
ال مضايقات للنساء.. 
والمالعب مالئمة تماما

ال هتافات ساخرة 
أو تمييز على أساس الجنس
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لندن- قنا- تعددت نجاحات بطولة »كأس العالم 
املرة  وهذه  انطالقها،  منذ   »2022 قطر   FIFA
نهائيات  من  نسخة  أول  كونها  يف  النجاح  يأتي 
مرتبطة  ظلت  سيئة«،  »عادات  ت  غيرّ املونديال 

تستهدف  التي  تلك  خاصة  القدم،  كرة  بمباريات 
والصور  األفكار  من  مجموعة  ت  غيرّ كما  النساء، 
النمطية التي لطاملا التصقت بالتظاهرة الرياضية 

األكرب يف العالم.

ونقل تقرير لصحيفة التايمز الربيطانية شهادات 
أكدن  الالتي  اإلنجليزيات  املشجعات  من  ملجموعة 
ووصفن  مضايقات،  ألي  تعرضهن  عدم  فيها 

مالعب قطر بأنها مالئمة أكثر للنساء.

صحيفة التايمز البريطانية:

أفـضــل مـونـديــال صاحب السمو 
يلتقي رئيس تركمانستان

استعراض العالقات وعدد من القضايا

صاحب  حرضة  التقى  قنا-  الدوحة- 
ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
أمي البالد املفدى، مساء أمس، يف استاد 
رسدار  الرئيس  فخامة  الدويل،  خليفة 
تركمانستان،  رئيس  محمدوف،  بيدي 
والوفد املرافق، الذي يزور البالد لحضور 
العالم  جانب من مباريات بطولة »كأس 

FIFA قطر 2022«.
الرئيس  فخامة  هنأ  اللقاء  بداية  يف 

األمي  سمو  محمدوف  بيدي  رسدار 
»كأس  بطولة  انطالق  بمناسبة  املفدى 
مشيدا   ،»2022 قطر   FIFA العالم 
فخامته بحسن التنظيم، ومتمنيا التوفيق 
كما  البطولة.  يف  املشاركة  للمنتخبات 
العالقات  استعراض  اللقاء  خالل  جرى 
وسبل  البلدين،  تربط  التي  الثنائية 
ملناقشة  باإلضافة  وتطويرها،  تعزيزها 

عدد من القضايا ذات االهتمام املشرتك.

مدير مجلس األعمال القطري ــ األميركي:

إنـجــازات قـطـر مـثيـرة لإلعـجــاب
مهرجان الفيفا للمشجعين 

مـلـيـــون زائـــــر
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متابعات

صحيفة بريطانية:

مونديال قطر
تجربة رائعة للمشجعات

لندن- قنا- تعددت نجاحات بطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022 منذ انطالقها يف 
20 نوفمرب املايض، وحت�ى قبل انطالقها، 
وه�ذه امل�رة يأت�ي النج�اح يف كونها أول 
ت  نس�خة م�ن نهائي�ات املوندي�ال غ��رّ
»عادات س�يئة« ظلت مرتبط�ة بمباريات 
كرة الق�دم، خاص�ة تلك التي تس�تهدف 
ت مجموعة م�ن األفكار  النس�اء، كما غ��رّ
والص�ور النمطي�ة التي لطامل�ا التصقت 

بالتظاهرة الرياضية األكرب يف العالم.
ونقل تقرير لصحيفة »التايمز« الربيطانية 
املش�جعات  م�ن  ملجموع�ة  ش�هادات 

اإلنجليزيات الالتي رافقن منتخب 
م�ن  الدوح�ة  إىل  بالده�ن 

أجل تش�جيع »األس�ود 
الثالثة«، يؤكدن فيها 

تعرضه�ن  ع�دم 
مضايق�ات،  ألي 
مالع�ب  ووصف�ن 
املونديالي�ة  قط�ر 
بأنه�ا مالئمة أكثر 

ملش�اهدة  للنس�اء 
املباري�ات مقارنة بما 

يجري يف بالدهن.
وتح�ت ش�عار »إنه�ا لعبتها 

أيضاً«، تقود الش�ابة الربيطانية إييل 
مولوس�ون )19 عام�اً( حملة واس�عة يف 
بالدها م�ن أجل جعل مالع�ب الكرة أكثر 
ترحيباً بالنس�اء، وذلك بسبب املضايقات 

التي يتعرضن لها خالل املباريات.
ولفتت مولوس�ون إىل أن�ه قبل مجيئها إىل 
قطر من أجل دع�م منتخب بالدها، طلبت 
من والدها أن يرافقها إىل الدوحة. غ� أنها 
اعرتف�ت يف ترصيح للصحيف�ة الربيطانية 
أنها اكتش�فت أنها »لم تك�ن يف حاجة إىل 
إزع�اج والدها، ألن مالع�ب كأس العالم يف 
قطر مختلف�ة عما هي عليه يف بالدها، فلم 
تك�ن هناك هتافات س�اخرة أو تمييز عىل 

أساس الجنس من أي نوع«.
واعت�رب التقري�ر أن مالع�ب قط�ر وفرت 
أج�واء مناس�بة للنس�اء أكث�ر م�ن تل�ك 
املوج�ودة يف إنجل�رتا، وقال�ت مولوس�ون 
- وه�ي طالبة م�ن نوتنغهام- »ل�م أعاِن 
م�ن أي من املضايق�ات التي مررت بها يف 
إنجل�رتا«، مضيفة »أنها بيئ�ة رائعة حني 

قمت بتجربتها«.
من جهت�ه، أوضح والد مولوس�ون البالغ 
من العمر )49 عاماً( ويعمل مدرس�اً، أنه 
ج�اء إىل قط�ر به�دف رعاية ابنت�ه، لكنه 
اع�رتف بأنه اكتش�ف أنه ل�م يكن بحاجة 

للقيام بذلك بسبب ما وجده فيها.
بدوره�ا، لم تخ�ف املش�جعة اإلنجليزية 
ج�و غلوف�ر )47 عام�اً( والت�ي تح�ر 
نهائي�ات كأس العالم منذ نس�خة جنوب 
إفريقيا 2010، انبهارها بنس�خة متميزة 
م�ن املوندي�ال ع�ىل جميع املس�تويات يف 
قطر، قائلة »الج�و العام هنا أقل عصبية، 
فالجميع يرتدون ألوان منتخبهم، 

وليست هناك أي متاعب«.
وإىل جان�ب ش�هادات 
نق�ل  املش�جعات 
تقري�ر الصحيف�ة 
ني�ة  يطا لرب ا
ترصيح�اً لالعب�ة 
ي�ة  نجليز إل ا
لي�ان  الس�ابقة 
 34( ساندرس�ون 
ومقدم�ة  عام�اً(، 
برنامج »توك سبورت«، 
أش�ادت من خالله باألجواء 

التنظيمية يف مونديال قطر.
ويف الس�ياق نفس�ه، اعترب ضابط كب� يف 
الرشطة الربيطانية أن ع�دم وجود أعمال 
شغب يف قطر خالل منافسات املونديال هو 
دليل عىل أنه ال ينبغي للحكومة الربيطانية 
تخفي�ف القي�ود املفروضة ع�ىل الكحول 
يف مالع�ب كرة الق�دم، مضيف�اً أنه يمكن 
للمملك�ة املتحدة أن تتعل�م من التجربة يف 

قطر وأن تتخىل عن تلك األفكار.
وق�ال رئي�س الرشط�ة م�ارك روبرت�س 
املس�ؤول عن رشطة ك�رة القدم يف اململكة 
املتح�دة إن األجواء يف قط�ر كانت »ودية« 
عىل غرار نهائيات كأس أمم أوروبا 2022 

للسيدات التي أقيمت الصيف املايض.
ويبدو أن املش�جعات يف النس�خة العربية 
للمونديال ال يالحظ�ن الفرق يف املدرجات 
فحس�ب، ولكن داخل امللع�ب أيضاً، حيث 
أصبحت س�انت أوش�فاني فرابارت )38 
�م يف كأس العالم  عام�اً( أول ام�رأة تحكرّ

للرجال يف املباراة بني أملانيا وكوستاريكا.

غّير عادات سيئة 
ظلت مرتبطة 
بمباريات كرة

 القدم

خالل بطولة كأس العالم

مؤسسة قطر تدعم 
الثقافة الفلسطينية

م مؤسس�ة قطر للرتبية والعلوم  ُتنظرّ
م�ن  مجموع�ة  املجتم�ع،  وتنمي�ة 
التي ُتس�لرّط  األنش�طة والفعالي�ات 
م�ن خالله�ا الض�وء ع�ىل الثقاف�ة 
الفلس�طينية وت�روي قصًصا ُملهمة 
ع�ن فلس�طني وذل�ك خ�الل ش�هر 
ديس�مرب بالتزامن مع انعقاد بطولة 

كأس العالم FIFA قطر 2022™.
َته�دف ه�ذه الفعالي�ات إىل تعزيز 
الثقافة الفلسطينية ودعمها وإيصال 
العال�م،  إىل  الفلس�طينيني  أص�وات 
وذل�ك ع�رب أنش�طة متنوعة تش�مل 
رواي�ة القصص وجلس�ات ش�عرية 

ونقاشات وعروضا فنية مختلفة.
تنطل�ق ه�ذه الفعاليات يوم 

ديس�مرب   5 اإلثن�ني 
قصصي�ة  بجلس�ة 

ش�طة  للنا
لفلس�طينية  ا
من�ى الك�رد التي 
س�رتوي حكايتها 
بعَضا  وتستعرض 

ذكرياته�ا  م�ن 
عن�د  وذل�ك  األرُسي�ة 

الس�اعة 2 ظه�رًا يف قاعة 
الس�ينما بملتقى )مركز طالب 
املدينة التعليمية(. وقد حظيت 

الناش�طة منى الكرد باهتمام عامليرّ 
عن�د اعتقالها وش�قيقها عام 2021 
م�ن ِقبل ق�ورّات االحت�الل اإلرسائييل 
أثناء دفاعهما عن عائالت فلسطينية 
هجرتها ق�ورّات االحت�الل اإلرسائييل 
قرًسا من حيرّ الش�يخ ج�ررّاح بمدينة 
الق�دس. وُتقام هذه الجلس�ة ضمن 
معرض جووولز الذي يحكي بدوره 
تجارب الناس وقصص مش�اركتهم 
يف بطول�ة كأس العال�م FIFA قطر 

.™2022
ويف إط�ار تعزي�ز رس�الة الفنان�ني 

الفلس�طينيني وإيصاله�ا ألكرب عدد 
ممك�ن م�ن الزائري�ن واملش�جعني، 
تس�تضيف مؤسس�ة قطر جلس�اٍت 
فني�ة متنوع�ة، وذلك ضمن أنش�طة 
النس�خة الثانية من مهرجان دريشة 
للفن�ون األدائية 2022، ال�ذي ُيقام 
تحت شعار »الس�فر واملغامرات« يف 
حديقة األكس�جني وبي�ت آل خاطر 
باملدينة التعليمي�ة، يف الفرتة املمتدة 
ديس�مرب،  و17  ديس�مرب   11 ب�ني 
احتف�اًء باإلب�داع وال�رتاث العرب�ي 

والثقافة العربية.
وستكون الفنانة واملنتجة الفلسطينية 
دالل أب�و آمن�ة، وه�ي أيًض�ا باحثة 
يف عل�وم األعص�اب، ضيف�ة 
إحدى الجلس�ات، حيث 
عرًض�ا  س�ُتقدرّم 
بني  يمزج  إبداعيً�ا 
واملوسيقى  العلوم 
للم�رة األوىل وذلك 
 12 اإلثن�ني  ي�وم 
عن�د  ديس�مرب 
الساعة 6:45 مساًء. 
أما فرقة بنات القدس 
وهي فرقة مقدسية تضمرّ 
38 شابة فُستقدرّم عرًضا فنيًا 
يوم�ي الثالث�اء 13 ديس�مرب 
واألربعاء 14 ديس�مرب من الساعة 3 

عرًصا ولغاية 4 عرًصا.
كما سيقدرّم مغنرّي الراب الفلسطيني 
الطفل عبدالرحمن الش�نطي عرًضا 
للفن�ون  ضم�ن مهرج�ان دريش�ة 
األدائي�ة، لين�رش رس�الة التضام�ن 
ي�وم  وذل�ك  العال�م،  إىل  والس�الم 
الخمي�س 15 ديس�مرب من الس�اعة 

3:30 عرًصا لغاية 3:40 عرًصا. 
ويف تم�ام الس�اعة 5 م�ن عرص يوم 
السبت 17 ديسمرب، ستعقد مؤسسة 

قطر جلسة شعرية يف بيت الخاطر.

{ منى الكرد 

د.المري ومدير »العمل الدولية« يزوران منطقة مشجعين بـ »الصناعية«

تسهيالت للعمال الوافدين
الدوحة- قنا- اجتمع س�عادة 
الدكتور ع�يل بن صميخ املري 
وزير العمل، أمس، مع سعادة 
السيد جيلربت هونجبو، مدير 
ع�ام منظم�ة العم�ل الدولية، 

الذي يزور البالد حاليا.
 جرى خالل االجتماع مناقشة 
أوج�ه التع�اون املش�رتك بني 
العمل  دول�ة قط�ر ومنظم�ة 
الكفيل�ة  والس�بل  الدولي�ة، 
خ�الل  وتطويره�ا  بدعمه�ا 

الفرتة املقبلة.
 وعقب االجتماع، قام س�عادة 
العم�ل، برفقة س�عادة  وزير 
العم�ل  منظم�ة  ع�ام  مدي�ر 
إح�دى  بزي�ارة  الدولي�ة، 
الكائن�ة  املش�جعني  مناط�ق 
يف املنطق�ة الصناعي�ة والت�ي 
يجري اإلرشاف عليها من قبل 
بالفعاليات  وش�اركا  الوزارة، 
املصاحبة فيه�ا، والتي تهدف 
لتوف�� جميع الس�بل للعمال 
لالستمتاع بأجواء بطولة كأس 
 2022 قط�ر   FIFA العال�م 
الفري�دة م�ن نوعه�ا، والت�ي 

تستضيفها الدولة حاليا.
كما تحدثا يف هذا الس�ياق مع 
العمال�ة الواف�دة هن�اك حول 
اس�تمتاعها  ومدى  تجاربه�ا، 

بأجواء البطولة.
وقد اطلع سعادة وزير العمل 
ع�ىل التجهيزات الت�ي توفرها 
مناط�ق  بع�ض  يف  ال�وزارة 
رضورة  مؤك�دا  املش�جعني، 
توف� جميع التس�هيالت فيها، 
كونه�ا تخ�دم رشيح�ة مهمة 
ساهمت بشكل مبارش يف نجاح 
دول�ة قط�ر باس�تضافة هذا 
العاملي، من  الري�ايض  الحدث 
خالل عمله�ا املتواصل والجاد 

خالل السنوات املاضية.
وزارة  أن  س�عادته  وأوض�ح 
كب��ة  أهمي�ة  ت�ويل  العم�ل 
للعمال�ة  الرتفيه�ي  للجان�ب 
الواف�دة، م�ن خ�الل تنظي�م 
فعالي�ات مصاحب�ة للبطولة، 
مش��ا إىل أن هن�اك فعاليات 
ترفيهي�ة، ال يقت�رص تنظيمها 
عىل استضافة كأس العالم، بل 
عىل مدار العام، ويف مناس�بات 
مختلفة، مثل اليوم الوطني، أو 

اليوم الريايض، وغ�هما.
 كما قام س�عادة وزير العمل 
وس�عادة مدي�ر ع�ام منظمة 
العم�ل الدولية بزي�ارة مدينة 
العمالية  الجنوب  براحة  سكن 
التي تتوىل إدارتها رشكة بروة 
مواصفات  ضم�ن  العقاري�ة، 
العم�ل  وزارة  واش�رتاطات 

لسكن العمال.
وتبلغ الطاقة االستيعابية لهذه 
املدينة أكثر من 67 ألف عامل، 
ويتوق�ع أن تب�دأ يف اس�تقبال 
العمال خالل الربع الثاني من 

العام املقبل.

االطالع على تجهيزات الوزارة في بعض مناطق المشجعين

توفير جميع السبل لهم لالستمتاع بأجواء بطولة كأس العالم
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متابعات

لتنظيم »مونديال 2026«.. المدير التنفيذي لمجلس األعمال القطري - األميركي:

االستفادة من خبرات قطر

وأك�د ب�ركات، يف حديث لوكال�ة األنباء 
القطري�ة  قن�ا أن م�ا تم إنج�ازه خالل 
بطول�ة كأس العالم FIFA قطر 2022 
من إدارة الحش�ود واملالع�ب، باإلضافة 
إىل اس�تخدام التكنولوجي�ا، أم�ر مث�ر 
لإلعج�اب، وقال »عىل الوالي�ات املتحدة 
االس�تفادة م�ن كل ه�ذه الخ�رات يف 

التنظيم«.
ولف�ت إىل أن »أحد العوام�ل التي تتميز 
به�ا بطول�ة كأس العال�م 2026، غ�ر 
كونه�ا تش�مل 48 دولة، وثالث�ة بلدان 
وكن�دا،  املتح�دة،  )الوالي�ات  مضيف�ة 
واملكس�يك(، ه�و أن املباريات س�تقام 
يف والي�ات مختلفة، فقد تق�ام مباراة يف 
نيوج�ريس أو أتالنتا أو لوس أنجلوس، 
وكل من هذه األماك�ن لديه أنماط إدارة 
مختلف�ة، فامل�رو يف نيوجريس مختلف 
كليا عن لوس أنجلوس، لذلك فإن تجربة 
قط�ر يف مج�ال النق�ل، خاص�ة املرو، 
س�تكون مفيدة، كما أن اللجان املنظمة 
يف كل والي�ة ستس�تفيد من خرات قطر 
يف ه�ذا املجال، حتى يف كندا واملكس�يك، 
وأيضا هن�اك كثر من الخ�رات الفنية 

التي يمكن تبادلها بني املنظمني«.
وش�دد بركات عىل نجاح قطر يف تنظيم 

فعاليات كأس العالم يف النسخة الحالية، 
مبدي�ا إعجابه بم�ا حققته حت�ى اآلن، 
وق�ال »رأينا هذا األمر منذ وصولنا.. إنه 

أمر مثر لإلعجاب«.
ووصف الحملة املغرضة التي تستهدف 
قط�ر وتنظيمه�ا لكأس العال�م ب�»غر 
الحم�الت  »انط�الق  وق�ال  العادل�ة«، 
املغرض�ة ب�دأ من�ذ س�نوات، وتكثفت 
تلك الحم�الت قبل أس�بوع من انطالق 
املونديال، حتى قبل أن يبدأ حفل االفتتاح 
وقبل أن يش�هده أحد، وبدأوا يتحدثون 
عن البطولة كأنها حدثت، وهذا يشر إىل 
أن هناك من يريد أن يقول شيئا قبل أن 
يرى نجاحه بالفع�ل.. أعتقد أن النجاح 
ق�د ح�دث، خاص�ة يف دور املجموعات، 
وهو الجولة األك�ر مع وجود 32 فريقا 
يف الدوحة، فقد س�ار بسالسة.. كل من 
جاء من رؤساء الدول إىل جماهر عادية 
قد اختر ذلك عن ق�رب. وبغض النظر 
عم�ا يفعلون أو يقول�ون.. لن يغر ذلك 

مما يراه الناس عىل أرض الواقع«.
وأضاف: عندما يتعل�ق األمر بالحقيقة، 
أن كل م�ا  األش�خاص  يع�رف ه�ؤالء 
يكتبون�ه عن تنظيم ه�ذه البطولة ليس 
دقيق�ا، ويحاول�ون املبالغ�ة يف أش�ياء 

غر دقيقة. رأيت أش�خاصا يبالغون يف 
األرق�ام، ويف األمور املتعلقة ببناء مرافق 

البطولة.
الت�ي  اإلصالح�ات  إىل  ب�ركات  ولف�ت 
أدخلته�ا قطر عىل س�وق العم�ل، ومن 
لألج�ور،  األدن�ى  الح�د  إق�رار  بينه�ا 
ونظ�ام الدفع املضم�ون، وكله�ا أمور 
تم اعتمادها، كل تل�ك األمور فريدة من 
نوعها يف املنطقة، وقال: »قطر لديها اآلن 
نظام ش�امل كامل للعمالة، لكن نسعى 

جميعا ملزيد من اإلصالحات«.
ويف تعليق�ه ع�ىل الحوار االس�راتيجي 
الخامس ب�ني قطر والوالي�ات املتحدة، 
أشار املدير التنفيذي ملجلس األعمال إىل 
أن الحوار ركز عىل الجانبني االقتصادي 
والتج�اري، وهما جانبان رئيس�يان يف 
العالق�ات ب�ني البلدين، كم�ا ركز أيضا 
ع�ىل دع�م االس�تثمارات املش�ركة بني 

الجانبني.
وتابع املدي�ر التنفيذي ملجل�س األعمال 
القط�ري األمركي »مع كل دورة انعقاد 

للحوار االسراتيجي بني قطر والواليات 
املتحدة، يتم تنظي�م ورش عمل، للتأكد 
من إزال�ة العراقيل والصعوبات التي قد 
تظهر، وهو ما يساعد قطاع األعمال بني 
البلدي�ن عىل اس�تمرار األعم�ال القائمة 

بينهما«.
وأضاف: يف الوقت الحايل، نجد الكثر 
م�ن ف�رص األعم�ال ب�ني الجانبني، 
خاصة مع انتهاء بطولة كأس العالم، 
وم�ن املؤكد أن كثرا م�ن الرشكات يف 
الوالي�ات املتح�دة تنتظ�ر حاليا لرى 
كي�ف يمك�ن أن تس�تفيد م�ن تل�ك 
الف�رص، وكما ملس�نا عن ق�رب، فقد 
قطعت قطر ش�وطا كبرا يف ما يتعلق 
باالستدامة، وسيكون هناك املزيد بعد 
نهاي�ة البطول�ة، خاصة فيم�ا يتعلق 
وأيض�ا  واملنش�آت،  املراف�ق  ب�إدارة 
سيكون قطاع السياحة من القطاعات 
للمس�تثمر  بالنس�بة  األولوي�ة  ذات 
األمركي، خاص�ة بعد الدعاية الكبرة 
التي اكتسبتها قطر، نتيجة استضافة 

املوندي�ال، وه�و ما يتطل�ب يف الوقت 
ذاته استكمال املرافق السياحية، ومن 
ثم اس�تثمارات جديدة يف هذا املجال، 
وهن�اك أيضا قطاع�ات أخرى كاألمن 
والدف�اع والطاقة، وس�نرى مزيدا من 
االهتمام يف مجال الصناعات املشركة.
وأش�ار محم�د ب�ركات إىل املزاي�ا التي 
توفره�ا قط�ر الس�تقطاب مزي�د م�ن 
الرشكات األمركية، حيث حرصت الدولة 
ع�ىل وض�ع ترشيع�ات وبنى أساس�ية 
األجنبي�ة،  االس�تثمارات  الس�تقطاب 
وهناك تطلع للتوس�ع يف البنية التحتية 
وإنش�اء املزيد من ال�رشكات الصغرى 

واملتوسطة.
ويف ه�ذا الس�ياق ذك�ر ب�ركات بحجم 
التجارة مع قطر والتي بلغت 6.8 مليار 
دوالر عام 2019، مش�را إىل أن إجمايل 
االستثمارات القطرية يف الواليات املتحدة 

يصل حاليا إىل 250 مليار دوالر.
وكشف املدير التنفيذي عن وجود مزيد 
م�ن االس�تثمارات يف قط�اع الس�ياحة 
التبادل  أن  والضياف�ة، مضيفا»نعتق�د 
التقني واملعريف إلنش�اء مرافق التصنيع 
يف قط�ر لخدم�ة املنطقة أم�ر يمكن أن 

يتوسع يف املستقبل«.

وأكد ب�ركات ترحيب الوالي�ات املتحدة 
القطرية، مش�را  الدائم باالس�تثمارات 
إىل النقل�ة التي ش�هدتها االس�تثمارات 
القطري�ة يف القطاعني الع�ام والخاص، 
من خ�الل تجاوزها املس�توى الفيدرايل 
لتش�مل الوالي�ة، حي�ث تق�دم الواليات 
مزي�دا م�ن املعلوم�ات حول مش�اريع 
التنمي�ة، والبنية التحتي�ة املحتملة عىل 

غرار املوانئ واملطارات.
تلعب�ه  ال�ذي  بال�دور  ب�ركات  ون�وه 
املؤسس�ات القطرية، وم�ن بينها وكالة 
الح�رة،  االس�تثمار واملناط�ق  تروي�ج 
ومركز قطر للمال، والعديد من األجهزة 
االس�تثمارات  اس�تقطاب  يف  األخ�رى 
األمركية إىل قط�ر، قائال »تواصل قطر 
وقواع�د  الرضيبي�ة  الحواف�ز  تطوي�ر 
العمل لج�ذب املزيد من االس�تثمارات، 
هذا ال�دور أيضا يلعب�ه مجلس األعمال 
القطري األمرك�ي بالتعاون مع مكاتب 
امللح�ق التجاري.. ونحن نذهب إىل مدن 
مختلفة يف جميع أنحاء الواليات املتحدة 
ولدينا تلك املعلومات حول ما هو متاح، 
وم�ا املرافق التي يمكن االس�تثمار بها، 
وم�ا الحوافز الت�ي تقدمه�ا قطر لهذه 

الرشكات«.

{ محمد بركات

الحوار ركز على الجانبين االقتصادي والتجاري استخدام التكنولوجيا أمر مثير لإلعجاب

الدوحة- قنا- دعا 
السيد محمد بركات 

المدير التنفيذي لمجلس 
األعمال القطري 

األميركي الواليات 
المتحدة إلى االستفادة 

من خبرات قطر في 
مجال تنظيم فعاليات 

كأس العالم التي 
ستحتضنها عام 2026، 

مشيرا إلى توقيع مذكرة 
تفاهم مؤخرا بين 

البلدين لتبادل الخبرات 
في هذا المجال.

دعم االستثمارات المشتركة بين البلدين

تفقد عددا من المرافق الترفيهية والسياحية داخل حديقة الخور

وزير الثروة الزراعية العماني 
يزور بيت الباندا

قام معايل الدكتور سعود بن حمود الحبيس وزير 
الثروة الزراعية والس�مكية وموارد املياه بسلطنة 
ُعمان، بزي�ارة حديقة بيت البان�دا ببلدية الخور 

والذخرة، حيث تفقد عددا م�ن املرافق الرفيهية 
والسياحية داخل الحديقة.

وأش�اد مع�ايل وزي�ر الث�روة الزراعية والس�مكية 
وموارد املياه بس�لطنة ُعمان الش�قيقة بجهود دولة 
قط�ر ممثلة ب�وزارة البلدية، بتش�ييد بي�ت الباندا، 
معربا عن سعادته باالطالع عىل هذا اإلنجاز العاملي 

بدول املنطقة والخليج العربي، يف مناسبة استضافة 
دولة قطر لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

ح�رض الزيارة الس�يد محمد عيل الخ�وري مدير 
إدارة الحدائق العامة والدكتورة فايقة أش�كناني 
مدي�ر إدارة العالقات العامة، وعدد من مس�ؤويل 

الوزارة.

كتب - عادل النجار
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متابعات

عقد في البحرين

قطر تشارك بالمؤتمر التربوي

شارك س�عادة األس�تاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي 
وكي�ل وزارة الرتبي�ة والتعلي�م والتعليم الع�ايل بدولة قطر 
ضم�ن أعمال املؤتم�ر الرتبوي الثالث )تعلي�م مبتكر لعرص 
(، ال�ذي نظمه املركز العربي للبح�وث الرتبوية لدول  متغيرّ
الخليج تحت مظلة مكتب الرتبية العربي لدول الخليج وعقد 
يف الدولة املستضيفة بمملكة البحرين يف مدينة املنامة خالل 

الفرتة 29-30 نوفمرب 2022م.
وأدار األس�تاذ الدكت�ور إبراهي�م بن صال�ح النعيمي وكيل 
وزارة الرتبي�ة والتعلي�م والتعلي�م الع�ايل الجلس�ة العام�ة 
الرابعة بعنوان »إعداد املعلمني: الكفايات واألدوار الجديدة«، 

وتحدث يف ذات الجلس�ة الدكتورة بي لينج، العميد املس�اعد 
إلع�داد املعلمني باملعه�د الوطني للتعلي�م يف جامعة نانيانج 
التكنولوجي�ة بس�نغافورة، ع�ن تمك�ني املعلم�ني ليكون�وا 
مس�تعدين للمس�تقبل واملناهج وطرق التدريس والتقنيات، 
إىل جانب مشاركة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم املديرس، 
املدي�ر الع�ام ملركز اليونس�كو اإلقليمي للج�ودة والتميز يف 

التعليم باململكة العربية السعودية. 
وناق�ش د. إبراهي�م النعيمي وكي�ل وزارة الرتبي�ة والتعليم 
والتعلي�م الع�ايل بقط�ر األدوار الجديدة للمعلمني يف س�ياق 
تطوي�ر بنية التعليم ومناهجه، ويف ضوء املقاربات الحديثة يف 
اس�رتاتيجيات التعليم والتعلم القائم�ة عىل التقنيات الرقمية، 
كما ناقش الكفايات واملهارات عىل النجاح يف أداء هذه األدوار.

