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بحثا األوضاع بالمنطقة والسبل الكفيلة للتهدئةاستعراض أبرز المستجدات في المنطقة

سمو األمير يجري اتصاال 
برئيس الوزراء البريطاني

وزير الخارجية يجري اتصاال هاتفيا 
مع وزير الشؤون الخارجية اإليراني

تعاون بين قطر والسويد 
ومنظمة العمل لتبادل الخبرات

قطر تدين بشدة تفجيرا في مقديشو

قطر تدعم دعوة تركيا وروسيا 
إلى وقف إطالق النار في ليبيا

ارتفاع أسعار النفوط القطرية 
لشهر ديسمبر الماضي

قطر تشارك في المؤتمر الدولي 
حول فعالية وتطوير المدارس

سمو األمير يجري اتصاال بالرئيس اإليراني

أجــــرى حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، اتصاال هاتفيا 
مــســاء أمـــس مــع دولــــة الــســيــد بــوريــس جــونــســون 

رئيس الوزراء باململكة املتحدة الصديقة.

تم خالل االتصال استعراض أبرز املستجدات في 
املنطقة، بعد األوضاع األخيرة في العراق، والسبل 

الكفيلة باستتباب األمن واالستقرار فيها.
كــــمــــا جـــــــرى خـــــــالل االتــــــصــــــال تـــــنـــــاول الــــعــــالقــــات 
الثنائية بني البلدين الصديقني، وسبل تنميتها 

وتعزيزها.

أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، 
اتــصــاال هاتفيا مــع ســعــادة الــدكــتــور محمد جــواد 

ظــريــف وزيــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فــي الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية. جــرى خــالل االتصال مناقشة 
آخر املستجدات على الساحة اإلقليمية ال سيما في 
الــتــوتــر وتجنيب  الــعــراق والــســبــل الكفيلة بخفض 

شعوب املنطقة املزيد من التصعيد.

بـــوزارة التنمية  وقعت حكومة دولــة قطر، ممثلة 
اإلداريـــة والعمل والــشــؤون االجتماعية، ومملكة 
الــســويــد ومــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة مــذكــرة تفاهم 
لــلــتــعــاون فــي عـــدد مــن مــجــاالت الــعــمــل، بحضور 
ــد الـــعـــثـــمـــان  ــمـ ســـــعـــــادة الــــســــيــــد يــــوســــف بـــــن مـــحـ
فــخــرو وزيـــر التنمية اإلداريــــة والــعــمــل والــشــؤون 

االجتماعية.

قام بتوقيع االتفاقية في الدوحة أمس الخميس 
ــوزارة  ــ الــســيــد مــحــمــد حــســن الــعــبــيــدلــي، وكـــيـــل الــ
ــد أنــــــــدرس  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــل، والـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــد لــــــشــــــؤون الـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ املـ
بينغتسني، سفير مملكة السويد، والسيد هوتان 
هومايونبور، مدير مكتب مشروع منظمة العمل 
الدولية في دولة قطر. سيتم التعاون في مجاالت 
الصحة والسالمة املهنية في العمل واملسؤولية 
االجــتــمــاعــيــة لــلــشــركــات خـــالل الــتــعــاون املؤسسي 

وتبادل الخبرات.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين 
ــذي وقـــــع فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــصــومــالــيــة  ــ ــ لــلــتــفــجــيــر الـ

مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان أمس، موقف دولة 
قطر الثابت من رفض العنف واإلرهــاب مهما كانت 
ــبـــاب. وعــبــر الــبــيــان عــن تــعــازي دولــة  الـــدوافـــع واألسـ
لـــذوي الضحايا ولحكومة وشــعــب الصومال،  قطر 

وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أعلنت دولة قطر عن دعمها لدعوة تركيا وروسيا 
ــــالق الـــنـــار فـــي لــيــبــيــا، اعـــتـــبـــارا من  إلــــى وقــــف إلطـ
منتصف ليل األحد القادم، ورحبت بقبول حكومة 

الوفاق الوطني للدعوة.
وأعـــربـــت وزارة الــخــارجــيــة، فـــي بــيــان أمــــس، عن 

أملها في أن تدعم مكونات املشهد الليبي املختلفة 
والقوى الفاعلة إقليميا ودوليا هذه املبادرة، كما 
شددت على ضرورة العودة إلى املسار السياسي.

وجــدد البيان، حرص دولــة قطر على تحقيق حل 
سياسي شــامــل يحفظ لليبيا سيادتها ووحــدة 
أراضــيــهــا ويــحــقــق تطلعات شعبها الشقيق في 

األمن واالستقرار.

أعلنت /قطر للبترول/ أمس، عن ارتفاع أسعار 
النفوط القطرية لشهر ديسمبر املاضي، بنسبة 
بلغت نحو 4.5 و4.9 باملائة بالنسبة لنفطي قطر 

البري، وقطر البحري على التوالي.
وحــددت /قطر للبترول/ سعر نفط قطر البري 

ــاضــــي عـــنـــد مـــســـتـــوى 68.9  لــشــهــر ديـــســـمـــبـــر املــ
لـــلـــبـــرمـــيـــل، مـــقـــابـــل 65.95 دوالر لــشــهــر  دوالر 
لــه، منتعشا بنحو 4.5%، كما  نوفمبر السابق 
حــددت سعر نفط قطر البحري لشهر ديسمبر 
عند 68.05 دوالر للبرميل، مقابل 64.85 دوالر 
للبرميل في الشهر الذي يسبقه، مسجال ارتفاعا 

بنسبة %4.9.

تـــشـــارك دولـــــة قــطــر فـــي املـــؤتـــمـــر الــــدولــــي الــثــالــث 
املــدارس، املنعقد  والثالثني حول فعالية وتطوير 
بمدينة مراكش املغربية وذلك بوفد يرأسه سعادة 
الــدكــتــور مــحــمــد بــن عــبــدالــواحــد الــحــمــادي وزيــر 

التعليم والتعليم العالي.
ويعد هذا املؤتمر العاملي الذي يعقد ألول مرة في 
بلد عربي وأفريقي، أحد أهم املؤتمرات الخاصة 
بالتربية والتعليم، ويحضره ما يزيد على 1200 
مشارك ألكثر من 70 دولة، فضال عن كونه فرصة 
لعقد اللقاءات بني الخبراء والباحثني واملختصني 
فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم. وتــتــمــحــور مـــحـــاور املــؤتــمــر 

حول دور التربية والتعليم في تمكني الشباب من 
املساهمة الفعالة في التنمية املستدامة، وأهمية 
تبادل التجارب والخبرات لتحسني جودة التربية 

والتعليم من خالل التعاون الدولي.
ــمـــع ســــعــــادة وزيــــر  ــتـ ــامــــش املــــؤتــــمــــر اجـ ــلــــى هــ وعــ
الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي مـــع ســـعـــادة الــدكــتــور 
أمـــزازي وزيـــر التربية الوطنية والتكوين  سعيد 
املهني والتعليم العالي والبحث العلمي باململكة 
املغربية، حيث جرى استعراض أهم املوضوعات 
ذات االهـــتـــمـــام املـــشـــتـــرك فـــي املــــجــــاالت الــتــربــويــة 
والتعليمية والبحثية، بما في ذلــك كيفية تبادل 
الـــخـــبـــرات، وأفـــضـــل املـــمـــارســـات املــعــمــول بــهــا في 

البلدين بهذا الخصوص.

أجــــرى حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، اتصاال هاتفيا 
ــتـــور حسن  مـــســـاء أمـــــس، بــفــخــامــة الـــرئـــيـــس الـــدكـ

روحاني رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

جـــــرى خـــــالل االتـــــصـــــال، مـــنـــاقـــشـــة آخـــــر تـــطـــورات 
األوضــــاع فــي املنطقة والــســبــل الكفيلة بالتهدئة 
وخفض التوتر حماية لألمن والسلم واالستقرار 
اإلقليمي والدولي. كما تناول االتصال العالقات 
الــثــنــائــيــة الـــوطـــيـــدة بـــني الــبــلــديــن وســـبـــل دعــمــهــا 

وتعزيزها.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا الدوحة - قنا

مراكش - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة -

حلول ابتكارية للتحديات البيئية بقطر تحقيقًا للرؤية الوطنية

أعــلــن مــجــلــس قــطــر لــلــمــبــانــي الـــخـــضـــراء، عضو 
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع، 
عــن اســتــمــرار قــبــول الــتــرشــيــحــات لــجــائــزة قطر 
الــســنــويــة الـــرابـــعـــة لــالســتــدامــة حــتــى 26 يــنــايــر 
الــجــاري وهــي مــن أول وأكــبــر الــجــوائــز فــي قطر 
ــخـــــاص واملـــؤســـســـات  ــتــــي تــــكــــرم جــــهــــود األشـــ الــ
واملنظمات والتزامهم وتميزهم في دعم التنمية 
املستدامة. جــاء ذلــك خــالل حفل تكريم الشركاء 
الرابعة من »أسبوع  والــرعــاة للنسخة السنوية 
قطر لالستدامة 2019« الذي نظمه مجلس قطر 

للمباني الخضراء أمس.
وأرجــع املهندس مشعل الشمري مدير املجلس 
نــجــاح أســـبـــوع االســـتـــدامـــة 2019 إلـــى املــشــاركــة 
الفعالة والقيمة للهيئات واملــؤســســات العامة 
والخاصة التي تسهم في تحقيق رؤية املجلس 

لـــبـــنـــاء مــســتــقــبــل مـــســـتـــدام، مــثــمــنــا دورهـــــــم فــي 
الرامية لبناء  مبادرة »أسبوع قطر لالستدامة« 
بــيــئــة صــحــيــة واملـــســـاهـــمـــة فـــي تــحــقــيــق أهــــداف 

التنمية املستدامة لدولة قطر.
الــشــركــاء مــن خـــالل إسهاماتهم  إلـــى أن  وأشــــار 
سلطوا الضوء على حلول ابتكارية للتحديات 
الــتــي تــواجــه دولـــة قطر واملنطقة ككل،  البيئية 
الــتــي بذلوها  مثنيا على برامجهم وجــهــودهــم 
الــوطــنــيــة 2030 بــاالتــســاق مع  الـــرؤيـــة  لتحقيق 

أجندة االستدامة العاملية.
وبـــني الــشــمــري أن النسخة الــرابــعــة مــن أســبــوع 
ــتـــي اخــتــتــمــت فــــي نــوفــمــبــر  قـــطـــر لـــالســـتـــدامـــة الـ
املـــاضـــي شـــهـــدت تــنــظــيــم أكـــثـــر مـــن 280 فــعــالــيــة 
بالتعاون مع أكثر من 160 شريكا من مختلف 
املـــجـــاالت والـــتـــي قــدمــت بـــرامـــج نــوعــيــة لجميع 

فئات املجتمع.
وأوضــح أن هذه الفعاليات كان لها تأثير كبير 

ــدد املــتــابــعــات على  عــلــى املــجــتــمــع، حــيــث بــلــغ عـ
وسائل التواصل االجتماعي أكثر من 5 ماليني 
إلــى الجمهور وصلت إلى  وأن رســائــل املجلس 
ــا بـــني خطب  ــة تــقــريــبــا تــنــوعــت مـ ــالـ مــلــيــون رسـ
ــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة والـــحـــمـــالت  الــجــمــعــة واملـــنـــصـ
اإلعــالنــيــة واإلعـــالنـــات لتوعية أكــبــر قـــدر ممكن 

من املواطنني واملقيمني والزوار بأهداف املجلس 
حــتــى تــكــون االســتــدامــة أســلــوب حــيــاة وليست 

مقتصرة على أسبوع بعينه.
وأضـــــاف املــهــنــدس مــشــعــل الــشــمــري أن مفهوم 
االســتــدامــة ليس مقتصرا على األكــاديــمــيــني أو 
املتخصصني لذلك نعمل على استقطاب فئات 
املجتمع كافة وتوعيتهم باتباع أسلوب الحياة 
الــصــحــي، مــؤكــدا أن الــتــعــاون قــائــم بــني املجلس 
والــــــوزارات واملــؤســســات الحكومية والــشــركــات 
الخاصة على اختالف قطاعات عملها وتنوعه 
في تقديم الفعاليات بما يخدم أهــداف املجلس 

ورؤيته تجاه التنمية املستدامة.
ودعــــا الــشــمــري جــمــيــع املـــؤســـســـات، الــحــكــومــيــة 
والــخــاصــة، واألفــــراد إلــى الــقــيــام بـــدور فــاعــل في 
سبيل تحقيق أهــداف االستدامة الوطنية وفقا 
الــوطــنــيــة وإســتــراتــيــجــيــة التنمية  لـــرؤيـــة قــطــر 

الوطنية.

استمرار قبول الترشيحات لجائزة قطر لالستدامة.. م. الشمري:

الدوحة -
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ــلــــي بـــــن أحـــمـــد  ــيــــد عــ ــــن ســـــعـــــادة الــــســ ــلـ ــ أعـ
الكواري وزير التجارة والصناعة انطالق 
التحول الرقمي لخدمة تأسيس الشركات 
ــدة، ووقــــف تقديمها  ــواحــ الــ الـــنـــافـــدة  عــبــر 
الـــورقـــي وتقديمها  الــتــقــلــيــدي  بــاألســلــوب 
بــشــكــل إلـــكـــتـــرونـــي ابــــتــــداء مــــن مــنــتــصــف 
الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه تم اعتماد 
الــتــوقــيــع اإللــكــتــرونــي للمستثمرين عبر 
النافذة الواحدة تسهيال لــإجــراءات أمام 

القطاع الخاص بما يوفر الوقت والجهد.
ونوه سعادته إلى أن إطالق املرحلة األولى 
من النافذة الواحدة في شهر سبتمبر من 
الــعــام املــاضــي جـــاء بــهــدف الــربــط مــا بني 
الــجــهــات واملــؤســســات املــســؤولــة عــن منح 

الــتــراخــيــص للتسهيل عــلــى املستثمرين 
ــدة مــعــنــيــة بتلك  ــ لــتــكــون بـــذلـــك جــهــة واحــ
اإلجــراءات، مشيرا سعادته إلى أن تطوير 
املعامالت ودخول الحلول التقنية وتقديم 
الــخــدمــة إلــكــتــرونــيــا يـــأتـــي انــســجــامــا مع 
توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى 
في التحول الرقمي للمعامالت والخدمات 

التي يتم تقديمها للمواطنني.
وأوضـــــــح ســــعــــادة الــــوزيــــر أن دولــــــة قــطــر 
ــرات الــعــاملــيــة  ــاملـــؤشـ اســتــطــاعــت الـــتـــقـــدم بـ
بما يخص سهولة األعمال خالل األعــوام 
أنــه مــا زال يمكن التقدم أكثر  املاضية إال 
بتلك املؤشرات من خالل النافذة الواحدة 
والخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص، 
ــكـــون لــلــقــطــاع  ــــى ضـــــــرورة أن يـ مـــنـــوهـــا إلـ

الخاص دور في إبــراز سهولة اإلجـــراءات 
ــبـــر مــخــتــلــف  الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الـــحـــكـــومـــة عـ
إلــى أن هناك  الجهات واملؤسسات. ولفت 
دراســة إللغاء رســوم التأسيس للشركات 
ــائــــي خـــــــالل الــــفــــتــــرة املـــقـــبـــلـــة،  ــهــ ــل نــ ــكـ ــشـ بـ
بـــاإلضـــافـــة إلــــى دراســـــة تــخــفــيــف الـــرســـوم 
الجمركية ورسوم املوانئ بما يسهل على 
الــقــطــاع الــخــاص املــحــلــي ويــســاهــم بشكل 
مباشر في تحسني مركز قطر باملؤشرات 
الـــتـــجـــارة  ــــى أن وزارة  إلـ ــوه  ــ الـــعـــاملـــيـــة. ونــ
والــصــنــاعــة قــامــت بــالــعــديــد مــن املــبــادرات 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا تــســهــيــل بــيــئــة األعـــمـــال 
املــحــلــيــة مــنــهــا تــمــديــد الــســجــل الــتــجــاري 
ملـــدة 5 ســـنـــوات بــحــد أقـــصـــى، مــشــيــرا إلــى 
الـــواحـــدة اســتــطــاعــت تجميع  الــنــافــذة  أن 
ــراءات والــرســوم على عكس السابق  ــ اإلجـ

كانت تدفع في كل جهة على حدة.
ــنــــاك  الــــــــوزيــــــــر أن هــ وأوضـــــــــــــح ســـــــعـــــــادة 
توجيهات مــن معالي الشيخ عبدالله بن 
نـــاصـــر آل ثـــانـــي رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
ووزيــر الداخلية بالوقوف على املعيقات 
التي تواجه القطاع الخاص واملستثمرين 
بــالــتــعــاون مــع ممثلي  للعمل عــلــى حــلــهــا 
النافذة الواحدة  القطاع الخاص. وتعتبر 
ــمــــرة لــلــجــهــود  ــة رائــــــــدة ثــ ــيـ ــنـ مـــــبـــــادرة وطـ
الحثيثة، والــتــعــاون والتنسيق املشترك 
الــتــجــارة والصناعة وعـــدد من  بــني وزارة 
الـــجـــهـــات والـــهـــيـــئـــات الــحــكــومــيــة، بــهــدف 
توفير منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة 
لــلــمــســتــثــمــريــن وتــيــســيــر إجـــــــــراءات مــنــح 
الــالزمــة لتأسيس  املوافقات والتراخيص 
األعــــمــــال فــــي دولــــــة قـــطـــر بـــمـــا يــســهــم فــي 

استقطاب وجــذب املزيد من االستثمارات 
املحلية واألجنبية وضمان تدفق وسهولة 
تـــأســـيـــس املــــشــــروعــــات االســـتـــثـــمـــاريـــة فــي 
الــقــطــاعــات التي  الــدولــة وتوجيهها نحو 
تخدم األولــويــات الوطنية على املستوى 
الــتــنــمــوي. وتــشــمــل املــرحــلــة األولـــــى الــتــي 
ــاضــــي خــدمــة  ــم تــدشــيــنــهــا ســبــتــمــبــر املــ تــ
الــتــأســيــس الــشــامــل لــلــشــركــات واملــصــانــع 
باإلضافة ألكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة 
الـــشـــركـــات واملـــصـــانـــع وخــــدمــــات إصـــــدار 
قــيــد املـــنـــشـــأة، والــتــســجــيــل فـــي الــضــرائــب 
وتوثيق عقود التأسيس إلكترونيا موفرة 
الــفــرصــة للمستثمرين لــالســتــفــادة  بــذلــك 
مـــن مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة مـــوحـــدة وذكـــيـــة، 
الســتــكــمــال إجـــــراءات تسجيل وترخيص 

األعمال التجارية.

اعتماد التوقيع اإللكتروني للمستثمرين تسهيال لإلجراءات.. وزير التجارة والصناعة:

حصر تأسيس الشركات إلكترونيا 
عبر النافذة الواحدة منتصف الشهر الجاري 

¶ وزير التجارة والصناعة يتوسط عددا من الحضور  ¶ علي بن أحمد الكواري 

¶ جانب من الحضور 

أشــاد ســعــادة الشيخ خليفة بــن جاسم 
بـــن مــحــمــد آل ثــانــي رئــيــس غــرفــة قطر 
ــة تــأســيــس  ــدمـ ــتـــحـــول الــــرقــــمــــي لـــخـ ــالـ بـ
الـــــشـــــركـــــات الـــــجـــــديـــــدة عــــبــــر الــــبــــوابــــة 
اإللكترونية للنافذة الواحدة، مما يوفر 
الوقت والجهد بالنسبة للمستثمرين 
ورجــــال األعــمــال الــراغــبــني فــي تأسيس 

شركات جديدة في قطر.
وأشــــــار الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن جـــاســـم في 
تــصــريــحــات صــحــفــيــة خــــالل حــضــوره 
حفل اإلعالن عن التحول الرقمي لخدمة 
تأسيس الشركات الجديدة عبر البوابة 
اإللــكــتــرونــيــة لــلــنــافــذة الـــواحـــدة والـــذي 

عـــقـــد أمـــــس الـــخـــمـــيـــس فــــي مـــقـــر وزارة 
التجارة والصناعة، إلى أن هذا التحول 
الـــرقـــمـــي يـــؤكـــد تـــقـــدم قـــطـــر فــــي مــؤشــر 
ــة األعـــمـــال  ــارسـ ــمـ ســـهـــولـــة تـــأســـيـــس ومـ
عــلــى املــســتــوى الـــعـــاملـــي، حــيــث لـــم يــأت 
اختيار قطر من قبل فريق األعمال لدى 
الـــدولـــي، ضــمــن قائمة  الــبــنــك  مجموعة 
أفضل عشرين دولــة قامت بإصالحات 
ــال  ــ ــمــ ــ ــيــــئــــة مـــــمـــــارســـــة األعــ ــبــ ــلــــق بــ تــــتــــعــ
لسنة 2020، وذلـــك مــن بــني 190 دولـــة، 
بالصدفة، وإنما نظرا لهذه اإلنجازات 

املتحققة على أرض الواقع.
وأشـــــار الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن جــاســم إلــى 

أن الــنــافــذة الــواحــدة تــعــزز جــهــود دولــة 
قــطــر فـــي جــــذب االســـتـــثـــمـــارات املــحــلــيــة 
واألجنبية وتعزيز مكانة قطر كوجهة 
جـــاذبـــة لـــالســـتـــثـــمـــارات عــلــى املــســتــوى 
اإلقليمي والعاملي، الفتا إلى أن خدمات 
الــنــافــذة الـــواحـــدة والــتــي تــم تدشينها 
ــعـــزز ســهــولــة  ــلـــة األولـــــــى تـ ضـــمـــن املـــرحـ
إجــــــــراءات االســـتـــثـــمـــار فـــي قـــطـــر، حيث 
تــتــيــح لــلــمــســتــثــمــريــن ورجــــــال األعـــمـــال 
إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــديـــم الـــطـــلـــبـــات والــتــوقــيــع 
ــــوم الـــخـــاصـــة بــهــا  ــــرسـ عــلــيــهــا ودفــــــع الـ
ــم الـــحـــصـــول عــلــى  ــا، ومـــــن ثــ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ إلـ

الترخيص.

عرض السيد ناصر عمير النعيمي نائب 
نــظــام  الــتــنــســيــقــيــة إلدارة  الــلــجــنــة  رئـــيـــس 
النافذة الواحدة تفاصيل النافذة وأهميتها 
ودورها في تسهيل التسجيل والترخيص 

وممارسة األعمال في دولة قطر.
ــــنــــافــــذة الـــــواحـــــدة عــــــددا مــن  وتــتــضــمــن ال
ــام الـــذكـــي  ــظـ ــنـ الـــعـــنـــاصـــر املـــهـــمـــة مــنــهــا الـ
الــطــلــبــات، وبـــوابـــة املــعــرفــة، ونــظــام  إلدارة 
التوقيع اإللكتروني، ونظام إدارة ومراقبة 
اإللــكــتــرونــيــة،  املـــوافـــقـــات  ــة  ــوابــ األداء، وبــ
الشامل، والتي  املنشأة  ومركز معلومات 
ــراءات  بــكــافــة إجــ الــقــيــام  للمستثمر  تتيح 
التسجيل للشركات الجديدة في أي ومن 

أي مكان داخل قطر وخارجها.
وقـــــال الــنــعــيــمــي إن الـــهـــدف مـــن الــنــافــذة 
كــمــشــروع وطــنــي هـــو تــســهــيــل إجـــــراءات 
الـــتـــســـجـــيـــل والـــتـــرخـــيـــص لــــأعــــمــــال فــي 
دولــــة قــطــر ودعــــم هــــذا الــقــطــاع وتنشيط 
االســتــثــمــارات املــحــلــيــة واألجــنــبــيــة بحيث 
يــــكــــون لـــــدى املــســتــثــمــر نــــظــــرة واضـــحـــة 

وشاملة لجميع املتطلبات واإلجراءات.
اإللكترونية  »تــوفــر هــذه املنصة  وأضـــاف 
للمستثمر نافذة على قطاع األعمال، تتيح 
إلكتروني يتضمن جميع  له تقديم طلب 
الــجــهــات  الــبــيــانــات املــطــلــوبــة مــن مختلف 
ــدار تـــرخـــيـــص وتــســجــيــل  ــ ــإصـ ــ املـــعـــنـــيـــة بـ
الشركات«، مؤكدا أن املستثمر ال يحتاج 
إلــى أي جهة الستكمال  مطلقا الحضور 

التسجيل وأخذ املوافقات.
وأشــــــار الــنــعــيــمــي إلــــى أن نـــظـــام الــنــافــذة 
الــزمــن  للمستثمر مــعــرفــة  الـــواحـــدة يتيح 
ــلــــة، والــتــكــلــفــة  ــاز املــــعــــامــ ــ ــجـ ــ ــلــــوب إلنـ املــــطــ
ــة، وتـــوقـــيـــع  ــركــ ــشــ ــ الــحــقــيــقــيــة إلنــــشــــاء ال

ــلــــوبــــة إلصـــــــدار  ــيــــس املــــطــ ــتــــأســ ــ عــــقــــود ال
الــســجــل الــتــجــاري إلــكــتــرونــيــا، واالطــــاع 
املعنية  الــجــهــات  عــلــى متطلبات مختلف 
ــتــراخــيــص، والـــتـــي أصــبــحــت مــرتــبــطــة  بــال

بهذه النافذة.
التي تتيحها  الخدمات  أن هــذه  إلــى  ولفت 
ــدة حـــالـــيـــا مــرتــبــطــة فــقــط  ــ ــواحـ ــ الـــنـــافـــذة الـ
ــــي مـــرحـــلـــة أولــــى  ــال وهـ ــمــ بــتــأســيــس األعــ
تــتــلــوهــا مــرحــلــة ثــانــيــة ســتــشــكــل تــحــوال 
رقــمــيــا كــامــا لــلــخــدمــات اإللــكــتــرونــيــة في 
أن يتم االنتهاء  النافذة، وتوقع  إطــار هــذه 
ــثــالــث من  مـــن هــــذه املــرحــلــة قــبــل الـــربـــع ال
ــذه الــخــدمــات  ــد أن هــ ــ ــاري. وأكـ ــــجــ الـــعـــام ال
اإللــكــتــرونــيــة املــتــاحــة لــلــمــســتــثــمــريــن من 
شأنها تسهيل بيئة االستثمار، مما يرفع 
مــن ترتيب دولــة قطر فــي مؤشر سهولة 
ــال:  األعــــمــــال عــلــى املـــســـتـــوى الـــعـــاملـــي. وقــ
نطمح إلى مراكز متقدمة والنافذة ستوفر 

القفزة املطلوبة في الترتيب العاملي.

