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 الشهري
وقطرنا تحّكم باستخدامك

تطبق الشروط والأحكام.

صـاحـب الســمو يهـنئ ملك تايـالنــد بمنـاسبــة ذكــرى اليــوم الوطنــي لبــالده

السمو  صاحب  حرضة  عقد  قنا-  الدوحة- 
البالد  أمري  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
املفدى، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد 
اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن 
مباحثات  جلسة  الشقيقة،  املتحدة  العربية 

رسمية يف الديوان األمريي أمس.
املفدى  األمري  سمو  رحب  الجلسة،  بداية  يف 
بأخيه رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة 
والوفد املرافق، وأعرب سموه عن تهانيه ألخيه 
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة 
اإلمارات،  لدولة   »51« الـ  الوطني  اليوم 
متطلعا سموه إىل أن تسهم هذه الزيارة يف 
تطوير عالقات التعاون املشرتك بني البلدين 
أرحب.  إىل مستويات  بها  والدفع  الشقيقني 
من جانبه، أعرب سمو رئيس دولة اإلمارات 
عن شكره وتقديره لسمو األمري املفدى عىل 
حسن االستقبال وكرم الضيافة، معربا عن 
لبطولة  قطر  استضافة  بمناسبة  تهانيه 
»كأس العالم FIFA قطر 2022« الجارية، 
كما أشاد بنجاح قطر االستثنائي يف تنظيم 
وجرى  العاملية.  البطولة  هذه  واحتضان 
خالل املباحثات بحث العالقات األخوية بني 
بدعمها  الكفيلة  والسبل  الشقيقني،  البلدين 

ما  سيما  ال  املجاالت،  مختلف  يف  وتوطيدها 
يتعلق بتعزيز أوارص التعاون األخوي ملا فيه 
إضافة  الشقيقني،  الشعبني  ومصلحة  خري 
إىل تعزير العمل الخليجي املشرتك. كما تم 
استعراض تطورات األحداث عىل الساحتني 
النظر  وجهات  وتبادل  والدولية،  اإلقليمية 
حيال عدد من القضايا الراهنة ذات االهتمام 

املشرتك.
تميم  الشيخ  السمو  وتلقى حرضة صاحب 
بن حمد آل ثاني، أمري البالد املفدى، اتصاال 
أوالف  السيد  دولة  من  أمس،  مساء  هاتفيا 
شولتس، مستشار جمهورية أملانيا االتحادية 

الصديقة.
املستشار  دولة  أعرب  االتصال  بداية  يف 
بمناسبة  األمري  لسمو  تهانيه  عن  األملاني 
العالم  كأس  بطولة  وتنظيم  استضافة 
FIFA قطر 2022 الجارية، متمنيا التوفيق 

للمنتخبات املشاركة يف البطولة.
كما جرى خالل االتصال استعراض التعاون 
تعزيزها  وسبل  البلدين،  بني  والصداقة 
سيما  ال  املجاالت،  مختلف  يف  وتنميتها 
االقتصاد والطاقة، باإلضافة إىل مناقشة أبرز 

التطورات عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.

صاحب السمو والشيخ محمد بن زايد يعقدان جلسة محادثات

قطر واإلمارات تبحثان العالقات والتطورات
الشيخ محمد بن زايد يشيد بنجاح قطر في تنظيم المونديالصاحب السمو يهنئ بمناسبة اليوم الوطني الـ »51« لدولة اإلمارات

صاحب السمو يتلقى اتصاال 
من المستشار األلماني

شولتس يهنئ سموه 
باستضافة وتنظيم كأس العالم

استعراض التعاون 
والصداقة بين البلدين 

 مناقشة أبرز التطورات 
اإلقليمية والدولية

وزارة التربية

فرص تعلم مبتكرة

باريس- قنا- أشاد مشجعون فرنسيون باألجواء التي 
تجرى فيها منافسات »كأس العالم FIFA قطر 2022«، 

وبحسن تنظيم الحدث العاملي، ومستوى األمن واألمان 
يف قطر، بحيث إن »املرء إذا نيس حافظة نقوده فوق 

الطاولة، فسيجدها حيث نسيها«.
ونرشت صحيفة »لوموند« الفرنسية، يف تقرير لها من 

الدوحة، ترصيحات ملشجعني فرنسيني أثنوا فيها بشكل 
كبري عىل األجواء السائدة يف دولة قطر.

 ووصفت الصحيفة الفرنسية يف تقريرها تنظيم 
املونديال يف قطر بأنه »دقيق وخاٍل من العيوب«، وأن 

األمور مضت بسالسة، ما سمح بظهور مزيج فريد من 
الثقافات.

مشجعون فرنسيون: 

فـوجئنـا باألمــن واألمان

»لوموند«: 
تنظيم 

دقيق وخال 
من العيوب

الهالل األحمر القطري 

ورش حــول سـالمــة العـمال

بتوقيع  قطر  دولة  رحبت  قنا-  الدوحة- 
السودان  جمهورية  يف  األطراف  من  عدد 
اإلطاري،  السيايس  االتفاق  عىل  الشقيقة 
إلنهاء  وهامة،  محورية  خطوة  واعتربته 

األزمة السياسية يف البالد.
وأعربت وزارة الخارجية، يف بيان أمس، 

الحوار  الستمرار  قطر  دولة  تطلع  عن 
إىل  وصوال  السودانية،  األطراف  بني 
أطياف  كافة  يمثل  شامل  نهائي  اتفاق 
ويؤسس  الشقيق،  السوداني  الشعب 
لالستقرار  الطريق  تمهد  انتقالية  ملرحلة 

والتنمية والسالم.

دعت الستمرار الحوار

قطر ترحب باالتفاق السوداني

كريستيانو رونالدو:

قـطــر رائــعــة
الدوحة- قنا- أعرب النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو 

عن إعجابه الشديد بتجربة »كأس العالم FIFA قطر 
2022«، مؤكداً أن كل يشء مذهل يف البطولة الحالية. 
وقال رونالدو يف ترصيح صحفي أمس: »تجربة كأس 

العالم يف قطر رائعة، وكل يشء مذهل، بما يف ذلك 
املواصالت والضيافة واملالعب واملرافق«.
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متابعات

صاحب السمو ورئيس اإلمارات يبــــــــــــحثـان تعـزيـز الـعـالقـات األخـوية
سموه والشيخ محمد بن زايد يعــــــــــــــــــــــــقـــدان جـلـســـــة مــبـاحـــثـات رســـمـيـة

حرضة  عقد  قنا-  الوطن-  الدوحة- 
حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
وأخوه  املفدى،  البالد  أمري  ثاني،  آل 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد 
جلسة  الشقيقة،  املتحدة  العربية 
األمريي،  الديوان  يف  رسمية  مباحثات 

أمس.
األمري  سمو  رحب  الجلسة  بداية  يف 
اإلمارات  دولة  رئيس  بأخيه  املفدى 
العربية املتحدة والوفد املرافق، وأعرب 
الشيخ  سمو  ألخيه  تهانيه  عن  سموه 
بمناسبة  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
51 لدولة اإلمارات،  الـ  الوطني  اليوم 
هذه  تسهم  أن  إىل  سموه  متطلعا 
التعاون  عالقات  تطوير  يف  الزيارة 
املشرتك بني البلدين الشقيقني، والدفع 

بها إىل مستويات أرحب.
دولة  رئيس  سمو  أعرب  جانبه،  من 

لسمو  وتقديره  شكره  عن  اإلمارات 
االستقبال  حسن  عىل  املفدى  األمري 
تهانيه  عن  معربا  الضيافة،  وكرم 
بمناسبة استضافة قطر لبطولة كأس 
الجارية،   2022 قطر   FIFA العالم 
االستثنائي  قطر  بنجاح  أشاد  كما 
البطولة  هذه  واحتضان  تنظيم  يف 

العاملية.
 جرى خالل املباحثات بحث العالقات 
األخوية بني البلدين الشقيقني، والسبل 
مختلف  يف  وتوطيدها  بدعمها  الكفيلة 

بتعزيز  يتعلق  ما  سيما  ال  املجاالت، 
خري  فيه  ملا  األخوي  التعاون  أوارص 
إضافة  الشقيقني،  الشعبني  ومصلحة 

إىل تعزير العمل الخليجي املشرتك.
األحداث  تطورات  استعراض  تم  كما 
والدولية،  اإلقليمية  الساحتني  عىل 
عدد  حيال  النظر  وجهات  وتبادل 
االهتمام  ذات  الراهنة  القضايا  من 

املشرتك.
جاسم  الشيخ  سمو  املباحثات  حرض   
الشخيص  املمثل  ثاني،  آل  حمد  بن 

بن  محمد  الشيخ  وسعادة  لألمري، 
رئيس  نائب  ثاني،  آل  عبدالرحمن 
الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس 
وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن 
األمريي،  الديوان  رئيس  ثاني،  آل 
الشيوخ  السعادة  أصحاب  من  وعدد 

والوزراء.
سمو  اإلماراتي  الجانب  من  وحرضها 
نهيان،  آل  زايد  بن  طحنون  الشيخ 
مستشار األمن الوطني، وسمو الشيخ 
نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور 

تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الراهنةاسـتـعراض تطـورات األحـداث إقليمــيا ودولـيـابحث تعزيز التعاون األخوي والعمل الخليجي المشتركسموه تطلع إلى أن تسهم الزيارة في تطوير العالقات

رئيـس اإلمــارات يهـنئ صـاحـب السـمـو بمنـاســبـة اسـتضـافـة قـطـر للمـونديـال ويشـيـد بنجــاح البطـولـة
ديوان  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
السعادة  أصحاب  من  وعدد  الرئاسة، 

أعضاء الوفد املرافق.
الشيخ  السمو  صاحب  حرضة  وأقام 
البالد  أمري  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم 
ألخيه  تكريما  غداء  مأدبة  املفدى، 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية 

املتحدة الشقيقة والوفد املرافق له.
وكان سمو رئيس دولة اإلمارات العربية 
الديوان  إىل  وصل  قد  الشقيقة  املتحدة 
أقيمت  حيث  سابق،  وقت  يف  األمريي 

لسموه مراسم استقبال رسمي.
السمو  صاحب  حرضة  تقدم  قد  وكان 
أخيه  مستقبيل  املفدى،  البالد  أمري 
اإلمارات  دولة  رئيس  السمو  صاحب 
وصوله  لدى  الشقيقة،  املتحدة  العربية 
بمطار  األمريية  الصالة  املرافق  والوفد 
زيارة  يف  أمس،  صباح  الدويل،  حمد 

رسمية للبالد. 
الشيخ  سمو  االستقبال،  يف  كان  كما   
املمثل  ثاني،  آل  حمد  بن  جاسم 
الشيخ  وسعادة  لألمري،  الشخيص 
نائب  ثاني،  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 
الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل 
ثاني، رئيس الديوان األمريي، وعدد من 
أصحاب السعادة الشيوخ. وقال حرضة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، أمري البالد املفدى، عرب تغريدة يف 
»أرحب  »تويرت«:  عىل  الرسمي  حسابه 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو  بأخي 
نهيان يف الدوحة الذي أتاحت لنا زيارته 
العالقات  تعزيز  سبل  حول  التباحث 
وجهات  وتبادل  بلدينا،  بني  األخوية 
والدولية  اإلقليمية  القضايا  حول  النظر 
ذات االهتمام املشرتك ويف مقدمتها سبل 

دعم األمن واالستقرار يف املنطقة«.
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نبض الوطن

بعد زيارة رسمية للبالد

صاحب السمو يتقدم مودعي رئيس دولة اإلمارات
السمو  صاحب  حرضة  تقدم  قنا-  الدوحة- 
البالد  أمري  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
املفدى، مودعي أخيه صاحب السمو الشيخ 
دولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
لدى  الشقيقة،  املتحدة  العربية  اإلمارات 

الدويل،  حمد  مطار  املرافق  والوفد  مغادرته 
أمس، بعد زيارة رسمية للبالد. 

جاسم  الشيخ  سمو  الوداع  يف  كان  كما   
لألمري،  الشخيص  املمثل  ثاني،  آل  حمد  بن 
عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  وسعادة 

الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل 
سعود  الشيخ  وسعادة  الخارجية،  وزير 
الديوان  رئيس  ثاني،  آل  عبدالرحمن  بن 
السعادة  أصحاب  من  وعدد  األمريي، 

الشيوخ.

نائب األمير 
يهنئ ملك تايالند

رئيس الوزراء 
يهنئ نظيره التايالندي

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده

صاحب السمو 
يهنئ ملك تايالند

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

مملكة  ملك  فاجريالونغكورن،  ماها 
اليوم  ذكرى  بمناسبة  تايالند، 

لبالده. الوطني 

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

تشان  برايوت  السيد  دولة  إىل  تهنئة 
تايالند،  مملكة  وزراء  رئيس  أوتشا 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

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

جاللة امللك ماها فاجريالونغكورن، ملك 
اليوم  ذكرى  بمناسبة  تايالند،  مملكة 

الوطني لبالده.

استعراض عالقات التعاون بين قطر واالتحاد األوروبي

المريخي يجتمع مع 
مسؤول بالبرلمان األوروبي

الدوحة- قنا- اجتمع سعادة السيد سلطان 
للشؤون  الدولة  وزير  املريخي،  سعد  بن 
السيد  سعادة  مع  أمس،  الخارجية، 
رئيس  الربملان،  عضو  رامون،  خوسيه 
لجنة الصداقة القطرية األوروبية بالربملان 
األوروبي، الذي يزور البالد حاليا، لحضور 

 FIFA العالم  كأس  فعاليات  من  جانب 
قطر 2022.

عالقات  استعراض  االجتماع،  خالل  جرى 
التعاون بني دولة قطر واالتحاد األوروبي، 
االهتمام  ذات  املوضوعات  من  وعدد 

املشرتك.

بشأن »تنظيم التسجيل العقاري« و»التوثيق«

»الشورى« يستعرض مشروعي قانونين
مجلس  عقد  قنا-  الدوحة- 
األسبوعية  جلسته  أمس،  الشورى، 
حمد«،  بن  تميم  »قاعة  يف  العادية، 
حسن  السيد  سعادة  برئاسة  وذلك 

املجلس. الغانم رئيس  عبدالله  بن 
سعادة  تال  الجلسة،  بداية  ويف 
الفضالة  نارص  بن  أحمد  الدكتور 
جدول  للمجلس  العام  األمني 
محرض  عىل  التصديق  وتم  األعمال، 
استعرض  ثم  السابقة،  الجلسة 
بشأن  قانون  مرشوع  املجلس، 

العقاري،  التسجيل  تنظيم 
التوثيق،  بشأن  قانون  ومرشوع 
الحكومة  من  املجلس  إىل  واملحالني 
لجنة  إىل  إحالتهما  وقرر  املوقرة. 
والترشيعية  القانونية  الشؤون 
بشأنهما  تقريرها  ورفع  لدراستهما 

املجلس. إىل 
الشورى  مجلس  استعرض  كما 
تقرير مشاركة سعادة السيد يوسف 
يف  املجلس  عضو  الكواري  أحمد  بن 
املؤرشات  »إطالق  بعنوان  فعالية 

الديمقراطية«،  للربملانات  األولية 
االتصال  تقنية  عرب  عقدت  التي 
املايض،  يونيو  من  التاسع  يف  املرئي 
وتقرير مشاركة سعادة السيد بادي 
الربملاني  الحوار  يف  البادي  عيل  بن 
الغذائي  األمن  وانعدام  الغذاء  حول 
تقنية  عرب  عقد  الذي  والتمويل 
والعرشين  الثاني  يف  املرئي  االتصال 

من الشهر ذاته.
من جانب آخر، أطلع سعادة رئيس 
عىل  األعضاء،  السادة  املجلس، 

الوفود  مع  عقدت  التي  اللقاءات 
مؤخرا..  البالد  زارت  التي  الربملانية 
مبينا سعادته، أن ضيوف البالد من 
بالتنظيم  إعجابهم  أبدوا  الربملانيني 
 FIFA العالم  كأس  لبطولة  املتميز 
قطر 2022، وبما تشهده البالد من 
نهضة شاملة، وأكدوا أن دولة قطر 
املتميزة  قدرتها  قاطع  بشكل  أثبتت 
الرياضية  الفعاليات  تنظيم  عىل 
له  يسبق  لم  وبمستوى  العاملية 

مثيل.

بحث تعزيز العالقات البرلمانية

د. السليطي تجتمع مع 
برلمانيين من أميركا الالتينية

الدوحة- قنا- اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن 
السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أمس، مع كل من: 
أمريكا  لربملان  العام  األمني  كاستيلو  الياس  السيد  سعادة 
عضو  كاستيلو  الياس  عمر  السيد  وسعادة  الالتينية، 

الربملان البنمي، واللذين يزوران البالد حاليا.
املوضوعات  من  عدد  استعراض  االجتماع  خالل  جرى   
املتعلقة بالتنسيق الربملاني املشرتك، وسبل تعزيز العالقات 

القائمة بني مجلس الشورى وبرملانات أمريكا الالتينية.

رئيس دولة اإلمارات:

نبارك للشعب القطري التميز والنجاح
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قال 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان 
تستضيف  التي  الدوحة  إىل  وصلت  الشقيقة: 

بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.
الرسمي  الحساب  عرب  تغريدة  خالل  وأضاف 
والشعب  حمد  بن  تميم  ألخي  »نبارك  لسموه 
القطري الشقيق هذا التميز، وتمنياتي لهم دوام 

التوفيق والنجاح«.
األخوية  العالقات  ببحث  وتابع سموه: »سعدت 
املصالح  يخدم  بما  وتطويرها  تعزيزها  وسبل 

املشرتكة«.

»الكشافة« تشارك 
في منتدى عربي

الكشفي  املنتدى  فعاليات  القطرية يف  الكشافة  تشارك 
كشفيتنا  )ارتقاء  شعار  تحت  الخامس  العربي 
ينظمه  الذي  املرئي  االتصال  عرب  واعدة(  برؤية 
العربية  الكشفية  املنظمة   - العربي  الكشفي  اإلقليم 
 -  5 الفرتة  يف  وذلك  لبنان،  كشاف  اتحاد  باستضافة 
مهارات  تنمية  إىل  املنتدى  ويهدف   ،2022 ديسمرب   9
الكشفية  املجاالت  يف  سواء  القرار  اتخاذ  يف  الشباب 
بني  والتواصل  التعارف  فرص  زيادة  املجتمعية،  أو 
بعداملنتدى،  دوامها  عىل  والحرص  العربى،  الشباب 
الكشفي  للمؤتمر  وتوصيات  موضوعات  اقرتاح 
العربي، إتاحة البيئة اآلمنة للتعلم من خالل الجلسات 
احتياجات  مناقشة  الخربات،  وتبادل  واملناقشات 
أجيال  تنفيذها، تكوين  العربي ودراسة طرق  الشباب 
املساحة  توفري  املؤهلة، من خالل  الشابة  القيادات  من 
أعىل  عىل  القرار  صنع  عملية  يف  ملشاركتهم  الكافية، 
الشباب يف  إسهام  العربي،  الكشفي  اإلقليم  مستوى يف 

الكشفية. الحركة  واهداف  رؤية  تحقيق 
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متابعات

»الهالل« ينظم ورشا للعمال
القطري سلسلة جديدة  األحمر  الهالل  دشن 
لفئة  والتوعوية  التدريبية  العمل  ورش  من 
القدم  لكرة  العالم  كأس  فرتة  خالل  العمال 
الحملة  ألنشطة  استمراراً   ،2022 قطر  فيفا 
والصحة  السالمة  حول  املشرتكة  التوعوية 
شهر  خالل  عنها  اإلعالن  تم  والتي  املهنية، 
الهالل  من  كلٍّ  بني  بالتعاون  املايض  أكتوبر 
ووزارة  العمل،  ووزارة  القطري،  األحمر 
الدولية،  العمل  ومنظمة  العامة،  الصحة 
بيئة  عىل  للحفاظ  »خيارنا  شعار  تحت 
يتم  الذي  العمل،  برنامج  ويتضمن  آمنة«. 
التطوع  قطاع  من  كلٍّ  يف  بإرشاف مختصني 
والتطوير  التدريب  ومركز  املحلية  والتنمية 
ورش   8 تنفيذ  القطري،  األحمر  بالهالل 
عمل ميدانية خالل أيام نهاية األسبوع وملدة 
مشاهدة  منطقة  مرتادي  لفائدة  أسابيع،   3
العمالية  املدينة  يف  العالم  كأس  مباريات 
باملنطقة الصناعية، بهدف التوعية والتثقيف 
اإلسعافات  مبادئ  عىل  والتدريب  الصحي، 
األولية، والتعريف بمعايري الصحة والسالمة 

يف أماكن العمل.

فاضل  منى  السيدة  قالت  السياق،  هذا  ويف 
والتنمية  التطوع  قطاع  مدير  السليطي 
املحلية يف الهالل األحمر القطري: »إن إطالق 
هذه الحملة التوعوية املشرتكة يأتي يف إطار 
سليمة  عمل  بيئة  لضمان  قطر  دولة  جهود 
أصحاب  لدى  الوعي  مستوى  ورفع  وآمنة، 
التي  الظروف  أفضل  حول  والعمال  العمل 
يجب توافرها يف مواقع العمل وسكن العمال. 
وتهدف هذه الورش التوعوية إىل دعم العمال 
ملمارسة أساليب الحياة الصحية، بما يضمن 
أماكن  يف  سواًء  املخاطر  ويجنبهم  سالمتهم 
مباريات كأس  مواقع مشاهدة  أم يف  العمل، 

العالم، أم يف غريها من التجمعات«.
ووصفت هذه الحملة املشرتكة بأنها »نموذج 
الحكومي  القطاع  بني  التكاميل  للعمل  مميز 
أن  إىل  مشريًة  اإلنساني«،  العمل  وقطاع 
أثر كبري  له  الخربات  الجهود وتبادل  تضافر 
التنسيق  خالل  من  العمل،  مخرجات  عىل 
ووزارة  العمل،  وزارة  من  كلٍّ  بني  التام 
القطري،  األحمر  والهالل  العامة،  الصحة 

ومنظمة العمل الدولية.

حول السالمة والصحة المهنية

استعراض العالقات الثنائية بين البلدين

رئيس الوزراء يلتقي نظيره الكرواتي
خليفة  بن  خالد  الشيخ  معايل  التقى  قنا-  الدوحة- 
بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية، أمس يف استاد الجنوب، دولة السيد أندريه 
بلينكوفيتش رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، والوفد 
من  جانب  لحضور  البالد  يزور  والذي  له،  املرافق 

مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
ويف بداية اللقاء، أعرب دولة رئيس الوزراء الكرواتي 
عىل  وشعبا  حكومة  قطر  لدولة  تهانيه  عن  ملعاليه 
حسن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 
متمنيا التوفيق للمنتخبات املتأهلة للتصفيات النهائية 

للبطولة.
كما جرى، خالل اللقاء، استعراض العالقات الثنائية 

بني البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

بلينكوفيتش يعرب عن تهانيه لقطر على تنظيم المونديال

خالل حملة لوزارة الصحة 

توعية بمضادات الميكروبات
توعوية  حملة  العامة  الصحة  وزارة  أطلقت 
مضادات  مع  )التعامل  حول  موسعة 
الرعاية  امليكروبات بعناية(، بمشاركة مرافق 

الصحية يف دولة قطر.
الوطنية  الوحدة  نفذتها  التي  الحملة  هدفت 
ومقاومة  ومكافحتها  العدوى  من  للحماية 
الرعاية  جودة  بإدارة  امليكروبات  مضادات 
الصحية وسالمة املرىض يف الوزارة إىل تحسني 
امليكروبات وفهمها  بمقاومة مضادات  الوعي 
الجمهور  بني  املمارسات  أفضل  وتشجيع 
السياسات،  وواضعي  املصلحة  وأصحاب 
الحد  يف  حاسما  دورا  جميعا  يلعبون  الذين 
مضادات  مقاومة  وانتشار  ظهور  زيادة  من 

امليكروبات.
التي نظمتها  األنشطة  إطار  الحملة يف  جاءت 
رشكائها  مع  بالتعاون  العامة  الصحة  وزارة 
للتوعية  العاملي  باألسبوع  االحتفال  بمناسبة 
شعار  تحت  وذلك  امليكروبات،  بمضادات 

)مكافحة مقاومة مضادات امليكروبات مًعا(.
تحديث  عىل  العامة  الصحة  وزارة  وتعمل 
خطة العمل الوطنية ملعالجة مقاومة مضادات 

امليكروبات بحلول عام 2023. 
الرعاية  جودة  إدارة  عقدت  اإلطار  هذا  ويف 
الصحة  بوزارة  املرىض  وسالمة  الصحية 
لتحديث خطة  العامة ورشة عمل ملدة يومني 
مع  يتماىش  بما  التنفيذ  من  التالية  املرحلة 
-2023 للصحة  الوطنية  قطر  اسرتاتيجية 
وطنية  عمل  خطة  أول  تطوير  تم   .2030

-2018 بني  الفرتة  لتغطية   2017 عام  يف 
من  ومداخالت  مكثفة  مشاورات  بعد   2022
لبدء  نفسه  النهج  واتبع  املصلحة.  أصحاب 
عملية تحديث خطة العمل الوطنية، حيث تم 
املشاورات  هذه  يف  للمشاركة  الدعوة  توجيه 
متعددة  قطاعات  من  املصلحة  أصحاب  إىل 
مثل صحة اإلنسان، وصحة الحيوان، وسالمة 
العامة،  والصحة  الغذائي،  واألمن  األغذية، 
واملؤسسات األكاديمية، والبحثية. وتعد ورشة 
العمل هي األوىل يف سلسلة من حلقات العمل 
املزمع عقدها الستكمال خطة العمل الوطنية. 
عميقا  تحليال  الورشة  يف  املشاركون  وأجرى 
مراجعة  أجل  من  الراهن  الوضع  لتقييم 
العمل  لربنامج  الخمسة  الرئيسية  األهداف 
الوطني للفرتة 2018-2022 وصاغوا الخطة 
نتائج  عىل  بناء  التالية  للمرحلة  التشغيلية 
التحليل والتقييم. ويف حلقات العمل الالحقة، 
املصلحة  أصحاب  مع  التشاور  سيجري 
خطة  يف  مداخالتهم  وستدرج  اإلضافيني، 

العمل الوطنية املقبلة. 
الرعاية الصحية األولية  كما شاركت مؤسسة 
يف  خاص  حفل  تنظيم  خالل  من  الحملة  يف 
تبادلوا  الذين  األطباء  مع  الصحية  املراكز 
السليم  االستخدام  أهمية  حول  الخربات 
محارضات  تقديم  وتم  امليكروبات،  ملضادات 
املراكز  وتزيني  الطبية،  األطقم  ملختلف 
تحمل  بملصقات  للمؤسسة  التابعة  الصحية 

مواد توعوية.

يعقد في شرم الشيخ

مشاركة قطرية في مؤتمر دولي للتحكيم

وتحدث الدكتور الشيخ ثاني بن عيل خالل كلمته 
التي  والقضائية  الترشيعية  التطورات  أبرز  عن 
الدويل،  التحكيم  يف  الدولة  محاكم  دور  عىل  تؤثر 
هيئات  مع  املحاكم  بني  التعاون  بأهمية  منوها 
الذي  بالتطور  مشيدا  األحكام،  لتنفيذ  التحكيم 
يشهده التحكيم يف الوطن العربي وخاصة يف دولة 

قطر.
وأشار سعادته إىل أن دولة قطر من الدول املنضمة 
احكام  بتنفيذ  الخاصه  املتحده  األمم  التفاقية 
التحكيم )نيويورك 1958( ومن أوائل الدول التي 
اتفاقيات  بشأن  املتحدة  األمم  التفاقية  انضمت 
واملعروفة  الوساطة،  من  املنبثقة  الدولية  التسوية 
دخلت  والتي  للوساطة«،  سنغافورة  بـ»اتفاقية 
 ،2020 العام  من  سبتمرب   12 يف  التنفيذ  حيز 
2021 بشان  لسنة   )20( القانون رقم  وبإصدار 

والتجارية،  املدنية  املنازعات  تسوية  يف  الوساطة 
البديلة  الوسائل  تشجيع  عىل  الدولة  دعم  مؤكداً 
لفض املنازعات وأن التحكيم تعترب وسيلة »رسيعة 
التجارية  الخالفات  لحل  التكلفة«  وقليلة  وناجزة 
املرشع  أن  إىل  سعادته  ولفت  األطراف.  بني 
القطري وعرب إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 
سياسًة  اتبع  والتجارية،  املدنية  املواد  يف   2017
إحدى  باعتباره  التحكيم  تجاه  خاصاً  ونهجاً 
لكي  األفراد،  بني  املنازعات  لحل  البديلة  الوسائل 
إىل جنب مع القضاء، ما يمثل  يقوم بدوره جانباً 
طفرة هامة عىل الصعيدين املحيل والعاملي، حيث 
يعزز هذا األمر البناء الترشيعي الداعم لالستثمار 
والذي ينعكس عىل تشجيع االستثمار يف البالد عرب 
الوسائل البديلة لفض املنازعات. وأوضح الدكتور 
ثاني أن التحكيم التجاري يعد قضاًء خاصاً يقوم 

بني  الخالفات  تسوية  والتخصص يف  الرسعة  عىل 
كاملة  دراية  أشخاص عىل  يد  العقد، عىل  أطراف 
بفروع  الخاصة  والقواعد  واألعراف  باملعامالت 
التجارة املختلفة خاصة ذات الطابع الدويل، الفتاً 
لحل  البديلة  الوسائل  من  يعد  التحكيم  أن  إىل 
املنازعات وتجنب نشوئها عرب عالقة تعاقدية يتفق 
عليها األطراف منذ إبرام العقد مما يدعم ويسهل 

حسن تنفيذ العقد.
القواعد  تطور  أن  شك  »ال  قائالً  سعادته  وتابع 
يعترب  املنازعات  لفض  البديلة  بالوسائل  الحاكمة 
االستثمار،  لعملية  الداعمة  الترشيعات  أهم  من 
حيث إنها توفر إطاراً قانونياً غري رسمي بعيداً عن 
محاكم الدولة لتسوية املنازعات التجارية واملدنية 
األجنبية  أو  الوطنية  األطراف  بني  تنشأ  قد  التي 

بشكل فعال وموفر للجهد واملال والوقت«.