وأكد د. النعيمي عىل قوة تأثي دور املعلمني يف التعليم، واالرتقاء 

بجودت�ه، حي�ث يضطلعون بدور حاس�م يف إنج�اح مبادرات 
إلصالح والتغيي يف قطاع التعليم، وال يزال هدف إعداد معلمني 
مؤهلني مهنياً، ومدربني تدريباً جيداً، ويحظون بالدعم الالزم، 
يمثل أولوية قصوى يف كل األنظمة التعليمية، ومع ذلك، ال تزال 
القضايا املتصلة بربامج إعداده�م وتدريبهم، وظروف عملهم، 
والنظ�رة إىل أدواره�م الجديدة يف س�ياق التعلي�م االفرتاضية 

واملدمجة، مصدر انشغال وقلق لدى املعنيني بالتعليم. 
وق�ال النعيمي: »لقد تزايد االهتمام بهذه القضايا مع ظهور 
جائح�ة كورونا وإغالق معظم املدارس، حيث وجد املعلمون 
يف كل أنحاء العالم أنفسهم بني ليلة وضحاها يديرون فصوالً 
افرتاضي�ة، ويتواصلون مع طالبهم عرب اإلنرتنت، ويتعلمون 
طري�ق املحاولة والخطأ، وقد مثلت ه�ذه اللحظة التاريخية 
نقطة فاصلة يف تركيز األنظار نحو الحاجة إىل إعادة التفكي 

يف أدوار املعلم�ني، بش�كل يس�توعب التغي�يات الجذرية يف 
بيئات التعلم ووس�ائطه وممارس�اته يف ظل التحول الرقمي 

الواسع يف التعليم«.
الجدير بالذكر أن املؤتمر تضمن مشاركة نخبة من املسؤولني 
والخ�رباء واملختص�ني يف املج�ال الرتب�وي م�ن ع�دة دول، 
واشتمل عىل سلسلة من الجلسات العامة وورش العمل التي 
تركز عىل تش�خيص واقع النظم التعليمية، ومناقشة تطوير 
قدرتها عىل تلبية احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
واس�تعراض البدائ�ل والحلول إلع�ادة هيكلة ه�ذه النظم، 
لتصبح أكثر استجابة لتحديات العرص ومتطلبات املستقبل، 
والتعرف عىل التجارب الدولي�ة الرائدة يف توظيف التقنيات 
الرقمي�ة يف تصمي�م املنه�ج التعليمي، وتطوير ممارس�ات 

التعليم والتعلم والتقويم، وإعداد املعلمني وتدريبهم.

{ د.إبراهيم النعيمي

د. النعيمي: دعم المعلمين يمثل 
أولوية قصوى في األنظمة التعليمية

يضطلعون بدور حاسم 
في إنجاح مبادرات التغيير بالقطاع

الدوحة - $ 

.. وتشارك في أولمبياد العلوم للناشئين بكولومبيا

يس�تعد فريق دولة قطر للمش�اركة يف النسخة 
التاس�عة عرشة م�ن مس�ابقة أوملبي�اد العلوم 
ال�دويل للناش�ئني 2022، وال�ذي س�ينعقد يف 
مدين�ة بوجوتا يف جمهوري�ة كولومبيا يف الفرتة 

من 2 حتى 12 ديسمرب الجاري.
ويض�م الفري�ق 6 ط�الب: خال�د فه�د محمد 
إبراهي�م حس�ني - عب�د العزي�ز خال�د محمد 
الح�ردان - طالب س�عيد طالب ه�ادي دهمان 
- عبد الله خليفة س�ليمان العبد الله - مدرس�ة 
قط�ر للعل�وم والتكنولوجيا الثانوي�ة وعبد الله 
ط�ارق مصطفى عبد الله - مدرس�ة مس�يعيد 
اإلعدادي�ة الثانوي�ة للبنني وأحم�د نارص أحمد 
محمد الس�يف - مدرسة محمد بن عبد الوهاب 
الثانوي�ة للبنني كما يضم الفري�ق 3 من القادة 
األكاديمي�ني من موجهي قس�م العل�وم بإدارة 

التوجيه الرتبوي ومرشفا للطالب.
الجدير بالذكر أن هذه املش�اركة هي املش�اركة 
الخامس�ة لدولة قطر يف هذه املس�ابقة الدولية، 
والت�ي تتألف من 3 اختبارات يف العلوم تش�مل 
الجانب�ني النظ�ري والعميل، حي�ث تقيس هذه 
االختبارات مهارات التفكي العليا ومهارات حل 
املش�كالت واالس�تقصاء العلمي يف فروع املادة 

التي تشمل األحياء والكيمياء والفيزياء.

الدوحة - $ 

الدوحة - $ 

في محيط استاد البيت

تفقد سير العمل

ق�ام املهن�دس عبدالله ابراهيم الس�ادة مدير 
بلدية الخور والذخية بجولة تفقدية يف محيط 
استاد البيت ملتابعة س�ي العمل والتجهيزات 
الخاص�ة بأعمال النظاف�ة والرقابة الصحية، 
والخدمات املقدمة خالل فعاليات كأس العالم 
2022 وذل�ك لضم�ان تأدية العمل بالش�كل 

املطلوب بوتية عالية وعىل مدار الساعة.
وأشاد مدير بلدية الخور والذخية خالل الجولة 

بجه�ود ف�رق العمل التابع�ة للبلدي�ة وإلدارة 
النظافة العامة مؤك�داً رضورة مواصلة العمل 
الج�اد بكل تفان وإخالص طوال فرتة فعاليات 
املونديال. ورافق مدير البلدية يف الجولة الس�يد 
حمد عيل املريخي مدير إدارة شؤون الخدمات، 
والس�يد عبدالعزي�ز أحمد الس�يد مدي�ر إدارة 
الرقابة البلدية، وعدد من موظفي وعمال إدارة 

النظافة العامة بوزارة البلدية.

للتفتيش وتوعية الجماهير 

الحمالت تتواصل

البلدي�ة،  وزارة  تواص�ل 
البلدي�ات  بجمي�ع  ممثل�ة 
واإلدارات املعني�ة، جهودها 
خدماتها  لتقدي�م  اليومي�ة 
وبخاص�ة  للجمه�ور 
الزائرين من ضيوف بطولة 
قط�ر  فيف�ا  العال�م  كأس 
2022، م�ن خ�الل تجهيز 
الحدائ�ق  جمي�ع  وإتاح�ة 
والش�واطئ  واملتنزه�ات 
الباندا  العامة وحديقة بيت 
الجمه�ور لزيارته�ا  أم�ام 
واالس�تمتاع بها خالل فرتة 
تواجده�م بالب�الد، وكذلك 
التفتيشية  الحمالت  تكثيف 
مناط�ق  يف  والتوعوي�ة 
م�ن  للتأك�د  املش�جعني، 
تطبي�ق كافة االش�رتاطات 
الصحي�ة للم�واد الغذائية، 
النظاف�ة  ع�ىل  والحف�اظ 
العامة، حفاًظ�ا عىل صحة 
وإظهار  الجمي�ع  وس�المة 
الوج�ه الحضاري والجمايل 

للدولة. 
وم�ع ب�دء فعالي�ات بطولة 
قط�ر  فيف�ا  العال�م  كأس 
2022 يف منطقة املش�جعني 
بحديقة البدع، انطلقت معها 
فعالي�ات منطقة املش�جعني 
الخ�راء بمنطق�ة إكس�بو 
والت�ي  الدوح�ة،   2023
تس�تهدف تعري�ف ال�زوار 
ال�ذي  اإلكس�بو  بمع�رض 

سوف تس�تضيفه دولة قطر 
خ�الل الفرتة م�ن 2 أكتوبر 
م�ارس   28 وحت�ى   2023
2024، تحت شعار »صحراء 

خراء، بيئة أفضل«.
البلدي�ة  وزارة  ودع�ت 
لزي�ارة  الكري�م  الجمه�ور 
منطقة املش�جعني الخراء 
العدي�د  يف  ومش�اركتهم 
الرتفيهي�ة  األنش�طة  م�ن 
والتفاعلية، والتي تس�تهدف 
االستدامة  س�لوكيات  تعزيز 
بموضوع�ات  والتعري�ف 
تش�مل  والت�ي  اإلكس�بو 
والبس�تنة،  الزراع�ة، 
الخ�راء،  والتكنولوجي�ا 

وغيها. 
الجن�اح  تصني�ع  وت�م 
بالكام�ل من امل�واد القابلة 
وتتمي�ز  التدوي�ر،  إلع�ادة 
بالكبار  األنشطة باهتمامها 
 10 إىل   5 والصغ�ار )م�ن 
س�نوات(، حيث يت�م اتباع 
طرق رائع�ة لتعل�م كيفية 
بطريق�ة  النفاي�ات  ف�رز 
مرح�ة وتفاعلية. كما ُيوجد 
لوح للرس�ائل يمكن للزوار 
وأفكارهم  رس�ائلهم  كتابة 
وأمنياتهم ملستقبل مستدام 
ملدين�ة الدوح�ة، وس�يبقى 
هذا الل�وح إرث�ا يف حديقة 
البدع خالل معرض إكسبو 

.2023
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دخول مجاني لحاملي »هّيا«
أعلنت متاحف قطر أمس أن الدخول إىل جميع املتاحف 
)باستثناء متحف قطر الوطني ومتحف الفن اإلسالمي( 
سيكون متاًحا مجاًنا لحاميل بطاقة هيّا، اعتباًرا من اليوم 

وحتى نهاية بطولة كأس العالم قطر 2022 قطر ™.
مجموعة  إىل  الوصول  من  هيّا  بطاقة  حاملو  وسيتمكن 
املعارض واملتاحف ذات املستوى العاملي يف قطر، ويشمل 
ومتحف:  والريايض،  األوملبي  قطر  متحف   1-2-3 ذلك 
املتحف العربي للفن الحديث، وجالريي متاحف قطر - 

الرواق.
بالدخول  االستمتاع  أيًضا  هيّا  بطاقة  لحاميل  يمكن  كما 
املجاني إىل عدد من املعارض الجارية، مثل معرض عالم 

والريايض(،  األوملبي  قطر  متحف   1-2-3( القدم  كرة 
املحال  من  الحال  دوام  البطنيجي:  تيسري  ومعرض 
عالم  حكايات  لوسيل:  متحف  ومعرض  )متحف(، 
ومعرض  الرواق(   - قطر  متاحف  )جالريي  يجمعنا 
مطاحن الفن )مستودع رشكة مطاحن الدقيق القطرية(، 
ومعرض غزل العروق: حياكة تاريخ فلسطني )جالريي 
أبوابه  معظمها  سيفتح  والتي  كتارا(،   - قطر  متاحف 
سبعة أيام يف األسبوع. باإلضافة إىل ذلك، قررت متاحف 
قطر تمديد ساعات العمل حتى الساعة 10:00 مساًء يف 
الزبارة األثري وحدائق  معظم مواقعها )باستثناء موقع 
َدُد ومعرض مطاحن الفن(، وسيتمكن الزوار من حجز 
8:00 مساًء، وحتى  فرتة دخول جديدة تبدأ من الساعة 
9:00 مساًء. يرسي هذا التغيري ابتداًء من اليوم األحد 4 

ديسمرب وحتى 20 ديسمرب 2022.

متاحف قطر:

الدوحة-$

السفير المغربي: فخورون 
بمنتخبنا.. وقطر نجحت

الجيدة: استاد الثمامة مفخرة 
لي ولن أنساها طوال حياتي

جماهير كأس العالم 
تنعش سوق الذهب

تراثنا يبهرهم
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متابعات

تجار وأصحاب محالت لـ $:

انتعاش بسوق الذهب

الذهب  أنواع  أكثر  أن  إىل  التجار  وأشار 
الذهب  هو  الحالية  الفرتة  خالل  مبيعاً 

الجماهري  إن  حيث   ،18 عيار  اإليطايل 
الوافدة يشرتون املصوغات ذات القيمة 
واألساور  الخواتم  مثل  املرتفعة، 
العديد  كذلك  والحلقان،  والسالسل 
التذكارية،  األشياء  اقتناء  منهم يحب 
االستعداد  عىل  عملوا  أنهم  إىل  الفتني 
خالل  من  البطولة،  لهذه  الجيد 

سواء  الحديثة  املوديالت  جميع  توفري 
تصميمات عربية أو غربية حتى تناسب 

محمد  عيل  السيد  أكد  بداية  االذواق.  كل 
الذهب  سوق  مبيعات  ارتفاع  عىل  العبادي 

خالل الفرتة الحالية ومنذ بدء توافد الجماهري، 
إنعاش  عىل  عمل  العالم  كأس  أن  إىل  مشرياً 
السوق التجاري بدولة قطر عىل مستوى جميع 
الذهب،  سوق  القطاعات  تلك  ومن  القطاعات 
عىل  واملشجعني  الزوار  من  العديد  توافد  حيث 
بالنقاء  واملعروف  القطري  املحيل  الذهب  رشاء 

العايل وسمعته الدولية املتميزة.
التي تشرتي  الجنسيات  أكثر  أن  العبادي  وبني 
مثل  الالتينية  أمريكا  قارة  الذهب هم جنسيات 
والربازيل وغريهم  املكسيك واالرجنتني  جماهري 
التي  الالتينية  أمريكا  منتخبات  جماهري  من 
ارتفاع  إىل  الفتاً  باملونديال،  منتخباتهم  تشارك 
أسعار أوقية الذهب عاملياً خالل الفرتة املاضية 
لدولة  التهنئة  مقدماً  رياال،   185 إىل   168 من 
قطر عىل نجاحها يف تقديم أفضل نسخة بكأس 
عقود،  قبل  انطالقه  منذ  تاريخه  طوال  العالم 
أنحاء  الجماهري من جميع  توافد  مما ساهم يف 
العالم عىل قطر، وذلك ساهم بإنعاش االقتصاد 

التجاري بدولة قطر بشكل ملحوظ.
السيد  قال  جانبه  من 

عبدالله 
ي  لسعد ا

جر  ذهبية تا مصوغات 
كبريا  وصعودا  تحركا  شهد  الذهب  سوق  إن 
خالل الفرتة الحالية وذلك بالتزامن مع البدء يف 
إىل أن  2022، الفتاً  العالم قطر  مونديال كأس 
غالبية مبيعات املصوغات الذهبية ليست لسكان 
الدولة ولكن للجماهري التي جاءت إىل دولة قطر 
لتؤازر منتخباتها الوطنية، وذلك بسبب سهولة 
الوصول إىل محالت الذهب عن طريق الباصات 
توفرها  التي  املواصالت  وسائل  وهي  واملرتو، 
الدولة للمشجعني كذلك قرب سوق الذهب من 

األماكن التي تم تحديدها للمشجعني.
وبني أن سوق الذهب شهد ارتفاعا خالل الفرتة 

العاملي،  الصعيد  عىل  وذلك  املاضية 
املحيل  السوق  شهد  ذلك  مع  ولكن 
ارتفاعا يف املبيعات بسبب سمعة الذهب 
النقاء وجودته من حيث  القطري عايل 
أفضل  بإنتاج  تقوم  التي  الرشكات 
يتميز  حيث  والتصميمات،  الرسومات 
التصميمات سواء  بالعديد من  السوق 

العربية 
املودرن  يث أو  لحد ا و

العربية  التصميمات  تجذب  حيث  منها، 
والرشقية املشرتين من جماهري ومواطني الدول 
املكسيك  مثل  الالتينية  أمريكا  خاصة  األجنبية 
الذهب  مشرتي  أغلب  مثلوا  الذين  والربازيل 

الفرتة الحالية.
ويف ذات السياق قال السيد صالح اليافعي تاجر 
بدولة  املحيل  الذهب  إن سوق  ذهب،  مصوغات 
قطر شهد ارتفاعا ملحوظا الفرتة الحالية وذلك 
دول  منتخبات  ومشجعي  الجماهري  توافد  منذ 
مبيعاً  الذهب  أنواع  أكثر  أن  إىل  مشرياً  العالم، 
خالل الفرتة الحالية هو الذهب اإليطايل عيار 18، 
إن  حيث 

لجماهري  ا
ة  فد ا لو ا

بالجودة  يتميز  الذي  القطري  الذهب  تفضل 
األوروبية  البلدان  من  الكثري  إن  حيث  العالية، 
فقط،  و14   9 عياري  سوى  لديها  يتوافر  ال 
كما أن التصاميم املوجودة يف قطر تتميز كذلك 
بالتنوع، وُتلبي ُمختلف األذواق سواء الخليجية 

أو الرتكية أو اإليطالية.
ولفت إىل ان الذهب شهد ارتفاعا الفرتة الحالية 
من  يمنع  لم  ذلك  أن  إال  العاملي،  الصعيد  عىل 
مئات  بسبب  قطر  بدولة  املحيل  السوق  رواج 
األلوف من الجماهري التي توافدت عىل الدوحة 
من جميع أنحاء العالم لحضور العرس الكروي 
مبيعات  ارتفاع  عىل  عمل  مما  بقطر،  الكبري 
قطر  بدولة  التجاري  السوق 
الفتًا  الذهب،  سوق  ومنها 
ال  السائحني  أغلب  أن  إىل 
يخرجون من املحال دون أن 
يشرتوا، ألنهم يجدون ُمختلف 
كما  أمامهم،  متوفرة  األذواق 

بني  ُمنافسة  هناك  أن 

املحال لجذب املُتسوقني، حيث يفضل غالبية 
الخليجية،  التصاميم  املونديال  ضيوف 
التذكار  سبيل  عىل  يشرتونها  والتي 

وليس بغرض ارتدائها. 
ويف ذات السياق أوضح نرص قاسم أن 
ملحوظا  ارتفاعا  شهد  الذهب  سوق 
إىل  العالم  كأس  جماهري  توافد  مع 
مما  اسابيع،  ثالثة  نحو  قبل  الدولة 
دفع محالت الذهب إىل فتح ابوابها من 
الباكر وحتى ساعات  الصباح  ساعات 
الستقبال  وذلك  اليوم،  من  متأخرة 
يف  فرصة وجودها  تستغل  التي  الجماهري 
دولة قطر لعمل جوالت سياحية بجميع أنحاء 
الدولة، خاصة أسواق الذهب التي شهدت رواجاً 
األسواق،  بجميع  الحالية  الفرتة  خالل  كبرياً 
خاصة سوق النجادة نظرًا لقرب سوق النجادة 
لتجمع  كبريًا  مركزًا  ُيعد  الذي  واقف  من سوق 
السائح إىل تفضيل  املونديال، ما يدفع  ضيوف 
املُغامرة  وعدم  له  بالنسبة  األقرب  املكان 
بالذهاب إىل املكان األبعد. وأشار إىل أن الذهب 
بالتنوع  كذلك  العالية،  بالجودة  يتميز  قطر  يف 
االنواع،  وجميع  واألشكال  التصميم  يف  الكبري 
مشرياً إىل إقبال جماهري كأس العالم عىل رشاء 
الخليجية والعربية والتي ال تتوفر  التصميمات 
يف  املوجودة  التصاميم  فإن  كذلك  دولهم،  يف 
األذواق  ُمختلف  وُتلبي  بالتنوع،  تتميز  قطر 
سواء الخليجية أو الرتكية أو اإليطالية، الفتًا إىل 
القيمة  املصوغات  يشرتون  املشجعني  أغلب  أن 
والحلقان،  والسالسل  واألساور  الخواتم  مثل 
وبعضهم يقوم برشاء أطقم كاملة: عقد وحلق 
وهو   18 عيار  من  وأغلبها  وإنسيال،  وخاتم 

العيار املُفضل بالنسبة لهم.

أكد عدد من تجار الذهب على ارتفاع مبيعات سوق الذهب خالل 
الفترة الحالية، وذلك منذ بدء توافد جماهير المنتخبات المشاركة في 

بطولة كأس العالم، الفتين إلى أن السائحين الذين جاؤوا من جميع 
دول العالم يقبلون على شراء الذهب القطري والمعروف بالنقاء 

العالي والسمعة الدولية المتميزة.
وبينوا خالل حديثهم مع $، أن أكثر المشجعين الذين يقبلون 

على شراء الذهب خالل الفترة الحالية هم مواطنو دول قارة أميركا 

الالتينية 
مثل جماهير المكسيك واالرجنتين 

والبرازيل، حيث يفضل المشترون التصميمات سواء العربية 
والخليجية وهي التصميمات التي ال تتوفر في بالدهم، مشيرين إلى 
نقاء وجودة الذهب القطري المتميز، هذا بخالف توفر جميع االنواع 

من عيار 18 و21 و24 وهي أنواع غير متواجدة في بالدهم، حيث إن 
الكثير من البلدان األوروبية ال يتوافر لديهم سوى عياري 9 و14 فقط، 

كما أن التصاميم الموجودة في قطر تتميز كذلك بالتنوع والثراء، 
وُتلبي ُمختلف األذواق.

كتب - محمد الجعربي

}  تصوير - أسامة الرويسان

{ علي العبادي{ عبدالله السعدي{ صالح اليافعي

العبادي: ارتفاع 
المبيعات منذ بدء 

توافد الجماهير



أسايس  وأنت جزء  ما هو شعورك   {
املنطقة  أول بطولة كأس عالم يف  من 

والرشق األوسط...؟ 

- شعور ال يوصف، لكوني ساهمت ولو بجزء 
قليل يف هذا اإلنجاز العظيم، الذي قامت به بالدنا 
من مسؤولني إىل منظمني، لكي نستقبل العالم 
عىل أرض قطر، وأن أكون جزءا من هذا الكرنفال 
العاملي، لكي أعكس هوية بالدي، فهذه مفخرة 
حياتي،  طوال  أنساها  ولن  يل،  بالنسبة  كبرية 
وسأظل أفتخر بها إىل األبد، خصوصا اآلن عندما 
رأيت كل العالم ينظر إىل استاد الثمامة بانبهار، 
وكامريات املحطات التليفزيونية العاملية تصور 
الجماهري  انبهار  إىل  باإلضافة  الرصح،  هذا 
أن  أثلج صدري، خصوصا  الذي  األمر  بامللعب، 
اثنني فقط من العالم العربي شاركوا يف تصميم 
املالعب املونديالية، املصممة العراقية زها حديد، 
التي صممت ملعب الجنوب املونديايل وشخيص 

يف ملعب الثمامة املونديايل. 

استاد  حصول  لكم  يعني  ماذا   {
الثمامة عىل شهادة االستدامة العاملية 

من فئة »5« نجوم...؟ 

- جميع مالعبنا املونديالية صممت لكي تكون 
صديقة للبيئة، وتحصل عىل شهادات استدامة، 
معظم  يف  يحدث  لم  قطر  يف  عندنا  حدث  وما 
لدينا  املواصفات  ناحية  فمن  العالم،  استادات 
تطورا  املالعب  وأكثر  أحدث  الدولة  يف  اليوم 
مالعب  فهي  هذا  كل  ومع  للبيئة،  ومالءمة 
التحكم يف درجة حرارتها، وجاهزة  مكيفة يتم 

لالستخدام طوال العام. 

بداية الفكرة
تصميم  فكرة  بداية  عن  حدثنا   {
يف  املنافسة  كانت  وكيف  االستاد، 

مسابقة اختيار التصميم...؟

عاملية،  مسابقة  هناك  كانت  التصميم  فكرة   -
حول  من  متخصصني  معماريني  دعوة  تمت 

القائمني  وأشكر  العالم، 
أتاحوا يل  أنهم  األمر  عىل 

مع  التنافس  فرصة 
املعماريني  هؤالء 

وكان  العامليني، 
املتطلبات  من 
يعكس  أن 
الهوية  التصميم 
ولقد  القطرية، 

بحث  بعمل  قمت 
إىل  وذهبت  مطول 

السوق القديم بالدوحة 
»القحايف«  العديد من  لرشاء 

التي تحمل نقوشا وتصاميم مختلفة، 
الشكل  الكبري، وأعكس  التحدي  أتغلب عىل  كي 
املطلوب للقحفية يف مبنى ضخم وهائل، بحيث 
االستخدام  ويخدم  متناسق  املبنى شكله  يكون 
الرئييس له كاستاد لكرة القدم، ويف نفس الوقت 

يعرب عن الهوية القطرية بطريقة متناسقة ترس 
الناظرين. 

دمج  تحدي  عىل  تغلبتم  كيف   {
تفاصيل القحفية التقليدية يف تصميم 
االستاد  يف  للعرص  ومواكب  حديث 

املونديايل...؟ 

- لكي نتغلب عىل هذا التحدي كان هنالك تعاون 
كبري بيننا وبني استشاريني من حول العالم، فقد 
تمت االستعانة بحوايل »17« مهندسا استشاريا 
إدارة  تحت  تخصصه،  يف  كال  العالم  حول  من 
لنا  وكان  الهندسية،  للشؤون  العربي  املكتب 
قطري  هنديس  مكتب  يكون  أن  عظيم  رشف 
هؤالء  كل  فيها  يشارك  عمل  لورشة  يتحول 
االستشاريني من العالم، إلنتاج مرشوع هام مثل 
استاد الثمامة املونديايل، ولقد تم تجاوز التحدي 

بنجاح بشهادة الجميع. 

إتاحة الفرصة
إتاحة الفرصة  } ما هو تعليقك عىل 
للكوادر القطرية والعربية للمساهمة 
مونديال  استضافة  يف  فاعل  بشكل 

قطر 2022...؟

- أن يعطى الفرد فرصة للقيام بدور يف بلده أمر 
مهم للغاية، أشكر عليه بالدي قطر واملسؤولني 
بإتاحة  املونديال،  استضافة  أمر  والقائمني عىل 
الفرصة يل أن أكون جزءاً من أول بطولة كأس 
نحتاجه  وما  األوسط،  والرشق  املنطقة  يف  عالم 
مجاالتنا  جميع  يف  ومبدعني  كمصممني  نحن 
بعاملنا العربي هو فقط إتاحة الفرصة، وأعتقد 
البطولة  هذه  تنسيق  يف  األمر  هذا  الحظنا  أننا 
من االنطالق وحتى االفتتاح، وكيف تكاتفنا مع 
ملبدعني  الفرصة  أعطيت  البعض، حيث  بعضنا 
إىل  االفتتاح  حفل  تقديم  من  املجاالت  جميع  يف 
وعربية،  قطرية  بأيد  كانت  وجميعها  التنظيم، 
قطر  زار  عربي  كل  أن  اليوم  اإلعالم  يف  ونرى 
جاء  الدوحة  يف  تم  الذي  اإلنجاز  بأن  فخور 
باسم جميع العرب، وهذا ما وعد با املسؤولون 
حقوق  عىل  حصولنا  لحظة  منذ  بالدنا  يف 
»2022« بطولة  يكون مونديال  أن  االستضافة 

لكل العرب. 

} يالحظ أن معظم تصاميمك تتميز 
القطرية..  بالهوية  الوثيق  بارتباطها 

ما هو الرس وراء ذلك...؟ 

تعكس  دائما  تصاميمي  بأن  عرفت  نعم   -

القطري والعربي وهذا األمر أفتخر به،  الطراز 
التي  واملفاهيم  العنارص  باستخدام  أنه  وأعتقد 
بنيت عليها عمارتنا وهويتنا ووضعها يف قالب 
املصمم  يحققه  أن  يمكن  نجاح  أكرب  حديث 
يف  االستمرار  راية  أحمل  وسأظل  املعماري، 

يف  لكن  والحداثة،  التطوير 
بجذورنا  التمسك  ظل 

والعربية  اإلسالمية 
فالتمسك  العريقة، 

والجذور  بالهوية 
شيئا  اعتربه 
القوة  يعطيني 
التخلف  وليس 
إىل  الرجوع  أو 

والعنارص  املايض، 
احرتام  من  تبدأ  عندنا 

الخصوصيات  إىل  البيئة 
وكيفية عكس الثقافة املختلفة 

بالعمارة،  املرتبطة  املعارصة  هويتنا  يف 
ومشريب،  التعليمية  املدينة  يف  األمر  هذا  ونرى 
وكيف  الحكومية  املباني  حتى  املباني  ومعظم 
بطريقة  وترجمناها  املتاحف  يف  هويتنا  أخذنا 

معارصة. 

