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سمو األمير يعزي رئيسي إيران وأوكرانيا

نائب األمير يعزي رئيسي إيران وأوكرانيا

رئيس الوزراء يعزي نظيره األوكراني

رئيس الوزراء يعزي الرئيس اإليراني

األمير يتلقى اتصاال من الرئيس الفرنسي

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، ببرقية 
تعزية إلى كل من فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية اإلسالمية 
أوكرانيا، في ضحايا تحطم  الرئيس فالديمير زيلينسكي رئيس  اإليرانية وفخامة 

طائرة الركاب األوكرانية، جنوب العاصمة اإليرانية طهران.

إلــى كل من  األمــيــر، ببرقية تعزية  آل ثاني نائب  الشيخ عبدالله بن حمد  بعث سمو 
فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وفخامة 
الــركــاب  أوكــرانــيــا، فــي ضحايا تحطم طــائــرة  الــرئــيــس فالديمير زيلينسكي رئــيــس 

األوكرانية جنوب العاصمة اإليرانية طهران.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير 
أوكــرانــيــا، في  أوليكسي هونشاروك رئيس وزراء  إلــى دولــة  الداخلية، ببرقية تعزية 

ضحايا تحطم طائرة الركاب األوكرانية جنوب العاصمة اإليرانية طهران.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية، ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية 
العاصمة  الــركــاب األوكــرانــيــة جنوب  اإليــرانــيــة، فــي ضحايا تحطم طــائــرة  اإلسالمية 

اإليرانية طهران.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، اتصاال 
هاتفيا مساء أمس من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية 
الصديقة. جرى خالل االتصال مناقشة آخر التطورات في املنطقة، السيما املستجدات 

في العراق والسبل الكفيلة لتهدئة األوضاع لضمان األمن واالستقرار.
كما جرى خالل االتصال استعراض العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني وأوجه 

تنميتها وتعزيزها.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

األمير يشهد جانبا من بطولة 
قطر إكسون موبيل المفتوحة

د. العطية يجري اتصاال مع نظيريه 
البريطاني والفرنسي وأمين عام الناتو

شــهــد حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمير 
البالد املفدى جانبا من منافسات الدور الثاني لبطولة قطر إكسون 
مــوبــيــل املــفــتــوحــة 2020 لــلــتــنــس فـــي نــســخــتــهــا الــثــامــنــة والــعــشــريــن 
واملقامة حاليا على مالعب مجمع خليفة الدولي للتنس واالسكواش، 

وتابع سمو األمير املفدى املباراة التي أقيمت بني الالعب اإلسباني 
فرناندو فيرداسكو والالعب الصربي فيليب كراينوفيتش وانتهت 
بفوز الالعب فيرداسكو بمجموعتني لواحدة بواقع 7/ 5 و4/ 6 و6/ 
صفر ليتأهل بذلك الالعب اإلسباني إلى الــدور ربع النهائي. حضر 
املباراة عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وضيوف البطولة 

وجمهور غفير من محبي رياضة التنس.

أجرى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب 
الدفاع،  الدولة لشؤون  الــوزراء وزير  رئيس مجلس 
مساء أمــس، اتصاال هاتفيا مع سعادة بن واالس 
وزيـــر الــدفــاع الــبــريــطــانــي، وجـــرى خـــالل االتــصــال، 
مناقشة آخر تطورات األوضاع الراهنة في املنطقة، 
التصعيد والــتــأكــيــد على أهمية  وضــــرورة خفض 
الدكتور خالد  العراق. كما أجرى سعادة  استقرار 
العطية، مساء أمــس، اتصاال هاتفيا مع  بن محمد 
الفرنسية،  الجيوش  سعادة فلورنس بارلي وزيــرة 
وجـــــرى خــــالل االتــــصــــال مــنــاقــشــة آخــــر تـــطـــورات 
األوضـــــاع الــراهــنــة فــي املــنــطــقــة، وضـــــرورة خفض 
التصعيد والتأكيد على أهمية استقرار العراق. كما 
أجرى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب 
الدفاع،  الدولة لشؤون  الــوزراء وزير  رئيس مجلس 

اتصاال هاتفيا مع سعادة ينس ستولتنبرغ األمني 
العام لحلف شمال األطلسي »الناتو«. وجرى خالل 
ــاع الراهنة  االتــصــال مناقشة آخــر تــطــورات األوضـ
في املنطقة، والسبل الكفيلة الستقرارها بالتعاون 
مع حلف شمال األطلسي »الناتو«. والتقى سعادة 

الــدكــتــور خــالــد بـــن مــحــمــد الــعــطــيــة، أمــــس، ســعــادة 
محمد علي سبحاني سفير الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية لدى الدولة، وتم خالل اللقاء مناقشة آخر 
تــطــورات األوضــــاع الــراهــنــة فــي املنطقة وضـــرورة 

خفض التصعيد.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

التقى السفير اإليراني

وزير الخارجية: التنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة 
للتهدئة وخفض التصعيد

أكـــد ســـعـــادة الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن آل ثــانــي نــائــب رئــيــس 
الــتــطــورات  أن قطر تتابع عــن كثب  الــخــارجــيــة  الــــوزراء وزيـــر  مجلس 
للتشاور  اتــصــاالت مكثفة  املنطقة، وتجري  التي تشهدها  املتالحقة 
التصعيد.  للتهدئة وخفض  الــدول الصديقة والشقيقة  والتنسيق مع 
وقال سعادته في تغريدة له على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«: 

نتابع عن كثٍب مستجدات األحداث في العراق وما تمر به املنطقة من 
الجماعة  الجهود ال تناحرها، وتقديم  مرحلٍة حاسمٍة تتطلب تكاتف 
والتعددية ال األحادية في إيجاد الحلول ومد جسور التواصل. ونسعى 
الــدول الصديقة  للتشاور والتنسيق مع  عبر سلسلة من االتصاالت 

والشقيقة للتهدئة وخفض التصعيد.
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أعرب عن قلقه من تصاعد التطورات

خالل كلمة أمام منتدى طهران للحوار... الخاطر:

مجلس الوزراء يدعو إلى وقف التصعيد 
وضمان األمن واالستقرار في المنطقة

قطر تدعو لقيام األمن الجماعي 
في الخليج على مبادئ عدم االعتداء

ــه بــــن نــاصــر  ــلـ ــدالـ ــبـ ــيـــخ عـ ــالـــي الـــشـ ــعـ تـــــــرأس مـ
بـــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي، رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الــذي عقده املجلس صباح  الــعــادي  االجتماع 
أمـــــس بـــمـــقـــره فــــي الـــــديـــــوان األمـــــيـــــري، وعــقــب 
االجــتــمــاع أدلــــى ســـعـــادة الــدكــتــور عــيــســى بن 
سعد الجفالي النعيمي، وزيــر العدل والقائم 
بأعمال وزيـــر الــدولــة لــشــؤون مجلس الـــوزراء 

بما يلي:
فــي بــدايــة االجــتــمــاع أعــــرب املــجــلــس عــن قلقه 
الــتــطــورات التي تشهدها املنطقة حاليا،  إزاء 
مــؤكــدا ضــــرورة إعـــاء صـــوت الــعــقــل والحكمة 
وتــخــفــيــف الــتــوتــر ووقــــف الــتــصــعــيــد وضــمــان 
األمـــن واالســتــقــرار فــي املنطقة، ودعـــا املجلس 
النتهاج الطرق السلمية لحل الخافات. كما 
أشــاد املجلس بــدور جميع األطــراف اإلقليمية 
والـــدولـــيـــة الــتــي تــســعــى فـــي اتـــجـــاه نـــزع فتيل 
الــدولــي  الـــدول واملجتمع  األزمـــة وتــدعــو بقية 

للتعامل بمسؤولية تجاه شعوب املنطقة.
ــلـــس فــــي املـــوضـــوعـــات  ــك نـــظـــر املـــجـ ــ وبــــعــــد ذلــ

املدرجة على جدول األعمال على النحو التالي:
أواًل- املوافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء 
بتعديل تنظيم بعض الوحدات اإلداريــة التي 
تتألف منها وزارة التجارة والصناعة وتعيني 

اختصاصاتها.
ــراري وزيـــر  ــ ثــانــيــا- املــوافــقــة عــلــى مــشــروعــي قـ
ــاالت بــمــد مــهــلــة تــوفــيــق  ــ ــــصـ املــــواصــــات واالتـ
ــاع لــلــمــخــاطــبــني بــأحــكــام الــقــانــون رقــم  ــ األوضــ
)8( لسنة 2019 بتنظيم النقل البري، وأحكام 
القانون رقم )9( لسنة 2019 بشأن النقل البري 

للمواد الخطرة.
الــوزراء على تقرير جهاز  ثالثا- اطلع مجلس 
التخطيط واإلحـــصـــاء بــشــأن تطبيق الحلول 
ــي الــتــركــيــبــة  ــــال فــ ــتـ ــ املـــقـــتـــرحـــة ملـــعـــالـــجـــة االخـ
السكانية، ومرئيات اللجنة الدائمة لإلشراف 
العام ومتابعة إنجاز استراتيجيات التنمية 
الوطنية في هذا الصدد، واتخذ بشأنه القرار 

املناسب.
الــوزراء املوضوعات  رابعا- استعرض مجلس 

التالية واتخذ بشأنها القرارات املناسبة:
الــعــدل والقائم بأعمال  1- كتاب ســعــادة وزيــر 

ــر الـــدولـــة لـــشـــؤون مــجــلــس الــــــوزراء بــشــأن  وزيــ
نتائج دراسة توصية اللجنة الوطنية لحقوق 
اإلنـــســـان بــانــضــمــام دولــــة قــطــر إلـــى االتــفــاقــيــة 
الدولية ملنع االختفاء القسري والبروتوكول 

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.
لــجــنــة  ــال  ــمــ أعــ نـــتـــائـــج  ــن  الـــتـــقـــريـــر األول عــ  -2
دراســة التشريعات املعمول بها في دولة قطر 
ومدى ماءمتها مع أحكام العهدين الدوليني 
الـــخـــاصـــني بـــالـــحـــقـــوق املـــدنـــيـــة والــســيــاســيــة 
والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
3- تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر لألسواق 
املالية عن الفترة من يناير حتى يونيو 2019.

ــذه الــلــجــنــة املـــنـــشـــأة بــهــيــئــة قطر  وتــخــتــص هــ
لألسواق املالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة 
االستئناف وعضوية اثنني من قضاة محكمة 
االستئناف واثنني من ذوي الخبرة في مجال 
تعامات األوراق املالية، بالبت في التظلمات 

من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة.
4- نـــتـــائـــج الــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة لــلــجــنــة الـــتـــجـــارة 

املشتركة بني دولة قطر وماليزيا.
5- نتائج الدورة الخامسة للجنة االستراتيجية 

العليا القطرية الكورية.
6- نـــتـــائـــج الــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة لــلــجــنــة الــقــطــريــة 
ــادي  ــتـــصـ الــصــيــنــيــة املـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــعـــاون االقـ

والتجاري والفني.

ــالـــد فـــهـــد الـــخـــاطـــر،  ــــد ســــعــــادة الـــدكـــتـــور خـ أكـ
مــديــر إدارة الــســيــاســات والــتــخــطــيــط بــــوزارة 
الــخــارجــيــة، أن دولـــة قــطــر تــؤمــن بــوجــوب أن 
ــن الــجــمــاعــي فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج  ــ يـــقـــوم األمـ
ــدم الــتــدخــل  ــ ــدم االعــــتــــداء، وعـ ــبـــادئ عــ عــلــى مـ
فــي الــشــؤون الداخلية لــلــدول األخـــرى، وعــدم 

التعدي على الحدود الدولية.
وقــــال ســعــادتــه فـــي كــلــمــة امـــس أمــــام منتدى 
طـــهـــران لـــلـــحـــوار- إن إيـــــران والــــــدول األخــــرى 
فــي الــخــلــيــج بــمــا فــيــهــا الـــعـــراق تــمــر بمرحلة 
عصيبة تتسم بالكثير من التحديات، مشددًا 
على أن »القرارات التي تتخذ في هذه الفترة 
الــحــاســمــة ســيــكــون لــهــا نــتــائــج تــؤثــر علينا 

جميعا في املنطقة وخارجها«.
ونــوه إلى أنه »عندما نعيد النظر في تاريخ 
كـــان لها  الــتــي  الــكــبــيــرة  منطقتنا واألحــــــداث 
أكبر األثر والنتائج الدائمة، نستطيع أن نرى 
نمطا من عدم االستقرار نتيجة ألحــداث تقع 

كل عقد من الزمان تقريبا«.
وذكر بأنه »في عام 1980 بدأت حرب استمرت 
ملــدة 8 ســنــوات بــني الــعــراق وإيــــران، وفــي عام 
1990 غـــزا الـــعـــراق الــكــويــت، وفـــي عـــام 2001 
حــدثــت هــجــمــات الـــحـــادي عــشــر مــن سبتمبر 
ــتـــي مـــهـــدت الـــطـــريـــق لـــلـــواليـــات  اإلرهــــابــــيــــة الـ
املـــتـــحـــدة لـــشـــن حـــربـــني عـــلـــى كــــل مــــن الـــعـــراق 
وأفغانستان، وفي عام 2011 شهدت املنطقة 
مرة أخــرى أحداثا ذات طبيعة مختلفة أثرت 
عليها وهي ثورات الربيع العربي التي هزت 
قــواعــد الــحــكــومــات فــي كــامــل منطقة الــشــرق 

األوسط«.
ــاف »بــعــد مـــا يــقــرب مـــن الــعــقــد مـــن ذلــك  ــ وأضـ
ــاءت فترة  الــتــاريــخ، ومـــع بــدايــة عـــام 2020 جـ
ــد تـــقـــود إلـــــى ســلــســلــة مــن  حـــاســـمـــة أخــــــرى قــ
األحداث التي قد تزعزع االستقرار مرة أخرى 

وتقود إلى حرب أخرى في املنطقة«.
ــيــــاســــات  الــــســ وقــــــــــال ســــــعــــــادة مـــــديـــــر إدارة 
والـــتـــخـــطـــيـــط بـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة إن هــنــاك 
عـــامـــلـــني يـــقـــفـــان خـــلـــف كــــل ذلـــــك هـــمـــا وجــــود 
ــتـــوى املــنــطــقــة،  ــلـــى مـــسـ مــشــكــلــة مــنــهــجــيــة عـ
إلــى مقاربة شاملة ملعالجة  وحــاجــة املنطقة 
مــصــادر عـــدم االســتــقــرار والـــنـــزاعـــات، مــشــددًا 
على أنه »ليس من الضروري أن تمر املنطقة 
بدورة أخرى من الحروب التي ستؤثر عليها 
لعشرات السنني، وليس هناك حاجة إلضافة 
مصدر آخر للنزاع والحرب وعدم االستقرار، 
ــــن أرواح شـــعـــوب  الـــكـــثـــيـــر مـ بـــســـبـــبـــه  تـــــــروح 

املنطقة«.
ورأى سعادة الدكتور خالد فهد الخاطر أن 
املطلوب هو اتباع أقصى قدر ممكن من ضبط 
النفس، مضيفا أن من واجب املجتمع الدولي 

أن يتداعى دون تأخير ليتحمل مسئولياته 
القانونية واألخاقية.

ــا أن نــحــقــق األمـــن  ــ ــدد عــلــى أنـــه »إذا أردنـ وشــ
ــرد إدارة  ــجــ ــاوز مــ ــ ــــجـ تـ واالســـــتـــــقـــــرار عـــلـــيـــنـــا 
ــــات، ونــبــحــث عــن حــلــول شــامــلــة وعــادلــة  األزمـ
ــام الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي وقـــــــــرارات  ــ ــكـ ــ ــا ألحـ ــقــ وفــ

الشرعية الدولية«.
ــــاف قــائــا »عــلــيــنــا أيــضــا أن نــبــتــعــد عن  وأضـ
ــة املــعــايــيــر وســيــاســة  ــ ــيـ ــ االنــتــقــائــيــة وازدواجـ
فرض األمر الواقع. إن ما تحتاج إليه منطقة 
الخليج أكثر من أي وقــت آخــر هو االستقرار 

والحوار وخفض التصعيد«.
وعبر سعادته عن أسفه ملساهمة السياسات 
الــــدول فــي املنطقة تجاه  االنــتــهــازيــة لبعض 
ــــؤدي إلــــى املـــزيـــد من  إيـــــران فـــي خــلــق بــيــئــة تـ
التوتر والتصعيد واملواجهة، مشيرًا إلى أن 
ــة التي  هـــذه الــســيــاســات لــم تــســاهــم فــي األزمــ
نــعــانــي منها الــيــوم فــي املــنــطــقــة فــحــســب، بل 
ســاهــمــت أيـــضـــا فـــي حـــــدوث انـــقـــســـامـــات بني 
دول املــنــطــقــة مــثــل الــيــمــن ولــيــبــيــا، مــبــيــنــا أن 
املــــحــــاوالت االنـــقـــابـــيـــة الــفــاشــلــة والــحــصــار 
والــتــصــرفــات املنفلتة األخـــرى لــم تــؤثــر سلبا 
في املنطقة فحسب، بل عززت أيضا التدخات 

الخارجية لتدعم بها تلك الدول طموحاتها.
وأشار إلى أن هذه الدول نفسها تدعو اليوم 
ــد أن تــتــجــنــب  ــريــ إلـــــى خـــفـــض الــتــصــعــيــد وتــ
املواجهة التي كانت نتاجا للسياسات نفسها 

التي كانت تتبعها إلى األمس القريب.
الـــســـيـــاســـات  ــر إدارة  ــ ــديـ ــ ــادة مـ ــ ــعــ ــ ــــت ســ ــفـ ــ ولـ
والتخطيط بوزارة الخارجية إلى أن العاقات 
بـــني قــطــر وإيـــــران ظــلــت فـــي املــقــابــل مــتــوازنــة 
دائما وأبعد ما تكون عن االنتهازية، »ألنها 
فــي سياستنا  إلـــى مــبــادئ أســاســيــة  تستند 
الخارجية، وبالتالي تعمل كجسر ملــبــادرات 

التعايش السلمي«.
وقــــــال إن »ســيــاســتــنــا فــــي دولــــــة قـــطـــر تــقــوم 
عــلــى قــيــمــنــا اإلســامــيــة بــمــعــنــاهــا الــعــريــض، 
ومــبــادئ احــتــرام الــقــانــون الــدولــي والشرعية 

الــدولــيــة، مضيفا »نــحــن نــســاهــم بــنــشــاط في 
ــزاعـــات بـــالـــطـــرق الــســلــمــيــة مـــن خــال  ــنـ ــل الـ حـ
الوساطة وتوفير مساحة للحوار، ونحترم 
ــرفــــض الـــتـــهـــديـــد بــالــقــوة  ــادة الــــــــدول، ونــ ــيــ ســ

واستخدامها«.
وأكد أن من أهم ركائز سياسة قطر الخارجية 
الــدعــوة إلــى حــل الــنــزاعــات بالطرق السلمية، 
وقــــال »إنـــنـــا مــؤمــنــون بــصــحــة هــــذه املــقــاربــة 
وبـــضـــرورة حــل الــنــزاعــات بــالــطــرق السلمية 
ــقــــة لــحــل  ــفــــه أفــــضــــل طــــريــ وبـــــالـــــحـــــوار بــــوصــ

األزمات«.
املــقــاربــات اإلقليمية التي تقوم على  واعتبر 
مــــداوالت مشتركة ذات معنى لتحديد طرق 
جــديــدة ملعالجة األمـــن الجماعي فــي منطقة 
الــســام واالستقرار  الخليج ضـــرورة لتعزيز 
ــر عــــدالــــة وأكـــثـــر  ــثـ ــــس أكـ واالزدهــــــــــار عـــلـــى أسـ

استدامة.
وقــال إن دولــة قطر تؤمن بأنه من خــال مثل 
هذه الجهود الجماعية يمكن مواجهة كارثة 
اإلرهــاب وخطر التطرف العنيف والطائفية، 
الــســبــب تعتقد قــطــر أن هناك  مضيفا »لــهــذا 
ــــى تـــعـــزيـــز املــــقــــاربــــات الـــرامـــيـــة إلـــى  ــة إلـ حـــاجـ
تحقيق أمن الخليج من خال تسهيل عملية 

الحوار املتبادل«.
وأعــــرب ســعــادة الــدكــتــور خــالــد فــهــد الخاطر 
اعــتــقــاده أن الجهود واملـــبـــادرات الحالية  عــن 
إلــى التكيف والتطور لتحقق املزيد  بحاجة 
ــة، بـــالـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــيــ ــابــ ــجــ ــن الـــنـــتـــائـــج اإليــ ــ مـ
املقاربات الجامعة لحل النزاعات وإجــراءات 

بناء الثقة والوساطة.
وتــابــع قــائــا »إنــنــا ال نستطيع أن نــؤكــد بما 
يكفي على األهمية البالغة للوسائل السلمية 
لــحــل الـــنـــزاعـــات وأهــمــيــة املـــســـاواة وتــعــدديــة 
األطــراف في بناء األمــن الجماعي في منطقة 
الـــذي يحتاج فيه  الــوقــت  الخليج. واآلن، هــو 
الجميع أكثر من أي وقــت آخــر إلــى مضاعفة 
جهودهم لتحقيق السام واالستقرار والعمل 
على وضع إطار قابل للتطبيق لتحقيق األمن 

في منطقة الخليج«.
ونــوه سعادته فــي هــذا السياق إلــى أن إيــران 
ــبــــادرة مــفــيــدة فـــي الـــوقـــت املــنــاســب  قـــدمـــت مــ
تحمل اسم /مبادرة مجتمع هرمز للسام/، 
معربا عــن اعــتــقــاده أنــهــا يمكن تــكــون محور 
ــن فــي  ــ ــ ــام فــيــمــا يـــخـــص الــــســــام واألمـ ــمـ ــتـ االهـ
املنطقة، وأن تعمل بالتنسيق مــع مــبــادرات 
األمـــن األخــــرى فــي املنطقة لتحقيق التفاهم 

املشترك.
ورأى أنه لتحقيق ذلك من الضروري التأكيد 
لــلــجــهــود اإلقليمية  الــفــوريــة  املــهــمــة  عــلــى أن 
والدولية يجب أن تستهدف اتباع أقصى قدر 
مــن ضبط النفس بــهــدف تــجــاوز هــذه الفترة 

التي تتسم بكثرة الضغوط وعدم اليقني.

الدوحة - قنا:

طهران - قنا

■ خالد فهد الخاطر

المجلس األعلى 
للقضاء ينظم ورشة 

حول »فن القضاء«

بدأت بمقر املجلس األعلى للقضاء امس ورشة العمل 
ــار حـــرص  ــ ــأتـــي فــــي اطــ ــن الـــقـــضـــاء« والــــتــــي تـ ــ ــــول »فـ حـ
ــوادر الــقــضــائــيــة واكــســابــهــم  ــكـ املــجــلــس عــلــى تــأهــيــل الـ
مهارات جديدة في مجال العمل انطاقا من التطورات 

الحديثة واستنادا الى الثوابت واألسس القضائية.
الــورشــة التي تستمر اسبوعا كاما  وتستهدف هــذه 
املـــســـاعـــديـــن الــقــضــائــيــني حــيــث تــتــضــمــن مــحــاضــرات 
وعــروضــا تقديمية وجــوانــب تدريبية تستعرض في 
مجملها مبادئ فن القضاء وأهم التطورات الحاصلة 
في املجال مع التعرف على التجارب املحلية واالقليمية 

والدولية في املجال.
 وخال اليوم األول من الورشة قدم املحاضر القاضي 
عــايــض ســعــد الــقــحــطــانــي رئــيــس املــحــكــمــة االبــتــدائــيــة 
ــام مــســتــعــرضــا  شـــرحـــا عـــن مــفــهــوم الـــقـــضـــاء بــشــكــل عــ
مــكــانــة هـــذه املــهــنــة الــعــظــيــمــة، وكــذلــك مــكــانــة القاضي 
الــعــصــور واألزمــنــة وهــي رســالــة حملها األنبياء  عبر 
ــلـــون حـــيـــث أن الـــقـــضـــاء يــحــمــل رســــالــــة ســامــيــة  املـــرسـ
مــفــادهــا احـــقـــاق الــحــق ونـــصـــرة املــظــلــوم وردع الظلم 

وإعطاء كل ذي حق حقه.
واستعرض القاضي عايض القحطاني بعض األمثلة 
على أهمية القضاء في العصر االسامي ومنها رسالة 
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والتي أرسلها 
إلـــى أبـــي مــوســى األشـــعـــري ولـــي الــقــضــاء فـــي الــكــوفــة 
والبصرة سنة إحــدى وعشرين للهجرة، حيث سطر 
فيها ســيــدنــا عــمــر وصــايــا وقـــواعـــد قــضــائــيــة شاملة، 
لــلــعــدالــة واالنـــصـــاف، وتعينه  تــرســم للقاضي طــريــقــه 
على نفسه، وتنبهه إلى أمور إجرائية في التعامل مع 
الخصوم والبينات، وما تحمله هذه الرسالة من معان 

سامية في أدب القاضي وأخاقياته تجاه الخصوم.
الــقــاضــي القحطاني على أهمية االلــتــزام بقيم   واكـــد 
ومــبــادئ الــقــضــاء، ومــا ينبغي على الــقــاضــي االلــتــزام 
به ومــا ينبغي تجنبه، في إشــارة إلــى مدونة السلوك 
ــك لـــتـــزرع هـــذه الــقــيــم لـــدى املــســاعــديــن  الــقــضــائــي، وذلــ
الــقــضــائــيــني قــبــل خــوضــهــم الــعــمــل الــقــضــائــي، وآداب 
أثــنــاء املحاكمة ومــهــارات إدارة  التعامل مــع الخصوم 

الجلسات القضائية.

الدوحة -
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»المركزي«: توجيهات جديدة لقطاع الصرافة

تغييرات لخدمات الكهرباء والماء بالمخازن الشهر الجاري

اختتام ورشة عمل حول الجوانب التقنية للحدود البحرية

»المرور« تضبط 474 مركبة 
مخالفة خالل موسم التخييم

»مناظرات قطر« يشارك
 بفعاليات بطولة المدارس باألردن

رئيس األركان 
يلتقي نظيره الكيني

ــا  ــادرهــ ــن مــــصــ ــ عـــلـــمـــت »لـــــوســـــيـــــل« مــ
الـــخـــاصـــة أن مـــصـــرف قـــطـــر املـــركـــزي 
ــات  ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــة مــــــن الـ ــوعــ ــمــ ــجــ وجــــــــه مــ
ــات ومــــحــــال  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ والــــتــــوجــــيــــهــــات لـ
الصرافة العاملة في الدولة وذلك من 
اجل مزيد ضبط القطاع لضمان اعلى 
قــــدر مـــن الــتــعــامــات بــشــفــافــيــة وبــمــا 
يضمن االستقرار املالي والنقدي في 
ــة، ويــســاهــم فـــي تــحــقــيــق اعــلــى  الــــدولــ

الــجــودة بالنسبة للخدمات  معايير 
الــتــي تقدمها هـــذه الــشــركــات ومــحــال 

الصرافة لفائدة جمهور العماء.
وتندرج تلك التعليمات التي يصدرها 
مصرف قطر املركزي في اطار رقابته 
ــرفـــي في  عــلــى الـــقـــطـــاع املـــالـــي واملـــصـ
الــدولــة بما يضمن متابعة التدفقات 
الــنــقــديــة فــي االتــجــاهــن، إضــافــة إلــى 
االطــــــاع بــشــكــل دوري عــلــى كــمــيــات 
الـــنـــقـــد مــــن الـــعـــمـــات األجـــنـــبـــيـــة لـــدى 
شـــركـــات الـــصـــرافـــة، ويــحــمــي الــقــطــاع 

املالي واملصرفي في الدولة باالضافة 
ــر الـــرســـمـــيـــة عــن  ــاريـ ــقـ ــتـ الـــــى إعـــــــداد الـ
الوضع املالي للدولة والتي يصدرها 
بـــشـــكـــل دوري، خـــاصـــة  »املـــــــركـــــــزي« 
أنـــه هــو الــجــهــة الــرقــابــيــة الــعــلــيــا على 
الـــقـــطـــاع املـــصـــرفـــي فـــي الــــدولــــة، الــتــي 
نجحت في حيازة املراتب األولــى في 
الـــعـــديـــد مـــن املــــؤشــــرات االقــتــصــاديــة 
واملــالــيــة، وكـــان آخــر تلك التصنيفات 
حصولها على املرتبة األولى خليجيا 
واملرتبة الثانية على مستوى املنطقة 

العربية في مؤشر بازل ملكافحة غسل 
ــاب  ــ األمــــــــوال ومـــخـــاطـــر تـــمـــويـــل اإلرهــ
للعام 2017، وهو ما يؤكد نجاح دولة 
قطر في سن الضوابط والتشريعات 
والــــقــــوانــــن املـــصـــرفـــيـــة الــــتــــي تــهــدف 
للحفاظ على نظافة أموالها الصادرة 
منها والــواردة إليها، والتي أصدرها 
مـــصـــرف قــطــر املــــركــــزي خــــال الــفــتــرة 
املاضية إضافة إلى الضوابط األخرى 
إلــى تنظيم العمل املالي  التي تهدف 
ــر الــــذي  ــ ــة، األمــ ــ ــــدولـ ــرفـــي فــــي الـ واملـــصـ

جعل من قطر منارة مالية ومصرفية 
يـــحـــتـــذى بـــهـــا وعـــــــزز املــــــــاءة املـــالـــيـــة 
ومـــتـــانـــتـــهـــا فــــي مـــواجـــهـــة الــتــقــلــبــات 

االقتصادية بكل مرونة.
الى ذلك، ووفقا ملصادر »لوسيل« فقد 
تمت توصية شركات ومحال الصرافة 
بـــضـــرورة الــعــنــايــة الــتــامــة وااللـــتـــزام 
ــادرة عن  بــاملــعــايــيــر والـــضـــوابـــط الـــصـ
املــركــزي، وخــاصــة فيما  مصرف قطر 
يتعلق بعمليات االباغ والرقابة عند 

تنفيذ التحويات املالية.

نظمت املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء 
)كهرماء( أمس، ورشة عمل توعوية للمقاولن 
املعتمدين لديها بغرض إطاعهم على أحدث 

التسهيات املقدمة لهم في تنفيذ املشاريع.
وتــهــدف توضيح إجــــراءات خــدمــات التوصيل 
ــة املـــــقـــــاولـــــن املـــعـــتـــمـــديـــن  ــافــ ــكــ ــر لــ ــ ــبـ ــ بـــشـــكـــل أكـ
ــقــــة الــــــوصــــــل بــــــن كــــهــــرمــــاء  ــلــ بــــاعــــتــــبــــارهــــم حــ

ستثمرين واملاك. 
ُ
وامل

وقالت املهندسة عفاف عمر الشيراوي، مهندس 
ــي قـــســـم الـــتـــمـــديـــدات  ــات فــ ــدمــ أول تـــصـــريـــح خــ
ــاء(، إن  ــهـــرمـ بــــــإدارة خـــدمـــات املــشــتــركــن فـــي )كـ
هـــدف الــورشــة تــوعــوي، وهـــي مــقــدمــة لشركات 
لــدى )كهرماء(،  املــقــاوالت الكهربائية املعتمدة 
وذلــــك مــن أجـــل إطــــاع أصــحــاب تــلــك الــشــركــات 
على التغيرات املقبلة في إجراءات توفير خدمة 
الكهرباء واملـــاء فــي مشاريع املــخــازن فــي إطــار 
حـــرص املــؤســســة عــلــى دعـــم قــطــاع االســتــثــمــار 
في الدولة من خال تقليل اإلجــراءات املطلوبة 

لتوصيل الخدمة وتسريعها.
الــجــديــدة سيتم  بــأن هــذه التسهيات  ــادت  وأفــ
تطبيقها في وقت الحق من هذا الشهر لخدمة 
قطاع االستثمار وتوصيل الخدمة للمشاريع 
االســتــثــمــاريــة، حــيــث مـــن املـــقـــرر أن تــســهــم تلك 
اإلجراءات في اختصار الوقت من خال تأجيل 
خــطــوة مــن خــطــوات تــوصــيــل الــكــهــربــاء وإلــغــاء 
أخــــــرى.. مــشــيــرة إلــــى أن الــتــســهــيــات الــحــالــيــة 
ــتـــي تـــتـــوفـــر فــيــهــا شــــروط  مـــقـــدمـــة لـــلـــمـــخـــازن الـ
بعينها وضعتها )كــهــرمــاء(، ويــمــكــن توسيع 
املــخــازن  أنـــواعـــا مختلفة مــن  الــتــجــربــة لتشمل 
وفــئــات أخـــرى مــن االســتــثــمــارات الــعــقــاريــة بعد 

تقييم التجربة الحالية.
ــارس املــــاضــــي نــظــمــت كـــهـــرمـــاء ايـــضـــا،  ــ ــــي مــ وفـ
ورشــــة تــوعــويــة لــلــمــقــاولــن املــعــتــمــديــن لــديــهــا 
وذلك بغرض التعريف بالخدمات واإلجــراءات 
ــــدف تـــوصـــيـــل  ــهـ ــ ــة، بـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــــي تـــقـــدمـــهـــا املـ ــتـ ــ الـ
ــاولــــن  ــقــ ــة املــ ــافــ ــكــ ــر لــ ــ ــبـ ــ املــــعــــلــــومــــات بـــشـــكـــل أكـ
املعتمدين باعتبارهم حلقة الوصل بن كهرماء 
واملستثمرين واملـــاك. وتــأتــي هــذه الــورشــة في 
إطار تفعيل هذه الخدمة بما يعود بالنفع على 
الجانبن، ويسهم في تحسن موقع دولة قطر 

فيما يتعلق بخدمات توصيل الكهرباء عامليا.
ــك فــــي اطـــــــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــهـــرمـــاء  ــ يــــأتــــي ذلــ
لـــتـــطـــويـــر خـــدمـــاتـــهـــا فــــي قــــطــــر، كـــمـــا ســاهــمــت 
ــة قــطــر ضــمــن قائمة  »كـــهـــرمـــاء« فـــي حــلــول دولــ
أفضل عشرين دولــة قامت بإصاحات تتعلق 

ببيئة سهولة أنشطة ممارسة األعــمــال لسنة 
2020، في التقرير الخاص بفريق األعمال الذي 
الــدولــي على موقعها  نشرته مجموعة البنك 
اإللكتروني، حيث تقوم مؤشرات البنك الدولي 
لسهولة ممارسة أنشطة األعــمــال، على عشرة 
ــرات رئـــيـــســـيـــة، ومـــنـــهـــا الـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــــؤشـ مـ
الكهرباء. كما نجحت كهرماء في تقديم العديد 
املــبــادرات والحلول املبتكرة التي ساهمت  من 
فـــي تــحــســن تــجــربــة املــســتــثــمــريــن واملـــقـــاولـــن 
وتيسير إنجاز األعمال، وتقليل وقت الحصول 
على الخدمة، حيث أصبحت الخدمة إلكترونية 
بنسبة 100%، يتم التقديم عليها عبر بوابات 

إلكترونية، مــع إمكانية متابعتها إلكترونيا 
ــارة أي مــن فـــروع خدمات  دون الــحــاجــة إلــى زيـ

املشتركن.
ــار الــتــحــســن املــســتــمــر  ــ وتـــقـــوم كــهــرمــاء فـــي إطـ
تـــوعـــويـــة  ــل  ــمــ بـــتـــنـــظـــيـــم ورش عــ ــات  ــدمــ ــخــ ــلــ لــ
للمقاولن املعتمدين لديها باعتبارهم حلقة 
الـــوصـــل بـــن كـــهـــرمـــاء واملــســتــثــمــريــن واملـــــاك، 
ــــي يـــتـــم خـــالـــهـــا الـــتـــعـــريـــف بـــالـــخـــدمـــات  ــتـ ــ والـ
ــراءات الــتــي تــقــدمــهــا املــؤســســة، وكيفية  ــ ــ واإلجـ
االستفادة منها، والتي تشمل خدمة التوصيل 
املــبــكــر والـــتـــي ال يــشــتــرط فــيــهــا انــتــظــار تقديم 
إتــمــام البناء للبدء فــي الحصول على  شــهــادة 
الكهرباء، بما يسهم في توفير الوقت ويسرع 

من توصيل الخدمة.
ــي لــجــنــة  ــاء عـــضـــو فــ ــرمـ ــهـ ــر أن كـ ــذكـ ــالـ جـــديـــر بـ
متابعة املــؤشــرات الــدولــيــة، الــتــي وجــه معالي 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء بــتــشــكــيــلــهــا بــرئــاســة 
مكتب معالي رئيس مجلس الــوزراء وعضوية 
ممثلن عن عدد من الهيئات والوزارات املعنية 
بـــمـــؤشـــرات ســهــولــة مـــمـــارســـة األعــــمــــال، حيث 
ــامـــت الــلــجــنــة بــــدراســــة كــيــفــيــة تــحــســن أداء  قـ
بــيــئــة الــعــمــل، وبــنــاء عــلــى ذلـــك قــامــت الهيئات 
الرسمية املختلفة بإدخال عدد من التحسينات 
واإلصـــاحـــات تــهــدف إلـــى تحسن كــفــاءة أداء 
عدد من اإلجــراءات والعمليات الرسمية، حيث 
أدت هــذه اإلصــاحــات إلــى تقدم دولــة قطر في 
ثاثة مــؤشــرات رئيسية، وهــي الحصول على 
الــكــهــربــاء وتــســجــيــل املــلــكــيــة والـــحـــصـــول على 

االئتمان.