النظام يتيح معرفة الزمن المطلوب إلنجاز المعاملة.. النعيمي: أشاد بالتحول الرقمي لتأسيس الشركات.. خليفة بن جاسم: 

إطالق المرحلة الثانيةتعزيز سهولة ممارسة األعمال في قطر 
 من النافذة الواحدة قبل

 الربع الثالث من العام الجاري 

¶ ناصر عمير النعيمي

عمر القضاه

دراسة إللغاء رسوم تأسيس الشركات الجديدة وتخفيف الرسوم الجمركية ورسوم الموانئ
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68 سريـــرا يوفر بيئة استشفائية تحاكي                      المنزليــة بسعة 

رئيس الـوزراء يفتتـح مركز         »دعم« للعناية التخصصية
افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مركز »دعم« للعناية 
التخصصية التابع ملؤسسة حمد الطبية، وذلــك بمدينة 
حمد بن خليفة الطبية صباح أمس. وحضر االفتتاح عدد من 

أصحاب السعادة الوزراء وكبار املسؤولني.
وقام معالي رئيس الوزراء بجولة في املركز اطلع خاللها على 
مختلف املرافق املتخصصة من خدمات الرعاية الصحية، 
من بينها العالج الطبيعي والعالج الوظائفي والخدمات 
الطبية والتمريضية األخــرى في بيئة استشفائية تحاكي 
البيئة املنزلية للمرضى، حيث سيوفر افتتاح املركز الجديد 
زيادة في السعة السريرية ملراكز »عناية« القائمة حاليًا التي 

تقدم خدمات الرعاية املطولة للمرضى منذ العام 2010.
واستمع خاللها إلى شرح عن الخدمات الصحية املقدمة 
للمرضى من متابعة طبية ورعاية عالجية على مدار الساعة، 
من قبل فريق متخصص من األطباء وكوادر التمريض وفق 
خطة عالجية خاصة لكل مريض، تتناسب مع احتياجاته 
الــفــرديــة، إضــافــة إلــى خــدمــات التقييم الطبي والرعاية 

العالجية والتأهيلية للمرضى.

وسام السعايدة

د. الكواري:

الرئيسي:د. األنصاري:

المناعي: هنادي الحمد:عبداهلل بن سعود:

تقديم أفضل رعاية مطولة لكبار السن

نقل المرضى إلى المركز خالل األسابيع المقبلةمشروعات مستقبلية لكبار السن والمصابين بالزهايمر والخرف

تطوير البنية التحتية للقطاع 
الصحي بمشاريع تخدم األجيال

دعم المشاريع التي تساهم 
في تحقيق رؤية 2030

تدريب أسر المرضى للتعامل 
مع المريض بعد الخروج أشــــــــــادت ســـــعـــــادة الــــدكــــتــــورة 

حــنــان محمد الــكــواري، وزيــرة 
الصحة العامة، بدور صندوق 
دعــــــم األنــــشــــطــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والرياضية »دعم« كشريك في 
نــهــضــة الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فــي 
الدولة، حيث سبق للصندوق 
املـــالـــي لتوسعة  الـــدعـــم  تــقــديــم 
وحدة العناية املركزة لألطفال 
حـــديـــثـــي الـــــــــــوالدة بــمــؤســســة 

حمد الطبية.
ــــت ســـعـــادتـــهـــا إن مـــركـــز  ــالـ ــ وقـ
»دعــــم« للعناية التخصصية 
ــرح طبي  ســيــكــون بــمــثــابــة صــ

قـــدرة نظامنا  تــتــوارثــه األجــيــال ويسهم فــي تعزيز 
الــــصــــحــــي عــــلــــى تــــقــــديــــم أفـــــضـــــل رعــــــايــــــة صــحــيــة 
الــســن مــن املــرضــى فــي قطر،  مــطــّولــة متمّيزة لكبار 
وسيستفيد نزالء املركز من برامج وخدمات الرعاية 
الــتــي تـــم تــصــمــيــمــهــا لــتــتــنــاســب مـــع احــتــيــاجــاتــهــم، 
حيث يوفر املرفق الجديد، شأنه في ذلك شأن مراكز 
»عناية« للرعاية التخصصية، بيئة مريحة أشبه ما 
تكون بالبيئة املنزلية للمرضى تتيح لهم الحصول 
الــتــي يحتاجونها والــدعــم  الــصــحــيــة  الــرعــايــة  عــلــى 

ــــذي يــمــكــنــهــم مــــن اســـتـــعـــادة  الــ
قدراتهم على ممارسة حياتهم 

بصورة أفضل.
وأضافت الدكتورة الكواري أن 
من شأن الشراكة بني مؤسسة 
حمد الطبية وصندوق »دعم« 
أن تــثــري الــنــظــام الــصــحــي في 
ــة قـــطـــر فـــهـــي خـــيـــر شــاهــد  ــ دولــ
عــــلــــى الــــــــــــدور الـــــفـــــاعـــــل الــــــذي 
الــشــراكــة املجتمعية  بــه  تسهم 
فـــي الــتــقــلــيــل مـــن وقـــت انــتــظــار 
ــلـــى  املـــــــــرضـــــــــى لـــــلـــــحـــــصـــــول عـ
الـــخـــدمـــات وضـــمـــان تــوفــيــرهــا 
لـــــهـــــؤالء املـــــرضـــــى فـــــي أفـــضـــل 
بــيــئــة مـــمـــكـــنـــة. ونــــــــودُّ أن نـــتـــقـــدم بـــخـــالـــص الــشــكــر 
لصندوق »دعم« على ما يقدمونه من مساندة ودعم 
للمبادرات الصحية. وكان كل من سعادة الدكتورة 
حـــنـــان مــحــمــد الـــــكـــــواري وزيــــــــرة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، 
وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس 
مجلس إدارة صندوق »دعم« وقعا مذكرة تفاهم في 
الــعــام 2017، لتأسيس مركز »دعـــم« للعناية  أواخـــر 
ل الصندوق بموجبها %100 من  التخصصية يتحمَّ

تكاليف تطوير وتدشني هذا املركز.

قـــال الــدكــتــور عــبــدالــلــه األنـــصـــاري، رئيس 
الــطــبــيــة  الــطــبــيــة بــمــؤســســة حــمــد  اإلدارة 
إنــه سيكون هــنــاك مــشــروعــات مستقبلية 
إضــافــيــة مـــع صـــنـــدوق دعـــم بــمــا ينعكس 
على تطور الرعاية الصحية في دولة قطر 
الــســن أو لجميع  ــواء للمسنني وكـــبـــار  ســ
الفئات العمرية. وتــابــع: تتوجه مؤسسة 
حمد الطبية بالشكر لصندوق دعــم على 

هـــذا املــشــروع الـــذي يــعــد الــرابــع مــن نوعه 
فى إطــار التعاون بني الطرفني، الفتا إلى 
أنــه سيكون هــنــاك مــشــروعــات مستقبلية 
خاصة لكبار السن واملصابني بالزهايمر 
والـــخـــرف بــحــيــث يــتــم إنـــشـــاء بــيــئــة أشــبــه 
باملتنزهات والحدائق لهذه الفئات التي 
تحتاج إلــى رعــايــة خــاصــة. وأشـــار إلــى أن 
هناك دراســـات إلنــشــاء مثل هــذه البيئات 

عــلــى الــبــحــر واملــــــــزارع والـــتـــي تــســهــم في 
تحسني حياتهم ورفع معنوياتهم بشكل 
يــنــعــكــس عــلــى الــصــحــة الــجــســديــة أيــضــا، 
موضحا أن خدمة كبار السن من األهداف 
الــرئــيــســيــة فـــي اإلســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
للصحة والــهــدف هــو أن نحقق مــا يطلق 
عليه شيخوخة صحية مــن خــال تغيير 
فــكــر الـــعـــوائـــل والــــنــــاس مـــن خــــال تــوفــيــر 

أماكن ترفيهية لكبار السن مما يسهم في 
تخفيف العبء عن األهالي الذين يريدون 
توفير رعــايــة صحية آلبائهم وأجــدادهــم 
الكبار واالطمئنان عليهم في أماكن توفر 
هــذه الرعاية التي يمكن الحصول عليها 
لعدد من الساعات بالنهار واصطحابهم 
مــرة أخــرى إلــى املنزل بما يمكن أن يشبه 

االستضافة.

قــــال الــســيــد مــحــمــود الــرئــيــســي، رئــيــس 
مــجــمــوعــة الــخــدمــات الــطــبــيــة املــســتــمــرة 
إنـــه سيتم نقل  بمؤسسة حــمــد الطبية 
املرضى إلى املركز الجديد في األسابيع 

القليلة املقبلة.
لــقــد تــم تخصيص الطابقني  وأضــــاف: 
األول والثاني من مبنى املركز للمرضى 
الــذيــن يعتمدون على أجــهــزة التنفس 

ــّم تخصيص  االصــطــنــاعــي فـــي حـــني تــ
الــطــابــقــني الــثــالــث والـــرابـــع لــلــرجــال من 
كــبــار الــســن الــذيــن يــعــانــون مــن الخرف 
واالضــــطــــرابــــات اإلدراكـــــيـــــة واآلخــــريــــن 
الــذيــن يــحــتــاجــون إلـــى إعــــادة التأهيل 

الوظائفي.
وتابع قائا: على عكس بيئة املستشفى 
الـــتـــقـــلـــيـــدي تـــــّم تــصــمــيــم مــــركــــز »دعـــــم« 

لــلــعــنــايــة الــتــخــصــصــيــة، بــحــيــث يــلــبــي 
االحتياجات الخاصة بمرضى الرعاية 
املــطــّولــة فلكل مــريــض غــرفــة خــاصــة به 
تشتمل على مساحة كافية مخصصة 
أفــراد أسرته ومـــزّودة بحمام  الستقبال 
خاص به ومزّينة بأعمال فنية لفنانني 
قطريني. وقــد روعــي فــي تصميم املركز 
توفير البيئة الشبيهة بالبيئة املنزلية، 

كـــمـــا يــعــتــبــر املــــركــــز خــــطــــوة بـــاالتـــجـــاه 
الــصــحــيــح نــحــو تــخــفــيــف وقــــت انــتــظــار 
املرضى في املستشفيات والــذي يعتبر 
من أهم أولويات مؤسسة حمد الطبية، 
ــذا املــــركــــز املــتــمــّيــز  ــ ــاعـــد هــ وســـــــوف يـــسـ
ــى فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــرعـــايـــة  املــــرضــ
الصحية التي يحتاجونها على مقربة 

من أهلهم وأصدقائهم.

قال السيد عبدالرحمن 
ــــف  ــيــ ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــ ــدال ــ ــبــ ــ بــــــــــــن عــ
املـــــــــــنـــــــــــاعـــــــــــي، املــــــــديــــــــر 
ــيـــذي لـــصـــنـــدوق  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
دعم األنشطة الرياضية 
واالجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة، أن 
ــم« لــلــعــنــايــة  ــ مـــركـــز »دعــ
الـــتـــخـــصـــصـــيـــة يــعــتــبــر 
املــشــاريــع الحيوية  مــن 
ــة،  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ والــــــــهــــــــامــــــــة لـ
ــار  ــي إطــ حـــيـــث يـــأتـــي فــ
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدولـــة 
بــــوزارة الصحة  ممثلة 
الــعــامــة للعناية بكبار 

الـــســـن، الفـــتـــا إلــــى أن املـــركـــز ســيــســهــم في 
تقديم الرعاية لهذه الشريحة من املجتمع 
وتوفير بيئة مناسبة لهم بحيث يمارسون 
ــم بــــني أهــالــيــهــم  ــ ــيـــاديـــة وهـ ــتـ حــيــاتــهــم االعـ

ومجتمعهم«.
وأضاف املناعي في تصريحات للصحفيني 
ــــدوق دعـــم  ــنـ ــ عـــقـــب حـــفـــل االفــــتــــتــــاح أن صـ
األنشطة الرياضية واالجتماعية يستمد 
خـــطـــطـــه وإســــتــــراتــــيــــجــــيــــاتــــه الــــتــــي يــعــمــل 
الــدولــة  بموجبها مــن ســيــاق إستراتيجية 
ورؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا: »ال شك 
أن هـــذا يعتبر مــشــروعــا اجتماعيا مهما، 
حيث نسعى من خاله إلــى دعــم مضامني 
ــداف إســتــراتــيــجــيــة الــشــيــخــوخــة الــتــي  ــ وأهــ
تأتي في إطار إستراتيجية قطاع الصحة«. 
وأشـــار إلــى أنــه تــم تصميم املــركــز بطريقة 
مـــبـــتـــكـــرة، حـــيـــث يــتــضــمــن مــــشــــاركــــات مــن 
عـــدد مــن الــفــنــانــني واملــصــوريــن، بــاإلضــاقــة 
ــق، هــــــذا إلــــــى جــــانــــب تــــزويــــده  ــ ــدائــ ــ إلــــــى حــ

بــالــتــقــنــيــات املـــتـــطـــورة 
لتشكل مجتمعة عوامل 
نجاح آللية عمل املركز 
وتــحــقــيــق أهـــدافـــه، كما 
الــعــوامــل  روعـــي جميع 
ــا أن  ــهــ ــأنــ ــن شــ ــ ــي مــ ــ ــتـ ــ الـ
ــه لم  تــشــعــر املـــريـــض أنــ

يغادر منزله وعائلته.
ونـــــوه املـــنـــاعـــي إلــــى أن 
هذا هو املشروع الثالث 
الــذي ينفذه الصندوق 
بالتعاون مــع مؤسسة 
حــمــد الــطــبــيــة، وأنــــه تم 
تــنــفــيــذه بــالــكــامــل على 
نفقة الصندوق، مشيرا إلى أن هناك العديد 
من املشاريع التي دعمها الصندوق وتصب 
في ذات السياق لخدمة كبار السن وتقديم 
كل ما من شأنه أن يخفف عنهم ويسهم في 

بقائهم في محيط أسرهم ومجتمعهم.
وأردف قــائــا »إن صــنــدوق دعـــم األنشطة 
الــريــاضــيــة واالجــتــمــاعــيــة بــرئــاســة رئــيــس 
مجلس اإلدارة الشيخ عبدالله بــن سعود 
ومجلس اإلدارة مهتمون بــدعــم املشاريع 

بالتنسيق مع الجهات الحكومية«.
ــة قطر  ــ ــد أن الــقــطــاع الــصــحــي فـــي دولـ ــ وأكـ
خطى خــطــوات واســعــة مشهودا بها نحو 
مــعــايــيــر الـــجـــودة الــعــاملــيــة وقـــد اتــضــح أثــر 
الــفــرد واملجتمع ســـواء من  ذلــك جليًا على 
املواطنني أو املقيمني على حد ســواء ومن 
ــاء قـــرارنـــا بــتــوجــيــه الـــدعـــم لنسهم  هــنــا جــ
بإيجابية في تطوير البنية التحتية لهذا 
الــقــطــاع الــحــيــوي، بــمــشــاريــع يــمــتــد أثــرهــا 

ألجيال وأجيال.

عبر سعادة الشيخ عبد الله 
بـــن ســعــود آل ثـــانـــي، رئــيــس 
مــــجــــلــــس إدارة صـــــنـــــدوق 
»دعم« عن احتفاء الصندوق 
بالشراكة مــع مؤسسة حمد 
الــطــبــيــة فـــي تــطــويــر الــبــنــيــة 
لــلــرعــايــة الصحية  الــتــحــتــيــة 
والــــعــــنــــايــــة بــــاملــــرضــــى كـــبـــار 

السن في الدولة.
وأشــار إلى أن املركز الجديد 
ــــوف يـــســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق  سـ
األهــــــداف املــشــتــركــة لــكــل من 
ــم« ومــؤســســة  ــ ــنـــدوق »دعــ صـ
حــمــد الــطــبــيــة واملــتــمــثــلــة في 

تحقيق الــرفــاهــيــة لــلــمــواطــن الــقــطــري فــي املــجــال 
االجتماعي.

ــز دعــــــم لــلــعــنــايــة  ــركــ وقـــــــال ســــعــــادتــــه: يـــعـــتـــبـــر مــ
لــلــمــشــروعــات واملـــبـــادرات  التخصصية تتويجًا 
الــتــي نــفــذهــا صــنــدوق دعـــم بــالــتــعــاون مــع وزارة 
الـــصـــحـــة ومـــؤســـســـة حـــمـــد الـــطـــبـــيـــة، فـــقـــد شــهــد 

الــقــطــاع الــصــحــي فــي الــدولــة 
تطورًا كبيرًا خال السنوات 
املـــــــاضـــــــيـــــــة، وذلــــــــــــك بـــفـــضـــل 
تضافر الجهود الوطنية من 
أجــــل تــوفــيــر رعـــايـــة صحية 
ذات جودة عالية تليق بدولة 

قطر وبمواطنيها.
ــه: ســــوف  ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ وأضــــــــــاف سـ
يــــســــتــــمــــر الـــــــصـــــــنـــــــدوق فـــي 
ــم املـــشـــروعـــات وتــشــجــيــع  دعــ
ــادرات الــتــي تــســاهــم في  ــبــ املــ
تحقيق رؤيـــة قطر الوطنية 
في كافة القطاعات الحيوية 

بالدولة.
ــم« لــلــعــنــايــة  ــ ــ ــــى أن مـــركـــز »دعـ تـــجـــدر اإلشــــــــارة إلـ
ــركــــزي عــنــايــة  ــمــ ــد تــــــّم ربــــطــــه بــ ــ الـــتـــخـــصـــصـــيـــة قـ
ــادة  بـــهـــدف زيــ )1( وعــنــايــة )2( بــواســطــة جــســر 
الفعالية في الجوانب املتعلقة بحركة املوظفني 
واالســـتـــفـــادة مـــن األجـــهـــزة واملـــعـــدات واســتــغــال 

املساحات.

قـــــالـــــت الــــــدكــــــتــــــورة هــــنــــادي 
الحمد، استشاري أول لكبار 
ــم  ــز دعــ ــ ــركـ ــ ــر مـ ــ ــديــ ــ ــن ومــ ــ ــسـ ــ الـ
التخصصي بمؤسسة حمد 
 تسمية هذا املركز 

َّ
الطبية، إن

ــاءت عــرفــانــا  ــ ــم جـ بــمــركــز دعــ
من مؤسسة حمد الطبية ملا 
قدمه صندوق دعم األنشطة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــريـــاضـــيـــة 
املــنــشــأة الطبية،  لــبــنــاء هـــذه 
ويـــأتـــي هــــذا املـــركـــز امـــتـــدادا 
ملركزي عناية )1 و2(، بطاقة 
اســتــيــعــابــيــة تـــصـــل إلـــــى 68 
سريرا منها 44 سرير غرف 

خــاصــة، و12 غــرفــة مــزدوجــة بــمــعــدل 24 ســريــرا، 
ــن املــركــزيــن  ويـــمـــتـــاز مـــركـــز دعــــم الــتــخــصــصــي عـ
اآلخـــريـــن، بــالــفــئــة الــعــمــريــة حــيــث إن مــركــز دعــم 
يستقبل مــن بــلــغ ســن الــســتــني فــمــا فـــوق، كــمــا أن 
املركز يستقبل في طابقيه األول والثاني حاالت 
التنفس االصطناعي عن طريق أنبوبة هوائية، 
ــالـــث فـــهـــو مــخــصــص لــلــحــاالت  ــثـ ــابـــق الـ ــا الـــطـ ــ أمـ
الـــذاكـــرة واإلدراك، فيما  فـــي  لــديــهــم مــشــكــلــة  مـــن 
تــم تخصيص الــطــابــق الـــرابـــع لــلــحــاالت الــتــي ال 
تستوفي معايير مركز قطر إلعادة التأهيل فيتم 
استقبال الحاالت وإخضاعها للتأهيل والعاج 
الــطــبــيــعــي، كــمــا أنـــنـــا مــهــتــمــون بـــتـــدريـــب أهــالــي 
املــرضــى وهـــي خــطــوة اســتــبــاقــيــة قــبــل خروجهم 
 املريض يخرج 

َّ
إلى منازلهم، فقبل اتخاذ قرار أن

ــد مـــن تــأهــيــل أســـرتـــه، مـــع تحديد  إلـــى الــبــيــت البـ
خــطــة عــاجــيــة لــكــل مــريــض عــلــى حــــدة، ويــمــتــاز 
املركز بتقديم التطيعمات الوقائية لكبار السن 
والنزالء عامة، إلى جانب توفير أجواء ترفيهية 
املـــرضـــى بمجتمعهم وعــــدم عــزلــهــم عــنــه.  لــدمــج 
وأشـــارت د. الحمد فــي تصريحات صحفية إلى 

الـــثـــاثـــة متصلة  ــز  ــراكــ املــ  
َّ
أن

ــعـــض بــجــســر  ــبـ بــبــعــضــهــا الـ
من الطابق الثاني، لتسهيل 
حركة الكادر الطبي والكادر 
ــز  ــ ــراكــ ــ ــــني املــ ــ الــــتــــمــــريــــضــــي بـ
الــثــاثــة، إلـــى جــانــب تسهيل 
ــل املــــــــعــــــــدات واألجـــــــهـــــــزة  ــ ــقـ ــ نـ
الطبية بــني األبــنــيــة الثاثة، 
ــة تـــصـــل إلـــى  ــريـ ــريـ بــســعــة سـ
225 ســـــريـــــرا مـــــوزعـــــة عــلــى 
ــة 2، حــيــث  ــايـ ــنـ عـــنـــايـــة 1 وعـ
إلــى  يتضمنان 157 ســريــرا، 
جانب مركز دعم الــذي يضم 
68 سريرا، فابد من اإلشارة 
الــحــاالت   مــركــزي عناية 1 و2 يستقبان 

َّ
إلــى أن

مــن عمر 18 ســنــة، حيث يتم أيــضــا إيـــواء بعض 
الحاالت لفترة محدودة وضمن أطر ضيقة.

ــاالت، أوضـــحـــت الـــدكـــتـــورة  ــحــ ــــول اســتــقــبــال الــ وحـ
الــحــاالت يتم مــن خــال فريق   استقبال 

َّ
الحمد أن

طبي مؤلف من طبيب وممرض وأخصائي عاج 
ــاالت ســــواء فـــي مستشفى  ــحـ طــبــيــعــي يــقــيــمــون الـ
الــوكــرة، مستشفى الخور  الــعــام، مستشفى  حمد 
ومستشفى القلب، إلى جانب فريق يتوجه ملنزل 
املريض لتقييم حالته أيضا وبناء على التقرير 
الــصــادر عــن الــفــريــق يــتــم إدخــــال املــريــض للمركز 
 مركز دعم اعتمد آلية في تأهيل 

َّ
من عدمه، كما أن

وتدريب أسر املرضى لتهيئتهم في سبل التعامل 
مع املريض بعد الخروج للمنزل.

وحول تحديد فترة اإلقامة، أكدت الدكتورة الحمد 
ـــه عــاملــيــا يعتبر مــن تـــجـــاوزت فــتــرة إقــامــتــه في 

َّ
أن

املستشفى 30 يوما فما فوق فهو في إقامة مطولة، 
لـــذا ال تــوجــد فــتــرة مـــحـــددة، فلكل مــريــض حالته 

ووضعه الخاص الذي يؤخذ بعني االعتبار.