ممارسة التصميم
 } هل لديك طقوس معّينة أثناء ممارسة 
التصميم لبلوغ الفكرة وترجمتها يف القالب 

اإلبداعي املتمّيز الذي تقدمه...؟
املبدع  التصميم  يف  أحد  أي  أو  املعماريون   -
تأتي  عندما  غريهم،  أو  الفنانني  سواء 
الفكرة تتبلور يجد نفسه يفكر بها 
الليل،  يف  النوم  فراش  عىل  وهو 
ولكن من طقويس أنني أتبادل 
األفكار مع زمالئي املختصني 
بتنمية  أقوم  حتى  العمل،  يف 
الفكرة وأنفذها بالشكل الذي 
الصحيح  االستغالل  يخدم 
نقوم  الذي  للمبنى  واألمثل 
يف  أوال  أفكر  لذلك  بتصميمه، 
املرشوع، ثم بعد ذلك أقوم بزيارة 
تبدأ  ذلك  أساس  وعىل  التنفيذ  موقع 

تتبلور الفكرة. 

املهندس  بشأن  قائل  أنت  ماذا   {
باعتباره  الله«  »رحمه  الكواري  هالل 
إنجاح حدث  املجهولني يف  الجنود  أحد 

استضافة املونديال...؟ 

تعلمت  بالفعل  أذكرها  أن  يجب  حق  كلمة   -
ملعب  أي  أزور  وكلما  الرجل،  هذا  من  الكثري 
وأستاذي  أخي  عىل  أترحم  البطولة  مالعب  من 
رمزا  اعتربه  الذي  الكواري،  هالل  املهندس 
خلف  كونه  بلده،  خدمة  يف  والتفاني  لإلخالص 
املبدعني، واملنشآت  الشباب  وراءه مجموعة من 
التي أمامنا هي أفضل نتيجة للمثابرة التي قام 

بها ولن ننساه أبدا. 

توقعات البطولة
} ما هو منتخبك املفضل، وتوقعاتك 

لبطل مونديال قطر 2022...؟ 

أشجع  ولكن  مفضل،  منتخب  لدي  ليس   -
العامليون  النجوم  يقدم  أن  نأمل  الحلوة،  اللعبة 
املستوى الذي يريض عشاق الساحرة املستديرة، 
ألن أنظار العالم كلها تتجه نحو قطر ملشاهدة 
مباريات تليق بمستوى الحدث الريايض العاملي، 
نسخة  تقديم  يف  تحقق  الذي  باإلنجاز  ونفخر 
استثنائية من بطولة كأس العالم التي أدهشت 

جميع املتابعني واملهتمني. 

} هل كنت تتوقع خروج العنابي من 
الدور األول للبطولة...؟

- خروج العنابي يف مرحلة مبكرة من البطولة 
كان أمرا محزنا بالنسبة لنا، وأعتقد أن وجودهم 
أشهر   »6« من  ألكثر  تدريبية  معسكرات  يف 
كان  املحيل  الدوري  يف  املشاركة  عن  وإبعادهم 
أمرا مبالغا فيه، ربما تكون هذه الفرتة ساهمت 
يكون  ربما  ذهنيا،  وليس  بدنيا  تأهيلهم  يف 
بعدهم عن اللعب التنافيس قد أثر عىل مستواهم 
الذي لم يرق ملستوى البطولة، ويف آخر املطاف 
التنظيم  كسبنا  فإننا  املباريات  يف  خرسنا  إن 

املثايل، بوجود كل العالم عىل أرض قطر.

اثنان فقط يمثالن العرب في تصميم مالعب كأس العالمم��ف��خ��رة ك��ب��ي��رة ل���ي.. ل��ن أن��س��اه��ا ط���وال حياتي

جميع مالعبنا المونديالية صممت لكي تكون صديقة للبيئة

تمت االستعانة في »الثمامة« بحوالي »17« مهندسا استشاريا
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حـــوار

انبهار الجماهير 
بالملعب أثلج صدري

{ المهندس إبراهيم الجيدة

 خروج العنابي 

حلة مبكرة 
في مر

من البطولة أمر 

محزن للغاية

وكبير  التنفيذي  الرئيس  الجيدة،  إبراهيم  المهندس  أعرب 

وأول  الهندسية،  للشؤون  العربي  المكتب  في  المهندسين 

القدم،  كرة  مونديال  استادات  أحد  يصمم  قطري  مهندس 

عن فخره بتصميم استاد الثمامة، أحد االستادات الثمانية التي 

تشهد حاليا، منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 

قطر 2022، مؤكدا أن انبهار الجماهير بالملعب أثلج صدره. 

فكرة  بداية  إلى   »$« لـ  خاص  حوار  في  الجيدة  وتطرق 

المنافسة في مسابقة  الثمامة، وكيف كانت  تصميم استاد 

أول  من  أساسيًا  جزءًا  أصبح  أن  بعد  وشعوره  التصميم،  اختيار 

باإلضافة  األوسط،  والشرق  المنطقة  في  عالم  كأس  بطولة 

لبلوغ  التصميم،  أثناء  يمارسها  التي  المعّينة  الطقوس  إلى 

الفكرة وترجمتها في القالب اإلبداعي المتمّيز الذي يقدمه، 

اإلجابة  سنطالع  التي  والتساؤالت  التفاصيل  من  وغيرها 

عنها في سياق الحوار التالي: 

حوار – أكرم الفرجابي 

الراحل 

هالل الكواري رمز 

لإلخالص والتفاني 

في خدمة بلده

مصمم استاد »الثمامة المونديالي«.. المهندس إبراهيم الجيدة لـ »$«:



واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  وكانت 
قد  للضيافة،  كتارا  أسباير  ورشكة 
إتاحة  عن  املايض،  أغسطس  يف  أعلنتا 
واملشـروبات  األطعمة  منافذ  مئات 
بالدولة،  املواقع  من  العديد  يف  للتأجري 
املناطق املحيطة باالستادات  ومن بينها 
التي تستضيف مباريات البطولة، وعىل 
كورنيش الدوحة ملسافة 6 كلم، وغريها 
من األماكن التي تشهد فعاليات ترفيهية 

للجماهري.

فرص استثمارية
قطاعات  يف  األعمال  رواد  واستفاد 
الفرص  هذه  من  واملرشوبات  األغذية 
تدفقات  أن  أكدوا  حيث  االستثمارية، 
العاملية  املنتخبات  ومشجعي  السياح 
عىل قطر أنعشت مبيعاتهم من مختلف 
لتتضاعف  واملرشوبات،  األطعمة  أنواع 
بفرتة  قياسا  عليه،  كانت  عما  تقريبا 
بعض  وأن  خاصة  البطولة،  قبل  ما 
الزائرين لديهم شغف كبري للتعرف عىل 
واستكشاف  والعربية،  القطرية  املائدة 
املأكوالت املحلية بكافة مكوناتها، فضال 
األدوات  القتناء  بعضهم  ميل  عن 
الطابع  ذات  اليدوية  واملنتجات 

الرتاثي للشعب القطري.
 9 حوايل  عىل  املنافذ  وتتوزع 
ويف  للمشجعني  مناطق 
االستادات،  داخل 
مــــع 

وضع حجم املنطقة يف االعتبار، واتساع 
فيها،  املشجعني  تواجد  نطاقها، وكثافة 
األول،  للمنافذ:  نوعني  هناك  أن  كما 
واملشـروبات،  األطعمة  عىل  يحتوي 
وقطع  هدايا  عىل  يحتوي  الثاني،  بينما 

تذكارية ومقتنيات تراثية وتاريخية.

مستويات اإلقبال
محمد  عبدالغفور  قال  السياق  هذا  ويف 
املرشوبات  لبيع  منفذا  يدير  الذي 
إن  الدوحة،  بكورنيش  والعصائر 
معدالت  سجلت  اإلقبال  مستويات 
خالل  باملائة   80 نحو  بلغت  قياسية 
إىل  الفتا  املونديال،  من  األول  األسبوع 
أنهم يبارشون العمل من الساعة الحادية 
ليال،  عرشة  الثانية  حتى  صباحا  عرشة 
والتي تبلغ فيها معدالت الرشاء ذروتها، 
من  املرشوع  أن  عىل  مؤكدا 

العمل  أن  كما  مجد،  اقتصادية  ناحية 
يميض بمرونة لتلبية احتياجات الزوار.

التجارية  واملنافذ  املحال  بأن  وأفاد 
الدولة  توجهات  مع  عملها  يف  متماشية 
أول  الستضافة  الهادفة  واسرتاتيجيتها 
نسخة محايدة للكربون يف كأس العالم 
FIFA قطر 2022، حيث التزمت جميع 
واألواني  األكواب  باستخدام  املحال 
تدويرها  إعادة  يمكن  التي  الورقية 
مجددا، وهو ما يعزز من خطط البالد يف 
املحافظة  إرساء معايري عاملية يف مجال 
يحتذى  نموذجا  لتشكل  البيئة،  عىل 
عالوة  الكربى،  العاملية  البطوالت  يف  به 
عىل بناء إرث مستدام يعود بالنفع عىل 
خدماتها  املنافذ  وتقدم  املقبلة.  األجيال 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  لضيوف 

من  العديد  يف   ،2022 قطر 

لجماهري  خصيصا  أسست  وقد  املواقع، 
بكل  احتياجاتهم  لتلبية  املشجعني، 
فاملشجع  فائقة،  سهولة ويرس وبرسعة 
يمكنه  املباراة  حضور  يف  يرغب  الذي 
تناول وجبته الغذائية قبل دخول امللعب 
أو خالل الفعاليات واالستمتاع باألجواء 

املونديالية.

الجهات الصحية
محمد  أشار  مماثل،  ترصيح  ويف 
عبدالله، الذي يدير محال لبيع الحلويات 
تشكيلة  تنوع  إىل  الدوحة،  بكورنيش 
والوجبات  األطعمة  لتضم  البيع،  منافذ 
والعصائر  واملرشوبات  الرسيعة 
إىل  والحلويات واملكرسات وغريها، الفتا 
عىل  للمنافذ  الصحية  الجهات  مراقبة 
مدار الساعة، حيث يقوم مفتشو البلدية 
مرتني  تقارير  ورفع  ميدانية  بزيارات 
وجودة  نظافة  ضمان  بهدف  يوميا، 
الخدمات يف املحال التجارية، متوقعا أن 
تزداد وترية اإلقبال يف الفرتة املقبلة مع 

زيادة تدفقات الزوار إىل قطر.
إيجابيا  أثرا  البطولة  زخم  أحدث  وقد 
آالف   3 من  أكثر  منه  استفاد  قطر،  يف 
واملرشوبات،  األطعمة  منافذ  من  منفذ 
بحسب بيانات قطر للسياحة، مما أتاح 
األطعمة واملرشوبات  عالم  تذوق  للزوار 

ويـعد  البالد،  يف 

يستمد  حيث  أشهرها،  القطري  املطبخ 
سماته من منطقة الهند وفارس، والرشق 
كما  بأكملها،  إفريقيا  وشمال  األوسط 
لنحو  ثقايف هائل،  بتنوع  أن تميز قطر 
إيجابا  انعكس  جالية،   100 من  أكثر 
التي  العاملية  املأكوالت  عىل تنوع مشهد 
املطاعم  تقدم  حيث  قطر،  لزوار  تتوفر 
إىل  الحار  الكاري  من  كل يشء  قطر  يف 

فطائر السوفليه اليابانية.
سعيد  أسامة  يقول  الصدد،  هذا  ويف 
أحد زائري قطر: من السهل العثور عىل 
املنطقة  بلدان  ملعظم  األصلية  املأكوالت 
واقف  سوق  يحتضنها  التي  املطاعم  يف 
إىل  مشريا  األخرى،  التجارية  املراكز  أو 
تنوع املطاعم وتوافر املأكوالت الرشقية، 
اليابانية  الصينية،  الغربية،  العربية، 
وغريها الكثري التي تناسب كل الثقافات 

واألذواق.

 تزايد الزوار
التخطيط  جهاز  بيانات  وأظهرت 
اإلقامة  خدمات  أنشطة  أن  واإلحصاء، 
منشأة   5116 نحو  بلغت  والطعام 
أعمال، ويعمل فيها نحو 77785 عامال، 
و11031  الذكور  من   66754 بواقع 
من اإلناث، وفقا لتصنيف األعمال حسب 

الرئييس  االقتصادي  والنشاط  القطاع 
بحلول نهاية ديسمرب من العام 2020.

 FIFA العالم  كأس  بطولة  وفرت  وقد 
العرشين  انطلقت يف  التي   ،2022 قطر 
بالدولة، زخما  املايض  نوفمرب  من شهر 
لكل قطاعات االقتصاد القطري، ومنها 
تلقت  الذي  والضيافة  السياحة  قطاع 
حرص  ظل  يف  استثمارات  أنشطته 
الالزمة  املحفزات  توفري  عىل  الحكومة 
ترتفع  أن  املرجح  ومن  القطاع،  لهذا 
بيع  ومنافذ  املطاعم  أشغال  معدالت 
تزايد  مع  خاصة  واملرشوبات  األطعمة 
زوار البالد وارتفاع عدد سكان قطر ملا 
يفوق 3 ماليني نسمة تقريبا، وبالتزامن 
مع خطط الدولة الرامية إىل زيادة عدد 
السياح بالدولة إىل ثالثة أضعاف، ليبلغ 
العام  بحلول  سنويا  سائح  ماليني   7

.2030
للمشاريع  العليا  اللجنة  أن  إىل  يشار 
للضيافة،  كتارا  أسباير  ورشكة  واإلرث 
املايض  أغسطس  يف  األعمال  رواد  دعتا 
إىل تقديم طلباتهم للحصول عىل فرص 
وترويج  املحلية  التجارية  للمشاريع 
الجمهور  أمام  الوطنية  مشاريعهم 
العاملي، وكذلك املساهمة يف دعم جهود 
من  األوىل  النسخة  استضافة  يف  الدولة 
والرشق  العربي  العالم  يف  املونديال 

األوسط.
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»400« وحدة تقدم خدمـاتهـا للمشجعين

»9« مـنـاطــق داخل وخـارج االســتـادات

الدوحة- قنا- أنعش انطالق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مبيعات نحو 
المناطق  في  المنتشرة  والمشـروبات  األطعمة  )أكشاك(  منافذ  من  وحدة   400

فعالياتها  تستضيف  التي  المشجعين،  وأماكن  البطولة،  باستادات  المحيطة 
مشجع  مليون   1.2 يبلغ  أن  المتوقع  اإلقبال  تزايد  مع  وذلك  والترفيهية،  الثقافية 

األنباء  وكالة  مع  لقاءات  في  المشاريع،  هذه  مديري  من  عدد  وقدر  نهايتها.  مع 
القطرية )قنا(، حجم زيادة اإلقبال خالل األسبوع األول من البطولة بـ 80 بالمائة، لتسجل 

20 من نوفمبر الماضي،  مستويات قياسية، مقارنة مع األيام التي سبقت انطالقها في 
وذلك مع التأثير اإليجابي والزخم الذي تحدثه نتائج المنافسات يوميا.

استكشاف المأكوالت 
المحلية بكافة مكوناتها

سجلت معدالت قياسية 
بلغت نحو »%80«

بمنافذ األطعمة والمشـروبات في مناطق المشجعين وحول االستادات

انتعــاش المبيـعـات
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من مسؤولين دوليين للنجاح القطري

اإلشادات تتواصل

ويف ه�ذا الس�ياق، أش�ادت أني�كا ويل�ز وزيرة 
الرياض�ة األس�رالية التي حرضت حف�ل افتتاح 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، يف استاد 
البي�ت بالتق�دم ال�ذي أحرزته قطر من�ذ فوزها 
ب�رف اس�تضافة البطولة عىل جمي�ع الصعد، 
بما ذلك عىل مس�توى التريعات واإلصالحات يف 

مجال حقوق اإلنسان.
ولفت�ت الوزي�رة يف مقابلة مع تليفزيون ش�بكة 
CNN األمريكية إىل أن أهم الدروس التي تعلمتها 
خالل محادثاتها مع املس�ؤولني القطريني بشأن 
تجربتهم يف تنظيم املونديال، الس�يما وأن بالدها 
مقبلة الع�ام القادم عىل اس�تضافة بطولة كأس 

العالم للس�يدات، ه�ي »توحيد العال�م بمختلف 
ثقافاته والقيم بمكان واحد«.

وبدوره�ا، أق�رت إليزابي�ث أل�ني وكيل�ة وزارة 
الدبلوماس�ية  للش�ؤون  األمريكي�ة  الخارجي�ة 
بالوكال�ة، بالتقدم الكبري الذي أحرزته دولة قطر 
يف مجال االهتمام بحقوق العمال وكذلك التزامها 

بتحسينه وتطويره.
وأكدت أل�ني يف مقابل�ة خاصة م�ع تليفزيون 
الح�رة األمريك�ي عىل أهمي�ة الركي�ز عىل قيم 
الرياضة وقدرتها يف جمع الشعوب من مختلف 
دول العالم، مش�رية يف هذا الس�ياق إىل األجواء 
املمتازة التي طغت عىل مباراة منتخب الواليات 

املتح�دة ض�د ويلز والحضور ال�ذي جمع عدة 
وزراء إىل جان�ب وزير خارجي�ة بالدها أنتوني 

بلينكن.
من جهة أخرى، ش�ددت وكيل�ة وزارة الخارجية 
األمريكية للشؤون الدبلوماسية عىل أهمية الحوار 
االس�راتيجي بني الواليات املتح�دة ودولة قطر، 
الذي عق�د بني الجانبني بالتزام�ن مع املونديال، 
الفتة إىل أنه يتيح الفرصة لتعزيز التعاون الثقايف 

واألكاديمي وتبادل الطالب.
يف  الباحث�ة  ش�يلني  أني�ل  أك�دت  وبدوره�ا، 
معه�د كوين�ي يف واش�نطن أن تزام�ن الحوار 
االسراتيجي بني واشنطن والدوحة مع املونديال 

يعترب دعما لجهود قطر يف استضافة بطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022.

الح�رة  لتليفزي�ون  يف حدي�ث  وقال�ت ش�يلني 
األمريك�ي، إن »الجول�ة الخامس�ة م�ن الح�وار 
االس�راتيجي بني واشنطن والدوحة أتت يف وقت 
تش�هد فيه دول�ة قطر بطول�ة كأس العالم لكرة 

القدم، وهذه الجولة تعترب دعما لها«.
إىل ذل�ك، يواصل حفل افتتاح بطولة كأس العالم 
FIFA قط�ر 2022، حص�د املزيد م�ن اإلعجاب 
واالحرام، بسبب التنظيم املبهر ورسائله السامية 
التي بعثت بها دولة قطر يف هذه املناسبة العاملية.

ويف هذا الس�ياق، نوه هشام اإلدريي مدرب كرة 

القدم املغربي باختيار املنظمني لشخصية الشاب 
القط�ري غان�م محمد املفت�اح امللهمة للش�باب 
العرب�ي والخليج�ي، معتربا أن ما قدمه يجس�د 
رسالة مفادها أن »املثابرة والعمل الجاد واإليمان 

البد أن يؤتي ثماره«.
وقال اإلدريي لتليفزي�ون »MEDI 1« املغربي، 
إن »اختيار تالوة آيات من الذكر الحكيم يف بداية 
الحف�ل بع�ث أيضا برس�الة جميل�ة مفادها أننا 

نعطي األمثلة والدروس للغرب وليس العكس«.
وأكد مدرب ك�رة القدم املغربي يف هذا الصدد أن 
دول�ة قطر أوفت اليوم بما وعدت به، ووصلت إىل 

ما كانت تصبو إليه.

الدوحة- قنا- اليزال نجاح دولة قطر في تجسيد حلم 
استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يلقي 

بثقله على الساحة الدولية باعتباره تجربة ملهمة جديرة 
بالتقدير ليس فقط على المستوى العربي، وإنما على 

المستوى العالمي.
وال يأتي هذا التوصيف من جماهير الساحرة المستديرة 

الذين توافد اآلالف منهم إلى الدوحة مع انطالق المونديال 
فحسب، بل من كبار المسؤولين الدوليين الذين لمسوا 

بشكل مباشر منذ افتتاح البطولة تنظيما استثنائيا يجسد 
وفاء قطر بوعودها، ويعكس افتخارها أوال بمبادئها 

العربية واإلسالمية المتأصلة، وكذلك إيمانها بقدرة الرياضة 
وكرة القدم تحديدا على التقريب بين الشعوب.

فريق »البلدية« يلتقيهم على الكورنيش

تعريف المشجعين بالمناطق الترفيهية
تنظ�م بلدي�ة الدوحة، ممثل�ة بفريق 
التوعي�ة، حم�الت توعوي�ة مس�تمرة 
للجمه�ور بكورنيش الدوحة ومناطق 
املش�جعني )Fan Zones(، لتعريفهم 
بأهم الحدائق واملتنزهات والش�واطئ 
واألماكن السياحية والرفيهية يف دولة 
قطر، وكيفية الوصول إليها عن طريق 
املرو ووس�ائل النقل العامة، وكيفية 
حج�ز تذاكر الدخول لهذه املرافق عن 
طريق تطبي�ق عون. كما تت�م توعية 
الجمه�ور بالقان�ون رق�م 18 لس�نة 

2017 بشأن النظافة العامة. 
وقد لقيت حمالت التوعوية استحسانا 
وتجاوبا من الجمهور، ملس�اعدتهم يف 
التعرف عىل املعالم القطرية وتسهيل 
الوص�ول إليها واالس�تمتاع بزيارتها 

خالل فعاليات املونديال.
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ضيوف المونديال يعيشون تجربة مختلفة مع فعاليات »كتارا«

إبـــــــداع فنـــــي وثقـــافي

عروض األزياء 

القطرية 

تستلهم 

جماليات 

التراث بلمسات 

عصرية

كتارا  فعاليات  الزوار  ووصف 
ترتافق  التي  املتعددة  ومهرجاناتها 
 2022 قطر  ملونديال  استضافتها  مع 
ألوان  كل  يف  اإلبداع  من  جداول  بأنها 
أبواب  للعالم  تقدم  والفن،  الثقافة 
مشيدين  واملعرفة،  واملتعة  الجمال 
كتارا  لفعاليات  املبهر  التنظيم  بحسن 
العاملي،  الكروي  العرس  تواكب  التي 
والثقافة  الرتاث  إبراز  عىل  والحرص 
املونديال  لجمهور  وتقديمها  العربية 
مع  جنب  إىل  جنبا  صورها  بأبهى 

ثقافات العالم. 
احتضن  قد  املكشوف  املرسح  وكان 
باهرا  حفال  املايض  الخميس  مساء 
الخرض حرضه  الكويتي حمود  للفنان 
جمهور غفري من عشاق الكلمة امللتزمة 

واأللحان الراقية. 
من جهة أخرى، يستمر مهرجان كتارا 
عشاق  استقبال  يف  التقليدية  للمحامل 
الرتاث البحري من مختلف الجنسيات، 
املهرجان  أنشطة  استطاعت  حيث 
الجمهور  من  اآلالف  تستقطب  أن 
الذين حرصوا عىل مشاهدة  والزائرين 
كتارا  شاطئ  عىل  املقامة  أجنحته 
الثقافية  فعالياته  وحضور 

واملمتعة،  املتنوعة  والرتاثية  والفنية 
قطر  ثقافة  املونديال  لضيوف  مقدما 

العريقة وتراثها البحري العظيم، 
تروي  حقيقة  ومعايشة 

الغوص  عرص  أمجاد 
ورحالته  والصيد 

البحرية. 
وتجتذب املتاحف 
املشاركة  الرتاثية 
مهرجان  يف 
للمحامل  كتارا 

واملتمثلة  التقليدية 
املرحوم  »متحف  يف 

متحف  املناعي،  جاسم 
البوهاشم  العزيز  عبد 

عيىس  متحف  السيد، 
املقتنيات  عشاق  املال« 

وأدوات  القديمة 
الصيد  ووسائل 
قصصا  تحكي  التي 
رحالت  عن  مثرية 
والغوص  الصيد 
اللؤلؤ،،  عىل 
بالضوء  لتلقي 

تضحياتهم  عىل 
كانوا  حني  وبطوالتهم 

ويواجهون  البحار  غمار  يخوضون 
تعرض  حيث  واملخاطر،  املصاعب 
قبل  من  املستخدمة  األدوات 
والغواصني،  الصيادين 
التقليدية  وطرقهم 
املايض،  يف  املتبعة 
ما يثري يف النفس 
ت  يا كر لذ ا
خالل  الجميلة 
الرحالت  تلك 
التي  الطويلة 
ن  كا

يف  األجداد  يقطعها 
خالل  واملحيطات  البحار 

بحثهم عن الرزق ولقمة العيش، وسط 
ظروف مناخية ومعيشية قاسية. 

من جانب آخر، يشهد املعرض الثقايف 
بالقاعة  كتارا  تقيمه  الذي  اإليراني 
اإليرانية  السفارة  مع  بالتعاون   )12(
الزوار،  قبل  من  الفتا  إقباال  بالدوحة، 
تعرض  متنوعة  أجنحة  يضم  حيث 
اليدوية  واملشغوالت  الحرف  مختلف 
التي تربز عراقة الفنون التقليدية التي 
اإليرانية،  املناطق  مختلف  بها  تشتهر 
الخاتم  فن  جناح  معروضات  وحظيت 
)تطعيم الخشب( باهتمام عشاق الفن 
ملا يتميز به من جمال ودقة وإبداع، 
يرتكز عىل ترصيع أسطح القطع 
من  هندسية  بأشكال  الخشبية 
املثلثات الصغرية والدقيقة من 
بعضها  بجانب  الفسيفساء 
العاج  وباستخدام  البعض 
والنحاس  والفضة  والذهب 

واألملنيوم وغريها. 
وأعرب جمهور املعرض عن 
العريق  الفن  بهذا  إعجابهم 
الثقافة  عمق  يف  املتجذر 
ملا  وذلك  املتنوعة،  اإليرانية 

يتميز 
به فن الخاتم يف صناعة قطع 

الهدايا  أفضل  من  تعد  بديعة  فنية 
التذكارية التي يمكن اقتناؤها. 

 ويف سياق متصل، تواصلت العروض 
يف  كتارا  يف  )السبت(  أمس  الفنية 
الجمهور  من  غفرية  أعداد  استقطاب 
والجنسيات  الفئات  مختلف  من 
واألعمار، حيث تابع الجمهور يف ساحة 
العجائب  بالون  بكتارا »جولة  الحكمة 
العاملية« إىل جانب العرض الفلكلوري 
البوسني الذي تقدمه السفارة البوسنية 
من  يحتويه  بما  كتارا  مع  بالتعاون 

معان عميقة.
لألزياء  كتارا  عروض  اختتمت  كما 
والتي  عرصية  بروح  القطرية 
األقمشة  املصممات  فيها  استخدمت 
بأنواعها  التقليدية  والخامات 
جماليات  من  املستلهمة  املتعددة 
بابتكارات  وتقديمه  القطري،  الرتاث 
تلك  تميزت  حيث  عرصية،  وملسات 
التي  وتطريزاتها  بتصاميمها  األزياء 
الرتاث  وعراقة  أصالة  عىل  تشهد 
وتعزز  خصوصيته  وتحفظ  القطري، 

هويته.

بالفعاليات  كتارا  زوار  أشاد   
كأس  لمونديال  المصاحبة 
العالم قطر 2022، والتي تقدمها 
الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة 

»كتارا« حتى 18 ديسمبر الجاري.
بالبرنامج  إعجابهم  عن  معربين 
والثري  المتنوع  والفني  الثقافي 
ترفيهية  وما يتضمنه من أنشطة 
ممتعة،  فنية  وفقرات  مشوقة 
تعبر عن ثقافة وتراث قطر األصيل 

وتروي تاريخا موغال بالعراقة.

الدوحة- $

»المحامل 
التقليدية« 

يواصل 
استقبال عشاق 

التراث البحري

إقبال على 
معروضات فن 

الخاتم بالمعرض 
الثقافي اإليراني 

المتاحف 
تروي قصصا 

مثيرة عن رحالت 
الصيد

 والغوص
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صورة  أفضل  القطريون  قدم 
العالم  كأس  جماهري  أمام  لبالدهم 
منتخبات  ملساندة  وصولهم  منذ 
بالدهم، وشاهدنا الكثري من املبادرات 
يف  مشجعني  الستقبال  الشخصية 
بهدف  الخاصة  واملتاحف  املجالس 
قطر  عن  إيجابية  صورة  تقديم 
وشعبها، وتعريفهم بالعادات والكرم 
القطري، وكيف ان قطر بلد مضياف 
كيف  شاهدنا  وقد  الجميع.  ويسع 
بالتقاليد  أعجبت  العالم  جماهري  أن 
سواء يف الزي أو األطعمة وانصهرت 
وعاشت أجواء استثنائية وتجربة لن 

ينسوها يف قطر.
صاحب  العجمي  خالد  يقول  وهنا 
جماهري  الستقبال  املبادرات  احدى 
الخاص  متحفه  يف  العالم  كأس 
تلك  تعريف  هو  مبادرته  هدف  إن 
والتحف  القطري  بالرتاث  الجماهري 
القطرية التي يبلغ عمر بعضها مئات 
السنني، إضافة إىل تعريفهم باألكالت 
الضيافة  وكرم  القطرية  الشعبية 
جانب  إىل  األصيلة  وتقاليد  وعاداتنا 

الزي القطري وهويتنا.
وأضاف العجمي أن جميع الجماهري 
كثريا  تعجب  متحفه  إىل  تجيء  التي 
بالرتاث القطري واملقتنيات املوجودة 
وتقيض أوقاتا طويلة جدا يف التعرف 

الصور  والتقاط  املقتنيات  تلك  عىل 
نعتربها  ونحن  معها،  التذكارية 
وتاريخنا  برتاثنا  لتعريفهم  فرصة 

تغيري  الوقت  نفس  ويف  وتقاليدنا 
ربما  التي  السلبية  املعتقدات  بعض 
قطر  عن  منهم  البعض  لدى  تكون 

الخليجية  الشعوب  وعن  وشعبها 
والعربية بصفة عامة.