التخييم بتنفيذ حملة لضبط قائدي  للمرور بداية موسم  العامة  قامت اإلدارة 
املــركــبــات املــتــهــوريــن واملــرتــكــبــن ملــخــالــفــات منها الــقــيــادة بــرعــونــة والتحفيص 
والتالعب وإخفاء لوحات املركبة وغيرها من املخالفات املرورية الجسيمة التي 

من شأنها تعريض أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق للخطر.
الدولة كما تم تحويل  الحملة على منطقة سيلن ومناطق اخــرى في  وتركزت 
العامة واتخاذ كافة اإلجـــراءات ضدهم حسب نوع  النيابة  الــى  املركبات  قائدي 

املخالفة املرتكبة.
بــارتــكــاب مخالفات  قــائــدوهــا  قــام  الحملة 474 مركبة  وضبطت االدارة خــالل 

جسيمة وعرضهم على النيابة العامة واستكمال االجراءات القانونية ضدهم.
وتهيب ادارة املرور قائدي املركبات على ضرورة االلتزام بقانون املرور وتوخي 
النفس وشركاء  التي مــن شأنها تعريض  الحيطة والــحــذر وتجنب املخالفات 

الطريق للخطر كما تؤدي الى خسارة في املمتلكات العامة والخاصة.

التربية والتعليم األردنــيــة دعــوة ملركز مناظرات قطر عضو  وجهت وزارة 
النهائية  الفعاليات  مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع لحضور 
العربية والــتــي نظمتها  باللغة  املــــدارس  ملــنــاظــرات  ــى  األولـ للبطولة األردنــيــة 
اململكة  امللكي بمدينة الحسن للشباب فــي  الثقافي  القصر  الــــوزارة فــي 
األردنية الهاشمية وبحضور وزير التربية والتعليم وممثل مركز مناظرات 
قــطــر الــســيــد جــمــال الــبــاكــر مــديــر الــشــراكــات املجتمعية وكــبــار املــســؤولــن 
وبعض نواب املجلس األردني. وتعتبر بطولة األردن األولى ملناظرات املدارس 
عنى بإدخال املناظرات 

ُ
حدث هام جدًا على مستوى اململكة فهي أول فعالية ت

املنافسة والــحــوار بمناقشة قضايا متنوعة،. املـــدارس وإشــعــال  بــن طلبة 
شــارك في البطولة 800 طالب يمثلون 200 مدرسة من 45 مديرية، حيث 

مت البطولة أرقامًا قياسّية في سماء املناظرات األردنية.
ّ
حط

الشراكات املجتمعية - مركز مناظرات  الباكر مدير  السيد جمال   وأشــاد 
قطر – بتنظيم البطولة وحسن االستقبال والضيافة وقال: تتلخص أهداف 
مــشــاركــة املــركــز فــي حــضــور املــنــاظــرة النهائية والــحــفــل الختامي وتــبــادل 
الختامية بحدة  املناظرة  الــدروع بن مركز مناظرات قطر، مضيفًا: تميزت 
الطرفن،  الجيد لكال  التشجيع واألداء  الفريقن سادتها روح  املنافسة بن 
املنافسة وانتشار فكرة املحاججة  يــدل على حسن االستعداد وحــب  مما 
والحوار والتفكير النقدي لدى طلبة املدارس وهذا ما نسعى إليه في مركز 
مناظرات قطر إليصال رسالة املركز إلى العالم ودور املناظرات في صناعة 

جيل متسلح بالفكرة والحجة واملنطق.

أركــان  الغانم رئيس  الركن )طــيــار( غانم بن شاهن  الفريق  التقى سعادة 
أركان  الفريق أول سمسون مواثيثي رئيس  القوات املسلحة، أمس سعادة 
العسكرية  الثنائية  العالقات  اللقاء مناقشة  الكيني، وجــرى خــالل  الجيش 
بن الجانبن، واملواضيع ذات االهتمام املشترك وسبل تعزيزها وتطويرها. 
حضر اللقاء سعادة جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية 

كينيا، وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة القطرية والكينية.

لضمان أعلى قدر من التعامالت بشفافية

»كهرماء« تنظم ورشة توعوية للمقاولين المعتمدين لديها

نظمتها اللجنة الدائمة التفاقية قانون البحار

أحمد فضلي

شوقي مهدي

¶  المهندسة عفاف عمر الشيراوي

¶  جانب من الورشة التوعوية

التقنية حــول »الجوانب  العمل  أمــس ورشــة  اختتمت 
البحرية ونــقــاط األســـاس واملناطق  لــلــحــدود  التقنية 
الــبــحــريــة لــدولــة قــطــر« الــتــي نظمتها الــلــجــنــة الــدائــمــة 
التــفــاقــيــة قـــانـــون الــبــحــار الــتــابــعــة لـــــوزارة الــخــارجــيــة 
بــالــتــعــاون مــع مــكــتــب Cooly لــالســتــشــارات ومــقــره 

اململكة املتحدة واستمرت ثالثة أيام.
ــادي  ــنـ ــتـــي أقـــيـــمـــت فــــي الـ ــزت الــــورشــــة الــتــقــنــيــة الـ ــ ركــ
ــة األســـاســـيـــة  ــيـ ــنـ ــفـ ــادئ الـ ــ ــبــ ــ ــلــــومــــاســــي عـــلـــى املــ ــدبــ ــ ال
ــم الـــخـــرائـــط وتــطــبــيــقــهــا على  ــ لــلــهــيــدروغــرافــيــا ورسـ
البحرية  البحرية وخطوط األســاس واملناطق  الحدود 
ــر، كـــمـــا ســلــطــت الــــضــــوء عـــلـــى الــتــعــريــف  ــطـ ــة قـ ــ ــــدول ل

بالخرائط البحرية اإللكترونية وكيفية استخدامها.
وهدفت الورشة إلى تمكن املشاركن من فهم أهمية 
التقنية للمناطق البحرية والحدود، واملبادئ  الجوانب 
الخريطة  الــحــدود، واستخدام  القانونية وراء ترسيم 

البحرية اإللكترونية التي تم إعدادها خصيًصا لدولة 
البحرية، الستخدامها  املناطق  ح عليها 

ّ
قطر واملوض

عتبر هذه الورشة 
ُ
في العمليات داخل تلك املناطق. وت

هــي األولــــى مــن سلسلة الــــورش الــتــي تــعــتــزم اللجنة 
الدائمة التفاقية قانون البحار تنظيمها خالل األشهر 
 بعن االعتبار دمج القطاع املدني 

ً
القليلة املقبلة، آخذة

ــــك لــلــتــعــرف عــلــى الــتــحــديــات  بــالــقــطــاع الــعــســكــري وذل
وتبادل املعلومات والخبرات بن القطاعن. شارك في 
الورشة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة أمن السواحل 
الــبــحــريــة، ووزارة  للمنافذ  الــدائــمــة  والــحــدود واللجنة 
األمــيــريــة، ووزارة  البحرية  الــقــوات  فــي  الــدفــاع ممثلة 

املواصالت واالتصاالت، وقطر للبترول.

¶  جانب من اختتام ورشة العمل

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

نيروبي - قنا:
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بالتعاون بين »الهالل األحمر« القطري و»التدريب التربوي«

200 من القيادات المدرسية على مهارات االستجابة للكوارث تدريب 

انتهى الــهــال األحــمــر الــقــطــري مــن تنفيذ 
ــدراء  ــ ــيـــة ملــ ــبـ ــتـــدريـ ســلــســلــة مــــن الــــــــورش الـ
املدارس في مجال إدارة الكوارث واألزمات، 
بــالــتــعــاون مــع مــركــز الــتــدريــب والــتــطــويــر 
لــوزارة التعليم والتعليم  التربوي التابع 
العالي، بمشاركة 200 من مدراء ومديرات 

املدارس الحكومية بدولة قطر.
ــل، نـــظـــم الـــهـــال  ــ ــامـ ــ ــى مـــــــدار شـــهـــر كـ ــلــ وعــ
األحمر القطري ومركز التدريب والتطوير 
 منها 

ٍّ
التربوي 5 دورات تدريبية مــدة كــل

يـــومـــان، بــطــاقــة اســتــيــعــابــيــة 40 شخصًا 
املـــــــدارس  مـــــــــدراء  ــــن  ــل دورة مـ ــكـ بـ ــًا  ــريـ ــطـ قـ
االبــتــدائــيــة واإلعــــداديــــة والــثــانــويــة، وقــام 
بــتــدريــس ورش العمل فــريــق مــن الخبراء 
الـــــكـــــوارث  فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــــجـــــاالت إدارة 

بالهال األحمر القطري.
الــــدورات مجموعة متنوعة من  وتــنــاولــت 
املوضوعات ذات الصلة بكيفية التعامل 
مــع حـــاالت الـــطـــوارئ، ومــنــهــا عــلــى سبيل 
ــاجــــات الــــطــــارئــــة،  ــيــ ــتــ املـــــثـــــال: تـــقـــيـــيـــم االحــ
ــيـــل املـــــخـــــاطـــــر، اإليـــــــــــــواء وتـــخـــطـــيـــط  ــلـ تـــحـ
الــطــوارئ، التغذية  املخيمات، الصحة في 
واملـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة، مـــشـــروع اســفــيــر، 

املياه واإلصحاح.

الــــدورات التدريبية مجموعات  وتخللت 
عــمــل لــلــقــادة، تـــدربـــوا فــيــهــا بــشــكــل عملي 
ــم لـــتـــحـــويـــل  ــيــ ــيــ ــقــ ــتــ عــــلــــى الـــتـــخـــطـــيـــط والــ
مبنى املــدرســة إلـــى مــكــان لــإيــواء املــؤقــت 
ــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة ال  لــلــمــتــضــرريــن مـــن الــ

قدر الله.
وأشـــــادت الــســيــدة مــنــى فــاضــل السليطي 
املدير التنفيذي لقطاع التطوع والتنمية 
املــقــدر مــن جانب مركز  املحلية بالتعاون 
التدريب والتطوير التربوي، والذي يرسي 
األســاس ملزيد من التعاون بني الجانبني 

للنهوض باملجتمع املدرسي، ونشر ثقافة 
التأهب واالستعداد بني أفراده وقياداته.

وأوضــــحــــت أن قـــــادة املـــــــدارس املــشــاركــني 
الــعــمــل أوصــــوا بتوسيع نطاق  فــي ورش 
الــكــوادر اإلداريـــة  هــذه الفعاليات لتشمل 
ــــص  ــاألخـ ــ والــــتــــدريــــســــيــــة بــــــــاملــــــــدارس، وبـ
أعــضــاء لجان األمــن والسامة واإلداريـــني 
ــي الـــــحـــــافـــــات، كــمــا  ــقــ ــائــ ــرفـــــني وســ ــ ــــشـ واملـ
رحبوا باملشاركة في املستوى املتقدم من 
ــًا  ــكـــوارث واألزمــــــات، إدراكــ الـ دورات إدارة 
منهم ألهمية هذه الدورات في االستعداد 

والتأهب ملواجهة
ــاالت الــــطــــارئــــة، ومـــعـــرفـــة اإلجــــــــراءات  ــحــ الــ
السليمة للتعامل معها، والتوعية بأهمية 
ــفـــاظ عـــلـــى أمـــن  ــذه املـــعـــلـــومـــات فــــي الـــحـ ــ هـ
ــفــــني، وتــجــهــيــز  ــة الــــطــــاب واملــــوظــ وســــامــ
املدارس كمراكز إيواء مؤقت عند الحاجة.

وقــــــال الـــســـيـــد يـــوســـف الـــعـــبـــد الـــلـــه مــديــر 
الــوكــرة الثانوية للبنني: »ننصح  مدرسة 
بــإعــطــاء دورة إدارة األزمــــــات والـــكـــوارث 
ألعضاء لجنة األمــن والسامة واملشرفني 
ــات، وذلــــك  ــبــــاصــ ــقـــي الــ ــائـ واإلداريـــــــــــني وسـ

الــذاتــي، وأن تكون  إلــى التثقيف  للحاجة 
اإلدارات املدرسية على أهبة االستعداد في 

حال الطوارئ«.
وأكــد السيد طــارق صالح الــكــواري مدير 
الــثــانــويــة للبنني على  مــدرســة سميسمة 
ــاء دورة إدارة األزمــــــــات  ــ ــطـ ــ ضـــــــــرورة إعـ
والــكــوارث ألعضاء لجنة األمــن والسامة 
ــوا مــســتــعــديــن  ــونـ ــكـ ــي املـــــدرســـــة، لـــكـــي يـ فــ
ومــلــمــني بــكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الـــحـــاالت 
الــطــارئــة. فيما يــرى السيد نــاصــر جاسم 
املـــالـــكـــي مــــديــــر مــــدرســــة أحــــمــــد مــنــصــور 
االبتدائية للبنني أن هذه الدورات مرتبطة 
ــًا بــطــبــيــعــة عـــمـــل املــــدرســــة،  ارتـــبـــاطـــًا قـــويـ
ــدريـــب املـــيـــدانـــي  ــتـ ــوة لــتــقــديــم الـ ــدعــ مــــع الــ

.
ً
مستقبا

وأكــــــدت الـــســـيـــدة مـــريـــم الـــعـــوضـــي مــديــرة 
مــدرســة هــنــد بــنــت أبـــي ســفــيــان الــثــانــويــة 
الـــدورات لنشر الوعي  للبنات أهمية هــذه 
وتفعيله بني الطاب واملوظفني باملدارس، 
ــاة الـــعـــمـــلـــيـــة واإلنـــســـانـــيـــة  ــيــ ــك الــــحــ ــ ــذلـ ــ وكـ
 من 

ٌّ
كـــل ــرأي  ــ الـ للمجتمع كــكــل. وشــاركــهــا 

الــســيــدة عــائــشــة شـــاهـــني الــكــعــبــي مــديــرة 
مدرسة الغويرية املشتركة والسيدة مريم 
الــعــمــادي مــديــرة مــدرســة رقــيــة اإلعـــداديـــة 
الله اإلسحق  للبنات، والسيدة مريم عبد 

مديرة مدرسة الوكير النموذجية.

■ جانب من الورش التدريبية

الدوحة -

د. المال: التدخين أحد أسباب سرطان عنق الرحم

قال الدكتور أحمد املا، مدير مركز مكافحة التدخني 
الــدراســات أكــدت  بمؤسسة حمد الطبية بــأن جميع 
عاقة التدخني لدى النساء باإلصابة بسرطان عنق 
الــرحــم بنوعيه السطحي العنقي والــغــّدي العنقي، 
ــورم الحليمي  ــ الـ حــيــث وجـــد أن اإلصـــابـــة بــفــيــروس 
البشري ورغم أنه غير مرتبط بالتدخني إال أن تطور 
هـــذه الــعــدوى مــرتــبــط سلبًا بــالــتــدخــني ربــمــا بسبب 

ضعف املناعة لدى املدخنات.
ــــث أكـــثـــر  ــالـ ــ ــنــــق الـــــرحـــــم هـــــو ثـ ويـــعـــتـــبـــر ســـــرطـــــان عــ
الــســرطــانــات شــيــوعــا فـــي الــنــســاء فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــايـــة مــنــه،  ــالـــم، ومــــع ذلــــك هـــو مــــرض تــمــكــن الـــوقـ الـــعـ

وينبغي بذل الكثير من الجهد للوقاية منه.
ورغــم أن استمرار العدوى بفيروس الــورم الحليمي 
البشري هو أقوى عامل مسبب لهذا السرطان إال أن 
هــنــاك عــامــا آخــر تــم إدراجــــه مــؤخــرًا كــأحــد العوامل 
املسببة لهذا السرطان أال وهو التدخني لدى النساء.

وأضاف أن وجود مادة النيكوتني وهي إحدى املواد 

إفـــرازات عنق الرحم قد يكون  السامة بالتدخني في 
ــــدوث ســـرطـــان عــنــق الـــرحـــم إضــافــة  لـــه عـــاقـــة فـــي حـ
إلــى العديد من املــواد املسرطنة املــوجــودة في التبغ 
والتدخني ودورها في تسبب العديد من السرطانات 

بالجسم.
كــمــا أفـــاد الــدكــتــور املـــا بـــأن هــنــاك أيــضــًا عــاقــة بني 
تــعــّرض النساء غير املدخنات للتدخني مــن حولهم 
أو ما يعرف بالتدخني السلبي وبني إصابتهن بهذا 

املرض.
ــــدى الــنــســاء  ــول أهـــمـــيـــة اإلقـــــــاع عــــن الـــتـــدخـــني لـ ــ وحــ
املدخنات وخاصة الاتي لديهن اإلصابة بفيروس 
الــورم الحليمي البشري العنقي أفاد الدكتور جمال 
ــــاع عـــن الــتــدخــني فـــي مــركــز  بــاصــهــي أخــصــائــي اإلقـ
أنــه يجب  مكافحة التدخني بمؤسسة حمد الطبية 
على املمارس الصحي أن يفهم اآلثار السلبية للتبغ 
عــلــى الــتــســرطــن الــعــنــقــي وذلـــك مــن أجـــل الــوقــايــة من 
الــعــاج، حيث  الــرحــم وتحسني نتائج  ســرطــان عنق 
تجب دعوة هؤالء النساء املدخنات لإقاع الفوري 
عن التدخني، حيث إن توقف املرأة عن التدخني يقلل 

لديها فرصة اإلصابة بهذا السرطان، حيث تصبح 
الــتــدخــني كحال  الــتــوقــف عــن  حالها بعد سنتني مــن 

التي لم يسبق لها التدخني.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مـــركـــز مــكــافــحــة الـــتـــدخـــني الــتــابــع 
ملؤسسة حمد الطبية قد استطاع منذ افتتاحه في 
يناير 2018 عاج العديد من املدخنات الاتي أعربن 
عن سعادتهن في مساعدتهن على التخلص من هذه 

■ د. أحمد المالاآلفة املمرضة.
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دعمًا لأليتام في كوريا
قطر غاز تطلق حملة »أرسل الدفء لقلوبهم«

قــامــت شــركــة قــطــر غـــاز للتشغيل املـــحـــدودة )قــطــر غــاز( 
للمسؤولية االجتماعية في كوريا  بإطالق مبادرة جديدة 
الــتــزام  لقلوبهم« تماشيًا مــع  الـــدفء  تحت عــنــوان »أرســـل 
جتمعات التي تربطها 

ُ
الشركة بإحداث تغيير إيجابي في امل

بها عالقات ذات صلة بالطاقة.
لعام  وكــُجــزء مــن برنامج املسؤولية االجتماعية للشركة 
التابع لقطر غــاز في كوريا  االتــصــال  2019، أطلق مكتب 
ز على فصل الشتاء لتقديم املساعدة إلى 

ِّ
رك

ُ
حملته التي ت

 Angel’sو Sundukwon دارين من دور رعاية األيتام هما
Haven في سيول، كوريا الجنوبية.

ــخــذت قطر غـــاز، وهــي الشركة الــرائــدة فــي صناعة 
َّ
وقــد ات

سال في العالم، العنوان »أرسل الدفء إلى 
ُ
الغاز الطبيعي امل

مت دعمها للعديد  قلوبهم« ِشعارًا لحملتها لهذا العام، وقدَّ
مــن األيــتــام فــي دور رعــايــة األيــتــام والــحــضــانــة واإلعــاقــة، 
وهــؤالء األيتام من مختلف األعمار وهم في حاجٍة ماسٍة 
 على ذلك، قامت كل من 

ً
إلى ملسٍة من الُحب والدفء. وعالوة

 Angel’s Haven منذ سنة 1965 ودار Sundukwon دار
منذ سنة 1959 بتربية ورعاية ما يزيد على 1.500 طفل، 

وهما يرعيان حاليًا زهاء 200 يتيم.

ة في كال الدارين، والتي حضرها  قيمت احتفاالت خاصَّ
ُ
وأ

لون عن سفارة دولــة قطر 
ِّ
مسؤولون من قطر غــاز، وُممث

سون  األيتام، كما حضرها مدرِّ في سيول، ومــدراء داري 
ة  نت االحــتــفــاالت عــروضــًا ثقافيَّ عــون. وقــد تضمَّ وُمــتــطــوِّ

لألطفال.
الحرارة في سيول  ع في درجــات 

َّ
توق

ُ
امل ونظرًا لالنخفاض 

فــتــرة فصل  ة فــي ُمعظم  إلــى مــا دون الصفر درجـــة مئويَّ
فــإن هــؤالء األطفال سيستفيدون بشكٍل مباشٍر  الشتاء، 
ة  مــن أكــثــر مــن 300 صنف مــن املــالبــس والــثــيــاب الشتويَّ
ــلـــوازم والــتــوابــع األخــــرى، بــمــا فيها الــســتــرات  الــخــاصــة والـ
أة 

ّ
دف

ُ
والقفازات واألوشحة والبطانيات الحرارية واألسرة امل

القيام  عات  التبرُّ عت بها قطر غــاز. كما شملت  التي تبرَّ
ــُجــــدران أبــنــيــة داري الـــرعـــايـــة وتــجــهــيــزهــا  ــ بــأعــمــال عــــزل ل

انات الداخلية والخارجية.
َّ
بأجهزة جديدة، مثل السخ

ل مكتب االتصال 
ِّ
ح مشعل املريخي، املدير العام وُممث وصرَّ

 للغاية بإطالق 
ٌ
: »قطر غاز فخورة

ً
لقطر غاز بكوريا، قائال

هـــذه املـــبـــادرة كـــإحـــدى مـــبـــادرات املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
األيتام  للشركة إلغاثة ومساعدة األطفال في داري رعاية 
Sundukwon وAngel›s Haven. وإنه ملن دواعي سرورنا 
أن نــكــون قــادريــن على ملــس قــلــوب هـــؤالء األطــفــال وجلب 

الدفء والفرح إليهم في فصل الشتاء هذا«.

الدوحة -
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»الميرة«: رؤية عصرية حديثة للتسوق في فرع »روضة الحمامة«

ــمــــواد  ــلــ ــرة لــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة املـ ــ ــركــ ــ ــحــــت شــ ــتــ ــتــ افــ
ــيـــة أحـــــــدث فـــروعـــهـــا فــي  ــتـــهـــاكـ االسـ
مـــنـــطـــقـــة روضـــــــة الــــحــــمــــامــــة، والــــــذي 
يــدعــم جــهــود التنمية الشاملة التي 
تــشــهــدهــا املــنــطــقــة الــنــاشــئــة، وبــذلــك 
ــدد أفـــــــرع املــــيــــرة فــــي شــتــى  ــ يـــصـــل عــ
أنــحــاء قطر إلــى 53 فــرعــا. وفــي إطــار 
خــطــتــهــا االســتــراتــيــجــيــة الــطــمــوحــة 
الــشــركــة، أعلنت  أفـــرع  لــزيــادة شبكة 
ــال  ــمـ ــاء مــــن أعـ ــهــ ــتــ ــا االنــ املــــيــــرة أيــــضــ
تــوســعــة فــرعــهــا فـــي مــنــطــقــة سيلني 
والـــــذي يــأتــي بــتــصــمــيــم مــمــيــز يــقــدم 
تجربة تسوق استثنائية مــن خال 
الــتــي تــوفــر مزيدًا  مساحته الكبيرة 
من الخدمات وكذلك أفضل املنتجات 

املفضلة لدى العماء. 
تحتل منطقة روضة الحمامة موقعا 
مميزًا للغاية حيث تقع في منتصف 
ــة بـــــني مـــديـــنـــة لـــوســـيـــل وأم  ــافــ ــســ املــ

صــال عــلــي، بــاإلضــافــة إلــى موقعها 
االســـتـــراتـــيـــجـــي بــــني اثـــنـــني مــــن أهـــم 
الــطــرق السريعة الرئيسية فــي قطر 
هــمــا؛ طــريــق الــخــور الــســريــع وطريق 
الــشــمــال. كــمــا تــشــهــد املــنــطــقــة حــالــًيــا 
تطورات متسارعة وتنمية عمرانية 
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــيـــث يــــجــــري الـ ــة حـ ــلـ ــامـ شـ

إنشاء مجمعات سكنية جديدة. 
قيم 

ُ
أ الـــذي  وقــد شهد حفل االفــتــتــاح 

بـــهـــذه املــنــاســبــة، حـــضـــور نــخــبــة من 
كبار املسؤولني بالشركة. 

ــتـــًرا  تـــبـــلـــغ 2505 مـ ــة  ــاحـ ــلــــى مـــسـ وعــ
ــة  ــرع الـــجـــديـــد رؤيـ ــفـ مـــربـــًعـــا، يـــقـــدم الـ
عـــصـــريـــة حـــديـــثـــة لـــلـــتـــســـوق تــجــســد 
ــيـــرة »األكـــثـــر تــمــّيــزًا  شـــعـــار شـــركـــة املـ
ــا« عــبــر مــجــمــوعــة مـــن املـــرافـــق  ــربــ وقــ
الـــعـــاملـــيـــة املــــتــــطــــورة بـــحـــيـــث تــمــنــح 
سكان املنطقة واألحياء املجاورة من 
مــواطــنــني ومــقــيــمــني تــجــربــة تــســوق 
مميزة وتمكنهم مــن الحصول على 

كل ما يحتاجونه من مكان واحد.

اكتمال توسعة »سيلين«

¶  جانب من افتتاح فرع الميرة الجديد

الدوحة -  

ــم  ــيـ ــراهـ ــد بــــن إبـ ــالــ ــور خــ ــتــ ــدكــ ــتـــح الــ ــتـ افـ
السليطي املدير العام للمؤسسة العامة 
للحي الثقافي )كــتــارا(، أمــس، النسخة 
ــارا الــــدولــــي  ــ ــتـ ــ ــعــــرض كـ ــــن مــ ــة مـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
لــلــكــهــرمــان والــــذي يــتــواصــل مــن 8 إلــى 
11 يــنــايــر الـــجـــاري بــمــشــاركــة 13 دولــة 
الــى جــانــب قطر وهي  عربية وأجنبية 
تركيا، العراق، الكويت، السويد، لبنان، 
اململكة املتحدة، أملانيا، روسيا، بولندا، 
أوكرانيا، ليتوانيا، التفيا، إضافة إلى 
جمعيات وهــيــئــات دولــيــة متخصصة 
في الكهرمان، وتتوزع املشاركات على 
90 جــنــاحــا ومــنــصــة عــــرض فـــي قــاعــة 

كتارا في املبنى 12.
ــــور عـــــــدد مــن  ــاح حـــــضـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــــد االفـ ــهـ ــ وشـ
أصـــحـــاب الـــســـعـــادة الـــســـفـــراء ومــمــثــلــي 
الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي الــــدولــــة 
بـــــاإلضـــــافـــــة الــــــــى عــــــــدد مــــــن املـــهـــتـــمـــني 
بالكهرمان، كما حظي االفتتاح بتغطية 
إعامية الفتة بحضور ممثلي مختلف 
وســائــل اإلعـــام فــي الــدولــة مــن صحف 

وإذاعات وتلفزيونات ومراسلني.
ويمثل معرض كتارا الدولي للكهرمان، 
ــمـــن فــتــرتــني  ــقــــدم أنـــشـــطـــتـــه ضـ الـــــــذي يــ
ــيــــة مـــــن الـــتـــاســـعـــة  ــائــ صـــبـــاحـــيـــة ومــــســ
صباحا الى الواحدة ظهرا ومن الرابعة 
ــى 10 مـــــســـــاء، أول مـــعـــرض  ــ ــ الـ مــــســــاء 
متخصص في الكهرمان على مستوى 
ــاملـــي  ــــرض عـ ــعـ ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ ــي أكـ ــ ــانــ ــ ــر، وثــ ــ ــطـ ــ قـ
يختص بخامة الكهرمان بعد املعرض 

الدولي الذي يقام في بولندا.
وبـــهـــذه املــنــاســبــة، أكــــد الـــدكـــتـــور خــالــد 
بــــن إبـــراهـــيـــم الــســلــيــطــي املــــديــــر الـــعـــام 
للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا 
 املــعــرض قــد شــهــد تــطــورا الفــتــا في 

ّ
أن

نسخته الــثــانــيــة ســــواء مــن حــيــث عــدد 
األجنحة املشاركة من قطر والعالم أو 
من حيث جمهور املهتمني الذين باتوا 
 
ّ
يــنــتــظــرون مــــوعــــده. وهــــو مـــا يــبــني أن
الــدولــي للكهرمان نجح  معرض كــتــارا 
في أن يصبح منصة دولية هامة تجمع 
أبرز الناشطني و التجار و الخبراء في 

مجال الكهرمان.
ــارا تـــحـــرص مـــن خــال  ــتـ  كـ

ّ
وأضــــــاف أن

هــــذا املـــعـــرض عــلــى الـــدمـــج بـــني مــاهــو 
ــــني مـــاهـــو  اقـــــتـــــصـــــادي تـــســـويـــقـــي و بــ
ثقافي و سياحي مــن خــال مــا تقدمه 
مختلف األجــنــحــة املــشــاركــة مــن أجــود 
أنــواع الكهرمان التي تستجيب  وأنــدر 
ملختلف أذواق الجمهور باإلضافة إلى 
ما يصاحب املعرض من أنشطة مميزة.

وأشــار مدير عــام كتارا إلــى أن معرض 
كـــتـــارا الـــدولـــي لــلــكــهــرمــان فـــي نسخته 
الثانية يوفر تجربة تسوق استثنائية 
ومتميزة نظرا النه يشكل ملتقى هاما 

يــجــمــع الـــتـــجـــار و الـــخـــبـــراء فــــي مــكــان 
واحد. 

وقـــــــــال: »نــــحــــن نـــعـــمـــل مـــــن خــــــال هـــذا 
املعرض على تعزيز مكانة قطر كوجهة 
دولــيــة لتجارة واقتناء الكهرمان على 
الــعــالــم، خــاصــة و أن املعرض  مستوى 
ــات يــعــتــبــر وجــهــة مــفــضــلــة لــلــشــركــات  بـ
العاملية املنتجة، خصوصا بعد تحديد 
ــن خــــال مــركــز  مــقــر دائـــــم لــلــكــهــرمــان مـ
الــدولــي للكهرمان والـــذي سيتم  كــتــارا 
افتتاحه في اليوم الختامي للمعرض 
ضمن مباني الحي الثقافي باإلضافة 
الـــى تــوقــيــع مــجــمــوعــة مــن االتــفــاقــيــات، 
ــبــــيــــة وتــعــلــيــمــيــة  تــــدريــ إلقـــــامـــــة ورش 
ــيـــــني، ومـــراجـــعـــة  ــ ــراء دولـ ــبــ ــــراف خــ ــــإشـ بـ
املــواصــفــات واملــقــايــيــس وكـــل مايتعلق 
بــالــجــودة، وذلـــك بالتعاون والتنسيق 
مـــع مــؤســســات دولـــيـــة متخصصة في 

الكهرمان«.
ومــــن جــانــبــه قــــال خـــالـــد عــبــد الــرحــيــم 
ــارا الـــدولـــي  ــتــ الـــســـيـــد مـــديـــر مـــعـــرض كــ
 النسخة الثانية للمعرض 

ّ
للكهرمان إن

بــــمــــشــــاركــــة 13 دولــــــــة عـــربـــيـــة  تـــتـــمـــيـــز 
وأجنبية، بينما لم يتجاوز عدد الدول 
املشاركة في النسخة األولــى للمعرض 
خمسة مشاركات، مؤكدًا أن زيادة عدد 
الـــشـــركـــات واملــــعــــروضــــات مـــن مــصــادر 

مــخــتــلــفــة اشــتــهــرت بـــجـــودة الــكــهــرمــان 
مــثــل املــانــيــا، بــولــنــدا وروســـيـــا يضمن 
ــرده عــلــى  ــ ــفــ ــ ــــرض وتــ ــعـ ــ اســــتــــمــــراريــــة املـ

مستوى الشرق األوسط.

وعـــــــن افــــتــــتــــاح مــــركــــز كـــــتـــــارا الــــدولــــي 
لــلــكــهــرمــان، قـــال »الــســيــد« إنـــه يشتمل 
على معرض دائــم ومختبر للكهرمان، 
بـــحـــيـــث يـــصـــبـــح هــــــذا املـــبـــنـــى بــمــثــابــة 

مــلــتــقــى لـــهـــواة ومــحــبــي الــكــهــرمــان من 
داخل وخارج قطر، وبذلك تصبح كتارا 
الــشــرق  محطة رئيسية للكهرمان فــي 

األوسط.

13 دولة عربية وأجنبية 90 جناحًا من  يضم 

افتتاح معرض »كتارا الدولي للكهرمان 2«

¶ أجود وأندر أنواع الكهرمان 

¶  ورش تدريبية وتعليمية بإشراف خبراء دوليين

الدوحة -  
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ــلــــس الــــوطــــنــــي لـــلـــســـيـــاحـــة  ــدم املــــجــ ــ ــقـ ــ يـ
بالتعاون مع »سيرك دو سوليه« عرض 
الــذي تستضيفه  »ميسي 10« الشهير 
الدوحة للمرة األولى في آسيا ومنطقة 
ــــط بـــدايـــة مـــن 27 فــبــرايــر  الـــشـــرق األوسـ
املقبل، حيث ُيتوقع أن يحظى بإقبال 
واســع بني أفــراد الجمهور ســواء كانوا 
ـــاق أداء ومــــهــــارات نــجــم الــكــرة 

َّ
مـــن عـــش

األرجــنــتــيــنــيــة وبـــرشـــلـــونـــة اإلســـبـــانـــي 
لــيــونــيــل مــيــســي أو مـــن مــحــبــي ألــعــاب 

وفنون األكروبات.
ــعــــرض ســـيـــرة حـــيـــاة شـــاب  ويـــحـــكـــي الــ
لـــه ويتغلب  يــمــتــلــك طــمــوحــا ال حــــدود 
ــتـــي تــواجــهــه  عـــلـــى جــمــيــع الـــعـــقـــبـــات الـ
ــدًا مـــن أعــظــم العــبــي  ــ حــتــى يــصــبــح واحـ
كــرة القدم في عصره. وألنــه يستكشف 
جـــمـــيـــع مـــقـــومـــات وعـــنـــاصـــر نـــجـــاحـــه، 
يلهم العرض جمهوره من املشاهدين 
فيما يــشــارك بــه 47 فنانا مــن 19 دولــة 
ــقـــة مــن  ــيـ ــتـــغـــرق 90 دقـ مـــخـــتـــلـــفـــة، ويـــسـ
التشويق الذي يجمع بني أجواء اإلثارة 
ــرة الــقــدم  الـــتـــي تــهــيــمــن عــلــى مـــاعـــب كــ

وبني حميمية األداء املسرحي.
ـــادة الـــســـيـــد أكـــبـــر الـــبـــاكـــر،  ــعـ ـــق ســ ـ

َّ
ــل وعــ

ــنــــي  ــوطــ األمـــــــــــني الـــــــعـــــــام لـــلـــمـــجـــلـــس الــ
للسياحة والرئيس التنفيذي ملجموعة 
 :

ً
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة، قــــائــــا

»نــحــن متحمسون للغاية الستضافة 
لـــ »ميسي 10« فــي آسيا  الــعــرض األول 
والــشــرق األوســــط والــــذي يــقــدم مزيجا 
فــريــدًا مــن فنون الترفيه ومــهــارات كرة 
الــقــدم، وكــاهــمــا يحظى بــإقــبــال واســع 
وشعبية كبيرة في أوســاط الجماهير 

فــي قطر. وســوف توفر صالة علي بن 
حمد العطية متعددة األغــراض موقعا 
مثاليا الستضافة العرض الذي سوف 
يلهم املشاهدين ويستقطب الــزوار من 
جميع أنحاء املنطقة«. وسيتم تنظيم 
العرض بالتعاون مع شركة »ألكيمي« 
إلــى 7 مارس  في الفترة من 27 فبراير 
2020 في صالة علي بن حمد العطية، 
عــلــمــا بــــأن تـــذاكـــر الـــعـــرض ســــوف يتم 
طرحها للبيع بداية من 15 يناير عبر 

موقع »تيكس بوكس«.
ويأتي عرض »ميسي 10« إلى الدوحة 
ــار جــولــة مــحــدودة تــمــر عــبــر كل  فــي إطـ
من برشلونة وبوينس آيريس وبعض 

املدن األرجنتينية األخرى.
 :

ً
ق ميسي على هذا العرض قائا

َّ
وقد عل

»حينما تم التواصل معي للمرة األولى 
حــول هــذا الــعــرض، بــدا لي أنــه سيكون 
ــيـــر املـــعـــقـــول أن يــقــدم  ــن غـ ــ ــنـــونـــا ومــ جـ
»سيرك دو سوليه« عرضا يحكي قصة 

الــقــدم. لقد كانت عــروض  شغفي بكرة 
»ســيــرك دو ســولــيــه« دائــمــا مــا تحظى 
بــإعــجــاب عائلتنا ونستمتع بالكثير 
منها. وقد أحببت هذا العرض وتأثرت 
عــنــد رؤيــتــه كــثــيــرًا ألنـــه يــعــكــس بشكل 
صــــادق مـــا أشــعــر بـــه حــقــا فـــي كـــل مــرة 
الــقــدم«.  لــكــرة  تــطــأ فيها قــدمــاي ملعبا 
ــيـــســـي 10« تــجــربــة  ــــرض »مـ ويــــقــــدم عــ
مثيرة تمزج ألعاب السيرك التقليدية 
مــثــل الــتــرامــبــولــني والــتــرابــيــز واملــشــي 

على الحبل مع االنضباط الصارم الذي 
لــه، واملـــواد السمعية ومقاطع  ال مثيل 
الفيديو التي تسلط الضوء على أفضل 
ملــســات ومــــراوغــــات مــيــســي، بــاإلضــافــة 
إلــــى مــجــمــوعــة مـــن الـــصـــور الــحــصــريــة 

التي تم إنتاجها خصيصا للعرض.
ــان تـــيـــتـــرولـــت، رئــيــس  ــاثــ ــونــ ــــق جــ

َّ
وعــــل

 :
ً
»سيرك دو سوليه«، على العرض قائا

»لــقــد كـــان التعبير عــن عــظــمــة ليونيل 
مــيــســي عــبــر عـــرض حـــي تــحــديــا مثيرًا 
ــيـــه«، ولــذلــك  لــنــا فـــي »ســـيـــرك دو ســـولـ
فنحن نعتز كثيرًا بهذا العرض األول. 
ــــوب آرت وســـونـــي  بــ مــــع  ــعــــاون  ــتــ ــالــ وبــ
ــقــــي، اســـتـــطـــعـــنـــا أن  ــيــ لـــلـــتـــرفـــيـــه املــــوســ
 سيجعل جمهور 

ً
ننتج عــرضــا مــذهــا

املشاهدين يقفون على أصابع أقدامهم 
مــن شــدة االنــبــهــار، كما سيكون ملهما 

ومشجعا لهم لتحقيق املستحيل«.
وكـــان فــريــق »ســيــرك دو سوليه« يضم 
في األصل 20 عضوًا يؤدون عروضهم 
ــن الـــعـــامـــة فــــي عـــــام 1984،  ــ ــاكـ ــ فــــي األمـ
ــيـــرك تــقــديــم  وذلــــــك قـــبـــل أن يــعــيــد الـــسـ
فـــنـــون الــســيــرك بــشــكــل مــغــايــر وجــديــد 
 مـــن أشــكــال 

ً
تــمــامــا بــاعــتــبــارهــا شـــكـــا

الترفيه التي تعتمد على األداء البشري 
بــالــحــيــوانــات. وتنقل  دون االســتــعــانــة 
الــســيــرك التقليدية إلى  فــنــون  عــروضــه 
مستوى جديد، حيث تمزج بني أحدث 
األزيـــــاء واملــوســيــقــى املــبــهــرة مـــع األداء 
ــا ُيــعــتــبــر بــمــثــابــة  املـــســـرحـــي املــــذهــــل، مـ
تــجــربــة مــســرحــيــة مــبــهــرة. ومــــن خــال 
 فـــريـــدًا، اســتــطــاع »ســـيـــرك دو 

ً
42 عــمــا

ســولــيــه« أن يجلب الــدهــشــة والــســعــادة 
ألكــثــر مـــن 190 مــلــيــون مــتــفــرج فـــي 60 

دولة.

