيس مجلس السيادة االنتقايل 
يف السودان، قرارا بتجميد نشاط 

النقابات واالتحادات املهنية 
واالتحاد العام ألصحاب العمل.

كما أصدر الربهان قرارا بتشكيل 
لجنة بوزارة العدل، تتوىل تكوين 
لجان تسيري للنقابات واالتحادات 

املهنية واالتحاد العام ألصحاب 
العمل لحني انعقاد جمعياتها 

العمومية. ونص القرار عىل أن 
تختص اللجنة أيضا بتحديد 

وحرص أرصدة وحسابات هذه 
النقابات داخل وخارج السودان، 
ووضعها تحت السيطرة، فضال 

عن قيامها بأي إجراء أو عمل 
يتطلبه الظرف املاثل فيما يتعلق 
بالنواحي االجتماعية والتكافلية 

ملنسوبي هذه النقابات.
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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

للحصول على رخصة منشأة تعليمية.. »التربية«:

تواصل استقبال الطلبات
إدارة  مدير  الغايل  حمد  السيد  رصح 
بوزارة  الخاصة  املدارس  تراخيص 
بأن  العايل  والتعليم  والتعليم  الرتبية 
عىل  الحصول  طلبات  استقبال  باب 
مازال  جديدة  تعليمية  منشأة  رخصة 
باملوقع  النظام  خالل  من  مفتوًحا 
افتتاحه  تم  والذي  للوزارة؛  اإللكرتوني 
لغاية  ويستمر   ،2022 /11 /1 بتاريخ 
 6) تلقي  إىل  مشريًا   ،2022 /12 /29

طلبات) خالل الفرتة املاضية.
تراخيص  إدارة  أن  الغايل  وأوضح 
بدراسة  تختص  الخاصة  املدارس 
ورياض  املدارس  من  الدولة  احتياجات 
املناهج  بأن  مؤكًدا  الخاصة  األطفال 
هي:  الوزارة  احتياجات  وفق  املطلوبة 
الباكستاني  واملنهج  الفلبيني  املنهج 
واملنهج املرصي واملنهج التونيس واملنهج 
ومنهج  السرييالنكي  واملنهج  الهندي 
املعايري الوطنية. وقال الغايل: إن املناهج 
رياض  إىل  بالنسبة  حاليًّا  املتوفرة 

األطفال الخاصة هي: املنهج الربيطاني 
 (23) الوطنية  واملعايري  روضة   (60)
روضة   (13) األمريكي  واملنهج  روضة 
واملنهج  روضة   (12) الهندي  واملنهج 
التونيس  واملنهج  رياض   (3) الفرنيس 

 (2) املرصي  واملنهج  روضتان   (2)
روضة   (1) األملاني  واملنهج  روضتان 
واحدة، وأضاف: أما بالنسبة إىل املدارس 
الخاصة فيوجد حاليًّا: املنهج الربيطاني 
 (34) األمريكي  واملنهج  مدرسة   (98)

مدرسة   (30) الهندي  واملنهج  مدرسة 
واملعايري الوطنية (17) مدرسة ومنهج 
 (5) الفرنيس  واملنهج  مدارس   (IB (6
مدارس   (4) التونيس  واملنهج  مدارس 
واملنهج  مدارس   (4) السوري  واملنهج 
اإليراني  واملنهج  مدارس   (4) املرصي 
 (3) الباكستاني  واملنهج  مدارس   (3)
مدارس   (4) الكندي  واملنهج  مدارس 
واملنهج الفلبيني (2) مدرستان واملنهج 
إىل  باإلضافة  مدرستان،   (2) اللبناني 
مدرسة واحدة لكل من: املنهج األثيوبي 
البنغالدييش  واملنهج  األردني  واملنهج 
السوداني  واملنهج  الرتكي  واملنهج 
الفنلندي  واملنهج  الفلسطيني  واملنهج 
 (SABIS املنهج بريطاني + أمريكي)و

واملنهج األملاني واملنهج الياباني.
ودعا السيد حمد الغايل يف ختام ترصيحه 
إىل تقديم الطلبات خالل الفرتة املحددة، 
لضمان الحصول عىل الرخصة املطلوبة، 

متمنيًا التوفيق للجميع.

