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مع رحلة
Ooredoo قيبطتلامدختساواربح

صاحب السمو يتلقى التهاني بمناسبة نجاح تنظيم بطولة »كأس العالم FIFA قطر 2022«

اإلشــادات تتـواصـل
الكاتب تشارلز بروكس: 

نرفع القبعة لقطر

صفوت العالم: روافد 
ثقافية ومعرفية جديدة

سيباستيان باربيريس: 
قلما شاهدنا نهائيا كهذا

صــورة حضــارية للمجتمعــات العــربيــة

The Independent: »البشت« لفتة تكريمية

تليفزيون ZDF األلماني: 
بداية للمضي قدما

 :France 24
قطر كانت الفائز اآلخر 

فريدريك شاريون: 
الدوحة كسبت الرهان

وزير المالية في مؤتمر صحفي:

فائض الموازنة 
لسداد الدين العام

تكريم قوات اإلسناد

دفعة جديدة من »بصمتي«

العامة  اإلدارة  كرمت  قنا-  الدوحة- 
أمس،  أقيم  حفل  يف  املدني،  للدفاع 
باإلدارة  التحقت  التي  اإلسناد  قوات 
 FIFA العالم  »كأس  بطولة  خالل 
عدد  بحضور  وذلك   ،»2022 قطر 
بوزارة  واملسؤولني  الضباط  من 

الداخلية وممثيل الجهات املكرمة.

مجموعة  املكرمني  قائمة  وضمت 
الدولية  القطرية  واإلنقاذ  البحث 
اإلطفاء  ووحدة  لخويا(،  )بقوة 
وعدد  املسلحة،  بالقوات  املركزية 
العامة  الداعمة لإلدارة  من الرشكات 
قوة  إىل  باإلضافة  املدني،  للدفاع 

اإلطفاء العام بدولة الكويت.

املؤسسة  نظمت  قنا-  الدوحة- 
االجتماعي  للعمل  القطرية 
االجتماعية  التنمية  لوزارة  التابعة 
 »122« لـ  تخرج  حفل  واألرسة 
املوظفني  من  وموظفة  موظفا 
واملراكز  املؤسسة  يف  العاملني 
التدريبي  الربنامج  من  لها  التابعة 
القيادي»بصمتي«، والذي تم تقديمه 
من قبل مركز قطر للقيادات، ويهدف 
إىل تعزيز قدراتهم القيادية، وتطوير 

من  واملهنية  الشخصية  إمكاناتهم 
التي  الوطنية  القيادات  برامج  خالل 

يقدمها مركز قطر للقيادات.
واستهدف الربنامج، الذي تم تقديمه 
ملوظفي املؤسسة ومراكزها، املوظفني 
املدني  املجتمع  منظمات  العاملني يف 
من  الوطنية  مواهبهم  تعزيز  بهدف 
خالل الدورات التدريبية املتخصصة، 
وذلك  التنفيذي،  والتوجيه  والتدريب 

حسب احتياجات املؤسسة.

»الدفاع المدني«

المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي 

»26425« حركة جوية
العامة  الهيئة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 
 26425 تسجيل  عن  املدني  للطريان 
بطولة  نهاية  حتى  جوية  حركة 
2022، عرب  FIFA قطر  العالم  كأس 

مطاري حمد والدوحة الدوليني.
مطاري  يف  الجوية  الحركة  وشهدت 
خالل  الدوليني،  والدوحة  حمد 
البطولة، كثافة تشغيلية، حيث سريت 
العديد من رشكات الطريان الخليجية 
قطر،  دولة  إىل  مكوكية  رحالت 

الرحالت  من  العديد  إىل  باإلضافة 
اإلضافية من باقي دول العالم.

الطريان  رشكات  من  العديد  وقامت 
األملانية  لوفتهانزا  ومنها  العاملية، 
الفرنسية  الجوية  والخطوط 
والخطوط الفنلندية والخطوط امللكية 
رشكات  إىل  باإلضافة  الهولندية، 
وإفريقيا  الجنوبية  أمريكا  من  طريان 
إىل  وعارضة  نظامية  رحالت  بتسيري 

دولة قطر.

حتى نهاية البطولة

»1273« مشاركة دولية

جائزة كتارا 
لتالوة القرآن

الدوحة- قنا- أعلنت المؤسسة 

العامة للحي الثقافي )كتارا(، 

أمس، أن عدد المشاركات في 

جائزة »كتارا لتالوة القرآن« 

في دورتها السادسة، والتي 

تقام تحت شعار »زينوا القرآن 

بأصواتكم« قد بلغ 1273 

مشاركة، تمثل 67 دولة عربية 

وأجنبية.

وأوضح الدكتور خالد بن 

إبراهيم السليطي، مدير 

عام المؤسسة العامة للحي 

الثقافي، أن مجموع المشاركات 

العربية في الجائزة بلغ 588 

مشاركة، تمثل 19 دولة عربية، 

إضافة إلى 685 مشاركة من 

48 دولة غير عربية، الفتا إلى 
أن مصر والسودان والصومال 

تتصدر عدد المشاركات بـ 

 216 280 ، تليها دول المغرب بـ 
مشاركة، ثم بالد الشام والعراق 

بـ 59 مشاركة، والخليج حوالي 

33 مشاركة.

الجامعات والمدارس .. األحد
عودة الموظفين للدوام بنسبة »100 %«

األول  أمس  الدوحة  كورنيش  افتتح 
املرورية  الحركة  أمام  جزئي  بشكل 
بعد إغالق استمر ملدة 50  يوما بسبب 

احتفاليات املونديال عىل الكورنيش.
يف  املوظفون  بدأ  مواز  سياق  ويف 
واملؤسسات  الحكومية  الجهات  كافة 
الكامل،  للدوام  العودة  يف  والوزارات 
استئناف  عن  الوزارات  أعلنت  كما 

الخارجية  باملراكز  الخدمات  تقديم 
باإلضافة  املعتادة،  املواعيد  حسب 
واملدارس  الجامعة  طالب  عودة  إىل 
األحد  أخرى  مرة  الدراسة  الستئناف 

املقبل.

كتب – محمد ابوحجر 

دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي

زيادة رأس مال جهاز قطر لالستثمار

انخفاض 
مخصصات 
المشروعات 
الرئيسية 

 »% 13.6«

بطولة سـمو األخالق

28

بقلم
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نبض الوطن

من قادة ورؤساء الدول والحكومات الشقيقة والصديقة

صاحب السمو يتلقى التهاني بنجاح تنظيم كأس العالم
تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حرضة  تلقى  قنا-  الدوحة- 
برقيات  من  عددا  املفدى،  البالد  أمري  ثاني  آل  حمد  بن 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  تنظيم  نجاح  بمناسبة  التهنئة 
قطر 2022، من أصحاب الجاللة والفخامة والّسمّو قادة 

والصديقة. الشقيقة  والحكومات  الدول  ورؤساء 
خادم  من  كل  من  التهنئة  برقيات  سموه  تلقى  فقد 
آل سعود  العزيز  عبد  بن  امللك سلمان  الرشيفني  الحرمني 
هيثم  السلطان  وجاللة  السعودية،  العربية  اململكة  ملك 
نواف  الشيخ  السمو  وصاحب  عمان،  سلطان  طارق  بن 
وصاحب  الكويت،  دولة  أمري  الصباح  الجابر  األحمد 
دولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

السادس  محمد  امللك  وجاللة  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
رعاية  عبدالله  السلطان  وجاللة  املغربية،  اململكة  ملك 
الرئيس  وفخامة  ماليزيا،  ملك  بالله شاه  املصطفى  الدين 
محمود عباس رئيس دولة فلسطني، وفخامة الفريق أول 
االنتقايل  السيادة  مجلس  رئيس  الربهان  عبدالفتاح  ركن 
طيب  رجب  الرئيس  وفخامة  السودان،  لجمهورية 
الرئيس  وفخامة  الرتكية،  الجمهورية  رئيس  أردوغان 
كازاخستان،  جمهورية  رئيس  توكاييف  جومارت  قاسم 
رئيس  مريضيائيف  شوكت  الدكتور  الرئيس  وفخامة 
محمد  إبراهيم  الرئيس  وفخامة  أوزبكستان،  جمهورية 
أوخنا  الرئيس  وفخامة  املالديف،  رئيس جمهورية  صليح 

الرئيس  وفخامة  منغوليا،  جمهورية  رئيس  خوريلسوخ 
الرئيس  وفخامة  أوكرانيا،  رئيس  زيلينسكي  فولوديمري 
االتحادية،  أملانيا  فالرت شتاينماير رئيس جمهورية  فرانك 
جمهورية  رئيسة  مورمو  دروبادي  الرئيسة  وفخامة 
رئيس  االبن  ماركوس  فريديناند  الرئيس  وفخامة  الهند، 
رئيس  كاريس  أالر  الرئيس  وفخامة  الفلبني،  جمهورية 
زيمان  ميلوش  الرئيس  وفخامة  إستونيا،  جمهورية 

التشيك. جمهورية  رئيس 
كما تلقى سموه برقيات من كل من صاحب السمو الشيخ 
اإلمارات  دولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  املتحدة  العربية 

وصاحب السمو الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح ويل 
محمد  األمري  امللكي  السمو  وصاحب  الكويت،  دولة  عهد 
رئيس  العهد  ويل  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن 
الشيخ  السعودية، وسمو  العربية  باململكة  الوزراء  مجلس 
بدولة  الوزراء  مجلس  رئيس  الصباح  األحمد  نواف  أحمد 
رئيس  السوداني  شياع  محمد  السيد  ودولة  الكويت، 
نيكول  السيد  ودولة  العراق،  جمهورية  وزراء  مجلس 
السيد  ودولة  أرمينيا،  جمهورية  وزراء  رئيس  باشينيان 
الجمهورية  وزراء  رئيس  ميتسوتاكيس،  كريياكوس 
مستشار جمهورية  أوالف شولتز  السيد  ودولة  اليونانية، 

االتحادية. أملانيا 

ألجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد

قطر تشارك
في االجتماع الوزاري األول

الدوحة- قنا- شاركت دولة قطر، أمس، 
يف االجتماع الوزاري األول ألجهزة إنفاذ 
منظمة  دول  يف  الفساد  مكافحة  قانون 
مكة  اتفاقية  إلقرار  اإلسالمي،  التعاون 
العربية  باململكة  جدة،  بمدينة  املكرمة، 

السعودية.
االجتماع  يف  قطر  دولة  وفد  وترأس 

املسند  نارص  بن  حمد  السيد  سعادة 
رئيس هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية.

وذكرت هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية 
االجتماع  خالل  جرى  أنه  لها  بيان  يف 
اعتماد مرشوع جدول األعمال، ومناقشة 
وإقرار  الجدول،  املدرجة يف  املوضوعات 

اتفاقية مكة املكرمة.

الرئيس االنتقالي التشادى 
يتسلم أوراق اعتماد سفيرنا

الفريق  فخامة  تسلم  ـ   قنا  إنجمينا- 
الرئيس  إتنو،  ديبي  إدريس  محمد 
أوراق  تشاد،  بجمهورية  االنتقايل 
محمد  بن  طالب  السيد  سعادة  اعتماد 
مفوضاً  العادة  فوق  سفرياً  املنخس، 

لدولة قطر لدى جمهورية تشاد.
حرضة  تحيات  السفري  سعادة  ونقل   
بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
إىل  املفدى،  البالد  أمري  ثاني  آل  حمد 
بجمهورية  االنتقايل  الرئيس  فخامة 

لفخامته  سموه  وتمنيات  تشاد، 
ولحكومة  والسعادة،  الصحة  بموفور 
التقدم  بدوام  تشاد  جمهورية  وشعب 

واالزدهار.
الرئيس  فخامة  حمل  جانبه،  من 
سعادة  تشاد،  بجمهورية  االنتقايل 
صاحب  حرضة  إىل  تحياته  السفري، 
السمو أمري البالد املفدى، متمنيا لسموه 
الصحة والسعادة، ولدولة قطر  موفور 

استمرار التقدم والتنمية واالزدهار.

وزير الشؤون الخارجية
التشادي يتسلم أوراق اعتماد سفيرنا

السيد  سعادة  تسلم  قنا-  إنجمينا- 
الشؤون  وزير  النظيف  صالح  محمد 
والتعاون  اإلفريقي  والتكامل  الخارجية 
الدويل والتشاديني بالخارج يف جمهورية 

سعادة  اعتماد  أوراق  من  نسخة  تشاد، 
سفرياً  املنخس،  محمد  بن  طالب  السيد 
لدى  قطر  لدولة  مفوضاً  العادة  فوق 

جمهورية تشاد.

جرى مناقشة العالقات الثنائية

وزير الخارجية يجتمع مع مسؤول أوروبي
عّمان- قنا- اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 

ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، مع 
سعادة السيد جوزيف بوريل املمثل األعىل لالتحاد األوروبي 

للشؤون الخارجية والسياسة األمنية، وذلك عىل هامش 
مؤتمر بغداد للتعاون والرشاكة الذي يعقد باململكة األردنية 

الهاشمية.
جرى خالل االجتماع مناقشة العالقات الثنائية بني دولة 

قطر واالتحاد األوروبي، باإلضافة إىل التطورات اإلقليمية، 
وتحقيقات الفساد يف الربملان األوروبي.

وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 
خالل االجتماع، رضورة احرتام إجراءات القضاء وعدم 

استباق نتائج التحقيقات، مشددا يف هذا السياق عىل رفض 
دولة قطر للترسيبات اإلعالمية املضللة التي تزج باسمها يف 

هذا الشأن.

في جامعات أفغانستان

قطر تعرب عن خيبة أملها من قرار تعليق دراسة الفتيات
الدوحة - قنا ـ أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ وخيبة أملها 

من قرار حكومة ترصيف األعمال األفغانية بتعليق دراسة 
الفتيات والنساء يف جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر.

وأكدت وزارة الخارجية، يف بيان أمس، أن هذه املمارسات 
السلبية سيكون لها بالغ األثر عىل حقوق اإلنسان والتنمية 

واالقتصاد يف أفغانستان.
وأضاف البيان »وكدولة مسلمة تتمتع فيها املرأة بكافة 

حقوقها وعىل رأسها التعليم، تدعو دولة قطر حكومة 
ترصيف األعمال األفغانية إىل مراجعة قرارها بما يتسق مع 
تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف فيما يتعلق بحقوق املرأة«.

وشدد البيان عىل موقف دولة قطر الداعم لحصول الشعب 
األفغاني بكافة أطيافه عىل جميع حقوقه ويف مقدمتها الحق 

يف التعليم، كما جدد التزام دولة قطر العميق بالعمل مع 
رشكائها األفغان والرشكاء الدوليني لضمان تمتع جميع فئات 

الشعب األفغاني من جميع األعمار بحقهم يف التعليم.

بصورة اعتيادية.. وزارة الداخلية:

عودة العمل بمنفذ أبو سمرة الحدودي
مساء  الداخلية،  وزارة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 
سمرة  أبو  بمنفذ  العمل  عودة  عن  أمس، 
الحدودي بصورته االعتيادية اعتبارا من 23 
الداخلية،  وأوضحت  الجاري.  ديسمرب  من 
املركز  أن  »تويرت«،  يف  حسابها  عىل  بيان  يف 
سيقوم باستقبال املسافرين طبقا لإلجراءات 
لسمات  وفقا  سابقا  بها  املعمول  االعتيادية 
ونصحت  املعتمدة.   السفر  ووثائق  الدخول 

تأمني  إجراءات  بإنهاء  الجمهور  الوزارة 
املركبة بصورة مسبقة عرب الرابط اإللكرتوني 
 /https://online.qubinsurance.com
املنفذ.  ضمانا النسيابية حركة دخولهم عرب 
إجراءات  قيدت  قد  الداخلية  وزارة  وكانت 
الدخول عرب منفذ أبو سمرة الحدودي يف إطار 
تنظيم دخول البالد خالل بطولة كأس العالم 

FIFA قطر 2022.

في تنظيم المونديال

وزير الشباب والرياضة الجزائري يشيد بالنجاح القطري
الجزائر- قنا- أشاد عبدالرزاق سبقاق وزير الشباب 

والرياضة الجزائري بالنجاح التنظيمي الذي وصفه بـ 
»الهائل« لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، معترباً أن 
دولة قطر أتعبت من سيأتون بعدها لتنظيم الحدث العاملي.

 وقال سبقاق، يف ترصيح صحفي: »ما حققته دولة قطر من 
تنظيمها لكأس العالم قد يعادل ما يمكن أن تقوم به دول 

أخرى من حروب للوصول إىل نفس األهداف«.
 وأضاف: إن وزارة الشباب والرياضة الجزائرية أرسلت 19 
من العاملني يف هياكلها الرياضية إىل مونديال قطر من أجل 

أخذ الخربة.
 وأكد سبقاق أن الجزائر أعطت صورة ناصعة عىل جاهزيتها 

الستضافة أبرز األحداث الرياضية بعد تنظيم دورة ألعاب 
البحر املتوسط »وهران 2022«، معترباً أن هذا النجاح 

سيدفع الوزارة للمزيد من الحرص خالل تنظيم بطولة األمم 
اإلفريقية للمحليني لكرة القدم.

 وتستضيف الجزائر نهائيات بطولة أمم إفريقيا لالعبني 
املحليني 2022، املقرر إقامتها خالل الفرتة من 13 يناير إىل 

4 فرباير املقبلني من عام 2023.

مساء غد

شهب الدبيات تصل ذروتها في سماء قطر
القطري  التقويم  دار  أعلنت  قنا-  الدوحة- 
الكرة  من  الشمايل  النصف  سكان  أن 
قطر  دولة  سكان  فيهم  بمن  األرضية 
ورصد  رؤية  مع  موعد  عىل  سيكونون 
ديسمرب  شهر  خالل  الثانية  الشهب  زخة 
شهب  بزخة  تعرف  والتي  الجاري، 
»الدبيات«، كما ستشهد دولة قطر وجميع 
األرضية  الكرة  من  الشمايل  النصف  سكان 

أقرص نهار خالل العام.
 وسوف تحظى شهب »الدبيات« هذا العام 
يكون  لن  القمر  ألن  وذلك  جيدة،  بفرصة 

مساء  من  الليل  طوال  السماء  يف  موجودا 
ما  وهو  الجمعة،  صباح  وحتى  الخميس 

يجعل السماء أكثر ظلمة.
وذكر الدكتور بشري مرزوق الخبري الفلكي 
شهب  زخة  أن  القطري،  التقويم  بدار 
غد  مساء  ذروتها  تصل  سوف  »الدبيات« 
ديسمرب  شهر  من   22 املوافق  الخميس 
2022م، وستمتد حتى بزوغ فجر الجمعة 
شهب  بأن  علما  2022م،  ديسمرب  من   23
املمتدة  الفرتة  تنشط سنويا خالل  الدبيات 

بني 17 و26 ديسمرب من كل عام.
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متابعات

في »جائزة كتارا لتالوة القرآن« بدورتها السادسة

»1273« مشاركــــة دوليــــة
املؤسسة  أعلنت    - قنا  الدوحة- 
أمس،  »كتارا«،  الثقايف  للحي  العامة 
كتارا  »جائزة  يف  املشاركات  عدد  أن 
السادسة،  دورتها  يف  القرآن«  لتالوة 
والتي تقام تحت شعار »زينوا القرآن 
1273 مشاركة،  بلغ  قد  بأصواتكم« 

تمثل 67 دولة عربية وأجنبية.
إبراهيم  بن  خالد  الدكتور  وأوضح 
السليطي، مدير عام املؤسسة العامة 
مجموع  أن  »كتارا«،  الثقايف  للحي 
بلغ  الجائزة  يف  العربية  املشاركات 
دولة   19 تمثل  مشاركة،   588
مشاركة   685 إىل  إضافة  عربية، 
من 48 دولة غري عربية، الفتا إىل أن 
تتصدر  والصومال  والسودان  مرص 
مشاركة،   280 بـ  املشاركات  عدد 
 216 بـ  العربي  املغرب  دول  تليها 
بالد  من  املشاركات  ثم  مشاركة، 
الشام والعراق بـ 59 مشاركة، فيما 
بلغ عدد املشاركات من دول الخليج 

العربية حوايل 33 مشاركة.
بزيادة  تتميز  الدورة  هذه  إن  وقال: 
غري  الدول  من  املشاركات  عدد 
العربية، حيث تفوقت عدد مشاركات 
هذه الدول عىل املشاركات من الدول 
تاريخ  يف  مرة  ألول  ربما  العربية 
كبرية  زيادة  شهدنا  كما  الجائزة، 
وصلت  العربية  غري  الدول  عدد  يف 

دل عىل يشء  إن  وهذا  دولة،   48 إىل 
إىل  الجائزة وصلت  أن  يدل عىل  إنما 

العاملية.
وقال خالد عبدالرحيم السيد املرشف 
لتالوة  كتارا  »جائزة  عىل  العام 
القرآن«: إن لجنة الفرز بدأت عملها 
الختيار أفضل 100 مشارك يتأهلون 
حيث  الدوحة،  يف  التصفيات  ملرحلة 
سيتواجد املشاركون يف املؤسسة بعد 
غياب عامني بسبب جائحة »كوفيد - 
عرب  التصفيات  آلية  وستكون   ،»19
 5 20 حلقة إذ يتنافس يف كل حلقة 
مشاركني، ويتم اختيار متأهل واحد 

التصفيات  مرحلة  يف  للتنافس  منهم 
نصف النهائية التي تشمل 5 حلقات 
إذ يتنافس يف كل حلقة 4 أشخاص، 
حلقة  كل  من  مشارك  تأهيل  ويتم 
للتنافس يف املرحلة النهائية والحلقة 
عن  فيها  اإلعالن  يتم  التي  األخرية، 

ترتيب الفائزين الخمسة.
وأضاف: تواكب مراحل املنافسة 26 
حلقة تليفزيونية، تعرض يف برنامج 
قطر  تليفزيون  مع  بالتعاون  خاص 
خالل شهر رمضان املبارك، الفتا إىل 
أن لجنة التحكيم النهائية تتكون من 
املجازين  من  منهم  ثالثة  أعضاء   6

التجويد،  وقواعد  وأحكام  بالقراءات 
املقامات  يف  املختصني  من  وثالثة 

وجمال وعذوبة الصوت.
املخصصة  الجوائز  قيمة  وتبلغ 
لجائزة كتارا لتالوة القرآن 900 ألف 
باملركز  الفائز  يحصل  قطري،  ريال 
قطري،  ريال  ألف   500 عىل  األول 
والفائز باملركز الثاني عىل 300 ألف 

ريال، والثالث ينال 100 ألف ريال.
الثقايف  العامة للحي  وتقوم املؤسسة 
األول  باملركز  للفائز  دي  يس  بإنتاج 
يف  وذلك  كامال،  الكريم  القرآن  يتلو 
استديوهات كتارا. وكان باب الرتشح 
لجائزة كتارا لتالوة القرآن يف دورتها 
السادسة قد فتح خالل الفرتة املمتدة 
من  نوفمرب   30 إىل  سبتمرب   1 من 

العام 2022.
وتهدف »جائزة كتارا لتالوة القرآن« 
إىل تشجيع املواهب املتميزة يف تالوة 
املوهوبني  واكتشاف  الكريم،  القرآن 
وتكريم  للعالم،  وتقديمهم  ودعمهم 
املقرئني،  من  واملبدعني  املتميزين 
عىل  الناشئة  األجيال  وتحفيز 
واجباتها  وإدراك  بدينها،  االلتزام 
اإلسالمية،  ورسالتها  عقيدتها  تجاه 
املسلمني  أبناء  تشجيع  إىل  وتسعى 
جل   - الله  كتاب  عىل  اإلقبال  عىل 

وعال- فهما وأداء وتدبرا.

د. السليطي: المشاركات العربية 
بلغت »588« تمثل »19« دولة

السيد: تواكب مراحل 
المنافسة »26« حلقة تليفزيونية

تسجيل »26425« حركة جوية في البطولة

كثافـة تشغيلية
العامة  الهيئة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 
 26425 تسجيل  عن  املدني  للطريان 
بطولة  نهاية  حتى  جوية  حركة 
عرب   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

مطاري حمد والدوحة الدوليني.
مطاري  يف  الجوية  الحركة  وشهدت 
خالل  الدوليني،  والدوحة  حمد 
كثافة تشغيلية، حيث سريت  البطولة، 
الخليجية  الطريان  رشكات  من  العديد 
قطر،  دولة  إىل  مكوكية  رحالت 
الرحالت  من  العديد  إىل  باإلضافة 

اإلضافية من باقي دول العالم.
الطريان  رشكات  من  العديد  وقامت 
األملانية  لوفتهانزا  ومنها  العاملية، 
والخطوط الجوية الفرنسية والخطوط 
الهولندية،  امللكية  والخطوط  الفنلندية 
باإلضافة إىل رشكات طريان من أمريكا 
رحالت  بتسيري  وإفريقيا  الجنوبية 
ما  قطر،  دولة  إىل  وعارضة  نظامية 
أدى إىل كثافة تشغيلية بني دولة قطر 

وباقي دول العالم.
كبرية  حركة  إىل  الرحالت  هذه  وأدت 
وسالسة،  حرفية  بكل  إدارتها  تمت 
واالستعدادات  للتجهيزات  نظرا 
ففي  الهيئة،  بها  قامت  التي  الكبرية 
البدء  تم   2022 سبتمرب  من  الثامن 
املطور  الجديد  الجوي  املجال  بتفعيل 
من  األوىل  املرحلة  وإطالق  قطر  لدولة 
 Doha إقليم الدوحة ملعلومات الطريان
مجلس  لقرار  تنفيذا  وذلك   ،FIR
)إيكاو(  الدويل  املدني  الطريان  منظمة 
الدوحة  إقليم  إنشاء  يف  البدء  عىل 
وإقليم   )FIR( الطريان  ملعلومات 
يف   )SSR( واإلنقاذ  للبحث  الدوحة 

مارس 2022. 

الطاقة  زيادة  تمت  ذلك  ضوء  ويف 
االستيعابية إىل نحو 100 حركة جوية 
املسارات  عدد  أصبح  كما  الساعة،  يف 
دولة  إىل  واملغادرة  القادمة  الجوية 
قطر )17( مسارا منفصال عن بعضها 
أكثر  انسيابية  تحقيق  بهدف  البعض، 

يف الحركة وضمان أكرب للسالمة.
انتظار  مناطق  زيادة  تمت  وقد 
الطائرات يف الجو التي تم استخدامها 
لرتتيب  وذلك  الذروة،  فرتات  أثناء 
وكذلك  الهبوط،  أثناء  الطائرات 
إىل  واإلقالع  الهبوط  إجراءات  فصل 
ومطار  الدويل  حمد  )مطار  مدرجني 
الطاقة  زيادة  بهدف  الدويل(  الدوحة 
والهبوط  اإلقالع  لعمليات  االستيعابية 
بحيث   ،2022 قطر  مونديال  خالل 
ثالث  لتشغيل  إمكانية  هناك  أصبحت 
الوقت،  ذات  يف  وهبوط  إقالع  عمليات 
إدارة  محاكي  اختبارات  إجراء  وتم 
تنفيذها  من  للتأكد  الجوية  الحركة 

بصورة آمنة وسلسة.
الحركة  تدفق  إدارة  جهاز  ويعترب 
منطقة  يف  نوعه  من  األول  الجوية، 
تدريب  تم  وقد  األوسط،  الرشق 
املوظفني  وجميع  الجويني  املراقبني 
املتعاملني معه عىل استخدامه بكفاءة، 
عىل  الجويني  املراقبني  يساعد  ما 
الدوحة  إىل  الطائرات  وصول  ترتيب 
تم  أنه  إىل  باإلضافة  منها،  واملغادرة 
إلكرتونية  الجوار بصفحة  تزويد دول 
ساعات  عىل  خاللها  من  للتعرف 
 SLOT املغادرة من بالدهم بما يسمى
ساهم  ما  وهو   ،Departure Time
أيضا يف انتظام رسيان الحركة الجوية 

يف أوقات الذروة خالل املونديال.

من برنامج »بصمتي«.. »العمل االجتماعي«:

تخريج »122« موظفا وموظفة
محمد  أحمد  السيد  سعادة  بحضور 
للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  الكواري 
والدكتور  االجتماعي  للعمل  القطرية 
العام  املدير  الكواري  عبدالله  أحمد 
خرجت  للقيادات،  قطر  ملركز 
االجتماعي  للعمل  القطرية  املؤسسة 
وارشاف  رقابة  تحت  تعمل  التي 
واالرسة  االجتماعية  التنمية  وزارة 
املوظفني  من  وموظفة  موظفا   122
املراكز  ويف  املؤسسة  يف  العاملني 
التدريبي  الربنامج  من  لها  التابعة 
تنفيذه  تم  والذي  »بصمتي«  القيادي 
بهدف  للقيادات  قطر  مركز  قبل  من 
وتطوير  القيادية  قدراتهم  تعزيز 
من  واملهنية  الشخصية  امكاناتهم 
خالل برامج القيادات املؤسسية التي 
الربنامج  واستهدف  املركز،  يقدمها 
املؤسسة  ملوظفي  تقديمه  تم  الذي 
يف  العاملني  املوظفني  ومراكزها 
منظمات املجتمع املدني بهدف تعزيز 
مواهبهم الوطنية من خالل الوحدات 
والتدريب  املتخصصة  التدريبية 
حسب  وذلك  التنفيذي  والتوجيه 
املناسبة  وبهذه  املؤسسة،  احتياجات 
الكواري  عبدالله  أحمد  الدكتور  عرب 
للقيادات  قطر  ملركز  العام  املدير 
املوارد  يف  االستثمار  أهمية  عن 
القيادية  املهارات  وتطوير  البرشية 
الربامج  ساهمت  حيث  والتنفيذية، 
التدريبي  الربنامج  مثل  املؤسسية 
تنفيذه  تم  والذي  »بصمتي«  القيادي 
بالتعاون مع املؤسسة القطرية للعمل 
مبتكرة  حلول  إيجاد  عىل  االجتماعي 
ألهم تحديات العمل اإلداري ومهارات 
العمل الجماعي وأحدث املستجدات يف 
التفكري  االسرتاتيجية،  القيادة،  مجال 

اإلبداعي، إدارة التغيري وصنع القرار، 
املؤسسية بمركز  الربامج  حيث تعترب 
يف  إطالقها  تم  والتي  للقيادات  قطر 
لتعليم  فريدة  منصة   ،2014 عام 
الحكومية  للمؤسسات  القيادة 
ومؤسسات القطاع العام لتعزيز األداء 
اإلدارية  الكفاءات  وتعزيز  املؤسيس 
أوضحت  وقد  الوطنية.  للقيادات 
برنامج  مدير  العيل  نور  السيدة 
الربنامج  بأن  املؤسسة  من  بصمتي 

هو برنامج تدريبي قيادي تم تقديمه 
واملراكز  املؤسسة  يف  املوظفني  لكبار 
)للموظفني  مظلتها  تحت  املنضوية 
وذلك  فأعىل(   11 الدرجة  من 
للقيادات،  قطر  مركز  مع  بالتعاون 
ملدة  استمر  الربنامج  ان  إىل  مشرية 
انطلق  العيل:  وقالت  سنوات،  ثالث 
وانتهى   2019 سبتمرب  يف  الربنامج 
»برنامج  وشمل   ،2022 فرباير  يف 
4 برامج تدريبية مكثفة يف  بصمتي« 

القيادة تم تقديمها لعدد 122 موظفا 
األول  الربنامج  وموظفة حيث تضمن 
املؤسسة ومحاكاة روح  تعزيز ثقافة 
الربنامج  وتناول  القيم..  منظومة 
الثاني: إدارة الذات والتطوير واحتوى 
إدارة  مواضيع  عىل  الثالث  الربنامج 
الرابع  بالربنامج  واختتم  العمل  فرق 

حول إدارة املؤسسة.
محمد  أحمد  السيد  سعادة  ورحب 
للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  الكواري 
القطرية للعمل االجتماعي بالحضور 
ويف كلمته بهذه املناسبة قال سعادته: 
الفخر،  اليوم وأنا أحمل مشاعر  أقف 
 -  2019 دفعة  بتخريج  واالعتزاز 
2022 من موظفي املؤسسة القطرية 
التابعة  واملراكز  االجتماعي  للعمل 
القيادي  التدريبي  الربنامج  من  لها 
مركز  وتقديم  بإرشاف  »بصمتي« 
املنصة  باعتباره  للقيادات  قطر 
مجال  يف  بالتميز  املعنية  الوطنية 
الربنامج  هذا  انطلق  حيث  القيادة، 
واملواهب  املهارات  تطوير  بهدف 
املستوى  رفيعة  واإلدارية  القيادية 
لدى موظفينا الذين يشغلون مناصب 
وتم  واملراكز،  املؤسسة  يف  تنفيذية 
تنفيذ هذا الربنامج لعدد 122 خريجا 
ملدة  واملراكز  املؤسسة  موظفي  من 
كلمته  يف  وقال  سنوات.   3 حوايل 
اليوم بكم  للخريجني: نحن فخورون 
عملية  مهارات  من  اكتسبتموه  وبما 
منكم  لكل  تحقيقه  تم  وبما  وادارية، 
من إنجازات، وهذا كله بفضل من الله 
ثمار  بجني  نحتفل  واليوم  وتوفيقه، 
بتهنئة  كلمته  وختم  وجهدنا.  تعبنا 
من  املزيد  لهم  متمنيا  الخريجني 

التقدم والنجاح.