الرعاية التخصصية 
في سطور 

تم افتتاح أول مركز من مراكز الرعاية التخصصية »عناية« 
في عام 2010، حيث كانت تطلق عليه تسمية »مرفق الرعاية 
التمريضية املتخصصة«، وكان هو املركز األول من نوعه في 
قطر واملنطقة، حيث يوفر للمرضى متابعة ورعاية طبية على 
مدار الساعة من خالل فريق من الكوادر الطبية والتمريضية 
املرفق  أعــوام تمت توسعة  املتخصصة. وبعد ذلــك بخمسة 
لتلبية نمو الطلب على الخدمات الناتج عن الزيادة السكانية 
املستمرة، حيث افتتح في عام 2015 بشكل رسمي مركزا 
»عناية« للرعاية التخصصية )1 و2(. ويوفر املرفقان حاليًا 
خدمات رعاية تخصصية في بيئة استشفائية مريحة من 

خالل سعة سريرية تزيد على 150 سريرًا.
خالل األعوام األخيرة قطعت مؤسسة حمد الطبية خطوات 
الــرعــايــة املستمرة في  إعـــادة تشكيل منظومة  هائلة نحو 
قطر، فباإلضافة إلى مركزي »عناية« للرعاية التخصصية 
املتواجدين حاليًا، تدير املؤسسة مرفقي رعاية تأهيلية في 
التخصصات  الخدمات متعددة   عن 

ً
منطقة معيذر، فضال

املنزلية والتي يتم تقديمها للمرضى في  للرعاية الصحية 
مختلف أنحاء دولة قطر.
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تــحــت الــرعــايــة الــكــريــمــة لــحــضــرة صاحب 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
أمير الــبــاد املــفــدى، افتتح ســعــادة السيد 
ــلـــي وزيـــــــر الــثــقــافــة  ــعـ ــانــــم الـ ــــاح بــــن غــ صــ
والرياضة، أمس، فعاليات الدورة الثاثني 
من معرض الدوحة الدولي للكتاب تحت 
شـــعـــار »أفـــــا تـــتـــفـــكـــرون«، والـــتـــي تحظى 
بمشاركة »335« دار نشر تمثل »31« دولة 
الــدوحــة  عربية وأجنبية وذلـــك فــي مــركــز 
لــلــمــعــارض واملــــؤتــــمــــرات. حــضــر افــتــتــاح 
املعرض سعادة السيد أحمد بن عبدالله 
بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، 
الــدكــتــور محمد بــن عبدالواحد  وســعــادة 
الحمادي وزيــر التعليم والتعليم العالي، 
وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي 
وزيـــر املـــواصـــات واالتـــصـــاالت، وســعــادة 
الــســيــد ســلــطــان بـــن ســعــد املــريــخــي وزيـــر 
ــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، وســـعـــادة  الــــدولــــة لـ
الدكتور حسن بن لحدان الحسن املهندي 
رئـــيـــس املــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء رئــيــس 
محكمة التمييز، وسعادة الدكتور صالح 
بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط 
واإلحـــصـــاء، وعـــدد مــن أصــحــاب الــســعــادة 
ــيـــوخ وأصــــحــــاب الــــســــعــــادة الـــســـفـــراء  الـــشـ
املــعــتــمــديــن لـــدى الـــدولـــة. وعــقــب االفــتــتــاح 
ــام الــحــضــور بــجــولــة فــي املــعــرض بــدأت  قـ
مـــن الـــحـــي الــاتــيــنــي بـــاملـــعـــرض وشــمــلــت 
جناح وزارة الثقافة والرياضة والجناح 
الفرنسي وجناح وزارة التعليم والتعليم 
العالي وجــنــاح وزارة األوقـــاف والــشــؤون 
ــاز الــتــخــطــيــط  ــهــ ــــاح جــ ــنـ ــ ــــة، وجـ ــيـ ــ ــــامـ اإلسـ
واإلحـــصـــاء، بــاإلضــافــة إلـــى عـــدد مــن دور 

النشر القطرية والعربية واألجنبية.
قــال سعادة السيد صــاح بن غانم العلي 
وزير الثقافة والرياضة: »حرصت الوزارة 
عــلــى أن يــكــون املــعــرض لــيــس نقطة لبيع 
الكتب فحسب، ولكن لتكون الدوحة واحة 
للمعرفة والتفكر، وهو ما يعززه البرنامج 
ــا يــتــضــمــنــه مــن  ــ ــافـــي لـــلـــمـــعـــرض ومــ ــقـ ــثـ الـ
نــدوات ومحاضرات وورش«، مشيرا إلى 
الــهــدف مــن هــذه الفعاليات املكثفة هو  أن 
الــتــوجــه نحو األســـرة للمشاركة بفعالية 
في املعرض، واقتناء الكتب القيمة فضا 
عـــن االلــتــقــاء بــالــنــخــب الــفــكــريــة مـــن كــتــاب 

ومفكرين.
ــلــــى كـــافـــة  ــيـــز عــ ــتـــمـ ــــرض مـ ــعــ ــ وأكـــــــــد أن املــ
األصعدة من حيث عدد املشاركات، فهناك 
دول ألول مرة تشارك في املعرض، وكذلك 
البرنامج الثقافي، داعيا املجتمع القطري 
املــحــب للمعرفة إلــى الــحــضــور واملــشــاركــة 
في فعاليات املعرض ألن هذا هو التتويج 

الحقيقي للمعرض.

المناظير الثمانية 

أكــد سعادة السيد صــاح بن غانم العلي 
ــيـــزة  ــركـ ــة والــــريــــاضــــة أن الـ ــافـ ــقـ ــثـ وزيـــــــر الـ
األســاســيــة الــتــي تــتــمــحــور حــولــهــا جهود 
الـــــوزارة وتــقــوم عليها نــشــاطــات معرض 
الــتــصــورات الكبرى  الــدوحــة للكتاب هــي 
ــا املــجــتــمــعــات  الـــتـــي تــبــنــى عـــلـــى أســـاســـهـ
ــــورات كـــانـــت  ــــصـ ــتـ ــ ــارات، تـــلـــك الـ ــ ــــضــ ــحــ ــ والــ
حـــاضـــرة بـــقـــوة خــــال تــخــطــيــطــنــا إلقــامــة 
الــدوحــة للكتاب، وعـــدد سعادته  مــعــرض 
ــلـــك الــــتــــصــــورات فــــي 8 مـــنـــاظـــيـــر لــلــقــيــم  تـ
ــــي »الــــكــــرامــــة اإلنـــســـانـــيـــة  اإلنـــســـانـــيـــة وهــ
واملعرفة والوقت والعمل والعلم واحترام 

اآلخر والطبيعة«.
وأشــاد الــوزيــر بــدور النشر القطرية التي 
ــقـــوة مــوضــحــا  ــا بـ ــودهــ ــدأت تـــفـــرض وجــ ــ بــ
الــوزارة  أنها تحظى اليوم بكل الدعم من 
وأن حركة الطباعة والتأليف والنشر في 
الدولة اآلن تقوم بها دور النشر الخاصة 

القطرية أكثر.
ــة بـــاتـــت اآلن  ــر أن الــــدوحــ وأوضــــــح الــــوزيــ
واحــة للمعرفة والعلوم والتقدم وذلــك ما 
حرصنا على أن نعكسه ضمن مجريات 
فــعــالــيــات الـــعـــلـــوم اإلنـــســـانـــيـــة والــثــقــافــيــة 
املــتــنــوعــة فــي املــعــرض مــن نــــدوات وورش 
ومحاضرات دعونا إليها مفكرين وخبراء 
ومثقفني على أمل أن يكون املعرض بؤرة 

إشعاع معرفية.
وناشد سعادة الوزير األسر إلى املشاركة 
بقوة مع أطفالها باملعرض لاستفادة من 

الفعاليات والتعرف على مجريات الحركة 
ــاء بــالــنــخــب الــفــكــريــة،  ــقــ ــتــ الـــثـــقـــافـــيـــة وااللــ
موضحًا أن هذا املعرض متميز على كافة 
األصعدة من حيث املشاركات الدول وعدد 
ــنـــاشـــريـــن، كما  األجـــنـــحـــة والـــعـــنـــاويـــن والـ

وكيفا، وللمجتمع القطري.
وأكــــد أن املـــعـــرض يــصــنــفــه الـــخـــبـــراء بــأنــه 
أنجح معرض في املنطقة من حيث إقبال 
الناس على اقتناء الكتب، ويعتبر خطوة 
أنــهــا غير كافية،  ثقافية ممتازة صحيح 
لكن البحث في املعرفة واالقتناء والدراسة 
واالكــتــشــاف هــي الــخــطــوات الــتــي نبحث، 
ــا ونـــــدوات وعــروضــا  ولــذلــك نظمنا ورشــ
لتجسيد الكتب في نقاشات فكرية. وأشار 
إلى أن املعرض هو األول في املنطقة حيث 
انطلقت فعالياته عـــام 1971 وهـــذا دليل 
على حب القطريني وعشقهم للكتب منذ 

تأسيس الدولة.

مشاركة عالمية 

يبلغ عدد دور النشر املشاركة في املعرض 
بــيــنــمــا وصــل  335 دارا عــربــيــة وأجــنــبــيــة، 
عــدد الــتــوكــيــات املــشــاركــة إلــى 51 توكيا 
ــدد أجـــنـــحـــة الــكــتــب  ــ عـــربـــيـــا وأجـــنـــبـــيـــا، وعــ
بـــ 228 دار نــشــر، أما  العربية 559، ممثلة 
عـــدد األجــنــحــة األجــنــبــيــة فبلغ 91 جناحا 
بـــ 35 دارا أجنبية، بينما بلغ عدد  ممثلة 
دور النشر لألطفال 72 دارا، ليصل العدد 
اإلجمالي إلى 797 جناحا. وقد تم تصميم 
املــعــرض بشكل مــغــايــر ومــمــيــز هـــذا الــعــام 
إلــى املــصــادر املطلوبة،  الــوصــول  لسهولة 
إلــى تخصيص منطقة رئيسية  باإلضافة 
فـــي مــنــتــصــف املـــعـــرض لــلــفــعــالــيــات حيث 
يتم االحتفاء بالسنة الثقافية قطر فرنسا 
الــثــريــة ســواء  الثقافية  الــفــعــالــيــات  وكــذلــك 
فــي املــســرح الرئيسي والــصــالــون الثقافي 
واملقهى الثقافي ومدرسة قطر املخصصة 
لفعاليات األطـــفـــال، فــضــا عــن تحصيص 

مركز لإلعاميني.

وزير الثقافة يفتتح معرض الدوحة الدولي للكتاب
بحضور رئيس مجلس الشورى وعدد من الوزراء

¶  العلي يفتتح الدورة الـ 30 من معرض الدوحة للكتاب

صالح بديوي

العلي: الدوحة باتت 
واحة للمعرفة والعلوم 

والتقدم 
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أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله 
بـــن زيــــد آل مــحــمــود رئــيــس مجلس 
الشورى على أهمية معرض الدوحة 
الــدولــي للكتاب فــي دورتــــه الحالية 
والــــتــــي تــشــهــد مـــشـــاركـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الــقــطــريــة والعربية  الــنــشــر  قــبــل دور 
والـــدولـــيـــة، مـــشـــددا فـــي تــصــريــحــاتــه 
على هامش افتتاح النسخة 30 من 
املعرض صباح أمس، على أنه يمكن 
اعتبار املعرض من أنجح التظاهرات 
فــي الـــدولـــة، ملــا يكتسبه مــن إشــعــاع 
كبير على الصعيد املحلي واإلقليمي 
ــــي، بـــاإلضـــافـــة إلـــــى اإلقـــبـــال  ــدولــ ــ والــ
املتزايد من دورة إلى أخرى من أجل 

املشاركة من قبل الناشرين القطريني 
ــيـــني، أو بــالــنــســبــة  ــربـ ــغـ والــــعــــرب والـ
لــــــزوار املـــعـــرض مـــن مــخــتــلــف فــئــات 

وشرائح املجتمع القطري.
ــلـــس الــــشــــورى  وأشــــــــــاد رئــــيــــس مـــجـ
ــــني مـــن  ــــاثــ ــثــ ــ ــار الــــنــــســــخــــة الــ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ بـ
ــه وزارة  ــارتــ ــتــ ــــرض، والــــــــذي اخــ ــعـ ــ املـ
الــثــقــافــة والــريــاضــة بــامــتــيــاز ملــا فيه 
مــــن مــــعــــاٍن ســـامـــيـــة ودعـــــــوة لــلــتــفــكــر 
ــداع، مضيفا »لقد كــان اختيار  واإلبــ
عــــنــــوان وشــــعــــار املــــعــــرض لــلــنــســخــة 
ــة أن ديــنــنــا  الـــحـــالـــيـــة رائــــعــــا، خـــاصـ
إلــى التفكر  وقــرآنــنــا الكريم يدعونا 
ــقــــراءة«. وقـــال سعادته  والــبــحــث والــ
إنـــه مـــن خـــال الــتــجــول فـــي املــعــرض 
واالطــــاع عــلــى مــشــاركــة دور النشر 

الــــقــــطــــريــــة يـــــاحـــــظ مــــــــدى الــــتــــطــــور 
املــســجــل لـــدى الــنــاشــريــن الــقــطــريــني، 
وإســهــامــاتــهــم الــكــبــيــرة فـــي الــثــقــافــة 
وعلى وجــه الخصوص عملهم على 
تطوير الكتب وترجمتها وإيــصــال 
ــة والــــعــــربــــيــــة إلـــى  ــريـ ــطـ ــة الـــقـ ــافـ ــثـــقـ الـ

مختلف دول العالم.
ــيــــد أحــــمــــد بــن  ودعــــــــا ســـــعـــــادة الــــســ
عــبــدالــلــه بــن زيــد آل مــحــمــود رئيس 
ة الكتب ملا  مجلس الشورى إلى قراء
تتضمنه من متعة خاصة ومتفردة 
وتــكــســب الــفــرد الــخــبــرة والــتــجــربــة، 
ــة إلــــــــى دعــــــــــوة الـــجـــمـــيـــع  ــ ــافــ ــ ــــاإلضــ بــ
إلــــى املـــشـــاركـــة وزيــــــارة املـــعـــرض ملا 
الــكــتــب الــقــيــمــة  يــتــضــمــنــه مـــن آالف 

واملهمة.

ــتـــور مــحــمــد بــن  ــدكـ افـــتـــتـــح ســــعــــادة الـ
التعليم  الــحــمــادي وزيـــر  عــبــدالــواحــد 
أمــس، جناح وزارة  العالي،  والتعليم 
الــتــعــلــيــم والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي الـــقـــائـــم 
ضــــمــــن فــــعــــالــــيــــات مــــعــــرض الــــدوحــــة 
الـــدولـــي لــلــكــتــاب فــي دورتــــه الــثــاثــني 
واملــقــام فــي مــركــز الــدوحــة للمعارض 

واملؤتمرات.
وقــــال ســعــادتــه إن الـــهـــدف مـــن إقــامــة 
ــيـــم والـــتـــعـــلـــيـــم  ــلـ ــتـــعـ الـ جــــنــــاح وزارة 
الــعــالــي فــي مــعــرض الـــدوحـــة الــدولــي 
لـــلـــكـــتـــاب دعـــــم األنـــشـــطـــة الـــاصـــفـــيـــة، 
ويـــهـــدف أيـــضـــًا إلــــى تــنــمــيــة املــجــتــمــع 
ة بشكل  الــقــراء فكريًا وثقافيًا ويدعم 
ــــال تــنــمــيــتــهــا وزرع  أســــاســــي مــــن خـ
حـــبـــهـــا فــــي نــــفــــوس أبـــنـــائـــنـــا الــطــلــبــة 

بجميع مراحلهم العمرية.
وأكد سعادته أن جناح وزارة التعليم 
ــدة  ــديــ ــــة جــ ــــالـ ــإطـ ــ ــل عـــــــام بـ ــ ــز كــ ــيـ ــمـ ــتـ يـ
الكتاب  وفــريــدة من نوعها، فمعرض 
الدولي هذا العام يرتدي ُحلة مشرقة 
أضــفــت على الــنــفــوس الــزائــرة الــراحــة 
واملتعة باإلضافة إلى ما يتم تقديمه 
مــن الــبــرامــج املــتــنــوعــة واملــحــبــبــة إلــى 

أفراد العائلة.
ــــى أن دور  إلـ الــتــعــلــيــم  ــر  ــ وأشـــــــار وزيــ
ــاد ملحوظ  الــشــبــاب الــقــطــري فــي ازديـ
وكــثــيــف، حــيــث يــظــهــر ذلـــك مـــن خــال 
القطرية، وارتفاع  النشر  انتشار دور 

أعـــــــداد الـــُكـــتـــاب ونــــاشــــري الــقــصــص 
والـــــــروايـــــــات والـــــــدراســـــــات الــبــحــثــيــة 
ــا مــــن اإلصــــــــــدارات الـــجـــديـــدة  ــيـــرهـ وغـ
ـــرحـــت ألول مــــرة فـــي مــعــرض 

ُ
الــتــي ط

هذا العام.
وقــــال ســعــادتــه: إن ديــنــنــا اإلســامــي 
ــًا  ــمــ الـــحـــنـــيـــف والـــــــقـــــــرآن الــــكــــريــــم دائــ
يـــدعـــو الـــنـــاس إلــــى الــتــفــكــر والــتــأمــل 
والتدبر، وعلى نهج ذلك نرى شعار 
معرض الدوحة الدولي للكتاب »أفا 
ــنــــاس والــطــلــبــة  ــكـــرون« يـــحـــث الــ ــفـ ــتـ تـ
ــلـــى اتــــخــــاذ الـــشـــعـــار كــمــنــهــج غــيــر  عـ
صفي، إضافة إلى أن مناهج التعليم 

الــــحــــديــــثــــة واملــــطــــبــــقــــة فــــــي مــــــــدارس 
قــطــر اآلن تــدعــو الــطــلــبــة إلـــى الــبــحــث 
واملــطــالــعــة واالعـــتـــمـــاد عــلــى مــصــادر 
تــعــلــيــمــيــة أخـــــرى بـــهـــدف تــشــجــيــعــهــم 
عــلــى االســـتـــزادة مــن الــعــلــوم املختلفة 

وعدم التقيد بالكتاب املدرسي.
ــيـــم  ــلـ ــعـ ــتـ ويـــــــدعـــــــو ســـــــعـــــــادة وزيـــــــــــر الـ
الطلبة  أمــور  أولياء  العالي  والتعليم 
إلــى االســتــفــادة مــن هــذه الفرصة وأن 
هــم لــلــمــشــاركــة في  يــصــطــحــبــوا أبــنــاء
املعرض، واالستمتاع بكافة األنشطة 
ــات املـــقـــدمـــة داخــــــل جــنــاح  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ والـ
الــتــعــلــيــم، وأيـــضـــًا ألخـــذ جــولــة  وزارة 

للتعرف على  ميدانية داخل املعرض 
الكتب والقصص  فــي اختيار  ذوقــهــم 

والتعرف على ميولهم وتطلعاتهم.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال الـــــســـــيـــــد عــــمــــاد 
الــخــمــايــســة مــن قــســم مــصــادر التعلم 
بـــــإدارة املــنــاهــج الـــدراســـيـــة ومــصــادر 
التعليم والتعليم  فــي وزارة  الــتــعــلــم 
التعليم على  العالي: لقد دأبت وزارة 
مدار سنوات متواصلة على املشاركة 
للكتاب،  الــدولــي  الــدوحــة  فــي معرض 
وذلــــك مــن خـــال عـــدة فــعــالــيــات منها 
تخصيص ركــن خــاص لألطفال، كما 
أن مشاركة الــوزارة هذا العام تميزت 
من خال تعاون مجموعة من املدارس 
مع الوزارة وتضمنت فعاليات جناح 
العالي ليوم  التعليم والتعليم  وزارة 
ــرب الــكــتــب بني  الــخــمــيــس فــعــالــيــة )أغــ
املــــاضــــي والــــحــــاضــــر( الــــتــــي أشـــرفـــت 
الطريني  نـــدى جــمــال  املــعــلــمــة  عليها 
مــــن مــــدرســــة فـــاطـــمـــة بـــنـــت الـــخـــطـــاب 
للبنات، والفعالية عبارة  االبتدائية 
املتوفرة في  الكتب  مــن  عــن مجموعة 
الــعــاملــيــة، وتتميز  املــتــاحــف واملــكــاتــب 
بـــنـــدرتـــهـــا وغـــرابـــتـــهـــا فــــي الــتــصــمــيــم 
ــتـــاب  ــكـ ــي مــــثــــل الـ ــ ــ ــداعـ ــ ــ ــــرض اإلبـ ــعــ ــ ــ وال
ــزام، والــكــتــاب  ــِحــ املــــحــــروق، وكـــتـــاب الــ
املـــزدوج، وكــتــاب أفــكــار الحلم وكتاب 
الـــخـــيـــوط، واملـــوســـوعـــة املــيــكــانــيــكــيــة، 
والـــكـــتـــاب الــــورقــــي الــشــبــكــي، وكــتــاب 
يــزرع ليصبح  الــذي  الشرب، والكتاب 
الخنساء  شــجــرة. كما قدمت مــدرســة 

ــرة  ــتــ ــفــ ــي الــ ــ ــ ــة لــــلــــبــــنــــات فـ ــ ــيــ ــ ــدائــ ــ ــتــ ــ االبــ
الصباحية فعالية رحلة حول ماعب 

قطر للطلبة من عمر 4 إلى 15 سنة.
ــعــــرض  وعــــــلــــــى هــــــامــــــش افــــــتــــــتــــــاح مــ
ــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب فـــي دورتــــه  الـــدوحـ
ــقــــام فـــي مـــركـــز الـــدوحـــة  الـــثـــاثـــني واملــ
لــلــمــعــارض واملـــؤتـــمـــرات، قـــال ســعــادة 
ــد  ــدالــــواحــ ــبــ ــن عــ ــ الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد بــ
ــر الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم  الـــحـــمـــادي وزيـــ
ــيـــل« إن  »لـــوسـ ـــ الـــعـــالـــي فــــي حـــديـــثـــه لـ
الــنــســخــة الــحــالــيــة مـــن املـــعـــرض تعد 
مــتــمــيــزة مـــقـــارنـــة بــالــنــســخ املــاضــيــة، 
حــيــث تــوجــد الــعــديــد مـــن املــشــاركــات 
الــجــهــات ســواء  الــكــبــيــرة مــن مختلف 
مــــن دور  أو  ــقـــطـــريـــني  الـ الـــكـــتـــاب  مــــن 
ــة إلــــى الـــكـــم الــكــبــيــر  ــافـ الـــنـــشـــر بـــاإلضـ
مـــن الــفــعــالــيــات واألنـــشـــطـــة الــثــقــافــيــة 
لــلــمــعــرض، والـــتـــي تتميز  املــصــاحــبــة 
التحديات  التعليمية. وعن  بأهدافها 
ة والكتاب نتيجة  الــقــراء التي تواجه 
التطور التكنولوجي، قال سعادته إن 
ة والتكنولوجيا ال تتعارضان،  القراء
فــالــيــوم الــعــديــد مــن دور النشر بــدأت 
تــســتــعــمــل املـــؤلـــفـــات الــرقــمــيــة، وتــابــع 
قــــائــــا: مــــن املــــهــــم الــــيــــوم االســـتـــفـــادة 
مـــن الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي فـــي مــجــال 
ة،  ة والــتــشــجــيــع عـــلـــى الــــقــــراء ــراء ــ ــقـ ــ الـ
ة لــدى  وخـــاصـــة تــنــمــيــة قـــــدرة الــــقــــراء
أبنائنا، من املهم جدا اليوم التشجيع 

ة. على القراء

المعرض من أنجح التظاهرات في الدولة وشعاره رائع

المعرض يرتدي حلة مشرقة أضفت على النفوس الزائرة المتعة والفائدة 

رئيس مجلس الشورى:

وزير التعليم والتعليم العالي: 

الدوحة - 

¶  رئيس مجلس الشورى متحدثا للصحفيين

»لوسيل« ¶  د. الحمادي متحدثا لـ

أحمد فضلي

أشــــاد عـــدد مـــن املــثــقــفــني بــفــعــالــيــات 
ــة لـــلـــكـــتـــاب وأثـــنـــوا  ــ ــــدوحـ مـــعـــرض الـ
ــة  ــاركـ عـــلـــى الــتــنــظــيــم الـــجـــيـــد واملـــشـ
الكبيرة من كبرى دور النشر املحلية 

واإلقليمية والدولية.
فــــي مــــعــــرض تـــوضـــيـــحـــه لــــعــــدد مــن 
التصورات اإلنسانية الكبرى يقول 
الـــدكـــتـــور جـــاســـم بــــن مــحــمــد ســالــم 
ســلــطــان طــبــيــب وخــبــيــر فــي الــعــلــوم 
اإلنسانية وصاحب نظرية املناظير 
ــة، إنـــــــه كـــلـــمـــا »انـــخـــفـــض  ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ الــ
مستوى الكرامة الوجودية لإلنسان 
ــإن املــجــتــمــع غـــيـــر قـــابـــل لــلــدخــول  ــ فـ
لــلــعــصــر، وكــلــمــا ارتـــفـــعـــت قــابــلــيــتــه 
 :

ً
قــائــا لــلــدخــول عــالــيــة«. ويستطرد 

»بــالــنــســبــة لــقــضــيــة الـــعـــلـــم هــــل إذا 
غــطــى املــــدرس املــنــهــج أفــضــل أم إذا 
ترك الطالب يكتشف العلم واملعرفة 
ــذا الـــســـؤال  أفــــضــــل؟، اإلجــــابــــة عـــن هــ
توضح ما هو الفارق بني الحضارة 
املـــجـــتـــمـــعـــات  ــدم، وهـــــــي أن  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والــ
أبــنــاءهــا يكتشفون  املــتــقــدمــة تــريــد 
ــتـــمـــعـــات املــتــخــلــفــة  ــد، واملـــجـ ــديــ الــــجــ
لـــــألوالد يحفظونها  تــضــع مــنــاهــج 

ويــخــرجــون مــنــهــا بــــدون نتيجة أو 
فائدة وبالتالي ال يكتسب املجتمع 

خصائص علمية مطلقا«.
ويخلص د. جاسم بن محمد »منذ 
1984 أعــمــل عــلــى مــشــروع للنهضة 
وهذا املشروع قادني لبحث العلوم 
ــة ملـــــــاذا نـــحـــن لــم  ــرفـ ــعـ اإلنـــســـانـــيـــة ملـ
نستطع في املنطقة العربية العبور 
لـــلـــعـــصـــور الــــحــــديــــثــــة بـــيـــنـــمـــا دول 
الــيــابــان والــصــني وسنغافورة  مثل 
تـــعـــبـــر وتـــوصـــلـــت  ــاعــــت أن  ــتــــطــ اســ

لــلــدراســة املناظير الثمانية وإن لم 
نــســتــطــع تــحــقــيــق نـــتـــائـــج فــيــهــا لــن 

نستطيع أن نعبر العصر«.
فــيــمــا يتعلق بــــدور مــركــز الــوجــدان 
ــذي يـــبـــشـــر بــنــظــريــة  ــ ــ الــــحــــضــــاري الـ
املــنــاظــيــر الــثــمــانــيــة يــقــول د. يــاســر 
فــــي مــركــز  بــــاحــــث أول  الــــغــــربــــاوي 
الــــــــوجــــــــدان الــــــحــــــضــــــاري: تـــحـــرص 
وزارة الثقافة والــريــاضــة مــن خال 
ــلـــى إطــــاق  املــــعــــرض هــــــذا الــــعــــام عـ
ملكات اإلنسان على التفكير والفكر 

تــتــقــدم  املـــجـــتـــمـــعـــات ال  ــد ألن  ــاقـ ــنـ الـ
كــبــرى في  إال إذا حــقــقــت نــجــاحــات 
ــــق طـــرق  مـــســـار نـــقـــد املـــســـلـــمـــات وشـ
جــديــدة نــحــو املــســتــقــبــل. واســتــطــرد 
ــــذا الـــعـــام  قــــائــــا: ضـــيـــف املــــعــــرض هـ
فرنسا ونــحــن عندما نــقــول فرنسا 
نقصد فرنسا التنوير وليس فرنسا 
نابليون بونابرت فالجهد الفرنسي 
الفلسفي يعني هــو فلسفة األنـــوار 
وقــطــعــوا شــوطــا كــبــيــر فـــي تحقيق 
الحداثة األوروبــيــة، ونحن في قطر 
نــســعــى إلــــى الـــشـــراكـــة فـــي املــشــتــرك 
اإلنـــســـانـــي والــثــقــافــي والـــفـــكـــري مع 
فــرنــســا. وأوضـــح د. الــغــربــاوي: لقد 
أضيف إلى املعرض أجنحة جديدة 
من بينها مركز الوجدان الحضاري 
وهو مركز تابع لوزارة الثقافة يعمل 
على املنظومة القيمية والفكرية في 
داخــل املجتمع القطري ليكون أكثر 
فعالية فــي عاقته بالعلم والعمل 
والــديــن والــوقــت والطبيعة والــكــون 
واآلخــر البعيد والقريب، واملعرض 
لــيــس نــقــطــة بــيــع كــتــب إنـــمـــا نقطة 

تاقح ثقافي ووجداني.

