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العامني  األمناء  جمعية  أكدت   - قنا   - الكويت 
الربملان  لقرار  رفضها  العربية،  للربملانات 
حقوق  وضع  بشأن  مؤخرا  الصادر  األوروبي، 
اإلنسان يف دولة قطر، يف إطار استضافتها لكأس 
بانتهاك  املتعلقة  املزاعم  أن  عىل  مشددة  العالم، 

باطلة ومضللة،  أسس  مبنية عىل  اإلنسان،  حقوق 
وطالبت  الواقع،  أرض  عىل  حقائق  إىل  تستند  وال 
السلوك  هذا  عن  بالتوقف  األوروبي  الربملان 
واحرتام املواثيق واألعراف الدولية واحرتام سيادة 
الجميع ويعزز مفهوم  بما يحقق مصلحة  الدول، 

العامني  األمناء  جمعية  وأكدت  املشرتك.  العيش 
قطر،  دولة  جانب  إىل  وقوفها  العربية  للربملانات 
جلسته  يف  الشورى  مجلس  عن  صدر  ما  وأيدت 
قرار  أوردها  التي  املغالطات  عىل  ردا  األخرية، 

الربملان األوروبي.

ص����اح����ب ال���س���م���و ي����ع����زي ال����رئ����ي����س ال���ص���ي���ن���ي وي���ه���ن���ئ رئ���ي���س���ة ب�����ارب�����ادوس
جمعية األمناء العامين للبرلمانات العربية:

قرار البرلمان األوروبي.. مضلل

استعراض عالقات التعاون

رئيس األركان يلتقي 
مسؤوال عسكريا بريطانيا

الدوحة - قنا - التقى سعادة الفريق الركن )طيار( سالم بن حمد بن عقيل 
النابت رئيس أركان القوات املسلحة، سعادة الفريق )طيار( مارتن سامبسون 
كبري مستشاري الدفاع للرشق األوسط يف وزارة الدفاع الربيطانية، الذي يزور 
الجانبني،  بني  التعاون  عالقات  استعراض  اللقاء  خالل  جرى  حاليا.  البالد 
االهتمام  ذات  املوضوعات  من  عدد  ومناقشة  وتطويرها،  تعزيزها  وسبل 

املشرتك. حرض اللقاء عدد من كبار الضباط يف القوات املسلحة القطرية.

يجب احترام القوانين القطرية

تونس تودع بفوز تاريخي

تراجع سعر 
»الجازولين 91«
الدوحة - قنا - أعلنت قطر 

للطاقة، أمس، عن أسعار 
الوقود يف دولة قطر، خالل 

ديسمرب الحايل، حيث شهدت 
أسعار الديزل والجازولني 

95 )سوبر( ثباتا، بينما 
تراجع سعر الجازولني 91 

)ممتاز(.
وحددت قطر للطاقة سعر 
لرت الديزل بـ 2.05 ريال 

للرت الواحد، وسعر الجازولني 
95 )سوبر( بـ 2.10 

ريال، وسعر الجازولني 91 
)ممتاز( بـ1.95 ريال للرت 

الواحد.

سفراء إرث قطر: 

إن�ج����از للع���ال�م الع�رب�ي
الدوحة - قنا- أعرب نجوم 

الكرة القطرية، وسفراء 
برنامج إرث قطر، أحمد خليل، 

وإبراهيم خلفان، وعادل 
خميس، عن فخرهم بما تشهده 

قطر من نسخة استثنائية 
من كأس العالم، مؤكدين أن 

النجاح الهائل الذي يحققه أول 
مونديال لكرة القدم يف املنطقة، 

هو إنجاز للعالم العربي.
وقالوا إن ما حققته قطر ألقى 

الضوء عىل إمكاناتها، وما 
تمتلكه من عزيمة وإرصار.

أداء مشرف لـ »األخضر«

العالـم  كـأس  بطولـة  تونـس  ودعـت 
الرأس، بعد فوز تاريخي علـى  مرفوعة 
فرنسـا، حامل اللقب، بهـدف دون رد، 
منافسات  ختـام  يف  األربعـاء،  أمـس 

املجموعة الرابعة.
فرحة املنتخب التونيس بالفوز التاريخي 
لم تكتمل بالتأهل، بعد انتصار أسرتاليا 

عىل الدنمارك بهدف وحيد.

العربيـة  اململكـة  منتخـب  ودع  كمــا 
املكسيك،  أمام  خسارته  بعد  السعودية 
أثبت  كما  قوية،  مباراة  قدم  كان  وإن 
خاضها،  التي  املباريات  طيلة  وجوده 
من  التالية  للمرحلة  بقوة  مؤهال  وكان 

البطولة.
األرجنتني عىل  فازت  املجموعة  ويف نفس 

بولندا، وتأهال معا ملرحلة ُثمن النهائي.

العب المنتخب اإلنجليزي السابق جون بارنز: 

لندن - قنا - أكد جون بارنز العب منتخب إنجلرتا السابق، 
والتقاليد  والعادات  القوانني  احرتام  الجميع  عىل  أن 
 FIFA العالم  »كأس  نهائيات  خالل  القطرية  والثقافة 

قطر 2022«.
»التايمز«  بصحيفة  نرش  له  مقال  يف  بارنز  وقال 
لحضور  الجميع  دعت  قطر  دولة  إن  الربيطانية، 
عاداتها  باحرتام  طالبت  ولكنها  العالم،  كأس  نهائيات 

الغربية  الحمالت  منتقدا  وقوانينها،  وثقافتها 
»من  وأضاف:  قطر.  مونديال  ضد 

املثري لالهتمام أن نالحظ أن بعض 
أحدثوا ضجة كبرية،  الذين  أولئك 

لقوله  الكثري  اآلن  لديهم  ليس 
مدى  عىل  قطر  يف  التنمية  عن 

السنوات العرشين املاضية«.

أكرب  السيد  سعادة  أّكد   - قنا   - الدوحة 
والرئيس  للسياحة  قطر  رئيس  الباكر، 
الجوية  الخطوط  ملجموعة  التنفيذي 
ركزت  للسياحة  قطر  أن  القطرية، 
العالم  »كأس  بطولة  إلنجاح  جهودها 
الريايض  الحدث   ،»2022 قطر   FIFA
األكرب يف العالم، »كما نخطط جيدا ملرحلة 
يف  سعادته،  وقال  البطولة«.  بعد  ما 

ترصيحات خاصة لوكالة األنباء القطرية 
جهودها  ركزت  للسياحة  قطر  إن  )قنا(، 
مميزة  تجربة  تقديم  عىل  كبري  حد  إىل 
برنامج  عرب  الدوليني  والزوار  للمقيمني 
التحول  إىل  إضافة  الخدمة«،  يف  »التميز 
لدولة قطر بفاعلية يف  الرقمي، والرتويج 
أسواق السياحة العاملية، باعتبارها وجهة 

سياحية رائدة. 

رئيس قطر للسياحة: 

نخطط لمرحلة ما بعد البطولة
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نبض الوطن

في وفاة الرئيس األسبق جيانغ زيمين

صاحب السمو يعزي الرئيس الصيني
الدوحة- قنا- بعث حرضة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، أمري البالد املفدى، برقية تعزية إىل فخامة 

الرئيس يش جني بينغ، رئيس جمهورية الصني الشعبية، 
يف وفاة الرئيس األسبق جيانغ زيمني.

بمناسبة ذكرى استقالل بالدها

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

بمناسبة  باربادوس،  رئيسة  ميسن،  ساندرا  الرئيسة 
ذكرى استقالل بالدها.

نائب األمير
يعزي الرئيس الصيني

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

يش جني بينغ، رئيس جمهورية الصني الشعبية، يف 
وفاة الرئيس األسبق جيانغ زيمني.

نائب األمير
 يهنئ رئيسة باربادوس

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

ميسن، رئيسة باربادوس، بمناسبة ذكرى استقالل 
بالدها.

رئيس الوزراء
 يعزي الرئيس الصيني

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

برقية تعزية إىل فخامة الرئيس يش جني بينغ، رئيس 
جمهورية الصني الشعبية، يف وفاة الرئيس األسبق جيانغ 

زيمني.

رئيس الوزراء يهنئ 
رئيسة وزراء باربادوس
الدوحة- قنا- بعث معايل الشيخ خالد بن خليفة بن 

عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية، برقية تهنئة إىل دولة السيدة ميا موتيل، 
رئيسة وزراء باربادوس بمناسبة ذكرى استقالل 

بالدها.

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

المريخي يجتمع
مع وزيرة الرياضة الهولندية

السيد  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 
وزير  املريخي،  سعد  بن  سلطان 
أمس،  الخارجية،  للشؤون  الدولة 
هيلدر،  كوني  السيدة  سعادة  مع 
التي  الرياضة يف مملكة هولندا  وزيرة 

جانب  لحضور  حاليا،  البالد  تزور 
 FIFA العالم  كأس  فعاليات  من 
االجتماع،  خالل  جرى   .2022 قطر 
التــعاون  عـالقات  استعراض 

البلدين. بني  الثنائي 

للقمة البرلمانية لمكافحة الجوع

»الشورى« يشارك في اجتماع دولي تحضيري
الدوحة- قنا- شارك مجلس الشورى، أمس، يف االجتماع الذي عقدته 

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة-  فاو ، بالتعاون مع املعهد الدويل 
للتنمية املستدامة، تحضريا لعقد القمة الربملانية الثانية ملكافحة الجوع 

وسوء التغذية، املقرر عقدها العام املقبل.
مثّل مجلس الشورى يف االجتماع، الذي عقد عرب تقنية االتصال املرئي، 

سعادة السيد بادي بن عيل البادي عضو املجلس.
 وأبرز سعادة السيد البادي، خالل االجتماع، جهود دولة قطر يف دعم 
القطاع الزراعي وتحقيق األمن الغذائي واملائي، وإنشاء لجنة ملتابعة 
تنفيذ سياسات األمن الغذائي يف القطاعني العام والخاص، فضال عن 

إنشاء معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة.
 وتقدم سعادته بمقرتح لتعزيز دور الرشكات العاملية التي تمتلك خربة 

يف مجال تكنولوجيا الزراعة وتقنيات اإلنتاج، وزيادة الرشاكات بني 
الحكومات والقطاع الخاص، بحيث تجري مناقشة هذا املقرتح خالل 

أعمال القمة، سعيا لتحقيق األهداف املرجوة.
 وسعى االجتماع إىل الخروج برؤية مشرتكة حول التطورات والتحديات 

التي تواجه القمة الربملانية الثانية ملكافحة الجوع، حيث جرت مناقشة 
أهمية القمة، واستعراض نتائج الحوارات الربملانية االفرتاضية، ونتائج 

الدورات والدراسات االستقصائية ذات الصلة.

.. ويشارك في اجتماع
ضمن منتدى حوكمة اإلنترنت

الدوحة -قنا- يشارك مجلس الشورى، 
إدارة  تنظمه  برملاني  اجتماع  يف 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم 
عىل  الدويل،  الربملاني  واالتحاد  املتحدة، 
»معالجة  موضوع  حول  يومني،  مدى 
الوطنية  النهج  السيربانية..  التهديدات 
ضمن  وذلك  والدولية«،  واإلقليمية 
فعاليات منتدى حوكمة اإلنرتنت 2022، 

املنعقد يف أديس أبابا بإثيوبيا.
انطلق  الذي  االجتماع،  يف  املجلس  يمثل 
أمس عرب تقنية االتصال املرئي، سعادة 
عضو  املهندي  حمد  بن  أحمد  الدكتور 

مجلس الشورى.

ويناقش الربملانيون عددا من املوضوعات 
ومدى  السيرباني،  باألمن  املتعلقة 
استعداد البلدان للتعامل مع التهديدات 
والتدابري  والسياسات  اإللكرتونية، 
يتعني  التي  والترشيعية  التنظيمية 
وضعها لزيادة مستوى األمن السيرباني 

والتصدي للجرائم اإللكرتونية.
التعاون  أهمية  االجتماع،  يتناول  كما 
فضاء  إلنشاء  املصلحة  أصحاب  بني 
إلكرتوني أكثر أمانا، فضال عن مناقشة 
وجهات  وتبادل  والحلول،  التحديات 
وتنفيذها  السياسات  إعداد  النظر حول 

بكفاءة وفعالية.

صدى واسع لمبادرة »الهالل« وشركائه
املبادرة  إن  القطري،  األحمر  الهالل  قال  قنا-  الدوحة- 
قبيل  أزمات،  تعاني  دول،   7 يف  دشنها  التي  اإلنسانية 
بدعم   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  انطالق 
واللجنة  للتنمية،  قطر  وصندوق  الخارجية،  وزارة  من 
 ،beIN Sports وقنوات  واإلرث،  للمشاريع  العليا 
الجميع  رفع  حيث  النطاق،  واسع  صدى  لها  أصبح 

شعار#قطر_2022_فرحة_للجميع.
ونوه الهالل األحمر القطري، يف بيان اليوم، بأنه يف كل 
التي   - املشجعني  مناطق  تشهد  البطولة،  أيام  من  يوم 
موقعا،   40 من  أكثر  يف  رشكائه  مع  بالتعاون  أقامها 
واليمن  واألردن  والعراق  لبنان  من:  كل  يف  موزعة 
كبريا  إقباال   - السوري  والداخل  وبنغالديش  والسودان 
مباريات  ملشاهدة  القدم،  كرة  محبي  من  اآلالف  من 
إىل  باإلضافة  العمالقة،  العرض  شاشات  عرب  البطولة، 
والتوعوية،  والرتفيهية  الرياضية  األنشطة  يف  املشاركة 

التي ينظمها عرب مكاتبه وبعثاته يف البلدان املستهدفة.
اإلغاثة  إبراهيم مدير قطاع  الدكتور محمد صالح  وقال 
هذه  إن  القطري،  األحمر  الهالل  يف  الدولية  والتنمية 
تنسجم  للبطولة،  قطر  دولة  لتنظيم  املواكبة  املبادرة، 

واملنظمات  الدولة  بها  تقوم  التي  اإلنسانية  الجهود  مع 
اإلنسانية يف مناطق تجمعات الالجئني والنازحني. ولفت 
الدور  أنه، إدراكا من الهالل األحمر القطري ألهمية  إىل 
من  التخفيف  يف  العاملية  الرياضية  األهداف  تلعبه  الذي 
النفيس  الدعم  يف  واملساهمة  الضعيفة،  الفئات  معاناة 
والصحي لها، فقد عمل عىل تنظيم عدة أنشطة رياضية 
كرة  مباريات  لعرض  مناسبة  أماكن  وتوفري  وترفيهية، 
متابعتها ومشاركة  من  املستفيدون  يتمكن  لكي  القدم، 
اإلنسانية  املعادلة  عىل  وأكد  الفرحة.  هذه  والعالم  قطر 
بأن الرياضة للجميع، ألنها منارصة للقضايا اإلنسانية، 
املبادرة  هذه  أن  موضحا  األعمار،  لكل  إيجابي  ومحفز 
يف  والرتفيهية  التثقيفية  برامجها  خالل  من  دورا  تلعب 
توفري أجواء من الفرح والسعادة والتماسك االجتماعي.  
من جهتهم، شدد رؤساء بعثات الهالل األحمر القطري 
اإلنسانية  املبادرة  هذه  أهمية  عىل  املستهدفة،  الدول  يف 
أمام  فرص  من  أتاحته  وما  املصاحبة،  والفعاليات 
الجميع، بمن فيهم األطفال والشباب والرجال والنساء، 
فرحة  يعيشوا  لكي  والنازحني،  الالجئني  إىل  باإلضافة 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

في متابعة المونديال
 بـ»7« دول تعاني أزمات إنسانية

في مجال األمن السيبراني

جائزة عالمية للدكتورة نورة فطيس
األستاذ  فطيس،  نورة  الدكتورة  فازت 
وهندسة  علوم  قسم  يف  املشارك 
بجامعة  الهندسة  كلية  يف  الحاسب 
للرابطة  املؤسس  العام  واألمني  قطر 
التابعة  السيرباني  لألمن  العربية 
التحاد مجالس البحث العلمي العربية 
العربية، بجائزة  الدول  التابع لجامعة 
العاملية   SheInspires ملهمة«  »إنها 

 .raising star 2022 فئة لعام 
نورة  الدكتورة  قالت  تعليقها  ويف 
»تعترب املنافسة قوية للغاية هذا العام 
الكفؤات  املرشحات  بعض  وجود  مع 

ملن  ممتنة  إنني  النهائية،  القائمة  يف 
بفوزي  للجائزة، سعيدة جدا  رشحني 

الغايل قطر«. الذي أهديه لبلدي 
ُتقام  التي  الثامنة  السنة  هي  هذه 
والسنة   She inspires جوائز  فيها 
تم  الدويل.  املستوى  عىل  فقط  الثانية 
قطر  مثل  دول  من  املرشحات  اختيار 
إفريقيا  وجنوب  والهند  والدنمارك 
وماليزيا  وأسرتاليا  املتحدة  والواليات 
وبنغالديش  وباكستان  ورسيالنكا 
اململكة  أنحاء  جميع  من  وكذلك 

املتحدة

قطر تدين بشدة 
تفجيرا استهدف 
مدرسة بأفغانستان
الدوحة - قنا - أعربت دولة 

قطر عن إدانتها واستنكارها 
الشديدين للتفجري الذي 

استهدف مدرسة يف والية 
سمنغان شمايل أفغانستان، 

وأدى إىل سقوط قتىل وجرحى. 
وجددت وزارة الخارجية، 
يف بيان أمس، موقف دولة 

قطر الثابت الرافض للعنف 
واإلرهاب مهما كانت الدوافع 

واألسباب. وعربت الوزارة 
عن تعازي دولة قطر لذوي 
الضحايا ولحكومة وشعب 

أفغانستان، وتمنياتها للجرحى 
بالشفاء العاجل.



الدوحة - قنا - ترأس 
معالي الشيخ خالد بن 

خليفة بن عبدالعزيز آل 
ثاني، رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية االجتماع 
العادي الذي عقده 

المجلس صباح أمس 
بمقره في الديوان األميري.

وعقب االجتماع أدلى 
سعادة وزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في 

الموضوعات المدرجة على 
جدول األعمال على النحو 

التالي:

عىل  املبدأ  حيث  من  املوافقة  أوال- 
أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مرشوع 
القانون رقم )12( لسنة 2008 بشأن 
املساهمة  الرشكات  بعض  مساهمة 
والثقافية  الرياضية  األنشطة  دعم  يف 

والخريية. واالجتماعية 
الوزراء  مجلس  استعرض  ثانيا- 

بشأنها  واتخذ  التالية  املوضوعات 
املناسبة: القرارات 

قانون  بإصدار  قانون  مرشوع   -  1

حقوق الطفل.
املشرتكة  اللجان  حول  دراسة   -  2

واملتخصصة.

3 - تقريرا لجنة التظلمات بهيئة قطر 
لألسواق املالية عن نتائج أعمالها.

بهيئة  املنشأة  اللجنة  هذه  وتختص 

أحد  برئاسة  املالية  لألسواق  قطر 
االستئناف وعضوية  الرؤساء بمحكمة 
االستئناف  محكمة  قضاة  من  اثنني 

مجال  يف  الخربة  ذوي  من  واثنني 
يف  بالبت  املالية،  األوراق  تعامالت 
التي  القرارات  بعض  من  التظلمات 

الهيئة. تصدرها 
نتائج  عن  السنوية  التقارير   -  4
محطات  ملراقبة  الدائمة  اللجنة  أعمال 

الوقود. تعبئة وتخزين 
بوضع  اللجنة  هذه  وتختص 
ملا  وموحدة  عامة  ومعايري  مواصفات 
تعبئة  محطات  عليها  تكون  أن  يجب 
املعايري  الوقود، بما يتفق مع  وتخزين 
الصحة  بشأن  للطاقة  لقطر  العامة 
املعايري  ووضع  والبيئة،  والسالمة 
يتعلق  فيما  األمان  لتحقيق  الالزمة 
واإلنشاء  والتصميم  العام  بالتخطيط 
تعبئة  ملحطات  والصيانة  والتشغيل 
وتخزين الوقود عىل النحو الذي يكفل 
التطور  مع  لتتناسب  املحطات  تأهيل 
الدولة،  تشهده  الذي  الحضاري 
بها  املسموح  األنشطة  نوع  وتحديد 
الوقود،  وتخزين  تعبئة  محطة  داخل 
وتخزين  تعبئة  محطات  وتقييم 
توافقها  مدى  وبيان  القائمة،  الوقود 

مع األنظمة واملعايري املعتمدة.
عىل   )110( الدورة  نتائج   -  5
املستوى الوزاري للمجلس االقتصادي 

العربي. واالجتماعي 
 )12( الوزاري  املؤتمر  نتائج   -  6

العاملية. التجارة  ملنظمة 

مناقشة تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر لألسواق المالية استعراض مشروع بإصدار قانون حقوق الطفل
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متابعات

في دعم األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية.. مجلس الوزراء:

الموافقة على مشروع قانون مساهمة الشركات

انطالق أعمال المجلس الوزاري للمياه بالجامعة العربية

قـطــر تـشــارك 
فـي اجـتـمـــاع عــربــي

يف  قطر  دولة  شاركت   - قنا  القاهرة- 
أعمال الدورة »14« للمجلس الوزاري 
الرابع  العربي للمياه، واملؤتمر العربي 
بمقر  أمس  انطلقت  التي  للمياه، 
العربية  الدول  لجامعة  العامة  األمانة 

بالقاهرة.
هذه  أعمال  يف  قطر  دولة  وفد  ترأس 
آل  مبارك  سالم  السيد  سعادة  الدورة 
لدى  قطر  لدولة  الدائم  املندوب  شايف 

جامعة الدول العربية.
للمياه،  الرابع  العربي  املؤتمر  وينظم 
»األمن  شعار  تحت  يومني،  مدار  عىل 
املائي العربي من أجل الحياة والتنمية 
سياسات  تعزيز  بهدف  والسالم«، 
قطاعات  إدارة  يف  والرتابط  التكامل 
وربطها  والطاقة،  والزراعة  املياه 

واالبتكار. بالتكنولوجيا 
التعاون  تعزيز  إىل  املؤتمر  يهدف  كما 
بما  للحدود،  العابرة  املياه  مجال  يف 
يتماىش مع الهدف السادس من أهداف 
واتفاقية   ،)SDG6( املستدامة  التنمية 
املائية  املجاري  واستخدام  حماية 
الدولية،  والبحريات  للحدود  العابرة 
غري  االستخدامات  قانون  واتفاقية 
املالحية للمجاري املائية الدولية، حيث 
تشمل  محاور  عدة  عىل  املؤتمر  يرتكز 
»األمن املائي من أجل الحياة«، و»األمن 

املستدامة«،  التنمية  أجل  من  املائي 
املائي من أجل السالم وإدارة  و»األمن 
اإلقليمية  و»التغريات  املستجدات«، 

والدولية املؤثرة يف قطاع املياه«.
ونوه السفري أحمد رشيد خطابي األمني 
اإلعالم  قطاع  رئيس  املساعد  العام 
يف  العربية،  الدول  بجامعة  واالتصال 
كلمة ألقاها أمام املؤتمر نيابة عن األمني 
العام للجامعة، بالوضع املائي املقلق يف 
العذبة  املياه  فيه  تشكل  ال  الذي  العالم 
نسمة،  مليارات  لـ8  املائة  يف   3 سوى 
العربي  الوطن  أنه عىل صعيد  إىل  الفتا 
اليابسة،  مساحة  عرش  يضم  الذي 
يف  الفقرية  املناطق  ضمن  املصنف 
مصادر املياه العذبة، فيحتوي عىل أقل 
السطحي  الجريان  من  املائة  يف   1 من 
إجمايل  من  املائة  يف   2 وحوايل  للمياه، 

األمطار يف العالم.
كل  لتعبئة  امللحة  الحاجة  عىل  وشدد 
القدرات واإلمكانات سواء عىل املستوى 
املدني  املجتمع  منظمات  أو  الحكومي 
امتداد  عىل  املختصة  البحوث  ومراكز 
تحقيق  أجل  من  العربي،  الوطن 
للتجارب  والتبادل  التعاون  من  مزيد 
الوطنية بشأن املحافظة عىل املاء الذي 
من  أساسيا  وحقا  الحياة  مصدر  يعد 

حقوق اإلنسان.

التي  قطر،  دولة  كلمة  يف  ذلك  جاء 
ثاني،  آل  أحمد  الشيخة نوف  ألقتها 
باللجنة  بيولوجي  خبري  مساعد 
الوطنية لحظر األسلحة، خالل انعقاد 
للدول  التاسع  االستعرايض  املؤتمر 
استحداث  اتفاقية حظر  األطراف يف 
وإنتاج وتخزين األسلحة البيولوجية 
األمم  بمقر  األسلحة،  تلك  وتدمري 

املتحدة بجنيف.
إن  ثاني  آل  نوف  الشيخة  وقالت 
وإنتاج  استحداث  حظر  اتفاقية 
البيولوجية  األسلحة  وتخزين 
األسلحة،  تلك  وتدمري  والتكسينية 
متعددة  اتفاقية  أول  باعتبارها 
السالح  لنزع  تهدف  األطراف 
األعمدة  أحد  تعد  البيولوجي، 
األساسية لنظام نزع السالح الشامل، 
من أجل تحقيق مجتمع دويل يسوده 

األمن واالستقرار والسالم والتنمية.
أنشأت  قطر  دولة  أن  إىل  وأشارت   
األسلحة،  لحظر  الوطنية  اللجنة 
لسنة  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب 
بوزارة  دائمة  لجنة  وهي   ،2004
تنفيذ  بها  املنوط  والجهة  الدفاع، 

االتفاقيات الدولية املتعلقة بمواضيع 
الدمار  أسلحة  ومنها  السالح،  نزع 
الشامل، الفتة إىل أنها تقوم بالتزاماتها 
كدولة طرف يف االتفاقية، من خالل 
عدم امتالكها أو إنتاجها ألي برنامج 
هجومي أو دفاعي بيولوجي، وليس 
لديها أي نشاط بحثي الستحداث أو 
تخزين أو امتالك أي عوامل بيولوجية 

أو تكسينية.
يف  تبنت  قطر  دولة  أن  وأضافت   
خطتها اإلسرتاتيجية لحظر األسلحة 
األهداف  من  عددا  البيولوجية 
من  تمت  التي  الرئيسية،  والغايات 
خالل اللجنة الوطنية لحظر األسلحة، 
الوطني  التنفيذ  تعزيز  أبرزها  ومن 
الترشيعات  تنفيذ  متابعة  خالل  من 
واللوائح الوطنية ذات الصلة لتحقيق 
ودعم  االتفاقية  يف  الواردة  األهداف 

الجهات  مع  والروابط  الصالت 
ونرش  الدولية  واملنظمات  املحلية 
التوعية بخطورة األسلحة البيولوجية 
وأسلحة الدمار الشامل، كذلك تطوير 
وزارة  مع  والرتصد  املراقبة  نظام 
األمراض  مراقبة  لتبادل  الصحة، 
املعدية، بما يف ذلك األحداث التي قد 
واإلبالغ  اإلرهابي  النشاط  إىل  تشري 
بها  املشتبه  اإلرهابية  األحداث  عن 
اإلبالغ  يف  الشفافية  لتعزيز  كطريقة 
التأهب  إىل  باإلضافة  أنشطتها،  عن 
وإدارة األزمات، حيث شكلت اللجنة 
الوطنية لحظر األسلحة فريقا وطنيا 
من املتخصصني لالستجابة للكوارث 
الوطني  املستوى  عىل  البيولوجية 
ضد  وقائية  تدابري  اتخاذ  خالل  من 
الهجمات البيولوجية وكيفية الرد عىل 

اإلرهاب البيولوجي.

اللجنة الوطنية لحظر  وأوضحت أن 
األسلحة قامت بتدريب وتطوير كادر 
قطاعات  جميع  من  املفتشني  من 
الحكومية، ملراقبة أي أنشطة  الدولة 
واإلبالغ  وفحصها  باإلرهاب  مرتبطة 
عنها، من خالل نظام اتصال رسيع 
دعم  بوحدة  الدولة  يربط  وفعال، 
الدولية  الصحة  ومنظمات  التنفيذ 

األخرى.
 وتابعت أن مركز التحكم لألمراض 
عىل  قام  الصحة،  بوزارة  املعدية، 
املعدية  األمراض  انتشار  ضوء 
مع  بالتعاون   ،)19 )كوفيد  كمرض 
بمراجعة  العاملية  الصحة  منظمة 
قطر،  دولة  يف  الوبائي  الوضع 
املرضية  الحاالت  ومعالجة مثل هذه 
الطارئة، وتقديم التوصيات إلجراءات 
أن  إىل  مشرية  والرتصد،  االستجابة 
الرعاية  قدرة  من  زادت  قطر  دوله 
من  عدد  إنشاء  خالل  من  الصحية، 
ومنشآت  الجديدة  املستشفيات 
مراكز  من  والعديد  الصحي  الحجر 
الحتواء  األولية،  الصحية  الرعاية 

الحاالت املؤكدة واملشتبه بها.

نوف آل ثاني: متابعة تنفيذ 
التشريعات واللوائح الوطنية ذات الصلة

كدولة طرف في اتفاقية حظر إنتاج وتخزين األسلحة البيولوجية

قطر حريصة على الوفاء بالتزاماتها
الدوحة - $

جنيف- قنا- أكدت دولة 
قطر حرصها، في إطار 

جهودها الرامية لتحقيق 
األمن والسلم الدوليين، 
على المشاركة بفعالية 

في المحافل الدولية 
المعنية بقضايا نزع السالح، 

واالنضمام لالتفاقيات 
والمعاهدات الدولية ذات 

الصلة، وأبرزها معاهدة عدم 
االنتشار النووي، واتفاقية 

األسلحة البيولوجية، 
واتفاقية األسلحة الكيميائية، 

ومعاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النووية، واتفاقية 

األمان النووي.

استعراض التقارير السنوية عن نتائج أعمال لجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود

{ اجتماع مجلس الوزراء
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متابعات

جمعية األمناء العامين للبرلمانات العربية:

مزاعم انتهاك حقوق اإلنسان باطلة
الكوييت- قنيا- أكدت جمعيية األمنياء العامين للربملانات 
العربيية، رفضها لقيرار الربملان األوروبيي، الصادر مؤخرا 
بشأن وضع حقوق اإلنسان يف دولة قطر يف إطار استضافتها 
لكأس العالم، مشددة عىل أن املزاعم املتعلقة بانتهاك حقوق 
اإلنسيان، مبنية عىل أسيس باطلية ومضللة، وال تسيتند إىل 

حقائق عىل أرض الواقع.
 واعتيربت جمعية األمنياء العامن للربملانيات العربية، التي 
يتوىل رئاسيتها سيعادة الدكتور أحمد بن نيارص الفضالة، 
األمن العام ملجلس الشيورى، أن قرار الربملان األوروبي يعد 
اسيتمرارا للحميات املغرضة واملمنهجية املوجهة ضد دولة 
قطير، بهدف التشيكيك والنيل من اسيتحقاقها اسيتضافة 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وأشيارت يف بييان لهيا أميس، إىل أن ذليك القيرار، تجاهل 
النجاحيات واإلنجازات التيي حققتها دولية قطر عىل مدى 
السينوات املاضية وصيوال إىل افتتياح املونديال واسيتقبال 
الجماهير من مختلف الثقافات يف أجيواء مفعمة بالحماس 
وحسين الضيافية.. مطالبية الربمليان األوروبيي بتحيري 
املصداقية والحياد، واالطاع عىل التقارير والبيانات املتصلة 

بوضيع العمال وحقوق اإلنسيان عموما يف دولة قطر، وعدم 
اليزج بهيذا امللف يف هيذه الحملية املغرضية، أو التدخل يف 

شؤونها الداخلية.
وأكدت جمعيية األمناء العامن للربملانات العربية وقوفها إىل 
جانيب دولة قطير، وأيدت ما صدر عن مجلس الشيورى يف 
جلسيته األخرة ردا عىل املغالطات التي أوردها قرار الربملان 

األوروبي.