{  حمد الغالي

الغالي: إدارة 

تراخيص 

المدارس تدرس 

احتياجات الدولة

لقطاع العلوم الصحية والطبية بجامعة قطر

تنظيم اليوم المفتوح للدراسات العليا
قطاع  يف  العليا  الدراسات  مكتب  نظم 
الصحية والطبية بجامعة قطر  العلوم 
مؤخرا فعالية اليوم املفتوح للدراسات 
القطاع:  كليات  بمشاركة  العليا، وذلك 
الصيدلة،  الصحية،  العلوم  الطب، 
حيث  التمريض،  وكلية  األسنان  طب 
لربامج  للرتويج  املفتوح  اليوم  يهدف 
العلوم  بقطاع  العليا  الدراسات 
قطر  جامعة  يف  والطبية  الصحية 
كل  ومميزات  األكاديمية  وبرامجه 
بمتطلبات  للتوعية  يهدف  كما  منها، 
والتعريف  العليا  للدراسة  التقديم 
والفرص  املختلفة  الدراسية  بالخطط 
للطلبة.  املتاحة  واألكاديمية  التعليمية 
املفتوح املجال للطالب  اليوم  أتاح  كما 
الربامج  وممثلني  سفراء  مع  للتواصل 

األكاديمية.
ابن  مدرج  يف  الفعالية  هذه  عقد  وتّم 
باإلضافة  قطر،  بجامعة  البيطار 
املثىل  هي  الطريقة  هذه  أن  كون  إىل 
يف  الطلبة  من  عدد  أكرب  إىل  للوصول 
أهمية  وتكمن  الدولة.  أنحاء  جميع 
يف  العليا  للدراسات  املفتوح  اليوم 
الالزمة  املعلومات  جميع  تقديم 
عىل  املقبلني  للطلبة  املفّصل  والرشح 
إكمال دراستهم العليا وامليض قدًما يف 
العلمية والعملية، والذين قد  مسريتهم 
العليا يف جامعة  يستكملون دراساتهم 
برنامج  ضمن  تكون  قد  والتي  قطر، 
الدبلوم،  أو  العليا،  الدراسات  شهادة 

أو املاجستري أو الدكتوراه. 
املفتوح  اليوم  فعالية  تضمنت 
العلوم  بقطاع  العليا  للدراسات 
برامج  عرشة  عرض  والطبية  الصحية 
بينها  من  بالقطاع  العليا  للدراسات 
اثنان من برامج الشهادة يف الدراسات 
ويف  الصحية  املهن  تعليم  يف  العليا 

باإلضافة  الطبية،  الحيوية  العلوم 
الصيدلة،  يف  دكتور  برنامج  إىل 
وهي:  للماجستري  برامج  وستة 
الحيوية  العلوم  يف  املاجستري  برنامج 
العامة  الصحة  وماجستري  الطبية 
وماجستري  اإلنسان  تغذية  وماجستري 
وماجستري  الوراثية  االستشارات 
املهن  يف  التعليم  وماجستري  الصيدلة 
برنامج  إىل  باإلضافة  الصحية، 

الصحية. العلوم  دكتوراه يف 
الفعالية  هذه  أن  بالذكر  الجدير  من 
التقّدم  ينوون  الذين  الطلبة  استهدفت 
الدراسات  لربامج  القبول  بطلب 
 ،2023 خريف  فصل  خالل  العليا 
الالزم  اإلجراءات  عىل  وتعريفهم 
بنجاح. العملية  هذه  إلتمام  اتباعها 
الدكتورة  أكدت  جانبه،  من  وقد 
اليوم  أهمية  عن  الشافعي  مشاعل 
الفعالية  من  »الهدف  قائلة:  املفتوح 
بااللتحاق  الراغبني  الطلبة  هو تعريف 
املتاحة بالقطاع  بمختلف هذه الربامج 
القبول  وبرشوط  له  التابعة  والكليات 
وفرص  الربامج  لهذه  التقديم  وكيفية 
الطالب  ونشجع  املستقبلية،  العمل 
القطاع  يف  والعاملني  والطالبات 
إىل  واالنضمام  التقديم  عىل  الصحي 
الصحية  العلوم  قطاع  طلبة  أرسة 

والطبية يف جامعة قطر«. 
يف  سيفتح  التقديم  باب  بأن  أن  يذكر 
السادس  يف  ويغلق  يناير  من  الثامن 

.2023 عرش من فرباير 
الفعالية  هذه  أن  بالذكر  الجدير  من 
التقّدم  ينوون  الذين  الطلبة  استهدفت 
العليا  الدراسات  لربامج  القبول  بطلب 
خالل فصل خريف 2023، وتعريفهم 
إلتمام  اتباعها  الالزم  اإلجراءات  عىل 

