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استاد أحمد بن علي يودع المونديال

»52« مباراة.. »2.5« مليون مشجع
استعراض مجاالت التعاون

رئيس الوزراء يستقبل 
مدير منظمة العمل

الشيخ  معايل  استقبل  قنا-  الدوحة- 
آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 
ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني 
السيد  سعادة  أمس،  صباح  الداخلية، 
ملنظمة  العام  املدير  هونجبو  جيلربت 
بمناسبة  املرافق  والوفد  الدولية،  العمل 

زيارتهم البالد.
املقابلة استعراض عالقات  جرى خالل 
ومنظمة  قطر  دولة  بني  التعاون 
مجاالت  يف  السيما  الدولية،  العمل 
من  عدد  مناقشة  إىل  باإلضافة  العمل، 

املوضوعات ذات االهتمام املتبادل.

شهدت المالعب 
المونديالية األكثر تميزا 
في قطر، »52« مباراة حتى 
اآلن، حضرها أكثر من »2.5« 
مليون مشجع، في حين 
أن العديد منهم حضر 
أكثر من مباراة في اليوم 
الواحد، وهو أمر استنثائي 
لم يتحقق إال في »كأس 
العالم FIFA قطر 2022«.

سعادتهم  عن  برملانيون  وعرب 
مشيدين  قطر،  دولة  بزيارة 
»كأس  لبطولة  املميز  بالتنظيم 
 ،»2022 قطر   FIFA العالم 
دولة  تشهدها  التي  وبالنهضة 
وأكد  املستويات،  مختلف  عىل  قطر 
شوين  بن  عبدالله  السيد  سعادة 
العمانية  اللجنة  رئيس  الحوسني، 
بطولة  نجاح  أن  اإلنسان،  لحقوق 
 »2022 قطر   FIFA العالم  »كأس 
وألبناء  املنطقة،  لكل  مكسبا  يعد 
الخليج  لدول  التعاون  دول مجلس 

العربية وللعالم العربي بأكمله.
الفرنسية  القدم  كرة  نجم  وقال 
هذه  إن  دوسايي  مارسيل  السابق 
اإلطالق  عىل  األفضل  هي  النسخة 
حني  يف  العالم،  كأس  تاريخ  يف 
الذي  توريه،  يحيى  النجم  سلَّط 

مونديالية مع  شارك يف ثالث نسخ 
الضوء  منتخب بالده كوت ديفوار، 
عىل انتصار املنتخب السعودي عىل 
نظريه األرجنتيني، وقال »أنا سعيد 
السعودية ألنها منتخب  بما حققته 

عربي«.

مباراة  مثلت  آخر،  جانب  من 
السبت،  مساء  وأسرتاليا،  األرجنتني 
نهائيات  من  الـ»16«  دور  يف 
»كأس العالم FIFA قطر 2022«، 
أحمد  حفلة وداع مونديالية الستاد 
مباراة  آخر  باعتبارها  عيل،  بن 
»األيقونة«  االستاد  يستضيفها 
أن  بعد  البطولة،  منافسات  من 
مباريات   »6« قبلها  استضاف 
كلها  نسجت  املجموعات،  دور  يف 
والذكريات  التألق  من  قصصا 

ستبقى خالدة يف التاريخ.

افتتاح ملعب توتال للطاقة ـــ قطر
الدوحة - قنا- افتتحت سعادة الشيخة 
املياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس 
أمناء متاحف قطر، أمس، ملعب توتال 
قطر  متحف  يف  الواقع  قطر،   - للطاقة 
مميزة  تجربة  يوفر  والذي  الوطني، 
خاللها  من  يستكشفون  للعائالت، 
اللعب  الطاقة يف قطر من خالل  تاريخ 

الهادف.

بنت  املياسة  الشيخة  سعادة  وقالت 
حمد آل ثاني يف ترصيح لها باملناسبة: 
»لطاملا لعبت متاحف قطر دورا رئيسيا 
اإلبداع  خالل  من  التعليم  تعزيز  يف 
األطفال  يتعلم  مرحة،  بيئة  يف  واللعب 
التعلم من  من خالل اللعب، مما يجعل 
الفئات  لجميع  متاحا  املمارسة  خالل 

الثقافية«. العمرية والخلفيات 

مسؤول عماني: نهنئ قطر ونهنئ أنفسنا أيضا برلمانيون 
يشيدون بالبطولة 
وبالتنظيم المميز

اإليفواري توريه: أنا سعيد 
بما حققته السعودية 

الشيخة المياسة: المتاحف تعزز التعليم

الفرنسي دوسايي: هذه أفضل نسخة من كأس العالم

السفير محمد ستري لـ $: 

فخورون بإنجاز المنتخب المغربي

مركز عمليات أمن البطولة كأس العالم »FIFA قطر 2022« 

»كأس 2026« نقل خبرات قطر لـ بولندا تفوز بكأس المشجعين

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك:

مونديـال قطــر.. رائــع
سعادته  عن  العماري،  حمد  الكوميدي  الفنان  أعرب 
للمشجعني،  فيفا  مهرجان  فقرات  كمقدم  باملشاركة 
يشعر  أنه  مبينا  للبطولة،  النابض  القلب  يراه  والذي 
القادم من مختلف  الجمهور  أمام هذا  يوم  بالرهبة كل 
والتنّوع  التسامح  قيم  ليجسد  والجنسيات،  الثقافات 
تتميز  التي  املجتمعي  والتالحم  الثقايف 
بالعروض  لالستمتاع  قطر،  بها 
والثقافية  الرتفيهية  واألنشطة 
التي تغمر الحضور بمشاعر 

البهجة والسعادة. 
حوار  يف  العماري  وقال 
 »$« لـ  خاص 
التي  األشياء  من 
خالل  اكتسبتها 
لفقرات  تقديمي 
عدد  املهرجان 
املتابعني  من  كبري 
تي  با لحسا
عىل  الرسمية 
التواصل  منصات 
عي  جتما ال ا

املختلفة.

الفنان حمد العماري لـ $ : 

الكــل مبتهــج
حوار - أكرم الفرجابي 

قطر تنظم 
نسخة 

استثنائية 
للمونديال
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متابعات

التي حققتها دولة قطر

»العمل الدولية« تثمن اإلصالحات العمالية

أصدرته  بيان  يف  سعادته،  وقال 
املنظمة أمس، يف ختام زيارته للبالد، 
الذي  للتقدم  قطر  دولة  عىل  »أثني 
املاضية  القليلة  السنوات  يف  أحرزته 
ويمكن  العمل،  وبيئة  قطاع  يف 
الدروس  من  العديد  استخالص 
بالنسبة  هذه  العمل  إصالحات  من 
لعمليات  وكذلك  األخرى،  للبلدان 
أهمية  وأكد  الدولية«.  العمل  منظمة 
امليض قدما يف تنفيذ هذه اإلصالحات 
التي حددتها  ضمن بعض األولويات 
أن  إىل  الفتا  الدولية،  العمل  منظمة 
البيانات  جمع  يف  املستمر  االستثمار 
التغيريات،  رصد  سيسهل  وتحليلها 
التحسني  ودعم  الثغرات  وتحديد 
»يلعب  القول  إىل  ومىض  املستمر. 
التنمية  يف  رئيسيا  دورا  املهاجرون 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
ومجتمعاتهم  لهم  املضيفة  للبلدان 

حقوقهم  حماية  وإن  الوطن،  يف 
مهمة  صميم  من  وبرش،  كعمال 
منظمة العمل الدولية لتعزيز العدالة 
الالئق،  العمل  وتعزيز  االجتماعية 
نحن مستعدون للعمل مع الحكومات 
والعمال وأصحاب العمل وأي رشكاء 
البلدان  جميع  ويف  قطر،  يف  آخرين 

ملساعدتنا يف تحقيق هذا الهدف«.
هونجبو  السيد  أن  البيان  وذكر 

قطر  لدولة  زيارته  خالل  ناقش 
من  عدد  مع  يومني  استمرت  التي 
التقدم املحرز والخطوات  املسؤولني، 
بني  الفني  التعاون  بشأن  املستقبلية 
الدولية،  العمل  ومنظمة  قطر  دولة 
فضال عن مشاركته يف مناقشة حول 
املتحدة  األمم  وهدف  العمل  مستقبل 
املستدامة  بالتنمية  املتعلق  الثامن 

وبالعمل الالئق والنمو االقتصادي.

التقني  التعاون  برنامج  أن  إىل  ونوه 
منذ  قطر  ودولة  املنظمة  بني  املوقع 
واسعة  حزمة  إىل  قاد   2017 عام 
من اإلصالحات العمالية، من ضمنها 
»الكفالة«  نظام  عىل  طرأت  تغيريات 
الحصول  رضورة  من  العمال  تعفي 
لتغيري  العمل  صاحب  إذن  عىل 
كما  البالد،  مغادرة  أو  وظائفهم 
شملت إصالحات أخرى مثل: اعتماد 
العمال،  لجميع  لألجور  أدنى  حد 
للشكاوى  اإلنرتنت  عرب  ومنصة 
وإنشاء  عمالية،  ومحاكم  العمالية، 
مع  الرشكات  عمال  إدارة  لجان 
الوافدين.  للعمال  منتخبني  ممثلني 
متعلقة  تحسينات  إدخال  تم  كما 
منها  العمل،  يف  والصحة  بالسالمة 
النهار  خالل  العمل  ساعات  تقليل 
خالل  الحراري  اإلجهاد  ملكافحة 

فصل الصيف.

{  جيلبرت هونجبو

هونجبو: يمكن استخالص العديد 
من الدروس للبلدان األخرى

الدوحة- قنا- ثمن 
سعادة السيد 

جيلبرت هونجبو 
المدير العام 

لمنظمة العمل 
الدولية، اإلصالحات 

العمالية التي 
حققتها دولة قطر 

خالل السنوات 
الماضية ما يعد 

دافعا لالقتداء 
بها من قبل الدول 

األخرى.

نظمتها مؤسستا »صلتك« و»التعليم فوق الجميع«

فعالية لدعم أهداف التنمية المستدامة
الدوحة- قناـ   نظمت مؤسسة صلتك 
بالتعاون  املستوى  رفيعة  فعالية 
الجميع،  فوق  التعليم  مؤسسة  مع 
أجل  من  »التسجيل  حملة  إطار  يف 
يف  وذلك  املستدامة«،  التنمية  أهداف 
للمشجعني  فيفا  مهرجان  منطقة 

بحديقة البدع.
السيد  سعادة  الفعالية  يف  شارك   
ملنظمة  العام  األمني  هونغبو  غلربت 
أصحاب  من  وعدد  الدولية،  العمل 
السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية 

املعتمدين لدى الدولة.
العام  األمني  قال  الصدد،  هذا  يف 
الرشكات  »إن  الدولية:  العمل  ملنظمة 
الناشئة توفر نحو %50 من الفرص 
الجديدة، ويمكن للرشكات  الوظيفية 
أن  الشباب  يديرها  التي  الريادية 
وتعزيز  الوظائف  إتاحة  يف  تساهم 
املهارات  تطوير  املهم  من  لذا  اإلبداع 
العمل  سوق  يحتاجها  التي  الريادية 

أهمية  إيالء  يجب  كما  الشباب،  لدى 
بني  التمايز  لديناميات  خاصة 
الجنسني، وهناك عنرص مهم لتعزيز 
مشاريع الشباب هو تطوير املهارات 
بيئة  تمكني  عن  فضال  والتدريب، 

ريادة األعمال«.
املرصي  أريج  أكدت  جانبها،  من   
للشباب  االستشاري  املجلس  عضو 
فوق  والتعليم  صلتك  شكلته  )الذي 
السامي  املفوض  ومكتب  الجميع 

عىل  اإلنسان(  لحقوق  املتحدة  لألمم 
الشباب  إرشاك  عىل  العمل  أهمية 
تمكينهم  وكذلك  القرار،  صناعة  يف 
نهضة  يف  بفعالية  يساهموا  حتى 
رضورة  إىل  مشرية  مجتمعاتهم، 
املؤسسات  بني  الرشاكات  تعزيز 
الدولية الفاعلة، واملنظمات الحكومية، 
أجل  من  األهيل  العمل  ومنظمات 
الوظيفية  الفرص  إتاحة  عىل  العمل 
أمام الشباب، وتوفري األدوات الالزمة 
وصولهم  وتسهيل  التدريب،  مثل 
إنشاء  يستطيعوا  حتى  املال،  لرأس 
بكرامة.  والعيش  الريادية  أعمالهم 
أجل  من  »التسجيل  فعالية  وتستمر 
داخل  املستدامة«  التنمية  أهداف 
حديقة  يف  للمشجعني  فيفا  مهرجان 
البدع حتى السابع عرش من ديسمرب، 
الفعاليات  من  الكثري  تتضمن  حيث 
واملؤتمرات والندوات املتعلقة بأهداف 

التنمية املستدامة.

بن  حمد  بجامعة  والهندسة  العلوم  كلية  تقود 
خطة  وضع  يف  للمساهمة  مهمة  أبحاًثا  خليفة 
فقد  قطر.  يف  املخاطر  إلدارة  فعالة  وطنية 
»حلول  بعنوان  جديد  بحثي  مرشوع  حصل 
وطنية  خطة  والطوارئ:  الخطر  ملكامن  مرنة 
الدكتور  يقوده  قطر«  يف  املخاطر  إلدارة  فعالة 
يف  مشارك  أستاذ  الغامدي،  الله  غرم  بن  سامي 
والهندسة،  العلوم  بكلية  املستدامة  التنمية  قسم 
بالكلية،  املستدامة  املبنية  البيئة  فريق  قائد  وهو 
عىل  الرئييس  والباحث  املرشوع  مدير  بصفته 
 4.4( قطري  ريال  مليون   16.1 بقيمة  منحة 
الرابعة  الدورة  إطار  يف  أمريكي(  دوالر  مليون 
للبحث  الوطنية  األولويات  برنامج  من  عرشة 
الصندوق  من  بدعم  يحظى  الذي  العلمي، 

العلمي. البحث  لرعاية  الوطني 
ضمن  املنحة  عىل  املرشوع  هذا  حصل  وقد 
التابعة  الجديدة  التعاونية  األبحاث  مجموعة 

الوطني  التأهب  عىل  تركز  التي  للربنامج 
التعامل  يف  واملرونة  لها  واالستجابة  للطوارئ 
الصندوق  أطلقه  بحثي  مجال  وهو  معها، 
القدرات  لدعم  العلمي  البحث  لرعاية  القطري 
وسيتعاون  قطر.  دولة  يف  الصلة  ذات 
معهد  من  خرباء  مع  وفريقه  الغامدي  الدكتور 
مرييالند  وجامعة  للتكنولوجيا،  ماساتشوستس 
أند أم يف  – كوليدج بارك، وجامعة تكساس إي 

قطر، ووايل كورنيل للطب – قطر.
تتأثر  املتوقعة،  الكوارث غري  أو  األحداث  وخالل 
واألنظمة  التحتية  البنى  من  رئيسيتان  فئتان 
أي  املادية  التحتية  البنية  وهما:  كبري  بشكل 
وأنظمة  والطاقة،  واملواصالت،  النقل  مرافق 
للرعاية  التحتية  البنية  إىل  باإلضافة  املياه؛ 
املرافق  هذه  قدرة  وتعزيز  ولتوقع  الصحية. 
غري  املناخية  األحداث  مواجهة  يف  الصمود  عىل 
بتقييم  قطر  تقوم  أن  الرضوري  من  املسبوقة، 

وأحكام  الحالية،  وأنظمتها  التحتية  بنيتها 
نقاط ضعف  أي  وتقدير  تقدمها  التي  الخدمات 
العميد  حمدي،  منري  الدكتور  وعلَّق  محتملة. 
أهمية هذا  العلوم والهندسة، عىل  لكلية  املؤسس 
الحاصل  املرشوع،  هذا  »يحظى  فقال:  املرشوع 
الوطنية  األولويات  برنامج  من  منحة  عىل 
يف  لدوره  نظًرا  كبرية  بأهمية  العلمي،  للبحث 
الطوارئ  لحاالت  لالستعداد  مرن  هيكل  وضع 

التعامل معها يف دولة قطر«.  وسياسات 
تطوير  يف  للمرشوع  الشامل  الهدف  ويتمثل 
بني  الرتابط  لعالقة  قويَّني  عمل  وإطار  منهجية 
بخطة  مدفوعنيَّ  واالستدامة،  واملرونة  املخاطر 
وتحديد  تقييم  بهدف  البيانات  إلدارة  كاملة 
حاالت  وآثار  الضعف  ونقاط  املحتملة  املخاطر 
قطر  دولة  تواجهها  التي  الكوارث  أو  الطوارئ 
من  املرشوع  ويتكون  لها،  مرنة  حلول  وتقديم 
الدكتور  سيقود  حيث  فرعية،  مشاريع  خمسة 

يتضمن  الذي  األول،  الفرعي  املرشوع  الغامدي 
عمل  إطار  وتطوير  املرشوع  إلدارة  خطة  وضع 
إلدارة  قوية  خطة  وضع  عرب  شاملة  ومقاييس 
األنظمة  عىل  القائمة  املنظومة  بطريقة  البيانات 
التي  املختلفة  التحتية  البنى  تحليل  باستخدام 

الفرعية األخرى.  املشاريع  ُتنفذ يف 
الدكتور  سيتعاون  الثاني،  الفرعي  املرشوع  ويف 
الغامدي وفريقه من جامعة حمد بن خليفة مع 
للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  من  باحثني 
الهندسة  أستاذ  الطاهر،  الفاتح  الدكتور  بقيادة 
تغري  وضع  عىل  الرتكيز  مع  والبيئية،  املدنية 
التغريات  لتحديد  املخاطر،  عىل  والتعرف  املناخ 
قطر  دولة  تواجه  قد  التي  البيئية  واملخاطر 
املرشوع  هذا  ويشتمل  القادمة.  العقود  خالل 
الفرعي عىل دراسة آثار تغري املناخ عىل األحوال 
تحديد  إىل  باإلضافة  قطر،  يف  واألمراض  الجوية 

املحتملة. املخاطر 

»العلوم والهندسة« تقود أبحاًثا 
خطة وطنية إلدارة المخاطر في دولة قطرمهمة للمساهمة في وضعها قطر تشارك

في القمة الثالثة 
لخفر السواحل

الدوحة- قنا- شاركت دولة قطر يف 
القمة العاملية الثالثة لخفر السواحل، 
والتي نظمها عرب تقنية املرئي خفر 

السواحل الياباني، وشاركت فيها 
36 دولة ومنظمة.

 ومثل الدولة يف القمة العقيد ركن 
بحري فهد عيل الهاجري رئيس 

مركز التأهيل والتدريب البحري، 
باإلدارة العامة ألمن السواحل 

والحدود بوزارة الداخلية.
 وناقشت القمة عددا من املوضوعات 

والقضايا التي تهم قوات خفر 
السواحل عىل مستوى العالم، منها 

االستجابة للكوارث الطبيعية يف 
البحار، وتعزيز مجاالت التعاون بني 
الدول للتعامل األفضل مع التحديات 

ذات الصلة.

استعراض الموضوعات ذات االهتمام المشترك

وزير التجارة يجتمع
مع نظيره في جمهورية مالطا

الشيخ  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 
ثاني وزير  آل  قاسم  بن  بن حمد  محمد 
سعادة  مع  أمس،  والصناعة  التجارة 
الخارجية  وزير  بورغ  إيان  الدكتور 
والشؤون األوروبية والتجارة بجمهورية 
مالطا، والوفد املرافق له، الذي يزور البالد 
استعراض  االجتماع  خالل  جرى  حالياً. 
املوضوعات ذات االهتمام املشرتك، بهدف 
قطاعات  يف  البلدين  بني  التعاون  تعزيز 

التجارة واالستثمار والصناعة. 
والصناعة  التجارة  وزير  سعادة  وسلط 
السياسات  عىل  الضوء  االجتماع،  خالل 
دولة  أرستها  التي  الناجحة  االقتصادية 
قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز 
الواعدة املتاحة يف  والترشيعات والفرص 
املستثمرين  لتشجيع  والهادفة  الدولة، 
عىل  الرشكات  وأصحاب  األعمال  ورجال 

االستثمار يف دولة قطر.

لحضور جانب من مباريات كأس العالم

رئيس وزراء كرواتيا يصل الدوحة

الدوحة- قنا- وصل دولة السيد أندريه 
جمهورية  وزراء  رئيس  بلينكوفيتش 
كرواتيا إىل الدوحة أمس، لحضور جانب 
قطر   FIFA العالم  كأس  مباريات  من 
2022. وكان يف استقبال دولته والوفد 

الدويل  حمد  مطار  وصوله  لدى  املرافق 
سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو 
الخارجية،  بوزارة  املراسم  إدارة  مدير 
سفري  لوفريتش  دراغو  السيد  وسعادة 

جمهورية كرواتيا لدى الدولة.



ُينظ�م مجم�ع امللك س�لمان العاملي 
للغة العربية، غدا الثالثاء وعىل مدار 
يوم�ن بمدين�ة الري�اض باململك�ة 
العربي�ة الس�عودية، مؤتم�ر »اللغة 
العربية يف املنظمات الدولية«، وسط 
حضور نوعي م�ن املنظمات الدولية 
متخصص�ن  وبمش�اركة  الك�رى، 

ومهتمن باللغة العربية.
وق�ال الدكت�ور عبدالله ب�ن صالح 
الوش�مي، األمن العام املكلف ملجمع 
امللك س�لمان العاملي للغة العربية إن 
املجمع ينش�ط يف مس�ارات متنوعة 
ويعم�ل  ودولي�اً،  وعربي�اً  وطني�اً 
للغ�ة  العامل�ي  الحض�ور  لتعزي�ز 
العربي�ة ودعم خياراتها يف املنظمات 

الدولي�ة، وأض�اف أن تنظيم املؤتمر 
تكاملي�ة،  تنس�يقية  يأت�ي خط�وة 
ويس�عى املجمع من خاللها إىل جمع 
املنظم�ات الدولي�ة يف إط�ار واح�د 
ملناقشة الحضور الدويل للغة العربية 
وتطلعات�ه،  وواقع�ه  املنظم�ات  يف 

واإلنج�ازات  بالجه�ود  واإلش�ادة 
املبذولة يف هذا السياق، والبناء عليها، 
املنظم�ات  حاج�ات  واس�تعراض 
الحالية فيما يتعل�ق باللغة العربية؛ 
مواكب�ة ملرجعي�ة اململك�ة العربي�ة 
الس�عودية يف خدمة اللغ�ة العربية، 

وتمتينً�ا للصل�ة الثقافي�ة والعلمية 
العاملي�ة  املنظم�ات  واللغوي�ة ب�ن 

واملؤسسات السعودية.
املؤتم�ر  يناق�ش  أن  املُق�رر  وم�ن 
خمسة محاور رئيس�ة هي: »الواقع 
الدولي�ة  املنظم�ات  يف  اللغ�وي 

و»البع�د  اإلس�راتيجية«،  وأهميت�ه 
الحض�اري والثقايف للتع�دد اللغوي 
ومس�ؤولية املنظم�ات الدولية حيال 
ذلك«، و»اللغ�ة العربية يف املنظمات 
الدولي�ة بن الصعوب�ات والحلول«، 
و»الرجم�ة م�ن العربي�ة وإليها يف 

املنظم�ات الدولي�ة؛ الواق�ع وآف�اق 
املس�تقبل«، و»مبادرات ومرشوعات 
لتمك�ن حض�ور اللغ�ة العربي�ة يف 

املنظمات الدولية«.
يذكر أن مجمع امللك س�لمان العاملي 
للغ�ة العربية يه�دف إىل تعزيز دور 
اللغ�ة العربي�ة ونرشه�ا وخدمته�ا 
واملحافظ�ة ع�ىل س�المتها، ودعمها 
نطق�اً وكتابة والنظ�ر يف فصاحتها 
وأصولها وقواعدها، وتيس�ر تعلمها 
داخ�ل اململك�ة وخارجه�ا لتواك�ب 
املتغ�رات؛ وذلك عىل نحو يعزز دور 
املجم�ع ليك�ون مرجعي�ة عاملية يف 
مج�االت اللغة العربي�ة وتطبيقاتها 
عر إقامة الرامج التعلىمية والثقافية 
ون�رش األبحاث والكت�ب املتخصصة 
باللغة العربية، واختباراتها وتحديد 

معايرها.
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حوار

بحضور األمين العام لمجلس التعاون.. وبدعوة من الرئيس التنفيذي للمؤسسة

وزراء اإلعالم الخليجيون في ضيافة »القطرية لإلعالم«

اس�تقبل س�عادة الش�يخ حمد بن ثامر 
آل ثان�ي، رئي�س املؤسس�ة القطري�ة 
لإلع�الم، وس�عادة الش�يخ عبدالعزي�ز 
ب�ن ثاني ب�ن خال�د آل ثان�ي، الرئيس 
التنفيذي للمؤسس�ة القطري�ة لإلعالم، 
مع�ايل الدكت�ور ناي�ف ف�الح مب�ارك 
الحجرف، األم�ن العام ملجلس التعاون 
وأصح�اب  العربي�ة،  الخلي�ج  ل�دول 
دول  إع�الم  وزراء  والس�عادة  املع�ايل 
مجلس التعاون ل�دول الخليج العربية، 
للمش�اركة يف األجواء املوندياليِة املُميّزة، 
وذلك يف قرية لوس�يل الراثية، املرشوع 
الفري�د املخصص لضيوف الدولة خالل 
املوندي�ال، وذل�ك بدع�وة م�ن الرئيس 

التنفيذي للمؤسسة القطرية لإلعالم.

وتبادل األشقاء وزراء اإلعالم الخليجيون 
املونديالي�ة  النس�خة  ح�ول  الحدي�ث 
الفري�دة م�ن املوندي�ال الت�ي تقدمها 
دول�ة قطر وتأثرها اإليجابي الكبر عىل 
املنطقة ودورها الفاعل يف تغير الصورة 

النمطية السائدة.
وأكد س�عادة الش�يخ حمد ب�ن ثامر آل 
ثاني، رئيس املؤسسة القطرية لإلعالم، 
أن استقبال األمن العام ملجلس التعاون 
لدول الخلي�ج العربية، وأصحاب املعايل 

والس�عادة وزراء إع�الم دول مجل�س 
التع�اون ل�دول الخلي�ج العربي�ة جاء 
إلطالعهم عىل أج�واء املونديال والتأكيد 
ع�ىل األص�داء اإليجابي�ة عىل املس�توى 
العربي والعاملي. وأش�ار سعادته إىل أن 
اللقاء شهد العديد من النقاشات املثمرة 
ح�ول البطول�ة واألج�واء املحيط�ة بها 
حرصا عىل إرشاك األشقاء يف هذا الحدث 

الهام.
الش�يخ  س�عادة  وج�ه  جانب�ه،  م�ن 

عبدالعزي�ز بن ثاني آل ثان�ي، الرئيس 
التنفي�ذي للمؤسس�ة القطري�ة لإلعالم 
الش�كر إىل وزراء اإلعالم لدورهم الكبر 
يف دعم البطولة، واملس�اندة التي لقيتها 
البطول�ة م�ن طرفهم، مش�يدا باألجواء 
األخوي�ة التي تجمع القائمن عىل العمل 
اإلعالم�ي يف دول الخليج ملا فيه مصلحة 

املواطن واإلعالم الخليجي.
 وأض�اف: »الجمي�ع تع�اون يف إخراج 
هذه النس�خة بأفضل ص�ورة عىل كافة 

األصع�دة، والي�وم هذه رس�الة ش�كر 
نقدمها لألش�قاء عىل الروح الطيبة التي 
جمعتنا يف البطولة التي تنظم ألول مره 

يف منطقتنا العربية«.
 م�ن جانبه أكد مع�ايل الدكت�ور ماجد 
بن عب�د الله القصب�ي، وزي�ر التجارة 
ووزي�ر اإلعالم املكل�ف باململكة العربية 
الس�عودية الش�قيقة، عىل أن دولة قطر 
أبه�رت العالم بنجاحها يف ه�ذا املحفل 
الكب�ر، مش�يدا بالجه�ود الت�ي بذلتها 

لتقدي�م نس�خة اس�تثنائية ع�ىل كاف�ة 
األصعدة. 

أما معايل الدكتور نايف فالح الحجرف، 
األم�ن الع�ام ملجل�س التع�اون ل�دول 
اإلع�الم  أن  فأك�د  العربي�ة،  الخلي�ج 
الخليجي يحلق يف فضاء ليس له حدود، 
وكان املوندي�ال هو نقط�ة االلتقاء التي 

جمعت اإلعالم الخليجي. 
وأشاد الحجرف باالس�تعدادات الهائلة 
والكبرة التي قامت بها قطر الستضافة 

كل العالم يف قطر. 
يذكر أن وزراء اإلعالم الخليجين تعرفوا 
يف هذه الجولة عىل جزء من قرية لوسيل 
الراثي�ة؛ امل�رشوع املتمي�ز بتصميم�ه 
املعم�اري األصيل وال�ذي يضم يف جزء 
منه صورا م�ن التاريخ الثقايف القطري 
ملبدع�ن قطري�ن وأجانب، كم�ا يضم 

عددا من املرافق املنوعة.

اللقاء شهد العديد من النقاشات المثمرة الشيخ حمد بن ثامر: نحرص على إشراك األشقاء في أجواء البطولة

الشيخ عبدالعزيز بن ثاني: الجميع عمل على إنجاح المونديال

نسعى لتحقيق مصلحة المواطن واإلعالم الخليجي

الدوحة - $ 

يعقد بالرياض على مدار يومين الرياض - $ 

مؤتمر »اللغة العربية في 
المنظمات الدولية«.. غدا



الدوحة - قنا - وقعت وزارة 
والتعليم  والتعليم  الرتبية 
القطرية  والشـركة  العايل، 
القوى  وحلول  لالستقدام 
أمس،  )ويزة(،  البرشية 
مجال  يف  ثنائية  اتفاقية  عىل 
البحث عن املواهب والكوادر 
املؤهلة  البرشية  والكفاءات 
وخارجها،  قطر  دولة  داخل 
يف  للعمل  واستقطابها 
االتفاقية  عىل  وقع  الوزارة. 

البوعينني  السيد عيل عبدالله 
الوزارة  وكيل  بأعمال  القائم 
الخدمات  لشؤون  املساعد 
الرتبية  بوزارة  املشرتكة 
العايل،  والتعليم  والتعليم 
الهادي  عبد  واملهندس 
الرئيس  برقان  بخيت 
القطرية  للرشكة  التنفيذي 
القوى  وحلول  لالستقدام 
عىل  التوقيع  جاء  البرشية. 
ألهمية  تجسيدا  االتفاقية 

الرشاكة  وتعزيز  تفعيل 
الحكومي  القطاعني  بني 
الكفاءات  وتمكني  والخاص، 
وتوفري  البرشية،  والكوادر 
سياق  يف  لها،  العمل  فرص 
العمل  وتعزيز سوق  تطوير 
القطري، ال سيما أن االتفاقية 
تستهدف البحث عن املواهب 
والكوادر والكفاءات البرشية 
املؤهلة داخل وخارج الدولة، 
واستقطابها للعمل يف وزارة 
والتعليم  والتعليم  الرتبية 

العايل.
وقد تم اختيار رشكة )ويزة( 
يف  خربتها  من  لالستفادة 
املواهب  عن  البحث  مجال 
داخل  البرشية  والكوادر 
تجسيدا  قطر،  وخارج 
رؤية  أهداف  أبرز  ألحد 
التي   ،2030 الوطنية  قطر 
الكفاءات  تطوير  تضع 
مجال  يف  سيما  ال  البرشية، 
صدارة  يف  والتعليم  الرتبية 

أولوياتها.
بهذه  صحفي  ترصيح  ويف 
عيل  السيد  قال  املناسبة، 
االتفاقية  إن  البوعينني: 
تشكل إضافة نوعية للوزارة، 
وتجسد عالقة التعاون بينها 
الخاص،  الوطني  والقطاع 
بينهما،  األدوار  واستكمال 
ستفتح  كونها  عن  فضال 
آفاقا واسعة للتعاون املشرتك 
تصب  أخرى  مجاالت  يف 
وتطوير  تجويد  يف  جميعها 
الخدمات املقدمة من الوزارة 

للمجتمع القطري.

العالم دورياتها  أمن بطولة كأس  عززت قوة 
وذلك  للبيئة،  صديقة  كهربائية  بسيارات 
ضمن جهودها املتواصلة لتعزيز أمن البطولة 
وبخاصة يف مجال املرور وتأمني حركة الوفود 
بيئة  بما يسهم يف خلق  املشاركة،  واملنتخبات 

مستدامة وآمنة.
وتأتي السيارات الكهربائية الجديدة الصديقة 
سيارات  أسطول  إىل  انضمت  التي  للبيئة 
املستدامة  التنمية  عىل  تأكيدا  الداخلية  وزارة 
وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث 
إن السيارات الجديدة قليلة االنبعاثات الضارة 
ورسيعة،  وخفيفة،  وقوية،  للبيئة  وصديقة 
وأكثر كفاءة، وال تحتاج إىل بطاريات وال تعتمد 

عىل االحرتاق يف التشغيل. 

توضيحي  فيديو  عرب  الداخلية  وزارة  وأكدت 
والدوريات  البطولة  وأمن  الفزعة  سيارات  أن 
أدخلت  التي  الجديدة  الكهربائية  املرورية 
مونديال  بعد  ملا  ستستمر  مؤخراً  الخدمة 
الداخلية،  وزارة  أسطول  ضمن   2022 قطر 
وذلك بهدف تقليل التلوث البيئي الذي تسهم 
تقليل  بهدف  وكذلك  منه،  بجزء  السيارات 
التلوث السمعي الذي تخلفه السيارات العادية. 
وأشارت إىل ان السيارات الجديدة يتم شحنها 
برسعة ال تتعدى 30 إىل 40 دقيقة عرب محطات 
الوقود  استخدام  من  تقلل  ال  وهي  الشحن، 
االحفوري فحسب بل تقلل كذلك من السوائل 
امللوثة التي تستخدم يف السيارات العادية مثل 
زيوت املحركات وسوائل التربيد وغريها، وتعد 
إضافة جديدة ألسطول  الكهربائية  الدوريات 
املركبات التي تعمل يف الخدمة ضمن االعمال 

االعتيادية يف وزارة الداخلية.

