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صاحب السمو يهنئ 
رئيس كرواتيا المنتخب

نائب األمير يهنئ 
رئيس كرواتيا المنتخب

قطر تدين تفجيرا في نيجيريا

قطر تدين تفجيرا في مالي

بحث التعاون الثقافي 
القطري األرجنتيني

وزير الخارجية يتلقى اتصاال من نظيره الباكستاني

مسؤول بولندي يجتمع مع سفير قطر

المريخي يتسلم أوراق اعتماد سفيري إيطاليا والبرازيل

وزير الثقافة يلتقي مديرة 
مكتب اليونسكو بالدوحة

أمــيــر البالد  ثــانــي  بعث حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل 
املفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد زوران ميالنوفيتش، بمناسبة فوزه 

في االنتخابات الرئاسية في جمهورية كرواتيا.

بعث سمو الشيخ عبدالله بــن حمد آل ثاني نائب األمــيــر، ببرقية تهنئة 
فـــوزه فــي االنتخابات  إلــى فخامة السيد زوران ميالنوفيتش، بمناسبة 

الرئاسية في جمهورية كرواتيا.

أعــربــت دولــــة قــطــر عــن إدانــتــهــا واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن لــالنــفــجــار الــذي 
إلــى مقتل  اســتــهــدف جــســرا بــواليــة بــورنــو بشمال شــرق نيجيريا، وأدى 
وجرح العشرات، وجددت وزارة الخارجية، في بيان أمس، موقف دولة قطر 
الثابت من رفــض العنف واإلرهـــاب مهما كانت الــدوافــع واألســبــاب. وعبر 
لــذوي الضحايا ولحكومة وشعب نيجيريا  البيان عن تعازي دولــة قطر 

وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لالنفجار الذي وقع 
في وسط مالي، وأدى إلى مقتل عدد من الجنود، وجددت وزارة الخارجية، 
في بيان أمس، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف واإلرهــاب مهما 
كانت الدوافع واألسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا 

ولحكومة وشعب مالي.

بـــوزارة الثقافة  استقبل حمد محمد الزكيبا مدير إدارة الثقافة والفنون 
والرياضة، أمــس، سعادة جابرييل إدواردو بوينتي نائب رئيس البعثة 
الــتــعــاون فــي املجال  الــلــقــاء مناقشة  لجمهورية األرجــنــتــن، وجـــرى خــالل 

الثقافي والسبل الكفيلة بتطويرها.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، اتصاال هاتفيا من سعادة 

السيد شــاه محمود قرشي وزيــر خارجية جمهورية باكستان 
اإلسالمية، وجــرى خالل االتصال مناقشة آخر املستجدات على 
الساحة اإلقليمية والسبل الكفيلة بحل القضايا الخالفية في 

املنطقة.

اجتمع سعادة ماتشي النغ وكيل وزارة الخارجية املسؤول عن 
شـــؤون ســيــاســات أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة وإفــريــقــيــا وآســيــا والــشــرق 

األوســط في جمهورية بولندا، مع سعادة عبدالله عبدالرحمن 
فــخــرو ســفــيــر دولــــة قــطــر لـــدى بــولــنــدا. وجــــرى خـــالل االجــتــمــاع، 
استعراض عالقات التعاون الثنائي بن البلدين، باإلضافة إلى 

املواضيع ذات االهتمام املشترك.

ــلــــطــــان بـــــن ســعــد  ــــم ســـــعـــــادة ســ
ّ
ــل تــــســ

ــلـــشـــؤون  املــــريــــخــــي وزيـــــــــر الــــــدولــــــة لـ
الــخــارجــيــة، أمــــس، نــســخــة مــن أوراق 
اعــتــمــاد ســعــادة الــيــســانــدرو برونس 
ســفــيــر الــجــمــهــوريــة اإليــطــالــيــة لــدى 
ــادة لــــويــــز الـــبـــيـــرتـــو  ــ ــعــ ــ الــــــدولــــــة، وســ
فيغيريدو ماشادو سفير جمهورية 
ــة.  ــة لـــــدى الــــدولــ ــاديــ ــل االتــــحــ ــرازيــ ــبــ الــ
وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــســفــيــريــن الــجــديــديــن، 
التوفيق والنجاح في أداء مهامهما، 
مؤكدا لهما تقديم كل الدعم لالرتقاء 
بــالــعــالقــات الــثــنــائــيــة بــن دولــــة قطر 
وكل من إيطاليا والبرازيل سعيا إلى 

تعاون أوثق في مختلف املجاالت.

التقى ســعــادة السيد صــالح بــن غانم العلي وزيــر الثقافة والــريــاضــة، آنا 
اللقاء  باوليني مديرة مكتب اليونسكو اإلقليمي بالدوحة، وجــرى خالل 

مناقشة سبل التعاون في املجالن الشبابي والثقافي.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

وارسو - قنا

الدوحة - قنا
الدوحة - قنا

سمو األمير يجري اتصاال بالرئيس األمريكي   

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمير البالد املفدى، اتصاال هاتفيا مساء أمس، مع فخامة 
الرئيس دونالد ترامب رئيس الواليات املتحدة األمريكية 

الصديقة.

ــطــــورات األحــــــــداث فــي  ــــالل االتــــصــــال مــنــاقــشــة تــ ــــرى خـ وجــ
ــعــــراق، والــســبــل  ــر املــســتــجــدات فـــي الــ املــنــطــقــة، الســيــمــا آخــ
الــكــفــيــلــة بــحــل الــقــضــايــا الــخــالفــيــة وتــخــفــيــف حـــدة الــتــوتــر 

لضمان األمن واالستقرار. 
كما تناول االتــصــال العالقات االستراتيجية بن البلدين 

الصديقن وآفاق تنميتها وتعزيزها.

الدوحة - قنا

الدوحة -

تكريم طلبة البرنامج التأسيسي في جامعة قطر

اســتــضــاف الــبــرنــامــج التأسيسي فــي عــمــادة الـــدراســـات الــعــامــة في 
جــامــعــة قــطــر بــالــتــعــاون مــع مــركــز الــدمــج ودعــــم ذوي االحــتــيــاجــات 
الخاصة حفل تكريم الطلبة واألســاتــذة، وقــد كــّرم الطلبة مــن ذوي 
االحــتــيــاجــات الــخــاصــة، فــي هــذه املــنــاســبــة، أعــضــاء هيئة التدريس 
ومساعدي الطلبة واملــدربــن األقـــران من خــالل تسليط الضوء على 

تفانيهم وجهودهم الحثيثة لتعزيز تجربتهم التعليمية.
وتهدف هذه الفعالية التي تنظمها لجنة دعم الطلبة في البرنامج 
الــخــاصــة في  إلــى تعزيز دمــج طلبة ذوي االحــتــيــاجــات  التأسيسي 
جامعة قطر من خالل ممارسة مهاراتهم القيادية في تنظيم الفعالية 
والتنسيق مع األطراف املعنية بمجهود ذاتي. وتجدر اإلشارة إلى أن 
ثالثة عشر طالًبا من ذوي االحتياجات الخاصة شاركوا في تنظيم 

املــهــام، بعد تحديد شكل وعناصر  الفعالية بشكل رئيسي. قسمت 
الــفــعــالــيــة، بـــن مــجــمــوعــات صــغــيــرة مـــن طــلــبــة ذوي االحــتــيــاجــات 
الــخــاصــة، إذ عــمــلــت هـــذه املــجــمــوعــات حــســب املــســؤولــيــات واملــهــام، 
وتضمنت هــذه املهام االتــفــاق على معايير اختيار أســاتــذة »النجم 
الساطع«، وتخطيط العروض التقديمية، ووضع برنامج الفعالية، 
وإعداد محتوى العروض التوضيحية »بور بوينت«، وتجهيز املكان 
م 17 عضَو هيئة تدريس لتفانيهم البارز  واستقبال الضيوف. وُكــرِّ
واملميز في مساعدة ودعــم طلبة ذوي االحتياجات الخاصة داخل 
مــوا بمنحهم شــهــادات  فــُكــرِّ أمــا الطلبة  الــدراســيــة،  وخـــارج الفصول 
حــضــور ملشاركتهم فــي ورش تــدريــب مساعدي طلبة االحتياجات 
الــخــاصــة. ومــنــحــت شـــهـــادات الــتــقــديــر لــلــطــلــبــة الـــذيـــن ســاهــمــوا في 
تسهيل تنظيم الورش التدريبية املكرسة لتدريب وإعداد مساعدي 

طلبة االحتياجات الخاصة.

الدوحة -
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خالل اجتماع بحضور وزير المواصالت واالتصاالت

لجنة الخدمات في »الشورى« توافق على مشروع قانون السكك الحديدية

الــخــدمــات واملــرافــق العامة  عقدت لجنة 
ـــس  ـــا أمـ ــاعـ ــمــ ــتــ ــلـــس الـــــــشـــــــورى اجــ ــمـــجـ بـ
بــرئــاســة مــقــررهــا ســعــادة السيد محمد 

بن مهدي األحبابي.
ــــال االجـــتـــمـــاع  واســتــكــمــلــت الــلــجــنــة خـ
دراســــــة مـــشـــروع قـــانـــون بـــشـــأن الــســكــك 
الحديدية، وذلك بحضور كل من سعادة 
السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير 
املواصات واالتصاالت، والسيد محمد 
الــهــاجــري مدير  الــشــهــوانــي  بــن عبدالله 

مكتب وزير املواصات واالتصاالت.
ــتــــمــــاع قــــــررت الــلــجــنــة  وفـــــي خـــتـــام االجــ
املــوافــقــة على مــشــروع الــقــانــون املــذكــور، 
ورفــــع تــوصــيــاتــهــا بــشــأنــه إلــــى مجلس 

الشورى.
ويشتمل مشروع القانون على 36 مادة 
تتحّدد بموجبها مهام واختصاصات 
املــواصــات واالتـــصـــاالت وشركة  وزارة 
ســكــك الــحــديــد الــقــطــريــة »الـــريـــل« بشأن 
ــوانــــب الـــفـــنـــيـــة واإلداريـــــــــــــة لــلــســكــك  ــجــ الــ
الـــحـــديـــديـــة فــــي الـــــدولـــــة، كـــمـــا يــتــضــمــن 

ــل املــتــعــلــقــة  ــائــ ــروع الــــقــــانــــون املــــســ ــ ــشـ ــ مـ
بتشغيل وسامة السكك الحديدية.

ويــهــدف مــشــروع الــقــانــون إلـــى تحقيق 
تنظيم إنشاء وتشغيل السكك الحديدية 
فــــي الــــدولــــة وفـــقـــا ملــتــطــلــبــات الــســامــة 

وطــبــقــا ألفـــضـــل املــعــايــيــر واملـــمـــارســـات 
املــطــبــقــة عــاملــيــا فـــي هــــذا الـــشـــأن، ومــنــح 
الــتــصــاريــح بــإنــشــاء الــســكــك الــحــديــديــة 

وشهادات السامة املتعلقة بتشغيلها.
ــام املــــــشــــــروع تـــتـــولـــى  ــ ــكــ ــ وبــــمــــوجــــب أحــ

ــــواصـــــات واالتـــــصـــــاالت عــــددا  املـ وزارة 
مــن االختصاصات، مــن بينها تخطيط 
ــيـــل وتـــطـــويـــر  ــاء وتـــشـــغـ ــ ــشـ ــ ــيـــم إنـ ــنـــظـ وتـ
شــبــكــات الــســكــك الــحــديــديــة فـــي الــدولــة 
ــتـــكـــامـــل بــــن أنـــظـــمـــة الــنــقــل  وضــــمــــان الـ

ــأكـــد مـــن أن  ــتـ املــخــتــلــفــة فـــي الــــدولــــة. والـ
ــنـــح الـــتـــصـــاريـــح الــــصــــادرة  عـــمـــلـــيـــات مـ
عـــن الـــــــوزارة ســــواء بــشــأن الــتــشــغــيــل أو 
ــة أو الــتــحــقــيــق الــفــنــي  تــنــظــيــم الـــســـامـ
ــد اســـتـــوفـــت شــروطــهــا،  ــوادث قـ ــحــ فـــي الــ
وإنــهــا تـــؤدي باستقال تــام عــن مالكي 
ومــشــغــلــي ومــقــاولــي الــســكــك الــحــديــديــة 
ــة.  ــعـــاقـ الـ الــــجــــهــــات ذات  ــــن  وغــــيــــرهــــا مـ
ــة بــإنــشــاء  وإصـــــــدار الـــتـــصـــاريـــح الــــازمــ
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
وتــوفــيــر عــربــات السكك الــحــديــديــة وأي 
أعــمــال تتعلق بتطوير وصيانة أنظمة 
السكك الحديدية. واعتماد املواصفات 
الـــفـــنـــيـــة ومـــعـــايـــيـــر األداء  واملـــتـــطـــلـــبـــات 
ألنـــظـــمـــة شـــبـــكـــات الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 

وبنيتها التحتية.
ــون  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــن مــــــــــشــــــــــروع الـ ــ ــمــ ــ ــــضــ ــا تــ ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ
ــتــــصــــاصــــات شــــركــــة ســـكـــك الـــحـــديـــد  اخــ
القطرية »الريل«، وجهة تنظيم السامة 
بــــالــــوزارة، واألعـــمـــال املتعلقة بتشغيل 
ــواع  ــ ــ وســــامــــة الـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة، وأنـ
تراخيص مزاولة النشاط، واشتراطات 

منح الترخيص، وإجراءات التفتيش.

■  األحبابي يترأس اجتماع لجنة الخدمات 

وسام السعايدة

3.4 %.. تقارير: 2019 متجاوزة استراليا بنسبة  1.34 مليون حاوية و905 آالف طن بضائع عامة79 مليون طن في 

قطر تواصل تفوقها عالميًا في صادرات 
الغاز الطبيعي المسال خالل 2019

4085 سفينة عبر 
»مواني قطر« خالل 2019

قالت تقارير اقتصادية إن قطر ال تزال أكبر مصدر 
الــرغــم من  املــســال فــي العالم على  للغاز الطبيعي 
نمو صادرات استراليا من الغاز في العام املاضي.
ووفـــقـــا لــتــقــريــر صـــــادر عـــن شــبــكــة »بــلــومــبــيــرغ« 
ــل إجــمــالــي  ــ ــة األمـــريـــكـــيـــة أمــــــس، وصـ ــاديـ ــتـــصـ اإلقـ
صادرات قطر من الغاز الطبيعي املسال حوالي 79 
مليون طن في 2019 بزيادرة 3.4% عن استراليا 
التي بلغت صادراتها 76.4 مليون طن في 2019، 

وفقا لبيانات بلومبيرغ.
وقــالــت الشبكة األمــريــكــيــة أمــس إن قطر حافظت 
على مكانتها عامليا على الرغم من التوقعات التي 
ذكــرهــا الخبراء بشأن تــجــاوز استراليا لقطر في 

اجمالي الصادرات.
الــغــاز الطبيعي  إنــتــاج  وأضــافــت »بلومبيرغ« إن 
املسال لديه مجال للنمو سنويا، ومن املرجح أن 

يصل للقمة في 2020، على أساس سنوي.
وقالت خبيرة الغاز الطبيعي املسال ماجي كوانغ 
بشبكة »بلومبيرغ« إن هناك نموًا في استخدام 
تقنية تسييل الغاز الطبيعي املسال لشحن الغاز 
املنتج في املناطق ذات التكلفة اإلقتصادية، وذلك 
مــدفــوعــا بــالــنــمــو االقـــتـــصـــادي وتــعــزيــز الــجــهــود 
املبذولة للحد من تلوث الهواء واستنزاف إنتاج 
الغاز املحلي، كما تتيح التغييرات الهيكلية في 
لــإمــدادات األكــثــر مرونة  أســـواق الطاقة املنافسة 
مــثــل الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال مـــن حــيــث الــحــجــم 

والجهة واألسعار.
ومــن املــتــوقــع أن ينمو اســتــخــدام الــغــاز الطبيعي 
املـــســـال املــســتــخــدم فـــي تــولــيــد الــطــاقــة، وســيــؤدي 
تــغــلــغــل الــطــاقــة املــتــجــددة املــتــزايــد لــتــوســيــع دور 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال فـــي تــوفــيــر طـــاقـــة مــرنــة 
ملوازنة شبكة الكهرباء، وسيؤدي استخدام الغاز 
الــطــبــيــعــي املـــســـال فـــي قــطــاعــي الــصــنــاعــة والــنــقــل 
لــزيــادة الطلب على الــغــاز خــاصــة فــي آســيــا حيث 
تتزايد املخاوف البيئية مما يجعل الفرصة أمام 
الغاز املسال لتوفير الطاقة األساسية في األسواق 
ــادة  ــ الــنــاشــئــة الــقــائــمــة عــلــي الــتــخــزيــن الـــعـــام وإعـ

التخزين.

يــذكــر أن تــقــاريــر اقــتــصــاديــة تــوقــعــت أن تــتــجــاوز 
استراليا قطر في عام 2019 لتكون الدولة األولى 
املـــصـــدرة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال بـــدال مـــن قــطــر. 
وتعد أستراليا حاليا هي ثاني أكبر مصّدر للغاز 
الــدول  الطبيعي املسال، فيما تتصدر قطر قائمة 

املصدرة للغاز الطبيعي.

زيادة اإلنتاج

وفــي نوفمبر املاضي أعلنت قطر للبترول أنها 
سترفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي املسال لدولة 
قــطــر إلـــى 126 مــلــيــون طـــن ســنــويــا بــحــلــول عــام 
ــــادة قـــدرهـــا 64 % عن  ــو مـــا يــشــكــل زيـ 2027، وهـ
الــبــالــغ 77 مليون طن  الــحــالــي  مستوى اإلنــتــاج 

سنويا.
وقــال سعادة املهندس سعد بن شريدة الكعبي 
ــة لـــشـــؤون الــطــاقــة الــعــضــو املــنــتــدب  وزيــــر الـــدولـ
والــرئــيــس التنفيذي لقطر للبترول، فــي مؤتمر 
صحفي إن قطر للبترول ستشرع فورا بمباشرة 
األعــمــال الــهــنــدســيــة األســاســيــة الــازمــة ملــشــروع 
جـــديـــد يــشــتــمــل عـــلـــى خـــطـــن عـــمـــاقـــن إلنـــتـــاج 
الغاز الطبيعي املسال بقدرة إنتاجية تبلغ 16 
إنــتــاج قطر  مليون طــن سنويا وهــو مــا سيزيد 
مــن الــغــاز الــطــبــيــعــي املــســال عــن املــعــدل الــحــالــي 
البالغ 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن 
سنويا بحلول عام 2027، أي بزيادة حوالي 64 
%.. موضحا أنه بذلك سيصل إنتاج دولــة قطر 
إلــى حوالي 6.7  اإلجمالي من الهيدروكربونات 

مليون برميل نفط مكافئ في اليوم.
وبن سعادة املهندس سعد بن شريدة الكعبي، 
أن املرحلة األولــى من الزيادة واملقرر خالها أن 
يصل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي املسال إلى 
110 ماين طن سنويا سينتهي العمل منها في 

عام 2024 كما هو مقرر سابقا.
وأوضــــح أن االخــتــبــارات الفنية أظــهــرت امــتــداد 
إلـــى عمق  الــشــمــال  الــغــاز املنتجة لحقل  طــبــقــات 
اليابسة القطرية في راس لفان، وهو ما سيسمح 
بتطوير املشروع الجديد إلنتاج الغاز الطبيعي 

املسال شمال دولة قطر.

ــفـــن الـــتـــجـــاريـــة الــتــي  ــلـــغ إجـــمـــالـــي أعــــــــداد الـــسـ بـ
اســتــقــبــلــتــهــا شـــركـــة »مـــوانـــي قـــطـــر«، الـــتـــي تــديــر 
مــوانــئ حــمــد والـــدوحـــة والـــرويـــس، خـــال الــعــام 

2019 نحو 4085 سفينة.
وفــقــا لــبــيــانــات »مـــوانـــي قــطــر«، الـــصـــادرة أمــس، 
تنوعت الحموالت اإلجمالية لتلك السفن خال 
الفترة من يناير إلى ديسمبر املاضين لتشمل 
الـــعـــامـــة، و1.34  الــبــضــائــع  ألــــف طـــن مـــن   905.2
ألــف رأس ثــروة  مليون حــاويــة نمطية، و753.5 
حيوانية، إلــى جانب 378.7 ألــف طــن مــواد بناء 
وإنــــشــــاءات، و77852 وحــــدة ســـيـــارات ومــعــدات، 

ألــــف  فــــضــــا عــــــن 179.2 
مسافر.

وحــــســــب مــــســــح خـــــــاص لـــ 
»لـــوســـيـــل« فــعــلــى صــعــيــد 
لــلــشــركــة  ــي  ــعــ ــربــ الــ األداء 
خــــــــــال الــــــــعــــــــام املــــــاضــــــي، 
اســتــقــبــلــت »مـــوانـــي قــطــر« 
في الربع األول 958 سفينة 
على متنها 227.5 ألف طن 
بـــضـــائـــع عــــامــــة، و17141 
وحــــدة مــعــدات وســـيـــارات، 

ثــــروة  ألـــــف رأس  ألـــــف حــــاويــــة، و235  و321.3 
حيوانية، إلى جانب نحو 111 ألف طن مواد بناء 

وإنشاءات.
وشــهــد الـــربـــع الــثــانــي مـــن 2019 اســتــقــبــال 970 
سفينة بنمو ربــعــي نسبته 1.2%، تحمل على 
متنها نحو 133 ألف طن بضائع عامة، و16396 
ــــف حـــاويـــة  ــدة مــــعــــدات وســـــيـــــارات، و340 ألـ ــ وحــ
نمطية، و200 ألف رأس ثروة حيوانية، و107.4 

ألف طن مواد بناء وإنشاء.
وخال الربع الثالث من العام املاضي، استقبلت 
بـــزيـــادة 10% عن  »مـــوانـــي قــطــر« 1067 ســفــيــنــة 
الــربــع الثاني، على متنها  السفن املستقبلة فــي 
ألـــف طــن بــضــائــع عــامــة، و21018 وحــدة   196.2
ــارات، بـــاإلضـــافـــة إلــــى 341.6 ألــف  ــيــ مـــعـــدات وســ

حاوية، و147.6 ألف رأس ثروة حيوانية، و89.2 
ألف طن مواد إنشائية.

بــيــنــمــا اســتــقــبــلــت الــشــركــة خـــال أشــهــر أكــتــوبــر 
الــرابــع( نحو  )الــربــع  ونوفمبر وديسمبر 2019 
1087 سفينة، مسجلة بذلك نموًا نسبته %1.9 
الــتــي تــم استقبالها فــي الربع  أعـــداد السفن  عــن 
ألـــف طــن من  الــثــالــث، تحمل عــلــى متنها 161.7 
ألـــف حــاويــة نمطية،  الــعــامــة، و335.2  الــبــضــائــع 
و170.9 ألف رأس ثروة حيوانية، و70.7 ألف طن 
مواد إنشائية، و23297 وحدة معدات وسيارات.

وحــقــقــت »مــوانــي قــطــر« نــتــائــج مــمــيــزة فــي أدائــهــا 
خال العام 2019، ومن خال دخول ميناء حمد في 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية، وتحول ميناء 
الدوحة إلى محطة انطاق 
وعــــــــــودة لـــــرحـــــات الـــســـفـــن 
ــة فــــــي املـــنـــطـــقـــة  ــيــ ــاحــ ــيــ الــــســ
تــواصــل الــشــركــة دعـــم تقدم 

قطر في القطاع البحري.
وقــدم ميناء حمد التجاري 
ــر،  األكـــــــبـــــــر فـــــــي دولـــــــــــة قــــطــ
خدماته لنحو 1581 سفينة 
الــعــام 2019، وضمت  خــال 
حــمــوالت تــلــك الــســفــن نحو 
1.32 مليون حاوية نمطية، 
الــســائــبــة، و182.6  ألــف طــن مــن البضائع  و625.4 
ألــف طــن بضائع عــامــة، باإلضافة إلــى 374.4 ألف 
رأس من الثروة الحيوانية، و76501 وحدة معدات 

وسيارات.
الــنــصــف األول مـــن 2019  فـــي  املـــيـــنـــاء  واســتــقــبــل 
لــيــس مــن بينها سفن  عـــدد 770 سفينة تــجــاريــة 
الخدمات البحرية والسفن العسكرية، قبل أن تقفز 
أعداد تلك السفن لتسجل 811 سفينة في النصف 
الثاني من العام بنمو نسبته 5.3% مقارنة بأعداد 

النصف األول.
ــوال الــعــام  ــ ــداد الــســفــن املــســتــقــبــلــة طـ ــ وتـــوزعـــت أعــ
املاضي لتشمل 391 سفينة في الربع األول و379 
سفينة في الربع الثاني، باإلضافة إلى 416 سفينة 

في الربع الثالث، و395 سفينة في الربع الرابع.

شوقي مهدي
محمد عبدالعال

179.2 ألف مسافر 
و753.5 ألف رأس 

ثروة حيوانية
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5 سنوات الماضية.. »المركزي«: سجلت أعلى مستوى في 

2019 198.3 مليار ريال االحتياطيات الدولية بنهاية 
بــلــغــت االحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــدولـــيـــة والــســيــولــة 
بالعمالت األجنبية لدى مصرف قطر املركزي 
نحو 189.7 مليار ريال في نهاية العام 2015 
بما يعادل نحو 52.11 مليار دوالر، قبل أن 
تنخفض في نهاية العام 2016 إلى مستوى 
يـــعـــادل نــحــو 43.5  بــمــا  ــال  ــ 158.5 مــلــيــار ريـ
مــلــيــار دوالر أمــريــكــي مــتــأثــرة بــالــعــديــد من 
املتغيرات الجيواقتصادية املسجلة في ذلك 
العام واملرتبطة أساسا بتسجيل تراجعات 
كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى أســـعـــار الــنــفــط والــتــي 
بلغت مستويات ما دون 30 دوالرا أمريكيا، 
إلــى مستوى 136.9  قبل أن تنخفض الحقا 
مليار ريــال وذلــك في العام 2017 بما يعادل 
نحو 37.6 مليار دوالر أمريكي، قبل أن تعود 
لــالرتــفــاع بــنــهــايــة الــعــام 2018 إلـــى مستوى 
179.4 مــلــيــار ريــــال بــمــا يــعــادل نــحــو 49.28 
مــلــيــار دوالر أمــريــكــي، قــبــل أن تــنــهــي الــعــام 
املاضي عند مستوى 198.3 مليار ريال بما 

يعادل نحو 54.47 مليار دوالر أمريكي.
وتضمنت االحتياطيات الدولية والسيولة 
ــرف قــطــر  بـــالـــعـــمـــالت األجـــنـــبـــيـــة لــــــدى مــــصــ
ــن الـــعـــام  املــــركــــزي نـــهـــايـــة شـــهـــر ديــســمــبــر مــ
املاضي نحو 7.4 مليار ريال بما يعادل نحو 
2.03 مليار دوالر أمــريــكــي مسجال ارتفاعا 
على أســاس شهري بنحو 252 مليون ريال 
بما يعادل نحو 69.23 مليون دوالر أمريكي 
وبــنــســبــة نــمــو عــلــى أســــاس شــهــري تــســاوي 
2.78%، تضاف إليها نحو 54.6 مليار ريال 
في شكل أرصدة لدى البنوك األجنبية والتي 
تقدر بنحو 15 مليار دوالر أمريكي، والتي 
ارتــفــاعــا بنحو 1.73 مليار  سجلت بــدورهــا 
ريــال وذلــك على أســاس شهري وبما يعادل 
نحو 477.47 مليون دوالر أمــريــكــي محققة 

نسبة نمو تساوي %3.28.
وسجل شهر ديسمبر تسييل دولة قطر من 
خالل مصرف قطر املركزي لبعض السندات 

وأذونات الخزينة األجنبية لتصل إلى نحو 
80.2 مليار ريال بما يعادل نحو 22.03 مليار 
دوالر أمــريــكــي، مــقــارنــة بــإجــمــالــي الــســنــدات 
وأذونـــات الخزينة األجنبية واملــقــدرة بنحو 
81.6 مليار ريال املسجلة خالل شهر نوفمبر 
من العام املاضي، والتي تعادل نحو 22.41 
مليار دوالر أمريكي، منخفضة بنسبة تغير 

على أساس شهري تساوي 1.73-%.
ــــات الــــدولــــيــــة  ــيـ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ كــــمــــا تـــضـــمـــنـــت االحـ
والسيولة بالعمالت األجنبية لــدى مصرف 
قطر املركزي نحو 1.89 مليار ريال في شكل 
ــقـــوق الــســحــب الـــخـــاصـــة وحــصــة  ــع وحـ ــ ودائــ
ــة قــطــر لـــدى صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي بما  دولـ
يـــعـــادل نــحــو 0.521 مــلــيــار دوالر أمــريــكــي، 
مــرتــفــعــة عــلــى أســــاس شــهــري بــشــكــل طفيف 
يقدر بنحو 14 مليون ريال بما يعادل نحو 
3.84 مليون دوالر أمــريــكــي، وتــعــرف حقوق 
السحب الخاصة على أنها أصــل احتياطي 

ــه مـــــن قــــبــــل صــــنــــدوق  ــداثــ ــحــ ــتــ دولــــــــي تـــــم اســ
الــدولــي فــي عــام 1969 ليصبح مكمال  النقد 
الــخــاصــة بالبلدان  لالحتياطيات الرسمية 
ــارس من  األعـــضـــاء، قــبــل أن يــتــم فـــي شــهــر مــ
الــعــام 2016 اســتــحــداث 204.1 مــلــيــار وحــدة 
حقوق سحب خاصة بما يعادل حوالي 285 
مليار دوالر أمريكي وتوزيعها على البلدان 
ـــاء. وتــمــكــن مـــبـــادلـــة حـــقـــوق الــســحــب  األعــــضـ
الخاصة بأي من العمالت القابلة لالستخدام 
الــحــر. وتــتــحــدد قيمة حــق الــســحــب الــخــاص 
وفق سلة من خمس عمالت رئيسية، الدوالر 
ــيــــورو والــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي  األمـــريـــكـــي والــ

واليوان الصيني، والني الياباني.
الـــــــدوالر األمـــريـــكـــي والـــيـــورو  وتــبــلــغ أوزان 
الــيــابــانــي والجنيه  والــيــوان الصيني والـــني 
اإلسترليني 41.73%، و30.93%، و10.92،%، 
و8.33%، و8.09%. وتم استخدام هذه األوزان 
لتحديد مقدار ما تتضمنه سلة تقييم حقوق 
السحب الــخــاصــة الــجــديــدة الــتــي بــدأ العمل 
ــل عــمــلــة من  ــن كـ بــهــا فـــي 1 أكـــتـــوبـــر 2016 مـ

العمالت الخمس.
وبلغ بذلك إجمالي االحتياطيات الرسمية 
الخاصة بدولة قطر نحو 144.3 مليار ريال 
بــنــهــايــة شــهــر ديــســمــبــر مـــن الـــعـــام املــاضــي 
بما يعادل نحو 39.64 مليار دوالر أمريكي 
مقارنة باملستوى املسجل في شهر نوفمبر 
مــن الــعــام املــاضــي والـــذي يقدر بنحو 143.7 
ــال بــمــا يــعــادل نــحــو 39.47 مليار  مــلــيــار ريــ
دوالر أمريكي وذلـــك وفــقــا لبيانات مصرف 
قطر املــركــزي. إلــى ذلــك، يضاف إلــى إجمالي 
الــرســمــيــة نــحــو 53.88 مليار  االحــتــيــاطــيــات 
ــرى  ريــــــال فــــي شـــكـــل مـــــوجـــــودات ســـائـــلـــة أخــ
بالعملة األجنبية وهي في شكل ودائــع بما 
يعادل بالدوالر األمريكي نحو 14.80 مليار 
دوالر أمريكي والتي سجلت بدورها ارتفاعا 
على أســاس شهري بنحو 184 مليون ريال 
بما يعادل نحو 50.5 مليون دوالر أمريكي، 
وبــنــســبــة نــمــو عــلــى أســــاس شــهــري يــســاوي 
ــيـــات  ــيـــاطـ ــتـ ــالــــي االحـ ــمــ لـــيـــصـــل إجــ  ،%0.33
الدولية والسيولة بالعمالت األجنبية لدى 
مصرف قطر املركزي إلى نحو 198.3 مليار 

ريال.
ــة فـــي  ــ ــوظــ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ ــم الـــــــــــزيـــــــــــادة املــ ــ ــاهــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ وســ
االحتياطيات الدولية والسيولة بالعمالت 
األجــنــبــيــة لـــدى مــصــرف قــطــر املـــركـــزي خــالل 
العام املاضي في دعم املركز املالي لدولة قطر 
وتــضــاف إلـــى الــفــوائــض املــالــيــة فــي مختلف 
املـــوازيـــن املــالــيــة لــلــدولــة واملــتــضــمــة الفائض 
فــي مــيــزان املــدفــوعــات ومــن ضمنه الحساب 
الــــجــــاري والـــفـــوائـــض املــســجــلــة فـــي مـــوازنـــة 
ــــزان الـــتـــجـــاري  ــيـ ــ ــة لـــلـــعـــام املــــاضــــي واملـ ــدولــ الــ
وغــيــرهــا مـــن الــحــســابــات واألرصــــــدة املــالــيــة 
والتي سيكون لها أثر كبير على التصنيفات 

االئتمانية السيادية للدولة.

سجلت االحتياطيات الدولية والسيولة 
بالعمالت األجنبية لدى مصرف قطر 
الــعــام املــاضــي أعلى  املــركــزي نهاية 
مستوى لها منذ خمس سنوات، حيث 
بلغت بنهاية شهر ديسمبر من العام 
ــال بما  املــاضــي نحو 198.3 مليار ري
يعادل نحو 54.47 مليار دوالر أمريكي، 
مسجلة بذلك نسبة نمو مركب خالل 
الخمس سنوات بنحو 0.89%، ونسبة 
نمو بنهاية العام املاضي تقدر بنحو 
10.53% مقارنة بالعام 2018، وذلك 
وفقا للتقديرات األولية الصادرة عن 
ــزي فــي انتظار  ــرك مــصــرف قــطــر امل
صدور النشرة النقدية الرسمية والتي 
ستحدد بالضبط قيمة االحتياطيات 
الدولية والسيولة بالعمالت األجنبية 
لدى مصرف قطر املركزي بنهاية العام 

املاضي.

أحمد فضلي

600 مليون ريال إصدار »المركزي«
2020 من األذونات مطلع 

قــال مــصــرف قطر املــركــزي إنــه فــي إطـــار تطوير السياسة النقدية 
بدولة قطر وزيادة فعاليتها واملساهمة في متانة الجهاز املصرفي 
واملــالــي وتفعيل أدوات السوق املفتوحة كإحدى أدوات السياسة 
النقدية، وتنفيذًا آللية التنسيق بني السياستني املالية والنقدية، 
ــات خزينة آلجــال  أصــدر مصرف قطر املــركــزي أمــس الــثــالثــاء أذونـ
ثالثة وستة وتسعة أشهر، حيث بلغت قيمة اإلصدارات نحو 600 
مليون ريال، توزعت إلى 300 مليون ريال ألجل ثالثة أشهر بسعر 

ــال ألجـــل ســتــة أشــهــر بسعر فــائــدة  فــائــدة 1.53% و200 مــلــيــون ريـ
1.56% و100 مليون ريال ألجل تسعة أشهر بسعر فائدة %1.53. 
وقال مصرف قطر املركزي في بيان صادر عنه إن هذا اإلصدار يأتي 
 عن حكومة 

ً
ضمن سلسلة اإلصدارات التي يقوم بها املصرف نيابة

الــجــدول الزمني املعد مسبقًا مــن مصرف قطر  دولــة قطر وحسب 
املركزي وبالتنسيق مع وزارة املالية. يتم طرح أذونات الخزينة عن 

طريق املزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.
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»تنظيم االتصاالت« تطرح استشارة لجودة خدمات االتصاالت للمستهلكين

ــاالت أمــــس عـــن طــرح  أعــلــنــت هــيــئــة تــنــظــيــم االتــــصــ
ــارة عـــامـــة حــــول مـــســـودة ســيــاســة والئــحــة  ــتـــشـ اسـ
تــنــظــيــمــيــة تــتــعــلــقــان بـــجـــودة خـــدمـــات االتـــصـــاالت 
ــة لــلــمــســتــهــلــكــن، وذلــــــك بـــهـــدف تــلــقــي آراء  ــقـــدمـ املـ
وتــعــلــيــقــات أصـــحـــاب املــصــلــحــة املـــتـــعـــدديـــن حــول 
الــســيــاســة والــائــحــة التنظيمية  مــحــتــوى كـــل مـــن 
»اإلطـــــــار الــتــنــظــيــمــي«، ســـــواء مـــن املــســتــهــلــكــن أو 
مقدمي خدمات االتصاالت، وذلك في موعد أقصاه 

6 فبراير 2020.
ــد إلـــــى تــطــويــر  ــديـ يـــهـــدف اإلطـــــــار الــتــنــظــيــمــي الـــجـ
مــؤشــرات األداء الرئيسية الحالية لقياس جــودة 
ــــاالت. ويــتــضــمــن عــلــى مــنــهــجــيــات  ــــصـ خـــدمـــات االتـ
الــقــيــاس، كــمــا يــشــيــر إلـــى األدوات املــســتــخــدمــة في 
الــرئــيــســيــة خـــاصـــة فيما  مـــراقـــبـــة مــــؤشــــرات األداء 
ــــذا وقـــد  ــــاالت الـــثـــابـــتـــة. هـ يــتــعــلــق بــشــبــكــات االتـــــصـ
حــرصــت الــهــيــئــة عــلــى تــمــاشــي اإلطـــــار التنظيمي 
املــمــارســات  ومــؤشــرات األداء الرئيسية مــع أفــضــل 
واملعايير العاملية، وعلى أن يأخذا التكنولوجيات 

الحديثة بعن االعتبار، وذلك فيما يتعلق بمسألة 
جودة التجربة مثل: إنترنت األشياء، وتكنولوجيا 
الجيل الخامس وغيرها من االبتكارات والتطورات 

في البنية التحتية لقطاع االتصاالت.
وفي هذا السياق قالت السيدة أمل سالم الهناوي، 
تــنــظــيــم  بــهــيــئــة  املــســتــهــلــكــن  ــر إدارة شــــــؤون  ــديـ مـ
االتــصــاالت: »سيساهم اإلطـــار التنظيمي الخاص 
بجودة خدمات االتصاالت باإلضافة إلى التدقيق 
الــذي تجريه الهيئة حــول جــودة شبكات  السنوي 
االتــــصــــاالت املــتــنــقــلــة فـــي تــحــقــيــق هــدفــنــا، املتمثل 

فــي حماية حقوق مستهلكي خــدمــات االتــصــاالت، 
وضمان حصولهم على خدمات اتصاالت مبتكرة 
ــار التنظيمي  ومــتــقــدمــة ومــوثــوقــة. سيساهم اإلطــ
والـــتـــدقـــيـــق الـــســـنـــوي فــــي تــمــكــن املــســتــهــلــكــن مــن 
االطــاع على معلومات دقيقة حول جودة خدمات 
االتــــصــــاالت املـــقـــدمـــة، األمــــر الــــذي ســيــســهــل عليهم 
اخــتــيــار مــقــدم الــخــدمــة الــــذي يــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــم، 
علمًا بأن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع مقدمي 
خدمات االتصاالت ملناقشة سبل تطوير الخدمات 

املقدمة للمستهلكن«.

