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صاحب السمو يهنئ رئيسي اإلمارات وجمهورية الو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلديهما
اتصال بين صاحب السمو وريشي سوناك

قطر وبريطانيا
تبحثان العالقات والتطورات

سموه يستعرض التعاون مع عمدة نيويورك

الدوحة- قنا- أجرى حرضة صاحب السمو 
البالد  أمري  ثاني،  آل  بن حمد  تميم  الشيخ 
بدولة  أمس،  مساء  هاتفيا  اتصاال  املفدى، 
اململكة  وزراء  رئيس  سوناك،  رييش  السيد 
املتحدة الصديقة. وخالل االتصال هنأ دولة 
السيد رييش سوناك، سمو األمري، بمناسبة 
قطر   FIFA العالم  »كأس  بطولة  انطالق 
متمنياً  التنظيم،  بحسن  مشيداً   ،»2022

التوفيق للمنتخبات املشاركة يف البطولة.
استعراض  االتصال  خالل  جرى  كما 
البلدين  بني  املتينة  الثنائية  العالقات 
يف  وتنميتها  تعزيزها  وسبل  الصديقني، 

باإلضافة  املشرتك،  التعاون  مجاالت  شتى 
إىل مناقشة أبرز املستجدات عىل الصعيدين 

اإلقليمي والدويل.
من جانب آخر، التقى صاحب السمو، مساء 
أمس، يف استاد الجنوب، مع سعادة السيد 
الذي  نيويورك،  مدينة  عمدة  آدمز،  إيريك 
مباريات  من  جانب  لحضور  البالد  يزور 

بطولة »كأس العالم FIFA قطر 2022«.
عالقات  استعراض  اللقاء،  خالل  جرى 
املتحدة  والواليات  قطر  دولة  بني  التعاون 
األمريكية الصديقة، إضافة إىل مناقشة عدد 

من املوضوعات ذات االهتمام املتبادل.

الشيخة علياء أحمد بن سيف أمام الجمعية العامة:

نرفض تسييس الرياضة
خطاب صاحب السمو أبلغ رد على الحمالت المجحفة والموغلة في إيحاءات العنصرية

أسطورة  توجه  ب-  ف.  أ.  باولو-  ساو 
لقطر  بالشكر  بيليه  الربازيلية  القدم  كرة 
دخوله  إثر  تلقاها  التي  الدعم  ولرسائل 

املستشفى.
صورة  عاًما   82 البالغ  األيقونة  ونرش 
صورته  تظهر  إنستغرام  عىل  حسابه  عرب 

معروضة عىل برج مضاء يف قطر، وعىل آخر 
العاجل. الشفاء  لك  نتمنى  مجانب عبارة: 

أنا  األصدقاء،  أيها  بتعليق:  الصورة  وأردف 
الرائع  من  الشهرية.  زيارتي  يف  باملستشفى 
شكًرا  اإليجابية.  الرسائل  أتلقى  أن  دائًما 

اللفتة. لقطر عىل هذه 

بـيـليـــه يشــكــــر قـــطــر

نيويورك- قنا- أعربت دولة قطر عن شجبها 
واستنكارها محاوالت تسييس أو »عنرصة« كرة 

القدم والرياضة، مؤكدة ترفعها عن الحمالت 
املغرضة، والذهاب قدما يف التزامها بقيمها الوطنية 

والعربية، واملعايري الدولية الراسخة التي تمنع 
تسييس أو »عنرصة« كرة القدم والرياضة بشكل 

عام.
جاء ذلك يف بيان دولة قطر، الذي أدلت به سعادة 

الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، املندوب 
الدائم لدولة قطر لدى األمم املتحدة، أمام جلسة 

الجمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها السابعة 
والسبعني، لبحث بند »الرياضة والتنمية«.

لذوي االحتياجات

تجـــربــــــة اســــتـثـنـــائـــيـــة
هولندا وأميركا على استاد خليفة

ــــــــــــــــــــص  ق
ثمن  شريط 
الـــنـــهـــائـــي.. 
رئيس التحرير املسؤولالــــــــــيــــــــــوم

19} التفاصيل

بطبيعة الحال، وكما جرت األعراف، ال نحتفل بسقوط 
اآلخرين وال نتشفى يف من خرج بخفي حنني، أو تعثر يف 

مشواره وغادر من الباب الخلفي »مكتئب وحزين« !
لكن تسارع األحداث بوترية مشبوهة، وتعّمد بعض 

األطراف إفساد كل الجهود التي تبذل يف هذه البطولة 
من أجل أهداف مجهولة.. والعمل بكل أدواته عىل نرش 
مفاهيم مغلوطة، يجعل التحكم بمشاعر الرسور بكبح 
جماح املغرور أمرا غري قابل للسيطرة، بل من أصعب 

األمور!
فلم يسبق أن قوبل خروج منتخب من كأس العالم بفرحة 

عارمة وسعادة غامرة وصلت لحد »الشماتة«.

»مـــيـــم« ! ـــصــــ ــــ فــــي ال
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نبض الوطن

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

صاحب السمو يهنئ رئيس اإلمارات
تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حرضة  بعث   - قنا   - الدوحة 
أخيه  إىل  تهنئة  برقية  املفدى،  البالد  أمري  ثاني  آل  حمد  بن 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
اليوم  ذكرى  بمناسبة  الشقيقة،  املتحدة  العربية  اإلمارات 

لبالده. الوطني 

وقال سموه يف تغريدة عرب حسابه الرسمي بموقع التواصل 
الشقيق  اإلماراتي  الشعب  »أهنئ  »تويرت«:  االجتماعي 
اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  والشيخ 
تعاىل  الله  داعياً  الوطني،  اليوم  بمناسبة  املتحدة  العربية 

التقدم والتطور والرخاء«. لهم بدوام 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

صاحب السمو يهنئ رئيس جمهورية الو

نائب األمير يهنئ رئيس جمهورية الو

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

الرئيس ثونغلون سيوليث، رئيس جمهورية الو الديمقراطية 
الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

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

ثونغلون سيوليث، رئيس جمهورية الو الديمقراطية 
الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

نائب األمير
يهنئ رئيس اإلمارات

إىل  تهنئة  برقية  األمري،  نائب  ثاني  آل  الله بن حمد  الشيخ عبد  - بعث سمو  قنا   - الدوحة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة، 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

رئيس الوزراء
يهنئ نظيره في جمهورية الو

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

وزراء جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

رئيس الوزراء
يهنئ رئيس اإلمارات

الدوحة - قنا - بعث معايل الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز 
إىل  تهنئة  برقية  الداخلية،  الوزراء ووزير  رئيس مجلس  ثاني،  آل 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدهم

جرى استعراض عالقات التعاون الثنائي

وزير الخارجية يهنئ 
اإلمارات قيادة وشعبًا

د. المريخي يجتمع
مع وزيرة الخارجية في غانا

عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  سعادة  هنَّأ 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل 
والشعب  اإلمارات  دولة  الخارجية،  وزير 
اإلماراتي الشقيق بمناسبة االحتفال باليوم 

الوطني. 
حسابه  عرب  تغريدة  يف  سعادته  وقال 
االجتماعي  التواصل  موقع  عىل  الرسمي 
العربية  اإلمارات  دولة  »أهنئ  »تويرت«: 
املتحدة قيادة وشعباً بمناسبة ذكرى اليوم 
املزيد من التقدم  الوطني لبالدهم، متمنياً 

واالزدهار لشعبينا الشقيقني«.

الدوح�ة - قن�ا - اجتم�ع 
س�لطان  الس�يد  س�عادة 
ب�ن س�عد املريخ�ي وزير 
الدولة للشؤون الخارجية، 
أمس، مع س�عادة السيدة 
ش�رييل أيوركور بوتشواي 
وزيرة الخارجية والتكامل 
بجمهوري�ة  اإلقليم�ي 
البالد  الت�ي ت�زور  غان�ا، 
جان�ب  لحض�ور  حالي�اً، 
العالم  من فعالي�ات كأس 

FIFA قطر 2022.
 ج�رى خ�الل االجتم�اع، 
عالق�ات  اس�تعراض 
ب�ني  الثنائ�ي  التع�اون 

البلدين.

الدوحة -  $

احتفاال بالمونديال

فعاليات متنوعة لـ »سفاراتنا في الخارج«
من  عدد  واصل  قنا-    - الدوحة 
قطر  لدولة  الدبلوماسية  البعثات 
متنوعة  فعاليات  تنظيم  الخارج  يف 
 FIFA العالم  كأس  ببطولة  احتفاالً 

قطر 2022.
الدائم  الوفد  أقام  نيويورك،  ففي   
املتحدة  األمم  لدى  قطر  لدولة 
بنيويورك، حفالً  القطرية  والقنصلية 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  بمناسبة 
الوفود  بقاعة  وذلك   ،2022 قطر 
الرئييس لألمم املتحدة يف  املقر  بمبنى 

نيويورك.
 حرض الحفل عدد كبري من املندوبني 
وأعضاء  األعضاء،  للدول  الدائمني 
األمم  وموظفي  الدبلومايس،  السلك 
وسائل  ممثيل  إىل  باإلضافة  املتحدة، 
يف  الدولية  املنظمة  لدى  اإلعالم 

نيويورك.
لدولة  الدائم  الوفد  نظم  جنيف،  ويف   
يف  املتحدة  األمم  مكتب  لدى  قطر 
كأس  بطولة  بمناسبة  حفالً  جنيف 

العالم FIFA قطر 2022.
بنت  هند  الدكتورة  سعادة  وأشارت   
الدائم  املندوب  املفتاح،  عبدالرحمن 
لها،  كلمة  يف  جنيف،  يف  قطر  لدولة 
إىل أن دولة قطر استضافت عىل مدى 
الفعاليات  من  العديد  املايض  العقد 
الرياضية الكربى، وهو ما مكنها من 
للعالم،  تقدمه  أن  يمكن  ما  تظهر  أن 
إىل جانب التزامها بالتنمية املستدامة، 
املجتمع،  وقيم  االجتماعي،  واإلدماج 
من  الشعوب  تجاه  املتبادل  واالحرتام 

مختلف الثقافات واألمم.
دولة  إيمان  عىل  سعادتها  وشددت   
القيم  وتقوية  الرياضة  بقوة  قطر 

العاملية املوحدة حول العالم.
الدائم  املندوب  سعادة  ونوهت   
واجهتها  التي  الكثرية  بالتحديات 
دولة قطر وتمّكنت من التغلب عليها، 
جمال  هو  »هذا  أن  قائلة  وتابعت 
توحد  فهي  العالم،  كأس  بطولة 
مختلفة  خلفيات  من  الناس  وتجمع 
الرياضات  بأكثر  لالستمتاع  معاً 

شعبية يف العالم«.
تنظيم مسابقة  الحفل   وجرى خالل 
بني الحارضين للفوز بجوائز، بعضها 
القطرية،  الجوية  الخطوط  من  مقدم 
عن  أجوبة  تقديم  خالل  من  وذلك 
ُيعرّف  كما  عامة،  رياضية  أسئلة 
دولة  يف  الريايض  بالجانب  بعضها 

قطر.
الدائم  الوفد  نظم  املناسبة،  وبهذه   
لدولة قطر، بالتعاون مع مكتب األمم 

للمشجعني  منطقة  بجنيف،  املتحدة 
طوال  املتحدة  لألمم  األوروبي  باملقر 
فرتة البطولة، بهدف متابعة مباريات 
األمم  موظفي  قبل  من  العالم  كأس 
الدبلوماسية  البعثات  وممثيل  املتحدة 
خالل  واإلقليمية  الدولية  واملنظمات 
املبادرة  هذه  القت  إذ  املونديال  فرتة 

ترحيباً واسعاً من جانب الحضور. 
قطر  دولة  سفارة  أقامت  بكني،  ويف   
لدى جمهورية الصني الشعبية، حفالً 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  بمناسبة 

قطر 2022.
 حرض االحتفال، سعادة السيد محمد 
عبدالله الدهيمي، سفري دولة قطر لدى 
السعادة  أصحاب  من  وعدد  الصني، 
وسفراء  الصينيني،  املسؤولني  كبار 
الدول العربية واألجنبية، إىل جانب عدد 
من رجال األعمال واإلعالميني، ورؤساء 
يف  العاملة  الصينية  الرشكات  كربى 

قطر.
بنجاح  أمنياتهم  عن  الحضور  وأعرب 
املونديال، ووقعوا عىل جدارية البطولة.
أقيم معرض  االحتفال،  هامش   وعىل 
الفنانني  لكبار  لوحات  ضم  فني 
لبطولة  خصيصا  ُرسمت  الصينيني 
 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

كأس  مالعب  مجسمات  وعرض 
خاص  ركن  إىل  باإلضافة  العالم، 
وعرض  التذكارية،  الصور  اللتقاط 
يف  القطري  والرتاثي  الثقايف  املوروث 
مجسمات  تضم  التي  الرتاثية  الخيمة 
التقليدية،  واملالبس  واملها  للصقور 

وغريها من اللوحات الرتاثية.
دولة  سفارة  أقامت  بروكسل،  ويف   
ودوقية  بلجيكا  مملكة  لدى  قطر 
بمناسبة  حفالً  الكربى،  لكسمبورج 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 
السيد  سعادة  الحفل  حرض    .2022
دولة  سفري  الهاجري،  فهد  بن  خالد 
ودوقية  بلجيكا  مملكة  لدى  قطر 
عن  وممثلون  الكربى،  لكسمبورج 
من  وعدد  والشباب،  الرياضة  وزارة 
الربملان  أعضاء  السعادة  أصحاب 
لدى  املعتمدين  والسفراء  بلجيكا  يف 

بلجيكا.
 ويف كيغايل، أقامت سفارة دولة قطر 
بمناسبة  لدى جمهورية رواندا، حفالً 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

 حرض الحفل سعادة السيد مسفر بن 
قطر  دولة  سفري  الشهواني،  فيصل 
وعدد  السفارة،  وطاقم  رواندا،  لدى 
وممثيل  رؤساء  السعادة  أصحاب  من 

لدى  املعتمدين  الدبلوماسية  البعثات 
سفارة  نظمت  تريانا،  ويف  رواندا.  
ألبانيا، حفالً  دولة قطر يف جمهورية 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  بمناسبة 

قطر 2022.
بن  عيل  السيد  سعادة  الحفل  حرض   
لدى  قطر  دولة  سفري  املري،  حمد 
السعادة  أصحاب  من  وعدد  ألبانيا، 
الدبلومايس  السلك  وأعضاء  رؤساء 

املعتمد لدى ألبانيا.
خاصة  منطقة  السفارة  أقامت  كما   
مباريات  ملشاهدة  للمشجعني 
بيك  اسكندر  ساحة  يف  العالم  كأس 

بالعاصمة تريانا.
دولة  سفارة  أقامت  سنغافورة،  ويف   
حفالً  سنغافورة،  جمهورية  يف  قطر 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  بمناسبة 

قطر 2022.
سعود  السيد  سعادة  الحفل  حرض   
بن جاسم الجفريي، سفري دولة قطر 
من  وعدد  سنغافورة،  جمهورية  لدى 
بوزارة  املسؤولني  السعادة  أصحاب 
يف  الحكومية  والهيئات  الخارجية 
سنغافورة، ورؤساء وأعضاء البعثات 
شخصيات  جانب  إىل  الدبلوماسية، 

بارزة يف املجتمع السنغافوري.
دولة  سفارة  أقامت  بريتوريا،  ويف   
أفريقيا،  جنوب  جمهورية  لدى  قطر 
العالم  كأس  بطولة  بمناسبة  حفالً 

FIFA قطر 2022.
طارق  السيد  سعادة  الحفل  حرض   
عيل فرج األنصاري، سفري دولة قطر 
من  وعدد  أفريقيا،  جنوب  بجمهورية 
وأعضاء  رؤساء  السعادة  أصحاب 
وشخصيات  الدبلوماسية،  البعثات 

بارزة يف جنوب أفريقيا.

وفد الدولة لدى األمم المتحدة ينظم حفال بحضورعدد 
كبير من المندوبين الدائمين والدبلوماسيين

بالقرب من تواجد الفنادق العائمة

رصد جودة المياه البحرية
رصدت وزارة البيئة والتغري املناخي جودة املياه البحرية 
كأس  مونديال  ضمن  العائمة  الفنادق  تواجد  ملناطق 
العالم قطر 2022 وذلك لضمان عدم تجاوز املتغريات 
الطبيعية لجودة املياه البحرية للحدود املسموح بها يف 
دولة قطر، ورصد أي تأثري أو حالة تدهور بيئي محتمل 
عىل البيئة البحرية للدولة خالل تواجد الفنادق العائمة. 
حيث شملت عمليات الرصد جميع جوانب عنارص جودة 
والبيولوجية،  والكيميائية  الفيزيائية  البحرية  املياه 
التابع  املركزي  البيئي  باملخترب  العينات  تحليل  وسيتم 

لوزارة البيئة والتغري املناخي.

بنت  جواهر  الشيخة  سمو  استقبلت  قنا-  الدوحة- 
أمس،  األمري،  سمو  حرم  ثاني،  آل  سحيم  بن  حمد 
بقرص اللؤلؤة، سمو األمرية تاكامادو، عضو األرسة 

التحاد  الفخري  والرئيس  اليابان  يف  اإلمرباطورية 
تزور  التي  لها،  املرافق  والوفد  الياباني،  القدم  كرة 
»كأس  بطولة  مباريات  من  جانب  لحضور  البالد 

املقابلة  خالل  جرى   .»2022 قطر   FIFA العالم 
املوضوعات  من  عدد  حول  الودية  األحاديث  تبادل 

املتبادل. االهتمام  ذات 

تبادل األحاديث الودية

سمو الشيخة جواهر تستقبل األميرة تاكامادو 
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متابعات

أكدت على ترفعها عن الحمالت المغرضة

قطر تستنكر محاوالت تسييس كرة القدم
الشيخة علياء آل ثاني: خطاب صاحب السمو أقوى رد على الحمالت التي تستهدف تنظيم قطر للمونديال

عازمون على المواصلة في 
التركيز على ما يخدم اإلنسانية 
ونشر ثقافة التسامح والسالم 

ملتزمون بالعمل مع الشركاء 
الدوليين على مواجهة 

التحديات والمشكالت الدولية

باعتبارها  »الرياضة  املعنون:  القرار  مرشوع  يف  وللنظر 
عامالً مساعداً لتحقيق التنمية املستدامة«، الذي تساهم دولة 
قطر بتيسري املشاورات حوله بصفة رئاستها بالرشاكة مع 

إمارة موناكو ملجموعة أصدقاء الرياضة من أجل التنمية.
العالم  العامة مع بطولة كأس  وتتزامن مناقشات الجمعية 

FIFA قطر 2022، التي تستضيفها الدولة.
كان  حيث  العالم،  به  وعدنا  بما  »ُنويف  سعادتها  وقالت 
يف  القدم  لكرة  العالم  كأس  لبطولة  التاريخي  االفتتاح 
السمو  أطلقه حرضة صاحب  والذي  نوفمرب،  العرشين من 

املفدى«حفظه  البالد  أمري  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
املندوب  القوية وامللهمة«. واقتبست سعادة  الله»، بعباراته 
الدائم لدولة قطر من خطاب سموه »بذلنا الجهد واستثمرنا 
االفتتاح  يوم  إىل  وصلنا  وأخرياً  لإلنسانية جمعاء،  الخري  يف 

الذي انتظرتموه بفارغ الصرب«. 
وأضاف سموه: »سوف يجتمع الناس عىل اختالف أجناسهم 
وحول  قطر،  يف  هنا  وتوجهاتهم  وعقائدهم  وجنسياتهم 
لحظات  يف  للمشاركة  العالم،  قارات  جميع  يف  الشاشات 
اإلثارة ذاتها، وما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانباً، 

لكي يحتفوا بتنوّعهم وما يجمعهم يف الوقت ذاته«.
لحرضة  التاريخي  االفتتاح  بخطاب  اعتزازها  عن  وأعربت 
رد  وأبلغ  »أقوى  إنه  قائلة  الله«،  »حفظه  السمو  صاحب 
يف  املوغلة  واملسيّسة  واالنتقائية،  املجحفة  الحمالت  عىل 
إيحاءات العنرصية واالستعالء، التي تستهدف تنظيم دولة 
يف  املواصلة  عىل  قطر  دولة  عزم  وأكدت  املونديال«.   قطر 
الرشاكات  بناء  خالل  من  اإلنسانية،  يخدم  ما  عىل  الرتكيز 
لتحقيق  الدويل،  التعاون  آليات  وتوسيع  االسرتاتيجية، 
العالم  والسالم بني شعوب  التسامح  ثقافة  التعايش ونرش 

كافًة. ولفتت سعادتها إىل أن ما يرس دولة قطر، هو اإلعالن 
عن حضور أهداف التنمية املستدامة يف بطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022، وذلك من خالل اإلطالق التاريخي يوم 
من  »التهديف  بعنوان  استثنائية  لحملة  املايض  نوفمرب   21
التكاتف  إىل  تدعو  والتي  املستدامة«،  التنمية  أهداف  أجل 
عىل  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  أجل  من  وااللتقاء 

هامش البطولة.
افتتاح  إىل  علياء،  الشيخة  أشارت سعادة  السياق،  هذا  ويف 
مجلس  رئيسة  نارص،  بنت  موزا  الشيخة  السمو  صاحبة 
مجموعة  وعضو  الجميع  فوق  التعليم  مؤسسة  إدارة 
املدافعني عن أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة، جناح 

»أهداف التنمية املستدامة« يف منطقة املشجعني.
الجناح سيجري من خالله  وأكدت سعادة السفرية أن هذا 
البطولة،  أيام  مدار  عىل  متعددة  نشاطات  وتنظيم  عقد 
وبالتعاون مع رشكاء املؤسسة من اليونيسف، واليونسكو، 
واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، الفتة إىل 
عقد جلسات نقاشية مع قادة عامليني، وتقديم أعمال فنية، 
لتعزيز  كوسيلة  الرياضة  عىل  الضوء  لتسليط  عمل  وورش 
التنمية والسالم دولياً، إضافة إىل دورها يف تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة.
الذي حظي  الجناح  اعتزاز دولة قطر بهذا  كما أعربت عن 
برشف زيارة سعادة السيد أنطونيو غوتريش، األمني العام 

لألمم املتحدة، أثناء مشاركته يف افتتاح البطولة.
مع  بالعمل  الثابت  قطر  دولة  التزام  سعادتها  وجددت 
التحديات  مواجهة  عىل  والدوليني  اإلقليميني  الرشكاء 
واملشكالت الدولية، وتقديم حلول ناجعة لها، خاصة تطبيق 

قرار الجمعية العامة املتعلق بهذا الشأن.
املعنون  املتحدة  لألمم  العام  األمني  بتقرير  وأشادت 
داعية  للجميع«،  وأقوى  أفضل  لتعاٍف  حافز  »الرياضة: 

الدول األعضاء للعمل عىل تطبيق توصيات التقرير املهمة.

نيويورك - قنا - أعربت دولة قطر عن 
شجبها واستنكارها محاوالت تسييس 

أو »عنصرة« كرة القدم والرياضة، مؤكدة 
ترفعها عن الحمالت المغرضة، والذهاب 

قدما في التزامها بقيمها الوطنية 
والعربية، والمعايير الدولية الراسخة التي 

تمنع تسييس أو »عنصرة« كرة القدم 
والرياضة بشكل عام.

جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي أدلت 
به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف 
آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى 

األمم المتحدة، أمام جلسة الجمعية 
العامة لألمم المتحدة في دورتها 

السابعة والسبعين، لبحث بند »الرياضة 
والتنمية«.

في بيان الكويت أمام األمم المتحدة

قطر دشنت عهدا جديدا للدبلوماسية الرياضية
قطر  أن  الكويت  دولة  أكدت   - قنا   - نيويورك 
أصبحت محط أنظار العالم بعد أن نجحت نجاحا 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  تنظيم  يف  باهرا 
جديدا  عهدا  دشنت  قطر  أن  عىل  مشددة   ،2022
من عهود الدبلوماسية الرياضية وأصبحت عاصمة 

للرياضة.
مبارك  ألقاه  الذي  الكويت  دولة  بيان  يف  ذلك  جاء 
عبدالله امللحق الدبلومايس بوفدها الدائم لدى األمم 
املتحدة يف اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية 
من  »الرياضة  بند  مناقشة  خالل  الخميس  مساء 

أجل السالم والتنمية«.

تنظيم  يف  قطر  دولة  نجاح  أن  إىل  البيان  وأشار 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يعد إنجازا 
النسخة  هذه  أن  مضيفا  عربيا،  ونجاحا  خليجيا 
به  يحتذى  مثاال  ستصبح  املونديال  من  املميزة 
وستقدم  املستقبل  يف  الرياضية  املناسبات  لجميع 
الرياضة ودورها الذي  مثاال عمليا تطبيقيا ألهمية 
اإلنساني  والتضامن  األمم  بني  التقريب  يف  تلعبه 
االقتصاد  مهاراته وتشجيع  وتعزيز  الفرد  وتمكني 
أهمية  عىل  يؤكد  مما  االستثمار  فرص  وزيادة 

الرياضة للسالم والتنمية.
وأكدت دولة الكويت أن القيم الرياضية التي تتجىل 

الرشيف  والتنافس  الجماعي  والعمل  التضامن  يف 
يف  فقط  تساهم  ال  سامية  »قيم  الرياضية  والروح 
بناء مجتمع  بناء جيل ريايض سليم بل تساهم يف 

وعالم تملؤه روح السالم والتعاون واملحبة«.
يف  الكويت  مشاركة  »إن  عبدالله  مبارك  وقال 
مناقشة هذا البند تأتي اعتبارا من القناعة املتجذرة 
تنمية  يف  الرياضة  تلعبه  الذي  بالدور  والراسخة 
بني  ما  العالقة  أوارص  وتعزيز  وتقوية  املجتمع 
الشباب  رشيحة  تكوين  يف  ومساهمتها  الشعوب 
تكوينا تربويا صالحا باعتبارهم القاعدة األساسية 
لبناء مستقبل األمم املتقدمة واملجتمعات املزدهرة«.

حمود  بن  سعود  الدكتور  معايل  قام 
الزراعية  الثروة  وزير  الحبيس 
ُعمان  بسلطنة  املياه  وموارد  والسمكية 
حديقة  بزيارة  )الجمعة(،  أمس  صباح 
والذخرية،  الخور  ببلدية  الباندا  بيت 
الرتفيهية  املرافق  من  عددا  تفقد  حيث 

الحديقة.  والسياحية داخل 
عيل  محمد  السيد   الزيارة  حرض   
العامة  الحدائق  إدارة  مدير  الخوري 
إدارة  مدير  أشكناني  فايقة  والدكتورة 

مسؤويل  من  وعدد  العامة،  العالقات 
الوزارة. 