كتب - محمد أبوحجر

تستهدف البحث عن الكوادر داخل وخارج الدولة

تزويدهم بالدعم الالزم بناء على احتياجاتهم الصحية
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متابعات

قليلة االنبعاثات الضارة وصديقة للبيئة

سيارات كهربائية 
لـ »أمن المونديال«

في تأمين كأس العالم مع الدول المستضيفة للنسخة المقبلة

قطر تشارك بخبـرتها

مركز  يف  بدأت  قنا-  الدوحة- 
العالم  كأس  بطولة  أمن  عمليات 
FIFA قطر 2022، أعمال برنامج 
»املراقبة« األمني، الذي تنظمه عىل 
مدى خمسة أيام لجنة عمليات أمن 
 FIFA وسالمة بطولة كأس العالم
قطر 2022، بالتعاون مع الجهات 
ومرشوع  للبطولة،  املنظمة 
الدولية  للمنظمة  التابع  »استاديا« 

الجنائية. للرشطة 
إطار  يف  الربنامج  ويأتي 
للجنة  الدويل  التعاون  اسرتاتيجية 
كأس  ستحتضن  التي  الدول  مع 
املكسيك،  )كندا،   2026 العالم 
بهدف  األمريكية(  املتحدة  الواليات 
تأمني  يف  القطرية  الخربات  نقل 
وإطالع  العالم،  كأس  بطولة 

دولة  به  قامت  ما  عىل  املشاركني 
وأبرز  أمنية،  استعدادات  من  قطر 
يف  املتبعة  األمن  اسرتاتيجيات 

البطولة.
العيل،  محمد  عيل  املقدم  وعرض 
التنفيذي ملكتب رئيس لجنة  املدير 
كأس  بطولة  وسالمة  أمن  عمليات 
رئيس   ،2022 قطر   FIFA العالم 
باللجنة،  التخطيط واملتابعة  وحدة 
لتأمني  األمنية  الستعدادات  مراحل 

تشكيل  بقرار  بدءا  املونديال، 
واختصاصات  ووحداتها  اللجنة 
كل وحدة، والتخطيط لتنفيذ املهام 
املوكلة لها وما تالها من إجراءات.

وإجراءات  آلية  استعرض  كما 
املسؤولة  األمنية  الفرق  عمل 
من  تم  وما  البطولة،  تأمني  عن 
ودورات  وتجهيزات  تدريبات 
وأبرز  السابقة،  السنوات  خالل 
األمنية  والسيناريوهات  املرشوعات 

التي تم تنفيذها، كما تناول آليات 
األمنية،  الجهات  بني  التنسيق 
ذات  املوضوعات  من  وغريها 

الصلة.
األمني  املراقبة  برنامج  ويتضمن 
العديد من املوضوعات التي يقدمها 
إدارة  منها:  واملعنيون،  املختصون 
مسؤويل  وإدارة  والسالمة،  األمن 
ومكافحة  للفرق،  األمني  االتصال 
وتنسيق  املسرية،  الطائرات 
واإلجراءات  البطولة،  نقل  عمليات 
املواقع، وتأمني تحركات  األمنية يف 
األمن  وعمليات  وخطط  الفرق، 
جانب  إىل  للحوادث،  واالستجابة 
من  ملجموعة  امليدانية  الزيارات 
املنشآت الرياضية، وغري الرياضية 

ذات الصلة بالبطولة.

مؤسسة  أكدت  قنا-  الدوحة- 
حرصها  األولية  الصحية  الرعاية 
اإلعاقة  عىل تمكني األشخاص ذوي 
صحية  خدمات  تصميم  خالل  من 
ومناسبة  الجودة  وعالية  منظمة 
الالزم  بالدعم  تزويدهم  مع  لهم، 

بناء عىل احتياجاتهم الصحية.
الكوهجي  الدكتورة صدرية  وقالت 
لصحة  الطبي  املدير  مساعد 
مؤسسة  يف  واملراهقني  الطفل 
الوطني  والقائد  األولية،  الرعاية 
واملراهقني  األطفال  السرتاتيجية 
مبادرات  أهم  إحدى  إن  األصحاء: 
مؤسسة الرعاية الصحية هي توفري 
مالئمة  بيئة  يف  الصحية  الخدمات 
الصحية،  املراكز  يف  اإلعاقة  لذوي 
بيئات  توفري  عىل  العمل  تم  حيث 
انتظار  غرف  يف  للحواس  صديقة 
وعيادات  الخارجية،  العيادات 
األرسة،  طب  وعيادة  األسنان، 
األم والطفل، وعيادة  وعيادة صحة 
الطفل السليم، وعيادة األذن واألنف 
بعرشة  العيون  وعيادة  والحنجرة، 

مراكز صحية.
وأضافت أن املؤسسة اعتمدت أيضا 
الفئات  لكافة  الرسيع  املسار  خدمة 
وذلك  اإلعاقة  ذوي  من  العمرية 

الحصول  وترسيع  تسهيل  بهدف 
وخدمات  الطبية  االستشارة  عىل 
للمراجعني  األولية  الصحية  الرعاية 
تقديم  خالل  من  اإلعاقة،  ذوي  من 
مسار  يف  الصحية  الرعاية  خدمات 
عند  الالزم  الدعم  وتوفري  رسيع، 
من  الصحي  املركز  إىل  الزيارة 

)حياك(  العمالء  خدمة  فريق  قبل 
والطاقم الطبي.

وأشارت إىل أن خدمة املسار الرسيع 
لدى مؤسسة  بالغة  بأهمية  تحظى 
تدريب  تم  حيث  األولية،  الرعاية 
التواصل  كيفية  عىل  العمل  طاقم 
والتعامل مع ذوي اإلعاقة البرصية، 

من  العمل  طاقم  تدريب  تم  كما 
الصحية  الرعاية  مؤسسة  من  كل 
عىل  الطبية  حمد  ومؤسسة  األولية 
لغة اإلشارة، لتهيئة وتمكني الكادر 
الطبي واإلداري للتواصل والتعامل 
بشكل  السمعية  اإلعاقة  ذوي  مع 

فعال وعىل أكمل وجه. 
صدرية  الدكتورة  وأوضحت 
خدمات  أهم  إحدى  أن  الكوهجي 
الرعاية الصحية األولية يف  مؤسسة 
خدمة  يف  أيضا  تتمثل  اإلطار  هذا 
طيف  الضطراب  املبكر  الفحص 
شهرا  و30   18 عمر  يف  التوحد 
الطفل  عيادة  زيارة  عند  للمولود 
الكشف  إىل  سعيا  وذلك  السليم، 
عىل  والعمل  االضطراب،  عن  املبكر 
املختصة،  للرعاية  الالزمة  اإلحالة 
عىل  بناء  الالزم  الدعم  وتوفري 
حيث  املعتمد،  الطبي  التشخيص 
واإلداري  الطبي  الكادر  تدريب  تم 
عىل إجراء الكشف املبكر الضطراب 
خرباء  طريق  عن  التوحد  طيف 
دورات  خالل  من  ودوليني  محليني 

تدريبية مختلفة.
)اإليريل  برنامج  عن طرح  وكشفت 
برنامج  عن  عبارة  وهو  بريد(، 
األطفال  أمور  ألولياء  تدريبي 
طيف  باضطراب  املشخصني 
تحسني  إىل  ويهدف  التوحد، 
بالطفل،  األبوين  عالقة  وتطوير 
بينهم  التواصل  تسهيل طرق  وعىل 
وبني أطفالهم املشخصني بالتوحد، 

خاصة يف البيئة املنزلية.

{ المقدم علي العلي

انطالق أعمال برنامج 
»المراقبة« األمني

اتفاقية بين »التربية« وشركة »ويزة«

استقطاب الكفاءات البشرية
مناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة.. »الرعاية األولية«:

خدمات صحية عالية الجودة

عبر جلسات نقاشية تعقدها »التربية والتعليم«

تطوير المهارات اإلشرافية للموجه التربوي
الدوحة- قنا- عقدت وزارة الرتبية والتعليم والتعليم 
جلسات  الرتبوي،  التوجيه  بإدارة  ممثلة  العايل، 
بعنوان  الرتبويني،  واملوجهات  للموجهني  نقاشية 
الدليل  ضوء  يف  اإلرشافية«،  واألساليب  »املهارات 
اإلرشادي للموجه الرتبوي، انطالقا من حرصها عىل 
التنمية  تطوير مهاراتهم اإلرشافية، ويف إطار خطة 

املهنية باإلدارة.
مريم  السيدة  ثمنت  النقاشية  الجلسات  وخالل 
نعمان العمادي مديرة إدارة التوجيه الرتبوي، الدور 
أداء  تطوير  يف  الرتبوي  املوجه  يؤديه  الذي  الكبري 
املالحظة  عىل  يقترص  ال  إنه  قالت  والذي  املعلمني، 
ذلك  يتجاوز  وإنما  التوصيات،  وتقديم  الصفية 
والكفايات  املهارات  واملعلمني  املنسقني  إكساب  إىل 

املهنية الالزمة ألداء مهامهم.
جلسات،  ثالث  الخصوص  هذا  يف  اإلدارة  ونظمت   
الزيارات  وأنواع  اإلرشافية،  األساليب  أهم  تناولت 

وأهمية  واملفاجئة،  واملطلوبة  املرسومة  الصفية 
املوقف  بحسب  اإلرشافية  األساليب  يف  التنويع 

والحاجة، بما يضمن تعزيز مهارات املعلمني.
 كما تناولت مواضيع تتعلق بكتابة التقارير، وتحفيز 
املعلمني، ورفع كفاءة املوجه الرتبوي، بما يمكنه من 
قيادة فرق العمل باملدارس، ونماذج لتطوير األداء، 
حيث تم يف هذا السياق التطرق إىل النظرية البنائية 
تقديم  إىل  إضافة  الرتبوي،  اإلرشاف  يف  وتطبيقاتها 
تيمز، وتوظيفه يف  لنظام مايكروسوفت  رشح واف 
ومجتمعات  االجتماعات  وإدارة  واإلرشاف  املتابعة 
وأهم  للتعليم،  قطر  نظام  ومكونات  املهنية،  التعلم 
الدروس  خطط  ملتابعة  الرتبوي  املوجه  أدوات 

والتقييمات وأداء الطلبة من خالل النظام.
 وقد تخللت الجلسات النقاشية مداخالت ومناقشات 
والنماذج  واألساليب  التكنولوجيا  توظيف  حول 

اإلرشافية املتنوعة، من أجل توجيه تربوي فاعل.
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رحلة تاريخية

العماري: أشعر بالرهبة أمام 
الجمهور الغفير

مراسلون يشيدون بالتغطية 
اإلعالمية للمونديال

متعة وحماس كبيران في 
مناطق المشجعين

»الســـــفــر والمغامـــــــرة«
النسخة  املقبل  ديسمرب   17 إىل   11 من  الفرتة  خالل  تقام 
عنوان  تحت  األدائية«  للفنون  دريشة  »مهرجان  لـ  الثانية 
 FIFA السفر واملغامرة« بالتزامن مع بطولة كأس العالم«

قطر 2022.
وتتضمن  للجميع،  مفتوحة  املهرجان  فعاليات  وستكون 
مجموعًة متنوعًة من العروض باللغتنَي العربية واإلنجليزية، 

تشمل املوسيقى، والشعر، والفنون البرصية، واملرسحيَّة.
ومن املقرر أن تتضمن النسخة الثانية من املهرجان، قسًما 
»دريشة  عنوان  تحت  واالبتكارات،  لالخرتاعات  مخصًصا 
يف  املشاركة  فرصة  الزوَّار  وتمنح  واالبتكارات«  االخرتاعات 
النقاشات والتجارب وورش العمل، واستكشاف االخرتاعات 
العربية  املنطقة  من  العلماء  مختلف  عىل  والتعرف 

وإسهاماتهم القيمة يف العالم.

رؤية  األدائية  للفنون  قطر  مؤسسة  مهرجان  ويعكس 
مؤسسة قطر بأن التعلم يمتد إىل خارج الفصول الدراسية، 
أن  يمكن  واملتنوعة  واملبتكرة  اإلبداعية  التعلم  أشكال  وأن 

تكون وسيلة لتمكني األطفال والشباب.
األطفاَل  واالبتكارات  االخرتاعات  دريشة  قسم  وسيشجع 
والتكنولوجيا  العلوم  أنشطة  يف  االنخراط  عىل  وعائالتهم 
ما  وُممتعة،  تفاعلية  بطريقة  والرياضيات  والهندسة 
وإثراء  فضولهم،  وإشباع  االستكشاف،  عىل  يحفزهم 
تجاربهم، وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، بينما تستقبل 
البالد آالف املشجعني من مختلف الدول خالل بطولة كأس 
العالم.. كما تشارك رشكة )كونوكو فيليبس قطر(، الراعي 
يف  قطر  مؤسسَة  واالخرتاعات،  لالبتكارات  دريشة  لقسم 
ترعاه-  الذي  القسم-  يسلط  حيث  التعلم،  حول  رؤيتها 
الضوَء عىل العلماء واملبتكرين والباحثني من الوطن العربي، 
بطبيعتهم  »األطفال  الرشكة:  رئيس  كريجر،  تود  وقال 
لديهم الكثري من الفضول ويطرحون أسئلة حول العالم من 

حولهم«.

عنوان مهرجان دريشة للفنون األدائية 
بالتزامن مع المونديال

الدوحة - $ 
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متابعات

فريق اللجنة 
العمانية 

يثري التجربة 
الحقوقية 
للمونديال

التركيز 
على حقوق 

ذوي 
االحتياجات 

الخاصة

لدى زيارته لمعرض حقوق اإلنسان وكرة القدم.. رئيس اللجنة الُعمانية:

نجاح قطر مكسب للخليج والعرب

شـوين  بـن  الله  عبد  الشيخ  سعادة  زار 
لحقوق  الُعمانية  اللجنة  رئيس  الحوسني 
وكرة  اإلنسان  »حقوق  معرض  اإلنسان، 
لحقوق  الوطنية  اللجنة  تنظمه  الذي  القدم«، 
ضمن  الجديدة،  الشرياتون  بحديقة  اإلنسان، 
الفعاليات املصاحبة لبطولة كأس العالم فيفا 

– قطر 2022.
»اللجنة  متطوعي  من  وفد  سعادته  رافق 
لحقوق  الوطنية  اللجنة  بمكتب  الُعمانية« 

اإلنسان بمطار حمد الدويل.
عبدالله  الشيخ  سعادة  قال  املناسبة  وبهذه 
بـن شـوين الحوسني رئيس اللجنة الُعمانية 
لحقوق اإلنسان إن املعرض جهد كبري ضمن 
هذه  عىل  تتكامل  التي  الجهود  من  العديد 
الحدث  وهذا  املناسبة،  هذه  يف  الطيبة  األرض 

 – فيفا  العالم  كأس  لبطولة  العاملي، 
قطر 2022.

ال  الحوسني:  وأضاف 
بل  فقط،  قطر  نهنئ 

هذا  عىل  أنفسنا  نهنئ 
النجاح الرائع للتنظيم، 
هذا  يستمر  أن  ونأمل 
ويتواصل  النجاح 
التي  الوترية  بنفس 
كأس  بطولة  به  بدأت 

املزيد  ونرى  العالم، 
واملناسبات  النجاحات  من 

واألحداث الرياضية، والحقوقية، 
هذا  أن  مؤكًدا  األخرى،  واملجاالت 

مجلس  وألبناء  املنطقة،  لكل  مكسب  النجاح 
التعاون الخليجي، وعاملنا العربي.

وأكد أن اللجنة العمانية لحقوق اإلنسان تعمل 
دائماً مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف أي 
مناسبة وأي تفاعل، وأي جهد، مضيفاً أن وفد 
لهذا  الواجب  من  جزءاً  يقدم  الُعمانية  اللجنة 
نفس  عىل  وسنستمر  املناسبة،  وهذه  النجاح 
سعيدة  مناسبة  أية  يف  الجهد  ونفس  الطريق 

تفرحنا جميعاً.
اإلنسان  لحقوق  الُعمانية  اللجنة  رئيس  ونوه 
وقيم  الرياضة  بني  والربط  املعرض  بلوحات 
إىل  مشرياً  معربة،  لوحات  يف  اإلنسان  حقوق 
أن الرياضة واحده من أجمل املمارسات التي 
تعطي مزيداً من األمل للحصول عىل الحقوق 

اإلنسانية.
وتابع أن الرياضة وخاصة كرة القدم كرياضة 
بها  والكبري، ويهتم  الصغري  بها  يهتم  شعبية 
لكل  رياضة  فهي  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
يف  تجسد  والذي  املجتمع،  فئات  وكل  العالم 
مشكورة  أقامته  الذي  املعرض  هذا  رسالة 

اللجنة الوطنية القطرية لحقوق اإلنسان.
ولفت إىل أن لوحات املعرض تبعث للجماهري 
الرياضة حق للجميع، وهي  رسالة هامة بأن 
حق اصيل من حقوق اإلنسان، موجهاً التحية 
يف  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للجنة  والتقدير 

دولة قطر عىل هذا الجهد املتميز.

حقوق المشجعين

املعاني  من  العديد  املعرض  لوحات  وتعرب 
ذوي  واألشخاص  العمال  حقوق  تتضمن 
وتجسد  األخرى،  الفئات  من  وغريهم  اإلعاقة 
الرياضة  ممارسة  يف  اإلنسان  حقوق  مبادئ 
القدم عىل وجه الخصوص،  بشكل عام وكرة 
بحقوق  املتعلقة  الرسائل  من  العديد  ويرسل 
يف  العنرصية  كنبذ  وواجباتهم،  املشجعني 
املالعب ونرش ثقافة التسامح والسالم وتوفري 
استحقاقات الفئات األوىل بالرعاية يف ممارسة 

وحضور الفعاليات الرياضية.
املعرض منصة ثقافية فنية تسهم يف  ويعترب 
التنوع  تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان، واحرتام 
التسامح  ونرش  اإلنساني،  والتعايش  البرشي 
ضمن  كمقصد  املشرتك،  والتعاون  والسالم 

مقاصد الرياضة وغاياتها.

تعزيز التفاهم

يأتي  املعرض  أن  إىل  ويشار 
أعمال  توصيات  إطار  يف 
األول  الوطني  املنتدى 
لحقوق اإلنسان حول 
مقاربة  رضورة 
يف  »الحق  مفهوم 
والقيم  الرياضة« 
الواردة  واملبادئ 
مجلس  قرارات  يف 
وامليثاق  اإلنسان  حقوق 
يف  الصلة،  ذات  األوملبي 
املتعلقة  العامة  السياسات 
إحدى  بوصفها  البرشية  بالتنمية 
يف  وكذا  املستدامة،  للتنمية  الحيوية  الركائز 
بالشباب  املتعلقة  الوطنية  االسرتاتيجيات 
يف  املسألة  هذه  مقاربة  وكذلك  والصحة، 
تفعيل  صعيد  عىل  وطنيًا  املبذولة  الجهود 
»الرياضة«  أن  خاصة  الثقافية،  الدبلوماسية 
باتت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم 
بني الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح 
واحرتام اآلخر، ورضورة تمكني الفئات األوىل 
الخدمات  إىل  وصولهم  وتيسري  بالرعاية، 
تمكني  ذلك  يف  بما  الرياضية،  واملنشآت 
الرياضية،  البطوالت  متابعة  من  املكفوفني 
املعنية  الجهات  من  املبذولة  الجهود  ُمقدرين 

ملراعاة هذا الجانب أثناء املونديال.
اللجنة  من  املتطوعني  وفد  أن  بالذكر  جدير 
الُعمانية لحقوق اإلنسان، يعمل جنباً إىل جنب 
مع إخوانهم يف اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
يف  اإليجابية  املساهمة  إطار  يف  قطر  بدولة 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وإلثراء 
تبادل  عرب  املونديال،  يف  الحقوقية  التجربة 

الخربات يف هذا املجال.
ويعمل فريق عمل مكتب اللجنة بمطار حمد 
لحقوق  الوطنية  اللجنة  جانب  من  الدويل 
نموذج  لتقديم  العمانية،  ونظريتها  اإلنسان 
مهني يعرب عن أصالة حقوق اإلنسان يف الثقافة 
العربية، عرب إبراز القيم والحضارة املشرتكة، 

واألخالق العربية واإلسالمية.

اللوحات ربطت بين الرياضة وحقوق اإلنسان بإبداعالمعرض أرسل رسائل هامة لجميع فئات المجتمع

للتطبيقات والمعدات الراديوية.. »تنظيم االتصاالت«:

إصدار »25« ألف تصريح

 ويف هذا اإلطار أصدرت الهيئة أكثر 
للتطبيقات  ترصيح  ألف   25 من 
للبلد  يسمح  الراديوية،  واملعدات 
املضيف، واالتحاد الدويل لكرة القدم 
ورشكاء  معه،  واملتعاقدين  )فيفا(، 
الفيفا التجاريني وجهات البث الناقلة 
للفعاليات من حيازة واستخدام تلك 
يف  الراديوية  واملعدات  التطبيقات 
املواقع الرسمية لبطولة كأس العالم 
لكرة القدم FIFA قطر 2022، وذلك 

العمليات  وتسهيل  البث،  لغايات 
العمليات  جميع  وتنظيم  التشغيلية، 

اللوجستية الخاصة بالبطولة.
التصاريح  عدد  ويمثل    
التي أصدرتها هيئة تنظيم االتصاالت 
رقما غري مسبوق يف تاريخ استضافة 
الدويل  االهتمام  تؤكد  وهي  البطولة، 
واستقطابها  البطولة،  بهذه  الكبري 
لعدد كبري من الجهات، وتربز الدور 
التطبيقات  تلعبه  الذي  الفعال 

العمليات  الراديوية يف دعم  واملعدات 
املرتبطة  الجهات  لجميع  التشغيلية 

بالفيفا.
بشكل  العالم  كأس  بطولة  وتتميز   
أسايس بوجود مجموعة متنوعة من 
كبري  وعدد  الراديوية  التطبيقات 
منطقة  يف  الراديوية  املعدات  من 
تنظيم  أخذت هيئة  محدودة، ولذلك 
الطيف  خدمة  )مقدم  االتصاالت 
والجهة  البطولة،  خالل  الرتددي 

وتخصيص  بإدارة  املختصة 
وترخيص ومراقبة استخدام الطيف 
االعتبار  يف  قطر(  دولة  يف  الرتددي 
املعدات  باستخدام  السماح  عدم 
املواقع  يف  الراديوية  والتطبيقات 
الرسمية للبطولة، ما لم تكن مسجلة 
لخدمات  اإللكرتونية  البوابة  عىل 
اختبارها  وتم  الرتددي،  الطيف 
قبل  من  عليها  العالمات  ووضع 

الهيئة.

قامت  التي  الجهات  عدد  ووصل   
اإللكرتونية  البوابة  عىل  بالتسجيل 
أكثر  إىل  الرتددي  الطيف  لخدمات 
أكثر  خضعت  كما  جهة،   300 من 
من 20 ألف معدة راديوية إلجراءات 
اختبار الطيف الرتددي وحصلت عىل 
الذي  األمر  االختبار،  اجتياز  عالمة 
استخدامها  من  لهم  املرصح  مكن 
التابعة  الرسمية  املواقع  جميع  يف 

للبطولة.

تنظيم  هيئة  أن  بالذكر  الجدير   
االتصاالت كانت قد بدأت باستقبال 
الصلة  ذات  الجهات  جميع  طلبات 
بالبطولة منذ منتصف العام الحايل، 
لضمان تخصيص الرتددات وإصدار 
التصاريح الالزمة يف الوقت املناسب، 
لتلك  املستخدمني  امتثال  ولضمان 
الراديوية  واملعدات  التطبيقات 
التي  الفنية  واملحددات  للرشوط 

أصدرتها الهيئة يف هذا الشأن.

أرقام غير 
مسبوقة 

في مجال 
إدارة الطيف 

الترددي

أكثر من »300« جهة سجلت على البوابة اإللكترونية

مسبوقة،  غير  أرقام  تحقيق  عن  االتصاالت  تنظيم  هيئة  كشفت  قنا-  الدوحة- 
في مجال إدارة الطيف الترددي للتطبيقات والمعدات الراديوية خالل بطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022.

الدوحة – $

الرياضة 
وسيلة للتقارب 
وتعزيز التفاهم 
بين الشعوب 
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حوار

أكد أن قطر تنظم نسخة استثنائية للمونديال.. سفير المملكة المغربية محمد ستري لـ »$«:

فخورون بإنجاز »أسود األطلس«

وأثنى س�ري عىل التس�هيالت القنصلي�ة التي قدمت 
للجماهري يف هذه البطولة من جانب دولة قطر، معتربا 
هذا يضاف إىل النجاحات التي تحققها الدولة يف تنظيم 

هذا الحدث الكبري.
وقال الس�فري محمد س�ري إن املنتخب املغربي حقق 
إنج�ازا تاريخي�ا بصع�وده إىل دور ال�� 16 يف البطولة 
ونح�ن فخ�ورون بهذا، مؤك�دا أن الالعب�ن كانوا عىل 
قدر املس�ؤولية وكانت لديهم الروح والرغبة يف إسعاد 
الجماه�ري املغربية وكل الجماهري العربية، مؤكدا أنهم 
يقدمون ص�ورة حضارية لبلدهم ويش�كلون نموذجا 
للش�باب املغربي الناجح.. مزيد من التفاصيل يف حوار 

السفري املغربي مع »$«.

بن  تربط  التي  العالقات  ترى  كيف   {

الفرة  خالل  املغربية  واململكة  قطر  دولة 
الحالية؟

ـ العالقات بني اململكة املغربية ودولة قطر الشقيقة عالقات 
تاريخيـة وطيـدة ومتينـة يف جميع املجـاالت، وذلك بفضل 
الوشـائج والروابـط القويـة التي تجمـع قيادتـي البلدين 
صاحـب الجاللة امللـك محمد السـادس نرصه اللـه وأخيه 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري دولة قطر 
الشـقيقة حفظه الله، وهي الوشـائج التـي تحتم علينا بذل 
قصارى الجهود من أجل االرتقاء بهذه العالقات والدفع بها 
يف كافة املجاالت وخاصة املجاالت االقتصادية واالسـتثمارية 

لجعلها ترقى إىل مستوى العالقات السياسية املتميزة.
وقـد تميز هـذا العام بانعقاد الـدورة الثامنـة للجنة العليا 
املشـركة بـني البلدين بحضـور السـادة الـوزراء املعنيني 
بالقطاعات املذكـورة علما ان لدينا ما يقارب مائة وثيقة ما 
بني اتفاقيـات ومذكرات تفاهم وبرامـج تنفيذية حيث يهم 
هـذا االطـار القانوني جميع مجـاالت التعـاون الثنائي ويف 

مقدمتها االقتصاد، الثقافة، القضاء، الرياضة والشباب.

لكأس  قطر  دولة  تنظيم  وجدت  كيف   {
العالم 2022؟

ـ تواجدي يف دولة قطر الشـقيقة منذ ثالث سـنوات منحني 
الفرصـة لكـي أشـاهد عن قـرب الجهـود التـي بذلت من 
الحكومـة القطرية من أجل التحضري لـكأس العالم اذ رغم 
ظـروف وإكراهـات أزمـة كوفيـد - 19 إال أن دولـة قطـر 
واصلـت بوترية عالية اسـتعدادها وتحضريهـا لهذا الحدث 
العاملي، واستطاعت بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو 
الشـيخ تميم بـن حمد آل ثانـي، حفظه الله، تشـييد وبناء 
مالعب البطولة بشهور عديدة قبل موعد االنطالق وهذا يشء 
نفتخر ونعتز به، دون أن ننىس االنجازات عىل مستوى البنى 

التحتية والطرق والفنادق.
فكل مقيم بهذه االرض الطيبة إال وشـاهد تلك االستعدادات 

ووقف عىل الجهد املبذول.

عدة  خرجت  املونديال  انطالق  قبل   {
حمالت ممنهجة للتشكيك يف قدرات قطر 
أن  ترى  هل   - الصورة  تشويه  ومحاولة 
االنطالق  هذا  بعد  عمليا  كان  عليهم  الرد 

املبهر للبطولة؟

ـ يف رأيـي إن أفضـل رد يكمـن يف هـذه الجاهزيـة التـي 
أظهرتهـا دولـة قطـر إىل جانـب حفـل االفتتـاح الناجـح 
والحضورالجماهـريي الكثيـف واملسـتوى التقنـي املتقدم 

للبطولة والتغطية اإلعالمية املتميزة.

} هناك تمازج ثقايف واسع ملسناه حاليا 
التي حرضت  يف دولة قطر بن الجماهري 

من 32 دولة - كيف ترى هذه الصورة؟

ـ بالنسبة يل عندما أرى سوق واقف -عىل سبيل املثال- كيف 
أصبح قبلة للجماهري من جميع الجنسـيات وأصبح الجميع 
يرتـدي الـزي القطري من الغـرة والعقال، هـذا أكرب دليل 
عىل أن هذه املنافسـة هي ليسـت رياضيـة فقط وال تقترص 
عـىل اللعب 90 دقيقة، بل تشـكل البطولـة فرصة للتعارف 
وللتبـادل الثقـايف، وللوقوف عند حسـن الضيافـة والكرم 

القطري وهو أمر ليس بغريب عىل دولة قطر الشقيقة.

} هل ترى أن كأس العالم بداية من حفل 
االفتتاح استطاع أن يقدم للعالم الصورة 

الحقيقة الناصعة للثقافة العربية؟

ـ بالفعـل هذا مـا يحدث ألننا عندما نشـاهد الجماهري التي 
حجـت إىل دولة قطر من أجل مشـاهدة مباريـات املونديال 
نجـد أن أعدادهـا كبرية جـدا الـيء الذي يمنـح الفرصة 
لتعرفهم اكثر عىل عاداتنا وثقافتنا العربية بعيدا عن األفكار 
واألحكام املسـبقة الجاهزة الراسخة يف أذهان البعض منهم 
فالواقـع يشء مختلف وال عالقة له بما يروجه البعض وهذه 

واحدة من أهم اإليجابيات التي تحققت يف هذه البطولة.

الثقافية  الفعاليات  من  الكثري  يوجد   {
املختلفة املصاحبة للبطولة يف عدة مناطق 

- كيف ترى هذه الفعاليات؟

ـ أزور بعض الفعاليات املنظمة وما يعجبني كثريا هو نجاح 
دولة قطر يف الجمع بني ثقافات مختلفة ولغات مختلفة.

فعىل سـبيل املثال وجدنا جماهري مـن دول ومناطق بعيدة 
تسـتمع إىل املوسـيقى العربيـة وتتنـاول القهـوة العربية 
وترتدي األزياء القطرية والعربية، إىل جانب حضور البعض 
منهم املجالس القطرية وهو ما ساهم بدون شك يف تصحيح 

األفكار التي كانت يف أذهانهم.

الفعاليات  من  أي  يف  شاركتم  هل   {
الثقافية املصاحبة للبطولة؟

ـ نعـم شـاركنا يف العديـد مـن الفعاليات الثقافيـة بربامج 
وأنشـطة تعكس غنى الراث املغربي الذي نعتز ونفتخر به 
وكانـت بطولـة كأس العالم فرصة للتعريـف بهذا املوروث 

أمام جماهري العالم.

تنظم  قطر  إن  القول  نستطيع  هل   {
نسخة استثنائية لكأس العالم؟

ـ قطر بالفعل تنظم نسـخة متفردة واسـتثنائية ألنها 
املـرة األوىل التـي تنظـم فيها هـذه البطولـة بالرشق 
األوسـط والعالم العربي، داخـل مالعب متميزة تجمع 
ما بـني التكنولوجيـا الحديثة والـراث العربي، كذلك 
مـن ناحيـة الضيافـة واالسـتقبال وفـرت دولة قطر 
كل الظـروف وهو مـا انعكس إيجابيا عـىل الحضور 
الجماهريي من خالل تحطيم أرقام قياسـية فاقت كل 

التوقعات.
وبالتايل نسـتطيع القـول إن اإلقبـال الجماهريي اكرب 

دليل عىل نجاح البطولة املتميزة.
إضافة إىل، عشت عىل املستوى الشخيص تجربة حضور 
مباراتـني يف نفـس اليوم علما ان هنـاك من تمكن من 
مشـاهدة أكثر من ذلك يف نفس اليوم وتلك ميزة فريدة 

يف هذه البطولة ولم تتوفر يف أي نسخة ماضية.
وهنا البد وأن أشـيد بالجهد الكبري الذي بذلته الجهات 
املسؤولة يف قطر فهذا التنظيم االحرايف يشء نفتخر به.

} قطر قالت منذ البداية إن هذه البطولة 
كيف  القادمة-  لألجيال  إرثا  ترك  سوف 

وجدت هذا األمر؟

ـ بالفعـل نـرى هذا يتحقـق حتى إن اللجنـة املنظمة 
تسـمى لجنة املشـاريع واإلرث، حيث ستستفيد بعض 
الدول من التجهيزات التي وفرتها دولة قطر يف تنظيم 
هـذا الحـدث العاملي وهذا ليس بغريـب عن قطر فلها 
أيـاد بيضاء وتقدم الدعم واملسـاعدة للعديد من الدول 
الخارجيـة  امتـدادا لسياسـتها  الدوليـة  واملنظمـات 

الحكيمة.

نستطيع  هل  قطر  دولة  تجربة  بعد   {
املغرب  وخاصة  العربية  الدول  إن  القول 

تستطيع تنظيم بطوالت رياضية عاملية؟

ـ املغـرب جاهز الحتضـان كربيات التظاهـرات والبطوالت 
الرياضية وذلك بفضل السياسـة الحكيمة لصاحب الجاللة 
حفظه الله، حيث أضحـى املغرب يتوفر عىل بنى تحتية جد 
متطورة. فعىل سبيل املثال، لدينا أول قطار رسيع يف إفريقيا 
يربط بـني الدار البيضاء وطنجة يف قـت قيايس ونتوفر عىل 
شـبكة طرقية بآالف الكيلومرات من الطـرق الرسيعة كما 
لدينـا احد أكرب املوانئ يف العالم وهو ميناء طنجة، باالضافة 

إىل الوحدات الفندقية العديدة املهمة واملالعب الكبرية.

الستقبال  ترتيباتكم  كانت  كيف   {
ملساندة  جاءت  التي  املغربية  الجماهري 

املنتخب املغربي يف هذا املونديال؟

ـ هنـاك جهـود كبرية عـىل املسـتوى القنصيل سـواء بمقر 
السـفارة أو بأماكـن تواجـد الجمهـور املغربـي كما بذلت 
السـلطات القطريـة جهـودا محمـودة حيث وفـرت مركزا 
دوليا للخدمات القنصلية وهناك تنسـيق وتجاوب وسـهولة 
يف خدمـة الجماهري املغربية القادمة مـن املغرب ومن باقي 
الـدول علما ان بعض الرحالت تغادر يف نفس اليوم مبارشة 

بعد إجراء املقابالت.