{ الشيخ ثاني يلقي كلمته

شاركت دولة قطر أمس، في المؤتمر 
الدولي حول دور محاكم الدولة في 

التحكيم الدولي والمنعقد في مدينة 
شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية 

والذي استمر لمدة يومين، بحضور 
عدد من الجهات الدولية من األمم 

المتحدة )اليونسترال( والمنظمة 
االستشارية القانونية اإلفريقية 

والمجلس الدولي للتحكيم التجاري 
وممثلي وزارة العدل المصرية وجمع 

من كبار رجال القانون في العالم 
العربي والغربي، ومشاركة ما يقارب 

300 مشارك، حيث مثل دولة قطر في 
المؤتمر سعادة الدكتور الشيخ ثاني 

بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية 
المحامين.

المقام في السعودية

قطر تشارك في اجتماع لجنة الثقافة العربية
اجتماع  أمس،  بالرياض  - عقد  قنا   - الرياض 
الدائمة للثقافة العربية الذي تستضيفه  اللجنة 
اململكة العربية السعودية، بمشاركة دولة قطر 
وأعضاء وممثيل اللجنة الدائمة للثقافة العربية 
والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  التابعة 

والعلوم )الكسو(.
مريم  السيدة  االجتماع  يف  قطر  دولة  ومثل   
والفنون  الثقافة  إدارة  مدير  الحمادي  ياسني 
للثقافة  الدائمة  اللجنة  وعضو  الثقافة  بوزارة 
النعقاد  تمهيدا  االجتماع  هذا  ويأتي  العربية.  
السعادة  أصحاب  ملؤتمر   )23( الـ  الدورة 
يف  الثقافية  الشؤون  عن  املسؤولني  الوزراء 

الوطن العربي غدا األربعاء.
وتناول اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية، 
تنفيذه  تم  ما  أهمها  املوضوعات،  من  عددا 
الوزراء  ملؤتمر   )22( الدورة  قرارات  بشأن 
انعقدت  التي  الثقافية  الشؤون  عن  املسؤولني 
بدبي العام املايض، واملوضوع الرئييس للدورة 
الشؤون  عن  املسؤولني  الوزراء  ملؤتمر   )23(
واملستقبل  العربي»الثقافة  الوطن  يف  الثقافية 

األخرض«.
لليوم  التاسعة  الدورة  االجتماع  ناقش  كما 
العربي للشعر )مارس 2023(، ورموز الثقافة 
العربية  والعواصم   ،2023 للعام  العربية 

للثقافة 2023. ومقرتحات الدول األعضاء.

اعمر،  ولد  محمد  الدكتور  ثمن  جهته  ومن 
والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  العام  املدير 
اللجنة  به  تقوم  ما  افتتاحية  كلمة  يف  والعلوم 
العمل  تعزيز  إطار  يف  العربية  للثقافة  الدائمة 

العربي الثقايف املشرتك.
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متابعات

قدمت لمعّلمي وُمنّسقي المرحلة التأسيسّية ورياض األطفال.. البوعينين:

»1811« ساعة تدريبية

وأكدت الس�يدة مريم البوعينني، مديرة 
أن�ه ت�م إع�داد  املبك�ر  التعلي�م  إدارة 
الربنام�ج االختي�اري التدريبي )بدايات 
تربوية رائدة( لش�هر أغس�طس 2022 
الذي استهدف معلمي ومنسقي املرحلة 
التأسيس�ية وري�اض األطف�ال، حي�ث 
ت�م تقدي�م ورش تدريبي�ة م�ن خالل 
)7( جلس�ات متنوعة اس�تهدفت املعلم 
الطم�وح من خ�الل تقدي�م )نظرة عىل 
اس�راتيجيات التدري�س والتقويم لكل 
م�ن معلمي ومنس�قي املس�ارات(، كما 
نال منسقو املرحلة التأسيسية ورياض 
األطف�ال جانب�ا م�ن التدريب،حيث تم 
تقديم ورش�ة )املنس�ق الريادي( والتي 
تدعم املنس�ق بش�كل ع�ام لتفهم دوره 
والقي�ام بمهام�ه وقد ح�ر الربنامج 
)945( متدربا، وتلقى امليدان )1811( 
س�اعة تدريبي�ة، وق�د أب�دى املعلمون 
رضاه�م بنس�بة 95 % ع�ن الربنام�ج 

لكافة املسارات التي تم تدريبها.
لتحقي�ق  تس�عى  اإلدارة  إن  وقال�ت 
رؤية وزارة الربي�ة والتعليم من خالل 
ع�دة نتائج وس�طية تنبثق م�ن الخطة 
االس�راتيجية ل�وزارة الربي�ة والتعليم 
بن�اء ق�وى  الع�إىل، ومنه�ا  والتعلي�م 
عامل�ة كف�ؤة ومؤهل�ة تتمي�ز بأدائه�ا 
والتزامه�ا بأخالقي�ات العم�ل يف جميع 
املراح�ل التعليمي�ة ورك�زت هن�ا ع�ىل 
مرحل�ة التعليم املبك�ر باعتبارها اللبنة 
األساس�ية، ومن املش�اريع التي تتبناها 
وزارة الربي�ة والتعليم مرشوع تطوير 
التعلي�م والتدري�ب التقن�ي واملهني يف 
التأهيلي�ة  الربام�ج  وتكثي�ف  التعلي�م 
وف�رص التطوي�ر املهن�ي للعامل�ني يف 

مرحلة التعليم املبكر.

س�يتم  أن�ه  إىل  البوعين�ني  وأش�ارت 
الركز عىل تطوير قدرات وممارس�ات 
العامل�ني يف ري�اض األطف�ال ومرحلة 
التعلي�م املبكر من خ�الل توفري فرص 
التطوير املهني الحديثة وذات الجودة، 
وبالتايل تبنى فريق التدريب والتطوير 
املهن�ي التاب�ع إلدارة التعلي�م املبك�ر 
خطة تنفيذية لتوعية منتس�بي التعليم 
املبك�ر، إضافة إىل تقديم ورش توعوية 
ضم�ن  واملعلم�ني  الج�دد  للمعلم�ني 
الخدم�ة وبرام�ج توعوي�ة يف املهارات 

القيادية للمنسقني.
ووصفت البوعين�ني املعلم بأداة التغيري 
ووسيلة التطوير ومفتاح التجدد، مؤكدة 
أن ال�ورش التوعوي�ة للمعلم�ني الجدد 
كخارطة طريق لهم لتوجيههم للمس�ار 
الصحي�ح الذي يحتاج�ه املعلم لتطوير 
كفايات�ه الربوية والعلمية، حيث التحق 
ع�دد من املعلمني من خ�ارج قطر ومن 
التعيينات الجديدة داخل قطر للعمل يف 
امليدان الربوي ملرحلة التعليم التأسييس 
ورياض األطفال، لذا وجب تقديم الدعم 
ال�الزم لهم، مما ترت�ب عليه وجود عدد 
م�ن املعلمني الجدد وهن�ا دعت الحاجة 
إىل برام�ج دع�م وتطوير الس�تهدافهم، 
وذل�ك لرف�ع أدائه�م وتلبي�ة حاجاتهم 
وتأهيل تلك الكوادر بناء عىل املستجدات 
واملتطلبات واالنخ�راط يف ميدان العمل 

الربوي.
س�بتمرب  ش�هر  خ�الل  قدم�ت  كم�ا 
)ال�ورش التوعوي�ة للمعلمني الجدد( يف 
مرك�ز التدري�ب والتطوي�ر بالحضور 
الفع�ي للمتدربني وذلك بم�ا يتالءم مع 
احتياج�ات ألفئ�ة املس�تهدفة بالتوعية 
م�ن قبل موجه�ات التعلي�م املبكر لكل 

م�ن )املس�ار العلمي واألدب�ي ورياض 
األطفال(. 

ومعلم�ة  معلم�ا   82 انضم�ام  وت�م 
مس�تجدين، حي�ث إن ح�ر س�اعات 
التدري�ب الت�ي تلقوها ) 277( س�اعة 

تدريبية موزعة كالتإىل:

المسار األدبي )13(

واستهدفت الورش�ة التوعوية للمعلمني 
مفه�وم  األدب�ي(  )للمس�ار  الج�دد 
التخطي�ط وأهميته وأنواع�ه، وخطوات 
تنفي�ذ الحص�ص الدراس�ية، وتوظيف 

دلي�ل املعل�م وفق آلي�ة تنفي�ذ الحصة 
الدراس�ية وت�م تنفي�ذ مجموع�ة م�ن 
التطبيق�ات العملية والنظرية ملمارس�ة 

هذا الدور بشكل فعال.

المسار العلمي )13( متدربا 

أما بالنسبة للورشة التوعوية  للمعلمني 
الجدد )للمس�ار العلمي( فقد استهدفت 
خصائص الطفل، وكذلك مفهوم التفكري 
وأن�واع التفكري الناق�د، حيث تم تدريب 
املعلمني من خالل إعداد أنش�طة تنمية 
التفك�ري الناق�د يف مادت�ي الرياضيات 

والعلوم العامة. 

رياض األطفال )39( متدربا

التوعوي�ة  الورش�ة  اس�تهدفت  بينم�ا 
للمعلم�ني الج�دد )لري�اض األطف�ال( 
كيفية تنمية مه�ارة التفكري الناقد لدى 
األطف�ال أثن�اء التعل�م من خ�الل فهم 
نظري�ة تط�ور التعل�م والتع�رف عىل 
مراح�ل النمو املع�ريف، ومفهوم التفكري 
الناقد ومهارات�ه أهميته، وكيفية القدرة 
ع�ىل تصمي�م أنش�طة تنم�ي مه�ارات 
التفك�ري الناق�د عن�د الطف�ل يف الحلقة 
واألركان التعليمية وتم تصميم مجموعة 
من األنش�طة العملية التي تبني قدرات 
املتدرب�ني ليصبح�وا ميرسي�ن للتفكري 
النق�دي اإلبداعي وتوظيف�ه يف مهارات 

التعلم عند األطفال.
ومن ضم�ن الربامج التدريبي�ة التي تم 
تنفيذها خالل شهر أكتوبر ورشة تنمية 
مه�ارة التفكري الناق�د للطلبة، حيث تم 
تقديمها ملعلمي ومنسقي املسار العلمي 
وبل�غ ع�دد الحض�ور )633 متدرب�ا( 

أما بالنس�بة ملعلمي ومنس�قي املس�ار 
األدب�ي فقدمت ورش�ة ألفه�م القرائي 
وقد حره�ا )625 متدربا( كما قدمت 
 Critical and Creative ورش�ة 
Thinking Session -School ملعلمي 
األطف�ال  ري�اض  مرحل�ة  ومنس�قي 
واملرحلة التأسيس�ية وتم حضور )214 
متدربا( وقد أبدى املتدربون رضاهم عن 

ما قدم بنسبة رىض 97 %.
كم�ا نفذت خالل ش�هر أكتوبر ورش�ة 
بعن�وان )قي�ادة تقويم التعل�م( والتي 
األدب�ي،  املس�ار  منس�قي  اس�تهدفت 
ري�اض  ومنس�قي  العلم�ي،  واملس�ار 
األطفال ومنسقي اللغة اإلنجليزية والتي 
م�ن أهدافه�ا: صقل قدرة املنس�قني يف 
متابعة وتوظيف أدوات التقويم بصورة 
تنعك�س عىل رفع املخرج�ات التعليمية 
لدى الط�الب، حيث تناولت عدة محاور 
منه�ا: مفه�وم التقويم وأنواع�ه، ودور 
املنس�ق يف قي�ادة تقوي�م التعل�م. وقد 
حره�ا )260 متدرب�ا( موزع�ني عىل 
11مجموعة بمعدل 33 س�اعة تدريبية، 
وقد أب�دى املتدربون رضاه�م عما قدم 

بنسبة رىض 98 %.
وق�د تنوع�ت األنش�طة املقدم�ة خالل 
التدري�ب من أنش�طة تفاعلية وجماعية 
وثنائية لتعزيز خربة املتدربني وإكسابهم 
املهارات األساس�ية ألداء مهامهم بشكل 
فع�ال، وكان�ت حصيل�ة ع�دد الربامج 
التدريبي�ة املقدم�ة 4 برام�ج قدمت من 
خالل )18( جلس�ة تدريبية، وتم حر 
واملنس�قني  للمعلم�ني  الحض�ور  ع�دد 
لجميع الربامج )2318( متدربا، وتلقى 
امليدان خاللها )3346( س�اعة تدريبية 

وبنسبة رىض وصلت إىل 96 %.

تقديم ورش تدريبية 
من خالل »7« جلسات 

متنوعة

قامت إدارة التعليم المبكر بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بعقد ورش توعوية 
وبرامج تدريبية لمعلمي ومنسقي المرحلة التأسيسية ورياض األطفال في فترة امتدت 

من شهر أغسطس 2022 إلى شهر أكتوبر 2022، سعيا منها لتحقيق رؤية الوزارة بالريادة 
في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري وكذلك في 

إطار اهتمامها بتطوير الكوادر التعليمية.

الدوحة - $ 

{ مريم البوعينين
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»وناسة« وتشجيع

مشجعون يزرعون األشجار
م�ت وزارة البلدي�ة ممثل�ة ب�إدارة الحدائق العام�ة، عددا  نظَّ
م�ن الفعاليات الزراعي�ة ضمن مبادرة زراعة مليون ش�جرة، 
بمش�اركة أعداد من مش�جعي بطولة كأس العال�م فيفا قطر 
2022، من مختلف الجنس�يات املتواجدة بدولة قطر لحضور 
فعاليات املونديال. تم خالل الفعالية زراعة ش�تالت أشجار يف 
مواق�ع مختلفة بالدولة، كما تم إهداء بعض الش�تالت األخرى 
لل�زوار يف إط�ار االحتفال بفعالي�ات كأس العال�م فيفا قطر 
2022. وتهدف مش�اركة جمه�ور املونديال بمب�ادرة زراعة 
مليون ش�جرة إىل تقديم ص�ورة إيجابية عن جهود دولة قطر 
يف مج�ال زيادة الرقع�ة الخرضاء، بهدف الحف�اظ عىل البيئة 
وتحقيق أهداف التنمية املس�تدامة. هذا، وسيتم تنظيم العديد 
من الفعاليات األخرى ملشاركة جماهري كأس العالم يف فعاليات 

زراعة األشجار ضمن مبادرة مليون شجرة.

ضمن مبادرة »البلدية«

الدوحة - $ 

الشواطئ تجتذب 
جماهير المونديال

طالب يعلمون 
المشجعين اللغة العربية

متعة ال تنتهي في مركز 
الفنون بسوق واقف
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متابعات

تشهد إقباال من الجماهير والزوار لالستمتاع باألجواء

الشواطئ وجهة مفضلة

شهدت الش�واطئ الجديدة إقباال كبريا 
م�ن جماهري املوندي�ال وضيوف قطر، 
وذلك لالس�تمتاع باألجواء املمتعة التي 
تجم�ع بني روع�ة الحي�اة الش�اطئية 
الت�ي يحبها الزوار من أوروبا وآس�يا، 
واألجواء املونديالية من خالل مش�اهدة 

املباريات عىل الشاش�ات العمالقة.
كم�ا يح�رص الزوار ع�ىل االس�تمتاع 
املائية وس�ط  باألنش�طة والرياض�ات 
أجواء موس�يقية رائع�ة، بجانب تناول 
الباردة  املأكوالت واحتس�اء املرشوبات 
ع�رشات  تقدمه�ا  الت�ي  والس�اخنة 
األكش�اك والعربات التي تم توزيعها يف 

جميع الش�واطئ.
»$« التقت عددا من املش�جعني 
انبهارهم واس�تمتاعهم  أك�دوا  الذي�ن 
أن  مؤكدي�ن  املونديالي�ة،  باالج�واء 
له�م خدم�ات ش�اطئية  قط�ر توف�ر 
راقية تناس�ب جمي�ع األذواق والفئات 
العمري�ة، الفت�ني إىل أن الش�واطئ يف 
قطر تضف�ي عىل بطول�ة كأس العالم 
لكرة القدم أجواء ساحرة، حيث يتمكن 
الزائ�ر من االس�تمتاع بالبح�ر صباحا 

ومش�اهدة املباريات ايضا.
 واضاف�وا أن الش�واطئ تمث�ل وجهة 
ترفيهي�ة وس�ياحية جميل�ة كم�ا أنها 
تتميز بمناخ س�احيل ممي�ز، كما أن ما 
يميز الشواطئ يف قطر هو أن خدماتها 
ال تقترص عىل ممارس�ة السباحة فقط، 
ب�ل تتضم�ن العدي�د م�ن الفعالي�ات 
املتنوع�ة املتاح�ة للزّوار مثل شاش�ات 
الفرص�ة  تمنحه�م  ضخم�ة  ع�رض 
ملش�اهدة مباري�ات البطول�ة، وتوف�ري 
أماكن ملمارس�ة الرياضات واألنش�طة 
البحري�ة، ومئ�ات األماك�ن املُخصصة 

لالس�رخاء والجلوس.
وأش�ادوا بوجود عدد كبري من املنقذين 
يف تل�ك الش�واطئ، باإلضاف�ة إىل توفر 
خدمات اإلس�عاف والط�وارئ، وهو ما 
يعزز من مستوى األمان فيها، ويضمن 
املعرض�ني  إلنق�اذ  العاج�ل  التدخ�ل 

العالجي�ة  الخدم�ة  وتقدي�م  للغ�رق، 
للمصاب�ني أو مم�ن يعان�ون أمراًض�ا 

ُمزمن�ة.
يف البداية التقينا عددا من الزوار الذين 
أتوا من اس�بانيا حيث اكد فرناندو أنه 
جاء لش�اطئ 974 لالستمتاع باالجواء 
البحرية الساحرة التي تتميز بها قطر، 
واالجواء  الضخمة  باالمكانيات  مش�يدا 
املثالي�ة الت�ي تتواج�د ع�ىل الش�اطئ 
املوندي�ايل، قائ�ال: إننا نعي�ش يف قطر 
أج�واء تجمع ب�ني كرة الق�دم وروعة 

الحياة الش�اطئية.
الشاطئ لجماهري  وتابع: »يوفر 

كأس العال�م والس�يّاح خالل 
مكان�ا  املباري�ات  ف�رة 

آمن�ا ملمارس�ة الس�باحة 
متكامل�ة  بخدم�ات 
ومناط�ق  ومطاع�م 
األنش�طة  ملمارس�ة 
املائية،  والرياض�ات 
فض�ال ع�ن أج�واء 
فني�ة  موس�يقية 

رائع�ة، مش�ريا إىل اس�تمتاعه باالجواء 
والتق�دم والرق�ي يف دولة قط�ر والتي 
تش�هد تط�ورا ل�م يس�بق ل�ه مثيل يف 
جميع املجاالت حيث اس�تمتعنا بزيارة 
املناط�ق الراثي�ة وكذلك امل�دن الذكية 
مثل لوسيل وهو ما يؤكد أن قطر دولة 

تجم�ع ب�ني الرق�ي 
واالصالة«.

من  و

جانبه أك�د ماركو احد الزوار القادمني 
م�ن الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة أنَّ�ه 
الرفيهيَة  الخدم�ات  يس�تمتع بحج�م 
التي قدمته�ا قطر لجمه�ور املونديال 
باملقارن�ة ب�دول أخ�رى نظم�ت هذه 
البطولة يف نس�خ س�ابقة، موضحا أن 
الش�اطئ تتوف�ر به 
ت  م�ا خد

عديدة وبجودة ممي�زة ويقدم خدماته 
املونديالي�ة لكاف�ة ضي�وف املوندي�ال 
ويوف�ر له�م أجواء ش�اطئية س�احرة 
كل ي�وم، وبإم�كان الزائر االس�تمتاع 
باألجواء الس�احلية الس�احرة. وأش�اد 
يف  والس�المة  األم�ن  بمس�توى  أيض�ا 
الش�واطئ حيث الحظ وج�ود املنقذين 
زاره�ا،  الت�ي  الش�واطئ  جمي�ع  يف 
مؤك�ًدا أن وجوده�م مه�م يف الحفاظ 
عىل أمن وس�المة ال�رّواد بجانب أطقم 
اإلس�عاف الت�ي يعترب وجوده�ا مهًما 
يف ح�ال التعرض للغ�رق ولتقديم 
لبع�ض  األولي�ة  اإلس�عافات 
تس�تدعي  الت�ي  الح�االت 
التدخل الرسيع. كما التقينا 
ع�ددا م�ن زوار الدول�ة 
م�ن االرجنت�ني والذين 
نق�ل  ع�ىل  حرص�وا 
االحتفالي�ة  االج�واء 
التانج�و  بصع�ود 
ل�دور الثماني�ة من 
ومواجهة  املونديال 

هولن�دا يف املب�اراة القادم�ة للش�اطئ 
ايضا حي�ث اكد جونزاليس أنه س�عيد 
جدا باإلقامة يف قطر، كما أبدى إعجابه 
باألماكن السياحية الكثرية املتواجدة يف 

الدولة، ومن ضمنها الش�واطئ.
وتابع إنَّه زار مع عائلته عدة ش�واطئ 
يف مدين�ة الدوح�ة، وجميعه�ا تتمي�ز 
بتوفر كاف�ة احتياجات ال�زوَّار، فضاًل 
لنق�ل  ع�رض  شاش�ات  وج�ود  ع�ن 
املباري�ات، وهي ميزة ل�م تكن متوفرًة 
يف معظم الدول التي أقامت نس�ًخا من 
بطول�ة كأس العالم يف الس�ابق، حيث 
إن الكثري من تلك ال�دول كانت تكتفي 
وتوف�ر  املقاه�ي  يف  املباري�ات  بنق�ل 
شاش�ات ع�رض بأعداد مح�دودة عىل 
عكس قطر التي وفرت تلك الشاش�ات 
يف جميع املواقع الس�ياحية والشواطئ.

و أوضح أن قطر تتس�تضيف نس�خة 
مونديالي�ة فري�دة م�ن نوعه�ا حي�ث 
تنظم فعاليات وتوفر خدمات تناس�ب 
جميع األذواق والجنس�يات القادمة من 

مختل�ف دول العال�م.

توفر عددا كبيرا 
من المنقذين 

بجانب اإلسعاف 
والطوارئ

تتميز بمناخ 
ساحلي يناسب 

الجميع

كتب– محمد أبوحجر



والعلوم  للرتبية  قطر  مؤسسة  تقوم 
خالل  ومهم  كبري  بدور  املجتمع  وتنمية 
 ،2022 قطر  العالم  كأس  اقامة  فرتة 
وذلك انطالقاً من دورها الرائد يف املجتمع 
املحيل واإلقليمي والدويل، مستغلة يف ذلك 
وكوادرها  ومبادراتها  برامجها  جميع 
وتسهيل  للرتويج  العالية  الكفاءة  ذات 
مهمة الوصول الستادات وفعاليات كأس 

العالم.
ويف هذا اإلطار ساهم مجموعة من طالب 
املنضوية  املدارس  إحدى  أكاديميتي، 
الجامعي  قبل  ما  التعليم  مظلة  تحت 
جماهري  تعريف  يف  قطر،  بمؤسسة 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 
حيث  القطري،  املحيليّ  والرتاث  بالثقافة 
املقامة  الفعاليات  من  العديد  يف  شاركوا 
هذا  التعليمية،  واملدينة  قطر  بمؤسسة 
فيديو  مقاطع  يف  املشاركة  بخالف 
الفعاليات  ضمن  عرضها  يتم  مصورة 
أيام  خالل  للمشجعني  املخصصة 
املدينة  استاد  يستضيفها  التي  املباريات 

التعليمية.
العادات  إبراز  إىل  املشاركات  تلك  تهدف 
دولة  بها  تتميز  التي  والثقافة  والتقاليد 
املالبس  أنواع  تضمنت  والتي  قطر، 
والنساء،  للرجال  التقليدية  الشعبية 
واأللعاب  األدائية  العروض  إىل  باإلضافة 
الزوار  وتشجيع  الشعبية،  واملأكوالت 
العربية،  اللغة  من  مفردات  تعلم  عىل 
املدينة  يف  املشجعني  تجربة  تضم  حيث 
ثالث ساعات  قبل  تبدأ  والتي  التعليمية، 
من موعد انطالق املباراة، لتتوقف مؤقتًا 
أثناء املباراة، وتستأنف ملدة ساعتني بعد 
صافرة النهاية، باقة متنوعة من العروض 
واألنشطة التي تعكس ثقافة دولة قطر، 
من  مجموعة  تتوفر  ذلك،  إىل  باإلضافة 
األنشطة الحسية، شملت الحائط اللميس 
والدرب اللميس، وحائطا موسيقيا مزودا 
تسمح  مختلفة،  أصواتا  تصدر  بأدوات 
التوازن عرب  ملن هم بحاجة إىل استعادة 
بينما  واملشاركة  باللعب  السمع  حاسة 

يحظون بفرصة تحفيز حواسهم.
من  عدد  عرب  »الوطن«  لـ  حديثهم  ويف 
الطالب عن سعادتهم يف املشاركة بالعديد 
أقامتها مؤسسة قطر  التي  فعاليات  من 
من  القدم  كرة  زوار ومشجعي  لتعريف 
القطرية  بالثقافة  العالم،  أنحاء  جميع 

املنبثقة من الثقافة 

العربية والدين اإلسالمي الحنيف، الفتني 
إىل انهم وجدوا تجاوبا كبريا من مشجعي 
املنتخبات العاملية يف التعرف عىل الثقافة 
قطر  دولة  وتاريخ  واالسالمية،  العربية 
كأس  ومونديال  بطولة  تستضيف  التي 

العالم الحايل 2022.
ويف هذا السياق قال الطالب صالح أحمد 
»كانت  أكاديميتي:  يف  طالب  مبارك، 
مؤسسة  فعاليات  املشاركة  يف  تجربتي 
مصدر  قطر  دولة  برتاث  للتعريف  قطر 
للمشاركة  اختياري  عند  وسعادة  فرحة 

مع زمالئي يف هذا الدور الوطني الكبري، 
جعلتني  الفيديو  يف  مشاركتي  أن  كما 
أشعر أنني أساهم بشكل فاعل يف تعريف 
أنهم  إىل  مشرياً  قطر،  بثقافة  الزوار 
لتعريف  الوسائل  من  العديد  استخدموا 
واالسالمية  العربية  بالثقافة  الجمهور 

بدولة قطر.
ونوه الطالب صالح مبارك بأن من ضمن 
دولة  زوار  لتعريف  املستخدمة  الوسائل 
الرتاثية  الشعبية  االهازيج  وتراثه،  قطر 
ان  مؤكداً  والفنون،  واملوسيقى  القديمة 

هذه االلوان من الفنون هي لغة مفهومة 
وسهلة  العالم  سكان  لجميع  وموحدة 
املختلفة  الثقافات  لجميع  الوصول 

للتعريف برتاث وثقافة بلد ما.
وقال ما قدمناه يف الفعاليات ومن خالل 
مقاطع الفيديو املصورة شملت رقصات 
وألعابا  العربية،  باللغة  وكلمات  شعبية 
بتعريف  ذلك  ساهم  حيث  تقليدية، 
قطر  تاريخ  عىل  البطولة  جمهور 
إعداد  من  االنتهاء  وبعد  أهلها،  وعادات 
كنت  الفيديو،  وتصوير  الفعاليات  هذه 

بشكل  يعرض  ملشاهدته  جًدا  متحمًسا 
فعاليات  خالل  الشاشة  عىل  مبارش 
التعليمية،  املدينة  يف  املشجعني  تجربة 
عرضه،  تم  حني  بالفخر  شعرت  وقد 

وأردت أن يراه الجميع«. 
من جانبها قالت الطالبة هيا البوسعيدي 
أيًضا  شاركت  والتي  أكاديميتي  من 
للتعريف  قطر  مؤسسة  مساهمات  يف 
»تعريف  القطرية:  والثقافة  بالرتاث 
العالم  أنحاء  جميع  من  الزائر  الجمهور 
من  كل  يتحملها  مهمة  القطري  بالرتاث 

الوطن«. مضيفة:  أرض هذا  يعيش عىل 
التقليدي،  الوطني  الزي  كثريًا  أحب  »أنا 
ومن الجميل أن يرى الجمهور القادم من 
دول العالم أننا نمتلك هذا الرتاث الجميل 
يف قطر، الذي نفتخر به، ونريده أن يظل 

حيًا ألجيال قادمة«. 
انها  البوسعيدي  هيا  الطالبة  وبينت 
باستمرار  التعليمية  املدينة  بزيارة  تقوم 
خالل الفرتة الحالية، وذلك رغم اإلجازة 
املدرسية، مبدية سعادتها لرؤيتها تفاعل 
عرضه  يتم  الذي  الفيديو  مع  املشجعني 
الشاشات  عىل  التعليمية  املدينة  باستاد 
أنها تشعر بالفخر ألنها  الكبرية، مؤكدة 
جميل  عمل  بتقديم  زمالئها  مع  قامت 

لبلدها الحبيب قطر. 
من جهته، قال ياسني العياري، متعاون 
الحدث  هذا  استضافة  إن  أكاديميتي:  يف 
فرصة  هو  قطر  يف  العاملي  الريايض 
والتعريف  مختلفة  ثقافات  إلظهار 
هذه  تكن  قائاًل:»لم  العربية،  بثقافتنا 
التجربة موجهة للزوار وحسب، بل كانت 
أنها  كما  أيًضا،  للطالب  تعليمية  تجربة 
هي فرصة ملمارسة عاداتهم وتقاليدهم، 
ومشاركة ذلك مع زمالئهم يف املدرسة«. 

