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اللجنة األمنية لكأس العالم: 

البطولة األكثـر أمانـا

اعتماد توصيات القمة الخليجية

»15« ألف حركة جوية

قطر،  دولة  شاركت  قنا-  الرياض- 
املجلس  اجتماع  أعمال  يف  أمس، 
الـ»154«  التحضريي  الوزاري 
لدول  التعاون  ملجلس  األعىل  للمجلس 
الـ»43«،  دورته  يف  العربية  الخليج 
التعاون  ملجلس  العامة  األمانة  بمقر 
العربية  باململكة  الرياض،  بمدينة 

الشقيقة. السعودية 

االجتماع،  يف  قطر  دولة  وفد  ترأس 
عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ  سعادة 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثاني،  آل 

الخارجية. وزير 
مرشوع  اعتماد  االجتماع،  خالل  جرى 
املوضوعات  ومناقشة  األعمال،  جدول 
واعتماد  األعمال،  جدول  يف  املدرجة 

والتوصيات. القرارات  مرشوع 

العامة  الهيئة  تحتفل  قنا-  الدوحة- 
للطريان  العاملي  باليوم  املدني  للطريان 
املدني هذا العام، وسط زخم جوي، وأرقام 
قياسية حققتها الهيئة يف حركة الطريان، 
تزامنا مع بطولة »كأس العالم FIFA قطر 
الجوية  الحركة  تجاوزت  حيث   ،»2022
منذ بدء البطولة إىل اآلن »15« ألف حركة.

من  قطر  دولة  يف  الطريان  قطاع  وتمكن 
يف  عالية  ونسب  نوعية  قفزات  تحقيق 
حيث  الطريان،  وأمن  السالمة  مجاالت 
تدقيق  يف  نوعية  قفزة  قطر  دولة  حققت 
)إيكاو(  املدني  للطريان  الدولية  املنظمة 
عىل  بحصولها  الجوية  السالمة  ملعايري 

نسبة »91.16 %«.

وزير الخارجية ترأس وفد قطر

منذ بدء بطولة كأس العالم 

العود في صدارة اهتمامات الزوار

األمم المتحدة:

قطر نموذجا في تطبيق 
أهداف التنمية المستدامة 

إقبـــال علـــى
 العطــور والبخــور 

الحد من التلوث البالستيكي

إشادة دولية بجهود قطر
الدوحة- قنا- أشادت مجموعة إقليم آسيا 

والمحيط الهادئ للجنة التفاوض الحكومي 

من  للحد  قطر  دولة  بجهود   INC الدولي 

بطولة  وتنظيم  البالستيكي،  التلوث 

كأول   »2022 قطر   FIFA العالم  »كأس 

الكربون  محايدة  العالم  كأس  في  بطولة 

وصديقة للبيئة.

النفايات  فرز  بآلية  المجموعة  ونوهت 

تتبعها  التي  وباإلجراءات  والمخلفات، 

دولة قطر للحد من استخدام البالستيك، 

الرياضية،  األحداث  خالل  من  وذلك 

وتدويره  البالستيك  استهالك  بتخفيض 

ينسجم  وبما  بيئيا،  سليمة  بطريقة 

وبما  الدائري،  االقتصاد  مبادئ  مع 

التفاقية  العالمية  التوجهات  مع  يتناسب 

البالستيك.

الحلم .. العربي
 يأبى »مونديال العرب« - كما أطلقت عليه الدولة 

المستضيفة هذا اللقب، احتفاًء منها بشعوب 
المنطقة، ومشاركة لها في هذا الحدث العالمي 

االستثنائي- إال أن يكون للبصمة العربية حضور 
كبير في مجرياته، وإدهاش عظيم في منافساته، 

وأداء جميل في فعالياته.

رئيس التحرير املسؤول

24} المقال ص

العميد المفتاح : تطبيق 
اإلجراءات وفقا ألفضل المعايير

لم يتم تسجيل أي جرائم 

كبيرة أو مقلقة لألمن

العقيد د. النعيمي : استقبال 

أكثر من »500« ألف بالغ 

كتب- محمد أبوحجر

نسب عالية في مجاالت السالمة وأمن الطيران

االحتياطيات  ارتفعت  قنا-  الدوحة- 
األجنبية  بالعملة  والسيولة  الدولية 
نوفمرب  شهر  يف  املركزي،  قطر  ملرصف 
املايض، لتبلغ »223.985« مليار ريال، 

بزيادة نسبتها »6.82 %«.
وارتفعت االحتياطات الرسمية مع نهاية 
 »13.169« بنحو  املايض،  نوفمرب  شهر 

مليار   »166.109« لتبلغ  ريال،  مليار 
املركزي  أرصدة  بارتفاع  ريال، مدفوعة 
من السندات وأذونات الخزينة األجنبية.

وعىل صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب 
بنحو   »2022« نوفمرب  نهاية  مع 
 »18.789« إىل  ريال  مليار   »6.943«

مليار.

مصرف قطر المركزي

احتياطي النقد األجنبي يقفز »6.82 %«
زيادة أرصدة السندات وأذونات الخزينة األجنبية

حول  صحفيا  مؤتمرا  أمس،  األمنية،  الجهات  نظمت 
بنادي  وذلك  العالم،  كأس  بطولة  يف  األمنية  الجهود 

الضباط باإلدارة العامة للدفاع املدني.
يف بداية املؤتمر، أوضح العميد عبدالله خليفة املفتاح، 
رئيس وحدة اإلعالم بلجنة عمليات أمن وسالمة بطولة 
والرشاكة  األمني  اإلعالم  قطاع  قائد  العالم-  كأس 
مضت  أن  بعد  يأتي  الصحفي  املؤتمر  أن  املجتمعية، 
 ،»2022 قطر  فيفا  العالم  »كأس  بطولة  أيام  نصف 
والتي أثبتت نجاح جميع الجهات، وتعاونها يف تنظيم 
عىل  األمنية  الجهود  إىل  مشريا  العاملي،  الحدث  هذا 
لتكون  الداخلية،  ووزارة  البطولة  أمن  قوة  مستوى 
هذه النسخة من بطولة كأس العالم األكثر أماناً، من 
وفقا  الجماهري  وسالمة  أمن  إجراءات  تطبيق  خالل 

ألفضل املعايري املتبعة يف مختلف املواقع.



االستدامة  زون  مبادرة  وستمكن   
املشاريع  عىل  االطالع  من  الجمهور 
املختلفة  والعمليات  واملبادرات 
العليا  واللجنة  كهرماء  قادتها  التي 
االستدامة  مجال  يف  واإلرث  للمشاريع 
خالل  املناخي  التغري  ومكافحة 

السنوات العرش املاضية. 
استعراض  جرى  االفتتاح  وخالل   
الكهرباء واملياه  تاريخ  جدارية تحكي 
الكربون  زون  تدشني  ثم  قطر،  بدولة 
يف   )Carbon Zone( املناخي  والتغري 
املبنى الداخيل للحديقة، والذي يتضمن 
قبة تعرض تأثريات التغريات املناخية، 
عىل  الكربونية  االنبعاثات  وخطورة 
األجهزة  من  عدد  جانب  إىل  الحياة، 
التعليمية لتوعية الزوار بكيفية حساب 
عنارص  وتوضيح  الكربونية،  بصمتهم 
املتوازن  الصحي  الحياة  أسلوب 
تفاعيل  بأسلوب  وذلك  واملستدام، 

ترفيهي وتعليمي. 

زون  وأقسام  فعاليات  ُصّممت  وقد   
البيئي  الوعي  لرفع مستوى  االستدامة 
تعريفهم  خالل  من  الحضور،  لدى 
واملمارسات  األساليب  بأحدث 
لزيادة  املستخدمة  والتقنيات 
وترشيد  الطاقة،  كفاءة  استخدامات 
االنبعاثات  معدل  وخفض  االستهالك، 
مختلف  عىل  وإطالعهم  الكربونية، 
البيئة،  حماية  إىل  الرامية  املبادرات 
واملساهمة يف تحقيق أهداف االستدامة، 

وصوالً إىل الحياد الكربوني الكامل. 
مخصصاً  قسماً  املبادرة  تشمل  كما   
رشكة  مع  بالتعاون  التدوير،  بإعادة 
حيث   Seashore البحر  شاطئ 
التدوير  إلعادة  حديثة  آليات  يعرض 
بها. وتتوفر  وفنون ومبادرات متعلقة 
مجموعة  االستدامة  بازار  يف  أيضاً 

متنوعة من منتجات االستدامة. 
بن  عيىس  املهندس  سعادة  وقال   
هالل الكواري رئيس املؤسسة العامة 

يف  كهرماء،  واملاء  للكهرباء  القطرية 
املبادرة  هذه  إن  باالفتتاح:  له  كلمة 
العالم  لتعريف  سانحة  فرصة  تمثل 
دولة  تبذلها  التي  الكبرية  بالجهود 
قطر لتحقيق االستدامة البيئية، وذلك 
الوطنية  قطر  رؤية  أهداف  إطار  يف 
الوطنية  قطر  واسرتاتيجية   ،2030
 -  2021 املناخي  والتغري  للبيئة 

.2026
استضافة  »مثلت  سعادته:  وأضاف   
 2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
االستدامة  جهود  لدفع  كبرية  فرصة 
إىل  االنتقال  وترسيع  األمام،  إىل 
يف  واألقل  املتجددة  الطاقة  مصادر 
حيث  الضارة،  الكربونية  االنبعاثات 
كانت االستدامة وحيادية الكربون من 
االستضافة  ملف  يف  الرئيسية  املحاور 

ومنذ اللحظة األوىل لفوز قطر بها«. 
 وأشاد رئيس كهرماء بالعمل املشرتك 
العليا  اللجنة  مع  املثمرة  والرشاكة 

للمشاريع واإلرث، مشرياً إىل أن القسم 
مخصص  املبادرة  من  والرئييس  األول 
العليا،  اللجنة  جهود  الستعراض 
بالتعاون مع كهرماء يف هذا اإلطار، إذ 
يجري عرض مجسمات مالعب بطولة 
جوانب  جميع  وتفصيل  العالم،  كأس 
التطرق  يجري  كما  بها.  االستدامة 
ملبادرات مع عدد من رشكاء االستدامة 
مجموعة  مبادرة  مثل  قطر،  دولة  يف 
شاطئ البحر إلعادة تدوير البالستيك، 
بكفاءة  تتعلق  أخرى  ومبادرات 
واملركبات  املتجددة،  والطاقة  الطاقة، 

الكهربائية. 
حسن  السيد  سعادة  قال  جانبه،  من 
للجنة  العام  األمني  الذوادي  الله  عبد 
كلمة  يف  واإلرث،  للمشاريع  العليا 
االستدامة:  زون  افتتاح  عند  مماثلة 
القطرية  العامة  املؤسسة  »أسهمت 
كأس  بطولة  إنجاح  يف  واملاء  للكهرباء 
خالل  من   ،2022 قطر   FIFA العالم 
إمدادنا باحتياجاتنا من الكهرباء واملاء 
رسوره  عن  معربا  للبطولة«،  الالزمة 
لحضور حفل تدشني زون االستدامة، 
إطالع  يف  ستساهم  أنها  يرى  والتي 
إنجازات  عىل  كافة  قطر  زوار وسكان 
يف  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة 

مجال االستدامة.
املري  بدور  املهندسة  قالت  بدورها، 
يف  االستدامة  إلدارة  التنفيذي  املدير 
»يعد  واإلرث:  للمشاريع  العليا  اللجنة 
املتجددة  للطاقة   22 ترشيد  برنامج 
للمدارس، والذي جرى إطالقه يف عام 
املؤسسة  مع  التعاون  بداية   2017
ومنذ  واملاء،  للكهرباء  القطرية  العامة 
ذلك الحني ُقدمت العديد من املشاريع 
للمشاريع  العليا  اللجنة  بني  املشرتكة 

واإلرث وكهرماء.
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متابعات

بالتعاون بين »كهرماء« و»المشاريع واإلرث«

إطالق مبادرة »زون االستدامة«

للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالرياض

للبتروكيماويات والكيماويات

الكعبي يشارك 
بمنتدى االتحاد الخليجي

قطر تشارك في دورة مؤتمر عربي

الرياض- قنا- شارك سعادة املهندس 
الدولة  وزير  الكعبي  رشيدة  بن  سعد 
النسخة  أعمال  يف  الطاقة،  لشؤون 
االتحاد  منتدى  من  عرشة  السادسة 
الخليجي للبرتوكيماويات والكيماويات 

»جيبكا« املنعقدة بالسعودية.
وقد انعقد املنتدى، الذي افتتحه األمري 
آل سعود وزير  عبدالعزيز بن سلمان 
السعودية،  العربية  اململكة  يف  الطاقة 
صايف  طموحات  »إدارة  شعار  تحت 
الطاقة مع  انبعاثات صفرية يف قطاع 

النمو«.
املنتدى تطوير  املشاركون يف  ويناقش 
كربونية  انبعاثات  العتماد  السياسات 
التحول  ودفع  الطاقة،  قطاع  يف  أقل 
من  النظيفة  الطاقة  مصادر  نحو 

خالل اسرتاتيجيات مبتكرة، ومستقبل 
االقتصاد  تطور  قيادة  يف  املنطقة 
الدائري الكربوني، وميض دول مجلس 
دور  نحو  قدما  الخليجي  التعاون 
قيادي يف تطوير اقتصاد الهيدروجني.

الخليجي  االتحاد  منتدى  أصبح  وقد 
واحدا  والكيماويات  للبرتوكيماويات 
يف  الصناعة  هذه  ملتقيات  أهم  من 
الرائدة  املنطقة، حيث يجمع الرشكات 
البرتوكيماويات  صناعة  مجال  يف 
املنتجني  من  وعددا  والكيماويات، 
الرشكات،  لهذه  التنفيذين  واملديرين 
الوضع  حول  نظرهم  وجهات  لتبادل 

الراهن وآفاق املستقبل.
يذكر أن منتدى »جيبكا« السابع عرش 

سينعقد العام املقبل يف الدوحة.

قطر،  دولة  شاركت  قنا-  الرياض- 
الثالثة  الدورة  أعمال  يف  أمس، 
املسؤولني  الوزراء  ملؤتمر  والعرشين 
عن الشؤون الثقافية يف الوطن العربي 
العربية  اململكة  تستضيفه  الذي 
العربية  املنظمة  وتنظمه  السعودية، 
»ألكسو«،  والعلوم  والثقافة  للرتبية 
بالوطن  الثقافة  وزارات  مع  بالتعاون 
وزراء  من  عدد  بحضور  العربي، 
يف  الثقافة  وزارات  وممثيل  الثقافة، 
عن  ممثلني  جانب  إىل  العربي،  العالم 
واملنظمات  العربية  الدول  جامعة 

الدولية واإلقليمية. 
املؤتمر  يف  قطر  دولة  وفد  وترأس   
العجالن  فالح  السيد  سعادة  الوزاري 

الهاجري مستشار وزير الثقافة.

 وتطرق املؤتمر إىل موضوع رئيس وهو 
بهدف  األخرض«،  واملستقبل  »الثقافة 

جعل القطاع الثقايف أكثر استدامة.
 واكد األمري بدر بن عبدالله بن فرحان 
وزير الثقافة السعودي ورئيس الدورة 
كلمة  يف  للمؤتمر  والعرشين  الثالثة 
نحو  الثقافة  توظيف  أن  افتتاحية 
ترسيخ  يف  يساهم  األخرض  املستقبل 

الثقافة يف النقاش التنموي العاملي.
والسعادة  السمو  أصحاب  شدد  كما   
جديد  زخم  إعطاء  أهمية  عىل  الوزراء 
التنمية  تحقيق  يف  الثقافة  لدور 
تطوير  عىل  العمل  مع  املستدامة، 
سياسات فّعالة للقطاعات تحقق القيمة 
املضافة يف الجهود الجماعية الرامية إىل 

التحول نحو مستقبل أكثر إبداعا.

جامعة قطر تعزز الصحة العامةعبر إطالق حملة تضمنت أنشطة وفعاليات
والطبية  الصحية  العلوم  قطاع  أطلق 
حملة  املاضية،  الفرتة  قطر  بجامعة 
»هذه هي الصحة العامة« والتي جاءت 
تحت عنوان: تعزيز نشاط األشخاص 
أوفر صحة؛ حيث تضمنت  نحو عالم 
الحملة العديد من األنشطة والفعاليات 
العامة  الصحة  إىل تعزيز  التي تهدف 
النشاط  ممارسة  طريق  عن  لألفراد 
والتفاعلية  التعليمية  والورش  البدني 

بني أفراد املجتمع.
شاركت يف الحملة كليات قطاع العلوم 
الصحية والطبية بالعديد من األنشطة 
طريق  وعن  وجاهيا  والفعاليات 
حيث  االجتماعي  التواصل  منصات 
العديد  الصحية  العلوم  كلية  قدمت 
الورشات  يف  متمثلة  الفعاليات  من 
التعليمية عن التغذية السليمة لتعزيز 
اليوغا، نرشة  نشاط  النفسية،  الصحة 
التغذية  عن  التوعوية  الصحة  نبض 
الثدي،  رسطان  من  للوقاية  السليمة 
الطب  كلية  مشاركة  إىل  باإلضافة 
رسطان  مرض  عن  توعوي  بفيديو 
الثدي وطرق الوقاية والعالج بالتعاون 
مع  الطبية ومقابلة  مع مؤسسة حمد 
من  الناجية  التميمي  عائشة  الشيف 
تجربتها  عن  للحديث  الثدي  رسطان 
وتشجيع السيدات عىل الفحص املبكر 

الصيدلة  كلية  شاركت  أيضا  للوقاية، 
املنشطات  خطر  عن  توعوية  بفقرات 

الرياضية. 
الصحية  العلوم  قطاع  نظم  وقد  هذا 
خالل  قطر،  بجامعة  والطبية 
 300 حرضها  فعالية  املايض  أكتوبر 
الصحي  القطاع  منتسبي  شخص من 
50 شخصا من الرشكاء  باإلضافة إىل 
ابن  مبنى  يف  اليوم  بهذا  لالحتفال 
هي  »هذه  حملة  من  كجزء  البيطار 
طوال  استمرت  التي  العامة«  الصحة 
»أشخاص  شعار  تحت  أكتوبر  شهر 
وقد  صحة«،  أكثر  لعالم  نشاطا  أكثر 
منتسبي  كل  الفعالية  هذه  استهدفت 
والطبية  الصحية  العلوم  قطاع 
الصحية  التخصصات  مختلف  من 
التدريس  هيئة  وأعضاء  طالب  من 
الفعاليات  هذه  وهدفت  واملوظفني؛ 
العمل  أهمية  عىل  الضوء  تسليط  إىل 
الصحة  نظام  لتقوية  املشرتك 
للجميع، من حيث  النفسية والرفاهية 
الرفاهية  اسرتاتيجيات  استعراض 
عىل  القائمة  واملهارات  العملية، 
العقلية  الصحة  لتعزيز  علمي  أساس 
النفسية والدعوة  األمراض  والرفاهية، 
االكتئاب  إلدارة  املبكر  الفحص  إىل 
والقلق لخلق جو من الرتابط واالنتماء 
الفرح  تدفق  عن  فضال  االجتماعي، 

والطاقة اإليجابية بني املشاركني. 
ثاني،  آل  أسماء  أ.د.  أكدت  وبدورها، 

توطيد  يف  الحملة  هذه  أهمية  عىل 
الصحية  العلوم  قطاع  كليات  جهود 
كاتحاد  دورهم  وإبراز  معا  والطبية 
الصحة  تعزيز  األوىل  مهمته  واحد 
البدني  النشاط  العامة والتشجيع عىل 

واالهتمام بالصحة النفسية لألفراد.
مدير  العوييس،  أالء  د.  أشادت  كما 
العمليات االكلينكية والرشاكات بقطاع 
بأهمية  والطبية  الصحية  العلوم 

لتعزيز  تسعى  ألنها  الحملة  هذه 
وتشجيعهم  للجميع  العامة  الصحة 
اإليجابي  تأثريها  ومدى  الحركة  عىل 
ايضا  وتحدثت  النفسية.  الصحة  عىل 
الحرم  بيئة  عىل  القطاع  تركيز  عن 
التي  املختلفة  واألنشطة  الجامعي، 
الصحة  لتعزيز  الطالب  فيها  يشارك 

والرفاهية.
الجيويس،  غدير  د.  قالت  جانبها،  من 

أستاذ مساعد يف الصحة العامة: »لقد 
نالحظ  أن  لإلعجاب  املثري  من  كان 
كيف شارك الجميع يف هذا الحدث من 
وحتى  وطالب  التدريس  هيئة  أعضاء 
حماساً  أبجوا  أنهم  كما  خريجني، 
للصحة العامة وأظهروا أقىص درجات 
تعزيز  تجاه  واملسؤولية  الرغبة 
قطر  جامعة  مجتمع  ورفاهية  صحة 

وخارجه«.

طالبة  العبدلله،  نورة  الطالبة  وقالت 
زيادة  »هديف  الرابعة:  السنة  يف  طب 
ونمط  الجيدة  التغذية  بشأن  الوعي 
بصحتنا.  وعالقتهما  الصحي  الحياة 
القناة  صحة  عىل  تركيزنا  كان  حيث 
الكبري يف االستقرار  الهضمية ودورها 

العقيل«.
الزواوي،  خالد  للطالب  تعليق  ويف 
طالب طب سنة خامسة والطالبة ريم 
مساعي  يف  بأنهما  أوضحوا  عبدالعال 
تطوير برنامج ملساعدة جميع الفئات 
املراهقني  فئة  وخصوصاً  العمرية 
حيث  الحياة  ضغوط  مع  التعامل  يف 
من  بعض  عىل  الفكرة  عرضا  إنهما 
طالب جامعة قطر خالل اليوم العاملي 
فعل  ردود  ناال  وقد  النفسية  للصحة 

إيجابية ومفعمة بالحماس.
والجدير بالذكر، نظم القطاع مسابقة 
االجتماعي  التواصل  منصات  عىل 
النشاط  يصور  فيديو  مقطع  ألجمل 
الدولة  احتفاالت  مع  تماشيا  البدني 
 ،2022 قطر  فيفا  العالم  بكأس 
ومقابلة بث مبارش مع املدرب عبد الله 
التواصل  الكعبي، ناشط عىل منصات 
اكاديمية  ومؤسس  االجتماعي 
نور  الطالبة  حاورته   Athlete 13
حسن، طالبة تخصص تغذية من كلية 
العلوم الصحية، تحدث فيها عن أهمية 
وانعكاسها  البدني  والنشاط  الرياضة 

عىل الصحة النفسية لألفراد .

{ تعريف الزوار بالحملة

الدوحة- $ 

م.الكواري: فرصة لتعريف العالم بجهود قطر لتحقيق االستدامة البيئية

الدوحة- قنا- أطلقت 
المؤسسة العامة 
القطرية للكهرباء 

والماء كهرماء، أمس، 
بالتعاون مع اللجنة العليا 

للمشاريع واإلرث، مبادرة 
زون االستدامة في حديقة 

كهرماء للتوعية، لتعريف 
جمهور كأس العالم 

FIFA قطر 2022 بجهود 
االستدامة البيئية المرافقة 

الستضافة البطولة. 
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متابعات

تشديد العقوبة على المخالفات

إشادة دولية بالجهود القطرية

المريخ يسطع في سماء قطر.. اليوم

الشيخ  معايل  ترأس   - قنا   - الدوحة 
آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد 
ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني، 
الذي  العادي  االجتماع  الداخلية، 
عقده املجلس، صباح أمس، بمقره يف 

الديوان األمريي.
وزير  سعادة  أدىل  االجتماع  وعقب 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما ييل:

املوضوعات  يف  الوزراء  مجلس  نظر 
املدرجة عىل جدول األعمال عىل النحو 

التايل:
قانون  مرشوع  عىل  املوافقة  أوال- 
رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل 
قانون  بإصدار   2006 لسنة   )24(
الرتبة  ومحسنات  األسمدة  )نظام( 
لدول  التعاون  مجلس  بدول  الزراعية 
إىل  إحالته  وعىل  العربية،  الخليج 

مجلس الشورى.
العقوبة  تشديد  إىل  التعديل  ويهدف 
عىل مخالفة بعض أحكام ذلك القانون.
ثانيا- اطلع مجلس الوزراء عىل مذكرة 
بشأن  الشورى  ملجلس  العامة  األمانة 
املصاحبة  املظاهر  حول  الرغبة  إبداء 

يف  املعنية  الجهات  ومرئيات  للزواج، 
يف  املناسب  القرار  واتخذ  الصدد،  هذا 

هذا الشأن. 
الوزراء  مجلس  استعرض  ثالثا- 
بشأنهما  واتخذ  التاليني  املوضوعني 

القرار املناسب:
1 - نتائج أعمال لجنة حماية املنافسة 

ومنع املمارسات االحتكارية.
واملدققة  املوحدة  املالية  القوائم   -  2

لهيئة مركز قطر للمال.

إقليم  أشادت مجموعة  قنا-  الدوحة- 
آسيا واملحيط الهادئ للجنة التفاوض 
دولة  بجهود   INC الدويل  الحكومي 
البالستيكي  التلوث  من  للحد  قطر 
وتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 
العالم  كأس  يف  بطولة  كأول   2022

محايدة الكربون وصديقة للبيئة.
 ونوهت املجموعة بآلية فرز النفايات 
تتبعها  التي  وباإلجراءات  واملخلفات 
استخدام  من  للحد  قطر  دولة 
األحداث  البالستيك، وذلك من خالل 
استهالك  بتخفيض  الرياضية 
سليمة  بطريقة  وتدويره  البالستيك 
مبادى  مع  ينسجم  وبما  بيئيا 
يتناسب  وبما  الدائري،  االقتصاد 
التفاقية  العاملية  التوجهات  مع 

البالستيك.
قطر،  دولة  مشاركة  عقب  ذلك  جاء 
ممثلة بوزارة البيئة والتغري املناخي، 

آسيا  إقليم  مجموعة  اجتماع  يف 
التفاوض  للجنة  الهادئ  واملحيط 
INC لوضع قانون  الدويل  الحكومي 
باملواد  التلوث  بشأن  ملزم  دويل 
بجمهورية  عقد  الذي  البالستيكية، 
 28 من  الفرتة  خالل  األورغواي 
ديسمرب   2 وحتى  املايض  نوفمرب 

الجاري.
وشاركت وزارة البيئة والتغري املناخي 
يف االجتماع ممثلة بإدارة الوقاية من 

اإلشعاع واملواد الكيميائية.
دويل  قانون  وضع  مرشوع  ويعترب 
بشأن التلوث باملواد البالستيكية من 
األرضار  لتخفيف  الرامية  الحلول 
إدارة  سوء  عىل  واملرتتبة  املحتملة 
يعترب  حيث  البالستيكية  النفايات 
يتطلب  للحدود  عابرا  عامليا  تحديا 
املشرتك  والعمل  الجهود  تضافر 

لحماية البيئة.

أنه  القطري  التقويم  دار  أعلنت 
يبدو  سوف  تعاىل  الله  بمشيئة 
ملعاًنا  أكثر  )املريخ(  األحمر  الكوكب 
وأكرب حجًما من األيام العادية مساء 
وذلك  الجمعة؛  فجر  وحتى  اليوم 
من  نقطة  ألقرب  سيصل  املريخ  ألن 
شهر  من   14 اليوم  صباح  األرض 
 8 املوافق  1444هـ،  األوىل  جمادى 
وذلك  2022م،  ديسمرب  شهر  من 
08:35 صباًحا بتوقيت  الساعة  عند 
املريخ  املحيل؛ حيث سيكون  الدوحة 
يف  الشمس  مع  التقابل  وضع  يف 
ظاهرة ُتعرف فلكيًا بظاهرة »تقابل 

املريخ مع الشمس«. 
وذكر الدكتور بشري مرزوق )الخبري 
أن  القطري(  التقويم  بدار  الفلكي 
مع  املريخ  كوكب  تقابل  ظاهرة 
الشمس من الظواهر الفلكية الهامة؛ 
وذلك ألنها تعتربفرصة جيدة لرصد 
سطح  عىل  من  املريخ  كوكب  ورؤية 

باألجهزة  أو  املجردة  بالعني  األرض 
الفلكية أطول فرتة خالل العام؛ حيث 
الليل  إن املريخ سيكون مرئيًا طوال 
وغروبه  رشوقه  موعد  ألن  تقريبًا؛ 
سيكون يف نفس موعد غروب ورشوق 
الشمس تقريبًا، إضافة إىل أن وصول 
مع  التقابل  وضع  إىل  املريخ  كوكب 
لدراسة  املناسب  الوقت  هو  الشمس 
سطح  عىل  من  سطحه  تفاصيل 
األرض، وذلك ألنه خالل ذلك َيسُهل 
عىل املتخصصني الحصول عىل صور 
ذات جودة عالية توضح معالم سطح 

املريخ وقت اقرتابه من األرض.
كوكب  أن  مرزوق  بشري  د.  وأضاف 
الظاهرة  تلك  خالل  سيكون  املريخ 
عند أبعد نقطة من الشمس وسيكون 
عىل مسافة قدرها 229.5 مليون من 
مركز الشمس تقريبًا، بينما سيكون 
كم  مليون   82.3 قدرها  مسافة  عىل 

من مركز األرض تقريبًا.

مجلس الوزراء يوافق على تعديالت قانون
)نظام( األسمدة ومحسنات التربة بدول الخليج

في الحد من التلوث البالستيكي

دار التقويم:

لتيسير مفاوضات

أكدت مواصلة السياسة المستندة لروح التعاون والمبادرة

األمم المتحدة تختار قطر وإيرلندا

قطر: االلتزام بمبادئ المسؤولية المشتركة

االطالع على 
مذكرة الشورى 
بشأن المظاهر 

المصاحبة للزواج

رئيس  كورويش  تشابا  السيد  سعادة  اختار  قنا-  نيويورك- 
الشيخة  املتحدة، سعادة  لألمم  العامة  للجمعية   )77( الدورة 
علياء أحمد بن سيف آل ثاني املندوب الدائم لدولة قطر لدى 
الدائم  املندوب  ميثني  فريغال  السيد  وسعادة  املتحدة،  األمم 
إليرلندا، لتيسري وقيادة املشاورات حول اإلعالن السيايس لقمة 
والسبعني  السابعة  الدورة  خالل  املستدامة  التنمية  أهداف 

للجمعية العامة.
بالتنمية  املعني  املستوى  الرفيع  السيايس  املنتدى  وسيعقد   
رؤساء  مستوى  عىل  العامة،  الجمعية  رعاية  تحت  املستدامة، 

الدول والحكومات، يف شهر سبتمرب 2023.
خالل  املستدامة  التنمية  أهداف  قمة  تنعقد  أن  املتوقع  ومن   
املتحدة  األمم  مقر  يف   ،2023 سبتمرب   21-20 من  الفرتة 
املستدامة  التنمية  أهداف  قمة  مؤتمر  ويحظى  بنيويورك.. 
املحرز  التقدم  واستعراض  ملتابعة  فرصة  ويعد  كبري،  بزخم 
يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، وأهداف التنمية 

املستدامة السبعة عرش. 

مرة  يجتمع  الذي  املستوى،  الرفيع  السيايس  املنتدى  أن  كما   
التوجيه  يوفر  العامة،  الجمعية  رعاية  تحت  سنوات  أربع  كل 

السيايس الرفيع املستوى بشأن خطة 2030 وتنفيذها، كما 
من  املزيد  ويتخذ  الناشئة  والتحديات  املحرز  التقدم  يحدد 

اإلجراءات للتعجيل بالتنفيذ.
 ويأتي تعيني سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، 
اعرتافا بدور دولة قطر املميز يف تعزيز الرشاكة العاملية من 
أجل تحقيق التنمية املستدامة، فضال عن جهودها يف مجال 
املتعددة األطراف،  التنمية والعمل مع الرشكاء واملنظمات 

بأن  بالذكر  والجدير  الالزم..  والتمويل  املوارد  وتوفري 
قد  ثاني،  آل  سيف  بن  أحمد  علياء  الشيخة  سعادة 

املشاورات  وقيادة  لتيسري   2020 عام  يف  كلفت 
إنشاء  عىل   75 للذكرى  السيايس  اإلعالن  بشأن 

منظمة األمم املتحدة، كما كلفت أيضا يف العام 
إصالح  حول  املفاوضات  لتيسري  املايض 

مجلس األمن الدويل.

قطر  دولة  أكدت  قنا-  نيويورك- 
بمبادئ  االلتزام  عىل  الدائم  حرصها 
املتعدد  والعمل  املشرتكة  املسؤولية 
األطراف، ومواصلة سياستها املستندة 
لروح التعاون واملبادرة، ودورها الرائد 
يف تقديم املساعدات اإلنمائية واإلغاثية، 
حياة  يف  إيجابيا  أثرا  أحدثت  التي 

املاليني من األشخاص حول العالم.
جاء ذلك يف بيان دولة قطر، الذي أدىل 
عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  الشيخ  به 
الدائم  الوفد  يف  ثان  سكرتري  ثاني  آل 
يف  املتحدة،  األمم  لدى  قطر،  لدولة 
املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  جلسة 
تنسيق  »تعزيز  بـ  املعني  البند  حول 
مساعدة  من  املتحدة  األمم  تقدمه  ما 
يف  غوثية  مساعدة  ومن  إنسانية 
املساعدة  ذلك  يف  بما  الكوارث،  حاالت 

االقتصادية الخاصة«.
تألو  لن  قطر  دولة  أن  البيان،  وأكد 
األمم  وكاالت  دعم  ملواصلة  جهدا 
جهودها  يف  معها  والتعاون  املتحدة 

اإلنسانية.
تعهد  إىل  الرحمن  عبد  الشيخ  ولفت 
مليون   12 بتقديم  مؤخرا  قطر  دولة 
يف  إنسانية  كمساعدات  أمريكي  دوالر 
األفريقي خاصة، وذلك  القرن  منطقة 
اإلنساني  بالعمل  التزامها  إطار  يف 
من  للتخفيف  لها  املشهود  وجهودها 
املعاناة اإلنسانية ال سيما للفئات األكثر 

ضعفا.
من  تعاني  البلدان  هذه  أن  وأوضح 
تحديات هائلة بسبب الجفاف وانعدام 

األمن الغذائي.