جيدة  بصورة  ظهر  املغربي  املنتخب   {
يف هذه البطولة ورشف كل العرب - كيف 
وجدت أداء أسود األطلس يف هذا املونديال؟

ـ الحمـد للـه ظهر املنتخـب املغربي بمسـتوى جيد يف هذه 
البطولة وأدى أداء متميزا وأسـعد الجماهري املغربية بل وكل 
الجماهـري العربية وحقق إنجـازا تاريخيا بصعوده إىل دور 

الـ 16 يف البطولة ونحن فخورون بهذا اإلنجاز.
وقد خاض الفريق مباريات قوية يف الدور األول عندما واجه 
كرواتيـا وصيـف بطل العالـم واملباراة الثانيـة كذلك كانت 
مباراة قوية مع بلجيكا التي لديها ترتيب متميز عىل مستوى 
تصنيف الفيفا. نفس األداء البطويل تأكد مع كندا حيث كان 
الالعبون املغاربة عىل قدر املسـؤولية وكانـت لديهم الروح 

والرغبة يف إسعاد الجماهري املغربية والعربية.

} شاهدنا الجماهري العربية مساندة بقوة 
كأس  يف  املشاركة  العربية  املنتخبات  لكل 

العالم - ما تعليقك عىل هذه الصورة؟

-بقـدر مـا نجحـت دولة قطـر يف جعـل البطولة مناسـبة 
للتفاعـل والتبـادل الثقايف بـني جميع الجنسـيات، بقدر ما 
اسـتطاعت ان تمنـح فرصة للجماهري العربيـة لتربهن عىل 

وحدتها وتكاملها.
وهـو األمر الذي ملسـناه يف مباريات املنتخـب املغربي الذي 
سـاندته جماهري عربية من جنسـيات مختلفـة يف مقدمتها 

الجمهور القطري.

} ماذا تتوقع بالنسبة للمنتخب املغربي 
خالل دور ال� 16؟

ـ نأمل أن يصل املنتخب املغربي إىل أبعد مدى ممكن يف هذه 
البطولـة، لكن تبقى كرة القدم الغلبـة فيها لألفضل واألهم 
هي الـروح الرياضيـة، واألهم كذلـك أن الالعبـني املغاربة 
يقدمـون حاليا صورة حضارية متميزة ويشـكلون نموذجا 

للشباب املغربي الناجح.
كمـا ان تغطيـة ومواكبة الصحافـة واإلعـالم العربي ألداء 

املنتخب املغربي يف املونديال يشء يثلج الصدر.

} أخريا من تعتقد سيفوز بكأس العالم؟

-يصعـب التوقـع بمن سـيفوز بالـكأس خاصـة وان هذه 
البطولة تشـهد العديد من املفاجـآت، لكن بغض النظر عن 
الفائز فإن النهائي سـوف يتزامن مع اليـوم الوطني لدولة 
قطـر، وهذا له داللـة ورمزية كبـرية، ويف النهاية فإن دولة 
قطر ونحـن كعرب فائـزون يف هذه البطولة بهـذا التنظيم 

الرائع.
{ السفير المغربي متحدثا لـ »$«

{ السفير محمد ستري

} تصوير - عباس علي

مدى ألبعد  منتخبنا  وص��ول  الناجحنأمل  المغربي  للشباب  نموذج  العبونا 

أكد سعادة السيد محمد ستري سفير المملكة المغربية لدى 
دولة قطر أن العالقات القطرية - المغربية تاريخية ووطيدة 

ومتينة في جميع المجاالت، وذلك بفضل الوشائج والروابط القوية 
التي تجمع قيادتي البلدين، مؤكدا أن هذا يحتم بذل الجهود 

من أجل االرتقاء بهذه العالقات والدفع بها وخاصة في المجاالت 
االقتصادية واالستثمارية. 

وأضاف خالل حواره مع »$« أنه شاهد استعدادات دولة قطر 

لتنظيم كأس العالم 2022 عن قرب نظرا لتواجده كسفير لبالده 
في الدوحة منذ ثالث سنوات، وأن هناك جهودا كبيرة بذلت للخروج 

بهذا الحدث العالمي في أفضل صورة، مشيرا إلى أن النجاحات التي 
حققتها قطر ومازالت تحققها في تنظيم المونديال هو أبلغ رد 

على المشككين وأصحاب الحمالت الممنهجة.
وقال السفير المغربي إن قطر تنظم نسخة استثنائية ونحن كعرب 

فائزون في هذه البطولة بهذا التنظيم الرائع، وأنها استطاعت خاللها 
أن تجمع بين ثقافات ولغات مختلفة، معتبرا هذه البطولة هي فرصة 
لتعريف شعوب العالم عن قرب على ثقافتنا العربية بعيدا عن األفكار 

واألحكام المسبقة الجاهزة الراسخة في أذهان البعض.

حوار - كرم الحليوي

قطر ردت على 
المشككين وأصحاب 
الحمالت الممنهجة

الجماهير شاهدوا 
حسن الضيافة 
والكرم القطري 

والعربي

البطولة فرصة 
لتعريف شعوب 
العالم عن قرب 
بثقافتنا العربية

العالقات القطرية - المغربية تاريخية ووطيدة ومتينة

مونديال قطر منح الفرصة للجماهير العربية لتبرهن على وحدتها وتكاملها



دشنتها  التي  املشجعني  مناطق  تشهد 
بمناسبة استضافة مونديال  دولة قطر 
من  كبريا  جماهرييا  إقباال   2022
تنافس  باتت  والتي  واملشجعني،  الزوار 
والحماس،  اإلثارة  يف  املالعب  مدرجات 
إليها  مشجع  أو  زائر  كل  يأتي  حيث 
حامال علم الدولة التي يقوم بتشجعيها 
بساعتني  املباراة  موعد  قبل  ويتواجد 
أو  له  ينتمي  الذي  املنتخب  لتشجيع 

يفضله.
زوار  عىل  املشجعني  مناطق  وتحتوي 
واحد،  موقع  يف  الجنسيات  جميع  من 
عىل  للتعرف  فرصة  كذلك  تعترب  حيث 
املناطق  أن  سيما  ال  ُمختلفة،  ثقافات 
خليجية  دول  من  ُمشجعني  تتضمن 

وعربية وآسيوية وأوروبية.
لـ  الزوار  من  عدٌد  أشاَد  وقد  هذا 
الجماهريي  بالحماس   »$«
الكبري املتواجد يف تلك املناطق والذي ال 
املباريات،  بها  التي  االستادات  يقل عن 
خدمات  كافة  توافر  عىل  مؤكدين 
السلع  جميع  بيع  وكذلك  الرفاهية 
باإلضافة  ُمناسبة  بأسعار  واملُنتجات 
ُتباع  إىل عرشات املطاعم واملقاهي التي 

بأسعار يف املُتناول.
وأشاروا إىل أن تلك املناطق والتي يأتي 
للمشجعني  الفيفا  مهرجان  أبرزها 
للزوار  ُمتنوعة  ترفيهية  أماكن  تتضمن 
التي  املُباريات  ُمشاهدة  منطقة  خاصة 
ضخمة  عرض  شاشات  عىل  تحتوي 
مالعب  إىل  باإلضافة  ُمريحة  ومقاعد 
والبادل  والتنس  الطائرة  كرة  ملمارسة 

وكرة القدم.
املناطق  لتلك  وصلوهم  إىل  واشاروا 
اغلب  يف  تتواجد  حيث  بسهولة 
فرصة  لهم  أتاح  ما  السياحية،  األماكن 
بشكل  الدوحة  مناطق  استكشاف 
الدوحة،  قلب  مشريب  خاصة  أوسع، 
الكورنيش  ومنطقة  واقف،  وسوق 
ولوسيل  للُمشجعني   FIFA ومهرجان 

واللؤلؤة والوكرة. 

»حماس كبير« 
املشجعني  من  عدد  أكد  البداية  يف 
الواليات املتحدة األمريكية  القادمني من 
الكبري  الحمايس  بالتشجيع  انبهارهم 
والتي  املشجعني  مناطق  يف  املتوجد 
دشنتها قطر لتكون التجربة املونديالية 
بطولة  أن  مؤكدين  تنىس،  ال  للزوار 
كانت   2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
جميع  لدى  بقطر  التعريف  يف  سببًا 
يتحدثون  الناس  وبات  العالم،  شعوب 

ولديهم  قطر،  عن 

إىل  مشريين  عليها،  للتعرف  فضول 
مع  اجتماعها  يف  ساهم  املونديال  أنَّ 
أرستها، وهم سعداء بتواجدهم يف قطر 
بشكل  السياحيَّة  بَمرافقها  واالستمتاع 

عام.
بحجم  ُفوجئوا  أنَّهم  إىل  وأشاروا 
قطر  قدمتها  التي  الرتفيهيَّة  الخدمات 
بدول  وباملقارنة  املونديال،  لجمهور 
نسخ  يف  البطولة  هذه  مت  نظَّ أخرى 
جميع  من  الفضىل  هي  فقطر  سابقة، 
هو  يميُّزها  ما  أنَّ  إىل  الفتني  النواحي، 
لالستمتاع  الزوَّار  أمام  املجال  فتح 

الخدمات  وجميع  بالشواطئ  باملجان 
الرتفيهية والتي تتضمن عدًدا كبريًا من 
املأكوالت  تبيع  التي  واملقاهي  املطاعم 

واملرشوبات بأسعار يف املتناول.
حققته  الذي  الكبري  بالنجاح  وأشادوا 
لبطولة  التنظيم  مستوى  عىل  قطر 
2022، حيث  FIFA قطر  العالم  كأس 
املونديال،  جماهري  تبهر  أن  استطاعت 
األوروبية  الدول  من  القادمني  خاصة 
وأمريكا الجنوبية والوسطى، ال سيما أن 
هؤالء كانوا يتوقعون أال تحظى البطولة 
الدول  حققته  الذي  النجاح  بنفس 
السابقة  النسخ  أقامت  التي 
لكنها  و

واألكثر  الفضىل  هي  نسختها  أن  أثبتت 
متعة.

»خدمات ترفيهية« 
من  القادم  لوكاس  قال  جانبه  ومن 
يف  أنه  بالده  منتخب  لتشجيع  سويرسا 
سويرسا  منتخب  بتأهل  سعيد  البداية 
إىل  مشريا  املونديال،  من  الثاني  للدور 
تنىس  ال  العالم يف قطر  اجواء كأس  أن 
وأنه يفضل حضور املباريات يف مناطق 
بها  األجواء  تتسم  والتي  املشجعني 
يف  كأننا  الكبري  والتشجيع  بالحماس 

االستادات. 
الخدمات  عن  رضاه  مدى  وعن 
عام  بشكل  السياحيَّة 

نوعها؛  من  فريدة  أنَّها  أوضح  يف قطر، 
مواقع  بتوفري  بالًغا  اهتماًما  هناك  ألنَّ 
والجنسيات  األذواق  جميع  مع  تتواءم 
الفتًا  العالم،  دول  مختلف  من  القادمة 
الفعاليات  لتلك  املُنظمة  الجهة  أنَّ  إىل 
حرصت عىل جلب عدٍد من فناني دول 
والجنوبية  الوسطى  وأمريكا  أوروبا 
املشجعني  من  كبريا  إقباال  وشهدت 

والزوار.
وأكد أنَّ قطر فاجأت جمهور املونديال 
التي  الرتفيهية  الخدمات  بُمستوى 
تشجيع  مناطق  يف  سواء  لهم  قدمتها 
الفعاليات  من  العديد  بها  يتوفر 
شواطئ  يف  أو  الرتفيهية  واألنشطة 
السباحة  هواية  فيها  يمارسون 

والرياضات  املائية  واأللعاب 

وغريها  املطاعم  عن  فضاًل  الشاطئيَّة، 
إىل  الفتًا  املُهمة،  املتطلبات  من  الكثري 
أنه الحظ حجم الحرص عىل تخصيص 
أماكن  من  الجماهري  لنقل  حافالت 
وهي  السياحية،  األماكن  إىل  سكنهم 
ميزة لم توفرها أي دولة نظمت نسخة 

من أكرب بطولة عاملية.
من  ماركو  جاستن  أشار  وبدوره 
يف  املُميزة  الخدمات  إىل  أيضا  سويرسا 
التنظيم  حيث  من  املُشجعني  مناطق 
الـ  والضيافة  الرفاهية  وِخدمات 
قطر  لدولة  الشكَر  ووّجه  نجوم.   5
البطولة،  تنظيم  يف  الباهر  لنجاحها 
تالىش  السفر  رحلة  تعب  انه  موضحا 
بمجرد وصوله املطار ألنه تم استقباله 
الروعة  غاية  يف  وبأسلوب  بحفاوة 
القطري  الضيافة  كرم  عىل  يدل  والذي 
من  الخروج  عملية  تسهيل  عن  فضال 
أنه  إىل  الفتًا  املرتو،  موقع  إىل  املطار 
الذين  للُمنظمني  الكبري  بالعدد  تفاجأ 
خدمة  وداخل  املطار  يف  يتواجدون 
ومواقع  املالعب  يف  عام  وبشكل  املرتو 
وهذا  السياحية،  واألماكن  الفعاليات 
أي  تذليل  عىل  قطر  حرص  عىل  دليل 

عقبات قد تواجه جماهري املونديال.
الفيفا  مهرجان  استقبل  بالذكر  جدير 
بالدوحة،  البدع  حديقة  يف  للمشجعني، 
افتتاحه  منذ  زائر  مليون  من  أكثر 
انطالق  قبيل  املايض،  نوفمرب   19 يف 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  منافسات 
 18 حتى  تتواصل  التي   ،2022 قطر 

ديسمرب الجاري.
هيثم  مليون،  رقم  املشّجع  وحصل 
تذكرتني  عىل  مرص،  من  مختار 
استاد  يف  العالم  كأس  نهائي  لحضور 
الرسمية  الكرة  إىل  إضافة  لوسيل، 
للبطولة، تحمل توقيع عدد من أساطري 
الفيفا  مهرجان  ويتخذ  القدم.  كرة 
مقربة  عىل  مميزاً  موقعاً  للمشجعني 
الوجهة  ويمثل  الدوحة،  كورنيش  من 
بشغفهم  لالحتفال  للجماهري  الرئيسية 
املهرجان  ويشهد  الجميلة.  باللعبة 
عىل  العالم  كأس  مباريات  جميع  بث 
فعاليات  يقدم  كما  عمالقة،  شاشات 
ترفيهية مجانية للزوار مع مجموعة من 
العالم.  أنحاء  أبرز نجوم املوسيقى من 
الساعة  من  يومياً  الزوار  ويستقبل 
الليل.  منتصف  بعد   2 حتى  مساًء   4
للمشجعني  الفيفا  مهرجان  ويضم 
تناسب  واملرشوبات  لألطعمة  منافذ 
الربنامج  جانب  إىل  األذواق،  مختلف 
كرة  بني  يجمع  الذي  الفريد  الرتفيهي 
املختلفة،  الرتفيهية  واألنشطة  القدم 

وعامليني  محليني  فنانني  ويقدم 
ونورا  دانيال  وكيز  ديبلو  مثل 

كاردونا  وترينيداد  فتحي 
وكالفني هاريس.

أكثر من مليون زائر لمهرجان المشجعين

تنظيم جيد للفعاليات وتوافر كافة الخدمات 

تحتوي على زوار من جميع الجنسيات

تحتوي على شاشات عرض ضخمة ومقاعد مريحة 

8
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متابعات

مناطق المشجعين تنافس المدرجات
تشهد حماسا وحضورا جماهيريا كبيرا

كتب – محمد أبوحجر

} تصوير - أسامة الروسان



الجميع مبتهجون بالحدث العالمي

خاص  حوار  يف  العماري  وقال 
التي  األشياء  من  لـ»$« 
لفقرات  تقديمي  خالل  اكتسبتها 
املتابعني  من  كبري  عدد  املهرجان 
منصات  عىل  الرسمية  لحساباتي 
التواصل االجتماعي املختلفة، فالكثري 
هنا،  إىل  القادمني  املشجعني  من 
التذكارية  الصور  معي  يلتقطون 
حبهم  عن  ويعربون  يومي  بشكل 
بالحدث  مبتهجني  الجميع  كون  يل، 
تجارب  العاملي، ويختربون  الريايض 
إىل  وصولهم  لحظة  منذ  مدهشة 
التفاصيل  من  وغريها  للبالد، 
اإلجابة  سنطالع  التي  والتساؤالت 

عنها يف سياق الحوار التايل: 

} ما هو شعورك وأنت تقدم هذا 

املهرجان العاملي...؟ 

األشخاص،  أحد  أكون  أن  -يرشفني 
يف  بسيطة  ولو  إضافة  لهم  الذين 
الذي  للمشجعني،  الفيفا  مهرجان 
للمونديال،  النابض  القلب  يعترب 
أقف  بأن  توصف  ال  وسعادتي 
من  جماهري  أمام  املرسح  عىل  يوميا 
مختلف أنحاء العالم، يف أجواء رائعة 
واألغاني  الوناسة  تسودها  للغاية 
ومشاعر  الحماس،  تلهب  التي 
والتي  الجميع،  بني  املتبادلة  الحب 
بني  التعايش  تسهيل  يف  ساهمت 
أثناء  بالدولة،  الثقافات  مختلف 
حضورا  تشهد  التي  البطولة  إقامة 
يستضيف  حيث  كبريا،  جماهرييا 
مهرجان فيفا للمشجعني ما يصل 

إىل »40« ألف شخص يومياً.

مواجهة  لك  سبق  هل   {

جمهور بهذا العدد من قبل...؟

جماهري  قبل  من  واجهت  -نعم 
يكن  لم  ولكن  كبرية  بأعداد 
سبق  حيث  يومي،  بشكل  ذلك 
الحضور  مهرجانات  تقديم  يل 
ما  يرتواح  فيها  الجماهريي 
شخص،  ألف  و80«   70« بني 
ويرى  املقدم  يصعد  وعندما 
يف  يدخل  الجمهور  حماس 
معهم  ويتفاعل  األجواء برسعة 
الفعالية  يجعل  الذي  بالشكل 
مميزة وتريض تطلعات جميع 
الحضور، حيث يتيح املهرجان 
كرة  جماهري  مع  التواصل 
رائعة  أوقات  وقضاء  القدم، 
يوفر  ما  البطولة،  طوال 
ومسؤولية  فريدة  فرصة 
بثقافتنا  للتعريف  خاصة 
بقالب  العالم  أمام  وتقاليدنا 

كوميدي ومرحب. 

شعور بالرهبة 

عىل  شعورك  لنا  وصفت  إذا   {

املرسح هل تشعر بالرهبة...؟

أمام  بالرهبة  أشعر  يوم  -كل 
ثقافات  من  القادم  الجمهور  هذا 
التي  األشياء  ومن  مختلفة،  ودول 
اكتسبتها من تقديمي ملهرجان الفيفا 
املتابعني  من  كبري  عدد  للمشجعني 
منصات  عىل  الرسمية  لحساباتي 
الكثري  املختلفة،  االجتماعي  التواصل 
من الجماهري يلتقطون معي الصور 
ويعربون  يومي  بشكل  التذكارية 
أتحدث  أن  وأستطيع  يل،  حبهم  عن 
واإلنجليزية،  العربية  باللغتني  معهم 
وحتى اللهجات املحلية لبعض الدول 
مع  بها  وأتعامل  أجيدها  العربية 

الجمهور. 

قطر  مونديال  يميز  الذي  ما   {

»2022« من وجهة نظرك...؟ 

تميز  ميزة  مليون  -هناك 
من  غريه  عن  قطر  مونديال 
العالم،  لكأس  السابقة  البطوالت 

لذكرها  املجال  يتسع  ال  بالطبع 
املميزات  أبرز  لكن  اآلن،  جميعها 
العديد  يوفر  املونديال  أن  يف  تكمن 
الزوار  تمّكن  التي  الخيارات  من 
السياحية  باملعالم  االستمتاع  من 
والتجارب املميزة، من خالل تنظيم 
تناسب  الفعاليات  من  مجموعة 
الثقافات  مختلف  من  األفراد  كافة 
التسامح  والجنسيات، تجسيدا لقيم 
املجتمعي  والتالحم  الثقايف  والتنّوع 
وعندما  قطر،  بها  تتميز  التي 
من  أياً  أو  واقف  سوق  إىل  تذهب 
تشعر  الجماهري  تجمعات  أماكن 
فالجميع  بالفعل،  عرس  يف  وكأنك 
الريايض  بالحدث  مبتهجون 
مدهشة  تجارب  ويختربون  العاملي، 
للبالد،  إىل  وصولهم  لحظة  منذ 
البطوالت  أكثر  بإحدى  لالستمتاع 
وتميزاً  إتاحة  القدم  كرة  تاريخ  يف 
بني  تدمج  كونها  للمشجعني، 
والعربية،  القطرية  الضيافة  أصالة 
لتقديم  املبتكرة  التقنية  والحلول 
لجميع  نوعها  من  فريدة  تجربة 
ستبقى  لذا  والزائرين،  املشجعني 
يف  عالقة  قطر  لدولة  زيارتهم 

أذهانهم إىل األبد.

تفاعل الجمهور

مع  للتفاعل  تقييمك  هو  ما   {

معايشتك  واقع  من  املهرجان 
لألجواء بشكل يومي...؟ 

حماس  نرصد  تواجدنا  خالل  -من 
املباريات  مشاهدة  أثناء  الجماهري 
من  لحظة  كل  مع  وانفعاالتهم 
اطالق  بمجرد  لكن  املباراة،  لحظات 
وبداية  النهاية،  لصافرة  الحكم 
آثار  كل  تزول  املرسح  عىل  العرض 
وتتغري  الخسارة  بسبب  الحزن 
يميز  ما  فهذا  األجواء برسعة رهيبة، 
الحشد الجماهريي املتواجد يف املكان، 
من  قدر  أكرب  عن  يبحثون  جميعهم 
يشكل  حيث  والسعادة،  البهجة 
العاملية  البطولة  جوهر  املهرجان 
القدم  كرة  وبلعبة  بالحياة  لالحتفال 
التي تستقطب اهتمام الناس يف كافة 
أرحب  أن  ويسعدني  العالم،  جنبات 
بشكل يومي باملشجعني القادمني من 
منافسات  لحضور  متنوعة،  ثقافات 
بمجموعة  واالستمتاع  املونديال، 
الرتفيهية  واألنشطة  العروض  من 
الحضور  تغمر  التي  والثقافية 

بمشاعر البهجة والسعادة.

يف  املفضل  منتخبك  هو  ما   {

يتوج  أن  تتوقع  ومن  البطولة، 
باللقب...؟

لكن  األرجنتني  املفضل  -منتخبي 
باللقب،  الربازيل  فوز  أتوقع  لألسف 
لقبه  لتحقيق  مؤهل  منتخب  فهو 
لقائمة  صدارته  وتعزيز  السادس، 
العالم،  بكأس  الفائزة  املنتخبات 
ألكثر  التتويج  منصة  عن  غيابه  بعد 
عىل  حصوله  منذ  عاماً،  عرشين  من 
كوريا  يف   2002 نسخة  يف  الكأس 
ظل  يف  خاصة  واليابان،  الجنوبية 
بفضل  املتوقع،  الجماهريي  الدعم 
بها  يحظى  التي  الواسعة  الشعبية 
العربية،  املنطقة  يف  السامبا  منتخب 
إىل جانب املشجعني الربازيليني الذين 
إىل  بالدهم  منتخب  وراء  يسافرون 
قطر، لتشجيعهم والوقوف خلفهم يف 

املونديال.

استضافة مميزة 

} ما هو تعليقك عىل خروج البلد 

املستضيف من األدوار األوىل...؟ 

الدور  من  العنابي  خروج  -أحزننا 
هذا  نتوقع  لم  أننا  خصوصا  األول، 

جيدا  استعد  الذي  الفريق  من  األداء 
للبطولة بمعسكرات ومباريات ودية 
لكن  الكروية،  املدارس  مختلف  مع 
نقول قدر الله وما شاء فعل، وتسعدنا 
التي  والسعادة  املتميزة  االستضافة 
نراها يف وجوه الجماهري، فهو بالفعل 
عرس كروي للقطريني واملقيمني عىل 
الذين  الزوار  وكذلك  قطر،  أرض 
والعروض  املثايل  بالتنظيم  تفاجأوا 
التي تحتوي عىل بثاً مبارشاً  املبهرة، 
لجميع مباريات البطولة عىل شاشات 
إطاللة  مع  الطلق  الهواء  يف  ضخمة 
الغربي،  الخليج  منطقة  عىل  خالبة 
من  العديد  استضافة  إىل  إضافة 
عروض  فيها  بما  الرتفيهية  األنشطة 
وأنشطة  املوسيقية،  األعمال  ألفضل 
ومعارض مخصصة للعبة كرة القدم 
أساطري  فيها  يشارك  مباريات  مع 
لألطعمة  منافذ  إىل  إضافة  الفيفا، 
االستمتاع  املهرجان  لزوار  تتيح 
نوعها،  من  فريدة  طهي  بتجارب 
املحلية  املأكوالت  من  تشكيلة  مع 
وجهة  يمثل  فاملهرجان  والعاملية، 
جديدة  طرقاً  للجمهور  تقدم  شاملة 
لالحتفال بشغفهم املشرتك بلعبة كرة 
متميزة  بتجربة  واالستمتاع  القدم، 
العروض  أفضل  من  عدداً  تشمل 
عىل  واالطالع  والرتفيهية،  املوسيقية 

جوانب الثقافة املحلية. 

يمكن  محطة  آخر  هي  ما   {

النسخة  يف  العرب  إليها  يصل 
الحالية من البطولة...؟

إىل  املغربي  املنتخب  وصول  -أتوقع 
األطلس  أسود  كون  النهائي،  ربع 
انتصارين  يحققوا  أن  استطاعوا 
ولم  املجموعات،  بمرحلة  متتاليني 
هذه  حتى  الخسارة  طعم  يتذوقوا 
اللحظة، فإذا خاض الالعبون املباراة 
الذي بدؤوا  القادمة بالحماس نفسه 
سهال،  سيكون  فتأهلهم  املنافسة  به 
عربية  دولة  يف  اللعب  أن  خصوصا 
جعل املنتخب املغربي وكأنه يلعب يف 
املغرب، باعتبار أن الجماهري حارضة 
الذي  األمر  الفريق،  لتشجيع  بكثافة 
من  وانطالقاً  جيدة،  نتائج  سيمنحه 
مقولة »وراء كل فريق عظيم جمهور 
القادمة  املباريات  يف  ينتظر  عظيم«، 
جماهريية  مساندة  هنالك  تكون  أن 
الوحيد  العربي  للمنتخب  كبرية 
املتبقي يف البطولة، حيث يجب علينا 
عىل  البطولة  قيام  فرصة  استغالل 
تاريخها،  يف  مرة  ألول  عربية  أرض 
لن  القطرية  الجماهري  أن  خصوصا 
الذي  املنتخب  خلف  بالوقوف  تبخل 

يحمل الراية العربية باملونديال.
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حوار

{ حمد العماري يتحدث لـ $

مقدم مهرجان الفيفا للمشجعين.. الفنان حمد العماري لـ »$«:

أشعر بالرهبة أمام الجمهور الضخم كل يوم 

}  تصوير – أسامة الروسان 

أعرب الفنان الكوميدي القطري حمد العماري، 
عن سعادته بالمشاركة كمقدم فقرات مهرجان 

فيفا للمشجعين، والذي يراه القلب النابض 
للبطولة، مبينا أنه يشعر بالرهبة كل يوم أمام هذا 

الجمهور القادم من مختلف الثقافات 
والجنسيات، ليجسد لقيم التسامح 

والتنّوع الثقافي والتالحم المجتمعي 
التي تتميز بها قطر، لالستمتاع بالعروض 

واألنشطة الترفيهية والثقافية التي تغمر 
الحضور بمشاعر البهجة والسعادة. 

 الفقرات 
تغمر الحضور 

بمشاعر البهجة 
والسعادة

أشجع 
األرجنتين 
لكن أتوقع 
فوز البرازيل 

باللقب

التعريف بثقافتنا وتقاليدنا 

الكثير من الجماهير أمام العالم بقالب كوميدي 

يلتقطون الصور التذكارية

{ حضور جماهيري عريض

{ حمد العماري

حوار – أكرم الفرجابي 

ستبقى 
زيارتهم 
لقطر عالقة 
في أذهانهم 
إلى األبد 
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متابعات

ثـقـــافــــة .. وســــيــاحــةتجربة تعيشها الجماهير في »كتارا«
وأنشطة  بفعاليات  كتارا-  الدوحة- 
متنوعة وضمن أجواء عاملية مستوحاة 
تستقبل  العالم،  وفنون  ثقافة  من 
كتارا  الثقايف  للحي  العامة  املؤسسة 
من  سواء  الزوار  من  غفريا  جمهورا 
ضيوف  من  أو  واملقيمني  املواطنني 
املشاركة  املنتخبات  ومشجعي  الدولة 

يف مونديال قطر2022.
بمونديال  االحتفايل  برنامجها  وضمن 
كتارا  مهرجان  يشكل  قطر2022، 
التقليدية  للمحامل  الدويل  للمهرجان 
مميزة  وجهة  الثانية عرشة  نسخته  يف 
البحري  الرتاث  عىل  الزوار  ونافذة 
يقدم  حيث  الخليج  ومنطقة  لقطر 
متحف بوجسوم لزوار مهرجان كتارا 
للمحامل التقليدية، تجربة مثرية تحيي 
بالبحروهوايات  شغفا  نفوسهم  يف 
البحرية،  والرحالت  والغوص  الصيد 
سواحل  تشهد  كانت  ما  وتسرتجع 
قطر والخليج يف العصور املاضية من 
أمجاد زاهية مضيئة، عرب جولة مبهرة 
ترسخ  املتحف  أركان  يف  ومرشقة 
الزائرين  لدى  البحري  املوروث  حب 

وضيوف املونديال. 
ويقول خالد البدر املسؤول عىل متحف 
بهواية  شغفه  دفعه  والذي  بوجسوم 

هذا  إنشاء  عىل  وأجداده،  آبائه  ومهنة 
كتارا  مهرجان  يف  واملشاركة  املتحف 
»يضم  عام:  كل  التقليدية  للمحامل 
كان  التي  والوسائل  املعدات  املتحف 
اللؤلؤ يف  الغوص عىل  أهل  يستخدمها 
املايض لنعرضها للجمهور والزوار من 
جميع أنحاء العالم الذين يزورون قطر 
ونتحدث   ،2022 مونديال  لحضور 
لهم عن تراثنا البحري وكيفية الغوص 
والوسائل  اللؤلؤ،  عىل  والحصول 

دأب  التي  املهنة  هذه  يف  املستخدمة 
إىل  مزاولتها،  عىل  وأجدادنا  آباؤنا 
السفن  بأنواع  تعريفهم  جانب 
بالصيد  الخاصة  التقليدية  واملحامل 
والغوص عىل اللؤلؤ من »بقارة، البتيل، 
إىل  باإلضافة  السنبوك..«.  الجلبوت، 
تعريفهم بكيفية صناعة األرشعة التي 
القديمة  واملراكب  السفن  يف  تستخدم 
القالف  معدات  من  ومستلزماتها 

)صانع السفن(. 

يعرض  الجناح  أّن  إىل  البدر  وأشار 
كان  ومالحية  إرشادية  وسائل 
عىل  السابق  يف  البحارة  يستخدمها 
السفينة خالل توجههم لرحالت  ظهر 
اتجاهات  ملعرفة  والغوص  الصيد 
الرياح واألحوال الجوية عرب االسرتشاد 
وحركتها  والكواكب  النجوم  بموقع 
املتحف  يعرض  كما  الشهر.  خالل 
النادرة  الوثائقية  الصور  مجموعة من 
القدم  كرة  رياضة  تاريخ  تربز  التي 

الفرجان  فرق  أنشطة  يف قطر وتروي 
قديما،  الرتابية  ومالعبهم  الشعبية 
القدم  لكرة  عريقا  تراثا  يجسد  ما 
القطرية. إىل جانب مجموعة أخرى من 
العمرانية  للنهضة  األرشيفية  الصور 
ملدينة الدوحة يف بداياتها األوىل، عالوة 
التي  الصور  من  ثالثة  مجموعة  عىل 
تقدم  والتي  الغوص  رحالت  توثق 
عاشها  التي  اليومية  الحياة  تفاصيل 
البحار  يقطعون  وهم  واألجداد  اآلباء 

وسط  الرزق،  عن  بحثا  واملحيطات 
ومضنية،  قاسية  معيشية  ظروف 
جلسات  اللقطات  تلك  خلدت  حيث 
ونزولهم  بينهم  والتعاون  البحارة 
ألعماق املياه للغوص ولحظات انتظار 
من  لإلشارة  الغواص  مساعد  السيب 
األعماق،  من  يسحبه  حتى  الغواص 
مضن  عمل  يوم  بعد  واسرتاحاتهم 

ونومهم عىل الحبال. 
بفخـر  يتحـدث  وهـو  البدر  ويشري   
عملوا  الذين  وأجــداده  آبـائـه  عن 
فوق  ونواخذة  كغاصة  املاضــي  يف 
سفنهم قبل بداية عرص النفط والتحاقه 
الجامعات األمريكية للدراسة  يف أحدى 
إدارة  يف  بكالوريوس  عىل  والحصول 
علـوم الطيـران أنه عشـق هذه املهنة 
وقوة  وصرب  تعـاون  من  تعلمـه  ملا 
أن  إىل  الفتا  املخاطر،  ومواجهة  تحمل 
متزايدا  اقباال  يشهد  بوجسوم  متحف 
وضيوف  والسياح  الزوار  قبل  من 
حيث  الجنسيات،  جميع  من  املونديال 
وجد لديهم حبا كبريا وشغفا ال متناه 
وتراثها  قطر  تاريخ  عىل  لالطالع 
عالقة  استكشاف  يف  والرغبة  البحري 
الرحالت  وتفاصيل  بالبحر  قطر  أهل 

وأرسار الغوص.

