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صاحب السمو يهنئ رئيس رومانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده
لجنة الحريات المدنية في البرلمان األوروبي 

المصادقة على إعفاء »شنغن«

اعتماد القرار بأغلبية 
»42« صوتا في اللجنة 

لجنة ثالثية إلعداد 
نص االتفاقية النهائية

د. األنصاري: 

إعفاء 

مواطني 

قطر دون 

شروط

16001
2022/6298

تتصل بالعالقات

صاحب السمو يتلقى 
رسالة من ملك المغرب

السمو  الدوحة- قنا- تلقى حرضة صاحب 
البالد  أمري  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
جاللة  أخيه  من  شفوية  رسالة  املفدى، 
املغربية  اململكة  ملك  السادس،  محمد  امللك 
الثنائية  بالعالقات  تتصل  الشقيقة، 
تنميتها  وأوجه  الشقيقني،  البلدين  بني 

وتطويرها.
نارص  السيد  سعادة  الرسالة  بنقل  قام 
بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
يف  الخارج  يف  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 
اململكة املغربية، خالل استقبال سمو األمري 

له يف استاد الثمامة مساء أمس.

بروكسل- قنا- صادقت لجنة الحريات 
الداخلية  والشؤون  والعدالة  املدنية 
إعفاء  عىل  أمس،  األوروبي،  الربملان  يف 
مواطني دولة قطر من تأشرية الدخول 

لدول منطقة »شنغن«، دون رشوط.
الخطوة األخرية من طرف  وتعترب هذه 
تتبعها  أن  عىل  األوروبي،  الربملان 
مجلس  تمثل  ثالثية  لجنة  يف  مداوالت 
االتحاد واملفوضية والربملان إلعداد نص 
»شنغن«  تأشرية  من  اإلعفاء  اتفاقية 
يف  والبدء  توقيعها  قبل  الطرفني  بني 

تطبيقها.
وأكد الدكتور ماجد بن محمد األنصاري، 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  مستشار 
الرسمي  املتحدث  الخارجية،  وزير 
وزارة  ترحيب  الخارجية،  لوزارة 
الحريات  لجنة  بمصادقة  الخارجية 

الداخلية  والشؤون  والعدالة  املدنية 
إعفاء  عىل  أمس،  األوروبي،  الربملان  يف 
مواطني دولة قطر من تأشرية الدخول 

لدول منطقة »شنغن«، دون رشوط.
وأوضح الدكتور األنصاري، يف ترصيح 
لوكالة األنباء القطرية أن املصادقة عىل 
متواصلة  لجهود  نتيجة  جاءت  اإلعفاء 
لبعثة دولة قطر لدى االتحاد األوروبي 
دون  الخارجية لضمان مروره  ووزارة 
عراقيل، معربا يف هذا الصدد عن سعادة 
دولة قطر باعتماد اإلعفاء بأغلبية »42« 

صوتا يف لجنة الحريات.
الحريات  لجنة  موافقة  أن  إىل  ولفت 
املدنية عىل اإلعفاء تضمنت عدم الحاجة 
لعرضه يف جلسة مداوالت عامة للربملان 
نهائية  موافقة  بذلك  لتكون  األوروبي 

من الربملان األوروبي.

اســتحقـــاق وجـــدارة

»16« المغــرب إلى دور الـ
عقب   »16« الـ  دور  املغرب  بلغ 
بهدفني  كندا  عىل  املستحق  انتصاره 
من  الختامية  الجولة  يف  لواحد 

منافسات املجموعة السادسة.
ماليني  آمال  األطلس«  »أسود  حمل 
اللقاء  ودخلوا  املغربية  الجماهري 
سيطرة  فارضني  كبرية،  بعزيمة 
هجومية أجربت الكنديني عىل الرتاجع 

والدفاع منذ الدقائق األوىل.
مبكرا  انطلقت  املغربية  األفراح 
املتألق  عليه  وقع  جميل،  أول  بهدف 
حكيم زياش بعد أقل من »4« دقائق 
وصلته  كرة  مستغال  البداية،  من 
الكندي  للحارس  تشتيت خاطئ  من 
من  الشباك  داخل  برباعة  تابعها 

مسافة »32« مرتا.

ثانيا  هدفا  أثمرت  املغربية  األفضلية 
غاية  تمريرة  إثر   »23« الدقيقة  يف 
يف اإلتقان، قدمها أرشف حكيمي إىل 
عىل  سددها  الذي  النصريي  يوسف 
يسار الحارس، ليدخل التاريخ كأول 
مغربي ُيسجل يف نسختني ُمتتاليتني 

من كأس العالم.
املجموعة  ترتيب  املغرب  وتصدر 
ثانيا  وكرواتيا  نقاط،   »7« برصيد 
بخمس نقاط وتأهلت هي األخرى إىل 

الدور ذاته.
الثاني  الدور  إىل  املغرب  وصول 
تاريخ  يف  الثانية  للمرة  يحدث 
البطولة العاملية، حيث سبق أن حقق 
 »1986« مونديال  يف  اإلنجاز  هذا 

باملكسيك.

مشجعون عرب لـ $: 

فخــــورون بقطـــر

أعرب مشجعون عرب، عن فخرهم 
يف  قطر  لدولة  الباهر  بالنجاح 
الفت  بشكل  العالم  لكأس  تنظيمها 
قدمت  أنها  إىل  مشريين  لألنظار، 
البطوالت  تنظيم  يف  ناجحا  نموذجا 
صورة  أعطى  مما  الكربى،  العاملية 
الدول  لقدرة  العالم  يف  إيجابية 
مطالبني  التنظيم،  عىل  العربية 

أن  برضورة  العربية  الدول  باقي 
تحذو حذو قطر يف تنظيم مثل هذه 

البطوالت.
ولفتوا إىل أنهم الحظوا انبهار العديد 
واألوربية  األجنبية  الجنسيات  من 
لهذا  قطر  لدولة  الرئع  بالتنظيم 
املونديال، مما انعكس باإليجاب عىل 
نظرة الغربيني للمجتمعات العربية، 
بخالف  كبرية  بنسبة  تغريت  والتي 
الدول  عن  البعض  يصوره  ما 

العربية.

كتب- محمد الجعربي

ألمانيا تودع المونديال من الدور األول

غطوا وجوهكم ..!

ودع منتخب أملانيا بطولة كأس العالم 2022 من دور 
املجموعات، رغم فوزه عىل كوستاريكا )4-2(، أمس، يف 

ختام الدور األول.
اليابان  خطفت  بعدما  للتأهل  لألملان  الفوز  يشفع  ولم 

وإسبانيا بطاقتي الصعود لدور الـ16.
4 نقاط، متأخرة عن  الثالث برصيد  املركز  أملانيا يف  وحلت 
إسبانيا بفارق األهداف، فيما تذيلت كوستاريكا الرتتيب بـ3 

نقاط.
نجح  الكوستاريكي،  املرمى  عىل  حقيقية  فرصة  أول  ومن 
 10 أول  يف  مبكر  بهدف  نافاس  كيلور  مباغتة  يف  جنابري 
دقائق بعدما قابل عرضية راوم برأسية متقنية يف أقىص 

الزاوية اليرسى.
وكاد جوريتسكا يضيف الهدف الثاني بذات الطريقة، لكن 
عىل  من  برباعة  للكرة  وتصدى  املرة  هذه  يقظا  كان  نافاس 

خط املرمى.
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نبض الوطن

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

صاحب السمو يهنئ رئيس رومانيا
صاحب  حضرة  بعث  قنا-    - الدوحة 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

يوهانيس  كالوس  الرئيس  فخامة 

اليوم  ذكرى  بمناسبة  رومانيا،  رئيس 

الوطني لبالده.

نائب األمير 
يهنئ رئيس رومانيا

الدوحة- قنا - بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب 

األمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس كالوس يوهانيس رئيس 

رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

رئيس الوزراء 
يهنئ نظيره الروماني

الدوحة - قنا- بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة إلى دولة السيد نيكوالي 

تشيوكا رئيس وزراء رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

لحضور جانب من مباريات المونديال

انضمت لملف »النخلة« باليونسكو

رئيس كرواتيا يصل الدوحة

قطر تنضم لقائمة 
التراث الثقافي العالمي

الدوحة - قنا - وصل فخامة الرئيس زوران 

كرواتيا،  جمهورية  رئيس  ميالنوفيتش 

من  جانب  لحضور  أمس،  الدوحة،  إلى 

مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022.

والوفد  فخامته  استقبال  في  وكان 

الدولي  حمد  مطار  وصوله  لدى  المرافق 

وزير  العلي  غانم  بن  صالح  السيد  سعادة 

دراغو  السيد  وسعادة  والشباب،  الرياضة 

لدى  كرواتيا  جمهورية  سفير  لوفريتش 

الدولة.

الدول  إلى  أمس،  قطر  دولة  انضمت 

المعارف  »للنخلة..  لملف  المسجلة 

قائمة  في  والممارسات«  والتقاليد  والمهارات 

لمنظمة  التابعة  المادي  غير  الثقافي  التراث 

والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم 

»اليونسكو«.

السابعة  الدورة  انعقاد  خالل  ذلك  جاء   

لصون  الحكومية  الدولية  للجنة  عشرة 

لمنظمة  التابعة  المادي  غير  الثقافي  التراث 

والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم 

»اليونسكو« في الرباط حاليا وتستمر حتى 

4 ديسمبر الجاري، بمشاركة دولة قطر.
السابعة  الدورة  أعمال  في  قطر  دولة  ويمثل 

لصون  الحكومية  الدولية  للجنة  عشرة 

لمنظمة  التابعة  المادي  غير  الثقافي  التراث 

بن  ناصر  الدكتور  سعادة  »اليونسكو« 

لدى  الدائم  قطر  دولة  مندوب  الحنزاب  حمد 

المطاوعة  عبدالعزيز  والسيد  »اليونسكو« 

والهوية  التراث  إدارة  في  التراث  قسم  رئيس 

في وزارة الثقافة.

حمد  بن  ناصر  الدكتور  سعادة  وأكد   

لدى  قطر  لدولة  الدائم  المندوب  الحنزاب 

بهذه  تصريح  في  »اليونسكو«،  منظمة 

المناسبة بأن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا 

وغير  المادي  الثقافي  التراث  وحماية  لصون 

غير  التراث  حماية  وضعت  وقد  المادي، 

الوطنية،  سياساتها  صميم  في  المادي 

اتفاقية  أعمال  نطاق  في  الدولية  وجهودها 

2003 لصون التراث الثقافي غير المادي.
الدول  إلى  قطر  دولة  انضمام  أن  وأضاف   

شاهدًا  يعتبر  »النخلة«،  لملف  المسجلة 

قطر  دولة  وثقافة  تاريخ  ارتباط  على 

الثقافي  البعد  ذي  المهم،  العنصر  بهذا 

المجتمع  في  واالقتصادي  واالجتماعي 

النخلة  أن  سّيما  وال  قطر.  دولة  في  المحلي 

ثقافة  في  وأصيل  عريٍق  بتراٍث  تتمتع 

كما  العربية،  والمنطقة  القطري  المجتمع 

تتمحور  للعطاء،  استثنائية  رمزية  لها  أن 

فقد  ثقافتنا،  في  األسس  من  العديد  حولها 

مثلت عصب الحياة االقتصادية واالجتماعية 

لألجداد قديمًا وعلى مر األجيال حتى عصرنا 

هذا، ومن خاللها تمكنوا من البناء والتواصل 

أساسًا  النخلة  فبقيت  األخرى،  الثقافات  مع 

في المجتمع القطري والعربي عبر العصور.

تأهل »10« 
انطالق منافسات »القناص«صقور إلى النهائي

بطولة  منافسات  »الخميس«  أمس  انطلقت 

فرخ  الدعو  بمسابقة   ،2022 القناص  جمعية 

نهائيات  مع  البطولة  وتتزامن  شاهين  جير 

كأس العالم FIFA قطر 2022.

 10 تأهل  عن  أمس،  المنافسات  وأسفرت 

صقور إلى النهائي الذي يجرى في الرابع عشر 

فرخ  الدعو  مسابقة  في  الجاري  الشهر  من 

النخبة  فريق  هم:  والمتأهلون  شاهين.  جير 

فريق  )صقران(،  الشيحانية  فريق  )صقران(، 

عبدالله  المسند،  ناصر  خليفة  )صقران(،  الزم 

عبدالهادي  حمد  ثم  لفان  فريق  الكعبي،  عامر 

توقيتات  المتأهلة  الصقور  وحققت  نايفه  بن 

متقاربة جدا، لم يفصل بينها إال األجزاء بالمائة 

من الثانية، وهو شأن كل سباقات السرعة في 

 19 كل المسابقات. وحقق صقر فريق النخبة 

المائة، بينما حقق صقر  و859 جزءا من  ثانية 

الثاني  المركز  الذي حل في  فريق الشيحانية 

صقر  حقق  فيما  بالمائة،  جزءا   993 ثانية   20
فريق الزم، والذي حل في المركز الثالث توقيتا 

قدره 20 ثانية و147 جزءا بالمائة.

مسابقة  في  الصقارون  يدخل  أخرى،  جهة  من 

الطلع، صباح اليوم »الجمعة« ميدان المنافسة 

للمجموعات من 1 إلى 7 في صبخة الذخيرة.

الظهر(،  صالة  )بعد  المسائية  الفترة  وخالل 

لفئتي  الدعو  مسابقة  في  المشاركون  يدخل 

ميدان  حر،  جير  وفرخ  شاهين  جير  قرناس 

مقاعد  بعشرة  الظفر  أجل  من  المنافسة 

المتأهلون  الصقارون  وأعرب  فئة.  كل  في 

بشكرهم  متقدمين  بالتأهل،  سعادتهم  عن 

لجمعية القناص على دعمها لهم، والسهر على 

تنظيم كل البطوالت على أحسن وأكمل وجه، 

واعدين بتقديم األفضل في قادم األيام.
{ مشارك في اليوم األول

»الوزراء« يتابع سير تنفيذ خطة العمل التنظيمية للمونديال.. د. محمد الهاجري:

إشادات دولية بنجاح قطر
قال الدكتور محمد بن نويمي الهاجري 

المتحدث الرسمي لمكتب االتصال الحكومي، 

إن مجلس الوزراء الموقر برئاسة معالي 

الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل 

ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

يتابع حاليا بشكل حثيث سير تنفيذ خطة 

العمل الدقيقة التي تم وضعها لتنظيم كأس 

العالم FIFA قطر 2022 على الوجه األكمل، 

مضيفا أن اإلشادة الدولية المتواصلة بنجاح 

قطر التنظيمي هي خالصة جهد كبير بذلته 

كل األطراف ذات الصلة لتأمين بطولة عالمية 

استثنائية على أرض قطر.

وخالل عرضه الشهري ألبرز ما جاء في 

اجتماعات مجلس الوزراء خالل شهر نوفمبر 

الماضي، تطرق الدكتور محمد بن نويمي 

الهاجري، إلى إشادة المجلس بالمضامين 

اإلنسانية المهمة التي كانت في كلمة حضرة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى، خالل حفل االفتتاح، والتي 

عكست بعمق الصور المضيئة لجوانب من 

اإلرث الحضاري والثقافي لدولة قطر والعالم 

العربي.

كما أكد أن البنية التحتية واللوجستية 

المتطورة التي تقدمها دولة قطر خالل 

المونديال الحالي هي إحدى ثمرات 

استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة التي 

تتجاوز في أبعادها الكبرى مسألة االحتفاء 

بكأس العالم نحو تحقيق إرث تنموي 

مستدام ومتطور.

واستعرض المتحدث الرسمي لمكتب 

االتصال الحكومي، مختلف القرارات والملفات 

األخرى التي نظر فيها مجلس الوزراء خالل 

شهر نوفمبر، وفي مقدمتها الموافقة على 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 

اإلجراءات الجنائية الذي يندرج ضمن حزمة 

من التشريعات تنفيذا للتوجيهات السامية، 

بشأن تطوير أنظمة العدالة، لتحقيق العدالة 

الناجزة، التي ال غنى عنها الستقرار المعامالت 

وكفالة الحقوق، مشددا على أن هذه الخطوة 

تأتي ضمن مسار متكامل يتماشى مع التطور 

الالفت الذي تعيشه دولة قطر على مختلف 

الصعد.

وعلى صعيد آخر، أشار الدكتور محمد 

بن نويمي، إلى تأكيد مجلس الوزراء على 

السياسة الثابتة لدولة قطر في تعزيز العمل 

العربي المشترك والتعاون متعدد األطراف 

وترسيخ قيم السالم واألمن اإلقليمي والدولي، 

وترحيب المجلس في هذا الصدد بإعالن 

الجزائر في ختام اجتماعات الدورة العادية 

الحادية والثالثين لمجلس جامعة الدول 

العربية على مستوى القمة، التي عقدت في 

مدينة الجزائر، بمشاركة حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد المفدى.

{ د. محمد نويمي الهاجري

الدوحة - $

النجاح خالصة جهد 
كبير بذلته كل 
األطراف لتأمين 
بطولة استثنائية

قطر تشارك في االحتفال 
بالتضامن مع الشعب الفلسطيني

في  قطر  دولة  شاركت  قنا-   - نيروبي 

االحتفال الرسمي لليوم العالمي للتضامن 

في  أقيم  الذي  الفلسطيني،  الشعب  مع 

الكينية  بالعاصمة  المتحدة  األمم  مكتب 

نيروبي.

مثل دولة قطر في االحتفال سعادة السيد 

قطر  دولة  سفير  الدوسري  علي  بن  جبر 

لدى جمهورية كينيا.
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»البرلمان األوروبي« صادق عليها

إعفاء مواطني  قطر من »شنغن«

لجنة  صادقت  قنا-  بروكسل- 
والشؤون  والعدالة  املدنية  الحريات 
األوروبي،  الربملان  يف  الداخلية 
إعفاء مواطني دولة قطر  أمس، عىل 
منطقة  لدول  الدخول  تأشرية  من 

)شنغن(، دون رشوط.
من  األخرية  الخطوة  هذه  وتعترب 
أن  عىل  األوروبي،  الربملان  طرف 
تتبعها مداوالت يف لجنة ثالثية تمثل 
والربملان  واملفوضية  االتحاد  مجلس 
من  اإلعفاء  اتفاقية  نص  إلعداد 
قبل  الطرفني  بني  )شنغن(  تأشرية 

توقيعها والبدء يف تطبيقها.
السيد  سعادة  ورحب   
سفري  املالكي  أحمد  بن  عبدالعزيز 
األوروبي  االتحاد  لدى  قطر  دولة 
وحلف شمال األطليس )الناتو(، بهذه 
بالخطوة  إياها  واصفا  املصادقة، 
امللف  استكمال  نحو  األساسية 

الخاص باإلعفاء.
يأتي  التصويت  أن  سعادته  وأكد 
يف  الخارجية  وزارة  التزام  سياق  يف 
املواطنني  مصالح  برعاية  قطر  دولة 
يف الخارج، وتسهيل سفرهم إىل كافة 

دول العالم.
محمد  بن  ماجد  الدكتور  وأكد 
رئيس  نائب  مستشار  األنصاري، 
الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس 
الخارجية،  لوزارة  الرسمي  املتحدث 
بمصادقة  الخارجية  وزارة  ترحيب 
والعدالة  املدنية  الحريات  لجنة 
الربملان  يف  الداخلية  والشؤون 
مواطني  إعفاء  عىل  أمس،  األوروبي، 
دولة قطر من تأشرية الدخول لدول 

منطقة »شنغن«، دون رشوط.
يف  األنصاري،  الدكتور  وأوضح 

ترصيح لوكالة األنباء القطرية »قنا«، 
أن املصادقة عىل اإلعفاء جاءت نتيجة 
لجهود متواصلة لبعثة دولة قطر لدى 
الخارجية  ووزارة  األوروبي  االتحاد 
معربا  عراقيل،  دون  مروره  لضمان 
يف هذا الصدد عن سعادة دولة قطر 
42 صوتا يف  باعتماد اإلعفاء بأغلبية 

لجنة الحريات.
الحريات  لجنة  موافقة  أن  إىل  ولفت 
عدم  تضمنت  اإلعفاء  عىل  املدنية 
مداوالت  جلسة  يف  لعرضه  الحاجة 
بذلك  لتكون  األوروبي  للربملان  عامة 

موافقة نهائية من الربملان األوروبي.
هي  القادمة  الخطوة  أن  وأوضح 
تمثل  ثالثية،  لجنة  يف  املداوالت  بدء 
واملفوضية  األوروبي  االتحاد  مجلس 
األوروبية والربملان األوروبي، لصياغة 
تأشرية  من  اإلعفاء  اتفاقية  نص 
واالتحاد  قطر  دولة  بني  »شنغن« 
من  عليها  للتوقيع  تمهيدا  األوروبي، 
أنه  مبينا  بها،  والعمل  الطرفني  قبل 
يصعب تحديد موعد لالنتهاء من هذه 
الخطوات، ولكن ما يمكن تأكيده هو 

أن الخطوات األساسية انتهت.

لوزارة  الرسمي  املتحدث  وقال 
لـ»قنا«،  ترصيحه  يف  الخارجية، 
مراحل  لكافة  الوزارة  متابعة  إن 
عىل  حرصها  يعكس  اإلعفاء  صدور 
املواطنني  أمام  الصعوبات  تذليل 
القطريني، وتسهيل إجراءات سفرهم 
تألو  لن  الوزارة  أن  مؤكدا  للخارج، 
االتفاقيات  من  املزيد  لتوقيع  جهدا 
يف  القطري  السفر  جواز  يجعل  بما 
وبما  عامليا،  الجوازات  أقوى  مصاف 
العاملية  الدولة  مكانة  مع  يتناسب 

والدبلوماسية.

{ السفير عبدالعزيز بن أحمد المالكي

المالكي: التزام وزارة الخارجية برعاية مصالح المواطنين في الخارج

د. األنصاري: 
بدء المداوالت 

في لجنة ثالثية 
لصياغة نص 

اتفاقية اإلعفاء

جرى مناقشة سبل تعزيز العالقات البرلمانية

د. السليطي تجتمع
مع مسؤولين برلمانيين

الدكتورة  سعادة  اجتمعت  قنا-  الدوحة- 
رئيس  نائب  السليطي  حسن  بنت  حمدة 
السيد  سعادة  مع  أمس،  الشورى،  مجلس 
الشعب  مجلس  رئيس  سيمونيان  ألني 
األرميني، وسعادة السيد قاسم خان سوري 
الباكستانية،  الوطنية  الجمعية  عضو 
وسعادة الدكتور السعيد مقدم األمني العام 
العربي،  املغرب  التحاد  الشورى  ملجلس 
وسعادة السيد عبدالله املرصي رئيس ديوان 
البالد  الذين يزورون  الليبي،  النواب  مجلس 

حاليا.
من  عدد  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى، 
املوضوعات املتعلقة بالعمل الربملاني، وسبل 

تعزيز العالقات الربملانية.
دولة  بزيارة  الربملانيون عن سعادتهم  وعرب 
التي  الشاملة  بالنهضة  مشيدين  قطر، 

تشهدها البالد يف مختلف املجاالت.
كما عربوا عن إعجابهم بما ملسوه من تنظيم 
قطر   FIFA العالم  كأس  لبطولة  متميز 

.2022

حول نزع السالح

»الشورى« يشارك
في ندوة برلمانية دولية

الدوحـة- قنـا- شـارك 
مجلس الشورى أمس، يف 
ندوة دولية برملانية حول 
نظمهـا  السـالح،  نـزع 
االتحـاد الربملاني الدويل، 
شـبكة  مـع  بالتعـاون 
»برملانيني مـن أجل عدم 
انتشـار األسلحة النووية 
ونزع السالح«، واملجلس 
للمسـتقبل،  العاملـي 
وشـبكة اندماج الشباب، 
وذلك عرب تقنية االتصال 

املرئي.
ومثـل مجلس الشـورى 
يف الندوة، سـعادة السيد 
محمـد بـن فهد املسـلم 

عضو املجلس.
إىل  النـدوة،  وتطرقـت 
العمـل  ودور  أهميـة 
لضمـان  الربملانـي 
بني  املتساوية  املشـاركة 
يف  واالستدامة  الجنسني، 
مبـادرات نزع السـالح، 
النسـائية  القيادة  ودور 

املجال..وتأتـي  هـذا  يف 
ضمـن  النـدوة  هـذه 
الفعاليـات  سلسـلة 
الربملانية الدولية، ملتابعة 
منشـور) تأمني  إطـالق 

املشـرك( ،  مسـتقبلنا 
وهي خطة لنزع السالح 
العـام  األمـني  أطلقهـا 
لألمـم املتحـدة يف عـام 

.2018

بشأن مكافحة التستر

»مالية الشورى« تناقش مشروع قانون
الدوحة- قنا- عقدت لجنة الشؤون املالية 
اجتماعا،  الشورى  بمجلس  واالقتصادية، 
بن  أحمد  السيد  سعادة  برئاسة  أمس، 

هتمي الهتمي رئيس اللجنة.
 وناقشت اللجنة خالل االجتماع، مرشوع 

قانون بشأن مكافحة التسر عىل ممارسة 
التجارية  لألنشطة  القطريني  غري 
للقانون،  باملخالفة  واملهنية  واالقتصادية 
يف  للمرشوع  دراستها  مواصلة  وقررت 

اجتماعها املقبل.

في بيان الدولة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة

قطر تؤكد التزامها بالتضامن مع الفلسطينيين

قطر  دولة  جددت  قنا-  نيويورك- 
يف  باالستمرار  التزامها  عىل  التأكيد 
الفلسطيني  الشعب  مع  التضامن 
نضاله  يواصل  الذي  الشقيق، 
ومقدساته  أرضه  الستعادة  العادل 
التي  للترصف  القابلة  غري  وحقوقه 
تدعمها كل الرشائع واملبادئ الدولية 

واإلنسانية.
الذي  قطر  دولة  بيان  يف  ذلك  جاء 
أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد 
الدائم  املندوب  ثاني  آل  سيف  بن 

أمام  املتحدة،  األمم  لدى  قطر  لدولة 
يف  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
ملناقشة  والسبعني،  السابعة  دورتها 

بند »قضية فلسطني«.
وأكدت سعادتها، أن الحق يف تقرير 
الحقوق  يأتي يف مقدمة هذه  املصري 
الفلسطينية  الدولة  إقامة  لضمان 
للبقاء،  والقابلة  واملستدامة  املستقلة 
وعاصمتها   1967 عام  حدود  عىل 
مبدأ  أساس  وعىل  الرشقية،  القدس 
حل الدولتني ومبادرة السالم العربية 

وتنفيذا لقرارات الرشعية الدولية.
االحتالل  إنهاء  وشددت عىل رضورة 

العربية  األرايض  لسائر  اإلرسائييل 
السوري  الجوالن  فيها  بما  املحتلة، 
املحتلة،  اللبنانية  واألرايض  املحتل 
السبيل  هو  هذا  أن  موضحة 
للقضية  املستدامة  التسوية  لتحقيق 
واالستقرار  السالم  وأن  الفلسطينية، 
بدون  يتحقق  لن  األوسط  الرشق  يف 

هذه التسوية.
قطر  دولة  إدانة  سعادتها،  وجددت 
التي  املتكررة  لالعتداءات  الشديدة 
األقىص  املسجد  العام عىل  هذا  وقعت 
املبارك من قبل قوات السلطة القائمة 
باالحتالل، وكذلك من قبل املستوطنني 

اإلرسائيليني بدعم من تلك القوات.