تحقيق  إىل  أكاديميتي  »تسعى  وأضاف: 
وأنشطة  الطالب  بني  حقيقي  ترابط 
إذ تحرص عىل أن تكون خربات  التعليّم، 
ذات صلة  الطالب  التي يخوضها  التعلم 
املحيل  الصعيدين  عىل  وبحياتهم،  بهم 

والعاملي«. 
جرس  بناء  إىل  »نهدف  العياري:  وتابع 
من  الخارجي،  باملجتمع  الطالب  يربط 
ومنحهم  بجذورهم،  الطالب  ربط  خالل 
الرتكيز  مع  بثقافتهم  للتعريف  الفرصة 
والثقافة  العربية،  اللغة  جوانب  عىل 

والتقاليد العربية«. 
من  جزء  هي  »املوسيقى  قائاًل:  وأردف 
بشكٍل  وترتبط  العالم،  كأس  تاريخ 
من  سواء  املستضيفة  بالدولة  بآخر  أو 
باللغة  أو  املُستخَدمة  املوسيقى  حيث 
املراد  بالرسالة  أو  بها  كتبت  التي 
أنها  إىل  مشريًا  خاللها«،  من  إيصالها 
خاللها  من  للطالب  يُمكن  وسيلة  أيًضا 

التعبري عن ثقافتهم.
املوسيقى  »تساعد  العياري:  وأضاف 
املهم  األفكار، ولذلك من  التعبري عن  عىل 

لتعريف  للطالب  الفرصة  إعطاء 
غريهم بثقافتهم من خالل املوسيقى 

ومشاركة  الشعبية،  واألهازيج 
مع  ثقافتهم  من  قصص 

مختلف الجماهري القادمة 
من أنحاء العالم«.

{ صالح 

مبارك 
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متابعات

ضمن فعاليات وأنشطة مؤسسة قطر المصاحبة للحدث العالمي

تعليم اللغة العربية للجماهير
صالح مبارك: سعدت بالمشاركة في عرض تراث قطر للعالم طالب يستخدمون الموسيقى واألهازيج التراثية لتشجيعهم

هـيا البوســعيدي: قمنا بتعريفـهم على الزي الوطني التقليدي

نسـعد عند رؤية المشجعين يتفـاعلون مع عروض المؤسسة

كتب – محمد الجعربي 

{ ياسين العياري { هيا البوسعيدي 
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متابعات

تسليط الضوء
على معجم كأس العالم

واس�تضاف امللتق�ى ضم�ن حلق�ة 
اللغوي  الكات�ب والخب�ر  جدي�دة، 
الدكت�ور أحمد الجنابي للحديث عن 

معجم كأس العالم يف قطر 2022.
إن ه�ذا  الجناب�ي  الدكت�ور  وق�ال 
اإلصدار يعد األول م�ن نوعه باللغة 

العربي�ة ع�ى مس�توى كأس العالم 
والرياض�ة يف قط�ر، حاول�ت م�ن 
واأللف�اظ  الكلم�ات  جم�ع  خالل�ه 
والعب�ارات واملصطلحات والرتاكيب 
واألع�داد  واألرق�ام  واملخت�رات 
مناط�ق  ويف  املالع�ب  يف  املتداول�ة 

املش�جعني، وه�و م�ا يجعل�ه أيًضا 
معجًما للس�ياحة الرياضية يف قطر 
من خالل الكلمات التي يحتاج إليها 
الالع�ب واملعل�ق الري�ايض وجميع 
واملهتم�ني  واملش�جعني  العامل�ني 

بالرياضة وكرة القدم.

وأّك�د أنه ح�رص أن يك�ون املعجم 
اإلنجليزي�ة  باللغ�ة  اللغ�ة،  ثنائ�ي 
األشهر اس�تعماًل يف العر الحديث 
وما يقابلها باللغة العربية لغة البلد 
املس�تضيف إليصال رس�الة للعالم 
مفاده�ا أن اللغة العربية تواكب كل 

األحداث واملناس�بات، وباستطاعتها 
التعب�ر ع�ن كل يشء، وم�ن ذل�ك 
الرياض�ة وكرة الق�دم وحدث كأس 
العالم، فاللغة العربية لغة متعايشة 
ولغ�ة  ال�دليل  للتط�ور  ومواكب�ة 

رياضية إن صح التعبر.

الت�ي  ال�دول  كل  أن  إىل  وأش�ار 
اس�تضافت كأس العال�م كانت قد 
قدم�ت معجًم�ا بلغته�ا مقابل لغة 
ثاني�ة وثالث�ة، وعندما ج�اء الدور 
عى دولة قطر ش�عر املؤلف بحكم 
تخصص�ه املعجمي أن م�ن واجبه 
اللغ�وي أن يق�دم ه�ذه النس�خة 
والعربي�ة  اإلنجليزي�ة  باللغت�ني 
ترحيبً�ا بضيوف البطول�ة العاملية 
يف أول بل�د عربي، وجعلها نس�خة 
إلكرتوني�ة مجاني�ة متاح�ة للنرش 
والتوزيع لكي تص�ل إىل يد املاليني 
م�ن ضي�وف كأس العال�م يف قطر 
وإىل املالي�ني األخ�رى املتابع�ة عن 

قرب وعن بعد.
وختم حديث�ه بالتأكيد ع�ى أن هذا 
اإلصدار هو دع�وة للناطقني باللغة 
العربية وغرها للتعرف إىل الكلمات 
الرياضية وهي كلمات فصيحة ولها 
ش�واهد منذ العر الجاهيل واألدب 
العربي عموًما، وأيًضا لها حضور يف 
تراثنا، ومن املمكن جًدا أن نقيم هذا 
الحدث العاملي وفق عاداتنا وثقافتنا 
وتقاليدن�ا وحت�ى لغتن�ا، مع وضع 
بصم�ة م�ن هويتنا الت�ي ظهرت يف 
بناء املالعب ويف األنش�طة املصاحبة 

والفعاليات األخرى.

الدوحة- قنا- سّلط الملتقى القطري للمؤلفين 
الضوء على كتاب جديد ضمن فعالية »شذرات 

رياضية« التي يقدمها عبر قناته على يوتيوب ومنصات 
التواصل االجتماعي بهدف التعريف بأهم الكتب 

الرياضية في دولة قطر.

تستعرضه كتارا أمام الجماهير والزوار

تراث الشعوب

ويقدم البيت التنزان�ي للجمهور فكرة 
عن ال�رتاث البح�ري يف تنزانيا. وتقول 
إح�دى املش�اركات: نق�دم لل�زوار كل 
م�ا له عالق�ة بالبحر والصيد س�واء يف 
الحيل أو يف األلبسة ولحقائب. بالضافة 
إىل املش�غولت اليدوي�ة املتعلق�ة بزينة 
امل�رأة بالخص�وص وبع�ض الص�ور 
والرسوم املس�توحاة من ثقافة تنزانيا. 
ويشهد جناحنا إقبال كبرا من مختلف 

الجنسيات.
وم�ن الجن�اح الخاص بزنجب�ار يقول 
املرشف ع�ى الجناح: كل عام نش�ارك 
يف مهرج�ان كتارا للمحام�ل التقليدية. 
واخرتن�ا أن نقدم لل�زوار عروضا حية 
للرس�م وللحرف التقليدي�ة يف زنجبار 
املتعلق�ة بالصيد وأعم�ال البحر والتي 
م�ن ش�أنها أن تب�ني تاريخن�ا الرتاثي 

املشرتك مع دول املنطقة.
كم�ا يض�م مهرج�ان كت�ارا للمحامل 
تق�دم  متنوع�ة  أجنح�ة  التقليدي�ة 
فن�ي  طاب�ع  ذات  مختلف�ة  أنش�طة 
وثق�ايف وتج�اري، حيث يق�دم الجناح 
م�ن  الفلس�طيني مش�هدا مس�توحى 
الحي�اة التقليدية الفلس�طينية إذ تقوم 
مجموع�ة م�ن النس�اء بإع�داد الخبز 
التقلي�دي الفلس�طيني. ويحظ�ى هذا 
الجناح بإقبال كثيف من الزوار األجانب 

لالطالع عى هذه النافذة الرتاثية.
وتس�تقطب تجرب�ة اللب�اس التقليدي 
ال�زوار األجان�ب، حي�ث يج�ذب جناح 
التصوير الرتاث�ي ضمن مهرجان كتارا 
للمحامل التقليدية اهتمام الكثرين من 
النساء والرجال وحتى األطفال يف لبس 
الث�وب القطري والتقاط صور تذكارية 

جميلة. 
م�ن جان�ب آخ�ر، تس�تقطب الحرف 
البحري�ة التقليدي�ة الجمه�ور، حي�ث 

أنش�طتهم  الحرفي�ني  يق�دم ع�رشات 
اليدوي�ة يف صن�ع أدوات الصي�د ع�ى 
اله�واء مبارشة أم�ام الحض�ور ومنها 
نذكر الحرف املتعلقة بصناعة الس�فن 
والقوارب )الق�الف( التي تحتل املكانة 
التقليدي�ة  الصناع�ات  ب�ني  الب�ارزة 
ألنواعها واستخداماتها املختلفة يف صيد 
األسماك والغوص عى اللؤلؤ والتجارة، 
إىل جان�ب الح�رف الش�عبية األخ�رى 
والح�دادة  والخش�بيات  كالس�عفيات 
وصناعة الغزل )شباك الصيد( والحبال 
والقراقر )القفاص املعدنية( وصناعة 
الص�ل )الودج( وغرها من املش�غولت 

البحرية القديمة.
وتحظ�ى الفعالي�ات املصاحب�ة لكأس 
إعالمي�ة  بمواكب�ة  كت�ارا  يف  العال�م 
واس�عة ملختلف القن�وات التليفزيونية 
واإلذاع�ات، حيث تتواجد اس�تديوهات 
بث مبارش لتليفزيون قطر وقناة الريان 
التي اختارت ان يكون الس�تديو داخل 
محم�ل تراثي خش�بي وإذاع�ة صوت 
الخليج وإذاع�ة قطر والجزيرة مبارش، 
فض�اًل ع�ى القن�وات األجنبي�ة الذين 

حرصوا ع�ى متابعة تفاع�ل الجمهور 
األجنبي مع الثقاف�ة القطرية. وتغطية 
بش�كل  واألنش�طة  الفعالي�ات  كاف�ة 

متواصل.
وق�ال اإلعالم�ي املذي�ع يف إذاعة صوت 
خصص�ت  الهي�ل:  عبدالل�ه  الخلي�ج 
اإلذاع�ة ع�ددا م�ن الربام�ج لتغطي�ة 
مختل�ف فعاليات كتارا منه�ا، برنامج 
»صباح املونديال« من إعداد مها الزامل 
ويتن�اوب عى تقديمه ع�دد من مذيعي 
ومذيعات صوت الخليج، وأقوم بتقديم 
برنامج مس�اء املونديال ال�ذي يبدأ من 
الس�اعة 6:30 وحت�ى الثامن�ة والذي 
ي�رشف عليه الس�يد س�الم املنصوري 
م�ع مجموع�ة م�ن الزم�الء والزميالت 
منهم الس�يدة رجاء املنص�وري، وفهاد 
الش�مري وع�ادل عبدالل�ه وغرهم من 
املذيعني. وأضاف: لقد اس�تقطبنا طلبة 
وطالبات من كلي�ة اإلعالم جامعة قطر 
من املتدرب�ني، للتغطيات الخارجية من 
التقليدية  املحام�ل  ضمنه�ا مهرج�ان 
الذي�ن رصدوا إقبال جمه�ور املونديال 
عى الرتاث البحري القطري وحماسهم 

للتعرف عى املالبس التقليدية القطرية 
واألطعمة الشعبية باإلضافة إىل إقبالهم 
ع�ى الحصول عى معلوم�ات والتعرف 

عى اإلسالم.
ومن جانبه قال السيد خميس بن مبارك 
الكواري مس�اعد مراقب الربنامج العام 
يف إذاعة قطر: »نبث من اس�تديو إذاعة 
قطر املتواج�د يف كتارا ثالثة برامج هي 
برنامج »دوحة العالم« ويبدأ من 10:5 
صباح�ا وحت�ى 12 ظه�را طيل�ة أيام 
األس�بوع ماعدا الجمعة، ويتناول كل ما 
كتب يف الصحاف�ة العاملية عن املونديال 
ويسلط الضوء عى ما تقدمه الدولة من 
فعالي�ات وأنش�طة، ويس�تضيف عددا 
من الضي�وف للحديث حول ما يدور يف 
أروقة الصحافة العاملية من خالل حوار 
تفاعيل مشوق، وهذا الربنامج من تقديم 
نوف بهزاد ودينا الغانم وإخراج إبراهيم 
لري وإعداد أحم�د إبراهيم وبدر الدين 
مال�ك. وبرنامج »س�يف كت�ار« ويبث 
يوميا طوال أيام األس�بوع من 4 وحتى 
6 مس�اًء، من إخراج عبدالله السليطي، 
وإعداد وتقديم فيص�ل التميمي وزهرة 
السيد، ويتناول الفعاليات واملهرجانات 
يف كت�ارا ومنها مهرجان كتارا للمحامل 
م�ن  كوكب�ة  ويس�تضيف  التقليدي�ة، 
العاملني عى ه�ذه الفعاليات، باإلضافة 
إىل تغطيته للفعاليات املختلفة يف الدولة 
باإلضافة إىل فق�رات تراثية من الفنون 
برنام�ج  وهن�اك  القطري�ة.  الش�عبية 
مس�ائي اس�مه »عييش يا قط�ر« ويبث 
يوميا طوال أيام األس�بوع من 7 وحتى 
8:45 مس�اء، ويتناول جميع الفعاليات 
يف الدول�ة يف مختلف املج�الت وهو من 
إخ�راج جرب صال�ح وإع�داد بثينة عبد 
الجلي�ل وهاج�ر محم�د وتقدي�م لي�ى 

إبراهيم ومحمد املطوري..«.

{ عبدالله الهيل

عروض حية 
ومباشرة للحرفيين

مواكبة إعالمية واسعة 
لفعاليات الحي الثقافي

يعيش زوار وضيوف المونديال تجربة ثقافية 
وسياحية مميزة في الحي الثقافي كتارا حيث 

يقدم مهرجان كتارا للمحامل التقليدية في 
نسخته الثانية عشرة أجواء تراثية مميزة مستوحاة 

من حياة األجداد حيث يضم عددا من األجنحة 

التراثية المتميزة للدول المشاركة.
ويجذب البيت العراقي بمختلف أجنحته واألنشطة 

التي يقدمها اهتماما كبيرا حيث يقدم مشاركة 
متنوعة تضم الحرف التقليدية والمشغوالت 

اليدوية من السجاد والسعف باإلضافة إلى 
معروضات متنوعة لها عالقة بالتراث البحري في 

العراق. 

الدوحة - $ 

خالل فعالية »شذرات رياضية« لـ »ملتقى المؤلفين«
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متابعات

يستقطب أعدادا كبيرة في سوق واقف

مـركـز الفـنـون يمتـع المشـجعـين
استقبالهم بالموسيقى الشرقية والمعزوفات الرائعة حصد إشادة واسعة من الزوار بلوحاته ومجسماته

للفنون  واقف  سوق  مركز  يستقطب 
املونديال  جمهور  من  هائلة  أعداداً 
إبداعية  وجبة  لهم  فيقدم  يومياً، 
الفنانني  أنامل مجموعة من  رائعة عرب 
ما  املتميز، وهو  الفني  الحس  أصحاب 
ينعكس عىل كافة الجماهري التي تدخل 
أحد  يكاد  فال  الجذاب  الرصح  هذا 
الزوار يدخل املركز إال ويبدأ يف التقاط 
الصور التذكارية مع القطع واملقتنيات 

الفنية املتواجدة يف كل مكان.
املركز استطاع أن يحجز لنفسه مكاناً 
للمونديال،  املصاحبة  الفعاليات  وسط 
املعارصة  الحياة  يمزج بني روح  حيث 
يف  املتمثلة  الرتاثية  والجوانب  الحديثة 
أصالة  عن  تعرب  التي  القديمة  األعمال 
املايض وعراقته، فيستقبل بشكل يومي 
العديد من الزوار الذين يتهافتون عليه 
فنية  لوحات  بما يضمه من  لالستمتاع 
وفعالياته  وطقوسه  املونديال  تالمس 
ورموزه كذلك، كما يقدم مجموعة من 
واملجسمات  الفنية  والقطع  الرسومات 
واألعمار،  األذواق  جميع  تجذب  التي 
كرة  جمهور  من  مجموعة  أشاد  وقد 
مباريات  ملتابعة  جاؤوا  الذين  القدم 
من  املركز  لهم  يقدمه  بما  منتخباتهم 
حد  عىل  مبهرة  فنية  وقطع  رسومات 

وصفهم. 
الجمهور  أن  املركز  يميز  ما  بني  ومن 

متميزة،  فنية  أجواء  يعيش 
ما  فعند

يدخل الزائر إىل ساحة املركز يجد فرقة 
مقطوعات  للضيوف  تعزف  موسيقية 
رحلة  يف  تصطحبهم  رائعة  موسيقية 
عىل أنغام املوسيقى الرشقية والخليجية 
قرب  الجمهور عن  يتابع  كما  املتميزة، 
لوحاتهم  يرسمون  وهم  املبدعني  هؤالء 
مبارشة، باإلضافة إىل النحاتني، وورشة 
أبواب  تظل  حيث  املبارشة  األعمال 
صباحا  التاسعة  من  مفتوحة  املركز 
إىل الحادية عرشة مساء، كما أن املركز 
الجنسيات  من مختلف  للجمهور  يتيح 
أو لوحات  فنية  أية قطع  اقتناء  فرصة 
املنتسبة  واملواهب  الفنانني  أعمال  من 
للمركز، وذلك يف إطار األمور التذكارية 

تالمس  والتي 

الثقافة القطرية واألجواء التي عايشوها 
يف قطر خالل البطولة، فهناك من يحب 
أن يقتني لوحات وأعماال فنية جاهزة، 
أخرى  أعماال  يختار  اآلخر  والبعض 
يقوم املنتسبون من الفنانني بتجهيزها 

والعمل عىل إنجازها.
من  املشجعني  أحد  ماركو  أكد  وقد 
األرجنتني أنه قد زار املركز من قبل وعاد 
إليه مرة أخرى وذلك بعد أن أعجب بما 
مؤكداً  الرائعة،  املعمارية  وبهيئته  فيه 
أنه قد قرأ عن املركز بعد الزيارة األوىل 
الثقافية  املعالم  من  واحد  أنه  فوجد 
الفنية يف قطر، وهو مستوحى من الفن 

الرشق  ثقافة  ومن  التقليدي  اإلسالمي 
يعد  املركز  ان  إىل  أشار  كما  األوسط، 
الذين  الطموحني  للفنانني  منارة  كذلك 
يسعون إىل تعلم األساسيات والتقنيات 
التخصصات  مختلف  يف  املستخدمة 
يأتي مرة اخرى  الفنية، وهو ما جعله 
تفضييل  بشكل  املكان  عىل  للتعرف 
ما  أكثر  أن  يرى  أنه  إىل  وأشار  أكثر، 
يميز هذا املركز هو عالقته املبارشة مع 
الفنية  العروض  خالل  من  الجمهور 
املختلفة التي يستهدف بها كافة أنواع 

ورغبات وأذواق الجماهري.
ويقدم مركز سوق واقف للفنون تزامناً 

مع بطولة كأس العالم التي تحتضنها 
الجاري  ديسمرب   18 حتى  الدوحة 
مجموعة من األنشطة الفنية والفعاليات 
»دوحة  بينها:  ومن  للبطولة  املصاحبة 
االسم  هذا  اختيار  تم  وقد  الفن«، 
ليكون بمثابة الرتحيب بالزوار يف فرتة 
العالم  كأس  لنهائيات  بلدنا  احتضان 
لتعريفهم  وذلك   ،2022 قطر   FIFA
عىل  واالطالع  وفنانينا  وثقافتنا  بفننا 

أعمالهم عن قرب.
ويركز املعرض عىل الرتاث القطري من 
حيث األزياء القديمة واأللعاب الشعبية 
اليدوية،  والحرف  العتيقة  واملباني 
واملالعب  الحديثة  الدوحة  عن  فضال 

لية  املونديا
املدمجة  الجديدة 

باإلضافة  الرتاثي،  القطري  باللباس 
دول  من  لالعبني  بورتريهات  إىل 
بعض  وتجسد  املونديال،  يف  مشاركة 
معاني  من  عددا  باملركز  األعمال 
لوحاته  يف  والشجاعة  والشهامة  العزة 
العربية، وهناك ربط  والخيل  بالصقر، 
لعبة  باعتبارها  القدم  وكرة  الفن  بني 
واحدة  لعملة  وجهان  فهما  رياضية، 
والتألق،  واإلبداع  املهارة  بينهما  يربط 
توثيقية  فنية  أعماال  املركز  كذلك يضم 
مهم  تراثي  كرصح  وقلف  سوق  عن 
والجمهور،  للسياح  ومقصدا  قطر  يف 
رائعة  فرصة  للجمهور  املركز  فيتيح 
الفنانني  بعني  السوق  يشاهدوا  بأن 
تجانسا  يعطي  بما  لوحاته،  خالل  من 
جنسيات  من  لفنانني  فريدا  وتالقيا 
يف  الفنانون  استحرض  وقد  مختلفة، 
وبحر  بّر  من  القطرية  البيئة  أعمالهم 
وقدموها  مادي،  ال  وتراث  وعمران، 
للزوار يف لوحات بألوان ترس الناظرين.

يذكر أن املركز يشارك يف هذه الفعاليات 
املواهب  من  بمجموعة  واألنشطة 
واملبدعني  املتميزين  والفنانني  الفنية 
فيصل  خلفان،  إبراهيم  بينهم:  ومن 
نوح،  أحمد  العبيديل،  صالح  العبدالله، 
وضحى  العسريي،  مريم  البدر،  منى 
مسعود  الدرويش،  هنادي  السليطي، 
العجيمي،  املعز  عباره،  زينة  البلويش، 
طارق الخطيب، وفاء السباعي، شيتل، 
أتميلك،  عثمان  العدوان،  كرستينا 

أرشانا، ومايكل سمعان.

البعض أكد أنه قام 
بزيارته عدة مرات 

يمزج بين روح العصر 
الحديث والجانب التراثي 

كتب - محمد مطر
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في »درب الساعي« بحضور وزير الثقافة

وزراء ومسؤولون يطلعون على الفعاليات

زار سعادة السيد محمد بن عبد الله بن 
الدولة  وزير  السليطي  اليوسف  محمد 
لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد 
العام  األمني  املهندي  أحمد  بن  حمد 
ملجلس الوزراء، وسعادة الدكتور حسن 
النعمة، ومعايل السيد نارص بن عبدالله 
الروضان املستشار يف دیوان ويل العهد 
بدولة الكويت الشقيقة، وسعادة السيد 
العام  األمني  بشارة  يعقوب  عبدالله 
الخليج  لدول  التعاون  ملجلس  األسبق 
العربية، وسعادة السيد حمد بن سعود 
الرشكة  إدارة  مجلس  رئيس  السياري 
)برتوكيم(،  للبرتوكيماويات  الوطنية 

مقر درب الساعي بأم صالل أمس.
عبد  الشيخ  سعادة  برفقة  وقاموا 
الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، 
حيث  الساعي،  درب  أرجاء  يف  بجولة 
الرتاثية  الفعاليات  اطلعوا عىل عدد من 
الشقب  والثقافية، وتعرفوا عىل منطقة 
وليوان  والبدع  الساعي  درب  وسوق 
واألنشطة  والفعاليات  والعزبة،  الفن 

األخرى.
بن  أحمد  الدكتور  سعادة  زار  كما 
لوزارة  العام  األمني  الحمادي  حسن 
الساعي  درب  مقر  أمس،  الخارجية، 
بجولة  سعادته  قام  حيث  صالل،  بأم 
يف أنحاء درب الساعي، واطلع عىل عدد 

من الفعاليات الرتاثية والثقافية.
يحتوى  الجديد  املقر  إن  وقال سعادته 

التي  املختلفة  األنشطة  من  العديد  عىل 
الفنون  وكذلك  القطري،  للرتاث  تعود 
املكان  اتساع  إىل  إضافة  الحديثة، 

التنظيم. وحسن 
العالم  كأس  بطولة  تزامن  أن  وأضاف 
اليوم  احتفاالت  مع   ،2022 قطر  فيفا 
أن  مؤكداً  جًدا،  مهم  للبالد  الوطني 
تراثية  وجهة  يمثل  الساعي  درب 
واملقيمني واملشجعني  للمواطنني  مميزة 
الدوحة  يف  كبرية  بأعداد  املتواجدين 

حالياً.
عىل  سعادته،  تعرف  الجولة  وخالل 
الساعي  درب  وسوق  الشقب  منطقة 
والبدع والعزبة واملقطر، ومرسح درب 
تتضمنه  وما  الدمى  ومرسح  الساعي، 

من فعاليات وأنشطة مختلفة.

د. الحمادي: »درب الساعي« وجهة تراثية مميزة

تزامن 
المونديال 

مع احتفاالت 
اليوم 

الوطني 
مهم جدا

الدوحة - $

تبرز جماليات المالبس القطرية

حياكـــة البشــوت

مالبس  يميز  ما  أهم  من  البشوت  وتعترب 
الدينية  املناسبات  يف  خاصة  القطريني 
وطني  زي  فهي  واالجتماعية  والوطنية 

أسواق  كانت  حيث  عريق  تاريخ  له  متميز 
بالربود  ومشهورة  منترشة  القطرية  املالبس 

والعمائم القطرية.
صانع  الخواجة  جواد  عبداألمري  السيد  وقال   
اآلباء واألجداد،  الحرفة عن  أمتهن هذه  بشوت: 
اإلسالم،  قبل  تاريخ قديم حتى  إىل  وهي ترجع 
املسميات،  اختلفت  وإن  العرب،  لباس  فالبشت 
العباءة  أو  الوشاح  أو  البشت  أن هذا  إىل  مشريا 
يف بعض الدول قد تطور بشكل كبري ملا صارت 
كلمة  أن  إىل  املذهب، مشريا  القصب  أو  بالزري 
فارسية  كلمة  هي  املصادر  بعض  حسب  بشت 
استخدمت يف الخليج والعراق عىل نطاق واسع 

جدا.
وهي  الفصحى  العربية  الكلمة  محل  وأصبحت 
آخر،  إىل  بلد  من  تسميته  وتختلف  »العباءة« 
ففي قطر والكويت واإلمارات يسمى بشت ويف 
السعودية مشلح، ويف الشام ومرص عباءة، وهي 

صناعة 
تكن  ولم  قديمة 

مذهبة يف السابق لتتطور ويدخل فيها التذهيب 
مع  بالتجارة  االحتكاك  نتيجة  وذلك  والزخرفة 
يف  فدخل  الثقافات،  بني  والتأثر  والتأثري  الهند 
الخيوط  وهي  الذهبي:  الزري  البشت  حياكة 
والهند  فرنسا  من  تجلب  كانت  التي  الذهبية 

وغريهما.
الزي  هو  البشت  أن  الخواجة  وأضاف   
الوطنية  واملناسبات  األفراح  لحضور  املفضل 
حسب  كثرية  أنواع  ومنه  املختلفة  واالجتماعية 
أنه  كما  واملتوسطة.  الفاخرة  بني  ما  الرغبة 
الرجل  يستغن  لم  سابقا،  الشتاء  فصل  يف 
الغبار،  أو  الربد  قر  ليقيه  بشته  عن  القطري 
الوبر،  من  مصنوعا  ويكون  الرب،  يف  خصوصا 

يكون  الحرضي  املجال  داخل  أنه  حني  يف 
يف  الربوتوكول  أن  إىل  الفتا  خفيفا  البشت 
قطر يظهر أن األلوان الفاتحة مثل األبيض 
والبيج تكون يف النهار يف حني تكون األوان 
مساء  تكون  والبني  األسود  مثل  القاتمة 

السود يف املساء.
خصوصا  أكثر  املطلوبة  األلوان  وبخصوص 
والفيض  الذهبي  ألوان  إن  قال  الزري،  خيوط 
البشت،  منها  يأتي  التي  املنطقة  إىل  ترمز 
ويليه  األساس،  هو  يكون  الذهبي  واللون 
فإن  النساء،  بشت  بخالف  بالفيض،  املطعم 

الفيض هو األساس، ويليه املطعم بالذهبي.
بشوت  حرفية  خالد  أم  قالت  جانبها  ومن   
البشوت يف  الساعي: صناعة  ومشاركة يف درب 
وكانت  القطري،  الرتاث  من  تعترب  قديمة  قطر 
كانت  حيث  الناعم  الوبر  من  تحاك  السابق  يف 
النسوة يغزلن خيوط الصوف بشكل رفيع جدا 
وبعد ذلك يتم نسجها.. وبعد أن تنسج أقمشة 
الرشيط  وهو  )الزري(  تركيب  يتم  البشوت، 
املزخرف عىل جانبي الصدر والرقبة من الخلف.

حرصت اللجنة 
المنظمة 

الحتفاالت اليوم 
الوطني في 

درب الساعي 
على إبراز وتعزيز 
جوانب مختلفة 

من الصناعات 
والحرف 

التقليدية 
ومنها حياكة 

البشوت الرجالية 
والنسائية لما لها 
من داللة ثقافية 

واجتماعية كبيرة 
في المجتمع 

القطري.

الخواجة: تختلف 

تسميته من بلد إلى آخر 

خالل أمسية في درب الساعي.. شعراء:

نعبر عن حبنا للوطن

أقام مركز قطر للشعر ديوان العرب مساء 
درب  أمسية شعرية جديدة يف  األول،  أمس 
وذلك  جماهريي،  حضور  وسط  الساعي، 
املصاحبة  الثقافية  الندوات  برنامج  ضمن 
للدولة،  الوطني  اليوم  واحتفاالت  لفعاليات 
من  ديسمرب  من  عرش  الثامن  يوافق  الذي 
كل عام ويتخذ هذا العام شعارا له وحدتنا 

مصدر قوتنا.
الحبابي  عايض  الشعراء  األمسية  أحيا 
العتيبي،  وزياد  الشهواني  نارص  ومحمد 
حب  يف  املتنوعة  القصائد  من  بمجموعة 

الوطن، وقد أدارها اإلعالمي عطا محمد.
إحياءهم  أن  لهم  ترصيح  يف  الشعراء  وأكد 
وطني  منطلق  من  جاء  األمسية  لهذه 
عن  وتعبريا  للوطن،  وفاء  األوىل،  بالدرجة 
الذي  القليل  أقل  وهو  له،  وعطائهم  حبهم 
هذه  ظل  يف  وخاصة  له،  يقدموه  أن  يمكن 
إقامة  مع  تتزامن  التي  الوطنية،  األجواء 

بطولة كأس العالم يف قطر 
الشاعر  عالقة  قضية  األمسية  وناقشت   
أن  جميعا  أكدوا  حيث  العامة،  بالثقافة 

الشاعر املثقف املطلع عىل التاريخ ومصادر 
الشعرية  ومفرداته  معجمه  يختلف  املعرفة 
الصورة  من  وقربا  تعبريا  أكثر  فتكون 
الحقيقية، خاصة أن مصادر املعرفة متوفرة 

ومتاحة للجميع.
اننا  العتيبي:  زياد  الشاعر  قال  ومن جانبه 
الوطنية  املناسبة  هذه  يف  الساعي  درب  يف 
العالم  لكأس  قطر  استضافة  تواكب  التي 
نعرب  أن  بحاجة  فإننا  وبالتايل  العام،  هذا 
عن حبنا للوطن وعن هذه املناسبة الفريدة، 
مؤكدا أن إملام الشاعر بالثقافة يجعله قادرا 

عىل العطاء واالبداع أكثر من غريه.
 بدوره قال الشاعر محمد نارص الشهواني، 
حضور  تعزز  الساعي  درب  أجواء  إن 
القصيدة الوطنية التي تتميز يف قطر بقوتها 
املواطنني  مشاعر  تؤجج  التي  وحضورها 
الوطنية  فالقصائد  لديهم،  الحماس  وتزيد 
تتضمن مدحا يف ويل األمر وبالتايل يكون لها 
قبول عند املواطنني، مشريا إىل ثراء الساعة 
األصوات  من  بالكثري  قطر  يف  الشعرية 

الوطنية الجذابة. 