الجماهير تقبل على األكالت القطرية كالهريس وخبز الرقاق

تهافت على األزياء الشعبية

وإقبال  شغف  يتزايد  يوم  بعد  يوما 
املنطقة  خارج  من  املونديال  جماهري 
القطرية،  التقليدية  باألزياء  العربية 
والتمور  الشعبية،  األكالت  وبتناول 

حرصت  ولهذا  العربية،  والقهوة 
طلباتهم  تلبية  عىل  املتاجر 
هذه  من  كبرية  كميات  فطرحت 
املشهد  متابعة  فعند  األزياء، 
املدن  شوارع  ويف  املدرجات  يف 
القطرية ال تخطئ العني املشجعني 
الغرتة  يرتادون  وهم  األجانب 
والعقال، ولم يخل األمر من النوادر 
هؤالء  أضفى  حيث  والفكاهات، 
يف  عاداتهم  من  ملسات  املشجعون 
مألوفة،  غري  مناظر  فأعطت  اللبس، 
منهم  شبانا  تجد  املثال  سبيل  فعىل 
يرتدون الغرتة والعقال عىل رؤوسهم، 
والفانيالت  القمصان  يرتدون  بينما 
النصف كم والشورتات القصرية حتى 
الركبة، وليس هذا فحسب، بل إن بعض 
كامال  العربي  الزي  ارتدوا  املشجعني 
علم  نفس  من  والعقال  والغرتة  الثوب 
أزياء منتخباتهم، عىل سبيل  أو  بالدهم 
منتخب  مشجعي  بعض  ارتدى  املثال 
األرجنتني ثوبا من القماش بها خطوط 

فانيالت  تصميم  بنفس  طولية  زرقاء 
مشجعو  لجأ  اليشء  ونفس  املنتخب، 
الثوب  لبس  فبعضهم  كرواتيا،  منتخب 
ليعطي  حمراء  مربعات  به  قماش  من 
تصميم زي منتخب كرواتيا، وتبدو عىل 
الجميع السعادة بهذه التجربة الجديدة، 
التذكارية بها، كما  إذ يلتقطون الصور 

الكامريات  تمر  عندما  بأيديهم  يلوحون 
آخرين  وتجد  املدرجات،  يف  وهم  عليهم 
ومنهم  بالدهم،  بأعالم  الغرتة  زينوا  قد 
من اختار الغرتة كلها باللون األحمر أو 
املنتخبات،  ألوان مالبس  األصفر حسب 
واألسواق  الشوارع  يف  ويتجولون 
يستعرضون  كما  واقف،  سوق  مثل 
املخصصة  املختلفة  الساحات  يف  بها 

وسائل  بها  ويستقلون  للمشجعني 
والرتام  الدوحة  كمرتو  املختلفة  النقل 
اآلن  املألوف  املنظر  والحافالت، وأصبح 
يف مناطق تجمع املشجعني، مثل حديقة 
سوق  املرتو  ومحطات  وكتارا  البدع 
االستادات،  ومحيط  والكورنيش  واقف 
رؤية الجماهري الزائرة بالغرتة والعقال، 
املواطنني  من  يطلبون  أنهم  والطريف 

املساعدة  األمن  أفراد  ومن  القطريني 
الرأس  عىل  والعقال  الغرتة  تثبيت  يف 
طرافة  األكثر  لكن  الصحيح،  بالشكل 
أن بعضهم لم يستطع التمييز بني لبس 
بني  من  فنجد  الرجال،  ولبس  النساء 
ومن  نسائية،  عباءة  ارتدى  من  الرجال 
الغرتة والعقال،  الفتيات من لبست  بني 
املـواقـف  وهـذه 

بطوالت  يف  دائما  املعتادة  األمور  من 
يحرص  أن  القدم،  لكرة  العالم  كأس 
األنحاء  كافة  من  الوافدون  املشجعون 
تجارب  خوض  عىل  املضيفة  للدولة 

املالبس التقليدية لشعبها.
لذلك لم يكتف املشجعون الوافدون من 
األزياء  بارتداء  العربية  املنطقة  خارج 
بل  فحسب،  القطرية  التقليدية 
األكالت  تناول  حرصوا عىل 
عىل  فتزاحموا  الشعبية، 
وغريه  واقف  سوق  مطاعم 
من األسواق لتناول الهريس 
والبالليط  واللقيمات 
الرقاق،  وخبز  والخنفروش 
عن  املواطنني  ويسألون 
كما  األكالت،  هذه  مكونات 
تضاف  التي  بالتوابل  أعجبوا 
كاملكبوس،  األكالت  بعض  إىل 
التمور  تناول  وحرصوا 
وأصبح  العربية،  والقهوة 
والساحات  الشوارع  يف  مألوفا 
رؤية الفتيات القطريات يوزعن 
األجانب  عىل  والقهوة  التمور 
تعبريا عن الكرم العربي األصيل، 
تغيري  يف  بقوة  ساهم  الذي  األمر 
السيئة  النمطية  العربي  صورة 
يف  الغربي  اإلعالم  غرسها  التي 

أذهان شعوبه.

ت��ن��اف��س ع��ل��ى ارت�������داء ال���غ���ت���رة وال��ع��ق��ال

كتبت – آمنة العبيديل



كتب: محمد عبد العزيز
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متابعات

يستقبل جماهير المونديال

معرض تراثي
في »الجسرة الثقافي«

الثقايف  الجرسة  نادي  ينظم  -قنا-  الدوحة 
معرض مجسمات حول الرتاث القطري، وذلك 
لبطولة كأس  املصاحبة  املركز  ضمن فعاليات 

العالم FIFA قطر 2022.
الحياة  من  جوانب  املجسمات  تلك  تمثل   
مثل  املأكوالت  بإعداد  يتعلق  ما  سواء  اليومية 
أو  اللبن(  خض  الهريس  طبخ  الرقاق  )خبز 
املرشوبات كالقهوة العربية، إضافة إىل األواني 
املعرض  يحتوي  القديمة..  الطبخ  ووسائل 
كذلك عىل معروضات مختلفة كاملذياع القديم 

والحيل  املشغوالت  وبعض  الخياطة  وأدوات 
التي  األغراض  من  وغريها  التقليدية  واملالبس 
يتم تصنيعها من سعف النخيل والتي تجسد 
األجداد،  عاشها  التي  الحياة  من  قديمة  صورا 
املعريف  الرصيد  إىل  إضافة  املعرض  ويشكل 
للزوار وجماهري البطولة لتعريفهم برتاث دولة 
قطر، حيث يتواصل حتى 18 ديسمرب الجاري. 
ملشاهدة  جلسة  ساحته  يف  النادي  يوفر  كما   
املباريات من خالل شاشة عرض كبرية يف أجواء 

ممتعة لضيوف البالد.

مراسلون لـ» $ «:

تغطيــــــة إعالميــــة ممتعــــة

استعدت  املاضية  السنوات  مدار  وعىل 
قطر  يف  باالتصاالت  املعنية  الجهات 
لتغطية  متكاملة  اسرتاتيجية  بتنفيذ 
اإلنرتنت  بشبكة  املناطق  جميع 
عىل  عالوة  وكفاءة،  بجودة  واالتصاالت 
األحدث  الشبكي  النطاق  استخدام 
 ،+5Gو  5G وهو  االتصاالت  لعالم 
لإلنرتنت  الوصول  رسعة  تساعد  حيث 
تأثري  دون  الدقيق،  الحي  البث  عىل 
زودت  كما  الوضوح،  فائقة  وبصورة 
العنارص  بجميع  ومحيطها  االستادات 
لكونها  نظراً  الشبكات؛  لتقوية  الالزمة 
والكثافة  لالزدحام  املحتملة  النقاط  من 

خالل املونديال.
لـ  مراسلون  قال  نفسه،  السياق  يف 
يف  العالم  كأس  تغطية  إن   »$«
لهم، حيث  األوىل  التجربة  تكن  لم  قطر 
قاموا بتغطية نسخ سابقة من البطولة 
من  كربى  رياضية  بطوالت  جانب  إىل 
التغطية  يميز  ما  أبرز  أن  وأكدوا  قبل، 
االتصاالت  شبكة  قوة  هو  قطر  يف 
الصوت  يف  الكبري  والوضوح  واإلنرتنت، 
االتصال،  وكفاءة  قوة  بفضل  والصورة 
املواد  عالوة عىل سهولة ورسعة تحميل 
اإلعالمية عىل املواقع ومنصات التواصل 

االجتماعي.
االتصاالت  عامل  أن  إىل  وأشاروا 
مجال  يف  للعمل  أساسية  ركيزة  يعد 
الكبري  التطور  ظل  ويف  الصحافة، 

االجتماعي  التواصل  ودخول  للصحافة 
أساسية  وأداة  عاملية  صحفية  كوسيلة 
شبكة  سوى  تحتاج  ال  املراسلني،  يد  يف 
إنرتنت جيدة، وهذا ما تميزت به نسخة 
التغطية  حيث  قطر،  يف  العالم  كأس 
داخل  سواء  املناطق  جميع  يف  الكاملة 

االستادات أو خارجها. 

خدمات إعالمية 

خالل  الصحفية  التغطية  تقترص  وال 
عىل   2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
تشمل حزمة  بل  فقط،  والتصوير  البث 
الدولة  التي وفرتها  الخدمات  كبرية من 
العالم،  أنحاء  جميع  من  لإلعالميني 
وذلك عن طريق املركز اإلعالمي للدولة 
املستضيفة، والتنسيق بني اللجنة العليا 
لكرة  الدويل  واالتحاد  واإلرث  للمشاريع 
ذات  الجهات  جانب  إىل   ،FIFA القدم 

الصلة. 
املركز  عنارص   »$« رصدت  حيث 
اإلعالمي للدولة املستضيفة، واإلمكانيات 
من  للمراسلني  يتيحها  التي  الكبرية 
داخل  من  واملصورين  املحررين 
املركز  يتستضيف  حيث  قطر،  وخارج 

ومصور،  صحفي   500 قرابة  يومياً 
إىل  الوصول  سهولة  بكل  يستطيعون 

الدعم الالزم للقيام بمهامهم بكفاءة. 

شبكة متطورة 

تتواصل  الذي  املونديال  ويشهد 
استخدام  استادات،   8 يف  منافساته 
الضوئية،  األلياف  من  متطورة  شبكة 
أنحاء  يف  الرياضية  املنشآت  تربط 
ملساعدة  الدويل،  البث  بمركز  البالد، 

كأس  فعاليات  نقل  يف  اإلعالم  وسائل 
العالم FIFA قطر 2022™ بدقة عالية 
الجودة، وبتقنية 4k، ألول مرة يف تاريخ 

املونديال.
اللجنة  أنشأتها  التي  الشبكة،  وتربط 
الجهود  واإلرث، ضمن  للمشاريع  العليا 
الرامية الستضافة نسخة استثنائية من 
و33  الثمانية  االستادات  العالم،  كأس 
يف  املشاركة  املنتخبات  لتدريب  موقعا 
الخارجية،  واالستوديوهات  البطولة، 
ضمن  يقع  الذي  الدويل  البث  بمركز 

ومنه  للمؤتمرات،  الوطني  قطر  مركز 
ُينقل البث املبارش للفعاليات إىل مليارات 
الكرة  أرجاء  يف  الشاشات  عرب  املتابعني 

األرضية.

بنية تحتية 

ونجحت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
تتيح  متطورة  تحتية  بنية  إنشاء  يف 
املباريات  نقل  البث  حقوق  لحاميل 
اإلطالق  وأمان، وبأعىل دقة عىل  برسعة 
كما  العالم،  كأس  بطوالت  تاريخ  يف 
التقنيات  أحدث  استخدام  عىل  حرصت 
يف  الجماهري  استمتاع  لضمان  العاملية؛ 
جميع أنحاء العالم، بكافة فعاليات هذه 
يسبق  لم  وبجودة  التاريخية،  البطولة 

لها مثيل.

ألياف ضوئية  إنشاء شبكة  جانب  وإىل 
نطاقها  عرض  يبلغ  املستوى  عاملية 
الرتددي 1 تريابايت؛ تتيح اللجنة العليا 
من  مجموعة  البث،  حقوق  لحاميل 
الخدمات، من بينها خدمة ربط النطاق 
وتخصيص  عالية،  برسعة  العريض 
نقل  يف  ملساعدتهم  الالزمة  املرافق 

منافسات البطولة إىل جماهريهم برسعة 
وبجودة عالية.

العليا  اللجنة  أنشأت  ذلك؛  إىل  باإلضافة 
لربوتوكول  فعالة  تليفزيونية  شبكة 
البث  اإلعالم  لوسائل  تتيح  اإلنرتنت، 
البطولة،  مواقع  جميع  من  املبارش 
لتكنولوجيا  تحتية  بنية  طورت  كما 
املعلومات والبث يف جميع مواقع الحدث، 
الرسعة،  فائق  اإلنرتنت  ذلك  يف  بما 
املعدات  من  وغريها  العرض  وشاشات 
لعرض  الالزمة  والبرصية  السمعية 

فعاليات البطولة.

إرث تكنولوجي 

فعاليات  نقل  استمرارية  ولضمان 
املونديال دون انقطاع؛ تم تعزيز شبكة 
تقنيات  خالل  من  الضوئية  األلياف 
النقل عرب األقمار صناعية يف مركز البث 
الفعاليات  نقل  يمكنها  والتي  الدويل، 

بنفس الجودة إىل جميع أنحاء العالم.
الهائل  التطور  أن  العليا  اللجنة  وأكدت 
بعد  ملا  إرثا  يعد  البث  تكنولوجيا  يف 
عالوة  قطر،  يف  العالم  كأس  استضافة 
الخربات  بناء  من  الكبري  املكسب  عىل 
بعد  منها  لالستفادة  املحلية،  واملهارات 
املونديال، من خالل إضافة شبكة ألياف 
جودة  تقدم  النطاق،  واسعة  برصية 
الفعاليات  خالل  البث  لجهات  متميزة 

التي ستشهدها قطر يف املستقبل.

ربــــط »8« اســـــتادات و»33« موقعــــــا للتـــــدريب بالبـــــث الدولــــي

بث حي بتقنية »4k« ألول مرة في 
تاريخ المونديال

إرث تكنولوجي هائل وجيل مدرب 
على أحدث التقنيات

يتشرف  التي  المهام  من  العالم  كأس  مونديال  تغطية 
المراسلون في جميع أنحاء العالم القيام بها، وتعتبر من 
وشهادة  اإلعالمي  مشوارهم  في  المضيئة  المحطات 
تاريخية إلثبات مهنيتهم وكفاءتهم، وال يمكن أن تتم 
لشبكة  كاملة  تغطية  وجود  دون  بنجاح  مهمتهم 

من  يتمكنوا  كي  السرعة،  فائق  واإلنترنت  االتصاالت 
والتغطية  اإلعالمية  المشاركة  أدوات  جميع  استخدام 

أو  االستاد  داخل  سواء  للبطولة،  والمباشر  الحي  والبث 
للفعاليات المصاحبة في مختلف المناطق.
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متابعات

قام بجولة على الفعاليات بحضور وزير الثقافة

وزيــــر المــالــيـــة
يــــزور درب الســـــاعـــي

زار سعادة السيد عيل بن أحمد الكواري، 
بن  عيىس  السيد  وسعادة  املالية،  وزير 
الفردان  الكواري، والسيد حسني  ربيعة 
مقر  النعمة،  حسن  الدكتور  وسعادة 

درب الساعي بأم صالل.
وقاموا برفقة سعادة الشيخ عبد الرحمن 
الثقافة، بجولة  آل ثاني، وزير  بن حمد 
يف أنحاء درب الساعي، حيث اطلعوا عىل 
والثقافية،  الرتاثية  الفعاليات  من  عدد 
وسوق  الشقب،  منطقة  عىل  وتعرفوا 
الفن  وليوان  والبدع،  الساعي،  درب 
فعاليات  من  تتضمنه  وما  والعزبة، 
وأنشطة مختلفة. من جانبه عرب سعادة 

وزير  الكواري،  أحمد  بن  عيل  السيد 
املالية، عن سعادته بزيارة املقر الجديد 
إنجازاً  يمثل  »إنه  قائالً:  الساعي  لدرب 
جديداً يضاف إىل اإلنجازات الكبرية التي 
تشهدها دولة قطر، وعىل رأسها تنظيم 
بطولة كأس العالم«، كما عرب عن إعجابه 
بالتنظيم الجيد والراقي لدرب الساعي.  
وأضاف سعادته: إن بطولة كأس العالم 
مع  بالتزامن  تأتي   2022 قطر  فيفا 
الذي ينظم هذا  الوطني  اليوم  احتفاالت 
العام تحت شعار وحدتنا مصدر قوتنا، 
اليوم  البالد فرحتني، فرحة  لذلك تشهد 

الوطني وفرحة كأس العالم.

ركن خاص لتعريف الزائرين بها

إعــداد القـهـوة العــربية
درب  يف  املميزة  الرتاثية  األركان  أحد 
العربية،  القهوة  إعداد  ركن  هو  الساعي 
املقطر  فعالية  ضمن  يوجد  والذي 
الزائرين  تعريف  إىل  ويهدف  والعزبة، 
وخاصة جماهري كأس العالم وزوار البالد 
بالقهوة العربية باعتبارها موروثا قطريا، 
الصحيحة  بالطرق  تعريفهم  إىل  إضافة 
املجالس،  يف  للضيوف  القهوة  لتقديم 
إعداد  أدوات  الخيمة  حيث توجد يف هذه 

القهوة العربية كاملة.
وترتبط القهوة بعادات وتقاليد ومدلوالت 
تختلف من بلد إىل آخر، ولكنها تشرتك يف 

تعزيز ثقافة االحتفاء والرتابط االجتماعي، 
غري أن القهوة العربية لها داللة خاصة يف 
الكرم والحفاوة بالضيف يف  التعبري عن 
منطقة الخليج العربية عامة ودولة قطر 

خاصة.
وللقهوة تاريخ طويل حتى أصبحت جزءا 
الخليج  ومنطقة  قطر  دولة  ثقافة  من 
العربي، وخاصة القهوة العربية التي تم 
القائمة  يف  رسميا  املجلس  مع  إدراجها 
املادي  غري  اإلنساني  للرتاث  التمثيلية 
لدى منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 

والثقافة »اليونسكو« يف ديسمرب 2015.

يلبون رغبات الجمهور بالمعزوفات الخاصة

عازفون يضفون روح المرح للفعاليات
الساعي  درب  يف  العازفون  يطرب 
عىل  الرشقية  باملعزوفات  الزوار 
حيث  والتشلو،  والكمان  العود  آلة 
العازفني يف مختلف  ينترش عدد من 
صالل  بأم  الساعي  درب  ارجاء 
الذين  للزوار  األلحان  ويعزفون 
يبادرون إىل طلب معزوفات معينة، 
التي  املوسيقية  األمسيات  فضال عن 
الساعي،  درب  أيام  مدار  عىل  تقام 
يف  املتواجدون  العازفون  ويحظى 
درب الساعي باهتمام كبري من قبل 
املوسيقية،  واآلالت  املوسيقى  هواة 
اآلالت  عن  االستفسار  حيث  من 
العزف.  تعلم  وطرق  واملعزوفات 
يبلغ  الذين  العازفون  ويضفي 
مناطق  عىل  وموزعني   5 عددهم 
نوعاً  الساعي  درب  يف  مختلفة 

األخرى.  الفعاليات  إىل  املرح  من 
الدرب  زوار  امتاع  إىل  باإلضافة 
االغنية  تعكس  التي  بااللحان 
بعض  ويف  والخليجية،  العربية 
عاملية  معزوفات  يلحنون  االحيان 

من سيفيمونيات بيتهوفن وغريه من 
املوسيقيني العامليني. 

العام  هذا  العازفني  مشاركة  وتأتي 
املنظمة  اللجنة  حرص  من  انطالقاً 
الحتفاالت اليوم الوطني عىل مواكبة 

االجواء املونديالية التي تعيشها البالد 
العالم  كأس  استضافة  بمناسبة 
اليوم  فعاليات  يف   2022 قطر  فيفا 
الساعي  بدرب  تقام  التي  الوطني 
من  وذلك  املايض،  نوفمرب   25 منذ 
الرتاثية  الفعاليات  تنوع  خالل 
للفعاليات  والثقافية، وحضوراً قوياً 
تقام  التي  املوسيقية  واألمسيات 
كبري  بإقبال  وتحظى  يومي  بشكل 
من قبل املواطنني واملقيمني والزوار 
العالم.   كأس  مشجعي  من  االخرين 
هذا وتستمر احتفاالت اليوم الوطني 
ديسمرب   18 حتى  الساعي  درب  يف 
الجاري، ملواكبة االحتفاالت الخاصة 
عدد  واتاحة فرصة الكرب  باملونديال 
لالطالع  العالم  كأس  مشجعي  من 

عىل الثقافة والرتاث القطري.

زار درب الساعي.. وفد المجلس البلدي:

االحتفاالت تعكس التراث القطري

أشاد السيد محمد حمد العطان املري 
املركزي  البلدي  املجلس  رئيس  نائب 
اللجنة  بجهود   13 الدائرة  ممثل 
املنظمة يف التنظيم وانتقاء الفعاليات، 
الثقافية  الفعاليات  ابراز  ثّمن  كما 
البالد  تاريخ  تعكس  التي  والرتاثية 
كأس  بطولة  مع  بالتزامن  وشعبها 
تتاح  2022، حيث  قطر  فيفا  العالم 
الفرصة للتعرف عىل الثقافة القطرية 

من خالل زيارة درب الساعي.
الثقافة  وزارة  أشكر  الكبييس:  عيل 
العائالت  تناسب  فعاليات  لتنظيم 

عيل  السيد  وّجه  جهته،  من  واألفراد 
خلف الكبييس، عضو املجلس البلدي 
لوزارة  الشكر  الثالثة،  الدائرة  عن 
الحتفاالت  املنظمة  واللجنة  الثقافة 

العدد  هذا  لتنظيم  الوطني  اليوم 
التي  والفعاليات  األنشطة  من  الكبري 
أن  مؤكداً  واألفراد،  العائالت  تناسب 

درب الساعي يتطور عاماً بعد عام.

يف  املتواصلة  االحتفاالت  وأضاف: 
درب الساعي تعكس الرتاث القطري 
األصيل والهوية الوطنية، ويظهر ذلك 
للفعاليات  املميز  التصميم  من خالل 
الرتاث  ومنطقة  الشعر  بيت  مثل 
الهجن  فعاليات  إىل  إضافة  البحري، 
من  وغريها  والصقور،  والخيول 

األنشطة املرتبطة بماضينا املرشف.
هذا  الساعي  درب  فعاليات  وتابع: 
العام تمثل فرصة مناسبة إلبراز إرثنا 
األصيل وهويتنا الوطنية أمام الزوار 

من مختلف الجنسيات.

العطان: فرصة للتعرف 

على الثقافة القطرية

زار وفد من أعضاء 
المجلس البلدي المركزي 

أمس فعاليات اليوم 
الوطني بدرب الساعي 

في أم صالل، واطلع 
الوفد خالل جولة على 

مختلف الفعاليات التي 
تقام بمناسبة اليوم 

الوطني للدولة.

الدوحة ـ $

} تصوير - أسامة الروسان
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متابعات

في درب الساعي

مشجعو البرازيل ينبهرون بالفعاليات

املشجعني  جماهري  رابطة  أمس  مساء  زارت 
عىل  وتعرفوا  الساعي،  درب  مقر  الربازيليني 
وقاموا  القطري،  والرتاث  الثقافة  من  جوانب 
من  بداية  الفعاليات  عىل  بجولة  الزيارة  خالل 
فعالية العزبة، كما خاضوا تجربة ركوب اإلبل، 
يف  الوطني  اليوم  بفعاليات  إعجابهم  وأبدوا 
قائد  بونتس«  »فرناندو  وقال  الساعي.  درب 
مكان  الساعي  »درب  إن  الربازيليني  املشجعني 
رأينا  هنا،  بالتواجد  سعداء  ونحن  للغاية  رائع 
كرم الضيافة منذ وصولنا إىل ساحة االحتفاالت، 
وهذه الزيارة تعترب فرصة مميزة لتعزيز تبادل 
فقد  والربازييل،  القطري  الشعب  بني  الثقافات 
املايض  يف  قطر  أهل  حياة  طبيعة  عىل  تعرفنا 
تجربة  خضنا  وكذلك  بها  عملوا  التي  واملهن 
يف  العربية  القهوة  واحتسينا  الهجن  ركوب 
هذه  وحقيقة  الشعر«  »بيت  التقليدية  الخيام 
كقائد  رأيه  وحول  للغاية«.  رائعة  األجواء 
للمشجعني الربازيليني يف استضافة قطر لكأس 

قال:  الساعي،  درب  زيارة  يف  وتجربته  العالم 
الكم  هذا  أتوقع  أكن  لم  قطر  إىل  زيارتي  قبل 
عن  فضالً  الضيافة  وكرم  الرتحيب  من  الهائل 
التنظيم الرائع لكل يشء، القطريون اهتموا بكل 
التفاصيل مهما كانت صغرية، حقاً نحن نشعر 

كأننا يف وطننا.
بهذا  الشديد  إعجابي  أبدي  أن  أود  وأضاف: 
التنوع الذي نعيشه يف قطر، فقطر شيدت أفخم 
أفضل  ووفرت  الرياضية  واملنشآت  االستادات 
لم  ذاته  الوقت  املواصالت، ويف  الطرق ووسائل 
تغفل ماضيها وتراثها وثقافتها، بل عىل العكس 
رأينا الشعب القطري يتمسك بجذوره ويفتخر 
ويعتز بها عىل الدوام، وهذا املكان الذي نزوره 
اليوم »درب الساعي« خري شاهد عىل رؤية قطر 
يف إحياء التاريخ والحفاظ عىل التقاليد والعادات 
القطرية بالتوازي مع النهضة التي تشهدها يف 

مختلف املجاالت.
الساعي  درب  بفعاليات  مشادو  باولو  وأشاد 
التي تربز الرتاث القطري، الفتا إىل أنه استمتع 
كثريا طيلة فرتة تواجده يف موقع درب الساعي، 
حيث إنه جرب ركوب اإلبل، واصفا ذلك باملمتع.

مميزة  نسخة  قدمت  قطر  دولة  أن  وأضاف 
 ،2022 قطر  فيفا  العالم  كأس  مونديال  من 
العالم  شعوب  إىل  ثقافتها  إيصال  من  وتمكنت 
عرب مونديال كأس العالم الذي يقام عىل أرضها 

اليوم.
األوىل  للمرة  لساعي  درب  يزور  أنه  وأوضح 
وتعرف خاللها عىل العادات والتقاليد القطرية 
القطري  الشعب  بها  تبدو واضحة ويعتز  التي 
الذي فرض احرتامه عىل شعوب العالم ملحافظته 

عىل هويته وثقافته.
جدا  الساعي  درب  أحب  إنه  أوليمبيو  وقال 
خاصة أنه مكان يشري إىل الرتاث القطري القديم 
والثقافة القطرية، مشريا إىل أن االستقبال كان 
هو  وأنه  املكان،  عىل  القائمني  جانب  من  رائعا 
وأصدقاؤه استمتعوا بوجودهم يف درب الساعي.
وأضاف أوليمبيو أنه ألول مرة يرى هذه األجواء 
جدا  ورائعة  جديدة  تجربة  هي  له  وبالنسبة 
مرة  ويأتي  عائلته  يصطحب  وسوف  ومميزة 
أخرى إىل قطر. وقال إنه لن ينىس قطر وال مثل 

هذه األماكن الرائعة عندما يعود إىل الربازيل.
الساعي  درب  إن  فرناندو:  قال  جانبه  من   

رائع بكل ما فيه فهو يجمع الكثري من األشياء 
وهذا  قطر  دولة  تاريخ  إىل  تشري  التي  القديمة 
البلد  تاريخ  عىل  يعرفنا  ألنه  جيد  لنا  بالنسبة 
لحظات  قىض  أنه  إىل  مشريا  للمونديال،  املنظم 
سعيدة جدا يف درب الساعي خالل ركوب الهجن 

وتناول القهوة العربية والتمور.
من جانبها قالت دانيال إنها املرة األوىل لها التي 
تزور فيها مكانا مثل درب الساعي وقد وجدت 
العديد  فيه  والتقطت  ورائعة  ممتعة  أشياء  فيه 
من  ذاكرتها  يف  تبقى  سوف  التي  الصور  من 
رحلتها إىل قطر، مؤكدة أن قطر بلد جميل وفيه 
كانت  لها  وبالنسبة  الرائعة  األماكن  من  الكثري 

تجربة ممتعة حضورها للمونديال يف قطر. 
وقالت جامييل إن األجواء مميزة ورائعة يف درب 
الساعي لم تعشها من قبل ولم تكن تتخيل أن 
الجماهري،  اإلقبال من  الجمال وهذا  بهذا  يكون 
يستقبلونهم  جميعهم  الناس  أن  مؤكدة 
باالبتسامة والرتحيب وهذا الحظته يف كل مكان 
داخل دولة قطر وتمنت جامييل أن يفوز منتخب 
املقامة  الحالية  نسخته  يف  العالم  بكأس  بالدها 

يف قطر.

{  أوليمبيو

{  جاميلي

{  فرناندو

{  دانيال

بونتس: درب 
الساعي شاهد

على اعتزاز الشعب 
القطري بثقافته 

مشادو: استمتعت 
كثيرا طوال فترة 

تواجدي بالمكان

كتب - كرم الحليوي

فرناندو: يعرفنا على تاريخ البلد المنظم للمونديالأوليمبيو: تجربة جميلة للمشجعين البرازيليين 
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متابعات

استراتيجية ناقشها فنانون ونقاد في ندوة بدرب الساعي

استعادة وهج المسرح القطري

القطري  املرسح  تألق نهضة  التي ساهمت يف  األسماء  وأبرز   
املاس،  وعبدالرحمن  ميزا،  وعيل  عبدالرحمن،  موىس  مثل: 
وعبدالرحمن املناعي وحمد الرميحي وغانم السليطي ومحمد 
املرسح  عجلة  دفع  يف  كثريًا  أثروا  ممن  وكثريين  بوجسوم، 
يف  تأسست  التي  املرسحية  الفرقة  أهم  إىل  مشريا  القطري، 
الستينيات من القرن املايض والتي كان لها بالغ األثر يف إحداث 
نهضة مرسحية.  وأشار الدكتور حسن رشيد إىل وجود العديد 
من العوامل التي أثرت عىل املرسح ليس يف قطر وحدها ولكن 

يف أرجاء الوطن العربي، حيث برزت وسائط جديدة ساهمت 
يف االبتعاد عن املرسح، مؤكدا أن تطوير املرسح املحيل يحتاج 
املرسحي  العرض  أساسيات  وتقديم  مدروسة،  خطط  إىل 
الدراسية  البعثات  وعودة  للجميع  موسع  مرسحي  ومهرجان 
أيدي  عىل  متخصصة  فنية  ورش  وتقديم  املرسح،  لدراسة 
بارعني يف مختلف الفنون مؤكدا أن الفنانني القطريني قادرون 

عىل استعادة هذا األلق بدعم من وزارة الثقافة. 
من جانبه تناول الفنان والشاعر عيل مريزا، يف مداخلته جوانب 

مع  كانت  البدايات  أن  إىل  القطري، مشريا  املرسح  تاريخ  من 
واسكتشات  السمر  ليايل  تقدم  كانت  التي  الرياضية  األندية 
واملدارس  الكشافة  معسكرات  دور  وكذلك  مرتجلة،  تمثيلية 
عدة مرسحيات  قدمت  التي  األضواء  فرقة  إنشاء  ثم  الثانوية، 
ارتجالية، ثم إنشاء الفرقة الشعبية للتمثيل يف عام 1968 ثم 

فرقة األضواء املوسيقية التي تحولت إىل األضواء املرسحية.
 وقال إن إرهاصات نشأة املرسح القطري بدأت يف الستينيات 
يد  عىل  املعلمني  دار  يف  الفكرة  وتبلورت  املايض،  القرن  من 

األستاذ محمد عبدالله االنصاري ومجموعة كبرية من الفنانني 
الذين صنعوا حركة جديدة فتم تشكيل فرقة املرسح القطري 
لتكون نواة لفرق جديدة مثل األضواء، املرسح العربي، املرسح 
الشعبي، فكان تألق املرسح القطري يف هذا الوقت حتى خرج 

إىل آفاق بعيدة يف املرشق واملغرب العربي.
برشط  املرسحية  الحركة  تنتعش  أن  يمكن  أنه  مريزا  وأكد 
يتم  وأن  الثقافة  وزارة  قبل  من  ملزم  ثابت  مرسحي  موسم 
نحو  جديدا  منطلقا  ليكون  للمرسح  العاملي  باليوم  االهتمام 
مرسح متوهج، وعودة مهرجان الدوحة املرسحي الذي سوف 
التأليف والتمثيل واإلخراج.  يساهم يف وجود روافد جديدة يف 
مع رضورة االهتمام باملرسح املدريس الذي يخلق روحا وثابة 
عند الطالب تساهم يف اكتشاف املبدعني منهم تأليفا وإخراجا 
نشأة  مداخلته  يف  فايز  فالح  الفنان  تناول  وبدوره  وتمثيال. 
املرسح القطري وأهم الفرق التي ساهمت يف نهضته تاريخيا، 
مرسحية،  عروض  ثالثة  الواحد  اليوم  يف  تقدم  كانت  حيث 
الفتا إىل إن قرارات الدمج بني الفرق لم تكن يف صالح املرسح 

القطري حيث لم يحدث االنسجام املطلوب بني الجميع. 
الكثري  استطاعوا مواجهة  الفرتة  املرسحيني يف هذه  إن   وقال 
من التحديات حرصا عىل التواجد يف الساحة املرسحية، مؤكدا 
أن املرسحني لم يفقدوا الشغف باملرسح ولكنهم يف حاجة إىل 
املرسح  توهج  تستعيد  الثقافة  وزارة  من  جديدة  اسرتاتيجية 
مهمة  دور  ووجود  كامل،  موسم مرسحي  خلل  من  القطري، 
الفرق  رؤساء  من  تشكل  كانت  والتي  للمرسح  الدائمة  للجنة 
وعدد من العنارص املهتمة باملرسح.  وأشاد املشاركون بالدور 
الثقايف يف ترصيحات عقب الندوة بالفعاليات الثقافية والرتاثية 
الساعي  درب  يف  الوطني  اليوم  احتفاالت  لجنة  تقدمها  التي 
ديسمرب  من  الثامن عرش  يوافق  الذي  الوطني  اليوم  بمناسبة 
من كل عام، مؤكدين أن الفعاليات الثقافية واملرسحية خاصة 
تعزز حضور املرسح القطري جماهرييا، مشيدين كذلك بكافة 
الفعاليات التي يقدمها درب الساعي حتى صار من أهم املعالم 
بالتزامن استضافة بطولة  الثقافية يف قطر حاليا،  والوجهات 

كأس العالم فيفا قطر 2022.