مثقفون يشيدون بفعاليات »الدوحة للكتاب«

¶  د. ياسر الغرباوي¶  الدكتور جاسم بن محمد سالم سلطان

اســتــضــاف مــعــرض الـــدوحـــة لــلــكــتــاب مــســاء أمـــس الــكــاتــبــة الــعــمــانــيــة جوخة 
لعام  الدولية  الحارثي وهــي أول شخصية عربية تفوز بجائزة مــان بوكر 
2019 عن روايتها »سيدات القمر« وهي أستاذة بقسم اللغة العربية بجامعة 
السلطان قابوس. وذلك للحديث في ندوة بعنوان »سيدات القمر« من املحلية 
»العوافي« وتتناول حياة ثالث  الــروايــة في قرية  العاملية. وتــدور أحــداث  إلــى 
الطابع  العماني ذو  التي شهدها املجتمع  التحول  شقيقات يعشن مرحلة 

التقليدي املحافظ خالل الحقبة التي تلت مرحلة االستعمار.
وتستلهم الكاتبة أحداث رواياتها من البيئة الُعمانية الغنية باملوروث الشعبي، 
الداخلية.  وتحيك تفاصيلها عبر ربط الجغرافيا واملكان بأبطالها وعواملهم 
وتحدثت الحارثي خالل الندوة عن رحلتها مع الكتابة اإلبداعية التي اتجهت 
نحو ثالثة مسارات هي: كتاب أدب الطفل والقصة والرواية، مشيرة إلى أنها 
تستلهم في أعمالها اإلبداعية تجاربها وتجارب جيل اآلباء واألجداد، ورؤى 
الناس من حولها للعالم والحياة، وما تقرأه من أطروحات وأفكار ما يعطي 
اإلطار الزمني الجيد الذي تستطيع من خالله التعبير عن حركة الشخصيات 
في أعمالها، الفتة إلى أن الرواية لديها تنفتح على االحتماالت غالبا. وحول 
العمانية لتكون نقطة  البيئة  اهــتــمــام أعمالها بالبيئة املحلية والــتــجــذر فــي 
االرتكاز لتحقيق العاملية، قالت »أكتب عن عالم يتالشى كل يوم أمام أعيننا 
وهو ما عبرت عنه في التقاليد والتي في طريقها إلى االندثار، ومع ذلك ال أجد 
غرابة في أن يكون الكاتب يمكن أن يكتب مغرقا في محليته وأن يقرأ عامليا، 
فمثال قرات األسبوع املاضي رواية نصف شمس صفراء للكاتبة النيجيرية 
تشيماماندا نغوزي أديتشي، وهي عن الحرب النيجيرية وتقدم فيها العادات 

والتقاليد هناك«.

الفائزة برواية مان بوكر 
الدولية لعام 2019 في 

معرض الدوحة
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ــيــــة لـــحـــقـــوق  ــنــ تــــدشــــن الـــلـــجـــنـــة الــــوطــ
اإلنــــســــان دلـــيـــل الــتــربــيــة عــلــى حــقــوق 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ ــج الـ ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ اإلنـــــــســـــــان فــــــي املـ
بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم 
ــادم 14 يــنــايــر  ــ ــقـ ــ ــاء الـ ــثــــاثــ الـــعـــالـــي الــ
ــرًا، حـــيـــث يــتــضــمــن  ــ ــهـ ــ ــاعــــة 12 ظـ الــــســ
املـــــــراحـــــــل االبـــــتـــــدائـــــيـــــة واإلعــــــــداديــــــــة 
ــة إلــــــى دلـــيـــل  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــة وبـ ــويــ ــانــ ــثــ والــ
ــقــــوق اإلنـــــســـــان فــي  ــلـــى حــ ــة عـ ــيـ ــربـ ــتـ الـ
ــة تـــضـــمـــن جـــنـــاح  ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ ــاهــــج الـ ــنــ املــ
ــتـــب  ــكـ ــة عــــــــــددا كــــبــــيــــرا مــــــن الـ ــنــ ــجــ ــلــ الــ
ــر الـــســـنـــويـــة املــتــخــصــصــة  ــاريــ ــقــ ــتــ والــ
ــيــــات والــــــدراســــــات الـــدولـــيـــة  ــفــــاقــ واالتــ

الخاصة بحقوق اإلنسان.
وقــــال الــســيــد عــبــد الــلــه عــلــي املــحــمــود 
ــات الــــعــــامــــة  ــ ــــاقــ ــعــ ــ رئـــــيـــــس وحــــــــــدة الــ
واإلعـــــام بــالــلــجــنــة الــوطــنــيــة لحقوق 
اإلنـــســـان إن جــنــاح الــلــجــنــة بــمــعــرض 
الــكــتــاب الـــعـــام الــحــالــي يــشــهــد إقــبــااًل 
مميزًا للتعرف على إصدارات اللجنة، 
مشيرًا إلى أنه يتم توزيع كتاب جيب 
العامل بـ 11 لغة بعد أن كان بـ 7 لغات، 
ويــحــتــوي عــلــى بــعــض الــتــوضــيــحــات 
لقوانني العمل وتعدياتها، وحقوق 
ــات الــعــمــال الـــوافـــديـــن، مشيرًا  ــبـ وواجـ
إلــــى أنــــه يــتــم تـــوزيـــع هــــذه الــكــتــب في 
أمـــــاكـــــن تـــــواجـــــد الــــعــــمــــال ســـــــــواء فــي 
الــشــركــات أو أمـــاكـــن الــســكــن وغــيــرهــا 

على سبيل توعية العمالة.
الــــجــــالــــيــــات  ــي  ــلــ ــثــ ــمــ مــ وأضــــــــــــــاف أن 
ــودة فـــي قــطــر يــــأخــــذون نسخا  املــــوجــ

كــثــيــرة مـــن الــكــتــيــب لــتــوزيــعــهــا على 
الــعــمــالــة الـــوافـــدة، وهـــي تــــوزع بشكل 
ــاح  ــنــ ــجــ ــن الــ ــمــ ــا تــــضــ ــمــ ــيــ مـــــجـــــانـــــي، فــ
ــــوق اإلنــــــســــــان فــي  ــقـ ــ ــــاب حـ ــتـ ــ ــا كـ ــ أيـــــضـ
الثقافة اإلســامــيــة باللغات العربية 
واإلنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة وأضــيــفــت 
اللغة اإلسبانية لهذا العام، إلى جانب 
آخـــر الــتــقــاريــر الــســنــويــة للجنة حــول 
أوضــــاع حــقــوق اإلنـــســـان فــي الــدولــة، 
وآخـــر عــدديــن مــن مجلة »الصحيفة« 

اللجنة كل  الــتــي تــصــدر عــن  الفصلية 
ــدد كــبــيــر مـــن الــكــتــب  ــ ســتــة أشـــهـــر، وعـ
والتقارير السنوية الشاملة والتقارير 
املــتــخــصــصــة واالتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة 
ــــى جــــانــــب املـــطـــويـــات  والـــــــدراســـــــات إلــ
بــمــبــادئ حــقــوق اإلنــســان،  التعريفية 
منها الــجــديــد ومــنــهــا مــا تــمــت إعـــادة 

طباعته.
وبني املحمود أن كتاب حقوق اإلنسان 
فــــــي الــــثــــقــــافــــة اإلســـــامـــــيـــــة يــتــضــمــن 
ــيـــة الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــن  ــقـــرآنـ اآليـــــــات الـ
حـــقـــوق اإلنــــســــان وشـــرحـــهـــا واملــقــابــل 
لها فــي ميثاق األمــم املتحدة لحقوق 
ــة الــكــريــمــة  اإلنـــســـان، مــوضــحــا أن اآليــ
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املتحدة ضرورة اتفاق وتاحم جميع 
الــشــعــوب، وهـــكـــذا، مــؤكــدًا أن اإلســـام 
مـــنـــذ 1400 ســـنـــة تـــحـــدث عــــن حــقــوق 

اإلنسان واملساواة وغيرها.
ــــت إلـــــــى الــــجــــنــــاح احـــــتـــــوى عــلــى  ــفـ ــ ولـ
قــصــص لــأطــفــال عــن حــقــوق اإلنــســان 
بــذلــك، باإلضافة  ليكونوا على درايـــة 
اللوحات  إلــى تلوين األطــفــال لبعض 
الـــتـــي تــتــضــمــن حــقــوقــهــم فـــي الــحــيــاة 
التعليم والــلــعــب والــحــق  كحقهم فــي 

في الصحة.
وأكــــــد أن الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 
اإلنــســان تــهــدف مــن خــال مشاركتها 
فـــي املـــعـــرض إلـــى الـــوصـــول إلـــى أكــبــر 
عدد من املواطنني واملقيمني في دولة 

قطر وتوعيتهم.

يشارك فريق رصد األهلة للمرة األولى 
فـــي جـــنـــاح وزارة األوقــــــاف والـــشـــؤون 

اإلسامية، في معرض الكتاب 2020.
والفريق يختص برصد أهلة الشهور 
الـــــهـــــجـــــريـــــة ملـــــعـــــرفـــــة دخــــــــــــول األهـــــلـــــة 
وارتــبــاطــهــا بــاملــنــاســبــات الــديــنــيــة مثل 
ــور  الـــصـــيـــام والـــحـــج وغـــيـــرهـــا مـــن األمــ

الفلكية املرتبطة بالعام الهجري.
قال عمر فاروق الرحماني عضو فريق 
رصد األهلة بوزارة األوقاف والشؤون 
ــيـــة إن مـــشـــاركـــة وحـــــدة رصــد  اإلســـامـ
األهلة تعد املشاركة األولى في معرض 
الكتاب العام الحالي، مبينا بــأن عمل 
الـــوحـــدة عــمــل فــنــي بـــحـــت، يـــقـــوم على 
تزويد اللجنة الشرعية بتقارير فنية 
حول رؤية أهلة بداية األشهر الهجرية، 
ــدة تـــخـــتـــص أيـــضـــا  ــ ــوحــ ــ الــ مــــشــــيــــرًا أن 
بــالــحــســابــات الــفــنــيــة الــخــاصــة بحجم 

الهال وارتفاعه وبعده عن الشمس.
وأكـــد أن الــوحــدة فــي سبيل هـــذا األمــر 
تــســتــخــدم أحــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات املــتــاحــة 
فـــي مـــجـــال الــــرصــــد، مــنــهــا الــتــلــســكــوب 
ــبـــصـــري، والــــكــــامــــيــــرات، والـــعـــدســـات  الـ
إلــى أن هــذا العمل يعد  املكبرة، مشيرًا 
عــمــا فــنــيــا بــحــتــا مـــســـاعـــدا ومــســانــدا 

لعمل اللجنة الشرعية لرؤية األهلة.
ــــي لـــــــ »لــــوســــيــــل«  ــانـ ــ ــمـ ــ ــــرحـ وأضـــــــــــاف الـ
ــــاءت  ــــك جـ ــذلـ ــ ــثــــة، ولـ الـــــوحـــــدة حــــديــ أن 
ــــرض لـــتـــعـــريـــف  ــعــ ــ ــي املــ ــ مــــشــــاركــــتــــنــــا فــ
ــــذي تــقــوم  الــجــمــهــور بـــالـــدور الــفــنــي الـ

بــه وحـــدة رصــد األهــلــة، وكــيــف تساند 
الــلــجــنــة الـــشـــرعـــيـــة عــــن طـــريـــق أحــــدث 
التقنيات، وهــي فرصة لعرض طبيعة 
عملنا ومـــدى صعوبته والــحــاجــة إلى 

وجود وحدة مختصة لهذا األمر.
ــن خـــال  ــــدة الـــفـــنـــيـــة مــ ــــوحـ ــعــــرض الـ وتــ
ـــؤون  ــشـــ ــ ــاح وزارة األوقـــــــــــــاف والــ ــ ــنـ ــ جـ
ــة بــــاملــــعــــرض صــــــــورًا فــنــيــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ اإلسـ
تــوضــح الــهــال فــي بــدايــة الــشــهــر ومــن 

أماكن مختلفة تبرز صعوبة رصده.

ويبلغ عــدد فــريــق وحـــدة رصــد األهلة 
4 أشخاص وهي إحدى وحــدات وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسامية.
ــمــــن جـــــنـــــاح الــــــــــــوزارة  إلــــــــى ذلــــــــك تــــضــ
باملعرض العديد من اإلدارات مثل ركن 
اإلدارة العامة لــأوقــاف، حيث اشتمل 
على عرض للحجج الوقفية واملشاريع 
الوقفية والتعريف بالوقف ومصارفه 
الـــتـــي يـــعـــود ريــعــهــا لــخــدمــة املــجــتــمــع، 
وركن إدارة الدعوة قسم اإلرشاد وقسم 

الشبكة اإلسامية وقسم القرآن الكريم 
وعلومه.

وشـــهـــد الــجــنــاح إقـــبـــااًل مـــن الــجــمــهــور 
الــذيــن حــرصــوا على اقتناء املصاحف 
وبــعــض ســاســل كــتــاب األمـــة وغيرها 
من مجلدات الكتب القيمة التي توزع 
الــشــؤون  بــاملــجــان، حيث تــشــارك إدارة 
اإلسامية بأهم إصداراتها من الكتب 
الــبــحــوث  اإلســـامـــيـــة وتــــشــــارك إدارة 
والـــدراســـات اإلســامــيــة بما لديها من 

ــدارات كــمــا تــضــمــن جــنــاح الــــوزارة  ــ إصــ
ركـــنـــا ملـــركـــز الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن زيــد 
ــي، وتــــشــــارك إدارة  ــ ــامـ ــ الـــثـــقـــافـــي اإلسـ
ــاة بـــركـــن يـــوضـــح طــرق  ــزكــ صـــنـــدوق الــ
الــتــحــصــيــل واإليـــــــــرادات واملــنــصــرفــات 
وكيفية صرفها على املستحقني شرعا 
املـــعـــلـــومـــات  نـــظـــم  تــــشــــارك إدارة  كـــمـــا 
بـــعـــرض أهــــم مـــا لــديــهــا مـــن تطبيقات 
إلكترونية تساعد املواطنني للوصول 

إلى خدمات الوزارة املختلفة.

تدشين دليل التربية على حقوق اإلنسان الثالثاء القادم

»رصد األهلة« يستعرض أحدث تقنيات الرصد بالمعرض

إقبال على جناح اللجنة الوطنية بالمعرض

مصاحف وكتب ومجلدات مجانية بجناح وزارة األوقاف

¶  جناح اللجنة بمعرض الكتاب

¶  عبد الله علي المحمود متحدثًا لـ »لوسيل«

¶  جناح الوزارة بالمعرض                                                                                                                                                                                                               تصوير عمرو دياب

مصطفى شاهين

الدوحة -  

الــدوحــة الدولي  تــشــارك الجزيرة فــي معرض 
ــمـــيـــز، تـــســـتـــعـــرض مــن  ــلـــكـــتـــاب بــــجــــنــــاح مـــتـ لـ
خــالــه مــركــز الــجــزيــرة لــلــدراســات إضــافــة إلى 
بــعــض الــتــحــف والــهــدايــا الــتــذكــاريــة الخاصة 
بالجزيرة والتي تروج حصرا خال املعرض 
وهـــي فــرصــة لــلــحــصــول عــلــى تــلــك املقتنيات 

ــاريـــة، حــيــث يــعــد جـــنـــاح الـــجـــزيـــرة من  ــتـــذكـ الـ
أكبر األجنحة في املعرض. إلــى ذلــك، ستنظم 
ــــدوة تــبــث عــلــى قــنــاة  الـــجـــزيـــرة غــــدا الــســبــت نـ
ــرة مــبــاشــر بـــعـــنـــوان دور اإلعــــــام في  ــزيـ الـــجـ
ــــع. كــمــا  ــــواقـ تــشــكــيــل الــتــمــثــيــات وصـــنـــاعـــة الـ
سيشارك العديد من صحفيي القناة في إدارة 

مجموعة من الجلسات النقاشية على هامش 
املــعــرض. ومــن املنتظر أن يتم إطــاق املنصة 
الرقمية إلصــدارات معهد الجزيرة للدراسات 
يتم من خالها نشر كافة الكتب واإلصدارات 
عن املؤسسة. وسيتم عرض نحو 113 عنوانا 

من إصدارات الجزيرة للعموم.

 113
عنوانا إصدارات 

الجزيرة 
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أكــــد الــســيــد عــلــي الــهــاشــمــي أن مــركــز 
قــطــر لــخــدمــة املــجــتــمــع يــقــدم مجموعة 
مـــن الـــخـــدمـــات لــلــمــؤســســات واألفــــــراد 
ــبــــني فــــي خــــدمــــة املـــجـــتـــمـــع كــكــل،  ــراغــ الــ
ــأن الـــخـــدمـــات املــجــتــمــعــيــة ال  ونـــؤمـــن بــ
تــقــتــصــر عــلــى املـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
واألهــلــيــة وجــهــود األفــــراد بــل يمكن أن 
يــتــعــدى ذلـــك مــن خـــال شــركــة تخضع 
ــانـــون الـــشـــركـــات الـــتـــجـــاريـــة بـــدولـــة  ــقـ لـ
قطر، تعمل وفق آليات السوق من بيع 
تلك الــخــدمــات وشــرائــهــا فتكون قــادرة 
إيــرادات تضمن االستدامة  على توليد 
اآلمنة للخدمات التي تقدم للمجتمع. 
 إن رؤيتنا في املركز أن 

ً
واستطرد قائا

نكون نموذجا ملهما في األسواق يقدم 
الــخــدمــات املــجــتــمــعــيــة بــأعــلــى معايير 
املــهــنــيــة والــشــفــافــيــة، أمــــا عـــن أعــمــالــنــا 
ــــع الــكــتــب  ــــوزيـ فــــي اســــتــــيــــراد وبـــيـــع وتـ
واملطبوعات فقد قمنا بتوزيع أكثر من 
180 ألف مصحف خارج دولة قطر وفي 
خدمات الضيافة قدمنا أكثر من مليون 
ــة قطر  ــل دولــ وجــبــة إفـــطـــار صــائــم داخــ
وعن توفير الدعم واملساندة ألصحاب 
فــقــد قمنا بتأسيس وتطوير  األعــمــال 

املؤسسات الوقفية حيث بلغ إجمالي 
األصول التي تم اإلشــراف عليها قرابة 

12 مليار ريال.
وفي مجال التمثيل التجاري كشف علي 
الهاشمي أن املركز وقع من خال شركة 
)Primasset( عقد التمثيل التجاري مع 
لــتــنــظــيــم وتــشــبــيــك   )BEVOL( مــنــصــة
ــــي املـــشـــاركـــة  ــأتـ ــ الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي وتـ
ــن خــــــال عــــــرض قــائــمــة  ــ ــام مـ ــ ــعـ ــ هــــــذا الـ
الــكــتــب والـــعـــلـــوم الــنــافــعــة الـــتـــي تنشر 
حـــول الــعــالــم مــثــل املــصــاحــف واملــراجــع 
العلمية النافعة وكذلك إطاق املبادرة 
املجتمعية )كن أنت أو من ستختار؟!( 

حيث يقوم مركز قطر لخدمة املجتمع 
فــي كــل عــام باختيار شخصية مؤثرة 
مــن قطر بــهــدف نشر سيرتها الذاتية 
وقــصــة كفاحها ونــجــاحــهــا عــلــى شكل 
رواية أدبية«. وقالت الروائية العمانية 
جوخة الحارثي، كاتبة روايــة سيدات 
القمر، الحاصلة على جائزة مان بوكر 
ــــذي أســتــهــدفــه  الــعــاملــيــة: االســتــثــمــار الـ
فــي روايــتــي، هــو نقل قصص الشعوب 
الــقــارئ عــلــى مواصلة  بصياغة تحفز 
ــصــحــى ولغة 

ُ
الــف الـــقـــراءة، بالجمع بــني 

أوســـــاط الـــنـــاس، واســـتـــخـــدام األمـــثـــال، 
واألشعار العربية.

ــيـــر الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــلـــي ســـفـ ــيـ أعــــــــرب فـــــرانـــــك جـ
الفرنسية لدى دولة قطر عن سعادته باختيار 
دولة قطر ألن يكون العام 2020 عاما للثقافة 
إلــى اختيار فرنسا ألن  الفرنسية، باإلضافة 
تــكــون ضــيــف شـــرف خـــال مــعــرض الــدوحــة 
الــدولــي للكتاب في دورتــه الثاثني واملــقــام في 
للمعارض واملؤتمرات، وإسناد  الدوحة  مركز 
موقع مميز لها في املعرض لعرض نخبة من 
املؤلفات الفرنسية البارزة باإلضافة إلى إعداد 
فضاء مصاحب للجناح الفرنسي على شاكلة 
املقاهي والشوارع الفرنسية فيه مجموعة من 
املقاهي. وقال فرانك جيلي سفير الجمهورية 
الفرنسية لــدى دولــة قطر إنــه تم التركيز على 
عــصــر الــتــنــويــر الــفــرنــســي الـــذي شــهــد سطوع 
نجم مجموعة من الفاسفة والكتاب من الذين 
تــتــردد أســمــاؤهــم إلـــى عــصــرنــا هـــذا، مضيفا 
الحقبة أهم  »لوسيل«: تشكل تلك  لـ في حديثه 
فترة حيث تمت كتابة العديد من املؤلفات التي 
الفكر. كما  التنويع وتطوير  الهدف منها  كان 
سنوفر للزوار إمكانية زيارة العديد من املعالم 
الفرنسية بطريقة إلكترونية ومن خال أحدث 

الوسائل التكنولوجية. وقال السفير الفرنسي 
إن الــشــعــب الـــقـــطـــري يـــبـــدي اهــتــمــامــا كــبــيــرا 
بالثقافة الفرنسية وعلى وجه الخصوص اللغة 
الفرنسية، مشددا على أن هناك عناية كبيرة 
الفرنسية  القطرية باللغة  الجامعات  مــن قبل 
الــدولــة،  الــتــي بـــدأ تــدريــســهــا شيئا فشيئا فــي 
بــاإلضــافــة إلـــى وجــــود الــعــديــد مــن الــجــامــعــات 
واملــعــاهــد الفرنسية فــي الــدوحــة، مــشــددا على 
أنــه سيكون حريصا على توفير اإلمكانيات 
الازمة من أجل تسهيل دراسة اللغة الفرنسية 

من قبل الراغبني في دراستها.

