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المغرب إلى دور الثمانية بعد فوزه على إسبانيا

أم�ج���اد .. ي��ا ع���رب

طوفـان بشـري في شـوارع المغـرب ابتهـاجاأول منتخب عربي إلى ربع النهائي في تاريخ البطولة

نزل الآن يسري العرض حتى 15 ديسمبر 2022.الدوحة ملعبك
 تطبق الشروط والأحكام.

مواطنو ومقيمو دول مجلس التعاون

دخول قطر دون »هّيا«

الداخلية  وزارة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 
التعاون  مجلس  دول  ملواطني  السماح 
إىل  بالدخول  فيها  واملقيمني  الخليجي 
الدولة، دون الحاجة للحصول عىل بطاقة 
هيا لغري حاميل تذاكر املباريات، وذلك عرب 
لإلجراءات  وفقا  املختلفة،  الدولة  منافذ 

االعتيادية املتبعة. وأوضحت الوزارة آليات 
الدخول عرب املنافذ املختلفة، حيث أشارت 
مجلس  دول  ومقيمي  مواطني  أن  إىل 
من  سيتمكنون  جوا،  القادمني  التعاون  
الدخول دون اشرتاط التسجيل عرب منصة 

هيا اعتبارا من )أمس(.

السماح للقادمين بمركباتهم الخاصة اعتبارا من الغد

انخفاض متوسط أسعار مستلزمات اإلنتاج بدرجة طفيفةالتقديم للتصريح قبل »12« ساعة من السفر

عليه  غلب  املستوى،  متوسط  األول  املباراة  شوط  جاء 
أفضلية  وسط  اإلسباني،  الجانب  من  خاصة  الحذر،  األداء 
ورغبة  تنظيما  أكثر  ظهر  الذي  املغربي  للمنتخب  واضحة 
الدقائق األوىل. محاوالت »أسود  املرمى منذ  إىل  الوصول  يف 
األطلس« اعتمدت عىل تحركات سفيان بوفال وحكيم زياش 
ونصري  حكيمي  أرشف  من  فعالة  مساندة  مع  األطراف  يف 
مناطق  يف  والضغط  الهجومية  الكثافة  زيادة  يف  مزراوي 
من  بعيدة  بتسديدة  حرض  حقيقي  تهديد  أول  إسبانيا. 

مزراوي تصدى لها أوناي سيمون بصعوبة، ثم جاءت ركلة 
بقليل،  األفقية  العارضة  علت  نفذها حكيمي  مبارشة  حرة 
تضع  كادت  التي  أكرد  نايف  رأسية  كانت  األخطر  بينما 
املغرب يف املقدمة عند الدقيقة 42. باملقابل استحوذ املنتخب 
اإلسباني دون أن يخلق سوى فرصة وحيدة ملعوبة وصلت 
الكرة فيها إىل ماركو أسينسيو الذي صوب من زاوية صعبة 

وهز الشباك الخارجية ملرمى ياسني بونو.
»املاتادور«  أداء  يف  كبريا  تحسنا  شهد  الثاني  الشوط 

الهجومي من خالل محاولة االخرتاق من العمق قبل التحول 
إىل اللعب عىل األطراف مع دخول موراتا الذي ُيجيد االرتقاء 

والتسديد بالرأس.
مجريات  عىل  ُيسيطر  إسبانيا  منتخب  أخذ  رويدا  رويدا 
اللعب ما دفع املغرب إىل الرتاجع يف مناطقه الخلفية وانتظار 
الفرصة املناسبة لالرتداد بهجمات كاد البديل وليد شديرة 

أن ُيسجل من إحداها يف الدقيقة 85.
األصيل  الزمن  نهاية  حتى  نظيفة  ظلت  املنتخبني  شباك 

األول  عرف  إضافيني،  شوطني  إىل  اللجوء  ليتم  للمباراة، 
بني  انسل  بعدما  تصدق  ال  فرصة  شديرة  إهدار  منهما 
املدافعني وسدد كرة سهلة، تصدى لها أوناي سيمون وحرم 

املغرب من هدف محقق.
املنتخب اإلسباني ضغطه  الثاني واصل  الشوط اإلضايف  يف 
الدقيقة  غاية  إىل  الدفاع  يف  املغاربة  واستمر  الهجومي، 
األخرية التي كان البديل رسابيا قريبا من إنهاء كل يشء، لوال 

أن كرته ردها القائم األيمن للمرمى.

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات

نمو سريع 
في النشاط التجاري

زيادة أسعار الفنادق 
واإليجارات ورحالت الطيران

اجتاح طوفان بشري شوارع المدن المغربية، ابتهاجا بتأهل 
أسود األطلس إلى ربع نهائي كأس العالم كأول منتخب 

عربي، يحقق هذا المركز بعد الفوز الكبير على المنتخب 
اإلسباني، بركالت الجزاء الترجيحية )3-0( في مباراة انتهى 

وقتها األصلي واإلضافي بالتعادل بدون أهداف.
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نبض الوطن

نائب األمير 
يهنئ رئيس فنلندا

رئيس الوزراء يهنئ 
رئيسة وزراء فنلندا

آل ثاني نائب األمري،  الشيخ عبدالله بن حمد  الدوحة- قنا- بعث سمو 
برقية تهنئة إىل فخامة الرئيس ساويل نينيستو رئيس جمهورية فنلندا، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

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

مارين رئيسة وزراء جمهورية فنلندا، بمناسبة ذكرى استقالل بالدها.

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يهنئ رئيس فنلندا
الدوحة- قنا- بعث حرضة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد 
فنلندا،  جمهورية  رئيس  نينيستو  ساويل  الرئيس  فخامة  إىل  تهنئة  برقية  املفدى، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

لمساعدة الالجئين والنازحين

قطر تؤكد حرصها على دعم جهود األمم ووكاالتها
قطر  دولة  أكدت  قنا-  جنيف- 
أبرز  ضمن  تكون  أن  عىل  حرصها 
األمم  لجهود  األساسيني  الداعمني 
املتحدة ووكاالتها ملساعدة الالجئني 
العالم  أنحاء  مختلف  يف  والنازحني 
ثقافية  اعتبارات  ألي  تمييز  ودون 
انطالقا  وذلك  عرقية،  أو  دينية  أو 
اإلنسانية  باملسؤولية  إيمانها  من 
واملشاركة  الدويل  التضامن  وروح 

يف تحمل األعباء.
الذي  قطر  دولة  بيان  يف  ذلك  جاء 
عبدالعزيز  جوهرة  السيدة  ألقته 
الدائم  املندوب  نائب  السويدي، 
املتحدة  األمم  لدى  قطر  لدولة 
التعهدات  مؤتمر  خالل  بجنيف 
باملفوضية   2023 لعام  السنوي 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 

بجنيف. الالجئني 
العاملي  النداء  أن  إىل  وأشارت 
لشؤون  السامية  للمفوضية 
الالجئني لعام 2023، أوضح حجم 
والنازحني  الالجئني  أزمة  وخطورة 
وتزايد  اليوم،  عاملنا  يواجهها  التي 
إىل  وأعدادهم  اإلنسانية  محنتهم 
أكثر من 100 مليون شخص، وهو 
الدويل  املجتمع  من  يستدعي  ما 
وتقاسم  املشرتك  التنسيق  مواصلة 
األعباء وتقديم الدعم الالزم لجهود 
واإلنمائية  اإلنسانية  االستجابة 
واملجتمعات  والدول  لالجئني 
عىل  والعمل  لهم،  املستضيفة 
وإيجاد  النزاعات  وإنهاء  تسوية 

لها. الدائمة  الحلول 
رشيك  قطر  دولة  بأن  وذكرت 
السامية  للمفوضية  اسرتاتيجي 

نادي  يف  وعضو  الالجئني،  لشؤون 
الذي  فأكثر«،  مليون  »العرشين 
يضم أبرز الدول املانحة واملتعاونة 
إىل  الالجئني،  مفوضية  مع 
الدعم  منصة  يف  عضويتها  جانب 
الخاصة  الحلول  السرتاتيجية 
فضال   ،SSAR األفغان  بالالجئني 
عن تواجد مكتب ُقطري للمفوضية 

يف الدوحة.
تأتي  قطر  دولة  أن  وأضافت 
التي  األوىل  العرش  الدول  ضمن 
السنوات  متعددة  مساهمات  تقدم 
لشؤون  السامية  املفوضية  إىل 
الالجئني، مشرية إىل أن مساهماتها 
 ،2023  -  2020 للفرتة  املقدمة 
دوالر  مليون   61 من  أكثر  تبلغ 

أمريكي.
انطالقا  قطر  دولة  أن  وتابعت 
الرياضة  بدور  إيمانها  من 
اإلنسانية  الجهود  لتعزيز  كأداة 
وقعت  السالم،  ولرتسيخ  والتنموية 
مؤخرا اتفاقية رشاكة مع املفوضية 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
القدم  »كرة  دليل  إلعداد  الالجئني 
يضم  والذي  التنمية«،  أجل  من 
جديدة،  تعليمية  أدوات  مجموعة 
املؤثرة  القوة  تسخري  إىل  تهدف 
األطفال  لتمكني  القدم،  لكرة 
وتزويدهم  الالجئني،  والشباب 
شأنها  من  دائمة  حياتية  بمهارات 
املجتمعات  ودعم  مساعدتهم 

لهم. املستضيفة 

وزير خارجية جيبوتي يتسلم 
نسخة من أوراق اعتماد سفيرنا

سعادة  تسلم   - قنا   - جيبوتي 
وزير  يوسف  عيل  محمود  السيد 
الدويل  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
من  نسخة  جيبوتي،  بجمهورية 

راشد  الدكتور  سعادة  اعتماد  أوراق 
فوق  سفريا  املري  الفهيدة  شفيع  بن 
لدى  قطر  لدولة  مفوضا  العادة 

جيبوتي.

بشأن »إقامة فضاء إلكتروني 
آمن للديمقراطية«

»الشورى« يشارك 
في ندوة برلمانية

الدوحة- قنا- شارك مجلس 
الشورى أمس، يف ندوة 

برملانية بعنوان »إقامة فضاء 
إلكرتوني آمن للديمقراطية«، 

نظمها االتحاد الربملاني الدويل 
بالتعاون مع لجنة األمم 

املتحدة املخصصة لوضع 
اتفاقية دولية شاملة، بشأن 

مكافحة استخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ألغراض 

إجرامية.
 مثل مجلس الشورى يف 

الندوة، التي عقدت عرب تقنية 
االتصال املرئي، سعادة 
الدكتور محمد بن بطي 
العبدالله عضو املجلس.

وناقشت الندوة عددا من 
املحاور املتعلقة باألمن 

اإللكرتوني، والتوعية بمخاطر 
الجريمة اإللكرتونية وعواقبها 

والبنى التحتية الحيوية، 
وتبادل املمارسات الربملانية 
الجيدة والسياسات الفعالة 
يف مجال التصدي للجرائم 
اإللكرتونية، وسبل حماية 

املواطنني يف الفضاء اإللكرتوني 
لتضمينها يف االتفاقية.

استعراض العالقات األخوية الوطيدة بين البلدين

رئيس الوزراء يلتقي نظيره الكويتي 
خالد  الشيخ  معايل  التقى  قنا-  الدوحة- 
رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 
سمو  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس 
الصباح رئيس  الشيخ أحمد نواف األحمد 
الشقيقة،  الكويت  بدولة  الوزراء  مجلس 
مساء  لوسيل  استاد  يف  له  املرافق  والوفد 
استعراض  اللقاء  خالل  جرى  أمس.. 
البلدين،  بني  الوطيدة  األخوية  العالقات 

وسبل تعزيزها.
وكان قد وصل سمو رئيس مجلس الوزراء 
أمس،  الدوحة  إىل  الشقيقة  الكويت  بدولة 
العالم  كأس  مباريات  من  جانب  لحضور 

FIFA قطر 2022.
وكان يف استقبال سموه لدى وصوله مطار 
الدوحة الدويل والوفد املرافق، معايل رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية. 
أصحاب  من  عدد  االستقبال  يف  كان  كما 

السعادة الوزراء.

تتصل بالعالقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها

صاحب السمو يتلقى 
رسالة خطية من ملك األردن

صاحب  حرضة  تلقى   - قنا   - الدوحة 
أمري  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
أخيه  من  خطية،  رسالة  املفدى،  البالد 
ملك  الحسني  ابن  الثاني  عبدالله  امللك  جاللة 

تتصل  الشقيقة،  الهاشمية  األردنية  اململكة 
الشقيقني،  البلدين  بني  الثنائية  بالعالقات 

وتعزيزها. دعمها  وسبل 
أحمد  الدكتور  سعادة  الرسالة  تسلم 

لوزارة  العام  األمني  الحمادي،  حسن  بن 
الخارجية، خالل اجتماعه، أمس، مع سعادة 
لدى  األردن  سفري  اللوزي  مفلح  زيد  السيد 

الدولة.

ناقشا مستجدات محادثات الملف النووي

وزير الخارجية يتلقى اتصاال 
هاتفيا من نظيره األيرلندي

الشيخ  سعادة  تلقى  -قنا-  الدوحة 
نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  محمد 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 
أمس، اتصاال هاتفيا من سعادة السيد 
الخارجية  وزير  كوفيني  سايمون 

والدفاع يف جمهورية أيرلندا.
جرى خالل االتصال مناقشة تطورات 

ومستجدات  الفلسطينية،  القضية 
محادثات امللف النووي.

وزير  سعادة  تقدم  جانبه،  من 
بالتهنئة  األيرلندي  والدفاع  الخارجية 
تنظيم  يف  نجاحها  عىل  قطر  لدولة 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

.2022
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متابعات

تشريعية ومؤسسية في قطاع العمل.. د.المري:

قطر اعتمدت سلسلة إصالحات رائدة

الدولـة مــاضـيـة فـي تطـويــر التشــريــعـات االقتصــاديــة انتخاب سفيرنا لدى إيطاليا 
»FAO« نائبا لرئيس الـ

روما ـ قناـ انتخب 
سعادة السيد خالد 
بن يوسف السادة 

سفري دولة قطر لدى 
الجمهورية اإليطالية، 
واملمثل الدائم للدولة 

لدى وكاالت األمم املتحدة 
التي تتخذ من روما مقرا 
لها، نائبا لرئيس مجلس 
منظمة األغذية والزراعة 

.)FAO( لألمم املتحدة

حرص قطري على تقديم مختلف أنواع الدعم لألمم المتحدة للوفاء بمهامها وواليتها
مهارات  وتطوير  تحسني  بينها  من 
الدبلوماسيني بالدول النامية، وإدارة 
والدبلوماسية  الدولية،  األزمات 
متعددة األطراف، وغريها من الربامج 
بمساهمة من دولة قطر بلغت مليونا 

وخمسمائة ألف دوالر أمريكي.
الذي  قطر  دولة  بيان  يف  ذلك  جاء 
عبد  هند  الدكتورة  سعادة  ألقته 
الرحمن املفتاح، املندوب الدائم لدولة 
قطر بجنيف، خالل االجتماع التاسع 
ألصدقاء معهد األمم املتحدة للتدريب 

والبحث )يونيتار( بجنيف.
حرصت  قطر  دولة  أن  إىل  وأشارت 
مع  االسرتاتيجية  رشاكتها  إطار  يف 
تقديم  عىل  املتحدة  األمم  منظمة 
يساعد  الذي  الدعم  أنواع  مختلف 
املنظمة عىل الوفاء بمهامها وواليتها، 
يف  بفاعليه  أسهمت  أنها  إىل  الفتة 
الجهود الدولية الرامية لتعزيز األمن 
التنمية  وتحقيق  الدوليني،  والسلم 
وحماية  وتعزيز  مجاالتها،  بجميع 
اإلغاثات  وتوفري  اإلنسان،  حقوق 
اإلنسانية، وذلك من خالل مبادراتها 
املشاركة  خالل  من  وكذلك  الفردية، 
الدويل  الجماعي  العمل  يف  الفاعلة 
هذا  يف  موضحة  األطراف،  متعدد 

مؤخرا  بذلتها  التي  الجهود  الصدد 
للتصدي  الدولية  الجهود  دعم  يف 
طريق  عن     /19 /  كوفيد  لجائحة 
من  أو  للدول،  املبارشة  املساندة 
الصحة  ملنظمة  الدعم  تقديم  خالل 

العاملية.
املقرر  من  أنه  سعادتها  وأضافت   
بالدوحة  املتحدة  األمم  بيت  افتتاح 
بني  القائمة  للرشاكة  ترجمًة  قريبا، 
املتحدة،  األمم  ومنظمة  قطر  دولة 
لعدد  تمثيلية  مكاتب  سيضم  الذي 
املتخصصة  والوكاالت  الربامج  من 
أن  أملها  عن  معربة  املتحدة،  لألمم 
ملعهد  تمثييل  مكتب  بينها  من  يكون 
للتدريب والبحث، وأن  املتحدة  األمم 
بالدوحة  املتحدة  األمم  بيت  يسهم 
قطر  دولة  بني  التعاون  تعزيز  يف 
ويمكن  املتحدة،  األمم  ومنظمة 
املنظمة من تنفيذ برامجها وأنشطها 

يف املنطقة بفاعلية.
إىل  قطر  دولة  تطلع  عن  وعربت 
للعمل  عاصمة  الدوحة  تكون  أن 
يف  سيما  ال  األطراف،  متعدد  الدويل 
واإلقليمية  الدولية  املتغريات  ظل 
املتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، 
الجهود  مضاعفة  تتطلب  والتي 
لتنفيذ الغايات واملقاصد التي أنشئت 

من أجلها منظمة األمم املتحدة.
وقالت سعادتها: إن عالقة معهد األمم 
تطورت  والبحث  للتدريب  املتحدة 
أيضا مع املؤسسات القطرية بتوقيع 
اتفاقية رشاكة مع مركز سيادة حكم 
بالدوحة،  الفساد  ومكافحة  القانون 
الدويل  املركز  مع  تعاون  ومذكرة 
مع  تفاهم  ومذكرة  الريايض،  لألمن 
تدريب  مجال  يف  »صلتك«  مؤسسة 

الشباب من أجل التوظيف.
تم  الرشاكة  هذه  أن  إىل  وأشارت 

مطلع  يف  بالتوقيع  مؤخرا  تتويجها 
اتفاق  عىل  املايض  نوفمرب  شهر 
عليا  دراسات  برنامج  لتدشني 
بدرجة املاجستري يف الشؤون الدولية 
بني  بالتعاون  العامة،  والسياسة 
ومعهد  القطرية  لوسيل  جامعة 
تعاون  مذكرة  وتوقيع  اليونيتار، 
بني معهد اليونيتار واملنظمة العاملية 
 )GOPAC( الفساد  ضد  للربملانيني 
لها،  مقرا  الدوحة  من  تتخذ  التي 
إلطالق املبادرة العاملية لتدريب أكثر 
الفساد،  للعمل ضد  ألف برملاني  من 
العدل  مبادئ  لرتسيخ  تسعى  والتي 
بناء  خالل  من  الرشيد  والحكم 

القدرات.
املبادرة  هذه  بموجب  أنه  وأوضحت 
تدريب  سيتم  لعامني،  ستمتد  التي 
ترشيعات  تفعيل  عىل  الربملانيني 
سن  عىل  والعمل  الفساد،  مكافحة 
أفضل  وفق  جديدة  ترشيعات 
خالل  من  وذلك  الدولية،  املمارسات 
من  كل  يف  تدريبية  برامج  تنظيم 
سن  سيتم  كما  والدوحة،  جنيف 
الربملانيني  لتدريب  إرشادي  دليل 
كيفية  عىل  العالم  دول  مختلف  يف 

التصدي لظاهرة الفساد.

جنيف- قنا- أكدت دولة قطر إيمانها بأهمية العمل الذي 
يضطلع به معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث )يونيتار(، 
الفتة إلى أنها عززت عالقتها مع المعهد من خالل الدخول 
في شراكة استراتيجية طويلة األجل للسنوات 2018 و2019 

و2020 لتنفيذ عدد من البرامج في مجاالت حيوية، 

د. المفتاح : الدولة أسهمت بفاعلية 
في جهود تعزيز األمن والسلم الدوليين

االجتماع  يف  الوزارة  مشاركة  وتأتي 
آسيا  لدول  عرش  السابع  اإلقليمي 
واملحيط الهادئ يف إطار تعزيز سبل 
التعاون التعاون مع مختلف املنظمات 
الدولية وتبادل الخربات والتجارب يف 
بشأن  واالستشارات  العمل،  مجال 
باإلضافة  والتطوير،  التنفيذ  آليات 
دولة  إنجازات  أبرز  استعراض  إىل 
السنوات  خالل  العمل  قطاع  يف  قطر 

املاضية.
وشارك الدكتور عيل بن صميخ املري، 
رفيعة  بالجلسة  أمس،  العمل،  وزير 
السعادة  أصحاب  بمشاركة  املستوى 
اتحادات  وممثيل  العمل،  وزراء 
االتحادات  وممثيل  العمل  أصحاب 
الهادئ  واملحيط  آسيا  من  العمالية 
ممثيل  إىل  باإلضافة  العربية  والدول 
املدني،  واملجتمع  الدولية  املنظمات 
االقتصادي  السياق  مناقشة  بهدف 
الواسع لسوق العمل يف منطقتي آسيا 
بما  العربية،  والدول  الهادئ  واملحيط 
االقتصادية  السياسات  عىل  ينعكس 
وسياسيات العمالة الرضورية لتعزيز 

االنتعاش الذي يركز عىل اإلنسان.
لالجتماع  العامة  الجلسة  وناقشت 
واملحيط  آسيا  لدول  عرش  السابع 
الهادئ، تقرير املدير العام الذي جاء 
بعنوان »عدالة اجتماعية متجددة من 
أجل انتعاش متمحور حول اإلنسان«.
بن  عيل  الدكتور  سعادة  وأوضح 
االجتماعية  العدالة  أن  املري،  صميخ 
التعايش  هي مبدأ أسايس من مبادئ 
السلمي بني الشعوب وهو ما تؤمن به 
انطالقا من مقولة حرضة  دولة قطر 
حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

»نؤمن  املفدى:  البالد  أمري  ثاني،  آل 
صمام  هي  االجتماعية  العدالة  بأن 
ما  للمجتمعات،  الحقيقي  األمان 
ألن  عادلة  رضيبية  سياسات  يتطلب 
غالبية املجتمعات ال يمكنها االستغناء 

عن خدمات الدولة«.
تحقيق  أن  العمل  وزير  سعادة  وأكد 
توافر  يتطلب  االجتماعية  العدالة 
املساواة،  منها:  العوامل  من  العديد 
الفرص،  وتكافؤ  التمييز،  وعدم 
الالئق  العمل  إىل  األولوية  وإعادة 
املستدامة  التنمية  اسرتاتيجيات  يف 
األطراف،  ومتعددة  والدولية  الوطنية 
من خالل التعاون الوثيق بني أصحاب 
الثالثية  الهيئات  خاصة  املصلحة، 

املكونة ملنظمة العمل الدولية. 
نهجا  اتبعت  قطر  دولة  أن  وأكد 
 - )كوفيد  لجائحة  للتصدي  فّعاال 
واالقتصادية  الصحية  وآثارها   )19
التدابري  من  العديد  اتخاذ  خالل  من 
لجميع  االجتماعية  الحماية  لضمان 
تلك  أن  إىل  مشريا  املجتمع،  أفراد 
السياسة خففت من تداعيات األزمات 
االقتصاد  واجهت  التي  والتحديات 

العاملي.
 ونوه سعادته، خالل كلمته يف جلسة 
بأن  العام،  املدير  تقرير  مناقشة 
تطوير  يف  قدما  تميض  قطر  دولة 

تعكس  التي  االقتصادية  الترشيعات 
رؤية استرشافية للمستقبل من خالل 
 2030 الوطنية  قطر  رؤية  تنفيذ 
واالسرتاتيجيات املتعلقة بها، وتطبيق 
معايري العمل الدولية وتحقيق املبادئ 

والحقوق األساسية يف العمل. 
للعمالة  الالئق  العمل  وبخصوص 
الوافدة، بني سعادته أن وزارة العمل 
اإلصالحات  من  سلسلة  اعتمدت 
يف  الرائدة  واملؤسسية  الترشيعية 
ظروف  تحسني  إىل  أدت  املنطقة، 
العمل والعيش الالئق لجميع العّمال، 
شملت  اإلصالحات  تلك  أن  مبينا 
إلغاء  أهمها  الجوانب  من  العديد 
الكفالة، وتيسري عملية االنتقال  نظام 
العادل  التوظيف  وتوفري  الوظيفي، 
عن طريق مراكز تأشريات قطر يف بلد 

املستقدم، وتحديد حد أدنى لألجور. 
بن  عيل  الدكتور  سعادة  وأوضح 
أن  العمل،  وزير  املري،  صميخ 
إنشاء منصة  العمل عملت عىل  وزارة 
غالبية  كانت  إذ  للشكاوى،  إلكرتونية 
الشكاوى نتيجة التأخر يف دفع األجور 
الخدمة، موضحا  نهاية  واستحقاقات 
سعادته أن أكثر من 280 ألف عامل أو 
ما يقرب من 13 يف املائة من مجموع 
القوى العاملة يف القطاع الخاص تمت 
الحد  إىل  األساسية  أجورهم  يف  زيادة 

األدنى لألجور. 
ترشيعات  هناك  أن  سعادته  واكد 
العّمال  حماية  لزيادة  سنت  جديدة 
الوعي  وزيادة  الحراري،  اإلجهاد  من 
بالسالمة والصحة املهنيتني، وتحديث 
تدريب  طريق  عن  التفتيش  سياسة 
زيادة  عن  فضالً  العمل،  مفتيش 
املنزليني،  املستخدمني  لدى  الوعي 
والحوار  العّمال  صوت  وتعزيز 
االجتماعي، وتنفيذ مبادرات الحكومة 
بالبرش  االتجار  ومكافحة  الرقمية، 
عمل  بيئة  وخلق  الجربي،  والعمل 
يتوافق مع معايري  بما  آمنة ومتوازنة 

منظمة العمل الدولية. 
قطر  دولة  أن  الوزير  وكشف سعادة 
سوف تستضيف يف شهر مارس املقبل 
املعني  الخامس  املتحدة  األمم  مؤتمر 
احتياجات  لتلبية  نموًا،  البلدان  بأقل 
يف  واملساهمة  البلدان  هذه  وأولويات 
التنمية  تحقيق  نحو  مسريتها  دعم 
التنمية  خطة  مع  يتماىش  بما  فيها 

املستدامة لعام 2030.
أطراف  ممثلو  االجتماع  يف  وشارك 
الدولية،  العمل  ملنظمة  الثالثة  اإلنتاج 
ممثلة بالحكومات والعمال وأصحاب 
الهادئ  واملحيط  آسيا  من  العمل 
ممثيل  إىل  باإلضافة  العربية،  والدول 

املنظمات الدولية واملجتمع املدني.
وسيناقش املؤتمر الذي يستمر ألربعة 
بشأن  اإلنتاج  أطراف  التزام  أيام 
أولويات العمل املشرتكة التي ستسهم 
العمل  منظمة  نشاط  معالم  رسم  يف 
الدولية يف إقليم آسيا واملحيط الهادئ 
السنوات  يف  العربية  الدول  ومنطقة 

املقبلة.

{ د.المري يلقي كلمته

ترأس سعادة الدكتور علي 
بن صميخ المري، وزير العمل، 

وفد دولة قطر المشارك 
في االجتماع اإلقليمي 
السابع عشر لدول آسيا 

والمحيط الهادئ لمنظمة 
العمل الدولية، والذي عقد 

برعاية فخامة السيدة 
حليمة يعقوب، رئيسة 

جمهورية سنغافورة، في 
العاصمة السنغافورية 

ابتداء من يوم أمس 
ويستمر حتى التاسع من 

الشهر الجاري.

وزير العمل ترأس وفد الدولة 
في اجتماع دول آسيا والمحيط الهادئ

»الرعاية األولية«:

فيتامين سي مضاد لألكسدة
الشحات  صابر  محمد  الدكتور  أكد 
الخليج  بمركز  االرسة  طب  اخصائي 
الحمضيات  أن  الصحي  الغربي 
شائع  هو  كما  والليمون  كالربتقال 
يس  لفيتامني  أساسية  مصادر  تعد 
من  العديد  هناك  ان  اال  مجم(،   53.2(
الخرضاوات والفاكهة التي تحتوي عىل 
فالجوافة  يس،  فيتامني  من  أعىل  نسبة 
واملانجو  والكيوي  والفراولة  واألناناس 
والبابايا تحتوي عيل ما يقرب من ضعف 
محتوى الربتقال، إضافة إىل كونها مادة 

مضادة لألكسدة. اما الربوكيل، الفليفلة 
والنعناع  الزعرت  مجم(،   242( امللونة 
الطماطم،  امللفوف،  السبانخ،  األخرض، 
عىل  تحتوي  فجميعها  والبقدونس 

كميات عالية من فيتامني يس.
عىل  يساعد  يس  فيتامني  أن  وأضاف 
وكذلك  الطعام  من  الحديد  امتصاص 
يساعد عىل إنتاج الكوالجني ومنع ظهور 
وإصالح  تكوين  يف  ويدخل  التجاعيد. 
والحفاظ  والعظام  الحمراء  الدم  خاليا 

عىل جدران الشعريات الدموية.  
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حـلـــــم عــربـي

انـسـيـابـيـــة مـروريــــة
أعلنت هيئة األشغال العامة عن قيام فرق املراقبة والتحكم، من 
املحيطة  والطرق  الشوارع  بمراقبة  الطرق  إدارة  مركز  خالل 
بمختلف الفعاليات واملباريات خالل مونديال قطر2022 لضمان 

انسيابية الحركة املرورية وكفاءة األصول.
كأس  بطولة  جماهري  استيعاب  يف  الطرق  شبكة  ونجحت  هذا 
انسيابية  وتحقيق  العام  النقل  وحافالت  قطر2022  العالم 
الوصول لالستادات  مرورية تساهم يف تجربة أسهل وأرسع، يف 

وأماكن الفعاليات يف مختلف أرجاء الدولة.
عاملية  بمعايري  متكاملة  طرق  شبكة  بإنجاز  »أشغال«  وقامت 
تخدم جميع مناطق الدولة وتوفر طرقاً رسيعة حيوية تربط املدن 
للمالعب،  للوصول  الطريق  وتمهد  السكنية،  واملناطق  الرئيسية 
املؤدية  الرسيعة  الطرق  مشاريع  كافة  من  االنتهاء  تم  حيث 
إىل  إضافة  كم،   1791 إىل  طولها  إجمايل  وصل  والتي  للمالعب، 

207 جسور و143 نفقا.

فرق التحكم بـ »أشغال«

تراقب الطرق لتحقيقها

الدوحة - $ 

مشجعون عرب: قطر 
بيضت وجوهنا أمام العالم

المتطوعون القلب 
النابض لكأس العالم

الخدمات الرقمية 
والتكنولوجية تبهر الجماهير
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متابعات

زوار وصفوا اإلنترنت في المالعب باألسرع عالميا

خـدمــات رقميــة خيـاليـة

ووثق عدد من املشجعني الرسعة العالية 
لإلنرتن�ت يف مالعب بطولة كأس العالم 
قطر 2022، عرب القيام بقياس الرسعة 

من خالل أحد الربامج املخصصة.
ون�ر العدي�د م�ن الحس�ابات ع�ى 
مواقع التواصل االجتماعي فيديو ألحد 
املتابع�ني وه�و يقوم بقي�اس الرسعة 
التي ب�دت صاروخية يف التحميل، وهو 
ما يس�هل مهم�ة الجماه�ر يف التقاط 
وزي�ادة  ومش�اركتها  الفيديوه�ات 
التفاع�ل واالس�تمتاع بأج�واء البطولة 
الرائع�ة التي تق�ام ألول مرة يف الوطن 

العربي والرق األوسط.
خدم�ات  مقدم�ي  رشكات  ونجح�ت 
وفوداف�ون«   Ooredoo« االتص�االت 
يف اس�تيعاب االرتف�اع الهائل يف الطلب 
عى خدم�ات االتصاالت خالل البطولة، 
وذلك من خالل الس�نوات التي أمضتها 
باالستثمار يف االبتكار والتكنولوجيا، ما 
جعله�ا تتمتع بمكانة تتي�ح لها توفر 
خدم�ات اتص�االت انس�يابية وتجربة 
متط�ورة إىل حد كب�ر للمتفرجني من 
املواطن�ني واملقيمني يف قط�ر، وللزوار 
القادم�ني لحض�ور الح�دث الريايض 

الكبر. 
 Ooredoo ول�م تدخ�ر فوداف�ون أو 
جهداً يف االستعداد لهذا الحدث العاملي 
األه�م يف تاري�خ اس�تضافة البطوالت 
الرياضي�ة يف قط�ر عرب توف�ر أفضل 
املنتجات والخدمات للعمالء واملشجعني 
 4G من خ�الل ترقية ش�بكة الج�وال
و5G بالكام�ل م�ن خ�الل تزويده�ا 
بأح�دث املع�دات والوظائ�ف وأكثرها 
تطوراً اس�تعداداً لبطول�ة كأس العالم 

FIFA قطر 2022™. 

تجربة مذهلة 

الث�ورة  أن  ال�زوار  م�ن  ع�دد  وأك�د 
التكنولوجية يف قط�ر مذهلة وأبهرتهم 
جميع�ا م�ن حي�ث رسع�ة االنرتن�ت 
والتنزيل بجانب انتشار شبكات الواي 
ف�اي يف كل املناط�ق بجان�ب انتش�ار 
التطبيق�ات اإللكرتوني�ة الت�ي تنه�ي 
معاملته�م الت�ي يحتاجونها بس�هولة 

ويرس. 
وأكدوا أن تطبي�ق العديد من التقنيات 
الجديدة يف قطر يجعل املونديال نسخة 
اس�تثنائية بكل املقاييس، حيث أصبح 
مونديال قط�ر يلقب بنس�خة »الثورة 
التكنولوجي�ة«، م�ن مالع�ب وأماك�ن 
للتدريب، ومناطق خاصة للُمش�جعني، 

وتقنيات ُتساعد حكام املباريات.
يف البداي�ة أكد عبدالنارص حس�ني من 
دولة املغرب أن التكنولوجيا املوجودة 
يف كامل قط�ر وخاصة املالعب أبهرت 
الكثر من املش�جعني الذين عربوا عن 
ذلك ع�رب مواقع التواصل االجتماعي، 
بالرسع�ة  األك�رب  انبهاره�م  وكان 
الفائقة لش�بكة اإلنرتن�ت يف املالعب، 
»الجي�ل  تقني�ات  توفره�ا  والت�ي 
الخام�س« الت�ي وضعته�ا اللجن�ة 
املنظم�ة املحلي�ة يف قط�ر بجمي�ع 

مالعب املونديال.