تعزيز قدراتهم القيادية وتطوير 
إمكاناتهم الشخصية والمهنية



الوزارة تعزز البناء اإليماني 
واألخالقي لدى الشرائح المستهدفة

الدوحة - $ 

مشاركة أكثر من »3000« طالب موزعين على »15« مركزًا اشـتملت على مفـاهيم قـرآنية وأخالق تربوية
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متابعات

تحت شعار: »بخلق حسن«

»األوقاف« تختتم فعاليات المراكز الربيعية

وتهدف الوزارة من إقامة هذا الربنامج 
مفاهيم  عىل  اشتمل  الذي  الربيعي 
قرآنية وأخالق تربوية ومهارات ذاتية 
جوانب  تعزيز  إىل  ترفيهية  وأنشطة 
البناء اإليماني واألخالقي لدى الرشائح 
واستغالل  الطالب،  من  املستهدفة 
منتصف  يف  الدراسية  اإلجازة  فرتة 
الطالب  أبنائنا  عىل  يعود  بما  العام 
والفائدة،  بالنفع  واملجتمع  واألرس 
وتعزيز القيم واآلداب وتنمية املهارات 
من  نخبة  خالل  من  وذلك  لديهم، 
يف  املتخصصني  الرتبويني  الدعاة 
ووفق  القيمي،  الرتبوي  البناء  جوانب 
منهج وبرنامج متنوع أعده تربويون 
وقد  الدعوة.  إدارة  يف  متخصصون 
مركزاً  عرش  خمسة  يف  الربنامج  أقيم 
كبرية  اختيارها يف مساجد  تم  ربيعياً 
منفصلة  دعوية  ملراكز  مبان  أو 
مناطق:  يف  وتقع  باملساجد،  وملحقة 
الثمامة،  الدفنة،  الوعب،  الوكرة، 
الريان،  بوهامور،  أزغوى،  معيذر، 
الشيحانية،  مسيمري،  الخريطيات، 
بن عمر،  الحمامة، عني خالد،  روضة 

والخور.
التقرير  هذا  يف  الوزارة  وتستعرض 
أقيم  الذي  الربيعي  األندلس  مركز 
الخاصة  األندلس  مدارس  بمجمع 
بمدرسة املرحلة اإلعدادية، وشارك به 

249 طالبا.
عبدالكريم  الشيخ  املركز  رئيس 
الربيعي  املركز  إقامة  إن  قال  محمد، 
»بخلق حسن« خالل اإلجازة الربيعية 
الطالب  عىل  يعود  العام  بمنتصف 
بالفائدة واملتعة والرتفيه، مؤكدا تميز 
مدارس  يف  إلقامته  الربيعي  الربنامج 
من  املنشآت  لتوفر  نظرا  األندلس 
الفصول الدراسية والقاعات واملالعب 
واملسبح واملرسح وساحات للمهارات، 
من  الكبرية  االستفادة  كانت  ولذا 

من  الربنامج  يحتويها  التي  األنشطة 
األخالق والقيم الرتبوية واملهارات مثل 
مهارة الكشافة واألذان والخط العربي 
معرفة  خالل  من  اآليل  والحاسب 
وصيانتها،  تركيبها  وكيفية  مكوناته 
اشتمل  الذي  العلمي  الربنامج  وتنوع 
وإتقان  الكريم  القرآن  منهج  عىل 
ستة  إىل  إضافة  السور،  بعض  تالوة 
الطالب  يحتاجها  وقيمة  خلقا  عرش 
بيته  يف  الحياة،  مناحي  شتى  يف 
الناس،  ومع  الطريق  ويف  ومدرسته 
األلعاب  من  العديد  تقديم  تم  كما 
واألنشطة  واملسابقات  الحركية 
والسباحة،  القدم  كرة  مثل  الرياضية 
عىل  الربيعي  املركز  برنامج  وحرص 
الرتبوي  اليوم  ليكون  األنشطة  تنوع 
التعليمي  الجانب  خالل  من  الربيعي 
وقال  والريايض،  والرتفيهي  والرتبوي 
ملسنا التعاون الكبري من أولياء األمور 
البناء  التواصل  خالل  من  وتفاعلهم 
عرب  اآلراء  ومعرفة  املقرتحات  وإبداء 

مجموعات الواتساب.
الربيعي  األندلس  مركز  رئيس  وذكر 
أن عدد املسجلني باملركز 249 طالبا، 
منها  مجموعات   8 عىل  توزيعهم  تم 
تحت مسمى  للرباعم  أربع مجموعات 
أرسة  وهي  األربعة  الراشدين  الخلفاء 
بن  عمر  أرسة  الصديق،  بكر  أبو 
عفان،  بن  عثمان  أرسة  الخطاب، 
وأرسة عيل بن أبي طالب، أما األشبال 
بن  عبيدة  أبو  أرسهم  أسماء  فكانت 
الجراح وسعد بن أبي وقاص والزبري 

بن العوام وطلحة بن عبيد الله.
املركز  من  الفائدة  أن  وأوضح 
لهذا  األثر  قياس  خالل  من  ملموسة 
الطالب  عرب  وذلك  الربيعي،  املركز 
الذين  األمور  أولياء  وكذلك  أنفسهم 
وقدموا  وتعاونهم  حرصهم  أبدوا 
عىل  األوقاف  لوزارة  والعرفان  الشكر 

خالل  الهادف  الربنامج  لهذا  إقامتها 
أوقات  لحفظ  الربيعية  اإلجازة  فرتة 
الفائدة  وتحقيق  واألشبال،  الرباعم 
برنامج  عرب  لهم  والنشاط  واملتعة 
متنوع وشامل يغذي اهتمامات األبناء 
يف  الحسن  والخلق  السلوك  ويغرس 
من  الكثري  وأشاد  املشاركني،  نفوس 
الربيعي  الربنامج  بهذا  األمور  أولياء 
أخالق  من  عليه  اشتمل  وما  املتميز 
نالت  متنوعة  وأنشطة  ومهارات 

استحسان أبنائهم.
منسق  املري  مبارك  محمد  األستاذ 
األندلس،  بمدارس  والقيم  األنشطة 
وزارة  مع  والتنسيق  التعاون  أن  أكد 
خالل  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 
بمدارس  وإقامته  الربيعي  الربنامج 
مدارس  رؤية  إطار  يف  يأتي  األندلس 
يتخلق  جيل  صناعة  يف  األندلس 
أوقات  وشغل  اإلسالمية  باملبادئ 
عليهم  يعود  فيما  الطالب  أبنائنا 
ما  مع  الرؤية  هذه  وتالقت  بالخري، 
برامج  من  األوقاف  وزارة  تقدمه 
فحرصت  متنوعة  وأنشطة  هادفة 
التعاون  هذا  عىل  املدرسة  إدارة 
وإقامة أحد املراكز باملدرسة، ووفرت 
واملالحق  املرافق  جميع  اإلدارة 
التي  اإلعدادية،  باملدرسة  والخدمات 
تتوفر فيها قاعات اجتماعات ومرسح 
ذات  دراسية  وفصول  متكامل 
وأربع صاالت  ذكية ومسبح  شاشات 
عىل  الطالب  وحث  متنوعة،  رياضية 
الربنامج  هذا  التي  الكاملة  االستفادة 
من  نخبة  عليه  يرشف  الذي  املتميز 
أولياء  وشكر  املتخصصني،  املدرسني 
مشاركة  عىل  حرصهم  عىل  األمور 
»بخلق  الربيعي  باملركز  أبنائهم 
ظل  يف  أبنائهم  نشأة  يف  أمال  حسن« 
وزارة  جهود  وثمن  الحسنة،  األخالق 
التي  الربامج  هذه  إقامة  يف  األوقاف 

وتحفظ  املجتمع  أبناء  تحتضن 
باألنشطة  وتشغلها  أوقاتهم  عليهم 

النافعة. والفعاليات 
املنظم،  عبدالله  عبدالقدوس  املدرس 
عفان،  بن  عثمان  أرسة  عىل  مرشف 
املركز  يقدمه  الذي  الربنامج  أن  ذكر 
تحقيق  يف  كبرية  أهمية  له  الربيعي 
للطالب،  املتعددة  واملهارات  املنافع 
وأوضح أن الربنامج حرص عىل العلم 
الخلق  تعلم  خالل  من  معا،  والعمل 
أهمية  يتعلم  به، فمثال  العمل  وكيفية 
بني  فوائد  من  له  وما  السالم  خلق 
الناس وكيفية التحية والسالم وآدابه، 
وكذلك خلق بر الوالدين يتعلم الطالب 
وغرس  بوالديه،  والرب  التعامل  كيفية 
ما  وثمن  الفاضلة،  واألخالق  القيم 
من  الربيعي  املركز  برنامج  يشتمله 
الطالب  واملرح، وحث  والعلم  النشاط 
عىل تنفيذ ما تعلموه من أخالق وآداب 

خالل فرتة تواجدهم باملركز.
الجابري،  عبدالرحمن  ساملني  الطالب 
الخامس  الصف  يف  يدرس  إنه  قال 
عىل  وحرص  اإلتقان،  بمدرسة 
ليستفيد  الربيعي  املركز  يف  املشاركة 
يقدمها  التي  واألنشطة  الربامج  من 
العام،  منتصف  إجازة  فرتة  خالل 
القرآن  سور  بعض  تعلم  ومنها 
يف  واملشاركة  الحسنة،  واألخالق 
األنشطة واأللعاب الحركية والرتفيهية 
الحاسوب  مهارات  وتعلم  باملركز، 
عىل  القائمني  وشكر  العربي،  والخط 

املركز.
الطالب عبدالله محسن العجي، أوضح 
بمدرسة  الثامن  الصف  يف  يدرس  أنه 
هدف  أنه  وذكر  الخاصة،  الفرقان 
الفائدة  تحقيق  باملركز  مشاركته  من 
والفعاليات  الربامج  واملتعة من خالل 
املتعددة، واستفاد من أخالق الحواس 
واليدين  واللسان  األذن  خلق  مثل 
الكشفية  املهارات  من  استفاد  وكذلك 
فضال  للحاسوب،  املادية  واملكونات 
وتمنى  املمتع،  الريايض  الربنامج  عن 
خالل  املراكز  هذه  إقامة  تستمر  أن 
لها  ملا  والصيفية  الربيعية  اإلجازتني 
القيم  وغرس  اإلنسان  بناء  أهمية  من 

النبيلة.
السادس  بالصف  كرم،  الطالب جواد 
شارك  اإلنجليزية،  اقرأ  مدرسة  يف 
من  واملتعة  الرتفيه  أجل  من  باملركز 
والرياضية  الحركية  األنشطة  خالل 
الحاسوب،  مهارات  وتعلم  والسباحة 
الربيعي »بخلق  املركز  وأشاد بعنوان 
حسن« حيث تعلم العديد من األخالق 
وأهمها  الحسنة خالل فرتة مشاركته 

خلقي التعاون واالحرتام.

اختتمت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ممثلة في إدارة الدعوة واإلرشاد الديني 
األسبوع الماضي فعاليات المراكز الربيعية التي أقامتها تحت شعار »بخلق حسن« 

خالل إجازة منتصف العام، وهو برنامج ربيعي تربوي قيمي مهاري ترفيهي، يستهدف 
استثمار أوقات أبنائنا الطالب من البراعم من عمر 5 - 10 سنوات واألشبال من عمر 

11 - 15 سنة، ويغرس في نفوسهم األخالق اإلسالمية واآلداب التربوية ويوجههم 
سلوكيًا وأخالقيًا، حيث شارك بالبرنامج أكثر من 3000 طالب من الذكور موزعين على 

15 مركزًا ربيعيًا بمناطق الدولة، في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر من األحد 
إلى األربعاء خالل الفترة الصباحية من الساعة 8:00 صباحًا إلى 11:30 ظهرًا.
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هوبلو تحتفل باالفتتاح الرسمي لبوتيكها في فاندوم مول الدوحة

وشـركاؤها  هوبلـو  احتفلـت  مميـزة  أمسـية  فـي 
فـي مجموعـة الماجـد باالفتتـاح الرسـمي لبوتيـك 
هوبلـو الجديـد فـي فانـدوم مـول الدوحـة، وقـد تـم 
ذلـك بحضـور الرئيـس التنفيـذي لهوبلـو ريـكاردو 
أمريـكا  المديـر اإلقليمـي لهوبلـو فـي  غوادالوبـي، 
األوسـط  والشـرق  الكاريبـي  ومنطقـة  الالتينيـة 
وإفريقيـا دافيـد تيديسـكي، ونائـب رئيس مجلس 
وعـدد  الماجـد،  جميـل  الماجـد”  “مجوهـرات  إدارة 
باإلضافـة  المحترميـن،  الماجـد  عائلـة  أفـراد  مـن 
والشـخصّيات  واألصدقـاء  العمـالء  مـن  عـدد  إلـى 

اإلعالمّيـة. 
السـيد  أكـد  الوطـن  لــ  حـوار  ويف 
الرئيـس  غوادالوبـي  ريـكاردو 
التنفيـذي لهوبلـو أن بوتيـك هوبلو 
الجديـد يف فاندوم مول يجّسـد هويّة 
االنصهـار”  “فـّن  وفلسـفة  الـدار 
تعكـس  والتـي  بهـا  تعتـّز  التـي 
السـاعات  صناعـة  رشكـة  إتقـان 
بـن  الصهـر  لعمليّـة  السـويرسيّة 
والعـري.  التقليـدي  الجانبَـن 
وأضـاف :” أنـا سـعيد جـًدا بتعزيز 
املهّمـة  السـوق  هـذه  يف  حضورنـا 
عمالئنـا  مـن  عـدًدا  تضـّم  التـي 
القيّمـن ، بالتواجـد يف مـول بـالس 
فانـدوم الذي يُعتـَر مركز التسـّوق 
نتطّلـع  نحـن  الدوحـة.  يف  األرقـى 
للرتحيـب بالعمـالء والضيـوف عـى 
حّد سـواء يف عنـوان هوبلـو الجديد 
راقيـة  تجربـة  تنتظرهـم  حيـث 

متميّـزة.” وخدمـة 
جميـل  السـيد  قـال  جهتـه  ومـن   
املاجـد نائـب رئيـس مجلـس إدارة 
نحـن   “ املاجـد”:  “مجوهـرات 
فخـورون بالرشاكـة الطويلـة األمد 
والواعـدة بـن هوبلـو ومجوهـرات 
العالمـات  مـن  هوبلـو  املاجـد. 
التجاريّـة املتميّزة يف مجـال صناعة 
السـاعات، نظًرا إلتقانهـا االنصهار 
املثايل بـن االبتكارات غـر التقليدية 
والراعـة الحرفيّة. ويرّسنـا أن نقّدم 
مـن  متنّوعـة  تشـكيلة  لعمالئنـا 
موديـالت  ضمنهـا  مـن  السـاعات، 
محـدودة اإلصـدار، يف هـذا البوتيك.   
ويف هـذه املناسـبة حظـي الضيـوف 
إصداَريـن  الكتشـاف  بفرصـة 
خاَصـن بقطر من سـاعات هوبلو، 

عن قـرب. بيـغ بانغ e إصـدار قطر 
سـاعة متّصلـة تـّم الكشـف عنهـا 
قبـل بضعـة أسـابيع فقـط، وهـي 
تجّسـد جميـع رمـوز مجموعة بيغ 
بانغ الشـهرة، وُصّممت لألشخاص 
املهتّمـن باألناقـة، الذين يعيشـون 
حياة نشـطة. أّما السـاعة املحدودة 
كالسـيك  فهـي  الثانيـة  اإلصـدار 
كرونوغـراف  أيروفيوجـن  فيوجـن 
أورلينسـكي قطـر، التـي تُعـّد من 
مـن  امُلسـتلهمة  السـاعات  أكثـر 
أعمـال الفنّـان الفرنـي املعـارص 
أورلينسـكي،  ريشـار  الشـهر، 

رواًجـا.   
يف  الرسـمي  امليقاتـي  وبصفتهـا 
العالـم  كأس  بطولـة  مباريـات 
لكـرة القـدم التـي تقـام ألّول مّرة 
يف  وتحديـداً  األوسـط،  الـرشق  يف 
قطر. تمـي الرشكة السـويرسية 
الرائـدة يف مجال صناعة السـاعات 
قدمـاً بمبـادرة “هوبلو تحـّب كرة 
كـرة  بعشـاق  مرحبـة  القـدم”، 
القـدم وابتكارات العالمـة املرموقة 

الدوحـة. يف  متاجرهـا  يف 
غوادالوبي:”يشـّكل  ريـكاردو  أكـد 
حافـالً  عامـاً   2022 العـام 
عالمـة  إىل  بالنسـبة  باإلنجـازات 
هوبلـو يف الدوحـة، بما أنّنـا نفتتح 
امليقاتـي  وكوننـا  رئيسـيّاً  متجـراً 
الرسـمي يف مباريـات بطولـة كأس 
العالـم لكـرة القدم قطـر. ويرّسني 
السـوق  تعزيـز حضورنـا يف هـذه 
الهامـة حيـث لدينـا قاعـدة عمالء 

.“ وقويـة  مهمـة 
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فنانون يتغنون بنجاح 
التنظيم القطري

الفنون التشكيلية أبرزت 
الحدث العالمي

مواطنون يجمعون 
توقيعات جماهير األرجنتين

إنجازات للتاريخ



عىل  كتب  الذي  هنيدي  محمد  املرصي  الفنان  مع  البداية 
صفحته بالفيس بوك: وهنا وألول مرة يف التاريخ ستغلق 
أن  قبل  سطر  آخر  التاريخ  كاتب  ليكتب  التاريخ..  كتب 
العب  أفضل  هو  سيليا  ابن  مييس  ليونيل  »بأن  يغلقها 
ظهور  لحني  أخريا  الكتب  لتغلق  القدم«  كرة  تاريخ  يف 
أسطورة بحجم وتاريخ وإنجاز مييس.. أفضل كأس عالم 

يف التاريخ.
الرسمي  حسابها  عرب  لطيفة  التونسية  املطربة  وقالت 
قطر  يف  يل  زيارة  آخر  يف  »انستغرام«:  الصور  موقع  عىل 
كنت منبهرة بهذا التطور وهذا اإلنجاز وبكل ما حدث من 

تجدد يف قطر الجديدة.. مربوك عليكوا كل هذه اإلنجازات 
كأس  نجاح  عليكوا  ومربوك  الوطني  العيد  عليكوا  مربوك 
فيها  يحدث  وما  بقطر  فخورون  كلنا  بامتيااااااااز  العالم 

وكل سنة وانتم طيبني.
بينما قالت الفنانة املرصية وفاء عامر عىل حسابها بنفس 
ختام  يف  القطري  البشت  مييس  ارتداء  عىل  تعليقاً  املنصة 
البطولة وخالل تتويجه بالكأس الغالية: هي دولة عربية 
قطر..  انها  العالم  العبي  أقوى  من  واحد  عباءتها  يرتدي 
املغرب قطر  السعودية  العربي  الوطن  شكرا قطر رشفت 

رشفتونا بجد شكرا.

االعظم  النسخة  قائلة:  أحالم  الفنانة  وغردت 
الرياضات  تاريخ  يف  بطولة  ألعظم  واالكمل 

وأجمل  أبهى  يف  قطر  العربية  أرضنا  يف  تواجدت 
متكاملة..  بطولة  فعال  هي  ومرشقة  مرشفة  صورة 

شكرا قطر. 
العالم  بكأس  األرجنتني  فازت  نبيل  نهى  الفنانة  وقالت 

وفازت قطر بكل يشء.. قطر رفعتوا الراس.
بموقع  حسابها  عرب  دياب  مايا  اللبنانية  غردت  فيما 
مع  العمر  من  ليلة  قائلة:  تويرت  القصرية  التدوينات 
العالم  جامع  اليل  البلد  بقطر  والعربي  القطري  الجمهور 

واألمان  باألمن  األمنيات  أجمل  الوطني  وباليوم  فيه.. 
واملزيد من االزدهار لهذا البلد الرائع بكل تفاصيله.

بتويرت: من بعد  إليسا عىل حسابها  املطربة  فيما غردت 
التنظيم  نحيي  ما  ممكن  مش  العالم  كأس  خلص  ما 
االستثنائي لدولة قطر اليل فرجت العالم كمية االحرتاف 
والتميز بالعالم العربي وختمتوا بيومها الوطني. مربوك 

إللنا هاإلنجاز اليل صار عىل أرض عربية.
ويف رسالة مخترصة إىل قطر كتبت الفنانة اللبنانية ديانا 

حداد قائلة: »قطر ما بقول إال شكراً«.
أجمل  تويرت:  عرب  عالمة  راغب  اللبناني  الفنان  وقال 
الفرنيس  الفريقان  أبدع  حياتي.  يف  شاهدتها  مباراة 
مربوك  الروعة،  بمنتهى  مباراة  وقدموا  واألرجنتيني، 
الفريق  مشجعي  لكل  ومربوك  العالم..  كأس  لألرجنتني 
األكرب  للرابح  ومربوك  األرجنتيني.. 
دولة  أال وهي  الحدث  هذا  يف 
أخرى  تغريدة  قطر، ويف 
ما  عىل  عالمة  أثنى 
من  قطر  قدمته 
بها  أبهرت  جهود 
غّرد  العالم، حيث 
قطر  شكراً  قائالً: 
أفضل  تقديم  عىل 
لكأس  موسم 
التاريخ.  يف  العالم 
لكم  يشهد  كله  العالم 
من  الرائع  باملستوى 
التنظيم واإلبداع يف كل يشء، 
لقد بنيتم أجمل وأرقى املالعب والبنى 
الغربية  الدعاية  قياسية.. وبعد عقود من  التحتية برسعة 
الرقي  يف  للعالم  درساً  أعطيتم  العربي  لعاملنا  السيئة 

والتعامل واألخالق.

ل���ط���ي���ف���ة: ف�����خ�����ورون ب��ق��ط��ر 
وإن������ج������ازات������ه������ا ال����ع����دي����دة
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متابعات

ردود فعل واسعة حول التنظيم المبهر

نجوم يشيدون بالنجاح القطري

ديانا حداد: قطر 

تستحق الشكر واإلشادة
أحالم: النسخة األكمل 

ألعظم بطولة
محمد هنيدي: أفضل 

كأس عالم في التاريخ
وفاء عامر: شكرا

شرفت الوطن العربي

راغ��������ب ع�����الم�����ة: أع��ط��ي��ت��م 
درس�����ًا ف���ي ال���رق���ي واألخ�����الق

أصداء النجاح الكبير لمونديال قطر لم 

تتوقف بعد، فالكل يشيد ويثني ويهنئ 

قطر على ما أنجزته وقدمته خالل هذا 

المونديال االستثنائي بكل ما تحمله 

الكلمة من معنى، اإلشادات هذه المرة 

جاءت من فئة لها شعبيتها وتأثيرها 

على الجماهير، وهو ما يعزز الترويج 

للنجاح القطري ويؤكد تميز الدوحة في 

استضافة تلك النسخة التي وصفها 

البعض بأنها لن تتكرر، »$« رصدت 

في السطور التالية أبرز ردود فعل نجوم 

الفن والطرب في الوطن العربي حول 
المونديال ونجاحه.

كتب - محمد مطر

إليس��ا: 

إنج��از ع�ال�م�ي 

ن�ف��خ��ر ب��ه 

ج�م�ي�ع�ًا



العتيق: الفنان القطري أخذ فرصته وكان عند حسن الظنسلطان: أعمال فنية ومجسمات إبداعية واكبت البطولة
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متابعات

خالل فترة المونديال.. تشكيليون لـ »$«:

ة تصدرت المشهد الفنون التشكيليَّ

تنوع ثقافي
الفن�ان  يق�ول  بداي�ة 

التشكييل أحمد سلطان، 
إن�ه تفاج�أ باألعم�ال 
واملجس�مات  الفني�ة 
اإلبداعي�ة التي واكبت 
وع�ززت  املوندي�ال، 
ثقافة الفنون البرصية 

يف املجتم�ع، من خالل 
وتصامي�م  منحوت�ات 

وتحف ولوحات فنية عربت 
ع�ن ثقاف�ة املجتم�ع القطري، 

وأظهرت احتف�اء دولة قطر بالتنوع 
الثق�ايف عىل أرضها واهتمامها بالفنون 
العاملية، حيث وجد الزوار أنفسهم أمام 
متح�ف مفتوح بفضل األعم�ال الفنية 
لكب�ار الفنان�ن القطري�ن والع�رب 
م�ن  العدي�د  جان�ب  إىل  والعاملي�ن، 
الفعاليات الثقافي�ة امللهمة التي قربت 
الثقافة القطرية إىل الجمهور، مشريا إىل 
قدرة الفنون اإلبداعية عىل إبراز الوجه 
بثقافتها  للب�الد والتعريف  الحضاري 
لضيوف قطر، فضال عن توثيق الحدث 
إبداعي�ا، حي�ث تعك�س ه�ذه األعمال 
بالقضايا  التشكيلين  انفعال  املشاركة 
ع�ن  وتعبريه�م  والعربي�ة،  املحلي�ة 
الهوية املتفاعلة مع القضايا اإلنس�انية 
باإلضاف�ة  بالرياض�ة،  وامتزاجه�ا 
إىل عش�قهم للجم�ال وحرصه�م عىل 
التعب�ري ع�ن تل�ك املعان�ي بأدواته�م 
الفني�ة وألوانهم املختزن�ة يف ذاكرتهم 

واملستمدة من الرتاث القطري.

حراك ذكي 
وم�ن جانب�ه يش�ري الفنان التش�كييل 
محم�د العتي�ق، إىل أن ف�رتة املونديال 
ش�هدت ح�راكا ذكي�ا من املس�ؤولن 
للرتويج ع�ن الفن القطري والخليجي، 
باس�تغالل فرص�ة وج�ود الجمه�ور 

لنقل  الخ�ارج  القادم م�ن 
وواقعي  حقيق�ي  انطب�اع 
التي  الب�الد،  للخارج ع�ن 
أثبت�ت للجمي�ع أن لديه�ا 
الت�ي  االمكاني�ات  كاف�ة 
متقدم�ا  بل�دا  تجعله�ا 
فنه  ومتط�ورا من خ�الل 
وثقافت�ه، وأبنائ�ه الذي�ن 
كانوا بالفعل قدر التحدي 
وس�اهموا  واملس�ؤولية، 
بأفكار  بلده�م  يف تزي�ن 
وامل�وروث  البيئ�ة  م�ن 
الثقافية  الوسائل  وجميع 
أعماال  وقدموا  واإلعالمية، 
تناف�س األعم�ال العاملية 
من حيث الفكر والتقنيات 
واألحج�ام، معرب�ا ع�ن 

ش�كره ل�كل الجه�ات التي أس�همت 
وعىل رأسها متاحف قطر وأشغال عىل 
م�ا بذل�وه، باإلضافة للفن�ان القطري 
ال�ذي أخ�ذ الفرصة والثق�ة وكان عند 
حس�ن الظن، مؤكدا أن ال�رتاث الثقايف 

واالجتماع�ي 
لقط�ر والخلي�ج يمث�ل ينبوع�ا ملهما 

الجمالي�ة،  لل�رؤى 
مثلم�ا 

يشكل 
إيق�اع الواق�ع وتحدياته وأس�ئلته، 
محف�زات للتعب�ري عن 
الع�رص  روح 
ه  ي�ا وقضا
بالفن. 

تنوع مساهمات
وم�ن ناحيته�ا تق�ول الفنانة 
التشكيلية لولوة املغيصيب، إن 
تنوع مساهمات الفنون يف هذه 
البطول�ة م�ن تصوي�ر ونحت 
وتزامنها  وجداري�ات،  وديكور 
يف أكث�ر م�ن موق�ع وفعالي�ة 
أضف�ى عليها لونا م�ن البهجة، 
لتنوع الثقافات يف الدوحة خالل 
فرتة املونديال، األمر الذي ساهم 
يف اإلثراء الفني، وتردد الجمهور 
عىل مثل ه�ذه األماكن وزيارتها 
الفنون  فالتحام  يزيدها بهج�ة، 
والرياض�ة كان يث�ري الح�دث 
الري�ايض العامل�ي، ويس�اهم يف 
التقاء الشعوب العربية والغربية، 
فمن هنا كانت كرة القدم وس�يلًة 
للتق�ارب ب�ن الش�عوب، مؤكدة 
أنه�ا كان�ت فرص�ة طيب�ة للتع�رف 
ع�ىل الكثري م�ن الفنانن التش�كيلين 
القطري�ن، وتبادل الخ�ربات يف مجال 
الفن التش�كييل، منوهًة بأن مش�اركة 

الفعالي�ات  يف  التش�كييل  الف�ن 
املصاحبة الس�تضافة بطولة 
كأس العال�م أكس�بت هذا 
جدي�داً  جمه�وراً  الف�ن 
وتواصالً ب�ن الفنانن، 
تص�در  أن  موضح�ة 
للمشهد  التشكييل  الفن 
يزيد من إث�راء البطولة 
الثقافي�ة،  قيمته�ا  يف 
الت�ي ال تقترص فقط عىل 
الق�دم، بل  ممارس�ة ك�رة 
تتعداه�ا إىل اإلس�هام أيضا يف 

ثقافة الزوار بالفن التشكييل.

عالقة تكاملية 
وبدوره�ا أش�ادت الفنانة التش�كيلية 
العبي�ديل، بالحض�وِر الق�وي  من�رية 
للفن�ون التش�كيليَّة يف املش�هد الثقايف 
القطري خالل ف�رتة املونديال، مؤكدة 
أن للفن والرياضة رسالة واحدة تحمل 
يف طياتها الس�مو إلبداع فكري وبدني 
للحس اإلنس�اني، فالعالق�ة بن الفن 
والرياض�ة تكاملية أزلي�ة، ال يمكن أن 
تنفصل ُعراها؛ ويسهمان معاً يف إرساء 
كل م�ا هو جميل، فكالهم�ا يعمل عىل 
إش�اعة القيم النبيلة والروح الرياضية 
ونبذ العن�ف بمختلف أش�كاله، وهما 
يع�دان م�ن أفض�ل الس�بل لتقوي�م 
الس�لوك الب�ري واالرتق�اء بال�ذوق 
الع�ام، قائل�ًة: من الجمي�ل أن تحرض 
الفن�ون التش�كيلية يف ه�ذه التظاهرة 
العاملي�ة، حيث كانت الفرصة س�انحة 
من خالل اس�تضافة البطولة ملشاركة 
مختلف الفنانن بإنتاجاتهم وأعمالهم، 
يف ظل وج�ود أعداد كبرية م�ن الزوار 
ج�اؤوا ملش�اهدة م�ا س�طرته أنام�ل 
املبدع�ن القطري�ن يف مج�ال الف�ن 
التش�كييل، مبهورين بصدق اإلحساس 
ورعة تركيب األلوان ومهارة استخدام 

الريشة.

{ لولوة المغيصيب{ محمد العتيق{ منيرة العبيدلي{ أحمد سلطان

المغيصيب: تنوع المساهمات 

الفنية أضفى لونا من البهجة
ة تصدرت  أكد عدد من الفنانين التشكيليين، أن الفنون التشكيليَّ

المشهد خالل فترة المونديال، بامتزاجها مع الرياضة ومواكبتها 
للحدث الرياضي األبرز في العالم، مشيرين إلى أن العالقة بين 

الفن والرياضة تكاملية أزلية، كونهما يحمالن رسالة واحدة، 

ويسهمان معًا في إرساء كل ما هو جميل، حيث تحولت البالد 
إلى متحف مفتوح يسر الناظرين. وقالوا في تصريحات خاصـة 

لـ $ إنهم كانوا يبذلون جهدًا كبيرًا إلبراز األعمال الفنية في 
أبهى صورة لها، حيث يبدعون بأناملهم الذهبية في تجسيد 

التراث القطري األصيل، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في 
األعمال اإلبداعية التي استعرضتها الدولة خالل استضافتها 

للبطولة، التي وصفوها بأنها شرف عظيم لكل فنان تشكيلي.