بنجاح. العملية  هذه 

تستمر حتى »14« ديسمبر المقبل

انطالق بطولة
جمعية القناص.. غدًا

قنا- تنطلق بطولة جمعية  الدوحة- 
من  كل  يف  غدا،   ،2022 القناص 
صبخة الذخرية وميدان مقر جمعية 
القناص براس لفان، وصبخة مرمي 
شائقة  مسابقات  وسط  بسيلني، 
فيها  املشاركة  عىل  يحرص  متنوعة، 
والصقارون  املحرتفون  الصقارون 

الواعدون والصغار.
تستمر  التي  البطولة،  هذه  وتعد 
املقبل،  ديسمرب  من   14 الـ  حتى 
املشاركني،  لجميع  تنشيطية  بطولة 
مرمي  ملهرجان  مبكرا  واستعدادا 
جاهزية  مدى  عىل  والوقوف  الدويل، 

الصقور والسلقان.
يف  التسجيل  عملية  اختتام  وبعد 
البطولة يوم أمس األول / االثنني/  تم 
حرص عدد املشاركني يف كل مسابقة 
من مسابقاتها، وإعداد جدول زمني 

لكل مسابقة عىل حدة.
وقال خالد بن سعيد السليطي رئيس 
البطولة  إن  القناص:  جمعية  بطولة 
وهي  املسابقات،  من  عددا  تتضمن 
فرخ  فئات  وتشمل  الدعو،  مسابقة 
شاهني،  جري  قرناس  شاهني،  جري 
وفرخ  حر  قرناس  حر،  جري  فرخ 
جمعية  مقر  ميدان  يف  وتجرى  حر، 
من  وسيتأهل  لفان،  براس  القناص 
كل فئة 10 صقور التي تحقق أفضل 

توقيت لها إىل السباق النهائي.
هي  األخرى  املسابقة  أن  إىل  وأشار 
(سباق  ومسابقة  الطلع،  مسابقة 
الصقار  مسابقة  ثم  السلوقي)، 

الواعد، ومسابقة الصقار الصغري.
وأضاف السليطي أن انطالق البطولة 
صبخة  يف  الطلع  بمسابقة  سيكون 
 1) الصباحية  الفرتة  يف  الذخرية 
ديسمرب) ابتداء من الساعة الخامسة 
فجرا للمجموعات من 1 إىل 7، حيث 
يعود الصقارون يف هذا االختصاص 
منافسات  بعد  املنافسة  ميدان  إىل 
للصقور  لفان  راس  بطولة  يف  مثرية 
املسائية،  الفرتة  وخالل  الرابعة. 
تجرى تصفيات مسابقة الدعو فرخ 
اليوم  أن تجرى يف  جري شاهني، عىل 

للمجموعات  الطلع  مسابقة  الثاني 
من 8 إىل 13 يف الفرتة الصباحية، ويف 
الفرتة املسائية تصفيات الدعو لفئتي 

قرناس جري شاهني وفرخ جري حر.
وأوضح أن اليوم الثالث (3 ديسمرب)، 
الطلع  مسابقة  منافسات  ستجرى 
يف   20 إىل   14 من  للمجموعات 
جولة  تقام  بينما  الصباحية،  الفرتة 
التصفيات ملسابقة (سباق السلوقي) 
صبخة  يف  املسائية  الفرتة  خالل 

مرمي بسيلني.
للمجموعات  املتسابقون  ويدخل 
 4 األحد  يوم  صباح   27 إىل   21 من 
املساء  ويف  املنافسة،  ميدان  ديسمرب 
الواعد  الصقار  مسابقتا  تجرى 
الصغري. يف حني يخصص  والصقار 
ملسابقة  ديسمرب)   5) التايل  اليوم 
 28 من  األخرية  للمجموعات  الطلع 
السبت  يوم  أن  إىل  ولفت   .34 إىل 
سباق  نهائي  سيجرى  ديسمرب   10
بسيلني،  مرمي  صبخة  يف  السلوقي 
ديسمرب   14 يوم  تحديد  تم  بينما 
وتتويج  النهائية  السباقات  إلجراء 

الفائزين.
القطرية  القناص  جمعية  ورصدت 
باملراكز  للفائزين  تشجيعية  جوائز 
الخمسة األوىل من كل مسابقة لهذه 

البطولة.