وتابع حس�ني: أثناء حض�وري العديد 
م�ن مباريات كأس العال�م لكرة القدم 
يف قط�ر 2022، الحظ�ت توفر العديد 
م�ن الوس�ائل التكنولوجي�ة الحديث�ة 
والصحفي�ني  لإلعالمي�ني  املتوف�رة 
والجماهر أيضا، حيث يبدأ اس�تخدام 
التكنولوجي�ا والتطبيق�ات م�ن لحظة 
دخ�ول ملع�ب املب�اراة، حي�ث توجد 
البوابات اإللكرتوني�ة التي تحيص عدد 
الجماهر التي تدخل ملش�اهدة املباراة 
م�ن املدرجات من خالل إب�راز تطبيق 
هيا وهذا يفرس إعالن عدد الجماهر يف 

امللعب. 
م�ن جانب�ه ع�رب ع�دد من مش�جعى 
االرجنتني عن انبهارهم برسعة االنرتنت 
يف املالع�ب وكذلك انتش�ار التطبيقات 
االلكرتوني�ة التي توجه ال�زوار ملناطق 
الفعاليات وغرها، وكذلك دفع رس�وم 
املواص�الت والتاك�ي إلكرتوني�ا م�ن 

خالل التطبيق ايضا.
وأكدوا أنه من أكثر التقنيات املوجودة 
يف مالع�ب قط�ر والحديثة ه�و إبراز 
م  ق�ا ر أ

إحصائيات وتقارير رسوم توضيحية 
ألم�ور متعلق�ة، فالتحلي�ل للجماهر 
كأنهم محللو أداء وذل�ك يرجع للُبنية 
التحتي�ة الت�ي تدع�م ه�ذه الخدمات 

والتقنيات وقوة اإلنرتنت يف امللعب.
متاح�ة  التقني�ات  تل�ك  أن  وتابع�وا 
للجماهر التي أصبحت تستطيع معرفة 
كل إحص�اءات الالعب�ني ع�رب تطبي�ق 
التحلي�ل اللحظ�ي ال�ذي يس�تعرض 
الذي  الحراري�ة واإلحصاءات  الخرائط 
أطلقه االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا« 
)FIFA( أيضا باستخدام أنظمة الذكاء 
الصناع�ي، بعدما كان ذل�ك حكرا عى 

األجهزة الفنية للفرق فقط.
االتص�االت  رشكات  بقي�ام  وأش�ادوا 
املوج�ودة يف قط�ر بتوزي�ع بطاق�ات 
»sim« مجاني�ة عى جمي�ع الزوار بها 

انرتنت ومكاملات.
وق�ال عماد خليل خب�ر تكنولوجي إن 
قط�ر »نجح�ت يف إنش�اء بني�ة تحتية 
تكنولوجي�ة متط�ورة تتي�ح للجماهر 
اس�تخدام انرتنت عايل الج�ودة لتكون 
تاريخي�ة،  لبطول�ة  قط�ر  موندي�ال 

وبجودة لم يسبق لها مثيل«.
وتاب�ع »تعك�س البني�ة التحتي�ة التي 
نجح�ت قط�ر يف تطويره�ا، التزامه�ا 
أح�دث  توّظ�ف  بطول�ة  باس�تضافة 

االبتكارات التكنولوجية«. 

 جودة عالية 

وتشهد بطولة كأس العالم FIFA قطر 
2022™، الت�ي تتواص�ل منافس�اتها 
يف ثمانية اس�تادات، اس�تخدام ش�بكة 
متط�ورة من األلي�اف الضوئية، تربط 
املنش�آت الرياضي�ة يف أنح�اء الب�الد، 
بمرك�ز البث الدويل، ملس�اعدة وس�ائل 
اإلع�الم يف نق�ل فعالي�ات كأس العالم 
عالي�ة  بدق�ة   ™2022 قط�ر   FIFA
يف  4k، ألول م�رة  وبتقني�ة  الج�ودة، 

تاريخ املونديال.
وتربط الش�بكة، التي أنش�أتها اللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث، ضمن الجهود 
الرامية الستضافة نسخة استثنائية من 
كأس العالم، االس�تادات الثمانية و33 
موقع�ا لتدريب املنتخبات املش�اركة يف 
البطول�ة، واالس�توديوهات الخارجية، 
بمركز البث الدويل الذي يقع ضمن 
مركز قط�ر الوطن�ي للمؤتمرات، 
ومن�ه ُينقل البث املبارش للفعاليات 
إىل مليارات املتابعني عرب الشاشات 

يف أرجاء الكرة األرضية.
ألي�اف  ش�بكة  إنش�اء  جان�ب  إىل 
ضوئية عاملية املس�توى يبلغ عرض 
نطاقه�ا ال�رتددي 1 ترابايت؛ تتيح 
اللجن�ة العليا لحاميل حق�وق البث، 
مجموع�ة م�ن الخدمات، م�ن بينها 
خدمة ربط النط�اق العريض برسعة 
عالي�ة، وتخصي�ص املراف�ق الالزمة 
ملس�اعدتهم يف نقل منافسات البطولة 

إىل جماهرهم برسعة وبجودة عالية.
باإلضافة إىل ذلك؛ أنشأت اللجنة العليا 
ش�بكة تليفزيونية فعال�ة لربوتوكول 
اإلنرتنت، تتيح لوس�ائل اإلع�الم البث 
املب�ارش م�ن جمي�ع مواق�ع البطولة، 
كما ط�ورت بني�ة تحتي�ة لتكنولوجيا 
مواق�ع  جمي�ع  يف  والب�ث  املعلوم�ات 
الح�دث، بم�ا يف ذل�ك اإلنرتن�ت فائق 
الرسعة، وشاش�ات العرض وغرها من 
املع�دات الس�معية والبرصي�ة الالزمة 

لعرض فعاليات البطولة.
ولضم�ان اس�تمرارية نق�ل فعالي�ات 
املوندي�ال دون انقطاع؛ ج�رى تعزيز 
ش�بكة األلي�اف الضوئي�ة م�ن خالل 
تقني�ات النقل عرب األقم�ار صناعية يف 
مرك�ز البث الدويل، والت�ي يمكنها نقل 
الفعالي�ات بنف�س الج�ودة إىل جميع 

أنحاء العالم. 
وش�ملت تل�ك الرتقي�ة ضم�ان توفر 
س�عة ش�بكة مناس�بة وتوفر املرونة 
يف جمي�ع مكون�ات الش�بكة، وش�بكة 
الرادي�و RAN، والش�بكة األساس�ية، 
ونقل البيان�ات، وذلك للقطاعني املحيل 
والدويل. كم�ا تضمنت تحديثاً ش�امالً 
ملركز الشبكة باستخدام شبكة سحابية 
مركزي�ة متط�ورة يف مراك�ز البيانات 

الحديثة.

إنجاز كافة معامالت المشجعين بسهولة ويسر

البعض وثقوها عبر فيديوهات سريعة التحميل

استيعاب االرتفاع الهائل في الطلب على خدمات االتصاالت

كتب – محمد أبوحجر

نجحت الخدمات 
التكنولوجية والرقمية 

القطرية في إبهار مشجعي 
وزوار مونديال قطر 2022، 
حيث أشاد عدد من الزوار 

بسرعة اإلنترنت المذهلة في 
االستادات وكذلك انتشار 

شبكات الواي فاي في 
جميع مناطق الفعاليات 

والحدائق والشوارع بجانب 
انتشار شبكة الجيل الخامس 

في كامل قطر وهو ما 
أوجد سرعة إنترنت خيالية 

غير موجودة في العديد من 
الدول المتقدمة.

تقنيات إلبراز إحصائيات وتقارير 

ورسوم توضيحية بالمالعب

توزيع بطاقات »sim« مجانية 

على الزوار بإنترنت ومكالمات



فعاليات  )كتارا(  الثقافي  بالحي   13 مبنى  في  تتواصل  قنا-  الدوحة- 
فعالياتها  ضمن  المؤسسة  تقيمه  والذي  للخزف  الدولي  كتارا  معرض 
للزوار  مفتوح  وهو   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  لبطولة  المصاحبة 
يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء ويستمر حتى 18 ديسمبر. 

ويشارك فيه 32 فنانًا من 12 دولة، من بينهم 12 فنانًا قطريًا.
وبين الفنانين القطريين المشاركين في المعرض الفنان والنحات القطري 
أحمد السبيعي الذي له كثير من األعمال النحتية المعروفة وهو صاحب 

فكرة مجسم الدلة على كورنيش الدوحة بجوار حديقة الشيراتون.

7

السنة )28( - األربعاء 13 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 7 ديسمبر 2022م العدد )9956(

متابعات

النحات القطري أحمد السبيعي:

القطرية  األنباء  لوكالة  ترصيحات  وخالل 
)قنا( قال السبيعي إن الرياضة ال تنفصل 
إلقامة  التحضري  يبدأ  وعندما  الفن  عن 
هناك  تكون  دائماً  رياضية  بطولة  أي 
التشكيليني لالستفادة من  للفنانني  حاجة 
املباني  تلك  تجميل  عمليات  يف  أفكارهم 
التي  الفنية  بالزخارف والنقوش واألعمال 
وحتى  اإلنشاءات،  تلك  جماليات  من  تزيد 
رؤية  لديهم  تكون  املعماريني  املهندسني 
البناء  إلخراج  املباني  تصميم  عند  جمالية 
ترابط ما  يف أفضل صورة، وبالتايل هناك 

بني الرياضة والفن.
وأضاف السبيعي: إن فكرة إقامة معرض 
العالم  كأس  بطولة  مع  بالتزامن  للخزف 
FIFA قطر 2022 هي فكرة جيدة تهدف 
املشاركة  املنتخبات  جماهري  تعريف  إىل 
من  وتراثها  قطر  تاريخ  عىل  البطولة  يف 
خالل تلك األعمال الخزفية، ومن املهم أن 
تتطلع تلك الجماهري عىل الثقافة القطرية 

والعربية.
الدويل  كتارا  معرض  يف  يشارك  إنه  وقال 
للخزف بمجموعة من األعمال تحمل أفكاراً 
يعزز  فني  عمل  منها  ومجتمعية  إنسانية 
أن أعماله ال يوجد  فكرة األمومة، موضحاً 

بها خط مستقيم وجميعها خطوط لينة.
بعدة  تمر  الخزفية  األعمال  أن  إىل  وأشار 
ثم  الطني،  تحضري  مرحلة  أوالها  مراحل 
تشكيله، وبعدها يتم حرقه، ثم تبدأ عملية 
يتم  عندما  تتغري  والتي  األلوان  إدخال 
تجارب  تلعب  وهنا  الفرن،  اىل  إدخالها 
الفنان دورها يف كيفية التمييز بني األلوان 
التي تصلح لكل عمل وكيف سيكون شكل 

هذه األلوان بعد عملية الحرق. 
الرتاث  من  يستفيد  أنه  السبيعي  وأوضح 
منها  ويستمد  القديمة  القطرية  واآلثار 
أفكاراً ألعماله، خاصة أن قطر لديها كثري 
تحمل  التي  الرتاثية  األثرية  القطع  من 
النقوش يستفيد منها  مميزة وتلك  نقوشاً 
لخدمة فكرته، وبالتايل تكون فكرة العمل 
إنه  موضحاً  القطري،  الرتاث  من  منطلقة 

يمزج ما بني الرتاث والحداثة.
استمد  التي  الفنية  األعمال  بني  ومن 
تجريدي  فني  عمل  الرتاث  من  فكرتها 
من  باعتباره  املها  لحيوان  بالفايربجالس 
عمل  جانب  إىل  القطرية،  البيئة  عالمات 
نحتي تجريدي ولوحة زيتية لرأس الصقر.

لوكالة  ترصيحاته  خالل  السبيعي  وأّكد 
أن  املهم  من  إنه  )قنا(  القطرية  األنباء 
وهذا  هوية  تشكييل  فني  عمل  لكل  يكون 

أن  مؤكداً  أعماله،  يف  عليه  يحرص  ما 
يتقبله  لن  إذا كان بال هوية  الفني  العمل 
والرتاث  القطرية  البيئة  وأن  الناس، 
املمكن  التي من  باألشياء  مليئان  القطري 
أفكاره  التشكييل  الفنان  منها  يستمد  أن 

ويعمل عليها.
من  بمجموعة  يعمل  إنه  السبيعي  وقال 
والخشب  والرخام  الخزف  مثل  الخامات 
والستانلس ستيل، حيث يقوم بعمل قطع 
فكرته  مستخرجاً  املواد  بمختلف  نحتية 
بمواد  النحت  كان  إذا  ولكن  املادة،  من 
ويحتاج  صعباً  بها  العمل  يصبح  ثقيلة 
ذات  املواد  لتحريك  وآلية  أكرب  مجهود  اىل 

األحجام الكبرية.
إنه  قال  قطر  النحت يف  بفن  يتعلق  وفيما 
هذا  يف  املوهوبني  اكتشاف  الرضوري  من 
املدرسة،  مرحلة  وهي  الصغر  منذ  الفن 
مؤكداً  مواهبهم،  تنمية  أجل  من  وذلك 
من  أي  يف  موهوب  بأي  االهتمام  رضورة 

مجاالت الفن التشكييل.
أحمد  القطري  والنحات  الفنان  أن  ُيذكر 
الدلة  مجسم  فكرة  صاحب  هو  السبيعي 
بجوار  الدوحة  كورنيش  عىل  املوجود 
مسابقة  يف  فاز  عندما  الشرياتون  حديقة 
الكورنيش  لتزيني  البلدية  وزارة  نظمتها 
قام  كما   ،1990 سنة  املجسم  تنفيذ  وتم 
لجرس  السرياميك  من  جداريات  بعمل 
جداريات  وكذلك   ،1995 سنة  الوجبة 
وفاز  للمشاة،  املناعي  لجرس  سرياميك 
مسابقة  منها  مسابقات  عدة  يف  السبيعي 
وأخرى  الجمارك  إدارة  شعار  لتصميم 
للفنون  القطرية  الجمعية  شعار  لتصميم 
من  لعدد  شعارات  وصمم  التشكيلية 
الرياضية ويف مجاالت  املناسبات واملحافل 

مختلفة بالدولة.
امللتقيات  من  عدٍد  يف  السبيعي  وشارك 
النحت  ملتقى  منها  الفنية  واملعارض 
النحت  يف   2011 سنة  بالبحرين  العاملي 
نحتي  عمل  عرض  حيث  الرخام،  عىل 
سنتيمرتاً،  و80  مرت  من  أكثر  ارتفاعه 
 ،2013 دبي  نحت  ملتقى  يف  وشارك 
التشكييل  للفن  العاملي  بغداد  ومهرجان 
للخزف  الدويل  املؤتمر  ويف   ،1988 سنة 
عن  خالله  وتحدث   1992 سنة  بالقاهرة 

فن الخزف يف قطر.
وشارك كذلك يف العديد من املعارض الفنية 
سواء محلية أو خارجية وهو أحد مؤسيس 
سنة  التشكيلية  للفنون  القطرية  الجمعية 

.1980

ضرورة إطالع الجماهير على الثقافة القطرية والعربية

معرض كتارا للخزف يعرف المشجعين بتراث قطر

{ أحمد السبيعي

الرياضة ال تنفصــل عن الفن
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قالوا بيضت وجهنا أمام العالم.. مشجعون لـ»$«:

أش�اد عدد من املقيمني واملش�جعني العرب املتواجدين يف 
قطر والذين حرضوا إىل قطر لتش�جيع منتخبات بالدهم 
بحس�ن التنظيم وكرم الضيافة والذي سيبقى يف الذاكرة 
عىل مر الزم�ان، وأب�دوا إعجابا كبريا باملراف�ق املختلفة 

بدءا بمطار حمد الدويل والشوارع والساحات املخصصة 
للمشجعني، كما أشادوا بوسائل النقل والدقة يف مواعيدها 
ومتع�ة التنقل بمرتو الدوحة والباص�ات، وجمال البيئة، 
وأبدوا س�عادة كب�رية بزيارته�م لدرب الس�اعي ملا فيه 
من ث�راء ثقايف عن تاريخ قطر العري�ق وعادات وتقاليد 
الش�عب القطري الش�قيق، مؤكدين ع�ىل أن الجميع هنا 

يتمتعون باملنافسات والفعاليات.
وخالل جولة ل� »$« عىل املالعب وساحات املشجعني 
واألسواق واملوالت ومرافق النقل واألماكن التي يتواجد فيها 
ضيوف البالد بمناس�بة املونديال، أكد املتحدثون العرب أن 
من يذهب إىل سوق واقف يتمنى أال يغادره وأن قطر حولت 

البطولة إىل تظاهرة رياضية ثقافية ممتعة وباتت تجربة ال 
تنىس للجميع.

وقال�وا إن قطر رشف�ت العرب أمام العال�م بتنظيمها لهذه 
النسخة االستثنائية من املونديال..

قـطـــر شـــرفــت الـعـــرب

حسن التنظيم سيبقى 

من يذهب إلى سوق في الذاكرة على مر الزمان

واقف يتمنى أال يغادره
الجميع هنا يتمتعون 

سهولة التنقل بمترو بالمنافسات والفعاليات
الدوحة والباصات

متابعة – آمنة العبيديل

يسرى محمد:

فرضت احترامها على الجميع
قالت السيدة يرسى محمد من تونس بكل صدق وإخالص 
هنيئا للعرب بدولة قطر، لقد رفعت معنوياتنا بعدما أعطى 
الغرب عنا صورة س�يئة، فتنظي�م املونديال هنا يف قطر لم 
نش�هد له مثي�ال يف كل الدول التي اس�تضافت البطولة من 
قبل، س�واء يف أم�ريكا وأملانيا وفرنس�ا وإيطالي�ا وإنجلرتا 
وإس�بانيا والربازيل وس�ويرسا وغريها، ونح�ن كعرب هنا 
نرص�د ردود أفع�ال األوروبي�ني وغري الع�رب عموما، فهم 
مبه�ورون ولم يس�تطيعوا أن يخف�وا انبهارهم بم�ا يرونه 
ويعيش�ونه، جميع الخدمات متوفرة وبجودة تفوق توقعات 
أي واحد، مرافق النقل ال تضاهيها نظرياتها بالدول األخرى 

يف الجودة والنظافة واالنتظام والدقة يف املواعيد، أما عن 
س�احات املش�جعني فهي فخر لكل عربي، عبارة عن 

كرنفاالت متفردة يش�تعل فيه�ا الحماس ويجتمع 
فيها املش�جعون من كل الجنس�يات، كل جنسية 
تش�جع منتخبها بكل اح�رتام، ألن قطر فرضت 
احرتامها عىل الجميع، فالجميع هنا سعداء، فمن 
لم يكن سعيدا بفوز منتخب بالده نجده سعيدا 
بوج�وده يف ه�ذا البلد الجميل بأجوائ�ه الرائعة 
وبنيته التحتية املتكاملة، سعيد بالكرم الزائد من 
قبل مواطني البلد وبحسن الضيافة، فالقطريون 

يوزع�ون علين�ا يف الش�وارع والس�احات التمور 
والحلويات والفطائر والقه�وة العربية اللذيذة، مع 

أن الذي�ن يوزعون هذه األش�ياء ليس�وا ضمن اللجنة 
املنظمة، ولكنه كرم الشعب وثقافته.

د. روال إبراهيم:

أفضل نسخة
قال�ت الس�يدة روال ابراهيم من س�وريا نحن كنا 
نعرف مسبقا أن قطر س�وف تقدم للعالم أفضل 
نس�خة من املونديال، لكن لم نتوقع أبدأ أن تكون 
به�ذه الروعة، ولس�نا العرب فقط م�ن نقول هذا 
وحدن�ا، ب�ل س�معناه م�ن الجالي�ات األوروبي�ة 
وغري األوروبية، فاملنصفون منهم أش�ادوا بحس�ن 
التنظيم وبس�احات املش�جعني وهذا الك�م الكبري 
م�ن الفعاليات، أما فعاليات درب الس�اعي فهي يف 
ح�د ذاتها تعطي الزائر فك�رة غنية عن تاريخ قطر 
وبيئته�ا وثقافتها وهويته�ا، كل يشء هنا رائع بدءا 
من املطار ال�ذي حصل عىل املركز األول بني مطارات 
العالم حس�بما قرأنا من حيث ما يقدم من تسهيالت، 
ثم الش�وارع، وخاصة الكورنيش وساحات املشجعني 
ووس�ائل املواصالت واملالع�ب كل يشء هنا متكامل وال 
يوج�د له مثيل يف مكان آخر، هذه الزيارة لقطر س�تظل 

محفوظة ومحفورة يف الذاكرة.
واألجمل من كل هذا هو اإلنس�ان القطري نفسه الذي أبدع 
للعالم هذا الجمال، ش�عب جميل ولطيف ومضياف، نراهم 
يف الشوارع يوزعون الحلوى والتمر والقهوة شبابا وشابات، 
مما يعكس كرم الضيافة التي عرف بها اإلنس�ان العربي عرب 

التاريخ.

وصفي ربابعه:

سبقت عصرها في الحداثة
ق�ال الس�يد وصف�ي ربابع�ه من 

األردن إن ما قامت به قطر وما 
نشاهده عىل أرض الواقع اآلن 

يدعونا للفخر كعرب، ونحن 
نش�كر قط�ر ألنه�ا قدمت 
ص�ورة جميلة ع�ن العرب، 
وليس هذا فحس�ب، ولكنها 
العالم  تقن�ع  أن  اس�تطاعت 
برق�ي الحض�ارة العربية، أما 

ع�ن وجودنا هن�ا فنحن نعيش 
حال�ة م�ن الس�عادة والبهج�ة، 

ن�رى مالع�ب ال مثيل له�ا يف جمال 
التصميم، وس�هولة ويرس يف الدخول إىل 

املدرجات، وسهولة ويرس يف التنقل سواء باملرتو 
أو الرتام أو الباصات الفارهة، وكلها جميلة ونظيفة 
ومريح�ة، أيض�ا تنظ�م قطر خ�الل أي�ام البطولة 

مئات الفعالي�ات الثقافية والفنية 
والفكرية والديني�ة مما جعلنا 

نعيش مهرجانا ثقافيا وفنيا 
بجانب املهرجان الكروي. 

قط�ر فع�ال دول�ة عرصية 
بامتياز، ب�ل الصحيح دولة 
س�بقت الع�رص يف الحداثة، 
وبالنس�بة للتنظي�م لم ترتك 
ش�يئا للصدفة، ن�رى األعالم 
الدوح�ة  ش�وارع  يف  ترف�رف 
واألض�واء ع�ىل املبان�ي واألبراج 
الش�اهقة أبدع�ت حالة م�ن التذوق 
الجم�ايل، االتص�االت الهاتفي�ة متوفرة 
وكذلك الن�ت وكل يشء متكامل، وأقول للجميع 
هنا ال تفوتكم زيارة درب الساعي فهناك ثراء ثقايف 

وتاريخي فريد.

محمد مصطفى:

كل من حضر محظوظ
ق�ال الس�يد محم�د مصطفى من مرص إن حس�ن 
تنظي�م املوندي�ال يجعلن�ا نعيش تجرب�ة ممتعة 
للغاي�ة، فاألج�واء رائع�ة يف الدوحة مع األنش�طة 
الت�ي  املتنوع�ة  والفعالي�ات 
تس�تقطب الجماه�ري من 
وم�ا  الجنس�يات،  كل 
ع�ىل  هن�ا  نعيش�ه 
أرض قط�ر يدخل 
كعرب  نفوسنا  يف 
الثق�ة يف قدراتنا، 
أن  إال  نمل�ك  وال 
»بيَّ�ض  نق�ول 
قطر  وج�ه  الل�ه 
مثلما بيَّضت وجه 
العرب«، فإىل جانب 
املش�جعني  حم�اس 
املنافس�ات  وبل�وغ 

ذروته�ا يف املس�تطيالت الخرضاء نج�د كل ليلة يف 
أماكن متفرقة فعاليات فنية وموس�يقية وعروضا 

فلكلورية ومحارضات ثقافية ودينية.
واس�تطرد قائال: كل من كان محظوظا بالحضور 
إىل قط�ر ل�ن ينىس ه�ذه الزيارة ول�ن ينىس هذا 
البل�د الرائع، كلم�ا نذهب إىل م�كان نجده غاية 
يف الجم�ال والنظاف�ة واألمان، فأنا س�عيد جدا 
بأن دولة عربية اس�تطاعت أن تفعل ما عجزت 
عن�ه جميع ال�دول التي اس�تضافت البطوالت 
الس�ابقة، وأس�تطيع أن أجزم ب�أن أية دولة 
تس�تضيف البطولة مس�تقبال لن تفعل ربع 
م�ا فعلت قط�ر من حس�ن التنظي�م، وأنا 

فخ�ور ألن قطر جعل�ت املونديال باس�م 
العرب وأعتقد ل�و كانت دولة أخرى هي 

التي رشفت باستضافة املونديال كانت 
نس�بته لنفس�ها دون بقية ال�دول.. 

شكرا قطر..
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تحقيق

أكدوا أنهم يمثلون القلب النابض للمونديال.. ناشطون لـ $:

المتطوعون سر نجاح البطولة

للمشاريع  العليا  اللجنة  أشادت  ذاته  الوقت  يف 
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  وكذلك  واإلرث، 
»فيفا«، بجهود أكثر من »20« ألف متطوع، 
 2022 العالم  كأس  نهائيات  يف  يشاركون 
بمناسبة  قطر،  دولة  يف  حاليا  املقامة 
اللجنة  أثنت  كما  العاملي،  التطوع  يوم 
و»فيفا«، عىل جهود املتطوعني يف تنظيم 
لجنة  حساب  ونرش  كروية،  بطولة  أكرب 
مقطع  »تويرت«،  عرب  واإلرث  املشاريع 
من  مجموعة  احتفال  ُيظهر  فيديو، 
التطوع  بيوم  العالم  كأس  متطوعي 
رقصاتهم  وأدوا  العاملي، 
أغنية  أنغام  عىل  الخاصة 

»ارحبوا«.

شغف 
التطوع 

صالح  يؤكد  بداية 
املحمود،  الدين 
لجنة  عضو 
املتطوعني  استقطاب 
أن  الخريية،  قطر  يف 
أصبح  التطوعي  العمل 
ولعل  العامة،  الحياة  من  جزءا 
فاعلية  أكثر  أصبح  نعيشه  الذي  الواقع 
التطوعي  العمل  شغف  لديه  فرد  لكل 
الربامج  لتعدد  نظرا  اآلخرين،  لخدمة 
الدولة  يف  والفعاليات  واألنشطة 
التي  واملراكز  املؤسسات  واهتمام 
استقطاب  يف  التطوعي  بالعمل  تعنى 
لالستفادة  املجتمع  أفراد  من  نخبة 
يف  منهم  املهتمني  وتطوير  خرباتهم  من 
فالعمل  املجاالت،  مختلف 
التطوعي عمل جميل 
ومثمر من خالله 

يكتسب 

اإلنسان العديد من الخربات يف مختلف املجاالت 
املهام  عن  مختلفا  تخصصه  كان  إذا  حتى 
مجاالت  أن  باعتبار  بها،  يقوم  التي  التطوعية 
التطوع متعددة منها الخريية واإلنسانية وهذه 
لها طابع خاص يف العمل واألجر والثواب، ومنها 
وكذلك التطوع من أجل خدمة البالد يف املحافل 

املختلفة لرد الجميل للوطن.
وأشار عضو لجنة استقطاب املتطوعني يف قطر 
من  أكثر  منذ  تعمل  قطر  دولة  أن  إىل  الخريية 
عرش سنوات يف اإلعداد والتحضري لبطولة كأس 
بلد عربي  بأجمل حلة يف  لتظهر   2022 العالم 
ومسلم، واألجمل من هذا أن تكون أنت عزيزي 
املتطوع رقما يف هذا اإلنجاز، بالرغم من أن قطر 
كلها متطوعون، والعالم العربي كله متطوعون، 
والعالم اإلسالمي كله متطوعون، فالكل مساهم 
يشكل  حيث  البطولة،  هذه  إنجاح  يف  ومشارك 
الرياضية  األحداث  يف  هاما  عنرصا  املتطوعون 
يف  األول  والخط  البطولة  ملح  وهم  الكربى، 

التعامل مع الجمهور. 

خوض التجربة

من جانبها تقول اإلعالمية والناشطة التطوعية 
العمل  تجربة  خوض  أن  الحمادي،  أسماء 
التطوعي، تجعل الشباب يتعرفون عىل أنفسهم، 
وإىل أي مدى لديهم القدرة عىل التحمل والصرب، 
حدوثها،  حال  يف  املشكالت  إدارة  عىل  والقدرة 
مع  التعامل  عىل  قدرتهم  قياس  إىل  باإلضافة 
البيئة  يف  عنهم  يختلفون  آخرين  أشخاص 
العمل  أن  مؤكدًة  القدرات،  يف  وحتى  واألفكار 
الخريي واإلنساني والتطوعي إىل جانب أن فيه 
من  اإلنسان  يمكن  أنه  إال  كبريا،  وثوابا  أجرا 
التعرف عىل نفسه يف املقام األول والتعرف عىل 

اآلخرين املحيطني به.
تطوعي  عمل  كل  مع  إنها  الحمادي  وقالت 
جديدة،  إنسانة  أصبحت  بأنها  تشعر  به  تقوم 

والجهد  التعب  قدر  عىل  الله  وسبحان 
قدر  عىل  العمل  هذا  يف  يبذل  الذي 
يشعر  التي  النفسية  الراحة 

مساعدة  بعد  اإلنسان  بها 
جانبهم،  إىل  والوقوف  اآلخرين 

املرشوع  نهاية  يف  أن  مبينًة 
املتطوع  به  يقوم  الذي  التطوعي 
ال يتذكر أي إرهاق أو تعب شعر 
أن يساعد  له  بالنسبة  به، ويكفي 
الناس ويظفر بدعواتهم الصادقة، 
ويرى  الطيبة  الكلمة  منهم  ويسمع 

االبتسامة عىل وجوههم. 
املضمار،  هذا  يف  تجربتها  الحمادي  وتناولت 
موضحة أنها بدأت مع قطر الخريية يف 2015، 
من  لطالب  املدارس  التربعات من طالب  بجمع 
يف  التجربة  بأن  منوهًة  بنغالديش،  يف  األيتام 
لها،  بالنسبة  املعالم  واضحة  غري  كانت  البداية 
إىل أن سنحت لها الفرصة بخوض التجربة عىل 
أرض الواقع يف ميدان العمل الخريي والتطوعي، 
أي  إىل  وشعرت  بنغالديش،  إىل  سافرت  عندما 
يشعر  اإلنسان  يجعل  التطوعي  العمل  مدى 

بإنسانيته. 

سجل التطوع 

ومن جهتها قالت اإلعالمية والناشطة التطوعية 
تجربة  واقع  من  التطوع  إن  الكعبي  إيمان 
استمرت ألكثر من خمس سنوات يسهم إسهاما 
أن  فمبجرد  الفرد،  شخصية  تطوير  يف  كبريا 
تنزل امليدان وتمارس هذا العمل ستجد هنا أنك 
تشعر  أن  دون  طويلة  لساعات  ولربما  تعمل 
بامللل فهنا تكتسب صفة الصرب، وأيضاً بمجرد 
ستكتسب  األدوار  وتوزيع  جماعة  يف  العمل 
الفريق  بروح  تعمل  كيف  وستتعلم  املعرفة 
عمل  التطوعي  فالعمل  األنانية،  عن  بعيدا 
يخلص فيه املتطوع عمله لوجهه الله، وبمجرد 
ما  أومبادرة  بحملة  العمل  هذا  يف  تنهمك  أن 

يف  نفسك  ستجد  االنتهاء  حة بعد  را
نفسية، وستكون حينها يف 

الضغوطات  عن  منأى 
والعصبية،  النفسية 

التطوعي  فالعمل 
يعلمك  بأن  كفيل 
من  تتمكن  كيف 

من  التخلص 
ت  لصفا ا
لسيئة  ا

وتستبدلها بصفات إيجابية.
وأوضحت الكعبي أن التطوع ممتع يشعر فيه 
عاتقه  عىل  تقع  التي  املسؤولية  بحس  اإلنسان 
عمل  التطوعي  فالعمل  واآلخرين،  نفسه  اتجاه 
ويغري  الشخصية  يصقل  فهو  الذات،  من  ينبع 
غرسها  من  بد  ال  ثقافة  فهي  الحياة،  مجرى 
بها  ويؤمن  الجميع  يدركها  حتى  املجتمع  يف 
جهود  تكاتف  عن  عبارة  فالتطوع  وبأهميتها، 
عىل  التدافع  وهذا  ما،  إلنجاح حدث  األفراد  من 
 »2022 قطر  »فيفا  العالم  كأس  يف  التطوع 
يثبت  البطولة،  خالل  تحقق  الذي  والنجاح 
اإلدراك التام الذي وصل إليه املتطوعون، ويؤكد 
إرصارهم وعزيمتهم يف إنجاح هذا الحدث الهام، 
سجل  يف  الذهب  من  بماء  أسمائهم  وتسجيل 
ألول  تقام  للجميع،  استثنائية  بنسخة  التطوع 

مرة بمنطقة الرشق األوسط.

فوائد التطوع 

املهندي،  غانم  السيد محمد  تحدث  ومن جانبه 
الناشط املجتمعي بمواقع التواصل االجتماعي، 
غرائز  يريض  بأنه  منوها  التطوع،  فوائد  عن 
كثرية يف النفس، عندما يتطوع اإلنسان بتقديم 
ألقرب  كان  سواء  ومجتمعه  لوطنه  خدمات 
إىل  ذلك  يؤدي  عامة  للمجتمع بصفة  أو  الناس 
عىل  ويعمل  الناس،  بني  التواصل  سبل  تقوية 
التطوع يف  أحيانا  يساعد  كما  املجتمع،  تماسك 
العمل الخريي الخارجي عىل وصول املساعدات 
تقديم  الحكومات  تستطيع  ال  التي  الفئات  إىل 
الخدمات األساسية لها، ويساهم كذلك يف نرش 
الوعي بالكثري من املجاالت، مثل مجاالت الوعي 
من  والحد  الهامة،  السلوكيات  ونرش  الصحي، 

السلوكيات الضارة.
العمل  ثقافة  تعزيز  رضورة  إىل  املهندي  وأشار 
الكثري  هناك  أن  مبيناً  املجتمع،  يف  التطوعي 
تحتضن  قطر  دولة  يف  اليوم  املراكز  من 
واإلنساني،  والخريي  التطوعي  العمل 
فيه،  االنخراط  عىل  الشباب  وتشجع 
مؤكدا أن وجود العمل التطوعي ركيزة 
أساسية للعمل الخريي واإلنساني »فمن 
تطوع خريا فهو خري له«، موضحا أن 
دولة قطر تويل اهتماما كبريا بالعمل 
الذي  األمر  الراهن  الوقت  التطوعي يف 
بدا واضحا خالل استضافتها لبطولة 
كأس العالم الجارية حاليا، مبينا أن وجود 
الفعاليات سواء كانت رياضية أو غريها بالدولة 

ينعكس بشكل إيجابي عىل العمل التطوعي. 