الزراعية  الثروة  وزير  معايل  وأشاد   
ُعمان  بسلطنة  املياه  وموارد  والسمكية 
ممثلة  قطر  دولة  بجهود  الشقيقة 
الباندا،  بيت  بتشييد  البلدية،  بوزارة 
هذا  عىل  باالطالع  سعادته  عن  معربا 
والخليج  املنطقة  بدول  العاملي  اإلنجاز 
العربي، يف مناسبة استضافة دولة قطر 

لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

ــمـانـي
ُ
وزيــر الزراعــة الع

يزور حديقــة بيـت البــانــدا

{  الشيخة علياء آل ثاني

مشــيــرب تحـتـــضـــن
معـــــرض »أقـــوى مـــعـا«

الدوحة - قنا - ضمن الفعاليات واملعارض 
قلب  »مشريب  تستضيفها  التي  الفنية 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  الدوحة« خالل 
من  األوىل  النسخة  افتتحت   ،2022 قطر 
معرض التصميم »أقوى معاً« الذي يجمع 
العديد من مواهب التصاميم املحلية لعرض 

منتجاتهم إىل الجمهور العاملي.
تشمل  متنوعة  أقساماً  املعرض  ويضم   
املجوهرات ومستحرضات التجميل واألزياء، 
بشكل  املعرض  يف  املشاركون  ويتغري 
للعديد من  الفرصة  إتاحة  بهدف  أسبوعي 
واملتوسطة  والناشئة  الصغرية  املشاريع 
البطولة  جماهري  مع  والتواصل  للمشاركة 

العاملية.  يف هذا اإلطار، قالت السيدة مريم 
الجاسم، مديرة العالقات العامة واالتصال 
يف مشريب العقارية: »نفتخر بدعم مواهب 
العاملي  املستوى  ذات  املحلية  التصميم 
لنوفر لهم مساحة مهمة لعرض ابتكاراتهم 
من  واسعة  رشيحة  إىل  وتصاميمهم 

الجمهور العاملي«.
الدوحة«  قلب  »مشريب  أن  إىل  يشار   
العديد  العاملية  البطولة  خالل  تستضيف 
والرتفيهية  والفنية  الثقافية  الفعاليات  من 
الفئات  جميع  تالئم  التي  والرياضية 
تضيف  غنية  تجربة  لهم  وتوفر  واألعمار 

متعة خاصة لبطولة كرة القدم.

التابع لمؤسسة قطر

دعم فتيات
برنامج »لكل القدرات«

 استضافت مؤسسة قطر وفريق كرة القدم األمريكي 
جلسة تفاعلية يف إطار مفهوم »عيادة كرة القدم« يف 
املدينة التعليمية، بمشاركة فتيات من برنامج »لكل 

القدرات« التابع ملؤسسة قطر ومدربيهن. 
وقد قادت هذه الجلسة إيمي جريفني، البطلة والالعبة 

السابقة يف فريق كرة القدم األمريكي للسيدات، واملدربة 
الحالية للمنتخب الوطني للسيدات للصّم يف الواليات 
املتحدة األمريكية، إىل جانب ستيوارت شارب، املدير 

الفني األول للفريق الوطني لكرة القدم األمريكية. 
وانطلقت الجلسة بمباراة كرة قدم جانبية بني جريفني 

والفتيات من برنامج »لكل القدرات«، وذلك بحضور 
سعادة السيد تيمي ديفيس سفري الواليات املتحدة 
األمريكية لدى الدولة؛ وسيندي بارلو كون، رئيس 

االتحاد األمريكي لكرة القدم؛ والكسندرا شاالت، 
مدير إرث كأس العالم بمؤسسة قطر، وسفرية الجيل 

املبهر، باإلضافة إىل أعضاء يف منتخب قطر لكرة القدم 
للسيدات.

اختتمت الجلسة بنقاش مغلق حول كرة القدم 
للسيدات، ركز عىل الفرص والتحديات يف كرة القدم 

لذوي اإلعاقة، وقد شاركت جريفني تجربتها الخاصة 
ووجهة نظرها حول كرة القدم للسيدات وذوي اإلعاقة.

 جلسة متخصصة ُتلهم الشابات 
ذوات اإلعاقة لدخول عالم الرياضة 



وأضاف: إن املرء املسلم ليقرأ كل يوم يف صالته 
مرات ومرات الدعاء الرباني العظيم الذي علمه 
)اهِدَنــــا  قوله:  يف  إليه  ووجهه  إياه  الله 
َعلَيِهْم  أَنَعمَت  الَِّذيَن  اَط  ِصَ املُستَِقيَم،  اَط  َ الصرِّ

الرِّنَي(. َغريِ املَغُضوِب َعلَيِهْم واَلَ الضَّ
بأمة  تعاىل  الله  رحمة  من  أنه  النعمة  وذكر 
اإلسالم ورفقه بها أن جعل رشيعته لهذه األمة 
رشيعة سهلة ميسورة، قائمة عىل اليرس والعدل 
والسماحة والتوسط، بعيدة عن املشقة والحرج 
وسط  الله  فدين  والغلو،  والرهبنة  والتكلف 
يف  البخاري  روى  عنه،  والجايف  فيه  الغايل  بني 
صحيحة ما وىص به النبي أمته قائالً: )إِنَّ الدرِّيَن 
َفَسدرُِّدوا  َغلَبَُه،  إاِلَّ  أََحٌد  الدرِّيَن  ُيَشادَّ  َولَْن   ، ُيرْسٌ
وَالرَّْوَحِة  ِبالَْغْدوَِة  وَاْستَِعيُنوا  وا،  وَأَْبِشُ وََقاِرُبوا 

ٍء ِمَن الدُّلَْجِة والقصد القصد تبلغوا(. وََشْ

الدين  يف  والتوسط  الوسطية  أن  الخطيب  وأكد 
عن  ويبتعَد  االعتداَل  املسلُم  يتحرى  هو:  أن 
ُيغايل،  ُيقُص وال  ال  بحيُث  وفعالً  قوالً  التطرف 
وعدم التوسط يف الدين يودي بصاحبه إىل الغلو 
أقواٍم  هالِك  وسبُب  السابقِة  األَمِم  آفُة  الديِن  يف 
عباس  ابن  حديِث  من  صَح  فقد  دنيا,  اتخذوُه 
ريض الله عنهما أن النبي صىل الله عليه وسلم 
قال: »إّياُكم والُغلُوَّ يف الدرِّيِن فإنَّما أهلََك َمْن كاَن 

قبلَُكم الُغلُوُّ يف الّدين«.
وذكَر النبُي صىل الله عليه وسلم عاقبَة الغالنَي 
ثالثاً«  قالها  املتنطعون,  »هلَك  فقال:  الِديِن  يف 
املجاوزوَن  املغالوَن  املتعمقوَن   - واملتنطعون 
الحدوَد يف أقوالِِهْم وأفعالِِهْم. وأردف: الوسطيُة 
لهدِي  وحقيقيٌة  الدين  منهُج  هي  السمحُة 
والرحمِة  االعتداِل  ملنهِج  إتباٌع  هي  اإلسالِم, 

والُيرِس والرِفِق, هي دفٌع عن ظلِم النفِس وظلِم 
الناِس, بل من كان بعيداً عن الوسطية واالعتدال 
هو للجهِل أقرُب ومن العلِم والعلماِء أبعد, قال 
الناُس  ورأَى  »رأينَا   :- الله  رحمَه   - املُنريِ  ابُن 

َقبْلَنَا، أنَّ ُكَل ُمتنِطع يف الديِن ينَقِطُع«.
الزماِن  يف  األمة  لهذه  بارزٌة  سمٌة   الوسطيُة 
التكليف  يف  والتشيع،  االعتقاد  يف  واملكاِن 
املال  كسب  يف  واملعاملة،  األخالق  يف  والعبادة، 
والروح  وشهواِتها،  النفس  مطالب  يف  وإنفاقه، 
عن  عليه  املتفق  الحديث  يف  واحتياجاِتها.  جاء 
رهٍط  ثالثُة  قِدَم  قال:  عنه-  الله  -ريض  أنس 
وسلم-  عليه  الله  -صىل  النبي  أزواج  بيوت  إىل 
يسألون عن عبادة النبي -صىل الله عليه وسلم-
؟ فلما أُخربوا كأنهم تقالّوُّها، فقالوا: وأين نحن 
له  ُغفر  قد  وسلم-،  عليه  الله  -صىل  النبي  من 

أنا  أما  ماتقدم من ذنبه وماتأخر، قال أحدهم: 
أصوم  أنا  اآلخر:  وقال  أبدا،  الليَل  أصيل  فإني 
الدهَر وال أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساَء فال 
عليه  الله  -صىل  الله  رسول  فجاَء  أبدا،  أتزوُج 
وسلم- إليهم فقال: )) أنتم الذين قلتم كذا وكذا، 
لكني  له  وأتقاكم  لله  ألخشاكم  إني  والله  أما 
النساء،  وأتزوُج  وأرقد،  وأصيل  وأُفطر،  أصوُم 

فمن رِغَب عن سنتي فليس منّي((.
الوسطية  عن  االبتعاد  إن  الخطيب  وقال 
الغلُو وهو  منهج  إىل  يؤدي  الدين،  يف  واالعتدال 
يقوُل  األمِة,  وعىل  العبِد  عىل  اللِه  لتشديِد  سبٌب 
ابُن القيِم: نهى النبُي صىل الله عليه وسلم عن 
الديِن بالزيادِة عىل املشوِع, وأخربَ  التشديِد يف 
صىل الله عليه وسلم أن تشديَد العبِد عىل نفِسِه 
وإَِما  بالقدِر  ا  إِمَّ عليِه,  اللِه  لتشديِد  السبُب  هو 

فإِنَُّهْم  الوَسواِس  أهِل  َكِفعِل  فالقدِر  بالشِع, 
شدَُّدوا عىل أنفِسِهم فشَدَد عليِهْم حتى استَحَكَم 

وَصاَر ِصفًة ال زَمًة لهم.
نفِسِه  عىل  َشَدَد  كمن  بالشِع:  التشديُد  وأما 

بالنَّذِر، فشَدَد اللُه عليه فألزََمُه الوفاَء بِه.
بل هذا كاَن دأُب الصحابِة والتابعنَي من بعِدِهم 
تأسياً بهدِي النبِي صىل الله عليه وسلم وأتباعاً 
للتوسِط  جاءْت  التي  الغراِء  الشيعِة  لهذِه 
الغلِو  عن  ناهيًة  والرفِق,  والتيسريِ  واإلعتداِل, 

والتكليِف واإلفراِط والتفريِط.
الله  ريض  عبداللِه  بن  جابِر  عن  البيهقي  وعند 
الله عليه  اللِه صىل  عنهما, أنه قال: قال رسوُل 
ِبرِْفٍق،  ِفيِه  َفأَوِْغْل  َمتنٌِي،  الدرِّيَن  َهَذا  )إِنَّ  وسلم: 
ْض إىَِل َنْفِسَك ُعبَاَدَة اللَِّه، َفإِنَّ الُْمنْبَتَّ اَل  واََل ُتبَغرِّ

أَْرًضا َقَطَع واََل َظْهرًا أَْبَقى(
لِجماعٍة:  عنه  الله  ريض   - ُنَسًّ  بُن  ُعبَاَدُة  قاَل 
)أدركْت أقواماً ما كانوا ُيشِدُدوَن تشِديَدُكم وال 
-أيها  النماذج  هذه  نذكر  مساِئلَُكْم(.  يسألوَن 
والتكلف  العبادة  يف  التشديد  يف  املسلمون- 
االقتصاد  عىل  القائم  النبوي  الهدي  فوق  فيما 
من  والرهبنة  الغلو  عن  واالبتعاد  واالعتدال، 
صحابٍة كرام؛ هدفهم املسارعة يف الخريات ونيل 
الله  من  الخوف  عليهم  غلب  قد  الدرجات،  أعىل 
تعاىل، والوجل من أليم عقابه وناره، والحرص 
النبي  نهاهم  فقد  هذا  ومع  بالجنة،  الفوز  عىل 
بلزوم  وأمرهم  هذا،  عن  وسلم  عليه  الله  صىل 
االعتدال والوسط؛ وقد قال صىل الله عليه وسلم: 
الَح واالقتصاَد  مَت الصَّ الَح والسَّ )إنَّ الْهدَي الصَّ
النُّبوَِّة(  مَن  جزًءا  وعشيَن  خمسٍة  من  جزٌء 

حديث حسن رواه أبو داود وأحمد
والتكلَف  الغلَو  أنفِسُكْم  عن  اللِه...ادفعوا  ِعباَد 
مجالس  ألزموا  السمحة،  بالوسطية  وعليكم 
العلم والعلماء ال املتعاملوَن، واقتدوا بأهِل الهدي 
ال أهِل الهوى الذين الحَظ لهم من العلِم الشعي, 
ِبِه  لََك  لَيَْس  َما  َتْقُف  »واََل  وتعاىل  سبحانه  قال 
ْمَع وَالْبََصَ وَالُْفؤَاَد ُكلُّ أُولَٰئَِك  إِنَّ السَّ ِعلْمٌ 

َكاَن َعنُْه َمْسُئواًل«.

تعاىل  الله  يبني  رهيب  عظيم  مشهد  ويف 
املحمدية  األمة  مقام  التوحيد  أمة  مقام 
ويسمو  املوحدين  قدر  ويعيل  ومكانتها 
ليجعلها  التوحيد  بأمة  الله  فيأتي  بهم 
شاهدة عىل األمم كلها، فتشهد بأن األنبياء 
ألممهم  ربهم  رساالت  بلغوا  قد  والرسل 
التي  األمم  عىل  فتشهد  األرض  ألمم  أو 
وكذبت،  أعرضت  والتي  وصدقت  آمنت 
العاملني،  رب  عند  شهادتها  فتعتمد 
أمة  جعلناكم  »وكذلك  تعاىل  الله  يقول 
وسطا لتكونوا شهداء عىل الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا« والشاهد يجب أن 
يكون عدال منصفا مستقيما قد استفاض 
الله  جعل  ولذلك  عليه  باملشهود  علمه 
تعاىل أمة النبي صىل الله عليه وسلم أمة 
معنى  وليس  وخيارا  عدال  يعني  وسطا 
الوسط أن تكون بني طرفني، إنما الوسط 
»قال  تعاىل  الله  قال  والخيار،  العدل 
تسبحون«  لوال  لكم  أقل  ألم  أوسطهم 
يعني قال أعدلهم وأحسنهم طريقة وهو 
أعدل  املحمدية  فاألمة  وأعقلهم،  أصلهم 
خلقها  أمة  خري  هي  بل  وأصلحها  األمم 
أمة  خري  »كنتم  وأكرمها  وأفضلها  الله، 
عليه  الله  صىل  يقول  للناس«  أخرجت 
أنتم  أمة  سبعني  تتمون  »أنتم  وسلم 
الرتمذي  رواه  الله«  عىل  وأكرمها  خريها 
وحسن، يعني اكتمل عقد األمم بكم قالوا 
يعني األمم الكبار أو التي آمنت برسولها 

الذي أرسل إليها. 
وقال الخطيب إن األمة املحمدية هي األمة 

العدل الصالحة املستقيمة وعندها العلم 
الوايف والدراية بحال األمم مع رسلهم مع 
عىل  تشهد  ولكن  األمم،  آخر  جاءت  أنها 
يف  رسولها  ودلها  الله،  أعلمها  بما  األمم 
جاءت  والتي  املطهرة،  الكاملة  الشيعة 
بخرب األمم مفصال يقول رسول الله صىل 
الله عليه وسلم »يدعى نوح يوم القيامة 
فيقول:  رب،  يا  وسعديك  لبيك  فيقول 
هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال ألمته: هل 
آتانا من نذير، فيقول  بلغكم؟ فيقال ما 
يشهد  السالم، من  عليه  لنوح  تعاىل  الله 
أنه  لك؟ فيقول محمد وأمته، فيشهدون 
األمة  هي  هذه  البخاري،  رواه  بلغ«  قد 
الوسط العدل الخيار تشهد لنوح أنه بلغ 
عليهم  بلغ  أنه  ولصالح  بلغ  أنه  ولهود 
الصالة والسالم، ولسائر األنبياء والرسل 
أنهم قد بلغوا رساالت ربهم من خالل ما 
صىل  رسوله  وسنة  كتابه  يف  الله  أخربنا 
الله  عباد  فالوسطية  وسلم،  عليه  الله 
املتطلبات،  بني  وموازنة  وخيار  اعتدال 
والعبادات،  العقيدة  يف  اعتدال  وهي 
بني  التوسط  معناها  ليس  الوسطية 
وال  والفسق  واإليمان  والباطل  الحق 
تعني الوسطية التخيل عن ثوابت اإلسالم 
وال  ومتطلباته،  ومقتضياته  وعقائده 
تعني الوسطية التقرب لآلخرين من أجل 
للشهوات  الحبل  إرخاء  وال  مرضاتهم 
بني  الخلط  الوسطة  تعني  وال  والهوى، 
الرذيلة،  مع  الفضيلة  جمع  أو  األديان 
املستمد  الحق  طرح  الوسطية  وليست 

من الوحيني حني ال يتفق مع الشهوات، 
بجميع  التمسك  الحقة هي  الوسطية  إن 
ألن  بذاتها  السمحة  الشيعة  تعاليم 
يف  الحقة  الوسطية  هو  بذاته  اإلسالم 

العقيدة والعبادات والسلوك واملعاملة.
عىل  الدنيا  غلبت  وملا  الخطيب:  وأضاف 
الحسية  الشهوات  واستولت  النفوس 
ابتدع  القلوب  عىل  وخيمت  واملعنوية 
وزعموا  وأحزابا  وفرقا  مذاهب  الناس 
هذه  قورنت  ما  وإذا  الوسطية  أنها 
السلف  عليه  كان  بما  املزعومة  الوسطة 
وجدت مخالفة لها صاحة، فأنى لهم أن 
يزعمون  كانوا  فإذا  بالوسطية،  يتشفوا 
خالف  ينهجون  وهم  الوسطية  أنهم 
ينكره  ما  عندهم  بل  السلف  مناهج 
السلف الصالح رحمهم الله، فماذا يسمى 
السلف إذن إذا كانوا هؤالء وسطية! وهم 

املخالفون صاحة للسلف.
الوسطية  أن  املريخي  محمد  وذكرد. 
الحقة هي ما جاء بها رسول الله صىل الله 
عليه وسلم وما كان عليه الصحابة األبرار 
بإحسان،  تبعهم  ومن  القرون  وأهل 
كثر وال حول وال  القيامة  يوم  والشهداء 
الشاهدين  أول  تعاىل  فالله  بالله  إال  قوة 
من  تعملون  »وما  عملوا،  بما  عباده  عىل 
تفيضون  إذ  شهودا  عليكم  كنا  إذا  عمل 
كل  عىل  كان  الله  »إن  تعاىل  وقال  فيه« 
يشء شهيدا«، ثم تشهد الرسل عىل أممها 
أمة  كل  من  جئنا  إذا  »فكيف  وأقوامها 
شهيدا«،  هؤالء  عىل  بك  وجئنا  بشهيد 

السالم  عليه  عيىس  عن  تعاىل  الله  يقول 
شهيدا«  عليهم  يكون  القيامة  »ويوم 
به  جاءت  بما  الكرام  املالئكة  تشهد  ثم 
الله تعاىل »ولكن  الرسل ألقوامهم يقول 
بعلمه  أنزله  إليه  أنزل  بما  يشهد  الله 
شهيدا«،  بالله  وكفى  يشهدون  واملالئكة 
وقال تعاىل »وجاء كل نفس معها سائق 
ملك  الله  رحمه  كثري  ابن  قال  وشهيد«، 
عليها  يشهد  وملك  املحش  إىل  يسوقها 
لتشهد عىل  األرض  تأتي  بأعمالها، حتى 
قال  أو رش  من خري  عليها  عمل  من  كل 
بأن  أخبارها  تحدث  »يومئذ  تعاىل  الله 
ربك أوحى لها« قال صىل الله عليه وسلم 
أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله 
عىل  تشهد  يوم  أخبارها  فإن  قال:  أعلم، 
ظهرها  عىل  عمل  بما  أمة  أو  عبد  كل 
تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذا 

أخبارها»رواه أحمد والرتمذي.
ثم قال الله تعاىل يف اآلية«ويكون الرسول 
عليكم شهيدا»، وقال«وجئنا بك عىل هؤالء 
عليه  الله  صىل  محمد  فيأتي  شهيدا»، 
وسلم فيشهد ملن آمن به واتبعه وصدقه 
من  عىل  يشهد  كما  متابعته  يف  وأخلص 
به وعصاه واعرتض دعوته وسعى  كفر 
واآلخرين  األولني  من  ومنعها  إليقفاها 
عليه  الله  صىل  هديه  من  سخر  ومن 
ونواهيه  بأوامره  واستهزأ  وسنته  وسلم 
وسعى يف األرض منافقا ومعارضا للسنة 
الرسول  يشاقق  تعاىل«ومن  الله  يقول 
غري  ويتبع  الهدى  له  تبني  ما  بعد  من 

سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم 
تعاىل«يومئذ  الله  مصريا»وقال  وساءت 
لو  الرسول  وعصوا  كفروا  الذين  يود 
الله  يكتمون  وال  األرض  بهم  تسوى 
ملن  اآلخرة  يف  الخزي  موقف  حديثا»هذا 
وسلم  عليه  الله  صىل  الله  برسول  كفر 
وعارضه وسعى مفسدا يف األرض يصد 
عن سبيل الله ويحارب هدي رسول الله 
واملهانة  الخزي  موقف  يف  يكون  هناك 
قوافل  تتمنى  عندما  والندامة  والحرسة 
العصاة وقوافل املحاربني للسنة الرجعة، 
عياذا  الرجعة  يتمنون  منها  والساخرين 
بالله، ولكن ال محالة وال أملة يف الرجعة، 
يشككون يف السنة ويهينونها ويسخرون 
منها ويتنادون إىل هجرها وتركها وعدم 
صحيح  يف  يشككون  كالذين  فيها  الثقة 
اإلسالم  علماء  ويذمون  ومسلم  البخاري 
من  وغريه  تيمية  ابن  اإلسالم  كشيخ 
تسوى  لو  يودون  والالحقني،  السابقني 
بهم األرض يومئذ عندما يقوم رسول الله 
صىل الله عليه وسلم بني يدي ربه يشهد 
عىل فالن بأن فالنا كان محاربا يل يسخر 
الناس من هديي وينادي  مني ويضحك 
وفساقها  الدنيا  يقدم  سنتي  لهجر 
وإرشاداتي  نصائحي  عىل  وطواغيتها 
ووعودي  بشاراتي  من  ويسخر  وسنتي 
وهو  ديني  هدي  ويتزعم  ويقوم  لألمة 
ويشهد  والسنة،  للدين  الهدم  معول 
رسول الله صىل الله عليه وسلم ربه عز 
الله كامال وما  الناس دين  بلغ  أنه  وجل 

الناس  أيدي  بني  والدين  إال  الله  توفاه 
كامل من ال إله إال الله إىل إماطة األذى عن 
رسول  يجمع  الوداع  حجة  ويف  الطريق، 
الله صىل الله عليه وسلم الناس ويخطب 
ويوصيهم  عليهم  الله  ويشهد  فيهم 
ويهدم  وامللة  الدين  قواعد  ويريس 
ويبشهم  ويحذرهم  وشؤمها  الجاهلية 
وينذرهم يقول: لعيل ال ألقاكم بعد عامي 
هذا، حتى قال وأنتم تساءلون عني فما 
أنتم قائلون؟ يعني أن الله يسألكم عني 
فما أنتم قائلون؟ قالوا: نحن نشهد بذلك 
قد بلغت ونصحت وأديت فقال بأصبعه 
إىل  وينكبها  السماء  إىل  يرفعها  السبابة 
اللهم  اشهد  اللهم  اشهد  اللهم  الناس: 

اشهد، ثالث مرات.
كونوا  بقوله:  املسلمني  الشيخ  وحث 
قوامني لله شهداء بالقسط وال يجرمنكم 
هو  اعدلوا  تعدلوا،  أال  عىل  قوم  شنئان 
خبري  الله  إن  الله  واتقوا  للتقوى،  أقرب 

بما تعملون«.
رسولها  الله  رسول  أمة  اإلسالم  أمة 
محمد صىل الله عليه وسلم خليفتها أبو 
بكر وأمريها عمر الفاروق وعثمان وعيل 
رؤساؤها الصحابة األبرار وخلفائهم من 

التابعني األطهار ومن تبعهم بإحسان.
وأردف: أمة اإلسالم أمة منصورة مكرمة 
يف  أمة  تستطيع  ولن  تهزم  لن  باقية 
وال  األرض  يف  قوة  تستطيع  ولن  األرض 
يف السماء أن تنال منها »ولن يجعل الله 

للكافرين عىل املؤمنني سبيال«.
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متابعات

خالل خطبة الجمعة بجامع اإلمام.. د. محمد المريخي:

هزم
ُ
»أمة اإلسالم« مكرمة باقية لن ت

الوسطية الحقة ما جاء بها رسول الله 
والصحابة ومن تبعهم بإحسان

{ د. محمد المريخي

خالل خطبة الجمعة بجامع الشيوخ .. الداعية عبدالله النعمة:

االعتدال والتوسط من سنن اإلسالم

الشريعة اإلسالمية 
قائمة على اليسر 
والعدل والسماحة

الدوحة - $

أكد فضيلة الداعية عبداهلل محمد النعمة خالل خطبة الجمعة التي 
ألقاها بجامع الشيوخ أن التوازن واالعتدال والتوسط في الحياة، سنة اهلل 

تعالى في خلقه وكونه، وسمة التشريع اإلسالمي العظيم، وصفة األمة 
المسلمة التي اصطفاها اهلل تعالى على الناس، وجعلها خاتمة األمم، 
ًة َوَسطًا  شاهدة عليهم يوم الدين، قال تعالى: ) َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا ( اِس َوَيُكوَن الرَّ ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّ

{  الداعية عبدالله النعمة 

الدوحة - $

أوضح فضيلة الداعية د. محمد 
حسن المريخي خالل خطبة 

الجمعة التي ألقاها بجامع 
اإلمام محمد بن عبدالوهاب 

أن يوم القيامة مواقف 
ومشاهد كل موقف أو 

مشهد يزلزل النفوس ويفزع 
القلوب ويرعد الفرائس يفر 

فيها المرء من أخيه وأمه وأبيه 
وصاحبته وبنيه ويتمنى الكافر 

لو كان ترابا وتسقط فيها 
األنساب بين الناس »فإذا نفخ 
في الصور فال أنساب بينهم 

يومئذ وال يتساءلون« وحينئذ ال 
يجزي والد عن ولده وال مولود 

هو جاز عن والده شيئا، 
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الحلم متواصل

حسن الضيافة القطرية
يف لفته مميزة تؤكد حس�ن الضيافة القطرية، أقدم عدد 
م�ن البي�وت املجاورة للمالع�ب املونديالي�ة، عىل توزيع 
الوجب�ات واملرشوب�ات لجماه�ر كأس العال�م، حي�ث 
ُعرف املجتمع القطري بكرم الضيافة، وحس�ن استقبال 
الضي�وف والرتحاب به�م، ولطقوس اس�تقبال الضيف 
ع�ادات متوارث�ة م�ازال أه�ل قط�ر محافظ�ن عليها، 
ويؤدونها بكل حفاوة وعط�اء، باعتبار أن كرم الضيافة 

هي السمة األساسية يف املجتمع منذ القدم. 
ويقول املواطنون الذين يقفون عىل هذه املبادرة الكريمة 
للش�عب القط�ري: يس�عدنا أن نرح�ب بجمي�ع زوارنا 
م�ن كل أنحاء العالم ع�ىل اختالف أعراقه�م ودياناتهم 
وثقافاته�م اس�تضافة تليق بنا وبدينن�ا وعاداتنا، حيث 

أوصان�ا ديننا الحنيف عىل إكرام الضيف، وكذلك تعلمنا 
من�ذ الصغر م�ن آبائنا ومجتمعن�ا القط�ري الخليجي 
العرب�ي األصي�ل حس�ن اس�تقبال ضيوفن�ا وتقديم ما 
نس�تطيع لهم والبشاشة والرتحيب بهم، ونحن عىل يقن 
أن قطر لم تكن لتس�تضيف العالم إال لتبهرهم وتعرّفهم 
بقي�م الش�عب القطري العربي املس�لم املضي�اف، وإنُه 
وطن يقودُه تميم املجد وجميع مساحته ُتعترب بيتا كبرا 

لكل الضيوف. 
ويذكر أن العرب بش�كل عام والقطرين بش�كل خاص 
اش�تهروا بحس�ن الضياف�ة والك�رم، ال�ذي يحت�م عىل 
املُضي�ف اس�تقبال الضيف بش�كل يليق به�ذا املجتمع 
األصي�ل، إذ يتفنن الش�عب القطري أثن�اء إقامة بطولة 
كأس العالم، يف إظهار مدى االحرتام والتقدير، من خالل 
العبارات التي يس�تقبل به�ا القطريون ضيوفهم، والتي 

تعرب عن مدى سعادتهم بقدومهم.