ــبـــايـــر زون وشـــركـــة  أعـــلـــنـــت مـــؤســـســـة أسـ
 )Truxtun Capital( تــركــســتــون كــابــيــتــال
الــرســمــي لبطولة  عــن تفاصيل االحــتــفــال 
قــطــر ويــغــا الــعــاملــيــة لــألــعــاب الــريــاضــيــة 
الــذي سيقام في إستاد   TM اإللكترونية
خليفة الدولي الخميس 16 يناير الساعة 
ــطــــاق أضـــخـــم وأول  انــ ــاًء إلعــــــان  ــســ 8 مــ
بطولة لألعاب اإللكترونية املتعددة في 
الــشــرق األوســـــط. جـــاء ذلـــك خـــال مؤتمر 
صـــحـــفـــي عـــقـــد أمـــــس فــــي فــــنــــدق الــشــعــلــة 
الدوحة، ويأتي حفل االفتتاح في أعقاب 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة شـــراكـــة فـــي شــهــر مـــارس 
املــاضــي بــني مؤسسة أســبــايــر زون وبني 
شركة تركستون كابيتال، إحدى الشركات 
الــعــاملــيــة الـــرائـــدة فــي مــجــال أنــظــمــة الــدفــع 
اإللكتروني، للتعاون من أجل تنظيم هذه 
البطولة، وخـــال مــا يــقــرب مــن 10 شهور 
عمل الطرفان بشكل دؤوب للقيام بكافة 
الترتيبات والوقوف على أدق التفاصيل 
ــــن تـــنـــظـــيـــم املـــــراحـــــل األولــــــى  لـــانـــتـــهـــاء مـ
للبطولة بما فيها حفل االفــتــتــاح املقبل 
الذي سيشهد العديد من الفعاليات التي 
ســتــأخــذ الــحــضــور واملــشــاركــني فــي رحلة 
إبـــهـــار بــصــري تــعــبــر عـــن شــغــف األلــعــاب 
اإللكترونية وعيش تجربة رقمية فريدة 

من خال التكنولوجيا املتطورة.
ويــشــمــل بــرنــامــج هـــذا الــعــام مــن البطولة 
أربــع مراحل أساسية، أولــهــا، كما ذكــرت، 
حــفــل االفــتــتــاح الكبير فــي إســتــاد خليفة 
ثـــــم فــي  يــــنــــايــــر 2020،  فـــــي 16  الــــــدولــــــي 
 WEGA مـــــارس املــقــبــل تــعــقــد مــنــافــســات
Champions ™، تليها مسابقة عاملية عبر 
 WEGA Global ألــعــاب اإلنترنت بــإطــاق 
ابــــتــــداًء مـــن ســبــتــمــبــر 2020،   ™ Games
وختاًما املرحلة الرابعة في ديسمبر 2020 

.™Great Final وألعاب
وصــــرح الــســيــد مــحــمــد مــبــارك الـــكـــواري، 
رئيس التسويق التنفيذي في مؤسسة 
املــؤتــمــر الصحفي  أســبــايــر زون، خــــال 
قــيــامــنــا  الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن  : »أود 

ً
قــــائــــا

بتنظيم هذه البطولة يعزز من توجهنا 
فــي مــؤســســة أســبــايــر زون حــيــث نسعى 
لتوسيع نطاق عملنا في مجال الترفيه 

 بعدما 
ً
الرياضي “sportainment”، خاصة

حققنا ولله الحمد نجاحا كبيرًا في عالم 
الرياضة االحترافية، في مجاالت تطوير 
املــواهــب وعــلــوم وتكنولوجيا الرياضة 
والتدريب املتقدم وعلوم الطب والعاج 
والتأهيل الرياضي، وهو ما يعد برهانا 
لــرؤيــتــنــا حــيــث أصبحت  عــلــى تحقيقنا 
أسباير اآلن مرجعا في التفوق الرياضي 
الـــعـــاملـــي، ونــهــجــنــا املـــمـــيـــز فــــي تــخــريــج 
أبـــطـــال عــاملــيــني والـــنـــهـــوض بــالــريــاضــة 

إلــى مستويات عاملية  والــطــب الرياضي 
ــدة«. وأضــــــــــاف الـــــــكـــــــواري: »نـــحـــن  ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
نبحث دائًما عن مفاهيم جديدة وندعم 
الفعاليات املبتكرة، ونأمل أن تكون هذه 
البطولة منصة إضافية نبرز من خالها 
ــلـــى تــنــظــيــم الـــفـــعـــالـــيـــات  قــــــــدرات قـــطـــر عـ
ــّد صـــنـــاعـــة األلـــعـــاب  الــــدولــــيــــة، حـــيـــث تـــعـ
اإللكترونية في الوقت الحالي من أكثر 
الــصــنــاعــات الــواعــدة والــتــي تحقق نموًا 
سنويا يصل إلى 40%، وتجتذب العديد 
من الفئات ويتم إنشاء اتحادات رسمية 
لها في العديد من الدول اآلن«. من جهته، 
قال السيد باتريك موينير، رئيس شركة 
ــن فـــخـــورون  تـــركـــســـتـــون كـــابـــيـــتـــال: »نـــحـ
لــلــغــايــة بـــإطـــاق هــــذه الــبــطــولــة الــرائــعــة 
لــلــريــاضــات اإللــكــتــرونــيــة بــالــشــراكــة مع 
مؤسسة أسباير زون فنحن كشركة تقدم 
قـــراًرا  منصة مالية رقمية مبتكرة، كــان 
إستراتيجًيا بالنسبة لنا لاستثمار في 
سوق من املتوقع أن يستوعب 6 مليارات 
ــة«.  ــادمـ ــقـ ــوات الـــعـــشـــر الـ ــنـ ــسـ ــــب فــــي الـ العـ
ــــى مـــن الــبــطــولــة  وســتــضــم الــنــســخــة األولـ
ــا لـــألـــعـــاب  ــهـ مـــســـابـــقـــة فــــريــــدة مــــن نـــوعـ
 DOTA2و CSGO املتعددة تشمل سلسلة
 eFootball PESو Street Fighter Vو
series.. كما سيحصل أفضل املتنافسني 
مــن الــاعــبــني والــفــرق على مجموعة من 
الــجــوائــز، بما فــي ذلــك الجوائز النقدية، 
وجــلــســات تــدريــب خــاصــة عــلــى األلــعــاب 

الــريــاضــيــة اإللــكــتــرونــيــة حــتــى ديسمبر 
ــيـــف شــــــرف فــي  ــا ســـيـــحـــل ضـ ــمـ كـ  ،2020
Global Games Great Final ™ فــي 

ديسمبر 2020.
ــة فــي  ــولـ ــطـ ــبـ ــل هــــــذه الـ ــثـ ــد تـــنـــظـــيـــم مـ ــعــ ويــ
 ملنظومة رياضية 

ً
أسباير زون استكماال

تــرفــيــهــيــة وســـيـــاحـــيـــة عـــلـــى نـــطـــاق أكـــبـــر، 
وتوسيعا لنوعية األنشطة والفعاليات 
الـــتـــي تـــقـــام فـــي أســـبـــايـــر لـــاســـتـــفـــادة من 
اإلمــكــانــيــات الضخمة ملنشآتها العاملية 
بفكر اقــتــصــادي مــســتــدام، حــيــث تحرص 
املـــؤســـســـة عـــلـــى تــــوافــــر عــنــصــر االبـــتـــكـــار 
ــة  ــ ــــال اآلونـ والـــتـــرفـــيـــه فــــي فــعــالــيــاتــهــا خـ

ــرة، مــنــهــا مــهــرجــان املــنــاطــيــد الــذي  ــيـ األخـ
أقــيــم لــلــمــرة األولـــــى فـــي قــطــر فـــي حــديــقــة 
أســبــايــر، والـــعـــروض الــعــاملــيــة املــبــهــرة في 
ــفـــات الــضــخــمــة ألشــهــر  ــحـ الـــبـــحـــيـــرة، والـ
 

ً
ــيــــني الــــتــــي القـــــــت إقــــبــــاال ــنــــني الــــعــــاملــ املــــغــ
جماهيرًيا رائًعا، وهو التنوع الذي يصب 
فــــي مــصــلــحــة الـــجـــمـــهـــور وفـــــي مــصــلــحــة 
السياحة الداخلية والخارجية فــي قطر. 
كل تلك الفعاليات تقام إلى جانب البرامج 
واألنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة األســـاســـيـــة الــتــي 
أنجزتها املؤسسة بنجاح كبير بالفعل، 
وتضم املؤسسة بهذه الفعاليات أنشطة 

أخرى لحزمة األعمال التي تقوم بها.

10« مع »سيرك دو سوليه« »الوطني للسياحة« يقدم عرض »ميسي 

»أسباير زون« و»تركستون« تكشفان تفاصيل بطولة »قطر ويغا«

27 فبراير للمرة األولى في آسيا والشرق األوسط ينطلق 

16 يناير الجاري 4 مراحل أساسية تبدأ بحفل البطولة في إستاد خليفة الدولي 

¶ فريق عرض »ميسي 10« الشهير   

الدوحة -  

محمد السقا

¶ جانب من المؤتمر الصحفي ¶ الكواري وموينير خالل المؤتمر الصحفي 

¶ جانب من االستعدادات  محمد الكواري: نسعى 
لتوسيع نطاق عمل 

أسباير في مجال 
الترفيه الرياضي 

باتريك موينير: سوق 
األلعاب اإللكترونية 
يستوعب 6 مليارات 

العب خالل 10 سنوات
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ــوم تــحــت الــرعــايــة  ــيـ تــنــطــلــق صـــبـــاح الـ
الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الــبــاد 
املفدى، فعاليات النسخة الثاثني من 
معرض الدوحة الدولي للكتاب بمركز 
الـــدوحـــة لــلــمــعــارض واملــؤتــمــرات الــذي 
ينظمه مركز قطر للفعاليات الثقافية 
ــابــــع لــــــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة  ــتــ ــة الــ ــيــ ــراثــ ــتــ والــ
والرياضة تحت شعار »أفا تتفكرون« 
واملقرر لها أن تستمر خال الفترة من 
9 حــتــى 18 يــنــايــر الـــجـــاري بــمــشــاركــة 
ــة عــربــيــة  ــ 335 دار نــشــر تــمــثــل 31 دولـ
وأجنبية، منها دول تشارك ألول مرة 
مثل بلجيكا وأستراليا. ومــن املنتظر 
أن يشهد حفل االفــتــتــاح ســعــادة وزيــر 
الثقافة والــريــاضــة وعــدد مــن أصحاب 
السعادة الــوزراء والسفراء وأهل الفكر 
واملـــهـــتـــمـــني بـــصـــنـــاعـــة الـــنـــشـــر، وتــحــل 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة ضــيــف شــرف 
النسخة الحالية للمعرض، تزامنا مع 
االحتفاء بالعام الثقافي قطر- فرنسا 

.2020
ــثــــاثــــون ملــعــرض  وتـــســـجـــل الــــــــــدورة الــ
الــدوحــة للكتاب أوســـع مــشــاركــة لــدور 
الــنــشــر الــقــطــريــة الــخــاصــة، مــمــا يعني 
انطاقة حقيقية وقوية لصناع الثقافة 

والنشر في قطر.

 مشاركات متميزة 

وبـــلـــغ عــــدد دور الــنــشــر املـــشـــاركـــة في 
املـــعـــرض 335 دارا عــربــيــة وأجــنــبــيــة، 
بينما وصــل عــدد التوكيات املشاركة 
إلــى 51 توكيا عربيا وأجنبيا، وعدد 
الــعــربــيــة 559، ممثلة  الــكــتــب  أجــنــحــة 
ــــدد األجــنــحــة  ــا عـ ــ أمـ نـــشـــر،  ـــ 228 دار  بــ
األجــنــبــيــة فــبــلــغ 91 جــنــاحــا مــمــثــلــة بـ 
35 دارا أجنبية، بينما بلغ عــدد دور 
النشر لألطفال 72 دارا، ليصل العدد 

اإلجمالي إلى 797 جناحا.
وقد تم تصميم املعرض بشكل مغاير 
ومــمــيــز هــــذا الـــعـــام لــســهــولــة الــوصــول 
ــة  ــافـ إلــــــى املـــــصـــــادر املــــطــــلــــوبــــة، بـــاإلضـ
إلــــى تــخــصــيــص مــنــطــقــة رئــيــســيــة في 
مــنــتــصــف املـــعـــرض لــلــفــعــالــيــات حيث 
يــتــم االحــتــفــاء بــالــســنــة الــثــقــافــيــة قطر 
فـــرنـــســـا وكــــذلــــك الـــفـــعـــالـــيـــات الــثــقــافــيــة 
ــثـــريـــة ســــــواء فــــي املــــســــرح الــرئــيــســي  الـ
والصالون الثقافي واملقاهي الثقافية 
ومـــدرســـة قــطــر املــخــصــصــة لــفــعــالــيــات 
األطـــفـــال، فــضــا عـــن تــخــصــيــص مــركــز 
ــارة  لــإعــامــيــني وتـــحـــددت مــواعــيــد زيـ
ــام مـــن الــســبــت  ــ املـــعـــرض لــتــكــون فـــي أيـ
ــة الــتــاســعــة  ــاعـ ــن الـــسـ إلـــــى األربـــــعـــــاء مــ
صباحا وحتى التاسعة مــســاء، ويــوم 
الخميس من التاسعة صباحا وحتى 
الــعــاشــرة مــســاء والــجــمــعــة مــن الثالثة 
الــعــاشــرة مــســاء، كما تم  عصرا وحتى 
تــوفــيــر الــتــســهــيــات الــــازمــــة تــيــســيــرا 
املــعــرض فتم تخصيص  على جمهور 
املــــواقــــف مــجــانــا خــــال فـــتـــرة املــعــرض 
للزائرين، كما ستتوفر خدمة العربات 
وتــوصــيــل الــكــتــب مــجــانــا، ومــســاحــات 

واسعة الستراحة العائات واألطفال.

فعاليات متنوعة 

ويـــشـــمـــل الـــبـــرنـــامـــج الـــثـــقـــافـــي ملــعــرض 
الـــدوحـــة لــلــكــتــاب الــعــديــد مــن الــنــدوات 
واملحاضرات، منها محاضرة »تعزيز 
ــراث لــبــنــاء مــســتــقــبــل أفـــضـــل« الــتــي  ــتـ الـ
يـــتـــحـــدث فـــيـــهـــا رئــــيــــس مــــركــــز اآلثــــــار 
ــال،  الـــوطـــنـــيـــة الــفــرنــســيــة فــيــلــيــب بـــافـ
ونـــــدوة »الــثــقــافــة الــتــركــيــة بـــني العمق 
ــاح الــــحــــضــــاري«،  ــتــ ــفــ ــاريـــخـــي واالنــ ــتـ الـ
وحـــــفـــــل تـــــدشـــــني الـــــهـــــويـــــة الــــجــــديــــدة 
والعضوية للملتقى القطري للمؤلفني، 

وجلسة حــوار املسرحيني، ولقاء وزير 
الثقافة والرياضة بالكتاب في نهاية 

املعرض.
ــــروض مــســرحــيــة  كــمــا يــشــمــل تــســعــة عـ
ــة، وكــذلــك  ــيـ وســـت أمــســيــات فــنــيــة وأدبـ
أمسيات شعرية بمشاركة شــعــراء من 
ــة إلــــى أمــســيــة  ــافـ ــا، إضـ ــهـ ــارجـ قــطــر وخـ
موسيقية فرنسية »بوابات ومشاهير« 
وقــــد أطــلــقــت الــلــجــنــة املــنــظــمــة ملــعــرض 
الــدوحــة الــدولــي للكتاب عــلــى بــوابــات 

ــمــــهــــور أســـــمـــــاء مـــفـــكـــريـــن  دخـــــــــول الــــجــ
وبــاحــثــني كــانــت لهم إســهــامــات كبيرة 
ــتـــوى  ــسـ ــــى املـ ــلـ ــ فـــــي مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم وعـ
العاملي، حيث سيتواجد خمس بوابات 
قــامــات علمية  ستحمل أســمــاء خــمــس 
محلية وعــربــيــة عــاملــيــة وهــــي: يوسف 
بــن عــبــد الــرحــمــن الخليفي وهـــو رائــد 
مــن رواد األدب الــقــطــري، عــبــد الــلــه بن 
تــركــي السبيعي وهــو عــالــم قــطــري من 
علماء الشريعة ورائد من رواد النهضة 
التعليمية، والدكتور مصطفى محمود 
الــطــبــيــب والــكــاتــب املـــصـــري الــــذي نــذر 
حياته لنشر الوعي، وجان جاك روسو 
الكاتب والفيلسوف الفرنسي الذي يعد 
أبــرز فاسفة عصر التنوير، وبول  من 
ايلوار الشاعر والــروائــي الفرنسي من 

مؤسسي الحركة السوريالية.
ويعتبر معرض الدوحة الدولي للكتاب 
إحدى أهم قنوات التواصل املباشر بني 
الكتاب والناشرين واملثقفني لاطاع 
ــــي مـــجـــال  ــد فــ ــ ــديـ ــ ــو جـ ــ ــا هــ ــ ــل مــ ــ ــلــــى كــ عــ
 عن كونه يعكس 

ً
صناعة املعرفة، فضا

حـــالـــة املــشــهــد الــثــقــافــي الـــــذي تعيشه 
ــارزًا  ــة، ويــعــتــبــر حـــدثـــا ثــقــافــيــا بــ ــدولــ الــ
الثقافية واألكاديمية  تتابعه األوساط 

واإلعامية وتوليه اهتماما خاصا.
ــة املـــــعـــــرض هـــــــذا الـــــعـــــام ســــوف  نـــســـخـ
الــدورات  تكون ذات طابع مختلف عن 
الـــســـابـــقـــة، لــلــمــشــاركــة الـــواســـعـــة لـــدور 

ــي تــقــدم  ــتــ نـــشـــر عـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة والــ
الكتب األكاديمية والثقافية والعلمية 
واألدبية والدينية، باإلضافة إلى كتب 
ــائـــط املــعــرفــيــة والــكــتــب  الــطــفــل والـــوسـ
اإللــكــتــرونــيــة، عــــاوة عــلــى مـــا يشهده 
ــة ورش ونــــــــدوات  ــ ــامـ ــ إقـ ــن  ــ ــــرض مـ ــعـ ــ املـ

متنوعة. 

مشاركة قطرية

كما تشهد هذه الــدورة أوســع مشاركة 
ــة فــــي انـــطـــاقـــة  ــقـــطـــريـ ــنـــشـــر الـ لـــــــدور الـ
حقيقية وقوية لصناع الثقافة والنشر 
لــوســيــل للنشر  ــا دار  أبــــرزهــ الـــقـــطـــري 
والتوزيع، دار روزا للنشر، دار زكريت 
للنشر، دار الوتد للكتب واملطبوعات، 
دار جامعة قطر، دار الثقافة، ودار كتارا 
للنشر، ودار جــامــعــة حــمــد بــن خليفة 

للنشر، ودار الشرق.
وتـــقـــام ضــمــن فــعــالــيــات املـــعـــرض نحو 
أربــعــني ورشـــة تــدريــبــيــة، حــيــث تتنوع 
مـــن حــقــل الــتــربــيــة والــتــنــمــيــة الــذاتــيــة 
إلـــى مــجــال الـــقـــراءة وتــطــويــر مــهــارات 
الكتابة واللغة وغيرها، ومنها ورش 
ــة،  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــويــ ــهــ ــــس بــــنــــاء الــ ــ فـــــي أسـ
الــشــخــصــي. وتــقــام  الــتــخــطــيــط  وورش 
املــعــرض مسابقة »أفـــا تتفكرون«  فــي 
وهــي مسابقة ثقافية لجميع مــدارس 
قـــطـــر االبـــتـــدائـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــصــف 

الخامس والسادس، وتتكون املسابقة 
من أربع مراحل، وهي الدوري الثقافي، 
املرحلة ربع النهائية، واملرحلة نصف 
النهائية، واملرحلة النهائية، وتتخلل 

هذه املراحل عدة تحديات ثقافية.
ويـــــحـــــتـــــوي املــــــعــــــرض عــــلــــى صــــالــــون 
ثقافي ســيــشــارك باحتضان فعاليات 
مهمة أبـــرزهـــا بــرنــامــج زمــالــة الــدوحــة 
للناشرين، وصناعة النشر في معرض 
الكتاب، وذلك للمرة األولى في املعرض.

ــا املــــســــرح الـــرئـــيـــســـي فـــهـــو يــخــتــص  ــ أمـ
بـــالـــفـــعـــالـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة املـــقـــامـــة عــلــى 
ــي مـــعـــرض الــكــتــاب  ــرح فــ ــســ خــشــبــة املــ
الـــذي سيحتضن الفعاليات املتنوعة 
عـــلـــى فـــتـــرتـــني صـــبـــاحـــيـــة ومـــســـائـــيـــة، 
تتضمن عــروضــا مسرحية ومسابقة 
»أفــــا تــتــفــكــرون« الــخــاصــة بــاألطــفــال، 
ــراءات، وأمــســيــات شعرية  ــ ونــــدوات وقــ
ومــــحــــاضــــرات. كــمــا ســتــتــضــمــن أيــضــا 
بـــعـــض االحــــتــــفــــاالت املـــهـــمـــة كــتــدشــني 
بعض املشاريع املهمة، كتدشني الهوية 
الــجــديــدة والــعــضــويــة مللتقى املؤلفني، 
وتــدشــني بــعــض اإلصــــــدارات الــجــديــدة 
ــــاب والــــجــــهــــات  ـ

ّ
ــت ــ ــكـ ــ الــــتــــي أصــــــدرهــــــا الـ

الرسمية الداعمة لصناعة الكتاب في 
قطر. وسوف يشارك باملعرض عدد من 
ــوزارات واملــؤســســات الــحــكــومــيــة في  ــ الــ
الدولة. معرض الدوحة الدولي للكتاب 
محطة سنوية مهمة ســـواء للمثقفني 
واملــبــدعــني الــقــطــريــني أو لــزمــائــهــم في 
الوطن العربي وخــارجــه، حيث يلتقي 
ــــارئ، لــيــعــبــروا  ــقـ ــ الـــنـــاشـــر واملــــؤلــــف والـ
معا عن األفق املشترك لتطوير الثقافة 
العربية واإلنسانية على السواء، وهو 
نوع من التعارف النوعي الذي تعيشه 
الـــثـــقـــافـــات فــيــمــا بــيــنــهــا لــتــرعــى الــقــيــم 
اإلنسانية في إطــار الــحــوار واالحــتــرام 

املتبادل.
يعتبر معرض الدوحة الدولي للكتاب 
من أكبر معارض الكتب الدولية التي 
تقام في املنطقة ويحظى بمكانة كبيرة، 
الــذي يشهده من  نظرا لإقبال الكبير 
جانب الدول العربية واألجنبية، والتي 
ظلت في تزايد منذ إقامة أولى دوراته 
في العام 1972م، وقد ظل املعرض يقام 
وقتها كل عامني، وحتى العام 2002م، 
إلى أن تقررت إقامته كل عام، ما أكسبه 
مكانة وصبغة عاملية كبيرة، وخاصة 
بعد نجاحه فــي استقطاب أكبر وأهــم 

دور النشر في العالم.

تظاهرة ثقافية تفاعلية تجمع رواد الفكر والعلم 
31 دولة عربية وأجنبية  بمشاركة 

اليوم انطالق فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب

¶  معرض الدوحة للكتاب.. )أرشيفية(

المعرض يساهم 
في التبادل المعرفي 
والثقافي ومشاركة 

الخبرات 

مشاركات واسعة 
تهدف إلى رفع قيمة 
الكتابة والقراءة لدى 

النشء والمجتمع

الدوحة -  
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ــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق  ــارك الـ ــ ــشـ ــ تـ
اإلنــســان فــي مــعــرض الــدوحــة الــدولــي 
لــلــكــتــاب فــــي دورتـــــــه الـــثـــاثـــني، حــيــث 
تـــقـــيـــم الـــلـــجـــنـــة جـــنـــاحـــهـــا الـــســـنـــوي 
الـــــذي يــتــضــمــن مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
املـــطـــبـــوعـــات تــشــمــل كــتــبــا ومــطــويــات 
تعريفية واتفاقيات دولية ذات الصلة 
بــحــقــوق اإلنـــســـان إلـــى جــانــب قصص 
تــوعــويــة لــألطــفــال إلــــى جــانــب مكتب 

االستشارات القانونية.
وقــــال الــســيــد عــبــد الــلــه عــلــي املــحــمــود 
رئيس وحدة العاقات العامة واإلعام 
باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان إن 
مــشــاركــة الــلــجــنــة فــي مــعــرض الــكــتــاب 
الــتــواجــد بعدة  الــدائــم على  وحرصها 

فــعــالــيــات يــأتــي مـــن صــمــيــم رســالــتــهــا 
ــكـــني  ــمـ ــهــــدف تــــعــــزيــــز وتـ ــتــ ــســ الـــــتـــــي تــ
ــان وتـــوعـــيـــة  ــ ــسـ ــ وحـــمـــايـــة حــــقــــوق اإلنـ
وتثقيف املجتمع بمبادئها. الفتا إلى 
أن اللجنة في سبيل تحقيق رسالتها 
تضع فــي إستراتيجيتها العديد من 
املـــســـارات مــنــوهــا إلـــى أن الــتــفــاعــل مع 
أنــشــطــة ثــقــافــيــة مــثــل مــعــرض الــكــتــاب 
يــعــتــبــر واحـــــدا مـــن أهــــم الـــفـــرص الــتــي 
تغتنمها اللجنة لترسيخ نهجها في 

حماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
ــتـــوي جــنــاح  ــمــــود: يـــحـ ــحــ وأضــــــــاف املــ
الــلــجــنــة بــمــعــرض الـــكـــتـــاب عــلــى عــدد 
الــكــتــب والــتــقــاريــر السنوية  كبير مــن 
ــلــــة والــــتــــقــــاريــــر املــتــخــصــصــة  الــــشــــامــ
واالتفاقيات الدولية والــدراســات إلى 
جــانــب املــطــويــات التعريفية بمبادئ 

حقوق اإلنــســان، منها الجديد ومنها 
ما تمت إعادة طباعته، وأضــاف: هذه 
املرة سيتم توزيع كتاب جيب العامل 

بـ )11( لغة بعد أن كان )7( لغات، كما 
سيتم توزيع كتاب حقوق اإلنسان في 
الــثــقــافــة اإلســامــيــة بــالــلــغــات العربية 
واإلنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة وأضــيــفــت 
هذه السنة اللغة اإلسبانية، إلى جانب 
ــر الــتــقــاريــر الــســنــويــة للجنة حــول  آخـ
ــان فـــي الـــدولـــة،  أوضـــــاع حــقــوق اإلنـــسـ
وآخـــر عــدديــن مــن مجلة )الصحيفة( 
ــن الــلــجــنــة  الــفــصــلــيــة الـــتـــي تـــصـــدر عــ
كــل ســتــة أشــهــر، عــــاوة عــلــى كتيبات 

األطفال وقسم الرسم والتلوين.
تـــجـــربـــة  إلــــــــى أن  ــود  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ املـ وأشــــــــــــار 
مــشــاركــات الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لحقوق 
اإلنــســان فــي مــعــرض الــدوحــة الــدولــي 
لــلــكــتــاب خـــال الــنــســخ املــاضــيــة كانت 
نــجــحــت فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، وقــــال: 
نـــاحـــظ بـــصـــورة مــســتــمــرة االهــتــمــام 

ــور املــــــعــــــرض بــمــا  ــهــ ــمــ ــجــ املــــــتــــــزايــــــد لــ
تـــقـــدمـــه الــلــجــنــة عـــبـــر جــنــاحــهــا الــــذي 
ــن الــكــتــب  ــ ــاويــــن مـ ــنــ يـــحـــتـــوي عـــلـــى عــ
ــة  ــافـ ــنــــاســــب مــــــع كـ ــتــ واملـــــطـــــبـــــوعـــــات تــ
الـــفـــئـــات الــعــمــريــة إلــــى جـــانـــب بــرامــج 
الــتــي يقدمها  التوعية واالســتــشــارات 
الــبــاحــثــون الــقــانــونــيــون لــــزوار جناح 
اللجنة. مؤكدًا في الوقت نفسه ارتفاع 
الــوعــي فــي املجتمع بقضايا  مستوى 
حــقــوق اإلنــســان وأهميتها فــي قائمة 
املــعــارف اإلنــســانــيــة. وتــوجــه املحمود 
بــــالــــدعــــوة لـــكـــافـــة جـــمـــهـــور املـــعـــرض 
وأسرهم لزيارة جناح اللجنة الوطنية 
لــلــتــزود بحاجتهم  ــان  لــحــقــوق اإلنـــسـ
املـــعـــرفـــيـــة فــــي إطــــــار حـــقـــوق اإلنـــســـان 
واالطــــاع عــلــى حقوقهم وواجــبــاتــهــم 

تجاه املجتمع.

اللجنة حريصة على التواجد بالمعرض للتوعية بحقوق اإلنسان
تشارك بجناحها السنوي.. المحمود: 

¶  عبد الله المحمود

¶  جانب من معرض الدوحة الدولي للكتاب التاسع والعشرين.. )أرشيفية(

تــــــشــــــارك وزارة األوقـــــــــــــاف والــــــشــــــؤون 
ــيـــة بـــجـــنـــاح مــمــيــز فــــي مــعــرض  اإلســـامـ
الــــذي  لــلــكــتــاب 2020  الــــدولــــي  الــــدوحــــة 

سينطلق اليوم الخميس.
ــة الــــــــــــــوزارة بـــجـــنـــاح  ــ ــاركـ ــ ــــشـ وتــــتــــمــــثــــل مـ
ــوزارة  ــ الـ يــضــم مــخــتــلــف إدارات ومـــراكـــز 
وسيشتمل ركن اإلدارة العامة لألوقاف 
على عــرض للحجج الوقفية واملشاريع 
بــالــوقــف ومصارفه  الوقفية والــتــعــريــف 
التي يعود ريعها لخدمة املجتمع، فيما 
سيضم ركن إدارة الدعوة قسم اإلرشــاد 
وقــســم الشبكة اإلســامــيــة وقــســم الــقــرآن 
ــريـــم وعـــلـــومـــه، كـــمـــا يــشــتــمــل جــنــاح  ــكـ الـ
الـــوزارة على ركــن ملركز الشيخ عبد الله 
بن زيد الثقافي اإلسامي، وتشارك إدارة 

الشؤون اإلسامية بأهم إصداراتها من 
الكتب اإلسامية وتشارك إدارة البحوث 
والــــدراســــات اإلســـامـــيـــة بــمــا لــديــهــا من 
إصــدارات وتشارك إدارة صندوق الزكاة 
بركن يوضح طرق التحصيل واإليرادات 
ــات وكـــيـــفـــيـــة صـــرفـــهـــا عــلــى  ــرفــ ــنــــصــ واملــ
املــســتــحــقــني شـــرعـــا، كــمــا تـــشـــارك إدارة 
نظم املعلومات بعرض أهم ما لديها من 
تطبيقات إلكترونية تساعد املواطنني 

للوصول إلى خدمات الوزارة املختلفة.
وسيشهد الجناح تدشني إصــدارات من 
الـــشـــؤون اإلســامــيــة.  مــطــبــوعــات إدارة 
وألول مرة تخصص الوزارة ركنا لفريق 
ــلــــة الـــهـــجـــريـــة ملـــعـــرفـــة دخــــول  ــد األهــ ــ رصـ
األهــلــة وارتــبــاطــهــا باملناسبات الدينية 
مثل الصيام والحج وغيرها من األمور 

الفلكية املرتبطة بالعام الهجري.

تشارك املكتبة الوطنية في معرض الدوحة 
الـــدولـــي لــلــكــتــاب 2020 بــبــجــنــاح تــفــاعــلــي 
متميز حيث يستعرض من خال الجناح 
تجربة تفاعلية وإثرائية وتثقيفية فريدة 
لـــلـــزائـــريـــن الـــذيـــن لــديــهــم شــغــف بــالــتــعــلــم 
املــزيــد عــن املكتبة، كما يقدم  واستكشاف 
ــال والـــعـــائـــات  ــفــ ــرواد املــــعــــرض مــــن األطــ ــ ــ لـ
 من الفعاليات واألنشطة 

ً
برنامًجا حافا

التعليمية والترفيهية الجذابة.
ــا يومية 

ً
كــمــا ينظم الــجــنــاح كــذلــك عــروض

ــراءات والــعــمــلــيــات الـــتـــي يـــقـــوم بها  ــ ــــإجـ لـ
الخبراء في رقمنة املخطوطات التاريخية 
ــتـــي  ــــدام األجـــــــهـــــــزة املــــتــــقــــدمــــة الـ ــــخـ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
ــن مـــركـــز الــرقــمــنــة  أحــــضــــرت خــصــيــًصــا مــ
باملكتبة، وسيحظى املــهــتــمــون بالتاريخ 

والتراث بفرصة االطاع على املخطوطات 
التاريخية القيمة مــن املجموعة التراثية 
للمكتبة، وسيتواجد أخصائيو املعلومات 
ــة بـــــاملـــــعـــــرض لـــشـــرح  ــبــ ــتــ ــكــ فــــــي جـــــنـــــاح املــ
املـــواد التراثية  املــعــلــومــات التاريخية عــن 
ــيـــات مــكــتــبــنــا  ــنـ ــتـ ــقـ ــــذة عـــــن مـ ــبـ ــ وتــــقــــديــــم نـ
الـــتـــراثـــيـــة، وســـيـــقـــدمـــون لــــزائــــري املــعــرض 
شرًحا وافًيا حول كيفية تصفح املجموعة 
الضخمة مــن الكتب واملــراجــع فــي املكتبة 

والعثور على ما يحتاجونه منها.
لــرواد املعرض كذلك  ويقدم جناح املكتبة 
فـــرصـــة الــتــســجــيــل املـــجـــانـــي فــــي عــضــويــة 
املكتبة من خال فقط إبــراز بطاقة الهوية 
القطرية حتى يتمكنوا مــن االطـــاع على 
كم هائل من املعرفة املتاحة في مجموعة 
املكتبة من الكتب املطبوعة واإللكترونية 

واملسموعة.

يـــشـــارك املــلــتــقــى الــقــطــري لــلــمــؤلــفــني، فـــي مــعــرض الــدوحــة 
الدولي للكتاب الـ 30، حيث يدشن امللتقى هويته الجديدة 
والعضوية، ويقوم بتدشني أكثر من 80 كتابا جديدا لكتاب 
قطريني وغير قطريني وبلغات مختلفة، ومــن إصــدار عدد 
من دور النشر القطرية، كما ينظم امللتقى العديد من الورش 
واملحاضرات التي يشرف عليها أهم املفكرين والكتاب من 
داخــل وخــارج دولــة قطر وذلــك في إطــار جهوده املتواصلة 
لتنشيط الحركة الثقافية ورعاية املواهب األدبية والعمل 
على صقل قدراتها وتطويرها. كما ستكون مشاركة امللتقى 
فـــي املـــعـــرض فــرصــة لــتــســجــيــل طــلــب الــعــضــويــة للمؤلفني 

الراغبني في االنضمام له، حيث سيتم منح بطاقات عضوية 
لجميع املــبــدعــني املــنــضــويــن تــحــت جــنــاحــه والــذيــن تتوفر 
فيهم عـــدة شـــروط أهــمــهــا أال يــقــل عــمــر املــؤلــف الــراغــب في 
االنتساب عن ثمانية عشر عاما وأن يكون حسن السيرة، 
وطيب السمعة وأال يكون قد سبق صدور حكم نهائي ضده 
في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يكن قد رد إليه 
اعتباره وأال يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من 
أحــد املــراكــز األخــــرى، أو األنــديــة الــريــاضــيــة أو الثقافية أو 
بـــاآلداب  االجتماعية، ألســبــاب تأديبية، أو أســبــاب تتصل 
العامة أو النظام العام أو التقاليد املرعية في الباد، كما 
يجب على العضو أن يلتزم بالنظام األســاســي واللوائح 

الداخلية للملتقى، ويعمل على تحقيق أهدافه.