تلك  أن  عىل  التأكيد  جددت  كما 
صارخا  انتهاكا  تعترب  االعتداءات 
ملشاعر  واستفزازا  الدويل  للقانون 
املسلمني، مشددة عىل أن أي محاوالت 
للمساس بالوضع التاريخي والقانوني 
اإلسالمية  املقدسة  لألماكن  القائم 
واملسيحية يف القدس الرشقية املحتلة 
املبارك  األقىص  املسجد  وتقسيم 
الصالة  وتقييد حرية  ومكانيا  زمانيا 
باطلة  محاوالت  هي  فيه،  للمسلمني 
بموجب القانون الدويل وقرارات األمم 

املتحدة ذات الصلة.
دولة  ترحيب  إىل  سعادتها،  وأشارت 
إلغاء  أسراليا  حكومة  بإعالن  قطر 

عاصمة  الغربية  بالقدس  االعراف 
القرار  هذا  إن  وقالت  إلرسائيل، 
مع  يتسق  أسراليا-  حكومة  -قرار 
الرشعية  وقرارات  الدويل  اإلجماع 
الدولية  املساعي  ويدعم  الدولية، 
فرص  من  ويعزز  السالم  لتحقيق 

حل الدولتني.
إىل  الدائم،  املندوب  سعادة  ولفتت 
حقوق  لجنة  تشارك  قطر  دولة  أن 
إىل  الدعوة  يف  الفلسطيني  الشعب 
إجراء تحقيق دويل يتسم باملصداقية 
اغتيال  يف  تأخري  وبدون  والشفافية 
أبو  شريين  الفلسطينية  اإلعالمية 
الجزيرة،  قناة  يف  الصحفية  عاقلة 

أثناء قيامها بعملها.
سعادتها،  جددت  الصدد  هذا  ويف 
التأكيد عىل أن دولة قطر تعترب هذه 
للقانون  صارخا  انتهاكا  الجريمة 
عىل  سافرا  وتعديا  الدويل  اإلنساني 

حرية اإلعالم.
كما نوهت سعادتها، بالدعم اإلنساني 
تنهض  الذي  والتنموي  واإلغاثي 
الرازح  غزة،  قطاع  يف  قطر  دولة  به 
مساهمته  إىل  ولفتت  الحصار،  تحت 
يف تعزيز اإلمداد بالطاقة الكهربائية، 
النقدية  واملساعدة  السيولة  وتوفري 
العمل  فرص  وتوفري  الفقرية  لألرس 
والتعليم، عالوة عىل ما يتم عىل املدى 
للبنى  وإنشاء  إصالح  من  الطويل 
قطاعات  وتعزيز  واملساكن  التحتية 
الصحة والتعليم والصناعة والزراعة.

للوفاق  قطر  دولة  دعم  إىل  وأشارت 
الفلسطيني، ولفتت إىل ترحيب قطر 
عىل  الفلسطينية  الفصائل  بتوقيع 
»مؤتمر  عن  املنبثق  الجزائر  إعالن 
الوحدة  تحقيق  أجل  من  الشمل  لم 
باعتباره  الفلسطينية«  الوطنية 
الوحدة  طريق  عىل  إيجابية  خطوة 
الفلسطينية  الدولة  وإقامة  الوطنية 

املستقلة.

دعم إنساني وإغاثي تنهض
به قطر في قطاع غزة



توريد وتركيب أكثر 
من »650« معدة شحن للحافالت

قامت بجولة شملت الفعاليات الخاصة بتجربة المشجعين

تجسيد رحلة استضافة البطولة عبر تجارب شخصية يرويها أفراد من مختلف الثقافات
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تعاون  بين كتارا والمجلس الثقافي

تعزيز العالقات الثقافية 
بين قطر وبريطانيا

أعلن املجلس الثقايف الربيطاني يف قطر 
للحي  العامة  املؤسسة  مع  تعاون  عن 
الثقايف كتارا، وذلك بالتزامن مع اختتام 
املهرجان  من  السابعة  الدورة  فعاليات 
 29 23 إىل  الربيطاني، والذي أقيم من 
نوفمرب وحمل عنوان »الرياضة من أجل 

الخري«. 
العالقات  توطيد  التعاون  ويتضمن 
الثقافية بني البلدين من خالل االلتزام 
بإقامة الربامج والفعاليات االسرتاتيجية 
الثقافية،  املجاالت  مختلف  يف  املشرتكة 
واملشاركة  الزيارات  تبادل  وتسهيل 
وتعزيز  البلدين،  بني  الفعاليات  يف 
يف  القطريني  املواطنني  اشرتاك  فرص 
الفعاليات الثقافية والتعليمية يف اململكة 

املتحدة. 
نخبة  العام  هذا  املهرجان  واستقطب 
من الحضور، وسجلت دورة هذا العام 
شخص،  ألف   25 من  أكثر  حضور 
مشهد  عىل  الضوء  املهرجان  وسلط 
اململكة املتحدة الثقايف النابض بالحياة 
يف قطر، مما سهل التواصل بني الفئات 
املتحدة  اململكة  من  والفنانني  اليافعة 
مجموعة  املهرجان  يف  وشارك  وقطر. 
تقديم  تم  كما  الفنانني،  من  متنوعة 
الستعراض  مشرتكة  وأنشطة  عروض 

موضوع الرياضة من أجل الخري.
وتعليقاً عىل هذا املوضوع، قال سكوت 
للمجلس  التنفيذي  الرئيس  ماكدونالد، 
يف  شارك  الذي  الربيطاني،  الثقايف 
قطر  يف  التواجد  »يرسني  املهرجان: 
عىل  املميزة  الفنية  الفعاليات  لحضور 
مدى األسابيع املاضية، والتي تمثل قيم 
الربيطاني  الثقايف  املجلس  وتطلعات 
الثقايف  والتبادل  التعاون  تعزيز  يف 
أكثر  مجتمعات  بناء  يف  للمساهمة 
شمولية، إىل جانب تعزيز فرص تمكني 

االعتماد  يمكنهم  مهارات  من  الشباب 
بجزيل  وأتقدم  حياتهم،  لبقية  عليها 
لرعايتها  جريت  رشكة  إىل  الشكر 
الرشكاء  جميع  وأشكر  الفعالية.  هذه 
للحي  العامة  املؤسسة  بالذكر  وأخص 
التعاون  هذا  أن  وأؤكد  كتارا.  الثقايف 
التبادل  تعزيز  يف  هاماً  دوراً  سيلعب 

الثقايف بني البلدين«. 
الدكتور  سعادة  قال  جانبه،  ومن 
املدير  السليطي،  إبراهيم  بن  خالد 
الثقايف،  للحي  العامة  للمؤسسة  العام 
ناجحة  أخرى  دورة  »شهدنا  كتارا: 
تم  املتحدة، حيث  اململكة  مهرجان  من 
املظاهر  العديد من  الضوء عىل  تسليط 
تعزيز  يف  ساهمت  التي  الثقافية، 
املتحدة  اململكة  التقارب بني مجتمعات 
وقطر، كما ساعدتنا يف استكشاف دور 
املجتمعات  ربط  يف  املختلفة  الفنون 
العمرية كافة، ويرشفنا زيادة  والفئات 
الرشكة  عالقة  وتوطيد  التعاون  أوارص 
قطر  يف  الربيطاني  الثقايف  املجلس  مع 
وإثراء  تعزيز  عىل  معاً  للعمل  ونتطلع 

الثقافة والفنون يف بالدنا«. 
حملة  مدير  بايك  أندرو  وأضاف 
يف  أتواجد  أن  »يسعدني   :GREAT
يف  والتنوع  باإلبداع  لنحتفي  قطر، 
جيد  ألمر  إنه  وقطر.  املتحدة  اململكة 
بمشاركة  مختلفة  أنشطة  نقدم  أن 
تحت  مختلفة  خلفيات  من  جماهري 
لقد  الخري».  أجل  من  عنوان«الرياضة 
بثقافة  التعريف  زيادة  يف  ساهمنا 
بني  ثقايف  جرس  وبناء  املتحدة،  اململكة 
قطر واململكة املتحدة من خالل الفنون 
واملوسيقى والرياضة. كما أود أن أشكر 
عىل  وكتارا  الربيطاني،  الثقايف  املجلس 
تعاون  إىل  نتطلع  كما  معنا،  تعاونهم 

غني وطويل األمد مع قطر«.

ضمن استراتيجية التحول للمركبات الكهربائية

تشغيل »37« 
وحدة شحن بـ »وقود«

تنفيذا لخطط عمل اسرتاتيجية التحول 
أعدتها  التي  الكهربائية  للمركبات 
املؤسسة  ستعمل  املواصالت،  وزارة 
واملاء  للكهرباء  القطرية  العامة 
»كهرماء« عىل توريد وتركيب وتشغيل 
الكهربائية  للمركبات  37 وحدة شحن 
عىل  موزعة  »وقود«  رشكة  بمحطات 
22 موقعا يف الدوحة وحدودها، إضافة 

إىل الخور والوكرة واملنافذ الحدودية. 
الجهود  تضافر  إطار  يف  ذلك  ويأتي 
يف  التنفيذية  الجهات  تبذلها  التي 
للوصول  الوطنية  الرشكات  مع  الدولة 

إىل تحقيق أهداف هذه االسرتاتيجية. 
تعمل  التي  الخطوة  هذه  وستضاف 
إنجازات  إىل  )كهرماء(  مؤسسة  عليها 
خطط  تنفيذ  يف  قطعتها  التي  الدولة 
للمركبات  التحول  اسرتاتيجية 
املرحلة  إنهاء  تم  حيث  الكهربائية 
 ٪  25 توفري  يف  واملتمثلة  منها  األوىل 

من أسطول الحافالت الخاصة ببطولة 
لتكون   2022 قطر  فيفا  العالم  كأس 
كهربائية، كما قامت الوزارة بالتعاون 
والجهات  الوطنية  الرشكات  مع 
من  أكثر  وتركيب  بتوريد  التنفيذية، 
650 معدة شحن كهربائية للحافالت، 
ومستودعات  محطات  عىل  موزعة 
افتتاحها  تم  التي  العام  النقل  حافالت 
عدد  إىل  باإلضافة  الحايل،  العام  خالل 
الدوحة،  مرتو  محطات  مواقع  من 
مسارات  ضمن  تقع  أخرى  ومواقع 
التي  املعتمدة  الكهربائية  الحافالت 
ونقل  العام  النقل  عمليات  تخدم 
فيفا قطر  العالم  جماهري بطولة كأس 
لوسائل  دائما  إرثا  لتصبح   ،2022
بعد  النظيفة  للطاقة  الجماعي  النقل 
موقع  من  يعزز  الذي  األمر  البطولة، 
النقل  مجال  يف  الرائد  قطر  دولة 

الجماعي للطاقة النظيفة.

في المدينة التعليمية

الشيخة هند تزور فعاليات المونديال
الدوحة - قنا- زارت 

سعادة الشيخة هند بنت 
حمد آل ثاني نائب رئيس 

مجلس إدارة مؤسسة 
قطر للرتبية والعلوم 

وتنمية املجتمع والرئيس 
التنفيذي للمؤسسة، 

معرض »جووولز« يف 
املدينة التعليمية بمؤسسة 

قطر، الذي جسد رحلة 
استضافة بطولة كأس 

العالم FIFA قطر 
2022، عرب تجارب 

شخصية يرويها أفراد من 
مختلف الثقافات يف قطر.

وعقب زيارة سعادتها 
للمعرض، الذي تستضيفه 

جامعة »فرجينيا 
كومنولث« كلية فنون 

التصميم يف قطر، إحدى 
الجامعات الرشيكة 

ملؤسسة قطر، ويتألف 
من مجموعة من القصص 

التي يرويها أفراد من 
املجتمع عن الحياة 

والعمل والدراسة يف قطر 
طوال الفرتة التي شهدت 
االستعدادات الستضافة 
البطولة، قامت سعادة 
الشيخة هند بنت حمد 
آل ثاني، بجولة أخرى 

شملت الفعاليات الخاصة 
بتجربة املشجعني يف 

املدينة التعليمية.
وتشمل الفعاليات، التي 

تقام خالل أيام مباريات 
 FIFA بطولة كأس العالم

قطر 2022 يف استاد 
املدينة التعليمية، والتي 
تبدأ قبل ثالث ساعات 

من انطالق صافرة بداية 
املباراة، وتستمر لساعتني 

بعد انتهائها، مجموعة 
متنوعة من التجارب 

متعددة الحواس، 
واألنشطة التعليمية، 

والعروض الثقافية التي 
تسلط الضوء عىل تراث 

قطر واملنطقة ككل.

مؤسسة قطر و»مجموعة واندا« أتاحت لطالب حمل األعالم في المباريات

تجربــة ال تنــسى
 انضّم ثالثة شباب من عشاق كرة 
العبني  ثالثة  مع  قطر  يف  القدم 
إىل  الفيفا  أعالم  حاميل  صينيني، 
املباراة  خالل  وذلك  امللعب  أرض 
العالم  كأس  لبطولة  االفتتاحية 
من  كجزء   ،™2022 قطر   FIFA
أعالم  »حاميل  برنامج  أنشطة 
ثمرة  وهو  الفيفا«)الواندا(، 
مجموعة  بني  األمد  طويلة  رشاكة 
قطر  ومؤسسة  الصينية  واندا 
املجتمع،  وتنمية  والعلوم  للرتبية 
تحقيق  من  الشباب  تمكني  بهدف 

تطلعاتهم واالحتفاء بإنجازاتهم.
وقد وقع االختيار عىل مجموعة من 
جنى  الراوي،  وسام  وهم:  الشباب 
أبو عفصاء، رجاء دنهش، للمشاركة 
يف  فوزهم  بعد  الربنامج،  هذا  يف 
مسابقة الشعر العربي التي أقيمت 
ملهرجان  التحضري  من  كجزء 
يقام  الذي  األدائية  للفنون  دريشة 
يف  ديسمرب،   17-11 من  الفرتة  يف 
قطر،  بمؤسسة  التعليمية  املدينة 
بن  حمد  بنت  نورة  حظيت  كذلك 
عقيل النابت، وتبلغ من العمر سبع 
لتشجيع  خاصة  بفرصة  سنوات، 
امللعب  أرض  عىل  القطري  املنتخب 
السنغال،  مباراته ضد  انطالق  قبل 
العالم  كأس  بطولة  خالل  وذلك 
واملشاركة   ،™2022 قطر   FIFA
قبل  الحماسية  األجواء  تهيئة  يف 
وقد  امللعب.  إىل  الالعبني  دخول 
ُدعيت نورة، وهي عضو يف مبادرة 
يقودها  التي  فاعلون«  »نشطاء 
الدوحة،  قطر–  أكاديمية  يف  طالب 

العاملة تحت مظلة  املدارس  إحدى 
التعليم ما قبل الجامعي يف مؤسسة 
أعالم  حاميل  إىل  لالنضمام  قطر، 

عىل  لها  كمكافأة  الفيفا»الواندا«، 
النفايات  مكافحة  يف  جهودها 
إعادة  وتشجيع  البالستيكية 

التدوير.
وبناًء عىل دعوة من مجموعة واندا، 
الشباب  للسفراء  الفرصة  أتيحت 
القدرات«التابع  »لكل  برنامج  من 
الجلسة  لحضور  قطر  ملؤسسة 
لكرة  إنجلرتا  ملنتخب  التدريبية 
مع  مباراتهم  قبل  وذلك  القدم 
تم  وقد  األمريكية.  املتحدة  الواليات 
ليان  يمان حمودة،  الشباب  اختيار 
فيصل  بن  ثاني  الشيخ  القّصابي، 
آل ثاني، وروبريت روسكا، بناًء عىل 
تطوعهم يف برنامج »لكل القدرات«، 
أيقونات  تشجيع  من  تمكنوا  حيث 
بمفاجأة  حظوا  كما  القدم،  كرة 
جاريث  لهم  قدم  حني  سارة 
قمصان  إنجلرتا  مدرب  ساوثجيت 

الفريق.



تواصل المؤسسة العامة 
للحي الثقافي كتارا فعالياتها 

المصاحبة لكأس العالم 
2022، حيث افتتح سعادة 

األستاذ الدكتور خالد بن 
إبراهيم السليطي المدير 
العام للمؤسسة العامة 

للحي الثقافي كتارا عددا 
من المعارض منها »متحف 

كتارا للمحامل التقليدية« 
ومعرض »وجوه العالم« 

بالتعاون مع سفارة الدومينيك 
ومعرض»تراث الباتيك« بالتعاون 

مع سفارة اندونيسيا.

للمحامل  كتارا  متحف  ضم  وقد 
التقليدية نماذج السفن التي استخدمها 
يف  الخليج  ومنطقة  قطر  يف  األجداد 
اللؤلؤ  عىل  والغوص  للصيد  رحالتهم 
والسفر،  والتجارة  البضائع  ونقل 
واملراكب  الغوص  أدوات  إىل  باإلضافة 
من  تستخدم  كانت  التي  والوسائل 
جانب  إىل  والطواشني  النواخذة  قبل 
التي  الغوص  ووسائل  املراكب  أدوات 

الغوص  رحالت  يف  البحارة  يستخدمها 
املجادح  أنواع  إىل  باإلضافة  اللؤلؤ،  عىل 
املستخدمة يف صناعة السفن الخشبية، 

وانواع املبارد، 
ثمينة  فرصة  املتحف  يشكل  كما 
الوسائل  كافة  عىل  لالطالع  للجمهور 
التي كان يستخدمها  القديمة  واملعدات 
الستخراج  املياه  أعماق  يف  الغاصة 
اكتشاف  جانب  إىل  واللؤلؤ،  املحار 

ورفع  التجديف  مثل  الغوص  اعمال 
ومعرفة  املحار  وفلق  التقليدي  الرشاع 

أنواع اللؤلؤ. 
األستاذ  سعادة  قال  املناسبة،  وبهذه 
السليطي  إبراهيم  بن  خالد  الدكتور 
للحي  العامة  للمؤسسة  العام  املدير 
هذه  بافتتاح  »سعداء  كتارا:  الثقايف 
وضمن  والجميلة  املهمة  املعارض 
باحتضان  االحتفايل  كتارا  برنامج 

تعاونا  حيث  العالم،  لكأس  بالدنا 
لدى  معتمدة  سفارة   22 من  أكثر  مع 
الصديقة  الدول  من  لعدد  الدولة 
التعاون  عىل  حرصا  وذلك  والشقيقة 
الحوار  تعزيز فرص  أجل  املشرتك من 

بني الثقافات والشعوب«.
إال  املميزة  املعارض  هذه  وما  وأضاف: 
الرشاكة  من  الرفيع  املستوى  عىل  دليل 
الثقافية بني كتارا وهذه السفارات وهو 

املستمر  الثقايف  التعاون  آفاق  يعزز  ما 
واملتواصل سواء أثناء فرتة املونديال أو 

بعده.
جورج  السيد  سعادة  أعرب  وبدوره 
لدى  الدومينيك  جمهورية  سفري  حازم 
قطر عن سعادته بتنظيم هذا املعرض 
الكبري  مثنيا عىل جهود كتارا وتعاونها 
لتنظيم واعداد الفعاليات الثقافية التي 

تعرف الشعوب عىل بعضها.

حسن  رضوان  السيد  قال  جانبه  من 
لدى  اندونيسيا  جمهورية  سفري 
ليتعرف  عظيمة  فرصة  قطر:»هذه 
الجمهور عىل تراث اندونيسيا من خالل 
الشكر  بجزيل  ونتقدم  املعرض،  هذا 
الفرصة  هذه  عىل  كتارا  الثقايف  للحي 
ونتمنى لقطر مزيد من النجاح عىل هذا 
اإلبهار الذي تقدمه يف كأس العالم قطر 

.2022

سفير إندونيسيا: نتمنى لقطر مزيدا من النجاح على هذا اإلبهار العالميسفير الدومينيك: إعداد الفعاليات الثقافية التي تعرف الشعوب على بعضها

5

السنة )28( - الجمعة 8 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 2 ديسمبر 2022م العدد )9951(

متابعات

شهدت افتتاح »3« معارض ثقافية وفنية

ثقافات العالم تجتمع في »كتارا«
الدوحة - $



مع  العامة  الصحة  وزارة  تتعاون 
املعني  املشرتك  املتحدة  األمم  برنامج 
بفريوس نقص املناعة البرشية )اإليدز( 
ومنظمة الصحة العاملية الغتنام فرصة 
والذي  لإليدز  العاملي  باليوم  االحتفال 
1 ديسمرب من كل عام، لدعوة  يوافق 
فريوس  عن  املزيد  معرفة  إىل  الجميع 
نقص املناعة البرشية / اإليدز، وكيفية 

القضاء عليه.
عبد  الدكتور  قال  املناسبة  وبهذه 
اإليدز  برنامج  مدير  الخال،  اللطيف 
العامة  الصحة  وزارة  يف  الرسيري 
البرشية  املناعة  نقص  فريوس  »إن 
ويمكن  االنتقال  شديد  مرض  هو 
بفعالية  وعالجه  بسهولة  تشخيصه 
ويمكن إيقافه من االنتشار من خالل 
يعد  املبكرين.  والعالج  التشخيص 
اختبار فريوس نقص املناعة البرشية 
لالستجابة  الرئيسية  املتطلبات  أحد 
نقص  فريوس  عىل  للقضاء  الفعالة 

املناعة البرشية / اإليدز«. 
الوطنية  اسرتاتيجيتها  إطار  ويف 
نقص  فريوس  مكافحة  إىل  الرامية 
املناعة البرشية / اإليدز، تقدم وزارة 
مجال  يف  ورشكاؤها  العامة  الصحة 
حمد  مؤسسة  الصحية،  الرعاية 
الصحية  الرعاية  ومؤسسة  الطبية 
تم  الذين  األشخاص  لجميع  األولية، 

نقص  بفريوس  إصابتهم  تشخيص 
وسائل  وأنجع  أحدث  البرشية  املناعة 
يعيش  حتى  باملجان  الطبية  الرعاية 
هؤالء األشخاص حياة صحية ولكرس 

سلسلة انتقال العدوى. 
يأتي ذلك باإلضافة إىل تقديم خدمات 
استشارية وتشخيصية عالية الجودة. 
وأضاف الدكتور الخال: »تلتزم وزارة 
الصحة العامة ورشكاؤها بنرش الوعي 
حول فريوس نقص املناعة البرشية / 
الوصمة  من  الحد  عىل  وتعمل  اإليدز 
األشخاص  ضد  املجتمعي  والتمييز 
سيسعى  حيث  باملرض  املصابني 
العدوى  لخطر  املعرضون  األشخاص 
إلجراء االختبار والحصول عىل الرعاية 

الطبية إذا لم يشعروا بالوصمة«. 
بن حمد  محمد  الدكتور  الشيخ  وقال 
العامة  الصحة  إدارة  مدير  ثاني،  آل 
العامة: »إن فريوس  يف وزارة الصحة 
الوقاية  يمكن  البرشية  املناعة  نقص 

ونحن  معه،  والتعايش  بالكامل  منه 
الجهود  جميع  لوضع  استعداد  عىل 
هدف  تحقيق  نحو  املطلوبة  واملوارد 
املناعة  نقص  فريوس  عىل  القضاء 
البرشية بحلول عام 2030«. وأضاف 
أولوية قصوى يف صميم  قائال: »هذه 

التزامنا تجاه املجتمع«.
وباإلشارة إىل نتائج التفاوتات الخطرية 
األمم  لربنامج  الرئييس  التقرير  ضمن 
املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص 
لالحتفال  اإليدز   / البرشية  املناعة 
الدكتورة  قالت  العاملي لإليدز،  باليوم 
شريين الفقي، املدير اإلقليمي لربنامج 
األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس 
يف  اإليدز   / البرشية  املناعة  نقص 
»إن  إفريقيا:  وشمال  األوسط  الرشق 
مرض  البرشية  املناعة  نقص  فريوس 
مهمل يف العديد من البلدان يف منطقة 
الرشق األوسط وشمال أفريقيا، بسبب 
مرآة  تشكل  التي  املستمرة  التفاوتات 

»هناك  وأضافت:  للوباء«.  ومحركا 
السيايس  االلتزام  املزيد من  إىل  حاجة 
املتضافر  والدفع  االستثمار  وزيادة 
ضد الوصمة والتمييز املجتمعي حتى 
تتمكن منطقة الرشق األوسط وشمال 
إفريقيا من القضاء عىل فريوس نقص 

املناعة البرشية«.
ووفقا ألحدث النتائج التي توصل إليها 
املعني  املشرتك  املتحدة  األمم  برنامج 
 / البرشية  املناعة  نقص  بفريوس 
املصابني  األشخاص  عدد  قدر  اإليدز، 
يف  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس 
يف  إفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق 
شخص   180000 بنحو   2021 عام 
جديدة  إصابة   14000 ظهور  مع 
يف  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس 
املنطقة  شهدت  حيث  املايض،  العام 
اإلصابات  يف   ٪  33 بنسبة  ارتفاعا 
وأوضحت   .2010 عام  منذ  الجديدة 
»تعد  قائلة:  الفقي  شريين  الدكتورة 

منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا 
ارتفاعا  تشهد  منطقة  أعىل  ثاني  اآلن 
نقص  بفريوس  الجديدة  اإلصابات  يف 
املناعة البرشية عىل مدى العقد املايض، 
لالختبار  معدالت  أدنى  إىل  باإلضافة 

والعالج عىل مستوى العالم«.
املدير  املنظري،  أحمد  الدكتور  وقال 
اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق 
اإلصابة  حاالت  أن  حني  »يف  املتوسط 
املناعة  نقص  بفريوس  الجديدة 
البرشية والوفيات ذات الصلة آخذة يف 
إال  العالم،  أنحاء  االنخفاض يف جميع 
أن هذه األعداد تشهد ارتفاعا مستمرا 
يد  مد  يف  نرغب  وإننا  منطقتنا.  يف 
لخطر  معرض  شخص  لكل  العون 
تشخيص  يتم  لم  إذا  والوفاة  املرض 
إصابته بفريوس نقص املناعة البرشية 
اإلقليمية  إن جوهر رؤيتنا  أو عالجه. 
هو »الصحة للجميع من قبل الجميع: 

دعوة للتضامن والعمل«.
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بعضها يستغرق نموه عدة أشهر.. د. محمد قوصرة:

األكياس السنية خطرة على األسنان
تجويف  هي  السني  الكيس 
العظم  ينشأ عىل حساب  مريض 
ويكون مبطنا بخاليا ذات أصل 
مصيل  بسائل  ومملوء  برشوي 
بالقيح  يمتلئ  أن  ويمكن  غالبا، 
لو أصيب الكيس باإلنتان، حيث 
تنمو أكياس األسنان ببطء داخل 
العظم عىل أطراف الجذور امليتة 
لم  التي  الرضوس  أو  لألسنان، 
سليمة،  صحية  حالة  يف  تعد 
وقد  العقل،  رضس  حول  أو 
األسنان  كيس  نمو  يستغرق 
يبدأ  أن  قبل  سنوات،  أو  شهوراً 
باألعراض  الشعور  يف  املريض 

كاأللم واالنتفاخ.
باسل  محمد  الدكتور  ويقول 
فم  جراحة  أخصائي  قورصة 
قطر  جامعة  مركز  يف  وفكني 
الرعاية  التابع ملؤسسة  الصحي 
كيس  يعرف  األولية:  الصحة 
مملوء  تجويف  أنه  عىل  األسنان 
بغشاء  ومحاط  مصيل  بسائل 
ضمن  أو  العظم  داخل  ينشأ 

اللثوية. النسج 
الفموية  األكياس  وتصنف 
غري  املنشأ  ذات  األكياس  إىل: 
عادة  األكياس  وهذه  السني: 
وتكتشف  أعراض  لها  ليس 
روتيني  أسنان  بفحص  صدفة 
وكيس  الكريوي  الكيس  مثل 
والكيس  القاطعة  القناة 
أكياس  وهي  الشفوي،  األنفي 
كبري  بشكل  منترشة  غري 
أصابها  اذا  إال  عرضية  وغري 
التدخل  يجب  وعندها  إنتان 

وبيد  جراحيا  واستئصالها 
معالم  عىل  قريبة  ألنها  خبرية 

هامة.  ترشيحية 
السني:  املنشأ  ذات  األكياس   
عظم  داخل  تنشأ  أكياس  هي 
عالقة  عىل  وتكون  الفكني 
ما  وعادة  السن  تاج  أو  بجذر 
جذور  نهايات  حول  تكون 
األسنان أو تحيط بتاج السن. 