 وأضياف البيان »ومن تلك املغالطات ما يتعلق بجهود 
املسياواة بن الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكن املرأة، 
وهيو امللف الذي قطعيت فيه دولة قطر شيوطا كبرا 
وأحيرزت فيه تقدما ملحوظا بشيهادة دول ومنظمات 
دوليية دون الحاجية لتقيييم أو تدخيل مين الربمليان 

األوروبي أو غره«.
 وعيربت الجمعيية عن رفضها ألي تدخل يف الشيأن الداخيل 
لدولية قطير أو ألي مين اليدول العربية، وطالبيت الربملان 
األوروبيي بالتوقيف عين هيذا السيلوك واحيرام املواثييق 
واألعراف الدولية واحرام سييادة الدول، بما يحقق مصلحة 

الجميع ويعزز مفهوم العيش املشرك.

يتجاهل النجاحات واإلنجازات التي حققتها الدولةرفض قرار البرلمان األوروبي بشأن قطر

استمرار للحمالت المغرضة والممنهجة الموجهة

بمركز اإلمام الدوري

بيئة خصبة لتعليم القرآن الكريم

وتسيتعرض وزارة األوقاف والشيؤون 
اإلسيامية يف هذا التقرير األثر اإليجابي 
ملركيز اإلميام اليدوري لتعلييم القرآن 
الكريم الذي تقام حلقاته بمسجد محمد 
عبدالرحمن الزميان - رحمه الله - رقم 
)م. س 60( بمنطقة أسيلطة الجديدة، 
ويعيد واحداً مين مراكز تعلييم القرآن 
الكرييم التي تسياهم يف تعلييم النشء 
كتياب الله وتغيرس فيهم قيم اإلسيام 

ومبادئه وآدابه.
رئييس املركز الشييخ سيامي عبد رب 
النبيي، إميام وخطيب بيوزارة األوقاف 
ويعميل يف املراكيز القرآنيية منيذ أكثر 
من عرشين سينة ورئيسيا ملركز اإلمام 
الدوري منيذ ثاثة عرش عاميا، ذكر أن 
املركيز يلتحيق به 135 طالبيا موزعن 
عيىل عرش حلقيات، منها ثياث حلقات 
لليدروس الهجائية وحلقية أخرى مرنة 
يحير الطياب بها يومين أو ثاثة يف 
األسبوع، والحلقات الست بها مستويات 
مختلفة يف الحفظ من املراحل التأسيسية 
واملتوسيطة والتكميلية، وأشار أن هناك 
سيتة طاب باملركز ختميوا حفظ كتاب 
الله وهناك من قرب عىل ختمه، وأوضح 
أن مين يحفظ القرآن فإن الله يحفظهم 
بتعهدهم للقرآن، وحث أولياء األمور عىل 
تنشيئة أبنائهم عىل هدي القرآن وأخاق 
القيرآن، وأوىص طابه بتقيوى الله عز 
وجل والحرص عىل وجودهم بهذه البيئة 
الطيبة التي أكرمهم الله بها واصطفاهم 
وخصهيم بحفيظ كتابيه قال سيبحانه 
»ثم أورثنا الكتياب الذين اصطفينا من 
عبادنيا« وعليهيم أن يشيكروا عىل هذه 
النعمية وأن يعمليوا بأحكاميه وآدابيه، 
وأكيد أن القيرآن سيبب لتمييز الطاب 
وتميزهم وتوسيعة مداركهم وزيادتهم 
بركة وهدايية، مؤكدا أن املراكز القرآنية 
بيئية خصبة لهذه الربية الصالحة التي 
ينشأ عليها أبناؤنا، وقد ملسنا أثر القرآن 
عىل أخاق وسيلوك الكثر مين الطاب 
الحاليين وممن كانوا ملتحقن سيابقا 
باملركز وأصبحوا اآلن يف وظائف وأعمال 
مختلفة، فحينما نلتقي بهم يذكرون أثر 
القرآن عليهم وعيىل أخاقهم وتعاملهم 
الطيب مع من حولهم ويقدمون الشيكر 

ليكل من سياهم يف تعليمهم كتياب الله 
وحثهم عىل التمسك بآدابه.

امليدرس محميد إسيماعيل، ييدرس يف 
املراكيز القرآنيية عىل ميدى عقدين من 
الزميان بهذا املركز، وييدرس يف حلقته 
عرشة طاب عىل فرتي العرص واملغرب، 
منهيم ثاثية طاب ختميوا حفظ كتاب 
الله، والبقية يف مستويات مختلفة منهم 
مين يحفيظ عرشة أجيزاء وآخيرون يف 
مسيتويات مختلفة، وقيال إن البيت له 
أهمية يف متابعة حفظ الطالب ومراجعة 
املحفوظ حتى يستمر يف املسرة القرآنية 
بخطى رسيعية ويتقن الحفيظ ويتعلم 
األحكام واآلداب يف املركز، مشيرا اىل أنه 
يحرص عىل توجيه الطاب وإرشيادهم 
إىل األخياق الحسينة والسيلوك القويم 
واآلداب اإلسيامية التي يتعامل بها مع 
الناس واملجتمع وتجعله محبوبا بن من 

حوله وينال رضا الله وفضله.
املدرس خلييل محمود، ذكير أنه كان يف 
مركز هشيام بن املغرة ثم التحق حديثا 

بهذا املركز، وييدرس بحلقته الطاب يف 
املرحلتن التأسيسيية واملتوسيطة، وقال 
إن تنشئة الطاب عىل حب القرآن يغرس 
يف نفوسهم منذ الصغر حب الله وتطبيق 
أوامره ومعرفة ما يرضاه الله ويحبه وما 
يبغضيه وينهى عنه، لينشيأ عيىل الخلق 
الحسين وترسيخ لديه األخياق النبيلة 
أسيوة بنبينا محمد صىل الله عليه وسلم 
اليذي كان خلقه القرآن وزكاه الله بقوله 
»وإنك لعىل خلق عظيم« وال شك أن كتاب 
الله هو دستورنا ومنهج حياة شامل وبه 

يحفظ الله اإلنسان ويرىض عنه.
املدرس محمد أمين، يف املراكز القرآنية 
منذ خمسية عرش عاميا، أوضح أن أجل 
يشء يف الحيياة هو القيرآن الكريم الذي 
يحميل يف آياتيه األخاق الحمييدة التي 
نغرسيها يف أبنائنا ويتعلم اإلنسيان منه 
األحكام واآلداب، ويدرس بحلقته عرشة 
طاب يف الفرة األوىل وخمسية يف الفرة 
الثانية وهم يف مستويات مختلفة فمنهم 
مين يحفيظ القيرآن كاميا ومنهيم يف 

أجزاء مختلفة مين الحفظ عرشة أجزاء 
وخمسة عرش جزءا وغر ذلك، وذكر أنه 
يلميس الخلق الحسين والتعامل الطيب 
فيمين يحفظ القيرآن، فقيد كان النبي 
صيىل الله عليه وسيلم قرآنيا يميش عىل 
األرض، والطاب الذيين يحرصون عىل 
املداومة عىل الحضيور للمراكز القرآنية 
يكونيون دائما متميزين وله أثر إيجابي 
يف حياتهم وسيلوكهم، ويوسع مداركهم 
ويزيدهيم حفظا وإتقانيا، وحث جميع 
الطاب عىل حفيظ كتاب الله والعمل به 
قائيا من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن 
أراد اآلخيرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما 

معا فعليه بالقرآن.
خاليد أبو عبياس الجابير ويل أمر، قال 
إن ابنيه جاسيم ملتحيق باملركيز منيذ 
صغيره يف بدايية دراسيته التعليميية، 
حيث حرص عيىل تواجده يف هذه البيئة 
اإليمانيية بمركيز اليدوري، وأن يتعلم 
كتياب الله عيىل يد ميدرس متخصص 
لينشيأ عىل حب القرآن واآلداب الفاضلة 

التي يكتسيبها من مدرسيه وتوجيهات 
رئيس املركز، ولله الحمد نشيأ عىل حب 
الحضيور للمركيز وتعلم القيرآن حيث 
يجد الرعاية واالهتمام من القائمن عىل 
املركيز، وذكر أن متابعية ويل األمر البنه 
أمر هام وتشجيعه وتحفيزه عىل الحفظ 
واملراجعية وتعلم أحكام القيرآن وآدابه 
والتخليق بها يف حياته كلهيا مع والديه 
وإخوتيه وأصدقائه، الفتيا إىل أنه تعلم 
الحيروف الهجائية منيذ صغره باملركز 
وتأسيس عىل تعليم القيراءة الصحيحة 
والتياوة باألحكام فأصبيح متقنا للغة 
العربيية الفصحيى وسياعده ذلك عىل 
تمييزه يف مراحل دراسيته، وقد شيارك 
يف عيدة مسيابقات قرآنيية وحصل عىل 
مكافآت ومراكز متقدمة، وقدم الشيكر 
ليوزارة األوقاف والشيؤون اإلسيامية 
والقائمين عيىل توفير هيذه املحاضن 
الربوية وباملجان لجميع من يعيش عىل 
أرض قطر، والتيي تحفظ أوقات أبنائنا 
الطاب وتوفير لهم تعليم القرآن واللغة 

العربيية واآلداب اإلسيامية ميع وجود 
الصحبية الطيبية التي تسياعدهم عىل 

التخلق بالقرآن.
الطالب الزبر شمسيان الكوري، يدرس 
يف مدرسية طيارق بين زيياد بالصيف 
الحيادي عرش، التحيق باملراكز القرآنية 
يف قطر وعمره أربع سينوات وانتقل إىل 
مركز الدوري قبل ثاث سنوات، وقد مّن 
الله عليه بختم حفيظ كتاب الله وعمره 
11 عاما، حيث يتابع والده معه الحفظ 
واملراجعة بشكل مستمر، وأكد أن القرآن 
الكريم هو مصدر السعادة يف الدنيا لكل 
من يحفظه ويعمل به، وأوضح أن البيئة 
املتوفرة باملسجد مناسيبة للحفظ تعلم 
القرآن بن هذه الحلقات التي يتسيابق 
الجميع فيها عىل تعليم كتاب الله وفهم 
أحكامه مشرا أنه قبل الختم كان يحفظ 
ثاث صفحات جدييدة كل يوم ويراجع 
عيرش صفحيات فأكثير وبعيد أن ختم 
الحفظ يراجع كل يوم بن جزء أو ثاثة 
أجزاء، وحث أقرانه أن يجتهدوا يف حفظ 
القرآن ويداوموا عىل الحضور للمركز ملا 
له من أثر طيب عىل الحفظ املتقن وتعلم 

اآلداب واألخاق.
الطالب أمن عميار الجوادي، يدرس يف 
جامعة قطر بكلية طب األسنان، وقد بدأ 
الحفيظ مع والده يف البييت حتى وصل 
عرشة أجيزاء ثم التحق باملركز قبل عدة 
سينوات وبدأ من سيورة العنكبوت مع 
تصحيح التاوة وإتقان املحفوظ، واآلن 
يحفظ نحو 29 جزءا ليختم بمشيئة لله 
حفظ الجزء األخر خال أسيابيع قليلة، 
وقيال إنيه من املهيم أن يتعليم الطالب 
الحفيظ يف املركيز ميع املدرسين وبن 
الطاب يف حلقيات جميعها تعلم القرآن 
واألخاق وتتيدارس كتاب الله، وأوضح 
رضورة العمل بالقرآن وتدبر آياته، وأن 
يحيرص كل طاليب أن يفيرغ وقتا من 

يومه لتعلم كتاب الله.
الطاليب عبدالليه عبدالجميل، يدرس يف 
الصيف الحيادي عرش بالقسيم العلمي 
بمدرسية أحمد بين حنبل، وقيد التحق 
باملركز مع بداية دراسته، واستفاد كثرا 
مين املركيز يف تعلم الحيروف الهجائية 
وإتقان اللغة العربية والتاوة الصحيحة 
للقرآن، وقدم الشيكر ملدرسيه يف املركز 
الذين علموه ودرسيوه كتياب الله وفهم 
آياته من خال جميع مستويات الحفظ، 
وحتيى أكرميه الليه بختم حفيظ كتابه 

العزيز.
الطالب جاسيم خاليد الجابر، يدرس يف 
أكاديميية الجزييرة يف الصيف العارش، 
وملتحق باملركز قبل نحو سبع سنوات، 
ويحفيظ ثمانيية أجيزاء مين القيرآن، 
وأوضيح أن تعليم القرآن سياعده عىل 
حسين الكام والقيراءة الجييدة واللغة 
العربيية الفصحى، وقيال إنه يجب عىل 
كل طاليب أن يلتحيق بمركيز قرآنيي 
ليدرس كتاب الله عىل يد أحد املدرسين 
املتخصصن، ألن القرآن هو منهاج حياة 
والبد أن ينهل كل مسيلم منه ما يساعده 

يف مسرة حياته.

{  سامي عبد رب النبي

يضم »10« 
حلقات بمسجد 

محمد الزمان في 
منطقة أسلطة 

الجديدة

لقد جعل اهلل القرآن الكريم هداية للناس، 
ونبراسًا يضيء لهم الطريق، فهو كتاب 

اإلسالم الخالد، ومعجزته الكبرى، وهداية 
للناس أجمعين، قال تعالى: »ِكَتاٌب أَْنَزْلَناُه 
وِر«،  ُلَماِت ِإَلى النُّ اَس ِمَن الظُّ ِإَلْيَك ِلُتْخِرَج النَّ
ولقد تعبدنا اهلل بتالوته آناء الليل وأطراف 

النهار، وجعله سبحانه تقويما للسلوك، 
وتنظيما للحياة، من استمسك به فقد 

استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لها، قال 
تعالى: »وقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على 
مكث ونزلناه تنزيال«، فما أعظمه من أجر لمن 
قرأ كتاب اهلل، وعكف على حفظه، فله بكل 
حرف عشر حسنات، واهلل يضاعف لمن يشاء 

واهلل واسع عليم.

الدوحة - $ 
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إثــارة.. وسعــادة

مشجعون وزوار 
يشيدون بالوضع األمني

سوق واقف يستقطب 
آالف الجماهير يوميا

األطفال يتشاركون 
االحتفال بالعرس الكروي

دخول الجماهير للدولة بدون تذاكر
بدخول  السماح  عن  العالم  كأس  بطولة  منظمو  أعلن 
تذاكر  عىل  الحصول  اشرتاط  دون  قطر  إىل  الجماهري 
مع  ديسمرب   2 املوافق  الجمعة  غد  من  اعتباًرا  املباريات 
اشرتاط الحصول عىل بطاقة َهيّا وذلك لالستمتاع باألجواء 
يف  املشاركة  واملنتخبات  املشجعني  بقية  مع  املونديالية 

البطولة.
منصة  عرب  اآلن  من  الطلبات  تقديم  املشجعون  ويستطيع 
َهيّا، مع رضورة وجود حجز فندقي، مشرية إىل أن رسوم 

الطلب 500 ريال قطري.
من  حزمة  عن  أعلنت  الداخلية  وزارة  أن  بالذكر  جدير   
وإىل  من  والخروج  الدخول  بإجراءات  املتعلقة  القرارات 
 FIFA دولة قطر خالل فرتة استضافة بطولة كأس العالم
الزوار  دخول جميع  تعليق  تضمنت  والتي   ™2022 قطر 

اعتباًرا من أول نوفمرب، عىل أن يستثنى من ذلك املواطنون 
البطاقة  حاملو  والخليجيون  واملقيمون  القطريون، 
الشخصية القطرية، باإلضافة إىل حاميل تأشريات االستقدام 
تتم  والتي  اإلنسانية  والحاالت  العمل،  وسمات  الشخيص 

إجراءاتها عن طريق املطار.
ومن املقرر أن يتم استئناف تأشريات الزيارة مجددا اعتبارا 
من تاريخ 23 /   12 /   2022، وتستثنى من تلك اإلجراءات 
الفئات التالية: املواطنون القطريون واملقيمون والخليجيون 
تأشريات  وحاملو  القطرية  الشخصية  البطاقة  حاملو 
اإلنسانية  والحاالت  العمل  وسمات  الشخيص  االستقدام 
املنصة  من  الصادرة  املوافقات  عىل  بناء  املطار  طريق  عن 

الرسمية للتقديم.
بالقوانني  االلتزام  إىل  األفراد  جميع  الداخلية  وزارة  ودعت 
مخالفتها  وعدم  الخصوص  هذا  يف  الصادرة  والقرارات 
ضمانا إلنجاح جهود الدولة يف تنظيم هذا الحدث الكروي 

العاملي.

اعتبارا من غد

كتب – محمد أبوحجر
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متابعات

مشجعون وزوار لـ $ :

قطر بلد األمن واألمان

الكبري  الدولة عىل شعورهم  املشجعني وزوار  أكد عدد من 
مونديال  استضافة  خالل  قطر  دولة  يف  واألمان  باألمن 
رجال  بها  يقوم  التي  الضخمة  بالجهود  مشيدين   ،2022
وتعاونهم  البطولة  تستضيف  التي  االستادات  أمام  األمن 
الدائم مع املشجعني وكذلك تواجدهم يف مناطق الفعاليات.
واضافوا خالل ترصيحات لـ $ أنهم حريصون عىل 
االلتزام بجميع التعليمات التي وضعتها دولة قطر لتأمني 
املونديال وعىل التعاون مع رجال األمن املتواجدين يف جميع 
القدم  لكرة  العالم  أن بطولة كأس  الفعاليات. وأوضحوا 
فيفا قطر 2022 ُملتقى عاملي للشعوب وقدمت نموذًجا 
ُمختلفة  والتعرف عىل جوانب  والتقارب  للتعايش  مثاليًا 
من ثقافات ُمختلف املُشجعني من كل بالد العالم، الفتني 
بني  والحضاري  الثقايف  التبادل  عزَز  املونديال  أن  إىل 
العرب  عن  الصحيحة  الصورة  ونقل  الشعوب  ُمختلف 
واملُسلمني لكافة دول العالم، سواء عىل مستوى سماحة 
الضيافة  كرم  جانب  أو  استقبالهم  وحسن  املُسلمني 

واحرتام السيدات والتعامل الخاص لألرس.

تجارب حية

تجاربهم  محتوى  وصناع  مشجعون  ووثق  هذا 
وشعورهم باألمان داخل قطر، أثناء حضورهم مباريات 
املحتوى  صانع  قام  هؤالء  ومن   .2022 العالم  كأس 
الجزائري مولود عدوش بنرش فيديو عرب حساباته عىل 
منصات التواصل، لتجربة اجتماعية عن األمان يف أكثر 

شوارع الدوحة ازدحاما.
قبعة  عىل  يحتوي  كيسا  املحتوى  صانع  وضع  فقد 
ومالبس وعطر، يف ساحة وسط أحد شوارع العاصمة 
القطرية الدوحة لزيادة نسبة فرضية تعرض الكيس 
للرسقة. وأخذ صانع املحتوى يراقب الوضع من بعيد، 
خصوصا ترصف رجال األمن، الذين تأكدوا فقط من 
أعادوه  ثم  خطرية،  أشياء  عىل  يحتوي  ال  الكيس  أن 
الكيس  فيه  وضع  الذي  املكان  إىل  وعاد  مكانه.  إىل 
األمن كما تركه، ولم يقرتب  ليجده عند رجال  ليال، 

منه أحد. كما توجهت عائلة برازيلية 
بالشكر ألفراد األمن، بعد جهودهم 

ابنتهم  إلعادة  بذلوها  التي 
من  واحدة فقط  خالل ساعة 

املشجعني.  بني  ضياعها 
فيديو  العائلة  وشاركت 
عرب حسابها عىل تيك توك 

وعلقت  املشجعني،  ملساعدة  دائما  األمن  حضور  عىل  فيه  أثنت 
بالعربية قائلة »شكرا قطر«. كما انترش فيديو ملشجعة من كوريا 
لكنها  آمنة،  أن قطر غري  تعتقد  كانت  إنها  فيه  قالت  الجنوبية 
فوجئت بدرجة األمان العالية التي تتمتع بها، مؤكدة أن كل يشء 
جميل، بما يف ذلك املواصالت واملرافق الصحية. وكذلك انترشت 
عىل مواقع التواصل االجتماعى عديد الفيديوهات لتعاون رجال 
األمن مع املشجعني وقيامهم بمساعدتهم يف ارتداء الغرتة وكذلك 
من  املشجعني  من  عدد  وأكد  السن.  وكبار  اإلعاقة  ذوي  دعم 

لحضور  قطر  يف  بالتواجد  سعادتهم  فرنساعىل 
بالثقافة  مشيدين  العالم،  كأس  مباريات 

العايل  واألمان  األمن  ومستوى  القطرية 
إعجابهم  إىل  وأشاروا  قطر.  دولة  يف 

بنمط الحياة يف قطر وبما شاهدوه 
لكرة  العالم  كأس  بطولة  خالل 
2022،عىل  قطر  فيفا  القدم 
القطري  الشعب  مستوى 
ومدى ترحابه بزوار املونديال 
فضاًل عن التسهيالت العديدة 
منذ لحظة الدخول، إىل جانب 
مدى الرقي يف التعامل وخاصة 

أعرب  وكذلك  السيدات.  مع 
القادمني  املشجعني  من  عدد 

بصعود  سعادتهم  عن  أمريكا  من 
من  الـ16  دور  إىل  بالدهم  منتخب 

بالقدوم  البطولة، مشريين إىل سعادتهم 
عالم  كأس  بطولة  أول  ليتابعوا  قطر  لدولة 

تعقد يف دولة عربية خليجية، مشيدين بالتنظيم الذي 
وصفوه باملذهل والذي يضاهي أكرب الدول. وأوضحوا أن دولة 
قطر تتسم باألمن واألمان حيث إن رجال األمن موجودون يف كل 
مكان ويقابلون جميع املشجعني باالبتسامة ويحرصون كذلك 

عىل االستماع للجميع.

 نجاح أمني 

نجاح  لقياس  هام  معيار  هو  األمني  الجانب  أن  بالذكر  جدير 
البطولة وتظل مهمته تحقيق األمن وتوفري الحماية والطمأنينة 
وأعضاء  الرسمية  البعثات  عن  فضال  والزوار  للمشجعني 
الحماية  توفري  وكذلك  والحكام  املشاركة  الفرق 
األرواح  والحفاظ عىل  املجتمعي  األمن  وتحقيق 

واملمتلكات.

العنارص  كفاءة  تظهر  عالية  أمنية  استعدادات  قطر  وأظهرت 
األمنية املشاركة يف التأمني من أجل أمن وسالمة كافة املشاركني، 
بتنسيق  البطولة  أمن  ولجنة  األمنية  الجهات  كافة  تعمل  حيث 
والسالمة  األمن  وسائل  كافة  توفري  بهدف  متكاملني  وتعاون 
الدولية  والبعثات  والالعبني  الجماهري  سالمة  عىل  واملحافظة 
الجماهري  واستمتاع  الكبري  الريايض  الحدث  هذا  يف  املشاركة 

بالبطولة وتشجيع منتخباتهم يف أجواء سعيدة وآمنة.
تتسم  أمن  عمليات  تقدم  أن  عىل  األمنية  اللجنة  وحرصت   
عىل  قطر  دولة  سمعة  وتعزيز  والفعالية  بالكفاءة 
تجربة  تقديم  إىل  إضافة  الدولية،  الساحة 
رائعة لجميع املشاركني والرشكاء وكذلك 
األحداث  من  ألي  الفعالة  اإلدارة 
واالستجابة  بالبطولة  املرتبطة 
وإيجابية  رسيعة  بطريقة  لها 
تفعيل  تم  األمر،  هذا  ولتحقيق 
عىل  قادر  حديث  أمني  نظام 
منظمة،  بصورة  األمن  حفظ 
وإدارية  أمنية  بكفاءة  ويدار 
قادرة عىل حماية الجميع وخلق 
للفعاليات  وصحية  آمنة  بيئة 
الرياضة  أن  خاصة  الرياضية، 
تحظى باهتمام جماهريي واسع.

كما تستخدم اللجنة أفضل الوسائل 
التكنولوجية املتطورة للظهور بالشكل 
املتقدم  املستوى  يظهر  الذي  الالئق 
التعامل  يف  قطر  اكتسبتها  التي  والخربات 
التهديدات  ملواجهة  الكربى  الرياضية  الفعاليات  مع 
العالم  كأس  بطولة  تواجه  أن  يمكن  التي  املحتملة  واملخاطر 
فيفا قطر 2022 انطالقا من رسالة وزارة الداخلية يف تحقيق 
الرئيسية السرتاتيجية وزارة  الغاية  االستقرار األمني، حيث إن 
الداخلية )2018 – 2022( املساهمة يف تأمني استضافة كأس 
وتهدف   2030 قطر  رؤية  مع  تنسجم  والتي   2022 العالم 
االسرتاتيجية األمنية للبطولة إىل تحقيق األمن الشامل واالعتماد 
املحلية  املستويات  كافة  وعىل  الشامل  بمفهومها  الرشاكة  عىل 
الدولة  يف  املسؤولة  الجهات  بني  والتنسيق  والدولية  واإلقليمية 
املعلومات يف  الوقائي وتبادل  األمن  أهمية تحقيق  والتأكيد عىل 
إنفاذ القانون وآلية للتقييم الذاتي ألماكن التجمع وكيفية التعامل 
الرسائل  وإيصال  اإلعالم  دور  إىل  اإلشارة  مع  التهديدات  مع 
التي ترغب فيها الدولة عرب التغطية اإلعالمية املبكرة بمختلف 
والشبكات  اإلعالمية  الوسائل 

االجتماعية.

عائلة برازيلية تشكر قطر بعد سرعة إعادة ابنتهموثقوا تجاربهم الحية وشعورهم باألمان داخل قطر

ـــوجـــيـــة ـــتـــكـــنـــول ـــــل ال ـــــائ ـــــوس الــــلــــجــــنــــة األمـــــنـــــيـــــة تــــســــتــــخــــدم أفـــــضـــــل ال

كتب- محمد أبوحجر 

{ رجال األمن على الكورنيش

{ مشجعون 

من فرنسا

{ جهود أمنية كبيرة

{ مشاهدة 

المباريات في 

أجواء آمنة

زوار: 

حريصون على 

االلتزام بجميع 

التعليمات
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حوار

سفير جمهورية اإلكوادور باسكوال ديل تشوبو لـ »$«:

قطر تنظم نسخة استثنائية

وأضاف الس�فري تش�وبو أن قط�ر أوضحت 
أن الجمي�ع مرح�ب به مع اح�رام العادات 
والتقالي�د القطرية، مؤكدا أن أفضل طريقة 
للعي�ش يف س�ام ه�ي أن تع�رف حقوق�ك 
وحق�وق اآلخري�ن ع�ى أن يك�ون االحرام 

متب�ادال.
وتوق�ع الس�فري اإلك�وادري فوز فرنس�ا أو 
الربازي�ل بكأس العالم يف نس�ختها الحالية، 
موجه�ا رس�الة للعال�م ب�أن ي�رى الثقافة 
الس�ياحية  واألماك�ن  قط�ر  يف  العربي�ة 
ويس�تمتعوا به�ا.. مزي�د م�ن التفاصيل يف 
ح�وار الس�فري باس�كوال دي�ل تش�وبو مع 

..$

كي��ف تص��ف العالقات بي��ن قطر 
واالكوادور خالل الفترة الحالية؟

ب�دأت العاقات الدبلوماس�ية ب�ن البلدين 
بشكل رسمي يف عام 2012 يف شكل زيارات 
رس�مية، ومنذ ه�ذا اليوم نعمل ع�ى تقوية 
عاقات الصداقة بيننا وليس فقط من خال 
التع�اون، وذل�ك مع وج�ود وفود رس�مية، 
حيث ق�ام صاحب الس�مو أم�ري دولة قطر 
بزيارة االكوادور يف عام 2018 وقد ازدادت 
الصداقة بن البلدين ولدي قناعة أنه يمكننا 
زيادة استرياد السلع األكوادورية عن 76% 

الع�ام املقب�ل ونعم�ل ع�ى ه�ذا.
ويف الع�ام املقبل 2023 س�وف تكون هناك 
زيارة رس�مية لرئي�س االك�وادور إىل قطر 
وبالت�ايل عاق�ة البلدي�ن تزداد قوة بش�كل 
كب�ري وهذا يعتمد عى الح�وار بن القيادتن 

يف الدولت�ن. 

هل يوجد ترتيب لتوقيع اتفاقيات 
خالل الفترة القادمة؟

نعم يوج�د 3 اتفاقي�ات، األوىل حول حماية 
االس�تثمار وهي اتفاقية ثنائي�ة حيث تقوم 
القطرية  االك�وادور بحماي�ة االس�تثمارات 
لديها وتقوم قطر أيضا بحماية االستثمارات 

االكوادوري�ة لديه�ا إن وج�دت.
واالتفاقية الثانية ه�ي اتفاقية ثقافية، حيث 
تم التوقيع من قبل الجانب القطري ومازالت 
تح�ت التوقي�ع م�ن الجان�ب االك�وادوري، 
واالتفاقي�ة األخرية ه�ي اتفاقية ب�ن وكالة 

االنباء القطرية ووكالة األنباء االكوادوري�ة.

كيف وجدت الدوحة منذ وصولك 
إلى هنا؟ 

يف الحقيق�ة أنا اخرت أن أكون س�فريا لدي 
دولة قطر، وهي أول مرة يل أكون س�فريا يف 
الرشق األوس�ط، ولقد اخرت قطر بإرادتي 
ح�ن س�ألني رئي�س االك�وادور: أين تحب 
أن تك�ون س�فريا؟ فكانت إجابت�ي بمنتهى 
الرسع�ة: يف قط�ر.. وكان�ت ه�ذه اإلجاب�ة 
مبني�ة عى انبهاري بم�ا وصلت اليه قطر يف 
الس�نوات األخرية وقد حقق�ت قطر االكتفاء 

الذات�ي يف كثري من القطاع�ات خال الفرة 
األخ�رية، حي�ث إننا ن�رى قطر الي�وم تنتج 
عى س�بيل املثال منتجات األلب�ان واملزارع 
القطرية تنتج الخرضاوات ومعظم املنتجات 
الزراعي�ة، حي�ث انن�ا اليوم نج�د املنتجات 
القطري�ة يف كاف�ة الجمعيات االس�تهاكية 
وه�ي منتج قط�ري %100. وق�د كان هذا 
تحديا كبريا، وهذا أبهرني كثريا، وأيضا لفت 
انتباهي يف قطر كيفية استخدام املوارد وأننا 
اليوم نش�اهد م�دى التطوير ال�ذي حققته 
ألن لديه�ا الق�درة عى اس�تغال املوارد وال 
تهدر ثرواتها، ولكن تسعى للتطوير الدائم. 
وأتمن�ى أن معظ�م الباد ت�رى قطر ومدى 
التطور وتأخذ منها نموذجا يف اإلدارة وقتها 

العالم س�وف يصبح مختلفا.