وقال العجمي إن املبادرة هي بجهود 
نقدمه  يشء  أقل  وهذا  شخصية 
ولم  يشء  كل  لنا  قدمت  التي  لبالدنا 
تبخل علينا، النهم عندما يعودون إىل 
الصورة  هذه  ينقلون  سوف  بلدانهم 
قطر  عن  أخذوها  التي  االيجابية 
التحف  نتبادل  اننا  كما  وشعبها، 
وبينهم وهذا من شأنه  بيننا  الرتاثية 
أن يعزز التبادل الثقايف والذي يعترب 
ذلك  وهو  املونديال  أهداف  أهم  أحد 
التي  الجماهري  بني  الثقايف  التمازج 

حرضت ملتابعة املونديال.
وأوضح العجمي أن جميع الجماهري 
ومتحفه  مجلسه  إىل  حرضت  التي 
مستغربة  تأتي  املبادرة  هذه  ضمن 
عن  تماما  مغايرة  صورة  تجد  ألنها 
الصورة التي كانت يف أذهانها، حتى 
أن احدى املشجعات من بلجيكا أتت 
الحجاب  نلبسها  أن  وطلبت  الينا 

وعندما ارتدته انهمرت يف البكاء.
عىل  يزيد  ما  لديه  يوجد  إنه  وقال 
الرتاث  من  وجميعها  قطعة  ألفي 
يف  تصنيعه  تم  ما  ومنها  القطري 
يف  صنعت  أخرى  وأشياء  الخليج 
ودول  قطر  إىل  جلبت  لكنها  الخارج 
الدالل واملباخر واألواني  الخليج مثل 
وبعض  واالسطوانات  واملالبس 
وغريها  والطوابع  والعمالت  الذهب 

من القطع الرتاثية.

العجمي: الجماهير 
تأتي إلينا مستغربة 

ألنهم يجدون 
صورة مغايرة

كتب - كرم الحليوي

تعريفهم بالتراث والهوية القطرية والعادات والتقاليد مبادرات الستقبال المشجعين في المجالس والمتاحف الخاصة

عن قطر.. أمام جماهير العالم

القطريون قدموا أفضل صورة

أكد قدرة اإلعالم الجديد على الترويج 

الفعاليات التراثية أظهرت ثقافتنالقطر خالل المونديال.. القحطاني:
الفعاليات الرتاثية املتنوعة  وقال إن 
فرصة  تعد  قطر  تشهدها  التي 
العالم،  أمام  ثقافتها  إلظهار  جيدة 
تقوم  الذي  الدور  أهمية  عىل  مؤكداً 
االجتماعي،  التواصل  منصات  به 
العالم  أنظار  تتوجه خالله  يف وقت 
التنظيم  ساهم  حيث  قطر،  صوب 
 ،2022 قطر  العالم  لكأس  املميز 
الرياضية  للمنشآت  التحتية  والبنية 
إصالح  يف  املختلفة  الدولة  ومرافق 
البعض  يتخيلها  كان  التي  الصورة 
عموماً،  الخليج  ومنطقة  قطر  عن 
وأشار إىل ان اإلعالم القطري سواء 
منصات  يف  املتمثل  أو  التقليدي 
دور  عليه  كان  اإلجتماعي  التواصل 
والرتكيز  الصورة،  نقل  يف  كبري 
املونديال  جمهور  انطباعات  عىل 
وقدرتها  وثقافتها  بقطر  وانبهاره 

التنظيمية.
رفقائه  بصحبة  يقوم  أنه  وأوضح 
التواصل  مواقع  عىل  النشطاء  من 
لتصوير  كبري  بجهد  االجتماعي 
تألق،  من  حاليًا  الدوحة  تعيشه  ما 
الفعاليات  عىل  الضوء  تسليط  مع 
التي  املتنوعة  والرتاثية  الثقافية 

يقام  فبينما  املونديال،  مع  تتزامن 
الخاص  القناص  جمعية  مهرجان 
الوقت  نفس  يف  يقام  بالصقور، 
تحتضن  كما  للهجن،  مهرجان 
الفعاليات  العديد من  الساعي  درب 
اعتربه  الذي  األمر  وهو  الرتاثية، 
بالثقافة  للتعريف  حقيقية  فرصة 
جهد  ان  مؤكداً  عاملياً،  القطرية 
الدولة وقطاعاتها املختلفة يف إقامة 
فعاليات ناجحة، أمر يحتاج لإلعالم 

االجتماعي  التواصل  ومنصات 
إظهاره  أجل  من  خاصة،  بصورة 

للعالم.
تلك  أن  إىل  القحطاني  وأشار 
املنصات  تشهدها  التي  التغطيات 
بشكل  ُتعربرِّ  مستمرة  بصورة 
َد  وأكَّ املُجتمعات،  نبض  عن  كبري 
خالل  القطريَّة  املنصات  أهميَّة 
ُمسانًدا  لتكون  الحالية  الفرتة 
بات  الذي  التقليدي،  اإلعالم  مع 

املنصات  تلك  يستخدم  أيًضا  هو 
عدد  ألكرب  والخرب  املعلومة  لنقل 
إن  وقال:  الجمهور،  من  ممكن 
تشهد  قطر  يف  اإلعالمية  الساحة 
مع  تتوازى  حقيقيًة  طفرًة  اآلن 
كافة  التي تشهدها قطر يف  الطفرة 
اإلعالم  أن  مؤكًدا  واملجاالت،  األوجه 
البطولة األوىل  أيام  القطري وخالل 
كما  الحدث،  مستوى  عىل  أنه  أثبت 
حدث  قدر  عىل  بأكملها  قطر  كانت 
أن  إىل  ولفَت  املونديال.  بحجم 
املِنّصات  تلك  قيمة  يعرف  املُجتمع 
اكتساب  من  نها  مكَّ ما  جيًدا، 
جميع  يف  التأثري  عىل  هائلة  قدرة 
اندماج  أدَّى  حيث  الحياة،  مجاالت 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
مع  ُتساهم  َرحبة  مساحة  توفر  إىل 
األحداث  تغطية  التقليدي يف  اإلعالم 
وسائل  أن  إىل  أشار  كما  الُكربى. 
مكاًنا  تجَد  أن  استطاعت  التواصل 
عىل  األخرية،  الفرتة  يف  لها  ُمميًزا 
باتجاه  تسري  ال  كونها  من  الرغم 
ُمغاير عن اإلعالم التقليدي، فقط ما 
ُيفّرق بينهما األدوات ورسعة انتقال 

املعلومات.

الدوحة - $

أكَد اإلعالمي والمؤثر االجتماعي أحمد القحطاني قدرة 
منصات اإلعالم الجديد على الترويج لقطر خالل فترة 

المونديال بصورة مثالية،

نقوم بتصوير 
ما تعيشه 

الدوحة حالًيا 
من تألق

{ خالد العجمي

{ أحمد القحطاني



اليوم  احتفاالت  لجنة  تحتفي 
الساعي  درب  يف  للدولة  الوطني 
خالل  من  قطر  يف  البادية  برتاث 
أهمها فعالية  الفعاليات  العديد من 
الذي  الشعر  بيت  وتعني  العزبة 
التي  القنّاص  معدات  عىل  يحتوي 
لذلك  والصيد،  القنص  يف  يحتاجها 
الهجن  يخص  ما  كل  فيها  تجد 
الهجن،  ركوب  وأدوات  والخرج 
تعكس  كما  وتركيبها.  ومسمياتها 
العزبة بيت الَشعر القديم املخصص 
الرجال.  من  الضيوف  الستقبال 
تقديم  أيضا  الفضاء  هذا  يف  ويتم 
كيفية شد  األطفال  لتعليم  فعاليات 
الذلول بالطريقة الصحيحة للرجال 

والنساء.
وهو  »املقطر«  العزبة  يجاور  كما 
الساعي،  درب  فعاليات  أبرز  من 
التي تقام سنويا وهو مجموعة من 
البادية  حياة  تحاكي  الشعر  بيوت 
وكرمهم  بمضيفهم  قديماً،  قطر  يف 
وأغنامهم وإبلهم والصقور، وتشمل 

الفعالية أو منصات لتقديم األطعمة 
إىل  إضافة  القطرية،  الشعبية 
نشاطات متعددة، منها دعو الطري، 
وفعالية القناص الصغري، ومعرض 
الحرف اليدوية، ورسومات البادية، 
باإلضافة إىل تعليم األطفال »سنع« 
األنشطة  من  وغريها  املجلس، 

املصاحبة لهذه الفعالية.
البادي  أحمد  عبدالرحمن  السيد 
املقطر  فعالية  رئيس  املعاضيد 
هي  املقطر  أن  يوضح  والعزبة، 

يف  البادية  لحياة  واقعي  تجسيد 
قطر قديما، وتشري إىل بيوت الشعر 
وعندما  مستقيم،  بخط  املتقاطرة 
يأتي الشخص من بعيد يرى البيوت 
وكأنها متقاطرة وقريبة من بعضها 
البعض، مشريا إىل أن بيوت الشعر 
عىل  الناس  تجمع  كانت  قديما 
والتسامر  للحديث  فئاتهم  اختالف 
من  القادم  فكان  األخبار.  وتناقل 
بيوت  ألنها  مقطر  أنها  يذكر  بعيد 
متتابعة ومتجاورة بجوار بعضها..

وأضاف املعاضيد أن املقطر/  تضم 
عددا من األنشطة منها، عد القصيد 
وألغاز الشعر التي تتمثل يف إلقاء بيت 
املشاركني  من  ويطلب  الشعر،  من 
البيت، كما يوجد  فهم مضمون هذا 
مسابقة يف حفظ بيت شعر يلقى ألول 
مرة، ويتكون من مصطلحات صعبة 
أو  الجاهيل  الشعر  من  يكون  وقد 
الشعر يف صدر اإلسالم أو من الشعر 
العربي الفصيح أو النبطي، مشريا إىل 
أن الهدف من هذه األنشطة هو تذكري 
كانوا  قديما  البادية  أهل  بأن  الناس 
يتمتعون بالفطنة لحماية أنفسهم من 
الخطر املحيط بهم يف الصحراء، فكان 
تعريف  عىل  البادية  أهل  اعتماد 
التي  األشياء  من  الكثري  أبنائهم 
مثل قص  والذكاء  الفراسة  تلهمهم 
القبيلة  إبل  أثر  معرفة  وحتى  األثر 
من غريها ومتابعة أحوال الصحراء 
يف  األفراد  يجعل  هذا  كل  فيها  وما 
ملواجهة  الدائم  االستعداد  من  حالة 

املخاطر.
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متابعات

استمع إلى شرح عن محتوى 
اللوحات ودالالتها 

القحطاني: »4« ورش فنية.. 
وإتاحة المشاركة للزوار يوميًا

»درب الساعي« زيارات لـ

عبدالله  الدكتور  سعادة  من  كل  زار 
السبيعي  تركي  بن  عبدالعزيز  بن 
حمد  السيد  وسعادة  البلدية،  وزير 
الرقابة  هيئة  رئيس  املسند  نارص  بن 
الدكتور  وسعادة  والشفافية،  اإلدارية 
أمس  مساء  كافود،  الرحيم  عبد  محمد 
برفقة  صالل  بأم  الساعي  درب  مقر 

سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل 
عىل  اطلعوا  حيث  الثقافة،  وزير  ثاني 
والثقافية  الرتاثية  الفعاليات  من  عدد 
وسوق  الشقب  منطقة  عىل  وتعرفوا 
درب الساعي والبدع والعزبة، و»ليوان 
البيئة والتغيري  الفن«، وفعاليات وزارة 

املناخي.

وزير البلدية ورئيس الرقابة اإلدارية وكافود
في »ليوان الفن« بدرب الساعي

وزير الثقافة يطلع على األعمال الفنية

الفن«  »ليوان  فعالية  استضافت 
اليوم  احتفاالت  ضمن  تقام  التي 
أمس  الساعي  بدرب  الوطني 
أصحاب  الفنانني  من  مجموعة 
االعمال املعروضة يف قسم الفنون 
الشيخ  سعادة  واجرى  املختلفة، 
ثاني  آل  حمد  بن  الرحمن  عبد 
اللجنة  رئيس  الثقافة  وزير 
الوطني  اليوم  الحتفاالت  املنظمة 
استمع  حيث  املعرض،  يف  جولة 
من  مفصل  رشح  إىل  سعادته 
اللوحات  محتوى  عن  الفنانني 
العربي  والخط  الخزفية  والتحف 

والزخرفة اإلسالمية. 
عبدالله  حميد  الفنان  وابدى 
باملشاركة  سعادته  القحطاني 
من  النسخة  هذه  يف  بأعماله 
وقال  الوطني،  اليوم  احتفاالت 
تتمثل  صحفية  ترصيحات  يف 
املشاركة يف إقامة ورش لتعليم فن 
تشكيل الخزف إىل جانب االعمال 
الفنية السابقة املعروضة يف قسم 
إىل  ترمز  والتي  املختلفة  الفنون 
واإلسالمية،  القطرية  الثقافة 
ورش   4 تقديم  سيتم  وأضاف 
اليوم  احتفاالت  خالل  عمل 
موضحا  الساعي،  بدرب  الوطني 
عىل  متاح  للحضور  التسجيل  أن 
الثقافة  لوزارة  اإللكرتوني  املوقع 
للراغبني  البرصية  الفنون  قسم 
اإلقبال  ان  إىل  وأشار  بالحضور، 
التوقعات،  كل  فاق  الورش  عىل 
املواطنني  من  الكثري  اقدم  حيث 
لحضور  التسجيل  عىل  واملقيمني 
بتشكيل  الخاصة  الورش 
االهتمام  عىل  يدل  وهذا  الخزف، 
الفن  من  الجانب  بهذا  الواسع 
وإسالميا،  عربيا  إرثا  يعد  الذي 
استخدام  أداة  كان  الخزف  كون 
يومية يف كل منزل، من ثم توسع 
صناعة  شمل  أن  إىل  املجال  هذا 
التي  الفنية  واللوحات  التحف 

الشعوب،  لثقافات وهوّيات  ترمز 
املشاركة  أن  القحطاني  وبني 
الدوالب  عىل  الخزف  تشكيل  يف 
وبشكل  للجميع،  متاحة  الدوار 
عرصا  الثالثة  الساعة  منذ  يومي 
تقام  حيث  اليوم،  نهاية  وحتى 
درب  لزوار  روتينية  عمل  ورش 
الساعي، وتتم املشاركة من خالل 
من  املنظمني  لدى  االسم  تسجيل 
للورشة، حيث تتاح  ثم االنضمام 
للزائر  الخزف  تشكيل  فرصة 

املشاركني  الفنانني  ارشاف  تحت 
يف قسم فن الخزف.

الفنان  دعا  حديثه  ختام  ويف 
القحطاني جميع الزوار إىل زيارة 
عىل  للتعرف  الفن  ليوان  فعالية 
تشكيل  فن  وتجربة  الفنون  أنواع 
الخزف الذي تحول من صناعة إىل 
فن يحظى باهتمام فئة كبرية من 

الناس.
ليوان  فعالية  أن  بالذكر  الجدير 
األقسام  من  العديد  تشمل  الفن 

منها الطوابع والعمالت ومعرض 
ورش  وقسم  املختلفة  الفنون 
برنامجه  ويتضمن  العمل، 
الوطني  اليوم  احتفاالت  خالل 
من  العديد  الساعي  بدرب 
الطبيعة  محاكاة  مثل  الورش 
من  وورشة  الطباعي،  بالقالب 
بأسلوب  املعارص  الفني  الرتاث 
نباتات  من  مستوحاه  تجريدي 
تعلم  وورشة  القطرية،  البيئة 
بطريقة  الشخصيات  رسم 
وحدات  لرسم  وورشة  كرتونية، 
جسم  عىل  تجريدية  زخرفية 
للوحات  وورشة  باأللوان،  الجمل 
البيت  داخل  من  مستوحاة 
»الجالتينية«،  بالطباعة  القطري 
باإلضافة إىل ورشة تناغم الحروف 
العربية مع األلوان لتشكيل لوحة 
فنية، وورشة للتعرف عىل صناعة 
الكهربائي  بالدوالب  أكواب 
تراث  وورشة  تلوينها،  وكيفية 
تجريدي  بأسلوب  معارص  فني 
وورشة  »الكوالج«،  بطريقة 
املايض  من  نساء  تجسد  للوحة 
من  الزخرفية  والوحدات 
طباعة  بطريقة  الرتاثية  املالبس 

»املونوبرنت«

اطلعوا على الفعاليات برفقة وزير الثقافة

الدوحة - $

فعالية للتحفيز على القراءة

»قطر تقرأ« مقصد مهم للبراعم

فعاليات  منسقة  دردور  رجاء  أكدت 
»قطر تقرأ« بدرب الساعي أن مشاركتهم 
قطر  يف  األطفال  تشجيع  بهدف  تأتي 
التفاعلية  األنشطة  من خالل  القراءة  عىل 
والكتابة  القراءة  عىل  األطفال  تحفز  التي 
وتنمي فيهم الحرص عىل املعرفة واالطالع 
معرض  ضمنها  ومن  القدرات،  وتطوير 
قصص األطفال الذي يشمل كتبًا عن دولة 

قطر واليوم الوطني وكأس العالم. 

الخاصة  املساحة  أن  دردور  وأوضحت 
كبرياً  تفاعالً  تلقى  الساعي  درب  يف  بهم 
من قبل األطفال، حيث يحرص األهايل عىل 
إرشاك األطفال يف الربامج الخاصة بقطر 
إىل  الرامية  باملبادرة  ليستمتعوا  تقرأ، 
بأهمية  الوعي  يزيد  نوعي  انتقال  إحداث 
جميع  بني  عليها  اإلقبال  ويعزز  القراءة، 
املجتمع يف دولة قطر، ال سيّما فئة  أفراد 

األطفال والشباب.

{ مشاركات األطفال

تضم عددا من األنشطة

فعاليات »العزبة« تعزز موروث البادية
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متابعات

ناقشتها ندوة في »درب الساعي«

دور المرأة وإنجازاتها بالمجتمع

القطرية  املرأة  أن  الندوة  يف  املشاركات  وأكدت 
حققت إنجازات عديدة يف مختلف املجاالت، وذلك 
بفضل ما تحظى به من اهتمام وتقدير من جانب 
العطاء  من  مزيد  إىل  يدفعها  الذي  األمر  الدولة، 

لخدمة الوطن.
املرأة  دور  املناعي  د.عائشة  تناولت  وبدورها، 
وإسهاماتها  األخرية  الفرتة  خالل  القطرية 
إسالمية،  خلفية  من  به  تتمتع  وما  املتعددة 
تمسكها  نفسه  والوقت  الغرب،  عىل  انفتاح  مع 
بالعادات والتقاليد الراسخة يف املجتمع وسعيها 

إىل تربية أبنائها، وفق هذه الصورة.
يف  أصبحت  بعيد  زمن  ومنذ  املرأة  إن  وقالت: 
بمفردها  تتطور  ولم  القطري،  الرجل  مصاف 

ولكنها تطورت مع أخيها الرجل، وأنهما يسريان 
معاً قدما من أجل البناء والتفاني لخدمة الوطن.

الصحيح  طريقها  نحو  تسري  املرأة  إن  وتابعت: 
فيها  تحافظ  مدروسة،  بطريقة  والعطاء  للبناء 
عىل  انفتاحها  عن  فضالً  وقيمها،  هوبتها  عىل 
الدعوات  إىل  االنجرار  واعية، دون  اآلخر بصورة 

الهدامة لألرسة.
لنفسها  القطرية  املرأة  تحصني  كيفية  وعن 
د.عائشة  أكدت  وثقافتها.  تراثها  عىل  والحافظ 
بالدين،  تتحصن  القطرية  املرأة  أن  املناعي 
االلتزام بالقيم والعادات،  التشدد، مع  بعيدا عن 
والتعايش  الغري  ثقافات  احرتام  إىل  بااإلضافة 
ما  وهو  ومعتقداتهم  اآلخر  واحرتام  السلمي 

إىل كافة  املرأة  تحققه دولة قطر. مثمنة وصول 
إننا  فقالت:  الكواري  د.عائشة  أما  املجاالت. 
بدون  الحقوق  عىل  حصلنا  وقد  محظوظات 
التعليم والعمل  مجاهدة عىل خالف غرينا، فحق 
واملرياث مكفول للجميع وفق الرشيعة االسالمية 
والواقع يثبت وجود املرأة يف كافة مجاالت الحياة 
لتحقبق  الرجل  اخيها  مع  إىل جنب  وتسري جنبا 
تساهم  املرأة  أن  وأضافت   .2030 قطر  رؤية 
الوطنية  االسرتاتيجية  تحقيق  يف  إيجابي  بشكل 
ما  مسؤوليتها.وأيدت  الجميع  يتشارك  والتي 
ذكرته د.عائشة املناعي من اعتزاز املرأة القطرية 
هويتنا  تصطحب  دائما  وأنها  وتراثها،  بهويتها 
قطريات  هناك  إن  وتابعت:  كانت.  أينما  معها 

مع  الدولة،  وخارج  داخل  يف  نجاحهن  أثبتن 
اعتزازهن بهويتهن. الفتة إىل وجود كاتبات لهن 
القطرية إىل اآلخر عرب  الثقافة  دور كبري يف نقل 

الرواية القطرية وغريها من أعمال أدبية.
وحول رؤيتها القتحام املرأة مجال الثقافة. قالت: 
الثقايف واضح  القطرية للمجال  املرأة  إن وصول 
للعنان، ما يعكس رشاكتها يف بناء الوطن، وأنها 
خدمة  تجاه  الرجل  مع  متوازية  بخطى  تسري 

الوطن، انطالقاً من أن املثقف هو مرآة املجتمع.
إنها  السويدي:  حصة  اإلعالمية  قالت  وبدورها، 
به،  تعتز  قطري  موروث  لديها  قطرية  كمثقفة 
وأنها عىل هذا األساس تأسس فكرها ومعتقداتها، 
بانفتاح عىل  املحلية  الثقافة  أنها تحمل  إىل  الفتة 

العالم اآلخر لخدمة ما تقوم به من ريادة ألعمال، 
باإلضافة إىل الثقافة واإلعالم.

وأضافت أن هناك تمسك للمرأة القطرية بجذور 
أمر  اإلسالمي، وهو  الدين  الراسخة، واملتمثلة يف 
أجمل  وطنها  تمثل  وأنها  املجتمع،  يف  متجذر 
تمثيل إليمانها بكل خطوة تقوم بها تجاه وطنها 

ما يعني أن هناك اهتماما باملرأة.
وحول رؤيتها للحداثة واملعارصة بالنسبة للمرأة 
مع حفاظها  القطرية  املثقفة  أن  أكدت  القطرية 
عىل  تنفتح  فهي  وخصوصيتها،  أصالتها  عىل 
الثقافات األخرى، وتأخذ بحداثة العرص، ما يعني 
عنرصي  بني  تجمع  كمثقفة  القطرية  املرأة  أن 

األصالة والحداثة.

الدوحة ـ $

شهدت فعاليات درب الساعي إقامة 
ندوة جديدة بعنوان »المرأة القطرية.. 

أدوار وإنجازات كبيرة في المجتمع«، 
وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني 
للدولة 2022، شاركت فيها كل من 

الدكتورة عائشة المناعي، مديرة مركز 
محمد بن حمد آل ثاني إلسهامات 

المسلمين في الحضارة بكلية 
الدراسات اإلسالمية في جامعة حمد 

بن خليفة، والدكتورة عائشة جاسم 
الكواري، المدير العام للملتقى القطري 

للمؤلفين، واإلعالمية حصة السويدي، 
وأدارها اإلعالمي أحمد السويدي.

د.الكواري: أثبتت نجاحها 
داخل وخارج الدولة

السويدي: تمثل الدولة خير تمثيل 
إليمانها بخطواتها تجاه وطنها

{  أحمد علي

{   ابراهيم حسين

تنفذ عبر ورش عديدة في درب الساعي

يف  الحرمي  أحمد  قال  البداية  يف 
البدع  بفعالية  الرشاع  صناعة  ورشة 
وهي  »الدقل«  من  يتكون  الرشاع  إن 
املحمل،  يف  املثبتة  الخشبية  القطعة 
الخشبية  القطعة  وهي  والفرمل 
أن  املحمل، موضحا  املمتدة من صدر 
الرشاع  هما  الرشاع  من  نوعني  هناك 
العربي ويكون عىل شكل مثلث وهناك 
الرشاع األوروبي الذي يأتي عىل شكل 

مربع.
وطول  ارتفاع  أن  الحرمي  وأوضح 
حجم  عىل  يعتمد  و»الفرمل«  »الدقل« 
عىل  حركته  يف  يساعد  حتى  املحمل 
هناك  يكون  أن  يجوز  ال  ألنه  املاء، 
حجم  الوقت  نفس  ويف  صغري  رشاع 
لدى  معلوما  يكون  وهذا  كبري  املحمل 
مشريا  الرشاع،  صناعة  يف  الخربة  أهل 
وهي  للرشاع  مسميات  هناك  أن  إىل 
يتم  الذي  اليوش  وحبل  الدامة  حبل 
محامل  وهناك  الدستور،  يف  تثبيته 
يكون  رشاع  وبينهما  وثالثة  برشاعني 

هو الرشاع الرئييس.
قماشا  هناك  أن  الحرمي  وأضاف 
وهو  الرشاع  يف  يستخدم  معينا 
موضحا  الخليج،  منطقة  يف  معروف 
الرياح شديدة ال  أنه يف حال ما كانت 
تركيبة  وإعادة  الرشاع  إنزال  من  بد 
تراث  هو  هذا  إن  وقال  ثانية.  مرة 

ونعرف  عليه  نحافظ  ونحن  األجداد 
لنا  تركوا  ألنهم  به  الجديدة  األجيال 
إرثا مهما يوضح حجم التحديات التي 
واجهتهم يف املايض والتي نستمد منها 

قيما كثرية.
ورشة  يف  عيل  أحمد  قال  جانبه  من 
املخصص  وهو  »الديني«،  تجهيز 
من  جمعه  يتم  الذي  املحار  لحفظ 

األدوات  من  يعد  »الديني«  إن  البحر 
الصيد،  البحر يف  أهل  املستخدمة لدى 
من  بتجهيزه  يقوم  أنه  موضحا 
وفتحات  وألوان  بأشكال  الخيوط 

مختلفة بحسب الطلب.
املستغرق  الوقت  أن  أبوعيل  وأوضح 
بحسب  يختلف  »الديني«  تجهيز  يف 
حسني  إبراهيم  وقال  وحجمه.  شكله 

قطع  »الدفرة« وهي  تجهيز  يف ورشة 
للفصل  توضع  األحبال  من  مصنوعة 
ملنع  وبعضها  والسفن  املحامل  بني 
إىل  املحامل  تكون  عندما  االحتكاك 
أنه  إىل  مشريا  البعض،  بعضها  جوار 
من  القديم  بشكلها  بصنعتها  يقوم 
كانت  وكيف  بها  الزوار  تعريف  أجل 
البحرية  الحرف  ومن  املايض.  يف 

أيضا  البدع  فعالية  ضمن  املوجودة 
املختصون  وهم  »القالف«  حرفة 
يقول  وهنا  الخشبية  السفن  بصناعة 
عبدالله هالل السالم يف ورشة القالف 
القاعدة  من  تبدأ  املحمل  صناعة  إن 
األجزاء  وهي  الشالميل  بعدها  ثم 
الخشبية عىل جانبي املحمل ثم ينتقل 
باقي  وبعدها  املحمل  إىل صدر  العمل 

األجزاء والتي منها »الخن« وهو املكان 
جانب  إىل  البحارة  لراحة  املخصص 
أن  بالنوخذة، موضحا  الخاص  املكان 
العمل يف املحمل قد يستغرق من 4-3 
أن  عىل  املحمل  حجم  بحسب  شهور 
يعملون  الذين  األشخاص  عدد  يكون 
إذا  إال  أشخاص   8-7 من  املحمل  يف 
عىل  للسفر  مخصصا  املحمل  كان 
القالفية  مهنة  أن  مؤكدا  املثال،  سبيل 

مازالت موجودة.
عىل  يحافظون  أنهم  السالم  وأضاف 
هذا الرتاث وينقلونه لألجيال الجديدة 
وهذا الهدف األسايس من نشاطهم يف 

درب الساعي.
وتشمل منطقة البدع يف درب الساعي 
مسابقات  و3  ورش  و9  فعالية   20
تتضمن  حيث  ُمختلفة،  ومعارض 
معرض بيع اللؤلؤ الطبيعي ومعرض 
السفن  ومعرض  واللؤلؤ  الغوص 
الشعبية  والقهوة  القراقري،  ومعرض 
وفن  والحداق  البدع  القطرية ومرسح 
فعالية  تتضمن  كما  والنهام،  الفجري 
والخباز  القطرية  الشعبية  املأكوالت 
سؤال  وُمسابقة  واألستوديو  والدكان 
والكريم  الدامة  ومسابقة  ومعلومة 
اللؤلؤ  ومزاد  املحار  فلق  ومسابقة 
وعرض  البحري  واملتحف  القطري 

الزي البحري القديم.