عن  قطر  دولة  إعالن  إىل  أشار  كما 
دوالر  مليون   20 بمبلغ  مساهمتها 
اإلنساني  للربنامج  دعما  أمريكي، 
يهدف  الذي  أوكرانيا«  من  »الحبوب 
ملساعدة البلدان األفريقية يف الحصول 
عىل صادرات املواد الغذائية األوكرانية.

دولة  أن  عبدالرحمن  الشيخ  وأكد 
متعدد  دعم  تقديم  عن  تتوان  لم  قطر 
للموارد  مخصص  وغري  السنوات 
األساسية ملنظمات األمم املتحدة، منوها 
للتنمية  قطر  صندوق  به  يقوم  بما 
رشكاء  مع  وثيق  بشكل  يعمل  الذي 
وكاالت  من  العديد  يف  اسرتاتيجيني 
األمم  ذلك مكتب  بما يف  املتحدة،  األمم 

املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
توقيع  إىل  لفت  الصدد،  هذا  ويف 

مع  مساهمة  اتفاقات  عىل  الصندوق 
األمم  وكيانات  منظمات  من  العديد 
املحوري  بالدور  مشيدا  املتحدة.. 
الطوارئ،  ملواجهة  املركزي  للصندوق 
أوائل  بني  من  قطر  دولة  أن  إىل  الفتا 
الدول التي قدمت مساهمات للصندوق 

ملواجهة الطوارئ.
قطر  صندوق  واصل  »كما  وأضاف 
اتفاق  وقع  حيث  دعمه،  للتنمية 
 2023  -  2022 للفرتة  مساهمة 
بإجمايل  للصندوق  الدعم  لتقديم 

مليوني دوالر أمريكي«.
قطر  دولة  حرص  عىل  البيان،  وشدد 
والتنموي  اإلنساني  الدعم  تقديم  عىل 
الفتا  الشقيق،  الفلسطيني  الشعب  إىل 
تربعها  مستوى  من  رفعت  أنها  إىل 

لوكالة  األساسية  املوارد  لصالح 
كانت  قطر  دولة  أن  مبينا  »األونروا«، 
أول دولة عربية توقع اتفاقية متعددة 
لدعم مواردها  »األونروا«  السنوات مع 

الرئيسة عام 2018.
كما أشار إىل تقرير األمني العام لألمم 
املتحدة عن »تقديم املساعدة إىل الشعب 
العام  األمني  أفاد  حيث  الفلسطيني«، 
دولة  من  املمولة  الوقود  إمدادات  بأن 
غزة،  يف  الكهرباء  توليد  ملحطة  قطر 
قد أدت إىل استقرار إمدادات الكهرباء 
إىل القطاع، مشيدا باملساعدات النقدية 
األرس  من  للعديد  تقديمها  تم  التي 
هام  تقدم  وإحراز  غزة،  يف  الضعيفة 
يف بناء مرافق املياه والرصف الصحي 

الحيوية.

دور رائد 
في تقديم 
المساعدات 
اإلنمائية 
واإلغاثية

توقيع اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي

وقعت دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار 
ومنع  الرضيبي  االزدواج  تجنب  اتفاقية  أمس 
الدخل  عىل  بالرضائب  يتعلق  فيما  املايل  التهرب 
العامة  الهيئة  بمقر  وذلك  البلدين،  حكومتي  بني 

للرضائب. 
ووقع االتفاقية من الجانب القطري سعادة السيد 
العامة  الهيئة  رئيس  املهندي  عيىس  بن  أحمد 
اإليفواري  الجانب  عن  وقعها  فيما  للرضائب، 
سفري  سييس،  الكريم  الدكتورعبد  سعادة 

جمهورية كوت ديفوار لدى الدولة.
وتهدف االتفاقية إىل إزالة االزدواج الرضيبي بني 
حكومتي البلدين، والتشجع عىل التبادل التجاري، 
باإلضافة إىل زيادة فرص االستثمار بني الجانبني 
املعايري  وتعزيز  والرشكات،  األفراد  خالل  من 
الدولية للشفافية من خالل تبادل املعلومات املالية 

والرضيبية. { جانب من التوقيع 

تســـــتهدف زيـــــادة فـــرص االســــتثمار بيــــن الجــانبين

بين قطر وكوت ديفوار



تمكني  مؤتمر  فعاليات  انطلقت 
الشباب »إمباور 2022« والذي ينظمه 
التعليم  ملؤسسة  التابع  روتا،  برنامج 
خالل  األربعاء  أمس  الجميع  فوق 
العالم  كأس  بطولة  احتفاالت  فرتة 
فيفا  مهرجان  يف   2022 قطر   FIFA
للمشجعني مع قصص ملهمة عن دور 
كبار  قبل  امللعب من  القدم خارج  كرة 
املؤتمر  شعار  وسيكون  الرياضيني، 
الشباب  يقوده  والذي  العام  لهذا 
القدم من أجل  تحت عنوان »دور كرة 
التنمية املستدامة«، وسينظر يف تسخري 
الوحدة  تحقيق  عىل  القدم  كرة  قدرة 
باإلضافة  املجتمعات،  يف  واالندماج 
إيجابي  اجتماعي  كمحفز  العمل  إىل 
للتغيري. حرض الحدث عدد من السفراء 
واملسؤولني عىل رأسهم سعادة الشيخة 
رئيس  ثاني،  آل  حمد  بنت  املياسة 
وسعادة  قطر،  متاحف  أمناء  مجلس 
وزير  العيل،  غانم  بن  صالح  السيد 
الدكتورة  وسعادة  والشباب،  الرياضة 
نائب  السليطي،  حسن  بنت  حمدة 

رئيس مجلس الشورى. 
الالجئة  االفتتاح  حفل  يف  شارك 

أصبحت  والتي  السابقة،  األفغانية 
الناقدة  محرتفة،  قدم  كرة  العبة 
هني  والالعبة  نديم،  نادية  الرياضية 
فريق  وقائد  املشارك  املؤسس  ثلجية، 
الفلسطيني،  النسائي  القدم  كرة 
والسيد نارص الخوري، املدير التنفيذي 
واالجتماعي  اإلنساني  اإلرث  لربنامج 
املبهر،  الجيل  مؤسسة  العالم،  لكأس 
يف  القدم  كرة  دور  عن  تحدثوا  الذين 
كما  امللعب،  خارج  الحياة  تحسني 
عرض يف حفل االفتتاح الفيلم الوثائقي 
»مطاردة األحالم« والذي تدور أحداثه 
الشباب  الالجئني  من  مجموعة  حول 
قدم  اآلن كرة  يلعبون  الذين  السوريني 
شبه احرتافية يف الربازيل، باإلضافة إىل 
وأربعة  الفيلم  منتج  مع  نقاش  حلقة 

من الشباب الذين ظهروا يف الفيلم.
عبدالله  السيد  قال  الصدد  هذا  ويف 
لربنامج  التنفيذي  املدير  العبدالله، 
العالم  كأس  بطولة  »توفر  روتا: 
رائعة  فرصة   2022 قطر   FIFA
للشباب  القيادية  املهارات  لتطوير 
مؤسسة  جهود  صميم  يف  يقع  ما  وهو 
التعليم فوق الجميع، إن ضمان تمكني 
الصعوبات  مع  التعامل  من  الشباب 
بناء  يف  سيساعدهم  يواجهونها  التي 

مجتمعات أكثر استدامة وسالًما«.
الخوري،  السيد نارص  قال   من جانبه 
املبهر:  الجيل  ملؤسسة  التنفيذي  املدير 
“توظف مؤسسة الجيل املبهر قوة كرة 
القدم لنقل املهارات الحياتية األساسية 
والعمل  والقيادة  التواصل  ذلك  يف  بما 
الشباب  مع  والتعاطف  الجماعي 
أنحاء  جميع  يف  املحتاجة  واملجتمعات 
األمم  أهداف  تعزيز  بهدف  العالم 
قطر  ورؤية  املستدامة  للتنمية  املتحدة 
الوطنية 2030، ويعد املؤتمر الشبابي 
أخرى  وسيلة  هو  العام  هذا  »إمباور« 
اإلرث  وضمان  الجهود  تلك  لتعزيز 
كأس  لبطولة  اإليجابي  االجتماعي 
والذي   2022 قطر   FIFA العالم 
سيستمر إىل ما بعد البطولة ويؤثر عىل 

الحياة لسنوات قادمة.

تقام بالشراكة مع مكتب األمم 
المعني بالمخدرات والجريمة

الدوحة- $ 

عرض الفيلم الوثائقي »مطاردة األحالم« عن مجموعة من الالجئين الشباب
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متابعات

»الرقابة اإلدارية« تعلن استضافة قطر النسخة األولى

مـبـادرة البـرمـجـة مـن أجـل النـزاهـة

اإلدارية  الرقابة  هيئة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 
قطر  دولة  استضافة  عن  والشفافية 
الشباب  »هاكاثون  من  األوىل  للنسخة 
الرتويج  بهدف  الفساد«،  ملكافحة  العربي 
عىل  قائمة  مستدامة  حلول  الستحداث 
ملكافحة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

الفساد.
مكتب  مع  بالرشاكة  النسخة  هذه  وستقام 
والجريمة  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم 
اإلدارية  الرقابة  وهيئة   ،)UNODC(
والشفافية يف دولة قطر )ACTA(، ورشكة 
التعاون  بهدف  قطر،  مايكروسوفت 
حلول  الستحداث  والرتويج  الشباب  مع 
املعلومات  تكنولوجيا  عىل  قائمة  مستدامة 
إىل  والسعي  الفساد،  ملكافحة  واالتصاالت 
التي  املتحدة  األمم  اتفاقية  بتنفيذ  النهوض 

نصت عىل مكافحة الفساد.
املسند  نارص  بن  حمد  السيد  سعادة  وأكد 
والشفافية  اإلدارية  الرقابة  هيئة  رئيس 
املرتقبة  للنسخة  قطر  دولة  رعاية  »بأن 
تعزيز  يف  الريادي  دورها  من  انطالقا  جاء 
والخاص،  العام  القطاعني  بني  الرشاكات 
اإلدارة  يف  والفعالية  الكفاءة  وزيادة 
إىل زيادة  الخدمات، إضافة  العامة وتقديم 
إىل  الوصول  وإمكانية  واملساءلة  الشفافية 

الخدمات الحكومية والعامة«.
والشفافية،  اإلدارية  الرقابة  هيئة  وذكرت 

دولة  يف  ستقام  التي  املرتقبة  النسخة  أن 
تحقيق  إىل  خاللها  من  تسعى  سوف  قطر 
بتشجيع  املرتبطة  النتائج،  من  العديد 
مكافحة  جهود  يف  للمشاركة  الشباب 
الفساد، باإلضافة إىل زيادة فرص توظيف 

الشباب وتعزيز االبتكار والتكنولوجيا.
والشفافية  اإلدارية  الرقابة  هيئة  ووصفت 
املرتقبة ستجمع بني مربمجي  النسخة  بأن 
مجال  يف  املهتمني  من  وغريهم  الحاسوب 
فئة  استهداف  ليتم  املعلومات،  تكنولوجيا 

الشباب من 18 إىل 30 سنة.
جدير بالذكر أن مبادرة »الربمجة من أجل 
املبادرة  عنارص  أهم  من  تعترب  النزاهة« 
مجال  يف  الشباب  وتمكني  للتعليم  العاملية 
أطلقها  التي   )GRACE( الفساد  مكافحة 
باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  مكتب 
من  االستفادة  إىل  تهدف  حيث  والجريمة، 
يف  االبتكارية  وإمكاناتهم  الشباب  طاقات 
املشاكل  ملكافحة  تكنولوجية  حلول  وضع 
املتصلة بالفساد والتي تؤثر يف مجتمعاتهم 

املحلية.
ستقدم  الرشاكة،  هذه  إطار  ويف 
مايكروسوفت قطر دعما مبارشا ألكثر من 
املشاركة،  البلدان  من  شابا  مربمجا   150
االستفادة  عىل  املشاركني  سيساعد  كما 
اإلرشاد  مجال  يف  مايكروسوفت  خربة  من 

التكنولوجي. واالبتكار 

يعقد بدولة فلسطين

قطر تشارك في مؤتمر لهيئة مكافحة الفساد
قطر،  دولة  شاركت  قنا-  الدوحة- 
اإلدارية  الرقابة  بهيئة  ممثلة 
الرابع  الدويل  املؤتمر  يف  والشفافية، 
بدولة  الفساد  مكافحة  لهيئة 
الفرتة  خالل  عقد  الذي  فلسطني، 
من الخامس إىل السابع من ديسمرب 

الحايل، عرب تقنية االتصال املرئي.
عنوان  حمل  الذي  املؤتمر،  ويهدف 
وطنية  مسؤولية  الفساد  »محاربة 
مسؤولية،  انتماء،  تكاملية،  جماعية 
أهمية  عىل  الرتكيز  إىل  التزام«، 
الجماعية،  الوطنية  املسؤولية 
الجهات  أدوار  فاعلية  وتحديد مدى 
املختلفة يف تعزيز املسؤولية الوطنية 
الفساد،  مكافحة  يف  الجماعية 
وتسليط الضوء عىل أهمية املشاركة 
املجتمعية يف جهود مكافحة الفساد، 
التجارب  من  عدد  لعرض  إضافة 
املمارسات  عىل  واالطالع  الناجحة، 

هذا  يف  الدويل  املستوى  عىل  الفضىل 
املجال.

نارص  بن  حمد  السيد  سعادة  وقال 
اإلدارية  الرقابة  هيئة  رئيس  املسند 
مكافحة  عملية  إن  والشفافية، 
قبل  من  تحقيقها  يمكن  ال  الفساد 
جهة بمفردها، مهما بذلت من جهود 

وتمتعت بإمكانيات، الفتا إىل أن هذا 
الجهود  كافة  تضافر  يتطلب  األمر 
والخاص  العام  للقطاعني:  الوطنية 
اتفاقية  إن  حيث  املدني،  واملجتمع 
الفساد،  ملكافحة  املتحدة  األمم 
الفساد،  ملكافحة  العربية  واالتفاقية 
والعديد من االتفاقيات الدولية أكدت 

عىل رضورة هذه املسألة.
السياسات  أن  املسند  وأوضح 
تتطلب  الفساد  بمكافحة  املتعلقة 
ويشرتك  ومتسقة،  شاملة  تكون  أن 
املجتمع  فئات  وتنفيذها  وضعها  يف 
املنهج  هذا  اتباع  أن  مضيفا  كافة، 
الفساد  من  الوقاية  يف  التشاركي 
ومكافحته يـمكن من اإلملام بجميع 
املدمرة،  الظاهرة  تلك  جوانب 
الحقيقية،  أسبابها  عىل  والوقوف 
وتشجيع جميع األطراف املعنية عىل 

املشاركة بفاعلية يف مكافحتها.

{ حمد بن ناصر المسند

بحضور الشيخة المياسة

انطالق مؤتمر »إمباور 2022«

جزء من حملة »تسجيل 
األهداف« لمؤسسة 

»التعليم فوق الجميع«
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شــركـاء فــي الـفــرحــــة البلديات مع 

الجمهور المغربي

العطور والبخور تخطف 
األنظار وتجذب الجمهور

زائرون ومقيمون: اإلجراءات 
القطرية سهلت الدخول

مشجعون: التجربة القطرية 
جددت مشاعر انتماءاتنا العربية

تنافس .. وترفيه

شاركت وزارة البلدية ممثلة بعدد من 
والعربي  املغربي  الجمهور  البلديات 
إىل  املغربي  املنتخب  بتأهل  الفرحة، 
 ،2022 قطر  مونديال  نهائي  ربع 
املنتخب  الفوز عىل  الثالثاء، بعد  مساء 
حيث  الرتجيح،  بركالت  اإلسباني 
دشنتها  التي  الرتاثية  الخيام  شهدت 
الجمهور  من  كبريا  إقباال  البلديات 
ملشاهدة  العربية  والجماهري  املغربي 
العرض  شاشات  خالل  من  املباراة 
باإلضافة  توفريها،  تم  التي  الكبرية 
وتقديم  بهم  والرتحيب  الحفاوة  إىل 
وذلك  القطرية،  الضيافة  واجبات 
بفعاليات  الوزارة  مشاركة  إطار  يف 

مونديال قطر 2022.
املجتمعية،  مبادراتها  إطار  ويف 

كأس  فعاليات  انطالق  مع  وبالتزامن 
العالم فيفا قطر 2022، بادرت بلدية 
متعة  العمالية  فئاتها  بإرشاك  الوكرة 
املونديال  مباريات  كافة  مشاهدة 
عرب  مبارشًة  الهواء  عىل  املنقولة 
للناقل  املشفرة  التليفزيونية  القنوات 

الحرصي. 
املبادرة تركيب شاشة عرض  تضمنت 

الحجم، بساحة مقر  تليفزيونية كبرية 
الوكرة  لبلدية  التابع  العمال  سكن 
لتشجيع  الفرصة  إتاحة  بهدف  وذلك 
واالستمتاع  املفضلة  منتخباتهم 
والفقرات  الكروية  العروض  بمشاهدة 
املونديال،  لفعاليات  املصاحبة  الفنية 
والرتويح  البهجة  رسم  يف  يسهم  مما 

عن النفس.

الدوحة - $ 



أصبح لدينا جيل من الشباب المصممين

العرض العالمي يقام على هامش كأس العالم

6

السنة )28( - الخميس 14 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 8 ديسمبر 2022م العدد )9957(

متابعات

كشفت عن تفاصيل الحدث العالمي قطر فاشن يونايتيد.. السليطي:

اهتمام كبير باألزياء الرياضية

واملوسيقى  والثقافة  األزياء  بني  املرتابطة  العالقة  وحول 
مشريب  مركز  مديرة  السليطي  غانم  مها  أكدت  والرياضة، 
األنباء  لوكالة  خاص  حوار  يف  قطر،  ملتاحف  التابع   )M7(  7
يلقي  العاملي،  االستثنائي  العرض  هذا  أن  »قنا«،  القطرية 
وبني  واملوضة  األزياء  عالم  بني  الوثيقة  العالقة  عىل  الضوء 
الرياضة، وكيف يؤثران يف بعضهما البعض. إذ أصبح كثري من 
الرياضيني، مثلهم مثل املشاهري من النجوم وعاريض األزياء، 
واإلعالنات،  الدعاية  مجال  يف  ملحوظ  نصيب  لهم  أصبح  كما 
كما لهم خرباء يهتمون بمظهرهم وأزيائهم، ويف الوقت نفسه 
نجد الكثري من دور األزياء العاملية تويل اهتماما كبريا لألزياء 
الرياضية  واملالبس  األزياء  إبراز دور  بأنواعها، مع  الرياضية 
يف كثري من البطوالت والفعاليات الرياضية العاملية يف مساعدة 

الرياضيني عىل تقديم األداء األمثل من دون أي صعوبة. 
وأضافت: نعلم جميعا أهمية الدور الذي تلعبه الرياضة مثل 
وفهم  الشعوب،  بني  العالقات  تحسني  يف  القدم  كرة  رياضة 
الفوارق  وإزالة  األخرى،  الشعوب  وتقاليد  ثقافة  واستيعاب 

بينهم.
وأوضحت السليطي، أن هذا العرض الضخم وامللتقى الثقايف 
تحتفل  ثقافية  مبادرة  وهي  تبدع،  قطر  برعاية  يقام  الزاخر 
عىل مدار العام بتنوع األنشطة الثقافية والرتويج لها واالحتفاء 
الفنية والثقافية  أنها تعد منربا للفعاليات واألنشطة  بها، كما 
بها.  والعناية  ودعمها  املواهب،  رعاية  إىل  وتهدف  قطر،  يف 
والسائحني  السكان  من  الفئات  ملختلف  تبدع  قطر  تتيح  كما 
من  وتمكنهم  املرتقبة،  الثقافية  األنشطة  معرفة  واملشجعني 

رائعة ملشاهدة  لهم فرصة  إليها وحضورها، مقدمة  الوصول 
باقة متنوعة من العروض الثقافية والرتفيهية واالستمتاع بها 
يف جميع أنحاء البالد، منوهة إىل أن املبادرة، تسعى عرب تعاونها 
والضيافة  واألزياء  واألفالم  املتاحف  قطاعات  يف  الرشكاء  مع 
الثقايف وفنون األداء والقطاع الخاص يف قطر، إلعالء  والرتاث 
مبارشة  الجمهور  وربط  قطر،  يف  اإلبداعية  الصناعات  صوت 

بالفعاليات واألنشطة الثقافية املتنوعة.
أن  إىل  أشارت  اإلطار،  هذا  يف   »7 »مشريب  مركز  دور  وعن 
ملجتمع  ومنربا  ثقافيا  رصحا  يعد  قطر،  ملتاحف  »M7«التابع 
االبتكار والرشكات الناشئة يف قطر، ويشكل املركز مساحة لكل 
مؤسسات،  أم  هواة  كانوا  سواء  اإلبداعية،  بالصناعة  املهتمني 
إىل  يتطلعون  الذين  املحرتفني  للمصممني  حاضنة  أيضا  وهو 

مع  املشرتك  والعمل  جدي،  بشكل  أعمالهم  نطاق  توسيع 
الخرباء الذين يقدمون التدريب وورش العمل للمواهب الناشئة 
التي تلبي احتياجات املصممني. كما يقيم  والعروض األخرى 
املركز معارض دولية ومحلية للمصممني والفنانني والجمهور 
بشكل عام..وأضافت: يهدف مركز إم 7 إىل جمع كل من هم 
التواصل مع بعضهم  داخل املشهد اإلبداعي ومساعدتهم عىل 
استضافة  عىل  ويعمل  اإلبداعية،  الصناعة  لتطوير  البعض، 
والتصميم..  األزياء  وبرامج  واألنشطة  الفعاليات  من  الكثري 
فعندما نجمع املواهب والفنانني واملصممني معا يف مكان واحد، 
يصبح من السهل جدا عىل الجميع معرفة ما يجري، ومن هو 
التنمية  بفعالية يف مسرية  املشاركة  يمكن  وبالتايل  املجال،  يف 

والتطور معا.

الدوحة- قنا- تستضيف الدوحة في 16 ديسمبر الحالي، 
يونايتيد«  فاشن  »قطر  العالم  في  األكبر  األزياء  عرض 
الفعاليات  سلسلة  ضمن  رويتفيلد«  »كارين  بتنظيم 
الثقافية والعروض الفنية التي تنظمها مبادرة قطر تبدع 

أثناء كأس العالم FIFA قطر 2022. 

بيكهام يشيد بها في مؤسسة قطر

مرافق رياضية
لـ »ذوي اإلعاقة«

جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها بيكهام 
للرتبية  قطر  مؤسسة  مرافق  من  عدد  إىل 
املدينة  واستاد  املجتمع  وتنمية  والعلوم 

املونديايل. التعليمية 
الربيطاني  القدم  كرة  نجم  زيارة  تضّمنت 
»معا«،  بعنوان:  فني  عمل  عىل  التعرف 
يونغ،  تشاوي  الكوري  الفنان  إبداع  من 
احتفاء دولة قطر وشعبها  إىل  يرمز  والذي 
بطولة  باستضافة  القدم  كرة  ومشجعي 

كأس العالم FIFA قطر 2022.
املتنقلة  بـ»املقطورة  بيكهام  وأشاد 
اللجنة  من  املقّدمة  الحسية«،  للُمساعدة 
تعد مساحة  واإلرث، وهي  للمشاريع  العليا 
آمنة ومالًذا للمشجعني ممن لديهم تحديات 
استاد  إىل  للوصول  تنقلهم  خالل  حسية 

التعليمية. املدينة 
يستجيب  منا  واحد  كل  لكون  »نظراً  وقال: 
مقطورة  فإن  للُمحفزات،  ُمختلف  بشكل 
املُساعدة الحسية توّفر مجموعة متنوعة من 

التجهيزات ملُساعدة هذه الفئة من الجمهور 
عىل أخذ قسط من الراحة يف معزل عما قد 

تسبّبه لهم األجواء الصاخبة«.
الوصول  تيسري  بخدمات  يتعلق  وفيما 
أضاف  اإلعاقة،  ذوي  من  للجمهور  املتاحة 
انعكاس  هو  اليوم  نشهده  »ما  بيكهام: 
البطولة  هذه  قوة  وتكمن  الرياضة،  لقوة 
مثل  لديك  يكون  أن  يف  التحديد  وجه  عىل 
ذوي  من  لألطفال  املتاحة  الخدمات  هذا 
اإلعاقات، ما يمّكنهم من االستمتاع بتجربة 
حضور املباريات يف االستاد مع عائالتهم«.

معرض  زيارة  بيكهام  جولة  تضّمنت  كما 
/ جامعة  يف  املقام   /2022 /جووولز 
يف  التصميم/  فنون  كلية  كومنولث  فرجينيا 
قطر، اطلع خاللها عىل مجموعة من الصور 
كأس  أثر  عن  تحكي  التي  الفيديو  ومقاطع 
العالم FIFA قطر 2022 من خالل التجارب 
املُجتمع يف  أفراد من  التي عاشها  الشخصية 

ظل االستعداد الستضافة املونديال.

{ مها السليطي

القدم اإلنجليزية »ديفيد  الدوحة- قنا- دعا نجم كرة 
بممارسة  االستمتاع  إلى  الشابة  المواهب  بيكهام« 
الرياضة وبصفة خاصة كرة القدم، التي تتطلب التفاني 

في العمل وتقديم التضحيات في بعض األحيان.
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متابعات

لجمهور المونديال

التعريف بخدمات البلدية

البلدية ممثلة بإدارة العالقات  بدأت وزارة 
العامة وبالتعاون مع البلديات أمس األول، 
تنفيذ حملة توعوية لتعريف جمهور بطولة 
بخدمات   2022 قطر  فيفا  العالم  كأس 
مختلف  يف  للجمهور  تقدمها  التي  الوزارة 
مطوية  توزيع  الحملة  تتضمن  املجاالت. 
تعريفية باللغة العربية وأخرى باإلنجليزية، 
قطر  بضيوف  ترحيبية  كلمة  عىل  تحتوي 
واملرافق  املعالم  أهم  عن  تعريفية  ونبذة 
وكيفية  البلدية  لوزارة  التابعة  الرتفيهية 
واحتوت  وُيرس.  سهولة  يف  إليها  الوصول 
كل  عن  عامة  نبذة  عىل  التعريفية  املطوية 

الباندا،  بيت  زيارة  العامة،  الشواطئ  من 
زيارة منتزه الخور للعائالت، إكسبو 2023 
الدوحة، خدمات تطبيق عون عىل األجهزة 
مركز  خدمة  العامة،  النظافة  الذكية، 

االتصال املوحد املتوفرة عىل مدار الساعة.
وتأتي هذه الحملة التوعوية يف إطار الخطة 
تنفذها  التي  الشاملة  والتوعوية  اإلعالمية 
وزارة البلدية ممثلة بإدارة العالقات العامة، 
املتنوعة  ومشاريعها  بخدماتها  للتعريف 
خالل فرتة املونديال، والتي تشمل مختلف 
واملسموعة  واملرئية  املقروءة  اإلعالم  وسائل 

واإللكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي.

دشنتها دار »كتارا« للنشر

»22« كتابا تتناول تاريخ المونديال
الدوحة- قنا- أصدرت دار »كتارا« للنرش، مساء أمس، 22 
كتابا ضمن فعاليات املؤسسة العامة للحي الثقايف »كتارا« 

املصاحبة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
 وتدور موضوعات الكتب حول أهم األحداث التي شهدتها 
كأس العالم منذ أول نسخة يف عام 1930، ومسرية العرب 
املعلق  مسرية  عىل  عالوة  فيها،  القطرية  الكرة  ونجوم 
أرقاما  تتضمن  كتب  جانب  إىل  سيف،  يوسف  الريايض 
 10 ُترجمت  البطولة، وقد  وإحصائيات وأحداثا شهدتها 

كتب منها إىل اإلنجليزية.
عام  مدير  السليطي،  إبراهيم  بن  خالد  الدكتور  وقال   
لوكالة  خاص  ترصيح  يف  الثقايف،  للحي  العامة  املؤسسة 
سنويا  تنتج  للنرش  كتارا  دار  إن  »قنا«:  القطرية  األنباء 
الدار  أصدرت  فقد  ولذلك  اإلصدارات،  من  كبرية  أعدادا 
كأس  بطولة  مع  تتماىش  موضوعات  تتناول  كتابا   22
العالم FIFA قطر 2022، حيث راعينا اختيار 22 كتابا 

بالتزامن مع تنظيم دولة قطر نسخة عام 2022.
 وأوضح: سيجري توزيع الكتب التي ُترجمت لإلنجليزية 
املونديال  باستادات  الشخصيات  كبار  جلوس  مناطق  يف 
التي تقام فيها املباريات، كما ستكون متاحة للمهتمني يف 

دار كتارا للنرش. 
 واختتم السليطي ترصيحه لـ»قنا« بالقول: إن فعاليات 
مع  منسجمة  جاءت  العالم  كأس  بطولة  أثناء  »كتارا« 
يف  املشاركة  الدول  ثقافات  وتحاكي  الكبري،  الحدث  هذا 

البطولة.
منها  متنوعة،  كتبا  تحمل  اإلصدارات  هذه  أن  إىل  يشار   
كتاب يحمل عنوان »مونديال قطر 2022 القوى الناعمة 
والذي  الجابر،  خالد  الدكتور  ملؤلفه  األوسط«،  الرشق  يف 
الحديث،  العرص  يف  الناعمة  القوى  عنارص  إىل  يتطرق 
ومن بينها الرياضة، وكتاب »نجوم كرة القدم يف قطر«، 
 27 مسرية  ويتناول  النعيمي،  مريم  الدكتورة  ملؤلفته 
يف  القدم  كرة  رياضة  النطالقة  األوىل  النواة  شكلوا  العبا 
كأس  يف  الرياضية  »الهندسة  كتاب  إىل  إضافة  الدولة، 
2022«، ملؤلفه املهندس خالد عبد الرحيم السيد،  العالم 
بكأس  الخاصة  قطر  منشآت  خالله  من  يتناول  الذي 
الطوابع  عن  كتب  وكذلك  باالستدامة،  وارتباطها  العالم، 
للبطولة،  املختلفة  النسخ  مع  بالتزامن  صدرت  التي 
اإلعالمية،  والتغطية  النهائية،  واملباريات  والكاريكاتري، 
عنوان  يحمل  وكتاب  املشاركة،  املنتخبات  وقائدي 
»األحداث السياسية واملقاطعات يف كأس العالم«، وكتاب 

آخر عن الرياضات الرتاثية يف دولة قطر.
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نظمت الجهات األمنية 
ممثلة بوزارة الداخلية 

ولجنة عمليات أمن 
وسالمة بطولة كأس 

العـالم فيـفـا قطـر 
2022 أمـس مؤتمرا 

صحفيا حول الجهود 
األمنية في بطولة 

كأس العالم »فيفا 
قطر 2022«،

العميد  الصحفي  املؤتمر  يف  تحدث 
وحدة  رئيس  املفتاح  خليفة  عبدالله 
وسالمة  أمن  عمليات  بلجنة  اإلعالم 
 2022- فيفا قطر  العالم  بطولة كأس 
والرشاكة  األمني  اإلعالم  قطاع  قائد 
املجتمعية، والعقيد الدكتور جرب حمود 
لوزارة  الرسمي  املتحدث  النعيمي  جرب 
الداخلية وقوة أمن بطولة كأس العالم، 
املدير  السيد  البوهاشم  جاسم  والعقيد 
عمليات  قائد  سعادة  ملكتب  التنفيذي 
قطر  فيفا  العالم  كأس  بطولة  أمن 
الغانم  سلطان  عبدالله  والرائد   2022

)قوة أمن بطولة كأس العالم(.
العميد عبدالله املفتاح رحب بالحضور 
املؤتمر  إن  وقال  الصحفي  املؤتمر  يف 
يأتي بعد ميض نصف أيام بطولة كأس 
أثبتت  والذي   2022 قطر  فيفا  العالم 
الجهات  جميع  نجاح  املاضية  األيام 
وتعاونها يف تنظيم هذا الحدث العاملي، 
موضحا ان الحديث عن الجهود األمنية 
بعض  الستعراض  البدء  يف  يقودنا 
أمن  قوة  مستوى  عىل  األمنية  الجهود 
ان  مؤكدا  الداخلية،  ووزارة  البطولة 
األمنية  الجهات  يف  ممثلة  قطر  دولة 
العام(  و)األمن  البطولة(  أمن  )قوة 
استعدت بشكل جيد، من حيث التأهيل 
اإلمكانيات  كافة  وتوظيف  والتدريب 
األكثر  البطولة  هذه  لتكون  والوسائل 
منوها  األخرى،  البطوالت  بني  من  أمناً 
األمن  من  بحالة  تتمتع  قطر  دولة  بأن 
الرشق  دول  وتتصدر  واالستقرار 
املؤرشات  يف  إفريقيا  وشمال  األوسط 
الدولية املعنية بقياس حالة األمن، مثل 
مؤرش السالم وموسوعة نامبيو وغريها 

من املؤرشات.