م��ا رأيك ف��ي تنظي��م دولة قطر 
لبطول��ة كأس العال��م؟

منذ وص�ويل إىل الدوحة يف يناير 2022 وأنا 
أرى العمل يجري عى قدم وس�اق ليل نهار 
اس�تعدادا لبطولة كأس العالم، ويف الحقيقة 
رأي�ت كل يشء منظم�ا جدا بداي�ة من حفل 
افتت�اح البطولة والذي كان حفا اس�تثنائيا 
ناجحا، وبالنسبة يل هناك محطتان مهمتان 

األوىل هي رسالة الحفل والثانية أنني رشفت 
بحض�ور االفتت�اح م�ع مش�اركة املنتخ�ب 
اإلك�وادوري يف املب�اراة االفتتاحية، واليشء 
الثالث كان ف�وز منتخبنا يف مباراة االفتتاح، 
وبالت�ايل يف يوم واحد فق�ط مررت بلحظات 

هام�ة ج�دا.
وهنا أس�تطيع القول إن قط�ر كانت قادرة 
عى تخطي جميع التحديات لتنظيم نس�خة 
استثنائية ناجحة بكل املقاييس من البطولة.

ه��ل زرت أي��ا م��ن الفعالي��ات التي 
تقام على هامش البطولة؟

نعم فق�د بدأت ه�ذه االحتف�االت منذ حفل 
النج�م العامل�ي انريكي�ه اغليس�ياس، وق�د 
ح�رضت ه�ذا الحف�ل املبه�ر وكان عظيما 
ج�دا. وذهبت أيضا إىل الكورنيش ولوس�يل 
وكت�ارا، حي�ث يوج�د لن�ا جن�اح يف كت�ارا 
للتعرف عى ثقافة اإلكوادور ونقدم عروضا 
غنائي�ة وتعجبن�ي كث�ريا لوس�يل، حيث إن 
ه�ذه الفعاليات جعلت ل�كأس العالم طابعا 

خاص�ا.

ه��ل ترى أن المش��جعين س��عداء 
لوجودهم في دولة قطر لحضور 

كأس العالم؟

الجمي�ع س�عيد يف قط�ر ومس�تمتع  نع�م 
بمش�اهدة مباريات البطولة ويلقون معاملة 
حس�نة جدا، وه�ذا مهم حت�ى يتعرفوا عى 
ثقاف�ة قطر وليس فق�ط جمهور االكوادور، 
ولك�ن الجميع مس�تمتع يف قطر بمش�اهدة 
اليومي�ة.  الفعالي�ات  وحض�ور  املباري�ات 
وعندم�ا يأت�ي الين�ا جمهور االك�وادور يف 
الس�فارة لتخليص املعامات نراهم س�عداء 
به�ذه التجربة لحض�ور كأس العالم يف بلد 
عرب�ي، والجمي�ع معج�ب بالتط�ور ال�ذي 
ش�اهده يف دولة قط�ر ويش�يدون باملعاملة 
الحس�نة وحسن االستضافة بداية من املطار 

والفن�دق وتنظي�م املباري�ات. 

م��ن وجهة نظرك ما هي وس��ائل 
الجذب في الدوحة؟

ل�دى قطر الكثري من األماكن الجميلة س�واء 
أكان�ت يف الصحراء أو يف املناطق الس�ياحية 
مثل جزي�رة اللؤل�ؤة واملجمع�ات التجارية 
التي يمكن فيها االستمتاع بالتسوق وتجربة 
الكثري من املطاعم من مختلف بلدان العالم، 
ورس�التي أن يرى العالم الثقافة العربية يف 

قطر واألماكن الس�ياحية ويس�تمتعوا بها.

العال��م  كأس  أن  تتوق��ع  ه��ل 
ستغير الصورة الذهنية لدى بعض 
المجتمع��ات الغربي��ة عن الش��رق 

األوسط وخاصة قطر؟

هناك محطتان يف حياة قطر وهما قبل كأس 
العالم وبع�د كأس العالم، حيث انه من بعد 
يناير 2023 سينظر العالم إىل قطر عى انها 
دول�ة مختلف�ة وكل االخبار الغ�ري صحيحة 
والش�ائعات التي تخرج اليوم سوف تنتهي 
ول�ن يك�ون له�ا أي وج�ود، والس�بب هو 
حض�ور أكثر م�ن مليون ش�خص إىل قطر 
يف كأس العال�م والدول�ة ترح�ب به�م، فقد 
اكتس�بت هذه الدولة اح�رام الجميع، ومنذ 
البداية أوضحت قط�ر أن الجميع مرحب به 
مع اح�رام الع�ادات والتقالي�د القطرية – 
ومن وجه�ة نظري أن أفضل طريقة للعيش 
يف س�ام ه�ي أن تع�رف حقوق�ك وحقوق 
اآلخري�ن ويكون االح�رام متب�ادال لتعيش 

س�عيدا يف جميع مراحل حياتك.

حدثن��ا ع��ن فك��رة إحض��ار بعض 
األطف��ال م��ن االك��وادور لحضور 

مباريات من كأس العالم؟

كن�ا نفكر يف حضور 25 طفا من االكوادور 
إىل قط�ر، حيث تعود ه�ذه القصة إىل الوعد 
الذي قطع�ه الرئيس االكوادوري لتش�جيع 
الطاب عى العلم حيث وعد فخامته الطاب 
املتفوقن بالسفر إىل قطر وحضور مباريات 
االك�وادور يف البطولة، وبالفعل تم اختيار 7 

أطفال هم وعائاتهم لحضور املباريات.

ك��م ع��دد مش��جعي االك��وادور 
الذين جاؤوا إلى قطر؟

حوايل 5000 مش�جع جاؤوا م�ن اإلكوادور 
ملس�اندة منتخبن�ا الوطن�ي، بالتأكي�د ه�ي 
تجربة س�عيدة بالنس�بة له�م، ولدينا 250 
ش�خصا ه�و ع�دد الجالي�ة األكوادورية يف 

قط�ر. 

منتخ��ب  أداء  وج��دت  كي��ف 
االكوادور في البطولة؟

أداء منتخبن�ا الوطني يف بطولة كأس العالم 
مميز جدا، والاعب�ون يبذلون جهودا كبرية 

إلس�عاد الجماهري.

وم��ا ه��و الفري��ق ال��ذي تتوقع أن 
يفوز بكأس العالم؟

أتوقع فوز فرنس�ا أو الربازيل بكأس العالم 
يف نس�خته الحالية بدولة قطر.

العالقات
القطرية - اإلكوادورية

تزداد قوة

منذ وصولي للدوحة 
أرى العمل
ليل نهار

جماهير اإلكوادور 
سعداء بالتجربة

رسالتي للجميـــع بأن يــروا الثقافــة العربيــة في قطــر

الفعاليات المصاحبــة جعلــت للمونديال طابعــا خاصــا

كـــأس العالــــم ناجحــــة بكــــل المقاييـــس

أك��د س��عادة الس��يد باس��كوال دي��ل 
تشوبو سفير جمهورية اإلكوادور لدى 
دول��ة قط��ر أن العالق��ات بي��ن البلدين 
تزداد قوة بفضل الحوار بين القيادتين، 
مش��يرا إلى أنه ج��اري الترتيب لتوقيع 
ثالث اتفاقي��ات جديدة في المجاالت 

االس��تثمارية والثقافية واإلعالم.

وق��ال الس��فير اإلك��وادوري خ��الل ح��واره مع 
التحدي��ات  جمي��ع  تخط��ت  قط��ر  إن   $
ب��كل  ناجح��ة  اس��تثنائية  نس��خة  لتنظي��م 
أن  موضح��ا  العال��م،  كأس  م��ن  المقايي��س 
الفعالي��ات المصاحبة جعل��ت للبطولة طابعا 

خاص��ا. 
وأشار إلى أن هناك حوالي 5000 مشجع جاؤوا 
م��ن اإلكوادور لمس��اندة المنتخب اإلكوادوري 
ف��ي الموندي��ال وأنه��م مث��ل باق��ي جماهير 

المنتخبات المش��اركة س��عداء بهذه التجربة.

حوار – كرم الحليوي وسارة نبيل

{  تصوير – عباس علي {  سفير اإلكوادور يتحدث لـ »$«

}

السفير باسكوال 

ديل تشوبو

}
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متابعات

دور مميز للمركز اإلعالمي

اإلعالميني  آالف  يواصل    - قنا  الدوحة- 
قطر   FIFA العالم  كأس  فعاليات  نقل 
عرب  العالم،  أنحاء  يف  املليارات  إىل   2022
أحداث  ملتابعة  اإلعالم،  وسائل  مختلف 
يف  القدم  كرة  مونديال  من  األوىل  النسخة 
العالم العربي، والتي تتواصل منافساتها 

حتى 18 ديسمرب الجاري.
ويلعب املركز اإلعالمي للدولة املستضيفة، 
األطقم  عمل  تسهيل  يف  فاعالً  دوراً 
اإلعالمية خالل تغطية البطولة، من خالل 
مجموعة من املرافق والخدمات، من بينها 
وخدمات  واالستوديوهات،  العمل  مكاتب 
متنوعة  تشكيلة  إىل  إضافة  الفني،  الدعم 
شأنه  من  ما  واملرشوبات،  األطعمة  من 
ألف   17 من  أكثر  يحتاجه  ما  كل  توفري 
البطولة، والفعاليات  إعالمي لنقل أحداث 

املصاحبة لها يف أنحاء قطر.
املدير  النعيمي،  فاطمة  السيدة  قالت  و 
يف  واإلعالم  االتصال  إلدارة  التنفيذي 
»يمثل  واإلرث:  للمشاريع  العليا  اللجنة 
البؤرة  املستضيفة  للدولة  اإلعالمي  املركز 
يغطون  الذين  اإلعالميني  آلالف  املركزية 
فعاليات املونديال، حيث يوفر لهم كل ما 
البطولة  حول  تقاريرهم  لنقل  يحتاجونه 
سهولة  بكل  العالم  إىل  املضيف  والبلد 
ويرس. ونستضيف هنا يف املركز املؤتمرات 

الصحفية.
أفضل  تقديم  إىل  »نهدف  وأضافت: 
إىل  القادمني  اإلعالميني  لجميع  الخدمات 

التاريخية،  البطولة  هذه  لتغطية  قطر 
وسائل  من  كبري  باهتمام  تحظى  والتي 
من  العديد  إىل  إضافة  العاملية،  اإلعالم 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عىل  املؤثرين 
الذين يشاركون مع املاليني من متابعيهم 
فعاليات  تغطية  يف  مشاركتهم  قصص 

املونديال.
املستضيفة  للدولة  املركز اإلعالمي  ويتخذ 
الدوحة،  مدينة  وسط  يف  مثالياً  موقعاً 
مشريب،  مرتو  محطة  من  أمتار  بعد  عىل 
ذلك  يف  بما  الرئيسية،  باملواقع  ويرتبط 
الفيفا  ومهرجان  البطولة،  استادات 

للمشجعني.
اإلعالمي  املركز  مرافق  جانب  وإىل 
العليا  اللجنة  أنشأت  املستضيفة،  للدولة 
بسوق  موقعني  يف  للبث  استوديوهات 
بالرشاكة  الدوحة،  كورنيش  وعىل  واقف، 
مع أسوشيتد برس، وهي متاحة عىل مدار 
الراغبة يف  اليوم الستخدام وسائل اإلعالم 
تعّج  التي  املواقع  هذه  من  املبارش  النقل 

باملشجعني من كل مكان.
»لعب  النعيمي:  قالت  السياق  هذا  ويف   
رشكاؤنا دوراً أساسياً يف املساعدة يف تنظيم 
ونفخر  البطولة،  من  استثنائية  نسخة 
بإبراز جهودهم أمام آالف اإلعالميني الذين 
جاؤوا إىل قطر لتغطية املونديال، من خالل 
وتنظيم  الصحفية  املؤتمرات  استضافة 
إىل  الزيارات  وتسهيل  املقابالت،  إجراء 

املعالم الرئيسية يف الدولة.  

مونديال قطر يحظى بأكبر تغطية إعالمية في التاريخفي تسهيل عمل األطقم اإلعالمية

إشادات بالتسهيالت اإلعالمية
الدوحة- قنا -  تحظى بطولة كأس 
بأكرب   ،2022 قطر   FIFA العالم 
املونديال،  تاريخ  يف  إعالمية  تغطية 
اإلعالميني  آالف  يتواجد  حيث 
فعاليات  ونقل  ملتابعة  والصحفيني 

وأجواء البطولة.
قناة  بثته  تليفزيوني  تقرير  ولفت 
»دولة  أن  إىل  عربية«   -  CNBC«
قطر ال تتدخل يف املحتوى اإلعالمي، 
وقد فتحت مساحات واسعة لوسائل 
أجواء  ونقل  قطر  يف  للعمل  اإلعالم 

املونديال إىل العالم«.
يف  ُعرض  الذي  التقرير،  وأضاف 
كأس  أن  قطر«،  عىل  »عني  برنامج 
يحظى   ،2022 قطر   FIFA العالم 
تاريخ  يف  إعالمية  تغطية  بأكرب 
البطولة من طرف مؤسسات إعالمية 
أفرادها  توافد  دولية  وصحفية 
ملتابعة  الدوحة  إىل  ومبعوثوها 

املونديال.
الدعم  كل  تقديم  »تم  أنه  وأوضح 
من  للصحفيني  واللوجستي  الفني 
أداء  لتسهيل  العالم  دول  مختلف 
وخارجها«..  املالعب  داخل  مهمتهم 
تصاعد  زمن  »ويف  أنه  إىل  مشرياً 
الرقمية واتسعت  املنّصات  فيه دور 
باملؤثرين  ُيعرف  ما  ظاهرة  فيه 
شكالً  البطولة  أخذت  واملُغرّدين، 

األجهزة  عىل  من  للمتابعة  جديداً 
اللوحية لكنها لم تسلب التليفزيون 
املباريات  بث  يف  التقليدي  دوره 
ردود  ورصد  مجرياتها  وتحليل 

أفعال الجمهور«.
أن  للقناة  آخر  تقرير  يف  وجاء 
»االبتسامة ال تغادر محيّا املتطوعني 
وعبارات الرتحيب ال تفارق ألسنتهم، 

املساعدة  تقديم  يف  والحماسة 
وهمهم  شغلهم  للمشجعني  والعون 
يتكرر  مشهٌد  املونديال،  أيام  طوال 
واألنشطة  الفعاليات  مناطق  كل  يف 
الخاصة بالبطولة، أبطاله املتطوعون 
محطات  إىل  املطار  من  املوزعون 
واملالعب  اإلقامة  وأماكن  املرتو 
تجمعهم  التشجيع،  ومناطق 

اختالف  من  الرغم  عىل  اإلنسانية 
الثقافات، والرغبة الصادقة يف إنجاح 
البطولة وكلهم عىل قلب رجل واحد«.
بأنهم  املتطوعني  التقرير  ووصف 
»عائلة كبرية قوامها أكثر من عرشين 
يمثلون  ومتطوعة  متطوع  ألف 
العالم  أنحاء  شتى  من  دولة   150
تم اختيارهم من أصل نصف مليون 
منصة  عرب  بالبطولة  للتطوع  طلب 
 10 نحو  إليهم  ُيضاف   ،FIFAالـ
مجموعة  خارج  من  متطوع  آالف 
االتحاد الدويل لكرة القدم، من بينهم 
يف  ُوضعوا  متطوع  ألفي  من  أكثر 
االحتياجات  ذوي  ومرافقة  خدمة 
الحدث  بمتابعة  الشغوفني  الخاصة 

الكروي األكرب«.
ويف هذا السياق ذكرت مديرة برامج 
مركز »إرثنا« نهال الصالح أن املركز 
عمل مع اللجنة املنظمة لكأس العالم 
FIFA قطر 2022 عىل تدريب 247 
متطوعاً من بني الـ20 ألف متطوع 
عىل كيفية مساعدة املشجعني ذوي 
إىل  الخاصة يف رحلتهم  االحتياجات 

املالعب.

النعيمي: توفير كل ما يحتاجه »17« ألف 

إعالمي لنقل أحداث البطولة

تقديم كل الدعم الفني واللوجستي 
للصحفيين من مختلف دول العالم

االبتسامة ال تغادر محّيا المتطوعين 
وعبارات الترحيب ال تفارق ألسنتهم



للحي  العامة  املؤسسة  تفتتح   
عددا  الخميس  غد  يوم  كتارا  الثقايف 
بينها  من  والفعاليات  املعارض  من 
يبدأ  الذي  لألزياء«  كتارا  »عرض 
مساء  الثامنة  الساعة  يف  أنشطته 
 4 حتى  ويتواصل  األوبرا،  بدار 
من  »األناقة  شعار  تحت  ديسمرب 
الحدث  هذا  ويعد  األصالة«،  وحي 
فريدا من نوعه يف قطر، وتعكس هذه 
الفعالية شغف املرأة القطرية بالرتاث 
للتصاميم  ومواكبتها  واألصالة، 
العرصية املبتكرة. وتشارك يف عرض 
16 مصممة أزياء  كتارا لألزياء نحو 
العربية.  الخليج  ودول  قطر  من 
وتشتمل أيام العرض عىل أربعة ليال 
خصصت كل ليلة لتصاميم تمزج بني 
بلمسات  والحارض  املايض  روح 
ية  عرص

مبتكرة، وتشارك يف كل ليلة من هذه 
خليجيات،  مصممات  أربع  الليايل 
شو«  فاشن  »كتارا  ليايل  ووصف 
تحت  األوىل:  الليلة  كالتايل:  يكون 
استعراض  فيها  يتم  »الدانة«  عنوان 
الفاخرة  األزياء  من  مجموعات   4
البحرية،  البيئة  من  املستوحاة 
الرييس،  أمل  الليلة  هذه  يف  وتشارك 
األنصاري،  سارة  ُعمان،  سلطنة  من 
احمد،  ايمان  قطرية،  مصممة 
العنود  صاعدة،  إماراتية  مصممة 
جاسم، مصممه قطرية. الليلة الثانية 
بعنوان »القمرة« مستوحاة من البيئة 
النقوش  ابراز  عىل  وتركز  البدوية، 
الثالثة  الليلة  الصحراوية.  البدوية 
من  مستوحاة  »الروضة«،  وعوانها: 
القطرية،  البيئة  يف  والنباتات  الزهور 
املمطرة  الربيعية  األجواء  كما تعكس 
بعنوان:  الرابعة  الليلة  الخليج.  يف 
مميز  بطابع  وتتميز  »العروس«، 
من  مستوحاة  أزياء  وتظهر  ساحر، 

ليلة الحنة.

املصاحبة  كتارا  فعاليات  تستقطب   
 2022 قطر  العالم  كأس  ملونديال 
واملقيمني  املواطنني  من  الزوار  آالف 
قطر  دولة  من  والسياح  واملشجعني 
ومنطقة الخليج ومختلف دول العالم 
وفئاتهم  جنسياتهم  اختالف  عىل 
وتراثية  ترفيهية  أجواء  يف  العمرية 
وثقافية تمنحها كتارا يف إطار جذاب 
والفنون  الثقافة  عالم  يف  بهم  تحلق 
وعروض  أنشطة  عرب  وذلك  والرتاث، 

وفعاليات متنوعة ومثرية ومشوقة.
للمحامل  كتارا  مهرجان  يشهد 
ضيوف  من  عدد  زيارات  التقليدية 
استقبل  حيث  الزوار  وكبار  الدولة 
بن  خالد  الدكتور  األستاذ  سعادة 
العام  املدير  السليطي  إبراهيم 
كتارا  الثقايف  للحي  العامة  للمؤسسة 
ماري  الدكتورة  سعادة  أمس  مساء 
النائب  أنجريمولر  مونيف  دينيس 
كوستاريكا  جمهورية  لرئيس  الثاني 
يف  اصطحبها  وقد  الرياضة  ووزير 
املهرجان  اركان  عىل  للتعرف  جولة 

وأهداها بهذه املناسبة درعا تذكاريا.
كما يشهد املهرجان اقباال متزايدا من 
قبل الزوار وجمهور املونديال، الذين 
األجواء  عىل  التعرف  عىل  يحرصون 
الرتاثية، وقد عرب الكثري من زوار كتارا 
الفعاليات  بمتابعة  سعادتهم  عن 
إحدى  نورلياي  قالت  حيث  املتنوعة، 
الزائرات من األورغواي: أعجبت كثريا 
كل  يف  االحتفالية  واألجواء  بكتارا 
مكان، ويف مهرجان املحامل استطعت 
ان اعرف بعض املعلومات عن الحياة 
القديمة يف قطر، أنا سعيدة بتواجدي 
أخرى  مرة  قطر  أزور  أن  وأفكر  هنا 
مع أصدقائي ألن الناس هنا لطيفون 
جدا بعكس ما سمعته قبل قدومي إىل 

هنا».
تقول فريونيك من فرنسا انها سعيدة 
بزيارة قطر وهذه املرة األوىل التي تزور 
باملنشآت  اعجابها  مبدية  البالد،  فيها 
الناس  وبطبيعة  املذهلة  الرياضية 
وأضافت  وكرماء.  جدا  ودودون  فهم 
يلتقي  جدا  جميل  مكان  كتارا  أن 

الجنسيات.  مختلف  من  الجميع  فيه 
فجميع املشجعني هنا يلتقون ليتعرفوا 

عىل الرتاث والثقافة املحلية.
من جانبه، يقول بي جي من انجلرتا 
إن الطقس هنا رائع جدا وجميل وقد 
منتخب  مباريات  ملتابعة  لقطر  قدم 
عائلته  مع  سيعود  ولكنه  انجلرتا 
من  وجده  ملا  وذلك  املقبل  الشهر 
جمال  عىل  وأثنى  االستقبال.  حفاوة 
املرة  هذه  قائال:  كتارا  الثقايف  الحي 
هي  كتارا،  فيها  أزور  التي  الثالثة 
معجب  وأنا  استثنائي  مكان  بالفعل 
الحداثة  بني  الرائع  املزيج  بهذا 
واألصالة. جذبني حفاظ املجتمع عىل 
الوقت  ذات  ويف  الثقافية  خصوصيته 
الثقافات  ويحب  ودود  هنا  الجميع 
من  نجد  نذهب  فأينما  األخرى، 

يرشدنا ويرحب بنا.
معجب  أنا  أمريكا:  من  وليام  يقول 
وترتيب  تنظيم  من  أراه  بما  كثريا 
كتارا  واألماكن.  الفعاليات  يف  وتنوع 

مكان  وهي  جميلة 

بعض  اقتنيت  وقد  وساحر  جذاب 
الهدايا مثل األصداف ونماذج املحامل 

التقليدية ألنها أعجبتني جدًّا.
وهو  الجنوبية  كوريا  من  تشو  وقال 
التواصل  وسائل  عىل  املؤثرين  أحد 
الطبيعة هنا مختلفة عن  االجتماعي: 
تجربة  فهي  اعجبني  ما  وهذا  كوريا 

جديدة مشوقة وممتعة.
عن  الربازيل  من  كرستينا  وأعربت 
وقالت:  املونديال  بحضور  سعادتها 
البحرية  بالحيل  كثريا  »اعجبت 
املصنوعة من اللؤلؤ واشرتيت العديد 

من الهدايا ألصدقائي وعائلتي«.
أما خوسيه تورييو من املكسيك فقال: 
واعجبت  أيام  لعرشة  قطر  إىل  »جئت 
بالتنوع الثقايف املوجود يف كتارا، واثار 
يف  ونحن  املحامل  مهرجان  إعجابي 
ثقافة مشابهة وأتمنى  لدينا  املكسيك 
مهرجان  يف  املكسيك  تشارك  أن 

املحامل يف األعوام القادمة«.
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متابعات

»16« مصممة من قطر والخليج في »عرض كتارا لألزياء«استقبال آالف الزوار والمشجعين والسياح يوميا

»كتارا«.. وجهة سياحية للجمهور

فعاليــــات مبـهـــــرة

{ زوار من البرازيل

مشجعون من المكسيك

{ خوسيه { تشو 

{ زوار من أميركا { بي جي وعائلته

الدوحة – $



القطريون نجحوا في تصدير السعادة ألطفالهم

يرتدون قمصان منتخباتهم المفضلة.. ويتابعون ويهتفون

وجدوا في المونديال فرصة إلدخال البهجة إلى نفوسهم
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متابعات

يبتهجون بالبطولة.. ويتابعون المباريات

صغـــار بشغـــف الكبــــار

إلدخال  فرصة  العالم  كأس  يف  القطريون  وجد 
السعادة  تصدير  يف  فنجحوا  نفوسهم،  إىل  البهجة 
ألطفالهم، رغم الخروج املبكر للعنابي من البطولة، 
كل  من  البالد  وزوار  واملقيمني  املواطنني  أن  إال 
األرجاء واألنحاء، وجدوا ما يسعدهم يف هذا املونديال 
ويسعد أرسهم وأطفالهم، وهم يتشاركون االحتفال 

بالعرس الكروي مع عشاق الساحرة املستديرة. 
مع  تفاعل  من   $ رصدته  ما  وبحسب 
يبتهجون  من  أكثر  هم  األطفال  فإن  البطولة، 
التي  املنتخبات  قمصان  يرتدون  حيث  باملونديال، 
عصافري  كأنهم  ويهتفون،  يتابعون  يشجعونها، 
تتحد مع رسب الطيور يف فضاء املباريات الرحب، 
فتجد طفال يشجع منتخب بلده بحب، وآخر يراهن 
كأس  يف  علمها  ويحمل  يشجعها،  الدولة  فوز  عىل 

العالم 2022.

حماس األطفال 
إقامة  أثناء  األطفال  به  يظهر  الذي  الحماس  يشري 
الرياضات  أكثر  من  القدم  كرة  أن  إىل  املباريات 
إثارة للمتعة، ليس عىل مستوى املشجعني الصغار 
كذلك،  الكبار  املشجعني  مستوى  عىل  وإنما  فقط، 
الجلد،  من  مصنوعة  ُمستديرة  مجرد  ليست  فهي 
هائلة  طاقة  ولكنها  ركلها،  عىل  الالعبون  يتناوب 
نفسية  وشحنة  األمل،  رشايني  يف  الحقيقة  تضخ 
اآلن،  القدم  كرة  االنتصار،  ثقافة  تصنع  ُملهمة 
ُمتكاملة لها أدواتها وآلياتها  هي منظومة صناعية 
مدرسة  املُستديرة،  عالم  وإنجازاتها،  وُمقوماتها 
وخسارة،  فوز  وِعرب،  دروس  األركان،  ُمكتملة 
ُمنافسة وتفوق، تشبث باألمل وتفاؤل رغم األزمات 

والتحديات، تضحيات وإنجازات.
وال شك أن كرة القدم، باتت يف حياة الشعوب صغارا 
وكبارا، بحجم الكرة األرضية ونتائجها تمس كربياء 
إىل ظاهرة سياسية  لعبة  مجرد  من  وتحولت  األمة 
دورها  أهمية  تعاظم  ومع  عاملية،  واجتماعية 
واحدًة  أصبحت  الشعوب  عىل  وسحرها  وتأثريها 
الدول يف إظهار  التي تعتمد عليها  من أهم األوراق 
أكثر  الشعوب  أنها تفعل يف  باعتبار  الناعمة،  القوة 

مما تفعله لعبة أو رياضة أخرى، وهي منذ فجر 
بالكربياء،  ُمرتبطًة  زالت  وما  كانت  تاريخها 

وقديًما  باالنتصار،  يعلو  شعب  كل  فكربياء 
ُتعزز  القدم  كرة  إن  االجتماع  خرباء  قال 

الكربياء الوطني.

عالم الطفولة 
الطيف  بألوان  امليلء  الطفولة  عالم 
السبعة حيث الرباءة، النضوج والوعي، 
والتملك،  الشغف،  واإلثارة،  األحالم، 
مغموسا  عاملا  بات  القيادة  وأخريا 

الساحرة  يف  املتمثل  الكبار  بشغف 
يلفت  التشجيع  يف  فأسلوبهم  املستديرة، 

املحيطني يتساءلون  االنتباه، بطريقة تجعل 
مازال  الذي  الطفل  طبيعة  عن  باهتمام،  عنهم 

يستنشق هواء الحياة بنفس الرباءة. 
ناضجة،  بطريقة  يفكر  املقابل  الجانب  يف  ولكنه 

عينيه  يف  فتجد  عمره،  من  أكرب  بأسلوب  ويحاور 
براءة الطفولة، ورجولة املتابعة والتشجيع، ليظهر 
عاليا  هتافه  فينطلق  املشجع  الشاب  بأنه  الطفل 
وصيحاته تتعاىل عندما يلعب فريقه ضد املنافس، 
يقفز ويهتف وينادي الالعبني بأسمائهم، يبث فيهم 
إلسعاد  االنتصار  تحقيق  إىل  ويدعوهم  الحماس 

األنصار. 

أدوات تشجيع 
وال يخلو األمر من رغبة األطفال يف اقتناء كرة القدم، 
رشاء  أو  يشجعونه،  الذي  املنتخب  علم  رشاء  أو 
مالبس رياضية خاصة باملنتخبات التي يعشقونها 
مثل الربازيل واألرجنتني وإسبانيا وفرنسا، وغريها 
إقبال األطفال  العاملية، كما أن نسبة  من املنتخبات 
نسبة  من  أكثر  الرياضية  املستلزمات  رشاء  عىل 

الكبار، وهذا يدل عىل شغفهم الشديد بكرة القدم.
أوج  يف  املونديال  أرض  يف  األطفال  زهرة  ولعل 
األهايل  تشجيع  من  رونقها  تستمد  وهي  ألقها، 
العالية  الرياضية  والروح  النشاط  عىل  وتحفيزهم 
واملهارات البدنية، فالعقل السليم يف الجسم السليم، 
فليحيا األطفال بحب الرياضة ففي ذلك بناء قويم، 
النتعاش األندية الرياضية مستقبال من خالل وجود 
البذور املعطاءة الكامنة يف أطفال اليوم رجال الغد 

املرشق.

اهتمام بالرياضة 
بالرياضة  االهتمام  يف  رائدة  قطر  دولة  وتعترب 
للكبار والصغار من خالل تنظيمها لفعاليات اليوم 
إذ  والعالم،  املنطقة  مستوى  عىل  للدولة  الريايض 
يعكس هذا اليوم رؤية القيادة الحكيمة يف تشجيع 
كركيزة  ودورها  ألهميتها  نظرا  الرياضة  ممارسة 
لالستثمار بالعنرص البرشي، وقد أسهمت فعاليات 
هذا اليوم بشكل كبري يف رفع الوعي بأهمية الرياضة 
أعداد  زيادة  خالل  من  واملجتمع،  األفراد  حياة  يف 
والفئات  األعمار  مختلف  من  للرياضة  املمارسني 
الرياضية  والصاالت  العامة  بالحدائق  السنية 

ومسارات امليش وركوب الدراجات الهوائية.
ويأتي اهتمام دولة قطر بالجانب الريايض انطالقا 
للرياضة  املتعاظم  بالدور  ووعيها  إدراكها  من 
وفاعلية  بقوة  يشارك  الذي  املعاىف  اإلنسان  بناء  يف 
إذ  والتنمية،  والتطور  البناء  نحو  الوطن  بمسرية 
تعترب الرياضة إحدى أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 
الرياضة  دبلوماسية  بأن  الدولة  تؤمن  2030، كما 
ومد  بناء  يف  الرسمية،  الدبلوماسية  دور  تكمل 
جسور التواصل وأوارص املحبة والتعاون بني األمم 
وتعميق الروابط االجتماعية والثقافية بني الشعوب.