الحرف البحرية.. صور من حياة األجداد

{  أحمد الحرمي{  عبدالله السالم

تبقى  الساعي  درب  في  البحرية  الحرف  ورش 
للبالد، حيث تجسد  البحري  الموروث  شاهدة على 
تلك الحرف جوانب كثير من حياة األجداد وعملهم 
في البحر. وقد حرصت اللجنة المنظمة الحتفاالت 
اليوم الوطني على أن تعزز هذا الموروث من خالل 
ورش هذه الحرف في درب الساعي والتي تشهد 
أنشطة عملية في صناعة الغزل وصناعة الحبال 
وصناعة الشراع وورشة القالفة لصناعة السفن 
فلق  عمل  وورشة  القراقير  وورشة  الخشبية 
صناعة  وورشة  الطبيعي  اللؤلؤ  وورشة  المحار 
الحداق  وورشة  الشراع  صناعة  وورشة  الحبال 

وورشة الطواشة.
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من ميدان الشحانية

انطالقة استثنائية لمهرجان المؤسس

ملهرجان  االستثنائية  النسخة  أمس  انطلقت 
ثاني، طيب  بن  بن محمد  الشيخ جاسم  املؤسس 
الذي  األصيلة،  العربية  الهجن  لسباق  ثراه،  الله 
الشحانية  ميدان  أرضية  عىل  منافساته  تقام 

الرابع عرش من الشهر الجاري. وتستمر حتى 
مهرجان  من  الحايل  العام  نسخة  وتكتسب 
حيث  خاصة،  أهمية  الهجن،  لسباق  املؤسس 
قطر  مونديال  مع  بالتزامن  منافساتها  تجرى 
جماهري  يجمع  والذي  االستثنائي،   2022
الخري  دوحة  يف  دولة   32 وجماهري  منتخبات 

العاملية. الرياضة  عاصمة 
الحقايق  منافسات  مع  أمس  البداية  وكانت 
السمو  أصحاب  لهجن  املخصصة  املفتوحة 
وحفلت  قوية  جاءت  والتي  الشيوخ،  والسعادة 

»لواحظ«  وافتتحت  والندية.  املتعة  من  بالكثري 
ملك الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، 
رشيط نواميس املهرجان السنوي الكبري، بفوزها 
نور  من  بأحرف  اسمها  لتسجل  نواميسه،  بأول 

الكبري. املهرجان االستثنائي  يف سجل هذا 
وخطفت »لواحظ« ناموس الشوط األول الرئييس 
الصباح،  هذا  أشواط  وأهم  أقوى  بكار،  للحقايق 
املتألق  مضمرها  وتوجيهات  بتعليمات  مدفوعة 
الصدارة بجدارة  الجربوعي، حاسمة  حمد طالب 

6.02.77 دقيقة. يف توقيت زمني قدره 
الزبار  أم  إنتاج  هجن  ملك  »حصاد«  حصد  كما 
القعدان  مستوى  عىل  األقوى  الشوط  ناموس 
بفوزه بناموس الشوط الثاني الرئييس املخصص 
قدره  زمني  بتوقيت  مفتوح،  قعدان  للحقايق 
محمد  مبارك  مضمره  مع  دقيقة،   6.04.59
اسم  من  أكثر  قيادة  يف  نجح  الذي  الجربوعي، 

النقاط. العديد من  املنافسات لحصد  قوي يف 
أما قائمة أفضل توقيتات فتصدرها »رساب« ملك 

سعيد  املضمر  قاده  بعدما  السلم،  سيح  هجن 
السادس  الشوط  بناموس  للفوز  املهريي  محمد 
قدره  زمني  توقيت  يف  قعدان  للحقايق  املخصص 

6.00.05 دقيقة.
قوية،  ومنافسة  إثارة  املسائية  الفرتة  وشهدت 
واألهم،  األقوى  الشوط  مع  بالطبع  البداية  كانت 
وهو  إنتاج،  بكار  للحقايق  الرئييس  األول  الشوط 
البرص،  كلمح  فيه  املنافسة  جرت  الذي  الشوط 
الشعارات  من  والعديد  العديد  دخلته  شوط 
ورغم  القوية،  األسماء  أصحاب  واملضمرين 
صافية  آل  محمد  سعد  ملك  »الريف«  تصدر 
أن  إال  األخري،  الكيلو  يف  الشوط  ملجريات  املري 
املنصوري  مهري  محمد  مهري  ملك  »منحاف« 
القوي،  الشوط  أمتار  آخر  يف  آخر  رأي  لها  كان 
إىل  وطارت  الكواليس  خلف  من  انطلقت  عندما 
لتهدي  الحاسمة  اللحظات  يف  النواميس  خط 
زمنياً  توقيتاً  محققًة  والناموس  الفوز  مالكها 
آلل  »منحاف«  وجاءت  دقيقة،   6.04.13 قدره 

 6.04.55 قدره  بتوقيت  الثاني  املركز  يف  صافية 
دقيقة، بينما حلت »العناد« ملك عبدالعزيز خالد 
الثالث بتوقيت قدره  املركز  العطية يف  عبدالعزيز 

6.05.67 دقيقة.
الرئييس  الثاني  الشوط  يف  املنافسة  تكن  ولم 
من  ورسعة  رشاسة  أقل  إنتاج  قعدان  للحقايق 
حتى  ومثرية  قوية  أيضاً  جاءت  بل  سابقه، 
تقدمه  الذي  الشوط  عمر  من  األخرية  اللحظات 
نارص  راشد  ملك  »مبعد«  منه  األخري  الربع  يف 
خلفه  من  »نايص«  يأتي  أن  قبل  املري،  شابل 
حتى  الشوط  عمر  من  األخري  الكيلو  يف  ويباريه 
ليهديه  الشوط  ناموس  حسم  من  »نايص«  تمكن 
محققاً  الهيضة،  عبدالهادي  محمد  حمد  ملالكه 
مميز  زمني  توقيت  يف  القوي  والناموس  الفوز 
األفضل  التوقيت  وهو  دقيقة،   6.00.63 قدره 
»مبعد«  حقق  بينما  املسائية،  الفرتة  منافسات  يف 
 6.02.59 قدره  توقيتاً  الشوط  وصافة  صاحب 

دقيقة.

كتب - عوض الكبايش 

 »سراب« تصدر 
قائمة أفضل 

توقيتات 

ضمن منافسات بطولة جمعية القناص »2022«

تأهل »5« صقارين في »الطلع«

التميمي:
 السباق النهائي
 للسلقان يجرى
 مساء السبت المقبل 

منافسات  أمس،  تواصلت  قنا-  الدوحة- 
 ،2022 القطرية  القناص  جمعية  بطولة 
)الطلع(  مسابقة  تصفيات  أجريت  حيث 
للمجموعات من 8 إلى 14، في صبخة الذخيرة.

وأسفرت المسابقة عن تأهل )5( صقارين إلى 
الدور المقبل، وهم: »تركي عبداهلل الدوسري 
وسلطان  البوعينين،  راشد  وحمد  )صقران(، 

أحمد النعيمي، وجابر ناصر المري«.

 عىل الجانب اآلخر، احتدمت املنافسة يف فئة )الدعو فرخ حر( خالل 
الفرتة املسائية يف ميدان مقر جمعية القناص براس لفان، حيث تأهل 
النعيمي، وعبدالله  النعيمي، ومحمد راشد  الصقارون »محمد خباب 
سعد الكواري، وفريق الزم، وخليفة نارص املسند، وفريق لوسيل )3 

صقور(، وعبدالله سعيد املري، وسالم خجيم العذبي«.
بن  عبدالهادي  »حمد  الصقارون  تأهل  حر،  قرناس  فئة  الدعو  ويف 
خباب  ومحمد  لوسيل،  وفريق  الشيحانية،  وفريق  )صقران(،  نايفه 
املري،  سعيد  وعبدالله  املناعي،  يوسف  ومحمد  )صقران(،  النعيمي 

وأحمد عبدالله الخاطر، ثم فريق الزم«.
)السلوقي(  لسباق  التصفيات  نتائج شوط  أسفرت  أخرى،  من جهة 
10 صقور عن  20 صقرا، بواقع  يف صبخة مرمي بسيلني عن تأهل 

كل فئة.
 

وأوضح السيد إبراهيم خليل التميمي، عضو لجنة سباق 
السلوقي يف ترصيح له، أن التصفيات التي أجريت أمس 
كانت يف 3 أشواط للسلقان ذكور، و3 أشواط للسلقان 
مساء  سيجرى  النهائي  السباق  أن  إىل  مشريا  إناث، 

السبت املقبل بني السلقان املتأهلة.
)الطلع(  تصفيات  غداً  ُتجرى  أن  املقرر  ومن   
الصباحية  الفرتة  يف   21 إىل   15 من  للمجموعات 
الواعد«  »الصقار  ومسابقتا  الذخرية،  بصبخة 
و»الصقار الصغري« يف ميدان مقر جمعية القناص 

براس لفان خالل الفرتة املسائية.
 وأعرب املتأهلون إىل األدوار املقبلة، عن سعادتهم 
بشكرهم  متقدمني  حققوها،  التي  بالنتائج 
للصقارين،  دعمها  عىل  القناص  لجمعية 
ودورها الكبري يف ذلك من خالل هذه البطوالت، 
باإلضافة إىل عملها الدؤوب يف االستدامة، من 

خالل تنظيم سباقات للسلوقي.
يشار إىل أن بطولة جمعية القناص 
املسابقات،  من  عدد  من  تتكون 
بفئاته،  الدعو  الطلع،  وهي: 
الصقار  الصغري،  الصقار 
السلوقي،  سباق  الواعد، 
تنشيطية  بطولة  وهي 
كما  املشاركني،  لجميع 
استعداداً  تأتي  أنها 
ملهرجان  مبكراً 

مرمي الدويل.
أن  بالذكر  جدير   
القناص  جمعية 
رصدت  القطرية 
تشجيعية  جوائز 
باملراكز  للفائزين 
كل  من  األوىل  الخمسة 

مسابقة لهذه البطولة.

المتأهلون
يعـــربـــون
عن سعادتهم
 بـــالنــتـــائــــج
التي حققـوها



قالت وكالة التصنيف االئتماني العالمية 
»ستاندرد آند بورز« )S&P( إن هناك 6 قطاعات 

اقتصادية تتصدر قائمة األكثر استفادة من 
مونديال كأس العالم 2022 من حيث تحقيق 
العوائد واإليرادات والمكاسب وهي قطاعات: 

السياحة والسفر والفنادق والعقارات والتجزئة 
واالتصاالت بفضل ارتفاع تدفقات الزوار الواردة 

إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم مما 
سيزيد من الطلب المحلي ومعدالت إشغال 

الفنادق ومبيعات تجارة التجزئة وإيرادات 
قطاع العقارات الذي شهد توقيع عدد 

كبير من الشركات لعقود مع اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث لتوفير وحدات لسكن 

المشجعين والجماهير.

وساهمت االستثمارات املتعلقة بكأس العالم يف ترسيع معدالت 
رشكة  بيانات  وبحسب  قطر  يف  السكنية  العقارات  تطوير 
والخدمات  األصول  تقييم  املتخصصة يف مجال  فاليو سرتات 
نموا  السكنية يف قطر شهد  العقارات  فإن سوق  االستشارية 
323 ألف  5 % عىل أساس فصيل ليصل إىل  ملحوظا بنسبة 

وحدة سكنية حاليا.
يف  الفندقية  الغرف  نمو  بورز«  آند  »ستاندرد  ورجحت 
 2022 عام  خالل   %  30 بنسبة  املونديال  من  بدعم  قطر 

الرتفية  قطاعات  منشآت  من  حزمة  افتتاح  تسارع  ظل  يف 
العالم  كأس  مع  بالتزامن  والفنادق  والضيافة  والسياحة 
فندقية  ومنشأة  وجهة   30 أكثر  تدشني  قطر  شهدت  حيث 
واملنشآت  الوجهات  أبرز  قائمة  وتضم  وترفيهية  وسياحية 
ريجيس  سانت  وفندق  فويرط  شاطئ  منتجع  من:  كال 
الدوحة  الخليج  ريكسوس  وفندق  عربية  مرىس  جزيرة 
جزيرة  ريكسوس-  ومنتجع  الرباري  أوتبوست  ومنتجع 
الدوحة ويست  أستوريا  والدورف  وفندق  الشمالية  قطيفان 

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

سيتي سنرت الدوحة.
القديم  الدوحة  ميناء  افتتاح  تم  فقد  الفنادق  عىل  وعالوة 
وجزيرة املها ولوسيل ونرت وندرالند وجزيرة قطيفان الشمالية 

ونادي كورنثيا لليخوت و»ويست ووك« يف منطقة الوعب إىل 
وشاطئ   B12 شاطئ  ونادي  الغربي  الخليج  شاطئ  جانب 

دوحة ساندز وشاطئ 974 وشاطئ المار وشاطئ مكاني. 
إىل  القطرية  املدني  للطريان  العامة  الهيئة  تقديرات  وتشري 
الجاري،  العام  خالل  مطاراتها  إىل  املسافرين  عدد  تضاعف 
حتى 36 مليون مسافر، مدفوعة بمونديال 2022، ووضعت 
العام  خالل  املسافرين  حركة  لتوقعات  مسارين  الهيئة 
طيلة  مسافر  مليون   34 بعدد  معتدل  أحدهما  الجاري، 
2022 بنمو 90% عن العام املايض، بينما املسار الثاني أكثر 
إيجابية، ويتوقع ارتفاع عدد املسافرين إىل 36 مليون مسافر 

خالل العام الجاري بنمو 105 % عن أرقام 2021.
الركاب عرب مطاري حمد  ارتفاع عدد رحالت  الهيئة  وترجح 
ألف   28 إىل  العالم،  كأس  بطولة  خالل  الدوليني،  والدوحة 
رحلة نظامية وعارضة خالل الفرتة بني 21 نوفمرب وحتى 18 
واملغادرين  القادمني  عدد  يبلغ  أن  ورجحت   ،2022 ديسمرب 
 4.1 حتى  مليون   3.5 بني  املايض  نوفمرب  خالل  والرتانزيت 
مليون مسافر، ويرتفع الرقم إىل نطاق بني 3.6 مليون و4.7 

مليون مسافر يف ديسمرب الجاري.
قطاع  يف  قياسيا  انتعاشا  بورز  آند  ستاندرد  وكالة  وتتوقع 
التجزئة املحيل نتيجة زيادة تدفقات الزوار إىل الدولة وإقبالهم 
خالل  قويا  أداء  ستسجل  التي  »املوالت«  التسوق  مراكز  عىل 
بالتجزئة  البيع  مساحات  فيه  حققت  الذي  الوقت  يف   2022
سيستفيد  وكذلك  الجاري  العام  خالل   %  20 يفوق  نموا 
قطر  وفودافون   Ooredoo وهما  قطر  يف  االتصاالت  مشغلو 
ضختا  الرشكتني  أن  ورغم  القدم.  كرة  مشجعي  تدفق  من 
البطولة..  انطالق  قبيل  شبكتيهما  لتطوير  كربى  استثمارات 
التقديرات  تشري  حيث  املكاسب،  جني  وقت  اآلن  حان  لكن 
باقات  مبيعات  ارتفاع  قياسية يف ظل  إيرادات  تحقيقهما  إىل 

االتصاالت والبيانات وارتفاع عوائد خدمات التجوال.

كتب- سعيد حبيب 
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اقتصاد

نمو الغرف الفندقية »30%« مع تدشين منشآت جديدةزيادة إشغال الفنادق ومبيعات التجزئة وإيرادات العقارات

تضم السياحة والسفر والفنادق والعقارات والتجزئة واالتصاالت

»6« قطاعات تنتعش »موندياليا«

)أ.ف.ب({ وكالة ستاندرد آند بورز العالمية 
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اقتصاد

راس  منطقة  يف  الجديد  الفندق  ويقع 
ملدينة  الرشقي  الساحل  عىل  عبود  أبو 
بني  الطريق  منتصف  يف  الدوحة، 
الدويل،  حمد  ومطار  املدينة  وسط 
املميزة  الطرق  شبكة  عرب  ومتصل 
الدوحة،  مدينة  شمال  لوسيل  بمنطقة 
واملنطقة الحدودية مع اململكة العربية 
السعودية يف الجنوب، كما يتميز موقع 
الدوحة  واحة  كولكشن  اتش  ان  فندق 
الجذب  مناطق  مع  ترابطه  بسهولة 
واقف  سوق  مثل  املدينة  يف  السياحية 
الخليج  ومنطقة  واملتاحف،  الرتاثي، 
باإلضافة  الدوحة،  وكورنيش  الغربي، 
والجهات  األعمال  مراكز  من  قربه  إىل 
الحكومية مثل: املنطقة الحرة، ومكتب 

رئيس الوزراء، واألمانة العامة لرئاسة 
املركزي  قطر  ومرصف  الوزراء، 

وشارع البنوك. 
دانييل  السيد  قال  السياق  هذا  يف 
مينديز، املدير العام للفندق: يعد فندق 
الدوحة نقطة  اتش كولكشن واحة  ان 
انطالق مثالية الكتشاف مدينة الدوحة 
كما  لزوارها،  تقدمه  بما  واالستمتاع 
وفريق  للفندق  الفريد  الطابع  سيوفر 
بقطاع  والخرباء  املتمرسني  من  عمله 
االستثنائية  التجارب  أفضل  الضيافة 

واملتميزة لكافة ضيوفنا. 
ومن جانبه قال السيد الدرويش، رئيس 
فندق  إن  الواحة  فنادق  إدارة  مجلس 
الدوحة مفعم  اتش كولكشن واحة  ان 

بطابعه  ومتميز  والرتاث،  باألصالة 
وخياراته  اآلرسة  وأجوائه  املحيل 
املأكوالت  لتناول  واملتنوعة  املتعددة 
والرتفيه. كما سيساهم الفندق الجديد 
املحيل،  الضيافة  قطاع  مكانة  برتسيخ 
الذي يشهد تطورا مستمرا عىل خريطة 

السياحة اإلقليمية والعاملية. 
الفندق  وأجنحة  غرف  معظم  وتوفر   
ويرمز  البحر،  عىل  بانورامية  إطالالت 
أصالة  إىل  للفندق  الداخيل  التصميم 
يتميز  حيث  املضيف،  البلد  وعراقة 
تتجىل  ومعارصة،  ملهمة  بديكورات 
فئة  من  الفاخرة  غرفه  يف  جماليتها 
»سوبريور« و»ديلوكس«. كما ستشمل 
أنواع الغرف من الفئات األعىل، »جناح 

نوم، حيث  املكون من غرفتي  الواحة« 
يوفر الفندق ستة أجنحة منه تمتد كل 
مربعاً،  مرتاً   156 مساحة  عىل  منها 
باالضافة إىل الجناح الرئايس الذي تبلغ 
والجناح  مربعاً،  مرتاً   193 مساحته 
امللكي املميز بمساحته الشاسعة املمتدة 
عىل 332 مرتاً مربعاً والذي يضم تراساً 
كما سيتمكن ضيوف  واسعاً،  خارجياً 
بخدمات  االستمتاع  من  األجنحة 
املتواجدة  الحرصية  التنفيذية  الصالة 

يف الطابق العلوي من الفندق.
كولكشن  اتش  ان  فندق  وسريحب 
خالل  من  بضيوفه  الدوحة  واحة 
ومرافق  استثنائية  ضيافة  خدمات 
وشاللها  السباحة  بركة  مثل  متميزة 

ومركز  لها،  التابعة  والصالة  الخاص 
اللياقة البدنية املجهز بالكامل، ونادي 
اتش  »ان  الصحي  والنادي  األطفال، 
كولكشن سبا«، وأربعة مالعب لرياضة 
الباديل، وصالة لالستجمام واالسرتخاء 
عىل السطح مع إطالالت رائعة عىل أفق 
مدينة الدوحة. أما بالنسبة للفعاليات، 
فيوفر الفندق قاعة احتفاالت مساحتها 
ما  استيعاب  يمكنها  1600 مرت مربع 
إىل  باإلضافة  ضيف،   1200 إىل  يصل 
سبع غرف اجتماعات ُمجهزة بالكامل 
العديد  مع  الطبيعية.  بإنارتها  تتميز 
والحرصية  الهادئة  املساحات  من 
أعباء  للبعد عن  أو  للتواصل  واملنشطة 
يوفر  كما  العمل.  وضغوطات  الحياة 

املتخصصني  من  عمل  فريق  الفندق 
الضيوف  تطلعات  تلبية  عىل  يعملون 
أحداث  إقامة  عىل  ومساعدتهم 
تجارب  وخوض  متميزة  وفعاليات 
الجديد  الفندق  وسيضم  استثنائية.. 
الراقية  املطاعم  من  مختارة  مجموعة 
والخارجية،  الداخلية  بجلساتها  تمتاز 
ومسبح  وناد،  صالتني،  إىل  باإلضافة 
لالستجمام. ومن املقرر افتتاح املرحلة 
ستشمل  والتي  الفندق  من  الثانية 
النادي الشاطئي واملطعم يف أواخر عام 
افتتاحه  عند  سيكون  والذي   ،2023
الرتفيه  لفعاليات  الرئييس  العنوان 
لذواقة  الرئيسية  والوجهة  الشاطئية 

املأكوالت. 

يضم »299« غرفة وجناحا بإطاللة على الخليج الغربي

تدشين فندق »ان اتش كولكشن«
 واحة الدوحة مطلع »2023«

الدرويش: قطاع الضيافة المحلي يرسخ مكانته إقليميا وعالميا

»7« من دور 
الموضة واألزياء 
العالمية تدشن 

أول فروعها 

سركيس:
توسيع وتنويع 
تجربة التسوق 

والضيافة 
والترفيه

بقطاعات األزياء والعطور والمجوهرات واألثاث واإللكترونيات

»قطر مول« يفتتح »38« متجرا جديدا

يف  األفضل  لتقديم  جهوده  إطار  ويف 
املجاالت تحت سقف واحد، شهدت  كل 
مؤخرًا  مول  بقطر  الفاخرة  الردهة 
واألزياء  املوضة  متاجر  من   7 افتتاح 
األوىل  فروعها  تدّشن  التي  العاملية 
آيسربج،  وهي:  مول  قطر  يف  بالدولة 
هاكيت  اإليطالية،  التصاميم  ألرقى 
األزياء  من  واسعة  تشكيلة  حيث  لندن، 
بالرجال،  الخاصة  واإلكسسوارات 
البدالت  أحدث  عنوان  تومبوليني، 
للباحثني  دوكالز،  األنيقة،  اإليطالية 
وفراتيليل  واملرنة،  الخفيفة  األحذية  عن 
األحذية  مجال  يف  املتخصصة  روسيتي، 
الجلدية  والحقائب  والنسائية  الرجالية 
التصميم  بني  تجمع  التي  اإليطالية 
املعارص وجودة الصناعة. كذلك، أصبح 
أفضل  عىل  الحصول  العمالء  بإمكان 
األزياء الرائعة من عالمة الدينيم الرائدة 
عرب متجر بيبي جينز، واقتناء تصاميم 
العالمة  من  الرياضية  واملالبس  الجينز 

متجرها  عرب  هوجو،  الشهرية  التجارية 
األول والوحيد الذي يجمع بني تشكيالت 
من  فريد  بتصميم  قطر  يف  للجنسني 
الباحثني عن  أيدي  بني  نوعه. وسيكون 
الغرفيلد  كارل  تشكيلة  واألناقة  التفرّد 
الذي  متجرها  عرب  والحرصية  الفخمة 

يفتح أبوابه قريبًا.
التي  التقليدية  األزياء  وسيتمكن عشاق 
أزيائهم  رشاء  والشبابية  األناقة  تعكس 
املفضلة من بال زيلري ملالبس الرجال، 
الرائدة يف مجال  وفيليب بالين، العالمة 
اعتباًرا  الفاخرة،  واإلكسسوارات  األزياء 

من مطلع ديسمرب 2022. 
 Nike متجر  أعاد  ذاته،  السياق  ويف 
التجديد  بعد  مول  بقطر  فرعه  افتتاح 
الرشق  يف  والوحيد  األول  الفرع  ليكون 
مفهوم  يجّسد  الذي  وأفريقيا  األوسط 
.Nike Rise Elevated الرشكة الفريد

املثرية،  واملغامرات  الرتفيه  وملحبي   
أكشن  راش  افتتاح  مول  قطر  شهد 

تجلب  التي  املغامرات  حديقة  بارك، 
تنتهي لألطفال وجميع  وإثارة ال  متعة 
األنشطة  من  العديد  عرب  العائلة  أفراد 
والرتامبولني،  التسلق،  مثل  الرتفيهية 
الكثري،  وغريها  الفائقة،  والسباقات 
وافتتاح ستور 974، أول متجر لأللعاب 

اإللكرتونية يف قطر.
باستطاعة  أصبح  ذاته،  السياق  ويف 
التعلّم  أوقات بني  األطفال قضاء  جميع 
من  باقة  خالل  من  والرتفيه  واملتعة 
مواد  باستخدام  املصنّعة  الليجو  ألعاب 
الذي انضم  آمنة تماماً من متجر ليجو 

إىل قائمة متاجر قطر مول مؤخراً. 
غرفة  تجهيز  مول  قطر  أعلن  كذلك، 
 5 تضم  التي  األول  الدور  يف  األمومة 
غرف و6 كاونرتات مخّصصة لالهتمام 
باألطفال الرضع، يف حني يقىض إخوتهم 
الوقت يف منطقة ترفيه خاصة وآمنة عىل 

مقربة منهم. 
وأشهر  الطعام  خيارات  وبجانب   

املطابخ املحلية والعاملية الحالية يف قطر 
ومقهى  مطعًما   13 افتتاح  تم  مول، 

بعضها للمرة األوىل يف قطر.  
منفذ  افتتاح  جرى  ذلك،  عىل  عالوة 
ومتجر  للعطور«،  »الحرمني  لـ 
مجوهرات  افتتحت  كذلك،  »أجمل« 
الفاخرة،  بتصاميمها  سواروفسكي، 
لتطلعات  تلبية  لها  جديًدا  منفًذا 

أصحاب الذوق الرفيع. 
الجديدة يف قطر  املتاجر  قائمة  وتشمل 
مول العديد من محالت الديكور املنزيل 
آند  منها دولتيش  واملفروشات،  واألثاث 
غابانا كاسا لألثاث املنزيل الساحر الذي 
وأسلوب  اإليطالية  الثقافة  روح  يجّسد 
هوم،  ومارينا  املميز،  التجارية  العالمة 
املنزلية  واملنتجات  الديكورات  رشكة 
العالية،  منتجاتها  بجودة  املعروفة 
مجال  يف  الشهري  االسم  وسيفاس، 
ومستلزمات  الفاخرة  املنزلية  األواني 
ليفينج  لكجري  ومتجر  الضيافة، 

جروب لألثاث املنزيل، الرشكة الرائدة يف 
تصميم وتصنيع وتوزيع األثاث الفاخر 
لبعض العالمات التجارية األكثر أهمية 
عىل الساحة العاملية: تروساردي، بنتيل 

موتورز، وبوجاتي.
وقال السيّد إميل رسكيس، املدير العام 
بتوسيع  جًدا  »سعداء  مول:  لقطر 
والضيافة  التسوق  تجربة  وتنويع 
بها  واالرتقاء  مول  قطر  يف  والرتفيه 
ومختلف  العمالء  تطلعات  لتلبية 
مواكبتنا  إطار  يف  احتياجاتهم، 
تشهدها  التي  الحماسية  لألجواء 
لكرة  العالم  كأس  باستضافتها  قطر 
تصبح  أن  عىل  حرصنا   ،2022 القدم 
مول  قطر  يوّفرها  التي  الخيارات 
انحاء  شتى  من  وزارها  قطر  لسكان 
ودعوتهم  وتنوعاً،  متعة  أكثر  العالم 
املحلية  التجارية  العالمات  لزيارة 

والدولية املفضلة لديهم«. 
وأضاف قائال: »بهذه الخطوة، سيكون 

من  عالم  بني  التنقل  عمالئنا  بإمكان 
األزياء  أحدث  ورشاء  الشهية،  النكهات 
قطع  بأرقى  بيوتهم  وتجهيز  الراقية، 
الوقت ذاته،  األثاث واإلكسسوارات، ويف 
مثيل  ال  ترفيهية  بمغامرات  االستمتاع 
العمرية،  الفئات  مختلف  تالئم  لها 
العائلة  بصبحة  األوقات  أروع  وقضاء 

واألصدقاء – كل هذا يف مكان واحد«.
الدوام  عىل  يلتزم  مول  قطر  أن  يذكر 
واألمان  الراحة  مستويات  أقىص  بتوفري 
االرتقاء  عىل  العمل  ويواصل  للزوار، 
املقّدمة  املتكاملة  التجارب  بمستوى 
الرائدة كوجهة  لعمالئه وتعزيز مكانته 
مع  انسجاًما  والرتفيه  للتسّوق  مفضلة 
ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، جنبًا 
إىل جنٍب مع خطط تتضمن افتتاح املزيد 
من املتاجر واملطاعم واملقاهي يف القريب 
املنظور بما يدعم جهوده إىل أن يصبح 
املكان األمثل للتسّوق واالسرتخاء وأروع 

التجارب الشاملة يف قطر.