{   جانب من الندوة

ميــرزا: ضـــرورة وجــود موســم مســــرحي ثابتد.رشـيد: التـطويــر يحتــاج إلى خـطط مدروسة

الدوحة ـ $

ضرورة  والنقاد  المبدعين  من  عدد  ناقش 
وهج  الستعادة  مدروسة  استرتيجية  وجود 

وتألق المسرح القطري.
شؤون  مركز  نظمها  ندوة  خالل  ذلك  جاء 
الساعي  درب  في  أمس  مساء  المسرح 
الناقد  فيها  شارك  صالل،  أم  منطقة  في 
والفنان  رشيد،  حسن  الدكتور  المسرحي 
والشاعر علي ميزا، والفنان فالح فايز، وأدارها 

اإلعالمي أحمد السعدي.
أهم  رشيد  حسن  الدكتور  واستعرض   
عبر  القطري  المسرح  تاريخ  في  المحطات 
أجيال  لعدة  وتطوراتها  المسرح  حركة  رصد 

متالحقة.

أقيمت على مسرح الطفل

ورشة »دمى المالقط« 
تـنــمــــي الــــمــواهـــــــــب

الساعي  الطفل يف درب  أقيمت عىل مرسح 
والتي  املالقط،  دمى  صناعة  ورشة  أمس 
وذويهم  األطفال  من  كبريا  إقباال  شهدت 
املالقط.  دمى  تصنيع  طرق  عىل  للتعرف 
املدربني  من  مجموعة  الورشة  وقدم 

املتخصصني يف صناعة الدمى.
مصنعة  الظاهر  سما  قالت  جانبها  ومن 
املرسح  شؤون  مركز  يف  دمى  ومحركة 
واملسؤولة عن الورشة إن الورشة تهدف إىل 
من  التي  الطريقة  عىل  األطفال  عيون  فتح 
باستخدام  مبتكرين  بها  يصبحون  املمكن 
ومنها  بيت  كل  يف  موجودة  بسيطة  مواد 
»املالقط« باعتبارها متوفرة يف كل بيت، إىل 
جانب املواد املدرسية مثل الكرتون وغريه، 
وبالتايل يستطيعون ابتكار دمى للحيوانات 

عىل سبيل املثال باستخدام هذه املواد.
عندما  بإمكانهم  األطفال  أن  إىل  وأشارت 

تشبه  دمى  يصممون  مثال  قصة  يقرؤون 
الحيوانات املوجودة يف هذه القصة ويلعبون 
تنمية  استطعنا  قد  نكون  وبالتايل  معها، 
مبتكرين  يكونوا  حتى  األطفال  مواهب 
عىل  األهل  عيون  نفتح  الوقت  نفس  ويف 
أهمية خلق بيئة لألطفال بعيدا عن األيباد 
األخرى،  اإللكرتونية  واألجهزة  والتليفونات 

والتخفيف من ارضار تلك األجهزة عليهم.
ورشة   11 هناك  أن  الظاهر  وأوضحت 
للدمى سوف يتم تقديمها يف درب الساعي 
معينة،  مواد  من  تكون  سوف  ورشة  وكل 

وجميعها مواد بسيطة متوفرة يف البيوت.
كيفية  األطفال  يعلمون  إنهم  وقالت 
الكامل وكيف  الدمى بشكلها  تصنيع هذه 
وتصدر  تتحرك  الدمى  جعل  يستطيعون 
لديه  يكون  ما  عادة  أصواتا، ألن كل طفل 

صديق خيايل.

{  جانب من الورشة 

{  سما الظاهر

الظاهر: نعلمهم 
كيف يكونون 

مبتكرين 
باستخدام مواد 

بسيطة

مستحضرا التراث األصيل في أوساط األطفال.. المحمدي:

أنتظر الفعاليات بفارغ الصبر كل عام
واستحضاراً  تراثية،  أجواء  وسط   
للهوية  ودعماً  املايض،  لعراقة 
محمد  الفنان  يصدح  الوطنية، 
حسن املحمدي الشهري بـ»املطوع« 
للدولة  الوطني  اليوم  فعاليات  يف 
بأعذب  الساعي  درب  يف   2022
الرتاث  يستحرض  وهو  الكلمات، 
لينهل  األطفال،  أوساط  يف  األصيل 
إرث  إىل  معه  ليعيدهم  معينه،  من 

وتاريخ اآلباء واألجداد. 
درب  فعاليات  املحمدي  ويصف 
الفعاليات  من  بأنها  الساعي 
عراقة  تستحرض  التي  املهمة، 
وتربز  األصيل،  القطري  الرتاث 
للجميع العادات والتقاليد الراسخة 
إىل  باإلضافة  املجتمع،  ذاكرة  يف 
أجواء  وسط  الشعبي،  الفن  إبراز 
واحتفاالت وطنية، »أنتظرها بفارغ 

الصرب كل عام«. 
حسن  محمد  الفنان  ويعرب 
واعتزازه  فخره  عن  املحمدي 
باملشاركة يف فعاليات اليوم الوطني 
الساعي.  درب  يف   2022 للدولة 
مؤكداً أنه ظل حريصاً منذ سنوات 
فعاليات  يف  املشاركة  عىل  عديدة 
واجب  من  انطالًقا  الساعي،  درب 
الوطنية،  للهوية  وتأكيداً  وطني، 

وتأصيالً لالنتماء، وتعزيزاً للوالء. 
درب  فعاليات  يف  دوره  وعن 
عىل  يحرص  إنه  يقول:  الساعي. 
الذي  »املطوع«،  بشخصية  القيام 
العريق،  تراثهم  لألطفال  يقدم 
من  أول  وأنه  به،  بتوعيتهم  ويقوم 
»والتي  الشخصية،  هذه  بأداء  قام 
ظهور  بعد  الساحة  عن  غابت 
بأنني  الرشف  يل  وكان  البرتول، 
أول من قدمها، ودائماً أحرص عىل 
بعد  وقتاً  الشخصية  هذه  تقديم 
اآلخر، كونها من أكثر الشخصيات 

التي أقدمها«. 
حسن  محمد  الفنان  ويصف 
»املطوع«  شخصية  املحمدي 
حياتنا،  يف  مهمة  شخصية  بأنها 
القطري  تراثنا  يف  كبري  تأثري  ولها 
عىل  أحرص  ولذلك  األصيل، 

القطري  للرتاث  توثيقاً  تجسيدها، 
العريق، وحفاظاً عليه من االندثار، 
وإحياًء له يف أوساط الجيل الحايل، 

وكذلك لدى األجيال القادمة. 
ويسرتجع دور »املطوع«، وتأكيده 
األطفال  يعلم  كان  الذي  أنه  عىل 
القرية،  يف  الكريم  القرآن  قراءة 
وذلك قبل ظهور البرتول، باإلضافة 
املناهج  دروس  بعض  تعليمهم  إىل 
األطفال  يختم  وعندما  التعليمية، 
القرآن الكريم، يقوم املطوع بتنفيذ 
بهؤالء  االحتفاء  وتعني  التحميدة، 
األطفال الذين ختموا القرآن الكريم، 
أتموا  الذين  األطفال  يقوم  وبعدها 
حفظ القرآن الكريم بإرتداء البشت 
سيًفا  وإعطائهم  والعقال،  والغرتة 
ثم  الرجولة،  عىل  دليالً  صغريًا، 
يصطحبهم املطوع وهم يف املقدمة، 

ثم  القرية،  أطفال  بقية  وخلفهم 
يدعو املطوع ملن أتم حفظ القرآن، 
األطفال  بقية  دعائه  عىل  يؤمن  ثم 
إيمانية  أجواء  يف  وذلك  خلفه،  من 

وتراثية طيبة. 
إحياء  عىل  دائماً  »أحرص  ويقول: 
من  وحمايتها  الشخصية،  هذه 
عىل  جاهداً  أعمل  والذي  االندثار، 
وإحيائه  الرتاث،  هذا  عىل  الحفاظ 
برتاثه،  وربطه  الحايل،  الجيل  لدى 
والتقاليد  العادات  غرس  ثم  ومن 
نفوسهم،  يف  والشعبية  الجميلة 
الشخصية  هذه  وأن  خاصة 
غري  الذاكرة،  يف  محفورة  مازالت 
أداء هذه  أحرص عىل تطوير  أنني 
الشخصية وقتاً بعد اآلخر، وال أقول 
هذه  إن  إذ  أخرى،  بعد  مناسبة 
وأسعد  دائماً،  تالزمني  الشخصية 

بها كثرياً«. 
بتزامن  سعادته  عن  ويعرب 
إقامة  مع  الوطني  اليوم  احتفاالت 
قطر  فيفا-  العالم  كأس  بطولة 
عىل  يحرص  أنه  مؤكداً   .2022
املناسبات  يف  متطوًعا  يكون  أن 
 ،1976 عام  منذ  وذلك  الرياضية، 
بسفري  تلقيبي  تم  أنه  »حتى 
متطوع  وأنا  وقتها  ومن  التطوع، 

دائم مع املنتخب الوطني«. 

ويقول: إنه متطوع حالياً يف بطولة 
ملعب  ويتوىل   ،2022 العالم  كأس 
يرحب  حيث  املونديايل،  لوسيل 
الخاصة،  بطريقته  بالجمهور 
بهذا  القيام  سعادته  عن  معرباً 
فخر  مصدر  هذا  وأن  الدور، 

واعتزاز له.

{  الفنان محمد حسن المحمدي »المطوع«

أحرص على حماية هذه 
الشخصية من االندثار

تبرز للجميع التقاليد 
الراسخة في ذاكرة المجتمع
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اقتصاد

مع تحقيق فائض بنسبة »14 %« من الناتج المحلي اإلجمالي في »2022«.. »بي إن بي باريبا«:

المونديال يقود نمو القطاع غير النفطي

توقع بنك بي ان بي باريبا الفرنيس أن 
يق�ود مونديال 2022 إىل نمو القطاع 
غ�ر النفطي يف قطر بنس�بة 4.5 % 
الع�ام الجاري ع�ى وقع زي�ادة عدد 
تدفقات ال�زوار إىل قطر ونمو الطلب 
ع�ى قطاع�ات: الفن�ادق واالتصاالت 
والس�ياحة والتجزئ�ة والنقل الجوي 
مش�را إىل أن تقديرات�ه تكش�ف عن 
تحقيق االقتصاد القطري نموا بنسبة 
3.3 % يف ع�ام 2022 مقارن�ة م�ع 
مس�توى بل�غ 1.6 % يف ع�ام 2021 
بدعم من االرتفاع القيايس يف أس�عار 
النف�ط وموندي�ال 2022 الذي يمنح 
االقتص�اد دفع�ة قوي�ة فض�ا ع�ن 
التحس�ن امللحوظ يف البيئة التشغيلية 
التي  القوية  والتصنيف�ات الس�يادية 
تحظ�ى به�ا الدول�ة وجه�ود تنويع 
االقتصاد التي تميض عى قدم وساق.

زي�ادة  الفرن�يس  البن�ك  ورج�ح 
إىل  الس�نوي  التضخ�م  متوس�ط 
 2022 4.3 % يف ع�ام  مس�توى 
مقارنة م�ع 2.3 % يف عام 2021 
غ�ر أن�ه أش�ار إىل أن التضخ�م 
س�يرتاجع إىل 3 % بحل�ول ع�ام 
2023 مش�ددا ع�ى أن االقتص�اد 
القط�ري ه�و األكث�ر توازن�ا عى 
املس�توى الخليجي فحت�ى عندما 
مجل�س  دول  منطق�ة  ش�هدت 
التعاون الخليجي تباطؤا اقتصاديا 
ناتجا عن إنخفاض أسعار الطاقة 
فقد كان التباطؤ االقتصادي يف قطر 
معتدالً يف عام 2020 بنسبة 3.6 % 
مقارنة مع متوس�ط تباطؤ خليجي 

بلغ 4.9 % خال السنة ذاتها.
وب�ن تقري�ر ص�ادر ع�ن البن�ك أن 
ص�ادرات قطر م�ن الغ�از الطبيعي 
املس�ال س�جلت إرتفاعا بنسبة 2 % 
عى أس�اس س�نوي لتصل إىل 46.5 
ملي�ون طن مرتي يف الرب�ع األول من 
عام 2022 وش�هدت صادرات الغاز 
إىل أوروبا نموا بواقع 1.1 مليون طن 
وزادت التدفقات الصادرة إىل أس�واق 

آسيا بواقع 0.7 مليون طن. 
وأظه�ر م�ؤرش مدي�ري املش�رتيات 
التاب�ع ملركز قط�ر للمال تحس�نا يف 
توقعات ال�ركات القطرية بالتزامن 
مع انطاق بطول�ة كأس العالم لكرة 
الق�دم حي�ث زادت جرع�ة الثق�ة إىل 
أفض�ل مس�توياتها يف عام�ن علم�ا 
بأن�ه يت�ّم تجمي�ع م�ؤرشات مديري 
املش�رتيات لقط�ر م�ن ال�ردود ع�ى 
االس�تطاع، الواردة م�ن لجنة تضّم 
حوايل 450 رشكة من رشكات القطاع 
الخ�اص. وتغط�ي ه�ذه اللجنة عدة 
مجاالت تش�مل الصناعات التحويلية 
واإلنش�اءات والبيع بالتجزئة والجملة 
إىل جانب الخدم�ات، كما أّنها تعكس 
هيكل االقتصاد غ�ر املرتبط بالطاقة 
وذلك وفًقا لبيانات الحسابات الوطنية 

الرسمية.
وتوقع بن�ك بي ان بي باريبا الفرنيس 
تحقي�ق قط�ر فوائ�ض مالي�ة كبرة 
يف موازن�ة 2022 ت�وازي 14 % من 
النات�ج املح�ي اإلجم�ايل وذل�ك ع�ى 
وق�ع االرتفاع القيايس ألس�عار النفط 
وارتفاع اإليرادات والسيطرة امللحوظة 
عى النفقات فيما تش�ر بيانات وزارة 
املالية إىل تضاعف فائض موازنة قطر 
يف النص�ف األول م�ن الع�ام الجاري 
)أح�دث بيان�ات متاح�ة( نح�و 12 
م�رة ليص�ل إىل مس�توى بل�غ 47.3 
ملي�ار ري�ال مقارنة م�ع فائض بلغ 
مستوى 4 مليارات ريال خال الفرتة 
ذاتها م�ن العام امل�ايض وبلغ إجمايل 
اإلي�رادات الفعلي�ة املتحقق�ة، خال 
النص�ف األول م�ن الع�ام الج�اري، 
مس�توى 150.7 مليار ريال، توزعت 
عى 85.7 مليار ريال يف الربع الثاني، 
و65 ملي�ار ريال يف الربع األول، منها 
33.1 إي�رادات غر نفطي�ة، توزعت 
بواقع 27.5 ملي�ار ريال خال الربع 
الثاني من الع�ام 2022 و5.6 مليار 
ري�ال خ�ال الرب�ع األول م�ن العام 

الجاري. وقفزت إيرادات قطاع النفط 
والغ�از بالدولة، خ�ال النصف األول 
م�ن العام الج�اري، إىل 117.6 مليار 
ري�ال، مقارنة ب�� 70.4 مليار ريال 
يف النص�ف األول من 2021، ما يمثل 

زيادة بنسبة 67 %. 
ورصد بنك بي ان بي باريبا الفرنيس 
التح�ول الكبر تج�اه االس�تدامة يف 
قط�ر فف�ي م�ارس 2022 أطلق�ت 
قطر للطاق�ة اس�رتاتيجيتَها املُحّدثة 
لاس�تدامة الت�ي تعي�ُد التأكي�َد عى 
التزامه�ا، كُمنت�ج رئي�يس للطاق�ة، 
باإلنت�اج املس�ؤول للطاق�ة النظيفة 
ذات أس�عار معقولة لتسهيل االنتقال 
إىل طاقة ُمنخفض�ة الكربون، وتركز 
االس�رتاتيحية عى ثاثة مجاالت ذات 
أولوي�ة لتحقيق رؤيته�ا وهي: تغر 

املن�اخ والعم�ل البيئ�ي، والعملي�ات 
االجتماعي�ة  والتنمي�ة  املس�ؤولة، 
االسرتاتيجية  وبموجب  واالقتصادية، 
فإن قط�ر للطاقة س�تطلق مبادراٍت 
انبعاث�ات غازات  متع�ددًة لخف�ض 
تقني�ة  مث�ل  الح�راري  االحتب�اس 
 )CCS( احتج�از الكرب�ون وتخزينه
اللتق�اط أكث�ر م�ن 11 ملي�ون طن 
س�نوًيا م�ن ثان�ي أكس�يد الكربون 
يف دول�ة قط�ر بحل�ول ع�ام 2035. 
وستس�مُح املبادرات التي تم وضعها 
بخفض املزيد من كميات الكربون يف 
منشآت الغاز الطبيعي املسال يف قطر 
وبنس�بة 35 %، ويف منشآت التنقيب 
واإلنت�اج بنس�بة 25 % ع�ى األق�ل 
)مقارن�ة باألهداف الس�ابقة املحددة 
بنس�بة 25 % و15 % عى التوايل(، 

وهو ما يعزُز التزام قطر بتزويد غاز 
طبيعي أنظف بمسؤولية وعى نطاق 
واس�ع لتس�هيل االنتق�ال إىل طاق�ة 
ُمنخفض�ة الكرب�ون. كما س�تواصُل 
قطر للطاقة متابعَة جهودها لتحقيق 
أه�داف تولي�د أكثر م�ن 5 غيغاواط 
من الطاقة الشمس�ية، ووقف الحرق 
الروتين�ي للغاز والحد م�ن انبعاثات 
غاز امليثان املترسبة عى طول سلسلة 

صناعة الغاز.
ومؤخرا دش�نت قطر مروع محطة 
الخرس�عة الكربى للطاقة الشمس�ية 
وتشغل محطة الخرسعة مساحة تبلغ 
10 كيلومرتات مربع�ة وتقوم بإنتاج 
الكهرباء بتقنية الخايا الكهروضوئية 
وينف�ذ املش��روع األول م�ن نوع�ه 
بآلي��ة البن�اء والتش��غيل مل�دة 25 

عاما، عى أن يتم نق�ل األص�ول إل�ى 
املؤسس�ة العام�ة القطري�ة للكهرباء 
لنظ��ام  )كهرم�اء(.وفق��ا  وامل�اء 
ونق�ل  والتش�غيل  والتمل�ك  البن��اء 
امللكي�ة BOOT وتبلغ تكلفة املروع 
1.7 ملي�ار ري�ال بينما تقدر الس�عة 
الكلي�ة )الطاق�ة االنتاجي�ة( ملروع 
محطة الطاقة الشمسية الكربى بنحو 
800 ميغاواط /                 ذروة وتمثل الس�عة 
الكلية للمحطة حوايل 10 % من أعى 

حمل كهربائي.
ويحقق املروع حزمة من اإليجابيات 
أبرزها: الحصول عى أسعار تنافسية 
إلنت�اج الطاق�ة وتقلي�ل االعتماد عى 
الغاز وتوفر الغاز الطبيعي املستخدم 
يف اإلنت�اج التقلي�دي إىل جانب تقليل 
االنبعاثات الكربونية وتحس�ن البيئة 

املحيط�ة ويعم�ل امل�روع بتقني�ة 
الخايا الكهروضوئية املتحركة أحادية 
املحور كم�ا يتضمن حلوال وابتكارات 
جديدة يف تكنولوجيا الطاقة الشمسية 
املزدوج�ة،  األل�واح  منها: اس�تخدام 
والت��ي تمت��از بتوفي�ر املس��احة 
كونه��ا تس��تخدم كا الوجه�ن يف 
تحوي�ل اإلش��عاع الش�ميس املبارش 
واملنعكس إىل طاقة كهربائية وتطبيق 
أحدث األنظمة اآللية لتعقب الش�مس 
لاس�تفادة القص�وى من الس�طوع 
الروبوت��ات  واس��تخدام  الش�ميس 
املس��تمرة  التنظي��ف  عملي��ة  يف 
لضم��ان  الشمس��ية  لألل��واح 
اإلنت�اج، وتقليل  اس�تمرارية كف�اءة 
كلفة التش�غيل يف املحط�ة عاوة عى 
نظ�م وتقنيات الرصد الح�ي والتنبؤ 
يلع�ب  أن  املق�رر  اإلنت�اج. وم�ن  يف 
م�روع محط�ة الخرس�عة الكربى 
للطاق�ة الشمس�ية دورا كبرا يف دعم 
توس�عة حقل الش�مال حي�ث تعتزم 
»قط�ر للطاق�ة« توف�ر ج�زء كب�ر 
من احتياج�ات املروع م�ن الطاقة 
محط�ة  م�روع  م�ن  الكهربائي�ة 

الخرسعة للطاقة الشمسية.
ويعترب مروع توس�عة حقل الشمال 
أكرب م�روع للغاز الطبيعي املس�ال 
قي�د اإلنش�اء ع�ى مس�توى العال�م 
وسرفع طاقة دولة قطر اإلنتاجية من 
الغاز الطبيعي املس�ال من 77 مليون 
طن سنويا يف الوقت الحارض إىل 110 
ماين طن سنوياً بحلول عام 2025 
وإىل 126 مليون طن س�نوياً بحلول 
العام 2027، فيما س�تؤدي التوسعة 
أيض�ا إىل إنت�اج ح�وايل 4.000 طن 
م�ن اإليث�ان، و263.000 برميل من 
املكثف�ات، و11.000 ط�ن م�ن غاز 
البرتول املس�ال، إضافة إىل حوايل 20 
طناً من الهيليوم النقي يوميا. ويحتوي 
م�روع توس�عة حقل الش�مال عى 
منظومة السرتجاع الغاز املتبخر أثناء 
الشحن وهو ما س�يقلل من انبعاثات 
غازات االحتباس الحراري بما يقارب 
ملي�ون طن مكاف�ئ س�نوياً من غاز 
ثان�ي أكس�يد الكربون كما س�يعمل 
املروع عى توف�ر 10.7 مليون مرت 
مكع�ب م�ن املياه س�نويا م�ن خال 
تدوي�ر وإعادة اس�تعمال 75 % من 
مياه الرصف الصناعي وكذلك س�يتم 
تقلي�ل انبعاثات أكاس�يد النيرتوجن 
بنسبة 40 % من خال تطبيق تقنية 

Dry Low NOx املحسنة.
وتتوس�ع قطر للطاقة يف مجال الطاقة 
الشمس�ية املتج�ددة حي�ث أرس�ت يف 
أغسطس 2022، عقد أعمال الهندسة 
والتوري�د واإلنش�اء مل�روع الطاق�ة 
الشمسية يف مدنها الصناعية، ويتضمن 
هذا املروع محطتن ضخمتن للطاقة 
الشمسية الكهروضوئية سيتم بناؤهما 
يف مدينة مس�يعيد الصناعي�ة ومدينة 
راس لفان الصناعية باستثمارات تبلغ 
2.3 مليار ريال، وم�ن املتوقع أن يبدأ 
إنت�اج الكهرب�اء من امل�روع بحلول 

نهاية عام 2024. 
وسيس�هم م�روع محط�ات الطاق�ة 
الشمس�ية يف امل�دن الصناعي�ة يف زيادة 
قدرة تولي�د الطاقة املتجددة يف قطر إىل 
1.675 غيغ�اواط بحلول ع�ام 2024، 
وسيس�تخدم امل�روع ألواح�ا ثنائي�ة 
الوج�ه ذات كف�اءة عالي�ة مثبت�ة ع�ى 
أجهزة تتبع أحادية املحور، باإلضافة إىل 
روبوت�ات التنظيف التي س�تعمل يوميا 
م�ن أجل الح�د من الخس�ائر يف التوليد 
بسبب التلوث عن طريق إزالة الغبار من 
الوح�دات الكهروضوئية، مما س�يؤدي 
إىل زي�ادة إنتاجية الطاقة اإلضافية التي 

تنتجها الوحدات ثنائية الوجه.
وس�يتم توزي�ع الطاق�ة املول�دة من 
ب�ن  اس�رتاتيجي  بش�كل  امل�روع 
املدينت�ن، حي�ث تبل�غ ق�درة توليد 
الطاق�ة الكهربائية يف مس�يعيد 417 
ميغ�اواط، بينم�ا تبل�غ ق�درة توليد 
الطاقة الكهربائية يف راس لفان 458 
ميغاواط، وس�يتم بناء املحطتن عى 
أرض تبل�غ مس�احتها اإلجمالية 10 

كيلومرتات مربعة.

{ بنك بي إن بي باريبا الفرنسي                                   )أ.ف.ب( 

{ جانب من توسعة حقل الشمال 

التضخم يسجل »4.3 %« هذا العام وانخفاضه إلى »3 %« في »2023«  توقعات بتسارع نمو االقتصاد القطري بنسبة »3.3 %« خالل العام الجاري

ارتفاع منسوب ثقة شركات القطاع الخاص إلى أعلى مستوى في عامين

تحول كبير تجاه تبني معايير االستدامة و»قطر للطاقة« العب رئيسي

كتب- سعيد حبيب 



تركيا والكويت األكثر استحواذا على تدفقات السياحة القطرية الخارجية

الســياحة توفر »249.5« ألــف وظيفــة وتســاهم بـ»67.6« مليــار ريــال في االقتصــاد
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اإلنفــاق على الترفيـه يســـجل »44.73« مليـــار ريال بحصــة »75 %« مـــن اإلجمالــي

خالل العام الماضي.. والمونديال سيؤدي إلى طفرة شاملة

»52.1« مليار ريال إنفاق الزوار

 كشفت بيانات املجلس العاملي للسفر 
إنفاق  بلوغ  )WTTC( عن  والسياحة 
مستوى  قطر  يف  الدوليني  الزوار 
 2021 عام  خالل  ريال  مليار   52.1
قيايس  نمو  إىل  التقديرات  تشري  فيما 
 2022 عام  خالل  اإلنفاق  حجم  يف 
الذي  العالم  كأس  مونديال  وقع  عىل 
بقطاعي  كربى  طفرة  إىل  سيؤدي 
تقديرات  ظل  يف  والفنادق  السياحة 
بني  الواردة  الزوار  تدفقات  تأرجح 
خالل  زائر  مليون  و1.7  مليون   1.2
حتى  يستمر  الذي  العالم،  كأس  فرتة 
تكشف  بينما  الجاري  ديسمرب   18
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  تقديرات 
يسعى  أن  املمكن  من  بأنه  »الفيفا« 
قطر  لزيارة  شخص  مليون   40 نحو 

بعد انتهاء البطولة.
تجربة  للمشجعني  قطر  وتوفر 
تشمل  مذهلة  وفندقية  سياحية 
بني  تتنوع  متنوعة  إقامة  أماكن 
التقليدية  والفنادق  العطالت  بيوت 
السفن  عىل  العائمة  والفنادق 
قرى  قطر  توفر  كما  السياحية، 
عن  عبارة  وهي  للمشجعني  خاصة 
وأماكن  التقليدية  التخييم  أماكن 
قرى  وتقع  كابينة  شكل  عىل  اإلقامة 
املشجعني يف ضواحي مدينة الدوحة، 
إليها  الوصول  املمكن  من  ولكن 
أو  العام  النقل  وسائل  طريق  عن 
يجعل  مما  املشرتكة،  النقل  رحالت 
املواقع  جميع  متناول  يف  املشجعني 
الثقافية الشهرية، فضالً عن فعاليات 
وتشمل   ،2022 مونديال  واستادات 
املشجعني  قرى  يف  املوجودة  املرافق 
تقدم  التي  الطعام  منافذ  من  عدداً 

مجموعة واسعة من املأكوالت.
عوائد  فإن  »فيتش«  لتقديرات  ووفقا 
مستوى  ستبلغ  قطر  يف  السياحة 
 2022 عام  يف  ريال  مليار   67.34
بدعم رئييس من املونديال مقارنة مع 
مستوى بلغ 31.26 مليار ريال يف عام 
زخم  استمرار  فيتش  وتتوقع   2021
مليار   76.48 مستوى  إىل  االرتفاع 
مليار  و84.3   2023 عام  يف  ريال 
مليار  و90.13   2024 عام  يف  ريال 

ريال بحلول عام 2025.
وتخطط االسرتاتيجية الوطنية لقطاع 
زائر  مليون   5.6 جذب  إىل  السياحة 
إىل  أيضا  تسعى  كما  إىل قطر سنوياً، 
لتصل  الرتفيهية  السياحة  نسبة  رفع 
الزائرين  عدد  إجمايل  من   %  67 إىل 

الفنادق  يف  اإلشغال  معدل  وتثبيت 
الطلب  زيادة  خالل  من   %  72 عند 
السياحية،  اإلقامة  خيارات  وتنويع 
بحيث تتماىش مع مختلف الفئات من 

الزائرين. 
التي  السياحية  الوجهات  وتشهد 
ومنشأة  وجهة   30 عددها  يفوق 
تم  والتي  وترفيهية  فندقية وسياحية 
افتتاحها قبيل انطالق املونديال اقباال 
وتمهد  واملشجعني  الزوار  من  كبريا 
سياحية  كوجهة  قطر  مكانة  لرتسيخ 
مونديال  بعد  ما  مرحلة  يف  عاملية 
الوجهات  أبرز  قائمة  وتضم   2022
شاطئ  منتجع  من:  كال  واملنشآت 
فويرط وفندق سانت ريجيس جزيرة 
ريكسوس  وفندق  عربية  مرىس 
أوتبوست  ومنتجع  الدوحة  الخليج 
جزيرة  ريكسوس-  ومنتجع  الرباري 
والدورف  وفندق  الشمالية  قطيفان 
وفندق  باي  ويست  الدوحة  أستوريا 
لوسيل  الدوحة  أستوريا  والدورف 

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

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

ال مار وشاطئ مكاني.
العاملي  املجلس  بيانات  وتكشف 
عن   )WTTC( والسياحة  للسفر 
الرتفيه  عىل  اإلنفاق  إجمايل  بلوغ 
قطري  ريال  مليار   44.73 مستوى 

 %  75 تبلغ  حصة  عىل  مستحوذا 
من إجمايل إنفاق السياح الدوليني يف 
قطاع  وفر  فيما   2021 عام  يف  قطر 
ألف   249.5 نحو  والسفر  السياحة 
من   %  12 يوازي  ما  أي  وظيفة، 
قطر  دولة  يف  الوظائف  عدد  إجمايل 
ساهم  وكذلك   ،2021 عام  خالل 
ريال  مليار   67.6 بنحو  القطاع 
يوازي  ما  القطري،  االقتصاد  يف 
اإلجمايل  املحيل  الناتج  من   %  10.3
الحقيقي لدولة قطر، يف عام 2021. 
ووفقا لبيانات املجلس العاملي للسفر 
وجهات   5 أكثر  فإن  والسياحة 
القطريني  للسياح  مفضلة  خارجية 
بيانات  )أحدث   2021 عام  خالل 
تركيا  الصدارة  يف  تضم  متاحة( 
تبـــلغ  حصة  عىل  باستحواذها 
السياحة  تدفقات  من   %  14
املرتبة  يف  تليها  الخارج،  إىل  القطرية 
عىل  باستحواذها  الكويت  الثانية 
ثم  اإلجمايل،  من   %  12 تبلغ  حصة 

الثالثة  املرتبة  يف  البحرين  مملكة 
 ،%  11 حصة  عىل  باستحواذها 
بحصة  الرابعة  باملرتبة  والسعودية 
10 %، ثم الواليات املتحدة األمريكية 
يف املرتبة الخامسة بحصة تبلغ 5 % 

من اإلجمايل.
الهند قائمة أكثر  ويف املقابل تصدرت 
قطر  إىل  للسياحة  تصديرا  الوجهات 
بنسبة 8 % من اإلجمايل، فيما جاءت 
 ،% 4 الثانية بحصة  الكويت باملرتبة 
الثالثة  باملرتبة  عمان  سلطنة  تلتها 
باملرتبة  بريطانيا  ثم   ،%  3 بحصة 
شغلت  فيما   ،%  2 بحصة  الرابعة 
املرتبة  األمريكية  املتحدة  الواليات 
إجمايل  من   %  2 بحصة  الخامسة 
يف  قطر  إىل  الوردة  السياحة  تدفقات 

عام 2021. 
للسياحة  العاملي  املجلس  ويتوقع   
مليون   6.24 قطر  استقبال  والسفر 
يصل  أن  عىل   ،2028 بحلول  سائح 
مليار   102.7 إىل  القطاع  اإلنفاق عىل 

سنوياً   %  9.1 بزيادة  قطري،  ريال 
حتى العام 2028.