فرصة للجميع 
أصبحت  بل  الرتفيه  من  نوعاً  الرياضة  تعد  ولم 
ظل  يف  والشعوب،  األفراد  بحياة  رضورة  اليوم 
خط  باعتبارها  الحياتية،  واملتغريات  املتطلبات 
غري  األمراض  من  العديد  ملواجهة  األول  الدفاع 
والتي  والسمنة  والضغط  السكري  مثل  االنتقالية 
الناس يف  بوابة ألمراض خطرية، فقد أصبح  تعترب 
جزئيا  ذلك  ويرجع  نشاطا،  أقل  الحارض  عرصنا 
فنحن  أسهل،  حياتنا  جعلت  التي  التكنولوجيا  إىل 
الناس  اعتاد  مما  أقل  طاقة  ونحرق  أقل  نتحرك 
من  العديد  أن  إىل  األبحاث  وتشري  السابق،  يف  عليه 
اليوم  يف  ساعات  سبع  من  أكثر  يقضون  البالغني 
جالسني أو يف العمل أو يف وسائل النقل أو يف أوقات 
يرض  صامت  قاتل  الخمول  إن  وتقول  فراغهم، 
بصحة اإلنسان. ولعل من أجمل الرياضات وأيرسها 
للجميع، رياضة امليش فهي مجانية سهلة وال تحتاج 
لتدريب أو تجهيزات، ويمكن القيام بها يف أي وقت 
وأي مكان، ولها الكثري من الفوائد الصحية للناس 
من كل األعمار وليس لها أي آثار جانبية سلبية، 
صنع  مناطق  أن  الدراسات  إحدى  وبينت 
القرار بأدمغة مماريس رياضة امليش تعمل 
بكفاءة أكرب من األشخاص الذين يركنون 
أن  وأكدت  طويلة،  فرتات  للجلوس 
الذهاب يف نزهة يمكن أن يشعل اإلبداع 

داخل اإلنسان.
املونديال  استضافة  حدث  ويمثل 
أفراد  لجميع  فرصة  قطر  أرض  عىل 
من  الرياضة  أهمية  ملعرفة  املجتمع 
أي  وإتقان  وتعلمها  القدم  كرة  خالل 
منها كنوع من التعريف برياضة جديدة، 
فرصة  الرياضية  األنشطة  تشكل  حني  يف 
املستقبل  يف  وتطويرها  املواهب  الكتشاف 
العامة فضال عن  الفائدة  بما يحقق  ورعايتها 
لجميع  املختلفة  بالرياضات  التثقيفي  الجانب 

فئات املجتمع.

كتب- أكرم الفرجابي

يتشاركون االحتفال 
بالعرس الكروي 

مع عشاق الساحرة 
المستديرة
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متابعات

سوق واقف محط أنظار مشجعي المنتخبات

وجهة مفضلة
أك�د ع�دد م�ن جمه�ور املوندي�ال 
والزوار أن س�وق واقف هو املقصد 
األول بالنس�بة له�م ه�و، نظ�را ملا 
يتمتع به من أجواء تراثية وطقوس 
الفعالي�ات  جان�ب  إىل  املمي�زة 
واألنش�طة ومحالت بي�ع املقتنيات 
الرتاثية القديم�ة فضال عن املطاعم 
واملقاهي التي تقدم أطمعة مختلفة 
تناس�ب كافة الشعوب، معربين عن 
إعجابه�م بهذا ال�رح الرائع الذي 
حصد إش�ادتهم من�ذ اللحظة األوىل 

لزيارتهم له.
اآلالف  واق�ف  س�وق  ويس�تقطب 
م�ن  يومي�اً  اآلالف  ع�رات  ب�ل 
زوار وضي�وف كأس العال�م الذين 
ويس�تمتعون  الس�وق  يجوب�ون 
الرائع  باألج�واء املمتازة والطق�س 
ال�ذي تش�هده الدوحة ه�ذه الفرتة 
من الع�ام، وهذا ما أك�ده مجموعة 
مشجعني من األرجنتني، حيث قالوا 
إنهم أقارب من عائلة واحدة وجاءوا 
س�وياً إىل قط�ر م�ن أج�ل متابعة 
مباري�ات منتخبهم الذي س�يحصد 
لق�ب كأس العالم يف هذه النس�خة 

حسب رأيهم وتوقعاتهم.
وكش�فوا خ�الل تريحاته�م ل�� 
$ أن الص�ورة الذهني�ة التي 
كان�ت لديه�م بخص�وص قطر لم 
تك�ن كما هي اآلن، حي�ث عربوا عن 
ارتياحه�م النفيس للدوح�ة منذ أن 
وط�أت أقدامهم أرضها، مش�ددين 
ع�ى رحاب�ة أه�ل قط�ر وش�عبها 
وبس�اطتهم وطيبتهم والكرم الذي 
ش�اهدوه وتعام�وا ب�ه وه�ي أمور 
س�اهمت بش�كل كب�ر ومب�ارش يف 
تغير الصورة التي كانت عليها من 
قبل بالنس�بة لقط�ر وبعض الدول 
العربي�ة الي�ت لم يقوم�وا بزيارتها 

من قبل.
وعن إمكانية زيارة قطر مرة أخرى 
بع�د كأس العالم أكدوا أنهم بالفعل 
تحدثوا يف ه�ذا األمر قبل أيام قليلة، 
وعربوا عن أمنيتهم جميعاً يف خوض 
التجرب�ة م�رة أخ�رى والع�ودة إىل 
قطر لالستمتاع بهذا الطقس الرائع 
وزيارة تلك األماكن التي اس�تمتعوا 
ومازالوا يستمتعون بزيارتها ومنها 
بالطبع س�وق واقف وكذل�ك كتارا 
وغرها م�ن األماكن التي أكدوا أنهم 
عاش�وا فيها أجواء لم يعيشوها من 

قبل كدرب لوسيل.
بينما قال إرغا – مكسيكي الجنسية 
- الذي اصطح�ب زوجته وطفلهما 
الصغ�ر معهم�ا إىل س�وق واقف: 
لقط�ر  األوىل  زيارت�ي  ه�ي  ه�ذه 
وبكل ص�دق وجدتها دول�ة هادئة 
بس�يطة ممتعة بأجوائها وطقوسها 

وتنظيمها لبطولة كبرة كاملونديال، 
رغم أن البعض شكك يف قدرتها عى 
أن تنج�ح يف تقديم نس�خة مميزة، 

وكان�ت لدينا تخوفات م�ن ذلك، إال 
أنن�ا وجدنا ما عكس تلك الش�كوك 

وأبهرنا وأدهشنا فعلياً.

فيم�ا قال�ت زوجت�ه أنه�ا تعي�ش 
أوقات�اً ممتع�ة يف قط�ر وقامت مع 
زوجه�ا بزيارة س�وق واق�ف أكثر 

من م�رة، وفيما يخ�ص األماكن أو 
املطاعم التي قامت بتناول الوجبات 
الخليجي�ة فيه�ا قالت إنه�ا بالفعل 

قامت بتجرب�ة العديد م�ن األكالت 
األرز  مث�ل  التقليدي�ة  الخليجي�ة 
ال�ذي يق�دم بالطريق�ة الخليجي�ة 
الت�ي أعجبتها وكان�ت مثار إعجاب 
بالنسبة لها ولزوجها حسبما أكدت.
وبالتطرق إىل الجمهور العربي الذي 
ج�اء خصيصاً م�ن أج�ل املونديال 
فقد التقينا ببعض جمهور املنتخب 
املغربي الذين عربوا عن س�عادتهم 
بأداء منتخب بالدهم، مؤكدين أنهم 
لم يش�عروا للحظة واح�دة أنهم يف 
بلد غري�ب عنه�م، حيث تعايش�وا 
مع األجواء رسيعاً واس�تطاع سوق 
واقف أن يخطف قلوبهم يف زيارتهم 

األوىل له.
وقال السيد مصطفى يمكن انه جاء 
مع زوجت�ه نعيمة م�رزوق ملتابعة 
املونديال ومباريات املنتخب املغربي، 
وعندم�ا قاموا بزيارة س�وق واقف 
ش�اهدوا األس�لوب التقلي�دي الذي 
شيد السوق به، واستمتعوا باألجواء 
فيه وهو م�ا جعلهم يومي�اً يقوموا 
بزيارت�ه، كم�ا أك�دوا أن الوقف�ات 
الت�ي ينظمها الجمه�ور املغربي يف 
الس�وق تس�اهم كذل�ك يف ترددهم 
عى الس�وق باس�تمرار حيث تقوم 
الجالية املغربية بالدوحة والجمهور 
املغربي الذي جاء ملشاهدة املونديال 
بتنظي�م وقفات تش�جيع للمنتخب 
ودعماً له ومؤازرته خالل مش�واره 

بكأس العالم.
بينما قالت إيمان إحدى مش�جعات 
املنتخ�ب املغربي أنه تزور الس�وق 
بشكل مس�تمر وتقيض أغلب الوقت 
في�ه نتيج�ة االج�واء املمي�زة التي 
يحتضنها السوق، وكذلك الفعاليات 
واألنش�طة املونديالي�ة الت�ي تقدم 
بالس�وق، كم�ا أن التصوي�ر في�ه 
يضيف متعة مضاعفة لألجواء هنا، 
حيث أك�دت أنها تعش�ق التصوير 
وتجد يف س�وق واق�ف املكان األكثر 
مالئم�ة لتلبي�ة عش�قها ورغبته�ا 

املستمرة يف التصوير.
فيما ق�ال إس�ماعيل الصويري إنه 
يعشق سوق واقف ويأتي باستمرار 
إلي�ه ليعاي�ش األج�واء املونديالي�ة 
الرائعة التي ينظمها السوق، مؤكداً 
أنه يس�تمتع دائماً بالتواجد وس�ط 
ه�ذه األج�واء التي تحص�د إعجابه 

وإشادته.
وأضاف أنه يق�يض وقتاً طويالً كل 
يوم داخل السوق، فيلتقي الجماهر 
من مختلف الجنسيات ويتابع أخبار 
املنتخب�ات والتط�رق إىل املوندي�ال 
الجماه�ر  وكوالي�س  وكواليس�ه 
كذلك، كما أنه يتابع بعض املباريات 
يف بعض املقاهي الش�هرة بالسوق، 
إذ تعد األجواء الرائعة للتشجيع هي 
العام�ل األكثر جذباً بالنس�بة له يف 

السوق خالل املونديال.

{ إرغا وأسرته

{ مصطفى ُيمكن وزوجته 

{ جمهور إفريقي{ من جماهير كرواتيا

{ جمهور أرجنتيني

ُيمكن: أعجبتني جدا طقوسه التراثية إرغا: أصطحب أسرتي الصغيرة إلى السوق يوميًا

{ إيمان - مشجعة مغربية

الفعاليات واألنشطة الترفيهية تجذب الجميعبعض الزوار وصفوه بالمتحف الفني الواسع

كتب - محمد مطر



بن  نارص  بن  فالح  الدكتور  الشيخ  سعادة  زار 
أحمد بن عيل آل ثاني وزير البيئة والتغيرّ املناخي 

مساء أمس مقر درب الساعي بأم صالل.
عبدالرحمن  الشيخ  سعادة  برفقة  سعادته  وقام 
بن حمد آل ثاني وزير الثقافة بجولة يف عدد من 

الفعاليات الرتاثية والثقافية.
من  عدد  عىل  االطالع  الجولة  تضمنت  كما 
والعزبة  البدع،  فعاليات  أبرزها  من  الفعاليات 

والنصع، والحرف التقليدية، وليوان الفن.
أنشطة جناح  الجولة عىل  الوزيران خالل  واطلع 
درب  يف  املشارك  املناخي  والتغيرّ  البيئة  وزارة 
الساعي، باإلضافة إىل حضورهما جانبا من ندوة 

الرئييس  املرسح  عىل  البحر«  لؤلؤة  الفجري  »فن 
بدرب الساعي.

كما زارت سعادة السيدة مريم بنت عيل بن نارص 
مساء  واألرسة  االجتماعية  التنمية  وزير  املسند 

أمس مقر درب الساعي بأم صالل.
وقامت سعادتها برفقة سعادة الشيخ عبدالرحمن 
بن حمد آل ثاني وزير الثقافة بجولة يف عدد من 

الفعاليات الرتاثية والثقافية بدرب الساعي.
املنتجة  األرس  جناح  إىل  زيارة  الجولة  وشملت 
بسوق درب الساعي، واالطالع عىل أنشطة املحال 

املشاركة يف السوق.

تفقد جناح 
األسر المنتجة 
بـمنطقة السوق

الدوحة - $
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أحمد الكواري:

فعاليات الرمي
تعزز الهوية القطرية

فعالية  رئيس  الكواري  أحمد  السيد  أكد 
القطري  االتحاد  يقدمها  التي  الرمي 
للرماية والقوس والسهم، يف درب الساعي 
رياضة  إحياء  تستهدف  الرمي  فعالية  أن 
اآلباء واألجداد نظرًا ملا تلعبه من دور كبي 
يف تحقيق الحماية وتوفي الصيد للمعيشة، 
أصبحت  الرياضة  هذه  وتقدم  تطور  ومع 
األوملبية  الرياضية  األلعاب  من  واحدة 
القطريون  الرياضيون  فيها  شارك  والتي 
النجاحات  من  الكثي  خاللها  من  وحققوا 
والبطوالت.  وقال إن فعالية الرمي تذكرنا 
الذي  )املكان  تعني  والتي  »النصع«  بـ 
يهدف إليه الرامي( فهي تعمل عىل تعزيز 
بالصور  األطفال  وربط  القطرية  الهوية 
الهوايات  أنها من  الرتاثية يف قطر، خاصة 
القديمة التي يمارسها أهل قطر، حيث كان 

يتسابق الرماة يف النصع.
 وأضاف الكواري أن الرماية من الرياضات 
للثقة  تعزيز  وفيها  الجماهي  لدى  املحببة 
بالنفس والهدوء والسكينة، ومن أهم قواعد 
تتطلب  أنها  الرماية  رياضة  وأساسيات 
وفيها  والرتكيز،  والتحكم  الدقة  مهارات 
والسهم  القوس  باستخدام  الالعب  يقوم 
يف التصويب بدقة عىل األهداف عىل قرص 
دائري ملون ومدرجة به خمس دوائر لكل 
عنارص  أساسيات  ومن  معني،  لون  منها 
والرتكيز،  الهدوء  والسالمة،  األمن  الرماية، 
الرماية،  أثناء  الحركة  العصبي  التوافق 

الصحيحة  القواعد  ومن  القوة.  التوازن، 
الهدوء،  والسالمة،  األمن  السهام  لرمي 

التوازن، الرتكيز، والثبات بعد الرمي.
فعالية  أن  الكواري  أحمد  السيد  وأضاف   
نسخة  العام  هذا  الساعي  درب  يف  الرمي 
حيث  الرماية،  فعالية  من  كالسيكية 
والقائمة  امليدان  بها  يتمتع  التي  الحداثة 
عىل استخدام الرماية بالبندقة الهوائية 10 
أمتار، والرماية بالقوس والسهم، باإلضافة 
جهاز  عن  فضال  بالليزر،  الرماية  إىل 
ويقوم  األطفال  يستهدف  الذي  املحاكاة 
بتدريبهم قبل أن يدخلوا امليدان الذي صمم 
بطريقة حديثة واستثنائية لتواكب الحدث 

األبرز، كأس العالم فيفا قطر 2022. 
اختيار  آلية  عن  الفعالية  رئيس  وتحدث 
الحاصلني عىل جواز  الرماية،  املتميزين يف 
درب الساعي، حيث يتم تسجيل أسمائهم 
عىل  املنتخب  يف  للمشاركة  وترشيحهم 
فعالية  أن  مؤكدا  وعاملي،  محيل  مستوى 
ويف  الرياضة  هذه  نرش  عىل  تعمل  الرمي 
لضمهم  املتميزين  تستهدف  الوقت  نفس 
تقديم  عن  فضال  القطرية  املنتخبات  إىل 
األساسية  القواعد  ورشح  االرشادات 
األلعاب، مشيا  الرمي يف مختلف  لرياضة 
تعزيزية  جوانب  بها  الرمي  فعالية  أن  إىل 
املشارك  يحصل  حيث  للجمهور  محببة 
مختلف  عىل  املرور  جواز  عىل  الفائز 

الفعاليات بدرب الساعي.

السيارات الكالسيكية تزين الموقع
يف  الساعي  درب  موقع  تزيرّن  التي  الكالسيكية  السيارات  تعد 
الصور  اللتقاط  الكالسيكيات  ملتذوقي  مميزة  وجهة  صالل  أم 
الوطني  اليوم  الحتفاالت  املنظمة  اللجنة  وفرت  حيث  بجانبها، 
عددا من أنواع السيارات الكالسيكية لتضفي مظهراً جمالياً عىل 
الدرب، وحرصت اللجنة عىل توزيع السيارات عىل جميع مداخل 
ألكرب  معها  الصور  والتقاط  مشاهدتها  فرصة  إلتاحة  الدرب 
قديمة،  قطرية  لوحات  السيارات  هذه  وتحمل  الزوار،  من  عدد 
عارصت  وأخرى  عرصه  انتهى  بعضها  ملركبات  موديالت  وهي 
الحداثة، وجميعها تعمل بشكل جيد وتجذب محبي الرتاث وهواة 
املركبات الكالسيكية القديمة بألوانها السوداء والزرقاء والعنابية 

والبيضاء.
كما تعرب تلك املركبات التقليدية عن مايض صناعة املركبات التي 
كانت تأخذ مساحة كبية وتتميز بالثقل والضخامة، وتختلف عن 
مركبات اليوم التي تعانق الحداثة يف الطاقة واملظهر الخارجي، 
يلخص  ألنه  الكثيين  يستهوي  القديمة  املركبات  تراث  أنرّ  إال 
املايض وأيامه وتنقالت البرش من وإىل األماكن واألسواق والبيوت 

وعىل طرقات رملية أو غي مستوية.
وتملك تلك املركبات الكالسيكية تاريخاً مميزاً من مايض األصالة 
وحفاظ أصحابها عليها من التشويه واالندثار، والكثي منها لليوم 
جمالية  وانسيابية  جذابة  بألوان  ويتميز  قطرية  لوحات  يحمل 

تخطف القلوب
ولديهم  البالد،  يف  كثر  الكالسيكية  السيارات  هوات  ان  يذكر 
مختلف املوديالت واالنواع معظمها منذ ستينيات القرن املايض. 

حيث يعد هذا النوع من السيارات رفيقاً لهواة الكالسيكيات.

بحضور وزير الثقافة

وزيرا البيئة والتنمية يزوران درب الساعي

االطــالع عـلـى الفعـاليـات التـراثـيـة والثقـافـيـة



الدوحة- $

13

السنة )28( - الخميس 7 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 1 ديسمبر 2022م العدد )9950(
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 الحميدي: فرصة حقيقية للتعرف على الخيل عن قرب

إقبال كبير عليها في درب الساعي للتعرف على طرق تربيتها وأنواعها وأعمارها

ركـــوب الخيـــل.. متعــــة وفوائد

ووسط أجواء تراثية مميزة، يحرص 
أبنائهم  تشجيع  عىل  األمور  أولياء 
الصور  والتقاط  الخيل  ركوب  عىل 
فوائد  من  لذلك  ملا  لهم،  التذكارية 
عن  فضالً  شخصياتهم،  عىل  عديدة 
كونها مناسبة مميزة لتعزيز اطالعهم 

عىل املوروث القطري األصيل.
وقال أحمد خالد الحميدي، مسؤولية 
الفعالية إن ركوب الخيل يعترب فعالية 
ترفيهية مخصصة لألطفال، لكنها يف 
الوقت ذاته تعود عليهم بفوائد عديدة 
مع  التعامل  كيفية  تعليمهم  منها 
لركوبها  الصحيحة  والطريقة  الخيل 
عن  معلومات  لهم  توفر  وكذلك 
وكذلك  وأعمارها  وأنواعها  أحجامها 
ملعرفة  مميزة  فرصة  وهي  تغذيتها، 
وعىل  قرب  عن  املعلومات  هذه  كل 

أرض الواقع.
الفعالية،  اإلقبال عىل  وحول مستوى 
وجهة  الخيل  ركوب  الحميدي:  قال 

الساعي،  درب  يف  لألطفال  مميزة 
يومياً،  منهم  املئات  تستقطب  فهي 
فيهم  تؤثر  الفعالية  هذه  وحقيقة 
الخيل  ركوب  فقبل  كبري،  بشكل 
منها،  يخافون  وربما  البعض  يرتدد 
طريقة  ورشح  مساعدتهم  بعد  لكن 
يتبدد  وركوبها  الخيل  مع  التعامل 
هذا الخوف وتبدأ متعة هذه الرياضة 
وثقافتنا  وتراثنا  ببيئتنا  املرتبطة 

القطرية والعربية.
وأضاف: من الفوائد العديدة لركوب 
بأنفسهم  األطفال  ثقة  تعزيز  الخيل 
وتقوية شخصياتهم، وتعويدهم عىل 
واملفيدة،  الجديدة  األشياء  تجربة 
ينفهم يف مختلف  أن  وهذا من شأنه 

نواحي حياتهم.
بدوره قال فهد الدورسي، إنه حرض 
الخيل  ركوب  لتعليمهم  أطفاله  مع 
ملا لها من فوائد عديدة، مشرياً إىل أن 
الهجن  ركوب  ومعها  الفعالية  هذه 

العقلية  تنمي من قدراتهم  والرماية 
ذلك  وكل  والعلمية،  والشخصية 
العالم،  كأس  استضافة  مع  يتزامن 
التي  والفعاليات  االحتفاالت  وهذه 
تجربة  تمثل  الوطن  أرجاء  تعم 
والصغار،  للكبار  استثنائية 
األجداد  تراث  عىل  يتعرفون  فهم 
بها،  واالعتزاز  وتقاليدهم  وعاداتهم 
ويف الوقت نفسه، يشهدون أحد أهم 
استضافة  وهي  الوطنية  اإلنجازات 

العاملية. البطولة 
فعالية  إن  عامر،  أم  قالت  بدورها 
لدى  جداً  محببة  الخيل  ركوب 
ويتسابقون  يطلبونها  فهم  أطفالها 
عىل االستمتاع بها، وما يزيد من هذه 
للفعالية  املميز  التنظيم  هو  املتعة 
سالمة  عىل  عليها  القائمني  وحرص 
الخيل  ركوب  وتعليميهم  األطفال 
فإننا  وبالتايل  الصحيحة،  بالطريقة 
تجربتها  عىل  أبناءنا  نحث  كأولياء 

شخصياتهم،  عىل  فوائد  من  لذلك  ملا 
البداية  يف  مرتدداً  كان  أبنائي  فأحد 
يركبها  أخاه  رأى  عندما  لكن 
ويستمتع بها، تقّدم هو اآلخر وطلب 
الركوب وبات يستمتع بها كلما زرنا 

درب الساعي.
ومن جهته قال مشلش الهاجري، إن 
موروث  األبناء  يعرّف  الخيل  ركوب 
كانوا  كيف  ويعلمهم  واألجداد  اآلباء 
ويستخدمونها  الخيل  مع  يتعاملون 
رسالة  وهي  اليومية،  حياتهم  يف 

نتوارثها جيالً بعد جيل.
مثل  وغريها  الفعالية  هذه  وأضاف: 
والصقور  والرماية  الهجن  ركوب 
البحري  والرتاث  الشعر  وبيت 
تربط  والسمك  اللؤلؤ  وصيد 
األصيلة،  وهويتنا  بجذورنا  األطفال 
وتعّرفهم بما بذله األولون من جهد 
وكسب  معيشتهم  لتأمني  ومشقة 

الرزق.

أم عامر: تنظيم مميز وحرص على سالمة األطفالالهاجـــري: رســـالة نتوارثهـــا جيـــاًل بعد جيــل

{ أحمد خالد الحميدي

درب  في   ،2022 الوطني  اليوم  فعاليات  تتواصل 
السادس  لليوم  صالل  أم  بمنطقة  الساعي 
على التوالي، تحت شعار »وحدتنا مصدر قوتنا« 
المواطنين  من  كبير  جماهيري  اقبال  وسط 
ومشجعي  قطر  دولة  وضيوف  والمقيمين 
الشقب  منطقة  .وفي  العالم.  كأس  بطولة 
يوميًا،  األطفال،  يصطف  الساعي  بدرب 
العروض  ومشاهدة  الخيل  بركوب  لالستمتاع 
هذه  تتيح  حيث  الخّيالة،  يقدمها  التي  المميزة 
عن  التعرف  كبيرًا،  إقبااًل  تشهد  التي  الفعالية، 
العربية  الخيول  تربية  في  القطري  التراث  على  قرب 

وترويضها واستخداماتها المتنوعة في الماضي.

معيض القحطاني:

»150« متطوعا بالفعاليات

 150 العام نحو  الساعي هذا  يشارك يف درب 
متطوعا من مركز قطر التطوعي، الذي حرص 
املعتمدين  املتطوعني  من  مجموعة  توفري  عىل 
مثل  إلدارة  وتأهيلهم  تدريبهم  تم  ممن  لديه 

هذه الفعاليات وسبقت لهم املشاركة بها.
قطر  مركز  مدير  القحطاني  معيض  وأكد 
التطوعي، حرص املركز عىل مد درب الساعي 
الجنسني  من  املتطوعني  من  كبرية  بمجموعة 
150 متطوعا، الفتا إىل أن اإلقبال  بلغ عددهم 
حيث  كبريا  كان  الساعي  درب  يف  التطلع  عىل 
بلغ عدد طلبات التطوع قربة 2000 متطوع، 
الختيار  معينة  معايري  وجود  إىل  مشريا 
ورسالتها  الفعالية  هدف  عىل  بناء  املتطوعني 
الوطنية،  والهوية  القطرية  بالثقافة  الخاصة 
منها أن يكون املتطوع قطري الجنسية أو من 

مواليد قطر، ويبلغ عمره 16 سنة فما فوق.

مدربون 
ومؤهلون 

إلدارة 
مثل هذه 
الفعاليات

تشهد إقباال من المواطنين

السدو والمالبس التراثية تجذب الزوار
الرتاثية  الحرف  من  هو  »السدو« 
لدى  تاريخ  لها  التي  التقليدية 
كثري  يف  تدخل  كونها  قطر  أهل 
الحياة  يف  املستخدمة  املنتجات  من 
املواد  وتكون  للمواطنني،  اليومية 
ووبر  صوف  من  فيها  املستخدمة 
والجمال،  واملاعز  األغنام  وشعر 
تلقى  أن  الرضوري  من  كان  ولهذا 
اللجنة  من  اهتماما  الحرفة  هذه 
الوطني  اليوم  الحتفاالت  املنظمة 
حتى تكون حارضة ضمن فعاليات 
أجل  من  وذلك  الساعي،  درب 
الحرفة  تلك  عىل  الناشئة  تعريف 
بها  وتعتني  األجداد  يقدرها  التي 
عىل  وتحرصن  تحديدا  النساء 

تعلمها وتعليمها ألبنائهن.
القديمة  البادية  حرف  من  وهي 
تتزين  حيث  باملرأة،  ارتبطت  التي 
السدو  بمنتجات  القطريني  بيوت 
املختلفة،  وألوانها  بأشكالها 
منتجات  يف  النساء  وتتنافس 
مميزة  قطع  إعداد  أجل  من  السدو 
األدوات  ذلك  يف  ويستخدمن 

التقليدية مثل املغزل. 
محل  أم سعيد صاحبة  تقوم  وهنا 
الساعي  درب  يف  والسدو  الرتاث 
تستخدم  »السدو«  منتجات  إن 
البيوت  تخص  كثرية  أشياء  يف 
وأغطية  املفارش  مثل  واملجالس 
التي  القطع  إىل  إضافة  الوسادات 
عىل  لتضفي  الجدران  عىل  توضع 
كما  املميز،  الرتاثي  الطابع  املكان 
لفرش  »السدو«  منتجات  تستخدم 

الشنط، وتكون  الساحات وتصميم 
املميزة،  املعروفة  السدو  بنقوش 
من  منتجات  تصنع  انها  موضحة 

الصوف األصيل القديم.
وقالت أم سعيد إن هناك إقباال كبريا 
عىل منتجات السدو لديهم من زوار 
مدى  يؤكد  ما  وهو  الساعي،  درب 
وتراثهم،  املواطنني  بني  االرتباط 
تزين  أن  الجميع  يحرص  حيث 

منتجات السدو البيوت واملجالس.
املنظمة  اللجنة  وفرت  كما 
الفرصة  الوطني  اليوم  الحتفاالت 
ينتجون  ممن  املنتجة  لألرس 
لعرض  التقليدية  الرتاثية  املالبس 
الساعي  درب  يف  منتجاتهم 
بمنطقة السوق، وهي املالبس التي 
املالبس  طريقة  عىل  تصميمها  تم 
أوالصغار  للكبار  سواء  القديمة 

ولكن بأشكال حديثة. 
وتشهد تلك املنافذ يف منطقة السوق 
العائالت ممن يحرصون  اقبال من 

عىل رشاء هذا النوع من املالبس.
وهي  مباركة  أم  قالت  جانبها  من 
إحدى السيدات التي لديها منفذ لبيع 
الساعي  درب  يف  التقليدية  املالبس 
إن من بني املالبس املعروضة لديها 
ثوب النشل القطري لألطفال، وهي 
يوجد  وكذلك  جديدة،  تصميمات 
وجميعها  الكبار  للسيدات  مالبس 
معتربة  قديمة،  تقليدية  بأشكال 
لهم  فرصة  هي  الساعي  درب  أن 
خاصة  منتجاتهم،  عرض  أجل  من 
وأن املكان كله مفعم بالرتاث سواء 
يف  حتى  أو  املقدمة  الفعاليات  يف 

مناطق محالت البيع.

أم سعيد: ارتباط كبير بين 
المواطنين وتراثهم



 المهندي: شكرًا لسمو 
األمير على دعمه المستمر 

لرياضة اآلباء واألجداد

رغبة مستمرة في رفع 
مستوى سباقات الخيل
 التي ينظمها النادي
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متابعات

لمهرجان سيف سمو األمير بنادي السباق والفروسية

زيادة الجوائز المالية
إدارة  مجلس  رئيس  املهندي  محمد  بن  عيىس  سعادة  ويقول 
السمو  صاحب  لحرضة  الشكر  كل  والفروسية:  السباق  نادي 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد املفدى عىل دعمه الدائم 
للفروسية القطرية، وهذا ليس غريبا عىل سموه وعىل املسؤولني 
والرغبة  واألجداد  اآلباء  برياضة  لالهتمام  نظراً  الدولة  يف 
املستمرة يف تطوير ورفع مستوى سباقات الخيل التي ينظمها 
النادي، وهذا الدعم تم ترجمته يف زيادة الجوائز املالية ملهرجان 
سيف سمو األمري الذي يعد أهم وأكرب سباقات الخيل يف قطر 
ملختلف  املالية  الجوائز  قيمة  سرتفع  الزيادة  وهذه  عام،  كل 
سيف  عىل  الرئيسية  األشواط  السيما  باملهرجان،  األشواط 
وكذلك  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حرضة 
شوطي السيف الفيض وجائزة سمو األمري، ويف النسخة األخرية 
الرئييس  الشوط  جائزة  قيمة  كانت  العام  هذا  املهرجان  من 
املخصص للخيل العربية األصيلة من الفئة األوىل مليون دوالر، 
ونفس املبلغ لشوط الجائزة املخصص للخيل املهجنة األصيلة 
غري  بصورة  الجائزة  قيمة  سرتتفع  وبالتايل  األوىل،  الفئة  من 

مسبوقة يف تاريخ نادي السباق والفروسية.