{  خالد سعيد السليطي

في قطاع شؤون الطالب بجامعة قطر

تعزيز المهارات القيادية
بجامعة  الطالب  قطاع شؤون  اختتم 
قطر برنامج تعزيز القدرات القيادية، 
اإلدارات  مدراء  استهدف  والذي 
قطاع  يف  األقسام  ورؤساء  واملراكز 
الربنامج  هذا  ويأتي  الطالب؛  شؤون 
العالقات  بناء  مهارات  لتطوير 
التنظيمية  واملهارات  اآلخرين  وقيادة 
وتم  للمشاركني،  الذهنية  واملهارات 
طرح الربنامج عرب سلسلة من ورش 
العمل بنظام التدريب املبارش بمعدل 4 

ساعات لكل ورشة.
الدكتورة  أوضحت  لها،  ترصيح  ويف 
رئيس  نائب  مصطفوي،  إيمان 
الجامعة لشؤون الطالب أن الربنامج 
شؤون  يف  القادة  تمكني  إىل  يهدف 
الطالب من اكتساب املهارات والقدرات 
القيادية من خالل إرساء إطار مرجعي 
شؤون  داخل  القيادية  للممارسات 
الالزمة  باألدوات  ودعمهم  الطالب، 

بينت  وكما  الفاعلة،  القيادة  لتحقيق 
جميع  دمج  إىل  يهدف  الربنامج  بأن 
القادة يف بيئة تعلمية يستطيعون من 
وأفكارهم  خرباتهم  مشاركة  خاللها 
القيادة  ونظريات  املمارسات  وأفضل 
يتمكنوا  لكي  وأدواتها،  ووسائلها 
عىل  عملهم  فرق  قيادة  من  جميًعا 

النحو األفضل. 
وأشارت د. مصطفوي إىل أن الربنامج 
هي  رئيسية  مسارات  ثالثة  تضمن 
مهارات بناء العالقات وقيادة اآلخرين، 
واملهارات  التنظيمية،  واملهارات 
الذهنية، وتم تنظيم سبع ورش عمل 
وأهمها:  موضوعات  عدة  تناولت 
والتواصل  االسرتاتيجي،  التخطيط 
وحل  النزاعات  وإدارات  الفعال، 
واملوارد،  الوقت  وإدارة  املشكالت، 
وإدارة األداء والتحفيز، واالستمرارية، 

والذكاء العاطفي.
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سلمان المالك

نغمات حماسية
أقيمت عىل خش�بة املرسح الرئييس يف درب 
الس�اعي ن�دوة بعنوان »نغمات حماس�ية 
بروح رياضي�ة«، ضمن برنام�ج الندوات 
لفعالي�ات واحتفاالت  الثقافي�ة املصاحبة 
اليوم الوطن�ي للدولة ال�ذي يوافق الثامن 
عرش من ديس�مرب من كل عام، ويقام هذا 
العام تحت شعار »وحدتنا مصدر قوتنا«.

وش�ارك يف الن�دوة، التي أداره�ا اإلعالمي 
ع�ادل عبدالل�ه، كل من الش�اعر ش�هاب 
الش�مراني والفن�ان عيل عبدالس�تار الذي 
ق�دم مجموعة من األغان�ي الرياضية التي 
ردده�ا الجمهور، وتفاع�ل معها الحضور 

الكبري بشكل الفت.
وأكد الفنان عيل عبدالس�تار، خالل الندوة، 
أن األغنية الرياضية لها تأثري كبري يف إثارة 
الحم�اس ل�دى الجماه�ري والالعب�ن عىل 

الس�واء، وهو ما ملسه أثناء غنائه لها، الفتا 
إىل إع�داده أربع�ة أعمال غنائي�ة رياضية 
جديدة مؤخرا، قامت وزارة الثقافة بإنتاج 
إحداها، وذلك بالتزامن مع استضافة دولة 
قط�ر لبطول�ة كأس العال�م FIFA قط�ر 
2022، وه�و الح�دث الري�ايض األبرز يف 

العالم.
من جهته، قدم الش�اعر ش�هاب الشمراني 
ع�ددا م�ن القصائ�د املتنوعة الت�ي لقيت 
تفاعال من الجمهور، مش�ريا إىل أن األغنية 
الرياضي�ة تش�كل حاف�زا ل�دى الجمهور 
والالعب�ن، كم�ا أن كتاب�ة الن�ص تتطلب 
تقديمه بش�كل يبعث عىل تحفيز الالعبن 