الكيس الجذري  

 30 بعمر  غالبا  ينشأ  وهو   
ينشأ  كيس  وهو  سنة   60 إىل 
ويكون  السن  جذر  نهاية  حول 
السن  أصاب  تسوس  نتيجة 
وتم إهمال عالجه، حتى وصول 
ويف  الجذر  نهاية  إىل  اإلنتان 

الفعل  لرد  ممكن  الحالة  هذه 
الدفاعي للجسم أن يحتوي هذا 
االلتهاب ويكون ما يسمى الورم 
تم  حال  يف  ويختفي  الحبيبي، 

عالج عصب السن بشكل جيد. 
الفعل  رد  كان  حال  يف  أما 
فيمكن  للجسم ضعيفا  الدفاعي 
إىل  الحبيبي  الورم  يتطور  أن 
املمكن  من  الذي  سني  خراج 
إذا  جذري  كيس  إىل  يتحول  أن 
يكون  غالبا  عالجه،  إهمال  تم 
دون  من  الجذري  الكيس 
إصابته  عدم  حال  يف  أعراض 
ويستمر  االلتهاب  أو  باإلنتان 
اكتشافه  ويتم  باالزدياد  حجمه 
وجود  املريض  يالحظ  عندما 
تسوس  فيه  سن  قرب  انتفاخ 
أو ممكن  أو سن معالج سابقا، 

الصورة  عىل  صدفة  يكتشف 
املسبب  السن  ويكون  الشعاعية 

للكيس مائل للون الرمادي. 
محمد  الدكتور  ويضيف 
هذه  أهم  من  أن  قورصة  باسل 
الحاالت ما يسمى الورم الحميل 
اللثة  أمراض  أنواع  أحد  وهو 
الحامل،  املرأة  به  تصاب  التي 
االضطرابات  عن  ينجم  والذي 
الهرمونية بسبب الحمل ويتجىل 
األلم  متوسطة  لثوية  بضخامة 
ملسها  عند  بشدة  تنزف  ولكن 
املريضة  انزعاج  يسبب  ما  وهو 
بشكل  الدم  بطعم  وإحساسا 
استخدام  املمكن  من  مستمر، 
الكتلة  هذه  باستئصال  الليزر 
الوالدة  بمجرد  وتزول  اللثوية، 

وانتظام الهرمونات من جديد.

{ د. محمد قوصرة 

حمالت تفتيشية

»وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا« عنوان الخطبة

ضبــط شــباك صيـــد

تفتيشية  حمالت  الدوحة  بلدية  نفَّذت 
األغذية  بيع  منافذ  صباحية ومسائية عىل 
الخيل،  روضة  حديقة  يف  واملرشوبات 
للتأكد من التزامها بالقانون رقم بالقانون 
تنظيم مراقبة  1990 بشأن  8 لسنة  رقم 
لسنة   18 رقم  والقانون  اآلدمية،  األغذية 

2017 بشأن النظافة العامة.
الخيل  روضة  حديقة  إن  بالذكر  جدير   
العام  خالل  وافتتاحها  تأهيلها  إعادة  تم 
العالم  كأس  بطولة  انطالق  قبيل  الحايل 
إقباال  تشهد  حيث   ،2022 قطر  فيفا 
وتحتوي  املونديال،  زوار  من  ملحوظا 

أهمها:  العامة من  املرافق  العديد من  عىل 
مرتًا،   1.183 بطول  للمشاة  مساًرا 
مرتًا،   1.119 بطول  للجري  ومساًرا 
 1.118 بطول  الهوائية  للدراجات  وآخر 
مساحة  عىل  خرضاء  ومسطحات  مرتًا، 
98,000 مرت مربع، باإلضافة إىل 1.600 
اللياقة  لتمارين  ومناطق  متنوعة،  شجرة 
البدنية، ومنطقتي ألعاب لألطفال مقسمة 
سنوات   5-2 من  العمرية  الفئات  حسب 
ومن 6-12 عاًما، مع األخذ بعني االعتبار 

األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة. 
للدراجات  موقفا   40 الحديقة  توفر  كما   
و137  للمطاعم،  أكشاك  و7  الهوائية، 
عمود إنارة، و8 أماكن للشواء، فضاًل عن 

توفري مقاعد للجلوس ُمصنَّعة محليًا.

تعلن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أن 
الداعية القطري فضيلة الشيخ/ د. محمد 
الجمعة  خطيب  سيكون  املريخي،  حسن 
1444هـ  األوىل  جمادى   8 بتاريخ  اليوم 
اإلمام  بجامع  2022م  ديسمرب   2 املوافق 

محمد بن عبد الوهاب، بينما سيكون الداعية 
محمد  الله  عبد  الشيخ/  فضيلة  القطري 
وسوف  الشيوخ،  بجامع  خطيباً  النعمة 
يكون محور الخطبة يف كال الجامعني حول 

»وكذلك جعلناكم أمة وسطا«.

الشمال  وحدة  البحرية،  الحماية  إدارة  قامت 
شباك  بضبط  املناخي  والنغري  البيئة  بوزارة 
)فشت(  مرجانية  شعاب  موقع  يف  صيد 
الشباك وتحرير مخالفة ضد  وتمت مصادرة 

املخالفني وإحالتهم للنيابة
وتنوه وزارة البيئة والتغري املناخي بأنه يمنع 
والشعاب  الجزر  من  بالقرب  بالشباك  الصيد 
االحياء  لتكاثر  منطقة  تعترب  حيث  املرجانية 
وتهديد  للتدمري  يعرضها  مما  البحرية 
الذي  السمكي  املخزون  ونقص  استمرارها 
يعترب أهم مصادر االستهالك بالدولة وبالتايل 

يؤثر سلبا عىل األمن الغذائي. 
الصيادين  بالتزام  تهيب  الوزارة  فإن  وعليه 
استخدام  وعدم  البيئية  والرشوط  بالقوانني 
املناطق  يف  الصيد  أو  املخالفة  الصيد  شباك 
الفشوت،  أو  الجزر  من  بالقرب  املمنوعة 
لنا ولألجيال  البيئة واستدامتها  وذلك لحماية 

القادمة.

 بيع األغذية في حديقة روضة الخيل

المريخي خطيبًا بجامع اإلمام.. والنعمة بـ »الشيوخ«

في موقع شعاب مرجانية

للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية »اإليدز«

تعاون بين »الصحة« وبرنامج األمم المتحدة

الدوحة - $

د. الخال: الوزارة تعمل على 
الحد من الوصمة المجتمعية 

ضد المصابين بالمرض 

{ د. عبد اللطيف الخال

د. محمد بن حمد آل ثاني: 
وضع جميع الجهود والموارد 

للقضاء على الفيروس

{ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني

الدوحة - $
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لــيــــلـة عـــربيـــة

العمارة اإلسالمية
 تجذب الزوار

تجربة ترفيهية 
مدهشة للمشجعين

قطر شرفت العرب 
بتنظيم مبهر

طالب »الكويتية« يلبون الدعوة المونديالية
وف�د م�ن ط�اب ومعلم�ي ثانوي�ة »ب�اط الش�هداء 
الكويتية«، يح�ط رحاله يف دوح�ة املونديال، لحضور 
جان�ب من مباريات كأس العال�م، تلبيًة لدعوة حرضة 
صاحب الس�مو الش�يخ تمي�م بن حم�د آل ثاني، أمري 
الباد املفدى، التي جاءت بعد انتش�ار »مقطع فيديو« 
الحتف�ال الط�اب بانط�اق موندي�ال »2022«، وهم 
يهتفون يف ح�ب قطر ويرفعون أعامه�ا، معربني عن 
فخره�م بإقام�ة البطول�ة للم�رة األوىل يف دولة عربية 

مسلمة.
وكانت ردة الفعل القطرية يف قمة الروعة، وهي تجسد 
مش�اعر أبوية صادقة، حيث تسلّمت املدرسة كتابا من 
وزارة الخارجي�ة القطرية، من يد س�فري دولة قطر يف 

الكويت، س�عادة الس�يد عيل بن عبد الل�ه آل محمود، 
يحمل دعوة من حرضة صاحب السمو، لحضور إحدى 
مباري�ات البطول�ة. يف املقابل وجد األمر االستحس�ان 
واإلش�ادة من مجلس الوزراء الكويتي، الذي أعرب عن 
ش�كره وتقديره للمبادرة األمريية بتوجيه دعوة لطاب 

املدرسة الكويتية لزيارة الدوحة.
وع�ّ� الطاب من خال الفيدي�و الذي تناقلته منصات 
التواص�ل االجتماعي عن دعمهم لقطر، يف وجه الحملة 
اإلعامية الغربية الرشس�ة ضدها، وتضّمن االحتفال –
ال�ذي أقيم قبل أيام من انط�اق كأس العالم 2022– 
تعزي�زاً لقيم األُخوة بني الش�عب الخليج�ي الواحد يف 
نف�وس الطلبة، إلق�اء كلمات م�ن الط�اب واملعلمني 
باملدرس�ة، أك�دوا فيه�ا أنَّ كل عرب�ي يش�عر بالفخر 
والعزة للتنظيم الرائع لفعاليات كأس العالم املقامة يف 

قطر.
{ طالب مدرسة »بالط الشهداء«

حطوا رحالهم في الدوحة 
لحضور جانب من المباريات

كتب – أكرم الفرجابي 
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لدولة  الباهر  النجاح  عىل  عرب،  مشجعون  أكد 
الفت  بشكل  العالم  لكأس  تنظيمها  يف  قطر 
لألنظار، مشريين إىل أنها قدمت نموذجا ناجحا 
أعطى  مما  الكربى،  العاملية  البطوالت  تنظيم  يف 
العربية  الدول  لقدرة  العالم  يف  إيجابية  صورة 
العربية  الدول  باقي  مطالبني  التنظيم،  عىل 
برضورة أن تحذو حذو قطر يف تنظيم مثل هذه 

البطوالت.
من  العديد  ابنهار  الحظوا  أنهم  إىل  ولفتوا 
الرئع  بالتنظيم  واألوروبية  األجنبية  الجنسيات 
لدولة قطر لهذا املونديال، مما انعكس باإليجاب 
العربية،  للمجتمعات  الغربي  الرجل  نظرة  عىل 
يصوره  ما  بخالف  كبرية  بنسبة  تغريت  والتي 
قطر  تحولت  حيث  العربية،  الدول  عن  البعض 
خالل الفرتة الحالية إىل خلية من العمل الدؤوب 
عىل  والعمل  األمور  تيسري  وحسن  التنظيم  يف 

راحة جميع الزوار وتسهيل كل تنقالتهم.
بدولة  العالم  لكأس  املنظمة  اللجنة  إن  وقالوا 
قطر الشقيقة لم ترتك شاردة وال واردة إال عملت 
املونديال  يخرج  حتى  وتفان،  إتقان  بكل  عليها 
بهذا التنظيم الرئع الذي جعله من أحسن النسخ 
القدم،  لكرة  العالم  كأس  تاريخ  يف  تنظيماً 
مؤكدين أنهم يأملوا يف أن تكون استضافة قطر 
لكأس العالم بادرة طيبة وجيدة لتشجيع العديد 
نسخ  الستضافة  للتقدم  العربية  الدول  من 
قادمة، حيث أثبتت قطر ان العرب قادرون عىل 

أن يكونوا عىل قدر املسؤولية.
وليد  السعودي  املواطن  قال  اإلطار  هذا  ويف 

ليست  الزيارة  هذه  »ان  القحطاني:  مسعود 
من  العديد  سبقتها  ولكنها  لقطر  األوىل 

الخليجي  املجتمع  أن  بحكم  الزيارات 
من  العديد  تربطه  واحد  مجتمع 

والشعبية،  التاريخية  الروابط 
الزيارة  تلك  أن  إىل  الفتاً 

بالنسبة  مفاجأة  كانت 
قطر  تحولت  حيث  له، 
مبهر  جديد  شكل  إىل 
مما  السابق،  بخالف 
دعاه للتساؤل كيف يف 
ان  القصرية  املدة  هذه 
لؤلؤة  إىل  قطر  تتحول 
تحمله  ما  بكل  الخليج 
معنى،  من  الكلمة 
والفعاليات  فالتنظيم 
بني  التنقل  وسهولة 

واملالعب  االقامات  مقار 
شيئا  البطولة  من  جعل 

استثنائيا. 
هذا  قطر  لنا  أتاحت  وقال: 

أرض  عىل  العاملي  املونديال 
املواطن  يستطيع  حيث  عربية، 

السعودي أن يحرض من اململكة العربية 
املباريات  لحضور  قطر  إىل  السعودية 

والعودة مرة أخرى يف نفس اليوم، عكس لو تم 
تنظيم املونديال يف إحدى الدول األوروبية، والتي 
تأشريات  الحصول عىل  كبريا يف  تحتاج مجهودا 
املادية  التكلفة  بخالف  العمل  وأجازات  السفر 

العالية.
وعن إجراءات الدخول، أكد املواطن السعودي أن 

اإلجراءات 
وسهلة  متميزة  كانت 

أثناء  معوقات  أو  صعوبة  أي  يجد  ولم  للغاية 
ترك  أنه  إىل  الفتاً  سمرة،  أبو  منفذ  من  الدخول 
التي  الباصات  استقل  ثم  املنفذ،  عند  سيارته 

إىل  السعوديني  املشجعني  لنقل  قطر  توفرها 
املواطن  أعرب  جانبه  من  الدولة.  داخل 
القحطاني  مسعود  طارق  السعودي 
أرض  عىل  بالتواجد  سعادته  عن 
العالم،  كأس  لحضور  قطر 
لكل  بطولة  انها  مؤكداً 
إن  حيث  العربية،  الدول 
املتواجد  العربي  املواطن 
يشعر  ال  املونديال  يف 
وطنه  يف  ولكن  بغربة 
وبني أهله، فاستضافة 
لهذه  قطر  دولة 
الكبرية  البطولة 
هو  إنما  العاملية 
العرب  لكل  ترشيف 
وجه  عىل  والخليجيني 

الخصوص.
عىل  حصل  أنه  وبني 
خالل  من  »هيا«  بطاقة 
اللجنة  حددته  التي  املوقع 
قابل  انه  إىل  مشرياً  املنظمة، 
كل  قطر  لدولة  الدخول  منذ 
جميع  من  ضيافة  وحسن  ترحيب 
وذلك  البطولة،  تنظيم  عىل  القائمني 
القطري  للشعب  الطيبة  الصفات  بفضل 
الشقيق الذي يتميز بالضيافة والكرم والرتحيب 
العرب. وأعرب طارق عن فخره  لجميع أشقائه 
عىل  مؤكداً   ،2022 العالم  لكأس  قطر  بتنظيم 
ظهر  العاملية  البطوالت  تنظيم  يف  قدرتها  أن 
كوادرها  حيث  رائع،  بشكل  املونديال  هذا  يف 
الوطنية تعمل يف كل مجال باحرتافية عالية، هذا 

باإلضافة إىل حسن االستقبال والضيافة العربية 
االصيلة، مضيفاً: املواطن العربي ال يشعر بغربة 

يف قطر وإنما هو بني أهله ويف وطنه.
أن  تونس،  من  رساي  حنان  لفتت  جانبها  من   
أكثر ما يميز هذه البطولة هي أنها بطولة بنكهة 
أن  قطر  استطاعت  حيث  وإسالمية،  عربية 
العربية  وعاداتنا  ثقافتنا  يحرتم  الجميع  تجعل 
واإلسالمية عىل هذا املونديال، مؤكدة عىل إنبهار 
العالم،  دول  جميع  من  القدم  كرة  مشجعي 
بالتنظيم الرائع للبطولة من جميع الجوانب، كما 
انها كانت فرصة كبرية لهم للتعرف عىل ثقافتنا 
العربية من قريب والتعرف عىل عادتنا وتقاليدنا 

الراسخة بقلوب وطباع املواطن العربي.
بدولة  فخرها  عن  التونسية  املواطنة  وأعربت 
عىل  فائقة  قدرة  من  العالم  به  ابهرت  وما  قطر 
بحسن  العالم  إبهار  حيث  من  بوعدها  تفي  أن 
من  استثنائية  نسخة  ستقدم  وأنها  التنظيم 
انها الحظت فرحة وسعادة  إىل  البطولة، مشرية 
واألوروبية  االجنبية  الجنسيات  من  العديد 
منتخباتهم،  لتشجيع  قطر  لدولة  بالحضور 
يصلون  البطولة  تنظيم  عىل  القائمني  فجميع 
الليل بالنهار لتقديم أفضل خدمة للجماهري من 
حيث االرشاد والتنظيم وتقديم املشورة للجميع.
بدولة  العالم  لكأس  املنظمة  اللجنة  ان  وقالت 
قطر الشقيقة لم ترتك شاردة وال واردة اال عملت 
املونديال  يخرج  حتى  وتفان،  إتقان  بكل  عليها 
بهذا التنظيم الرئع الذي جعله من أحسن النسخ 
تنظيماً يف تاريخ كأس العالم لكرة القدم، معربة 
لكأس  قطر  استضافة  تكون  أن  تفاؤلها  عن 
من  العديد  لتشجيع  وجيدة  طيبة  بادرة  العالم 

الدول العربية للتقدم الستضافة نسخ قادمة.

مشجعون عرب لـ $ :

{  وليد القحطاني 
{  طارق القحطاني 

كتب - محمد الجعربي 

ف�������������خ�������������ورون ب����ق����ط����رف�������������خ�������������ورون ب����ق����ط����ر

البطولة تشريف لكل العرب والخليجيين على وجه الخـصوصالقحـطاني: قـطـر تحولــت إلى لؤلـؤة الخليـج



العمارة 
اإلسالمية 

والفنون العربية 
تجذب الزوار

أنشطة ثقافية 
وحفالت غنائية 
وفرق موسيقية 
من أنحاء العالم

فـيكـتور: المـزج بين الثقـافـة والريـاضــة جـيـدالســـعـدي: األجـــواء جـمـيلـة والتنظــيم رائــع
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متابعات

خالل جولة في »كتارا«.. مشجعون لـ $:

تجــربـة حـصــريـة

خالل جولة لـ »$« يف الحي الثقايف 
قرب  عن  األجواء  عىل  تعرفنا  كتارا، 
الكروي  شغفهم  املشجعني  وشاركنا 
شاشات  عرب  املباريات  مشاهدة  خالل 
املباريات  جميع  تذاع  حيث  ضخمة، 
جانب  وإىل  للحضور،  ومجاناً  مبارشة 
مشاهدة املباريات، وفرت كتارا العنارص 
الالزمة للخروج بتجربة ممتعة لزائريها 
بصفة  تتواجد  حيث  املونديال،  خالل 
الوجبات  لبيع  شعبية  أسواق  مستمرة 
الساخنة  واملرشوبات  الشهية،  التقليدية 
وال  الحي،  أركان  جميع  يف  والباردة 
يفوتنا أن نذكر اإلقبال الكبري عىل األكالت 
من  لها  ملا  الشهرية  القطرية  الشعبية 
واملقيمني،  املواطنني  عند  خاصة  مكانة 
والسائحني،  للزوار  مقصدا  وباتت 
القطرية  الثقافة  عن  أكثر  للتعرف 
اليومية  الحياة  وتفاصيل  والخليجية، 
ومرشبهم  مأكلهم  حيث  من  للمواطنني 

ومالبسهم التقليدية.
يقول ريكي من اليابان إن املكان جميل 
ثقافات  فيه  تجتمع  املقاييس حيث  بكل 
العربية  الثقافة  بقوة  وتعكس  مختلفة 
باألجواء  جداً  مستمتع  وأنا  والخليجية، 
هنا. من جانبه قال فيكتور من املكسيك 
كتارا  يف  الفعاليات  خالل  من  رأى  إنه 
إىل  مشرياً  للسكان،  القديمة  التجربة 
أن  مؤكداً  التقليدية،  املحامل  مهرجان 
واألجواء  القديمة  الثقافة  بني  املزج  هذا 
هيونج  وقال  تجربته.  يعزز  املونديالية 
رائعة  املكان  مقومات  إن  اليابان  من 
حيث املباني والشوارع والسوق الشعبي 
كلها  واملهرجانات  والشاطئ  والفن 

تحتضن مشاهدة املباريات.
السعدي  السعيد  يقول  ذاته  اإلطار  يف 
إن األجواء ال توصف،  من سلطنة عمان 
مشرياً إىل أنه زار سوق واقف قبل زيارته 
إىل الحي الثقايف كتارا، مؤكداً أن األجواء 
محمد  ويقول  رائع.  والتنظيم  جميلة 
إنه حرض  السعدي من سلطنة عمان 
يومني  مدار  عىل  املباريات  بعض 
واستمتع  قطر،  إىل  وصوله  منذ 
بجولته يف سوق واقف، مشيداً 
والتنوع  الجيد  بالتنظيم 
بفضل  الثقايف 
ت  ليا لفعا ا

ونصح  كتارا،  يف  املتنوعة  واألنشطة 
السعدي الجميع بزيارة قطر خالل كأس 
جانبه  من  باألجواء.  لالستمتاع  العالم 
القائمة  الجهات  السعدي  أحمد  شكر 
قراء  ونصح  العالم،  كأس  تنظيم  عىل 
بزيارة دولة قطر واالستمتاع   »$«
ملونديال  املصاحبة  والفعاليات  باألجواء 

كأس العالم. 
التنظيم رائع  إن  إيمان من مرص  وقالت 
متنوعة وموزعة بشكل جيد  والفعاليات 
إعجابها  وأبدت  األماكن،  جميع  عىل 
باألنشطة املصاحبة ملونديال قطر2022، 
قطر  زيارتها  خالل  بتجربتها  مشيدة 
من  توماس  ويقول  العالم.  كأس  خالل 
املباريات  مشاهدة  تجربة  إن  األرجنتني 
عىل  التعرف  للجميع  تمنح  كتارا  يف 
من  وزوار  مختلفة  جنسيات  من  الناس 
جميع أنحاء العالم، كما تعزز الفعاليات 

الرتاثية تجربة الزوار وتنقل لهم جوانب 
من الثقافة والرتاث القطري والخليجي.

 تأثر ثقافي 
الجولة  خالل  أنظارنا  لفت  ما  وأكثر 
والزي  القطري  الثوب  هو  »كتارا«  يف 
الخليجي بصفة عامة، الذي أعجب الزوار 
الزي  وأصبح  العالم  أنحاء  جميع  من 
تمسك  وبفضل  املشجعني،  لدى  الشائع 
الشعب القطري بعاداته وتقاليده أصبح 
الزي القطري عىل قوائم الرشاء للكثريين 
خالل زيارتهم لألسواق الشعبية واملراكز 

التجارية يف مختلف املناطق.
باملالبس  الشغف  عند  األمر  يقترص  وال 
املزيد  ملعرفة  امتد  بل  فقط،  الخليجية 
املساجد  وزيارة  اإلسالمي  الدين  حول 
ذات  الرتاثية  العمارة  عىل  والتعرف 

الطابع الرشقي والعربي عىل 

كتارا  الثقايف  الحي  ويمتاز  وجه خاص، 
يف  نموذجاً  تعترب  التي  مبانيه  بعمارة 
واإلسالمية  العربية  الرتاثية  العمارة  فن 
تصاميم  تجتذب  حيث  عام،  بشكل 
املباني والشوارع يف كتارا الزوار اللتقاط 
الصور التذكارية وسط الزخم املونديايل. 

فعاليات متنوعة
املقامة  الفعاليات  برنامج  ويتضمن 
رئيسية،  فعالية   50 من  أكثر  كتارا  يف 
يتشعب منها حوايل 300 فعالية ترفيهية 
وثقافية، باإلضافة إىل مشاركة 22 دولة، 
الفرتة  خالل  الفعاليات  وتستمرهذه 
ديسمرب   18 إىل  نوفمرب   18 من  املمتدة 

عىل  تتوزع  كما   .2022
خمس 

)املهرجانات،  هي:  رئيسية  فروع 
الحية،  العروض  املعارض،  الحفالت، 

الفعاليات(.
الثقايف  الحي  باعتبارها  كتارا  وتسجل 
البطولة  يف  حضورها  املنطقة  يف  األبرز 
العاملية بكل ألوان االبداع الثقايف والفني 
استثنائية  فرصة  وتشكل  والرتاثي، 
والتقاليد  للثقافة  املرشق  الوجه  لتقديم 
يتيح  بما  األصيلة  والعربية  القطرية 
عىل  قرب  عن  التعرف  العالم  لشعوب 

الثقافة والقيم العربية واإلسالمية. 

المحامل التقليدية 
وعىل هامش األجواء املونديالية ومشاهدة 

من  الـ12  النسخة  تقام  املباريات، 
مهرجان كتارا الدويل للمحامل التقليدية، 
تقدم  حية  تراثية  لوحة  يمثل  الذي 
عىل  الضوء  وتسلط  واألجداد  اآلباء  تراث 
تفاصيل حياتهم، حيث يجتذب مهرجان 
املحامل هذا العام الزوار من جميع أنحاء 
الثقايف  املخزون  إبراز  بهدف  العالم 
املونديال،  لضيوف  الشعبي  واملوروث 
الشارع  فنون  مهرجان  إىل  باإلضافة 
والذي يقام يف جميع أروقة كتارا، ويتيح 
فرصة  واملوسيقيني  واملمثلني  للفنانني 
بشكل  سواء  الجمهور،  أمام  الحر  األداء 

فردي أو جماعي.

حفالت موسيقية 
الزوار  يجد  كتارا  وميادين  شوارع  ويف 
املباريات  ملشاهدة  مصاحبة  متعة 
بشكل  تتوفر  حيث  املحامل،  ومهرجان 
وموسيقية  غنائية  لفرق  حفالت  يومي 
عىل مدار األسبوع تقريباً، حيث شهدت 
إقباالً عىل الفرق املوسيقية من االرجنتني، 
متعددة،  عربية  ودول  وبريطانيا، 
باعتبار أن املوسيقى لغة عاملية مشرتكة 
كتارا  تستضيف  كما  الجميع،  بني 
البارغواي،  من  وفعاليات  فنية  معارض 
االكودادور،  االورغواي،  الدومينيكان، 
اندونيسيا،  املكسيك،  روسيا،  البوسنة، 

وايران.

المنتجات اليدوية 
وأبرز ما يميز تجربة الزوار يف كتارا هو 
اليدوية،  املشغوالت  رشاء  عىل  اإلقبال 
حيث يوجد معارض للخزف، وآللة العود 
تم  كما  العربي،  الخط  ولفنون  العربية، 
عىل  عالوة  لألطفال،  فعاليات  تخصيص 
تم  حيث  العالم،  لكأس  الثقايف  الجانب 
تدشني 22 كتابا عن كأس العالم من دار 
كتارا للنرش باللغتني العربية واالنجليزية، 
بالكتب  تتعلق  فعاليات  إىل  باإلضافة 
القطرية  النرش  دور  جميع  بمشاركة 
إىل  واحد،  سقف  تحت  تجتمع  والتي 
ومركز  الساعة،  نادي  فعاليات  جانب 
الرواية، ومركز الكهرمان، ومركز السدو، 
ومركز األزياء، وغريها من 

الفعاليات.

أكد عدد من مشجعي المنتخبات 
 FIFA المشاركة في كأس العالم

قطر2022 استمتاعهم بالفعاليات 
واألنشطة الترفيهية والثقافية 

المصاحبة للمونديال في مختلف 
األماكن السياحية واألسواق على 

مستوى المناطق في قطر، وأشاد 
الزوار بجودة التنظيم وحسن 

الضيافة وتوفير كافة االحتياجات 
أمامهم، السيما كفاءة النقل 
والمواصالت، التي هيأت لهم 
الفرص لحضور أكبر عدد من 

الفعاليات إلى جانب المباريات التي 
تأتي على استادات متقاربة للمرة 

األولى في تاريخ المونديال.