البيوت المجاورة للمالعب تقدم 
الوجبات والمشروبات للجماهير

كتب – أكرم الفرجابي 

رسائل محبة لقطر 
من مغادري المونديال

األكالت الشعبية 
تجتذب زوار البطولة

عبق التراث القطري 
يجذب المشجعين
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متابعات

خالل األسبوع األول من المونديال.. الطيران المدني:

تسجيل أكثر من »7000« رحلة جوية

املدني،  للطريان  العامة  الهيئة  أعلنت   
كأس  بطولة  من  األول  األسبوع  أن 
أكثر  سجل   ،2022 قطر   FIFA العالم 
أن  إىل  الفتة  جوية،  رحلة   7000 من 
الحركة الجوية يف مطاري حمد والدوحة 
الدوليني شهدت زيادة كبرية منذ انطالق 

البطولة.
العديد  أن  لها،  بيان  يف  الهيئة،  وأفادت 
قامت  الخليجية  الطريان  رشكات  من 
قطر،  دولة  إىل  مكوكية  رحالت  بتسيري 

الرحالت  من  العديد  إىل  باإلضافة  هذا 
العربية ودول  الدول  اإلضافية من باقي 
متكامل  جوي  نقل  لتوفري  وذلك  العالم، 

ملشجعي البطولة. 
رشكات  من  العديد  أن  الهيئة  وأكدت 
اللوفتهانزا  ومنها  العاملية،  الطريان 
الفرنسية،  الجوية  والخطوط  األملانية، 
امللكية  والخطوط  الفنلندية،  والخطوط 
طريان  رشكات  إىل  باإلضافة  الهولندية، 
قد  وأفريقيا،  الجنوبية،  أمريكا  من 

بارشت بتسيري رحالت نظامية وعارضة 
إىل دولة قطر، ما أدى إىل كثافة تشغيلية 

عالية بني دولة قطر وباقي دول العالم.
 ولفت البيان إىل أن تطور النقل الجوي 
إقليم  تفعيل  مع  مستمر،  قطر  دولة  يف 
 ،)FIR( الطريان  معلومات  الدوحة 
واملسارات  االستيعابية  الطاقة  وزيادة 
الجوية القادمة واملغادرة إىل دولة قطر، 
بهدف تحقيق انسيابية أكثر يف الحركة، 

وضمان أكرب للسالمة.

شركات الطيران الخليجية سيرت رحالت مكوكية إلى قطر

يتعانقــان بطريقــة عاطفيــة ومؤثــرة للغايــةوالدة أشرف حكيمي تخطف األنظار في مباريات »أسود األطلس«

لتشجيع أبنائهن في المباريات

أمهــــات في المدرجــــات

أمهات  حضور  مشهد  لالنتباه  الفتا  كان   
بعض الالعبني إىل مالعب املونديال، لتشجيع 
أبنائهن يف املباريات املهمة من أجل منحهم 
االنتصارات  لتحقيق  للعب واملثابرة،  دافعاً 
شأنه  القدم  كرة  فالعب  االنتصارات،  تلو 
كشأن غريه ممن رعته أمه وتفقدت أحواله، 
وتزوده  يؤويه،  الذي  الدافئ  الحضن  فهي 

باملشاعر التي تمنحه القوة والسكينة. 
وبحسب ما رصدته »$« فإن والدة 
كانت  حكيمي،  أرشف  املغربي  النجم 
حارضة يف مباريات »أسود األطلس«، تتابع 
قدم،  إىل  قدم  من  الكرة  انتقال  باهتمام 
تجاه  ينصب  كان  األكرب  تركيزها  ولكن 
ابنها الذي يالحق الكرة ويمررها لزمالئه، 
عيونها وقلبها كانا داخل امللعب باملتابعة 
يحقق  بأن  املغربي،  للمنتخب  والدعاء 
االنتصارات ويتأهل للدور القادم، والبنها 
أن  الفرنيس،  جريمان  سان  باريس  نجم 

يخرج من امللعب بال إصابة.

حماس وأمومة 

احتفل  قد  حكيمي،  أرشف  النجم  وكان 
 27 يوم  بلجيكا،  عىل  بالفوز  والدته  مع 
يف  الثمامة  ملعب  عىل  املايض،  نوفمرب 
الجولة الثانية من دور املجموعات، وقامت 
عىل  موجودة  كانت  التي  حكيمي  والدة 
سان  باريس  نجم  بمساعدة  املدرجات، 
قبل  املغرب،  قميص  خلع  عىل  جريمان، 
ومؤثرة  عاطفية  بطريقة  يتعانقا  أن 
للغاية، وقام حكيمي بإهداء قميص أسود 

األطلس لها، بينما انترشت صور أخرى عىل 
السوشيال ميديا وهو يقبل رأس والدته.

ويومها نرش أرشف حكيمي صورتني مع 
التواصل  بموقع  الرسمي  حسابه  عىل  أمه 
باللغة  عليها  وعلّق  »تويرت«  االجتماعي 
مرفقاً  أمي«،  »أحبك  وكتب:  العربية 
قال  جانبه  ومن  »قلب«،  برمز  التغريدة 
»تويرت«،  عىل   FIFA العالم  كأس  حساب 
تعليقا عىل صورة حكيمي: »حماس وأمومة 
بعد  الوطن  حب  يف  مغربية  وقبلة  وُبُنوة 
االنتصار التاريخي أمام بلجيكا«، وأضاف: 

»أرشف حكيمي ووالدته كانا نجمي اليوم 
أمام عدسات املصورين«.

عناق بحرارة 

وبعد إطالق الحكم الربازييل رافائيل كالوس 
صافرته معلناً نهاية مباراة الجولة األخرية 
الالعبني  أفراح  انفجرت  املغرب وكندا،  بني 
والجماهري املغاربة عىل حد سواء، بمشاركة 
»مقطع  ووثق  الالعبني،  أمهات  بعض 
مواقع  عىل  واسع  بشكل  انترش  فيديو« 
التواصل االجتماعي عقب مباراة اجتياز دور 

سفيان  املغربي  النجم  صعود  املجموعات، 
بوفال، متوسط ميدان منتخب املغرب ونادي 
أنجيه الفرنيس، إىل املدرجات من أجل والدته. 
.وعىل الفور دخل النجم املغربي بوفال بني 
بحرارة  بمعانقتها  وقام  والدته،  أحضان 
شديدة يف لقطة مؤثرة، وطبع عىل جبينها 
ورأسها عرشات القبالت، فرحاً ونشوة بهذا 
الفوز التاريخي. بدورها قامت والدة بوفال 
الذي  القميص،  خلع  عىل  ابنها  بمساعدة 
أهداها إياه، وسط عبارات الثناء واإلشادة من 
محليل شبكة قنوات beIN Sports، مالكة 
حقوق بث كأس العالم يف املنطقة العربية، 

وعلّق طارق الجالهمة، املحلل بقنوات »بي 
إن سبورتس«، عىل اللقطة بالقول: »سبحان 
عليه«،  يرىض  الله  والديه،  ُيريض  من  الله! 
أن  تجد  الناجح،  اإلنسان  »تتبَّع  وأضاف: 
خلفه أباً وأماً هو بار بهما، وُيريض الله –
عز وجل– عن طريقهما، هذه كلها رسائل 
يريض  من  بأن  للجميع،  مجانية  ودروس 

والديه يجزيه الله خري الجزاء«.

تأثير األمهات

وأعادت املشاعر اإلنسانية بني العبي منتخب 

املغرب وأمهاتهم، إىل السطح قصص تأثري 
األمهات يف كرة القدم الحديثة ولعبهن دور 
صناعة نجوم ال يشق لهم غبار، ال يزالون 
يعطرون سوح الساحرة املستديرة بنهمهم 
الكروي، وقبل ذلك ال ينفكون من إرسال 
اللواتي  ألماتهم  والتقدير  الشكر  عبارات 
كان لهن أثر كبري يف تربعهم عىل مكانهم 
واملشاهري،  النخبة  أندية  ضمن  الحايل 
بالرغم من أن أغلب نجوم كرة القدم نشأوا 
يف ظروف صعبة شهدت افتقادهم للعديد 
فإنهم  منها،  الرضورية  حتى  األمور،  من 

عوضوا ذلك بوجود أمهاتهم بجوارهم.

ويدين العديد من نجوم كرة القدم الكبار يف 
العالم، بالفضل يف تألقهم داخل املستطيل 
دعموهم  الذين  أمهاتهم  إىل  األخرض 
الساحرة  بمالعب  مشوارهم  بداية  منذ 
أيضا  اللحظات  أصعب  ويف  املستديرة، 
كلمة  ليصبحوا  الكروية  مسريتهم  خالل 
الالعبني،  هؤالء  نجومية  صناعة  يف  الرس 
والتي تستمد رونقها من تشجيع األمهات 
الرياضية  النشاط والروح  وتحفيزهم عىل 
نعومة  منذ  البدنية  واملهارات  العالية 
أظافرهم، فالعقل السليم يف الجسم السليم. 

»حماس كبير«

أمهات  به  تظهر  الذي  الحماس  ويشري 
الالعبني يف املدرجات أثناء إقامة املباريات 
الرياضات  أكثر  من  القدم  كرة  أن  إىل 
املنطقة  ليس عىل مستوى  للمتعة،  إثارة 
مستوى  عىل  وإنما  األوسط،  والرشق 
العالم كذلك، فهي ليست مجرد ُمستديرة 
الالعبون  يتناوب  الجلد،  من  مصنوعة 
تضخ  هائلة  طاقة  ولكنها  ركلها،  عىل 
الحقيقة يف رشايني األمل، وشحنة نفسية 
ُملهمة تصنع ثقافة االنتصار، كرة القدم 
لها  ُمتكاملة  صناعية  منظومة  هي  اآلن، 
وإنجازاتها،  وُمقوماتها  وآلياتها  أدواتها 
ُمكتملة  مدرسة  املُستديرة،  عالم 
وخسارة،  فوز  وِعرب،  دروس  األركان، 
وتفاؤل  باألمل  تشبث  وتفوق،  ُمنافسة 
تضحيات  والتحديات،  األزمات  رغم 

وإنجازات.
حياة  يف  باتت  القدم،  كرة  أن  شك  وال 
الكرة  بحجم  وكبارا،  صغارا  الشعوب 
األمة  كربياء  تمس  ونتائجها  األرضية 
ظاهرة  إىل  لعبة  مجرد  من  وتحولت 
تعاظم  ومع  عاملية،  واجتماعية  سياسية 
عىل  وسحرها  وتأثريها  دورها  أهمية 
أهم األوراق  الشعوب أصبحت واحدًة من 
القوة  إظهار  يف  الدول  عليها  تعتمد  التي 
الشعوب  يف  تفعل  أنها  باعتبار  الناعمة، 
أخرى،  رياضة  أو  لعبة  تفعله  مما  أكثر 
زالت  وما  كانت  تاريخها  فجر  منذ  وهي 
ُمرتبطًة بالكربياء، فكربياء كل شعب يعلو 
باالنتصار، وقديًما قال خرباء االجتماع إن 

كرة القدم ُتعزز الكربياء الوطني.

وجودهن 
بالملعب 

دافع لتحقيق 
االنتصارات

يقدمن
رسائل 

ودروسا 
مجانية للجميع

كتب – أكرم الفرجابي
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أكد عدد من املشجعني وزوار الدول التي 
املجوعات  نهاية دور  املونديال مع  ودعت 
ستظل  قطر  لدولة  زيارتهم  أن  أمس، 
مشريين  تنىس،  وال  لهم  مثالية  تجربة 
بالدهم  توديع  عىل  حزنهم  رغم  أنهم  إىل 
سعداء  ولكنهم  األول  الدور  من  للبطولة 
بالنجاح القطرى املبهر يف تنظيم البطولة 
رائعة  تجربة  عاشوا  وانهم  العاملية 
يوما   12 من  اكثر  مدار  عىل  واستمتعوا 
الرتفيهية  بالفعاليات  البطولة  بداية  منذ 

واألجواء املونديالية الرائعة.
 »$« لـ  ترصيحات  خالل  وعربوا 
والبنية  التنظيم  بمستوى  إعجابهم  عن 
املناطق  مختلف  يف  والفعاليات  التحتية 
املشجعني، كما أشادوا بحفاوة االستقبال 
الذين  والرتحاب  القطرى  الضيافة  وكرم 
وجدوه من جميع املواطنني واملنظمني عىل 

مدار ايام تواجدهم.
املكسيك  مشجع  ديماريوا  قال  البداية  يف 
منتخب  توديع  عىل  حزنه  من  الرغم  عىل 
بالده للمونديال بطريقة درماتيكية حيث 
كانوا ينتظرون هدفا واحدا فقط للصعود 
بدال من بولندا، ولكنه سعيد بتجربة زيارة 
لن  والتي  بالرائعة  وصفها  والتي  قطر 

تنىس من ذاكرته أيضا.
املكسيك  من  لقطر  حرضت  وتابع: 
بما  وانبهرت  بالدي  منتخب  لتشجيع 
وجدته يف قطر من ترحاب وحب وضيافة 
إىل أن قطر جمعت بني  أهلها، مشريا  من 
والتقاليد  بالعادات  واحتفاظهم  األصالة 
والتفرد  التميز  وأيضا  االصيلة  العربية 

والتطور.
وأشار إىل أنه حرص خالل زيارته الدائمة 
والعقال  الغرتة  ارتداء  عىل  واقف  لسوق 
الثقافة  يف  حبا  وذلك  تماما  القطرية 
القطرية والخليجية، وتابع: أثارت الثقافة 

القطرية والعربية واإلسالمية إعجابنا.
املكسيكيني  أن  واكد 

املونديال  هذا  يف  مختلفة  تجربة  خاضوا 
االستادات  بني  املسافات  تقارب  بفضل 
زيارة  استطاعوا  حيث  قطر،  دولة  يف 
واستكشاف  الثمانية،  البطولة  ستادات 
البلد بسهولة عرب استخدام مرتو الدوحة، 
فرصة  كان  العالم  كأس  أن  إىل  مشريا 

أنحاء  جميع  من  أشخاص  مع  للتواصل 
العالم، وأنهم ملسوا مشاعر الود والرتحاب 
إىل  وصولهم  فور  القطري  الشعب  لدى 

أرض املونديال.
جاء  الذي  عيل  ياسني  قال  جانبه  ومن   
قطر  إن  تونس  بالده  منتخب  لتشجيع 

مبهر  بتنظيم  العالم  أبهار  استطاعت 
مالعب  تشييد  خالل  من  للمونديال 
الفعاليات  روعة  وكذلك  رائعة،  مونديالية 
الجهات  من  عدد  حرصت  التي  املتنوعة 
يف  للجماهري  تنظيمها  عىل  والرشكات 
يحرص  كان  الذي  املشجعني  مهرجان 

يضم  أنه  خاصة  باستمرار،  زيارته  عىل 
فضالً  الرتفيهية،  الفعاليات  من  العديد 
املتعددة،  واملقاهي  املطاعم  وجود  عن 
املباريات،  لعرض  كبرية  شاشات  وكذلك 
مشيدا بالتنظيم الرائع واألنشطة املتنوعة 
التي  التنقل  وسهولة  االستقبال  وحفاوة 

وفرتها الدولة من خالل وسائل املواصالت 
املتعددة.

عىل  حزنه  من  الرغم  عىل  انه  اىل  ولفت 
الخروج من املونديال اال أنه سعيد بالفوز 
يف املباراة االخرية عىل فرنسا بطلة العالم 
قطر  مونديال  أن  موضحا  السابقة، 
وفرت  حيث  االطالق  عىل  األفضل  هو 
للزوار  والرتفيه  الراحة  سبل  كافة  الدولة 
بالتواجد  سعادته  عن  معربا  واملشجعني، 
هذه  وسط  العالم  كأس  بطولة  وحضور 

األجواء والفعاليات املميزة.
سعادته  عن  مصطفى  فرحات  وأعرب 
بتنظيم  بتواجده يف قطر، مشيدا  الغامرة 
والتي  العالم  كأس  لبطولة  قطر  دولة 
وصفها بالبطولة األفضل عىل مر التاريخ.

رسالة وداع

مشجعني  من  عدد  أكد  جانبه  ومن   
البطولة  توديع  من  عىل حزنهم  الدنمارك 
رائعة  بتجربة  حظوا  ولكنهم  املونديالية 
وداعية  رسالة  يف  أكدوا  حيث  قطر،  يف 
أنهم عىل مدار  قبل مغادرتهم دولة قطر 
اكثر من 10 ايام عاشوا تجربة رائعة لن 

ينسوها ابدا. 
مباريات  متابعتهم  بجانب  أنهم  وتابعوا: 
بزيارة  أيضا  يقومون  بالدهم  منتخب 
باألجواء  مشيدين  املميزة،  األنشطة 
املتنوعة  والفعاليات  املمتعة  الحماسية 
إىل  باإلضافة  مكان،  كل  يف  املوجودة 

مهرجان املشجعني.
 وأشاروا إىل أنهم زاروا العديد من األماكن 
تقوم  بما  وافتخروا  الدولة  يف  الرتفيهية 
معربين  االستقبال،  حفاوة  من  قطر  به 
القطرى والذي وجدوا  للشعب  عن حبهم 
أن  منذ  الضيافة  وكرم  الرتحاب  منهم 
الدوىل،  حمد  مطار  أرض  قدمهم  وطئت 
ال  وصفهم  بحد  االبتسامة  كانت  حيث 
العاملني واملوظفني يف  تفارق وجه جميع 
املطار والذين أنهوا إجراءات دخولهم بكل 

سهولة ويرس.

{ جماهير ألمانيا{ جماهير تونس في سوق واقف

{ جماهير المكسيك { جماهير الدنمارك

رسـائل محبــة رغـم الــوداع
من جماهير الدول التي غادرت بالدهم المونديال

سعداء بالنجاح القطري المبهر في تنظيم البطولة العالمية

كتب – محمد ابوحجر
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لوسيل  بمدينة  العربية  الليايل  منطقة  جذبت 
العديد من مشجعي كأس العالم من مختلف دول 
العالم، وذلك لالستمتاع باألجواء العربية والرتاثية 
القطرية التي توفرها املنطقة من فنادق ومطاعم 
ومقاه تتسم بالتقليد العربي األصيل، هذا بخالف 

توفري املكان إلطاللة مبهرة عىل البحر.
وتقع فعالية الليايل العربية بجانب أبراج كتارا يف 
املكان جمال  لوسيل، حيث يظهر  مارينا  منطقة 
تحاكي  بأجواء مميزة  التقليدية  القطرية  الثقافة 
الحياة يف الصحراء، كما تتضمن الفعالية جلسات 
محالت  التذكارية،  الهدايا  لبيع  أكشاكا  عربية، 
وتوفر  والعربية،  املحلية  واملرشوبات  األطعمة 

وسائل الرتفيه واأللعاب املختلفة للزوار. 
إعجابهم  عن  األجانب  املشجعني  من  عدد  وعرب 
باملنطقة والرتاث العربي التي تتسم به الجلسات 
سواء يف املطاعم أو املقاهي، التي تقدم املرشوبات 
من  العديد  كذلك  القطرية،  الشعبية  واالكالت 
االطباق واملطابخ العربية واالجنبية، الفتني إىل أن 
رائعة،  تراثية  وأجواء  كبري  بتنوع  تتميز  املنطقة 
بليايل  واصفينها  العربية،  املنطقة  بها  تنفرد 

الرشق الساحرة.
وأشار عدد من زوار املنطقة إىل إعجابهم الشديد 
بالرتاث القطري، خاصة الجلسات العربية والتي 
املناطق  بها  تتسم 

الصحراوية، مؤكدين أن كأس العالم بدولة قطر 
العالم،  يف  دولة  أي  عن  مختلفة  ومعان  مذاق  له 
أكثر  عىل  التعرف  املونديال  هذا  لهم  أتاح  حيث 
الجوانب، سواء  من جميع  ثراء  العاملية  الثقافات 
من حيث املأكل وامللبس وحسن الضيافة والدفء 
الذين  دولة قطر،  أهل  من  الزائر  به  يشعر  الذي 
الضيوف،  كل  تجاه  طيبة  بمشاعر  يتسمون 
يدخل  بها كل غريب  يستقبلون  التي  واالبتسامة 
بالدهم. وقالوا إن املوقع يتميز بتصميم فريد من 
نوعه يوفر للزائر تجربة سياحية متميزة ملحاكاة 
حياة الصحراء بالبيئة الرتاثية بدولة قطر والتي 
يفوح منها عبق التاريخ واألصالة العربية املميز، 
هذا بخالف قرب املنطقة ملعب لوسيال حيث تقام 
العديد من مباريات كأس العالم، مما يوفر الوقت 
بهذه  االستمتاع  يف  املنتخبات  مشجعي  والجهد 
االجواء الساحرة بعد وقبل بداية املباريات املقامة 
املطاعم  جميع  أن  بجانب  هذا  لوسيل،  ملعب  يف 
شاشات  توفر  عربية  ليايل  منطقة  يف  واملقاهي 

تليفزيونية كبرية ملتابعة مباريات كرة القدم.
وبني زوار الليايل العربية أن املنطقة تتميز برسوم 
رمزية أثناء الدخول، هذا بخالف أن املطاعم تعمل 
جميع  وتناسب  معتدلة  االسعار  تكون  ان  عىل 
الزوار سواء من مشجعني أجانب  املستويات من 
االسعار  مناسبة  إىل  مشريين  محليني،  سكان  أو 
للجميع وهو ما أدى إىل جذب الزوار واالستمتاع 
كذلك  أجواء ساحرة،  من  املنطقة  تقدمه  ما  بكل 
مما  األطفال،  أللعاب  مناطق  توفر  املنطقة  فإن 
األرس  يجعل 

درجات  اعتدال  مع  خاصة  بالجلسات،  تستمتع 
العديد من  تتوفر يف  والتي ال  الدوحة  الحرارة يف 

الدول األخرى.
وهي  لوسيل  مدينة  يف  العربية«  »الليايل  وتقع 
قريبة من ملعب لوسيل املونديايل الذي سيحتضن 
نهائي كأس العالم، وتحتوي عىل خيام ومجالس 
الرمال تجسيدا  وطاوالت وكرايس وجلسات فوق 
متنوعة  بيع  نقاط  وتوجد  العربية،  للثقافة 

ملرشوبات ومأكوالت تمثل مطابخ عربية مختلفة.
كما أنه توجد أماكن خاصة مثل الخيام الفاخرة 
الخيام  هذه  وتوفر  مسبقا،  حجزها  يمكن  والتي 
أخرى  وشاشات  الخارج  يف  عمالقة  شاشات 
العالم،  كأس  مباريات  عرض  أجل  من  داخلها 
منطقة  يف  العربية  الليايل  فعالية  توجد  حيث 
»فان زون« التابعة للفيفا ورشكة الديار القطرية 
وهي فريدة من نوعها لتميزها بالطابع القطري 
والعربي، حيث تفتح أبوابها منذ الساعة 12 ظهرا 
حتى الساعة الثانية فجرا. كما يحتوي املكان عىل 
العديد من املحالت الخاصة لبيع العطور واللباس 
التقليدي القطري والعربي مثل العباءات والبشت 
والغرتة والعقال، إىل جانب وجود أقفاص متنوعة 
فقرات  تنظيم  مع  الحيوانات،  بعض  تحوي 
موسيقية وغنائية متنوعة تستجيب لرغبة الزائرين 
من مختلف الجنسيات والثقافات، كما أن املنطقة 
استثناء  دون  من  العمرية  الرشائح  لكل  مفتوحة 
حتى صغار السن يمكن لهم الولوج من دون أي 
قيود، وال يشرتط حصول الزائر عىل بطاقة »هيّا« 

من أجل الدخول إىل »الليايل العربية«.