»األوقاف« تشارك بمعرض
 الدوحة الدولي للكتاب 2020

عالم من المعرفة في جناح 
»المكتبة الوطنية«

80 كتابا جديدا لكتاب قطريين 
يدشنها »ملتقى المؤلفين«

ألول مرة يخصص ركن لفريق رصد األهلة

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  الدوحة -  

يشارك جهاز التخطيط واإلحــصــاء بمعرض الدوحة 
الــثــاثــني والــــذي ستنطلق  لــلــكــتــاب بنسخته  الـــدولـــي 

فعالياته اليوم وتستمر حتى 18 يناير 2020.
ويحتوي ركن جهاز التخطيط واإلحصاء في معرض 
الدوحة الدولي للكتاب على كافة منشورات الجهاز من 
مطبوعات تخّص رؤيــة قطر الوطنية وإستراتيجية 
التنمية الوطنية، وكذلك أحدث اإلصدارات اإلحصائية 
في املجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية والتي 
يصدرها الجهاز بشكل دوري. كما يضم الركن تعريفا 
بــبــوابــة الــتــجــارة الــخــارجــيــة والــتــي تــمــثــل واحــــدة من 
أحدث األنظمة املضافة إلى املوقع اإللكتروني الرسمي 
الخاص بجهاز التخطيط واإلحصاء، وهي عبارة عن 
بوابة إلكترونية تفاعلية للتجارة الخارجية وتحتوي 
على أكثر من 7 مايني بيان للتبادل السلعي تغطي 
الــفــتــرة الزمنية بــني 2012 وحــتــى بــدايــة 2019، وهــذه 
الــبــوابــة مقسمة إلـــى ثــاثــة أنــظــمــة هــي نــظــام الــتــبــادل 
التجاري بني دولة قطر والــدول األخــرى، نظام البحث 
املتقدم للتجارة الخارجية ونظام التقارير التفاعلية 

للتجارة الخارجية.
ويتضمن ركن جهاز التخطيط واإلحصاء في معرض 
الدوحة الدولي للكتاب نشاطا لألطفال تحت عنوان 
ــذي يــقــوم مــن خــالــه األطــفــال  »الــبــاحــث الــصــغــيــر« والــ
الــزائــرون بــإدخــال بياناتهم البسيطة كالعمر ومكان 
السكن عبر جــهــاز لــوحــي شبيه باملستخَدم مــن قبل 
الــبــاحــثــني املــيــدانــيــني فــي »تــعــداد قــطــر 2020« لتظهر 
البيانات التي تم إدخالها فوريا بشكل أرقام ورسوم 
بــيــانــيــة عــلــى شــاشــة فـــي الـــركـــن، بــحــيــث يــكــون نــشــاط 
لــلــتــعــداد يتعرف  الــصــغــيــر مــحــاكــاة مبسطة  الــبــاحــث 
مــن خالها األطــفــال على كيفية سير عملية التعداد 

انطاقا من جمع البيانات وإرسالها وتنسيقها.
ــن خـــال  ــ ــاز الـــتـــخـــطـــيـــط واإلحــــــصــــــاء مـ ــهــ ويـــســـعـــى جــ
ــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب إلــى  مــشــاركــتــه فـــي مــعــرض الـــدوحـ
تعريف املجتمع بعمل الجهاز في مجاالت التخطيط 
التنموي والعمليات اإلحصائية الشاملة التي تخدم 
التنمية، وكــذلــك للتأكيد على أهمية التحفيز الدائم 
لكافة أفراد املجتمع نحو القراءة واملطالعة نظرًا للدور 
املهم الذي يؤديه الكتاب في تعزيز ثقافة الفرد وتقدمه 

املعرفي.

التعريف ببوابة التجارة الخارجية في جناح »التخطيط«

الدوحة -  
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13 عالميا.. الشيخ د. فالح بن ناصر آل ثاني: قفزت للمركز 

قطر تحافظ على المرتبة األولى عربيًا 
بمؤشر األمن الغذائي العالمي 

صالح بديوي

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي أمس تحدث فيه 
الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل 
ــروة الــســمــكــيــة  ــ ــثـ ــ ــة والـ ــ ــزراعـ ــ املـــســـاعـــد لــــشــــؤون الـ
ــيـــئـــة وبـــحـــضـــور كــــل مــن  ــبـ ــلـــديـــة والـ ــبـ بـــــــــوزارة الـ
السادة: مسعود جار الله املري مدير إدارة األمن 
الــغــذائــي، ويــوســف خــالــد الخليفي مــديــر إدارة 
ــارة مدير  ــزيـ الـــشـــؤون الـــزراعـــيـــة، وعــبــدالــعــزيــز الـ
الــثــروة الحيوانية، وحمد ساكت الشمري  إدارة 
ــيــــة، وعــبــدالــعــزيــز  الــــزراعــ الـــبـــحـــوث  مـــديـــر إدارة 
الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية، وعدد من 
املسؤولني بالقطاع، عــن حصيلة تنفيذ الخطة 
اإلستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي بالدولة 

لعام 2019.

مشروعات إستراتيجية 

وأكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن 
ــــوزارة ممثلة بــقــطــاع شـــؤون الـــزراعـــة والــثــروة  الـ
السمكية، حققت إنجازات كبيرة في مجال األمن 
الغذائي واالكتفاء الذاتي نتيجة لتنفيذ العديد 
مــن املــشــروعــات اإلســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة خــالل 
العام املاضي، تمثلت في زيادة كبيرة في اإلنتاج 
الزراعي، ما ساهم بدوره في رفع نسبة االكتفاء 

الذاتي في عدد من السلع املختلفة.
ــتـــعـــرض الــشــيــخ فـــالـــح بـــن نـــاصـــر آل ثــانــي  واسـ
ــم طــرحــهــا  ــادرات الـــتـــي تـ ــات واملـــــبـــ ــروعـ ــم املـــشـ أهــ
ــال إن مـــن بــيــنــهــا: )10(  خـــالل الـــعـــام املــنــتــهــي وقــ
الــخــضــروات بالبيوت املحمية  مــشــاريــع إلنــتــاج 
ألــف طن  بطاقة إنتاجية سنوية بــحــوالــي )21( 
للمشاريع العشرة، باإلضافة لطرح )4( مشاريع 
إلنتاج األعالف الخضراء بمياه الصرف الصحي 
املعالج بطاقة إنتاجية سنوية حوالي )17( ألف 
طن للمشاريع األربــعــة، وطــرح عــدد )2( مشروع 
املــركــزة بطاقة إنتاجية سنوية  إلنــتــاج األعـــالف 
أمــا بالنسبة  ألــف طن للمشروعني.  حوالي )50( 
لألسمدة العضوية فقد تم طرح عدد )2( مشروع 
إلنتاجها بطاقة إنتاجية سنوية حــوالــي )12( 

ألف طن للمشروعني.
ـــن نـــاصـــر أنـــــه »تـــم  وأوضــــــــح الـــشـــيـــخ د. فـــالـــح بـ
ــــل  ــــان اإلبـ ــبـ ــ ــــاج ألـ ــتـ ــ ــــروع إلنـ ــــشـ طــــــرح عــــــدد )2( مـ
بــطــاقــة إنــتــاجــيــة ســنــويــة حـــوالـــي )3( آالف طن 
للمشروعني، وطـــرح )4( مــشــاريــع إلنــتــاج بيض 
بــاملــزارع بتمويل مــن بنك قطر للتنمية  املــائــدة 
بــطــاقــة حـــوالـــي )180( مــلــيــون بــيــضــة ســنــويــا، 
كــمــا تــم طـــرح )2( مــشــروع لــالســتــزراع السمكي 
بـــاألقـــفـــاص الـــعـــائـــمـــة بـــطـــاقـــة إنـــتـــاجـــيـــة حـــوالـــي 
)4000( طــن/  سنة للمشروعني، وطــرح مشروع 
ــيـــان بــطــاقــة إنــتــاجــيــة ســنــويــة  ــروبـ الســــتــــزراع الـ

حوالي )1000( طن/  سنة«.
وفــي خــتــام كلمته تــطــرق الشيخ فــالــح إلــى أبــرز 
الـــوزارة إلى  املــبــادرات واملساعدات التي تقدمها 
الــــوزارة بتقديم  املنتجني املحليني، حيث تــقــوم 
ــــالف املـــركـــزة إلـــى مــربــي الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة  األعـ
ومستلزمات اإلنــتــاج الحيواني مثل الحالبات 
ومــكــائــن جــز الــصــوف وغــيــرهــا، فــضــال عــن دعــم 
الــدواجــن البلدية بالعزب واملـــزارع،  تحصينات 
بـــاإلضـــافـــة لـــدعـــم املــــــزارع بــمــســتــلــزمــات اإلنـــتـــاج 
ــدة واملـــبـــيـــدات  ــ ــمــ ــ ــذور واألســ ــ ــبـ ــ ــثـــل الـ ــــي مـ ــزراعــ ــ الــ

والعبوات التسويقية، في حني تم دعم الصيادين 
بعدد من ثالجات حفظ األسماك والثلج.

وأضـــاف أنــه تــم خــالل هــذه الــفــتــرة توقيع عقود 
إنــشــاء مركز التسويق الــزراعــي مــن خــالل شركة 
ــاعـــدة املــــــــزارع لــتــســويــق  مــحــاصــيــل بـــهـــدف مـــسـ
الــخــضــروات باملسالك التسويقية  إنتاجها مــن 

املختلفة تحت إشراف من الوزارة.

تفوق قطري عالمي 

املــري مدير إدارة  الله  وأكــد السيد مسعود جــار 
األمـــن الــغــذائــي أن دولـــة قــطــر قــفــزت للمرتبة 13 
عامليا خالل العام 2019 مقارنة باملرتبة 22 لعام 
2018، حسب املؤشر العاملي، كما حافظت دولة 
قطر على تصدرها للدول العربية )األولى عربيا( 

حسب املؤشر العام.
الــعــام لألمن الغذائي  وأوضـــح أن قياس املــؤشــر 
العاملي يعتمد على 3 مؤشرات فرعية وهي: قدرة 

املستهلك على تحمل كلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، 
وجودة وسالمة الغذاء.

وأضــاف أن دولة قطر تعد األولــى عربيا وعامليا 
حسب املؤشر الفرعي الخاص بقدرة املستهلك 
الــغــذاء، والــثــالــثــة عربيا و38  على تحمل تكلفة 
عــاملــيــا حــســب املـــؤشـــر الــفــرعــي الـــخـــاص بــتــوافــر 
الغذاء، واألولــى عربيا و13 عامليا حسب املؤشر 

الفرعي الخاص بسالمة وجودة الغذاء.
وأشــــار املــــري إلـــى أن هـــذه الــقــفــزة املــلــحــوظــة من 
املرتبة 22 عامليا إلــى 13 عامليا خــالل عــام واحد 
فقط بعد اعتماد اإلستراتيجية الوطنية لألمن 
الغذائي والتي اعتمدت خــالل العام 2018، يعد 
داللــــة عــلــى أن الــخــطــة الــوطــنــيــة ســاهــمــت بشكل 
كبير في تحقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء بهدف 

تحسني مستوى األمن الغذائي بالدولة.
وأكــد أن ركــيــزة اإلنــتــاج املحلي تعتبر مــن أقــوى 
الــركــائــز والــتــي تحقق نــمــوا يــتــوافــق مــع الخطة 
الــغــذائــي، وفيما  التنفيذية إلستراتيجية األمــن 
يخص ركــيــزة سالسل اإلمـــداد الداخلية فقد تم 
تحقيق تــقــدم جــيــد، حــيــث تــشــيــر الــبــيــانــات إلــى 
نجاح برامج التسويق املتبعة في زيادة معدالت 
تسويق املنتجات املحلية باإلضافة إلى تأسيس 
شركة محاصيل والتي من املتوقع أن تساهم في 
تقوية السوق املحلي وسالسل اإلمداد الداخلية. 
وأضــاف أن الركيزة الخاصة بالتجارة الدولية 
والــخــدمــات اللوجستية تتطلب تنويع مصادر 
الــغــذائــيــة لتجنب انقطاعها،  االســتــيــراد للسلع 
مضيفا أنـــه تــم وضـــع خــطــة بــهــذا الــشــأن وتمت 

تجربتها على أرض الواقع.
أما ما يخص ركيزة التخزين اإلستراتيجي، قال 
املري إنه تم تحقيق خطوات مهمة لرفع املخزون 
اإلستراتيجي للدولة مــن السلع األساسية بما 
يــتــوافــق مــع مــا ورد فــي اإلســتــراتــيــجــيــة والعمل 
جاٍر من خالل فريق عمل التخزين اإلستراتيجي 
لــألمــن الــغــذائــي الـــذي تــم تشكيله حــســب الــقــرار 
الــــوزاري رقــم )81( لسنة 2019، ويعتبر صــدور 
الــقــانــون رقــم 24 لسنة 2019 والــخــاص بتنظيم 
وإدارة املــخــزون اإلستراتيجي للسلع الغذائية 

واالستهالكية من أهم هذه الخطوات.

دعم المنتجين 

وفــــي ذات الــســيــاق قــــال الــســيــد يــوســف خــالــد 

الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية إن دعم 
الـــدولـــة واجــتــهــاد الــقــطــاع الــخــاص وأصــحــاب 
ــفـــاع كــمــيــات ونــوعــيــات  ــزارع ســاهــم فـــي ارتـ ــ املــ
املــنــتــجــات املــحــلــيــة مـــن املــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة 
بــالــدولــة خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة، حــيــث ركـــزت 
الــــــوزارة فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة عــلــى تحسني 
الـــتـــســـويـــق املـــحـــلـــي وإيــــجــــاد مـــنـــافـــذ مــخــتــلــفــة 
لــتــســويــق املــنــتــج املــحــلــي مـــن خــــالل ســاحــات 
املنتج املحلي ومــزارع قطر واملنتج املميز في 
مختلف املجمعات االستهالكية، والذي ساهم 
املــزارع املحلية  في تسويق 30% من منتجات 
من خالل املشاريع التي طرحتها خالل الفترة 

املاضية.
أما بخصوص دعم املنتجني املحليني، أضاف 
الخليفي أنه تم تركيب عدد من البيوت املحمية 
وبعضها بدأ عملية اإلنتاج، واملستهدف عدد 
3500 بــيــت مــحــمــي بــمــســاحــة 110 هــكــتــارات 
بــإنــتــاج 10 آالف طــن وتــســاهــم بــزيــادة قــدرهــا 

15% من اإلنتاج.

البحوث ومنظومة الحالل 

وأكــــد الــســيــد عــبــدالــعــزيــز الـــزيـــارة مــديــر إدارة 
الثروة الحيوانية أن اإلدارة قامت خالل الفترة 
املــاضــيــة بــتــنــفــيــذ إســتــراتــيــجــيــة تــســتــمــر ملــدة 
ــــراض  5 ســـنـــوات، تــســتــهــدف الـــوقـــايـــة مـــن األمـ

االنتقالية والوبائية التي تصيب املواشي.
وأضــاف أن اإلدارة أيضا تسعى خــالل الفترة 
املقبلة لتطوير منظومة ترقيم الحالل والتي 
ــذار مبكر  إنـ ستساهم بشكل كبير فــي إعــطــاء 
ألي مرض وبائي قد يصيب الحيوانات لتمكن 
السيطرة عليه قبل وقوعه. كما سيتم تطوير 
منظومة املختبرات البيطرية والتي ستساعد 
على اتخاذ القرارات بهذا الشأن للحفاظ على 

الثروة الحيوانية.
قال السيد حمد الشمري مدير إدارة البحوث 
الـــزراعـــيـــة قــامــت  الــبــحــوث  الـــزراعـــيـــة إن إدارة 
بوضع خطة إستراتيجية منبثقة من الخطة 
الوطنية لألمن الغذائي للقطاع ليكون هناك 
توافق وانسيابية في العمل وتحقيق األهداف 

املنشودة.
وأضــاف أن اإلدارة تعتمد على أربــع مبادرات 
رئيسية وهــي وضــع التوصيات والسياسات 
وتطوير املحطات البحثية واملختبرات ووضع 
املشاريع املشتركة للتمكن من تحقيق األهداف 

الرئيسية للقطاع.
قـــال الــســيــد عــبــدالــعــزيــز الــدهــيــمــي مــديــر إدارة 
الثروة السمكية إن اإلدارة لديها إستراتيجية 
وطنية 2018 – 2022 تهدف للوصول لالكتفاء 
الذاتي من األسماك الطازجة واملحافظة على 
املـــخـــزون الــســمــكــي، وإنـــشـــاء عــــدد مـــن املــــزارع 

السمكية ومزارع الروبيان.
ــاء مـــركـــز  ــ ــشـ ــ وأضـــــــــاف أن الــــــــــــوزارة ســـعـــت إلنـ
األبحاث املائية والذي يهدف لدعم املؤسسات 
املــســتــوى الوطني  املــجــال على  البحثية بــهــذا 
واإلقليمي مــن خــالل إنــشــاء مــركــز متخصص 
للدراسات واألبحاث املتعلقة بالعلوم البحرية 

واالستزراع السمكي.

■ الشيخ الدكتور فالح ومسؤولو الوزارة خالل المؤتمر الصحفي 

حافظت قطر على املرتبة األولى عربيا 
الــغــذائــي،  ــن  ــرات تحقيق األمـ ــؤش فــي م
وقفزت إلى املركز 13 عامليا بعدما كانت 
في املرتبة 22 العام 2018، وذلك حسب 
مؤشر األمن الغذائي العاملي الصادر في 
ديسمبر 2019، والذي يعتمد على ثالثة 
مــؤشــرات فرعية هي قــدرة املستهلك 
على تحمل تكلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، 

وسالمة وجودة الغذاء.
كما طرحت الدولة خــالل العام املاضي 
مشاريع إستراتيجية لدعم األمن الغذائي، 

وحققت إنجازات كبيرة في هذا السياق.
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■ الدواجن القطرية الطازجة تحتل أقسام اللحوم البيضاء باألسواق■ مزارع أبقار إلنتاج الحليب الطازج■ طماطم وخيار

يقول يوسف بن خالد الخليفي 
الزراعية:  الشؤون  إدارة  مدير 
ــج دعــــم  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــذ بـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتــــم تـ يــ
املزارعني من خالل كيان يمثل 
البيع  املــزارعــني يتولى عملية 
بــالــجــمــلــة أو الــتــجــزئــة، ولــديــنــا 
شــركــة مــحــاصــيــل، وســاحــات 
الــزراعــي واملهرجانات،  املنتج 
والبرامج باملوالت واملجمعات 
الــتــجــاريــة، الــعــديــد مــن منافذ 
ــا كـــافـــيـــا  ــ ــمـ ــ ــع تـــمـــثـــل دعـ ــيــ ــبــ ــ ال
ألصحاب املــزارع من النواحي 
التسويقية خالف أوجه الدعم 
األخـــــرى. ويــســتــطــرد يــوســف 
الخدمات  قــائــال: مــن  الخليفي 
األســـاســـيـــة الـــتـــي بـــاتـــت تــقــدم 
ــاب املـــــــزارع، مــدخــالت  ألصـــحـ
ــاج الـــزراعـــيـــة املـــدعـــومـــة،  ــتــ اإلنــ
واالســــــتــــــشــــــارات واإلرشــــــــــاد 
الزراعي، والتسويق والتداول، 
وتقديم التسهيالت االئتمانية، 
ــازن وأمــــاكــــن  ــر املــــــخــــ ــيــ ــوفــ وتــ
الـــتـــســـويـــق، وإمـــكـــانـــيـــة تــتــبــع 

املنتجات.
وتــــوقــــع عـــلـــي الــكــعــبــي عــضــو 

لجنة املزارع مالك املزرعة العاملية أن يعزز برنامج دعم املزارعني 
املحلية، وتوفير  املـــزارع  إنتاجية  املـــزارع ويساهم في زيــادة  أداء 
قنوات تسويقية وخدمية ذات كفاءة تسهل وصول املزارعني إلى 
األسواق املحلية، وإصالح تشريعات األسعار بمختلف مستويات 
التداول في السوق. ويشيد الكعبي بجهود إدارة الشؤون الزراعية 
الــزراعــي فــي وزارة  القطاع  التسويق، وجــهــود  فــي دعــم عمليات 
املـــزارع لتحقيق االكتفاء.  البلدية والبيئة من أجــل دعــم أصحاب 
ــزارع من  ويــســتــطــرد عــلــي الــكــعــبــي: وذلـــك مــا يلمسه أصــحــاب املــ
خالل تعدد منافذ التسويق اآلن، األمر الذي يدفعهم لرفع معدالت 
اإلنتاج. ويؤكد الكعبي أن القطاع الزراعي في البالد خالل العشرة 
أعوام املاضية شهد طفرات متعددة ويدفع بالزراعة وإنتاج الغذاء 
لتكون على خارطة الدولة بشكل يفرض نفسه وينافس بعد أن 

كانت قبل 10 أعوام عبارة عن مبادرات فردية.

إنشاء كيان يقدم 
خدمات لدعم المزارعين 
مــن أجــل تحقيق الشفافية والــكــفــاءة فــي سلسلة إمـــداد األغــذيــة 
ــراف مــمــارســات تجارية عــادلــة، والحد  األطـ اتــبــاع جميع  لضمان 
ــودة األغــذيــة تطرح  ــداد، وتــحــســني جـ ــ مــن الــهــدر فــي سلسلة اإلمـ
اإلستراتيجية 3 مبادرات مهمة لبرنامج دعم املزارعني يتيح لهم 
تسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلك لضمان الشفافية للمنتج 
واملستهلك، من خالل خطة عمل تستهدف وضع إطار لسياسات 
املــركــزيــة، وإنــشــاء كيان  مــن شــأنــهــا تحسني عمليات األســــواق 
يقدم خدمات لدعم املزارعني بأعمال البنية التحتية والعمليات مع 

تجربة عدة نماذج تجارية.
ــع بــرنــامــج  ــادرة الــثــانــيــة بــالــحــد مــن الــهــدر عــبــر وضـ ــبـ وتــتــعــلــق املـ
النفايات  الغذائية يشمل عملية جمع  النفايات  متكامل ملعالجة 
العضوية ومعالجتها أو استخدامها في أغراض أخرى، وتطوير 
الــدراســات  الغذائية على أســاس  النفايات  برنامج مفصل إلدارة 
التشريعي  اإلطـــار  املــعــيــاريــة، ومــراجــعــة  التشخيصية واملــقــارنــة 

وتعديله لدعم، وإطالق برنامج إدارة هدر الغذاء.
الغذائية عبر تحسني  املعايير  املبادرة األخيرة حوكمة  وتتناول 
وتبسيط حوكمة مواصفات ومقاييس األغذية بدولة قطر من أجل 
الجودة  مراقبة سالمة األغذية واإلشـــراف على إصــدار شهادات 
أكثر فعالية، حيث يجري دمــج وتسريع إجـــراءات عملية  بشكل 
فحص جودة األغذية في الجمارك، ومراجعة وتعديل التشريعات 
آلية واضحة إلصــدار شهادات  الــغــذاء، ووضــع  الخاصة بسالمة 

جودة األغذية.
املــبــادرات  أن تمتد تلك  املتوقع  ووفــق بيانات اإلستراتيجية مــن 
لتشمل %90 من أصحاب املــزارع، وترتفع نسبة الحد من الهدر 
إلى 5 أجزاء في األلف، وتصل نسبة النفايات الغذائية إلى 20%، 
ومــنــتــجــات حــاصــلــة عــلــى شــهــادات الــجــودة %100 وذلـــك نهاية 

الثالثة أعوام املقبلة.

طرحت إستراتيجية األمــن الغذائي للدولة 
13 مبادرة تستند على 4 ركائز، ومن خالل 
تلك املبادرات تحقق قطر اكتفاء ذاتيا آمنا 
وشامال في مختلف أنواع السلع الغذائية، من 
بني تلك املــبــادرات التخطيط للطوارئ، 
وتوسعات في اإلنــتــاج املحلي من الخضار 
واللحوم الحمراء واألسماك ومخزون مياه 
الشرب، والحد من استنزاف املياه والهدر 
الغذائي، ووضــع سقف لإلنتاج املحلي من 
الدواجن واأللبان، وفرض قيود على استخدام 
املياه الجوفية لألعالف، وتوجيه القطاع 
ــخــاص للتخزين عــلــى املـــدى القصير،  ال
واملــخــزون اإلستراتيجي يــتــواله القطاع 
الــعــام، وبرنامج لدعم املــزارعــني، ووضــع 
معايير لحوكمة األمن الغذائي. وترتكز تلك 
املبادرات على التجارة الدولية والخدمات 
ــي املحلي،  ــذات اللوجستية، واالكــتــفــاء ال
واملخزون اإلستراتيجي، واألسواق املحلية 
وسالسل اإلمداد، وتنويع الشركاء التجاريني.

وفـــق ورقــــة مــهــمــة لــلــبــاحــثــة ســــارة املــالــكــي املـــديـــر املــســاعــد إلدارة األمـــن 
ــة منظومة  الــغــذائــي فــإنــه قبل طــرح تلك املــبــادرات وركــائــزهــا تمت دراسـ
األمــن الغذائي الحالية لفهم مــدى جاهزيتها والقيود املفروضة عليها 
للتعامل مع األزمات، واالحتياجات الغذائية لسكان الدولة في املستقبل، 
السيناريوهات املحتملة لألزمات وخطط املرونة املرتبطة بها بما في ذلك 
الحصار الحالي على سبيل املثال ال الحصر، واملقارنة املعيارية مع الدول 

األخرى مثل سنغافورة التي تتعرض ملواطن ضعف مماثلة لدولة قطر.
وتــضــيــف املــالــكــي: حــرصــنــا عــلــى الــتــأكــد مـــن مــنــعــة وقــــوة إســتــراتــيــجــيــة 
إمداد السلع الغذائية وقدرة الدولة على تحمل الصدمات واالضطرابات 
التجارية املحتملة مثل فقدان أي شريك تجاري أو حــدوث أي نقص في 
االكتفاء الذاتي، حرصنا على تنويع الشركاء التجاريني، وذلك عبر تأمني 
مــن 3 إلــى 5 شــركــاء تجاريني لكل سلعة، فــي ظــل خطة عمل ترتكز على 
بحث الوضع املستقبلي للدول املوردة لتلك السلع والشركاء التجاريني، 
الــخــاص عــلــى تنويع  الــقــطــاع  ــز 

ّ
الــتــي تــحــف وتــحــديــد األدوات التنظيمية 

مــصــادره، وإطــالق مــبــادرات تدعم العالقات بني القطاع الخاص املحلي 
والبعثات أو الكيانات التجارية في الدول املستهدفة.

ــة تـــم وضــــع خــطــط طــــــوارئ اســتــبــاقــيــة )لــلــقــطــاعــني الــعــام  ــورقــ ووفـــــق الــ
والخاص( للحد من تأثّير الصدمات أو غيرها من االضطرابات التجارية، 
وتطوير القطاع الخاص لخطط طــوارئ مبنية على املبادئ التوجيهية 
ــة،  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الــــــتــــــي أقــــــرتــــــهــــــا الـ
واخــتــبــار مـــدى فــعــالــيــة خطط 
ــة بــالــطــرق  الـــــطـــــوارئ الـــخـــاصـ
الــبــديــلــة لــقــيــاس مــــدى تحمل 
الـــصـــدمـــات، وذلـــــك بــالــتــعــاون 
مــع مــركــز صــمــود لالستدامة، 
وإنـــــشـــــاء لــــوحــــات مــعــلــومــات 
ملتابعة البيانات ورصــد مدى 

الجاهزية.
وتــشــيــر الـــورقـــة الــتــي حصلت 
»لـــوســـيـــل« عــلــى نــســخــة منها 
إلــى أن حصة الـــوارد مــن أكبر 
شريكني ال تــزيــد على 50 إلى 

70%، ووجود خطط طوارئ لدى املستوردين 100%. وتشدد الورقة على 
أنه البد من التنويع الجغرافي للشركاء التجاريني لضمان الحصول على 
السلع األساسية ودرءًا ملخاطر العوامل الخارجية، وتم تقسيم السلع إلى 
سلع أساسية سريعة التلف وسلع أساسية غير سريعة التلف، والبــد 
من تركيز جهود تنويع املصادر والتخطيط للطوارئ على مجموعة من 

السلع األساسية.
وضمت قائمة السلع سريعة التلف 24 سلعة أهمها الطماطم وتستهلك 
قطر منها 48.2 ألف طن سنويا 30% منها إنتاج محلي وصالحيتها من 
3 إلــى 4 أسابيع، واستهالك قطر من الخيار 19.5 ألــف طن تنتج محليا 
منه 62% وصالحيته 4 أسابيع، وتستهلك قطر من الفلفل 13.5 ألف طن 
بنسبة اكتفاء 9% وصالحيته 4 أسابيع، وتستهلك قطر من القرع 7.2 
ألــف طن وتنتج منه 51% وصالحيته 3 أسابيع، والباذنجان تستهلك 
سنويا منه 10.2 ألف طن وصالحيته 40 أسبوعا. واستهالك دولة قطر 
السنوي من التمور 32.4 ألف طن تنتج منها 87% وصالحيتها من 13 
إلى 39 أسبوعا. وضمت أيضا قائمة السلع التي تتلف بسرعة، 232 ألف 
طن من الحليب ومشتقاته بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 84% بصالحية 
من 1 إلى 2 أسبوع، والدواجن الطازجة تستهلك قطر منها 22.1 ألف طن 
أقــل مــن أســبــوع، ويــصــل استهالك  إنــتــاج محلي 98% بصالحية  بنسبة 
دولة قطر من األسماك البحرية إلى 41 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي %37 
بصالحية من 1 إلى 2 أسبوع. وتستهلك دولة قطر 53 ألف طن من لحم 
الضأن تنتج منها 18% بصالحية من 1 إلى 2 أسبوع، ومن لحم اإلبل 6 
آالف طن بنسبة اكتفاء 28% بصالحية من 1 إلى 2 أسبوع واللحم البقري 
7 آالف طن بنسبة اكتفاء 3% وبنفس الصالحية، والبيض 31.8 ألف طن 

بنسبة اكتفاء 23% وصالحية 12 أسبوعا.
ووفق الورقة تستهلك دولة قطر من السلع غير سريعة التلف: 211 ألف 
طن استهالك الدولة من القمح وتبلغ صالحيته 17 أسبوعا، واستهالكها 
من األرز 183.6 ألف طن بنفس الصالحية، والبقوليات يبلغ استهالكها 
41 ألف طن بصالحية تصل إلى 100 أسبوع، واستهالكها من السكر 66 
ألــف طن  الــزيــوت 80.5  ألــف طن بصالحية 13 أسبوعا، واستهالكها من 
بصالحية 17 أسبوعا، واالستهالك القطري من اللنب املجفف 24.3 ألف 
طن بصالحية 13 أسبوعا، واالستهالك من الدواجن املجمدة 97 ألف طن 

بصالحية 100 أسبوع.

الــتــي استحدثت مؤخرا  الــغــذائــي  تعمل إدارة األمـــن 
الــشــؤون  بــالــتــنــســيــق مـــع إدارات  الــبــلــديــة  فـــي وزارة 
الزراعية والحيوانية والسمكية والبحوث الزراعية 
ــان تــحــقــيــق االكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي مــــن الــســلــع  ــمـ عـــلـــى ضـ
اإلستراتيجية أي السلع الطازجة سريعة للتلف التي 
الــدولــة إنتاجها بشكل تنافسي وتحويل  تستطيع 
اإلنـــتـــاج بــاتــجــاه أفـــضـــل املـــمـــارســـات الــتــكــنــولــوجــيــة 

لتحسني املحاصيل.
وفي ذات السياق يقول مسعود جار الله املري مدير 
إدارة األمــن الغذائي، وأمــني سر لجنة متابعة تنفيذ 
ســيــاســات األمــــن الــغــذائــي فـــي الــقــطــاعــني الــحــكــومــي 
والـــــخـــــاص إن ذلــــــك يـــتـــم عـــبـــر 4 مــــــبــــــادرات مــهــمــة: 
الــخــضــروات، الــلــحــوم الــحــمــراء واألســـمـــاك الــطــازجــة، 
الحليب والدواجن الطازجة، األعالف، وذلك عبر زيادة 

إنتاج الخضروات وتأسيس تجمع زراعــي للبيوت املحمية باستخدام 
الزراعة املائية لتحقيق 70% من االكتفاء الذاتي بالخضار ضمن الخطة 
الراهنة، حيث يجري استكمال خطط البنية التحتية للتجمع الزراعي، 
وتطوير مبادئ طرح املزايدات بما في ذلك برامج الدعم الحكومي على 

املشغلني من القطاع الخاص والبدء في طرح هذه املزايدات.
وحول زيادة تحسني الطاقة اإلنتاجية للحوم الحمراء واألسماك يستطرد 
: يجري إنشاء وحدات تسمني مكثف للثروة 

ً
مسعود جار الله املري قائال

الحيوانية مع تطبيق نظام أفضل في إدارة القطيع، وتيسير عملية تربية 
القطاع الخاص للماشية، ومراقبة سير العمل في 3 مشاريع استزراع 

سمكي قيد التنفيذ للتأكد من إنجازها في الوقت املقرر.
وفيما يتعلق بالحليب الطازج والدواجن الطازجة تشدد اإلستراتيجية 
على تحديد سقف اإلنتاج املحلي من الــدواجــن واأللــبــان وإعــادة توجيه 
فائض اإلنتاج إلى أغراض أخرى، وتعليق مناقصات املشاريع الجديدة، 
وتــحــويــل قــــدرات اإلنــتــاج اإلضــافــيــة نــحــو مشتقات األلــبــان أو الــدواجــن 

املجمدة أو البيض. وتشدد اإلستراتيجية على تقنني 
إنتاج األعــالف التي تعتمد على املياه الجوفية من 
إلــى استخدام مياه الصرف الصحي  خــالل االنتقال 
املعالجة، وتقدير كمياتها لتلبية احتياجات إنتاج 
األعـــالف والبنية التحتية، وتــطــويــر خطة انتقالية 

ملنتجي األعالف الحاليني.
ووفق بيانات األمن الغذائي فإن املستهدف الوصول 
إليه مــن نسب اكتفاء خــالل الـــ 3 أعـــوام املقبلة 70 % 
خــضــروات، 110 هكتارات بها بيوت محمية تعتمد 
على تكنولوجيا متقدمة، 95% االكتفاء من األسماك، 
30% االكتفاء من اللحوم الحمراء، 100% االكتفاء من 
الحليب والــدواجــن. وتركز مخططات األمــن الغذائي 
الــذاتــي مــع تــرك مجال للتنويع  على تعزيز االكتفاء 
من الـــواردات والحد من الــهــدر. وفــي معرض تعليقه 
على مجريات تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي يؤكد السيد 
مسعود جار الله املري على 7 نتائج مهمة أال وهي أن دولة قطر ستتمكن 
عند تطبيق إستراتيجية األمــن الغذائي الجديدة من تحقيق تطلعاتها 
في مجال األمــن الغذائي، ضمان وجــود اإلمـــدادات الغذائية ملــدة 6 أشهر 
على األقل في حال وجود أزمات شديدة، وضمان مستوى عال من االكتفاء 
الذاتي عن طريق اإلنتاج املحلي للمنتجات سريعة التلف في سلة األغذية 
القطرية )مثل الخضروات والدواجن ومنتجات األلبان(، ودرجة عالية من 
الجاهزية للتعامل مع االضطرابات التجارية االعتيادية وزيادة التعاون 
بني جميع الجهات ملعنية لضمان الحد من احتمال نفاذ مخزون األغذية 
الــغــذاء املقدم لسكان قطر  املــدى القصير، وزيـــادة جــودة  الضرورية على 
والــحــد مــن الــهــدر الغذائي ألقــل مــن 30% عــن طريق تحسني آلية اعتماد 
الغذاء ومعاييره، وتمكني زيادة إنتاجية املزارع املحلية عن طريق برنامج 
دعم قوي للمزارعني مما يدر عليهم عوائد أفضل مع تقليل االعتماد على 

الدعم الحكومي.

قــراءة في اإلستراتيجيــة                    الوطنية لألمن الغذائي

المري:أعدت دراسة مستفيضة لمنظومة األمن الغذائي.. سارة المالكي:

13 مبــادرة لتحقيق االكتفاء       الذاتي الشامل واألمن الغذائي

يعتبر بناء مخزون إستراتيجي كاف ومناسب يكون بمثابة حائط 
صــد ملــواجــهــة حـــاالت االنــقــطــاع املــؤقــتــة فــي االســتــيــراد أو اإلنــتــاج، 
وللتأمني ضد الصدمات على املدى الطويل، وقد تم إعداد 4 مبادرات 
فــي هــذا الــســيــاق، فــي طليعتها مــخــزون الــقــطــاع الــخــاص حيث يتم 
تــوجــيــهــه لــتــخــزيــن مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن املــنــتــجــات تــكــون بمثابة 
احتياطي دائم ملواجهة الصدمات قصيرة األمد التي قد تتعرض لها 
املنظومة الغذائية، وذلك من خالل وضع إطار للسياسات التي ترسم 
دور القطاع الخاص، وإشراكه في وضع خارطة طريق بها جداول 

زمنية محددة إلنشاء مخزون يقي من الصدمات.
الــتــي تتضمنها بــيــانــات اإلســتــراتــيــجــيــة تتعلق  الــثــانــيــة  واملـــبـــادرة 
بمخزون القطاع العام حيث يتولى تأمني مخزون إستراتيجي ملدة 
شهرين من املــواد سريعة التلف ومجموعة مختارة من املــواد غير 
الــتــجــارة أو  سريعة التلف ضــد أي اضــطــرابــات محتملة فــي حــركــة 

اإلنــتــاج، وذلــك مــن خــالل اعتبار خطط املــخــزون الحالية كمرجعية 
للتحقق من كميات االحتياطي الالزمة، وتطوير خطة عمل للبنية 
التحتية واملصادقة على خطط االستثمار، وتطوير اآلليات وتحديد 

شركاء إلدارة االحتياطي.
وثالث مبادرة تتعلق بتنمية مخزون املياه الصالحة للشرب من خالل 
زيادة احتياطيات مياه الشرب باستخدام الخزانات الجوفية كآلية 
تخزين طويلة األمد، وطرح مناقصات للتصميم املفصل واملتطلبات 
الخاصة بتخزين املياه الجوفية. واملبادرة الرابعة واألخيرة فتتعلق 
بمخزون املياه الجوفية والحد من صافي استنزافه عن طريق ترشيد 
استخدام املياه الجوفية في الزراعة عبر تطوير خطط لزيادة إنتاج 
املــهــدرة، وتقييم  املــيــاه  الــصــرف الصحي املعالجة واســتــغــالل  مــيــاه 

خطط التوسع في تحلية مياه البحر.
ووفق اإلطار التنفيذي لإلستراتيجية من املتوقع أن يلتزم القطاع 

الــخــاص بــمــا عــهــد إلــيــه بنسبة 100%، وأن يــتــواجــد مــخــزون دائــم 
ومتواصل ملدة شهرين لـ 7 سلع سريعة التلف، و6 أشهر لـ 6 سلع 
غير سريعة التلف ومدخالت الزراعة، 400 ألف م3 من املياه الجوفية 

الصالحة للشرب يوميا.
أنــه هــنــاك غــرضــان رئيسيان للمخزون  إلــى  وتشير اإلستراتيجية 
اإلســتــراتــيــجــي مــن األغـــذيـــة حــددتــهــمــا اإلســتــراتــيــجــيــة أوال: حائط 
صــد قصير األمـــد ملــواجــهــة الــصــدمــات، ســيــاســة تــأمــني ملــواجــهــة أي 
انقطاعات طويلة األمد، حيث يتولى القطاع الخاص تخزين 6 حزم 
من السلع وهــي الفواكه، الخضار، منتجات األلــبــان، اللحوم، سلع 
جافة مختارة، صالحيتها من 2 إلى 4 أسابيع لجميع السكان، ويتم 
الــالزمــة للحفاظ على  الــخــاص، وإعـــداد التشريعات  تحفيز القطاع 
إمــداد يكفي أسبوعني إلى أربعة من السلع سريعة التلف، والهدف 

ضمان توفير نظام غذائي للفترة املحددة.