الدوحة -  

أعلنت غــرفــة قطر عــن تنظيمها النسخة 
الــثــالــثــة خــارجــيــًا مـــن مــعــرض »صــنــع في 
ــة الــكــويــت الــشــقــيــقــة خــال  ــ قـــطـــر« فـــي دولـ
الفترة من 19 إلى 22 فبراير املقبل، حيث 
تــنــظــم املــعــرض غــرفــة قــطــر بــالــتــعــاون مع 
ــة  ــراكـ ــارة والـــصـــنـــاعـــة وبـــشـ ــجــ ــتــ الــ وزارة 
ـــن بـــنـــك قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة  ــة مــ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ
ــارة وصــنــاعــة  ــجــ ــع غـــرفـــة تــ وبــتــنــســيــق مــ
الكويت. جاء ذلك خال املؤتمر الصحفي 
الذي عقدته الغرفة امس الثاثاء بحضور 
سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني 
رئيس مجلس اإلدارة والسيد خالد عبد 
الله املانع املدير التنفيذي للمشاريع ببنك 
املــؤتــمــر الصحفي  قطر للتنمية. وحــضــر 
الــســيــد راشـــــد بـــن نـــاصـــر الــكــعــبــي عضو 
لــجــنــة الصناعة  مــجــلــس اإلدارة ورئــيــس 
بالغرفة، وأعضاء مجلس اإلدارة الدكتور 
ــن كــلــيــفــيــخ الــــهــــاجــــري والـــســـيـــدة  خـــالـــد بــ
ابتهاج االحمداني والسيد عادل املناعي، 
والــســيــد صــالــح بـــن حــمــد الــشــرقــي املــديــر 
ــام. وقـــــال ســـعـــادة الــشــيــخ خــلــيــفــة بن  ــعــ الــ
جاسم بــن محمد آل ثاني رئيس مجلس 
إدارة غــرفــة قطر إن الغرفة تستهدف من 
خــال تنظيمها معرض »صنع في قطر« 
خارج قطر، إلى الترويج للمنتج القطري 
خارجيًا بعد أن أثبتت املنتجات املحلية 
املــحــلــي، مشيرًا  الــســوق  نجاحًا كبيرًا فــي 
إلــــى أن اخـــتـــيـــار دولـــــة الـــكـــويـــت الــشــقــيــقــة 
لــتــكــون املــحــطــة الــثــالــثــة ملــســيــرة املــعــرض 
خارجيًا تعود إلى العاقات األخوية التي 
تجمع قطر والكويت على كافة األصعدة، 
كذلك نظرًا للعاقات التجارية املتطورة 
بن القطاع الخاص في البلدين، وحرصًا 
ــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــتــــواصــــل بــن  ــرفـ ــغـ ــن الـ مــ
التجار واملصنعن من قطر ونظرائهم من 
الكويت بما يدعم تحقيق شراكة صناعية 
ــة بــــن الـــجـــانـــبـــن، وبــــمــــا يــخــدم  وتــــجــــاريــ
االقتصاد الوطني في البلدين الشقيقن، 
ــادالت الـــتـــجـــاريـــة والــتــي  ــبـ ــتـ ــن الـ ــزز مـ ــعـ ويـ
بلغت نحو 1.5 مليار ريـــال قــطــري خال 

النصف األول من العام 2019.
وأشـــــار ســـعـــادة رئـــيـــس الــغــرفــة فـــي بــيــان 
الــى أن انعقاد معرض صنع في  صحفي 
قطر 2020 بالكويت يأتي في ظل التطور 
الــذي طــرأ على الصناعة القطرية  الكبير 
والتي حققت نموا الفتا منذ بدء الحصار 
الجائر املفروض على الدولة، حيث وصل 
عـــدد املــصــانــع الـــى اكــثــر مــن 800 مصنع، 
وتجاوز عدد املشاريع التي بدأت باإلنتاج 
الفعلي بعد فــرض الحصار الجائر على 

دولة قطر حوالي 116 مشروعًا.

 تعزيز مكانة المنتج القطري

وأضــــــــاف ســــعــــادة الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــن 
جــاســم آل ثــانــي: »اكــتــســب مــعــرض صنع 
فــي قطر منذ انطاقته األولـــى عــام 2009 
أهمية خاصة، كما حظي بدعم من حضرة 
صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حمد 
آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى - حفظه الله 
ورعــــــاه، وهــــو مـــا يــعــكــس اهــتــمــام ســمــوه 
الــقــطــري وأهــمــيــة تــعــزيــز مكانته  باملنتج 
محليًا وعامليًا، وهو األمــر الــذي شكل لنا 
دافعًا قويًا نحو تحقيق املزيد من النجاح 
ــقـــطـــاع الــصــنــاعــي  والـــطـــمـــوح لــتــطــويــر الـ

وتحقيق النهضة الصناعية املنشودة«.
وأشـــــــار الـــــى ان مـــعـــرض صـــنـــع فــــي قــطــر 
حقق نجاحًا باهرًا خــال دوراتــه السبعة 
ــدت خـــمـــس دورات  ــقــ املــــاضــــيــــة، حـــيـــث عــ
ــارج قــطــر، فـــي حن  فـــي قــطــر ودورتــــــان خــ
الثالثة  الـــدورة الثامنة للمعرض –  تعقد 

خارجيا في دولة الكويت الشقيقة.
وأضاف أنه سيعقد على هامش املعرض 
ملتقى اعمال قطري كويتي لبحث تعزيز 
الــعــاقــات الــتــجــاريــة بــن الــجــانــبــن، حيث 
أن املعرض وفعالياته املصاحبة سيكون 
ــال مــــن الــبــلــديــن  ــمــ مــنــصــة ألصــــحــــاب األعــ
ملــنــاقــشــة الـــفـــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة املــتــاحــة 
فــي كــل قــطــاع، تــمــهــيــدًا إلنــشــاء تحالفات 
وصفقات تجارية بن الشركات القطرية 
ونظيرتها الكويتية، تــعــود بالنفع على 

اقتصاد البلدين الشقيقن.
بــدوره، قال السيد خالد املانع إن معرض 
تـــســـويـــق  ــبـــر اداة  ــتـ يـــعـ ــر  ــطــ قــ ــي  ــ فــ ــع  ــنــ صــ
ــتـــرويـــج لــلــمــنــتــجــات  هـــامـــة تــســاعــد فـــي الـ

ــة، مـــشـــيـــدًا بـــــدوره  ــريـ ــقـــطـ والـــصـــنـــاعـــات الـ
فـــي رفــــع مــســتــوى الـــوعـــي واملـــعـــرفـــة حــول 
مــنــتــجــات وأعـــمـــال الـــشـــركـــات فـــي الــســوق 

املحلي.
واشــــــــــاد املـــــانـــــع بــــالــــنــــجــــاحــــات الـــســـابـــقـــة 
الــى أن النسخة املقبلة  للمعرض واشـــار 
ــة لـــتـــبـــادل  ــ ــــرصـ ــكــــون فـ ــتــ فـــــي الــــكــــويــــت ســ
الـــخـــبـــرات وانــــشــــاء تــحــالــفــات اقــتــصــاديــة 
ــر عـــــاقـــــات بــــمــــا يـــخـــدم  ــويــ ــطــ جـــــديـــــدة وتــ
االقــتــصــاديــن الــقــطــري والــكــويــتــي ويسهم 

في استدامتهما وازدهارهما.
ــة قــطــر  ــ ــ ــدد املــــانــــع عـــلـــى اهـــتـــمـــام دولـ ــ ــ وشـ
ـــي نــظــرًا  ــاجـ ـــتــ بـــالـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي واالنـ
لنموه وتــعــاظــم دوره واهــتــمــام الحكومة 
بهذا القطاع ملا يوفره من تحقيق للتنوع 
ــة قطر  ــ االقـــتـــصـــادي بــمــا يـــتـــواءم مـــع رؤيـ

الوطنية 2030.
ــعــــرض يــمــثــل مــلــتــقــى يــجــمــع  وأكــــــد أن املــ
ــة  ــريـ ــقـــطـ ــة الـــــشـــــركـــــات واملـــــصـــــانـــــع الـ ــ ــافـ ــ كـ
تـــحـــت مـــظـــلـــة واحــــــــدة مـــمـــا يـــتـــيـــح فــرصــة 
للمصنعن بــااللــتــقــاء بــأصــحــاب األعــمــال 
واملــســتــثــمــريــن لــلــتــعــرف عـــلـــى الــصــنــاعــة 
 عن استكشاف 

ً
القطرية ومميزاتها، فضا

ما يحتاجه السوق القطري من صناعات 
ــدة، مـــؤكـــدًا عــلــى دوره فـــي تــعــريــف  ــديــ جــ
الــزوار بالخدمات التي توفرها الشركات 
ــع االفـــــــــراد  ــ ــن تـــــعـــــاقـــــدات وشـــــــراكـــــــات مــ ــ مــ

واملؤسسات.
ــم عــلــى هـــامـــش املـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي  ــد تـ وقــ
ــيـــة  ــتـــراتـــيـــجـ ــــة االسـ ــايـ ــ ــــرعـ تــــوقــــيــــع عــــقــــد الـ
ــك قــطــر  ــنــ ــة قـــطـــر وبــ ــرفــ ــــن غــ ــلـــمـــعـــرض بـ لـ
ــارك بــمــوجــبــهــا بـــنـــك قــطــر  لــلــتــنــمــيــة، يــــشــ
للتنمية كراعي استراتيجي ملعرض صنع 

فـــي قــطــر 2020، ووقــــع عــقــد الـــشـــراكـــة كل 
من السيد راشــد بن ناصر الكعبي عضو 
مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الصناعة في 
غــرفــة قــطــر، والــســيــد خــالــد عبدالله املانع 
املــديــر التنفيذي لتمويل املــشــاريــع ببنك 
قــطــر الــتــنــمــيــة، وشـــهـــد الــتــوقــيــع ســعــادة 
الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن جـــاســـم بـــن مــحــمــد آل 
ثــانــي رئــيــس الــغــرفــة، كــمــا شــهــد التوقيع 
الــغــرفــة  ــــدد مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس إدارة  عـ
والــســيــد صــالــح بــن حــمــد الــشــرقــي املــديــر 

العام للغرفة.

إقامة شراكات استراتيجية 

وردا على أسئلة الصحفين، قــال السيد 
صــالــح بــن حمد الشرقي مــديــر عــام غرفة 
قــطــر أن املــعــرض الــــذي يــقــام فــي نسخته 
الــثــالــثــة خـــــارج قــطــر يـــقـــام عــلــى مــســاحــة 
ــم تــســجــيــل  ــ تـ بــــأنــــه  10000 م2، مـــنـــوهـــًا 
مـــشـــاركـــة 180 شـــركـــة حــتــى االن وتــوقــع 
بــأن يصل العدد إلــى 220 شركة ومصنع 

قطري منها 20% تشارك ألول مرة.
واشـــاد الشرقي بالتعاون مــع بنك قطر 
للتنمية والـــذي ال يــدخــر جــهــدًا فــي دعم 

الصناعة واملنتج القطري.
ــهـــدف مـــعـــرض صــنــع فـــي قــطــر 2020  ويـ
إلى عرض الصناعة الوطنية والترويج 
لها خارجيًا وتشجيع استخدام املنتج 
ــال  ــ ــمـ ــ ــري، واطــــــــــاع مـــجـــتـــمـــع األعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
الكويتي على التطورات والتقنيات التي 
املــعــرض املختلفة،  طـــرأت على قــطــاعــات 
ــــة  ــــذيـ ــاع الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات واألغـ ــطـ ــقـ كـ
ــرة واملـــتـــوســـطـــة  ــيـ ــغـ ــات الـــصـ ــاعــ ــنــ والــــصــ

واألثاث واملفروشات وغيرها، كما يهدف 
إلى اتاحة الفرصة للعارضن واملصنعن 
لالتقاء بنظرائهم الكويتين، والتباحث 
حـــول إقــامــة شـــراكـــات وتــحــالــفــات تسهم 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــصـــنـــاعـــة الـــقـــطـــريـــة وجــلــب 
الــصــنــاعــات الــتــي يــحــتــاج الــيــهــا الــســوق 
القطري، خصوصًا تلك التي تعتمد على 

التكنولوجيا الحديثة.
كــمــا يــســعــى املـــعـــرض إلــــى فــتــح اســــواق 
جــديــدة خــارجــيــة جــديــدة أمـــام الشركات 
الــصــنــاعــة خاصة  الــقــطــريــة ودفـــع عجلة 
فـــي الــصــنــاعــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة، 
ــال تــشــجــيــع  ــكــ بـــاإلضـــافـــة الـــــى ابـــــــراز اشــ
الــدولــة للمستثمرين للدخول في مجال 
الــصــنــاعــة والـــتـــي تــمــثــل عــصــب التنمية 

املستدامة.

تنظمه الغرفة بالتعاون مع »التجارة والصناعة« وبشراكة استراتيجية مع »قطر للتنمية«

19 فبراير المقبل انطالق معرض »صنع في قطر« في الكويت 

¶  المتحدثون في المؤتمر الصحفي¶  بنك قطر للتنمية شريك استراتيجي للمعرض

¶  جانب من الحضور

خليفة بن جاسم: 
بناء شراكات صناعية 
حقيقية بين القطاع 

الخاص في قطر 
والكويت

المانع: المعرض 
يمثل أداة تسويق 
هامة تساعد في 
الترويج للمنتجات 

والصناعات القطرية

الشرقي: مشاركة 
180 شركة حتى 

اآلن ونتوقع أن يصل 
العدد إلى 220 

شركة

المعرض يقام 
هذا العام في 

ظل التطور الكبير 
للقطاع الصناعي 

القطري

عمر القضاه
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كــشــفــت هــيــفــاء الــعــبــدالــلــه مــديــرة االبــتــكــار في 
الواحة  إن  للعلوم والتكنولوجيا  واحــة قطر 
ســتــقــوم بــتــجــديــد شــراكــتــهــا مـــع األكــاديــمــيــة 
البرنامج  العربية لالبتكار من أجل استمرار 

ليكون بشكل أكبر في السنوات القادمة.
ــريــــحــــات  ــه فـــــــي تــــصــ ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ وأوضــــــــحــــــــت الـ
الطالب  البرنامج يهدف لتثقيف  أن  صحفية 
ريــادة األعمال في  وتعليمهم وتدريبهم على 
املــجــال الــتــكــنــولــوجــي، وتــعــرفــهــم عــلــى كيفية 
ــبـــدايـــة حــتــى مــرحــلــة  تــأســيــس الـــشـــركـــة مـــن الـ
قــابــلــة لالستثمار  لــتــكــون  عـــرض مــشــاريــعــهــم 

وتحصيل مجموعة كبيرة من العمالء.
ــــدى اســـتـــفـــادة الــنــســخــة الـــحـــالـــيـــة مــن  ــــن مـ وعـ
الـــنـــســـخـــتـــن املــــاضــــيــــتــــن لـــلـــبـــرنـــامـــج أفــــــادت 
البرنامج يهدف بشكل أساسي  أن  العبدالله 
لــلــتــركــيــز عــلــى الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة وتــهــيــئــة 
ــادة األعـــمـــال،  ــ الــطــالــب لــيــكــون لــديــه عــقــلــيــة ريـ
لـــذا الــبــرنــامــج يــعــطــي أولـــويـــة لــلــريــادة بغض 
ــن الـــفـــكـــرة الـــتـــي يـــطـــرحـــهـــا الـــطـــالـــب  الـــنـــظـــر عــ
الــبــرنــامــج، فــاألفــكــار مهمة ولــكــن يمكن  خــالل 
لــتــطــبــيــقــهــا أن يــشــهــد تــغــيــرا فــيــمــا يــمــكــن أن 
يستمر بعض الطالب في تنفيذ أفكارهم التي 

طرحوها عبر هذا البرنامج.
وحول آلية اختيار الطالب في هذا البرنامج، 
أوضحت مديرة االبتكار في واحة قطر للعلوم 
املعايير  العديد مــن  إن هــنــاك  والتكنولوجيا 
التي يتم اتباعها للدخول في البرنامج وأهم 
هذه املعايير أن يكون طالبا جامعيا، ونطلب 
ترشيحات من مختلف الدول وفي قطر املجال 
مــفــتــوح لــكــل الـــطـــالب، وأيــضــا يــجــب أن يكون 
عــمــر الــطــالــب أقـــل مـــن 30 عــامــا وأهــــم مـــن كل 
التعلم وريــادة  فــي  الرغبة  لديه  أن تكون  ذلــك 
الــالزم لدخول مجال ريــادة  األعــمــال والشغف 

األعمال.
وأفادت بأن عدد املشاركن في البرنامج يزيد 
بــشــكــل ســنــوي حــيــث وصــــل عـــددهـــم فـــي هــذه 

النسخة لنحو 190 طالبا.

وحول خطط واحة العلوم خالل العام الحالي 
لــلــواحــة فقد بـــدأت عــددا  أجــابــت أنــه بالنسبة 
مــن الــبــرامــج والــتــي تعد بمثابة بــذرة لــريــادة 
األعمال معربة عن أملها في أن يتم رؤية آثار 
الــواقــع وتــكــون هناك  البرامج على أرض  تلك 
مــنــتــجــات مــبــتــكــرة بــشــكــل أكــبــر، يــتــم االنــتــقــال 
فيها ملراحل متطورة أكبر من كونها شركات 
السوق  فــي  تعتمد فقط على بيع منتجاتها 
املحلي وإنما تتطور منتجاتها وتبيع خارج 

قطر.
وعن القطاعات التي تستهدفها الواحة خالل 
نــركــز على قطاع  قــالــت: »نــحــن  املقبلة،  الفترة 
ــاعـــات مــثــل  ــطـ الــتــكــنــولــوجــيــا وهــــــذا يــشــمــل قـ
تكنولوجيا املعلومات، واالتصاالت، والبيئة، 

والطاقة، وعلوم الصحة«.
وقـــالـــت إن الـــواحـــة تــســتــفــيــد مـــن اإلصـــالحـــات 
االقـــتـــصـــاديـــة والــتــشــريــعــيــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
فــي  تــــعــــديــــالت  أي  أن  الـــــــدولـــــــة، وأوضــــــحــــــت 
الـــقـــوانـــن الــتــي تــخــتــص بــالــتــجــارة أو ريـــادة 
ومــمــارســة األعـــمـــال فـــي قــطــر تــســاعــد الــواحــة 
املــحــلــيــن وتــســتــقــطــب رواد  ــال  ــمــ األعــ ورواد 

أعمال مبتكرين من الخارج.
الــعــلــوم ســتــقــوم بتجديد  ــة  وأضـــافـــت أن واحــ
العربية لالبتكار من  شراكتها مع األكاديمية 
أجل استمرار البرنامج ليكون بشكل أكبر في 
الواحة مع كافة  القادمة، كما تعمل  السنوات 
منظومة ريــادة األعــمــال فــي قطر ســواء كانت 
وزارات أو جهات حكومية أو جامعات بهدف 
ــــادة  ــــم ريـ ــــل تــحــقــيــق دعـ ــا مــــن أجـ الـــعـــمـــل ســـويـ

األعمال.

قالت وضحى األدغـــم، مدير بــرامــج التعليم )لبناء 
عقلية االبتكار(، مركز االبتكار في واحة قطر للعلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا، إن الــنــســخــة الــثــالــثــة مـــن بــرنــامــج 
االكــاديــمــيــة العربية لإلبتكار تــأتــي بمشاركة 190 
الــطــالب الجامعين 50% منهم مــن داخـــل قطر  مــن 
و50% من مختلف انحاء العالم، من سلطنة عمان 
والـــكـــويـــت واالردن وفــلــســطــن والـــجـــزائـــر وتــونــس 
واملغرب وتركيا وفرنسا منهم طالب ممثلن للعام 
الثقافي مــن فرنسا، وذلــك فــي إطــار برنامج تبادل 

ثقافي يهدف إلى تعريف الجمهور العاملي بقطر.
ــم، ان بــرنــامــج اكــاديــمــيــة اإلبــتــكــار  ــ وأوضـــحـــت األدغـ
ف يثري تجربة املشاركن التعليمية، ويزودهم 

ّ
املكث

ــبـــرات إلطـــالق  بـــأســـاس قــــوي مـــن املــعــلــومــات والـــخـ
شركاتهم الناشئة وتحقيق طموحاتهم املهنية.

واوضــحــت أن الــجــديــد هـــذا الــعــام مــشــاركــة ممثلن 
للعام الثقافي مــن فرنسا، وذلـــك فــي إطـــار برنامج 
إلــى تعريف الجمهور العاملي  تبادل ثقافي يهدف 
بــقــطــر، وتــعــتــبــر اول فــعــالــيــة لــلــعــام الـــجـــديـــد، كما 
تــتــضــمــن الــنــســخــة الــحــالــيــة اســتــديــو تــفــاعــلــي لبث 
مباشر للمحاضرات الخاصة باالكاديمية في اليوم 
التاسع من الدوحة لغزة على ان يشارك طالب غزة 

والتحاور مع املشاركن في الفعالية.
واستقبلت هــذه النسخة 800 طلب تــم قبول منهم 
190 طــالــبــا لــلــمــشــاركــة فــيــهــا وتــضــاعــفــت الــنــســبــة 
لــعــدد املتقدمن القطرين مــقــارنــة بنسخة  املــئــويــة 
الــعــام املــاضــي، ووصـــل عـــدد املــرشــديــن واملــوجــهــن 
املــتــحــدة واململكة  الـــواليـــات  لنحو 40 بعضهم مــن 
املتحدة واالتحاد األوروبي وسنغافورة، إلى جانب 

املرشدين واملوجهن اإلقليمين واملحلين.
وقالت إن التجربة التي تقدم خالل البرنامج تعزز 
املواهب الشبابية، ورعاية األفكار املحلّية املبتكرة، 

ــقــّدم التعليم التطبيقي حــول 
ُ
ت عــبــر تــوفــيــر مــنــّصــة 

»كيفية بدء املشاريع الخاصة من الصفر«، وذلك من 
خالل التوجيه واإلرشــاد من قبل الخبراء العاملين 
ويــأخــذهــم فــي رحــلــة ريــــادة األعــمــال بشكل مصغر 
خـــالل بــرامــج مكثفة فــي عــشــرة ايــــام وتــكــويــن فــرق 
لتأسيس شركات ناشئة وجعلهم مؤهلن إلطالق 

مشاريعهم والتواصل مع املستثمرين.
الــنــســخ السابقة  واضـــافـــت: ان االكــاديــمــيــات خـــالل 
والــحــالــيــة تــســعــى لــتــخــريــج شـــبـــاب لــديــهــم الـــقـــدرة 
واملهارة ان يؤسسوا شركات ناجحة في املستقبل، 
موضحة أن برنامج األكاديمية العربية لالبتكار 
استقبل في 2019 نحو 948 طلًبا من املتقدمن، وتم 
قبول 196 منها، وفي برنامج عام 2018 شارك أكثر 

من 200 طلب، وتم قبول 127 منها.

انطلقت فعاليات بــرنــامــج األكاديمية 
ــــس وهـــو  أمـ لـــالبـــتـــكـــار 2020  الـــعـــربـــيـــة 
أول وأضخم برنامج من نوعه لريادة 
األعمال في املنطقة العربية في نسخته 
الثالثة حيث تمتد فعالياته حتى 20 

يناير.
ــأتــــي تــــواصــــل فـــعـــالـــيـــات الــبــرنــامــج  ويــ
تنفيذا التفاقية التعاون بن واحة قطر 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، واألكــاديــمــيــة 
ــار، الـــــتـــــي جــــرى  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــالبـ األوروبـــــــــيـــــــــة لـ

توقيعها في 2018.
ويــهــدف بــرنــامــج األكــاديــمــيــة العربية 
الــطــالب الجامعين  إلــى دعــم  لالبتكار 
لـــيـــصـــبـــحـــوا روادا  يـــطـــمـــحـــون  ــن  ــ ــذيـ ــ الـ
ــال فـــــي مــــجــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــمــ لــــأعــ
ــم بـــنـــمـــوذج ســريــع  ــدهـ ــزويـ ــــالل تـ مــــن خـ
ــة  ــارسـ ــمـ ــلـــى املـ مــــن الـــتـــعـــلـــيـــم الــــقــــائــــم عـ
والــتــجــريــب الــعــمــلــي ملــســاعــدتــهــم على 
تحويل مشاريعهم من طور الفكرة إلى 
شركات ناشئة في غضون 10 أيام فقط.

ويــتــيــح الــبــرنــامــج لــلــمــشــاركــن فــرصــة 
االطالع على تجارب حية حول تطوير 
وإطـــالق مشاريع تكنولوجية جديدة، 
في سوق حقيقي وبناء على آراء عمالء 

فعلين.
وصـــمـــم بــرنــامــج األكـــاديـــمـــيـــة الــعــربــيــة 
لالبتكار خصيصا للطالب الجامعين 
الـــذيـــن لــديــهــم أفـــكـــار مــبــتــكــرة، وعقلية 
ريـــاديـــة، بــصــرف الــنــظــر عــمــا إذا كانت 

لديهم خبرة في إدارة األعمال أم ال.
الــعــربــيــة لالبتكار  وتــوفــر األكــاديــمــيــة 
للمشاركن من خالل برنامجها املعرفة 
والــخــبــرة والــتــوجــيــه، وذلـــك فــي جميع 
الـــنـــواحـــي املــتــعــلــقــة »بــــبــــدء مــشــروعــك 
الخاص«، بما في ذلك تطوير األعمال، 
ــع،  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ والـــــتـــــســـــويـــــق، وعــــــــــــروض املـ

والبحث عن االستثمارات.
كما توفر لطالب الجامعات من جميع 
أنـــحـــاء دولـــــة قــطــر واملــنــطــقــة إمــكــانــيــة 
ــة ضــخــمــة،  ــيـ الــــوصــــول إلــــى شــبــكــة دولـ
ــــن  ــديـ ــ ــــرشـ ــدثــــن واملـ ــحــ ــتــ ــم أهـــــــم املــ تــــضــ
الـــعـــاملـــيـــن فــــي مـــجـــال ريـــــــادة األعـــمـــال 
الــتــكــنــولــوجــيــة واالبـــتـــكـــار. كــمــا يــثــري 

ــامـــج األكـــاديـــمـــيـــة املـــكـــثـــف تــجــربــة  بـــرنـ
ــم  ــ ــزودهــ ــ ــة، ويــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ املـــــشـــــاركـــــن الـ
بأساس قوي من املعلومات والخبرات 
الــنــاشــئــة وتحقيق  إلطــــالق شــركــاتــهــم 

طموحاتهم املهنية.
ويــتــســق بــرنــامــج األكــاديــمــيــة العربية 
لالبتكار مع جهود واحــة قطر للعلوم 

ــبـــحـــوث  ــيــــا، وقـــــطـــــاع الـ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ والــ
ــــي مــؤســســة  ــار فـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والــــتــــطــــويــــر واالبـ
قطر، في مجال تعليم عقلية االبتكار، 
ــــدف إلـــــــى تــــعــــزيــــز مـــنـــظـــومـــة  ــهـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
االبتكار وريــادة األعمال التكنولوجية 
التنافسية فــي قــطــر خــاصــة، واملنطقة 

عامة.

2020 3 من برنامج األكاديمية العربية لالبتكار  انطالق النسخة 
تماشيًا مع جهود »واحة العلوم« لتعزيز منظومة ريادة األعمال

¶  دعم  الطالب الجامعيين ليصبحوا رواد أعمال في مجال التكنولوجيا

¶  وضحى األدغم¶  هيفاء العبد الله

البرنامج يثري تجربة المشاركين التعليمية.. األدغم: 190 طالبًا مشاركًا في النسخة الحالية.. هيفاء العبداهلل:

تجديد الشراكة بين واحة العلوم 
واألكاديمية العربية لتوسيع البرنامج

50 % من المشاركين بالنسخة الثالثة 
من داخل الدولة 

اإلصالحات االقتصادية تساعد 
واحة العلوم وتستقطب رواد 

األعمال من الخارج

شوقي مهدي
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التابعة لشركة ’كــتــارا  أعلنت شــركــة ’قطيفان للمشاريع‘، 
للضيافة‘ وهي شركة عاملية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق 
لها، عن تعيني ’جست ريــل إستايت‘،  تتخذ من قطر مقرًا 
العقارية فــي قطر، كوكيل  للحلول والــخــدمــات  الــرائــد  ــزّود  املـ

مبيعات ملشروع ’جزيرة قطيفان الشمالية‘ املميز.
األنــصــاري، رئيس  املهندس ناصر  قــال  املناسبة،  وفــي هــذه 
مجلس إدارة شــركــة ’جــســت ريـــل إســتــايــت‘: »تــعــكــس هــذه 
ــتـــي تــحــظــى بــهــا ’جـــســـت ريــل  الـــخـــطـــوة حــجــم املـــوثـــوقـــيـــة الـ
إستايت‘. ويشرفنا ويسّرنا التعاون مع هذه الوجهة البحرية 
املميزة التي ستعيد إرساء مالمح قطاعات السكن والضيافة 
والــتــرفــيــه والــتــســلــيــة املــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة مــن خـــالل عمليات 
ل عملنا مع ’كتارا للضيافة‘ 

ّ
االستثمار واالبتكار. كما يمث

 فـــي طــريــق نــجــاح هــــذا املـــشـــروع الـــرائـــد الـــذي 
ً
 مــهــمــة

ً
خـــطـــوة

القادمة، بما ينسجم مع ’رؤية  إرثــا مميزًا لألجيال  سيترك 
قطر الوطنية 2030‘. ونظرًا للدور الهام الذي تلعبه ’جزيرة 
العاملية، تؤكد  الشمالية‘ فــي االرتــقــاء بمكانة قطر  قطيفان 
شركة ’جست ريل إستايت‘ للعمالء واملستثمرين واملقيمني 
والسكان بشكل عام أنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق 

مصالح املستثمرين في هذه الوجهة متعددة الجوانب«.
التي تبلغ مساحتها  الشمالية،  وسيتم ربط جزيرة قطيفان 
1.3 مليون متر مربع، مع مدينة لوسيل الساحلية عبر جسر 
ــل الــجــزيــرة مــركــز تــرفــيــه واســتــجــمــام 

ّ
مــعــلــق، حــيــث ســتــشــك

 عن توفير مجموعة من فرص االستثمار 
ً
للعائالت، فضال

خّصص 
ُ
في مجاالت السكن والضيافة والبيع بالتجزئة. وست

أكثر من نصف مساحة الجزيرة إلنشاء حديقة مائية ضخمة 
باإلضافة إلى فنادق فاخرة ومنازل راقية مع خدمات مميزة 
ومسجد ومدرسة وحديقة مركزية على طول بحيرة متصلة 
 العديد من خيارات التسلية لزوارها، بما فيها 

ً
بالبحر متيحة

القوارب. كما ستضم الحديقة  أنشطة صيد السمك وركوب 

الخفيفة ودورات مياه وأماكن  الوجبات  لبيع  املركزية منافذ 
مخصصة للصالة ومقاعد ذات إطــالالت جميلة، باإلضافة 
إلى قاعات اجتماعات مكيفة وغرف ألعاب لألطفال وصاالت 
أخرى. وستمنح جزيرة قطيفان الشمالية سكانها وزوارها 
إلــى سبعة شــواطــئ متنوعة، وستشتمل  الــوصــول  إمكانية 
على ناٍد حصري يوفر للجميع العديد من األنشطة الترفيهية، 
ــة للصحة  ــديـ وتـــضـــّم مــرافــقــه مــطــعــمــا وحــــوض ســبــاحــة وأنـ
والرياضة ومنطقة مخصصة لألطفال باإلضافة إلى شاطئ 
 
ً
 تــرفــيــهــيــة

ً
ــل املـــشـــروع وجـــهـــة

ّ
مــخــصــص لــلــســبــاحــة. وســيــمــث

لنهائيات كأس   رئيسية خــالل استضافة قطر 
ً
وســيــاحــيــة

العالم لكرة القدم 2022، نظرًا لقربه من إستاد لوسيل الدولي 
الذي سيستضيف املباراتني االفتتاحية والنهائية. ومن املقرر 
أن يتم استكمال املرحلة األولى من جزيرة قطيفان الشمالية 

بحلول نوفمبر 2021.

ــدادات الفـــتـــتـــاح نـــــادي منطقة  ــعــ ــتــ فـــي إطـــــار االســ
الشاطئ في جزيرة قطيفان الشمالية، تم االنتهاء 
مــن تــصــويــر وتــنــفــيــذ املــوســم الـــرابـــع مــن بــرنــامــج 
الـــذي سيتم بثه على تلفزيون ج ضمن  التحدي 
بــاقــة مجموعة قــنــوات بــي إن ســبــورتــس مــن أحد 

شواطئ جزيرة قطيفان الشمالية.
أمــل عبد  واخــتــار فريق اإلنــتــاج بقيادة اإلعالمية 
املـــلـــك املــنــتــج املــنــفــذ لــلــبــرنــامــج ومـــديـــرة الــبــرامــج 
ــرة قــطــيــفــان  ــ ــزيـ ــ ــئ جـ ــ ــواطـ ــ ــزيـــون ج أحــــــد شـ ــفـ ــلـ ــتـ بـ
الــشــمــالــيــة لــيــكــون فــريــق عــمــل الــبــرنــامــج أول من 
يدشن هذا الشاطئ ويستمتع بإطاللته الساحرة 
على البحر، واستكمااًل لسلسلة الشراكات املحلية 
وتضافرًا للجهود تم ذلك من خالل اتفاقية تعاون 
بني كل من قطيفان للمشاريع وتلفزيون ج وقناة 
براعم.  وبهذه املناسبة عبر سعادة الشيخ ناصر 
بن عبد العزيز آل ثاني مدير إدارة تطوير األعمال 
بــهــذه النوعية  بقطيفان للمشاريع عــن ســعــادتــه 
: »يسرنا في 

ً
من الشراكات والتعاون املثمر قائال

املــبــادرات  قطيفان للمشاريع أن نساند مثل هــذه 
لــرؤيــة مــشــروع جزيرة  ويهمنا أن نــروج بفاعلية 
قــطــيــفــان الــشــمــالــيــة والـــتـــي ال تــتــلــخــص فــقــط في 
إنشاء وتوفير مساحات ووحـــدات سكنية وإنما 
تــقــديــم وتــطــويــر مـــشـــروع بــنــاء مــجــتــمــع مــتــكــامــل 
 
ً
الترفيه، فعالوة تحظى فيه األســرة بجميع سبل 

عــلــى مـــشـــروع إنـــشـــاء حــديــقــة ألـــعـــاب مــائــيــة هي 
األولــى من نوعها في الشرق األوســط واملساحات 
الـــخـــضـــراء عــلــى ضـــفـــاف الـــقـــنـــاة الــبــحــريــة والــتــي 
سيكون لها أهمية خاصة ملا ستقدمه من أنشطة 
ترفيهية وفعاليات تعليمية إلثـــراء ثقافة الطفل 

بمشاركة اآلباء«.
ــــرة قــطــيــفــان  ــزيـ ــ ــا يـــمـــيـــز جـ ــ وأضــــــــــاف: »إن أهــــــم مـ
الــشــمــالــيــة هـــو تــمــتــعــهــا بــمــدرســة ومـــركـــز صحي 
وأســواق األمر الذي سيوفر حلوال سكنية شاملة 
لــأســر والــعــائــالت وســيــســاهــم فــي تــغــيــر خــارطــة 
التطوير العقاري في السوق املحلي ويخدم رؤية 

وطننا الحبيب 2030«. 
ــرابــــع بـــجـــزيـــرة قــطــيــفــان  وعــــن تــصــويــر املـــوســـم الــ
الــشــمــالــيــة قــالــت اإلعــالمــيــة أمـــل عــبــد املــلــك املنتج 
املنفذ لبرنامج التحدي ومديرة البرامج بتلفزيون 
ج: »إنــه ملــن دواعـــي ســرورنــا التعاون مــع قطيفان 
لــلــمــشــاريــع بــمــنــحــنــا الــفــرصــة لــتــصــويــر بــرنــامــج 
الــتــحــدي فــي مــوســمــه الـــرابـــع عــلــى إحــــدى أراضـــي 

ــد بــــدأت املــنــاقــشــات حــول  الــجــزيــرة الــشــمــالــيــة، وقـ
ذلــــك مــنــذ بـــدايـــة 2019 وتــــم االتـــفـــاق عــلــى تــوفــيــر 
االحتياجات اللوجستية والفنية التي يحتاجها 
 عند بدء موسم التصوير 

ً
إنتاج البرنامج، وفعال

ــاون مــــن فــــريــــق عـــمـــل قــطــيــفــان  ــعــ ــتــ وجــــدنــــا كــــل الــ
للمشاريع وأنتجنا 29 حلقة من برنامج املسابقات 
التحدي حيث كان األطفال يتنافسون في كل حلقة 
للحصول على الكنز املقدر بـ 3000 ريال ويتحدون 
الصعاب ومؤامرات القراصنة، وقد تم بناء مدينة 
ألـــعـــاب مــصــغــرة عــلــى الـــجـــزيـــرة الـــتـــي احــتــضــنــت 
فريق البرامج واألطفال من املشاركني والجمهور 
حيث بلغ عــدد املشاركني فــي كــل حلقة مــا يقارب 
46 طــفــال تــعــرفــوا عــلــى الـــجـــزيـــرة، وكــلــنــا أمـــل ألن 
نــرى املنشآت الترفيهية والحيوية على الجزيرة 
وأن نتعاون فــي إنــتــاج بــرامــج أخــرى مــع قطيفان 
للمشاريع ملا وجدناه من تفهم وتعاون ودعم من 
كــل القائمني وعلى رأســهــم ســعــادة الشيخ ناصر 
بن عبدالعزيز آل ثاني مدير إدارة تطوير األعمال 
بقطيفان للمشاريع، كل التوفيق نتمناه لهم في 
مــشــاريــعــهــم املــســتــقــبــلــيــة«. يـــشـــار إلــــى أن جــزيــرة 
قــطــيــفــان الــشــمــالــيــة هــي جـــزء مــن مــديــنــة لــوســيــل، 
وتضم 6 شواطئ، األمر الذي يجعل منها واجهة 
بحرية مميزة للمدينة، وتصل مساحة الجزيرة 
الى 1.3 مليون متر مربع، وتمتد مساحة املشاريع 

في الجزيرة على 830 ألف متر مربع تقريبًا.