الــبــحــوث  الـــهـــاجـــري مـــديـــر إدارة  ــوه فـــالـــح  نــ
والدراسات الثقافية بوزارة الثقافة والرياضة 
الذي يكتسبه  إلى أهمية املعرض واإلشعاع 
على مستوى املنطقة في ظل ما يتمتع به من 
التي  الــدولــة  الحرية في  خصوصية في ظل 
تسمح بتواجد العديد من الكتب القيمة التي 
الــديــن واملــعــتــقــد واملجتمع،  ال تــتــعــارض مــع 
امللتقى  أن املعرض هو بمثابة  مشددا على 
املهم للباحثني والناشرين للتواصل والبحث 
في العديد من املواضيع املتنوعة. كما أشاد 
الكبير والــزيــادة  الــهــاجــري بالحضور  فــالــح 
النشر املشاركة في  املسجلة في عــدد دور 
املـــعـــرض، مــشــددا عــلــى أن املــعــرض أصبح 
وجهة سياحية فكرية بما يسهام في زيادة 
اإلبداع والبحث والتفكير لدى مختلف فئات 
»لوسيل«  لـ املجتمع. وتابع قائا في حديثه 
ــعـــرض إن الـــــــدورة الــحــالــيــة  عــلــى هـــامـــش املـ
قامت بتخصيص مساحة كبيرة مما زاد 
مــن عــدد املــشــاركــني والــحــاضــريــن مــن دور 
ــتـــاب، مــضــيــفــا »شــهــدنــا  نــشــر ومــؤلــفــني وكـ
الــزوار،  )أمــس( تسجيل كم هائل من  اليوم 
بــمــا يــشــكــل خــيــر دلـــيـــل عــلــى أن املــعــرض 
يستقطب من عام إلى آخر زخما كبيرا من 

الزوار واملتابعني«. وتوقع أن يزيد عدد الزوار 
إلــى املعرض حتى نهايته، مضيفا »نتمنى 
املــعــرض بما  أيـــام  تــتــم زيــــادة  أن  مستقبا 

يتماشى وعدد املشاركني والزوار«.
ــه ال يمكن  »لــوســيــل« إنـ ـــ ــال فــي حــديــثــه ل وقــ
االستغناء عن القراءة والكتاب مهما تطورت 
أكبر دليل على ذلــك هو  التكنولوجيا ولعل 
النشر  الـــزوار ودور  الكبير مــن  الكم  وجــود 
الــعــاملــيــة وهـــو دلــيــل عــلــى مـــدى اإلقــبــال على 
تــكــون حاجزا  لــن  التكنولوجيا  الــقــراءة وأن 

أمام القراءة.

قـــال عــبــدالــعــزيــز عــبــدالــلــه الــســادة مــديــر عــام 
الدوحة  الفضائية إن معرض  الريان  قنوات 
الدولي للكتاب في دورته الثاثني واملقام في 
مركز الدوحة للمعارض واملؤتمرات يعد من 
الثقافية إشعاعا ونجاحا  التظاهرات  أبــرز 
الــدولــة نظرا لحجم املــشــاركــات املسجلة  فــي 
ارتفاعا وزيــادة  في كل دورة والتي تسجل 
ــى ارتـــفـــاع  ــ ــر، بـــاإلضـــافـــة إل ــ ــى آخـ ــ ــام إل مـــن عــ
الــزوار ملا يشكله املعرض من مناسبة  عــدد 
لــاطــاع على آخــر اإلصــــدارات والــعــديــد من 
ــع قـــائـــا في  ــابـ ــادرة. وتـ ــ ــنـ ــ الــكــتــب الــقــيــمــة والـ
»لــوســيــل« إن مــعــرض الــكــتــاب في  حــديــثــه لـــ
التحديات ونجح في  نسخته 30 واجه كافة 
»اليوم  تجاوزها بشكل كبير، وتابع قائا: 
ــول إنــنــا  مـــن خـــال تــجــوالــنــا أســتــطــيــع أن أقــ
الثقافة والرياضة  نجحا بجدارة عبر وزارة 
في االرتقاء بمستوى التنظيم من دورة إلى 
أخرى، حقيقة من خال جولتنا في املعرض 
للمعرض  الرائع  التنظيم  نقف على مستوى 
لنتوجه  ـــ 30، وهــــذه مــنــاســبــة  ــ ال فـــي دورتـــــه 
الثقافة والــريــاضــة على  إلــى وزارة  بالشكر 
ما وفرته للمعرض من إمكانيات لوجستية 
ومــاديــة ودعــم معنوي مــن أجــل نشر ثقافة 

الـــقـــراءة واالنـــتـــقـــال بــاملــعــرض إلـــى مستوى 
العاملية واملساهمة في التقارب وااللتقاء بني 
الفكر والــكــتــاب«. وتابع  الشعوب مــن خــال 
قائا: املعرض فرصة سانحة لاطاع على 
أنه  الثقافة في كافة املجاالت واملميز  مناهل 
تم دمج الجانب الثقافي بالتعليمي ومختلف 
ــر يـــجـــد بــيــئــة لــلــتــفــاعــل مــع  ــزائــ ــ ــــجــــوانــــب، ال ال
الشكر  الثقافية والبــد من تجديد  املعطيات 
لتنظيم  الراقي  الثقافة على املستوى  لــوزارة 
مــعــرض الــدوحــة الــدولــي للكتاب فــي دورتـــه 

الثاثني.

السفير الفرنسي: اهتمام 
قطري بالثقافة الفرنسية

الهاجري: المعرض منصة 
للتواصل وااللتقاء فكريا 

السادة: أبرز التظاهرات
 الثقافية إشعاعا ونجاحا 

¶  جوخة الحارثي¶  علي الهاشمي

¶  جانب من زيارة د. حسن الدرهم لجناح جامعة قطر

ــــي مـــعـــرض  ـــز فـ ــيِّ ــاٍح مـــتـــمـ ــنــ ــــت جـــامـــعـــة قـــطـــر بــــجــ ــاركـ ــ شـ
 
َ
ــة، وامـــتـــاز ــه الــحــالــيَّ ــ الـــدوحـــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب فـــي دورتـ

املؤلفات  مــن  الــعــام، بتدشني عــدٍد  الجامعة لهذا  جــنــاُح 
الجديدة لدار نشر الجامعة إضافة إلى تخصيِص ُركٍن 
ة  التراثيَّ املقتنيات   لأطفال، وعــرض عــدد مــن 

ٍ
ترفيهي

املــتــمــيــزة والــكــثــيــر مــن الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة اإلبــداعــيــة. 
السنوي  املــعــرض  فــي هــذا  وتــأتــي مشاركة جامعة قطر 
الريادي في املجتمع وحرصها  إطــار تعزيز دورهــا  في 
عــلــى حـــضـــورهـــا الــــدائــــم فـــي املـــهـــرجـــانـــات واملـــؤتـــمـــرات 

ة  الثقافيَّ ة، خاصة  الفعاليات املجتمعيَّ ومشاركتها في 
ة منها. والفكريَّ

وشـــهـــد جـــنـــاح الــجــامــعــة فـــي مـــعـــرض الـــدوحـــة الـــدولـــي 
 كبيًرا مــن مختلف فئات 

ً
إقــبــاال فــي يومه األول  للكتاب 

ّم جناحها 
ُ

 حرَصت الجامعة على أن يض
ُ
املجتمع، حيث

عـــدًدا مــن األنشطة  الــتــي شملت  األنــشــطــة  مجموعة مــن 
ــة مـــع الــُجــمــهــور، وقـــد حــرصــت مكتبة  ــة الــحــيَّ الــتــفــاُعــلــيَّ
جــامــعــة قــطــر عــلــى املــشــاركــة فــي جــنــاح الــجــامــعــة، وذلــك 
الداخلي  ُمها لجمهورها  التي تقدِّ للتوعية بالخدمات 
ــا الــشــبــكــة  والـــخـــارجـــي مـــن الـــقـــراء والـــبـــاحـــثـــني، وأبــــرزهــ

الكبيرة واملتنوعة من قواعد البيانات اإللكترونية.

مــن الــفــعــالــيــات الــتــي حــدثــت أمـــس ورشـــة »األخـــطـــاء الــلــغــويــة« 
التي يقدمها أ. فضل حميدان، وتهدف لجعل املشاركني ملمني 
بــأبــرز األخــطــاء اللغوية الشائعة واكتسابهم مــهــارة الكتابة 
الصحيحة، وجلسة حوارية في الصالون الثقافي جمعت عددًا 
مــن املــســرحــيــني الــعــرب مــن املــغــرب وســوريــا ومــصــر وتــنــاولــت 
هموم املسرح والتحديات التي يواجهها وهي تحديات تتعلق 
بالتمويل والحريات، أدار الجلسة الفنان القطري صاح املا. 
إلـــى جــانــب فــعــالــيــات الــتــشــويــق مـــن »مــســرحــيــة بـــراعـــم« الــتــي 
تستخدم الشخصيات الكرتونية في قصة تكتبها مع جمهور 
مــعــرض الــدوحــة الــدولــي لــلــكــتــاب. وقـــدم مــركــز شـــؤون املــســرح 
ورشة بعنوان »صناعة الدمى« وهي عبارة عن تعليم األطفال 
مراحل صناعة الدمى التي تعتبر إحدى أساليب التشويق لهم، 
تقام الورشة في صف اقرأ في مقر مدرسة قطر والتي تتضمن 

العديد من الفعاليات املتنوعة التي تهدف لتنمية قيم اإلبداع 
الــطــفــل، حــيــث سيحظى األطــفــال بتجربة مــمــيــزة مفعمة  لـــدى 
باملرح.. ويشهد املعرض مشاركة كبيرة للفنانني التشكيليني 
تعكس مساهمة املعرض في إحــداث حالة من الثراء والتبادل 
ــن املــلــتــقــى الــقــطــري  ــار تــلــك الــفــعــالــيــات دشــ ــ املـــعـــرفـــي. وفــــي إطـ
للمؤلفني هويته الجديدة خال الفعاليات املصاحبة لأنشطة 
الثقافية بمعرض الدوحة الدولي للكتاب، فيما تم اإلعان عن 
املــواطــن واملقيم فــي دولـــة قطر.  الــتــي تمنح للكاتب  العضوية 
وألــقــى فيليب بيافال رئيس مركز اآلثـــار الوطنية الفرنسية 
مــحــاضــرة حـــول »تــعــزيــز الــتــراث لــبــنــاء مستقبل أفــضــل« رســم 
خالها خارطة طريق للحفاظ على التراث وتطويره واستلهام 
الــحــاضــر واملــســتــقــبــل مــنــه. ويــشــهــد املــســرح الــرئــيــســي ملعرض 
الدوحة الدولي للكتاب على امتداد أيامه ندوات ثقافية عديدة 
تتضمن مــوضــوعــات متنوعة وتستقطب شخصيات ثقافية 

مرموقة.

مقتنيات تراثية متميزة في جناح جامعة قطر

فعاليات متنوعة في المعرض

الخدمات المجتمعية 

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

أحمد فضلي
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»القطرية« تعرض طائرتيها من طراز إيرباص وجلفستريم
تــشــارك الخطوط الجوية القطرية فــي النسخة 
الــثــانــيــة مـــن مـــعـــرض الـــكـــويـــت لــلــطــيــران 2020، 
بـــعـــرض طــائــرتــهــا الـــراقـــيـــة مـــن طـــــراز إيـــربـــاص 
A350-1000 املزّودة بمقاعد كيو سويت الحائزة 
على العديد من الجوائز العاملية. كما ستعرض 
الــقــطــريــة طــائــرة جلفستريم G500 من  الــنــاقــلــة 
أسطول طائرات القطرية لطائرات رجال األعمال.

ــذا الـــعـــام مـــن املـــعـــرض تحت  وســتــقــام نــســخــة هـ
رعــايــة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ صــبــاح األحــمــد 
الجابر الصباح أمير دولة الكويت خالل الفترة 

من 15 حتى 18 يناير 2020.
ويــعــتــبــر هــــذا املـــعـــرض مــنــصــة مــهــمــة لــشــركــات 
الــطــيــران اإلقليمية والــعــاملــيــة الســتــعــراض آخر 
ــا تــوصــلــوا إلـــيـــه مـــن مــنــتــجــات وخـــدمـــات في  مـ
عالم الطيران. ومن املتوقع للمعرض أن يشهد 
مشاركة أكثر مــن 300 عـــارض، و60 طــائــرة، 15 

ألف زائر من القطاع، و60 ألف زائر من املهتمني 
بالطيران.

وقــال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي ملجموعة 
ــّر الــخــطــوط  الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة: »يـــسـ
الجوية القطرية املشاركة فــي النسخة الثانية 
من معرض الكويت للطيران الذي من املتوقع له 
الـــزّوار من قطاع الطيران.  استقطاب اآلالف من 
وســـوف نــعــرض هـــذا الــعــام طــائــراتــنــا مــن طــراز 
إيــربــاص A350-1000 وجلفستريم G500 أمــام 

الـــزّوار، لنؤكد سعينا املتواصل بتقديم أفضل 
الخدمات ملسافرينا«.

ــتـــي قطر  ــاف الــســيــد الـــبـــاكـــر: »تــجــمــع دولـ ــ وأضــ
والكويت عالقات ثنائية قوية على كافة الصعد. 
وتشهد رحــالتــنــا بــني الــدوحــة والــكــويــت إقــبــااًل 
كبيرًا مع تسيير 84 رحلة أسبوعيًا بني مطار 
الــدولــي. ونفتخر  الــدولــي ومــطــار الكويت  حمد 
ــارة أكثر  الــكــويــت مــن زيـ بتمكني مسافرينا مــن 
من 160 وجهة حــول العالم على منت طائراتنا 

الحديثة عبر الدوحة«.
أكــثــر   1000-A350 إيــــربــــاص وتــعــتــبــر طــــائــــرة 
الــطــائــرات املتقدمة مــن الناحية التكنولوجية 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم مـــع تــقــديــمــهــا لتصميم 
استثنائي وجميل ومستويات ال تضاهى من 
 بــذلــك معايير جــديــدة لتجربة 

ً
الــراحــة، مــرســيــة

السفر.
وتضّم طائرة إيرباص A350-1000 مقاعد كيو 
ــدة جــوائــز  ــائـــزة عــلــى عــ ســـويـــت املــبــتــكــرة والـــحـ
ر تجربة 

ّ
عاملية على درجة رجال األعمال. وتوف

كيو سويت ألول مرة مقاعد يمكن تحويلها إلى 
سرير مــزدوج كامل االنحناء على درجــة رجال 
األعـــمـــال، بــاإلضــافــة إلـــى فــواصــل الخصوصية 
التي يمكن إعادة ترتيبها لتمّكن املسافرين في 
املقاعد املتجاورة من تكوين غرفتهم الخاصة 

ألول مرة على هذه الدرجة.
كـــمـــا ســـتـــعـــرض الـــنـــاقـــلـــة طـــائـــرتـــهـــا الـــخـــاصـــة 
أكــثــر  تـــضـــم إحــــــدى  الـــتـــي   ،G500 جــلــفــســتــريــم
املــقــصــورات هـــدوءًا فــي قطاع الطيران الخاص، 
بــاإلضــافــة إلـــى تــوفــيــرهــا ألفــضــل ضــغــط جــوي 
ــائـــرات  ــة لـــطـ ــريـ ــقـــطـ ــــل الـ

ّ
ــة. وتــــشــــغ ــلــ ــرحــ أثــــنــــاء الــ

ــرات الـــخـــاصـــة في  ــائـ ــطـ ــمــــال، قــســم الـ رجـــــال األعــ
ــة، هـــذه  ــريـ ــقـــطـ ــة الـ ــويـ ــطـــوط الـــجـ مـــجـــمـــوعـــة الـــخـ
الطائرة التي تعتبر الخيار املثالي للمسافرين 
الــــذي يــتــطــلــعــون إلـــى الـــوصـــول إلـــى وجــهــاتــهــم 
فــي أســــرع وقـــت فــي مــقــصــورة تــمــتــاز براحتها 

وخصوصيتها.

تـــشـــارك الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة فـــي رعـــايـــة الــنــســخــة الــرابــعــة من 
مهرجان قطر للتسّوق بصفتها شريك الطيران الرسمي، الذي انطلق 
رسميًا الثالثاء املاضي ويستمر حتى 31 يناير 2020، بمشاركة العديد 
الــدوحــة. ويضم عــروض أزيــاء وفقرات  من مراكز التسوق الكبرى في 

ترفيهية جميلة أقيمت في براحة مشيرب.
وشهد حفل اإلطالق عرضًا لألزياء للمصممة القطرية هند الرميحي، 
وعرضًا آخــر للعالمة الفرنسية فايث كونيكشن، واختتمت األمسية 
بعرض األسد الصيني التقليدي وذلك كمقدمة ألسبوع من االحتفاالت 

برأس السنة الصينية في نهاية شهر يناير.
وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي ملجموعة الخطوط 
الجوية القطرية واألمــني العام للمجلس الوطني للسياحة: بصفتنا 
الناقلة الوطنية لدولة قطر، نفتخر بمساهمتنا في الترويج للدوحة 
كــوجــهــة تــوقــف اســتــثــنــائــيــة. ويـــأتـــي مــهــرجــان قــطــر لــلــتــســوق بــاكــورة 
للعديد من األحداث والفعاليات الرائعة التي ستقام في عام 2020 هنا 

في الدوحة.
وأضـــاف ســعــادة السيد الباكر: تقدم الخطوط الجوية القطرية، راعــي 
الطيران الرسمي للمهرجان، عروضا خاصة للمسافرين من مختلف 
إلــى الدوحة ضمن مهرجان قطر للتسوق. وتشتمل هذه  أنحاء العالم 
العروض على أسعار حصرية لتذاكر السفر ولباقات التوقف من اكتشف 
قطر والقطرية للعطالت، وذلك بهدف زيادة أعداد الزّوار إلى الدولة. كما 

نتقدم بالشكر إلى وزارة الداخلية التي أعلنت تبسيط إجراءات الحصول 
الــدخــول في غضون 24 ساعة ألي شخص ينوي زيــارة  على تأشيرات 
دولــة قطر بهدف االستمتاع بالخصومات والفعاليات ضمن مهرجان 
 إلى ذلك، يحظى مواطنو 80 دولة بالفرصة لزيارة 

ً
قطر للتسوق. إضافة

دولة قطر دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، لنؤكد حرصنا على الترحيب 
بأكبر عدد من الزّوار في دولتنا الجميلة.

الــذي ســوف يستمر حتى نهاية شهر يناير، أعمااًل  ويقدم املهرجان 
ملصممي أزيــاء دوليني ومحليني وآخــريــن من املنطقة، باإلضافة إلى 
سلسلة من عروض األزيــاء وورش العمل في فن املكياج التي يقدمها 
ــتــوج فعاليات 

ُ
ت مجموعة مــن الخبراء واملشاهير واملــؤثــريــن، وســوف 

املهرجان باحتفاالت السنة الصينية الجديدة. كما سيشتمل املهرجان 
 عن عروض ترفيهية 

ً
على العديد من األنشطة في مراكز التسوق، فضال

لألطفال وعدد من الحفالت املوسيقية.
وســـــوف تــســتــضــيــف الــــدوحــــة الـــعـــديـــد مـــن الــفــعــالــيــات واملـــهـــرجـــانـــات 
واملــعــارض فــي عــام 2020، بما فــي ذلــك مــعــرض الــدوحــة للمجوهرات 
والساعات )مــن 24 حتى 29 فبراير(، ومهرجان قطر الدولي لألغذية 
)مـــن 24 مـــارس حــتــى 2 أبـــريـــل(، وأســبــوع الــدوحــة للتصميم )مـــن 18 
إلــى العديد مــن األنشطة التي تقام على  حتى 28 مـــارس(، باإلضافة 
مدار العام، مثل املغامرات الخارجية، واملهرجانات الثقافية وفعاليات 

تناول الطعام الفاخر وغيرها الكثير.

في معرض الكويت للطيران

الدوحة -

عروض خاصة لـ »القطرية« للمسافرين من العالم 
إلى الدوحة ضمن مهرجان قطر للتسوق

خالل األسبوع الماضي

لبحث التعاون في مجال األمن الغذائي

466 مليون ريال  أكثر من 
حجم تداول العقارات

وفد سنغافوري يزور »البلدية«

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع املسجلة 
لدى إدارة التسجيل العقاري بــوزارة العدل خالل 
ــى 2 يــنــايــر  ــ ــتـــرة مــــن 29 ديــســمــبــر املــــاضــــي إلـ ــفـ الـ

الحالي، 466 مليونا و941 ألفا و930 رياال.
الــصــادرة عــن اإلدارة  وذكـــرت النشرة األسبوعية 
أن قائمة العقارات املتداولة بالبيع شملت أراضي 

فضاء ومساكن وأرضا فضاء متعددة االستخدام 
ومباني متعددة االستخدام ومجمعات سكنية.

وتــركــزت عمليات الــبــيــع فــي بــلــديــات الـــريـــان، وأم 
صـــالل، والــظــعــايــن، والـــدوحـــة، والـــوكـــرة، والــخــور 

والذخيرة، والشمال.
وكــان حجم تـــداول الــعــقــارات قــد بلغ خــالل الفترة 
إلــى 26 ديسمبر املاضي 152 مليونا 999  من 22 

ألفا و516 رياال.

فــالــح بــن ناصر  اجتمع ســعــادة الشيخ د. 
الــزراعــة  آل ثاني الوكيل املساعد لــشــؤون 
ــيــــد/ مــســعــود  ــروة الـــســـمـــكـــيـــة والــــســ ــ ــثــ ــ والــ
املــري مدير إدارة األمــن الغذائي  الله  جــار 
بــــوزارة الــبــلــديــة والــبــيــئــة مــع الــســيــد نفني 
كومار السكرتير األول بسفارة جمهورية 

سنغافورة بالدوحة وذلك لبحث التعاون 
املشترك في مجال األمن الغذائي وتمهيدًا 
ــتـــوى مــــن وكـــالـــة  لــــزيــــارة وفـــــد رفـــيـــع املـــسـ
األمــن الغذائي السنغافورية للدوحة في 
منتصف شهر مارس بهدف االطالع على 
التجربة القطرية في مجال األمن الغذائي 
والــنــتــائــج الــجــيــدة الــتــي حققتها فــي هــذا 

الباب.

الدوحة - قنا

الدوحة -

■ الشيخ د. فالح بن ناصر آل ثاني خالل استقباله المسؤول السنغافوري
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سجل حجم مساهمة قطاعي أنشطة 
خــدمــات اإلقــامــة والطعام »الضيافة«، 
ــه والـــتـــســـلـــيـــة، فــي  ــيـ ــرفـ ــتـ ــفــــنــــون والـ والــ
الناتج املحلي اإلجمالي للدولة خالل 
النصف األول مــن الــعــام املــاضــي نحو 

7.25 مليار ريال باألسعار الجارية.
وحسب مسح أجرته »لوسيل«، أمس، 
استنادًا ألحدث البيانات الصادرة عن 
جــهــاز التخطيط واإلحــصــاء، ارتفعت 
تــلــك املــســاهــمــة بــنــحــو 2.9% مــقــارنــة 
بــحــجــم املــســاهــمــة املــســجــلــة فـــي نفس 
الــفــتــرة مــن الــعــام قــبــل املــاضــي املــقــدرة 

بأكثر من 7.04 مليار ريال.
ــــون ومــــخــــتــــصــــون أن  ــبــ ــ ــراقــ ــ ويــــــــــرى مــ
ــــرص الــــدولــــة عـــلـــى تــنــظــيــم الــعــديــد  حـ
الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة السياحية  مــن 
املــتــنــوعــة خــــالل فـــتـــرة األشـــهـــر الــســتــة 
األولــــى مــن الــعــام املـــاضـــي، شــكــل أبــرز 
ــــي الـــقـــطـــاع  ــل فـ ــو املـــســـجـ ــمـ ــنـ ــم الـ ــ ــائـ ــ دعـ
السياحي والقطاعات املساندة له من 

ضيافة وترفيه.
ــر الـــعـــام  وقــــــال صـــالـــح الـــطـــويـــل، املــــديــ
لــســفــريــات الـــعـــاملـــيـــة، إن قـــيـــام الـــدولـــة 
ممثلة فــي املجلس الوطني للسياحة 
بــالــتــعــاون مــع شــركــائــه فــي القطاعني 
ــــاص بـــتـــنـــظـــيـــم وإطــــــالق  ــخــ ــ ــام والــ ــ ــعـ ــ الـ
ــنــــوعــــة مــــــن الـــفـــعـــالـــيـــات  ــتــ رزنـــــــامـــــــة مــ
واملــهــرجــانــات السياحية والترفيهية 
خــالل النصف األول مــن 2019 كــان له 
بــالــغ األثـــر فــي دعــم الــقــطــاع السياحي 
ومـــعـــدالت نــمــوه عــلــى كــافــة األصــعــدة 

واملستويات.
»لــوســيــل«: »إن التوسع في  لـــ وأضـــاف 
ــة مــهــرجــانــات وفــعــالــيــات كــبــرى  ــامـ إقـ
يسهل تنفيذ خطط املجلس الوطني 
للسياحة وشــركــائــه والــتــي تستهدف 

تــحــقــيــق نــمــو مــلــحــوظ فـــي الــقــطــاعــات 
املـــســـانـــدة مـــثـــل الـــتـــجـــزئـــة والــضــيــافــة 
ــا، األمــــــــر الــــــــذي بـــــــات يــســهــم  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
بشريحة مهمة في اإلنفاق السياحي«.
قــال مصطفى حنيني، املدير  بــــدوره، 
العام لفندق وأجنحة فريزر سويتس 
الـــدوحـــة، إن قــطــاع الــضــيــافــة الــقــطــري 
استطاع تحقيق نتائج إيجابية مطلع 
العام املــاضــي، حيث حل من بني أبرز 
القطاعات األكثر استفادة من خطوات 

االنــفــتــاح الــســيــاحــي، بــدعــم مــن نشاط 
ــن قــبــل  ــيـــة مــ ــلـ حـــركـــة الـــســـيـــاحـــة الـــداخـ
املواطنني واملقيمني، والتطور امللحوظ 
في أعــداد الــزوار القادمني من مختلف 

دول العالم بفعل تسهيالت التأشيرة.
واســتــقــبــلــت الـــدولـــة خــــالل الــفــتــرة من 
نــحــو 1.05  يــونــيــو 2019  إلــــى  يــنــايــر 
مليون زائر، بنمو سنوي نسبته %11 
مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل 

املاضي.