أعرب عدد من الناشطين في منصات التواصل االجتماعي 
عن شكرهم لمتطوعي كأس العالم في قطر، على 

جهودهم الحثيثة للمساعدة في تقديم تجربة مذهلة 
للمشجعين والالعبين والمسؤولين، واعتبروا المتطوعين 
سر نجاح كأس العالم األول في الوطن العربي، بفضل ما 
يتمتعون به من مهارات أصبحوا القلب النابض للبطولة.

وقالوا في تصريحات خاصة لـ $ إن المتطوعين 

من جنسيات وخلفيات مهنية متنوعة 
أسهموا في إثراء تجربة المشجعين، ونشر ثقافة التنوع، 

الفتين إلى أن تجربة التطوع تزخر بالكثير من المزايا، ومن 
ضمنها تعزيز تواصل الثقافات بين أفراد فريق العمل 

والمشجعين، مشيرين إلى أنهم نجحوا في مد جسور 
التعاون بين الشعوب وبناء الحوار اإليجابي، بفضل القوة 

المؤثرة لرياضة كرة القدم وشغف الجماهير بها. 

تحقيق – أكرم الفرجابي

المهندي: 
دولة قطر تولي اهتماما 
كبيرا بالعمل التطوعي 

{ صالح الدين المحمود

{ محمد المهندي

{ أسماء الحمادي

{ إيمان الكعبي 

 المحمود:
الخط األول 
في التعامل 
مع الجمهور

الحمادي:
 يساعدون

 الناس ويظفرون 
بدعواتهم الصادقة

الكعبي:
سجلوا أسماءهم 

بماء من الذهب في 
سجل التطوع
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متابعات

نظمها الوفد الدائم لدولة قطر

مباريات في مقر األمم المتحدة

الدائم  الوفد  أقام   - قنا   - نيويورك 
املتحدة،  األمم  لدى  قطر  لدولة 
إلمارة  الدائم  الوفد  مع  بالتعاون 
موناكو، مباريات ودية لكرة القدم يف 
املتحدة  األمم  ملقر  الشمالية  الحديقة 
بنيويورك، وذلك احتفاال ببطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022.
ويأتي التنظيم املشرتك لهذه الفعالية 

بني وفدي دولة قطر وإمارة موناكو، 
والتي تقام للمرة األوىل يف تاريخ األمم 
املتحدة، لرئاستهما املشرتكة ملجموعة 
بالرياضة  املعنية  الرياضة  أصدقاء 

والتنمية املستدامة من أجل التنمية.
 حرض الفعالية عدد كبري من املندوبني 
ورؤساء  األعضاء،  للدول  الدائمني 
املعتمدة،  الدبلوماسية  البعثات 

وموظفي األمم املتحدة.
 وافتتحت سعادة الشيخة علياء أحمد 
بن سيف آل ثاني املندوب الدائم لدولة 
املباريات  املتحدة،  األمم  لدى  قطر 

مثلت  فرق،  أربعة  فيها  شاركت  التي 
واإلفريقية،  األوروبية،  املجموعة 
الهادي،  واملحيط  آسيا  ومجموعة 
ومنطقة  األمريكيتني  ومجموعة 

الكاريبي.
آسيا  دول  مجموعة  فريق  وتوج   
وتم  بالبطولة،  الهادي،  واملحيط 
سعادة  قدمته  الذي  بالكأس  تكريمه 
الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، 
األخرى  الثالثة  الفرق  حصلت  بينما 
ببطولة  ذات صلة  تذكارية  عىل هدايا 

كأس العالم FIFA قطر 2022.

شهدت مشاركة فرق من قارات العالماالحتفاء بتنظيم الدولة للمونديال 

أشاد بها الزوار من مختلف الجنسيات

جداريات كتارا.. محطات فنية بارزة
الثقاف��ي  الح��ي  يواص��ل 
بانورام��ا  تقدي��م  كت��ارا 
الفعالي��ات  م��ن  متنوع��ة 
برنامجه  ضمن  واألنشطة 
بموندي��ال  االحتفال����ي 
قط��ر2022 ، بحضور الفت 
من الزوار سواء من السياح 
مختل��ف  م��ن  األجان��ب 
وضي��وف  الجنس�����يات 
مش��جعي  من  المونديال 
المش����اركة  المنتخب�����ات 
البطول��ة�  ه�����ذه  ف�����ي 
العالمي��ة ومن المواطنين 

والمقيمين.

ل الحي الثق�ايف بجمالياته  كما يش�كِّ
ومرافق�ه املتنوع�ة وجه�ة س�ياحية 
مميزة اس�تقطبت ضي�وف املونديال 
الذي�ن وج�دوا في�ه مكان�ا س�احرا 
ليس�تمتعوا بأوقاته�م ويتعرفوا عىل 
مختل�ف الثقاف�ات من خ�الل تنوع 

املرافق وجمال هندستها. 
وق�د لفت�ت الجداري�ات الفني�ة عىل 
إذ  ال�زوار  اهتم�ام  كت�ارا  مبان�ي 
ص�ور  اللتق�اط  خلفي�ة  اختاروه�ا 

تذكارية جميلة. 
ويف هذا اإلط�ار، يق�ول جوزيف من 
فرنسا: ش�دتني جدا هذه الجداريات 
فأن�ا من عش�اق ف�ن الغرافيتي، كما 
أعجب�ت باملنحوتات واألعم�ال الفنية 
املنترشة يف أرجاء الحي الثقايف كتارا.

ويق�ول ماريو م�ن األرجنتني: املكان 
هنا ساحر وجميل، التقطنا الكثري من 
الصور التذكارية س�واء مع الناس أو 
مع هذه األعم�ال الفنية الجميلة، كما 
أحببت هندسة الحي الثقايف وإطاللته 
عىل البحر ومبانيه املتنوعة والفخمة.

وق�د أع�رب ال�زوار ع�ن س�عادتهم 
بزي�ارة الح�ي الثق�ايف مؤكدي�ن أنه 
يقدم للسياح تجربة سياحية وثقافية 
متكامل�ة حي�ث تق�ول نعوم�ي من 
أوكراني�ا: الجمي�ل هنا أن�ه بإمكانك 
يف  كث�رية  أش�ياء  ع�ىل  تتع�رف  أن 
الوقت نفس�ه مث�ل ثقافة أه�ل البلد 
إىل  باإلضاف�ة  األخ�رى  والثقاف�ات 

التع�رف عىل املطبخ املح�ي وأطباقه 
اللذيذة وااللتقاء بأناس من جنسيات 
متنوع�ة. وش�خصيا أحبب�ت كث�ريا 
املع�ارض الفني�ة واالهتم�ام بتقديم 

الثقافة املحلية عىل أحسن وجه.
وع�ن مركز كت�ارا آللة الع�ود يقول 
الدكت�ور نجي�ب ناظم م�رشف عام 
جلس�ات   3 يومي�ا  نق�دم  املرك�ز: 
واالس�تمتاع  لالس�تماع  للجمه�ور 
آلة  بع�زف فنانني مش�هورين ع�ىل 
الع�ود حي�ث تق�ام الجلس�ة األوىل 
عىل الس�اعة الواحدة ظه�را والثانية 
ع�ىل الخامس�ة مس�اء والثالث�ة عىل 
الس�ابعة مس�اء بمش�اركة عازف�ني 
مش�هورين نذكر منهم عارف جمنه، 
محمد صديقي، نجيب ناظم، رياض 
بوع�الم، محم�د الس�ليطي، فيص�ل 
النج�م، وهي جميع�ا موجهة لعموم 
الجمه�ور. وأض�اف: كم�ا س�نقدم 
محارضتني ح�ول تاريخ آل�ة العود 
وس�نتطرق فيها إىل مختلف املراحل 
خ�الل 5االف س�نة م�ن تاريخ هذه 

اآلل�ة العريق�ة. 
وأش�ار الدكتور نجي�ب ناظم اىل أّن 
الجمهور ع�ىل موعد مس�اء األربعاء 
عىل الس�اعة السابعة مس�اء يف مقر 
املرك�ز يف مبن�ى 6 لحض�ور حف�ل 
متميز وخاص بمش�اركة كوكبة من 

العازف�ني املعروف�ني.
وب�نّي أّن مرك�ز آلة الع�ود يحتضن 

يض�م  متمي�زا  ومعرض�ا  متحف�ا 
آالت ع�ود متمي�زة باإلضاف�ة إىل أنه 
يقدم سلس�لة من الورش والدورات 
التعليمي�ة  واملس�تويات  التدريبي�ة 

لجمي�ع األعم�ار.
وبالق�رب م�ن مجس�م أك�ر ح�ذاء 
ريايض يف العال�م، انطلقت فعاليات 
جمعي�ة املهندس�ني القطري�ة تحت 
والهندس�ة  الق�دم  »ك�رة  مس�مى 
الرياضي�ة«. وتش�تمل عىل أنش�طة 
متنوعة م�ن بينها نش�اطات حركية 
أداء  وتقيي�م  والكب�ار،  للصغ�ار 
الالعب�ني الك�روي م�ن خ�الل تتبع 
حرك�ة الالعب�ني أثن�اء تعاملهم مع 
الك�رة، وبإم�كان اآلب�اء الحص�ول 
ع�ىل تقرير ح�ول مس�تقبل أبنائهم 
الكروي بعد إجراء اختبارات بسيطة 

ُيس�تخدم فيها الذكاء االصطناعي. 
ويش�ارك يف ه�ذه الفعالي�ات العديد 
الرياضية  املؤسس�ات والرشكات  من 
الك�رى، م�ن بينه�ا رشك�ة باريس 
لوس�يل  أكاديمي�ة  جريم�ان،  س�ان 
لك�رة القدم، رشكة اس�كورا، ورشكة 
N.S.A Tech، والرشكت�ان األخريان 
هما رشكت�ان متخصصتان يف الذكاء 

االصطناعي. 
ن�ادري  يتواج�د   46 املبن�ى  ويف 
مجموع�ة  يض�م  وال�ذي  للس�اعات 
من الس�اعات املمي�زة والن�ادرة من 
ماركات عاملية وتع�ود لفرتات زمنية 

مختلفة ومنه�ا ما هو مق�اوم للماء، 
وضغط األعماق، ومنها ما هو مقاوم 
للكرس، وهناك ساعات جيب، وأساور 
س�اعات جلد خصيصاً ملونديال قطر 
FIFA 2022، كما تم بهذه املناس�بة 
إصدار قمص�ان رياضية عليها صور 
س�اعة الدي�وان، باإلضافة إىل لوحات 
فني�ة وكتب وقصاص�ات من صحف 
ومجالت قديمة وحديثة عن الساعات.

 جدي�ر بالذكر ان النادي قد تأس�س 
يف الع�ام 2018 واعي�د افتتاح�ه يف 
ع�ام 2021. وكان يض�م حينها 30 
عض�وا حتى وصل ع�دد األعضاء إىل 
61 عض�وا، ويقوم بإصدار س�اعات 
خاص�ة بالنادي دوري�اً وصلت حتى 

اآلن إىل أربعة إصدارات.
ومن املقرر أن تدشن دار كتارا للنرش 
22 كتاباً أصدرتها بمناسبة مونديال 
الي�وم  ع�ر   ،FIFA 2022 قط�ر 
األربعاء باملبنى 18، إىل جانب 8 كتب 

من بينها ترجمت لالنجليزية.
وأش�اد ال�زوار بالعرض العس�كري 
املميز ال�ذي يقدمه مرك�ز العروض 
العس�كرية وكتيب موس�يقى القوات 
الواجه�ة  ع�ىل  القطري�ة  املس�لحة 
البحري�ة للح�ي الثقايف كت�ارا، حيث 
اس�تعراضية  لوح�ات  يقدم�ون 
عس�كرية جميل�ة تجمع ب�ني اإليقاع 
كت�ارا..  جداري�ات  واالس�تعراض. 

محطات فنية بارزة.

الجمهور على
موعد يومي
مع عروض

عسكرية مميزة

عازفون مشهورون 
يحيون حفال في 
مركز آلة العود.. 

اليوم

الدوحة- $



نجاح المونديال أظهرته وسائل 
اإلعالم الدولية ومشاهير العالم

المنتخبات العربية أبلت بالء 
حسنًا وقدمت مستويات رائعة

العالم كله شهد ببراعة بالدنا 
في هذا الحدث الكبير

يجب أن نشكر من صنعوا 
فرحتنا بداية من 

الفوز بشرف التنظيم

عبر الفنان القطري غازي حسين عن فخره بما قدمته 
قطر من متعة وإبهار استحقت عليه اإلشادة 

العالمية خالل تنظيمها لبطولة كأس العالم في 
نسخة وصفها بالفريدة التي لن تعوض بهذا 

الشكل والتنظيم المتميز، مشيدًا خالل حواره 
مع »$« بالجهود التي بذلت من قبل 

القائمين على الملف القطري منذ اليوم األول 
للتقديم والمنافسة على شرف الحصول على 

استضافة المونديال، وتطرق الفنان صاحب 
األعمال الدرامية والمسرحية الناجحة خليجيًا 
وعربيًا إلى العديد من المحاور والموضوعات، 

التي تالمس المونديال وموقف قطر من 
الهجمات التي شنتها بعض الدول عليها للنيل 

منها وإبعادها عن استضافة البطولة، كما تطرق 
أيًضا إلى ما يقدم في الدوحة من فعاليات مبهرة 

وكذلك التغطية اإلعالمية المميزة واإلشادات الدولية 
بقطر وتنظيمها األكثر من رائع لهذه النسخة.

حوار - محمد مطر
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حوار

»نحتاج مجلدات لحصر اإلنجازات«.. الفنان القطري غازي حسين لـ»$«:

قـطــر أمــتـعـت العـالـم
البعض أنفقوا الماليين وردوا على أعقابهم خاسرين ثقــافـتنا أصبحــت مـحل اهتمـام العـالم كله

قطر  تنظيم  رأيت  كيف   {
للمونديال؟

- شهادتي بالتأكيد ستكون مجروحة يف 
حق بالدي، ولكن العالم كله شهد بروعة 
حققته  الذي  الباهر  والنجاح  التنيظم 
الفريدة من كأس  النسخة  قطر يف هذه 
العالم، فالكل يف الدولة كان له يد يف هذا 
من  يقرصوا  لم  والجميع  الكبري  النجاح 
أو موظف  أكرب مسؤول ألصغر مواطن 

يف مكانه.

} هل تابعت األصداء واملؤرشات 
التي تدلل عىل هذا النجاح؟

الكربى  العاملية  فالصحف  بالتأكيد.. 
يف  التلفزيونية  والقنوات  واملواقع 
وأشهرهم  اإلعالميني  وكبار  كله  العالم 
بنجوميتهم  املعروفون  والرياضيون 
إىل  وأشاروا  تحدثوا  الجارفة  وشعبيتهم 
النجاح القطري الالفت وامللحوظ يف هذا 

املونديال االستثنائي.

} وما هي أبرز النقاط اإليجابية 

الحدث  هذا  يف  نظرك  وجهة  من 
العاملي؟

- اإليجابيات بكل أمانة تحتاج ملجلدات 
الحديث  يف  ونستفيض  نحرصها  كي 
بإيجاز  لكن  تفصييل،  بشكل  عنها 
النقاط  بعض  هناك  نظري  وجهة  ومن 
الرائعة  العامة  الخدمات  مثل  الواضحة 
الراحة للجمهور  والتي سهلت وسخرت 
املشجعني  ومناطق  الجنسيات،  كل  من 
وكذلك  املميزة،  الرتفيهية  والفعاليات 
التنقل  ووسائل  الشوارع  اسرتاحات 
صغر  رغم  قطر  صدق  فبكل  الرائعة، 
هذا  يف  قدمته  بما  ومقياساً  حجمها، 

املونديال، أثبتت للعالم أجمع أن النجاح 
ال يعتمد عىل املساحة الجغرافية أو الكتلة 
السكانية وإنما بالجد واالجتهاد والرتكيز 
والطموح والسعي باخالص نحو تحقيق 

النجاح املأمول.

الكبري  النجاح  إىل  باإلشارة   {
تقييمك  ما  يتحقق..  الذي 
التي  واالستعدادات  للتحضريات 

سبقت البطولة؟

أن  يمكن  ال  التحضريات  مرحلة   -
نسرتجعها إال بالعودة إىل اللحظة الفارقة 
رياضياً،  الحديث  قطر  تاريخ  يف  واألهم 
استضافة  رشف  عىل  الحصول  وهي 
املونديال، فبداية املجد كانت هنا، عندما 
استطاع األمري الوالد وضع قطر يف مكانة 
الدول  ويف مصاف  أخرى ومتقدمة جداً 
امللف  كان  التوقيت  ذاك  ففي  الكربى، 
القطري هو األقوى واألجدر وسط العديد 
تقدمت  التي  الكربى  الدول  ملفات  من 
أن  البد  ولكن  النسخة  هذه  الستضافة 
إىل كل ما عمل عىل  بالشكر  اآلن  نتوجه 
هذا امللف الذي بدونه لم تكن هذه املتعة 

ولم نعش هذه األجواء يف الدوحة اآلن.

لم  وقطر  الوقت  ذاك  منذ   {
تسلم من املحاوالت البائسة التي 
وتحييدها  الثقة  لزعزعة  سعت 
النجاح..  نحو  طريقها  عن 
التي  الحمالت  تلك  تصف  فكيف 

شنت هجماتها عىل قطر؟

- هذه الحمالت لم تهدأ منذ أن فاز ملف 
قطر باستضافة املونديال، ألن فوز قطر 
بعض  وكشف  وأوقعها  األقنعة  أظهر 
أصابهم  الذين  من  واملتآمرين  الحاقدين 

وفقدان  الكبرية  بالصدمة  اإلنجاز  هذا 
الرتكيز وعدم االتزان فأصبحوا يفتشون 
يبتعد  لكي  يفتعلونها  مشكلة  أية  عن 
ذلك  سبيل  ويف  الدوحة،  عن  املونديال 
املليارات،  بل  املاليني  من  العديد  أنفقوا 
ولكن مساعيهم باءت بالفشل وردوا عىل 

أعقابهم خارسين.

كل  ووسط  التوقيت  هذا  يف   {
ضد  حيكت  التي  املؤمرات  هذه 
القطري  الرد  كان  كيف  قطر.. 

برأيك؟

متواصلة  وأوقاتنا  عمال،  صمتنا  كان   -
من  مسرية  واستكمال  لتحقيق 
بدأت  تحديداً،  امللف  هذا  يف  اإلنجازات 
قبل 12 عاماً وتستمر حتى آخر يوم يف 
فعاليات البطولة، وها نحن فعلياً نعيش 
دولتنا  ومثابرة  حكمة  ثمار  ونجني 
والجد  بالعمل  إال  بالرد  اهتمامها  وعدم 
نسخة  لتقديم  واإلخالص  واالجتهاد 
استثنائية برصف النظر عن ما يقال وما 

يشاع وما يحاك ضدنا.

البطولة  محطة  إىل  نأتي   {
رأيت  كيف  املنتظر..  والبداية 
الحفل االفتتاحي ملونديال قطر؟

يمكن،  ما  أرقى  من  االفتتاح  حفل   -
احتفالية رائعة عربت وجسدت كل معاني 
واإلنسانية،  والسالم  والتسامح  الحب 
مع  وتناغمت  وبيئتنا  ثقافتنا  عكست 
معتقداتنا الدينية وأخالقنا وكنت فخور 
التي  اللحظات  تلك  أعيش  وأنا  جداً 
كل  عن  التعبري  فيها  بالدي  استطاعت 
بهذا  صورتنا  وأبرزت  وعربي  مسلم 
كانت  الذي  للعالم  الحقيقي  الشكل 

واضحة  وغري  مبهمة  لديه  الصورة 
حقيقية  غري  تكون  األوقات  من  وكثري 
غري  واملفاهيم  األخطاء  من  الكثري  وبها 

الواضحة وغري املنطقية أيضاً.

التي  األصوات  بعض  هناك   {
أرادت أن تعكر صفو هذا النجاح 
فكيف  البطولة..  انطالق  بعد 

رأيت ذلك؟

- ال أرى أية فائدة من كل هذه األصوات 
النشاز التي تحاول السري عكس االتجاه، 
وأتساءل  النجاح،  يعادون  أنهم  فأرى 
حقاً.. ما املانع يف أن تكسب ود واحرتام 
الدولة املضيفة وتساهم يف إنجاح حدث 
بالترصيحات  ولو  املونديال  مثل  عاملي 
ال  النجاح  يف  رشيكاً  وتصبح  اإليجابية 

معادياً له.

جاءت  الجمهور  من  فئة  كل   {
وبيئة  مختلفة  بثقافة  قطر  إىل 
مغايرة لبيئتنا.. فما هي الرسالة 
لجمهور  ترسلها  أن  تود  التي 
بلدان  مختلف  من  املونديال 

العالم؟

- أحرتم الجميع بكل ما يحمله يف عقله 
احرتامنا  عليه  الجميع  أن  وأرى  وقلبه، 
مثلما  وبيئتنا  وثقافتنا  عاداتنا  واحرتام 
احرتمنا عاداته وثقافته، وأستدل يف ذلك 
بالبيت الشعري الذي يقول »أرضهم ما 
عليك كضيف  فيجب  أرضهم«،  يف  دمت 
أن تحرتم دين وعادات البلد التي تحتضن 
عن  تخرج  وأال  وتحتضنك  البطولة 

السياق العام فيها.

} وما تقييمك للتغطية اإلعالمية؟

حدث  للمونديال  اإلعالمية  التغطية   -
ممتازة،  أنها  لها  تقييمنا  حرج..  وال 
تعمل  جميعها  واإلذاعات  فالشاشات 
وأبرز  املونديال،  خدمة  يف  نحل  كخلية 
شاملة  أنها  اإلعالمية  التغطية  يميز  ما 
الفعاليات  كافة  وتغطي  وكاملة 
فكل  والكواليس،  والطقوس  واملباريات 
ما تحتاجه كمشاهد، سواء أكنت عاشقاً 
لكرة القدم أو مهتماً بالجوانب الرتفيهية 
فكل ما تشتهيه نفسك ستجده بالقنوات 
تفوقت  التي  القطرية  املحلية  واإلذاعات 

عىل نفسها خالل هذا املونديال الرائع.

التي  املالمح  أهم  هي  ما   {
التغطيات  خالل  انتباهك  لفتت 

اإلعالمية للبطولة؟

- ما رأيته ملفتاً بشكل واضح هو اهتمام 
الجماهري العاملية بارتداء الغرتة وهو ما 
يف  وبالشاشات  شوارعنا  يف  كثرياً  نراه 
وشوارعنا  ولوسيل  واقف  وسوق  كتارا 
أصبحت  الخليجية  فالغرتة  بالدوحة، 
كافة  من  ملحوظ  اقبال  وعليها  عاملية 
كل  من  قطر  إىل  جاءت  التي  الجماهري 
حدب وصوب ملتابعة مباريات منتخباتها 

يف قطر.

بني  املنافسة  عن  ماذا   {
املنتخبات املشاركة يف املونديال؟

فحتى  أشدها،  عىل  املنافسة  أن  أرى   -
دور املجموعات كانت املنافسة قوية جداً 
واستمتع العالم كله بما قدم من مباريات 

حماسية وقوية.

ترشحه  الذي  املنتخب  ما   {
للفوز باللقب؟

- هناك صعوبة يف التنبؤ باملنتخب الذي 
سيحصد اللقب، ولكني أرشح األرجنتني 

أو الربازيل.

للمشاركات  تقييمك  ما   {
العربية يف البطولة؟

رائعة  ومستويات  نتائج  هناك   -
النقيض  عىل  وهناك  اإلشادة  استحقت 
غري  مستوياتهم  وكانت  يقنعوا  لم  من 
املغربي  املنتخب  بالطبع  وأذكر  جيدة، 
كل  عليه  استحق  الذي  الرائع  ومستواه 
الثناء واإلشادة، وكذلك منتخب السعودية 
وفوزه التاريخي عىل رفقاء مييس، وأيًضا 
املنتخب التونيس الذي انترص عىل منتخب 

فرنسا وهو حامل اللقب.

عدم  بسبب  بغرية  تشعر  } هل 
هذا  يف  للفن  مؤثر  دور  وجود 

العرس الكوري العاملي؟

للفن  يكون  أن  أتمنى  تأكيد  بكل   -
كافة  يف  والحارض  البارز  دورهم  وأهله 
املناسبات.. ولكن بطولة كأس العالم لها 
فالجمهور  حسابات ومقاييس مختلفة، 
ال يبحث عن األعمال املرسحية عىل سبيل 
يحتاج  فالفن  العالم،  كأس  املثال خالل 
عن  نتحدث  فعندما  ملتابعته،  وقت  إىل 
مرسحية تعرض عىل هامش بطولة كأس 
العالم فمن أين سيأتي الجمهور بالوقت 
يتابع  الحني  ذات  ويف  املباريات،  ملتابعة 
ويحتاج  األقل  عىل  ساعة  ملدة  مرسحية 
للحضور  أكثر  أو  أخرى  ساعة  قبلها 
فبشكل  العرض..  وانتظار  والدخول 
عام فكرة العروض املرسحية والفنية يف 
هذا التوقيت غري مناسبة لطبيعة الحدث 

نفسه.

{ غازي حسين 

النسخة  تذاكر  طرح  عن  قطر  مؤسسة  أعلنت 
األدائية  للفنون  دريشة  مهرجان  من  الثانية 
املهرجان  سيحتفي  حيث  الجمهور،  أمام  للبيع 
املجتمع  أفراد  كافة  أمام  أبوابه  يفتح  والذي 
بالثقافة والرتاث والتقاليد القطرية خالل الفرتة 
11 إىل 17 ديسمرب بالتزامن مع استضافة  من 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. 
اليومية  الدخول  تذاكر  عىل  الحصول  يمكن 
من متاجر فريجن ميجا ستور أو عرب موقعهم 
رياال قطريا   35 قيمتها  تبلغ  والتي  اإللكرتوني 
رياال  و50  عاًما،   11 إىل   3 سن  من  لألطفال 
بينما  فوق،  فما  عاًما   12 من  لألفراد  قطريا 
الدخول  سنوات   3 سن  دون  لألطفال  يمكن 

مجاًنا. 
ابن  العربي  املستكشف  رحالت  من  واستلهاًما 
بطوطة، سيسلط املهرجان الضوء عىل موضوع 
من  مجموعة  خالل  من  واملغامرات«  »السفر 
العروض التي تتنوع بني القصص، واملوسيقى، 
والشعر، والفنون البرصية، واملرسحية، باللغتني 

العربية واإلنجليزية.
املهرجان  خالل  الرئيسية  العروض  تشمل 
من  فنانني  يضم  الذي  بطوطة«  »ابن  عرض 
من  وأفرادا  قطر  مؤسسة  من  وطالبا  املنطقة 
»الرومي«؛  املوسيقية  واملرسحية  املجتمع؛ 
من  عربية  ثقافية  وعروضا  أجيال؛  وإيقاعات 
السنغال،  مثل  أخرى  دول  ومن  واملغرب  قطر 

وتركيا، واليونان.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عيل بن نارص 
املسند وزير التنمية االجتماعية واألرسة أن وزارة 
خالل  من  تسعى  واألرسة  االجتماعية  التنمية 
مفهوم  تعزيز  إىل  اإلسرتاتيجية  الرشاكة  هذه 
عرب  وترسيخه  القطري  املواطن  لدى  اإلنتاج 
اإلبداع  إىل  والتحول  االستهالك  ثقافة  من  الحد 
واالبتكار.  وأضافت سعادتها: »نحرص دائًما يف 
وزارة التنمية االجتماعية واألرسة عىل دعم األرُس 
وزيادة  لرتسيخ  ونسعى  قدراتنا،  بكل  املنتجة 
املجتمع، ومشاركتهم يف  وجودهم وإنتاجهم يف 
علينا  حقٌّ  إال  هي  ما  للفنون،  دريشة  مهرجان 
وزيادة  تقديمهم  بهدف  الفرصة  هذه  ملنحهم 
الدولة،  تشهدها  التي  الفعاليات  يف  إدماجهم 
مختلف  تجمع  ثقافية  فعالية  وأنها  خصوًصا 

الرشائح االجتماعية تزامنًا مع استضافة بالدنا 
للحدث الكروي األكرب: كأس العالم FIFA قطر 

.»2022
لالتصال  التنفيذي  الرئيس  زبيب  ميان  وقالت 
يف مؤسسة قطر: »يعد مهرجان دريشة للفنون 
األدائية فرصة لنا ملشاركة تراثنا وثقافتنا الغنية 
يف دولة قطر مع ضيوفنا من جميع أنحاء العالم، 
فضالً عن نرش هذا املهرجان لثقافة الحوار بني 

الثقافات وإرشاك مجتمعنا املحيل«.
وأضافت: »مع تركيز دريشة االبتكار عىل العلوم 
وورش  والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا 
والشعر  املوسيقى  وعروض  التفاعلية  العمل 
أن  نأمل  املهرجان،  فرتة  طوال  املرئية  والفنون 
األدائية  الفنون  باستكشاف  زوارنا  يستمتع 

بهذه الطرق الفريدة من نوعها«.
العيل،  مبارك  بن  غانم  الدكتور  قال  بدوره، 

»مهرجان  الثقافة:  وزارة  يف  ثقايف،  مستشار 
الشعوب،  بني  الثقايف  للتواصل  مساحة  دريشة 
وأهمية نسخة هذا العام أنها تتزامن مع فعاليات 
بطولة كأس العالم لكرة القدم، بما يسمح لزوار 
عىل  بالتعرف  مختلفة  ثقافات  من  قطر،  دولة 
املهرجان  القطري. كما يقدم هذا  الثقايف  اإلرث 
فرصة للتبادل املعريف من خالل اطالع الجمهور 
تعكس  مختلفة،  فنون  من  مميزة  أعمال  عىل 
وتبني  القطري،  للمجتمع  القيمية  املنظومة 

الرتاكم املعريف يف خدمة اإلنسانية«.
عمل  وورش  عروًضا  املهرجان  سُيقّدم  كما 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  يف 
االبتكار«،  »دريشة  من  كجزء  والرياضيات 
الضوء  لتسليط  قطر،  فيليبس  كونوكو  برعاية 
الوطن  من  والباحثني  واملبتكرين  العلماء  عىل 

العربي.
سيكون للرتاث املحيل حضوٌر كبرٌي يف املهرجان، 
حيث يستضيف بيت آل خاطر باملدينة التعليمية 
وعروض  التقليدية  واأللعاب  الشعر  مجلس 
املمتعة،  العروض  هذه  جانب  وإىل  األفالم. 
سيفتح »سوق الرتبة للمزارعني« أبوابه للجميع 

عىل مدار فرتة املهرجان.

الدوحة - $

مهـرجــان »دريـشــة« للفـنـون األدائيــة .. األحـدمؤسسة قطر:
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متابعات

عبر فعاليات تراثّية تحتفي بموروثاتنا األصيلة.. زوار:

درب الساعي يرسخ القيم
أّن  الساعي  درب  زوار  من  عدٌد  أّكد 
حافزا  يعترب  الوطني  باليوم  االحتفال 
الوالء  وتجديد  قطر  رؤية  لتحقيق 
بجّد  والعمل  الحكيمة،  للقيادة  والوفاء 
وُمواصلة مسرية اإلنجازات التي وضعت 
وقالوا  املُتقدمة،  الدول  مصاف  يف  قطر 
هامش  عىل  صحفية  ترصيحات  يف 
أرجاء  يف  واملنترشة  املتنوعة  الفعاليات 
املكان، إن البالد تعيش حالًة من الفرح 
تحّققت خالل  التي  باإلنجازات  والزهو 
التي  الفعاليات  وما  املاضية،  الفرتة 
انعكاس  إال  الساعي  درب  يف  نشهدها 
حارض  تعكس  التي  اإلنجازات  لتلك 
الفعاليات  إىل  باإلضافة  هذا  قطر، 
بموروثاتنا  تحتفي  التي  الرتاثيّة 
ُيمكن  حيث  املجيد،  وتاريخنا  األصيلة، 
أبناء  من  خاصة  الساعي  درب  لزّوار 
عادات  عىل  التعرّف  الجديدة  األجيال 

األجداد وتراثنا الوطني.

راشد املحريبي: الفعاليات تربط 
أهل قطر بماضيهم العريق

درب  فعاليات  أن  املحريبي  راشد  وأكد 
الساعي لها رونق خاص نظرا ألهميتها 
أن  وأكد  القطري،  بالرتاث  وارتباطها 
ربط  إىل  تهدف  الوطني  اليوم  فعاليات 
العريق، وتربز قيم  أهل قطر بماضيهم 
أفراد  بني  والتعارف  والتواصل  الرتابط 
للمايض  وإحياء  القطري،  املجتمع 
األصيل بني الجيل الحايل وترسيخ هذه 
الجيل  أبناء  يف  والثقافة  والقيم  املعاني 
الساعي  درب  أن  إىل  ولفت  القادم، 
من  يرى  مهمة  نافذة  له  بالنسبة  تمثل 
خاللها أبناؤه تاريخ قطر وحياة األولني 
بها، يف وقت تشهد فيه قطر العديد من 
القطاعات  كافة  يف  املختلفة  اإلنجازات 
وإرصار  الحكيمة  قيادتها  بفضل  وهذا 
من  املزيد  نحو  قدما  امليض  عىل  أبنائها 

التقدم.
درب  فعاليات  الريامي:  محمد  يقول 
البارزة  العالمات  من  أصبحت  الساعي 
لذلك  الوطني،  باليوم  احتفاالتنا  يف 
الفعاليات  عىل  القائمني  أن  نرى  نحن 
تطويرها  عىل  الحرص  أشّد  حريصون 

بفعاليات  الناس  ليفاجئوا  باستمرار 
عن  الريامي،  وعرّب  سنوًيا.  جديدة 
سعادته بفعالية رفع العلم، مؤكًدا أنها 
له  بالنسبة  حياته  لحظات  أروع  من 
باليوم  االحتفال  ويواصل:  وللشباب. 
الوطني يمثّل حافزًا ودافًعا لنا ملُواصلة 
مسرية اإلنجازات.. مؤكًدا أن الكل رشيك 
املجاالت،  كافة  يف  الوطن  إنجازات  يف 
ومرشوعات  ضخمة  تحتية  بنية  من 
أن قطر تسري عىل درب  يؤكد  ما  مهمة 
وقال  املستمّر.  والعطاء  اإلنجازات 
الساعي  درب  يف  الفعاليات  ان  الريامي 
معربة تماما عن إرث وثقافة هذا الشعب 
وكذلك  البحرية  الحياة  فنرى  األصيل، 
الحياة الربية. وأضاف: أتمنى أن تكون 
من  إعجاب  محل  العام  هذا  الفعاليات 
صوب  كل  من  جاءوا  الذين  الزوار  قبل 

وحدب، خاصة زوار املونديال.