كتب – أكرم الفرجابي 

العبيدلي: كانت فرصة لمشاركة مختلف الفنانين بإنتاجاتهم
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متابعات

قطريون يجمعونها من مشجعي األرجنتين على علم بالدهم

توقيعات تذكارية للبطولة التاريخية

تنىس  لن  أيام 
مشجعو  قضاها 
كأس  يف  املشاركة  املنتخبات 
العالم وزوار قطر من مختلف األنحاء، 
الجماهري  وكانت  وأكثر،  يوما   29 مدار  عىل 
العامة  البهجة  حالة  من  يتجزأ  ال  جزءا  األرجنتينية 
التي صاحبت املونديال عىل مدار أيامه، ويف سوق واقف 
الطقس  رائعة وحماسية واستثنائية يف  األجواء  تحديدا كانت 
واملكان والزمان، واحتلت جماهري األرجنتني بتشجيعها املدهش 
ملنتخب بالدهم أركان سوق واقف، وسجلوا جنباً إىل جنب مع 
جماهري املنتخبات األخرى أمسيات تشجيعية ال تنىس، وأصبح 

سوق واقف مكاناً يحمل الكثري من الذكريات وأيقونة لعشاق 
كرة القدم خالل استضافة املونديال التاريخية يف قطر.

لثالثة  مبادرة  رصدت  واقف  بسوق  جولة  خالل   »$«
من أبناء قطر قاموا بجمع توقيعات الجماهري األرجنتينية عىل 
بكأس  بالدهم  منتخب  لفوز  التايل  اليوم  يف  األرجنتني  أعالم 
يف  األرجنتينيني  إقبال  القطرية  املبادرة  شهدت  وقد  العالم، 
السوق حيث حرصوا عىل اإلمضاء كتابة عىل علم بالدهم، كي 
التاريخي  الفوز  ذكرى  وتبقى  املبادرة  أصحاب  به  يحتفظ 

محفوظة لديهم وبتوقيع أبناء البلد حامل اللقب.
يقول فهد التميمي أحد مؤسيس املبادرة لـ »$« إن جمع 
التوقيعات من الجماهري األرجنتينية فكرة قد بدأت قبل ثالثة 

األرجنتني  فوز  توقعوا  أنهم  وأوضح  البطولة،  انتهاء  من  أيام 
بكأس العالم، وهم من أكثر املشجعني له يف مشواره املونديايل، 
مؤكداً أن التوقيعات بمثابة ذكرى للبطولة التاريخية وبصمة 
قطر  العالم  كأس  لقب  حامل  املنتخب  علم  عىل  أرجنتينية 

.2022
بالحفاوة  تفاجأت  األرجنتينية  الجماهري  أن  التميمي  وأضاف 
وكرم الضيافة يف كل البيوت من الشعب القطري الذي أظهر 
عن  املثىل  الصورة  ونقل  واملضياف،  الكريم  وطبعه  معدنه 
البطولة،  تنظيم  ظل  يف  والعربية  اإلسالمية  واملبادئ  القيم 
توقيعاتهم  جمع  خالل  من  زيارتهم  لتوثيق  دفعنا  ما  وهو 
بني  متبادل  وتقدير  اجتماعية  كالفتة  األرجنتيني،  العلم  عىل 

واملضيف،  الضيف 
واكتماال لصورة التعايش 

والثقافات  الشعوب  بني  والتجانس 
التي تميزت بها الدولة وبعثتها كرسالة لكل 

العالم.
مؤسيس  أحد  التميمي  تركي  قال  السياق،  نفس  ويف 

العائالت  إقبال  القت  التوقيعات  إن   »$« لـ  املبادرة 
األرجنتينية، حيث وجدونا يف سوق واقف نرحب بتوقيعاتهم، 

مبتهجني ومعهم زوار الدولة بفوز منتخب بالدهم.
وأضاف أن هذه الحالة صنعتها جماهري منتخب األرجنتني منذ 

اليوم األول ملشاركة منتخب بالدهم يف البطولة.

{ تركي التميمي

{ فهد التميمي

كتب- محمد عبد العزيز 

       ستبقى ذكرى كتبت 

بأيادي جماهير

حامل لقب

المونديال 

 عاشوا أجواء رائعة 

وحماسية واستثنائية

 في سوق 

واقف
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متابعات

خالل تكريم الوزارة للموظفين والفرق التي عملت بالمونديال .. وزير البلدية:

التكريم،  حفل  خالل  سعادته،  وأعرب 
الذي نظمته الوزارة للموظفني التابعني 
وفرق  وقطاعاتها  إداراتها  ملختلف 
بفعاليات  املشاركني  والطوارئ  العمل 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 
عن امتنانه لجميع الفرق امليدانية التي 
وقدموا  ساعة،   24 مدى  عىل  عملت 
والتوعية  البلدية  الخدمات  جميع 
واإلرشاد والنظافة والرقابة، واستضافوا 
املشجعني وهيأوا املناخ إلنجاح البطولة.
البلدية، يف الحفل،  وأشار سعادة وزير 
»البساط  الريان  حديقة  يف  أقيم  الذي 
بتكريم  التعجيل  تم  أنه  إىل  األخرض«، 
املنتسبني للوزارة، بهدف توصيل رسالة 
بأن ما حققوه من إنجازات كبرية أسهم 
وممتازة  استثنائية  بطولة  إخراج  يف 
بشهادة الجميع، وأنهم الجنود املجهولة 
هذه  تقدر  الوزارة  وأن  الحدث،  هذا  يف 
ال  »فمن  االعتبار  بعني  وتراها  الجهود 

يشكر الناس ال يشكر الله«.
وعرب عن فخره بما حققته دولة قطر يف 
 ،2022 FIFA قطر  استضافة وتنظيم 
والتي شهد العالم بأنها أفضل بطولة يف 
يف  محفورة  وستبقى  املونديال،  تاريخ 
أينما  القدم  كرة  ومحبي  الناس  أذهان 
كانوا، مرجعا الفضل يف ذلك إىل القيادة 
الرشيدة لحرضة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد املفدى، 
ترجمتها  التي  السديدة،  وتوجيهاته 
الحكومة وفرق العمل إىل أعمال ومهام 
واستعدادات عىل أرض الواقع، شهد لها 
الجميع وساهمت يف هذا النجاح املرشف 
يف  وإنجازاتها  قطر  بدولة  والتعريف 
جميع املجاالت واألنشطة التي تقوم بها.
منتسبي  جميع  بجهود  سعادته  وأشاد 
العمل  ميدان  يف  وتواجدهم  الوزارة 
بالليل والنهار، وبما قدموه من مبادرات 
والشواطئ،  للحدائق  وتحضريات 
الرتحيبية  واملجالس  الخدمات  وتوفري 

التعاون  وبمستوى  الصحية،  والرقابة 
هذه  أن  مؤكدا  املختلفة،  الجهات  مع 
املسؤولني  جميع  فيها  شارك  الجهود 
به  قامت  ما  وأن  والحاليني،  السابقني 
نتاج  وهو  عاما،   12 إىل  يمتد  الوزارة 
جهود متوارثة تمت عىل مدى 12 عاما 
من التخطيط والتنفيذ واملتابعة واإلدارة 

والتشغيل.
بن  عبدالله  الدكتور  سعادة  وتابع 
بأن  السبيعي  تركي  بن  عبدالعزيز 
الوزارات  أكرب  من  واحدة  البلدية 
الخدمية يف الدولة، والتي تضطلع بمهام 
بها  يشعر  ال  قد  وكثرية  كبرية  أساسية 
حارضة،  أهميتها  تبقى  لكن  البعض، 

خاصة أثناء الفعاليات الكربى، موضحا 
النفايات  ومعالجة  تدوير  إدارة  أن 
تحقيق  من خالل  البطولة،  يف  ساهمت 
وتدوير  فرز  مجال  يف  كبري  إنجاز 
 72 فرز  إىل معدل  بالوصول  النفايات، 
التدوير  إلعادة  القابلة  املواد  من   %
وجميع  املالعب،  نفايات  عن  الناتجة 

األنشطة املصاحبة للمونديال.
النظافة  إدارة  بجهود  سعادته  ونوه 
خالل  من  البلديات،  وكافة  العامة 
مسبقا،  املعدة  االسرتاتيجية  الخطط 
بالبطولة،  الفعال  لدورها  والتأهب 
املعدات  وتوفري  امليدانية،  والعمليات 
والحاويات  واملركبات  التخصصية 

جانب  إىل  مختلفة،  وأحجام  بأنواع 
)العامة  املخلفات  جمع  خدمات  توفري 
- التدوير(، بجانب مالعب كأس العالم 
الثمانية، حيث تم رفع ما يقرب من 80 

ألف طن من النفايات خالل املونديال.
جهود  عىل  البلدية  وزير  سعادة  وأثنى 
الفرق التي عملت عىل تطوير اإلجراءات 
التنظيمية  الوحدات  لكافة  التشغيلية 
فعاليات  يف  الوزارة  بمهام  املعنية 
وتطوير  تأهيل  مشاريع  من  املونديال، 
الشواطئ، واإلرشاف عىل صيانة العديد 
من العقارات، وإضافة ملسات تجميلية 
من  وذلك  املباني،  واجهات  من  للعديد 
عقدا   30 عن  يزيد  ما  توقيع  خالل 

الشواطئ  وافتتاح وتشغيل  عمل،  وأمر 
وتأهيلها  تطويرها  بعد  والحدائق 
مؤقتة  حمامات  وتركيب  وتشغيلها، 

بمختلف مناطق الدولة.
بن  عبدالله  الدكتور  سعادة  وتطرق 
إىل  السبيعي  تركي  بن  عبدالعزيز 
لقب  القطرية عىل  املدن  حصول جميع 
الصحة  منظمة  من  الصحية  املدينة 
العاملية، حيث تعترب دولة قطر األوىل يف 
إقليم رشق املتوسط، التي تحصل جميع 
مدنها عىل هذا اللقب، وجهودها الكبرية 
االستدامة  ومعايري  أسس  تطبيق  يف 
والتي  والعمرانية،  والصحية  البيئية 

تعترب من أهم مؤرشات املدن الصحية.

إدارة  إنجازات  إىل  سعادته  ولفت 
إكسبو  جناح  بإقامة  العامة  الحدائق 
يف  املشجعني  بمنطقة   2023 الدوحة 
»صحراء  شعار  تحت  البدع  حديقة 
وبافتتاح  أفضل«،  بيئة  خرضاء، 
الحدائق  من  وعدد  الباندا  بيت  حديقة 
الجديدة، وإقامة أعمال تزيني الشوارع 
الرئيسية والحدائق والساحات بالزهور 
بعض  وتركيب  الخرضاء،  واملسطحات 

املجسمات التجميلية.
السنوات  أن  الوزير  سعادة  وأضاف 
أعداد  يف  كبرية  طفرة  شهدت  األخرية 
الحدائق العامة، حيث ارتفع عددها إىل 
أن  بعد   ،2022 عام  )148( حديقة يف 
كانت )56( حديقة فقط يف عام 2010، 
كما   ،)%  164( بلغت  زيادة  بنسبة 
إىل  بالدولة  الخرضاء  املساحات  زادت 
عام  يف  مربع  مرت  مليون   43 من  أكثر 
2022، بعد أن كانت حوايل 2.5 مليون 
انعكس  وقد   ،2010 عام  يف  مربع  مرت 
املساحة  من  الفرد  حصة  عىل  ذلك 
مرتا   )16( إىل  ارتفعت  التي  الخرضاء 
مربعا، بعد أن كانت أقل من مرت مربع 
بزيادة  وذلك  2010م،  عام  يف  واحد 
الفرتة  خالل  تمت  كما  ضعفا،   )16(
ضمن  املليون  الشجرة  زراعة  املاضية 
تم  التي  شجرة،  مليون  زراعة  مبادرة 

إطالقها عام 2019.
بن  عبدالله  الدكتور  سعادة  وأوضح 
أن  السبيعي  تركي  بن  عبدالعزيز 
من  للوزارة،  التابعة  الجهات  جميع 
ومراكز،  وإدارات  وبلديات  قطاعات 
وموظفيها  مسؤوليها  بمشاركة 
وعمالها، ساهمت بجهود مميزة، وعمل 
متقن، وتفان يف األداء، يعكس الشعور 
الكبري باملسؤولية، والرغبة الصادقة يف 
الذي  النجاح  هذا  من  جزءا  يكونوا  أن 
تحقق، بفضل الله، ثم بتعاون وتكاتف 

جميع أجهزة الدولة.

مستمرون في نهجنا وخططنا
فرز »72 %« من المواد القابلة إلعادة التدويراالرتقاء بمستوى الخدمات وجودة الحياة 

رفع ما يقرب من »80« 
ألف طن من النفايات 

بعد البطولة 

بن  عبداهلل  الدكتور  سعادة  أكد  قنا-  الدوحة- 
الوزارة  أن  البلدية  وزير  السبيعي  تركي  بن  عبدالعزيز 
مستمرة في نهجها وخطتها العمرانية الشاملة، التي 
في  الحياة  وجودة  الخدمات  بمستوى  لالرتقاء  تهدف 
والحدائق  القوية  التحتية  البنية  أن  إلى  مشيرا  الدولة، 

والمحاجر  الصيد  وموانئ  واألسواق  والشواطئ 
الصحية، وغيرها من المرافق العامة، التي تم إنشاؤها 
العالم  كأس  لبطولة  استعدادا  وإدارتها،  وتجهيزها 
لرفاه  وتعزيزا  للوطن،  إرثا  تمثل   ،2022 قطر   FIFA

المواطنين والمقيمين والزوار.

خطط مسبقة إلدارة 
النظافة قبل انطالق 

الحدث

تأهيل وتطوير الشواطئ 
وصيانة العديد من 

العقارات
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متابعات

العمل في المراكز الخدمية للوزارات على فترتينعــودة الموظفين للدوام بنسبة »%100«

افتتاح جزئي للكورنيش أمام السيارات

انســيابيــة مــروريــــة

املوظفون  بدأ  مواز  سياق  وىف 
الحكومية  الجهات  كافة  يف 
العودة  يف  والوزارات  واملؤسسات 
انتهاء  بعد  وذلك  الكامل  للدوام 
رسيان قرار مجلس الوزراء املوقر، 
املوظفني  عدد  تقليص  بشأن 
العمل  جهات  يف  املتواجدين 
إجمايل  من   %  20 إىل  الحكومية 
عدد املوظفني لكل جهة فيما بارش 
عن  عملهم  املوظفني  من   %   80
كما  املونديال،  فرتة  خالل  ُبعد 
الدوام  بساعات  العمل  اعادة  تم 
أيضا بعد تخفيضها خالل  الكامل 

فرتة كأس العالم.

الحكومية المراكز 

الوزارات عن استئناف  كما أعلنت 
باملراكز  الخدمات  تقديم 
املعتادة،  املواعيد  الخارجية حسب 
حيث  أمس،  من  اعتباًرا  وذلك 
التابعة  الخدمية  املراكز  شهدت 
العمل  يف  انسيابية  العدل  لوزارة 
مراكز  وشهدت  األداء،  يف  ومرونة 
املتنقل  ومكتبها  الخدمية  الوزارة 
تواجد  خدماته  إطالق  تَم  الذي 
الجمهور  خدمة  بمكاتب  املوظفني 
تأخري،  دون  املعامالت  وتخليص 
التي  العمل  ُخطة  عىل  بناًء  وذلك 
تهيئة  تمت  فقد  الوزارة،  أعدتها 
الستقبال  واملكاتب  املوظفني 

كما  الجاهزية،  بمنتهى  املراجعني 
تم توفري العدد الكايف من موظفي 
أي  حصول  حال  يف  الفني  الدعم 
األجهزة،  يف  فني  عطل  أو  خلل 
استقبال  عملية  سارت  ولذلك 
معامالتهم  وإنهاء  املراجعني 

ويرس.  بسهولة 
عىل  املراجعني  من  عدد  وأكد   
فرتة  خالل  معامالتهم  انهائهم 
من  اإلقبال  رغم  قصرية  زمنيّة 
اكتمال  أن  إىل  مشريين  املراجعني، 
»الكاونرتات«  يف  املوظفني  عدد 
والتزامهم بالدوام يف أول يوم دوام 
بشكل كامل بعد املونديال الناجح، 
وتخليص  استالم  عملية  سهل  مما 
خالل  املراجعني  مئات  معامالت 

فرتة زمنيّة قصرية، حيث إن وترية 
رسيع  بشكل  تسري  كانت  العمل 

دون وجود أي تعقيدات ُتذكر.
داخل  التنظيم  بعملية  واشادوا   
الحكومية  الخدمات  مجمعات 
الذين  االستقبال  موظفي  وبأداء 
وصولهم  عند  املراجعني  يسألون 
إليها  يحتاجون  التي  الخدمة  عن 
جميع  استكمال  من  يتأكدون  كما 
وقت  لتوفري  املعامالت  متطلبات 

وجهد املراجعني.

عودة الطالب

املقرر  من  آخر  سياق  ويف 
واملدارس  الجامعة  طالب  عودة 
أخرى  مرة  الدراسة  الستئناف 

األحد املقبل بعد انتهاء فرتة اجازة 
 23 املوافق  الخميس  غدا  املونديال 

ديسمرب.
هذا وكانت اللجنة العليا للمشاريع 
تخصيص  عن  أعلنت  قد  واإلرث 
اعتباًرا  للمشاة  الدوحة  كورنيش 
نوفمرب   1 املوافق  الثالثاء  يوم  من 
لبطولة  استعداًدا  وذلك  املايض، 
 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
عىل  االحتفالية  الفعاليات  وشهدت 
واسًعا  إقبااًل  الدوحة  كورنيش 
العالم  كأس  بطولة  جمهور  من 
حيث   ،™2022 قطر   FIFA
العالم  أنحاء  املشجعون من  أمىض 
من  متنوعة  باقة  مع  ممتعة  أوقاًتا 
عىل  الفنية،  واألنشطة  العروض 
أجواء  يف  كيلومرتات،   6 امتداد 
أول  خالل  استثنائية،  مونديالية 
العالم  يف  البطولة  من  نسخة 

العربي.
وكان الكورنيش من أبرز الوجهات 
فرتة  خالل  للجمهور  الرتفيهية 
البطولة حيث امتدت الفعاليات من 
شرياتون  لفندق  املجاورة  املنطقة 
الفن  متحف  حديقة  حتى  الدوحة 
مجموعة  وشهدت  اإلسالمي، 
واألنشطة  العروض  من  واسعة 
وتضم  الجوالة،  والفرق  الرتفيهية 
والفنانني  املوسيقيني  من  العديد 
وعروض األداء املبارشة، إضافة إىل 

منافذ بيع األطعمة واملرشوبات.

الحركة  أمام  جزئي  بشكل  األول  أمس  الدوحة  كورنيش  افُتتح 
50 يوما بسبب احتفاليات المونديال  المرورية بعد إغالق استمر لمدة 

على الكورنيش.
»$« بدورها رصدت انسيابية الحركة المرورية على شارع الكورنيش 
والطرق المحيطة بعد فتح الطرق بها، كما بدأ العمال في إزالة كافة 
يتم  حتى  الموجودة  العالم  كأس  بفعاليات  الخاصة  االشغاالت 

االفتتاح بشكل كامل، اعتباًرا من 25 ديسمبر. 

{ تصوير- أسامة الروسان
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متابعات

خالل بطولة كأس العالم

»الدفاع المدني« يكرم القوات المساندة

نظمت اإلدارة العامة للدفاع املدني، أمس بنادي الضباط، 
حفال لتكريم قوات اإلسناد امللحقني باإلدارة العامة للدفاع 

املدني )إدارة العمليات( خالل بطولة كأس العالم فيفا قطر 
2022، من قوة اإلطفاء العام بدولة الكويت، ومجموعة 

البحث واإلنقاذ القطرية الدولية )قوة لخويا(، ووحدة اإلطفاء 
املركزية بالقوات املسلحة القطرية، باإلضافة إىل عدد من 

الرشكات الداعمة لإلدارة العامة للدفاع املدني.
حرض الحفل اللواء حمد عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع 
املدني وعدد من مديري اإلدارات والضباط بالدفاع املدني. 
وقد تقدم اللواء /  حمد الدهيمي بالشكر لجميع املشاركني 

عىل ما بذلوه من جهود ساهمت يف إنجاح تأمني البطولة، 
وقال إن النجاح الذي حققته البطولة يعد نجاحا للجميع، 
ويمثل ترسيخا ملبدأ التعاون والتآخي وتبادل الخربات بني 

جميع الجهات املشاركة، مؤكدا أن مشاركة قوات اإلسناد مع 
الدفاع املدني كانت ناجحة.

من جانبه، أكد املقدم عبد الله محمود سليم، قائد قوة اإلطفاء 
العام الكويتية، أن مشاركة قوة اإلطفاء العام الكويتية تأتي 

كقوات إسناد ودعم لدولة قطر الشقيقة بعنارص برشية 
متخصصة يف مجال البحث واإلنقاذ واإلطفاء واملواد الخطرة 

وزوارق متخصصة يف عمليات البحث واإلنقاذ واإلطفاء، 
وقال: نحن سعداء جدا بأن نشارك أشقاءنا يف دولة قطر هذا 

اإلنجاز الكبري، ونعتقد أن هذه البطولة تعترب أكثر بطوالت 
كأس العالم أمنا وسالمة وتعترب مثاال عامليا يحتذى به. 

بدوره، قال النقيب مهندس /  عبد الله فضل اليافعي، قائد 
مدير مركز العمليات والسيطرة يف وحدة اإلطفاء املركزية 

بالقوات املسلحة القطرية، إن وحدة اإلطفاء املركزية شاركت 
مع اإلدارة العامة للدفاع املدني لتقديم الدعم واملساعدة يف 
تأمني بطولة كأس العالم، مؤكدا أن دولة قطر نجحت يف 

تنظيم البطولة عىل أكمل وجه وخرجنا منها بأفضل الخربات.

اللواء الدهيمي يوجه الشكر 
لجميع المشاركين على ما 

بذلوه من جهود 

بلوحات جدارية إبداعية

فـنـانــة كنــديــة تخـلــد
أبـــرز محطــات البطــولــة

ولوحات  رائعة  فنية  بأعمال  قنا-  الدوحة- 
الكندية  الفنانة  تمكنت  متفردة،  جدارية 
موهبتها  تطويع  من  جاكسون  كارلينج 
الرياضية،  اللحظات  أبرز  لتخليد  الفنية 
نهائيات  يف  املهمة  واملحطات  واألحداث 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
 وجاءت أعمال جاكسون، التي لطاملا حلمت 
لتمثيل منتخب  قدم،  بأن تصبح العبة كرة 
ضمن  للسيدات،  العالم  كأس  يف  بالدها 
برنامج العروض الفنية، الذي نظمته اللجنة 
مونديال  خالل  واإلرث،  للمشاريع  العليا 
ملئات  مثالية  فرصة  كان  والذي  قطر، 
الفنانني، عىل اختالف مواهبهم، الستعراض 
القادمني  املشجعني  أمام  الفنية،  إبداعاتهم 

من أنحاء العالم.
من  أصولها  تنحدر  التي  الكندية  الفنانة   
بأمريكا  أندية  يف  لعبت  فانكوفر،  مدينة 
الشمالية، كما شاركت يف معسكرات تدريبية 
للمنتخب الكندي، إال أنها تعرضت لسلسلة 
اإلصابات تسببت يف توقف رحلتها مع  من 
من  والعرشين  الثانية  يف  وهي  القدم،  كرة 
عمرها، مما اضطرها لتغيري وجهة مسريتها 
حول  الفنية  األعمال  درست  حيث  املهنية، 
مسارا  لنفسها  وصنعت  اإلنسان،  حقوق 
الريايض«،  »الفن  عليه  أطلقت  خاصا  فنيا 
وحققت لنفسها قاعدة عريضة من املتابعني 
القطع  من  سلسلة  وأبدعت  اإلنرتنت،  عىل 
أنحاء  يف  الرياضة  لنجوم  املخصصة  الفنية 
ترصيحات  يف  جاكسون،  وقالت  العالم.  
إنها  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة  ملوقع 
الخلود«،  »لوحات  اسم  أعمالها  عىل  تطلق 
إىل  الفنية  إبداعاتها  حيث تسعى من خالل 
معتربة  املميزة،  الرياضية  اللحظات  تخليد 
املفضلة  الرياضة  ممارسة  يمكن  ال  أنه 
األوقات  تلك  تخليد  يمكن  ولكن  األبد،  إىل 

املفضلة إىل األبد.
 وأضافت أنها تطلب من الرياضيني اختيار 
محاربون  بأنهم  فيها  شعروا  التي  اللحظة 
تقوم  حتى  امللعب،  أرض  عىل  يقهرون  ال 
واللوحات  الرسم  خالل  من  بتخليدها 
خالل  الكندية  الفنانة  وأبدعت  الجدارية.  
لوحات   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

املناطق  الدوحة، ويف  جدارية عىل كورنيش 
يف  بما  ولوسيل،  البيت  باستادي  املحيطة 
األرجنتني  بني  النهائية  املباراة  خالل  ذلك 

وفرنسا.
عام  إىل   1912 عام  من  أنه  وأوضحت   
1948، كان الفن رياضة أوملبية، بما يف ذلك 
الشعر والنحت والرسم، مما يثبت أن هنالك 
إىل  الفتة  والفن،  الرياضة  بني  وثيقة  صلة 
أنها تسعى إىل نقل اللحظات املهمة لالعبني 

والرياضيني يف املالعب إىل أعمال فنية.
ذكرت  قطر،  مونديال  يف  تجربتها  وعن   
جاكسون إن مشاركتها كأول فنان ريايض 
لن  وتجربة  رائعة،  العالم  كأس  يف  يرسم 
تنساها، ومن شأنها تغيري حياتها بالكامل، 
معتربة أنها لم تستوعب املوقف بالكامل بعد 
القدم  خاصة بعد مقابلة بعض العبي كرة 
وبعض األشخاص الرائعني الذين سيظلون 

أصدقاء مدى الحياة.
 وحول األعمال الفنية التي قدمتها يف قطر، 
بينت أنها تلقت طلبا برسم لوحات جدارية 
عىل  الضوء  إلقاء  وأرادت  قدم،  كرة  لالعبي 
الشباك  يف  الالعبون  يسجلها  التي  األهداف 

واللحظات املميزة خالل املباريات.
رسمتها  التي  األوىل  اللوحة  أن  وأردفت   
لالعب  املزدوجة  الخلفية  للرضبة  كانت 
خالل  ريتشارليسون،  الربازيل  منتخب 
املباراة التي خاضها مع منتخب بالده أمام 
كان  فيها هدفا  املونديال، وأحرز  رصبيا يف 
من بني أفضل أهداف البطولة، الفتة إىل أن 
الكرة  أسطورة  أظهرت  قد  الثانية  اللوحة 
دييجو  والراحل  مييس،  ليونيل  األرجنتينية 

مارادونا يف استاد لوسيل.
رسمت  أنها  إىل  الكندية  الفنانة  وأشارت   
مبابي  كليان  الفرنيس  للنجمني  لوحة 
البيت،  استاد  يف  حكيمي  أرشف  واملغربي 
حيث أرادت تقديم لوحة يظهر فيها مبابي 
وتركز  حميمان،  صديقان  ألنهما  وحكيمي 
املتبادل  االحرتام  عالقة  عىل  خاللها  من 
بينهما والروح الرياضية التي يتحىل بها كل 
منهما، مبينة أنها يف نهائي املونديال رسمت 
األرجنتيني  املتنافسني  الفريقني  نجمي 

مييس والفرنيس مبابي.

منذ بدء العمليات التشغيلية للبطولة.. »المواصالت«:

نقل أكثر من »26.8« مليون مشجع وزائر
حقق قطاع النقل واملواصالت أرقاما قياسية يف كافة 

الخدمات التي قدمها منذ بدء العمليات التشغيلية لكأس 
العالم فيفا قطر 2022 حتى نهاية البطولة، حيث سجلت 
حركة الطائرات يف كل من مطاري حمد والدوحة الدوليني 

26425 حركة جوية.
ونقلت وسائل النقل العام املتعددة ما يقارب من 26.8 

مليون زائر ومشجع، منها أكثر من 18 مليونا و416 ألف 
راكب تم نقلهم يف مرتو الدوحة، 829.741 راكبا استخدموا 
ترام لوسيل، فيما بلغ عدد مستخدمي ترام املدينة التعليمية 

نحو 150.8 ألف راكب، بينما نقل ترام مشريب أكثر من 
27.6 ألف راكب، وذلك خالل الفرتة من )18 نوفمرب إىل 18 

ديسمرب الحايل(. 
كما تخطى إجمايل عدد مستخدمي كافة خدمات الحافالت 

7.368 مليون راكب، إىل جانب ذلك وصل إجمايل عدد 
رحالت سيارات األجرة )التاكيس( إىل 315.122 رحلة، فيما 
سجلت رشكات نقل الركاب عرب التطبيقات االلكرتونية أكثر 
من 8.274 مليون رحلة، وذلك خالل الفرتة من )20 نوفمرب 

إىل 18 ديسمرب الحايل(. 
وعىل صعيد تأمني سالسل اإلمداد والتوريد لخدمة القطاعات 

االقتصادية الحيوية يف الدولة وتلبية متطلبات بطولة كأس 
العالم، قامت »مواني قطر« خالل الفرتة املمتدة من )18 

نوفمرب إىل 18 ديسمرب( بمناولة 125285 حاوية نمطية، 
وأكثر من 131 ألف طن من البضائع العامة، باإلضافة إىل 

مناولة 6755 وحدة من املعدات والسيارات، و19130 رأسا 
من املاشية، وذلك عرب استقبال 146 سفينة متعددة األنواع 

يف ميناء حمد و105 سفن يف ميناء الرويس.

تسجيل »26425« 
حركة جوية

في المطارين 

»مواني قطر« تقوم 
بمناولة »125285« 

حاوية نمطية 



حققت الوعد خالل بطولة كأس العالم

»كــروه«.. أداء استثنــائي
وضع معايير عالمية جديدة للتميز في نقل أكبر األحداث الدولية

القحطاني: نفتخر بالمشاركة كالعب رئيسي في الحدث التاريخي

الحد من االنبعاثات الكربونية بما يوازي زراعة 18.078 شجرة

العبيدلي: جاهزية لتقديم خدمات النقل ألي حدث مستقبلي

وقدمت حافالتنا خدمات النقل للبطولة 
املختلفة  الخدمات  من  عدد  خالل  من 
اإلقامة  ملقرات  النقل  خدمات  منها 
أماكن  من  املشجعني  لنقل  املخصصة 
إىل  العائمة  والفنادق  الرئيسية  اإلقامة 
للكورنيش  النقل  وخدمات  االستادات، 
ووسط الدوحة املخصصة لنقل الركاب 
الكورنيش  حول  الفعاليات  مناطق  إىل 
ووسط الدوحة والطريق الدائري الثاني 
املطارات  نقل  خدمات  بجانب  والثالث، 
التي نقلت الركاب واملسافرين من مطار 
الدويل.  الدوحة  ومطار  الدويل  حمد 
أيضاً  )كروه(  مواصالت  رشكة  ووفرت 
ومركبات  والليموزين  التاكيس  خدمات 
مدار  عىل  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

الساعة يف جميع أنحاء الدولة. 
سجلت  الحدث،  هذا  ختام  ويف 
استثنائية  أرقاماً  الرشكة  حافالت 
عن  تزيد  املقطوعة  للمسافات  جديدة 
و234,447  كيلومرتا،   2,910,425
املخصصة  العاملة  للقوى  عمل  ساعة 

لخدمة البطولة. 
قدمت  البطولة،  تاريخ  يف  األوىل  وللمرة 
االستادات،  بني  النقل  خدمة  الرشكة 
املشجعني  أمام  الفرصة  وفرت  والتي 
واحد،  يوم  يف  مباراة  من  أكثر  لحضور 
وقد شهدت هذه الخدمة إقباالً واسعاً من 

واستخدمها  الجماهري 
يزيد  ما 

خصصت  كما  ركاب.   54,709 عن 
600 حافلة لخدمات  الرشكة ما يقارب 
نقل املشجعني القادمني من دول الخليج 
لحضور  الربي  أبوسمرة  منفذ  عرب 
البطولة،  بأجواء  واالستمتاع  املباريات 
ونقلت خدمات حافالت أبوسمرة إجمايل 

414,970 راكبا خالل املونديال.
البطولة  تاريخ  يف  األوىل  للمرة  وأيضاً   
 900 حوايل  من  أسطول  استخدام  تم 
الحد  يف  أسهم  مما  كهربائية،  حافلة 
بما  للبطولة  الكربونية  االنبعاثات  من 
ويأتي  شجرة،   18,078 زراعة  يعادل 
الرشكة  أهداف  تحقيق  إطار  يف  هذا 
نحو االستدامة، وللمساهمة بشكل أكرب 
قطر  لرؤية  البيئية  االستدامة  هدف  يف 
الناحية،  هذه  ومن   .2030 الوطنية 
لبناء  حافز  بمثابة  البطولة  كانت 
الخربات يف مجال حلول النقل الصديقة 
الركائز  إحدى  ستكون  والتي  للبيئة، 
األساسية لشبكة نقل عام صديقة للبيئة 

كلياً.
نحو  الدولة  خطوات  مع  وتماشياً   
أوفت رشكة مواصالت  للجميع«،  »قطر 
الوصول  بتوفري  بوعدها  أيضاً  )كروه( 
االحتياجات  لذوي  والفعال  املُيَّرس 
وسائل  جميع  الستخدام  الخاصة 

من  أسطوالً  الرشكة  وخصصت  النقل، 
الكرايس  ملستخدمي  مجهزة  مركبة   70
املتحركة تعمل عىل مدار الساعة لتوفري 
النقل  خدمات  أفضل 
 ، للجميع

وفضالً عن ذلك ما يزيد عن 938 حافلة 
بمصاعد  مجهزة  حافالتنا  أسطول  من 
ومساحات مخصصة لخدمة مستخدمي 

الكرايس املتحركة. 
سيارات  خدمات  كروه  عززت  كما 
حجم  لتلبية  والليموزين  التاكيس 
املتزايد من قبل  الطلب 

دول  جميع  من  القادمني  قطر  ضيوف 
النوع  هذا  يفضلون  قد  والذين  العالم 
نقلت  حيث  تنقالتهم،  يف  الخدمات  من 
كروه ما يقارب مليون راكب لوجهاتهم 
أسطول  خالل  من  الدوحة  أنحاء  يف 
إجمايل  عرب  مركبة   3000 عن  يزيد 

571,699 رحلة. 
السيد/  فهد سعد  قال  املناسبة،  وبهذه 
لرشكة  التنفيذي  الرئيس  القحطاني، 
أرى  أن  »يسعدني  )كروه(:  مواصالت 
الدقيق والتدريب  التخطيط  سنوات من 
واالختبارات قد أثمرت يف نجاح الرشكة 
لتوفري تجربة استثنائية وتقديم وسائل 
للبيئة لكافة  نقل سهلة وآمنة وصديقة 
من  قطر  وضيوف  واملقيمني  املشجعني 
قطر  بطولة  أكدت  وقد  العالم.  أنحاء 
2022 عىل قدراتنا وإمكاناتنا، وعززت 
الصعيد  عىل  للدولة  الرائدة  املكانة 
الدويل. ولم يدخر فريقنا جهداً يف اعتماد 
واملركبات  واملعدات  التقنيات  أحدث 

لتحقيق أهدافنا الخاصة باالستدامة. 
واألهم من ذلك، أن تحقيق هذه البطولة 
التزام  بدون  ليحدث  يكن  لم  بنجاح 
وأفراد  املتطوعني  من  اآلالف  وإخالص 
العمل الذين قاموا بتنظيم وتشغيل هذا 

األسطول من املركبات. 
رئييس  كالعب  باملشاركة  نفتخر  ونحن 
مرة  والتأكيد  التاريخي،  الحدث  هذا  يف 
الرائد يف مجال  أخرى عىل دور الرشكة 

النقل يف املنطقة«. 