6 أشهر 7.25 مليار ريال حجم »الضيافة« و»الترفيه« في 
2.9 % النمو السنوي في مساهمة القطاعين بالناتج المحلي

¶  سوق واقف الوكرة

¶  مصطفى حنيني¶  صالح الطويل

وفــقــا لــبــيــانــات مــســح »لــوســيــل« بــلــغــت املــســاهــمــة 
التقديرية ألنشطة الفنون والترفيه والتسلية في 
الناتج املحلي اإلجمالي خالل الستة أشهر األولى 

من العام 2019 نحو 4.65 مليار ريال.
وسجلت تلك املساهمة نموًا نسبته 4.7% مقارنة 
املــاضــي  قــبــل  الــعــام  الــفــتــرة نفسها مــن  بمساهمة 

البالغة نحو 4.44 مليار ريال.
مــســاهــمــة الــقــطــاع الــتــقــديــريــة فـــي الــنــاتــج املــحــلــي 
اإلجــمــالــي خــالل األشــهــر الــثــالثــة األولـــى مــن 2019 
بلغت نحو 2.29 مليار ريال بزيادة سنوية %4.7 
عــن مــســاهــمــة نــفــس الــربــع مــن الــعــام قــبــل املــاضــي 

املقدرة بنحو 2.19 مليار ريال.
وشــهــد الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام املـــاضـــي، تسجيل 
القطاع ملساهمة إجمالية بلغت 2.35 مليار ريال 
بــزيــادة سنوية نسبتها 4.5% عــن مساهمته في 
نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام 2018 املــقــدرة بنحو 2.25 

مليار ريال.
وسجلت مساهمة الربع الثاني من العام املاضي 
نموًا ربعيا بنحو 2.6% عن مساهمة الربع األول 

من نفس العام.
يــشــار إلـــى أن مــســاهــمــة قــطــاع الــتــرفــيــه والتسلية 
سجلت فــي الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي لــعــام 2017 
ــال بــنــمــو 5.7% عـــن إجــمــالــي  ــ نــحــو 9.3 مــلــيــار ريـ

مساهمته املسجلة فــي 2016 والبالغة 8.8 مليار 
ــال، فــي الــوقــت الـــذي بلغ فيه إجــمــالــي مساهمة  ريـ
قـــطـــاع الـــضـــيـــافـــة، فــــي الـــنـــاتـــج املـــحـــلـــي اإلجـــمـــالـــي 
لدولة قطر خالل العام 2017 نحو 6.5 مليار ريال، 

باألسعار الجارية.
وسجلت الدولة زيادة في أعداد الــزوار، ونموا في 
مـــعـــدالت اإلشـــغـــال الــفــنــدقــي خـــالل األشـــهـــر الستة 
ــدة فــعــالــيــات  ــ األولـــــــى مــــن 2019، بــفــعــل تــنــظــيــم عـ
ومهرجانات ومناسبات كبرى جرت خاللها مثل 
افتتاح متحف قطر الوطني، واملجمع التجاري في 
الحي الثقافي )كتارا(، والجزء الخارجي من املتنزه 
الــتــرفــيــهــي »أنـــجـــري بـــيـــردز« فــي دوحــــة فستيفال 

مول.
ومع دخول أشهر الصيف، أطلق املجلس الوطني 
للسياحة، أضخم موسم صيفي عرفته الدولة حتى 
اآلن، وهو برنامج »الصيف في قطر«، حيث تضمن 
بــاقــة متنوعة مــن الــعــروض والــفــعــالــيــات الــجــذابــة 
الــتــي نظمها »الــوطــنــي لــلــســيــاحــة« بــالــتــعــاون مع 
أكثر من 30 شريكا من القطاعني العام والخاص، 
وكــــــان مــــن أبــــــرز هـــــذه الــــعــــروض إطــــــالق تــأشــيــرة 
صيفية تتيح للمقيمني السابقني في قطر وكذلك 
ألفراد أسر املقيمني الحاليني الحصول على إخطار 

سفر إلكتروني عبر اإلنترنت بكل سهولة.

وفـــقـــا لـــبـــيـــانـــات املـــســـح - املـــســـتـــنـــد إلـــــى تــقــاريــر 
الـــتـــقـــديـــرات الــربــعــيــة لــلــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
بـــالـــدولـــة - بـــلـــغ حـــجـــم مــســاهــمــة قـــطـــاع أنــشــطــة 
خــدمــات اإلقــامــة والــطــعــام )الضيافة( فــي الناتج 
املــحــلــي اإلجــمــالــي لــلــدولــة خـــالل األشـــهـــر الستة 
ــيـــار ريــــال  ــلـ الــــعــــام املــــاضــــي 2.56 مـ األولــــــــى مــــن 

باألسعار الجارية.
وسجلت مساهمة قطاع الضيافة في تلك الفترة 
تــراجــعــا طفيفا بنحو 0.5% عــن مساهمة نفس 

الفترة من العام 2018 البالغة 2.61 مليار ريال.
وتــفــصــيــلــيــا، شــهــد الـــربـــع األول مـــن الـــعـــام 2019 
ــيـــار ريــــال  ــلـ قــــدرهــــا 1.25 مـ تــســجــيــل مـــســـاهـــمـــة 
بانخفاض نسبته 0.8% عن مساهمة الربع نفسه 
املــقــدرة بنحو 1.26 مليار  من العام قبل املاضي 

ريال.
وبــلــغــت مــســاهــمــة الــقــطــاع فــي الــربــع الــثــانــي من 
2019 نحو 1.35 مليار ريال مسجلة نموا طفيفا 
نسبته 0.5% عن مساهمة نفس الفترة من 2018 
ــادة ربعية قدرها  البالغة 1.34 مليار ريـــال، وزيـ
8.4% مقارنة بحجم الربع األول من العام املاضي.

الــعــام 2019، ارتــفــاعــا  الــنــصــف األول مــن  وشــهــد 
في معروض الغرف الفندقية بنحو 8% مقارنة 
باألرقام املسجلة في نفس الفترة من العام 2018، 
فــي الــوقــت الـــذي استقبلت فــيــه الـــدولـــة أكــثــر من 
1.05 مليون زائر خالل األشهر الستة األولــى من 

العام املاضي بارتفاع سنوي %11.
ــادة  ــ ــل الـــطـــلـــب عـــلـــى اإلقــــامــــة الــفــنــدقــيــة زيـ وســـجـ
سنوية بلغت نسبتها 19%، األمر الذي أدى إلى 
ارتفاع ملحوظ في معدالت اإلشغال التي سجلت 
65% بنمو نسبته 8% مقارنة بالفترة نفسها من 

العام 2018.

وفــي النصف األول مــن 2019، انخفض متوسط 
ســـعـــر الـــغـــرفـــة بــنــســبــة 5% فــــي جــمــيــع الـــفـــنـــادق 
ــفـــع مـــعـــدل الــعــائــد  والـــشـــقـــق الــفــنــدقــيــة، فــيــمــا ارتـ
على الغرفة املتاحة بنسبة 3%، وذلــك باملقارنة 
مــع األرقـــام املسجلة فــي النصف األول مــن العام 
املــاضــي، فيما سجل إجــمــالــي متوسط مدة  قبل 
إقامة الزوار القادمني إلى قطر في جميع الفنادق 

والشقق الفندقية تراجعا سنويا نسبته %3.
وبلغ متوسط مدة إقامة الزوار القادمني إلى قطر 
خالل الستة أشهر األولى من العام املاضي 3.54 
ليلة في الرحلة الواحدة في قطاع الفنادق، و7.47 

ليلة لكل رحلة في قطاع الشقق الفندقية.
افــتــتــاح 7  الــنــصــف األول مـــن عــــام 2019  وشــهــد 
مــنــشــآت فــنــدقــيــة جـــديـــدة، أضــافــت لــلــســوق نحو 
1436 غــرفــة فــنــدقــيــة، حــيــث أصــبــحــت قــطــر تضم 
الــعــام املــاضــي 27378  بنهاية النصف األول مــن 

غرفة تتوزع على 130 منشأة فندقية.
وبلغ معدل اإلشغال اإلجمالي في جميع الفنادق 
والشقق الفندقية نحو 65%، حيث سجلت جميع 
فــئــات الــفــنــادق زيــــادة ســنــويــة فــي تــلــك املــعــدالت، 
ــعـــدالت كــمــا هـــي فـــي الــشــقــق  فــيــمــا بــقــيــت هــــذه املـ

الفندقية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.
وانـــخـــفـــض مـــتـــوســـط ســـعـــر الـــغـــرفـــة فــــي جــمــيــع 
الفنادق والشقق الفندقية في النصف األول من 
عام 2019 مقارنة بالنصف األول من العام 2018، 
بنسبة بلغت 5%، فيما تــرافــق هـــذا االنــخــفــاض 
الطفيف في متوسط سعر الغرفة مع زيادة كبيرة 
فــي الطلب بلغت 19% مما سمح بإيجابية في 
مــعــدل الــعــائــد على الــغــرفــة املــتــاحــة الـــذي يسجل 
نـــمـــوا نــســبــتــه 3% فـــي جــمــيــع الـــفـــنـــادق والــشــقــق 

الفندقية.

4.7 % نموا سنويا في مساهمة »الترفيه« 

مليار ريال حجم قطاع »الضيافة«   2.56

 محمد عبدالعال

تقـــــــارير
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ونمو جماعي لقطاعات السوق  % 1.04 المؤشر يرتفع 

5.6 مليار ريال مكاسب البورصة في ختام تداوالت األسبوع

87 مليون سهم كميات األسهم خالل جلسة أمس

قـــفـــزت قــيــمــة الــــتــــداوالت خــــال جــلــســة أمـــــس، مـــع صــعــود 
السيولة بنسبة 26% إلى 268 مليون ريال وكذلك الكميات 
إلــى 87 مليون سهم،  ارتــفــاًعــا بنسبة %28  الــتــي سجلت 
كما ارتفع عدد الصفقات املنفذة بنهاية الجلسة بنسبة 
32% إلى 4460  صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة 
أن قطاع البنوك والخدمات املالية، الــذي شهد تــداول 25 
مليونا و893 ألفا و907 أسهم بقيمة 131 مليونا و148 
ألــفــا و577.596 ريـــال نتيجة تنفيذ 1436 صــفــقــة، سجل 
ارتفاعا بمقدار 50.63 نقطة، أي ما نسبته 1.20%، ليصل 

إلى 4 آالف و264.59 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع االستهاكية، 
الذي شهد تداول 12 مليونا و671 ألفا و911 سهما بقيمة 
53 مليونا و320 ألفا و590.592 ريال نتيجة تنفيذ 1917 
صفقة، ارتفاعا بمقدار 87.38 نقطة، أي ما نسبته %1.04 

ليصل إلى 8 آالف و516.10 نقطة.
وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 17 مليونا و635 
ألفا و017 سهما بقيمة 30 مليونا و881 ألفا و502.031 
ارتــفــاعــا بــمــقــدار 13.23  ــال نتيجة تنفيذ 872 صــفــقــة،  ريـ
ألــفــن و897.56  إلـــى  نــقــطــة، أي مــا نسبته 0.46% ليصل 

نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمن، الذي شهد تداول 
ألــفــا و001 ســهــم بقيمة 5 مــايــن و867  مــلــيــونــن و648 
ألــفــا و799.140 ريـــال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، ارتفاعا 
بمقدار 55.00 نقطة، أي ما نسبته 2.06% ليصل إلى ألفن 

و721.75 نقطة.
ــــذي شــهــد تـــــداول 16  ــارات، الـ ــقـ ــعـ وســـجـــل مـــؤشـــر قـــطـــاع الـ
ألــف و161 سهما بقيمة 17 مليونا و331  مليونا و401 
ألــفــا و376.414 ريـــال نتيجة تنفيذ 473 صفقة، ارتفاعا 
بمقدار 19.65 نقطة، أي ما نسبته 1.28% ليصل إلى ألف 

و555.64 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع االتــصــاالت، الــذي شهد تـــداول 7 
ماين و695 ألفا و972 سهما بقيمة 17 مليونا و375 ألفا 
و610.520 ريال نتيجة تنفيذ 687 صفقة، ارتفاعا بمقدار 
7.90 نقطة، أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 881.00 نقطة.

وســجــل مــؤشــر قــطــاع الــنــقــل، الـــذي شهد تـــداول 4 ماين 
ألــفــا  بــقــيــمــة 12 مــلــيــونــا و059  ألـــفـــا و919 ســهــمــا  و097 
و147.850 ريال نتيجة تنفيذ 279 صفقة، ارتفاعا بمقدار 
ألــفــن  إلــــى  لــيــصــل  ــا نــســبــتــه %0.53  نــقــطــة، أي مـ  13.36

و514.65 نقطة.

268 مليون ريال قيم التداوالت
4460 صفقة عبر 

معدل السعر إلى العوائد
العالقة بني سعر  العوائد Price-Earnings Ratio يمثل  إلــى  السعر  معدل 
العوائد  السهم على  املعدل بقسمة سعر  السهم والعوائد، ويتم حساب هذا 

على مدى فترة 12 شهرا.
على سبيل املثال، إذا كان السهم يباع بسعر 25 دوالرا ويحقق عائدا بقيمة 

5 دوالرات، فإن نسبة السعر إلى العوائد P E هي 5.
املــضــاعــفــات« - يعطي املستثمر تقديرا  أيــضــا »مــقــدار  املــعــروف  واملــعــدل - 

تقريبيا عن املبلغ املدفوع مقابل قدرة الشركة على تحقيق العوائد.
وفي الغالب تكون األسهم ذات املعدالت املنخفضة مقصورة على القطاعات 
النامية. وقد تكون تلك القطاعات للشركات الكبرى أو الشركات الغير مرغوبة 
على حــد ســـواء. وفــي كــال الــحــالــتــني، فــإن قــوة النمو لــهــذه الــشــركــات تعتبر 

محدودة.

دليل المستثمر

 أخبار وإفصاحات

لــبــورصــة قطر بنهاية جلسة  الــعــام  قفز املــؤشــر 
أمس بنسبة 1.04% بعد أن تمكن من إضافة 107 
نقاط ليصل إلى مستوى 10444.4 نقطة، وسط 
الــلــون األخــضــر منذ الدقيقة  جلسة غلب عليها 
األولــــى لــلــتــداوالت وحــتــى خــتــامــهــا، وســـط نمو 
جماعي للقطاعات وارتفاع رسملة السوق بنحو 

5.6 مليار ريال لتصل إلى 581.4 مليار ريال.

ارتفاع جماعي

ودعــم أداء البورصة خــال جلسة أمــس تسجيل 
جميع مــؤشــرات الــســوق ارتــفــاًعــا بقيادة كــل من 
الــعــقــارات والــتــأمــن والــبــنــوك، كما سجل مؤشر 
العائد اإلجمالي ارتفاعا بمقدار 196.97 نقطة، 
أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 19218.51 نقطة، 
كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان اإلسامي 
نــقــطــة، أي ما  بــمــقــدار 26.34  ارتــفــاعــا  الــســعــري 
نسبته 1.16% ليصل إلــى 2299.82 نقطة، كما 
ــريــــان اإلســـامـــي  ســجــل مـــؤشـــر بـــورصـــة قــطــر الــ
ارتفاعا بمقدار 44.85 نقطة، أي ما نسبته %1.16 
ليصل إلى 3915.89 نقطة، وسجل مؤشر جميع 
األسهم املتداولة ارتفاعا بمقدار 32.12 نقطة، أي 

ما نسبته 1.05% ليصل إلى 3101.20 نقطة.
ــعـــت أســـهـــم 35 شــركــة  ــفـ وفـــــي جــلــســة أمــــــس، ارتـ
وانخفضت أسعار 6 شركات، وحافظت شركتان 

ــابـــق، وتـــصـــدر سهم  عــلــى ســعــر إغــاقــهــمــا الـــسـ
الــخــلــيــج الــتــكــافــلــي الــقــائــمــة الـــخـــضـــراء مــرتــفــعــا 
بنسبة 7.95% وتاه سهم الطبية بنسبة %5.69 
ثم اإلسامية القابضة بنسبة 5%، بينما تصدر 
صندوق املؤشر قائمة التراجعات بنسبة %9.7 

وتاه سهم بلدنا بنسبة %2.91.
كما شــهــدت جلسة أمــس تنفيذ 3 صفقات على 
السوق العادي للسندات بقيمة 1,39 مليار ريال.

ــتـــحـــوذ املــســاهــمــون  وبـــنـــهـــايـــة جــلــســة أمـــــس اسـ
القطريون على 40% من نسب الشراء و73% من 

نسب البيع، واستحوذ املساهمون الخليجيون 
على 3% من نسب الشراء و3% من نسب البيع، 
واســتــحــوذ املــســاهــمــون األجـــانـــب عــلــى 57% من 

نسب الشراء و24% من نسب البيع.

التداوالت األسبوعية

لــلــمــؤشــر فقد  وعـــلـــى صــعــيــد األداء األســـبـــوعـــي 
بــنــســبــة 0.64%، ليغلق  الـــعـــام  املـــؤشـــر  انــخــفــض 
تعامات األسبوع عند النقطة 10444.36، فاقدًا 

املـــاضـــي  ــــوع  ــبـ ــ ــواه األسـ ــتـ ــسـ ــن مـ نــقــطــة عــ  67.34
املنتهي في 2 يناير الجاري.

وبــلــغــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة ألســهــم بـــورصـــة قطر 
فــي نهاية تــعــامــات أمــس 581.419 مليار ريــال 
)159.725 مليار دوالر(، بانخفاض 0.67% عن 
مستواها األسبوع املاضي البالغ 585.366 مليار 

ريال )160.810 مليار دوالر(.
وضــغــط عــلــى املـــؤشـــر الـــعـــام تـــراجـــع 6 قــطــاعــات 
ـــ2.93%، ثم النقل بــــ%2.20،  تقدمها االتــصــاالت بـ
ويليهما الخدمات والسلع االستهاكية %1.99، 
والصناعة 1.08%، ويتبعهم التأمن 0.99%، ثم 
العقارات 0.55%، فيما ارتفع البنوك والخدمات 

املالية وحيدًا بـ%0.12. 
وشـــهـــدت تـــــداوالت األســـبـــوع، تـــراجـــع 31 سهما 
على رأسها األول بـ9.90%، فيما ارتفع 11 سهما 
بـــ3.02%، واستقرت أسعار  تقدمها بنك الدوحة 

5 أسهم.
وقفزت التداوالت األسبوعية، إذ ارتفعت السيولة 
بنسبة 2.82% إلى 1.19 مليار ريال، مقابل 1.15 
مليار ريـــال فــي األســبــوع املــاضــي املنتهي فــي 2 

يناير الجاري.
ــبـــوع 403.44  وبــلــغــت أحـــجـــام الــــتــــداول فـــي األسـ
مــلــيــون ســهــم، بنمو 41.41% عــن مــســتــواهــا في 

األسبوع املاضي البالغ 285.29 مليون سهم.
ونفذ في ذلك األسبوع صفقات بإجمالي 30.10 
ــــف صــفــقــة فــي  ــــف صـــفـــقـــة، مـــقـــارنـــة بــــــــــ16.81 ألـ ألـ

األسبوع املاضي، بزيادة %79.06. 

مؤشرات الجلسة

75.658.610.55% 7.95
قطاعات ارتفعت بقيادة

التأمني والعقارات والبنوك
مليار ريال ارتفاع رسملة 

السوق بنهاية الجلسة
مليون ريال تداوالت 

»QNB« متصدر السيولة
مليون سهم تداوالت 

»إزدان« متصدر الكميات
 نمو »الخليج التكافلي« 
متصدر األسهم املرتفعة 

 أعلن بنك قطر الدولي اإلسالمي أن مجلس اإلدارة سيجتمع يوم الثالثاء املوافق 
2020/ 01/ 28 ملناقشة البيانات املالية للشركة للعام 2019. 

يذكر أن أربــاح بنك »قطر الدولي اإلسالمي« ارتفعت إلى 777 مليون ريــال )0.51 
ريال/ للسهم(، بنهاية التسعة أشهر األولى من العام املاضي، بنسبة ارتفاع بلغت 6 

%، مقارنة بأرباح قدرها 735.1 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2018.

املوافق 29 يناير  التجاري أن مجلس اإلدارة سيجتمع يوم األربعاء  البنك   أعلن 
2020، وذلك ملناقشة أمور أخرى ومناقشة البيانات املالية املرحلية املوحدة للفترة 

املنتهية في 31 ديسمبر 2019 واملوافقة عليها.
املــوافــق 30 يناير  الخميس  يــوم  وسيلي االجتماع مؤتمر هاتفي مع املستثمرين 

2020 بتمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت الدوحة .

ــعــقــاري عـــن فــتــح بــاب    أعــلــنــت شــركــة مـــزايـــا لــلــتــطــويــر ال
قــادمــة  الــتــرشــح لعضوية مجلس اإلدارة وملـــدة 3 ســنــوات 
اعــتــبــارًا من  الطلبات  قــبــول  أن يتم  )2020 - 2022( على 
يــوم األحـــد املــوافــق 12/ 1/ 2020 ولــغــايــة يــوم األحـــد املــوافــق 

. 2020 /1 /26

محمد السقا

أداء قطاع  البنوك خالل جلسة أمس
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الشركة القطاع
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عدد 
الصفقات

سعر 
االفتتاح

أعلى
سعر

أدنى 
سعر

سعر 
اإلغالق

السعر 
المتوسط
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QNB
المصرف

التجاري
بنك الدوحة

األهلي
الدولي

الريان
الخليجي

*)QFC( األول
اإلجارة

داللة
قطر وعمان

المجموعة اإلسالمية القابضة

زاد
الطبية

السالم
الرعاية

السينما
قطر للوقود

ودام
مجمع المناعي

الميرة 
شركة بلدنا

التحويلية
األسمنت

صناعات قطر
المستثمرين
كهرباء وماء

أعمال
الخليج الدولية

مسيعيد
استثمار القابضة

قامكو

المالحة
مخازن
ناقالت

قطر
الدوحة
العامة

الخليج التكافلي
اإلسالمية

المتحدة للتنمية
بروة

إزدان القابضة
مزايا قطر

Ooredoo
فودافون قطر

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاعات

نشرة التــداول اليومية 09 - 01 - 2020

0
1,525,916
812,412
162,081

0
1,465,590
738,306
72,012

337,033
7,558,561

39,802
173,430
565,336
415,701
222,131

4,233,605
1,171,962
4,432,725
3,726,701
2,653,624

593,348
0

37,945
1,994,077

22,631

3,846,622
1,331,174

10,547,501
675,864

611,437
60,475

3,426,007

0.000
813,535.222
399,387.530

1,328,576.430
0.000

32,873,746.300
4,843,727.330
220,557.410

5,173,963.250
7,667,097.120

138,497.300
948,351.210

5,936,684.260
717,501.440

3,572,527.050
3,388,948.702
1,974,685.120

10,117,091.500
2,048,856.426
2,038,359.023

1,875,568.340
0.000

91,031.400
3,748,579.190
152,620.210

مؤشرات القطاعات 

األكثر نشاطا من حيث الكمية األكثر نشاطا من حيث القيمة

الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري

االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات

إزدان القابضة

بلدنا

فودافون قطر

الريان

قطر األول

QNB
وقود

الريان

بنك الدوحة

الدولي اإلسالمي

10,547,501

7,558,561

6,218,318

5,624,175

5,550,317

58,551,700.36

32,873,746.30

22,920,964.32

11,964,543.76

11,430,397.06

العقارات النقلالتأمين
% 0.53 % 0.90 % 1.28 % 2.06 % 0.46 % 1.04 % 1.20

المؤشر العام

نقطة
10444.4

التغير

 نقاط
107

نسبة التغير

% 1.04
رسملة السوق

581.4
مليار ريالمليار ريال

5.6

كمية األسهم

87
%مليون سهم

28
عدد الصفقات

4460
% صفقة

32

3562
شركة
43

بلدنا العامة 
للتأمين

فودافون 
قطر

المتحدة 
للتنمية

صندوق 
المؤشر

% % % %% -2.91 -2.08 -0.88 -0.66-9.70

األكثر انخفاضًا

الخليج 
التكافلي

قطر 
األول

قامكو اإلسالمية الطبية
القابضة

%% % %% 7.954.00 4.30 5.695.00

أداء األسهم

األكثر ارتفاعًا

راء
شـــ

تعامالت المساهمين
ع

يــ
ب

األجانب

القطريون

الخليجيون %3

%40%24
%3 %73 %57

268

%26

مليون ريال

الخدماتالعقاراتالنقل الصناعةاالتصاالت البنوكالتأمين
%5%6%20 %6%12 %2%49
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وول ستريت عند مستوى 
قياسي بفضل تفاؤل التجارة 

استهلت مــؤشــرات األســهــم األمريكية على مستويات قياسية مرتفعة عند 
الفتح، أمس الخميس، بعد أن تراجعت الواليات املتحدة وإيران عن أخذ مزيد 
من الخطوات العسكرية، واملعنويات اإليجابية بفضل تعزز التفاؤل حيال 
اتفاق التجارة األمريكي الصيني. ووفقا لرويترز، جاء أكبر الدعم للمؤشرات 
ألــفــابــت وفــيــســبــوك وأبـــل وأمــــازون.كــــوم ونتفلكس بعد  الرئيسية مــن أســهــم 
تعليقات إيجابية من شركات سمسرة. وارتفع املؤشر داو جونز الصناعي 
106.88 نقطة بما يــعــادل 0.37% ليفتح على 28851.97 نقطة. وزاد املؤشر 
ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.98 نقطة أو 0.40% مسجال 3266.03 نقطة.