الشاعر المثقف 
يختلف معجمه 

ومفرداته الشعرية 

أجواء درب الساعي 
تعزز حضور 

القصيدة الوطنية



تشهد الفعاليات الثقافية بدرب الساعي إقباالً من الزوار، حيث 
تستقطب جمهورا متنوعا يتفاعل مع الباقة الغنية من الندوات 
والفنون  املرسحية  والعروض  الشعرية  واألمسيات  الفكرية 
اليوم  فعاليات  ضمن  الثقافة  وزارة  تنظمها  التي  البرصية 

الوطني للدولة، باملقر الجديد والدائم لدرب الساعي.
اليوم  أهداف  مع  تتماىش  التي  الفعاليات  بتلك  الزوار  وأشاد 
والرتاث  الوطنية  والهوية  القطرية  الثقافة  وتربز  الوطني 

األصيل وتواكب استضافة الدولة كأس العالم فيفا 2022.
الذي  الفن«  »ليوان  العام بجناح  الساعي« هذا  ويتميز »درب 
التشكيلية  الفنون  مجاالت  يف  القطري  اإلبداع  يستعرض 
وفنون التصوير الضوئي وجماليات الحرف العربي والزخرفة 
الهوية  مضامني  تستعرض  التي  الخزف  وفنون  اإلسالمية 

الوطنية.
ويضم »ليوان الفن« مجموعة من املعارض هي: ليوان الرواد، 
ليوان الخزف، ليوان الحرف العربي والزخرفة اإلسالمية، وليوان 
جماليات قطر للتصوير الضوئي، وليوان الورش الفنية، وذلك 
مركز  وهي:  الثقافة  لوزارة  التابعة  املراكز  من  عدد  بمشاركة 
الفنون البرصية، ومركز قطر للتصوير، ومركز النادي القطري 

لهواة الطوابع والعمالت.
ويحظى ليوان الحرف العربي والزخرفة اإلسالمية بإقبال كبري 
الخطاط  حسب  العالم،  كأس  ومشجعي  املحليني  الزوار  من 

والفنان التشيكي املشارك بالفعالية يوسف شالر.
وقال شالر إن »تفاعل الزوار مع فعالية الخط العربي كبري جداً، 
والناس تأتي لليوان الفن لالطالع عىل فنون الخط وكيفية كتابة 
الخط العربي من خالل الورش التعليمية التي نقدمها للزوار، 
كتابة  بتعلم  واهتمامه  بالفعالية  الزوار  استمتاع  إىل  مشرياً 
أسماءهم بالخط العربي حتى وإن كانوا غري ناطقني بالعربية«.
منتخب  مشجعي  من  وفًدا  أن  التشيكي  الفنان  وأضاف 
األرجنتني الذين زار ليوان الحرف العربي وأمىض نحو ساعة 
إىل  باإلضافة  العربي،  بالخط  بالدهم  اسم  كتابة  تعلم  يف 
تفاعل  التي أخذوها كتذكار من قطر، معترباً  كتابة أسمائهم 
الزوار مع الفعاليات الثقافية والفنية انعكاسا لـتنوع وجمال 
العنارص األصيلة امللهمة يف الثقافة العربية والقادرة عىل ترك 

أثر وبصمة يف الناس حتى وإن كانوا غري ناطقني بالعربية.
ويضم »ليوان الرواد« مقتنيات من أعمال الفنانني التشكيليني 

الفنان  بلوحات  خاص  جزء  عىل  ويشتمل  الرواد.  القطريني 
 »2012  -  1942« زيني  جاسم  الرائد  القطري  التشكييل 
كما  املعارصين.  القطريني  التشكيليني  الفنانني  أبرز  أحد 
الفنانني  لكبار  مختارة  أعمال  الرواد«عىل  يشتمل»ليوان 
التشكيليني القطريني من رواد الفن التشكييل وهم: حسن املال 
ويوسف أحمد ووفيقة سلطان العيىس وعيل حسن وفرج دهام 
فرصة  املعرض  ويوفر  عبدالله.  عيل  ومحمد  املالك  وسلمان 
هؤالء  تجارب  من  نماذج  عىل  لالطالع  الساعي  درب  لزوار 

املبدعني الرواد.
املعارض  إن  الرواد  ليوان  زوار  أحد  الدهيمي  نارص  وقال 
الفنية يف الليوان تجذبه بتنوعها بني املحتوى التشكييل والخط 
يف  الساعي  درب  يف  الفنية  املعارض  دور  إىل  مشريا  العربي، 

فيها  تستضيف  فرتة  يف  سيما  وال  اإلسالمية  الثقافة  تعزيز 
الدولة مناسبة بحجم كأس العالم.

من  عددا  والعمالت«  الطوابع  »ليوان  جذب  أخرى  جهة  ومن 
األرس القطرية الشغوفة باالطالع عىل تاريخ الطوابع والعمالت 
ضمها  والتي  منها،  النادرة  النماذج  بجانب  واستخداماتها، 

الليوان، منذ أول اإلصدارات القطرية حتى اآلن.
وقال نارص الدورسي، أحد زوار الفعالية إن الجميل يف درب 
السابقة  النسخ  بني  نسخة  أجمل  أنه  هو  العام  هذا  الساعي 
من حيث اإلبداعات املوجودة والطوابع والعمالت الرتاثية التي 
بجمعه  والعمالت  الطوابع  ليوان  أن  مضيفا  باملايض،  تذكر 
عدد كبري من العنارص الرتاثية يف مكان واحد ال يجتذب الجيل 
الساعي للتعرف عىل ماضيه فقط، وإنما الكبار  األصغر سناً 

الذين تمثل لهم هذه العنارص ذكرى ال تزال راسخة يف  ايضاً 
أذهانهم.

الثقافة بمعرض  التابع لوزارة  ويشارك مركز قطر للتصوير 
العمرانية  النهضة  الذي يضم أعماال تعكس  »جماليات قطر« 

واالقتصادية، وتعرف العالم بمعالم قطر وبيئتها الطبيعية.
الساعي  درب  زوار  اهتمام  بدوره  الخزف  ليوان  ويستقطب 
وال سيما من الفئات الشبابية، وأشادت مدربة الخزف بمركز 
ورشة  مع  الزوار  بتفاعل  الشعار  سوسن  البرصية  الفنون 
الخزف واإلقبال الكبري الذي شهدته خالل األيام املاضية، سواء 
إىل  الكهربائي، مشرية  بالدوالب  التشكيل  أو  اليدوي  التشكيل 

إقبال املواطنني القطريني عىل املشاركة بورشة الخزف.
الفعاليات  من  عدداً  الساعي  بدرب  الرئييس  املرسح  ويشهد 
قدر  أكرب  إىل  للوصول  تسعى  التي  املتنوعة  والثقافية  الفنية 
تنوع  خالل  من  وثقافاتها  جنسياتها  بمختلف  الجماهري  من 
و3  شعرية  أمسيات  و6  ندوة،   23 يف  املطروحة  املواضيع 
شؤون  مركز  من  مميزة  بمشاركة  وذلك  مرسحية،  عروض 
البرصية،  الفنون  مركز  املوسيقى،  شؤون  ومركز  املرسح، 
مركز قطر للشعر )ديوان العرب(، واملركز اإلعالمي القطري، 

وامللتقى القطري للمؤلفني، ومركز قطر للتصوير.
وتتناول الندوات الثقافية التي احتضنها املرسح الرئييس منذ 
انطالق الفعاليات وحتى اليوم عدداً من املوضوعات التي تهم 
الجمهور بمختلف أطيافه، ومنها دور اإلعالم ومواقع التواصل 
االجتماعي يف إبراز الثقافات وكيفية صناعة املحتوى والتأثري 
للرتاث  العميق  والتأثري  واإلرث  الجديد،  اإلعالم  منصات  عىل 
القطري، كما تناولت األدوار واإلنجازات الكبرية التي حققتها 

املرأة القطرية.
ونظم مركز قطر للشعر »ديوان العرب«، ندوة بعنوان »الشعر 
الثقافية  الندوات  برنامج  ضمن  الساعي،  درب  يف  والقيم« 
املصاحبة لفعاليات واحتفاالت اليوم الوطني للدولة، وشارك يف 
الندوة كل من الشعراء لحدان الكبييس، عضو لجنة الدراسات 
يف مركز قطر للشعر«ديوان العرب»، والشاعر عيل املسعودي، 

والشاعر محمود الزيبق، وقدمها اإلعالمي عطا محمد.
وتناولت الندوة أهمية الشعر والقيم، وتعريفهما، كما تناولت 
معاني القيم املختلفة، وخطورة توظيف الشعر توظيفا سلبيا، 
التعريفات  تناول  كما  املجتمع،  عىل  أرضارا  ُيحدث  قد  ما 
املختلفة للشعر ودوره يف نرش الوعي بني أفراد الجيل الجديد.

وشهدت الندوات املوسيقية التي نظمها مركز شؤون املوسيقى 
التابع للوزارة تفاعال كبريا من الحضور مع نغمات فن الفجري 

يف ندوة »فن الفجرة.. لؤلؤة البحر«، التي أطربت الجمهور.

»ليوان الفن« يستقطب الزوار 
من مختلف الفئات العمرية 

الضيوف يشيدون 
بالتجربة الثقافية المقدمة 
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متابعات

ضمن فعاليات اليوم الوطني بالمقر الجديد لدرب الساعي

ثقافة وفنون وتراث

خالل ندوة بمشاركة مختصين

استعراض تاريخ األغنية القطرية

التقليدية  الفرتة  تغطية  عىل  حرص  الكتاب  أن  إىل  ولفت 
لألغنية القطرية، بدءاً من إدريس خريي وإبراهيم عيل وسالم 
فرج، ثم اتجاهها إىل املرحلة الرومانسية عىل أيدي الفنانني 
من  الجديد  بالجيل  وانتهاًء  عيل،  وحسن  نارص  عبدالعزيز 
أمثال: مطر عيل ومحمد املرزوقي وعبدالله املناعي، وغريهم.
د.أحمد  يحددها  الكتاب  ضمها  التي  الجدليات  أبرز  وعن 
الصوت  أصل  استحضار  عىل  الكتاب  حرص  يف  عبدامللك 
اإللكرتونية،  األغنية  تناول  إىل  باإلضافة  وبداياته،  الخليجي 

حيث يعترب الكتاب أول من يتناولها.
عبيدان،  إسماعيل  وهما:  قطر،  يف  غنى  من  أول  واسرتجع 

وإسماعيل األنصاري. وقال د.عبدامللك: إنهما عىل الرغم من 
عدم تسجيلهما لإلذاعة، إال أنهما كانا معروفني بأنهما من 

النهامني، وعند وصولهما إىل الرب، كان يقومون بالطرب.
ومن جانبه، نوه السيد محمد حسن الكواري، بجهود وزارة 
الثقافة يف إبراز وتوثيق الفعل الثقايف القطري بكافة فروعه. 
الثقافة  جوانب  توثيق  إىل  دائما  تسعى  الوزارة  إن  وقال: 
ابرازه، وتقوم بتوزيعه داخليا وخارجيا،  القطرية وتحاول 
وأن هذه الجهود ال تتوقف عند األغنية القطرية، بل تمتد إىل 
لها،  ببلوغرافيا  إصدار  تم  أن  سبق  حيث  القصرية،  القصة 
لبداياتها،  وثقت  سنوات،  خمس  قرابة  إعدادها  واستغرق 

إىل وقت صدور الكتاب، وباملثل تم إصدار كتاب عن الشعر 
بتوثيق فرعيه النبطي الفصيح، كما تم فعل اليشء نفسه مع 

الحركة املرسحية.
وأضاف السيد محمد حسن الكواري أن مرحلة إصدار كتاب 
»األغنية القطرية« استغرق وقتًا طويالً، بدءا من قيام املؤلف 
أن أي كتاب  بتسليم الوزارة الكتاب وحتى صدوره. مؤكداً 
وذلك  االهتمام،  من  كبري  بقدر  يحظى  الوزارة  عن  يصدر 

بأخذ حقه من كافة الجوانب.
القطرية«  »األغنية  كتاب  بشري،  د.مرزوق  وصف  وبدوره، 
مهمة  من  تسهل  ومبسطة،  سهلة  بطريقة  إعداده  تم  بأنه 

الباحث أو الكاتب، وأن معده د.أحمد عبدامللك كان حريصاً 
عىل أمانته األكاديمية واملهنية، بالتأكيد عىل أنه معد الكتاب، 

وليس مؤلفه.
خلفيته  الكتاب  عىل  أسقط  د.عبدامللك  إن  د.بشري  وقال 
لألغنية  يؤسس  توثيقيا  كتابا  ما جعله  والروائية،  اإلعالمية 
القطرية ألول مرة، وان هذا التوثيق عكس شجاعته، وانجازه 

الكتاب بروح املغامر.
وبدوره، غنى الفنان محمد املقدام عدة ألوان غنائية مختلفة، 
منها »املغربية.. وسط سكة تالقينا«. وأعقب الندوة، تدشني 

الكتاب، وسط أجواء من الحفاوة والتفاعل ساد الحضور.

الدوحة - $

شهدت فعاليات اليوم الوطني للدولة 2022 
في درب الساعي ندوة جديدة بعنوان »األغنية 

القطرية.. اتجاهات مختارة«، شارك فيها 
األكاديمي والروائي د.أحمد عبدالملك، والسيد 

محمد حسن الكواري، مدير إدارة اإلصدارات 
والترجمة في وزارة الثقافة، ود.مرزوق بشير، 

كاتب وباحث في اإلعالم والدراما، والفنان 
الشاب محمد المقدام، وقدمتها اإلعالمية 

أمل عبدالملك.

تناول حضور الندوة كتاب »األغنية القطرية..
اتجاهات مختارة«، لمؤلفه د.أحمد عبدالملك، 

والصادر عن وزارة الثقافة. ووصف د.عبدالملك 
الكتاب بأنه ليس تأريخًا، ولكنه اختيار لعدد من 

األسماء واألعمال الغنائية، على نحو ما يدل 
عليه الشق الثاني من العنوان، وهو »اتجاهات 

مختارة«، »ما يعني أنه يمكن ألي كاتب آخر 
أن يضيف إليه، أو يختار جانبًا آخر من األعمال 

للمطربين للحدث عنهم«.
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13متابعات اقتصاد

منذ انطالق المونديال.. كيومك:

اسيتناًدا إىل جميع عيرات املاليين 
من سيجالت البيانيات يوميًا، أجرى 
كيومك مقارنة بن أداء شبكة الطرق 
قبل وأثناء املرحلة األوىل من البطولة 
مع الرتكيز عىل مسيتويات االزدحام 
وقت الرحالت وأوقيات االنتظار عند 
التقاطعيات واألنشيطة الخارجيية. 
والتحلييالت  البيانيات  إىل  اسيتناًدا 
اليومية، أظهرت شبكة الطرق مرونة 
كبرية مع زيادة بسيطة يف مستويات 
االزدحيام العام خيالل أول 11 يوًما 

من بطولة كرة القدم العاملية. 
ويف هذا الصدد، علق السيد عمر محمد 
الجابر، مدير الراكات االسرتاتيجية 
والعالقيات العامية: »منيذ أن فازت 
قطر بحقيوق اسيتضافة البطولة يف 
عام 2010، استثمرنا موارد وجهوًدا 
كبيرية لتطوير ونر شيبكة شياملة 
لجميع البيانيات وتطويير تطبيقات 
النقيل الذكيي. يسيعدنا أن منصاتنا 
الفريدة تخيدم احتياجات  وخدماتنا 

الوطنيين  املصلحية  أصحياب 
والدوليين، وتدعم الجمهور بشيكل 
عيام، ويمكنها تقدييم نظرة مفصلة 
حول أداء شبكة الطرق باالعتماد عىل 
شيبكة جمع البيانيات والتكنولوجيا 

واملنصات املطورة محلياً«. 
أظهرت نتائيج هذه املقارنة بوضوح 
اتخاذهيا  تيم  التيي  اإلجيراءات  أن 
واالسيتعدادات التي قام بها مشغلو 
املحلييون واملنظميون كانت  الطرق 
فعالة جيًدا يف تقليل تأثري زيادة عدد 
الزوار ومسيتويات النشاط املرتفعة 

عىل أداء شبكة الطرق بشكل عام.
وبناًء عيىل مقارنة األداء خالل الفرتة 
مين 20 نوفميرب إىل 1 ديسيمرب مع 
األداء خالل شيهر أكتوبر 2022، تم 
الكشف عن النتائج الرئيسية التالية:

 - زادت املستويات العامة لالزدحام 
بشكل طفيف بن الساعة 11 صباًحا 
اللييل، وانخفضت  حتيى منتصيف 

خالل فرتة الصباح.

 ي بشيكل عام، ظل ميؤرش االزدحام 
)النسيبة املئويية للزييادة يف زمين 
الرحلية مقارنًة بالتدفق الحر لحركة 
املرور( ضمن املستويات املقبولة من 
10 ٪ إىل 18 ٪. هذا باملقارنة مع قيم 
ميؤرش االزدحيام 9 ٪ - 13 ٪ خالل 

شهر أكتوبر.
- أظهرت شيبكة الطيرق املخصصة 
للبطولية مسيتويات ازدحيام أكثير 

بقليل من شبكة الطرق العامة.
- خالل فيرتة منتصيف النهار )11 
صباًحا - 3 مساًء(، كانت أكرب زيادة 
نسيبية يف مسيتوى االزدحيام 38 ٪ 
يوم 26 نوفمرب )بالتزامن مع مباراة 

تونس وأسرتاليا(.
- خالل سياعات املسياء )3 مساًء - 
7 مسياًء(، كانت أكرب زيادة نسيبية 
ييوم   ٪  29 االزدحيام  مسيتوى  يف 
29 نوفميرب )بالتزامين ميع األلعاب 
املتزامنية لقطر وهولندا والسينغال 

واإلكوادور(.

- خالل سياعات الليل )من السياعة 
اللييل(،  منتصيف  حتيى  مسياًء   7
كانت أكرب زيادة نسيبية يف مسيتوى 
مين  األول  يف   53٪ هيي  االزدحيام 
األلعياب  ميع  )بالتزامين  ديسيمرب 
املتزامنة بن إسبانيا واليابان وأملانيا 

وكوستاريكا(.
اإلشيارات  عنيد  االنتظيار  وقيت   •

املرورية:
- يف املتوسط   ومقارنة بشهر أكتوبر، 
انخفض وقت االنتظار عند االشارات 
املروريية بنسيبة 5 - 10 ٪ خيالل 
السياعة 7 صباًحا حتى 11 صباًحا، 
وظل كما هو خالل 11 صباًحا حتى 
3 مسياًء، وزاد بشكل طفيف بنسبة 
5 - 10 ٪ من السياعة 3 مساًء حتى 
7 مساًء، وازداد بشكل بسيط بنسبة 
15 - 20 ٪ من الساعة 7 مساًء حتى 

منتصف الليل.
• مستويات النشاط الخارجي:

- مقارنية بشيهر أكتوبير، أظهرت 

الخارجيي  النشياط  مسيتويات 
الفيرتة  يف  ملحوًظيا  انخفاًضيا 
الصباحيية وزييادة ملحوظة خالل 

الفرتة الليلية.
- خالل الفيرتة من 7 صباًحا إىل 11 
صباًحا، انخفضت مستويات النشاط 

الخارجي بنسبة 15 ٪ إىل 20 ٪.
- خيالل الفيرتة مين 7 مسياًء حتى 
مسيتويات  زادت  اللييل،  منتصيف 
النشياط الخارجي بنسيبة 20 ٪ إىل 

.٪ 25
- خالل فرتات أخرى، حدثت تغيريات 
بنسبة - 5 ٪ إىل 10 ٪ بناًء عىل اليوم 

والوقت املحددين.
وعليق الدكتور فتحي فيياليل، مدير 
كيوميك  يف  واالبحياث  التكنولوجييا 
والذي ترأس هيذا الجهد قائالً: »لقد 
كنيا سيعداء للغايية بيأداء وتوافير 
الشيبكة الشياملة لجميع البيانيات 
الخاصية بنا. خالل املرحلة األوىل من 
البطولية، قمنا بجميع أكثر من 250 

مليون سيجل بيانات تمت معالجتها 
بشيكل آنيي لدعيم خدميات النقيل 
املختلفية الخاصة بنيا وتقديم نظرة 
يومية فريدة تمت مشاركتها بانتظام 

مع أصحاب املصلحة الرئيسين«. 
تسيلط هذه النتائج الضيوء عىل أداء 
شبكة الطرق خالل البطولة وتعطي 
رؤيية شياملة لكيفية تعامل شيبكة 
الطيرق ميع زييادة عيدد الرحيالت 
واليزوار. ويعتيرب هيذا بمثابية أداة 
مهمية للحصول عىل رؤيية لعمليات 
املرور والنقل وسيساعد يف التخطيط 
للجهود املتبقيية من البطولة الحالية 
والبطوالت املسيتقبلية. يجب التأكيد 
عيىل أن النتائيج التي توصلنيا إليها 
تعكس متوسيط األداء )عيرب العديد 
من أجيزاء الطريق وبميرور الوقت( 
لشيبكة الطرق. هيذا ال يعني أن كل 
شيارع أو جيزء صغري من الشيبكة 
ييؤدي نفس األداء )يمكين أن يكون 

هو نفسه، أو أفضل، أو أسوأ(.

أداء قوي لشبكة الطرق
الدوحة - $ 

 قام مركز قطر لالبتكارات التكنولوجية 
)كيومك( ومن خالل شبكته الواسعة النطاق 

متعددة المصادر الستشعار حركة المرور، 
بمراقبة أداء شبكة الطرق خالل بطولة كرة 
القدم العالمية باستخدام منصته الشاملة 

لمراقبة وتحليل حركة المرور. 

تغييرات بسيطة 
في مستويات 

االزدحام وأوقات 
الرحالت 

انخفاض 
األنشطة 

الخارجية صباحا 
وتزداد مساء

»البلدية« تنتج »300« ألف كيلو واط من الطاقة النظيفة في أول أسبوعين 

نسخة محايدة الكربون

الدوحة- قنا- أعلنيت وزارة البلدية عن 
إنتياج مروع إعيادة تدويير النفايات 
و937  ألفيا   298 مسيتوى  الصلبية 
»كيلو واط يف الساعة kwh« من الطاقة 
النظيفة، يف األسبوعن األول والثاني من 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وقيال املهنيدس حميد جاسيم البحير، 
مديير إدارة تدوير ومعالجية النفايات 
بيوزارة البلدية يف ترصييح لي)قنا( : إن 
مروع إعادة تدويير النفايات الصلبة 
يأتيي يف إطار الجهيود املبذولة لتحقيق 
التنمية املستدامة، والحد من االنبعاثات 
موندييال  إىل  وصيوال  الكربونيية، 

محاييدة  نسيخة  كأول  اسيتثنائي، 
الكربيون يف كأس العاليم FIFA قطير 
2022، عالوة عىل معالجة النفايات بدال 

عن طمرها يف املكبات. 
وأفياد بيأن البطولة سياهمت يف تزويد 
املصانع الوطنية املتخصصة يف عمليات 
إعيادة التدويير بنحيو 1103 أطنيان 
مين امليواد األوليية األساسيية املطلوبة 
للمروع، والتي شيملت مواد كرتونية، 

وزجاجيية،  ومعدنيية،  وبالسيتيكية، 
مشريا إىل أن نسيبة املواد القابلة إلعادة 
التدويير منها تجاوزت اليي 51 باملائة، 
أي ميا يوازي 568 طنا، فيما تم تحويل 
536 طنيا لطاقة نظيفة صديقة للبيئة، 
أي ميا يعيادل 49 باملائة، مين إجمايل 

النفايات املستلمة يف الفرتة ذاتها. 
وأشيار يف السيياق ذاتيه إىل إنتاج نحو 

406 أطنيان مين األسيمدة، و95 طنا 
مين امليواد البالسيتيكية، و36 طنا من 
األوراق والكرتيون، فضيال عن 30 طنا 
مين امليواد املعدنية، وحيوايل 2 طن من 

املواد الزجاجية. 
ومعالجية  تدويير  إدارة  مديير  وأكيد 
النفاييات بيوزارة البلديية أن أجميايل 

مين  املرفوعية  واملخلفيات  النفاييات 
مالعب البطولية بلغت حوايل 480 طنا، 
تصدرهيا اسيتاد لوسييل بواقيع 105 
أطنان، واسيتاد البييت بحوايل 92 طنا، 
ومن ثم اسيتاد أحمد بين عيل بنحو 55 
طنا، فيميا بلغت نفايات اسيتاد املدينة 

التعليميية 49 طنا، والجنوب بواقع 47 
طنيا، واسيتاد 974 بحيوايل 44 طنيا، 
والثمامة بنحو 44 طنا، واسيتاد خليفة 

الدويل 41 طنا. 
وعيىل صعيد آخير، بلغ حجيم النفايات 
املرفوعية من قبيل إدارة النظافة العامة 
حيوايل 28 ألف طن، بلغت املواد القابلة 
إلعادة التدوير منهيا نحو 109 أطنان، 
وقيد شيارك يف جمعهيا وإزالتها خالل 
شياحنة   1148 نحيو  األول  األسيبوع 
ومعيدة نظافية و2738 عاميال، مقابل 
405 شياحنات 3727 عامال باألسبوع 

الثاني.

{ حمد البحر

البحر: جهود مبذولة لتحقيق التنمية 

تزويد مصانع إعادة التدوير بنحو المستدامة والحد من االنبعاثات

»1103« أطنان من المواد األولية



واملنشآت  الوجهات  أبرز  قائمة  وتضم 
مع  بالتزامن  تدشينها  تم  التي 
شاطئ  منتجع  من:  كال  املونديال 
جزيرة  ريجيس  سانت  وفندق  فويرط 
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 
الدوحة وفندق ومنتجع  نيد  ذا  وفندق 
الدوحة  رافلز  وفندق  كتارا  تشيدي  ذا 
وود  روز  وفندق  الدوحة  وفريمونت 
الدوحة وفندق كتارا هيلز إل إكس آر 
وفندق دبل تري هيلتون الدوحة داون 
ويست  الدوحة  بوملان  وفندق  تاون 
سنرت  سيتي  مريديان  لو  وفندق  باي 

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.
مدير  قاسم  شادي  السيد  ووصف 
الفنادق  أداء  الدوحة  افنيو  فندق  عام 
بأنه  املونديال  فرتة  خالل  قطر  يف 
القطاع أفضل  »استثنائي« حيث يقدم 
املشجعني  تجربة  لتعزيز  خدماته 
 2022 مونديال  أن  إىل  الفتا  والزوار 
إىل  الواردة  السياحة  تدفقات  من  زاد 
يف  الراغبني  املشجعني  قبل  من  قطر 
عاملي  ريايض  حدث  بأكرب  املشاركة 
القطاع  عىل  إيجابا  انعكس  ما  وهو 
حاليا  طفرة  يشهد  الذي  الفندقي 
الذي  األمر  وهو  املستويات  جميع  عىل 
يف  القطاع  إيرادات  بالتأكيد  سينعش 

الربع األخري من 2022.
وقال إن إشغال الفنادق فاق التوقعات 

املطاعم  عىل  الكبري  اإلقبال  جانب  إىل 
واملرشوبات  باملأكوالت  لإلستمتاع 
الفعاليات واألنشطة  املحلية إضافة إىل 
تجربة  لتعزيز  الفنادق  دشنتها  التي 
كبريا  نجاحا  حققت  والتي  الزوار 
املتكاملة  التحتية  البنية  أن  إىل  منوها 
القطاعات  كافة  يف  تأسيسها  تم  التي 
فتحت قطاع الضيافة يف قطر عىل آفاق 
نمو  زخم  استمرار  متوقعا  واعدة  نمو 
املونديال  بعد  ما  مرحلة  يف  القطاع 
السياحية  الجاذبية  تعزيز  نتيجة 
العالم  كأس  خالل  لقطر  والفندقية 
كأس  خالل  من  قطر  أثبتت  حيث 
عىل  وقدرتها  جاهزيتها   2022 العالم 
الرياضية  الفعاليات  أضخم  إستضافة 

واملؤتمرات.
القطاع  وتطور  قوة  عىل  قاسم  وأكد 
ذاع صيته عىل  الذي  القطري  الفندقي 
إستضافة  مع  خاصة  العاملي  الصعيد 
2022،حيث  العالم  لكأس  قطر 
العالية  الجودة  قطر  زوار  إكتشف 
للخدمات الفندقية املقدمة واملواصفات 
الفنادق  بها  تتمتع  التي  العاملية 
صدارة  يف  جعلتها  والتي  القطرية، 
يتنوع  فيما  العاملي  الفندقي  القطاع 
ليشمل  القطري  الفندقي  السوق 
الفاخرة  الفنادق  من  مختلفة  فئات 
وهو  التكلفة  ومنخفضة  واملتوسطة 
احتياجات  جميع  يلبي  الذي  األمر 

الزوار.