أعل��ن قط��ر مول ع��ن افتتاح 
38 متج��رًا جديدًا  أكث��ر م��ن 
من منافذ التجزئة الشهيرة، 
أول  منه��ا  العدي��د  يفت��ح 
ليمن��ح  قط��ر،  ف��ي  فروع��ه 
العمالء فرًصا حصرية لشراء 
منتجاته��م المفضل��ة م��ن 
التجاري��ة  العالم��ات  أش��هر 
تجرب��ة  وخ��وض  العالمي��ة، 
ف��ي  نوعه��ا  م��ن  فري��دة 

الضيافة والترفيه.
الجدي��دة،  المناف��ذ  وتتن��وع 
التي تش��مل 19 متجًرا يفتتح 
حصري��ا في قطر م��ول، بين 
األزياء والعطور والمجوهرات 
المنزلي������ة  والمس�����تلزمات 
واألث�������اث  والمفروش�����ات 
م��ن  وع��دد  واإللكتروني��ات، 

المقاهي والمطاعم.

{ قطر مول 

الدوحة- $

{ فندق ان اتش كولكشن واحة الدوحة 

 2023 عام  أوائل  مع  الزوار  أمام  أبوابه  افتتاح  عن  الدوحة  واحة  كولكشن  اتش  ان  فندق  أعلن 
الساحلية  الوجهة  على  الواقع  الجديد،  الفندق  ويضم  قطر..  في  العالمة  فنادق  كأول 
بحر  على  الساحرة  بإطالالتها  تتميز  وجناحا،  غرفة   299 أروقته  بين  الدوحة،  القطرية  للعاصمة 
متعددة  ومطاعم  مرافق  إلى  وباإلضافة  هذا  الغربي،  الخليج  منطقة  وأفق  العربي  الخليج 

ومتميزة تجعل منه الوجهة األمثل واألرقى في الدولة. 
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اقتصاد

أكدت أحقية المستهلك في رفض دفع أي مبالغ إضافية

»التجارة«: نظام الحد األدنى للطلب.. ممنوع

ويلزم التعميم أصحاب املطاعم والفنادق واملقاهي وغريها من 
املحالت املماثلة باالمتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها 
كحد أدنى الستهالك العمالء، عىل أساس أن هذا النظام يدفع 
املستهلكني لإلنفاق بما يزيد عن احتياجاتهم الحقيقية. وبذلك 

للمادة )10( من القانون رقم )8( لسنة  يعد تطبيقه مخالفاً 
2008 بشأن حماية املستهلك، والتي تمنع رصاحة عىل املزود 
أن يفرض عىل املستهلك رشاء كميات معينة من السلعة التي 

يبيعها أو رشاء سلعة أخرى معها. 

 2008 لسنة   )8( رقم  القانون  من   )10( رقم  للمادة  وطبقا 
الحد  رشوط  قانونية  عدم  يتبني  املستهلك،  حماية  بشأن 
األدنى للطلب التي تفرضها بعض املطاعم والفنادق واملقاهي 
عىل  احتسابه  يتم  مبلغ معني  تحديد  يف  واملتمثلة  العمالء  عىل 

عدد  عن  النظر  )برصف  الطاولة  عن  أو  الواحد  الشخص 
يف  أدنى  كحد  املحدد  املبلغ  بدفع  العميل  وإلزام  األشخاص(، 
له،  املحدد  املبلغ  من  أقل  استهلك  وإن  حتى  الحاالت،  جميع 
مبلغ  بدفع  مطالبته  فيتم  األدنى  للحد  تجاوزه  حال  يف  أّما 

االستهالك اإلضايف. 
إىل  للطلب يؤدي  األدنى  الحد  أن تطبيق نظام  الوزارة  وتؤكد 
وقيم  املستهلك  بمصالح  التي ترض  السلبية  اآلثار  من  العديد 
املجتمع ومن أهمها: التسبب يف خسارة مالية للمستهلك بسبب 
االعتيادي.  استهالكه  حجم  عىل  يزيد  مبلغ  دفع  عىل  إجباره 
الدين  تعاليم  يخالف  بما  واإلرساف  التبذير  عىل  والتشجيع 
االنفاق وترشيد  االعتدال يف  إىل  يدعو  الذي  الحنيف  اإلسالمي 
استهالك  عن  الناجمة  الصحية  اآلثار  عن  فضال  االستهالك 
بلوغ  بهدف  وذلك  العميل  حاجة  عن  تزيد  ومأكوالت  أطباق 

الحد األدنى للطلب الذي تفرضه بعض املطاعم والفنادق. 
التجارة  وزارة  تكثف  الحالية   2022 مونديال  فرتة  وخالل 
األسواق  إيقاع  لضبط  التفتيشية  حمالتها  من  والصناعة 
أعىل  وتوفري  السلع  أسعار  استقرار  عىل  الحفاظ  وضمان 
الغذائية  السلع  لتوفري  والجاهزية  الغذائي  األمن  درجات 

واالستهالكية باألصناف والكميات الالزمة.
األسواق  يف  الوزارة  نفذتها  التي  التفتيشية  الحمالت  وأدت   
املركزية الثالث دورا هاما يف دعم استقرار األسعار ومكافحة 
ومنفذ  ُمَورِّدا   )138( الحمالت  هذه  شملت  حيث  االحتكار؛ 
والبالغ  أفرعها  بمختلف  سوبرماركت(      / )هايربماركت  بيع 
عددها )162(، باإلضافة إىل غريها من رشكات تزويد الطعام 
عملت  كما  والكافترييات،  واملقاهي  واملطاعم  )الكاترينغ( 
الوزارة عىل دعم تنوع وتوافر السلع يف املناطق الرئيسية خالل 

فرتة تنظيم البطولة.

التذكير  والصناعة  التجارة  وزارة  أعادت 
مشيرة  للطلب،  األدنى  الحد  بمنع 
التواصل  موقع  على  لها  تغريدة  في 
االجتماعي »تويتر«: إنه ُيمنع اشتراط نظام 
الحد األدنى للطلب ومن حق المستهلك 

رفض دفع أي مبالغ إضافية.
التجارة  وزارة  أصدرت   2016 يونيو  وفي 
 2016 لسنة   6 رقم  التعميم  والصناعة 
إلى كافة المطاعم والفنادق والمقاهي 
بوجوب  المماثلة  المحالت  من  وغيرها 
األدنى  الحد  نظام  تطبيق  عن  االمتناع 
 Minimum Charge للطلب أو ما ُيعرف بـ
وما  االخيرة  اآلونة  في  لبروزها  نتيجة 

تسببه من أضرار للمستهلكين.

تكثيف الحمالت 
التفتيشية على 
األسواق خالل 

فترة المونديال 

ضمان الحفاظ 
على استقرار 
أسعار السلع

في األسواق 

بدعم من اإلنفاق الحكومي الرأسمالي

ل��ل��ع��ق��ارات على المشاريع التنموية الكبرى.. »األصمخ«: كبير  ب��ن��ش��اط  ت��وق��ع��ات 
»2023« ف��ي  وال��ف��ن��ادق  والتجزئة 

إىل  سيؤدي  الحكومي  اإلنفاق  أن  التقرير  وأضاف 
والتجزئة  العقارات  قطاعات  نشاط  يف  كبري  انتعاش 
حول  أكرب  تنافس  إىل  إضافة   ،2023 خالل  والفنادق 
عىل  للتكيف  أكرب  قدرة  سينتج  وبالتايل  املشاريع  تسليم 

املستقبلية. املتطلبات 
تنويع  عىل  حالياً  تعمل  قطر  أن  التقرير  أوضح  كما 
قطاعات  طريق  عن  اإلجمايل  املحيل  الناتج  مصادر 
التي  والعقارات،  اإلنشاءات  قطاع  ضمنها  ومن  مختلفة 
نمو  تعزيز  عىل  تساعد  كبرية  مصاحبة  مشاريع  ستخلق 
املشاريع  من  جديدة  فرص  وتوفري  الخدمات  قطاع  عمل 

والعمل.
توسعاً  يشهد  قطر  يف  العقاري  السوق  إن  التقرير  وقال 
االقتصادية  الظروف  استمرار  وسط  املساحات  يف  كبرياً 
اإليجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء 
يتم  الجديدة  املباني  أن هناك كم من  إىل  الجارية، مشرياً 
العمل عىل تسليمها مع استهداف البالد لتنويع اقتصادها 

من خالل تطوير ضخم للبنية التحتية.
وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة يف 
العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو 
اإلقامة  وأماكن  شأناً،  األقل  الوحدات  أداء  عىل  ما سيؤثر 
التي ال تملك مرافق حديثة، وجميعها  األقدم، والعقارات 
املستأجرين  عىل  للحفاظ  متزايدة  تحديات  ستواجه 
هذا سيتطلب من مالك  أن  إىل  اإلشغال، مشرياً  ومعدالت 

هذه العقارات االتجاه نحو تطوير عقاراتهم.
واإلدارية  السكنية  املباني  يف  التنوع  أن  التقرير  وأوضح 
مجموعة  اآلن  للمستأجرين  يتيح  خدماتها  ومستويات 
التمايز  من  مزيد  وجود  مع  الخيارات،  من  تنوعاً  أكثر 

والواجهات،  والجودة،  املساحات،  تشمل  الخصائص  يف 
االقتصاد  يواصل  أن  التقرير  وتوقع  املتاحة.  واملرافق 
القطري أداءه القوي خالل عام 2023 بدعم من تأثريات 
أن  إىل  مشرياً  التشغيلية،  البيئة  وتحسن   2022 مونديال 

قطر ستشهد عىل املدى املتوسط نموا اقتصاديا قويا.
قيم  أن  األصمخ  رشكة  تقرير  قال  أخرى  ناحية  ومن 
مع  باملقارنة  مرتفع  أداء  شهدت  العقارية  الصفقات 
األسبوع السابق، وفق بيانات آخر نرشة صادرة عن إدارة 
من  املمتد  لألسبوع  العدل  وزارة  يف  العقاري  التسجيل 
»20 إىل 24 نوفمرب املايض«، حيث سجلت عدد الصفقات 
العقارية »26« صفقة، ولفت التقرير إىل أن قيم تداوالت 

العقارات وصلت إىل نحو 670.9 مليون ريال.
عىل  حافظتا  والوكرة  الريان  بلديتي  أن  التقرير  وأوضح 
التعامالت من حيث عدد الصفقات  النشاطات الكبرية يف 
وأشار  التوايل،  عىل  والثانية  األوىل  املرتبة  واحتلتا  املنفذة 
اليوم  يف  املنفذة  الصفقات  عدد  متوسط  أن  إىل  التقرير 

الواحد بلغت نحو »5« صفقات تقريبا.
نفذت  والتي  لألرايض  املربعة  القدم  أسعار  صعيد  وعىل 
املايض،  نوفمرب  األخري من  األسبوع  عليها صفقات خالل 
شهدت  بأنها  »األصمخ«  لرشكة  العقاري  املؤرش  بني 
العرض  أسعار  متوسط  أن  موضحاً  األسعار،  يف  تباين 
درهم  وبن  املنصورة  منطقة  يف  الواحدة  املربعة  للقدم 
بلغ »1,380« رياال، وسجل يف منطقة النجمة »1,320« 
رياال للقدم املربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم 
املربعة يف منطقة املعمورة عند »385« رياال، كما استقر 
متوسط سعر القدم يف منطقة املطار العتيق عند »870« 

رياال للعمارات.
القدم  سعر  أن  إىل  العقاري  األصمخ  مؤرش  أشار  كما 
املربعة سجل يف منطقة العزيزية »365« رياال كما سجل 
يف منطقة ام غويلينا سعر »1,350« رياال للقدم املربعة 

الواحدة.
يف  سجل  املربعة  القدم  سعر  متوسط  إن  التقرير:  وقال 

منطقة الثمامة سعر »400« ريال للقدم املربعة الواحدة، 
منطقة  يف  التجاري  املربعة  القدم  سعر  متوسط  واستقر 
القدم  الوكرة عند »1,450« رياال، وسجل متوسط سعر 
فلل(،       / و)الوكرة  /    عمارات(  )الوكرة  من  لكل  املربعة 

»590« رياال، و»275« رياال عىل التوايل.
إن  العقارية:  للمشاريع  األصمخ  رشكة  تقرير  وقال 
متوسط سعر القدم املربعة يف منطقة الوكري سجل سعر 
»210« رياالت، كما بني املؤرش العقاري لرشكة »األصمخ« 
معيذر  منطقة  يف  ارتفع  املربعة  القدم  سعر  متوسط  أن 
الريان  منطقة  يف  وسجل  ريال،   »300« ليسجل  الشمايل 

»310« رياالت.
وأشار تقرير األصمخ إىل أن متوسط سعر القدم املربعة 
وسجل  رياال،   »375« سعر  سجل  الغرافة  منطقة  يف 
متوسط سعر عرض القدم املربعة يف منطقة الخريطيات 
 »300« سعر  سجل  اللقطة  منطقة  ويف  رياال،   »380«

ريال للقدم املربعة الواحدة.
يف  املربعة  القدم  سعر  متوسط  أن  التقرير:  وأضاف 
املربعة،  للقدم  رياالت   »210« عند  استقر  الخور  منطقة 
وسجل يف منطقة الخيسة »295« رياال، وسجل يف منطقة 
أم صالل محمد »290« رياال، ويف منطقة أم صالل عىل 

»260« رياال للقدم املربعة.
وبالعودة إىل أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير 
أسعار  متوسط  أن  العقارية  للمشاريع  األصمخ  رشكة 
من  املكونة  للشقة  لوسيل  منطقة  يف  السكنية  الشقق 
مليون  و»1.3«  ريال،  مليون   »1.1« واحدة  نوم  غرفة 
ريال للشقة املكونة من غرفتي نوم، و»1.9« مليون ريال 
للشقة املكونة من ثالث غرف نوم، وأشار التقرير إىل أن 
األسعار تختلف حسب املنطقة واملساحة وموقع الشقة يف 

السكنية. العمارة 
كما أشار التقرير إىل أن متوسط سعر املرت املربع يف الشقق 
الكائنة بالخليج الغربي باألبراج املتعرجة يقدر بــ»11« 
قليال  السعر  ترفع  قد  معينة  معطيات  وهناك  ريال  ألف 
أما  الربجني«.  داخل  واإلطاللة  الشقة  »موقع  بـ  متعلقة 
فيرتاوح  اللؤلؤة  مرشوع  يف  الجديدة  الشقق  بيع  أسعار 
بني 12,000 ريال قطري إىل 22,000 ريال قطري للمرت 

املربع الواحد، وذلك حسب املطور العقاري.
وعىل صعيد أسعار الفلل يبني تقرير »األصمخ« أن أسعار 
إن  التقرير:  وقال  أخرى،  إىل  منطقة  من  تتفاوت  الفلل 
متوسط أسعار الفلل يف منطقة الدوحة والثمامة وروضة 
ريال  مليون  بــ»3.6«  تقريبا  تقدر  خالد  وعني  املطار 
مربع  500« مرت  إىل   400« بني  ملساحة متوسط حجمها 
أيضا  ينطبق  السعر  هذا  أن  إىل  مشريا  الواحدة.  للفيال 
عىل الفلل يف منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صالل 

وأزغوى لذات املساحة السابقة.
اتجهنا  كلما  تنخفض  الفلل  أسعار  إن  التقرير:  وأضاف 
الخور والذخرية  الفيال يف منطقة  يبلغ سعر  شماال حيث 

وما حولها لذات املساحة قرابة »2.2« مليون ريال.

{  آفاق واعدة للسوق العقاري في 2023 

قال تقرير شركة األصمخ للمشاريع العقارية 
إن سوق العقارات المحلي سيستفيد من 

اإلنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع 
التنموية الكبرى خالل عام 2023 حيث تشير 

التقديرات إلى أن الموازنة العامة للدولة 
للسنة المالية 2023، ستركز على مواصلة 

تنفيذ المشاريع االستراتيجية لتحقيق 
رؤية قطر الوطنية 2030، بما يسهم في 
تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد 

من الفرص االستثمارية والتجارية بين 
الشركات القطرية والمستثمرين اإلقليميين 

والعالميين في قطاعات مختلفة، فيما 
ستنعكس الموازنة العامة للدولة إيجابا 

على أداء سوق العقارات المحلي.

مشاريع تطويرية ضخمة 
جديدة في السوق 

السكني 

أداء اقتصادي قوي 
بدعم المونديال والبيئة 

التشغيلية 
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متابعات

محليا وإقليميا لعام »2023« وحصد اللقب من »غلوبال فاينانس«

»QNB« أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة

خاص  مركز   QNB لدى  أن  إىل  يشار 
الرشكات  لخدمة  متكامل  كمنفذ  يعمل 
البنك  ويقدم  واملتوسطة.  الصغرية 
مجموعة واسعة من املنتجات للرشكات 
يمكن  والتي  واملتوسطة،  الصغرية 
تعديلها وفقاً ملتطلبات الرشكات بغض 

النظر عن القطاع الذي تعمل فيه. 
للرشكات  يمكن   ،QNB خالل  ومن 
عدة  دمج  أيضاً  واملتوسطة  الصغرية 
للحصول  البعض  بعضها  مع  منتجات 
احتياجاتهم  تلبي  متكاملة  خدمة  عىل 
للرشكات  ُيمكـن  كما  املصـرفية. 
بطلب  التقدم  واملتوسطة  الصغرية 
فـوري،  قـرض  عىل  للحصــول 

الحصول  يمكنها  مؤهلة  كانت  وإذا 
وهي  أيام،  غضـون  يف  األمــوال  عىل 
واحدة من أرسع عمليات منح القروض 
وشمال  األوسط  الشـرق  منطقـة  يف 

إفريقيا.
الجوائز  فاينانس  غلوبال  مجلة  وتمنح 
البنوك  بني  من  أداًء  املؤسسات  ألفضل 
اآلخرين،  املالية  الخدمات  ومقدمي 
موثوقاً  معياراً  الجوائز  هذه  وأصبحت 

للتميز يف املجتمع املايل العاملي. 
الحائزة   ،QNB مجموعة  وتفخر 
املرصفية  التجارية  العالمة  لقب  عىل 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  قيمة  األعىل 
رسمي  كداعم  بمشاركتها  وإفريقيا، 

األوسط  الرشق  يف  العالم  لكأس 
وإفريقيا.

خالل  من   ،QNB مجموعة  وتتواجد 
أكثر من  التابعة، يف  فروعها ورشكاتها 
العالم،  حول  قارات  وثالث  بلداً   30
واملنتجات  الخدمات  أحدث  تقدم  حيث 
املرصفية لعمالئها. ويعمل يف املجموعة 

 1000 عرب  27,000 موظف  من  أكثر 
إىل  باإلضافة  تمثييل،  ومكتب  فرع 
شبكة واسعة من أجهزة الرصاف اآليل 

تزيد عن 4,700 جهاز.
صافية  أرباحا  حقق   QNB أن  يذكر 
 2.8  ( ريال قطري  مليار   10.3 بلغت 
أشهر  للتسعة  أمريكي(  دوالر  مليار 

بزيادة   2021 سبتمرب   30 يف  املنتهية 
السابق،  بالعام  مقارنة   %  8 نسبتها 
كما ارتفع الدخل التشغييل بنسبة %8 
قطري  ريال  مليار   20.7 إىل  ليصل 
وارتفع  أمريكي(،  دوالر  مليار   5.7(
منذ   %  10 بنسبة  املوجودات  إجمايل 
 1084 إىل  ليصل   2020 سبتمرب   30
دوالر  مليار   298( قطري  ريال  مليار 
لنمو  الرئييس  املصدر  وكان  أمريكي(، 
التي  والسلف  القروض  هو  املوجودات 
نمت بنسبة 7 % لتصل إىل 766 مليار 
دوالر  مليارات   210( قطري  ريال 
التموييل، قامت  الجانب  أمريكي(. ومن 
بتنويع  باالستمرار   QNB مجموعة 

زيادة  إىل  أدى  مما  التمويل  مصادر 
ودائع العمالء بنسبة 10 % لتبلغ 784 
دوالر  مليار   215( قطري  ريال  مليار 

أمريكي(.
العديد  بأخذ  املجموعة  استمرت  كما 
تخفيض  إىل  تهدف  التي  املبادرات  من 
مستدامة  مصادر  وايجاد  املصاريف 
عىل  ذلك  ساعد  وقد  الدخل.  لتوليد 
التكلفة  )نسبة  الكفاءة  نسبة  تحسن 
 %22,5 إىل   %24,2 من  الدخل(  إىل 
كما يف 30 سبتمرب 2021، والتي تعترب 
واحدة من أفضل النسب بني املؤسسات 
املالية الكبرية يف منطقة الرشق األوسط 

وإفريقيا.

يوفر إمكانية دمج المنتجات ويمنح قروضا فورية 
 ،QNB حصلت مجموعة

على جائزتي »أفضل 
بنك للشركات الصغيرة 
والمتوسطة في قطر« 
و»أفضل بنك للشركات 

الصغيرة والمتوسطة في 
الشرق األوسط« لعام 2023 
من مجلة غلوبال فاينانس.

وتسلط الجائزتان الضوء 
على جهود QNB لدعم 

الشركات الصغيرة 
والمتوسطة لمواصلة 

عملياتها اليومية، بما في 
ذلك توفير رأس المال 

العامل ومنتجات التجارة 
لتوسيع منشآتها.

ل���دي���ه م���رك���ز خ�����اص ل��ت��وف��ي��ر 
ال����دع����م ال���م���ت���ك���ام���ل ل��ل��ق��ط��اع 

مع انخفاض معدالته في أوروبا الوسطى والشرقية

»QNB« يتوقع ارتفاع التضخم في آسيا

قطر  لبنك  األسبوعي  التحليل  توقع 
الوطني QNB تزايد معدالت التضخم يف 
االقتصادات اآلسيوية بافرتاض تسارع 
ونتيجة  أنه  إىل  الصني، مشريا  يف  النمو 
املركزية  البنوك  تضطر  قد  لذلك، 
نهج  اتباع  يف  االستمرار  إىل  اآلسيوية 
أسعار  ورفع  الفيدرايل  االحتياطي  بنك 
أنه  إىل  املستقبل منوها  أكثر يف  الفائدة 
يف الوقت الحايل فإن التضخم يف منطقة 
مما  بكثري  أقل  الهادئ  واملحيط  آسيا 
الالتينية.  أمريكا  أو  أوروبا  يف  عليه  هو 
ومرجحا أن يقل هذا التفاوت يف ضغوط 
العام  الناشئة يف  األسواق  التضخم عرب 

املقبل.
التضخم  ارتفاع  ظل  قائال:  وأضاف 
موضوعاً رئيسياً خالل العام الحايل. ويف 
مدفوعاً  التضخم  كان  البلدان،  مختلف 
غالباً  والتي  والطلب،  العرض  بعوامل 
الخارجية  الصدمات  بفعل  تزداد  ما 
ناحية  االقتصادية. من  العوامل غري  أو 
نتيجة  الغالب  يف  ذلك  يكون  الطلب، 
لفائض االستهالك الناتج عن السياسات 
يف  للغاية  امليرسة  واملالية  النقدية 
جانب  يف  أما  املتقدمة.  االقتصادات 
العرض، فيكون هناك تأثري سلبي ناتج 
وضيق  التوريد،  سلسلة  يف  القيود  عن 
يف  املستمر  والنقص  العمل،  أسواق 
االستثمارات املرتبطة باستخراج الوقود 
يف  القيود  حدة  زادت  وقد  األحفوري. 

الحرب  بسبب  مؤخراً  العرض  جانب 
يف أوكرانيا التي أدت إىل ارتفاع أسعار 
األساسية يف مطلع عام  الطاقة والسلع 

.2022
أو  املرتفع  التضخم  أن  التحليل  وبني 
املزمن يف كثري من األحيان يعترب ظاهرة 
ويحدث  الناشئة.  األسواق  تشهدها 
فيها  يكون  التي  األوقات  يف  أيضاً  ذلك 
أنحاء  جميع  يف  قلق  مصدر  التضخم 
الرئييس  السبب  أن  إىل  منوها  العالم. 

وراء ارتفاع مستوى التضخم يف منطقة 
العام  خالل  والرشقية  الوسطى  أوروبا 
بشكل  املنطقة  هذه  تأثر  هو  الحايل 
الناجم  الطاقة  أسعار  بارتفاع  مبارش 
عن الحرب يف أوكرانيا. وعىل الرغم من 
أن أسعار الطاقة ارتفعت عىل مستوى 
الوسطى  أوروبا  بلدان  أن  إال  العالم، 
إيجاد  يف  أكرب  صعوبة  تجد  والرشقية 
ظلت  الذي  للغاز  بديل  طاقة  مصدر 
بتكلفة زهيدة من روسيا  عليه  تحصل 

املايض. ومستقبالً،  العقد  خالل معظم 
التضخم  معدالت  ترتاجع  أن  نتوقع 
والرشقية،  الوسطى  أوروبا  يف  املرتفعة 
حيث يؤدي تأثري القاعدة إىل انخفاض 
املقارنات  حيث  من  الطاقة  أسعار 

السنوية.
أمريكا  يف  التضخم  ُيعترب  املقابل  ويف 
الالتينية أكثر اعتداالً نظراً لعدة عوامل 
وهي: أوالً، لم تحصل املنطقة عىل نفس 
القدر من الدعم عرب السياسات النقدية 

مع ضخ كميات كبرية من السيولة طوال 
تمكنت  وثانياً،  كورونا  جائحة  فرتة 
أمريكا  يف  املركزية  البنوك  من  العديد 
التضخمية  الدورة  تفادي  من  الالتينية 
يف  الفائدة  أسعار  ورفعت  القادمة 
كبري  ارتفاع  حدوث  قبل  املايض،  العام 
ملعظم  مخالفاً  ذلك  وكان  التضخم.  يف 
تأخرت  التي  الكربى،  املركزية  البنوك 
التي  التضخم  صدمة  حجم  إدراك  يف 

أعقبت الجائحة. 

كبرية  مكونات  ترتبط  ذلك،  عىل  عالوة 
سيما  وال  بالسلع،  العاملي  للتضخم 
أسعار الغذاء والطاقة. ونظراً ألن أمريكا 
منطقة  ذاتها  حد  يف  ُتعترب  الالتينية 
مصدرة للسلع األساسية، فقد استفادت 
وكانت  والدخل.  اإليرادات  ارتفاع  من 
الالتينية  أمريكا  دول  عمالت  بعض 
قوة  األكثر  النقدي  بالتشديد  مدعومة 
من قبل البنوك املركزية وإيرادات السلع 
اإليجابية، مما حال دون حدوث ارتفاع 
ما  غرار  عىل  الواردات  أسعار  يف  حاد 
الناشئة  األسواق  بلدان  بعض  حدث يف 
يف  التضخم  توقعات  وتشري  األخرى. 
تراجع  حدوث  إىل  الالتينية  أمريكا 
ويرجع  التضخم،  معدالت  يف  طفيف 
تأثري  إىل  رئيسية  بصفة  أيضاً  ذلك 
عدم  تراجع  سياق  يف  ويأتي  القاعدة، 
االنتخابات  انتهاء  مع  السيايس  اليقني 

الرئاسية يف الربازيل.
منطقة  يف  التضخم  إن  التحليل  وقال 
آسيا واملحيط الهادئ هو األدنى لسببني 
الضغوط  هو  األول  السبب  رئيسيني. 
االنكماشية الناتجة عن الضعف املستمر 
يف النشاط يف الصني. أما السبب الثاني، 
اآلسيوية،  للعمالت  النسبية  القوة  فهو 
التي تستفيد عادًة من املراكز الخارجية 
الكبرية.  واالحتياطيات  نسبياً  القوية 
ومن العوامل اإلضافية التي ساعدت يف 
إبقاء معدالت التضخم منخفضة يف آسيا 
هي حقيقة أن صادرات السلع األساسية 
بخفض  وإندونيسيا  ملاليزيا  سمحت 

التضخم عن طريق تدابري الدعم.