تقديم التسهيالت 

وأشار إىل أن قوة أمن البطولة خططت 
التسهيالت  كافة  لتقديم  متميز  بشكل 
عىل  البطولة  لجمهور  والخدمات 
وغري  التنافسية  املنشآت  مستوى 
التنافسية لتوفري األجواء األمنية املناسبة 
البطولة يف  للمنتخبات املشاركة وحكام 
التدريب ومقار  مالعب البطولة ومواقع 
عىل  األمنية  الجهات  وحرصت  السكن. 
والدول  الجهات  مختلف  مع  التعاون 
املصلحة  وأصحاب  والصديقة  الشقيقة 
والتعاون  األدوار  تكامل  يضمن  بما 

املفتاح  الله  عبد  العميد  وقال  املشرتك، 
من  العرشين  يف  البطولة  انطالق  منذ 
نؤكد  أن  نستطيع  املايض  نوفمرب  شهر 

جملة من الحقائق عىل النحو اآلتي:
أو  كبرية  جرائم  أي  تسجيل  يتم  لم 
مقلقة لألمن منذ انطالق البطولة وحتى 
اآلن، وهذا يعني أن كافة البالغات التي 
كانت  الوطني  القيادة  مركز  استقبلها 
بالغات بسيطة مقارنة بأعداد الجماهري 

املشاركة يف املونديال.
كانت  لها  االستجابة  تم  التي  البالغات 
صاحبت  بسيطة  بالغات  مجملها  يف 
معها  تعاملت  وقد  املختلفة  الفعاليات 
ضماناً  عالية  بكفاءة  األمنية  الجهات 

ألمن وسالمة الجماهري.
كافة  شهدت  املفتاح  العميد  وأضاف 
تحركات الجماهري انسيابية يف الدخول 
وواصلت  الرياضية  للمنشآت  والخروج 
إرشاد  خدمات  تقديم  األمنية  الجهات 
الجماهري وتقديم املساعدة املطلوبة لهم 

يف كافة الفعاليات.
كما حرصت الجهات األمنية عىل متابعة 
ومعالجة أية مالحظات أبداها الجمهور 
وإن  حتى  املختلفة،  اإلعالم  وسائل  عرب 
أو مالحظات ذات طابع  كانت شكاوى 
واالستجابة  معها  التعامل  وتم  فردي، 
لبعضها إدراكا من الجميع ألهمية رأي 

الجمهور املشارك يف البطولة.

إجراءات  األمنية  الجهات  طبقت  وقال: 
ألفضل  وفقا  الجماهري  وسالمة  أمن 
املواقع،  مختلف  يف  املتبعة  املعايري 
وخاصة عند بوابات الدخول إىل املالعب 
لتوفري  املالعب  يف  الفعاليات  ومواقع 

أقىص درجات األمن والسالمة.
لجمهور  بالشكر  املفتاح  العميد  وتوجه 
الخارج  من  القادمون  سواء  البطولة 
اللتزامهم  الداخل  يف  املتواجدون  أو 
والرشطة  األمن  رجال  مع  وتعاونهم 
األمر  الخاص،  األمن  رشكات  وموظفي 
وعدم  التنظيم  حسن  يف  ساعد  الذي 
يف  أيضا  وساعد  حوادث،  أي  وقوع 
حركة انسيابية الجمهور من وإىل مواقع 

الفعاليات املختلفة.
الرائع  التعاون  هذا  يستمر  أن  وتمنى 
نتمناها  التي  البطولة  نهاية  إىل  وصوال 
واستمتاعا  أمنا  األكثر  هي  تكون  أن 

وتنظيما.

توفير أحدث األنظمة 

جرب  الدكتور  العقيد  أوضح  جانبه  من 
األمنية  الجهات  أن  النعيمي  حمود 
أمن  وقوة  الداخلية  وزارة  يف  ممثلة 
تخصصاتها  مختلف  عرب  البطولة 
انطالق  منذ  مقدرة  أمنية  جهودا  بذلت 
البطولة وحتى اآلن بهدف تحقيق أعىل 

من  للجمهور،  والسالمة  األمن  معايري 
للتواصل  حديثة  أنظمة  توفري  خالل 
تأمني  يف  العاملة  الوحدات  جميع  بني 
ألي  االستجابة  رسعة  وتعزيز  البطولة، 
املعلومات  تدفق  عىل  والعمل  بالغات 
تأمني  يف  املشاركة  الجهات  جميع  بني 
يف  العمليات  غرف  خالل  من  البطولة، 
املشجعني  ومناطق  البطولة  منشآت 
املرتبطة بمركز قيادة البطولة من جهة، 
وغرفة العمليات املركزية بمركز القيادة 
الوطني من جهة أخرى كل هذا الرتابط 
يف  ساهم  األمنية  العمليات  غرف  بني 
تحقيق عدة إنجازات، من بينها ضمان 
ومتابعتها  املرورية،  الحركة  انسيابية 
املباريات  أثناء  وخاصة  بأول،  أوال 
وحول مناطق الفعاليات التي لم تشهد 
أعاقت  اختناقات  أو  مروريا  ازدحاما 
االنتقال  يف  الجماهريية  الحشود  حركة 

من منطقة ألخرى.
من  جملة  الرسمي  املتحدث  وقدم 
ذكر  حيث  البطولة،  حول  اإلحصاءات 
أن إجمايل عدد االتصاالت الواردة ملركز 
منها   585606 بلغت  الوطني  القيادة 
البطولة  بلغات  خاص  اتصال   16000

املعتمدة. 
استفسارات  االتصاالت  وشملت 
مختلفة،  بلغات  وشكاوى  ومقرتحات 
لغات  تنوع  نتيجة  توفريها  تم  والتي 

جمهور البطولة، وبلغ إجمايل التحركات 
األمنية الرسمية لتأمني حركة املنتخبات 
مختلف  عرب  تحركا   )4256( املشاركة 

الدوريات األمنية.
للفحص  مركبة   )21.579( وخضعت 
يف  املشاركني  سالمة  لضمان  األمني 
 )37( املواقع  بلغت  حني  يف  البطولة، 
مالعب  و)8(  ملعبا،  و)36(  فندقا، 

رئيسية.

»إجراءات الدخول بدون هيا« 

املدير  السيد  هاشم  البو  جاسم  العقيد 
عمليات  قائد  سعادة/   ملكتب  التنفيذي 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  أمن 
2022 أوضح أنه بخصوص إلغاء رشط 
الحصول عىل »بطاقة هيّا« لدخول دولة 
مجلس  دول  ومقيمي  ملواطني  قطر 
التذاكر،  حاميل  لغري  الخليجي  التعاون 
السماح  املعنية  الجهات  بارشت  فقد 
ملواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
الدولة  إىل  بالدخول  فيها  واملقيمني 
هيّا  بطاقة  عىل  للحصول  الحاجة  دون 
وذلك عرب  املباريات،  تذاكر  لغري حاميل 
لإلجراءات  وفقاً  املختلفة،  الدولة  منافذ 
االعتيادية املتبعة يف الدخول، وذلك عىل 

النحو التايل:
أوال: آلية الدخول عرب املنافذ الجوية:

مجلس  دول  ومقيمو  مواطنو  سيتمكن 
إىل  القادمون  الخليجي  التعاون 
اشرتاط  دون  الدخول  من  قطر  دولة 
من  اعتبارا  هيا  منصة  عرب  التسجيل 

.2022 /12 /6
ثانيا: الدخول إىل الدولة عرب املنفذ الربي 
النقل  سيكون  الحافالت:  باستخدام 
املسافرين  لجميع  متاحا  الحافالت  عرب 
األحوال  يف  هو  كما  الربي،  املنفذ  عرب 
املواقف  تخصيص  وسيتم  االعتيادية، 

للزوار من غري رسوم.
الربي  املنفذ  عرب  الدخول  آلية  ثالثا: 

باستخدام املركبات الخاصة
دول  ومقيمي  مواطني  من  القادمون 
املنافذ  عرب  الخليجي  التعاون  مجلس 
الخاصة،  مركباتهم  بواسطة  الربية 
الدولة  إىل  الدخول  بإمكانهم  سيكون 
ويتوجب   ،2022 /12 /8 من  اعتبارا 
الترصيح عرب موقع  التقديم عىل  عليهم 
الداخلية اإللكرتوني بمدة ال تقل  وزارة 
دون  السفر،  موعد  قبل  ساعة   12 عن 
الدخول  ترصيح  رسوم  دفع  اشرتاط 

املسبق للمركبات.
سياق  يف  الخطوة  هذه  تأتي  وأضاف 
جهود الدولة إلتاحة الفرصة للزوار من 
التعاون  مواطني ومقيمي دول مجلس 
املصاحبة  باألجواء  لالستمتاع  الخليجي 
 FIFA« العالم  كأس  بطولة  ملباريات 
قطر 2022«، والفعاليات الرتفيهية فيها 
البطولة،  هذه  من  املتبقية  الفرتة  خالل 
آلية الدخول عرب جميع املنافذ  وتسهيل 
لالنضمام إىل مئات اآلالف من املشجعني 
يف املالعب ومناطق املشجعني املخصصة 
العبي  أملع  لتشجيع  املشاهدة  ومناطق 
بأن  التذكري  مع  العالم،  يف  القدم  كرة 
املشجعني الراغبني يف حضور املباريات 
هيّا  منصة  عرب  التسجيل  عليهم  يجب 
يف  املتبعة  لإلجراءات  وفقا  اإللكرتونية 
هذا الخصوص، حيث لن يسمح بدخول 
املباريات إال لحاميل التذاكر وبطاقة هيّا، 
التسجيل  منصة  حول  رشحا  قدما  ثم 
الحصول  وآلية  للمركبات  املسبق 
وزارة  موقع  عرب  املركبة  ترصيح  عىل 

الداخلية.
قال:  الغانم  سلطان  عبدالله  الرائد 
الدولة  يف  املختصة  الجهات  وفرت 
البطولة من غري حاميل تذاكر  لجمهور 
العديد  يف  ضخمة  شاشات  املباريات 
مناطق  يف  املشجعني،  مناطق  من 
فان  هيا  فيست،  الفان  )الكورنيش 
ويعمل  قطيفان(،  املها،  جزيرة  زون، 
رجال األمن يف قوة أمن البطولة واألمن 
ملعايشة  آمنة  أجواء  توفري  عىل  العام 

هذه البطولة.
كافة  عىل  نؤكد  املنطلق  هذا  ومن 
مباريات  الراغبني يف حضور  املشجعني 
تذاكر  بحوزتهم  تكون  أن  العالم  كأس 
يسمح  لن  فإنه  وبالتايل  هيّا،  وبطاقة 
تذاكر  يحملون  ال  الذين  لألشخاص 
التعامل  وسيتم  االستاد،  إىل  بالدخول 
حرصاً  الالزمة  لإلجراءات  وفقا  معهم 
عىل أمن وسالمة الجميع وتمكني َحَملة 
ودعا  باملباريات  االستماع  من  التذاكر 
حضور  يف  الراغب  الريايض  الجمهور 
تذاكر  عىل  الحصول  إىل  املباريات 
لالتحاد  الرسمي  املوقع  عرب  املباريات 

الدويل لكرة القدم الفيفا.

أكثر من »21« ألف مركبة و»37« فندقا 
و»36« ملعبا خضعت للفحص األمني

العقيد السيد: دخول مواطني ومقيمي 
دول التعاون بالمركبات الخاصة من اليوم

تدشين رابط إلكتروني لتصاريح دخول المركبات عبر المنفذ البري

منذ انطالق البطولة.. اللجنة األمنية لكأس العالم:

لم نسجل أي جرائم مقلقة لألمن
العقيد د.النعيمي: استقبال أكثر من »585« ألف بالغ

اســتقـبـال »16« ألف اتصــال خــاص بلغات البطـولة المعـتمدة

»4256« تحركا إجمـالي التحركـات األمنية الرسمية للمنتخـبات

العميد المفتاح: مونديال قطر النسخة األكثر أمانًا

{ جانب من الحضور

{ المتحدثون في المؤتمر الصحفي
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متابعات

إقـبــال على العـطــور والبـخــور

تشهد محالت العطور والبخور يف سوق واقف إقباال 
العالم  كأس  منافسات  مع  بالتزامن  مسبوق  غري 
FIFA قطر 2022 وتوافد الزوار إىل البالد من جميع 
أنحاء العالم، ملشاهدة الحدث األكرب عاملياً ومعايشة 
املتعة واإلثارة الكروية واألجواء املونديالية التي تنظم 
ألول مرة يف تاريخ الفيفا عىل أرض عربية وإسالمية، 
ومع الشهرة الواسعة لجودة وجمال العطور العربية 
والعود األصيل الذي يعد من سمات األسواق الشعبية 
يف  املحالت  تتنافس  الخليج،  وخاصة  املنطقة  يف 
تنافسية،  بأسعار  الجودة  عايل  املنتج  بتوفري  قطر 
لتوفري صفقات رشائية ومنتجات متنوعة أمام زوار 
املونديال، كما تتيح املحالت للزوار من أنحاء العالم 
التعرف عن قرب عىل أنواع البخور والعود والدهون 
والزيوت العطرية واللبان العطري األصيل والخلطات 
بصورة  العطور  محالت  ويثري  الفواحة،  القطرية 
خاصة التجربة الرشائية لدى زوار سوق واقف خالل 
بالخربة  فيه  املحالت  تتميز  حيث  االستضافة،  فرتة 
البخور والعطور، ما يسمح لهم  الواسعة يف مجال 

بتقديم وترشيح املنتجات املناسبة لكافة األذواق، 
السيما وأن البخور عىل وجه التحديد له مكانه 

خاصة ويعترب رمزاً للضيافة يف قطر ودول 
الخليج، وله شعبية واسعة وقيمة كبرية. 

سحر العود 

محل  صاحب  املخاليف  سامي  يقول 
إن   $ لـ  واقف  سوق  يف  للعطور 
العود له سحر خاص مميز عن باقي أنواع 
الرشكات  جعل  ما  وهو  العاملية،  العطور 

بإنتاج  تهتم  العطور  تصنيع  يف  الكربى 
الرشقي  بطابعها  تتسم  خاصة  إصدارات 

وتحديداً املكونة بشكل أسايس من العود، مشرياً 

اإلصدارات  من  خاصة  مجموعة  بإعداد  قام  أنه  إىل 
املونديال،  قبيل  العربية  العطور  لعشاق  الحرصية 
تناسب  العطور  من  متنوعة  منتجات  لتوفري  وذلك 
والعربي،  الخليجي  بطابعها  وتتسم  األذواق  كافة 
خالل  كبرياً  نمواً  تشهد  الرشاء  معدالت  أن  أكد  كما 
العالم  أنحاء  الزوار من جميع  توافد  الفرتة مع  تلك 
الفعاليات  ومشاركة  باألجواء  لالستمتاع  قطر،  إىل 

وحضور املباريات.

زيارة ناجحة 

التقينا  العطور  محالت  عىل   $ جولة  وخالل 
خالل  تجربتهم  عىل  للتعرف  الزوار  من  مجموعة 
من  )زائر  عاهد  أمني  الدكتور  يقول  إذ  املونديال، 
الجميع  إعجاب  رس  هو  الرائع  التنظيم  إن  فرنسا( 
كل  عىل  للرد  كافية  شهادة  يعد  ما  وهو  قطر،  يف 

االنتقادات التي وجهت إىل االستضافة. 
واقف  سوق  أن  أكد  زارها  التي  األماكن  أبرز  وعن 

مكانا  يعترب 

قطر،  يف  والرتاثية  الشعبية  األجواء  ملعايشة  مثاليا 
وتتوفر فيه جميع املقومات السياحية لجذب الزوار. 
يف  مقيم  )مغربي  الغنامي  محمد  قال  جانبه  من 
املقاييس،  بكل  ناجحة  قطر  إىل  زيارته  إن  فرنسا( 
املغرب  بلده تشجيع منتخب  أبناء  حيث يشارك مع 
الفعاليات  أن  وأكد  العالم،  بكأس  مشواره  خالل 
بالحضور  جديرة  كانت  للمونديال  املصاحبة 
إىل  زيارته  إىل  الفتاً  الكبري،  لتنوعها  نظراً  واملشاركة 

الشواطئ واالستمتاع باألجواء الساحلية يف قطر.
الكثري  إنه سمع  الحكيم  السياق نفسه قال عبد  ويف 
من االنتقادات الغربية تجاه كأس العالم ولكن الواقع 
إىل قطر  الزيارة  أن تجربة  يؤكد عكس ذلك، مؤكداً 
عن  التغافل  يمكن  وال  تنىس،  ال  العالم  كأس  خالل 
القطري وتمسكه  للشعب  والتقاليد  العادات  احرتام 
باملبادئ اإلسالمية والعربية وإظهار محبته وانفتاحه 

عىل الجميع، واحتضانة أفضل نسخة للمونديال. 
وقال عبدالقادر إن جودة التنظيم تأتي يف املقام األول 
لألشياء التي الحظها منذ دخوله البالد، موضحاً أنه 
يف  الذي شاهده  واإلنجاز  املشاريع  من حجم  تفاجأ 

الطرق والشوارع واالستادات.

بائعون ودودون

يقول لويس من املكسيك إن العطور العربية 
أنواع  باقي  عن  ومختلفة  خصوصية  لها 
العطور، كما أن هناك الكثري من املنتجات 
الرائحة  نفس  تحمل  واقف  سوق  يف 
الهدايا  برشاء  قام  أنه  مؤكداً  الطيبة، 
سوق  يف  املحالت  من  العود  ومنتجات 
لطف  إىل  الفتاً  مناسبة،  بأسعار  واقف 
بـ  املحالت  أصحاب  واصفاً  البائعني 
مينتون  معه  واتفق  للغاية«،  »الودودين 
أن املحالت تقدم  من املكسيك أيضاً مؤكداً 
الصعب  ومن  العطور  من  متنوعة  مجموعة 

الحصول عليها يف مكان آخر.

العود في صدارة مشتريات الجماهير

{  سالم المخالفي 

{  محمد الغنامي 

{  مينتون 

{  أمين عاهد 

{  لويس 

{  عبد الحكيم 

الزوار أشادوا بتعامل البائعين في سوق واقف

{ عبد القادر 

تعـرفــوا عــلـى األنـــواع العــربــيـة والشــرقية 

البخور جزء 
من الضيافة 

القطرية 
والخليجية وله 
مكانة وشعبية 

كتب - محمد عبدالعزيز



أك�د عدد من املش�جعني الع�رب أن قطر 
قدمت دعما كبريا للمنتخبات العربية، من 
خالل إقامة هذا املونديال عىل أرض عربية، 
مم�ا كان له أثر عظي�م يف تأهل املنتخبات 
العربية لألدوار املتقدمة، كما جعلها تقدم 
أفضل نتائ�ج لها خالل مس�رية مونديال 
كأس العالم عىل م�ر تاريخه منذ انطالقه 
قبل نح�و س�نوات طويلة، الفت�ني إىل ان 
حضور ه�ذا العدد الكبري من املش�جعني 
الع�رب للمباري�ات ل�م يك�ن ليتوفر لوال 

تنظيم هذا املونديال بدولة عربية.
وبينوا ان مونديال قطر سيسجله التاريخ 
العامل�ي والعرب�ي، أنها البطول�ة األوىل يف 
تاري�خ كأس العال�م من حي�ث الحضور 
تاريخي�اً،  األك�ر  العرب�ي  الجماه�ريي 
معربني عن سعادتهم وفرحتهم بالتنظيم 
الرائع واملبهر لدولة قطر يف هذه البطولة.

وقالوا يف حديث مع $: »يشعر كل 
عربي أن�ه فخور وأن عنق�ه كادت تطول 
الثريا بهذا التنظي�م العربي الكبري لكأس 
العالم، مما جعلنا فخورين أمام الجماهري 
األجنبية بهذه النس�خة من املونديال، وان 
ال�دول العربية ق�ادرة بإمكاناتها الكبرية 
وع�زم أبنائها املخلصني عىل تنظيم أفضل 
بطول�ة يف تاري�خ املوندي�ال م�ن جمي�ع 
النواحي، س�واء م�ن الناحي�ة التنظيمية 
أو البني�ة التحتي�ة فائقة التط�ور، كذلك 
النسخة األكثر استخداما للتكنولوجيا هذا 

بخالف صداقتها للبيئة«.

أنحاء العالم 

ويف ه�ذا الس�ياق ق�ال املش�جع املغرب�ي 
محمد كشاد: »نش�عر بالفخر وسط جميع 
الجماه�ري الت�ي ج�اءت من جمي�ع أنحاء 
العالم بهذه النسخة العربية بامتياز، حيث 
كان لدولة قطر دور كبري يف تأهل املنتخبات 
العربي�ة لألدوار املتقدم�ة وتقديمها أفضل 
أداء خ�الل جمي�ع نس�خ البطول�ة عىل مر 
التاريخ، وذلك بسبب إحساس الالعبني أنهم 
يلعب�ون ع�ىل أرضهم ووس�ط جماهريهم، 
فهذه النسخة املقدمة من كأس العالم، هي 
النس�خة األكثر حض�وراً عربي�اً من جميع 
بالدن�ا من املحي�ط إىل الخليج، حتى من لم 

تتأهل منتخباتهم للمونديال«.
وأش�اد املش�جع املغربي بالتنظيم الرائع 
انبه�ار  أن�ه الح�ظ  إىل  الفت�اً  للبطول�ة، 
األجنبي�ة  الجنس�يات  م�ن  املش�جعني 
واألوروبي�ة بالتنظي�م الرائ�ع لدولة قطر 
لهذا املوندي�ال، مما انعكس باإليجاب عىل 
نظرتهم للدول العربية، وقدرات تلك الدول 

الكبرية والهائلة عىل تنظيم أكر البطوالت، 
حيث تغريت نظرته�م إىل املنطقة العربية 
بشكل كبري بخالف ما يصوره البعض عن 
املنطقة العربية وشعوبها، مشيدا بالعمل 
ال�دؤوب ال�ذي يق�ف وراء ه�ذا التنظيم 
الرائ�ع حي�ث تحولت قطر خ�الل الفرتة 
الحالي�ة إىل خلية م�ن العمل ال�دؤوب يف 
التنظيم وحس�ن تيسري األمور والعمل عىل 
راحة جميع الزوار وتسهيل كل تنقالتهم.

الجماهير العربية 

ويف ذات الس�ياق ق�ال املواط�ن الحس�ن 
أحمد إنه س�عيد بهذه النسخة األحدث من 

البطول�ة والتي يتم تنظيمه�ا بدولة قطر 
الش�قيقة، مشيداً بالتنظيم الرائع للبطولة 
األكث�ر حض�وراً م�ن الجماه�ري العربية. 
وأضاف: ال نع�رف بطولة يف تاريخ كأس 
العال�م كان�ت أكث�ر حض�وراً بالجماهري 
العربي�ة يف تاري�خ جميع البط�والت، فقد 
الحظن�ا أن جمي�ع ال�دول العربي�ة له�ا 
جماهري كبرية سواء التي تلعب منتخباتها 
يف املوندي�ال، أو الت�ي لم تتأه�ل للعب يف 

هذه النسخة من املونديال.
وأض�اف: أنه مما ال ش�ك في�ه أن تنظيم 
البطول�ة يف دولة عربي�ة كان له انعكاس 
إيجابي ع�ىل الالعبني الذين ش�عروا أنهم 
أهله�م  أرضه�م ووس�ط  ع�ىل  يلعب�ون 

وجماهريهم، فقد قدمت املنتخبات العربية 
أفض�ل أداء له�ا خ�الل نس�خ املوندي�ال 
ع�ىل م�ر التاريخ، وذلك بس�بب م�ؤازرة 
جماهريه�م العريض�ة من أكث�ر من 22 
دولة يف جميع املباريات، حيث عملت قطر 
عىل تس�هيل وتيسري الحضور الجماهريي 
العرب�ي، من خ�الل اإلجراءات البس�يطة 

والتي كانت يف متناول الجميع.

 وجه السعد

م�ن جانبها أكدت املواطن�ة املغربية منال 
بطم�ة ع�ىل ان قط�ر وج�ه الس�عد ع�ىل 
متنخباتنا العربية الت�ي قدمت أداء رائعا 

خالل البطولة، حت�ى الفرق التي خرجت 
م�ن التأهي�ل خرج�ت بش�كل م�رف، 
وحققت فوزا مستحقا عىل أكر املنتخبات 
العاملية، وذلك بس�بب امل�ؤازرة التاريخية 
للجماه�ري العربية األكث�ر حضورا يف هذا 
املونديال، مشيدة بالتسهيالت الكبرية التي 
قدمته�ا اللجنة املنظم�ة للحضور وجميع 
الجماه�ري من كل أنح�اء العالم، فلم ترتك 
اللجن�ة بدولة قطر الش�قيقة ش�اردة وال 
واردة اال عمل�ت عليها ب�كل إتقان وتفان، 
حتى يخرج املونديال بهذا التنظيم الرائع 
الذي جعله من أحس�ن النس�خ تنظيماً يف 

تاريخ كأس العالم لكرة القدم.
وبينت املش�جعة العربي�ة انها تأمل يف أن 

تكون اس�تضافة قطر لكأس العالم بادرة 
طيبة وجيدة لتش�جيع العدي�د من الدول 
العربية عىل التقدم الستضافة نسخ قادمة 
من ه�ذا املوندي�ال العاملي، حي�ث أثبتت 
قط�ر أن العرب ق�ادرون ع�ىل أن يكونوا 
عىل قدر املسؤولية، وانهم باستطاعتهم أن 
يبهروا العالم من خ�الل قدراتهم الفائقة 
التي تمتلكها دولن�ا العربية كذلك بفضل 
جهود أبنائها املخلصني، فاملواطن العربي 
قادر عىل أن يكون عىل قدر املس�ؤولية إذا 

أتيحت له الفرصة لذلك.

 العمل الدؤوب

من جانبه أكد املواطن التونيس محمد املروحي 
ع�ىل أن قط�ر تحول�ت إىل خلي�ة م�ن العمل 
الدؤوب لتقدم أفضل نس�خة بطولة يف كأس 
العالم بنسخة ونكهة عربية، حيث استطاعت 
قطر بفضل قيادتها الرش�يدة وارصارها عىل 
ان تق�دم موندي�اال عامليا ع�ىل أرض عربية، 
حيث يستطيع املواطن العربي أن يحرض من 
أي دول�ة عربية لحضور املباريات وتش�جيع 
منتخباتنا العربية بكل سهولة ويرس، بعكس 
ل�و ت�م تنظي�م املوندي�ال يف إح�دى ال�دول 
االوروبي�ة، والت�ي تحت�اج مجه�ودا كبريا يف 
الحصول عىل تأش�ريات الس�فر واجازات من 

العمل بخالف التكلفة املادية العالية.
واوضح ان العائد من هذا املونديال س�يكون 
ل�كل مواط�ن عربي من�ه نصي�ب، فالنجاح 
القط�ري هو أبلغ رس�الة إىل العالم ككل، أن 
العرب قادرون عىل مواجه�ة املهام الصعبة، 
بخالف الدعاية الس�ائدة عنهم يف بالد العالم 
األخرى، مش�يداً بالصبغة العربية واالسالمية 
التي ظهرت عليها هذه النسخة من املونديال، 
حي�ث اس�تطاعت قط�ر ان تق�وم بتعريف 
الجماه�ري العاملية عىل الثقاف�ة العربية، كما 
استطاعت ان تقول للجميع إن الدول العربية 
ق�ادرة ع�ىل تنظيم أكث�ر البط�والت العاملية 

إبهاراً وعظمة.
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تحقيق

زائرون ومقيمون لـ $: سهلت إجراءات دخول القادمين

قطــــر وجهة للجميـــع

تنظيم مبهر

من  زائر  الرسحني،  خليل  يقول  بداية 
سلطنة عمان، إنها املرة األوىل التي يزور 
بالتطور  إعجابه  مبديا  الدوحة،  فيها 
الذي تشهده دولة قطر، مبينا أنه تفاجأ 
بالتنظيم املبهر، قائال: أول األماكن التي 
يتميز  الذي  واقف،  سوق  هي  زرتها 
الرتاثي، حيث يعرب عن تاريخ  بطابعه 
عرشات  جدرانه  بني  ويحتضن  قطر، 
املطاعم التي تربز تاريخ الدول العربية 
بشكل كامل، مؤكدا أن هذا املكان معلم 
ويقصده  العربي  الخليج  به  يفخر 

السياح من جميع دول العالم. 
بهذه  سعيد  أنه  إىل  الرسحني  وأشار 
الرتحاب  الكثري من  الزيارة، كونه ملس 
اإلخوة  قبل  من  االستقبال  وحفاوة 
للغاية  مستمتع  أنه  كما  القطريني، 
بالجبارة،  وصفها  التي  بالفعاليات 
مؤكدا أن قطر أصبحت وجهة سياحية 
مهمة ألبناء مجلس التعاون خاصة من 
الجميع  ينصح  بأنه  منوها  العائالت، 
انتهاء  قبل  قطر،  زيارة  برضورة 
ال  ألنها  العالم،  كأس  بطولة  فعاليات 
مجاملة بلد رائع يستحق الزيارة، وفيه 
العديد من املناطق الرتفيهية والسياحية 

الرائعة.

نسخة استثنائية 

وهو  محمد،  عصام  أشاد  جانبه  ومن 
بالدوحة، بجهود قطر يف  تونيس مقيم 
تنظيم النسخة االستثنائية من املونديال، 
موضحا أنه التقى بالعديد من األصدقاء 
أفراد  الدوحة، كما استقبل »3« من  يف 
عائلته، مؤكدا أن جميع السياح العرب 
يف  ممتعة  أوقاتا  يقضون  واألجانب 
تناسب  فعاليات  من  توفره  بما  قطر، 
الثقافات  مختلف  من  األفراد  كافة 
من  العديد  إىل  باإلضافة  والجنسيات، 
كافة  توفرها  التي  النوعية،  الخدمات 

الذي  األمر  بالدولة،  السياحية  املقاصد 
يجعل من مونديال قطر »2022« رقما 
البطوالت  استضافة  تاريخ  يف  مهما 
اإلجراءات  أن  عصام  العاملية..وأوضح 
التي اتخذتها السلطات القطرية مؤخرا، 
لتسهيل عملية دخول املشجعني، بإلغاء 
هيا«  »بطاقة  عىل  الحصول  رشط 
ومقيمي  ملواطني  قطر  دولة  لدخول 
غري  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
حاميل التذاكر، سيكون له بالغ االثر يف 
تعزيز قدرتها عىل استقطاب املزيد من 
الزوار، خصوصا خالل األدوار املتقدمة 
كأس  تنظيم  أن  مؤكدا  البطولة،  من 
ولكن قطر  السهل،  باألمر  ليس  العالم 
نجحت بامتياز، وهذا فخر لنا ولجميع 
من  الدولة  قدمته  بما  العربية،  البلدان 
قفزة نوعية عىل كافة األصعدة وجميع 

املستويات. 

أجواء رائعة 

البغدادي،  ياسني  أحمد  يقول  بدوره 
التي  األوىل  املرة  إنها  تونس،  من  زائر 
إعجابه  مبديا  الدوحة،  فيها  يزور 
الدولة  تشهدها  التي  الرائعة  باألجواء 
شعرنا  وأضاف:  البطولة،  انطالق  منذ 
عاملية  استادات  لزيارة  كبرية  بسعادة 
املستوى، والتواجد يف مباريات مشوقة 

باملشجعني،  املدرجات  امتالء  مع 
مألت  التي  هتافاتهم  أصوات  وتعايل 
مناسبا  مناخاً  يوفر  ما  املكان،  أرجاء 
لالستمتاع بالبطولة التي تقام ألول مرة 
باملنطقة، وسط أجواء حماسية متميزة، 
بما تتمتع به قطر من وجهات متنوعة، 
آمنة  سياحة  تجربة  توفري  يف  تساعد 
ومطمئنة، لضيوف وزوار البالد، حيث 
تعد قطر من أبرز الوجهات السياحية 
إىل  البغدادي  العالم..وأشار  يف  اآلمنة 
االلتقاء  فرصة  لهم  أتاح  املونديال  أن 

حاليا  تمثل  قطر  أن  مبينا  باألصدقاء، 
الثقافات  فيه  تنصهر  حقيقيا  وعاء 
من  مزيجا  تحتضن  وهي  العاملية، 
األمر  العاملية،  والثقافات  الجنسيات 
الذي جعل النسخة الحالية من البطولة 
األكثر تميزا، خاصة من ناحية تقارب 
من  املشجعون  تمكن  حيث  املسافات، 
مشاهدة أكثر من مباراة يف اليوم نفسه، 
منوها بأنه يأتي إىل حديقة البدع، التي 
يقام عليها مهرجان الفيفا للمشجعني 
ما  غالبا  والتي  املباريات،  ملشاهدة 

املشجعني،  من  العديد  بإقبال  تحظى 
هذه  توثيق  عىل  يحرصون  الذين 
من خالل  واملمتعة،  املدهشة  اللحظات 
التذكارية والفيديوهات  التقاط الصور 
بالداخل  أصدقائهم  مع  ملشاركتها 
والخارج، فاملهرجان هو القلب النابض 
لبطولة كأس العالم التي تقام يف قطر. 