عام  وجهات  ترتيب  أن  الفتا  وكان 
بعام  مقارنة  مختلفا  كان   2021
بريطانيا  تصدر  شهد  الذي   2020
الخارجية  الوجهات  أكثر  قائمة 
باستحواذها  للقطريني  املفضلة 
تدفقات  من   %  20 تبلغ  حصة  عىل 
املرتبة  يف  تليها  القطرية،  السياحة 
الثانية الكويت باستحواذها عىل حصة 
مملكة  ثم  اإلجمايل،  من   %  13 تبلغ 
البحرين يف املرتبة الثالثة باستحواذها 
عىل حصة 11 %، والسعودية باملرتبة 
يف  تركيا  ثم   ،%  8 بحصة  الرابعة 
من   %  6 بحصة  الخامسة  املرتبة 

اإلجمايل.
ويف عام 2020 تصدرت إيطاليا قائمة 
إىل  للسياحة  تصديرا  الوجهات  أكثر 
فيما  اإلجمايل،  من   %  7 بنسبة  قطر 
جاءت بريطانيا باملرتبة الثانية بحصة 
الثالثة  باملرتبة  أملانيا  تلتها   ،%  6
املتحدة  الواليات  ثم   ،%  5 بحصة 
بحصة  الرابعة  باملرتبة  األمريكية 
املرتبة  الكويت  شغلت  فيما   ،%  4
إجمايل  من   %  3 بحصة  الخامسة 
يف  قطر  إىل  الوردة  السياحة  تدفقات 

عام 2020.
للسياحة  قطر  جهاز  بيانات  وتشري 
إىل تجاوز عدد تدفقات الزوار الواردة 
1.023 مليون  مليون زائر ليصل إىل 
زائر خالل األشهر الثمانية األوىل من 
بيانات  أحدث  وهي  الجاري  العام 
الزوار  تدفقات  أخذت  وقد  متاحة، 
منحنى تصاعديا حيث استقبلت قطر 
ألف   86.13 نحو   2022 يناير  يف 
زائر وانخفض العدد إىل 76.88 ألف 
بصورة  قفز  أنه  غري  فرباير  يف  زائر 
يف  زائر  ألف   152.77 إىل  قياسية 
يف  زائر  ألف   97.85 وسجل  مارس 
إىل  القيايس  ارتفاعه  عاود  ثم  إبريل 
مايو  يف  زائر  ألف   166.09 مستوى 
ليسجل  املرتفعة  وتريته  عىل  واستمر 
145.64 ألف زائر يف يونيو ثم وصل 
ثم  يوليو  يف  زائر  ألف   150.45 إىل 
يف  زائر  ألف   148 مستوى  سجل 
االسرتاتيجية  أغسطس..وتستهدف 
ما  جذب  السياحة  لقطاع  الوطنية 
عام  بحلول  زائر  ماليني   6 إىل  يصل 
دور  تعزيز  إىل  باإلضافة   ،2030
الوطني  االقتصاد  تطوير  يف  السياحة 
الناتج  يف  زيادة مساهمتها  من خالل 
عام  بحلول   %  10 إىل  لتصل  املحيل 
الرامية  املساعي  ضمن  وذلك   ،2030

لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

{ جماهير المونديال في مطار حمد 

{ جزيرة قطيفان الشمالية 

{ فندق كتارا هيلز إل إكس آر

قطر تستقبل »6.24« مليون سائح مع إنفاق »102.7« مليار ريال بحلول »2028«

كتب- سعيد حبيب



الدوحة - $ 

الشيخ  سعادة  وحضور  رعاية  تحت 
فيصل بن قاسم آل ثاني، افتتح متحف 
الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، متحف 
الثقافية  املعالم  أحد  الجديد،  السيارات 
االفتتاح  حفل  وشهد  قطر.  يف  الجديدة 
الشيخ فيصل بن قاسم  حضور سعادة 
بن  محمد  الشيخ  وسعادة  ثاني،  آل 
فيصل آل ثاني، وسعادة الشيخ خالد بن 
فيصل آل ثاني، إىل جانب حشد من كبار 
اإلعالم  ووسائل  والسفراء  الشخصيات 
عىل  اطلعوا  الذين  والدولية،  املحلية 
مختلف الطرازات التي تحتضنها أروقة 
املتحف من خالل جولة تعريفية صممت 

خصيصاً لهم.
امتداداً  الجديد  السيارات  متحف  ويعد 
آل  قاسم  بن  فيصل  الشيخ  ملتحف 
ثاني، املعلم الثقايف يف منطقة السامرية، 

بالشحانية، يف شمال غرب الدوحة.
من  جزءا  الجديد  املتحف  زيارة  وتّعد 
قاسم  بن  فيصل  الشيخ  متحف  جوالت 
آل ثاني، حيث يرحب متحف السيارات 
 300 من  يقارب  ما  ملشاهدة  بالزوار 
واالستمتاع  مذهلة،  كالسيكية  سيارة 
بكنوز املتحف املكون من 30 ألف قطعة 
اإلسالمية،  الفنون  بني  تتنوع  فريدة 
العاملية،  والتحف  القطري،  والرتاث 
واملنسوجات  واملجوهرات،  والسجاد، 

الرتاثية.
السيارات  متحف  لزوار  ويمكن 
تثقيفية  تاريخية  برحلة  االستمتاع 
عاماً   120 من  أكثر  عىل  الضوء  تسلط 
يكشف  الذي  امليكانيكي،  التطور  من 
مر  عىل  اإلنسان  احتياجات  ويعكس 
تكنولوجيا  لتطوير  املاضية  السنني 
السيارات بهدف تقصري املسافات وربط 
العربية  الجزيرة  شبه  عرب  املجتمعات 

وقطر.

قاسم  بن  فيصل  الشيخ  سعادة  وقال 
معرض  بافتتاح  سعيٌد  »إننّي  ثاني:  آل 
شغٌف  يل  كان  لطاملا  إذ  السيارات، 
منها، ورسعان  املميز  بالسيارات وجمع 
تضم  هواية  إىل  االهتمام  هذا  تحّول  ما 
مجموعة كبرية من السيارات الكالسيكية 
املختلفة، والتي تمكنّت بالفعل من لفت 
أنظار الجمهور وجذب اهتمامهم، األمر 
يحتوي  معرض  الفتتاح  دفعني  الذي 
مجموعتي الخاصة من السيارات، وكّل 
املعرض  افتتاح  صادف  حيث  فخٌر 
العالم  كأس  بطولة  فعاليات  العام  هذا 
فرصًة  يعطينا  مما   ،2022 قطر  فيفا 
أمام  املميزة  القطع  هذه  لعرض  أكرب 
العالم،  أنحاء  جميع  من  قطر  ضيوف 
التي  الصناعة  ألهمية هذه  تقديراً  وذلك 
يف  واألماكن  الشعوب  بني  رابطاً  شكلت 
الفرصة  ولتوفري  العالم،  أنحاء  مختلف 
وأرقى  أجمل  عىل  للتعرف  لزوارنا 
املذهلة  القديمة  السيارات  طرازات 

حتى   1900 العام  لبدايات  تعود  التي 
العودة  رحلة  وخوض  املعارص  تاريخنا 

عرب الزمن«.
متحف  »يعكس  سعادته:  وأضاف 
استحواذي  رحلة  الجديد  السيارات 
خالل  الكالسيكية  االيقونات  هذه  عىل 
عىل  املمتدة  الزمنية  املراحل  مختلف 
مراحل تطور صناعة السيارات، ويحكي 
بعض  الوقت،  بمرور  تاريخها  قصة 
املجموعة  هذه  يف  املعروضة  السيارات 
هي سيارات خاصة بي وأخرى خاصة 
بوالدي الشيخ قاسم آل ثاني رحمه الله، 
وأخرى خاصة ببعض العائالت القطرية 

أو بعض املشاهري يف العالم«.
ثماني  إىل  السيارات  متحف  وينقسم 
حتى   1900 عام  من  مقسمة  مناطق، 
كل  ويعرض  املايض،  القرن  ثمانينيات 
التي  النماذج  أشهر  من  بعضاً  قسم 
وتشمل  الحقبة.  تلك  يف  شهرة  القت 
املثال ال  املعروضة عىل سبيل  الطرازات 

الحرص سيارات كرايسلر وبويك 1951، 
 ،1937 وبيجو   ،1955 وبونتياك 
عسكرية  دبابة  إىل  باإلضافة  ورودسرت، 
توفريجولة  ويتم   .1940 طراز  من 
جولة  من  كجزء  السيارات  متحف  يف 
املتحف، بسعر 50 رياالً قطرياً للبالغني 

ومجاناً لألطفال دون سن 12 عاماً.
عام  مدير  الهلباوي،  منى  وأشارت 
التعليم  يف  لالستثمار  الريان  مجموعة 
الشيخ  متحف  »يواصل  والرياضة: 
للسيارات  ثاني  آل  قاسم  بن  فيصل 
الجديد برتسيخ اإلرث الذي أسسه الشيخ 
يف  نوعه  من  األول  يعترب  حيث  فيصل، 
الرشق األوسط، نحن نفخر بكوننا جزءاً 
من هذا اإلرث، الذي يستمر أبناء الشيخ 
عليه  للحفاظ  بالعمل  وبناته  فيصل 

وجعله مرجعاً لألجيال القادمة«.
السيارات  متحف  »ويضم  وأضافت: 
مجموعة فريدة من الطرازات واملوديالت 
العالم  يف  اخرتاعها  تم  سيارة  أول  مثل 

الشهرية،  األيقونية  السيارات  وبعض 
لتوضيح  العصور  حسب  ومقسمة 
مر  عىل  السيارات  لتاريخ  الرائع  الرتاث 

السنني«.
وتم إنشاء متحف الشيخ فيصل بن قاسم 
متحف  ويعد  عاماً،   25 منذ  ثاني  آل 
من  العديد  من  واحداً  الجديد  السيارات 
التوسعة  ومشاريع  الحديثة  التطورات 
يف  وافتتاحها  عنها  اإلعالن  سيتم  التي 
ما  املجموعة  وتضم  القريب،  املستقبل 
وسيتم عرض  سيارة،   1000 عىل  يزيد 

300 منها فقط خالل حفل االفتتاح.
بن  فيصل  الشيخ  سعادة  أن  يذكر 
األعمال  رواد  أبرز  أحد  ثاني،  آل  قاسم 
القطريني، والعب رئييس يف تعزيز تراث 
املتحف  إنشاء  يف  ورائد  قطر،  وثقافة 
العام  االهتمام  إلحياء  تراثية  كوجهة 
عن  والكشف  املحلية،  الثقافة  وتقدير 
اإلسالمي  العالم  وتاريخ  قطر  مايض 

للزوار من جميع أنحاء العالم.
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اقتصاد

يعرض سيارات تعود إلى عامي »1908« و»1924«الشيخ فيصل بن قاسم: نتطلع الستقطاب جمهور المونديال

يضم »300« سيارة كالسيكية مذهلة مع »30« ألف قطعة فريدة

افتتاح متحف الشيخ فيصل بن قاسم للسيارات

{ جولة في المتحف{ خالل افتتاح متحف السيارات الجديد

عبر مطاري حمد والدوحة تشمل تأجير السيارات وتنقالت األفراد

»12963« حركة جوية حتى نهاية األسبوع الثاني من المونديال »يوروبكار قطر« تقدم خدمات التنقل بالمونديال

أعلنت الهيئة العامة للطريان املدني، 
أن بطولة كأس العالم 2022 سجلت 
12963 حركة جوية حتى  أكثر من 

نهاية األسبوع الثاني من البطولة.
الجوية  الحركة  أن  إىل  الهيئة  ولفتت 
الدوليني  والدوحة  حمد  مطاري  يف 
انطالق  منذ  كبرية  زيادة  شهدت 

البطولة.
من  العديد  أن  الهيئة،  وأفادت 
قامت  الخليجية  الطريان  رشكات 
دولة  إىل  مكوكية  رحالت  بتسيري 
العديد  إىل  باإلضافة  هذا  قطر، 
باقي  من  اإلضافية  الرحالت  من 
العالم، وذلك  العربية ودول  الدول 
لتوفري نقل جوي متكامل ملشجعي 

البطولة. 
املايض  سبتمرب   15 من  واعتبارا 
بارشت 13 رشكة طريان عملياتها 
التشغيلية من مطار الدوحة وذلك 
حتى 30 ديسمرب 2022، ويعترب 

يف  الثاني  املطار  هو  الدوحة  مطار 
الدوحة، ويقع عىل بعد 15 دقيقة من 
وسط مدينة الدوحة و30 دقيقة من 
معظم املالعب املستضيفة للمونديال. 
كال   13 الـ  الرشكات  قائمة  وتضم 
أير  وطريان  للطريان  العربية  من: 
والخطوط  للطريان  وبدر  كايرو 
للطريان  واالتحاد  اإلثيوبية  الجوية 
هيمااليا  وطريان  دبي  وفالي 
والخطوط  الجزيرة  وطريان  أيرالينز 
الجوية  والخطوط  النيبالية  الجوية 
وطريان  الدولية  الباكستانية 

سوس  بيجا
وطريان السالم وتاركو للطريان.

 وتتوقع الهيئة العامة للطريان املدني 
القطرية تضاعف عدد املسافرين إىل 
مطاراتها خالل العام الجاري، حتى 
الهيئة  ووضعت  مسافر  مليون   36
املسافرين  حركة  لتوقعات  مسارين 
خالل العام الجاري، أحدهما معتدل 
بعدد 34 مليون مسافر طيلة 2022 
بنمو 90 % عن العام املايض، بينما 
ويتوقع  إيجابية،  أكثر  الثاني  املسار 
ارتفاع عدد املسافرين إىل 36 مليون 
بنمو  الجاري  العام  خالل  مسافر 

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

مليون مسافر يف ديسمرب.

أعلنت »يوروبكار قطر«، التي تمتلك 
»موبيليتي  رشكة  امتيازها  حق 
ملجموعة  التابعة  السيارات«  لتأجري 
لتطوير  القطريني  املستثمرين 
قبل  من  اختيارها  عن  املشاريع، 
الرائدة  الرشكة  للضيافة«،  »ماتش 
العاملية،  الرياضية  الضيافة  يف مجال 
بطولة  خالل  التنقل  لخدمات  كمزود 

كأس العالم قطر 2022.
تقدم  الرشاكة،  هذه  خالل  ومن 
»يوروبكار قطر« خدماتها للمشجعني 
تشمل  والتي  دولة،   20 من  أكثر  من 
األفراد  وتنقالت  السيارات،  تأجري 

وخدمات النقل األخرى. 

الدويل  حمد  مطار  حجوزات  وتعد 
ومطار الدوحة الدويل وميناء الدوحة، 
األكثر  الخدمات  من  وإياباً،  ذهاباً 
توفر  البطولة، حيث  أيام  طلباً خالل 
فئات  من  واسعة  مجموعة  الرشكة 
سائقون  يقودها  التي  املركبات 

مدربون عىل أعىل مستوى.
التي تأسست عام  وتعترب»يوربكار«، 
1949 يف باريس، أكرب رشكة لتأجري 
يف  فروع  ولديها  أوروبا  يف  السيارات 

نحو 140 دولة حول العالم. 
وقد بدأت الرشكة عملياتها يف الدوحة 
أسطول  ولديها   2003 العام  منذ 
مكون من نحو 1300 مركبة، تتنوع 
والسيدان  االقتصادية  السيارات  بني 
الحجم،  كبرية  الرباعي  والدفع 

باإلضافة إىل املركبات الفاخرة. 

خالل  قطر«  »يوربكار  تشهد  كما 
طلبات  يف  كبرية  زيادة  البطولة  فرتة 
الفنادق  قطاع  يف  الرشكاء  من  النقل 
الرشكة  وتضمن  البحرية،  والرحالت 
األداء  بنفس  املتطلبات  جميع  تلبية 
شبكتها  خالل  من  العالية  والجودة 
يف  منترشة  فروع  ستة  من  املكونة 

جميع أنحاء قطر.
»موبيليتي  تفخر  ذلك،  عىل  عالوة 
عىل  الحاصلة  السيارات«،  لتأجري 
بكونها  قطر،  يف  يوروبكار  امتياز 
الخطوط  لدى  املفضل  الخدمة  مزود 
إدارة  ورشكة  القطرية  الجوية 
الوجهات التابعة لها »اكتشف قطر«، 
طويلة  الرشكة  خربة  ساهمت  وقد 
تلبية  يف  املتميزة  وخدماتها  األمد 

املتطلبات املتزايدة لعمالئها.

الدوحة - $ 

{ يوربكار تعزز ادائها بالمونديال

الدوحة - $ 
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متابعات

االنتقال الديمقراطي وتشكيل الواقع السياسي )1(

االتحاد التونسي للشغل.. أي دور ؟
ال يختللف اثنان يف تونس على أن االتحاد العام 
التونلي للشلغل هلو الطلرف األكثر تأثلًرا يف 
مجريلات الشلأن العلام يف تونس بعلد الثورة، 
يف ظل تشلظي املشلهد الحزبي وضعلف الدولة 
وتملرد املجتمع عليهلا بعد أن تحلرر من عقدة 
الخلوف وأسلقط رأس نظام االسلتبداد وإن لم 
ُيسلقط النظام نفسه. وقد ساعده يف الهيمنة عى 
الطبقة السياسلية وفرض إرادتله عليها تهافتها 
على الحكلم وقبولها بلروط االتحلاد املجحفة 
لراء سلم اجتماعي هش ال يصمد أمام أي أزمة 

أو هزة.
لقلد شلاركت قواعد االتحلاد وقياداتله امليدانية 
بفعالية يف الثورة، فأحرجت القيادة املركزية التي 
كانت مرتددة يف مواجهة سللطة االستبداد خوًفا 
منها وطمًعا فيها، لكنها لم تجد بدًّا يف النهاية من 
االلتحام بالجماهر الهادرة التي زلزلت أصواتها 
للة بهروب رأس  جلدران املباني السليادية ُمعجِّ

الدولة وانهيار الحزب الحاكم. 
ذللك هو االتحاد العام التوني للشلغل الذي ُولد 
من رحلم مقاومة االسلتعمار، فاسلتمرأ خوض 
غمار السياسة، فكان »خيمة« للمناضلني و»بيتًا« 
املعارضلني،  للسياسليني  و»ملاًذا«  للشلغالني 
لكنله للم يسللم ملن »االنتهازيلة« و»الزبونية« 
و»الشلعبوية«. واليلوم، يجلد نفسله يف مصيدة 
نهلج  فينتهلج  واإلحجلام«،  »اإلقلدام  رصاع 
»الذرائعيلة« لكنله يقع يف فخ ماحقلة األحداث 
بعلد أن كان يصنعها. فهلل بقي له دور حقيقي 
يلعبه يف مسلار االنتقال الديمقراطي املتعثر؟ أم 
بات هلو اآلخر عبئًا على الباد املثقللة بالديون 
والرازحلة تحت وطأة التخلف وعلدم املعيارية؟ 
هل ال يزال االتحاد عامل توازن سليايس وصمام 
أمان اجتماعلي ومنقًذا من االنلزالق إىل الفوىض 
وملن االنحلدار إىل السلديم أم على العكس من 
الديمقراطلي  لانتقلال  لًا  عنلًرا معطِّ ذللك 
وشلوكة يف خلارصة الدوللة؟ أيلن االتحلاد من 
تصفية الحسلابات السياسلية وملن الراعات 
األيديولوجية؟ هل ما زال لاتحاد دور يف تحقيق 
اسلتحقاقات الثورة وأهدافها ويف حفظ مصلحة 
الشعب الفضى؟ هل استطاع االتحاد التوفيق بني 
دوره االجتماعي - وما يفرضه من اسلتحقاقات 
تتصل بحماية مصالح الشلغالني والدفاع عنها- 
ودوره السليايس اللذي اسلتمات يف التمسلك به 
وممارسلته يف كل األحقاب تحت عنوان »النضال 

النقابي الوطني«؟

1 - يف املنظور واملقاربة البحثية

لقد اعتمد الباحث يف دراسته لدور االتحاد العام 
التوني للشلغل يف الثلورة، ويف مرحلة االنتقال 
ن  الديمقراطي منظوًرا سوسيولوجيًّا سياسيًّا مكَّ
من مقاربة املوضوع وأبعلاده بطريقة تحليلية 
نقدية تستفيد من دالالت الوقائع التاريخية ومن 
مضامني خطاب الفاعلني السياسيني والنقابيني 
يف تونلس، واجتهد يف أن تكلون املقاربة تأويلية 
تسلتنطق خلفيلات املواقف التي يعلر عنها أو 
يتخذهلا أولئلك الفاعللون وال تقلف عند رسد 

األحداث أو وصف املشهد يف ظاهره.
كما حرص الباحث عى تنويلع املراجع البحثية 
وعى تحديثها، سعيًا إىل مواكبة الواقع السيايس 
يف  وخاصلة  اللدؤوب،  حركيتله  يف  تونلس  يف 
سلياق االنتقال الديمقراطي الذي أعقب الثورة 
التونسلية، وما تضمنه من أحلداث نوعية ومن 
رصاعلات عى السللطة يف إطار بحلث مختلف 
القلوى والفعاليلات والشلخصيات السياسلية 
والنقابية علن إعادة التموقع يف مشلهد رجراج 

وبيئة غر مستقرة.
أما أهم أهداف الدراسلة فهو املساعدة عى مزيد 
فهلم الواقع التوني املعقلد ودور االتحاد العام 
التوني للشلغل يف تعقيده طوًرا ويف املسلاهمة 
ى يف  يف حلحلته طوًرا آخر. فاالتحاد - كما ُيسلمَّ
تونس- اختصاًرا، هو فاعل أسايس يف هذا الواقع 
وإن ترجرج دوره بحسلب سر األحداث وتبدل 
الفاعللني السياسليني. ولكن الثابلت أن وجود 
االتحاد يف صدارة املشلهد السيايس واالجتماعي 
هلو حقيقة ذات وجهني، فهو إما فاعل معارض 
للسللطة الحاكمة يعمل على إحراجها وحرها 
يف الزاويلة متوخيًا املناورة السياسلية لتحقيق 
أهدافله، وإملا فاعلل مسلاند للسللطة - وللو 
بشلكل ملروط أو محتشلم- أملًا يف تحييلد 
خصومله وطمًعا يف اكتسلاح مسلاحات جديدة 
وبسط السليطرة عليها لتعزيز موقعه السيايس 
واالجتماعي واالسلتعداد لخلوض غمار معارك 

محتملة يف املستقبل.

2 - »االتح�اد« يف زم�ن الهيمن�ة ويف زم�ن 
الثورة: املوقع والدور

لس االتحلاد العلام التوني للشلغل، يف 20  أُسِّ
ينايلر/  كانلون الثانلي 1946، عى يد الشليخ 
محملد الفاضلل بن عاشلور، رئيًسلا، والزعيم 
ا.  النقابلي والوطني، فرحات حشلاد، أمينًا عامًّ
وقلد كان فرحلات حشلاد ملتحًملا يف نضالله 
النقابي مع شلعبه املقاوم للمسلتعمر الفرني. 
وهو صاحب املقولة الشلهرة: »أحبك يا شعب« 
التي عنلون بها مقااًل كتبه إثر أحداث »هنشلر 
النفيضلة« الداميلة، يف 21 نوفملر/  تريلن 

1950، التلي أعقبلت إرضاب بعلض  الثانلي 
العملال الفاحلني. وملن ثلم اكتسلب االتحاد 
العلام التوني للشلغل هذا اللدور الوطني، بل 
إن زعيمه املؤسلس قاد الحركلة الوطنية حينما 
تمَّ اعتقال زعمائها ونشلطائها السياسليني من 
ِقبَل سللطات االسلتعمار. وحيلث تعاظم دور 
فرحلات حشلاد النقابلي والوطني واسلتطاع 
أن يربط عاقلات خارجية متينة، والسليما مع 
الجامعلة الدوليلة للنقابلات الحلرة التي كانت 
األمركيلة، عملدت  النقابلات  تسليطر عليهلا 
السللطات االسلتعمارية الفرنسلية إىل اغتياله، 
يف 5 ديسلمر/  كانلون األول 1952. لكنَّ أثره 
وإرثه ال يزاالن مسلتمرين؛ حيث ُيعرَّف االتحاد 
العام التوني للشغل إىل اليوم بل»اتحاد حشاد« 

يف كثر من املناسبات السياسية والنضالية.
وبحصلول تونلس على االسلتقال بعلد عر 
سلنوات ملن تأسليس االتحلاد العلام التوني 
للشلغل، كان هذا األخلر حارًضا بقلوة يف أول 
حكومة تونسلية بعلد االسلتقال؛ حيث جرى 
إسناد عدة حقائب وزارية إىل شخصيات نقابية، 
مثل مصطفى الفيايل وعبد الله فرحات واألمني 
الشلابي. كملا كان مؤثلرًا يف ملروع الدوللة 
الوطنيلة الفتية؛ حيث تم اعتماد برنامج تنموي 
)اقتصادي واجتماعلي( صاغته إطارات نقابية 
بمناسلبة انعقاد مؤتمر الحزب الحر الدستوري 
التونلي بمدينة صفاقلس، يف نوفمر/  ترين 
الثانلي 1955. كملا كان لاتحلاد أكثر من 15 
نائبًلا يف املجلس القومي التأسليي الذي صاغ 
دسلتور الجمهورية التونسلية األول )1959(. 
وكان الحلزب الحاكم يف زملن الرئيس الحبيب 
بورقيبة )الحزب االشرتاكي الدستوري( يضم يف 
مراكزه القيادية العديلد من الزعامات النقابية، 
ملن أهمها الحبيب عاشلور، الذي اسلتقال من 
قيلادة الحلزب يف أواخلر السلبعينات منتًرا 

الستقالية املنظمة النقابية.

وحيلث إن »حسلاب النقابلي« غلر »حسلاب 
الحاكلم«، فقد دبَّ الخاف بلني قيادات االتحاد 
ورملوز الحكلم، وعى رأسلهم رئيلس الحزب 
الحاكم ورئيلس الدولة، الحبيلب بورقيبة، منذ 
أواسلط السلتينات. وقد بلغت الخافات أوجها 
بني أملني عام االتحلاد العام التوني للشلغل، 
الحبيب عاشلور، والوزير األول، الهادي نويرة، 
يف أوائل سنة 1978 بشن االتحاد العام التوني 
ا يلوم الخميس، 26 يناير/   للشلغل إرضاًبا عامًّ
كانون الثانلي 1978، يف حركلة تحدٍّ وتصعيد 
للم َتُرْق للرئيس بورقيبة اللذي أمر قوات األمن 
والحلرس والجيلش بالتصلدي للمحتجلني يف 
الفضاء العام وباقتحام مقرات االتحاد واعتقال 
قياداتله. فكان »خميًسلا أسلود« داميًّا سلقط 
فيه كثر ملن املحتجني املدنيلني الذين جوبهت 

تحركاتهم ومسراتهم بالرصاص الحي.
ورغم بلوغ التجايف بني الحزب الحاكم واالتحاد 
العام التوني للشغل حدًّا منذًرا براع مفتوح، 
إال أن قيادتيهما اسلتطاعتا »اسلتهاك« أحداث 
ينايلر/  كانون الثانلي 1978 وملا أعقبها من 
ماحقلات أمنيلة وقضائيلة. فقد علاد التآلف 
القديم بينهما بصفة تدريجية، بعد أن تم إطاق 
رساح النقابيلني املودعلني بالسلجن يف 1981، 
واسلتطاعتا تكويلن »جبهلة قوميلة« لخوض 
االنتخابات التريعية مًعا ضمن قائمة مشرتكة 
يف نوفمر/  ترين الثانلي 1981 والفوز فيها، 
مملا بوَّأ االتحاد عرين مقعًدا يف مجلس النواب 

)الرملان التوني(. 

وبعلد ميض بضع سلنوات على أحلداث يناير 
/  كانلون الثانلي 1978 اتسلمت باالحتقلان 
التماحلك  وبتصاعلد  املكتلوم  االجتماعلي 
األيديولوجي داخل الجامعة الذي بلغ أوجه يوم 
30 ملارس/  آذار 1982 )ذكلرى يلوم األرض 
بفلسلطني(، حيلث حصلت فيله واقعلة دامية 
ُعرفت يف األوسلاط الجامعية بل»مجزرة منوبة« 
وتلتهلا اشلتباكات طابيلة متفرقلة، اندلعلت 
»انتفاضة الخبلز«، يف 3 ينايلر/  كانون الثاني 
1984، إثلر زيلادة كبرة يف أسلعار مشلتقات 
الحبلوب )الدقيق والسلميد والعجلني الغذائي( 
انجرَّت عنهلا زيادة غر مألوفلة يف ثمن الخبز. 
يومها، هبَّ الشلعب التوني للدفاع عن حقه يف 
الحصول عى رغيف الخبز رافًعا شلعار »الخبز 
والكرامة«. وقد كان النقابيون حارضين ميدانيًّا 
فيملا ُسلمِّي بانتفاضلة الخبز )ينايلر/  كانون 
الثانلي 1984( التلي كادت تتحلول إىل »ثورة 
جيلاع« للوال أن الرئيلس بورقيبة سلحب فتيل 
األزمة بإعانه الشلهر »فلنعد إىل حيث كنَّا قبل 
الزيادات«، وبه سلحب البساط من تحت أرجل 
املناوئلني له واملحتجني ضده. يومها، خرج أبناء 
عامة الشعب تلقائيًّا يف مسرات مساندة للرئيس 
ومنلدِّدة بوزيلره األول، محمد ملزايل، الذي لم 

يعمَّر حكمه طويًا بعد تلك األحداث.
وباعتاء الرئيلس زين العابدين بن عيل، سلدة 
الحكلم، يف فجلر السلابع من نوفملر/  ترين 
الثاني 1987، وسيطرته يشًءا فشيئًا عى دواليب 
الدولة وعى املشلهد السليايس بقبضة بوليسية 
حديدية، عمد إىل اسلتيعاب الدسلتوريني، وهو 
منهم، وتطعيم حزبهم »االشلرتاكي الدستوري« 
ببعض الشلخصيات غر املسلتهلكة من النخبة 
الدسلتوري  »التجملع  ليصبلح  اسلمه  وغلرَّ 
الديمقراطلي«. كملا عملل عى احتلواء االتحاد 
العام التوني للشلغل وتحييد دوره النضايل يف 
الدفلاع عن حقوق الشلغالني وعملوم املواطنني 

بتنميط الحلوار االجتماعي وضبط مواعيد قارَّة 
للمفاوضات االجتماعية من أجل الزيادة الدورية 
يف أجور العمال. كما دفع، بالتوازي مع ذلك، إىل 
انتخاب أمني عام قريب منه، محاواًل إنهاء العاقة 
املتوتلرة أصًا بلني االتحاد والسللطة الحاكمة 
وحسم الراع بشلكل »توافقي« يجعل االتحاد 
حليًفا لتلك السللطة ولو بشلكل غر معلن. وقد 
كان له ذلك بتويل إسلماعيل السلحباني األمانة 
العامة لاتحاد إثر مؤتمر سوسلة )1989(. إنه 
التحييد بكسلب التأييد. ولقد استثمر يف ذلك ما 
بدا تعبرًا منه عن »ُحسلن النية« حينما أعاد إىل 
االتحلاد ممتلكاتله التي صودرت منله يف غمرة 
احتداد اللراع بينه وبلني النظلام البورقيبي 
واعلرتف بقيادتله الرعيلة املوحلدة بعلد أن 
فشلل »النقابيون الرفاء« املنشقون عن مكتبه 
التنفيلذي، يف نوفملر/  تريلن الثاني 1983، 
يف تثبيلت منظمتهم النقابية التي أسسلوها، يف 
فرايلر/  شلباط 1984، وأطلقلوا عليها اسلم 

»االتحاد الوطني التوني للشغل«.
يف تللك األثنلاء، كان الرئيلس زيلن العابديلن 
بلن عيل يعملل حثيثًا عى توطيلد أركان حكمه 
مصطنًعلا »معارضلة كرتونية« رسلمية باهتة 
وشبه موالية له وباطًشا بحزم وقوة بالتنظيمات 
السياسلية التي اعترها »مناوئة« له أو »ساعية 
إىل االنقضاض عى السللطة«، والسليما »حركة 
النهضة« اإلسلامية التي صنَّفها عى أنها حركة 
أصولية تمامية مناهضة للحداثة والتحرر وذات 
مروع مجتمعي مهدد ملكاسلب املجتمع ونمط 
عيشله ولحقوق املرأة. كما تعامل نظام ابن عيل 
بشلدة مع »حزب العملال الشليوعي التوني« 
اللذي رفلض »التطبيع« ملع »صانلع التغير« 
والتسلليم بأن ما قام به، فجر يلوم 7 نوفمر/  
تريلن الثاني 1987، هو »تحلول مبارك« من 
»العهد القديم« )البورقيبي( إىل »العهد الجديد« 
)النوفمري(، فاحق قيادتله؛ مما اضطرها إىل 
العودة إىل العمل الرسي كما كانت الحال يف زمن 

بورقيبة.
وعى أية حال، فإن عاقة االتحاد العام التوني 
للشغل بالسللطة السياسلية يف عهدي بورقيبة 
وابن عيل اتسمت بنوع من »التعاون الراعي«، 
والعبارة مقتبسلة ملن أطروحة عاللم اجتماع 
الفعل، آالن توران ))Alain Touraine ((. كما 
أن »االرتباط التخادمي« و»التحالف املوضوعي« 
و»التقلاء املصاللح« و»حركلة امللد والزَّجلر« 
كلها مامح أسلهمت يف رسلم تلك العاقة التي 
حلاول االتحلاد ملن خالها أن يحفلظ وجوده 
ويعزز موقعه يف املشلهد السيايس ويحافظ عى 
مكاسلبه). لكلن السللطة هي األخلرى حاولت 
ملن جهتها أن تسلتخدم االتحلاد كأحد أذرعها 
املتغلغللة يف نسليج املجتملع، والسليما حينما 
كانت قياداته تنتمي سياسليًّا إىل الحزب الحاكم 
زمن بورقيبة )الحزب االشلرتاكي الدستوري(، 
أو حتلى حينملا كانت تلك القيلادات قريبة من 
)حلزب  الديمقراطلي«  الدسلتوري  »التجملع 
الرئيلس، ابلن عليل(. ويف مطلق األحلوال، كان 
هلدف السللطة السياسلية الحاكملة مزدوًجا: 
الضغلط عى منسلوب النضال النقابلي و/  أو 
السليايس ومراقبتله، واحتواء االتحلاد وتحييد 

دوره الريادي.

فتحي الجراي
أستاذ العلوم االجتماعية 

جامعة قرطاج



لم تف إشارة البيان الختامي بشأن اجتماع الرئيسني الفرنيس 
واألمريكي بالغرض حول االستحقاق الرئايس اللبناني، بحيث 

فاقمت اإلشارة إىل الحدود البحرية من توجس بعض األطراف 
حيال حقيقة املوقف األمريكي من لبنان وقابلية املشاركة بمبادرة 

دولية متكاملة.
يجزم سيايس لبناني بأن الواليات املتحدة، وإن كانت ال تتابع 
الشأن اللبناني بتفاصيله، فانها تؤيد وصول رئيس يعمد إىل 

إدارة األزمة خالل املرحلة املقبلة، وهي ستواجه كل االقرتاحات 
املطروحة من باب املراوحة وليس االنخراط بنقاش فعيل يؤدي إىل 

خواتيم سعيدة.
خربة السيايس املذكور، نابعة من متابعة دقيقة لوصول رؤساء 
الجمهورية منذ 40 عاما حتى اليوم، ولسان حاله بأن انتخاب 

مطلق شخصية ال تعني بالرضورة استتباب الوضع يف لبنان 
بقدر قرار تفجري الساحة اللبنانية، كما حصل عند انتخاب بشري 

الجميل العام 1982، أو كما حصل عند عقد اتفاق الطائف 

وانتخاب رينيه معوض.

انطالقا من ذلك، ال مصلحة لواشنطن باملساهمة يف انتخاب رئيس 

للجمهورية يف اللحظة الراهنة وكأنه تتويج لحل مرحيل لألزمة 

املستفحلة، اال بمقدار السعي لفصل قرار الدولة عن نفوذ حزب 
الله، وهو هدف ال يمكن تحقيقه يف الوقت الراهن.