كشفت متاحف قطر والسفارة الفرنسية 
ــــالق  ــــي الــــــدوحــــــة، أمـــــــس، تـــفـــاصـــيـــل إطـ فـ
برنامج العام الثقافي قطر فرنسا 2020، 
وســيــشــمــل الـــبـــرنـــامـــج بـــاقـــة واســـعـــة من 
املعارض واملهرجانات وأنشطة التبادل 
ــــدار 12  ـــقـــام عــلــى مـ

ُ
املــعــرفــي والــثــقــافــي ت

شهًرا في كل من قطر وفرنسا.
تــأســس بــرنــامــج الــعــام الــثــقــافــي فــي عــام 
2012، وتتعاون متاحف قطر من خالله 
مع دولة مختلفة كل عام، وتسهم أنشطة 
البرنامج في تعزيز التفاهم بني البلدين 
وتتيح الفرصة أمــام شعبيهما لالطالع 
عــلــى ثــقــافــة وعـــــادات وإبــــداعــــات الــطــرف 
اآلخــر. ويأتي العام الثقافي قطر فرنسا 
الــوطــيــدة بني   للعالقات 

ً
2020 استكماال

دولــــة قــطــر وجــمــهــوريــة فــرنــســا، ويحفل 
الثقافية  برنامجه بسلسلة من األنشطة 
الــتــي ستوفر للجمهور في  والترفيهية 
تــجــارب مــمــيــزة مليئة باملتعة  الــبــلــديــن 

والتشويق.
ــا عــلــى تـــدشـــني الـــبـــرنـــامـــج، قــال 

ً
وتــعــلــيــق

ســـعـــادة الــســيــد صـــالح بـــن غــانــم الــعــلــي، 
وزيــــر الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة: »بــالــرغــم من 
الدائم لقطر مع شعوب العالم  التواصل 
والترحيب بهم على أرضها عبر العديد 
مــن األنــشــطــة، إال أن األنــشــطــة املصممة 
خصيًصا للعام الثقافي لها طابع خاص 
ومكانة مميزة لدينا. نشكر شركاءنا في 
قطر وفرنسا على حماسهم وتعاونهم 
معنا في تصميم البرنامج املميز للعام 
الثقافي قطر فرنسا 2020، حيث نتطلع 
من خــالل هــذا البرنامج لتعريف فرنسا 

بــأفــضــل مـــا فـــي قــطــر وجـــلـــب أفـــضـــل ما 
فـــي فــرنــســا إلـــى قــطــر، ونـــدعـــو الشعبني 
ــم وتـــجـــاربـــهـــم  ــارهــ ــكــ أفــ يـــشـــاركـــونـــا  ألن 
لــتــعــزيــز  الـــفـــرصـــة  يــغــتــنــمــوا هـــــذه  وأن 

عالقاتهم«.
ــعـــادة الــســيــد فــرانــك  ــال سـ مـــن جـــانـــبـــه، قــ
جــيــلــي ســفــيــر الـــجـــمـــهـــوريـــة الــفــرنــســيــة 
لـــــدى دولــــــة قـــطـــر: »ســــيــــواصــــل بــرنــامــج 
ــا 2020  ــســ ــرنــ فــ ــر  ــطــ قــ ــي  ــافــ ــقــ ــثــ الــ ـــام  ــــعـــ الــ
تــعــزيــز لــغــة الــتــفــاهــم املــشــتــرك وتــوطــيــد 
ــة وأوجــــــــه الــــدعــــم بــني  ــداقــ أواصــــــــر الــــصــ
بـــلـــديـــنـــا. فـــكـــالنـــا فـــخـــور بـــهـــذا الـــتـــعـــاون 
املــاضــي فقط،  الــعــام  الـــذي حققناه، ففي 
تبادلنا زيارات رفيعة املستوى، ووقعنا 
7 اتــفــاقــيــات مــهــمــة فـــي مـــجـــاالت الــدفــاع 
ــافـــة.  ــقـ ــثـ واألمــــــــن والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي والـ
نــاهــيــك عــن مــســتــوى الــتــعــاون الــتــجــاري 
الثنائي الحيوي بني بلدينا الذي يشهد 
ــاًرا فــي الــوقــت الــحــالــي، فــقــد ارتــفــع  ــ ازدهــ
ــًرا بــنــســبــة مــلــحــوظــة بــلــغــت %33  مــــؤخــ

خالل العام، كما احتفل املعهد الفرنسي 
فــــي قـــطـــر بـــالـــذكـــرى الـــســـنـــويـــة الــثــالثــني 
عــلــى تــأســيــســه. وســيــأتــي بــرنــامــج الــعــام 
الــثــقــافــي قــطــر فــرنــســا 2020 بــبــرنــامــجــه 
الـــحـــافـــل بــالــفــنــون املـــرئـــيـــة واملــوســيــقــيــة 
والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة والــــريــــاضــــيــــة واألدبــــيــــة 
ــلـــمـــيـــة لـــيـــعـــزز هـــذه  واألكــــاديــــمــــيــــة والـــعـ
العالقات القائمة بــني شعبينا ويرتقي 

بها ملستوى أعلى«.
وســيــجــري تــدشــني الـــعـــام الــثــقــافــي قطر 
فرنسا 2020 في حفل رسمي تحتضنه 
دار األوبــرا بالحي الثقافي »كــتــارا« يوم 
ــــاري، وســتــحــيــي الــحــفــل  ــــجـ 10 يـــنـــايـــر الـ
أوركــســتــرا قطر الفلهارمونية مــن خالل 
عــــزف بــاقــة مـــن كــالســيــكــيــات املــوســيــقــى 
ــيــــادة مــــارك  الــفــرنــســيــة املـــمـــيـــزة تـــحـــت قــ
أبــنــاء عــصــره إمتاًعا  أكــثــر  بيوليه، أحــد 

وتنوًعا في مجال املوسيقى.
وسيحتضن قــصــر طــوكــيــو فــي بــاريــس 
ا في 

ً
ــا بــــــارز

ً
خــــالل شــهــر فــبــرايــر مــعــرض

الفن املعاصر بعنوان »العالم يحترق« 
من تنظيم متحف: املتحف العربي للفن 
ــاريـــس،  الـــحـــديـــث وقـــصـــر طـــوكـــيـــو فــــي بـ
 لــفــنــانــني من 

ً
وســيــضــم املـــعـــرض أعـــمـــاال

قــطــر ومــنــطــقــة الــخــلــيــج. هـــذا إلـــى جانب 
الــدوحــة لأفالم بعدد  مشاركة مؤسسة 
الــعــروض السينمائية فــي مهرجان  مــن 
ــان الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــدولـــــي ومـــهـــرجـــان  ــ كــ
»كليرمون فيران« لأفالم القصيرة، إلى 
جانب عروض »أسبوع الثقافة القطرية« 
الــذي سُيقام في شهر أكتوبر 2020 في 

معهد العالم العربي في باريس.
وفي شهر مارس، سينظم كراج جاليري 
ا بـــعـــنـــوان 

ً
ـــا مـــمـــيـــز

ً
فــــي مـــطـــافـــئ مـــعـــرض

ــكــــاســــو«. وســيــضــم  ــيــ ــــات بــ ــــوهـ ــــديـ ــتـ ــ »أسـ
املـــعـــرض مــجــمــوعــة مـــن الــــروائــــع الفنية 
الـــتـــي أبـــدعـــهـــا الـــفـــنـــان بــابــلــو بــيــكــاســو، 
أحد أشهر فناني القرن العشرين، وهي 
أعـــمـــال ســتــتــم اســتــعــارتــهــا مـــن متحف 
بــيــكــاســو الــوطــنــي فـــي بـــاريـــس. وخـــالل 

ــا سيحتضن متحف: 
ً

ــارس أيــض شــهــر مـ
ا 

ً
الــحــديــث معرض الــعــربــي للفن  املــتــحــف 

لــلــفــنــانــة إيــتــو بــــــارادا. وفـــي خــريــف هــذا 
الــــعــــام، ســتــســتــضــيــف صـــالـــة املـــعـــارض 
ا 

ً
املؤقتة في متحف قطر الوطني معرض

ــفـــن الــفــرنــســي  تـــحـــت إشـــــــراف مــــؤرخــــة الـ
ــريـــن جـــرونـــيـــيـــه يــنــاقــش  ــاثـ املـــشـــهـــورة كـ
مــوضــوع االبتكار الباريسي الهائل في 
الفن الحديث، فيما يستعرض جاليري 
 لــلــفــنــان 

ً
ــرواق أعــــمــــاال ــ ــ مــتــاحــف قــطــر - الـ

الفرنسي املعاصر فيليب بارينو.
ُيــقــام الــعــام الــثــقــافــي قــطــر فــرنــســا 2020 
بـــرعـــايـــة » الـــقـــطـــريـــة« وبــــالــــتــــعــــاون مــع 
مؤسسات رائدة في كل من قطر وفرنسا 
مــنــهــا ســـفـــارة قــطــر فـــي فــرنــســا وســفــارة 
فرنسا في قطر ووزارة الثقافة ومؤسسة 
ــــي لـــلـــســـيـــاحـــة  ــنـ ــ ــــوطـ ــــس الـ ــلـ ــ ــجـ ــ قــــطــــر واملـ
والــدوحــة لأفالم ومكتبة قطر الوطنية 
وكــتــارا ولجنة اإلرث واالتــحــاد القطري 

لكرة القدم.

»2020 متاحف قطر تكشف تفاصيل العام الثقافي »قطر فرنسا 
يشمل باقة واسعة من المعارض والمهرجانات وأنشطة التبادل المعرفي والثقافي

¶  جانب من المؤتمر الصحفي¶ وزير الثقافة خالل اإلعالن عن البرنامج 

الدوحة -  

انتهاء تصوير برنامج »التحدي4« 
في »قطيفان الشمالية«

»قطيفان الشمالية« تعين جست ريل 
إستايت كوكيل مبيعات

830 ألف متر مربع 62021 شواطئ في الجزيرة ومساحة المشاريع  استكمال المرحلة األولى من المشروع بحلول نوفمبر 

الدوحة -  الدوحة -  

¶  الشيخ ناصر بن عبد العزيز آل ثاني

¶  ناصر األنصاري
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 بداية كيف تنظرون لإلعالم في املنطقة 
العربية؟

ــريـــن حـــدث  ــيـ ــــال الـــعـــقـــديـــن األخـ ◗ خـ
انــــقــــاب إعــــامــــي كـــبـــيـــر فــــي الـــعـــالـــم 
قــنــوات تطرح  العربي بسبب ظــهــور 
شعار الــرأي والــرأي اآلخــر، وتزامنت 
ــع فـــتـــرة  ــ هــــــذه الـــــثـــــورة اإلعــــامــــيــــة مـ
ــام فــي مــســتــويــات املعيشة  هــبــوط عـ
وقمع الحريات وازدادت املجتمعات 
الــعــربــيــة فـــقـــرًا واألنـــظـــمـــة املــتــســلــطــة 
ازدادت قمعًا لشعوبها، وفجأة برزت 
إلــى السطح ثــورة املعلومات وكانت 
بـــدايـــات دخـــول مــا يــعــرف بــاألجــهــزة 
الــيــومــيــة وإن كانت  لــلــحــيــاة  الــذكــيــة 
أنــــهــــا أحــــدثــــت  ــكـــل مـــــحـــــدود إال  بـــشـ

انقابا أثر على حركة الشارع.
ــــام  ولــــــيــــــس اإلعــــــــــــــام وحــــــــــــده مـــــــن قـ
الــعــربــيــة وأحـــدث  الـــشـــوارع  بتفجير 
الربيع العربي، وإنما هناك أسباب 
ــة وتــــراكــــمــــيــــة وبـــفـــضـــل  ــيــ ــوعــ مــــوضــ
اإلعــــام غــيــر الــرســمــي، ولـــوال وجــود 
ــيــــر الـــتـــقـــلـــيـــدي ذي  هـــــــذا اإلعــــــــــام غــ
الطابع الليبرالي الغربي والذي أخذ 
مـــن املــــــدارس الــغــربــيــة الــكــثــيــر، نجد 
أن الـــثـــورات الــعــربــيــة اســتــطــاعــت أن 
تتواصل مع بعضها البعض واملدن 
بــلــدان العالم  املنتفضة فــي مختلف 

أصبحت تعرف ما يجري.
ــن الـــنـــهـــوض  ــ ــتــــرة مـ ــفــ ــد هــــــذه الــ ــعــ وبــ
ــــي الـــحـــر أصـــيـــبـــت الـــقـــنـــوات  ــــامـ اإلعـ

الرائدة بنكسة أدلجة الخبر الصحفي 
بــحــيــث أصــبــح الــبــرنــامــج عــبــارة عن 
خطاب سياسي صاخب يشبه لحد 
بــعــيــد الـــخـــطـــابـــات الــســيــاســيــة الــتــي 
كانت تظهر في البيانات رقــم واحد 
املــذيــع  لألنظمة العسكرية وأصــبــح 
ومقدم البرنامج يقرأ خطبًا سياسية 
ويقحم نفسه على آراء املشاهدين، 
وربــمــا بسبب هــذا الــجــوع والعطش 
الــكــبــيــريــن عــنــد الـــعـــرب، أصــبــح هــذا 
الـــنـــوع يــعــجــب قــطــاعــات واســـعـــة من 
ــاهــــديــــن وهــــــى قـــطـــعـــًا شــريــحــة  املــــشــ
متعلمة ولــكــن غــيــر مثقفة والــدلــيــل 
على ذلك التعليقات التي نشاهدها 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 

ــاء الــلــغــويــة  ــطــ والـــتـــي تـــبـــدأ مـــن األخــ
الكبيرة إلى استخدام كلمات بذيئة، 
ــــذه تــحــفــل بــهــا مـــواقـــع الــتــواصــل  وهـ
ــــي وبــــشــــكــــل خــــــــاص فــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
الـــيـــوتـــيـــوب، وتـــقـــل فـــي املـــواقـــع الــتــي 
لديها آلية حذف التعليقات املسيئة 

مثل موقع »تويتر«.
 

المشاهد العربي

ــنـــوع يـــصـــب فــي  ــتـ ــذا الـ ــ ــأن هـ ــ ــرى بـ ــ أال تـ
مصلحة املشاهد العربي؟

◗ بــــاشــــك فـــــإن الـــتـــنـــوع فــــي املــشــهــد 
اإلعامي يصب في مصلحة املشاهد 
العربي، ألن االنتكاسة التي نتحدث 
ــة اإلعــــــام والــخــبــر  ــي أدلـــجـ عــنــهــا وهــ
وتـــحـــويـــل الـــخـــبـــر لــقــضــيــة ســيــاســيــة 
يـــحـــرم املـــشـــاهـــد مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
الـــتـــفـــاصـــيـــل بـــمـــوضـــوعـــيـــة، وبـــاشـــك 
تــتــبــايــن املــحــطــات واملـــواقـــع بــدرجــات 
ــقــــنــــوات  مـــخـــتـــلـــفـــة وهـــــنـــــاك بــــعــــض الــ
تضغط على مشاهديها لتبني وجهة 
نــظــر معينة، وهــنــاك مــواقــع وقــنــوات 
وشاشات زرقاء تكذب وتنشر أخبارًا 

كاذبة وتؤلف عليها مواقف.
 

ــا  ــيـ ــنــــاة روسـ ــن جـــــــاءت فــــكــــرة قــ ــ مــــن أيــ
اليوم؟ في ظل توجه اإلعــالم العربي نحو 
الصحافة واإلعالم الغربي؟ هل تمثل هذه 
القناة املعسكر اآلخر لإلعالم في املنطقة؟

◗ قناة روسيا اليوم ال تمثل معسكرًا 
قائمًا بــذاتــه وعــنــد ظــهــورهــا لــم تكن 
روســيــا دولـــة تسعى للخصومة مع 
ــانـــت الـــعـــاقـــات الــغــربــيــة  الــــغــــرب، وكـ
الروسية حينها تقوم على الشراكة 
والــتــعــاون ولــكــن بـــدأت تتعثر شيئًا 
الــغــرب ال يستطيع رؤيــة  فشيئًا ألن 
روســيــا كشريك بسبب كبر حجمها 
وبــســبــب اخـــتـــاف الــثــقــافــات واإلرث 
الــذي يتباين  القيصري والسوفيتي 
ــع الـــعـــقـــلـــيـــة  ــ ــا حـــــــــادة جـــــــدًا مــ ــ ــ ــزوايـ ــ ــ بـ

األوروبية.
واملــوقــف الجيوسياسي فــي أوروبـــا 
ــا دولــــــة  ــهـ ــفـــسـ ــر نـ ــبـ ــتـ ــعـ )وروســــــــيــــــــا تـ
ــــرب  ــغـ ــ ــلــــق بـــيـــنـــهـــا والـ أوروبــــــــيــــــــة( خــ
إلـــــــــى أن كـــل  بــــــاإلضــــــافــــــة  حـــــــواجـــــــز 
ــروب  ــ ــحــ ــ ــمـــــات األوروبــــــــيــــــــة والــ ــ ــــحـ الـ
العدوانية التي شنت في أوروبا بما 
فــي ذلـــك حــمــات نــابــلــيــون الشهيرة 
تكسرت على أبــواب موسكو، بسبب 
صــمــود روســـيـــا الــتــي تــعــتــبــر مقبرة 
الغزاة وبفضل روسيا انتصر العالم 

على أملانيا.
وفــــي ذلــــك الـــوقـــت عــنــد ظـــهـــور قــنــاة 

الــيــوم اإلنجليزية والعربية  روســيــا 
استعادت روسيا موقعها مرة أخرى 
عــلــي الــســاحــة اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
وشعار »روسيا اليوم« العربية منذ 
البداية كان »مشروع جديد لصديق 
قديم«. وروسيا واالتحاد السوفيتي 
قدموا الكثير من املساعدات لحركات 

التحرر العربية.
 

يــتــطــور  أن  الـــــروســـــي  لــــإلعــــالم  ــيـــف  كـ
ويصبح مقنعًا للشارع العربي؟

◗ فـــي الــربــيــع الــعــربــي كــــان مــوقــفــنــا 
مــتــوازنــًا ولــم يكن متطرفًا، ولــم نكن 
ــا  ــنـ ــريـ ــيـــريـــن بـــــل بـــالـــعـــكـــس أجـ ــتـــطـ مـ
مــــقــــابــــات ولـــــــقـــــــاءات واســـتـــضـــفـــنـــا 
مــحــلــلــن لـــألســـف الـــشـــديـــد تــوقــعــوا 

نكسة الربيع العربي.
 

العربي  الــشــارع  للمقاطعة، ولكن  عفوًا 
يــرى بــأن اإلعـــالم الــروســي يتبنى بشكل 

أكثر السياسة الروسية؟
◗ ال تـــوجـــد أدلـــــة عــلــى ذلـــــك، ونــحــن 
نــعــرف أن روســـيـــا تــدخــلــت عسكريًا 
فــي ســوريــا وتبنت الــدفــاع عــن نظام 
بــشــار األســـد ولــكــن نحن نستضيف 
خصوم بشار األسد وأعداءه ونتيح 
لــهــم الــفــرصــة لــلــحــديــث عـــن موقفهم 
لــديــهــا  ــا  ــيــ ــام، وروســ ــظـ ــنـ الـ ــذا  ــ إزاء هـ
شراكة اقتصادية مربحة مع بعض 
الــدول ونحن ال نخفى ذلــك. وال يزال 
ــأن هـــذه  ــ بـــعـــض الــــعــــرب يـــعـــتـــقـــدون بـ
القناة ما دام اسمها »روسيا اليوم« 
فإن العاملن فيها لديهم خط مباشر 
مع بوتن لتوجيه القناة، وهذا قطعًا 

غير صحيح وال يمكن أن يحدث.
 

أجندة سياسية
 

 هل نفهم من حديثك بأن روسيا ليست 
لديها أجندة سياسية؟

ــد جـــســـور  ــ ــي فـــقـــط مـ ــ ◗ أجـــنـــدتـــنـــا هـ
التواصل مع العرب بهدف أن يكون 
لــــــدى روســـــيـــــا حــــضــــور فـــــي الـــعـــالـــم 
الــعــالــم العربي  الــعــربــي وأن يستمع 
لـــلـــرأي الــــروســــي وتـــوضـــيـــح املــوقــف 
الــروســي ألنــه دائمًا ما يتم تشويهه 
فــي اإلعــــام الــغــربــي ونـــواجـــه بشكل 
 من األخبار الكاذبة 

ً
يومي كمًا هائا

ــتــــي تــــصــــدر مــــن الــــغــــرب والــــشــــرق  الــ
ــار  ــبــ ــذه األخــ ــ ــلـــى هــ ــرد عـ ــ ونــــحــــن ال نــ
الـــكـــاذبـــة ولــكــنــنــا نـــعـــرض الــحــقــيــقــة 
والــخــبــر الــصــحــيــح، وأخـــبـــارنـــا أكــثــر 
مــن %70 هــي أخــبــار الــعــالــم والعالم 
الـــروســـيـــة قليلة  ــار  ــبــ الـــعـــربـــي واألخــ

ــن الـــحـــيـــاة  ــ جــــــدًا أقــــــل مـــمـــا يـــنـــشـــر عـ
ــــام  الــســيــاســيــة األمـــريـــكـــيـــة فــــي اإلعـ

املرئي األمريكي.
 

الــيــوم بطولة   وكيف غطت قناة روســيــا 
كأس العالم لكرة القدم في روسيا؟

ــزوار  الـ ــددًا كــبــيــرًا مــن  ◗ استضفنا عـ
وضــيــوف كـــأس الــعــالــم مــن مختلف 
ــا بـــأنـــهـــم  ــنــ ــئــ قــــــــــارات الــــعــــالــــم وفــــوجــ
ــــت لــديــهــم  ــانـ ــ ــا وكـ ــ ــيـ ــ اكـــتـــشـــفـــوا روسـ
ــيــــاة فــيــهــا،  ــــن الــــحــ ــار مـــخـــيـــفـــة عـ ــ ــكـ ــ أفـ
والبعض كان يتصور روسيا عبارة 
فــيــهــا  ــتــــجــــول  يــ عـــــن عــــصــــابــــات وال 
 وقصص مختلفة تمامًا 

ً
الناس ليا

وتـــفـــاجـــأوا بـــأن الـــوضـــع مــغــايــر وأن 

الــحــيــاة تسير بشكل عــــادي، وخــال 
ــن املـــعـــلـــقـــن  ــ ــــدد مــ ــعـ ــ اســــتــــضــــافــــتــــي لـ
الرياضين أخبروني بأن انطباعهم 
عـــن روســـيـــا انــقــلــب رأســــًا عــلــى عقب 
ووجــدوا شعبًا طيبًا ولطيفًا وأمانا 

ومدنا جميلة ونظيفة.
 

 اآلن وبعد 11 عامًا، إلى أي مدى ساهمت 
قناة روسيا اليوم في تغيير نظرة املشاهد 

العربي عن روسيا؟
◗ القناة ووسيلة اإلعام ال تستطيع 
ــكـــن عــلــى  تــغــيــيــر مــــواقــــف الــــنــــاس ولـ
األقل يكون املوقف أكثر فهمًا وأنا ال 
أتــوقــع أن مــن يعترض على سياسة 
ــا ســيــقــتــنــع بـــأن  ــوريــ ــا فــــي ســ ــيــ روســ

املوقف الروسي صحيح ألنه يعتبر 
هذا النظام في دمشق قمعيا ودمويا 
وينبغي أن ينتهي وال أتوقع من هذا 
املــتــلــقــي بـــأنـــه ســيــغــيــر وجـــهـــة نــظــره 
رأســــــًا عـــلـــى عـــقـــب ولـــكـــن عـــلـــى األقــــل 

يفهم.
املــثــال، نحن ننشر في  وعــلــى سبيل 
الــصــحــف  آراء  ــيــــوم  الــ ــا  ــيــ ــاة روســ ــنـ قـ
آراء مــتــنــوعــة تضم  الـــروســـيـــة وهــــي 
ــتــــي تــنــتــقــد  ــــن املـــــقـــــاالت الــ الـــكـــثـــيـــر مـ
ــن تـــتـــحـــالـــف مــعــهــم  ــمــ ســــيــــاســــات مــ
ــاء قـــــد ال  ــفــ ــلــ روســــــيــــــا، وهــــــــــؤالء الــــحــ
ــالـــنـــســـبـــة  بـ ــــن ال  ــــحـ ــريـ ــ مـ يـــــكـــــونـــــون 
لــشــعــوبــهــم وال بــالــنــســبــة لــلــمــتــلــقــي 
الــروســي، وتظهر هــذه في الصحافة 

الروسية ونحن ننشرها.
ووفـــقـــًا لــلــتــقــاريــر الـــتـــي تــصــلــنــا من 
املؤسسات الدولية، حول استقصاء 
ــنـــوات الــفــضــائــيــة تشير  ــقـ ورصـــــد الـ
إلـــى أنــنــا نــحــتــل مــوقــعــًا مــتــقــدمــًا وال 
ــد  ــول بـــأنـــنـــا رقـــــم واحــ ــقــ أســـتـــطـــيـــع الــ

ولكننا لسنا رقم ثاثة أو أربعة.
 

قناة تفاعلية

هل تفكرون في تطوير املنظومة اإلعالمية 
العربية في املنطقة بعد إطالق القناة العربية 

مثل أن تكون هناك صحيفة عربية؟
إلــكــتــرونــيــة،  ◗ يــوجــد اآلن صــحــيــفــة 
ضمن مؤسسة RT ونحن جزء منها 
وتــصــدر صحف إلكترونية ولديها 
قــدر من االنتشار، وفيما يتعلق بنا 
نحن كقناة عربية نحن دائمًا نبحث 
عن التجديد، وقمنا على سبيل املثال 
بإنشاء قناة رديفة تشاهد فقط في 
شــاشــات الــهــواتــف الــذكــيــة بمحتوى 
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــلـــف وهــــــــي قـــــنـــــاة اجـ ــتـ ــخـ مـ
وسياسية تعتمد على )االسكايب( 

في الخطاب مع الضيوف.
املـــشـــاركـــون فـــي الــنــقــاش هـــم صــنــاع 
الخبر والفاعلون الذين يستخدمون 
األجهزة الذكية، وهــي قناة تفاعلية 

حققت تقدما بسرعة كبيرة.
 

الروسية في تمويل  الحكومة   ما هــدف 
قناة عربية؟

ــإن الـــقـــنـــاة  ــ ــلـــى حـــســـب مــــا نـــفـــهـــم فــ ◗ عـ
ــر واالتــــهــــامــــات  ــاطــ ــخــ تــــهــــدف لــــــــدرء املــ
واالدعــــاءات الكاذبة عــن روســيــا، وإلــى 
حــد مــا نجحنا فــي ذلـــك، والــدلــيــل أننا 
ــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة  ازعــجــنــا الـــواليـ
بتصريحات الكونغرس وهناك العديد 
مــن الـــقـــرارات اعــتــبــرت »روســيــا الــيــوم« 
قناة عميلة، وتمت ممارسة الضغوط 

على تحركات القناة في أمريكا.
 

وماذا عن التوسع، هل تفكرون في إقامة 
مكاتب باملدينة اإلعالمية الجديدة في قطر؟

لــــقــــرار إداري  يـــحـــتـــاج  ــــذا طــبــعــًا  ◗ هـ
ــع بـــدء  ــن الــــقــــنــــاة، ولـــكـــن مــ ــالــــي مــ ومــ
انــطــاق مــونــديــال كــأس الــعــالــم لكرة 
ــع أن يـــكـــون  ــ ــوقـ ــ ــر، أتـ ــطــ ــــي قــ ــدم فـ ــ ــقـ ــ الـ
هــــنــــاك تــنــســيــق بــــن روســــيــــا الـــيـــوم 
ــــري، وقــــطــــر تـــريـــد  ــــطـ ــقـ ــ ــــب الـ ــانـ ــ ــــجـ والـ
االســـتـــفـــادة مـــن تــجــربــة روســـيـــا في 
نــنــســى  ــــال، وال  ــــديـ ــــونـ املـ اســـتـــضـــافـــة 
لـــلـــكـــثـــيـــر مــن  تـــعـــرضـــا  الـــبـــلـــديـــن  أن 
ــذه  ــانــــهــــم مــــــن هــ الـــــدســـــائـــــس لــــحــــرمــ

الفرصة الستضافة البطولة.

أدلجة الخبر 
وتحويله لقضية 

سياسية حرم 
المشاهد العربي 

من التفاصيل 
الموضوعية

سالم مسافر كبير المذيعين
:»  بقناة روسيا اليوم لـ »

»لوسيل« ¶  سالم مسافر متحدثا لـ

قـــال ســـام مــســافــر كبير 
املــذيــعــن بــقــنــاة »روســيــا 
ــيـــوم« الــعــربــيــة ورئــيــس  الـ
الــبــرامــج السياسية  قــســم 
واالجتماعية، إن املشاهد 
العربي حــرم من التفاصيل 
املوضوعية لألخبار بفعل 
أدلجة الخبر وتحويله لقضية 
سياسية من بعض القنوات 
واملــحــطــات اإلعــامــيــة في 

املنطقة.
ــوار  ــي ح ــاف مــســافــر ف ــ وأض
الــفــضــاء  »لـــوســـيـــل« أن  لــــ
اإلعامي يعاني من الشاشات 
ــزرقــاء التي تنشر أخبارًا  ال
كاذبة وتؤلف عليها، مشيرًا 
الــهــدف مــن »روسيا  إلــى أن 
الــيــوم« هــو درء املخاطر 
ــة عن  ــكــاذب واالتـــهـــامـــات ال

روسيا.
 وقال مسافر أتوقع أن يكون 
هــنــاك تنسيق بــن روسيا 
اليوم والجانب القطري، مع 
بــدء انطاق مونديال كأس 
العالم لكرة القدم في قطر، 
بـــأن قــطــر يمكنها  مــنــوهــا 
االستفادة من تجربة روسيا 

في استضافة املونديال.

حــوار: محمد حجي  - شوقي مهدي -  تصوير: عمرو دياب

 بعض المواقع والقنوات تضغط على 
مشاهديها لتبني وجهات نظر بعينها

»روسيا اليوم« جاءت لدرء المخاطر 
واالتهامات واالدعاءات الكاذبة عن روسيا

 القناة ليست لديها أجندة سياسية 
وهدفنا مد جسور التواصل مع العرب

مساحة روسيا الكبيرة واختالف الثقافات 
واإلرث السوفيتي سبب تعثر شراكتها مع الغرب
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انـــطـــلـــقـــت فــــعــــالــــيــــات مــــهــــرجــــان قــطــر 
للتسوق 2020، أمـــس، عبر احتفالية 
خـــــاصـــــة تـــضـــمـــنـــت عـــــرضـــــا لـــــأزيـــــاء 
ومــجــمــوعــة مـــن األنــشــطــة الــتــرفــيــهــيــة 
التي أقيمت في براحة مشيرب، التي 
بدورها تمزج عراقة املاضي وأصالته 

بروعة الحاضر وفخامته.
ويمثل املهرجان الذي يعود بنسخته 
الــعــام الجديد  الــرابــعــة، أول فــعــالــيــات 
ــــذي مـــن املــتــوقــع أن تــكــون رزنــامــة  والـ
فعالياته غنية باملهرجانات واألنشطة 
ــي يــنــظــمــهــا ويـــدعـــمـــهـــا املــجــلــس  ــتــ الــ
لــوطــنــي لــلــســيــاحــة فـــي إطــــار جــهــوده 
إلثراء التجربة واملزايا السياحية التي 

توفرها قطر لزوارها. 
حــيــث انــطــلــقــت الــنــســخــة الـــرابـــعـــة من 
الــــذي تــتــواصــل فعالياتها  املــهــرجــان 
على مــدى ثــاثــة أســابــيــع، عبر عرض 
ــة األزيـــــــــاء  ــمـ ــمـ ــه مـــصـ ــتــ ــدمــ لـــــــأزيـــــــاء قــ
ــنـــد الـــرمـــيـــحـــي،  ــدة هـ ــ ــواعــ ــ ــقـــطـــريـــة الــ الـ
ــا عــــــرض ملـــجـــمـــوعـــة األزيـــــــاء  ــهـ ــبـ ــقـ وأعـ
الفرنسية »فيث كونيكسيون«، وذلك 
ــار االحـــتـــفـــال بــالــعــام الــثــقــافــي  ــ فـــي إطـ

قطر - فرنسا.
وتـــــوجـــــت هـــــــذه الــــتــــجــــربــــة الـــثـــقـــافـــيـــة 
املـــتـــنـــوعـــة بــــعــــرض تـــقـــلـــيـــدي لــرقــصــة 
األســــــد الــصــيــنــيــة الـــفـــلـــكـــلـــوريـــة الــتــي 
تؤدى في املناسبات الهامة، وقد شهد 
حــفــل االفــتــتــاح حــضــور مــجــمــوعــة من 
كبار الشخصيات ضمت دبلوماسيني 
أجــانــب ومــســؤولــني حكوميني وقـــادة 
بارزين في القطاع الخاص باإلضافة 
إلى ممثلي شركاء املهرجان والجهات 

املنظمة له. 
فـــي كــلــمــتــه االفــتــتــاحــيــة الـــتـــي ألــقــاهــا 
ــعـــادة الــســيــد  ــال سـ بـــهـــذه املــنــاســبــة، قــ
أكــبــر الــبــاكــر، األمــــني الـــعـــام للمجلس 
الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي 
ملجموعة الخطوط الجوية القطرية: 
»لقد ُروعــي في تصميم هذه النسخة 
مــن مــهــرجــان قــطــر لــلــتــســوق أن تلبي 
ــة، وتـــــــروج  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــا االســ ــ ــنـ ــ ــدافـ ــ أهـ
ــتـــســـوق  ــنــــا فـــــي قــــطــــاعــــات الـ لــــعــــروضــ
ــقـــة مــمــكــنــة،  ــأفـــضـــل طـــريـ والـــتـــرفـــيـــه بـ
وبداية من استضافة مصممي األزياء 
ــاب أحـــــدث صــيــحــات  ــحــ ــة وأصــ ــيـ ــراقـ الـ
املـــوضـــة واألنــــاقــــة وصــــــواًل إلــــى أبـــرز 
ــم،  ــالـ ــعـ ــفــــن والـــتـــرفـــيـــه فــــي الـ نــــجــــوم الــ
ــإن مـــهـــرجـــان الــتــســوق  ــر فــ بــمــعــنــى آخــ
هـــذا الـــعـــام ســـوف يــأتــي بــالــعــالــم إلــى 
قــــطــــر، كـــمـــا ســـيـــقـــدم املــــهــــرجــــان عــبــر 
ــقــام عــلــى مـــدى 3 

ُ
حــوالــي 30 فعالية ت

ــا مـــن فــرنــســا وهــي  ــ
ً

ــيـــع، عــــروض ــابـ أسـ
مــوطــن أصــيــل للفن واملــوضــة وأخــرى 
من بلدان الشرق األوســط وآسيا مهد 
الحضارات، ثم نختتمه بباقة مميزة 
مــن الفعاليات احــتــفــااًل ببداية السنة 
الصينية الجديدة، ما يعكس التزامنا 
ــزوار مــن أهـــم األســــواق  ــ بــاســتــقــطــاب الـ

املصدرة للسياحة في العالم«. 

عروض موسيقية

ويتضمن األسبوع األول من مهرجان 
ــة مـــتـــنـــوعـــة مــن  ــ ــاقـ ــ ــر لـــلـــتـــســـوق بـ قــــطــ
الـــعـــروض واملــنــتــجــات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
قطاعات التسوق والترفيه والثقافة، 
ــــروض املـــوســـيـــقـــيـــة الــتــي  ــعـ ــ ومـــنـــهـــا الـ
تقدمها مراكز التسوق، وكذلك عرض 
ــا والـــــــدب« الـــخـــاص بـــاألطـــفـــال،  ــاشـ »مـ
ــروف«، فــيــمــا ســيــكــون  ــ ــخــ ــ و»شــــــــون الــ
األطفال من جميع األعمار على موعد 
مع متعة خاصة عبر مشاهدة »عرض 
ديـــزنـــي« بــمــصــاحــبــة أوركـــســـتـــرا قطر 

الفيلهارمونية. 

ــي املــــاكــــيــــاج  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ويــــمــــكــــن لــــــهــــــواة وفـ
الــطــمــوحــني أن يـــعـــززوا خــبــراتــهــم عبر 
حــجــز مــقــعــد لــحــضــور دورة احـــتـــراف 
فـــنـــون املـــكـــيـــاج مـــن املـــقـــرر أن تــقــدمــهــا 
خــبــيــرة الــتــجــمــيــل حــنــان الــنــجــادة في 
فــنــدق بـــارك حــيــاة، ومـــن ورشـــة العمل 
املجانية التي تقدمها مع »ديور«، فيما 
ستقدم دالل الرفاعي مع ليدي عائشة 
أيــضــا ورشـــة مجانية فــي فــن املاكياج 

في الجونا مول. 
يــضــم املـــهـــرجـــان 12 شــريــكــا لــلــتــســوق 
فــي الــدوحــة وخــارجــهــا، ويــقــدم هــؤالء 
الــــشــــركــــاء عـــلـــى مـــــدى أيــــــام املـــهـــرجـــان 
ــــى %70  خـــصـــومـــات مـــمـــيـــزة تـــصـــل إلــ

على مجموعة من السلع االستهاكية 
ــل املـــــــابـــــــس واألجـــــــهـــــــزة  ــمــ ــشــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
اإللكترونية ومستحضرات التجميل 
ــة بـــالـــرجـــال  واالكـــــســـــســـــوارات الـــخـــاصـ
والـــنـــســـاء واألطـــــفـــــال. وتـــشـــمـــل قــائــمــة 
الـــشـــركـــاء: املـــرقـــاب مـــول والـــخـــور مــول 
وسيتي سنتر ودوحة فستيفال سيتي 
وجلف مول وحياة بازا والجونا مول 
والند مارك مول وقطر مول وفياجيو 

واللؤلؤة – قطر وجاليري الفايت.

خصومات وجوائز

ــــان لــــعــــشــــاق الـــتـــســـوق  ــــرجـ ــهـ ــ يــــقــــدم املـ

خصومات تصل إلى 70%، وذلك حتى 
إلــى 3 سحوبات  31 يناير، باإلضافة 
تقدم للمتسوقني فرصة الفوز بجوائز 
نقدية ومجموعة من السيارات تبلغ 
قيمتها اكــثــر مــن 2 مــلــيــون ريـــال عند 
تــســوقــهــم فـــي أي مـــن مـــراكـــز الــتــســوق 
ـــ 12 املـــشـــاركـــة فــــي املــــهــــرجــــان، كــمــا  ــ الـ
ــر لـــلـــتـــســـوق  يـــتـــضـــمـــن مــــهــــرجــــان قــــطــ
الراقية  مجموعة مــن عـــروض األزيــــاء 

وعروض أزياء األطفال.
ــل 200 ريــــــال يــنــفــقــهــا  وفـــــي مـــقـــابـــل كــ
املــتــســوق فـــي أحـــد املــتــاجــر املــشــاركــة، 
سيحصل مــن خـــال ســحــب أسبوعي 
على فرصة للفوز بـ 6 سيارات وجوائز 
نقدية تزيد قيمتها عن 2 مليون ريال، 
قام السحوبات في الساعة 9:00 

ُ
وست

مــســاء كــل يــوم ُجمعة خــال املهرجان 
تــــصــــادف )17 و24 و31  ــتـــي  الـ ــي  ــ وهـ
ــــرر أن يـــفـــوز  ــقـ ــ ــــن املـ ــيـــث مـ يــــنــــايــــر(، حـ
املــتــســوقــون ذوو الـــحـــظ الــســعــيــد في 
كـــل ســحــب بــــ 12 جـــائـــزة نــقــديــة يبلغ 
إجمالي قيمتها 303 آالف ريال قطري، 

وسيارتني كل سحب.
ــة مــن  ــوعـ ــمـ ــجـ ــان مـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ ــل املـ ــلـ ــخـ ــتـ وتـ
الــحــفــات املوسيقية والغنائية التي 
الــغــنــاء واملوسيقى  يقدمها مشاهير 
فــي بــاكــســتــان والــهــنــد والــتــي ستأخذ 
الجمهور إلى أجواء آسيوية خالصة، 
ــان بــأســبــوعــه  ــهــــرجــ فـــيـــمـــا يــخــتــتــم املــ
األخــــــيــــــر الــــــــــذي يــــخــــصــــص الحــــتــــفــــاء 
بــالــتــبــادل الــثــقــافــي مـــع الـــصـــني الـــذي 
يتزامن مع احتفاالت السنة الصينية. 
يحتفي مهرجان قطر للتسوق بتنوع 
العروض التي يقدمها قطاع التجزئة 
الـــقـــطـــري، ونـــظـــرًا ألن املـــهـــرجـــان يــقــام 
الــشــتــوي البديع  شــتــاًء حيث الطقس 
الذي تتميز به قطر، فقد أصبح يمثل 
فــرصــة رائــعــة لــــزوار الــبــاد وسكانها 
لاستمتاع بتجربة تسوق متكاملة، 
ســــواء داخــــل املــتــاجــر الــراقــيــة ومــراكــز 
ــواق  ــ ــ ــفــــاخــــرة أو فــــي األسـ الـــتـــســـوق الــ
والـــبـــازارات التقليدية املفتوحة التي 

تستلهم روح التراث القطري. 