الرابح األكبر 

من  القادمون  الثالثة  األصدقاء  أما 
ومصطفى  يارس،   محمد  السودان، 
أبدوا  فقد  الجييل،  وأحمد  الطيب، 
إعجابهم بالدوحة التي يزورونها للمرة 
عىل  خرست  قطر  أن  مؤكدين  األوىل، 
املونديالية،  مبارياتها  يف  امللعب  أرض 
بالتنظيم  املاليني  قلوب  ربحت  ولكنها 
أنها تتمتع  املثايل للبطولة، مشريين إىل 
البنية  وتمتلك  واالستقرار،  باألمن 
للسياح  توفر  التي  املتطورة،  السياحية 
جميع وسائل الراحة العرصية التي تلبي 
تطلعاتهم، باعتبار أن الزائر منذ لحظة 
الكبري  الرتحاب  يجد  املطار  إىل  وصوله 
والسهولة يف اإلجراءات دون تعطيل أو 
تأخري، فالشعُب القطري يحتضن الزائر 
واملقيم فال يشعران بالغربة، وربما كل 
من يقيم عىل أرض قطر أو يزورها للمرة 
األوىل يشعر باألمان النفيس واالجتماعي، 
ويبحث عن سبل اإلقامة الدائمة فيها أو 
زيارتها مرَّات أخرى قادمة، ملا تتمتع به 

من سمعة طيبة ومكانة مرموقة عامليا. 
الجماهريية  الفعاليات  أن  إىل  وأشاروا 
املصاحبة للمونديال، وفرت لهم فرصة 
واالستمتاع  الدولة  الستكشاف  عظيمة 
الحافل  والثقايف  الرتفيهي  بالربنامج 
حيث  املميزة،  والفعاليات  باألنشطة 
الرتفيهية  الفعاليات  برنامج  يضم 
خاصا،  حدثا   »90« من  أكثر  للبطولة 
تجارب  يختربون  املشجعني  يجعل 
قطر  إىل  وصولهم  عند  مدهشة، 
عاملي  ريايض  حدث  أكرب  يف  للمشاركة 
يقام ألول مرة بالرشق األوسط، كونها 
القطرية  الضيافة  أصالة  بني  تدمج 
املبتكرة  التقنية  والحلول  والعربية، 
لتقديم تجربة فريدة من نوعها لجميع 
أن  أكدوا  لذلك  والزائرين،  املشجعني 
يف  عالقة  ستبقى  قطر  لدولة  زيارتهم 
أذهانهم إىل األبد، كما أنهم يطمحون يف 

تكرارها مستقبال.

{ أحمد البغدادي

{ محمد ومصطفى وأحمد

{ خليل السرحني يتحدث لـ $

باإلجراءات  والمقيمين  الزائرين  من  عدد  أشاد 
عملية  لتسهيل  قطر  دولة  اتخذتها  التي 
دخول المشجعين، سواء كان عن طريق منفذ 
الدولي  حمد  مطاَري  عبر  أو  البري،  سمرة  أبو 
المواصالت  خدمة  إلى  باإلضافة  والدوحة، 
الزائرين  تنقل  عملية  سهلت  التي  المجانية، 
جميع  إلى  سكنهم  أماكن  من  بسهولة، 

أماكن الفعاليات الجماهيرية.
وأكدوا في تصريحات خاصة لـ »$« أنَّ قطر 
نجحت في دفع جماهير الساحرة المستديرة 
مباريات  بُمشاهدة  فيها  واالستمتاع  لزيارتها، 
ممتعة  أوقات  قضاء  وكذلك  القدم،  كرة 
الترفيهية  والفعاليات  األنشطة  متابعة  في 
تجسد  والتي  للبطولة،  الُمصاحبة  الُمميزة 
والتالحم  الثقافي  والتنّوع  التسامح  قيم 

المجتمعي التي تتميز بها قطر. 

{ عصام محمد وإبنه 

قطر نجحت في دفع الجماهير لزيارتها
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متابعات

توثق تاريخ قطر ضمن فعاليات درب الساعي

إقبال على الطوابع والعمالت

الوطني  اليوم  احتفاالت  تتواصل 
2022 بدرب الساعي بأم صالل تحت 
وذلك  قوتنا«  مصدر  و»وحدتنا  شعار 
املواطنني  قبل  من  كثيف  اقبال  وسط 
فيفا  العالم  كأس  ومشجعي  واملقيمني 
الطوابع  »ليوان  يوفر  و   .2022 قطر 
فرصة  الساعي  درب  يف  والعمالت« 
إذ  األصيل،  الفن  هذا  لهواة  عظيمة 
نادرة  نماذج  واحد  سقف  تحت  يجمع 
أول  منذ  والطوابع  العمالت  كل  من 
إضافة  اآلن،  حتى  القطرية  اإلصدارات 
إىل كونه وجهة مميزة ملطالعة تاريخها 

واستخداماتها ومراحل تطورها.
عرص  صالة  إىل  الزائر  يدخل  إن  وما 
يف  ينطلق  حتى  والعمالت  الطوابع 

عرشات  خالل  من  الزمن  عرب  رحلة 
حقبة  منها  كل  توثق  التي  اإلطارات 
تعود  إذ  الوطن،  تاريخ  يف  هامة  زمنية 
بعض املعروضات إىل الفرتة بني عامي 
تم  وقد  ميالدية،   1900 و   1800
جمعها من كل حدب وصوب عىل مدى 
كإرث  عليها  الحفاظ  بغرض  سنوات 

هام لألجيال املقبلة.
قال  الساعي  درب  يف  املشاركة  وحول 
مدير  اإلسماعيل  رجب  حسني  السيد 
الطوابع  لهواة  القطري  النادي  مركز 
والعمالت: إن املشاركة يف درب الساعي 
هنا  تواجدنا  نستغل  حيث  هادفة، 
من مختلف  والزوار  الجمهور  لتعريف 

والعمالت  الطوابع  بتاريخ  الجنسيات 
تحتويه  ما  أهم  أن  موضحا  القطرية، 
)الرسومات(  األصلية  االسكتشات 

طوابع نادرة وقيمة. 
والعمالت  الطوابع  معرض  ان  وتابع: 
جميع  يضم  حيث  وفريد،  متكامل 
البداية  من  قطر  مؤسسات  إصدارات 
حتى اليوم بما فيها العمالت التذكارية 
يف  استخدمت  التي  العمالت  إىل  إضافة 
إىل   1800 عام  من  الفرتة  خالل  قطر 

1900 م.
يشهد  املعرض  أن  اإلسماعيل  وأوضح 
واملقيمني،  املواطنني  من  كبرياً  إقباالً 
مشجعي  من  قطر  زوار  إىل  إضافة 

املعرض  يف  يجدون  الذين  العالم  كأس 
ثقافتنا  عىل  للتعرف  مميزة  فرصة 

وتاريخنا وهويتنا األصيلة.
لهواة  القطري  النادي  جهود  وحول 
واالحتفاظ  جمع  يف  والعمالت  الطوابع 
قال  النادرة،  الطوابع  تلك  بمثل 
منذ  النادي  يضطلع  اإلسماعيل: 
1989 بدور هام لالحتفاظ  إشهاره يف 
مراحل  تجسد  التي  القديمة  بالطوابع 
توثق  فهي  قطر،  دولة  ذاكرة  يف  هامة 
الصور  من  كبرياً  عدداً  املقبلة  لألجيال 
وغريها  القديمة؛  قطر  ملعالم  التذكارية 
القرون  إىل  تعود  التي  الرموز  من 
النادي تحقيق  املاضية. وتابع: يواصل 

الهواة  الشباب  ضم  خالل  من  رؤيته 
تمّكن  وقد  والعمالت،  الطوابع  لجمع 
الطوابع  من  العديد  جمع  من  النادي 
تمثل  التي  النادرة  والرتاثية  التاريخية 
قيمة كبرية ألهل قطر، ومنها عىل سبيل 
والسفن  األثرية،  للقالع  طوابع  املثال 
الغوص  حقبة  توثق  وأخرى  القديمة، 
عىل اللؤلؤ قبل اكتشاف النفط، وكذلك 

هناك طوابع للنباتات الصحراوية.
الطوابع  ترتبط  اإلسماعيل:  وقال 
وبالتحديد  قطر،  يف  الربيد  بتاريخ 
إصدار  أول  وكان   ،1950 عام  منذ 
»الصقر،  صور  يتضمن  قطري  طوابع 
الصقر  يرمز  حيث  املسجد«،  السفينة، 

ترمز  فيما  الربي،  قطر  تراث  إىل 
وتاريخها  البحري  تراثها  إىل  السفينة 

االقتصادي.
املحلية  األنشطة  جانب  إىل  وتابع: 
املشاركات  من  العديد  هناك  واملزادات، 
فعاليات  ومنها  للنادي  الخارجية 
العاملي،  واالتحاد  اآلسيوي  االتحاد 
العام املشاركة  والتي كانت آخرها هذا 
النادي  وحصل  سويرسا،  يف  بمزاد 
وكذلك  فيها،  عاملية  جوائز  أربع  عىل 
مستوى  عىل  األردن  يف  املشاركة 
العمالت، باإلضافة إىل املشاركة األخرية 
يف إندونيسيا، وفاز فيها النادي بمذهبة 
الجائزة  عىل  للحصول  تؤهله  عمالقة 
يف  الثانية  املشاركة  وجاءت  الكربى، 
 3 إىل  باإلضافة  طوابع،  إصدار  أول 
مختلفة،  أخرى  طوابع  مجموعات 

حصلت عىل مذهبات.

اإلسماعيل: تعريف الجماهير والزوار بثقافتنا وتاريخنا وهويتنا 

تعود بعض المعروضات إلى ما بين عامي »1800« و »1900«تضـم نمـاذج نـادرة منـذ أول إصــدارات قـطـريـة

الدوحة ـ $

اكتشاف المواهب الوطنية بالرماية
الكواري  مبارك  أحمد  السيد  وقال 
رئيس الفعالية مدرب الفئات السنية 
إن املشاركة يف فعاليات درب الساعي 
املواهب  اكتشاف  فرصة  لنا  تتيح 
الوطنية من النشء وصقل مهاراتهم 
يف  الرسمية  البطوالت  يف  ليكونوا 
عىل  نحرص  وأضاف:  املستقبل، 
متابعة الزوار خالل فعاليات الرماية 
هذا  يف  املواهب  أصحاب  عن  بحثاً 

املجال من النشء. 
يف سياق متصل قال الكواري مازال 
ومازلنا  مستمرا  الساعي  درب 
خالل  من  للجمهور  املفاجآت  نقدم 
تدور  التي  واالنشطة  الفعاليات 
أن  إىل  وأشار  »النصع«،  ميدان  يف 
مميز  النصع  لفعالية  الجديد  املوقع 
من  كبريا  عددا  ويستوعب  وكبري 
كوننا  يسعدنا  وهذا  الرماية،  هواة 
عدد  ألكرب  التجربة  اتاحة  نستطيع 

الساعي  درب  مهرجان  زوار  من 
ومشجعني  ومقيمني  مواطنني  من 
فعالية  أن  الكواري  وبني  املونديال، 
وتستقبل  للجماهري  متاحة  النصع 
هواة  من  كبرية  اعدادا  يومي  بشكل 
من  أنواع  توفري  إىل  مشرياً  الرماية، 
الرماية مثل القوس والسهم وبندقية 
وللكرفان  االعتيادية  امتار   10 الـ 

أيضا. 
أن  الكواري  يف سياق متصل أوضح 

االعتزاز  عىل  تقوم  النصع  فعالية 
ملا  نظرًا  قديًما  األجداد  برياضة 
طبيعة  يف  أهمية  من  الرماية  توليه 
وتوفري  ومعيشتهم  آنذاك  حياتهم 
الحماية ألنفسهم، ومع مرور الزمن 
ومهارة  الرماية  رياضة  أصبحت 
الصيد اليوم واحدة من أهم األلعاب 
خاللها  من  سجل  التي  الرياضية 
العديد من الالعبني املتميزين أرقاًما 
أن  الكواري  أوضح  كما  قياسية. 

حاليا  تقام  التي  الرماية  فعاليات 
بدرب الساعي هي عبارة عن الرماية 
يتم  بحيث  اإللكرتونية  األهداف  عىل 
وتسجل  الهدف،  نحو  التصويب 
أمام  إلكرتونية  شاشة  عىل  النتيجة 
بالقوس  رماية  وكذلك  الرامي. 
بحيث  متحرك،  هدف  عىل  والسهم 
الهدف  عىل  بالرماية  الُرماة  يقوم 
ذات  أسهم  باستخدام  واحد  بوقت 
رماية  إىل  باإلضافة  متعددة.  ألوان 
أسلحة مختلفة عىل شاشة  بواسطة 
ويتم  املحاكاة،  بنظام  إلكرتونية 
مثل  برامج  عدة  خالل  من  الرمي 
يتم  بحيث  الطرائد  عىل  الرماية 
مبارشة.  الشاشة  عىل  التصويب 
بالرتحيب  حديثه  الكواري  واختتم 
الرتاثية،  الفعالية  هذه  يف  بالجميع 
مؤكداً أن جدول الفعاليات هذا العام 

سينال اعجاب الجميع.

تشهد فعالية 
»النصع« التي تقام 

ضمن احتفاالت 
اليوم الوطني 

بدرب الساعي اقبااًل 
كبيرًا من قبل الزوار 
بمختلف اعمارهم، 

ويضم ميدان 
الرماية عدة اقسام 

منها محاكاة 
الصيد والرمي 

بالقوس والبندقية.

نستقبل الزوار طيلة أيام 
االحتفاالت.. الكواري:

نصقل المهارات التي 
نكتشفها من مشاركات الزوار 



بن حمودة: تصنع من مواد بسيطة في كل بيت

تنمية مهارات األطفال بخطوات سهلة

الرئيسي  المسرح  شهد 
الي������وم  لفعالي�������ات 
 2022 للدول��ة  الوطن��ي 
الس��اعي،  درب  ف��ي 
في مق��ره الدائ��م بأم 
بعن��وان  ن��دوة  ص��ال، 
ف��ي  الش�����باب  »دور 
وصناعة  الحاضر  تطوير 
المستقبل«، شارك فيها 
جاب��ر  الس��يد  م��ن  كل 
أمل  واإلعامية  الع��رق، 
وقدمته��ا  عبدالمل��ك، 
ك������لث��م  الكاتب��������ة 

عبدالرحمن. 

وأكد حضور الندوة أهمية فعاليات 
درب الس�اعي، ملا تمثل�ه من أهمية 
كبرية يف ربط الجي�ل الحايل برتاثه، 
تعزيزاً للهوية الوطنية، وتأكيداً عىل 
عراقة ه�ذا اإلرث، ال�ذي ينطلقون 

منه لصناعة املستقبل. 
ومن جانبه، أكد السيد جابر العرق، 
أن دولة قط�ر تصنع النجاح دائماً، 
ألن ش�بابها لم يتخلَّ عن ماضيه يف 
صناع�ة حارض ومس�تقبل الوطن. 
وق�ال: إن ما نش�اهده من فعاليات 
درب  يف  للدول�ة  الوطن�ي  الي�وم 
الس�اعي يأتي بأيد شبابية، كما أن 
م�ا نش�اهده ع�ىل أرض الواقع من 
فعالي�ات وأحداث، كله�ا من ُصنع 

هذا الجيل. 
وأضاف أن ه�ذا الجيل أبدع وتميز 
يف كل ما ينجزه، كما أن ذات الجيل 
تأل�ق عندم�ا ربط امل�ايض العريق، 

بالواق�ع الحارض، وم�ن خالل هذا 
الرب�ط تفوق م�ن أجل املس�تقبل، 

والذي سيكون أكثر إرشاقاً. 
وأكد الس�يد جابر الع�رق أن دولة 
قطر تفوقت عامليًا من خالل ربطها 
األجي�ال  وأن  بالح�ارض،  امل�ايض 
القادمة س�وف تتحدث عما يصنعه 
الجيل الحايل، عندما ربط الش�باب 
يف  ليتف�وق  بالح�ارض،  امل�ايض 

املستقبل. 
ومن جانبها، ش�ددت اإلعالمية أمل 
عبداملل�ك ع�ىل رضورة الحفاظ عىل 

اإلرث القدي�م الذي تزخ�ر به دولة 
قطر، وكذلك الحف�اظ عىل العادات 
والتقالي�د ونق�ل كل ه�ذا اإلرث إىل 

األجيال القادمة. 
وقال�ت: إن هذا ما يحدث حالياً عىل 
نح�و م�ا يبدو م�ن زخ�م فعاليات 
الي�وم الوطن�ي يف درب الس�اعي. 
إزاء  الثقاف�ة  وزارة  دور  وثمن�ت 
إقامة ه�ذه الفعاليات. وأضافت أن 
الوزارة تقوم بدور كبري تجاه إقامة 
فعالي�ات الي�وم الوطن�ي للدول�ة، 
والت�ي تأتي ه�ذه الس�نة بطريقة 

مميزة، ويف موق�ع مختلف، يحظى 
بإرث مميز. 

وأضافت أن املسميات التي تحملها 
فعاليات درب الشاعي، تربط الجيل 
الح�ايل برتاثه وثقافت�ه العريقة، ما 
يجعلها فرصة كبرية لتعريف الجيل 
الحايل بتلك الثقافة املتجذرة، وذلك 
اإلرث الكب�ري، الذي تزخ�ر به دولة 
قطر، س�واء كان ذلك عىل مس�توى 

الفنون أو الحرف، أو غريهما. 
وأك�دت اإلعالمية أم�ل عبدامللك أن 
هذا التواصل بني املايض والحارض، 
يصنع املس�تقبل، وه�و أمر يتطلب 
التواصل، وأن هذا التواصل تحققه 
فعاليات درب الس�اعي خالل اليوم 
الوطني، حيث يتع�رف من خاللها 
الجي�ل الح�ايل بإرث األول�ني، ومن 

خالل هذا اإلرث يصنع املستقبل.

د.عبدالملك: ضرورة الحفاظ على اإلرث القديم

العرق: شبابنا لم يتخل
عن ماضيه لصناعة المستقبل
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في درب الساعي

ورشة حول صناعة »دمى الماروتا«
أقيمت عىل مرسح الطفل يف درب الساعي أول 
والتي  املاروتا«  »دمى  صناعة  ورشة  أمس 
عائالتهم  األطفال بصحبة  من  اقبال  شهدت 

من أجل تعلم كيفية صناعة »دمى املاروتا«
وقال محمد عيل بن حموده أحد القائمني عىل 
الورشة ان دمية املاروتا تتكون قماش ورأس 
بسيطة  مواد  من  صناعتها  ويتم  ويدين 
املحالت  وجميع  بيت  كل  يف  متوفرة  جدا 
التجارية، وهي الكرات البالستيكية والصوف 
والقماش، والعصيان الخشبية الرفيعة، حيث 
داخل  من  بالدمية  اإلمساك  الطفل  يستطيع 
موضحا  بسهولة،  تحريكها  ويقوم  القماش 
من  شخصية  من  أكثر  تصنيع  باإلمكان  أنه 
أو  الصغري  الطفل  شكل  مثل  واحد،  شكل 

الشاب أو الرجل العجوز أواملرأة.
تصنيع  باإلمكان  انه  حموده  بن  وأضاف 
املختلفة،  بانواعها  حيوانات  شكل  عىل  دمية 
مؤكدا أن هذا النوع من الورش تنمي مهارات 
الدمى  مرسح  وان  خاصة  الفنية  الطفل 
يعتمد يف األساس عىل املهارات الفنية واملزج 
والنحت  الرسم  منها  عديدة  فنون  بني  ما 
والرتكيب، مشريا إىل أن تصنيع الدمى ينمى 
يكون  ما  وعادة  الطفل  لدى  الخيال  كذلك 
املمكن  ومن  جدا  واسع  خيال  األطفال  لدى 
أن يستفيد األهل من هذا الخيال لدى الطفل 

وتوجيهة إىل أمور إيجابية.
من  جديدة  انواع  هناك  أن  حموده  بن  وقال 
الدمى يتم استعمالها وهي مواد يتم تشكيلها 
الطفل  مخيلة  تنمي  وجميعها  كشخصيات 
من مثل إمكانية تشكيل قارورة بالستيك أو 
األكواب إىل شخصية وهي تسمى »الرسكلة«.

الساعي  درب  يف  الدمى  صناعة  ورش  وتعد 
وجدت  التي  الهامة  الفعاليات  من  واحدة 
أشياء  وتعليمهم  األطفال  اجتذاب  بغرض 
الفراغ  أوقات  يف  مهاراتهم  تنمي  جديدة 
تكون  التي  اإللكرتونية  األجهزة  عن  وبعيدا 
لها أرضار وسلبيات تفوق إيجابياتها وعادة 
الذين  األطفال  عىل  سلبي  تاثريها  يكون  ما 

يقضون أوقات طويلة وهم يستعملونها.

تواصل عروض مسرحية 
»رحلة المونديال«

الشاشات تجذب
جماهير كأس العالم

تتواصل عروض مرسحية  قنا-  الدوحة- 
فرقة  تقدمها  التي  املونديال«  »رحلة 
مركز  فعاليات  ضمن  الدمى،  فضاء 
وسط  الساعي،  بدرب  املرسح  شؤون 
من  وإقبال  مشوقة  احتفالية  أجواء 

األطفال وأرسهم.
مخرج  حمودة  بن  عيل  محمد  وقال   
لوكالة  ترصيح  يف  املرسحي،  العرض 
الدمى  مرسح  إن  »قنا«،  القطرية  األنباء 
له أهمية كربى يف تطوير اللغة ومهارات 
بالدمى  اللعب  يساعد  حيث  االستماع، 
اللغة  تطوير  عىل  األطفال  مرسح  يف 
التغلب  يف  يساعدهم  مما  األطفال،  لدى 
مع  املحادثات  خوض  من  خجلهم  عىل 
االستماع  مهارات  ويطور  اآلخرين، 
تروي  املرسح  يف  الدمى  ألّن  لديهم، 
جذاب،  بأسلوب  لهم  واألحداث  القصص 
األطفال  لدى  الثقة  تعزيز  عن  فضال 

وكذلك تحفيز الخيال واإلبداع لديهم.
يدمج  فني  عمل  تقديم  »أردنا  وأضاف   
ذاكرة  يف  ليبقى  الدمى،  وبني  املمثل  بني 
األطفال، وهو مستوحى من األحداث التي 
العالم،  كأس  استضافة  وحلم  نعايشها 
املونديال«  »رحلة  مرسحية  تروي  حيث 
الدمى،  من  أصدقائها  مع  طفلة  رحلة 
افتتاح  مباراة  إىل  للوصول  يسعون 

الوطني،  الفريق  ومشاهدة  العالم  كأس 
املشاهدين  مع  رحلة  يف  يسافرون  حيث 
من  آخر  إىل  ملعب  من  األطفال  من 
تقديم  ويتم  الثمانية  العالم  كأس  مالعب 
معلومات غري مبارشة عن جماليات هذه 
وعدد  امللعب  وتاريخ  وتصميمها  املالعب 
بعد  ليصلوا  يستوعبها،  التي  الجماهري 
االفتتاح يف  إىل مباراة  املفارقات  كثري من 

استاد البيت.
رسالة  تقدم  املرسحية  أن  وأوضح   
لألطفال،  وترفيهية  وتوعوية  تثقيفية 
الدمى،  استخدام  عىل  يتعرفون  بحيث 
املرسحي،  العمل  يف  املزج  أن  إىل  مشريا 
توسيع  يحفز  والدمى  اآلدمي  املمثل  بني 

الخيال لدى األطفال.
 كما يقدم مركز شؤون املرسح مرسحية 
والتي  حلمك«  »حقق  بعنوان  أخرى 
أبنائها،  األرسة طموح  تدعم  كيف  تظهر 
ورش  من  مجموعة  تقديم  عن  فضال 
عمر  من  األطفال  تستهدف  التي  العمل 
عبارة  وهي  سنة،   14 وحتى  سنوات   3
اليد  عن مجموعة دمى مختلفة من دمى 
حسب  العيص،  لدمى  األصابع،  لدمى 
آليات  األطفال  لتعليم  العمرية،  الفئة 
األشياء  اختيار  خالل  من  الدمى  تحريك 

املناسبة من البيئة لتحريك الدمى.

شهد مرسح درب الساعي، إقباال كبريا من 
قطر  دولة  وضيوف  واملقيمني  املواطنني 
ومشجعي بطولة كأس العالم من مختلف 
املباريات  ملشاهدة  واألعمار،  الجنسيات 
أفضل  باستخدام  الكبرية  الشاشة  عىل 
توفر  والتي  والسمعية  البرصية  التقنيات 

تجربة مميزة لرواد درب الساعي.
أم  بمنطقة  الساعي  درب  مقر  ويوفر 
بمرسح  كبرية  عرض  شاشات   4 صالل، 
والحوش  الدوحة  واستاد  الساعي  درب 
وبالقرب من ساحة العلم، لعرض مباريات 
بطولة كأس العالم فيفا قطر2022 بشكل 
يومي، والتي توفر تجربة ممتعة ملشاهدة 

املباريات. 
من  سبيكة  حسني  قال  جانبه  من 
طريق  عن  الجميلة  لقطر  »جئت  تونس، 

لدرب  اليوم  وجئنا  وابنتي،  صهري 
شاشات  وجود  اتوقع  وكنت  الساعي، 
والتمتع  املباريات  ملشاهدة  مكان  كل  يف 
كمواطن  »أنا  وتابع:  املوجود«،  بالجو 
ملا  واالعتزاز  بالفخر  أشعر  عربي ومسلم 
قدمته دولة قطر الستضافة كأس العالم 

.»2022
إن  الزوار  أحد  عيل،  محمد  وأضاف 
لها،  مثيل  ال  الساعي  درب  يف  األجواء 
أنها  مشيدا بالفعاليات املقامة، ولفت إىل 
فيها  ملا  األعمال،  مختلف  مع  تتناسب 
الفعاليات  عىل  عالوة  والفرح،  املتعة  من 
دولة  عراقة  تربز  التي  والرتاثية  الثقافية 
قطر قديم وحديث، وأكد أن درب الساعي 
يعاد املكان املثايل ملشاهدة مباريات كأس 

العالم قطر 2022 مع العائلة.

ناقشته ندوة في درب الساعيبدرب الساعي

دور الشباب حاضرا ومستقبال
الدوحة - $
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»قصة كرة« بالرسم على القماش تدخل موسوعة غينيس بمساحة »9600« متر مربع

وزير الثقافة ُيدشن أكبر لوحة بالعالم
بن  عبدالرحمن  الشيخ  سعادة  دشن 
حمد آل ثاني، وزير الثقافة، مساء أمس 
يف   2022 ديسمرب   7 املوافق  األربعاء 
العالم  يف  فنية  لوحة  أكرب  قطر،  جامعة 
الفنان  أنجزها  القماش،  عىل  بالرسم 
عدد  بحضور  وذلك  صالحي،  عماد 
مؤسسة  عن  وممثل  الشخصيات،  من 
بدخوله  العمل  تتويج  تم  غينيس، حيث 
القياسية،  لألرقام  غينيس  موسوعة 
لوحة  أكرب  اإلبداعي  العمل  هذا  ليصبح 
فنية يف العالم تدخل موسوعة »غينيس« 
تمتد  وهي  مربعا،  مرتا   9652 بمساحة 
عىل طول أبعاد ملعب كرة القدم، وتعترب 
خالصة جهد مستمر ومتواصل عىل مدى 

خمسة أشهر. 
وتستعيد  كرة  قصة  تحكي  واللوحة 
الذاكرة التاريخية للعبة، وترشح طبيعة 
املستضيفة  والدول  املستخدمة،  الكرات 
للبطولة، والفائزة بكأس العالم، وأفضل 
كأس  دورات  كل  يف  والهدافني  الالعبني 

العالم.
قدمه  الذي  التدشني  حفل  وخالل 
اإلعالمي نارص املالكي، تم عرض فيديو 
الفني  العمل  هذا  إنجاز  مراحل  عن 
لإلطالع  جولة  تنظيم  تم  كما  الضخم، 
عن قرب عىل اللوحة الفنية املرسومة عىل 

القماش.
موسوعة  شهادة  تسليم  تم  ذلك  وبعد 
وإيذانا  القياسية،  لألرقام  غينيس 
القياسية،  لألرقام  املوسوعة  بدخولها 
قبل  من  كبري  إعالمي  حضور  وسط 

وسائل اإلعالم العاملية. 

دعم المبدعين
الشيخ  سعادة  قال  املناسبة  وبهذه 
وزير  ثاني،  آل  حمد  بن  عبدالرحمن 
الثقافة، »إن وزارة الثقافة ال تدخر جهداّ 
يف سبيل إبراز أعمال املبدعني وأصحاب 
املبادرات اإلبداعية، ودعم األعمال الفنية 
املتميزة، مضيفا سعادته أن هذه اللوحة 
الكبري  العاملي  للحدث  وتأريخ  تجسيد 
الذي تشهده قطر، وما تتضمنه الحروف 
حرضة  قاله  بما  تيمناً  يأتي  العربية، 
آل  السمو الشيخ تميم بن حمد  صاحب 
 2022 املفدى مونديال  البالد  ثاني أمري 

لكل العرب.
واستشهد سعادته ببيت الشعر: 
وما استعىص عىل قوم منال.... 

إذا اإلقدام كان لهم ركابا 
فيصل  الشيخ  سعادة  أكد  جانبه  ومن 
إدارة  رئيس مجلس  ثاني،  آل  قاسم  بن 
دواعي  ملن  إنه  قائالً  القابضة،  الفيصل 
الثقايف  الحدث  هذا  نشهد  أن  رسوري 
القابضة«  »الفيصل  املهم، وأن نكون يف 
الضخم  الفنّي  العمل  لهذا  الداعمني  من 
الذي أنجزه الفنان عماد صالحي، ليعرّب 
الوطيدة  العالقة  عن  املبدعة  بطريقته 
والتي  والرياضة،  والثقافة  الفّن  بني 
وتقرّبها  الشعوب  توّحد  أن  شأنها  من 
عن  النظر  بغّض  البعض،  بعضها  من 
أنتهز  أن  أوّد  كما  وأعراقها.  أصولها 
وزارة  إىل  بالشكر  ألتوجه  الفرصة  هذه 
دعم  يف  امللحوظة،  لجهودها  الثقافة 
من  التي  الخالقة  األفكار  ذوي  الفنّانني 
والفنّي  الثقايف  املشهد  ُتثري  أن  شأنها 

يف قطر.
هذا  مشاركة  إن  قائال  سعادته  وأضاف 
العمل الفني يف موسوعة غينيس لألرقام 
التي  الفرتة  هذه  يف  وخاصة  القياسية، 
لكأس  الحبيبة  بالدنا  استضافة  تشهد 
العالم فيفا 2022 لكرة القدم، باإلضافة 
تعترب  الوطني،  اليوم  احتفاالت  إىل 
فرصة مهمة لنا لتسليط الضوء عىل هذه 
البالد،  تشهدها  التي  البارزة  األحداث 
جذب  نقطة  ستصبح  ما  رسعان  والتي 
بالتوفيق  أمنياتي  مع  للفنانني.  قوية 

والنجاح للفنان عماد صالحي.

 لوحة بمعايير عالمية
جاد،  شادي  السيد  قال  جانبه،  ومن 
غينيس  موسوعة  يف  رسمي  ُمحكم  وهو 
قبل  من  تدرب  إنه  القياسية،  لألرقام 
القياسية  لألرقام  غينيس  موسوعة 
لألرقام  غينيس  ألقاب  ومنح  للحكم 
نتائج  إلعالن  هنا  أنا  واليوم  القياسية، 
هذا  ولتحقيق  فنية،  لوحة  أكرب  تسجيل 
الرقم القيايس، يجب أن نضمن أنه قد تم 
ويرسني  املعيارية،  اإلرشادات  كل  اتباع 

القول بأنها قد تحققت.
هناك  قائال:  جاد  شادي  السيد  وتابع 
جافري  ساشا  حققه  قائم  قيايس  رقم 
الفتاً  م2،   1,595.76 قياسها  بلوحة 
النظر إىل أن الرقم القيايس للفنان عماد 
مربع.  مرت   1595.76 هو  صالحي 
حقق  صالحي  عماد  الفنان  أن  معلناً 
مربعا،  مرتا   9,652 قدره  كليا  إجماليا 
موسوعة  يف  الجديد  اللقب  صاحب  وأنه 
غينيس لألرقام القياسية عن أكرب لوحة 
فنية، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، 
غينيس  عن  نيابة  له  التهنئة  موجهاً 

لألرقام القياسية.