فاإلدارة األمريكية التي تحرص عىل مصالحها يف منطقة ملتهبة، 
تريد عقد تسوية جزئية يف لبنان، خصوصا يف ظل الجموح الرتكي 

للقضاء عىل األحالم الكردية من جهة وكيفية تطويق نفوذ إيران، 
كما القضاء عىل انفالش فصائل الحرس الثوري يف أرجاء الرشق 

األوسط والخليج.
لذلك تبدو املقايضة املفرتضة يف لبنان قارصة عن تلبية رؤية 
واشنطن، التي ال تعري امللف اللبنانية األهمية اال عرب ارتباطه 

بالتنقيب عن الغاز والنفط يف رشق املتوسط، وهذا ما يتنقاض 
مع الطرح املحيل والقائم عىل مقاربة الوضع اللبناني انطالقا من 

اعتبارات داخلية فقط.

رئيس إلدارة األزمة
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 FIFA حظيت بطولة »كأس العالم
قطر 2022«، بما لم تحظ به 

بطولة من قبل، لجهة اإلشادات 
الواسعة بحسن التنظيم، وتحقيق 
أرقام ووقائع بارزة مع نهاية دور 

املجموعات، حيث أكد االتحاد الدويل 
لكرة القدم )فيفا( أن النسخة 

األوىل من هذه البطولة التي تقام 
يف الرشق األوسط وصل الحضور 
فيها إىل »2.45« مليون مشجع، 

أي ما يصل إىل »96 %« من 
سعة املالعب، والذي تخطى أرقام 

النسخة املاضية من البطولة )روسيا 
2018( التي وصلت إىل »2.17« 
مليون، واستضاف استاد لوسيل 

العدد األكرب من الجماهري يف تاريخ 
البطولة منذ نسخة »1994«، وقد 

وصل هذا العدد إىل »88.966« 
مشجعاً يف مباراة األرجنتني 

واملكسيك.
كل ما قيل حتى اليوم كان من 

قبيل اإلشادة والتقدير، حيث وفرت 
قطر للجماهري تجربة لن تنىس 

مدى الحياة، باإلضافة إىل الصورة 
الجميلة للتنافسية يف كرة القدم عىل 

أرض امللعب، حيث قال »الفيفا« 
يف تقريره إنه للمرة األوىل، تتأهل 

منتخبات من جميع القارات إىل 
الدور ثمن النهائي، ثالثة منها 

تابعة لالتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم )أسرتاليا، واليابان، وكوريا 

الجنوبية(، وهو رقم قيايس لالتحاد، 
كما أّن هذه املرة هي الثانية التي 

يتأهل فيها منتخبان إفريقيان 
)السنغال، واملغرب( إىل دور الـ 

»16«، ونستكمل كتابة التاريخ مع 
الَحَكمة الفرنسية ستيفاني فرابار، 

وهي املرأة األوىل التي تتوىل التحكيم 
.FIFA يف بطولة كأس العالم

ستبقى هذه البطولة عالمة فارقة 
يف تاريخ كرة القدم العاملية، ويف 
الواقع فإن قطر قدمت البطولة 

األهم واألكثر شعبية وتنظيما عىل 
اإلطالق.

نجاح باهر
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آراء وقضايا

فلسطني فلسطني كان الصوت األعىل يف 
مونديال قطر 2022.

هتف الجميع باسم فلسطني، صوت 
هادر زلل أذان الحاقد .. فلسطني 

عربية يف دوحة العرب. 
بأعىل صوته يردد العربي الحر ال 

نعرف إرسائيل.. ما يف إرسائيل فقط 
فلسطني.

فلسطني ستبقى اسما خالدا  البد 
يوما أن تعود  رغما عن الصهيوني 

الغاصب.
يحاول املراسل الصهيوني والُذّل لباسه 

يردد: نحن إرسائيل وال يأبه له أحد.   
 اسم فلسطني عاليا يف كل مكان 

ويف الطرقات ومدرجات املباريات 
أعالما ُترفع..  أصواتا تهتف ال مكان 

لصهيوني ال مرحبا بكم. 
هكذا قالوا:

ال مرحبا بكم يف أرض العرب، ال مكان 
لقتلة النساء واالطفال. 

ال تطبيع للصهاينة الغاصبني. 
حتى املطاعم وسيارات األُجرة 

ترفضكم.  
غري مراسل القناة الصهيونية ملصق - 

املايك - حاول لعل وعىس يحّدثه أحد 
لكن كل الطرق مغلقة. 

فإن نطق االسم الصهيوني امتنع 
الرُشفاء من كل برد العالم.. 

تركوه وحيدا خائفا يرتقب صوتا 
ينقذه.

 يف الدوحة قال رشفاء العالم: ال 
للصهاينة. 

رسائل مونديال الدوحة عديدة..
كل رسالة تقول: أنا األجمل، أنا األنفع، 

حققت أهدافها، عّم نفعها ووصلت 
ملرادها.  

شكرا يا قطر..

فلسطين 
الصوت األعلى

محمد بن مطران العامري

كاتب عماني

من قريب

alaamri.a.1212@gmail.com

أطال الله يف عمر املعلّق الريايض الشهري 
خالد الحربان، صاحب مقولة »الكرة 

مدّورة« ومصطلح »الكرة مو راضية تدش« 
وتعبريات أخرى كثرية اشُتهرت عن خالد 

الحربان والتصقت بالذاكرة الكروية، حتى 
إن الناس واملعلّقني الكرويني ال يزالون 

يكّررونها ويرّددونها.
احتضان الشقيقة قطر لكأس العالم كان 

مبَعث فخر وفرح عىل مستوى العالم 
العربي، خصوصاً يف ظل مشاركة عربية 

واسعة، حتى إن البعض ويف أكثر من 
منتدى عربي أصبحوا يطرحون إمكانية 
أن تؤّدي كرة القدم وبطوالتها بالتحديد 

أدواراً تنموية وفرصاً للتقارب بني الشعوب 
والثقافات، وهو بالتحديد ما حدث يف حالة 
مونديال قطر 2022، ألن العالم الكروي، 

بالفعل هذه املّرة، قد انتقل إىل بيئة ثقافية 
جديدة ومختلفة تماماً، ولعل يف ذلك ما 

ُيحَسب للشقيقة قطر هنا، التي استطاعت 
أن توّظف عادات وثقافات خليجية وتجعلها 

جزءاً من َعبَق هذا املهرجان الكروي 
الحافل، باإلضافة إىل النجاح الذي حّققته 

الشقيقة قطر حني جعلت املونديال يرتدي 
الزي والثقافة الخليجينَي وليس العكس، 
فكانت خلفية املشهد، سواء يف املباريات 

أو يف الفعاليات الجانبية، عربية وخليجية 
بامتياز.

شخصياً، ال أفهم يف قوانني الكرة، وبالتايل 
ال أستطيع تمييز اللعب الجيّد من غريه، 

باستثناء األهداف التي ال تكون دائماً معياراً 
دقيقاً لتقييم جودة أي لعبة كرة.

لكن قد ال تخطئ عني املُتابع درجة 
العنف التي أصبحت ُمصاِحبة لكرة القدم 

بالتحديد، التي قد ال نجدها يف رياضة 
أخرى، بخالف طبعاً املصارعة واملالكمة، 

اللتني تقومان أساساً عىل عنف األداء، حتى 
إن العديد من السفارات أصبحت اليوم 

تخّصص أقساماً للتعامل مع مواطنيها من 
جماهري كرة القدم، وذلك أثناء املباريات 

الدولية.
ففي عام 1985 لقي 39 شخصاً حتفهم 

وأُصيب 600 شخص يف كارثة ملعب هيسل 
يف بروكسل، نتيجة ألعمال شغب قبل بداية 

مباراة نهائي كأس األندية األوروبية. ويف 
عام 1989 تويف 94 شخصاً وأُصيب 760 
آخرون، إثر أعمال شغب بني مشجعني يف 

بطولة كأس االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم، 
وغريها من حوادث مشابهة ال تقل أرضاراً 

َحَدَثت وتحدث يف مباريات كرة القدم، سواء 
عىل املستوى املحيل أو الدويل.

التعّصب الكروي ظاهرة تناولها املختصون 
يف علم النفس وتعاني منها غالباً الدول 

املُستَضيفة ملباريات كروية، باإلضافة إىل 
األرضار التي تصيب الجماهري من ذوي 

الروح الرياضية العالية، فليس كل جماهري 
كرة القدم من املتعّصبني، إنما هنالك من 

الجماهري ممن يتأّثرون نفسياً يف حالة فوز 
أو هزيمة فريقهم إىل درجة التسبّب يف 

مشكالت قد تصل إىل التخريب والعدوانية.
باإلمكان القول، مع انتصاف ُمّدة فعالية 

كأس العالم، إن قطر قد فازت وتمّكنت 
من تجاوز التداعيات املعهودة يف مثل هذه 

الفعاليات الدولية، التي تلتقي فيها ثقافات 
وتوّجهات ومعتقدات ُمرّكبة يف عالقاتها.

التنظيم الذي ساد مونديال كرة القدم َشهَد 
له حتى املختلفون مع قطر ومع حّقها يف 
استضافة هذا الحَدث العاملي، ولم َتشَهد 

أي من املباريات ما عهدته ساحات املجتمع 
الكروي من شحن وعنف وتصادم، ولم 

ُيشّكل حجم الدولة الصغري جغرافياً عائقاً 
عىل اإلطالق يف احتضان هذه الُجموع 

الغفرية من ألِفَرق واملشجعني.
لم يصطدم وجود املونديال يف قطر مع 

تقاليد دول املنطقة، وهو ما كان ُيراهن 
عليه بعض املتعّصبني بهدف الرتويج لفكرة 

احتمال فشل فعالية بهذا الحجم والتنّوع 
مع مناخ منطقة الخليج املحافظ، بل عىل 
العكس من ذلك، فقد استطاعت قطر أن 

ُتحافظ عىل موروثات الخليج الفكرية 
والعقائدية يف كل ما تعلّق باملونديال، بدءاً 
بحفل االفتتاح الذي جاء بُحلة خليجية مع 

بعض اللوحات العاملية املوسيقية والثقافية، 
وبشكل يخلو تماماً من االبتذال الذي عادة 

ما نراه يف فعاليات مشابهة يف مناطق 
أخرى.

وقد امتد مثل هذا النهج عرب الفعاليات 
واألنشطة الرتفيهية عىل هامش هذا الحَدث 

العاملي، والتزم الجميع احرتاماً للقوانني 
املُتَعلّقة بتعاطي املواد الكحولية بالنظام، 

هذا باإلضافة إىل التعامل بحكمة مع جدلية 
شعار املثليني، حيث دعم »الفيفا« قرار قطر 
بعدم السماح لتلك الشعارات يف املالعب وبني 

الجماهري، احرتاماً لعادات وثقافة املجتمع.
لقد قّدمت األذان والغرتة والعقال وتقاليد 

الضيافة والعادات العربية األصيلة 
صورة جديدة للمشاهد الغربي عىل وجه 

الخصوص، مؤّكدة أنه ال توجد صورة ثابتة 
وموّحدة للموروث االجتماعي والِقيَمي 

والفكري، وأن بإمكان دولة خليجية عربية 
مسلمة وصغرية أن َتستَقطب العالم وُتبهره 
من دون الحاجة ملحاكاة صورة اآلخرين يف 
االحتفال وتقليدهم، فجاء الرتفيه القطري 
بوشاح خليجي عربي أبهر الحضور، لذا 

حق القول هنا إن قطر قد فازت فعالً 
باملونديال.

األذان والغترة والعقال

قطر فازت 
نت من 

ّ
وتمك

تجاوز التداعيات 
المعهودة 

في مثل هذه 
الفعاليات الدولية

سعاد فهد المعجل
كاتبة كويتية

القبس الكويتية

مصباح العلي
كاتب لبناني
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عربي ودولي

مستوطنون يقتحمون األقصى

عدوان جديد يستهدف غزة
اإلرسائييل،  الجيش  شن  وكاالت-  عواصم- 
فجر األحد، غارات جوية عىل أهداف متفرقة 
الدين  عز  كتائب  أعلنت  فيما  غزة،  قطاع  يف 
»حماس«  لحركة  املسلحة  الذراع  القسام، 
للمقاتالت  تصدت  الجوية  »دفاعاتها  أن 

اإلرسائيلية بصواريخ أرض- جو«.
املقاتالت  بأن  األناضول،  مراسل  وأفاد 
أهداف  عىل  غارات  ثالث  شنت  اإلرسائيلية 
نتج  غزة،  قطاع  وجنوبي  وسط  يف  متفرقة 

عنها سماع دوي انفجارات ضخمة.
عن  الفلسطينية  الصحة  وزارة  تعلن  ولم 
وقوع أي إصابات جراء الغارات، التي تسببت 

بأرضار مادية يف املواقع املستهدفة.
الجيش  باسم  الناطق  قال  جانبه،  من 
»قامت  بيان:  يف  أدرعي،  أفيخاي  اإلرسائييل، 
ورشة  باستهداف  إرسائيلية  حربية  طائرات 
حماس  ملنظمة  تابعة  قتالية  وسائل  لتصنيع 
القذائف  معظم  إلنتاج  مركزًيا  موقًعا  تشكل 

الصاروخية للحركة«.
الطائرات  استهدفت  »كما  أدرعي:  وأضاف 
نفًقا، وموقعا عسكرًيا لحماس جنوبي قطاع 

غزة«.
قذيفة  إطالق  عىل  رداً  الهجوم  »جاء  وتابع: 
أمس  مساء  غزة  قطاع  من  إرسائيل  نحو 
املقاتالت )بسماء  نار عىل  )السبت(، وإطالق 

القطاع(«.
بيان  يف  القسام،  كتائب  أعلنت  جانبها،  من 
لها، أن »دفاعاتها الجوية تصدت فجر األحد، 
للطريان الحربي الصهيوني املعادي يف سماء 
قطاع غزة بصواريخ أرض-جو، وباملضادات 

األرضية«.
حركة  باسم  املتحدث  قاسم،  حازم  واعترب 
املقاومة اإلسالمية »حماس«، »تصدّي كتائب 
ردا  غزة،  عىل  الصهيوني  للعدوان  القسام 

مبارشا عىل قصف االحتالل للقطاع«.
أبدته  املبارش)الذي  »الرد  بيان:  يف  وأضاف 

القّسام( يؤكد أنها لن تسمح لالحتالل بتغيري 
وستواصل  باالشتباك(،  )الخاصة  املعادالت 

الدفاع عن شعبها يف كل أماكن تواجده«.
»عدوانها  من  توّسع  إرسائيل  أن  وأوضح 
إعدام  جريمة  بعد  غزة،  بقصف  الشعب  عىل 
نابلس،  مدينة  يف  مفلح  عمار  الفلسطيني 

الجمعة«.
ويف القدس املحتلة اقتحم مستوطنون، أمس، 
جرى  فيما  املبارك،  األقىص  املسجد  باحات 

أسريان  بينهم  فلسطينيني،  ستة  اعتقال 
محرران، يف عدة مناطق يف الضفة الغربية. 

القدس  يف  اإلسالمية  األوقاف  دائرة  وأفادت   
عرشات  بأن  الفلسطينية،  األنباء  لوكالة 
عىل  األقىص  املسجد  اقتحموا  املستوطنني 
املغاربة،  باب  من  متتالية  مجموعات  شكل 
حراسة  تحت  استفزازية،  جوالت  ونفذوا 
اإلرسائييل.    االحتالل  رشطة  من  مشددة 
االحتالل  قوات  اعتقلت  أخرى،  ناحية  ومن 

اإلرسائييل أمس، ستة فلسطينيني، من بينهم 
أسريان محرران، من عدة مناطق مختلفة يف 
منازلهم  مداهمة  بعد  وذلك  الغربية،  الضفة 
وصعدت  بمحتوياتها.   والعبث  وتفتيشها 
قوات االحتالل اإلرسائييل يف األيام املاضية، من 
والبلدات  القرى  واقتحامات  املداهمة  حمالت 
كما  والقدس،  الغربية  بالضفة  الفلسطينية 
زادت من وترية االعتقاالت وإطالق الرصاص 

الحي عىل الشبان الفلسطينيني.

{  اعتداء إسرائيلي جديد يطال غزة

أطفال الحرب

الضـحـايــا المنسـيــون فــي سـوريا
إدلب- األناضول- يعمل معظم أطفال سوريا، 
تطحنها  التي  سوريا،  يف  املنسيون  الضحايا 
إلعالة  شاقة  مهن  يف  عاما،   11 منذ  الحرب 

أرسهم، ليتخلوا بذلك عن أحالمهم الدراسية.
ضحايا  من  األكرب  النسبة  األطفال  ويشكل 
مارس  آذار/    منذ  سوريا  يف  الدائرة  الحرب 

.2011
للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  وبحسب 
)اليونيسيف(، فإن 2.4 مليون طفل عىل األقل 
سوريا،  يف  املدارس  ارتياد  عىل  قادرين  غري 

لتتحول عمالة األطفال إىل جرح نازف.
من  املاليني  يعمل  أرسهم،  عيش  لسبل  ودعما 
عاما،   18 عن  أعمارهم  تقل  الذين  األطفال 

خلفها  بيئة  يف  الحياة  قيد  عىل  للبقاء  سعيا 
يف  يتواجدوا  أن  من  بدال  والنزوح،  االقتتال 

مكانهم الطبيعي خلف مقاعد الدراسة.
ويمتهن أطفال سوريون يف مدينة إدلب، شمال 
غربي البالد، أعماال مختلفة كصيانة السيارات 

والخياطة والخبازة.
الذي  عاما(   14( زرزور  خالد  الطفل  ويقول 
ترصيحات  يف  جوية  غارة  جراء  والده  فقد 
إلعالة  يعمالن  ووالدته  إنه  األناضول،  ملراسل 

أشقائه الخمسة.
كان  أنه  إدلب،  يف  يقيم  الذي  زرزور،  وأشار 
يعمل يف ورشة لتصليح السيارات مدة عامني، 
ملواجهة  املدرسة  لرتك  اضطراره  إىل  الفتا 

الظروف املعيشية الصعبة ولالعتناء بأرسته.
وأوضح أنه يكسب يف األسبوع 125 لرية تركية 
)الدوالر الواحد يعادل نحو 18.6 لرية(، حيث 
من  بدالً  الرتكية  العملة  إدلب  سكان  يتداول 
العملة املحلية السورية التي انخفضت قيمتها 
بشكل قيايس، وذلك بهدف الحفاظ عىل قوتهم 

الرشائية.
بإخوتي،  لنعتني  وأمي  أنا  »نعمل  وأضاف: 
وأقوم هنا بإصالح محركات السيارات، أتمنى 

أن أتعلم هذه املهنة يف املستقبل«.
وذكر زرزور أنه يعمل يف الورشة 10 ساعات 
مع  اللعب  »أفتقد  متابعاً:  يوميا،  األقل  عىل 

أصدقائي، لكني أعمل طوال اليوم«.

تركيا..  توقيف
 »6« إرهابيين

أنقرة- األناضول- أعلنت وزارة الدفاع 
الرتكية، األحد، إلقاء القبض عىل 6 

إرهابيني أثناء محاولتهم الدخول إىل 
البالد بطرق غري نظامية من الجانبني 

اليوناني والسوري.
وأوضحت الوزارة يف تغريدة عىل 

تويرت، أن وحدات حماية الحدود ألقت 
القبض عىل 5 إرهابيني من تنظيمي 

»غولن« وآخر من تنظيم »بي كي كي/   
واي بي جي«.

دعا إليها مبعوث األمم المتحدة

الدبـيـبــة يــرحــب
بإجـــراء انتخـــابــات

ليبيا- األناضول- رحب رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، األحد، بدعوة 

مبعوث األمم املتحدة إىل ليبيا عبد الله باتييل إىل إجراء 
انتخابات طال انتظارها.

والسبت دعا باتييل الليبيني إىل »إيصال أصواتهم 
والتعبري عن آرائهم ومخاوفهم من خالل إجراءات 
ديمقراطية وشفافة يف جهد متضافر إلنهاء املأزق 

الحايل، فشعب ليبيا يستحق الفرصة لإلدالء بصوته 
واختيار قادة املستقبل«، بحسب بيان يف املوقع 

اإللكرتوني للبعثة األممية.
وفجر األحد، قال الدبيبة يف تغريدة: »أرحب بما 

صدر عن رئيس بعثة األمم املتحدة للدعم يف  ليبيا 
عبدالله باتييل يف بيان حث فيه جميع األطراف املعنية 

تحقيق ما وصفه بـ)الغرض الواحد( وهو الذهاب 
إىل  االنتخابات«.

وتابع: »من جهتنا نؤكد أننا مع إرادة أكثر من 2.8 
مليون ناخب يريدون إنهاء املراحل االنتقالية يف 

بالدنا«.
وبشأن اجتماع مرتقب بني رئيس مجلس النواب 

عقيلة صالح ورئيس املجلس األعىل للدولة )نيابي 
استشاري( خالد املرشي برعاية أممية يف مدينة 

الزنتان )غرب( األحد، أعرب باتييل عن سعادته بعقد 
هذا االجتماع لـ»غرض واحد« وهو تفعيل عملية 

تفيض إىل إجراء االنتخابات، بما فيها استكمال اإلطار 
الدستوري.

لكنه استدرك قائال: ألسباب لوجستية، ليس باإلمكان 
عقد هذا االجتماع املهم الستئناف الحوار السيايس.

 واألربعاء قال صالح: »هناك اتفاق كبري بني رئاسة 
مجليس النواب والدولة عىل إعادة تكوين املؤسسات 

السيادية الليبية«.
ودعا باتييل جميع املؤسسات الليبية، بما فيها 

املجلس الرئايس ومجلس النواب واملجلس األعىل 
للدولة، إىل »الدخول يف حوار إليجاد حل وترسيع 

الجهود الجارية«.
ومنذ مارس /   آذار املايض، تتصارع حكومة برئاسة 

فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب بطرق )رشق( 
عىل السلطة مع حكومة الدبيبة املعرتف بها من األمم 

املتحدة والتي ترفض تسليم السلطة إال لحكومة 
يكلفها برملان جديد منتخب. 

أنشأت في عهد نجاد

إيران: إلغاء شرطة األخالق
طهران- أ. ف. ب - أعلن املدعي العام اإليراني 

حجة اإلسالم محمد جعفر منتظري إلغاء رشطة 
األخالق من قبل السلطات املختصة، كما أفادت 

وكالة األنباء الطالبية اإليرانية )إيسنا( األحد.
وقال منتظري مساء السبت يف مدينة قم إن 

»رشطة األخالق ليس لها عالقة بالقضاء وألغاها 
من أنشأها«.

وكان املدعي العام يرد خالل مؤتمر ديني، عىل 
سؤال طرحه عن سبب »إغالق رشطة األخالق«.

وتّم إنشاء رشطة األخالق التي تعرف محليا باسم 
»كشت ارشاد« )أي دوريات اإلرشاد( يف عهد 

الرئيس اإليراني األسبق املحافظ املتشدد محمد 
أحمدي نجاد من أجل »نرش ثقافة اللباس الالئق 

والحجاب«.
وهي تضم رجاال يرتدون بزات خرضاء ونساء 

يرتدين التشادور.
وبدأت هذه الوحدة دورياتها األوىل يف 2006.

وبحسب املدعي العام، يجري الربملان والسلطة 
القضائية يف إيران مراجعة للقانون الذي يفرض 

عىل النساء وضع غطاء للرأس.
وقال منتظري فإن »الربملان والسلطة القضائية 

يعمالن )عىل هذه القضية(«، يف إشارة إىل تحديد 
ما إذا القانون يحتاج إىل تعديل.

ولم يشأ منتظري تحديد ما الذي يمكن تعديله يف 
القانون.

هزة أرضية
 تضرب »صقلية«
روما- قنا- رضبت هزة أرضية بقوة 
4.4 درجة عىل مقياس ريخرت، أمس، 

جزيرة صقلية اإليطالية.
وقال مركز رصد الزالزل األوروبي 

املتوسطي، إن مركز الهزة وقع عىل 
بعد حوايل 144.9 كيلومرت جنوب 

مدينة بالريمو، عاصمة الجزيرة، وكان 
عىل عمق حوايل 10.3 كيلومرت.

ولم يتم اإلبالغ عن وقوع خسائر جراء 
الهزة األرضية.

الدوالر الجمركي الجديد يدخل حيز التنفيذ

لبنان: مخاوف من ارتفاع األسعار
شهر  بداية  منذ  لبنان  بدأ  قنا-  بريوت- 
الجديدة  التسعرية  تطبيق  الحايل،  ديسمرب 
 15« بـ  حددت  والتي  الجمركي  للدوالر 
التسعرية  من  بدال  لبنانية  لرية  ألف« 
لرية   1500 توازي  كانت  التي  السابقة، 
لبنانية، وسط مخاوف من أن يتسبب هذا 
يف  والسلع  البضائع  أسعار  برفع  التنفيذ 
بلد يستورد 86 باملائة من مواده الغذائية. 
اللبنانية  املالية  وزارة  قرار  دخل  وقد   
الجمركي،  الدوالر  تسعرية  برفع  املعني 
ديسمرب  من  األول  منذ  التنفيذ  حيز 
الجاري، يف حني لم تصدر الوزارات املعنية 
املعفاة  للسلع  الرسمية  اللوائح  اآلن  حتى 
من الرسوم الجمركية، يف ظل مخاوف من 
زيادة وانفالت يف األسعار، إضافة إىل لجوء 
تزيد  معينة  ألساليب  التجار  من  الكثري 
إشاعات  وسط  لألرباح،  تحقيقهم  نسبة 
البضائع  بتخزين  منهم  كبري  عدد  بقيام 
التسعرية  وفق  لبيعها  االستهالكية  والسلع 

الجديدة.
يف  أكرب  ارتفاع  من  مراقبون  ويتخوف 
تسعرية  رفع  بعد  الغذائية  املواد  أسعار 
عىل  سلبا  يؤثر  بما  الجمركي  الدوالر 
رغم  وذلك  للبنانيني،  الرشائية  القدرات 

االقتصاد والتجارة  تأكيد أمني سالم وزير 
منذ  اللبنانية  األعمال  ترصيف  حكومة  يف 
الغذائية  املواد  من  املائة  يف   70« أن  أيام، 
السعر  عىل  الجمركي  بالدوالر  تتأثر  لن 
الجديد«.. مشريا إىل عدم زيادة األعباء عىل 
الناس خصوصا يف ظل تفلت سعر رصف 

الدوالر وهبوط القدرة الرشائية. 
 ويف هذا السياق، أوضح الدكتور محمد أبو 
حيدر مدير عام وزارة االقتصاد والتجارة 
األنباء  لوكالة  خاص  ترصيح  يف  اللبنانية، 
86 باملائة من  القطرية، أن لبنان يستورد 
االقتصاد  يعتمد  وبالتايل  الغذائية،  مواده 
الفتا  تعامالته،  يف  الدوالر  عىل  اللبناني 
إحداهما  باتفاقيتني،  مرتبط  البالد  أن  إىل 
األوروبي،  االتحاد  مع  الرشاكة  اتفاقية 
التبادل  وتنمية  تيسري  اتفاقية  والثانية 
أن  وأوضح  العربية.  الدول  بني  التجاري 
كل السلع املستوردة من تلك الدول معفاة 
لالتفاقيتني  انفاذا  الجمركية،  الرسوم  من 
من  باملائة   70 تشكل  والتي  املذكورتني 
الخارج..  من  املستوردة  السلع  إجمايل 
املواد  من  النسبة  هذه  أن  بذلك  مبينا 
تتأثر  لن   - باملائة  الـ70  أي   - الغذائية 

بالدوالر الجمركي.

بوركينا فاسو
 تغلق إذاعة فرنسا

واغادوغو-أ. ف. ب - قررت بوركينا 
فاسو السبت »التعليق الفوري وحتى 
إشعار آخر« لبّث إذاعة فرنسا الدولية 

)إر إف إيه(، متّهمًة إياها خصوًصا 
بنقل »رسالة ترهيب« منسوبة إىل »زعيم 

إرهابي«، وفق ما أعلن املتحدث باسم 
الحكومة.

وجاء يف بيان وّقعه املتحدث باسم 
الحكومة جان إيمانويل أويدراوغو أن 

اإلذاعة، بنقلها هذه الرسالة، تساهم 
»بمناورة يائسة للجماعات اإلرهابية 

بهدف ردع آالف املواطنني من بوركينا 
فاسو الذين تمت تعبئتهم للدفاع عن 

الوطن«.
مطلع األسبوع، نرشت »جماعة نرصة 

اإلسالم واملسلمني« التابعة لتنظيم 
القاعدة، مقطع فيديو يظهر فيه أحد 

قادتها 
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تكنولوجيا

»5G« دعكم من شبكة الـ

صراع
على شبكة 

الجيل السادس
ال تزال أغلب دول العالم تنتظر تجربة منافع شبكة الجيل 
الكبري  التطور  عىل  الجيوسيايس  السباق  لكن  الخامس، 
بالفعل.  اشتعل  االتصاالت  تكنولوجيا  مجال  يف  التايل 
مستوى  أعىل  إىل  والحكومات  للرشكات  الرهانات  وترتفع 
قد تصل إليه، إذ ستكون أول واحدة منها تنجح يف تطوير 
الفائزة  اخرتاعها،  براءة  وتملك  السادس  الجيل  شبكة 
الكربى فيما يصفه البعض بالثورة الصناعية التالية، كما 

تقول وكالة Bloomberg األمريكية.

5Gالجيل السادس أرسع 100 مرة من الـ

وبالرغم من أنَّ شبكة الجيل السادس ال تزال بحاجة إىل 10 
سنوات حتى تصبح حقيقة - وقد تكون أرسع 100 مرة 
من أقىص رسعة تصل إليها شبكة الجيل الخامس- يمكنها 
قصص  عنها  تحدثت  لطاملا  التي  التكنولوجيا  نوع  توفري 
الخيال العلمي، من تصوير تجسيمي )تقنية الهولوغرام( 
تفاعيل لحظي إىل سيارات األجرة الطائرة واإلنرتنت املتصل 

بأجساد البرش واألدمغة.
ويتزايد التدافع بالفعل عىل تطوير شبكة الجيل السادس، 
تؤجج  كيف  يؤكد  ما  نظرياً؛  اقرتاحاً  تظل  أنها  رغم 
السيما  التكنولوجية،  املنافسات  الجيوسياسية  االعتبارات 

بني الواليات املتحدة والصني.
ويف هذا الصدد، قال بيرت فيتري، رئيس االتصال واألجهزة 
 Nokia االتصاالت  لرشكة  البحثية  الذراع   ،Bell Labs يف 
Oyj، »هذا املسعى مهم جداً لدرجة أنه أصبح سباق تسلح 
من  جيش  تخصيص  إىل  دولة  أية  وستحتاج  ما.  حد  إىل 

الباحثني للعمل عليه حتى تظل قادرة عىل املنافسة«.

حرب الهيمنة الصينية األمريكية

أثراً  ترامب  إدارة  الضغائن يف ظل  وقد تركت سنوات من 
بالغاً يف رشكات التكنولوجيا الصينية، إال أنَّ هذا لم يمنع 

الصني من أن تصبح رائدة تكنولوجيا الجيل الخامس. وهي 
تمتلك أكرب مساحة من شبكة الجيل الخامس يف العالم، عىل 
ملنافسة  املتحدة  الواليات  املتعددة من  املحاوالت  الرغم من 
ذلك؛ إذ تتفوق رشكة Huawei Technologies عىل بائعي 
شبكة الجيل الخامس املنافسني عىل مستوى العالم، غالباً 

من خالل تقديم أسعار جذابة.
الواليات  منح  السادس  الجيل  شبكة  لتطوير  ويمكن 
يف  فقدتها  التي  السيطرة  بعض  استعادة  فرصة  املتحدة 
مجال التكنولوجيا الالسلكية. وقال فيكرانت غاندي، مدير 
رشكة  يف  واالتصاالت  املعلومات  لتقنيات  األول  الصناعة 
االستشارات Frost & Sullivan يف الواليات املتحدة: »عىل 
عكس الجيل الخامس، لن تسمح أمريكا الشمالية هذه املرة 
بأن تفلت قيادة الجيل الجديد بسهولة من يديها. وستكون 
املنافسة عىل قيادة الجيل السادس أكثر رشاسة من منافسة 

الجيل الخامس«.
لكن الصني بدأت تحقق تقدماً يف هذا الشأن. فوفقاً لتقارير 
يف  صناعياً،  قمراً  البالد  أطلقت  الكندية،  اإلعالم  وسائل 
نوفمرب /  ترشين الثاني، الختبار موجات البث من أجل نقل 
 Huawei رشكة  وتمتلك  السادس،  الجيل  لشبكة  محتمل 
إىل  كندا.  السادس يف  الجيل  لتقنية  أبحاث  الصينية مركز 
جانب ذلك، تعاونت رشكة ZTE لتصنيع معدات االتصاالت 
 China Unicom Hong Kong رشكة  مع  الصينية 

لتطوير هذه التكنولوجيا الجديدة.
عىل  القدرة  لديها  أنَّ  املتحدة  الواليات  أثبتت  جانبها،  من 
إعاقة عمل الرشكات الصينية لدرجة خطرية، مثلما حدث 
وزارة  منعتها  بعدما  تنهار  كادت  التي   ،ZTE رشكة  مع 
رشاء  من   2018 يف  أشهر  ثالثة  ملدة  األمريكية  التجارة 
عرقلة  مماثلة  لتحركات  ويمكن  األمريكية.  التكنولوجيا 

طموحات Huawei بتطوير شبكة الجيل السادس. 
معركة  خطوط  رسم  يف  بالفعل  واشنطن  وبدأت 

 The Alliance for أطلق  فقد  السادس.  الجيل 
 Telecommunications Industry Solutions
)التحالف من أجل حلول صناعة االتصاالت(، وهو تحالف 
تحالف  االتصاالت،  أمريكي معني بصياغة معايري تطوير 
أمريكا  ريادة  »لتعزيز  األول  ترشين  أكتوبر/   يف   Next G
الشمالية يف الجيل السادس«. ويضم التحالف يف عضويته 
و  AT&Tو  Apple رشكات  مثل  التكنولوجيا  عمالقة 
Qualcomm وGoogle وSamsung Electronics، لكن 

.Huawei ليس
إىل  العالم  بها  انقسم  التي  الطريقة  التحالف  ويعكس 
الجيل  شبكة  عىل  التنافس  نتيجة  متعارضة  معسكرات 
الخامس. فمن ناحية، قادت الواليات املتحدة، التي صنفت 
ينفيه  ادعاء  وهو   - تجسس  خطر  أنها  عىل   Huawei
والسويد  وأسرتاليا  اليابان  مثل  دول  الصيني-  العمالق 
من  الصينية  الرشكة  لحظر  حملة  يف  املتحدة  واململكة 
ذلك،  ومع  بها.  الخاصة  الخامس  الجيل  تقنيات  شبكات 
Huawei ترحيباً يف روسيا والفلبني وتايالند  تلقى رشكة 

ودول أخرى يف إفريقيا والرشق األوسط.