ارتفاع مستوى التنافس
ملهرجان  املالية  الجوائز  قيمة  زيادة  مع  املهندي:  وأضاف 
سيف سمو األمري سيزيد مستوى التنافس بني املالك واملدربني 
السباقات ووصولها  مستوى  رفع  إىل  وهذا سيؤدي  والخيالة، 
إىل املكانة التي تستحقها والالئقة بحجم االهتمام والدعم الذي 
نحظى به يف نادي السباق والفروسية من املسؤولني يف الدولة، 
الجياد  مستوى  عىل  إيجابي  انعكاس  لألمر  سيكون  وأيضا 
القطرية التي تخوض مشاركات خارجية يف الصيف املقبل مع 

تعدد املشاركات عىل أكرب وأشهر املضامري األوروبية.

3 أيام من السباقات
والجدير بالذكر أن مهرجان سيف سمو األمري سيقام يف شهر 
فرباير من العام املقبل، وهو املوعد السنوي لهذا الحدث الكبري 

املوسم سيقام  بالنادي منذ سنوات، وهذا  الريان  عىل مضمار 
أيام من   3 2023 من خالل  فرباير   18 إىل   16 من  الفرتة  يف 
قطر  من  املشاركة سواًء  الجياد  بني  واملثرية  القوية  السباقات 
أو خارجها والتي تتضمن العديد من األلقاب والجوائز القيمة، 
والختام سيكون مع السباق الكبري عىل سيف سمو األمري للخيل 

{ أرشيفية - من مهرجان سيف سمو األمير الموسم الماضي

2400م، وهو السباق  الفئة األوىل ملسافة  العربية األصيلة من 
األهم واألشهر يف قطر كل عام، ومنذ بداية املوسم يفكر املالك 
زيادة  ومع  املميز،  اللقب  هذا  حصد  يف  والخيالة  واملدربون 
قيمة الجوائز املالية فإن مستوى املنافسة والرصاع عىل حصد 

السيف الغايل سيكون أكرب وأرشس بكل تأكيد.

شاركت بها جامعة حمد بن خليفة

حلقات نقاشية حول كرة القدم بإفريقيا
والهندسة  العلوم  كلية  شاركت 
بجامعة حمد بن خليفة يف استضافة 
ومواتية  مهمة  نقاشية  حلقة 
الساحة  عىل  القدم  »كرة  بعنوان 
وذلك  إفريقيا؟«،  عن  ماذا  العاملية: 
بالتعاون مع املؤسسة العامة للحي 
الدويل  واالتحاد  كتارا   – الثقايف 
إفريقيا  يف  الرياضية  للصحافة 
ركز  حيث  نوفمرب،   30 بتاريخ 
املعنية  لألطراف  مؤثرون  ممثلون 
يف  بمن  اإلفريقية،  القدم  كرة  يف 
القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  ذلك 
والعبو  اإلعالم،  ووسائل  )الكاف(، 
وروابط  وأكاديميون،  القدم،  كرة 
التأثري  عىل  األفارقة،  املشجعني 
لبطولة  األبعاد  ومتعدد  العميق 
كأس العالم لكرة القدم عىل اللعبة 

يف قارة إفريقيا.
نقاشية،  حلقات  ثالث  مدار  وعىل   
وضع  عىل  الضوء  املتحدثون  ألقى 
عىل  وموقعها  القارة  يف  القدم  كرة 
تقييم  من  بدايًة  العاملية،  الساحة 
مشاركات الدول اإلفريقية الخمس 
العالم  كأس  بطولة  يف  املشاركة 
 TM 2022 لكرة القدم فيفا - قطر
املشرتك  الرتشح  ملف  إىل  ووصوالً 
السعودية  العربية  واململكة  ملرص 
كأس  بطولة  الستضافة  واليونان 

العالم لكرة القدم 2030. 
 ويف بداية الفعالية، تناولت الحلقة 
الرئيسية  الجوانب  األوىل  النقاشية 
اإلفريقية،  القدم  كرة  لتاريخ 
تواجهها،  التي  الحالية  والتحديات 

واسهاماتها يف بطوالت كأس العالم 
الحلقة  هذه  وأدار  القدم.  لكرة 
عضو  أكيندس،  جريارد  الدكتور 
اإلدارة  يف  املساعد  التدريس  هيئة 
يف  نورثويسرتن  بجامعة  الرياضية 
وشهدت  نيويورك،  وجامعة  قطر 
أوبي،  ميتشل  الدكتور  مشاركة 
للصحافة  الدويل  االتحاد  رئيس 
والدكتور  إفريقيا؛  يف  الرياضية 
خدمات  رئيس  سبتمرب،  لوكسولو 
لكرة  اإلفريقي  االتحاد  يف  البث 
سوارت،  كاميال  والدكتورة  القدم؛ 
برنامج  ومدير  مشارك  أستاذ 
األنشطة  إدارة  يف  العلوم  ماجستري 
الرياضية والفعاليات بكلية العلوم 
عبد  حسام  واملستشار  والهندسة؛ 
مشجعي  رابطة  رئيس  العال، 

النادي األهيل املرصي يف قطر.

الثانية،  النقاشية  الحلقة   وسلطت 
»املشاريع  بعنوان:  عقدت  التي 
االصطناعي  الذكاء  الطموحة: 
كرة  مستقبل  تشكيل  إلعادة 
مرشوعني  عىل  الضوء  القدم«، 
جرى  االصطناعي  للذكاء  واعدين 
تطويرهما يف كلية العلوم والهندسة 
تجربة  عىل  يؤثرا  أن  يمكن  وكيف 
من  األول  الجزء  وركز  القدم.  كرة 
الدكتورة  أدارتها  التي  الحلقة، 
كاميال سوارت، عىل »رؤية الصدى: 
الذكاء االصطناعي لإلعالم الريايض 
نظام  وهو  الرياضية«،  والفعاليات 
وتكنولوجيا  االصطناعي  للذكاء 
عىل  قادر  مؤخرًا  أُطلق  البيانات 
توفري رؤى فائقة الرسعة ومستمرة 
العامة  الفعل  حول املشاعر وردود 
الكربى  الرياضية  الفعاليات  بشأن 

التغريدات.  محتوى  عىل  بناًء 
يش،  جيمس  الدكتور  وناقش 
العلوم  كلية  يف  املساعد  األستاذ 
حاالت  املرشوع،  وقائد  والهندسة 
النظام.  لهذا  املحتملة  االستخدام 
الدكتور  أجراه  بحث  أفىض  وقد 
يش بالتعاون مع الدكتورة سوارت 
حمد  جامعة  يف  البحثية  وفرقهم 
»رؤية  نظام  تطوير  إىل  خليفة  بن 
الثاني  املرشوع  وكان  الصدى«.  
هو رشكة sKora التعاونية الناشئة 
الرياضية، وهي وكيل  للتكنولوجيا 
البيانات.  عىل  قائم  رقمي  ريايض 
وهما  الرشكة،  مؤسسا  وسلط 
األستاذ  شنايدر،  ينس  الدكتور 
والهندسة؛  العلوم  كلية  يف  املساعد 
املؤسس  سعد،  عادل  واملهندس 
الضوء  للرشكة،  التنفيذي  والرئيس 
املبتكر  التطبيق  استخدام  عىل 
طرحته  الذي  البيانات  لتحليالت 
مهني  مسار  توفري  يف  الرشكة 
السيد  الشباب. وأدار  واعد لالعبني 
سكرتري  بولوروندورو،  فيكتور 
بينينسوال«  »ذا  جريدة  تحرير 
النقاشية  الحلقة  القطرية، 
الختامية التي ُعقدت بعنوان: »ممر 
الذاكرة السفيل: رؤية تأملية وآفاق 
املستقبل«. كما شارك فيها الدكتور 
تشاتو،  وبيل  أكيندس  جريارد 
الالعب الكامريوني األسبق، ومريمة 
ماجستري  برنامج  خريجة  بخاري، 
الرياضية  األنشطة  إدارة  العلوم يف 

والفعاليات.

تناولت 
التحديات 

الحالية التي 
تواجهها

استعراض 
إسهاماتها 

في بطوالت 
كأس العالم

بالتزامن مع إقامة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 

2022، وفي ظل تواصل المنافسات وسط أجواء رائعة 

على أفضل المالعب المونديالية، قامت إدارة نادي السباق 

والفروسية برئاسة سعادة عيسى بن محمد المهندي بزف 

بشرى سارة للمالك والمدربين والخيالة تتمثل في رفع قيمة 

الجوائز المالية لمهرجان سيف سمو األمير الذي سيقام شهر 

فبراير القادم إلى 10 ماليين دوالر، ليصبح األغلى في تاريخ هذا 

المهرجان بعد زيادة قيمة الجوائز المالية للفائزين في األيام 

الثالثة للمهرجان إلى أكثر من الضعف.

لمشاركتهم في إطالق أول تعويذة رقمية للمونديال

قطريون يعربون عن فخرهم
»أحمد  القطريون  أعرب  قنا-  الدوحة- 
اإلبراهيم«  ومحمد  الكواري،  وفهد  الباكر، 
التعويذة الرسمية  الذين عملوا عىل إطالق 
عن   ،2022 قطر   FIFA العالم  لكأس 
محتوى  صناعة  يف  باملشاركة  فخرهم 
بارزة  محطة  شّكل  الذي  املرشوع  لهذا 
تتواصل  التي  التاريخية،  البطولة  يف 

منافساتها حتى 18 ديسمرب املقبل.
الرسمية  التعويذة  عن  اإلعالن  وجاء 
»لعيب« خالل حفل القرعة النهائية لكأس 
2022، وهو شخصية  FIFA قطر  العالم 
يجمع  الذي  املوازي  العالم  من  قادمة 
تعويذات البطوالت السابقة، وتتحىل بروح 
بطوالت  حضور  واعتاد  واملغامرة،  املرح 
مع  والتفاعل  التاريخ،  عرب  العالم  كأس 
أبرز لحظاتها، كما يتمتع بمهارات مميزة 

يف كرة القدم.
وُيعد »لعيب« أول تعويذة رقمية يف تاريخ 
تنفرد  أخرى  ميزة  لتضاف  العالم،  كأس 
تعد  التي  املونديال  من  النسخة  هذه  بها 
األوسط،  والرشق  العربي  العالم  يف  األوىل 
يف  املسافات  متقاربة  بطولة  أول  أنها  كما 
عىل  عالوة  العالم،  لكأس  الحديث  التاريخ 
غنائي  ألبوم  له  ُيصَدر  مونديال  أول  أنه 
جرت  كما  واحدة  أغنية  من  بدالً  كامل، 

العادة يف السابق.
واستعرض الشباب الثالث التحديات التي 
انطوت عليها مشاركتهم يف صناعة محتوى 
يف  القدم  كرة  ُمشجعي  بإعجاب  يحظى 
أنحاء العالم، وتحّدثوا عن حماسهم إلعداد 
عىل  اّطالعهم  عند  التعويذة  إطالق  فيديو 

التصّور املبدئي لشخصية »لعيب«.
مخرجاً  يعمل  الذي  الباكر،  أحمد  وقال 
جداً  »تحّمست  عاماً:   12 منذ  ومنتجاً 
منذ  وعملنا  املرشوع،  هذا  يف  للمشاركة 
البداية عىل تقديم عمل فريد ال مثيل له يف 

إطالق التعويذات السابقة لكأس العالم«.
األساسية  أهدافنا  بني  من  »كان  وتابع: 
عند العمل عىل ابتكار التعويذة هو تقديم 
وأن  وتفاعلية،  مرحة  بطريقة  الشخصية 
تحظى بإعجاب قطاع واسع من الجمهور 

ال يقترص عىل مشجعي كرة القدم«.
الضوء عىل  الكواري  ألقى فهد  من جانبه، 
فريق  واجهت  التي  التحديات  من  جانب 
العمل قائالً: »لست من كبار ُمشجعي كرة 
التعويذة  شخصية  تناولت  ولذلك  القدم، 
املتحركة  الرسوم  إعداد  مرحلة  خالل 
كمتابع من خارج نطاق جمهور الساحرة 
املستديرة، فقد كان من بني التحديات التي 
اإلعجاب  يتجاوز  محتوى  ابتكار  واجهتنا 
أننا  وأعتقد  القدم،  كرة  ُمشجعي  بها 
خرجنا يف نهاية الرحلة بشخصية »لعيب« 
طبيعته  بفضل  الجميع  من  املحبوبة 

املرحة«.
ابتكر  الذي  الفريق  أن  إىل  الكواري  وأشار 
العالم،  كأس  لتعويذات  املوازي  العالم 

ليبقى صدى »لعيب« لدى  سعى بكل جد 
الناس لفرتة طويلة بعد إسدال الستار عىل 

املنافسات الشهر املقبل.
وراء  تقف  التي  األسباب  »أحد  وتابع 
تصميم شخصية قادمة من عالم افرتايض 
يبقى  أن  هو  البطوالت،  تعويذات  يجمع 
القدم  كرة  ُمشجعي  أذهان  يف  حيّاً  لعيب 
البطوالت  2022 ويف  خالل مونديال قطر 
الالحقة«، وقال: »كان من املهم بالنسبة لنا 
أن يبقى لعيب يف ذاكرة جمهور كرة القدم 
بعد انتهاء كأس العالم 2022، وأن يالزم 
البطولة  من  املقبلة  النسخ  يف  ُمخيلتهم 

العاملية«.
بمالمح  »لعيب«  شخصية  تقديم  وحول 
محلية، أكد فهد الكواري عىل أهمية تسليط 
يف  والرتاثي  الثقايف  الجانب  عىل  الضوء 
عىل  تدل  سمات  وتضمينها  التعويذة، 
»يتوّجب علينا  القطرية. وقال:  الشخصية 
أعمال  ابتكار  محتوى  صنّاع  باعتبارنا 
وتعريف  بالدنا  وتراث  ثقافة  تعكس 

شعوب العالم بها«.
انصب  العمل  فريق  تركيز  أن  وأوضح 
للمشجعني،  ترفيهية  شخصية  تقديم  عىل 
بروح  يتميز  تفاعيل  محتوى  وصناعة 
الغاية جرى اعتماد  مرحة، ولتحقيق هذه 
أفالم  نصوص  تقديم  يف  املتبع  النهج 
املتحركة، حيث جاء لعيب مزيجاً  الرسوم 

من الحركة الحيّة والرسوم املتحركة.
أمام  الفرصة  »أتيحت  الكواري:  وتابع 
الفرتة  يف  لعيب  عىل  أكثر  للتعّرف  الجميع 
التي سبقت انطالق البطولة، بعد الكشف 
خالل  الرائعة  وشخصيته  مهاراته  عن 
األول  يف  للمونديال  النهائية  القرعة  حفل 
كرة  جمهور  ويواصل  املايض،  أبريل  من 
والعالم  واملنطقة  قطر  يف  والجميع  القدم 
الرسمية  التعويذة  عن  املزيد  اكتشاف 
املتواصلة  املنافسات  خالل  للمونديال 

للبطولة العاملية«.
محمد  واملخرج  الكاتب  أبدى  جانبه،  من 
أول  كمطّور  شارك  الذي  اإلبراهيم، 
املتحركة،  الرسوم  مرشوع  يف  للمحتوى 
لعيب،  ابتكار  يف  باإلسهام  سعادته 
الكثري  جمع  تطلب  األمر  أن  إىل  مشرياً 
فيديو  إبداع  يف  للمساعدة  املعلومات  من 
توفري  يف  »ساهمت  وتابع:  الشخصية. 
التعويذات،  لنشأة  التاريخية  الخلفية 
وموطنها  أصولها،  عن  معلومات  وجمع 
البطوالت  لتعويذات  املوازي  والعالم 
علينا  وتوجب  منها،  واالستفادة  السابقة 
وراء  تقف  التي  السمات  باالعتبار  األخذ 
هذه الشخصية املرحة. لقد كانت املشاركة 

يف هذا العمل تجربة رائعة بالنسبة يل«.
هذا  يف  املشاركة  أن  اإلبراهيم  ويرى 
ينبض  إبداعه  ومشاهدة  العاملي،  املرشوع 
بالحياة عىل نطاق بهذا الحجم بمثابة حلم 

أصبح حقيقة.



رئيس  الباكر،  أكرب  السيد  سعادة  أّكد   
التنفيذي  والرئيس  للسياحة  قطر 
القطرية،  الجوية  الخطوط  ملجموعة 
جهودها  ركزت  للسياحة  قطر  أن 
 FIFA العالم  كأس  مونديال  إلنجاح 
األكرب يف  الريايض  الحدث   ،2022 قطر 
ما  ملرحلة  جيدا  نخطط  متابعا:  العالم، 

بعد البطولة.
خاصة  ترصيحات  يف  سعادته،  وقال 
قطر  إن  »قنا«،  القطرية  األنباء  لوكالة 
للسياحة ركزت جهودها إىل حد كبري عىل 
والزوار  للمقيمني  مميزة  تجربة  تقديم 
الدوليني عرب برنامج »التميز يف الخدمة«، 
والرتويج  الرقمي،  التحول  إىل  إضافة 
السياحة  أسواق  يف  بفاعلية  قطر  لدولة 
العاملية باعتبارها وجهة سياحية رائدة، 
للمنشآت  الرتاخيص  إصدار  جانب  إىل 
الفندقية والسياحية واألنشطة السياحية 
ومكاتب  والفعاليات  واملهرجانات 

تنظيمها.
وأضاف: »عىل صعيد التميّز يف الخدمة، 
وهو  قطر«،  »مضياف  برنامج  أطلقنا 
أول برنامج تدريبي سياحي عرب اإلنرتنت 
يف البالد يزود املهنيني باملهارات لتقديم 
خدمة متميزة للزوار الدوليني واملحليني، 
املرشدين  »تدريب  برنامج  أطلقنا  كما 
السياحيني«، الذي تم من خالله تدريب 
املشاركني عىل املهارات األساسية للعمل 
كدليل سياحي، كما تم اعتماد املنتسبني 

بعد إكمالهم الربنامج«.
كما أشار إىل أن قطر للسياحة أصدرت 
أكثر من 3,500 رخصة لبيوت العطالت 
لحوايل 9,500 غرفة منذ إطالق املبادرة 
العام املايض، ما يعد إضافة إىل املجموعة 
املتاحة  اإلقامة  خيارات  من  املتنوعة 

 FIFA للزوار خالل بطولة كأس العالم
إطار  ويف  أنه،  موضحاً   ..2022 قطر 
مسرية تطوير القطاع السياحي وتعزيز 
الزوار يف كل مرحلة من مراحل  تجربة 
الليموزين  مبادرة  إطالق  تم  زيارتهم، 
فيها  اشرتك  مسابقة  وهي  األيقونة، 
العديد من املواهب املحلية من مواطنني 
من  الخارجي  الجزء  لتصميم  ومقيمني 
أوىل سيارات الليموزين األيقونة يف قطر 
توفري  يف  تساهم  أن  شأنها  من  التي 
خدمات متميزة للزوار تعكس وتعرب عن 
الثقافة والهوية القطرية بطريقة أصيلة 

ومبتكرة.
وعىل  للسياحة  قطر  أن  الباكر  وأكد 
تطبيق  أطلقت  الرقمي،  التحول  صعيد 
Visit Qatar للهواتف املحمولة وموقع 
Visit Qatar اإللكرتوني، والذي يتوفر 
اإلنجليزية والفرنسية  بسبع لغات هي: 
والرتكية  واألملانية  والعربية  واإليطالية 
للمستخدمني  ويتيح  واإلسبانية، 
قطر،  يف  الثقايف  الرتاث  مواقع  اكتشاف 
الجذب  ومناطق  الرياضية  واألنشطة 
بانورامية  إطالالت  يوفر  كما  الفريدة، 
املواقع واملعالم  360 درجة عىل  بزاوية 

تسمح  ميزة  جانب  إىل  الشهرية، 
لليمني  الرسيع  بالتمرير  للمستخدمني 
عىل مجموعة مختارة من أفضل املواقع 

السياحية يف قطر.
كما أشار سعادته إىل أن قطر للسياحة، 
قدمت روزنامة  بالتعاون مع رشكائها، 
غنية بالفعاليات عرب موقعها اإللكرتوني 
التي  األنشطة  باقة متنوعة من  تتضمن 
وتشمل  البالد،  أنحاء  جميع  تغطي 
العروض  ذلك  يف  بما  ترفيهية  خيارات 
واملنافسات  الفنية  واملعارض  املرسحية 

الرياضيَّة.

السياحة  لتطوير  جهودها  سياق  ويف 
أكرب  السيد  سعادة  أوضح  بالبالد 
الدليل  الباكر أن قطر للسياحة أطلقت 
اآلن«،  »قطر  بعنوان  األول  اإلرشادي 
املشهد  يستعرض  جديد  إصدار  وهو 
للزوار  يتيح  بما  البالد  يف  السياحي 
ويتوفر  الوجهة.  عن  شاملة  رؤية 
كل  يف  للزوار  السنوي  نصف  الدليل 
قطر،  إىل  زيارتهم  مراحل  من  مرحلة 
حيث يوزع مجاناً يف الفنادق واملتاحف 
ويف  الدويل  حمد  ومطار  والسفارات 
كما  الزوار،  يرتادها  التي  الوجهات 

األضخم  الرتويجية  الحملة  أطلقت 
دولة  يف  السياحة  قطاع  تاريخ  يف 
 17 يف  استثنائي«  عالم  »عيش  قطر 
األسواق  أهم  تمثل  العالم  حول  دولة 
وذلك  قطر،  تستهدفها  التي  السياحية 
األثرية  األماكن  عىل  الضوء  لتسليط 
أفضل  إىل  إضافة  التاريخية،  واملعالم 

أماكن الرتفيه واملغامرات يف البالد.
للسياحة  قطر  التزام  الباكر  وجدد 
حتى  الزوار  تجربة  تحسني  بمواصلة 
يتمكنوا من الحصول عىل تجربة ممتعة 

ال ُتنىس.
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تركز على تقديم تجربة متميزة للزوار.. الباكر:

»قطر للسياحة« تخطط لمرحلة ما بعد المونديال

في أكتوبر على أساس سنوي.. »التخطيط«:

ارتفاع أسعار المنتج الصناعي »19.85 %«
املنتج  ألسعار  العام  املؤرش  سجل 
بالدولة  الصناعي  القطاع  يف 
املايض،  أكتوبر  154.49 نقطة يف 
باملائة   19.85 بنسبة  مرتفعا 
بالفرتة  قياسا  سنوي  أساس  عىل 
بينما  املايض،  العام  من  ذاتها 
سجل انخفاضا بنسبة 5.8 باملائة 
مقارنة بشهر سبتمرب، السابق له.

القيايس  الرقم  مؤرش  ويتكون 
الصناعي  للقطاع  املنتج  لسعر 
هي،  رئيسية  قطاعات  أربعة  من 
التعدين ويمثل 82.46 يف املائة من 
قيمته، والصناعة التحويلية ويمثل 
15.85 يف املائة، والكهرباء ويمثل 
يمثل  الذي  واملاء  املائة،  يف   1.15

0.52 يف املائة من قيمة املؤرش.
جهاز  بيانات  وأظهرت 

هذا  حول  واإلحصاء  التخطيط 
التعدين  قطاع  املؤرشانخفاض 
 6.59 بنسبة  املحاجر  واستغالل 
/ السابق  بالشهر  مقارنة  باملائة 

نتيجة  وذلك   ،/2022 سبتمرب 
مجموعة  أسعار  يف  االنخفاض 
والغاز  الخام  النفط  استخراج 
فيما  النسبة،  بنفس  الطبيعي 
استقرت مجموعة األنشطة األخرى 
دون  املحاجر  واستغالل  للتعدين 
تغيري، ولوحظ ارتفاع قيمة مؤرش 
هذا القطاع عن الشهر املماثل من 
 /2021 /أكتوبر  السابق  العام 

بنسبة 23.86 باملائة.
مؤرش  انخفاض  إىل  البيان  وأشار 
بنسبة  التحويلية  الصناعة  قطاع 
0.84 باملائة عن الشهر السابق /

ذلك  حدث  وقد   ،/2022 سبتمرب 
ثالث  يف  لالنخفاض  كمحصلة 
صناعة  مجموعة  هي،  مجموعات 

بنسبة  املكررة  النفطية  املنتجات 
مجموعة  تلتها  باملائة،   3.73
القاعدية )املعادن  الفلزات  صناعة 
باملائة،   1.86 بنسبة  األساسية( 
ومجموعة صناعة منتجات املطاط 
أما  باملائة،   0.71 بنسبة  واللدائن 
مجموعة  يف  حدث  فقد  االرتفاع 
بنسبة  الغذائية  املنتجات  صناعة 
مجموعة  تلتها  باملائة،   0.1
صناعة املواد الكيميائية واملنتجات 
باملائة،   0.05 بنسبة  الكيميائية 
املرشوبات،  صناعة  ومجموعة 
األسمنت  صناعة  ومجموعة 
ومنتجات املعادن الالفلزية األخرى 
منهما،  لكل  باملائة   0.01 بنسبة 
واستنساخ  الطباعة  مجموعة  أما 
تشهد  لم  املسجلة  اإلعالم  وسائط 

أي تغري يف شهر أكتوبر.
القطاع،  لنفس  أخرى  ناحية  ومن 
فقد  السنوي  التغري  صعيد  وعىل 

القيايس  الرقم  يف  انخفاض  لوحظ 
باملقارنة مع  باملائة   0.42 مقداره 
/ السابق  العام  من  الشهر  ذات 
بسبب  وذلك   ،/2021 أكتوبر 
صناعة  مجموعة  أسعار  انخفاض 
واملنتجات  الكيميائية  املواد 
باملائة،   6.31 بنسبة  الكيميائية 
تلتها مجموعة الطباعة واستنساخ 
بنسبة  املسجلة  اإلعالم  وسائط 
3.49 باملائة. بينما حدث ارتفاع يف 
املطاط  منتجات  صناعة  مجموعة 
باملائة،   23.21 بنسبة  واللدائن 
املنتجات  صناعة  مجموعة  تلتها 
 13.11 بنسبة  املكررة  النفطية 
الفلزات  صناعة  ومجموعة  باملائة، 
األساسية(  )املعادن  القاعدية 
ومجموعة  باملائة،   7.45 بنسبة 
صناعة األسمنت ومنتجات املعادن 
 5.22 بنسبة  األخرى  الالفلزية 
باملائة، ومجموعة صناعة املنتجات 
باملائة.   3.22 بنسبة  الغذائية 
املرشوبات  صناعة  ومجموعة 

بنسبة 1.06 باملائة.
إمدادات  قطاع  صعيد  وعىل 
وتكييف  والبخار  والغاز  الكهرباء 
الرقم  يف  ارتفاع  لوحظ  الهواء، 
باملائة   3.73 قدره  القيايس 
/سبتمرب  السابق  بالشهر  مقارنة 
بالشهر  وباملقارنة   ،/2022
السابق /أكتوبر  العام  املماثل من 
2021/، ارتفع الرقم القيايس لهذا 

القطاع بنسبة 6.9 باملائة.
قطاع  سجل  ذاته  السياق  ويف 
قدره  انخفاضا  املياه  إمدادات 
بسبتمرب  مقارنة  باملائة   1.42
باملائة   4.06 وبنسبة   ،2022

قياسا بأكتوبر 2021.

إصدار »3500« رخصة إلى »9500« 
غرفة ضمن بيوت العطالت 

{ رافلز وفيرمونت الدوحة أحدث المنشآت الفندقية في قطر

{ أكبر الباكر

إصدار التراخيص للمنشآت الفندقية والسياحية ترويج كبير لقطر في أسواق السياحة العالمية 

الدوحة- $ 

الدوحة- $ 

»44« فائزًا بعرض »أرسل الحواالت واربح الذهب«

»Ooredoo« تكافئ عمالء 
خدماتهــا الماليـــة بالـــذهــب

وكانت Ooredoo قد أطلقت عرضاً منحت 
يف  الدخول  فرصة  العمالء  خالله  من 
سحوبات للفوز بمجموع جوائز تصل إىل 5 
حوالة  إرسال  عند  الذهب  من  كيلوجرامات 
تطبيق  باستخدام  جرام  موني  عرب  مالية 

Ooredoo Money للخدمات املالية.
فائز  السحوبات:  يف  فائزاً   44 اختيار  وتم 
و3  الذهب  من  كيلوجرام   1 بسبيكة  واحد 
فائزين  و10  جرام   500 بسبيكة  فائزين 
بلريات  100 جرام و30 فائزاً  بلريات ذهب 

ذهب 50 جراما. 
بن  نارص  الشيخ  قال  املناسبة،  وبهذه 
بتكريم  »سعدنا  ثاني:  آل  نارص  بن  حمد 
املالية   Ooredoo الفائزين بعرض خدمات 
والذي سعينا من خالله إىل مكافأة عمالئنا 
املالية وتشجيع  الذين يستخدمون خدماتنا 
املتوفرة  الرائعة  املزايا  تجربة  عىل  الجميع 
سهولة  من  املالية  الخدمات  تطبيق  عرب 
من  والعديد  الحواالت  إجراء  يف  ورسعة 

 Ooredoo يف  ونحرص  األخرى.  الخدمات 
وتزويدهم  عمالئنا  حياة  تطوير  عىل  دائماً 
رضاهم.  وتحقيق  ممكنة  تجربة  بأفضل 

ونهنئ جميع الفائزين بجوائز الذهب«.
الفائزين  جميع  أسماء  عىل  االطالع  ويمكن 
اإلنرتنت  عىل   Ooredoo موقع  عرب   44 الـ 

.)Ooredoo.qa(
قطرية  اتصاالت  رشكة   Ooredoo وتعد   
الجوالة  االتصاالت  خدمات  توفر  رائدة 
واتصاالت الخط الثابت وإنرتنت الربودباند 
صممت  وقد  للرشكات.  املُدارة  والخدمات 
العمالء من  احتياجات  لتلبية  الخدمات  تلك 
تويل  رشكة  وباعتبارها  والرشكات.  األفراد 
فيها  تقدم  التي  للمجتمعات  كبرية  أهمية 
خدماتها، تسهم رؤيتها التي تتمثل يف إثراء 
حياة عمالئها، وإيمانها بقدرتها عىل تحفيز 
يف  االتصاالت،  خالل  من  البرشية  التنمية 
مساعدة أفراد املجتمعات عىل تحقيق أقىص 

تطلعاتهم.

{ جانب من الفائزين 

أعلنت Ooredoo عن قيامها بمنح الجوائز الذهبية للفائزين 
بالسحوبات األربعة ضمن عرض »أرسل الحواالت واربح الذهب مع 
خدمات Ooredoo المالية«..  والتقى سعادة الشيخ ناصر بن حمد 
بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo، بالفائزين 

وقام بتوزيع الجوائز عليهم في مقر Ooredoo الرئيسي. 