عبق التراث يجذب مشجعي المنتخبات

لـيـــال عـــربـــيــــة ســــاحـــرة

زوار يبدون سعادتهم بالتعرف على األكالت والمالبس التراثية أجواء حياة الصحراء تبرز جمال الثقافة القطرية 

 مشجعون: تجربة سياحية متميزة لمحاكاة حياة الصحراء بالبيئة التراثية 

كتب - محمد الجعربي
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تنظمها مؤسسة قطر لجميع زوارها

أنشــطــة عــائليـة متنــوعـــة
تقوم مؤسس�ة قط�ر للرتبي�ة والعلوم 
وتنمي�ة املجتم�ع بدور كب�ر يف اقامة 
العدي�د من االنش�طة املصاحبة لكأس 
العالم، منه�ا العمل ع�ى إقامة أماكن 
ملش�اهدة  والعائ�ات  للمش�جعني 
بحديق�ة  العال�م  كأس  مباري�ات 
األكس�جني ع�ى شاش�ات عماقة، مع 
تنظيم أنش�طة عائلية متنوعة، إضافة 
إىل مناف�ذ مخصصة للطعام والرشاب، 
حيث ال يشرتط أن يحمل الزوار بطاقة 

هيّا.
وتن�رش مؤسس�ة قط�ر ع�ى موقعها 
االلكرتون�ي ج�دول املباري�ات ال�ذي 
يت�م بث�ه وتحديث�ه بش�كل يومي عى 
موقعها االلكرتوني، كما تقوم بإرش�اد 
املش�جعني بطرق الوصول ألماكن بث 
املباري�ات يف حديقة األكس�جني، وذلك 
من خال ركوب قط�ار الخط األخرض 
والنزول عند محطة الش�قب أو محطة 
مكتبة قط�ر الوطني�ة، أو ركوب ترام 
املدين�ة التعليمية أو امل�ي 15 دقيقة 

للوصول إىل حديقة األكسجني.
ويف إط�ار خدمتها ل�ذوي االحتياجات 
الخاصة، تنظم مؤسس�ة قط�ر، اليوم 
الس�بت 3 ديس�مرب، زي�ارة ملع�رض 

اإلعاق�ة  ل�ذوي  األرض«  يف  »س�روا 
البرصية، حيث يت�م الرشح لهم باللغة 
الجول�ة  يف  مس�تخدمة  اإلنجليزي�ة، 
الفني�ة العدي�د م�ن التفاع�ل الحيس 
للس�مع واللمس والحرك�ة، حيث يأتي 
ذل�ك بالتع�اون مع فري�ق درب الفن، 
يح�رضون  الذي�ن  الط�اب  ويق�دم 
برنامج املاجستر يف الرتجمة السمعية 
والبرصي�ة يف كلي�ة العلوم اإلنس�انية 
واالجتماعية بجامع�ة حمد بن خليفة، 
ملجتمع املكفوف�ني وعائاتهم يف قطر، 
تجربة ممي�زة للفن�ان الراحل مقبول 
فدا حس�ني لعمله الفني األخر »سروا 

يف األرض«.
الح�واس  متع�ددة  التجرب�ة  وتق�وم 
للعرض الحركي عى تقديم إرش�ادات 

ل�ذوي اإلعاق�ة الس�معية ع�ن طريق 
الص�وت واللم�س وتعليق�ات صوتية 
مبارشة للعرض الفني، كذلك الوصول 
امليّس ملس�تخدمي الك�رايس املتحركة، 
ب�ارزة  ص�ور  وج�ود  ع�ى  العم�ل 
الستكش�اف مزايا املع�رض من خال 
االستدالل، تقديم دليل صوتي وصفي 

لألعمال الفنية يف املعرض.
كما تقدم مؤسس�ة قط�ر باقة متنوعة 
م�ن العروض األدائي�ة والغنائية وكرة 
الق�دم الح�رة وغرها الكث�ر لتعكس 
ثقافة دولة قط�ر والدول األخرى التي 
تلع�ب منتخباته�ا يف اس�تاد املدين�ة 
االس�تاد  إىل  الطري�ق  يف  التعليمي�ة. 
س�تجد الف�رق املوس�يقية، ومنس�قي 
املوس�يقى )دي جي(، وأوركسرتا قطر 

الفلهارمونية، وغرهم.
كما عملت املؤسس�ة عى تصميم غرف 
حس�ية تس�اعد األف�راد ذوي اإلعاقات 
الحس�ية يف تنظي�م رد الفعل الس�لبي 
ألدمغته�م تجاه املحف�زات الخارجية، 
وتقدم املقطورة -التي تنصبها اللجنة 
العلي�ا للمش�اريع واإلرث- مجموع�ة 
م�ن النش�اطات الت�ي تع�زز التحفيز 

واالسرتخاء.
ويف إط�ار تعريف الجاماه�ر القادمة 
م�ن اثنني وثاث�ني بلًدا املش�اركني يف 
كأس العالم ™FIFA، تعمل املؤسس�ة 
ع�ى تعريف الجماه�ر بالحياة الربية 
القطري�ة، كم�ا تق�وم بعم�ل ع�رض 
مجموعة م�ن النبات�ات املحلية يف تلك 
بيئته�ا،  م�ن  املس�توحاة  أو  البل�دان 
وس�تبقى النبات�ات يف حدائ�ق املدينة 
التعليمي�ة العامة بعد نهاي�ة البطولة 
كج�زء م�ن مقتني�ات حديق�ة القرآن 

النباتية.
ويف إطار ان نسخة كأس العالم الحالية 
هي النسخة االحدث يف االستدامة والتي 
تمي�زت بأنها نس�خة صديق�ة للبيئة، 
قدم ع�دد من الفنانني بمؤسس�ة قطر 
منحوتات لاستدامة، حيث تهدف هذه 
املنحوتات إىل تس�ليط الضوء عى األثر 
الس�لبي للمواد الباس�تيكية امللقاة يف 

املحيطات عى الصحة البرشية.

أماكن للمشجعين والعائالت لمشاهدة 
مباريات كأس العالم بحديقة األكسجين 

زيارات متعددة 
لمعرض »سيروا في األرض« 

كتب - محمد الجعربي 

األكالت الشعبية تجتذب زوار البطولة

المطبخ القطري 
يحتل مائدة المونديال

 ومن أبرز مكون�ات الثقافة العربية التي 
رسعان ما انعكس�ت عى الزوار كان الزي 
القط�ري وعن�ارصه املش�رتكة م�ع دول 
الخلي�ج العربي مثل الغرتة والعقال، ومع 
اخت�اف تصاميم الثي�اب الرجالية إال أن 
الهوية الخليجية موحدة ومجس�دة يف كل 
الصور، وال يفوت الزائر األجنبي فرصة إال 
وتذوق األكات الش�عبية يف مطابخ قطر، 
التي باتت من مقاصد الزوار األساس�ية، 

ومحط�ة هام�ة من محط�ات التعرف 
عى ثقافة الش�عب القط�ري ونوعية 

الطعام املفضل لديه واملتوارث عرب 
األجيال.

يف جولة ل� »$« عى املطابخ 
اس�تعداداتها  رصدن�ا  الش�عبية 
املبك�رة الس�تضافة زوار قطر من 

جمي�ع أنح�اء العالم، حي�ث تزينت 
املطاع�م بأع�ام ال�دول املش�اركة يف 

املوندي�ال، وجه�زت جمي�ع احتياجاتها 
من امل�واد الغذائية لتلبي�ة الطلب املرتفع 
بصورة مستمرة خال أوقات العمل، كما 
قام�ت بع�ض املطاعم بتقدي�م العروض 
الرتويجي�ة ع�ى وجباته�ا خ�ال ف�رتة 
املونديال عرب منصات الطلبات الخارجية، 
إضاف�ة الفتت�اح العديد م�ن املطاعم من 
مطاب�خ وأذاوق مختلفة عربي�ة وأجنبية 
خال الفرتة املاضية، حيث تتواجد جميع 
أصناف الطعام يف الش�وارع التجارية يف 

الدوحة وخارجها.

تنوع ثري

وق�د جم�ع املطب�خ القط�ري ع�ى مر 
تاريخ�ه مكون�ات مختلف�ة ومذاق�ات 

عدي�دة ووجبات صحي�ة ملوائد اإلفطار 
والغداء والعشاء، ويرتبط ارتباطا وثيقاً 
من حي�ث طريق�ة التحض�ر والتقديم 
بباقي املطاب�خ الخليجية نظراً للعوامل 
الثقافي�ة املش�رتكة والرواب�ط املمت�دة 
بينه�ا، فتج�د التش�ابه والتق�ارب بني 
املائ�دة القطري�ة والخليجي�ة يف معظم 
األحيان، إال أن للمائدة القطرية مميزات 
خاصة تجعلها مناسبة لألذواق العاملية، 
إذ تمت�از بمذاقه�ا الش�هي والصح�ي 
والتكامل بني العنارص الغذائية، السيما 
جودة املكون�ات، حيث توجد العديد من 
امل�زارع يف قطر الت�ي توفر الخرضوات 

الطازجة 
والصحي�ة، 
عاوة عى األسواق 
الشعبية التي تجلب التوابل 
من بلدانه�ا طازجة بصورة مس�تمرة، 
كما توجد اللح�وم ومنتجات األلبان من 
املصانع القطرية التي تتبع أعى معدالت 

الجودة العاملية يف التصنيع.

إقبال كثيف 

وقب�ل البدء الفعيل ل�دور املجموعات يف 
بطول�ة كأس العالم FIFA قطر 2022 
اس�تعدت املطاعم الش�عبية يف قطر عى 
أكمل وجه، وأكدوا أن األجواء املونديالية 
أثرت بزيادة كبرة عى نسبة االستهاك 
للوجب�ات اليومي�ة الت�ي تقدمه�ا تلك 

املطاعم.
يق�ول محمد من إحدى مطاعم ش�ارع 
املطار التجاري ل�»$« إن املطعم 
يقوم يومياً بإعداد نحو 25 خروفا، كما 
يتم طهي نح�و 60 كج من األرز يومياً، 
وذل�ك لتلبي�ة الطلب�ات داخ�ل املطعم 

وخدمات التوصيل إىل املنازل.
ويف س�ياق متصل، أك�د صاحب مطبخ 

ش�عبي بمنطق�ة املط�ار أن الطلب�ات 
املنزلي�ة زادت بش�كل ملح�وظ خ�ال 
الف�رتة األخ�رة، مرجعاً ذل�ك إىل كثرة 
الوالئ�م والعزائم الت�ي تعدها العائات، 
خاص�ة م�ع تحس�ن الطق�س وزيادة 
ارتياد الش�واطئ، مشراً إىل أن مجالس 
املواطنني القطريني تس�تقبل الكثر من 
زوار كأس العال�م، وه�ذا يدفع املطابخ 
الشعبية لاس�تعداد املستمر وتوفر كل 
الوجبات الازم�ة لتوصيلها طازجة إىل 

املجالس.

اإلفطار 

أم�ا وجب�ات اإلفطار فتعترب من أش�هر 
الوجب�ات الت�ي تج�ذب ال�زوار، حيث 
األس�واق  يف  مس�تمرة  بصف�ة  تتوف�ر 
الشعبية واملجمعات التجارية، وأشهرها 
الكرك والشباتي والباليط والشكشوكة 
والجبن، وتتميز مائ�دة اإلفطار يف قطر 
بتواجده�ا وتوفره�ا املس�تمر عى مدار 
الي�وم، كما نال�ت إعج�اب األذواق لدى 
الزوار من جميع أنحاء العالم، وانترشت 
العدي�د م�ن املقاط�ع ل�زوار كان�وا قد 
تناولوه�ا خال زيارته�م إىل قطر أثناء 

املونديال.

كتب - محمد عبد العزيز

تجربة المطبخ القطري واألكالت الشعبية 
الخليجية فرصة ال تعوض بالنسبة لزوار قطر 

والمشجعين من جميع أنحاء العالم 
الذين جاؤوا لالستمتاع بأجواء 
المونديال، والتعرف عن قرب 

على ثقافة عربية وإسالمية 
مكتملة األركان.

المطاعم والمطابخ استعدت قبل المونديال الستقبال المشجعين

المذاق الخاص والحصري لإلفطار القطري أصبح تجربة أساسية بين الزوار

المطاعم 
تزينت بأعالم الدول 

ابتهاجًا بأجواء
 المونديال
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متابعات

تجمع بين التعلم والمرح.. 

عروض وتجارب علمية تفاعلية»النادي العلمي«:
يشارك النادي العلمي القطري هذا العام يف درب 
الس�اعي من خالل تقديم مجموعة من العروض 

العلمية التفاعلية.
وقال س�عادة الش�يخ عيل ب�ن س�لمان آل ثاني 
املدير االداري للنادي العلمي القطري، إن النادي 
العلمي يقدم هذا العام وذلك بالتعاون مع وزارة 
البيئة والتغ�ر املناخي، مجموع�ة من العروض 

والتجارب التي تجمع بني التعلم واملرح.
 وأوضح أن النادي يقدم يف درب الساعي مجموعة 
من عروض التجارب العلمية التفاعلية التي القت 
االستحس�ان والقبول من الجمهور ألنها عروض 
تجمع ب�ني التعل�م وامل�رح مثل ع�روض الثلج 
الجاف ومنه�ا مدفع الهواء وعروض النيرتوجني 
الس�ائل ومنه�ا ص�اروخ النيرتوج�ني وعروض 
خاص�ة بمثلث االش�تعال، مش�را إىل أن النادي 
العلمي يشارك يف فقرات املسابقات الثقافية ذات 

الطابع الوطني العلمي أيضا.
 وأض�اف املدي�ر اإلداري للن�ادي العلم�ي 
القط�ري أن الن�ادي يش�ارك يف الفعاليات 
املصاحبة لكأس العالم فيفا قطر 2022، من 
خالل املشاركة يف مهرجان دريشة لالبتكار 
واإلب�داع الذي يق�ام تح�ت إرشاف وتنظيم 
مؤسس�ة قطر خالل الفرتة م�ن 11 وحتى 
17 ديس�مرب الج�اري، حيث يق�دم النادي 
عددا من الفعاليات الخاصة مثل املس�ابقات 
العلمي�ة والتجارب العلمي�ة التفاعلية ولقاء 
م�ع مبتك�ر ومع�رض اخرتاع�ات العلم�اء 

املس�لمني وبن�اء مالعب كأس العال�م وبناء 
معالم إسالمية وتراثية هندسية

كما يشارك النادي يف الفعاليات املصاحبة لكأس 
العال�م 2022 واملقرر عقده�ا يف حديقة كهرماء 
للتوعي�ة بدءاً من تاريخ 5 ديس�مرب وحتى اليوم 
الوطن�ي للدول�ة ال�ذي يوافق الثام�ن عرش من 

ديسمرب من كل عام.
 وش�دد الش�يخ عيل بن س�لمان آل ثاني عىل أن 
مناسبة اليوم الوطني واحياءها يف درب الساعي 
أو يف مختل�ف األماكن بالدول�ة هو إحياء لذكرى 
تأسيس دولة قطر عىل يد املؤسس الشيخ جاسم 
ب�ن محمد بن ثاني، الذي أرىس قواعد دولة قطر 
الحديث�ة، وال�ذي أصبحت قطر يف ظ�ل زعامته 

كياناً واحداً متماسكاً وبلداً موحداً مستقالً.
 وأض�اف أن الي�وم الوطن�ي لدولة قط�ر يمثل 
فرص�ة للتعري�ف بأعم�ال مؤس�ي دولة قطر 
الذي�ن تحّمل�وا الصع�اب، ودفع�وا ثمنً�ا غاليًا 
لتحقيق وحدة أمتهم واالحتفاء بذكراهم، ويؤكد 
ع�ىل هوي�ة الدولة وتاريخه�ا، كما ُيجس�د املُثل 
واآلم�ال التي أقيم�ت عليه�ا الدول�ة، باإلضافة 
إىل تعزي�ز ال�والء والتكاتف والوح�دة واالعتزاز 

بالهوية الوطنية القطرية.
وق�ال إن من أهم معان�ي ودالالت اليوم الوطني 
ه�و إذكاء الش�عور باملواطنة وب�أن الوطن هو 
رم�ز العزة والفخر والتباهي لذلك كلنا فداء لهذا 
الوط�ن الغ�ايل علينا جميع�اً، ه�ذا الوطن الذي 
خ�اض التحديات بقي�ادة زعمائه الذين س�لموا 
الراي�ة خفاق�ة من زعي�م إىل زعي�م، ونجحوا يف 
تجاوز كل هذه التحديات بثقة وصرب وتوكل عىل 

الله تعاىل.

الدوحة - $ 

أثنوا على تنوع األنشطة واالهتمام بالتراث القطري.. زوار درب الساعي:

إطالع أبنائنا على تراث األجداد

ويف نف�س الوق�ت تعد فرص�ة لتعريف 
وتاريخه�ا،  تراثه�ا  ع�ىل  قط�ر  زوار 
الفت�ني إىل أّن درب الس�اعي يق�ّدم هذا 
العام عددا من الفعالي�ات املميزة، وهو 
م�ا يزيد م�ن من ج�ذب أكرب ع�دٍد من 
املُواطن�ني واملُقيم�ني، وكذل�ك الس�ّياح 
الذين يحرصون عىل التعرّف عىل الرتاث 
القط�رّي من خ�الل الفعالي�ات املُقامة 

هناك.

عّشاق التراث

محمد حيبس املري ق�ال إن هذا تراثنا 
وت�راث أجدادنا والب�د أن نحافظ عليه 
ونعت�ز به، فم�ن ليس له م�اض ليس 
ل�ه حارض، فه�و يعرب عن ش�خصيتنا 
وهويتن�ا ويذكرن�ا دوم�ا بأال ننس�اه 
ونذك�ر أجدادنا الذي�ن أوصلونا إىل ما 
نحن فيه اآلن، وهي القيم التي يجب أن 

نعلمها ألبنائنا.
ال�رتاث  عّش�اق  أن�ا م�ن   ويضي�ف: 
ُتع�رّب ع�ن  الس�اعي  وفعالي�ات درب 
ال�رتاث القط�ري، لذل�ك فه�ي دائًم�ا 
تجذب الجميع كب�ارا وصغارا، ويكون 
حرص األهايل كب�راً لعلمهم أن بزيارة 
درب الس�اعي يتعلم أبناؤنا العديد من 
القيم، حيث يعرض صورة مصغرة من 
تراثنا أمام األجيال الجديدة، والتعريف 
به�ا واإلبق�اء عليه�ا حي�ة يف ذاكرتهم 

وحياتهم. 
وتاب�ع: يف خض�م احتفاالتن�ا بالي�وم 
الوطن�ي رأينا إنج�ازات كثرة تحّققت 
خالل هذا العام، ونتمنى دوام االزدهار 

والتقدم.

عنصر جذب

وأشاد حس�ن أبو الحاج باملُستوى الذي 
وصل إليه درب الساعي، ما جعله عنرص 
جذب كب�ًرا لرشائح املُجتم�ع املُختلفة، 

وأكد أنها فرصة جيدة لتعريفنا وتعريف 
أبنائن�ا بإرث وتاريخ ه�ذا البلد الطيب، 
حي�ث تتي�ح الفعاليات املنت�رشة يف كل 
مكان بدرب الس�اعي التعرف عىل حياة 
األول�ني من أهل قط�ر، والطري�ق الذي 

ص�اروا إليه حت�ى ينعم الل�ه عليهم بما 
حققوه.  ويضيف: يأتي االحتفال باليوم 
الوطني وسط فرحة كبرة من املُواطنني 
واملُقيمني، ووس�ط نجاح�ات وإنجازات 
كبرة ه�ذا العام حيث رشف�ت قطر كل 

الع�رب بتنظيمها لهذا الح�دث الكروي 
األه�م يف العال�م، وبالت�ايل فرحتن�ا هذا 
العام ُمضاعفة باإلنجازات التي تحّققت. 
وقال إّن اللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم 
الوطن�ي تحرص عىل إظهار هذا الحدث 

الوطني بحلّة جديدة كل عام تتالءم مع 
أهمية املناس�بة التي يع�رّب عنها. وثّمن 
اأب�و الح�اج الجه�ود الت�ي قام�ت بها 
اللجنة املُنظمة لفعاليات اليوم الوطني، 
ما يس�اهم يف خ�روج االحتف�االت بهذا 

الشكل املتميز.

التراث القطري

فعالي�ات  أن  الوذي�ن  مبخ�وت  وأك�د 
درب الس�اعي تفتح املج�ال أمام أولياء 
بال�رتاث  أطفاله�م  لتعري�ف  األم�ور 
القط�ري األصي�ل وربطه�م بتاريخهم 
ال�ذي يس�تلهمون منه القي�م والعادات 
القطرية األصيل�ة. ويضيف: قطر وهي 
تحتف�ل بالي�وم الوطني تس�ر بخطى 
ثابتة وواثقة نحو املُس�تقبل، فما حدث 
من إنج�ازات ضخمة يف كاف�ة املجاالت 
يؤّكد قدرة اإلنسان القطري عىل العطاء 
وتحقيق املُستحيل، ويعلم أبناءنا الكثر 
م�ن ال�دروس، وق�ال إن فعاليات درب 
الس�اعي تج�ذب عددا كبرا م�ن الزوار 
الذي�ن يرغب�ون يف االس�تمتاع باألجواء 
الرتاثي�ة الت�ي تع�رب ع�ن م�ايض قطر 
األصيل، وأش�ار إىل أن التنوع يف عرض 
ال�رتاث القط�ري يثري من�ه ويرفع من 
قيمته وش�أنه ويعلم أبناءنا الكثر حول 

حياة األجداد.

 حياة البادية

وقال أحمد مبارك إن الفعاليات يف درب 
الس�اعي هذا العام معربة تماما عن إرث 
وثقافة ه�ذا الش�عب األصي�ل وفرصة 
جيدة لرتك األهايل ألبنائهم كي يتعايشوا 
م�ع اإلرث الذي تركه له�م أجدادهم، إذ 
يتعرف الزوار عىل طبيعة الحياة قديما، 
ع�رب فعالي�ة )املقط�ر( وه�ي مجموعة 
من بيوت الش�عر تحاكي حياة البادية، 
بكرمهم وأغنامه�م وإبلهم وصقورهم. 
وتعكس فعالية »الب�دع« البيئة الرتاثية 
البحري�ة، وتحت�وي ع�ىل بي�ت املطوع 
النوخذة،  الش�عبي ومجل�س  واملقه�ى 
باإلضاف�ة إىل األلعاب الش�عبية الرتاثية 
واملس�ابقات الثقافي�ة املتنوع�ة، وقال: 
نرى الفرحة والسعادة عىل وجوه جميع 
املُواطن�ني واملُقيم�ني هن�ا يف احتفاالت 
درب الس�اعي، فهذا يوم فرحتنا الكبرة 
الذي نس�تمّد منه الدعم ملُواصلة مسرة 
اإلنج�ازات لقط�ر الحبيب�ة تح�ت ظّل 

قيادتنا الرشيدة.

الوذين: تربطهم بتاريخهم وعاداتهم األصيلةال���م���ري: م���ن ل��ي��س ل���ه م����اٍض ال ح��اض��ر له

{ أحمد مبارك{ محمد حيبس المري { مبخوت الوذين

أكد عدد من المواطنين وزوار 
درب الساعي أن الفعاليات 

المقدمة هذا العام تساهم 
بشكل كبير في إطالع أبنائهم 

على الكثير من حياة األجداد، 
وقالوا إّن الجهات الُمشاركة 

في درب الساعي حرصت 
على تقديم فعاليات ُمتنّوعة 

تناسب ُمختلف الفئات الُعمرية، 
وتعّرف النشء بعادات األجداد 

وتعرفهم بإنجازاتهم. 

الدوحة - $ 

مبارك: فرحة وسعادة على وجوه جميع الزوارأبو الحاج: االحتفاالت خرجت بشكل متميز
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الشيخ فيصل بن قاسم:

الفعاليات تبرز عراقة ثقافتنا

قاسم  بن  فيصل  الشيخ  سعادة  زار 
األعمال  رجال  رابطة  رئيس  ثاني  آل 
القطريني مساء أمس، مقر درب الساعي 
من  عدد  عىل  أطلع  حيث  صالل،  بأم 

الفعاليات املقامة.
بمقره  الساعي  درب  سعادته  ووصف 
الفتاً  مميزة،  عالمة  بأنه  والدائم  الجديد 
إىل أن الكم الكبري من الفعاليات الثقافية 
بالتزامن  تأتي  والتي  املتنوعة،  والرتاثية 

قطر   - العالم  كأس  بطولة  إقامة  مع 
من  كبرية  أعداداً  معه  استقطب   ،2022
واملقيمني  القطريني  من  سواء  الزوار، 

وجماهري كأس العالم.
بن  فيصل  الشيخ  سعادة  وأضاف 
قاسم آل ثاني قائال: إن الكم الكبري من 
الساعي  درب  يشهدها  التي  الفعاليات 
لدولة  واإلرث  الثقافة  للزوار عراقة  تربز 

قطر.

قام بجولة في أروقة الفعاليات

وزير الثروة الزراعية 
العماني يزور درب الساعي

حمود  بن  سعود  الدكتور  معايل  زار 
الحبيس، وزير الثروة الزراعية والسمكية 
وموارد املياه بسلطنة عمان درب الساعي 
الدكتور  فيها  رافقه  بجولة  وقام  أمس، 
الحتفاالت  العام  املرشف  العيل  غانم 
عىل  معاليه  اطلع  حيث  الوطني،  اليوم 
الفعاليات املقامة يف درب الساعي بداية 
مرورا  والسوق  الشقب  منطقتي  من 
تتضمنه  وما  واملقطر  البدع  بمنطقتي 
كما  مختلفة،  وأنشطة  فعاليات  من 
معرض  يف  وتجول  الليوان  منطقة  زار 
من  مجموعة  يحتوي  الذي  الخزف 
املعروضة. وأشاد معاليه  الفنية  األعمال 
بدرب الساعي وما يحتويه من فعاليات، 
قديم  موروث  من  تتضمنه  ما  بكل 

والربي، حيث  البحري  املوروث  وخاصة 
واإلرث  للرتاث  حافظا  تعترب  أنها  رأى 
دولة  لكل  املهم  من  أنه  وأكد  الثقايف. 
الحفاظ عىل هويتها الوطنية ألن من ليس 
وال مستقبل.  له حارض  فليس  ماض  له 
املبذولة  الجهود  أن  أرى  قائال:  وأضاف 
عىل  الحفاظ  أجل  من  الساعي  درب  يف 
الهوية القطرية والخليجية والعربية هي 
يشء جيد نشكر القائمني عليه. وأوضح 
أن أكثر األشياء التي لفتت انتباهه خالل 
الحضور  هو  الساعي  درب  يف  جولته 
الكثيف من األرس باعتبار املكان متنفسا 
جميال لهم، كما أن هناك تنوعا كبريا يف 
يدلل  مما  املقدمة  واألنشطة  الفعاليات 

عىل أهمية درب الساعي.