عيل السيهاتي: التنوع واالختالف 
ال يصيب الزائرين بملل

يميز  ما  أهم  إن  السيهاتي  عيل  وقال 
هو  الساعي  درب  وأنشطة  فعاليات 
تصيب  ال  والتي  واالختالف  التنوع 
خطوة  كل  يف  إنه  حيث  بامللل،  الزائر 

فعالية جديدة وعروض مميزة وهذا ما 
افتتاح درب  الكبري منذ  يفرس االزدحام 
الساعي وازدياده يف األيام التالية، وأكد 
مفاهيم  تعكس  املختلفة  فعاليات  أن 
وبالحفاظ  باملوروث  مرتبطة  جميلة 
متنوعة  عروض  عن  فضالً  البيئة،  عىل 
لألطفال، بحيث تعكس  تقدم خصيصاً 
السيهاتي  والسلوكيات. وأشاد  املهارات 
داخل  املقدمة  والعروض  بالفعاليات 
فعاليات  أن  موضحا  املشاركة  األجنحة 
درب الساعي تأتي تحقيقا لرؤية اليوم 
والتكاتف  الوالء  بتعزيز  وذلك  الوطني، 
الوطنية  بالهوية  واالعتزاز  والوحدة 
القطرية، وهو ما تجسده احتفاالت كل 
خالل  الساعي  درب  أن  وأوضح  عام. 
هذا العام يحتضن العديد من الفعاليات 
املسؤولية  لتفعيل  املشاركة،  والجهات 
االجتماعية واإليمان بهذا الدور املهم، يف 
يوم وطني تتكاتف فيه هذه املؤسسات 

لتقديم ما لديها.
قال حمد راشد: إن درب الساعي مكان 
حيث  من  الزوار  كافة  منه  يستفيد 
وُمشاهدة  الواقع  أرض  عىل  التجربة 
من  أنه  وأكد  ُمبارش،  بشكل  الفعاليات 
الجمهور،  منها  يمَل  لن  التي  األماكن 
رغبة  لديهم  زواره  أن  ذلك  يف  والسبب 

القطري  الرتاث  عىل  التعرف  يف  كبرية 
املُقامة  الفعاليات  أن  إىل  الفتًا  األصيل، 
لألبناء  كبري  نفع  لها  الساعي  درب  يف 
حياة  عىل  الطالعهم  القادمة،  واألجيال 
اآلباء واألجداد عرب تقديم صورة ُمقربة 
عن  راشد  حمد  أعرَب  الحياة.  لتلك 
سعادته باإلقبال الجماهريي الكبري عىل 
الفعاليات من ُمختلف األعمار، ما يؤكد 
عىل أهمية هذه الفعالية لدى الجمهور. 
الساعي  درب  موقع  يف  راشد:  وأضاَف 
الجمهور  ُتثقف  تراثية  فعاليات  نجد 
وُتعزز روح الوالء واالنتماء يف نفوسهم.

الساعي  درب  أن  اليافعي  غسان  وأكد 
بطريقة  األجداد  وتاريخ  تراث  يحكي 
كافة  من  زواره  ُيعرّف  كما  ُممتعة، 
القطرية،  الثقافة  عىل  الجنسيات 
التمسك  عىل  القطريني  حرص  ويؤكد 
تشهد  الفعاليات  أن  مؤكًدا  بجذورهم، 
ُيدلل عىل ذلك،  ما  إن  تنوًعا الفتًا، وقال 
األول،  اليوم  منذ  عليه  الكبري  اإلقبال 
الفعاليات يف كثري من  بالرغم من تعدد 
املونديال.  بالتزامن مع  األماكن يف قطر 
فرصًة  مثَل  الساعي  درب  إن  ويضيف 
جيدًة لتعريف أبناء الجيل الجديد بحياة 
حيث  من  نهجهم  عىل  والسري  األولني 

القيم واملبادئ، بل وُمعايشتها.

 وقال السيد هشام نعنوس مرشف املزاد يف درب 
تذكر  الساعي  بدرب  املزاد  فكرة  إن  الساعي 
مقتنيات  عرض  يتم  حيث  القطري،  بالرتاث 
مع  القطري  بالبيت  عالقة  لها  قديمة  تراثية 
التي  القديمة وهي  الدالل  املزاد بطريقة  تقديم 
كانت موجودة يف الحراج ويف األحياء القديمة يف 
القديمة إىل درب  قطر بهدف نقل هذه األجواء 

الرتاثية  الفعاليات  مع  تتناسب  حيث  الساعي 
وتراثها  قطر  ثقافة  عن  تعرب  التي  الدرب  يف 
واملقطر  العزية  من  فيها  بما  البادية  تراث  من 
ذلك،  وغري  والصقور  والهجن  الخيل  وركوب 
لنا بصمة تجاور هذه األجواء  أن يكون  فأردنا 
واستحسانا  جماهرييا  إقباال  نالت  لله  والحمد 

من الجمهور.

يف  تقدم  التي  املعروضات  أهم  أن  إىل  وأشار 
املزاد هي الدالل القطرية القديمة املصنوعة من 
منها  األخرى  والنحاسيات  الخالص،  النحاس 
القطع  وبعض  والخيل،  للصقور  مجسمات 
القديمة  الخزفيات  وبعض  املميزة،  الخشبية 
والراديو  والتليفون  الكامريا  مثل  قديمة  وآالت 
عىل  املرشف  وأشار  وغريها.   والتليفزيون 

املزاد، إىل أن األسعار يف متناول الجميع وهناك 
قطر  يف  الجميع  ألن  الجمهور  جانب  من  إقبال 
املجالس  يف  نجد  ما  ودائما  الرتاث  عىل  يحرص 
يعتز  التي  القديمة  األدوات  هذه  مثل  القطرية 

بها القطريون كجزء من الرتاث.
 وتابع السيد هشام النعنوس أن املزاد ال يقف 
له  بل  فحسب،  الرتاثية  املقتنيات  تقديم  أمام 

من  خاصة  الزوار  يعرف  حيث  تثقيفي  جانب 
الشباب كيف كانت الحياة قديما وأهم األدوات 
معلومات  فتقدم  استخدامها،  وطريقة  القديمة 
واألدوات  العربية  القهوة  عن  مثال  بسيطة 
املزاد  أن  النهاية  يف  مؤكدا  فيها،  املستخدمة 
درب  جمهور  تربط  فعالية  الساعي  درب  يف 

الساعي بالرتاث القطري.

في فعالية المزاد

إق��ب��ال ع��ل��ى ال��م��ق��ت��ن��ي��ات ال��ت��راث��ي��ة
يتوافد زوار درب الساعي على شراء مقتنيات تراثية 
وذلك  القطري  بالبيت  تتعلق  تاريخية  دالالت  لها 
بدرب  رئيسية  باحة  في  يقام  الذي  المزاد  في 

الساعي بالقرب من بوابة 2.
التقليدية  بالطريقة  المنادي  صوت  سماع  وعلى   

القديمة يأتي المشترون، كما كانت في الفرجان 
سلعته  عن  البائع  يعلن  حيث  والحراج  القديمة 
المناسب  السعر  الشراء  في  راغب  كل  فيعرض 
له، فيأتي من يزيد على سعره السعر ليكون البيع 

ألعلى سعر لهذه المقتنيات في النهاية.

عنوس: 
يقدم 

بطريقة 
الدالل 
القديمة

راشــد: يقــدم صــورة مقربــة من حــياة األجدادالريامي: عالمة بارزة في احتفاالت اليوم الوطني

اليافعي: ُيعّرف زواره من كافة 
الجنسيات على الثقافة القطرية
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متابعات

في درب الساعي بالتزامن مع االحتفال باليوم العالمي للتطوع

اإلشادة بالمتطوعين

القت جهود املتطوعني من الشباب بدرب الساعي 
العديَد من عبارات اإلشادة من قبل الزوَّار وخاصة 
األوَّل  يومه  منذ  املكان  ل  تجمَّ حيث  العائالت، 
أرجاء  كافة  يف  الشباب  من  املتطوعني  بانتشار 
الحدث  لهذا  مهمًة  إضافًة  قدَّموا  حيث  املكان، 
تزخر  الفعاليات  أنَّ  خاصة  الضخم،  املجتمعي 
معها  يتطلب  والتي  الكثرية،  العائليَّة  بالزيارات 
اتساع  ومع  الخدميَّة.  املرافق  تكثيف  عىل  العمل 
املكان وكونه مقرًا جديًدا للحدث، فقد تألق عدٌد 
التطوعي  للعمل  قطر  ملركز  التابع  الشباب  من 

يف  جدراتهم  وأثبتوا  الزوَّار،  خدمة  يف  وتفانوا 
التصدي لتلك املهمة التي تقام بالتزامن مع عدة 
مناسبات، حيث االحتفال بفعاليات اليوم الوطني 
ويف  عاملي،  ريايض  حدث  ألكرب  قطر  واحتضان 
للتطوع  العاملي  باليوم  اإلحتفال  نفسه  الوقت 

الذي يصادف يوم 5 ديسمرب من كل عام.
خالل  املتطوعون  يقدمه  الذي  الدور  وحول 
املنسق  أوضَح  العام،  الساعي هذا  فعاليات درب 
العام واملرشف عىل فريق املتطوعني محمد خليفة 
قام  قد  التطوعي  للعمل  قطر  مركز  أنَّ  الكيومي 
بتوفري 150 متطوًعا مقسمني عىل فرتَتني ملدة 24 
يوًما، وقد تم العمل عىل تدريبهم عىل أهم مهارات 
التعامل مع الجمهور، إىل جانب اإلسعافات األوليَّة، 

وضمهم للعديد من ورش الدفاع املدني، وقد أبدوا 
حماَسهم منذ اليوم األوَّل للقيام بواجبهم الوطني 
فرتة  خالل  يعملون  أنهم  وأوضح  واملجتمعي، 
الزوَّار،  انعقاد فعاليات درب الساعي عىل إرشاد 
أنَّهم  إىل  مشريًا  الدخول،  وتنظيم  واستقبالهم، 
منترشون يف أنحاء املكان، حتى قبل دخول الزوَّار 
املكان، حيث هناك من يرشدهم ملواقف السيارات، 
وهناك من يعاون األرَس عند الدخول من البوابات، 
الفعاليات،  ألماكن  بإرشادهم  يقومون  كما 
يزخر  التي  املتنوعة  الربامج  عليهم  ويقرتحون 
امليداني  التنظيم  أيًضا يف  بها املكان، ويساهمون 
إنَّهم  املتطوعني:  عن  املسؤول  وقال  للفعاليات. 
فضاًل عن كونهم يقدمون كًما هائاًل من الخدمات 

لزوَّار درب الساعي إال أنَّهم يحققون كذلك نفًعا 
عىل  مبنية  حقيقية  خربات  عىل  بحصولهم  كبريًا 
االحتكاك مع كافة فئات املجتمع. إن مركز قطر 
التطوعي املقر الدائم واملتكامل الحتضان األنشطة 
واألعمال التطوعية يعمل وفًقا لرؤية واسرتاتيجية 
وتعزيز  تأسيس  يف  تساهم  التي  الثقافة  وزارة 
والتعريف  املجتمع،  يف  التطوعي  العمل  ثقافة 
العمل  جانب  إىل  وفوائده،  وأهدافه  بمجاالته 
إقامة  خالل  من  التنمية  يف  إسهاماته  توثيق  عىل 
الشباب  بني  التطوعي  العمل  لتشجيع  الرشاكات 
املدني  املجتمع  ومؤسسات  التطوعية  واملبادرات 
واملؤسسات األكاديمية والقطاع الخاص ووسائط 
القدرات  تصقل  بنَّاءة  فاعلية  لتحقيق  اإلعالم 

التطوعي،  للعمل  واملؤسسيَّة  الوطنية  والكوادر 
بأفضل  بيانات  قاعدة  بناء  يف  املساهمة  وكذلك 
اإلقليمي  املستويني  عىل  بها  املعمول  املمارسات 
والدويل واالستفادة منها يف التصميم، بما يف ذلك 
وخرباتهم  لقدراتهم  وَفًقا  املتطوعني  تصنيف 
ومهاراتهم وميولهم واتجاهاتهم لتوظيف املوروث 
القيمي ورأس املال االجتماعي القطري يف تعزيز 
العمل التطوعي، إضافًة إىل االستفادة من البحوث 
بهدف  التطوعي  بالعمل  الصلة  ذات  والدراسات 
كما  الشباب،  وإمكانات  طاقات  وإبراز  توظيف 
اإلبداعية  املبادرات  التطوعي  قطر  مركز  يشجع 
والتنظيمية  املؤسسية  العقبات  تذليل  خالل  من 

والقانونية.

إحدى عالمات البيئة القطرية

فيلـم المهـا العـربي يجـذب الـزوار

مدير  مساعد  سفران  آل  حسني  سالم  وقال 
إدارة املحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغري 
الهدف  إن  الفعالية  عن  واملسؤول  املناخي 
املهدد  الحيوان  هذا  إبراز  هو  املها  فيلم  من 
درب  وزائري  الجماهري  وتعريف  باالنقراض، 
يف  وذلك  قطريا،  موروثا  باعتباره  به  الساعي 
شكل قصة ما بني أم ومولودها، حيث يتناول 
الحيوان بشكل جماعي  الفيلم دورة حياة هذا 
وانسجامه  فيها،  يعيش  التي  األرض  وطبيعة 
البيئة  تلك  يف  املوجودة  الحيوانات  باقي  مع 

كيفية  عىل  املولود  هذا  تساعد  األم  أن  وكيف 
التعايش يف البيئة املحيطة به.

رمزية  له  الحيوان  هذا  أن  آل سفران  وأضاف 
للخطوط  كشعار  ويوجد  قطر  دولة  يف  مهمة 
من  فهو  وبالتايل  املثال  سبيل  عىل  القطرية 
الدولة  له  املميزة يف قطر والتي تويل  العالمات 
من  الكثري  له  أوجدت  حيث  كبرية،  عناية 

املحميات للحفاظ عليه من االنقراض.
وأشار إىل أن أول يشء قامت به الدولة للحفاظ 
املها  إكثار  مركز  إنشاء  هو  الحيوان  هذا  عىل 

بدأ  وقد  الشيحانية  مزرعة  يف   1979 عام  يف 
وعام  العربي  املها  من  رأسا  وعرشين  بخمس 
محمية  وهي  الثانية  املحمية  إنشاء  تم   1991
1997 تم إنشاء  عشريج يف شمال قطر، وعام 
والتي  قطر  غرب  جنوب  يف  املسحبية  محمية 
وتم  السعودية   – القطرية  الحدود  من  تقرب 
نقل هذا الحيوان إىل تلك املحميات من أجل أن 
يتكاثر بشكل طبيعي باإلضافة إىل دراسة هذه 
املواطن الجديدة ألن تضاريسها مختلفة، وكنا 
تعيش  التي  الحيوانات  بني  ما  الفروقات  نرى 

يف كل مكان بحسب طبيعته، وهذا ساعدنا يف 
هذا  مع  تتماىش  التي  املناسبة  البيئة  معرفة 

الحيوان.
الطبيعية  املحميات  إدارة  مدير  مساعد  وقال 
إن هذه املحميات بها كادر بيطري خاص من 
بأخذ  يقومون  واملساعدين  واملمرضني  األطباء 
صحتها  من  والتأكد  الحيوانات،  لهذه  عينات 
إضافة إىل أنها تقوم بعملية تحصني سنوي لها 

ملجابهة األمراض. 
وقال إن هناك برامج تقوم بها الوزارة خاصة 

البصمة  برنامج  ومنها  العربي  املها  بحيوان 
تكاثر  عىل  الرتكيز  بهدف  وذلك  الوراثية 
حيث  الحيوانات،  هذه  من  الجيدة  النوعية 
باألرقام،  نوع  كل  الوراثية  البصمة  تحدد 
حيث تم أخذ عينات من عدد من املها وتحليلها 
لتحديد  للطب  كورنيل  وايل  مع  بالتعاون 
سنويا،  تتزاوج  سوف  التي  التكاثر  سلسلة 
تحمل  يستطيع  جيل  إكثار  بهدف  وذلك 
عىل  املحافظة  إىل  إضافة  القاسية  الظروف 

الشكل وجمالية هذا الحيوان.

{ سالم حسين آل سفران

ار أثبتوا جدارتهم في التصدي لمهامهميبذلون جهودا كبيرة في خدمة الزوَّ

الدوحة - $

 تشهد فعالية عرض فيلم حيوان المها العربي في درب الساعي، 
إقباال كبيرا من العائالت وأبنائهم لمشاهدة الفيلم والتعرف 

على رسالته وهدفه، حيث تتواجد أعداد كبيرة يوميا في أجواء 
مميزة جدا لمتابعة الفيلم الذي يروي قصة عن دورة حياة حيوان 
المها والذي يعد إحدى عالمات البيئة القطرية، وقد وفرت اللجنة 

المنظمة الحتفاالت اليوم الوطني األجواء المناسبة للزوار في 
درب الساعي من أجل االستمتاع بمشاهدة الفيلم بوجود شاشة 

عرض سينمائية كبيرة والمقاعد المريحة.. إلى جانب ذلك توجد 
مجموعة من حيوانات المها العربي بجوار منطقة عرض الفيلم 

إلتاحة الفرصة للزوار اللتقاط الصور التذكارية معها.
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»الهالل« يشارك
في الملتقى الخليجي

شراكة في مجال البحث العلمي

األحمر  الهالل  شارك  -قنا-  الرياض 
القطري يف امللتقى الثالث للعمل التطوعي، 
مجلس  لدول  العامة  األمانة  نظمته  الذي 
مدار  عىل  العربية،  الخليج  لدول  التعاون 
الرياض،  السعودية  بالعاصمة  يومني 
السعودي،  األحمر  الهالل  مع  بالتعاون 

تحت عنوان »التطوع حياة«.
عقده  تزامن  الذي  امللتقى،  يف  وشارك 
ديسمرب   5 يف  للتطوع  العاملي  اليوم  مع 
وهيئات  التطوع  وممثلو  قادة  عام،  كل 
مجلس  بدول  األحمر  الهالل  وجمعيات 
التعاون لدول الخليج العربية، وتم خالله 
هيئات  يف  املتطوعني  من  عدد  تكريم 
مجلس  بدول  األحمر  الهالل  وجمعيات 
التعاون، منهم ثالثة من متطوعي الهالل 

األحمر القطري.
استعرض  امللتقى  فعاليات  وخالل   
املتطوعني  عالقات  منسق  يونس  كرم 
مجهوداتهم  القطري،  األحمر  بالهالل 
 »19 »كوفيد  لجائحة  االستجابة  أثناء 
ومساهماتهم يف تنظيم الفعاليات املرتبطة 
وبطولة  قطر،  يف  العرب  كأس  ببطولة 

كأس العالم FIFA قطر 2022.
 جاء امللتقى، الذي تم إطالقه ألول مرة بناء 
عىل اقرتاح من دولة قطر، ومن ثم اعتماده 
رسميا يف اجتماع أصحاب السعادة رؤساء 
بدول  األحمر  الهالل  وجمعيات  هيئات 
تنفيذا   ،2017 عام  يف  التعاون  مجلس 
يف  عرش  الثامن  اجتماعهم  يف  لقرارهم 

يونيو املايض.
 كما تم يف سياق ذي صلة، خالل امللتقى 

إىل دولة قطر، عىل  الشكر  الثالث، توجيه 
العمل  ملتقى  لعقد  ودعوتها  مبادرتها 
الدوحة،  يف  الرابع  الخليجي  التطوعي 
بالتزامن مع معرض »إكسبو البستنة« يف 

دولة قطر عام 2023.
أحد  ثاني،  آل  مريم  الشيخة  وقالت   
وتم  القطري،  األحمر  بالهالل  املتطوعني 
التكريم  هذا  إن  امللتقى،  خالل  تكريمها 
بمثابة تكليف ومسؤولية كربى، الفتة إىل 
»كوفيد-  كورونا  جائحة  منذ  تطوعها  أن 
»إنني  مضيفة  الوطن،  خدمة  هدفه   »19
بالغايل  للتضحية  االستعداد  أتم  عىل 
وتقديم  اإلنسانية  خدمة  ألجل  والنفيس 

األفضل من أجل التطوع«. 
 ورأت أن هذا التكريم يؤسس بالنسبة لها 
كمتطوعة، ملرحلة قادمة مليئة بالتحديات 
قائدة  تكون  أن  قبل  واملثابرة،  والعمل 
مسؤولية  »وهذه  وقالت:  التطوع.  يف 
من  وتمكننا  قدراتنا  تعزز  أن  شأنها  من 
منظومة  تطوير  يف  بصمة  لنا  تكون  أن 
األجيال  إىل  التجربة  ونقل  التطوع، 

القادمة، اعرتافا بالجميل«. 
عائشة  املتطوعة  أعربت  جهتها  من   
العمادي، والتي جرى تكريمها أيضا، عن 
يعد  الذي  امللتقى،  يف  باملشاركة  سعادتها 
خري دليل عىل أن ثقافة التطوع أصبحت 
املتحرضة،  املجتمعات  يف  السائدة  هي 
هو  تطوع،  بدون  مجتمعا  أن  إىل  مشرية 
عرضه  تم  ما  وأن  حضارة،  بال  مجتمع 
خالل امللتقى يمثل تجارب تطوعية مثمرة 

وخربات غنية يف مجال العمل اإلنساني.

القطرية  الجمعية  سعي  إطار  يف 
الجهود  دعم  نحو  الدائم  للرسطان 
املتعايشني  ورعاية  للرسطان  التوعوية 
عدداً  ونرش  إعداد  يف  شاركت  فقد  معه، 
من املرشوعات البحثية، التي تم تصنيفها 
مجتمع  يف  الرئيسية  املراجع  ضمن 
العديد من  بالتعاون مع  الرسطان وذلك 
الدويل  االتحاد  السيما  الدولية،  املنظمات 
أحد  الجمعية  تعترب  التي  للرسطان 

أعضائه الفاعلني. 
حيث نرشت الجمعية مرشوع بحثي حول 
»التحكم يف مقاومة مضادات امليكروبات. 
الرسطان«  مجتمع  يواجه  الذي  التحدي 
وذلك بالتعاون مع االتحاد الدويل ملكافحة 
الرسطان، والذي طرح سياسات مكافحة 
والرتكيز  امليكروبات  مضادات  مقاومة 
امليكروبات  مضادات  مقاومة  تأثري  عىل 
عىل نتائج رعاية مرىض الرسطان، والذي 
للرسطان  العاملي  املؤتمر  يف  إطالقه  تم 

2022. وضم أكثر من 50 خبريا.
املدير  أقرها  دراسة  يف  شاركت  كما 
إقليم  العاملية،  الصحة  ملنظمة  اإلقليمي 
دور  تناولت  والتي  املتوسط،  رشق 
يف  اإلقليمية  املدني  املجتمع  منظمات 
مكافحة الرسطان يف إقليم رشق املتوسط 
ومساهماتها يف برامج مكافحة الرسطان 
يف جميع املراحل من الوقاية حتى إعادة 
تحالف  مع  بالتعاون  وذلك  التأهيل 

األمراض غري املعدية للرشق املتوسط.
مكافحة  تواجه  التي  التحديات  وحول 
شاركت  فقد  العالم،  حول  الرسطان 
الجمعية بالتعاون مع التحالف األوروبي 
أخرى،  مؤسسة  و35  الشخيص  للطب 
هذه  حول  نظر  وجهة  قدمت  دراسة  يف 
واآلفاق  جغرافيًا،  الواسعة  التحديات 
والعوائق التي تحول دون تحقيق نتائج 
حيث  املستمرة،  املعركة  هذه  يف  أفضل 
يف  كبريًا  تنوًعا  هناك  أن  الدراسة  وجدت 
األجيال،  تتابع  مثل  الرئيسية  القضايا 
والتشخيص  الحقيقي،  العالم  وأدلة 
يف  التفاوت  إىل  ذلك  يؤدي  الجزيئي، 
املبذولة  والجهود  والتشخيص،  الوصول 

لفهم الرسطان بشكل أفضل.
الكفاءة  بناء  عىل  الحرص  إطار  ويف 
مخطط  الرسطان:  مرىض  رعاية  يف 
السياسات  دراسة  يف  شاركت  للسياسة، 
التي تقدم إطاًرا قابالً للتطبيق عىل نطاق 
واسع لدعم إجراءات السياسات التعاونية 
مرىض  رعاية  يف  الكفاءة  لتحسني 
اإلنسان  يكون محورها  بطرق  الرسطان 

وإنصافه، وتم االعرتاف بالدراسة من قبل 
االتحاد األوروبي - خطة أوروبا ملكافحة 

الرسطان. 
دراسة  يف  شاركت  الصعيد  نفس  عىل 
بالتعاون  الرسطان  كفاءة  مقاييس 
و  All.Can International مع 
وجامعة   Health Value Alliance
بحثي  من خالل مرشوع  ساوثهامبتون، 
من  مجموعة  لتحديد  تعاوني  سيايس 
مرىض  رعاية  »كفاءة«  لقياس  املقاييس 
العديد  يف  الدراسة  تقديم  وتم  الرسطان، 

من املؤتمرات يف االتحاد األوروبي.

للعمل التطوعي

بين »القطرية للسرطان« والمنظمات الدولية

»الصحة« توقع اتفاقية مع المركز األميركي لمكافحة األمراض

برنامج تدريبي في علم الوبائيات

العامة  الصحة  وزارة  وّقعت 
واملركز األمريكي ملكافحة األمراض 
والوقاية منها )US CDC( مؤخراً 
التدريب  برنامج  لتنفيذ  اتفاقية 
امليدانية  الوبائيات  علم  مجال  يف 

)FETP( يف قطر. 
نظام  تعزيز  إىل  االتفاقية  تهدف 
قطر،  دولة  يف  الصحية  الرعاية 
باإلضافة إىل ضمان النمو والتميز 
العامة  الصحة  مجاالت  جميع  يف 
األساسية، وبناء القدرات، وتبادل 
مجاالت  مختلف  يف  الخربات 

الصحة العامة.
ويف إطار تنفيذ االتفاقية قام وفد 
من خرباء املركز األمريكي ملكافحة 
األمراض والوقاية منها، بزيارة إىل 

لتقييم  وذلك  مؤخراً،  قطر  دولة 
ووضع  التدريبية  لالحتياجات 

خطط العمل املشرتكة.
االستشارية  الزيارة  أثناء  وتم 
الفنية  االحتياجات  تقييم 
يف  الصحي  للقطاع  والتدريبية 
فهماً  سيوفر  مما  قطر،  دولة 
يف  العامة  الصحة  لنظام  أعمق 
مراقبة  آليات  ذلك  يف  بما  الدولة، 
التدريب  وقطاع  األمراض، 

اإلرشافية  والقدرات  املستهدف، 
والتدريسية.

تنظيم  الزيارة  خالل  تم  كما   
الهامة  األنشطة  من  العديد 
للوفد  اجتماعات  عقد  تضمنت 
وأقسام  إدارات  ممثيل  مع  الزائر 
وممثيل  العامة  الصحة  وزارة 
قطر،  يف  الصحية  الرعاية  قطاع 
ميدانية  زيارات  إىل  إضافة 
والرعاية  الحكومية  للمؤسسات 

الصحية واألكاديمية ذات الصلة.
يف  التدريب  برنامج  أن  يذكر 
مجال علم الوبائيات امليدانية يتم 
العالم  أنحاء  جميع  يف  تطبيقه 
األساسية  القدرات  لبناء  ويهدف 
مجال  يف  العاملة  للقوى  بالنسبة 
برامج  وتدعيم  العامة  الصحة 
واالستجابة  األمراض  مراقبة 
وحماية  منها  والوقاية  لتفشيها 
نجاح  وسيدعم  العامة.  الصحة 
الخطط  تنفيذ  قطر  يف  الربنامج 
عاملة  قوة  إنشاء  إىل  الرامية 
الالزمة  باألدوات  مجهزة  وطنية 
واملهارات امليدانية وتطوير حلول 
مبتكرة وعملية لالستجابة لتفيش 

األمراض ومراقبتها.

{ هادي أبو رشيد

الدوحة - $

تعزيز نظام الرعاية الصحية 
في دولة قطر

حملة بجامعة قطر لتحفيز الشباب عليها

تعلــم مهــــارات اإللقـــاء
ندوة  اإلعالم  نظم طالبات قسم 
بالنفس«،  والثقة  اإللقاء  »فن 
وتأتي الندوة ضمن الحملة التي 
ساسك«  »ثقتك  حملة  تنظمها 
قسم  لطالبات  تخرج  مرشوع 
االسرتاتيجي.  اإلعالم-االتصال 
الندوة  هذه  تقديم  يف  وشارك 
اإلبراهيم،  ليىل  األستاذة  كٌل من 
 – قطر  بإذاعة  برامج  مقدمة 
األستاذة  واثق،  مركز  يف  مدربة 
الرئيس  نائب  الزبري،  مريم 
تميم  لنادي  التعليمية  للشؤون 
الفعالية  وحرض  توستماسرتز، 
جامعة  منتسبي  من  العديد 

قطر من طالبات وأساتذة. 
تحفيز  إىل  الندوة  وتهدف 
مهارات  تعلم  عىل  الشباب 
الجمهور  ومواجهة  اإللقاء 
بالتواصل  احرتافية  بكل 
باإلضافة  معهم،  والتفاعل 
الصوتية،  مهاراتهم  تنمية  إىل 
ثقتهم  وزيادة  والجسدية، 
بأنفسهم للتخلص من املخاوف 
تحقيق  للتمكن من  والتحديات، 

والنجاحات. اإلنجازات 
تحت  األوىل  الجلسة  أتت 

 25 عن  تفاعيل  »لقاء  عنوان 
مهارة  الكتساب  اسرتاتيجية 
قدمتها  بالنفس«  والثقة  اإللقاء 
مقدمة  إبراهيم،  ليىل  األستاذة 
مدربة   – قطر  بإذاعة  برامج 
الجلسة  أما  واثق،  مركز  يف 
الندوة فأتت بعنوان  الثانية من 

ألقتها  والتي  الحاجز«  »اكرسي 
نائب  الزبري،  مريم  األستاذة 
التعليمية  للشؤون  الرئيس 
كما  توستماسرتز،  تميم  لنادي 
املالكي  أحمد  اإلعالمي  شارك 
عرضه  تم  فيديو  خالل  من 
جامعة  فيه  شكر  الندوة  خالل 

وسلط  جهودها،  عىل  قطر 
الحملة  هذه  أهمية  عىل  الضوء 

للمجتمع. ستقدمه  وما 
الدكتور  قال  كلمته،  ويف 
قسم  رئيس  حمادة،  بسيوني 
املوضوع  هذا  »يقع  اإلعالم: 
وذلك  اإلعالم  قسم  أولويات  يف 
بالنفس  الثقة  موضوع  لكون 
أي  لتكوين  أساسيا  جزءا 
أسايس  عامل  فهي  إعالمي 
فهناك  باالتصال  القائم  لنجاح 
التي  الدراسات  من  الكثري 
نجاح  عوامل  حول  أجريت 
عمال  بأن  أكدت  التي  اإلعالمي 
الخربة،  عن  أهمية  يقل  ال  الثقة 
الدراية واملعلومات وعن املعرفة 
فنحن  واملتخصصة،  الدقيقة 
الحملة  هذه  ثمار  اليوم  نرى 
القائمات  الطالبات  عىل  أواًل 
عليها وجميع من شارك يف هذه 

الحملة«.
أن  »أود  بسيوني:  د.  وأضاف 
الدكتورة  إىل  بالشكر  أتقدم 
عىل  املرشفة  عيىس  إيمان 
طرح  يف  إلسهاماتها  املرشوع 
التي  للطلبة  تخرج  مواضيع 
إيجابي  بشكل  ثمارها  تنعكس 
عىل املجتمع، كما أتقدم بالشكر 
لجميع املشاركني يف هذه الندوة 
عىل الدعم الذي قدموه لطالبات 
إنجاح  سبيل  يف  اإلعالم  قسم 

هذا املرشوع«.

الجزء األول من أوراق سعدون حّمادي

»العربي لألبحاث« يصدر كتابا جديدا
ودراسة  لألبحاث  العربي  املركز  عن  صدر 
وشهادات«،  مذكرات  »سلسلة  ضمن  السياسات، 
أوراق  حّمادي  سعدون  كتاب  من  األول  الجزء 
مذكرات  عنوان  يحمل  الذي  حّمادي،  سعدون 
صفحة،   440 من  الكتاب  هذا  ويتألف  وتأمالت. 

عام. وفهرس  ببليوغرافيا  عىل  ويشتمل 
وأوراق  ووثائق  ويوميات  مذكرات  الكتاب  يضم 
حّمادي  سعدون  الراحل  العراقي  السيايس 
)1930-2007(، أحد أبرز قادة ومسؤويل الدولة 
ويقترص   .2003  -  1968 الفرتة  خالل  العراقية 
التي  ومذكراته  يومياته  عىل  منه  األول  الجزء 

يده. بخط  لعائلته  خلفها 
األخرية شهدت ظهوَر  السنوات  أن  الرغم من  عىل 
حزب  يف  قياديني  ألشخاص  وأعمال  مذكرات 

مختلفة،  بدرجات  االشرتاكي،  العربي  البعث 
الحزب  حياة  عن  املذكرات  هذه  يف  يرد  ما  فإن 
الحزب  رافق  حّمادي  ألن  الخاصة،  أهميته  له 
العراق  يف  ليس  التأسيس،  منذ  األوىل،  وقياداته 
فحسب، بل كذلك يف سوريا ولبنان واألردن، وظل 
مرافًقا له عرب عقود مختلفة. والحديث، هنا، ليس 
بارٍز  مثقٍف  عن  بل  فحسب،  حزبي  قيادي  عن 
املذكرات،  هذه  يف  يركز،  نجده  هنا،  ومن  أيًضا. 
الثقافية  األدوار  وكذلك  السياسية،  األدوار  عىل 

الفتة. مساحة  يعطيها  التي 
»مذكرات  هي  املذكرات  هذه  إن  القول  يمكن 
بل  شخصية،  وثائق  مجرد  ليست  فهي  دولة«، 
أن  سيما  وال  نفسها،  العراقية  الدولة  وثائق  هي 
حّمادي توىل مسؤولية إدارة اثنني من أهم ملفات 

وانطالًقا  الخارجية.  والعالقات  الطاقة،  الدولة: 
وما  املذكرات  هذه  أن  نحسب  النقطة،  هذه  من 
تحفل به من وثائق، سوف تصدر الحًقا يف أجزاء 
للدولة  وثائق  تجمع  خزانة  أي  تضاهي  أخرى، 

العراقية، يف أي مكتبة أو مؤسسة يف العالم.
فصول،  ثالثة  من  راهنًا  الصادر  الكتاب  ويتألف 
يحمل األول عنوان »السرية الشخصية والسياسية«، 
كربالء،  مدينة  يف  نشأته  عن  املؤلف  فيه  ويتحدث 
يف  البعث  حزب  إىل  انتمائه  ثم  األولية،  ودراسته 
أثناء دراسته يف الجامعة األمريكية يف بريوت يف عام 
1949، ونشاطه السيايس والثقايف هناك، وما رافقه 
العراق  إىل  عودته  قبل  القومية،  للمشاعر  نمو  من 
بناء  يف  ويساهم  الحزبي،  الناشط  دور  ليمارس 

التكوينات األوىل للحزب.
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اقتصاد

Ooredoo تعزز باقات تجوال لمشجعي المونديال
خدمة  مزايا  عن   Ooredoo مجموعة  أعلنت 
لتمكني  العاملة  رشكاتها  توفرها  التي  التجوال 
اتصال  عىل  البقاء  من  القدم  كرة  مشجعي 
واالستمتاع بتجارب رائعة أثناء سفرهم لحضور 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. 
إذ يمكن لعمالء Ooredoo يف جميع أنحاء الرشق 
آسيا  رشق  وجنوب  إفريقيا  وشمال  األوسط 
أو   Ooredoo جواز  خيارات  أحد  يف  االشرتاك 
تتضمن  والتي  التجوال،  خدمات  من  يوازيها  ما 
خالل  من  التكلفة  بفعالية  تمتاز  متكاملة  باقات 
لهم  وتضمن  مناسبة  بتكلفة  وبيانات  دقائق 
واألصدقاء  األهل  مع  تنىس  ال  لحظات  مشاركة 
فواتري  بشأن  القلق  دون  العالم  أنحاء  جميع  يف 

التجوال. 
استخدام  للعمالء  يمكن  قطر،  إىل  فعند وصولهم 
قطر   Ooredoo شبكة  عرب  االتصاالت  خدمات 
فائقة  إنرتنت  خدمة  لهم  توفر  والتي  الرائدة، 

الرسعة ومكاملات صوتية فائقة الوضوح. 