جاذبية فندقية 
مدير  الجعربي  رامي  السيد  ورصد   
شرياتون  باي  فوربوينتس  فندق  عام 
الفندقية  الخدمات  تميز  الدوحة 
األمر  وهو  املونديال  لجماهري  املقدمة 
يف  وسيساهم  اعجابهم  حصد  الذي 
الرتويج لقطر سياحيا وفندقيا ويعزز 
الذي  القطري  الفنادق  قطاع  جاذبية 
العالمات  أفضل  استقطاب  يف  نجح 
للعمل  تتسابق  التي  العاملية  الفندقية 
اإلستفادة  بهدف  القطري  السوق  يف 

من فرص النمو الواعدة.
القطري  الفنادق  قطاع  أداء  إن  وقال 
مستوى  عىل  ليس  التوقعات  يتجاوز 
الفندقية  الغرف  يف  املقدمة  الخدمات 
الخدمات  جميع  مستوى  عىل  وإنما 
رأسها  وعىل  الفنادق  قبل  من  املقدمة 
والفعاليات  واملرشوبات  املطاعم  قطاع 
واألنشطة والتي القت إستحسانا كبريا 
.وأضاف  املونديال  جماهري  قبل  من 
أن قطاع الفنادق كان قد استعد جيدا 
باملعايري  حتى  متميزة  تجربة  لتقديم 

العاملية لحدث ضخم مثل كأس العالم 
جاء ملشاهدته مختلف الجنسيات حتى 
كوادرها  بتدريب  قامت  الفنادق  أن 
حول آليات التعامل األفضل مع الحدث 
خدمة  أفضل  تقديم  لضمان  والزوار 
إىل  القادمة  الجنسيات  لجميع  فندقية 

الدولة.
الفنادق  تشهد  أن  الجعربي  وتوقع 
العالم  كأس  بعد  كبريا  إقباال  قطر  يف 
والزوار  السياح  قبل  من  خاصة 
عىل  ووقفوا  قطر  زاروا  الذين  األجانب 

من  الجيد  واملستوى  األوضاع  حقيقة 
الجذب  وعوامل  الفندقية  الخدمات 

السياحية واملرافق املتطورة.

خريطة السياحة 
سليمان  وسام  السيد  أكد  جهته  ومن 
مدير عام فندق سانت ريجيس الدوحة 
ترسيخ  يف  نجح   2022 مونديال  أن 
السياحة  خريطة  عىل  قطر  مكانة 
سيجني  الذي  األمر  وهو  العاملية 
ما  مرحلة  يف  الفنادق  قطاع  ثماره 

الخدمات  أن  إىل  الفتا  املونديال  بعد 
الفنادق  قدمتها  التي  املبهرة  الفندقية 
أذهان  يف  باقية  ستظل  املشجعني  إىل 
الضيوف والزوار الذين تدفقوا إىل قطر 
الكثريين  املونديال مما سيشجع  خالل 
إلعادة تجربة زيارة قطر حيث سيقوم 
يف  للدولة  السياحي  بالرتويج  املشجع 

أوساط دائرة عالقاته يف بلده.
الذي  الكبري  الجهد  أن  عىل  وشدد   
املاضية  السنوات  خالل  الدولة  بذلته 
واملرافق  التحتية  البنية  مستوى  عىل 
املختلفة نحصد نتائجه حاليا من حيث 
األفضل  هي  مونديالية  نسخة  تقديم 
يف التاريخ منوها إىل أن قطر للسياحة 
القطاع  دعم  يف  كبري  بشكل  تساهم 
املهرجانات  إطالق  خالل  من  الفندقي 
تجذب  التي  واألنشطة  والفعاليات 
السياحية  الجاذبية  وتعزز  الزوار 
من  إطالق حزمة  عن  والفندقية فضال 
الجديدة  والسياحية  الرتفيهية  املنشآت 
التي ستزيد من عدد زوار قطر خالل 
18 ديسمرب  يف  انتهائه  املونديال وبعد 

الجاري.
»ألبن  األبحاث  رشكة  بيانات  وتشري 
املرتبة  يف  حلت  قطر  أن  إىل  كابيتال« 
عدد  نمو  حيث  من  خليجيا  األوىل 
قفز  حيث  الفندقية  والغرف  الفنادق 
نمو  معدل  بأرسع  الفندقي  املعروض 
التعاون  مجلس  دول  مستوى  عىل 
الغرف  عدد  بزيــادة  الخليجي، 
سنوي  نمـو  بمعـدل  محليا  الفندقية 
 2016 عامي  بني   %10.1 بلغ  مركب 

و2021.
التقديرات  إن  كابيتال  ألبن  وقالت 
اإلشغال  معدالت  متوسط  أن  إىل  تشري 
قطر  يف  الفندقية  والشقق  بالفنادق 
وصلت إىل 71 % يف عام 2021، وهي 
األعىل خليجيا. كما أن قطر هي الدولة 
الخليجية الوحيدة التي سجلت نموًا يف 
من  الواحدة  الفندقية  الغرفة  إيرادات 
 78.4 إىل   2019 عام  يف  دوالر   67.8
من  الرغم  عىل   ،2021 عام  يف  دوالر 
عام  يف  دوالر   53.3 إىل  انخفاضها 
2020 نتيجة تداعيات جائحة كورونا 
عىل  ثقيلة  سلبية  بظالل  ألقت  والتي 

جميع أسواق العالم.
أن  كابيتال  ألبن  توقعات  وأظهرت 
املتوقع  من  قطر  يف  الضيافة  صناعة 
عام  يف  دوالر  مليار   1.6 إىل  تصل  أن 
أساس  عىل  نموًا  مسجلة   ،2022
أن  ويمكن   %  59.8 بنسبة  سنوي 
ُيعزى ذلك يف املقام األول إىل نمو يقدر 
يف  أساس سنوي  325.5% عىل  بنحو 
مع  وخصوصا  الوافدين  السياح  عدد 
 2022 ملونديال  قطر  دولة  استضافة 
حاليا، وهو أكرب األحداث الرياضية عىل 

العالم. مستوى 

ســلـيـمــان: قـطــر ترســخ مكـانتهـا 
عـلــى خـريـطـة الســيـاحـة العـالميـة

كتب - عوض التوم 

الجعبري: الخدمات والفعاليات حصدت اإلعجابقاسم: معدالت إشغال الفنادق تفوق التوقعات

»1.6« مليار دوالر حجم صناعة الضيافة خالل العام الجاري  
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مع تحقيق معدالت إشغال مرتفعة.. مراقبون:

المونديال ينعش إيرادات الفنادق

{ وسام سليمان { رامي الجعبري { شادي قاسم

{ المونديال ينعش تدفقات السياحة الواردة..وإشغال الفنادق

{ الفنادق القطرية تقدم خدمات استثنائية 

{ مطاعم الفنادق أعدت برامج خاصة لمشجعي المونديال

قال مراقبون لقطاع الفنادق المحلي إن مونديال 2022 أنعش 
إيرادات الفنادق المحلية على وقع ارتفاع عدد تدفقات الزوار 

خالل مونديال 2022 الذي يستمر حتى 18 ديسمبر الجاري فيما 
عززت المنشآت الفندقية والوجهات الترفيهية الجديدة التي 

تم تدشينها قبيل المونديال من تجارب المسافرين والزوار 
وساهمت في تنويع خيارات الترفية والضيافة المقدمة 

لزوار قطر األمر الذي يمهد لترسيخ مكانة قطر على خريطة 
السياحة العالمية في مرحلة ما بعد كأس العالم.



الفعاليات والمعالم الجديدة والمونديال وراء االنتعاش

إطالق معالم جذب سياحي جديدة وتطوير العروض الترفيهية
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في إطار حملتها »نشّجع مًعا«

»فودافــــــــــــــــــون« 
تطلق أكاديمية المشجعين

المبادرة الجديدة سارية حتى »18« ديسمبر الجاريتقديم جوائز إلى »3« مشجعين بعد استكمال الدورات

 أطلقت فودافون قطر رسميًا مبادرة »أكاديمية 
حملتها  من  كجزء  بها  الخاصة  املشجعني« 
االحتفاالت  دعم  يف  املستمرة  مًعا«  »نشّجع 

الرياضية واملشجعني يف دولة قطر.
أشهر  من  أربعة  مع  تعاونها  خالل  ومن 
سعدون  محمد  وهم  العامليني  املشجعني 
تونس،  من  الفيل«  و»رضا  قطر،  من  الكواري 
)بريدمان( من كولومبيا، و»كاراميلو«  »الكول« 
املشجعني«  »أكاديمية  وسُتمّكن  املكسيك.  من 
يف  املشاركة  من  املشجعني  قطر  فودافون  من 
التميّز  عىل  تساعدهم  مصّغرة  تدريبية  دورات 
واإلبداع كمشجعني. وسيتمكن املشجعون الذين 
إىل  الوصول  من  األكاديمية  يف  بالتسجيل  قاموا 
مقاطع فيديو قصرية ضمن العديد من الدورات 
التدريبية  الدورات  تقديم  ويتوىل  التدريبية. 
يشاركون  الذين  األربعة،  املشاهري  املشجعون 
عالم  يف  مسريتهم  طوال  وخربتهم  أرسارهم 

الرياضة. 
الحصص  جميع  املشجعون  يكمل  أن  وبمجرد 

إلظهار  قصري  الختبار  سيخضعون  التعليمية، 
املشاركون  األكاديمية. وسيحصل  تعلموه يف  ما 
عند تخرجهم من األكاديمية عىل شهادة تخرج 
تميزهم  تؤكد  إلكرتونية  وشارة  إلكرتونية 
حساباتهم  عىل  مشاركتها  ويمكن  كمشجعني، 
الشخصية عىل وسائل التواصل االجتماعي أثناء 

عرض إنجازاتهم كمشجعني متمرسني.
وستقدم فودافون قطر جوائز إىل ثالثة مشجعني 
محظوظني ممن أكملوا جميع الدورات أسبوعياً، 
والذين سيتم اختيارهم من خالل عملية سحب 

إلكرتونية بعد انتهاء الدورات التدريبية. 
التنفيذي  الرئيس  كامبريوس،  دييجو  وعلّق 
»املشجعون  قائاًل:  قطر،  فودافون  يف  للعمليات 
األمر  ويتطلب  القدم.  كرة  رياضة  عماد  هم 
من  تكون  لكي  والتفاني  الشغف  من  الكثري 
املشجعني املميزين وتستمّر يف الوفاء لهذه اللعبة 
مهما كانت الظروف. وتمثل أكاديمية املشجعني 
لدينا أحد األمثلة التي نستخدم فيها التكنولوجيا 
الحصول  عىل  ومساعدتهم  املشجعني  لتوصيل 

الدفعة  رؤية  إىل  أتطلع  لهم.  تجربة  أفضل  عىل 
يتخرجون  املميزين وهم  املشجعني  القادمة من 
مستوى  ويرفعون  بنجاح،  األكاديمية  من 

دعمهم. 
ومن خالل حملتها »نشّجع مًعا«، تدعو فودافون 
وخارجها  قطر  من  املشجعني  جميع  قطر 
التي  املتميّزة  األنشطة  مجموعة  إىل  لالنضمام 

تقدمها خالل أكرب حدث ريايض يف الدولة. 
ومن املقرر أن تستمر »أكاديمية املشجعني« من 

فودافون قطر حتى يوم 18 ديسمرب 2022. 
يذكر أن فودافون قطر توفر مجموعة شاملة من 
الخدمات بما فيها االتصال الصوتي، والرسائل 
الثابت،  الهاتف  وخدمات  واإلنرتنت،  النصية، 
وخدمات إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف قطر وبدأت الرشكة أعمالها التجارية يف عام 
2009، وبلغ عدد عمالئها أكثر من مليوني عميل 
التحتية  البنية  وتتسع   .2022 سبتمرب   30 يف 
األلياف  عرب  الرئيسية  املواقع  لتغطي  لشبكتها 

 .5G الضوئية، وشبكة الجيل الخامس

{ نجاح كبير لحملة »نشجع معا«

ارتفع إلى »180« ألفا في أكتوبر.. أعلى مستوى في »6« سنوات

قفـــزة في عــدد الـزوار

أساس  عىل  مطرداً  نمواً  الزوار  عدد  شهد  وقد 
2022، حيث تجاوزت أحدث  شهري طوال عام 
قبل  ما  أرقام  أكتوبر  بشهر  الخاصة  األرقام 
أعىل  )أي  الفرتة  نفس  يف  الثلث  بنحو  الجائحة 

بنسبة 32 % من أكتوبر 2017(. 
الجذب  معالم  من  املزيد  تدشني  قطر  وتواصل 
املالئمة  الرتفيهية  عروضها  وتطوير  السياحي 
لجميع أفراد العائلة يف املنطقة، مما جعل الزوار 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  من  القادمني 
يحلون يف صدارة قائمة الزوار الدوليني القادمني 
يف   )%  33 بنسبة  أو  الثلث  يفوق  )بما  قطر  إىل 

أكتوبر. 
ويف الوقت نفسه، شهد شهر أكتوبر زيادة بنسبة 
دول  خارج  من  القادمني  الزوار  عدد  يف   %  10
مجلس التعاون الخليجي قياساً بالشهر السابق، 
اإلجمايل.  الزوار  عدد  من   %  66 بنسبة  وذلك 
مجلس  دول  خارج  من  القادمون  الزوار  وجاء 
من  رئييس  بشكـــل  الخليجي  التعـــاون 
الهند )13 %( واململكة املتحدة )4 %( والواليات 

املتحدة األمريكية )3 %(.
الشهر  هذا  قطر  زوار  من   %  70 اختار  وقد 
عن   %  29 جاء  فيما  الجو،  طريق  عن  القدوم 

طريق الرب و1 % عن طريق البحر. 
وكان شهر أكتوبر قد تخللته العديد من عمليات 
التدشني التي شملت معالم جذب ترفيهية وفنادق 
كربى، وكان من بينها إعادة افتتاح متحف الفن 

)برانتان(  الفاخر  التسوق  ومركز  اإلسالمي 
ومجموعة من الفنادق الفخمة الرائدة يف العالم.

قطر  استضافت  نهايته،  من  الشهر  اقرتاب  ومع 
للسياحة »مهرجان درب لوسيل« الذي كان بمثابة 
التدشني الرسمي لـ »درب لوسيل«، وهو أحدث 
الطعام  وتناول  للتسوق  للعائالت ووجهة  ممىش 
يف الهواء الطلق يف قطر. وتضمن املهرجان الذي 
استمر ثالث لياٍل بمدينة لوسيل فعاليات خاصة 
إفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق  منطقة  من  بكل 
وجنوب آسيا وحفالت موسيقية وغنائية وعروضاً 

جوالة وعرضاً رائعاً لطائرات الدرون.
السيدة  قالت  البيانات،  هذه  عىل  تعليقها  ويف 
قطر  يف  الرتويج  قسم  رئيس  النعيمي،  هيا 
القدم  كرة  بمشجعي  نرحب  »بينما  للسياحة: 
أيضاً  نراهم  أن  العالم، يسعدنا  أنحاء  من جميع 

قطر  عروض  بقية  باستكشاف  يستمتعون 
كرة  مالعب  خارج  املتنوعة  السياحية  وتجاربها 
القدم. لقد كانت مجموعة الفعاليات واالفتتاحات 
البالد  أنحاء  جميع  يف  أقيمت  التي  واملهرجانات 
خالل الشهرين املاضيني غري مسبوقة، ونتطلع إىل 
اإليجابية  الروح  هذه  وحمل  الزخم  هذا  مواصلة 
بعد  ما  )مرحلة  ديسمرب   18 بعد  ما  حتى  معنا 

كأس العالم («.
وقد شهد قطاع السياحة يف قطر تعافياً ملموساً 
مسافر  مليون  من  أكثر  فضل  حيث  العام،  هذا 
قطر كوجهة لهم حتى اآلن، ما يعني زيادة قدرها 

611 ألفاً مقارنة بعام 2021. 
يف   % 8 بنسبة  زيادة  أيضاً  أكتوبر  شهر  وشهد 
مفاتيح الغرف الفندقية عىل أساس سنوي، وهو 
شهده  الذي  الكبري  بالنمو  قياساً  ملموس  إنجاز 

املعروض من الغرف مؤخراً.
 ووفقا لتقديرات رشكة األبحاث الدولية »فيتش« 
مستوى  ستبلغ  قطر  يف  السياحة  عوائد  فإن 
من  بدعم   2022 عام  يف  ريال  مليار   67.34
مليار   31.26 بلغ  مستوى  مع  مقارنة  املونديال 
استمرار  فيتش  وتتوقع   2021 عام  يف  ريال 
مليار ريال يف   76.48 إىل مستوى  االرتفاع  زخم 
 2024 عام  يف  ريال  مليار  و84.3   2023 عام 

و90.13 مليار ريال بحلول عام 2025.
السياحة  لقطاع  الوطنية  االسرتاتيجية  وتخطط 
كما  سنوياً،  قطر  إىل  زائر  مليون   5.6 جذب  إىل 
الرتفيهية  السياحة  نسبة  رفع  إىل  أيضا  تسعى 
لتصل إىل 67 % من إجمايل عدد الزائرين وتثبيت 
72 % من خالل  معدل اإلشغال يف الفنادق عند 
السياحية،  اإلقامة  خيارات  وتنويع  الطلب  زيادة 

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

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

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

مار وشاطئ مكاني.
وتكشف بيانات املجلس العاملي للسفر والسياحة 
الرتفيه  عىل  اإلنفاق  إجمايل  بلوغ  عن   )WTTC(
مستحوذا  قطري  ريال  مليار   44.73 مستوى 
عىل حصة تبلغ 75 % من إجمايل إنفاق السياح 
قطاع  وفر  فيما   2021 عام  يف  قطر  يف  الدوليني 
السياحة والسفر نحو 249.5 ألف وظيفة، أي ما 
12 % من إجمايل عدد الوظائف يف دولة  يوازي 
القطاع  ساهم  وكذلك   ،2021 عام  خالل  قطر 
القطري،  االقتصاد  يف  ريال  مليار   67.6 بنحو 
اإلجمايل  املحيل  الناتج  من   %  10.3 يوازي  ما 

الحقيقي لدولة قطر، يف عام 2021.

{ مطار حمد الدولي

الدوحة- $

كشفت أحدث البيانات التي 
أصدرتها قطر للسياحة أن 

الفعاليات العديدة وعمليات 
التدشين الجديدة للمعالم 

الترفيهية وحمى كرة القدم التي 
تسود األجواء في البالد منذ مدة 
على وقع مونديال 2022، قد أدت 

جميعها إلى زيادة كبيرة في عدد 
الزوار القادمين إلى قطر خالل 

شهر أكتوبر والذي بلغ حوالي 180 
ألف زائر، وهو أعلى مستوى خالل 

ست سنوات. 

»70 %« من تدفقات 
السياحة الواردة جاءت 

عن طريق الجو

النعيمي: نتطلع لمواصلة 
الزخم في مرحلة ما بعد 

كأس العالم
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اقتصاد

القطاع يسجل معدل نمو سنوي مركب »7.33 %« خالل »5« سنوات.. السويدي:

»720« مليون ريال قيمة اإلنتاج الزراعي

الزراعة  قطاع  لتقرير  التقديمية  كلمته  يف  السويدي  وأوضح 
السياسة  تدابري  أن  للتنمية  قطر  بنك  عن  الصادر  قطر  يف 
والدعم الذي قدمته الدولة أدت إىل نمو قيمة اإلنتاج الزراعي 
يف قطر تدريجيا يف السنوات القليلة املاضية، من حوايل 505 
ريال  مليون   720.1 إىل   2015 عام  يف  قطري  ريال  ماليني 
قطري يف عام 2020 )أحدث بيانات متاحة(. وقد نمت قيمة 
 %  7.33 قدره  مركـب  سنوي  نمو  بمعدل  الزراعي  اإلنتاج 
املبادرات  ساهمت  وكذلك   2020 عام  إىل   2015 عام  من 
الحكومية املتعلقة بقطاع الزراعة بدفع هذا القطاع وأدت إىل 
زيادة كبرية يف عدد املزارع وساهمت يف خلق املزيد من فرص 
العمل يف هذا القطاع. وقد أدى هذا الرتكيز عىل توطني املرافق 
مثل  الحكومية  السياسات  يف  املحيل  اإلنتاج  وتعزيز  الزراعية 
 2018  -  2023 الغذائي  لألمن  الوطنية  قطر  اسرتاتيجية 
األنشطة  يف  العاملة  القوى  مشاركة  يف  تدريجية  زيادة  إىل 
عام  يف   %  1.23 من  املاضية  القليلة  السنوات  يف  الزراعية 
نمت  ذلك،  عىل  عالوة   .2019 عام  يف   %  1.53 إىل   2015
من  املاضية  الخمس  السنوات  مدى  عىل  املزروعة  األرايض 
11.805 هكتارات يف عام 2015 إىل 13.646 هكتارا يف عام 

.2020
قطر  يف  الزراعي  اإلنتاج  قيمة  فإن  ذاته  التقرير  وبحسب   
ريال  مليون   720.1 مستوى  إىل  لتصل  ارتفاعا  شهدت 
بيانات متاحة مقارنة  2020 وهي أحدث  لبيانات عام  وفقا 
ووفقا   2019 عام  يف  ريال  مليون   669.7 بلغ  مستوى  مع 
لتصنيف كوبن )Köppen( للمناخ، فقد ُصنف قطر يف خانة 
حيث  وحار(،  صحراوي  جاف  مناخ  إىل  تشري  )التي   BWh
يف  عالية  حرارة  ودرجات  لألمطار  قليالاً  هطولاً  قطر  تشهد 
وأشعة  الرطوبة  من  عالية  نسب  ترافقها  الصيف،  فصل 
شمس قوية وجودة تربة رديئة ورياح قوية. وبالتايل، ل ُتعد 
وتؤدي  كما  الزراعي.  لإلنتاج  مواتية  فيها  املناخية  الظروف 
وقد  الظروف،  هذه  تفاقم  إىل  املحاصيل  أرايض  محدودية 
أدى هذا العامل األخري إىل جانب الرتكيز الجديد عىل الكتفاء 
ومنها  حديثة  زراعية  تقنيات  اعتماد  إىل  قطر  بدولة  الذاتي 

الزراعة يف البيوت املحمية.
عالية،  رشائية  بقدرة  قطر  مواطنو  يتحىل  أخرى،  جهة  من 
 2012 للعامني  األخري  األرسة  وإنفاق  دخل  مسح  وبحسب 
أفراد.   5.49 قطر  يف  األرسة  حجم  متوسط  بلغ  و2013، 
قطر  يف  األرسة  إنفاق  متوسط  يبلغ  فيما  الدخل،  من  كنسبة 

عىل الغذاء ما يقارب 9.9 % من دخلها السنوي.

وكنسبة من اإلنفاق، يبلغ متوسط إنفاق األرسة يف قطر قرابة 
تخصص  حيث  الطعام،  عىل  السنوي  دخلها  من   %  11.5
مقارنة  للطعام  إنفاقها  من   %  16.1 نسبة  القطرية  األرس 
إنفاقها  من   %  14.9 تخصص  التي  القطرية  غري  باألرس 
بـ  أكثر  طعاما  القطرية  األرس  تشرتي  وباملعدل،  للطعام. 
حصة  أّن  غري  القطرية  غري  باألرس  مقارنةاً  ضعفااً   1.54
فئتي  من  لكل  الغذائية  السلة  ضمن  الغذائية  املجموعات 
األرس كانت متشابهة نسبياًا. وُيعزى الختالف الحاصل بكل 
بساطة إىل الدخل األعىل الذي يتسم به املواطنون القطريون 
مقارنةاً باملواطنني غري القطريني الذي يعيشون يف قطر بينما 
املبالغ  من   %  25 قرابة  العادية  القطرية  األرسة  تخصص 
واملكرسات  والفواكه  الحبوب  عىل  الطعام  عىل  تنفقها  التي 

والخرضاوات.
يقل  ل  بما  ساهم  لطاملا  والغاز  النفط  قطاع  أّن  إىل  ونظراًا 
2014، تعتمد  80 % من اإليرادات الحكومية منذ العام  عن 
قطر بشكل كثيف عىل الستفادة من موارد الهيدروكربونات 
)النفط والغاز(. لذا، يبقى نموها القتصادي عرضة لتقلبات 
املحيل  الناتج  تقلص  فقد  العاملية.  الطاقة  أسواق  يف  األسعار 

وكان   2015 العام  منذ  مرتني  املثال  سبيل  عىل  اإلجمايل 
النفط  قطاع  يف  النشاط  انعدام  عن  ا  ناجماً األخري  التقلص 
حدة  من  وللتخفيف  كورونا.  لجائحة  ا  تبعاً الطبيعي  والغاز 
ضمن  اقتصادها  تنويع  إىل  قطر  دولة  سعت  األثر،  هذا 
مخطط  بمثابة  ُتعترب  والتي   2030 الوطنية  قطر  رؤية 
لستثماراملوارد يف األفراد والبنى التحتية وحث مشاركة أكرب 

من جانب القطاع الخاص.
ا  وقائماً نسبياًا  ُيعد صغرياًا  البالد  الزراعي يف  النشاط  أّن  ومع 
ل  املحيل  اإلنتاج  تشجيع  أّن  إلّ  الواردات،  عىل  كبري  حد  إىل 
ا  أيضاً بل  فحسب،  الغذائي  األمن  أهداف  لتحقيق  مهما  ُيعد 
السياسات  تدابري  أدت  العاملية وقد  األحداث  البالد من  لعزل 
العامة والدعم الذي قدمته الدولة إىل نمو القطاع تدريجياًا يف 

السنوات القليلة املاضية.
الحبوب  مجموع  )أي  الزراعي  اإلنتاج  قيمة  شهدت  فقد 
والعلف األخرض والفواكه والتمور والخرضاوات( معدل نمو 
 ،2020 إىل   2015 العام  من   %  7.33 بلغ  مركب  سنوي 
)حيث  ا  أيضاً ا  ارتفاعاً للزراعة  املضافة  القيمة  شهدت  كما 
 0.29 إىل   2015 العام  يف   %  0.16 من  تقريباًا(  تضاعفت 
% يف العام 2020. وبالتايل، بات باإلمكان اعتبار الزراعة يف 

ا ناشئاًا. قطر قطاعاً
 ولفت التقرير إىل أنه نتيجةاً للمبادرات التي أطلقتها الدولة، 
حلت قطر يف املرتبة األوىل بني سائر الدول العربية ويف املرتبة 
الرابعة والعرشين عاملياًا )من بني 113 دولة( يف مؤرش األمن 
2021 بحسب تقرير نرشته  الغذائي العاملي )GFSI( للعام 
اإليكونوميست  ملجلة  التابعة  انتليجنس  إيكونوميست  وحدة 
يف  والثالثني  السابعة  باملرتبة  مقارنةاً  تحّسن  يف  الربيطانية 

العام 2020.
العام  12.2 % يف  الذاتي باإلجمال من  وتحّسن اكتفاء قطر 
ُيعزى هذا  أن  2019. ويمكن  العام  15.7 % يف  إىل   2015
لعتمادها  ا  تبعاً للخرضاوات  قطر  إنتاج  ازدياد  إىل  التحسن 

التقنيات الزراعية الحديثة. وُيشار هنا إىل أّن الكتفاء الذاتي 
من الحبوب البالغ 6 % وفقا لبيانات عام 2020 نابع بشكل 
والبالغ  الحيواني  لالستهالك  الذاتي  الكتفاء  من  رئييس 
الخرضاوات  من  الذاتي  الكتفاء  هدف  ُحدد  وقد   %  12
"السرتاتيجية" )مثل الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان 
والفاصوليا الخرضاء والخس واألوراق الخرضاء للعام 2023 
التطورات  خالل  من  تحقيقه  املتوقع  من  والذي   ،%  70 بـ 

املحرزة يف الزراعة يف البيوت املحمية.
الذاتي  الكتفاء  يف  ارتفع  الدولة  شهدت  السنني،  مر  وعىل 
يف   %  21 إىل   2015 عام  يف   %  14.7 من  الخرضاوات  من 
تبلغ  السرتاتيجية،  بالخرضاوات  يتعلق  وفيما   .2020 عام 
نسبة الكتفاء الذاتي 44 % يف عام 2021 مقابل هدف عام 
مواتية  املناخية  قطر  ظروف  أّن  ومع   .%  70 البالغ   2023
ا يف الكتفاء الذاتي  إلنتاج التمور، إل أّن الدولة شهدت تراجعاً
العام  يف   %  77.8 إىل   2017 العام  يف   %  86.6 من  منها 
املستخدمة  األرايض  أّن  إىل  كبري  بشكل  ُيعزى  وذلك   2021
إلنتاج التمور تراجعت من 2.341 هكتارا يف العام 2017 إىل 

2.217 هكتارا يف العام 2020.
السوق  نمو  عجلة  لدفع  عدة  مبادرات  الدولة  طرحت  وقد   
ضمان  وبرامج  استثمارية  مشاريع  بينها  ومن  الزراعية 
الزراعة  يف  استثمار  وبرامج  تمويلية  ومبادرات  املشرتيات 
اسرتاتيجية  استثمارية  مشاريع  أبرزها:  املحمية.  البيوت  يف 
زراعية إلنتاج الخرضاوات يف البيوت املحمية وكذلك تأسست 
العام  يف  الزراعية  والخدمات  للتسويق  محاصيل  رشكة 
حصاد  لرشكة  بالكامل  مملوكة  خاصة  رشكة  وهي   2018
بالتنسيق  ضمان  برنامج  البلدية  وزارة  وأطلقت  الغذائية. 
مع محاصيل. ويعمل الربنامج عىل إبرام العقود املسبقة مع 
ضمان  بهدف  الخرضاوات  منتجات  لرشاء  املحليني  املنتجني 
أسعار رشاء منتجات املزارع املحلية وتوجيه املزارعني لوضع 
األمر  املحلية،  السوق  احتياجات  بحسب  إنتاجهم  خطط 

منتجاتهم  لبيع  وضمانةاً  املزارعني  لهؤلء  ا  دافعاً يشكل  الذي 
بأسعار تضمن دخالاً جيداًا لهم.