كتب- محمد عبد العزيز

ريكي: الفعاليات تعكس الثقافة العربية والخليجية

إيمان: األنشطة المصاحبة 
للمونديال متميزة

{ السعيد السعدي { محمد السعدي { توماس  { أحمد السعدي

{ هيونج  { إيمان  { ريكي  { فيكتور  
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خالل جولة لهما بحضور وزير الثقافة أمس

»درب الساعي« الكواري والدرهم يشيدان بـ

الكواري  العزيز  عبد  بن  الدكتور حمد  كل من سعادة  زار 
وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، وسعادة الدكتور 
أمس  مساء  قطر،  جامعة  رئيس  الدرهم،  راشد  بن  حسن 
الشيخ  الساعي بأم صالل، وقاما برفقة سعادة  مقر درب 

يف  بجولة  الثقافة،  وزير  ثاني  آل  حمد  بن  الرحمن  عبد 
من  عدد  عىل  سعادته  أطلعهما  حيث  الساعي،  درب  أنحاء 

الرتاثية والثقافية. الفعاليات 
عن  قطر  جامعة  رئيس  الدرهم،  حسن  الدكتور  وأعرب 
واملقر  الجديدة  نسخته  يف  الساعي  درب  بزيارة  سعادته 
الجديدة  الفعاليات  عىل  والتعرف  صالل،  بأم  الدائم 
حيث  للنظر،  ملفتاً  اعتربه  الذي  بالتنظيم  وأشاد  واملميزة، 

واملتميز  الجيد  التخطيط  لفت نظري هو  ما  أول  »إن  قال: 
منظم  بشكل  واملشاركات  والفقرات  الفعاليات  وتوزيع 

جدا«.
عىل  يحتوي  العام  هذا  الساعي  درب  أن  سعادته  وأضاف 
ألول  تقدم  التي  الجديدة  واألفكار  الفعاليات  من  الكثري 
مرة، مثمنًا مشاركة األهايل واألرس واألطفال، من املواطنني 
وفعاليات  فقرات  يف  قطر  دولة  وزوار  وضيوف  واملقيمني 

درب الساعي، كما قدم سعادته الشكر لوزارة الثقافة عىل 
ما قدمته وتقدمه لعموم الجمهور.

ورئيس  الوطنية  قطر  مكتبة  رئيس  تعرف  الجولة  وخالل 
البدع،  كفعاليات  األنشطة  من  بعض  عىل  قطر  جامعة 
عىل  اطلعا  كما  التقليدية،  والحرف  والنصع،  والعزبة، 
من  جانب  حضور  إىل  باإلضافة  الفن،  ليوان  يف  املعارض 

ندوة »الشعر والقيم« عىل مرسح درب الساعي.

الدوحة - $ 

من مدرسة بالط الشهداء الكويتية

طالب يتعرفون على التراث الخليجي
آل  حمد  بن  الرحمن  عبد  الشيخ  سعادة  استقبل 
ثاني وزير الثقافة رئيس اللجنة املنظمة الحتفاالت 
اليوم الوطني للدولة طالب وأعضاء هيئة التدريس 
الكويتية  للبنني  الثانوية  الشهداء  يف مدرسة بالط 
سعادته  قام  كما  أمس،  مساء  الساعي  درب  يف 

بتكريمهم.
قاموا  قد  التدريس  هيئة  وأعضاء  طالب  وكان 
املقامة  واألنشطة  والثقافية،  الفعاليات  يف  بجولة 
وفخرهم  فرحهم  عن  عربوا  حيث  الساعي،  بدرب 
االستثنائي  والتنظيم  لضيوفها،  قطر  تقدمه  بما 
لبطولة كأس العالم، وكذلك فعاليات درب الساعي.
بالط  مدرسة  مدير  الظفريي  عيل  االستاذ  وأثنى 
الشهداء عىل الرتحيب الحار الذي حظوا به خالل 

االستقبال  »حفاوة  قائال:  وأضاف  الزيارة،  هذه 
الغريب عىل أشقائنا يف بالدنا  والكرم ليس باألمر 

الثانية قطر«.
 وأبدى الظفريي إعجابه بدرب الساعي الذي يضم 
والرتاثية  الثقافية  والفعاليات  األنشطة  مختلف 
تتاح  حيث  الطالب،  عىل  التعليمية  وانعكاساتها 
لهم فرصة التعرف عىل الرتاث القطري والخليجي 
والثقافة  والتقاليد  العادات  لتقارب  عام  بشكل 
مميزة  قطر  لدولة  زيارتنا  كانت  وأضاف:  ايضاً. 
خالل  واليوم  املونديالية  األجواء  ظل  يف  السيما 
األجواء  عشنا  الوطني  اليوم  احتفاالت  إىل  زيارتنا 

الوطنية مع إخواننا القطريني. 
آيات  أسمى  الظفريي  رفع  حديثه  ختام  ويف   

التهاني إىل دولة قطر قيادة وشعباً بمناسبة اليوم 
الوطني ونجاح تنظيم بطولة كأس العالم، متمنيا 

لقطر املزيد من التقدم واالزدهار.
من جانبه قال االستاذ عبدالله زكريا املدير املساعد 
التجمع  هذا  إىل  الزيارة  الشهداء:  يف مدرسة بالط 
جداً،  مهمة  والثقافية  الرتاثية  للفعاليات  الكبري 
الوقت  يف  والثقافية  التعليمية  بالجولة  ووصفها 
والخليجي  القطري  الرتاث  من خالل رشح  نفسه 

للطالب وحياة األجداد يف املايض.
درب  يف  املباني  بتصميم  الكبري  إعجابه  وأبدى   
الساعي والذي يعكس الطراز املعماري القديم يف 
دول الخليج، ويتيح الفرصة للطالب للتعرف عىل 

تطور اشكال البناء يف الدول الخليجية.

خالل أمسية جديدة ضمن فعاليات اليوم الوطني بدرب الساعي

الشعراء يصدحون بحب الوطن
عليها  غلب  خالصة،  وطنية  أجواء  وسط 
الشعراء  من  عدد  صدح  الشعر،  صوت 
ضمن  جديدة  شعرية  أمسية  خالل 
يف   2022 للدولة  الوطني  اليوم  فعاليات 
درب الساعي، حيث قرأوا أجزل الكلمات، 
االنتماء  عمق  مؤكدين  الوطن،  حب  يف 
إرث  وتعزيز  الوطنية،  الهوية  ودعم  له، 
األمسية شارك فيها كل من  التليد.   قطر 
وعبدالله  العتيبي،  بليل  مشاري  الشعراء 
الدحابيب،  وسعيد  النعيمي،  نارص  بن 

وأدارها اإلعالمي عطا محمد. 
بحبهم  الشعراء  تغنى  األمسية  وخالل 
تفاعل  جماهريي  حضور  وسط  للوطن، 
صبغة  حملت  التي  الشعراء،  قصائد  مع 
وطنية خالصة. وأكد الشعراء أن إحيائهم 
وطني  منطلق  من  جاء  األمسية  لهذه 
عن  وتعبرياً  للوطن،  وفاء  األوىل،  بالدرجة 
حبهم وعطائهم له، وهو أقل القليل الذي 
يمكن أن يقدموه له، وخاصة يف ظل هذه 
إقامة  مع  تتزامن  التي  الوطنية،  األجواء 
قطر   - فيفا  العالم  لكأس  بطولة  أول 

2022 عىل أرض عربية. 
بن  عبدالله  الشاعر  وصف  جانبه،  ومن 
»كانت  بأنها  األمسية  النعيمي،  نارص 
رائعة من حيث التنظيم وإقبال الجمهور 
باملشاركه  استمتعت  وقد  املرسح،  عىل 
الشعراء  زمالئي  قصائد  إىل  واالستماع 

املبدعني«. 
كشاعر  األمسية  يف  مشاركته  إن  وتابع: 
الوطني  اليوم  فعاليات  خالل  قطري 
يف  الشاعر  دور  الظهار  جاء  للدولة 

من  الرسائل  بعض  وإيصال  املجتمع 
خالل القصائد، ومنها أبيات تربز االعتزاز 
لبطولة كأس  للدولة، وتنظيمها  والتقدير 
بعض  إلقاء  إىل  باإلضافة   ،2022 العالم 
تتلخص  التي  االجتماعية،  القصائد 
»فوضة  الله«،  بيد  »األرزاق  يف:  عناوينها 

شهر«، و»اصارع ظرويف«. 
ووجه الشكر إىل مركز قطر للشعر »ديوان 
العرب«، التابع لوزارة الثقافة، عىل دعوته 
للمشاركة يف هذه األمسية، وكذلك تنظمه 
لها ضمن فعاليات اليوم الوطني يف درب 
الساعي.  أما الشاعر مشاري بليل العتيبي 
الشعر  ُيعيد  الوطني  اليوم  يف  إنه  فقال 
تعبريه  خالل  من  الشاعر  إنسانية  تأكيد 
اللغوّية  بالهوية  ويسرتسل  الوجداني 
اإلنسانية  القيّم  يخاطب  حتى  والوطنية، 
الشعر  ألن  الشعوب،  تتقاسمها  التي 
يحّول كلمات القصائد البسيطة إىل حافز 
أعمق  وإيصال  والعطاء  والُحب  للسالم 
سعادته  عن  وأعرب  املتنوعة.   الثقافات 
ذات  خالل  الشعراء  زمالئه  بمشاركة 
تغزلت خاللها يف بالدي  »والتي  األمسية، 
شعراً، ويزداد بها جماالً«. الفتاً إىل أن أبرز 
عناوين قصائده التي ألقاها »كأس العالم، 
ُدالمة«.   أبو  الُهدى،  ثياب  الكوني،  املنطق 
الدحابيب  سعيد  الشاعر  أكد  وبدوره، 
جاءت  الشعرية،  األمسية  يف  مشاركته  أن 
اليوم  يف  املشاركة  عىل  حرصه  إطار  يف 
مثل  الشاعر يف  تواجد  الوطني، ورضورة 
هذه املحافل، وخصوصاً يف احتفاالت اليوم 

الوطني للدولة .

بحضور وزيري الثقافة والبيئة

ندوة حول فن الفجري
 بحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن 
الثقافة  وزير  ثاني  آل  حمد  بن 
بن  فالح  الدكتور  الشيخ  وسعادة 
ثاني  آل  عيل  بن  أحمد  بن  نارص 
أقام  املناخي،  والتغري  البيئة  وزير 
مركز شؤون املوسيقى التابع لوزارة 
نوفمرب،   30 األربعاء  مساء  الثقافة 
لؤلؤة  الفجري  »فن  بعنوان  ندوة 
بأم  الساعي  درب  يف  وذلك  البحر« 
صالل.   وسعت الندوة التي حرضها 
جمهور كبري من زوار درب الساعي، 
الفني  الرتاث  بهذا  التعريف  إىل 
البحري الذي تميزت فيه بالدنا حيث 
حفظت الذاكرة هذا الفن وأهم رواده 

من الشعراء والنهامني.
 وشارك يف الندوة كل من السيد خالد 
جوهر فنان شعبي وراٍو، النهام عمر 
والسيد  )بوصقر(،  الكواري  سلطان 
الرتاث  يف  الباحث  الصايغ  محمد 
عادل  اإلعالمي  وقدمها  القطري، 

عبدالله. 
الندوة  بداية  يف  املشاركون  وأعرب   
الرتاثية  باألجواء  سعادتهم  عن 
وجهود وزارة الثقافة يف تقديم الرتاث 
القطري ضمن احتفاال اليوم الوطني 
جمهور  لتعريف  الساعي  بدرب 
قطر2022،   FIFA العالم  كأس 
بجوانب من الرتاث القطري البحري. 
وهو  الصايغ  محمد  الباحث  وقال   
وفنون  »الفجري  كتاب  مؤلف 

فن  إن  السفينة«  ظهر  عىل  العمل 
وهو  قطر  يف  عريق  فن  الفجري 
كان  حيث  وكلماته  بأهازيجه  غني 
مصاحبا لرحالت الغوص عىل اللؤلؤ 
كان  محمل  كل  ان  حتى  باستمرار 
بأداء  نهام يقوم  ان يكون عليه  البد 
النهامني  هذا حيث احرتف كثري من 
الغناء واإلنشاد للرتويح عن البحارة 
البهجة  وإضفاء  السفينة،  عىل ظهر 
عىل  ليعينهم  نفوسهم  يف  والحماس 

تحمل عناء وجهد ومشقة العمل.
أنه نظرا ألهمية  إىل  الصايغ   وأشار 
النواخذة يتبارون  النهام قديما كان 
واألندى  األقوى  النهامني  اختيار  يف 
بفعل  وذلك  رحالتهم،  يف  صوتا 
رفع  يف  والنفيس  اإليجابي  تأثريهم 
فعندما  وعملهم،  البحارة  أداء 
جميل  إيقاع  لها  نهمة  يسمعون 

النشاط  فيتجدد  معها،  يتفاعلون 
استكمال  عىل  القدرة  لديهم  ويكون 

الرحلة ومتاعبها.
أن  الرتاث،  يف  الباحث  وأوضح 
البحر،  فنون  إىل  ينتمي  الفجري 
وهي تنقسم إىل نوعني: نوع مرتبط 
العودة  بعد  ويكون  الرتفيه  بأوقات 
أو  عىل جزيرة  الراحة  أو  العمل  من 
اآلخر  النوع  أما  ذلك،  غري  أو  بندر 
فيكون عىل ظهر السفينة خالل عمل 
البحارة، الفتا إىل أن أنواع فن الفجري 
البحري،  هي  أنواع  خمسة  تشمل 
الخولفي،  الحدادي.  العدساني، 
تختلف  أنه  إىل  مشريا  والحساوي، 
طريقة الجرحان والذي يعني املدخل 
لكل نوع من هذه الفنون، الفتا إىل أن 
النهام هو الشخص املؤدي لهذا الفن 
وخاصة  لألشعار  حافظا  ويكون 

نديا  قويا  صوته  ويكون  الزهرييات 
يسمون  كانوا  كما  الوقت  نفس  يف 

األغنية »التنزيلة«. 
خالد  الشعبي  والراوي  الفنان  وأما   
فن  تاريخ  حديثه  يف  فتناول  جوهر 
قديما،  به  الناس  وارتباط  الفجري 
دائما  كانوا  القطريني  ان  موضحا 
والصالة  الله  بذكر  الفجري  يبدأون 
والسالم عىل سيدنا رسول الله صىل 

الله.
الغواصني كانوا  أن فهؤالء   وأضاف 
وسط  لشهور،  البحر  يف  يعيشون 
مخاطر وأهوال البحر، فهم يسعون 
البسيطة  وبأدواتهم  أرزاقهم  عىل 
األشاء  معهم  يحملون  فكانوا 
املصنوعة من الفخار لتناول الرشاب 
عليه  محمل  كل  كان  كما  والطعام، 
يف  الصالة  أداة  عىل  حرصا  مؤذن 
وقتها ويرفعون الشعائر أينما كانوا، 
ألوقات  تبعا  منظمة  حياتهم  فكانت 
الصالة حيث يبدا الغوص بعد صالة 

الفجر.
الصعبة  الحياة  إىل  جوهر  وأشار   
األوقات  كانوا يجدونها يف هذه  التي 
وأن فن الفجريي كان بمثابة املحفز 
تعب  عليهم  تهون  التي  والطريقة 
األيام، الفتا إىل أن وجود فنون أخرى 

كانت تصاحب فنون البحر مثل 
ولكل  وغريهما  والدواري  الخطفة 

نوع أسس يرتبط بمطلع النهمة.
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أبدوا إعجابهم بالتراث والثقافة القطرية

درب الساعي.. يبهج الجماهير

العالم«  »كأس  جماهري  من  عدد  أبدى 
الساعي،  درب  مقر  بزيارة  سعادتهم 
وحفاوة  القطري،  املجتمع  كرم  ومدى 
إعجابهم  عن  اعربوا  كما  االستقبال، 
االستثنائي  بالتنظيم  وابتهاجهم 

للبطولة العاملية.
لتشجيع  القادمون  املشجعون  زار  وقد 
منتخبات بالدهم الفعاليات، وشاركوا يف 
فعالية »العرضة القطرية«، كما شاركوا 

يف فعالية »املقطر« وامتطوا الهجن.
لزيارة  العودة  يف  أملهم  عن  أعربوا  كما 
بما  واالستمتاع  اخرى،  مرة  قطر  دولة 
عالوة  مونديالية،  مالعب  من  به  تتميز 
بما  واالستمتاع  التاريخية،  معاملها  عىل 

تزخر به من ثقافة وتراث.
السيد  قال  متفرقة  لقاءات  ويف 
التي  األوىل  املرة  هذه  اوغتيموس: 
الكم  هذا  واشهد  عربيا  بلدا  بها  ازور 
كأس  ببطولة  الخاصة  االحتفاالت  من 
معاً،  للدولة  الوطني  واليوم  العالم 
وابدى اعجاباً كبريا بالفعاليات الرتاثية، 
الثقافة  عن  ملحة  تعطي  أنه  موضحاً 
والعادات والتقاليد القطرية، ويستطيع 
من خاللها التعرف عىل املجتمع القطري 
سعادته  وأبدى  عام،  بشكل  والعربي 
بدرب  الوطني  اليوم  احتفاالت  بزيارة 
البالد  الهايل  تجمع  اكرب  الساعي، حيث 
ويستطيع التواصل معهم والتعرف عىل 

ثقافتهم بشكل اكرب.
إىل  اوغتيموس  اشار  متصل  سياق  يف 
التنظيم الرائع لبطولة كأس العالم فيفا 
االحتفاالت  ان  موضحاً   ،2022 قطر 
تأخذ  جميعها  البطولة  لهذه  املعّدة 
يميزها،  ما  وهذا  العربي  الطابع 
القادمون  املشجعون  يستطيع  حيث 
عىل  التعرف  العالم  دول  مختلف  من 

الحضارة العربية. 
الرائع  من  آبي  السيد  قال  جانبه  من 
حتى  الوطني  اليوم  احتفاالت  مشاهدة 
يف  املنتخب  لتشجيع  اتينا  كنّا  وان 
حرصت  وأضاف:  العالم،  كأس  بطولة 
ان  بعد  الزيارة  هذه  يف  املشاركة  عىل 
كأس  لبطولة  الرائع  التنظيم  رأيت 
الشعب  لدى  االستقبال  وحفاوة  العالم 
يقدم  من  اجد  كنت  فأينما  القطري، 
إىل  احتاج  كنت  ان  ويسأل  املساعدة، 
اعجابه  آبي  السيد  وابدى  ما،  مساعدة 

بفعالية املقطر وركوب الهجن، موضحاً 
انها املرة األوىل التي يمتطي فيها اإلبل، 
القطرية  بالعرضة  اعجابه  ابدى  كما 
واختتم  بالسيف.  »الرزف«  وطريقة 
عشنا  لقد  قائال:  حديثه  آبي  السيد 
يف  نوعها  من  وفريدة  جديدة  تجربة 
بدرب  الوطني  اليوم  الحتفاالت  زيارتنا 
ألي  أخرى  زيارة  إىل  ويتطلع  الساعي، 
موقع تقام فيه احتفاالت خاصة باليوم 

الوطني أو كأس العالم. 
بدوره اعرب السيد فينيتو عن سعادته 
بالحصول عىل الشماغ والعقال العربي، 
وقال اشعر انني قريب من هذا املجتمع 
درب  زيارة  وأضاف  ارتديها،  عندما 
الساعي كانت مميزة تعرفنا من خاللها 
وتقاليد  وعادات  الدولة  ثقافة  عىل 
الفعاليات  من  العديد  وهناك  املجتمع، 
التي اعجبتني مثل فعالية املقطر حيث 
غناء  حيث  و»الفجري«  اإلبل  ركوب 
البحارة. وابدى فينيتو اعجابه بالطراز 
أنه  إىل  مشرياً  الساعي،  لدرب  املعماري 
الطراز  يمثل  الطراز  هذا  أن  اكتشف 

املعماري القديم يف دولة قطر.
من جهته قال فريناندو إنه منذ وصوله 
غاية  يف  وهو  أيام،  خمسة  قبل  الدوحة 
السعادة لحضور مونديال قطر 2022، 
وسط  العالم،  كأس  بأجواء  واالستمتاع 
الحضور الجماهريي الكبري الذي يشهده 
بالتزامن  يأتي  والذي  العالم،  كأس 
ما  الوطني،  باليوم  قطر  احتفاالت  مع 

عىل  نطلع  أن  لنا  كبرية  فرصة  يجعلها 
احتفاالت قطر بيومها الوطني. 

عدة  بزيارة  الكبرية  سعادته  وأبدى 
رصوح تاريخية وأثرية مختلفة يف قطر، 
الفتاً  واقف.  وسوق  كتارا  مقدمتها  يف 
يكون  بأن  كبرية  سعادة  تغمره  أنه  إىل 
من  به  يتسمون  ما  بكل  القطرين  بني 

ضيافة. 

بما  الشديد  إعجابه  فأبدى  سيزار،  أما 
شاهده يف دولة قطر، منذ وصوله إليها 
رحلته  خالل  املايض،  نوفمرب   20 يف 
 5 حتى  ستتواصل  والتي  الدوحة،  إىل 
وصوله  منذ  إنه  وقال:  املقبل.  ديسمرب 
يف  سيدونها  ذكريات  تجمعه  قطر  إىل 
عنها،  كما سيحكي ألصدقائه  »دفرته«، 
وخاصة ما شاهده يف درب الساعي من 

فعاليات تعكس تراث أهل قطر. 
األوىل  زيارته  أن  إىل  ليو  يشري  وبدوره، 
لدولة قطر تركت لديه حبا كبريا للدولة، 
واصفاً  كرم.  من  أهلها  بها  يتمتع  وما 
ما  بكل  للغاية،  رائع  بأنه  واقف  سوق 
عن  فضالً  ومطاعم،  مقاٍه  من  يضمه 

حرف يدوية تعكس ثقافة أهل قطر. 
أما نيكوالس، فأبدى إعجابه الشديد بما 
فعاليات  من  الساعي  درب  يف  شاهده 
خالل  من  عليها،  أطلع  تراثية،  وأركان 
درب  من  مختلفة  جوانب  يف  جولته 
الشديد  إعجابه  أبدى  كما  الساعي. 
بسوق واقف، وما يتميز به من مطاعم 
وخاصة  القطري،  األكل  لثقافة  تروج 

الشعبي منه. 
شاهده  بما  إعجابه  إىل  جوليان  ويشري 
درب  يف  شعبية  وفنون  ثقافة  من 
العودة  يف  التفكري  إىل  تدفعه  الساعي، 
عالوة  قطر،  دولة  لزيارة  مرات  عدة 
معالم  من  به  تزخر  بما  االستمتاع  عىل 

تاريخية وتراثية. 
عىل  بالتأكيد  أوجستني  الرأي  ويشاركه 
حبه الشديد للثقافة القطرية، وما يتمتع 
القطريون من كرم ضيافة، وهو ما  به 
يف  لزيارته  يذهب  مكان  كل  يف  يالحظه 
قطر. الفتاً إىل أن زيارته لدرب الساعي، 
ستظل  الوطني  اليوم  فعاليات  حيث 
حياة  تربز  كونها  ذاكرته،  يف  محفورة 

القطريني قديماً.
وأعرب عن إعجابه بما شاهده من ثقافة 
املأكل يف سوق واقف، وقال: أبهرني هذا 
املكان بكل ما فيه من تراث، وما يمثله 

للقطريني من حنني إىل املايض. 
مالعب  أمام  مبهورا  يقف  أنه  وأكد 
ير  لم  والتي  شاهدها،  التي  املونديال 
سعادته  أبدى  كما  العالم.  يف  لها  مثيالً 
يشهدها  التي  الفعاليات  بحضور 
تعقب  التي  واألجواء  الدوحة،  كورنيش 
مونديال  يجعل  ما  املباريات،  انتهاء 

قطر، تاريخياً بمعنى الكلمة. 
التابع  األدعم  مركز  أن  بالذكر  الجدير 
لوزارة الثقافة، قد نظم زيارات ملشجعي 
عن  أعربوا  الذين  االرجنتني،  فريق 
أنهم  مؤكدين  املبادرة،  لهذه  تقديرهم 
سينقلون تجربتهم الثرية، وانطباعاتهم 
عن قطر وأهلها إىل الناس يف بالدهم، كما 
أبدوا شكرهم عىل ما قدمته لهم اللجنة 
من  تذكارا  تتضمن  هدايا  من  املنظمة 
الرتاث القطري والعربي، لتبقى كذكرى 
معهم، يحملوها معهم ويحتفظون بها.

أوغتيموس: من الرائع التعرف على الثقافة القطرية 

شاركوا في »العرضة« وفي»المقطر« وامتطوا الهجن 

فينيتو: مشاهدة االحتفاالت الوطنية تجربة مميزة 

الدوحة - $ 

آبي:
 تعرفنا على 

الحضارة العربية 
في هذه الزيارة 



ترصيحات  يف  وأكدوا 
أن   »$« لـ  خاصة 
الجماهريية  الفعاليات 
للمونديال،  املصاحبة 
عظيمة  فرصة  لهم  وفرت 
الستكشاف الدولة واالستمتاع 
والثقايف  الرتفيهي  بالربنامج 
والفعاليات  باألنشطة  الحافل 
املميزة، حيث يضم برنامج الفعاليات 
 »90« من  أكثر  للبطولة  الرتفيهية 
حدثا خاصا، يجعل املشجعون 
مدهشة،  تجارب  يختربون 
قطر  إىل  وصولهم  عند 
حدث  أكرب  يف  للمشاركة 
ألول  يقام  عاملي  ريايض 

مرة بالرشق األوسط.

خدمات نوعية 
محمد  يقول  بدايًة 
مغربي  وهو  الهاشمي، 
مقيم بإسبانيا، أنه حرض إىل 
لتشجيع  عائلته  رفقة  الدوحة 
العالم،  كأس  يف  املغربي  املنتخب 
يزور  التي  األوىل  املرة  أنها  إىل  الفتا 
إعجابه  مبدئيا  الدوحة،  فيها 
غرامها  يف  وقع  التي  باملدينة 
حد  عىل  األوىل  الوهلة  منذ 
يشء  كل  واصفا  تعبريه، 
منظم ومعد  بأنه  يف قطر 
الستضافة  مثايل،  بشكل 
العاملي،  الريايض  الحدث 
مشريا إىل أن االستعدادات 
جميع  فاقت  الدولة  يف 
بأنه  منوها  التوقعات، 
عاش حياته كلها يف أوروبا، 
واالعتزاز  بالفخر  ويشعر 
بهذه  عربية  دولة  تكون  أن 

الجاهزية.

الهاشمي  وليد  ابنه  والتقط 
جئت  قائال:  الحديث،  طرف 
ملساندة  والدي  مع  هنا  إىل 

املونديال،  يف  الوطني  ُمنتخبنا 
مبديا إعجابه بما وجده يف مدينة 

من  واحدة  تعترب  والتي  الدوحة، 
بالنسبة  الجديدة  السياحية  الوجهات 
حياته  وعاش  بإسبانيا  ولد  كونه  له، 
الشتوية  باألجواء  مشيدا  هناك،  كلها 
وكذلك  األيام،  هذه  البالد  يف  الجميلة 
واملتنوعة،  املتعددة  السياحية  املعالم 
التي  النوعية  الخدمات  إىل  إضافة 
توفرها كافة املقاصد السياحية، األمر 
رقما  قطر  مونديال  من  يجعل  الذي 
البطوالت  استضافة  تاريخ  يف  مهما 

العاملية. 