مساهمة اقتصادية
 

يـــأتـــي املــــهــــرجــــان ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة 
املجلس الوطني للسياحة الرامية إلى 
تنمية وتنويع العروض السياحية التي 
تـــزخـــر بــهــا قـــطـــر، وال ســيــمــا فـــي قــطــاع 
الــتــرفــيــه الــعــائــلــي والــحــضــري. وبفضل 
املـــتـــضـــافـــرة  الــــتــــعــــاون والــــجــــهــــود  روح 
للشركاء في القطاعني العام والخاص، 
ــزوار قــطــر وســكــانــهــا  ــ يــتــيــح املــهــرجــان لـ
إمــكــانــيــة االســتــفــادة مــن عـــروض السفر 
واإلقـــامـــة والــتــخــفــيــضــات الــكــبــيــرة التي 
يــتــم إطــاقــهــا بــالــتــزامــن مـــع املــهــرجــان.  
ر املساهمة اإلجمالية للنسختني  ــقــدَّ

ُ
وت

األولــــــــى والـــثـــانـــيـــة مــــن مــــهــــرجــــان قــطــر 
للتسوق في االقتصاد الوطني، واللتني 
أقــيــمــتــا عـــامـــي 2017 و2018، بــحــوالــي 

1.06 و1.5 مليار ريال على التوالي.

12 مركز تسوق 3 أسابيع بمشاركة  30 فعالية على مدار 

»الوطني للسياحة« يدشن »قطر للتسوق 2020« 

¶  جانب من عرض األزياء الذي شهده حفل االفتتاح الرسمي للمهرجان¶  أكبر الباكر يلقي كلمته في حفل افتتاح المهرجان

¶  عرض تقليدي لرقصة األسد الصينية الفلكلورية

¶  براحة مشيرب استضافت حفل التدشين الرسمي للمهرجان

2020 تروج لعروضنا في التسوق والترفيه وتأتي بالعالم إلى قطر الباكر: نسخة 

محمد عبدالعال
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31 دولة تشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب

غدا.. انطالق عرس الثقافة في الدوحة

تشهد الــــدورة الــثــاثــون ملــعــرض الــدوحــة 
ــدا الــخــمــيــس  لــلــكــتــاب املـــقـــرر انــطــاقــهــا غــ
ــة لــــــدور الـــنـــشـــر الــقــطــريــة  ــاركـ أوســــــع مـــشـ
الخاصة، حيث تأتي هذه الــدورة لتشهد 
انــطــاقــة حقيقية وقــويــة لصناع الثقافة 
ــــري، وتــــــشــــــارك فـــــي هــــذه  ــــطـ ــقـ ــ والــــنــــشــــر الـ
الـــقـــطـــريـــة بــمــئــات  الـــنـــشـــر  الـــنـــســـخـــة دور 
الــعــنــاويــن الــجــديــدة الــتــي تــبــرز الكتابات 
ــتــــي صـــــــدرت مــن  ــة والــــعــــربــــيــــة الــ ــريـ ــطـ ــقـ الـ
الـــدوحـــة، حــيــث تــشــارك كــل مــن دار كــتــارا 
للنشر، ودار جامعة حــمــد، ودار جامعة 
قطر، ودار لوسيل للنشر والتوزيع، ودار 
لــلــنــشــر، ودار  لــلــنــشــر، ودار زكــريــت  روزا 
الوتد للكتب واملطبوعات، ودار الثقافة، 

ودار الشرق وغيرها.
وتأتي مشاركة دور النشر القطرية ضمن 
الــعــالــم  ــة حـــول  335 دار نــشــر مـــن 31 دولــ
خال املعرض الذي يقام في مركز الدوحة 
للمؤتمرات حتى 18 يناير الجاري، تحت 
شعار »أفا تتفكرون«، وتحل الجمهورية 
الفرنسية ضيف شــرف النسخة الثاثني 
ملـــعـــرض الــــدوحــــة الــــدولــــي لــلــكــتــاب حيث 
يتم االحتفاء بالعام الثقافي قطر فرنسا 

.2020
وقـــــال خـــالـــد املـــهـــنـــدي رئـــيـــس جـــنـــاح دار 
كتارا للنشر في املعرض في بيان صادر 
ــــدار تـــشـــارك بنحو  عـــن كـــتـــارا أمــــس، إن الـ
150 عنوان كتاب، تشتمل على الروايات، 
ــات الــنــقــديــة  ــ ــدراسـ ــ ودواويـــــــن الـــشـــعـــر، والـ
واللغوية، والسير والتراجم، والعديد من 
املؤلفات حول التراث القطري، ومن بينها 
التراث البحري، عرضة هل قطر، الحرف 
الشعبية، سفن قطر التقليدية، باإلضافة 
إلــــى الــعــديــد مـــن املـــؤلـــفـــات الـــتـــي تــتــنــاول 
الــدار بكتب  التاريخ القطري، كما تشارك 
إلــى أن دار كتارا للنشر  مترجمة، مشيرا 
تـــشـــارك لــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي في 
مــعــرض الــدوحــة الــدولــي لــلــكــتــاب، والـــذي 
يعد ضمن أكبر معارض الكتب في العالم 
الــفــعــالــيــات الثقافية   عــن 

ً
الــعــربــي، فــضــا

املصاحبة للمعرض.

جامعة حمد 

كــمــا تــشــارك دار جــامــعــة حــمــد بــن خليفة 
للنشر في املعرض للسنة العاشرة على 
الــتــوالــي، فــي إطـــار التزامها بتعزيز حب 
ــراد املجتمع في  الــقــراءة واملــعــرفــة لــدى أفـ
قــطــر ومــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط، وتــطــرح 
قائمة طويلة مختارة من مختلف الكتب 
األدبية والعلمية، حيث تعرض الدار أكثر 
مــن 100 عــنــوان جــديــد باللغتني العربية 
الدار  واإلنجليزية، كما يستضيف جناح 
ســلــســلــة مـــن املــؤلــفــني وحـــفـــات الــتــوقــيــع 

على الكتب.
وقــالــت ريــمــا إســمــاعــيــل مــديــرة الــتــواصــل 
واملـــشـــاريـــع الــخــاصــة بــــدار جــامــعــة حمد 
بـــن خــلــيــفــة لــلــنــشــر: »نــحــن نــتــطــلــع دائــًمــا 
لــلــمــشــاركــة فــي مــعــرض الـــدوحـــة للكتاب. 
الرائدة في  وتوفر هذه الفعالية الثقافية 
قطر فرصة مثالية لنا للتأكيد على التزام 

القراءة واملعرفة داخل  الــدار بتعزيز حب 
دولـــة قطر وخــارجــهــا. وبــدايــة مــن الكتب 
الروائية وغير الروائية املوجهة للصغار 
ــة  ــيـ ــمـ والــــكــــبــــار، مــــــــــروًرا بـــالـــكـــتـــب األكـــاديـ
واملرجعية وغيرها من اإلصدارات املهمة، 
تــبــرهــن مــطــبــوعــاتــنــا الـــجـــديـــدة بــوضــوح 
ــتــــيــــاجــــات وأذواق  تـــلـــبـــي احــ ــا  ــهــ أنــ عـــلـــى 
الجميع. ونحن نتطلع بــا شــك ملواصلة 
مــشــاركــتــنــا فـــي مــعــرض الـــدوحـــة الــدولــي 

للكتاب خال السنوات املقبلة«.

دعم المؤلفين 

من جانبها، قالت عائشة جاسم الكواري 
الرئيس التنفيذي لدار روزا للنشر »تعمل 
الدار على دعم املؤلفني القطريني وتوفير 
كـــل الــســبــل لــنــشــر مــؤلــفــاتــهــم وإخــراجــهــا 
لــلــنــور بــشــكــل مــمــيــز وراق«، مــوضــحــة أن 
الـــــدار تـــشـــارك فـــي الــنــســخــة الــجــديــدة من 
مــعــرض الـــدوحـــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب بـــ 115 
ــدا فــي  ــديــ عــــنــــوانــــا، مــنــهــا 49 إصــــــــدارا جــ
شتى املــجــاالت مــن أدب أطــفــال، ويافعني، 
وروايــات، وقصص قصيرة، وشعر ونثر، 

ومقاالت، وتنمية بشرية، ودراسات.
وأضــافــت: »تسعى دار روزا للنشر وهي 
الــريــادة  إلــى  أول دار نشر قطرية خــاصــة 
والتميز في نشر اإلنتاج الفكري للشباب 
القطري وتشجيع القراءة وصواًل ملجتمع 
املعرفة، واالرتقاء بالثقافة والفكر العربي 
ــبــــرات والـــتـــجـــارب  ــن الــــخــ واالســــتــــفــــادة مــ
الــرصــيــنــة فـــي مــجــال الــتــألــيــف والــنــشــر«، 
مشيرة إلى أنه سيتواجد في جناح الدار 
ــدد مــــن املــؤلــفــني  ــ ــعـــرض الــــدوحــــة عـ فــــي مـ
القطريني لتوقيع إصــداراتــهــم الحديثة، 
ــعــــرض عــلــى  بـــهـــدف تـــعـــريـــف جـــمـــهـــور املــ

الكتاب ومؤلفاتهم املتوفرة.
كما تستعد دار لوسيل للنشر والتوزيع 
ملشاركة واسعة بمعرض الدوحة الدولي 
للكتاب من خال تقديم مجموعة مميزة 
من اإلصدارات املتنوعة لنخبة من الكتاب 
ــانـــب،  املــبــدعــني الــقــطــريــني والـــعـــرب واألجـ
ـــ 126  ــام بــ ــعــ ــارك الــــــــدار هـــــذا الــ ــشــ حـــيـــث تــ
الــفــئــات  تـــنـــاســـب ذوق جــمــيــع  إصــــــــــدارا، 
واألعمار، حيث تتنوع موضوعاتها بني 
األدب والفكر والتكنولوجيا والسياسة 
واالجتماع والفلسفة والتعليم، والرواية 
وقصص األطفال، والرياضة، والترجمة.. 

وغير ذلك.

إصدارات قيمة 

ــيـــمـــي الــعــضــو  ــالــــد مــــبــــارك الـــدلـ وقـــــــال خــ
الــدار،  املنتدب لــدار لوسيل فــي بيان عــن 
ــذا الــــعــــام مــجــمــوعــة  ــ إن الـــــــدار أنــــجــــزت هـ
ــة،  ــنــــوعــ ــتــ ــن اإلصــــــــــــــــدارات الـــقـــيـــمـــة واملــ ــ مــ
حـــيـــث أصـــــــدرت مــجــمــوعــة مــــن إبــــداعــــات 
ــــرب، كــمــا  ــعـ ــ ــار الـــكـــتـــاب الـــقـــطـــريـــني والـ ــبـ كـ
أنــهــا انــطــاقــا مــن دورهــــا املــجــتــمــعــي في 
ــن املــثــقــفــني  املـــســـاهـــمـــة فــــي بـــنـــاء جـــيـــل مــ
وفــــرت كـــل ســبــل الـــدعـــم لــكــتــاب مبتدئني 
لديهم املوهبة، وساعدتهم على تحقيق 
طموحهم بــإصــدار أعمالهم. كما أكــد أن 
مشاركة دار لوسيل في معرض الدوحة 
الدولي للكتاب في نسخة 2020 ستكون 
مــتــمــيــزة، وســتــقــيــم الــــدار فــعــالــيــات تلقى 

إعجاب الصغار والكبار.
وتــأتــي مشاركة الـــدار فــي املــعــرض للمرة 
الــثــانــيــة، وســــوف يــحــتــضــن جــنــاح الــــدار 
العديد من الفعاليات املهمة التي تثري 
الساحة الثقافية القطرية والعربية، حيث 
فــتــرة قليلة ومــن خال  استطاعت خــال 
إصــداراتــهــا ومشاركتها وحضورها في 
أكبر املعارض العربية والعاملية أن تكون 
مــن أهـــم مــؤســســات الــنــشــر الــعــربــيــة التي 
تحمل قضايا الثقافة العربية وأسئلتها 
الحضارية باهتمامها بالكاتب العربي، 
والتزامها بالسعي لتحقيق حراك ثقافي.

ومن الــدور الصاعدة في عالم النشر دار 
الوتد والتي تشارك في النسخة املرتقبة 
ملـــعـــرض الـــدوحـــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب حيث 
أوضـــح إبــراهــيــم عــبــدالــرحــيــم الــبــوهــاشــم 
الــوتــد تشارك  الــــدار، أن دار  السيد مــديــر 
هــذا الــعــام فــي املــعــرض وهــي فــي بــدايــات 
ــــوف تــقــدم  ــــك ســ ــع ذلــ ــ طــــريــــق الـــنـــشـــر، ومــ
مجموعة من اإلصدارات تبلغ 35 إصدارا 
إلـــــــى جــــانــــب اإلصـــــــــــدارات  لــــعــــام 2019، 
إلــى أن هــذه اإلصـــدارات  السابقة، مشيرا 
تتضمن كتبا أدبــيــة وكــذلــك كتب علمية 
تــشــمــل عـــــددا مـــن املــــجــــاالت أبــــرزهــــا علم 
النفس والــقــانــون واالقــتــصــاد، الفــتــا إلى 
ــدار ســــوف تـــقـــدم بــرنــامــجــا ثــقــافــيــا  ــ أن الــ
متنوعا فضا عن توقيعات الكتاب خال 

املعرض.
وفي اإلطار ذاته تشارك دار زكريت للنشر 
والتوزيع في املعرض بمجموعة منتقاة 
ــدارات تــصــل إلـــى مــا يــزيــد على  ــ مــن اإلصــ
30 عنوانا جديدا، تشمل قطاعات علمية 

وثــقــافــيــة وديــنــيــة وأدبــيــة منها الــقــانــون 
والـــــتـــــاريـــــخ والــــتــــرجــــمــــات والـــــــدراســـــــات 
ــانـــب املــــجــــال الــــســــردي،  ــــى جـ الـــقـــرآنـــيـــة إلـ
باإلضافة إلى إصداراتها األخــرى والتي 
تتضمن 15 عنوانا تنوعت بني قطاعات 
ــقـــاالت والــقــصــة وأدب الطفل  الــشــعــر واملـ
ــيــــة والـــــدراســـــات  وعــــلــــوم الــتــنــمــيــة الــــذاتــ
الــفــكــريــة اإلســامــيــة والــقــطــاع التعليمي 

إلى جانب االقتصاد.
ــة مــن  ــنــــوعــ ــتــ وأصــــــــــــــدرت الــــــــــــدار بـــــاقـــــة مــ
املؤلفات ملجموعة مــن الكتاب القطريني 
إلـــى جــانــب تبني  والخليجيني والـــعـــرب 
ــن الــــنــــاشــــئــــات  ــ إصــــــــــــــدارات ملــــجــــمــــوعــــة مــ
لــلــمــواهــب القطرية  الــقــطــريــات تشجيعا 
ــدار على  ــ الــــواعــــدة. وســيــحــتــوي جــنــاح الـ
ــة مــــثــــل الـــفـــن  ــيـ ــنـ ــفـ بــــعــــض املـــــشـــــاركـــــات الـ
الــتــشــكــيــلــي، وجـــلـــســـات شــعــريــة وأدبـــيـــة 
الــثــقــافــات بني  الـــدار بتكامل  حيث تــؤمــن 
الفنون التعبيرية املختلفة، باإلضافة إلى 

توقيع اإلصدارات في جناح الدار. 

دول جديدة 

جدير بالذكر أن معرض الدوحة الدولي 
للكتاب في نسخته الثاثني تشارك فيه 
ــة، ومــنــهــا دول  335 دار نــشــر مــن 31 دولــ
تـــشـــارك ألول مــــرة مــثــل بلجيكا  جـــديـــدة 
وأســتــرالــيــا، كــمــا أن املـــعـــرض يــضــم 797 
ــــف مـــتـــر مــــربــــع، وقـــد  جـــنـــاحـــا عـــلـــى 29 ألـ
ــم املــــــعــــــرض بــــشــــكــــل مـــغـــايـــر  ــيـ ــمـ تــــــم تـــصـ
الــعــام لسهولة الــوصــول إلى  ومميز هــذا 
ــد تـــم تخصيص  املــــصــــادر املــطــلــوبــة، وقــ
املنطقة الرئيسية فــي منتصف املعرض 
يــتــم االحــتــفــاء بالسنة  للفعاليات حــيــث 
الثقافية قطر فرنسا وكــذلــك الفعاليات 
ــــي املــــســــرح  الــــثــــقــــافــــيــــة الــــثــــريــــة ســـــــــواء فــ
الــرئــيــســي والــصــالــون الــثــقــافــي واملــقــاهــي 
الـــثـــقـــافـــيـــة ومــــــدرســــــة قــــطــــر املــخــصــصــة 
لفعاليات األطــفــال، فضا عن تحصيص 

مركز لإلعاميني.
وتـــحـــددت مــواعــيــد املــعــرض فــي أيـــام من 
السبت إلى األربعاء من الساعة التاسعة 
صــبــاحــا وحـــتـــى الــتــاســعــة مـــســـاء، ويـــوم 
الــخــمــيــس مـــن الــتــاســعــة صــبــاحــا وحــتــى 
ــرة مـــســـاء والــجــمــعــة مـــن الــثــالــثــة  ــعـــاشـ الـ
عـــصـــرا وحـــتـــى الـــعـــاشـــرة مـــســـاء، كــمــا تم 
الــازمــة تيسيرا على  توفير التسهيات 

زائري معرض الدوحة الدولي للكتاب.

الدوحة - قنا

تقاريـــــــــر

الت واصطناع الواقعفي ندوة لـ »الجزيرة للدراسات« بالمعرض دور اإلعالم في تشكيل التمثُّ

م مركز الجزيرة للدراسات ندوة فكرية عامة، ضمن فعاليات معرض الدوحة 
ِّ
ظ

َ
ُين

الدولي للكتاب، السبت املقبل في الخامسة مساء، تحت عنوان »دور اإلعالم في 
الت واصطناع الواقع«. 

ُّ
تشكيل التمث

البديلة  الكاذبة والوقائع  الندوة دور وسائل اإلعــالم في صناعة األخبار  ترصد 
الــعــام وتشكيل مــعــارفــه وهــنــدســة اتــجــاهــات الــجــمــهــور. كما  ــــرأي  ال للتأثير فــي 
تتناول تأثير الوقائع البديلة في تزييف التصورات وتشويه الحقائق عن األفراد 
والجماعات والدول واملعتقدات الدينية والفكرية والسياسية، والترويج لتمثالت ال 
تتواءم مع الواقع املحسوس، وكذلك تأثيرها في املجتمعات وتهديدها لالستقرار 
ل وظيفة األخبار الكاذبة والوقائع البديلة في الصراعات 

ِّ
السياسي واألمني. وتحل

واألزمات الدولية والحروب؛ حيث تمثل أدوات استراتيجية في الدعاية واصطناع 
واقع سياسي بديل لتحقيق أهداف سياسية. 

فـــإنَّ أهميتها تنبع مــن تعاظم خطر ظاهرة  لــلــنــدوة،  التأطيرية  لــلــورقــة  ــا 
ً
ووفــق

العربية والدولية؛ خاصة بعد أن  السياسية  الحالة  البديلة«، في سياق  »الوقائع 
دفع االستقطاب السياسي والصراعات واألزمات والحروب، إلى تعميق االنقسام 
القضايا السياسية واالقتصادية والحقوقية والدينية  في هذه املجتمعات حول 
واإلثنية، وهو ما فسح املجال لنشوء سياق تراَجَع فيه تأثير الوقائع املوضوعية 
السياسيني  الفاعلني  ألجأ  لصالح املشاعر واألهـــواء والقناعات الشخصية؛ ما 
وأجــهــزة السلطة األمــنــيــة واملــخــابــراتــيــة إلـــى اصــطــنــاع وقــائــع بــديــلــة عــن الــوقــائــع 
التضليل  املفبركة وحمالت  التي ثبتت صحتها، وذلــك من خالل نشر األخبار 
التحكم في  العام، وذلــك كله من أجل  بالرأي  الوعي والتالعب  والدعاية وتزييف 

املعرفة وتنميط  للمتلقي، وضبط املجتمع وإعـــادة تشكيل  الخريطة اإلدراكــيــة 
إليه األنظمة املستبدة الستمرار  الجمهور، ومحاولة صناعة عدو تحتاج  وعي 
ا لتعزيز الهويات الفرعية من خالل 

ً
إدارتها وحماية مصالحها السياسية، وأيض

أو فئات مــحــددة منهم،  الــنــاس،  اهتمام  الهوياتي؛ حيث يتم صــرف  الهلع  إثـــارة 
بقضايا معينة وخلق قضايا أخرى بديلة ألغراض هندسة الصراعات والتوترات 
وتحقيق أهداف ال عالقة لها بالحقيقة تهدد السلم واألمن والوجود السياسي 

واالجتماعي للدول. 
الدوحة  التميمي، أستاذ الصحافة في معهد  نــواف  الدكتور  الندوة  يشارك في 
السياسية في جامعة  العلوم  العليا، والدكتور محمد املسفر، أستاذ  للدراسات 
قطر، والدكتور لقاء مكي، باحث أول بمركز الجزيرة للدراسات وأستاذ اإلعالم 

ا، وتديرها ميادة عبده، املذيعة بقناة الجزيرة.
ً
بجامعة بغداد سابق

الدوحة -

االحتفاء بالعام الثقافي قطر فرنسا 2020 

مسابقات لدعم 
الُكتاب بجناح 

»اإلعالمي للشباب«
ــز اإلعـــــالمـــــي لـــلـــشـــبـــاب فــي  ــ ــركـ ــ ــر املـ ــوفــ يــ
للكتاب  الــدولــي  الــدوحــة  جناحه بمعرض 
الــخــمــيــس ويستمر  ـــذي سينطلق غـــدا  الـ
حــتــى 18 يــنــايــر الــجــاري بــمــركــز الــدوحــة 
للمعارض واملــؤتــمــرات، باقة متنوعة من 
األنـــشـــطـــة والــفــعــالــيــات واملـــــبـــــادرات الــتــي 
تــســتــهــدف تــعــزيــز الــثــقــافــة واملــعــرفــة لــدى 
تــوفــيــر مــنــصــة حية   عـــن 

ً
فـــضـــال زواره 

تاب واملؤلفني واملثقفني 
ُ
وتفاعلية لدعم الك

الــقــطــريــني والــتــرويــج ألعمالهم  والــشــبــاب 
الــجــمــهــور ومختلف  بــني  الفنية واألدبـــيـــة 

فئات املجتمع.
ويــقــدم جــنــاح املــركــز اإلعـــالمـــي للشباب 
يــومــيــة شــامــلــة ملختلف األنشطة  تغطية 
الــعــمــل  والــــــنــــــدوات وورش  ــات  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ والـ
الفنية على  الثقافية واألعمال  والجلسات 
املــســرح الــرئــيــســي فــي املـــعـــرض، حرصًا 
منه على تكوين حلقة وصل بني الجمهور 
ومــخــتــلــف األجــنــحــة الــخــاصــة بــالــجــهــات 

ودور النشر واملراكز الثقافية والشبابية.
ــزيـــز  ــعـ ــيــــق وتـ ــلــــى تــــوثــ ــنــــه عــ وحـــــرصـــــًا مــ
ــتــاب واألدبــــــاء واملــثــقــفــني 

ُ
الــعــالقــة بـــني الــك

الــكــتــاب ورواد  ملــعــرض  الــزائــر  والجمهور 
املركز  التواصل االجتماعي، أعلن  مواقع 
اإلعــالمــي للشباب عــن مسابقة متميزة 
إلى 15000  وجوائز قيمة تصل قيمتها 
الــقــراءة  ريـــال وذلـــك بــهــدف التحفيز على 
الــقــارئ رأيـــه مــع املجتمع عن  ومــشــاركــة 
طريق مواقع التواصل االجتماعي بطريقة 
املـــشـــارك عمل  إبـــداعـــيـــة، حــيــث يستطيع 
أو صــــورة«، بغرض  أو تصميم  »فــيــديــو 
ــاب واملــؤلــفــني القطريني 

ّ
ــت

ُ
الــتــرويــج عــن الــك

واملقيمني في قطر، وسيتم عرض األعمال 
عــلــى حــســاب املـــركـــز اإلعـــالمـــي للشباب 
عــلــى تــويــتــر، ويــفــوز بــاملــســابــقــة املنشور 
ــر إعـــجـــابـــات مــــن قــبــل  ــثـ الـــحـــائـــز عـــلـــى أكـ
املتابعني، وسيحصل الفائز باملركز األول 
ــثــانــي عــلــى 5000  عــلــى 7000 ريــــال، وال
ريال، فيما يحصل صاحب املركز الثالث 

على 3000 ريال.
مـــن جــانــبــه أكــــد الـــدكـــتـــور حــمــد الــفــيــاض 
املدير التنفيذي للمركز اإلعالمي للشباب 
املــركــز منذ تأسيسه على تبني  حــرص 
ــادرات واألفــــكــــار اإلبـــداعـــيـــة وتــوفــيــر  ــ ــبـ ــ املـ
حــاضــنــة تفاعلية ومــنــصــة حــيــة إلطــالق 
الشباب بما يسهم في  طاقات وإبــداعــات 
تــعــزيــز مــشــاركــتــهــم فـــي تــنــمــيــة املجتمع 
املنطلق  التنمية، ومــن هــذا  ودعــم مسيرة 
حــرصــنــا عــلــى أن يــســهــم جـــنـــاح املــركــز 
اإلعالمي للشباب في تعزيز املعرفة بأبرز 
وأحدث األعمال الفنية واإلصدارات األدبية 
لها  تاب واملؤلفني واملثقفني والترويج 

ُ
للك

بشكل احترافي.

د. حمد الفياض
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ــــال عـــام  ــهـــدت املــــراكــــز الــصــحــيــة خـ شـ
2019 نحو 3.5 مليون زيـــارة، بــزيــادة 
ــام 2018، حيث  قـــدرهـــا 12.5% عـــن عــ
تــتــمــيــز الـــخـــدمـــات املــقــدمــة فـــي املـــراكـــز 

الصحية بتنوعها وتكاملها.
وتطورت الخدمات املقدمة في املراكز 
الــصــحــيــة مـــن حــيــث نــوعــيــتــهــا ســـواء 
الخدمات األساسية مثل عيادات الطب 
العام وعيادات األسنان، باإلضافة إلى 
الــعــيــادات التخصصية املختلفة مثل 
عيادات العيون، عيادات األنف واألذن 
والحنجرة، عيادات األمراض الجلدية، 
ــر انــتــقــالــيــة  ــيـ ــغـ عـــــيـــــادات األمــــــــــراض الـ
)املزمنة(، عيادات األمــراض االنتقالية 
وتــحــصــيــنــات الــســفــر، عـــيـــادات فحص 
السمع، عيادات فحص ما قبل الزواج، 
املــرأة  عــيــادات الطفل السليم، عــيــادات 

السليمة، وعيادات القلب.

عيادات جديدة 

فـــــي إطــــــــار الــــتــــطــــويــــر املـــســـتـــمـــر تــمــت 
إضافة عــيــادات وخــدمــات جديدة مثل 
خـــدمـــات الــصــحــة واملـــعـــافـــاة وعـــيـــادات 
طـــب األســــــرة وعــــيــــادات صــحــة الــطــفــل 
واملراهق وعيادات االبتسامة الجميلة 
وعــيــادات أخصائي التغذية وعيادات 
ــات الـــعـــاج  ــ ــدمــ ــ ــا بـــعـــد الـــــــــــوالدة وخــ ــ مـ
الــطــبــيــعــي. وكــــذلــــك بـــعـــض الـــخـــدمـــات 
الوقائية مثل عــيــادات الفحص الذكي 
ــرامــــج الــكــشــف املــبــكــر عـــن ســرطــان  وبــ
الثدي واألمعاء، وعيادات نمط الحياة 
الصحية، وعــيــادات استشارات صحة 
األم والطفل، وعيادات خدمات الصحة 
ــرة، إضــافــة  ــذاكــ الــنــفــســيــة، وعــــيــــادات الــ
إلى برامج صحية أخرى مثل برنامج 
الــصــحــة املــدرســيــة وبــرنــامــج الــرعــايــة 

الصحية املنزلية.
ويتم إجراء تحديث دوري لجميع هذه 

الخدمات ســواء على صعيد األجهزة 
ــك مـــن خــال  ــذلـ ــدات الــطــبــيــة، وكـ واملــــعــ
الــكــوادر الطبية، والطبية  ة  رفــع كــفــاء
املــســاعــدة، واإلداريــــة، وكــذلــك املراجعة 
الدورية والتحديث لسياسات تشغيل 
هــــذه الـــعـــيـــادات وطـــــرق الـــعـــاج وفــقــا 
ــــدث املـــمـــارســـات الــطــبــيــة املــعــتــرف  ألحـ

بها عامليًا.

طب األسرة 

حققت مؤسسة الرعاية األولية خال 
ــن اإلنـــــجـــــازات  ــ ــعــــديــــد مـ الــ عــــــام 2019 
مـــن خــــال مـــراكـــزهـــا الــصــحــيــة ومــنــهــا 
االنتهاء من املرحلة النهائية لتدشني 
برنامج طب األســرة في جميع املراكز 
يــوجــد  ــبــــح اآلن  ــيـــث أصــ الـــصـــحـــيـــة حـ
طبيب خــاص لكل مريض مسجل في 
املراكز الصحية يتابع حالته الصحية 
ومــطــلــع عــلــى تــاريــخ الــعــائــلــة املــرضــي 
ــقــــوم بــتــوفــيــر جــمــيــع احــتــيــاجــاتــه  ويــ

الصحية بما يناسب حالة املريض.
ــــب الـــعـــائـــلـــة هــو  وطــــــب األســـــــــرة أو طـ
تخصص طبي يوفر خدمات الرعاية 
ــلـــة لـــلـــمـــراجـــعـــني مــن  الـــصـــحـــيـــة الـــشـــامـ
جميع األعــمــار بشكل مستمر وشامل 
لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لـــلـــفـــرد واألســـــــرة، 
حيث يعتمد على توطيد العاقة بني 
املــراجــع والطبيب مــن معرفة املريض 
بصفة شبه شخصية في إطار األسرة 
واملـــجـــتـــمـــع، حــيــث يــتــم الــتــركــيــز على 

الوقاية من األمراض وتعزيز الصحة.
ووفقا للمنظمة العاملية ألطباء األسرة 
)WONCA( فإن الهدف من طب األسرة 
هــو تــوفــيــر رعــايــة شخصية وشــامــلــة 
ـــار األســـــرة  ــ ومـــســـتـــمـــرة لـــلـــفـــرد فــــي إطــ

واملجتمع.
ــل مــــركــــز  ــيــ ــغــ ــشــ ــم افـــــتـــــتـــــاح وتــ ــ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ كـ
جامعة قطر الصحي فــي يناير 2019 
ليصبح عــدد املراكز الصحية التابعة 
لــلــمــؤســســة 27 مـــركـــزًا صــحــيــًا تغطي 
كافة أرجاء الدولة. وبلغ عدد املسجلني 

ــقـــارب 22  ــا يـ عــلــى املـــركـــز حــتــى اآلن مـ
ــدد زيـــــــارات  ــ ــــف شــــخــــص، ووصـــــــل عــ ألــ
املرضى خال 2019 إلى 70 ألف زيارة 
بمتوسط 6 آالف زيـــارة شهريًا. حيث 
يخدم املركز مناطق اللؤلؤة ولوسيل 
والـــطـــرفـــة وجـــبـــل تــعــيــلــيــب ولقطيفية 
وجــــريــــان نــجــمــة وجــلــيــعــة وأم لــخــبــا 
ا من القصار. والخرايج والعقلة وجزء

ساعات العمل 

تحت إطــار تمكني املراجعني وتسهيل 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــع الـ ــيــ ــمــ وصـــــولـــــهـــــم إلـــــــــى جــ
الــصــحــيــة املـــقـــدمـــة فـــي املــــراكــــز، قــامــت 
املــؤســســة بــتــمــديــد ســاعــات الــعــمــل في 
املــراكــز الصحية لتعمل بشكل  جميع 
متواصل وبــدون انقطاع خــال الفترة 
من الساعة 2 مساء إلى 4 مساء خال 
ــام األســبــوع وكــذلــك خـــال العطات  أيـ

األسبوعية والعطات الرسمية.
ــــي نـــفـــس اإلطـــــــار تـــمـــت زيـــــــادة عـــدد  وفـ
املــراكــز الصحية املــنــاوبــة خــال عطلة 
ــازات الرسمية  ــ نــهــايــة األســبــوع واإلجــ
لتصبح 18 مركزًا صحيًا مناوبا بدال 
من 16 مركزا حيث تمت إضافة مركز 
أم صــــال الــصــحــي فـــي شــهــر فــبــرايــر 
2019 ومــركــز غــرافــة الـــريـــان فــي شهر 

ديسمبر 2019.
ــا مـــن املـــؤســـســـة عــلــى تسهيل  وحـــرصـ
حــــصــــول املــــواطــــنــــني عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
والــتــيــســيــر عــلــيــهــم فــقــد تـــم خــــال عــام 
ــيــــادات ومــواعــيــد  2019 تــخــصــيــص عــ
خـــاصـــة لــلــقــطــريــني فـــي مــعــظــم املـــراكـــز 
الصحية، األمر الذي يساهم في تمكن 
ــات انــتــظــارهــم  املــواطــنــني وتــقــلــيــل أوقـــ
سواء من خال حجز املواعيد املسبقة 
مـــن خـــال خــدمــة الــخــط الــســاخــن 107 
إلــى املركز  أو عند حضورهم مباشرة 

بدون موعد مسبق.

مسيرة إنجازات وريادة

الــرعــايــة الصحية  دشــنــت مــؤســســة 
األولية مشروع املراكز التخصصية 
يــتــم  ــايــــو 2019 حـــيـــث  مــ ــــي شـــهـــر  فـ
ــدمــــات  ــم مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــخــ ــديــ ــقــ تــ
ــــزي مــن  ــركـ ــ الـــتـــخـــصـــصـــيـــة بـــشـــكـــل مـ
ــز صـــحـــيـــة مـــخـــتـــارة  ــ ــراكـ ــ خــــــال 7 مـ
وتــحــويــل املــرضــى إلــيــهــا مــن جميع 
ــز األخـــــــــرى حـــســـب الـــتـــوزيـــع  ــ ــراكــ ــ املــ
املراكز  الجغرافي، حيث تشمل هذه 
الـــخـــدمـــات الــتــخــصــصــيــة املــخــتــلــفــة 
الفترتني  والتي يتم توفيرها خال 
الــصــبــاحــيــة واملــســائــيــة مــمــا يساعد 
ــعـــني  ــلـــى تــســهــيــل حــــصــــول املـــراجـ عـ
عــلــى تــلــك الــخــدمــات وبــمــا يتناسب 
ــــات  ــــــــص أوقـ ـــ ـــ ـــ ـــ مــــع رغـــبـــاتـــهـــم وتــقــلــيـــ

االنتظار.
وتـــوفـــر املــــراكــــز الـــخـــدمـــات الــتــالــيــة: 
عــيــادات الــعــيــون، عــيــادات األمـــراض 
األنــــــف واألذن  ــادات  ــ ــيـ ــ عـ الـــجـــلـــديـــة، 
والـــــحـــــنـــــجـــــرة، عـــــــيـــــــادات األطــــــفــــــال، 
ــادات فـــحـــص الـــبـــصـــر، عـــيـــادات  ــ ــيـ ــ عـ
ــيــــاس الــــســــمــــع، عـــــيـــــادات الــصــحــة  قــ

النفسية، وعيادات الذاكرة.
ــا تــــم تــــدشــــني خــــدمــــات الــصــحــة  كـــمـ
النفسية بمراكز املؤسسة الصحية، 
حيث تشمل هذه الخدمات »عيادات 
الـــدعـــم الــنــفــســي« والـــتـــي تــتــوفــر في 
خــمــســة مـــراكـــز صــحــيــة وهــــي مــركــز 
ــة، مـــركـــز  ــ ــبـ ــ ــوجـ ــ ــز الـ ــ ــركـ ــ الــــثــــمــــامــــة، مـ
جــامــعــة قــطــر، مــركــز روضـــة الــخــيــل، 
مركز لعبيب وكذلك تم بدء تشغيل 
املتكاملة«  النفسية  »عيادة الصحة 
الطبية  بالتعاون مع مؤسسة حمد 
والـــتـــي تــتــوفــر بــثــاثــة مـــراكـــز وهــي 
الوجبة، ومــركــز جامعة قطر،  مركز 

ومركز الثمامة الصحي.
وتـــم أيــضــًا إطـــاق مــشــروع الصحة 
املـــدارس  لــطــاب  النفسية والعقلية 
ــادر  ــدريـــب كـ ــم تـ الــحــكــومــيــة حــيــث تـ
ــلـــى مــاحــظــة  ــريـــض املــــــــــدارس عـ ــمـ تـ
ــتـــشـــاف أي أعــــــراض نــفــســيــة قــد  واكـ
ــــدى الــــطــــاب فــــي املــــدرســــة  تـــظـــهـــر لــ
وكيفية التعامل مع كل طالب حسب 

حالته في املدرسة.