والجمهور.
وحول الفرق بن األغنية الرياضية املوجهة 
للمنتخ�ب الوطني، وب�ن األخرى املوجهة 

لألندية الرياضية، أك�د أن األغنية املوجهة 
للمنتخ�ب تتمي�ز ب�أن فضاءه�ا مفتوح، 
ويمك�ن أن تدخ�ل يف أدواته�ا الجوان�ب 
الوطنية، عىل عكس األغنية املوجهة لألندية 
الرياضي�ة، والت�ي ال تتمتع به�ذا الفضاء 

املفتوح أو تلك املساحة الكبرية.
يذكر أن فعاليات درب الس�اعي لالحتفال 
باليوم الوطني للدولة تتواصل حتى الثامن 
ع�رش من ديس�مرب املقب�ل يف املق�ر الدائم 

لدرب الساعي بمنطقة أم صالل محمد.

نازحون يتابعون المونديال

لم يقف فقر الحال وسوء األوضاع اللذان يعيشهما النازحون 
السوريون يف املخيمات شمايل سوريا، حائالً أمام متابعة مباريات 

مونديال قطر 2022. فقد مّكنتهم مبادرة قطرية من مشاهدة 
مباريات كأس العالم لكرة القدم »قطر 2022« بشغف، رغم 

الظروف الصعبة التي يمر بها النازحون السوريون شمايل البالد. 
وتزامنًا مع مواعيد عرض املباريات يجتمع عشاق كرة القدم 

باملخيمات يف خيمة كبرية تضّم شاشة كبرية وجهاز بّث رسيع 
للمباريات، أّمنتها مبادرة »يال حيهم ارحبوا« القطرية.

مع بداية املباريات، يتوافد املتفرّجون أفراًدا ومجموعات، والبعض 
يأتي مع أطفاله، ويبدأ التصفيق وسط أجواء حماسية، حيث 

تشجع كل مجموعة فريًقا معينًا. وخالل املباراة يوّزع متطوعو 
املبادرة الضيافات والشاي عىل الحضور، يف لفتٍة مكّملة للمبادرة 

اإلنسانية القطرية.
من جانبه، تحدث نارص الفالح، أحد سكان مخيم املحمدية 

بريف مدينة عفرين شمايل سوريا، عن املعاناة أثناء محاوالتهم 
ملتابعة املباريات. وقال يف حديثه لألناضول: »كنا نعاني يف متابعة 

املباريات عرب اإلنرتنت بسبب االنقطاع املتواصل يف الشبكة، 
وحاولنا متابعتها عرب أجهزة املوبايل، لكن لم يفلح ذلك«. وأعرب 
الفالح عن سعادته بإطالق املبادرة القطرية قائالً: »املبادرة أتت 

يف وقتها، بتنا قادرين عىل متابعة املباريات بدون انقطاع«.
بدوره، قال النازح محمود مصطفى: »كنا نعاني من انقطاع 
شبكة اإلنرتنت أثناء متابعة املباريات، أما اآلن فأصبح عندنا 

شاشة وقاعة خاصة ملتابعة املونديال«. وتوّجه مصطفى بالشكر 
للقائمن عىل هذه املبادرة، الفتًا إىل أنه يشجع منتخب قطر 

ويتمنى أن يتحسن أداؤه يف املباريات القادمة. وتوّجه مصطفى 
بالشكر للقائمن عىل هذه املبادرة، الفتًا أنه يشجع منتخب قطر 

ويتمنى أن يتحسن أداؤه يف املباريات القادمة.

مشيرب.. فعاليات تجذب الزوار
يتجمه�ر املئات م�ن جماهري كأس العال�م لكرة القدم 
يف مدينة مش�ريب قلب الدوحة للمش�اركة يف فعاليات 

رياضية وترفيهية وثقافية وفنية جاذبة.
وتق�دم مش�ريب قائم�ة كبرية م�ن الفعالي�ات خالل 
املوندي�ال وتوفر الفعالي�ات تجربة ش�املة وتفاعلية 
لل�زوار تش�مل الرياض�ة والثقاف�ة والف�ن والرتفي�ه 
والضيافة بهدف منح الجماهري من مختلف الجنسيات 