لحظات مدهشة
حميدة،  بن  مالك  أشاد  جهته  من 

بجدول  قطر،  يف  مقيم  تونيس 
والذي  للبطولة،  املصاحبة  الفعاليات 
جميع  تناسب  التي  باألنشطة  يحفل 
مع  يحرض  أنه  اىل  مشريا  األعمار، 
مناطق  إىل  باستمرار  أصدقائه 
الفعاليات كي ال يفوت أياً منها، منوها 
بأنه يأتي إىل حديقة البدع، التي يقام 
للمشجعني  الفيفا  مهرجان  عليها 
ما  غالبا  والتي  املباريات،  ملشاهدة 

املشجعني،  من  العديد  بإقبال  تحظى 
هذه  توثيق  عىل  يحرصون  الذين 
اللحظات املدهشة واملمتعة، من خالل 
التقاط الصور التذكارية والفيديوهات 
بالداخل  أصدقائهم  مع  ملشاركتها 

والخارج. 
وتشاطره الرأي إيمان بويزيدي، وهي 
أن  مؤكدة  بالدولة،  مقيمة  تونسية 
الفعاليات  من  بالعديد  تزخر  الدوحة 
احتفاال  املنوعة  والعروض  الرتفيهية 
بإستضافة بطولة كأس العالم، سواء 
واقف  سوق  أو  الدوحة  كورنيش  يف 
الحي  أو  القديم  الوكرة  سوق  أو 
املجمعات  جانب  إىل  كتارا،  الثقايف 
مهرجان  فضال  الكربى،  التجارية 
حديقة  يف  للمشجعني  الفيفا 
البدع، ما يوفر مناخاً مناسبا 
التي  بالبطولة  لالستمتاع 
تقام ألول مرة باملنطقة، 
حماسية  أجواء  وسط 
تتمتع  بما  متميزة، 
وجهات  من  قطر  به 
يف  تساعد  متنوعة، 
سياحة  تجربة  توفري 
ومطمئنة،  آمنة 
البالد،  وزوار  لضيوف 
حيث تعد قطر من أبرز 
الوجهات السياحية اآلمنة 

يف العالم.

أجواء حماسية 
لبناني  جاد سيبالني،  امتدح  وبدوره 
مقيم بالدوحة، فكرة السماح للمقيمني 
من  القادمني  ضيوفهم  باستقبال 
املونديال،  مباريات  ملشاهدة  الخارج 
حيث أصبح بإمكان عّشاق كرة القدم 
واململكة  ُعمان  وسلطنة  الكويت  يف 
العربية  واإلمارات  السعودية  العربية 
ليوم  املبارشة  املتحدة حجز رحالتهم 
اليوم  يف  املباريات  لحضور  واحد 
ذاته، واالستمتاع باألجواء االستثنائية 

هذه  خالل  قطر  دولة  تعيشها  التي 
البطولة، موضحا أنه استقبل صديقه 
املباريات  لحضور  دبي  من  القادم 
والبنية  املونديالية،  املالعب  داخل  من 
الحديثة  واملرافق  املتطورة  التحتية 
يجعل  الذي  األمر  الرائعة،  واملالعب 
تميزا،  األكثر  النسخة  قطر  مونديال 
املسافات،  تقارب  ناحية  من  خاصة 
مشاهدة  من  املشجعون  يتمكن  حيث 

أكثر من مباراة يف اليوم نفسه.
وهو  الزعيرت،  قاسم  صديقه  أما 
اإلمارات  دولة  يف  مقيم  لبناني 
دبي  من  فجاء  املتحدة،  العربية 
كأس  بطولة  بأجواء  لالستمتاع 
نستمتع  إننا  قائال:  قطر،  يف  العالم 
الحماسية،  باألجواء  وصديقي  أنا 
مناطق  يف  املوجودة  والفعاليات 
رائعة،  من  أكثر  فهي  املشجعني، 
الكورنيش  ومنطقة  التنظيم  وكذلك 
رأيتها،  التي  املناطق  أجمل  من 
فيها  يزور  مرة  أول  هذه  بأن  منوها 
قطر، إال أنه كان متأكداً بأن التنظيم 
يف  التوقعات،  ويفوق  رائعا  سيكون 
ظل التقدم والتطور املوجود يف قطر 
حيث  من  أو  التحتية  البنية  يف  سواء 
الشوارع،  ونظافة  والرتتيب  التنظيم 
من  ألكثر  بالخليج  يقيم  أنه  موضحا 
التطور  حجم  وأدهشه  سنوات   »9«
الذي وصلت له دولة قطر، مؤكدا أن 
أكثر  أحد  سيكون   2022 مونديال 
إتاحة  القدم  كرة  تاريخ  يف  البطوالت 
بني  يدمج  كونه  للمشجعني،  وتميزاً 
والعربية،  القطرية  الضيافة  أصالة 
لتقديم  املبتكرة  التقنية  والحلول 
لجميع  نوعها  من  فريدة  تجربة 
ستبقى  لذا  والزائرين،  املشجعني 

عالقة يف أذهانهم إىل األبد. 

 تنظيم مثالي 
عيل،  بن  سيدة  قالت  ناحيتها  من 
إنها قادمة من تونس لزيارة الدوحة 
بالتنظيم  انبهارها  مبدية  مرة،  ألول 
مؤكدة  تتوقعه،  تكن  لم  الذي  املثايل 
أنها  الدوحة  يف  أعجبها  ما  أكثر  أن 
قوانينها  تفرض  أن  استطاعت 
وتحمي معتقداتها وثقافتها، باعتبار 
باألمر  ليس  العالم  كأس  تنظيم  أن 
السهل، وهذا فخر لنا ولجميع البلدان 
قفزة  من  قطر  قدمته  بما  العربية، 
وجميع  األصعدة  كافة  عىل  نوعية 
إىل  وصولنا  منذ  قائلة:  املستويات، 
الكبري  الرتحاب  انتباهي  لفت  املطار 
تعطيل  دون  اإلجراءات  يف  والسهولة 
أو تأخري، فالشعُب القطري يحتضن 
بالغربة،  يشعران  فال  واملقيم  الزائر 
قطر  أرض  عىل  يقيم  من  كل  وربما 
أو يزورها للمرة األوىل يشعر باألمان 
عن  ويبحث  واالجتماعي،  النفيس 
الدائمة فيها أو زيارتها  سبل اإلقامة 

مرَّات أخرى قادمة.
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متابعات

{ مالك 

بن حميدة

{ جاد وقاسم يتحدثان لـ $
{ وليد 

الهاشمي

{ محمد 

الهاشمي

{ إيمان 

بويزيدي

ن الزوار 
ّ
خيارات متنوعة تمك

من االستمتاع بالبطولة
برامج ترفيهية وثقافية حافلة 
بالعديد من األنشطة المميزة

الهاشمي: وقعت في غرام قطر 
منذ الوهلة األولى

الدولة وفرت تجارب مدهشة للمشجعين

متعة الفعاليات
تنافس المباريات

كتب – أكرم الفرجابي 

} تصوير – أسامة الروسان 

بويزيدي: توفر مناخا مناسبا 
لالستمتاع بـ »كأس العالم«

أشاَد عدٌد من زوار وضيوف قطر، بالفعاليات الجماهيرية الُمصاحبة 
لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرين إلى أن المونديال 

يوفر العديد من الخيارات التي تمّكن الزوار من االستمتاع بالمعالم 
السياحية والتجارب المميزة، وذلك من خالل تنظيم مجموعة من 

الفعاليات التي تناسب كافة األفراد من مختلف الثقافات والجنسيات، 
تجسيدا لقيم التسامح والتنّوع الثقافي والتالحم المجتمعي التي 

تتميز بها قطر.

{ سيدة 

بن علي
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متابعات

الكؤوس الذهبية لـ »هماليل« و»اإلماراتية«

ختام مزاين كأس العالم.. اليوم

تواصلت أم�س فعالي�ات بطولة مزاين 
»س�فن  ش�عار  تح�ت  العال�م  كأس 
الصح�اري« الت�ي ينظمها ن�ادي قطر 
ملزاي�ن اإلبل بالتعاون م�ع اللجنة العليا 
للمش�اريع واإلرث، عىل هام�ش بطولة 
 ..)2022 قط�ر  )فيف�ا  العال�م  كأس 
غف�ر..  جماه�ري  حض�ور  وس�ط 
أقيمت أمس منافس�ات الج�ذاع والثنايا 
)لفئة األصاي�ل( عىل أرضي�ة »لبصر« 

بالشيحانية.
وش�هدت منافس�ات اليوم الثامن جولة 
جدي�دة م�ن ج�والت املهرج�ان بإقامة 
شوطني مخصصني لسن الجذاع والثنايا 
»جميع األلوان«، وذلك بواقع 10 مطايا 
يف كل ش�وط، هم أبطال النس�خة األوىل 

ملهرجان »جزيالت العطا« 2022.
وجاء الشوط املخصص للجذاع عىل لقب 
كأس العال�م نارياً، حيث ف�ازت املطية 
»اإلماراتي�ة« ملك س�الم س�هيل طاهي 
الراش�دي باملركز األول حاصدة الكأس 
الذهبي�ة والوس�ام الذهب�ي والجائ�زة 

املالية وقدرها 200 ألف ريال.
وجاء ف�وز »اإلماراتية« بعد تفوقها عىل 
»ص�دارة بنت ش�اهني« والت�ي حملت 
الرق�م )48( ملك عبدالل�ه أحمد خليفة 
بن طوار الكواري صاحب املركز الثاني 
والوس�ام  الفضي�ة  ال�كأس  وجائزت�ه 
الف�ي والجائ�زة املالي�ة وقدرها 150 
ألف ري�ال، فيما حل�ت »جمايل« والتي 
حمل�ت الرق�م )38( ملك خال�د محمد 
س�عيد عيل الراش�دي يف املرك�ز الثالث 
والوس�ام  الربونزية  ال�كأس  وجائزت�ه 
الربون�زي والجائزة املالية وقدرها 100 

ألف ريال.
أما منافسات الشوط الثاني واملخصص 
للثنايا عىل لقب كأس العالم، فقد ش�هد 
حص�ول اإلب�ل »همالي�ل« الت�ي حملت 
الرقم )85( ملك عبدالله أحمد خليفة بن 
طوار الكواري عىل املركز األول وجائزته 
الذهب�ي  والوس�ام  الذهبي�ة  ال�كأس 
باإلضاف�ة إىل الجائ�زة املالي�ة وقدره�ا 

200 ألف ريال.
ونال�ت »هماليل« اللقب بع�د تفوقها 
عىل »روز« والت�ي حملت الرقم )73( 
ملك خالد عبيد ع�يل مران املنصوري 

صاحب املركز الثاني وجائزته الكأس 
الفضي�ة والوس�ام الف�ي والجائزة 
ري�ال،  أل�ف   150 وقدره�ا  املالي�ة 
بينم�ا نال�ت »إله�ام« والت�ي حملت 
الرق�م )87( ملك راش�د محمد صاح 
الثال�ث وجائزت�ه  املرك�ز  الراش�دي 
الربونزي  الربونزية والوس�ام  الكأس 
والجائ�زة املالي�ة وقدره�ا 100 ألف 

ريال.

 »ختام المنافسات« 

هذا وتختت�م اليوم الجمعة منافس�ات 
فئة األصايل واملهرجان بش�وط الجل، 
وهكذا يكون قد أسدل الستار عىل هذه 

النس�خة االس�تثنائية من مزاين كأس 
العالم »سفن الصحاري«.

وينظم نادي قطر ملزاين اإلبل منافسات 
املتخص�ص  العال�م«  كأس  »مزاي�ن 
يف اإلب�ل ومزاينه�ا وعالم�ات جمالها، 
وتشهد مش�اركة قوية من مالكي اإلبل 
م�ن قطر وبقي�ة دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وتناف�س أكثر من 700 م�ن اإلبل من 
بمش�اركة  والفئات  األعم�ار  مختل�ف 
مالكيه�ا من ع�دة دول خليجية للفوز 
باملرك�ز األول خ�الل الفعالي�ة املقامة 
يف منطق�ة الش�يحانية ع�ىل بع�د 25 

كيلومرتا رشق العاصمة الدوحة.

 »في الموعد« 

ق�ال س�الم بن س�هيل الراش�دي عقب 
تتويجه بكأس العالم عن شوط الجذاع، 
ضمن منافس�ات أم�س الخميس، األول 
من ديس�مرب 2022 ثامن أيام مهرجان 
مزاين كأس العالم »س�فن الصحاري« 
التي تقام عىل هامش بطولة كأس العالم 
)فيف�ا قط�ر 2022( بمنطق�ة لبصر: 
»جميع املشاركني يف مزاين كأس العالم 

فائزون ومتنومسون«.
وكان�ت »اإلماراتية« ملك�ه قد حصدت 
الذهب�ي  والوش�اح  الذهبي�ة  ال�كأس 
باإلضاف�ة إىل الجائ�زة املالي�ة وقدره�ا 
200 أل�ف ريال بع�د فوزه�ا بصدارة 

شوط الجذاع )جميع األلوان(.
وأضاف الراش�دي: البكرة اشرتيناها من 
مبارك بن س�عيد الراش�دي قب�ل إعالن 
النتيج�ة وبدلنا اس�مها من »املس�ك« إىل 
»اإلماراتي�ة« والحم�د لل�ه كن�ا عىل ثقة 
بحسمها للشوط وبالفعل ما خيبت الظن، 
مشرا إىل أن جميع املشاركني ال يستهان 
فيهم، وكل اإلبل التي ش�اركت يف الشوط 
يف رصيده�ا رم�وز، ولك�ن »اإلماراتية« 
اس�تطاعت أن تكون ع�ىل املوعد وتهدينا 

أول رموزنا يف أغىل املهرجانات.
وأكمل: »اإلماراتية« بنت شاهني الساللة 
املعروفة، وهذه هي املش�اركة الثانية لنا 
يف مزاي�ن كأس العال�م بعد أن حصدت 
املرك�ز الثال�ث من قب�ل، مؤك�دا بأنهم 

لو حصل�وا ع�ىل الناقة املمتازة س�وف 
يش�اركون بها يف مس�ك الخت�ام غداً يف 

شوط الجل.
وخت�م س�الم س�هيل الراش�دي حديثه 
بالتوج�ه بالش�كر ل�كل القائم�ني عىل 
املهرجان وخروجه بهذه الصورة الرائعة 
التي أبهرت كل من ج�اء إىل هذا املكان، 

مهدياً الفوز لكل شيوخ دولة اإلمارات.

 إقبال وسعادة 

 وشهد يوم أمس من بطولة كأس مزاين 
كأس العالم حضور وفود أجنبية ملتابعة 
املنافس�ات التي أقيمت أمس يف شوطي 

الجذاع والثنايا بفئة املجاهيم.
كم�ا تواصل�ت زي�ارة الوف�ود األجنبية 
للفعالي�ات املقامة عىل هام�ش البطولة 
لإلط�الع عليها واالس�تمتاع به�ا والتي 
الصح�اري،  تتضم�ن مع�رض س�فن 
ومجلس املزاني »بيت الشعر« ومشاهدة 

محتلف أصناف اإلبل..
كم�ا تاب�ع الوفد م�ن منص�ة الضيوف 
منافس�ات املهرجان م�ن البطولة التي 
ش�هدت إثارة كبرة يف شوطي »الجذاع 
والثنايا« االصايل من أجل الفوز باللقب 
والصع�ود ملنص�ة التتويج.. واس�تمتع 

الجميع باملنافسة واإلثارة الكبرة.
الت�ي  العال�م  كأس  مزاي�ن  وش�هدت 
انطلق�ت يف الفرتة من 24 نوفمرب وحتى 
2 ديس�مرب 2022 اثارة ومنافسة قوية 
لتمثل حدثاً اس�تثنائياً باستعراض جزء 
مه�م وأصي�ل م�ن ثقافة ش�عب قطر 
وعاداته وتقاليده للزوار من كافة أنحاء 
العال�م، وس�يقام مهرجان قط�ر لإلبل 
»جزي�الت العطا« لع�ام 2023 بتاريخ 
28 / 1 / 2023 وف�ق أح�دث معاي�ر 
ومواصف�ات املهرجانات، وفق حس�اب 

»نادي قطر ملزاين اإلبل« بموقع تويرت.
ويعت�رب »س�فن الصح�اري« الش�عار 
اللفظ�ي املصاحب ملزاي�ن كأس العالم، 
حي�ث أطل�ق الع�رب عىل اإلب�ل وصف 
»س�فن الصحاري« لقدرته�ا عىل عبور 
الصح�اري وكثبانه�ا الرملية، تش�بيهاً 
بالس�فن وقدرته�ا ع�ىل عب�ور البحار، 
وكما كانت س�فن البح�ار تجلب الخر 
ألهل قطر، فقد كانت س�فن الصحاري 
»اإلبل« آنذاك تنقل ما تجلبه السفن حني 
رسوها يف املوانئ إىل جميع أنحاء البالد.

سالم الراشدي: جميع المشاركين فائزون ومتنومسونتنافس أكثر من »700« من اإلبل من مختلف األعمار والفئات

إقبال 
من الوفود 
األجنبية 

على »لبصير«

كتب - عوض الكبايش 



كتب- عوض التوم 

محمد بن طوار: قطر ترسخ مكانتها االقتصادية على مستوى العالم

شاهين المهندي: توقعات بارتفاع تدفقات االستثمارات األجنبية الواردة سعيد الخيارين: الفنادق والعقارات والتجزئة واالتصاالت األكثر استفادة من البطولة

علي المسند: أداء اقتصادي استثنائي للدولة خالل العام الجاري
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اقتصاد

خالل »10« سنوات على األقل بدعم من المونديال وفقا لتوقعات المراقبين

قطر تستعد لتسجيل أعلى نمو اقتصادي

َل االقتصاُد القطريُّ نموًا حقيقيًا،   وسجَّ
خالل   %  6.3 بنسبة  الثابتة  باألسعار 
)أحدث  الجاري  العام  من  الثاني  الربع 
املحيل  الناتج  ليصل  متاحة(  بيانات 
اإلجمايل إىل مستوى 171.97 مليار ريال 
مليار   161.71 بلغ  مع مستوى  مقارنة 
ريال خالل الفرتة ذاتها من العام املايض.
 وتشري بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء 
إىل ارتفاَع الناتج املحيل اإلجمايل باألسعار 
3.6 % عىل أساس فصيل  الثابتة بنسبة 
التي   2022 لعام  األول  بالربع  ُمقارنة 
مستوى  فيها  اإلجمايل  املحيل  الناتج  بلغ 

165.93 مليار ريال.
أحمد  بن  محمد  السيد  سعادة  ووصف 
لرئيس  األول  النائب  الكواري  طوار 
مجلس إدارة غرفة قطر مونديال 2022 
القطري،  لالقتصاد  رئييس  محرك  بأنه 
من  حزمة  عىل  إيجابا  وسينعكس 
سريسخ  أنه  كما  االقتصادية  القطاعات 
مكانة قطر االقتصادية عامليا، وخصوصا 
والضيافة  السياحة  قطاعات  يف 
لزيادة  يمهد  الذي  األمر  واالستثمار 
االستثمارية  التدفقات  حجم  يف  كربى 
األجنبية الواردة إىل البالد ويساهم بشكل 
مبارش يف ترسيخ مكانة قطر استثماريا 

وسياحيا.
وتوقع سعادته استفادة جميع القطاعات 
األمر  وهو  املونديال  من  النفطية  غري 
املحيل  الناتج  تسجيل  إىل  سيفيض  الذي 
فصيل  نمو  معدل  أعىل  للدولة  اإلجمايل 
أن  إىل  مشريا  األقل  عىل  سنوات   10 يف 
والسياحة  والتجزئة  العقارات  قطاعات 
والفنادق والخدمات واالتصاالت ستجني 
الربع  خالل  للمونديال  اإليجابية  الثمار 
األخري كما سينعكس كأس العالم إيجابا 
البورصة،  يف  املدرجة  الرشكات  أداء  عىل 
جماهري  تدفقات  ارتفاع  أن  إىل  الفتا 
املحيل  الطلب  يحفز  املونديال  ومشجعي 
والسياحة  واالتصاالت  الخدمات  عىل 
إىل  التقديرات  تشري  حيث  والفنادق 
عامليا  األبرز  الريايض  الحدث  استقطاب 
األقل  عىل  زائر  مليون   1.2 من  أكثر 
القطاعات  عىل  إيجابا  ينعكس  ما  وهو 

االقتصادية املحلية.
سلط  العالم  كأس  إن  سعادته  وقال   
باتت  التي  قطر  دولة  عىل  الضوء 
الرتويج  يف  وساهم  العالم  أنظار  محط 
االستثماري والسياحي لها متوقعا امتداد 
لبطولة  اإليجابية  اإلقتصادية  التأثريات 
الذي  األمر  سنوات،   5 ملدة  العالم  كأس 
يعزز جهود تحويل دولة قطر إىل مركز 

مايل عاملي. 

تحت األضواء 
عبد  بن  عيل  املهندس  قال  جانبه  ومن 
إدارة  مجلس  عضو  املسند،  اللطيف 
غرفة قطر إن املونديال يمثل دفعة قوية 
إيجابا  ستنعكس  القطري  لالقتصاد 
االقتصادية  القطاعات  من  حزمة  عىل 

وعىل رأسها القطاع غري النفطي وهو ما 
املحيل  للناتج  كبري  انتعاش  إىل  سيؤدي 
اإلجمايل للدولة يف الربع األخري من 2022 
االقتصادية  املكاسب  أبرز  أن  إىل  الفتا 
هي:  املونديال  خالل  قطر  حققتها  التي 
تعزيز قوتها الناعمة وترسيخ حضورها 
وزيادة  االستثمارية  املراكز  خريطة  عىل 
رؤوس  تدفقات  استقطاب  عىل  قدرتها 
الذي  اإلبهار  ظل  يف  األجنبية  األموال 
املونديال  استضافة  خالل  من  حققته 
التاريخ  يف  نسخة  أفضل  يعترب  الذي 
منوها إىل أن قطر ستسجل أداء اقتصاديا 
فقط  ليس   2022 عام  يف  استثنائيا 
النفطي من  القطاع غري  استفادة  نتيجة 
أسعار  ارتفاع  نتيجة  وإنما  املونديال 
وزيادة  الجاري  العام  مطلع  منذ  النفط 
أدى  ما  وهو  القطري  الغاز  عىل  الطلب 
إىل ارتفاع قيايس يف فائض موازنة قطر 

خالل النصف األول من عام 2022.
ارتفاعا   2022 قطر  موازنة  وشهدت 
األول  النصف  خالل  ضعفا   12 بواقع 
متاحة؛  بيانات  أحدث  وهي   ،2022
ريال  مليار   47.3 إىل  الفائض  ليصل 
مقارنة مع 4 مليارات ريال خالل الفرتة 
ذاتها من العام املايض نتيجـة للسـيطرة 
وارتفـاع  النفقـات  علـى  امللحوظة 

اإليـرادات وانتعاش أسعار النفط. 
تحت  اآلن  قطر  أن  عىل  املسند  وشدد 

األضواء وعززت خطواتها نحو استقطاب 
يف  لإلستثمار  األجنبية  األموال  رؤوس 
من  مهيئا  أصبح  الذي  القطري،  السوق 
والترشيعية  القانونية  الجوانب  كافة 
والبنية التحتية يف ظل الجهود املتسارعة 
مناخ  وتحسني  األعمال  بيئة  لتطوير 
ممارسة  سهولة  وتعزيز  االستثمار 

أنشطة األعمال. 
القطري  الخاص  القطاع  دور  إىل  ولفت 
للدولة  اإلجمايل  املحيل  الناتج  دعم  يف 
التي  االستثمارية  املشاريع  خالل  من 
القطاع  مع  بالرشاكة  أو  منفردا  أقامها 
الدولة  داعيا  خارجية،  جهات  أو  العام 
العام  القطاعني  بني  الرشاكة  تعزيز  إىل 
والخاص خالل الفرتة املقبلة واالستفادة 
بها  يتمتع  التي  والخربات  اإلمكانات  من 
عىل  مشددا  القطري،  الخاص  القطاع 
رضورة تفعيل القانون رقم )12( لسنة 
القطاعني  بني  الرشاكة  بتنظيم   2020
إحدى  يعترب  والذي  والخاص  الحكومي 
املشاريع  يف  الرشاكة  تنقل  التي  األدوات 
ينظمها  محطة  إىل  تشاركية  مرحلة  من 
النشاط  عىل  مؤكدا  متخصص.  قانون 
الكبري املتوقع من القطاع الخاص خالل 
فرتة ما بعد املونديال خاصة يف القطاعني 
الصناعي والتجاري فيما تشري التقديرات 
األموال  رؤوس  تدفقات  تسارع  إىل 
يف  القطري  السوق  إىل  الواردة  األجنبية 

أعقاب انتهاء كأس العالم 2022. 

أداء قوي 
ومن جانبه قال الخبرياالقتصادي ورئيس 
للتمويل  الجزيرة  رشكة  إدارة  مجلس 
إن  الخيارين  عبدالهادي  سعيد  السيد 
العام الحايل سيكون مميزا عىل املستويني 
من  بالرغم  قطر  يف  واملايل  االقتصادي 
تسجل  حيث  املؤثرة،  العاملية  التحديات 
 2022 العالم بمونديال  أداء قويا وتبهر 
حزمة  مستوى  عىل  اقتصاديا  وتنتعش 
من القطاعات عىل رأسها العقارات التي 
تستفيد من توقيع عقود مع اللجنة العليا 
جانب  إىل  للمونديال  واإلرث  للمشاريع 
بشكل  يستفيد  الذي  االتصاالت  قطاع 
إىل  قطر  زوار  أعداد  ارتفاع  من  رئييس 
وهو  زائر،  املليون  تفوق  مستويات 
إيرادات  يف  قيايس  نمو  إىل  سيؤدي  ما 
االتصاالت  لقطاع  والبيانات  االتصاالت 
وعالوة عىل ذلك يستفيد قطاعي السياحة 
وصول  من  رئييس  بشكل  والفنادق 
قياسية  مستويات  إىل  اإلشغال  معدالت 
وتدشني  الزوار  عدد  ارتفاع  وقع  عىل 
والرتفيهية  السياحية  املنشآت  من  حزمة 
التجزئة  قطاع  ينتعش  كما  والفندقية، 
يف  قياسية  مبيعات  حاليا  يشهد  الذي 
ظل إقبال مشجعي املونديال عىل متاجر 

املواد  قطاعي  عن  فضال  بالتجزئة  البيع 
االستهالكية والخدمات، وهو ما سيؤدي 
يف  النفطي  غري  للقطاع  قيايس  نمو  إىل 
الربع األخري يف ظل ارتفاع معدالت الطلب 

واإلنفاق بالسوق القطري.
وأضاف أن كأس العالم 2022 سينعكس 
إيجابا عىل النهضة اإلقتصادية والتنموية 
أنها  إىل  منوها  التي تشهدها قطر حاليا 
مكانة  تعزيز  يف  الزاوية  حجر  تمثل 
الفعاليات  قطر كمركز عاملي الستضافة 
تقدم  حيث  املجاالت،  مختلف  يف  العاملية 
سيتذكرها  ونسخة  مبهرا  مستوى  قطر 

التاريخ جيدا من مونديال 2022.