حسن  أحمد  السيد/   قال  جانبه  ومن 
للعمليات  التنفيذي  الرئيس  العبيديل، 
»نعتز  )كروه(:  مواصالت  برشكة 
تشغيل  عمليات  تقديم  يف  بمساهماتنا 
ناجحة لخدمات النقل التي كانت إحدى 
الركائز األساسية يف نجاح هذه النسخة 
االستثنائية من البطولة. ويسعدنا رؤية 
ثمار التخطيط والتحليل الشامل لقدرات 
التشغيل  عمليات  خالل  من  األسطول 
لعدد  النقل  خدمات  وتقديم  التجريبي 
ُنسخا  التي تعترب  الدولية  البطوالت  من 
مصغرة من كأس العالم، وقد ساعد ذلك 
يف تطوير عمليات التشغيل مما أسهم يف 

تقديم خدمات نقل عاملية املستوى«. 
مواصالت  لرشكة  الحقيقي  املكسب 
هو   2022 قطر  بطولة  من  )كروه( 
لتقديم  والجاهزية  الخربات  إرث 
بطولة  أو  حدث  ألي  النقل  خدمات 
مع  قطر،  تستضيفها  مستقبلية 
االستفادة من تجهيزات ومرافق الدولة 
البطولة  هذه  كانت  وأيضاً  الحديثة. 
النقل  أسطول  لتحويل  حقيقية  بداية 
وتشجيع  كهربائية،  لحافالت  العام 

العام.  النقل  وسائل  استخدام  ثقافة 
رشكة  أثبتت  البطولة  خالل  ومن 

التزامها  )كروه(  مواصالت 
نحو  الرئييس  دورها  بتحقيق 

مستدامة  خرضاء  بيئة 
لدولة قطر.

نقل ما يزيد عن »7.550.760« 
راكبا خالل البطولة

{ أحمد العبيدلي{ فهد القحطاني

مع ختام بطولة قطر 2022، وضعت شركة مواصالت 
)كروه( معايير جديدة لنقل األحداث الدولية، وأثبتت أنه 

من الممكن إنجاز عمليات تشغيل بأعلى المستويات 
من خالل حلول تحقق أهداف التنمية المستدامة.

خالل بطولة قطر 2022، نجحت شركة مواصالت 
)كروه( في تشغيل 4000 حافلة وقوى عاملة من 90 

دولة تزيد على 18 ألف موظف وسائق مؤهل بتدريبات 
خاصة لخدمات نقل األحداث والبطوالت، كما قدمت 
الشركة خدمات النقل ألكثر من 7,550,760 راكبا بأمان 
عبر جميع الخدمات، بما في ذلك خدمات النقل العام 
وخدمات مترولينك التي عملت لساعات ممتدة خالل 
فترة البطولة لنقل الركاب والمشجعين، عبر ما يزيد 

عن 200 مسار في أنحاء الدولة. 

الدوحة- $
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اقتصاد

فائض الموازنة يدعم االحتياطيات المالية
يبلغ مستوى تقديري »29« مليار ريال في موازنة »2023«..الكواري:

زيادة تحصيل اإليرادات غير النفطية بالعام المقبلتمويل برامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية

قطر تتمتع بأفضلية استضافة أحداث رياضية جديدةزيادة اإلنفاق على قطاع الصحة إلى »21.1« مليار ريال

الدوحة- قنا - قال 
سعادة السيد علي بن 

أحمد الكواري وزير المالية، 
إن فائض موازنة دولة 

قطر للعام المالي 2023 
والمتوقع أن يبلغ 29 

مليار ريال، سيتم توجيهه 
لسداد الدين العام، ودعم 

احتياطيات مصرف قطر 
المركزي، وزيادة رأسمال 

جهاز قطر لالستثمار.
جاء ذلك خالل مؤتمر 
صحفي عقده أمس 

سعادة وزير المالية، أعلن 
فيه عن تفاصيل الموازنة 

العامة للدولة لسنة 2023 
البالغ إجمالي اإلنفاق 

بها 199 مليار ريال )54.6 
مليار دوالر أميركي(، وهو 
ما يعـد انخفـاضًا بنسـبة 

2.6% مقارنة بموازنة 
العام الجاري 2022.

العامة  املوازنة  أن  سعادته  وأوضح 
نفط  سعر  متوسط  أساس  عىل  بنيت 
وهو  للربميل،  أمريكياً  دوالراً   65 يبلغ 
وزارة  اعتمدته  متحفظاً  يعترب  سعر 
لضمان  اسرتاتيجيتها  ضمن  املالية 
املالية  املوارد  تخصيص  عىل  القدرة 
خالل  باملتوقعة  القائمة  لاللتزامات 
ومشاريع  الربامج  وتمويل  العام، 

اسرتاتيجية التنمية الوطنية.
بموازنة  اإليرادات  إجمايل  أن  وأضاف 
 228 بمبلغ  يقدر   2023 املايل  العام 
مليار ريال )65 مليار دوالر أمريكي(، 
مقارنة   %  16.3 بنسبة  بزيادة 

بتقديرات موازنة عام 2022.
اإليرادات  يف  الزيادة  سعادته  وعزا 
العامة بشكل أسايس إىل اعتماد متوسط 
للربميل  أمريكياً  دوالراً   65 نفط  سعر 
لعام 2023 بدالً من 55 دوالراً أمريكياً 
 ،2022 عام  موازنة  يف  كما  للربميل 
أسعار  يف  امللحوظ  االنتعاش  نتيجة 
الجاري،  العام  خالل  العاملية  الطاقة 
املؤسسات  تقديرات  إىل  باإلضافة 
الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة 
تقديرات  وتبلغ  املتوسط.  املدى  عىل 
للعام  والغاز  النفط  إيرادات  إجمايل 
مع  باملقارنة  ريال  مليار   186 القادم 

2022، وهو  لعام  ريال  مليار   154.0
ما يمثل زيادة بنسبة 20.8 %.

أن  عن  املالية  وزير  سعادة  وكشف 
 2023 لعام  املقدرة  اإليرادات  ارتفاع 
يف  املحدود  االنخفاض  جانب  إىل 
رصيد  تحويل  إىل  أديا  املرصوفات، 
املوازنة من عجز إىل فائض يقدر بمبلغ 
29 مليار ريال.. مضيفا أن وزارة املالية 
ستعمل عىل تعزيز االحتياطيات املالية 
إىل  الفائض  تحويل  خالل  من  للدولة 
ألحكام  وفقاً  العام  االحتياطي  حساب 
الصادر  للدولة  املايل  النظام  قانون 

بالقانون رقم )2( لسنة 2015.
أما فيما يتصل باإليرادات غري النفطية، 
فأشار سعادته إىل اإلبقاء عىل تقديرات 
 2023 لعام  النفطية  غري  اإليرادات 
 ،2022 ثابتة باملقارنة مع موازنة عام 
موضحا  ريال،  مليار   42 مبلغ  عند 
مع  بالتنسيق  حالياً  تعمل  الوزارة  أن 
تطبيق  دراسة  عىل  املعنية  الجهات 
بعض اإلجراءات التي من شأنها زيادة 
خالل  النفطية  غري  اإليرادات  تحصيل 

قائمة  توسيع  2023، من ضمنها  عام 
االنتقائية  بالرضيبة  املشمولة  السلع 
ومراجعة بعض الرسوم الحكومية. ولم 
الناتجة  اإليرادات  تقديرات  إضافة  تتم 
اإلجراءات  لهذه  املحتمل  التطبيق  عن 
مبدأ  من  املوازنة  يف   2023 عام  خالل 
لإليرادات  متحفظة  تقديرات  تقديم 
اإليرادات  زيادة  أن خطة  وأكد  العامة، 
مراعاة  عىل  تحرص  النفطية  غري 
اآلثار  ومراعاة  االقتصادية  الظروف 
املحتملة لإلجراءات عىل القطاع الخاص 

وأداء األعمال.
يف  املرصوفات  عن  حديثه  سياق  ويف 
أشار   ،2023 لعام  العامة  املوازنة 
الكواري  أحمد  بن  عيل  السيد  سعادة 
إجمايل  انخفاض  إىل  املالية،  وزير 
 2023 لعام  لها  املخطط  املرصوفات 
لتبلغ   2022 عام  عن   %  2.6 بنسبة 
أهم  أن  موضحا  ريال..  199مليار 
 2023 عام  مرصوفات  يف  متغريين 
زيادة  هما   2022 عام  مع  باملقارنة 
واألجور  الرواتب  باب  عىل  اإلنفاق 

وانخفاض اإلنفاق عىل باب املرشوعات 
مخصصات  ارتفعت  وقد  الرئيسية. 
الرواتب واألجور يف موازنة عام 2023 
بمقدار 4 مليارات ريال عن عام 2022 
ما  ريال،  مليار   62.5 مبلغ  إىل  لتصل 
يمثل زيادة بنسبة 6.3 %. وتعزى هذه 
القطاع  يف  التوظيف  زيادة  إىل  الزيادة 
العام يف ظل الهيكلة الحكومية الجديدة 
حرضة  قبل  من  اعتمادها  تم  والتي 
حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
آل ثاني أمري البالد املفدى يف نهاية عام 
وبعض  املنح  رصف  وإعادة   ،2021
الجاري، باإلضافة  العام  البدالت خالل 
الجديد،  التقاعد  قانون  اعتماد  إىل 
باعتماد  املفدى  األمري  وتوجيهات سمو 

الحد األدنى للمعاش التقاعدي.
يف  االنخفاض  سعادته  وأرجع 
التشغيلية  املرصوفات  مخصصات 
العامة  املرافق  استدامة  تكاليف  إىل 
دور  لها  سيكون  التي  التحتية  والبنية 
العالم، يف  مهم يف مرحلة ما بعد كأس 
تعترب  متكاملة  تحتية  بنية  بناء  ظل 

املحيل  االقتصاد  ركيزة أساسية لتطور 
انخفضت  السياق،  هذا  ويف  وازدهاره. 
لعام  الرئيسية  املرشوعات  مخصصات 
مع  باملقارنة   %  13.6 بمقدار   2023
ريال،  مليار   63.9 لتبلغ   2022 عام 
وذلك يف ظل إنجاز العديد من مشاريع 
واملشاريع  لها  املخطط  التحتية  البنية 
إتمام توسعة  آخرها هو  االسرتاتيجية، 
بطولة  انطالق  قبل  الدويل  حمد  مطار 
كما   .2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
باب  املرتفع يف  اإلنفاق  استمرار  يعزى 
الدولة  توجهات  إىل  العامة  املرشوعات 
التحتية،  البنية  مشاريع  الستكمال 
بأرايض  املتصلة  تلك  وباألخص 
واملشاريع  والجديدة  القائمة  املواطنني 

املتعلقة بدعم االقتصاد املحيل.
تمت  أنه  املالية  وزير  سعادة  وذكر 
قطاعي  من  كل  مخصصات  زيادة 
 2023 لعام  والتعليم  الصحة 
الدولة  تركيز  استمرار  مع  تماشياً 
ذلك  ويتضمن  فيهما،  االستثمار  عىل 
الجديدة  املدارس  من  عدد  تطوير 

املدارس  بعض  مرافق  وتحسني 
القائمة، باإلضافة إىل تشغيل عدد من 
املستشفيات واملراكز الصحية الجديدة 
اإلنفاق  ويبلغ  جديدة.  مراكز  وإنشاء 
العام  موازنة  يف  الصحة  قطاع  عىل 
بـ  مقارنة  ريال،  مليار   21.1 القادم 
20 مليار ريال يف عام 2022، ويشكل 
إجمايل  من   %  11 نسبته  ما  ذلك 
لقطاع  بالنسبة  أما  العامة.  املوازنة 
اإلنفاق  فيبلغ  العايل،  والتعليم  التعليم 
 17.8 18 مليار ريال مقارنة بـ  عليه 
2022، أي  مليار ريال يف موازنة عام 

ما نسبته 9% من إجمايل املوازنة.
الثقافة  قطاع  عىل  اإلنفاق  أن  وأضاف 
والرياضة يبلغ 9.3 مليار ريال، مقارنة 
عام  موازنة  يف  ريال  مليار   16.6 بـ 
2022، أي ما نسبته 5 % من إجمايل 
عىل  اإلنفاق  انخفاض  ويعود  املوازنة. 
إنجاز  إىل  والرياضة  الثقافة  قطاع 
باستضافة  املرتبطة  املشاريع  كافة 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 
املرصوفات  من  االنتهاء  إىل  باإلضافة 
التشغيلية املرتبطة باالستضافة. وأشار 
أن األصول  إىل  السياق  سعادته يف هذا 
ما  حالياً  واملتاحة  تطويرها  تم  التي 
يف  أفضلية  قطر  دولة  تعطي  زالت 
أخرى  رياضية  أحداث  استضافة 
بأن  الدولة  هدف  تحقيق  يف  وتساهم 

تصبح مركزاً رياضياً عاملياً.
أحمد  بن  عيل  السيد  سعادة  ونوه 
الكواري وزير املالية، إىل أن الدين العام 
انخفض من %58 يف عام  لدولة قطر 
الناتج  من   %  44.5 حوايل  إىل   2021
املحيل اإلجمايل، وذلك بسبب قيام الدولة 
الدين  من  مستحقة  مبالغ  بتسديد 
الخارجي، باإلضافة إىل النمو يف الناتج 
وقد  الجارية.  باألسعار  اإلجمايل  املحيل 
ساهم ارتفاع أسعار الطاقة، والسياسة 
اإلنفاق  ضبط  يف  املتمثلة  للدولة  املالية 
الدين  مستوى  وخفض  كفاءته  ورفع 
تحسن  يف  الخارجي  وباألخص  العام 

التصنيف االئتماني للدولة.
وكشف سعادته عن قيام وكالة موديز 
النظرة  برفع  االئتماني  للتصنيف 
إىل  مستقرة  من  للدولة  املستقبلية 
ستاندرد  وكالة  رفعت  فيما  إيجابية، 
للدولة  االئتماني  التصنيف  بورز  آند 
من )-AA( إىل )AA( بنظرة مستقبلية 
مستقرة. وأشار سعادته يف هذا اإلطار 
االئتماني  التصنيف  تحسن  أن  إىل 
للدولة يؤكد عىل متانة االقتصاد املحيل 
املايل  االستقرار  إىل  باإلضافة  ومرونته 
من  يزيد  ما  الدولة، وهو  تشهده  الذي 
األجنبية  لالستثمارات  الدولة  جاذبية 
االقرتاض  تكلفة  خفض  يف  ويساهم 

للدولة واملؤسسات العاملة بها.

دراسة توسيع قائمة السلع المشمولة بالضريبة االنتقائية

من خالل تنفيذ 

»1.3« مليار ريال تداوالت عقارية في نوفمبر»208« صفقات
البيع  عقود  يف  العقارات  تداول  حجم  بلغ   - قنا  الدوحة- 
خالل  العدل،  بوزارة  العقاري،  التسجيل  إدارة  لدى  املسجلة 

شهر نوفمرب املايض، 1.36 مليار ريال.
وأظهرت بيانات النرشة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة 
الشهر  خالل  عقارية  صفقات   )208( عدد  تسجيل  العدل، 
مؤرش  يف  باملائة   24 بنسبة  ارتفاعا  هناك  إن  حيث  املذكور، 

املساحات املتداولة، باملقارنة مع شهر أكتوبر 2022.
وتصدرت بلديات: الدوحة والريان والظعاين التداوالت األكثر 
نشاطا من حيث القيمة املالية، خالل شهر نوفمرب 2022، وفقا 
ملؤرش السوق العقاري، وتلتها يف أحجام الصفقات بلديات: أم 

صالل، والوكرة، والخور والذخرية، والشمال، والشيحانية.
وكشف مؤرش السوق العقاري لشهر نوفمرب أن القيمة املالية 
و78  ألفا  و784  مليونا   749 بلغت  الدوحة  بلدية  لتعامالت 
الريان  بلدية  تعامالت  بلغت  ما  يف  املالية  القيمة  لتبلغ  رياال، 

284 مليونا و52 ألفا و916 رياال. 
ماليني   110 الظعاين  بلدية  لتعامالت  املالية  القيمة  وبلغت 
لتعامالت  املالية  القيمة  بلغت  بينما  رياال،  ألفا و881  و183 

بلدية أم صالل 95 مليونا و544 ألفا و287 رياال. 
ألفا  و619  مليونا   54 بقيمة  تداوالت  الوكرة  بلدية  وسجلت 
و443 رياال، وقامت بلدية الخور والذخرية بتسجيل تداوالت 

بلدية  وسجلت  ريال،  و900  ألفا  و699  مليونا   55 بقيمة 
ما  يف  ريال،  ألف  و118  مليونا   14 بقيمة  تداوالت  الشمال 
سجلت بلدية الشيحانية تداوالت بقيمة 1 مليون و400 ألف 

ريال قطري.
أن  املؤرشات  أظهرت  املتداولة،  املساحات  مؤرش  حيث  ومن 
أكثر  سجلت  صالل  وأم  والظعاين  والريان  الدوحة  بلديات: 
شهر  خالل  املتداولة  العقارات  ملساحات  نشاطا  البلديات 
بلدية  تلتها  الدوحة،  لبلدية  باملائة   50 بنسبة  وذلك  نوفمرب، 
الريان بنسبة 22 باملائة، ثم بلديتا: الظعاين وأم صالل بنسبة 
8 باملائة لكل منهما، لتسجل بلديتا: الوكرة، والخور والذخرية، 
5 باملائة لكل منهما. وسجلت بلدية الشمال تداوالت بقيمة 2 

باملائة من إجمايل املساحات املتداولة.
ومن ناحية مؤرش عدد الصفقات العقارية )العقارات املباعة(، 
أظهرت مؤرشات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خالل شهر 
نوفمرب، لعدد العقارات املباعة، بلدية الريان بنسبة 29 باملائة، 
تلتها بلدية الدوحة بنسبة 25 باملائة، ثم بلديتا الظعاين وأم 
صالل بنسبة 12 باملائة لكل منهما، ثم بلدية الوكرة بنسبة 9 
باملائة، وتلتها بلدية الخور والذخرية بنسبة 7 باملائة، لتسجل 
إجمايل  من  باملائة   1 الشمال  وبلدية  باملائة،   5 الشمال  بلدية 

الصفقات العقارية. 

التداول عن تسجيل أعىل قيمة )10( عقارات   وكشف حجم 
مباعة لشهر نوفمرب، والتي شملت عدد )3( عقارات يف بلدية 
الريان، وعدد )2( عقار يف كل من بلديات: الدوحة، والظعاين، 

والخور والذخرية، وعدد )1( عقار يف بلدية أم صالل.
نوفمرب  شهر  خالل  الرهونات  معامالت  حجم  يخص  ما  ويف 
2022، فقد بلغ عدد معامالت الرهن التي تمت خالل الشهر 
مليارات   9 بلغت  إجمالية  بقيمة  معاملة،   )174( املذكور 

و503 ماليني و548 ألفا و255 رياال.
بعدد  الرهن  معامالت  يف  عدد  أعىل  الريان  بلدية  وسجلت 
عدد  إجمايل  من  باملائة   58 يعادل  ما  أي  معاملة،   )101(
معاملة،   )41( بعدد  الدوحة  بلدية  تلتها  املرهونة،  العقارات 
أي ما يعادل 23.6 باملائة، من إجمايل عدد العقارات املرهونة، 
 10.3 يعادل  ما  وهو  معاملة،   )18( بعدد  الوكرة  بلدية  ثم 
باملائة من إجمايل العقارات املرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد 
)11( معاملة، أي ما يعادل 6.3 باملائة من إجمايل العقارات 

املرهونة.
عدد  والشمال  والذخرية  والخور  صالل  أم  بلديات:  وسجلت 
)1( معاملة لكل منها، أي ما يعادل 0.6 باملائة لكل منها من 

إجمايل العقارات املرهونة خالل نفس الشهر.
ويف ما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة يف املقدمة 

بقيمة بلغت 6 مليارات و372 مليونا و310 آالف و40 رياال، 
يف حني سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة حيث بلغت 1 مليون 

و200 ألف ريال.
وبالنظر ملؤرش حركة عمليات الرهن، من خالل دراسة نسبة 
عدد العقارات املرهونة إىل نسبة قيمتها املالية، فإن نسبة عدد 
العقارات املرهونة أكرب من نسب مبالغ معامالت الرهن، وذلك 
بلديتي  عدا  ما  رهن،  معامالت  شهدت  التي  املناطق  كافة  يف 
حققت  الرهن  معامالت  مبالغ  إن  حيث  والظعاين،  الدوحة 

نسبة أعىل، قياسا بمعدل عدد عمليات الرهن. 
 وأشارت النرشة إىل أنه بالعودة لحركة وحجم معامالت الرهن 
الدوحة سجلت  التي تمت خالل شهر نوفمرب، تبني أن بلدية 
)8( من أعىل )10( عقارات مرهونة، فيما سجلت بلديتا الريان 

والظعاين عقارا مرهونا واحدا لكل منهما.
باملائة من   92 10 عقارات  الرهن ألعىل  وبلغ حجم معامالت 
القيمة اإلجمالية لجميع معامالت الرهن التي تمت خالل شهر 

نوفمرب.
فقد  والقصار،  اللؤلؤة  بمنطقة  التداول  حركة  يخص  ما  ويف 
بلغ عدد الصفقات املسجلة خالل شهر نوفمرب )47( صفقة 
للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والرشاء، بقيمة 

إجمالية بلغت 107 ماليني و143 ألفا و709 رياالت.

{ وزير المالية متحدثا في المؤتمر الصحفي
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متابعات

»GWC« قدمت خدمات متميزة خالل البطولة

المونديال يقود القطاع اللوجستي للنمو

وقال س�عادة الش�يخ عبد الله بن فهد بن 
جاس�م بن ج�ر آل ثان�ي، رئيس مجلس 
إدارة الرشك�ة: قام�ت GWC ع�ى م�دى 
س�نوات يف التحضري لهذا الحدث الضخم، 
وتقديم الدعم اللوجس�تي للدولة واللجنة 
املنّظمة واالتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا« 
لتقدي�م نس�خة من ه�ذا الح�دث العاملي 
لك�رة القدم تبقى محف�ورة يف الذاكرة إىل 
األبد. نحن حريصون أيًضا عى االستفادة 
من ه�ذه البطولة لتقدي�م إرث اقتصادي 
قوي يع�ود بالنفع عى ال�رشكات الكبرية 
والصغ�رية لألجيال القادم�ة، بما يتماىش 

مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
 وتابع س�عادته قائال: إن اس�تضافة أول 
نس�خة من بطول�ة كأس العالم يف الرشق 
األوس�ط والعال�م العرب�ي تطلب�ت عمالً 
لوجس�تياً ضخماً، وهو ما قامت به رشكة 
الخليج للمخازن ) GWC ( التي تم اإلعالن 
عنها كمزود رس�مي للخدمات اللوجستية 
لبطول�ة كأس العال�م قط�ر 2022 حيث 
 15 م�ن  أكث�ر  بمناول�ة   GWC قام�ت 
مليون علبة م�ن املرشوبات، و1.8 مليون 
قطع�ة م�ن املع�دات، و117,900 قطعة 
أث�اث، و20,400 غرض خ�اص باملرور 
والسالمة، و34,700 من اللوازم املكتبية، 
و20,000 حاج�ز للمتفرج�ن وحواج�ز 
مع�دات  كاف�ة  إىل  باإلضاف�ة  مروري�ة، 
البطول�ة، بم�ا يف ذل�ك األطق�م، واألزياء 
الرس�مية، وكرات القدم. وإىل جانب ذلك، 
حقق�ت GWC إنجازاً أساس�ياً آخر وهو 
نق�ل األغذي�ة الطازج�ة واملرشوب�ات إىل 
مجموعة من مواقع البطولة. أما بالنس�بة 
لوس�ائل اإلعالم، فقد قام�ت بمناولة أكثر 
م�ن 30,000 قطع�ة م�ن املع�دات، بما 
يف ذل�ك الكام�ريات والحام�الت الثالثي�ة 
ومعدات اإلض�اءة، حيث قام�ت بعمليات 
التس�ليم م�ن وإىل ثماني�ة مالع�ب، و36 

فندًقا يض�م املنتخبات، وهن�اك مطاران، 
إعالمي�ة،  ومراك�ز  بحري�ان،  ومين�اءان 
ومناط�ق املش�جعن، إىل جانب غريها من 

املواقع.
وش�دد س�عادته عى أن توف�ري املتطلبات 
اللوجس�تية لح�دث ضخم بحج�م بطولة 
كأس العالم اس�توجب وضع اس�راتيجية 
ذات توّجه مستقبيل بهدف تنفيذ العمليات 
بشكل سلس، وقد اعتمدت GWC يف تنفيذ 
اس�راتيجيتها ع�ى مب�دأ »ب�رج املراقبة« 
لتنظي�م بطول�ة كأس العال�م فيف�ا قطر 
2022TM، حيث نجحت يف إدارة عملياتها 
 ،)MDS( وفق�اً لج�دول التوزي�ع الع�ام
وهو م�ا كان بمثابة النقطة املركزية لكافة 
األنش�طة اللوجس�تية، انطالق�اً من موعد 
اس�تالم الطلب، ومكان التس�ليم، والوقت 

املستغرق، وحالة الطلب الحالية. 
 وم�ن جانبه قال الس�يد رنجي�ف منون، 
الرئي�س التنفي�ذي ملجموع�ة GWC، إن 
العن�ر الب�رشي والعملي�ات املدروس�ة 
والتقني�ات التكنولوجي�ة تمث�ل العنارص 
الرئيس�ية عن�د النظر للمهمة م�ن ناحية 
تقدي�م  عن�د  قائ�اًل:  لوجس�تية. ورّصح 
الخدمات اللوجستية لبطولة كأس العالم، 
ال ب�ّد م�ن التخطي�ط واالنتب�اه إىل أدق 
التفاصي�ل، فما ش�هدناه خ�الل البطولة 
كان نتيج�ة س�نوات من التحض�ري، وقد 
نجحنا يف نهاية املطاف يف تحويل خططنا 
وخطط رشكائنا يف قطر والعالم، إىل واقع.
وأض�اف من�ون: ينبغ�ي عى ال�رشكات 
تحقي�ق الت�وازن الصحي�ح ب�ن الكادر 
الب�رشي والعملي�ات والتكنولوجيا بهدف 
تعزي�ز سلس�لة القيم�ة وإط�الق العنان 
 GWC ألقىص حد من اإلمكانات، ونحن يف
نؤم�ن ب�أن نج�اح البطول�ة كان مدفوعاً 
بالعنر الب�رشي ومدعوماً بالتكنولوجيا 

وموجهاً بدقة نحو الهدف.