وتبني اإلستراتيجية أن ثمة مخزونا احتياطيا إستراتيجيا قصير 
األمــد للسلع سريعة التلف تؤمنه الدولة من 7 سلع وهي البصل، 
الــتــفــاح، الـــجـــزر، الــتــمــور، الــبــطــاطــس، الــلــحــوم الـــحـــمـــراء، الـــدواجـــن 

املجمدة، وهذا املخزون يكفي ملدة شهرين.
وتستند فكرة هذا املخزون إلى أن نفاد السلع عند وقوع الحصار 
املــاســة إلمــــدادات مــن السلع الغذائية مملوكة للدولة  أكــد الحاجة 
إلــى 2 شهر، حيث إن احتياطيات ملــدة 8 أسابيع  تكفي مــن واحــد 
ســتــكــون كــافــيــة فــي ظــل خــطــط تــنــويــع الــتــجــارة وخــطــط الـــطـــوارئ، 
ويجب تخفيض مخزون القطاع العام في حالة تداخله مع مخزون 
القطاع الخاص، والهدف من وراء ذلك توفير نظام غذائي صحي 
ومتوازن وعالي الجودة، واستهالك مرتفع، وقابلية تخزين وفترة، 

وصالحية جيدة، ومزيج غذائي صحي.
ــذاء طـــويـــلـــة األمــــــــد - حــســب  ــ ــغــ ــ ــة لـــســـيـــاســـات تــــأمــــني الــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ

اإلستراتيجية - فإنها تتم من خالل مخزون احتياطي إستراتيجي 
طويل األمــد لستة من السلع غير سريعة التلف من القمح، زيوت 
الطعام والبقوليات والسكر واألرز والحليب املجفف يكفي %75 
مــن السكان ملــدة 6 أشــهــر، وكميات االحتياطي هــذه تكون مماثلة 
لــلــقــدرات املـــوجـــودة بـــالـــدول الــنــظــيــرة، ومـــن خـــالل ذلـــك يــتــم توفير 
كمية كافية من السعرات الحرارية، وقابلية عالية للتخزين، وفترة 

صالحية طويلة، وعناصر غنية بالسعرات الحرارية.
وألهــمــيــة مـــدخـــالت اإلنـــتـــاج فـــإن اإلســتــراتــيــجــيــة تــضــمــنــت تكوين 
مــخــزون احتياطي طويل األمــد مــن مــدخــالت الــزراعــة يضم 5 حزم 
وهي الكيماويات، األسمدة، البذور، األعالف، صحة الحيوان، يكفي 
ملدة 6 أشهر ملواجهة غالبية السيناريوهات املحتملة، وذلك بهدف 
الحفاظ على جهود الزراعة وضمان اكتفاء ذاتي مستدام من السلع 

املختارة.

بنــاء مخـــــزون إستراتيجـــي آمـــن

صـــالح بديـــوي

100 % من األغذية تغطيها 
خطط طوارئ المستوردين

70 % الحد األقصى 
من حصة الوارد عبر أكبر 
شريكين الستيراد األغذية

31 سلعة غذائية بينها
 24 سريعة التلف ركزت عليها 

إستراتيجية األمن الغذائي 

الخليفي:

استمرار دعم المشروعات 
والمزارع المنتجة للغذاء 

■ يوسف الخليفي

■ علي الكعبي

■ منتجات األلبان القطرية باتت متوفرة بكل الموالت

استكمال خطط البنية التحتية وطرح مزايدات خطط طوارئ استباقية للحد من تأثير الصدمات
جديدة حول االكتفاء الذاتي المحلي
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6 قطاعات 10337.3 نقطة بضغط من  أغلق عند مستوى 

التوترات الجيوسياسية تدفع المؤشر للتراجع 0.43 %

أمــس استمرار استحواذ كل من املؤسسات األجنبية  شهدت جلسة 
الجلسة،  الــشــراء بنهاية  األكــبــر مــن صافي  النصيب  والقطرية على 
وهو سيناريو مقارب ملا شهدته جلسات التداوالت في بورصة قطر 

خالل 2020.
الجلسة بلغ صافي شــراء املؤسسات األجنبية 29.5 مليون  وبنهاية 
ريال كما بلغ صافي شراء املؤسسات القطرية 18.9 مليون ريال، بينما 
سجل األفراد القطريون اعلى صافي بيع بقيمة 37.6 مليون ريال ثم األفراد األجانب بنحو 

9 ماليني ريال واملؤسسات الخليجية بنحو 2.5 مليون ريال.
وبنهاية الجلسة استحوذ املساهمون القطريون على 64% من نسب الشراء و 73% من 
نسب البيع، واستحوذ املساهمون الخليجيون على 3.2% من نسب الشراء و 4% من نسب 

البيع، واستحوذ املساهمون األجانب على 33% من نسب الشراء و 23% من نسب البيع.

المؤسسات األجنبية 
والقطرية تواصل الشراء

لقطة

4460 صفقة منفذة خالل جلسة أمس

ــفـــزت قـــيـــم الـــــتـــــداوالت بــنــهــايــة جــلــســة أمـــس  قـ
بنسبة 46 % الى 212.9 مليون ريال، كما نمت 
الكميات بنسبة 59 % لتصل الى مستوى 67.9 
مــلــيــون ســهــم، وارتــفــع عـــدد الــصــفــقــات املنفذة 

بنسبة 8 % الى 4460 صفقة.
وذكــــرت الــنــشــرة الــيــومــيــة لــلــبــورصــة أن قطاع 
الــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة، الـــذي شهد تــداول 
23 مليونا و 336 ألفا و 207 أسهم بقيمة 119 
ألــفــا و 792.072 ريـــال نتيجة  مــلــيــونــا و 742 
تنفيذ 1128 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 
11.19 نقطة، أي ما نسبته 0.26 %، ليصل إلى 

4 آالف و 213.96 نقطة.
بــيــنــمــا ســجــل مــؤشــر قــطــاع الـــخـــدمـــات والــســلــع 
االستهالكية، الذي شهد تداول 15 مليونا و 422 
ألفا و 513 سهما بقيمة 33 مليونا و 486 ألفا 
و 873.830 ريـــال نتيجة تنفيذ 1606 صفقات، 
نــقــطــة، أي مــا نسبته  بــمــقــدار 70.14  انــخــفــاضــا 

0.83 % ليصل إلى 8 آالف و 428.72 نقطة.
الــذي شهد تــداول  كما سجل قطاع الصناعة، 
ألــفــا و 964 سهما بقيمة 23  9 مــاليــن و 198 
ألــفــا و 241.469 ريـــال نتيجة  مــلــيــونــا و 492 
انــخــفــاضــا بــمــقــدار 12.16  تنفيذ 629 صــفــقــة، 
نقطة، أي ما نسبته 0.42 % ليصل إلى ألفن 

و 884.33 نقطة.

بينما سجل مؤشر قطاع التأمن، الذي شهد 
تداول 3 مالين و 117 ألفا و 665 سهما بقيمة 
ــال نتيجة  ألــفــا و 066.680 ريــ 6 مــاليــن 388 
انــخــفــاضــا بــمــقــدار 27.24  تنفيذ 218 صــفــقــة، 
نقطة، أي ما نسبته 1.01 % ليصل إلى ألفن 

و 666.75 نقطة.
الــذي شهد  كما سجل مؤشر قطاع العقارات، 
تداول 8 مالين و 998 ألفا و 353 سهما بقيمة 
9 مالين و 099 ألفا و 043.012 ريــال نتيجة 
تنفيذ 351 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.05 نقطة، 
أي ما نسبته 0.00 % ليصل إلى ألف و 535.99 

نقطة.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع االتـــصـــاالت، الـــذي شهد 
تداول 5 مالين و 457 ألفا و 487 سهما بقيمة 
11 مليونا و 609 آالف و 768.490 ريال نتيجة 
تــنــفــيــذ 394 صــفــقــة، انــخــفــاضــا بــمــقــدار 5.68 
نقطة، أي ما نسبته 0.65 % ليصل إلى 873.10 

نقطة.
الــذي شهد تداول  النقل،  وسجل مؤشر قطاع 
مــلــيــونــن و 372 الــفــا و 843 ســهــمــا بــقــيــمــة 9 
ــال نتيجة  ألــفــا و 174.590 ريــ مــاليــن و 123 
انــخــفــاضــا بــمــقــدار 33.31  تنفيذ 134 صــفــقــة، 
نقطة، أي ما نسبته 1.31 % ليصل إلى ألفن 

و 501.29 نقطة.

46 % نموا بالسيولة 
و59 % بكميات األسهم

السوق األولي
السوق األولــي Primary Market، وهــو الجزء من أســواق رأس املــال الــذي يتعامل مع اصــدار أوراق مالية 

جديدة )طرح أولي(.
الشركات والحكومات أو مؤسسات القطاع العام يمكن لهم تجميع ما يلزمهم من احتياجات مالية عن طريق 
اصدار أوراق مالية جديدة سواء كانت أسهم عادية أو أسهم ممتازة أو سندات بأنواعها وتسمى عملية البيع 

.IPO اكتتاب عام أولي
والسوق األولية هي األســواق التي يتم فيها إصــدار وبيع اإلصــدارات الجديدة من األوراق املالية، ففي هذه 
الالزم  التمويل  املالية بغرض الحصول على  أوراقها  الحكومية بإصدار  الشركات والوحدات  السوق تقوم 
لعملياتها االستثمارية، وغالبا هذه اإلصدارات طويلة األجل، وعلى ذلك يمكن القول بأن األسواق األولية هي 

التي يتم فيها تداول األوراق املالية الجديدة.
أما السوق الثانوية هي األســواق التي يتم فيها التعامل مع األوراق املالية الحالية طاملا أن املصدر األصلي 
لألوراق املالية غير مضطر إلى استردادها قبل تاريخ استحقاقها فإن هذه األسواق تسمح للمستثمرين 

باستبدال هذه األوراق بالنقدية قبل هذا التاريخ.

دليل المستثمر
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االفراد القطريين

المؤسسات القطرية

االفراد الخليجيين

المؤسسات الخليجية

األفراد األجانب

المؤسسات األجنبية

(بالمليون لاير)صافي قيمة التداول من حيث الجنسية

أغلق املؤشر العام لبورصة قطر على تراجع بنسبة 
فــــاقــــدا 44.4 نــقــطــة  أمـــــس  بـــنـــهـــايـــة جـــلـــســـة   % 0.43
بنهايتها ليغلق عند مستوى 10337.3 نقطة، وسط 
ضــغــط رئــيــســي مـــن تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات بـــن أمــريــكــا 
وايران، وتبني الحرس الثوري اإليراني هجومًا خالل 
الساعات األولــى من صباح أمــس األربــعــاء، بعشرات 
الصواريخ الباليستية على قاعدتن عسكريتن في 
العراق تستضيفان قوات للواليات املتحدة األمريكية.
 وتــراجــع الــجــانــب األكــبــر مــن مــؤشــرات الــســوق وهــو 
الــعــام للبورصة، خاصة  مــا ضغط على أداء املــؤشــر 
بعد انخفاض 6 قطاعات بقيادة النقل، ثم التأمن، 
والـــخـــدمـــات والــســلــع االســتــهــالكــيــة ثـــم مــؤشــر قــطــاع 
ــذلــــك كــــل مــــن الـــصـــنـــاعـــة والـــبـــنـــوك  واالتــــــصــــــاالت، وكــ

والخدمات املالية القيادين.
وسجل مؤشر قطاع النقل تراجعا بنسبة 1.31 %، 
النــخــفــاض أســهــم الــقــطــاع الــثــالثــة تقدمها نــاقــالت 
بـ1.68 %، كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات والسلع 
االستهالكية بنسبة 0.83 %، النــخــفــاض 4 أسهم 
ـــ2.82 %، وانــخــفــض البنوك  على رأســهــا الــرعــايــة بــ
ــدة أســهــم  لــتــراجــع عــ املــالــيــة 0.27 %،  والـــخـــدمـــات 

تقدمها األول بنحو 3.45 %.
الــســوق فقد سجل  وعلى صعيد أداء بقية مــؤشــرات 
مــؤشــر الــعــائــد اإلجــمــالــي انــخــفــاضــا بــمــقــدار 81.74 
إلــى 19021.54  نقطة، أي مــا نسبته 0.43 % ليصل 
ــان  ــريـ ــر بــــورصــــة قـــطـــر الـ نـــقـــطـــة، بــيــنــمــا ســـجـــل مـــؤشـ

اإلسالمي السعري انخفاضا بقيمة 14.85 نقطة، أي 
إلـــى 2273.48 نــقــطــة، كما  مــا نسبته 0.65 % ليصل 
سجل مؤشر بورصة قطر الريان اإلسالمي انخفاضا 
بقيمة 25.28 نقطة، أي ما نسبته 0.65 % ليصل إلى 
3871.04 نقطة، وسجل مؤشر جميع األسهم املتداولة 

انخفاضا بمقدار 13.06 نقطة، أي ما نسبته 0.42 % 
ليصل إلى 3069.08 نقطة.

ــــت أســـــهـــــم 9 شــــركــــات  ــعـ ــ ــفـ ــ وفــــــــي جــــلــــســــة أمــــــــــس، ارتـ
وانخفضت أسعار 31 شركة، وحافظت 5 شركات على 
سعر إغالقها السابق، وتصدر سهم السالم العاملية 
القائمة الخضراء مرتفعًا بنسبة 5.81% وتاله بلدنا 
بنسبة 3%، بينما تــصــدر سهم التحويلية القائمة 
الحمراء بنسبة 4.49% ثم الخليج التكافلي املتراجع 

بنسبة %4.35.
وعــلــى صــعــيــد أحــجــام وقــيــم الــــتــــداوالت، فــقــد تصدر 
سهم شركة قائمة الكميات بنحو 10.2 مليون سهم، 
فيما جــاء QNB على رأس السيولة قائمة السيولة 

بنحو 46.03 مليون ريال، بانخفاض 0.15 %.
وشهدت الجلسة امتدادا لنشاط سابق عبر املطلعن 
الــتــداول  املــاضــي، حيث جــرى  بالشركات منذ الشهر 
على أسهم 7 شركات من خاللها، وجرى بيع 400 ألف 
سهم من البنك التجاري وكذلك بيع نحو 16.2 الف 
سهم من شركة الكهرباء واملاء القطرية، بينما جرى 
شراء 164.7 ألف سهم من شركة اعمال و 222.9 الف 
الـــف سهم  ســهــم مــن الــشــركــة املــتــحــدة للتنمية و250 
من املالحة القطرية وقرابة 312 الف سهم من شركة 

.Ooredoo ناقالت و2400 من شركة

محمد السقا

مؤشرات الجلسة

62.34610.2% 5.81
قطاعات ارتفعت بقيادة النقل

 والتأمني والخدمات
مليار ريال تراجع 

رسملة السوق بنهاية الجلسة
مليون ريال تداوالت 

»QNB« متصدر السيولة
مليون سهم تداوالت 

»إزدان« متصدر الكميات
نمو »التحويلية« متصدر 

قائمة األسهم املرتفعة
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الشركة القطاع
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أطــلــقــت الــشــرطــة الــهــنــديــة الـــرصـــاص الحي 
أمـــــس لـــتـــفـــريـــق تـــظـــاهـــرة نــظــمــهــا مــنــفــذو 
ــــذي تــشــهــده الــبــاد احــتــجــاًجــا  ــراب ال ــ اإلضـ
عـــلـــى ســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة االقـــتـــصـــاديـــة، 
إليه نقابات  الــذي دعــت  وتسبب اإلضـــراب 
ــلـــيـــون عــضــو  تـــفـــيـــد بـــأنـــهـــا تـــضـــم 250 مـ
بتعطيل حركة النقل واملصارف الحكومية 
وبعض مصانع السيارات في واليات عدة. 
البنغال األكثر تضررًا  وكانت واليــة غــرب 
الحي في  الــرصــاص  الشرطة  حيث أطلقت 
الــذيــن أضرموا  املتظاهرين  لتفريق  الــهــواء 
الحجارة  النار في مركبات للشرطة وألقوا 
على قـــوات األمـــن فــي منطقة مــالــدا شمال 

كالكوتا.
وأطلقت الشرطة كذلك الغاز املسيل للدموع 
املتظاهرين في  الهراوات ضد  واستخدمت 
ــطــعــت الــعــديــد من 

ُ
الــواليــة الــشــرقــيــة حــيــث ق

الــطــرق وخــطــوط الــســكــك الــحــديــد، وأعلنت 
الــشــرطــة تــوقــيــف أكــثــر مــن 150 شخصا، 
ــدة يــوم  ــراب ملــ ــ ــــت عــشــر نــقــابــات إلضــ ودعـ
اليميني  الـــوزراء  رفضا لسياسات رئيس 
ــتـــي وصـــفـــوهـــا بــأنــهــا  ــودي الـ ــ ــنــــدرا مــ نــــاريــ

»مناهضة للعمال والشعب«.
ــى  ــ ــالـــب املـــحـــتـــجـــون بـــرفـــع الـــحـــد األدنـ ويـــطـ
الــتــقــاعــديــة والــتــوقــف  والـــرواتـــب  للمعاشات 
عن خصخصة الشركات الرسمية واملوارد 
الــطــبــيــعــيــة، وانــضــم مـــزارعـــون وطــــاب إلــى 
ــت إلــيــهــا  ــ ــتــــي دعــ ــ ــتــــجــــاجــــات ال بـــعـــض االحــ
أن »املايني« شاركوا  إلى  النقابات مشيرة 

ــغـــوط عــلــى  ــفــني الـــضـ
ّ
فــــي اإلضـــــــــراب، مــكــث

التي تواجه معارضة واسعة في  الحكومة 
أنحاء الباد لقانون جديد بشأن الجنسية 
رت 

ّ
يعتبره كثيرون معادًيا للمسلمني. وحذ

الحكومة من »العواقب« التي سيتعّرض لها 
لــم تنجح في  املــضــربــون لكنها  املــوظــفــون 

منع اإلضراب.
وإلـــى جــانــب غــرب الــبــنــغــال، تــأثــرت واليــات 
بيهار وأوديــشــا فــي الــشــرق ومــهــاراشــتــرا 
)غــــــــــرب( وهـــــــارايـــــــان )شــــــمــــــال( وكــــيــــراال 
ــنـــوب( بـــالـــحـــراك، وشـــارك  وكـــارنـــاتـــاكـــا )جـ
ــفـــط الــوطــنــيــة  ــنـ ــة الـ بـــعـــض مـــوظـــفـــي شــــركــ
ـــى عـــمـــال في  ــة إلـ ــافـ وشــــركــــات الــفــحــم إضـ
شركتي هوندا وباجاج أوتو للسيارات في 
ــراب. وتــواجــه الــحــكــومــة مــنــذ أسابيع  ــ اإلضـ
احتجاجات واسعة منذ تم في 11 ديسمبر 
إقرار قانون الجنسية. وأسفرت التظاهرات 
عــن مــقــتــل أكــثــر مــن 25 شــخــًصــا. وزادت 
االضطرابات في الجامعات من حدة التوتر 

االجتماعي الذي تعيشه الباد.
الهندية«، وهــو بني  النقابات  وأفـــاد »مــركــز 
ــاء،  ــعــ املـــجـــمـــوعـــات املــنــظــمــة إلضــــــراب األربــ
ــعـــاداة  ــــدل عـــلـــى مـ أن »مــــوقــــف الـــحـــكـــومـــة يـ
ــربـــت أحـــــزاب املـــعـــارضـــة عن  الـــعـــمـــال«. وأعـ
تـــأيـــيـــدهـــا لــلــمــضــربــني، وأفــــــــادت تــوقــعــات 
مكتب اإلحـــصـــاءات الــحــكــومــي الــثــاثــاء أن 
الــنــمــو الــســنــوي ســيــتــراجــع إلـــى 5,0 باملئة 
في 2020، وهو األبطأ منذ 11 عاًما. وأكد 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي الــشــهــر املــاضــي أن 
عــلــى الــحــكــومــة الـــتـــحـــّرك ســريــًعــا لــتــعــزيــز 

االقتصاد.

أظــهــرت بيانات املفوضية األوروبــيــة أمس 
اليورو  أن املعنويات االقتصادية بمنطقة 
التفاؤل في  تحسنت في ديسمبر بفضل 
الثقة في  إذ أدى تنامي  إيطاليا وإسبانيا، 
املعنويات  لتعويض تدهور  الخدمات  قطاع 
بني املستهلكني وفي املصانع، وأظهر املسح 
ــــذي تــجــريــه املــفــوضــيــة صعود  الــشــهــري ال
اليورو  املعنويات االقتصادية بدول منطقة 
البالغ عددها 20 دولة إلى 101.5 نقطة في 
لترتفع  نــوفــمــبــر  فــي  ديــســمــبــر مــن 101.2 
لــلــشــهــر الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي ومـــتـــجـــاوزة 
البالغ 101.4 نقطة في  التوقعات  متوسط 
استطاع أجرته رويترز آلراء االقتصاديني.

وجـــــاء الــتــحــســن فـــي املـــعـــنـــويـــات مــدفــوعــا 
أكبر  الخدمات،  أكبر في قطاع  بفضل ثقة 
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة فـــي الــتــكــتــل وفــي 
قطاع البناء، وتراجعت املعنويات في قطاع 
الصناعة قليا رغم توقع مديري املصانع 

ارتفاع أسعار البيع. وتراجعت املعنويات بني 
املستهلكني بشكل ملحوظ مع توقع األسر 
تــدهــور األوضــــاع االقــتــصــاديــة. وبـــني أكبر 
التكتل، تحسن املؤشر بشكل  اقتصادات 
ــاوز املــتــوســط  ــجــ مــلــحــوظ فـــي إيــطــالــيــا وتــ
نــزل على نحو طفيف  املـــدى بعدما  طــويــل 
فــي نــوفــمــبــر. وســجــل ثــالــث أكــبــر اقتصاد 
املعنويات في  الــيــورو تحسنا فــي  بمنطقة 
التي يتتبعها  جميع القطاعات االقتصادية 
ــع قـــفـــزة لـــلـــتـــفـــاؤل بــــني أصـــحـــاب  ــح مــ املـــسـ
املتاجر تزامنا مع موسم التخفيضات في 
عيد املياد. كما ارتفع املؤشر ككل بشكل 
أملانيا وهي  كبير في إسبانيا وصعد في 
أكبر اقتصاد أوروبي. وفي أملانيا، تضررت 
التحويلية  الــصــنــاعــات  مــعــنــويــات شــركــات 
الــعــاملــيــة وسجلت  الــتــجــارة  بسبب حـــروب 
أقل مستوى في سبعة أعــوام ولكن عوض 
الــخــدمــات. وتراجعت  فــي  الثقة  ذلــك تنامي 
الثقة االقتصادية قليا في فرنسا نتيجة 

انحسار التفاؤل بني املستهلكني.

نــزلــت الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام بــرنــت أمس 
عن ذروة أربعة أشهر التي بلغتها في 
ــتـــداول عقب  الـ بــدايــة مــحــمــومــة لجلسة 
ــــي شــنــتــه إيـــــــران عــلــى  ــــاروخـ هـــجـــوم صـ
ــراق بــعــد أن  ــعـ ــقـــوات األمــريــكــيــة فـــي الـ الـ
بـــدا أنـــه لــن يــؤثــر عــلــى الــبــنــيــة التحتية 
ــام، وبــــدا أيــضــا  لــلــنــفــط أو تــدفــقــات الـــخـ
أن تغريدات للرئيس األمريكي دونالد 
ترامب ووزيــر خارجية إيــران تشير إلى 

مرحلة من الهدوء املؤقت.
وقـــال محللون إن نــظــرة أســــواق النفط 
الــهــجــوم  ظــلــت منصبة عــلــى أن أهــــداف 
عــســكــريــة، ولــيــســت مــنــشــآت فـــي قــطــاع 

النفط، وكانت العقود اآلجلة لخام برنت 
ــادل 0.88  ــعـ مــتــراجــعــة 60 ســنــتــا بــمــا يـ
إلـــى 67.67 دوالر للبرميل، بعد  بــاملــئــة 
أن نزلت أكثر من دوالر. وفي التعامالت 
املـــبـــكـــرة، بــلــغــت الــعــقــود أعــلــى مــســتــوى 
منذ منتصف سبتمبر عند 71.75 دوالر 
لــلــبــرمــيــل. وتـــراجـــعـــت عـــقـــود خــــام غــرب 
تكساس الوسيط األمريكي 92 سنتا أو 
1.47 باملئة إلــى 61.78 دوالر للبرميل. 
وبــلــغــت الــعــقــود فــي وقـــت ســابــق 65.85 
دوالر وهـــو أعــلــى مــســتــوى مــنــذ أواخـــر 

أبريل.
وقــال تاماس فارجا، من بي.في.ام أويل 
ــهــــجــــوم الـــصـــاروخـــي  أســـوســـيـــتـــس، »الــ
ــرانــــي خــــالل الــلــيــل لـــم يـــؤثـــر تــأثــيــرا  اإليــ

سلبيا على إمــدادات نفط املنطقة، ولذا 
ربـــمـــا عــمــد مـــن غـــطـــوا مـــراكـــزهـــم مــبــكــرا 
في الصباح إلى إعــادة تكوين مراكزهم 
املــديــنــة، أو أن مـــن كـــونـــوا مـــراكـــز دائــنــة 
ــاالت  ــلـــت وكــــ ــقـ بــــــــدأوا يـــســـيـــلـــونـــهـــا«. ونـ
أنـــبـــاء روســـيـــة أمــــس عـــن وزيـــــر الــطــاقــة 
ألــكــســنــدر نـــوفـــاك قــولــه إن مـــن الصعب 
الــنــفــط العاملية  الــتــنــبــؤ بتقلبات ســـوق 
فــي املستقبل فــي ظــل تــنــامــي الــتــوتــرات 
بــالــشــرق األوســــــط، وقــــال نـــوفـــاك، الـــذي 
ــــزور إســطــنــبــول حــالــيــا، إن مــجــمــوعــة  يـ
منتجي النفط أوبك+ لديها دائما القدرة 
على االجتماع، وذلك عند سؤاله عما إذا 
كانت هناك خطط الجتماع استثنائي 

بسبب التوترات في الشرق األوسط.

صــعــدت أســـعـــار الـــذهـــب فــــوق مــســتــوى 
1600 دوالر لألوقية )األونــصــة( للمرة 
األولــى في نحو سبع سنوات في وقت 
ــامــــالت أمـــــــس، بـــعـــد أن  ــعــ ــن تــ ــ ــق مـ ــابــ ســ
نفذت إيران هجمة انتقامية على قوات 
أمريكية في العراق، لكن املعدن األصفر 
قلص مكاسبه مع ترقب مستثمرين رد 
فــعــل مــن الــبــيــت األبــيــض، وكـــان السعر 
الــفــوري للذهب مرتفعا 0.7 باملئة إلى 
لــــألوقــــيــــة، وارتـــفـــعـــت  1585.30 دوالر 
ــابـــق 2.4 بــاملــئــة  ــــت سـ األســــعــــار فــــي وقـ

لــتــبــلــغ أعــلــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ مـــارس 
2013 عـــنـــد 1610.90 دوالر فــــي وقـــت 
سابق من الجلسة. وزادت عقود الذهب 
إلــى دوالر  األمريكية اآلجــلــة 0.5 باملئة 

لألوقية.
وقـــال أول هــانــســن املــحــلــل مــن ساكسو 
بنك »الذهب يقلص بعض املكاسب في 
الــوقــت الــحــالــي ألن الــــرد االنــتــقــامــي لم 
يكن عنيفا كما كــانــت تعتقد األســـواق 
واملـــســـتـــثـــمـــرون يـــجـــنـــون األربــــــــاح لــهــذا 
السبب«. وتابع »كيف سيتحرك الذهب 
ــن بـــمـــا ســيــقــولــه الــرئــيــس  ــ مــــن هـــنـــا رهـ
دونــالــد تــرامــب حــن تستيقظ أمريكا« 

مضيفا أنه في نهاية املطاف إما سنرى 
الذهب يصعد فوق مستوى 1600 دوالر 

أو ينزل إلى 1550 دوالرا.
ــرى، سجل  ــ املـــعـــادن النفيسة األخـ وفـــي 
ــدة عـــنـــد 2090  ــديــ ــوم ذروة جــ ــبــــالديــ الــ
بــفــعــل اســـتـــمـــرار شــح  لـــألوقـــيـــة  دوالرا 
املعروض، وفي أحــدث تعامالت، ارتفع 
1.3 باملئة عند 2077.75 دوالر لألوقية. 
إلــى 18.44  وارتفعت الفضة 0.3 باملئة 
لــألوقــيــة، بــعــد أن ســجــلــت أعــلــى  دوالر 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ أوائــــل سبتمبر عند 
18.85 دوالر، في حن نزل البالتن 0.3 

باملئة إلى 967.85 دوالر لألوقية.

أظهرت بيانات أمس انخفاض الطلبيات 
الصناعية األملانية على غير املتوقع في 
نوفمبر، بما يشير إلى أن تراجع القطاع 

الــصــنــاعــي سيستمر فــي إلــحــاق الــضــرر 
بالنمو الكلي في أكبر اقتصاد بأوروبا، 
وقـــال مكتب اإلحــصــاءات إن عــقــود سلع 
»ُصنع في أملانيا« انخفضت 1.3 باملئة 
مــقــارنــة مــع الــشــهــر الــســابــق. ويــتــعــارض 

ــــرز  ــتـ ــ ــتــــوســــط تــــوقــــعــــات رويـ ذلـــــــك مـــــع مــ
بارتفاع نسبته 0.3 باملئة. وجرى تعديل 
قــراءة أكتوبر بالرفع إلى زيــادة نسبتها 
0.2 باملئة من انخفاض بنسبة 0.4 باملئة 

في القراءة املعلنة في السابق.

انخفضت األســهــم األوروبــيــة أمــس في 
الوقت الذي تسبب فيه هجوم صاروخي 
إيــرانــي على قـــوات أمريكية فــي الــعــراق 
فــي بيع املستثمرين لــألصــول املرتفعة 
املــخــاطــر فـــي ظـــل ســـريـــان مـــخـــاوف من 
تصعيد عــســكــري فــي الــشــرق األوســـط، 
وتراجع املؤشر ستوكس 600 األوروبي 
0.5 باملئة، فيما قــادت األسهم األملانية 
الـــخـــســـائـــر، وتــــصــــدر املــــؤشــــر الـــفـــرعـــي 
لــقــطــاع الــكــيــمــاويــات الــقــطــاعــات األســـوأ 
أداء، بينما ارتفعت أسهم النفط والغاز 
مقتفية أثر صعود أسعار النفط بفعل 
احتمال وقوع اضطرابات في اإلمدادات 
فــي الــشــرق األوســـــط، وتــراجــعــت أسهم 
مـــــوردي بــويــنــج فـــي أوروبـــــــا، سينيور 
وسافران بعد تحطم طائرة بوينج 737 
تابعة للخطوط الدولية األوكرانية بعد 

إقالعها من إيران.
وأغلقت األسهم اليابانية على انخفاض 
أمـــس، لكنها أنــهــت الجلسة فــوق أدنــى 
مستوى خالل الجلسة، وتراجع املؤشر 
الــقــيــاســي منخفضا 1.57 باملئة  نيكي 
نــقــطــة، وواجـــــه قــطــاعــا  إلــــى 23204.76 
الشركات الصناعية وتلك العاملة في 
الــســلــع غــيــر األســـاســـيـــة تـــراجـــعـــا عــامــا 

مع هبوط سهم فانوك كــورب لصناعة 
الروبوت وفاست للتجزئة املتخصصة 
ــة. وفــــي  ــزئــ ــتــــجــ ــالــ ــيــــع املـــــالبـــــس بــ فـــــي بــ
الــجــلــســة الــصــبــاحــيــة، هــبــطــت األســهــم 
اليابانية ما يزيد عن اثنن باملئة لتبلغ 
أدنى مستوياتها منذ 21 نوفمبر 2019.
ــفــــاع  ارتــ ــقـــابـــل  ــع 213 ســـهـــمـــا مـ ــ ــراجـ ــ وتـ

11 ســهــمــا، وتـــراجـــعـــت أســـهـــم شــركــات 
تـــصـــديـــر كـــبـــيـــرة مـــثـــل تـــويـــوتـــا مـــوتـــور 
وشــــركــــة كـــومـــاتـــســـو لــصــنــاعــة مـــعـــدات 
اإلنـــشـــاء فـــي ضــــوء قـــفـــزة ســجــلــهــا الــن 
لفترة وجيزة ألعلى مستوى في ثالثة 
أشــهــر. وعــــادة مــا يــضــغــط ارتـــفـــاع الــن 
ــاح شـــركـــات الــتــصــديــر. ونـــزل  ــ عــلــى أربــ

املـــؤشـــر تــوبــكــس األوســـــع نــطــاقــا 1.37 
باملئة إلى 1701.40 نقطة.

وفــتــحــت األســـهـــم األمـــريـــكـــيـــة مــســتــقــرة 
املـــــؤشـــــر داو جـــونـــز  أمــــــــس، وتــــــراجــــــع 
الصناعي 27.54 نقطة بما يعادل 0.10 
باملئة إلى 28556.14 نقطة، وزاد املؤشر 
ســتــانــدرد آنـــد بـــورز 500 بــمــقــدار 1.41 

نقطة أو 0.04 باملئة مسجال 3238.59 
ــــزل املـــؤشـــر نـــاســـداك املــجــمــع  نــقــطــة، ونـ
0.55 نقطة أو 0.01 باملئة إلى 9068.03 
نــقــطــة. وفـــي أســــواق الــعــمــالت الــعــاملــيــة، 
تعرضت العمالت لضغوط إذ قفز الن 
الــذي ُيعد مــالذا آمنا فــي الــبــدايــة، لكنه 
تــراجــع فيما يــراهــن املــســتــثــمــرون على 
ــرانــــي لـــن يــفــجــر نــزاعــا  أن الــهــجــوم اإليــ
أوسع نطاقا في الشرق األوسط، وقفزت 
عتبر مالذا آمنا 

ُ
العملة اليابانية التي ت

في وقــت األزمــات بفضل وضــع اليابان 
كأكبر دولة دائنة في العالم بنسبة 0.8 
بــاملــئــة إلـــى 107.63 يــن مــقــابــل الــــدوالر. 
ولكن في التعامالت بعد الظهر، تراجع 
الـــن بــزيــادة طفيفة عــمــا كـــان عليه في 

بداية اليوم.
كـــمـــا تـــخـــلـــى الـــفـــرنـــك الـــســـويـــســـري عــن 
مــكــاســبــه وكـــذلـــك الـــذهـــب ولــكــن بــدرجــة 
أقل. وال يزال املعدن النفيس عند أعلى 
مستوى في سبعة أعــوام تقريبا ويقل 
طفيفا عن 1600 دوالر لألوقية، وتمسك 
الــتــي حققها  ــــدوالر بمعظم مــكــاســبــه  الـ
الــعــمــالت الرئيسية  خــالل الليل مقابل 
األخـــــرى وحـــافـــظ عــلــى اســـتـــقـــراره أمـــام 
الــــدوالريــــن األســـتـــرالـــي والــنــيــوزيــلــنــدي 
والــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي والــــيــــورو بعد 

جلسة متقلبة.

اضطرابات بأسواق المال العالمية بسبب توترات الشرق األوسط
عواصم - رويترز:

لندن - رويترز

لندن - رويترز

كالكوتا - أ ف ب

بروكسل - رويترز

برلين - رويترز

¶  األسهم األلمانية تأثرت باضطرابات الشرق األوسط

¶ارتفاع تأمين الناقات يرفع أسعار النفط

70 دوالرا النفط يتراجع خلف 

1600 دوالر الذهب يتراجع عن مستوى 

انخفاض الطلبيات الصناعية األلمانية

احتجاجات ضد السياسات 
االقتصادية لحكومة مودي

ارتفاع المعنويات االقتصادية 
في منطقة اليورو



17 آراء وآراء

¶  اآلراء الواردة في هذه الصفحة تعبر عن وجهة نظر الكاتبوآراء        آراء
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نورمان شوارزكوف

كاتب رأي في »إندبندنت«
»صحيفة إندبندنت البريطانية«

عام غير سعيد على االقتصاد

آفاق  الصني على مــدار 17 شهرا، تقوض بدورها بالطبع 
النمو في أعني الخبراء االقتصاديني في العديد من البنوك 

االستثمارية الرائدة حول العالم.
وبـــرغـــم مـــا قـــد نــلــمــســه مـــن تــحــســن - ولـــو ظــاهــريــا - في 
الــعــاقــات بــني الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة والــصــني بعد 
فــإن أي  التجاري،  اتفاق »املرحلة 1«  إلــى  الطرفني  توصل 
النمو  آفــاق  بالفعل على  املــســار سيكون وبــاال  فــي  تغيير 

في 2020.