نهضة تنموية 
التنفيذي  واملدير  األعمال  رجل  وأكد 
ملجموعة رشكات شاهني التجارية السيد 
العالم  كأس  أهمية  عىل  املهندي  شاهني 
النهضة  2022 يف ترسيع  مونديال قطر 
التنموية التي تشهدها قطر حاليا، حيث 
تعزيز  يف  املونديال  استضافة  ساهمت 
اإلنفاق الحكومي الرأسمايل عىل املشاريع 
التحتية  البنية  وتطوير  الكربى  التنموية 
وتوسعة  مدن  وإنشاء  متسارع  بشكل 
الدوحة،  مرتو  وتدشني  حمد  مطار 
تعترب  ومواصالت  نقل  شبكة  وإنشاء 
ضمن األفضل عامليا وهو ما سيشكل إرثا 
كبريا لألجيال القادمة التي ستجني ثمار 

هذا التطوير لسنوات وعقود مقبلة.
االجمايل  املحيل  الناتج  إن  املهندي  وقال 
قياسيا  نموا  لتحقيق  طريقه  يف  لقطر 
عىل  الطلب  يف  الكبري  لإلرتفاع  نتيجة 
القطاعات  كافة  نقل  لم  إن  معظم 
ونقول  والتجارية،  واملالية  اإلقتصادية 
العقارات  مثل  قطاعات  عىل  وعيننا  ذلك 
فضال  والسياحة  والتجزئة  واإلتصاالت 
والتي  والخدمات  والضيافة  الفنادق  عن 
لألعداد  نتيجة  مسبوق  غري  نموا  شهدت 
الكبرية من الجماهري والزوار من عشاق 
لالستمتاع  جاؤوا  الذين  القدم  كرة 
له  جديد  عالم  وإلكتشاف  باملباريات 

سحره وطابعه الخاص وجاذبيته.
بني  يتأرجح  نمو  متوسط  املهندي  وقدر 
العقار  أداء قطاعات  25 % و30 % يف 
والضيافة  والفنادق  واملقاوالت  والتجارة 

رئييس  بدعم   2022 من  األخري  بالربع 
العالم موضحا أن هناك اقبال  من كأس 
استثمارات  ضخ  عىل  األجانب  من  كبري 
الذي  اإلتجاه  وهو  القطري  السوق  يف 

سيتعزز بعد انتهاء مونديال 2022.
وحلَّت دولة قطر يف املرتبة األوىل بالرشق 
تدفقات رؤوس  األوسط من حيث جذب 
عام  من  الثاني  بالربع  األجنبية  األموال 
االستثمار  أسواق  لبيانات  وفًقا   2022
ماركتس«  آي  دي  »إف  املبارش  األجنبي 
ملؤسسة  التابعة   FDi Markets

فاينانشال تايمز العاملية. 
وأظهرت نرشُة أسواق االستثمار األجنبي 
 71 استقطبت  قطر  دولة  أنَّ  املبارش 
يف  األجنبية  االستثمارات  مجمل  من   %
من  الثاني  الربع  خالل  األوسط  الرشق 
 6680 بتوفري  ساهم  مما   ،2022 عام 
مختلًفا،  مرشوًعا   11 يف  عمل  فرصة 
مليار   19.2 قيمتها  بلغت  باستثمارات 

دوالر أمريكي.

نمو غير مسبوق
حسن  السيد  األعمال  رجل  قال  وبدوره 
لقطر  اإلجمايل  املحيل  الناتج  إن  الحكيم 
يف  مسبوق  غري  فصليا  نموا  سيشهد 
مع  الجاري  العام  من  األخري  الربع 
يف  قطر  حققته  الذي  الكبري  النجاح 
إستضافتها لكأس العالم 2022 وبفضل 
القطاعات  من  للعديد  القيايس  النمو 
السياحة  قطاعات:  مثل  النفطية  غري 
والخدمات  والنقل  واالتصاالت  والفنادق 
والتجزئة والتي شهدت انتعاشا يف األداء 
والتي  الزوار  من  الكبرية  األعداد  نتيجة 
و1.5  زائر  مليون   1.2 بني  تتأرجح 

مليون زائر. 
لقطر  االقتصادي  األداء  أن  إىل  ولفت 
من  بالرغم  إيجابيا  نموا  يحقق 
االضطرابات الجيوسياسية عامليا وتفاقم 
توقعاته  إىل  مشريا  دوليا  التضخم  أزمة 
اإليجابي  االقتصادي  األداء  باستمرار 
لدولة  الواعدة  االقتصادية  النمو  وآفاق 
قطر خالل السنوات الخمس املقبلة بدعم 
من مونديال 2022 وأساسيات االقتصاد 
املرتفعة  االئتمانية  والتصنيفات  القوية 
السيادية  واألصول  املالية  واالحتياطيات 
األزمات  ضد  مناعة  توفر  التي  الكربى 

االقتصادية املحتملة.
ونوه الحكيم إىل أنه عىل مستوى االقتصاد 
أداء  النفطي سيسجل  القطاع  الكيل فإن 
حيث   2022 عام  خالل  أيضا  إيجابيا 
النفط  لربميل  السعري  املتوسط  يبلغ 
فيما   2022 مطلع  منذ  دوالرا   100
لسعر48.1  إال  قطر  موازنة  تحتاج  ال 
دوالر لربميل النفط؛ لكي تصل إىل نقطة 
تعادل موازنتها يف 2022. يذكر أن سعر 
بني  التوازن  يحقق  الذي  هو  التعادل 
بينما  باملوازنة،  واملرصوفات  اإليرادات 
يمثل أي ارتفاع يف برميل النفط فوق هذا 

املستوى فائضا محققا للموازنة.

{ سعيد الخيارين { حسن الحكيم { شاهين المهندي

{ علي بن عبد اللطيف المسند{ محمد بن طوار

{ المونديال يرسخ مكانة قطر اقتصاديا 

{ جزيرة قطيفان الشمالية تستقبل المشجعين 

توقع خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن يشهد الربع 
األخير من العام الجاري أعلى نمو اقتصادي فصلي 

بالناتج المحلي اإلجمالي لدولة قطر خالل 10 سنوات 
على األقل بدعم من مونديال 2022 الذي يمثل 

دفعة قوية للقطاع غير النفطي ستنعكس إيجابا 
على أدائه في الربع األخير من 2022.

حسن الحكيم: 
آفاق نمو واعدة 
خالل السنوات 
الخمس المقبلة



قياسية  مكاسب  قطر  بورصة  حققت 
ريال  مليار   11.26 بلغت  أسبوعية 
بنهاية  السوقية  القيمة  بارتفاع 
 674.692 لتبلغ  األسبوع  تعامالت 
مليار ريال، مقارنة بمستواها األسبوع 
مليار   663.430 بلغ  الذي  املايض، 
ريال، إىل جانب تسجيل قيمة تداوالت 
من  ريال،  مليار   3.042 نحو  األسهم 
خالل بيع 657.221 مليون سهم، عرب 

إبرام 82378 صفقة.
و كرس مؤرش بورصة قطر حاجز الـ 
األسبوع  تعامالت  يف  نقطة  ألف   12
ألفا   12 مستوى  إىل  ليصعد  الحايل، 
زيادة  بنسبة  أي  نقطة،  و17.56 
بلغت 150.320 نقطة، وبنمو 1.270 

باملائة قياسا باألسبوع املايض.
تامر  توقع  األداء،  هذا  وبخصوص 
لوكالة  يف ترصيح  املايل،  املحلل  حسن 
أداء  يكون  أن  »قنا«،  القطرية  األنباء 
شهر  خالل  قطر  بورصة  مؤرش 
سابقه،  من  أفضل  الجاري  ديسمرب 
نتائج  إعالن  قرب  ظل  يف  خاصة 
املتنظرة  والحركة  املدرجة  الرشكات 
نهاية  قرب  مع  املستثمرين  قبل  من 
العام الحايل من خالل ضخ املزيد من 

السيولة يف السوق.
نوفمرب  شهر  املايل،  املحلل  ووصف 
قطر  بورصة  عىل  ال  الصعب  بالشهر 
البورصات  مختلف  عىل  بل  فقط، 
النمو  العاملية، حيث قلصت من نسب 
العام  بداية  منذ  تسجيلها  تم  التي 
اإلعالنات  أن  إىل  مشريا  الجاري، 
املنتظرة بخصوص أسعار الفائدة من 
قبل مجلس االتحاد الفيدرايل األمريكي 
)البنك املركزي األمريكي( لن يكون لها 
تأثري كبري يف األسواق نظرا للتأقلم مع 

السياسات املتبعة والتوقعات بتخفيف 
الفيدرايل  من  التشديد  سياسات 

األمريكي.
كما شدد عىل أن مختلف األسس الفنية 
يجعلها  مما  إيجابية،  قطر  لبورصة 
وأن  خاصة  للمستثمرين،  جذبا  أكثر 
يف  املدرجة  الرشكات  أسهم  أسعار 

مستويات مقبولة. 
من  بحزمة  قطر  بورصة  وتحظى 
أسعار  ارتفاع  أبرزها  النمو،  محفزات 
 85 مستوى  فوق  ودورانها  النفط 
سقف  رفع  عن  فضال  للربميل،  دوالرا 
من  واسع  قطاع  لدى  األجانب  ملكية 
إىل  باملائة   49 من  املدرجة  الرشكات 

100 باملائة، وهي خطوة من شأنها أن 
األجنبية  االستثمارات  حجم  من  تزيد 
عىل  عالوة  القطرية،  لألسهم  الواردة 
مونديال 2022 الذي يمثل دفعة قوية 
لكل من االقتصاد والبورصة القطرية. 
وتسعى بورصة قطر لطرح حزمة من 
األدوات املالية الجديدة أبرزها: إطالق 
سوق للمشتقات املالية إىل جانب رفع 
)البورصة(  القطرية  السوق  تصنيف 
عىل  متقدمة  سوق  إىل  ناشئة  من 
املنتجات  وتنويع  العاملية  املؤرشات 
االستثمارية، حيث  الخدمات  وتحسني 
ناشئة  أكرب سوق  قطر  بورصة  تعترب 
سوق  أكرب  وثاني  األوسط  الرشق  يف 

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

فوتيس لألسواق الناشئة. 
إلدراج  قطر  بورصة  وتخطط   
العقاري  االستثمار  صناديق 
إطار  يف   2023 عام  خالل   REITs
الخيارات  لتنويع  اسرتاتيجيتها 
وطرح  املتداولني  أمام  االستثمارية 
الجاذبية  لتعزيز  مالية جديدة  أدوات 
املستويني  عىل  للبورصة  االستثمارية 
املستثمرين  ومساعدة  والعاملي  املحيل 
االستثمارية  محافظهم  تنويع  عىل 

وإدارة مخاطرهم االستثمارية بشكل 
أفضل.

 REITs وصناديق االستثمار العقاري
يف  استثمارية  وحدات  عن  عبارة  هي 
تجارية  صبغة  ذات  عقارية  محافظ 
العقاري،  االستثمار  صناديق  وتتملك 
ممتلكات  وتدير  الحاالت،  معظم  يف 
معظم  وتذهب  للدخل  مدرة  عقارية 
إىل  الوحدات  تلك  وأرباح  إيرادات 
العقارية  املحافظ  تلك  يف  املساهمني 
)عىل  مغلقة  عن صناديق  عبارة  وهي 
املتداولة  االستثمار  صناديق  عكس 
االستثمار  صناديق  وتوفر   .)ETFs
ملالك  املميزات  من  حزمة  العقاري 

طرح  من  تمكينهم  أبرزها:  العقارات 
العقارية لالكتتاب  أجزاء من أصولهم 
وذلك  استثمارية،  وحدات  شكل  يف 
مشرتين  عىل  الحصول  لصعوبة 
عن  واإلفراج  كبرية  عقارية  ألصول 
عن  فضال  املجمدة،  األموال  رؤوس 
تمكنهم  التي  األموال  عىل  الحصول 
من سداد ديون مرتتبة عليهم وإعادة 
املشاريع  نمو  لدعم  املال  رأس  تدوير 
تدفقات  تلقي  عىل  عالوة  األخرى 
استثمارات  نقدية واالحتفاظ بوحدات 
إىل  باإلضافة  للتسييل،  قابلة  عقارية 
معايري  بوجود  االستمرارية  تحقيق 

حوكمة رشيدة.
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اقتصاد

توقعات إيجابية ألدائها خالل ديسمبر الجاري

»11.26« مليار ريال مكاسب البورصة األسبوعية

{ بورصة قطر

الدوحة- $ 

إلى »670.84« مليون ريال في أسبوع

قفزة في تداوالت السوق العقاري

العقارات  تداول  حجم  قفز 
املسجلة  البيع  عقود  يف  األسبوعية، 
العقاري،  التسجيل  إدارة  لدى 
 20 بوزارة العدل، خالل الفرتة من 
مستوى  إىل  املايض  نوفمرب   24 إىل 

670.84 مليون ريال. 
الصادرة  األسبوعية  النرشة  وذكرت 
العقارات  قائمة  أن  اإلدارة  عن 
املتداولة بالبيع شملت أرايض فضاء 
ومساكن ومجمعات سكنية وعمارة 
يف  البيع  عمليات  وتركزت  سكنية.. 
والدوحة  والوكرة  الريان  بلديات 

والظعاين والشمال.
وكان حجم تداول العقارات يف عقود 
التسجيل  إدارة  لدى  املسجلة،  البيع 
خالل  العدل،  بوزارة  العقاري، 
الفرتة  خالل  املايض  قبل  األسبوع 
بلغ  املايض  نوفمرب   17 إىل   13 من 

354.81 مليون ريال.
تسجيل  مع  بالتزامن  ذلك  ويأتي 
مؤرش أسعار العقارات الصادر عن 
يف  انخفاضاً  املركزي  قطر  مرصف 
نهاية الربع الثالث من العام الجاري 
3.77 % عىل أساس سنوي  بنسبة 
مقارنة  نقطة   213.69 إىل  ليصل 
سبتمرب  يف  نقطة   222.06 مع 
2021. وعىل أساس فصيل انخفض 
أيضاً مؤرش أسعار العقارات بنسبة 
3.04 % حيث سجل بنهاية يونيو 

2022 مستوى 220.39 نقطة.
املركزي  قطر  مرصف  وكان   
منذ  العقارات  أسعار  مؤرش  أطلق 
أسعار  قياس  بهدف   2011 العام 
ليمكن  موثق  بشكل  العقارات 
البنوك واملصارف اإلسالمية العاملة 
يف الدولة من تقييم محافظ االئتمان 
إنذاراً  املؤرش  ويمثل  العقاري، 

قد تستجد عىل  مبكراً ألي متغريات 
مع  ذلك  ويتزامن  العقارات..  سوق 
سوق  يشهده  الذي  املتسارع  النمو 
الطلب  يف  حالياً  املحيل  العقارات 
والتجارية  السكنية  الوحدات  عىل 
اقرتاب  مع  الفندقية  والغرف 
ارتفعت  حيث   ،2022 مونديال 
يف  السكنية  الوحدات  إيجارات 
زاد  كما  املاضية،  القليلة  األشهر 
مع  املكتبية  املساحات  عىل  الطلب 
بفتح مكاتب جديدة  الرشكات  قيام 
السوق  وسجل  أنشطتها.  لتوسيع 

العقاري يف النصف األول من العام 
إجمالية  عقارية  تداوالت  الجاري 
وفقا  ريال،  مليار   11.39 بواقع 
العقاري يف  التسجيل  إدارة  لبيانات 

وزارة العدل. 
»فاليو  لرشكة  تقرير  ويتوقع 
مجال  يف  املتخصصة  سـرتات«، 
والخدمات  األصول  تقييم 
ألف   15 نحو  دخول  االستشارية، 
العقارات  سوق  إىل  سكنية  وحدة 
إىل  2022، مشرياً  املحيل خالل عام 
نحو  إنجاز  شهد   2021 عام  أن 

فيال  و400  سكنية  وحدة   4800
املتنوعة  املناطق  من  سكنية يف عدد 
بالسوق القطري، من ضمنها 4380 
بالربع  سكنية  فيال  و400  شقة 
)األشهر   2021 عام  من  األخري 
ديسمرب   31 يف  املنتهية  الثالثة 
العقاري  السوق  ويحظى   .)2021
الحكومي  اإلنفاق  من  كبري  بدعم 
التنموية  املشاريع  عىل  الرأسمايل 
املوازنة،  ضمن  املدرجة  الكربى 
املخصصات  توفري  عىل  تركز  والتي 
املشاريع  الالزمة الستكمال مختلف 
املرتبطة  واملشاريع  الرئيسية 

باستضافة كأس العالم 2022. 
بـ  السكني  قطر  مخزون  وُيقدر 
طرح  مع  سكنية  وحدة  آالف   308
األول  الربع  يف  إضافية  وحدة   700
تقرير صادر  2022، وفق  عام  من 
طرح  ويستمر  فاليوسرتات،  عن 
السوق  الوحدات يف  عدد متزايد من 
خصوصاً يف مناطق اللؤلؤة ولوسيل. 
من جهة أخرى، وردت تقارير تشري 
إىل نسبة إشـــغال تصل إىل 80 % 

يف الوحدات السكنية. 
 وتلقى السوق العقاري دفعة قوية 
االستثمارات  من  حزمة  تدفق  مع 
األجنبية بعد إقرار السماح لألجانب 
للضوابط،  وفقاً  العقارات  بتملك 
الوزراء  مجلس  قرار  صدور  عقب 
بتحديد   2020 لسنة   28 رقم 
لغري  فيها  يجوز  التي  املناطق 
واالنتفاع  العقارات  تملك  القطريني 
غري  تملك  مناطق  عدد  ويبلغ  بها 
مناطق،   9 للعقارات  القطريني 
غري  انتفاع  مناطق  عدد  يبلغ  بينما 
منطقة،   16 بالعقارات  القطريني 
التي  املناطق  بذلك مجموع  ليسجل 
العقارات  لتملك  تخصيصها  تم 
 25 القطريني  لغري  بها  واالنتفاع 

منطقة.

{ صحوة في سوق العقارات المحلي

الدوحة- $ 

يسلط الضوء على أبرز المعالم واألنشطة 

قطر للسياحة تصدر نسخة خاصة بكأس 
العالم من الدليل اإلرشادي »قطر اآلن«

ثانية  نسخة  للسياحة  قطر  أصدرت 
السنوي  نصف  اإلرشادي  الدليل  من 
رؤية  للقراء  يقدم  والذي  اآلن«  »قطر 
شاملة للمشهد السياحي يف قطر، حيث 
يسلط الضوء عىل أبرز املعالم السياحية 
التي  الكثرية  والفعاليات  واألنشطة 
تزخر بها البالد يف جميع أنحائها خالل 

بطولة كأس العالم لكرة القدم. 
الخاصة  النسخة  هذه  وتستعرض 
مجموعة متنوعة من التجارب السياحية 
قطر  إىل  القادمني  للزوار  يمكن  التي 
 2022 قطر   FIFA العالم  كأس  خالل 
لقيام بها، بداية من التزلج عىل كثبانها 
حضور  إىل  وصوالً  الذهبية  الرملية 
الحية،  والغنائية  املوسيقية  الحفالت 
وتورد أيضاً أهم املعالم الثقافية ومواقع 
يتضمن  كما  قطر.  يف  الفريدة  الرتاث 
مجموعة  مع  صحفية  مقابالت  الدليل 
نجم  مثل  البطولة  مشاهري  أبرز  من 

الكرة ديفيد بيكهام.
التي  الفاخرة  النسخة  هذه  وتهدف 
توزع مجاناً إىل إعادة تعريف قطر لدى 
عاملية  سياحية  وجهة  باعتبارها  الزوار 
رائدة. ويتوفر دليل »قطر اآلن«، والذي 
مارس  شهر  يف  األوىل  نسخته  صدرت 
املايض، يف العديد من األماكن التي يرتدد 
عليها املسافرون يف جميع أنحاء البالد، 
حمد  ومطار  واملتاحف  الفنادق  مثل 

الدويل.
مفصل  بشكل  الدليل  ويستعرض   
البطولة،  خالل  ستقام  التي  الفعاليات 
بما يف ذلك املهرجانات املوسيقية الكربى 
الذي  بيست  مدل  أرافيا  مهرجان  )مثل 
18 ديسمرب(  21 نوفمرب وحتى  يبدأ يف 
األزياء  عرض  )مثل  األزياء  وعروض 
كارين  من  بتنظيم  يونايتد  فاشن  قطر 
واألنشطة  ديسمرب(   16 يف  رويتفيلد 
الخليج  التي يشهدها شاطئ  الشاطئية 
وحتى  نوفمرب   1 من  الفرتة  يف  الغربي 

31 مارس(.
كما يتضمن الدليل أهم الحقائق واألرقام 

مثل  القدم  لكرة  العالم  بكأس  الخاصة 
الثمانية  باملالعب  الشامل  التعريف 
البطولة  مباريات  عليها  ستقام  التي 
عىل  واعتمادها  اإلبداعية  وبتصاميمها 

االستدامة.
 وتتخلل النسخة أيضاً مقابالت مطولة 
البطولة  مشاهري  أبرز  من  مع مجموعة 
العالم  كأس  وسفري  الكرة  نجم  مثل 
FIFA قطر 2022 ديفيد بيكهام وفنان 
العماري،  حمد  القطري  الكوميديا 
الالزمة  النصائح  كالهما  يقدم  حيث 
لالستمتاع بزيارة مثالية إىل قطر، والتي 
بشتى  املسافرين  تساعد  أن  شأنها  من 
برامج رحالتهم خالل  إعداد  يف  فئاتهم 

إقامتهم يف قطر. 
ويقدم الدليل يف نسخته الجديدة تغطية 
والفنون يف قطر،  الطعام  شاملة ملشهد 
حيث يديل أبرز الطهاة يف قطر، وكذلك 
حول  نظرهم،  بوجهات  الطعام  مدونو 
أشهى املأكوالت وتجارب تناول الطعام 
أبرز  من  مجموعة  تقدم  فيما  قطر،  يف 
مكونات  ألبرز  رؤيتها  قطر  يف  الفنانني 
املشهد الفني املتنامي يف قطر واملنشآت 

املعمارية األكثر جاذبية.

الريان والوكرة والدوحة 
والظعاين والشمال األكثر نشاطا 

مباريات كأس العالم ™FIFA 2022 إصدارٌ خاص 

قـطـر 2022المجلد الثاني

اآلن

{ دليل قطر اآلن

سيولة جديدة 
مرتقبة تدخل إلى 
السوق القتناص 

الفرص

المؤشر يكسر 
حاجز »12« ألف 
نقطة بمكاسب 
»150.3« نقطة

توقعات بإضافة »15« ألف وحدة 
سكنية للسوق في »2022« 
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عربي ودولي

اعتمدتها األمم المتحدة

»4« قرارات لصالح فلسطين

نيويورك- قنا- صوتت الجمعية العامة لألمم 
املتحدة يف جلستها الخاصة ملناقشة القضية 

الفلسطينية، لصالح أربعة قرارات لفلسطني، 
وعىل رأسها عقد جلسة رفيعة املستوى إلحياء 

ذكرى النكبة الـ75.
ورحب رياض املالكي وزير الخارجية واملغرتبني 

بالتصويت لصالح القرارات األربعة، وقال إن 
التصويت عىل إحياء ذكرى النكبة اعرتاف أممي 

باملأساة الفلسطينية التي أدت إىل تهجري الشعب 
الفلسطيني، وتحويل أكثر من نصفه إىل الجئني 
يف الشتات، ونصفهم اآلخر تحت اضطهاد نظام 

فصل عنرصي، مشريا إىل أن هذا التصويت خطوة 
يف تجاه تصويب الظلم التاريخي لجرب الرضر 

الذي أصاب فلسطني.
 وأشار إىل أن تصويت الدول لصالح القرارات 

دليل عىل االجماع الدويل بشأن القضية 
الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني يف 

العيش بحرية وكرامة، وحقه يف تقرير املصري 
واالستقالل لدولة فلسطني، والعودة لالجئني.

 والقرارات األربعة، جاءت كاآلتي )تسوية قضية 
فلسطني بالوسائل السلمية، صوتت لصالحه 
)153( دولة، وضد )9( دول، وامتناع )10( 

دول، الربنامج اإلعالمي الخاص الذي تضطلع به 
إدارة شؤون اإلعالم باألمانة العامة بشأن قضية 
فلسطني، وصوتت لصالحه )149( دولة، وضد 
)11( دولة، وامتناع )13( دولة، ويجدد القرار 

والية الربنامج لدعم توعية إعالمية للمساهمة 
يف السالم، ويدين اإلعدام امليداني للصحفية 

الشهيدة شريين أبو عاقلة، ويدعو إىل املساءلة، 
ويرحب بقرار تسمية برنامج األمم املتحدة 
التدريبي للصحفيني الفلسطينيني باسمها 

تكريما لها.. اللجنة املعنية بممارسة الشعب 
الفلسطيني لحقوقه غري القابلة للترصف، حيث 

صوتت لصالحه )101( دولة، وضد )17( دولة، 
وامتناع )53( دولة. حيث يطلب القرار الوارد من 

اللجنة حشد التضامن والدعم الدوليني للشعب 
الفلسطيني واستعادة األفق السيايس والنهوض 

بسالم عادل ودائم وشامل، السيما خالل هذه 
الفرتة الحرجة من عدم االستقرار، وزيادة 

تقليص الحيز املدني يف األرض الفلسطينية 
املحتلة، والضائقة اإلنسانية واألزمة املالية، 

ويدعو جميع الحكومات واملنظمات إىل التعاون 
مع اللجنة.. شعبة حقوق الفلسطينيني باألمانة 

العامة، صوتت لصالحه )90( دولة، وضد )30( 
دولة، وامتناع )47( دولة. وفيه يطلب القرار 
من الشعبة تكريس أنشطتها يف عام 2023، 

لالحتفال بالذكرى الخامسة والسبعني للنكبة، 
بما يف ذلك إقامة حدث رفيع املستوى يف قاعة 

الجمعية العامة يف 15 مايو 2023(.
 وتزامنت جلسة الجمعية العامة لألمم املتحدة مع 

اليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 
وكذلك مرور 75 عاما عىل قرار الجمعية العامة 

181، الذي أصبح يعرف باسم قرار التقسيم.
 وذكر موقع »األمم املتحدة« أن شيخ نيانغ، 

سفري السنغال ورئيس لجنة األمم املتحدة املعنية 
بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غري 

القابلة للترصف، قدم مشاريع قرارات تتعلق 
بـ)املبادئ األساسية للتسوية السلمية لقضية 

فلسطني، وواليات وعمل اللجنة، وشعبة حقوق 
الفلسطينيني، والربنامج اإلعالمي الخاص بقضية 

فلسطني(.
 وناشد تشابا كورويش رئيس الجمعية العامة 
لألمم املتحدة، جميع األطراف، العمل والسعي 

نحو الوصول إىل حلول تفاوضية تستند إىل ميثاق 
األمم املتحدة، ومبادئ القانون الدويل، واحرتام 

حقوق اإلنسان.

{   اعتماد القرارات في الجمعية العامة

نداء لجمع »51.5« مليار دوالر

أك������ب������ر ب������رن������ام������ج إن������س������ان������ي ع����ال����م����ي

{  مارتن غريفيث

جنيف-أ. ف. ب - أطلقت األمم املتحدة الخميس نداًء لجمع مبلغ 
اإلنسانية  االحتياجات  مواجهة  يف   2023 للعام  املال  من  قيايس 
املتزايدة خصوصا بسبب الحرب يف أوكرانيا وآثار التغري املناخي، 

مثل مخاطر املجاعة يف افريقيا.
ستكون وكاالت األمم املتحدة اإلنسانية بحاجة ملبلغ 51,5 مليار 
املقبل، مع ارتفاع االحتياجات  العام  دوالر )49,6 مليار يورو( 
بنسبة %25. هذه األموال ستتيح تمويل برامجها ملساعدة 230 

مليون شخص من األكثر ضعفاً يف 68 دولة.
املنظمة  يف  اإلنسانية  الشؤون  مسؤول  غريفيث  مارتن  ورصح 
برنامج  أكرب  سيشهد  املقبل  »العام  أن  للصحافيني  الدولية 

إنساني« يتم إطالقه عىل مستوى العالم.
مع ذلك، ال تقدم األمم املتحدة املساعدة إىل جميع املحتاجني إذ 
إىل  املجموع  العالم يف  339 مليون شخص يف  أن يحتاج  يتوقع 

مساعدات طارئة العام املقبل، مقابل 274 مليونا يف 2022.
وقال غريفيث إن 339 مليون شخص »هذا رقم ضخم ومحبط«.
يف  »ذروة«  بلغت  التي  اإلنسانية  االحتياجات  أن  آسفا  وأوضح 
أعقاب جائحة كوفيد19- لم تتضاءل منذ ذلك الحني. وقال إن 
»الجفاف والفيضانات القاتلة تسببت يف دمار )...( من باكستان 
إىل القرن اإلفريقي، والحرب يف أوكرانيا حولت جزءا من أوروبا 

إىل ساحة معركة«.
العالم«،  يف  نزحوا  شخص  مليون  مائة  من  »أكثر  أن  وأضاف 
الوباء  ألحقه  الذي  الدمار  إىل  »يضاف  هذا  كل  أن  إىل  مشريا 
 2023 العام  أن يتبع  العالم«. ويتوقع غريفيث  باألكثر فقرا يف 

مسار 2022.
نداء جمع األموال الذي أطلقته األمم املتحدة يرسم صورة قاتمة 

عن الوضع العاملي.