تحديثاً  Ooredoo قطر قد أجرت مؤخراً  وكانت 
شامالً لشبكتها بالتعاون مع عمالقة التكنولوجيا 
قوية  اتصاالت  خدمات  توفري  لضمان  العامليني 
وموثوقة للجماهري وتطوير تجربتهم بشكل كبري 
FIFA قطر  خالل حضورهم بطولة كأس العالم 

.™2022
بن  محمد  الشيخ  سعادة  قال  املناسبة،  وبهذه 
عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة 
 Ooredoo لـ  التنفيذي  والرئيس   Ooredoo
تجربة  بتطوير  االسرتاتيجي  التزامنا  »مع  قطر: 
للجميع  الفرصة  بإتاحة  فخورون  نحن  عمالئنا، 
حدث  أكرب  حضورهم  أثناء  اتصال  عىل  للبقاء 
ريايض يف العالم، دون القلق من فواتري التجوال. 
لخدمات  ورائداً  رئيسياً  دولياً  مزوداً  وباعتبارنا 
والخربة  التكنولوجيا  لدينا  تتوفر  االتصاالت، 
خدمات  توفري  لضمان  الالزمة  التحتية  والبنية 
التي  الدول  جميع  يف  لعمالئنا  متكاملة  تجوال 

نعمل فيها«. 
للغاية  متحمسون  »نحن  قائالً:  وأضاف سعادته 
الثقافة  لتجربة  وزوارنا  بعمالئنا  للرتحيب 
قطر  دولتنا  بأن  وفخورون  العربية،  والضيافة 

الضخم.  الريايض  الحدث  هذا  مثل  تستضيف 
والفعاليات  باألجواء  الجميع  يستمتع  أن  ونريد 
االحتفالية املصاحبة للبطولة وأن يكونوا قادرين 
األهل  مع  فوري  بشكل  لحظاتهم  مشاركة  عىل 

واألصدقاء يف بلدانهم«.
تقدم  التي   Ooredoo مجموعة  رشكات  وتشمل 
الكويت،   Ooredoo من  كالً  التجوال  خدمات 
و تونس،   Ooredooو عمان،   Ooredooو
و العراق،  وآسياسيل  فلسطني،   Ooredoo
 Indosat Ooredoo و  املالديف،   Ooredoo

 .Hutchison
تعمل  عاملية  اتصاالت  رشكة   Ooredoo وُتعّد   
رشق  وجنوب  إفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق  يف 
آسيا. وتوفر الرشكة خدماتها لعمالئها من األفراد 
والرشكات يف 10 دول، كما تعد Ooredoo رشكة 
مميزة  بيانات  استخدام  تجربة  توفري  يف  رائدة 
عرب  متطورة  وخدمات  واسع  محتوى  خالل  من 

شبكاتها املتطورة الثابتة والجوالة للبيانات.
يف 31 ديسمرب 2021، بلغت إيرادات الرشكة 30 
مليار ريال. وأسهم Ooredoo مدرجة يف بورصة 

قطر، ويف سوق أبوظبي لألوراق املالية.

الدوحة- $ 

توفر بيانات ودقائق بتكلفة مناسبة

انتعاش قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات والسياحة.. »قطر للمال«:

المونديال يحفز النشاط التجاري

الردود  من  لقطر  املشرتيات  مديري  مؤرشات  تجميع  ويتّم 
عىل االستطالع، الواردة من لجنة تضّم حوايل 450 رشكة من 
مجاالت  عدة  اللجنة  هذه  وتغطي  الخاص.  القطاع  رشكات 
بالتجزئة  والبيع  واإلنشاءات  التحويلية  الصناعات  تشمل 
والجملة إىل جانب الخدمات، كما أّنها تعكس هيكل االقتصاد 
الوطنية  الحسابات  لبيانات  وفًقا  وذلك  بالطاقة  املرتبط  غري 

الرسمية.
للمال  قطر  ملركز  التابع  الرئييس  املشرتيات  مديري  ومؤرش   
أداء رشكات  إىل  هو مؤرش مركب مكون من رقم واحد يشري 
القطاع الخاص غري املرتبط بالطاقة يف قطر. وُيحتسب مؤرش 
مديري املشرتيات الرئييس لقطر عىل أساس مؤرشات الطلبات 
الجديدة واإلنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم املوردين ومخزون 

املشرتيات.
 وارتفع مؤرش مديري املشرتيات للمرة األوىل منذ ستة أشهر 
48.8 نقطة يف نوفمرب  إىل   2022 أكتوبر  48.4 نقطة يف  من 
لرشكات  الكيل  التجاري  النشاط  استقرار  إىل  مشريًا   2022
إىل  وبالنظر  قطر.  يف  بالطاقة  املرتبط  غري  الخاص  القطاع 
ارتفع  الرئييس،  املشرتيات  مديري  ملؤرش  الخمسة  املكونات 
التجاري  النشاط  نمو  بفضل  نقطة   63.0 إىل  اإلنتاج  مؤرش 
تراجع  بينما  والخدمات  بالتجزئة  البيع  قطاعات  يف  والطلب 
مؤرش الطلبات الجديدة بسبب تقلص أعمال قطاع اإلنشاءات. 
نت مواعيد تسليم املوردين، وخّفضت الرشكات القطرية  وتحسَّ

مخزوناتها من مستلزمات اإلنتاج لتوفري التكاليف.
 وارتفع مؤرش اإلنتاج يف رشكات القطاع الخاص غري املرتبط 
بالطاقة يف قطر للشهر التاسع والعرشين عىل التوايل يف نوفمرب 
2022، ليسجل أرسع معدل نمو منذ يوليو 2022 وأعىل بكثري 

عىل  الدراسة  معدل  متوسط  من 
بيانات  وأشارت  الطويل.  املدى 
التفصيلية إىل  القطاعات األربعة 
البيع  قطاعات  يف  ملحوظ  نمو 
والخدمات،  والتجزئة  بالجملة 
اإليجابي  األثر  يعكس  ما 
لبطولة كأس العالم FIFA قطر 

.™2022
الجديدة  املبيعات  وواصلت   

تراجعها يف نوفمرب 2022، ال سيما يف قطاع اإلنشاءات، حيث 
األعمال  بإنجاز  الكيل مرتبطاً  التجاري  النشاط  النمو يف  كان 
املرتاكمة. وقد تم إنجاز األعمال العالقة بوترية هي األرسع منذ 
نت توقعات االقتصاد والنشاط التجاري  2019. وتحسَّ يوليو 
مع   2022 نوفمرب  يف  أكرب  بشكل  املقبلة  شهرًا  عرش  لالثني 
سعي الرشكات القطرية إىل اإلستفادة من فرص األعمال بعد 
انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. وكان مستوى 
الثقة اإلجمايل هو األعىل منذ أكتوبر 2020، حيث كانت رشكات 

اإلنشاءات والخدمات األكثر تفاؤالً.
 وارتفعت أسعار السلع والخدمات للشهر السابع عىل التوايل 
ويعكس   ،2022 نوفمرب  يف  الدراسة  تاريخ  يف  معدَّل  وبأعىل 
ن قدرة التسعري لدى الرشكات القطرية  ذلك بشكل جزئي تحسُّ
املرتبطة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، ال سيما يف 
قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات. ويف الوقت ذاته، 
طفيفة  بدرجة  اإلنتاج  مستلزمات  أسعار  متوسط  انخفض 
تكاليف  انخفاض  يعكس  مما  أشهر  أربعة  يف  األوىل  للمرة 

املوظفني واستقرار أسعار الرشاء بشكل عام.

الرشائية  األنشطة  وانخفضت 
حيث   2022 نوفمرب  يف  مجدًدا 
مستويات  عن  الرشكات  كشفت 
وانخفضت  كافية.  مخزون 
اإلنتاج  مستلزمات  مخزونات 
الرابع عىل  للشهر  بمعدَّل أرسع 
الرشكات  سعي  بسبب  التوايل 
مكاسب  لتحقيق  القطرية 
ن  تحسُّ واستمرار  الكفاءة  يف 
هو  للتسليم  الالزم  الوقت  متوسط  كان  حيث  املوردين  أداء 
األقرص منذ سبتمرب 2020. وانخفضت كذلك أعداد املوظفني، 

وخصوًصا يف قطاع اإلنشاءات.
بالنمو بوترية  املالية يف قطر  الخدمات   واستمر نشاط قطاع 
قوية نمو اإلنتاج للشهر السابع عرش عىل التوايل حيث ارتفع 
واستمرت   2022 نوفمرب  يف  الجديدة  الطلبات  نمو  معدَّل 
لت  سجَّ فيما  الرسوم  تخفيض  يف  املالية  الخدمات  رشكات 
يف  جديًدا  ملحوًظا  ارتفاًعا  قطر  يف  املالية  الخدمات  رشكات 
النشاط التجاري يف نوفمرب 2022 وبوترية أعىل مقارنة بشهر 
النشاط  يف  الحالية  النمو  سلسلة  وامتدت   .2022 أكتوبر 
الفرتة  يف  النمو  معدَّل  وظلَّ  شهرًا  عرش  سبعة  إىل  التجاري 
األخرية أعىل من املتوسط الذي سجلته الدراسة عىل مدى خمس 

سنوات ونصف.
نوفمرب  يف  أرسع  بوترية  بالنمو  الجديدة  األعمال  واستمرَّت 
قطاع  يف  املوظفني  أعداد  استقرَّت  ذاته،  الوقت  ويف   .2022
الرشكات  املالية يف قطر بشكل عام وظلَّت توقعات  الخدمات 
بشأن النشاط التجاري خالل اإلثني عرش شهرًا املقبلة إيجابية.

رشكات  تحملتها  التي  اإلنتاج  مستلزمات  أسعار  وشهدت 
انخفضت  بينما  استقراًرا   2022 نوفمرب  يف  املالية  الخدمات 
لسعي  نظرًا  التوايل  عىل  الخامس  للشهر  الخدمات  أسعار 

الرشكات القطرية إىل تعزيز قدرتها عىل املنافسة.
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  الجيدة،  محمد  يوسف  السيد  وقال 
يف  رسيًعا  نموًا   2022 نوفمرب  شهر  َشِهَد  للمال:  قطر  مركز 
املرتبط  غري  الخاص  القطاع  رشكات  يف  التجاري  النشاط 
FIFA قطر  العالم  انطالق بطولة كأس  بالطاقة يف قطر مع 
البيع  قطاعات  إىل  ُيعزى  النمو  ذلك  أنَّ  عجب  وال   ،™2022
القطاعات  هذه  لت  سجَّ وقد  والخدمات.  والتجزئة  بالجملة 
خالل  والخدمات  السلع  بيع  أسعار  يف  ملحوظة  ارتفاعات 
األعىل  هو  اإلنتاج  أسعار  معدَّل تضخم  وكان   ،2022 نوفمرب 

يف تاريخ الدراسة.
غري  الخاص  القطاع  رشكات  قدمت  عام  بشكل  قائال:  وتابع 
من  أكثر  خالل  إيجابية  توقعات  قطر  يف  بالطاقة  املرتبط 
عامني، يف ضوء تطلعها إىل اإلستفادة من الفرص التجارية ما 
2022™. وَشِهَد  FIFA قطر  العالم  انتهاء بطولة كأس  بعد 
تسجيله  منذ  األوىل  للمرة  ارتفاعاً  الجديدة  الطلبات  مؤرش 
املبيعات  تراجعت  بينما   ،2022 مايو  يف  القيايس  املستوى 
ارتفع  2022. وباملثل،  نوفمرب  بدرجة طفيفة خالل  الجديدة 
املوظفني  عدد  تراجع  2022 رغم  نوفمرب  التوظيف يف  مؤرش 

نتيجة التباطؤ يف قطاع اإلنشاءات.
وكانت مواعيد تسليم املوردين مناسبة بشكل أكرب يف نوفمرب 
مستويات  بتخفيض  القطرية  للرشكات  سمح  مما   ،2022
ن  إيجابيا لتحسُّ الكفاءة. ويعد ذلك مؤرشا  املخزون وتحسني 

قدرة الرشكات عىل التسعري وزيادة أرباحها.

 أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة 
عن مركز قطر للمال، إلى النمو السريع في النشاط 

التجاري في نوفمبر 2022 بالتزامن مع انطالق 
مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022™ في 

النصف الثاني من شهر نوفمبر 2022. وسجلت 
قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات 

والسياحة نمًوا سريًعا في النشاط التجاري. كما 
ارتفعت أسعار بيع السلع والخدمات بمعّدل 

قياسي مع ارتفاع الطلب على السياحة ما ساهم 
في زيادة أسعار الفنادق واإليجارات ورحالت الطيران 

والخدمات األخرى. وأظهرت نتائج الدراسة لشهر 
نوفمبر 2022 أنَّ توقعات الشركات القطرية بشأن 

النشاط التجاري خالل العام المقبل كانت األكثر 
إيجابية منذ أكتوبر 2020 بسبب سعيها إلى االستفادة 

من فرص األعمال ما بعد انتهاء بطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022™.

الدوحة- $

{ يوسف محمد الجيدة 

{ مركز قطر للمال 



تعديل  »مرشوع  إعداد  عن  املالية  لألسواق  قطر  هيئة  أعلنت 
القانونية املدرجة يف السوق  نظام حوكمة الرشكات والكيانات 
الرسمي،  موقعها  عىل  وطرحه  اإلجراءات«،  ودليل  الرئيسية 
وذلك للتشاور واستطالع آراء كافة األطراف املعنية يف منظومة 

سوق رأس املال يف الدولة بشأنه تمهيدا إلصداره.
وقالت الهيئة إن إعداد هذا املرشوع، يأتي بعد إجراء دراسات 
أفضل  إىل  للوصول  املالية،  األسواق  من  العديد  مع  ومقارنات 

املمارسات واملعايري الدولية بهذا الشأن.
الرشكات  حوكمة  »نظام  تعديل  مرشوع  إعداد  يأتي  كما 
انطالقاً  الرئيسية«،  السوق  يف  املدرجة  القانونية  والكيانات 
التعامل يف  الثقة يف نظام  الهيئة عىل املحافظة عىل  من حرص 
األسواق املالية، وحماية مالكي األوراق املالية واملتعاملني فيها، 
قد  التي  املخاطر  من  والحد  املالية،  األسواق  الستقرار  وضماناً 
تتعرض لها، فضال عن تعزيز ممارسة الهيئة لدورها التنظيمي 
إطار  ويف  الدولة،  يف  املال  رأس  سوق  عىل  والرقابي  واإلرشايف 
املنظمة  القانونية  الترشيعات  وتحديث  تطوير  عىل  الحرص 
جاذبة  لتكون  فيها،  والشفافية  النزاهة  وتعزيز  األسوق،  لهذه 
بها  املعمول  واملعايري  املمارسات  أفضل  لالستثمارات، وملواكبة 

دوليا يف هذا الشأن. 
والكيانات  الرشكات  حوكمة  »نظام  تعديل  مرشوع  ويأتي 
القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية«، وطرحه للتشاور، كذلك 
واالستدامة،  الحوكمة  وقيم  مبادئ  إرساء  يف  الهيئة  من  رغبة 
وعىل ضوء أفضل النظم الدولية واإلقليمية يف حوكمة الرشكات 
االسرتشادية  باملبادئ  منها  والتزاماً  املدرجة،  الكيانات  وسائر 
بمجلس  املالية  األسواق  يف  املدرجة  الرشكات  لحوكمة  املوحدة 

التعاون لدول الخليج العربية الصادرة سنة 2012.
وقد روعي يف صياغة نظام حوكمة الرشكات والكيانات القانونية 
املدرجة يف السوق الرئيسية، إرساء مبادئ الشفافية واإلفصاح، 
وحماية  واملساواة،  والعدالة  بها،  واإلقرار  املسؤولية  وتحمل 
وتمكينهم  عامة،  بصفة  املصالح  وأصحاب  املستثمرين  حقوق 
بالرشكة، من خالل  والعاملني  األقلية  قيم حماية  منها، وإعالء 

إقرار معاملة تفضيلية لصغار املستثمرين واألقلية.
إدارة  أطر  التي تحدد  القانونية  النظم  أهم  الحوكمة من  وتعد 
املساهمة  الرشكات  خاصة  بها  والتحكم  التجارية  الرشكات 

وسائر الكيانات القانونية األخرى املدرجة يف األسواق املالية.
الرشكات  حوكمة  نظام  تعديل  مرشوع  الهيئة  نرشت  وقد 
منها  حرصاً  الرسمي  موقعها  عىل  اإلجراءات  ودليل  املدرجة 
املرشوع واستطالع  تقييم  املعنية يف  األطراف  كافة  عىل إرشاك 
آرائهم وتزويدها بمالحظاتهم ومقرتحاتهم بشأنه خالل شهر 
النزاهة  درجات  بأقىص  التزامها  إطار  يف  وذلك  تاريخه،  من 

والشفافية يف التعامل باألوراق املالية. 
وُتلزم التعديالت الرشكات والكيانات القانونية املدرجة بالسوق 
بتطبيق  التزامها  عن  السنوي  تقريرها  يف  باإلفصاح  الرئيسية 
الثالثة من مرشوع  املادة  الحوكمة؛ فيما تنص  مبادئ وأحكام 
تعديل نظام الحوكمة عىل اآلتي: يلتزم املجلس )مجلس اإلدارة( 
بتطبيق مبادئ الحوكمة الواردة يف هذا النظام التي تتمثل يف: 
بينهم  التمييز  وعدم  املصالح  أصحاب  بني  واملساواة  العدالة 
واالفصاح  والشفافية  الدين،  أو  الجنس  أو  العرق  أساس  عىل 
وإتاحة املعلومات للهيئة وألصحاب املصالح يف الوقت املناسب 
بأعمالهم  والقيام  قراراتهم  اتخاد  من  تمكنهم  التي  وبالكيفية 
للرشكة،  االجتماعية  املسؤولية  قيم  وإعالء  صحيح،  بشكل 
وتقديم املصلحة العامة للرشكة وأصحاب املصالح عىل املصلحة 
الخاصة، وأداء الواجبات واملهام والوظائف بحسن نية ونزاهة 
ورشف وإخالص وتحمل املسؤولية الناشئة عنها أمام أصحاب 

املصالح واملجتمع.
الحوكمة  تطبيقات  وتحديث  مراجعة  اإلدارة  مجلس  وعىل 
مبادئ  أفضل  بتطبيق  وااللتزام  ومنتظمة،  مستمرة  بصورة 
الحوكمة يف حالة إدارج أو تداول أية أوراق مالية يف سوق أجنبية 
التداول العادل بني املساهمني، كما يلتزم بتطوير  وإعالء مبدأ 

وباملراجعة  الرشكة،  قيم  تجسد  التي  املهني  السلوك  قواعد 
الدورية واملنتظمة لسياساتها، ومواثيقها، وإجراءاتها الداخلية 
العليا،  التنفيذية  واإلدارة  املجلس،  أعضاء  عىل  يجب  التي 
واملستشارين، واملوظفني االلتزام بها، والتي من بينها: مواثيق 
املجلس ولجانه، وسياسة تعامالتها مع األطراف ذات العالقة، 
هيئة  تزويد  الرشكة  وعىل  وقواعد تداول األشخاص املطلعني.  
واإلجراءات  السياسات  مللخص  بقائمة  املالية  لألسواق  قطر 
كل سنة  من  يونيو  ديسمرب و30   31 أقصاه  موعد  يف  القائمة 

وحاملا يطرأ أي تغري فيجب تحديثها بشكل فوري.
 أما املادة الرابعة فتنص عىل أن : تقرير الحوكمة جزء ال يتجزأ 
وحجم  شكالً  مواصفاته  وبنفس  للرشكة  السنوي  التقرير  من 
خطه يرفق به موقعا من الرئيس، وينرش عىل املوقع اإللكرتوني 
العامة  الجمعية  اجتماع  انعقاد  قبل  املساهمني  للرشكة إلطالع 
السنوي بأسبوع عىل األقل، ويجب أن يتضمن تقرير الحوكمة 
وأن  النظام،  هذا  أحكام  بتطبيق  االلتزام  عن  الرشكة  إفصاح 
وأحكامه،  مبادئه  بتطبيق  املتعلقة  املعلومات  جميع  يتضمن 

والتي منها عىل سبيل املثال ال الحرص:
هذا  أحكام  تطبيق  بشأن  الرشكة  اتبعتها  التي  اإلجراءات   -  1

النظام.
2 - اإلفصاح عن املخالفات التي ارتكبت خالل السنة ومن بينها 
التزامها بتطبيق  التي وقعت عليها لعدم  املخالفات والجزاءات 
أسبابها، وطريقة  النظام، وبيان  أو أحكام هذا  أي من مبادئ 

معالجتها وسبل تفاديها يف املستقبل.
3 - اإلفصاح عن املعلومات الخاصة بأعضاء املجلس ولجانه، 
ومسؤولياتهم  وصالحياتهم  بالرشكة  العليا  التنفيذية  واإلدارة 

واعمالهم خالل السنة، ومكافآتهم عىل أن يتضمن ذلك : 
من  عضو  وكل  املجلس،  رئيس  عليها  حصل  التي  املبالغ   -  

أعضائه يف السنة املالية، ومقابل حضور جلسات املجلس وبدل 
املصاريف، وأية مبالغ أخرى بأي صفة كانت.

وأعضاء  الرئيس  بها  يتمتع  التي  والنقدية  العينية  املزايا   -  
املجلس يف السنة املالية.

 - املكافآت التي يقرتح املجلس توزيعها عىل أعضاء املجلس.
 - املبالغ املخصصة لكل عضو من أعضاء املجلس الحاليني.

 - البدالت التي ترصف ألي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا يف 
الرشكة، عىل أن تعرض بشكل مفصل وعىل وجه الخصوص أي 
التابعة،  بدالت ناتجة عن عضوية يف مجالس إدارات الرشكات 

وأية لجان داخلية بالرشكة األم أو الرشكات التابعة.
قدمتها  التي  الضمانات  أو  االعتمادات  أو  النقدية  القروض   -  
السنة  العليا خالل  التنفيذية  اإلدارة  أعضاء  أو  لرئيس  الرشكة 

املالية.
وأعضاء  رئيس  يشغلها  التي  الوظائف  عن  اإلفصاح   -  4
املجلس واإلدارة التنفيذية العليا واملناصب التي يتولونها بصفة 

شخصية أو بصفة ممثل ألحد األشخاص املعنويني.
5 - اإلفصاح عن الوظائف التي يشغلها أقارب كل من أعضاء 
أو  شخصية  بصفة  بالرشكة  التنفيذية  واإلدارة  العليا  اإلدارة 

معنوية حتى الدرجة الثانية.
بها  قامت  التي  التدريبية  والربامج  الدورات  عن  اإلفصاح   -  6

لرئيس وأعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية العليا خالل السنة.
7 - عىل الرشكة تزويد الهيئة بهيكل تنظيمي للرشكة يبني فيه 
أسماء كبار املديرين التنفيذيني وإخطارها حاملا يطرأ عليها أي 

تغيري.
8 - اإلفصاح عن إجراءات إدارة املخاطر، والرقابة الداخلية يف 
الرشكة بما فيها االرشاف عىل الشؤون املالية واالستثمارات، وما 

يتصل بها من معلومات.

أو  الحوكمة  بنظام  الواردة  اللجان  سواء  اللجان،  أعمال   -  9
عدد  متضمنة  لها؛  نقدية  بدالت  رصف  يتم  أخرى  لجان  أية 

اجتماعاتها وما انتهت إليه من توصيات.
10 - اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجان الداخلية سواء الواردة 

بنظام الحوكمة أو أية لجان أخرى.
لتحديد  الرشكة  تتبعتها  التي  اإلجراءات  عن  اإلفصاح   -  11
وتحليل  وإدارتها،  تقييمها  وطرق  تواجهها  قد  التي  املخاطر 
مقارن لعوامل املخاطر التي تواجهها الرشكة، ومناقشة األنظمة 

املعتمدة ملواجهة التغيريات الجذرية أو غري املتوقعة يف السوق.
أعضائه  التزام  ومدى  املجلس  أداء  تقييم  عن  اإلفصاح   -  12
وحضور  اللجان،  بأعمال  والقيام  الرشكة،  مصالح  بتحقيق 
اإلدارة  أداء  تقييم  عن  واإلفصاح  ولجانه،  املجلس  اجتماعات 
وإدارة  الداخلية  الرقابة  نظام  تطبيق  بشأن  العليا  التنفيذية 
املخاطر بما فيها تحديد عدد التظلمات، والشكاوى، واملقرتحات، 

والبالغات، والطريقة التي عالج بها املجلس املسائل الرقابية.
13 - اإلفصاح عن أوجه الخلل يف تطبيق نظام الرقابة الداخلية 
عن  واإلفصاح  تطبيقه،  يف  الضعف  مواطن  أو  جزئياً  أو  كلياً 
حاالت الطوارئ التي اتبعتها الرشكة يف معالجة حاالت اإلخفاق 
يف تطبيق نظام الرقابة الداخلية )السيما املشاكل املفصح عنها 

يف التقارير السنوية للرشكة وبياناتها املالية(.
14 ـ اإلفصاح عن مدى التزام الرشكة بالقواعد والرشوط التي 

تحكم اإلفصاح واإلدراج يف السوق.
15 ـ اإلفصاح عن أي نزاع أو خصومة تكون الرشكة طرفا فيها 

بما فيها التحكيم، والدعاوى القضائية.
والصفقات  املرتبطة،  التعامالت  تفاصيل  عن  اإلفصاح  ـ   16

التي تربمها الرشكة مع أي طرف ذي عالقة ومنها:
 - الهدف املراد تحقيقه.

- القيمة اإلجمالية.
 - طريقة السداد ومصادر التمويل.
 - تفاصيل عن الجهات ذات الصلة.

 - تأثري إتمام العملية عىل املركز املايل للرشكة.
 - أي عالقة بشأن تضارب مصالح بني األشخاص ذوي الصلة، 

أو نفي وجود مثل هذه العالقة.
بأي  الدعاية  سبيل  يف  انفقت  التي  املبالغ  عن  اإلفصاح   -  17

صورة كانت مع التفصيالت الخاصة بكل مبلغ.
لها  املتربع  الجهة  بيان  مع  التربعات  عن  اإلفصاح   -  18

ومسوغات التربع وتفصيالته.
مجلس  عضو  يف  توافرها  الواجب  الرشوط  التعديالت  وتحدد   
اإلدارة حيث: يجب أن يكون عضو املجلس متمتعا بقدر كاف 
فعالة،  بصورة  مهامه  لتأدية  املناسبة  والخربة  املعرفة  من 
نزاهة  بكل  بعمله  للقيام  الكايف  الوقت  عليه تخصيص  ويتعني 
وشفافية بما يحقق مصلحة الرشكة وأهدافها وغاياتها. وتلتزم 
لعضوية  املرشحني  وبيانات  بأسماء  قائمة  بإرسال  الرشكة 
أو  املعنويني  األشخاص  أو  الطبيعيني  األشخاص  من  املجلس 
ممثيل األشخاص املعنويني إىل الهيئة محدد فيها صفة الرتشح 
قبل  تنفيذي(،  غري  تنفيذي،  مستقل،  غري  مستقل،  )عضو 
التاريخ املحدد النتخابات املجلسـ  بأسبوعني عىل األقلـ  مرفقا 
الذاتية لكل منهم، وصورة طبق األصل من رشوط  بها السرية 
العضوية وتوصية لجنة الرتشيحات، واألسباب الجوهرية لقبول 
أو رفض كل مرشح؛ تكون واضحة وال تتحمل التأويل، واخطار 
املرشح بها قبل اجتماع الجمعية العامة للرشكة فور صدورها، 
عىل ان يفتح باب الرتشح قبل التاريخ املحدد النتخابات املجلس 
بأسبوعني،  التاريخ  ذلك  بعد  ويغلق  يوما،  وأربعني  بخمسة 
املجلس  أعضاء  كل  بأسماء  قائمة  بأرسال  الرشكة  وتلتزم 
األشخاص   ( املنتخبني  األعضاء  أسماء  عىل  تحتوي  ان  عىل 
الطبيعيني  واألشخاص  انفسهم،  عن  املنتخبني  الطبيعيني 
واألعضاء  املعنويني(،  واألشخاص  املعنويني،  األشخاص  ممثيل 
املعينني من قبل الدولة، وأسماء األشخاص الطبيعيني املسمني 
من قبل األشخاص املعنويني املنتخبني ممثلني عنهم يف املجلس، 
تنفيذي(  أو غري  )تنفيذي  العضو  فيها صفة  وبياناتهم محدد 
لكل  الذاتية  السرية  بها  املجلس مرفق  قبل مبارشة مهامهم يف 

منهم، وصورة طبق األصل من متطلبات العضوية.

إرساء مبادئ الشفافية واإلفصاح 
وحماية حقوق المستثمرين

اإلعالن عن إجراءات إدارة 
المخاطر والرقابة الداخلية

كتبت - أسماء الشادييل 

تقييم أداء مجالس اإلدارات والتزامها بتحقيق المصالح
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اقتصاد

تتضمن عروضا ترفيهية ومسابقات وجوائز

إقبال على الفعاليات المونديالية في »حياة بالزا«

2022 يف حياة بالزا، والتي  تتواصل احتفاالت مونديال قطر 
هامش  املثرية عىل  واألنشطة  الفعاليات  من  تتضمن مجموعة 
استضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم بنجاح، ويشهد 
املول إقباال كبريا من الزوار للمشاركة يف األنشطة والفعاليات 
التي أعلن عنها املول مؤخرا، وبهذه املناسبة قال السيد فريوز 
محيي الدين، الرئيس التنفيذي لرشكة قطر لألسواق املركزية: 
»يواكب حياة بالزا احتفاالت قطر بمناسبة كأس العالم بالعديد 
تجربة  الزوار  لنمنح  بعناية  انتقاؤها  تم  التي  الفعاليات  من 

استثنائية تعزز قيمة مشاركتهم بها«.
وأضاف محيي الدين »نظمنا العديد من املسابقات العائلية، يف 
بيئة مليئة باملنافسة اإليجابية واملرح. حيث تم تخصيص ساحة 

العائلية  واملسابقات  األنشطة  الستضافة  املول  داخل  خاصة 
الرتفيهية واملمتعة، وشارك األطفال وأولياء أمورهم يف مجموعة 
الفائزين بجوائز  متنوعة من األلعاب عىل املرسح وتم مكافأة 
استثنائية قدمها رعاة الفعالية يف حياة بالزا، كما شارك جميع 
القمصان  عىل  والرسم  الوجه  عىل  الرسم  أنشطة  يف  األطفال 
والفخار والحناء«. وتابع: »يف أجواء حماسية استمتع الحضور 
بأغاني كأس العالم االحتفالية التي ساعدت يف نرش الحماس 
والبهجة، باالضافة إىل العروض املميزة عىل املرسح الذي أعدت 
خصيصا لالحتفاالت، كما استقطبت الخيمة التقليدية العديد 
مع  الصور  اللتقاط  الفرصة  لهم  أتيحت  حيث  الزوار،  من 
الصقور، لرتسيخ ذكرياتهم داخل الحياة بالزا إىل األبد«، مشددا 
عىل أن »حياة بالزا تسعى إىل نرش تجربة إيجابية يحظى بها 
جميع رواد املجمع وهذا ما يؤكد نجاح اسرتاتيجيتنا بخلق بيئة 

{ جانب من الفعاليات احتفالية لزوار قطر خالل كأس العالم«.