البنوك المركزية اآلسيوية 
قد تقتفي أثر الفائدة األميركية

أميركا الالتينية نجحت 
في تفادي الدورة التضخمية

{ QNB يواصل حصد األلقاب

{ مسار االقتصاد الصيني يحدد آفاق نمو االقتصادات اآلسيوية )أ.ف.ب(
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يف ظل استمرار العدوان اإلرسائييل الهمجي وازدياد خطورة سياسات 
االستيطان واالستيالء عىل األرايض وتدمري املمتلكات، ال بد من تحرك 

جميع القوى الفلسطينية الفاعلة ومؤسسات املجتمع املدني وأن تأخذ 
القيادة الفلسطينية دورها الريادي والطليعي من أجل الحفاظ عىل 

الحقوق الفلسطينية والثوابت الوطنية األصيلة، وأهمية خوض معركة 
عىل كل املستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية؛ النتزاع حقوق 

شعبنا وإدانة االحتالل والسعي ملعاقبته عىل كل جرائمه التي ترتكب من 
قبل مجرمي الحرب يف دولته العنرصية. 

ويأتي إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يقام بعد 74 
سنة من نكبة 1948، وبعد 55 عاما من احتالل عام 1967، لتذكري 

العالم والشعوب الحرة بما يعانيه الشعب الفلسطيني طوال هذه 
السنوات من االنتهاكات واالعتداءات املمنهجة من قبل سلطات االحتالل 

اإلرسائييل، ويف ظل ذلك ال بد من تشكيل أوسع جبهة دولية لكشف 
جرائم االحتالل وإعالن التضامن مع الشعب الفلسطيني، والعمل بكل 
السبل للفت انتباه املجتمع الدويل لعدالة القضية الفلسطينية والسعي 

إلقامة الدولة الفلسطينية املستقلة ذات السيادة وفضح الجرائم التي 
تمارسها سلطات االحتالل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

الجرائم التي ترتكبها قوات االحتالل يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني 
يف األرايض املحتلة هي جزء ال يتجزأ من مسلسل التصفية ورسقة األرايض 

الفلسطينية، والتي يتم تنفيذها ضمن املخطط االحتاليل االستعماري 

الشامل بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة املستوى السيايس اإلرسائييل 
وتتحمل حكومة االحتالل بكل مكوناتها السياسية املسؤولية الكاملة 
واملبارشة عن هذه الجرائم، وال بد من قيام املجتمع الدويل بواجباته 
واتخاذ ما يلزم لتوفري الحماية الدولية لشعبنا وأهمية التحرك من 

قبل املحكمة الجنائية الدولية ورسعة االنتهاء من تحقيقاتها يف جرائم 
االحتالل ومستوطنيه.. الشعب الفلسطيني لم ولن يبقى رهينة 

للمتغريات السياسية لدى االحتالل وتشكيل حكومة أكثر تطرفا وحقدا 
وكرها وفاشية، وذلك بسبب رصاع االيدولوجيا الصهيونية نفسها لدرجة 

قبول التعامل مع عنارص إرهابية مثل بن غفري وهو وريث كاهانا 
وينتمي إىل منظمة كاخ، والتي أعلن أنها إرهابية يف دولة االحتالل نفسها 

ودعمت ذلك يف وقته الواليات املتحدة مما يعني أننا سننتقل من أزمة 
سياسية كبرية وسيؤدي ذلك إىل تفجر ما يعرف بالرصاع الديني وإىل 

خوض ازمات متعددة لن تجلب اال الدمار للمنطقة. 

التضامن الدولي وحقوق الفلسطينيين
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يأتي تعزيز وحماية حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة يف مقدمة 

أولويات دولة قطر، حيث ال 
تدخر الدولة جهدا من أجل دمج 

القضايا الخاصة بهؤالء األشخاص 
واحتياجاتهم يف كافة سياساتها 

وبرامجها، وتعمل بشكل دائم عىل 
رصدها ومتابعة تنفيذها، كما يمثل 
دعم هذه الفئة ركنا أصيال يف رؤية 

قطر الوطنية »2030«، وذلك إيمانا 
منها بأهمية حماية حقوق اإلنسان 

بشكل عام وحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة بشكل خاص.

لقد كانت قطر يف طليعة الدول 
التي صادقت عىل اتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة فوقعت عىل 
بنودها عام »2008«، وعندما يحتفل 

العالم باليوم الدويل لألشخاص 
ذوي اإلعاقة، فإن جميع األنظار 

تتجه إىل قطر حيث وضعت اللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث لذوي اإلعاقة 

خصوصية فريدة وغري مسبوقة 
 FIFA ضمن بطولة »كأس العالم
قطر«2022، فهي النسخة األكثر 

مالءمة للمشجعني من ذوي اإلعاقة 
يف تاريخ املونديال بحسب األرقام، 

كما أسست اللجنة »منتدى التمكني« 
يف العام »2016«، وهو منصة تجمع 

ذوي اإلعاقة واملؤسسات املمثلة لهم 
يف أنحاء قطر، ولعب دورا مهما يف 
التخطيط لضمان تصميم وإنشاء 

مرافق رياضية وبنية تحتية تناسب 
كافة احتياجات ذوي اإلعاقة يف 

جميع أنحاء الدولة، ولم تكتف قطر 
بهذه املعايري لذوي اإلعاقة بل إنها 

مضت إىل ما هو أبعد عرب استحداث 
غرف مخصصة إلراحة األشخاص 

املصابني بالتوحد، أو الذين يعانون 
اضطرابات يف املعالجة الحسية، 

يف عدة مالعب وكلها إجراءات غري 
مسبوقة تعزز األقوال وتحولها إىل 
أفعال كربى حقيقية، لتصبح قطر 

مثاال يحتذى عىل هذا الصعيد.
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آراء وقضايا

يختلف األزواج املتخاصمون أمام القضاء، 
فتجد زوجا يريد أن يحرم زوجته حتى من 

أبسط حقوقها »رؤية أوالدها«.. وزوجة 
تطالب باملطبخ، الذي شحنته من بلدها 

إىل شقة الزوجية.. ورجال يرفض حضانة 
طليقته لولده األكرب.. فتتحداه فكان نصيبها 

عرش طلقات يف رأسها وصدرها وأمام 
الناس، عىل درجات املحاكم.. ورجال يرفض 

منح زوجته مؤخر الصداق ونفقة األوالد 
وإيجار السكن بل طردها من بيت الزوجية 

إىل الشارع مع أوالدهما وأخذ جوازات 
سفرهم وغادر البلد.. لتبدأ مرحلة من 

التقايض.. تأجيل حكم النفقة، تأجيل حكم 
الطالق، تأجيل تنفيذ حكم.. حتى يتم إعالن 

الزوج الهارب من البالد. 
ويف املقابل هناك أزواج اختلفوا.. واتفقوا 
عىل إنهاء الخالف وديا.. فرتك لها أوالدها 

بيت الزوجية وجدد عقد البيت من أجل 
أوالده وسلمها مؤخر الصداق والعدة واملتعة 

فبات صديقا لألرسة حتى بعد أن تزوجت 
طليقته..

بحثت يف أسباب الطالق فوجدت أن سببها 
هو وسائل التواصل من »تك توك.. إىل 

ماسنجر.. وأحاديث الجوى يف الليايل الباردة 
بني الزوجني.. زوجة تعلقت بمن عبد لها 

البحر، وزوج تعلق بمن أخذته إىل السماء، 
وآخر بدأ يقارن بني زوجته وعارضات التوك 

توك، وهناك من ابتعد عن دينه فال يضع 
األمر اإللهي أمام عينه ويعترب...

 }واََل َتُمدَّنَّ َعيْنَيَْك إىَِلٰ َما َمتَّْعنَا ِبِه أَْزوَاًجا 
ْنيَا لِنَْفتِنَُهْم ِفيِه َوِرْزُق  نُْهْم َزْهرََة الَْحيَاِة الدُّ مِّ

َربَِّك َخرْيٌ وَأَْبَقى{.
وهناك من سمح لهن أزواجهن بالعمل ولقلة 
دين ونقص يف علم األرس بدأت تتمرد، فكان 

الطالق أبغض الحالل..
األرسة العربية من أقىص الرشق إىل أقىص 

الغرب باتت تعاني، وسجالت املحاكم 
ازدحمت بحاالت الطالق.. والخالفات 

الزوجية.. مع أنه لدى كل دولة إحصاءات 
دقيقة عن الدوافع واألسباب.. فهل نبحث عن 

العالج..؟!
أظنه سهال جدا.. العودة للكتاب والسنة.. 

ففيهما الخالص من رش أبغض الحالل.

أبغض 
الحالل.. والحل

سمير البرغوثي 

كاتب فلسطيني

كالم مباح

وأنا يف طريقي ماشياً لحي هارلم يف رحلة 
نيويورك، كان الفتاً للنظر أن أرى العديد من 
الجنود واملجندات املسلمات يصطفون ضمن 

رشطة نيويورك، لتأمني أول ماراثون كبري 
بعد موسم كوفيد. 

 ربما مثّلت تلك الدقائق التي أميش فيها 
بجانب مسار ماراثون نيويورك، لحظة 

تأمل مهمة، يف ازدحام املشجعني من ذوي 
املتسابقني وأصدقائهم، لتحية وتحفيز 

رفاقهم، وكيف كانت خريطة الوجوه ُتشري 
إىل تنوع شعب نيويورك، وهي داللة رئيسية 

يف قصتنا، عن القراءات املختلفة ملشهد 
هذه املدينة، وبالذات الشعب التعددي الذي 

يقطنها، وهناك يف هذا املهرجان ويف مساحات 
أخرى، تربز األُلفة والتحية العفوية. 

 ترمق بكل تأكيد َحَزن الوجوه، وقلق بعضها، 
والعابرون يف كل ركن من )الهوم لس( 

املرشدين يف ضفاف املدينة، وتربز لك أيضاً 
قي بعض األركان، آثار تعاطي املخدرات 

عليهم وعىل غريهم، وتلحظ هنا الترشيعات 
املوسعة، للسماح بتعاطي أنواع وكميات 

منه، صدرت يف أمريكا وكندا وبعض الدول 
األوروبية. 

 وتلحظ يف الضفة األخرى من جدران 
الشوارع، حشدا كبريا للرتويج للمثلية، تكاد 

تدخل شعاراتها بني مالبسك، وتعرب عرب 
أقواسها التي لم تستأذنك. 

 ويف كل املساجد التي صليت فيها، وجدت 
من رجال األمن الخاص، أي حرس املباني 

والرشكات واملحالت، حشدا كبريا من 
املسلمني، يغشون املساجد ألداء صلواتهم، 

فتساءلت ملاذا لم تسقط الثقة فيهم، وخاصًة 
عند هذا السوق الرأسمايل، فمنذ عملية 

11 أيلول /  سبتمرب اإلرهابية يف مانهاتن 
نيويورك، واإلسالموفوبيا ال تهدأ يف شيطنة 

املسلمني. 
 وبرز لدي هنا أن هذا السوق الرأسمايل، 
الذي يخىش عىل أمواله ومصالحه، وكما 

يقال رأس املال جبان، لم يعد يصدق تلك 
الحملة، فتجربته مع املسلمني ها نحن نلحظ 

نتائجها، وهو دليل عميل عىل أن املسلمني 
)الصالحني( مؤتمنون عىل سالمة الناس 

ومبانيهم، بناًء عىل سلوكهم املشهود، وأن 
صالتهم ونسكهم تنهاهم عن خرق األمانة. 
 واألمر اآلخر أن آثار الحروب االستعمارية 

والوحشية للغرب، التي استدعت إرهاب 
القاعدة، أو داعش بعد ذلك، كان ضمن 

سياق تلك الرصاعات، وليست صفًة 

ُيدمغ بها املسلمون، وهذا بالطبع ال يلغي 
املآيس األخرى يف طباع بعض املسلمني وال 
رصاعاتهم املؤسفة املتعددة، وعدم تمثلهم 

بوصايا القرآن الكريم وحديث املصطفى 
صىل الله عليه وسلم، يف حسن الُخلق 

والتعاون عىل الرب والتقوى. 
 غري أن األمان فيهم عالمة حارضة مشهودة، 

ترد عىل حرب الدعاية املضللة، والناس 
هنا يف نيويورك بينهم جواز عالقة وتنقل 

مشرتك، مسيحيني ويهود ومسلمني، 
وملحدين وأيا كانت ملتهم، وكشكات 

 )halal( املقاهي املتنقلة التي يعلوها كلمة
حالل، يقف أمامها كل أطياف شعب 

نيويورك، ويف الجانب اآلخر لربج ترامب، 

وشارع وول سرتيت، هناك ضجيج جميل 
ألطفال املساجد، الذين تختلط ألوانهم 

وأعراقهم، توحدهم بيوت الله، أبيضهم 
وأسودهم وأحمرهم، عربا وأفارقة وآسيويني 
والتينيني جنوبيني، ومناطق أخرى جمعتهم 

القرآن.  مملكة 
 )Bronx( وعىل حدود حي هارلم يف منطقة 

كانت صالة الفجر حاشدة يف املسجد 
املجاور، كما أن صالة العشاء كانت مزدحمة 

باألطفال، لحضور الدروس القرآنية 
والعربية، تشعر هنا بأمٍر غريب، وهو أن 

مركزية الغرب التي لم ُتْهِمل يوماً، حصار 
حارض العالم اإلسالمي، وبقاء تدفق املصالح 

الغربية من ثرواته، وعرب نرش القواعد 
العسكرية وخاصة األمريكية، هو بذاته الذي 

يتدفق عليه أطياف متعددة من املسلمني، 
وأن وصول الرسالة اإلسالمية لإلنسان 

األمريكي من أصل غربي، ما يطلق عليهم 
)البيض(، أضحى يتتاىل يف مواقع عدة داخل 

أمريكا. 
 هنا ال بد أن نشري مجدداً لفوىض 

الرصاعات، وغياب اإلسرتاتيجيات الفكرية، 
أو عىل األقل أهليتها الكافية لنقل املفاهيم 

اإلسالمية إىل خطاب حضاري جامع، 
فاالتجاهات املتضاربة متعددة بني املسلمني، 
يف منظماتهم ومراكزهم، ولذلك فّضل الشيخ 

حمزة يوسف وهو يمثل تياراً مسلماً آخر، 
أن يؤسس مدرسته )الزيتونة( بعيداً عن 

صخب هذه الرصاعات. 
وهذا أمر قديم سبق الرصاع السيايس حول 

مجلس الحكماء، وتوظيفه من قبل بعض 
األطراف يف الخليج، والشيخ حمزة مقرب 
من هذا املجلس، لكن قضيته كانت كيف 
تصل الرسالة اإلسالمية، إىل عقل الرجل 

األمريكي األبيض، بنقائها ومفاهيمها 
الروحية والقيمية التي يتعطش لها هذا 
اإلنسان، وال يدركها بسهولة يف خطاب 

املهاجرين. 
 كما أن األمريكيني األفارقة، لديهم أيضاً 
رؤيتهم املختلفة عن املسلمني املهاجرين 

املتجنسني حديثاً، لكن ذلك ال يمنع من أن 
صعود الحضور اإلسالمي ينترش بقوة، رغم 
أن هناك سياسة أمنية وفكرية ُعليا الحتوائه 

يف أمريكا، لكن بعض الخطط يخرتقها الواقع 
الذي ال يمكن السيطرة عليها، فهل تخرتق 

الحضارة اإلسالمية جدار العزل من قلب 
الغرب؟

العالم المتعدد في جمهورية نيويورك

الحضور اإلسالمي 
ينتشر بقوة رغم 
أن هناك سياسة 

أمنية وفكرية 
ليا الحتوائه 

ُ
ع

في أميركا

مهنا الحبيل 
باحث عربي مستقل 

رئيس المركز الكندي 
لالستشارات الفكرية

mohanahubail@hotmail.com

سري القدوة
كاتب فلسطيني

infoalsbah@gmail.com
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عربي ودولي

جنبالط: رفض الحوار مع حزب الله أمر عبثي

لبنان نحو مقاربات جديدة
بريوت- وكاالت- شّكل ترصيُح رئيس الحزب 

»التّقدمي اإلشرتاكي« يف لبنان وليد ُجنبالط 
قبل أيام عن أّن »رفض الحوار مع حزب الله 
هو أمٌر عبثي«، نقطة »مواجهة« جديدٍة ضّد 

رافيض التوافق وتحديداً يف ما يتعلّق بملف 
رئاسة الجمهورّية.

وقالت أوساٌط سياسية لبنانية ُمقرّبة من 
الحزب »االشرتاكي« إّن »البلد ال ُيدار بالتناُحر 

السيما أن صيغتُه قائمة عىل التوافق بني 
األطراف«، مشرية إىل أن »إقصاء أي طرٍف 
يعني االنغماَس يف رصاٍع جديد سيؤثر عىل 

الجميع«، وأضافت: »حفاظاً عىل وحدة لبنان 
ومنعاً لالنغماس يف االنهيار ويف أي فتنة، فإّن 

جنبالط ُمصّمم عىل مواجهة أي رصاٍع تقسيمي 
أو يحمُل لغة اإلقصاء ألي طرف. وتابعت: مع 

حزب الله نختلف يف الكثري من األمور، لكّن هذا 
األمر ال يعني اإللغاء مهما كانت املواقف«.

وشّددت املصادر عىل أن »جنبالط ال ينفي أبداً 
فكرة التوافق عىل رئيس للجمهورية«، لكنها 

اعتربت أّن »صورة امللف القائم ما زالت تدوُر 
يف حلقة ُمفرغة وعىل جميع األطراف االنتباه 
ألمٍر حاسم وهو أّن الكباش ال ينفع أحداً بل 

يرضُّ البلد ومصالح املواطنني«.
من جانب آخر، وبعدما تم تأكيد حصول اللقاء 
بني عضو املكتب السيايس يف حزب الله الحاج 

محمد الخنساء واألمني العام لحزب الكتائب 
سريج داغر، اعتربت اكثر من جهة سياسية 
أن حزب الكتائب أخطأ يف نفي اللقاء، وكان 
بإمكانه تأكيد حصوله من منطلق البحث يف 

أفكار سياسية تتصل بمرشوع بناء الدولة.
ومع ذلك ثمة من يعترب، نقال عن مصادر 

كتائبية، أن داغر ترصف من تلقاء نفسه يف ما 
خص اللقاء من دون العودة إىل رئيس الحزب 

النائب سامي الجميل، وانه لم يكن يتوقع 
أن يرّسب الخرب إىل االعالم، وانه اضطر بعد 

انتشار الخرب أن يبلغ الجميل أن الزيارة تحمل 
طابعا اجتماعيا.

ومنذ بدء االستحقاق الرئايس، وبالرغم من انه 
لم يأخذ حتى اليوم طابعا جديا يوحي باقرتاب 

الوصول إىل انتخاب رئيس جديد، اال ان قائد 
الجيش اللبناني العماد جوزيف عون ورئيس 
تيار املردة سليمان فرنجية ال يزاالن صاحبي 

الحظ الحقيقيني الوحيدين يف لبنان بالرغم 
من وجود عدد ال بأس به من املرشحني الذين 

اعلنوا أو لم يعلنوا عن ترشيحهم.
وينتظر تيار املردة ورئيسه مساعي حليفه 

حزب الله الذي يعترب الرافعة األساسية لرتشيح 
فرنجية، والوسيط الجدي الوحيد إلقناع رئيس 

التيار الوطني الحر جربان باسيل بدعم فرنجية 
وإعطائه الغطاء املسيحي الذي يحتاجه 

للوصول إىل القرص الجمهوري.
يف املقابل، يبدو أن املرشح الجدي لخصوم 

»حزب الله« هو قائد الجيش جوزيف عون، 
اذ ان هؤالء ليسوا يف وارد الذهاب إىل انتخاب 

شخصية معادية للحزب لكنهم يف الوقت نفسه 
ال يريدون أن تصل إىل رئاسة الجمهورية 

شخصية متماهية ومتحالفة بشكل كامل مع 
حزب الله كما حصل يف السنوات االخرية يف عهد 

الرئيس ميشال عون.

{  وليد جنبالط

اس���ت���ه���داف م��س��ج��د س��ت��وك��ه��ول��م

{  مسجد ستوكهولم

دع���وة لتم�دي��د آلية 
مس����اع��دات س���وري�����ا

نيويورك- األناضول- دعت األمم املتحدة إىل 
تمديد آلية إيصال املساعدات اإلنسانية إىل سوريا 

من خالل معرب باب الهوى الحدودي مع تركيا.
جاء ذلك عىل لسان املتحدث باسم األمني العام 

لألمم املتحدة ستيفان دوجاريك، يف معرض رده 
عىل سؤال ملراسل األناضول، بشأن برنامج إيصال 

املساعدات عرب الحدود، إىل سوريا الذي تنتهي 
مدته يف 10 يناير/  كانون الثاني 2023.

ولفت دوجاريك إىل أن األمني العام أنطونيو 
غوترييش سيقدم إحاطة إىل مجلس األمن الدويل 

بشأن االحتياجات اإلنسانية قبل اتخاذ قرار بشأن 
تمديد اآللية، يف موعد أقصاه 10 ديسمرب/  كانون 

األول الجاري.
وأكد ثبات موقف األمم املتحدة بشأن رضورة 
تمديد آلية إيصال املساعدات عرب الحدود إىل 

سوريا، مشريا إىل أنه ال يمكن ألي يشء أن يحل 
محل تلك املساعدات.

واعتمد مجلس األمن، يف 12 يوليو/  تموز املايض، 
قرارا بتمديد آلية املساعدات اإلنسانية إىل سوريا 

عن طريق معرب باب الهوى عىل الحدود مع تركيا، 
ملدة 6 أشهر.

وكان مجلس األمن، أخفق يف اعتماد مرشوع 
قرار نرويجي ـ أيرلندي مشرتك يدعو لتمديد 
التفويض األممي لعام كامل بسبب استخدام 

روسيا حق النقض )الفيتو( ملنع صدوره.

بلينكن: لن نقف مكتوفي األيدي

»فاغنر« على القائمة السوداء
واشنطن- األناضول- أدرجت الواليات املتحدة 

مجموعة املرتزقة الروسية »فاغنر« عىل قائمتها 
السوداء للحريات الدينية، وخفضت مكانة دول 

أمريكا الالتينية، كوبا ونيكاراغوا.
وقال وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن، 
يف بيان نرشه مساء الجمعة لإلعالن عن قائمة 

»منتهكي الحريات الدينية«، إن »الحكومات 
والجهات الفاعلة غري الحكومية يف أنحاء العالم 
يقومون بمضايقة األفراد وتهديدهم وسجنهم 

وحتى قتلهم بسبب معتقداتهم«.
وأضاف بلينكن: »يف بعض الحاالت، تقوم تلك 
الجهات بتضييق الخناق عىل حرية األفراد يف 

الدين أو املعتقد بهدف استغالل الفرص لتحقيق 
مكاسب سياسية«.

وأكد الوزير األمريكي أن »هذه األعمال تزرع 
االنقسام وتقوض األمن االقتصادي وتهدد 

االستقرار السيايس والسالم«.

قمة أميركية �� برازيلية مرتقبة
واشنطن- األناضول- أعلن البيت األبيض أن 

الواليات املتحدة تخطط لزيارة الرئيس الربازييل 
املنتخب لويس إيناسيو لوال دا سيلفا املرتقبة 
للقاء الرئيس جو بايدن »يف الوقت املناسب«.

وقال املتحدث باسم مجلس األمن القومي األمريكي 
جون كريبي، يف مؤتمر صحفي: »أستطيع أن أؤكد 

أننا نخطط لزيارة مرتقبة«. 
وأضاف كريبي: »نتطلع إىل الرتحيب بالرئيس لوال 

دا سيلفا هنا يف الوقت املناسب«.
وأشار كريبي إىل أن »مستشار األمن القومي 

لبايدن، جيك سوليفان، سيتوجه إىل الربازيل غدا، 
وسيلتقي بأعضاء إدارة الرئيس املنتهية واليته 

جاير بولسونارو، وكذلك اإلدارة املقبلة«.
وخرس بولسونارو أمام لوال دا سيلفا، الذي حصل 

عىل 50.9 باملائة من األصوات مقارنة بـ 49.1 
باملائة لبولسونارو، وفًقا للمحكمة االنتخابية 

العليا يف الربازيل.
ومن املقرر أن يؤدي لوال دا سيلفا اليمني 

الدستورية لوالية ثالثة يف األول من يناير/  كانون 
الثاني املقبل.

يؤسس لسلطة مدنية انتقالية

االت����ف����اق اإلط�������اري ال����س����ودان����ي.. غ��دا

{  البرهان

»إعالن  قوى  أعلنت  األناضول-  الخرطوم- 
األطراف  أن  السودان  يف  والتغيري«  الحرية 
االتفاق  توقيع  عىل  اتفقت  والعسكرية  املدنية 

السيايس اإلطاري غدا االثنني.
وأفاد بيان صادر عن القوى )االئتالف الحاكم 
سابقا( يف بيان، أن اجتماعا عقد وضم ممثلني 
عن القوى املوقعة عىل اإلعالن السيايس )الشهر 
السوداني  السيادة  مجلس  رئيس  مع  املايض( 
وقائد الجيش عبدالفتاح الربهان، ونائبه محمد 

حمدان دقلو حميدتي.

الحرية  قوى  هي  البيان،  وفق  القوى  وتلك 
والحزب  السودانية  الثورية  والجبهة  والتغيري 
االتحادي الديمقراطي األصل واملؤتمر الشعبي.
وأضاف البيان، أن االجتماع جاء »بحضور دويل 
وإقليمي بقيادة اآللية الثالثية وسفراء املجموعة 
الرباعية والرتويكا واالتحاد االوروبي«. وأردف 
أن االجتماع »ناقش االجتماع جاهزية األطراف 
السيايس  االتفاق  توقيع  يف  للرشوع  السودانية 
مدنية  سلطة  لتأسيس  يؤسس  الذي  اإلطاري 
أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمرب  انتقالية تتوىل 

املجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها«. 
يكون  أن  اتفقت  »األطراف  أن  البيان،  وتابع 
مبارشة  لتعقبه  )غدا(  االثنني  يوم  التوقيع 
بأوسع  القضايا  بعض  تفاصيل  اكمال  مرحلة 
املصلحة  وأصحاب  الثورة  قوى  من  مشاركة 
وتنشأ  االنتقايل،  الدستور  عليها  ليتأسس 
مؤسسات السلطة االنتقالية يف فرتة ال تتجاوز 
قوى  »كل  البيان  ودعا  محدودة«.  أسابيع 
وتكامل  الصفوف  وترتيب  لتوحيد  إىل  الثورة 
جميع أدوات العمل السيايس السلمي بما يقود 

لتحقيق غايات ثورة ديسمرب، وتأسيس انتقال 
مدني ديمقراطي مستدام«. بدوره قال مجلس 
السيادة االنتقايل بالسودان، يف بيان، إن »توقيع 
بحضور  سيتم  املقبل  اإلثنني  اإلطاري  االتفاق 

محيلّ ودويل، ويمّهد ملرحلة جديدة بالبالد«.
تطورات  »ناقش  االجتماع  أن  البيان،  وأضاف 
العملية السياسية، وأكد عىل ما تّم التوصل إليه 
من تفاهمات تم تلخيصها يف االتفاق السيايس 
األزمة  لحّل  أساًسا  يشكل  الذي  اإلطارّي، 

السياسية«.

انتقدت قانون مكافحة التضخم األميركي

ألم��اني��ا تح���ذر م����ن ح�����رب تج���اري���ة
برلني- قنا- انتقد كريستيان ليندنر وزير املالية األملاني السياسة 
االقتصادية األمريكية عىل خلفية قانون مكافحة التضخم األمريكي، 
الواليات  مع  تجارية  حرب  اندالع  من  نفسه  الوقت  يف  محذرا 
آم زونتاج«  ليندنر يف ترصيحات لصحيفة »فيلت  املتحدة. وقال 
األملانية، »الواليات املتحدة رشيك لنا، ولكن يف نفس الوقت هناك 

أنه يتعني لذلك عىل  اقتصادية حمائية ضخمة«، مضيفا  سياسة 
إىل  تشري  وأن  واشنطن  يف  األملانية  املصالح  تمثل  أن  الحكومة 
العواقب السلبية عىل أملانيا جراء هذه السياسة. وذكر ليندنر أن 
األمريكية، وقال:  بالسوق  ارتباطا وثيقا  األملاني يرتبط  االقتصاد 
»لهذا السبب ال يمكن ألملانيا أن تكون لديها أي مصلحة يف حرب 

االقتصادية«.  الدبلوماسية  عىل  تعتمد  أن  عليها  ولكن  تجارية، 
استثمارات  عىل  األمريكي  التضخم  مكافحة  قانون  وينص 
باملليارات يف حماية املناخ. وترتبط اإلعانات واإلعفاءات الرضيبية 
الواليات  تنتج يف  أو  األمريكية  املنتجات  التي تستخدم  بالرشكات 

املتحدة. وهناك انتقادات كثرية لهذا األمر يف أوروبا.