ــن األســـبـــاب  ــرار »انـــهـــيـــار الـــعـــوملـــة« يــعــد واحــــــدا مـ ــمـ ــتـ واسـ
الرئيسية لثالثوت الشر العاملي والذي يضم بجانب »انهيار 

العوملة« كا من »الديون« والعوامل الديموجرافية.
و»انهيار العوملة« هو بالفعل واحد من التهديدات الرئيسية 
لــاقــتــصــاد الــعــاملــي، حــيــث إن »الــعــوملــة املــالــيــة« هــي »نقطة 
الــغــلــيــان« وتــســلــط الـــضـــوء عــلــى إمــكــانــيــة االنـــكـــمـــاش، بل 

وانخفاض بطيء في عاقات اإلنتاج بني االقتصادات.
وفي أكتوبر املاضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته 
إلى 3.4%، وكل األنظار  العام 2020 من %3.5  للنمو في 
تتجه إلى تحديث تقرير صندوق النقد والذي من املقرر أن 
القدر لصناع  الشهر، ملعرفة ما يخبئه  يصدر الحقا هذا 

السياسة حول العالم في العام الجديد.

اآلمال املنعقدة على أن 2020 سيكون عاما جديدا سعيدا 
على االقتصاد العاملي قد تبددت بالفعل. فاألرقام الدقيقة 
ــظــهــر أن الــنــمــو فــي قــطــاع التصنيع الــعــاملــي يــمــضــي في 

ُ
ت

مساره نحو الجمود في الشهر األخير من العام املنقضي.
ومؤشر »جيه بي مورجان« األمريكي هبط إلى 50.1 نقطة 
ليبقى  في ديسمبر املاضي، من 50.3 نقطة في نوفمبر، 
الــقــراءة 50  هامشيا فقط أعلى من 50.5 نقطة، علما بــأن 

هي الحد الذي يفصل النمو عن االنكماش.
املــؤشــر بالائمة فــي هبوطه على ضعف تدفقات  ويلقي 
التأثير  الــعــاملــيــة، والــتــي قـــال إنــهــا ستستمر فــي  الــتــجــارة 
الــســلــبــي عــلــى األداء بــوجــه عــــام، مـــع تــســجــيــل الــطــلــبــيــات 

»األوردرات« الخاصة بالصادرات، تراجعا آخر.
إلــى  الــجــديــدة سيحتاج  الـــصـــادرات  والــتــوجــه فــي طلبيات 
النهوض مجددا إذا ما أراد هذا القطاع الحيوي التعافي في 

بداية العقد الجديد.
وآفـــاق التجارة فــي أعــقــاب تــراجــع وتــيــرة الــحــرب التجارية 
الرئيس األمريكي دونــالــد ترامب على  التي أشعل فتيلها 

فيل ثورنتون

“ القيادة هي مزيج من االستراتيجية والشخصية.. 
ولو أن عليك أن تتخلى عن أحدهما، فتخل عن االستراتيجية  ”

haiderdawood@hotmail.com

ترجمة – سمر عبد الرحمن

توقع االقتصاد صعب
شــهــد االقــتــصــاد األمــريــكــي أبــطــأ وتـــيـــرة تـــعـــاٍف لـــه من 
الركود على اإلطاق في الفترة التي تلت الحرب العاملية 
الثانية، وكلما طالت فترة التعافي البطيئة تلك، كلما كان 
الدليل على أن ثمة أنماطا دوريــة مفقودة، قويا. وغياب 
تــلــك األنـــمـــاط الـــدوريـــة يعني أن املــشــاركــني فــي الــســوق 
تــوقــع األوضـــاع  يــعــولــوا عليها فــي  أن  ال ينبغي عليهم 

االقتصادية في املستقبل.
التي هي  الــتــطــورات  املــثــال  أن تأخذ على سبيل  وعليك 
نــمــوذجــيــة، أو حــتــى تــلــك الــتــي تــشــذ عــن ســلــوك الــســوق 
ــــي الــطــبــيــعــي. وتـــحـــول االحــتــيــاطــي  ــال االقـــتـــصـــادي واملــ
الفيدرالي »البنك املركزي األمريكي« من تيسير االئتمان 
إلى تشديده في أعقاب موجات التباطؤ املاضية، ويقوم 

االحـــتـــيـــاطـــي فـــي الـــعـــادة 
الفيدرالية  بجمع األمــوال 
املــســتــهــدفــة فــي غضون 
ــو ذلــــــك مــن  ــحـ عــــــام أو نـ
ــو مــا  ــ ــود، وهــ ــ ــركــ ــ ــ ــدء ال ــ ــ ب
يمهد الطريق في النهاية 
لــــحــــصــــول االنــــكــــمــــاش 

االقتصادي املقبل.
ــرة، أبـــقـــى  ــك املـــــــ ــلـ وفــــــي تـ
البنك املركزي على سعر 
الــفــائــدة األســـاســـي عند 
»صــفــر« حتى ديسمبر 
من العام 2015، أي بعد 

مضي 78 شهرا على بدء التعافي، وذلــك قبل أن يقوم 
العام  املركزي األمريكي بتغيير املسار في بداية  البنك 

املنصرم بخفض سعر الفائدة ثاث مرات.
التي تنتاب االحتياطي  الطبيعية  املــخــاوف  وبعيدا عــن 
ــد« فـــي االقــتــصــاد  ــزائــ ــ الـــفـــيـــدرالـــي بـــشـــأن »الــتــســخــني ال
أن  األمــريــكــي  املــركــزي  البنك  التضخم، يؤكد  ومــعــدالت 
أسعار املستهلك املنخفضة ستقلل من توقعات الركود. 
ــاء خــطــط شــرائــهــم في  وســيــقــدم املــشــتــرون عــلــى إرجـــ
املــخــزون والسعة  انتظار انخفاض األســعــار. وسيزيد 

اإلنتاجية، ما سيؤدي حتما إلى تراجع األسعار.
وخير مثال على ذلك ما يحدث في اليابان التي تشهد 
كسادا في معظم السنوات في العقدين املاضيني، ناهيك 
السنوي  الــنــاتــج املحلي اإلجــمــالــي  بــلــوغ نسبة نمو  عــن 

الحقيقي %1.1.
وخــاصــة الــقــول فــإنــه ال تــوجــد أزمــــات مــالــيــة تــلــوح في 
األفق، لكن ثمة احتماالت مثل زيادة الديون في الصني، 
وبني الشركات في الواليات املتحدة األمريكية، وتصاعد 
ــا والـــصـــني،  ــكـ ــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــــني أمـــريـ ــيــــرة ال فــــي وتــ

وانخفاض في أرباح الشركات.

إيه. جاري شيلينج

املحلل االقتصادي الشهير وكاتب 
الرأي في »بلومبرج« - »شبكة 
بلومبرج اإلخبارية األمريكية« 

اللغة العربية 
في العالم االفتراضي

تــزايــد اســتــخــدام الــلــغــة الــعــربــيــة فــي بــعــض املــعــامــات 
الــتــجــاريــة فــي الــعــالــم، فــيــمــا يــتــواصــل اهــتــمــام بعض 
الجامعات األجنبية في العالم لتقديم الدراسات العليا 
باللغة العربية في إطار العوملة. ومن املتوقع أن تحتل 
اللغة العربية موقعها في املستقبل في حال أعطي لها 

اهتمام أكبر في الدراسات األكاديمية والعلمية.
مــنــذ ســبــع ســنــوات مــضــت تــم تخصيص يـــوم عاملي 
لــلــغــة الــعــربــيــة فــي 18 ديــســمــبــر عـــام 2012 مــن قبل 
األمم املتحدة. وخال هذه السنوات لم يشعر املواطن 
اليوم إال خال االحتفال األخير،  العربي بأهمية هذا 
العالم فعاليات تتحدث  أقيمت فــي بعض دول  حيث 
ــن قــبــل الــجــامــعــات  ــلــغــة خـــاصـــة مـ ــن أهــمــيــة هــــذه ال عـ

واملؤسسات التعليمية.
األمــم  لغة معتمدة فــي  العربية ســادس  اللغة  تعتبر 
املــتــحــدة مــنــذ عـــام 1973، بــجــانــب قـــرار تخصيص 
يـــوم للغة الــعــربــيــة مــن كــل عـــام ســنــويــا، األمـــر الــذي 
 
ً
يعطي فرصة لتنظيم مزيد من الفعاليات مستقبا

إللــقــاء الــضــوء عــلــى هـــذه الــلــغــة ومكانتها وواقــعــهــا 
السامية. وقــد كــان شعار  اللغات  بــني  ومستقبلها 
العربية والذكاء الصناعي«.  »اللغة  الحالي هو  العام 
اللغة  الريامي أستاذ قسم  الدكتور محمود  ويشير 
العربية وآدابها بجامعة السلطان قابوس في إحدى 
الكثير مــن الخصائص  الخنجي أن هناك  جلسات 
العربية وحضورها في  للغة  البنيوية والحضارية 
الــعــاملــني الــواقــعــي واالفـــتـــراضـــي، مــوضــحــا أن هناك 
العربية،  اللغة  اليوم 422 مليون شخص يتحدثون 
العربية، فهي  اللغة  وأن عدة لغات ذهبت لكن بقيت 
لغة القرآن الكريم التي يستخدمها 1.5 مليار مسلم، 
العاملية كاإلنجليزية  الــلــغــات  أغــلــب  ولــهــا تأثير فــي 
والــفــرنــســيــة وغـــيـــرهـــا، كــمــا أنــهــا أقــــدم لــغــة بــشــريــة 
اليوم منذ )2000( سنة وواضحة  مستعملة حتى 
فـــي مــعــانــيــهــا، وأنـــهـــا انـــتـــشـــرت مـــع خـــروجـــهـــا من 
ــدأت تــســود الــعــالــم منذ عــدة قـــرون، وأن  الــجــزيــرة وبـ
أسباب تراجعها تعود إلى جهل األبناء وكيد األعداء، 

وإلى التأخير العلمي والسياسي والحضاري للعرب.
فالدول ال تقوم بدون العمل بلغاتها، وأن هناك صراعا 
فــي االزدواجـــيـــة الــلــغــويــة والــثــنــائــيــة الــلــغــويــة والــتــداول 
العلمي، وفي  العالي والبحث  التعليم  الهجني، وُعجمة 
االقــتــصــاد الــعــاملــي ومــجــتــمــع الــعــوملــة. كــمــا أن هــنــاك 
ــلــغــويــة الــعــربــيــة وضــعــفــا في  ضــعــفــا فـــي املــجــامــع ال
العرب متأخرون  الترجمة والنشر واإلبــداع، حيث إن 

في الترجمة.
العربية  املنطقة  ويــرى املحاضر أن 71% من سكان 
يــصــلــون إلـــى )اإلنـــتـــرنـــت(، وهــنــاك 18 مــلــيــون عربي 
للتقنية وغير منتج )الترتيب 14 عامليا(.  مستهلك 
الكبرى بالعربية  التقنية  كما هناك اهتمام لشركات 
من منظور استهاكي، وهذا أدى إلى نجاح مشاريع 
العربية والذكاء االصطناعي وإنترنت  اللغة  حوسبة 
األشـــيـــاء، ومـــن الـــضـــروري أن يــكــون لــلــعــرب مــحــرك 

البحث الخاص بهم كالصينيني.
اللغة العربية تتميز بالقوة الذاتية والحضارية والدينية 
وهــي عــوامــل بقائها، وأن املستقبل ليس قاتما ألن 
الــذاتــيــة، وعمقا حضاريا ودينيا وليس  الــقــوة  لديها 
مــن السهل تــجــاوزه. وهــنــاك زيـــادة فــي عــدد املعاهد 
والكليات والدراسات في العالم اإلسامي للغة العربية، 
كما أن هناك زيادة من املستعملني الدارسني لها من 
غــيــر الــعــرب واملــســلــمــني عــاملــيــا، كــمــا لــهــا حــضــور في 
الــعــالــم التقني ووســائــل اإلعــــام، ولــكــن هــنــاك حاجة 
للعربية  الرقمي  الترجمة وزيـــادة املحتوى  إلــى زيــادة 
الرابعة ومــا يليها.  التقنية  الــثــورة  والــدخــول بقوة في 
والــيــوم مطلوب إصــاح لغوي عربي يواكبه إصــاح 
تــعــلــيــمــي وســيــاســي وتــشــريــعــي. ويـــؤكـــد املــحــاضــر 
العربية، وأنه  اللغة  إلــى  التعليم بحاجة  أن  في حديثه 
لتعزيز  إنــشــاء مــراكــز بحثية علمية  ــيــوم  ال مــطــلــوب 
الــعــربــيــة، ومــن املــهــم ألي أمــة أن ترتقي  جــوانــب اللغة 
بلغتها، األمر الذي يتطلب من العرب عدم االستسام 
إذا أرادوا النهوض بهذه اللغة وبكل ما يعنينا في هذا 

العالم.

د. حيدر اللواتي

باحث في الشؤون االقتصادية - عماني

ترجمة – أحمد أبو الفضل

قضية

أقوال

تحليل

قراءات

يؤكد البنك المركزي 
األمريكي أن 

أسعار المستهلك 
المنخفضة ستقلل 
من توقعات الركود
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176 قتيال في تحطم طائرة بوينغ أوكرانية في إيران
تحطمت طــائــرة أوكــرانــيــة أمــس بعد 
وقــــت قــصــيــر مـــن إقـــاعـــهـــا مـــن مــطــار 
ــران مــمــا  ــ ــهـ ــ ــــي طـ اإلمـــــــــام الـــخـــمـــيـــنـــي فـ
أسفر عن مقتل جميع من كانوا على 
متنها وعددهم 176 شخصا، وتناثر 
املــحــرك املحترقة من  الحطام وأجـــزاء 
الــطــائــرة، الــتــي قــالــت شــركــة الخطوط 
الــدولــيــة األوكــرانــيــة املــالــكــة لــهــا إنها 
خضعت لصيانة قبل يومني فقط، في 
أحــد الحقول جنوب غربي العاصمة 
ــدى عــمــال اإلنــقــاذ  اإليــرانــيــة فيما ارتــ
أقــنــعــة واقـــيـــة أثـــنـــاء انــتــشــال عــشــرات 

الجثث.
وقــال الرئيس األوكــرانــي فولوديمير 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي عــــقــــب اجــــتــــمــــاعــــه مــع 
مـــســـؤولـــني حـــكـــومـــيـــني إن أوكـــرانـــيـــا 
ــران في  ســتــرســل فــريــق خــبــراء إلـــى إيــ
ــــروف  ــــي ظـ وقــــــت الحــــــق لــلــتــحــقــيــق فـ
حــــادث تــحــطــم الــطــائــرة، وأضــــاف في 
بــيــان عــلــى فــيــســبــوك »أولــويــتــنــا هي 
إثــبــات الحقيقة وتــحــديــد املــســؤولــني 
ــــال  ــة«. وقـ ــ ــ ــروعـ ــ ــ ــة املـ ــارثــ ــكــ ــذه الــ ــــن هــــ عـ
ــر الـــخـــارجـــيـــة األوكـــــرانـــــي فـــاديـــم  ــ وزيــ
بــريــســتــايــكــو إن مــــن بــــني الــضــحــايــا 
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بريطانيني.
ووقــع الــحــادث فــي الــوقــت الــذي تهدد 
فــيــه املـــواجـــهـــة بـــني إيـــــران والـــواليـــات 
املتحدة بإشعال صــراع أوســع نطاقا 
في الشرق األوســط وحــذر مسؤولون 
من أن التكهن بما حدث سابق ألوانه، 
ــتـــعـــرض لــه  وهـــــــذا هــــو أول حـــــــادث تـ
شــركــة الــخــطــوط الــدولــيــة األوكــرانــيــة 
التي تتخذ من كييف مقرا ويسفر عن 

قتلى. وقالت الشركة إنها تبذل ما في 
وسعها لتحديد السبب. وقـــال وزيــر 
الــكــنــدي فــرنــســوا فيليب  الــخــارجــيــة 
شامبني إنه على اتصال مع الحكومة 
األوكـــــــرانـــــــيـــــــة. وكـــــتـــــب عــــلــــى تـــويـــتـــر 
ــارب الــضــحــايــا  ــ يــقــول »قــلــوبــنــا مـــع أقـ
وأحبائهم.. سنواصل إطاع الكنديني 

على تطورات األحداث«.
ــيــــق فـــي  ــقــ ــحــ ــتــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــسـ ــ وتــــــقــــــع مـ
مــابــســات تحطم الــطــائــرة، وهـــي من 
طـــراز بــويــنــج 737، عــلــى عــاتــق إيـــران 
بـــمـــوجـــب األعــــــــراف الــــدولــــيــــة، وقـــالـــت 
ــة والــتــلــفــزيــون اإليــرانــيــة  ــ هيئة اإلذاعـ
ــثــــور عـــلـــى الـــصـــنـــدوقـــني  ــعــ ــم الــ ــ إنــــــه تـ
األســــوديــــن. ونــقــلــت وكـــالـــة مــهــر شبه 
ــن عـــلـــي عـــابـــد  ــ ــاء عـ ــبــ الـــرســـمـــيـــة لــــأنــ

املـــدنـــي  ــران  ــيـ ــطـ الـ زادة رئـــيـــس هــيــئــة 
ــم يــتــحــدد بعد  ــه لـ ــة قـــولـــه إنــ ــيـ ــرانـ اإليـ
ــــران  ــتـــي ســـتـــرســـل إلـــيـــهـــا إيـ ــدولــــة الـ الــ
الـــصـــنـــدوقـــني األســـــوديـــــن حـــتـــى يــتــم 

تحليل بياناتهما.
وأظـــهـــر مــقــطــع مـــصـــور الــتــقــطــه أحــد 
الهواة وتناقلته وكاالت أنباء إيرانية 
ــه لــلــطــائــرة املــنــكــوبــة وهــجــا  وقـــيـــل إنــ
فــي ســمــاء الــلــيــل يــهــوي ســريــعــا نحو 
ــلـــيـــقـــات أن  بـــتـــعـ األرض مـــصـــحـــوبـــا 
الــطــائــرة »تــحــتــرق« أعقبه وهــج أكبر 
عند اصــطــدام الــطــائــرة بـــاألرض على 
ما يبدو، وردا على سؤال خال إفادة 
في كييف بشأن ما إن كانت الطائرة 
ــة بـــصـــاروخ  ــابــ ســقــطــت نــتــيــجــة اإلصــ
ــرانـــــــي  ــــس الـــــــــــــــوزراء األوكـــــ ــيـ ــ حــــــــذر رئـ

أولــكــســي هــونــشــاروك مــن التكهنات 
لحني معرفة نتائج التحقيق.

ــرة بــــني واشــنــطــن  ــوتـ ــتـ ــات مـ ــعــــاقــ والــ
وطهران، وأطلقت إيران صواريخ على 
قواعد تضم قوات أمريكية في العراق 
قــبــل ســاعــات مــن تحطم الــطــائــرة ردا 
على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة 
قــتــلــت قـــائـــدا عــســكــريــا إيـــرانـــيـــا بــــارزا 
األســــبــــوع املــــاضــــي. وألــــغــــت شـــركـــات 
طـــيـــران كــبــيــرة رحــاتــهــا إلـــى الــعــراق 
وإيـــران وحــولــت مسار رحــات أخــرى 
بعيدا عن املجال الجوي للبلدين بعد 

الضربات الصاروخية اإليرانية.
ويـــقـــول خـــبـــراء الـــســـامـــة إن حــــوادث 
ــادرا مــــا تــنــتــج عــــن ســبــب  ــ ــ ــران نـ ــيـ ــطـ الـ
ــقـــات عــــــــادة مــا  ــيـ ــقـ ــتـــحـ الـ واحــــــــد وإن 

تستغرق عدة أشهر لفهم كل العوامل 
قــالــت  ــاريــــس  بــ الـــــحـــــادث، وفـــــي  وراء 
شركة ســي.إف.إم الفرنسية األمريكية 
املصنعة ملحرك الطائرة والتي تملك 
ــرال مــــوتــــورز حــصــة فــيــهــا إن أي  ــنـ جـ
الــحــادث سابقة  تكنهات بشأن سبب 
ألوانها. وأعلن التلفزيون اإليراني أن 
الحادث كان نتيجة أعطال فنية غير 
محددة. ونقلت وسائل إعــام محلية 
عـــن مـــســـؤول طـــيـــران مــحــلــي قــولــه إن 
ــوارئ قبل  ــ ــم يــعــلــن حـــالـــة طــ الـــطـــيـــار لـ

تحطم الطائرة.
وصـــــــــــــرح مــــــــســــــــؤول فــــــــي الـــــســـــفـــــارة 
األوكــرانــيــة في طهران بــأن السلطات 
اإليــرانــيــة طلبت ســحــب بــيــان سابق 
استند إلــى معلومات أولية وذكــر أن 
الحادث وقع نتيجة عطل في املحرك، 
ــطــــوط الـــدولـــيـــة  ــــت شــــركــــة الــــخــ ــالـ ــ وقـ
املـــنـــكـــوبـــة  الــــطــــائــــرة  األوكـــــرانـــــيـــــة إن 
عــمــرهــا ثـــاثـــة أعـــــوام فــقــط وهــــي من 
طراز بوينج 737-800 إن.جي وكانت 
فــــي الـــطـــريـــق إلـــــى كــيــيــف وخــضــعــت 
لصيانة دورية في السادس من يناير 

الجاري.
وقــــــالــــــت شـــــركـــــة بــــويــــنــــج املـــصـــنـــعـــة 
للطائرة في بيان »نحن على اتصال 
مــع شــركــة الــطــيــران ونــقــف مــعــهــا في 
هــذا الوقت الصعب. نحن مستعدون 
لــلــمــســاعــدة بــكــل الــســبــل املــطــلــوبــة«. 
وطـــائـــرات بــويــنــج 737-800 مــن أكثر 
ــــي الـــعـــالـــم  ــا فـ ــتــــخــــدامــ الـــــــطـــــــرازات اســ
وســجــل ســامــتــهــا جــيــد وال تحتوي 
عــلــى بــرنــامــج ارتــبــط بــحــاالت تحطم 
بـــويـــنـــج 737 مـــاكـــس.  ــرات  ــ ــائــ ــ ــي طــ ــ فـ
وأوقفت بوينج أسطول طائرات 737 
ماكس في مــارس بعد حادثي تحطم 

أوديا بحياة 346 شخصا.

82 إيرانيا و63 كنديا بينهم 

طهران - رويترز

مقتل طيارين في تحطم 
طائرة عسكرية أفغانية

انتشار واسع للقوات 
المسلحة في إندونيسيا

تال أمس عندما تحطمت طائرتهما الهليكوبتر طراز 
ُ
قالت وزارة الدفاع األفغانية إن طيارين اثنني ق

)إم.آي-35( في إقليم فراه غرب أفغانستان نتيجة عطل فني، وأضافت الوزارة في بيان أن الطائرة 
املنكوبة كانت تنقل إمدادات لقوات األمن األفغانية في املنطقة. وفي حادث منفصل قالت الوزارة 
إن طائرة هليكوبتر من طراز )إم.آي-17( »هبطت اضطراريا« في إقليم بكتيا بشرق البالد نتيجة 

عطل فني أيضا لكنها أضافت أن أحدا لم يصب بسوء في الحادث.
وقال متحدث باسم الشرطة املحلية إن الطائرة طراز )إم.آي-17( تحطمت في أعقاب إقالعها وإن 

عشرة أشخاص أصيبوا بجراح وبعضهم حالته حرجة.

القريبة مــن بحر الصني  نشرت إندونيسيا طــائــرات مقاتلة وسفنا حربية حــول جــزر ناتونا 
الجنوبي، وفق ما أعلن الجيش اإلندونيسي أمس بعد دخول سفن صيد صينية األمر الذي أثار 
توترا دبلوماسيا مع بكني، وزار الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو األربعاء هذا األرخبيل الواقع 
الجنوبي وهــو منطقة بحرية تطالب الصني بالسيادة  في شمال إندونيسيا قــرب بحر الصني 

عليها بالكامل رغم اعتراض عدة دول مثل فيتنام والفلبني وماليزيا.
القوات اإلندونيسية »نشرت ثماني سفن  البحرية فجر تري روهــادي إن  املتحدث باسم  وقــال 
بحرية«، بهدف إعادة تأكيد السيادة اإلندونيسية على هذه املنطقة قليلة السكان والغنية بالسمك، 
في مواجهة التوغالت املتكررة من بوارج صينية، كما أكد سالح الجو أن طائراته من نوع اف-16 
حلقت فوق املنطقة. وقال جوكو ويدودو »أكدت مرارا أن ناتونا هي أرض تحت سيادتنا« مضيفا 
»ال يوجد شيء نتناقش فيه، آمل أن األمر واضح«. وال تطالب إندونيسيا بحقوق في بحر الصني 
أنها لن تتسامح مع توغالت الصني في منطقتها االقتصادية الحصرية  الجنوبي لكنها تؤكد 
املجاورة، وقال أحمد توفيق الرحمن املسؤول عن وكالة األمن البحري »إن عدد سفن الصيد هو 
ما بني 50 و60 حاليا« وتتم مواكبتها من حرس السواحل الصينيني. وفي بكني قللت الخارجية 
الترابية« بني إندونيسيا  السيادة  نــزاع بشأن  أنه »ال يوجد  إلى  الحوادث مشيرة  من أهمية هذه 

والصني، حتى إن كان لدى الطرفني »مزاعم متضاربة حول الحقوق البحرية« في املنطقة.
وقال جينغ شوانغ املتحدث باسم الخارجية الصينية في لقاء إعالمي األربعاء ببكني »نريد أن 
نعالج بالشكل املناسب هذه الخالفات مع إندونيسيا«، وأضاف »أن الصني وإندونيسيا تبقيان 
دائــمــا على اتــصــال عبر الــقــنــوات الدبلوماسية حــول هــذه املــســألــة«. ويــأتــي االنــتــشــار العسكري 
املنطقة  لتأمني  ــة عــاديــة  إطـــار دوريـ ــال 600 عسكري فــي  الجمعة إرسـ تــم  أن  اإلنــدونــيــســي بعد 
البحرية اإلندونيسية. وكانت إندونيسيا استدعت األسبوع املاضي السفير الصيني للتعبير عن 
»احتجاجها الحازم« على توغل حرس سواحل كان يرافق سفن صيد صينية حول األرخبيل 
في ديسمبر 2019. وردت الصني بأن لديها »حقوقًا تاريخية« في املنطقة وأن سفن الصيد كانت 

تقوم بأنشطة »قانونية ومعقولة«.

كابول - رويترز

ناتونا - أ ف ب

بعد توتر بحري مع الصين

14 في تفجير  مقتل وإصابة 
لحركة الشباب اإلسالمية بالصومال

قتل أربعة أشخاص على األقل وأصيب 
ــــي تـــفـــجـــيـــر ســـيـــارة  ــرة فـ ــشــ ــــن عــ ــر مـ ــثــ أكــ
مــفــخــخــة قـــــرب الــــبــــرملــــان تــبــنــتــه حــركــة 
ــق الـــشـــرطـــة  ــ ــ ــاب اإلســـــامـــــيـــــة، وفـ ــبــ ــشــ الــ
الــســيــارة وسط  الصومالية، وانــفــجــرت 
العديد من السيارات األخرى عند حاجز 
عــلــى طــريــق مــكــة املــكــرمــة قــــرب منطقة 
سيدكا حيث يقع البرملان الصومالي، 
ويضم هذا الحاجز نقطة تفتيش أمنية، 
ــة إلـــى  ــؤديــ ويـــقـــع كـــذلـــك عـــلـــى طـــريـــق مــ

القصر الرئاسي.
وتبنت حركة الشباب املرتبطة بتنظيم 
الــــقــــاعــــدة هــــــذا الـــتـــفـــجـــيـــر الــــــــذي يـــأتـــي 
بــعــد أيــــام عــلــى تــفــجــيــر ضــخــم بمركبة 
بـ  مفخخة تبنته الحركة أيضًا وأودى 
81 شخصا فــي 28 ديسمبر، واقتحام 
جهاديني يوم األحد قاعدة عسكرية في 
الـــقـــوات األمــريــكــيــة.  كينيا تستخدمها 
وأكد الشرطي عدن عبدالله »املتفجرات 
كانت داخــل سيارة«، مضيفًا أن »قوات 
األمـــن اعــتــقــدت بـــادئ األمـــر أن الــســيــارة 
لــم تكن قـــادرة على املـــرور عبر الحاجز 
قبل أن يجري تفجيرها«. وأشار إلى أن 
»ســيــارات أخــرى كانت تصطف خلفها 
بــانــتــظــار الــعــبــور عــبــر نــقــطــة التفتيش 
األمني عندما وقــع االنفجار«. وقــال إن 
»املعلومات األولية التي بحوزتنا تفيد 
بمقتل أربــعــة أشــخــاص وإصـــابـــة أكثر 

من عشرة«.
وتصاعدت سحابة دخــان أســود كثيف 
فـــي ســـمـــاء الــعــاصــمــة بــعــيــد االنـــفـــجـــار، 
امـــتـــدت ملــســافــة عـــشـــرات الــكــيــلــو مــتــرات 
مــن موقع التفجير، وقــال عبد الرحمن 
محمد وهو شاهد عيان كان في متجر 
بــقــالــة قــريــب عــنــد وقــــوع االنـــفـــجـــار إنــه 
»شـــاهـــد جــثــث الــعــديــد مـــن األشـــخـــاص 
الــذيــن قــتــلــوا بــشــظــايــا فــي ســيــاراتــهــم«. 
وبني الضحايا، بيل إسماعيل مسؤول 
حقوق املرأة وحقوق اإلنسان في وزارة 
املــالــيــة الــصــومــالــيــة، كــمــا أكـــد لــفــرانــس 

برس أحد زمائه السابقني وأحد أفراد 
عائلته.

الــوزارة  وأعلن مسؤول كبير سابق في 
»فــقــدنــا أخــًا وصــديــقــًا طيبًا فــي تفجير 
ــان جــالــســًا  ــ ــبـــاح«، مــضــيــفــًا »كـ ــذا الـــصـ هــ
في إحــدى السيارات التي كانت تنتظر 
عـــبـــور الـــحـــاجـــز عــنــدمــا وقــــع الــتــفــجــيــر 
وتـــــــعـــــــرض لـــــــحـــــــروق شـــــــديـــــــدة داخـــــــل 

سيارته«.
وقال شمسو علي وهو شاهد عيان آخر 
ــان وفــوضــى عــلــى طــول  ــان هــنــاك دخـ »كـ
الطريق، االنفجار كان قويا جدا وكنت 
فــي طريقي إلــى املــكــان الــذي وقــع فيه«، 
وأشــــار إلـــى أنـــه شــاهــد »الـــدخـــان وعــدة 
سيارات تحترق«. وخسر الشباب أبرز 
معاقلهم بعد طردهم من مقديشو عام 
2011. إال أنهم ما زالوا يسيطرون على 
مناطق ريفية واسعة يــقــودون انطاقًا 
منها حرب عصابات وينفذون هجمات 
ــّدر عــــدد املــقــاتــلــني في  ــقــ انـــتـــحـــاريـــة. ويــ

صفوف الحركة بني 5 و9 آالف مقاتل.
ورغـــم الــجــهــود الــدولــيــة الحــتــواء تمرد 
الحركة، تمكن الشباب في 28 ديسمبر 
 
ً
الفائت من تنفيذ أكثر الهجمات دموية

خال عقد في الصومال، أدى إلى مقتل 

ــيـــارة مفخخة  بــتــفــجــيــر سـ 81 شــخــصــًا 
في مقديشو. كذلك، قتل جندي أمريكي 
ومــتــعــاقــدان مــع الــبــنــتــاغــون فــي هجوم 
ــه مــقــاتــلــو الــحــركــة املــتــطــرفــة األحـــد 

ّ
شــن

ــا قــــوات  ــاعــــدة عــســكــريــة تـــديـــرهـ عـــلـــى قــ
أمريكية وكينية في المو )جنوب شرق 

كينيا( قرب الحدود الصومالية.
واستهدف الهجوم قاعدة تعرف باسم 
»معسكر سيمبا« في خليج ماندا قرب 
جـــزيـــرة المـــو الــســيــاحــيــة. وهـــو األخــيــر 
مـــن نــوعــه مــنــذ أرســـلـــت نــيــروبــي قـــوات 
إلى الصومال عام 2011 ملكافحة حركة 
 مــقــاتــلــو 

ّ
ــبـــاب الـــصـــومـــالـــيـــة. وشــــــن الـــشـ

ــــدة داخــــل  الـــشـــبـــاب هـــجـــمـــات واســــعــــة عـ
كـــيـــنـــيـــا، مـــؤكـــديـــن أنـــهـــم يـــــــــرّدون بــذلــك 
على إرســالــهــا قـــوات إلــى الــصــومــال في 
2011 ملــحــاربــة هــــذه الــجــمــاعــة، وكــذلــك 
الستهداف املصالح األجنبية في الباد. 
وبــعــد الــهــجــوم على مــركــز وســت غايت 
الــتــجــاري فــي نــيــروبــي عـــام 2013 الــذي 
ــلـــى جــامــعــة  قـــتـــل فـــيـــه 67 شـــخـــصـــًا، وعـ
الــذي قضى فيه 148  غاريسا في 2015 
شخصًا، هاجم الشباب في يناير 2019 
مــجــمــعــًا فــنــدقــيــًا فـــاخـــرًا فـــي الــعــاصــمــة 

الكينية، ما أدى إلى مقتل 21 شخصًا.

مقديشو - أ ف ب
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12 يناير اعتبارا من 
تركيا وروسيا تطالبان بوقف إطالق النار في ليبيا

دعــت تركيا وروســيــا أمــس جميع األطـــراف 
فـــي لــيــبــيــا لـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار اعـــتـــبـــارا من 
منتصف ليلة 12 يناير وذلك بعد محادثات 
بــني الرئيسني التركي رجــب طيب أردوغـــان 
والـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــني، وقـــالـــت أنــقــرة 
ــــوات إلــــى لــيــبــيــا بـــنـــاء على  إنـــهـــا ســتــرســل قـ
طلب من حكومة الوفاق الوطني، وفي بيان 
مشترك دعت تركيا وروسيا جميع األطراف 
في ليبيا إلى »إعان وقف دائم إلطاق النار 
مــدعــومــا بــــاإلجــــراءات الـــازمـــة الــتــي يتعني 
ــقـــرار الـــوضـــع على  ــتـ ــا مـــن أجــــل اسـ اتـــخـــاذهـ
ــنـــاس الــيــومــيــة في  ــــودة حـــيـــاة الـ األرض وعــ

طرابلس وغيرها من املدن إلى طبيعتها«.
وأفــادت أنقرة أنها أرسلت 35 جندًيا تركًيا 
كانوا يجرون عمليات تدريب وتنسيق لدعم 
حكومة الوفاق الوطني، مصّرة على أنهم لن 

ينخرطوا في أي عمليات قتالية.
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة تـــركـــيـــة أمــــــس نـــقـــا عــن 
الرئيس رجب طيب أردوغــان قوله إن تركيا 
إلــى ليبيا دعما لحكومة  أرسلت 35 جنديا 

طــرابــلــس لــكــنــهــم لـــن يــشــاركــوا فـــي املـــعـــارك، 
وكتبت »حرييت« نقا عن أردوغان ردا على 
تـــســـاؤالت حــــول شــكــل االنـــتـــشـــار الــعــســكــري 
التركي في ليبيا أن »تركيا ستتولى مهمة 
ــال  ــمـ تـــنـــســـيـــق. لــــن يــــشــــارك الــــجــــنــــود فــــي أعـ
قتالية«. واألســبــوع املــاضــي صـــادق الــنــواب 
ــراك على مــذكــرة تجيز للحكومة إرســال  األتـ
إلــى ليبيا دعما لحكومة الوفاق  عسكريني 
ــقـــرة فـــي مـــواجـــهـــة قـــوات  الـــوطـــنـــي حــلــيــفــة أنـ
الرجل القوي في شرق الباد املشير خليفة 

حفتر.
وبحسب تصريحات أردوغـــان التي نقلتها 
الصحيفة تــم إرســــال 35 جــنــديــا تــركــيــا إلــى 
لــيــبــيــا، وشــــدد عــلــى أن »الــعــســكــريــني الــذيــن 
املــعــارك«  لــن يشاركوا فــي  سيرسلون الحقا 
فـــــي حـــــني أشــــــــار مــــســــؤولــــون أتـــــــــراك مــــــرارا 
إلــــى أفــــــراد ســيــتــولــون »تــــدريــــب« و»تــقــديــم 

االستشارة« لقوات الوفاق الوطني.
ــمـــع قـــــــادة االتــــحــــاد  ــتـ ــيــــاق آخـــــــر، اجـ ــــي ســ وفــ
الــوفــاق الوطني  األوروبــــي برئيس حكومة 
الليبية املعترف بها من األمــم املتحدة فايز 
السراج أمس في بروكسل في وقت يسعون 

ــتـــواء األزمـــــة املــتــصــاعــدة جــنــوب الــقــارة  الحـ
ــيـــة فــي ظــل املـــخـــاوف بــشــأن الهجرة  األوروبـ
غــيــر الــشــرعــيــة واإلرهــــــاب، والــتــقــى الـــســـّراج، 
ه قــوات 

ّ
الـــذي تــواجــه حكومته هــجــوًمــا تشن

الــتــي تسيطر  خصمه املــشــيــر خليفة حفتر 
ــر خــارجــيــة االتــحــاد  ــرق الـــبـــاد، وزيــ عــلــى شـ
ر في وقت 

ّ
األوروبي جوزيب بوريل الذي حذ

سابق من أن ليبيا أمام »مرحلة فاصلة«.
وجـــاء تحذير بــوريــل بعدما سيطرت قــوات 
حــفــتــر عــلــى مــديــنــة ســـرت الــســاحــلــيــة وســط 
بــــــاده فــــي إطــــــار مــســاعــيــه لــلــســيــطــرة عــلــى 
طرابلس واإلطاحة بحكومة الوفاق الوطني، 
وإلـــى جــانــب بــوريــل، التقى الــســّراج برئيس 
ــر  ــ ــارل مـــيـــشـــال ووزيـ ــ املـــجـــلـــس األوروبـــــــــي شــ
الــذي شارك  الخارجية األملاني هايكو ماس 
قبل يــوم بمحادثات عاجلة تتعلق بالشأن 
الــلــيــبــي مــع نــظــرائــه الــفــرنــســي والــبــريــطــانــي 
ر بـــوريـــل مـــن أن »الــوضــع 

ّ
ــذ ــ واإليـــطـــالـــي. وحـ

غــايــة فــي الــخــطــورة«، بعدما دان »الــتــدخــل« 
ــزاع الــلــيــبــي. ومــــن املـــقـــرر أن  ــنـ الــتــركــي فـــي الـ
يصل ميشال إلى تركيا نهاية األسبوع لعقد 

محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

يمثل أمام النيابة العامة اللبنانية اليوم

غصن: تواطؤ بين »نيسان« 
واالدعاء العام الياباني

»تــواطــؤ« بني  الفرنسي كارلوس غصن عن  البرازيلي  اللبناني  تحدث رجــل األعمال 
العام  إدارتها، واالدعــاء  يــرأس مجلس  التي كان  اليابانية للسيارات  شركة »نيسان« 
الياباني أدى إلى »توقيفه االستعراضي«، وقال في مؤتمر صحفي عقده في بيروت 
العامني  »التواطؤ بني نيسان واملدعني  فــراره من طوكيو، إن  التي يتواجد فيها منذ 
موجود في كل مكان«. وأضاف أن شركة نيسان »خسرت 40 مليون دوالر يوميًا« 
البورصة خسرت أكثر من  منذ توقيفه عام 2018. وتابع أن قيمة شركة رينو »في 

خمسة بليارات يورو، أي أكثر من عشرين مليون يورو يوميا«.
وقال »كمساهم، أنا قلق لجهة أنني خسرت 35 في املئة من قيمة أسهمي، وما زلت لم 
أفهم ملاذا«، مشيرا إلى أن صناعة السيارات تشهد ارتفاعا في حركة األسواق بنسبة 
اللتان تراجعتا هما رينو ونيسان«. وبالفعل،  الوحيدتان  املئة، و»الشركتان  12 في 
خــســرت شــركــة »ريــنــو« حــوالــي 34 فــي املــئــة مــن قيمة أسهمها منذ توقيف غصن، 
وشركة نيسان حوالي 38 في املئة في األسواق. واعتبر غصن أن تحالف نيسان-رينو 
»أضاع عليه فرصة ال تفّوت« عبر عدم االندماج مع شركة »فيات-كرايزلر« للسيارات 
التي كان كارلوس غصن يعمل لها، وانتهت الشركة باالندماج مع »بيجو« الفرنسية.