فــــــي 2019  ــك  ــ ــذلـ ــ كـ ــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ املـ ــت  ــ ــامـ ــ قـ
بـــافـــتـــتـــاح وتـــشـــغـــيـــل خـــدمـــة الـــرعـــايـــة 
ــز روضـــــــة الــخــيــل  ــركــ ــــي مــ الـــعـــاجـــلـــة فـ
أبــريــل 2019، كذلك  الصحي فــي شهر 
تــــم تـــمـــديـــد ســــاعــــات الـــعـــمـــل بـــوحـــدة 
الــــرعــــايــــة الـــعـــاجـــلـــة بـــمـــركـــز أبـــوبـــكـــر 
ــديـــق فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر 2019  الـــصـ
حيث كانت تعمل من قبل من الساعة 
7 صباحا حتى 11 مساء  لتصبح 24 

ساعة جميع أيام األسبوع.
وبذلك تتوفر خدمات الرعاية العاجلة 
باملؤسسة يوميًا على مدار 24 ساعة 
في 6 مراكز صحية هي مراكز الشمال، 
الــريــان،  الــكــعــبــان، غــرافــة  الشيحانية، 
أبوبكر الصديق، ومركز روضة الخيل 
الــصــحــي، حــيــث تستقبل هـــذه املــراكــز 
الــحــاالت العاجلة والــتــي تحتاج إلى 
عــنــايــة ســريــعــة ضــمــن مــعــايــيــر طبية 
ــددة مـــســـبـــقـــًا تـــقـــع ضـــمـــن نـــطـــاق  ــ ــحـ ــ مـ
الرعاية الصحية األولية، أما الحاالت 
الــطــارئــة فــيــتــم الــعــمــل عــلــى إســعــافــهــا 
والـــعـــمـــل عـــلـــى اســــتــــقــــرارهــــا ومـــــن ثــم 

إلـــى طــــوارئ مؤسسة  فـــورًا  تحويلها 
حمد الطبية ذات االختصاص.

ــم خــــال 2019 إطـــــاق عـــيـــادات  كــمــا تـ
ــــز صــحــيــة  ــــراكـ ــــي 7 مـ ــــب األطـــــفـــــال فـ طـ
ــز الــصــحــيــة املــتــخــصــصــة،  ــراكـ وهـــي املـ
حــيــث تستقبل هـــذه الــخــدمــة األطــفــال 
حتى عمر 14 سنة عن طريق تحويل 
طــبــي مــن نــفــس املــركــز بــاإلضــافــة إلــى 
الــحــاالت املحولة مــن جميع  استقبال 
ــز األخــــــرى بــاملــؤســســة وحــســب  ــراكــ املــ

التوزيع الجغرافي.
وتــم كذلك إطــاق التحويات الطبية 
ــدرة لــلــطــب،  ــ إلـــكـــتـــرونـــيـــا مــــع مـــركـــز ســ
ــع مــركــز  ــاء اتـــفـــاقـــيـــة مــ ــشــ ــم إنــ حـــيـــث تــ
ســــدرة لــلــطــب لــتــحــويــل بــعــض حــاالت 
الــتــي تستدعي حالتها ذلــك  األطــفــال 
مـــن عـــيـــادات طـــب األطـــفـــال إلــــى مــركــز 
ســــدرة وحــســب اآللـــيـــات والــســيــاســات 
الــتــي تــم االتـــفـــاق عليها مــســبــقــًا. وتــم 
بالفعل الــربــط اإللــكــتــرونــي ويــتــم اآلن 
الــحــاالت إلكترونيًا إلى  تحويل هــذه 

مركز سدرة للطب.

   3.5 مليون زيارة لمراكز         الرعاية الصحية األولية خالل 2019
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¶  برنامج طب األسرة

¶  عيادات طب األسنان

¶  جانب من المحاضرات التوعوية

¶  محاضرات توعوية لطالب المدارس

¶  مراكز صحية بمواصفات عالمية

تــــعــــمــــل مــــؤســــســــة الــــرعــــايــــة 
ــيــــة األولـــــــيـــــــة بــشــكــل  الــــصــــحــ
ــافــــة  ــــى بـــــــــذل كــ ــلـ ــ ــتــــمــــر عـ مــــســ
ــاء  ــقــ ــل االرتــ ــ الـــجـــهـــود مــــن أجـ
بمستوى الخدمات الصحية 
ــتــــي تـــقـــدمـــهـــا وتـــطـــويـــرهـــا  الــ
بصفة مستمرة، لذلك يوجد 
ــــدى املـــؤســـســـة عـــدد  حـــالـــيـــًا لـ
مـــــــن الـــــخـــــطـــــط واملــــــشــــــاريــــــع 
الــتــي يتم حاليًا  املستقبلية 
الــعــمــل عــلــى إنــجــازهــا خــال 

العام 2020.
ــع  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــك املـ ــ ــلـ ــ مـــــــن أبـــــــــــرز تـ
بـــحـــســـب املــــؤســــســــة افـــتـــتـــاح 
ــل مـــــركـــــز الــــشــــمــــال  ــيــ ــغــ وتــــشــ
ــديــــــد، حــيــث  ـــ ــجـ ــ الــــصــــحــــي الــ
ــز الــحــالــي  ــركــ ســيــتــم نـــقـــل املــ
مــن املبنى الــقــديــم واالنــتــقــال 
إلــــى املــبــنــى الـــجـــديـــد والــــذي 
ســـيـــتـــيـــح الــــفــــرصــــة لــتــقــديــم 
مــجــمــوعــة أكــبــر مـــن خــدمــات 
ــعــــني،  ــراجــ ــة إلــــــى املــ املــــؤســــســ
املــركــز على  حيث سيحتوي 
خـــدمـــات الــصــحــة واملـــعـــافـــاة 
ــز  ــ ــراكـ ــ ــتــــوى املـ ــفــــس مــــســ ــنــ وبــ
ــتـــي  الـــصـــحـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة الـ
دشنتها املؤسسة بالسنوات 
املاضية مثل مركزي لعبيب 

وروضة الخيل.
كــمــا ستتم تــوســعــة خــدمــات 
الـــــرعـــــايـــــة الــــعــــاجــــلــــة، حــيــث 
ستتم إضافة خدمة الرعاية 
الــعــاجــلــة، كما ستتم إضافة 
4 مــراكــز جــديــدة خــال 2020 
إلـــــى املــــراكــــز الـــحـــالـــيـــة وهـــي 
مركز معيذر ومركز الثمامة 
ومــــــركــــــز أم صــــــــال ومــــركــــز 
ــــدد  ــعـ ــ الـــــوجـــــبـــــة لــــيــــصــــبــــح الـ
ــز الـــتـــي  ــراكــ ــمــ ــلــ ــي لــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ اإلجـ
تقدم هــذه الخدمة 10 مراكز 
ــن 6 مـــراكـــز  ــ صـــحـــيـــة بــــــدال مـ

حاليا.
وسيتم كذلك تدشني خدمات 
ــة الــعــاجــلــة لــأطــفــال  ــايـ الـــرعـ
ــــال الــــعــــام الـــحـــالـــي 2020  خـ
فــــــي كــــــل مــــــن مـــــركـــــز روضــــــة 
الخيل ومركز معيذر ومركز 
ــــان. إضــــافــــة إلـــى  ــريـ ــ غــــرافــــة الـ
ــج الـــفـــحـــص  ــامــ ــرنــ تــــطــــويــــر بــ
ــتـــه لــيــشــمــل  الــــذكــــي وتـــوســـعـ
فئات املقيمني غير القطريني 
ــم عــــــوامــــــل خــــطــــورة  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ولـ
ووفقا لقواعد محددة خال 

عام 2020.
ــري كــــذلــــك الــتــحــضــيــر  ــ ــجـ ــ ويـ
ــدة  ــ ــديـ ــ ــاح مـــــــراكـــــــز جـ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ الفــ
ــيــــة خــــــال عــــــام 2021  ــافــ إضــ
وهـــي مــركــز جــنــوب الـــوكـــرة، 
ــز  ــركــ ومــــــركــــــز أم ســـنـــيـــم ومــ
الخور، ومركز املشاف وكذلك 
مــركــز الــســد خــال عــام 2022 
ــز الــعــامــلــة 32  ــراكــ لــتــكــون املــ
ــا خـــــــال عــــام  ــيـ ــحـ مـــــركـــــزا صـ
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افتتاح وتشغيل 
عدد من المراكز 

الصحية خالل 
2021 و2022 

تعمل مؤسسة الرعاية 
الصحية األولــيــة جاهدة 
ــم خـــدمـــاتـــهـــا  ــديـ ــقـ ــتـ لـ
ــجــودة عالية  الصحية ب
ووفقا للمعايير الدولية 
والعاملية، حيث تعتبر 
سالمة املــريــض وتلبية 
ــن  ــم ــه ض ــ ــات ــ ــاج ــ ــي ــ ــت ــ اح

األولويات.
وتــؤكــد املؤسسة مــرارا 
عــلــى لــســان املــســؤولــن 
فيها أن جميع جهودها 
ــة ومــســتــمــرة  ــل ــواص ــت م
ــل تــقــديــم جميع  ــن أجـ م
الخدمات بصورة شاملة 
ــع الــحــرص  ومــتــكــامــلــة م
عــلــى االرتـــقـــاء بمستوى 
الــخــدمــات الصحية  ــذه  ه
املـــقـــدمـــة وتــطــويــرهــا 
بصفة مستمرة وتسخير 
جميع الجهود واإلمكانيات 
من أجل بناء مجتمع صحي 
ــك ينبع من  متكامل وذل
حــرص القيادة الرشيدة 
ــقــطــاع  ــي تــمــنــح ال ــتـ والـ
ــة  ــاي ــرع ــي جـــل ال ــح ــص ال
واالهتمام باعتباره من 
القطاعات الحيوية التي 
تشكل الدعامة األساسية 

لبناء الوطن.
تــقــوم املؤسسة بشكل 
مــســتــمــر ودؤوب ومــن 
خــالل مــراكــزهــا الصحية 
بتقديم أفضل الخدمات 
ــك من  لــلــمــراجــعــن، وذلـ
أجــــل تــحــقــيــق أهــــداف 
اإلستراتيجية الوطنية 
للصحة وخطة املؤسسة 
اإلســتــراتــيــجــيــة 2019-
2023 التي تتلخص في 
ــات صحية  ــدم تــقــديــم خ
شاملة ومتكاملة وبجودة 
ــول  ــتــمــحــور ح ــة ت ــي ــال ع
األسرة والفرد، مع الحفاظ 
على أنماط الحياة الصحية 
السليمة، والحفاظ على 
الــعــامــة لجميع  الــصــحــة 
املــتــواجــديــن على أرض 
دولــة قطر من مواطنن 
ومقيمن ووقايتهم من 
األمراض، وتقديم الدعم 
طويل األمــد واملستمر 

لألفراد وعائالتهم.

الدوحة - 

تدشين مشروع المراكز التخصصية وخدمات الصحة النفسية 

تطوير خدمات الرعاية العاجلة وفق معايير طبية حديثة 

7 مراكز تراعي التوزيع الجغرافي  تقدمها 

عيادات متخصصة لطب األطفال 

قــامــت املــؤســســة بــربــط خــدمــات الــرعــايــة املنزلية 
بــنــظــام املــلــف اإللــكــتــرونــي حــيــث يــســتــطــيــع فــريــق 
ــايـــة املــنــزلــيــة الــطــبــي اآلن تــســجــيــل بــيــانــات  الـــرعـ
ــــاع عــلــى مــلــف املـــريـــض وتسجيل  الـــزيـــارة واالطــ
احتياجاته في منزله إلكترونيا وبنفس اللحظة. 
ــم تـــوســـيـــع نـــطـــاق عـــمـــل فـــريـــق خـــدمـــات  ــذلــــك تــ وكــ
ــة الــصــحــيــة املــنــزلــيــة بــاملــؤســســة ليشمل  ــايـ ــرعـ الـ
الخدمات التعليمية الوقائية ودعمهم بالكوادر 
املــتــخــصــصــة كـــأخـــصـــائـــي لــلــتــغــذيــة وأخـــصـــائـــي 

للعاج الطبيعي.
وفــي إطـــار اهــتــمــام املــؤســســة بكبار الــســن فقد تم 

افتتاح عــيــادة أمـــراض الــذاكــرة، حيث تــم إطاقها 
ــة الــخــيــل الــصــحــي ومــركــز  بــنــجــاح فــي مــركــز روضـ
الــوجــبــة الــصــحــي ومــركــز لعبيب الــصــحــي، حيث 
ــرة  ــذاكــ تــعــنــى هـــــذه الـــعـــيـــادة بــــأمــــراض ضـــعـــف الــ
لــكــبــار الــســن  والـــخـــرف وتــقــيــيــم مــســتــوى اإلدراك 
لــلــوصــول إلــــى تــشــخــيــص مــبــكــر وتــقــديــم الــعــاج 

والتحويات املطلوبة.
كما تم بدء التخطيط ملشروع التكامل بني جميع 
الــرعــايــة الصحية املنزلية لكبار  مقدمي خــدمــات 
ــة قــطــر كــجــزء مــن الخطة  الــســن عــلــى مــســتــوى دولـ

اإلستراتيجية للدولة لرعاية كبار السن.

وكما هو معلوم فإن عيادة أمراض القلب متوفرة 
فــي مــركــز لعبيب الــصــحــي، وقــامــت املــؤســســة في 
مايو 2019 بتوفير هــذه الخدمة أيضا فــي مركز 
روضة الخيل الصحي، وخدمات عيادة القلب هي 
مــن ثــمــار الــتــعــاون املــشــتــرك بــني مؤسسة الرعاية 
الــقــلــب، حيث تعمل  الصحية األولــيــة ومستشفى 
هذه العيادات على استقبال حاالت املرضى التي 
تـــم عــاجــهــا مـــؤخـــرا فـــي املــســتــشــفــيــات وال سيما 
مستشفى القلب، حيث تتم متابعتهم في عيادة 
القلب فــي املؤسسة وتقديم االســتــشــارات الطبية 

الخاصة لهم والعمل على بقاء حاالتهم مستقرة.

تعزيز خدمات الرعاية المنزلية وتوسعة عيادة أمراض القلب 
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10381.7 نقطة أغلق عند مستوى 

مؤشر البورصة يتراجع وسط شراء »مؤسسي«

42.6 مليون سهم متداول خالل جلسة أمس

تــراجــعــت الــســيــولــة بــنــهــايــة جــلــســة أمــس 
إلـــى مــســتــوى 145.7  لــتــصــل  بنسبة %44 
مليون ريــال، كما تقلصت كميات األسهم 
إلــــــى 42.6 مـــلـــيـــون ســـهـــم،  بـــنـــســـبـــة %49 
ــعـــت الــصــفــقــات بــنــســبــة 53% إلــى  ــراجـ وتـ

4120 صفقة.
وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع 
ــة، الـــــذي شهد  ــيـ ــالـ الـــبـــنـــوك والـــخـــدمـــات املـ
تـــداول 20 مليونا و052 ألفا و972 سهما 
ألــفــا و119.954  بقيمة 82 مــلــيــونــا و997 
ريــال نتيجة تنفيذ 1403 صفقات، سجل 
ارتفاعا بمقدار 1.58 نقطة، أي ما نسبته 
0.04%، ليصل إلى 4 آالف و225.15 نقطة.

بـــيـــنـــمـــا ســـجـــل مــــؤشــــر قــــطــــاع الـــخـــدمـــات 
والسلع االستهالكية، الذي شهد تــداول 5 
ماليني و619 ألفا و375 سهما بقيمة 18 
مليونا و984 ألفا و024.196 ريــال نتيجة 
تنفيذ 1281 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.60 
إلــى 8  نقطة، أي مــا نسبته 0.02% ليصل 

آالف و498.86 نقطة.
الـــذي شهد  بينما سجل قــطــاع الصناعة، 
ألــفــا و615 سهما  تــــداول 6 مــاليــني و776 
ألــفــا و216.618  بقيمة 13 مــلــيــونــا و457 
ريــال نتيجة تنفيذ 575 صفقة، انخفاضا 
بمقدار 13.32 نقطة، أي ما نسبته %0.46 

ليصل إلى ألفني و896.49 نقطة.
كــمــا ســجــل مـــؤشـــر قـــطـــاع الـــتـــأمـــني، الـــذي 
تـــداول 244 ألفا و235 سهما بقيمة  شهد 
ألــفــا و737.620 ريــــال نتيجة تنفيذ   655
72 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.77 نقطة، 
ألــفــني  ــى  إلــ لــيــصــل  ــا نــســبــتــه %0.66  أي مـ

و693.99 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد 
ألــفــا و627 سهما  تــــداول 4 مــاليــني و268 
ــفـــا و030.991  ألـ بــقــيــمــة 4 مـــاليـــني و790 
ريــال نتيجة تنفيذ 229 صفقة، انخفاضا 
بمقدار 0.04 نقطة، أي مــا نسبته %0.00 

ليصل إلى ألف و535.94 نقطة.
كــــمــــا ســــجــــل مــــؤشــــر قــــطــــاع االتــــــصــــــاالت، 
ألــفــا  تــــــداول 3 مـــاليـــني و193  الـــــذي شــهــد 
ألفا  و552 سهما بقيمة 12 مليونا و846 
و126.360 ريال نتيجة تنفيذ 413 صفقة، 
انخفاضا بمقدار 9.70 نقطة، أي ما نسبته 

1.09% ليصل إلى 878.78 نقطة.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع الــنــقــل، الــــذي شهد 
ألــفــا و670 سهما  ــــداول مــلــيــونــني و487  تـ
ألــفــا و650.850  بقيمة 11 مــلــيــونــا و992 
ريـــال نتيجة تنفيذ 147 صــفــقــة، ارتــفــاعــا 
بمقدار 5.26 نقطة، أي مــا نسبته %0.21 

ليصل إلى ألفني و534.60 نقطة.

44 % تراجع قيم التداوالت 
و53 % بالصفقات

إعادة شراء األسهم
إعادة شراء األسهم هو مصطلح اقتصادي ويعني إعادة ملكية األسهم املباعة إلى خزينة الشركة 
التي تم طرحها في مرحلة  الشركة من حملة أسهمها  أمــوال  األم، وتمثل طريقة مِرنة الستعادة 

سابقة )اكتتاب(.
للمساهمني  تــوزيــعــات نقدية  إعـــادة شــراء أسهمها مــن خــال  الــبــلــدان، يمكن لشركة  وفــي معظم 
النظرية  الناحية  الحاليني في مقابل الحصول على جزء من األسهم غير املسددة للشركة. ومن 
تهدف الشركات من جمع األموال من البورصة إلى االستثمار في نموها في املستقبل، لكن العكس 
تمامًا هو الذي يحدث. ووفقًا لشركة بلومبيرغ كان حجم عمليات إعادة شراء األسهم العام املاضي 
550 مليار دوالر )في السنة(، في حني أن كمية األموال الجديدة التي تدخل السوق في الغالب إلى 
البورصة، بلغت 85 مليار دوالر  التي يتم تداولها في  صناديق االستثمار املشتركة والصناديق 
فقط. وخــال عام 2015 زاد هذا االتجاه بشكل كبير ووصــل إلى رقم قياسي بلغ 104 مليارات 

دوالر في شهر فبراير فقط.

دليل المستثمر

أغلق املؤشر العام لبورصة قطر على تراجع بنسبة 
بــنــهــايــة جلسة  إلـــى مــســتــوى 10381.7 نقطة   %0.25
أمــــس فـــاقـــدا 26.4 نــقــطــة عـــن مــســتــوى إغـــــالق جلسة 
اإلثنني املاضي، كما شهدت الجلسة تراجعا ملحوظا 
الــتــداوالت، وانخفاضا هامشيا برسملة  على صعيد 
ــــى مــســتــوى  ــال لــتــصــل إلـ ــ الــــســــوق بـــلـــغ 0.6 مـــلـــيـــار ريــ

10381.7 نقطة.
وشـــهـــدت جــلــســة أمــــس تــســجــيــل كـــل مـــن املــؤســســات 
األجنبية والقطرية أعلى صافي شــراء بــواقــع 18.65 
مليون ريــال لألولى و10.5 مليون ريــال للثانية، كما 
سجل األفراد الخليجيون صافي شراء هامشي بنحو 
344 ألف ريال، بينما استحوذ املساهمون القطريون 
بــيــع بنهاية الجلسة بقيمة 14.3  عــلــى أعــلــى صــافــي 
مليون ريال وتالهم املؤسسات الخليجية بنحو 10.5 

مليون ريال واألفراد األجانب بنحو 4.8 مليون ريال.
وضغط على أداء السوق تراجع مؤشرات 4 قطاعات 
ــاالت، ويـــلـــيـــه الــــتــــأمــــني، والـــصـــنـــاعـــة،  ــ ــــصــ ــادة االتــ ــيـ ــقـ بـ
والخدمات والسلع االستهالكية، بينما ارتفع قطاعا 
النقل، والبنوك والخدمات املالية، وجاء تراجع قطاع 
االتــصــاالت بنسبة 1.09%، بضغط أســاســي لتراجع 
ســهــم Ooredoo وحـــيـــدًا بــنــســبــة 1.42%، كــمــا تــراجــع 
مؤشر الصناعة 0.46%، لتراجع 7 أسهم على رأسها 

األسمنت الوطنية بنسبة %0.93.
وفي املقابل ارتفع النقل 0.21%، لنمو سهمي مخازن 
الــتــوالــي، كما  ونــاقــالت بنسبة 1.70% و0.85% على 

سجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات املالية القيادي 
نموا هامشيًا بنسبة 0.04%، لصعود 4 أسهم تقدمها 

مصرف الريان بنسبة %1.26.
الــســوق فقد سجل  وعــلــى صعيد أداء بقية مــؤشــرات 
مؤشر العائد اإلجمالي انخفاضا بمقدار 48.62 نقطة، 
أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 19103.28 نقطة، كما 
سجل مؤشر بورصة قطر الريان اإلسالمي السعري 
انخفاضا بــمــقــدار 1.84 نقطة، أي مــا نسبته %0.08 
ليصل إلى 2288.33 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة 
قطر الريان اإلسالمي انخفاضا بمقدار 3.14 نقطة، أي 
ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3896.32 نقطة، وسجل 
مؤشر جميع األسهم املتداولة انخفاضا بمقدار 3.68 
نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 3082.14 نقطة.

وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت 
ــركـــات عــلــى سعر  ــة، وحـــافـــظـــت 7 شـ ــركـ ــار 23 شـ ــعـ أسـ
إغالقها السابق، وجاء سهم العامة للتأمني على رأس 
القائمة الخضراء بنسبة 3.83% بينما تصدر الطبية 
 QNB القائمة الحمراء بنسبة 2.62% بينما جاء سهم
على رأس قائمة السيولة بنحو 31.9 مليون ريــال، 
قــائــمــة الكميات  بــنــك قــطــر األول  بينما تــصــدر ســهــم 

بتداوالت على 4.9 مليون سهم من أسهمه.
الــتــداول على أسهم 4 شركات،  وشــهــدت جلسة أمــس 
 Ooredoo ــراء 45 ألـــف ســهــم مــن شــركــة حــيــث جـــرى شـ
وبيع 10 آالف سهم من نفس الشركة، كما جرى بيع 
14277 سهما من شركة الكهرباء واملاء وشراء 104.6 
ألف سهم من املتحدة للتنمية وكذلك بيع 2000 سهم 

من شركة زاد القابضة.

محمد السقا

أداء قطاع الصناعة خال جلسة أمس

ــة الـــقـــطـــريـــة الــعــامــة  ــركـ أعـــلـــنـــت الـــشـ
للتأمني وإعـــادة التأمني عن نتائج 
ــا املــنــعــقــد  اجـــتـــمـــاع مــجــلــس إدارتــــهــ
بــتــاريــخ 6 يناير 2020، حيث تمت 
املــوازنــة وخطة العمل  املوافقة على 

للسنوات 2020 و2021 و2022.
وحققت الشركة القطرية العامة للتأمني وإعادة 
التأمني بنهاية التسعة أشهر األولـــى مــن العام 
ــال، مــقــابــل  ــ املـــاضـــي صـــافـــي ربــــح 8,107 ألــــف ريــ
ألــف ريــال لنفس الفترة من  صافي ربــح 70,764 

الـــذي سبقه. كما بلغ العائد  الــعــام 
على السهم 0.009 ريــال في الفترة 
املالية املنتهية في 30 / 09 / 2019 
مــقــابــل الــعــائــد عــلــى الــســهــم 0.081 
ريـــال لنفس الــفــتــرة مــن الــعــام الــذي 
سبقه. وسبق أن أعلنت الشركة القطرية العامة 
لــلــتــأمــني وإعـــــــادة الـــتـــأمـــني عـــن مـــوافـــقـــة مجلس 
اإلدارة على التعاقد مع شركة استشارية عاملية 
لــــدراســــة ســـبـــل تــطــويــر  Roland Berger وذلــــــك 

الشركة على جميع األصعدة.

ــلــــنــــت شــــركــــة اإلجـــــــــــارة الـــقـــابـــضـــة  أعــ
يـــوم  أن مــجــلــس اإلدارة ســيــجــتــمــع 
املــــــوافــــــق 30/01/2020  الـــخـــمـــيـــس 
ملــنــاقــشــة الـــبـــيـــانـــات املـــالـــيـــة لــلــشــركــة 

للعام 2019.
وارتفعت أرباح »اإلجــارة« إلى 12.90 
ــال )0.03 ريــال/لــلــســهــم(،  ــ مــلــيــون ريـ
ــر األولـــــــى مــن  ــهـ بــنــهــايــة الــتــســعــة أشـ
بــأربــاح قــدرهــا 12.75  2019، مــقــارنــة 
فــي نفس  تــم تحقيقها  ــال  مــلــيــون ريــ

الفترة من عام 2018.
وســبــق أن أعــلــنــت شــركــة قــطــر لـــإيـــداع املــركــزي 
لــــــــألوراق املـــالـــيـــة نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر املــــاضــــي عــن 
قيامها بتعديل نسبة تملك األجــانــب في شركة 
اإلجــارة القابضة لتصبح النسبة 49% من رأس 

املال، أي ما يعادل )242,452,980( سهما.

كــــمــــا أعــــلــــنــــت املــــجــــمــــوعــــة اإلســــالمــــيــــة 
القابضة أن مجلس اإلدارة سيجتمع 
املـــوافـــق 29/01/2020  ــاء  ــعــ يــــوم األربــ
ملناقشة البيانات املالية للشركة للعام 

.2019
املــــجــــمــــوعــــة  ــــت  ــحــ ــ ــــصــ أفــ وســـــــبـــــــق أن 
ــة الـــقـــابـــضـــة عــــن بــيــانــاتــهــا  ــيــ اإلســــالمــ
ـــي 30 /9  املـــالـــيـــة لـــلـــفـــتـــرة املــنــتــهــيــة فـ
الــخــســارة  بــلــغ صـــافـــي  /2019، حــيــث 
ــابــــل صـــافـــي  ــقــ )346.668( ريـــــــــــاال، مــ
لــنــفــس  ــارة )398.174( ريـــــــاال  ــســ ــخــ الــ

الفترة من العام الذي سبقه.
كما بلغت خسارة السهم )0.006( ريال في الفترة 
املالية املنتهية في 30 / 09 / 2019 مقابل خسارة 
السهم )0.007( ريال لنفس الفترة من العام الذي 

سبقه.

العامة للتأمين تعلن نتائج 
اجتماع مجلس اإلدارة

»اإلجارة« و»اإلسالمية القابضة« 
 2019 تحددان موعد إعالن نتائج 
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17 آراء وآراء

¶  اآلراء الواردة في هذه الصفحة تعبر عن وجهة نظر الكاتبوآراء        آراء
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ويليام فوكنر

كاتب رأي في »لوس أنجلوس«
»صحيفة لوس أنجلوس األمريكية«

وعود زائفة

الــقــانــون إلى  وأحــد األســبــاب التي تفسر سبب ميول هــذا 
األثرياء هو أنه يمنح الشركات إعفاءات ضريبية ضخمة، 
وهم بصورة أساسية األثرياء الذين يملكون شركات على 

استحواذاتهم من األسهم.
التخفيضات الضريبية،  الثغرات في قانون  لتلك  ونتيجة 
وأيضا نتيجة للخفض الضريبي نفسه، فإن التحصيالت 
الضريبية من الشركات في العام األول من دخول القانون 
حيز التنفيذ قد انهارت. ووجد معهد السياسات الضريبية 
املــفــروضــة على  الفاعل  أن مــعــدل الضريبة  واالقــتــصــاديــة 

الشركات بالنسبة لـ 379 شركة من الشركات املدرجة على 
»فورتشن 500«- قائمة سنوية تقوم بتجميعها ونشرها 
تــقــوم األخــيــر بترتيب  مجلة »فــورتــشــن« األمريكية حيث 
أعلى 500 شركة مساهمة أمريكية حسب إيراداتها- بلغت 
11.3% في العام املاضي. وهذا يمثل نصف معدل الضريبة 
الذي حدده قانون التخفيضات الضريبية الذي أقره ترامب، 

والذي قلص معدل الضريبة السابق بواقع %40.
وينبغي أن تعرف أن أكثر من 90% من الشركات العمالقة- 
ــازون« و»تــشــيــفــرون« و»فــيــد إيــكــس« و»آي  ــ مــن بينها »آمـ
لــم تدفع  إم« و»جــنــرال مــوتــورز« و»نيتفليكس« كلها  بــي 
الــضــرائــب الــفــيــدرالــيــة املــحــتــســبــة عــلــى الـــدخـــول فـــي الــعــام 

املاضي.
الثانية  الذكرى  فــإن  لم تكن مليونيرا،  والخالصة فإنه ما 

لقانون التخفيضات الضريبية ال ينبغي أن تحتفل بها.

يــنــبــغــي أن يـــخـــضـــع قــــانــــون الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الــضــريــبــيــة 
الرئيس األمريكي دونــالــد ترامب  أقــره  الــذي  »الــراديــكــالــي« 
التنفيذ فــي األول مــن يناير  الــعــام 2017 ودخــل حيز  فــي 
من العام 2018، للتقييم العادل اآلن. والحكم عليه بالطبع 
القانون  الثانية على دخــول هذا  »ليس إيجابيا«. والذكرى 
حيز التنفيذ هي فترة كفيلة جدا الستعراض بعض أوجه 
القصور في هذا القانون- السيما أن ترامب يمهد لحصول 
التخطيط لخفض ضريبي آخر  مزيد من املشكالت عبر 

كورقة رابحة قبل االنتخابات الرئاسية املقبلة.
وتعهد ترامب أن يحقق هذا قانون التخفيضات الضريبية 
الذي مرره الكونجرس باألغلبية الجمهورية، فائدة للطبقة 
الــعــام 2020، ووفــقــا ملعهد  املتوسطة. ومــع ذلــك فإنه وفــي 
أكثر %1  السياسات الضريبية واالقتصادية، سيحصل 
ثــــراء مـــن دافـــعـــي الــضــرائــب فـــي املــجــتــمــع األمــريــكــي على 
متوسط تخفيضات ضريبية بواقع 50 ألف دوالر تقريبا، 
التي  التخفيضات  مـــرة مــن مــتــوســط  بــواقــع 75  أكــبــر  أي 

يحصل عليها أقل 80% ثراء في املجتمع األمريكي.

ويليام رايس

“ ال تهتم بأن تكوَن أفضَل من أقراِنك 
أو َساِبقيَك بل حاول أن تكوَن أفضَل من َنفِسَك  ”

lgh@sodetel.net.lb

ترجمة – سمر عبد الرحمن

إلى كيريل رامافوسا
يــنــبــغــي عــلــى أي شــخــص يــقــرأ عـــن جــمــهــوريــة جــنــوب 
أفريقيا أن يكون على علم ودراية باألزمة التي نعيشها 
الحالي. هي أزمة اقتصادية كان بوسعنا أن  الوقت  في 
نتفاداها وذلك إذا ما كانت الحكومة الحالية قد اتخذت 
قـــرارات عقالنية- تتوافق مــع ضــروريــات ومستلزمات 
أفريقي  الجنوب  السريع. واالقتصاد  النمو االقتصادي 
الــدول  إلــى جنب مع  كــان من املفترض أن يزدهر جنبا 

النامية األخرى، ولكن من سوء الطالع لم يحدث ذلك.
إن اإلخــفــاق االقــتــصــادي فــي جــنــوب أفريقيا فــي العام 
ــا أحـــد املحللني  املــنــصــرم مــوثــق ومــعــروف للجميع، وأنـ
الذين كتبوا مقاالت عديدة وضعت فيها وصفة سحرية 

للخروج من االنكماش االقتصادي.
الجنوب  االقــتــصــاد  بــدأ دمـــار  التاريخية فقد  ولــأمــانــة 
األفــريــقــي تحت قــيــادة الــرئــيــس الــســابــق جــاكــوب زومــا. 
الرئيسني ثابو مبيكي  فقبل زومــا وبالتحديد في عهد 
افريقيا مستويات  ونيلسون مانديال، شهدت جنوب 
النمو االقتصادي ومعدالت منخفضة من  مرتفعة من 

البطالة.
 ومــــن املــهــم هــنــا بــالــفــعــل أن نــســلــط الـــضـــوء عــلــى تلك 
الحقيقة التاريخية ألن الناس يميلون على ما يبدو إلى 
تناسي أن اقتصادنا لم يكن دائما في تلك الفوضى التي 

كان عليها في أعقاب العام 1994.
واآلن ونحن ندخل العام الجديد، ينبغي علينا أن نصارح 
أنفسنا بأشياء لم نكن نستطيع أن نحدث بها أنفسنا 
في املاضي، وعلينا أن نتعلم منها، ونبني عليها وننطلق 
مسرعني نحو بناء مستقبلنا. وينبغي علينا أن نستغل 

ماضينا وتاريخنا، كدليل يقودنا إلى املستقبل.
لقد غادر الرئيس الراحل جاكوب زوما السلطة وتحيط 
بــه مــزاعــم فــســاد، وتــولــى رامــافــوســا السلطة. ولـــذا فقد 
بــاتــت مــســســؤولــيــة رامــافــوســا هــي إصــــالح االقــتــصــاد 
التي  البطالة  القوي، وخفض  النمو االقتصادي  وإعــادة 

ارتفعت بمستويات صاروخية في عهد مبيكي.
ــا أن ينتهج  ــافـــوسـ ــك يــتــعــني عــلــى رامـ ــ ولـــكـــي يــحــقــق ذل
السياسات »التاتشرية« والتي هي حزمة من السياسات 
ــــوزراء  االقــتــصــاديــة الــتــي كــانــت تـــدافـــع عــنــهــا رئــيــســة الـ
السابقة مــارجــريــت تاتشر فــي ثمانينيات  البريطانية 

القرن املاضي.
للنمو، وتشتمل على  الــســيــاســات محفزة  وكــانــت تلك 
تسريع وتيرة الخصخصة، والقضاء على البيروقراطية 
النقابات العمالية في  القوية مع  في األســواق، واملواجهة 

بريطانيا.
النموذج  إلــى استعارة هــذا  ورامــافــوســا يحتاج بالفعل 

»التاتشري« إذا أراد أن ينهض باقتصاد البالد.

فومالني إم. ماجازي

محلل في مجال السياسة 
والشئون الدولية
»موقع نيوز 24 الجنوب أفريقي«

عالم متعدد القوى

هـــنـــالـــك تـــغـــيـــرات أســـاســـيـــة حــصــلــت فــــي الــعــقــود 
ــوى جــــديــــدة، من  املـــاضـــيـــة تــنــعــكــس فـــي ظـــهـــور قــ
الــتــغــيــيــرات ســقــوط االتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وظــهــور 
روسيا كوريث أساسي لكن ليس بالقوة والنفوذ 
السوفياتي،  الفراغ  نفسهما. تحاول روسيا ملء 
السكان ونموه  لكن سوء تنوع االقتصاد وحجم 
الــضــعــيــف يــمــنــعــانــهــا مـــن الـــنـــجـــاح. ظــهــور وحـــدة 
الــيــورو مهمة جــدا لكنها  أوروبــيــة خلقت منطقة 
البريكسيت وقبله.  تعاني من مشاكل كبيرة مع 
ــة هـــي أهــــم مـــشـــروع ســيــاســي  ــ ــيـ ــ ــدة األوروبـ ــوحــ ــ ال
اقتصادي منذ أكثر من مئة سنة يتبعه في األهمية 
لــلــتــجــارة الــحــرة بــني كندا  منطقة شــمــال أمــريــكــا 
اتفاقيتها  التي عدل  املتحدة واملكسيك  والــواليــات 

ترامب حديثا.
إن صعود الصني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
الدولية،  العالقات  وعلميا وغيره يؤثر كثيرا على 
فالصني ليست قوية في عسكرها فقط وإنما في 
نموها ودقة حساباتها على املدى البعيد. فالتروي 
التجارية  العالقات  القرارات خاصة في  في اتخاذ 
النضوج  إلــى  الــدولــيــة ومــع أمريكا تحديدا يشير 

السياسي واإلداري ضمن الحكم الصيني.
العالم ليست سياسية فقط  الكبيرة في  التغيرات 
وإنـــمـــا أيـــضـــا اقـــتـــصـــاديـــة وفــــي مـــصـــادر الــطــاقــة 
خاصة. ما زال االتكال على النفط والغاز والفحم 
كبيرا عامليا إال أن الطاقات الجديدة تزدهر أيضا 
وفي مقدمتها الشمسية. ال شك أن العالم الغربي 
يــعــلــق أهــمــيــة كــبــيــرة عــلــى الــنــفــط الــصــخــري الــتــي 
تبرز فيه الواليات املتحدة مما جعلها تحقق عبره 
تــأمــني حاجاتها  األوبـــك وبالتالي  االســتــقــالل عــن 
مــن الــداخــل. تــغــيــرات مــصــادر الــطــاقــة كبيرة جدا 
وتنعكس على تكلفة اإلنتاج وعلى هيكلية التجارة 

الدولية في السلع والخدمات.
البـــد مــن الــتــكــلــم عــن ظــهــور نــظــام آســيــوي جديد 
ولــيــس صينيا فــقــط. آســيــا تــزدهــر وتــقــوى وهــي 
الداخلية وتنظم نفسها  متنوعة في خصائصها 
ــهــا  بــنــفــســهــا وتــــحــــاول تــقــويــة الـــعـــالقـــات بـــني دول
اآلليات  ثلثا  الــغــرب.  وربــمــا االستغناء الحقا عــن 
العسكرية الصينية املستوردة تأتي من روسيا 
مما يشير إلى عمق العالقات اإلستراتيجية. %40 
الهند،  إلى  الروسية تذهب  من صــادرات األسلحة 
تبيع روسيا الطاقة النووية لتركيا لتخفيض تكلفة 
اإلنتاج. تتعاون روسيا بعمق مع مجموعة األوبك 
السعودية. آسيا  النفط وخاصة مع  إنتاج  بشأن 
الــغــرب يعيش فــي فوضى سياسية  تقوى بينما 
قــارة وســتــزداد  أهــم  اقتصادية وأمنية. آسيا هــي 
قوة، لذا من الخطأ أن تعادي أمريكا الصني وآسيا 
سياسيا. أمريكا تحتاج إلى آسيا في كل املجاالت 
أي فــي الــتــجــارة واالســتــثــمــارات واالســـتـــهـــالك. ال 
يــمــكــن لــلــشــركــات األمــريــكــيــة أن تــزدهــر مــن دون 
السوق اآلسيوية. ترامب يسير اليوم عكس املنطق 
واملصلحة، أمريكا أوال ال يعني البعد عن آسيا بل 

ربما االستفادة من نموها أكثر.
ــنــفــوذ،  نــعــيــش الـــيـــوم فـــي عــالــم مــتــعــدد الـــقـــوى وال
التعليم  فــأكــثــر عــلــى  أكــثــر  الــواقــع  سينعكس هـــذا 
العالم  والثقافة والتجارة واالستثمارات. يتعاون 
الــغــربــي كــثــيــرا مــع آســيــا لــكــن الــعــالقــات الشعبية 
التاريخ والثقافة  ما زالــت خجولة وبدائية بسبب 
والدين واللغات. ال رجوع إلى الوراء بالنسبة آلسيا 
ودورهــا وهنالك صفحة جديدة من التاريخ تفتح 
التأقلم  الــضــروري  الــيــوم ولــن تقفل بسرعة ومــن 

معها ملنع الخسائر أو تحديد حجمها.