لبنان يحبط
هجرة غير شرعية
بريوت -قنا- أعلن الجيش اللبناني عن إحباط عملية 

هجرة غري رشعية إىل إحدى الدول األوروبية.
 وأفاد بيان صادر عن الجيش اللبناني، بأنه يف 

سياق املتابعة األمنية لعمليات تهريب املهاجرين غري 
الرشعيني، أوقفت مديرية املخابرات 34 مهاجرا من 
جنسيات عربية، كانوا ينوون االنتقال بحرا بطريقة 

غري رشعية إىل إحدى الدول األوروبية، كما أوقفت ثالثة 
سوريني، لتورطهم يف العملية.

وتكررت يف لبنان يف الفرتة األخرية، محاوالت الهجرة 
غري الرشعية يف إبريل املايض منها، غرق زورق لبناني 
قبالة مدينة طرطوس السورية، أسفر عن غرق حوايل 
86 شخصا من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية، 

وتم انتشال عدد من الجثث من البحر.

مقتل جندي باكستاني
إسالم آباد -قنا- قتل جندي باكستاني خالل تبادل 
إطالق نار كثيف يف منطقة شيوة شمال وزيرستان 

الواقعة شمال غربي باكستان.
ونقل راديو باكستان عن بيان صادر عن اإلدارة 

اإلعالمية للجيش الباكستاني أمس، أن مسلحا أطلق 
النار عىل قوات األمن الباكستانية، ما أسفر عن مقتل 

الجندي واملسلح. 
وأضاف البيان، أنه تم العثور عىل أسلحة وذخائر 

كانت يف حوزة املسلح، وقامت قوات األمن الباكستانية 
بتطهري املنطقة للقضاء عىل أي تواجد مسلح فيها.
ودأبت قوات األمن والجيش يف باكستان عىل تنفيذ 

عمليات أمنية يف مختلف مناطق البالد، ملطاردة 
الجماعات املسلحة.

ارتفاع الدين الخارجي الروسي
موسكو -قنا- بلغ الدين العام الخارجي الرويس، 

مستوى 56.59 مليار دوالر يف األول من أكتوبر من 
العام الجاري. 

ووفقا لتقرير عن أداء امليزانية الروسية لألشهر 
التسعة األوىل من العام الجاري، فقد تراجع الدين 

العام الخارجي لروسيا بنسبة 5.2 باملائة من 
املستوى الذي تم تسجيله يف األول من يناير من 

العام الجاري، حينها بلغ 59.702 مليار دوالر، إىل 
56.59 مليار دوالر سجلت يف األول من أكتوبر.

مستوطنون يقتحمون 
باحات األقصى

القدس املحتلة-قنا- اقتحم مستوطنون أمس، باحات 
املسجد األقىص املبارك، تحت حراسة مشددة من قوات 
االحتالل اإلرسائييل، وسط دعوات للحشد واملشاركة يف 

حملة الفجر العظيم اليوم.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس، بأن عرشات 

املستوطنني اقتحموا األقىص من باب املغاربة، ونفذوا 
جوالت استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية يف باحاته.

 وواصلت رشطة االحتالل اإلرسائييل فرض قيودها عىل 
دخول املصلني الوافدين من القدس والداخل املحتل 

لألقىص، ودققت يف هويات بعضهم، واحتجزتها عند 
أبوابه الخارجية.

وأطلقت دعوات مقدسية ملواصلة الحشد وشد الرحال 
إىل املسجد األقىص، واملشاركة يف الفجر العظيم اليوم، 
للتصدي القتحامات املستوطنني ومخططات االحتالل 

التهويدية.  وتخطط »جماعات الهيكل« املزعوم 
القتحامات واسعة للمسجد األقىص، فيما يسمى عيد 

»األنوار-الحانوكاة« اليهودي، الذي يبدأ يف 18 ديسمرب 
املقبل. ويتعرض املسجد األقىص املبارك القتحامات 

يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، عىل فرتتني 
صباحية ومسائية، يف محاولة لفرض التقسيم الزماني 

واملكاني فيه.

تحديد سياسات الدولة

بيونغ يانغ: مؤتمر للحزب الحاكم
كوريا  زعيم  دعا   - ب  ف.  سيول-أ. 
اجتماع  عقد  إىل  أون  كيم جونغ  الشمالية 
كانون  يف  الحاكم  العمال  لحزب  مهم 
سياسة  اتجاه  لتحديد  ديسمرب  األول/  
وسائل  أفادت  كما   2023 لعام  الدولة 

اإلعالم الرسمية الخميس.
للمكتب  اجتماع  خالل  كيم  إعالن  وجاء   
أوردت وكالة  كما  األسبوع،  السيايس هذا 
وقال  الرسمية.  الشمالية  الكورية  االنباء 
»عاما  سيكون   2023 إن  القادة  لكبار 

تاريخيا«.
السنة  هذه  بقوة  العسكري  التوتر  تزايد 
نفذت  حيث  الكورية،  الجزيرة  شبه  يف 
بيونغ يانغ سلسلة غري مسبوقة من إطالق 
صاروخ  إطالق  يشمل  بما  الصواريخ، 

للقارات وهو األكثر تطورا،  بالستي عابر 
يف ترشين الثاني/  نوفمرب.

من  أشهر  بعد  االجتماع  عن  اإلعالن  يأتي 
بأن  وواشنطن  سيول  من  التحذيرات 
بيونغ يانغ عىل وشك إجراء تجربة نووية 
أخرى، ستكون السابعة يف حال حصولها.
الصاروخ  إطالق  عىل  أرشف  بعدما 
»العمالق« هواسونغ 17- الشهر املايض - 
مع ابنته الصغرية إىل جانبه - قال كيم إنه 
يريد أن تمتلك كوريا الشمالية أقوى قوة 

نووية يف العالم. 
هذا  السيايس  املكتب  اجتماع  خالل 
األسبوع، شدد الزعيم الكوري الشمايل عىل 
مسبوقة  غري  »محنة  عام  كان   2022 أن 
كما  القتالية«  وفعاليتنا  إرادتنا  اختربت 

أوردت وكالة االنباء الكورية الشمالية.
 2023 أن  إىل  أون  جونغ  كيم  وأشار 
سيصادف  ألنه  تاريخيا«  »عاما  سيكون 
والذكرى  البالد  لتأسيس   75 الذكرى 
السبعني النتهاء األعمال العدائية يف الحرب 
الكورية التي انتهت بهدنة وليس بمعاهدة 

سالم.
خاصة  أهمية  عموما  يانغ  بيونغ  تويل 
تشهد  ما  غالبا  التي  السنوية  لالحتفاالت 
تنظيم عروض عسكرية وإطالق صواريخ.
خطاب  كيم  ألقى  املاضية،  السنوات  يف 
الثاني/   العام الجديد يف األول من كانون 
يناير لكنه تخىل يف اآلونة األخرية عن هذا 
يف  العام  االجتماع  يف  يتحدث  لكي  التقليد 

نهاية السنة.

اس�ت�ه���داف م��وق����ع الف���اتي�ك���ان
الدخول  تعذر  ب-  ف.  أ.  الفاتيكان- 
مساء  للفاتيكان  االلكرتوني  املوقع  إىل 
عادية  غري  »محاوالت  بسبب  األربعاء 
املكتب  أعلن  كما  إليه«،  للوصول 
عىل  الكرتوني  هجوم  يف  اإلعالمي، 

األرجح. 
اإلدارة  مدير  بروني  ماتيو  وقال 

اإلعالمية للفاتيكان لوكالة فرانس برس 
بسبب  جارية  الفنية  »التحقيقات  إن 
محاوالت غري عادية للوصول إىل املوقع«. 
االلكرتونية  املواقع  من  كبري  عدد  وكان 
التابعة للفاتيكان متوقفة مساء األربعاء 
الرئييس  الرسمي  واملوقع  وكذلك 

.)vatican.va( »فاتيكان.فا«

وجاء هذا الهجوم املرجح غداة رد فعل 
أعربت  التي  روسيا  جانب  من  حاد 
للبابا  ترصيحات  بعد  »سخطها«  عن 
فرانسيس حول الدور املفرتض لألقليات 
أوكرانيا،  يف  النزاع  يف  الروسية  العرقية 
الرويس  الخارجية  وزير  وصفها  والتي 

بأنها»تناقض املسيحية«.



ستمثل موجة عمليات املقاومة املتواصلة يف أرجاء الضفة الغربية، 
 ،2015 العام  التي شهدها  العمليات  األوسع منذ موجة  تعد  التي 
القادمة  اإلرسائيلية  الحكومة  ستواجهها  التي  التحديات  أهم  أحد 

برئاسة بنيامني نتانياهو.
وتعد قدرة الحكومة عىل مواجهة الفعل الفلسطيني املقاوم اختبارا 
ستشارك  التي  املتطرف  الديني  اليمني  تمثل  التي  لألحزاب  مهما 
بإخماد  االنتخابية  الحملة  تعهدت خالل  والتي  الحكومة،  هذه  يف 
جذوة املقاومة املشتعلة عرب طيف واسع من االلتزامات التي قدمتها 
للجمهور، كوصفة، ليس فقط إلنهاء هذه املوجة من العمليات؛ بل 

أيضا لحسم الرصاع مع الشعب الفلسطيني لصالح إرسائيل.
القادم، وتحديدا  الحاكم  االئتالف  املشاركة يف  األحزاب  ونظرا ألن 
سموتريتش  بتسالل  بزعامة  الدينية«  »الصهيونية  حركة 
و»الكاهانية« بزعامة إيتمار بن غفري تقدم نفسها كممثلة لجمهور 
الرئيس  الهدف  يعد  الذي  الغربية،  الضفة  يف  اليهود  املستوطنني 

عمليات  من  املوجة  هذه  إخماد  محاولة  فإن  املقاومة،  لعمليات 

املقاومة ستكون عىل رأس أوليات الحكومة القادمة.

تدرك األحزاب التي ستمثل يف حكومة نتانياهو القادمة أن حكومة 

ترصيف األعمال الحالية بزعامة يائري لبيد قد عجزت عن وضع حد 

أنها أطلقت يد جيش ومخابرات االحتالل  املقاومة، رغم  لعمليات 
الضفة  أرجاء  جميع  يف  للعمل  مطلقا  حرية  هامش  ومنحتهما 

الغربية وبكل األدوات املتاحة.
فجيش االحتالل يواصل شن حملة »كارس األمواج« التي رشع فيها 
التي يقتحم يف إطارها جميع مدن الضفة  7 أشهر،  منذ أكثر من 
من  ضد  جسدية  وتصفيات  واعتقال  دهم  عمليات  وينفذ  الغربية 
املقاوم. كما يستفيد جيش االحتالل من  العمل  يشتبه بدروهم يف 
تعاون السلطة الفلسطينية األمني، الذي ثبته دوره املهم يف تقليص 
»عرين  مجموعة  وتحديدا  املقاومة،  تشكيالت  بعض  ودور  تأثري 
األسد« يف نابلس. ومع ذلك، فإن عمليات املقاومة ما زالت تفاجئ 

االحتالل عىل صعيد التوقيت واملكان وطابع األهداف.

تحديات حكومة نتانياهو
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أكدت دولة قطر عىل الدوام أن إشاعة 
األمن واالستقرار والسالم يف الرشق 

األوسط يرتبط ارتباطا وثيقا بإيجاد 
حل شامل للرصاع العربي اإلرسائييل، 

وبإيجاد تسوية عادلة للقضية 
الفلسطينية تضمن الحقوق املرشوعة 

للشعب الفلسطيني، ويف مقدمتها 
ضمان إقامة الدولة الفلسطينية 

املستقلة واملستدامة والقابلة للبقاء، 
عىل حدود عام »1967« وعاصمتها 

القدس الرشقية، وعىل أساس مبدأ 
حل الدولتني ومبادرة السالم العربية 

وتنفيذا لقرارات الرشعية الدولية.
إن البحث عن حل لهذا الرصاع بعيدا 
عن منح الشعب الفلسطيني حقوقه 
املرشوعة لن يقود إىل أي نتيجة، كما 

سيؤدي إىل استمرارحالة الغليان 
واملواجهات يف األرايض الفسطينية 

املحتلة.
باألمس جددت دولة قطر التأكيد عىل 

التزامها باالستمرار يف التضامن مع 
الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي 

يواصل نضاله العادل الستعادة 
أرضه ومقدساته وحقوقه غري 

القابلة للترصف، وأكدت سعادة 
الشيخة علياء أحمد بن سيف آل 

ثاني املندوب الدائم لدولة قطر لدى 
األمم املتحدة، أمام الجمعية العامة يف 
دورتها السابعة والسبعني، أن الحق 
يف تقرير املصري يأتي يف مقدمة هذه 

الحقوق، كما شددت عىل رضورة 
إنهاء االحتالل اإلرسائييل لسائر 

األرايض العربية املحتلة، بما فيها 
الجوالن السوري املحتل واألرايض 

اللبنانية املحتلة، موضحة أن هذا هو 
السبيل لتحقيق التسوية املستدامة 

للقضية الفلسطينية، وأن السالم 
واالستقرار يف الرشق األوسط لن 

يتحقق بدون هذه التسوية.
إن أي تجاهل لهذه الحقائق معناه 

دفع األمور إىل الفوىض وعدم 
االستقرار، وهذا ما يتعني عىل 

املجتمع الدويل العمل من أجل منعه 
عرب الدفع باتجاه حل سلمي عادل 

طال انتظاره.

التزام بالحق 
الفلسطيني
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آراء وقضايا

كأن مالعب الرياضة هي أحياؤنا 
الشعبية، كأنها الحارات التي تعربرّ 

فيها الشعوب وحولها عما يجول 
بخاطرها وهي األماكن التي تسمع 

صوت املجاميع من كل األعمار 
واألجناس، هل رأيت أكثر فخرا من 
شاب نحيل مفعم بالحياة يلتحف 
بعلم بالده يف املدرجات وهو يردد 

بفخر نشيدها الوطني!، نعم الرياضة 
ليست سياسية، ولكنها أوسع مضمار 

إنساني للتعبري عن املشاعر الوطنية 
الفياضة. واإلنسانية 

يف قطر نقف مع أي فريق عربي ضد 
أي فريق آخر حتى لو كان عىل رأس 

ذلك الفريق مييس أو رونالدو أو 
نيمار وهم الالعبون املفضلون لكثري 
منا، يف مباراة قطر أو السعودية أو 

املغرب تتحول املدرجات إىل كتلة 
برشية عربية واحدة تشجع الفريق 
العربي الذي يف امليدان، ونشعر مع 

فوز أي فريق عربي أن العدالة ممكنة 
وأننا يمكن أن ننترص حتى ولو يف 

لعبة رياضية.
مونديال قطر صار شاهدا حيا 

عىل رفض العدوان الصهيوني عىل 
فلسطني واألمة العربية، وصار 

استفتاًء شعبيًا عىل رفض للظلم الذي 
يقع عىل الفلسطينيني.

انظروا كيف أن شعوب العالم العربي 
وجدت يف مونديال قطر فرصة 

للتعبري عن ضمري ومشاعر وحقيقة 
موقف شعوب هذه األمة ليس فقط 

من الرصاع العربي اإلرسائييل، بل 
أيضا من محاوالت إمالءات تعسفية 

عىل شعوب املنطقة وثقافتها 
وتوجهاتها عىل نحو فوقي يفرتض أن 
هذا الغرب هو املعيار واملسطرة التي 

ُتصنف الشعوب عىل أساسها وهو 
األمر الذي رفضته الشعوب من كافة 

التوجهات واآلراء!

القومية العربية 
والرياضة

سائد كراجة 

كاتب أردني

من قريب

الغد األردنية

لت تجربة الحوار اإلسالمي- املسيحي  شكرّ
يف العقدين األخريين محور قراءات نقدية 

وتقييمية من قبل املشاركني يف اللقاء االقليمي 
حول الحوار اإلسالمي- املسيحي، والذي 

انعقد يف بريوت بني الرابع والعرشين والسابع 
والعرشين من شهر ترشين الثاني/  نوفمرب 

الحايل، بدعوة من منتدى التنمية والثقافة 
والحوار ومؤسسة دانميشني الدانماركية 

وبحضور شخصيات متنوعة من مرص ولبنان 
واألردن والعراق وسوريا والدنمارك.

اللقاء الذي انعقد تحت عنوان: »الحوار 
اإلسالمي- املسيحي: تجدد، تغيري، ونقلة 

نوعية مستقبلية«، تحول إىل فرصة ومناسبة 
مهمة إلعادة تقييم تجربة الحوار ودراسة 

مدى الحاجة إليه اليوم، يف ظل املتغريات التي 
شهدها العالم العربي والعالم خالل العقدين 

األخريين، ويف ظل بروز تحديات وأولويات 
جديدة لم تعد تتناسب مع أهداف الحوار يف 
املراحل السابقة حسب العديد من املشاركني 

يف هذا اللقاء التقييمي.
وقد شهد اللقاء مداخالت تقييمية لتجربة 

الحوار اإلسالمي- املسيحي من قبل العديد 
من الشخصيات التي شاركت يف التجارب 

الحوارية طيلة العقدين املاضيني، فقد تحدث 
القسيس الدكتور رياض جرجور، رئيس 

منتدى التنمية والثقافة والحوار، عن تجربة 
املنتدى وأبرز إنجازاته وتجربة التعاون 

مع مؤسسة دانميشني عىل صعيد الحوار 
العربي- الدنماركي، والتي تعززت كثريا 

بعد نرش الرسوم املسيئة للرسول وتداعيات 
ذلك عىل العالقات املسيحية- اإلسالمية. 

وعرض جرجور للمهمات الواجب القيام بها 
يف املرحلة املقبلة لتطوير تجربة الحوار، مع 

اإلشارة إىل أن القسيس جرجور ساهم يف 
العديد من التجارب الحوارية خالل السنوات 

الخمسني املاضية.
من جهته، العالمة السيد عيل فضل الله رئيس 

ملتقى األديان والثقافات للتنمية والحوار 
)وهو مؤسسة عربية حوارية نشطت خالل 

السنوات العرش االخرية يف بريوت( عرض 
للمهام املستقبلية للحوار، وخصوصا يف 

ظل انتشار العنرصية يف أوروبا، والعالم 
واستمرار أجواء التطرف والعنف، ورضورة 
تطوير آليات العمل وخصوصا بالتعاون مع 

الشباب واملؤسسات الرتبوية واإلعالمية.
كما قدرّم الوزير اللبناني األسبق طارق مرتي 

رؤيته الخاصة ملستقبل الحوار اإلسالمي- 
املسيحي، وكيفية تطويره والقضايا التي 

ينبغي العمل عىل أساسها يف املرحلة املقبلة.

وشهد اللقاء عرضا لتجارب حوارية أكاديمية 
وعملية من عدد من الدول العربية واألوروبية، 

ومنها تجربة املعهد امللكي للدراسات الدينية 
يف األردن، وتجربة مؤسسة أديان يف لبنان 

والعالم العربي، وتجربة الفريق العربي 
اإلسالمي- املسيحي، ونشاط جمعية حوار 
للحياة واملصالحة يف شمال لبنان، إضافة 

الستعراض دور املرأة والشباب واملؤسسات 
األكاديمية والتعليمية والشبكات املحلية يف 

مجاالت الحوار، وقدرّم املشاركون خطط عمل 
مستقبلية أفكارا واقرتاحات يمكن االستفادة 

منها يف املستقبل.

ومن خالل هذا اللقاء التقييمي والنقدي يمكن 
استنتاج العديد من املالحظات حول تجربة 

الحوار اإلسالمي- املسيحي، والتحديات التي 
يواجهها واآلفاق املستقبلية وهذه أبرزها:
أوال: عىل صعيد اإلنجازات: حقق الحوار 

اإلسالمي- املسيحي خالل العقود األخرية 
الكثري من الخطوات اإليجابية من خالل 

الوثائق التي صدرت، وأبرزها وثيقة األخورّة 
اإلنسانية التي وقعت بني الفاتيكان واألزهر 
الرشيف، إضافة لعرشات الوثائق والنداءات 

األخرى، والتي ساهمت يف نرش ثقافة جديدة 
عىل صعيد الحوار يف مواجهة التطرف 

والعنف والتكفري وتبنت خطاب املواطنة 
والحرية وحقوق اإلنسان، كما تحول الحوار 

إىل مؤسسات أكاديمية ومبادرات عملية 
مجتمعية ولم يعد محصورا يف أطر مغلقة أو 

محدودة.
ثانيا: عىل صعيد التحديات: برزت خالل 

العقدين األخريين تحديات جديدة أمام الحوار 
اإلسالمي- املسيحي، فلم تعد املشكلة حول 
الجوانب الالهوتية أو الفكرية أو النظرية، 

بل يف مواجهة الواقع الصعب الذي يواجهه 
العالم العربي والعالم اليوم، من خالل 

انتشار األزمات السياسية والحروب ومشاكل 
البيئة والفقر والجوع وغياب الديمقراطية 

الحقيقية، وازدياد أعداد املهاجرين واملوجات 
العنرصية التي يشهدها العالم وخصوصا 
الدول األوروبية، إضافة إىل غياب العدالة 

االجتماعية.
ورغم أن بعض الوثائق واملبادرات التي 

صدرت يف السنوات األخرية أشارت إىل بعض 
هذه التحديات، لكن األهم كيفية التصدي 

العميل لها واملشاريع املطلوبة لتحقيق 
العدالة واألمان يف العالم، يف ظل تراجع 

تأثري املؤسسات واملرجعيات الدينية، لصالح 
الحكومات والقوى السياسية والحزبية 

وأصحاب الرشكات واملصالح املالية الكربى 
ورشكات السالح واملصانع.

ثالثا: حول آفاق املستقبل وآليات العمل 
الجديدة: لقد حفل اللقاء التقييمي بتقديم 

العديد من األفكار واالقرتاحات العملية 
ونماذج من مبادرات جديدة للعمل عىل 

أساسها، وتم تبني بعض هذه املقرتحات من 
قبل الهيئات املشاركة يف اللقاء، وخصوصا 

لجهة تطوير ودعم دور الشباب والنساء يف 
مجاالت الحوار .

أي تجديد وأية تحديات؟

تقديم العديد 
من األفكار 

واالقتراحات 
العملية ونماذج من 

مبادرات جديدة 
للعمل على أساسها

قاسم قصير 
كاتب لبناني

عربي 21

صالح النعامي
كاتب فلسطيني

الجزيرة نت



مشاركتك  عن  تحدثنا  أن  منك  نريد  البداية  يف   {
بأغنية »حياكم الله يف قطر«.

- األغنية من كلماتي وألحاني وأردت التعبري من خاللها عن 
مشاعري تجاه قطر وحبنا لها وتكاتفنا من أجل املساهمة يف 
إنجاح كأس العالم، وذلك عرب الرتحيب بكل زوارنا وضيوفنا 
يف هذا الحدث الكبري الذي ينظم للمرة األوىل يف الوطن العربي 

والرشق األوسط.

} وملاذا كانت األغنية ترحيبية؟

- جاءتني فكرة األغنية من باب الرتحيب بالجمهور والزوار، 
املعتادة  العربية  واألصالة  الضيافة  كرم  نعكس  وبأن 
هنا  ومن  عام،  بشكل  العربي  والوطن  قطر  عن  واملعروفة 
قررت أن تكون هذه فكرة أغنيتي وأن تكون الكلمات تعرب 

عن هذا املضمون وهذه الرسالة.

} وكيف جاء دور تليفزيون قطر من خالل الجانب 
اإلنتاجي لألغنية؟

- بهذه املناسبة أود التوجه بجزيل الشكر لتليفزيون قطر.. 
فلقد تبنى العمل وإدارة التليفزيون أرادت أن تكون األغنية 
تصوير  يتم  أن  فقررت  للجمهور،  رسالتها  وتصل  مميزة 
األغنية وبالفعل قمنا بتصويرها يف أكثر من 5 أماكن بالدوحة 
بها  تنعم  التي  والجذابة  الجميلة  واألماكن  ملعاملنا  للرتويج 
ومدير  البا،  جورج  العاملي  املخرج  أخرجها  واألغنية  قطر، 
الرشيف  اإلنتاج فرح  أحمد عرابي، ومساعد مدير  التصوير 
جميعهم قام بأداء رائع ومجهود وافر لخروج العمل بأفضل 

صورة.

} وماذا عن أصداء األغنية؟

- الحمد لله حققت األغنية أصداًء واسعة والقت إشادة كبرية 

من الجمهور، وعرضت بشكل واسع عىل تليفزيون قطر وما 
إعجاب  وتحصد  البطولة،  خالل  تعرض  زالت 

وأن  خاصة  أعماره  بمختلف  الجمهور 
األطفال  من  كبرية  مجموعة  هناك 

شاركوا يف الكليب باإلضافة إىل 
الشعبية  الفرق  من  العديد 

وأثيوبيا  واليمن  قطر  من 
هـذه  كـل  وبالطبـع 

أضـافـت  العناصـر 
للعمل.

} هـل هـناك 
حـفـــــالت 
بـهـا  تشـارك 
خالل البطولة؟

حفالت  يل  ليست   -
وأعترب  حارض  ولكني 

قطر  جنود  أحد  نفيس 
وقت  أي  يف  أمرها  وتحت 

النجوم  هؤالء  وسط  للتواجد 
الغنائية  الحفالت  يحيون  الذي 

والفعاليات الفنية لريوجوا للمونديال ويساهموا يف نجاحه.

يشارك  وأن  البد  الفنان  أن  ترى  وهل   {
هذه  مثل  يف  دوره  له  يكون  وأن 

األحداث الكربى؟

أو  الفرصة  له  أتيحت  إذا   -
املشاركة  بإمكانه  كان 
فالبد وأن يشارك، وأرى 
قطر  يف  فنان  كل  أن 
قدم  فالكل  يقرص  لم 
يقدمه  أن  يمكن  ما 
فحتى  به،  ويقوم 
بعمل  يشارك  لم  من 
شارك  فقد  بأغنية  أو 
للمونديال  بالرتويج 
نجاحه  يف  وساهم 
مداخالته  خالل  من 
وسائل  عرب  أو  اإلعالمية 
الدور  هو  وهذا  التواصل، 
لم  وإن  واملأمول، حتى  املطلوب 
نكلف بذلك فنحن متواجدون جميعاً 

يف خدمة قطر تحت أي ظرف ويف أي وقت.

} بشكل عام كيف رأيت املونديال وفعالياته؟

العالم كله شهد عىل ما  - شهادتي ستكون مجروحة ولكن 
قطر  نجاح  يف  النقاش  أو  للتشكيك  مجال  فال  قطر،  تقدمه 
الذي  الكبري  العاملي  الحدث  هذا  تنظيم  يف  واملبهر  الكبري 
تضيف  أن  استطاعت  قطر  وبالطبع  العالم،  أنظار  يخطف 
لكأس العالم الكثري والكثري وأن تجذب أنظار العالم إليها بكل 
ما تقدمه من ابهار ومتعة وكذلك املواطنني القطريني الذي 
فحقيقة  العرب،  عن  إيجابية  وصورة  رائعاً  نموذجا  قدموا 

األمر مثلوا العرب خري تمثيل ورشفوا الشعوب العربية.