وتقدم املؤشر ناسداك املجمع 73.03 نقطة أو 0.80% إلى 9202.27 نقطة.
وقـــال الــرئــيــس األمــريــكــي دونــالــد تــرامــب، أمـــس األول األربـــعـــاء، إنـــه ال يتعني 
على الواليات املتحدة بالضرورة الرد عسكريا على هجوم إيــران على قوات 
أمريكية بالعراق، بينما قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف إن 
الهجمات »استكملت« رد طهران على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني.

وقــالــت وزارة الــتــجــارة الــصــيــنــيــة، أمـــس الــخــمــيــس، إن نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
الصيني ورئيس فريق التفاوض في املحادثات التجارية بني واشنطن وبكني، 

ليو خه، سيوقع اتفاق »املرحلة واحد« في واشنطن األسبوع املقبل.
وقـــال قــاو فــنــغ، املتحدث بــاســم وزارة الــتــجــارة، إن ليو ســيــزور واشنطن في 

الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري.

قال رئيس مجلس املصدرين في تركيا، 
ــــدف بــــــالده فــي  ــه، إن هـ ــ ـ

ّ
ــول ــ ـ

ُ
إســـمـــاعـــيـــل غ

لـــعـــام 2020 هـــو 190  ــادرات  ــ ــــصـ الـ قــيــمــة 
مليار دوالر. جاء ذلك، خالل تصريحات 

صحفية امس الخميس.
ه أن تشهد الصادرات التركية 

ّ
ول

ُ
وتوقع غ

ــثـــر مــــن 5 بـــاملـــئـــة خـــــالل يــنــايــر  ــادة أكـ ــ ــ زيـ
الجاري، مقارنة بنفس الشهر من 2019.

وأشـــــــــار إلــــــى ازديــــــــــاد حـــصـــة مــنــتــجــات 
الــصــادرات  التكنولوجيا الفائقة ضمن 

التركية.
ــة انــــخــــفــــاض مــعــدل  ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ وشـــــــدد عـ
ــانــــة اآلحــــــــــاد، مــــن أجـــل  ــــى خــ ــدة إلــ ــائــ ــفــ الــ
تحقيق مؤشرات مستقرة في االقتصاد 
التركي.وقال: نريد كمصدرين أن يكون 
هناك استقرار وتوازن في سعر الصرف.
ــوع الـــجـــاري،  ــبــ خــــالل وقــــت ســـابـــق األســ
قالت وزيـــرة التجارة التركية روهصار 

ــادرات بــالدهــا ارتــفــعــت  ــ بــيــكــجــان، إن صـ
بنسبة 2.04 باملئة على أســاس سنوي، 
وســجــلــت رقــمــا قــيــاســيــا فـــي 2019، إلــى 

180.468 مليار دوالر.

وأوضحت أن العجز التجاري الخارجي، 
خالل العام املاضي، تراجع 44.9 باملئة، 
إلــى 29.926 مليار دوالر مقابل 54.323 

مليار دوالر في 2018.

ــعـــت عـــمـــالت املــــــالذ اآلمــــــن - مــثــل  ــراجـ تـ
الـــــني الـــيـــابـــانـــي - أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، فــي 
ــران  ظـــل إحـــجـــام الـــواليـــات املــتــحــدة وإيــ
عن مفاقمة الــصــراع، إذ تعود األســواق 
لتبني نهج أكثر إقباال على املخاطرة، 
ــاري أمــريــكــي  ــاق تــــجــ ــفــ بــفــضــل آمــــــال اتــ

صيني.
ورد الــرئــيــس األمــريــكــي دونــالــد ترامب 
الليل على الهجوم اإليراني على  خالل 
ــراق مـــن خــالل  ــعــ قـــــوات أمــريــكــيــة فـــي الــ
إيــران أي  العقوبات ال العنف، ولــم تبد 
مــــؤشــــرات فـــوريـــة عــلــى مـــزيـــد مـــن الـــرد 
عــلــى الـــضـــربـــة الـــجـــويـــة األمـــريـــكـــيـــة في 
الــثــالــث مــن يــنــايــر الـــجـــاري، والــتــي قتل 
فيها قاسم سليماني أحد أكبر قادتها 

العسكريني.
ــــني الـــيـــابـــانـــي - الــــــذي ُيــعــتــبــر  ــا الـ ومـــحـ
مــــــالذا آمـــنـــا فــــي أوقـــــــات االضـــطـــرابـــات 
الــجــيــوســيــاســيــة بــفــضــل عــمــق سيولته 

ــامــــالت الـــجـــاريـــة  ــعــ وفــــائــــض مــــيــــزان املــ
الياباني - سريعا مكاسبه التي حققها 
بـــعـــد هـــجـــوم إيـــــــران الــــصــــاروخــــي عــلــى 

قاعدة عني األسد يوم األربعاء.
ــفــــض الـــــــني الــــيــــابــــانــــي فــي  ــخــ ــيــــث انــ حــ
الــتــعــامــالت 0.2% عــنــد 109.36  أحــــدث 
يــن لــلــدوالر، وهــو أدنـــى مستوياته في 
أســــبــــوع ونــــصــــف األســـــبـــــوع، وهــبــطــت 
العملة األمريكية 0.1% مقابل اليورو، 
إذ جـــرى تــــداول الــيــورو مــقــابــل 1.1115 
الــجــنــيــه  ــام  ــ أمـ الــنــســبــة  دوالر، وبــنــفــس 
ــلــــغ فـــــي أحـــــدث  ــنــــي الـــــــــذي بــ ــيــ ــرلــ ــتــ اإلســ

التعامالت 1.3112 دوالر.
ــيــــورو أيـــضـــا مــقــابــل الــفــرنــك  وصـــعـــد الــ
السويسري، وهو مالذ آمن آخــر، %0.2 
إلى 1.0833 فرنك للدوالر الواحد، وزاد 
إلـــى أعــلــى مستوياته  الــيــوان الصيني 
يـــوان  فـــي خــمــســة أشـــهـــر عــنــد 6.9175 
ــــدوالر خـــالل الــلــيــل فــي األســـواق  أمـــام الـ
ــراءة  ــقــ ــا بــ ــة، مــــدعــــومــــا أيــــضــ ــيــ ــارجــ الــــخــ

مستقرة للتضخم.

هدوء نسبي بين أمريكا وإيران يفقد عمالت المالذ اآلمن مكاسبها

الـــعـــراقـــيـــة، أمـــس  الـــنـــفـــط  أعـــلـــنـــت وزارة 
الــخــمــيــس، عــــدم تـــأثـــر إنـــتـــاج وتــصــديــر 
ــادل الــــواليــــات املــتــحــدة  ــبـ ــام جـــــراء تـ الـــخـ
وإيــران هجمات صاروخية على أراضي 

العراق، في األيام القليلة املاضية.
ــم الـــــــــوزارة عــاصــم  ــال املـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ وقــ
ــتـــاج  جـــهـــاد فــــي بــــيــــان، إن عــمــلــيــات اإلنـ
والتصدير لم تتأثر بــاألحــداث الجارية 

في العراق.
وأوضح أن معدل اإلنتاج اليومي للنفط 
الــخــام يبلغ 4.46 مليون برميل يوميًا، 
في حني يبلغ معدل الصادرات النفطية 

3.45 مليون برميل يوميا.
وذكــــر أن بــــالده مــلــتــزمــة بــاتــفــاق خفض 
ــه مـــنـــظـــمـــة الــــــدول  ــ ــرتـ ــاج الــــــــذي أقـــ ــ ــتــ ــ اإلنــ
املــــصــــدرة لــلــنــفــط )أوبـــــــك(، واملــتــحــالــفــني 

معها من خارجها.
وفــي بــيــان منفصل، قــالــت الــــوزارة امس 
إن شركة نفط البصرة )حكومية( تنفي 
ــادرة عــــدد مـــن املـــوظـــفـــني فـــي شــركــة  ــغــ مــ
فـــي حقل  الــعــامــلــني  الــصــيــنــيــة   )CNPC(

غرب القرنة/1 جنوبي العراق.
ــد نـــقـــلـــت عــن  ــ ــل إعــــــــالم قـ ــ ــائـ ــ ــــت وسـ ــانـ ــ وكـ
مصادر في قطاع الطاقة قولها، األربعاء، 
إن مؤسسة البترول الوطنية الصينية 
»سي.إن.بي.سي« أجلت 20 من موظفيها 
العاملني في حقل القرنة 1 جراء القصف 

األمريكي - اإليراني املتبادل في العراق.
وشنت إيران قصفًا بصواريخ باليستية 
عــلــى قــاعــدتــني عسكريتني تستضيفان 
ــرب(  ــ ــنــــودًا أمـــريـــكـــيـــني فــــي األنــــبــــار )غـ جــ
وأربيل )شمال(، ردًا على مقتل الجنرال 
قــائــد فيلق »الــقــدس«،  قــاســم سليماني، 

بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.
ــراق ثــانــي أكــبــر مــصــدر لــلــنــفــط في  ــعـ والـ
ــك« بــعــد الــســعــوديــة. ويــعــتــمــد على  ــ »أوبـ
إيـــرادات الخام لتمويل ما يصل إلــى 95 

في املئة من نفقات الدولة.

»النفط العراقية«: إنتاج وتصدير الخام
 لم يتأثرا بالنزاع اإليراني األمريكي 

تركيا: 190 مليار دوالر قيمة مستهدفة
 للصادرات في 2020 

¶  رئيس مجلس المصدرين في تركيا

تحديد موعد التوقيع على
 اتفاق التجارة الصيني األمريكي 

تشهد العاصمة األمريكية واشنطن، األسبوع املقبل، توقيع املرحلة األولــى 
من االتفاق التجاري بني الواليات املتحدة والصني، في خطوة قد تضع حدًا 

لتوترات تجارية أثرت على االقتصاد العاملي.
الـــوزراء  نــائــب رئــيــس  الــتــجــارة الصينية، أمــس الخميس، أن  وأعــلــنــت وزارة 
الصيني »ليو خــه«، سيوقع املرحلة األولــى من االتفاق خــالل وقــت الحــق من 

األسبوع املقبل.
وأبلغ املتحدث باسم وزارة التجارة الصينية »قــاو فنغ«، الصحفيني أمس 
، بــأن ليو خــه، الـــذي يـــرأس فــريــق الــتــفــاوض الصيني مــع الجانب األمريكي، 
سيتوجه إلى واشنطن بني 13 - 15 من الشهر الجاري والشهر املاضي، أعلن 
أنــه سيحضر ونظيره الصيني شي جني  الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، 

بينغ، مراسم توقيع املرحلة األولى من اتفاق التجارة بني البلدين.

وكاالت -  

¶  استمرار عمليات اإلنتاج والتصدير
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ويليام شابمان

خبير في الطاقة املتجددة والتنمية
»موقع نيوز 18 الهندي« 

خلق فرص عمل جديدة

وبرغم هذا فإن قدرة هذا القطاع على مواصلة دعم تلك 
النسبة الكبيرة من التوظيف في قطاع التصنيع الهنجي، 
أصبحت محل تدقيق، السيما مع تسريح ما يقرب من 
350 ألـــف شــخــص مــن أعــمــالــهــم نتيجة االنــخــفــاض في 

مبيعات السيارات للشهر العاشر على التوالي.
والسبب في هذا ُيعزى بوجه عام إلى تحولني في النموذج: 
التحكم  الكهربائية بفضل  الصعود املستمر للسيارات 

والسيطرة على االنبعاثات، والتواجه بأعداد كبيرة نحو 
الــنــوع من  الكهربائية لتحقيق اســتــخــدام هــذا  الــســيــارات 

السيارات بمعدالت مرتفعة بحلول العام 2030.
وبالعكس فإننا نجد، ونحن نمضي على طريقنا صوت 
املستقبل املستدام، الكثير من الوظائف »النظيفة« بوجه 
عام، وفرص عمل في صناعة السيارات الكهربائية بوجه 

خاص.
والسيارات الكهربائية مستدامة طاملا أن مصادر وقودها 
ال تتسب في تلويث البيئة، وقابلة للتجدد، ناهيك عن أن 
قطاع الطاقة املتجددة واعد جدا كقطاع مواز مزود للطاقة.
الدول  املتحدة األمريكية وأيضا  ودول الصني والــواليــات 
األوروبية تنظر إلى السيارات الكهربائية على أنها واحدة 
مــن الــصــنــاعــات ســريــعــة الــنــمــو الــتــي تخلق فـــرص عمل، 

وينبغي على الهند أن تحذو حذو تلك االقتصادات.

العام 1886  من أصولها األملانية في »موتورواجن« في 
ومرورا بجمعية »فورديست« في القرن العشرين، لعبت 
السيارات وصناعة السيارات األوسع نطاقا دورا محوريا 
في توجيه ثروات الدول بطرق عدة. ومدعومة بالتطلعات 
النمو  قـــاد  التكنولوجي وتــنــوعــه،  الــتــقــدم  ــذا  املــتــغــيــرة وكـ
وتطور الصناعة إلى زيادة في اإلنتاج املحلي والوظائف 

وخلق القيمة أيضا.
ــرار بـــالـــدور الـــبـــارز الـــذي يلعبه قطاع  وهــنــاك بــالــفــعــل إقــ
الــســيــارات فــي الــنــاتــج االقــتــصــادي لــلــبــاد، حيث يشكل 
قرابة نصف الناتج املحلي اإلجمالي في قطاع التصنيع، 

و7% من الناتج املحلي اإلجمالي بوجه عام في الهند.
وعـــاوة على ذلــك يوظف قطاع الــســيــارات مــا يربو على 
الهند،  العاملة في  القوة  35 مليون شخص من إجمالي 
ســـواء بــصــورة مــبــاشــرة أو غير مــبــاشــرة، ليعتبر بذلك 
عاما رئيسيا في توفير املستلزمات الحياتية الرئيسية 

للمواطنني في البلد اآلسيوي.

شيلبي سامانتراي

“ إذا كانت العالقة، أو نمط الحياة، أو وظيفتك، 
ال ُتشعرك بالسعادة، فاتُركها في الحال  ”

ترجمة – أحمد أبو الفضل

ترجمة – أحمد أبو الفضل

توقعات الخبراء الخاطئة
هل يجلب العام 2020 معه مزيدا من املكاسب في سوق 
الوعود  الــذي ينافس عــدد  الوحيد  الــشــيء  األســهــم؟ إن 
التي قدمها الرئيس األمريكي دونالد ترامب هي القائمة 
الــتــي أطلقها منتقدوه بشأن  للتوقعات  املــحــدودة  غير 

االقتصاد األمريكي.
التوقعات  نــســمــع، عــن  زلــنــا  نــحــن سمعنا، ومـــا  بالطبع 
الخاطئة التي كانت تتردد هنا وهناك حتى قبل وصول 
ترامب إلى سدة الحكم بعد فوزه في انتخابات الرئاسة 

التي جرت في نوفمبر من العام 2016.
فـــي أكــتــوبــر 2016، عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، نــشــرت مجلة 
»بــولــيــتــيــكــو« األمــريــكــيــة الــيــســاريــة مــا يــفــيــد بـــأن »وول 
ستريت تتهيأ الستقبال أزمة كبيرة إذا ما زلزل دونالد 
الجديد  الساكن  يــوم االنتخابات، وأصبح  العالم  ترامب 

في البيت األبيض«.
ــقــــدي  ــتــ ــنــ وقــــــــــــــــدرة مــ
تــــرامــــب عـــلـــى الــتــنــبــؤ 
بمستقبل االقتصاد 
ــــم تــتــحــســن إطـــاقـــا  ل
مـــع تـــقـــدم أعـــمـــارهـــم. 
فــــــــــــخــــــــــــال الــــــــــعــــــــــام 
ــتــــح  املـــــــنـــــــقـــــــضـــــــي، فــ
الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــرون مـــمـــن 
ُيطلق عليهم »خبراء 
اقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــون« 
و»خــبــراء« الــنــار على 
ســـــيـــــاســـــات تــــرامــــب 
االقتصادية، وحذروا 
األمـــريـــكـــيـــني مــــن أن 

ــى من  ــة ســـوق األســـهـــم املــقــبــلــة قـــاب قــوســني أو أدنــ أزمــ
الحدوث.

ــي يــنــايــر املــــاضــــي، نـــشـــرت صــحــيــفــة »هــفــيــنــجــتــون  وفــ
الليبرالية مــقــالــة حملت عــنــوان »4  األمــريــكــيــة  بــوســت« 
عــامــات على حـــدوث ركـــود آخـــر- ومــا يعنيه هــذا لــك«. 
كما نشر موقع »فوكس« توقعات مشابهة باعثة على 
الخوف في الصيف املاضي، قال فيها إن وول ستريت 

»وصلت إلى النقطة الحرجة«.
الحديثة  الــتــحــذيــرات  ومــن يستطيع نسيان بعض مــن 
التي نتقد سياسات ترامب، مثل املانشيت الذي جاء في 
صحيفة »إنفيستورز بزنس ديــلــي«: »ردة فعل سوق 
التعريفات: وول ستريت شهدت ذلك من  األسهم تجاه 

قبل والنهاية ليست جيدة«.
وبرغم كل ما حدث فقد انتهت 2019، وتوصل ترامب 
إلى اتفاق ثوري- إن جاز التعبير- في الحرب التجارية 
مع الصني، حيث أكمل املفاوضات حول ما ُيطلق عليها 

»املرحلة 1« في االتفاق.

آندي بوزدر

املرشح السابق لتولي وزارة العمل 
من قبل الرئيس ترامب - »شبكة 
فوكس نيوز اإلخبارية األمريكية«

تصدير الخدمات

التي  الناشئة  تستعد شركة »بيكس موفينج« 
لها،  تتخذ مــن مــديــنــة جــويــانــج الصينية مــقــرا 
لبيع السيارات ذاتية القيادة في الواليات املتحدة 

األمريكية دون أن تصدرها في الحقيقة.
ــذا عــبــر شــحــن تلك  وتــخــطــط الــشــركــة لــفــعــل هــ
الكاملة، من  السحابية  إلى املخططات  املنتجات 
بينها تعليمات إلى أجهزة الطباعة ثاثية األبعاد 
»ثـــري دي« لصناعة املــكــونــات األســاســيــة، ولــذا 
تستطيع أجهزة طابعاتها الخارجية تنزيل تلك 

املكونات، ومن ثم تصنيع 
السيارات لعمائها.

لــــ »بيكس  وســيــتــيــح هـــذا 
مــوفــيــنــج« الــتــركــيــز على 
تصميم مركبات جديدة 
إضافة إلى إعادة تصميم 
الــشــاحــنــات والـــســـيـــارات 
من شركات أخــرى حتى 
الذاتي  النقل  إلــى  تتحول 
الــذي يدعم تقنية »الذكاء 

االصطناعي«.
أنــجــيــلــو يـــو، مــؤســس »بــيــكــس مــوفــيــنــج« والـــذي 
العمر 42 عاما قال إن الشركة سوف  يبلغ من 
لها في  إلــى عميل  تسلم قريبا مركبة روبـــوت 
يــو على  واليــة تكساس األمريكية. ويستهدف 
السلع  الــطــويــل اســتــبــدال عملية تــصــديــر  املـــدى 
بتصدير األفكار، والتصميمات ومهارات الذكاء 

االصطناعي.
و»بــيــكــس مــوفــيــنــج« الــتــي تــبــدو كــخــيــال علمي، 
التطور  الــخــطــوة األحــــدث فــي عملية  مــا هــي إال 
الــخــدمــات. وفي  العاملية فــي  للتجارة  املستمرة 
عصر ما قبل اإلنترنت، كانت السياحة الوسيلة 

الخدمات، والتي استلزمت أن  الوحيدة لتصدير 
العماء إلى الشواطئ األجنبية من أجل  يسافر 
التمتع بالخدمات املتاحة في األسواق الخارجية.

اللعبة، والــذي  فــي  املغير  العامل  واإلنــتــرنــت هــو 
الخدمات  مــتــنــاٍم مــن  يتيح إمكانية تقديم عــدد 

»أون الين«.
الخدمات عبر  التجارة في قطاع  وقديما كانت 
اإلنترنت محصورة في مجاالت قليلة، مثل مهام 
كتابة كود على جهاز الحاسوب وتصميم مواقع 
إلــكــتــرونــيــة، وذلـــك نتيجة 
التكنولوجيا.  مــحــدوديــة 
لكن اآلن يشهد االقتصاد 
الــرقــمــي تــوســعــا بــوتــيــرة 
مذهلة، والتقدم الهائل في 

مجال »األتمتة«.
وتــــــــقــــــــنــــــــيــــــــة الــــــــــــذكــــــــــــاء 
االصطناعي والروبوتات 
توسع، وبوتيرة سريعة، 
نطاق كل »ما هو ممكن«.
وكــثــيــرا مــا ُيــقــال إن ثمة 
ــثـــل »قــــصــــة الـــشـــعـــر« ال  خــــدمــــات شــخــصــيــة مـ
يمكن تصديرها، ومع ذلك فإنه ووفقا ملا ذكره 
ريـــتـــشـــارد بـــالـــدويـــن فـــي كــتــابــه الــشــهــيــر الـــذي 
الـــروبـــوتـــات ومستقبل  ــعــوملــة،  يــحــمــل عــنــوان »ال
الــعــمــل«، فـــإن الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي أحـــدث ثــورة 
الخدمات. وربما نرى  هائلة في مجال تصدير 
قريبا تصدير »قصة شعر« عــن طريق وجــود 
الفرنسية باريس  العاصمة  مصفف شعر في 
يقدم خدماته لزبون يجلس في صالون حاقة 
الــروبــوت  بالعاصمة الصينية بكني عــن طــريــق 

والذكاء االصطناعي.

يوا هيدريك-وونج

كاتب رأي في »فوربس«
»مجلة فوربس األمريكية«

» ترجمة - »

قضية

أقوال

تحليل

قراءات

في عصر ما قبل اإلنترنت 
كانت السياحة 

الوسيلة الوحيدة 
لتصدير الخدمات

انتهت 2019 وتوصل 
ترامب إلى اتفاق مع 
الصين حيث أكمل 

المفاوضات حول ما 
ُيطلق عليها »المرحلة 1« 

في االتفاق
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في ندوة لمركز الجزيـــرة                   للدراسات.. باحثون وخبراء:

اغتيال سليماني زاد من االصطفاف        اإلقليمــي فــي الشــرق األوســط

ــدوة فكرية نظمها مركز  خلصت ن
الجزيرة للدراسات، أمس األول في 
ــة، تحت عــنــوان »بــعــد مقتل  ــدوح ال
قاسم سليماني: أيــن يتجه الشرق 
األوســط؟«، إلى أن الواليات املتحدة 
األمريكية لــن تسحب قواتها من 
منطقة الشرق األوســط بعد مقتل 
سليماني، كما تريد إيــران، وإنما قد 

تعيد توزيعها وانتشارها.
وأكدت الندوة أن الخسارة اإليرانية 
بمقتل سليماني كبيرة نظًرا للخبرات 
التي راكمها في تعامله مع امللفات 
ــعــراقــيــة واللبنانية  ــة وال ــســوري ال
واألفغانية، لكن خليفته - صاحب 
الخبرة الواسعة في امللف األفغاني - 
ط الساحة األفغانية كساحة 

ِّ
ربما ُينش

مواجهة ضد القوات األمريكية.

بسبب التوتر المتصاعد بالمنطقةوكاالت -

اليابان تغلق سفارتها لدى العراق 
وتدعو مواطنيها للمغادرة

تــزايــد املخاطر األمــنــيــة، فيما دعت  بــغــداد بسبب  لــدى  الــيــابــان، أمــس األول، إغــاق سفارتها  أعلنت 
مواطنيها إلى مغادرة العراق.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان »بسبب التوتر املتزايد في املنطقة واحتمال حدوث حالة غير 
متوقعة في املستقبل القريب، حثت السفارة اليابانية في العراق مواطنيها في هذا البلد على املغادرة، 
في أقرب وقت ممكن«. وأضاف البيان أن اليابان ستساعد في إجاء املواطنني من خال القنصلية 
في أربيل. واألربعاء، أطلقت القوات اإليرانية صواريخ على قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية 
في بمحافظتي األنبار، وأربيل العراقيتني، ردا على قتل قاسم سليماني، قائد فيلق »القدس« اإليراني، 
مما يزيد من مخاطر صراعها مع واشنطن وسط مخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا في الشرق 
األوسط. وذكرت وكالة »فارس نيوز« اإليرانية شبه الرسمية، أنه وقع 80 قتيا على األقل، في الهجوم 
الــذي قالت إنه أوقــع كذلك أضــرارا كبيرة في قاعدة »عني األســد« باألنبار، رغم محاولة األمريكيني 

إخفاء الحقائق.
لم يسفر عن وقــوع ضحايا في  الهجوم الصاروخي  قــال إن  الرئيس األمريكي دونالد ترامب  لكن 

صفوف الجنود األمريكيني وإنما اقتصر األمر على أضرار مادية طفيفة.
وينتشر نحو خمسة آالف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي 

ملحاربة تنظيم »داعش« اإلرهابي.

الدنمارك تسحب معظم 
جنودها من العراق

الدنمارك، إن بادها ستسحب مؤقتا مجموعة من  قالت السيدة ميتي فريدريكسن رئيسة وزراء 
جنودها في العراق بسبب الوضع الراهن في منطقة الشرق األوسط.