الدوحة - $ 

هيئة األسواق طرحت المشروع للتشاور واستطالع اآلراء

تعديل نظام حوكمة الشركات المدرجة

{ بورصة قطر

استهداف درء المخاطر وتبني أفضل الممارسات العالميةتعزيز الثقة في نظام التعامل في األسواق المالية

إفصاح إلزامي عن مكافآت رئيس ومجالس إدارات الشركاتإقرار معاملة تفضيلية لصغار المستثمرين واألقلية



ويف املرتبة األوىل عامليا أيضا جاءت الدوحة من 
الناتج  يف  املبارشة  السياحة  مساهمة  نمو  نسبة  حيث 
املحيل اإلجمايل مقارنة بعام 2019 بواقع 21 % يف عام 
الثانية  باملرتبة  البولندية  وارسو  جاءت  بينما   2022
عامليا بنسبة نمو 14 % وشغلت مدينة سانيا الصينية 

املرتبة الثالثة عامليا بنسبة نمو بلغت 10 %.
املجلس  قائمة  يف  عامليا  الثانية  املرتبة  الدوحة  وشغلت 
املدن  ألكثر   )WTTC( والسياحة  للسفر  العاملي 
إنفاق  بحجم  الدوليني  السياح  إنفاق  عىل  استحواذا 
دوالر  مليار   16.8  ( قطري  ريال  مليار   61.15 بلغ 
أمريكي( يف عام 2022 وقال املجلس يف تقريره عن األثر 
سياحيا  تفوقت  قطر  إن  للمدن،  السياحي  االقتصادي 
الثالثة  املرتبة  التي حلت يف  لندن  الضباب  عىل عاصمة 
 16.1 بواقع  الدويل  السياحي  اإلنفاق  حيث  من  عامليا 

مليار دوالر أمريكي.
الواردة  الزوار  تدفقات  تأرجح  إىل  التوقعات  وتشري 
زائر  مليون  و1.7  مليون   1.2 بني  مستويات  قطر  إىل 
خالل فرتة كأس العالم، الذي يستمر حتى 18 ديسمرب 
لكرة  الدويل  االتحاد  تقديرات  تكشف  بينما  الجاري 
القدم »الفيفا« بأنه من املمكن أن يسعى نحو 40 مليون 

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

الطعام التي تقدم مجموعة واسعة من املأكوالت.
وتخطط االسرتاتيجية الوطنية لقطاع السياحة إىل جذب 
إىل  أيضا  إىل قطر سنوياً، كما تسعى  زائر  5.6 مليون 
من   %  67 إىل  لتصل  الرتفيهية  السياحة  نسبة  رفع 
إجمايل عدد الزائرين وتثبيت معدل اإلشغال يف الفنادق 
خيارات  وتنويع  الطلب  زيادة  خالل  من   %  72 عند 
اإلقامة السياحية، بحيث تتماىش مع مختلف الفئات من 

الزائرين. 
وتشهد الوجهات السياحية التي يفوق عددها 30 وجهة 
ومنشأة فندقية وسياحية وترفيهية والتي تم افتتاحها 
قبيل انطالق املونديال اقباال كبريا من الزوار واملشجعني 
يف  عاملية  سياحية  كوجهة  قطر  مكانة  لرتسيخ  وتمهد 

مرحلة ما بعد مونديال 2022 وتضم قائمة أبرز

شاطئ  منتجع  من:  كال  واملنشآت  الوجهات 
عربية  مرىس  جزيرة  ريجيس  سانت  وفندق  فويرط 
أوتبوست  ومنتجع  الدوحة  الخليج  ريكسوس  وفندق 
الشمالية  الرباري ومنتجع ريكسوس- جزيرة قطيفان 
وفندق  باي  ويست  الدوحة  أستوريا  والدورف  وفندق 
والدورف أستوريا الدوحة لوسيل وفندق ذا نيد الدوحة 
الدوحة  رافلز  وفندق  كتارا  تشيدي  ذا  ومنتجع  وفندق 
وفندق  الدوحة  وود  روز  وفندق  الدوحة  وفريمونت 

كتارا هيلز إل إكس آر وفندق دبل تري هيلتون الدوحة 
داون تاون وفندق بوملان الدوحة ويست باي وفندق لو 

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

وشاطئ ال مار وشاطئ مكاني.
واعتبارا من 15 سبتمرب املايض بارشت 13 رشكة طريان 
 30 حتى  وذلك  الدوحة  مطار  من  التشغيلية  عملياتها 
ديسمرب 2022، ويعترب مطار الدوحة هو املطار الثاني 
مدينة  دقيقة من وسط   15 بعد  الدوحة، ويقع عىل  يف 
املستضيفة  املالعب  معظم  من  دقيقة  و30  الدوحة 

للمونديال. 
العربية  من:  كال   13 الـ  الرشكات  قائمة  وتضم 
والخطوط  للطريان  وبدر  كايرو  أير  وطريان  للطريان 

الجوية اإلثيوبية واالتحاد للطريان وفالي دبي وطريان 
الجوية  والخطوط  الجزيرة  وطريان  أيرالينز  هيمااليا 
النيبالية والخطوط الجوية الباكستانية الدولية وطريان 

بيجاسوس وطريان السالم وتاركو للطريان.
القادمني  مبنى  من  كل  يف  السيارات  مواقف  وتتوفر 
ومبنى املغادرين يف مطار الدوحة الدويل ويضم املطار 
أيضاً غرفاً للصالة وتتوفر به خدمة اإلنرتنت واي فاي 
وأجهزة  وفودافون   Ooredoo وأكشاك  الرسعة  عالية 
الرصاف اآليل وخدمات رصف العمالت األجنبية، فضالً 
عن الخدمات الخاصة باملسافرين من ذوي االحتياجات 

الخاصة. 
الدويل يف منطقة  الدوحة  املغادرين بمطار  ويقع مبنى 
الطريق  تقاطع  لدى  الدوحة  بمدينة  القديم  املطار 
املغادرين  ملبنى  املطار. ويمكن  الرابع وشارع  الدائري 
 83 املبنى  الساعة. ويضم  2.000 مسافر يف  استيعاب 
مكتباً لتسجيل الوصول إىل املطار و52 مكتباً للمغادرة 
و22 بوابة صعود للمغادرة، ويقترص الدخول إىل مبنى 
ويرتبط  فقط  التذاكر  حاميل  املسافرين  عىل  املغادرين 
مبنى املغادرين بمدينة الدوحة عرب محطة مرتو املطار 
القديم – الخط األحمر )عىل بعد 600 مرت فقط(، وكذلك 

عرب مسارات متعددة للحافالت.
يف  فيقع  الدويل  الدوحة  مطار  يف  القادمني  مبنى  أما 
الثالث  الدائري  الطريق  عىل  عبود،  أبو  راس  منطقة 
بمدينة الدوحة ويمكن ملبنى القادمني يف مطار الدوحة 
 52 ويضم  الساعة  يف  مسافر   2.000 استيعاب  الدويل 
استقبال  مرافق  جانب  إىل  الوصول  لتسجيل  مكتباً 

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

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

بني 3.6 مليون و4.7 مليون مسافر يف ديسمرب. 
عدد  تجاوز  إىل  للسياحة  قطر  جهاز  بيانات  وتشري 
 1.023 إىل  ليصل  زائر  مليون  الواردة  الزوار  تدفقات 
مليون زائر خالل األشهر الثمانية األوىل من العام الجاري 
الزوار  تدفقات  أخذت  متاحة، وقد  بيانات  أحدث  وهي 
 2022 يناير  استقبلت قطر يف  منحنى تصاعديا حيث 
نحو 86.13 ألف زائر وانخفض العدد إىل 76.88 ألف 
زائر يف فرباير غري أنه قفز بصورة قياسية إىل 152.77 
ألف زائر يف مارس وسجل 97.85 ألف زائر يف إبريل ثم 
عاود ارتفاعه القيايس إىل مستوى 166.09 ألف زائر يف 
مايو واستمر عىل وتريته املرتفعة ليسجل 145.64 ألف 
زائر يف يونيو ثم وصل إىل 150.45 ألف زائر يف يوليو 

ثم سجل مستوى 148 ألف زائر يف أغسطس 2022 .
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اقتصاد

حجم تدفقات الزوار بين »1.2« و»1.7« مليون خالل البطولة»61.15« مليار ريال قيمة اإلنفاق السياحي هذا العام

الدوحة تتصدر بنمو إنفاق السياح
الثانية في قائمة أكثر المدن استحواذا على إنفاق الزواراألولى عالميا في نمو مساهمة السياحة في الناتج بـ »21 %«

{ رافلز وفيرمونت.. أيقونة فندقية مبهرة{ جماهير المونديال في مطار حمد 

تنويع خيارات اإلقامة 
لتشمل الفنادق والسفن 

وبيوت العطالت

توفير تجربة سياحية 
وفندقية مذهلة لمشجعي 

كأس العالم

حلت الدوحة في المرتبة األولى عالميا في قائمة المجلس العالمي للسفر والسياحة 

)WTTC( ألكثر مدن العالم نموا في إنفاق السياح الدوليين بالمقارنة مع مستويات ما 

قبل جائحة كورونا بتحقيقها معدل نمو بواقع 21 % خالل عام 2022 بفضل مونديال 

% ثم   19 نمو  بنسبة  الثانية عالميا  المرتبة  األميركية  أورالندو  بينما شغلت مدينة   2022

أنطاليا التركية بالمرتبة الثالثة عالميا بمعدل نمو 15 %.

كتب- سعيد حبيب 

بواقع »21 %« خالل 2022 وفقا لتقديرات المجلس العالمي للسفر 
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متابعات

تأجيج التنافس بين القوى الكبرى

أوكرانيا: نحو حرب استنزاف طويلة

بعد مرور أكثر من تسعة أشهر عىل اندالعها، لم 
األخبار.  نرشات  تتصدر  األوكرانية  الحرب  تعد 
بالنقل  العاملية  التلفزة  محطات  اهتمام  تراجع 
األوكراني، كما تراجع  الرئيس  املبارش لخطابات 
ألحداث  بارزة  فقرات  تكريس  عىل  حرصها 
القصف الرويس لألهداف األوكرانية، املدنية منها 
أو العسكرية، أو فرار آالف الالجئني األوكرانيني 
األوكرانيني  من  وبالرغم  ومدنهم.  بلداتهم  من 
ملواقع  مؤملة  رضبات  توجيه  عىل  أقدر  باتوا 
أو  أوكرانيا  رشق  يف  املحتلة  الروسية  القوات 
جنوبها، فنادًرا ما تحاول وسائل اإلعالم الكربى 
الحرب  ساحة  يف  القوى  ميزان  متغريات  قراءة 

واحتماالت تطورها.
بصورة من الصور، يبدو أن الرأي العام العاملي 
ا يعنيه الرأي العام العاملي عىل  )بغضِّ النظر عمَّ
الحرب  التحرر من عبء  التفصيل( يحاول  وجه 
الشتاء  أثقل كاهله خالل أشهر  الذي  األوكرانية، 
والربيع. وألن الحرب اندلعت يف أواخر عامني من 
العالم بما يقارب الشلل،  وباء أصاب أغلب دول 
فقد بدا أنها تمثل فصاًل جديًدا من تآمر املرض 
برمته.  اإلنساني  املجتمع  حياة  عىل  والسياسة 
ملخاطر  النسبي  واالنقشاع  الصيف،  بغنقضاء 
مراقبي  ودوائر  اإلعالم  وسائل  سارعت  الوباء، 
السياسة والعالقات الدولية إىل محاولة التخلص 

من تمثالت الوباء والحرب عىل السواء.
مستمرة  تزل  لم  األوكرانية  الحرب  أن  الحقيقة، 
بال هوادة، بل إن أحًدا لم يتوقع، يف فرباير/  شباط 
أو  الرويس،  الجانب  يف  ال   ،2022 املايض 
تستمر  أن  األخرى،  العالم  دول  أو يف  األوكراني، 
بوادر  تبدو  أن  بدون  الشهور،  هذه  كل  الحرب 
نهاية لها. خالل األسابيع القليلة املاضية، وصل 
جانبي  بني  والصواريخ  املدفعية  إطالق  تبادل 
أعداد  جانب  وإىل  مسبوق.  غري  مستوى  الحرب 
رين الهائلة من األوكرانيني، سواء من غادر  املهجَّ
موطنه إىل دول أخرى، أو انتقل إىل مناطق أكثر 
أمنًا داخل البالد، فإن عجلة الحرب لم تزل توقع 
دماًرا بالًغا باملدن األوكرانية يف الرشق، إضافة إىل 
مخاطر اإلشعاع النووي إن أصاب العطب محطة 
زاباروجيا يف الجنوب األوكراني، التي تعد واحدة 
من أكرب محطات توليد الطاقة النووية يف العالم. 
األوكرانية  األزمة  أن  كله،  ذلك  األخطر من  ولكن 
الدول  إقرار رصيح من  بالفعل، وبدون  تطورت 
الكربى، إىل أزمة عاملية، تطول معظم دول العالم، 
من اختاروا أن يكونوا طرًفا يف الحرب أصاًل، ومن 

لم يختاروا.
حدودية  خالفات  من  بدأت  ألزمة  كان  فكيف 
التعقيد  بالغ  بتاريخ  تتعلق  إقليمية،  وقومية 
أي  وإىل  عاملية؟  أزمة  إىل  تتحول  أن  واالشتباك، 
حدٍّ يمكن للحرب األوكرانية أن تعيد رسم خارطة 

القوة عىل مستوى العالم؟

تحوالت الحرب

التي  العودة إىل األسباب  لم يعد من املجدي اآلن 
دفعت روسيا إىل بدء الحرب، وما إن كان القرار 
جيوسرتاتيجية  رضورات  من  انطلق  الرويس 
ة، أو من نزعات إمرباطورية، عدوانية  دفاعية ملحَّ
أسابيعها  يف  ارتكزت  الحرب  أن  املهم،  توسعية. 

مستهدفة  السوفيتي،  العسكري  املبدأ  إىل  األوىل 
أوكرانيا.  عىل  إسرتاتيجية  سيطرة  تحقيق 
بمعنى، أن هدف موسكو األويل كان إيقاع هزيمة 
ذلك  يف  بما  األوكراني،  بالجيش  بالغة  عسكرية 
إعادة  ثم  ومن  كييف،  عىل  كامل  حصار  فرض 
الدولة األوكرانية إىل دائرة النفوذ الرويس، وفصل 
أوكرانيا بالكامل عن الغرب، تماًما كما بات عليه 

وضع بيالروسيا.
مواقع  إضعاف  عىل  الروس  الحرب  قادة  عمل 
األوكرانية،  العسكرية  املقدرات  وتدمري  الدفاع 
مستخدمني قصًفا متنوع األدوات، تمهيًدا لتقدم 
كييف  باتجاه  محاور  عدة  عىل  مدرعة  طوابري 
ولكن،  أخرى.  إسرتاتيجية  أوكرانية  مدن  وعدة 
وسواء بفعل صالبة املقاومة األوكرانية، أو بقوة 
اإلمدادات العسكرية الغربية، لم يستطع الروس 
بالرسعة  األوىل  الشامل  الهجوم  أهداف  تحقيق 
خسائر  إيقاع  يف  األوكرانيون  نجح  املتوقعة. 
كييف  إىل  املتقدمة  الروسية  القوات  يف  فادحة 
معركة  وحوَّلوا  خاصة،  بصورة  وخاركيف، 
ما  وهذا  التكاليف.  باهظ  حصار  إىل  ماريوبول 

دفع القيادة الروسية إىل تغيري نهج الحرب.
انسحبت القوات املهاجمة لكييف ولم تعد قادرة 
الروسية  القيادة  وتخلَّت  عىل مهاجمة خاركيف، 
والرسيعة،  الساحقة  الهجومية  الحرب  مبدأ  عن 
والتقدم  االستنزاف  حرب  إسرتاتيجية  معتمدة 
البطيء. كما أعلنت موسكو، يف الوقت نفسه، أن 
دونباس،  إقليم  عىل  السيطرة  تستهدف  حربها 
أوكرانيا  يف  بالروسية  الناطقة  األقلية  لحماية 
السيطرة  إىل  إضافة  واستقرارها،  أمنها  وضمان 
املحاذي لشبه  أوكرانيا  الجنوبي من  القطاع  عىل 
الجزيرة،  شبه  ألمن  الرضوري  القرم،  جزيرة 
الروسية  اللغة  غلبة  أن  موسكو  حسبت  وحيث 
الرويس  الوجود  الجنوب ستجعل من  عىل سكان 

العسكري شأًنا سلًسا.
مع  التفاوض  نهج  عن  كييف  تخلَّت  املقابل،  يف 
روسيا، سواء بفعل الضغوط الغربية، أو إلدراك 
القبول بالحد  أنها ال تستطيع  القيادة األوكرانية 
يف  امليض  وقررت  الروسية،  املطالب  من  األدنى 
القوى  تيقنت  إن  وما  الرويس.  الهجوم  مقاومة 
الغربية من أن األوكرانيني عازمون عىل مواصلة 
وحلفاؤها  املتحدة،  الواليات  بدأت  حتى  الحرب، 
دعم  إمدادات  تنظيم  الناتو،  يف  األوروبيون 

إسرتاتيجي عسكري ألوكرانيا.
وأملانيا،  وبريطانيا،  املتحدة،  الواليات  قدمت 
أنواع  كافة  لألوكرانيني،  وبولندا،  وبلغاريا، 
صواريخ  وقاذفات  مدفعية  ووحدات  الذخائر 
العربات  إىل  إضافة  املدى،  متوسطة  دقيقة، 
عىل  أدلة  ثمة  بل  الطائرات.  ومضادات  املدرعة 
العربات  من  بأعداد  أوكرانيا  دعمت  تركيا  أن 
املسرية  الطائرات  تقديم  تواصل  وأنها  املدرعة، 
من طراز بريقدار، التي كانت كييف قد تعاقدت 
إضافة  الحرب.  اندالع  قبل  منها  أعداد  عىل رشاء 
يونيو/  حزيران  يف  بريطانيا،  أعلنت  ذلك،  إىل 

عرشات  لتدريب  خطة  عن   ،2022 املايض 
اآلالف من الجنود األوكرانيني. وُيعتقد أن خرباء 
تحت  أوكرانيا،  يف  موجودون  غربيني  عسكريني 
األوكراني عىل  الجيش  غطاء دبلومايس، ملساعدة 
التدرب عىل املعدات العسكرية الحديثة، أو حتى 
االستخدام التكتيكي لهذه املعدات. إىل جانب ذلك 
اندالع  قبل  ما  ومنذ  املتحدة،  الواليات  تقدم  كله، 
دورية،  استخباراتية  معلومات  الحرب،  نريان 

وعند الحاجة، لألوكرانيني.
ألوكرانيا  العسكرية  الغربية  املساعدات  بلغت 
حتى اآلن ما يزيد عن عرشة مليارات دوالر؛ وليس 
ثمة مؤرش عىل أن العواصم الغربية وضعت سقًفا 
ينظر  بات  الغرب  أن  بمعنى،  املساعدات.  لهذه 
إنهاك  ساحة  باعتبارها  األوكرانية  الحرب  إىل 
مقابل  يف  بوتني.  وحكومة  لروسيا  وإضعاف 
لرتكيع  روسيا  تخوضها  التي  االستنزاف  حرب 
الغربية  القوى  حكومة أوكرانيا وجيشها، دخلت 
الرئيسة الحرب، بصورة غري مبارشة، الستنزاف 
حروب  وألن  الروسية.  والقيادة  الرويس  الجيش 
التحديد  عىل  عصية  طبيعتها  يف  هي  االستنزاف 
هذه  بنهاية  التكهن  يمكنه  ال  أحًدا  فإن  الزمني، 

الحرب.
الحرب  يف  روسيا  خسائر  بأن  تفيد  تقارير  ثمة 
تخطت 15 ألًفا من القتىل يف شهور الحرب الستة 
األوىل، بما يف ذلك عرشات من كبار الضباط. كما 
أن ثمة مؤرشات عىل أن آلة الحرب الروسية أخذت 
إنتاج  العجز عن  مثل  القصور،  إظهار بعض  يف 
متطلبات الحرب من ذخائر املدفعية والصواريخ، 
أعداد  إيران للحصول عىل  أو بدء مفاوضات مع 
املسرية. بل ثمة من يشري  الطائرات  إضافية من 
إىل أن الحرب تتطلب أعداًدا متزايدة من الجنود، 
نشطة  تجنيد  أطلقت حملة  الروسية  الدولة  وأن 
إعالن  تجنب  بهدف  روسيا،  أنحاء  كافة  يف 
ملموسة  أعداد  بسحب  وقامت  العامة،  التعبئة 
من العسكريني الروس املوجودين منذ سنوات يف 
توكيد  وإىل جانب صعوبة  وليبيا. ولكن،  سوريا 
فإن  الفعلية،  داللتها  قراءة  أو  املؤرشات،  هذه 
مطرًدا  تقدًما  تشهد  دونباس  إقليم  يف  الحرب 
كان  مما  بكثري  أبطأ  كان  وإن  الروسية،  للقوات 
العسكرية  القوى  أكرب  إحدى  جيش  من  متوقًعا 

يف العالم.

حرب اقتصادية أيًضا 

لم تقترص املواجهة الروسية-الغربية يف أوكرانيا 
ومنذ  اتسعت،  بل  العسكرية،  الحرب  عىل ساحة 
بداية األزمة، إىل املجال املايل-االقتصادي. فرضت 
من  سلسلة  أممي،  قرار  وبدون  الغربية،  الدول 
األعمال  وقطاع  الدولة  روسيا،  عىل  العقوبات 
واملسؤولني، ودفعت إىل خروج كربيات الرشكات 
العاملة  تلك  سواء  الروسية،  السوق  من  الغربية 
الصناعات  أو  الطاقة،  أو  الخدمات،  قطاع  يف 
الطريان  حركة  وأوقفت  واإللكرتونية؛  التقليدية 
الدول  الغربية. قررت  الدول  بني روسيا ومعظم 
الرويس،  الفحم  استرياد  عن  التوقف  األوروبية 
ومنتجاته.  النفط  لواردات  التدريجي  والخفض 
األرصدة  بتجميد  الغربية  الدول  قامت  كما 
والجنيه  بالدوالر  بنوكها  يف  املودعة  الروسية 

العواصم  يف  نقاش  وبدأ  واليورو،  اإلسرتليني 
الغربية الرئيسة حول ما إن كان ممكنًا استخدام 
أوقعته  ما  بناء  املجمدة إلعادة  الروسية  األرصدة 

روسيا من دمار يف أوكرانيا.
الطويل  اإلغالق  عواقب  اجتمعت  واحد،  وقت  يف 
االضطراب  ومشكلة  كورونا،  وباء  عامي  خالل 
السلع  من  متزايدة  وأعداد  الطاقة  إمدادات  يف 
الزراعية واملصنعة، ومؤرشات الدورة الرأسمالية 
عىل  متفاقمة  اقتصادية  أزمة  لتصنع  التقليدية، 
األربع  الكربى  القوى  تمثل  كله.  العالم  مستوى 
وروسيا،  الصني،  األوكرانية:  باألزمة  املعنية 
باملئة   60 املتحدة،  والواليات  األوروبي،  واالتحاد 
وباضطراب  العاملي.  االقتصادي  الناتج  من 
القوى،  هذه  بني  واالقتصادية  املالية  العالقات 
معظم  أحوال  تضطرب  أن  املستغرب  من  ليس 

دول العالم االقتصادية واملالية.
مصادر  أسعار  يف  واملديد  الكبري  االرتفاع 
الزراعية  السلع  الطاقة؛ وارتفاع أسعار عدد من 
الزراعية؛  واألسمدة  القمح  مثل  الرضورية، 
السلع  من  املعروض  يف  امللموس  واالنخفاض 
يف  اإللكرتونية  الرشائح  تدخل  التي  املصنعة 
إنتاجها؛ واالرتفاع الهائل يف مستويات التضخم؛ 
االقتصادي  التأزم  مظاهر  أبرز  من  بعض  هي 
تعد  لم  األرس  من  املاليني  عرشات  ثمة  العاملي. 
يف  ليس  اليومية،  الحياة  شؤون  تدبري  تستطع 
دول  يف  أيًضا  ولكن  وحسب،  الثالث  العالم  دول 
الرفاه الغرب-أوروبية. وبالرغم من وجود أسباب 
التأزم  فإن  الداخلية،  بالسياسات  تتعلق  أخرى 
االقتصادي العاملي عمل عىل تفاقم أزمات عدد من 
الدول، وأخذ يدفع بها نحو اإلفالس، أبرزها حتى 

اآلن: رسيالنكا، ومرص، وتونس، وسرياليون.

تنافس مشتد عىل تشكيل نظام دويل جديد

روسيا هي من بدأ هذه الحرب، ولكنها ال تستطيع 
أن توقفها، أواًل: ألن اإلمدادات العسكرية الغربية 
ألوكرانيا تشجع األخرية عىل االستمرار يف الحرب، 
وتعزز طموح القيادة األوكرانية بتحقيق انتصار 
املستقبل،  يف  التفاوض  رشوط  تحسني  أو  ما، 
إنجاز  قبل  الحرب  إيقاف  ألن  وثانيًا:  األقل.  عىل 
األهداف الروسية املعلنة منها يعني سقوط نظام 

حكم بوتني.
ملواصلة الحرب، تراهن روسيا عىل إيقاع خسائر 
الذي  الحد  إىل  باألوكرانيني  ومطردة  فادحة 
مكاسب  أية  تحقيق  عليهم  الصعب  من  يصبح 
روسيا  ولكن  املقاومة.  يف  واالستمرار  جزئية، 
تراهن أيًضا عىل أن تفيض الضغوط االقتصادية 
الناتو، وانقسام األوروبيني عىل  إىل انهيار وحدة 
أنفسهم، وتراجع كبارهم، السيما أملانيا وفرنسا، 
ا تصفه موسكو باالنصياع للسياسة األمريكية.  عمَّ
كما تعمل روسيا عىل تعزيز التحالف مع الصني، 
األمريكية- العالقات  يف  الحاد  التوتر  بعد  خاصة 
تايوان،  مسألة  حول  الخالف  بسبب  الصينية 
وعىل إعادة بناء منظومة عالقات أفضل مع دول 

الصف الثاني.
يف املقابل، يراهن الغرب عىل أن الخسائر املتزايدة 
يف ساحة الحرب، والعقوبات املالية واالقتصادية، 
روسيا  قدرات  وتقوض  بوتني،  نظام  سُتضعف 

تفرض  املتوسط.  املدى  يف  الحرب  مواصلة  عىل 
القوى الغربية ضغوًطا مستمرة ملنع الصني من 
وتقنيًّا  اقتصاديًّا  لروسيا،  ملموس  دعم  توفري 
الصف  دول  أبواب  إغالق  إىل  وعسكريًّا، وتسعى 
الثاني ودول العالم الثالث أمام روسيا. كما تبذل 
الحفاظ  أجل  املتحدة جهًدا مستمرًّا من  الواليات 
بضخ  أوبك  دول  وإقناع  الناتو،  وحدة  عىل 
أوروبا  ومساعدة  السوق،  إىل  النفط  من  مزيد 
وإقناع  الروسية،  الطاقة  مصادر  تعويض  عىل 
الحكومات األوروبية بأن روسيا باتت تمثل خطرًا 

إسرتاتيجيًّا عىل مستقبل القارة واستقرارها. 
إىل  اآلن  والصني  روسيا  تسعى  كله،  ذلك  خلف 
الذي  النظام  برمته،  الحايل  العالم  النظام  تغيري 
الهيمنة  بإضعاف  األطلسية، سواء  الكتلة  تقوده 
آمن  تأمني موقع  أو  الدويل،  الشأن  األمريكية عىل 
لهما يف القرار الدويل. يف أوكرانيا بصورة خاصة، 
أن  والصني  روسيا  وجدت  ذلك،  بعد  تايوان  ويف 
ليس بإمكان أي منهما تأمني مصالح إسرتاتيجية 
إن  إسرتاتيجي،  قومي  هدف  تحقيق  أو  حيوية، 
ولكنَّ  أمريكية.  معارضة  التحرك  هذا  صادف 
ال  العاملي  النظام  بنية  يف  ملموس  تغيري  إحداث 

يبدو حتى اآلن سهل املنال.
طبًقا  األربع  الكربى  العالم  قوى  تصنيف  يمكن 
العسكرية،  الثالث:  أبعادها  يف  القوة  ملقدرات 
الثقايف  التأثري  )أي  والناعمة  واالقتصادية، 
تمتلك روسيا  كالتايل: -1  واملعنوي(،  والتعليمي 
قوة  تعترب  ولكنها  فائقة،  عسكرية  مقدرات 
قوة  أية  وتفتقد  الثانية،  الدرجة  من  اقتصادية 
عسكرية  قوة  الصني  تعترب   2- ملموسة.  ناعمة 
واقتصادية كربى، ولكن تأثريها الثقايف واملعنوي 
يعد  املقابل،  يف   3- وهامشيًّا.  ضعيًفا  يزل  لم 
ولكنه  ضعيفة،  عسكرية  قوة  األوروبي  االتحاد 
قوة اقتصادية وثقافية عمالقة. 3 – أما الواليات 
املتحدة فتعترب قوة كربى وبالغة التأثري يف الدوائر 
القوة  مقدرات  خارطة  تعنيه  ما  مًعا.  الثالث 
تحالف  إىل  الذهاب  والصني  روسيا  عىل  أن  هذه 
عىل  األطلسية  الهيمنة  تحدي  لتستطيعا  وثيق 
النظام الدويل، وليس بالرضورة ألن تصبحا قوة 
مسيطرة وقائدة يف املدى املنظور. والواضح حتى 
اآلن، عىل األقل، أن الصني ال ترغب يف بناء تحالف 
وثيق مع روسيا، إما ألن بيجني ترى روسيا عبئًا 
الذي  العالم،  يف  االقتصادي  نفوذها  وعىل  عليها 
ألن  أو  الغرب،  مع  طبيعية  عالقات  إىل  يرتكز 
بيجني ال ترغب يف االنخراط يف رصاعات أوروبية 
تاريخية قديمة ومعقدة بني روسيا والغرب، ليس 

لها من حل.
لروسيا  ممكنًا  يعد  لم  حال،  أية  عىل  النهاية،  يف 
األورو- الدويل  النظام  لقواعد  الخضوع  والصني 

عن  البحث  من  املزيد  يستدعي  ما  وهو  أمريكية، 
األطلسية.  الكتلة  خارج  آخرين  وحلفاء  أصدقاء 
يف  االنتقالية  املرحلة  هذه  خالل  فاألرجح،  ولذا، 
عىل  التنافس  يتصاعد  أن  الدويل،  النظام  مصري 
الكربى  القوى  بني  والحلفاء  األصدقاء  كسب 
لصعود  نسبيًّا  أكرب  هامًشا  سيتيح  مما  األربع، 
إفريقيا  وجنوب  تركيا  مثل  الثاني،  الصف  قوى 
عالقاتها  إدارة  أحسنت  إن  والربازيل،  والهند 

الخارجية.

مركز الجزيرة للدراسات



الترصيحات األخرية ملحافظ مرصف ليبيا املركزي، الصديق الكبري، 
ملوقع »بلومبريغ« أثارت جدال، وتلقاها مراقبون بطرق مختلفة 

ما بني مرحب ومنتقد. والحقيقة أن بعض ما صدر عن الكبري يف 
املقابلة يحتاج إىل نقاش، كما يتطلب فهمه نظرة أعمق للمشهد، 

ليس االقتصادي فقط، بل والسيايس، ألن األخري يأخذ حيزا ويشكل 
أساسا مهما لوضع الترصيحات والتطورات التي صاحبتها يف 

موضع يوضح املشهد أكثر. غري أننا سنكتفي بالنقاش االقتصادي 
يف هذه السانحة، عىل أن نعود للشق السيايس يف مناسبة قادمة.

أرجع الكبري تعثر توحيد مرصف ليبيا املركزي حتى اآلن إىل 
»االنقسام السيايس« الذي تشهده ليبيا هذا العام، وترجيحه أن 
تستأنف عملية التوحيد بمجرد عودة االستقرار السيايس، ولو 

نسبيا، ال يقبل عىل إطالقه، فمجلس إدارة املرصف لم يلتئم بعد 
اجتماع كانون األول/ ديسمرب 2020م، وانقضت نحو ثمانية أشهر 
قبل تأزم الوضع وعودة االنقسام السيايس، وكانت هذه املدة كفيلة 

بتحقيق تقدم يف ملف توحيد املرصف وتقدم العمليات املصاحبة.

الدين العام الذي ظل عىل حاله حسب الكبري والبالغ 155 مليار 
دينار ليبي؛ كان من املفرتض أن ينخفض خاصة وأن فوائض مالية 

تحققت خالل السنتني املاضيتني، فقد بلغ فائض امليزانية عام 
2021م نحو 20 مليار دينار، ومن املرجح أن يقرتب الفائض هذا 

العام من سقف 15 مليار دينار، ولم يرد تفسري الستمرار الدين 

العام عىل حاله يف ظل ما تقدم ذكره.
وأرجع الكبري عدم استجابته لتعديل سعر رصف الدينار الليبي 
ورفع قيمته إىل 4.26 دينار للدوالر، كما هو مقرتح من عدد من 

أعضاء مجلس إدارة املرصف، إىل التهديدات املستمرة بإغالق النفط 
وحجب إيراداته. والحقيقة أن هذا العذر ال يرتقي ألن يكون مربرا 

لرفض تعديل سعر رصف الدينار، والذي بال شك يمكن أن يخفف 
من الضغوط املعيشية عىل الليبيني من خالل تراجع أسعار السلع 

بنسبة قد تصل إىل 15 يف املائة.. إغالق النفط سيحرم الخزانة 
العامة اإليرادات سواء كانت مسّعرة بسعر الرصف الحايل أو 

املقرتح، كما أن عودة استخدام النفط كورقة ضغط ليست راجحة؛ 
ألسباب تتعلق بالوضع الدويل وموقف أطراف دولية نافذة يفهم 

النافذون يف املشهد الليبي من ساسة وعسكريني حساسيته.

عودة استخدام النفط كورقة ضغط
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السماح ملواطني دول مجلس 
التعاون الخليجي واملقيمني فيها 
بالدخول إىل الدولة، دون الحاجة 
للحصول عىل بطاقة »هيا« لغري 

حاميل تذاكر املباريات، عرب منافذ 
الدولة املختلفة، وفقا لإلجراءات 

االعتيادية املتبعة يف الدخول، 
قرار صائب ويف وقته، من أجل 

إتاحة الفرصة أمام الذين يرغبون 
يف االستمتاع باألجواء املصاحبة 

ملباريات بطولة »كأس العالم 
FIFA قطر 2022«، والفعاليات 

الرتفيهية فيها خالل الفرتة املتبقية 
من البطولة وتسهيل آلية الدخول 

عرب جميع املنافذ، لالنضمام 
إىل مئات اآلالف من املشجعني 
يف املالعب ومناطق املشجعني 
املخصصة ومناطق املشاهدة، 

لتشجيع أملع العبي كرة القدم يف 
العالم.

هذا القرار سيمكن كثريين ممن 
يرغبون يف أن يكونوا جزءا من 
املشهد الجميل الذي تتميز به 

قطر اليوم عرب فعاليات يف غاية 
الروعة، بحيث أصبح يف مقدورهم 

دخول البالد دون اشرتاط التسجيل 
عرب منصة »هيا«، ودون اشرتاط 
الحصول عىل تذاكر، خاصة وأن 

هناك الكثري من العائالت التي 
تريد متابعة الفعاليات املصاحبة 

وأجواء املونديال الجميلة واألماكن 
الكثرية التي يمكن زيارتها والتمتع 

بمزاياها املختلفة، مع رضورة 
التنبه إىل رضورة التسجيل عرب 

منصة »هيا« اإللكرتونية بالنسبة 
للذين يودون حضور املباريات 

والتمتع بأداء الفرق القوية.
وبالنسبة للقادمني عرب املنفذ 

الربي فإن يف مقدورهم استخدام 
الحافالت، التي ستكون متاحة 

لجميع املسافرين عرب املنفذ، كما 
هو يف األحوال االعتيادية، وسيتم 

تخصيص املواقف للزوار دون 
رسوم، تسهيال عليهم.