د. لويس حبيقة

اقتصادي دولي لبناني

ترجمة – أحمد أبو الفضل
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األسهم األوروبية تتجاهل توترات الشرق األوسط

ــة أمـــس،  ــ ــيـ ــ انــتــعــشــت األســـهـــم األوروبـ
لــتــتــوقــف الــخــســائــر الــتــي مــنــيــت بها 
ــيـــومـــن الـــســـابـــقـــن، مــع  عـــلـــى مـــــدى الـ
ــن مــواجــهــة  ــدة املــــخــــاوف مـ ــع حــ ــراجـ تـ
بــن الــواليــات املتحدة وإيـــران، بينما 
ــارات  ــيـ ــات الـــسـ ــركــ ــعـــت أســـهـــم شــ ــفـ ارتـ
ــنــــت رولـــــــــز-رويـــــــــس عــن  ــلــ ــا أعــ ــدمــ ــعــ بــ
ــــدأت  مــبــيــعــات ســـنـــويـــة قـــيـــاســـيـــة، وهـ
االثنن حدة الخسائر التي منيت بها 
األســهــم الــعــاملــيــة عــقــب قــتــل الــواليــات 
املتحدة قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا 
وذلـــك فــي غــيــاب تــطــورات جــديــدة في 

املواجهة بن البلدين.
وزاد املــؤشــر ستوكس 600 نحو 0.5 
باملئة، وتفوق املؤشر األملاني داكس 
عــلــى نـــظـــرائـــه، وارتـــفـــع مـــؤشـــر قــطــاع 
بــاملــئــة بــعــد أن زادت  ــيـــارات 0.8  الـــسـ
مــبــيــعــات رولــــز-رويــــس 25 بــاملــئــة في 
2019، مما يبعث على بعض االرتياح 
حيال القطاع الذي يعاني من تباطؤ 
الــطــلــب الــعــاملــي. وارتـــفـــع ســهــم بـــي.ام.
دبــلــيــو مــالــكــة رولـــز-رويـــس نــحــو 0.8 

باملئة.
ــم الــيــابــانــيــة أمــس  ــهـ وانــتــعــشــت األسـ
فـــي مــكــاســب قـــادتـــهـــا الــتــكــنــولــوجــيــا 
والقطاعات التي يهيمن عليها الطلب 
املحلي، مع ارتياح املستثمرين حيال 
ــهـــديـــدات بــن  ــتـ ــالـ تـــوقـــف الــــتــــراشــــق بـ
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وإيــــــــران، وارتـــفـــع 
املؤشر نيكي القياسي 1.60 باملئة إلى 
ا كبيرا  23575.72 نقطة، ليعوض جزء
مـــن خــســائــر الــجــلــســة الــســابــقــة، لكنه 
عــجــز عـــن اخـــتـــراق مــســتــوى املــقــاومــة 
ــــرك لــخــمــســة  ــــحـ ــتـ ــ ــــط املـ ــــوسـ ــتـ ــ ــد املـ ــنــ عــ

وعشرين يوما البالغ 23614 نقطة.
وفــــــي عــــامــــة إيـــجـــابـــيـــة لـــلـــمـــراهـــنـــن 
عــلــى ارتــفــاع األســـعـــار، صــعــد املــؤشــر 
تــوبــكــس األوســــع نــطــاقــا 1.62 باملئة 
إلـــى 1725.05 نــقــطــة، ليغلق بالفعل 
الــنــاتــجــة عــن عطات  فــجــوة املنحنى 
العام الجديد في يــوم واحــد فحسب. 
وهـــــدأت املـــخـــاوف بــعــض الـــشـــيء في 
غياب أي تصريحات عدوانية جديدة 
ــــات  ــــواليـ بـــعـــد أن تـــبـــادلـــت إيــــــــران والـ
املتحدة التهديدات عقب ضربة جوية 
أمريكية قتلت قائدا عسكريا إيرانيا 
كبيرا، ومــع إغــاق األسهم األمريكية 

مرتفعة أمس األول.
ــدا، مــحــلــل  ــ ــيـ ــ ــال مـــاســـايـــوكـــي دوشـ ــ وقــ
الــســوق لــدى راكــوتــن لـــأوراق املالية، 

»تـــــأمـــــل األســــــــــــواق فـــــي عـــــــدم حـــــدوث 
مواجهة عسكرية شاملة. من املرجح 
أن الــــواليــــات املــتــحــدة ال تــريــد حــربــا 
في عام انتخابات، وال إيران تريدها، 
في ظل العقوبات التي تــرزح تحتها 
بـــالـــفـــعـــل.« وشــمــلــت املـــكـــاســـب نــطــاقــا 
واسعا من األسهم، إذ صعد 90 باملئة 
من أسهم السوق الرئيسية، في أعلى 
ــن ســبــتــمــبــر  ــامـــس مــ ــخـ نــســبــة مـــنـــذ الـ

.2019
وقــفــزت أســهــم زوجــيــروشــي لصناعة 
الـــغـــايـــات 14.1 بــاملــئــة إلــــى مــســتــوى 
قياسي مرتفع بعد أن أظــهــر إشعار 
رســمــي أن أكــبــر مــســاهــمــيــهــا قـــد غير 
ــهـــم  ــاره. والقـــــــــت أسـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ غـــــــرض اسـ
التكنولوجيا إقباال عقب أداء متفوق 

أمــــس األول.  لــنــظــيــراتــهــا األمـــريـــكـــيـــة 
بـــاملـــئـــة  ــــي 3.2  ــــونـ وارتــــــفــــــع ســــهــــم سـ
ــــي 18  ــه فـ ــاتـ ــتـــويـ مـــســـجـــا أعــــلــــى مـــسـ
ــاح قــويــة،  ــ عـــامـــا ونـــصـــف تــوقــعــا ألربــ
فــي حــن أغلق فوجيتسو على أقــوى 
مستوياته منذ 2006، مستفيدا من 
دفعة محتملة بفضل مبيعات الجيل 

الخامس.
وفي أسواق العمات العاملية، حافظ 
الـــفـــرنـــك الـــســـويـــســـري عــلــى مــكــاســبــه 
ــــس مـــــع إقــــبــــال  ــ مــــقــــابــــل        الـــــــــــدوالر أمـ
املتعاملن عــلــى عــمــات املـــاذ اآلمــن 
ــــط قـــلـــق مـــتـــزايـــد مــــن رد إيـــرانـــي  وسـ
الــواليــات املتحدة  محتمل على قتل 
ــــرز قــادتــهــا الــعــســكــريــن. وتـــراجـــع  أبـ
ــن  ــن عـــمـــات املـــــاذ اآلمـ الـــــن، وهــــو مـ

أيــضــا، مــن أعــلــى مــســتــوى فــي ثاثة 
أشهر مقابل الــدوالر، لكن املعنويات 
تــظــل هــشــة نــظــرا لــتــصــاعــد املــخــاوف 
ــلـــح بـــــن الـــــواليـــــات  ــسـ مـــــن صـــــــــراع مـ

املتحدة وإيران.
وفــي ظل حالة القلق، خسرت العملة 
أمـــام الجنيه االسترليني  األمــريــكــيــة 
ــتــــمــــال نـــشـــوب  والــــــيــــــورو إذ دفــــــع احــ
ــد بـــعـــض املــســتــثــمــريــن  ــديــ صـــــــراع جــ
إلعادة تقييم شهيتهم للمخاطرة في 
ــــدوالر، سجل  بــدايــة الــعــام، ومــقــابــل الـ
الــســويــســري 0.9693 بعدما  الــفــرنــك 
لــيــتــجــه  أمـــــس األول  بـــاملـــئـــة  قـــفـــز 0.5 
ألعــلــى مستوى فيما يــزيــد على عــام. 
ــقــــرت الـــعـــمـــلـــة الـــيـــابـــانـــيـــة عــنــد  ــتــ واســ
لــــلــــدوالر، مــتــراجــعــة عن  يـــن   108.48
الــتــي  يـــن  ذروة ثــاثــة أشــهــر 107.77 

المستها يوم االثنن.
وأمـــام سلة مــن ســت عمات رئيسية، 
ــــدوالر عــنــد 96.667،  اســتــقــر مــؤشــر الـ
بـــاملـــئـــة االثــــنــــن،  تـــراجـــعـــه 0.2  عـــقـــب 
وســجــل االســتــرلــيــنــي 1.3174 دوالر، 
بــعــدمــا قــفــز 0.7 بــاملــئــة يــــوم االثــنــن. 
الـــــيـــــورو 1.1192 دوالر بــعــد  ــلــــغ  وبــ
صعود نسبته 0.4 باملئة في الجلسة 
السابقة. وارتــفــع سعر صــرف اليوان 
ــــى أعــلــى  ــامـــات الـــداخـــلـــيـــة إلـ ــعـ فــــي املـ
مــســتــويــاتــه فــــي خــمــســة أشـــهـــر عــنــد 
9.9522 للدوالر في مؤشر جديد على 
استعداد املتعاملن لتنحية املخاوف 
جانبا فيما يتعلق بالتصعيد األخير 
ــات املــتــحــدة وإيــــــران. ومــن  بـــن الـــواليـ
املــنــتــظــر أن تــوقــع الـــواليـــات املــتــحــدة 
والـــصـــن اتــفــاقــا أولـــيـــا فـــي 15 يناير 
لــــخــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد فــــــي حـــربـــهـــمـــا 

التجارية طويلة األمد.

عواصم - رويترز:

1.5 % تراجع أسعار النفط

أدنى مستوى للعجز التجاري 
3 سنوات األمريكي في 

الذهب يعوض خسائره في األسواق العالمية

»ريلمي« الصينية تهدف لمضاعفة 
2020 شحنات الهواتف الذكية في 

تراجعت أسعار النفط أمــس مع إعــادة املستثمرين 
النظر في احتماالت تعطل إمــدادات الشرق األوسط 
فـــي أعـــقـــاب قــتــل الــــواليــــات املــتــحــدة قـــائـــدا عــســكــريــا 
إيــرانــيــا كــبــيــرا، وهــبــط بــرنــت 1.5 بــاملــئــة إلـــى 67.86 
دوالر للبرميل وسجل 68.14 دوالر، بانخفاض 77 
سنتا، ونــزلــت العقود اآلجــلــة للخام األمريكي غرب 
تكساس الوسيط 65 سنتا إلى 62.62 دوالر للبرميل، 
بعد أن تراجعت في وقت سابق 1.5 باملئة إلى 62.30 

دوالر.
وكــانــت األســعــار ارتفعت فــي الجلستن السابقتن، 
حيث بلغ برنت أعلى مستوياته منذ سبتمبر في 
حن زاد غرب تكساس إلى ذروته منذ أبريل. جاءت 
املكاسب عقب مخاوف من تصاعد الصراع واحتمال 
تعطل معروض الشرق األوســط بعد ضربة بطائرة 
القائد العسكري  مسيرة في الثالث من يناير قتلت 
اإليراني قاسم سليماني، لكن بعض املحللن بدأوا 

يشككون في فرص اندالع صراع واسع النطاق.
وقال الخان شو، مدير أبحاث السلع األولية في بنك 
أستراليا الوطني، »السوق قلقة بوضوح من احتمال 
املــعــروض لكن ال يوجد مسار واضــح لأمام  تعطل 
ــــر بــرمــتــه مــحــض تـــصـــورات محتملة  مـــن هـــنـــا.. األمـ
قــد تؤثر على إنــتــاج النفط أو ال تــؤثــر، لــذا يبدو أن 
ــــادت الــتــقــيــيــم فـــي آخـــر 24 إلـــى 36 ســاعــة  الـــســـوق أعـ
فيما يتعلق ببعض االحتماالت«. وأضــاف أن إيران 
ســتــحــتــاج إليــــــرادات الــعــمــلــة الــصــعــبــة مـــن اســتــمــرار 
ــادرات النفط ولــهــذا لــن يــكــون مــن مصلحتها أن  صــ
تحاول غلق مضيق هرمز. ويمر نحو 20 باملئة من 

نفط العالم باملضيق الذي تطل إيران عليه.
ــران على  ــ ــا أن تـــركـــز إيــ ــيــ ورجـــحـــت مــجــمــوعــة أوراســ
ــداف الــطــاقــة.  ــ األهــــــداف الــعــســكــريــة األمــريــكــيــة ال أهــ
وتــابــعــت »ال يــعــنــي هـــذا أنــهــا لــن تــواصــل الــتــحــرش 
منخفض املستوى بحركة الشحن التجاري أو البنية 
التحتية اإلقليمية للطاقة لكن هذه األنشطة لن تكون 

شديدة«.

تـــراجـــع الــعــجــز الـــتـــجـــاري األمـــريـــكـــي إلــــى أدنـــى 
مستوياته في أكثر من ثاث سنوات في نوفمبر 
ــمـــرار هـــبـــوط الــــــــــواردات، مـــتـــأثـــرة على  ــتـ مـــع اسـ
األرجح بحرب التجارة التي تشنها إدارة ترامب 
على الصن، في حن انتعشت الــصــادرات، مما 
يــنــبــئ بـــأن االقــتــصــاد قـــد خــتــم 2019 عــلــى قــدم 
راســخــة. وقــالــت وزارة التجارة األمريكية أمس 
إلــى 43.1  إن العجز التجاري تقلص 8.2 باملئة 
مــلــيــار دوالر، مــســجــا أدنـــــى مــســتــويــاتــه منذ 
أكــتــوبــر 2016. والــنــســبــة املــئــويــة لــلــتــراجــع هي 

األكبر منذ يناير. وجرى تعديل بيانات أكتوبر 
لتظهر تراجع الفجوة التجارية إلى 46.9 مليار 
الــقــراءة السابقة.  دوالر بــدال من 47.2 مليار في 
ــــم  كــــان اقـــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت رويـــتـــرز آراءهـ
تــوقــعــوا تــراجــع الــعــجــز إلـــى 43.8 مــلــيــار دوالر 
فـــي نــوفــمــبــر، وهـــــوى عــجــز تـــجـــارة الــســلــع مع 
الصن، محور تركيز سياسة »أمريكا أوال« التي 
ينتهجها البيت األبيض، 15.7 باملئة إلى 26.4 
الــــواردات 9.2  مليار دوالر، فــي حــن انخفضت 
باملئة وقــفــزت الــصــادرات 13.7 بــاملــئــة. وتــراجــع 
عجز تجارة السلع مع االتــحــاد األوروبـــي 20.2 

باملئة إلى 13.1 مليار دوالر.

محت أسعار الذهب خسائرها السابقة لترتفع أمس، 
مع استمرار املــخــاوف من صــراع واســع النطاق بن 
الـــواليـــات املــتــحــدة وإيـــــران، فــي حــن بــلــغ الــبــاديــوم 
ذروة جـــديـــدة، وارتـــفـــع الــســعــر الـــفـــوري لــلــذهــب 0.2 
إلــى 1569.27 دوالر لأوقية )األونــصــة( بعد  باملئة 
أن تــراجــع 0.7 بــاملــئــة فــي وقـــت ســابــق مــن الجلسة، 
في أكبر انخفاض يومي بالنسبة املئوية في زهاء 
ــة، المـــســـت األســـعـــار  ــقـ ــابـ شـــهـــر. وفـــــي الـــجـــلـــســـة الـــسـ
أبـــريـــل  1582.59 دوالر، أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا مـــنـــذ 
2013. وصعدت عقود الذهب األمريكية اآلجلة 0.2 
إلــى 1571.10 دوالر. وأججت التحذيرات من  باملئة 
ضربات جديدة والتوعد بالرد من جانب الواليات 
املتحدة وإيران بواعث القلق من صراع أوسع نطاقا 
فــي الــشــرق األوســــط، مــمــا أفــضــى إلـــى دعــــوات داخــل 

ــانـــون ملــنــع الــرئــيــس  الــكــونــجــرس األمـــريـــكـــي لــســن قـ
دونالد ترامب من الدخول في حرب مع إيــران. وقال 
لــدى أناند  جيجار تريفيدي، محلل السلع األولــيــة 
راثــــي لــأســهــم والــســمــســرة فـــي مــومــبــاي »ال يــوجــد 
تصعيد في املوقف الجيوسياسي، لكن التوترات لم 
تنحسر بالكامل ولهذا السبب وبعد تصحيح جيد 
الــذهــب، انتعشت األســعــار«. وتــراجــع الباديوم  فــي 
0.3 باملئة في املعامات الفورية إلى 2024.86 دوالر 
لأوقية، لينزل عن ذروة 2032.94 دوالر التي سجلها 
في وقت سابق من الجلسة.. وكان املعدن املستخدم 
في الصناعة ارتفع نحو 54 باملئة على مــدار 2019، 
في ظل مشاكل مزمنة في املعروض. وارتفعت الفضة 
إلــى 18.19 دوالر لــأوقــيــة، بعد مامسة  0.3 باملئة 
ذروتــهــا فــي أكثر مــن ثاثة أشهر عند 18.50 دوالر 
خــال الجلسة السابقة، فــي حــن تقدم الباتن 0.5 

باملئة مسجا 967.65 دوالر.

قالت شركة ريلمي الصينية للهواتف الذكية 
أمــس، فــي مناسبة لــإعــان عــن أول جهاز لها 
مــن الــجــيــل الــخــامــس، إنــهــا شحنت 25 مليون 
هــاتــف فــي 2019 وتــأمــل أن تشحن 50 مليونا 
فــي 2020، يبلغ سعر الجهاز مــن طــراز الجيل 
الــخــامــس ريــلــمــي اكــــس 50 نــحــو 3499 يــوانــا 
)359.71 دوالر( للنموذج األرخص وهو ينتمي 
لفئة األجهزة املتوسطة لكن بسعر أقل مقارنة 
بأجهزة الجيل الخامس التي أطلقتها عامات 

تجارية صينية أخرى.
ــواوي تــكــنــولــوجــيــز وأوبـــو  ــ وأطــلــقــت كـــل مـــن هـ
أربـــعـــة طـــرز ألجـــهـــزة الــجــيــل الــخــامــس، بينما 
ــي ثـــاثـــة طـــــرز وقــــــال رئــيــســهــا  ــاومــ اطـــلـــقـــت شــ
املــاضــي إن الشركة  الــعــام  لــي جـــون  التنفيذي 
تهدف إلزاحة الستار عن عشرة طرز على االقل 
الــتــي تعثرت مبيعاتها في  أبــل  أمــا  فــي 2020. 
الــصــن منذ ذروة 2015 فتتوقع إطـــاق جهاز 
مــن الجيل الــخــامــس هــذا الــعــام. ويــأتــي اطــاق 
هــواتــف ذكــيــة مــن الــجــيــل الــخــامــس فــي الصن 
تزامنا مــع التحديث السريع للبنية التحتية 
لــــاتــــصــــاالت هـــنـــاك لــتــشــمــل مـــحـــطـــات الــجــيــل 

الخامس.
وقــالــت تــقــاريــر وســائــل إعـــام رســمــيــة إن لــدى 

الـــصـــن 113 ألــــف مــحــطــة فـــي الـــخـــدمـــة نــهــايــة 
نوفمبر، وأعطى ذلك شركات الهواتف الذكية 
لــزيــادة املبيعات محليا. ونــزل إجمالي  حــافــزا 
مــبــيــعــات الــهــواتــف الــصــيــنــيــة 4.5 بــاملــئــة على 
أكـــتـــوبـــر 2019، بــحــســب  فــــي  ــنــــوي  أســـــــاس ســ

بيانات الحكومة. 
ــال تــشــيــس تــشــي مـــديـــر الــتــســويــق الــعــاملــي  ــ وقـ
فـــي ريــلــمــي إنـــه يــتــوقــع أن يــشــتــري عـــدد كبير 
من العماء هواتف أحــدث مع تحسن شبكات 
الــجــيــل الــخــامــس. وأضــــاف أن الــشــركــة ستركز 

على أوروبا والشرق األوسط العام الجاري.
نشأت ريلمي كعامة فرعية تحت مظلة أوبو، 
التي تعد من أكبر األسماء الصينية في مجال 
الهاتف الذكي، قبل أن تنفصل كوحدة مستقلة، 
ونمت شحنات الشركة في الهند لنحو أربعة 
أمثالها بن الربع الثالث من 2018 والثالث من 
2019، وفــقــا لــبــيــانــات مــن آي.دي.ســـــي ألبــحــاث 
الـــســـوق. وعــــزا ويــــل ُونـــــج، الــــذي يــرصــد قــطــاع 
الهواتف الذكية الصيني في آي.دي.سي، نجاح 
إلــى عاقتها بأوبو املعروفة  ريلمي في الهند 
بمنحها شركاء البيع بالتجزئة هوامش أعلى 
مقارنة مع املنافسن. وأضــاف أنــه في حن أن 
الصن سوق جديدة للعامة، فإنها ستصبح 
الــســوق  بــاملــئــة مـــن  نـــظـــرا ألن 70  ذات أولـــويـــة 
مازالت في الشريحة املنخفضة إلى املتوسطة.
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حماية للمدنيين بعد هجوم متعدد الجنسيات 

قوات الوفاق تنسحب من سرت

الليبية  أعلنت قــوات حكومة الوفاق الوطني 
أنها انسحبت جزئيا من مدينة سرت )شرق( 
لحماية املدنيني وبانتظار التعزيزات، بعدما 
ــوات مــتــعــددة الــجــنــســيــات املــديــنــة  هــاجــمــت قــ
أمــــس، ودعــــا املــمــثــل األمـــمـــي الـــخـــاص غــســان 
سالمة الدول األجنبية إلى الخروج من ليبيا، 
وقــــال طـــه حــديــد الــنــاطــق بــاســم قــــوة حــمــايــة 
الــوفــاق أمس  وتــأمــني ســرت التابعة لحكومة 
إن قواتهم انسحبت من مدينة ســرت تجنبا 
لتعرض املدنيني للخطر، مؤكدا أن االنسحاب 
جرى دون خسائر في األفــراد أو اآلليات، وأن 

املعركة لم تنته بعد.
وأوضــــــح حـــديـــد أن خـــاليـــا نــائــمــة مـــن قـــوات 
مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات داخـــــل ســــرت هــاجــمــت 
قــوات الحكومة أمــس األول، فوجدت األخيرة 
نفسها أمام خيار تحول املواجهات إلى داخل 
األحــــيــــاء وبــاألســلــحــة الــثــقــيــلــة، مــمــا يــعــرض 
120 ألف مواطن للقتل والنزوح. وتابع »كان 
بـــإمـــكـــان قـــواتـــنـــا الـــصـــمـــود ألســـبـــوعـــني وفـــق 
إمكانياتها الحالية ودون أي دعم يصل إليها 
لكن العواقب ستكون وخيمة على املدنيني«. 
وتـــتـــمـــركـــز قــــــوات حـــكـــومـــة الــــوفــــاق فــــي غـــرب 
سرت، في انتظار وصول تعزيزات من مدينة 
مصراتة، بعد خوضها اشتباكات مــع قــوات 

اللواء املتقاعد خليفة حفتر.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، أكـــــد رئـــيـــس مــجــمــوعــة 
االتــصــال الروسية املعني بالتسوية الليبية 
لــيــف ديــنــغــوف فـــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة أن 
الــوفــاق تسيطر بالكامل على مدينة  حكومة 

سرت، وأنها أسرت عشرات الجنود، واستولت 
على 20 وحدة من املعدات العسكرية، وقتلت 
50 فــردا من قــوات حفتر.. وكانت قــوات حفتر 
زعمت أمــس األول أنها سيطرت على ســرت، 
وذلك بعد يومني من هجوم صاروخي شنته 
عــلــى مــقــر الــكــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي طــرابــلــس، 
مــمــا أســفــر عـــن مــقــتــل 30 طــالــبــا وإصـــابـــة 33 
آخــريــن. وأعــلــنــت الحكومة األحـــد أن الهجوم 
الــصــنــع زودت  كـــان بــطــائــرة مــســيــرة صينية 
بها اإلمارات قوات حفتر، لكن اإلمارات تنفي 

دعمها العسكري لحفتر.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــال املــمــثــل األمـــمـــي غــســان 
ســالمــة إن لــيــبــيــا تــعــانــي كــثــيــرا مـــن الــتــدخــل 
األجــنــبــي ومـــن األســلــحــة الــتــي تــبــاع لليبيني 
ومــن عمليات عسكرية أجنبية مباشرة في 
ليبيا ومن الذين يبحثون عن القواعد الدائمة 
في ليبيا ومن جميع أنــواع التدخل املباشر، 
وكــــــل ذلــــــك يـــجـــعـــل األمـــــــــور صـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة. 
ـــاف أنـــه تــطــرق لــلــمــوضــوع فـــي مجلس  وأضــ
األمن، وطلب من تلك الدول الخروج من ليبيا 
ــال املــزيــد مــن األســلــحــة واملــرتــزقــة،  وعـــدم إرسـ
الفتا إلى وصول املئات أو اآلالف من املرتزقة 

إلى البالد مؤخرا.
ــددت الــرئــاســة الــجــزائــريــة بــالــقــصــف الــذي  ونــ
تعرضت له الكلية الحربية بطرابلس، وقالت 
إنــهــا تــعــتــبــر الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة خــطــا أحــمــر، 
ــك عــقــب لــقــاء جــمــع الــرئــيــس عــبــد املجيد  وذلــ
تــبــون فـــي الــجــزائــر ورئـــيـــس حــكــومــة الــوفــاق 
الــســراج. وفــي تركيا، عقد حزب  الليبية فائز 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم اجــتــمــاعــا للهيئة 
ــان الـــنـــاطـــق بــاســم  ــال عـــلـــى لـــسـ ــ املــــركــــزيــــة، وقــ

الــحــزب عــمــر جليك إن الــجــيــش الــتــركــي دخــل 
ليبيا بــدعــوة مــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة هــنــاك، 
ــالـــح املـــشـــتـــركـــة فــي  ــاريـــخ واملـــصـ ــتـ وبـــســـبـــب الـ
ــتـــوســـط، وهــــو لــيــس قــوة  الــبــحــر األبـــيـــض املـ

احتالل.
وأضــــــاف جــلــيــك »مــــن يــقــف خــلــف حــفــتــر هم 
اإلمـــــــارات والـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر وروســـيـــا من 
خالل شركة فاغنر، باإلضافة إلى فرنسا التي 
ــري، ولــكــن لـــن نشتبك  تــقــدم الـــدعـــم بــشــكــل ســ

نحن أبدا مع أي من هذه الدول«.
واجتمع أمس وزراء خارجية فرنسا وأملانيا 
وإيطاليا واململكة املتحدة ببروكسل لبحث 
الوضع في ليبيا، وخصص االجتماع األول 
لألزمة األمنية في ليبيا، وأعلنت الخارجية 
الــوزيــر البريطاني دومينيك  البريطانية أن 
ــراد مـــع نــظــيــره  ــفـ راب ســيــجــتــمــع أوال عــلــى انـ
الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان قــبــل أن ينضم 
الــخــارجــيــة اإليــطــالــي لويدجي  إليهما وزيـــرا 
دي مايو واألملاني هايكو ماس لبحث األزمة 

الليبية.
ويخشى األوروبيون تفاقم الفوضى األمنية 
التي نجمت عن اإلطاحة بنظام معمر القذافي 
في 2011، وشهدت هذه األزمة منعطفا جديدا 
اإلثنني مع سيطرة قوات املشير خليفة حفتر 
على ســرت فــي خضم حملته للسيطرة على 
العاصمة طرابلس. ونبه بوريل اإلثنني إلى 
أن »الــتــطــورات األخــيــرة فــي ليبيا تشير إلى 
تصعيد وشــيــك للعنف حــول طــرابــلــس«، في 
حني قالت أنقرة إنها بدأت نشر جنود أتراك 
للدفاع عن حكومة فائز السراج املعترف بها 

من األمم املتحدة في طرابلس.

وكاالت - 

2019
 األســــوأ اقتصاديا 

وإنسانيا على قطاع غزة

ــة الــشــعــبــيــة  ــنـ ــلـــجـ ــري رئــــيــــس الـ ــخــــضــ ــد جــــمــــال الــ ــ ــ أكـ
الفلسطينية ملواجهة الحصار اإلسرائيلي، ضــرورة 
الــعــمــل لــيــكــون الــعــام الـــجـــاري 2020 نــهــايــة الــحــصــار 
ــــروض عـــلـــى قــــطــــاع غـــــزة مـــنـــذ 13 عــــامــــا، داعـــيـــا  ــفـ ــ املـ
لــدور أكثر فاعلية، وقــال الخضري،  الــدولــي  املجتمع 
في تصريح صحفي أمس »سنكثف جهودنا ونبذل 
مزيدا من التواصل مع املجتمع الدولي وأحرار العالم، 
الــرؤيــة«، مشددا  وليتشارك الجميع في تحقيق هذه 
على ضــرورة تعزيز العمل بشكل كبير لتشكيل قوة 
ضاغطة فلسطينيا وعربيا وإسالميا ودولــيــا على 

االحتالل لرفع الحصار، وإنهاء آثاره الخطيرة.
وأكــد أهمية الــحــراك الــدولــي، مشيرا إلــى أن القوانني 
الــرابــعــة واإلعــــالن العاملي  الــدولــيــة واتــفــاقــيــة جنيف 
لحقوق اإلنسان تجرم جميعها الحصار الذي يمثل 
عــقــوبــة جــمــاعــيــة ملــلــيــونــي فــلــســطــيــنــي يــعــيــشــون في 
الــدولــي  غـــزة، والــعــقــوبــة الجماعية مخالفة للقانون 
اإلنـــســـانـــي وهــــي مـــا يــمــارســه االحــــتــــالل. وأشـــــار إلــى 
أبــرز األرقــام واإلحصائيات املتصاعدة في غــزة على 
الصعيد اإلنــســانــي واملعيشي واالقــتــصــادي، مؤكدا 
أن هذه األرقام تصاعدت خالل العام املاضي، وسجل 

هذا العام األسوأ اقتصاديا وإنسانيا.
وأوضح أن نحو 85 باملئة من سكان القطاع يعيشون 
ــل ُمـــعـــطـــل عــن  ــامـ ــفـــقـــر، وربــــــع مـــلـــيـــون عـ تـــحـــت خــــط الـ
العمل، فيما املصانع التي ما زالت تعمل بـ 20 باملئة 
مـــن طــاقــتــهــا اإلنــتــاجــيــة، وتــقــيــدت حــركــة االســتــيــراد 
والتصدير. ولفت إلى أن الخسائر الشهرية املباشرة 
ــتــــصــــادي )الــصــنــاعــي  وغـــيـــر املـــبـــاشـــرة لــلــقــطــاع االقــ
والــتــجــاري والــزراعــي وقــطــاع املــقــاوالت( ارتفعت مع 
نــهــايــة الـــعـــام املـــاضـــي إلــــى قـــرابـــة 100 مــلــيــون دوالر 

شهريا.
وقـــــال الـــخـــضـــري إنــــه »فــــي حــــال تـــم بــالــفــعــل انــتــهــاء 
الـــحـــصـــار، فــــإن غــــزة قــــــادرة عــلــى الــتــعــافــي والــعــمــل، 
وفتح املصانع والورش واستيعاب مزيد من العمال، 
واالســتــيــراد والــتــصــديــر، والــنــهــوض مــن هــذه الكبوة 

االقتصادية«.

غزة - قنا

اليابان يطلب من لبنان مزيدا
من التعاون في قضية غصن

إصابة العشرات في اشتباكات طالبية بالهند

الياباني في بيروت  السفير  اللبنانية في بيان إن  الرئاسة  قالت 
طــلــب مـــن الــرئــيــس مــيــشــال عـــون أمـــس املـــزيـــد مـــن الــتــعــاون في 
املــقــال لشركة نيسان، كــارلــوس غصن، تفاديا  الرئيس  قضية 
البيان أن  البلدين، وذكــر  العالقات بني  السلبية على  للتداعيات 
اليابان »الشديد«  أوكــوبــو بحث مع عــون قلق  السفير تاكيشي 
للحفاظ  إنــه يبذل جهدا مكثفا  بخصوص قضية غصن وقــال 
العدل في حكومة  على العالقات بني لبنان واليابان. وقال وزير 
تصريف األعمال اللبنانية ألبرت سرحان أمس إن النيابة العامة 
تلقت النشرة الحمراء التي أصدرتها الشرطة الدولية )اإلنتربول( 
السابق لشركة نيسان وستتخذ  الرئيس  بحق كارلوس غصن 
الخطوات الالزمة بهذا الشأن. وذكر سرحان في بيان أن وزارة 
العدل لم تتلق حتى اآلن أي ملف يتعلق بمذكرة اعتقال أصدرها 

ممثلو االدعاء الياباني بحق كارول زوجة غصن.
وشّدد مسؤول في الحكومة اليابانية أمس أمام صحفيني على 
أن تــوقــيــف رجـــل األعـــمـــال كـــارلـــوس غــصــن يــرتــكــز عــلــى أســس 
قضائية متينة ويحترم حق الدفاع عن النفس رافضًا االنتقادات 
الياباني. وأكد املسؤول الذي ال يمكن ذكر  املوّجهة إلى القضاء 
الــذي غالبًا ما ُيستخدم تجاه  الرهينة،  أن »تعبير قضاء  اسمه 
ــه، ألن لــيــس صحيحًا  الــنــظــام )الــقــضــائــي( الــيــابــانــي، ال مــبــرر لـ

اعــتــرافــات«.  إلــى الحصول على  تــهــدف  أن عمليات االســتــجــواب 
فــورًا  غ 

ّ
بل

ُ
ت بــنــاًء على شبهات مثبتة،  »التوقيفات تحصل  وقــال 

إلــى الشخص املعني بمذكرة توقيف يصدرها قــاض واإلدانــات 
ــاع مــحــفــوظــة مضيفا  ــدفـ ــة«. وأكــــد أن حــقــوق الـ ــ ــ تــســتــنــد إلـــى أدل
»بالطبع، املحامي ال يكون حاضرًا أثناء االستجواب لكن شخصًا 
قيد االحتجاز يمكنه أن يحافظ على صمته وأن يستشير وكيل 
انتقادات شديدة يوجهها  الــدفــاع عنه في أي لحظة«. وردًا على 
الحكومي »كل  الياباني، قال املسؤول  للقضاء  غصن وأقــربــاؤه 
عمليات االستجواب مسّجلة بالصوت والصورة. إنه الخيار الذي 

اتخذناه بعد نقاشات طويلة«.
وأشار إلى أنه في حالة غصن، »شرح مكتب االدعاء أن املحكمة 
اعتبرت أن ال مفّر من توقيفه وإبقائه قيد االحتجاز نظرًا إلى أن 
أو  اليابان  أنــه موضع مالحقات، قد يغادر  الــذي يعرف  غصن، 
يعبث بعناصر األدلة ويؤثر على أشخاص مرتبطني بمخالفاته 
املــالــيــة املــفــتــرضــة«. ورأى املــســؤول أن واقـــع أنـــه تـــّم اإلفــــراج عن 
الدفاع،  الياباني يضمن حقوق  القضاء  أن  ُيثبت  غصن بكفالة 
بما أن اإلفــراج املشروط بمراقبة 24 ساعة على 24 »كان بدافع 
ضرورة إعطائه فرصًا كافية للقاء وكالء الدفاع عنه وتحضير 
محاكمته«. وتابع املسؤول الحكومي »ليس ألنه ُمنع شخص من 
التواصل مع أفــراد من عائلته بسبب خطر العبث باألدلة، يكون 

هذا غير إنساني«.

أمــس في اشتباكات جديدة  أصيب عشرة أشخاص على األقــل 
بــني جــمــاعــات طــالبــيــة مــوالــيــة لــرئــيــس الـــــوزراء نــاريــنــدرا مــودي 
الشرطة، وتصاعدت  املــعــارض، بحسب  املؤتمر  وأخـــرى لحزب 
التوترات السياسية الطالبية في األسابيع األخيرة بشأن العديد 
من القضايا من بينها قانون الجنسية الجديد وأساليب الشرطة 
القاسية وارتــفــاع رســوم الجامعات. وجــاءت آخــر املواجهات في 
واليــة مــودي املوطن، بعد يومني من هجمات شنها ملثمون في 
إلــى إصابة 34 شخصا وأثـــارت احتجاجات  أدت  جامعة دلهي 
واســعــة فــي الــبــالد. وألــقــى نــاقــدون وتــقــاريــر إعالمية الــلــوم على 
املرتبطة  بــراشــاد«  الطالبية »اخــيــل بهاراتيا فيديارثي  الــرابــطــة 

بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة مودي، في أعمال العنف 
اندلعت مساء األحــد في جامعة جواهر الل نهرو. وتــردد  التي 
الهجوم، بينما أظهرت تسجيالت  لم تتدخل لوقف  الشرطة  أن 
الفيديو من املوقع ملثمون يلوحون بالهراوات بينما كان الطالب 
يصرخون رعبا. وذكرت الشرطة في والية غوجارات غرب الهند 
أن أعمال عنف جديدة اندلعت الثالثاء عندما نظم أعضاء »اتحاد 
طالب الهند الوطني« املرتبط بحزب املؤتمر احتجاجا أمام مكاتب 

اخيل بهاراتيا فيديارثي براشاد.
وصــرح ك.ن دامــور نائب مفوض شرطة أحمد أبــاد للصحفيني 
أن مــا بــني 10 إلــى 12 طالبا أصــيــبــوا فــي االشــتــبــاكــات. وخــارج 
الجامعات، قتل 25 شخصا في احتجاجات عنيفة استمرت نحو 

الشهر في أنحاء البالد ضد قانون الجنسية الجديد.