والثقافات، تجربة متكاملة وممتعة.
وتغص شوارع مشريب بعروض ترفيهية يشارك فيها 
زوار قطر من كافة األجناس والدول متوش�حن أعالم 

وأزياء بالدهم لالحتفال بالحدث الكروي املميز.
وتتم العاليات يف ثالث مناطق رئيسية يف مدينة مشريب 

قل�ب الدوح�ة، هي منطق�ة الرباح�ة، الح�ي الرتاثي، 
ومنطق�ة الس�كة، بينما تق�دم الع�روض الضوئية يف 
مختل�ف أحي�اء املدينة لتوف�ر للجماه�ري واإلعالمين 
من مختلف أرجاء العالم فرصة االس�تمتاع بالبطولة، 

واالحتفال بكرة القدم.
وتقام يف منطقة الرباحة عروض »براحة مشريب« 
املخصصة ملش�اهدة مباريات البطولة، مع مرافق 
خاص�ة توف�ر الخصوصية للعائ�الت، كما يمكن 
لل�زوار الطلب م�ن املطاع�م واملقاه�ي املحيطة 
بالرباح�ة، إذ أن ه�ذه املنطق�ة تش�كل فرص�ة 
لالس�تمتاع بمش�اهدة املباري�ات، وعي�ش أجواء 

البطولة بطريقة مميزة.

القراصنة ينشطون

قال رشيف هالل رئيس فريق تحليالت حماية املخاطر الرقمية 
يف مجموعة الرشق األوسط وأفريقيا يف Group-IB: »إن غروب- 

أي بي حددت وحللت أكثر من 16000 نطاق احتيايل ومئات 
من صفحات الوسائط االجتماعية املزيفة التي أنشأها مجرمو 

اإلنرتنت الذين يتطلعون إىل رسقة األموال واملعلومات الشخصية 
من الضحايا خالل نهائيات كأس العالم 2022 يف قطر، وتشمل 

عمليات االحتيال هذه إنشاء صفحات مزيفة يزعمون فيها بيع 
البضائع الرسمية وتذاكر األلعاب، إىل جانب استطالعات الرأي 

املزيفة املصممة لرسقة بيانات الضحايا كما وجد العديد من 
الصفحات املزيفة التي تعلن عن وظائف يف قطر طوال مدة كأس 
العالم، وقد شاركت Group-IB جميع النتائج التي توصلت إليها 

مع وكاالت إنفاذ القانون.

توثيق الموروث البحري
وثق�ت مدونة الش�عر القطري املوروث 
البحري يف البالد، حيث س�جل الشعراء 
كل م�ا يتعلق بالبح�ر، بجماله وأهواله 
والغ�وص ع�ىل اللؤلؤ وأحداث�ه، وحال 
الغواص�ن، وصربه�م وتحملهم لحياة 

البحر بما فيها من أفراح وأتراح.
ه�ذا ما أكده عدد من الش�عراء والنقاد، 
يف ترصيح�ات خاص�ة لوكال�ة األنب�اء 
القطرية »قنا« بمناسبة إقامة مهرجان 
كت�ارا للمحام�ل التقليدي�ة يف نس�خته 
الثانية عرشة، والتي تستمر حتى الثامن 
ع�رش من ديس�مرب املقبل، عىل ش�اطئ 
كتارا ضم�ن فعاليات كت�ارا املصاحبة 

لكأس العالم FIFA قطر 2022.
وق�ال الكاتب ع�يل بن ش�داد آل نارص 
صاح�ب كت�اب »الغ�وص ع�ىل الدرر 
عند ش�عراء قط�ر«، يف ترصيح خاص 
لوكالة األنباء القطرية، ش�هدت الساحة 
القطري�ة منذ عصور خل�ت الكثري من 
الش�عراء واألدب�اء الذي�ن حفظت لهم 
ذاكرة التاري�خ العديد من اإلرث األدبي 
والشعري، ولذلك سعيت لجمع األشعار 
لعدد كبري من الشعراء القطرين الكبار 