قرار صائب
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آراء وقضايا

إن كان هناك ما يمكن قوله بثقة عن 
مونديال قطر 2022، فهو حقيقة أنه 

منح الجماهري واملجتمعات العربية فرصة 
تاريخية للتعبريعن ذاتها ومشاعرها القومية 

الوحدوية باحتفالية وعفوية صادقة، بعد 
أعوام طويلة من االنقسامات، هذه املرة 

األوىل، تاريخياً، التي يقام فيها املونديال 
يف دولة عربية، لغة وثقافة وجماهري. أما 

قطر نفسها، فإنها باتت تلعب دوراً مركزياً 
يف املنطقة يف األعوام األخرية، بسبب وجود 

عدد كبري من املؤسسات اإلعالمية والبحثية 
العربية املهمة فيها، حيث تستقطب الشباب 
العربي للعمل من كافة الدول العربية، كما 
تربطها عالقات وثيقة جداً بكافة األطراف 

تقريباً يف املنطقة، إىل جانب عامل السفر 
واللغة والثقافة الذي يجعل املشجع العربي 

يشعر بأنه املُضيف، بغض النظر عن 
الدولة القادم منها. فاللغة لغته، التاريخ 

تاريخه والسياق سياقه. واللعبة، بشعبيتها 
ووجودها يف العالم العربي، تعكس فعالً 

من خالل الجماهري الواسعة، ما يشغل 
هذه املجتمعات وخطوطها الحمراء. ويف 

هذا السياق، كان للمونديال أهمية خاصة 
إلزالة جدار الوهم الذي ُبنَي حول فلسطني 
وعالقتها بشعوب املنطقة، بعد أوهام كثرية 

بثها اإلعالم الغربي تفيد بأن قضية فلسطني 
لم تعد قضية العرب األساسية، ردة الفعل 
الشعبية العربية واضحة، فاملونديال فعالً 

كان فرصة للتعبري، عربياً، عن رفض 
إرسائيل. فكما ذهب اإلرسائييل للبحث عن 

وجوده »الطبيعي«، وجد الفلسطيني نفسه 
طبيعياً، أكثر من أي وقت مىض، حيث 

تحول العلم الفلسطيني إىل علم عليه إجماع 
يف املونديال، وهذا يف وقت تحاول إرسائيل 

منع رفع العلم الفلسطيني يف فلسطني، 
وتخطيّه كلياً ملحارصته ومرة أُخرى، يذهب 

اإلرسائييل، بدالً من مراجعة الذات، إىل 
البحث عن املزيد من القوة كضمان وجود 

يف املنطقة. ويف هذا الرد تكثيف ملشكلة هذا 
املجتمع برمتها: كلما شعروا بالرفض، ذهبوا 

إىل القوة.

فلسطين 
في محيطها

رازي نابلسي

كاتب فلسطيني

من قريب

مؤسسة الدراسات الفلسطينية

إذا كان التوتر بني فرنسا والواليات املتحدة حول 
صفقة الغواصات مع أسرتاليا قد انخفضت 
حّدته منذ أيلول )سبتمرب( 2021، وأسلمت 

باريس أمرها إىل واحد من أعتى وأعتق القوانني 
الرأسمالية التي تخّص رصاع األسواق وتسليع 
املصالح االستثمارية؛ فإّن التوتر الجديد يدور 

حول ما بات ُيعرف باسم »ترشيع خفض 
التضخم«، IRA، الذي الذي أقرّه الكونغرس 

ووّقع عليه الرئيس األمريكي جو بايدن يف 
أواسط آب )أغسطس( املايض ليصبح قانوناً. 

االتحاد األوروبي بأرسه، وليس فرنسا وحدها، 
هي هذه املرّة املترضرة من الترشيع الجديد، 
وبالتايل فإّن الشطر األوروبي من الرأسمالية 

املعارصة يدخل يف حال خالفية مع الشطر 
األمريكي. وليس من املرجح أن ينجح الرئيس 

الفرنيس إيمانويل ماكرون، خالل زيارته 
الراهنة إىل الواليات املتحدة، يف إقناع نظريه 
األمريكي بأّن مصالح الشطَرين تقتيض حّل 

النزاعات بدل تأجيجها.
مضمون التوتر الجديد ال يخرج كثرياً عن 
التنظري العتيق القائل بأّن الرأسمالية هي 

التي تخلق أّول حّفاري قبورها، إْذ أّن ترشيع 
الـ IRA يخدم مصالح التضخم يف الواليات 

املتحدة، ولكنه يؤذي املصالح ذاتهأ أو ما 
يماثلها يف أوروبا: إنه سوف يوّفر 738 مليار 

دوالر أمريكي يف مجال اإلنفاق عىل الطاقة 
والتبّدل املناخي، و238 مليار دوالر يف ميدان 
خفض التضخم، ومن املقرر له أن يخّفض يف 

سنة 2030 انبعاثات غازات الدفيئة بمعّدل 
40 % قياساً عىل مستويات 2005، ويقّدم 
دعماً بقيمة 7500 دوالر ملشرتي السيارات 

اإللكرتونية. أين املشكلة، إذن؟ إنها تبدأ 
من حقيقة أّن الترشيع يشّجع االستثمارات 

يف صناعة السيارات األمريكية، ويقلصها 
يف أوروبا عىل مستوى صناعات السيارات 
والبطاريات والطاقة املتجددة، إىل درجة 

أّن املفوض األوروبي لشؤون السوق هّدد 
واشنطن باللجوء إىل منظمة التجارة العاملية، 

ورئيسة الوزراء الفرنسية أعلنت أن بالدها 
لن تقف مكتوفة األيدي وأكمل وزير االقتصاد 
يف حكومتها فاشتكى من أّن قيمة الدعم الذي 

يقرتحه ترشيع الـ IRA أكرب 14 مّرة من 
القيمة القصوى التي تسمح بها املفوضية 

األوروبية.
ال جديد، بالطبع، يف اندالع خالفات مثل هذه 

يمكن أن تنقلب إىل معارك مفتوحة بني قطبَْي 
الرأسمالية، وثمة ابعاد أخرى داخل القطب 

الواحد ذاته عىل غرار معركة قانونية ذات مغزى 
عميق، اندلعت ضّد »قصة نجاح« رأسمالية 

فريدة، بل لعلّها أكثر كونية وانضواء يف حاضنة 

العوملة؛ أي قضية وزارة العدل األمريكية )ومن 
ورائها أكثر من 20 والية، وعرشات رشكات 

الكومبيوتر الصغرية والكبرية(، ضّد امللياردير 
األمريكي بيل غيتس ورشكة »ميكروسوفت« 

العمالقة. ويف الجوهر العميق من تلك املواجهة 
الضارية كان املبدأ الرأسمايل العريق »دعه 

يمّر، دعه يعمل« يتعرّض للمساءلة واملراجعة، 
ليس يف ميدان التنظري الفلسفي أو االقتصادي 
كما جرت العادة؛ وإنما يف خضم السوق، ويف 
ظّل قوانني العرض والطلب دون سواها. ثمة، 
غنّي عن القول، الكثري من املغزى يف أن تهّب 

الرأسمالية ضّد واحد من خرية أبنائها الربَرة، 
وضّد واحدة من كربيات معجزاتها، كي نقتبس 

أسبوعية الـ«إيكونوميست« العليمة بأرسار اآللة 
الرأسمالية.

ومعارك رأس املال املعارص ضّد املؤسسة أو 
قوى اإلنتاج أو عالقات اإلنتاج لم تعد تجري 
يف معمعان الرصاعات الطبقية الكالسيكية، 

كما كانت عليه الحال يف املايض، بل هي اليوم 
ُتخاض يف قاعات البورصة، أو املحاكم، أو 

الربملانات، أو اجتماعات مجالس إدارة الرشكات 
العمالقة أو الجمعيات العمومية ألصحاب 

األسهم. يف قاعات كهذه يتقرر مصري العقد 
االجتماعي، ليس عىل ضوء التعاقد بني املنتج 

واملستهلك أو العمل وقيمة العمل، بل عىل 
أساس قاعدة ذهبية واحدة، ليست جديدة 

تماماً يف الواقع: التخفيف ما أمكن من النفقات، 
بقصد تحقيق أقىص زيادات ممكنة يف األرباح، 

وتحسني حظوظ املؤسسة يف املنافسة واالحتكار 
والتواجد الكوني القوي املَُعوْلَم.

ليست أقّل وضوحاً حقيقة أّن الواليات املتحدة، 
يف أعقاب أزمة 2007 ـ 2008 املالية التي 
شهدت ما يشبه االنهيار التاّم للنظام املايل 

الكوني، أخذت ترتاجع بانتظام عن سياسات 
الحماية املتغطرسة التي سعت إىل فرضها عىل 

قّمة مجموعة العرشين يف واشنطن، ترشين 
الثاني )نوفمرب( 2008، ثّم قّمة لندن، يف نيسان 

)أبريل( املايض. األسباب عديدة، عىل رأسها 
تناقض املصالح بني النخب الحاكمة يف الواليات 

املتحدة وأوروبا، وتعزُّز مواقع الدول ذات 
االقتصادات الناشئة يف آسيا وأمريكا الالتينية، 

والصني بصفة خاصة. وإذا غاب الدليل عىل هذا 
الوضوح، فليس عىل املرء إال أن يقلّب صفحات 

»وول سرتيت جورنال«، فيقرأ الدروس 
السلوكية التي توجهت بها الصحيفة إىل تيموثي 
غايثنر وزير الخزانة األمريكي آنذاك: 1( لسنا يف 
عقود الهيمنة، وتأزم االقتصادات اآلسيوية، حني 

كانت الخزانة األمريكية تسرّي اقتصاد الكون 
من خالل صندوق النقد الدويل؛ و2( ال مناص، 

استطراداً، من مراعاة مصالح اقتصادات الصني 
والهند والربازيل، عىل حساب الحلفاء يف أوروبا؛ 

ومن الرضوري منح هذه الدول قوّة تصويتية 
أعىل يف اجتماعات صندوق النقد الدويل، عىل 
حساب حلفاء مثل فرنسا وأملانيا، وهذه املرّة 
عن سابق قصد، وبما يخدم مصالح الواليات 

املتحدة…
وإذ يجتمع ماكرون مع بايدن تحت راية إدارة 

أزمات قطبَْي الرأسمالية، فإّن مداوالتهما ال 
تدير سوى بعض أزمات العمالقة أنفسهم، 
بني بعضهم البعض؛ أو ترشع االبواب أمام 

اندالع املزيد من األزمات، عىل هذه الجبهة أو 
تلك، أو عىل كّل الجبهات دفعة واحدة، بحيث 

يبدو العالم يف حال دائمة من تأّزم الوقائع 
واستعصاء الحلول.

معارك أقطاب الرأسمالية المعاصرة

يبدو العالم 
في حال 

دائمة من 
م الوقائع 

ّ
تأز

واستعصاء 
الحلول

صبحي حديدي
باحث سوري

السنوسي بسيكري
كاتب ليبي
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عربي ودولي

»6« أشهر على الجريمة

قضية أبو عاقلة إلى »الجنائية«
أمس  اإلعالمية  الجزيرة  شبكة  أعلنت 
شريين  الزميلة  اغتيال  قضية  رفع 
االحتالل  قوات  قبل  من   - عاقلة  أبو 
اإلرسائييل- إىل املحكمة الجنائية الدولية 

يف الهاي.
الجزيرة  لشبكة  القانوني  الفريق  وأكد 
لديها  الدولية  الجنائية  املحكمة  أن 
قضية  يف  للنظر  الكاملة  الصالحية 
شريين أبو عاقلة، وطالب الفريق املدعي 
تدين  أدلة  إيجاد  إىل  يسعى  بأن  العام 
كافة،  القنوات  عرب  اإلرسائييل  الجيش 
توقيف  من  متأكدين  »لسنا  مضيفا 
املسؤولني عن االغتيال لكننا ندعو بداية 

إىل فتح تحقيق«.
ويأتي هذا اإلجراء بعد مرور 6 أشهر منذ 
خاللها  قام  لشريين،  الوحيش  االغتيال 
الفريق القانوني للشبكة بتحقيق دقيق 
أدلة  عن  وكشف  القضية،  يف  ومفصل 
عيان  شهود  روايات  إىل  تستند  جديدة 
الفيديو  لعدد كبري من مقاطع  وفحص 

واألدلة الجنائية املتعلقة بالقضية.
ووفق بيان صادر عنها، أكدت الجزيرة 
املدعي  إىل  املرفوع  امللف  يف  تربز  أنها 
أن  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام 
من ترصيحات  املقتبسة  الجديدة  األدلة 
الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح 
إلطالق  تعرضوا  وزمالءها  شريين  أن 
االحتالل،  قوات  قبل  من  مبارش  نار 
بأنها  اإلرسائيلية،  السلطات  ادعاء  وأن 
ُقتلت خطأ خالل تبادل إلطالق النار، ال 

أساس له.
-املقدمة  األدلة  أن  إىل  الشبكة  وأشارت 
لم  أنه  تؤكد  العام-  املدعي  مكتب  إىل 
نار  إطالق  أو  اشتباك  أي  هناك  يكن 
شريين،  فيها  كانت  التي  باملنطقة 
استهدفتها  التي  الطلقات  باستثناء 

قوات  قبل  من  مبارش  بشكل  وزمالءها 
مكان  يف  الصحفيون  وكان  االحتالل. 
ضمن  ويسريون  بوضوح،  مرئي 
مرتدين  الطريق،  عىل  ببطء  مجموعة 
سرتاتهم وخوذهم اإلعالمية املميزة، ولم 

يكن هناك أشخاص آخرون.
اليوم  تقدم  التي   - األدلة  وتقوض هذه 
الجنائية  للمحكمة  العام  للمدعي 
الدولية - ما خلص إليه تحقيق الجيش 
القتل  هذا  أن  إىل  وتشري  اإلرسائييل، 
أوسع  حملة  من  جزًءا  كان  املتعمد 
وفق  وإسكاتها،  الجزيرة  الستهداف 

البيان.

باهتمام  ترحيبها  عن  الجزيرة  وعربت 
حقوق  ومنظمات  الدويل  املجتمع 
حرية  عن  املدافعة  والهيئات  اإلنسان 
الدعوة  ومواصلتها  بالقضية  اإلعالم، 
الجريمة  هذه  عن  املسؤولني  ملحاسبة 

البشعة.
شبكة  محامي  قال  متصل،  سياق  يف 
ديكسون  رودني  القضية  يف  الجزيرة 
إنه تم  بمؤتمر صحفي الحق يف الهاي، 
رفع ملف األدلة يف قضية اغتيال شريين 
للمحكمة  العام  املدعي  إىل  عاقلة  أبو 
الدولية، مشريا إىل أن ال يوجد  الجنائية 
التالية  الخطوة  اتخاذ  لعدم  سبب  أي 

املسؤولني  عن  والكشف  التحقيق  وهي 
عن الجريمة ملالحقتهم.

املحكمة  أن  الشبكة  محامي  وأضاف 
الجنائية الدولية لديها الصالحية الكاملة 
للنظر يف قضية شريين أبو عاقلة، وعرب 
املقبلة  األشهر  يف  نشهد  أن  يف  أمله  عن 
تقدما يف قضية اغتيال شريين أبو عاقلة.
مكتب  أعلنه  بما  املحامي  ورحب 
بشأن  األمريكي  الفيدرايل  التحقيقات 
التحقيق يف ملف اغتيال شريين، واعترب 
من  تحديد  الجنائية  املحكمة  عىل  أن 
شاركوا بشكل مبارش يف اغتيال شريين 

ومن أعطى األوامر.

{  أبو عاقلة

استمرار مساعي االحتالل لتهويد 
ال���ض���ف���ة.. اع���ت���ق���االت واق��ت��ح��ام��اتالمسجد اإلبراهيمي الشريف

{  اقتحامات مستمرة للحرم اإلبراهيمي

األناضول-  قنا-   - املحتلة  القدس 
اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل، أمس، 
يف  متفرقة  أنحاء  من  فلسطينيني  ثالثة 
مستوطنون،  جدد  فيما  الغربية،  الضفة 
األقىص  املسجد  لباحات  اقتحامهم 
املبارك، تحت حراسة مشددة من رشطة 

االحتالل اإلرسائييل.
بوكالة  ومحلية  أمنية  مصادر  وذكرت 
االحتالل  قوات  أن  الفلسطينية  األنباء 
اثنني  فلسطينيني  اعتقلت  اإلرسائييل، 
منزيل  داهمت  أن  بعد  الخليل،  جنوب 
فيما  وفتشتهما،  يطا،  بلدة  يف  ذويهما 
قرية  من  آخر  فلسطيني  اعتقال  جرى 

بورين جنوب نابلس.
مستوطنون،  اقتحم  ذلك،  غضون  ويف 
املسجد األقىص املبارك، من باب املغاربة، 
االحتالل  رشطة  من  مشددة  بحماية 
عىل  قيودا  فرضت  التي  اإلرسائييل، 
يف  ودققت  الوافدين،  املصلني  دخول 
أبوابه  عند  واحتجزتها  بعضهم،  هويات 

الخارجية.
يف  اإلسالمية  األوقاف  دائرة  وأفادت 
املستوطنني  بأن عرشات  املحتلة،  القدس 
الصباح،  منذ  األقىص  املسجد  اقتحموا 
باحاته،  يف  استفزازية  جوالت  ونفذوا 
منطقته  يف  تلمودية  طقوسا  وأدوا 

»الهيكل«  وتلقوا رشوحات عن  الرشقية، 
املزعوم.

استمرار  الفلسطينية  السلطة  ودانت 
لتهويد  اإلرسائييل  االحتالل  مساعي 
مدينة  يف  الرشيف  اإلبراهيمي  املسجد 
يهودي،  كنيس  إىل  وتحويله  الخليل، 
االعتداءات  هذه  وقف  رضورة  إىل  داعية 
بحق املسجد بشكل فوري نظرا لعواقبها 

الوخيمة عىل املنطقة.
أوقاف  عام  مدير  الجعربي  نضال  وأكد 
الخليل، يف ترصيحات، أن تواصل مساعي 
التهويدية  خططها  يف  االحتالل  قوات 
لكنيس  وتحويله  اإلسالمي،  للمسجد 

رضورة  عىل  مشددا  تنجح،  لن  يهودي 
االعتداءات بشكل فوري ألنها  وقف هذه 

ستقود املنطقة إىل عواقب وخيمة.
وذكر أن سلطات االحتالل تواصل العمل 
يف  استيطاني  كهربائي  مصعد  بناء  عىل 
انتهاك  يف  الرشيف،  اإلبراهيمي  املسجد 
ظل  ويف  اإلسالمية،  للمقدسات  جديد 

صمت دويل مطبق.
اإلرسائيلية،  الخارجية  وزارة  واستدعت 
للرشق  املتحدة  األمم  مبعوث  الثالثاء، 
توضيح  لجلسة  وينسالند  تور  األوسط 
مقتل  حول  له  تغريدة  خلفية  عىل 

فلسطيني بالضفة الغربية.

عوامل »تأخير« و»تكاليف إضافية«

ألم��ان�ي���ا مت�خ���وف����ة
م�������ن ش����راء »إف-35«

عن  أملانيا  عربت  وكاالت-  عواصم- 
صفقة  إتمام  بشأن  جدية  مخاوف 
طراز  من  أمريكية  مقاتالت  رشاء 
تحديث  خطة  إطار  يف  »إف35-« 
»رسالة  حسب  العسكرية،  قواتها 
وكالة  تفاصيلها  نرشت  رسية« 

األنباء الفرنسية، اإلثنني.
كانت برلني أعلنت يف مارس/   آذار 
املايض نيتها رشاء 35 طائرة حربية 
مارتن«  »لوكهيد  رشكة  صنع  من 
أسطولها  الستبدال  األمريكية 

املتقادم من طائرات »تورنادو«.
أثارت  األملانية  الدفاع  وزارة  لكن 
»تأخري«،  عوامل  بشأن  مخاوف 
تعرتض  إضافية«  و»تكاليف 
نحو  قيمتها  تبلغ  التي  الصفقة 
رسالة  حسب  يورو،  مليارات   10
امليزانية  لجنة  إىل  موجهة  »رسية« 

يف الربملان.
تتعلق  مخاطر  إىل  الرسالة  أشارت 
الجوية  القاعدة  تطوير  بإنجاز 
مقاتالت  ستستــضيف  التي 

»إف35-، إضافة إىل متطلبات أمنية 
لتحليق  موافقات  لنيل  وصعوبات 
الطائرات بأملانيا يف الوقت املطلوب.

وكالة  عليها  اطلعت  التي  الوثيقة 
وزارة  أعدتها  الفرنسية  الصحافة 
املالية للجنة، واستندت إىل تقييمات 
للوثيقة،  ووفقاً  الدفاع.  وزارة 
بإنجاز  تحيط  شكوكاً  هناك  فإن 
بوخيل  لقاعدة  الالزمة  التحديثات 
الطائرات  ستستقبل  التي  الجوية 

بحلول عام 2026.
وحذرت من أن اإلطار الزمني الحايل 
املتطلبات  أن  كما  للغاية«،  »طموح 
األمنية املعقدة من الجانب األمريكي 
التأخري  من  مزيد  إىل  تؤدي  قد 

وزيادة يف الكلفة.
كما أضافت أن هناك أيضاً مخاطر 
الحصول  إمكانية  عدم  يف  تتمثل 
بعمليات  الخاصة  املوافقات  عىل 
طريان مقاتالت »إف35-« يف أملانيا 
توفر  لعدم  نظراً  املحدد،  الوقت  يف 

»مستندات مطلوبة«.

{  مقاتلة »إف35-«

ليـبـيـــا تســتـــأنــف
التــنــقـــيــب واإلنــــتــاج

طرابلس-أ. ف. ب - دعت املؤسسة 
الرشكات  ليبيا  يف  للنفط  الوطنية 
واستئناف  العودة  إىل  األجنبية 
أعمالها يف مجايل التنقيب واإلنتاج، 
معللة طلبها بالتحسن »التدريجي« 

للوضع األمني يف البالد.
هيئة  وهي  النفط،  مؤسسة  وقالت 
عرب  نرشته  بيان  يف  حكومية، 
تدعو  إنها  االنرتنت،  عىل  موقعها 
كافة »الرشكات العاملية التي وقعت 
وإنتاج  استكشاف  اتفاقيات  معها 
أعمالها  الستئناف  والغاز  النفط 
طرابلس  حكومة  وكانت  ليبيا«.  يف 
التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة قد 
وجهت بدورها الدعوة إىل الرشكات 
األجنبية للعودة واستئناف أعمالها.

»تسهيل  استعدادها  أبدت  كما 
آمنة  عمل  بيئة  وتوفري  العودة 
املدنية  الجهات  مع  بالتعاون 

والعسكرية الليبية«.
الدعوة،  هذه  بأن  املؤسسة  وأعلنت 

رفع  إىل  مساعيها  ظل  يف  جاءت 
»القوة القاهرة« عقب تحليل واقعي 
يتحسن  بدأ  الذي  األمني  للوضع 

بشكل كبري.
تعليقا  القاهرة«  »القوة  وُتعترب 
وحماية  موقت،  بشكل  للعمل 
يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة 
القانونية  واملسؤولية  االلتزامات 
العقود  تلبية  عدم  عن  الناجمة 
عن  احداث خارجة  بسبب  النفطية 

سيطرة أطراف التعاقد.
وقد بورشت أعمال الحفر يف مواقع 
العمل  بمكان  الصعوبة  من  كان 
ويتواجد  القريب  املايض  يف  فيها 
الرشكات  من  كبري  عدد  اآلن  بها 
للبيان.  وفقا  العاملية،  الخدمية 
للنفط  الوطنية  املؤسسة  أعلنت 
الشهر املايض أنها تسعى إىل زيادة 
»مليوني  إىل  النفط  من  إنتاجها 
إىل  »ثالث  خالل  يوميا«  برميل 

خمس سنوات«.

أرقام سوق العمل تدعمه

قوي احتمال  ب��اي��دن..  ترشيح 
واشنطن-أ. ف. ب- يف العاصمة األمريكية، 
يبقى الرتشيح املحتمل للرئيس جو بايدن 
لوالية رئاسية ثانية رسا دفينا لكن وحده 
الشخص املعني ال يتكتم بشأنه كما يبدو.
مع زيارته أريزونا الثالثاء، يثبت الرئيس 
البالغ من العمر 80 عاما أنه يمهد الطريق 
 86 يبلغ  أن  إىل  األبيض  البيت  يف  للبقاء 

عاما.
سيزورها للمرة األوىل بصفته رئيسا، وإذا 
ملصنع  الرتويج  هو  الرسمي  السبب  كان 
املوصالت يف فينيكس، فمن  جديد ألشباه 
املعروف ان هذه الوالية الواقعة يف جنوب 
انقساما  وتشهد  املتحدة  الواليات  غرب 
شديدا، ستكون إحدى الحلقات األساسية 

ألي حملة انتخابية رئاسية ناجحة.
اعترب جو بايدن انتخابات منتصف الوالية 
التي جرت يف ترشين الثاني/   نوفمرب بأنها 
انتصار حقيقي بعد أن فشل الجمهوريون 
يف السيطرة عىل مجلس الشيوخ وسيطروا 
ضئيلة،  بغالبية  النواب  مجلس  عىل  فقط 
كانوا  الذي  األحمر«  »املد  عن  بعيدا 

يراهنون عليه.
فيما بدأ خصمه دونالد ترامب حملته لعام 
2024 يف أجواء غري مؤاتية، فان الرئيس 
واليته  يف  فرتة  أفضل  من  يستفيد  الحايل 

األوىل.
الوقت  يف  يتحدى  األمريكي  فاالقتصاد 

الراهن التوقعات بحدوث ركود حاد.

بايدن  إلدارة  الكربى  االستثمار  وبرامج 
السنتني  خالل  الكونغرس  أقرها  التي 
وتضخ  ثمارها  تؤتي  بدأت  املاضيتني، 
التقنية  عالية  منتجات  صناعة  يف  املال 
مثل أشباه املوصالت ويف الطاقة الصديقة 
للبيئة لكن أيضا يف البنى التحتية التقليدية 

مثل الطرقات والجسور.
الغزو  ضد  التحالف  يزال  ال  الخارج،  يف 
املتحدة  الواليات  بقيادة  ألوكرانيا  الرويس 
ويأتي  أشهر  عرشة  حوايل  بعد  صامدا 

واجهه  الذي  الفشل  شعور  ليعوض 
واشنطن،  يف  أفغانستان.  يف  األمريكيون 
قام  ناجحة  بايدن زيارة دولة  اختتم جو 

بها الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون.
اآلونة  يف  الديموقراطي  الرئيس  وقال 
االتجاه  يف  وتسري  تتحرك  »األمور  األخرية 
جيدة  أرقام  نرش  بعد  وذلك  الصحيح« 
ترصيحات  هي  األمريكي.  العمل  لسوق 
مغادرة  يعتزم  شخص  أقوال  تشبه  ال 

الساحة السياسية.

{  بايدن

لوال يعتزم 
زيارة واشنطن

برازيليا- أ. ف. ب - يعتزم 
الرئيس الربازييل املنتخب 

لويس إيناسيو لوال دا سيفا 
زيارة واشنطن للقاء الرئيس 

األمريكي جو بايدن بعد 
تنصيبه يف األول من كانون 

الثاني/  يناير وليس قبل 
ذلك، وفق ما أفاد أحد كبار 

مستشاريه.
وكان مستشار األمن القومي 

األمريكي جايك سوليفان وّجه 
خالل زيارته برازيليا اإلثنني 

دعوة رسمية للوال لزيارة 
البيت األبيض، لكّن موعد هذه 

الزيارة لم يحّدد رسمياً.
ويف بادئ األمر أشار فريق 
لوال إىل أّن الرئيس املنتخب 

سيزور واشنطن يف وقت 
الحق من الشهر الحايل أي 

قبل توليه مهامه رسمياً خلفاً 
للرئيس املنتهية واليته جايري 

بولسونارو.
لكّن مستشار لوال قال عقب 
اللقاء مع سوليفان إّن زيارة 

واشنطن ستحصل عىل 
األرجح يف مطلع العام 2023.

تركيا: تدمير مخابئ إلرهابيين
دمرت  األناضول-   - إييل  تونج 
مخبأ   15 الرتكية  الدرك  فرق 
نفذتها  عملية  يف  لإلرهابيني 
رشقي  إييل  تونج  والية  بأرياف 

البالد.
بيان،  يف  إييل  تونج  والية  وأفادت 
تنفيذها  تم  العملية  أن  الثالثاء، 

الحصار  »أرن  عمليات  إطار  يف 
الخريف ـ الشتاء 13«.

ضبطت  الدرك  فرق  أن  وأشارت 
املخابئ معدات ومتفجرات  داخل 

ومستلزمات معيشية.
الرتكية  األمن  قوات  أن  إىل  ولفتت 

قامت بتدمري املخابئ املذكورة.
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متابعات

تستمر حتى »14« ديسمبر في »15« مركزًا بأنحاء الدولة

»3« آالف طالب بالمراكز الربيعية

والش�ؤون  األوق�اف  وزارة  تواص�ل 
اإلسالمية ممثلة يف إدارة الدعوة واإلرشاد 
الدين�ي فعاليات املراك�ز الربيعية تحت 
شعار »بخلق حسن« التي تقيمها خالل 
إج�ازة منتص�ف الع�ام وه�و برنامج 
ربيع�ي تربوي قيمي مه�اري ترفيهي، 
يستهدف استثمار أوقات أبنائنا الطالب 
م�ن الرباعم م�ن عمر 5 - 10 س�نوات 
واألش�بال م�ن عم�ر 11 - 15 س�نة، 
ويغ�رس يف نفوس�هم القيم اإلس�المية 
س�لوكياً  ويوجهه�م  الرتبوي�ة  واآلداب 
وأخالقياً، حيث يش�ارك بالربنامج أكثر 
م�ن 3000 طالب من الذك�ور موزعني 
ع�ى 15 مركزاً ربيعي�اً بمناطق الدولة، 
وذلك خالل الفرتة من 20 نوفمرب وحتى 
14 ديسمرب، من األحد إىل األربعاء خالل 
الف�رتة الصباحي�ة م�ن الس�اعة 8:00 

صباحاً إىل 11:30 ظهراً.
وتهدف ال�وزارة من إقامة هذا الربنامج 
الربيعي الذي يشتمل عى مفاهيم قرآنية 
وقي�م تربوية ومهارات ذاتية وأنش�طة 
ترفيهية إىل تعزيز جوانب البناء اإليماني 
واألخالق�ي ل�دى الرشائ�ح املس�تهدفة 
من الط�الب، واس�تغالل ف�رتة اإلجازة 
الدراس�ية يف منتص�ف الع�ام بما يعود 
ع�ى أبنائن�ا الط�الب واألرس واملجتمع 
بالنفع والفائ�دة، وتعزيز القيم واآلداب 
وتنمي�ة املهارات لديهم، وذلك من خالل 
نخبة م�ن الدعاة الرتبويني املتخصصني 
يف جوان�ب البناء الرتبوي القيمي، ووفق 
منه�ج وبرنامج متنوع أع�ده تربويون 

متخصصون يف إدارة الدعوة.
ويق�ام الربنامج يف خمس�ة عرش مركزاً 
ربيعي�اً ت�م اختيارها يف مس�اجد كبرية 
أو مب�ان ملراكز دعوية منفصلة وملحقة 
باملس�اجد، وتق�ع يف مناط�ق: الوك�رة، 
الوعب، الدفنة، الثمامة، معيذر، ازغوى، 

بوهامور، الريان، الخريطيات، مسيمري، 
الش�يحانية، روضة الحمامة، عني خالد، 

بن عمر، والخور.
وتس�تعرض ال�وزارة يف ه�ذا التقري�ر 
مركز الخور الربيعي الذي يقام بجامع 
نارص ب�ن عبدالله املس�ند رحم�ه الله، 
ويش�ارك به 350 طالب�ا، موزعني عى 
15 حلق�ة منه�ا 9 حلق�ات للرباعم و6 

حلقات لألشبال.
رئيس املركز أحمد ع�ادل الغريب، ذكر 
أن ال�وزارة خصصت تس�عة مدرس�ني 
وأربع�ة مرشفني تربوي�ني لتقديم القيم 
الرتبوي�ة، بإجم�ايل ثالثة عرش مدرس�ا 
وتربوي�ا إىل جان�ب رئي�س املركز الذي 
يق�وم ب�اإلرشاف الع�ام ع�ى الربنامج 

الربيعي.
وقدم الش�كر ألولي�اء األمور م�ن اآلباء 
واألمهات عى حرصهم عى مش�اركتهم 
أبناءهم يف املركز، فضال عن متابعتهم يف 
تعلم منهج العقيدة والتميز يف املس�ابقة 
التي تجرى يف نهاية ف�رتة املركز والتي 
خصصت له�ا ال�وزارة مكاف�آت قيمة 
للفائزين بها، ووجه كلمة ألبنائه الطالب 
باملراكز الربيعية بالصرب واملثابرة حيث 
اختصهم الل�ه باملش�اركة يف هذا الخري 
وتعل�م القيم القرآني�ة واآلداب الرتبوية 

واالس�تفادة من اإلج�ازة الربيعية فيما 
يع�ود عليه�م بالخ�ري والفائ�دة، وهذه 
نعمة تحتاج إىل ش�كر الل�ه عليها، وأن 
يس�تغلوها يف التعلم ونقل ما تعلموه إىل 
غريهم فال�دال عى الخ�ري كفاعله، وأن 
يشاركوا يف املراكز القرآنية التي وفرتها 
الدولة عرب وزارة األوقاف ليستمر الخري 

والنفع لهم.
وق�ال إن الربنامج متميز وش�امل كونه 
يض�م جوان�ب م�ن العقي�دة يف أركان 
اإلس�الم واإليم�ان والتوحي�د بأنواع�ه 
وفضل الصحابة الكرام فهناك ش�مولية 
يف املنه�ج العقائدي، عرب طرح مبس�ط 
من خالل الس�ؤال واإلجابة، ويف جوانب 
الرشيع�ة والفق�ه يت�م تعلي�م الطالب 
باب الص�الة، وتعليمهم صف�ة الصالة 
م�ن خالل التطبيق العميل، كما اش�تمل 

الربنامج عى األخالق واآلداب.
ولف�ت إىل أن الربنام�ج الربيع�ي يتميز 
كذل�ك بالجدية العلمية فهن�اك الفاهيم 
الرتبوي�ة  واآلداب  وقي�م  القرآني�ة 
والرتفيهية  الحركية  واأللعاب  واملهارات 
والرحالت إىل جانب املسابقات والجوائز 

التحفيزية.
امل�درس أحم�د عب�ده الدريس، ق�ال إنه 
يقوم بتدريس املادة الرتبوية، وأوضح أن 

املركز الربيع�ي يضم العديد من الربامج 
والقي�م، ففي األس�بوع األول تم الرتكيز 
ع�ى قيم�ة آداب الج�وارح م�ن خ�الل 
التعرف عى آداب اللس�ان واألذن والعني 
واليد، ويف األسبوع الثاني تم تناول األدب 
مع الوالدي�ن واملعلم وصلة الرحم وآداب 
األخوة اإليمانية، وذكر أن املركز به أربعة 
مدرس�ني تربوي�ني يتن�اوب كل منهم يف 
يوم م�ن أيام األس�بوع ع�ى مجموعتي 
املرك�ز م�ن الرباع�م واألش�بال ليتن�وع 

الطرح واألسلوب حسب كل مدرس.
وأكد عى أهمية تنشئة الطالب عى القيم 
اإليماني�ة واآلداب الرتبوي�ة، فالطفل يف 
ه�ذا الس�ن الصغ�ري يف عمر النم�اء إذا 
تعاهدته وغرس�ت فيه األخالق الجميلة 
كلما كان لها األثر الكبري يف املدى البعيد 
خالل مراحل عمره، وقال نحن نستشعر 
املس�ؤولية امللقاة ع�ى عاتقن�ا بأن كل 
أب دف�ع بابن�ه للمرك�ز الربيع�ي وكل 
أم حرص�ت عى مش�اركة ابنه�ا ليتعلم 
ويس�تفيد فهم فلذات أكبادهم، أتوا بهم 
لنعلمه�م وننمي مهاراته�م ونغرس يف 
نفوسهم القيم القرآنية واآلداب الرتبوية 
ونعلمه�م أم�ور دينه�م، وم�ا نحن إال 
ثمرة لهذه املراكز اإليمانية التي نش�أنا 
فيها منذ صغرنا، وها نحن وقد مّن الله 

علينا لنكون مدرسني ومعلمني مؤتمنني 
عى أبن�اء املجتمع، لنس�اهم عرب وزارة 
األوقاف يف إعدادهم وتنشئتهم عى الخري 
واإليم�ان وتنمية قدراته�م ومهاراتهم، 
وقدم تحية إج�الل وإكبار لكل أب وكل 
أم حرص كل منهما عى مش�اركة ابنه، 
وكلهم فرح�ة وأمل بتعلم ابنهم كل يوم 
قيمة تربوي�ة جديدة ومه�ارة متنوعة، 
يف نم�وذج طي�ب الهتمام أولي�اء األمور 
م�ن اآلباء واألمه�ات عى تعل�م أبنائهم 
الصحيحة،  النبيلة والسلوكيات  األخالق 
وحثهم عى االستمرار يف متابعة أبنائهم 
بتعلم الناف�ع واملفيد من خالل إلحاقهم 
باملراكز القرآنية التي توفرها الوزارة يف 
جميع أنحاء الدولة خالل فرتتي العرص 
واملغ�رب ليس�تثمروا أوق�ات أبنائهم يف 
تعلم القرآن الكريم والتنش�ئة الفاضلة، 
والت�ي يكون لها األث�ر الطيب عى تميز 

أبنائهم وتفوقهم الدرايس والعميل.
من جانبه أوضح نارص ش�بيب سلطان 
املريخي أحد أولي�اء األمور أن ابنه عيل، 
وهو بالص�ف الثال�ث االبتدائي هو من 
حرص عى التس�جيل باملرك�ز الربيعي 
الستغالل إجازة منتصف العام خاصة، 
وأنه يحب العمل الجماعي والتواجد من 
أصدقائه الطالب باألنش�طة والفعاليات 
وحلقات القرآن، وق�ال إنه يحرص عى 
تنمية جمي�ع املهارات والقي�م الرتبوية 
لدى ابنه وأنه يتمنى أن ينشأ ابنه تنشئة 
صالح�ة، وأن يك�ون داعي�ة إىل الله يف 
قابل عمره لينفع نفسه وينفع من حوله 
ويكون ثمرة طيب�ة ونافعة يف املجتمع، 
وأكد عى أهمي�ة املراك�ز الربيعية التي 
تقيمه�ا وزارة األوق�اف يف حفظ أوقات 
أبنائن�ا واس�تغاللها بش�كل مفي�د يف 
تعليمه�م أم�ور دينه�م م�ن العقي�دة 
الصحيح�ة والتوحيد وأح�كام الطهارة 
وغريها، وثم�ن تنويع ال�وزارة للربامج 
واألنش�طة باملرك�ز والت�ي تض�م عددا 
من القي�م الرتبوي�ة والربام�ج املهارية 

والفعاليات الحركية يف جو ميلء بالحب 
والحرص م�ن القائمني عى هذه املراكز 
من املدرسني والرتبويني، وشكر الوزارة 
عى إقامته�ا لهذه الربام�ج والفعاليات 
خالل الفرتة الصباحية واملراكز القرآنية 
خالل الفرتة املس�ائية، وهذه املراكز بال 
شك تس�هم يف تنش�ئة األبناء وتعليمهم 
وتنم�ي  الفاضل�ة  واألخ�الق  القي�م 
مهاراتهم وتثري تفاعلهم يف مجتمعهم.