وأكد غصن أنه لم يكن أمامه من خيار إال الهروب من اليابان، ألنه كان معتبرا مذنبا 
قبل ثبوت الذنب عليه في قضايا التهرب الضريبي والفساد التي اتهم بها.

وعقد غصن مؤتمرا صحفيا في بيروت، في مقر نقابة الصحافة التي وصلها برفقة 
زوجته كارول، وقال إن »ال أساس من الصحة« التهامه بإساءة التصرف املالي، وإنه 

يريد أن »يبرئ اسمه«.
اليابان حيث كــان قيد اإلقامة  له منذ وصوله من  أول ظهور علني  وقــال غصن في 
الجبرية في انتظار محاكمته »لست هنا ألتحدث عن كيفية خروجي من اليابان، إنما 
ألقول ملاذا خرجت«. وأضاف »لقد كنت معتبرا مذنبا أمام أنظار العالم كله«، مضيفا 
الشق،  »أفـــرض على نفسي الصمت فــي هــذا  لــن يتهم مسؤولني يابانيني، قائال  أنــه 
ألنني ال أريد أن أقول أي شيء يمكن أن يضر بمصالح الشعب اللبناني أو الحكومة 
اللبنانية«، لكنه أشار إلى أن محاميه أبلغه أنه كان عليه أن ينتظر ربما خمس سنوات 

قبل صدور الحكم في ملفه في اليابان.
السابق لشركة  الرئيس  القاضي غسان عــويــدات  التمييزي  العام  النائب  واستدعى 
نيسان موتور كارلوس غصن إلى جلسة تحقيق يعقدها اليوم الخميس في مكتبه 
في قصر العدل في بيروت لالستماع إلى إفادته حول مضمون مذكرة اعتقال دولية 
اليابانية وتطالب بتوقيفه.  اليابان تتهمه بارتكاب جرائم على األراضـــي  أصدرتها 
وقالت الوكالة الوطنية لإلعالم اللبنانية إن النائب العام سيستمع كذلك إلفادة غصن 
بشأن البالغ املقدم بحقه عن اجتماعه مع عدد من القيادات في إسرائيل التي زارها 

أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذي لرينو نيسان في عام 2008.

بيروت - وكاالت

وكاالت - 

في تخفيف لحدة نزاع البلدين حول ليبيا وسوريا

أردوغان وبوتين يدشنان خط أنابيب الغاز الروسي

دشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فاديمير 
بوتني رسميا أمس في حفل في إسطنبول خط األنابيب التركي للغاز 
)تـــورك ســتــريــم(، الـــذي يــرمــز إلــى تقاربهما، فــي ظــل تــوتــر إزاء الــنــزاع 
ــــان تــدشــني خــط األنــابــيــب  فــي كــل مــن ليبيا وســـوريـــا، ووصـــف أردوغـ
ــا عبر البحر األســود،  الــذي سينقل الغاز الــروســي الــى تركيا وأوروبـ
بــأنــه »حـــدث تــاريــخــي للعاقات الــتــركــيــة- الــروســيــة وخــريــطــة الطاقة 
اإلقليمية«. وقـــال بــوتــني مــن جهته إن »الــشــراكــة بــني روســيــا وتركيا 

تتعزز في كل املجاالت رغم جهود من يعارضونها«.
وبعد كلمتيهما، فتح الرئيسان صمامًا رمزيًا ألنبوب غــاز لإلشارة 
إلى بدء العمل بهذا الخط، ووصل بوتني إلى تركيا في ساعة متأخرة 
أمس األول بعد زيارة مفاجئة لدمشق هي األولى له منذ اندالع النزاع 
وســط تصاعد الــتــوتــر فــي الــشــرق األوســـط على خلفية اغــتــيــال قائد 
فيلق القدس الجنرال اإليراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية في 
العراق. ويسمح خطا أنابيب تورك ستريم ونورد ستريم اللذان يمران 
تحت بحر البلطيق لروسيا بزيادة إمداداتها من الغاز إلى أوروبا من 

دون املرور بأوكرانيا.
غير أن هيمنة موسكو املتزايدة على أســواق الغاز األوروبــيــة أقلقت 

الــواليــات املتحدة التي فرضت الشهر املاضي عقوبات على شركات 
الــذي يقترب من  تــورك ستريم ونـــورد ستريم-2  مرتبطة بمشروعي 
اإلنجاز. وعكست مراسم التدشني في إسطنبول التحسن الكبير في 
العاقات بني روسيا وتركيا اللتني كانتا على شفير حرب قبل أقل من 

خمس سنوات بعدما أسقطت تركيا طائرة روسية.
ونــجــحــت الـــدولـــتـــان فـــي إيـــجـــاد ســبــيــل لـــلـــحـــوار حــــول ســـوريـــا رغــم 
لــكــن عاقتهما  الــبــلــد،  ــذا  فــي هـ الــحــرب  املــتــعــارضــني إزاء  موقفيهما 
تخضع الخــتــبــار جــديــد فــي ليبيا. وأرســلــت تركيا األســبــوع الفائت 
طليعة من جنودها للمساعدة في الدفاع عن حكومة طرابلس املعترف 
بها دوليا، والتي تواجه هجوما من قوات املشير خليفة حفتر. وأكد 
أردوغان أن هذا االنتشار التركي في ليبيا ال يزال محدودًا حتى اآلن، 
فهو يتألف من 35 جنديًا يقومون بمهام تدريب وتنسيق، وفــق ما 
أفــادت صحيفة حرييت التركية. وال تــزال سوريا تمثل برميل بارود 
محتما لعاقة أردوغان وبوتني، وصعدت القوات الحكومية السورية 
املــدعــومــة مــن روســيــا عمليات الــقــصــف الــتــي اســتــهــدفــت آخـــر معاقل 
الجهاديني والفصائل املقاتلة في محافظة إدلب في األسابيع األخيرة، 
مــا أدى إلـــى نـــزوح آالف األشــخــاص بــاتــجــاه الــحــدود الــتــركــيــة. ودعــا 
أردوغان إلى وقف إلطاق النار في إدلب في أعقاب هدنتني مؤقتتني 

تم التوصل إليهما مع روسيا في أواخر 2018 وفي أغسطس الفائت.

إسطنبول - أ ف ب

االتحاد األوروبي يحذر من محادثات 
صعبة مع لندن بعد بريكست

قالت رئيسة املفوضية األوروبــيــة أورســـوال فــون ديــر اليــن لبريطانيا أمــس إنها قد 
الشراكة  إذا رفضت تمديد محادثات  السوق األوروبــيــة  إلــى  املفتوح  تخسر دخولها 
بعد خروجها من االتحاد األوروبي إلى ما بعد عام 2020، وجاءت تحذيرات املسؤولة 
أول اجتماع لهما بصفتها رئيسة  الــوزراء بوريس جونسون قبل  األوروبية لرئيس 
للمفوضية األوروبــيــة، ومع رحيل بريطانيا عن االتحاد األوروبــي بعد ثالثة أسابيع 
فقط. ويحرص الجانبان على االنتقال من حالة االضطراب التي أعقبت قرار بريطانيا 
الــخــروج مــن االتــحــاد فــي استفتاء عــام 2016، إلــى إنــهــاء عضويتها بعد عــقــود في 
انتخابات ديسمبر،  البرملان في  أغلبية مريحة في  االتحاد، وحصل جونسون على 
وبات متأكدا من أن البرملان سيوافق على اتفاق الخروج في موعده في 31 يناير، لكن 
هذا يترك 11 شهرًا فقط حتى نهاية عام 2020 لكي تتفق لندن وبروكسل على شراكة 

اقتصادية جديدة تغطي كل شيء من التجارة إلى قواعد حماية البيانات.
وقالت فون دير الين في خطاب رئيسي في كلية لندن لالقتصاد، حيث درست في 
سبعينيات القرن املاضي »ستكون هناك محادثات صعبة مقبلة، وسيقوم كل جانب 
التفاوض على كل ما ذكرته وامللفات  لــه«، وأضــافــت »مــن املستحيل  بما هو أفضل 
لــذلــك، سيتعني علينا تحديد األولــويــات، طاملا أننا نــواجــه هــذا املوعد  األخـــرى كــذلــك. 
النهائي وهو نهاية 2020«. وقالت »كلما زاد التباعد، كانت الشراكة بعيدة«، مؤكدة أن 
أولويتها القصوى هي التأكد من عدم وجود »خروج صعب« يخرج منه الجانبان دون 
أي اتفاق. إال أنها أكدت أن بروكسل تفضل اإلبقاء على عالقات وثيقة مع بريطانيا 

تحول دون عرقلة اإلمدادات العاملية.

حذرت من تزايد المخاطر وتفاقم األزمة االقتصادية
األمم المتحدة: ترك لبنان بدون حكومة عمل غير مسؤول

قال مسؤول كبير باألمم املتحدة في لبنان أمس إن إبقاء لبنان 
بدون حكومة عمل »غير مسؤول«، وذلك في انتقاد شديد للقادة 
اللبنانيني في وقت يغوص فيه بلدهم أكثر فأكثر في براثن أزمة 
بــدون حكومة عاملة منذ استقالة  دون خطة إلنــقــاذه، ولبنان 
ســعــد الــحــريــري مــن منصب رئــيــس الـــــوزراء فــي أكــتــوبــر وســط 
احتجاجات على النخبة السياسية بسبب انتشار الفساد، مما 

يترك البلد هائما في وقت تتفاقم فيه أزمة مالية واقتصادية.
وأدى تصاعد التوتر في الشرق األوسط منذ أن قتلت الواليات 
املتحدة األسبوع املاضي القائد العسكري اإليراني الكبير قاسم 
إلــى تفاقم املخاطر املحدقة بلبنان املثقل بالديون،  سليماني 
الــلــه اللبنانية املــدعــومــة مــن إيـــران والتي  وقــالــت جماعة حــزب 
تخضع لعقوبات أمريكية وتمارس نفوذا كبيرا في بيروت، إنه 
يتعني على حلفاء إيران املساعدة في إنزال القصاص. وقال يان 
الــخــاص لألمم املتحدة فــي لبنان على تويتر  كوبيش املنسق 
بـــدون حكومة تتسم بالكفاءة واملــصــداقــيــة عمل  »إبــقــاء لبنان 
غــيــر مــســؤول فــي ضـــوء الــوضــع الــحــالــي والــتــطــورات فــي البلد 
واملنطقة«. وأضــاف »أحــث الزعماء على التحرك دون مزيد من 

التأخير«.
الــحــرب األهلية  وشــهــدت أســـوأ أزمـــة اقتصادية فــي لبنان منذ 
التي دارت رحاها بني عامي 1975 و1990 هبوطا حادا في قيمة 
الليرة اللبنانية في ظل نقص الدوالر وفرض البنوك لقيود على 

السحب من الودائع والتحويات للخارج. وقال وزير االقتصاد 
اللبناني السابق ناصر سعيدي األسبوع املاضي إن لبنان في 
إلــى 25 مليار دوالر  إلــى حزمة إنقاذ مالي دولية تصل  حاجة 

ملساعدته في تجنب انهيار اقتصادي محتمل.
وحذر البنك الدولي في نوفمبر من أن نسبة الفقر بني اللبنانيني 
قد ترتفع إلى 50 باملئة إذا تفاقمت األوضاع االقتصادية، وبعد 
خــافــات اســتــمــرت أســابــيــع بــشــأن الحكومة الــجــديــدة، انسحب 
الحريري الشهر املاضي من املحادثات مع خصومه، مما أدى 
الــلــه وحلفائه السياسيني لحسان ديـــاب، وهو  لتكليف حــزب 
وزيـــر تعليم ســابــق، بتشكيل الحكومة. وقـــال مــصــدر سياسي 
مطلع على املفاوضات إن األمــور »تحركت قليا« وإن حكومة 
تكنوقراط مــا زالــت مــقــررة. وقــال مصدر ثــان إن جهود تشكيل 

الحكومة عادت إلى مسارها.
وقــال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن هناك حاجة لتشكيل 
حكومة جديدة لطمأنة الناس. وقال السياسي املسيحي سمير 
جعجع، الذي يوجه انتقادات لحزب الله، إن لبنان يواجه »كارثة 
فعلية« وإن املــســؤولــني أضــاعــوا ثــاثــة أشــهــر. ولــم يحظ ديــاب 
الــغــرب ودول الخليج  الــحــريــري املتحالف مــع  بدعم جعجع أو 
العربية. ويقول محللون إن الدعم السياسي الذي يحظى به من 

د جهود الحصول على مساعدات أجنبية.
ّ
حزب الله قد يعق

وقال جيسون توفي كبير محللي األسواق الناشئة لدى كابيتال 
إيــكــونــومــكــس »ال يـــزال هــنــاك خــطــر جسيم أن يعلق لــبــنــان في 

مرمى النيران بني الواليات املتحدة وحلفائها وإيران«.

بيروت - رويترز:

لندن - أ ف ب
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أعلن فرض عقوبات إضــــــــــــــــــــــافية »فورية« على إيران

تــرامـــب: ضــربــة إيـــران       للتخفيف من حدة موقفها
قال الرئيس األميركي دونالد ترامب أمس ان ايران 
»تخفف من حدة موقفها على ما يبدو« بعد الضربات 
الصاروخية اإليرانية على قواعد يتمركز فيها جنود 
اميركيون في العراق لم تسفر عن اي اصابات في 
صفوف األميركيني أو العراقيني، وصرح في بيان في 
البيت األبيض »جميع جنودنا بخير ولم يلحق سوى 
ضرر طفيف بقواعدنا العسكرية. قواتنا األميركية 
العظيمة مستعدة لكل شــيء«، مضيفا »يبدو ان 
ايران تخفف من حدة موقفها وهو أمر جيد لجميع 

األطـــراف املعنيني وللعالم. لم نخسر أي أرواح 
أميركية أو عراقية«. 

وأضاف »ومع ذلك فإن امتالكنا لهذا العتاد والجيش 
العظيم ال يعني بالضرورة استخدامه. ال نرغب في 
استخدامه. القوة األمريكية العسكرية واالقتصادية 

هي أفضل رادع«. 
وأحجم ترامب عن توجيه أي تهديد مباشر بعمل 

عسكري ضد إيران. 
وحث القوى العاملية ومنها روسيا والصني على 
التخلي عن االتفاق النووي املبرم عام 2015 مع 
إيران والعمل على اتفاق جديد. وتابع »علينا جميعا 

العمل سويا نحو إبرام اتفاق مع إيران يجعل العالم 
أكثر أمنا وأكثر سلما«.

واعلن ترامب فــرض عقوبات اقتصادية جديدة 
على ايــران بعد الضربات التي شنتها طهران على 
قاعدتني تضمان جنودا اميركيني في العراق، وقال 
ترامب من البيت االبيض »ردا على العدوان االيراني، 
ستفرض الواليات املتحدة فورا عقوبات اقتصادية 
اضافية على النظام االيراني«، داعيا القوى الكبرى 
وفي مقدمها االوروبيون الى االنسحاب من االتفاق 
النووي االيراني وداعيا حلف شمال االطلسي الى 

الحضور »في شكل اكبر« في الشرق االوسط.

وكاالت -

روحاني: 

إيران ال تتقهقر 
أمام أمريكا

أعلن الرئيس اإليراني حسن روحاني أمس أن إيران »أثبتت 
بــوضــوح أنها ال تتقهقر أمــام أمــيــركــا«، وذلــك بعد ضربات 
صــاروخــيــة إيــرانــيــة عــلــى قــاعــدتــني عسكريتني فــي الــعــراق 
تــضــمــان عــســكــريــني أمــيــركــيــني، ردًا عــلــى اغــتــيــال واشــنــطــن 
الجنرال اإليراني قاسم سليماني، وقال روحاني »إذا ارادت 
الــواليــات املتحدة ان ترتكب جريمة أخــرى، عليها أن تعلم 
ــا«، مــضــيــفــا فـــي كــلــمــة ملجلس  ــزمـ أنــهــا ســتــلــقــى ردًا أكــثــر حـ
الـــوزراء »لكن إذا كانوا عقالء، لن يفعلوا أي شــيء آخــر في 

هذه املرحلة«.
واضاف الرئيس االيراني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي 
»اذا قـــامـــوا بــخــطــوة اضــافــيــة، فـــان شــعــبــنــا وقـــوانـــا املسلحة 
لــلــرد، لكنه اعتبر ان »كــل ذلــك ليس كافيا« متابعا  جــاهــزة« 
»مـــن وجــهــة نــظــري ان الــــرد االســـاســـي عــلــى امــيــركــا يــجــب ان 
تــقــوم بــه أمـــم املــنــطــقــة«. وقـــال ايــضــا »لــقــد قــطــعــوا يــد عزيزنا 
امــام اميركا في  الثأر له عبر قطع الطريق  سليماني ينبغي 
هذه املنطقة«، في تكرار للخطاب االيراني الرسمي لجهة ان 
مقتل سليماني يجب ان يكون فاتحة لطرد القوات االميركية 

املنتشرة في الشرق االوسط.
واضـــاف روحــانــي »اذا قطعت الــطــريــق امـــام امــيــركــا فــي هذه 
املنطقة، واذا قطعت يدها )الشريرة( في شكل نهائي، )فان ذلك 

يعني( ردا فعليا ونهائيا ألمم املنطقة على اميركا«. 

العاهل األردني يدعو 
العراق لتجاوز التوتر

أكـــد الــعــاهــل األردنــــي املــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي لــرئــيــس الــــوزراء 
العراقي عــادل عبد املهدي أمس ضــرورة بذل كل الجهود من 
الـــذي يــســود املنطقة بعد مقتل الجنرال  اجــل تــجــاوز التوتر 
اإليراني قاسم سليماني في ضربة اميركية في بغداد، وذكر 
بيان صادر عن الديوان امللكي األردني أن امللك عبد الله أجرى 
أمـــس إتـــصـــاال هــاتــفــيــا بــرئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي أكـــد خــاللــه 
الــالزمــة لتجاوز التوتر وتجنيب  »ضـــرورة بــذل كــل الجهود 
املنطقة أي تهديد ألمنها واستقرارها«. كما اكد امللك »حرص 
األردن الـــدائـــم عــلــى الــحــفــاظ عــلــى أمــــن الـــعـــراق واســـتـــقـــراره، 

وحماية شعبه بكل مكوناته«. 
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية األردنية أمس إن وزير 
ــــي أيــمــن الــصــفــدي ونــظــيــره الــفــرنــســي جــان  الــخــارجــيــة األردنـ
إيف لودريان دعوا الى التحرك من اجل خفض التصعيد في 
منطقة الخليج بعد مقتل الجنرال اإليراني قاسم سليماني 
ــال الـــبـــيـــان ان الــصــفــدي  ــ فـــي ضـــربـــة امــيــركــيــة فـــي بــــغــــداد، وقـ
ولودريان أكدا خالل إتصال هاتفي »ضرورة إطالق تحركات 
فاعلة لتخفيض التصعيد وإنهاء التوتر في منطقة الخليج 

العربي«. 
واضـــاف الــبــيــان ان الــوزيــريــن شـــددا على »ضــــرورة بــذل كل 
جهد ممكن لحل األزمــة بالطرق السلمية وتجنيب املنطقة 
ــديـــدة ســتــهــدد إن تــفــاقــمــت األمـــــن والــســلــم  تــبــعــات أزمـــــة جـ
اإلقــلــيــمــيــني والـــدولـــيـــني«. وبــحــســب الـــبـــيـــان، أكــــد الــصــفــدي 
ولــــودريــــان »أهــمــيــة دعـــم اســتــقــرار الـــعـــراق وأمـــنـــه وحــمــايــة 
مــســيــرة إعــــادة الــبــنــاء الــتــي بـــدأهـــا«. وأكــــد الـــوزيـــران أيضا 
»ضرورة الحفاظ على تماسك التحالف الدولي ضد داعش 
والجهود املستهدفة منعه من إعادة بناء قدراته«، في اشارة 
الــدولــة االسالمية. واتفقا على »إدامـــة التشاور  الــى تنظيم 
والتنسيق في جهودهما املستهدفة تجاوز أزمــات املنطقة 

وتحقيق األمن واالستقرار«. 

ــــس خـــبـــرا عــــن ســحــب  ــكـــويـــت أمـ نـــفـــت الـ
الواليات املتحدة قواتها منها، مشيرة 
إلــى أن حــســاب وكــالــة األنــبــاء الكويتية 
الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مـــوقـــع تـــويـــتـــر تــعــرض 
لــالخــتــراق، وكـــان حــســاب وكــالــة األنــبــاء 
الكويتية »كونا« على موقع تويتر أعلن 
نقال عن وزير الدفاع الكويتي أنه تلقى 
ــقـــوات األمــيــركــيــة في  بــيــانــا مـــن قــائــد الـ
الــكــويــت بنية واشــنــطــن ســحــب قواتها 
مــن قــاعــدة عريفجان فــي غــضــون ثالثة 
ــتـــغـــريـــدة عــلــى  أيـــــــام. وتـــــم نـــشـــر هـــــذه الـ
حـــســـابـــي الـــوكـــالـــة بــالــلــغــتــني الــعــربــيــة 

واإلنكليزية، ثم تم مسحهما بعد عدة 
دقائق.

وقــال املتحدث باسم الحكومة الكويتية 
ــتـــراق  ــه تـــم »اخـ ــرزم فـــي بـــيـــان أنــ ــ ــارق املــ ــ طـ
حــســاب وكــالــة االنــبــاء الكويتية.. مــا ورد 
ــقــــوات  فـــيـــهـــا مــــن انــــبــــاء عــــن انـــســـحـــاب الــ

األميركية غير صحيح«.
مــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت وكــالــة »كـــونـــا« أنها 
إلــى أنها »لم  تعرضت لالختراق مشيرة 
تبث أي خبر بهذا الشأن«، وجاء هذا بعد 
عملية اإلعـــالن ثــم نفي انــســحــاب الــقــوات 
الــعــراق ليل االثــنــني، وأعلن  األميركية من 

مسؤول أميركي األسبوع املاضي عن نية 
واشنطن نشر ما يصل إلى 3500 جندي 
إضافي في الشرق األوسط في استعراض 
للقوة بعد اغتيال الجنرال اإليراني قاسم 

سليماني في العراق.
ــلـــى بـــعـــد 70  وتــــقــــع قــــاعــــدة عـــريـــفـــجـــان عـ
كــلــم مـــن الـــحـــدود الــشــمــالــيــة لــلــســعــوديــة. 
وهـــي الــقــاعــدة الــكــويــتــيــة الــرئــيــســيــة التي 
يــســتــخــدمــهــا الــجــيــش االمـــيـــركـــي. وتــضــم 
الــقــاعــدة عــدة آالف مــن الــقــوات األميركية 
وتــشــكــل قـــاعـــدة لــعــبــور الـــقـــوات مـــن وإلـــى 

العراق وافغانستان. 

حث رئيس وزراء العراق عادل عبداملهدي أمس واشنطن وطهران 
على التحلي بضبط النفس بعد الهجمات اإليرانية الصاروخية 
على قــوات أمريكية بالعراق فيما يسعى للتعامل مع خصمني 
لــبــغــداد، ورفـــض عبد  قديمني هما أيــضــا الحليفان الرئيسيان 
املهدي أي انتهاك لسيادة العراق أو شن هجمات داخــل حدوده 
ــقــــوات اإليـــرانـــيـــة  ــاول تــهــدئــة املــــوقــــف، وأطـــلـــقـــت الــ ــحـ وقـــــال إنــــه يـ
قـــوات أمريكية في  صــواريــخ على قاعدتني عسكريتني تضمان 
العراق أمس ردا على اغتيال الواليات املتحدة لقاسم سليماني 

قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني.
املــهــدي »نــدعــو الجميع لضبط النفس وتغليب لغة  وقـــال عبد 
العقل والتقيد باملواثيق الدولية واحترام الدولة العراقية وقرارات 
حكومتها ومساعدتها على احتواء وتجاوز هذه األزمة الخطيرة 
التي تهددها واملنطقة والعالم بحرب مدمرة شاملة«. وكان عبد 
املهدي قد استخدم عبارات مماثلة بعد الضربة األمريكية التي 
أمر الرئيس األمريكي دونالد ترامب بشنها وأدت ملقتل سليماني 
وأيضا قيادي بفصيل عراقي هو أبو مهدي املهندس في بغداد 

يوم الجمعة املاضي. ويواجه اآلن عملية موازنة صعبة.
فقد ساعدت فصائل مدعومة من إيران وتحالف عسكري بقيادة 
الــــواليــــات املــتــحــدة الـــعـــراق فـــي هــزيــمــة مــقــاتــلــي تــنــظــيــم الـــدولـــة 
اإلســـالمـــيـــة الـــذيـــن اجـــتـــاحـــوا ثــلــث أراضـــيـــه فـــي عــــام 2014. كما 
تخوض الفصائل والتحالف صراعا بالوكالة في العراق وأنحاء 
أخرى باملنطقة. ومما يشير إلى املعضلة التي تواجهها حكومة 
العراق، قال املتحدث باسم عبد املهدي إن الحكومة تلقت رسالة 
شفوية من إيران بعد منتصف الليل بقليل تقول إن الرد على قتل 

سليماني بــدأ أو سيبدأ بعد قليل. وأضــاف املتحدث أن طهران 
أبــلــغــت عــبــد املــهــدي أن »الــضــربــة ستقتصر عــلــى أمــاكــن تــواجــد 
الــجــيــش األمــريــكــي فــي الـــعـــراق دون أن تــحــدد مــواقــعــهــا«. وذكــر 
املتحدث أن رئيس الوزراء تلقى اتصاال من الواليات املتحدة وقت 
سقوط الصواريخ على الجناح األمريكي من قاعدة عني األسد 

الجوية في األنبار وقاعدة الحرير في أربيل.
ورحب بعض قادة الفصائل الشيعية بالهجوم اإليراني، واتحد 
قادة متنافسون من األغلبية الشيعية، بينهم معارضون للنفوذ 
اإليراني، بعد قتل سليماني في الدعوة إلى طرد القوات األمريكية 
املتمركزة بالعراق واملؤلفة من خمسة آالف جندي. ووافق البرملان 
يوم األحد أيضا على قرار يدعو إلى رحيلها. وقال تحالف الفتح 
الذي يمثل الفصائل املسلحة بالبرملان »االعتداء األمريكي أعطى 

مبررا للرد اإليراني«.
وهدد قيس الخزعلي وهو زعيم جماعة عراقية مسلحة تدعمها 
إيران برد عراقي أيضا، قائال إن طهران مهدت الطريق، وأضاف 
»الــــرد اإليـــرانـــي األولــــي عــلــى اغــتــيــال الــقــائــد الــشــهــيــد سليماني 
حصل. اآلن وقت الرد العراقي األولي على اغتيال القائد الشهيد 
)أبـــو مــهــدي( املــهــنــدس«. ويــشــعــر الكثير مــن الــعــراقــيــني، ومنهم 
خصوم لسليماني، بالغضب من واشنطن لقتله هو واملهندس 
على أراضـــي الــعــراق، مما قــد يجر بــالدهــم إلــى صـــراع آخـــر. لكن 
األقــلــيــة الــســنــيــة واألقــلــيــة الــكــرديــة تــخــشــيــان مــن أن يــــؤدي طــرد 
إلــى جعل العراق عرضة  الــواليــات املتحدة  القوات التي تقودها 
لحدوث تمرد وتقويض األمن وزيادة تمكني الجماعات املسلحة 

املدعومة من إيران.

الكويت تنفي انسحاب القوات األمريكية

عبدالمهدي في موقف صعب مع احتدام المواجهة

نتانياهو يحذر من ضربة مدوية
حذر رئيس الــوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو 
مــن أن إســرائــيــل ستوجه »ضــربــة مــدويــة« فــي حال 
إيــران،  تعرضت لهجوم من قبل عدوتها الرئيسية 
وقال نتانياهو خالل مؤتمر عقد ملنتدى السياسات 
»كــوهــيــلــيــت« فـــي الـــقـــدس »ســنــوجــه ضــربــة مــدويــة 
ألي طــرف يهاجمنا«. وقـــال نتانياهو »كـــان قاسم 
ســلــيــمــانــي مــســؤوال عــن مــقــتــل عـــدد ال يــحــصــى من 
األبــريــاء وزعزعة االستقرار في العديد من البلدان 
لعقود من الزمان، وزرع الخوف والبؤس واملعاناة، 

وكان يخطط ملا هو أسوأ«. 
وأضــــــــاف وهـــــو يـــقـــف أمــــــام الـــعـــلـــمـــني اإلســـرائـــيـــلـــي 
واألمــيــركــي »كـــان سليماني مهندس وقــائــد حملة 
اإلرهــاب اإليرانية في جميع أنحاء الشرق األوسط 

ــوزراء فــي وقـــت سابق  ــ والـــعـــالـــم«. واشــــاد رئــيــس الــ
بــقــرار الــرئــيــس االمــيــركــي دونــالــد تــرامــب التصرف 
»بسرعة وبــقــوة وبــحــزم« عبر شــن ضربة أدت الى 

مقتل سليماني في العراق. 
ــال نــتــانــيــاهــو »إن إيــــــران مــســتــمــرة فـــي زعــزعــة  ــ وقـ
االســـتـــقـــرار اإلقــلــيــمــي والـــصـــراع مــســتــمــر عــلــى قــدم 
وساق«، وأضاف »دولة إسرائيل هي املالذ املستقر 

في هذه املياه املضطربة«.
وهدد مسؤول إيراني رفيع املستوى األحد بتحويل 
ذت الواليات 

ّ
تل أبيب وحيفا »إلــى رمــاد« إذا ما نف

حدة وعيدها بقصف 52 هدفا في الجمهورية 
ّ
املت

اإلســالمــيــة، ولـــم تـــرد إســرائــيــل عــلــى تــهــديــد رئيس 
مصلحة تشخيص النظام في إيران والقائد السابق 

الــثــوري محسن رضــائــي. وأشـــار محللون  للحرس 
إلى أن التزام الحكومة اإلسرائيلية الصمت بشأن 

تهديد رضائي كان متعمدا. 
وقالت راشيل سويسا الباحثة في مركز دراســات 
األمـــن الــقــومــي فــي جــامــعــة حيفا »تــلــتــزم الحكومة 
اإلسرائيلية الصمت إزاء هذا التهديد كإستراتيجية 
مــرنــة مــحــســوبــة«. وجـــاء فــي تقرير ملعهد دراســـات 
األمــن القومي اإلسرائيلي في تل أبيب اإلثنني أنه 
مــن املــســتــحــســن االســتــعــداد لـــ »مــجــمــوعــة متنوعة 
من السيناريوهات«. وبحسب التقرير فإن من بني 
السيناريوهات املحتملة »تصعيد األوضــاع حتى 
ــتـــي يــمــكــن أن  ــات املــتــحــدة والـ املـــواجـــهـــة مـــع الــــواليــ

تشارك فيها إسرائيل أيضا«.

أطلقت إيران أمس صواريخ على قاعدتني يتمركز 
فيهما جنود أميركيون في العراق ردًا على اغتيال 
واشنطن للجنرال اإليراني قاسم سليماني، األمر 
الــوضــع فــي املنطقة، وقالت  الـــذي يــهــدد بتفجير 
قــيــادة العمليات املشتركة العراقية صباح أمس 
في بيان إن 22 صاروخا سقطت في خالل نصف 
ساعة على قاعدتي عــني األســد فــي غــرب الــعــراق، 
وأربيل في الشمال، وأشــار البيان الذي نشر بعد 
نحو سبع ساعات من الهجوم ولم يشر إلى إيران، 
إلى أن القصف نفذ في التوقيت ذاته الذي اغتيل 
فيه سليماني قرب مطار بغداد الجمعة، واستمر 

نصف ساعة.
وقال املتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات 
ــيــــس الـــــــــوزراء عــــــادل عـــبـــد املـــهـــدي،  املــســلــحــة ورئــ
»تلقينا رســالــة شــفــويــة رســمــيــة مــن الجمهورية 
اإلسالمية في إيران بأن الرد اإليراني على اغتيال 
الــشــهــيــد قــاســم سليماني قــد بـــدأ أو ســيــبــدأ بعد 
قليل، وأن الضربة ستقتصر على أمــاكــن تواجد 
الجيش األميركي في العراق«. وأوضح ان الجانب 

األمــيــركــي »اتــصــل بــنــا فــي الــوقــت نــفــســه، وكــانــت 
الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص بالقوات 
األمـــيـــركـــيـــة فـــي قـــاعـــدتـــي عـــني األســـــد فـــي األنـــبـــار 

وحرير في أربيل«.
غير أن الرئاستني األخريني، الجمهورية والبرملان، 
ــيـــادة  ــتــــهــــاك الـــسـ »انــ ـــ أعـــربـــتـــا عــــن اســـتـــنـــكـــارهـــمـــا لــ
الــبــالد إلــى »ســاحــة حـــرب«. أما  العراقية« وتحويل 
رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني 
فأكد على وجوب التهدئة، مع إعرابه عن قلق األكراد 
من انسحاب أميركي من البالد. ولم تؤد الضربات 
إلى وقوع خسائر في صفوف القوات العراقية، كما 
لــم يعلن عــن خسائر بــني الــجــنــود األمــيــركــيــني، في 

الرّد األول لطهران على اغتيال سليماني.
ــالــــت مــــصــــادر حــكــومــيــة أمـــريـــكـــيـــة وأوروبــــيــــة  وقــ
مطلعة على تقديرات املخابرات إن من املعتقد أن 
ــران ســعــت عــمــدا إلـــى تجنب وقـــوع أي خسائر  إيــ
فـــي صــفــوف الــجــنــود األمــريــكــيــني خــــالل قصفها 
الصاروخي لقواعد تستضيف القوات األمريكية 
فــي الـــعـــراق ردا عــلــى قــتــل أمــريــكــا لــقــائــد عسكري 

إيــرانــي، وأضــافــت املــصــادر التي تحدثت شريطة 
عــدم الكشف عــن هويتها أمــس أن مــن املعتقد أن 
اإليــرانــيــني تــعــمــدوا أن تخطئ الــهــجــمــات الــقــوات 
األمريكية للحيلولة دون خروج األزمــة عن نطاق 
الــســيــطــرة مــع تــوجــيــه رســالــة عــن قـــوة الــعــزم لــدى 

إيران.
وقال مصدر في واشنطن إن الدالئل األولية تشير 
إلــــى عــــدم ســـقـــوط قــتــلــى فـــي صـــفـــوف األمــريــكــيــني 
بــعــد الـــضـــربـــات الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا قـــاعـــدة عني 
األســـد الجوية وقــاعــدة أخـــرى فــي أربــيــل. وأحجم 
مسؤولون أمريكيون آخرون عن التعليق، وقالت 
إيــران حاولت ضرب  إنــه ُيعتقد أن  ثالثة مصادر 
أجــــــــزاء مــعــيــنــة بـــالـــقـــاعـــدتـــني لــتــقــلــيــل الــخــســائــر 
الــبــشــريــة إلـــى أدنـــى حــد ولــتــفــادي قــتــل أمريكيني 
على وجه الخصوص. وأضافوا أن التقدير تضمن 
بعض معلومات املخابرات من داخــل إيــران تؤكد 
طبيعة خطة الهجوم، وقال مصدر أمريكي »أرادوا 

الرد مع عدم التصعيد بشكل يقترب من اليقني«.
ووصـــف الخبير فــي الفصائل الشيعية املسلحة 

فــيــلــيــب ســمــيــث الــعــمــلــيــة بــأنــهــا »تــصــعــيــد كــبــيــر. 
جاه 

ّ
إطــالق صــواريــخ بالستية علنا من إيــران بات

أهـــــداف أمــيــركــيــة ُيـــؤشـــر ملــرحــلــة جــــديــــدة«. ورأى 
الخبير أن إيران »أرسلت ردا علنيا وكبيرًا إلعطاء 
إشـــارة«، أمــا ما سيأتي الحقا فقد يتواله »وكــالء 
إيــران« ومنهم الفصائل املسلحة املوالية لطهران 

في العراق وفي لبنان وسوريا أو أي مكان آخر.
ــن تــصــعــيــد أكـــبـــر،  وفـــــي مـــؤشـــر عـــلـــى مــــخــــاوف مــ
أعلنت هيئة الطيران املدني األميركية أنها منعت 
الـــطـــائـــرات املــدنــيــة األمــيــركــيــة مـــن الــتــحــلــيــق فــوق 
الــعــراق وإيـــران والخليج وبــحــر عــمــان، ثــم أعلنت 
ــــدة بــيــنــهــا الـــخـــطـــوط الــجــويــة  شــــركــــات طــــيــــران عـ
الفرنسية وشركة طيران اإلمارات تعليق رحالتها 
في املجالني الجويني اإليــرانــي والعراقي. غير أن 
أبــقــت على رحــلــة لها  الــطــيــران النمساوية  شــركــة 
إلـــى طــهــران مــســاء األربـــعـــاء. وأعــلــنــت لوفتهانزا 
أنها ستستأنف رحالتها إليها الخميس. وتوالت 
ردود فعل حلفاء واشنطن إلدانة الضربة اإليرانية 

بينما دعت دول أخرى الى ضبط النفس.