باستضافة  أحقية قطر  يف  التشكيك  وماذا عن   {
املونديال؟

بأنها  وأقنعتهم  بل  شككوا،  من  أنف  رغم  نجحت  قطر   -
تستحق تنظيم املونديال وغريها من األحداث الكربى العاملية، 
للمباريات هي  الحضور  وأعداد  واملتابعني  املشاهدات  فعدد 
من تؤكد، وتربهن عىل نجاح قطر وتفوقها عىل من سبقوها 

ومن سيأتون من بعدها لتنيظم كأس العالم.

} هل تتابع مباريات البطولة؟

- بالفعل..

} ما املنتخب الذي لفت انتباهك؟

-برصاحة البطولة يف دور املجموعات كانت حماسية وممتعة 
جداً وهناك ظهور مرشف للمنتخبات العربية، وكنت أتمنى 
أن يكون املنتخب القطري من املتألقني يف هذا الدور، ولكن 
ويكون  أفضل  القادم  الله  شاء  وإن  قرصتوا  ما  لهم  نقول 

املونديال نقطة انطالق للمستقبل.

عدد حضور المباريات في 
المونديال خير دليل على النجاح

المنتخبات العربية قدمت مباريات 
رائعة ودور المجموعات قوي

المنطقة ل��ل��ع��ال��م ع��ن ش��ع��وب  إي��ج��اب��ي��ة  ال��ق��ط��ري��ون ق��دم��وا ص����ورة 

ب��ض��ي��وف��ن��ا ل��ل��ت��رح��ي��ب  قطر«  ف����ي  ال���ل���ه  »حياكم  أغ���ن���ي���ة  ق���دم���ت 

ت��م��ن��ي��ت ظ���ه���ور ال���ع���ن���اب���ي ب���م���س���ت���واه ال��ح��ق��ي��ق��ي ول��ك��ن��ه��ا س���ت���ك���ون ن��ق��ط��ة ان����ط����اق ج���دي���دة
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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 بازا )1(

3:30الهندية

6:00الهندية

8:45الهندية

11:15الهندية

رويال بازا )2(

MOROCCO VS BELGIUM (ENG)4:00

8:15املالياالم

11:15التاميلية

رويال بازا )3(

3:45مغامرات بادينغتون

5:30املالياالم

8:00النمر األسود: واكاندا لألبد

11:00املالياالم

المطرب عايل لـ$:

قطر أحرجت المشككين

{ عايل خالل أغنية 

حياكم في قطر

{ من كواليس األغنية

{ عايل 

أكد المطرب عايل أن القطريين استطاعوا 
أن يعكسوا أفضل صورة للشعوب العربية 
بأفعالهم وأسلوبهم الراقي األصيل الذي 

نال إعجاب الجميع حول العالم، مشيرا إلى 
أن قطر أثبتت للعالم بأكمله أنها قادرة 

بما ال يدع مجاال للشك على تنظيم أي 
حدث مهما كان حجمه، بل وأقنعت من 
شككوا في أحقيتها بتنظيم المونديال، 

مبينًا أن عدد المشاهدات والمتابعين 
وأعداد الحضور للمباريات هي من ترد 

وتؤكد وتبرهن على نجاح قطر وتفوقها 
على من سبقوها ومن سيأتون من 

بعدها لتنظيـم كـأس العالـم.. مزيد من 
التفاصيل في حـوار عـايل مع  $ ..

حوار - محمد مطر
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الطب والحياة

تمزق  عند  إصابة شائعة تحدث  الكاحل  التواء 
عظام  يربط  الذي  )النسيج  الكاحل  أربطة 
ويحدث  كثريا،  شدها  أو  ويدعمها(  الكاحل 
أو  التدحرج  أو  السقوط  االلتواء غالبا بعد  هذا 
بكثرة يف  الذي يحدث  األمر  الكاحل، وهو  لوي 
العالم  كأس  مثل  القوية،  الرياضية  املنافسات 

الجارية حاليا يف قطر.
تلقاء  من  تلتئم  االلتواءات  أغلب  أن  حني  ويف 
تدخل  إىل  يحتاج  قد  البعض  فإن  نفسها، 
العضالت  تقوية  لعالجات  يمكن  كما  جراحي، 

املصابة أن تمنع االلتواءات املستقبلية.

ما التواء الكاحل؟
الكاحل  التواء  أن  كليفالند  عيادة  موقع  يذكر 
يختلف عن كرس الكاحل )عىل الرغم من تشابه 
تتمزق  عندما  االلتواء  فيحدث  األعراض(؛ 
أربطة الكاحل، يف حني أن كرس الكاحل يحدث 
عندما تنكرس واحدة أو أكثر من عظام الكاحل.
والكسور  االلتواء  أعراض  تتشابه  حني  ويف 
والتورم،  )األلم،  األعراض  حيث  من  الشديدة 
االلتواءات  فإن  املفصل(،  وطراوة  والكدمات، 
قد يستغرق شفاء  تلتئم بشكل أرسع، يف حني 

الكاحل املكسور ما يصل إىل 6 أسابيع.
هناك 3 أنواع من التواء الكاحل بناء عىل مقدار 

الرضر الذي يحدث يف األربطة:
يحدث  أو  قليال  الرباط  ألياف  تمدد  خفيف: 
تمزق صغري جدا، عندها يصاب كاحلك بتورم 

طفيف وألم عند اللمس.
متوسط: تمزق الرباط، لكن ليس تمزقا كامال، 
يف  ويؤملك  اإلصابة  فوق  كاحلك  يتورم  عندها 

الحركة.
يحدث  عندها  بالكامل،  الرباط  تمزق  شديد: 
مؤملة  اإلصابة  وتكون  الكاحل،  يف  كبري  تورم 

وامليش صعبا.

عوامل الخطر
التي  العوامل  تتضمن  كلينيك  مايو  ملوقع  وفقا 

تزيد من خطر اإلصابة بالتواء الكاحل ما ييل:
هي  الكاحل  التواءات  الرياضية:  املشاركة 
الرياضات  يف  سيما  ال  شائعة،  رياضية  إصابة 
القفز أو قطع الحركة أو دحرجة  التي تتطلب 
والقدم  والتنس  السلة  مثل:  لفها،  أو  القدم 

والجري وغريها.
األسطح غري املستوية: قد يؤدي امليش أو الجري 

امللعب/ ظروف  أو  مستوية  غري  أسطح  عىل 
املضمار السيئة إىل زيادة خطر اإلصابة بالتواء 

الكاحل.
إصابة سابقة يف الكاحل: بمجرد التواء كاحلك 
أو اإلصابة بنوع آخر من إصابات الكاحل فمن 

املرجح أن تصاب بالتواء مرة أخرى.
الحالة الجسدية السيئة: قد يؤدي ضعف القوة 
أو املرونة يف الكاحلني إىل زيادة خطر اإلصابة 

بالتواء عند املشاركة يف الرياضة.
أحذية غري مالئمة: األحذية غري املناسبة لنشاط 
بشكل  العايل  الكعب  ذات  األحذية  -وكذلك  ما 

عام- تجعل الكاحلني أكثر عرضة لإلصابة.

إحصاءات
أشارت دراسة سابقة إىل:

ارتفاع معدل حدوث التواء الكاحل لدى اإلناث 
لكل   6.94 مقابل   13.6( بالذكور  مقارنة 

1000 حالة(.
مقابل   2.85( باملراهقني  مقارنة  األطفال  عند 

1.94 لكل 1000 حالة(.
مقابل   1.94( بالبالغني  مقارنة  املراهقني  لدى 

1.94 لكل 1000 حالة(.

نسبة  أعىل  سجلت  التي  الرياضة  وكانت 
الداخلية  الرياضات  هي  الكاحل  التواء  من 
)املالعب(، حيث بلغ معدل اإلصابة الرتاكمي 7 
لكل 1000 حالة، وكان التواء الكاحل الجانبي 
عىل  املوجودة  األربطة  كانت  إذا  يحدث  -الذي 
الجزء الخارجي من الكاحل مشدودة أو ممزقة 
الطبيعي  النطاق  خارج  املفصل  يتحرك  عندما 

للحركة- األكثر شيوعا من التواء الكاحل.

إصابات متكررة
أنه  عىل  قوية  أدلة  أخرى  دراسات  تضمنت 
بمجرد حدوث التواء الكاحل مرة، فمن املرجح 

أن يتكرر االلتواء مرات أخرى.
»من املعروف أن تاريخ التواء الكاحل الجانبي 
وبالوظيفة  لألربطة  الهيكلية  بالسالمة  يخل 
الفرد  قدرة  األرجح  عىل  يضعف  مما  الحسية، 
قد  الذي  األمر  املؤذية«،  املواقف  تجنب  عىل 
الكاحل  استقرار  »عدم  يسمى  ما  إىل  يؤدي 

املزمن«.
»إنرتناشونال  يف  منشورة  مراجعة  وأشارت 
ثريابي«  فيزيكال  سبورتس  أوف  جورنال 
 International Journal of Sports(

الكاحل  »التواء  أن  إىل   )Physical Therapy
الالحقة  واإلصابة  اإلصابة  بإعادة  مرتبط 
للشخص  يمكن  حيث  املقابل«،  بالجانب 
للعرج  اللجوء  الإرادية-  -وبصورة  املصاب 
عىل  الضغط  من  خوفا  امليش  طريقة  تغيري  أو 
الكاحل املصاب، األمر الذي قد يعرض املفاصل 

األخرى أو الطرف املقابل لخطر متزايد.

كيفية الوقاية 

من التواء الكاحل
التواء  إعادة  فرص  لتقليل  طريقة  أفضل 

الكاحل تتأتى من شيئني رئيسيني:
حماية املفصل بدعامة الكاحل عند ممارسة أي 
خارجية  دعامة  استخدام  هذا  ويعني  نشاط؛ 
وسيلة  وهذه  مرنا(،  رباطا  )وليس  مالئمة 
من  للحد  نسبيا  وفعالة  التكلفة  منخفضة 

املخاطر.
ممارسة تمارين للتوازن والتدريب عىل التحفيز 

العميق، الذي يشمل:
 التوازن عىل كل ساق، واحدة تلو األخرى، أثناء 

رمي الكرة وإمساكها بالحائط.

التواء الكاحل
األسباب والعالج والوقاية

بك االكتئاب وتعزز صحة القلب ُتجنِّ

فــوائـــــد صحيـــــة 
لمشاهــدة كــــرة القـدم

ثبت  فقد   scholarlyoa موقع  يف  ورد  ملا  ووفقاً 
أن مشاهدة املباريات يمكن أن تحفز املشاهد عىل 

الشعور بالسعادة واالسرتخاء.
أيضاً  املباريات  مشاهدة  تساعد  أن  املمكن  ومن 
عىل زيادة الشعور باإلنجاز والنرص يف حال أبىل 

فريقك املفضل بالًء حسناً يف امللعب. 

فوائدها الصحية 
القدم  كرة  ملشاهدة  أن  الباحثون  أثبت   
الدموية  واألوعية  القلب  عىل  إيجابياً  تأثرياً 
موقع  يف  ورد  ملا  وفقاً  اإلنسان،  جسم  يف 

.pharmanewsonline
 BV رشكة  أجرته  علمي  بحث  أظهر  فقد 
باسم  سابقاً  املعروفة   ،Gaming Limited
2019، بالرشاكة  BetVictor Limited يف عام 
مع قسم الطب الحيوي بجامعة ليدز، أن مشاهدة 

مباريات كرة القدم مفيدة للصحة.
يف سعيهم الكتشاف التأثريات الحقيقية ملا تفعله 
رشكة  كلفت  الجسد،  عىل  القدم  كرة  مشاهدة 
األحياء  علم  باحثي   BV Gaming Limited
مشجعي  بمتابعة  ليدز  جامعة  من  النفس  وعلم 
رئيسية  مباريات  ثالث  عرب  ليدز  يف  القدم  كرة 
من  ملجموعة  حدث  ما  تحليل  وتم   .2019 عام 
مشجعي ليدز يونايتد الذين ترتاوح أعمارهم بني 

20 و 62 عاماً )متوسط   العمر – 22 عاماً(.
عدد  حسب  املشجعني  بتصنيف  الباحثون  قام 
من  أقل   – ليدز  دعم  يف  قضوها  التي  السنوات 
البحث  وتتبع   ،+ و40   30-20 بني  وما   10
ثالثة عوامل رئيسية كجزء من دراستهم: معدل 

رضبات القلب، وضغط الدم، واملزاج.
معدل  مراقبة  أجهزة  املشاركون  ارتدى  حيث 
قياس  تم  لعبة.  كل  مدة  طوال  القلب  رضبات 
إلعطاء  مباراة  كل  من  يومني  قبل  الدم  ضغط 

قبل  مبارشة  قياسه  تم  كما  األسايس،  املعدل 
صافرة  وبعد  األول  الشوط  وخالل  املباراة، 

النهاية. 
كما تم تقديم استبيان الحالة املزاجية للمشاركني 
لتكون  مباراة  كل  بعد  معهم  مقابالت  وإجراء 

جزءاً من التحليل النفيس.
يف النهاية، أظهرت النتائج أنه كان هناك ارتفاع 
املشاركني  لدى  القلب  رضبات  معدل  يف  واضح 
طوال مدة املباريات. يف املتوسط  ، زادت معدالت 
رضبات قلب املشاركني بنسبة 17 يف املائة مقابل 
يف  االرتفاع  هذا  العلماء  يصنف  األسايس.  املعدل 
إيجابي«  »إجهاد  أنه  عىل  القلب  رضبات  معدل 

وهو مفيد للصحة العامة. 
مع ذلك عليك توخي الحذر أثناء متابعة املباريات 
أمراض  من  تعاني  أو  مدخناً  كنت  إذا  خاصة 
من  الحاالت  هذه  يف  األطباء  يحذر  إذ  القلب، 

االرتفاع الخطري يف معدل رضبات القلب. 

تعزز االنتماء للمجتمع 
املباريات  ملتابعة  فإن  االجتماع،  لعلماء  وفقاً 
االنتماء  نسبة  من  تزيد  كونها  أهمية  الرياضية 
من  وان  دانيال  الربوفيسور  يقول  إذ  للمجتمع؛ 
فوائد  الشعور  لهذا  إن  موراي،  والية  جامعة 
إيجابية تنعكس عىل صحتنا النفسية. عىل سبيل 
قميص  مرتدياً  الشارع  يف  تسري  كنت  إذا  املثال، 
أحد  يوقفك  أن  املحتمل  من  املفضل  فريقك 
املشجعني أيضاً ليدردش معك حول أداء الفريق. 
للجماعة  االنتماء  السلوكيات  هذه  مثل  تعزز 

وتقوي الروابط بني الناس. 
يف  القدم  كرة  مباريات  تنجح  قد  ذلك  عن  فضالً 
كثري من الحاالت بملء الفجوة بني األجيال، فهي 
الكبار والصغار، لذلك  رياضة يتفق عىل عشقها 
عن  فضالً  أيضاً  اجتماعية  فوائد  ملشاهدتها  فإن 

فوائدها النفسية والصحية. 

تحسن التواصل االجتماعي
 ،firsttouchonline موقع  يف  ورد  ملا  وفقاً 
بأنهم  القدم  كرة  متابعي  من  كثريون  أفاد  فقد 
من  بدالً  اآلخرين  مع  املباراة  مشاهدة  يفضلون 
ال  اآلخرون  كان  لو  حتى  لوحدهم  مشاهدتها 

يشجعون نفس فريقهم. 
أرضيات  يخلق  القدم  بكرة  االهتمام  أن  شك  ال 
أم  معهم  نتفق  كنا  سواء  اآلخرين  مع  للنقاش 
التي تدور حول  األحاديث  ال، فالكثريون يحبون 
يف  دار  ما  وتحليل  الفائز  الفريق  عىل  املراهنات 
املقبلة، يضمن  املباريات  يف  وما سيحدث  املباراة 
ذلك أيام بل وأسابيع من املناقشات املطولة حول 
للخرباء فإن  هذا املوضوع مع كل بطولة، ووفقاً 
القدم  الذي يجعل من كرة  هذا هو أحد األسباب 
بني  االجتماعي  التواصل  لتعزيز  رائعة  طريقة 

الناس.

فيما عدا المتعة التي تحققها وأنت تشاهد مباريات كرة القدم وتشجع فريقك المفضل، هل 
تعلم أنك تحقق أيضًا فوائد صحية ونفسية عديدة؟ إليك أبرزها: 

لتقليل مخاطر االكتئاب والشعور بالوحدة، تعد مشاهدة مباريات كرة القدم إحدى الطرق 
للحفاظ على التفاؤل والمعنويات العالية. فمن خالل متابعة المباريات يجد معظمنا مهربًا من 
التفكير في ضغوطات الحياة اليومية، وقد وجدت الدراسات أن أولئك الذين يتابعون النشاطات 

الرياضية بشكل عام هم أقل عرضة لإلصابة باالكتئاب من غيرهم. 
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سلمان المالك

السيارات الكالسيكية تزين درب الساعي

تمثل الس�يارات الكالس�يكية جزءا من الرتاث يف دولة 
قطر، ولذلك حرصت لجنة احتفاالت اليوم الوطني عىل 
تزيني جنبات درب الس�اعي يف أم صالل بمجموعة من 

السيارات الكالسيكية.
وحرص�ت اللجنة املنظمة ع�ىل توزيع الس�يارات عىل 
جمي�ع مداخ�ل ال�درب إلتاح�ة مش�اهدتها والتقاط 
الص�ور معها ألك�ر عدد من الجمه�ور، حيث تجتذب 
هذه الس�يارات كثريا من عش�اق هواة املواتر القديمة، 
بلوحاته�ا املمي�زة، وألوانه�ا وتصميماته�ا املتنوع�ة، 
وموديالته�ا املختلف�ة الت�ي انتهى صالحي�ة بعضها 
تماما، حتى أصبحت هذه الس�يارات نوادر متحفية إىل 

جانب السيارات العرصية.
كما تع�ر تلك املركب�ات التقليدية عن م�ايض صناعة 
املركبات التي كانت تأخذ مساحة كبرية وتتميز بالثقل 
والضخام�ة، وتختل�ف عن مركبات الي�وم التي تعانق 
الحداث�ة يف الطاق�ة واملظه�ر الخارج�ي، إال أّن تراث 
املركبات القديمة يستهوي الكثريين ألنه يلخص املايض 
وينقله للزائرين، وكيف تطورت صناعة السيارات عىل 

مدى أكثر من 100 عام.
وتمل�ك تل�ك املركبات الكالس�يكية تاريخ�اً مميزاً من 

مايض األصالة وحف�اظ أصحابها عليها من التش�ويه 
واالندث�ار، والكث�ري منها لليوم يحم�ل لوحات قطرية، 

ويحرص زوار درب الساعي عىل تصويرها.
جدير بالذكر أن هواية الس�يارات الكالس�يكية تحظى 
باهتمام كبري يف دولة قطر، من خالل مركز مواتر، كما 
تعت�زم متاحف قطر تدش�ني متحف قطر للس�يارات، 
ليكون مركزاً مجتمعياً يجمع عشاق السيارات يف قطر 
تحت س�قف واح�د، ومن أجل هدف واح�د، وهو دفع 

مسرية الثقافة إىل األمام.
وسيضم املتحف، الذي تبلغ مساحته 30 ألف مرت مربع 
)320 أل�ف قدم مربعة(، صاالت ع�رض دائمة ومؤقتة 
تتتبع مايض السيارات وحارضها ومستقبلها، وتأثريها 
عىل الحي�اة والثقافة يف قطر، والعالم من حولها، وكيف 
يرتبط تاريخ الس�يارات يف قطر بقص�ة تطور ونهضة 
الدولة، وكيف تشّكل السيارة بحد ذاتها جرساً يربط بني 
ش�عوب وثقافات متنوعة، ورم�زاً لرتابط االختصاصات 

الهندسية، والفنية، والتكنولوجيا، وصناعة االبتكار.
للس�يارات  القطري�ة  الخليجي�ة  الجمعي�ة  وكان�ت 
الكالسيكية قد نظمت الشهر املايض مسابقة ومعرض 

قطر للسيارات الكالسيكية الفارهة 2022.

تميز وتنظيم

قس�مت فعالية »الروض�ة« املقامة ه�ذا العام يف درب 
الس�اعي إىل أربع�ة أقس�ام برية تحتوي عىل أش�جار 
ونبات�ات برية، واألقس�ام األخ�رى بها امله�ا العربي، 

وغزال الريم، والنعام، والحبارى، واألرانب.
وجرت تس�مية األقسام بأس�ماء مناطق قطرية وهي: 
منطق�ة مزرع�ة الس�ليمي، ومنطق�ة محمي�ة الريم، 

ومنطقة العريق، ومنطقة روضة املايدة.
وتمي�ز الع�رض بالدقة وحس�ن التنظيم والتمي�ز، إلظهار 
جوان�ب عديدة من التاريخ وال�رتاث والقيم القطرية، حتى 
يتع�رف عليها األبناء وزوار درب الس�اعي، من خالل هذه 
الفعالي�ات التي تص�ادف هذا العام اس�تضافة دولة قطر 

العرس الكروي العاملي »كأس العالم FIFA قطر2022«.

فرق.. وألوان

مباريات »كأس العالم FIFA قطر 2022« تحبس 
األنفاس، وعىل الرغم من حالة الحماس والرتقب 
والتوتر التي تالزم املشجعني، إال أن ما يرتدونه 

من مالبس وإكسسوارات، وما يصبغون به 
وجههم دعما لفرقهم، غالبا ما ينرش املرح ويضفي 

أجواء من البهجة تسعد الجميع.

الخنجر.. في قائمة »اليونسكو«
أدرجت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة »اليونسكو« 

عنارص جديدة، يف قائمتها للرتاث الثقايف غري املادي للبرشية يف 
العديد من الدول، كالسعودية وعمان واألردن وسوريا وإيران 

وفرنسا وأملانيا وإسبانيا. ومن بني العنارص التي أدرجتها املنظمة 
مهارات صناعة الخنجر واملمارسات االجتماعية املرتبطة به، والذي 

تقدمت به سلطنة عمان.
ووافقت اللجنة عىل إدراج فن حداء اإلبل، وهو تقليد شفهي للنداء 

عىل قطعان اإلبل، خالل السري والرعي يف الصحراء، وهو امللف 
املشرتك لكل من السعودية وعمان.

وكذلك وافقت املنظمة عىل الرتشيح الذي تقدمت به 
السعودية إلدراج املعارف واملمارسات املرتبطة 

بزراعة البن الخوالني يف جنوبي البالد. كما 
أدرجت اليونسكو طبق املنسف األردني كمأدبة 

احتفالية ترتبط بطبيعة الحياة من زراعة 
ورعي وذات معاٍن 

اجتماعية وثقافية، 
وكرمز للهوية 

والرتابط االجتماعي.
ومن إيران وسوريا 

أدرجت األعواد 
املوسيقية.

تايسون يدافع عن ميسي

وّجه املالكم األمريكي مايك تايسون تهديداً مبارشاً للمالكم 
املكسيكي كانيلو ألفاريز الذي هدد الالعب األرجنتيني ليونيل 

مييس بالرضب ودعاه ألن يتمنى أال يلتقيا، عىل خلفية ادعاءات بأن 
النجم األرجنتيني داس عىل علم املكسيك بعد نهاية مباراة جمعت 

بني املنتخبني يف كأس العالم. 
وقال تايسون الذي يعتر أحد أهم املالكمني يف كل العصور، وفقاً 
ملا ذكره موقع SPORTbible: »هناك شخص يدعى كانيلو قام 

بتهديد مييس، أعتقد أّني سأعود إىل الحلبة؛ إذا تجرأ هذا الشخص 
عىل مجرد ملس مييس«.

وهدَّد بطل العالم للمالكمة املكسيكي كانيلو ألفاريز، نجم كرة 
القدم األرجنتينية ليونيل مييس، واتهمه بأنه لم يحرتم بالده خالل 

لقاء الفريقني يف كأس العالم.
وتداول رواد مواقع التواصل فيديو ملهاجم باريس سان جريمان، 

وزمالئه يف املنتخب األرجنتيني وهم يحتفلون يف غرفة تبديل 
املالبس بعد املباراة، بينما َعلَم املكسيك مرمّي عىل األرض، قبل أن 

يقوم مييس بركله بحذائه، يف حركة رآها البعض مستفزة، بينما 
قال آخرون إنها غري مقصودة وحصلت أثناء قيام مييس بخلع 

حذائه.
ونرش ألفاريز عىل حسابه عىل تويرت عدة تغريدات قال فيها: 

»لقد شاهدت مييس ينظف األرض بقميص وَعلَم بلدنا املكسيك، 
من األفضل أن يتمنى أال أجده، ولكنه لم يفعل ذلك، مثلما أحرتم 

األرجنتني عليه أن يحرتم املكسيك، ال أتحدث عن البلد بشكل عام، 
لكني أتكلم عن الهراء الذي قام به مييس«.

ورد ألفاريز عىل رفض بعض متابعيه الهجوم عىل مييس قائالً: 
»من ال يدافع عن بلده يكون أحمق، التطرف يشء والوطنية يشء 

آخر، تحيا املكسيك«.
ويف الوقت الذي أيَّد فيه البعض ألفاريز فإّن آخرين حاولوا الدفاع 

عن النجم األرجنتيني قائلني: إنه يف غرفة تبديل املالبس؛ حيث 
يحتفل الالعبون ويخلعون أحذيتهم، مييس هو األكثر تواضعاً ولم 

يشوّه سمعة أي شخص.

قفزة تقنية يستحيل خداعها
تم وضع مستش�عرات متطورة وبالغة الحساسية داخل كرات 
املباريات يف »كأس العالم FIFA قطر«2022، ملس�اعدة تقنية 
الفيدي�و )VAR( عىل ضبط حاالت التس�لل بأكر دقة ممكنة، 
وتمّك�ن هذه التقني�ة من جمع بيانات لكل ملس�ة بمعدل 500 
م�رة يف الثاني�ة، يتم إرس�الها ف�وًرا للحكام يف غرف�ة »الفار« 

ملساعدتهم يف اتخاذ القرار املناسب.
وترس�ل البيانات فوًرا من املستشعرات إىل نظام تحديد املواقع 

م�ن   ،)LPS( املح�ي 
خالل هوائيات الش�بكة 
مي�دان  ح�ول  املثبت�ة 
تستوعب  والتي  اللعب، 
وتخزنه�ا  البيان�ات 

لالستخدام الفوري.
م�زودة  الك�رات 
صغ�رية  ببطاري�ة 
ُتش�حن مث�ل الهاتف 
وذل�ك  املحم�ول، 
املستشعر،  لتش�غيل 
أن  الش�حن  ويضمن 
تعم�ل الك�رة ملدة 6 
أو  متواصلة  ساعات 

متفرقة، أو حتى 18 يوًما عندما ال ُتستخدم.
ي�زن املستش�عر 14 غراًما فقط، ويعطي إمكاني�ة تتبع الكرة 
أثناء املباراة، مع وضع الكامريات حول امللعب ملساعدة الحكام 
ع�ىل تحدي�د حاالت التس�لل )كما يف تقنية التس�لل ش�به اآليل 

الحديثة(، والقرارات األخرى.
 )KINEXON( وقال الرشيك املؤس�س واملدير اإلداري لرشكة
التي صنعت املستش�عر ماكس�يميليان ش�ميدت، »يف أي وقت 
ُت�ركل الكرة أو ُت�رضب بالرأس أو ُتلق�ى أو حتى يتم 
النق�ر عليه�ا، يلتقطها 
 500 بمع�دل  النظ�ام 

إطار يف الثانية«.
»عندما تطري  وأض�اف 
امللع�ب  الك�رة خ�ارج 
أثناء س�ري اللعب، ويتم 
إلق�اء ك�رة جدي�دة أو 
ركلها الستبدالها، يتحول 
 )KINEXON( نظ�ام 
الخلفي تلقائيًا إىل إدخال 
بيان�ات الك�رة الجديدة، 
دون الحاج�ة إىل تدخ�ل 

برشي«.