وقد ضّخت الدولة 105 ماليني ريال قطري يف قطاع الزراعة 
البالغ  الحكومي  الدعم  هذا  ويشمل  الغذائي.  لألمن  تعزيزاًا 
البيوت  تقديم   2018 العام  يف  قطري  ريال  ماليني   105
البذور  ذلك  يف  بما  الزراعي،  اإلنتاج  ومتطلبات  املحمية 
واألسمدة واملبيدات والحاويات للخرضاوات والتمور وتوزيع 

خاليا نحل العسل عىل املزارع املسّجلة.
واملائي  الغذائي  األمن  برامج  الدولة  دشنت  ذلك  عىل  وعالوة 
قطر  املستدامة يف جامعة  التنمية  مركز  برامج طورها  وهي 
للملوحة  املتحملة  النباتات  إنتاج  مثل  بحوث  مجالت  عىل 
استخدام  وإعادة  الرتبة  وتحسني  املالحة  الرتبة  ومحاصيل 

املياه.
أحد  الطبيعية  املوارد  إدارة  اسرتاتيجية  تشكل  املقابل  ويف 
قطر  لدولة  الثانية  الوطنية  التنمية  اسرتاتيجية  عنارص  أبرز 
)2022-2018( وتركز عىل تحسني كفاءة استخدام األرايض 
وتوظيف التقنيات الزراعية الحديثة لتحسني إنتاج املنتجات 
الكتفاء  زيادة  إىل  وترمي  والسمكية  والحيوانية  النباتية 
65 % ومن املاشية ليصل إىل  الذاتي من األسماك ليصل إىل 

30 % يف عام 2022.
ودشنت وزارة البلدية الخطة السرتاتيجية املستدامة لألعوام 
طريق  خريطة  السرتاتيجية  هذه  وتمثل   )2022-2018(
ومصايد  الزراعة  بينها  من  رئيسية  قطاعات  ستّة  لتطوير 
ومشاريع  السرتاتيجي  التخطيط  خالل  من  وذلك  األسماك، 

األمن الغذائي لضمان استدامة إنتاج الطعام.
لتشمل  امتدت  وانما  الحد  هذا  عند  املبادرات  تتوقف  ولم 
يف  محمياًا  بيتاًا   350 لـ  وتركيبها  البلدية  وزارة  استرياد 
إنتاج  مواصلة  عىل  املحلية  املزارع  لدعم  محلية  مزرعة   85
واإلمدادات  املعدات  ووزعت  الصيف،  فصل  يف  الخرضاوات 
 435 عىل  البذور  من  سالل   6.010 ذلك  يف  بما  الزراعية 
مزرعة   452 عىل  وتسويتها  الرتبة  حرث  وخدمات  مزرعة، 
و500 ألف صندوق تعبئة عىل 100 مزرعة أي ما يعادل 5 
آلف صندوق لكل مزرعة، ذلك باإلضافة إىل زيارة املزارع من 
يعمل  كما  املزارعني.  إىل  الزراعية  املشورة  لتوفري  قبل خرباء 
بنك قطر للتنمية عىل تقديم تمويل لكامل القيمة الالزمة عىل 
القطريني  للمواطنني  ألف ريال قطري   70 املبلغ  يتجاوز  أل 
لهذه  كان  الحرضية.  املناطق  يف  محمية  بيوتاًا  يرّكبوا  لكي 
يتصل  ما  يف  وبخاصٍة  الزراعة،  قطاع  يف  بالغ  أثر  املبادرات 
إنتاج  58 % من إجمايل  إّن حوايل  بإنتاج الخرضاوات حيث 

الخرضاوات تم يف البيوت املحمية يف العام 2020. 
بقطر  الحرة  املناطق  وهيئة  البلدية،  وزارة  وقعت  وأيضا 
مجمع  تطوير  وتسهيل  التعاون  لتعزيز  تفاهم  مذكرة 
الزراعة  لتقنيات  مخصص  بقطر  الحرة  املناطق  يف  أعمال 
هذه  التفاهم  مذكرة  شأن  ومن  الطعام.  وصناعة  املتقدمة 
زيارات  الستثمارات من خالل تسهيل  تساعد عىل جذب  أن 
املناطق  وهيئة  البلدية  وزارة  تنظمها  التي  املستثمرين  وفود 
الحرة بقطر. كما وستدعم استضافة فعاليات متنوعة، منها 
ثنائية  ولقاءات  الستثمارية  القطاعات  بشأن  مناقشات 
املستوى  عالية  وتجارية  اقتصادية  ومنتديات  الرشكات  بني 
سُتقام  التي  والتجارية  القتصادية  األنشطة  من  وغريها 
مذكرة  ستساعد  ذلك،  إىل  والدويل.  املحيل  الصعيدين  عىل 
استضافة  يف  واملشاركة  تدريب  فرص  توفري  عىل  التفاهم 
املعارض  بشأن  املعرفة  تبادل  وستتيج  التدريبية  الربامج 
األمن  شواغل  وملعالجة  املستثمرين.  مع  والتواصل  الدولية 
لزيادة  26 مرشوعا  تنفيذ  يف  البلدية  وزارة  الغذائي، رشعت 
7 مخصصة لفئة البيوت املحمية  القدرة اإلنتاجية. من بينها 

واألعالف الخرضاء.

متوسط إنفاق األسرة على الطعام »11.5 %« من دخلها زيادة مشاركة القوى العاملة في األنشطة الزراعية

تحسين كفاءة استخدام األراضي 
وتوظيف التقنيات الحديثة

كتبت - أسماء الشادييل

لبنك  باإلنابة  التنفيذي  الرئيس  قال 
بن  الرحمن  عبد  السيد  للتنمية،  قطر 
هشام السويدي أن الزراعة لعبت دورا 
وكانت  الغذاء  توفير  في  أساسيا  دورا 
االقتصادية  التنمية  في  رئيسيا  عامال 
أنحاء  جميع  في  للمجتمعات  الشاملة 
الزراعي  النشاط  كان  وتاريخيا،  العالم. 
وبالتالي  بالواردات،  مدفوعا  قطر  في 
فإن تشجيع اإلنتاج المحلي ليس مهما 
الغذائي،  األمن  أهداف  لتحقيق  فقط 
ضد  البالد  لعزل  أيضا  ولكن 
جائحة  مثل  ظروف 

كورونا.

{  عبد الرحمن بن هشام السويدي

قطر األولى عربيا 
والـ »24« عالميا 

في مؤشر األمن الغذائي 

ارتفاع في االكتفاء
الذاتي من الخضراوات 

إلى »21 %«
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متابعات

االنتقال الديمقراطي وتشكيل الواقع السياسي )2(

الرقم الصعب في المعادلة التونسية
)ديسمرب  والكرامة«  الحرية  »ثورة  اندالع  غداة 
الثاني  كانون   / يناير   -  2010 األول  كانون   /
العام  االتحاد  قيادات  فيها  أسهمت   ،)2011
من  وقواعده  واملحلية  الجهوية  للشغل  التونيس 
خالل املشاركة الواسعة يف املسريات االحتجاجية 
التي عمَّت البالد، وأفضت إىل هروب الرئيس زين 
العابدين بن عيل، مساء يوم الجمعة 14 يناير / 
بشارع  كربى  مسرية  إثر   ،2011 الثاني  كانون 
بساحة  صباحيًّا  تجمًعا  تلت  بورقيبة  الحبيب 
االتحاد  أمام مقر  بالعاصمة  الحامي  محمد عيل 
والشخصيات  النقابية  الفعاليات  إليها  وانضمت 
السياسية الحزبية واملستقلة، تلت مسرية مشابهة 
ا بمدينة صفاقس، يوم األربعاء 12  وإرضاًبا عامًّ

يناير / كانون الثاني 2011.
رقًما  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ظل  وقد 
مرحلة  طوال  السياسية  املعادالت  يف  صعبًا 
أي  بوسع  يكن  ولم  الديمقراطي،  االنتقال 
حكومة من الحكومات املتعاقبة أن تتجاهله؛ مما 
تلك  جميع  عىل  الوطأة  من  نوًعا  يكتسب  جعله 
م بطريقة أو بأخرى ليس فقط  الحكومات ويتحكَّ
يف تركيبتها وإنما أيًضا يف خياراتها وأولوياتها. 
كما كان االتحاد ممثَّال يف تلك الحكومات بوزراء 

قريبني منه أو هم من قياداته السابقة. 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  موقف  عزز  ومما 
للحوار  قيادته  فأكثر  أكثر  تقوى  وجعل شوكته 
سياسية  أزمة  إثر   ،2013 سنة  أواخر  الوطني، 
بلعيد،  شكري  من  كل  اغتيال  أعقبت  خانقة 
)يف  املوحد  الديمقراطيني  الوطنيني  حزب  زعيم 
الرباهمي،  ومحمد   ،)2013 شباط   / فرباير   6
 / يوليو   25 )يف  الشعبي  التيار  حزب  زعيم 
الراعي  بالرباعي  2013(، ضمن ما ُعرف  تموز 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أن  ورغم  للحوار. 
قد حاول االستثمار يف رأس ماله الرمزي القديم 
الثاني  ترشين   / نوفمرب  شهر  منذ  بادر  حينما 
يرعاه  جديد  وطني  حوار  إجراء  باقرتاح   2020
الرئيس  أن  إال  سعيد،  قيس  الجمهورية،  رئيس 
معتربًا  االهتمام  من  كثريًا  املبادرة  هذه  ُيِعر  لم 
القيادة  بني  مبارش  حوار  إىل  تحتاج  البالد  أن 
السياسية، ممثلة يف رئيس الجمهورية، والشعب 
الذي يعربرِّ عن إرادته دون أجسام وسيطة. ومع 
ذلك، بدا أن موقف االتحاد العام التونيس للشغل 
ما  املكتوم، مساندة  الرتدد  بعد بعض  ح،  قد رجَّ
ُسمرِّي بحركة 25 يوليو / تموز 2021 أو »حركة 
تصحيح مسار الثورة«، يف محاولة منه الستيعاب 
منه  واالستفادة  وتوظيفه  وتوجيهه  املسار  هذا 
هو اآلخر، إال أن نزوع رئيس الجمهورية، قيس 
سعيد، إىل احتكار البطولة والزعامة جعل االتحاد 
الغامض  مسار  هذا  يالحق  ارتكايس  موقف  يف 

األفق وال يستطيع احتواءه.
عىل  اللعب  يف  سعيد  قيس  الرئيس  نجح  وقد 
قوة  أكرب  بني  القائمة  األيديولوجية  التناقضات 
التونيس  العام  االتحاد  وهي  بالبالد،  اجتماعية 
النقابي  اليسار  قيادته  عىل  يهيمن  الذي  للشغل، 
سياسية  قوة  وأكرب  القومية،  األطياف  وبعض 
وهي حركة النهضة ذات املرجعية اإلسالمية. وقد 
بينهما يف خلق  القائم  الرشخ  استفاد من تعميق 
االتحاد  حاول  معارضيه؛  بني  جانبية  رصاعات 
اآلخر من  وأن يستفيد هو  عنها  بنفسه  ينأى  أن 
نقابية مؤثرة  ليربز قوة  السيايس  املشهد  تشظي 
يف الحياة السياسية مستنجًدا بدوره الوطني الذي 
لطاملا أبرزه رقًما صعبًا يف املشهد السيايس دون أن 
يكون منضبًطا بقواعد العمل الحزبي ونواميسه 
مسؤولية  من  ل  ويتنصَّ املغانم  يحصد  بحيث 
املغارم. لكن هذه اللعبة املفضلة لدى االتحاد العام 
التونيس للشغل لم تعد تجدي كثريًا يف ظل الواقع 
الرئيس قيس سعيد بعد أن  الذي فرضه  الجديد 
عىل  يهيمن  الذي  الوحيد  السيايس  الالعب  أصبح 
كافة  يديه  بني  يجمع  ويكاد  الدولة  مفاصل  كل 
السلطات بما يف ذلك السلطة القضائية، حيث عنيَّ 
بنفسه أعضاء مجلس القضاء املؤقت بعد أن حلَّ 
خمسني  من  أكثر  وأعفى  للقضاء  األعىل  املجلس 
املجلس  رئيس  بينهم  من  مناصبهم  من  قاضيًّا 
ت قيادته عن  نفسه. وقد أدرك االتحاد ذلك وعربَّ
هذا اإلدراك يف أكثر من مناسبة، لكنه ظل يراوح 
بني موقفني ال يستطيع أن يصدح بأي منهما، فال 
ملرشوع  الرصيحة  مساندته  إلعالن  مستعد  هو 
معامله  تتضح  بدأت  الذي  سعيد  قيس  الرئيس 
نسبيًّا بعد عرض الدستور الجديد عىل االستفتاء، 
يوم 25 يوليو / تموز 2022، وال هو يف وارد إعالن 
معارضته الواضحة لهذا املرشوع الذي سيهمش 
األحزاب السياسية واملنظمات املدنية الكربى عىل 
البساط من تحتها دون أن  حدٍّ سواء وسيسحب 

يكون بدياًل عنها.
وأمان  سيايس  توازن  عامل  »االتحاد«:   -  4
االنتقال  ملسار  معطل  عنرص  أم  اجتماعي 

الديمقراطي؟

تونس  يف  اجتماعية  أو  سياسية  قوة  من  ما 
تستطيع أن تتجاهل دور االتحاد العام التونيس 
واألمان  السيايس  التوازن  تحقيق  يف  للشغل 
عىل  االتحاد  برهن  وقد  البالد.  يف  االجتماعي 
تجربة  قاد  حينما  الدور  هذا  لعب  عىل  قدرته 
 ،2013 يف  الوطني«،  للحوار  الراعي  »الرباعي 
حفَّت  التي  الظروف  وحساسية  صعوبتها  عىل 
ترتيب  إعادة  إىل  يحتاج  نفسه  االتحاد  لكن  بها. 
الحساسة  املسائل  بعض  وحسم  الداخيل  بيته 
وتعزيز  العليا  القيادة  عىل  بالتداول  املتعلقة 
بني  والتناغم  القيادية،  للمناصب  املرأة  شغل 
هذه  وبني  املركزية  والقيادة  القطاعية  القيادات 
ال  وحتى  وامليدانية.  الوسطى  والقيادات  األخرية 
يكون االتحاد مضطرًّا إىل رصف أنظار النقابيني 
تتجاهل  األمام  إىل  هروبية  حركة  يف  الخارج  إىل 
جبهته  تقوية  إىل  مدعو  فهو  الداخل،  مشاكل 
التصدع  من  أصابها  ما  أصابها  التي  الداخلية 
والهشاشة، والسيما إثر »التمديد القرسي« لوالية 
وبعض  الطبوبي،  الدين  نور  االتحاد،  عام  أمني 
أن  يفرتض  كان  الذين  التنفيذي  املكتب  أعضاء 
لالتحاد  الداخيل  للنظام  طبًقا  جميًعا  يغادروا 
بعد إتمامهم لدورتني متتاليتني. ولهذا لن يسهم 
التوازن  تحقيق  يف  املطلوبة  بالفعالية  االتحاد 
عىل  املطلوبني  االجتماعي  واألمان  السيايس 
القوة  أسباب  يحقق  أن  دون  الوطني  الصعيد 
الالزمة لذلك. وقوة االتحاد يف تماسكه داخليًّا ويف 
وحدته كياًنا وموقًفا. وتونس تحتاج أكثر من أي 
يسهم  وفاعلة  قوية  وطنية  ملنظمات  مىض  وقت 
الوازنة  السياسية  األحزاب  جانب  إىل  جميعها، 
البالد  تجنيب  يف  الحية  املدنية  القوى  وسائر 
التي  واالنفالت  والفوىض  االنهيار  سيناريوهات 

باتت مخاطرها غري بعيدة االحتمال.
وُيحسب لالتحاد العام التونيس للشغل أن قيادته 
يف  تتأخر  لم  فإنها  الثورة،  دعم  يف  تأخرت  وإن 
الثورة،  حماية  مجلس  تأسيس  يف  املشاركة 
تأسيس  يف  ثم   ،2011 شباط   / فرباير  أواسط 
واإلصالح  الثورة  أهداف  لتحقيق  العليا  الهيئة 
السيايس واالنتقال الديمقراطي؛ حيث كان ممثاًل 
فيها بخمسة أعضاء. كما أسهم االتحاد يف تركيز 
إنشاء  ويف  لالنتخابات  مستقلة  عليا  هيئة  أول 
فروعها بالجهات )املناطق(. وقد شاركت قواعد 
امليدانية قبل ذلك يف اعتصامي  االتحاد وقياداته 
انتخاب  خيار  فرضا  اللذين  و2(   1( القصبة 
كتابة  األساسية  مهمته  تكون  تأسييس  مجلس 
دستور جديد للبالد. وقد تمت املصادقة عىل هذا 

26 يناير  التوافقي بأغلبية ساحقة، يف  الدستور 
/ كانون الثاني 2014. كما حرص االتحاد عىل 
 / يناير   14 ذلك،  قبيل  االجتماعي  العقد  توقيع 
الحوار  مأسسة  أجل  من   ،2014 الثاني  كانون 
حكومة  ناهض  قد  االتحاد  أن  ومع  االجتماعي. 
أجل  من  واملؤتمر  النهضة  )حركة  الرتويكا 
والحريات(  العمل  أجل  من  والتكتل  الجمهورية 
املطالبني  أكثر  ومن  خصومها  أشد  من  وكان 
إال   ،)2013 برحيلها يف اعتصام باردو )صائفة 
أن قيادته رفضت مسايرة املعارضة يف مطالبتها 
بحل املجلس التأسييس، تقديرًا منها أن مثل تلك 
البالد  ُتدخل  قد  املجهول  يف  قفزة  هي  الخطوة 
االتحاد خطا  إن  نهايتها. بل  يف متاهة ال تعرف 
خطوة نوعية إىل األمام حينما دعا إىل حوار وطني 
حكومة  تشكيل  عىل  التوافق  إىل  أفىض  جامع 
أواخر  يف  )تكنوقراط(،  مستقلة  وطنية  كفاءات 
استكمال  األساسية  مهمتها  كانت   ،2013 سنة 
لتنظيم  املالئم  املناخ  وتهيئة  االنتقالية  املرحلة 
سنة  أواخر  يف  ورئاسية  ترشيعية  انتخابات 
لحكومة  املجال  فسحت  ثم  فعلت  وقد   .2014
حزبية توافق عليها »الشيخان«. وقد كان نجاح 
استقرار  من  إليه  أفىض  وما  الوطني  الحوار 
سيايس وراء منح االتحاد العام التونيس للشغل، 
إىل جانب بقية مكونات الرباعي الراعي للحوار، 
جائزة نوبل للسالم، يف 9 أكتوبر / ترشين األول 

.2015
دأب  قد  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أن  ومع 
ذلك  وله يف   - والتفاوض  الحوار  إىل  الدعوة  عىل 
تقاليد راسخة - حيث انضم يف 13 يوليو / تموز 
وطنيتني  ومنظمتني  أحزاب  تسعة  إىل   2015
)االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات 
والصيد  للفالحة  التونيس  واالتحاد  التقليدية، 
التي  قرطاج«  »وثيقة  عىل  للتوقيع  البحري( 
السبيس،  قائد  الباجي  الراحل،  الرئيس  اقرتحها 
يف إطار مبادرته املتعلقة بتشكيل »حكومة وحدة 
وطنية«، ثم بادر بطرح مبادرة للحوار يف أواخر 
سنة 2020 حينما تفاقمت الخالفات بني رئاسة 
الجمهورية من جهة، ورئاستي الربملان والحكومة 
سبقت  مما  وغريه  ذلك  أن  إال  ثانية،  جهة  من 
اإلشارة إليه ال يعفيه من جانب من املسؤولية عما 
األوضاع من فوىض وهشاشة وغموض  إليه  آلت 
ظل  يف  والسيما  للدولة،  استمرارية  وعدم  رؤية 
الحكومات  وتعاقب  السياسية  الرصاعات  تفاقم 
واألولويات  الخيارات  وضوح  وعدم  الظرفية 
أهداف  تحقيق  عن  العمومية  السلطات  وعجز 

الثورة واالستجابة النتظارات املواطنني.
الزعامة  عىل  حريصة  االتحاد  قيادة  كانت  لقد 
والريادة ومسك خيوط اللعبة السياسية وتدجني 
األحزاب  إضعاف  ثم  ومن  املتعاقبة،  الحكومات 
تدعمها  أو  لها  تشكرِّ التي  السياسية  والقوى 
وتسفيهها؛ مما أسهم يف ترذيل الحياة السياسية 
السياسيني  شيطنة  ثم  ومن  الربملاني،  والعمل 
صورة  يف  وإظهارهم  املتحزبني  والنواب 
املنرصفني  واالنتهازيني  السلطة  عىل  املتهافتني 
أن  صحيح  املواطنني.  بمشاغل  االهتمام  عن 
عديدة،  ومناكفات  مماحكات  شهد  الربملان 
املشكالت  تالحق  ظلت  الحكومات  أن  وصحيح 
وال تستبقها، وتعالج األعراض دون أن تهتم كما 
االتحاد  أن  أيًضا  صحيح  لكن  بالجوهر.  يجب 
يف  تتبعه،  التي  النقابات  لكل  العنان  أطلق  قد 
لكي تستخدم حق اإلرضاب عىل  القطاعات،  كل 
إطالقه -بما يف ذلك اإلرضاب العشوائي- وتطرح 
ما يحلو لها من املطالب دون أن تلتزم بأي سقف 
ودون أن تراعي أي ضابط تنظيمي ُكتب يف نص 
قانوني أو جرى به العمل. بل إن قيادة االتحاد 
دأبت عىل الدفاع عن منظوريها ونرصتهم ظاملني 
ت عن عدم موافقتها عىل  أو مظلومني وقلما عربَّ
مطلب غري واقعي أو عىل إرضاب غري قانوني أو 
عىل سلوك غري منضبط صدر من أحد النقابيني 
يف  بمن  الدولة  مسؤويل  من  مسؤول  أي  حق  يف 
ذلك كبار املسؤولني. لقد فاق تمرد النقابيني عىل 
املنظمة  القواعد  ذلك  يف  بما  القانونية،  القواعد 
للتفرغ النقابي أو لإلرضاب عن العمل، وتجرؤهم 
لسري  وتعطيلهم  ورموزها،  الدولة  مسؤويل  عىل 
وتدخلهم  والخاصة،  العامة  باملرافق  العمل 
كل  عىل  وتنمرهم  املؤسسات،  تسيري  يف  السافر 
من يتشبث بتطبيق القانون ويحرص عىل إعالء 
من  وغريه  ذلك  كل  فاق  لقد  العليا...  املصلحة 

التجاوزات كلَّ التوقعات.
الوسطى وامليدانية  النقابية  القيادات  وإذا كانت 
القيادة  سلطة  من  ما  حدٍّ  إىل  »تحررت«  قد 
النقابية املركزية حتى إنها أصبحت تتحداها من 
مستغلة  الواقع،  األمر  أمام  وتضعها  آلخر،  حني 
بعض الرصاعات و/ أو التوازنات الداخلية، فإن 
ذلك يحدث باألساس يف األوساط املهنية وال يكون 
له يف األعم األغلب بعد سيايس واضح. أما مواقف 
االتحاد من التحوالت السياسية واألحداث الجارية 
والخيارات املطروحة عىل الصعيد الوطني، فإنها 
وهي  العليا،  النقابية  القيادة  اختصاص  من 
أمام  أيًضا  ولكن  منظوريها  أمام  عنها  مسؤولة 

هؤالء  إن  حيث  الوطنيني؛  السياسيني  الفاعلني 
وإن نادوا يف زمن السلم واالستقرار برضورة أن 
يكتفي االتحاد بإبراز هويته النقابية فيصدر عن 
تارًكا  وتحركاته  نضاالته  يف  املضيقة  مرجعيتها 
الذين  للسياسيني  العام  الشأن  وإدارة  السياسة 
عرب  وسيحاسبهم  بذلك  للقيام  الشعب  فوضهم 
يهرعون  ما  رسعان  أنهم  إال  االقرتاع،  صناديق 
إىل ساحة محمد عيل الحامي )مقر االتحاد( كلما 
احتد بينهم الرصاع أو أصاب بعضهم التهميش أو 
اإلزاحة عن املشهد السيايس معولني عىل سطوته 
أن  لهم. ويبدو  عىل خصومهم وآملني يف نرصته 
امللجأ واملالذ  الدور، دور  االتحاد قد استمرأ هذا 
وُيعرضون  وده  يخطبون  الجميع  يجعل  الذي 
عن محاسبته بل ويغضون الطرف عن أخطائه. 
كيف ال، وهو املربط النشيط واملحور الذي يدور 
واالجتماعيني؟!  السياسيني  الفاعلني  بقية  حوله 
إىل  يعمد  فهو  لذلك،  تماًما.  ذلك  يدرك  واالتحاد 
كلما  املناورة  أشكال  وسائر  والتسويف  التمنع 
املبادرة.  إليه قصب السبق أو استعاد زمام  عاد 
عن  بمنأى  ليس  أنه  أيًضا  يدرك  االتحاد  لكن 
نفسه  يجد  قد  أنه  يدرك  مثلما  تماًما  املحاسبة، 
يحاول  هو  لذلك،  الصديقة«.  »النريان  مرمى  يف 
القائمة  السلطة  مطالبًا  بحذر  اللعبة  يدير  أن 

بضمانات واضحة.

خاتمة
التونيس  العام  االتحاد  راكمه  الذي  الرصيد  رغم 
والتعاطي  األزمات  إدارة  مضمار  يف  للشغل 
السياسية  ذلك  يف  بما  املتأزمة،  الوضعيات  مع 
خطاب  يزال  ال  منها،  واالقتصادية  واالجتماعية 
أسلوب  توخي  إىل  جنوًحا  يعكس  العام  أمينه 
االتحاد  موقف  عن  التعبري  يف  والحذر  املناورة 
مما يحصل من تحوالت وأحداث منذ أن تم إعالن 
اإلجراءات االستثنائية من قبل رئيس الجمهورية 
قيس سعيد، يف 25 يوليو / تموز 2021. وهذا 
االتحاد  اسرتاتيجية  من  جزء  أنه  عىل  ُيفهم  قد 
الجديد  السيايس  املشهد  يف  التموقع  إلعادة 
عاجزة  وشبه  مهمشة  األحزاب  فيه  تبدو  الذي 
املنظمات  أما  األحداث.  مجريات  يف  التأثري  عن 
التونيس  العام  االتحاد  مقدمتها  ويف  الوطنية، 
للشغل، فهي تناضل من أجل البقاء وتعمل عىل 
الجمهور  ويف  النخب  يف  والتأثري  صوتها  إيصال 
حرص  شعبوي  خطاب  هيمنة  ظل  يف  العريض 
الرئيس قيس سعيد عىل أن يوظفه يف كل مناسبة 

لتخوين خصومه وشيطنتهم.
مطارق  ألن  قصري،  الشعبوية  حبل  إن  وحيث 
الناس  مواقف  يف  تأثريًا  منها  أشد  الواقع 
السياسيني  الفاعلني  كل  فإن  واتجاهاتهم، 
واالجتماعيني الديمقراطيني، بمن فيهم مزدوجو 
املكانة والدور مثل االتحاد العام التونيس للشغل، 
الديمقراطي  االنتقال  معركة  بحسم  مطالبون 
القائم  للرصاع  حدٍّ  ووضع  الوطن  لصالح 
الثورة  قوى  بني  الزمن  من  عقد  من  أكثر  منذ 
دون  يحول  حقيقي  تغيري  بإحداث  املطالبة 
وقوى  االستبداد،  مربع  إىل  والعودة  االنتكاس 
يف  كة  واملشكرِّ للتغيري  الرافضة  املضادة  الثورة 
ولكن،  الديمقراطية.  للممارسة  لة  واملرذرِّ الثورة 
مراقبة  سنة  من  أكثر  منذ  آثر  الذي  االتحاد  هل 
يف  بثقله  يلق  ولم  فيها  االنغماس  عىل  األحداث 
املعادلة  قلب  عىل  الراهن  الوقت  يف  قادر  امليدان 
واالنتصار للشعب وللديمقراطية وبالتايل للثورة 
والزبد  الجعجعة  تثري  التي  الشعبوية  عن  بعيًدا 
الرابي ولكنها ال تنتج ما ينفع الناس ويمكث يف 

األرض؟

فتحي الجراي

أستاذ العلوم االجتماعية - جامعة قرطاج



بعد اندالع انتفاضة األقىص يف 28 أيلول / سبتمرب 2000 وحتى 
اآلن )نهاية عام 2022(، يلحظ املتابع غيابا شبه تام ملا يسمى 

معسكر اليسار اإلرسائييل، األمر الذي دفع كثريا من املحللني 
السياسيني إىل التساؤل عن األسباب الكامنة وراء هذا الغياب، 

واملدة املرشحة الستمراره، فيما ذهب آخرون إىل أبعد من ذلك، 
حني تنبؤوا بتاليش اليسار اإلرسائييل، أو ما يسمى معسكر 

السالم من املشهد السيايس اإلرسائييل، وهذا ما حصل فعال خالل 
انتخابات الكنيسيت يف شهر ترشين الثاني / نوفمرب املايض.

ومن األهمية اإلشارة إىل وجود لبس أحيانا بني مفهوم اليسار 
اإلرسائييل وقوى السالم، فمفهوم اليسار أوسع، حيث تعترب قوى 

السالم إحدى مكونات معسكر اليسار، وتصنف بيسار اليسار 
وفق املعيار الرئييس للتصنيف، وهو املوقف من مستقبل األرايض 

الفلسطينية املحتلة منذ الخامس من حزيران / يونيو 1967. 
فمن ينادي بإعادة هذه املناطق كاملة إىل السيادة الفلسطينية 

وعدم االحتفاظ بها، أو ضمها إىل إرسائيل مقابل السالم، ينطبق 
عليه تحديد قوى السالم وهي يسار اليسار.

وما يزيد من صعوبة تحديد قوى السالم يف إرسائيل وفق هذا 
املفهوم، هو مفهوم السالم لدى القوى واألحزاب اإلرسائيلية. فمن 

املعروف أن قادة إرسائيل منذ احتالل الضفة والقطاع، ينادون 
بتحقيق السالم مع العرب، يف الوقت الذي يمارسون فيه أعماال 

عدوانية ضد سكان األرايض الفلسطينية والعربية املحتلة.
وما زاد من صعوبة هذا التحديد، أن حزب الليكود اليميني 

بزعامة رئيس الوزراء اإلرسائييل األسبق »مناحيم بيغن«، كان 
أول من وقع اتفاق سالم مع دولة عربية، هي مرص، وانسحب من 
شبه جزيرة سيناء، وهو ما لم يفعله حزب العمل زعيم ما يسمى 

معسكر السالم.