 أهمية اإلبداع

أما السيدة مريم ياسني الحمادي، مدير 
الثقافة،  الثقافة والفنون يف وزارة  إدارة 
عماد  املبدع  الفنان  نحيّي  فقالت: 
صالحي، وتفخر يف وزارة الثقافة بوجود 
فيها  يساهم  عاملية  تنافسية  مبادرات 
التي  األوىل  املرة  ليست  فهذه  الجميع، 
ترتبط  قياسية  أرقام  تسجيل  فيها  يتم 
مبارش،  غري  أو  مبارش  بشكل  بالثقافة 
وقد سبق أن شاركت الوزارة بأكرب لوحة 
وقد  األطفال،  أمنيات  لتدوين  العالم  يف 
وصل عددها إىل 5 آالف بطاقة، وشهدها 
مع  بالتزامن  )كتارا(،  الثقايف  الحي 

احتفاالت اليوم العاملي للطفل،
وأضافت أنه »يف ديسمرب 2018، وتزامنا 
شهد  الوطني،  باليوم  االحتفال  مع 

الساعي  درب  يف  الرشطة  كلية  جناح 
تدشني أكرب لوحة يف العالم من املوزاييك 
امللونة  الخشبية  القطع  من  مكونة 
أنه«يف  مؤكدة   ،«2022 بعنوان«الوعد 
ذكرى اليوم الوطني عام 2017، دخلت 
لوحة »العز«، التي تحمل صورة حرضة 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل  صاحب 
ثاني أمري البالد املفدى موسوعة غينيس 
ألكرب عدد من املشاركني يف تلوين لوحة، 
إذ شارك 13828 شخصاً يف تلوينها، من 
أهل قطر واملقيمني والزوار من مختلف 
الجنسيات، وذلك بفارق 11 ألفاً و185 
باملوسوعة،  املسجل  الرقم  عن  مشاركاً 

وهو 2643 مشاركاً.
حطمت   ،2010 نوفمرب  يف  أنه  وتابعت 

)قابكو(،  للبرتوكيماويات  قطر  رشكة 
أكرب  بحياكة  العاملي  القيايس  الرقم 
العالم،  يف  نوعه  من  ريايض  قميص 
وعرضته يف احتفال كبري بحدائق أسباير، 
 48.7 مرتاً، وعرضه   72.2 ويبلغ طوله 
بالتنسيق  القميص  تصميم  مرت، وجرى 
مع موسوعة »غينيس« بهدف دعم امللف 
القطري لطلب استضافة املونديال. وكل 
هذه املبادرات ترتبط باهتمام مؤسسات 
األرقام  عىل  واملنافسة  بالعمل  الدولة 
النابع  اإللهام  إىل  باإلضافة  القياسية، 
حول  املذهلة  اإلمكانيات  إلظهار  عنها 
العالم. واليوم بهذه اللوحة يسهم الفنان 
عاملي جديد  عماد صالحي يف كرس رقم 
فيفا  العالم  كأس  تنظيم  مع  يتزامن 

املبدعني  وندعو  قطر،  دولة  يف   2022
املبادرات  من  ملزيد  القطاعات  جميع  يف 
الهادفة، وتؤكد وزارة الثقافة عىل أهمية 
هذل  يف  للمثقفني  الهام  والدور  االبداع 

املجال.

إنجازات عديدة
أسماء  األستاذة  قالت  لها  ترصيح  ويف 
النعيمي، مدير إدارة األنشطة الرياضية 
الفخر  من  قطر«بكثري  جامعة  يف 
واالعتزاز يرس جامعة قطر أن تحتفل مع 
فنية  لوحة  أكرب  بتدشني  الثقافة  وزارة 
فعاليات  مع  تزامنا  العالم  يف  رياضية 
وجامعة  قطر.  2022يف  العالم  كأس 
دولتنا  جهود  يف  رئييس  مشارك  قطر 
الحبيبة إلنجاح بطولة كأس العالم. ويف 
النشاط  هذا  إقامة  يسعدنا  اإلطار،  هذا 
الجامعة  الريايض والثقايف هنا يف ملعب 
إىل  يضاف  جديد  قيايس  رقم  لتحقيق 
اإلنجازات الكبرية التي حققتها الجامعة 

يف كثري من املجاالت.
صالحي  عماد  الفنان  قال  كلمته  ويف   
إن اللوحة الفنية »قصة كرة«، تعد أكرب 
 9600 بمساحة  العالم  يف  فنية  لوحة 
القدم،  كرة  ملعب  أبعاد  عىل  مربع  مرت 
ومتواصل،  مستمر  جهد  خالصة  وهي 
أشهر  خمسة  رسمها  استغرق  وقد 
كبرية  كميات  فيها  واستخدمت  كاملة، 
من األصباغ والقماش والفرش من أجل 
تحقيق إرث فني تاريخي يجسد مسرية 

كرة القدم خالل بطولة كأس العالم.
وتابع قائال إن قصة كرة، وهو اسم اللوحة 
الفنية، غريت كثريا من مفاهيم العالم يف 
مجال الفن التشكييل املعارص، إذ دمجت 
والفن،  والرياضة  والحداثة،  الرتاث  بني 
وُرسمت بأحدث أساليب الرسم التعبريي 
مزج  خالل  من  والحركي،  والتجريدي 
ترشح  لكي  وذلك  والخطوط،  األلوان 
الفن  مجال  يف  حديث  بأسلوب  تاريخاً 
البرصي. ولفت النظر إىل أنه عند النظر 
للمتلقي مالمح  تبدو  اللوحة  أطراف  إىل 
الجماهري من جميع شعوب العالم، وهي 
مجموعة  مع  مختلفة،  ثقافات  عن  تعرب 
ألوان وخطوط تعكس مالمح من تاريخ 
عام  إىل   1930 عام  من  العالم  كأس 
تستعيد  كرة«  »قصة  أن  مؤكداً   ،2022
الذاكرة التاريخية لبطوالت كأس العالم، 
يف  املستخدمة  الكرات  طبيعة  وترشح 
املستضيفة  والدول  السابقة،  املوندياالت 
بالكأس،  الفائزة  والدول  العالم،  لكأس 
وأفضل الالعبني والهدافني يف كل دورات 

كأس العالم.
»قصة  إن  صالحي  عماد  الفنان  وقال 
وتوحدها،  العالم  شعوب  تجمع  كرة« 
للتعددية  املرشق  الجانب  وتعكس 
للمحبة  وتروج  والفكرية،  الثقافية 
أن  إىل  النظر  الفتا  األمم،  بني  والسالم 
بحوايل  طوله  يقدر  املستخدم  القماش 
9600 مرت مربع، وأن عدد األصباغ وصل 
ألكثر من 3000 لرت، بينما استخدم أكثر 
هذه  عمل  واستغرق  فرشاة،   150 من 
اللوحة ما بني 14 إىل 18 ساعة يف اليوم.
الشكر  صالحي  عماد  الفنان  ووجه 
املتواصل  دعمها  عىل  الثقافة  وزارة  إىل 
للعمل، و»الفيصل القابضة« و»مجموعة 
عدنان الدولية«، وكل من شارك أو ساهم 

يف ظهور هذا العمل.
مواليد  من  صالحي  عماد  والفنان 
1980، وحاصل عىل ميدالية ذهبية و4 
يف  اليونسكو  من  مرموقة  فنية  شهادات 
ندوة باريس للرسم 2020، وعىل جائزة 
الخمسني  الذكرى  يف  الخاص  العالم 
 ،2019 ملهرجان خطى اإلنسان»إيطاليا 
األوىل  العاملية  الجائزة  عىل  وحاصل 
أكثر  بمشاركة  العاملي  العسل  ملهرجان 
من 86 دولة يف العالم« الربتغال 2016، 
الكربى  العاملية  الجائزة  عىل  وكذلك 
كوريا  يف  الدويل  سيكاكو  مهرجان  من 
عىل  وحاصل   ،2017 سيول  الجنوبية 
مهرجان  من  الثانية  العاملية  الجائزة 
حرية الصحافة السياسية« كندا 2018، 
املهرجان  من  الخاصة  العاملية  والجائزة 
»الصني  والطبيعة  لإلنسان  الدويل 
جائزة  عىل  أيضا  وحاصل   ،2015
يف  والسالم  الحرب  مهرجان  من  فخرية 
مهرجان طوكيو« اليابان 2016، كما أنه 
عضو رسمي يف الرابطة الكندية لفناني 
عام  من  العامليني  السياسيني  الفكاهة 

2019 حتى نهاية عام 2021.

اللوحة تجسيد وتأريخ للحدث العالمي الكبير الذي تشهده قطر

الحمادي: الوزارة تفخر بوجود 
مبادرات فنية تنافسية عالمية

جاد: العمل يحصد اللقب
 الجديد في موسوعة غينيس 

النعيمي: سعداء بتدشين أكبر 
لوحة فنية رياضية في العالم

صالحي: خالصة جهد 
متواصل على مدى خمسة أشهر
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متابعات

قطر تحقق قفزة نوعية في تدقيق »إيكاو«

»15« ألف رحلة طيران منذ بدء المونديال

للطريان  العاملي  باليوم  املدني  للطريان  العامة  الهيئة  تحتفل 
حققتها  قياسية  وأرقام  جوي  زخم  وسط  العام،  هذا  املدني 
العالم  كأس  مونديال  مع  تزامنا  الطريان  حركة  يف  الهيئة 
بدء  منذ  الجوية  الحركة  تجاوزت  2022، حيث  قطر   FIFA

البطولة إىل اآلن 15 ألف حركة )رحلة جوية(.
وتمكن قطاع الطريان يف دولة قطر من تحقيق قفزات نوعية 
ونسب عالية يف مجاالت السالمة وأمن الطريان، حيث حققت 
دولة قطر قفزة نوعية يف تدقيق املنظمة الدولية للطريان املدني 
 91.16 )إيكاو( ملعايري السالمة الجوية بحصولها عىل نسبة 
املعايري  تطبيق  يف  باملائة   100 نسبة  تحقيق  تم  كما  باملائة، 
األمنية الواردة بامللحق التاسع التفاقية الطريان املدني الدويل 
معايري  تطبيق  يف  باملائة   94.5 ونسبة  بالتسهيالت،  املعني 
امللحق السابع عرش املتعلق بأمن الطريان املدني، وهو املعيار 
األهم يف مجال التدقيق األمني، فيما حققت نسبة 96.7 باملائة 

فيما يخص تنفيذ العنارص الحيوية املتعلقة بأمن الطريان.
وكانت الهيئة العامة للطريان املدني قد أعلنت أن إجمايل عدد 
اتفاقيات النقل الجوي بني قطر ودول العالم وصل إىل 174 
االتحاد  مع  الجوي  للنقل  الشاملة  االتفاقية  أهمها  اتفاقية، 

األوروبي.
الهيئة  مبادرات  إطار  ويف 
الطريان  قطاع  بتطوير  املتعلقة 
الطريان  منظمة  مع  ومشاركتها 
قدمت  »إيكاو«،  الدويل  املدني 
الدول  يف  للطالب  دراسية  منحا 
منظمة  يف  األعضاء  النامية 
)إيكاو(  الدويل  املدني  الطريان 
قطر  أكاديمية  يف  للدراسة 
لعلوم الطريان، وإطالق برنامج 

املوارد  وتطوير  تنمية  مجال  يف  اإلفريقي  القطري  التعاون 
البرشية الخاصة بالطريان املدني يف القارة اإلفريقية.

كما ساهمت بقيمة 100 ألف دوالر أمريكي يف مبادرة اإليكاو 
يف  الجنسني  بني  للمساواة  التدريبية  بـ»الدورات  املتعلقة 
الدول  من  النسائية  الكوادر  لتدريب  املدني«،  الطريان  مجال 
األقل نموا، باإلضافة إىل املساهمة يف حملة )إيكاو( »عدم ترك 

أي بلد وراء الركب« بقيمة مليون دوالر.
املدني  الطريان  منظمة  مجلس  بعضوية  قطر  فوز  ويعترب 
اإلنجازات  إىل سلسلة  يضاف  تاريخيا  إنجازا  )إيكاو(  الدويل 
الكبرية األخرى التي حققتها منظومة الطريان املدني يف دولة 
قطر. كما أنه يمثل تأكيدا عىل الدور الحيوي واملحوري الذي 

تلعبه دولة قطر يف مجال صناعة 
مستوى  عىل  املدني  الطريان 
وإسهاماتها  أجمع  العالم 
وسعيها  املجال  هذا  يف  املبذولة 
مستقبل  تعزيز  نحو  املستمر 
ودعم  العاملي،  الطريان  قطاع 
أهدافها  تطبيق  يف  املنظمة 
ذلك  وكل  كاملة.  االسرتاتيجية 
عليه  سارت  الذي  النهج  يمثل 
والذي  البداية  منذ  قطر  دولة 
ستستمر به، والسيما من موقعها الحايل كعضو فاعل ضمن 
عضوا  كانت  أن  بعد  املنظمة،  مجلس  يف  القرار  صناع  دائرة 

مراقبا.
الدويل  االتحاد  توقع  املدني  للطريان  الدويل  اليوم  مع  وتزامنا 
للنقل الجوي )إياتا( أن تعاود رشكات الطريان تحقيق أرباح 
يف العام املقبل 2023 ألول مرة منذ عام 2019، قبل أن يحدث 

وباء /كوفيد19/ اضطرابات يف قطاع السفر.
دوالر،  مليار   9.6 إىل  العام  لهذا  خسائرها  قلصت  وبعدما 
مليار   4.7 قدرها  أرباحا  الطريان  رشكات  تحقق  أن  يتوقع 
بحسب   ،2023 يف  دوالر  مليار   779 قدرها  وعائدات  دوالر، 
»إياتا«. وتوقع »االتحاد« أيضا عودة حركة الركاب عام 2023 

85.5 يف املائة من مستويات ما قبل األزمة، مشريا إىل أن  إىل 
حركة  أمام  للصني  تدريجي  فتح  إعادة  عىل  مبنية  توقعاته 
النقل الدويل وتخفيف القيود املفروضة محليا يف إطار سياسة 

)صفر كوفيد(.
توليد  يف  املساعدة  إىل  املدني  للطريان  الدويل  اليوم  ويهدف 
وتعزيز الوعي العاملي بأهمية الطريان املدني الدويل يف التنمية 
يف  لإليكاو  الفريد  والدور  للدول،  واالقتصادية  االجتماعية 
عاملي  رسيع  عبور  وتحقيق  التعاون  عىل  الدول  مساعدة 

حقيقي.
الجدير بالذكر أنه منذ تأسيس منظمة الطريان املدني الدويل، 
أربعة  أكثر من  نقل  الدويل من  املدني  الطريان  تمكنت شبكة 
مليارات مسافر سنويا، وأن قطاع النقل الجوي العاملي يدعم 
65.5 مليون وظيفة و2.7 تريليون دوالر أمريكي يف النشاط 
امرأة  ماليني   10 من  أكثر  يعمل  حيث  العاملي،  االقتصادي 
رحلة،  ألف  بـ120  القيام  لضمان  الصناعة،  هذه  يف  ورجل 

ونقل 12 مليون مسافر يوميا إىل وجهاتهم بأمان.
املتدفقة  والتأثريات  نطاقا  األوسع  اإلمداد  سلسلة  وتظهر 
والوظائف يف السياحة، بفضل النقل الجوي، أن ما ال يقل عن 
االقتصادي  النشاط  من  املائة  يف  و3.6  وظيفة  مليون   65.5
العاملي مدعوم من صناعة الطريان وفقا لبحث أجرته مجموعة 

النقل الجوي.

{ أجواء مونديالية حماسية للمشجعين في مطار حمد

{ مطار حمد

الدوحة- $ 

»174« اتفاقية للنقل 
الجوي بين قطر ودول العالم

تحقيق نسبة »100 %« 
في تطبيق المعايير األمنية

ألهداف التنمية المستدامة 
على مستوى الدول العربية

األمم المتحدة تختار قطر 
»MARS« نموذجا في تطبيق

التنمية  بأهداف  املعني  الفريق  أعلن 
االقتصادية  اللجنة  يف  املستدامة 
واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( باألمم 
نموذجاً  قطر  دولة  اختيار  عن  املتحدة، 
إلكرتوني  تطبيق  استخدام  عىل  للعمل 
 MARS Monitoring Application(
وهو   )  for Reporting on SDGs
أهداف  عن  اإلبالغ  ملراقبة  تطبيق 
العربية،  املنطقة  يف  املستدامة  التنمية 
اإلحصائية  األنظمة  تمكني  إىل  ويهدف 
إدارة  من  العربية  املنطقة  يف  الوطنية 
اإلبالغ  عملية  وتسهيل  البيانات،  تدفق 
مصدرها  التي  واملعلومات  البيانات  عن 
عرب  الوطنية  الجهات  من  إدارية  سجالت 
املستدامة  التنمية  ألهداف  االتصال  نقاط 
)مزودي البيانات(، وذلك بما يتماىش مع 
الرزنامة اإلحصائية لألمم املتحدة لتقديم 
من  واالنتهاء  البدء  تاريخ  البالغات، 
التجربة  هذه  ولتعميم  الوطنية،  البالغات 

النموذجية عىل الدول العربية األخرى. 
التنمية  خطة  برصد  الفريق  ويختص 
قام  حيث  العربية،  الدول  يف  املستدامة 
عرشة  الخامسة  الدورة  يف  وثيقة  بتقديم 
للجنة اإلحصائية، والتي عقدت يف بريوت 
بشأن   2022 نوفمرب  و16   17 يومي 
املستدامة  التنمية  خطة  رصد  »تحسني 
وإنتاج  املؤسسية  البيئة   :2030 لعام 
ملحة  تعرض  التي  ونرشها«،  البيانات 
املحرز يف تحسني رصد  التقدم  عامة عن 

العربية،  املنطقة  يف   2030 عام  خطة 
وتجدر اإلشارة إىل تمثيل جهاز التخطيط 

واإلحصاء من دولة قطر يف هذه الدورة. 
قطر  دولة  بتجربة  الوثيقة  وأشادت   
التنمية  ألهداف  وطنية  شبكة  إنشاء  يف 
الوطنية  الجهات  من  املكونة  املستدامة 
بما يسمى املزودين بالبيانات واملعلومات 
البيانات  عن  اإلبالغ  عملية  من  للتسهيل 
املتحدة، وهي  اآلتية من األمم  واملعلومات 
الدولة الوحيدة التي أكملت إنشاء الشبكة 
يف وقت قيايس من أربعة أشهر من شهر 
من  واملكون   2020 يوليو  إىل  مارس 
اتصال  للبيانات )نقطة  123 مزوداً  عدد 

أهداف التنمية املستدامة 2030(. 
من  قطر  دولة  أن  الوثيقة  أشارت  كما 
الدول املتقدمة يف املنطقة يف نرش البيانات 
عرب  املتحدة  األمم  قواعد  عىل  الوطنية 
منصة خاصة لألمم املتحدة لرصد أهداف 
مؤرشاً،   169 بتحميل  املستدامة  التنمية 

و6,960 متغرياً. 
التخطيط  جهاز  أن  بالذكر  الجدير 
تقارير  خمسة  أصدر  قد  واإلحصاء 
املستدامة  التنمية  أهداف  حول  إحصائية 
املستدامة  التنمية  أهداف  اإلعالن عن  منذ 
باألمم املتحدة عام 2015، وهذه التقارير 
التنمية  ملؤرشات  املحرز  التقدم  ترصد 
يخدم  الذي  قطر،  دولة  يف  املستدامة 
الباحثني واملخططني وراسمي السياسات 
إنفوجرافيك  إصدار  مع  املجال.  هذا  يف 
املستدامة  التنمية  ألهداف  توضيحي 
يعرض املؤرشات بطريقة بسيطة وسهلة 

الفهم للمستخدمني.

الدوحة- $

الدوحة- $

ألجل أسبوع واحد تستحق في »13« الجاري

طرح أذونات خزانة بنصف مليار ريال

تعزيز  آليات  االكتتاب ضمن  ويأتي 
عنها مرصف  أعلن  التي  اإلصدارات 
قطر املركزي يف 21 سبتمرب املايض.

املركزي، أصدر  وكان مرصف قطر 
أذونات خزينة آلجال أسبوع بقيمة 
2.5 مليار وآلجال شهر وثالثة وستة 
وتسعة أشهر بقيمة 6 مليارات ريال 
املايض،  نوفمرب  شهر  خالل  قطري 
إجمايل  قيمة  فيها  بلغت  والتي 
9.75 مليار  املقدمة نحو  العطاءات 

ريال.
سلسلة  ضمن  اإلصدار  هذا  ويأتي   
املرصف  بها  يقوم  التي  اإلصدارات 
نيابة عن حكومة دولة قطر وحسب 
من  مسبقاً  املعد  الزمني  الجدول 
وبالتنسيق  املركزي  قطر  مرصف 
مع وزارة املالية، علما بأنه يتم طرح 
املزاد  طريق  عن  الخزينة  أذونات 
لصالح البنوك العاملة يف دولة قطر.

قطر  مرصف  إصدار  ويمثل 
ترجمة  الخزينة  ألذونات  املركزي 
املركزي  قطر  مرصف  ملساعي 
بدولة  النقدية  لتطويرالسياسة 
قطر وزيادة فعاليتها واملساهمة يف 
متانة الجهاز املرصيف واملايل وتفعيل 
كإحدى  املفتوحة  السوق  أدوات 
وتنفيذا  النقدية،  السياسة  أدوات 
آللية التنسيق بني السياستني املالية 

والنقدية.
املركزي  قطر  مرصف  ويستخدم 
إلدارة  بفعالية  الخزانة  أذونات 
الخزانة  أذون  تعترب  حيث  السيولة، 
بمدة  تصدر  حكومية  دين  أداة 
سنة،  إىل  أشهر  ثالثة  بني  ترتاوح 
قصرية  املالية  األوراق  من  وتعترب 
األجل وتتميز بسهولة الترصف فيها 
لخسائر،  حاملها  يتعرض  أن  دون 
أي  بخصم،  يباع  عادة  اإلذن  ألن 

ويف  االسمية.  قيمته  من  أقل  بسعر 
الحكومة  تلتزم  االستحقاق  تاريخ 
ويمثل  لإلذن،  االسمية  القيمة  بدفع 
للمستثمر.  العائد  مقدار  الفرق 
من  الجديد  اإلصدار  ويهدف 
األذونات إىل إدارة السيولة يف السوق 
جديدة  استثمارية  أدوات  وإتاحة 
أمام البنوك واملؤسسات التي ترغب 

يف االستثمار.
الخزانة  أذونات  أن  املركزي  ويؤكد 
النقدية  السياسة  أدوات  من  أداة 
النقدي  االستقرار  دعم  إىل  تهدف 
قطر  يعمل  حيث  قطر،  يف  واملايل 
رصف  سعر  استقرار  عىل  املركزي 
تحويله  وحرية  القطري  الريال 
األسعار  مستوى  يف  واالستقرار 
املايل  االستقرار  إىل  إضافة  املحلية، 
من خالل إدارة سياسة سعر رصف 
العمليات  وتنفيذ  القطري  الريال 

املتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة 
وتقييم  تنفيذها  ومتابعة  النقدية، 
أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله 
التزييف  منع  إجراءات  واتخاذ 
البنوك،  عىل  والرقابة  واإلرشاف 
ومحال الرصافة ورشكات االستثمار 
عمليات  وإدارة  التمثيل  ومكاتب 
وأذونات  سندات  من  العام  الدين 
داخل الدولة واملساهمة يف سياسات 
كمرصف  والعمل  املايل  االستقرار 
الدولة،  يف  العاملة  للمصارف 
املالية  االحتياطيات  واستثمار 
األجنبية وإدارة  بالعمالت  للمرصف 
والتسويات  املدفوعات  وتنظيم 
واألبحاث  الدراسات  وإعداد 
والعاملي  املحيل  باالقتصاد  املتعلقة 
األمور  يف  للحكومة  املشورة  وتقديم 
تطوير  عىل  والعمل  االقتصادية 

القطاع املرصيف.

{ مصرف قطر المركزي

أصدر مصرف قطر 
المركزي أذونات 

خزينة بقيمة 
500 مليون ريال 
لشهر ديسمبر 

ألجل أسبوع واحد 
تستحق في 13 

من الشهر الحالي 
بمعدل عائد قدره 

4.5050 بالمائة.



»1.82« تريليون ريال أصول القطاع المصرفي وفقا لـ»QNB للخدمات المالية«

قفزة في احتياطي النقد األجنبي

الرسمية  االحتياطيات  وتتكون 
هي:  رئيسية  مكونات  من 
الخزينة  وأذونات  السندات 
النقدية  واألرصدة  األجنبية، 
ومقتنيات  األجنبية،  البنوك  لدى 
السحب  حقوق  وودائع  الذهب، 
الخاصة، وحصة دولة قطر لدى 

الدويل. النقد  صندوق 
االحتياطيات  إىل  ويضاف 
سائلة  موجودات  الرسمية 
أخرى )عبارة عن ودائع بالعملة 
االثنتان  تشكل  بحيث  األجنبية( 
بـ»االحتياطيات  يعرف  ما  معا 

الكلية«. الدولية 
ودائع  رصيد  تراجع  املقابل،  يف 
من  الخاصة  السحب  حقوق 
صندوق  لدى  قطر  دولة  حصة 
شهر  نهاية  مع  الدويل  النقد 
نوفمرب 2022 بقيمة 330 مليون 
ريال، مقارنة مع نوفمرب 2021، 
ليبلغ مستوى 5193 مليار ريال.
لدى  األرصدة  انخفضت  كما 
 12.340 بنحو  األجنبية  البنوك 
مليار ريال إىل مستوى 17.470 
نوفمرب  بنهاية  ريال  مليار 
العام  بنوفمرب  مقارنة   2022

املايض.
وعىل صعيد آخر، ارتفع مخزون 
 2022 نوفمرب  نهاية  مع  الذهب 
إىل  ريال  مليار   6.943 بنحو 

18.789 مليار ريال.
التقرير  قال  متصل  سياق  ويف 
رشكة  عن  الصادر  األسبوعي 
QNB للخدمات املالية إن إجمايل 

قطر  يف  املرصيف  القطاع  أصول 
 %  0.4 بنسبة  انخفاضا  سجل 
يف أكتوبر 2022 مقارنًة بالشهر 
ريال  تريليون   1.82 إىل  السابق 
ذاته  الشهر  وشهد  قطري. 
قروض  محفظة  إجمايل  تراجع 
بنسبة  قطر  يف  املرصيف  القطاع 
بالشهر  مقارنًة   %  0.4 قدرها 
الودائع  انخفضت  فيما  السابق 
بشهر  مقارنًة   %  1.1 بنسبة  
ارتفعت  بينما   .2022 سبتمرب 
إىل  القروض  إىل  الودائع  نسبة 
الشهر  يف   %  125.8 نسبته  ما 
يف   %  125.8 مقابل  نفسه 

.2022 سبتمرب من عام 
 ،2022 عام  من  أكتوبر  ويف 
القروض  محفظة  إجمايل  ارتفع 
سجلت  فقد   .%  0.4 بنسبة 
املحيل  العام  القطاع  قروض 
 %  0.7 قدرها  بنسبة  ارتفاعاً 
وساهم  السابق  بالشهر  مقارنًة 
والعقارات  الخدمات  قطاعا 

قروض  نمو  يف  رئييس  بشكل 
أكتوبر  شهر  يف  الخاص  القطاع 
التمويالت  وارتفعت   .2022
الذي  الخدمات  إىل قطاع  املقدمة 
قروض  من   %  29 حوايل  يمثل 
 %  2.2 بنسبة  الخاص  القطاع 
أساس  عىل   2022 أكتوبر  يف 
 ،2022 بسبتمرب  مقارنة  شهري 
العقارات  قطاع  سجل  حني  يف 
من   %  21 حوايل  يمثل  الذي 
ارتفاًعا  الخاص  القطاع  قروض 
بالشهر  مقارنًة   %  0.8 بنسبة 
التمويالت  وزادت  السابق 
االستهالك  قطاع  إىل  املقدمة 
يساهم  الذي  األخرى  واألنشطة 
قروض  يف   %  21 بنسبة 
 %  0.4 بنسبة  الخاص  القطاع 
بينما  السابق،  بالشهر  مقارنة 
املمنوحة  التمويالت  تراجعت 
الذي  العامة  التجارة  قطاع  إىل 
قروض  يف   %  20 بنحو  يساهم 
 %  1.2 بنسبة  الخاص  القطاع 

خالل  السابق  بالشهر  مقارنة 
وارتفعت   .2022 أكتوبر  شهر 
بنسبة  قطر  خارج  القروض 
1.4 % مقارنة بالشهر السابق.

املقيمني  غري  ودائع  وانخفضت 
مقارنة  أكتوبر  يف   %  5 بنسبة 
إىل  أدى  ما  السابق  بالشهر 
القطاع  ودائع  إجمايل  انخفاض 
الشهر  لهذا  القطري  املرصيف 
القطاع  ودائع  وتراجعت 
مقارنة   %  2.1 بنسبة  العام 
إىل  وبالنظر  السابق  بالشهر 
قطاع  شهد  القطاعات،  تفاصيل 
الحكومية  شبه  املؤسسات 
 %  19.4 بنسبة  كبريًا  انخفاًضا 
بينما  السابق  بالشهر  مقارنة 
الذي  الحكومي  القطاع  انخفض 
ودائع  من   %  25 حوايل  يمثل 
 %  7.5 بنسبة  العام  القطاع 
ومع  السابق  بالشهر  مقارنة 
املؤسسات  قطاع  ارتفع  ذلك، 
حوايل  يمثل  الذي  الحكومية 
العام  القطاع  ودائع  من   %  62
بالشهر  مقارنة   %  5 بنسبة 
القطاع  ودائع  وزادت  السابق 
مقارنة   %  1.5 بنسبة  الخاص 
صعيد  وعىل  السابق  بالشهر 
قطاع  ارتفع  الخاص،  القطاع 
بنسبة  واملؤسسات  الرشكات 
السابق  بالشهر  مقارنة   %  3.5
ويف الوقت نفسه، انخفض قطاع 
 %  0.4 بنسبة  املستهلكني 
خالل  السابق  بالشهر  مقارنة 

.2022 أكتوبر 
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لطرح عروض وخصومات حتى »31« ديسمبر الجاري

»دوحة فستيفال سيتي« يتعاون مع »كريم«

زوار  يحصل  التعاون،  هذا  وبفضل   
ألربع   %  10 بقيمة  خصم  عىل  املول 
من  ولالستفادة  أقىص.  كحد  رحالت 
هذا العرض، عىل العمالء إدخال الرمز 
الرتويجي »DFC22« يف تطبيق كريم. 
للمستخدم  أيًضا  الخدمات  وستتيح 
من  األفضل  االلتقاء  موقع  اختيار 
فستيفال  لدوحة  الرئيسية  البوابات 

سيتي، مما يعزز تجربة العمالء.
وقال روبرت هال، املدير العام لدوحة 
التعاون  »يسعدنا  سيتي:  فستيفال 

يف  رائدة  رشكة  وهي  كريم،  مع 
وأحد  األجرة،  سيارات  حجز  خدمات 
املتعددة  الخدمات  تطبيقات  أفضل 
حرصية  خدمة  لتقديم  املنطقة،  يف 
من  الكثري  التعاون  سيوفر  لعمالئنا. 
املزايا لزوارنا، خاصة خالل هذه الفرتة 
زيارات  يف  متوقعة  زيادة  تشهد  التي 
القدم  كرة  بطولة  انطالق  مع  املول، 
الدولية التي تستضيفها قطر وموسم 
فستيفال  دوحة  يتبوأ  االحتفاالت. 
ابتكار خدمات  يف  رائدة  مكانة  سيتي 

ومنتجات جديدة لعمالئه، توفر الكثري 
حتى  والزوار،  للضيوف  الراحة  من 
يتمكنوا من االستمتاع بتجربة التسوق 
املول  يف  سالسة،  األكثر  والرتفيه 

املفّضل لجميع أفراد األرسة«.
األسمر،  أنطونيو  قال  جانبه  ومن 
مدير عام رشكة كريم يف دول مجلس 
التعاون الخليجي: »يسعدنا أن نتعاون 
نوفر  وأن  سيتي  فستيفال  دوحة  مع 
سلسة  تنقل  تجربة  قطر  يف  لعمالئنا 
من وإىل أحد األماكن األكثر استقطاًبا 

خالل  من  سنستطيع  قطر.  يف  للزوار 
التنقل  تجارب  تسهيل  التعاون  هذا 
يحجزون  الذين  للزوار  والتسوق 
فستيفال  دوحة  إىل  منتظمة  رحالت 
الذين  الركاب  فيهم  بما  سيتي، 
واملوظفني،  يومي،  بشكل  يتنقلون 
والعائالت، والطالب. واستعداًدا لتوافد 
األعداد الكبرية من املشجعني لحضور 
كأس العالم، قمنا أيًضا بتوسيع حجم 
تجربة  تقديم  لضمان  كريم  أسطول 
مريحة للعمالء يف الدوحة، بما يف ذلك 

زوار املول«.
فستيفال  دوحة  تعاون  وسيسهل 
الزوار  استفادة  كريم،  مع  سيتي 
الحافل،  املول  فعاليات  برنامج  من 
لالحتفال  األنشطة  من  مجموعة  عرب 

بموسم كرة القدم.
حتى  نوفمرب   17 من  الفرتة  وخالل 
تشهد  أن  املقرر  من  ديسمرب،   18
سلسلة  باملول  كورت  سنرت  ردهة 
ذات  الحية  الرتفيهية  األنشطة  من 
إىل  باإلضافة  العاملي،  املستوى 

القدم،  كرة  عىل  تركز  التي  األنشطة 
لتقديم تجربة رائعة للزوار، وذلك من 
منتصف   12 حتى  مساًء   4 الساعة 
املرسح  وسيعرض  يوميًّا.  الليل 
رائعة  مجموعة  الردهة  يف  الرئييس 
ثقافات  تعكس  التي  العروض  من 
متعددة، بما فيها الرقصات التقليدية 
الخفة  وألعاب  البهلوانية  والعروض 
كرة  وعروض  الروبوتات  وعرض 
جميع  االستعراضية.لتلبية  القدم 

أذواق الجمهورين املحيل والدويل.  