ناقشه أدباء خالل ندوة في درب الساعي

أهميـــة القيــــم في الشعـــــر
أقيمت ضمن فعاليات درب الساعي ندوة »الشعر 
لحدان  الشعراء  من  كل  فيها  وشارك  والقيم«، 
قطر  مركز  يف  الدراسات  لجنة  عضو  الكبييس، 
للشعر »ديوان العرب«، وعيل املسعودي، ومحمود 
وطافت  محمد.  عطا  اإلعالمي  وقدمها  الزيبق، 
والقيم.  الشعر  أهمية  حول  بالحضور  الندوة 
الندوة عند تعريفهما. كما  وتوقف املشاركون يف 
من  القيمة  كون  املختلفة،  القيمة  معاني  تناوال 
األمور املتشعبة، التي تستدعي عدة ندوات لإلملام 

بتعريفاتها ومعانيها املتعددة. 
الكبييس  لحدان  الشاعر  تناول  جانبه،  ومن 
معرجاً  الشعر.  تعريف  وكذلك  القيمة،  تعريف 
روحية  قيم  ومنها  املختلفة،  القيمة  أشكال  عىل 

ووطنية وفردية. 
ويف توقفه عند تعريفات القيمة. قال: إن من هذه 
األخالقية  األفكار  من  مجموعة  أنها  التعريفات 
الصواب  وأنها مصطلح يحمل  العامة،  واملفاهيم 
والخري للناس، وأنها بالنسبة لهم صمام أمان من 

الوقوع فيما قد يهلكهم. 
من  العديد  الكبييس  لحدان  الشاعر  واستحرض 
يف  ودوره  الشعر  أهمية  تعكس  التي  املعاني 
الرشيد  هارون  به  أمر  بما  مستشهدا  املجتمع. 
من  فيه  ملا  »أبوالعتاهية«،  شعر  يلتزم  بأن  ولده 
الحكمة، والدعوة إىل العمل الصالح، وما تضمنه 
من أخالق طيبة، »وهذا كله يعكس أهمية الشعر، 

ومدى تأثريه«. 
توظيفاً  الشعر  توظيف  لخطورة  تعرض  كما 
سلبياً، ما قد يحدث أرضاراً عىل املجتمع. الفتاً يف 
الشعر  أن قائل  إجابته عن أسئلة أحد الحضور، 
ليس بالرضورة أن يكون رجالً، إذ أن هناك من 
يدحض  الذي  األمر  الشعر،  ينظمن  من  النساء 

القول بأن الشعر قارص عىل الرجال، دون النساء. 
مؤكداً  مداخلته  املسعودي  عيل  الشاعر  واستهل 
أن موضوع الندوة وعنوانها جذاب ومهم للغاية، 
ويعكس مدى حرص مركز قطر للشعر »ديوان 
الشعر،  يف  املنحى  هذا  نحو  االتجاه  عىل  العرب« 
تعزيزاً للقيم النبيلة يف النفوس، وليكون جزءا من 

الرتبية الحقيقية. 
وتناول القيم األخالقية املدفونة يف أشعار املؤسس 
الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، 
األنصار  بني  وتأليف  وقوة  عزة  عىل  تدل  كونها 
القيمية  املرجعية  تناول  كما  الدولة.  وتأسيس 
أن  يجب  التي  والقيم  لألخالق،  كمرجع  الدينية 

يبني عليها الشاعر أفكاره. 
الشاعر  دور  عىل  املسعودي  عيل  الشاعر  وعرج 
وأنه  واألفكار،  القيم  بتأسيس  وذلك  املجتمع،  يف 
نرش  يف  دوره  وكذلك  مسؤوليتها،  يعيل  أن  يجب 
الوعي بني هذا الجيل، حتى يعي أن له دورا كبريا 

يف املجتمع. 

فدارت  الزيبق  محمود  واإلعالمي  الشاعر  أما 
ثقافة  يف  واللغة  الحضارة  أثر  حول  مداخلته 
للحضارة.  كوعاء  اللغة  وأهمية  وبنيته،  املجتمع 
كما تناول أهمية األدب، ومنه الشعر يف إبراز قيم 

املجتمع وثقافته. 
أن  عىل  تدل  التي  املعاني  ببعض  واستشهد 
املفردات يمكن أن يكون لها أثر عىل مجتمعاتنا، 
متوقفاً عند أبرز الفوارق بني الحضارتني العربية 

والغربية. 
القيم  أن  محمد  عطا  اإلعالمي  أكد  جانبه،  ومن 
تعّد من أهم الركائز التي ُتبنى عليها املجتمعات، 
الصفات  أو  الخصائص  هي  االجتماعيّة  »فالقيم 
املحببة لدى أفراد املجتمع، والتي تحددها ثقافته 
ُسُبل  وهناك  وغريها،  واإلحسان  التسامح  مثل 
عديدة لتعزيزها وبنائها. مشدداً عىل أهمية الوازع 
الديني يف بناء أي التزام بالقيم خاصة األخالقية. 
الصالة  عليه  الكريم  الرسول  لقول  مستنداً 

والسالم »إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق«.

{ جانب من الندوة

وسط أجواء وطنية ومونديالية

إقبال جماهيري كبير على درب الساعي
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في ختام مزاين كأس العالم قطر

»نزاعـة« تنتــزع اللقــب

من  الثاني  الجمعة  أمس  يوم  شهد 
منافسات  ختام   ,2022 ديسمرب 
مهرجان مزاين كأس العالم تحت شعار 
»سفن الصحاري«، وذلك بتعاون نادي 
املنظمة  اللجنة  مع  اإلبل  ملزاين  قطر 
هامش  عىل  وذلك  واإلرث،  للمشاريع 
قطر  )فيفا  العالم  كأس  منافسات 
2022( التي تستضيفها الدوحة حالياً.

بثقافة  للتعريف  الفعالية  هذه  وُتنظم 
بني  القطري  الشعب  وتقاليد  وعادات 
ملنتخبات  املشجعني  من  البالد  زوار 
 20 يف  بدأ  الذي  الكروي  العالم  كأس 
 18 حتى  ويتواصل  املايض  نوفمرب 

ديسمرب الجاري.
وينظم نادي قطر ملزاين اإلبل منافسات 
»مزاين كأس العالم« املتخصص يف اإلبل 
وشهدت  جمالها،  وعالمات  ومزاينها 
مشاركة قوية من مالكي اإلبل من قطر 

وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.
الجل  شوط  تحديات  أمس  وأقيمت 
النتيجة  أسفرت  األلوان(، حيث  )جميع 
أحمد خليفة بن طوار  عن فوز عبدالله 
للكأس  وحصده  األول  باملركز  الكواري 
إىل  باإلضافة  الذهبي  والوشاح  الذهبية 
الجائزة املالية وقدرها 200 ألف ريال، 
والتي  »نزاعة«  البكرة  عن طريق  وذلك 
املركز  يف  ليحل   ،)92( الرقم  حملت 
بعد  املعويل  سيف  خلفان  حمد  الثاني 
الرقم  حاملة  »عزة«  البكرة  تقديمه 
الفضية  الكأس  نالت  والتي   )90(
الجائزة  إىل  باإلضافة  الفيض  والوشاح 
وثالثا  ريال،  ألف   150 وقدرها  املالية 
القرييص  سعيد  محمد  عيل  محمد  كان 
مالك البكرة »مهيبة« حاملة الرقم )85( 
التي حصدت الكأس الربونزية والوشاح 
املالية  الجائزة  إىل  باإلضافة  الربونزي 

وقدرها 100 ألف ريال.

مسابقة المحالب

بينما كان املتوج بالجائزة املالية وقدرها 
األول ملسابقة  املركز  ألف ريال عن   15
الدورسي،  جارس  بنجر  محمد  املحلب 
 5 مدار  عىل  ناقته  أدرت  أن  بعد  وذلك 
ليحل  كجم،   34.858 بلغ  وزن  حلبات 
املركز  يف  الخوار  عايض  مانع  سعود 

 28.965 ناقته  أدرت  أن  بعد  الثاني 
 10 وقدرها  املالية  الجائزة  لينال  كجم 
آالف ريال، أما ثالث املراكز فكان حمد 
ناقته  أدرت  الذي  الخوار  أحمد  محسن 
22.425 كجمر لينال الجائزة املالية 5 

آالف ريال.

 حضور لوفود أجنبية

مزاين  من  الختامي  اليوم  شهد 
أجنبية  وفود  حضور  العالم  كأس 
واالستمتاع  البطولة  منافسات  ملتابعة 

بالفعاليات املصاحبة لها..
تافريجو  جيل  رصح  املناسبة  وبهذه 
القدم:  لكرة  الكاليدوني  االتحاد  رئيس 
هذا  يف  اليوم  أتواجد  أن  كبري  لفخر  إنه 
املسابقة  هذه  يف  أحرض  لكي  املكان 
الجميلة.. حظيت من خالل هذه الزيارة 
التي  لإلبل  مسابقة  متابعة  بفرصت 
قطر  دولة  يف  تراثية  رياضة  تعترب 
وتادريخها..  تقاليدها  من  مهم  وجزء 
أيضا  واستمتعت 

بالعرض الذي قدمته اإلبل وهي حاملة 
نهائيات  يف  املشاركة  الدول  كل  إلعالم 

كأس العالم لكرة القدم بقطر..
أتواجد  ترصيحاته:  يف  فريجو  وتابع 
بقطر منذ انطالق مباريات كأس العالم 
لكرة القدم يف العرشين 

من نوفمرب املايض.. يف الحقيقة أنا راض 
جدا  املميز  القطري  التنظيم  عىل  جدا 
العالم وممتن  األكرب يف  الكروي  للحدث 
لها عىل كل مابذلته من جهود وما وفرته 
ناجحا  لجعله  ووسائل  إمكانيات  من 

جدا..

وأضاف رئيس االتحاد الكاليدوني لكرة 
القدم  لكرة  العالم  كأس  تحظى  القدم: 
التي  الجماهري  قبل  من  مكثفة  بمتابعة 
الكبري  شغفها  عن  مباراة  كل  يف  تعرب 

للعبة.

 سعادة استثنائية 

عن  الكواري  طوار  بن  جاسم  أعرَب 
بالكأس  أمس  »نزاعة«  بفوز  سعادته 
مزاين  مهرجان  ختام  مسك  يف  الذهبية 
املقام  الصحاري«  »سفن  العالم  كأس 
كأس  بطولة  منافسات  هامش  عىل 

العالم )فيفا قطر 2022(.
الرموز  ثاني  هذا  الكواري:  وأضاف 
وهذه  اإلستثنائي  املهرجان  هذا  يف  لنا 
بداية الغيث إن شاء الله للموسم الحايل، 
يف  قوية  كانت  املنافسة  أن  إىل  مشرياً 
الشوط خاصة وأن ضم نخبة من اإلبل 
ولكن  الرموز،  من  العايل  الرصيد  ذات 
واستطاعت  عليهم  تفوقت  »نزاعة« 
بأنهم  مؤكداً  الذهبي،  الرمز  تهدينا  أن 
لجميع  الحايل  للموسم  بقوة  مستعدون 

املهرجانات يف كل دول مجلس التعاون 
كل  يف  عالياً  طوار  بن  لواء  إلبقاء 
مزاينات  عالم  تخص  التي  املهرجانات 

اإلبل.
حيث  من  باملهرجان  طوار  بن  وأشاد 
رصح  بأنه  ووصفه  والتنظيم  الرتتيب 
كبري يليق بدولتنا الحبيبة، ويعترب مزار 
ملتابعة  القادمة  الجماهري  لكل  سياحي 
بطولة كأس العالم )فيفا قطر 2022(، 
القائمني  لكل  بالشكر  أتوجه  أن  فأود 
عىل املحفل الكبري نجح بامتياز بشهادة 

الجميع..
واختتم قائاًل: املنافسة يف املهرجان قوية 
للغاية يف ظل مشاركة نخبة مالك اإلبل 
من كل دول مجلس التعاون الخليجي، 
أننا تجهزنا  إال  الحالل،  بأفضل  والدفع 
الرمز  للمهرجان بشكل جيّد، وحصدنا 
املُشاركات  من  العديد  ولدينا  الثامن، 
ونتطلع لحصِد املزيد من الرموز، بإذن 

الله.

 متحف الصحارى 

املرافق  الصحاري  سفن  متحف  يقدم 
لبطولة مزاين كأس العالم، بمعروضات 
يف  معربة،  صوتية  ومؤثرات  ملهمة 
عىل  التعرف  يف  لزواره  فريدة  تجربة 
حياتها  ويوثق  العربية  الثقافة  يف  اإلبل 
وفوائدها قديما وحديثا.. ووجد املتحف 
اشادة كبرية، ولفت االنتباه واالنظار ملا 

يحتويه من معروضات.
املقتنيات  من  مجموعة  املتحف  ويضم 
عصور  إىل  تعود  التي  باإلبل  الخاصة 
املستلزمات  بعض  عن  فضال  مختلفة، 
التي كانت  »الخناقة«  بها مثل  الخاصة 
زينة  يف  الستخدامها  النساء  تنسجها 
املتحف  معروضات  بني  ويربز  اإلبل.. 
كانت  التي  اإلبل  العديد من مستلزمات 
متواجدة  ومازلت  املايض  يف  تستخدم 
»الخطام«  مثل  مختلفة  بصورة 
و»الخرج«  و»الهوالني«  و»الخناقة« 
و»الخزام«  و»العدل«  و»الساحة« 
بوجه  يوضع  والخطام  و»املغبط«… 
اإلنسان  بها  ليتحكم  »املركوبة«  الناقة 
الراكب ويصنع من القماش أو الخوص 
زينة  يف  فتستخدم  الخناقة  أم  املغزول، 
الصوف  من  النساء  وتصنعها  اإلبل 
من  الهوالني  يعد  فيما  يدويا،  املنسوج 
أدوات ركوب الناقة ويهدف لشد أريطة 

املحوى مكان الركوب.

حضور وفود أجنبية لمتابعة المنافسات واالستمتاع بالفعاليات المصاحبة 

بن طوار يحافظ على كأس العالم للمزاين بالدوحة 

جاسم الكواري: المنافسة كانت قوية ألنها ضمت نخبة من اإلبل

كتب- عوض الكبايش 
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متابعات

جهود لالرتقاء برياضة اآلباء واألجداد

نادي  رئيس  العذبة  جابر  حمد  أكد 
قطر ملزاين اإلبل عىل أن بطولة مزاين 
كأس العالم التي نظمها النادي بميدان 
بالتعاون  الشيحانية  بمنطقة  لبصري 
واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  مع 
بطولة  فعاليات  هامش  عىل  وذلك 
كأس العالم FIFA قطر 2022 كانت 

ناجحة تماما. 
صحفي:  ترصيح  يف  العذبة،  وقال 
امتدت  التي  البطولة  ختام  إىل  وصلنا 
وشهدت  أيام   9 مدى  عىل  منافساتها 
منافسات قوية ومثرية يف أشواط ثالث 
مصاحبة  وفعاليات  املزاين  من  فئات 
لعرض  الصحاري  سفن  متحف  مثل 
وعروض  باإلبل  املتعلقة  املقتنيات 
من  املحالب  ومسابقة  األعالم  مركوبة 

أجل الرتويج لرياضة اآلباء واألجداد. 
اإلبل  ملزاين  قطر  نادي  رئيس  وشدد 
عىل أن إقبال الجماهري والضيوف عىل 
التي شارك  البطولة  منافسات  متابعة 
الخليج  بمنطقة  معروفون  مالك  فيها 

كان كبريا.
منافسات  تابع  العذبة:  وأضاف 
العالم  كأس  جمهور  أيضا  البطولة 
بالدنا  تستضيفها  التي  القدم  لكرة 
خالل هذه الفرتة وأعضاء من االتحاد 
حرصت  كما  القدم..  لكرة  الدويل 
وكذلك  املحلية  اإلعالم  وسائل  مختلف 
لتغطية  بقطر  املتواجدة  األجنبية 
يوميا  التواجد  عىل  املونديال  أحداث 
نقل  أجل  من  البطولة  أيام  طيلة 
الرياضة  هذه  إىل  والتعرف  أخبارها 
التي تعكس جانبا مرشقا من  الرتاثية 

ثقافتنا وحضارتنا األصيلة..
ملزاين  قطر  نادي  أن  عىل  شدد  كما 
أجل  من  كبرية  مجهودات  يبذل  اإلبل 
واألجداد  اآلباء  رياضة  عىل  املحافظة 
العاملية  مصاف  إىل  بها  واالرتقاء 
واملحافظة كذلك عىل السالالت األصيلة 

من التهجني..
وختم العذبة أن نادي قطر ملزاين اإلبل 
نجح عرب تنظيمه لبطولة كأس العالم 
الرياضة  لهذه  الرتويج  يف  اإلبل  ملزاين 
وأخبارها  أحداثها  وجعل  الرتاثية 

الجرائد  صفحات  تتصدر  وصورها 
ووسائل  املواقع  وتتناولها  العاملية 
التواصل االجتماعي يف مختلف البلدان 

واملناطق..

توقع الفوز 
الفائز  القرييص  سعيد  محمد  وأكد   
عن  الجل  شوط  يف  الثالث  باملركز 
سعادته لتحقيق هذ املركز، وقال عقب 
لله  الحمد  الربونزية:  بالكأس  تتويجه 
الثالثة األوائل  الفوز والتواجد مع  عىل 
فعاليات بطولة  بختام  أقوى شوط  يف 

كأس العالم للمزاين.
أتوقع  كنت  حديثه:  القرييص  وتابع   
وإننا  األوىل  املراكز  بأحد  الفوز 
املشاركة  بسبب  اليشء  بعض  تخوفنا 
املالك  طرف  من  والقياسية  الكبرية 
شهد  الشوط  هذا  ألن  واملضمرين، 
كانت  واملنافسة  قوي  حالل  مشاركة 

عىل مستوى عال.
وأبدى القرييص إعجابه الكبري بتنظيم 
الجماهريي  والحضور  املهرجان 
كأس  مزاين  بطولة  وقال:  للمنافسات 
العالم شهدت مشاركة واسعة وكبرية 

التنافس  أجل  من  املالك  طرف  من 
الذي  الجديد  للموسم  والتحضري 
خاصة  السنة  بداية  مع  سينطلق 
وواصل  العطا«.  »جزيالت  مهرجان 
حديثه: نحن نجهز من أجل املشاركات 
وخليجيا  محليا  املقبلة  املهرجانات  يف 
ألننا نطمح دائما لتتويجات واستهداف 
العام  املستوى  يف  رأيه  وعن  املنصات، 
قال:  للمزاين  العالم  كأس  لبطولة 
األشواط  كل  مدار  عىل  قوي  مستوى 
ليكون  املاضية  أايام  التسعة  خالل 

الختام أقوى وأصعب يف شوط الجل.

 عزة تحصد الفضية 
عن  املعويل  خلفان  بن  حمد  وأعرب 
بالكأس  تتويجه  إثر  البالغة  سعادته 
عرب  األصايل  جل  شوط  عىل  الفضية 
املاليّة  الجائزة  إىل  باإلضافة  »عزة« 
للمركز الثاني وقدرها 150 ألف ريال.

مراسم  انتهاء  عقب  الهاجري  ورّصح 
تتويجه من ِقبل حمد بن جابر العذبة 
»مزاين  لإلبل  قطر  مهرجان  رئيس 
كأس العالم«: شعورنا بإحراز الكأس 
ال يوصف، حيث تغمرنا سعادة كبرية، 

جل  شوط  يف  الثاني  باملركز  الفوز 
األصايل يف هذا املهرجان هو فعالاً أمر 
بن خلفان:  جداًا. وأضاف حمد  مفرح 
كأس  وإحراز  للفوز  بقوة  نطمح  كنا 
العالم، ولكن املنافسة لم تكن سهلة بل 
قّدموا  املشاركني  كل  ألن  قوية  جاءت 
الحمد  ولكن  وأقواه،  الحالل  أفضل 
إحراز  من  وتمكنا  التوفيق  حالفنا  لله 

املركز الثاني.
أن  ا  أيضاً املعوايل  حمد  العماني  وأكد   
فوز »عزة« باملركز الثاني يف شوط جل 
»مزاين  بمهرجان  دويل  األصايل  لفئة 
ملسرية  استمرار  هو  العالم«  كأس 
حققتها  التي  واالنتصارات  اإلنجازات 
بأشواط محليّة وخارجيّة..  السابق  يف 
بـ  فازت  وأن  أن عزة سبق  إىل  مشريا 

18 سيارة بجانب 10 رموز.
ترصيحه  خلفان  بن  حمد  وختم 
املزيد من  تحقيق  إنه يطمح يف   : قائالاً
التي  املُقبلة  املُنافسات  يف  االنتصارات 

سيشارك فيها خالل الفرتة املقبلة.

 تكريم الجهات الراعية
اللجنة  كرمت  املهرجان  ختام  ويف 

العالم  كأس  مزاين  لبطولة  املنظمة 
لبطولة  والرشيكة  الراعية  الجهات 
العذبة  العالم، وقام حمد  مزاين كأس 
رئيس  اإلبل  ملزاين  قطر  نادي  رئيس 
اللجنة املنظمة بتقديم دروع تذكارية 
وإدارة  البلدية  وزارة  من  كل  ملمثيل 
البلدية،  بوزارة  الحيوانية  الثروة 
الداخيل  األمن  وقوة  الداخلية،  ووزاة 
للمشاريع  العليا  واللجنة  لخويا، 
واإلرث، وأوريدو، وهيئة متاحف قطر، 

ومتحف الشيخ فيصل بن قاسم..
كما كرم العذبة كال من الشيخ حسن بن 
محمد آل ثاني لعرضه مقتنيات أثرية 
النعيمي  عبدالله  وفيصل  اإلبل،  عن 
شخصية،  أثرية  مقتنيات  لعرضه 
ومنصور عواد الروييل لعرض الطوابع 
النعيمي  عمري  بن  وحسني  والعمالت، 
راعي عرض املركوبة خالل املهرجان، 
الدورسي عىل عرض  بن سعد  وماجد 

الطبع اليومي خالل املهرجان.

 فئات اإلبل
املهرجان  يشمل  بالذكر  جدير 
اإلبل  بمزاين  خاصة  عديدة  مسابقات 

عرب فئات منها »األصايل« و»املجاهيم« 
و»املغاتري«.

أو  ناقة  أجمل  الختيار  التنافس  ويتم 
التقييم  ويجري  اإلبل،  من  مجموعة 
ومعايري  مواصفات  وفق  واالختيار 
أهل  عند  عليها  متعارف  محددة 

االختصاص.
االسم  بهذا  سميت  »األصايل«  واإلبل 
ألنها أصيلة من ساللة اإلبل الحرة التي 
الجزيرة  شبه  قبائل  بعض  عند  كانت 

العربية.
يسمى  اإلبل  من  نوع  و»املجاهيم« 
الكبري  بحجمها  وتتميز  »النجدية« 
األنواع  أكثر  من  وهي  أسود،  ولونها 
العربية  الجزيرة  شبه  يف  شيوعا 

وخاصة بني أفراد قبيلة بني الدوارس.
أما »املغاتري« فهي نوع يتميز بحجمه 
املتوسط وإنتاجه املتوسط من الحليب 
بـ»اإلبل  وُيعرف  جمايل،  ومظهر 
نظرا  و»الوضح«  العتبان«  الشيابني 
من  املقتبس  الناصع  األبيض  للونه 

وضح النهار.
و»املغاتري« ثاني أكثر أنواع اإلبل شيوعا 
املمتلكات  أكثر  ومن  السعودية  يف 
شبه  وشمال  وسط  يف  قيمة  البدوية 
الجزيرة العربية منذ العصور القديمة.
ويبلغ مجموع الجوائز يف »مزاين كأس 
كرة  إثارة  بني  تجمع  التي  العالم«، 
10 ماليني  التقليدية،  واملنافسة  القدم 

ريال قطري )نحو 3 ماليني دوالر(.
15 كأسا  كما توجد جوائز عينية هي 
برونزية  و15  فضية  و15  ذهبية 
إضافة إىل 15 وساما ذهبيا و15 فضيا 

و15 برونزيا.
وتضم لجنة التحكيم خرباء ومختصني 
األجمل  اإلبل  يختارون  املجال  يف 

واألقوى للحصول عىل املراكز األوىل.
ويحصل صاحب كل إبل تفوز باملركز 
ريال  ألف   200 عىل  ما  فئة  يف  األول 

والكأس الذهبية.
تظهر  الجوائز،  توزيع  حفل  وبعد 
أخرى  مرة  املضمار  عىل  الفائزة  اإلبل 

وميدالياتها حول أعناقها.
 نسخة من كأس ووسام مزاين كأس 
نصيب  من  ستكون  والتي  العالم 
الثالثة األوىل لجميع  باملراكز  الفائزين 

األشواط والفئات.