 وقد عززت اس�تضافة بطولة كأس العالم 
لكرة الق�دم من مكانة دول�ة قطر كمركز 
عاملي للفعاليات واألحداث الدولية الكرى، 
وقد أرست منصة للنمو االقتصادي الهام، 
حي�ث س�اعدت بش�كل خ�اص الرشكات 
متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة عى 

تحقيق االزدهار يف الدولة واملنطقة.
وافتتح�ت GWC بداية ه�ذا العام منطقة 
الوك�ري اللوجس�تية التي تعّد أك�ر مركز 
لوجس�تي له�ا حت�ى اآلن بمس�احة تبلغ 
1,500,000 م�ر مرب�ع، وه�ي مصممة 
خصيص�اً لتلب�ي احتياج�ات املرشوع�ات 
متناهي�ة الصغ�ر والصغرية واملتوس�طة، 
كم�ا توفر فرص�ة للتواصل م�ع الرشكات 
 GWC ذات النش�اط املماث�ل. وق�د تولّت
مهمة تأمن الف�رص وإيجاد الحافز لهذه 
ال�رشكات ملس�اعدتها يف إنش�اء وتنمي�ة 
أعماله�ا واالس�تفادة من اس�تضافة قطر 

لبطولة كأس العالم.
وتابع منون قائال: لقد استفادت الرشكات 
متناهي�ة الصغ�ر والصغرية واملتوس�طة 
بش�كل كب�ري م�ن بطول�ة كأس العالم يف 
مجموعة واسعة من القطاعات، بما يف ذلك 
الخدمات اللوجستية، أما التحدي اآلن فهو 
أن تستفيد من إرث البطولة وتطّور أعمالها 
وذلك حتماً مدعوماً باألرضية التي توفرها 

دولة قطر.
وأش�اد من�ون بقي�ادة دول�ة قط�ر التي 
احتضن�ت بيئة أعم�ال مواتية وس�اعدت 
قط�اع الخدم�ات اللوجس�تية يف االزدهار 
وتحقيق النمو بش�كل كبري عر استضافة 
أكر ح�دث ريايض يف العال�م. متابعا: لقد 
تلقين�ا دعماً هائالً من كافة القطاعات منذ 
الي�وم األول النطالقتنا، ولم نكن لنصل إىل 
هذه املرحلة لوال الرؤية وااللتزام والشغف 
للقي�ادة الحكيم�ة لدول�ة قط�ر.. إن أحد 
مجاالت الدعم الخاص هو إدارة دولة قطر 

للرشاك�ة ب�ن القطاعن الع�ام والخاص، 
وه�و أمر تفخ�ر GWC كونها ج�زءا منه، 
فمن خالل ه�ذه الرشاكة، نلت�زم بتطوير 
الق�درات القطري�ة، وتعزي�ز دور قط�اع 
الخدمات اللوجستية ومساهمته يف التنمية 
االقتصادية، مع تقديم التوجيه للمش�اريع 
الحكومية العتماد منهجيات جديدة ورؤية 
حديث�ة يف إدارة املش�اريع الوطنية بكفاءة 

واستدامة.
العال�م  كأس  نس�خة  تس�ليم   وتضم�ن 
مجموعة واس�عة من الخدمات، بما يف ذلك 
إدارة األص�ول وأنظم�ة التتبع، واس�رداد 
األصول وحلها، وعمليات ما قبل االس�تالم 
والتخزين واالس�تالم والتعبئة واإلرس�ال، 
وإدارة األسطول اللوجستي، وتوزيع املواد 
وتوزيع تصاريح تسليم السيارات وشحن 
البضائع والتخليص الجمركي، والخدمات 
اللوجس�تية العكس�ية، وتس�ليم البضائع 

للوجهة النهائية.
وخري مثال عى هذه العملية هو توزيع أكثر 
م�ن 200,000 تذكرة لحض�ور املباريات 
محلي�اً ودولي�اً. تضمن�ت العملي�ة جمع 
التذاكر وبطاقات وقوف السيارات وغريها 
من ملحقات التذاكر، ومن ثم القيام بعملية 
الفرز والعزل وإنش�اء املخزون وصوالً إىل 

تسليم التذاكر محلياً ودولياً.
ويف املقاب�ل تمث�ل صغ�ر املس�احة التي 
أقيمت عليها البطولة ميزة كبرية للخدمات 
اللوجستية، فقد قدمت قطر نسخة مدمجة 
من بطول�ة كأس العالم لكرة القدم، وهي 
األوىل من نوعها يف التاريخ الحديث، حيث 
يق�ع كل ملعب عى بعد س�اعة واحدة من 

وسط الدوحة كحد أقىص.
وقال الس�يد من�ون: منذ البداية، س�لطت 
قطر الضوء عى فرصة اس�تضافة نسخة 
مدمج�ة من بطول�ة كأس العال�م لتوفري 
تجرب�ة اس�تثنائية للمش�جعن والالعبن 

واملس�ؤولن عى حد س�واء. ويف حن كان 
رائع�اً أن يح�ر املش�جعون أكث�ر م�ن 
مباراة واح�دة يف اليوم، فق�د أثبتت دولة 
قط�ر أهمي�ة موقعها الجغ�رايف أيضاً من 
حي�ث توفري الخدم�ات اللوجس�تية األمر 
الذي سّهل تواجد األشخاص واملنتجات يف 

املواقع املناسبة ويف األوقات املناسبة.
وس�اهمت ش�بكة GWC املخصصة لهذا 
الحدث والتي تمتد عى مس�احة 50,000 
م�ر مربع، باإلضاف�ة إىل أكث�ر من 150 
مركبة مخصصة، والتي تقع كلها عى بعد 
45 دقيقة من أي ملعب، باإلضافة إىل أكثر 
م�ن 400 موقع رئييس، يف نجاح البطولة. 
كما قام أكثر من 200 س�ائق ش�احنة يف 
تغطي�ة 1,900,000 كيلومر من رحالت 
التوزي�ع ع�ى م�دى 288,000 س�اعة، 
بدع�م من 1,200 موظف عمليات وس�تة 
أنظمة لوجس�تية مخصصة. وتم تكريس 
ذلك كله للتس�ليم يف الوقت املحدد وبشكل 
كام�ل ملجموعة من األط�راف املعنية، بما 
يف ذلك االتحاد الدويل لك�رة القدم الفيفا، 
والفرق املش�اركة، وال�رشكاء التجاريون، 
ووسائل اإلعالم، واملشجعون، واملوظفون، 

واملوردون، ومنافذ البيع.
وق�ال من�ون: إن مفت�اح العم�ل الناجح 
ه�و التخطي�ط طوي�ل األم�د، والتدريب 
املوظف�ن، ومجموع�ة  املخص�ص آلالف 
م�ن فعالي�ات االختب�ار ذات الصلة، وقد 
اس�تفدنا بش�كل كبري من تنظيم بطوالت 
مث�ل كأس العالم لألندية، يف مناس�بتن، 
وكأس العرب، إىل جان�ب األحداث املحلية 

مثل كأس األمري.
وأضاف منون: من اآلن فصاعًدا، س�نركز 
عى دم�ج ال�ذكاء االصطناع�ي واالعتماد 
أكثر عى األتمتة لتس�هيل وترسيع تحقيق 
أهدافنا. لقد شهدنا أيًضا تركيزاً كبرياً عى 
االس�تدامة وتقديم حلول صديق�ة للبيئة 

خالل بطولة كأس العالم وس�وف نستمر 
يف دعم هذه التوجهات يف املستقبل.

املس�تفادة  ال�دروس  إن  بقول�ه:  وتاب�ع 
أيضاً هو أن اس�تضافة الفعاليات الكرى 
ضم�ن مس�احة صغ�رية لي�س مفض�اًل 
ب�ل  فق�ط،  والالعب�ن  الجماه�ري  ل�دى 
يع�ود بالنف�ع الكبري أيضاً ع�ى املنّظمن 
واألفراد والرشكات املش�اركة يف التخطيط 

اللوجستي والتسليم.
أنديته�م  إىل  الالعب�ون  يع�ود  وبينم�ا   
ويتنافس�ون يف بط�والت ال�دوري ح�ول 
الخدم�ات  GWC ع�ى  العال�م، س�ركز 
اللوجس�تية العكسية، مما يعني إعادة كل 

عنر إىل وجهته التالية.
ويف ه�ذا اإلط�ار قال من�ون: إن معظم ما 
وص�ل إىل قطر يحت�اج إىل إعادته بأمان، 
تعّد الخدمات اللوجس�تية العكسية جزءاً 
رئيس�ياً من عملياتن�ا، وسيس�تمر عملنا 
لفرة طويلة بعد رفع الكأس، سنعمل عن 
كثب مع األطراف املعنية إلعادة كل عنر 

بعناية وأمان إىل وجهته التالية.
 وأض�اف: كان واضح�اً منذ الي�وم األول 
أن اس�تضافة بطول�ة كأس العال�م فيف�ا 
ُيعد ج�زءاً من خط�ة طويلة األم�د لدولة 
قط�ر، حي�ث س�اهمت يف ترسي�ع وترية 
إنج�از أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، 
وس�اعدت عدداً من القطاع�ات عى النمو 
والتط�ور بوترية متس�ارعة، بم�ا يف ذلك 
قط�اع الخدمات اللوجس�تية الحيوي ويف 
املقاب�ل تتمث�ل أهدافن�ا اآلن يف مواصل�ة 
دعم قطر يف مهمتها الستضافة الفعاليات 
الدولية الكرى، مستندين إىل اإلرث املذهل 
الس�تضافة بطول�ة كأس العال�م األوىل يف 
الرشق األوس�ط والعالم العربي، وتوسيع 
نطاق حضورنا يف دول الجوار، ونحن عى 
ثق�ة ويقن من أن مس�تقبالً واعداً ينتظر 

.GWCكل من دولة قطر و

رنجيف منون: نخطط لتوسيع حضورنا ليشمل دول الجوارالشيخ عبد الله بن فهد: الشركات تستفيد من إرث كأس العالم

{ أداء لوجستي قوي خالل المونديال 

{ رنجيف منون  { الشيخ عبد الله بن فهد

نباشر تقديم الخدمات اللوجستية 
العكسية في مرحلة ما بعد البطولة

الخلي��ج  ش����ركة  أك����دت 
س��ي  دبلي��و  »ج��ي  للمخ��ازن 
الم�������زود  وه������ي   »GWC
للخدم�������ات  الرس�����م������ي 
كأس  لبطول��ة  اللوجس��تية 
العال��م FIFA قطر 2022 أنها 
لوجس��تية  خدم��ات  قدم��ت 
متمي��زة خ��ال البطول��ة التي 
مؤخ��را  فعالياته��ا  اختتم��ت 
كأس  ي��ؤدي  أن  متوقع��ة 
نم��ّو  كبي��ر  بش��كل  العال��م 
قطاع��ات األعمال ف��ي كافة 
أنح��اء الدول��ة بم��ا ف��ي ذل��ك 

القطاع اللوجستي.

الدوحة- $

في أكتوبر على أساس سنوي.. »التخطيط«:

ارتفاع مؤشر اإلنتاج الصناعي »2.5 %«

عن  يصدر  الذي  املؤرش  هذا  ويعكس 
تفاصيل  واإلحصاء،  التخطيط  جهاز 
الصناعية  االقتصادية  القطاعات  نمو 
التعدين  وهي  له،  املكونة  املختلفة 
باملائة،   82.46 النسبية  أهميته  وتبلغ 
نسبية  بأهمية  التحويلية  والصناعة 
والكهرباء  باملائة،   15.85 قدرها 
باملائة،   1.16 بلغت  نسبية  بأهمية 
 0.53 قدرها  نسبية  بأهمية  واملياه 

باملائة. 
التخطيط  جهاز  بيانات  وأظهرت   
القيايس  الرقم  انخفاض   ، واإلحصاء 

باملائة   4.2 بنسبة  التعدين  لقطاع 
مع  مقارنة  املايض  أكتوبر  شهر  يف 
إىل  ذلك  ويرجع  سبقه،  الذي  الشهر 
يف  املنتجة  الكميات  يف  االنخفاض 
مجموعة استخراج النفط الخام والغاز 
وارتفاع  النسبة،  بنفس  الطبيعي 
للتعدين  األخرى  األنشطة  مجموعة 
واستغالل املحاجر بنسبة 2.7 باملائة، 
وباملقارنة مع الشهر املماثل من العام 
القطاع  هذا  يف  ارتفاعا  يالحظ  املايض 

بنسبة 2.2 باملائة. 
التحويلية  الصناعة  قطاع  وسجل 

شهر  يف  باملائة   0.9 قدره  ارتفاعا 
أكتوبر 2022 مقارنة بالشهر السابق 
ارتفاع  كمحصلة  ذلك  حدث  وقد  له، 
املواد  صناعة  مجموعات،  يف  اإلنتاج 
الكيميائية واملنتجات الكيميائية بنسبة 
املرشوبات  صناعة  تلتها  باملائة،   1.8
املنتجات  وصناعة  باملائة،   1.4 بنسبة 
باملائة،   1.3 بنسبة  املكررة  النفطية 
وصناعة املنتجات الغذائية بنسبة 0.3 
ومنتجات  اإلسمنت  وصناعة  باملائة، 
 0.2 بنسبة  األخرى  الالفلزية  املعادن 

باملائة. 

أما االنخفاض فقد حصل يف مجموعة 
صناعة منتجات املطاط واللدائن بنسبة 
4.6 باملائة، وصناعة الفلزات القاعدية 
)املعادن األساسية( بنسبة 2.7 باملائة، 
ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط 

األعالم املسجلة بنسبة 0.6 باملائة. 
القطاع،  نفس  ويف  أخرى  ناحية  ومن 
فقد  السنوي  التغري  صعيد  وعى 
لوحظ ارتفاع قدره 1.4 باملائة مقارنة 
2021، بسبب  العام  بالشهر ذاته من 
املرشوبات  صناعة  يف  اإلنتاج  ارتفاع 
املواد  وصناعة  باملائة،   8.1 بنسبة 

الكيميائية واملنتجات الكيميائية بنسبة 
7.1 باملائة، وصناعة املنتجات الغذائية 
املنتجات  وصناعة  باملائة،   6.9 بنسبة 
باملائة.   2.2 بنسبة  املكررة  النفطية 
صناعة  يف  حصل  فقد  االنخفاض  أما 
األساسية(  )املعادن  القاعدية  الفلزات 
بنسبة 13.9 باملائة، وصناعة اإلسمنت 
األخرى  الالفلزية  املعادن  ومنتجات 
الطباعة  ومجموعة  باملائة،   10 بنسبة 
املسجلة  األعالم  وسائط  واستنساخ 
منتجات  وصناعة  باملائة،   9.1 بنسبة 

املطاط واللدائن بنسبة 4.3 باملائة. 

والغاز  الكهرباء  إمدادات  قطاع  ويف 
يف  انخفاض  لوحظ  فقد  والبخار، 
والشهر   2022 أكتوبر  بن  اإلنتاج 
وعند  باملائة،   3 بنسبة  له  السابق 
املقارنة مع أكتوبر 2021 كان االرتفاع 

بنسبة 17.9 باملائة. 
مقارنة  فعند  املياه  إمدادات  قطاع  أما 
السابق  الشهر  مع   2022 أكتوبر 
 3 بنسبة  اإلنتاج  يف  ارتفاع  لوحظ  له، 
باملائة، وعند املقارنة مع الشهر املناظر 
بنسبة  االرتفاع  كان  املايض  العام  من 

38.5 باملائة.

 ارتفع مؤش��ر اإلنتاج الصناعي في الدولة بنس��بة 2.5 بالمائة ف��ي أكتوبر الماضي على 
أس��اس سنوي، مسجا مستوى 99 نقطة، فيما انخفض بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة مع 

الشهر السابق )سبتمبر2022(.

الدوحة- $



الباكر: نسعى إلى تقديم 
تجارب سياحية متميزة للزوار

الدوحة- $
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متابعات

في أكثر من »17« سوقا دوليا تحت عنوان »قطر أكثر من شعور«

إطالق حملة ترويجية سياحية عالمية

وتعرض حملة »قطر أكثر من شعور« التجارب الغنية امللهمة 
للمشاعر اإليجابية التي يمكن لدولة قطر أن توفرها لزوارها. 
كما تسلط الحملة الضوء عىل مزايا دولة قطر كوجهة سياحية 
متميزة يمكنها تحفيز الحواس لدى كل فرد من أفراد العائلة، 
الهادئة  األجواء  أو  األصيلة  القطرية  الضيافة  من خالل  سواء 
التي تميز مشاهدها الطبيعة أو جماليات التصاميم املعمارية 

املذهلة. 
وُتربز الحملة بوضوح أن ما توفره دولة قطر للعائالت واألزواج 
واألصدقاء، ليس مجرد مجموعة من األشياء التي يقومون بها 
خالل الزيارة، ولكن تجربة متكاملة وغنية باملشاعر اإليجابية، 
فيما  األلفة«  »مشاعر  يعززوا  أن  العائالت  ألفراد  يمكن  حيث 
فيما  املحبة«  روابط  »يوثقا  أن  لكل زوجني  يمكن  كما  بينهم، 
بينهما ولألصدقاء أن يعيشوا املزيد من أجواء املرح فيما بينهم. 
واألزواج  للعائالت  املثالية  الوجهة  قطر  دولة  أصبحت  وقد 
واألنشطة  السنة  مدار  عىل  املرشقة  بفضل شمسها  واألصدقاء 
والعروض  باملشاعر  الغنية  والتجارب  واملغامرة  الرتفيهية 

الثقافية وغري ذلك الكثري. وتأتي حملة »قطر أكثر من شعور« 
خاللها  من  تسعى  املدى  طويلة  وطنية  اسرتاتيجية  إطار  يف 

الدولة الجتذاب ستة ماليني زائر سنوياً بحلول عام 2030.
ويف تعليقه عىل الحملة الرتويجية الجديدة، قال سعادة السيد 
أكرب الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي ملجموعة 
والرائع  الغني  تراثها  »بفضل  القطرية:  الجوية  الخطوط 
السياحية  التجارب  ومجموعة  األخاذة  الطبيعية  ومشاهدها 
قطر  دولة  زيارة  فإن  بينها،  من  االختيار  يمكن  التي  املذهلة 
كنتما  وسواء  زوارها.  لدى  اإليجابية  املشاعر  تلهم  ما  دائماً 
لقضاء  تتطلع  عائلة  أو  قصرية  رومانسية  عطلة  يف  زوجني 
التطلعات وتالئم  وقت ممتع معاً، فإن دولة قطر تلبي جميع 
جميع األذواق عرب مجموعة متنوعة من التجارب األصيلة التي 
 17 أكثر من  العاملية يف  الحملة  املقرر إطالق  ُتنىس«.  ومن  ال 
سوقاً سياحية عرب العالم، بما يف ذلك أسرتاليا واململكة املتحدة 
وتركيا. ولضمان وصولها إىل جميع الفئات، سوف يتم عرض 
الحملة عرب القنوات التلفزيونية وشبكات التواصل االجتماعي 

 ،) OOH( والقنوات الرقمية والصحف وإعالنات خارج املنزل
كما سيكون لها موقع إلكرتوني خاص. 

وكانت الدوحة قد حلت يف املرتبة األوىل عامليا يف قائمة املجلس 
العالم نموا يف  العاملي للسفر والسياحة )WTTC( ألكثر مدن 
إنفاق السياح الدوليني باملقارنة مع مستويات ما قبل جائحة 
 2022 21 % خالل عام  كورونا بتحقيقها معدل نمو بواقع 

2022 بينما شغلت مدينة أورالندو األمريكية  بفضل مونديال 
الرتكية  أنطاليا  ثم   %  19 نمو  بنسبة  عامليا  الثانية  املرتبة 

باملرتبة الثالثة عامليا بمعدل نمو 15 %.
ويف املرتبة األوىل عامليا أيضا جاءت الدوحة من حيث نسبة نمو 
مقارنة  اإلجمايل  املحيل  الناتج  يف  املبارشة  السياحة  مساهمة 
2022 بينما جاءت وارسو  21 % يف عام  2019 بواقع  بعام 
البولندية باملرتبة الثانية عامليا بنسبة نمو 14 % وشغلت مدينة 

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

دوالر أمريكي.

أطلقت قطر للسياحة حملتها 
السياحية العالمية الجديدة »قطر 

أكثر من شعور«، وهي حملة تهدف 
إلى تسليط الضوء على مكانة دولة 
قطر باعتبارها وجهة سياحية رائدة 
والخيار المفضل لدى السياح كثيري 

األسفار في الشرق األوسط.
وتستهدف الحملة جميع الفئات 

سواء العائالت الذين يتطلعون إلى 
تعزيز التواصل والمودة، أو زوجين 

يتشوقان لقضاء عطلة وخلق أجمل 
الذكريات معًا.

وزعت أطقما ومعدات بمركز لرعاية األطفال

»قطرغاز« تشارك فرحة كأس 
العالم مع أطفال كوريا الجنوبية

قامت رشكة قطرغاز للتشغيل املحدودة 
قدم  كرة  أطقم  بتوزيع  »قطرغاز« 
يف  أطفال  عىل  بها  املرتبطة  واملعدات 
مركز لرعاية األطفال يف كوريا الجنوبية 
يف مبادرة جديدة للمسؤولية االجتماعية 
للرشكة تحت عنوان: »شاركهم الفرحة«، 
والتي تهدف إىل نرش رسالة بطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022. 
ميونغريون  مركز  يف  أقيم  حفل  ويف 
مشعل  السيد  ح  رصَّ الطفل،  لرعاية 
ملكتب  العام  املدير  املريخي،  عتيق 
قائاًل:  كوريا،  لدى  لالتصال  قطرغاز 
النشاط  بهذا  القيام  قطرغاز  »يرسُّ 
لصالح أطفال مركز ميونغريون لرعاية 
الطفل يف كوريا. وبصفتنا البلد املُضيف 
للبطولة، فإنه ملن دواعي رسورنا جميًعا 
يف دولة قطر أن ننقل فرحة هذا الحدث 
التاريخي إىل األطفال يف كوريا الجنوبية. 
وإن هذا األمر ُمفرح بشكل خاص حيث 
يشارك املنتخب الوطني لكوريا الجنوبية 

يف بطولة كأس العالم هذا العام«. 
ميونغريون  بتاريخ  املريخي  وأشاد 
منذ  الرصني  الرعاية  بنظام  الحافل 
التنمويَّة  االحتياجات  لتلبية   1951 عام 
ومنحهم  للخطر،  املعرضني  لألطفال 

إمكاناتهم  إىل  للوصول  أفضل  فرًصا 
االنتقال  تعزيز  يف  واملساعدة  الكاملة 

الناجح إىل مرحلة البلوغ والرشد. 
مكتب  عن  ُممثِّلون  الحفل  وحرض 
قطرغاز لالتصال لدى كوريا ومسؤولون 
الطفل.  لرعاية  ميونغريون  مركز  من 
وأحذية  قدم  كرات  األطقم  وشملت 
رياضية وقمصان الفرق وقوائم وشباك 
اللوازم  العديد من  إىل  باإلضافة  املرمى، 

واملعدات التي تم تقديمها للمركز.
س  ومن الجدير بالذكر أن املركز قد تأسَّ
يف عام 1951 خالل النزاع الكوري بني 
رعاية  أجل  من  و1953   1950 عامي 
كمؤسسة  الحًقا  ترقيته  وتمت  األطفال، 

صة يف عام 1958.  رعاية عامة ُمرخَّ
ويف سياق متصل، يقوم مكتب قطرغاز 
من  العديد  بتنفيذ  كوريا  لدى  لالتصال 
مبادرات املسؤولية االجتماعية يف كوريا 
 13 الـ  السنوات  مدى  عىل  الجنوبية 
إىل  معظمها  يف  تهدف  والتي  املاضية، 
دعم األطفال. ويف عام 2019، قام مكتب 
بحملة  كوريا  لدى  لالتصال  قطرغاز 
قلوبهم«  إىل  الدفء  »أرسل  عليها  أُطلق 
هما:  لأليتام  دارين  يف  أطفال  ملساعدة 

»سوندوكفون« و»آنجيلز هيفني«.

{ خالل توزيع أطقم كرة القدم على األطفال

مقابل »73 %« بالشقق السكنية

معدالت إشغال معارض ومحالت مواتر »100 %«
ميزت شركة وصيف الرائدة 

في مجال إدارة وتسويق 
العقارات في تشغيل 

وإدارة المشاريع العقارية 
التجارية والمتعددة 

االستخدامات التي تدعم 
القطاعات االقتصادية 

والخدمية المتنوعة 
في الدولة، وتلبي بذات 
الوقت تطلعات كافة 

المستفيدين.

ومن هذه املشاريع مدينة مواتر التي 
العقارية  بروة  مجموعة  طورتها 
يف  تنافسية  األكثر  املنصة  لتكون 
املنطقة لخدمات بيع ورشاء وصيانة 
والوجهة  املستعملة،  السيارات 

الرئيسية يف قطر لهذه األنشطة. 
 وتمتد مدينة مواتر عىل أرض تبلغ 
مساحتها 1,151,731 مرتا مربعا، 
تقاطع  وتقع يف روضة راشد غرب 
معارض  وتوفر  سلوى،  شارع 
للسيارات املستعملة، وورش صيانة 
للسيارات، ومحالت للبيع بالتجزئة، 
إىل جانب وحدات سكنية، باإلضافة 
تخدم  التي  الرضورية  املرافق  إىل 
إلدارة  كمكاتب  املدينة  مرتادي 
ورشكات  التمويل  ورشكات  املرور 
محطة  عن  السيارات، فضال  تأمني 
ببنية  املدينة  تزويد  تم  كما  وقود، 
محطتي  تشمل  متطورة  تحتية 
داخلية،  وطرق  فرعية،  كهرباء 
ملكافحة  ونظام  مراقبة،  وكامريات 
الرشب  ملياه  وشبكات  الحريق، 
مياه  ملعالجة  ومحطة  والري، 

الرصف الصحي قيد االنشاء.
تم  املرتادين  لخدمات  وتعزيزا 

تخصيص منطقة لخدمات الفحص 
الفني للسيارات )فاحص( تمتد عىل 
مربع  مرت  ألف   26 تقارب  مساحة 
للوقود )وقود(  ستعمل رشكة قطر 

عىل إنشائها.
إدارة  عىل  وصيف  رشكُة  وتعمل 
للمرحلتني  التأجري  خدمات  وتوفري 
مواتر  مدينة  من  والثانية  األوىل 
للسيارات  معرضا   144 وتوفران 
بني  ترتاوح  بمساحات  املستعملة 
400 و1000 مرت مربع، وتبلـــغ 
 ،%  100 فيها  اإلشغال  نســب 
باإلضافة إىل نحو 20 محال تجاريا 
إىل  فيها  اإلشغال  نســب  تصل 
ورش   5 جانب  إىل   ،%  100
كاملة،  إشغال  بنسبة  للصيانة 
فضال عن احتوائهما عىل 352 شقة 

وغرفة  )استديو  من  تتألف  سكنية 
وتبلغ  نوم(  وغرفتي  واحدة  نوم 
كما   ،%  73 بها  اإلشغال  نسبة 
مرافق  أيضا  املرحلتان  هاتان  توفر 
والسوبر  كاملطاعم  شاملة  خدمية 
عىل  وصيف  رشكة  وتؤكد  ماركت. 
هذا  ملرافق  املتاحة  اإليجار  قيم  أن 
من  تعترب  والهام  الحيوي  املرشوع 
األسعار التنافسية يف السوق املحيل 
املستفيدين،  تطلعات  تلبي  التي 
التضامن  رشكة  افتتاح  تم  أنه  كما 
من  تعد  والتي  مؤخرا  للسيارات 
قطاع  تدعم  التي  الرشكات  أكرب 

السيارات ومرشوع مدينة مواتر.
مواتر  مدينة  أهمية  وإلبراز 
واملهتمني  الجمهور  وتعريف 
وصيف  رشكة  تعمل  بخدماتها 

الفعاليات  تنظيم  عىل  باستمرار 
املدينة  داخل  بالسيارات  الخاصة 
مختصة  جهات  مع  بالتعاون 
وإقليمية،  محلية  شهرة  وذات 
املقصد  مواتر  مدينة  أضحت  حتى 
الرئييس لتنظيم الفعاليات الخاصة 
حيث  السيارات،  محبي  بتجمعات 
تبادل  الفعاليات  هذه  خالل  يتم 
املختصني  بني  فيما  الخربات 
التعرف  إىل  باإلضافة  والهواة، 
بالسيارات  املهتمني  هوايات  عىل 
وتقديم  االبتكار  عىل  ومساعدتهم 
الجديدة يف مجاالت صيانة  األفكار 
وإضافة  السيارات  وإصالح 
خدمات  وتكامل  عليها،  التعديالت 
هذه  دعم  يف  يساهم  مواتر  مدينة 

الطموحات والرغبات. 

{ مدينة مواتر

قطر أصبحت وجهة جذابة 
للعائالت واألصدقاء 

تخصيص منطقة لخدمات الفحص الفني للسيارات

تمتد على مساحة »1.15« مليون متر مربع
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عربي ودولي

اختتام مؤتمر بغداد للتعاون بمشاركة قطرية

دعم جهود العراق التنموية

يف  قطر  دولة  شاركت  وكاالت--  عمان- 
مؤتمر بغداد للتعاون والرشاكة الذي عقد 

باململكة األردنية الهاشمية.
املؤتمر، سعادة  يف  قطر  دولة  وفد  ترأس 
ثاني،  آل  عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

الخارجية.
وناقش املؤتمر سبل دعم العراق وسيادته 
وأمنه واستقراره، إىل جانب تطوير آليات 
األمن  يعزز  بما  معه  اإلقليمي  التعاون 
التي  التحديات  تناول  كما  واالستقرار، 
الدوائي،  واألمن  الغذائي،  باألمن  تتعلق 

وأمن الطاقة يف املنطقة والعالم.
  وأكد البيان الصادر عن املؤتمر عىل دعم 
الشاملة،  التنمية  لتحقيق  العراق  جهود 
االقتصادي  التكامل  بناء  عىل  والعمل 

والتعاون معه يف قطاعات عديدة.
للبناء  العمل  استمرار  املشاركون  وأكد 
بغداد  األوىل ملؤتمر  الدورة  عىل مخرجات 
دعما  العراق  مع  التعاون  يف  وامليض 
ومسريته  وسيادته  واستقراره  ألمنه 
الديمقراطية وعمليته الدستورية وجهوده 
الخالفات  لحل  سبيال  الحوار  لتكريس 
جانب  إىل  وقوفهم  أكدوا  كما  اإلقليمية. 
بما  التحديات،  جميع  مواجهة  يف  العراق 
العراق  حقق  الذي  اإلرهاب،  تحدي  ذلك 
كبرية  بتضحيات  عليه  تاريخيا  نرصا 
وبتعاون دويل وإقليمي. وجدد املشاركون 

إدانتهم التطرف واإلرهاب بكل أشكاله.
يف  للعراق  دعمهم  املشاركون  وجدد 
والقانون  الدستور  دولة  ترسيخ  جهوده 
وتعزيز الحوكمة وبناء املؤسسات القادرة 
اإلعمار  وإعادة  التقدم  مواصلة  عىل 

وحماية مقدراته وتلبية طموحات شعبه.
جهود  دعمهم  عىل  املشاركون  وشدد 
والعمل  الشاملة  التنمية  لتحقيق  العراق 
والتعاون  االقتصادي  التكامل  بناء  عىل 
الطاقة  تشمل  عديدة  قطاعات  يف  معه 
الغذائي  الكهربائي واألمن  واملياه والربط 
والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية 

وحماية املناخ.
أهمية  السياق  هذا  يف  املشاركون  وأكد 
ومرص  األردن  بني  الثالثي  التعاون  آلية 
والعراق واملشاريع االقتصادية التي اتفق 
مشاريع  ذلك  يف  بما  سياقها،  يف  عليها 
أكدوا  كما  بينها.  الكهربائي  الربط 
التعاون بني دول مجلس  أهمية مشاريع 
وخصوصا  والعراق،  الخليجي  التعاون 
والنقل،  الكهربائي  الربط  مجاالت  يف 
وغريها من املشاريع اإلقليمية التي تسهم 
والتنمية،  االقتصادي  التكامل  تحقيق  يف 
العاملية، وبما  الجسور مع األسواق  وبناء 

ينعكس إيجاًبا عىل املنطقة برمتها.
وقال العاهل األردني امللك عبدالله الثاني 
تواجهنا  التي  »التحديات  إن  كلمته،  يف 
أيضا  نؤمن  لكننا  تعقيدا،  وتزداد  كثرية 
خدمة  أجل  من  ينعقد  املؤتمر  هذا  أن 
العراق  أمن  لضمان  املشرتكة،  مصالحنا 
أساسيا  ركنا  واستقراره  وازدهاره 
العراق  »دور  إىل  مشريا  منطقتنا«،  يف 
املحوري والرئييس يف املنطقة ويف تقريب 
وجهات النظر لتعزيز التعاون اإلقليمي«.

السييس  الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  أما 
فأكد يف كلمته أن »مرص تؤكد رفضها أي 

تدخالت خارجية يف شؤون العراق«.
العراقي  الوزراء  رئيس  أكد  جانبه،  من 

أن  كلمته  يف  السوداني  شياع  محمد 
تعاون  عالقات  ببناء  متمسك  »العراق 
وثيقة ومتوازنة مع كل الرشكاء االقليميني 
إصطفاف  عن  بنفسه  وينأى  والدوليني 
سياسة  وينفذ  التصعيد  وأجواء  املحاور 

التهدئة وخفض التوترات«.
التدخل  »يرفض  العراق  ان  وأضاف 
بشؤونه الداخلية ومس سيادته أو االعتداء 
اعتماد  يمكن  »ال  وتابع  اراضيه«.  عىل 
أو  الخالف  حل  مساعي  يف  القوة  مبدأ 
املبدأ  باستخدام هذا  االختالف وال نسمح 
ان  نقبل  ال  نفسه  الوقت  يف  العراق.  ضد 
ينطلق أي تهديد من العراق ضد أي دولة 
من دول الجوار أو املنطقة«، مشريا إىل ان 
لحل  والتفاهم  الحوار  نعتمد  ان  »واجبنا 

مشاكلنا«.
األمري  السعودي  الخارجية  وزير  وقال 
فيصل بن فرحان إن »اململكة تقف جنبا 
استقراره  لصون  العراق  مع  جنب  إىل 
التنموية  جهوده  ودعم  سيادته  وحفظ 
واستعادة مكانته والنهوض به إىل مرحلة 
عىل  فيها  الوطنية  املصلحة  تقدم  جديدة 

أية اعتبارات أخرى«.
عىل  اعتداء«  »أي  اململكة  رفض  ومؤكدا 
بغداد، تابع أن بالده تؤمن بقدرة العراق 
عىل النهوض »ولن تدخر أي جهد يف دعمه 
ارتباطا  يرتبط  ورخائه  نمائه  أن  اعتبارا 
واملنطقة  جريانها  ورخاء  بنماء  وثيقا 

أجمع«.
يف  إيران  خارجية  وزير  دعا  ناحيته،  من 
كلمته دول املنطقة إىل الحوار، مؤكدا »عىل 
ان الحوار بني دول اإلقليم ليس خيارا، بل 

رضورة ملحة«.