كتب- سعيد حبيب  

 »82 %« من الرؤساء التنفيذيين يتوقعون استمرار زخم نمو االقتصادتحسن ملحوظ في البيئة التشغيلية مع حزمة من محفزات النمو

»55 %« ضخوا استثمارات في مشاريع محلية مرتبطة بكأس العالم  تأثير »قوي للغاية« للمونديال يدفع قطر للتحول لمركز سياحي عالمي
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اقتصاد

بارتفاع مرجح بواقع »238.3« مليار ريال.. »إرنست ويونغ«:

»764« مليار ريال الناتج المحلي في »2022«

مسؤولني  شمل  استطالع  إىل  يستند  الذي  التقرير  وكشف 
تنفيذيني يف كربى الرشكات يف قطر أن املسؤولني التنفيذيني 
املستقبلية  االقتصادية  اآلفاق  إزاء  متفائلني  يزالون  ال 
النمو  يحقق  أن  منهم   %  82 حوايل  يتوقع  إذ  قطر،  لدولة 
حتى  أو  توقعاتهم  املقبلة  الخمس  للسنوات  االقتصادي 
التقرير إىل مناقشات فردية مكثفة  يتجاوزها. ويستند هذا 
مع صانعي قرار من مسؤولني تنفيذيني يف كربى الرشكات 
يف قطر، تم إجراؤها بني الربع األخري من عام 2021 والربع 

األول من عام 2022.
وبحسب االستطالع الذي تم اجراؤة خالل الفرتة بني الربع 
األخـــري من عام 2021 والربع األول من عام 2022 فإن 
82 % أيضا من املدراء التنفيذيني يعتقدون بأن استضافة 
تأثرٌي  له  يكون  أن  شأنه  من   2022 ملونديال  قطر  دولة 
»قوي« إىل »قوي للغاية« يف تغيري النظرة إىل قطر وتحويلها 
إىل مركز سياحي عاملي، مما سيؤدي يف النهاية إىل تحسني 

التدفقات السياحية ويعزز مستويات اإلنفاق.
أنهم  إىل  االستطالع  يف  املشاركني  من   %  55 أشار  كما 
التي  الفرص  من  لالستفادة  خاصة  مشاريع  يف  استثمروا 

هذه  نصف  وترتكز  العاملية.  الكروية  البطولة  هذه  تتيحها 
والضيافة  السياحة   : أبرزها  قطاعات  يف  االستثمارات 

والعقارات.

توسعة  ومرشوع  املرموقة،  الرياضية  الفعالية  وساهمت 
يف  اإلنشاء  قيد  للغاز  مرشوع  أكرب  وهو  الشمال  حقل 
 ،2030 اآلسيوية  األلعاب  لبطولة  قطر  واستضافة  العالم 

{ إرنست آند يونغ

عن  بعيداً  االقتصاد  لتنويع  االسرتاتيجي  الوطني  والهدف 
الهيدروكربونات )قطاع الطاقة ( يف إطار تنفيذ رؤية قطر 
الوطنية 2030، يف جذب انتباه مستثمرين أجانب، وأسفرت 

عن تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية. 
قطاعي  تصدر  عن  يونغ  آند  إرنست  استطالع  وكشف 
النفط والغاز وخدمات املستهلك قائمة أكثر القطاعات التي 
 %  64 توقع  حيث  قطر  يف  إيجابية  بتوقعـــات  تتمتــع 
آند  إرنست  استطالع  املشاركني يف  التوايل من  و45 % عىل 
يونغ أن يتخطى هذان القطاعان معدالت النمو االقتصادي 

العام خالل السنوات الخمس املقبلة.
أن  التنفيذيني  واملدراء  املسؤولني  من   %  60 نحو  وأعرب 
 12 الـ  األشهر  خالل  إيجابية  عوائد  حققت  استثماراتهم 
2020 إىل  الثالث/  الربع األخري من عام  الربع  املاضية )من 
كان  فرتة  خالل  أي   ،)2021 عام  من  الثالث/  األخري  الربع 
جائحة  بسبب  املفروضة  القيود  من  العديد  فيها  يزال  ال 
كورونا، مما يشري إىل أن األنشطة التجارية واالستهالكية يف 

قطر كانت مرنة إىل حد كبري وتوفر فرصا للنمو.
والتضخم  العاملية  الجيوسياسية  األزمات  من  الرغم  وعىل 
متفائلني  قطر  يف  التنفيذيون  املسؤولون  يزال  ال  املتزايد، 
 12 الـ  األشهر  خالل  االستثمار  بأداء  يتعلق  فيما  للغاية 
91 % من  املقبلة. وبحسب استطالع إرنست آند يونغ فإن 
استثماراتهم  أداء  تحسن  يتوقعون  املشاركني  املسؤولني 

مقارنة بما كان عليه الحال يف العام السابق.
بعض  إىل  التنفيذيني  املدراء  من   %  64 حوايل  وأشار 
فإن  ذلك،  ومع  املال.  رأس  إىل  الوصول  يف  الصعوبات 
املبادرات األخرية تشري إىل أن الجهات التنظيمية تعمل عىل 
املال  رأس  إىل  الوصول  إمكانية  لتحسني  خطوات  اتخاذ 
من  كجزء  املالية  للتكنولوجيا  قطر  مركز  إطالق  تم  حيث 
اسرتاتيجية أوسع لتحسني االبتكار والوصول إىل رأس املال 

يف االقتصاد القطري.
وكالتا  رفعت   2022 مونديال  مع  وبالتزامن  ومؤخرا 
التصنيف االئتماني العامليتان األبرز عامليا موديز وستاندرد 
املســــتقبلية  والنظـــرة  االئتماني  التصنيف  بورز  آند 
للمونديال  الكبري  التأثري  مدى  يعكس  ما  وهو  قطر  لدولة 
للتصنيف  موديز  وكالة  رفعت  حيث  الوطني  االقتصاد  عىل 
االئتماني العاملية النظرة املستقبلية لدولة قطر من مستقرة 
السيادي  االئتماني  التصنيف  أكدت  فيما  إيجابية  إىل 
 »S&P« بورز  آند  ستاندرد  وكالة  أما   Aa3 مستوى  عند 
قطر  دولة  تصنيف  رفعت  فقد  العاملية  االئتماني  للتصنيف 

االئتماني إىل AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

توقع تقرير »آفاق االستثمار في قطر 
2022« الصادر عن مؤسسة »إرنست 

آند يونغ« نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
القطري إلى مستوى 764 مليار ريال في 

عام 2022 بارتفاع بواقع 238.3 مليار ريال 
وبالمقارنة مع الناتج المحلي للدولة 

البالغ 525.7 مليار ريال في عام 2021 
وذلك على وقع تحسن البيئة التشغيلية 

ومونديال 2022 وحزمة محفزات النمو 
اإليجابية التي تدعم االقتصاد القطري.

النفط والغاز والخدمات 
في صدارة قائمة 
القطاعات الواعدة

»60 %« حققوا عوائد 
إيجابية في السوق المحلي 

خالل »12« شهرا

»61 %« من المسؤولين المشاركين يتوقعون تحسن أداء استثماراتهم 

وفقا لبيانات أكتوبر »2022«.. »بيت المشورة«:

»535« مليار ريال 
أصول البنوك اإلسالمية

البنوك  لدى  الودائع  انخفاض  التقرير  ورصد 
بلغت  بنسبة   2022 أكتوبر  شهر  يف  اإلسالمية 
 314 بلغت  حيث  شهري  أساس  عىل   %  1.1
الشهري  االنخفاض  هذا  وقاد  ريال،  مليار 
بنسبة 11.4  املقيمني  غري  ودائع  يف  االنخفاض 
املصارف  يف  الودائع  ارتفعت  حني  يف   ،%
اإلسالمية عىل أساس سنوي بنسبة 1.7 %، كما 
انخفضت ودائــع املصارف التجارية التقليدية 
وانخفاض  شهري  أساس  عىل   %  1.1 بنسبة 

سنوي بنسبة 2.5 %.
وسجلت التمويالت املمنوحة من البنوك اإلسالمية 
2022 عىل أساس  أكتوبر  1 % يف  بنسبة  نموا 
شهري مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 
بأكتوبر  مقارنة  سنوي،  أساس  عىل   %  11.8

2021 لتصل إىل مستوى 376 مليار ريال، وقد 
برز هذا النمو يف قطاع الخدمات، حيث ارتفعت 
بنسبة  أكتوبر  شهر  يف  القطاع  لهذا  التمويالت 
10 %، كما لوحظ االنخفاض يف تمويالت قطاع 
املصارف  بنسبة 10.5 %، ويف  العامة  التجارة 
شهر  يف  التمويالت  ارتفعت  التقليدية  التجارية 
أساس  وعىل   .%  0.2 بنسبة  هامشيًا  أكتوبر 
سنوي نمت تمويالت املصارف اإلسالمية بنسبة 
التمويالت  انخفضت  حني  يف   %  11.8 بلغت 
بنسبة 3.2%.  التقليدية  التجارية  املصارف  يف 
وتركزت تمويالت البنوك اإلسالمية عىل كل من: 
القطاع االستهالكي بنسبة 28 %، والقطاع العام 
بنسبة 20 %، ثم قطاع العقارات بنسبة 19 %، 
والخدمات 15 % والتجارة 7 %، يف حني كانت 

 .%  4 حدود  يف  املمنوحة  الخارجية  التمويالت 
التجارية  البنوك  تمويالت  توجهت  املقابل  ويف 
 ،%  33 بنسبة  العام  القطاع  نحو  التقليديــة 
والتجارة   ،%  21 بنسبة  الخدمات  قطاع  ثم 
بنسبة 16 %، واستحوذت التمويالت الخارجية 
التقرير  اإلجمايل. وأوضح  6 % من  عىل حصة 
يف  تركزت  اإلسالمية  البنوك  ودائع  أن  الشهري 
شهر أكتوبر 2022 عىل القطاع الخاص بنسبة 
53 %، ثم القطاع العام بنسبة 36 %، وكانت 
نسبة ودائع غري املقيمني 11 %. يف حني كانت 
هيكلة الودائع يف املصارف التقليدية بنسبة 43 
% للقطاع الخاص، و32 % للقطاع العام، و25 
ودائع  تركز  ويالحظ  املقيمني.  غري  ودائع   %
القطاع الخاص بشكل أكرب يف البنوك اإلسالمية، 

بنظرياتها  مقارنة  املقيمني  ودائع غري  وتضاؤل 
التقليدية.  وسلط التقرير الضوء عىل أداء مؤرش 
بورصة قطر الريان اإلسالمي، مشريا إىل أنه تأثر 
وأغلق  قطر  لبورصة  العام  املؤرش  بانخفاض 
نهاية  اإلسالمي مع  الريان  مؤرش بورصة قطر 
 5,025.57 مستوى  عند   2022 نوفمرب  شهر 
 181.640 بمقدار  انخفاًضا  مسجاًل  نقطة، 
نقطة وبنسبة 3.49 % ويف صناديق املؤرشات 
املتداولة أغلق صنـــدوق الريان قطر املتداول 
بلغت  انخفاض  بنسبة  ريال  عند سعر 2.597 

.% 3.8
وبالنسبة للرشكات اإلسالمية املدرجة يف بورصة 
قطر فقد انخفضت جميع أسهم هذه الرشكات 
سهم  تراجع  حيث   ،2022 نوفمرب  شهر  خالل 

وسهم   ،%  0.5 بنسبة  اإلسالمي  قطر  مرصف 
وسهم   ،%  5.3 بنسبة  الذي  الدويل  قطر  بنك 
مرصف الريان بنسبة 7.8 %، وسهم بنك لشا 
)قطر األول سابًقا( بنسبة 0.9 %، واإلسالمية 
الخليج  سهم  وانخفض   %  2 بنسبة  للتأمني 

للتأمني التكافيل بنسبة 13.8 %. 
املشورة  بيت  الشهري لرشكة  التقرير  أن  يذكر 
يستهدف التعريف بأهم تطورات سوق التمويل 
االعتماد عىل  اإلسالمي يف دولة قطر، من خالل 
الصادرة، وتحليلها،  اإلحصائية  البيانات  أحدث 
التمويل  مؤسسات  أحداث  أهم  استعراض  ثم 
إىل  باإلضافة  والعالم،  قطر  دولة  يف  اإلسالمي 
نوافذ للتوعية ببعض املوضوعات املستجدة عىل 

ساحة االقتصاد والتمويل.

قال التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة لالستشارات المالية والمستند إلى بيانات 
مصرف قطر المركزي إن أصول )موجودات( البنوك اإلسالمية في دولة قطر سجلت مستوى 

535 مليار ريال، خالل شهر أكتوبر الماضي وهي أحدث بيانات متاحة مرتفعة بنسبــة بلغت 
0.6 % مقارنة بشهر سبتمبر 2022، ومرتفعة بنسبة 10.4 % على أساس سنوي مقارنة بأكتوبر 

2021، مقابل انخفاض هامشي ألصول المصارف التجارية التقليدية بلغ 0.8 % على أساس 
شهري وانخفاض بلغ 1 % على أساس سنوي. وقاد هذا النمو في أصول المصارف اإلسالمية 

لشهر أكتوبر الزيادة في رصيد الموجودات األجنبية بنسبة 4.6 %. فيما تستحوذ البنوك 
اإلسالمية على حصة تبلغ 29 % من أصول القطاع المصرفي في دولة قطر.

زيادة قيمة التمويالت بنسبة »11.8 %« إلى »376« مليار ريال»314« مليار ريال حجم الودائع بنمو »1.7 %« على أساس سنوي 
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اقتصاد

 يف إط�ار حملته�ا »نش�جع مًع�ا« التي 
أطلقتها مؤخ�رًا، أبرم�ت فودافون قطر 
رشاكة مع ماي بوك قطر إلطالق مجموعة 
م�ن مزاي�ا استكش�ف ووّف�ر للس�ياح 
واملش�جعني يف مباري�ات ك�رة القدم من 
جمي�ع أنحاء العالم والذين يزورون قطر 

خالل شهري نوفمرب وديسمرب 2022.
إىل  الوص�ول  املش�جعون  ويس�تطيع 
ه�ذه الع�روض من خالل باقة املش�جع 
لإلنرتن�ت واملكامل�ات غ�ر املح�دود من 
فوداف�ون، والت�ي تمن�ح املس�تخدمني 
إنرتنت غ�ر مح�دود وآالف الدقائق من 
 22 إىل  باإلضاف�ة  املجاني�ة،  املكامل�ات 
جيجاباي�ت من إنرتن�ت التجوال يف دول 
مجل�س التع�اون الخليجي مل�دة 7 أيام 

مقابل 20 دوالًرا أمركيًا فقط. 
وسيتمكن العمالء من الوصول إىل مئات 
العروض يف جميع أنحاء قطر، الكتشاف 
أفضل التج�ارب التي تقدمها الدولة ويف 

ذات الوقت التوفر يف املال. 
وتتوف�ر باق�ات ورشائح املش�جعني من 
فوداف�ون يف مطار حمد ال�دويل وجميع 
مناف�ذ الدخ�ول للدولة، ومئ�ات املواقع 

األخرى املنترشة يف قطر.
ويحتاج السائحون ومشجعو كرة القدم 
ببس�اطة إىل رشاء باقة املشجع لإلنرتنت 
واملكامل�ات غر املح�دود م�ن فودافون، 
واس�تخدام االش�رتاك مس�بق الدفع من 
فوداف�ون لتفعي�ل مئ�ات الخصوم�ات 
والع�روض يف جميع أنح�اء قطر، والتي 
يمكن االنتفاع بها حتى يوم 18 ديسمرب 

.2022
وس�يحصل املش�رتكون يف باقة املشجع 
لإلنرتن�ت واملكامل�ات غر املح�دودة عىل 
الع�روض  مئ�ات  إىل  وص�ول مجان�ي 
واملقاه�ي  املطاع�م  يف  والخصوم�ات 
الرسيع�ة واملتنزهات  الوجبات  ومحالت 
الصحي�ة  واملنتجع�ات  الرتفيهي�ة 
والصالون�ات  الرياضي�ة  والص�االت 
وغرها الكثر. ويت�م توفر الخصومات 
والعروض من خالل تطبيق«استكش�ف 

ووّفر»من«فودافون ماي بوك.
الرئي�س  كامب�روس،  دييج�و  وعلّ�ق 
التنفي�ذي للعملي�ات يف فوداف�ون قطر، 
قائ�اًل: "تعت�رب رشاكتن�ا مع م�اي بوك 
قط�ر مث�ااًل إضافيً�ا ع�ىل جهودن�ا يف 
تمك�ني املش�جعني م�ن الحص�ول عىل 
أفضل تجرب�ة خالل تواجده�م يف قطر 
عىل مدى األس�ابيع القادمة وذلك ضمن 
حمل�ة ُنش�جع مًع�ا. وبصفتن�ا الراعي 
غر الرس�مي للمش�جعني، وم�ن خالل 
تس�خر االبت�كار والتكنولوجي�ا، فضالً 
ع�ن الرشاكة م�ع املؤسس�ات الرائدة يف 
مجاالتها، فإنن�ا ملتزمون بتقديم أفضل 
املب�ادرات وأكثرها تميزًا والتي تس�اعد 
املش�جعني ع�ىل التواص�ل، وتوّحده�م، 
بينما يس�تمتعون بكل ما تقدمه قطر يف 

هذه الفرتة املميّزة من تاريخنا".
ب�وك  وتق�دم منص�ة فوداف�ون م�اي 
تواج�د  م�كان  ع�ىل  بن�اء  الخدم�ات 
املس�تخدم، حي�ث تتيح ل�ه العثور عىل 
املح�الت التجاري�ة القريب�ة من�ه التي 
تشملها العروض. ويمكن إجراء عمليات 

البح�ث عن املح�الت التجارية بحس�ب 
مراكز التسوق دوحة فستيفال سيتي أو 
مول قطر، أو حسب املنطقة مثل اللؤلؤة 
قط�ر أو الخليج الغربي. كما يس�تطيع 
املس�تخدمون البحث عن خيارات تناول 
الطعام بناًء عىل الوصفات واختصاصات 
املطاع�م، ويمكنهم الوصول إىل حاس�بة 
تس�مح لهم بع�رض قيم�ة التوفر التي 

يمكن املطالبة بها لكل عرض.
من جانبه، قال عبدالله سومرو، الرئيس 
التنفيذي ل� ماي بوك قطر: يس�عدنا يف 
ماي ب�وك قطر التعاون م�ع واحدة من 
أبرز الرشكات يف البالد، أال هي فودافون 
قطر. وتهدف منصتنا استكش�ف ووّفر 
توف�ر  ع�ىل  املس�تهلكني  مس�اعدة  إىل 
املال م�ن خالل الع�روض والخصومات 
ضمن ش�بكتها الواسعة التي تضم أكثر 
م�ن 1000 مح�ل تجاري ضم�ن فئات 
مختلف�ة. وتعت�رب م�اي بوك قط�ر أول 
رشكة قطري�ة يف الدولة تس�مح للعمالء 
االنتفاع بالعروض باس�تخدام هواتفهم 
الذكي�ة. ويتمثّل هدفنا م�ن التعاون مع 

فوداف�ون يف تعزي�ز اكتش�اف الس�ياح 
للعالمات التجارية والرشكات التي تتخذ 
م�ن قطر مق�راً، واكس�ابهم قيمة كبرة 
وتوف�ًرا ماليً�ا خ�الل األس�ابيع القليلة 

القادمة.
ويمكن ملستخدمي باقة املشجع لإلنرتنت 
واملكامل�ات غ�ر املح�دود م�ن فودافون 
اس�تخدام عروض تطبيق فودافون ماي 
ب�وك للحص�ول ع�ىل خصوم�ات عالية 
القيم�ة ع�ىل ج�والت املغام�رة، وتناول 
الطع�ام، وغره�ا الكث�ر ل�دى املحالت 
اللؤل�ؤة قط�ر،  التجاري�ة املتواج�دة يف 
وكتارا، ومش�رب قلب الدوح�ة، ومدينة 
لوس�يل، ومراكز التس�وق الشهرة. ومن 
بينه�ا منتج�ع ش�اطئ س�يلني، و365 
أدفينرشز، وناش�يونال كروز، واكتش�ف 
أرابيا، ومركز الغيّص للغوص، ورونوتيكا 
الرشق األوسط، ومركز بوسيدن للغوص، 
وترامب�و إكس�رتيم، وإن الن�د يس ت�ور، 
سوس�يتيه  ومخب�زة  روم،  وأدفينت�رش 
أرتيزان، ومطعم ماكي، وروستيك لوفت، 
ومقه�ى ش�وغر، ومقهى أوكا، وس�الت، 

وفن�دق روتان�ا س�يتي س�نرت، ومخبزة 
ماجنولي�ا، وهاج�ن داز، ومقهى كالدي 

850، وغرها.
 وتوف�ر فودافون قطر مجموعة ش�املة 
من الخدمات بما فيها االتصال الصوتي، 
والرس�ائل النصي�ة، واإلنرتنت، وخدمات 
الهاتف الثابت، وخدمات إدارة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف دولة قطر لألفراد 
والرشكات عىل حد س�واء. وبدأت الرشكة 
أعماله�ا التجاري�ة يف ع�ام 2009، وبلغ 
عدد عمالئه�ا أكثر م�ن مليوني عميل يف 
30 سبتمرب 2022. وتتسع البنية التحتية 
لش�بكة فودافون قط�ر املتطورة لتغطي 
املواقع الرئيس�ية يف الدولة ع�رب األلياف 
الضوئية، وشبكة الجيل الخامس 5G. إىل 
جان�ب نظام بيئي رقمي واس�ع النطاق، 
مما سيس�هم يف استمرار النمو واالزدهار 
لدولة قطر. وترسخ فودافون قطر رؤيتها 
يف ربط أفكار اليوم بتكنولوجيا املستقبل 
ع�رب االبتكار الرقمي الرائ�د، وبأن تكون 
الخي�ار األول للعمالء يف مجال االتصاالت 

والخدمات الرقمية.

{ الشراكة تأتي في إطار حملة نشجع معا { فودافون توفر حزمة خدمات مبهرة لعشاق كرة القدم 

بموجب شراكة عقدتها مع »ماي بوك«

»فودافون« تقدم خصومات وعروضا للمشجعين

QNB يهدي تذاكر لمشجعي البرازيل واألرجنتين
اإلثارة  من  رائعة  مونديالية  أجواء  يف 
 ،QNB مجموعة  قامت  والحماس، 
 FIFA العالم  لكأس  الرسمي  الداعم 
2022™ يف الرشق األوسط وإفريقيا،، 
مشجعي  من  لعدد  تذاكر  بإهداء 
مباريات  لحضور  الربازيل  منتخب 
كأس  بطولة  خالل  بالدهم  منتخب 
التي   ™2022 قطر   FIFA العالم 
تستضيفها الدولة للمرة األوىل يف العالم 

العربي والرشق األوسط.
من  املميزة  املبادرة  هذه  أتاحت  وقد 
للمشجعني  تكرر  ال  فرصة  البنك 
امللعب  يف  منتخبهم  لدعم  الربازيليني 
الكروية  بالعروض  واالستمتاع 
تزايد  مع  السامبا  لنجوم  الساحرة 
مباريات  عىل  والحماس  التشويق 

البطولة.
مواصلة  إطار  يف  املبادرة  هذه  وتأتي 
ببطولة  االحتفاء   QNB مجموعة 
الربامج  من  مجموعة  عرب  العالم  كأس 
الرتفيهية الحافلة بالفعاليات واألنشطة 
املالعب  جميع  يف  للمشجعني  املتنوعة 
املونديالية والتي أضفت أجواء احتفالية 
مميزة ضاعفت من حماس عشاق كرة 
عىل  كبرة  بأعداد  املتوافدين  القدم 

جناح QNB يف منطقة املشجعني.
املشجعني  بوصول  البنك  احتفى  كما 
ليديزما،  لوكاس  األربعة  األرجنتينيني 
جاتي،  وسيلفيو  بيجي،  ولياندرو 
أرض  عىل  فرسييس  وماتياس 
إفريقيا  جنوب  من  قادمني  املونديال، 
منتخب  لتشجيع  الهوائية  بالدّراجات 
بالدهم يف البطولة، يف رحلة استغرقت 

177 يوما.
وتقديراً لروح املغامرة لديهم ودورهم 
حول  املشجعني  من  املاليني  إلهام  يف 
تذاكر  بمنحهم   QNB قام  العالم، 

لحضور مباريات املنتخب األرجنتيني، 
الهدايا  من  العديد  إىل  باإلضافة 
وشعار  تصميم  تحمل  التي  التذكارية 

الفيفا والبنك.
املنتخبني  مشجعو  سيتمكن  كما 
الربازييل واألرجنتيني من متابعة العرش 
أرضية  من  للمباريات  األخرة  دقائق 
لهم  يقدمها  فريدة  تجربة  يف  امللعب 

الحماس  املزيد من روح  البنك إلضفاء 
قالت  املناسبة،  وبهذه  اللعبة.  وشغف 
عام  مدير  التميمي،  عيل  هبة  السيدة 
»يقدم   :QNB مجموعة  يف  االتصاالت 
QNB فرصة استثنائية للمشجعني من 
مختلف أنحاء العالم ونفخر بأن نكون 
تحقيق  عىل  وتحفيزهم  إللهامهم  هنا 
الرائعة.  البطولة  هذه  خالل  أحالمهم 

خالل  واإلثارة  الحماس  تزايد  ومع 
نعد  فإننا  البطولة،  من  املرحلة  هذه 
املذهلة  املفاجآت  باملزيد من  املشجعني 
الشغف  من  تنىس  ال  أوقات  لقضاء 
 ،QNB مجموعة  واملتعة«..وتفخر 
التجارية  العالمة  لقب  عىل  الحائزة 
املرصفية األعىل قيمة يف منطقة الرشق 
كداعم  بمشاركتها  وإفريقيا،  األوسط 
 ™FIFA 2022 العالم  لكأس  رسمي 

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

تزيد عىل 4,700 جهاز.

{ مشجعو البرازيل 

{ المشجعون األرجنتينيون األربعة قادمون من جنوب إفريقيا بالدّراجات الهوائية

{ إهداء التذاكر لمشجعي األرجنتين 

أطلق حزمة من البرامج الترفيهية

الحافلة بالفعاليات واألنشطة

احتفى بقدوم »4« مشجعين من 
جنوب إفريقيا بالدّراجات الهوائية

متابعة العشر دقائق األخيرة 
للمباريات من أرضية الملعب

 الدوحة- $



متحف سفن الصحاري 
يوثق تاريخ اإلبل
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متابعات

ضمن فعاليات مهرجان مزاين »كأس العالم«

انطـالقـة قــويـــة لـ »األصــايــل«

وجاء الشوط املخصص للحقايق عىل لقب 
كأس العالم قويا ولم يحسم بسهولة، حيث 
ابداح  مبارك  ملك  »هقاوي«  املطية  فازت 
الكأس  وجائزته  األول  باملركز  الهاجري 
الذهبية والوسام الذهبي بجانب 200 ألف 
ريال. وجاء فوز »هقاوي« بعد تفوقها عىل 
الراشدي،  عبدالله  صالح  ملك  »سميحة« 
الكأس  وجائزته  الثاني  املركز  صاحب 
الفضية والوسام الفيض بجانب 150 ألف 
ريال، فيما حلت »أمسية« ملك سالم سهيل 
الكأس  الثالث وجائزته  املركز  الراشدي يف 
 100 بجانب  الربونزي  والوسام  الربونزية 
ألف ريال. أما منافسات الشوط املخصص 
شهد  فقد  العالم،  كأس  لقب  عىل  للقايا 
محمد  راشد  ملك  »سهرة«  املطية  حصول 
الراشدي عىل املركز األول وجائزته الكأس 
الذهبية والوسام الذهبي بجانب 200 ألف 

ريال.
التفوق  إثر  باللقب  »سهرة«  تتويج  وجاء 
عىل »دولة« ملك خميس طارش املنصوري 
الكأس  وجائزته  الثاني  املركز  صاحب 
 150 بجانب  الفيض  والوسام  الفضية 
الخوار«  »حكومة  نالت  بينما  ريال،  ألف 
الثالث  املركز  الخوار  محسن  عبدالله  ملك 
والوسام  الربونزية  الكأس  وجائزته 

الربونزي بجانب 100 ألف ريال.
فئة  منافسات  الخميس  اليوم  وتتواصل 
أن  عىل  والثنايا،  الجذاع  بشوطي  األصايل 
شوط  بمنافسات  الجمعة  غد  بعد  تختتم 

الجل أقوى أشواط الفئة.

مسابقة املحالب

األصايل  لفئة  املحالب  مسابقة  وشهدت 
بعد  مطايا  خمس  من  مميزة  مشاركة 
وأسفرت  الرشوط،  واستيفاء  الفحص 
املطية  تفوق  عن  األوىل  الحلبة  منافسات 
»معيضة« ملك محمد بنجر الدورسي بوزن 
إجمايل قدره 8.218 كج، متفوقة عىل املطية 
»هملولة« ملك سعود مانع الخوار يف املركز 
حلت  بينما  كج،   6.805 بوزن  الثاني 

املري  عيل  فهد  ملك  »الشبعة«  رقم  املطية 
فيما  كج،   5.670 بوزن  الثالث  املركز  يف 
جاءت املطية رقم »الشاهينية« ملك محمد 
 5.320 بوزن  الرابع  املركز  يف  املري  عيل 
كج، وأخريا نالت املطية »أم الغال« ملك حمد 
محسن الخوار املركز الخامس بوزن إجمايل 

قدره 4.900 كج.
ومن املقرر أن تتواصل عمليات الحلب عىل 
مدار اليومني املقبلني، عىل أن يفوز باللقب 
الحلبات  من  وزن  أكرب  صاحبة  املطية 

الخمس. 

تجربة فريدة

املرافق  الصحاري  سفن  متحف  ويقدم 
تجربة  العالم،  كأس  مزاين  لبطولة 
يف  اإلبل  عىل  التعرف  يف  لزواره  فريدة 
وفوائدها  حياتها  ويوثق  العربية  الثقافة 
مجموعة  املتحف  ويضم  وحديثا.  قديما 
تعود  التي  باإلبل  الخاصة  املقتنيات  من 
بعض  عن  فضال  مختلفة،  عصور  إىل 
املستلزمات الخاصة بها مثل »الخناقة« التي 
كانت تنسجها النساء الستخدامها يف زينة 

اإلبل.
من  العديد  املتحف  معروضات  بني  ويربز 
يف  تستخدم  كانت  التي  اإلبل  مستلزمات 
مختلفة  بصورة  متواجدة  ومازلت  املايض 
و»الهوالني«  و»الخناقة«  »الخطام«  مثل 
و»العدل«  و»الساحة«  و»الخرج« 

و»الخزام« و»املغبط« وغريها.
»املركوبة«  الناقة  بوجه  يوضع  والخطام 
من  ويصنع  الراكب  اإلنسان  بها  ليتحكم 
الخناقة  أم  املغزول،  الخوص  أو  القماش 
فتستخدم يف زينة اإلبل وتصنعها النساء من 
الصوف املنسوج يدويا، فيما يعد الهوالني 
من أدوات ركوب الناقة ويهدف لشد أريطة 

املحوى مكان الركوب.
الصوف  من  النساء  فتصنعه  الخرج  أما 
األمتعة  ويستخدم يف حمل  يوديا  املنسوج 
عىل اإلبل أثناء الرتحال، فيما تصنع الساحة 
عىل  وتسخدم  يدويا  املنسوج  الصوف  من 
أثناء الرتحال، بينما  ظهور اإلبل لحمايتها 
يتمثل العدل يف صوف منسوج يدويا لحفظ 
األغراض الشخصية للراكب، فضال عن عمل 

توازن عىل ظهر اإلبل أثناء الرتحال.