{ فرحة الفائزين

{ احد الفائزين يتحدث لـ»$«   

رئيس نادي قطر لمزاين اإلبل.. حمد جابر العذبة:

حمد المعوالي: فخورون بالكأس الفضيةأخبار البطولة تتصدر صفحات الجرائد العالمية

كتب - عوض الكبايش
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اقتصاد

تشمل »QNB« و»المصرف« و»دخان« و»الدولي اإلسالمي« وفقا لتصنيف »غلوبال فاينانس«

»4« بنوك قطرية ضمن قائمة األكثر أمانا

وتعترب التصنيفات السنوية ألكثر البنوك أماناً يف العالم من 
مجلة غلوبال فاينانس األمريكية معياراً موثوقاً لألمان املايل 
منذ أكثر من 25 عاماً، حيث يتم اختيار أفضل البنوك بناًء 
من  األجل،  طويلة  األجنبية  العمالت  تصنيفات  تقييم  عىل 
و»ستاندرد  »موديز«  العاملية:  االئتماني  التصنيف  وكاالت 
للبنوك  املايل  األداء  جودة  عن  فضالً  و»فيتش«،  بورز«  آند 

وحجم األصول.
 وشغل بنك قطر الوطني QNB املرتبة الـ 14 بقائمة األكثر 
أمانا عىل مستوى األسواق الناشئة ويحظى البنك بتصنيفات 
ائتمانية مرتفعة عند درجة A من وكالة التصنيف االئتماني 
العاملية »فيتش« وتصنيف Aa3 من وكالة موديز للتصنيف 
االئتماني العاملية وتصنيف A من وكالة ستاندرد آند بورز 
 300.28 مستوى   QNB أصول  إجمايل  يبلغ  فيما  العاملية 

مليار دوالر وفقا لبيانات 31 ديسمرب 2021.
آند بورز  ويتوقع تقرير صادر مؤخرا عن وكالة ستاندرد 
S&P نمو أرباح مجموعة بنك  غلوبال للتصنيف االئتماني 
مرجحا  و2024   2023 عامي  خالل   QNB الوطني  قطر 
مليار   14.16 مستوى  إىل  للبنك  الصافية  األرباح  ارتفاع 
ريال يف عام 2022 مقارنة مع مستوى بلغ 13.21 مليار 
2021 عىل أن يواصل مسار األرباح الصعود  ريال يف عام 
وصوال إىل مستوى يبلغ 16.54 مليار ريال يف عام 2023 

ثم يستمر زخم النمو يف عام 2024.
وحقق QNB أرباحا صافية بلغت 10.3 مليار ريال قطري 
 30 يف  املنتهية  أشهر  للتسعة  أمريكي(  دوالر  مليار   2.8  (
سبتمرب 2021 بزيادة نسبتها 8 % مقارنة بالعام السابق، 
 20.7 إىل  ليصل   %  8 بنسبة  التشغييل  الدخل  ارتفع  كما 
مليار ريال قطري )5.7 مليار دوالر أمريكي(، وارتفع إجمايل 
املوجودات بنسبة 10 % منذ 30 سبتمرب 2020 ليصل إىل 
1084 مليار ريال قطري )298 مليار دوالر أمريكي(، وكان 
والسلف  القروض  هو  املوجودات  لنمو  الرئييس  املصدر 
766 مليار ريال قطري  7 % لتصل إىل  التي نمت بنسبة 
)210 مليارات دوالر أمريكي(. ومن الجانب التموييل، قامت 
مجموعة QNB باالستمرار بتنويع مصادر التمويل مما أدى 
إىل زيادة ودائع العمالء بنسبة 10 % لتبلغ 784 مليار ريال 

قطري )215 مليار دوالر أمريكي(.
وجاء مرصف قطر اإلسالمي »املرصف« يف املرتبة الـ 39 عىل 
املرتبة  الناشئة وشغل  أمانا باألسواق  البنوك  أكثر  مستوى 
الثالثة عىل مستوى أكثر البنوك اإلسالمية أمانا خليجيا لعام 

 A -2022 ويسجل »املرصف« تصنيفا ائتمانيا عند درجة
وتصنيف  »فيتش«  العاملية  االئتماني  التصنيف  وكالة  من 
A1 من وكالة موديز للتصنيف االئتماني العاملية فيما يبلغ 
إجمايل أصول مرصف قطر اإلسالمي مستوى 53.27 مليار 

دوالر وفقا لبيانات نهاية عام 2021. 
 ويف أغسطس 2022 طلب مرصف قطر اإلسالمي من وكالة 
سحب  العاملية  االئتمانية  للتصنيفات  بورز  آند  ستاندرد 
للمرصف  األجل  وقصري  األجل  طويل  االئتماني  التصنيف 
»-A     / A-2« الخاص به مشريا إىل أنه »يواصل حصوله عىل 
الدولية  التصنيف  وكالة  من  كل  من  اإلئتمانية  التصنيفات 
موديز لخدمات املستثمرين ووكالة فيتش الدولية للتصنيف 
االئتماني ووكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات االئتمانية«. 
ريال  مليار   2.85 بقيمة  صافية  أرباحاً  املرصف  وحقق 
 ،2022 سبتمرب   30 يف  املنتهية  أشهر  التسعة  فرتة  عن 
الفرتة من  12.9 % مقارنة مع نفس  بنسبة  نمواً  مسجال 
عام 2021. وبلغت ودائع العمالء 123 مليار ريال قطري. 
بينما بلغ اجمايل الدخل عن فرتة التسعة أشهر املنتهية يف 
بنسبة  نمواً  ريال مسجالً  مليار   6.53 2022 30 سبتمرب 

املرصف  وتمكن  ريال  مليار   6.12 بمبلغ  مقارنة   %  6.5
من اإلحتفاظ بنسبة منخفضة ملوجودات التمويل املتعثر من 
إجمايل التمويل وذلك عند 1.5 % بحوايل مستويات مماثلة 
املعدالت  أدنى  2021 وهي من  30 سبتمرب  للنسبة كما يف 
يف الصناعة مما يعكس جودة املحفظة التمويلية للمرصف 
املساهمني  حقوق  إجمايل  وبلغ  للمخاطر،  الفعالة  وإدارته 
22 مليار ريال بزيادة بنسبة  لدى مرصف قطر اإلسالمي 
7.7 % مقارنة مع ديسمرب 2021، وزيادة بنسبة 12.1 % 
3 بلغت  ملتطلبات بازل  2021. ووفقاً  مقارنة مع سبتمرب 
بنهاية  كما   %  18.5 املال  رأس  لكفاية  اإلجمالية  النسبة 
للنسبة  األدنى  الحد  من  أعىل  مستوى  عند   2022 سبتمرب 
اإلرشافية املحددة من مرصف قطر املركزي ومقررات لجنة 

بازل. 
وجاء بنك دخان يف املرتبة الـ50 عىل مستوى أكثر البنوك 
الثامنة عىل مستوى  املرتبة  الناشئة وشغل  باألسواق  أمانا 
أكثر البنوك اإلسالمية أمانا خليجيا لعام 2022 وسجل بنك 
دخان تصنيفا ائتمانيا عند درجة ِ  - A من وكالة التصنيف 
A2 من وكالة موديز  العاملية »فيتش« وتصنيف  االئتماني 

بنك  أصول  إجمايل  يبلغ  فيما  العاملية  االئتماني  للتصنيف 
نهاية  لبيانات  وفقا  دوالر  مليار   30.42 مستوى  دخان 
 1.1 بلغت  صافية  أرباحا  دخان  بنك  وسجل   .2021 عام 
مليار ريال قطري، بنسبة نمو 20 % خالل األشهر التسعة 
األوىل من 2022 ُمقارنة مع 900 مليون ريال قطري خالل 
أشهر  التِّسعة  فرتة  وخالل  املايض.  العام  من  ذاتها  الفرتة 
املُنتهية يف 30 سبتمرب 2022، ارتفَع إجمايل الدخل بنسبة 
مليار   2.9 مقابل  قطري،  ريال  مليار   3.2 ل  لُيسجِّ  %  7
وبلغت  املايض.  العام  من  ذاتها  الفرتة  خالل  قطري  ريال 
ودائع العمالء 76 مليار ريال قطري، وبالتايل ضمان نسبة 

التمويل إىل الودائع عند 97 %.
أكثر  مستوى  عىل  التاسعة  املرتبة  اإلسالمي  الدويل  وشغل 
البنوك اإلسالمية أمانا خليجيا لعام 2022 ويسجل الدويل 
وكالة  من   A  + درجة  عند  ائتمانيا  تصنيفا  اإلسالمي 
من   A2 وتصنيف  »فيتش«  العاملية  االئتماني  التصنيف 
وكالة موديز للتصنيف االئتماني العاملية فيما يبلغ إجمايل 
وفقا  دوالر  مليار   16.97 مستوى  اإلسالمي  الدويل  أصول 

لبيانات نهاية عام 2021. 
مليون   902 بلغت  صافية  أرباحا  اإلسالمي  الدويل  وحقق 
األوىل من  التسعة  األشهر  7.4 % خالل  نمو  ريال، بنسبة 
2022 وبلغ إجمايل إيرادات البنك بنهاية الربع الثالث 1.9 
ريال  مليار   57.7 األصول  إجمايل  بلغ  فيما  ريال،  مليار 
من  املقابلة  الفرتة  نهاية  يف  ريال  مليار   58.8 مع  مقارنة 
الربع  بنهاية  العمالء  ودائع  أرصدة  وبلغت  املايض  العام 
الثالث من 2022 مستوى 37 مليار ريال مقارنة مع 39.3 
حقوق  إجمايل  بلغ  فيما  املقابلة،  الفرتة  خالل  ريال  مليار 
امللكية بنهاية الربع الثالث 8.9 مليار مقارنة مع 8.6 مليار 

خالل الفرتة املقابلة وهو ما يمثل نسبة 4.3 %.

QNB   }

{  بنك دخان{  الدولي اإلسالمي {  مصرف قطر اإلسالمي

كتب - سعيد حبيب

حلت 4 بنوك قطرية بقائمتي مؤسسة 
البنوك  ألكثر  العالمية  فاينانس  غلوبال 
أمانا في منطقة األسواق الناشئة وأكثر 
لعام  خليجيا  أمانا  اإلسالمية  البنوك 
2022 حيث جاءت 3 بنوك قطرية بقائمة 
أكثر 50 بنكا أمانا في منطقة األسواق 
قطر  بنك  وهي   2022 لعام  الناشئة 
الوطني QNB ومصرف قطر اإلسالمي 
وبنك دخان بينما شغلت 3 بنوك قطرية 
مراكز في قائمة غلوبال فاينانس ألكثر 
مستوى  على  أمانا  إسالمية  بنوك   10
لعام  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
مصرف  من:  كال  القائمة  وضمت   2022
دخان  وبنك  »المصرف«  اإلسالمي  قطر 

والدولي اإلسالمي.

درجات التصنيفات 
االئتمانية وحجم األصول 

أبرز معايير التقييم 

 »الدولي اإلسالمي« بالمركز 
التاسع خليجيا بأصول 

»16.97« مليار دوالر

QNB الـ »14« 
باألسواق الناشئة بأصول 

»300.28« مليار دوالر

 »39« »المصرف« الـ
باألسواق الناشئة والثالث 

على المستوى الخليجي

بنك دخان ثامن أكثر البنوك 
اإلسالمية أمانا بالمنطقة 

لعام »2022« 
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»60« مليار ريال عوائد السياحة والسفر في »2021« وفقا لتقديرات »ألبن كابيتال«:

قطاع الفنادق القطري األسرع نموا خليجيا

وكشف التقرير أن عوائد قطاع السياحة والسفر 
16.5 مليار دوالر )60.06 مليار  يف قطر تبلغ 
البيانات  وبحسب   2021 عام  يف  قطري(  ريال 
املتاحة فقد وصل إجمايل عدد الغرف يف قطر إىل 
إضافة  مسجالً   ،2021 عام  يف  غرفة   37.085
أظهر  وقد   .2016 عام  منذ  غرفة   11.918
عىل  ملحوظة  مرونة  القطري  الضيافة  قطاع 
الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة مضيفا 
 2020 عامي  يف  فندقية  غرفة   10.243 نحو 

و2021 وحدهما.
قطر  دولة  تستحوذ   ،2021 عام  من  واعتباًرا 
الغرف  إجمايل  من   %  4.5 تبلغ  حصة  عىل 

الفندقية يف منطقة مجلس التعاون الخليجي. 
وهناك العديد من املشاريع الضخمة قيد اإلعداد 
مونديال  أن  إىل  التقديرات  تشري  فيما  حاليًا 
سيجذب  حاليا  قطر  تستضيفه  الذي   2022
العالم »عىل  1.2 مليون سائح من جميع أنحاء 

األقل«. 
وبرصف النظر عن املونديال، تتنافس قطر عىل 
استضافة مجموعة متنوعة من منتديات األعمال 
مكانتها  ترسيخ  إىل  تسعى  حيث  واملؤتمرات 
إقليمي عىل مستوى دول  كمركز مايل وتجاري 
وجهة  قطر  وُتعترب  الخليجي.  التعاون  مجلس 
والبطوالت  الكربى  املؤتمرات  الستضافة  عاملية 
يمكن  حيث  األعمال،  وفعاليات  الرياضية 
األرضية  الكرة  سكان  من   %  80 نسبته  ملا 
مدتها  تزيد  ال  طريان  رحلة  عرب  إليها  الوصول 
تتطلع   ،2030 عام  وبحلول  ساعات.  ست  عىل 
زائر  ماليني  ستة  من  أكثر  استقبال  إىل  قطر 
20 % منهم تقريبا من  سنوياً، سيكون حوايل 

مسافري فعاليات األعمال.
أن  إىل  تشري  التقديرات  إن  كابيتال  ألبن  وقالت 
والشقق  بالفنادق  اإلشغال  معدالت  متوسط 
عام  يف   %  71 إىل  وصلت  قطر  يف  الفندقية 
التعاون  مجلس  دول  بني  األعىل  وهي   ،2021
الخليجية  الدولة  هي  قطر  أن  كما  الخليجي. 
الغرفة  إيرادات  يف  نموًا  سجلت  التي  الوحيدة 
الفندقية الواحدة من 67.8 دوالر يف عام 2019 

من  الرغم  عىل   ،2021 عام  يف  دوالر   78.4 إىل 
انخفاضها إىل 53.3 دوالر يف عام 2020 نتيجة 
بظالل  ألقت  والتي  كورونا  جائحة  تداعيات 

سلبية ثقيلة عىل جميع أسواق العالم.
صناعة  أن  كابيتال  ألبن  توقعات  وأظهرت 
 1.6 إىل  تصل  أن  املتوقع  من  قطر  يف  الضيافة 
عىل  نموًا  مسجلة   ،2022 عام  يف  دوالر  مليار 
أن  ويمكن   %  59.8 بنسبة  سنوي  أساس 
بنحو  يقدر  نمو  إىل  األول  املقام  يف  ذلك  ُيعزى 
السياح  عدد  يف  سنوي  أساس  عىل   %325.5

قطر  دولة  استضافة  مع  وخصوصا  الوافدين 
األحداث  أكرب  وهو  حاليا،   2022 ملونديال 

الرياضية عىل مستوى العالم.  
لتصل  اإلشغال  معدالت  ترتفع  أن  املتوقع  ومن 
عام  يف   %  86 تقارب  قياسية  مستويات  إىل 
كأس  مونديال  من  كبري  بدعم  وذلك   2022
قطر  أن  إىل  كابيتال  ألبن  أشارت  كما   . العالم 
ويف  عاملي.  ريايض  كمركز  حضورها  تكرس 
الوقت ذاته تخطط الستثمار 45 مليار دوالر يف 
القدم  لكرة  العالم  نهائيات كأس  بعد  السياحة 

السياحة  حصة  مضاعفة  إىل  وتهدف   2022
تقريبًا من الناتج املحيل اإلجمايل.

انطالق مونديال  الجاري وقبيل  نوفمرب  وخالل 
خريطة  عىل  قطر  مكانة  سريسخ  الذي   2022
السياحة العاملية شهدت قطر تدشني 30 وجهة 
وتضم  وترفيهية  وسياحية  فندقية  ومنشأة 
الوجهات واملنشآت كال من: منتجع  أبرز  قائمة 
جزيرة  ريجيس  سانت  وفندق  فويرط  شاطئ 
الدوحة  الخليج  ريكسوس  وفندق  عربية  مرىس 
ومنتجع أوتبوست الرباري ومنتجع ريكسوس- 

والدورف  وفندق  الشمالية  قطيفان  جزيرة 
والدورف  وفندق  باي  ويست  الدوحة  أستوريا 
الدوحة  نيد  ذا  وفندق  لوسيل  الدوحة  أستوريا 
رافلز  وفندق  كتارا  تشيدي  ذا  ومنتجع  وفندق 
وود  روز  وفندق  الدوحة  وفريمونت  الدوحة 
وفندق  آر  إكس  إل  هيلز  كتارا  وفندق  الدوحة 
وفندق  تاون  داون  الدوحة  هيلتون  تري  دبل 
مريديان  لو  وفندق  باي  ويست  الدوحة  بوملان 

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

المار وشاطئ مكاني. 
تجاوز  إىل  للسياحة  قطر  جهاز  بيانات  وتشري 
ليصل  زائر  مليون  الواردة  الزوار  تدفقات  عدد 
الثمانية  األشهر  خالل  زائر  مليون   1.023 إىل 
بيانات  أحدث  وهي  الجاري  العام  من  األوىل 
منحنى  الزوار  تدفقات  أخذت  وقد   ، متاحة 
 2022 تصاعديا  حيث استقبلت قطر يف يناير 
إىل  العدد  وانخفض  زائر  ألف   86.13 نحو 
76.88 ألف زائر يف فرباير غري أنه قفز بصورة 
قياسية إىل 152.77 ألف زائر يف مارس وسجل 
ارتفاعه  عاود  ثم  إبريل  يف  زائر  ألف   97.85
القيايس إىل مستوى 166.09 ألف زائر يف مايو 
 145.64 ليسجل  املرتفعة  وتريته  عىل  واستمر 
ألف   150.45 إىل  ثم وصل  يونيو  زائر يف  ألف 
زائر يف يوليو ثم سجل مستوى 148 ألف زائر 

يف أغسطس.
لقطاع  الوطنية  االسرتاتيجية  وتستهدف 
زائر  ماليني   6 إىل  يصل  ما  جذب  السياحة 
دور  تعزيز  إىل  باإلضافة   ،2030 عام  بحلول 
السياحة يف تطوير االقتصاد الوطني من خالل 
إىل  لتصل  املحيل  الناتج  يف  مساهمتها  زيادة 
10% بحلول عام 2030، وذلك ضمن املساعي 

الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

إجمالي عدد الغرف في قطر يسجل »37.085« غرفة في عام »2021«معدل النمو السنوي المركب »10.1%« بين »2016« و»2022«

كتب- سعيد حبيب

 قال تقرير صادر عن شركة »ألبن كابيتال« حول 
قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي 

إن قطر حلت في المرتبة األولى خليجيا من حيث 
نمو عدد الفنادق والغرف الفندقية حيث قفز 

المعروض الفندقي بأسرع معدل نمو على مستوى 
دول مجلس التعاون الخليجي، بزيادة عدد الغرف 

الفندقية محليا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 
10.1% بين عامي 2016 و2021.

متوسط معدل اإلشغال يصل إلى مستويات 
قياسية تقارب »86 %« بالعام الجاري

قطر وجهة عالمية 
الستضافة فعاليات األعمال 
والبطوالت الرياضية الكبرى

ارتفاع إيرادات الغرفة 
الفندقية الواحدة إلى »78.4« 

دوالر في عام »2021«

قطر استقطبت »1.023« 
مليون زائر خالل األشهر 
الثمانية األولى من العام

{ قطر تقدم تجربة سياحية متميزة

{ شاطئ »المار«{ جزيرة قطيفان الشمالية 

»4.3%« معدل النمو السنوي المركب للضيافة
خالل الفترة بين »2023« و »2026«

توقع تقرير صناعة الضيافة يف دول مجلس التعاون الخليجي الصادر 
عن رشكة »ألبن كابيتال« أن تحقق دولة قطر معدل نمو سنوي مركب 
قدره 4.3 % بني األعوام 2023 و2026. مرجحا أن تعود الصناعة إىل 

مستويات ما قبل جائحة كورونا يف العام 2022.
السياح  عدد  تزايد  مثل  عوامل  فإن  كابيتال  ألبن  تقرير  وبحسب 
الوافدين واستضافة األحداث الكربى مثل كأس العالم يف قطر 2022 
الضيافة  صناعة  نمو  دعم  إىل  تقود  التأشريات  منح  رشوط  وتخفيف 
األنشطة  لتطور  بفاعلية  اإلقليمية  الحكومات  دعم  الخليجية. ويف ظل 
الكبرية،  االستثمارات  خالل  من  والتسلية  الرتفيه  ووجهات  التجارية 
ستصبح منطقة الخليج مركزاً حيوياً لألعمال يوفر قائمة طويلة من 

الفعاليات املرتقبة.
 وبحسب »ألبن كابيتال«، من املتوقع أن تنمو إيرادات صناعة الضيافة 
 % 6.6 يف دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب قدره 
بني األعوام 2022 و2026 إىل 34 مليار دوالر. وتشكل االسرتاتيجيات 
االقتصادي  التعايف  جانب  إىل  اإلقليمية،  الحكومات  اعتمدتها  التي 
والزيادة يف عدد السياح الوافدين والحلول املبتكرة املقدمة من جانب 

املشّغلني، عوامل رئيسية داعمة لنمو الصناعة.

قطاع  إليرادات  املركب  السنوي  النمو  معدل  يرتاوح  أن  املتوقع  ومن 
الضيافة لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي من 2.9 % إىل 
8 % بني األعوام 2022 و2026. ومن املرجح أيضا أن يرتفع معدل 
يف   %  57 من  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  عرب  الوسطي  اإلشغال 
العام 2022 إىل 62 % يف 2026. بينما ُيتوقع أن يزداد متوسط السعر 
اليومي من 145 دوالرا هذا العام إىل 151 دوالرا يف عام 2026. فيما 
 93 إىل  دوالرا   83 من  متاحة  غرفة  لكل  العائد  يرتفع  أن  املتوقع  من 

دوالرا، بما يمثل معدل نمو سنوي قدره 1.1 % و2.9 % عىل التوايل.
بوترية  تتعاىف  املنطقة  يف  األعمال  ثقة  مستويات  فإن  للتقرير  ووفقا 
متسارعة مع إعادة فتح الحدود وتخفيف قيود السفر. وتتحول دول 
والرتفيه  لألعمال  عاملية  وجهة  إىل  رسيعاً  الخليجي  التعاون  مجلس 
كربى  أحداث  تستضيف  أن  املقرر  من  حيث  الرياضية،  والفعاليات 
مثل كأس العالم للفيفا 2022، والجائزة الكربى للفورموال 1، وبطولة 
العالم لأللعاب املائية، ومعرض جنيف الدويل للسيارات يف قطر، ودورة 
يف  التحسينات  ستسهم  ذلك،  إىل  باإلضافة  وغريها.  اآلسيوية  األلعاب 
نصيب الفرد من الدخل يف رفع الطلب االستهالكي املحيل، مما سيساعد 

بشكل متواصل عىل تعزيز القطاع السياحي.
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عربي ودولي

قوات االحتالل تقتحم البلدة القديمة

إصابة فلسطيني في نابلس

الرسمية  الفلسطينية  األنباء  وكالة  أفادت  فيما، 
خالل  شابا  اعتقلت  االحتالل  »قوات  بأن  )وفا(، 

أخرى. تفاصيل  نابلس«، دون  ملدينة  اقتحامها 
فلسطينيا  12طالبا  يتلقى  آخر،  جانب  من 
صعبة  ظروف  وسط  خيمة،  يف  املدريس  تعليمهم 
مدرستهم  اإلرسائيلية  السلطات  هدمت  أن  بعد 
دون  البناء  بدعوى  الغربية،  الضفة  جنوبي 
للتالميذ  بالنسبة  املفزع  الحدث  وقع  ترخيص. 
املايض،  الثاني  ترشين  نوفمرب/  يف  الصغار، 

مدرسة  إزالة  يف  اإلرسائيلية  اآلليات  بدأت  حينما 
الخليل، ومصادرة محتوياتها من  إصفي جنوبي 
كرايس ومكاتب وحتى األقالم، بدعوى البناء دون 

ترخيص.
تغيري  أي  إجراء  الفلسطينيني  عىل  وُيحظر 
رسمي  ترصيح  دون  »ج«  املنطقة  يف  بناء  أو 
إرسائيل،  من  عليه  الحصول  املستحيل  من  يعد 
اتفاقية  وصنفت  ودولية.  محلية  منظمات  وفق 
ثالث  الضفة  أرايض   1995 لعام   »2 »أوسلو 

كاملة،  فلسطينية  لسيطرة  تخضع  »أ«  مناطق: 
ومدنية  إرسائيلية  أمنية  لسيطرة  تخضع  و»ب« 
لسيطرة  تخضع  و»ج«  فلسطينية،  وإدارية 
األخرية  وأمنية إرسائيلية، وتشكل  وإدارية  مدنية 

الغربية. باملائة من مساحة الضفة   60 نحو 
غرف   9 تضم  كانت  التي  املدرسة  تدمري  ورغم 
يزال  ال  ومرافقهما،  إدارية  ومكاتب  صفوف  بني 
بجوار  نصبت  خيمة  يف  تعليمهم  يتلقون  الطلبة 
الصف  يف  إسماعيل  رزان  الطالبة  وجدنا  الركام. 

العربية،  اللغة  كتاب  تمسك  األسايس  الثالث 
وبجوارها طلبة آخرون من صفوف أخرى.

يبق  ولم  املدرسة  »هدموا  لألناضول:  رزان  تقول 
لنا يشء، نريد أن نتعلم كما بقية أطفال العالم«.
يهدموا  لكي  نحن  ذنبنا  »ما  قائلة:  وتتحرس 
هنا  باقون  »نحن  بعزم:  تضيف  لكنها  مدرستنا« 

أن نتعلم«. جوار مدرستنا ونريد 
لكي  معلمة،  ما  يوما  تصبح  أن  الطفلة  وتطمح 

املجاورة. والقرى  قريتها  أطفال  تعلم 

{  فلسطينيون يتلقون تعليمهم في خيمة بعد أن هدمت السلطات اإلسرائيلية مدرستهم 

عواصم- وكاالت- أصيب 
فلسطيني بجراح خطيرة، الجمعة، 

واعتقل آخر خالل اقتحام الجيش 
اإلسرائيلي مدينة نابلس شمالي 

الضفة الغربية.
وقال شهود عيان لألناضول، إن 

قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة 
اقتحمت البلدة القديمة من نابلس 

وحاصرت منزاًل فيها.
وأوضح الشهود، أن مواجهات 

اندلعت بين عشرات الفلسطينيين 
والجيش اإلسرائيلي، استخدم 

األخير فيها الرصاص الحي 
والمعدني.

       بدورها، قالت جمعية الهالل 
األحمر الفلسطيني، في بيان، إن 

طواقمها نقلت مصابا بالرصاص 
الحي على مستوى الرأس، 

ووصفت حالته بالخطيرة.