ارتفعت االحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة 
األجنبية لمصرف قطر المركزي )احتياطي النقد 

األجنبي(، في شهر نوفمبر الماضي، لتبلغ 223.985 
مليار ريال، بزيادة نسبتها 6.82 % مقابل 209.675 

مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2021.

وبينت األرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي 
ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر نوفمبر 

الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية ذات 
الشهر من العام الماضي، بنحو 13.169مليار ريال، 

لتبلغ 166.109مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة 
المركزي من السندات وأذونات الخزينة األجنبية 

بنحو 18.896 مليار ريال إلى مستوى 124.656 مليار 
ريال في نوفمبر 2022.

سجل »223.9« مليار ريال 
بنمو »6.8 %« في نوفمبر

ارتفاع القروض الممنوحة 
خارج قطر »1.4 %« في أكتوبر

حصد الجائزة من »ذا بانكر«

»التجاري« أفضل بنك لهذا العام
التجاري،  البنـك  حصـد 
الرقمي األكثر  البنك  وهو 
ابتـكاًرا يف قطـر، جائزة 
»أفضل بنك لهـذا العام« 
يف قطر لعـام 2022 من 
مجلـة ذا بانكـر اململوكة 

لفاينانشيال تايمز. 
البنـك  تركيـز  ويتجـىل 
االبتـكار  يف  التجـاري 
ودوره الريـادي يف قطاع 
املرصفيـة  الخدمـات 
مـن  بوضـوح  الرقميـة 
خـالل تقديـم مجموعـة 
متكاملـة مـن املُنتجـات 
املتنوعة، بدايًة من خدمة 
البيـع  نقـاط  أجهـزة 
تطبيـق  إىل  االفرتاضيـة 
التـداول عـرب الجوال من 
التجـاري  البنـك  رشكـة 
للخدمـات املالية والحائز 
وخدمـة  الجوائـز،  عـىل 
باإلضافـة   CBsafe ID
إىل تطبيق البنك التجاري 
للهاتف الجـوال الذي تم 

تحديثه مؤخرًا.
 وتعليًقـا عىل الفوز بهذه 
جوزيف  قـال  الجائـزة، 
الرئيـس  إبراهـام، 
ملجموعـة  التنفيـذي 

البنك التجـاري: »لقد تم 
تكريمنـا بجائـزة أفضل 
بنـك خالل عـام 2022، 
لقب  كمـا حصلنـا عـىل 
ابتـكاًرا  األكثـر  البنـك 
يف عـدد مـن القطاعـات 
الخدمات  مثـل  املرصفية 
لألفـراد،  املرصفيـة 
املرصفيـة  والخدمـات 
والتكنولوجيـا  الشـاملة، 
الرقميـة.  والخدمـات 
وُتعد هـذه الجائـزة من 
مجلـة ذا بانكـر بمثابـة 
إنجاز كبري نختتم به عام 
املناسـبة  وبهذه   ،2022

بجزيـل  التقـدم  نـوّد 
الشكر إىل أعضاء مجلس 
توجيهاتهم،  عـىل  اإلدارة 
والئهـم  عـىل  ولعمالئنـا 
املسـتمر وثقتهم يف البنك 
التجاري، وكذلك ملوظفينا 
املُخلصة  عـىل جهودهـم 
العمـل«..  يف  وتفانيهـم 
الجائـزة  هـذه  وتعتـرب 
من مجلـة ذا بانكر تأتي 
البنك  التـزام  كتأكيٍد عىل 
باالبتـكار،  التجـاري 
الرقمي، وتوفري  والتحول 
تجربـة مرصفية بمعايري 

عاملية لعمالئه.

الدوحة - $ 

 أعلن دوحة فستيفال سيتي، الخيار األول واألمثل في 
قطر للتسوق وتناول الطعام والترفيه، عن مبادرة 
تعاون حصرية مع كريم، التطبيق الرائد المتعدد 

االستخدامات والمنصة األولى من نوعها في تقديم 

خدمات حجز سيارات األجرة الخاصة عبر تطبيق 
الهاتف في منطقة الشرق األوسط. سيوفر هذا 

التعاون خدمات وعروض حصرية لزوار المول من 20 
نوفمبر لغاية 31 ديسمبر.
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اقتصاد

توقعات بنمو الحجم »3 %« إلى »240« ألف طن بحلول »2025«.. »قطر للتنمية«:

»2.2« مليار ريال قيمة سوق اللحوم

للتنمية حول  بنك قطر  تقرير صادر عن  قال   
أن  قطر  دولة  يف  اللحوم  وتجهيز  إنتاج  قطاع 
لألكل،  الصالحة  للّحوم  السنوي  االستهالك 
األخرى  البحرية  واملأكوالت  األسماك  باستثناء 
الغذائي  االستهالك  إجمايل  من   %  8.2 يوازي 
قطر  يف  اللحوم  استهالك  ُقدِّر  وقد  قطر.  يف 
متاحة  بيانات  أحدث  2020 وهي  العام  خالل 
بواقع 205 ألف طن لتسجل قيمة سوق اللحوم 
 625  ( 2.27 مليار ريال قطري  يف قطر قيمة 

مليون دوالر أمريكي(.
ووفقا للتقرير ذاته فقد تصّدرت لحوم الضأن 
تبلغ  حصــة  عىل  باستحواذها  اللحوم  سوق 
49 % من القيمة اإلجمالية و26 % من الحجم 
اإلجمايل يف العام 2020. وتبعتها الدواجن التي 
27 % وحصتها من  القيمة  بلغت حصتها من 
لحوم  وشكلت  نفسه.  العام  يف   %  60 الحجم 
الرئيسية األخرى مع حصة بلغت  الفئة  األبقار 
 .2020 العام  يف  اإلجمالية  القيمة  من   %  18
ملتوسط  األعىل  املستوى  الضأن  لحوم  وسجلت 
واإلبل  األبقار  لحوم  تلتها  الكيلوجرام،  سعر 
والدواجن. وقد بلغ متوسط أسعار لحوم الضأن 

نحو أربعة أضعاف أسعار لحوم الدواجن. 
ومن املتوقع أن ينمو إجمايل حجم سوق اللحوم، 
الذي بلغ 205 آالف طن يف العام 2020، بمعدل 
 240 إىل  يصل   %  3 قدره  مركب  سنوي  نمو 
ناحية  من  أما   .2025 العام  بحلول  طن  ألف 
االستهالك، فقد سجلت لحوم الدواجن معدالت 
فاقت  نسبة  عىل  واستحوذت  األعىل،  االستهالك 
العام  يف  اإلجمايل  اللحوم  استهالك  من   %  60
بني  األوىل  املرتبة  يف  تبقى  أن  وُيتوقع   ،2020

اللحوم حتى العام 2025.
تشمل  ال  التقديرات  هذه  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
عمليات تصنيع منتجات اللحوم التي تقوم بها 
رشكات تصنيع األغذية يف الخارج، وال عمليات 
تصنيع أو استرياد األطعمة الجاهزة لألكل، مثل 
الربجر  ولحوم  الدجاج  ولفائف  الدجاج  أرز 
وهي  وغريها،  الدجاج  بيتزا  وإضافات  املعبأة 
تستثني أيًضا عمليات تجهيز اللحوم يف الخارج 
والفنادق  الرسيعة  الوجبات  سالسل  قبل  من 
واملطاعم واملقاهي، وغريها من رشكات الخدمات 

الغذائية.
العام  يف  اللحوم  من  املحيل  اإلنتاج  وصل  وقد   
لحوم  مقدمته  ويف  طن،  ألف   58 إىل   2020
التي  واملاعز(  الحمالن  لحوم  فيها  )بما  الضأن 
بلغ إنتاجها 24 ألف طن، تليها لحوم الدواجن 
مع 22 ألف طن، ولحوم األبقار مع 5 آالف طن، 

ولحوم اإلبل وغريها مع 7 آالف طن.
الكربى من  بالحصة  الدواجن  واستأثرت لحوم 
الواردات، تلتها لحوم األبقار والضأن )بما فيها 
الدواجن  لحوم  سجلت  فقد  واملاعز(  الحمالن 
أكثر  شكلت  بحيث  األعىل  االستهالك  معدل 
للعام  اللحوم  استهالك  إجمايل  من   %  60 من 

.2020
خالل  رسيًعا  نموًا  الدواجن  تربية  شهدت  كما 
السنوات الثالث إىل األربع املاضية، وكان معظم 
من  يأتي  الدواجن  لحوم  من  املحيل  اإلنتاج 
بالنسبة  أما  البالد،  التي تتم تربيتها يف  املاشية 
أو  استثمارات  املقاصب  أجرت  فقد  للضأن، 
مختلفة  دول  يف  مزارع  مع  رشاكات  يف  دخلت 
مثل أسرتاليا ولبنان واألردن والسودان وسوريا 

وتركيا وغريها.
يف  استثمارات  بعدة  الغذائية  حصاد  وقامت 
من  وذلك  وتوريدها،  املاشية  لرتبية  الخارج 

الحيوانية  الثروة  لتنمية  العربية  الرشكة  خالل 
وسوريا  والسودان  واألردن  أسرتاليا  من  كل  يف 

ومرص وغريها.
ومن حيث القيمة، جاءت يف صدارة الدول التي 
تم توريد املاشية منها كال من: أسرتاليا بحصة 
)20 %( ولبنان بحصة )18 %( وإيران بحصة 
والسودان   )%  11( بحصة  وتركيا   )%  17(
بحصة )4 %( وتم أيًضا رشاء املاشية من دول 
واململكة  وأملانيا  فرنسا  مثل  أخرى  أوروبية 

املتحدة وبلجيكا وإسبانيا وغريها.
ويقدر اإلستهالك السنوي لألغذية يف قطر بنحو 
2.26 مليون طن يف 2020 و2.23 مليون طن 
يف 2021 بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 % خالل 
الفرتة بني 2021 وحتى 2025 ومن املرجح أن 
ينمو هذا االستهالك بفعل ارتفاع الدخل املتاح 
عدد  وازدياد  املنطقة  يف  األعىل  وهو  لإلنفاق 
عدد  وتزايد  الحرضيني  واملستهلكني  الشباب 
عىل  أيًضا  الغذاء  استهالك  الوافدين.ويعتمد 

تزايد الوفود السياحية إىل البالد. 
الغذائي  لألمن  الوطنية  االسرتاتيجية  وتستند 
اإلنتاج  مثل: تطوير وزيادة  أساسية  ركائز  إىل 
مصادر  وتنويع  الطازجة  األغذية  من  املحيل 
التجارة الخارجية لتجنب التعرض ألي مخاطر 
محتملة قد تنشأ يف األزمات والطوارئ وتكوين 
السلع  من  البلد  يف  اسرتاتيجية  مخزونات 

الغذائية التي يمكن تخزينها لفرتات طويلة. 
وتستهدف االسرتاتيجية الوطنية لألمن الغذائي 
زيادة  كبري  بشكل   2023-2018 قطر  لدولة 
الذاتي.  االكتفاء  ودعم  املحلية  اللحوم  إنتاج 
الدولة  رشعت  املحلية،  اللحوم  إنتاج  ولتعزيز 
ييل:  ما  قبيل  من  املشاريع  من  عدد  تنفيذ  يف 
وتسمينها،  الحمراء  اللحوم  لرتبية  مشاريع   8
1200 طن  يبلغ  إنتاج محتمل  إمكانية  ولديها 
مرتي سنويا و4 مشاريع لرتبية األحياء املائية، 
بإنتاج محتمل قدره 3610 أطنان مرتية سنوًيا. 
املائدة بإنتاج محتمل يبلغ  و3 مشاريع لبيض 

13,500 طن مرتي سنويا. ومرشوعان لألعالف 
الحيوانية التي يحتمل أن يبلغ إنتاجها 50,000 

طن مرتي سنويا.
 ،2021 عام  ففي  املتاحة  البيانات  وبحسب 
حققت حكومة قطر االكتفاء الذاتي بنسبة 18 
% لفئة اللحوم الحمراء الطازجة. مع استهداف 
للحوم   %  30 إىل  الذاتي  االكتفاء  نسبة  زيادة 
وقد   .2023 عام  بحلول  الطازجة  الحمراء 
شهدت قطر نموًا كبريًا عىل كافة املستويات من 
مجموع  ليصل   2021 العام  إىل   2017 العام 
رأس،  مليون   1.48 إىل  فيهــــا  الــموايش 
املاعز  26.1 % من  الضأن  62.4 % من  منها 

و8.1 % من اإلبل و3.4 % من األبقار.
تسمح  العالم  يف  دولة  ثاني  قطر  أصبحت  وقد 
أيًضا  )املعروفة  مخربًيا  املصنّعة  اللحوم  ببيع 
من  اللحوم  هذه  وتنتَج  املستزرعة(،  باللحوم 
بيئة  يف  الحيوانية  الخاليا  من  صغرية  كمية 
مخربية، وهي عملية تنتج لحوًما حقيقية بدون 

الحاجة إىل ذبح الحيوانات. 
القيمة  سلسلة  تشتمل  القطري  السوق  ويف 
التي  األعمال  وحدات  عىل  اللحوم  قطاع  يف 
أعالف  لصنع  الالزمة  )املدخالت(  املواد  تنتج 
الحيوانية،  األعالف  إنتاج  وعىل  الحيوانات، 
والذبح،  والتسمني(،  )لرتبية  الحيوانات  وتربية 
اللحوم.  والتجهيز، والتوزيع، ومنتجات وسوق 
تحويل  أسايس  بشكل  اللحوم  تجهيز  ويعني 
الذبح  ذلك  يف  بما  لحوم،  إىل  الحية  الحيوانات 
والتغليف،  والتعبئة  واملعالجة  والتقطيع 
الدول  بعض  يف  هذه  التجهيز  وحدات  وتسّمى 
املنتجات  أما  اللحوم.  وتغليف  تعبئة  بوحدات 
الدجاج  )مثل  الكاملة  اللحوم  تعّدها فهي  التي 
)وتسمى  والقطع  الكاملة(  الذبائح  أو  الكامل 
تورَّد  التي  املفرومة،  واللحوم  باألجزاء(  أيًضا 

طازجة/  مربدة أو مجمدة.
اللحوم  لتجهيز  املتكاملة  الرشكات  وتتواجد 
األولية  املواد  من  بدًءا  القيمة،  سلسلة  كامل  يف 
اللحوم  تجهيز  إىل  وصوالً  الحيوانات(  )علف 
عالمتها  تحت  اللحوم  منتجات  وبيع  وتصنيع 
اململوكة  بالتجزئة  البيع  متاجر  يف  أو  التجارية 

للرشكة أو املرخصة.
نذكر  املتكاملة،  الرشكات  عن  األمثلة  ومن 
رشكات اللحوم العاملية أمثال كارجيل وكليمنس 
مجلس  منطقة  يف  التنمية  ورشكة  وهورميل 

التعاون.
القطرية  العربية  الرشكة  فتعترب  قطر،  يف   أما 
الوطنية  والرشكة  ومزرعتي  الدواجن  إلنتاج 
لألغذية من الرشكات املتكاملة الرائدة يف تجهيز 
الدواجن  الدواجن، بما يتكامل مع تربية  لحوم 
األنعام  مصنع  من  كل  ويعترب  وتسمينها. 
لإلنتاج الحيواني ووِدام الغذائية هما الرشكتان 
أنهما  مع  الحمراء،  اللحوم  لتجهيز  الرئيسيتان 
املربدة  الذبائح  أو  الحية  الحيوانات  تستوردان 
أو املجمدة من الخارج، فبسبب األحوال الجوية 
لألغنام  محلية  مزارع  إنشاء  يصعب  قطر،  يف 
ومع  لذلك،  األخرى.  الحيوانات  أو  األبقار  أو 
االكتفاء  تحقيق  عىل  قادر  الدواجن  قطاع  أن 
الذاتي من خالل املزارع املحلية، إال أن الرشكات 
أكثر  تستثمر  الحمراء  اللحوم  قطاع  العاملة يف 

فأكثر يف مزارع خارج قطر.
دول  يف  الغذائية  حصاد  رشكة  واستثمرت 
والسودان  وتركيا  ولبنان  أسرتاليا  مثل  مختلفة 
ومرص وغريها، وذلك من خالل الرشكة العربية 
لتنمية الثروة الحيوانية )أكوليد(، بهدف تأمني 
إمدادات الحيوانات الحية. وتعمل الرشكة أيًضا 
عىل زيادة هذه اإلمدادات بأسعار تنافسية. ومنذ 
فائق  استثمارًيا  نموذًجا  الرشكة  تبنّت  بدايتها، 
عىل  االستثمار  عىل  أسايس  بشكل  رّكز  التطور 
مستوى العالم من أجل تلبية املتطلبات الغذائية 

يف دولة قطر واملنطقة.
متنوعة  باستثمارات   الغذائية  حصاد  وتقوم 
أيًضا  وتخطط  وعمان،  وأسرتاليا  قطر  يف 
الستثمارات مستقبلية محتملة يف أماكن أخرى. 
مثل  عدة  رشكات  حصاد  فتملك  قطر،  يف   أما 
لإلنتاج  وقطفة  أعالف(  )مزارع  قطر  أعالف 
العربية  والرشكة  زراعية(  )مزارع  الزراعي 
)مزرعة  »الواحة«  الدواجن  إلنتاج  القطرية 
الغذائي  للتصنيع  الوطنية  والرشكة  دواجن( 

»نافكو« )مصنع تمور( وغريها.
ويف املقابل، تملك رشكات مستقلة أخرى لرتبية 
اآلسيوية،  والدول  أوروبا  يف  مزارَع  الحيوانات 
التي تملك مزارع أغنام  ومن بينها مزارع نور 
مع  الرشكات  هذه  وتعمل  بلغاريا،  يف  وأبقار 
والتوزيع  اللحوم  تجهيز  يف  الرائدة  الرشكات 

السترياد وتوريد الحيوانات الحية يف قطر.

{ مصنع األنعام أبرز الالعبين في سوق تجهيز اللحوم الحمراء محليا

الدواجن تستحوذ على »60 %« من إجمالي استهالك اللحوم 

االستهالك السنوي لألغذية في قطر يسجل »2.23« مليون طن

كتبت- أسماء الشادييل



محمد ياسني صالح تحدث يف حواره الخاص 
القصيدة  لهذه  كتابته  تفاصيل  عن   »$« مع 
رؤيته إلنجازات  الساعي وكذلك  لدرب  زيارته  وكواليس 
قطر يف السنوات األخرية، فضالً عن تطرقه للقب »الشاعر 

األموي« ورس هذا اللقب.

} ماذا يمثل لك اليوم الوطني؟

دون  من  الوطني  باليوم  لالحتفال  استحقاق  يوجد  ال  ـ 
منجزات، األولوية هنا هي اإلنسان وكرامة اإلنسان، انظر 

إىل العالم من حولك.

خالل  القطرية  اإلنجازات  ترى  كيف  برأيك   {
الفرتة األخرية؟

األمم  تعجز  ما  األخرية  سنوات  العرش  يف  قطر  حققت  ـ 
عن تحقيقه يف مائة سنة، انظر إىل حرضة صاحب السمو 
البالد املفدى، الشاب  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري 
الجميع كبارا  الذي زرع حبه وهيبته يف صدور  الشجاع 
القاموس  ضمن  من  ليس  املستحيل  أّن  وأثبت  وصغارا، 
وطبيا  واقتصاديا  عمرانيا،  قطر  تقدمت  لقد  القطري، 
تستحق  تجعلها  بطريقة  ورياضيا  وثقافيا  وعسكريا 
أعطني  السنة.  يف  يوما   360 الوطني  بيومها  تحتفل  أن 
والرفاه  والعزة  والكرامة  الحرية  لشعبه  يقدم  حاكما 
والتسهيالت ويبرشهم بالعز والخري أعطيك بلدا مزدهرا 

يغلب املستحيل ويتخطى الصعاب. 

يف  العرب  اإلخوة  انخراط  إىل  تنظر  كيف   {
احتفاالت اليوم الوطني؟

ـ لقد ذكرت لك منجزات صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمري البالد املفدى، ولكني لم أخربك أّن األمر 
الدبلوماسية  الوساطات  القطري،  الداخل  عىل  يقترص  ال 
من  خرجت  السياسية  والصدارة  اإلغاثية  الخري  وأيادي 
تميم  الشيخ  ترى  أال  جميعا،  العرب  إىل  وامتدت  قطر 
يتعب  العرب؟  إخوانه  مع  يتقاسمها  ثم  األمجاد  يصنع 
جميعا  العرب  »باسم  يقول  ثم  املجد  ويصنع  وينجز 
أّن  أرى  صديقي  يا  لذلك  العرب«..  دوحة  إىل  ندعوكم 
عام  عربي  احتفال  هو  القطري  الوطني  باليوم  احتفالنا 

وليس احتفاال قطريا خاصا.

} كيف جاءتك فكرة قصيدة »وصايا املؤسس« 
اليوم  احتفاالت  يف  بها  للمشاركة  كتبتها  التي 

الوطني؟ 

ـ اليوم الوطني يف دولة قطر طاملا كان مرتبطا بمؤسس 
الله  طيب  ثاني  بن  محمد  بن  جاسم  الشيخ  قطر  دولة 
ثراه، كثري من الشعارات والقيم التي يجسدها هذا اليوم 
رحمه  كان  وقد  ومواقفه،  وأشعاره  أقواله  من  مستمدة 
والخيل  الكرام  باإلبل  األرسى  يفدي  كريما  رجال  الله 
علمه  إىل  إضافة  والبعيد،  القريب  ويعطي  األصيلة 
أقرأ  جعلني  هذا  كل  وزهده،  وتقواه  وشجاعته  الرشعي 

وأطلع  وأشعاره  الرجل  سرية 
كبري  جانب  من مواقفه السياسية واالجتماعية. عىل 

كتابة  قبل  إليها  عدت  التي  املراجع  هي  ما   {
القصيدة وكم املدة التي استغرقتها يف الكتابة؟

ثاني  بن  محمد  بن  جاسم  الشيخ  سرية  هي  املراجع  ـ 
يف  كتبت  والقصيدة  فيه،  قيلت  التي  واألشعار  وأشعاره 
درب  فعاليات  إىل  األوىل  زيارتي  من  انطالقا  أيام  ثالثة 
الساعي. لقد رأيت يف درب الساعي رصحا ثقافيا أخالقيا 
النفس  التاريخ ويبعث يف  معرفيا يساعد عىل استحضار 

داعية الطلب والكتابة.

} كيف كانت زيارتك لفعاليات درب الساعي؟

لم تكن زيارة واحدة، بل زيارات كثرية، لقد أبدع اإلخوة 
وقدموا  الوطني  لليوم  العليا  واللجنة  الثقافة  وزارة  يف 
واألمسيات  الفعاليات  من  ضخما  عددا  الجمهور  إىل 
واالجتماعية،  والرياضية  والشعرية  التاريخية  واألنشطة 
زيارة درب الساعي هي زيارة ترفيهية معرفية يف نفس 
لسعادة  املكثف  الحضور  انتباهي  لفت  وقد  الوقت، 
إذ  الثقافة،  وزير  ثاني  آل  حمد  بن  الرحمن  عبد  الشيخ 
تعب  دون  طويلة  ولساعات  يومي  بشكل  حارضا  تراه 
بما  وتعريفهم  الضيوف  مرافقة  عن  يتوانى  ال  كلل  أو 
ومن  وقيم،  وفعاليات  أنشطة  من  الساعي  درب  يحتويه 
خالل معرفتي بهذا الرجل أيقنت أنه إذا أقدم عىل تنفيذ 
اإلتقان  درجة  من  أقل  درجة  بأي  يقبل  ال  فإنه  ما  أمر 
الكامل متمثال قول الشاعر: إذا غامرت يف رشف مروم /  

فال تقنع بما دون النجوم.

} بأي عني ينظر الشاعر إىل ما تمر به الدوحة 
من أحداث تاريخية؟

االحرتام  من  والكثري  والدهشة  واإلعجاب  الحب  بعني  ـ 
تجاه جهود كبرية استغرقت 12 عاما وقاومت كل أشكال 
الطعن والتشكيك وانترصت يف النهاية إرادة قائد وشعب 
يعشقون الصدارة ويتمثلون قول الشاعر: ونحن أناس ال 

توسط عندنا /  لنا الصدر دون العاملني أو القرب.

مع  املونديال  فعاليات  اندماج  رأيت  كيف   {
فعاليات اليوم الوطني؟

شعار  يف  ومتجسد  مدروس  بشكل  منسجمة  رأيتها  ـ 
)وحدتنا  األمري  سمو  أقوال  من  املقتبس  الوطني  اليوم 
عىل  كانت  العالم  كأس  بطولة  فعاليات  قوتنا(.  مصدر 
القطري  الجانب  الرقّي واإلبهار، أرّص  مستوى رفيع من 
عىل جعل هذه النسخة املونديالية عربية بامتياز، تجسد 
املتعة  إىل  إضافة  يشء،  كل  قبل  وكمسلمني  كعرب  قيما 
الوطني  اليوم  فعاليات  أما  العالية،  والفخامة  الخيالية 
الجوانب،  كل  من  للبطولة  رئيسيا  رافدا  كانت  فقد 
القادمون إىل قطر كما تعلم ال بد لهم من مرافق ثقافية 
البالد وتراثها ومنظومة  تاريخ  التعرف عىل  تعينهم عىل 
أخالقها وقيما، هنا جاء دور وزارة الثقافة التي أبدعت يف 

وأقامت  الفراغ  هذا  ملء 
من  كثرية  ثقافية  رصوحا 

الطرق  بأجمل  الرسالة  إيصال  شأنها 
وأسهلها. 

يرفعون  املالعب  يف  املشجعني  بعض  رأينا   {
أبياتك كيف كان شعورك عندما رأيت الصور؟

ـ لقد انترشت األبيات بشكل واسع من فضل الله تعاىل، 
وقد أثلج صدري انتشار املقاطع والصور يف املالعب ويف 
تقول:  التي  األبيات  االجتماعي وخاصة  التواصل  وسائل 
إىل  الدروب  تتجه  اليوم  تدلنا..  الدروب  روما  إىل  كانت 

قطر
ترنو إىل شيخ يعّد ذخرية.. للطامحني إىل صعيبات الثمر

} وما قصة لقب »الشاعر األموي«؟

كنا يف جلسة مع الصديق العزيز عيل املسعودي فقال يل 
إن واحدا من عصور ازدهار الشعر يف زمن بني أمية كان 
وأمري  وجرير  الفرزدق  هما  تميم  بني  من  شاعران  فيه 
بني  من  األمري  واليوم  مروان،  بن  امللك  عبد  هو  أموي 
تميم وهو حرضة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمري البالد املفدى، والشاعر من بني أمية، ثم قال: 
سأسميك الشاعر األموي.. فقلت له نعم، أنا الجدير برد 
اإلحسان وإجابة مبتدأ الزمان، وأنا األموي الذي يترشف 

بمدح رجال مرض وهامة مرض ثم أنشدت قائال:
.. أني سليل بني أمية يف  فأجب جريرا والفرزدق موهنا 

األثر 
أبدى  من  ماألت  وال  كال   .. تكسبا  الثناء  أشعار  قلت  ما 

الضجر
مثل  هطال  وأبيت   .. قصائدي  السحاب  خطط  يف  علقت 

أرتال املطر
لكن صعودا يف املراقي سلما ..  صعب املراس إىل رجال 

من مرض 
.. بيتا من املجد املؤثل يف  لنا  إن الذي سمك السماء بنى 

قطر
بيٌت تميٌم محتٍب بفنائه .. يكفيك عن أهل املروءة والخطر

} هل هناك مفاجآت شعرية قادمة؟

مع  باالشرتاك  الثقيل  العيار  من  مفاجأة  هناك  نعم  ـ 
رئيس  النعيمي  عرار  بن  شبيب  األستاذ  الغايل  الصديق 
الشعري  الديوان  نرش  بصدد  أنني  كما  العرب،  ديوان 
»القرية التي كنا فيها« يف بداية السنة الجديدة بإذن الله.

قصيدة  بكلمات  تخصنا  أن  املمكن  من  هل   {
»وصايا املؤسس« ؟

ـ بكل تأكيد..

الحلم أصبح  حقا  الرشق  ماسة  يا 
يبتسُم.. األرجاء  يف  رؤياك  تأويل 

عجِم ومن  عرب  من  الناس  يؤّمك 
والعجُم.. األعراب  يندهش  وفيك 

أنملٍة  ِقيد  بعيد  كّل  يرون 
ينحطُم.. األعتاب  عىل  صعٍب  وكّل 

يأرسهم الدار  يف  ما  أكثر  لكّن 
الطيب والصدق واإلحسان والكرُم..

إجابته يف  سؤاال  فيسألون 
والحكم.. والتاريخ  الشعر  تمازج 

هيبتها؟ البلدان  تكتسب  أين  من 
األمم؟.. به  تعلو  ما  يدرك  وكيف 

جاسُمها الدار  سيوف  من  أجابهم 
العلُم.. ثغرها،  الدار حامي  مؤسس 

علن ويف  رس  يف  الله  اتقوا  قال 
الله واعتصموا.. واستمسكوا بكتاب 

كتائبهم قلت  من  بالدين  عّز  كم 
هزموا.. أعدادهم  يف  الكفر  وخندق 

منهجنا اإلخالص  إنما  وأخلصوا 
القدُم.. بنا  زلت  وال  نحيُد  لسنا 

مهتضٍم غري  حقا  للجار  نسوق 
والرحُم.. الجار  يعّز  َذرانا  ويف 

ألزمنا القوم  ظلم  بعد  حّفنا  َمن 
ينظلُم ليس  أن  بأعناقنا  حّقا 

له الزكاة  دون  من  املال  ما  واملال 
تقتسُم؟ واأليتام  املساكني  بني 

نتلفه العز  دروب  يف  نسوقه 
منعدم العّز  ينلك  لم  إن  واملال 

عىل ليس  املجد  بلوغ  عن  سائال  يا 
واأللُم الشوك  إال  املجد  مسالك 

محتمال الجيل  شباب  من  له  قدم 
الهمُم مجده  معايل  أكسبته  قد 

مكرمًة القتل  يرون  لقوم  إّنا 
يخرتُم جاء  لغدر  ردا  كان  إْن 

مضاربنا ينوي  جحفٌل  بدا  إما 
ويبتسُم يعدو  له  الصبّي  قام 

ركائبهم تاهت  من  البغي  يسومنا 
الندُم يحدوهم  بها  فريجعون 

منخدعا الطاغني  من  عسفنا  فكم 
الشيُم نصله  بسيف  رضبنا  وكم 

محتميا ليس  أباٍة  دون  فالصدق 
ينسجم ليس  سيوف  دون  والعلم 

مورّثٌة ساداٌت  العهد  سالف  من 
السيف والقلم عرش الشموس عليه 

محتسبا واألخالق  بالصدق  عاملت 
الذمُم  تستنكف  أن  املروءة  تأبى 

قوتنا رّس  عن  تسألنا  وحني 
القمم بنا  تزهو  بوحدتنا،  نسمو 

ك��ت��ب��ت ق��ص��ي��دة »وص���اي���ا ال��م��ؤس��س« ف���ي »3« أي����ام ب��ع��د ال���رج���وع إل���ى م���ا ك��ت��ب��ه وك��ت��ب فيه

ف��ي »100« سنة تحقيقه  ع��ن  األم����م  ت��ع��ج��ز  م��ا  األخ���ي���رة  س��ن��وات   »10« ال����  ف��ي  ح��ق��ق��ت  ق��ط��ر 
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حــوار

محمد ياسين الصالح الملقب بالشاعر األموي لـ»$«:

ق�ط�ر تص�ن�ع األم�ج�اد
وزير الثقافة ال يكل وال يمل 

وال يرضى بما دون اإلتقان
النجاحات القطرية امتدت إلى العرب جميعا

{ من قصيدة وصايا المؤسس

{ محمد ياسين الصالح

عكست أصالة وعراقة وأمجاد الوطن..المست مشاعر الجميع بما حملته من معان وطنية وحققت القصيدة رواجًا واسعًا، وأصداًء مميزة، كونها األعمال الخاصة باحتفاالت اليوم الوطني لهذا العام، الثقافة عملية إنتاج القصيدة وتصويرها وعرضتها كأحد والدة الفكرة وبزوغها.. في درب الساعي، فقد تبنت وزارة لإللقاء والتصوير أيًضا حيث تم تصويرها من نفس مكان اإلنجازات، وبعد 3 أيام فقط كانت القصيدة جاهزة والبدء في كتابة قصيدة يعكس من خالل أبياتها تلك محمد ياسين الصالح استحضار تاريخ المؤسس وإنجازاته بعد زيارته األولى لدرب الساعي قرر الشاعر واإلعالمي 

حوار - محمد مطر



دْع عنك أّن الدولة املنظمة دولة عربية عىل أرض عربية وضْع جانبا أن الكأس 
هي أول كأس عربية يف تاريخ اللعبة وانظر إىل ما حركته الكأس وتنظيمها 

وما حف بها من حمالت إعالمية من مشاعر وردود أفعال.
 التنظيم إنجاز عظيم لكن أهم ما أنجزته الكأس أنها حرّكت راكدا وأيقظت 

شعورا ُكنا نحسبه بعيدا فإذا هو حارض بيننا ال يربحنا.
ظهر التعاطف العربي أوال مع الدولة املنظمة حني أبدت الجماهري العربية 

سواء منها الحارضة يف قطر أو تلك التي تشاهد املونديال عرب شاشات التلفاز 
يف الرشق والغرب تضامنها مع الدوحة بسبب الهجمة اإلعالمية ضدها. 