{ المشاركون في االجتماع

واشنطن تنتقد 
انتخابات تونس

قالت  األناضول-  اسطنبول- 
اإلقبال  إن  األمريكية،  الخارجية 
املنخفض للتونسيني يف االنتخابات 
إىل  الحاجة  »يعكس  الربملانية 
توسيع نطاق املشاركة السياسية« 
الخارجية  وأوضحت  البالد.  يف 
الربملانية  االنتخابات  أن  بيان،  يف 
 17 يف  جرت  والتي  تونس  يف 
ديسمرب/  كانون األول تعد »خطوة 
أولية أساسية نحو استعادة املسار 

الديمقراطي للبالد«.
املنخفض  »اإلقبال  أن  إىل  ونوهت 
زيادة  إىل  الحاجة  يعزز  للناخبني 
خالل  السياسية  املشاركة  توسيع 

األشهر املقبلة«.
املستقلة  العليا  الهيئة  وأعلنت 
نسبة  أن  تونس،  يف  لالنتخابات 
الترشيعية  االنتخابات  يف  املشاركة 

املبكرة بلغت 11.22 باملائة.
عىل  األمريكية  الخارجية  وشددت 

شاملة  إصالحات  تبني  »أهمية 
هيئة  تمكني  ذلك  يف  بما  وشفافة، 
ترشيعية منتخبة، وإنشاء املحكمة 
حقوق  وحماية  الدستورية، 
األساسية  والحريات  اإلنسان 

لجميع التونسيني«، وفق البيان.
ما  املتحدة  »الواليات  أن  وأكدت 
تزال ملتزمة بالرشاكة طويلة األمد 
وتونس«،  املتحدة  الواليات  بني 
تطلعات  دعمها  الستمرار  مشرية 
»حكومة  إىل  التونيس  الشعب 
للمساءلة  خاضعة  ديمقراطية 
واملعارضة  التعبري  حرية  تحمي 

وتدعم املجتمع املدني«.
األمريكية  الخارجية  وحثت 
»اتخاذ  عىل  التونسية  الحكومة 
األزمة  ملعالجة  الالزمة  الخطوات 
وتحقيق  الحالية  االقتصادية 
املدى  عىل  واالزدهار  االستقرار 

الطويل لجميع التونسيني«.

دعا لحماية »المناطق األربع«

بوتين: الوضع صعب
الرئيس  أقر  ب-  ف.  أ.  موسكو- 
الرويس فالديمري بوتني الثالثاء بأن 
املناطق  يف  جدا«  »صعب  الوضع 
أوكرانيا  ورشق  جنوب  يف  األربع 
بدون  ضمها  موسكو  أعلنت  التي 

السيطرة عليها بالكامل.
وقال بوتني »الوضع يف جمهوريات 
الشعبية  ولوغانسك  دونيتسك 
خريسون  منطقتي  يف  وكذلك 

وزابوريجيا صعب جدا«.
فيديو  يف  يتحدث  بوتني  كان 

األمن  جهاز  موظفي  إىل  موجه 
وحماية  الخارجية  واالستخبارات 
يحتفلون  الذين  املسؤولني،  كبار 
روسيا  يف  املهني«  »بيومهم  سنويا 

يف 20 كانون األول/    ديسمرب.
وأشاد بوتني باداء عنارص األجهزة 
يف  يعملون  الذين  الروسية  األمنية 
مؤكدا  لروسيا«  الجديدة  »املناطق 
هناك،  يعيشون  الذين  »الناس  أن 
عىل  يعتمدون  روس«  مواطنون 

»حماية« هذه األجهزة.

لجنة التحقيق طالبت بمالحقات ضد ترامب

صدور توصيات هجوم الكابيتول
لجنة  أوصت  ب-  ف.  أ.  واشنطن- 
عىل  الهجوم  يف  الربملانية  التحقيق 
مبنى الكابيتول يف السادس من كانون 
بإجماع  اإلثنني،   2021 يناير  الثاني/   
جنائية  مالحقات  بإطالق  أعضائها، 
يف حّق الرئيس السابق دونالد ترامب، 

تشمل إحداها الدعوة إىل العصيان.
تاريخية  امللزمة،  غرية  التوصيات  هذه 
رغم ذلك ألنها تستهدف رئيسا سابقا 
أنها  معتربا  بها  فورا  ندد  الذي  للبالد 
إىل  ترشحه  عرقلة  إىل  تهدف  مناورة 
التسعة  اللجنة  أعضاء  وأقر  الرئاسة. 
وجمهوريان،  ديمقراطيني  سبعة  وهم 
خالل  التوصيات  هذه  عىل  باإلجماع 
وقد  مبارشة  بث  أخري  علني  اجتماع 

انتهى عىل تصفيق حار يف القاعة.
استمرت  تحقيقات  نتيجة  ذلك  وأتى 
18 شهرا أجرى خاللها أعضاء اللجنة 
مقابالت مع نحو ألف شخص ودرسوا 
كمية هائلة من الوثائق وأجروا جلسات 
واسعة  إعالمية  بتغطية  حظيت  عامة 
أن دونالد ترامب كان  اثبات  إىل  سعيا 

»يف قلب« ما حصل.
ففي السادس من كانون الثاني/   يناير 
كانوا  لرامب  انصار  هاجم   ،2021
الرئاسية  االنتخابات  أن  مثله  يؤكدون 
مقر  بعنف  منهم،  قت«  »سرُ  2020 يف 
الكونغرس يف واشنطن لوقف املصادقة 
الرئايس  باالقرتاع  بايدن  جو  فوز  عىل 
الديمقراطية  أركان  اهتزاز  إىل  أدى  ما 
بيني  اللجنة  رئيس  وقال  األمريكية.  

الواقع  بإنكاره  ترامب  إن  تومسون 
»كرس« الثقة بالنظام الديمقراطي.

أشعل  لقد  لوريا  الديمقراطية  وقالت 
قاعة  يف  وجلس  الوقود  ورش  الفتيل 
الطعام يف البيت األبيض مدى ساعات 
إىل  يزال  وال  يستعر  الحريق  يشاهد 

اليوم يؤجج هذه النريان.
اللجنة  يف  الثانية  املسؤولة  ورأت 
عىل  وهي  تشيني  ليز  الجمهورية 

أفعال  أن  برتامب،  شديدة  خصومة 
لتويل  أهل  غري  أنه  أظهرت  األخري  هذا 

مناصب عامة جديدة.
التوصيات،  صدور  عىل  ساعات  وبعد 

دان ترامب »هذه املالحقات الزائفة«.
منّصته  عىل  منشور  يف  ترامب  وقال 
للتواصل االجتماعي »تروث سوشل« إّن 
الرامية ملالحقتي هي  األفعال  كّل هذه 
عىل غرار محاكمة عزيل محاولة فئوية 

إلقصائي، أنا والحزب الجمهوري، من 
االنتخابات الرئاسية املقبلة.

أنه  األشخاص  هؤالء  يدرك  ال  وأكد: 
عندما يقتصون مني، يحتشد حويل كل 

محبي الحرية. وهذا يعززني.
يناير  الثاني/    كانون  من  السادس  يف 
2021 دعا ترامب أنصاره إىل »خوض 
منهم  يطلب  لم  لكنه  رشسة«  معركة 

رصاحة اقتحام مبنى الكابيتول.

إشادة أميركية 
بالمسيرات التركية

نيويورك- األناضول- أشادت مجلة 
»ديفانس نيوز« األمريكية بمرشوع 
مقاتلة  أول  إملا«،  قزل  »بريقدار 

مسرية تركية الصنع.
جاء ذلك يف تقرير للمجلة املختصة 
يف شؤون الدفاع، حول أول اختبار 
ناجح للمقاتلة املسرية »بريقدار قزل 
وقدرات  بإمكانات  املصنّعة  إملا« 
»بايكار«  رشكة  قبل  من  محلية 

الرتكية.
وتحت عنوان »أول تحليق للمقاتلة 
املسرية يف مستقبل تركيا«، تطرقت 
إنجاز  سعة  إىل  األمريكية  املجلة 

املرشوع.
إىل  التقرير  أشار  السياق،  هذا  ويف 
بدأ  إملا«  قزل  »بريقدار  مرشوع  أن 
بظهور مجّسم املقاتلة ومن ثم نجح 

يف التحليق، خالل 10 أشهر فقط.
عن  كشفت  »بايكار«  بأن  وأفاد 

مرشوع املقاتلة املسرية عام 2021، 
بعض  عن  الستار  أسدلت  ثم  ومن 
 ،2022 آذار  تفاصيلها يف مارس/    
مع  املحرك  انسجام  اختبار  تاله 
املقاتلة، قبل أن تظهر األخرية وهي 
يف  التحليق  اختبار  بنجاح  تجتاز 

األجواء.
كما تضمن تقرير املجلة األمريكية، 
قدرات  حول  مفصلة  معلومات 

املقاتلة املسرية الرتكية.
رشكة  أعلنت  الفائت،  واألربعاء 
تجارب  أجرت  أنها  »بايكار« 
املسرية،  للمقاتلة  األوىل  التحليق 

واسترُكملت بنجاح.
ومطلع مارس/    آذار املايض، أماط 
مجلس  رئيس  بريقدار،  سلجوق 
املقاتلة  عن  اللثام  »بايكار«،  إدارة 
املحلية ونرش حينها صورا  املسرية 

لهيكلها من دون أجنحة.

{ بيرقدار قزل إلما

هجوم إرهابي

العراق: مقتل ثمانية مدنيين
ثمانية  قتل  ب-  ف.  أ.  بغداد- 
مسلّح  بهجوم  العراق  يف  مدنيني 
شمال  الواقعة  قريتهم  استهدف 
مسؤولون  نّدد  فيما  بغداد، 
الهجوم  بهذا  الثالثاء  محليون 

الذي وصفوه بأنه »إرهابي«. 
بايل  البو  قرية  يف  الهجوم  ووقع 
محافظة  يف  الخالص  قضاء  يف 
القضاء  مقام  قائم  وقال  دياىل. 
ترصيح  يف  الثالثاء  الخدران  عدي 
الرسمية  العراقية  األنباء  لوكالة 
يستقلون  إرهابيني  »مجموعة  إن 
البو  قرية  هاجموا  نارية  دراجات 
قضاء  أطراف  يف  تقع  التي  بايل 

الخالص من ثالثة محاور«. 
القرى  من  القرية  »تعّد  وأضاف 

مزارعون...  ويقطنها  الزراعية... 
العرشات من األهايل هبوا للتصدي 
كان  والذي  اإلرهابي  للهجوم 

بعضهم غري مسلح«.
وذكر أن الهجوم الذي استمر ملدة 
 8« مقتل  عن  أسفر  ساعة  نصف 

أشخاص وإصابة 3 بجروح«.
شّكلوا  القرية  سكان  وكان 
عن  للدفاع  مسلحة  مجموعة 
الدولة  تنظيم  ضّد  أنفسهم 
العام  يف  صعوده  بعد  االسالمية، 
فرانس  لوكالة  قال  كما   ،2014
الداخلية،  وزارة  يف  مسؤول  برس 
هويته.  عن  الكشف  عدم  فّضل 
األخري  الهجوم  هذا  ونسب 

للجهاديني. 

حجب مئات الصفحات 
»حركة الشباب« لـ

مقديشو- قنا- أعلنت الحكومة 
الصومالية، أمس، إغالق 

مئات الحسابات اإلعالمية 
بمواقع التواصل االجتماعي 
املنسوبة إىل حركة الشباب، 
املرتبطة بتنظيم القاعدة.  
وأفاد عبد الرحمن يوسف 
العدالة نائب وزير اإلعالم 

والثقافة والسياحية الصومايل، 
يف بيان صحفي، بأنه تقرر 

حذف أكثر من 600 صفحة 
إلكرتونية منسوبة للحركة، 

مؤكدا أنه يجرى حاليا متابعة 
تحركات خاليا الحركة ملنع بث 

أيديولوجيتها. 
وأوضح املسؤول الصومايل 

أن املواقع التي تم حجبها 
تشمل مواقع عىل فيسبوك 

وتويرت وتيليجرام وتيك توك 
ويوتيوب، باإلضافة إىل مواقع 

أخرى، الفتا إىل أنه منذ بدء 
العمليات العسكرية ضد 

معاقل حركة الشباب بدأت 
خالياها تضعف عسكريا، 

وإعالميا، واقتصاديا.

{ اقتحام الكابيتول
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متابعات

القمة األميركية ـــ الصينية

هدنة أم تفاهمات استراتيجية؟

سياق القمة
تم�ّر العالقات األمريكي�ة – الصينية، يف 
السنوات األخرية، بحالة من التوتر بسبب 
جملة من امللفات الخالفية، تشمل تايوان 
الت�ي تعمَّ�ق الخ�الف بش�أنها بعد أن 
زارتها رئيس�ة مجلس النواب األمريكي، 
نانيس بيلويس، يف آب/   أغسطس 2022، 
والتناف�س االقتص�ادي والتكنولوج�ي، 
وقضايا التعريفات الجمركية والعقوبات 
املتبادل�ة، واألمن الس�يرباني، واتهام كل 
طرف اآلخ�ر بمحاول�ة ف�رض الهيمنة 
يف بح�ر الص�ن الجنوبي ورشق آس�يا، 
خصوًص�ا، وعدم اح�رام »قواعد اللعب 
ال�دويل العادل�ة«. وم�ن جهته�ا، تتهم 
الص�َن  األمريكي�ة  املتح�دة  الوالي�اُت 
بالتعاطف مع روس�يا عرب رفضها إدانة 
غزوه�ا ألوكراني�ا بوض�وح. وق�د أثار 
التوت�ر املتصاعد بن الدولتن، خصوًصا 
بعد قرار الصن قطع االتصاالت الرفيعة 
املس�توى مع الواليات املتحدة بعد زيارة 
بيل�ويس لتاي�وان، مخاوف من نش�وب 
رصاع بينهم�ا بس�بب جزي�رة تاي�وان، 
ال س�يما م�ع قي�ام الطرفن بالتحش�يد 

العسكري يف املنطقة.
وكان�ت الواليات املتحدة ق�د فرضت، يف 
ترشي�ن األول/   أكتوب�ر 2022، حظ�رًا 
أش�باه  تقني�ات  ع�ى تصدي�ر بع�ض 
املوص�الت املتقدم�ة إىل الص�ن، ضمن 
عقوب�ات مصّممة إلبطاء تقّدم قطاعاتها 
التكنولوجي�ة الحيوي�ة، مث�ل التحديث 
العسكري والذكاء االصطناعي، ويف حن 
ترى الواليات املتحدة أن الصن تس�عى 
لفرض هيمن�ة اقتصادية عى العالم عرب 
اإلكراه، ت�رى الصن أن الواليات املتحدة 
تس�عى الحتواء الصن وكب�ح صعودها 
الدويل، من خالل عرقلة نموها وتقدمها، 
والتع�رض لوحدتها الوطنية مع تايوان، 
والتدخل يف شؤونها الداخلية عرب دعاوى 

انتهاك حقوق اإلنسان.
يف هذا الس�ياق، جاءت القمة بن رئييَس 
البلدي�ن يف محاولة منهم�ا لتحقيق قدر 
من االس�تقرار يف عالقة ينحدر مسارها. 
لذلك، كان ه�دف إدارة بايدن من القمة 
ه�و كب�ح التده�ور؛ بحي�ث ال تخ�رج 
الثنائي�ة م�ن »املنافس�ة إىل  العالق�ات 
الرصاع«، وهو ما ع�ربّ عنه بمنع »حرب 
باردة جديدة«. وهي الغاية نفس�ها التي 
س�عى الرئي�س الصيني يش ج�ن بينغ 
لتحقيقه�ا، بتأكيده ع�ى التزامه بإبقاء 
قن�وات االتص�ال مفتوحة م�ع الواليات 
املتح�دة يف كل املجاالت، وتش�ديده عى 
يتش�اركان مس�ؤولية  البلدي�ن  أن كال 
»إدارة خالفاتهما، والحيلولة دون تحّول 
املنافس�ة إىل رصاع، وإيجاد سبل للعمل 
مًع�ا يف القضاي�ا العاملي�ة امللّح�ة التي 

تتطلب تعاوًنا متباداًل«.
وق�د ج�اءت القم�ة يف أعق�اب تصويت 
الح�زب الش�يوعي الصين�ي الحاكم، يف 

ع�ى   ،2022 أكتوب�ر  األول/    ترشي�ن 
من�ح يش جن بينغ والية رئاس�ية ثالثة، 
يف س�ابقة جعل�ت منه الزعي�م الصيني 
األق�وى منذ مؤس�س جمهوري�ة الصن 
الش�عبية، ماو ت�يس تون�غ. ويف املقابل، 
تجنّ�ب الديمقراطيون هزيم�ة كربى يف 
االنتخابات النصفي�ة األمريكية، توقعتها 
لهم غالبية اس�تطالعات ال�رأي، وهو ما 
عزز موقف بايدن التفاويض مع الصن.

قضايا القمة
لم يصدر بيان ختامي مشرك عن القمة، 
ب�ل ص�درت بيان�ات منفصل�ة تناولت 
امللف�ات التي جرى التط�رق إليها. وجاء 
البي�ان األمريك�ي أكثر تفصي�اًل لناحية 

القضاي�ا الت�ي جرى 
إذ  فيه�ا؛  التباح�ث 
وكذل�ك  بحس�به، 
باي�دن،  ترصيح�ات 
الطرف�ان  ناق�ش 
مس�ائل تغري املناخ، 
االقتصاد  واستقرار 
العامل�ي، بما يف ذلك 
اإلعف�اء من الديون، 
الصح�ي  واألمن�ن 
وأث�ار  والغذائ�ي. 
بحس�ب  باي�دن، 
الرواي�ة األمريكية، 
»مخ�اوف بش�أن 
ت  س�ا ر مما
ي�ة  ر جمهو
الش�عبية  الصن 
ش�ينجيانغ  يف 
والتب�ت وهون�غ 

كونغ، وح�ول حقوق اإلنس�ان عموًما«. 
وت�رّص الص�ن ع�ى أن ه�ذه القضاي�ا 
»ش�ؤون داخلية«، وتح�ّذر من »التدخل 
الخارجي« فيها. وأش�ار باي�دن، أيًضا، 
إىل أنه ش�دد ع�ى أن تعم�ل الصن عى 
املس�اعدة يف لج�م النش�اط الصاروخي 
والنووي لكوريا الش�مالية، الذي يزعزع 
االس�تقرار يف منطق�ة املحي�ط الهادئ، 
اتخ�اذ  إىل  املتح�دة  الوالي�ات  ويدف�ع 
إجراءات دفاعية عن أمنها القومي وأمن 
حلفائه�ا يف املنطقة. ويف موضوع الغزو 
الرويس ألوكرانيا، قال بايدن إن الواليات 
املتح�دة والص�ن أكدت�ا »مج�دًدا ع�ى 
إيمانهما املش�رك بأنه من غ�ري املقبول 
عى اإلط�الق التهديد باألس�لحة النووية 
أو اس�تخدامها«. لك�ن ل�م َي�رِد أيٌّ من 
القضايا  ه�ذه 

والتفاصيل يف البيان الصيني، باس�تثناء 
أن »الص�ن مهتم�ة ج�دًّا  إىل  اإلش�ارة 

بالوضع الحايل يف أوكرانيا«.
وفيما يتعلق بتاي�وان، أعاد بايدن تأكيد 
التزام بالده ب� »سياس�ة صن واحدة«، 
م�ع التش�ديد ع�ى أن الوالي�ات املتحدة 
تع�ارض أّي تغي�ريات أحادي�ة الجانب 
للوض�ع الراهن م�ن الجانب�ن. وتقول 
الوالي�ات املتح�دة إن باي�دن ح�ّذر يش 
ج�ن بينغ م�ن أن »اإلج�راءات القرسية 
تتخذه�ا  الت�ي  املتزاي�دة«  والعدواني�ة 
الص�ن تج�اه تاي�وان تقوّض الس�الم 
واالستقرار يف املنطقة وتعرّض االزدهار 
العاملي للخطر. أما رواية الصن، فتقول 
إن رّد يش جن بينغ كان قاطًعا، ومفاده 
أن »قضية تايوان هي يف صميم املصالح 
الس�يايس  الجوهرية للصن، واألس�اس 

الراس�خ للعالقات الصينية - األمريكية، 
والخط األحم�ر الذي ال ينبغي تجاوزه«. 
وعى الرغم من تأكيد بايدن أنه ال يعتقد 
»أن هن�اك محاولة وش�يكة م�ن جانب 
الصن لغزو تايوان«، فإن يش جن بينغ 
شدد عى مواصلة »الكفاح من أجل إعادة 
التوحيد الس�لمي ]لتاي�وان مع الصن[ 
بأك�رب قدر من اإلخالص وبأقىص جهد«، 
وأضاف إىل ذلك قوله: »لكننا لن َنِعد أبًدا 

بالتخيل عن استخدام القوة«.
وع�ى الرغم من عدم وضوح تفاصيل ما 
ج�رى التباحث فيه بن الطرفن، فإنهما 
اتفق�ا ع�ى قضيت�ن: األوىل، اس�تئناف 
محادثات املناخ الت�ي ُجمِّدت بعد زيارة 
أغس�طس  آب/    يف  لتاي�وان  بيل�ويس 
2022. والثاني�ة، إع�ادة فت�ح خط�وط 
التواص�ل ب�ن كب�ار مس�ؤويَل البلدين، 
الت�ي توقف�ت، أيًضا، يف آب/   أغس�طس 
وزير  وسُيجري  املايض. 
األمريك�ي،  الخارجي�ة 
بلينك�ن، زيارة  أنتون�ي 
الع�ام  مطل�ع  لبيج�ن 
الق�ادم ملتابع�ة امللف�ات 
الرئيس�ان  ناقش�ها  التي 
يف قمتهم�ا، فض�اًل ع�ن 
تواف�ق البلدين عى موقف 
اس�تخدام  ض�د  مش�رك 
روسيا للس�الح النووي يف 

أوكرانيا.

هدنة أم تسوية؟
يرى البع�ض أن تأمن يش 
ج�ن بين�غ لعهدة رئاس�ية 
ثالث�ة خّف�ف م�ن حاجت�ه 

إىل تبنّ�ي ن�ربة أكثر حدة نح�و الواليات 
املتح�دة، وأس�هم يف ذل�ك أيًض�ا تعثّ�ر 
الحليف الرويس يف أوكرانيا. وبحسب هذه 
الرؤية، ف�إن الرئيس الصيني ال يريد أن 
يجد نفس�ه يف عزلة دبلوماسية عى غرار 
نظ�ريه ال�رويس، فالديمري بوت�ن، الذي 
ف�وّت حضور قم�ة مجموع�ة العرشين. 
ولكّن األمر األهم هو أن طبيعة االقتصاد 
الصيني الذي يعتمد عى التجارة العاملية 
)مع الغرب تحديًدا( تدفع الصن إىل عدم 
االنج�رار إىل التصعيد وتوت�ري العالقات 
مع الرشكاء التجارين ألس�باب ال تتعلق 
بأمنها القومي. وتجد الصن نفس�ها يف 
موقف صعب يف مس�اعيها للموازنة بن 
تحالفها »بال حدود« مع روسيا ملناهضة 
الوالي�ات املتح�دة وأوروب�ا، م�ن جهة، 
ومحاوالته�ا ع�دم الدخ�ول يف مواجهة 
معهم�ا، خصوًصا وهي تح�اول التعايف 
اقتصادًي�ا بعد ثالث س�نوات م�ن قيود 
جائحة فريوس كورونا املس�تجد )كوفيد 

- 19(، من جهة أخرى.
تدرك الواليات املتحدة حس�ابات الصن 
املتناقضة يف هذا الس�ياق، وخصوًصا أن 
األخرية، القلقة من توسع النفوذ الغربي 
ومنظمة حلف ش�مال األطل�يس )الناتو( 
رشًقا، ُتقيّ�م الراجع ال�رويس املّطرد يف 
أوكراني�ا من جراء الدع�م الغربي الكبري 
لحكوم�ة الرئيس األوكران�ي فولوديمري 
زيلينس�كي، وتحاول أن تأخ�ذ ِعربًا من 
ذلك إْن ُدفعت إىل غزو تايوان عس�كرًيا. 
وقد حاول بايدن، من خالل إش�ارته إىل 
أن الص�ن ال تكّن قدًرا كبريًا من االحرام 
لبوت�ن أو لروس�يا، توس�يع الفج�وات 
يف العالق�ة ب�ن الص�ن وروس�يا، كما 
فعلت إدارة الرئيس األس�بق، ريتش�ارد 
نيكسون، يف سبعينيات القرن العرشين، 
بن االتحاد الس�وفياتي والصن. ويبدو 
أن االسراتيجية األمريكية تحقق نجاًحا؛ 
إذ تعمل الصن عى إيجاد مس�افة بينها 
وبن روسيا. فقد وّقعت الصن عى بيان 
مجموعة العرشين يف بايل، الذي أشار إىل 
أن »معظم األعضاء يدينون بشدة الحرب 
يف أوكراني�ا«، وه�ي لغ�ة صيغت بحذر 
لك�ي ُتعفي دواًل، مثل الصن، من تحّمل 
مس�ؤولية هذا املوقف، يف الوقت الذي لم 
تس�َع فيه الصن إىل منع صدروه. وكان 
رئيس الوزراء الصيني، يل كه تش�يانغ، 
قد انتقد يف قمة رابطة دول جنوب رشق 
آس�يا )آس�يان( يف كمبودي�ا، قب�ل يوم 
واحد من قم�ة مجموعة العرشين، »عدم 
مس�ؤولية« إطالق تهديدات نووية، وهو 
ه األمريكيون بأنه انتقاد  األمر الذي ف�رسّ
ضمني للحليف ال�رويس. ومع ذلك، ويف 
س�ياق التوازنات، كان وزي�ر الخارجية 
الصين�ي، وان�غ ي�ي، ه�و الدبلوم�ايس 
الوحيد يف مجموعة العرشين الذي التقى 
رسميًا بنظريه الرويس، سريغي الفروف. 
ويعتزم يش جن بينغ زيارة موس�كو يف 

آذار/   مارس 2023.

عقد الرئيسان األميركي جو 
بايدن، والصيني شي جين 
بينغ، قمة في 14 تشرين 
الثاني/  نوفمبر 2022 في 
بالي في إندونيسيا، على 

هامش قمة مجموعة 
العشرين. وُتعد األولى التي 

يعقدها الرئيسان وجًها 
لوجه منذ أن توّلى بايدن 

الرئاسة مطلع عام 2021. 
وتعّهد الطرفان بالعمل مًعا 

على إدارة العالقات الثنائية 
على نحو سلمي، والسعي 

لتطويرها والحيلولة دون 
تحّول المنافسة بينهما إلى 
صراع و»حرب باردة جديدة«. 

وناقشا، على مدى ثالث 
ساعات، مجاالت التعاون 

المشتركة لمواجهة 
التحديات العالمية، 

كالتغيرات المناخية واألمن 
الغذائي، واتفقا على إعادة 

تفعيل قنوات التواصل 
بينهما على مستوى كبار 
المسؤولين من الجانبين.
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آراء وقضايا

وإن������ج������ازًا وت����ج����ه����ي����زًا  إع��������������دادًا  ال�����ب�����ط�����والت  أم  ك�����ان�����ت  ال����ب����ط����ول����ة 

س���ت���ظ���ل ال������دوح������ة األك�����ث�����ر ب���������روزا واألع������ل������ى ك���ع���ب���ًا واألص�����������دق وع��������ودًا 

إلى أهلنا في قطر.. كفيتم وأوفيتم
بنجاح ساحق، وعبقرية قطرية عربية أصيلة 

-بعثتها الدوحة من مرقدها- انطلقت ثم 
اختتمت فعاليات بطولة كأس العالم لكرة 
القدم 2022 التي استضافتها دولة قطر 

الشقيقة عىل مدى شهر كامل، وفازت بها 
األرجنتني بفريق قاده أسطورة اللعبة ليونيل 

مييس.
البطولة -بشهادة القايص والداني- كانت 

أم البطوالت إعداداً وتجهيزاً وإنجازاً، ثم 
فناً وحضوراً ومتابعة، ألنها -بكل حيادية- 
تفوقت عىل سابقاتها تفوقاً هائالً من حيث 

روعة اإلعداد، وحسن التنظيم، وجمال املالعب، 
وتميز البنية التحتية، إضافة إىل املستوى 

الفني الرفيع الذي أبهر النقاد واملتخصصني 
وجميع املتابعني.

لقد أشادت الدنيا بأرسها بما حققته قطر، 
وأكدت مراراً وتكراراً بأنه فاق بكثري ما وفرته 
أوروبا وأمريكا قبالً، بل وأملحت وسائل إعالم 

عاملية مرموقة إىل أنه من الصعب أن يكون 
ما بعده من بطوالت قريباً منه، فضالً عن أن 

يضاهيه أو يماثله أو يتفوق عليه.
النجاح القطري املذهل الذي أدهش العالم، 

وشغل الناس لم يأِت من فراغ، وال كان رمية 
بغري رام، إنما جاء نتيجة جهد مضن، وعمل 

كبري، واجتهاد تواصل عىل مدى اثني عرش 
عاماً، وبالتحديد منذ أن وقع االختيار عىل 
الدوحة يف عام 2010 لتنال رشف تنظيم 
بطولة 2022 متقدمة عىل دول كربى عىل 

رأسها ويف قمتها الواليات املتحدة األمريكية.
ويكفي للتدليل عىل قدر ما قامت به قطر، وما 
بذلته من مجهود أن نذكر بأن الدوحة وقت أن 

وقع االختيار عليها لم يكن فيها سوى ملعب 
دويل واحد، ولم تكن بنيتها التحتية مثل ما 
هي عليه اآلن، ما دفع املغرضني والذين يف 
قلوبهم مرض إىل التشكيك يف قدرة الدولة 

القطرية عىل تنظيم البطولة، أو عىل الوفاء بما 
قطعته عىل نفسها من وعود والتزامات.

لقد قالوا حينها: أنى لهذه الدولة الصغرية 
التي تقبع يف شبه جزيرة العرب أن تقوم بما 
عجزت دول أكرب منها حجماً وأكثر نفرا عن 

القيام به؟ وهل
سيسعفها الوقت لبناء وتشيد املالعب، وتهيئة 

الفنادق، وإعداد الشوارع، وتوفري املستلزمات 
التقنية الحديثة؟ فعلوا ذلك حسداً من عند 

ً أنفسهم، وتشكيكا
يف قدرة قطر ويف قدرة القطريني عىل التشييد 
والبناء، فضالً عن التنظيم والتجهيز واإلعداد.

وألن القيادة القطرية وسمو األمري الوالد 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كانت واثقة 

بنفسها، مؤمنة بقدراتها، عاملة علم اليقني أن 
الشعب القطري كله

يقف وراءها ردءاً وسنداً، فقد قبلت التحدي، 
وألقت خلفها ترهات املشككني، بل واتخذتها 

دافعاً إضافياً نحو العمل، راحت تواصل 
اإلنجاز ليالً ونهاراً غري عائبة بما يثار حولها 

من غبار، وما يوضع أمامها من عقبات 
وعراقيل، حتى حققت املطلوب وأكثر من 

املطلوب يف أقل من املدة املقررة والزمن 
املرصود.

وليس من شك يف أن هذا كله تحقق بالعرق 
والعمل، وبالعزم واألمل، وبالعقول الذكية، 

والسواعد القوية، والقلوب السليمة التي تؤمن 
بأن األماني وحدها ال تبني املستقبل وال تضع 
النجاح، وأنه البد من الجد واالجتهاد للوصول 

إىل الهدف ونيل املراد.
وما نيل املطالب بالتمني
ولكن تؤخذ الدنيا غالبا

لقد أثبتت قطر بنجاحها الرائع، وبأسها 
الشديد، وحكمتها البالغة أن أمة العرب 

تمرض وال تموت، وأن اإلنسان العربي ليس 
كما تصوره بعض آالت اإلعالم املريبة، يحيا 

يائساً ويموت بائساً، قبل أن يميض حياته 

همجي الترصفات، وحيش السلوك معدوم 
الكفاءة والقدرات، بل إنه إنسان متحرض يألف 

ويؤلف، ويقبل اآلخر، ويعطي الجميع حقه 
من االحرتام والتقدير واإلجالل، ومن دون أن 
يفرط قيد أنملة يف أصوله وثوابته ومعتقداته 
التي يؤمن بها، ويحرص عليها، كما يحرص 

ويؤمن بأن لآلخرين كرامات يجب أن تحفظ، 
وحقوقاً البد أن تصان.