الذي�ن اهتم�وا بحياة البح�ر والغوص 
ع�ىل اللؤلؤ، مش�ريا إىل أن العديد منهم 
تناول�وا ه�ذا املوض�وع وم�ن أبرزهم، 
الش�يخ املؤس�س جاس�م بن محمد بن 
ثان�ي طيب الله ثراه، والش�يخ س�عود 
ب�ن عبدالرحم�ن آل ثاني رحم�ه الله، 
والش�عراء الراحلون لح�دان بن صباح 
الكبييس، وعمري بن عفيش�ة الهاجري، 
وصالح بن س�لطان الكواري، ومنصور 
بن حوبان، والش�اعر محمد عبدالوهاب 
الفيحاني، وعبدالهادي بن سهل، وأحمد 
ش�اهن الكواري، وحميد ب�ن خرباش 
املح�رول،  ب�ن  وس�عيد  املنص�وري، 
وس�عيد البديد املناع�ي، وعيىس محمد 
الرميح�ي، ون�ارص مهدي ال�دورسي، 
الخليفي،  الفرحان، وعبدالل�ه  وحس�ن 
وغريه�م كثريون، مؤك�دا أن قطر غنية 
بش�عرائها عىل مر السنن وحتى اليوم، 
ففيه�ا الكثري من الش�عراء الذين عربوا 

بأحاسيسهم عن موروثنا البحري.
 وأوضح عيل بن ش�داد، أن أهم ما يميز 
الش�عر القطري وخاص�ة النبطي، أنه 
صور الحي�اة االجتماعية بم�ا فيها من 

حكم وأمث�ال، غري أن الش�عر القطري 
تمي�ز كذلك بالحفاظ عىل القيم الدينية، 
كما يجمع بن الخوف والرجاء إىل عفو 
الله، مش�ريا إىل أن الكثري من الش�عراء 
عايش�وا الغ�وص عىل اللؤل�ؤ عن قرب 
فكان جزءا من هذه الحياة التي دونوها 

يف أشعارهم.
مب�ارك  الش�اعر  أك�د  وم�ن جانب�ه، 
املطبوع�ات  إدارة  مدي�ر  خليف�ة  آل 
واملصنف�ات الفني�ة يف وزارة الثقاف�ة، 
يف ترصيح مماث�ل ل�»قنا« أن االرتباط 
الحي�اة  عص�ب  يمث�ل  كان  بالبح�ر 
للقطري�ن، فه�و الراف�د االقتص�ادي 
الرئييس لهم، ومن هنا حرص الشعراء 
عىل تدوين وتوثيق ه�ذه الحياة بكافة 
تفاصيلها، حيث يصف الشعراء السفن 
ومعان�اة  للبح�ر  والدش�ة  واألرشع�ة 
الغواص�ن وصربهم وهك�ذا، بخالف 
الش�عراء املعارصين الذين لم يعايشوا 
هذه الحياة، وبالتايل فكتاباتهم عن هذا 
املوروث تأتي عىل اس�تحياء.. وقد نجد 
بعض القصائد املس�تلهمة من املايض 
أو م�ن مهرج�ان املحام�ل التقليدي�ة 

ولكنها غري كافية.
 وحول إمكانية طرح مبادرات وأفكار 
جدي�دة تع�زز امل�وروث البح�ري يف 
الشعر القطري املعارص، شدد الشاعر 
مب�ارك آل خليف�ة، ع�ىل الحاج�ة إىل 
بناءة ومس�ابقات  مب�ادرات وأف�كار 
تع�زز هذا االتج�اه، مش�ريا إىل نجاح 
مركز قطر للشعر يف تقديم العديد من 
املس�ابقات، األمر الذي شجع الشعراء 

للكتابة يف هذا الجانب.
ب�دوره، ق�ال الس�يد عبدالعزي�ز ب�ن 
هزي�م املالكي خبري األنش�طة الثقافية 
يف مركز قطر للش�عر »ديوان العرب«، 
يف ترصي�ح لوكال�ة األنب�اء القطري�ة 
»قن�ا«، إن الغوص ارتب�ط بفن النهمة 
ف�كان الغواصون قديم�ا يرافقهم عىل 
كل س�فينة نهام، وبالت�ايل فكان أغلب 
الش�عراء يتحدث�ون يف قصائده�م عن 

الش�عراء  أش�هرهم،  وم�ن  الغ�وص، 
عبدالوه�اب  ب�ن  محم�د  الراحل�ون 
الفيحان�ي، ماجد ب�ن صالح الخليفي، 
وس�عيد البدي�د، وش�عراء البودهي�م 
وغريهم كث�ريون، فكان�وا يعربون عن 
مخاطر البحر والغوص، وكذلك وصف 
النجوم والخريطة التي يسريون عليها 
املغاص�ات  أو  اله�ريات  إىل  للوص�ول 

وكانت تسمى النايلة.