ثم تطّور األمر ثانيا إىل التضامن الكامل حني تصاعدت الحمالت العنرصية 
ضد البلد العربي املسلم بسبب موضوع الشواذ وما كان يخفيه من محاوالت 

فرض النموذج الثقايف الغربي عىل البلد املسلم. 
يف مرحلة ثالثة ومع انطالق البطولة العاملية تصاعد الشعور العربي املشرتك 

مع فوز السعودية ضد املرشح األبرز للفوز باللقب فريق األرجنتني ثم تواصل 
هذا التعاطف مع فوز الفريق املغربي ضد بلجيكا وترشحه إىل الدور املوايل 

وكذا انتصار تونس أمام فرنسا.

خالل هذه املراحل الثالث أدركت الشعوب العربية من املحيط إىل الخليج أن 

د وأن الجماهري الحارضة كانت تشجع الفرق  الحدث الريايض حدث موحِّ

العربية بقطع النظر عن البلد املعنّي باملباراة. 

يف سابقة هي األوىل من نوعها يف املباريات العاملية رفع أمري قطر واألمري الوالد 

وكافة املسؤولني القطريني أعالم الدول العربية املشاركة حيث توشح سمو 
الشيخ تميم بن حمد بعلم السعودية خالل املباراة وكان من أول املشجعني. 

وشاهد الجمهور التونيس األمري الوالد الشيخ حمد بن خليفة وهو ينشد 
النشيد الوطني التونيس واقفا يف منظر لم يشاهده شعب تونس لحاكم عربي 

قبله.
زيارة ويل عهد السعودية وزيارة حاكم اإلمارات هي األخرى إشارات بيّنة 

واضحة عىل الحرارة التي تدب يف الجسد العربي املثقل باألزمات والرصاعات.
 من هنا كانت كأس العالم فرصة تاريخية لضخ دماء جديدة يف عالقات 
الدول والشعوب بعد أن بان بالدليل القاطع كيف اتحدت الدول الغربية 

من أجل إفشال املونديال وكيف حاولت ابتزاز قطر لفرض هيمنة نموذجها 
الثقايف واألخالقي ضد العرب.

كأس العالم 2022 كأس عربية بامتياز أكدت من جديد أن املصري العربي 
واحد وأن االنتصار الحضاري واحد وأن اللحمة العربية لم تعد خيارا بل 

رضورة حتمية إلنقاذ النموذج الثقايف العربي من هجمات غزاة األمس ومن 
املحارضين يف حقوق اإلنسان اليوم.

العمق العربي لكأس العالم
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انضمت دولة قطر إىل عضوية 
منظمة األمم املتحدة عام »1971«، 

ومنذ ذلك الحني وهي تلعب دورا 
رائدا ومحوريا يف دعم إطار الجهود 

الدولية الرامية إىل تحقيق السلم 
واألمن والتنمية املستدامة، باإلضافة 
إىل التزام دولة قطر بتطوير الربامج 

واملبادرات املستدامة، بالتعاون 
مع األمم املتحدة، التزاما منها 

بمبادئ القانون الدويل وميثاق األمم 
املتحدة، واملساهمة يف تحقيق األمن 

واالستقرار.
هذا االنفتاح والنهج الشمويل الذي 

تتبعه دولة قطر، وتسعى ألن 
تكون نموذجاً ُيحتذى به للتغيري يف 
املنطقة، بما يتماىش تماماً مع القيم 

التي تتبناها منظمة األمم املتحدة، 
جعل من دولة قطر- بالفعل- مثاال 

يحتذى، كرشيك موثوق، قادر عىل 
تعزيز األطر الدولية، واملساهمة 

الفعالة يف ترسيخ األمن واالستقرار 
يف املنطقة العربية والعالم، وباألمس 
اختار الفريق املعني بأهداف التنمية 

املستدامة يف اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( 
باألمم املتحدة، دولة قطر نموذجا 

للعمل عىل استخدام تطبيق إلكرتوني 
ملراقبة اإلبالغ عن أهداف التنمية 

املستدامة يف املنطقة العربية، كما 
اختار سعادة السيد تشابا كورويش، 
رئيس الدورة )77( للجمعية العامة 

لألمم املتحدة، سعادة الشيخة 
علياء أحمد بن سيف آل ثاني، 

املندوب الدائم لدولة قطر لدى األمم 
املتحدة، وسعادة السيد فريغال 
ميثني، املندوب الدائم أليرلندا، 

لتيسري وقيادة املشاورات حول 
اإلعالن السيايس لقمة أهداف التنمية 

املستدامة خالل الدورة السابعة 
والسبعني للجمعية العامة، وكلها 

مؤرشات تؤكد عىل الدور الرائد لقطر 
والثقة الدولية الكبرية بتوجهاتها 

لدعم برامج املنظمة الدولية.
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آراء وقضايا

سجدوا يف البيوت واملنازل واملكاتب والشوارع، 
شكرا لله عىل فوز أسود أطلس عىل املاتادور 

اإلسباني سيد كأس العالم نسخة 2010.
آالف املشجعني من كل الدول العربية حجزوا 

ليحرضوا لقاء أسود أطلس مع املاتادور...
ال أخفي أنني حرضتها مع أرستي يف املنزل 

بالدوحة وقد سجدنا لله شاكرين لفوز 
األسود.. وقررت األرسة أن تحرض املباراة 
املقبلة ألبطال العرب مبارشة مهما كانت 

املشقة.. فدعم الذين وحدوا أمة العرب من 
املغرب حتى مسقط ومن زاخو حتى بوجا 

واجب، فاملغرب فخرنا ونحن مع املغرب حتى 
النهاية.

لم يكن حب املغرب من فراغ 
 وقد احتل وسم #فخر_العرب مركزا متقدما 
يف قائمة املواضيع األكثر انتشارا يف عدد من 

الدول العربية احتفاء باملنتخب العربي الوحيد 
الذي وصل إىل الدور الثاني من نسخة كأس 

العالم العربية.
فقال اإلعالمي السعودي سلمان املطيويع: 

»ألف مربوك لألشقاء، املغرب تكتب التاريخ 
من جديد بالتأهل عىل رأس املجموعة، كل 

آمال العرب معلقة عىل فخر العرب«.
وهنأ اإلعالمي واملعلق الجزائري حفيظ 

دراجي الفريق املغربي يف تغريدة: »ألف 
مربوك للمنتخب املغربي وجماهريه الكروية 
تأهل أسود األطليس املستحق إىل ثمن نهائي 

كأس العالم للمرة الثانية بعد مونديال 1986. 
مواجهة إسبانيا أو أملانيا يف ثمن النهائي 

ستكون محفزة لتحقيق مفاجأة املونديال«. 
وكتب عصام الشوايل املعلق التونيس عرب 

حسابه عىل موقع التواصل االجتماعي تويرت 
قائال:

تريليون مليون مربوك.. األسود يكتبون تاريخ 
األمة.. والكوورة ما عادش عندها كبري.

يوم فرح بل يوم عيد.. واألمة تحتاج هذا 
الفرح، ونحن نحمل رسالة سالم ومحبة 
للشعوب ولن نتخىل عن املغرب ورسالته 
يف تحقيق الفوز يف مباراة الود والسالم، 

وسنواصل دعمه بالصوت والصورة والروح 
والجسد... اللهم حقق لهم الفوز بالنهائي 

فهو ليس بعيدا.

لن نترك 
المغرب وحيدا

سمير البرغوثي 

كاتب فلسطيني

كالم مباح

الجمعة املاضية، يف الثاني من كانون األّول/ 
ديسمرب، استشهد يف طريق حوّارة جنوبّي 
نابلس، الشاب عمار مفلح )22 عاماً( من 

قرية أورصين قرب نابلس. لم تكن هذه هي 
املرّة األوىل التي يصطدم فيها عّمار باالحتالل، 

فقد سبق واعتقل وهو فتى صغري يف العام 
2014 )يعني كان عمره 14 عاماً(، مرتني 
كما قال معارفه، ويف واحدة من املرتني عىل 

األقّل، اعتدى عليه الجنود بالرضوب املربح. ال 
تزال الصور، منذ تلك األّيام واملنشورة حتى 

اللحظة، ُتظهر الدم النازف عىل وجهه من 
رضبات جنود االحتالل.

الجمعة املاضية يعلن االحتالل قتل شاّب 
فلسطيني يف طريق حوّارة بدعوى محاولته 

طعن جندّي إرسائييل. ُتظهر الكامريات تالياً 
كذب الدعوى اإلرسائيلية، فلم يكن الشاب، 

الذي صار شهيداً فلسطينيّاً، يفعل أكثر من 
محاولته مقاومة االعتقال، يعاونه يف ذلك 

شابان يحاوالن تخليصه من الجندي، الذي 
استفرد به، ثم قتله بطلقات متتالية من 

ُمسّدس. يظهر أن هذا الشاب هو عّمار، الذي 
سبقت له املواجهة طفالً مع جنود االحتالل 

قبل ثماني سنوات.
ماذا يقول املشهد؟ 

التناقض الكامل بني الفلسطيني واإلرسائييل، 
فال يجد اإلرسائييل بّداً من طمس الفلسطيني 

ومحوه، كما يف هذا القتل الذي وّثقته لنا 
الكامريات، وملّا كان اإلرسائييل مندفعاً دائماً 

ملعالجة تكذيب الحقيقة الواقعية والتاريخية 
لدعواه األيديولوجية عن كون فلسطني كانت 

دائماً خالية من البرش بانتظاره بوصفه 
»صاحب الحّق التاريخّي فيها«، وملعالجة 

ما ينجم عن هذا التكذيب من توّتر وجودّي، 
بمحو الفلسطيني قتالً، كما حصل مراراً )يف 

هذا العام َقتل فلسطينيني يف بيوتهم، وعىل 
الحواجز، ويف السجن، نساء ورجاالً، أطفاالً 
وشيوخاً، مسلحني وعزالً(، فإّنه ينبغي أن ال 
تسقط احتماالت تتوقع سياسات أكثر توّغالً 
يف السعي نحو املحو، كاستعادة أنماط أكثر 

توّحشاً مع الحكومة الجديدة املنتظرة.
يقول املشهد كذلك، إّن اإلرسائييل يستند إىل 

القوّة السافرة، التي ال يملك الفلسطيني الحّد 
األدنى منها، وال يمكنه أصالً أن يمتلك هذا 
الحّد. الفلسطيني األعزل، العاري من القوّة 
املادّية، قاوم االعتقال بشجاعة، والجندي لم 

يجعل األمر محكوماً إىل الشجاعة فصالً بينه 
وبني الفلسطيني، فاحتكم إىل القوّة املنحازة 
له حتماً، وَقتَل الفلسطيني بطلقات عّدة. لم 

يكتف بطلقة واحدة تشّل حركته، بل أراد 
قتله.

يمكن والحالة هذه، الحديث عن شجاعة 
الفلسطيني، والجبن الطافح من الجندي 
اإلرسائييل، ثم الحقد، وإرادة املحو. ملاذا 
ال يندفع هذا اإلرسائييل أكثر يف سياسات 
املحو؛ وهو ال يلحظ خلّو الفلسطيني من 

القوّة املادّية فحسب، بل وانكشاف ظهره 
عربيّاً؟ فمن الذي سوف يمنع حملة تهجري 

للفلسطينيني يف قادم األيام؟! 
ال تنفّك النظرة الفلسطينية، الواجبة إزاء 

هذا املشهد، عن مجمل تلك املعطيات، 
فهذا الشارع كان ممرّاً من جحيم ال يجرؤ 

مستوطٌن عىل عبوره يف االنتفاضة الفلسطينية 

الثانية. ومن ثّم، فإّن الحال لم يتغرّي يف 
هذا الشارع فحسب، بل يف مجمل الضّفة 
الغربيّة، جرّاء سياسات هندسة املجتمع، 

والتطابق الفعيل مع سياسات »السالم 
االقتصادي«، والسعي لتحييد الجماهري عن 

النضال، وتجريف الحركة الوطنية، وتفكيك 
أدوات القوّة من أيدي الفلسطينيني، بالتذّرع 

باالنقسام، والخصومة مع »حماس« والتي 
ُجِعلت أولوية متقّدمة مع ما ُيفرتض أنه 

رصاع وجودّي مع االحتالل. نعم هو رصاع 
وجودّي، كما تقول رصاحة حادثة القتل هذه، 

فاإلرسائييل ال يمكنه أن يرى الفلسطيني إال 
نقيضه الكامل.

هذا ما ينبغي أن ُيرى من ذلك فقط؛ التناقض 
الكامل مع االحتالل، ثّم وبالعودة إىل أنفسنا 

بالضغط عىل الجرح الذاتي املتمثّل يف 
سياسات السلطة سابقة الذكر، ال بالعودة إىل 

لوم الجماهري، أو املاّرين بطريق حوّارة، أو 
الشبّان الذين كانوا يف الواقعة.

لكن ماذا باتت تفعل مواقع التواصل 
االجتماعي بالناس؟! كيف يكاد يقترص 
املوقف عىل جلد الشبّان الذين لم يمعنوا 

يف السعي لتخليص رفيقهم، دون الوقوف 
الكايف عىل جوهر ما تكشفه الحادثة من 

حقيقة اإلرسائييل، بل وحقيقة الفلسطيني، 
وبالتجاوز عن شجاعة عّمار، بل وشجاعة 
الشابني اللذين حاوال تخليصه أّول األمر؟!
لقد خلقت هذه املواقع وهماً بالفعل ملجرّد 

القول فيها، ومن ثّم بات يمكنك تقييم مشهد 
لم تكن أبداً يف واقعته، ملجرّد أّنك رأيته 

مصّوراً منترشاً عىل هذه املواقع. هذه املواقع 
بعد أن صارت ميداناً بدالً من أن تكون 

وسيطاً، صار القول فيها هو والفعل سواء، 
عند كثريين، وهو ما ينفتح عىل تضخم غري 

واع للذات، يمنح الواحد فيه نفسه الحّق 
يف تقييم أداء الناس يف موقف لم يكن هو 
فيه، ولم يعان ما عاناه من كان فيه، من 

البغتة، والدهشة، والذهول، وضيق الوقت، 
وما يكون فيه من حرية وترّدد وأسئلة يف 

الذات ال تحسمها ثوان! فكيف يمكن ألحد 
أن يزعم، بلسان النقد هذا أم بلسان املقال 
الرصيح، لنفسه شجاعة يف موقف لم يكن 

فيه، ولم يخرب مثله من قبل، وأن يغيّب عن 
نفسه األعذار الغريزية والطبيعية والفطرية 

والبدهية التي ال بّد وأّنها مرّكبة يف كّل 
إنسان، وتختلف مفاعيلها بحسب األشخاص 

والظروف واألحوال؟!.

ما قالته الحادثة وما غرق فيه الناس !

اإلسرائيلي 
يستند إلى 

القّوة السافرة 
التي ال يملك 

 
ّ
الفلسطيني الحد

األدنى منها

ساري عرابي 
كاتب فلسطيني
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محمد هنيد 
أستاذ محاضر بجامعة السوربون
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عربي ودولي

حملة اعتقاالت واسعة طالت »18« فلسطينيا

اقتحام باحات األقصى

 

اقتحم  قنا-  املحتلة-  القدس 
املسجد  باحات  أمس،  مستوطنون، 
األقىص املبارك، تحت حماية مشددة من 

رشطة االحتالل اإلرسائييل.
بأن  الفلسطينية  األنباء  وكالة  وأفادت 
املسجد  اقتحموا  املستوطنني  عرشات 
األقىص من باب املغاربة، ونفذوا جوالت 
طقوسا  وأدوا  باحاته،  يف  استفزازية 
وتلقوا  الرشقية،  منطقته  يف  تلمودية 

رشوحات عن »الهيكل« املزعوم.
للحشد  الفلسطينية  الدعوات  وتتواصل 
والرباط يف املسجد األقىص، خالل الفرتة 
املستوطنني  مخططات  إلفشال  املقبلة، 
األنوار  عيد  بذريعة  اقتحامات  بتنفيذ 

»الحانوكا« العربي.
تحذيرات  وسط  الدعوات  هذه  وتأتي 
املزعوم،  »الهيكل«  جماعات  خطط  من 
يف  األقىص،  للمسجد  واسعة  القتحامات 

ديسمرب   18 يف  يبدأ  الذي  العيد،  هذا 
الجاري.

املبارك  األقىص  املسجد  ويتعرض 
القتحامات يومية، ما عدا يومي الجمعة 
والسبت، عىل فرتتني صباحية ومسائية، 
الزماني  التقسيم  لفرض  محاولة  يف 

واملكاني فيه.
أمس،  اإلرسائييل  االحتالل  قوات  وشنت 
 18 طالت  واسعة  اعتقاالت  حملة 
يف  مختلفة  مناطق  عدة  من  فلسطينيا، 

الضفة الغربية.
أن  الفلسطينية  األنباء  وكالة  وذكرت   
ستة  اعتقلت  اإلرسائييل  االحتالل  قوات 
غرب  شمال  دقو  بيت  من  فلسطينيني 
من  آخرين،  أربعة  واعتقلت  القدس، 
بينهم أسريان محرران، رشق بيت لحم.
االحتالل  قوات  اعتقلت  الخليل،  ويف   
مداهمة  بعد  وذلك  فلسطينيني،  ثمانية 

منازلهم وتفتيشها.
اإلرسائييل  االحتالل  قوات  ونصبت   
مداخل  عىل  عسكرية  حواجز  عدة 
كاحل  بيت  وبلدات  الشمالية،  الخليل 
مركبات  وأوقفت  وحلحول،  وسعري 
بطاقات  املواطنني وفتشتها، ودققت يف 
راكبيها الشخصية، مما تسبب يف إعاقة 

مرورهم.
اإلرسائييل  االحتالل  قوات  أن  يذكر   
من  األخرية،  األسابيع  خالل  صعدت 
مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات 
والقدس  الغربية  بالضفة  الفلسطينية 
املحتلتني، كما زادت من وترية اعتقاالتها 

بحق النشطاء والشبان الفلسطينيني.
برصاص  أمس،  فلسطيني  وأصيب 
عقب  اإلرسائييل،  االحتالل  قوات 
غرب  شمال  عني،  كفر  قرية  اقتحامها 

رام الله.

األنباء  لوكالة  طبي  مصدر  وأفاد 
الفلسطيني  الشاب  بأن  الفلسطينية 
الصدر  يف  الحي  بالرصاص  أصيب 
والحوض والفخذ، ووصفت إصابته بني 

املتوسطة والخطرية.
أن  إىل  محلية،  مصادر  وأشارت 
عني  كفر  قريتي  يف  اندلعت  مواجهات 
االحتالل  أطلق  حيث  صالح،  والنبي 
الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز 

املسيل للدموع اتجاه منازل املواطنني.
قوات  أن  إىل  ذاتها،  املصادر  ولفتت   
من  عددا  داهمت  اإلرسائييل  االحتالل 
االستيالء عىل  أجل  التجارية من  املحال 
وحطمت  املراقبة،  كامريات  تسجيالت 
محتويات عدد منها، إضافة إىل تحطيم 
الكهرباء املركزية يف قرية  بوابة محطة 
زيد  بني  لقرى  واملغذية  صالح،  النبي 

الغربية.

{  اقتحام األقصى بحماية الشرطة

خططت لمهاجمة البرلمان

ألمانيا تفكك شبكة لليمين المتطرف
الرشطة  نفذت  ب-  ف.  أ.  فرانكفورت- 
يف  دهم  عمليات  األربعاء  أمس  األملانية 
من  شخصا   25 واعتقلت  البالد  أنحاء 
اليمني  من  إرهابية«  »مجموعة  أفراد 
املتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن 
هجوم عىل الربملان، حسبما أعلن مدعون 

فدراليون.
من  عنرص  آالف  ثالثة  من  أكثر  وشارك 
اإلرهاب  ملكافحة  النخبة  وحدات  بينهم 
مبكرة  ُنفذت يف ساعة  التي  العمليات  يف 
أكثر من  صباحا وقاموا خاللها بتفتيش 

إعالم  وسائل  ما وصفته  يف  عقارا،   130
عمليات  أكرب  من  واحدة  بأنها  أملانية 

الرشطة التي شهدتها البالد.
أعضاء  الدهم  عمليات  واستهدفت 
الرايخ«  »مواطني  حركة  يف  مفرتضني 
»قيامهم  يف  يشتبه  )رايخسربغر( 
الربملان  القتحام  ملموسة  باستعدادات 
صغرية  مجموعة  مع  بعنف  األملاني 

مسلحة«، عىل ما جاء يف بيان للمدعني.
»مجموعة  بتشكيل  املعتقلون  وُيتهم 
الثاني/   نوفمرب  ترشين  بنهاية  إرهابية 

قد  كانت  والتي  تقدير،  أبعد  عىل   2021
نظام  عىل  التغلب  هدف  لنفسها  حددت 
بشكل  واستبداله  أملانيا  يف  القائم  الدولة 

من دولة خاصة بها«.
يف  أوقفا  الـ25  املعتقلني  من  واثنان 

النمسا وإيطاليا.
أفرادا  »رايخسربغر«  حركة  وتضم 
نظريات  وأصحاب  الجدد  النازيني  من 
املؤامرة ومؤيدين للسالح ممن يرفضون 

رشعية الجمهورية األملانية الحديثة.
السنوات  يف  تطرفا  الحركة  وازدادت 

األخرية واعتربت خطرا أمنيا متزايدا.
بني  من  هم  سابقني  جنودا  أن  وُيعتقد 
تشكلت  التي  اإلرهابية  املجموعة  أعضاء 

حديثا، بحسب املدعني.
يجمعهم  »املتهمني  إن  املدعون  وقال 
والنظام  الدولة  ملؤسسات  عميق  رفض 
والديموقراطي لجمهورية  الحر  األسايس 

أملانيا الفدرالية«.
بأن  مدركني  كانوا  املشتبه  أن  وأضافوا 
خطتهم »ال يمكن تحقيقها إال من خالل 

استخدام وسائل عسكرية«.
{  انتشار الشرطة في برلين خالل المداهمات

»سيتلقى ردا تعويضيا مناسبا من روسيا«

موسكو تحذر من توسيع »الناتو«
ريابكوف  سريغي  قال  قنا-  موسكو- 
إن  الرويس،  الخارجية  وزير  نائب 
األطليس  شمال  لحلف  اإلضايف  التوسع 
»الناتو« سيتلقى ردا تعويضيا مناسبا 

من روسيا.
وأشار نائب وزير الخارجية الرويس يف 
ترصيح صحفي أمس، »كل عمل له رد 
فعل، وبناء عىل ذلك، لم يعد من املمكن 
الحالة  يف  الحاد  التدهور  إىل  النظر 
األخرية  السنوات  يف  حدث  الذي  األمنية 
دون اتخاذ تدابري محددة من جانبنا«.

التوسع  من  »املزيد  بالقول:  وشدد 
مناسب  تعوييض  برد  سيقابل  للناتو 

من روسيا«.
وفنلندا  السويد  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
لالنضمام  طلبا  املايض  مايو  يف  قدمتا 
من  أشهر  بضعة  بعد  األطليس  للحلف 

بدء الحرب الروسية يف أوكرانيا، ولكن 
تركيا اعرتضت عىل ذلك بسبب هواجس 
للتوقيع  بالدولتني  حدا  مما  أمنية، 
مذكرة  عىل  املايض  يونيو  شهر  أواخر 
انضمام  بشأن  تركيا  مع  ثالثية  تفاهم 
السويد وفنلندا إىل عضوية حلف شمال 
بالتعاون  البلدان  تعهد  حيث  األطليس، 
التنظيمات  مكافحة  يف  تركيا  مع  التام 

التي تصنفها أنقرة عىل أنها إرهابية.
 28 وفنلندا  السويد  طلب  عىل  ووافقت 
يف  أعضاء  دولة   30 أصل  من  دولة 
تفاؤلهما  عن  الدولتان  وعربت  الناتو، 
بأن املجر ستتخىل أيضا عن اعرتاضاتها 

عىل انضمامهما للحلف.
السلطات  تعمل  آخر،  جانب  من 
محتملة  ردود   3 تطوير  عىل  الروسية 
األوروبي  االتحاد  فرض  بعدما 

النفط  لسعر  سقفا  السبع  ومجموعة 
الرويس.

ووفقا ملا ذكرته قناة روسيا أمس، فإن 
آللية  خيارات  ثالثة  تدرس  السلطات 
مجموعة  بلدان  فرض  عىل  االستجابة 
لسعر  سقفا  األوروبي  واالتحاد  السبع 
وتناقش  الروسية،  النفط  واردات 
مرسوم  مرشوع  الحكومة  مع  إدارتها 

رئايس.
فرض  هو  األول  الخيار  أن  وذكرت   
للدول  النفط  بيع  عىل  شامل  حظر 
لو  حتى  القيود  هذه  عىل  وافقت  التي 
روسيا  من  الخام  املواد  برشاء  قامت 
خالل  من  إنما  مبارش  بشكل  ليس 
املصدرين  أحد  ودقق  وسيطة،  دول 
إذا كان عضو  التسليم  أنه سيتم حظر 

مجموعة السبع هو املستلم النهائي.

حظر  هو  الثاني  الخيار  أن  وأضافت، 
الصادرات بموجب عقود تتضمن رشط 
سقف سعري، بغض النظر عن الدولة 
اعتماد  هو  الثالث  والخيار  املستفيدة.. 
األقىص  الحد  تحديد  أي  قيايس  سعر 
الرويس  )أورال(  نفط  عىل  للحسم 
قياسا إىل نفط )برنت(، وحظر البيع يف 

حالة زيادة الحسم.
واتفقت دول مجموعة السبع وأسرتاليا 
أقىص  حد  وضع  عىل  املايض  األسبوع 
النفط  عىل  للربميل  دوالرا   60 قدره 

الرويس املنقول بحرا.
النفط  ألسعار  سقف  تحديد  ويهدف 
روسيا،  عائدات  تقليص  إىل  الرويس 
العملية  تمويل  يف  مواردها  من  والحد 
العسكرية ضد أوكرانيا، مع ضمان أن 

تستمر يف تزويد السوق العاملية.

»185« شخصًا منذ بدء االنهيار االقتصادي

لبنان: توقيف
متعاملين مع إسرائيل

القوى  أوقفت  ب-  ف.  أ.  بريوت- 
األمنية اللبنانية 185 شخصاً يشتبه 
بدء  منذ  إرسائيل  مع  بتعاملهم 
االنهيار االقتصادي قبل ثالث سنوات 
يف بلد بات غالبية سكانه تحت خط 
الفقر، وفق ما أفاد مسؤوالن أمنيان 

وكالة فرانس برس األربعاء.
مع  مقارنة  قياسياً  الرقم  هذا  وُيعد 
سبيل  عىل  تّم  إذ  املاضية،  السنوات 
أكثر من مائة شخص  املثال اعتقال 
يف  إرسائيل  لصالح  التجسس  بتهمة 
نيسان/   أبريل  بني  املمتدة  الفرتة 
من  غالبيتهم  و2014،   2009
قطاع  موّظفي  من  أو  العسكريني 

االّتصاالت.
فرانس  لوكالة  أمني  مسؤول  وقال 
»أوقفت   2019 العام  منذ  إنه  برس 
بينهم  شخصاً،   185 األمنية  القوى 
األزمة  بدء  بعد  تجنيدهم  تم   182

االقتصادية«.
إىل  منهم  شخصاً   165 وأحيل 
بحقهم  صدرت   25 بينهم  القضاء، 

أحكام.
املصدر  وفق  املوقوفني،  بني  ومن 

عرب  رسائل  أرسال  »شخصان  ذاته 
الربيد اإللكرتوني إىل املوساد يطلبان 
االنهيار  بدء  قبل  معه«.  العمل 
لبنان  تحته  يرزح  الذي  االقتصادي 
األسوأ  بني  من  الدويل  البنك  وصنّفه 
يف العالم منذ العام 1850، لم يتخط 
أربعة  ذاتها  بالتهمة  التوقيفات  عدد 
وفق  سنوياً،  أشخاص  خمسة  أو 

املصدر ذاته. 
لوكالة  ثان  أمني  مسؤول  وأوضح 
نشهد  مرة  أول  »هذه  برس  فرانس 
توقيفات بهذا الشكل بتهم العمالة«، 
الرئييس  »السبب  يكون  أن  مرجحاً 
وتداعيات  االقتصادية،  األزمة  هو 
انهيار اللرية ثم انفجار مرفأ بريوت، 
مصدر  عن  للبحث  لبنانيني  دفع  ما 
عملة  عىل  للحصول  آخر  رزق 

صعبة«.
اإلرسائيليني  أن  »يبدو  وأضاف 
مناسبة،  فرصة  ذلك  يف  وجدوا 
ففتحوا حسابات لرشكات وهمية عىل 
مواقع التواصل االجتماعي، تستقبل 
طلبات توظيف، ويستهدفون عربها 

لبنانيني يبحثون عن عمل«.

جدل أميركي حول استخدامها

روبوتات شرطية قاتلة

عارض  ب-  ف.  أ.  انجلوس-  لوس 
فرانسيسكو  سان  بلدية  مجلس 
رشطة  لعنارص  يتيح  قراراً  الثالثاء 
املدينة استخدام روبوتات قادرة عىل 
القتل، إال أّنه لم يستبعد االقرتاح كليّاً 

وأحاله إىل لجنة مختصة. 
التي  القاتلة«  »الروبوتات  وأثارت 
الحاالت  كان مقرراً نرشها يف بعض 
اإلرهابية  كالهجمات  جداً  الطارئة 
جدالً  الجماعي،  القتل  عمليات  أو 
البلدية  مجلس  تأييد  عقب  كبرياً 

استخدامها األسبوع الفائت.
أعضاء  أحد  مار،  غوردون  وقال 
»يف  )الثالثاء(،  البلدية  مجلس 
رغم  القرار  دعمت  الفائت،  األسبوع 
لكنني  األخالقي،  جانبه  من  الخشية 
تجاه  بالراحة  أسبوع  منذ  أشعر  ال 
هذا املوضوع«، مضيفاً »ال أعتقد أّن 
بها  التحكم  يمكن  مسلحة  روبوتات 
من ُبعد ستجعل املنطقة أكثر أماناً«.
وتراجع مجلس البلدية يف النهاية عن 
القرار  عىل  موافقته  معطياً  االقرتاح، 
الذي يتيح لرشطة سان فرانسيسكو 
دون  من  عسكرية  معدات  حيازة 

استخدامها الروبوتات.
مختصة  لجنة  إىل  االقرتاح  وأُعيد 

وقت  يف  سيجري  فيما  لدراسته، 
قريب التصويت عليه مجدداً.

وانتقد عدد كبري من املعارضني هذا 
إىل  يؤدي  أن  يف  لخشيتهم  اإلجراء، 
من  املمارسة  العنف  أعمال  زيادة 

عنارص الرشطة.
اجتماع  املعارضني  من  عدد  وقاطع 
الفتات  حاملني  البلدية  مجلس 

معارضة لالقرتاح.
تظاهر  الثالثاء،  سابق  وقت  ويف 
بلدية  مقر  أمام  األشخاص  عرشات 
الفتات  حاملني  فرنسيسكو،  سان 
تسليح  بـ»عدم  يطالب  ما  منها 
الرشطة بأسلحة جديدة«، فيما تؤكد 
ليست  القاتلة  »الروبوتات  أّن  أخرى 

حاّلً«.
فرانسيسكو  سان  رشطة  قائد  وقال 
أيلول/    أوائل  بيان  يف  سكوت  وليام 
يف  الروبوتات  »استخدام  إّن  سبتمرب 
املواقف التي ُيحتمل أن تحصل فيها 

جرائم، هو خيار أخري أمامنا«.
تتزايد  عرص  يف  »نعيش  وأضاف 
ونحن  الجماعي،  العنف  أعمال  فيه 
إلنقاذ  مماثل  خيار  إىل  بحاجة 
يف  مأساة  حدوث  حال  يف  األرواح، 

مدينتنا«.