غياب معسكر السالم
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رحب حرضة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، أمري البالد 

املفدى، بأخيه سمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة، يف الدوحة، 
مشريا إىل أن الزيارة أتاحت التباحث 
حول سبل تعزيز العالقات األخوية 

بني بلدينا، وتبادل وجهات النظر 
حول القضايا اإلقليمية والدولية ذات 
االهتمام املشرتك، ويف مقدمتها سبل 

دعم األمن واالستقرار يف املنطقة.
وقد كانت هذه القضايا محور 
جلسة املحادثات التي عقدها 
حرضة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني، أمري البالد 
املفدى، يف الديوان األمريي، أمس، 
مع أخيه الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة، وتم خاللها 

أيضا استعراض تطورات األحداث 
عىل الساحتني اإلقليمية والدولية، 
وتبادل وجهات النظر حيال عدد 
من القضايا الراهنة ذات االهتمام 

املشرتك.
صاحب السمو رحب بأخيه رئيس 

دولة اإلمارات العربية املتحدة والوفد 
املرافق، وأعرب عن تهانيه بمناسبة 

اليوم الوطني الـ 51 لدولة اإلمارات، 
متطلعا سموه إىل أن تسهم هذه 

الزيارة يف تطوير عالقات التعاون 
املشرتك بني البلدين الشقيقني، 
والدفع بها إىل مستويات أرحب.

من جانبه، أعرب سمو رئيس دولة 
اإلمارات عن شكره وتقديره لسمو 
األمري املفدى عىل حسن االستقبال 
وكرم الضيافة، معربا عن تهانيه 
بمناسبة استضافة قطر لبطولة 

»كأس العالم FIFA قطر 2022« 
الجارية، كما أشاد بنجاح قطر 

االستثنائي يف تنظيم واحتضان هذه 
البطولة العاملية.

ومن املؤكد أن هذه الزيارات تسهم 
يف املزيد عىل صعيد بناء أفضل 

العالقات وأكثرها رسوخا بني دولنا 
الخليجية.

عالقات خليجية قوية
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آراء وقضايا

خلفت استضافة قطر نهائي بطولة كأس 
العالم الكثري من السجال والجدل بأوجه 

مختلفة ومتنوعة، لعل أبرزها مدى أحقية 
بلد عربي يف استضافة تظاهرة رياضية 

عاملية، تحت دعاوى حقوق اإلنسان 
وغريها من العناوين الكربى التي وجدت 

لها صدى يف اإلعالم ومراكز القوة الناعمة 
والتأثري يف عدد من الدول الغربية أساسا، 

حيث انتقل الحديث من الرياضة إىل 
السياسة، ومن الرتفيه والفرجة إىل الجدل 

الثقايف والهوياتي.
وبدال من أن تصبح التظاهرة الرياضية 

عنوان تجسري العالقة بني الشعوب 
والثقافات عىل هامش املنافسة الرياضية، 
وبني الغرب والرشق أساسا حسب املدلول 

الحضاري أو الشمال والجنوب؛ أضحت 
مؤرشا عىل عودة الرسديات الكربى التي 
تقسم العالم إىل جزر ثقافية، ومحاولة 

لتوظيف الرياضة يف رصاع املصالح، 
مما يطرح سؤال اآلخر وطبيعة املوقف 

منه وخطورة استعادة التقسيمات 
الثقافية والهوياتية الحادة التي برزت مع 

نظرية رصاع الحضارات لهنتنغتون يف 
تسعينيات القرن املايض.

إن من تابع اإلعالم وطبيعة السجال 
املثار حول أحقية قطر أو غريها من 
الدول العربية يف استضافة تظاهرة 

كروية عاملية يعيد السؤال حول الرتسبات 
الكامنة يف الوعي لفيف النخبة يف السياق 

الغربي، وهي ترسبات تعمل عىل زرع 
االنقسام يف املجتمع االنساني، وبدال من 
أن تصبح هذه التظاهرة العاملية لحظة 

وفاق عاملي وتعارف إنساني عىل أساس 
الحوار والقبول واالعرتاف املتبادل، تم 

جذب االنتباه إىل جوانب أخرى هي من 
صميم االختالف الثقايف التي تعكس 

جانبا من التعدد يف الوجود، أو أنها كانت 
يف حكم املسكوت عنه حني تنظيم البطولة 

الرياضية يف دول ال تنتمي إىل املجال 
الرشق أوسطي واإلفريقي.

الوجه الثقافي 
للعرب

يحيى عالم

باحث مغربي

من قريب

الجزيرة نت

خالل قمة املناخ التي استضافتها مرص 
بمدينة رشم الشيخ، اجتمع قادة وزعماء 

العالم ملناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها 
للحد من آثار االحتباس الحراري. ومن سبعة 

أعوام، وقع القادة اتفاقية دولية للحد من 
ظاهرة االحتباس الحراري وإبقائها يف نطاق 

ال يزيد عن درجتني مئويتني. إال أن هذه 
الجهود ال تزال غري كافية لتحول دون ارتفاع 

درجات الحرارة لتتخطى الدرجة ونصف 
الدرجة املئوية عىل سطح األرض بحلول 

نهاية القرن الحايل.
كما أن تبعات تغري املناخ وحدة اآلثار 
املرتتبة عليه تختلف باختالف املناطق 

والبالد. فباعتبار اختالف الطبيعية 
الجغرافية للمناطق املختلفة، فإنه عىل 

مستوى الرشق األوسط وشمال افريقيا، 
أصبحت التحديات املرتبطة بتغري املناخ 

ملحوظة ومؤثرة وتظهر يف صورة 
الفيضانات يف باكستان ونيجرييا والجفاف 

الذي تعاني منه الصومال باإلضافة إىل 
اثيوبيا وكينيا وحرائق الغابات يف تركيا 

وغريهم من األمثلة املتعددة.
فعلينا أن نتعامل مع تغري املناخ باعتباره من 

بني أكرب التحديات الحرجة وامللحة، تماما 
كما نتعامل مع الجوائح. فاإلجراءات التي 

نتخذها اليوم، من شأنها تحديد حجم وتأثري 
املشكلة يف املستقبل. ويف إطار معاملتها 
كجائحة ملحة، ال يجب أن ننىس بعض 

الدروس التي تعلمناها والعمل عىل تطبيقها 
يف هذا املوقف أيضا. وأحد أهم هذه الدروس 
املستفادة هو أن التنسيق ال غنى عنه لتغيري 
الوضع الحايل وأن التعامل مع هذا التحدي 
يتطلب تضافر الجهود عىل مستوى البيئة 

االقتصادية والعاملية بأكملها.
أوال، الحكومات: تلعب الحكومات دورا 

أساسيا يف تحديد أجندة األولويات والتغيريات 
التي يجب تنفيذها وتحديد السياسات التي 

من شأنها أن تساعد يف دفع االستدامة والحد 
من األنشطة التي تعرض املوارد املتاحة عىل 

سطح األرض لالستنفاد والخطر. فتطبيق 
اللوائح املناسبة يف مختلف القطاعات 

سيضمن االلتزام بهذا النهج ويطرح نتائج 
قابلة للتنفيذ. فقد تمكنت بعض الدول عىل 

مستوى الرشق األوسط وافريقيا من مواجهة 
تحديات املناخ ووضعها عىل أولوية القضايا 

القومية، ووضع أهداف طموحة الستغالل 
الطاقة النظيفة عىل مدى السنوات التالية 

وتنفيذ مبادرات تسعى للتحكم يف االنبعاثات 
وزيادة كفاءة الطاقة. فقد كانت الجلسات 

التي عقدت يف إطار قمة املناخ مصدرا 
لإللهام وللتعرف عىل الكثري من قصص 
النجاح واملبادرات يف املنطقة، باإلضافة 

 COP28 إىل التجهيزات لقمة املناخ التالية
املخطط استضافتها يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة. فهذه املبادرات والحماس الستضافة 

أحد أهم املنتديات العاملية ما هي إال دليل 
عىل مدى عزم وطموح قيادات املنطقة لتلعب 

دورا رئيسيا وحاسما يف التصدي لقضية 
املناخ.

ثانيا، املؤسسات: عىل املؤسسات، بغض 
النظر عن حجمها سواء كانت مؤسسة 

صغرية أو ضخمة، تحديد مدى األثر البيئي 
الناتج عن عملياتها، بما يف ذلك سالسل 
القيمة االقتصادية املرتبطة بها، ومدى 

ارتباطها بتغري املناخ وما الذي يمكنها القيام 

به للحد من آثار هذا التغري. ففي إريكسون، 
حرصنا عىل القضاء عىل أي مصدر لغازات 

االحتباس الحراري يف أنشطة الرشكة، 
واعتربناه أولوية قصوى للوقوف عند مقياس 

الدرجة ونصف الدرجة املئوية، وذلك يف 
إطار اسرتاتيجيتنا لتحقيق الهدف الصفري 
لالنبعاثات بحلول عام 2040. ويأتي ضمن 

هذه الرؤية رضورة اتخاذ كافة املؤسسات 
خطوات جريئة وفورية يف اتجاه االستثمار 

يف الرقمنة والتحول الرقمي والتي من شأنها 
خفض االنبعاثات الكربونية ورفع الكفاءة يف 

كافة قطاعات االقتصاد.
ثالثا، األفراد: تحمل املسؤولية الفردية 

واإلخالص يف التعامل مع القضية أمران 
ال غنى عنهما للترصف حيال املخاوف 

املتعلقة بتغري املناخ. فالقرارات الفردية من 
قبيل اختيار االستثمار يف صناديق التقاعد 

واألسهم التابعة ملؤسسات تتسم باملسؤولية 
البيئية ستؤدي إىل الضغط عىل الرشكات 

للمساهمة والقيام بدورها يف التصدي ألزمة 
املناخ. كما أن الحد من السفر يف رحالت 

العمل يعد مثااًل جيًدا ألحد الطرق التي يمكن 
للرشكات واألفراد من خاللها تقليل انبعاثات 

الكربون.
يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورا رئيسيا 

يف دعم العمل املناخي يف أنحاء العالم. هذه 
الحلول قد تشمل ابتكارات تساعد مختلف 

القطاعات عىل التحكم يف االنبعاثات الناتجة 
عنها والوصول ألفكار قائمة عىل بيانات 
محددة ومستنرية تستطيع أن تساعد يف 

اتخاذ قرارات بناءة تؤثر إيجابيا عىل املناخ. 
ففي إريكسون، نفتخر بأن تقنيات شبكات 

الجيل الخامس التي نقدمها تدعم القطاعات 
الصناعية املتعددة ومن بينها الطاقة 

والزراعة والتصنيع والنقل للميض بخطى 
ثابتة نحو اقتصاد منخفض االنبعاثات 

الكربونية.
فعىل مدى السنوات القادمة، ستلعب تقنيات 

االتصال املتطورة دورا رئيسيا يف تحول 
املنطقة إىل اقتصادات قائمة عىل املعرفة 

وتقديم الخدمات مرتفعة القيمة. كما ستعزز 
التكنولوجيا جهود املنطقة ملتابعة املبادرات 

املتعلقة باالستدامة وقياس مدى نجاحها 
والتأكد من تنفيذها بالصورة املطلوبة. كل 

ذلك، بينما ترسع من التحول تجاه استغالل 
الطاقة املتجددة وتمكني هذا التحول نحو 

استدامة الطاقة.

جائحة علينا جميعا مواجهتها

يمكن للتكنولوجيا 
أن تلعب دورا 

رئيسيا في دعم 
العمل المناخي 
في أنحاء العالم

فدا كبي

 نائب الرئيس في إريكسون 
الشرق األوسط وإفريقيا

نبيل السهلي
كاتب فلسطيني
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عربي ودولي

يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية

السودان: توقيع االتفاق اإلطاري

الجيش  وقع   - وكاالت   - الخرطوم 
السوداني والقادة املدنيون اتفاقا االثنني 
مدنية  حكومة  لتشكيل  الطريق  يمهد 
بأخري  مصحوبة  سياسية  أزمة  وانهاء 
انقالب  منذ  بالبالد  تعصفان  اقتصادية 
عىل  الربهان  الفتاح  عبد  الجيش  قائد 
عقب  شكلت  التي  االنتقالية  السلطات 

اطاحة البشري عام 2019.
ووقع االتفاق الربهان والعديد من القادة 
الحرية  قوى  من  وخصوصا  املدنيني 
الرئييس  املدني  الفصيل  وهي  والتغيري 
الجيش  استئثار  منذ  اسُتبعد  الذي 
بالسلطة إثر انقالب الخامس والعرشين 

من ترشين األول /  اكتوبر 2021.
ويحد االتفاق املبدئي من الدور الرسمي 
للجيش وسيضعه يف إطار مجلس لألمن 
لكنه  الوزراء،  رئيس  برئاسة  والدفاع 
يرتك قضايا حساسة بما يف ذلك العدالة 
االنتقالية وإصالح قطاع األمن ملزيد من 
املحادثات. وحرض مراسم التوقيع، التي 
جرت يف القرص الرئايس، رئيس مجلس 
الربهان،  الفتاح  عبد  االنتقايل  السيادة 
)حميدتي(،  دقلو  حمدان  محمد  ونائبه 
دول  من  ودبلوماسيون  وسياسيون 

عربية وأوروبية.

يف  اإلطاري  السيايس  االتفاق  ونص 
السودان عىل أن الفرتة االنتقالية ستكون 
تعيني  تاريخ  من  تبدأ  شهرا   24 مدتها 
الدولة  رأس  أن  وعىل  للوزراء،  رئيس 

يكون قائدا أعىل للقوات املسلحة.
من  الجيش  تنقية  عىل  أيضا  ينص  كما 
أي وجود سيايس حزبي، وعىل أن القوات 
بالقانون  تلتزم  عقيدة  تتخذ  املسلحة 

والدستور وتقر بالنظام الديمقراطي.
كذلك،  اإلطاري  السيايس  االتفاق  ونص 
بما  واملحاسبة  العدالة  مبدأ  عىل ترسيخ 
فيه آليات العدالة االنتقالية، وعىل تعزيز 
املدنية  باملشاركة  املواطنني  جميع  حق 

وتقويم مستويات الحكم االنتقايل.
أعلن  السوداني  السيادة  مجلس  وكان 
أمس األول أن االتفاق السيايس اإلطاري 
من  واملشاركة  للنقاش  مفتوحا  يظل 
لتطويره  عليها  املتفق  األخرى  األطراف 
نهائي  التفاق  الثانية  املرحلة  يف 
وترتيبات دستورية انتقالية، يف غضون 
أسابيع محدودة، تمهيداً لتشكيل سلطة 
وصوالً  االنتقالية،  املرحلة  تقود  مدنية 
فيها  يختار  ونزيهة  حرة  النتخابات 

الشعب السوداني من يحكمه.
ومن أبرز املوقعني عىل االتفاق اإلطاري 

األمة  حزب  املصادر:  أوردت  ما  وفق 
التجمع  السوداني،  املؤتمر  القومي، 
أنصار  الشعبي،  املؤتمر  االتحادي، 
املريغني،  الحسن  االتحادي  السنة، 
الجبهة  السوداني،  الوطني  التحالف 
البعث  وحزب  إدريس  الهادي  الثورية 
تجمع  بوالد،  كمال  بقيادة  القومي 

املهنيني »ب«.
اإلطاري  لالتفاق  املقاطعني  أبرز  أما 
مني  بقيادة  الديمقراطية  الكتلة  فهم: 
اركو مناوي وجربيل إبراهيم، واالتحادي 
ورئيس  املريغني،  جعفر  بقيادة  األصل 
ترك،  الناظر  السودان  رشق  تنسيقيات 
اإلسالمي  والتيار  السودان،  أهل  ونداء 
ولجان  الشيوعي،  والحزب  العريض، 
العربي  والبعث  بالخرطوم،  املقاومة 
الوطني  الحراك  وقوى  االشرتاكي، 
األمة  وحزب  السييس،  التجاني  بقيادة 

عبد الله مسار.
مسار  نتيجة  االتفاق  هذا  جاء  وقد 
من  فيه  شارك  من  أبرز  كان  تفاويض 
املكون العسكري رئيس مجلس السيادة 
الدعم  قوات  وقائد  الربهان،  الفتاح  عبد 
السيادة  مجلس  رئيس  نائب  الرسيع 

محمد حمدان دقلو.

{ توقيع االتفاق

هدم قرية »العراقيب« للمرة الـ»210«

استشهاد فلسطيني وإصابة ستة آخرين

 - األناضول   - قنا   - املحتلة  القدس 
استشهد شاب فلسطيني وأصيب ستة 
وقعت  مواجهات  يف  أمس،  آخرون، 
مع قوات االحتالل اإلرسائييل يف مخيم 
الضفة  يف  لحم  بيت  جنوب  الدهيشة 

الغربية. 
األنباء  لوكالة  أمنية  مصادر  وأفادت 
جيش  من  قوة  بأن  الفلسطينية، 
وداهمت  املخيم  اقتحمت  االحتالل 
اندلعت  ذلك  أثر  وعىل  منازل،  عدة 
االحتالل  جنود  أطلق  مواجهات، 
الغاز  وقنابل  الحي  الرصاص  خاللها 
شاب  استشهاد  إىل  أدى  ما  والصوت، 
الصدر،  يف  برصاصة  إصابته  بعد 
بالرصاص  آخرون  ستة  أصيب  فيما 
الحي يف األطراف، نقلوا عىل أثرها إىل 

املستشفى لتلقي العالج.
وهدمت السلطات اإلرسائيلية، اإلثنني، 
يف  الواقعة  العربية،  »العراقيب«  قرية 
منطقة النقب )جنوب( للمرة الـ210 

عىل التوايل.
األناضول،  وكالة  ملراسل  ترصيح  ويف 
»اللجنة  عضو  الطوري،  عزيز  قال 

املحلية للدفاع عن العراقيب« )أهلية(: 
قرية  اإلرسائيلية  القوات  »اقتحمت 
الـ  للمرة  بيوتها  وهدمت  العراقيب 
210«. وجدد الطوري قوله إن األهايل 
»سيعيدون بناء قريتهم كما كل مرة«.

بيوت  اإلرسائيلية  السلطات  وهدمت 
الشهر  منتصف  األخرية  للمرة  القرية 

املايض.
 22 نحو  أن  األناضول  مراسل  وأفاد 
عائلة تقطن منازل »العراقيب« املبنية 

من الخشب والبالستيك والصفيح.
محمود  الفلسطيني  الرئيس  ودعا 
العمل  إىل  الفلسطينيني  جميع  عباس 
وإفشال  لـ»مواجهة وفضح  الجماعي 
التي  القادمة  اإلرسائيلية  الحكومة 

يشارك فيها عتاة املتطرفني«.
الدورة  أعمال  افتتاح  ذلك، خالل  جاء 
الثوري  املجلس  الجتماع  العارشة 
الرئاسة  مقر  يف  »فتح«،  لحركة 

الفلسطينية بمدينة رام الله.
إىل  عباس  تطّرق  له،  كلمة  وخالل 
الحكومة  ملواجهة  به  القيام  يجب  ما 
تدعيم  عرب  الجديدة،  اإلرسائيلية 

ووحدتهم  الفلسطينيني  صمود 
والتمسك بحقوقهم، وفق وكالة األنباء 

الفلسطينية الرسمية »وفا«.
غاية  مرحلة  يف  »نحن  عباس:  وقال 
يف  للمتغريات  نتيجة  والصعوبة  الدقة 
املنطقة والعالم.. تتطلب من كل أبناء 
القضية  مؤيدي  وكل  وقيادته  شعبنا 

الفلسطينية التكاتف والوحدة«.
إرسائيلية  حكومة  أن  وأوضح 
املتطرفني  عتاة  فيها  »يشارك  جديدة 
من  املزيد  منها  نتوقع  اإلرسائيليني 
ويجب  والجرائم  والعدوان  االنتهاكات 
مواجهتها  عىل  جميعاً  نعمل  أن 

وفضحها وإفشالها«.
الوزراء  رئيس  يعكف  األيام،  وهذه 
نتانياهو،  بنيامني  املكلف  اإلرسائييل 
تضم  يمينية  حكومة  تشكيل  عىل 
أحزابا متشددة تثري توجهاتها مخاوف 

فلسطينية ودولية.
ويف كلمته، أكد عباس عىل أهمية العمل 
يف  واإلعالمي  والسيايس  الدبلومايس 
التي  اإلرسائيلية  الرواية  مواجهة 

تتناقض مع الرواية الفلسطينية.

{ اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح

كوريا تعزز 
صادراتها

أوروبا تحظر 
الخام الروسي

سول - قنا - تعهد الرئيس 
الكوري الجنوبي يون 

سيوك- يول بحشد جميع 
القدرات لتعزيز الصادرات 

لتصبح كوريا الجنوبية 
ضمن أكرب 5 دول مصدرة يف 

العالم بحلول عام 2026.
وقال خالل احتفال أقيم 

بالذكرى السنوية الـ59 ليوم 
التجارة، »حققنا إنجازات 

كبرية يف الصادرات هذا العام 
رغم أننا واجهنا صعوبات 
ناجمة من ارتفاع األسعار 

وارتفاع سعر الرصف 
وزيادة أسعار الفائدة«، 

مشريا إىل أداء الصادرات يف 
قطاعات أشباه املوصالت 

واملنتجات البرتولية والطاقة 
النووية.

بروكسل - قنا - دخل 
الحظر الذي فرضه االتحاد 
األوروبي عىل واردات النفط 

الخام الرويس يف يونيو 
املايض، حيز التنفيذ اعتبارا 

من األمس، باستثناءات 
محدودة.

وبدأ رسيان الحظر الذي تم 
االتفاق عليه ضمن حزمة 
من العقوبات عىل روسيا، 

الستمرار عمليتها العسكرية 
يف أوكرانيا، من الناحية 

الفنية بعد اعتماده، لكنه 
سمح بفرتة انتقالية للدول 

األعضاء يف االتحاد األوروبي 
للتنفيذ التدريجي للحظر.

وتنطبق اإلعفاءات أيضا عىل 
املجر وسلوفاكيا والتشيك، 
وهي ثالث دول أعضاء يف 
االتحاد األوروبي، تعتمد 

بشكل خاص عىل خط 
أنابيب النفط من روسيا، 
بسبب موقعها الجغرايف 

وعدم قدرتها عىل استبدال 
الواردات برسعة.

 كما دخل تحديد سقف 
أسعار النفط الرويس 

املنقول بحرا، واملعد من 
أجل تقليص إيرادات 

الكرملني من صادرات 
الطاقة، حيز التنفيذ أيضا 

ويحد من الصادرات إىل 
دول أخرى عند 60 دوالرا 

للربميل.
ويرتبط حد السعر بقرار 

سابق ملجموعة الدول 
الصناعية السبع الكربى، 

بفرض عقوبات عىل 
صادرات النفط الروسية 

إىل االقتصاد العاملي األوسع 
نطاقا.

وبموجب هذا السقف، فإن 
تقديم خدمات غربية معينة 

للنفط الرويس املنقول عن 
طريق البحر، بما يف ذلك 

التأمني والتمويل واملساعدة 
الفنية، هو أمر محظور حال 

بيع النفط فوق حاجز 60 
دوالرا للربميل.

متحدث  أكد   - األناضول   - أنقرة 
أن  قالن،  إبراهيم  الرتكية  الرئاسة 
بالده ال تطلب اإلذن من أحد عندما 
للخطر،  القومي  أمنها  يتعرض 
مع  بالتنسيق  تكتفي  و»إنما 
ترصيحات  يف  ذلك  جاء  الحلفاء«. 
الجزيرة  لقناة  قالن  بها  أدىل 
فيها  تحدث  باإلنجليزية،  الناطقة 
عن غارات تركيا الجوية عىل مواقع 
إرهابية شمايل العراق وسوريا بعد 
 13 يف  اإلرهابي،  إسطنبول  تفجري 
املايض،  الثاني  ترشين    / نوفمرب 
أشخاص   6 مقتل  عن  وأسفر 

وإصابة أكثر من 80 آخرين.
وشدد قالن أن قوات بالده ستالحق 
اإلرهابيني للقضاء عليهم جوا وبرا، 

جي  بي  »واي  تنظيم  أن  مشريا 
YPG« ذراع تنظيم »بي كي كي« 

اإلرهابي يقف وراء التفجري.
ولفت إىل أن »بي كي كي« اإلرهابي 
الهجمات  شن  يف  تكتيكه  غرّي 
األخرية،  السنوات  خالل  اإلرهابية 
من  أشخاصا  »يستعملون  وقال: 

أعراق مختلفة إلخفاء هويتهم«.
االستقالل  شارع  تفجري  وعن 
تم  أنه  قالن  أضاف  بإسطنبول، 
بتنسيق من »واي بي جي« بشكل 
عنارص  كافة  إن  وقال  »صارخ«، 
يف  وأذرعه  كي«  كي  »بي  ومواقع 
سوريا، سواء كانوا شمال أو رشق 
الحدود  من  بالقرب  أو  غرب  أو 
الرتكية، »أهداف مرشوعة لرتكيا«.

إعادة فتح المتاجر

مشاكل في اإلمداد

أكدت أن األمن أولوية

أسلحة جديدة في الحرب األوكرانية

الصين تخفف قيود »كوفيد ـــ 19«

تجارة األسلحة تتباطأ

تركيا : ال نستأذن أحدا

عواصم - وكاالت - دفعت واشنطن 
شمال  ميناء  إىل  عسكرّية  بمعدات 
شمال  حلف  يف  العضو  بولندا 
)ناتو( والجارة ألوكرانيا،  األطليس 
الدفاع  وزارة  أعلنت  حني  يف 
الروسية أنها بدأت استخدام سالح 
متطور يف عملياتها العسكرية رشق 
معدات  األحد  ووصلت  أوكرانيا. 
غدينيا  ميناء  إىل  أمريكية  عسكرية 
إلعادة  برنامج  إطار  يف  بولندا،  يف 
التابعة  والقوات  املعدات  انتشار 
لحلف الناتو. وتشكل هذه املعدات 
مركبة   2400 حوايل  من  جزءا 
وصلت إىل بولندا واليونان -خالل 
املشاة  فرقة  من  املايض-  الشهر 
األمريكي.  للجيش  التابعة  األوىل 
نحو  بولندا  تستضيف  ما  وعادة 

بالتناوب،  أمريكي  جندي  آالف   4
قتالية  مجموعة  ضمن  منهم  جزء 
إرسالهم  تم  الناتو،  حلف  بقيادة 
روسيا  ضم  أعقاب  يف  املنطقة  إىل 
أوكرانيا  من  القرم  جزيرة  شبه 
الحرب  بدء  ومع   .2014 عام 
شباط    / فرباير  منذ  أوكرانيا  يف 
الرئيس األمريكي جو  املايض، دفع 
إضايف،  عسكري   4700 بـ  بايدن 
التي  موسكو  انتقدتها  خطوة  يف 
دعت لخفض وجود قوات الناتو يف 

بولندا ودول البلطيق.
وزارة  قالت  املقابل،  املعسكر  ويف 
بـدأت  إنهـا  الروســيـة  الدفـاع 
استخدام نظام مطور من قاذفات 
املتعددة املعروفة باسم  الصواريخ 

»تورنيدو جي«.

استهداف 
مستشفى فرنسي
فرساي-أ. ف. ب - تعرض 

مستشفى فرساي الواقع 
قرب باريس منذ مساء 

السبت لهجوم إلكرتوني أدى 
إىل تعطيل نشاطه بشكل 

خطري واستدعى نقل عدد 
من املرىض إىل مؤسسات 

أخرى، بحسب وزير الصحة 
الفرنيس الذي زاره األحد.

وأوضح وزير الصحة 
فرانسوا برون مساء األحد 
بعد جولة له يف املرفق أنه 

تمت تعبئة املوظفني يف 
وحدات اإلنعاش والعناية 

ت معدات  َ املستمرة وأُحرضرِ
يف إطار التعزيزات، يف وقت 

»لم يتم حتى اآلن َحرص« هذا 
الهجوم.

القيود  أ. ف. ب - تخفف   - بكني 
19 يف  املفروضة ملكافحة كوفيد - 
املدن الصينية من  عدد متزايد من 
إعادة  مع  وشنغهاي  بكني  بينها 
إجراء  رشط  ورفع  متاجر  فتح 
عدة،  أماكن  يف  التشخيص  فحص 
غضب  تظاهرات  عىل  أسبوع  بعد 

غري مسبوقة.
يف العاصمة البالغ عدد سكانها 22 
من  الكثري  أعادت  نسمة،  مليون 
اليومني  أبوابها خالل  فتح  املتاجر 
السكان  بإمكان  وبات  األخريين 
املشرتك  النقل  وسائل  استخدام 
مجددا االثنني من دون أن يضطروا 
إىل إبراز نتيجة فحص »بي يس آر« 
سلبية أجري يف غضون أقل من 48 

ساعة.
شنغهاي  يف  نفسه  التدبري  واعتمد 

فحص  إجراء  لزوم  رفع  حيث 
العامة  األماكن  بعض  إىل  للدخول 

مثل الحدائق واملواقع السياحية.
يف  صارم  إغالق  ُفرض  وكان 
البالغ  الكبري  املايل  شنغهاي املركز 
عدد سكانها 25 مليون نسمة، مدة 
عند  الربيع  يف  شهرين  من  أكثر 
يف  بكوفيد  إصابات  بؤرة  تسجيل 
إجراء لم يحظ بدعم شعبي وكانت 

له تداعيات عىل اقتصاد البالد.
الغضب  هذا  خرج  أسبوع،  قبل 
سياسة  بسبب  شهور  منذ  الكامن 
إىل  جدا،  الصارمة  كوفيد«  »صفر 
العلن من خالل تظاهرات يف حوايل 
مسبوقة  غري  صينية  مدن  عرش 
املنادية  التجمعات  منذ  بحجمها 
بالديمقراطية يف ساحة تيان أنمني 

يف العام 1989.