الطالب عيل ن�ارص املريخي، أوضح أنه 
س�عيد بوجوده يف املركز الربيعي خالل 
الف�رتة الصباحي�ة م�ع ه�ذه الصحبة 
الطيبة من إخوانه الطالب، حيث يتنوع 
الربنامج فيبدأ بحلقة قرآنية يتعلم فيها 
بعض الس�ور من كتاب الل�ه، ثم يتعلم 
جانبا من املهارات مثل استخدام برامج 
الحاس�وب وخط الرقعة، وبعض القيم 
القرآنية املس�توحاة من س�ور الفاتحة 
واإلخ�الص والفل�ق والن�اس وغريه�ا، 
وأسباب نزولها وكذلك القصص النبوي، 
فض�ال ع�ن اآلداب الرتبوي�ة مثل حفظ 
الجوارح وبر الوالدي�ن والكالم الطيب، 
كما يتعلم خالل الربنامج أركان الصالة 

وواجبتها وسننها لتصح الصالة.
إبراهي�م خليف�ة الب�در أح�د الط�الب 
املش�اركني باملرك�ز، ق�ال إن�ه س�جل 
باملركز ليتعلم األخالق الحس�نة واآلداب 
اإلس�المية والقي�م القرآني�ة، وذكر أنه 
تعل�م بعض الس�ور القرآنية وأس�باب 
نزوله�ا وما به�ا من فضائ�ل وأحكام، 
كما تعل�م الكثري م�ن اآلداب وأهمها بر 
الوالدي�ن واح�رتام امل�درس، باإلضافة 
إىل بعض املهارات ويش�ارك يف األلعاب 
الحركية يف نهاية الربنامج اليومي والتي 
بها الكثري م�ن املتعة والبهجة، وأكد أنه 
حريص ع�ى االس�تفادة م�ن الربنامج 
الربيع�ي بخلق حس�ن يف تعل�م اآلداب 
والقيم اإلس�المية واألخالق الحسنة من 
خالل املدرس�ني واملرشفني القائمني عى 

املركز.

{ أحمد الغريب 

{ الطالب إبراهيم البدر

{ ناصر شبيب المريخي 

{ الطالب علي المريخي

{  أحمد الدرسي

الدرسي: أهمية 
تنشئة الطالب 

على القيم اإليمانية 
واآلداب التربوية

الغريب: أولياء األمور حريصون على متابعة أبنائهم 

الدوحة - $ 

نظمتها جامعة قطر حول المونديال

إعالن الفائزين 
في مسابقة »القصة القصيرة«

نظم قس�م اللغة العربي�ة وآدابها يف 
كلي�ة اآلداب والعل�وم بجامعة قطر 
مس�ابقة )القصة القصرية( الخاصة 
ب�كأس العال�م لك�رة الق�دم لطلبة 
جامعة قطر عامة، وقد ش�ارك فيها 
ع�دد كبري من طلب�ة بنصوص أدبية 
وقصص مبدعة استلهمت من أجواء 
البطول�ة التي تس�تضيفها ألول مرة 
يف املنطقة العربية والعالم اإلسالمية 
دولة قطر، وأجرت اللجنة املؤلفة من 
نق�اد وأدباء من قس�م اللغة العربية 
برئاس�ة الدكت�ورة صيت�ة العذب�ة 
رئيسة قس�م اللغة العربية التحكيم 

للمشاركات وفق معايري دقيقة.
وقد فاز باملركز األول الطالبة عائشة 
عثمان س�عد عثمان، ع�ن قصة »ما 
بعد الثامنة« )الجائزة قس�ائم بقيمة 
3000 ريال قط�ري(، وأما يف املركز 
الثان�ي فقد فازت في�ه الطالبة زوبا 

عب�د الخال�ق، ع�ن قص�ة »وريقات 
من الذاكرة« )الجائزة قس�ائم بقيمة 
2000 ري�ال قطري(، وحاز الطالب 
محم�د ضي�اء عب�داوي ع�ى املركز 
الثالث، ع�ن قصة »رحلة ال مثيل له« 
)الجائزة قس�ائم بقيمة 1000 ريال 

قطري(.
ويف ترصي�ح له�ا، قال�ت الدكت�ورة 
صيت�ة العذبة، رئيس�ة قس�م اللغة 
العربية: »تأتي هذه املسابقة الفريدة 
بفعالي�ٍة  لتحتف�ي  موضوعه�ا؛  يف 
فريدٍة انتظرتها قط�ر والعالم كثريا 
وه�ي مس�ابقات كأس العال�م لكرة 
القدم فيفا 2022، فجاءت املس�ابقة 
لتكتش�ف وعي�ا متميزا عن�د طالبنا 
بأهمي�ة الرياضة إنس�انيا وأخالقيا، 
فج�اءت عرشات القصص املش�اركة 
بالعدي�د م�ن األف�كار املثقل�ة ببعد 
إنس�اني مذه�ل مغلف ببع�د أدبي 
خ�اّلق، كش�ف ع�ن مواه�ب تثل�ج 

الصدر بني بناتنا وأبنائنا.

الدوحة - $ 

لجامعة كارنيجي ميلون

دراسة لتحليل بيانات كرة القدم
يوفر التع�اون بني جامع�ة كارنيجي 
ميل�ون يف قط�ر، إح�دى الجامع�ات 
الرشيك�ة ملؤسس�ة قط�ر، م�ع رشكة 
 Stats( بريف�ورم«  »س�تاتس 
البيان�ات  لتحلي�الت   )Perform
الرياضي�ة، فرًص�ا جدي�دة ملجتم�ع 
التعليمية الستكش�اف مجال  املدين�ة 

التحليل الريايض.
إنداك�و،  أجوس�تني  الدكت�ور  يق�ول 
األس�تاذ املساعد املش�ارك يف االقتصاد 
بجامع�ة كارنيج�ي ميل�ون يف قطر، 
والباحث يف مجال التحليالت الرياضية: 
»ص�ارت البيانات ركيزة أساس�ية يف 
العديد من املج�االت، ومنها الرياضة. 
فالكثري من األسئلة والقرارات املتعلقة 
بالتدريب وأس�لوب اللع�ب تعتمد اآلن 
عى البيانات، ويستطيع الطالب الذين 
يستمتعون بالرياضة وتحليل البيانات 

بناء مستقبل مهني يف هذا املضمار«.
اس�تخدمت  س�نوات،  امت�داد  وع�ى 
جامع�ة كارنيج�ي ميل�ون يف قط�ر 
يف  الرياضي�ة  البيان�ات  مجموع�ات 

ال�دورات الدراس�ية لعل�وم البيانات. 
ويق�ول إنداك�و: »وج�دت أن الطالب 
يكونون أكثر تفاعالً مع التحليل عندما 
يس�تخدمون البيانات التي يحبونها«. 
نتيج�ة لذلك، تعاون إنداك�و مع فؤاد 
فاروق�ي، رٔييس الربنام�ج األكاديمي 
الٕدارة األعمال يف الجامعة، الستكشاف 
املزي�د م�ن الف�رص املتاح�ة يف ه�ذا 
املجال. فعمال م�ع باتريك لويس، كبري 
العلم�اء يف رشكة »س�تاتس بريفورم« 
والباحث الس�ابق يف معهد الروبوتات 
التاب�ع لجامع�ة كارنيج�ي ميلون يف 
بيتسربغ، لتقديم دورة تدريبية مدتها 

س�تة أس�ابيع لتعريف ط�الب املدينة 
التعليمي�ة وخريجيه�ا به�ذا املج�ال. 
وقد ُعق�دت هذه ال�دورة يف ربيع عام 
2022، بمشاركة طالب وخريجني من 

عدة جامعات رشيكة.
كان راج�ي الحم�وري، خريج جامعة 
كارنيج�ي ميل�ون يف قط�ر والحاصل 
الحاس�وب،  عل�وم  يف  ش�هادة  ع�ى 
متحمس�اً للمش�اركة يف ه�ذه الدورة 
ومعرف�ة املزيد عم�ا تقّدم�ه. ويقول 
الحم�وري: »كرة القدم هي ش�غفي، 
وكان�ت ال�دورة فرصة رائع�ة ألجمع 
حبي لك�رة الق�دم وعلوم الحاس�وب 

مًعا«. وكان لهذه الدورة التدريبية أثر 
كب�ري يف تحميس وتحفي�ز الحموري، 
ال�ذي يعم�ل حالي�اً يف معه�د قط�ر 
لبحوث الحوس�بة، للتعمق أكثر يف هذا 
املج�ال، فف�ي خري�ف 2022، انضم 
الحم�وري إىل فري�ق األبح�اث ال�ذي 
يقوده أجوستن إنداكو لتحليل بيانات 
مجموع�ات بيانات كرة القدم املختلفة 
للعثور عى األنماط واكتساب األفكار، 
ويقول عن ذلك: »أخربت الربوفيس�ور 
أجوس�تني أنني أحب هذا املجال كثرياً، 
بحيث يمكنني العمل 10 أو 12 ساعة 

متواصلة من دون أن أشعر بالتعب«.
ومع الحم�اس املحي�ط ببطولة كأس 
العالم لكرة القدم 2022 يف قطر، يرى 
إنداك�و أن االهتمام بتحلي�ل البيانات 
الرياضي�ة يتزايد يف الدول�ة، ويقول: 
»س�نعيد تقديم ال�دورة ه�ذا الربيع، 
ونأمل مشاركة العديد من الطالب من 
مختل�ف التخصصات واملجاالت. فعلم 
البيانات يتصل بكل جوانب الرياضة، 
لذلك يس�تطيع األش�خاص العاملون 
يف مج�االت مث�ل الصحاف�ة والرعاية 
الصحية والسياس�ة والهندسة تعزيز 
فهمه�م ملجاالتهم من خ�الل التعرف 

عى تحليل البيانات املتصلة بها«.

الدوحة - $ 
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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

عقد  أمس  اكتمل  قنا-  الدوحة- 
النهائي  قبل  الدور  إىل  املتأهلني 
تصفيات  ضمن  »الطلع«،  ملسابقة 
 ،36 إىل   29 من  األخرية  املجموعات 
يف بطولة جمعية القناص، التي تقام 
نهائيات  مع  بالتزامن  العام،  هذا 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 
مبارك  محمد  السيد  وقال   .2022
بالبطولة،  الطلع  لجنة  رئيس  العيل 
»وصلنا  املناسبة  بهذه  له  تعليق  يف 

الطلع  مسابقة  تصفيات  نهاية  إىل 
املجموعات،  آخر  منافسات  بإجراء 
الخمسة  حاجز  كرس  تم  حيث 
متأهلني  ستة  إىل  ووصلنا  متأهلني، 

25 صقرا«. بإجمايل عدد املتأهلني 
القرعة  إجراء  تم  أنه  العيل  وأوضح 
التصفيات  انتهاء  بعد  املتأهلني  بني 
املتسابقني  توزيع  عن  أسفرت  والتي 
 5 بواقع  مجموعات  خمس  إىل 
وكشف  مجموعة.  كل  يف  متأهلني 

النهائي سيجرى  الدور قبل  العيل أن 
الذخرية،  صبخة  يف  األربعاء  اليوم 
املوايل  اليوم  يف  النهائي  سيقام  بينما 
ديسمرب  لـ8  املوافق  الخميس  غدا 
املجموعات  عن  واملتأهلون  الجاري. 
فريق  هم:   36 إىل   29 من  األخرية 
النعيمي،  عدنان  سعود  املجد، 
فريق  الشمري،  جازي  عبدالله 
الشقب، فريق برزان ثم محمد سالم 
األحمد. وتقدم الصقارون املشاركون 

بطولة  ضمن  الطلع  مسابقة  يف 
لجمعية  بالشكر  القناص  جمعية 
لهم  لدعمها  القطــــرية  القناص 
أبهى  يف  البطولة  تنظيم  عىل  والسهر 
مستوى  بتــقديم  واعدين  حلة، 
النهائي.  الدور  إىل  والتأهل  طيب 
القناص  جمعية  أن  بالذكر  جدير 
تشجيعية  جوائز  رصدت  القطرية 
من  األوىل  الخمسة  باملراكز  للفائزين 

البطولة. كل مسابقة لهذه  {  فرحة الفوز والتأهل

{  شارة النصر

ضمن منافسات بطولة القناص »2022«

»الطلع« تدخل مراحلها الحاسمة
العلي: كسر حاجز 
الخمسة متأهلين

عبر اتفاقية بين جامعة قطر ووزارة الرياضة

تـأهـيــل كـــوادر ريــاضــية
وزارة  مع  تفاهم  مذكرة  قطر  جامعة  وقعت 
الرياضة والشباب؛ لتعزيز التعاون املشرتك بينهما 
بما  للطرفني  املشرتكة  اإلمكانيات  من  واالستفادة 
يخدم املؤسستني، ومن ذلك، العمل يف مجال تطوير 
تدريبية  ودورات  برامج  وتنفيذ  وإدارة  وتنظيم 
وقد  الرياضية.  املهن  يف  العاملة  الكوادر  لتأهيل 
وقعت االتفاقية بحضور كل من: سعادة الدكتور 
قطر،  جامعة  رئيس  الدرهم،  راشد  بن  حسن 
وسعادة الوزير صالح بن غانم العيل، وزير الرياضة 
والشباب، والدكتورة إيمان مصطفوي، نائب رئيس 
الجامعة لشؤون الطالب، والدكتورة الشيخة حصة 

بنت حمد آل ثاني، عميد كلية الرتبية بالجامعة. وقد 
وقعت االتفاقية من قبل ُكٍل من: د. عمر األنصاري، 
نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية، والسيد 
عيىس الحرمي، مدير إدارة الشؤون الرياضية، وقد 
نّصت مذكرة التفاهم عىل العمل يف مجال التطوير 
املشرتك الختبارات الشهادات املهنية العتماد مدربي 
اللياقة البدنية والكوادر العاملة يف املهن الرياضية، 
الكفاءة  من  األدنى  الحد  استيفاءهم  يتضمن  بما 
املعارف  من  محددة  مجموعة  عىل  بناء  املهنية، 
واملهارات والقدرات التي تنسجم مع املعايري الدولية 

واحتياجات الطرف الثاني.

نظمته »التنمية االجتماعية«

ملتقى »تحدي ذوي اإلعاقة«

واألرسة  االجتماعية  التنمية  وزارة  نظمت 
قسم  األرسة  شؤون  بإدارة  متمثلة 
اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  السن  كبار 
عرب  اإلعاقة«  »تحدي  بعنوان  ملتقى 
مع  بالتعاون  تيمز(  )مايكروسوفت 
االجتماعي  الثقايف  واملركز  الشفلح  مركز 

لتأهيل  القطرية  والجمعية  للمكفوفني 
ومشاركة  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
وذلك  بادار،  فهد  املغامر  القطري  البطل 
تزامناً مع اليوم العاملي لذوي اإلعاقة الذي 
والذي  عام  كل  من  ديسمرب   3 يصادف 

أقرته منظمة األمم املتحدة.

خالل فعالية لركوب الدراجات في مشيرب  

رفع التوعية بـ »التنمية المستدامة«
املتحدة  األمم  برنامج  نظم 
بالتعاون  البرشية،  للمستوطنات 
الجميع  فوق  التعليم  مؤسسة  مع 
من  ومجموعة  مشريب  ومدينة 
فعالية  بالدوحة،  الدراجات  راكبي 
مدينة  حول  الدرجات  لركوب 
فعاليات  هامش  عىل  مشريب 
من  والعرشين  الثانية  النسخة 
لرفع  قطر  يف  العالم  كأس  بطولة 
التنمية  أهداف  حول  التوعية 

املستدامة.
الدراجات  »ركوب  مبادرة  هدفت 
إنشاء  إىل  االستدامة«  أجل  من 
وسائل  عىل  الضوء  لتسليط  حركة 
أكثر  ملدن  للرتويج  املختلفة  التنقل 
حوايل  املبادرة  يف  شارك  استدامة. 

ثالثني شخصا من مختلف قطاعات 
املجتمع  قادة  منهم  املجتمع، 
الرياضية  والشخصيات  والشباب 
اإلعاقة، بحضور  واألشخاص ذوي 

األمم  لربنامج  التنفيذي  املدير 
البرشية،  للمستوطنات  املتحدة 

السيدة ميمونة محمد رشيف.
بدأ خط سري الدراجات حول وسط 

وانتهى  الرباحة  من  مدينة مشريب 
أمام بيت بن جلمود، أحد املتاحف 
تضمن  كما  مشريب،  بمدينة 

الطريق ثالث محطات أخرى.
الدراجات  »ركوب  مبادرة  تعزز 
تأتي  والتي  االستدامة«،  أجل  من 
األهداف«،  »تحقيق  حملة  إطار  يف 
أهداف التنمية املستدامة، وباألخص 
نظيفة  )طاقة   7 رقم  الهدف 
رقم  والهدف  معقولة(،  وبأسعار 
8 )تعزيز النمو االقتصادي املطرد 
واملستدام(،  للجميع  والشامل 
شاملة  )مدن   11 رقم  والهدف 
للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود 
 12 رقم  والهدف  ومستدامة(، 

)االستهالك واإلنتاج املسؤوالن(.
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اىل  فليتقدم  ذلك  ىف  معارضة  لديه  فمن   . همد  خليفه  خري  محمد  ادريس 

الجريدة. يف  اعالنه  تاريخ  من  يوما   15 خالل  للجوازات  العامة  االدارة 

�شركة ديكوري�شن
للمقاوالت و�صيانة املباين

على امت اال�صتعداد لعمل جميع انواع ال�شيانة

)بالسرت -صبغ - بايب فيرت - سرياميك - 

كهرباء -  انرتلوك( بافضل االسعار
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سلمان المالك

اختالل الساعة البيولوجية لالعبين

يذكر موقع »س�تاب تو هيل�ث« اإلس�باني أن تواريخ 
االتح�اد الدويل لكرة القدم »فيفا« تتضمن - بني الحني 
واآلخ�ر- فرتات راح�ة قصرية تتوقف فيها منافس�ات 

األندية لتفسح املجال للمباريات الدولية.
ويك�ون لدى أقوى أندي�ة الكرة، يف أوروب�ا أو غريها، 
الكث�ري من الالعب�ني الذين يت�م اس�تدعاؤهم للواجب 
القوم�ي، ويضطرون إىل الس�فر ألمي�ال طويلة للعب 
املباريات الدولية، مّما يعرضهم للمعاناة من »اضطراب 

الرحالت الجوية الطويلة«.
وأفاد املوقع أن »اضط�راب الرحالت الجوية الطويلة« 
اختالل للتوازن يف الس�اعة البيولوجية للشخص، وهو 
ينتج بع�د تغيري املنطقة الزمنية عند الس�فر من دولة 
إىل أخ�رى باتج�اه رشق- غرب أو العك�س، حيث من 
الوارد أن تقلع من بل�د ما فرتة الظهرية، وعندما تصل 
إىل وجهتك بعد عدة س�اعات من السفر، يكون قد حل 
الصباح، وهذا يعني تخطيك ليلة كاملة دون االستفادة 
من الراحة، بينما جس�مك مربمج عىل النوم هذه الفرتة 

حسب الساعة الداخلية.

وأوضح »ستاب تو هيلث« أنه كلما طالت الرحلة زادت 
آثار هذا االضطراب الذي يعرف أيضا باس�م »متالزمة 
عب�ور املحيط�ات« أو »خلل النظم اليوم�ي« حيث من 
ال�روري الحصول عىل يوم واحد من الراحة بعد كل 
منطق�ة زمنية يتم عبورها، ألن مثل ه�ذا التغيري يؤثر 
عىل إيقاع عمل الس�اعة البيولوجي�ة والتي تتأثر معها 
جميع الوظائف األساس�ية للجسم، مثل النوم والشهية 

وإنتاج الهرمونات.
وم�ن بني األع�راض الت�ي تس�ببها الرح�الت الجوية 
الطويل�ة: الش�عور بالتعب طوال النه�ار، وصعوبة يف 

الرتكيز، والشعور بضيق عام وتقلبات يف املزاج.
وحاول�ت بع�ض منتخبات أم�ريكا الجنوبي�ة معالجة 
هذه املعضل�ة بتنظيم مبارياتها بأوروبا إلعفاء العبيها 
م�ن الرح�الت، إال أن هن�اك مباري�ات كث�رية أخ�رى 
تلع�ب بالوالي�ات املتحدة أو آس�يا، مم�ا يعني رحالت 
ش�اقة، حيث يرتاوح فارق التوقيت بني أوروبا والقارة 
األمريكي�ة ما ب�ني 6 و9 س�اعات، وحوايل 7 س�اعات 

بالنسبة ألوروبا وآسيا.

أيقونات الجماهير
وج�د جماهري املونديال يف الزي القطري 
الس�عادة  والعق�ال«  والغ�رتة  »الث�وب 
والتجربة املختلف�ة والفريدة من نوعها، 
فاقتن�وه بهدف الذك�رى وارتدوه خالل 
أجم�ل أوقاته�م يف مالع�ب بطولة كأس 
يدعم�ون  وه�م   ،2022 قط�ر  العال�م 

منتخباتهم باألهازيج والهتافات.
يف  املتوف�ر  الرس�مي  القط�ري  ال�زي 
وأع�الم  قمص�ان  بأل�وان  األس�واق 
املنتخبات املش�اركة يف املونديال، أضفي 
ملس�ة جمالية ع�ىل الجماه�ري املختلفة، 
والقى انتش�ارا واسعا يف مختلف مناطق 
الدوح�ة ومدرج�ات املالعب  العاصم�ة 

الثمانية.
ارتداء جماهري مونديال قطر من مختلف 
الجنسيات ثوبا وغرتة وعقاال بألوان علم 
بالدهم، خطف أنظ�ار الكامريات خالل 
املباريات، وتم توثيقه يف وسائل التواصل 
االجتماع�ي ع�ىل نط�اق واس�ع، وصنع 
ص�ورا ملونة تعلوها الفرحة والس�عادة 

بني الجميع يف الشوارع واملدرجات.
يوض�ح صاحب أح�د املح�ال التجارية 
بس�وق واقف ويدعى حس�ني أحمد، أن 
صناعة ال�زي القطري الرس�مي بألوان 
املش�اركة يف  العال�م  منتخب�ات  أع�الم 
املوندي�ال فكرة مبتكرة، وغري مس�بوقة 

تض�اف إىل األف�كار الرائ�دة الت�ي ت�م 
تطبيقها يف مونديال قطر ومالعبه.

األس�ايس  اله�دف  إن  أحم�د  ويق�ول 
م�ن ه�ذه الفكرة ه�و تعري�ف جماهري 
املوندي�ال بالثقاف�ة العربي�ة والرتحيب 
بهم والتق�ارب معهم بص�ورة إيجابية، 

فضال ع�ن تحقيق مبيعات يف ظل وجود 
هذا الك�م الهائل من ال�زوار خالل فرتة 

املونديال.
الجماه�ري م�ن مختل�ف  أن  ويضي�ف 
املنتخبات املش�اركة يف املونديال، أقبلت 
عىل رشاء الزي القطري التقليدي بأعالم 
وقمصان بالده�م، والبعض فضل رشاء 

الزي القطري األبيض.
جماه�ري أم�ريكا الالتينية كان�ت األكثر 
إقب�اال عىل رشاء ال�زي الذي يحمل أعالم 
بالده�م، خصوص�ا مش�جعي منتخبي 
األرجنتني والربازيل الذي�ن أبدوا تفاعال 
كب�ريا حول كيفية ارتداء الغرتة وتثبيتها 

عىل الرأس، وفقا ألحمد.
وتراوحت أسعار الزي الذي يحمل أعالم 
وقمصان املنتخبات املشاركة يف املونديال 
م�ن 100 إىل 200 ري�ال قط�ري وذلك 
حس�ب الجودة، األمر الذي جعل اإلقبال 
يتزايد عىل رشائه من غالبية الجماهري يف 

الدوحة.

خدمة تعليق شاملة
ُتساهم خدمة التعليق الوصفي السمعي باللغتني 

العربية واإلنجليزية – التي يقدمها معهد دراسات 
الرتجمة بجامعة حمد بن خليفة بالرشاكة مع مركز 

ة ملباريات كرة القدم يف أوروبا – يف  املتابعة املُيسرَّ
تعزيز تجربة ضعاف البرص واملكفوفني يف مباريات 

»كأس العالم FIFA قطر 2022«، حيث تدعم خدمة 
التعليق الوصفي السمعي دولة قطر يف تحقيق رؤيتها 
بشأن تقديم بطولة تتميّز بالشمولية والوصول املُيّس 

لجميع املشجعني. وقبل انطالق املونديال، شارك 
املعلقون يف دورة تدريبية مكثّفة يف مجال التعليق 
الوصفي السمعي ملباريات كرة القدم التي قدمها 

معهد دراسات الرتجمة، التابع لكلية العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية بجامعة حمد بن خليفة بالرشاكة مع مركز 

املتابعة املُيّسة ملباريات كرة القدم يف أوروبا. وشمل 
التدريب اكساب املشاركني املهارات الالزمة لتقديم 

رسٍد مفّصل ملا يحدث عىل أرض امللعب. وتحّدث مراد 
الصوص، ُمعلّق وصفي سمعي يف مباريات كأس 

العالم، عن تجربته قائالً: تتمثل التحديات الرئيسية  
يف نقل صورة كاملة وواضحة للجمهور من ضعاف 

البرص واملكفوفني، لوضعهم يف قلب الحدث. 

نشجع معا

يف إطار حملتها املستمرة »نشجع مًعا«، أعلنت فودافون قطر عن 
تعاونها مع املوهبة القطرية يوسف السليطي - املشهور باسم 

Big Soof- للمساهمة يف تعزيز تجربة املشجعني يف قطر بينما 
تستضيف البالد أكرب حدث ريايض يف العالم.

وبدأت فودافون يف إطالق سلسلة من أغاني الراب بالتعاون مع 
الفنان يوسف السليطي، من أوائل مغني الراب يف قطر املمارسني 
لهذا النوع من املوسيقى، الذي يشهد انتشاًرا متزايًدا يف املنطقة، 

ويتخصص فيه عدد قليل من الفنانني القطريني، وسيتمكن 
املشجعون من الوصول إىل اإليقاعات املوسيقية عرب حسابات 

فودافون قطر عىل التيك توك، وسبوتيفاي، واالنستغرام.
ويتوىّل يوسف السليطي، الذي غنّى سابًقا يف فعاليات رياضية 

كربى يف قطر، بكتابة كلمات أغاني حرصية ومبتكرة من جميع 
النواحي. وتدور كلمات أغاني الراب االبداعية حول مباريات 

البطولة، وتهدف إىل إرشاك املشجعني يف أجواء احتفالية مميّزة 
مع تقّدم الحدث خالل األسابيع القليلة املقبلة. وتتضمن كل 

أغنية مزيًجا من اللغتني العربية واإلنجليزية، وتتماىش مع 
تجارب الجماهري خالل جميع مراحل البطولة.

وتهدف األغاني التسعة األوىل إىل تعريف املشجعني بمختلف 
الفرق إلشعال حماس كل من املشجعني والالعبني، ورفع آمالهم 

وتطلعاتهم. وستتعزز هذه املشاعر بعد ذلك من خالل أغاٍن 
خاصة تسلط الضوء عىل مباريات الثمن النهائي، ثم الربع 

النهائي والنصف النهائي، ونهائي البطولة.
وعلّق دييغو كامبريوس، الرئيس التنفيذي للعمليات يف فودافون 

قطر، قائاًل: يسعدنا، من خالل حملة نشجع مًعا، توحيد جهودنا 
مع املؤسسات التي ساهمت يف نجاح هذه البطولة، وأيًضا مع 

الفنانني املحليني لعرض العديد من املواهب الرائعة التي تجعل 
من قطر بلًدا مضيًفا ينبض بالحياة. تنبع هذه الرشاكة من 

رغبتنا يف تقديم إبداٍع فريٍد يستمتع به املشجعون أثناء البطولة، 
وحتى بعد انتهائها. 

تجارب ال تنسى

أعلنت Ooredoo، عن تعاونها مع Snapchat إلطالق مبادرات 
مميزة ترتكز حول االبتكار والتحول الرقمي. وبالتزامن مع أهم 

حدث عاملي يف كرة القدم، أطلقت الرشكتان برنامجاً تفاعلياً 
قائماً عىل تقنية الواقع املعزز، إلثراء تجربة الجماهري يف املالعب 
وإضفاء مزيد من البهجة عىل مستخدمي Snapchat من جميع 

أنحاء العالم عرب العديد من التحديات الغامرة.
 ،Ooredoo 5 السيعة واملتطورة منG وباالستناد إىل شبكة

سيطلق تحدي املهارات من Ooredoo سلسلة من عدسات 
الواقع املعزز التفاعلية للمستخدمني والتي يمكن الوصول إليها 
حرصياً عىل شبكة 5G من Ooredoo. وسيتم تحديث العدسة 

بناًء عىل الشبكة املستخدمة؛ أي يف حال كان يستخدم شبكة 
الجيل الرابع، سيتيح Snapchat للمستخدمني االستمتاع بتجربة 

لعب مبسطة. لكن العدسة ستقوم بتشجيع املستخدمني عىل 
الدخول إىل شبكة 5G واالستمتاع بسلسلة من ألعاب الواقع 

املعزز وتصدر قائمة املستخدمني.
وللمرة األوىل عىل مستوى املنطقة، سيتم إطالق عدسة مخصصة 

ستخترب مهارات الالعبني وتركيزهم وتكتيكاتهم عرب ثالثة 
تحديات فريدة وهي: Keepy Uppy، لعبة تعتمد عىل تقنية 
Snap لتتبع حركة الجسم يخترب مستخدمو Snapchat من 

خاللها مهاراتهم يف إبقاء الكرة يف الهواء باستخدام ركبهم 
ورؤوسهم، ويف حال سقطت الكرة عىل األرض، فستنتهي اللعبة. 

وهناك أيضاً تحد Ball Balance الذي يخترب فيه املستخدمون 
قدرتهم عىل موازنة كرة القدم عىل رؤوسهم ألطول فرتة ممكنة؛ 

أما تحدي Table Top، فيتنافس فيه الالعبون أمام خصم 
افرتايض لتسجيل أكرب عدد ممكن من األهداف خالل 45 ثانية.
ويف وقت سابق من هذا العام، زار وفد من اإلدارة العليا لرشكة 

Ooredoo يرأسه الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عبدالله آل 
ثاني املقر الرئييس لرشكة Snap Inc. يف كاليفورنيا بالواليات 

املتحدة األمريكية، بهدف تعزيز العالقات الوثيقة بني الرشكتني 
واستكشاف التقنيات التي ستستخدمها Snapchat خالل 

مباريات كرة القدم.
ويف هذا السياق، قال الشيخ نارص بن حمد بن نارص آل 

ثاني، رئيس الشؤون التجارية يف Ooredoo: »بصفتنا رشكة 
االتصاالت الرائدة يف قطر، فإننا نتطلع ملنح الجماهري فرصة 

استثنائية لخلق تجارب ال ُتنىس. وستتيح لنا رشاكتنا مع 
Snapchat خالل هذه البطولة التاريخية تسخري إمكانيات 

شبكة 5G املتقدمة وتصميم تجارب تفاعلية وغامرة. وال شك أن 
ابتكار تجارب الواقع املعزز االستثنائية يعترب استخداماً مثالياً 

لقدرات شبكات 5G، وأمامنا فرصة كبرية لعرض هذه القدرات 
عىل جمهور أوسع نطاقاً«.