األمم المتحدة تطالب بتجديد 
تفويض إيصال المساعدات في سوريا

طالبت األمم املتحدة أمس بتجديد التفويض 
ــي 10 يـــنـــايـــر ويــســمــح  ــه فــ ــّدتــ الــــــذي تــنــتــهــي مــ
لـــقـــوافـــل املــــســــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــهــا 
ــدود إليـــــصـــــال املـــــســـــاعـــــدات إلـــى  ــ ــحــ ــ بـــعـــبـــور الــ
 أنــهــا »الــوســيــلــة الــوحــيــدة 

ً
الــســوريــني مــعــتــبــرة

إلــى األشــخــاص املحتاجني«،  املمكنة للوصول 
ولـــم يتمكن أعــضــاء مجلس األمـــن الــدولــي من 
التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد هذا التفويض 
عبر الــحــدود الــســاري منذ الــعــام 2014 والــذي 

تعتبره األمم املتحدة ضروريًا.
وقال ينس ليركي متحدثا باسم مكتب تنسيق 
ــع لـــألمـــم املــتــحــدة  ــابـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــانـ الــــشــــؤون اإلنـــسـ
فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي فـــي جــنــيــف »لــيــس هــنــاك 
خــطــة بــديــلــة. هـــذه الــعــمــلــيــة تــســمــح بــمــســاعــدة 
مئات آالف األشــخــاص ويتم القيام بذلك منذ 
وقـــت طـــويـــل«، وأكــــد »أنــهــا الــوســيــلــة الــوحــيــدة 
املمكنة التي نملكها للوصول إلى األشخاص 
الــضــروري أن نحصل على  املحتاجني. إذًا مــن 
تجديد الترتيبات التي تسمح باستمرار هذه 

التصاريح العابرة للحدود«.
ومطلع يناير، لم يتمكن أعضاء مجلس األمن 
الــدولــي من التوصل إلــى اتــفــاق، أثناء اجتماع 
الــذي يسمح بهذه  الــقــرار  مغلق، بشأن تمديد 
املساعدة العابرة للحدود التي تقدمها األمــم 
ــا، واســـتـــخـــدمـــت روســـيـــا  ــ ــوريـ ــ املـــتـــحـــدة فــــي سـ
والصني في العشرين من ديسمبر حق النقض 
ملنع قرار يمدد ملدة عام هذه املساعدة التي تمّر 
بأربعة معابر حدودية )اثنان على الحدود مع 
تركيا ومعبر على الحدود مع األردن وآخر على 
الحدود مع العراق(. وفي سوريا، كل املساعدات 
اإلنسانية يجب أن تحظى بموافقة الحكومة 

السورية.
وأوضــح املتحدث أن األمــم املتحدة أرسلت 30 
ألف شاحنة محّملة مساعدات عبر أربع نقاط 
عــبــور حـــدوديـــة مــنــذ الــعــام 2014، وأضــــاف أن 

جرى من تركيا، زادت أكثر من 
ُ
»العملية التي ت

40% مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي 
بسبب ارتــفــاع الحاجات اإلنسانية«. وأوضــح 
أن أربـــعـــة مـــاليـــني شــخــص يــتــلــقــون املــســاعــدة 
مــن خـــالل هـــذه العملية فــي الــشــمــال الــســوري، 
بينهم 2,7 مليون في شمال غرب سوريا )إدلب 
ومحيطها( يعتمدون حصرًا على تلك العملية 
ر ليركي مــن أن 

ّ
للحصول على مــســاعــدة. وحـــذ

»مليون شخص في إدلب محاصرون«.
ورغــم وقف إطــالق النار الــذي تّم التوصل إليه 
فــي أغسطس، تشهد منطقة إدلــب ارتفاعًا في 
وتيرة العنف منذ أسابيع عدة. وبحسب األمم 
 عــن 300 ألــف شخص 

ّ
املــتــحــدة، نــزح مــا ال يــقــل

في جنوب املحافظة منذ منتصف ديسمبر، ما 
يرفع عدد النازحني في إدلب إلى أكثر من 700 

ألف شخص خالل األشهر الثمانية األخيرة.
ــيــــس الــــروســــي  ــرئــ مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أشــــــــاد الــ
فــالديــمــيــر بــوتــني خـــالل زيـــارتـــه املــفــاجــئــة الــى 
دمــشــق حــيــث الــتــقــى الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
األسد بالتقدم »الهائل« الذي تحقق في سوريا 
ــعــــام 2011، وقــــال  الــ ــا مـــنـــذ  ــزاعــ الـــتـــي تــشــهــد نــ
ديــمــتــري بــيــســكــوف الــنــاطــق بـــاســـم الــكــرمــلــني 
أمــس »خــالل محادثاته مع األســد، لفت بوتني 
إلى أنه اليوم، يمكن القول بثقة إنه تم اجتياز 
ــدولــــة  طــــريــــق هــــائــــل نـــحـــو إعـــــــــادة تـــرســـيـــخ الــ
ــدة أراضــيــهــا« وذلـــك خـــالل أول  الــســوريــة ووحــ
زيارة للرئيس الروسي إلى العاصمة السورية 
الــحــرب. ونقل بيسكوف عــن الرئيس  منذ بــدء 
الـــروســـي أيــضــا قــولــه إنـــه »كــــان يــمــكــن أن نــرى 
بالعني املجردة عودة الحياة بسالم إلى شوارع 

دمشق«.
وأضـــــــاف أن »الـــرئـــيـــس الــــســــوري عـــبـــر لــــه عــن 
امـــتـــنـــانـــه لـــلـــمـــســـاعـــدة الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا روســـيـــا 
ــاب  والــجــيــش الـــروســـي فـــي املــعــركــة ضـــد اإلرهــ
ومن أجل عودة السالم إلى سوريا« مشيرا إلى 
أن األسد قدم التمنيات لروسيا أيضا بمناسبة 
عيد امليالد األرثوذكسي املصادف في 7 يناير.

طوكيو - وكاالتجنيف - أ ف ب

أحمد أباد - أ ف ب
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50 قتياًل في تدافع خالل                    تشييــع سليمانــي بكرمـــان  

إيـران تقر قانونا جديدا يعتبر       القوات األمريكية »إرهابية«
قتل أكثر من 50 شخصا أمــس خــال مراسم تشييع 
الجنرال قاسم سليماني في كرمان في جنوب شرق إيران، 
حيث تجمعت حشود غفيرة صدحت أصواتها بهتافات 
»االنتقام« و»املوت ألمريكا«، وأورد الحصيلة الجديدة 
رئيس املركز الطبي الشرعي في كرمان عباس اميان 
ونقلها اإلعــام اإليــرانــي، كذلك، نقلت وكالة إسنا عن 
رئيس فرق اإلغاثة في املدينة محمد صابري أن 212 

شخصا أصيبوا في التدافع »بعضهم في حال خطيرة«.
وكــان املشيعون احتشدوا في وسط كرمان، مسقط 
رأس قائد فيلق القدس الراحل، بمد بشري شبيه بالذي 
شهدته الباد األحــد واإلثنني في طهران ومــدن أخرى 
خال التشييع الشعبي لجثامني سليماني وصحبه الذين 
قتلوا معه في ضربة أمريكية الجمعة في بغداد، وقال قائد 
الحرس الثوري اإليراني حسني سامي مخاطبًا الحشد في 
كرمان »لقد بدأ طرد الواليات املتحدة من املنطقة.. 
إرادتنا حازمة. نقول أيضًا ألعدائنا إننا سننتقم، وإذا 
ضربوا مجددًا سوف ندمر مكانًا محببًا لقلوبهم«. وتابع 

»هم يعرفون عن أي أمكنة أتحدث«.
وأكد قائد الحرس الثوري الذي وقف أمام نعشي سليماني 
وذراعه اليمنى العميد حسني بورجعفري من ساحة أزادي 
 
ً
في كرمان أن »الشهيد قاسم سليماني أقوى وأشد حياة

بمماته، إنه أخطر اليوم بالنسبة للعدو«.
وفي خطوة رمزية تزامنت مع مراسم دفن سليماني، 
أقر مجلس الشورى اإليراني أمس بشكل طارئ قانونًا 
يعتبر كافة القوات األمريكية، بما في ذلك وزارة الدفاع، 
»إرهابية«.. وكــان البرملان اإليراني أقر مؤخرًا قانونًا 
يعتبر »إرهابية« القوات األمريكية املنتشرة في القرن 
اإلفريقي إلى آسيا الوسطى، مرورًا بالشرق األوسط. لكن 
النص الجديد أدرج وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( 
الــقــوات األمريكية واملــســؤولــني عــن اغتيال  وكــافــة 
سليماني، وكــل كيان معنوي أو فــرد مرتبط باغتيال 

سليماني في إطار هذا التصنيف.
واحتشد آالف العراقيني فــي شـــوارع مدينة البصرة 
الجنوبية لتشييع القيادي بالحشد الشعبي جمال جعفر 
إبراهيم املعروف باالسم الحركي أبو مهدي املهندس 
الذي قتل في ضربة جوية أمريكية األسبوع املاضي وخرج 
نحو 30 ألف شخص إلى الشوارع في البصرة يلوحون 
بأعام العراق والحشد الشعبي ويرددون هتافات تقول 
»املوت ألمريكا« و»ال.. ال إلسرائيل«، وقال محسن الحكيم 
رجل الدين الشيعي الذي كان واقفا بجوار املوكب الذي 
ينقل الجثمان »ســوف يكون ثأرنا وقتلنا ألمريكا هو 
طردها من العراق«. وقاتل املهندس على مدى عقود مع 
سليماني وهو وغيره من قادة الفصائل العراقية البارزين 

مثل هادي العامري املرشح األوفر حظا اآلن لخافته.
ودعا املهندس في تسجيل مصور تركه كوصية بعد 
وفاته أنصاره إلى »إدامة الجهاد«، وقال »للمجاهدين من 
إخوتي وأبنائي الذين سطروا أروع ماحم الجهاد طيلة 
هذا العمر الذي قضيته منذ بداية عملي الجهادي وإلى 
اليوم أســال الله سبحانه وتعالى أن يحشرني معهم.. 
من رافقني بالجهاد.. من الكويت إلى إيران إلى العراق. 
وشباب بــدر.. شباب املقاومة الذين قاوموا االحتال 

وشباب الجهاد وشباب الحشد«.
وفيما يدعو القادة املدنيون والدينيون والسياسيون 
في إيران إلى رّد مزلزل انتقامًا ملقتله، تتزايد الدعوات 
في العالم إلى »خفض التصعيد«. وفي ظل مناخ شديد 
التوتر بعد أشهر من الضغوط املتبادلة بني واشنطن 
وطهران على خلفية تصعيد عسكري في منطقة الخليج 
والخافات بشأن امللف النووي اإليراني، أثارت الواليات 
املتحدة التباسًا اإلثــنــني بعدما نشرت خطأ رسالة 
موجهة للسلطات العراقية تفيد بأن واشنطن بدأت 
االستعدادات لسحب جنودها من العراق. ونفى وزير 
الدفاع األمريكي مايك إسبر في مؤتمر صحفي أن تكون 
لدى باده نية االنسحاب من العراق، قائًا »لم يتخذ أي 

قرار لانسحاب«.

■ فلورانس بارلي

■ رودريجو دوتيرتي

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في مقابلة مع محطة 
الــقــائــد العسكري  )ســــــي.إن.إن( التلفزيونية بثتها أمــس إن مقتل 
قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية إرهــاب دولــة وإن إيــران 
سترد بشكل متناسب، وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب أبدى عدم 
احترام للقانون الدولي بتهديده استهداف مواقع ثقافية إيرانية. 
وقال ظريف بشأن مقتل سليماني في الهجوم الذي نفذته طائرة 
مسيرة أمريكية في بغداد يوم الجمعة »هذا إرهــاب دولــة«. وتابع 
»هــذا عمل عدواني ضد إيــران، ويصل إلــى حد هجوم مسلح على 
إيــران وسوف نرد. لكننا سنرد بشكل متناسب وليس بشكل غير 

متناسب... لسنا خارجني على القانون مثل الرئيس ترامب«.
أنــه »مستعد الرتــكــاب جرائم  وقــال ظريف إن تــرامــب أظهر للعالم 
حــــرب ألن مــهــاجــمــة مـــواقـــع ثــقــافــيــة تــعــد جــريــمــة حــــرب. الــــرد غير 
املتناسب جريمة حرب«، وأضاف أن واشنطن يتعني أن تنتبه إلى 
حقيقة أنه »ال يمكنها أن تستمر في هذه املنطقة وشعوب املنطقة 
لم تعد تريدها«. وعندما ُسئل عما إذا كان األمر يستحق الحديث 
مع ترامب قال ظريف »األمر ال يحتاج للحديث. ينبغي أن يدرك أنه 
كان يتلقى معلومات مغلوطة ويتعني أن يتنبه ويعتذر، يتعني أن 

يغير املسار«.
كما أعلن وزيــر الخارجية اإليــرانــي أن األمــني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريش أبلغه أن واشنطن رفضت منحه تأشيرة دخول 
لزيارة مقر األمم املتحدة في نيويورك، وقال ظريف »ما نعرفه هو 
أن وزير الخارجية األمريكي )مايك بومبيو(، قال في اتصال لألمني 
الــعــام لــألمــم املــتــحــدة: لــم يــكــن لــديــنــا وقـــت لــنــصــدر تــأشــيــرة دخــول 

ملحمد جواد ظريف، ولن نصدر له تأشيرة دخول«.

وأضاف ظريف »رد األمني العام بالقول إنه من حق إيران املشاركة 
في جلسة« للمنظمة األممية، وفق ما ذكرت وكالة األنباء الطالبية 
اإليرانية إسنا.. ولم يصدر حتى اآلن أي تأكيد رسمي من واشنطن 

حول رفضها طلب ظريف الحصول على تأشيرة دخول.
وكتب ظريف على تويتر الحقا أن الرفض ينتهك أحكام اتفاقية 
1947 الخاصة بسفر ممثلي الــدول األعضاء في األمــم املتحدة من 
وإلى مقر املنظمة، وقال »رفض منحي تأشيرة ال يقارن بالعقوبات 
والتهديدات األمريكية واالغتيال الجبان للجنرال قاسم سليماني 

األسبوع املاضي«. وتساءل »ما الذي يخشونه؟ الحقيقة؟«.
وقال ظريف إن رفض الواليات املتحدة منحه تأشيرة دخول »دليل 
الــواليــات املتحدة ونــظــام تــرامــب«، وفــق إسنا،  على فساد حكومة 
ــم املــتــحــدة الخميس  ــان يــخــطــط لــلــتــوجــه إلـــى مــقــر األمــ ــه كـ ــد أنـ وأكــ
املــتــحــدة«، حيث كان  للمشاركة بمناظرة حــول »دعــم ميثاق األمــم 
ينوي الحديث عن »جرائم أمريكا« خالل زيارته. وليست هذه املرة 
األولــى التي يواجه فيها مسؤولون إيرانيون مشاكل بالسفر إلى 

نيويورك للمشاركة في مؤتمرات لألمم املتحدة.
وفي ديسمبر، طلبت الجمعية العامة لألمم املتحدة من واشنطن 
رفع القيود على تحركات الدبلوماسيني اإليرانيني، ومنذ منتصف 
عام 2019، يواجه الدبلوماسيون والوزراء اإليرانيون قيودًا مشددة 
املــتــحــدة. وال يسمح لهم  لــلــواليــات  على تحركاتهم عند زيــارتــهــم 
بالتنقل خــارج املنطقة املحيطة بمقر األمــم املتحدة ومقر البعثة 
الدبلوماسية اإليرانية ومنزل السفير. وفي سبتمبر، انتقد ظريف 
خالل مشاركته في أعمال الجمعية العامة عدم إمكانه زيارة سفير 

بالده لدى األمم املتحدة في مستشفى أمريكي.

وكاالت -

دعــــت فــصــائــل عــراقــيــة مــســلــحــة أمــــس إلــــى عــقــد اجــتــمــاع ملــواجــهــة 
»الحرب ضد املقاومة«، بعد الغارة األمريكية األسبوع املاضي في 
بــغــداد، التي أســفــرت عــن مقتل الجنرال اإليــرانــي قاسم سليماني، 
وأكد نصر الشمري املعاون العسكري لحركة »النجباء«، املنضوية 
تحت لواء الحشد الشعبي، أن »املقاومة كبدت القوات األمريكية في 
العراق خسائر جسيمة حيث دفعتهم في السابق إلى الخروج من 

العراق«.
وأضـــاف »مــن األجـــدر بنا أن نكون كفصائل مقاومة ككيان واحــد 
للتعامل مــع واشــنــطــن الــتــي تصنفنا فــي نــفــس الــخــانــة«. وحــركــة 
إيــران هي أحــد الفصائل املناهضة بشدة  »النجباء« املدعومة من 
للوجود األمريكي. وأضاف الشمري في بيانه أن »العدوان األمريكي 
على الحشد الشعبي كان الساعة الصفر لبدء الحرب على املقاومة«. 
ولم يشر بيان »النجباء« إلى الفصائل املشاركة في االجتماع، لكنه 
من املتوقع أن يدعو الفصائل املوالية إليــران باإلضافة إلى جيش 

املهدي الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وكان الصدر قد أعلن في رسالة إلى البرملان العراقي عن »تشكيل 
املقاومة الدولية«. وأعاد الصدر إحياء »جيش املهدي« الذي كان له 
الــعــراق. حتى  إلــى  دور كبير في مقارعة األمريكيني عقب دخولهم 
أن األمــني العام لحركة »عصائب أهــل الحق« قيس الخزعلي الذي 
كان على خالف مع الصدر لكن تعتبره الواليات املتحدة »إرهابيًا 
عامليًا«، انضم إلى خط املواجهة ضد األمريكيني في خندق واحد 
 »إذا لم تخرجوا أو ماطلتم في ذلــك، فستجدون 

ً
مع غريمه، قائال

ردًا عراقيًا قويًا سيزلزل األرض من تحت أقدامكم وسيجعل السماء 
جحيمًا فوق رؤوسكم«.

وقــال الشمري »سنخوض حربًا ضد الوجود العسكري األمريكي 
إلــيــهــا«. وتــابــع »نحن  الـــوصـــول  نــقــطــة باملنطقة نستطيع  فــي كــل 
مستعدون لقتال الواليات املتحدة واستشهاد البعض منا لن يغير 
شيئًا في املعادلة، واأللم الذي سنسببه للواليات املتحدة سيكون 
الله  على مستوى دماء الشهداء«، مؤكدًا تواصله مع كتائب حزب 

العراقية.

ألمانيا سحبت جزءًا 
من جنودها في العراق 

أعلن الجيش األملاني أمس سحب جزء من جنوده املنتشرين في العراق 
ملهمات تدريب، ونقلهم إلى األردن والكويت، بسبب التوتر في املنطقة، 
وغادر عناصر الكتيبة األملانية في بغداد وفي التاجي شمال العاصمة، 
ويبلغ عددهم 35 عسكريًا، العراق، وفق ما أفاد بيان للجيش األملاني 
العراقي األخير  البرملان  الــعــراق« وقــرار  إلــى »الوضع األمني في  أشــار 
الذي يطلب مغادرة قوات التحالف الدولي البالد. وأكد الجيش األملاني 

»أمن عسكريينا هو أولويتنا القصوى«.
ونقل العسكريون األملان الثالثة الذين كانوا في بغداد إلى الكويت، فيما 
إلــى قاعدة عسكرية  التاجي  أملانيًا كانوا في  جــرى نقل 32 عسكريًا 
أملانية في األزرق في األردن خالل الليل. ويأتي القرار األملاني في ظل 
السابق  القائد  اغتيال  املتحدة وإيـــران على خلفية  الــواليــات  توتر بني 
الــثــوري اإليــرانــي قاسم سليماني بضربة  الــحــرس  الــقــدس فــي  لفيلق 
أمريكية الجمعة. وباإلضافة إلى العسكريني املتمركزين قرب العاصمة، 
لتدريب قوات  العراق ينفذون مهام  قــوات في كردستان  ألملانيا أيضًا 
األمن املحلية، لكن هؤالء البالغ عددهم 90 عسكريًا ال تشملهم عملية 

السحب حتى اآلن.
الدولي ضد  التحالف  إطــار  العراق في  األملــان في  العسكريون  ويعمل 
تنظيم الدولة اإلسالمية. وأقر وزير الخارجية األملاني مساء اإلثنني في 
العراق  الغربيني من  العسكريني  بــأن سحب  العامة  مقابلة مع اإلذاعــة 
لــلــظــروف، موضحًا »أن أي  نــظــرًا  إليها جميعًا«  هــو »نتيجة سنصل 
بلد عضو في التحالف الدولي لن يبقى في العراق ما لم يكن مرغوبًا 
البرملان  إلــى تصويت  الخارجية فــي حديثه  بــوجــوده«. ويشير وزيــر 

العراقي على مذكرة تطلب انسحاب قوات التحالف الدولي من البالد.
وأوضح الوزير األملاني »اعتمد البرملان هذا القرار، وبنهاية األمر يعود 

للحكومة اتخاذ القرار ولذلك نتحاور معها اآلن في هذا الصدد«.
كما أعلن الحلف األطلسي أمس سحبا مؤقتا لقسم من عناصره في 
العراق وذلك بعد تعليق مهمته في تدريب القوات العراقية، عقب توتر 
شديد بني واشنطن وطهران، وقال مسؤول في الحلف في بيان »نحن 
نتخذ كافة اإلجــراءات الضرورية لحماية موظفينا. ويشمل ذلك إعادة 
العراق  املناطق داخــل  تمركز مؤقت لقسم مــن موظفينا فــي مختلف 

وخارجه« مضيفا أن الحلف »يبقي مع ذلك على وجود في العراق«.

.. وفرنسا ال تعتزم 
سحب قواتها 

ــم يشأ  ــرح مـــصـــدر حــكــومــي لـ صــ
ــا »ال  ــرنـــسـ ــأن فـ ــ ــ ــه ب ــتـ ــويـ كـــشـــف هـ
تعتزم« سحب جنودها املنتشرين 
لتنفيذ مهمات  ــعــراق  ال فــي  حــالــيــا 
تدريب، وتنشر فرنسا، العضو في 
التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة 
اإلسالمية بقيادة الواليات املتحدة، 
نــحــو مــئــتــي عــســكــري فـــي الــعــراق 
بينهم 160 يتولون تدريب الجيش 
الــعــراقــي، وفـــق هيئة األركـــــان. في 
مــوازاة ذلك، كتبت وزيــرة الجيوش 
الــفــرنــســيــة فــلــورانــس بـــارلـــي على 
ـــداث الــتــي وقعت  تــويــتــر »بــعــد األحـ

املــاضــي مستوى حماية عسكريينا  الجمعة  بــغــداد، عــززنــا منذ  فــي 
الفرنسيني املنتشرين في العراق. تم القيام بكل شيء لضمان أمنهم«.

وأضافت »األولوية اليوم هي كما كانت باألمس وينبغي أن تكون أولوية 
الغد: مكافحة داعش )تنظيم الدولة اإلسالمية(. إن تهدئة التوترات في 
العراق واملنطقة أمر ال غنى عنه. يجب أن يتمكن التحالف الدولي ضد 

داعش من مواصلة مهمته«.

.. وبريطانيا ترهن انسحابها
 لطلب العراق 

ــانـــي بــن  ــطـ ــريـ ــبـ ــر وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـ ــ ذكــ
واالس أمــس أن لــنــدن تــرغــب فــي بقاء 
الــعــراق لكنها ستسحبها  قواتها فــي 
ذلـــــك، وقـــــال واالس  ــداد  ــغـ بـ إذا طــلــبــت 
للبرملان »نحن.. نحترم سيادة العراق. 
وإذا طــلــبــوا مــنــا املـــغـــادرة فــهــذا حقهم 

وسنحترمه«.
النقل ووزارتـــه  وقـــال والس إن وزارة 
ــادات بشأن  عــلــى وشـــك إصــــدار إرشــــ
املــالحــة الــبــحــريــة فــي الــشــرق األوســـط 
بــعــدمــا تــســبــب مــقــتــل قــائــد عــســكــري 
ــي بــــارز فـــي تـــزايـــد حــــدة الــتــوتــر  ــرانـ إيـ
للبرملان »وزارة  باملنطقة، وقــال والس 

النقل تراجع مستوى التهديد للمالحة البحرية.. على نحو يومي، وهي 
على وشك إصدار إرشادات بدعم من وزارة الدفاع«.

إيــران أمــس بالعمل  اتهم وزيــر الخارجية األمريكي مايك بومبيو 
بنشاط على تقويض عملية السالم في أفغانستان، وقال في مؤتمر 
صــحــفــي بــــالــــوزارة »إيـــــران رفــضــت االنــضــمــام لــإجــمــاع اإلقــلــيــمــي 
والدولي على السالم وهي في الواقع تعمل بنشاط على تقويض 
عملية السالم بمواصلة الجهد العاملي الذي تبذله منذ فترة طويلة 
في دعــم الجماعات املتشددة هناك«. وقــال بومبيو أمــس إن قاسم 

سليماني قــائــد فيلق الــقــدس بــالــحــرس الــثــوري اإليـــرانـــي لــم يكن 
في مهمة دبلوماسية ذات طبيعة سلمية في بغداد عندما قتلته 
ــبـــوع املـــاضـــي. وتــســاءل  الـــواليـــات املــتــحــدة فـــي ضــربــة جــويــة األسـ
بومبيو أمــام الصحفيني »هل هناك أي خلفية تشير إلى احتمال، 
إلــى بــغــداد ألداء  ولــو مــن بعيد، أن قــاســم سليماني كــان متوجها 

مهمة سلمية؟« وأضاف »نعلم أن ذلك ليس صحيحا«.

تستعد الفلبني إلجالء اآلالف من مواطنيها 
الــعــامــلــني فــي الــشــرق األوســــط مــع تصاعد 
الــتــوتــر فــي أعــقــاب مــقــتــل قــاســم سليماني 
ــــي فــي  ــرانــ ــ ــوري اإليــ ــ ــثـ ــ الـــقـــائـــد بـــالـــحـــرس الـ
ضــربــة جــويــة أمــريــكــيــة، ويــعــمــل قــرابــة 2.3 
ــــط فــي  ــ مـــلـــيـــون فــلــبــيــنــي فــــي الــــشــــرق األوسـ
الــعــمــالــة املــنــزلــيــة وفــــي قـــطـــاع اإلنــــشــــاء أو 
كــمــهــنــدســني ومـــمـــرضـــات. وقــــال ســلــفــادور 
الــرئــيــس الفلبيني  املــتــحــدث بــاســم  بانيلو 
رودريــجــو دوتــيــرتــي أمــس إن الرئيس أمر 
الــقــوات املسلحة بتجهيز األصـــول الجوية 
الــعــراق  والــبــحــريــة إلجــــالء الفلبينيني مــن 

وإيران والدول العربية املجاورة.
وكـــان دوتــيــرتــي قــد عــبــر عــن قلقه الشديد 
مــن احــتــمــال نــشــوب »حــــرب طــويــلــة« وقــال 
إنــه أرســل مبعوثا خاصا إلى  للصحفيني 
طــهــران وبـــغـــداد لــلــحــصــول عــلــى ضــمــانــات 
ــــن لــلــفــلــبــيــنــيــني فــــي حــالــة  بــتــوفــيــر مـــمـــر آمـ
إجالئهم. وأضاف دوتيرتي في كلمة أمس 
الــكــثــيــر جـــدا مـــن الفلبينيني  األول »هـــنـــاك 
الــذيــن يعملون بشكل أســاســي فــي منطقة 
الشرق األوسط. يعتريني القلق. إيران تبدو 
عاقدة العزم على االنتقام الذي أتصور أنه 

سيأتي«.
وتــفــيــد بــيــانــات حــكــومــيــة أن هـــنـــاك قــرابــة 
ســبــعــة آالف فــلــبــيــنــي يــعــمــلــون ويــعــيــشــون 

في العراق وأكثر من ألف آخرين في إيران. 
وقــال وزيــر الــدفــاع ديلفني لورينزانا الــذي 
ــــرأس لــجــنــة تــشــكــلــت فـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة  يـ
الفلبينيني مــن املنطقة إن  لــإعــداد إلجـــالء 
الحكومة تجهز طــائــرات لنقل الفلبينيني 
الراغبني في العودة إلى بلدهم أو االنتقال 

مــن الــعــراق وإيــــران إلـــى أمــاكــن أكــثــر أمــانــا. 
لــوريــنــزانــا للصحفيني »بوسعنا  وأضـــاف 
نــقــل لجلبهم«، مضيفا أن  ــال وســائــل  إرســ
استئجار سفينة ركاب من بني األمور التي 
تبحثها الحكومة إلجــالء مــن يرغبون في 

العودة للوطن.
الفلبينيني  وبلغت التحويالت النقدية من 
الذين يعملون بالشرق األوسط إلى وطنهم 
نحو 5.4 مليار دوالر من يناير إلى أكتوبر 
ــمــس إجــمــالــي 

ُ
الــعــام املـــاضـــي، بــمــا يــمــثــل خ

الـــتـــحـــويـــالت فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة مـــمـــا يــجــعــل 
املــنــطــقــة مـــصـــدرا رئــيــســيــا لــتــدفــقــات الــنــقــد 
األجنبي التي تساعد على دفــع النمو في 
االقتصاد الفلبيني الذي يغلب عليه النمط 

االستهالكي.
وفــــي كـــواالملـــبـــور نــصــح وزيـــــر الــخــارجــيــة 
املــالــيــزي ســيــف الــديــن عــبــد الــلــه املاليزيني 
بإرجاء السفر لغير ضرورة إلى املنطقة »ال 
سيما مناطق معينة يمثل الوضع األمني 
فــيــهــا خـــطـــورة« وبــــأن يــســجــل املـــوجـــودون 
ــم فــــي أقـــــــرب بــعــثــة  ـــاءهــ ــمـ فــــي املـــنـــطـــقـــة أســ
ماليزية. وقال في مؤتمر صحفي »تنصح 
الــوزارة جميع املاليزيني املقيمني أو الذين 
بــأن يكونوا  إلــى املنطقة  يــســافــرون حاليا 
أكثر حــذرا وأن يتخذوا اإلجـــراءات الالزمة 

لضمان سالمتهم وأمنهم«.

واالس

ظريف: إيران سترد بشكل متناسب 
على مقتل سليماني

فصائل عراقية تعلن تشكيل 
جبهة مقاومة ضد أمريكا

واشنطن رفضت منحه تأشيرة دخول

بومبيو يتهم إيران بتقويض عملية السالم في أفغانستان

الفلبين تستعد إلجالء عمالها من الشرق األوسط

إيران تعتبر االتفاق النووي ساريا رغم تقليص االلتزامات
 نقلت وكالة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لألنباء عن نائب وزير 
الخارجية اإليراني عباس عراقجي أمس قوله إن االتفاق النووي 
اإليــرانــي مــع الــقــوى العاملية لــم يتوقف العمل بــه رغــم قــرار طهران 
التخلي عن القيود املفروضة على تخصيب اليورانيوم بموجبه، 
ــــد تــقــلــيــصــا آخــــر اللــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب  وأعــلــنــت طـــهـــران يــــوم األحـ
االتــفــاق، لكنها قالت إنها ستواصل التعاون مــع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
وتــزامــن اإلعـــالن مــع تصعيد كبير للتوتر مــع واشــنــطــن بعد قتل 
الــثــوري اإليــرانــي في  قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس 
ضــربــة جــويــة أمــريــكــيــة فــي بــغــداد يـــوم الــجــمــعــة. وتــقــول إيــــران إن 
إيــران بالفعل كثيرا  برنامجها النووي ألغــراض مدنية. وانتهكت 
من القيود بموجب االتفاق النووي ردا على انسحاب واشنطن منه 

عــام 2018 وإعــادة فرضها عقوبات تسببت في إصابة اقتصادها 
بالشلل.

وقــال عراقجي، وهــو أيضا مفاوض كبير في امللف الــنــووي، »لم 
تكتب النهاية بعد لالتفاق النووي«. وأضاف »مستعدون للعودة 
إلى االلتزام الكامل باالتفاق في حالة إنهاء العقوبات وحصولنا 
ــاق«. وقــــال دبــلــومــاســيــون  ــفــ عــلــى مـــزايـــا اقــتــصــاديــة مـــن هــــذا االتــ
أوروبــيــون لرويترز إن األطـــراف األوروبــيــة املوقعة على االتفاق 
ربما تقود هذا األسبوع جهودا إلعــادة فرض عقوبات من األمم 
املــتــحــدة عــلــى إيــــران، وهـــي الــعــقــوبــات الــتــي كـــان قــد جـــرى رفعها 
بموجب االتفاق. وانتقدت إيران كال من بريطانيا وفرنسا وأملانيا 
لعدم قدرتها على حماية اقتصاد إيران من العقوبات األمريكية 

وبالتالي إنقاذ االتفاق.
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استقبل سعادة الشيخ حمد بن خليفة 
بــــن أحـــمـــد آل ثـــانـــى رئـــيـــس االتـــحـــاد 
القطرى لكرة القدم بمكتبه ظهر امس 
ــد االتـــحـــاد الــســويــدي  بــبــرج الــبــدع وفـ
 
ً
لكرة القدم، حيث استقبل سعادته كال

من السيد كــارل إريــك نيلسون رئيس 
االتــحــاد، والــســيــد هــاكــان خوستراند 
األمني العام، والسيد بيرت أندرسون 
ــلــــس اإلدارة والــــســــيــــدة  عــــضــــو مــــجــ
كــارولــني فالدهيم مسؤولة العالقات 
الــخــارجــيــة الــعــامــة، والــســيــد جــوهــان 
الــســويــدي  ليندهولم رئــيــس االتــحــاد 
للبناء. وحضر االستقبال من الجانب 
الـــقـــطـــري، ســـعـــادة حــســن بـــن عــبــدالــلــه 
الــــــــــذوادي أمـــــني عـــــام الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
لــلــمــشــاريــع واإلرث، والـــســـيـــد ســعــود 
بــن عــبــدالــعــزيــز املــهــنــدي نــائــب رئيس 
الــقــدم، والسيد  االتــحــاد القطري لكرة 
ــام،  ــعــ ــنـــصـــور األنــــــصــــــاري األمـــــــني الــ مـ
املـــديـــر التنفيذي  والــســيــد عــلــي داود 

ملكتب سعادة رئيس االتحاد.
ــيـــس  ــادة رئـ ــ ــعــ ــ ــال ســ ــبــ ــقــ ــتــ ــي اســ ــ ـــأتــ ــ ويـ
االتحاد لوفد االتحاد السويدي لكرة 
الــقــدم، على هــامــش املعسكر الشتوي 
الــذي يقيمه املنتخب السويدي األول 
ــذي يــخــوض  ــ فـــي الــــدوحــــة حـــالـــيـــا، والــ
خالله عددًا من املباريات الودية وفق 

برنامج املعسكر.

ــارة لــيــســت األولـــــى مـــن نــوعــهــا،  ــزيــ والــ
حــيــث اســتــقــبــل ســـعـــادة الــشــيــخ حمد 
ــن أحـــمـــد آل ثـــانـــى قــبــل  ــن خــلــيــفــة بــ بــ
فترة وفــد اتــحــادات كــرة القدم بالدول 
االســكــنــدنــافــيــة فـــي كـــل مـــن الــدنــمــارك 
ــــج وجــــــــزر فــــــــارو والـــســـويـــد  ــرويـ ــ ــنـ ــ والـ

وفنلندا.
ــثــــل الـــــــزيـــــــارة انــــطــــالقــــة جــــديــــدة  ــمــ وتــ
لــلــعــالقــات بــني االتــحــاد الــقــطــري لكرة 
القدم وغيرها من االتحادات الصديقة، 
وذلك فى إطار ما يسعى إليه االتحاد 
الــقــدم، لتقوية عالقاته  لــكــرة  الــقــطــري 
مــــع جـــمـــيـــع االتــــــحــــــادات وفـــــي جــمــيــع 

القارات، واستمرارًا للعالقات املتميزة 
ــادة رئـــيـــس االتـــحـــاد  ــعـ الـــتـــى تـــربـــط سـ
بأسرة كرة القدم على األصعدة كافة، 
والتى تتميز بأواصر متينة تدل على 
آفــاقــا أسمى  امــتــدادهــا لتتعدى  مـــدى 
الــرســالــة السامية التى  تتجلى معها 

تحملها كرة القدم.
حــيــث تـــم خـــالل االســتــقــبــال الــتــبــاحــث 
حول املواضيع ذات االهتمام املشترك 
ــة تــفــعــيــلــهــا  ــيـ ــمـ بــــني االتــــحــــاديــــن، وأهـ
وسبل تطويرها فى الفترة املقبلة بما 
يــخــدم منظومة كــرة الــقــدم فــى كــل من 
قطر والسويد ويعزز من أطر التعاون 

املشترك فيما بينهما.
كــمــا جـــرى الــحــديــث حـــول الــعــديــد من 
األمـــور املتعلقة بمنظومة كــرة القدم 
ــبــــني، وتـــم  ــانــ ــــني الــــجــ ــى تــــربــــط بـ ــ ــتـ ــ والـ
التطرق كذلك لسبل دعمها بما يعود 
بـــالـــنـــفـــع عـــلـــى األطـــــــــراف كــــافــــة، وبــمــا 
يــعــزز مــن فـــرص تــبــادل الــخــبــرات بني 
االتــحــاديــن، ويــضــمــن مــعــه تــطــور كــرة 

القدم على جميع املستويات.
ــارة أن  ــزيـ ومـــن املــقــرر وفـــق بــرنــامــج الـ
ــاد الـــســـويـــدي لــكــرة  يـــقـــوم وفــــد االتــــحــ
ــنـــاح الــلــجــنــة  ــارة جـ ــزيــ الــــقــــدم الــــيــــوم بــ
العليا للمشاريع واإلرث “البافيليون” 

ــر  ــلــــى آخــ ــــالع عــ ــــالطــ ــرج الــــــبــــــدع، لــ ــ ــبـ ــ بـ
استعدادات قطر والتقدم املذهل نحو 
اســتــضــافــة قــطــر لــكــأس الــعــالــم 2022 
بما تملكه من خبرات تنظيمية وبما 

يتوافر لديها من إمكانات هائلة.
وذلــك من خالل االطــالع على النماذج 
الــــتــــي تـــحـــاكـــي اســــــتــــــادات ومـــنـــشـــآت 
ومــالعــب كـــأس الــعــالــم، والــتــي تبرهن 
على فلسفة كرة القدم وما توحي به، 
وما ستتركه من إرث عظيم ليس لقطر 
فــحــســب، بـــل لــلــمــنــطــقــة بـــأســـرهـــا، كما 
ستكون هناك جولة ميدانية الستاد 

الجنوب املونديالي.

ــه  ــداداتـ ــعـ ــتـ ــــي اسـ ــبـ ــ ــل مــنــتــخــبــنــا األوملـ ــواصــ يــ
للمشاركة فــي بطولة آســيــا تحت 23 عاما 
أوملبياد  إلــى  املؤهلة  القدم في تايالند،  لكرة 
األربــعــاء  الــيــوم  والــتــي تنطلق  طوكيو 2020، 
الجاري بمشاركة  وتستمر حتى 26 يناير 

16 منتخبا موزعة على 4 مجموعات.
ويــســتــهــل مــنــتــخــبــنــا مــــشــــواره فـــي الــبــطــولــة 
الخميس بلقاء  الثانية غــدا  ضمن املجموعة 
املنتخب  يــتــبــارى مــع  ثــم  الـــســـوري،  املنتخب 
ثــم يواجه  /األحـــد/ 12 يناير،  يــوم  السعودي 

نظيره الياباني يوم 15 من الشهر الجاري.
فيما تبدأ منافسات البطولة اليوم، من خالل 
املجموعة األولى، حيث يلتقي منتخب العراق 
بــطــل عـــام 2013 مــع أســتــرالــيــا عــلــى إســتــاد 
ثاماسات، في حني تتقابل تايالند املضيفة 

مع البحرين على إستاد راجامانغاال.
أمــس  الــتــدريــبــيــة  وخــــاض منتخبنا حــصــتــه 
املــجــاورة ملقر إقامته في  املــالعــب  على أحــد 
فـــنـــدق نــوفــتــيــل بــانــكــوك بــقــيــادة اإلســبــانــي 
فيليكس سانشيز. ويــعــول سانشيز على 
اللعب الجماعي والتمركز الجيد الذي يجيده 
ــا، فــضــال عن  ــامـ ــم تــحــت 23 عـ ــ نـــجـــوم األدعــ
الهجمات من  التكتيكي، وتنويع  االنضباط 
العمق واألطراف هي أحد أبرز أسلحة الفريق، 
وحتى املزايا الهجومّية لدى املدافعني. ويركز 
سانشيز على مواجهة االفتتاح أمام املنتخب 
ــوري الــــذي يـــقـــوده املـــــدرب أيــمــن حكيم  الـــسـ
ــثــة بـــني ســانــشــيــز  ــثــال وســـتـــكـــون املـــواجـــهـــة ال
أن تقابال في مناسبتني على  والحكيم بعد 
صعيد املنتخب األول في تصفيات مونديال 
روسيا 2018، ويحاول سانشيز أن يخرج 

بالعالمة الكاملة من املباراة األولى.