ازدادت   - ب  ف.  ستوكهولم-أ. 
والخدمات  األسلحة  بيع  عمليّات 
يف  العسكري  القطاع  إىل  املوّجهة 
العام 2021، لكنّها تأّثرت بمشاكل 
اإلمداد املرتبطة بالجائحة والحرب 
يف أوكرانيا وهو وضع من شأنه أن 
جديد  لتقرير  وفقا  الطلب،  ُيحّفز 

صدر االثنني. 
معهد  تقرير  إىل  واستناًدا 
السالم  ألبحاث  الدويل  ستوكهولم 
رشكة   100 أكرب  باعت  )سيربي(، 
للقطاع  وخدمات  أسلحًة  سالح 
مليار   592 بإجمايل  العسكري 
دوالر )حوايل 562 مليار يورو( يف 
 %1,9 قدرها  بزيادة   ،2021 عام 
هذا  لكّن   .2020 بالعام  مقارنة 
مشكالت  بسبب  بشّدة  تأّثر  النمو 

واسعة النطاق تتعلّق بالتوريد. 

معهد  يف  الباحث  تيان،  نان  وقال 
سيربي واملشارك يف إعداد التقرير، 
»التأثري  إّن  برس  فرانس  لوكالة 
املستمّر للجائحة بدأ بالفعل يظهر 
يف رشكات األسلحة«. وأّدت مشاكل 
تتعلّق بنقص العمالة وتوفري املواد 
الرشكات  قدرة  »إبطاء  إىل  الخام 
عىل إنتاج أنظمة األسلحة وتسليمها 
تيان  وأضاف  املُحّدد«.   الوقت  يف 
»ما نراه يف الحقيقة، هو نمّو رّبما 
مجال  يف  كثريون  توّقعه  مّما  أبطأ 
 .»2021 العام  يف  األسلحة  بيع 
اإلمداد  مشاكل  تتفاقم  أن  وُيتوّقع 
و»ألّن  أوكرانيا،  يف  الحرب  بسبب 
خام  ملواد  رئييس  موّرد  روسيا 
ُمستخدمة يف إنتاج األسلحة«، وفًقا 
ملُعدّي التقرير، ولكن أيًضا ألّن هذا 

الرصاع أّدى إىل زيادة يف الطلب.
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الطب والحياة

ما هي املرشوبات امللونة التي يرشبها الالعبون؟
املرشوبات  تصنيع  رشكات  تقوم  عام،  بشكل 
الرياضية، بتصنيع تلك املرشوبات بشكل خاص 

لالعبني، كونها تقدم فوائد تفوق فوائد املاء.
الصحيح  التوازن  توفر  املرشوبات  فهذه 
يف  والسوائل  واإللكرتوليتات  للكربوهيدرات 
الكافية  بالطاقة  تزويده  أجل  من  الجسم، 

الستكمال التمارين واملباريات.
موقع  ذكره  ملا  وفقاً  املرشوبات،  هذه  وتحتوي 

Sports Dietitians األسرتايل، عىل ما ييل:

كربوهيدرات

للعضالت  وقود  بمثابة  الكربوهيدرات  تعمل 
والدماغ، األمر الذي يجعل تناولها مهماً قبل أداء 
التمارين الرياضية، إذ إنها تساهم يف تحسني أداء 
الرياضية  الالعبني، كما أن إضافتها للمرشوبات 

تجعل طعم هذه املرشوبات مستساغاً أكثر. 
تحتوي معظم املرشوبات الرياضية عىل 6 - 8 ٪ 
كربوهيدرات )6 - 8 غم /  لرت(. ويجب االنتباه 
عن  تزيد  التي  الكربوهيدرات  تركيزات  أن  إىل 
إىل  وتؤدي  املعدة  إفراغ  تضعف  أن  يمكن  ذلك 
اضطراب األمعاء أثناء ممارسة الرياضة، وبالتايل 

تساهم يف ضعف األداء.

الشوارد

إلكرتوليتات  الرياضية  املرشوبات  تشمل 

يشجع  إذ  والبوتاسيوم،  الصوديوم  )شوارد( 
عىل  الرياضية  املرشوبات  يف  الصوديوم  محتوى 
العطش،  آلية  السوائل عن طريق تحريك  تناول 

مع زيادة االمتصاص واحتباس السوائل.
منخفضة  املرشوبات  تكون  ال  قد  حني  يف 
الصوديوم مناسبة عندما تكون اإلماهة الرسيعة 
رضورية، )أي عندما تكون هناك حاجة الستبدال 

نقص السوائل يف فرتة زمنية قصرية(.
املرشوبات  إىل  البوتاسيوم  إضافة  تساعد  بينما 
»الكهارل«،  توازن  عىل  الحفاظ  يف  الرياضية 
أثناء  العضالت  تقلص  يف  تساعد  أن  ويمكن 
التمرين. والكهارل هي مواد تتحول يف املحاليل 
عىل  قادرة  يجعلها  ما  شحنة،  تحمل  أيونات  إىل 
جسم  يف  الكهارل  وتوجد  الكهربائي.  التوصيل 
واألنسجة،  والبول،  الدم،  من  كل  يف  اإلنسان 

وسوائل الجسم األخرى.

إضافة النكهة

تعترب النكهة ميزة مهمة يف املرشوبات الرياضية، 
فهذه النكهة قد تحث الرياضيني عىل تناول املزيد 
من السوائل، )يف حني قد ال يرغب كثريون بتناول 

املياه( أثناء أو بعد التمرين.

مكونات أخرى

تحتوي بعض املرشوبات التي يتم تسويقها عىل 
مضافة  مكونات  عىل  رياضية  مرشوبات  أنها 

والربوتينات  واملعادن  الفيتامينات  مثل  أخرى، 
واملكونات العشبية.

اإلضافية  املكونات  هذه  تقدم  أن  املحتمل  من 
املرشوبات  عىل  اإلضافية  الفوائد  من  القليل 
استساغة  عىل  تؤثر  وقد  القياسية،  الرياضية 

السوائل، وبالتايل استهالك السوائل.
عىل  أيضاً  الرياضية  املرشوبات  بعض  تحتوي 
مادة الكافيني التي يمكن أن تكون لها فوائد يف 

األداء.
ما الذي تقدمه املرشوبات الرياضية؟

أي  قبل  مفيدة  الرياضية  املرشوبات  تكون  قد 
مباراة للمساعدة يف زيادة ترطيب الجسم وزيادة 
الطاقة والكربوهيدرات، بينما قد يقلل الصوديوم 

املضاف من فقد البول قبل بدء التمرين.
أسايس  بشكل  الرياضية  املرشوبات  تصميم  تم 
أثناء التمرين الذي يستمر ألكثر من  لالستخدام 
للسوائل  األمثل  التوفري  خالل  من  دقيقة،   90

والطاقة.
قد تسمح املرشوبات الرياضية للرياضيني باألداء 
واملنافسة  التدريب  يف  فعالية  وأكثر  أطول  لفرتة 
العاملة  للعضالت  الطاقة  توفري  خالل  من 

والدماغ.
يف حني يمكن أن تساعد املرشوبات الرياضية يف 
تعويض  طريق  عن  الغذائي«  »التعايف  تحقيق 
السوائل والشوارد املفقودة يف العرق، واملساعدة 

يف تجديد مخازن الجليكوجني.

إذا كان هناك وقت محدود بني جلسات التدريب 
عىل  تحتوي  التي  املرشوبات  فإن  املنافسة،  أو 
معالجة  تعزز  قد  الصوديوم  من  عالية  نسبة 

الجفاف بشكل أكثر فعالية.
يكون  أن  يجب  التعايف،  أهداف  جميع  لتحقيق 
باألطعمة  مكماًل  الرياضية  املرشوبات  تناول 
والربوتني  الكربوهيدرات  توفر  التي  والسوائل 

والعنارص الغذائية األخرى الرضورية.
املرشوبات  عىل  تتفوق  الوردي  اللون  مرشوبات 

األخرى!
ألواناً  الرياضية  للمرشوبات  فإن  نعلم  وكما 
 Daily Mail صحيفة  فإن  لذلك  مختلفة، 
اللون  ذات  املرشوبات  أّن  أكدت  الربيطانية 
مقارنة   %  4.4 بنسبة  األداء  تعزز  قد  الوردي 
كالهما  يحتوي  عندما  حتى  الصافية،  بالسوائل 

عىل نفس املكونات.
باحثون  أجراها  دراسة  املعلومة  هذه  أكدت  وقد 
من جامعة وستمنسرت بلندن يف عام 2018 عىل 
متطوعني يقومون بالركض عىل جهاز امليش مدة 
30 دقيقة، منهم من يتناول مرشوبات لها لون 
له  صاٍف ومنهم من يرشب املرشوب ذاته ولكن 

صبغة زهرية.
يرشبون  الذين  أولئك  أّن  الدراسة  ووجدت 
من  أكثر  الجري  استطاعوا  الوردي  املرشوب 

البقية ملسافة امتدت نحو 212 مرتاً باملتوسط.
إىل جانب ذلك، تم اكتشاف أن املرشوب الوردي 

يجعل  ما  بالرضا«؛  »الشعور  تأثري  لديهم  عزز 
ممارسة الرياضة أكثر سهولة ومتعة.

ما هي كمية السوائل التي يفقدها الالعبون خالل 
املباريات؟

خالل  من  السوائل  من  الكثري  الالعبون  يفقد 
الذي  الكبري  الجهد  بسبب  والتنفس،  التعرق 
يبذلونه خالل املباريات، بحيث يعمل الجسم عىل 
تربيد نفسه بالعرق الذي يتبخر من الجلد ويأخذ 
السوائل  فقدان  يسبب  الذي  األمر  الحرارة،  معه 
بشكل كبري. ولتقدير مقدار السوائل املفقودة من 
الجسم، يقوم عادة املدربون بطرح وزن ما بعد 
املباراة لالعب من وزنه قبل اللعب ملعرفة الكمية 

املفقودة.
التأكد  عادة  الرياضيون  املدربون  يحاول  لذلك 
من   %  3 من  أكثر  يفقدون  ال  الالعبني  أن  من 
أو  التدريب  جلسة  خالل  سواء  اإلجمايل،  وزنهم 
 Scientific موقع  ذكره  ملا  وفقاً  املباريات،  يف 

American األمريكي.
يف حني أّن العبي كرة القدم يفقدون ما يصل إىل 
املباراة، ولكن ذلك  أثناء  3 كغم من وزنهم   -  2
ملا  وفقاً  وأحجامهم،  أوزانهم  عىل  أيضاً  يعتمد 

 .The Pitch is Ours أوضحه موقع
الالعب عىل كمية كافية من  فإن حصول  وأخرياً 
السوائل أمر مهم؛ ألن الجفاف يمكن أن يؤدي إىل 
القصوى  الحاالت  أداء دون املستوى األمثل، ويف 

الدوار وفقدان الوعي.

بماذا تختلف عن الماء؟

م��ش��روب��ات 
ال���اع���ب���ي���ن

ترطيُب  القدم  كرة  العبي  يلزم  األمثل،  األداء  على  الحصول  أجل  من 
ولذلك  والمباريات،  التمارين  أثناء  الكافية  بالطاقة  وتزويدها  أجسامهم 
غالبًا ما نرى الالعبين، سواء من العبي كرة القدم أو التنس أو حتى السلة، 

بين شوطي المباراة أو أثناء االستراحة يتناولون مشروبات ملونة.

زيادة عدد المصابين 
ارتفاع ضغط العين يسّرع من شيخوختها»بالغلوكوما«

عملية  هي  والشيخوخة 
جميع  عىل  تؤثر  حيوية 
بما  الحي،  الكائن  خاليا 
عامال  وتعد  العني.  ذلك  يف 
اعتالالت  يف  رئيسيا  خطريا 

»الغلوكوما«.
الحالية  التقديرات  وتشري 
األشخاص  عدد  أن  إىل 
»بالغلوكوما«  املصابني 
بني  أعمارهم  ترتاوح  الذين 
إىل  ســـريتفع  عاما؛  و80   40
عام  بحلول  ماليني   110 من  أكثر 

.2040
ويعد ارتفاع ضغط العني من بني عوامل 
عليها.  تؤثر  التي  الرئيـــسية  اإلجـــهاد 
غري أننا ال نعرف الكثري عن الكيفية التي يؤثر 

العني. اإلجـــهاد عىل شيخوخة  بها 
عىل  تؤثر  حيوية  عملية  هي  والشيخوخة 
العني.  ذلك  يف  بما  الحي،  الكائن  خاليا  جميع 
اعتـــالالت  يف  رئيسيا  خطريا  عامال  وتعد 

»الغلوكوما«.
وتشري التقديرات الحالية إىل أن عدد األشخاص 
أعمارهم  ترتاوح  الذين  »بالغلوكوما«  املصابني 
 110 40 و80 عاما؛ سريتفع إىل أكثر من  بني 

.2040 ماليني بحلول عام 
عوامل  بني  من  العني  ضغط  ارتفاع  ويعد 
أننا  غري  عليها.  تؤثر  التي  الرئيسية  اإلجهاد 
بها  يؤثر  التي  الكيفية  عن  الكثري  نعرف  ال 

العني. اإلجهاد عىل شيخوخة 
فإن  العني،  ضغط  قراءات  لتقلبات  ونظرا 
حاالت  عن  لإلبالغ  كاف  غري  له  واحدا  قياسا 
أقرت  وقد  تطورها.  ومدى  املرضية  الغلوكوما 

املدى  طويلة  التقلبات  بأن  السابقة  الدراسات 
لضغط العني يمكنها أن تكون مؤرشا قويا عىل 

الغلوكوما. تطور 
التأثري  أن  الحديثة  الدراسة  أفادت  بينما 
مسؤوال  يعد  العني  ضغط  لتقلبات  الرتاكمي 

العني. أنسجة  بشكل مبارش عن شيخوخة 
كما أظهر الباحثون أنه حتى االرتفاع الطفيف 
فقدان  إىل  يؤدي  أن  يمكنه  العني  ضغط  يف 
االعتالالت  بعض  وإىل  الشبكية  عصبونات 
عليها  أجريت  التي  املسنة  الفرئان  يف  البرصية 

التجارب.
اآللية  فهم  عىل  حاليا  الباحثون  ويعكف 
عىل  الرتاكمية  التغريات  هذه  بها  تؤثر  التي 
باختبار  أيضا  يقومون  أنهم  كما  الشيخوخة. 
طرق مختلفة من شأنها منع عملية الشيخوخة 

اإلجهاد. عن  الناتجة  املتسارعة 

أفادت دراسة حديثة ُنشرت في دورية »إيجينغ ِسل« )Aging Cell( في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني أن 
عالج  على  يساعد  أن  الممكن  من  اكتشاف  وهو  العين.  شبكية  شيخوخة  وتيرة  من  يزيد  اإلجهاد 
األمراض  مجموعة  ذلك  في  بما  العمر،  في  التقدم  مع  تتطور  والتي  بالعين،  المرتبطة  األمراض 

.)Glaucoma( »المسؤولة عن فقدان البصر والمعروفة باسم المياه الزرقاء أو »الغلوكوما
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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

افتتحته الشيخة المياسة برعاية الخطوط القطرية

مـعـرض لتكريـم مـارادونـا
رئيس  ثاني  آل  حمد  بنت  املياسة  الشيخة  سعادة  افتتحت 
مجلس أمناء متاحف قطر رسمياً معرضاً لتكريم األسطورة 
يف  األعمال  رجال  لطائرات  القطرية  بمبنى  مارادونا  دييغو 
القطرية  الجوية  الخطوط  رعاية  تحت  الدويل  حمد  مطار 
التابعة  الرشكات  إحدى  األعمال،  رجال  لطائرات  والقطرية 
ملجموعة الخطوط الجوية القطرية والتي تقدم خدمة تأجري 
ورشكة  العالم،  أنحاء  جميع  يف  والفاخرة  الخاصة  الطائرات 
املعرض جميع  »Give&Get«. ويستقبل  املالية  التكنولوجيا 
 ™2022 قطر   FIFA العالم  كأس  فرتة  طيلة  يومياً  الزوار 

ولغاية 18 ديسمرب.
بالالعب  للتعريف  التقنيات  أحدث  املعرض  ويستخدم 
الكروية،  مسريته  خالل  حققها  التي  وباإلنجازات  مارادونا 

وبذلك سيتمكن الزوار يف دولة قطر من التفاعل مع نجم كرة 
املعرض،  فعاليات  ضمن  ومن  مسبوقة.  غري  بطريقة  القدم 
ريعها  من  نسبة  سيذهب  والتي  املزادات  من  مجموعة 
لجمعيات خريية، باإلضافة إىل عروض شيقة من قبل فنانني 

عامليني مشهورين.
ومن جانبه قال سعادة السيد أكرب الباكر، الرئيس التنفيذي 
ملجموعة الخطوط الجوية القطرية: »يسعدنا تكريم أسطورة 
بتاريخه  واالحتفاء  مارادونا  دييغو  األرجنتيني  القدم  كرة 
وإنجازاته الكروية. وبصفتنا رشيك الطريان الرسمي لبطولة 
إىل  باستمرار  نسعى   ،™2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
وتسليط  قطر  دولة  يف  القدم  كرة  رياضة  تعزيز  يف  اإلسهام 
الضوء عىل نجوم اللعبة مثل مارادونا لالحتفال بإرثهم عاملياً 

وإللهام الجيل الصاعد من الالعبني«.
األعمال يف مطار حمد  القطرية لطائرات رجال  ويبعد مبنى 
العديد  وسيستضيف  الدوحة،  من  دقيقة   20 حوايل  الدويل 

العالم  أنحاء  جميع  من  القدم  كرة  ومشاهري  الرياضيني  من 
عرض  خالل  من  مارادونا  األسطورة  الراحل  يكرمون  حيث 
نهاية  يف  باملزاد  بيعها  ليتم  الشخصية  ممتلكاتهم  من  بعض 

املعرض.
 FIFA ويف السابع عرش من ديسمرب، وقبيل ختام كأس العالم
قطر 2022™، سيتم عرض طائرة TANGO D1OS املزدانة 
دار  عليه  سيرشف  الذي  املزاد  يف  للبيع  مارادونا  بصورة 
تذكارات  من  متعددة  قطع  كما سيتم عرض  للمزاد.  الباهي 
دييغو مارادونا القيمة، والتي تربع بها ورثته، باإلضافة إىل 
مقتنيات تربع بها رياضيون من جميع أنحاء العالم. وسيتم 

منح نسبة 20 % من عائدات املزاد إىل الجمعيات الخريية.
ومن املتوقع أن يستقبل املعرض آالف الزوار من جميع أنحاء 

العالم وسيضم املهرجان العديد من الفعاليات منها:
- تجربة Tango D1OS: استمتع بالتجربة الفريدة للتعرف 
التفاعل مع دييغو  عىل الطائرة الحديثة وحيث يمكنك أيضاً 

مارادونا.
ضد  الجزاء  رضبات  بركل  شارك  الجزاء:  ركالت  تحدي   -

الذكاء االصطناعي مع حارس مرمى عايل التقنية.
- قبة مارادونا 360: اشعر برهبة دخول دييغو أرض امللعب 

يف تجربة غامرة فريدة من نوعها.
- تقرير كرة القدم اليوم: قم بزيارة الصالة الحرصية يومياً.
- كابينة التصوير: سيرتك املشجعون من جميع أنحاء العالم 
يف  الرسائل  هذه  مارادونا. سيبدأ يف جمع  دييغو  إىل  رسائل 
املتحدة  الواليات   FIFA العالم  كأس  حتى   ™2022 قطر 

2026™ وسيتم إرسالهم إىل الفضاء.
املباريات مبارشة عىل  للمباريات: سيتم عرض  - بث مبارش 

شاشات عمالقة.
- صالة حرصية: تواصل مع مشاهري كرة القدم.

أحدث  مع  العاملية  الصحف  تعرف عىل  دويل:  إعالم  مركز   -
التقنيات.

ي
رأ

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 سيدفعانه 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 وليست 
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.

أنـت مـا تـؤمـن بـه

حمد حسن التميمي

Instagram: @hamadaltamimiii

يستعرض مسيرته 

الكروية باستخدام 

أحدث التقنيات
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سلمان المالك

أدهم شرقاوي

في قصصهم
عبرة

bin.saeeda@hotmail.com

تقول الوثائق الرسمية إّن اسمه هو »إديسون 
أرانتيس دو ناسيمنتو«! أما مالعب كرة القدم 

فتقول إن اسمه »بيليه«! الجوهرة السوداء 
كما ُيلقَّب، وأفضل العٍب يف تاريخ اللعبة كما 

يزعمون!
كان يف الثامنة من عمره حني استضافت الربازيل 
بطولة كأس العالم، لم يكن شغوفاً باللعبة أبداً، 

وحتى أنه لم يشاهد املباراة النهائية التي جمعت 
بني الربازيل واألورغواي! وعندما عاد إىل املنزل 

وجد أباه يبكي بمرارة، فعلَم أن األورغواي فازت 
باللقب! اقرتَب من أبيه برباءة األطفال ومسح 

دموعه، وقال له بعهد الرجال: سأجلُب لَك هذه 
الكأس يوماً ما!

لم يِف »بيليه« بوعده مرًَّة واحدة، وإنما ثالث 
مرات! فاز بكأس العالم أعوام 1958، 1962، 
1970! وهو الوحيد يف التاريخ الذي يحمل هذا 

اإلنجاز، وعىل ما يبدو أنه سيبقى وحده!
كان »بيليه« يحلُم أن يصبح طياراً، ولكن 

دمعة والده جعلته األسطورة التي نعلمها! ثمة 
لحظات فارقة يف حياة الناس ال تعود الحياة 

بعدها كما قبلها! وليس أقوى من الحزن، 
وانكسار القلب، عىل هذا التحول!

راسلني مرًة أحد القراء يقوُل شيئاً جميالً بلغٍة 
عاميٍة، أعيُد صياغته أنا بلغٍة فصيحٍة - عىل ما 

أظنُّ -:
بكيُت يوماً فضمتني حبيبتي، ثم ذهبْت بعد ذلك 
لتفعل ذاك األمر الذي أبكاني! فعرفُت وقتها أن 

اإلنسان ال يهوُن عىل اآلخرين إال عندما يهون 
عىل نفسه أوالً، فقررُت أن ال أهون بعدها، وأن 
أكون وحيداً بكرامتي أفضل من أن أكون معها 

مثرياً للشفقة!
كانت تلك الدمعة التي ذرفُتها أول خطوة لها 
خارج قلبي، واآلن بعد أن تعافيُت، وجدُت أن 

القوة يف التخيل ال يف اإلمساك! فأقسمُت أن أعيش 
حياتي من اليوم فصاعداً دون أن أهون عىل 

نفيس، أما هي فما زلُت أحبها ولكن لو لم يبق 
غريها عىل وجه األرض فال أريدها!

أما أنا فأقول:
لحظات الفرح كاملقاهي، مكان جميل، إجازة 

من ضوضاء الدنيا ومسؤولياتها، ولكنه ال 
ُيعلِّم شيئاً! أما لحظات الحزن وانكسار القلب 

كاملدارس، مكان غثيث، يأخذك من الدنيا 
ويصلبَك عىل مقعد! ولكنه املكان األمثل للتعلم! 

فإياكم أن تسمحوا أن ُتكرس قلوبكم مرتني!

الدمعة التي جلبت كأس العالم!

»غضيض« بمحمية سيلين

شهدت كل من مسيجة محمية سيلني )والتي تقع ضمن 
محمية خور العديد( ومحمية الريم لإلنس�ان واملحيط 
الحيوي التابعتني لوزارة البيئ�ة والتغري املناخي والدة 
ع�دد من موالي�د املها العرب�ي، وأوضحت ال�وزارة أن 
تكاث�ر امله�ا العربي يف املحمي�ات يأتي ضم�ن جهود 
ال�وزارة املبذولة يف الحفاظ عىل البيئ�ة وإعادة توطني 
الكائن�ات الحي�ة امله�ددة باالنق�راض، والحفاظ عىل 
التنوع الحيوي وإعادة التوازن البيئي لرتس�يخ مفهوم 
االس�تدامة البيئية. فبعد إط�الق املها العربي يف محمية 
خ�ور العديد يف مس�يجة محمية س�يلني، تم رصد أول 
حال�ة والدة )غضي�ض( وهو صغري املها وس�ط قطيع 
امله�ا العربي من قبل املرشفني عىل املحمية. كما أن عدد 
املوالي�د من املها العربي هذا الش�هر ق�د زاد يف منطقة 

بروق يف محمية الريم حيث بلغ عددها 15 مولودا.

وتمث�ل توطني وإع�ادة امله�ا الوضيح�ي يف مناطقها 
الطبيعية وتكاثرها بش�كل طبيعي إنجاًزا بيئيًّا يس�هم 
يف ت�وازن البيئة، وإث�راء التنوع األحيائ�ي واملحافظة 
عليه من االنقراض نتيج�ة العديد من الضغوط البيئية 
والصي�د الجائ�ر وفقدان الغط�اء النباتي، م�ا أدى إىل 
تناق�ص أعداده�ا ثم اختفائه�ا من الربي�ة. ويعد املها 
العربي أكرب الثدييات الربية يف الجزيرة العربية، ويصل 
وزن البال�غ منها إىل -100 120 كيل�و غراًما، ويتميز 
باللون األبيض يف معظم الجس�م ع�دا الوجه والقدمني 

التي تتميز بلونها الداكن.
كم�ا يميز املها العربي القرون الطويلة واملس�تقيمة أو 
املنحنية قلياًل، وتكون قرون الذكور أكثر ُسمًكا وأقرص 
من قرون اإلناث، ولديها حوافر عريضة تسهل حركتها 

عىل الرمال الناعمة.

تجربة ثرية

التنوع التجاري والثقايف يثري تجربة 
زوار املونديال يف سوق واقف، حيث 

يمكن الحصول عىل العديد من املنتجات 
باإلضافة إىل تشكيلة من املطاعم بنكهات 
العالم بأرسه، إىل جانب الفعاليات الرائعة 

التي يشهدها سوق واقف بمناسبة 
املونديال.

حـضــرا بــقـــوة
الغرتة والعقال حرضا بقوة، وبكل 

األلوان، وكانا األفضل بالنسبة 
للمشجعني عىل اختالف مشاربهم، 

ومن املعتقد أن الغرتة والعقال 
سوف يظهران من اآلن فصاعدا يف 

الفعاليات الرياضية الكربى.

الســــفــــر والمـغــــامـــــرة
تق�ام النس�خة الثانية ل�� »مهرجان دريش�ة للفنون 
األدائي�ة« خ�الل الفرتة من 11 إىل 17 ديس�مرب تحت 
عنوان »الس�فر واملغامرة« بالتزامن مع بطولة »كأس 

العالم FIFA قطر 2022«.
للجمي�ع،  مفتوح�ة  املهرج�ان  فعالي�ات  وس�تكون 
وتتضم�ن مجموع�ًة متنوعًة م�ن الع�روض باللغتنَي 
العربي�ة واإلنجليزي�ة، تش�مل املوس�يقى، والش�عر، 

والفنون البرصية، واملرسحيَّة.
ومن املقرر أن تتضمن النس�خة الثانية من املهرجان، 
قسًما مخصًصا لالخرتاعات واالبتكارات، تحت عنوان 
»دريشة االخرتاعات واالبتكارات« وتمنح الزوَّار فرصة 
املش�اركة يف النقاش�ات والتج�ارب وورش العم�ل، 
واستكشاف االخرتاعات والتعرف عىل مختلف العلماء 

من املنطقة العربية وإسهاماتهم القيمة يف العالم.
وقال�ت أمرية العجي، رئيس قس�م فن�ون املجتمع يف 
مؤسسة قطر: »يعكس مهرجان مؤسسة قطر للفنون 
األدائية رؤية مؤسس�ة قطر بأن التعلم يمتد إىل خارج 
الفص�ول الدراس�ية، وأن أش�كال التعل�م اإلبداعي�ة 
واملبتك�رة واملتنوع�ة يمك�ن أن تكون وس�يلة لتمكني 

األطفال والشباب«.
االخرتاع�ات  دريش�ة  قس�ُم  »سيش�جع  وأضاف�ت: 
واالبتكارات األطفال وعائالتهم عىل االنخراط يف أنشطة 
العلوم والتكنولوجيا والهندس�ة والرياضيات بطريقة 
تفاعلية وُممتعة، ما يحفزهم عىل االستكشاف، وإشباع 
فضولهم، وإثراء تجاربهم، وتعزيز ثقافة التعلم مدى 
الحياة، فبينما تس�تعد البالد الستقبال آالف املشجعني 

م�ن مختلف الدول خالل بطولة كأس العالم، نس�عى 
إىل االس�تفادة م�ن هذه الفرصة وتس�ليط الضوء عىل 

املدينة التعليمية كمركز للمعرفة واالستكشاف«.
كما تش�ارك رشك�ة )كونوكو فيليبس قط�ر(، الراعي 
لقسم دريش�ة لالبتكارات واالخرتاعات، مؤسسة قطر 
يف رؤيته�ا ح�ول التعلم، حيث يس�لط القس�م- الذي 
ترع�اه- الضوَء عىل العلم�اء واملبتكرين والباحثني من 
الوط�ن العرب�ي، وقال ت�ود كريجر، رئي�س الرشكة: 
»األطف�ال بطبيعته�م لديه�م الكث�ري م�ن الفض�ول 

ويطرحون أسئلة حول العالم من حولهم«.
وينظم أيًضا عدد من الرشكاء املحليني أنشطة متنوعة 
تندرج تحت قس�م دريش�ة االخرتاع�ات واالبتكارات، 
حيث تس�تعرض جامعة »تكساس إي أند أم يف قطر« 
إح�دى الجامع�ات الرشيكة ملؤسس�ة قطر، الس�احة 
الروبوتي�ة، يف حني أعدت املؤسس�ة العام�ة القطرية 
للكهرباء واملاء »كهرماء« عروًضا مرسحية ومسابقات 
وتجارب علمية حول موض�وع جودة املياه، باإلضافة 
إىل ورش عم�ل ح�ول الطاق�ة الكهربائي�ة والبيئ�ة. 
وسيس�تضيف »الن�ادي العلم�ي القط�ري« معرًضا 
مخصًص�ا للنس�اء يف مج�ال العلوم، وس�يوفر مركز 
اللعب »كرييوس�يتي« جدار استش�عار حركة تفاعليًا 
يجم�ع ب�ني التكنولوجي�ا الحديثة والنش�اط البدني، 
وأخريًا، سيدير متحف الغموض منطقة لعب لألطفال، 
باإلضافة إىل اس�تضافة مجموعة من األلعاب الذهنية 
لألفراد من جميع األعمار، إىل جانب العروض البرصية 

الشهرية.