يمكن تشغيلها
 بال طاقم

قـاذفـــــة
شبح جديدة

الدفاع  وزارة  أن  األمريكية  »الحرة«  قناة  وذكرت 
األمريكية تخطط للحصول عىل ما ال يقل عن 100 
التقنية  العالية  الجديدة  الطائرة  هذه  من  نسخة 
التي صممها تكتل الصناعات نورثروب غرومان. 
وقالت آن ستيفانيك، املتحدثة باسم القوات الجوية 
العمود  ستشكل  بي21-  »القاذفة  إن  األمريكية 
الفقري لقوتنا القاذفة يف املستقبل، بفضل نطاقها 
اخرتاق  عىل  قادرة  وستكون  وقوتها،  وقدرتها 
البيئات األكثر صعوبة والوصول إىل أي هدف يف 
النسخة  تكلف  أن  يتوقع  التي  والطائرة  العالم«. 
قاذفة  أول  هي  دوالر  مليون   700 حوايل  منها 

ويفرتض  عقود،  منذ  األمريكي  الجيش  يطلبها 
و»بي- »بي1-«  طرازي  محل  تدريجيا  تحل  أن 
2« وهما قاذفتان يعود تاريخ أول إقالع لهما إىل 

الحرب الباردة.
من  كثري  كشف  يف  األمريكي  الجيش  يرغب  وال 
املعلومات حول قدرات »بي21-« التي ما زال عدد 
كبري من خصائصها الفنية رسيا، لكن هذا النموذج 
الجديد يفرتض أن يشتمل عىل تطوير كبري مقارنة 
خصوصا  القاذفة  وستوفر  الحايل،  باألسطول 
إمكانية الطريان دون وجود طاقم عىل متنها، لكن 
»يتخذ  لم  األمريكي  الجيش  إن  قالت  ستيفانيك 

أي قرار بعد بشأن اإلقالع بدون طاقم«. وتتمتع 
الطائرة أيضا بـ»بنية هندسية مفتوحة« من شأنها 
أن تسهل عليها استيعاب التطورات التكنولوجية 
املستقبلية. وقالت إيمي نيلسون الخبرية يف معهد 
إن  واشنطن  ومقره  لألبحاث  األمريكي  بروكينغز 
القاذفة »مصممة للتطور«، وأشارت إىل أن بنيتها 
الهندسية املفتوحة ستتيح خصوصا يف املستقبل 
ال  بحيث  أدائها  قادرة عىل تحسني  برامج  إدخال 

تصبح الطائرة عتيقة برسعة.
وعىل عكس القاذفة بي2-، تمتلك الطائرة الجديدة 
بصواريخ  الرضب  يمكنها  إذ  مزدوجة،  قدرة 

نووية وبأسلحة تقليدية، كما أنها تستطيع إطالق 
صواريخ طويلة وقصرية املدى. وعىل غرار معظم 
فيها  بما  الحديثة،  األمريكية  العسكرية  التصاميم 
الطائرات املقاتلة »اف22-« و»اف35-«، ستكون 
»بي21-« طائرة متخفية، وهذه التكنولوجيا التي 
الرادار  عرب  الطائرات  اكتشاف  إمكانية  من  تقلل 
نورثروب  لرشكة  وفقا  لكن  عقود.  منذ  موجودة 
غرومان املصنعة، فإن القاذفة ستكون من طراز 
»الجيل الجديد من الطائرات الشبح« التي تستخدم 
»تقنيات ومواد جديدة« لم يسبق ان كشف عنها 

حتى اآلن.

واشنطن -قنا- كشفت الواليات 
المتحدة عن قاذفتها االستراتيجية 

الشبح الجديدة »بي- 21 - رايدر« 
التي يمكن تشغيلها بال طاقم 

والقادرة على تنفيذ ضربات 
نووية بعيدة المدى باإلضافة إلى 

استخدام أسلحة تقليدية.
{  القاذفة الشبح  الجديدة األكثر تطورا

اختبرته روسيا بنجاح

نـظـام دفـــاع 
جــــوي جـــديـد

موسكو-قنا- أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية، أمس، أن القوات الجوية 

الفضائية الروسية اختربت بنجاح، 
صاروخا جديدا لنظام دفاع جوي، 

يف ميدان اختبار الصواريخ املضادة 
ألهداف جوية يف ساري شاغان 

بكازاخستان.
وقالت الوزارة، يف بيان »يف ميدان 

ساري شاغان، نجح طاقم قتايل من 
قوات الدفاع الجوي والصاروخي 
التابعة للقوات الجوية الفضائية 

الروسية يف إجراء اختبار آخر إلطالق 
صاروخ جديد لنظام دفاع صاروخي 

رويس«.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، 

عن سريجي جرابتشوك، رئيس 
وحدة الدفاع الصاروخي يف قوة 

الفضاء الروسية، قوله إن الصاروخ 
الجديد مطابق للمواصفات التي 

حددتها وزارة الدفاع بعد سلسلة 
من االختبارات، وأنجز الطاقم القتايل 

مهمة رضب هدف بالدقة املطلوبة.
ويف شهر أبريل املايض، أجرت روسيا 

بنجاح تجربة إطالق الصاروخ 
سارمات العابر للقارات والقادر 

عىل حمل رؤوس نووية. ويبلغ مدى 
الصاروخ سارمات 18 ألف كيلومرت، 
ويمكن أن يحمل رؤوسا نووية، وهو 

ما سيسمح لروسيا بالوصول إىل 
أهداف يف مختلف أنحاء العالم.

آالف المدنيين والعسكريين

خسائر بشرية ضخمة لحرب أوكرانيا
كييف-وكاالت- قال مستشار الرئيس األوكراني 
إىل  يصل  ما  إن  الخميس  زيلينسكي  فولوديمري 
روسيا  غزو  منذ  قتِلوا  أوكراني  جندي  ألف   13

لبالدهم يف شباط/ فرباير. 
مستشاري  أحد  بودولياك،  ميخايلو  ورصح 
»لدينا  األوكرانية   24 قناة  عرب  زيلينسكي، 
 )...( العامة  األركان  هيئة  من  رسمية  تقديرات 
قتيل«.  ألف   13 إىل   )...( آالف   10 بني  ترتاوح 
البيانات  سينرش  البالد  رئيس  ان  وأضاف 

الرسمية »عندما يحني الوقت«. 
عندما كانت القوات الروسية تسعى يف حزيران/
يونيو إىل السيطرة الكاملة عىل منطقة لوغانسك 
يف رشق أوكرانيا، قال زيلينسكي إن بالده تخرس 

»60 إىل 100 جندي يف اليوم«. 

الرويس  الدفاع  وزير  قال  املقابل،  املعسكر  يف 
 5937 إن  سبتمرب  أيلول/  يف  شويغو  سريغي 
جندًيا روسيًا قتلوا منذ بدء النزاع يف 24 شباط/ 

فرباير. 
من  يقلالن  املتحاربني  الطرفني  أن  يف  وُيشتبه 
ذلك  يؤثر  أن  لتجنب  البرشية  خسائرهما  حجم 

سلبا يف معنويات قواتهما. 
هيئة  رئيس  قال  نوفمرب،  الثاني/  ترشين  يف 
أركان الجيوش األمريكية الجنرال مارك مييل إن 
أكثر من مائة ألف جندي رويس ُقتلوا أو جرحوا 
منذ بداية غزو أوكرانيا، مشريا إىل أن الخسائر يف 

صفوف القوات األوكرانية قد تكون مماثلة.
يمكن  وال  مييل  الجنرال  ذكرها  التي  واألرقام 
دقة  األكثر  هي  مستقل،  مصدر  من  تأكيدها 

التي قدمتها واشنطن حتى اآلن.  كما ُقتِل آالف 
املدنيني يف أعنف نزاع مسلح يف أوروبا منذ عقود.
زيلينسكي  فولوديمري  األوكراني  الرئيس  وأعلن 
بالده  من جيش  300 جندي  من  أكثر  استعادة 
كانوا قد أرسوا من قبل الجيش الرويس منذ بداية 

الحرب يف 24 فرباير/ شباط املايض.
موقع  حسابه  عىل  لزيلينسكي  منشور  وأشار 
تلغرام، الجمعة، إىل عودة 50 جندي أوكراني إىل 
منازلهم يف صفقة تبادل لألرسى مع روسيا يف 1 

ديسمرب/ كانون األول الجاري.
تم تحريرهم  الذين  أّن مجموع األرسى  وأوضح 
تجاوز الـ300 قائالً: »لنعيدهم جميعا، سنحرر 
يف  سيكونون  األوكرانيني  كل  أوكرانيا،  كل 

منازلهم«.

فرضتها كوريا الجنوبية

عقوبات
على بيونغ يانغ

سول- قنا- أعلنت كوريا الجنوبية 
أمس فرض عقوبات إضافية عىل 

كوريا الشمالية، ردا عىل التهديدات 
األمنية املتزايدة، والتي كان أبرزها 
إطالق صاروخ بعيد املدى الشهر 

املايض.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية 

الجنوبية أن سول قررت فرض 
عقوبات مستقلة عىل ثمانية أفراد 

وسبع مؤسسات متورطة يف برامج 
التطوير النووي والصاروخي للنظام 

يف بيونغ يانغ.
وقالت وزارة الخارجية الكورية يف 

بيان صحفي أن من بني أولئك الذين 
تمت إضافتهم إىل القائمة السوداء 

مسؤولون يف املؤسسات املالية ذات 
الصلة بالربامج النووية والصاروخية 

لكوريا الشمالية، ومتورطون يف 
عمليات النقل غري القانونية للسلع 

الكورية الشمالية الخاضعة للعقوبات 
من سفينة إىل أخرى.

»الفاو« تسعى لتأمين 
»1.9« مليار دوالر

»48« مليون شخص 
بحاجة للمساعدة

جنيف-قنا-أعلنت منظمة األمم 
املتحدة لألغذية والزراعة »الفاو« أنه 

يف عام 2023، ستحتاج إىل 1.9 مليار 
دوالر للوصول إىل 48 مليون شخص 

باملساعدة املنقذة للحياة وسبل 
العيش.

يأتي هذا اإلعالن جزءاً من نداء إنساني 
أكرب لألمم املتحدة، أطلقه مكتب األمم 
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف 

حدث خاص يف جنيف.
وبحسب »الفاو«، فإن املحرّكات 

األساسية النعدام األمن الغذائي الحاد 
هي الظواهر الجوية الشديدة، مثل 

الجفاف، والفيضانات، واندالع الحرب 
يف أوكرانيا، وانتشار النزاعات األخرى، 

يتبع ذلك تزايد عدم اليقني بشأن 
أسواق األغذية والزراعة العاملية، مما 
أدى إىل ارتفاع حاد يف األمن الغذائي 

ملستويات عالية جديدة.
ويف منطقة القرن األفريقي وحدها، 

من املتوقع أن يكون ما بني 23 و26 
مليون شخص يف حاجة ماسة إىل 

املساعدة اإلنسانية.

مالي: مقتل 
جندي ومدني
باماكو-أ. ف. ب- قتل جندي مايل 
ومدني يف »هجوم إرهابي« يف غرب 

البالد، كما أعلن مسؤول إداري محيل 
لوكالة فرانس برس.

وقال املسؤول إن الهجوم وقع مساء 
األربعاء يف بلدة يليماني القريبة 

من الحدود مع موريتانيا يف كايس، 
وهي منطقة نادرا ما تشهد هجمات 

جهادية. 
وأوضح ماديكاما دياوارا املسؤول 
يف منطقة يليماني أن القتيلني هما 

»جندي وحارس جمركي« سقطا يف 
هجوم عىل الثكنة العسكرية ومقر 

الجمارك.



يروي األديب الكبري نجيب محفوظ متحدًثا عن أستاذه سالمة 
موىس، إنه كان متواضًعا محبًا الشباب املجتهد مشجًعا لهم، ومن 

ذلك أن تلميذه وديع فلسطني -عضو املجمع اللغوي بدمشق 
واألردن- حينما مر بضائقة هجر عىل أثرها الحياة ونسيه 

الناس واألصدقاء والزائرون، أرسل إليه رسالًة قال فيها: »اجعل 
مطامحك يف السماء، ولكن اثبت بقدميك عىل األرض، واسترشف 
الدنيا من عٍل، فتتصاغر أمامك ترهاتها، كن كبريًا بعقلك وقلبك، 

وارض ضمريك، فكأنك ملكت الدنيا جميًعا«. 
وحينما تأملت تلك النصيحة وجدت فيها تفسريًا لحديث روي عن 
رسول الله صىل الله عليه وسلم، حينما قال: »إن الله يحب معايل 

األمور ويكره سفسافها«، فهكذا يريد الله أن يرى عباده غري 
منشغلني بتوافه األمور بل يحبون ويلهثون وراء معاليها، يبذل 

جهده وطاقته يف الهام واملفيد ليس يف توافه األمور التي ال طائل 
من ورائها. ويف نصيحة األستاذ سالمة موىس لتلميذه كثري من 

الرؤى الطيبة النافعة، فهو يدعوه إىل أال يلتفت إىل الصغائر؛ ألنها 

ماضية يف نهاية األمر، وال ينشغل بها إال من هم أمثالها، وأن ينظر 
إىل الدنيا بما فيها من أعىل، فهذه هي حقيقتها، كل ما يلهث وراءه 

البرش وهم كبري، ما دام ال منفعة حقيقية منه، كذلك خالفات 
البرش وجدالهم الذي يشغل العقول والقلوب ويفيض إىل الشقاق 

والنزاع.. كل ذلك ال طائل من ورائه، وحينما يدع اإلنسان كل 

ذلك من الشواغل التي ال قيمة لها حينئذ تتصاغر يف عينيه الدنيا، 
فلم تصبح لها قيمة فال يحزن اإلنسان عىل يشء وال يغره يشء 

وال ينشغل إال بإرضاء ربه وراحة ضمريه، ومن ثم يحوز الراحة 
الكربى والنعيم الدائم وكأنه ملك الدنيا بأرسها. 

وقد تابعت الناجحني يف مختلف املجاالت فما وجدتهم إال سائرين 
عىل هذا املنوال، متمسكني بعظائم األمور غري ملتفتني إىل 

سفاسفها، فليس لدى الناجح وقت لخالفات أو جداالت أو ترهات 
فاشلة ال تقود إىل يشء وإنما ينشغلون عادًة بما ينفع أو يضيف 

إىل مسرية النجاح أو رقي العقل وسمو القلب. 
إنني أهدي تلك النصيحة الرائقة إىل شبابنا الذي يقيض األوقات 
الطويلة يف محادثات عىل وسائل التواصل أو تعليقات والدخول 

يف نقاشات ال تنفع وإنما ترض وتنقص من قيمة اإلنسان يف كثري 
من األحيان، حيث إن الواجب علينا جميًعا أن نلتفت إىل ما يزيده 

وال ينقصه.
} الدستور األردنية

اجعل مطامحك في السماء!

17

السنة )28( - السبت 9 من جمادى األولى 1444هـ الموافق 3 ديسمبر 2022م العدد )9952(

 FIFA تتزامن بطولة »كأس العالم
قطر 2022«، مع مناقشات الجمعية 

العامة لألمم املتحدة يف دورتها 
السابعة والسبعني، لبحث بند 

»الرياضة والتنمية«، وهي مناسبة 
مهمة ال بد من التأكيد خاللها عىل ما 

اعرتى الرياضة من شوائب؛ بسبب 
النربة العنرصية الفاضحة التي 

سمعناها، وازدادت وتريتها يف اآلونة 
األخري، وهو ما عربت عنه سعادة 
الشيخة علياء أحمد بن سيف آل 

ثاني، املندوب الدائم لدولة قطر لدى 
األمم املتحدة، بشجبها واستنكارها 
محاوالت تسييس أو »عنرصة« كرة 
القدم والرياضة، مؤكدة ترفع قطر 

عن الحمالت املغرضة، والذهاب 
قدما يف التزامها بقيمها الوطنية 

والعربية، واملعايري الدولية الراسخة 
التي تمنع تسييس أو »عنرصة« 

كرة القدم والرياضة بشكل عام، 
مقتبسة قول حرضة صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري 
البالد املفدى، يف افتتاح البطولة، 
»بذلنا الجهد واستثمرنا يف الخري 
لإلنسانية جمعاء، وأخرياً وصلنا 
إىل يوم االفتتاح الذي انتظرتموه 

بفارغ الصرب«، وأعربت عن اعتزازها 
بخطاب االفتتاح التاريخي لحرضة 
صاحب السمو »حفظه الله«، قائلة 

إنه »أقوى وأبلغ رد عىل الحمالت 
املجحفة واالنتقائية، واملسيّسة 

املوغلة يف إيحاءات العنرصية 
واالستعالء، التي تستهدف تنظيم 

دولة قطر املونديال«.
لقد أرادت قطر منذ البداية أن يكون 

هذا املونديال أداة للتواصل ونرش 
السالم وإطالع العالم بأرسه عىل 

هذه املنطقة من العالم ومخزونها 
الثقايف األصيل، وهي فعلت ما وعدت 

به، عرب تنظيم واحدة من أفضل 
نهائيات كأس العالم، ليس عىل 

صعيد التنظيم فحسب، لكن أيضا 
عىل صعيد إشاعة أجواء السالم 

والوئام يف العالم بأرسه.

مونديال السالم
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آراء وقضايا

جاء مونديال قطر حافالً بالدالالت 
السياسية؛ إن فيما يتعلق بالحملة 

العنرصية ضد قطر والتشكيك يف أحقيتها 
بنيل رشف التنظيم ثم قدرتها عىل ذلك، 

والحلّة الرائعة الزاهية التي خرج بها 
املونديال، أو الدالالت الرياضية وقوة 
التنافس وإثارتها، مع تراجع الفرق 

الكربى وتقارب املستويات بشكل عام، 
بحيث بات من الصعوبة بمكان التنبؤ 

بنتائج املباريات، كما هوية الفرق املتأهلة 
إىل الدور اإلقصائي األول )16( أو 

ُثمن النهائي. إذاً، يف الدالالت السياسية 
للمونديال يمكن الحديث باختصار 

وتركيز عن عدة نقاط أساسية، أهمها 
الحملة العنرصية املمنهجة ضد تنظيم 
قطر للمونديال كونها أول دولة عربية 

وإسالمية تنال هذا الرشف، والتشكيك يف 
أحقيتها بذلك من حيث املبدأ كما قدرتها 

عىل القيام باملهمة. حتى اآلن، يبدو 
املونديال رائع التنظيم وفعالياته مبهرة، 

والحضور الجماهريي الكثيف بارز وجيل 
من كافة أرجاء العالم حتى مع الدعوة 

العنرصية املسيّسة واملوجهة والفاشلة إىل 
املقاطعة يف بعض الدول األوروبية.

يف الدالالت السياسية، بدا مهماً رفض 
الجماهري العربية واإلسالمية العالقات مع 
إرسائيل ومقاطعة وسائل اإلعالم العربية، 

واألمر هنا تم بشكل حضاري وسلمي 
وديمقراطي، حيث عربت الجماهري عن 

عقلها الجمعي عندما وجدت املساحة 
والساحة والحرية املناسبة.

يرتبط بما سبق، حضور فلسطني 
وأعالمها وفعالياتها وأغانيها وتراثها 

بكثافة. وصحيح أن منتخبنا الوطني ال 
يشارك يف املونديال، لكن حرضت قضيتنا 

بقوة يف تعبري وتأكيد أيضاً أنها القضية 
املركزية لألمة، وكل الحمالت اإلعالمية 
لتجاهلها أو إزالتها عن جدول األعمال 

العربي لم تنجح، خاصة لدى جيل 
الشباب.
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حملة عنصرية 
ممنهجة

ماجد عزام

كاتب فلسطيني

من قريب

يف أعقاب عمليات املقاومة الفلسطينية 
أخرياً يف القدس، التي فاجأت املؤسستني، 
اإلرسائيليتني،  واالستخباراتية،  العسكرية 

دعا أحد زعماء الفاشية يف إرسائيل، والذي 
سيتوىل وزارة األمن الداخيل يف حكومة 

نتانياهو العنرصية، آيتمار بن غفري، إىل 
اجتياح جديد شامل للمدن الفلسطينية 

الرازحة أصالً تحت االحتالل، وتنفيذ 
اغتياالت واسعة ضد القادة الفلسطينيني، 

وطالب أيضاً بتدمري قرى فلسطينية 
بأكملها، وأطلق تهديده املتكّرر للفلسطينيني 
بأن يعّدوا أنفسهم لتكرار نكبة عام 1948، 

أي لتطهري عرقي شامل جديد.
ما قاله ويقوله بن غفري، هو ما يكّرره 

الفاشيون األشد تطّرفاً، مثل سموتريتش 
وباقي أتباع فكر كاهانا الفايش، ولكنه 

يمثل، كذلك، ما يفّكر فيه، وال يقوله علناً، 
نتانياهو وأركان حزب الليكود، بل جزء 

كبري من قادة املؤّسسة الصهيونية الحاكمة 
يف إرسائيل. وذلك هو مغزى السياسة 

املعلنة، وغري املعلنة، للحكومات اإلرسائيلية 
املتعاقبة، وما تطبّقه عىل أرض الواقع، 

بإرصارها عىل مواصلة التوّسع االستيطاني 
يف الضفة الغربية، ورفضها املطلق قيام 
دولة فلسطينية مستقلة، وضمها الفعيل 

والتدريجي معظم مناطق الضفة الغربية، 
بما فيها القدس، ومنعها أي عملية سياسية 
مع الفلسطينيني، وسعيها الدؤوب للتطبيع 

مع حكومات عربية، عىل أمل تهميش 
برمتها. الفلسطينية وتصفيتها  القضية 

ملاذا يستطيع حكام إرسائيل مواصلة 
هذه السياسة العدوانية والرشسة، بما 
يف ذلك قتل 202 فلسطيني منذ بداية 

العام الحايل )2022(، ومنهم 46 طفالً، 
373 فلسطينياً،  ومواصلة احتجاز جثامني 

منهم 12 طفالً و9 أرسى استشهدوا يف 
السجون وامرأتان، وبعض هذه الجثامني 
محتجز منذ 55 عاماً؟ وملاذا ال يتوّرعون 

عن توسيع االستيطان االستعماري بوترية 
غري مسبوقة، ويعلنون نيّتهم ترشيع جميع 
البؤر االستيطانية التي أنشأها املستوطنون 

بأنفسهم؟ وملاذا ال يخىش قادة إرسائيل 
إظهار عنرصيتهم الفّظة، ويعّمقون نظام 

األبارتهايد العنرصي الذي أنشأوه ضد 
الفلسطينيني؟ وال يتوّرع نتانياهو عن منح 

وزارة األمن الداخيل صالحيات موّسعة 
ووزارة النقب والجليل للفاشيني يف حزب 

بن غفري، كي ينفذوا خططهم اإلجرامية ضد 

الفلسطينيني يف الداخل واألرايض املحتلة، 
ويعّمقوا عملية التهويد العنرصي؟ والسؤال 

األهم: ملاذا ينعطف كل املجتمع اإلرسائييل 
نحو العنرصية اإلجرامية والفاشية، وينتخب 
برملاناً يمثّل العنرصيون املتطّرفون فيه ما ال 

يقل عن 90 %؟
السبب األول، الخلل الفادح القائم يف ميزان 

القوى ملصلحة الجانب اإلرسائييل الذي 
تفاقم بعد انتهاء االنتفاضة الثانية، وبعد 

اتساع االنقسام يف الساحة الفلسطينية. 
الثاني، صمت غالبية املجتمع الدويل عن 

الجرائم اإلرسائيلية، بما فيها جرائم الحرب، 
والسماح إلرسائيل بأن تكون فوق القانون 

الدويل، محّصنة من املحاسبة واملساءلة عىل 
خروقاتها له، وتنّكرها ملئات من قرارات 

األمم املتحدة.
ومع ذلك، تعجز إرسائيل، وجيشها الضخم 
ومؤسساتها العسكرية واالستخباراتية، كل 
يوم عن وقف مقاومة الشعب الفلسطيني، 

أو فرض االستسالم والخضوع عليه. بل 
إنها تواجه مع كل جيل فلسطيني جديد 

إرادة أكثر عناداً، وأشد إرصاراً عىل املقاومة 
والنضال. فما املطلوب فلسطينياً، ملواجهة 

الخلل يف ميزان القوى، وترجمة النضال 
الفلسطيني املقاوم إىل نتائج سياسية، 

وإجبار إرسائيل عىل الرتاجع؟ لعل املطلوب، 
أوالً، التخيّل عن األوهام بأن تغيري السلوك 

اإلرسائييل يمكن أن يحدث باإلقناع، أو 
حسن السلوك، أو املراهنة عىل تدّخل 

أمريكي لتعديل النهج اإلرسائييل. وهي 
أوهام أنتجت نهجاً ما زال يحكم املواقف 

الرسمية الفلسطينية، رغم اصطدامه بجدار 
الواقع اللئيم مّرة تلو األخرى. واملطلوب 

ثانياً، إنهاء االنقسام، واالتحاد عىل نهج 
كفاحي مقاوم، يستخدم كل أشكال املقاومة 
املتاحة، بهدف تغيري ميزان القوى ملصلحة 

الفلسطينيني. واملطلوب ثالثاً، بناء قيادة 
وطنية موحدة تنهي حالة االنقسام والفوىض 

الداخلية السائدة، وتتبنّى اسرتاتيجية 
علمية واضحة املعالم إلدارة الكفاح الوطني 

بذكاء وتخطيط يفهمان بدّقة نقاط القوة 
والضعف لدى الخصم، ولدى الفلسطينيني 
أنفسهم كذلك. واملطلوب رابعاً، البناء عىل 

ذلك كله، بتنظيم أوسع حملة تضامن دويل 
مع الشعب الفلسطيني ونضاله العادل، 

مع الرتكيز عىل حمالت املقاطعة، وفرض 
العقوبات عىل حكومة االحتالل، األكثر 

انكشافاً وعنرصية منذ أُنشئت إرسائيل، 
وتصنيف حزب بن غفري وسموتريتش حركة 

إرهابية.
ودون اإلرساع يف اتخاذ هذه الخطوات، 

ستجد معظم القوى الفلسطينية نفسها 
ُتهمَّش أكثر فأكثر، وتصبح أكثر عجزاً عن 

التأثري يف األحداث، يف ظل تصاعد خطر 
املمارسات واالعتداءات الفاشية اإلرسائيلية، 

ويف سياق تعاظم االنضواء الشعبي 
الفلسطيني يف النضال الوطني واملقاومة، 

ومع تعّمق اإلدراك بأن إرسائيل ال تفهم إال 
لغة القوة، ورضورة االعتماد عىل النفس، 

بدل املراهنة عديمة الجدوى عىل تدخل 
خارجي.

وما من شك يف أن السلوك السيايس للقوى 
الفلسطينية ال يمكن أن يكون سليماً، إن 

لم ُيبَن عىل إدراك طبيعة املرحلة التاريخية 
التي يعيشها الشعب الفلسطيني يف رصاعه 
مع الحركة الصهيونية. وهي مرحلة الختام 
من وجهة نظر الحركة الصهيونية املتطّرفة 

التي تحلم، وتجاهر، بتكرار نكبة عام 
1948، وتبني اسرتاتيجيتها عىل إمكانية 

التخلص من وجود الشعب الفلسطيني، بعد 
أن أّسست منظومة األبارتهايد العنرصية 

إطاراً للتعايش املؤقت مع وجوده البرشي.
ويف املقابل، ومن وجهة النظر الفلسطينية، 

تمثّل هذه املرحلة التاريخية بداية انهيار 
الحلم الصهيوني بجعل فلسطني يهودية 

خالصة، وفرصة للبدء بتغيري ميزان القوى 
نحو إنهاء ليس فقط االحتالل األطول يف 
التاريخ الحديث، بل من أجل إسقاط كل 

منظومة األبارتهايد والتمييز العنرصي 
اإلرسائيلية يف كل فلسطني التاريخية.