رئيس اتحاد كرة القدم يستقبل نظيره السويدي
لتعزيز فرص تبادل الخبرات بين االتحادين

الدوحة -  

الـــدور نصف النهائي الثاني  يــواجــه الــســد فــي مــبــاراة 
ــبـــت املــقــبــل  ــره الـــــريـــــان الـــسـ ــيـ ــظـ ــر نـ ــطـ لـــبـــطـــولـــة كــــــأس قـ
ــادي الـــســـد فـــي تــمــام  ــنـ ــاد جـــاســـم بـــن حــمــد بـ ــتـ عــلــى اسـ
الــســابــعــة والــنــصــف مـــســـاًء. يــدخــل فــريــق الــســد بطولة 
ــداف سيسعى  ــ كـــأس قــطــر 2020 ولــديــه طــمــوحــات وأهـ
املــبــاراة املــؤجــلــة من  أنــه بعدما لعب  لتحقيقها، حيث 
ــلـــدوري أمــــام الــعــربــي والـــتـــي فــاز  ــبـــوع الــخــامــس لـ األسـ
املــؤكــد أن  فيها الزعيم بستة أهـــداف مقابل هــدف فمن 
كــل التركيز سيكون على بطولة كــأس قطر وذلـــك من 
أجــل املنافسة على اللقب ليكون بمثابة دافــع إضافي 
للفريق الستكمال باقي استحقاقات وبطوالت املوسم 

الرياضي -2019 2020.
ــــأس قـــطـــر فــــي نــســخــتــهــا  ــأتــــي مـــشـــاركـــة الــــســــد فــــي كــ تــ
السادسة، بعدما حصل على املركز األول وتوج ببطولة 
إثـــر موسم  دوري نــجــوم QNB للموسم -2018 2019، 
الــذي نجح في نهايته في الظفر  حافل أمضاه الفريق 
بــالــدرع عــن جـــدارة واستحقاق بعد مستويات مميزة 
للغاية قدمها. حيث حصد السد 57 نقطة من الفوز في 
18 مــبــاراة والــخــســارة مــرة واحـــدة والــتــعــادل فــي ثالث 
مـــبـــاريـــات، كــمــا ســجــل الــفــريــق 100 هــــدف واســتــقــبــلــت 

شباكه 22 هدفا، وذلك خالل 22 أسبوعا.
ــد بــــالــــدرع مــــع املـــــــدرب الــبــرتــغــالــي  ــاء تـــتـــويـــج الـــسـ ــ وجــ
جوزفالدو فيريرا، والقائد اإلسباني تشافي هيرنانديز 
ــر مــواســمــه كـــالعـــب، لــيــتــولــى تــدريــب  ــــذي أمـــضـــى آخــ الـ

الفريق في مطلع املوسم الجاري -2019 2020.
وشــهــد الــســد املــوســم املــاضــي اســتــقــرارًا مــلــحــوظــا كــان 
نتاجه الفوز باللقب، حيث كان املدرب فيريرا متواجدًا 
مع الفريق، وكذلك القوام الفريق األساسي من الالعبني 
وفي مقدمتهم اإلسباني تشافي هيرنانديز، والهداف 
ــاءت اإلضــافــة  الــجــزائــري الـــدولـــي بــغــداد بــونــجــاح، وجــ
فيما يخص األجانب بالتعاقد مع اإلسباني جابرييل 

فرنانديز »جابي« والكوري الجنوبي جونج بونج.. 
فــيــمــا يــشــارك الـــريـــان لــلــمــرة الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي في 

بطولة كأس قطر، حيث بدأت مشاركته للمرة األولى في 
.QNB العام 2016 بعد فوزه ببطولة دوري نجوم

الــريــان للمشاركة فــي بطولة كــأس قطر 2020   وتــأهــل 
بنسختها السادسة بعد حصوله على املركز الرابع في 
الــــدوري للموسم 2018 – 2019، حــيــث حــصــل عــلــى 37 
نقطة مــن 10 انــتــصــارات و7 تــعــادالت و5 خــســائــر، كما 
سجل 34 هدفا واهتزت شباكه 31 مــرة وذلــك خــالل 22 
الــبــدايــة الجيدة للريان املــوســم املاضي  أســبــوعــا. ورغــم 
املــشــوار واملنافسة على  لــم يتمكن مــن استكمال  أنــه  إال 
الــلــقــب ليحل رابــعــا فــي نــهــايــة الـــــدوري. وخـــالل املــوســم 
الــريــان لتغييرات كثيرة  املــاضــي -2018 2019 تــعــرض 
على صعيد الالعبني املحترفني األجانب، وكذلك الجهاز 
الــفــنــي، بــعــد أن تــولــى املــهــمــة فــي بــدايــة املــوســم املـــدرب 
األرجنتيني الفاسكو والــذي اعتذر عن عدم االستمرار 

في مهمته، وتولي البرازيلي سوزا مدرب تحت 23 سنة 
الــريــان بعد رحــيــل الفاسكو  لــه، ثــم تعاقد  املهمة خلفا 
مع املدرب التركي بولنت الذي قدم استقالته في مارس 
2019، بعد نتائج غير مرضية في بطولة دوري أبطال 
آسيا، ليعود سوزا لقيادة الفريق من جديد. ومع بداية 
 
ً
املوسم الجديد 2019 – 2020 أجرى الريان تغييرًا شامال

سواء على مستوى الجهاز الفني أو املحترفني األجانب، 
فــتــعــاقــد مـــع مـــدربـــه األســـبـــق األوروجــــويــــانــــي ديــيــجــو 
أجـــيـــري، ومـــع مــحــتــرفــني جـــدد هــم املـــدافـــع األرجنتيني 
جابرييل ميركادو والكوري الجنوبي لي جايك والعبي 
ــزائـــري يــاســني  ــجـ الـــوســـط الــكــامــيــرونــي فـــرانـــك كــــوم والـ
ــان فـــي مــطــلــع املـــوســـم العــب  ــريــ بـــراهـــيـــمـــي. كــمــا ضـــم الــ
الفائز ببطولة كــأس آسيا 2019 عبد  املنتخب الوطني 

العزيز حاتم، وكذلك خالد مفتاح.

قمة كروية بين السد والريان في نصف نهائي كأس قطر
السبت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد

¶  أجيري¶  تشافي

¶ .. وخالل لقائه بالسيد كارل إريك نيلسون      ¶ الشيخ حمد بن خليفة يهدي قميص المونديال لرئيس االتحاد السويدي    
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بانكوك - قنا

العنابي األولمبي 
يلتقي نظيره 

السوري غدا

فاز ساديو ماني، العب ليفربول اإلنجليزي، 
أفريقيا، بينما  بجائزة أفضل العب في قارة 
ــلــــي، بـــجـــائـــزة  ــاز الــــجــــزائــــري يــــوســــف بــــاليــ ــ فــ
أفـــضـــل العــــب فـــي بـــطـــوالت أفــريــقــيــا لــأنــديــة 
بعد حصوله على أصــوات في حفل االتحاد 
ــاف« الـــذي أقــيــم في  األفــريــقــي لــكــرة الــقــدم »كــ

الغردقة، مساء أمس. 
املغربي أشرف حكيمي، على جائزة  وحصل 
أفــضــل العـــب شـــاب فــي الـــقـــارة لــلــعــام الــثــانــي 
الكاميرون جائزة  التوالي، بينما نالت  على 

أفريقيا  فــي  قــدم ســيــدات  كــرة  أفضل منتخب 
لعام 2019.

وتمكن املنتخب الجزائري من الحصول على 
جائزة أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2019. 
وحـــاز هـــدف ريـــاض مــحــرز، نــجــم مانشستر 
ــيــــزي، فــــي نـــيـــجـــيـــريـــا بــكــأس  ــلــ ســـيـــتـــي اإلنــــجــ
أفريقيا  األمــم األفريقية على جائزة األفضل 
الفني ملنتخب  املدير  وتــوج جمال بلماضي، 
الجزائر، بجائزة أحسن مدرب. وجاء املصري 
مــحــمــد صـــــالح، العــــب لــيــفــربــول اإلنــجــلــيــزي 
الــتــشــكــيــل  ــلـــى رأس  عـ ــري،  ــ ــــصـ املـ ــنـــتـــخـــب  واملـ

املثالي في أفريقيا لعام 2019.

2019 ماني أفضل العب في أفريقيا 
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الـــعـــام املـــاضـــي تسجيل  شــهــد 
اعـــلـــى مــســتــوى لـــالنـــفـــاق على 
انتقاالت الالعبيني ضمن اكبر 
خمس دوريات اوروبية، حيث 
بــلــغــت قــيــمــة االنـــتـــقـــاالت نحو 
6.62 مليار يورو وذلك مقارنة 
باملستوى املسجل خالل العام 
بــلــغ 5.80 مليار  2018 والــــذي 
يورو وبنحو 6.06 مليار يورو 
املسجلة في العام 2017 ونحو 
4.23 مليار يــورو املسجلة في 
العام 2016 ونحو 3.85 مليار 
يورو املسجلة في العام 2015، 
ــام املـــاضـــي  ــعــ ــكـــون الــ وبــــذلــــك يـ
ــى مـــســـتـــوى خـــالل  ــلــ ســـجـــل اعــ

الخمس سنوات املاضية.
وشـــــــمـــــــلـــــــت االحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات 
الـــدوريـــات الــخــمــس االكــبــر في 
منطقة الــيــورو، وهــي الـــدوري 
االنجليزي والدوري االسباني 
ــــدوري  والــــــدوري االيــطــالــي والـ
االملــــــــانــــــــي واخــــــــيــــــــرا الـــــــــــدوري 
الفرنسي، وهي اكبر الدوريات 
االوروبــــــيــــــة وتـــســـتـــحـــوذ عــلــى 
زخـــم كــبــيــر مـــن املــتــابــعــة نــظــرا 
ــافــــســــات الـــكـــرويـــة  ــنــ لـــقـــيـــمـــة املــ
ــه االنــــــديــــــة مــن  ــ ــر بــ ــ ــزخـ ــ ومـــــــا تـ
ــبـــني ذوي  ــم هـــائـــل مــــن الـــالعـ كــ
املهارات الكروية املميزة والتي 

وضــعــتــهــم عـــلـــى قـــائـــمـــة اغــلــى 
واغنى الالعبني.

الــــــــى ذلــــــــــك، فــــقــــد اســــتــــحــــوذت 
ــاتــــو  ــركــ االنـــــتـــــقـــــاالت خـــــــالل املــ
الـــصـــيـــفـــي مــــن الــــعــــام املـــاضـــي 
عــلــى مـــا نــســبــتــه %87.13 من 
االجمالي املسجل، حيث بلغت 
الــقــيــمــة املــســجــلــة فـــي املــركــاتــو 
نـــحـــو 5.78 مــلــيــار  ــتــــوي  ــشــ الــ
يــــورو، فــي حــني بــلــغــت القيمة 
املسجلة في املركاتو الصيفي 
يــــــورو بــمــا  نـــحـــو 0.83 مـــلـــيـــار 
تبلغ نسبته نحو %12.87 من 
اجــمــالــي االنـــتـــقـــاالت املــســجــلــة 
خــالل الــعــام املــاضــي. ويتضح 
ــيـــمـــة  مــــــــن خـــــــــــالل مـــــتـــــابـــــعـــــة قـ
ــــاالت خــــــالل الـــســـنـــوات  ــقـ ــ ــتـ ــ االنـ
ــتـــضـــح  الـــــــــثـــــــــالث االخــــــــــيــــــــــرة يـ
تــســجــيــل انـــخـــفـــاض فـــي قيمة 
االنـــتـــقـــاالت خـــالل الـــعـــام 2018 
بــالــعــام 2017 والــعــام  مــقــارنــة 
لـــعـــدد  نـــتـــيـــجـــة  2019، وذلــــــــك 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ مــــن املـــتـــغـــيـــرات االقـ
الحاصلة في املنطقة االوروبية 
ومــنــهــا تـــراجـــع قــيــمــة الـــيـــورو 
ــمــــالت الـــرئـــيـــســـيـــة  ــعــ مـــقـــابـــل الــ
وفــــــــــــي مـــــقـــــدمـــــتـــــهـــــا الــــــــــــــدوالر 
ــي، كــــذلــــك انـــخـــفـــاض  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ االمـ
الجنيه االسترليني امام باقي 
الــعــمــالت االخــــــرى، فـــي اعــقــاب 
تصويت البريطانيني لصالح 

الخروج من االتحاد االوروبــي 
والتبعات التي مازالت الى حد 

االن تلقى بظاللها.
وتـــصـــدر الـــــــدوري االنــجــلــيــزي 
الــتــرتــيــب عــلــى مــســتــوى تكلفة 
االنــتــقــاالت بــنــحــو 1.90 مليار 
الـــدوري االسباني  يـــورو، يليه 
بنحو 1.50 مليار يورو ومن ثم 
الــــدوري االيــطــالــي بنحو 1.50 
مــلــيــار يــــورو ومـــن ثـــم الــــدوري 
االملاني 0.88 مليار يــورو ومن 
ثم الدوري الفرنسي بنحو 0.83 
مليار يورو. وكانت االنتقاالت 
ضــمــن مــانــشــســتــر ســيــتــي ابــرز 
ــتـــي اســـتـــحـــوذ عــلــى  االنــــديــــة الـ
لــالنــتــقــاالت بنحو  اعــلــى قيمة 
1.63 مــلــيــار يـــورو خـــالل الــــ 10 

سنوات املاضية.
ــبـــون ان يشهد  املـــراقـ ويــتــوقــع 
العام الجاري تسجيل العديد 
من املتغيرات االقتصادية على 
مستوى منطقة اليورو مما قد 
ينعكس على ترتيب الدوريات، 
ــــروج  ــخــ ــ ــي حـــــــــال الــ ــ ــ ــة فـ ــ ــاصــ ــ خــ
الكامل لبريطانيا من االتحاد 
ــر عــــقــــود  ــيــ ــيــ ــغــ االوروبـــــــــــــــــي وتــ
ــاع مستويات  ــفـ الــالعــبــني وارتـ
الضريبة على االندية، ليطرح 
الـــســـؤال هـــل يــتــجــاوز الــــدوري 
الـــدوري االنجليزي  االســبــانــي 

العام الجاري؟

6.62 مليار يورو تكلفة االنتقاالت 
في الدوريات األوروبية البارزة

28.7 % حصة الدوري اإلنجليزي من اإلجمالي

أحمد فضلي

فـــاســـو،  بـــوركـــيـــنـــا  بـــحـــضـــور رئـــيـــس وزراء 
أقامت منظمة األمم املتحدة للتريبة والعلم 
والثقافة )اليونسكو( واملركز الدولي لأمن 
الـــريـــاضـــي »حــلــقــة نــقــاشــيــة« فـــي الــعــاصــمــة 
واجـــادوجـــو إيـــذانـــا بــإطــالق مــشــروع جديد 
بتمويل أممي يستهدف وضع استراتيجية 
وطــنــيــة لــعــدد مــن الــــدول اإلفــريــقــيــة لتعظيم 
ــي الــتــنــمــيــة  تـــأثـــيـــر ومـــســـاهـــمـــة الــــريــــاضــــة فــ
املــســتــدامــة وتــرســيــخ الــســلــم والــتــعــايــش في 

هذه الدول.
 فــفــي حــضــور ســـعـــادة كــريــســتــوف جــوزيــف 
فـــاســـو، نظم  ــــاري رئـــيـــس وزراء بــوركــيــنــا  مـ
املركز الدولي لأمن الرياضي بالشراكة مع 
اليونسكو »حلقة نقاشية« تــأتــي فــي إطــار 
ــقـــوده الــيــونــســكــو تحت  ــروع إقــلــيــمــي تـ ــشـ مـ
عنوان: إرساء قيم الرياضة من خالل التعليم 

والصحة وحوكمة اإلتحادات الرياضية.

 وتناول النقاش املحاور الرئيسية للمشروع 
اإلقليمي ومــن بينها إيجاد البيئة املواتية 
للتعليم البدني الجيد ونشر القيم النبيلة 
للرياضة لتخدم االندماج اإلقليمي وتعزيز 
الــســلــم والـــتـــعـــايـــش وتـــكـــريـــس ريــــــادة املــــرأة 
لتتبوأ مكانتها فــي املــؤســســات الرياضية 
في أفريقيا ووضــع إطــار مؤسسي ملكافحة 
الــقــارة السمراء  الــريــاضــة فــي  املنشطات فــي 
ــة واألنـــشـــطـــة  ــريــــاضــ وتـــســـهـــيـــل مـــمـــارســـة الــ
الــريــاضــيــة لــكــل شــرائــح املجتمعات بــمــا في 

ذلك أصحاب االحتياجات الخاصة.

 حضور رسمي

ــــى جـــانـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــوركــيــنــي،   وإلـ
شــهــدت الــحــلــقــة الــنــقــاشــيــة حــضــورا رسميا 
وغــيــر رســمــي الفــت تمثل فــي وزيـــر الشباب 
والرياضة في بوركينا فاسو وشخصيات 
ــة  ــ ــدولــ ــ ــن داخـــــــــــل ومـــــــــن خـــــــــــارج الــ ــ ــ بـــــــــــــارزة مـ

اإلفريقية وممثلني ملنظمات املجتمع املدني 
واملؤسسات واإلتحادات الرياضية من داخل 

وخارج إفريقيا.
 

تمويل دولي

 وتـــدعـــم الــيــونــســكــو وتـــمـــول هــــذا املـــشـــروع 
الـــكـــبـــيـــر الــــــذي يـــســـتـــهـــدف عــــــددا مــــن الـــــدول 
اإلفــريــقــيــة بــغــيــة الــعــمــل عــلــى مــســاعــدة هــذه 
الـــــدول مـــن خــــالل تــأثــيــر وقــــوة ونــشــر الــقــيــم 
ــرأة والشباب  املـ السامية للرياضة وتمكني 

من خالل الرياضة.
 ويــأتــي دور املــركــز الــدولــي لأمن الرياضي 
في هذا املشروع األممي في أفريقيا ترجمة 
لتنفيذ لبنود إتفاقية الشراكة املوقعة بني 
الــدول  اليونسكو واملركز الدولي ومساعدة 
اإلفريقية لتعزيز وإرســـاء مبادئ التعايش 
السلمي وتــرســيــخ القيم األصــيــلــة مــن خالل 

الرياضة.

شراكة أممية في إفريقيا بين »األمن الرياضي« واليونسكو
للمساهمة في التنمية المستدامة

¶ مسؤولو المركز واليونسكو في الحلقة النقاشية ¶ محمد بن حنزاب 

 بن حنزاب: مشروع يخدم الكثير 
من الدول اإلفريقية

الرياضي إن املشروع اإلفريقي مع  الدولي لألمن  املركز  قــال محمد بن حنزاب رئيس   
اليونسكو يأتي كترجمة فعلية إلتفاقية الشراكة بني املركز الدولي واملنظمة الدولية للتربية 
والعلم والثقافة ونحن نشكر اليونسكو الختيار املركز الدولي ليصبح شريكا رئيسيا 
الكثير من املضامني  الــذي يحمل  الحيوي  املــشــروع  يتولى جوانب تشغيل وتنفيذ هــذا 
النبيلة وسيخدم الكثير من الدول اإلفريقية وكانت البداية من دولة بوركينا فاسو.  واشار 
الشباب  القدرات وتمكني  لبناء  أن املشروع معني بضخ جهود مدروسة  إلى  بن حنزاب 
واملرأة من خالل برامج محددة ومدروسة ممولة من أعضاء اليونسكو وهذا يشكل جانبا 
مهما من دور املنظمات الدولية ودورنا نحن في املركز الدولي لألمن الرياضي كمنظمة 

مجتمع مدني نعمل عن كثب مع مختلف املنظمات األممية من أجل هدف واحد.

ندا الناشف: نشكر المركز الدولي 
لما يقدمه من معطيات مهنية

من جانبها أثنت السيدة ندا الناشف نائب املدير العام للعلوم املجتمعية 
واإلنسانية في اليونسكو على الدور الريادي لحكومة بوركينا فاسو في 
للتنمية وقالت في كلمتها  الرياضية كمدخل أساسي  الجوانب  اعتماد 
البدنية واإلعتماد  التربية  لــو تمكنا مــن تسخير إمكانيات  اإلفتتاحية 
على الرياضة في املدارس من سن صغيرة فإن ذلك سيسهل من تنفيذ 
البرامج ذات الصلة وخاصة »خطة عمل كازان« التي تعتبر أداة مناسبة 
لتحقيق الــتــنــاغــم فــي املــجــتــمــعــات ونــحــن نــشــكــر املــركــز الـــدولـــي لألمن 
الرياضي على كل ما يقدمه من معطيات مهنية تثري هذه البرامج املمولة 

من املنظمة األممية.

الدوحة -  

الدوحة -  

الترويجية لبطولة كأس قطر 2020 في  الجولة  الثالثاء  انطلقت امس 
الفترة من 10 حتى 17 يناير  السادسة، والتي تقام خــالل  نسختها 
بمشاركة األندية األربعة األوائل في بطولة دوري نجوم QNB للموسم 

-2018 2019، وهي: )السد – الدحيل – السيلية – الريان(.
حيث بدأت الجولة من برج البدع مقر عائلة كرة القدم القطرية، اللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث، االتحاد القطري لكرة القدم، مؤسسة دوري 
نجوم قطر، وذلك بحضور السيد سعود بن عبد العزيز املهندي نائب 
رئيس االتحاد القطري لكرة القدم، والسيد أحمد عبد العزيز البوعينني 
عضو اللجنة التنفيذية باتحاد الكرة، باإلضافة إلى تواجد نجوم الفرق 
املشاركة، وهم: أدميلسون جونيور العب الدحيل، ونذير بلحاج العب 
السيلية، وأكرم عفيف العب السد، وياسني براهيمي العب الريان، كما 
الرسمي  الجولة تواجد عــدد من اإلعالميني والناقل  شهدت انطالقة 
لتغطية الفعالية. وقد جرى تدشني جولة الكأس في أجواء من الحماس 
التقاط  تــم  الفخر والــعــز، حيث  الغالية كــأس  البطولة  لــهــذه  والــشــغــف 

الصور التذكارية مع كأس البطولة والالعبني واملسؤولني.
وقد تحدث نجوم األندية عن هذه البطولة واملنافسات، وقال الجزائري 
ياسني براهيمي نجم نادي الريان:»هذه أول مشاركة لي مع الريان في 
بطولة كأس قطر، ونحن جاهزون للمنافسة وسنسعى بكل قوة للفوز 

في مباراة الدور نصف النهائي للوصول إلى املباراة النهائية«.
السيلية نذير بلحاج، فقال:»بطولة كــأس قطر دائمًا تكون  أمــا العــب 
للتعويض، ونحن  أنــه ال مــجــال  قــويــة ومــثــيــرة فــي منافساتها، حيث 
من جانبنا سنكون جاهزين للمواجهة أمام الدحيل، ونأمل أن نوفق 
أدميلسون  البرازيلي  النهائية«. كما تحدث  املــبــاراة  إلــى  الــوصــول  في 
املعروف  لعبنا بمستوانا  الدحيل، وقـــال:»إذا  نــادي  جونيور محترف 
إلى  السيلية فسنفوز ونتأهل  أمــام  النهائي  الــدور نصف  مــبــاراة  في 
النهائي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن املباراة ستكون قوية وتختلف عن 
للبطولة  الترويجية  الجولة  أن  إلى  الـــدوري«. تجدر اإلشــارة  منافسات 
ستتواصل خالل األيام القادمة من خالل جدول الزيارات املقرر والذي 
يشمل العديد من املناطق العامة واملؤسسات، كما ستشمل عددا من 
الجامعات واملدارس، وذلك للتعريف بالبطولة وتشجيع الجماهير على 

الحضور ومؤازرة فرقهم.

انطالق الجولة الترويجية 
لبطولة كأس قطر 2020
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الفضاء األمريكية »نــاســا«، أن علماءها نجحوا في  أعلنت وكــالــة 
رصد مجرة جودزيال عمالقة باستخدام تلسكوب هابل الفضائي، 
وأفاد معهد علوم تلسكوب الفضاء، بوالية ماريالند األمريكية، بأن 
هذه املجرة ربما كانت أكبر مجرة معروفة لدى العلماء في الفضاء 
التصنيف  التي أعطوها  املــجــرة  العلماء أن حجم  القريب. وأوضـــح 
الرسمي »UGC 2885« ومنحوها لقب مجرة جودزيال يبلغ حجم 
مجرة درب التبانة مرتني ونصف املرة، وتحتوي على عشرة أمثال 

فــإن هــذه املجرة  الباحثني،  التبانة. وحسب  عــدد نجوم مجرة درب 
الــتــي اكتشفوها حديثا تبعد عــن األرض نحو 232 مليون سنة 
ضوئية وأنها ربما كانت موجودة بالفعل وبشكل هادئ نسبيا منذ 
الباحثون اآلن معرفة كيف أصبح هذا  السنوات. ويعتزم  مليارات 
التجمع من النجوم واألنظمة الكوكبية وغيرها من األجرام الفضائية 
كبيرا بهذا الحجم. ولم يستبعد الباحثون أن يكون السبب في ذلك 

هو أن املجرة تقع بشكل منعزل نسبيا.
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صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

تايالند تدعو مواطنيها لترشيد االستحمام

أرقام وحقائق

ــــدورة  تــبــدأ الــيــوم بــالــكــويــت فــعــالــيــات ال
الثقافي تحت  الــقــريــن  ملــهــرجــان  الـــ 26 
ــع..  ــواقـ الـ الـــكـــويـــت..  فـــي  عـــنـــوان »األدب 
التحديات.. اآلفاق« والتي تستمر حتى 
25 يناير الحالي. وقال الدكتور عيسى 
العام املساعد لقطاع  األنصاري األمني 
الــوطــنــي للثقافة  الــثــقــافــة فـــي املــجــلــس 
والفنون واآلداب الكويتي، إن املهرجان 
مــنــوعــة.. مشيرا  فــعــالــيــة  ســيــضــم 58 
الثقافية والفنية  الــظــاهــرة  أنــه يعد  إلــى 
األكبر في الكويت. وأضاف أن ما يميز 
املــهــرجــان هـــذا الــعــام األفــكــار الــجــديــدة 
مـــن مــخــتــلــف الــــــدول ملــحــبــي الــســيــنــمــا 
ــاء.. مــعــلــنــا أنــــه تم  ــنــ ــغــ ــ واملـــوســـيـــقـــى وال
البابطني شخصية  اختيار عبدالعزيز 
مهرجان هذه الدورة لعطائه البارز في 

الكويت والعالم.
العلي مديرة  فــوزيــة  قــالــت  مــن جهتها 
املهرجان، إنه ستتم إقامة حفل تكريم 
للشاعر الغنائي يوسف ناصر بقيادة 
ــد الــحــربــي  ــمـ املـــايـــســـتـــرو الـــدكـــتـــور أحـ
فـــــي خــــتــــام املــــهــــرجــــان عـــلـــى مـــســـرح 

عبدالحسني عبدالرضا.

العليا فــي بنجالدش  أمـــرت املحكمة 
املنتجات  الحكومة بحظر اســتــخــدام 
الواحد  البالستيكية ذات االستخدام 
بــاملــنــاطــق الــســاحــلــيــة وفــــي الــفــنــادق 
واملــطــاعــم فـــي غــضــون عـــام ملكافحة 
إنــدونــيــســيــا، املصنفة  الــتــلــوث، وفـــي 
ثــــانــــي أســــــــوأ دولــــــــة فـــــي الــــعــــالــــم مــن 
حــيــث الــتــســبــب فـــي تــلــوث املــحــيــطــات 
ــعــاصــمــة  بـــالـــبـــالســـتـــيـــك، ســتــحــظــر ال
البالستيكية ذات  األكـــيـــاس  جــاكــرتــا 
ــهـــا  االســــتــــخــــدام الـــــواحـــــد فــــي أســـواقـ
ــبــــارا مــن  ــتــ ــة اعــ ــاريـ ــجـ ــتـ ــا الـ ـــزهــ ـــراكـ ومـ

منتصف العام.
وكانت بنجالدش في عــام 2002 من 
الحقائب  التي تحظر  الــدول  أوائــل  بني 
البالستيك والبوليثني  املصنوعة مــن 
املمرات  في محاولة ملنع تجمعها في 
املائية وعلى البر لكن الحظر لم يحقق 
نجاحا يذكر. وقالت رضــوانــة حسن 
الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لــرابــطــة املــحــامــني 
املـــدافـــعـــني عـــن الــبــيــئــة فـــي بــنــجــالدش 
الحكومة في  أمــرت أيضا  إن املحكمة 
البوليثني  قرارها اإلثنني بتنفيذ حظر 
بشكل صارم بموجب القانون الحالي.
وفــي جــاكــرتــا، وقــع أنــيــس بــاســويــدان 
حاكم العاصمة اإلندونيسية اإلجراء، 
ــــذي اطــلــعــت رويـــتـــرز عــلــيــه، يـــوم 27  ال
اتخذتها  التي  الخطوات  ديسمبر بعد 
السياحية  جــزيــرة بالي اإلندونيسية 
الـــتـــي فـــرضـــت حـــظـــرا الـــعـــام املــاضــي 
التي تجرفها  القمامة  الستيائها من 
املــيــاه عــلــى شــواطــئــهــا. ويــفــيــد تقرير 
لــنــشــرة ســايــنــس صــــدر عــــام 2015 
ــة بعد  ــ أن إنــدونــيــســيــا هـــي ثـــانـــي دولـ
البالستيك  إلقاء مخلفات  الصني في 

في البحار.

ــا ســـتـــزيـــل أي  ــهــ ــة فـــيـــســـبـــوك إنــ ــركــ ــــت شــ ــال قــ
تسجيالت مصورة محرفة أو غيرها من املواد 
ــرى الــتــالعــب بــهــا مـــن عــلــى منصتها  الــتــي جـ
لــكــنــهــا لـــن تــزيــل املـــــواد الـــســـاخـــرة فـــي خــطــوة 
التضليل اإلعالمي قبيل  الحد من  إلــى  تهدف 
الرئاسة األمريكية، وقالت الشركة  انتخابات 
ــة بــتــاريــخ  ــنـ ــا كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فــــي تـــدويـ ــقـــرهـ ومـ
السادس من يناير إنها ستزيل املواد اإلعالمية 
إذا كانت خضعت لتكنولوجيا مثل  املضللة 
الذكاء االصطناعي »التي تدمج أو تستبدل أو 
إلــى تسجيل مصور بحيث  تضيف محتوى 

يبدو وكأنه حقيقي«.
ــذه الــســيــاســة ال تشمل  ــ ــالـــت فــيــســبــوك »هـ وقـ
التي ُعدلت  التسجيالت  أو  املحتوى الساخر 
فقط لحذف أو تغيير ترتيب الكلمات«. وذكرت 
أنــهــا، فــي إطـــار سياستها  لــرويــتــرز  فيسبوك 
الـــجـــديـــدة، لـــن تـــزيـــل تــســجــيــال أجـــريـــت عليه 
تـــعـــديـــالت كـــبـــيـــرة لــيــظــهــر نـــانـــســـي بــيــلــوســي 
رئيسة مجلس النواب األمريكي غير متماسكة 
وكأنها تتعثر في نطق الكلمات مرارا وتكرارا. 
وقـــالـــت الــشــركــة فـــي بــيــان »تــســجــيــل الــفــيــديــو 
الذي جرى تحريفه لرئيسة املجلس بيلوسي 

ال تــنــطــبــق عــلــيــه مــعــايــيــر هـــذه الــســيــاســة ولــن 
ــه. ســـتـــزال فــقــط الــتــســجــيــالت الــتــي  ــتــ ــ تــتــم إزال
الذكاء االصطناعي لتظهر  أنتجت باستخدام 

أشخاصا يقولون أشياء لم يقولوها«.
وتعرضت شركة فيسبوك النتقادات بسبب 
سياساتها بخصوص املحتوى مــن مختلف 
الديمقراطيون  انتقد  السياسية. فقد  األطياف 
الـــشـــركـــة لـــرفـــضـــهـــا الـــتـــحـــقـــق مــــن مــضــمــون 
اإلعـــــــالنـــــــات الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي حـــــني اتــهــمــهــا 
الــجــمــهــوريــون بالتمييز ضــد اآلراء املحافظة 

وهو ما نفته الشركة.

أعلنت دار التقويم القطري أن سكان دولة قطر والعديد من مناطق 
القمري األول خالل  العالم سيكونون على مــوعــد مــع الخسوف 
العام الحالي، وذلك مساء الجمعة 10 يناير علًما بأن هذا الخسوف 
سيتفق توقيت وسطه مع بدر شهر )جمادى األولــى( لهذا العام. 
وذكر الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري 
الخسوف  العام سيكون من نوع  لهذا  القمرية  الخسوفات  أول  أن 
القمر سوف  للقمر، حيث إن 90% مــن كامل سطح  الظلي  شبه 
القمري  الــخــســوف  يــدخــل منطقة شبه ظــل األرض عندما يصل 
ذروته، ومن الصعب تمييز هذا الخسوف القمري بالعني املجردة 
الفلكية وذلــك ألنــه خــالل هذا  بالتليسكوبات  ولكن يمكن رصــده 
النوع من الخسوفات القمرية يتغير لون القمر فقط دون أن تحجب 

األرض أي جزء من سطح القمر.

وسوف يتمكن سكان قارة آسيا، وأوروبا،، وقارة إفريقيا، وشرق 
الشمالية، ومعظم أستراليا  الجنوبية، وأجــزاء من أمريكا  أمريكا 
من رصد ومتابعة الخسوف شبه الظلي للقمر، مع العلم أن سكان 
دولة قطر سيتمكنون من رصد جميع مراحل الخسوف القمري 
من بدايته وحتى نهايته. وأضاف أن جميع مراحل هذا الخسوف 
ســوف تستغرق مــدة قدرها أربــع ساعات وأربــع دقائق من بداية 
بــالــدخــول في  القمر سيبدأ  بــأن  الــخــســوف وحــتــى نهايته، علًما 
الثامنة وثماني دقــائــق من  الساعة  منطقة شبه ظــل األرض عند 
الــدوحــة املحلي، بينما سيصل الخسوف  الجمعة بتوقيت  مساء 
ذروته عند الساعة العاشرة وعشر دقائق مساًء، وسوف تنتهي 
آخر مراحل الخسوف شبه الظلي بعد منتصف ليل السبت باثنتي 

عشرة دقيقة بتوقيت الدوحة.

القمرية ُيمكن رؤيــتــهــا فــي جميع  الــخــســوفــات  أن  بــالــذكــر  جــديــر 
الــخــســوف، بعكس  القمر وقــت حـــدوث  الــتــي يظهر فيها  املــنــاطــق 
الكسوفات الشمسية التي ال يتمكن من رؤيتها إال سكان املناطق 
الواقعة في مخروط ظل القمر أو شبه ظله وقت حدوث الكسوف، 
ــه يــمــكــن االســـتـــفـــادة مـــن الــخــســوفــات الــقــمــريــة  ــــى أنــ بـــاإلضـــافـــة إل
الفلكية  الــحــســابــات  الــتــأكــد مــن دقـــة  والــكــســوفــات الشمسية فــي 
املستخدمة في حساب مدارات األجرام السماوية، إضافة إلى أنها 

تؤكد صحة بدايات ونهايات األشهر الهجرية.
ومما يميز الخسوفات القمرية كذلك أنه يمكن خاللها رؤية ورصد 
الكسوفات الشمسية  املــجــردة بعكس  القمري بالعني  الخسوف 
التي تحتاج إلى نظارات خاصة لتحمي العني وقت رصدها حيث 

ال يترتب على النظر إلى القمر وقت الخسوف أي ضرر بالعني.

سماء قطر تشهد خسوفا للقمر الجمعة

انطالق مهرجان 
القرين الثقافي
 اليوم بالكويت

بنجالدش وإندونيسيا 
تحظران منتجات 

البالستيك

حث رئيس الــوزراء التايالندي برايوت تشان أوتشا املواطنني أمس على 
إغالق الصنابير وتقليل مرات االستحمام ملواجهة جفاف يجتاح شمال 
ووسط البالد، وفي األسبوع املاضي أعلنت هيئة املياه في بانكوك أن مياه 
إلى نهر تشاو فرايا،  البحر  الصنبور أصبحت مالحة بعد تسرب مياه 
مصدر معظم احتياجات تايالند من املياه. وقالت متحدثة باسم الحكومة 
للصحفيني إن مجلس الــوزراء وافق أمس على إنفاق ثالثة مليارات بات 
)100 مليون دوالر( لحفر آبار واستخراج مياه جوفية بهدف التخفيف 

من الجفاف الذي يتوقع أن يتفاقم في غضون الشهور القليلة املقبلة. 

»تنظيف« فيسبوك قبل انتخابات الرئاسة األمريكية

»ناسا« ترصد مجرة جودزيال العمالقة
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 Cats : قطط
النـــوع : دراما، كوميديا

الزمــن : 110 دقيقة 
البطولة : جينفر هيدسون، أدريس ألبا

اإلخراج : توم هوبر
R : التصنيف

 Realms : العوالم
النـــوع : رعب

الزمــن : 90 دقيقة
البطولة : ريان كيلي، ماديسون ماكنيلي

اإلخـراج : داريك غيتس
   R : التصنيف

The Grudge : الحاقد
النـــوع : رعب

الزمــن : 93 دقيقة
البطولة : بيتي غبلني، أندريا ريسبور

اإلخراج : نيكوالس بيسيه
 R  : التصنيف

تعكير السالم : 
Disturbing the Peace

النــوع : أكشن
الزمـن : 91 دقيقة

البطولة : غاي بيرس، ديفون ساو
ااإلخراج: يورك شاكليتون

R : التصنيف

 The Professor : األستاذ
النــوع : دراما

الزمـن : 91 دقيقة
البطولة : جوني ديب. روز ماري ديويت 

اإلخراج : روب راينر
R : التصنيف

نورم في بالد الشمال : 
3 Norm of the North
النــوع : رسوم متحركة

الزمـن : 90 دقيقة
أصوات : جنيفر كاميرون ، براين دوبسون
اإلخراج : ريتشارد فني ، تيم ماتباي

PG : التصنيف

األســــــــــبوع
السينما هذا

الالندمارك - املول - الرويال بالزا
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