ولكي ال يكون الكالم عىل عواهنه، وحتى نثبت 
أن الواقع يطابق تماماً ما نقول ونكتب عن 

التحرض القطري، واألصالة القطرية، والنبل 
القطري، التي هي بالقطع تحرض وأصالة 

ونبل عربي يف األساس نعلنها بملء الفم أن 
قطر الشقيقة كانت خالل الفرتة املاضية بؤرة 
اهتمام العالم من رشقه إىل غربه، ومن شماله 
إىل جنوبه، وكانت كل العدسات متجهة إليها، 
تصور من أرضها أدق الدقائق وأكرب وأصغر 

التفاصيل، وتنقل ما تسجله وترصده إىل بقاع 
الدنيا، ومع ذلك لم تسجل إال ما يرفع الرأس 

ويعيل القدر ويزيد القيمة، فليست هناك 
هفوة أو

سقطة، أو تجاوز يف حق زائر واحد، مع أن 
الزائرين كانوا بمئات األلوف، ومن سائر 

البلدان واألقطار، واألجناس واملعتقدات، وهذا 
ما أظهر للعالم كله أن العرب ويف مقدمتهم 

القطريون أمة متحرضة تقودها وترسم 

خطاها القيم اإلنسانية وتتحكم يف سلوكها 
وممارستها قوانني األرض من بعد توجيهات 

السماء.
وعندي وعند كّل املنصفني وهم كثر أنه إذا 
كانت األرجنتني قد فازت بالكأس الذهبية 

الغالية، فإن قطر نالت أوسمة اإلعجاب 
واملديح والثناء من قبل كّل املشاركني 

واملتابعني والزائرين الذين لقوا من قادتها 
ومن شعبها ما لم يخيّل إليهم يوما أن يجدوه 

يف املنطقة العربية من كرم الضيافة وحسن 
الوفادة، وروعة االستقبال، ودقة العمل، 

وحرارة اللقاء.
إذن فالفائز هو قطر، وشعبها هو املنترص 
املوفَّق املشكور. وألّن مياه النهر ال تصفو 

من الكدر، وألن كلَّ ذي نعمة محسود، فقد 
حاول أعداء النجاح الذين ساءهم التفوق 

القطري وأوجعهم اإلعجاز القطري حاولوا 
أن يحدثوا ثقباً أو يصنعوا خرقاً يف ثوبها 

األبيض النظيف الذي يفوح عطراً، ويتيه ألقاً، 
فراحوا يحرّفون الكلم عن مواضعه، ويحولون 

الصورة الجميلة املعرّبة إىل الضد والنقيض 
منساقني وراء نفوسهم املغرضة، وقلوبهم 

املريضة التي تمكن منها الداء.
ففي حفل االفتتاح ساءهم استهالل البطولة 
بآيات من الذكر الحكيم، بدعوى أن يف ذلك 

ما فيه من اإلشارات الدينية التي يجب أال 
يكون لها متسع أو مجال، غافلني وناسني 

أو متناسني أن هذا االستهالل ُتجيليِّ بوضوح 
استعانة البرش برب البرش يف القضايا الكربى 

ويف املسؤوليات الجسام، وهو أمر معروف 

ل  ومألوف يف كل معتقد ويف كل دين. وملا تفضَّ
سمو أمري قطر الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني حفظه الله ورعاه بإلباس قائد منتخب 
األرجنتني ليونيل مييس »البشت العربي« 

تكريما له وتقديراً لفريقه، راح املرجفون يف 
املدينة يحرفون معاني تلك اللفتة األمريية 

الصادقة املعرّبة، ويخرجونها عن مضمونها 
السامي بقولهم إن هذا اللباس ال يعرفه غري 
العرب، وال يمثل إال املجتمع العربي، وليس 

الهدف من إبرازه سوى أن تظل صورته 
محفورة يف األذهان إىل أبد األبدين »كربت كلمة 

تخرج من أفواههم إن يقولون إال كذبا« لقد 
كان سمو األمري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
كريما كما هي عادة سموه دائما - وهو يهدي 
إىل أسطورة الكرة »بشت العرب« وكأنه يقول 

ملييس ورفاقه: إّن لكم عندنا قدراً ومكانة، 
ولكم يف نفوسنا معزّة ومنزلة، وهذا رمزنا 

نهديه
إليكم، حريا عىل عادة العرب أهل السخاء 
والوفاء والكرم والعطاء والنبل والشهامة 

والحبيِّ املميز.
خالصة القول إن قطر حازت الفوز والظفر، 

فكانت قبل املونديال وخالله، وستظل بعده إن 
شاء الله األكثر بروزا، واألعىل كعباً واألصدق 
وعوداً وعهوداً، كما ستظل قبلة الباحثني عن 
النجاح، التواقني إىل التميز وإىل الخلق، وإىل 

االبداع واالبتكار.
أما عىل املستوى العربي فيكفي أن دوحة 

الخري أعادت اللحمة والوحدة إىل أمتها التي 
توافد عليها أبناؤها من كّل األقطار يشجعون 

قطر ويهتفون للسعودية، ويشدون من أزر 
تونس ويفخرون بانتصارات املغرب يف مشهد 
كاد أن يختفي أو كاد أن يغيب، وبالتايل عادت 

من جديد الروح العربية الوثابة الساطعة.
تحية إىل سمو األمري الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، وتحية إىل الحكومة القطرية الرشيدة، 

وتحية إىل الشعب القطري الذكي الواعي، وإىل 
كّل أهلنا يف قطر.

نقول: وعدتم فأوفيتم، وأنجزتم فأعجزتم، 
وصنعتم البهجة ونرشتم الحبَّ يف مختلف 

دول العالم.
كفيتم وأوفيتم فشكراً لكم.

عماد جواد بوخمسين
 رئيس تحرير 

جريدة »النهار« الكويتية

النجاح القطري 
المذهل أدهش 

العالم وشغل الناس

 قطر أثبتت بنجاحها 
أن أمة العرب تمرض 

وال تموت

����ق ال���م���ش���ك���ور ال����ف����ائ����ز ه�����و ق�����ط�����ر.. وش���ع���ب���ه���ا ه�����و ال���م���ن���ت���ص���ر ال����م����وفَّ



... ونادى مناٍد أن يا عشاق املستديرة الساحرة قد أسدل الستار 
عن أنجح وأرقى نسخة مونديال يف تاريخ بطوالت كأس العالم، 

تسعة وعرشون يوماً، ونحن ننعم بجو من التشويق واملتعة، 
والنكاد نبالغ إذا ما قلنا إن هذه النسخة ستتعب من يأتي من 
بعدها عىل كل املستويات، وذلك أنها كانت نسخة استثنائية يف 

عالم الكرة.
يف عام 2010 بدأت الحكاية، حكاية تحٍد كان بطالها سمو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسمو األمري الوالد الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني حفظهما الله ومعهما أحد عرش ألف كيلومرت 

مربع هي مساحة قطر. حكاية قلب األماني إىل واقع، وأن هذا 
الرشق قادر عىل نسج أجمل وشاح ملونديال الكرة.

يومها جمع كل سحرة الكارهني لقطر سحر حقدهم، وأخذوا 
ينفثون يف عقد وسائل إعالمهم سمهم متسائلني ساخرين: 

أيعقل أن دولة صغرية مثل قطر تستطيع أن تنظم هذه الفعالية 

العاملية بكل تحدياتها وتجلياتها ؟وأين ستقام املباريات ؟ وهل 

ستتحمل ضغط أولئك املشجعني القادمني لالستمتاع بهذه 

الفعالية ؟

وأخذت تلك األسئلة الخبيثة تتصدر عناوين أخبارهم وصحفهم 

وأنديتهم ووسائل إعالمهم. حمالت تشوية مسعورة ضد قطر 
وقيادتها، ودعوات مفتوحة لسحب رخصة املونديال من قطر، 
اثنا عرش عاماً وماكينة إعالمهم لم تهدأ يف نرش كل ماهو ضد 
قطر، ويف املقابل كانت قطر تعمل عرب فريق يرسي حب قطر 

يف دمه، مع كل إرشاقة صباح كان هناك إنجاز جديد عىل أرض 
قطر، حتى اكتملت اللوحة، نعم فقطر أصبحت لوحة حضارية 

عنوانها الجمال والتقدم والرقي والحضارة، يستحرض أولئك 
الكارهون لقطر شيطان مكرهم ليدلهم عىل سالح جديد 

يهاجمون به قطر، وتكون ورقة ضغطهم هذه املرة سالح 
املثلية. تلك الكلمة التي تستحقرها الفطرة اإلنسانية التي جبلنا 

الله عليها، ويف رسالة تحٍد لقطر كانت تلك الرسالة القادمة 
من إحدى املسؤوالت يف الغرب »سنرفع شعار املثليني إذا كسبنا 

بطولة كأس العالم« ويشاء الله أن تخرس تلك الدولة صاحبة 
هذه املقولة ولينترص ))البشت(( القطري. 

البشــــــــت القطـــــــــــري
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حصدت بطولة »كأس العالم 
FIFA قطر 2022«، سيال من 

اإلشادات الخليجية والعربية 
والعاملية، أجمعت عىل أن دولة قطر 

نظمت وأبدعت ونجحت يف إقامة 
مونديال تاريخي غري مسبوق بكل 

الكلمات واملفردات، وبكل لغات 
العالم، ووصفت صحف عاملية 

كبرية الحدث بأنه مبهر ودقيق، 
قدم صورة عربية بهية، يف تظاهرة 

كروية وثقافية واجتماعية غري 
مسبوقة، جاءت استثنائية بكل 

املقاييس.
وأكدت وسائل اإلعالم العاملية أن 
كل من حرضوا البطولة يف قطر 

أكدوا عىل أنها كانت آمنة جدا 
ومنظمة برباعة، وال يسع الجميع 

يف النهاية إال أن يرفع القبعة تحية 
لجهود قطر يف تنظيم البطولة، يف 

حني دعا الكاتب الربيطاني تشارلز 
بروكس إىل التعلم من بطولة كأس 

العالم األخرية التي تم انتقادها، 
وتابع أن »التساؤل الحقيقي 

سيكون حول ما حققته البطولة، 
فلقد ازدهرت بلدان لم يكن يتوقع 
أن تزدهر، كما أن كل من حرضوا 

البطولة يف قطر أكدوا عىل أنها 
كانت آمنة جدا ومنظمة برباعة، 

واختتم مقاله بالقول: »ربما يجب 
أن نطلب من قطر النصيحة حول 

كيفية إدارة األحداث الرياضية بدال 
من إلقاء محارضات عليها حول 

املالبس املقبولة وغري املقبولة«.
اإلشادات لها ما يربرها، فما شاهده 

العالم لم يحدث قبال، وربما لن 
نشهد له مثيال يف املستقبل، ليس 
بسبب دقة التنظيم والتسهيالت 
التي أُتيحت للجماهري واملالعب 

واملنشآت الفريدة من نوعها 
فحسب، ولكن أيضا بسبب ما 
أتاحته قطر للزوار من منصة 
استثنائية للحوار بني ثقافات 

مختلفة بأكثر الطرق رقيا.

إبداع غير مسبوق
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آراء وقضايا

غالبية القوى املعنية تتفق عىل أن ال 
رئيس جمهورية يف املدى املنظور. 
ال مجلس النواب قادر عىل التوافق 

حول املرشح، وال الدول املعنية 
وضعت لبنان عىل جدول اهتماماتها 

بعد. حتى »حزب الله« يقف عىل 
حافة االنتظار ريثما تتضح الرؤية 
ومصادره تعترب أّن الكالم الجدي 
سينطلق بعد نهاية العام، حينها 

فقط يتحّدد مصري اإلنتخاب بالورقة 
البيضاء، ويرتفع مستوى الجدية 
يف االتفاق بني الحلفاء عىل املرشح 

الرئايس.
تؤكد مصادر وزارية رسمية أّن 

امللف الرئايس ال يزال غري مدرج عىل 
اهتمام دول القرار املعنية، وأن ال 

أسماء متبناة من هذه الدول والحراك 
الخارجي لم يبدأ فعلياً بعد.

أّما يف الكواليس فاألسماء كثرية 
وال سيما من بينها التي تخرج من 

دوائر بكركي وكان آخُرها تداوالً 
اسم الدكتور عصام سليمان.عىل حّد 

قول املصادر فإّن حظوظ سليمان 
فرنجية تتقّدم عىل حظوظ العماد 

جوزاف عون، بالنظر إىل الصعوبات 
التي تعرتي ترشيح األخري، يف وقت 
لن يكون فيه سهالً طرح التعديل 
الدستوري النتخاب قائد الجيش 

جوزاف عون، حيث تنقل مصادر 
نيابية أن رئيس مجلس النواب نبيه 
بري يرفض تصويت كتلته النيابية 
عىل اقرتاح تعديل الدستور النتخاب 

قائد الجيش، وأّنه وعىل عكس ما 
تصّوره املاكينات اإلعالمية فإّن 

ترشيح عون ليس مسهالً وأن الدول 
املعنية بملف الرئاسة سواء منها 

العربية أم الغربية لم تدل بدلوها 
بعد، بل هي تكتفي بالتأكيد عىل 

تمرير االستحقاق بانتخاب الرئيس 
ما يعني أن ال مرشح لديها.

} صحيفة »نداء الوطن«

ال رئيس 
للجمهورية

غادة حالوي

كاتبة لبنانية

 من قريب

يتّسم الهتاف الفلسطيني العفوي ببساطته، 
من حيث الرتكيب اللغوي، كما يجتهد ناظموه 

يف أن تكون كلماته مسجوعة، فيضفي لفتة عىل 
السمع، يحمل شيئاً من اإليقاع املوسيقي؛ بغية 
أن يكون سهل الحفظ، رسيع التكرار والرتديد، 
كهتاف »عىل القدس رايحني، شهداء باملاليني«، 

عىل سبيل املثال، ال الحرص.
من ميزة الهتاف الوطني يف الحالة الفلسطينية 

أنه ال يقترص عىل التظاهرات والجنازات 
فقط، بل يدخل إىل أجواء األفراح والحفالت. 

ففي أكثر من مناسبة، تداول رواد مواقع 
التواصل االجتماعي مقاطع فيديو ُتظهر بعض 

املشاركني يف األعراس واحتفاالت التخّرج، 
يرددون فيها هتافات تمّجد املقاومة وقادتها، 
مثل »شوف شوف وىّل زمان الخوف.. لعلع يا 

كالشينكوف«. من خالل استقراء الهتافات، 
استطاع محمد سليمان يف دراسته »الهتاف 

قَسم االستمرار يف االنتفاضة«، أن يصنّف 
الهتافات يف قوالب متعددة، هي: الهتاف الديني 
»الله أكرب... الله أكرب«، والهتاف العلماني »فتح 

وجبهة وشيوعية... أساس الوحدة الوطنية«. 
أما من خالل األداء، فتقسم الهتافات إىل 

تكريمية للشهداء، وهتافات املواجهة، وهتافات 
تعبوية، وهتافات تأكيد االنتماء.

عىل الرغم من أهمية الدراسة املذكورة آنفاً، 

من حيث املوضوع والتأريخ، فإن هناك بعض 
املالحظات عليها، وهي تأتي بمرور السنوات، 

واختالف الخطاب الفلسطيني. فمما ال شك فيه 
أن الهتافات تنطلق بشكل عفوي، عىل الرغم 

من الدور الذي تلعبه الخلفية األيديولوجية يف 
صوغها، إال أننا من املمكن أن نسمع الهتاف 

الديني »الله أكرب« يف مسريات غري مسريات 
الحركات اإلسالمية اليوم. مضافاً إىل ذلك تبدُّل 

بعض الكلمات واألسماء الواردة يف الهتافات 
بأُخرى حديثة تالئم الحالة الراهنة واألحداث 
الجارية. نظراً إىل الدور املركزي للهتافات يف 

املقاومة الفلسطينية، فمن الرضوري اليوم 
إعادة صوغ الهتافات الوطنية بشكل مدروس 

أكثر، وفق نظريات هندسة الجمهور، وبما 
يتناسب مع الحالة القائمة؛ حتى تعطي هذه 
الهتافات، أو كلها، دوراً تعبوياً، وترفع الروح 

املعنوية للمفجوعني من الفقد، وللمقاومني، 
وال سيما يف جنازات الشهداء، وذلك كجزء من 

برنامج مقاومة توافقي متعدد األشكال واضح 
املعالم والوسائل.

كبري  درس  تاريخي..  مونديال  قطر..  شكرا 
وحضارتك  نفسك  تحرتم  كيف  منه  تتعلم 
مقلدة  نسخة  تكون  وال  وثقافتك..  وتقاليدك 

ممسوخة من تجارب اآلخرين...
نهايه  وحفل  أسطوري...  مونديال 

أسطوري.....
فرضت قوانينها.. وأجربت الجميع عىل احرتام 
الشتاء  إىل  البطولة  توقيت  تقاليدها......غريت 
النهائي  وجعلت  املالعب........  بأروع  وجاءت 
يف يومها الوطني....لم ترتك شيئا للصدفة كل 
يشء مخطط له.......وما حدث يف درب لوسيل 
والخور  الوكرة  ويف  واقف  يشء خيايل، وسوق 

ويف منطقة األبراج وكورنيش الدوحة.
بلد  أي  »أتحدى  العراق  من  اإلخوة  أحد  عرب 
يمكنه تنظيم كأس العالم كما قامت به قطر، 
وبعد مليون سنة محد يقدر يسوي إىل سوته 
قطر اال تمنح قطر مرة ثانية استضافة قطر«.

نعم سادتي الكرام 
ومقيميها  وشعبها  بقيادتها  قطر  قدمت 

والخريين من أقطار الوطن العربي والعالم.
وتقارب  وتنظيمها  بمفاجآتها  ممتعة..  بطولة 

ومنتجعاتها  ومالعبها  منتخباتها،  معسكرات 

جزء  كل  وكان  املشجعني  ومنطقة  وأبراجها 

أو  بلد  تفريق بني  منها يرحب بضيوفها دون 

جنس ممن يحرتم القيم واالخالق وثقافة أمتنا 

العربية واالسالمية.

مونديال جميل ورائع وتستحق قطر كل الثناء 

عىل ما قدمته وسوف تقدمه يف املستقبل، فشكرا 
التاريخ مونديال  شكرا شكرا قطر.. سيسجل 
قطر بحروف من ذهب، ونحن كعرب فخورون 

بقطر.. ألف تحية لقيادة قطر الكريمة.
والثقافه  بالحداثة  وممزوج  مبهر  تنظيم 

املجتمعية لشعب قطر.
رغم  واحد  مبدأ  عن  تراجعوا  أو  ضعفوا  ما 
صورة  تشويه  حاولت  التي  القوية  الضغوط 

العرب.
فهم  يف  تحول  نقطة  سيكون  قطر  مونديال 
ما هو  مثل  ملنطقتنا وطبيعة حضارتنا  العالم 
القدم،  لكرة  جديدة  انطالقة  يف  تحول  نقطة 
الكثري من شعبيتها يف  أن تفقد  أن كادت  بعد 

اآلونة األخرية.
العرب  أن  جمعاء  للبرشية  أثبتم  قطر..  أهل 
أمة واحدة وربحتم حبها وحب كل من يحبها، 
خرستم مباراة وربحتم كأس إسقاط الطائفية 
والعز  املجد  فلكم  والعنرصية  واملناطقية 

والتوفيق. 
مساحتها  يف  الصغرية  قطر  لدولة  شكراً 

والكبرية بأفعالها تنظيم أكثر من رائع.

الهتــــــاف الوطــــني

قطـــــــر واإلبـــــــهار

ياسر مناع
كاتب فلسطيني

الدكتور وليد حسن الحديثي 
كاتب عراقي

عبد الله رضوان
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الطب والحياة

»8« نصائح ذهبية

الحفاظ على كلى صحية
تع�ّد الكىل م�ن أهم األعض�اء الحيوية يف جس�م 
اإلنسان، ملا لها من وظائف يومية تساعد الجسم 
عىل التخلص من الس�موم، لذلك ينبغي مراقبتها 

وفحصها وحمايتها بشكٍل دورّي.
طبيب العائلة يف تركيا محمود أربكان، يقّدم عرب 
وكالة األناض�ول مجموعة م�ن النصائح الطبية 
التي تس�اعد ع�ىل الحف�اظ عىل صحة وس�امة 

الكىل، كما يبّي األغذية التي ترّض بها وتفيدها.
يق�ول أربكان إن »أهّم م�ا يجب أن نعرفه هو أن 
عمل الكىل يمكن تشبيهه بمحطة تصفية الجسم، 
وم�ن أه�م أعم�ال ال�كىل املحافظة عىل س�امة 
مكوّنات ال�دورة الدموية واملحافظ�ة عىل توازن 

مكوناتها«.
»يف أم�راض ال�كىل وفش�لها«، يتاب�ع أرب�كان، 
»يحت�اج املري�ض باس�تمرار تنظي�ف وتنظيم 
عم�ل هذه املكون�ات عن طريق األجه�زة الطبية 

واألدوية«.
ويضي�ف: »لذل�ك أود أن أقّدم بع�ض النصائح 
الذهبي�ة للحفاظ عىل س�امة ال�كىل«، وهي عىل 

النحو التايل:
1 - تجنّ�ب اس�تهاك املرشوب�ات الغازية بكافة 
أنواعه�ا، واالس�تعاضة عنه�ا باس�تهاك امل�اء 
والسوائل الصحية، فاملرشوبات الغازية وخاصة 
املحتوي�ة عىل نس�ب كب�رة من الس�كر، تخّل يف 

توازن مستويات السكر يف الدم.
2 - ع�دم اس�تعمال األدوية من دون استش�ارة 
الطبيب ملا لها من تأثر عىل عمل الكىل، والحرص 
عىل أن يكون تناولها بعد معرفة الطبيب بالحالة 

الصحية للمريض.

3 - االهتم�ام بالتغذي�ة املتوازنة والصحية، فهي 
طريق أكيد إىل س�امة ال�كىل، وتفضيل األطعمة 

الطبيعية، واالبتعاد عن األغذية املصنّعة.
4 - ممارس�ة الرياضة املتوازنة والصحية بشكل 
مس�تمر، بحيث تصبح عادة لدى اإلنسان، ملا لها 

من تأثر عىل الصحة العامة وعىل عمل الكىل.
5 - االبتعاد عن التدخي.

6 - تجنّ�ب حب�س البول ملدة طويل�ة، ورضورة 
التبّول كلما ش�عر الش�خص بحاج�ة لذلك، ألن 
عملية الحبس لها تأثرات سلبية عىل صحة الكىل.
7 - يأت�ي يف مقدمة األم�راض املؤثرة عىل الكىل: 
مرض الس�كري، وم�رض ارتفاع ضغ�ط الدم، 
فاملرشوب�ات الغازية مثااً تعترب أخطر الس�موم 
عىل الكىل بس�بب الس�كريات العالية فيها، فضااً 
ع�ن أرضاره�ا الكث�رة لكاف�ة أجه�زة وأعضاء 

الجسم.
8 - االكتف�اء بامل�اء واملأك�والت الطبيعي�ة عن�د 
العط�ش والج�وع، واالبتعاد عن امل�واد املصنّعة 
منها، نظراًا لتأثرها السلبّي، ويمكن تناول بعض 

املرشوبات الدافئة من األعشاب الطبيعية.
ويف حديث�ه، ق�ال أرب�كان: »أعطى الله للجس�م 
الب�رشّي الش�عور بالعطش للحف�اظ عىل توازن 
املاء واألماح يف الجس�م، فمن الرضوري االكتفاء 
برشب املاء عند العطش وعدم اللجوء إىل السوائل 

املحتوية عىل السكر«.
وختم بالتحذي�ر من أن »ه�ذه املرشوبات تخمد 
الش�عور بالعط�ش، لكنها ترتك الكلية والجس�م 
بأكمل�ه تحت عاصف�ة ارتفاع مفاجئ بالس�كر، 

ا«. يرهق بدوره الكلية والبنكرياس أيضاً

يحمي الكبد والقولون

السمسم األسود.. فوائد بالجملة

يعترب السمسم األسود مختلفااً عن السمسم األبيض العادي 
ال�ذي نعرف�ه جميع�ااً، ويكمن ه�ذا االخت�اف يف الطعم، 

والعنارص الغذائية التي يتوفر عليها.
إذ إن السمس�م األبيض ُع�رف قديمااً كنوع من العاج لعدة 
أمراض يف الطب البديل، إذ إن بداية ظهوره كانت يف الهند، 

ثم الصي، إىل أن أصبح ُيستهلك يف جميع دول العالم.
إضاف�ة إىل ذلك، فإن السمس�م األس�ود عب�ارة عن مصدر 
مهم للطاق�ة، إذ يمكن تناوله يف اإلفطار مثااً، كما أنه غني 
باألحم�اض الدهنية غر املش�بعة، وباألوميغا 6، واأللياف، 

والحديد، والكالسيوم، واملغنيسيوم، والفسفور.

السمسم األسود يحمي من السرطان ومفيد لفقر الدم 

من أهم فوائد اس�تهاك السمسم األس�ود قدرته عىل تقليل 
خط�ر اإلصاب�ة بم�رض الرسط�ان، خاصة ال�ذي يصيب 
القولون، وذلك الحتوائه عىل نسبة مهمة من فيتامي »ب«.

كما أن السمسم األسود يساعد عىل حماية الكبد من اإلصابة 
بالجذور الحرة، التي تؤدي إىل اإلصابة بالرسطان كذلك.

فيما يعمل تناول هذه البذور عىل تعزيز الحديد يف الجسم، 
وذل�ك بفضل الكمية املهمة التي يحت�وي عليها، لذلك فهو 

حل مفيد لألشخاص املصابي بفقر الدم.

ينصح به مرضى القلب وضغط الدم

إذا كن�ت تعان�ي من ضغ�ط ال�دم املرتفع فإن اس�تهاك 
السمسم األسود سيس�اعدك عىل استقراره، وذلك ألنه غني 

بكل من املاغنيسيوم والدهون غر املشبعة.
كما أنه حل لألشخاص املصابي بأمراض القلب والرشايي، 
ألنه باإلضافة إىل خفض ضغط الدم يساعد كذلك عىل تقليل 

مستوى الكوليسرتول يف الدم.

مفيد لإلمساك ومشاكل الهضم 

بفض�ل احتوائ�ه ع�ىل األلي�اف واألحم�اض الدهني�ة غر 
املشبعة، فإن السمسم األسود يعترب عاجااً فعاالاً لألشخاص 

الذين يعانون من اإلمساك.
كما أنه يساعد عىل تليي املعدة، بفضل الزيوت التي يحتوي 
عليها، إضافة لتنش�يط حركتها، وإزال�ة الديدان املوجودة 

بها، ما يؤدي إىل تحسي عملية الهضم.

يرطب البشرة ويقلل من حدة أمراض المفاصل 

من بي الفوائد األخرى التي يوفرها السمس�م األسود 
تحس�ي صحة برشة الجس�م، ومنع فقدان رطوبتها، 
بفضل حمض األوليك الذي يحتوي عليه، والذي يعزز 
إفراز الكوالجي، كما أنه يعمل كذلك عىل تقليل الحكة 

واحمرار الجلد.
فيما يس�اعد كذلك عىل التخفيف من آالم والتهاب املفاصل، 
خصوصااً لدى كبار السن، وذلك ألنه غني بمعدن النحاس، 

املفيد ملختلف األمراض املتعلقة باملفاصل.
كم�ا أن�ه يس�تطيع أن يس�اعد عىل دع�م صح�ة العيون، 
خصوص�ااً عندم�ا تكون متعب�ة وجافة، ما ي�ؤدي إىل عدم 

القدرة بشكل واضح.

طرق استهالك السمسم األسود

هناك عدة طرق الس�تهاك السمسم األس�ود، والتي تكون 
مشابهة الس�تعمال السمس�م العادي، أبرزها استعماله يف 
املخب�وزات بمختلف أنواعها، عن طريق رش�ه عىل الطبقة 

املوجودة فوق، أو حتى عجنه مع املكونات منذ البداية.
كم�ا يمكن تحميصه وتناوله م�ع مختلف الحبوب يف وجبة 
اً لألكل،  اإلفط�ار مع الزب�ادي، إذ إن�ه يضفي طعمااً ممي�زا

ويجعله أكثر صحة.
فيما يمكن اس�تعماله كأحد مكونات الحلويات، عن طريق 
طحن�ه ليصبح عىل ش�كل بودرة، أو االحتف�اظ به كما هو 

ليعطي القليل من القرمشة.
أم�ا من أجل اس�تعماله للع�اج فيمكن نقع�ه يف املاء ليلة 
كامل�ة، لك�ي يصبح س�هااً يف الهضم، ورشب�ه يف الصباح 

للحصول عىل فوائده.

فقدان في الذاكرة.. وهلوسة مستمرة

أعراض متالزمة »فريجولي«
يعاني العديد من األشخاص حول العالم، بأشكال مختلفة، 
اً، من بينها متازمة  م�ن املتازمات، التي يعد بعضها ن�ادرا
فريج�ويل، وهي اضط�راب يجعل الش�خص يف حالة عدم 

صحة االعتقاد ملن حوله.
إذ يرى املص�اب بهذه املتازمة أن العالم من حوله، س�واء 
كان�ت العائلة أو األصدق�اء، أو حتى الزم�اء يف العمل هم 
عبارة عن شخص واحد، لكنه متكرر يف عدة أشكال وألوان 

وشخصيات خادعة.

متالزمة فريجولي واعتقادات المصاب 

يعتق�د املصاب بمتازمة فريج�ويل أن كل الناس من حوله 
شخص واحد متنكر يف عدة أشكال إليذائه، إذ يخرب األطباء 
النفس�يون واملتخصص�ون بأن ه�ذه املتازمة تتس�بب يف 
اضطراب بالذاكرة يجعل األشخاص غر قادرين عىل تمييز 

الوجوه.
ق�د يصل باعتقاد وتفكر املصاب أن باس�تطاعة اإلنس�ان 
تغير شخصيته، ومن ذلك أنك لو أخربت املصاب أن البائع 
ذكر، وال يمكن أن يتجس�د يف ش�خصية والدته، يجيب بأنه 
يعلم م�دى براع�ة وذكاء والدته، ما يجعله�ا تتحول لذكر 

وبائع دون مجهود.
كم�ا يعتقد املص�اب بمتازمة فريجويل أنه ش�خص محل 
اضطه�اد من ش�خص بعينه، وأن هذا الش�خص يتنكر يف 
عدة ش�خصيات أخرى مح�اوالاً إيذاءه، وأن�ه يتبعه يف كل 
م�كان، وقد ت�م التعرف عىل املرض من نح�و 100 عام أو 
أق�ل قليااً، أي يف ع�ام 1927، وتم التعرف عليه عن طريق 

طبيبي.
م�ن بي الح�االت التي ُعرف�ت بإصابته�ا باملتازمة، حالة 
س�يدة كانت أُصيبت بحالة من الس�كتة الدماغية، وُيرجع 
األطب�اء س�بب إصابته�ا بمتازم�ة فريج�ويل إىل اإلصابة 

بالسكتة الدماغية. 
م�ا حدث يف املخ م�ن أثر ذلك أدى إىل إصابته�ا باملتازمة، 
واعتقادها أن حبيبها الس�ابق وحبيبته الحالية يتنكران يف 
عدة ش�خصيات تاحقها لُتلحق بها األذى، ولتمنعها من أن 
تخرب الناس ع�ن عاقتهما الس�ابقة، وأن حبيبها وحبيبته 
الحالية يمكنهما تغير مابس�هما وش�كليهما 

وجنسيهما، وأنهما يس�تأجران البيوت من حولها لراقباها 
ويطاردانها.

تعت�رب متازمة فريجويل مرتبطة بمتازمة كابجراس، التي 
يعتقد املصابون بها أن كل من حولهم من األهل واألقارب قد 
تم استبدالهم بشخص محتال، تلك املتازمات يرى األطباء 
أن س�ببها أو س�بب جزء منها عىل األغل�ب هو اإلصابات يف 
الدماغ، س�واء الس�كتة الدماغية أو الحوادث أو الشيخوخة 

أو مرض ألزهايمر، وإصابات الرأس.
اً  ويفرس بعض األطباء متازمة فريجويل، وأن هناك شخصا
اً ه�و الذي يتح�ول لكل العال�م من حول�ه، وأن هذا  واح�دا
الشخص استحوذ عىل تفكر املصاب بشكل مبالغ فيه، وأن 
كثرة التفكر يف هذا الشخص، هو السبب يف أن يتحول املخ 

إىل الرتكيز عليه حتى يصاب بهذا الخلل.

مشاعر حب وكراهية أعراض متالزمة فريجولي 

يعان�ي املصاب باملتازمة بالعدي�د من األعراض التي يركز 
عليها األطباء لتشخيص الحالة، من بي هذه األعراض نجد 

ما ييل: 
تشابه يف املشاعر، سواء يف الحب أو يف الكراهية مع الجميع.
االضطرابات يف الوع�ي وحالة الهذيان، باإلضافة إىل فقدان 

الذاكرة، سواء بشكل مؤقت أو كامل.
مشاكل يف الذاكرة البرصية. 

نوبات من الهلوسة.
االندفاع والسلوك غر املتوقع.