املرأة  تستعمله  الذي  الهودج  هو  واملغبط 
عبارة  وهو  واألعراس،  الرتحال  يف  البدوية 
العىص  من  أقواس  بستة  مزود  شداد  عن 
ومثبت  فنية  بطريقة  الطويلة  املستديرة 
من  بالقماس  ويغطى  بالجلد  ومربوط 
األعىل والجوانب، باإلضافة إىل وجود وسائد 

للجلوس مصنوعة من شعر املاعز.
أما الخزام فهو قطعة مصنوعة من الفضة 
بجديلة  وتربط  املركوبة  أنف  يف  توضع 
الناقة  تطويع  أجل  من  وذلك  الخزام، 
من  تعترب  أنها  عن  فضال  الرتحال،  أثناء 
أيضا  املتحف  وضم  للناقة.  الزينة  أدوات 
بعض املقتنيات التي تعود إىل اإلبل، ومنها 
»اكتشاف قرب جمل« والتي تم اكتشافه يف 
خمسينيات القرن املايض، ويعود القرب إىل 
منحوتة  عن  فضال  اإلسالم،  قبل  ما  عرص 
»املها« من عظم جمل، باإلصافة إىل بعض 
املستلزمات التي صنعت سواء من فرو أو 
اإلبل  قيمة  املتحف  يربز  كما  الجمال.  جلد 
وتاريخها بعد مختلف العصور، عرب طوابع 
تحمل  متعاقبة  زمنية  فرتات  من  مختلف 
صور اإلبل، فضال عن عمالت ورقية تعود 

لدول خليجية وعربية تحمل صور اإلبل.

 تغطية عاملية

السابع من بطولة  اليوم  وشهدت فعاليات 
مزاين كأس العام تواجدا إعالميا مكثفا من 
وسائل اإلعالم األجنبية املتواجدة يف الدوحة 
لتغطية مونديال قطر، حيث حرصت عىل 
سباقات  وتوثيق  لبصري  ميدان  يف  التواجد 
املحيطة  األجواء  عن  فضال  اإلبل،  مزاين 
ببطولة مزاين كأس العالم والعروض الرتاثية 
املرافقة مثل املركوبة، ومجلس املزاني »بيت 
الشعر«، وعرض أصناف اإلبل، باإلضافة إىل 
عروض األرس املنتجة التي جاءت مميزة من 
والعربية  خاصة  القطرية  منتجاتها  حيث 
عامة، كما تواجد البعض من جماهري كأس 
العالم يف ميدان لبصري واستمتعت بأجواء 
السباقات، وزارت معرض سفن الصحاري 
الرتاثي، الذي يضم مجموعة تراثية ملقتنيات 

اإلبل من عصور مختلفة.

سعادة غامرة 

سعادته  عن  الراشدي  محمد  حمد  وأبدى 

الغامرة بحصد لقب شوط اللقايا عىل كأس 
الفوز  واصفا  األصايل،  فئة  ضمن  العالم 
تمكنت  التي  »سهرة«  مسرية  يف  باملهم 
أفصل  من  قوية  منافسة  بعد  التفوق  من 

األصايل.
إن  صحفي،  ترصيح  يف  الراشدي،  وقال 
جدارة  عن  الفوز  من  تمكنت  »سهرة« 
عىل  حصولها  وعوضت  العاملي،  باللقب 
الثاني خالل منافسات مزاين قطر  املركز 

لإلبل »جزيالت العطا«.
مشاركات  لديه  مازالت  أنه  وأوضح 
التي  العالم  كأس  مزاين  بطولة  يف  قادمة 
للموسم  استعداد  أفضل  بمثابة  اعتربها 
مهرجان  اقرتاب  ظل  يف  خاصة  الجديد، 
العربية  اململكة  يف  لإلبل  عبدالعزيز  امللك 
لإلبل  قطر  مهرجان  ثم  ومن  السعودية، 

»جزيالت العطا« يف نسخته الثانية.
ونوه الراشد بالتنظيم املميز لبطولة مزاين 
وسعادته  األمور،  كافة  من  العالم  كأس 
بالتواجد والفوز يف هذه البطولة الفريدة من 
نوعها، كونها نسخة وحيدة يف العالم وتقام 

بالتزامن مع مونديال قطر.
بالفوز  الهاجري  إبداح  مبارك  نوه  بدوره، 
ضمن  »هقاوي«  املطية  حققته  الذي 
منافسات شوط الحقايق عىل كأس العالم 
كانت  أنها  إىل  مشريا  األصايل،  فئة  ضمن 

املرشحة األبرز رغم قوة املنافسة.
وقال الهاجري، يف ترصيح صحفي، إنه كان 
لديه ثقة كبرية يف انتزاع اللقب يف ظل الجهد 
والعمل الكبريين خالل الفرتة املاضية، الفتا 
إىل أنه تابع البطولة منذ يومها األول واستعد 

جيدا للمشاركة، وهو ما تكلل بالنجاح.
التي  البطولة  هذه  تنظيم  بفكرة  وأشاد 
ستعد بطولة فريدة من نوعها وغري مسبوقة 
يف ظل تنظيمها عىل هامش مونديال كأس 
منوها  قطر،  يف   2022 القدم  لكرة  العالم 
والتي  للبطولة،  الجـــيد  بالتنــظيم 
اإلبل،  ملزاين  قطر  نادي  من  عليه  تعودنا 
هذا  عىل  القائمني  إىل  الشكر  كل  موجها 

الحدث.

»لبصير«  ميدان  على  األصايل  فئة  منافسات  أمس  انطلقت 
بمنطقة الشيحانية ضمن فعاليات بطولة مزاين كأس العالم 
تحت شعار »سفن الصحاري«، التي ينظمها نادي قطر لمزاين 
اإلبل بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع واإلرث على هامش 

2022 وسط حضور  FIFA قطر  فعاليات بطولة كأس العالم 
وتفاعل جماهيري كبير.

جوالت  من  جديدة  جولة  السابع  اليوم  منافسات  وشهدت 
شوطين  بإقامة  »األصايل«  لفئة  خصصت  والتي  المهرجان 
مخصصين لسن الحقايق واللقايا »جميع األلوان«، وذلك بواقع 
10 مطايا في كل شوط، هم أبطال النسخة األولى لمهرجان 

»جزيالت العطا« 2022.

كتب - عوض الكبايش

»هـقــاوي« تحـصــد الحــقايـــق.. وتتــويــج سـهــرة باللــقايا



من أبرز املظاهر التي لفتت انتباه اإلعالم الغربي وعبرّ عنها بنوع 
من الحذر والتكتم أحيانا، هي ما ظهر من عالمات التشجيع 
املشرتك بني الفرق العربية منذ الدور األول للمونديال. فبعد 

الفوز املفاجئ لفريق السعودية ضد املرشح األبرز لنيل الكأس 
أي األرجنتني، رست من املحيط إىل الخليج مشاعر الفرح والغبطة 

بفوز املنتخب السعودي بقطع النظر عن كل املعطيات األخرى 
السياسية والعقائدية واالجتماعية وغريها. 

شعر الجميع أن فوز السعودية هو فوز للعرب واملسلمني، ولم 
يقترص ذلك االحتفال عىل السعوديني أو القطريني أو الخليجيني 

بشكل عام. نفس الشعور غمر الجميع بمن فيهم األمري الوالد 
والشيخ تميم من املنصة الرشفية احتفاال بفوز املغرب عىل بلجيكا، 

حيث تحول االحتفال إىل احتفال بفوز العرب ال بفوز الفريق 
املغربي فقط. 

أسئلة كثرية تطرح يف هذا السياق حول قدرة املناسبة الرياضية 

العاملية عىل توحيد شعوب املنطقة وتحقيق ما لم تحققه جامعة 

الدول العربية، وال غريها من املؤسسات الرسمية. فألول مرة يف 

تاريخ اللعبة وتاريخ املنطقة تستقبل دولة عربية مسلمة مئات 

اآلالف من املشجعني القادمني من كل أنحاء األرض ملساندة فرقهم 

الرسمية.  فرضت قطر عىل ضيوفها احرتام خصوصيتها الثقافية 
والعقائدية ورفضت مظاهر دعم املثلية وحددت مناطق خاصة 

الستهالك الكحول، كما وضعت فرقا أمنية خاصة بالتعامل 
مع النساء.  ووضعت قطر إىل جانب ذلك اإلرث الثقايف العربي 

لع  اإلسالمي يف الواجهة عب كل الوسائل التي تسمح للزائر بأن يطرّ
عىل جوانب من الحياة العربية يف الخليج ومميزاتها. 

وقد ساهمت حفاوة االستقبال واستنفار كافة طاقات البالد من 
أجل إنجاح املناسبة العاملية يف إحساس العرب واملسلمني خاصة 
بأن قطر تمثرّلهم بل إنها النسخة الوحيدة التي يمكنها أن تعب 

عنهم أمام بقية دول العالم. 
لم يقترص توحد الجماهري العربية يف مناسبات فوزها بل ظهر ذلك 
خالل تمثرّلها للبلد املضيف حيث دافعت الجماهري العربية الحارضة 

يف املونديال أو الغائبة عنه برشاسة عن الدوحة أمام الهجمة 
اإلعالمية التي تعرضت لها خاصة من قبل اإلعالم الغربي. 

فـــوز للـعـــــرب والمســـلــمــيــــن
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أكدت جمعية األمناء العامني 
للبملانات العربية، وقوفها إىل جانب 

دولة قطر، وأيدت ما صدر عن 
مجلس الشورى يف جلسته األخرية 

ردا عىل املغالطات التي أوردها قرار 
البملان األوروبي، كما أكدت رفضها 

لقرار البملان األوروبي، الصادر 
مؤخرا بشأن وضع حقوق اإلنسان 

يف دولة قطر يف إطار استضافتها 
لكأس العالم، مشددة عىل أن املزاعم 

املتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان، 
مبنية عىل أسس باطلة ومضللة، وال 
تستند إىل حقائق عىل أرض الواقع.

قرار البملان األوروبي حول قطر، ال 
ينطلق من مواقف مسبقة فحسب، 

ولكن أيضا من جهل مطبق فيما 
يتعلق بحقوق اإلنسان ككل، وحقوق 

املرأة بشكل خاص، وحقوق كل 
من يعيش عىل أرض قطر، وهو بما 
تضمنه ال يعدو عن كونه استمرارا 

للحمالت املغرضة واملمنهجة املوجهة 
ضد دولة قطر، بهدف التشكيك 
والنيل من استحقاقها استضافة 
بطولة »كأس العالم FIFA قطر 

.»2022
لقد أشاد العالم بأرسه بما فعلته 

قطر، وثمن عاليا إقامة مناطق 
املشجعني يف أكثر من »40« موقعا، 

موزعة يف عدد من البلدان لتمكني 
محبي كرة القدم من مشاهدة 
مباريات البطولة عب شاشات 

العرض العمالقة، باإلضافة إىل 
املشاركة يف األنشطة الرياضية 

والرتفيهية والتوعوية، وهو يشء 
لم يفعله أحد يف املايض، لتحقيق 

املعادلة اإلنسانية بأن الرياضة 
للجميع، وبأنها محفز إيجابي لكل 

األعمار، باإلضافة إىل توفري أجواء 
من الفرح والسعادة والتماسك 

االجتماعي.
من املؤسف أن كل ذلك لم يكن 

محل اهتمام أو متابعة ممن وقفوا 
وراء قرار البملان األوروبي املغرض 

واملجايف لكل الحقائق عىل األرض.
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آراء وقضايا

ارتقى جواد وظافر عبد الرحمن الريماوي 
إىل جنة الخلد يف ساعة واحدة ولحظة واحدة، 

وبرصاصة القاتل نفسه الذي صعد املواجهة يف 
املعركة النهائية قبل رحيله وإىل األبد..

 جواد وظافر ابنا عائلة الريماوي يحمالن إرثا 
من املرحوم قاسم الريماوي نائب عبدالقادر 

الحسيني قائد الجهاد املقدس قي حرب 
1948.. وقد تربيا يف كنف عائلة مجاهدة 

مناضلة..
ابنا عائلة رشكاء الدم والرتاب واملاء والهواء.. 

معا نتعلم منذ البدء يف مدرسة بشري البغوثي 
ومدرسة قاسم الريماوي.. رشكاء الجهاد 

والكفاح والزنازين..
نحن وهمو سوا اربينا..

 نتصافح نتكاتف 
نسري سويا ما بني البلدتني

نغني العتابا وامليجنا 
ونرشب سويا من شفتني..

شابان جميالن كما يقول الزميل الويف، 
الصحفي عالء الريماوي ابن صديق ورفيق 

املدرسة إنهما »من أجمل شبان البلدة، وأكثرهم 
ثقافة ووعيا وتفاعال اجتماعيا ووطنيا«. 

»لم يرتكا اشتباكا مع االحتالل إال وكانا يف 
صدارته«.

وكان للشهيدين »بصمة مشرتكة« بمواجهة 
االحتالل، وأبلغا والدتهما »سنكون عىل درب 
الشهيد إبراهيم النابليس وغريه من الشهداء 

يوما يا أمي«..
ووالدهما عبد الرحمن ألقى الله يف قلبه الصب 

وهو يحمل باليد اليمني نعش جواد وباليرسى 
نعش ظافر.. فيما اهتزت الزنازين مع الله أكب 

يرددها األسري عمر الريماوي )ابن خالتهما( 
الذي يميض عامه السادس من حكمه املؤبد 

بسجون االحتالل بعد أن أقدم عىل قتل جندي 
إرسائييل بعملية طعن شمال القدس املحتلة 

عام 2016.
 بيت ريما التي ينتمي إليها الشهيدان قرية 
ُعرفت بصمودها يف وجه املحتلني منذ زمن 

االنتداب البيطاني، ومنها خرج منفذو عملية 
قتل وزير السياحة اإلرسائييل رحبعام زئيفي 

عام 2001، وقدمت هذه البلدة 10 شهداء 
خالل االنتفاضة األوىل، و4 شهداء منذ 2016 

ُبعيد هبرّة القدس.

شهيدان..
 والثورة مستمرة..

سمير البرغوثي

كاتب فلسطيتي

كالم مباح

د الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان  توعرّ
بشنرّ عملية عسكرية برية جديدة ضد وحدات 

حماية الشعب الكردية يف شمايل سوريا، وسبق 
أن أطلق أردوغان تهديدات مماثلة يف األشهر 

املاضية، لكنرّه لم يقدم عىل تنفيذ العملية 
ألسباب مختلفة من بينها املعارضة الروسية 

واألمريكية لها.
لكن، ال ينبغي النظر اآلن إىل تهديدات أردوغان 

عىل أنها مناورة جديدة أو أنرّها تنمرّ عن عجز 
تركي يف تصعيد املواجهة مع الحالة الكردية 
املسلحة يف شمايل سوريا والعراق، عالوة عىل 

هواجسها األمنية املرشوعة إزاء الوحدات الكردية 
وارتباطها الوثيق بحزب العمال الكردستاني، 

لدى تركيا الكثري من األسباب املقنعة التي 
تدفعها إىل إعادة طرح خيار العملية العسكرية 

البية.
قبل أي يشء، لم تعد أنقرة تثق بالوعود 

األمريكية والروسية لها يف هذه املسألة، ألنرّ 
موسكو وواشنطن سبق أن وعدتاها يف عام 

2019 بالعمل عىل إبعاد الوحدات الكردية عن 
املناطق الحدودية ونزعها سالحها، لكن ذلك 

لم يحصل، كما أنه باالستناد إىل تجربة عملية 
نبع السالم والعمليات الرتكية السابقة، فإن 

تركيا ُتدرك أن التحررّك العسكري عىل األرض 
وحده الكفيل بدفع األمريكيني والروس إىل النظر 

بجدية الحتياجاتها األمنية. باختصار، فإن 
العملية البية التي يتحدرّث عنها أردوغان اليوم 

ليست خيارا أو مناورة، بل حاجة لرتكيا لفرض 
احتياجاتها األمنية عندما تعجز عن فعل ذلك 

بالوسائل األخرى.
عىل مدى السنوات املاضية، ظلت تركيا تطالب 

روسيا والغرب بالنظر بجدية وصدق إىل 
هواجسها األمنية إزاء وحدات حماية الشعب 

الكردية. 
عادة ما يلجأ املسؤولون الروس واألمريكيون إىل 
الصمت أو يف أحسن األحوال اإلقرار بحق أنقرة 

يف مكافحة اإلرهاب لتجنرّب الحرج أمام نظرائهم 
األتراك، لكنرّهم يتسابقون يف إطالق التحذيرات 

من عواقب تصعيد التوتر عندما ُتقرر تركيا 
التحررّك ملواجهة املخاطر الحقيقية التي ُتهدد 

حدودها الجنوبية.
واشنطن تقدم دعما عسكريا وسياسيا كبريين 
للوحدات الكردية بذريعة أنها شاركت بفعالية 

يف القتال ضد »داعش«، وبأن استمرار هذا 
الدعم رضوري ملواجهة مخاطر عودة التنظيم، 
لكنرّها بهذا الدعم لم تساهم فحسب يف تعريض 

أمن دولة عضو يف حلف الناتو للخطر، بل 
عررّضت عالقتها مع رشيك إسرتاتيجي للخطر. 

التعامل األمريكي يف هذه القضية ُمزعج عىل 
وجه الخصوص، ال يخفى عىل عاقل االرتباط 

العضوي للوحدات الكردية بحزب العمال 
الكردستاني الذي تضعه واشنطن والعواصم 

الغربية األخرى عىل قائمة اإلرهاب.
تفضيل الواليات املتحدة للعالقة مع الوحدات 

الكردية عىل حساب رشاكتها مع تركيا، يعكس 
جانبني مهمني: أوالً، ال تزال النزعة املتعاطفة 

مع مرشوع الحكم الذاتي الكردي يف دوائر 
صنع القرار يف واشنطن تتفوق عىل أولوية 

ترميم العالقة مع تركيا، وهو ما يعكس فشال 
اسرتاتيجيا يف تقدير عواقب هذه السياسية عىل 
عالقة واشنطن بأنقرة، وعىل املصالح األمريكية 

األساسية البعيدة املدى يف سوريا. أدى قرص 
النظر هذا إىل جعل تركيا تتعامل مع العالقة 

األمريكية بالوحدات الكردية عىل أنها تهديد 
مبارش ألمنها القومي، وساهم يف تشكيل هوية 

جيوسياسية جديدة لرتكيا بعيدة بشكل متزايد 
عن هويتها األطلسية.

أما الجانب الثاني، فيتعلق بالفشل األمريكي يف 
صياغة سياسية جديدة يف سوريا تتالءم مع 
التحوالت الداخلية والدولية التي طرأت عىل 

الرصاع يف السنوات األخرية. لم تؤدِّ السياسة 
األمريكية إىل دفع أنقرة إىل تعميق رشاكتها مع 
موسكو يف سوريا فحسب، بل تعمل حالياً عىل 

جعل تركيا تعيد تموضعها يف سوريا بشكل 
يزيد من ضعف املصالح األمريكية والغربية 

فيها. كنتيجة لهواجسها املتزايدة من مواصلة 
الواليات املتحدة تغذية املرشوع االنفصايل 
الكردي، تحولت أنقرة من السعي إلسقاط 
النظام يف دمشق إىل االنفتاح عليه من أجل 

التعاون معه يف مكافحة التهديدات االنفصالية. 
لقد ساعد هذا التحول روسيا عىل وجه 

الخصوص يف تكريس نتائج تدخلها العسكري 
يف سوريا، والعمل مع أنقرة عىل إضعاف الدور 

الغربي.
روسيا كانت أكثر براعة يف توظيف التناقضات 

بني تركيا ورشكائها الغربيني الستمالة أنقرة 
بشكل أكب لدعم إسرتاتيجيها يف سوريا. مع 
ذلك، ال يزال الروس عاجزين عن فهم كامل 

للهواجس األمنية الرتكية إزاء الوحدات الكردية، 
ويتعاملون مع هذه القضية كورقة مساومة مع 
األتراك يف سوريا وقضايا أخرى. من اإلنصاف 
القول إن روسيا كانت أكثر تفهما الحتياجات 
تركيا يف سوريا مقارنة بالغرب، ويرجع ذلك 
بشكل رئييس إىل أن الرئيس فالديمري بوتني 
أدرك األهمية اإلسرتاتيجية ملوسكو يف تعزيز 

الشقاق بني تركيا واملنظومة الغربية.
لكن الباعة الروسية أثبتت أنها ُمقيدة بحدود 

قرص النظر اإلسرتاتيجي أيضا يف مقاربة 
الحالة الكردية املسلحة. تعمل موسكو عىل 

إمساك العصا يف املنتصف بني أنقرة والوحدات 
الكردية بشكل غري واقعي، فهي تتطلع من 

جهة إىل دفع الفصيل الكردي للتخيل عن عالقته 
بالواليات املتحدة والعودة لفلك دمشق، وهي 

مقاربة تتناقض مع طبيعة العالقة العميقة بني 
الوحدات الكردية والواليات املتحدة. ومن جهة 

أخرى، ُتريد الحد من توسيع تركيا للمناطق 
التي ُتسيطر عليها يف الشمال السوري. إذا كانت 
لت  العالقة بني واشنطن والوحدات الكردية شكرّ

اختباًرا سيئاً للغاية للتحالف التاريخي بني 
أنقرة وواشنطن، فإن اإلمساك الرويس العصا 

من املنتصف ُيشكل أيضاً اختباراً سيئاً للرشاكة 
مع تركيا يف سوريا.

عن هواجس تركيا المشروعة في سوريا

روسيا كانت أكثر براعة 
في توظيف التناقضات 

بين تركيا وشركائها 
الغربيين الستمالة 

أنقرة بشكل أكبر لدعم 
استراتيجيتها في سوريا

محمود علوش 
باحث في العالقات الدولية

عن »الجزيرة«

محمد هنيد
أستاذ محاضر بجامعة السوربون
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عربي ودولي

المالكي: تل أبيب تتمادى لغياب المساءلة

اعتـقــاالت فـــي الضــفــة
عواصم- قنا- اقتحم مستوطنون أمس، باحات املسجد 

األقىص املبارك، تحت حراسة مشددة من رشطة االحتالل 
اإلرسائييل.

وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية أن عرشات املستوطنني 
نفذوا جوالت استفزازية داخل باحات األقىص، وأدوا طقوسا 

تلمودية.
وأصيب عدد من الفلسطينيني أمس، بحاالت اختناق خالل 

مواجهات وقعت مع قوات االحتالل اإلرسائييل عند مدخل بلدة 
ترمسعيا شمال رام الله.

وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية »وفا« نقال عن مصادر، أن 
مواجهات اندلعت بالتزامن مع موعد وصول موكب الشهيد 

رائد غازي النعسان، إىل قرية املغري املجاورة للبلدة املذكورة.
وأضافت املصادر ذاتها، أن دوريات االحتالل تمركزت عند 
مدخل البلدة، ومنعت مركبات الفلسطينيني من الدخول أو 

الخروج منها.
يشار إىل أن الشاب رائد غازي النعسان، استشهد بالرصاص 

الحي يف الصدر، أطلقته قوات االحتالل صوبه خالل اقتحامها 
قرية املغري الثالثاء، رشق رام الله.

ويف سياق آخر، شنت قوات االحتالل اإلرسائييل حملة اعتقاالت 
واسعة طالت عرشة فلسطينيني، من عدة مناطق مختلفة يف 

الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت فلسطينيني 

اثنني من نابلس والقدس، كما اعتقلت ثالثة آخرين من 
طولكرم.

ويف الخليل، اعتقلت تلك القوات ثالثة من بلدتي دورا 
والظاهرية ومخيم الفوار، فيما جرى اعتقال فلسطينيني 

اثنني من جنني ورام الله، وذلك بعد مداهمة منازلهم 
وتفتيشها.

وأكد الدكتور رياض املالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن 
غياب مبدأ املساءلة واملحاسبة يشجع إرسائيل عىل التمادي يف 

جرائمها، وأن الكيل بمكيالني هو الذي جعلها تترصف وكأنها 
فوق القانون.

وقال املالكي، يف كلمته خالل الفعالية التي نظمتها جامعة 
الدول العربية، أمس، احتفاال باليوم العاملي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني: »منذ أكثر من 70 عاما ونحن نذكر 

العالم ليس فقط بمأساتنا، وإنما بما نتعرض له يوميا من 
احتالل وقتل وتدمري، من انتهاك لحرمات ومقدسات، من 
كراهية غري مسبوقة وحقد دفني ال مربر له، من عنرصية 

بغضاء، من رفض لوجودنا كشعب وكأمة تنبض بالحياة 
واألمل لتكون لها مكانتها بني الشعوب يف الحرية والكرامة 

واالستقالل«.
وطالب وزير الخارجية الفلسطيني بتطبيق القانون الدويل 
عىل جميع املتجاوزين دون تمييز بني دولة وأخرى، مضيفا 

أن دولة فلسطني تريد السالم ال الحرب، وتبحث عن التفاوض 
مخرجا للوضع القائم ال العنف، كما تبحث عن إنهاء االحتالل 

ال استدامته، وعن العدالة، ال غيابها.
كما حذر من املخاطر الحقيقية التي تتهدد الجميع جراء 

سياسة الفاشية اإلرسائيلية، والتي تتضمنها االتفاقيات 
والتفاهمات املعلنة بني أطراف االئتالف اإلرسائييل القادم، 

وكذلك من الحمالت اإلرسائيلية التضليلية عىل املستوى الدويل 
واإلقليمي، والتي ترتكز عىل إعادة ترتيب األولويات السياسية 
بعيدا عن الرضورات االسرتاتيجية بشأن القضية الفلسطينية.

{  اآلالف يشيعون جثامين ثالثة فلسطينيين استشهدوا الثالثاء

اتهم بالتمّرد في قضية اقتحام الكابيتول

إدانـة قـائـد ميليـشـيـا أميــركيـة
هيئة  أدانت  ب-  ف.  أ.  واشنطن- 
الثالثاء  واشنطن  يف  محلّفني 
ميليشيا  مؤّسس  رودس،  ستيوارت 
الَقَسم(  )حّراس  كيربز«  »أوث 
التمّرد  بتهمة  املتطّرفة،  اليمينية 
مبنى  عىل  الهجوم  يف  دوره  بسبب 
6 كانون الثاني/  يناير  الكابيتول يف 

.2021
أمام  املحاكمة  من  ويف ختام شهرين 
وثالثة  واشنطن  يف  فدرالية  محكمة 
هيئة  خلصت  املداوالت،  من  أيام 
إىل  عضواً   12 من  املؤلّفة  املحلّفني 
كييل  امليليشيا  يف  ورفيقه  رودس  أّن 
يف  التمّرد،  بتهمة  مذنبان  ميغس 
من  آخرين  متّهمني  ثالثة  بّرأت  حني 
إىل  عقوبتها  تصل  التي  التّهمة  هذه 

السجن ملدة 20 سنة.
وجميعهم  الخمسة  املتّهمون  وحوكم 
عّدة  بتهم  امليليشيا  نفس  يف  أعضاء 
لشّن  والتآمر  التحريض  أبرزها 
الواليات  حكومة  ضّد  مسلّح«  »تمّرد 
جّداً  النادر  من  تهمة  وهي  املتحدة، 

أّن توّجه إىل شخص يف هذا البلد.
جميعاً  أدانتهم  املحلّفني  هيئة  لكّن 

بتهمة إعاقة سري إجراء رسمي.
التي  العقوبة  املحكمة  وستقّرر 
يف  الخمسة  املدانني  بحّق  ستصدرها 

ربيع 2023.
النيابة  اّتهمت  املحاكمة  وخالل 
بالتخطيط  كيربز«  »أوث  العامة 
الثاني/  كانون   6 يف  عنف  ألعمال 
مقاطع  وعرضت  واشنطن،  يف   يناير 

امليليشيا  أعضاء  من  لعرشات  فيديو 
وهم يشاركون يف االعتداء، كما قدمت 
بآالف  أسلحة  رودس  رشاء  عىل  أدلة 

الدوالرات قبل الذهاب إىل واشنطن.
املّدعون  قّدم  املحاكمة،  وخالل 
»حّراس  أّن  عىل  أدلّة  العاّمون 
ومعّدات  أسلحة  اشرتوا  الَقَسم« 
قتالية وخّزنوها يف فندق بالقرب من 

واشنطن.
عنارص  دخل  املوعود  اليوم  ويف 
ومجّهزين  خوذا  مرتدين  امليليشيا، 
الكابيتول  مبنى  القتالية،  بمعّداتهم 

يف تشكيل قتايل.
ومع أّن ستيوارت رودس بقي خارج 

املّدعني  أّن  إاّل  يدخله،  ولم  املبنى 
قواته  يقود  كان  أّنه  أّكدوا  العاّمني 
جنرال  »مثل  بواسطة جهاز السلكي 

يف ساحة املعركة«. 
خالل  نفى  امليليشيا  قائد  لكّن 
إليه،  املوّجهة  التّهم  املحاكمة 
أفراد  من   100 نحو  أّن  مؤّكداً 
 6 يف  واشنطن  إىل  توّجهوا  امليليشيا 
األمن  لتوفري  الثاني/  يناير  كانون 

التجّمع. للمحتشدين وخطباء 
املحاكمة  خالل  تميّز  الذي  ورودس 
عينه  عىل  سوداء  عصبة  بوضعه 
درس  وقد  سابق  جندي  هو  اليرسى 

القانون يف جامعة يال.

{  خالل جلسة استماع بمجلس النواب

وزارة الدفاع األميركية:

زيــادة التــرســانــة 
النــــوويــة الصيــنـيـة

واشنطن- أ. ف. ب- أشار البنتاغون يف تقرير 
ُنرش الثالثاء إىل أن حجم الرتسانة النووية الصينية 

سيزداد بأكثر من ثالثة أضعاف بحلول العام 
2035، لتبلغ 1500 رأس نووية، مشددا عىل أن 

بكني تواصل تعزيز قدرات سالحها الجوي.
وتعترب واشنطن بكني أكرب تحد عسكري لها، ويشري 

التقرير السنوي حول الجيش الصيني إىل تقّدم 
للقوات الصينية عىل الصعيدين النووي والتقليدي.

وجاء يف التقرير أن »وزارة الدفاع تعترب أن املخزون 
)الصيني( من الرؤوس النووية تخطى 400«.

وتابع التقرير »إذا استمرت الصني يف زيادة 
مخزونها النووي بهذه الوترية سيبلغ مخزونها 

عىل األرجح نحو 1500 رأس نووية« بحلول العام 
.2035

والثالثاء حّذر املتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات 
رايدر من أن تعزيز الرتسانة النووية الصينية يمكن 

أن يشكل مصدرا النعدام االستقرار.
وقال يف مؤتمر صحفي إن »تزايد االنتشار النووي 

يزيد القلق ويزعزع بشكل أكرب االستقرار يف 
املنطقة«.

إال أن هذا املخزون يبقى أدنى بأشواط مقارنة 
بالواليات املتحدة وروسيا اللتني تمتلكان آالف 

الرؤوس النووية.
وتابع أن سالح الجو الصيني يحّقق تقّدما كبريا 

و»يستلحق رسيعا القوات الجوية الغربية«.
وكان مسؤول عسكري رفيع قد أشار قبل صدور 

التقرير إىل أن سالح الجو الصيني يسعى إىل 
»تحقيق تقّدم رسيع عىل كل الجبهات«، خصوصا 

املعدات والطيارين وبقية العنارص.

