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مــاجــد  األســـــتـــــاذ  عـــّبـــر   :] الدوحة- 
الخليفي رئيس تحرير جريدة «استاد الدوحة» 
خــّالقــة..  حملة «هــمــم  بتدشين  ســعــادتــه  عــن 
الحصار»  وحــي  من  طالبية  وطنية  مــبــادرات 
والـــتـــي نــظــمــهــا قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة بجامعة 
قطر، مقدما الشكر والتقدير للدكتورة مريم 
بجامعة  العربية  اللغة  قسم  رئــيــس  النعيمي 
في  تأتي  التي  الحملة  هــذه  إطــالق  على  قطر 
ظـــرف دقــيــق وفـــي ظـــل وضـــع حـــرج تمكنت 
قــطــر مـــن تــحــويــلــه مـــن أزمـــــة إلــــى انــتــصــار.. 
على  إجــابــتــه  مــعــرض  فــي  الخليفي  وتــحــدث 
على  عقدت  نقاشية  ندوة  في  الطالبات  أسئلة 
األزمة  إن  قائالً:  الحملة  تدشين  حفل  هامش 
وكالة  موقع  بقرصنة  يونيو   ٥ في  بــدأت  التي 
بمحاوالت  الحقا  تواصلت  ثم  القطرية  األنباء 
مسعورة لشيطنة قطر وكيل االتهامات التي ال 
أساس لها من الصحة، ومحاولة تخويف قطر 
وشعبها من أجل تحقيق مطالب غير مشروعة 
وغير معقولة ومستنكرة عالميا، فشلت فشال 
أن  الخليفي  وأكــد  أهدافها.  تحقيق  في  ذريعا 
تخطي  من  قطر  مّكن  الــذي  األساسي  العامل 

والتفافه  الــقــطــري  الشعب  صــالبــة  هــو  األزمـــة 
حول قيادته، مشددا على أن نجاح قطر خالل 
واالنفتاح  صادراتها  زيادة  في  الماضية  الفترة 
على أسواق جديدة والمكاسب الدبلوماسية التي 
حققتها وآخرها الجولة اآلسيوية لسمو األمير 
آخر  إلــى  الــكــواري  حمد  قطر  ممثل  ووصـــول 
مراحل التصويت في انتخابات اليونيسكو، كلها 
دالئل واضحة على أن قطر انتصرت فعال على 
القطري  اإلعالم  وقال:  حاصرتها.  التي  الدول 
نــجــح نــجــاحــا بــاهــرا فــي الــتــعــامــل مــع األزمــــة، 
منوها بالمجهودات التي بذلها تلفزيون قطر، 
وشبكة الجزيرة الرائدة عالميا والتي كان من 
أول شروط دول الحصار إغالقها، وأوضح أن 
دور منصات التواصل االجتماعي كان لها دور 
الراقي  القطري  الطرح  إيصال  في  للغاية  هام 
أن  مؤكدا  اإللكتروني»،  «الذباب  مواجهة  في 
كل ذلك أوجد حالة من التعاطف مع قطر في 
كل أنحاء العالم والتي لمسها خالل زيارته إلى 
أسباير  مؤتمر  فعاليات  ضمن  مــؤخــرا  لندن 

فور سبورت.
وأوضــــــح أن اإلعــــــالم الـــريـــاضـــي الــقــطــري 

ومختلف األطراف الرياضية الفاعلة في الدولة 
القيادة  مع  تالحمهم  عن  صريح  بشكل  عّبروا 
مــن خــالل الــجــداريــات والــلــوحــات فــي مقرات 
األندية، وعملوا جميعا على إيصال صوت قطر 
العالم،  عبر  الرياضية  األحـــداث  مختلف  فــي 
مشددا على أن قطر التي أثبتت خالل السنوات 
رياضية  بــطــوالت  بتنظيم  جــدارتــهــا  الماضية 
كــبــيــرة أبـــرزهـــا األلـــعـــاب اآلســيــويــة فــي ٢٠٠٦ 
وكـــأس الــعــالــم لــكــرة الــيــد فــي ٢٠١٥، تــواصــل 
من   ٢٠٢٢ مــونــديــال  لتنظيم  بثبات  خطواتها 
وبنية  ضخمة  رياضية  منشآت  توفير  خــالل 

تحتية متكاملة بدأت مالمحها تتوضح شيئا 
فشيئا. وقال: «دول الحصار تحاول تشويه 

قــطــر فـــي الــمــجــال الــريــاضــي كــمــا في 
من  نسوا  ولعلهم  األخــرى،  المجاالت 

ضمن مطالبهم الـ١٣ أن يطلبوا منا 
الــمــونــديــال..  تنظيم  عــن  التخلي 

حديث  هناك  كــان  السابق  في 
عــــن الـــطـــقـــس وتـــــم تــغــيــيــر 

الــمــوعــد، ثــم كـــان هناك 
حــــديــــث عـــــن حـــقـــوق 

العمال، واآلن يّدعون أن قطر تدعم اإلرهاب.. 
بالشكل  االدعـــاءات  تلك  كل  مع  تعامل  إعالمنا 
استاد  افتتحنا  اإلنجازات  صعيد  وعلى  األمثل، 
خليفة، والحقا سنفتتح استاد البيت، ثم الوكرة 
الهائل  التقدم  تـــرون  كما  الــمــالعــب،  بقية  ثــم 
الواضح  من  العموم  على  الــريــل...  مشروع  في 
وتيرة  في  نسّرع  أن  على  ساعدتنا  األزمــة  أن 
العمل، كما زاد وعي الشعب القطري بما يدور 

حوله».
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