أسباب اإلصابة بمتازمة فريجويل
وعن�د الحدي�ث عن أس�باب اإلصابة به�ذه املتازمة تجدر 
اإلش�ارة إىل أنه لم يقف العلم�اء واملختصون حتى اآلن عىل 
أس�باب واضحة وأكيدة وحقيقية بش�أن اإلصابة بمتازمة 
فريجويل، لكنهم قد أرجعوا األمر إىل عدة نقاط محتَملة من 
خال الح�االت التي تابعوها، وقد وجدوا أن تلك األس�باب 

تدعم ظهور األعراض عىل الشخص، وهي كما ييل: 
إصابة دماغية مثل السكتات الدماغية.

الزهايمر.
الخرف أو الشيخوخة.

مرض نفيس مثل الوسواس، وانفصام الشخصية. 
أمراض الهلوسة.

تناول األدوية الخاصة باألمراض العصبية والنفسية

طرق عالج المتالزمة 

يعت�رب   »psychiatric health journal« حس�ب 
عاج املتازمة كباقي األمراض النفس�ية والعصبية، 

والذي يشمل العاج بالعقاقر والجلسات النفسية.
ينقس�م ع�اج متازمة فريجويل إىل قس�مي، أولهما 
العاج الس�لوكي اإلدراكي للوهم، باإلضافة إىل إعادة 
هيكل�ة معرفة األع�راض والتعامل معه�ا زيادة عىل 

العاج النفيس.

أم�ا بالنس�بة للعاج الثان�ي فيعتمد عىل اس�تخدام 
العقاقر، من بينها:

عقاقر االكتئاب.
مهدئات.

تقديم معلومات عاجية عرب جلسات خاصة.



الرئيس  ثاني  آل  ثاني  بن  عبدالعزيز  الشيخ  سعادة  استقبل 
امس  صباح  مكتبه  يف  لإلعالم  القطرية  للمؤسسة  التنفيذي 
اإلعالمي محمد املرداس ممثل صحيفة القبس الكويتية. وأعرب 

سعادته عن الشكر والتقدير لدور الصحيفة وتغطيتها املتميزة 
اإلعالمية  الجوانب  إبراز  يف  واملساهمة  املونديال  فرتة  خالل 

والثقافية للحدث الريايض العاملي.
بنجاح  إعجابه  عن  اللقاء  خالل  عبرّ  املرداس  محمد  اإلعالمي 
دولة قطر يف تنظيم كأس العالم، مشيدا بالدور اإلعالمي الذي 
قامت به املؤسسة القطرية لإلعالم يف التغطية املميزة واالنفراد 

بأفكار نوعية خالل هذا الحدث العاملي. وأشاد املرداس بتمسك 
املشجعني وكل  أذهان  بهويته وترسيخها يف  القطري  املجتمع 
القطرية  للمرأة  شكره  عن  أعرب  كما  املونديال،  بث  تابع  من 
وتماسكها  األرسة  عن  مميزة  صورة  رسم  يف  اسهمت  التي 

ودورها الفعال باملجتمع.
املواصالت  مجانية  بفكرة  إعجابه  الكويتي  اإلعالمي  وأبدى 

2022 وسهولة التنقل وحضور  خالل فرتة كأس العالم قطر 
أكثر من مباراة يف نفس اليوم، وهو ما لم يحدث من قبل يف أي 
نسخة من نسخ كأس العالم، متمنياً كل التوفيق والنجاح لدولة 

قطر يف مسريتها وللمزيد من التقدم واالزدهار.
أعمال  بتسيري  القائم  السادة  صالح  عيل  السيد  املقابلة  حرض 

ومهام مدير تليفزيون قطر.

الدوحة -$

المرداس يعرب عن إعجابه بنجاح تنظيم قطر للبطولة

اإلشادة بالتغطية من اإلعالم المحلي للحدث

سينما المول )1(

4:00الهندية

6:30القط ذو الحذاء، األمنية األخرية

8:30املالياالم

11:30الهندية

سينما المول )2(

4:15القط ذو الحذاء، األمنية األخرية

6:00املالياالم

8:15النمر األسود: واكاندا لألبد

11:15املالياالم

سينما المول )3(

4:00أفتار، طريق املياه

7:30أفتار، طريق املياه

11:00أفتار، طريق املياه

سينما كتارا )1(

5:00القط ذو الحذاء، األمنية األخرية

7:00أفتار، طريق املياه

10:30أفتار، طريق املياه

سينما كتارا )2(

5:30أفتار، طريق املياه

9:15أفتار، طريق املياه

سينما كتارا )3(

5:30ليلة عنيفة

7:30أفتار، طريق املياه

11:00ليلة عنيفة

سينما كتارا )4(

6:00املحقق نايت: الفداء

8:00النمر األسود: واكاندا لألبد

11:00فريسة الشيطان

رويال بالزا )1(

4:00أفتار، طريق املياه

7:30أفتار، طريق املياه

11:00أفتار، طريق املياه

رويال بالزا )2(

4:00املالياالم

6:15القط ذو الحذاء، األمنية األخرية

8:15املالياالم

11:15الهندية

رويال بالزا )3(

4:15القط ذو الحذاء، األمنية األخرية

6:15الهندية

8:45املالياالم

11:00التاميلية

على تغطيتها للمونديال

الرئيس التنفيذي لـ »القطرية لإلعالم« يشكر »القبس« الكويتية

بمشاركة قطرية

ندوة دولية حول الهوية الثقافية

العربية  اللغة  يف  والبحوث  املاجستري  قسم  ويعد 
وآدابها، أحد األقسام الرائدة يف كلية فاروق إذ يقدم 
يف  والبكالوريوس  واملاجستري  الدكتوراة  دورات 
اللغة العربية وآدابها، وكلية الفاروق هي من أقدم 
ومعروفة  كرياال  بوالية  العالية  التعليمية  املعاهد 
بعليكرة جنوب الهند والتي نالت مكانة مرموقة يف 
املكانة  بتلك  تتمتع  تزال  وال  العربية،  اللغة  تطور 

يف الوالية.
املؤسس  هو  أحمد عيل  الصباح  أبو  الشيخ  ويعتب 
األول لكلية الفاروق، وكان هدفه الهام نهضة األمة 
وهذا  والدنيوي،  الديني  التعليم  مجال  يف  املسلمة 
الكبرية  العلمية  املعاهد  تأسيس  إىل  أداه  الهدف 
ممتازة  شخصية  صاحب  وكان  آباد.  فاروق  يف 
والخواص  العوام  اعرتاف  نال  وبذلك  عظيم  وخلق 
واحرتامهم. وإنه قد تأثر بأفكار اإلمام محمد عبده 

يف  ممتازة  قيادة  الشيخ  فقاد  اإلصالحية  وأعماله 
ولم  التعليم،  مجال  يف  املسلمة خاصة  األمة  نهضة 
يكن له نظري يف مجال الخدمة والعلم يف ذلك الوقت، 
وكان »صباحا ال مساء له« كما وصفه العالم املرصي 

الشيخ عبداملنعم النمر.
أسس قسم العربية وآدابها بعيد تأسيس الكلية سنة 
1959م  البكالوريوس سنة  قسم  وأصبح  1948م 
وارتفع إىل قسم املاجستري سنة 1967م حتى صار 
املسرية  م وخالل هذه   2000 للبحوث سنة  مركزا 
األكاديمية لهذا القسم ساهم أعضاء هيئة التدريس 
بإسهاماتهم الجليلة يف تطور اللغة العربية وآدابها، 
مختلف  يف  بارزين  أعالما  القسم  هذا  أنجب  كما 

ميادين الحياة يعملون داخل الهند وخارجها. 
شارك يف هذه الندوة العربية الدولية الشاعر والروائي 
األردني الدكتور أيمن عيل العتوم، والكاتب والروائي 

الكويتي سعود السنعويس، وهو عضو رابطة األدباء 
يف الكويت والذي فاز عام 2013 بالجائزة العاملية 
للرواية العربية يف دورتها السادسة عن روايته ساق 
يف  التشجيعية  الدولة  جائزة  حصدت  التي  البامبو 

دولة الكويت عام 2012.
ومن قطر شاركت الكاتبة والقاصة والشاعرة سمرية 
عبيد والتي تدير مركزا ثقافيا باسم مركز البنفسج 

لإلبداع الثقايف. 
مختلف  يف  هامة  بحثية  أوراقا  الجميع  قدم  وقد   
مواضيع األدب والثقافة والهوية، حيث قام الدكتور 
نارص، نائب رئيس جامعة كاليكوت بافتتاح الندوة 
العربية الدولية التي تناولت الهوية الثقافية والتناص 
يف األدب العربي وقد شارك يف هذا الحدث األكاديمي 
والباحثني  واألكاديميني  الكتاب  من  كبري  عدد 

والطالب من مختلف الكليات والجامعات يف الهند.

ع����ق����دت ف����ي والي�������ة ك����ي����راال ال��ه��ن��دي��ة

عقد قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق 
بكاليكوت، والية كيراال الهندية ندوة دولية حول الهوية الثقافية والتناص في 

األدب العربي بالتعاون مع كلية األنصار العربية بفالفنور بمناسبة اليوم العالمي 
للغة العربية تحت رعاية سمو الشيخة د. سعاد محمد الصباح في قاعة كلية 

فاروق وقاعة كلية األنصار العربية في فترة 5 - 7 من شهر ديسمبر 2022.

الدوحة - كرياال - $
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سلمان المالك

مهارات كروية
كل عطلة أسـبوع، يسـتعرض الالجئ السـوري الشـاب أحمد 
البرييني )27 عامـا( مهاراته الكروية عـى الكورنيش البحري 
للعاصمـة اللبنانيـة بـريوت، حتـى صـار محـط أنظـار مـن 

يستمتعون بمشاهدة تلك املهارات أو يرغبون يف تعلمها.
وُيطلـق عـى هـذا النـوع مـن الرياضـة اسـم كـرة القـدم 
»االستعراضية« أو »الحرة«، وتعتمد عى أداء املهارات الشخصية 
لالعب ومـدى قدرته عى ترويـض الكرة والتالعـب بها، والقت 

رواجاً كبرياً يف السنوات األخرية.
بدأت قصة ابن مدينة حمص قبل 9 سنوات عندما كان عمره 18 
عامـا، حني وصل إىل لبنان مثـل غريه من آالف الالجئني، وحلمه 
بـأن يصبح العب كرة قـدم محرتفا بأحد الفرق، لكن انشـغاله 

بتأمني لقمة العيش حرف مسار أحالمه.
ورغم أن ظروف الحياة الصعبة عاكست أحالم الشاب السوري، 
فإن شـغفه باللعبة األكثر شعبية يف العالم، دفعه ليصبح واحداً 

من أشهر مقدمي املهارات االستعراضية لكرة القدم يف لبنان.
ومنذ وصوله إىل لبنان، اضطر البرييني للعمل يف البناء والدهان 

سـعياً وراء تأمني رزقه يف ظل ظـروف اقتصادية صعبة، لكنه 
اليوم يعمل حارس مبنى سكني يف منطقة جبلية شمايل بريوت.
وأمـام هـذا الواقع، تبـدد حلم الطفولة لدى الشـاب السـوري 
باالنضمـام إىل فريق لكرة القدم، فاسـتعاض عن ذلك بتطوير 
مهاراتـه الكروية التي يسـتعرضها عى كورنيـش بريوت وعرب 

حسابه عى مواقع التواصل االجتماعي.
وقـال البرييني إنـه كان يحلم بأن يصبح العب كـرة قدم، لكن 
عندما وصل لبنان عام 2013، كان همه األسـايس العمل لتأمني 
لقمة عيشه ومساعدة أهله، بدالً من التفرغ للرياضة واالنضمام 
إىل أحـد الفرق.. »كان من الصعب جداً أن أوّفق بني دوام العمل 
اليومي واالحرتاف الكروي«، يضيف البرييني: »فالعمل بالنسبة 
يل كان رضورياً لالسـتمرار يف العيـش، بينما ال مردود مايل من 

الرياضة خصوصاً يف البدايات«.
غري أن شـغف الشاب السوري جعل الكرة ال تفارق قدمه، حيث 
ظل يواظب عى تطوير مهاراته االستعراضية حتى داخل غرفته 

الصغرية التي يقيم ويعمل فيها حارساً ملبنى سكني.

اكتشاف لوح حجري

عمالت بصورة الملك تشارلز

اكتشف علماء آثار صينيون لوحا حجريا يرجع تاريخه إىل عام 
1693 إبان عهد أرسة تشينغ اإلمرباطورية )1911-1644(، 

أي ما يقارب حوايل أكثر من 300 عام يف مقاطعة خبي شمايل 
الصني.

وذكر الباحث وانغ جيان بينغ، أن اللوح الحجري تم العثور 
عليه بعد عمليات الحفر والتنقيب يف قرية جيندونغ ويبلغ 

ارتفاعه 1.4 مرت وعرضه 0.61 مرت وسمكه 0.14 مرت، منوها 
بأنه صنع من الحجر األزرق، وعليه ما إجماليه 307 رموز 

صينية ونقوش لوصف املناسبات الكربى للفعاليات التي 
تحدث والقصص اإلنسانية يف ذلك الوقت.

وتكمن أهمية هذا االكتشاف األثري، أن اللوح الحجري حفظ 
بشكل جيد نسبيا وأن الرموز عليه واضحة، األمر الذي يعد 

أمرا هاما لدراسة األنشطة الثقافية واالقتصادية يف الجزء 
الجنوبي من مقاطعة خبي خالل عهد أرسة تشينغ، ويوفر 

أدلة واضحة عى تطور الثقافة خالل تلك الحقبة الزمنية.

كشف »بنك إنجلرتا« عن أول عمالت ورقية تحمل صورة 
امللك تشارلز الثالث، الذي اعتى العرش بعد وفاة والدته 
امللكة إليزابيث الثانية يف 8 أيلول/  سبتمرب، مشرياً إىل أّن 

هذه النقود املصنوعة من البوليمري ستطرح للتداول اعتباراً 
من منتصف 2024.

وأعلن املرصف املركزي الربيطاني يف بيان أّن »صورة امللك 
ستظهر عى النماذج الحالية لألوراق النقدية من الفئات 

األربع« وهي 5 و10 و20 و50 جنيهاً إسرتلينياً، من »دون 
أّي تعديل آخر« يف تصميمها.

وصورة امللكة إليزابيث مطبوعة حالياً عى أحد وجهي 
العملة النقدية وكذلك أيضاً داخل العالمة املائية املوجودة 

عى هذه العملة. وستحّل صورة تشارلز الثالث محّل صورة 
والدته يف كال هذين املكانني، بحسب نماذج كشفت النقاب 

عنها املؤسسة النقدية.
وقال متحدث باسم البنك املركزي الربيطاني لوكالة فرانس 

برس إّن الصورة التي طبعت عى هذه النقود هي رسم 
يستند إىل صورة »قّدمتها العائلة املالكة يف عام 2013«، 

مشرياً إىل أّن امللك وافق عى الرسمة النهائية التي أنجزت يف 
األشهر األخرية.

ويف 2016 بدأت اململكة املتّحدة عملية تدريجية الستبدال 
العمالت الورقية بأخرى مصنوعة من مادة البوليمري. 

والعمالت الجديدة ستصنّع تالياً من مادة البوليمري وسيبدأ 
إنتاجها بكّميات ضخمة اعتباراً من النصف األول من العام 

املقبل لكي تكون جاهزة للتداول اعتباراً من منتصف 
.2024

وسيستمّر تداول األوراق النقدية التي تحمل صورة إليزابيث 
الثانية بالتوازي مع النقود الجديدة وهي لن ُتسحب من 
التداول إال عند تلفها، وذلك »لتقليل األثر البيئي واملايل«، 

وفقاً لتوجيهات القرص امللكي، بحسب البيان.

العنب الشتوي
بدأ املزارعون يف والية مانيسا -إحدى أهم مراكز إنتاج 

العنب يف تركيا- بجني العنب الذي تم تغطيته وتأخريه 
حتى ديسمرب/  كانون األول الجاري، لتوفريه للمستهلكني 

خالل فصل الشتاء.
ورغم حلول الشتاء يواصل املزارعون بقضاء صاري كول 

يف مانيسا )غرب(، قطف الثمار عى مساحة نحو 120 
ألف دونم من كروم العنب، التي جرى تأخري جني ثمارها 

من أغسطس/  آب حتى ديسمرب.
وكل سنة، يقوم مزارعو مانيسا بتغطية مساحات معينة 

من كروم العنب لتأخري نضوج الثمار، ومن ثم جنيها 
خالل فصل الشتاء وطرحها يف األسواق قبل حلول العام 

الجديد.
وخالل ديسمرب يبدأ املزارعون مع الساعات األوىل من كل 
صباح بجمع ثمار العنب من الكروم املغطاة، بعد التأّكد 

من تحول الثمار إىل اللون األصفر، ما يعني نضوجها.
وتوضع ثمار العنب يف صناديق خاصة لتنقل بواسطة 

شاحنات إىل رشكات التوزيع ومخازنها املربدة، حيث تقوم 
بتصديره إىل روسيا وأوروبا ودول الرشق األوسط، بينما 

تستقبل السوق املحلية بقية املحصول.
وتبذل وزارة الزراعة الرتكية جهوًدا حثيثة لحماية أسلوب 

زراعة العنب الذي يعتمد عى تأخري جني الثمار من 
أغسطس إىل ديسمرب.

ويقول مدير الزراعة والغابات اإلقليمية يف الوالية، متني 
أوزتورك، إن الوزارة تعمل منذ نحو 10 سنوات عى 

حماية هذا األسلوب الزراعي، نظرًا ألهميته يف توفري ثمار 
العنب الطازج للمستهلكني خالل فصل الشتاء.

ويوضح أوزتورك ملراسل األناضول أن املزارعني يف قضاء 
»صاري كول« واملناطق املحيطة بها يف مانيسا يشتهرون 
بهذه الطريقة املميّزة، حيث تسمح بالحفاظ عى نضارة 

الكروم وبقاء عناقيد العنب عى األغصان حتى نهاية 
العام.

ولهذا يقدم مزارعو مانيسا لألسواق املحلية والعاملية، 
سنوًيا، عنبًا طازًجا خالل فصل الشتاء.

شواهد أثرية

أسـفرت التنقيبات والحفريات األثريـة التي قامت 
بها وزارة الرتاث والسياحة العمانية وبعثة بولندية 
مـن جامعـة وارسـو، يف موقع عـني بني سـاعدة 
األثري، للموسـم السـادس، عن العثور عى شواهد 
أثرية ملدينـة صغرية يف املوقع األثـري تعود لأللف 

األوىل قبل امليالد للعرص الحديدي.
كما جرى العثور عى أوعية فخارية أخرى، وساللم 

ومواقد للطبخ يف املوقع.
وقال الدكتور بيرت بيلنسكي من جامعة وارسو: إننا 
نزيح الغطاء عن مدينة صغرية قديمة منسوخة من 
مدينة كبرية، ويمثل ذلك انعكاسـا لحالة اجتماعية 
حدثـت يف ذلـك الوقت، كمـا ُعثر يف املوقـع الجديد 
عـى وعاء فخـاري مزخـرف مصنوع باليـد، وهو 
أول خلطة من السـرياميك، وقد جرى العثور عليها 

كاملة.
وأضاف أنه عندما ترك السكان القرية أخذوا معهم 
األوعيـة الفخاريـة الصغـرية وتركوا الكبـرية منها 
املسـتخدمة لحفظ املاء والحبوب، والتي ُعثر عليها 

بالعرشات.
وأوضـح بيلنسـكي أن البعثة لم تسـتطع الوصول 
لكيفيـة تحضري الطعام، ولكنهـا وصلت إىل كيفية 

تخزينه.
 وحـول املوقـع الجديد الـذي ُعثر فيه عـى املدينة 
واألواني الفخارية اشـار إىل انه من العجيب أنه عى 
ارتفاع 8 أمتار من سـطح السهل، والفالحون كانوا 
يذهبـون ملصـادر امليـاه كل صباح لجلـب املياه يف 

األوعية الفخارية الكبرية لكل السكان.
وتتوقع البعثة أن السكان ربما أرسلوا النساء لعمل 
هـذه املهمـة، وأن كل الطعـام كان مخزنـا هنا، ما 
يعنـي أنه من املمكن أن نحسـب عدد السـكان من 

خالل معرفة عدد الغرف وأماكن إشعال النار. 
كمـا تقوم وزارة الرتاث والسـياحة أيضـا، والبعثة 
البولنديـة مـن جامعـة وارسـو، بالتنقيـب عـن 
الحفريـات يف بلدة بلت بوالية ضنك، للبحث وإجراء 

الدراسات يف موقع أثري جديد.
ومن جانبه، أوضح عيل بن خميس السديري، مدير 
إدارة الرتاث والسـياحة بمحافظة الظاهرة بسلطنة 
عمـان، أن هذا املوقـع له ارتباط تاريخـي باملواقع 
األثريـة األخرى، مثـل: موقع بات األثـري، وموقع 
سـلوت األثـري، ودهـوى بواليـة صحم، وتشـكل 
ارتباطـا وثيقـا بهـذه املواقـع األثريـة القديمة يف 

العصور املتالحقة.



فشل اإلعالم الغربي، الذي تبنى الحملة املغرضة ضد قطر، 
 FIFA منذ أن فازت برشف استضافة نهائيات »كأس العالم

قطر 2022«، فشالً ذريعاً يف التأثري عىل النجاح املدوي 
للبطوالت، بعد أن عايش مئات اآلالف من املشجعني الذين 
حرضوا النهائيات، واحدة من أنجح املناسبات يف التاريخ.. 

وعادوا إىل أوطانهم محملني بأطيب الذكريات وأجمل 
االنطباعات عن التنظيم وحرارة االستقبال، وروعة الفعاليات، 

وأصالة التقاليد والعادات، فاضطر صاغرا إىل االعرتاف 
بالحقائق أو بعضها، حتى يبعد عن نفسه شبهة التحامل 

وترويج األكاذيب، لكنه بقي عىل نهجه يف محاولة التقاط أي 
يشء من شأنه اإلساءة إىل قطر، وكان آخر ما تداوله بجهل 
مخجل سقط خالله يف الوحل عندما حاول بائساً يائساً أن 
ينتقد دون معرفة لقطات تكريم قائد املنتخب األرجنتيني 

ليونيل مييس بـ»البشت« القطري، تقديرا له.
»البشت« هو جزء من ثقافة عربية عريقة ومتأصلة، يتم 
ارتداؤه يف املناسبات الكبرية مثل األعراس أو االحتفاالت، 

وهو داللة عىل الهيبة واملكانة والسمعة، وقد اختارته قطر 
وغريها من الدول لباسا مميزا الحتفاالت تخريج طالبها 
يف الجامعات بتوشيحهم بالبشت، تقديرا للعلم ومكانته 

وأهميته، وعندما ارتداه مييس كانت لفتة يف غاية التقدير 
والكرم لسجل هذا الالعب الفذ وتاريخه الكروي الرائع، 
ولقطة معربة مستمدة من الثقافة العربية األصيلة حتى 
يعربرّ هذا املونديال عن أهله، وهو األمر الذي لقي صدى 

إيجابيا كبريا من الشعب األرجنتيني بأرسه، ومن بني هؤالء 
املشجعني الذين تواجدوا يف قطر، وتوافدوا يف اليوم التايل 

الختتام البطولة إىل »سوق واقف« للحصول عىل هذا »الزي 
الرفيع« واالحتفاظ به ذكرى لأليام الرائعة التي أمضوها يف 

قطر، وكذلك لقيت اللقطة صدى عامليا يف اإلعالم املنصف 
املتجرد من الغرور والكرب والتعايل، كما هو حال بعض 

الوسائل املريضة نفسيا من هذا التفوق العربي، وقد أعرب 
املنتخب األرجنتيني عرب حسابه الرسمي عىل موقع التواصل 

االجتماعي »تويرت« عن تقديره وفخره بهذا التكريم، 
ونرش صورة لنجمه الكبري مييس أثناء قيام صاحب السمو 

بإهدائه »البشت« عىل منصة التتويج، وكتب تعليقا عىل 
الصورة »بالتأكيد ملك« داللة عىل املكانة الرفيعة لهذا الرمز 

العربي األصيل.
صحيفة »االندبندنت« الربيطانية كتبت تقول إن »إعطاء 
مييس الزي التقليدي لرفع كأس العالم لفتة تكريمية من 
قبل قطر«، يف حني أوضح أستاذ الدراسات اإلسالمية يف 
جامعة Exeter الدكتور Mustafa Baig أن البشت هو 

عباءة رسمية يرتديها أفراد العائالت املالكة والشخصيات 
املرموقة والعرسان يف يوم الزفاف والخريجون يف حفالت 

التخرج، وبالتايل، فإن قلة مختارة من الناس هي التي 
ترتدي البشت، ووضعه عىل كتفي مييس هو تكريم له من 
قبلهم، ولفتة ترحيب به وتقبل ثقايف له، وهي أيضا لفتة 
تعرب عن احتضان الثقافة املحلية ملييس، معتربا أنها لفتة 

جميلة من قطر وكذلك فكرة ذكية من قبلهم.
مييس كان سعيدا بهذا التكريم، واملنتخب األرجنتيني 

أبدى تقديره وفخره، والجمهور األرجنتيني شعر بالغبطة 
والرسور، ما الذي أغضب صحيفة تصدر يف لندن أو باريس 

إذا، حتى تعرب عن سخطها واستيائها؟.
 املنتقدون ترسعوا، فأضافوا الجهل إىل الحقد، وعندما 

تصدى املنصفون لرشح أبعاد ومعاني هذا التكريم كانوا يف 
وضع مزر وكان عليهم االنتقال من موقع االنتقاد إىل رسد 

الحقائق عىل استحياء.
كل الذين حرضوا أو شاهدوا املونديال وفعالياته يف قطر 

خرجوا بانطباعات غاية يف اإليجابية، ومن بني هؤالء الكاتب 
الربيطاني تشارلز بروكس، وهو عالم اجتماع وكاتب 
صحفي مهتم بالرياضة يف بريطانيا، والذي وصف يف 

مقال نرشته صحيفة »ذا تلغراف« الربيطانية، تنظيم قطر 
لكأس العالم بـ»املبهر والدقيق«، رغم الكثري من الحمالت 

اإلعالمية التي سبقت البطولة ورافقت بدايتها، مشريا إىل أنه 
ال يسع الجميع يف النهاية إال أن يرفع القبعة تحية لجهود 
قطر يف تنظيم البطولة، ومما قاله: »إنه عند املقارنة بني 

ما فعلته قطر يف تنظيم كأس العالم وبني تنظيم بريطانيا 
لنهائي كأس أوروبا يورو 2020، والذي شهد أعمال شغب، 

يمكن لكل واحد أن يسأل نفسه: أين يفضل أن يصطحب 
ابنته ذات الـ10 سنوات؟«.

ليضيف: »ربما ينبغي أن نطلب املشورة من قطر حول 
كيفية إدارة األحداث الرياضية الكربى«، داعيا إىل مقارنة 

مونديال قطر بالفوىض التي تغذيها املخدرات عندما 

استضافت بريطانيا »نهائي اليورو«.
لقد حاولت بعض وسائل اإلعالم الغربية وبعض الرسميني 
األوروبيني االستفراد بقطر منذ لحظة فوزها باالستضافة 

عرب حملة شعواء استخدمت فيها كل األسلحة واألدوات، 
ولم تكن الحملة موجهة ضد قطر وحدها وإنما ضد منطقة 

وثقافة، صحيح أن الدول العربية واملنظمات اإلقليمية 
واإلسالمية أبدت دعمها لقطر واستنكرت الحملة املشبوهة 

واملضللة ضدها، لكن ذلك لم يخرج عن بيانات لم يكن 
لها الكثري من التأثري، وكنت أتمنى لو كانت دولنا يف حالة 

من الوحدة واالندماج يف التصدي لكل ما يمس الدين 
واألخالق والهوية والثقافة، حتى يعلم من يحيك املؤامرات 

وينتقص من اآلخرين أن كالمه مردود عليه بالقول والعمل 
واإلجراءات املوحدة للحفاظ عىل مجتمعاتنا من االخرتاق، 
ذلك أن املستهدف يف نهاية األمر العرب جميعا بتاريخهم 
وثقافتهم وكل تطلعاتهم، ولو تم التعبري عن موقف قوي 

منذ البداية ربما ما رأينا هذه الحملة تستمر وكل هذا 
التمادي، وهو درس للمستقبل يجب التوقف عنده مليرّا.

القضية األخرى التي أود اإلشارة إليها والحديث عنها هي 
موقف االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا«، وقد كان لرئيس 
االتحاد السيد جياني إنفانتينو مواقف واضحة وحاسمة، 

وما زلنا نذكر رصاحته يف املؤتمر الصحفي الذي عقده 
قبل انطالق املونديال بساعات وتناول فيه املنتقدين، لكن 
ذلك ال يكفي وحده، إذ أن ما تعرضت له قطر يحتاج إىل 

مراجعات من قبل »فيفا« تضع حدودا واضحة ملا يجوز وما 
ال يجوز، ملا يمكن الرتويج له وما ال يمكن، حتى ال تتحول 

األمور إىل فوىض خالقة، وحتى ال يتم استغالل هذه املناسبة 
إلدخال قضايا ال عالقة لها بالرياضة وكرة القدم، كما حدث 

يف مسألة السلوكيات الخاطئة والشعارات امللونة، التي تم 
تبنيها عىل مستوى عدد من الرياضيني والرسميني من دول 

االتحاد األوروبي، وإذا تم الرتاخي يف هذه القضية فإنها 
ستفتح الباب عىل مرصاعيه لتحويل بطوالت كأس العالم 

إىل ساحة للخالفات والتناحر والزج بالكثري من األفكار 
والقضايا، وهي التي قامت لجمع البرش بعيدا عن أي قضية 

خالفية.
املراجعة املطلوبة يجب أن تتم رسيعا، وأدعو الفيفا لجمع 
أطراف اللعبة للدخول يف »حوار معمرّق« بحيث يتم وضع 
ضوابط واضحة وأسس راسخة لهذه البطولة تبعد عنها 

القضايا املثرية للجدل ورأب الصدع قبل أن يتحول لصداع 
ورصاع يخرج عن السيطرة، والخروج بوثيقة ملزمة 

عبارة عن خريطة طريق واضحة تجنب الجميع االنزالق 
واالنحراف والشذوذ عن مقاصد اللعبة ومراميها، مع 

رضورة التعامل مع أي تجاوز بـ»عصا غليظة« اسمها 
القانون. لحماية اللعبة وجماهريها.

للرياضة هدف سام هو تالقي الثقافات والحضارات، 

وفتح اآلفاق والحوارات والتالقي اإلنساني، والبد 

من قطع الطريق عىل من يحاول استخدامها لتمرير 

األجندات املشبوهة وما يختلف عليه البرش ألن ذلك 

عمل سيئ هدفه النيل منها وحرفها عن املسار 

ومحاولة الهيمنة عليها وتسخريها لخدمة أهداف 

أخرى، ونعتقد أنه بمقدور »فيفا« الدخول يف مثل هذه 

املراجعة والخروج بالقرارات املناسبة، فنحن ال نتمنى 

أن يتكرر ما حدث مع قطر منذ إعالن استضافتها 

وحتى صافرة النهاية مع أي دولة أخرى، وحتى ال 

تتجرأ أي جهة، رسمية أو غريها، عىل محاولة العبث 

بالرياضة واستغاللها ملصالح مرضة.

والحمد لله أن بالدنا واجهت وجابهت كل الحمالت 

والسلوكيات ونجحت يف فرض النجاح باكتساح، 

فأصبح كل ما يقال طحينا سفته الرياح.. وهذا 

هو مكسب قطر الحقيقي يف املونديال والخدمة 

التي ترشفت بتقديمها لألمة، بالحفاظ عىل الهوية 

األخالقية وتغيري الصورة النمطية حول املنطقة.

بطولة سـمو األخالق
كلمة حق

Email: mohd-almarri@al-watan.com

: @mohdalmarri2022

رئيس التحرير املسؤول

األربعاء 21 ديسمرب 2022م

اللعبة بحاجة لخارطة طريق حاسمة حازمة حتى ال تتعرض دولة أخرى لمثل ما حدث

سقوط مروع إلعالم غربي منحاز .. مصدوم من التنظيم الممتاز

استهداف قطر هو هجوم على منطقة وثقافة.. لكن العمل الناجح ينسف المؤامرات

لم يجدوا ماينتقدونه فركزوا على 

لقطة الشرف والمكانة الرفيعة

»البشت« جزء من ثقافة عربية عريقة 

لكن الجهل والحقد يعميان البصيرة

ميسي احتفل به بسعادة غامرة 

واألرجنتين أعربت عن فخرها بهذا التكريم

العالم خرج بأطيب الذكريات وأجمل االنطباعات

»فيفا« مطالب بفتح  الـ
»حوار معّمق« 

قبل أن تنحرف اللعبة

البد من الخروج 
»وثيقة ملزمة« واستخدام بـ

»العصا الغليظة« 