وفاة الرئيس الصيني األسبق

{   جيانغ زيمين

زيمني  وفاة جيانغ  أمس،  الصني  أعلنت  قنا-  بكني- 
الشيوعي  الحزب  وزعيم  األسبق  الصني  رئيس 

الصيني عن عمر ناهز 96 عاما.
أن  »شينخوا«  الجديدة  الصني  أنباء  وكالة  وذكرت   
اإلعالن جاء من قبل اللجنة املركزية للحزب الشيوعي 
لنواب  الوطني  للمجلس  الدائمة  واللجنة  الصيني، 
الصني  لجمهورية  الدولة  ومجلس  الصيني،  الشعب 
االستشاري  للمؤتمر  الوطني  واملجلس  الشعبية، 
العسكريتني  واللجنتني  الصيني،  للشعب  السيايس 
وجمهورية  الصيني  الشيوعي  للحزب  املركزيتني 

الصني الشعبية.
 ،1926 عام  أغسطس   17 يف  زيمني  جيانغ  وولد 
جمهورية  رئيس  منصب  وشغل  يانغزهو،  بمدينة 
مارس  1993 و15  مارس   27 بني  الشعبية  الصني 
2003، وشغل كذلك منصب زعيم الحزب الشيوعي 
الصيني، كما ترأس اللجنة العسكرية املركزية للحزب 

الشيوعي يف الصني.

الواليات المتحدة على قدر خاص من الخطورة

نصف الديمقراطيات.. في تدهور
نصف  يشهد  ب-  ف.  أ.  ستوكهولم- 
يف  تراجعا  العالم  يف  الديمقراطيات 
نظامها السيايس، تفاقم يف ظل الحرب 
وفق  االقتصادية،  واألزمة  أوكرانيا  يف 
الدويل  املعهد  نرشه  تقرير  كشف  ما 
للديمقراطية واملساعدة االنتخابية أمس 
زامورا  كاساس  كيفن  وقال  األربعاء. 
مقرا  يتخذ  الذي  للمعهد  العام  األمني 
يف السويد متحدثا لوكالة فرانس برس 
إطالقا  مؤاتية  غري  عوامل  اآلن  »نرى 
للديمقراطية، زادتها حّدة تبعات األزمة 
االقتصادية الناجمة عن الوباء والعواقب 

االقتصادية للحرب يف أوكرانيا«.
وأوضح أن هذا الرتاجع يمكن أن يظهر 
مصداقيّة  يف  النظر  إعادة  خالل  من 
انتخابات أو انتهاكات لدولة القانون أو 

فرض قيود يف الفضاء املدني.
تواجه  التي  الديمقراطيات  عدد  وازداد 

أخطر تقويض والتي صنفها التقرير يف 
فئة بلدان »يف تراجع« من ستة إىل سبعة 
إليها،  إضافة سلفادور  2022 مع  عام 
العام  منذ  املتحدة  الواليات  جانب  إىل 
املايض والربازيل واملجر وبولندا والهند 

وجزيرة موريشيوس.
وضع  أن  زامورا  كاساس  كيفن  ورأى 
من  خاص  قدر  عىل  املتحدة  الواليات 

الخطورة.
يعاني  البلد  هذا  أن  من  التقرير  وحذر 
يف  وخلل  سيايس  استقطاب  مشكالت 
للحريات  وتهديدات  املؤسسات  عمل 
املدنية. وقال األمني العام »من الواضح 
مع  تنحرس  لم  الحمى  هذه  أن  اآلن 

انتخاب إدارة جديدة«.
مستويات  يف  خصوصاً  ذلك  ويظهر 
السيطرة  عن  الخارجة  االستقطاب 
نتائج  مصداقية  »تقويض  ومحاوالت 

وقوع  عىل  أدلة  أي  بدون  االنتخابات 
كاساس  بحسب  تزوير«،  عمليات 

زامورا.
كذلك  قامت  املتحدة  الواليات  إن  وقال 
عىل  الخلف«  إىل  واضحة  بـ»خطوة 

صعيد الحقوق الجنسية واالنجابية.
شملها  التي  الـ173  الدول  بني  ومن 
الديمقراطيات  52 من  التقرير، تسجل 

املدرجة فيه تراجعا.
نظام  إىل  دولة   27 اتجهت  املقابل،  يف 
الدول  ضعف  عن  يزيد  ما  استبدادّي، 

التي اتجهت إىل الديمقراطية.
فقط   54% يعيش  حيث  آسيا  ويف 
ديموقراطي،  نظام  يف  السكان  من 
تبقى  فيما  االستبدادية،  النزعة  تشتد 
انعدام  بوجه  »متينة«  اإلفريقية  القارة 
التي  الكثرية  التحديات  رغم  االستقرار 

تواجهها.

البيد: التحريض
 ضد قادة الجيش »خطير«

القدس- األناضول- قال رئيس الوزراء اإلرسائييل 
يائري البيد، أمس األربعاء، إن »التحريض الوحيش 

الذي يقوده اليمني اإلرسائييل ضد قادة الجيش 
خطري ومدّمر«.

جاء ذلك يف تغريدة عىل تويرت، عقب انتقاد زعيم 
»القوة اليهودية« اليميني املتشدد ايتمار بن غفري 

عقوبات انضباطية فرضها الجيش عىل جنديني 
اعتديا عىل ناشطني إرسائيليني وفلسطينيني بمدينة 

الخليل األسبوع املايض.
وقال البيد: »الحكومة الجديدة لم تتسلم مهاّمها 

بعد، ووزراؤها يحرّضون جنود الجيش اإلرسائييل 
ضد قادتهم«.

وأضاف أن »التحريض الوحيش الذي قاده الوزراء 
وأعضاء الكنيست ضد رئيس األركان وقائد املنطقة 

الوسطى بالجيش يهودا فوكس، خطري ومدّمر 
ووصمة ضد الحكومة الجديدة«.

وشدد البيد عىل أنه »ال يمكن لجنودنا الحصول 
عىل إذن من الوزراء وأعضاء الكنيست لخرق أوامر 

قادتهم، تعتمد حياتهم وحياتنا عىل وجود جيش 
قوي وسلسلة قيادة واضحة وانضباط«.

وأشار إىل أن »هذا التحريض املقنّع عىل هيئة 
دعم، خطري وغري مسؤول وينال من قوة الجيش 

اإلرسائييل«.
وخلص الجيش يف تحقيق حول هذه القضية إىل أن 

»الجنود ترصفوا بتقدير خاطئ وبشكل مخالف 
للتوقعات، مستخدمني العنف الجسدي واللفظي 

غري الرضوري«.
وأضاف الجيش يف ترصيح حصلت عليه األناضول: 

»ال يسمح للجندي بالتعبري عن نفسه بطريقة 
عدائية والتعبري عن موقف سيايس«.

وأظهر رشيط فيديو أحد الجنود وهو يقول: 
»سيأتي بن غفري وسيفرض النظام هنا« أي يف 

الخليل.
ومن املرتقب أن يتوىل بن غفري املنحدر من 

مستوطنة »كريات أربع« يف الخليل، حقيبة األمن 
الوطني يف الحكومة التي يعكف رئيس الوزراء 

املكلف بنيامني نتانياهو عىل تشكيلها.

أول عالج واعد لمرض الزهايمر
طوكيو- أ. ف. ب- أعرب عدد من العلماء أمس 

األربعاء عن ارتياحهم إىل كون النتائج التفصيلية 
لدراسة رسيرية عن دواء جديد أكدت فاعليته يف 
إبطاء التدهور املعريف للمرىض املصابني بمرض 

الزهايمر التنكيس العصبي، لكنهم أشاروا أيضاً إىل 
أنه قد يؤدي إىل آثار سلبية.

وأكدت النتائج الكاملة لهذه الدراسة الرسيرية 
املتقدمة )املرحلة الثالثة( التي أجريت عىل نحو 

1800 شخص تمت متابعتهم عىل مدار 18 شهراً 
انخفاضاً بنسبة 27 يف املائة يف التدهور املعريف 
لدى املرىض الذين عولجوا بدواء »ليكانيماب« 

)lecanemab( الذي توصلت إليه مجموعة األدوية 
اليابانية »إيساي« )Eisai( واألمريكية »بايوجني« 

.)Biogen(
وسبق أن اُعلن يف نهاية أيلول/ سبتمرب الفائت عن 

هذه النسبة التي ُتعترب »مهمة إحصائياً« بحسب 
املجموعتني.

لكن الدراسة الكاملة التي ُنرشت أمس األربعاء يف 
مجلة »نيو إنغلند جورنا أوف ميديسني« بيّنت أيضاً 
معدالت تسجيل اآلثار الجانبية لعقار »ليكانيماب«، 
وهي تكون أحياناً حادة وأكثر تواتراً بشكل ملحوظ 

من مجموعة املرىض الذين تناولوا الدواء الوهمي.
وتبنّي أن 17,3 يف املائة من املرىض الذين تلقوا 

»ليكانيماب« عانوا نزفاً دماغياً، يف حني اقترصت 
النسبة عىل 9 يف املائة بني الذين تناولوا الدواء 

الوهمي.
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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

نظم بطولة للرماية

»الجميلية« يشارك 
في حملة كلنا مسؤول

يف إطار النش�اط الع�ام 2022 بمركز 
ش�باب الجميلي�ة وضمن رؤي�ة وزارة 
إدارة  الرياض�ة والش�باب وتوجه�ات 
الش�ؤون الش�بابية ب�وزارة الرياض�ة 
والش�باب، قام مركز ش�باب الجميلية 
بتنظي�م بطول�ة للرماية تحت مس�مى 
(بطولة األندية الشبابية األوىل للرماية) 
بالتعاون مع االتح�اد القطري للرماية 
والس�هم والقوس، وذلك خ�الل الفرتة 
م�ن 15 – 17 نوفم�ر 2022 بن�ادي 
الرمي التاب�ع لالتحاد القطري للرماية 

والسهم والقوس. 
وج�اءت ه�ذه البطولة يف ضمن س�عي 
للمؤسس�ات  الفرص�ة  املرك�ز إلتاح�ة 
الش�بابية للتعاون بما يس�اعد يف تواجد 
الش�باب ع�ى صعي�د واح�د للتعارف 
وه�ي  املواه�ب  وإب�راز  واملنافس�ة 
مخصص�ة للف�رق التي تمث�ل الجهات 
الشابية بصورة خاصة وقد شارك فيها 
العدي�د من الف�رق. ويف خت�ام البطولة 
التي اس�تمرت ثالث�ة أيام وف�از فريق 

الجميلي�ة 1 بامليدالية الذهبي�ة واملركز 
األول، ويتكون الفريق من: فيصل راشد 
العذبة وسعد الدين محمد أبوسعد، وفاز 
باملركز الثاني وامليدالي�ة الفضية فريق 
العناب�ي ويتك�ون الفريق من س�عدان 
محمد ومحم�د عيل، وفاز باملركز الثالث 
وامليدالي�ة الرونزي�ة فري�ق الجميلي�ة 
2 وال�ذي يتك�ون م�ن حام�د إبراهي�م 
وابوس�عيد محمد أبوسعد. وعى صعيد 
البطول�ة الفردي�ة ف�از املش�ارك جابر 
العذب�ة باملرك�ز األول وامليدالية الذهبية 
وباملركز الثاني وامليدالية الفضية فيصل 
الرونزي�ة واملركز  العذب�ة وبامليدالي�ة 

الثالث محمد سعدان محمد.
 وقد حرض البطولة عدد غفري من محبي 
الرماية وقام الس�يد جاس�م السليطي 
أم�ن ال�ر الع�ام لالتح�اد القط�ري 
والخب�ري  الفائزي�ن  بتكري�م  للرماي�ة 
الفن�ي التح�اد الرماية واملنس�ق العام 
بمركز ش�باب الجميلية. وقد شارك يف 
اإلع�داد والتجهيز كل من الس�يد س�يد 
إس�ماعيل من االتحاد القطري للرماية 
والسادة املرشف اإلعالمي محمد حمدي 

واملرشف اإلداري سيف الدين الشايب.

الدوحة - $ 

برنامج األعوام الثقافية يكشف عن إطالقه

»دليل الرحالت الثقافي«

أعلن برنام�ج األعوام الثقافية أمس عن 
وص�ول كتاب »دلي�ل الرحالت الثقايف« 
ال�ذي أبدعه الفن�ان الفرنيس الش�هري 
الب�ان يف إط�ار الع�ام الثق�ايف قطر – 
فرنس�ا 2020. هذا الكتاب متوفر اآلن 
لرشائه يف كل متاج�ر إن- كيو، وكذلك 

يف متجر إن-كيو عى اإلنرتنت.
»دلي�ل الرح�الت الثق�ايف« ه�و كتي�ب 
رسوم س�فر مصور أُعد عى مدار ثالثة 
أس�ابيع استكش�ف خاللها البان ش�به 
الجزيرة، ورسم أش�خاًصا وأماكن عى 
امت�داد رحلته، ت�ذوق أطباًق�ا تقليدية 
مثل املرضوبة، وارتشف القهوة العربية 
يف املجل�س، وزار متح�ف قطر الوطني 
بعمارت�ه الالفت�ة للنظ�ر، كم�ا وجاب 
أرجاء الس�وق ومنطقة الخليج الغربي 
والحي الثق�ايف - كت�ارا وغريها الكثري. 
وخ�الل رحلته، ص�ور الب�ان معالم يف 
الصحراء، من بينها موقع الزبارة األثري 
ومنحوتات ريتش�ارد س�ريا الضخمة يف 

زكري�ت. ولذلك ف�إن دليل الس�فر هذا 
ُيلقي الضوء عى روائع دولة قطر.

وج�اء يف تعليق لعائش�ة العطية، مدير 
إدارة الدبلوماس�ية الثقافية عن الكتاب: 
»يرن�ي بال�غ ال�رور مش�اركة هذا 
الكتاب الجميل والقصص العديدة التي 
يرويها مع القراء داخل قطر ومن جميع 
أنح�اء العالم. لقد ملس�نا، خاصة خالل 
كأس العال�م FIFA، م�دى قوة الروابط 
العب�ارات  حواج�ز  إزال�ة  يف  الثقافي�ة 
فاس�حة  النمطي�ة  والص�ور  املجازي�ة 
بذل�ك املجال أمام غريزتنا اإلنس�انية يف 
التواصل لُِترشق وتتأل�ق، نحن ممتنون 
للفن�ان البان عى هذه الش�هادة الرائعة 
عى متعة استكشاف الثقافات األخرى«.

الب�ان فنان فرنيس يعيش يف برش�لونة. 
م�ن  انطالًق�ا  ودق�ة،  يرس�م برع�ة 
مش�اهدته املب�ارشة ل�كل م�ا حول�ه، 
ويص�ور محيطه واألماكن التي س�افر 
إليها، انخرط البان يف رابطة الرس�امن 
الحرضي�ن Urban Sketchers من�ذ 
تأسيسها، وقد ُعننِّ رساًما رسميًا لسالح 

الجو الفرنيس والفضاء عام 2019.

الدوحة - $ 

دورة نظمتها مكتبة قطر الوطنية بتونس

ترميم المخطوطات القديمة

نّظمت مكتبة قطر الوطنية، بصفتها 
مرك�ز اإلفال اإلقليم�ي لصيانة املواد 
الرتاثي�ة واملحافظة عليه�ا يف الدول 
العربي�ة ومنطق�ة الرشق األوس�ط، 
دورة تدريبي�ة إقليمي�ة حول ترميم 
واملحافظ�ة  القديم�ة  املخطوط�ات 
عليه�ا، وذل�ك بالتعاون م�ع املخر 
الوطن�ي لصيان�ة وترمي�م الرق�وق 
واملخطوط�ات يف تون�س، ومنظم�ة 
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

»اليونسكو«.
أقيم�ت ال�دورة التدريبي�ة يف املخر 
الوطن�ي لصيان�ة وترمي�م الرق�وق 
ال�ذي  بالق�ريوان،  واملخطوط�ات 
يض�م واح�دة من ك�رى مجموعات 

املخطوط�ات يف العال�م، واس�تمرّت 
س�تة أيام، حصل خاللها املشاركون 
القادم�ون من عدة دول عربية وهي: 
اليم�ن، والعراق، ولبن�ان، والكويت، 
وسلطنة عمان، وليبيا، والجزائر، عى 
معلومات عمليّة حول تقنيات ترميم 
واملحافظ�ة  القديم�ة  املخطوط�ات 
عليها، ومختلف مراحل تنظيفها من 
الش�وائب، باإلضاف�ة إىل محارضات 

حول إنشاء املخطوطات وكتابتها.
وتش�تهر املكتبة األثري�ة بالقريوان، 
ضمن املخر الوطني لصيانة وترميم 
الرقوق واملخطوطات، باحتوائها عى 
مجموع�ة ضخم�ة م�ن املخطوطات 
املكتوبة عى الرقوق، وهي من أضخم 
املخطوطات يف  وأش�هر مجموع�ات 
العال�م العربي واإلس�المي. وتتألف 
م�ن ثالث�ة أقس�ام متكامل�ة وه�ي 

الوثائ�ق القانوني�ة، وكت�ب أص�ول 
الفق�ه (أقدمه�ا يع�ود إىل عام 231 
ه�� /  846 م)، ونس�خ ملخطوطات 
املصاح�ف الت�ي تتمي�ز بخطوطها 
وزخارفه�ا البديعة، الت�ي يبلغ عدد 
أوراقه�ا مجتمعة أكث�ر من 39 ألف 

ورقة.
وتتوىّل مكتب�ة قطر الوطني�ة تنفيذ 
عدٍد من الرامج وورش العمل املهنية 
بهدف رفع قدرات العاملن يف مجال 
الحفظ والصيانة وتعزيز مهاراتهم، 
وذل�ك يف إط�ار دوره�ا وجهوده�ا 
لدع�م ص�ون ال�رتاث الوثائق�ي يف 
املنطق�ة العربي�ة. ويعتم�د خ�راء 
املكتبة عى مخت�رات حديثة لصون 
ومخت�ر  وترميمه�ا،  املخطوط�ات 
علمي متق�دم ُمجّهز بأحدث املعدات 
والتقنيات إلجراء الدراسات والبحوث 

ح�ول مكوّن�ات املخطوط�ات مث�ل 
نوعي�ة األصب�اغ، واألحب�ار، والورق 

املستخدم.
التدريبي�ة  ال�دورة  ه�ذه  وتن�درج 
املرشوع�ات  م�ن  مجموع�ة  ضم�ن 
والفعالي�ات الت�ي نظمته�ا املكتب�ة 
عى م�دار العامن املاضين وواظبت 
ع�ى إقامته�ا برغم الجائح�ة، وذلك 
من خ�الل عقد العديد م�ن الدورات 
التدريبي�ة االفرتاضية ع�ر اإلنرتنت. 
وإىل جان�ب ن�رش املعاي�ري واألدل�ة 
الفنية حول ال�رتاث الوثائقي باللغة 
العربية به�دف تعزيز جهود الحفظ 
والصيانة يف املنطق�ة بكاملها، تدعم 
مكتب�ة قطر الوطني�ة باقي املكتبات 
األنش�طة  م�ن  بسلس�لة  العربي�ة 
واملبادرات لتعزيز ممارسات الحفظ 

والصيانة ونرشها وتحسينها.

الدوحة - $ 

لـ »ذوي اإلعاقة« بالرياض

قطر تشارك بمهرجان المسرح الخليجي

تش�ارك دولة قط�ر ممثل�ة يف وزارة التنمية 
املهرج�ان  أعم�ال  يف  واألرسة  االجتماعي�ة 
املرح�ي الخليج�ي الس�ادس لألش�خاص 
ذوي اإلعاقة، الذي تس�تضيفه اململكة العربية 
السعودية يف مدينة الرياض، خالل الفرتة من 
الثالث وحتى التاس�ع من ديس�مر الجاري، 
وذل�ك بالتزامن مع اليوم العاملي لألش�خاص 
ذوي اإلعاق�ة وذل�ك بالع�رض املرحي، من 
الك�ريس إىل القم�ة للمخ�رج إبراهي�م الري 
وبمش�اركة ع�دد من املمثلن من األش�خاص 

ذوي اإلعاقة. 
ويه�دف املهرجان إىل تعزي�ز الثقة يف نفوس 
ذوي اإلعاق�ة وإب�راز مواهبه�م وقدراتهم يف 
املج�ال املرحي، فضالً عن أنها تعتر فرصة 
له�م يف عرض قضاياه�م بطريقتهم الخاصة 
يف إط�ار العم�ل الفن�ي وم�ن أج�ل دمجهم 
يف املجتم�ع، وإظه�ار قدراته�م ع�ى العطاء 
واإلنتاج كونهم يملكون طاقات إبداعية هائلة، 
وذوو اإلعاق�ة يش�كلون فئة مهم�ة من فئات 
املجتمع، وإن له�م حقوقا كما عليهم واجبات 

تجاه مجتمعاتهم. 
ويع�د امل�رح أح�د املناب�ر الثقافي�ة املهمة 
املتاحة ل�ذوي اإلعاقة للتعبري ع�ن قضاياهم 
وطموحهم وأحالمه�م وهمومهم، وله األهمية 
الثقافي�ة والرتبوية والنفس�ية واالجتماعية يف 
خدمتهم، باإلضافة إىل القيمة الرتفيهية أيضاً 
فوقوف املمثل م�ن ذوي االحتياجات الخاصة 
عى خش�بة امل�رح يف ع�رض مرحي حي 
يق�دم مب�ارشة للجمه�ور ب�دون أي حاجز 
يتطلب ش�جاعة وثقة من ذوي اإلعاقة، وهذا 
يس�هم يف تعزيز الثقة بالنف�س ورفع الروح 
املعنوي�ة للش�خص، باإلضاف�ة إىل الكش�ف 
ع�ن االمكانيات الحس�ية والوجدانية، وتعتر 
املش�اركة والحضور يف ه�ذا املهرجان الثقايف 
واحده من أكر املساهمات الفكرية والجسمية 
ل�ذوي اإلعاقة الذين يملك�ون طاقات إبداعية 
وق�درات متمي�زة ش�أنهم ش�أن أي ف�رد يف 

املجتمع.
وتح�رص وزارة التنمي�ة االجتماعية واألرسة 
ع�ى املش�اركة الدورية يف ه�ذا املهرجان منذ 
صدور قرار اقامته، ال�ذي جاء إيماناً بأهمية 
امل�رح كإح�دى الوس�ائل الثقافي�ة والفنية 

لدمج ذوي االحتياجات الخاصة يف املجتمع.

الدوحة - $ 
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سلمان المالك

أدهم شرقاوي

في قصصهم
عبرة

bin.saeeda@hotmail.com

ال أحد يعرُف، وال حتى سكان أوروبا أنفسهم، 
من الذي جعل قضية املثلية أهّم قضايا الساسة 

األوروبيني، وإعالمها، ونخبها الثقافية! هذا 
الّسعُي املحموم إلشاعة األمر، هذه االستماتة 
يف الدفاع عنه، يوحي ألي زائٍر لهذا الكوكب 

من خارجه، أن كل املشكالت قد تّم حلّها، كأنَّ 
الحروب قد وضعْت أوزارها، والفقر قد تم 

القضاء عليه، والتمييز العنرصي صار ذكرى، 
واالحتباس الحراري صار شيئاً من املايض، 

وثقب طبقة األوزون قد تمت خياطته! ولكن ألن 
أي يشٍء من هذا لم يحدث، فالحمُد لله أن كوكب 

األرض هو الكوكب الوحيد املأهول، وإال لرصنا 
مسخرًة يف أرجاء املجرَّة!

 وضعت وزيرة الداخلية األملانية »نانيس فيزر« 
شارة املثلية عىل زندها، املرأة املسؤولة عن 

تطبيق القانون ببلدها، تخرق قوانني بلٍد آخر!
وعىل خطاها سارت وزيرة الخارجية البلجيكية 
»صويف وليميس«، املرأة املسؤولة عن إبداء أعىل 

قدر من الدبلوماسية تخلت عن دبلوماسيتها!
وعىل ذات النغمة، دندَن »ستوارت آندرو« وزير 

الرياضة االنجليزي.
ما نراه جنون، والله جنون، ال أجُد مفردة أخرى 
ُتعّب عن هذا، حتى كلمة جنون ال ُتعّب، ولكن ما 

عىس يفعل املرء إذا ضاقْت عليه مفرداته!
عموماً هما شيئان يدعوان إىل العجب: مدى 

جرأة الناس عىل الله، ومدى حلم الله عىل الناس!

هذا الجنون

جدارية 
من الرمال

أطلقت adidas »لوحة اإلعالنات الش�اطئية«، 
وه�ي عبارة عن عمل فني ج�وّي مذهل ضمن 
نادي ش�اطئ 974 يف الدوحة، ويصّور العمل 
ثالث�ة م�ن أكب العب�ي ك�رة الق�دم يف العالم 
حكيم�ي.  وأرشف   Pedriو  Linoel Messi؛
اس�تغرق رس�م اللوح�ة الت�ي تق�ع بجان�ب 
املطاري�ن الرئيس�يني يف الدوح�ة، ع�رة أيام 
وقام بتصميمه�ا الفنان متع�دد التخصصات 
Nathaniel Alapide، ال�ذي يس�تخدم ف�ن 
الرمال لرس�م جداريات كبرية عىل الشواطئ يف 

جميع أنحاء الرق األوسط وصحاريها.

بوابة كأس العالم
يعي�ش القادم�ون واملغ�ادرون يف مطار حمد 

ال�دويل تجارب ال تنىس، تضاف إىل التجارب 
الغني�ة والجميلة التي عايش�وها يف قطر، 
 FIFA بالتزامن مع بطولة »كأس العالم

قطر 2022«، 
ويوف�ر املط�ار للقادم�ني واملغادري�ن 
تجارب متنوعة مس�توحاة من ش�غف 
قط�ر   FIFA العال�م  »كأس  بطول�ة 
ترفيهي�ة  عروض�ا  تش�مل   ،»2022
يومي�ة باإلضافة إىل مناطق للمش�جعني 

لالستمتاع بمش�اهدة املباريات، وأنشطة 
افرتاضي�ة تفاعلية، فضال ع�ن تخصيص 

مناطق للمش�جعني األطفال تق�ّدم مجموعة 
متنوعة من األنش�طة، تش�مل الرس�م التفاعيل، 

والرس�م عىل الوجه، وملعبا لك�رة القدم، باإلضافة 
إىل املكعبات العمالقة.

أياٍد تبدع بدرب الساعي
تتواص�ل فعالي�ات الي�وم الوطن�ي 2022، يف درب الس�اعي 
بمنطقة أم صالل، تحت ش�عار »وحدتنا مصدر قوتنا« وسط 
إقبال جماه�ريي كبري من املواطنني واملقيم�ني وضيوف دولة 
قطر ومش�جعي بطولة كأس العال�م. ونجحت فعالية الحرف 
اليدوية التي تقام ضمن احتفاالت اليوم الوطني بدرب الساعي 
يف اس�تقطاب الجماه�ري واملهتمني يف اكتش�اف ه�ذه الحرف 
التقليدي�ة الت�ي تظه�ر مراحل صناع�ة الخزف ال�ذي تتعدد 
اس�تخداماته وال تخلو منه املنازل واملجالس القطرية، لكونها 
تس�تخدم يف الزين�ة، ومنه�ا ما يس�تخدم يف مج�االت منزلية 
متعددة، ويصنع الخزف بأيدي وطنية ماهرة جس�دت االبداع 

يف منتجات فريدة نالت اعجاب زوار درب الساعي.
وتحرص اللجن�ة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني كل عام عىل 
تواج�د صناع الح�رف اليدوية، الذي يمارس�ون حرفهم أمام 
الجمه�ور، وقد برزت هذا العام بع�ض األعمال اليدوية أهمها 
الخ�زف لتك�ون حارضة وتش�هد إقب�اال كبريا م�ن الجماهري 
بش�كل يوم�ي يف درب الس�اعي، إذ تم�ر ه�ذه الحرف�ة بعدة 
مراح�ل للحصول عىل القطعة املراد تصنيعها، وذلك منذ بداية 
تش�كيلها بالطني، وحتى إدخالها إىل الف�رن للمرة األوىل ومن 
ث�م وضع األلوان أو باألحرى الط�الء عليها وإعادة إدخالها إىل 

الفرن للمرة الثانية، وبذلك تكون جاهزة لالستعمال.
 وقال حميد القحطاني، حريف خزف، نحرص خالل مشاركتنا 

هذا العام يف فعاليات درب الساعي عىل إتاحة الفرصة للجمهور 
املش�اركة يف عملية تصنيع قطع الخزف عىل »دوالب« الفخار، 
باإلضافة إىل إرشاكهم أيضا يف عملية اختيار ألوان للقطع التي 
تتناس�ب معهم ويقومون بتلوينها، ومن ثم إعادة إدخالها إىل 

الفرن وبعد إخراجها يتم عرضها لتكون جاهزة لالستعمال.
وأثن�ى عىل جهود وزارة الثقافة يف إتاح�ة الفرصة له وللعديد 
من الشباب القطري املبدع من أصحاب املهن والحرف اليدوية، 
للمشاركة يف فعاليات درب الساعي هذا العام، مشيدا بالتنظيم 
يف س�وق درب الساعي وتوزيع املحال والحرص عىل أن تكون 

مسمياتها تقليدية لتتماىش مع الشكل العام للسوق.
م�ن جهتها أوضحت حليمه الش�مايل صانعة خزف أن مرحلة 
تصنيع قطع الخزف، تمر بعدة مراحل منها تش�كيلها بالطني 
بعد ذلك يتم وضعها عىل عجلة الدوران، ومن ثم تركها لتجف، 
وبعدها تتم عملية إدخالها إىل الفرن، ومن ثم إخراجها الختيار 
اللون املناس�ب له�ا، وإعادة تس�خينها يف الفرن م�رة أخرى 
وبذلك تكون جاهزة لالس�تعمال، الفتة إىل ان مشاركتها ضمن 
فعاليات درب الساعي جاءت لتوضح للجمهور عملية ومراحل 
تصني�ع الخزف، باإلضافة إىل تعري�ف الجمهور بهذه الحرفة 
الرتاثي�ة، وكذل�ك اتاح�ة الفرصة لل�زوار من اختي�ار القطع 
املناس�بة لهم بعد ان يقوموا يف تصنيعها بأنفسهم، مؤكدة ان 

هذه الحرف تسهم يف الحفاظ عىل االعمال اليدوية.

د. حمد الكواري:

لندفع بالغترة والعقال إلى »التراث العالمي«

طال�ب س�عادة الدكت�ور حم�د ب�ن عبدالعزي�ز 
الكواري، وزير الدولة، رئيس مكتبة قطر الوطنية 
ب�رورة الدفع إلدخال الغرتة والعقال كجزء من 
ال�رتاث العاملي خ�الل الف�رتة الحالي�ة، وذلك ملا 

تحق�ق لهما من ش�هرة خ�الل كأس العالم قطر 
.2022

وقال خ�الل تغري�دة له عىل حس�ابه الرس�مي يف 
»تويرت« إنه عمل منذ أن كان وزيرا للثقافة بالتعاون 
مع زمالئه يف دول الخلي�ج العتماد املجلس العربي 
والقهوة كجزء من الرتاث العاملي غري امللموس، وأن 

ذلك تحقق يف عام 2015.

الدوحة - $ 