{  اعتراضات واسعة على استخدامها
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متابعات

سينما المول )1(

4:15املالياالم

7:00القط ذو الحذاء، األمنية األخرية

9:00املالياالم

11:30التاميلية

سينما المول )2(

4:15القط ذو الحذاء، األمنية األخرية

6:15مغامرات بيل

8:15النمر األسود: واكاندا لألبد

11:15املالياالم

سينما المول )3(

4:00التيلجو

6:15املالياالم

9:15التاميلية

11:45التيلجو

سينما كتارا )1(

5:00القط ذو الحذاء، األمنية األخرية

7:00النمر األسود: واكاندا لألبد

10:00النمر األسود: واكاندا لألبد

سينما كتارا )2(

6:00ليلة عنيفة

8:15ليلة عنيفة

10:30راحة عيل الرسير

سينما كتارا )3(

5:30وجه البوكر

7:30املحقق نايت: الفداء

9:30املوت حق

سينما كتارا )4(

6:30القط ذو الحذاء، األمنية األخرية

9:00فريسة الشيطان

11:00املحقق نايت: الفداء

رويال بالزا )1(

4:00املالياالم

6:45املالياالم

9:00املالياالم

11:30التاميلية

رويال بالزا )2(

4:15القط ذو الحذاء، األمنية األخرية

6:00التاميلية

8:30املالياالم

11:30املالياالم

رويال بالزا )3(

4:00التيلجو

6:15القط ذو الحذاء، األمنية األخرية

8:15النمر األسود: واكاندا لألبد

11:15التيلجو

إنجازات الرياضة القطرية تتواصل

مونديال الطاولة »2025« في قطر

وه�ذه املرة الثانية الت�ي تفوز بها قطر 
باس�تضافة بطولة العالم لكرة الطاولة 
بعد نس�خة ع�ام 2004، الت�ي حققت 
نجاح�ات كب�رية للغاي�ة م�ن الناحي�ة 
الفنية والتنظيمي�ة، لتؤكد قطر تميزها 
ونجاحات الرياضية عىل الصعيد العايل 
خاصة مع اس�تضافتها حاليا ملنافسات 
كأس العال�م 2022 لك�رة القدم والتي 
تقام ألول مرة يف منطقة الرشق األوسط 

والوطن العربي.
تصوي�ت  خ�ال  قط�ر  ف�وز  وج�اء 
االتح�ادات االعضاء عىل اختي�ار املدينة 
املستضيفة عىل هامش اجتماع الجمعية 
العمومية لاتحاد الدويل للعبة، حصلت 
الدوح�ة عىل 57 صوتا مقابل 39 ملدينة 
اليكانت�ي االس�بانية املرش�حة األخرى 

لتفوز بفارق كبري. 

وكان االتح�اد القط�ري لك�رة الطاولة 
تقدم رس�ميا بملف الرتش�ح الستضافة 
منافس�ات بطول�ة كأس العال�م لك�رة 
الطاول�ة 2025، خ�ال ش�هر يولي�و 
امل�ايض، لتكون املرة الثانية الس�تضافة 
بطول�ة العالم يف قطر بعد نس�خة عام 
2004، الت�ي حقق�ت نجاح�ات كبرية 

للغاية من الناحية الفنية والتنظيمية.
وع�ىل م�دار تاري�خ بط�والت العالم لم 
تقم أي دولة عربية باس�تضافة البطولة 
س�وى مرص قبل 83 سنة وبالتحديد يف 
عام 1939، وكانت املرة الثانية يف قطر.
وستكون هذه النسخة من بطولة العالم 
لكرة الطاولة اس�تثنائية كونها البطولة 
األخرية قب�ل االحتفالي�ة الضخمة التي 
س�ينظمها االتحاد ال�دويل للعبة يف عام 
لن�دن  الربيطاني�ة  بالعاصم�ة   ،2026

احتفاال بمرور 100 سنة عىل تأسيسه.
يذك�ر أن آخ�ر نهائيات لبطول�ة العالم 
هيوس�تن  يف  أقيم�ت  الطاول�ة  لك�رة 
بالواليات املتح�دة األمريكية عام 2021 
وت�م بثها يف أكثر من 200 منطقة ألكثر 

من 500 مليون معجب. 
م�ن جانبه أكد خليل ب�ن أحمد املهندي 
والعرب�ي  القط�ري  االتح�اد  رئي�س 
واآلس�يوي، النائب األول لرئيس االتحاد 
الدويل للعبة، ورئيس لجنة تقديم امللف 
س�عادته الكب�رية بف�وز قط�ر برشف 

استضافة كأس العالم 2025.
مش�ريا إىل أن توقيت اإلعان بفوز قطر 
باالس�تضافة يف هذا التوقيت تزامنا مع 
النجاح�ات الكبرية ملوندي�ال كرة القدم 
2022، يثل�ج الص�در ويؤك�د أن قطر 
تس�ري يف االتجاه الصحي�ح عىل الصعيد 

الري�ايض يف كل األلع�اب وليس يف كرة 
القدم فقط.

وأش�ار إىل أن ه�ذه ه�ي امل�رة الثاني�ة 
تاريخيا والتي تحظى فيها قطر برشف 
اس�تضافة الحدث العاملي األكرب واألهم 
ع�ىل صعي�د اللعب�ة بع�د نس�خة عام 
2004، الت�ي حقق�ت نجاح�ات كبرية 

للغاية من الناحية الفنية والتنظيمية.
وقال املهن�دي يف ترصيح�ات صحفية: 
الحم�د لل�ه ع�ىل الثق�ة الكب�رية الت�ي 
حظينا به�ا من قبل االتح�ادات أعضاء 
الجمعية العمومية لاتحاد الدويل للعبة، 
بالحص�ول ع�ىل 57 صوت�ا مقابل 39 
ملدين�ة اليكانتي اإلس�بانية التي نتمنى 

لها التوفيق يف قادم املواعيد.
وأض�اف: من�ذ البداية وجدنا منافس�ة 
قوي�ة وس�اخنة ع�ىل اس�تضافة ه�ذه 

النس�خة بال�ذات والتي تع�د تاريخية، 
كونها تس�بق االحتفالي�ة الضخمة التي 
سينظمها االتحاد الدويل للعبة يف 2026 
بمناس�بة اليوبي�ل الذهبي مل�رور 100 

سنة عىل تأسيس االتحاد.
وتاب�ع قائا: العديد م�ن الدول تقدمت 
م�ن أجل طلب االس�تضافة، وكلها دول 
عريقة يف اللعبة وصديق�ة وتربطنا بها 
جميع�ا عاق�ة مميزة بداية م�ن أمريكا 
وأملاني�ا وتركي�ا وإس�بانيا وإيطالي�ا، 
باإلضاف�ة إىل اإلم�ارات، وبالت�ايل ف�إن 
ال�رصاع كان محتدما، لكنن�ا كنا نعول 
ع�ىل الخدمات التي قدمناه�ا لعالم كرة 
الطاولة العاملية ووعدنا الجميع بتنظيم 
ممي�ز للح�دث، والحم�د لل�ه ملفنا نال 
اإلعجاب وحاز عىل ثقة األعضاء واكتسح 
وأخ�ريا  أوال  الل�ه  بفض�ل  التصوي�ت 

واإلمكانيات الكبرية التي تمتلكها دولتنا 
الحبيبة قطر من بنية تحتية وإمكانيات 

لوجيستية عىل اعىل مستوى.
وقدم املهندي التهنئة لكل الشعب القطري 
عىل هذا النجاح الكبري، مؤكدا أنه عىل مدار 
تاري�خ بط�والت العال�م لم تق�م أي دولة 
عربية باستضافة البطولة سوى مرص قبل 
83 سنة وبالتحديد يف عام 1939، وكانت 

املرة الثانية يف قطر يف عام 2004.
القط�ري  االتحادي�ن  رئي�س  ووع�د 
والعرب�ي واالتح�اد اآلس�يوي بنس�خة 
تاريخي�ة واس�تثنائية له�ذه البطول�ة، 
مؤك�دا أن قط�ر دائما ترح�ب بالجميع 
يف دوحة الجميع، والكل سيعيش أجواء 
تنظيمي�ة لم يش�اهدها من قب�ل طوال 
تاري�خ بط�والت كأس العال�م للعبة إن 

شاء الله.

{ خليل المهندي

الدوحة تكتسح الملف اإلسباني بـ »57« صوتا مقابل »39« 

المهندي: نبارك للشعب القطري هذا اإلنجاز.. ونعد بنسخة استثنائية

كتب – محمد الجزار 

أعلن االتحاد الدولي لكرة الطاولة رسميا 
عن فوز قطر بشرف استضافة النسخة 

الـ59 من بطولة العالم لكرة الطاولة 
2025، وذلك خالل اجتماع الجمعية 

العمومية لالتحاد، التي أقيمت بالعاصمة 
األردنية عمان على مدى ثالثة أيام بحضور 

االتحادات االعضاء وعددها 227.

أهدتها حديقة القرآن النباتية

شتالت أشجار لمالعب كأس العالم

أهدت حديق�ة القرآن النباتي�ة، التابعة 
لجامعة حمد بن خليفة، مجموعة كبرية 
م�ن فس�ائل وش�تات األش�جار للجنة 
العليا للمش�اريع واإلرث الستخدامها يف 
تزيني االس�تادات واملاعب املس�تضيفة 
ملباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 
2022™ واملراف�ق التابعة لها، وذلك يف 
إطار ح�رص الحديقة ع�ىل دعم جهود 

التخضري والحفاظ عىل البيئة. 
وقد وّزعت الحديقة 499 فسيلة متنوعة 
من أش�جار الزينة، والنباتات العش�بية 
املعمرة، والنباتات الشجرية التي تضفي 
طابًع�ا جماليً�ا عىل امل�كان. وقد زرعت 
ه�ذه الفس�ائل يف مركز ص�ون املوارد 

النباتي�ة التاب�ع للحديق�ة، وه�و مركز 
لص�ون النباتات يتس�م بتطبيق أحدث 
ممارس�ات البس�تنة يف مجاالت الزراعة 
واإلدارة للحف�اظ ع�ىل حي�اة النبات�ات 
يف ظ�ل تغيريات الطق�س املختلفة، كما 
يحتوي املركز عىل األش�جار األم الازمة 
من أجل الحصول عىل البذور املطلوبة. 

يأت�ي هذا اإلهداء يف إطار حملة »غرس« 
الت�ي أطلقته�ا الحديقة مع ف�وز قطر 
بمل�ف اس�تضافة كأس العالم، وتهدف 
الحمل�ة إىل زراع�ة 2022 ش�جرة م�ع 
 ،FIFA 2022 العال�م  كأس  نهاي�ة 
كخطوة رمزية ُتظهر للعالم مدى التزام 

دولة قطر بالحفاظ عىل البيئة. 
وم�ن جانب�ه يق�ول املهن�دس محم�د 
حس�ونة، أخصائي البس�تنة يف حديقة 
الق�رآن النباتي�ة: »لق�د ألهم�ت حمل�ة 
العدي�د م�ن  انطاقه�ا،  غ�رس، من�ذ 

املبادرات الخرضاء يف قطر عىل املستوى 
الوطني، واملؤس�ي، والش�خيص، حيث 
انطلق�ت العديد من املب�ادرات املماثلة، 
لتعك�س نج�اح الحمل�ة وآثاره�ا ع�ىل 

املجتمع والبيئة«. 
تح�رص حديق�ة الق�رآن النباتي�ة عىل 
يف  دوره�ا  ضم�ن  التش�جري  عملي�ات 
الحفاظ عىل البيئ�ة والتنوع البيولوجي 
بعدة طرق، منها توزيع األشجار بشكل 
مجان�ي، وتقدي�م معلوم�ات إرش�ادية 
يف  الش�تات  وإنت�اج  الزراع�ة،  ح�ول 
مركز الصون، وحفظ البذور وحمايتها 
م�ن االنقراض، وإع�ادة تأهي�ل املوائل 
الطبيعية بالنباتات املحلية الصحراوية. 
وتس�اهم ه�ذه املب�ادرات يف الحم�ات 
الشاملة، بما يف ذلك تحقيق أهداف األمم 
املتح�دة للتنمية املس�تدامة، وعقد األمم 

املتحدة الستعادة النظام اإليكولوجي.

الدوحة - $ 
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سلمان المالك

أدهم شرقاوي

في قصصهم
عبرة

bin.saeeda@hotmail.com

آخر ما شاهده »مانويل ألبا أوليفارس« من هذا 
العالم هدف مارادونا يف مرمى إنجلرتا عام 1986! 
أُصيَب بعدها مبارشة بالعمى بعد أن سقطت عىل 

رأسه مزهرية يف املقهى احتفاالً بذلك الهدف، 
وكان يومها يبلُغ من العمر أحد عرش عاماً فقط!

ويف العام 2002 جرى استفتاء حول أجمل هدٍف 
يف القرن العرشين، وكان بالطبع هدف مارادونا 

ذاك هو الفائز، وهو فوز مستحق، لقد راوغ 
مارادونا يومها إنجلرتا كلها، ثم ركن الكرة يف 

املرمى! 
كثريون تحدثوا عن هذا الهدف، أشادوا به، 

وحللوه، ولكن »مانويل« كان يتحدُث عنه، ويرويه 
أبلغ من الجميع، وكان آخر صورة التقطتها 

ذاكرته لهذا الكوكب!
باملناسبة- وبعض املناسبات تستحق أن ُتروى- 

درس مانويل املحاماة، وأسس فريقاً لكرة القدم يف 
كولومبيا، وكان مدرباً ناجحاً، وهو اليوم يبلغ من 

العمر 47 عاماً وما زال يحتفظ بهدف مارادونا 
سليماً يف ذاكرته!

بعض املشاهد يف هذا العالم تبقى راسخة يف 
الذاكرة إىل األبد، ومهما شاهد اإلنسان من مشاهد 

بعدها، إال أن ذاك املشهد يبقى كأنه آخر ما شاهده 
املرء، حتى أنه قد يبقى عالقاً فيه!

يف عام 2003 ُتوفيت جدتي رحمها الله، بعد أن 
غسلوها وكفنوها، دخلنا عليها لنودعها، كانت 

نائمة بهدوء، ُمرسجة بالبياض كأنها عروس أُعدَّْت 
للزفاف! 

بكى الجميع يومها إال أنا! كنُت أعتقُد أني إذا ما 
ضممُتها فستقوم كما كانت تفعل يف سابق عهدها 

إذا كانت نائمة وعانقتها! 
ضممُتها فلم تُقْم، شددُت عليها بقوة وكل يشء بي 

يقول لها: »يا ستي قومي«! ولكنها لم تُقْم! وأنا 
اليوم ما زلُت واقفاً هناك، منحنياً نحوها، يداي 

تحيطان بها، أُنادي عليها بال لغة: مدى يديِك 
وعانقيني آلخر مرة!

أجمل هدف في كأس العالم!

الرياضة للمكفوفين

ش�ارك مرك�ز قط�ر االجتماع�ي والثق�ايف للمكفوفني 
بفعالي�ات ملتقى »تحدي اإلعاق�ة« والذي نظمته إدارة 
ش�ؤون االرسة ب�وزارة التنمي�ة االجتماعي�ة واألرسة، 
تزامناً م�ع احتفال العالم بيوم ذوي االعاقة، حيث قدم 
املرك�ز ورقة عم�ل حول أب�رز التحديات الت�ي تواجه 
األش�خاص ذوي اإلعاق�ة، والت�ي ألق�ى خاللها عضو 

املركز السيد وليد الكوهجي تجربته الشخصية.
تم خالل اللقاء الض�وء عىل اإلعاقة البرصية ومفهومها 
ضم�ن اإلطار الرتب�وي والتعليم�ي والريايض وعرض 
املُح�ارض تجربت�ه الش�خصية والت�ي م�رت بمراحل 
عديدة من ضعف الب�رص إىل فقدانه وكيفية تأثري هذه 
املراحل عىل جوان�ب مختلفة يف حياته ابرزها التعليمي 

والريايض.
ففي مجال التعليم بني أن ما مر به من مراحل يف فقدان 
الب�رص أدى إىل تغيري يف مس�اراته األكاديمية واألدوات 
املس�تخدمة وجعله�ا تتوافق مع وضع�ه يف كل مرحلة، 
وأشار إىل اهتمام القائمني عىل الربامج التعليمية املوجهه 
لألف�راد م�ن ذوي اإلعاقة البرصية عىل إتق�ان املهارات 

الحس�ية مثل القراءة والكتابة بطريق�ة برايل وتطوير 
املهارات الس�معية واالهتمام بتعزي�ز الحواس األخرى 
كحاس�ة الش�م والتذوق، وتدريب بقاي�ا اإلبصار وذلك 
باس�تغاللها وظيفيا بالتعلم ويف اكتساب املصطلحات، 

وكذلك التدريب عىل مهارات الحركة والتنقل.
وضم�ن حديثه عن الجانب الري�ايض يف حياته أكد عىل 
أهمية الرياضة للكفيف، بحيث تقيه من التوتر، وتنمي 
الجوانب النفسية والجسدية، وتزيد من اعتماد الكفيف 
عىل نفسه  وعدم شعوره بالنقص  وتكرس حاجز الخوف 
من الخجل والعزله،  باإلضافة إىل تصحيحها للتشوهات 
واالنحرافات التي يمكن تحس�ينها إن وجدت، وتحافظ 

عىل مرونة املفاصل وليونة العضالت.
 وأكد عىل أن الش�خص الكفيف قادر عىل ممارس�ة أي 
ن�وع من ان�واع الرياض�ة إذا ما تم تعديلها لتتناس�ب 
مع إعاقته البرصية كممارس�ة ألعاب القوى والسباحة 
وكرة القدم والجودو وكرة الهدف والعديد من األلعاب 
الذهنية، وباإلرصار والعزيمة يس�تطيع الفرد أن يحقق 

العديد من اإلنجازات والبطوالت الرياضية.

مساحة لالسترخاء
وس�ط كل اإلث�ارة وأجواء االحتفال يف ه�ذه اللحظة 
التاريخي�ة يف تاريخ قطر الري�ايض، ال يزال بإمكان 
امل�رء أن يج�د يف قل�ب الدوح�ة، مكاًن�ا ال مثي�ل له 
بمس�احة خرضاء واسعة لالس�رتخاء قبل املباريات 
أو بعده�ا، ومش�اهدة األلع�اب الناري�ة وغريها من 
العروض الرائعة عىل الكورنيش، أو ببساطة التمتع 
بواحة من الصفاء يف حديقة متحف الفن اإلس�المي. 
ففي أج�واء املدينة الصاخبة، تك�ون حديقة متحف 
الف�ن اإلس�المي ه�ي الوجه�ة املفضلة لالس�تمتاع 
بنزه�ات ما بعد الظه�ر والغروب الهادئ�ة، تكملها 
مجموع�ة مختارة م�ن النكهات املحلي�ة املتوفرة يف 

األكشاك وعربات الطعام.
يمكن الوص�ول إىل متحف الفن اإلس�المي وحديقة 
متحف الفن اإلس�المي م�ن خالل املدخ�ل الرئييس 
للمتح�ف ومدخل جال�ريي متاحف قط�ر - الرواق 
وراء »شاشة األفق« العمالقة للعرض واملتواجدة عىل 
الكورنيش. س�يوصلكم االنعطاف يساًرا أثناء عبور 
الطري�ق إىل مين�اء الدوحة القدي�م إىل هناك يف وقت 

قصري.
أثناء وجودكم يف متحف الفن اإلس�المي، تعد زيارة 
متج�ر الهداي�ا داخل املتح�ف أو املتج�ر املؤقت يف 

حديقة متحف الفن اإلس�المي فرصة للحصول عىل 
 FIFA قطع تذكارية ترتاوح بني الهدايا املرخصة من
وخطوط املنتجات املس�توحاة م�ن معرض »بغداد- 
قرة العني«. ويف متج�ر هدايا جالريي الرواق، يمكن 
للزوار الحص�ول عىل هدايا مس�توحاة من معريض 
»متحف لوس�يل: حكايات عالم يجمعنا« و»مطاحن 
الفن«. يمكنكم اختيار تذكارات لكأس العالم وقطر 
إىل املنزل من خ�الل الهدايا املتميزة املصممة بعناية 

والتي ترتقي بتجربة اإلهداء الفردية.
وإذا دع�ت الحاج�ة لوجب�ات رسيعة لذي�ذة، يقدم 
مقهى متحف الفن اإلس�المي املوجود داخل املتحف 
وجب�ات مجب�وس الدج�اج ولحم الض�أن وبرياني 
الدجاج والخب�ز املقرمش مع الدي�ك الرومي وجبن 
الكومت�ي، باإلضاف�ة للمرشوب�ات املنعش�ة. ويوفر 
املقهى ل�زواره جوًا م�ن الهدوء يف الرده�ة دون أن 

يفوتهم منظر الكورنيش وأفق الدوحة الخالب.
أما الجوالت يف حديقة متحف الفن اإلس�المي فتقدم 
لل�زوار تجربة فنية من خالل تركيب�ات أعمال الفن 

العام للفنانة يايوي كوساما. 
»تزدهر روحي لألب�د« هو أكرب معرض خارجي من 

نوعه يقام يف منطقة الخليج. 

فرحة غامرة

جابت آالف السيارات شوارع املدن املغربية، 
احتفاال بالتأهل التاريخي للمنتخب الوطني 

إىل الدور ربع النهائي ملونديال قطر لكرة 
القدم.

واكتظت شوارع مختلف مدن البالد 
بالسيارات، حاملة األعالم املغربية وسط تعايل 

الهتافات فرحا بتأهل »أسود األطلس«.
ويف فاس، شلت حركة السري تماما بعد خروج 

آالف املواطنني مرتجلني وعىل السيارات 
والدراجات النارية يجوبون شوارع املدينة 

شمايل البالد.
ولم تختلف أجواء االبتهاج بمختلف املدن 

املغربية، وفق صور وفيديوهات نقلها نشطاء 
عرب منصات التواصل االجتماعي.

ويف الرباط، امتدت أمواج برشية عىل طول 
شارع محمد الخامس الرشيان الرئييس 

للعاصمة املغربية.
وبلغ املغرب ربع النهائي يف كأس العالم قطر 

2022، عقب انتصاره املستحق عىل إسبانيا 
برضبات الرتجيح يف املباراة ما قبل األخرية من 

دور ال�16.
وحمل »أسود األطلس« آمال ماليني الجماهري 

املغربية والعربية واإلفريقية ودخلوا اللقاء 
بعزيمة كبرية للفوز عىل منتخب »الروخا«.

بالغة جمهور كرة القدم

أجرى الباحث الدكتور عماد عبداللطيف، أستاذ 
يف البالغة وتحليل الخطاب بقسم اللغة العربية يف 
جامعة قطر؛ بحثًا حول بالغة جمهور كرة القدم. 

ويعترب هذا البحث أحد مداخل دراسة خطابات 
الرياضة بالغيًا سواء من منظور توجهات البحث 

التقليدية يف البالغة أو من منظور بالغة الجمهور. 
وقد أُنجزت الدراسة ضمن أنشطة فريق بحث 
)استجابات الجمهور يف الفنون واآلداب(، وهو 
إحدى فرق البحث بقسم اللغة العربية بجامعة 

قطر. 
ويأتي هذا البحث، الذي يقرتح حقاًل معرفيًا جديًدا 
لدراسة جمهور كرة القدم، انعكاًسا لرؤية جامعة 

قطر التي تسعى إىل تقديم معرفة علمية أصيلة 
تستجيب لحاجات املجتمع، وتطور املجتمعات 

املعارصة. 
وكان موضوع الدراسة هو االستجابات التي ينتجها 

جمهور كرة القدم يف املالعب أو خارجها، وتشمل 
عالمات لغوية، مثل: هتافات الجماهري، والفتاتهم، 
وأناشيدهم، وشعاراتهم، وتعليقاتهم عىل اإلنرتنت، 

وعالمات غري لغوية، مثل: التصفيق، والصفري، 
والصور التي يرفعونها، والتيفوهات، والرسم عىل 

الوجوه واألجساد، وغريها. وحللت الدراسة، استناًدا 
إىل هذا التأسيس النظري، مثااًل تطبيقيًا، هو نشيد 

من األناشيد الرياضية العربي، من خالل فحص 
النقالت الحوارية والضمائر الشخصية فيه.

ويف ترصيح له، قال الدكتور عماد عبداللطيف، 
أستاذ يف البالغة وتحليل الخطاب: »تنطلق الدراسة 

من فرضية أن خطاب جمهور كرة القدم هو خطاب 
بليغ؛ أي ُينجز وظائف اإلقناع، و/ أو التأثري، و/ أو 
اإلمتاع. ومن ثّم، ُتمكن مقاربته من منظور بالغي؛ 

أي دراسة كيفية إنجاز اإلقناع، أو اإلمتاع، أو 
الت�أثري، والوظائف التي ُتنجزها. باإلضافة إىل ذلك، 

قدمت الدراسة منهجية لدراسة خطابات جمهور 
كرة القدم. تتضمن أهم املوضوعات التي يمكن أن 

ُيعنى بها دارسو بالغة جمهور كرة القدم، واألسئلة 
البحثية، وطرائق جمع البيانات الخاصة، وإجراءات 

تحليلها«. 
وأضاف د. عماد: »هدف الدراسة هو جذب اهتمام 

الباحثني إىل دراسة هذا النوع من الخطابات التي لم 
تحظ بالدراسة من منظور بالغي من قبل، وإمداد 
الباحثني بمنهجية تعينهم عىل إنجاز بحوث فيها. 
فالدراسة تأتي جزًءا من مرشوع بالغة الجمهور 

الذي يسعى إىل توجيه اهتمام الباحثني إىل ما 
ينتجه الجمهور من استجابات يف شتى الفضاءات 

العمومية«.
كما أشار د. عماد إىل الدراسة تقرتح عىل أن يجيب 

الباحثون يف بالغة جمهور كرة القدم عن أسئلة 
مثل: ما أنواع االستجابات التي ُينتجها جمهور 

كرة القدم؟ وما العالمات املستعملة يف إنتاجها؟ 
وما عالقة نوع استجابات الجمهور بالوسائط التي 

ُتقدم فيها؟ وهل تطورت االستجابات الخطابية 
لجمهور كرة القدم عرب التاريخ؟ وما العوامل املؤثرة 

يف تطورها؟ 



 يأبى »مونديال العرب« - كما أطلقت عليه الدولة 
املستضيفة هذا اللقب، احتفاًء منها بشعوب املنطقة، 

ومشاركة لها يف هذا الحدث العاملي االستثنائي- إال 
أن يكون للبصمة العربية حضور كبري يف مجرياته، 

وإدهاش عظيم يف منافساته، وأداء جميل يف فعالياته.
لدور  الفنية  املستويات  يف  املذهل  النجاح  عىل  فعالوة 
الفرق  بني  املمتعة  واملباريات   16 والـ  املجموعات 
فاق  جماهريي  حضور  من  صاحبها  وما  املشاركة، 
التوقعات، اكتظت به املدرجات والساحات ومئات املاليني 
أمام الشاشات، وما تحقق من أرقام جديدة، سجلت باسم 
العالم  النسخة الخاصة جداً من عمر بطوالت كأس  هذه 
لكرة القدم.. إضافة لذلك جاءت النتائج العربية بمستوى 
الفتة  نتائج  املشاركة  فرقنا  معظم  وحققت  الطموحات، 
اللعبة، يتقدمهم أسود األطلس الذين صالوا  هزت أركان 
وجالوا وأعادوا كتابة التاريخ بطريقتهم، وحققوا السبق 
العربي يف الوصول لدور الثمانية، يف إنجاز تاريخي، زاد 
اللعبة  كبار  أحد  أنه جاء عىل حساب  قيمته وأهميته  من 
العالم وأوروبا منذ زمن  العالم، منتخب إسبانيا بطل  يف 
الكبريين  والقطبني  الشهري،  الدوري  وصاحب  قريب، 

برشلونه وريال مدريد.
العربي بطبعه يحن للتاريخ.. فماضيه أفضل من 

حارضه عىل مستوى العلم واملكانة والهيبة بني األمم، 
وبفوز أبطال املغرب عىل اإلسبان، عاد الكثريون 

بذكرياتهم لزمن مىض عندما كانت العرب لها سطوة 
وسيطرة وأمجاد، ورغم أن هذا االنتصار املدوي جاء يف 

سياق ريايض إال أنه يؤكد حالة التعطش للتفوق والعودة 
للصفوف األوىل، وإن كان ذلك يف مالعب الكرة.. لذلك 

اعتربه البعض »يوماً من أيام العرب« والحت يف مخيلتي 
مع أهازيج هذا الفوز التاريخي »املوشحة األندلسية« 

التي أبدع يف حياكة مفرداتها وتطريز كلماتها الشاعر 
لسان الدين بن الخطيب:

جادك الغيث إذا الغيث هما 
يازمان الوصل باألندلِس

مازال.. مازال

الحلم العربي مازال قابالً ألن يكرب ويتوسع يف هذا 

املونديال، ويضع لنفسه مكاناً يف الطليعة.
فأبطال املغرب يقدمون ملحمة وطنية عىل شكل 

مباريات كرة قدم، بروح قتالية فدائية وخلفهم حشود 
جماهريية من كل األقطار العربية واإلفريقية، ومن أطاح 

ببلجيكا وإسبانيا وصمد يف وجه كرواتيا، لن يهاب 
مواجهة الربتغال وإن كان خصماً ال يستهان به، وحقق 
هو اآلخر إنجازاً رقمياً يف هذا املونديال بتسجيل »نصف 

درزن« من األهداف يف شباك سويرسا لتكون النتيجة 
األعىل يف دور الـ 16 عىل مدار تاريخ البطولة.

وال شك أن استمرار فريق عربي يمثل هذه املنطقة 
يف األدوار املتقدمة من هذه املنافسات الرشسة أعطى 
للبطولة رونقاً جميالً وأبقى فعالياتها الجماهريية يف 

مختلف مرافقها ساخنة.. صاخبة.

العرب وآسيا

ومما يدّون يف سجالت الفيفا من هذا املونديال هي 
النتائج الكبرية للعرب وآسيا، فباإلضافة لتفوق املغرب 

الكاسح ومشواره الناجح كانت تونس حارضة أيضا 
بتعادلها مع الدنمارك العنيد وفوزها املهيب عىل أبطال 
العالم، وكذلك الحال بالنسبة لألخرض السعودي املقاتل 

وتفوقه عىل األرجنتني بتاريخها الحافل.
وبالحديث عن اليابان وكوريا وأسرتاليا سنقف بكثري 

من اإلعجاب واالحرتام ملا قدموه من مستويات فنية 
وتكتيكية، أشعرتنا أن هذه الفرق اآلسيوية أصبحت يف 

مصاف الدول األوروبية املتطورة يف اللعبة ويكفي أن 
نذكر فوزها عىل أملانيا وإسبانيا والربتغال والدنمارك، 

والتعادل مع كرواتيا والخسارة بفارق هدف من فرنسا 
واألرجنتني.. مما يؤكد أن القارة الصفراء بدأت تنمو 

وتضع لها موطئ قدم يف املنافسات العاملية بدليل وصول 
ثالثة منتخبات منها لدور الـ 16 ألول مرة يف تاريخ 

البطولة.
لذلك لم نعد نستغرب من هذه النتائج املتطورة، كما 

بدأنا يف الوقت نفسه نتقبل فكرة »الرؤية« اليابانية التي 
تخطط للفوز بكأس العالم 2050 بعد أن كنا نعتقد أنها 
»رواية« من تأثري أفالم الكرتون التي أنتجتها منذ عقود، 

مثل مسلسل األطفال الشهري »الكابتن ماجد« !

تعامل احترافي

مع كل قرار تتخذه اللجنة العليا للمشاريع واإلرث بشأن 
آلية دخول الجماهري للبالد، يعتقد البعض أنها ترتاجع 

عن مواقف سابقة، وللتصحيح والتوضيح نقول إن 
اللجنة تعاملت بذكاء واحرتافية مع هذه املسألة فيما 

يتعلق بتقليل الرشوط عىل جمهور املونديال، حسب كل 
مرحلة ومع مغادرة الفرق تباعاً.

ففي املرحلة األوىل من البطولة، والتي تعد مرحلة 
الذروة بوجود كل الفرق وجماهريها كان من الطبيعي 

أن تكون الطلبات متوافقة مع األعداد املتواجدة ومع 
التذاكر املباعة، بحيث تكون املدرجات والفعاليات ناجحة 

بطاقتها القصوى للوصول للهدف األسمى وهو إنجاح 
البطولة، وتقديم كامل الخدمات مع مرونة يف األدوار 

اإلقصائية حتى تتاح الفرصة لفئات أخرى من الجماهري 
لالستمتاع بمرافق البالد السياحية والرتاثية وتسجيل 

حضور يف أول بطولة مونديالية يف املنطقة.

آخر نقطة..

البطولة وصلت للثلث األخير ومازالت تتألق 
بأرقامها وأدائها وفعالياتها، تدار بدقة عالية 

وجودة واحترافية قل نظيرها في العالم، 
بدعم من القيادة التي تحرص على الوقوف 

على التفاصيل وتحضر في قلب الحدث، 
وكذلك بجهود من مختلف قطاعات الدولة 

في تكاتف رسمي وشعبي، مما أدى النحسار 
األخطاء وقلة الثغرات.. وهلل الحمد والشكر.

ويكفي أن نقول إن كل من سعى للتشويش 
عليها من دول كبرى، حاولت لسنوات 

بأدواتها وإعالمها العمل على إفشالها أو 
مقاطعتها هي من تهنئ اليوم بهذا النجاح 

الكبير والمنقطع النظير. 
فهنيئًا لقطر والعرب، هذا العرس الكروي 

الجميل والذي قدم للعالم تنظيما ليس له 
مثيل وزاد من نجاحه وأفراحه.. المحافظة 

على القيم والهوية والتراث األصيل.

الحلـــم .. العــربــي
كلمة حق

Email: mohd-almarri@al-watan.com

: @mohdalmarri2022
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اللجنة المنظمة تعاملت بذكاء واحترافية.. مع كل مرحلة مونديالية

نجاح مذهل على جميع المستويات وحضور جماهيري فاق التوقعات

رحلةالصعود والصمود المغربية .. على أنغام »الموشحات األندلسية«

الفوز على اإلسبان إنجاز من ذهب .. 
أعاد لألذهان أمجاد العرب

طفرة في نتائج العرب وآسيا .. 
و»أسود األطلس« كتبوا التاريخ

تنظيم احترافي ونتائج مشّرفة وأصداء عالمية 

آسيا تنتفض .. ووصول فرسانها 
الثالثة تأكيد على تطورها

بدأنا نتقّبل »الرؤية اليابانية« التي 
بدأت بمسلسل »كابتن ماجد« !