} العربي الجديد

فلسطين: ال حل إال بالكفاح

مصطفى البرغوثي
األمين العام لحركة المبادرة 

الوطنية الفلسطينية

أحمد البنا
كاتب صحفي
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6:15التيلجو
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10:30فريسة الشيطان

سينما كتارا )2(

6:00راحة عيل الرسير
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9:00التاميلية
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تحتضنها »كتارا« للتعريف بالتراث القطري

المحامل التقليدية تستقطب الزوار

م  لليـــو
عىل  عشـــر  الخامــس 

كتارا  الثقايف  للحي  العامة  املؤسسة  التوايل تواصل 
 ،2022 قطر  العالم  لكأس  املصاحبة  احتفاالتها 
وسط إقبال جماهريي كبري من مختلف الجنسيات 
من  متنوعة  مجموعة  كتارا  تقدم  حيث  والفئات، 
الفعاليات التي تناسب جميع األذواق واالهتمامات.

التقليدية  للمحامل  كتارا  مهرجان  يشهد  كما 
سعادة  التقى  حيث  الرسمية،  الزيارات  من  عددا 
املدير  السليطي  إبراهيم  بن  خالد  الدكتور  األستاذ 
فخامة  كتارا  الثقايف  للحي  العامة  للمؤسسة  العام 
جمهورية  رئيس  ميالنوفيتش  زوران  الرئيس 
الحبيس  حمد  بن  سعود  الدكتور  ومعايل  كرواتيا، 
عمان.  سلطنة  يف  والسمكية  الزراعية  الثروة  وزير 
والسيدة سانجا موسيتش ميالنوفيتش حرم فخامة 
سامية  السيدة  وأنجال  كرواتيا،  جمهورية  رئيس 
بمناسبة  تنزانيا  جمهورية  رئيسة  حسن  صولحو 

زيارتهم لكتارا.
التقليدية  للمحامل  كتارا  مهرجان  ويستقطب 
السيد ويليام  الدول، حيث قال  الزوار من مختلف 
كل  بعكس  للغاية  رائعة  هنا  األجواء  إنجلرتا:  من 
قطر.  يف  هنا  مكان  بكل  أستمتع  أنا  التوقعات، 
وأعجبني جدا التعرف عىل الحياة القديمة يف قطر 

من خالل مهرجان املحامل.
قطر  أحببت  فرنسا  من  فيكتوريا  قالت  وبدورها 
كثريا وزرت عدة أماكن وهذه اول مرة أزور كتارا 

فعال إنها جميلة وتعرض العديد من الثقافات.

وقالت 
سويرسا:  من  أالن 

يف  الفعاليات  وأعجبتني  مدهشة  املونديال  »أجواء 
الحماس  يتشاركون  هنا  الجميع  قطر،  أنحاء  كل 

والفرح«. 
أن  رائعة  فرصة  كانت  لقد  إنجلرتا:  من  بيرت  وقال 
التحق بأصدقائي هنا يف قطر، لقد أتيت أول أمس 

وأنا مرسور جدا بهذه األجواء.
تتيح  الفنون،  أنواع  مختلف  عىل  انفتاحها  وضمن 
الفنية  أعمالهم  لتقديم  الفنانني  من  كتارا ملجموعة 
فعىل  متنوعة،  أماكن  ويف  الجمهور  أمام  املتنوعة 
الواجهة البحرية يقدم الفنان الرويس دانيس وبقية 
هذا  ويف  الغرافيتي.  فن  من  لوحة  مجموعته  أفراد 
األعمال  ببعض  ألقوم  هنا  قدمت  يقول:  اإلطار 
الفنية. وقد اشتغلنا عىل كل ما له عالقة بكرة القدم 
وساعدتنا أجواء املكان عىل استيحاء أفكار جديدة. 
وأضاف: هذه املرة األوىل التي يزور فيها قطر وقد 
لطفاء  والناس  مختلفة  فاألجواء  جدا  املكان  أحب 
اختياري  وعن  الرسمة  عن  يسألونني  وهم  جدا 
لأللوان واألشكال. وعرب عن إعجابه الشديد بكتارا 
استوحيت  وقد  جدا  جميل  الثقايف  الحي  إن  قائال: 
العديد من األفكار خالل فرتة عميل هنا. أشعر أن 
كل يوم هنا هو يوم للفرح والسعادة فالكل منسجم 
وسعيد باألجواء الرياضية العاملية خاصة مع التقاء 

الكثري من الثقافات والشعوب.

من  و
اكزانا  تقول  جانبها 

ان  احبت  انها  أوكرانيا  من  تشكيلية  فنانة  وهي 
املكان  وان  الثقايف  الحي  يف  الطلق  الهواء  يف  ترسم 
وبينت  قطر.  بجمال  اعجابها  مبدية  جدا  جميل 
يف  مختلفة  أماكن  من  كثرية  مشاهد  رسمت  انها 
قطر منها سوق واقف وكتارا وغريها وهي سعيدة 

باكتشاف روعة الهندسة اإلسالمية.
كما تواجد عىل شاطئ كتارا وضمن مهرجان كتارا 
القطريني  الفنانني  من  عدد  التقليدية  للمحامل 
أعمالهم  الجنسيات يقدمون  واألجانب من مختلف 
بعض  تقدم  كما  الجمهور.  من  مرأى  عىل  الفنية 

الخاصة  املشاركة األجنحة  للدول 

ت  حا لو
مستوحاة  متنوعة  فنية 

من الرتاث البحري وحياة الصيد.
وقد حرصت مكتبة كتارا للرواية العربية عىل تقديم 
مجموعة من األنشطة املتنوعة املوجهة لألطفال من 
تم  حيث   48 املبنى  ساحة  يف  الجنسيات  مختلف 
الزينة  من  املستوحاة  الرسومات  من  كتيب  إعداد 
واالشكال الرتاثية لألطفال ليقوم األطفال بتلوينها 

أو رسمها. 
األطفال  قبل  من  كبريا  إقباال  الفعالية  هذه  وتشهد 
حيث أشاد أولياء األمور بها مؤكدين أنه من الرائع 
بالرتاث  تعرفهم  وأن  األطفال  كتارا  تنىس  ال  أن 

القطري من خالل أنشطة إبداعية جميلة. 
بالون  جولة  »عرض  يواصل  أخرى  جهة  من 
وخاصة  الجمهور  استقطاب  العاملية«  العجائب 
املتنوعة  فقراته  بمتابعة  الذين سعدوا  األطفال  من 
ديسمرب   3 السبت  اليوم  سيكون  حيث  واملشوقة، 
فرتتني  عىل  ُيقدم  الذي  العرض  ملتابعة  يوم  آخر 
األوىل يف الساعة الخامسة مساء والثانية يف الساعة 
السابعة مساء يف ساحة الحكمة. كما تقدم السفارة 
يف  فلكلوريا  عرضا  كتارا  مع  بالتعاون  البوسنية 

عة  لسا ا
الثاني  والعرض   6:30

يف 9 مساء يف ساحة البريق.
ويواصل عرض كتارا لألزياء تقديم األزياء القطرية 
الثالثة  والليلة  الليلة  ستقدم  حيث  عرصية،  بروح 
الزهور  من  املستوحى  »الروضة«،  عنوان:  تأخذ 
األجواء  يعكس  كما  القطرية،  البيئة  يف  والنباتات 
الربيعية املمطرة يف الخليج، وتشارك يف هذه الليلة 
دانة  املسلم،  خلود  هن:  قطريات  مصممات  أربع 

املال، جوهرة السويدي، عايشه العبيدان.
للفنان  غنائيا  حفال  املكشوف  املرسح  واحتضن 
جمهورا  استقطبت  التي  الخرض  حمود  الكويتي 
من  العديد  وستقدم  الفنان،  محبي  من  كبريا 
الغنائية عىل املرسح املكشوف نذكر منها  الحفالت 
حفل الفنان ماهر زين وحفل للفنانة اليسا والفنان 
أدم يوم 7 ديسمرب. وحفل للفنان سعد املجرد يوم 
8 ديسمرب، والفنان أحمد سعد وتامر عاشور يوم 
11 ديسمرب، والفنانة أصيل هميم ودي جي أصيل 

وسعود جاسم يوم 15 ديسمرب.

لوحات فنية متنوعة مستوحاة

 من التراث البحري وحياة الصيد

عرض العديد من 
الثقافات المختلفة 

للمشجعين
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سلمان المالك

سعد الجميع
ُ
قطر ت

حرمت األوضاع االقتصادية الصعبة الكثري من سكان 
لبن�ان متعة مش�اهدة مباريات موندي�ال قطر لكرة 
القدم، إال أن مبادرة قطرية غريت هذا الواقع وأدخلت 

البهجة إىل قلوب الكثريين.
يف مدينة عرس�ال اللبنانية بمحافظ�ة البقاع )رشق( 
الت�ي تس�تضيف أيض�ا آالف الالجئ�ني الس�وريني، 
يجتمع املئات من الس�كان يف قاعة كبرية لالس�تمتاع 
بمش�اهدة مباري�ات املونديال مجان�ا، يف ظل أجواء 

حماسية.
يأتي هذا ثم�رة مبادرة »للهالل األحمر القطري« من 
خالل تزويد القاعة بشاشات ضخمة لنقل املباريات، 
يف ظل معاناة معيش�ية صعبة يرزح تحتها السكان، 
ويزيد من حدتها انقطاع التيار الكهربائي لس�اعات 

طويلة يف اليوم.
ويف حدي�ث لألناض�ول، ق�ال محم�د كحي�ل، ممثل 
جمعية »الهالل األحمر القطري«، إن »املبادرة مقدمة 
من قطر وش�عبها لدعم املجتمعات من خالل إنش�اء 

مناطق للمشجعني يف لبنان ودول أخرى«.

 وذك�ر املتحدث، أن »املب�ادرة قدمتها جمعية الهالل 
األحمر القط�ري، وبدعم من صن�دوق قطر للتنمية، 
و)beIN س�بورت(، واللجنة العليا للمشاريع واإلرث 

القطرية«.
وأضاف أن »الغاية من املبادرة تمكني املجتمعات من 
مش�اهدة املونديال، وجعلهم يتش�اركون الفرحة مع 

كل الناس، من دون أي تفرقة أو تمييز«.
وأردف أن هن�اك إقب�اال الفت�ا م�ن أه�ايل عرس�ال 
والالجئني الس�وريني ملشاهدة املونديال، وسط أجواء 
من البهجة والفرح، مضيفاً أنه »نظرا لإلقبال الشديد 

بدأنا يف تجهيز قاعة أخرى الستقبال املشجعني«.
من جهته، قال رئيس بلدية عرسال باسل الحجريي، 
إن ه�ذه املبادرة من الهالل األحم�ر القطري، أتاحت 

للجميع فرصة مشاهدة املباريات.
فيما قال الالجئ السوري أبو أحمد )65 عاما(، الذي 
يش�جع املنتخب الربازي�ي يف املونديال، إنه من خالل 
املب�ادرة ب�ات بإمكان�ه متابعة فريق�ه املفضل وكل 

مباريات كأس العالم.

األفراح تعم المغرب
عم�ت الفرحة منازل وش�وارع املغرب 
بع�د تغلب املنتخب الوطني عىل نظريه 
الكندي بهدف�ني لواحد وحجزه بطاقة 
التأهل لل�دور الثاني يف مونديال كأس 

العالم بقطر.
ووفق مراس�ل األناض�ول، خرج آالف 
املغاربة إىل الش�وارع لالحتفال بمجرد 

انتهاء املباراة، خصوص�ا يف العاصمة 
الرباط واملدن الكربى وقرب املقاهي.

وتفاع�ل الجمهور مع املنتخب الوطني 
م�ع  متجاوب�ا  والهت�اف  بالتش�جيع 
مجريات اللقاء الذي أصبح فيه املغرب 
متصدرا للمجموعة السادسة للبطولة.

وبعدما تعادل م�ع كرواتيا يف مباراته 

األوىل، ف�از املنتخب املغربي عىل نظريه 
البلجيك�ي يف مبارات�ه الثاني�ة، ضمن 
املجموعة السادس�ة م�ن بطولة كأس 

العالم لكرة.
وبف�وزه ع�ىل كن�دا، يتص�در املغرب 
ترتي�ب املجموع�ة برصي�د 7 نق�اط، 
وكرواتي�ا ثانيا بخم�س نقاط وتأهلت 
هي األخرى إىل الدور ذاته، بينما حلت 
بلجي�كا ثالثا ب� 4 نق�اط، وأخريا كندا 

دون أي نقطة.
ويع�د ه�ذا التأه�ل الثاني م�ن نوعه 
للمغ�رب بع�د تجرب�ة املنتخ�ب ع�ام 

1986 يف مونديال املكسيك.
ويش�ارك املغ�رب للمرة السادس�ة يف 
موندي�ال كأس العال�م لك�رة الق�دم، 
بقيادة امل�درب الوطني وليد الركراكي 
ومش�اركة العدي�د من النج�وم الذين 

يلعبون مع فرق عاملية.

موروثنا البحري

جمعهم المونديال

التقى 3 أشقاء سوريني خالل حضورهم 
كأس العالم املقامة حالياً يف قطر، وذلك 
بعد 13 عاماً عىل فراقهم بسبب النزوح 

والترشد نتيجة الحرب واملالحقات األمنية 
يف مسقط رأسهم سوريا.

ونرشت شبكة قنوات الكاس القطرية، 
عرب حسابها الرسمي عىل موقع »تويرت«، 

األربعاء، 29 نوفمرب/  ترشين الثاني، لقاء 
مصوراً لألشقاء السوريني الثالثة، أثناء 

حضورهم مونديال قطر 2022.
وقال مهدي كوبش، وهو أحد األشقاء 

الثالثة خالل اللقاء: »13 سنة صاريل ما 
شفت أخوي، إجيت عىل الدوحة من أسبوع 

حتى التقى معه، وحالياً ناطرين أخونا 
جاي من القاهرة.. الحمد لله قطر جمعتنا 

بعد 13 سنة، كانت فرصة عظيمة إنه 
ألتقي فيهم بعد 13 سنة بفضل املونديال«.
وتشكل مشاهد »لّم الشمل« لدى الالجئني 
السوريني مساحة األمل األكرب يف تعقيدات 
املشهد السوري الذي تخّطى حدود املآيس 

واملعاناة الطويلة، يف ظل انعدام اآلمال 
القريبة إلنهاء رحلة الشتات والفراق، التي 

يعانيها السوريون يف أماكن اللجوء وبني 
جحيم الحدود التي تزيد فرقتهم.

أجمل المدن

يضم »متحف كتارا للمحامل التقليدية« نماذج السفن 
التي استخدمها األجداد يف قطر ومنطقة الخليج يف 
رحالتهم للصيد والغوص للبحث عن اللؤلؤ ونقل 

البضائع والتجارة والسفر، باإلضافة إىل أدوات الغوص 
واملراكب والوسائل التي كانت تستخدم من قبل 

النواخذة والطواشني، إىل جانب أدوات املراكب ووسائل 
الغوص التي يستخدمها البّحارة يف رحالتهم للبحث 
عن اللؤلؤ، باإلضافة إىل أنواع »املجادح« املُستخدمة 

يف صناعة السفن الخشبية، وأنواع املبارد، وقد سعت 
املؤسسة العامة للحي الثقايف »كتارا« من خالل هذا 

املتحف أن يكون متكامالً يف عرض كل ما يتعلق 
باملوروث البحري يف قطر واملنطقة بشكل عام، عرب 
تقديم النماذج املختلفة للسفن التقليدية التي كانت 

تستخدم خالل فرتة الغوص أيام اآلباء واألجداد.
وسيكون املتحف مستمراً حيث سيتم التعاون مع 

وزارة الرتبية والتعليم والتعليم العايل، لتنظيم رحالت 
للمراحل التعليمية املختلفة لالطالع عىل مقتنيات 

املتحف الذي يقّدم رشحاً وافياً عن املورث البحري، 
مشرياً إىل أن املتحف يحتوي كذلك عىل اللؤلؤ الطبيعي 

وكذلك اللؤلؤ املستزرع.

تتحول قطر إىل وجهة سياحية عاملية رائدة، بعد أن 
تابع ماليني البرش عرب شاشات التلفزة بطولة »كأس 

العالم FIFA قطر 2022«، واطلعوا عىل جمال مدنها 
وتنوعها ونهضتها العمرانية غري املسبوقة، باإلضافة إىل 

املهرجانات املوسيقية الكربى، وعروض األزياء، واألنشطة 
الشاطئية، واملالعب الثمانية التي تقام عليها مباريات 

البطولة، وبتصاميمها اإلبداعية واعتمادها عىل االستدامة.

إبداعات المشجعين

يواصل املشجعون تقديم إبداعاتهم وهم يحرضون 
مباريات فرقهم مشجعني ومساندين، عرب ابتكار 

الهتافات واملالبس وكل ما من شأنه بث الحماس ورفع 
املعنويات.



بطبيعة الحال، وكما جرت األعراف، ال نحتفل بسقوط 

اآلخرين وال نتشفى في من خرج بخفي حنين، أو تعثر 

في مشواره وغادر من الباب الخلفي »مكتئب وحزين« !

لكن تسارع األحداث بوتيرة مشبوهة، وتعّمد بعض 

األطراف إفساد كل الجهود التي تبذل في هذه البطولة 

من أجل أهداف مجهولة.. والعمل بكل أدواته على نشر 

مفاهيم مغلوطة، يجعل التحكم بمشاعر السرور بكبح 

جماح المغرور أمرا غير قابل للسيطرة، بل من أصعب 

األمور!

فلم يسبق أن قوبل خروج منتخب من كأس العالم 

بفرحة عارمة وسعادة غامرة وصلت لحد »الشماتة« 

كما احتفل الجمهور العربي واإلسالمي وأنصار األخالق 

والقيم الرفيعة بعد اإلعالن رسميًا عن خروج المنتخب 

األلماني من مونديال قطر 2022 من الدور األول، يجر 

أذيال الخيبة والفشل مطأطئًا رأسه ومغطيًا وجهه، وهو 

الذي بدأ البطولة مغلقًا فمه، لكن على ما يبدو أنه نسي 

أن يغلق مرماه.. فاهتزت شباكه خمس مرات ما بين 

فوز وتعادل وخسارة، لتصبح في نهاية المطاف حصيلة 

متواضعة، ال تبقيه مع الكبار، بل حولته للمطار.. 

ليعود إلى وطنه بمشاركة خجولة مضافًا لها العار..!

لماذا توحدت هذه المشاعر ضد منتخب كان الفريق 

المفضل للكثيرين، بتاريخه الحافل وجمهوره الغفير 

حول العالم، لما عرف عن »المانشافت« من أداء 

»رجولي«، وإنجازات قارية ودولية، واشتهر بنجومه 

الكبار على مدار عقود من الزمن، والذين مازالت 

أسماؤهم رنانة في عالم كرة القدم على مر األجيال، 

ومنهم بيكنباور ورومينيجه ولوثر ماتيوس ورودي فولر 

وميروسالف كلوزه ومايكل باالك وتوماس مولر وغيرهم 

الكثير..؟

السبب أن هذا المنتخب الملقب بـ »الماكينات« - 

وهي دليل القوة والصالبة - بدأ »ينحرف« عن مساره 

الذي أحبه الناس فيه، و»يشذ« عن القاعدة المتفق 

عليها بين عموم الرياضيين، وأقحم نفسه في قضايا 

»مخجلة«، ليجد نفسه يدافع عن عدة ألوان، ونسي 

مهمته األساسية وهي الدفاع عن ألوان علم بالده !

ألمانيا دخلت هذا المونديال »مشوشة«، وسعت 

بإعالمها وبعض مسؤوليها إلقحام أفكار وشعارات على 

بطولة لكرة القدم تنص قوانينها صراحة على عدم 

الترويج ألية مظاهر خارجة عن إطار اللعبة، مما أفقد 

الفريق شعبيته وجماهيريته، واألنكى من ذلك أن تقوم 

وزيرة الداخلية األلمانية المعنية بحماية القانون في 

بالدها بالتحايل على قوانين الرياضة واتباع طريقة 

غير مهنية أو دبلوماسية، وكذلك فعلت وزيرة الخارجية 

البلجيكية، واالثنتان ودعتا معًا بشعاراتهما.. فال كسبا 

في الملعب وال خارجه ! وربح المونديال وقطر والفيفا 

وانتصرت كرة القدم.

غريب أمر بعض الدول األوروبية التي حاولت بكل أدواتها 

التشويش على المونديال عبر إقحام عدد من الملفات 

غير الرياضية، في مخالفة صريحة لقوانين اللعبة، 

ومحاولة اختراق فاشلة للقيم واألخالق، وكذلك القواعد 

التنظيمية للدولة المستضيفة، متشدقين بالحرية، 

وهم بعيدون عنها، وهدفهم نشر سلوكيات خاطئة في 

مجتمعات محافظة وعلى الفطرة السليمة، فكانت 

نهايتهم أليمة !

العبو ألمانيا الذين بدأوا مغلقين أفواههم في إشارة 

لحرية التعبير.. هل أخذوا برأي الالعبين المسلمين 

الذين يلعبون معهم بنفس الفريق إن كانوا يوافقون 

على الترويج للمثلية، التي ترفضها كل األديان ؟! 

هل تحملت ألمانيا تصرف الالعب الدولي مسعود 

أوزيل عندما التقط صورتين، األولى مع الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان، والثانية مع الكاتب 

والسياسي األلماني يورجن تودنهوفر.. إذ إنها شنت 

عليه هجومًا قويًا وتناست كل ما قدمه أللمانيا ؟!

وحينها أطلق أوزيل تصريحه التاريخي الذي يدل على 

العنصرية والطبقية في تعاملهم معه، عندما قال: 

عندما أفوز فأنا ألماني وعندما أخسر فأنا مهاجر !!

وعموما.. بعض المتهورين من الجمهور األلماني لم 

يحتملوا رؤية صورة أوزيل يحملها بعض المشجعين 

في استاد البيت.. فأين تقبل الرأي اآلخر ؟

والسؤال الذي يطرح نفسه:

هل تقوى ألمانيا وأوروبا على مواجهة كل الشعارات في 

حال تم اختراق قواعد اللعبة وسمح للمتفرجين برفع 

اليافطات الفكرية والحزبية، ولبس القمصان المكتوب 

عليها دالالت سياسية وإنسانية ؟ 

هل ستتحمل وجود شعارات للنازية أو لحقوق 

المهاجرين والالجئين والعمال، أو الضطهاد المرأة 

المسلمة ومنعها من لبسها المحتشم، أو تسليط 

الضوء على األقليات والدول المحتلة وغيرها..؟!

وهل ستصبر المدرجات على هذه اإلشارات الساخنة 

دون أن تؤدي إلى توترات وتخرج اللعبة من مضمونها 

التنافسي الشريف إلى مسار عدواني وعنيف ؟

أم إنها تريد أن تتعامل مع العالم بفوقية وتفرض عليهم 

عاداتها وتقاليدها وال تقبل المعاملة بالمثل.. ؟!

تعالوا يا أوروبا نحتكم لنقطة سواء..

قطر رحبت بالجميع من كل الجنسيات واألجناس، 

ولم تمنع أحدًا من الحضور واالستمتاع بأجواء 

المونديال.. واحتوت جميع الثقافات المتنوعة 

والملتزمة بالنظام العام.. أما مسألة الترويج واإلشهار 

واالستفزاز فهذه مرفوضة بحكم قوانين الفيفا والدولة 

المنظمة..

وما يثار هو بهدف التشويش واالختراق، ولكن- ولله 

الحمد- فشلت محاوالتهم البائسة، وسجل النصف 

األول من المونديال نسخة رهيبة، بتنظيمها ومبارياتها 

وجماهيرها وإعالمها وفعالياتها.

وأعجبني تصرف بالدي بالسماح بتزويد الغاز أللمانيا 

بعد أن وافقت على مدة الـ 15 عامًا، ولم تخلط الملفات 

كما يفعل غيرها.. فهي ال تسّيس االقتصاد وال تشّوه 

الرياضة، وسجلها معروف باحترام العقود واالتفاقيات، 

كما أن مثل هذه الصفقات تستفيد منها الشعوب.

كما يجب أن نأخذ في االعتبار أن ألمانيا دولة كبرى، 

وفيها تنوع ثقافي وسياسي، وال يمثلها رأي فئوي، 

وكذلك لها مواقف جيدة في الفترة الماضية في ملفات 

أخرى، وبالتالي من الضروري إبقاء الخالف في حدوده 

الطبيعية.

أرض السالم والحوار
يقول السيناتور بوب مينديز، رئيس لجنة العالقات 

الخارجية في مجلس الشيوخ األميركي، إن قطر 

ستكون أقوى من ذي قبل، وسوف تصمد أمام 

االنتقادات، وسوف ترد، واألهم هنا ليس ما تقوله 

الصحافة، ولكن االنطباع الجيد الذي تتركه زيارة 

الناس إلى قطر.

انطباعات الناس لمسناها عن قرب، وقد رأينا 

مشجعي كرة القدم يعيشون تجربة فريدة خالل هذا 

المونديال الذي أجمعوا على أنه النسخة األكثر تميزا 

على اإلطالق في عالم كرة القدم، وسواء الذين حضروا 

المباريات أو شاركوا في الفعاليات فإنهم جميعا 

عاشوا تجربة من التفاعل المجتمعي ال تنسى، وأكبر 

دليل على نجاح البطولة أنها حطمت األرقام القياسية 

من حيث بيع التذاكر والحضور الجماهيري.. من 

المدرجات وأمام الشاشات.

آخر نقطة.. 
على كل من يحاول أن يخرج اللعبة األجمل عن 

مسارها بتلفيق القصص الكاذبة والترويج لألفكار 

الشاذة أن يتوقف عن هذه األمور المخجلة، ويطالع 

الحقائق الساطعة في سماء قطر، وما وفرته للفرق 

والزائرين والمشجعين من تسهيالت وخدمات ومنشآت 

هي األضخم واألفخم، وفعاليات جماهيرية وثقافية 

لخوض تجربة للحوار اإلنساني بين الشعوب، في 

أجواء تسودها المحبة واالحترام.. والمودة والسالم.

»ميم« ! وداع أليم في الصـ
منتخب ألمانيا »ينحرف« عن المسار و»يشذ« عن الكبار

كلمة حق

Email: mohd-almarri@al-watan.com

: @mohdalmarri2022

رئيس التحرير املسؤول

السبت 3 ديسمير 2022م

قطر ال تسّيس االقتصاد وال تشّوه الرياضة.. وتمد يديها لكل الشعوب

أوزيل كشف التعامل الطبقي..  ألماني عند الفوز ومهاجر في الخسارة !

هل ستقبل برؤية إشارات سياسية أو أوضاع  
مهاجرين والجئين أو اضطهاد امرأة مسلمة ؟

إذا حدث اختراق لقوانين اللعبة فهل 
ستتحمل أوروبا »الشعارات الساخنة« ؟!

نجاح النصف األول
 من المونديال أسكت
كل ألوان الجدال 

تلفيق روايات
»ساقطة« ال يحجب 

حقائق ساطعة

كيف تحول صاحب التاريخ واألداء »الرجولي« من الماكينات الصلبة إلى الشعارت الملونة ؟