أحد المواقع التي أطلق عليها الصواريخ االيرانية في اربيل

بدون إصابات أو خسائر في األرواح

إيران تضرب قاعدتين يستخدمهما جنود أمريكيون في العراق
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ــات نــفــســه  ــ ــبــ ــ ــن إثــ ــ يـــبـــحـــث الـــســـيـــلـــيـــة عــ
وأحقيته بالتواجد بني األندية األربعة 
الكبار، عندما يــشــارك فــي بطولة كأس 
قطر 2020 في نسختها السادسة، وذلك 
للمرة الثانية خالل هذه البطولة بعدما 

سبق وشارك في العام 2014، 
فــي املــواجــهــة الــتــي تجمعه مــع الدحيل 
في السابعة والنصف مساء غد الجمعة 
على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد 
في بطولة كــأس قطر في نصف نهائي 

املسابقة.
وتــأتــي مــشــاركــة الــســيــلــيــة بــعــدمــا حقق 
إنجازا كبيرا خالل املوسم -2018 2019، 
الثالث في بطولة  بحصوله على املركز 
دوري نــجــوم QNB، خلف كــل مــن السد 

بطل الدوري، والدحيل الوصيف.
ويــطــمــح الـــنـــادي فـــي الــبــحــث عـــن الــفــوز 
الــغــالــيــة، حــيــث سيكون  الــبــطــولــة  بلقب 
ــيــــل...  ــادي الــــدحــ ــ ــ ــواره بـــمـــواجـــهـــة نـ ــ ــشـ ــ مـ
ولــــنــــادي الــســيــلــيــة مـــســـتـــويـــات مــمــيــزة 
للغاية في الــدوري خــالل املوسم -2018 
الــفــوز  فـــي تــحــقــيــق  2019، حــيــث نــجــح 
خالل 12 مباراة، وتعادل مرتني وخسر 
8 مــبــاريــات وســجــل 38 هــدفــا واهــتــزت 
شباكه 26 مـــرة، وحــصــل على 38 نقطة 

خالل 22 أسبوعا.
كانت بداياته جيدة في الــدوري بالرغم 
مــن خــســارتــه فــي أول مــبــاراة لــه أمـــام أم 
صـــالل بــهــدفــني مــقــابــل هـــدف وحــيــد، إال 
أن هذه الخسارة جعلته يكون يقظًا في 
وقـــت مــبــكــر وعــمــل عــلــى تــجــاوز آثــارهــا 

بقيادة املدرب سامي الطرابلسي.
ــة فـــــي تـــقـــديـــم  ــيـ ــلـ ــيـ ــو الـــسـ ــ ــبـ ــ وأجــــــــــاد العـ
مـــســـتـــوى جـــيـــد جـــعـــلـــهـــم فـــــي الـــنـــهـــايـــة 
يحصلون على مركز متقدم في الترتيب 
ويـــشـــاركـــون فـــي بــطــولــة كــــأس قــطــر في 
الــســادســة، وأيــضــًا يتأهلون  نسختها 
للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 

للمرة األولى في تاريخ النادي.
كـــمـــا احـــتـــفـــظ الـــفـــريـــق بــمــعــظــم العــبــيــه 
املــواطــنــني ومـــن بــيــنــهــم مــجــدي صــديــق 
وحــمــد الــعــبــيــدي ومــاهــر يــوســف وعبد 
القادر الياس وغيرهم، كما استمر معه 
الـــجـــزائـــري نـــذيـــر بــلــحــاج الـــــذي يــمــتــاز 

بالخبرة الكبيرة.
الــجــيــدة واملــمــيــزة التي  النتائج  وتــعــود 
ــالـــة االســـتـــقـــرار  ــــى حـ حــقــقــهــا الـــفـــريـــق إلـ
الــفــنــي فـــي الــســيــلــيــة مــنــذ عــــدة مــواســم، 

حــيــث يـــقـــود املــــــدرب الــتــونــســي ســامــي 
الــفــريــق منذ  الطرابلسي مهمة تــدريــب 
عدة مواسم، وقد ساهم بخبراته الفنية 
والـــتـــدريـــبـــيـــة فــــي حــــــدوث تــغــيــيــر عــلــى 
مستوى الفريق، حيث أصبح السيلية 
ــقــــوة فــي  ــافـــس بــ ــنـ ــتــــي تـ ــــن األنـــــديـــــة الــ مـ

البطوالت واالستحقاقات.
واستطاع الطرابلسي أن يؤسس لهوية 
ــفـــريـــق، وتـــعـــامـــل مــــع أدواتـــــــه  ــلـ جــــيــــدة لـ
املتاحة بكل واقعية، وهو أقدم املدربني 
فــي الـــدوري كونه الوحيد الــذي لــم يتم 
تــغــيــيــره مـــنـــذ أن تـــولـــى مــهــمــة تـــدريـــب 
السيلية في العام 2013، وهذا نابع من 
رؤية اإلدارة التي تنشد االستقرار كونه 

يساهم في النتائج اإليجابية.
ويمتلك النادي هذا املوسم عددا مميزا 
مــن الالعبني ســواء املحترفني األجانب 
ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم نــذيــر  أو املــــواطــــنــــني، وفــ
بــلــحــاج وكـــريـــم أنـــصـــاري وعــبــد الــقــادر 
الــــيــــاس ومــــجــــدي صــــديــــق ومــصــطــفــى 

محمد وغيرهم من الالعبني.

ــتـــي  ـــرار الـ ــقـــ ــ ــتــ ــ ــة االســ ــ ــالـ ــ ومــــــــن خــــــــالل حـ
لـــدى السيلية  املــؤكــد أن  يعيشها، فــمــن 
تــطــلــعــات وطــمــوحــات فـــي بــطــولــة كــأس 
قــطــر 2020، ويــريــد الــفــريــق إثــبــات ذاتــه 

وأحقيته في املنافسة على اللقب.
من جانبه، يبحث فريق /الدحيل/ عن 
حـــصـــد لـــقـــب بـــطـــولـــة كـــــأس قـــطـــر 2020 

بطموحات وتحديات صعبة وقوية.

الدحيل الوصيف 

ويــشــارك الدحيل فــي بطولة كــأس قطر 
الــســادســة، بــعــد أن  فــي نسختها   2020
احتل املركز الثاني في جــدول الترتيب 
 QNB نـــجـــوم لــبــطــولــة دوري  الــنــهــائــي 
لـــلـــمـــوســـم -2018 2019، حـــيـــث خـــاض 
الدحيل موسما صعبًا أسفر في النهاية 
عن حصوله على املركز الثاني برصيد 
انــتــصــار و5 تــعــادالت  50 نقطة، مــن 15 
وخــســارتــني، وســجــل 52 هــدفــًا واهــتــزت 
شباكه 17 مرة، وذلك خالل 22 أسبوعًا.

ويعتبر الدحيل أحد املنافسني الدائمني 
عــلــى جميع الــبــطــوالت واالســتــحــقــاقــات 
املحلية، ويتميز باستقرار واضــح على 
صــعــيــد الــجــهــاز الــفــنــي، فــبــعــد أن تــولــى 
البرتغالي روي فاريا مسؤولية تدريب 
الـــفـــريـــق املــــوســــم املــــاضــــي اســـتـــمـــر هـــذا 
املــوســم دون تغيير ليستمر االســتــقــرار 
الفني فــي الفريق، وهــو مــن أهــم املالمح 
الـــــتـــــي تـــمـــيـــز الـــــدحـــــيـــــل. ولـــــــــدى مــــــدرب 
الدحيل درايــة كافية بطبيعة املسابقات 
ــبـــطـــوالت، ونــجــح فـــي قـــيـــادة الــفــريــق  والـ
لـــلـــفـــوز املــــوســــم املــــاضــــي بــبــطــولــة كـــأس 
ــر لـــكـــرة الــــقــــدم، ومــــن املــؤكــد  ــيـ ســمــو األمـ
يــســعــى لــحــصــد لــقــب بــطــولــة كـــأس قطر 
2020 ليكون األول له كمدرب مع الدحيل. 
الــدحــيــل يملك نخبة مــن أفضل  كــمــا أن 
الالعبني الدوليني من املواطنني، أمثال 
كريم بوضيف ومحمد مونتاري وأحمد 
ياسر واسماعيل محمد، وبــدأ يستعيد 
نجميه الغائبني منذ فترة وهما سلطان 
آل بــريــك وعــاصــم مــادبــو بعد شفائهما 

مــن اإلصــابــة، ولكنه الزال يفتقد جهود 
النجم الدولي بسام الراوي.

وبالنسبة لالعبني املحترفني األجانب 
فإنه هــذا املوسم خــالل فترة االنتقاالت 
الــــشــــتــــويــــة دعــــــــم صــــفــــوفــــه بــــنــــجــــم مــن 
الــعــيــار الــثــقــيــل وهــــو الـــكـــرواتـــي مــاريــو 
ــافـــة الســـتـــمـــرار  مـــانـــدزوكـــيـــتـــش، بـــاإلضـ
املــغــربــي املــهــدي بــن عــطــيــة، والــتــونــســي 
يوسف املساكني، والبلجيكي الجنسية 
البرازيلي األصــل أدميلسون، والعراقي 
مــهــنــد عــلــي الــــذي تـــم الــتــعــاقــد مــعــه في 
بـــدايـــة املـــوســـم الــحــالــي، وهـــو مـــا يعني 
أنـــه يــمــلــك اســتــقــرار أيــضــًا عــلــى صعيد 
الـــالعـــبـــني مـــع إجــــــراء تــغــيــيــرات طفيفة 

لزيادة القوة التي يملكها الفريق.
الــدحــيــل والـــذي سبق لــه الــفــوز ببطولة 
ــأس قـــطـــر فــــي نــســخــتــهــا الـــثـــانـــيـــة فــي  ــ كـ
الــعــام 2015 مــن املــؤكــد سيسعى لتكرار 
هــذا اإلنــجــاز وسيلعب من أجــل تحقيق 
الفوز ال غير من أجل العبور إلى املحطة 

النهائية وعينه على اللقب.

حـــافـــظ بــطــلــنــا نـــاصـــر الــعــطــيــة حـــامـــل الــلــقــب على 
مــوقــعــه فــي املــركــز الــثــانــي بــالــتــرتــيــب الــعــام ضمن 
مــنــافــســات رالـــــي داكــــــار الــــدولــــي الـــصـــحـــراوي في 
نسخته الثانية واألربعني التي تقام في السعودية 
حتى السابع عشر من يناير الجاري، بعدما أنهى 
املــرحــلــة الــرابــعــة فــي املــركــز الــثــانــي خــلــف السائق 

الفرنسي ستيفان بيترهانسل.
 واحــتــل العطية بصحبة مالحه الفرنسي ماثيو 
بوميل على منت سيارة »تويوتا هايلوكس«، املركز 
الثاني فــي املرحلة الرابعة التي أقيمت امــس بني 
منطقتي نيوم والعال وملسافة 676 كلم منها 453 
مرحلة خاصة بالسرعة، وذلك بفارق دقيقتني و26 
ثانية عن بيترهانسل بصحبة مالحه البرتغالي 
باولو فيوزا على منت سيارة »ميني كوبر« بعدما 

سجل زمنا قدره 4 ساعات و4 دقائق و34 ثانية.
 ويملك الفرنسي بيترهانسل الرقم القياسي في 
عدد مــرات الفوز بلقب رالــي داكــار الدولي برصيد 
13 مــرة بواقع 6 مــرات في فئة الــدراجــات و7 مرات 

في فئة السيارات.
 واحتل اإلسباني كارلوس ساينز بصحبة مالحه 
لوكاس كروز على منت سيارة »ميني كوبر« املركز 
الثالث بفارق 7 دقائق و18 ثانية عن بيترهانسل 
املـــتـــصـــدر، فــيــمــا حـــل الـــســـعـــودي يـــزيـــد الــراجــحــي 
بصحبة مالحه الروسي كونستانتني زيلتسوف 
على منت سيارة »تويوتا« في املركز الرابع بفارق 
11 دقيقة و30 ثانية، فيما أكمل الفرنسي ماثيو 
ســــيــــرادوري بــصــحــبــة مـــالحـــه الــبــلــجــيــكــي فــابــيــان 
لــوركــني قائمة املــراكــز الخمسة األولـــى وبــفــارق 13 

دقيقة و17 ثانية عن املتصدر.

 وشهدت منافسات امس تراجع السائق الجنوب 
إفــريــقــي جــيــنــيــيــل دي فــيــلــيــيــرز، الــفــائــز عــلــى منت 
تويوتا باملرحلة الثانية، إذ حل سادسا في املرحلة 
الرابعة بفارق 18,16 دقيقة عن بيترهانسل، فيما 
ــال األرجـــنـــتـــيـــنـــي أورالنـــــــــدو تــيــرانــوفــا  ــ لــــم يـــكـــن حـ
املتصدر السابق أفضل من فيلييرز بعدما اكتفى 

الــرابــع بفارق  املــركــز العاشر فــي املرحلة  باحتالل 
22,12 دقيقة عن املتصدر.

ــاء املـــرحـــلـــة الــــرابــــعــــة حـــافـــظ اإلســـبـــانـــي  ــهـ ــتـ ــانـ  وبـ
كارلوس ساينز على صدارته للترتيب العام بزمن 
إجمالي قدره 15.12.12 ساعة، ولكن فارق الصدارة 
إلــى 3.3 دقــائــق مــع ناصر العطية صاحب  تقلص 

املركز الثاني بزمن إجمالي قدره 15.15.15 ساعة، 
فيما اســتــفــاد الفرنسي ستيفان بيترهانسل من 
فوزه باملرحلة الرابعة وتقدم للمركز الثالث بزمن 
إجمالي قدره 15.23.54 ساعة وبفارق 11.42 دقيقة 

عن املتصدر.
 وحــافــظ الــســعــودي يــزيــد الــراجــحــي عــلــى موقعه 
بــاملــركــز الــرابــع فــي الــتــرتــيــب الــعــام بــزمــن إجمالي 
قـــدره 15.35.22 ســاعــة، فيما تــراجــع األرجنتيني 
الثالث إلى الخامس  أورالنــدو تيرانوفا من املركز 
الــعــام بــزمــن إجــمــالــي قـــدره 15.35.25  فــي الترتيب 

قدره ساعة.
 وعــــلــــى صـــعـــيـــد فـــئـــة الــــــدراجــــــات الــــنــــاريــــة، أحــــرز 
ــاي تــــي أم( لــقــب  ــ ــام ســـنـــدرالنـــد )كــ ــ االنـــجـــلـــيـــزي سـ
ــة الـــرابـــعـــة مــــن الــــرالــــي بـــعـــدمـــا تـــقـــدم عــلــى  ــلـ املـــرحـ
التشيلي خوسيه اينياسيو كورنيخو فلوريمو 
واألرجـــنـــتـــيـــنـــي كــيــفــن بــيــنــافــيــديــس )كـــالهـــمـــا مع 
بــفــارق دقيقتني و11 ثانية عــن االول، و3  هــونــدا( 

دقائق و46 ثانية عن الثاني.
 ونجح سندرالند الفائز برالي دكار عام 2017 في 
انتزاع الفوز في هذه املرحلة في الرمق األخير بعد 
منافسة قوية مع منافسيه.  أما متصدر الترتيب 
عند انــطــالق هــذه املــرحــلــة، األمــريــكــي ريــكــي برابك 
)هــــونــــدا( فــاكــتــفــى بــاحــتــالل املـــركـــز الــســابــع لكنه 
احــتــفــظ بــاملــركــز األول فــي الــتــرتــيــب الــعــام متقدما 
على فلوريمو بفارق دقيقتني و30 ثانية وبفارق 
8 دقائق و31 ثانية عن بينافيديس صاحب املركز 

الثالث في الترتيب العام.
 أمــا االســتــرالــي توبي بــرايــس )كــاي تــي أم( حامل 
الــلــقــب، فــحــل فــي املــركــز الــثــامــن بــفــارق أكــثــر مــن 3 
الرابع في  دقائق عن سندرالند وهو يحتل املركز 

الترتيب العام.

مواجهة قوية بين السيلية والدحيل في نصف نهائي كأس قطر

العطية يحتل المركز الثاني في رابع مراحل رالي داكار

غدا على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد

¶  الدحيل والسيلية.. مواجهة مثيرة »ارشيفية« 

¶  ناصر العطية

الدوحة -  

الرياض- قنا
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فــي إطــار التجهيزات واالســتــعــدادات 
ــــات الــــــــــدور نــــصــــف الـــنـــهـــائـــي  ــاريـ ــ ــبـ ــ ملـ
مــن بــطــولــة كـــأس قــطــر 2020، عــقــدت 
مؤسسة دوري نجوم قطر اجتماعًا 
تــنــســيــقــيــًا بــمــقــر املـــؤســـســـة فــــي بـــرج 
الــبــدح صــبــاح امـــس األربـــعـــاء، وذلــك 
بـــــحـــــضـــــور الـــــســـــيـــــد حـــــســـــن ربــــيــــعــــة 
التنفيذي للمبيعات  املــديــر  الــكــواري 

والتسويق واالتصال.
كــمــا حــضــر الــــســــادة مــمــثــلــو األنـــديـــة 
األربــعــة املــشــاركــني )الــســد – الدحيل 
الـــــــريـــــــان(، والـــنـــقـــيـــب  الـــســـيـــلـــيـــة –   –
برهان صالح التركي ممثل عن إدارة 
الهيئات واملنشآت قسم أمن املالعب.

ــة االجــــتــــمــــاع رحـــــب الــســيــد  ــدايــ ــي بــ فــ
ــــواري بــالــحــضــور  ــكـ ــ حـــســـن ربـــيـــعـــة الـ
ــة، مـــتـــمـــنـــيـــًا الـــتـــوفـــيـــق لـــأنـــديـــة  ــ ــافـ ــ كـ
ــة فـــي هــــذه الــبــطــولــة الــغــالــيــة  ــعــ األربــ
كــــأس الــفــخــر والـــعـــز والـــتـــي تــولــيــهــا 
مؤسسة دوري نــجــوم قطر اهتمامًا 
خــاصــًا وكــبــيــرًا، وتــمــنــى أن تستمتع 
جــمــاهــيــر كـــرة الــقــدم الــقــطــريــة بصفة 
ــة بــصــفــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ عــــامــــة واألنـــــــديـــــــة املـ
ــات  ــافـــسـ ــنـ ــة بـــالـــفـــعـــالـــيـــات واملـ خــــاصــ

واملباريات.
تم خالل االجتماع التأكيد على عدد 

من النقاط املهمة:
 تــحــديــد بـــوابـــات الـــدخـــول الــخــاصــة 
بالجماهير واملنظمني. والتنبيه على 

التعاون مع رجال األمن واملنظمني.
ــــرورة  ــاع بـــــضـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــب االجـ ــالـ ــ ــا طـ ــمــ  كــ

تــواجــد ممثلي األنــديــة للتعامل مع 
أنه سيتم  الجماهير.  والتأكيد على 
اســـتـــخـــدام تـــصـــاريـــح الــــدخــــول عــلــى 

كافة البوابات، حيث سيتم استخدام 
تـــصـــاريـــح خـــاصـــة بــكــل مــــبــــاراة على 
حــــــدة.  يـــذكـــر أن عــمــلــيــة بـــيـــع تـــذاكـــر 

املباريات قد انطلقت اإلثنني املاضي 
فــي األنــديــة الــثــالث )الــســد – الدحيل 
– قــطــر( فـــي أمـــاكـــن الــبــيــع والـــتـــي تم 

اإلعالن عنها.
التذاكر اإللكترونية  كما يمكن شــراء 

tickets.qsl.qa عبر املوقع الرسمي

»نجوم قطر« تعقد اجتماعا تنسيقيا لنصف نهائي كأس قطر
بحضور ممثلي األندية المشاركة

¶خالل االجتماع التنسيقي

¶فهد ثاني يتوسط المشاركين في الدورة التدريبية

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -   الــقــدم  بــاتــحــاد كـــرة  الــتــطــويــر  افتتحت إدارة 
 )PRO( الدورة التدريبية للمدربني املحترفني
التي تقام على مدار ست مراحل خالل العام 

الجاري 2020 بمشاركة 24 دارسا.
 أقيم حفل افتتاح الدورة بمقر إدارة التطوير 
في أسباير بحضور السيد فهد ثاني مدير 
إدارة التطوير باالتحاد القطري لكرة القدم، 
والسيد املحاضر الدولي إيريك مولر الذي 
ــاور الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة  ــحــ يـــشـــرف عــلــى املــ
الــســيــد فيليبس جـــاري  بـــالـــدورة ويــعــاونــه 
املحاضر الدولي أيضا والسيد وسام شامل 

املحاضر باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
 وافــتــتــح الــســيــد فــهــد ثــانــي الــــــدورة بكلمة 
استهلها بتوجيه الشكر نيابة عــن السيد 
رئــيــس االتــحــاد الــقــطــري لــكــرة الــقــدم الشيخ 
حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، والسادة 
ــاد، إلــى  ــحـ ــاالتـ ــاء املــكــتــب الــتــنــفــيــذي بـ أعـــضـ
السادة محاضري الدورة والسادة الدارسني 

فيها.
ــال الــســيــد فــهــد ثــانــي إن إدارة الــتــطــويــر  وقــ
الــدارســني  تــرحــب بالجميع –يــشــارك بعض 
مـــن دول الــخــلــيــج والـــــــدول األوروبـــــيـــــة- في 
ــدارســـني  ــدا أن الـ بــلــدهــم الـــثـــانـــي قـــطـــر، مـــؤكـ
مـــحـــظـــوظـــني بــــوجــــود هـــــــؤالء املـــحـــاضـــريـــن 
بــالــدورة ملــا يتمتعون بــه مــن سمعة عاملية 
ــتــــدريــــب  ــال الــ ــ ــــجـ ــيــــرة فـــــي مـ ــبــ وأوروبــــــــيــــــــة كــ

والتدريس األكاديمي في مجال كرة القدم.
وأضــاف السيد فهد ثاني أن إدارة التطوير 
ــل الـــســـبـــل لـــكـــي يـــتـــم تــحــقــيــق أكــبــر  تـــوفـــر كــ
استفادة ممكنة من الدورة األعلى في مجال 
ــقـــدم، مــشــيــرا عــلــى شـــعـــوره بــــأن هــذه  كــــرة الـ
الــــدورة ستكون واحـــدة مــن أفــضــل الـــدورات 
الــتــي تنظمها اإلدارة، ملــا تضمه مــن نجوم 
سابقني من قطر والكويت وعمان والعراق، 
وفـــي ظــل وجـــود مــحــاضــريــن عــاملــيــني ودعــم 

لوجيستي على أعلى مستوى ممكن.
 وأشـــاد السيد فهد ثاني بــدور السيد عبد 
القادر املغيصيب املسئول األول عن التعليم 

ــإدارة الــتــطــويــر، ملــا بــذلــه مــن جهد لخروج  بــ
هــذه الــدورة إلــى النور بهذا التنظيم الرائع 
والـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي االحــتــرافــي مــن خــالل 
توفير كل متطلبات الدورة بشكل نموذجي.

 وألـــقـــى الــســيــد إيـــريـــك مـــولـــر، كــلــمــة بــدأهــا 
الـــدارســـني والــســيــد فهد  الــســادة  بالترحيب 
ــه، مــشــيــرا  ثـــانـــي واملـــحـــاضـــريـــن املـــعـــاونـــني لــ
ــكـــان بعد  إلــــى ســعــادتــه أن يـــعـــود لــنــفــس املـ
عام تقريبا حيث أشرف على دورة املدربني 

املحترفني أيضا.
 وقــال السيد إيــريــك مــولــر، إن هناك العديد 
ــكــــي يـــعـــود  ــا لــ ــ ــعـ ــ ــه دفـ ــتــ ــعــ مـــــن األســــــبــــــاب دفــ
ــراه  ثـــانـــيـــة، أبــــرزهــــا الـــتـــطـــور الــــدائــــم الـــــذي يـ
فــي املــالعــب والبنية التحتية فــي قطر مما 
يــؤكــد أنــهــا تــســيــر عــلــى الــطــريــق الصحيح 
نحو استضافة كأس العالم 2022، كما أنها 
تــمــتــلــك خـــامـــات رائـــعـــة مـــن املـــدربـــني ومنهم 
ــذيــــن تــمــنــى لــهــم  الـــــدارســـــون فــــي الــــــــدورة الــ
الــتــوفــيــق وأن يــحــمــلــوا شــعــلــى تــطــويــر كــرة 

القدم في بالدهم.

انطالق فعاليات الدورة التدريبية للمدربين المحترفين
24 دارسا بمشاركة 

الــدوحــة 2020 فــي نسخته الثامنة   Ooredoo ينطلق مــاراثــون
صباح غد الجمعة ابتداء من السادسة والنصف صباحًا من 
أمام متحف الفن اإلسالمي في واحدة من الفعاليات السنوية 

البارزة التي تحظى بإقبال جماهيري واسع.
ــددًا مــن املتسابقني  الــدوحــة عـ  Ooredoo ويستقطب مـــاراثـــون
والــعــدائــني املــحــتــرفــني بــاإلضــافــة إلـــى أعــــداد كــبــيــرة مــن أفـــراد 
املــجــتــمــع فــي قــطــر. وســيــقــام املـــاراثـــون عــلــى امـــتـــداد كــورنــيــش 
الـــدوحـــة، ويــتــضــمــن ســبــاقــات لــلــمــشــاركــني مــن عـــدة فــئــات، من 
بينها ســبــاقــات 5 كــم، و10 كــم؛ ونــصــف املـــاراثـــون، واملــاراثــون 
الكامل )42.2 كم(، وسباقات مخصصة لأطفال بمسافة 1 كم 

و 3 كم. 
املــاراثــون الكامل الساعة 6:30  وستنطلق شــارة البدء لسباق 
صــبــاحــًا، وســيــتــبــعــه انـــطـــالق ســبــاقــات الــفــئــات األخـــــرى على 
مــراحــل، وصــــواًل إلـــى ســبــاق 1 كــم املــخــصــص لــأطــفــال والـــذي 

سينطلق الساعة 9:30 صباحًا. 
وقد أعلنت الشركة أن عدد األشخاص الذين سجلوا للمشاركة 
في املاراثون هذا العام قد بلغ حوالي 5,000 مشارك، وهو رقم 
قياسي لعدد األشخاص املسجلني للمشاركة في املاراثون على 

مدار جميع النسخ السابقة. 
ــيـــزة، إذ  املـــمـ بـــأجـــوائـــه  ــة  الــــدوحــ  Ooredoo مــــاراثــــون ويــتــمــيــز 
يــعــد فعالية ريــاضــيــة مجتمعية تتضمن عـــددًا مــن األنشطة 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة املـــصـــاحـــبـــة لـــلـــســـبـــاقـــات، والــــتــــي يـــمـــكـــن لــــأفــــراد 
والـــعـــائـــالت االســـتـــمـــتـــاع بـــهـــا. وقــــد وجـــهـــت الـــشـــركـــة الـــدعـــوة 
لجميع أفراد املجتمع للحضور واالستمتاع بأجواء املاراثون 

وتشجيع املشاركني. 
ودعت الشركة جميع املشاركني الستالم صناديق مستلزمات 
الــســبــاق فــي حــديــقــة مــتــحــف الــفــن اإلســـالمـــي الــيــوم الخميس 
ابتداء من الساعة 4 عصرًا ولغاية 10 مساء. إذ لن يتم تسليم 
صناديق مستلزمات السباق للمشاركني خالل يوم املاراثون. 
كما تدعو الشركة جميع املتسابقني للحرص على الوصول 
إلى نقطة االنطالق في يوم املاراثون قبل موعد االنطالق بوقت 
كــاٍف ليتمكنوا من تجهيز أنفسهم في الوقت املحدد وتجنب 

الزحام.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قــالــت مــنــار خليفة املــريــخــي، مــديــرة إدارة 
العالقات العامة واتــصــاالت الشركة في Ooredoo قطر: »يعد 
مـــاراثـــون Ooredoo الـــدوحـــة أحـــد أكــثــر الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة 
التي تشهد إقبااًل في قطر. وقــد حقق املــاراثــون خــالل األعــوام 
املاضية نجاحًا مميزًا، ونحن نطمح لتحقيق املزيد من النجاح 
هذا العام، وذلك مع تحقيقنا رقمًا قياسيًا في عدد املشاركني 
املسجلني ومــبــادرة العديد من الجهات الراعية لدعم الحدث. 
املــاراثــون،  أفـــراد املجتمع فــي  ويسعدنا دائــًمــا مشاركة جميع 
سواء من العدائني املحترفني أو أفراد العائالت في أجواء تجمع 
الــريــاضــة واملـــرح، ونــدعــو الجميع للحضور واالستمتاع  بــني 
بــهــذه األجــــواء حــتــى إن لــم يــكــونــوا قــد ســجــلــوا للمشاركة في 

املاراثون ونتمنى التوفيق لجميع املشاركني«.

غدا.. انطالق 
ماراثون Ooredoo الدوحة

مشاركة قياسية منتظرة عبر 5000 مشارك
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أسعار الذهب

مبيعات قياسية للعبة فورتنايت
حققت لعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت عام 2019 مبيعات بلغت 1.8 
مليار دوالر، مما يمثل أكثر من إجمالي مبيعات عام واحد ألي لعبة في 
تاريخ ألعاب الفيديو، ورغم أن اللعبة نفسها مجانية من الناحية الفنية، 
إال أن شركة إيبك غيمز املالكة للعبة تقوم بعمليات تسويق الشتراكات 
فــي مــعــارك مــحــددة، إضــافــة إلــى عــدد ال يحصى مــن عمليات الشراء 
املــابــس واألسلحة  أو مــا يعرف بالسكنز -وهــي  اللعبة  مــن منتجات 
وردود فعل الاعبني الخاصة - للحفاظ على 125 مليونا من الاعبني 

النشطني.

 184.47

 169.10

 161.42

 138.36

 107.61

www.lusailnews.net        lusail@lusailnews.net

أرقام وحقائق

لــتــجــربــة تكنولوجيا  نجحت الــصــني فــي إطـــاق قــمــر صــنــاعــي جــديــد 
االتصاالت، إلى الفضاء من مركز شيتشانغ إلطاق األقمار الصناعية 
فــي مقاطعة سيتشوان جــنــوب غــربــي الــصــني، وذكـــرت شــركــة الصني 
املـــدار املحدد  القمر دخــل  أن  الجوية  الفضائية  للعلوم والتكنولوجيا 
مسبقا، وسيتم استخدامه في االتصاالت واإلذاعــة والتلفزيون ونقل 

البيانات، وكذلك اختبار تكنولوجيا التدفق العالي.

ــم تــطــويــر الــقــمــر الــصــنــاعــي الـــجـــديـــد والــــصــــاروخ  ــه تـ ــى أنــ ــ ــارت إل ــ ــ وأشـ
الفضائي  الطيران  لتكنولوجيا  أكاديمية شانغهاي  الحامل من جانب 
التابعة للشركة.  لتكنولوجيا مركبات اإلطـــاق،  واألكاديمية الصينية 
وكان قد تم إطاق القمر الصناعي على صاروخ حامل من طراز »لونغ 
مارش-3بي«، حيث تعد هذه املهمة الـ324 للصواريخ الحاملة من سلسلة 

لونغ مارش.

قمر صناعي جديد لتكنولوجيا االتصاالت بالصين

كشفت سامسونغ رسميا على موقعها 
ــتــــرونــــي عــــن مــــوعــــد طـــــرح الــجــيــل  ــــكــ اإلل
التي تقول  الــرائــدة،  الجديد من هواتفها 
املقبل من تجارب  العقد  إنها »ستشكل 
ــق اإلعــــان، فــإن  الــهــاتــف املــحــمــول«، ووفـ
الجديدة يوم  الشركة ستطلق أجهزتها 
11 فبراير املقبل في حدث خاص بمدينة 
املــتــحــدة،  بــالــواليــات  ســـان فرانسيسكو 
ومــن املــتــوقــع أن تطلق الــشــركــة فــي ذلك 
الــذكــيــة  ــواتــــف إس11  عـــائـــلـــة هــ ــد  ــوعــ املــ
الـــجـــديـــدة، كــمــا يــنــتــظــر أن تــطــلــق أيــضــا 
الــقــابــل للطي  الــثــانــي مــن هاتفها  الــجــيــل 

غاكسي فولد 2.
ــــد 2  ــول ــول أن فــ ــ وتــــــــدور الـــشـــائـــعـــات حــ
ــــهــــواتــــف الـــقـــابـــلـــة لــلــطــي  ــن ال ســـيـــكـــون مــ
الـــتـــي تـــطـــوى على  بــشــكــل صـــدفـــي، أي 
مــحــورهــا األفـــقـــي، عــلــى شــاكــلــة هــاتــف 
موتوروال رازر املقبل، بدال من أن تطوى 
عاموديا من وسطها على شاكلة الجيل 
فــولــد. وينقل موقع  األول مــن غاكسي 
التقنية، عن  املعني بشؤون  تومز غايد 
بــعــض املـــصـــادر أن تــجــربــة ســامــســونــغ 
الــثــانــيــة نــحــو الــهــواتــف املــطــويــة ستكون 
أقـــل تــكــلــفــة مـــن الــتــجــربــة األولـــــى، وعــلــى 
سبيل املقارنة فإن غاكسي فولد، الذي 
وصل أخيرا إلى املستهلكني بعد مرحلة 
تأجيل طويلة لحل مشكلة خطيرة في 
تصميمه، يكلف 1980 دوالرا، في حني 
يــبــاع سلفه غاكسي فــولــد 2 بنحو  قــد 

840 دوالرا.

طور علماء تقنية عاجية جديدة 
ــــي تـــعـــطـــيـــل الـــجـــيـــنـــات  تـــســـاهـــم فـ
املــســؤولــة عــن تحفيز اإلحــســاس 
ــــاص، حــيــث  ــخــ ــ ــدى األشــ ــ ــ بــــاأللــــم ل
الــعــاج  الــتــقــنــيــة عــلــى  تعتمد تــلــك 
الـــجـــيـــنـــي، الــــــــذي يــــقــــوم بــــإجــــراء 
ــديــــات مـــخـــطـــطـــة وانـــتـــقـــائـــيـــة  ــعــ تــ
فـــي الــحــمــض الـــنـــووي لــلــمــريــض، 
لـــتـــعـــطـــيـــل الــــجــــني املــــــســــــؤول عــن 
إرســال إشــارات األلــم إلى الشبكة 
الــعــصــبــيــة فـــي الـــعـــمـــود الــفــقــري. 
ووفـــقـــا لــلــتــجــارب املــخــبــريــة الــتــي 
ــا الـــبـــاحـــثـــون مــــن شــركــة  ــ ــراهـ ــ أجـ
ــيــفــورنــيــا، أثــبــتــت  ــي كــال نــاشــئــة فـ
هذه التقنية أهميتها في مجموعة 
مــــن إجـــــــــراءات تـــحـــريـــر الــجــيــنــات 
الجولة األولــى  املختبرية، ونــجــاح 
الفئران،  الــعــاج على  مــن اختبار 
ــدوا أن هــذه  ــ إلـــى جــانــب أنــهــم وجـ
التقنية تعمل عن طريق جزيئات 
ــراد  ــ تـــحـــدد الـــجـــني املـــســـتـــهـــدف املـ
تــحــريــره، وبــمــجــرد تــحــديــده تتم 
ــه بــــدقــــة، وإدخــــــــال الــنــســخــة  ــتــ ــ إزال
العادية. وذكر مورينو أحد العلماء 
املــشــاركــني فــي الـــدراســـة أنـــه على 
ــنــجــاح الــــذي حققته  الـــرغـــم مـــن ال
القضاء  أنــه ال يمكن  التقنية، إال 
ــا، بــســبــب عـــدم  ــامـ ــمـ عـــلـــى األلــــــم تـ
العصبية  الخايا  اخــتــراق جميع 

بواسطة ناقل الفيروس.

طرح »غالكسي 
إس11« و»فولد 2« 

الشهر المقبل

تقنية جديدة 
تعطل جينات 
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شركة قطر للسينما 
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لمزيد من المعلومات عن أفالمنا.. زوروا موقعنا اإللكتروني
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