مسجد  تعرض  األناضول-  ستوكهولم- 
العتداء  ستوكهولم  السويدية  العاصمة  يف 
إسالموفوبي عرب تعليق نسخة مثقوبة من 

القرآن الكريم بسالسل قرب مدخله.
عرب  الجمعة،  ستوكهولم«،  »مسجد  ونرش 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عىل  حسابه 

صورة لالعتداء املتمثل يف تعليق نسخة من 
القرآن بسالسل عىل حديد باحة املسجد.

مسجد  أن  إىل  املسجد  إدارة  ولفتت 
تهديدات  يتلقون  ورواده  ستوكهولم 

باستمرار من قبل عنرصيني.
الصورة  نرش  قرروا  أنهم  إىل  وأشارت 

أنظار  للفت  االعتداء  حول  واملعلومات 
الرأي العام وكي ال تصبح جرائم الكراهية 

أمرا عاديا.
الصليب  برسم  عنرصيون  قام  أن  وسبق 
املسجد  باب  عىل  عدة  مرات  املعقوف 

وكتابة عبارات إسالموفوبية.
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متابعات

سينما المول )1(

3:45التاميلية

6:15التاميلية

9:00التاميلية

11:30الهندية

سينما المول )2(

 FRANCE VS POLAND (ENG)6:00

ENGLAND VS SENEGAL (ENG)10:00

سينما المول )3(

4:15مغامرات بيل

6:00التيلجو

8:15املالياالم

11:15التيلجو

سينما كتارا )1(

 FRANCE VS POLAND (ARB)6:00

ENGLAND VS SENEGAL (ARB)10:00

10:30فريسة الشيطان

سينما كتارا )2(

6:00راحة عيل الرسير

8:00ليلة عنيفة

10:30ليلة عنيفة

سينما كتارا )6(

5:00المبورغيني

7:00املوت حق

9:00وجه البوكر

11:00املوت حق

رويال بالزا )1(

3:45التاميلية

6:15التيلجو

8:30التاميلية

11:00املالياالم

رويال بالزا )2(

FRANCE VS POLAND (ENG)6:00

ENGLAND VS SENEGAL (ENG)10:00

رويال بالزا )3(

3:45مغامرات بيل

5:30التاميلية

8:15النمر األسود: واكاندا لألبد

11:15الهندية

»قطر تبدع« تطلق مهرجانا دوليا ابتداء من غد

ف���ن���ون اس��ت��ع��راض��ي��ة
انطالق  عن  أمس،  تبدع«،  »قطر  مبادرة  أعلنت 
فعاليات مهرجان الحركة الدويل للعروض املوسيقية 
واالستعراضية، خالل الفرتة من 5 إىل 20 ديسمرب 
بالتزامن مع استضافة قطر بطولة كأس  الجاري، 

العالم FIFA قطر 2022.
قطر  يف  واملشجعني  للجماهري  املهرجان  ويقدم 
أكثر  يضم  حافال،  واستعراضيا  موسيقيا  برنامجا 
من 55 استعراضا خاصا، يف أشهر األماكن واملعالم 
التاريخية والثقافية والرصوح املعمارية املتميزة يف 

جميع أنحاء قطر.
ويرشف عىل تنظيم مهرجان الحركة، كل من صانع 
بنيامني  الفرنيس  االستعراضات  ومصمم  األفالم 
»لوس  فرقة  ومؤسس  الفني  املخرج  ميليبيد، 
االستعراضية،  للفنون  بروجيكت«  دانس  أنجلوس 
أن شارك  الذي سبق  نيكو مويل،  األمريكي  وامللحن 
الوطنية  األوبرا  ودار  مرتوبوليتان  أوبرا  يف  بألحانه 
يف إنجلرتا وأوركسرتا »لوس أنجلوس« الفلهارمونية 

وقاعة كارنيجي وغريها.
ثاني  آل  حمد  بنت  املياسة  الشيخة  سعادة  وقالت 
لها  ترصيح  يف  قطر،  متاحف  أمناء  مجلس  رئيس 
الفنون يف  اسرتاتيجيتنا عىل نرش  »تقوم  باملناسبة: 
املطار،  من  ابتداء  قطر،  يف  واملدن  األحياء  مختلف 
وتشمل كل أنحاء بالدنا، حيث تزخر معاملنا بتجارب 
فنية وثقافية ثرية متاحة للجميع، لتكمل الدور الذي 
الفريدة«.  التاريخية  تقوم به متاحفنا ومجموعاتنا 
 FIFA العالم  كأس  »بمناسبة  سعادتها:  وأضافت 
مويل  ونيكو  ميليبيد  بنيامني  دعونا   2022 قطر 
لتقديم عروض استعراضية معارصة، تمثل الفنانني 
العالم،  أنحاء  جميع  من  االستعراضيني  واملؤدين 
وذلك يف مهرجان الحركة، وهو األول من نوعه، الذي 
يمزج بني االستعراض والهندسة املعمارية والفنون 
باعثا،  العروض  هذه  تكون  أن  ونأمل  واملوسيقى، 
الواسعة  اآلفاق  للتفكري يف  الجماهري يف قطر،  يلهم 

الالمحدودة لإلبداع واالبتكار«.
عىل  الحافل  االستعرايض  الربنامج  هذا  يف  ويشارك 
مختلف  من  الفنانني  من  العرشات  يوما   13 مدى 
أنحاء العالم، حيث بإمكان الجمهور حضور بعض 
العروض مجانا يف مختلف األماكن املتميزة يف قطر، 
ومنها املتاحف )متحف قطر الوطني ومتحف الفن 

)العمل  العامة  الفنية  األعمال  وأماكن  اإلسالمي( 
الفني »رشق-غرب« »غرب-رشق« للفنان ريتشارد 
منطقة  يف  الطبيعية  بروق  محمية  يف  املقام  سريا، 
يف  سميث  توني  للفنان  دخان،  ومعرض  زكريت، 
مركز الدوحة للمعارض واملؤتمرات، ومعرض سفر 

يف  إلياسون  أوالفور  للفنان  النهار  بحر  يف  الظالل 
الزبارة( واملواقع األثرية )أبراج برزان التاريخية(.

ويف عرٍض خاص يستمر لليلة واحدة فقط، يشارك 
فرقة  مع  الخاصة  أعماله  بأحد  ميليبيد  بنيامني 
ديسمرب   20 يف  بروجيكت«  دانس  أنجلوس  »لوس 

ظهرًا بمصاحبة أنغام موسيقى نيكو مويل يف مكان 
»غرب-رشق«  »رشق-غرب«  العام  الفني  النصب 

للفنان ريتشارد سريا.
الفنانني  من  عدد  املهرجان  هذا  يف  ويشارك 
ظهورهم  يسجلون  الذين  والفنانني  االستعراضيني 
ناال،  لورا  ومنهم:  األوسط،  الرشق  منطقة  يف  األول 
استعراضات  ومؤدية  فرنسية  استعراضية  فنانة 
الهيب هوب واملخرجة الفنية يف فرقة »مازلفريتني«، 
وعضو  أمريكية،  استعراضية  فنانة  تيلور،  جاني 
للفنون  أنجلوس دانس بروجيكت«  يف فرقة »لوس 
االستعراضية، واملؤدية األوىل يف فرقة باليه نيويورك 
سيتي، برشى ويزغن، فنانة مغربية رائدة ومصممة 
»ال  فرقة  مؤسس  سانو،  ساليا  استعراضات، 
تريميتييه« يف واغادوغو، يف بوركينا فاسو، مادلني 

هوالندر، فنانة أمريكية ومصممة استعراضات. 
الستعراضات  شهرية  مصممة  براكاش  وميثيىل 
»باراتا ناتيام الهندية، وسوف تصمم استعراضات 
فردًيا  استعراضيًا  أداء  وتقدم  جديد،  فني  عمل 
األمريكيني،  امللحنني  من  مجموعة  بمشاركة 
املعارصة،  لالستعراضات  مؤدي  جيوكا،  وبريجيل 
فناني  أبرز  من  ياسيت،  »روبرليجز«  وراوف 
 break( التكسري«  »رقصة  استعراضات  ومؤدي 
ملحن وموسيقار،  فيليزتيك،  dancing(، وروسان 
ويشاركون بعرض »الجريان«، وهو عمل من إنتاج 
مارس  يف  مرة  ألول  ُقدم  ويلز«  »سادلرز  مرسح 
2022، وهو مستوحى من فرتة تعاونهم مع مصمم 

األداء االستعرايض األسطوري ويليام فورسايث. 
استعراضات ومؤدية  وبوبي جني سميث، مصممة 
أوبرا  يف  أعمالها  قدمت  وممثلة،  استعراضية 
تيشيغاوارا،  وسابورو   ،2022 مارس  يف  باريس 
االستعرايض  األداء  وفنان  االستعراضات  مصمم 
األداء  فنان  تشامبالس،  ديمرتي  املشهور،  الياباني 
االستعرايض ومصمم االستعراضات، الذي سيتعاون 
والفنانة  األغانية  ومؤلفة  امللحنة  غوردان،  كيم  مع 
الفنانات  أكثر  من  وواحدة  األمريكية،  البرصية 
تجديًدا يف موسيقى الروك، وجيل جونسون، فنانة 
ومؤدية  لالستعراضات،  ومصممة  استعراضية 
الوطنية  الباليه  فرقة  يف  منفردة  استعراضات 
الكندية، وفنانة الباليه الرئيسية يف فرقة فرانكفورت 
بروجيكت«  دانس  أنجلوس  »لوس  وفرقة  للباليه.  
الفرق  ضمن  من  الفني  االستعراضية  للفنون 
تأسيسها  يف  شارك  الذي  الفرقة  تقدم  املشاركة. 
بنيامني ميليبيد أعمااًل فنية جريئة يف املعالم واملباني 

أنجلوس  لويس  يف  املعتادة  غري  واألماكن  التقليدية 
وجميع أنحكاء العالم. وقد أتاح لها إنشاء استديو 
ومرسح خاص يف عام 2017 تقديم أعمالها الخاصة 
يف  رائدة  كفرقة  مكانتها  وتعزيز  األم  مدينتها  يف 
الفنون االستعراضية عىل مستوى العالم، يقدم فنانو 
أداء  إعادة  استعراضات تتضمن  االثنا عرش  الفرقة 
أعمال مصممي االستعراضات الجدد واملخرضمني، 
والتعاون  التاريخية،  االستعراضية  الفنون  وإحياء 

مع مختلف أنواع الفنانني اآلخرين.
 ُتقام فعاليات املهرجان املجانية عىل مدار 13 يوًما 
يف األماكن التالية: متحف قطر الوطني، الذي صممه 
املعمارّي املرموق جان نوفيل، متحف الفن اإلسالمي، 
الذي صّممه املعماري الشهري آي. إم. باي، حديقة 
متحف الفن اإلسالمي، مراكب الضوء، والعمل الفني 
الجديد للفنان أوالفور إلياسون باسم »سفر الظالل 
مواقع  أحد   – الزبارة  يف   »)2022( النهار  بحر  يف 
الدوحة(،  رشق  )شمال  لليونسكو  العاملي  الرتاث 
محمد  صالل  أم  قرية  يف  التاريخية  برزان  أبراج 
توني  للفنان  »دخان«  ومعرض  الدوحة(،  )شمال 
سميث يف وجهة الفن العام املثبتة يف مركز الدوحة 
الدوحة،  الغربي،  الخليج  يف  واملؤتمرات  للمعارض 
 (Al Wakrah Pier( الوكرة  يف  الصيد  ومنطقة 
للفنان  »سبعة«  النحتي  العمل  الدوحة(،  )جنوب 
اإلسالمي يف  الفن  ريتشارد سريا يف حديقة متحف 
نهاية الكورنيش، املرسح الشمايل يف منطقة الحدائق 
يف ميناء الدوحة القديم بجوار حديقة بوكس بارك 
من ناحية الكورنيش، البهو املركزي يف املقر الرئييس 
ومعرض  بالدوحة،  الكورنيش  أمام  قطر  لربيد 
»رشق-غرب« »غرب- رشق« للفنان ريتشارد سريا 

املقام يف محمية بروق الطبيعية يف منطقة زكريت.
ويذكر أن مهرجان الحركة هو واحد من الفعاليات 
وتتنوع  فعالية   300 عددها  يتجاوز  التي  الشائقة 
وتنظمه  الفنية،  والعروض  واألزياء  الثقافة  بني  ما 
مبادرة »قطر ُتبدع« خالل مونديال قطر 2022 يف 
 One Pass بطاقة  تتيح  وديسمرب.  نوفمرب  شهري 
من مبادرة »قطر ُتبدع« لجميع املقيمني والزائرين 
الفعاليات  من  رحب  عالم  دخول  قطر  دولة  يف 
التي  الخصومات  إىل  باإلضافة  والثقافية،  الفنية 
توفرها بطاقة One Pass، يحصل حاملو البطاقة 
والفنية،  الثقافية  الفعاليات  لحضور  فرصة  عىل 
الحية  الفعاليات  حضور  وكذلك  املتاحف،  ودخول 
والحفالت  املرسحية  والعروض  واملهرجانات 

املوسيقية وغريها.

نأمل أن تكون هذه العروض باعثا يلهم الجماهير الشيخة المياسة: تزخر معالمنا بتجارب فنية وثقافية ثرية 

الدوحة ـ $

التفكير في اآلفاق الواسعة 
الالمحدودة لإلبداع واالبتكار

إق�����ب�����ال ع���ل���ى م���ن���اط���ق ال��م��ش��ج��ع��ي��ن
مناطق  يف  تقام  التي  االحتفالية  الفعاليات  تشهد 
كأس  بطولة  جمهور  من  كبريا  إقباال  املشجعني 
العالم FIFA قطر 2022، التي تتواصل منافساتها 
حتى 18 ديسمرب الجاري، حيث يقيض املشجعون 
من أنحاء العالم أوقاتاً ممتعة مع باقة متنوعة من 
املناطق  تلك  أبرز  الفنية، ومن  واألنشطة  العروض 
حرصياً  خصصت  والتي  الكورنيش،  منطقة 
للمشاة عىل مدار البطولة، وتعد من أبرز الوجهات 
وتمتد  البطولة،  فرتة  خالل  للجمهور  الرتفيهية 
شرياتون  لفندق  املجاورة  املنطقة  من  الفعاليات 
الدوحة حتى حديقة متحف الفن اإلسالمي، وتشهد 
الرتفيهية  واألنشطة  العروض  مجموعة واسعة من 
املوسيقيني  من  العديد  وتضم  الجوالة،  والفرق 
والفنانني وعروض األداء املبارشة، إضافة إىل منافذ 

هناك  ذلك  إىل  إضافة  واملرشوبات.  األطعمة  بيع 
من  تعد  والتي  ولوسيل،  ومشريب  البدع  مناطق 
أبرز مناطق املشجعني. وتشهد بطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022 برنامج العروض الفنية، بهدف 
خالل  للمشجعني  فريدة  استثنائية  تجربة  خلق 
600 فنان أكثر من  تواجدهم يف قطر، حيث يقدم 
6 آالف عرض فني فريد يف 200 موقع خالل فرتة 
مناطق  يف  بالعروض  الجمهور  ويستمتع  البطولة. 
الحافالت  مجمع  ويف  االستادات،  حول  األخري  امليل 
جانب  إىل  املشجعني،  إقامة  وأماكن  باملسيلة، 
مثل:  أخرى  الفعاليات يف مواقع  اإلسهام يف بعض 
للمشجعني،  الفيفا  ومهرجان  الدوحة،  كورنيش 
وغريها من وجهات املشجعني مثل مهرجان دريشة 

للفنون األدائية باملدينة التعليمية.
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سلمان المالك

أدهم شرقاوي

في قصصهم
عبرة

bin.saeeda@hotmail.com

أُقيم كأس العالم سنة 1938 يف فرنسا، ويف ثمن 
النهائي تعادل منتخبا كوبا ورومانيا ثالثة مقابل 

ثالثة، مما اقتىض إعادة املباراة بعد أربعة أيام، 
إذ لم تكن الفيفا قد أقرْت بعد تمديد الوقت، 

واالحتكام إىل رضبات الجزاء الرتجيحية إذا ما 
استمرَّ التعادل!

ويف مباراة اإلعادة طلب حارس مرمى كوبا »بنيتو 
كارباخاليس« من مدربه أن ُيرشك مكانه الحارس 

البديل »خوان إيرا«، ألنه مضطر للتعليق عىل 
املباراة لعمله صحفياً يف إذاعة رائدة آنذاك!

وبالفعل علََّق كارباخاليس عىل املباراة، وحرس 
إيرا املرمى، وفازت كوبا بهدفني لهدف!

ويف نصف النهائي أمام السويد، عاد كارباخاليس 
لحراسة مرمى املنتخب الكوبي، ألن اإلذاعة 

كانت يف عطلة يومها، وخرست كوبا تلك املباراة 
بثمانية أهداف، لتطلق جماهري كوبا يومها السؤال 

التاريخي: ملاذا لم تبَق يف املقصورة؟!
برأيي- الصحيح طبعاً- أن الذي يتحمل هذه 

النتيجة ليس الحارس وإنما املدرب، فقد كان عليه 
أن يستبعده من صفوف املنتخب ملجرد ذهابه 

للتعليق عىل املباراة وترك املرمى للحارس البديل، 
ألن األوطان ال ُتخدم وقت الفضاوة! وألن الذي 

ُيقدم مصلحته الشخصية عىل مصلحة وطنه ال 
يستحق أن يحرس مرماه!

األمر بهذه البساطة، ودون تعقيد أو فلسفة!
عىل أنه علينا أن نعرتف أن الكثريين من سكان 

هذا الكوكب الذين تجاوزوا الثمانية مليارات 
منذ أسابيع يعملون وفق نظام الفضاوة! بل 
وينتظرون أن يبقى املكان شاغراً بانتظارهم 

ريثما يعودون، بل وتراهم إذا ما تم استبدالهم 
يصفون اآلخرين بعدم الوفاء، وهذا الوصف 

يتناىف مع نظام الفضاوة، فلو أن أحدهم تأمل يف 
لحظة- من لحظات فضاوته طبعاً- الكتشف أنه 
ما من شخص يف هذا العالم إال ويمكن استبداله 

واالستغناء عنه، وما ال يمكن االستغناء عنه يمكن 
تعويضه، وما ال يمكن تعويضه يمكن التعايش 
بدونه، فالناس فرٌص أيضاً وال أحد يبقى متاحاً 

إىل األبد!
وقد يسأل أحد ما فيقول: ما عالقة الحارس الذي 

أخذ إجازة بالفضاوة؟
واإلجابة- بعون الله– أنه ال يوجد عالقة، وإنما 

أوجدُت بينهما عالقة من باب الفضاوة!

حارس المرمى الذي أخذ إجازة!

حلم أصبح حقيقة
العاملي  بالي�وم  يتزام�ن االحتفال 
لذوي اإلعاق�ة هذا الع�ام، والذي 
يص�ادف الثالث من ديس�مرب كل 
ع�ام، م�ع بطول�ة »كأس العال�م 
النس�خة   ،»2022 قط�ر   FIFA
األكثر ش�موالً وإتاحة وسهولة يف 
الوصول والحركة لذوي اإلعاقة يف 

تاري�خ كأس العال�م.
العامل�ي لذوي  الي�وم  وبمناس�بة 
اإلعاقة يرى الشاب القطري، غانم 
 FIFA املفتاح، سفري »كأس العالم
األي�ام،  ه�ذه  أن   ،»2022 قط�ر 
املونديال  حيث تتواصل منافسات 
يف قط�ر، تمث�ل تتويج�ا لحلمه يف 
تس�تضيف  الوكرة  مدينت�ه  رؤية 

مباري�ات يف كأس العال�م.
وول�د املفتاح يف مدين�ة الوكرة إىل 
الجن�وب م�ن العاصم�ة القطرية 
الدوح�ة قب�ل 20 عام�اً، بإعاق�ة 
الك�ريس  حركي�ة جعلت�ه ي�الزم 
وُيع�د  حيات�ه،  ط�وال  املتح�رك 
م�ن النم�اذج امللهمة، وم�ن أبرز 
املدافعني ع�ن حقوق ذوي اإلعاقة 

يف العال�م.
وقال املفت�اح، يف مقابلة مع موقع 
اللجن�ة العليا للمش�اريع واإلرث: 
»نش�هد اآلن نس�خة فري�دة م�ن 

مباري�ات  وحض�ور  البطول�ة، 
كأس العال�م يف مدينت�ي الحبيبة، 
الوكرة، حلم أصبح حقيقة لم أكن 
أتوقعه�ا. وأهل الوك�رة فخورون 

للغاية بدورهم يف ه�ذا الح�دث«.
ي�درس  ال�ذي  املفت�اح،  وأع�رب 
جامع�ة  يف  السياس�ية  العل�وم 
لوب�ورو الربيطانية، عن س�عادته 
وفخ�ره بم�ا أنجزت�ه الدولة عىل 
صعيد س�هولة الوصول والحركة 
العال�م،  كأس  يف  اإلعاق�ة  ل�ذوي 
مش�رياً إىل حرص دول�ة قطر عىل 
اإلعاق�ة  ذوي  م�ن  أف�راد  إرشاك 
يف عملي�ات التخطي�ط األوىل، مع 
ضمان أخذ آرائه�م بعني االعتبار 
يف تحديد ما هو رضوري بالنسبة 

لهم. وقال: »واآلن ن�رى مونديال 
تجرب�ة  يق�ّدم   »2022« قط�ر 
شاملة من ناحية سهولة الوصول 
والحركة للمش�جعني، نتيجة لهذا 
النهج املجتمعي الشامل، وسترتك 
كب�رياً  إرث�اً  ش�ك  ب�ال  البطول�ة 

للمس�تقبل«.
وإىل جان�ب البني�ة التحتي�ة التي 
تراعي متطلبات س�هولة الوصول 
والحرك�ة يق�دم موندي�ال قط�ر 
مجموعة من املزاي�ا الجديدة التي 
تراع�ي احتياج�ات ذوي اإلعاقة، 
فألول مرة يف تاري�خ كأس العالم 
يستطيع املشجعون من املكفوفني 
وضعاف البرص حضور منافسات 

املوندي�ال.

أدوار وإنجازات
أبرزت ن�دوة ثقافية أقيمت، ضم�ن فعاليات 
القطري�ة،  امل�رأة  دور  الس�اعي،  درب 
وإسهاماتها الكبرية يف تطور مختلف املجاالت 

وامليادين بمجتمعها.
وش�ارك يف الندوة، التي حمل�ت عنوان »املرأة 
القطرية.. أدوار وإنجازات كبرية يف املجتمع«، 
كل م�ن س�عادة الدكت�ورة عائش�ة يوس�ف 
املناع�ي مدي�رة مرك�ز محم�د بن حم�د آل 
ثاني إلس�هامات املس�لمني يف الحضارة بكلية 
الدراسات اإلسالمية يف جامعة حمد بن خليفة، 
والدكتورة عائشة جاسم الكواري املدير العام 
للملتقى القط�ري للمؤلفني، واإلعالمية حصة 

السويدي، وأدارها اإلعالمي أحمد السعدي.
وقال�ت الدكتورة عائش�ة املناعي، يف هذا 
الصدد، إن للمرأة القطرية إس�هامات 
كب�رية يف املجتمع مل�ا تتمتع به من 

ثقاف�ة إس�المية واس�عة، مضيف�ة أن امل�رأة 
القطرية تحرص، يف ذات الوقت، عىل التمسك 
بالعادات والتقاليد األصيل�ة ملجتمعها، مثلما 
تحرص عىل تربية أبنائها عىل هذه الضوابط.

وأوضحت أن امل�رأة أصبحت، منذ زمن بعيد، 
إىل جان�ب الرج�ل القطري الذي س�اهم من 
جهت�ه يف تعاظ�م دورها لتدخ�ل إىل مختلف 
املجاالت، انطالقا من الدس�تور الذي س�اوى 
بينها وب�ني الرج�ل يف الحق�وق والواجبات، 
مشددة عىل محافظتها عىل هويتها عىل الرغم 

من دخولها مختلف املجاالت.
من جانبها، قالت الدكتورة عائش�ة الكواري، 
إنن�ا محظوظات بحصولنا ع�ىل حقوقنا دون 
مجاهدة عىل خ�الف غرينا من نس�اء العالم، 
فحق التعليم والعمل واملرياث مكفول للجميع 
وفق الرشيعة االس�المية، والواقع يثبت وجود 

املرأة يف كافة مجاالت الحياة، وهي تسري جنبا 
إىل جن�ب مع أخيه�ا الرجل لتحقي�ق أهداف 
الدول�ة، مؤكدة أنه وجب عىل املرأة املس�اهمة 
بش�كل إيجابي يف تحقيق رؤية قطر الوطنية 

2030، بمشاركة الجميع.
بدورها، أك�دت اإلعالمية حصة الس�ويدي، 
ع�ىل ق�درة املثقف�ة القطري�ة، الت�ي تعتز 

بمعتقداته�ا وموروثها، عىل العمل واالنفتاح 
مع مختل�ف الثقافات دون خ�وف أو وجل 
يف ظ�ل تأصل ثوابتها ورس�وخها، موضحة 
أنه بإم�كان املرأة أن تكون س�فرية للثقافة 
املحلي�ة بانفتاحها عىل العال�م اآلخر، خدمة 
مل�ا تقوم به م�ن أعمال يف ري�ادة األعمال أو 

الثقافة أو اإلعالم.

ليلة تراثية

نظمت وزارة الثقافة، ضمن فعاليات »التنوع الثقايف 
للجاليات« املقامة عىل هامش بطولة »كأس العالم 
FIFA قطر 2022«، يوم الجالية التونسية، الذي 

تميز بربنامج غني يعكس التنوع الثقايف الذي يطبع 
هذا البلد.

وتضمنت احتفالية الجالية التونسية، التي احتضنها 
بيت السليطي بمنطقة الهتمي بالقرب من متحف 
قطر الوطني، فقرات غنائية قدمها تالميذ املدرسة 

التونسية بالدوحة، وفنونا تونسية كالسيكية وشعبية 
وتراثية وفلكلورية، وفقرة عن اللباس التقليدي 

التونيس يف عدة واليات، مثل الجبة وامللية واملريول 
والبلوزة والطقريطة والكدرون والربنوس والسفساري 

وهو عبارة عن لحاف تغطي به املرأة كامل جسدها، 
يصنع من الحرير، ويكون أبيض اللون.

كما تضمنت االحتفالية معرضا شمل مشغوالت 
يدوية من الجلد والفخار والتحف ولوحات فنية 

ملناطق تاريخية تونسية، إىل جانب عرض للمأكوالت 
الشعبية التونسية وأنواع الحلويات، حيث تم تقديم 

رشوحات عن مكوناتها وطريقة صنعها.
وعربت السيدة نهلة البحري منسقة هذه الفعالية، 

عن سعادتها بمشاركة الجالية التونسية يف فعاليات 
التنوع الثقايف للجاليات التي تنظمها وزارة 

الثقافة بموازاة مع ما تشهده دولة قطر يف هذه 
الفرتة من تنظيم أكرب وأضخم حدث ريايض عاملي 

وهو مونديال كرة القدم، موضحة أن مشاركة 
الجالية التونسية يف هذه الفعالية فرصة إلبراز 

مظاهر التنوع الثقايف التي تميز تونس 
وحضارتها العريقة.

نجاح غير مسبوق
ع�ىل الرغ�م م�ن التحدي�ات الت�ي واجهته�ا قطر يف س�عيها 
الستضافة كأس العالم، إال أنها نجحت، عرب اإلرادة والتصميم 
بتحويل الحل�م إىل حقيقة، وأثبتت قدرة ش�بابنا عىل العمل 
والنج�اح والعط�اء، وه�ا هي الي�وم تجني ثم�ار جهودها 
وتحقق النجاح بعد افتتاح أسطوري ألول مونديال يقام يف 
منطقة الرشق األوسط والعالم العربي، فضالً عن مباريات 
قوية ومس�تويات فنية عالية فاقت التوقع�ات، باإلضافة 
إىل الحض�ور الكب�ري واس�تمتاع الجماه�ري باملباري�ات 

والفعاليات بصورة لم يسبق لها مثيل.

»كتارا«.. 
تتــــــألــــــق

تألق�ت »كتارا« ب�كل فعالياتها، وأصبحت وجهة لعش�اق 
الفن والثقافة، كبارا وصغارا، حيث نالت برامجها وفعالياتها 

استحس�ان الجميع دون اس�تثناء، وحظيت باإلشادة والرتحيب 
من جانب املشجعني والزوار الذين يمضون فيها أطيب األوقات.