الجيل السادس ومخاطر املراقبة والقمع

الرشكات  يف  الثقة  انعدام  يرتاجع  أن  املرجح  غري  ومن 
الصينية مثل Huawei فيما يتعلق بتقنية الجيل السادس. 
ويتزايد قلق الديمقراطيات بشأن كيفية استخدام األنظمة 
أنَّ  من  مخاوف  مع  الخامس،  الجيل  لتقنية  االستبدادية 
مثل  تقنيات  تمكني  يف  يساعد  أن  يمكن  السادس  الجيل 

املراقبة الجماعية باستخدام الطائرات بدون طيار.
السياسات  مركز  يف  املستشارين  كبري  تيمرز،  بول  وقال 
واألمن  الرقمي  املجتمع  لقسم  السابق  واملدير  األوروبية، 
تبذل  الصني  أنَّ  »يبدو  األوروبية:  املفوضية  يف  السيرباني 
حالياً كل ما يف وسعها فيما يتعلق باملراقبة والقمع للتأكد 

من فقدان األسواق املستقبلية يف الواليات املتحدة وأوروبا. 
ويشري هذا إىل أنه ال يمكن الوثوق يف إمكانية فصل النهج 

التقني للجيل السادس عن األهداف األيديولوجية للدولة«.

تقدمه  أن  ُيمِكن  ملا  رؤية طموحة  لديهم  الباحثني  أنَّ  بيد 
شبكة الجيل التايل. فعند معدل محتمل يبلغ 1 تريابايت يف 
الثانية، لن يكون الجيل السادس أرسع كثرياً فحسب، بل 
ُيبرشرِّ أيضاً باقتصار فرتة »الُكُمون« - أو الفاصل الزمني 
 0.1 تأخريات- عىل  ُتسبرِّب  التي  والرد  التحفيز  بني عملية 
مييل ثانية، مقارنة بـ1 مييل ثانية، أو الحد األدنى يف شبكة 
الجيل الخامس. ولتحقيق ذلك، يركز العلماء عىل موجات 
ترياهريتز فائقة الرتدد التي يمكنها تلبية متطلبات الرسعة 
والُكُمون، عىل الرغم من عدم وجود رشيحة حتى اآلن قادرة 

عىل نقل هذا الكم الكبري من البيانات يف الثانية.
وال يزال من السابق ألوانه معرفة ما إذا كان العالم املستقبيل 
السادس  الجيل  شبكة  مالمحه  ترسم  الذي  املُتصوَّر 
سيتجسد يف النهاية أم ال. ويف هذا العالم النظري، سيتصل 
كل يشء يف بيئتنا بشبكات الجيل السادس؛ إذ لن يتسنى 
للناس التواصل مع أشياء مثل األثاث واملالبس فحسب، بل 

ستتمكن هذه األدوات أيضاً من التواصل فيما بينها.
بيد أنَّ هناك الكثري من العقبات العلمية الضخمة التي تقف 
الباحثني  عىل  يجب  املثال:  سبيل  عىل  املرشوع؛  سبيل  يف 
تقطع  ال  التي  الهوائية،  للموجات  يمكن  كيف  مسألة  حل 
أو  املاء  بخار  مثل  مواد  اخرتاق  جداً،  قصرية  مسافات  إال 
تكون  أن  إىل  الشبكات  تحتاج  وقد  بسهولة.  الورق  حتى 
ليس  متعددة  قاعدية  محطات  تركيب  مع  الكثافة،  فائقة 
فقط يف كل شارع، بل أيضاً يف كل مبنى، أو حتى كل جهاز 
ومن  ونقلها.  اإلشارات  الستقبال  األشخاص؛  يستخدمه 
املقرر أن يثري هذا أسئلة جادة حول الصحة والخصوصية 

والتصميم الحرضي.

اجتمع 
من   150

األمن  خرباء 
بلدان  من  السيرباني 

العاصمة  يف  الناتو،  حلف 
اإلستونية مؤخراً، يف إطار االستعداد 

صحيفة  بحسب  اإللكرتونية،  للحرب 
أكثر  أن  إىل  أشارت  التي  األمريكية،  »بوليتيكو« 

أعضاء  من  اإلنرتنت  مجال  يف  متخصص   1000 من 
تدريب  يف  شاركوا  العالم  أنحاء  جميع  يف  وحلفائه  الناتو 
هذا األسبوع، الختبار وتعزيز الدفاعات اإللكرتونية للحلف. 
للغاية  واقعياً  أصبح  السيناريو  أن  الصحيفة  وأضافت 
بالنسبة للدول األعضاء يف الناتو وحلفائه، منذ بدء العملية 
الكولونيل  ح  رصَّ ذلك،  إىل  أوكرانيا.  يف  الروسية  العسكرية 
بريند هانسن، رئيس فرع الفضاء اإللكرتوني يف قيادة حلف 
»هناك  بأن  أوكرانيا،  يف  الرصاع  تأثري  عن  للتحول  الناتو 
مستوى من الجدية املضافة. لم يعد األمر خيالياً بعد اآلن، لقد 
أصبح من الواضح تماماً أن هذه األشياء تحدث يف الواقع«. 
من جهته، أكد الكولونيل بالبحرية األمريكية، تشارلز إليوت، 
مسؤويل  قبل  من  مشددة  حراسة  وتحت  رسية  النتائج  أن 
الناتو، بسبب مخاوف أمنية واستخباراتية، مشرياً يف السياق 
إعطاء  ورفض  التدريبات،  يف  نجحوا  الجميع  أن  إىل  ذاته 
العثور  تم  التي  الضعف  نقاط  حول  التفاصيل  من  املزيد 

عليها.

وتراقب 
ت  ا لقو ا

التابعة  اإللكرتونية 
العملية  الناتو  لحلف 

أوكرانيا  يف  الروسية  العسكرية 
كييف  ملساعدة  طرق  إليجاد  كثب،  عن 

ومنع اخرتاق البنية التحتية يف الدول األعضاء 
يف الناتو. وذكرت الصحيفة أن الرصاع دفع بتمرين 

األمام، حيث  إىل  الناتو  السنوي لحلف  اإللكرتوني  التحالف 
تعمل أكثر من 40 دولة عضوة وحلفاء ومنظمات أخرى معاً 
للرد عىل الهجمات اإللكرتونية املحاكية للواقع والتعايف منها، 

عىل البنى التحتية الحيوية مثل شبكات الطاقة والسفن.

ها من الصين
نتاج

د تنقل إ
آبل ق

ُتعجل 
كة  رش

خططها  آبل 
إنتاجها  بعض  لنقل 

بسبب  الصني،  خارج  إىل 
مصنع  شهدها  التي  االضطرابات 

خالل  تشنغتشو  مدينة  يف  فون«  »آي 
صحيفة  نقلته  ما  بحسب  املاضية،  األسابيع 

»وول سرتيت جورنال« عن مصادر بالرشكة.
يكونوا  أن  املوردين  من  تطلب  الرشكة  إن  قالت  املصادر 
أكثر نشاطاً يف التخطيط لتجميع منتجاتها يف دول آسيوية 
أخرى، وخاصة الهند وفيتنام، وتسعى لتقليل االعتماد عىل 

املجّمعات التايوانية بقيادة رشكة فوكسكون التايوانية.
وتابعت الصحيفة: »رّسعت رشكة آبل خططها لنقل بعض 
إىل  مشرية  األخرية«،  األسابيع  يف  الصني  خارج  إنتاجها 
»آي فون« يف مدينة تشنغتشو  أن االضطرابات يف مصنع 

أسهمت يف قرار الرشكة.
كما ذكرت الصحيفة، نقالً عن محللني وأفراد من سلسلة 
تشعر  تعد  لم  الرشكة  أن  »آبل«،  لرشكة  التابعة  التوريد 

بالراحة من ارتباط جزء كبري من أعمالها باملكان نفسه.
ويف نوفمرب/   ترشين الثاني املايض، أفادت وكالة »بلومربغ« 
أن مئات العمال يف مصنع رشكة فوكسكون للتكنولوجيا، 
يف مدينة تشنغتشو بالصني، أكرب مصنع آليفون يف العالم، 
كانوا يحتجون عىل القيود التي ُفرضت بهدف منع تفيش 

فريوس كورونا.
وعىل واقع االحتجاجات، اعتذرت رشكة فوكسكون، املوّردة 

ألجهزة 
يف  آبل 

وتايوان،  الصني 
يف  تقني«  »خطأ  عن 

من  يوم  بعد  الدفع،  أنظمة 
احتجاجات غاضبة عصفت بمصنع 

آيفون يف الصني.
وأظهرت مقاطع فيديو مئات العمال يسريون يف 

مع  تشنغتشو،  مدينة  يف  العالم  يف  آيفون  مصانع  أكرب 
شكاوى بشأن قيود كوفيد وتأخري يف دفع األجور.

ويف نوفمرب/   ترشين الثاني املايض، أفادت وكالة »بلومربغ« 
أن مئات العمال يف مصنع رشكة فوكسكون للتكنولوجيا، 
يف مدينة تشنغتشو بالصني، أكرب مصنع آليفون يف العالم، 
كانوا يحتجون عىل القيود التي ُفرضت بهدف منع تفيش 

فريوس كورونا.

شاملة
ونية 

إلكتر
»الناتو« يستعد لحرب 

ت الحلف للتحرك
بوليتيكو: مخاوف أمنية واستخباراتية دفع
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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

بمتحف قطر الوطني

الشيخة المياسة تفتتح ملعب »توتال للطاقة«

الشيخة  سعادة  افتتحت  قنا-  الدوحة- 
املياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس 
أمناء متاحف قطر، أمس، ملعب توتال 
قطر  متحف  يف  الواقع  قطر،   - للطاقة 
مميزة  تجربة  يوفر  والذي  الوطني، 
للعائالت، يستكشفون من خاللها تاريخ 
الطاقة يف قطر من خالل اللعب الهادف.
بويانيه  باتريك  االفتتاح  حفل  حرض 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
للطاقة«، وعدد من كبار  لرشكة »توتال 

الشخصيات.
ويأتي امللعب تحت رعاية توتال للطاقة.. 
توتال  رشكة  بني  الرشاكة  إطار  ضمن 
صممه  والذي  قطر،  ومتاحف  للطاقة 
لهندسة  ليثلني  كوليتي  تايلور  مكتب 
األشغال  هيئة  بتنفيذه  وقامت  املواقع، 

العامة »أشغال«.
تجربة  توفري  بهدف  مصمم  وامللعب 
للزوار  يمكن  حيث  كاملة،  تعليمية 
التعرف عىل مصادر  أعمارهم  بمختلف 
الطاقة املختلفة يف قطر من النفط والغاز 
الطاقات  إىل  املسال  الطبيعي  والغاز 
التطرق  يتم  كما  والكهرباء،  املتجددة 
خالل  من  أيضا  االستدامة  ملفهوم 
موضوعات عديدة، مثل احتجاز الكربون 
البوليمرات  تدوير  وإعادة  وتخزينه، 

والسالمة املرورية.
وقالت سعادة الشيخة املياسة بنت حمد 
متاحف  أمناء  مجلس  رئيس  ثاني  آل 
»لطاملا  باملناسبة:  لها  ترصيح  يف  قطر 
يف  رئيسيا  دورا  قطر  متاحف  لعبت 
تعزيز التعليم من خالل اإلبداع واللعب 
يف بيئة مرحة، يتعلم األطفال من خالل 
خالل  من  التعلم  يجعل  مما  اللعب، 
العمرية  الفئات  لجميع  متاحا  املمارسة 

والخلفيات الثقافية«.
هو  امللعب  »هذا  سعادتها:  وأضافت 
قمنا  التي  املالعب  من  العديد  من  واحد 
ونأمل  الدولة،  أرجاء  جميع  يف  ببنائها 
والزوار  املجتمع  أفراد  بها  يستمتع  أن 
عائالتهم  مع  تواصلهم  خالل  من 
الطبيعة،  مع  وتفاعلهم  وأصدقائهم، 
واالستمتاع بقضاء وقت يف الهواء الطلق، 
حيث يمكننا التواصل مع مجتمع أكرب، 
تراث  لتقديم  الزائرين  مع  والتواصل 
قطر الثري، وتحسني أسلوب حياتنا«... 
رشكة  مع  للرشاكة  امتنانها  عن  معربة 

توتال للطاقة.
رئيس  بويانيه  باتريك  قال  جهته،  من 
التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس 
لرشكة توتال للطاقة، يف ترصيح مماثل: 
»تفخر رشكة توتال للطاقة برشاكتها مع 
متاحف قطر، وعىل وجه الخصوص بهذا 
والذي  ألطفالنا،  املقدم  املميز  املرشوع 
رائعة  بيئة  يف  والرتفيه  التعليم  يدمج 
جانب  إىل  الطاقة  أن  إىل  الفتا  كهذه«، 

الثقافة تعد جزءا مهما من تاريخ قطر.
بدوره، أشار عبدالله محسن نائب رئيس 
واملسؤولية  واالتصال  البرشية  املوارد 
يف  قطر«  للطاقة  »توتال  يف  االجتماعية 
ترصيح لوكالة األنباء القطرية »قنا«، إىل 
أن هذا امللعب هو من أجل إيجاد منصة 
للعائالت وأبنائها من مواطنني ومقيمني، 
ويكون دوره تثقيفيا وترفيهيا وتعليميا 
يف آن واحد من أجل التعرف عىل الطاقة، 
منوها بأن هذا امللعب سيكتشف األطفال 
من خالله أنه مختلف عن باقي املالعب 

والحدائق األخرى.
إنجازه  تم  الذي  امللعب  هذا  أن  وأوضح 

مع باقي الرشكاء، وهو نتاج عامني من 
الزائرين  يطلع  والذي  الدؤوب،  العمل 
عىل اكتشاف أول قطرة نفط يف دخان، 
والبوليمر  الطبيعي  بالغاز  مرورا 

والطاقة املتجددة.
وعن مغزى افتتاح املعرض بالتزامن من 
العالم  كأس  نهائيات  البالد  استضافة 
FIFA قطر 2022، أكد عبدالله محسن 
أن هذا االفتتاح مناسبة إلطالع جماهري 
عىل  امللعب  هذا  خالل  من  املونديال 
تعيشها  التي  والنهضة  الكبري  التطور 

قطر يف كل امليادين.
من ناحيتها، قالت املهندسة عائشة عيل 
هيئة  يف  مشاريع  هندسة  خبري  السادة 
ترصيح  يف  »أشغال«،  العامة  األشغال 
امللعب تم تصميمه  إن  لـ »قنا«:  مماثل 
 ،)TCL( هي  أسرتالية  رشكة  قبل  من 
  .(GET( وشيدته رشكة مقاوالت محلية
وأضافت: »نظرا للتميز والتفاصيل التي 
ينطوي عليها كل جزء من امللعب، تمكنا 
اإلدارة  لنا  الذي قدمته  الدعم  من خالل 
والثقة  العامة  األشغال  هيئة  يف  العليا 

بالتزامنا  الوفاء  من  إياها،  منحتنا  التي 
وإكمال املرشوع يف الوقت املحدد«.

لم  املرشوع  هذا  بأن  السادة  ونوهت 
يكن األول بني متاحف قطر و»أشغال«، 
وقالت بهذا الخصوص: »نأمل يف العمل 
معا يف املزيد من املشاريع، واملشاركة يف 
تقودها  التي  البالد  يف  الثقافية  النهضة 

متاحف قطر«.
الشبيه  املعماري  التصميم  ويتضمن 
لعب  منطقة   15 عىل  للملعب  باملتاهة 
معينا  نوعا  منها  كل  تتناول  تفاعلية، 
عىل  األنفاق  من  وسلسلة  الطاقة،  من 
لألطفال  الحجم  كبرية  »أنابيب«  شكل 
امللعب  يحتوي  كما  كممرات،  تستخدم 
كذلك  ويهدف  مائية،  لعب  منطقة  عىل 
إىل توفري بيئة خارجية مستدامة تحفزها 
الطاقة البرشية.  وتشمل امليزات األخرى 
األجواء  لتلطيف  رذاذ  مراوح  للملعب 
امللعب  تصميم  ويتميز  األلعاب..  حول 
جزئيا  تشغيله  يتم  حيث  باالستدامة، 
األلواح  من  املنبعثة  الخرضاء  بالكهرباء 

الشمسية املثبتة قرب امللعب.

تــجـــــربـــــــــة
تمكــــن الزوار 
مــن التعــــرف 
عــلـى مصـــادر 
الطــــــاقــــــــــة 
المختـــــلـفــــــة 

رأي

Instagram: @hamadaltamimiii

أنــت مـا تــؤمـن بـــــه
يف عالقتك مع الغري يلعب عامل الثقة دوراً جوهرّياً يف كيفية تواصلك مع 
اآلخر. فعندما يثق الطرف املقابل بك فإنه يفتح لك الباب عىل مرصاعيه 

لتترصف معه بأريحية، بدالً من أن تشعر بأنك مقيد وغري قادر عن 
التعبري عن نفسك وأفكارك ومشاعرك ضمن عالقة تخلو من الثقة، 

والعكس صحيح.
عالوة عىل ذلك، فإن الثقة يف العالقات املهنية رضورة ال غنى عنها. فلك 

أن تتخيل الفائدة الكبرية التي ستجنيها عندما تنجز عمالً لعميل يثق 
بك، وكيف أن تفانيك وإخالصك يف عملك سيدفعه بالتأكيد لإلشادة 

بك أمام معارفه، مما يعود عليك بالنفع واملزيد من العمالء املخلصني، 
ويقربك من النجاح أكثر. حتى إنه يقال بأن النجاح يف معظمه يتلخص 

يف العالقات الشخصية. إذا كانت لديك شبكة عالقات قوية ارتقيت إىل 
القمة برسعة، وإذا كنت شخصاً ال يثق به اآلخرون وليس لديه عالقات 

متينة مبنية عىل الثقة فإن طريقك إىل النجاح سيكون مليئاً بالعثرات 
والصعوبات التي قد تحول بينك وبني بلوغ املكان الذي تريد الوصول 

إليه.
وعىل النقيض من ذلك، إذا كنت شخصاً ال يثق به زمالؤه يف العمل وال 

عمالؤه، فإن ذلك سيكون سبباً رئيسيّاً يف تأخري نجاحك بل وحتى 
إعاقتك يف كثري من األحيان عن تحقيق أهدافك وأحالمك عىل الصعيد 

املهني. نفس اليشء ينطبق عىل حياتك االجتماعية، حيث إنك إذا لم تكن 
إنساناً يثق به أصدقاؤه وأقرباؤه ومعارفه، فإن ذلك سيؤثر عىل نجاحك 

بشكل كبري عىل أصعدة مختلفة. 
من النصائح املهمة يف بناء الثقة بينك وبني الغري، هي أن تبني الثقة 

بنفسك أوالً. بمعنى أن تطبق املثل القائل »الوقاية خري من قنطار 
عالج«. فبدالً من أن تحاول إصالح العالقات الفاشلة، تبني الثقة منذ 

البداية، وبدالً من أن تحاول نيل ثقة اآلخرين، تزرع الثقة يف داخلك أوالً 
وتمنحهم ثقتك يف املقام األول.

أما معوقات الثقة فهي كثرية، من بينها قاعدة التعميم، التي ينهجها 
البعض وتجعل املرء يعتقد أن جميع الناس يكرهونه وال يحبونه، أو أن 

كل من حوله أناس سيئون وهو الوحيد الجيد. وصوالً إىل تعميم املشاعر 
واألفكار، كأن يضخم املرء من أفكاره أو مشاعره السلبية التي تنتابه 

يف لحظة ما ليجعلها تطغى عىل حياته بأكملها. فإذا أحّس بحزن يوماً، 
خاطب نفسه قائالً: أنا مكتئب طوال الوقت! وإذا غضب يف لحظة قال: 

أشعر باالستياء والغضب دائماً! وإذا أخفق مرة قال: أنا فاشل تماما! 
وبتطبيق هذه القاعدة عىل التعامالت، فإن املرء يخرس من حوله وثقتهم 
به؛ ألنه يعطي انطباعاً بأنه شخص ال يرى سوى السلبيات يف كل يشء 

حوله، فكيف لك أن تثق بشخص كهذا؟!
ويرتبط بالتعميم نمط اسمه »التفكري املثايل«، وهو أن تطالب نفسك 

دائماً بالكمال. فإذا أخطأ شخص بحقك ذات مرة تنهي عالقتك به وتنفر 
منه، وإذا أخفقت يف االمتحان، أو أخطأت يف عملك ال تسامح نفسك، 

فتقيض وقتك يف جلد الذات. إن الشخص الذي يريد كل يشء وشخص 
حوله كامالً، لن يحصد سوى خيبة األمل ولن ينال ثقة اآلخرين فيه. 

املعوق الثالث للثقة هو االنتقاء الذاتي، وهو تركيز اإلنسان عىل الجوانب 
السلبية يف أي يشء يحدث يف حياته دون أن يدرك الجانب اإليجابي 
)الرتكيز عىل نصف الكأس الفارغ(. أما املعوق الرابع فهو الشكك، 

حيث تضع كل من عداك يف دائرة االتهام. فإذا قال أحدهم كلمة معينة 
منتقداً بعض األشخاص أمامك، ظننت عىل الفور أنه يقصدك، وإذا تأخر 

صديق لك عن موعده معك اتهمته بالتقصري وبعدم االكرتاث بك وبأنك 
ال تعني له شيئا!

إن أساس كل معوقات الثقة واملشكالت يف العالقة مع اآلخرين هو نقص 
تقدير الذات. ولذلك يجب أن تكون خطوتك األوىل هي اكتساب الثقة 

بنفسك. وبعد ذلك تؤسس لبعض الصفات الشخصية التي تساهم 
يف جعلك شخصاً موثوقاً وتتيح لك القدرة عىل الثقة بمن حولك؛ مثل 

أن تكون نزيهاً صادقاً مع النفس ومع اآلخر دوماً، وأن تعذر اآلخرين 
وتلتمس لهم األعذار، وتفرس ترصفاتهم بحسن نية، وال تعتمد عىل الكالم 

فقط لبناء جسور الثقة بينك وبني أقرانك، بل تحرص عىل أن تسبق 
أفعالك أقوالك؛ ألن الثقة ال ُتمنح إال ملن يجسد معاني الثقة بشكل عميل 

ال بالقول فحسب.

حمد حسن التميمي

تعزيز التعليم من خالل اإلبداع واللعب في بيئة مرحة
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سلمان المالك

أصوات فلسطينية

تنظ�م مؤسس�ة قط�ر للرتبية والعل�وم وتنمية 
املجتمع، خالل شهر ديسمرب الجاري، مجموعة 
من األنشطة والفعاليات التي تسلط الضوء عىل 
الثقافة الفلسطينية، وتروي قصصا ملهمة عن 
فلس�طني، وذل�ك بالتزامن م�ع بطولة »كأس 

العالم FIFA قطر 2022«.
ته�دف ه�ذه الفعالي�ات إىل تعزي�ز الثقاف�ة 
أص�وات  وإيص�ال  ودعمه�ا،  الفلس�طينية، 
الفلس�طينيني إىل العالم، عرب أنشطة متنوعة، 
تش�مل رواي�ة القصص وجلس�ات ش�عرية 

ونقاشات وعروضا فنية مختلفة.
تبدأ ه�ذه الفعاليات اليوم بجلس�ة قصصية 
للناشطة الفلسطينية منى الكرد، التي تروي 
حكايته�ا، وتس�تعرض بعضا م�ن ذكرياتها 
األرسي�ة، وذل�ك يف قاع�ة الس�ينما بملتق�ى 
)مركز ط�الب املدينة التعليمية(. وقد حظيت 
الناش�طة من�ى الك�رد باهتمام عامل�ي، عند 
اعتقالها وش�قيقها عام 2021 من قبل قوات 
االحتالل اإلرسائييل، أثناء دفاعهما عن عائالت 
فلس�طينية هجرتها قوات االحتالل اإلرسائييل 
قرسا، من حي الش�يخ جراح، بمدينة القدس. 
وتقام هذه الجلس�ة ضمن معرض )جووولز( 
ال�ذي يحكي ب�دوره تج�ارب الناس وقصص 
مش�اركتهم يف بطولة كأس العالم FIFA قطر 

.2022
ويف إطار تعزيز رس�الة الفنانني الفلس�طينيني 

وإيصاله�ا ألك�رب ع�دد ممك�ن م�ن الزائري�ن 
واملش�جعني، تستضيف مؤسس�ة قطر جلسات 
فنية متنوعة، وذلك ضمن أنشطة النسخة الثانية 
م�ن مهرجان دريش�ة للفن�ون األدائية 2022، 
ال�ذي يقام تحت ش�عار »الس�فر واملغامرات«، 
يف حديق�ة األكس�جني وبيت آل خاط�ر باملدينة 
التعليمي�ة، يف الف�رتة ب�ني 11 و17 ديس�مرب 
الحايل، احتفاء باإلبداع والرتاث العربي والثقافة 

العربية.
وس�تكون الفنان�ة واملنتجة الفلس�طينية دالل 
أبو آمنة، وه�ي باحثة يف علوم األعصاب، ضيفة 
إحدى الجلس�ات، حيث س�تقدم عرضا إبداعيا، 
يمزج بني العلوم واملوسيقى، للمرة األوىل، وذلك 
يوم اإلثنني 12 ديسمرب. أما فرقة بنات القدس، 
وهي فرقة مقدس�ية، تضم 38 ش�ابة، فستقدم 
عرضا فنيا يومي: الثالثاء 13 ديسمرب واألربعاء 

14 ديسمرب.
كما سيقدم مغني الراب الفلسطيني الطفل عبد 
الرحمن الشنطي عرضا، ضمن مهرجان دريشة 
للفنون األدائية، لينرش رسالة التضامن والسالم 

إىل العالم، وذلك يوم الخميس 15 ديسمرب.
وعرص يوم الس�بت 17 ديسمرب، تعقد مؤسسة 
قط�ر جلس�ة ش�عرية يف بيت آل خاط�ر، حيث 
س�يلقي الش�عراء: أنس الدغيم وروضة الحاج 
ودالل الب�ارود قصائ�د ع�ن فلس�طني والعالم 

العربي.

بال عوائق

توفر تجربة املشجعني يف املدينة التعليمية بمؤسسة قطر 
بيئة شاملة ترحب بالجميع خالل البطولة، وذلك من 

خالل عروض متنوعة يقدمها فنانون من ذوي اإلعاقة، 
وتوفري غرف للمساعدة الحسية، وإتاحة التجارب الحسية 

املختلفة لألشخاص من ذوي القدرات املختلفة.
ويستضيف استاد املدينة التعليمية ثماني مباريات 

خالل البطولة، من بينها مباراة ربع النهائي. وسيتمكن 
املشجعون أثناء توافدهم إىل االستاد ملشاهدة املباريات 

من االستمتاع بمجموعة من األنشطة التي تتيح الوصول 
امليرّس يف عدة مواقع مثل مراكز املواصالت، ومواقف 

السيارات، واملواقع املخصصة لنزول املشجعني يف الطرق 
املؤدية لالستاد. وتشمل باقة من العروض املوسيقية 

واالستعراضية، وكرة القدم الحرة، التي ستسلط الضوء 
عىل الثقافة القطرية وثقافات مختلف الدول التي تمثلها 

الفرق التي ستتنافس خالل املباريات يف استاد املدينة 
التعليمية.

وقالت بروك ريد، مدير املشاركة املجتمعية والتنشيط يف 
املدينة التعليمية بمؤسسة قطر: »أردنا أن نصمم تجربة 

للجميع، وقد كان ذلك شعارنا الذي نسرتشد به خالل 
تصميمنا لتجربة املشجعني يف استاد املدينة التعليمية. 

فلم يقترص هدفنا عىل إنشاء بيئة خالية من العوائق 
فحسب، بل أن نوفر بيئة شاملة ترحب بالجميع، وتضم 

تجارب وأنشطة يمكن لكافة املشجعني من جميع القدرات 
االستمتاع بها«.

مش�ريب قل�ب الدوح�ة الناب�ض وملتقى 
جماه�ري املونديال م�ن كل بل�دان العالم، 
تقدم تجربة اس�تثنائية وشاملة حيث تضم 
العديد م�ن الفعاليات واالحتفاالت عىل مدار 
ش�هر كامل. وتشهد شوارع مشريب عروضا 
ترفيهية مميزة بمش�اركة واس�عة من الزوار 
والجماه�ري لالحتفال مع�اً يف الحدث الكروي 

الرائع.
وتت�اح أمام الزوار الفرصة الستكش�اف املدينة 
املس�تدامة والذكي�ة والثقاف�ة وال�رتاث القطري 
واالس�تمتاع كذلك بفعاليات عالية املس�توى تلبي 
تطلع�ات جميع الفئات م�ن كل ال�دول واألعمار. 
تنظ�م ه�ذه الفعالي�ات بالتع�اون م�ع العديد من 
ال�رشكاء لتمن�ح الضي�وف والعائالت م�ن مختلف 
الخلفيات الثقافية والجنس�يات فرصة التالقي وعيش 

أجواء احتفالية رائعة.

مشجعون أوفياء

استعراضات رائعة

تتضمن فعاليات كورنيش الدوحة خالل بطولة »كأس العالم 
FIFA قطر 2022«، إطالق األلعاب النارية يف سماء الدوحة 
بصورة يومية كما ُيتاح للزوار االستمتاع باملأكوالت العربية 

والعاملية من خالل 150 كشًكا ملطاعم ومقاٍه ومنافذ لبيع الهدايا 
والسلع ُمنترشة عىل طول الواجهة البحرية والخاصة برواد 

األعمال القطريني حتى يكونوا جزًءا من إنجاح هذه الفعاليات، 
كما ُيتاح للجماهري الفرصة لحضور حفالت واستعراضات 

ُيقدمها العديد من الفنانني واملواهب عىل 4 مسارح كبرية.
وتستوعب االحتفاليات التي ُتقام طوال 29 يوًما عىل كورنيش 

الدوحة 70 ألف شخص يوميًا يف وقت الذروة، لالستمتاع بباقة 
من فقرات األداء املوسيقية والثقافية واألنشطة الرتفيهية املُتنوعة 
كل ذلك مع إطاللة رائعة عىل أفق الواجهة البحرية للخليج، كما 
ُيتيح الكورنيش لزوار البطولة تجربة ركوب القوارب الرشاعية 

التي تمنح الزوار تجربة استثنائية الستكشاف الدوحة من خالل 
الواجهة البحرية والتعرّف عىل جزء من تراث قطر وثقافتها، 

وُمشاهدة بانوراما أبراج الدوحة ومنطقة الكورنيش.

قلب الدوحة النابض

ملتقى الثقافات

يكت�ظ س�وق واقف بمش�جعي كأس العال�م، وه�و واحد من أه�م املعالم 
الس�ياحية والرتاثية يف دولة قط�ر، يحرص جميع الزوار ع�ىل التواجد فيه، 
حت�ى تح�ول إىل ملتقى للثقافات املختلف�ة، باإلضافة إىل وج�ود العديد من 
الفعاليات الرتفيهيَّة والجماهرييَّة خالل البطولة، وتقاُم يف الحديقة الشماليَّة 
من س�وق واق�ف فعاليات تراثي�ة مميزة تحت مس�مَّى )الخيم�ة العربية(، 
وتحتف�ي باملنطق�ة العربية وال�رتاث املح�يل والعربي لتقديم ذلك للُمش�جع 
بطريق�ة بس�يطة وتعريفه بص�ورة مبارشة بالع�ادات والتقالي�د القطرية، 
�عر والضياف�ة القطرية واملهن الرتاثية التي تش�ّكل جزًءا ال  وخاصة بيت الشَّ

يتجزأ من الثقافة املحلية قديًما.
ويع�ج الس�وق بالكثري من األطعمة التي تعرب عن مختل�ف الثقافات، بدًءا من 
مأك�والت املطاع�م املتنوعة إىل مأك�والت الباعة الجائلني حيث تتجمع النس�اء 
املحلي�ات يف الفن�اء املرك�زي لبيع الكثري م�ن األكالت الش�عبية مثل الهريس 
والثري�د واملرموقة وغريها، وذلك إىل جانب املأكوالت الحديثة مثل السمبوس�ة 
وورق العنب املحشو إىل »يخنات اللحم، والزالبية الحلوة«. وإذا لم تكن تفضل 
أغذية الش�ارع، فال تفوّت تجربة شاي الكرك والفطائر )الرقاق(، واملخبوص 
)طبق أرز تقليدي(، والفحسة )يخنة اللحم املطهوة ببطء يف األواني الفخارية( 

وتتناولها بالطريقة التقليدية جالًسا عىل األرض، والكنافة والبقالوة الشهية.
وس�وق واقف واحد من أكثر األماكن شعبية للتجول مع األصدقاء، خاصة بعد 
غروب الش�مس حيث تفتح املقاهي املوجودة عىل جانبي الطريق أبوابها حتى 
الساعات األوىل من اليوم، وتقدم خدمات ال تنتهي من القهوة العربية وعصائر 
الفاكهة الطازجة وتوفر املقاهي واملطاعم شاش�ات ع�رض تليفزيونية لنقل 
مباريات كرة القدم، بينما يقدم مجلس الدانة، لعبة الطاولة املحلية الشهرية.

يلتقي املنتخب املغربي بنظريه اإلس�باني عىل استاد املدينة 
التعليمية غدا يف الدور ثمن النهائي لنهائيات »كأس العالم 
FIFA قط�ر 2022«، م�ن أج�ل العب�ور إىل ال�دور ربع 
النهائ�ي وتحقيق إنجاز تاريخي غري مس�بوق، واملوعد 
مع الجماه�ري املغربية الوفية التي س�اندت منتخبها، 
كما س�اندت كل املنتخبات العربية منذ بدء البطولة، 

وأضفت عليها رونقا مميزا للغاية.