وأضافت فريدريكسن، في مؤتمر صحفي عقدته أمس، أن قرار سحب معظم الجنود الدنماركيني 
من العراق جاء ألسباب أمنية، مشيرة إلى أن هذا القرار استند إلى »نصيحة من القيادة العسكرية 
الدنماركية«. وتابعت »سامة جنودنا هي أولويتنا القصوى«، مشددة في الوقت نفسه على أن هذا 
اإلجراء سيكون بشكل مؤقت. وكانت إيران قد وجهت ضربة صاروخية تجاه قاعدتني عسكريتني 
يتمركز فيهما جنود من الواليات املتحدة في كل من / األنبار/  و/ أربيل/  شمالي العراق، وذلك ردا على 
مقتل قاسم سليماني قائد / فيلق القدس/  التابع للحرس الثوري اإليراني في ضربة جوية أمريكية 
يوم / الجمعة/  املاضي بالقرب من مطار / بغداد/ . وأكدت وزارة الدفاع الدنماركية، في وقت سابق أمس، 

عدم وقوع إصابات بني قواتها في الضربة الصاروخية اإليرانية.

المتحدث باسم جونسون:

بريطانيا ملتزمة باالتفاق النووي اإليراني
قال املتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون شدد أمس الخميس على 
استمرار باده في االلتزام باالتفاق النووي اإليراني وذلك خال مكاملة هاتفية مع الرئيس اإليراني 
الرئيس  الـــوزراء مع  املتحدث في تصريحات للصحفيني ”تحدث رئيس  حسن روحــانــي. وأضــاف 
اإليراني روحاني صباح أمس. بحثا الوضع في املنطقة بعد مقتل قاسم سليماني ودعا رئيس الوزراء 
إلى إنهاء األعمال العدائية“. وتابع املتحدث قائا ”شدد رئيس الوزراء على التزام بريطانيا املتواصل 
بخطة العمل الشاملة املشتركة )االتفاق النووي( وبحوار مستمر لتفادي االنتشار النووي وخفض 

التوترات“. وأضاف أن املوقف البريطاني هو أن االتفاق النووي يعد أفضل ترتيب متاح.

رئيس أركان الجيش األمريكي:كشف تفاصيل الهجوم على »عين األسد«

قـــال قــائــد الــقــوة الــجــويــة فــي الــحــرس الــثــوري 
اإليـــرانـــي الــعــمــيــد أمــيــر عــلــي حــاجــي زاده إن 
استهداف إيران إلحدى أهم القواعد األمريكية 
أكــبــر ستستمر  فــي املنطقة هــو بــدايــة عملية 
في كل املنطقة، وأضاف أن الخطوات الالحقة 

ستقوم بها ما سماها »جبهة املقاومة«.
وجــــاءت تــصــريــحــات حــاجــي زاده فــي مؤتمر 
صـــحـــفـــي عــــقــــده امــــــس الـــخـــمـــيـــس لــتــوضــيــح 
ــــذي شنته  تــفــاصــيــل الــهــجــوم الـــصـــاروخـــي الـ
ــاء عــلــى قــاعــدة عــن األســد  ــعـ إيــــران فــجــر األربـ
ــلـــتـــن تــســتــضــيــفــان قــــوات  ــدة حــــريــــر الـ ــ ــاعـ ــ وقـ
أمريكية في العراق، انتقاما ملقتل قائد فيلق 
الـــقـــدس اإليــــرانــــي قــاســم ســلــيــمــانــي فـــي غـــارة 

أمريكية ببغداد.
وقــال القائد اإليــرانــي إن الــهــدف مــن الــرد كان 
استهداف املنشآت األمريكية الحيوية وليس 

قتل جنود أمريكين.
وذكر أنه كان بإمكان الحرس الثوري قتل 500 

جندي أمريكي في هــذه العملية، لكن ذلــك لم 
يكن الهدف.

ــى فــي  ــ ــرحـ ــ غـــيـــر أنــــــه رجــــــح وقــــــــوع قـــتـــلـــى وجـ
الـــهـــجـــوم، مــكــذبــا حـــديـــث الـــرئـــيـــس األمــريــكــي 
دونالد ترامب الــذي أكــد في كلمته أمــس عدم 
وقوع أي خسائر في صفوف القوات األمريكية 
أو الــعــراقــيــة فــي الــقــاعــدتــن. وتــحــدى حاجي 
الــرئــيــس األمــريــكــي أن يفتح قــاعــدة عن  زاده 

األسد أمام الصحفين.
وقـــال الــقــائــد الــعــســكــري اإليـــرانـــي إن الهجوم 
الصاروخي للحرس الثوري تزامن مع هجوم 
سيبراني ضد األنظمة اإللكترونية للطائرات 
والطائرات املسيرة األمريكية، وهــذا ما أزعج 

األمريكين كثيرا.
ودعــا حاجي زاده جميع دول املنطقة للعمل 
على إخـــراج الــقــوات األمــريــكــيــة مــن أراضــيــهــا، 
وإال فإن »املقاومة« ستقوم بإخراجها، حسب 

قوله.

قال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة أركان 
الــجــيــش األمـــريـــكـــي، إن إيـــــران قــصــدت قتل 
القوات األمريكية لدى هجومها الصاروخي 
على قاعدتن عسكريتن بالعراق، فيما رأى 
أن مقتل اللواء قاسم سليماني قائد /فيلق 
الــقــدس/ الــتــابــع لــلــحــرس الــثــوري اإليــرانــي 
ــران الــهــجــومــيــة عــلــى املــدى  ــل خــطــط إيــ

َّ
»عــط

القريب«.
ونقلت شبكة /سي ان ان/ األمريكية أمس 
عن ميلي قوله: »أعتقد استناًدا إلى ما رأيته 
وما أعرف أن الهجوم )اإليراني( كان الغرض 
منه التسبب في حــدوث أضــرار هيكلية في 
تدمير املركبات واملعدات والطائرات وقتل 

األفراد، وهذا تقديري الشخصي الخاص«.
وأضاف ميلي: »ملاذا لم تكن هناك خسائر، 
ــه اآلن، أعـــتـــقـــد أن  ــرفــ ــديـــري مـــمـــا أعــ ــقـ تـ فــــي 
األمـــــر يــتــعــلــق أكـــثـــر بـــاألســـالـــيـــب الــدفــاعــيــة 

الــتــي اســتــخــدمــتــهــا قــواتــنــا بــــداًل مـــن النية 
اإليرانية«.

الـــجـــيـــش األمـــريـــكـــي،  أركــــــــان  ورأى رئـــيـــس 
أنـــه تــم تــجــنــب اإلصـــابـــات، بــســبــب »اإلنــــذار 
املـــبـــكـــر« وتــطــبــيــق الـــعـــديـــد مـــن الــتــكــتــيــكــات 

و»اإلجراءات الدفاعية«.
ــران قــد وجــهــت فــجــر /األربـــعـــاء/  وكــانــت إيــ
ضربة صاروخية تجاه قاعدتن عسكريتن 
يتمركز فيهما جنود من الواليات املتحدة 
فـــي كـــل مـــن /األنــــبــــار/ و/أربــــيــــل/ شــمــالــي 
العراق، وذلك ردا على مقتل قاسم سليماني 
يــوم /الجمعة/  فــي ضــربــة جــويــة أمريكية 

املاضي بالقرب من مطار /بغداد/.
ــد الـــرئـــيـــس األمـــريـــكـــي دونــــالــــد تـــرامـــب،  ــ وأكـ
أن الــقــوات األمــريــكــيــة فــي الــعــراق لــم تتكبد 
الـــضـــربـــة  ــائـــر أو إصـــــابـــــات جـــــــراء  أي خـــسـ

الصاروخية التي نفذتها إيران.

انــتــهــت الــنــدوة كــذلــك إلـــى أن الــتــوتــرات العاصفة 
التي شهدها الخليج في أعقاب اغتيال سليماني، 
ــاد الــعــواصــم  ــــذي ســ والـــشـــعـــور الــكــبــيــر بــالــقــلــق الـ
الخليجية مــن احــتــمــال انــــدالع حـــرب شــامــلــة بن 
ــــران والــــواليــــات املــتــحــدة تــطــال شــظــايــاهــا دول  إيـ
الــخــلــيــج، جــعــل الــفــرصــة ســانــحــة أمـــام هـــذه الـــدول 
ملـــزيـــد مـــن الـــتـــقـــارب وتـــجـــاوز الـــخـــالفـــات البينية 
واإلســراع في استعادة اللحمة الخليجية وإعادة 

تفعيل منظومة مجلس التعاون الخليجي.

السياقات والخلفيات 

وكانت الندوة سابقة الذكر قد بدأت باستحضار 
السياقات والخلفيات التاريخية التي يمكن من 
خــاللــهــا فــهــم عــمــلــيــة اغــتــيــال الـــجـــنـــرال اإليـــرانـــي، 
قــاســم سليماني. وفــي هــذا الــصــدد، قــال الدكتور 
مــحــجــوب زويـــــري، مــديــر مــركــز دراســـــات الخليج 
بجامعة قطر: إن عملية االغتيال سبقتها أحداث 
أبــرزهــا االنسحاب األمريكي من امللف  مهمة، من 
الـــنـــووي، وإعـــــادة فـــرض الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة 
بته مــن إحـــراج للقيادة اإليــرانــيــة،  عليها ومــا سبَّ
ازداد مــع تــدهــور قيمة العملة وارتـــفـــاع مستوى 
التضخم، وصواًل إلى استهداف القاعدة األمريكية 
في العراق ومقتل متعاقد عراقي يحمل الجنسية 
 عن أحداث الشغب التي وقعت في 

ً
األمريكية، فضال

محيط السفارة األمريكية في بغداد. وفي املقابل، 

ردت الواليات املتحدة باستهداف ميليشيا حزب 
الــلــه الــعــراقــي، وبــعــض فــصــائــل الــحــشــد الشعبي 
األخرى، ثم جاءت ضربتها الكبرى باغتيال قاسم 
سليماني وأبو مهدي املهندس، نائب رئيس هيئة 

الحشد الشعبي.
ــال زويــــــري: إنــهــا  ــًدا، قــ وعــــن هــــذه الــعــمــلــيــة تـــحـــديـ
ــا عــلــيــه الــجــانــبــان،  تــــجــــاوزت ملـــا تـــعـــارف ضــمــنــًيّ
ــكـــي، إذ كــــان بــيــنــهــمــا مـــا يشبه  اإليــــرانــــي واألمـــريـ
قــيــادات الصف  املــكــتــوب باستثناء  الــتــفــاهــم غــيــر 
األول مــــن عـــمـــلـــيـــات االغــــتــــيــــال، وهـــــــذا مــــا جــعــل 
ــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان  ســلــيــمــانــي يــتــنــقــل بـــن الـ

بأريحية ودون احتياطات أمنية كبيرة.
ــي بــــإطــــالق بــعــض  ــ ــرانــ ــ ــلـــى الـــــــرد اإليــ ـــا عـ

ً
وتـــعـــلـــيـــق

الــصــواريــخ عــلــى قــاعــدتــي عــن األســـد وأربــيــل في 
ــرد جـــاء محسوًبا  الـــعـــراق، قـــال زويــــري: إن هـــذا الـ
بدقة كي يحقق بعض ما تريده إيــران وفي نفس 
الوقت يحول دون اندالع حرب شاملة بينها وبن 

الواليات املتحدة.
واخــتــتــم مــداخــلــتــه بــالــقــول: إن الـــواليـــات املتحدة 
ــعــــدد الـــالعـــبـــن  ــــرورة تــ ــــضــ ــاتــــت عـــلـــى قـــنـــاعـــة بــ بــ
اإلقــلــيــمــيــن فــي منطقة الــشــرق األوســــط وإحـــداث 
ــران،  ــ ــتــــوازن اإلقــلــيــمــي بـــن تــركــيــا وإيــ نــــوع مـــن الــ
وإن على دول الخليج العربي البحث عن مقاربة 
ألمنها املهدد بتفكير إبداعي خارج الصندوق في 
ظل إصرار إيران على إخراج الواليات املتحدة من 

معادلة األمن الخليجي.

تصدير األزمات 

ــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــشـــرقـــاوي،  مـــن جـــانـــبـــه، قــ
الــبــاحــث األول فـــي مــركــز الــجــزيــرة لــلــدراســات، 
والخبير في الشأن األمريكي: إن ترامب افتعل 
هــذه األزمــة الخطيرة مع إيــران باغتياله قاسم 
ر أزمته الداخلية إلى الخارج،  سليماني ليصدِّ
ي مركزه في االنتخابات  اعتقاًدا منه أن ذلك يقوِّ

جرى هذا العام.
ُ
الرئاسية التي ست

ــقـــوات األمــريــكــيــة من  وعـــن احــتــمــالــيــة ســحــب الـ
الــــشــــرق األوســـــــط بـــعـــد مــقــتــل ســـلـــيـــمـــانـــي، قـــال 
الشرقاوي: إن ذلك أمر مستبعد، وغاية األمر أن 

تعيد توزيع ونشر هذه القوات.
وأوضــــح الــشــرقــاوي أن الــعــالقــات األمــريــكــيــة - 
اإليرانية أضحت محكومة بالعالقة الشخصية 
ــثــــورة، عــلــي خــامــنــئــي،  الــعــدائــيــة بـــن مـــرشـــد الــ
والرئيس األمريكي دونالد ترامب، وأن املتضرر 
ــــو الـــســـاحـــات  ــــات هـ ــراعـ ــ ــــصـ ــــن هــــــذه الـ ــر مـ ــ ــبـ ــ األكـ
الــتــي تـــدور رحــاهــا عليها كالساحة  واملــيــاديــن 

ا، على سبيل املثال. العراقية حالًيّ
وعن تداعيات الصراع األمريكي - اإليراني على 
دول الخليج، أشار الشرقاوي في مداخلته إلى 
أن هذه الــدول باتت مطالبة بأن تحدد موقفها 

من هذا الصراع، وتقرر مع من تقف.
ــرقـــاوي حــديــثــه بــــإبــــداء الــتــخــوف  واخـــتـــتـــم الـــشـ
مــن ظــهــور داعـــش »شــيــعــيــة« عــلــى غـــرار داعــش 

ــراع عــلــى هــذه  »الـــســـنـــيـــة« إذا مـــا اســتــمــر الــــصــ
الـــدرجـــة مــن الــســخــونــة ولـــم يــجــد طــريــقــه للحل 

والتسوية.

العراق في العالقة 
اإليرانية - األمريكية 

وفــــي مــداخــلــتــه، تـــحـــدث لـــقـــاء مـــكـــي، الــبــاحــث 
األول فــي مــركــز الــجــزيــرة لــلــدراســات وخبير 
ــة اغــتــيــال  الـــشـــأن الـــعـــراقـــي، عـــن تــداعــيــات أزمــ
ــعـــراق، واســتــعــرض تــاريــخ  ســلــيــمــانــي عــلــى الـ
الـــتـــعـــاون اإليــــرانــــي- األمـــريـــكـــي فــيــمــا يتعلق 
بـــالـــشـــأن الـــعـــراقـــي، وخـــاصـــة إبـــــان الــتــرتــيــب 
الـــــعـــــراق، عـــــام 2003، ومـــــا دار مــن  ــتــــالل  الحــ
اتصاالت ولقاءات بن جواد ظريف، الذي كان 
الدائم في األمم  إيــران  يشغل منصب مندوب 
املــتــحــدة فـــي ذلـــك الـــوقـــت، وبـــن زملــــاي خليل 
زاد، الــدبــلــومــاســي األمــريــكــي ومــســؤول ملف 
االتصال باملعارضة العراقية وبإيران في تلك 
املرحلة، وكيف اتفق الطرفان - بحسب ما جاء 
في مذكرات خليل زاد - على استخدام األجواء 
اإليرانية في العمليات العسكرية ضد العراق، 
 عـــن الــتــنــســيــق بـــن إيــــــران وحــلــفــائــهــا 

ً
فـــضـــال

فــي الـــعـــراق ســـواء كــانــت أحـــزاًبـــا ســيــاســيــة أم 
جماعات مسلحة بغية عدم مقاومة الوجود 

األمريكي هناك، حتى أصبحت - والكالم للقاء 
مكي - إيــران هي املتحكم الرئيسي في القرار 

السياسي العراقي.
إلــى الحديث  لــقــاء مكي فــي مداخلته  وانتقل 
عن الجنرال سليماني، فقال: إنه كان املهندس 
األول لعمليات إيران في العراق، ولوال تدخله 
إبان االنتفاضة الشعبية التي وصلت ذروتها 
ــذه االنـــتـــفـــاضـــة  ــ ــالـــه الســــتــــمــــرت هــ ــيـ ــتـ ــبـــل اغـ قـ
وألحـــدثـــت تــغــيــيــًرا فـــي املــــعــــادالت الــداخــلــيــة، 
خــاصــة بــعــد أن وصــلــت تــلــك االنــتــفــاضــة إلــى 
ما يشبه االنــقــالب الصامت داخــل مؤسسات 

الدولة على الطبقة الحاكمة.
واخــتــتــم مــكــي حــديــثــه بــالــتــأكــيــد عــلــى حاجة 
إلــى إعـــادة النظر فــي عالقاتها  دول الخليج 
البينية وتحسن هــذه العالقات على خلفية 
الــتــحــديــات الــكــبــيــرة الــتــي تــواجــهــهــا، السيما 
مــع استمرار حالة »الخشونة« فــي العالقات 
اإليــرانــيــة - األمريكية على األقـــل خــالل املــدى 

القريب واملتوسط.

تقارب خليجي 

وكــان آخــر املتحدثن الحواس تقية، الباحث 
ــط 

َّ
ــلــــدراســــات، وقــــد ســل ــرة لــ ــزيـ فـــي مـــركـــز الـــجـ

الـــضـــوء فـــي مــداخــلــتــه عــلــى أهــمــيــة الـــوجـــود 
األمــريــكــي بــالــنــســبــة ألمـــن واســـتـــقـــرار الــعــراق 

والــخــلــيــج، وكــيــف أن غــيــاب أمــريــكــا لسبب أو 
آلخر عن املنطقة من شأنه أن يخل بالتوازن 
الـــقـــائـــم، وقـــــال: إذا رحــلــت الــــواليــــات املــتــحــدة 
خليه سرعان 

ُ
الــذي ست الفراغ  من العراق فإن 

ــا،  مــا ســتــمــلــؤه إيــــران بــأكــثــر مــمــا تــفــعــل حــالــًيّ
وستكون في هــذه الحالة بمنزلة من يساعد 

في بروز عراق غير صديق لدول الخليج.
وعن وضع الشرق األوسط حاليا، خاصة بعد 
اغتيال سليماني، قال تقية: إن ثمة محورين 
كبيرين بــاتــا مــشــاهــدْيــن فــي الــشــرق األوســط 
الــــســــيــــاســــات واألحـــــــــــداث والــــصــــراعــــات  وإن 
ــلـــى هــــذيــــن املــــحــــوريــــن،  واألزمـــــــــــات تــــتــــوزع عـ
األول: هو املحور اإليراني- الروسي- التركي، 
واملـــحـــور الــثــانــي هـــو األمـــريـــكـــي- الــســعــودي-

ــري- اإلمـــــاراتـــــي- اإلســـرائـــيـــلـــي، وتــوقــع  املــــصــ
حــــــــواس أن يـــســـتـــمـــر الــــتــــجــــاذب بـــــن هـــذيـــن 
 مؤثًرا في ديناميات الشرق 

ً
املحورين عامال

األوسط خالل السنوات القادمة.
واخــتــتــم الـــحـــواس تــقــيــة مــداخــلــتــه بــالــتــأكــيــد 
الـــذي صــاحــب عملية اغتيال  الــتــوتــر  على أن 
سليماني ووضــع منطقة الخليج على حافة 
الحرب أعاد التأكيد على أهمية التقارب بن 
ا للمخاطر الخارجية، خاصة  هذه الــدول درًء
وأنــــه عــلــى املــســتــوى الـــشـــعـــوري والــســيــاســي 
كانت املواقف متقاربة فيما يخص تخفيض 

حدة األزمة والبحث عن حلول سلمية.

إيران قصدت قتل قواتنا بالعراقالحرس الثوري يلوح بخطوات قادمة
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حـــســـم الــــتــــعــــادل اإليــــجــــابــــي بــهــدفــن 
ملــثــلــهــمــا مـــواجـــهـــة املــنــتــخــب الــقــطــري 
ــــوري فــي  ــسـ ــ ــام نـــظـــيـــره الـ ــ ــ ــــي أمـ ــبـ ــ األوملـ
مستهل مــشــوارهــمــا فــي إطـــار الجولة 
األولــى للمجموعة الثانية في بطولة 
لــكــرة القدم  كــأس آســيــا تحت 23 سنة 
تــايــانــد واملــؤهــلــة  والـــتـــي تحتضنها 

ألوملبياد طوكيو.
ــــف عـــــــبـــــــدالـــــــرزاق )1(  ــوســ ــ يــ ــل  ــ ــجــ ــ وســ
والــســوري يوسف محمد )22 بالخطأ 
في مرمى فريقه( هدفي قطر، في حن 
أحــرز عبد الرحمن بركات )31( وعاء 

الدين دالي )90+4( هدفي سوريا.
جــــاءت الــبــدايــة ســريــعــة مــن منتخبنا 
الـــــذي افــتــتــح الــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة 
األولــى عندما أرســل عمرو عبدالفتاح 
ــــارس  ــحـ ــ ــــق الـ ــفـ ــ ــة أخـ ــيــ تــــمــــريــــرة عــــرضــ
ــنـــام فــــي الــســيــطــرة  ــوري ولــــيــــام غـ ـــســ الـ
ــام يــوســف  ــ ــ عــلــيــهــا لــتــســقــط الــــكــــرة أمـ

عبدالرزاق الذي تابعها في الشباك.
ورد مـــنـــتـــخـــب ســـــوريـــــا عــــبــــر رأســــيــــة 
عبدالرحمن بــركــات التي مــرت بجوار 
القائم، في حن انطلق القطري هاشم 
علي في الجهة اليسرى وسدد محاولة 
أبعدها الحارس غنام إلى ركلة ركنية 

.)8(
وكــاد منتخب سوريا أن يسجل هدف 
الــتــعــادل فــي الــدقــيــقــة 17 عــنــدمــا تابع 
محمد كــامــل الــكــرة املــرتــدة مــن الــدفــاع 
ــرة بـــجـــوار  ــيـ ــطـ الــــقــــطــــري وســـــددهـــــا خـ

القائم.
ــا،  ــــط مــــحــــاوالت مــنــتــخــب ســـوريـ ووســ
ارتكب دفاع الفريق غلطة ثانية بعدما 
انطلق القطري همام األمن في الجناح 
األيسر وأرســل تمريرة عرضية حاول 
املــدافــع يوسف محمد إبعادها ولكنه 
وضعها بالخطأ في مرمى فريقه )22(.

ــكــــن املـــنـــتـــخـــب الـــــســـــوري نـــجـــح فــي  ولــ
تقليص الفارق عندما نفذ محمد كامل 
ضربة حرة مباشرة من الجهة اليسرى 
ارتقى لها عبد الرحمن بركات ولعبها 
ــــل  ــبــــاك )31(... واصـ الــــشــ ــــي  فـ ــه  ــ ــــرأسـ بـ
منتخب ســوريــا مــحــاولــة الضغط من 
ــادل فــــي الـــدقـــائـــق  ــعـ ــتـ ــــل تــســجــيــل الـ أجـ
املتبقية، ولكن دون أن ينجح في صنع 

فرص خطرة أمام املرمى.
وبـــدأ الــشــوط الــثــانــي بــوتــيــرة بطيئة، 
ــانــــت أولـــــــى املــــــحــــــاوالت عــلــى  حـــيـــث كــ
املــرمــى فــي الدقيقة 56 بعدما تهيأت 
ــقـــادر عــدي  الـــكـــرة أمــــام الــبــديــل عــبــد الـ
ليسددها مــن اللمسة األولـــى خطيرة 

بجوار القائم.
وضــاعــت فــرصــة ثــانــيــة عــنــدمــا انطلق 
زكــريــا حنان فــي هجمة سريعة ومــرر 
الكرة على الجهة اليمنى أمــام بركات 
في مواجهة املرمى ولكنه سدد بجوار 

املرمى.

الــهــدف  ــاد منتخب قــطــر أن يسجل  وكـ
الثالث عندما مرر البديل عبد الرحمن 
مصطفى تمريرة بينية إلى هاشم علي 
فـــي مــواجــهــة املـــرمـــى، ولـــكـــن الـــحـــارس 
غــنــام تــألــق فـــي الــتــصــدي لــلــكــرة الــتــي 
ارتــــدت أمــــام يــوســف عـــبـــدالـــرزاق الــذي 

سدد في جسد املدافع السوري )73(.
ولم تشهد الدقائق املتبقية الكثير من 
الفرص أمام املرمى، حيث ركز منتخب 
الــدفــاعــي ومحاولة  قطر على اإلغـــاق 
شن الهجمات املرتدة، والتي سجل من 
خــال إحــداهــا هــدفــا بــواســطــة يوسف 
عبدالرزاق، وألغي بعد الرجوع لتقنية 
حكم الفيديو املــســاعــد نتيجة وجــود 
الـــذي اعتقد  حــالــة تسلل وفـــي الــوقــت 
فــيــه الــجــمــيــع أن مــنــتــخــب قــطــر حصد 
النقاط الثاث، سجل منتخب سوريا 
هــــدف الـــتـــعـــادل عــنــدمــا خــطــف محمد 
الحاق الكرة من مدافع قطر وتقدم في 
الجهة اليسرى قبل أن يرسل تمريرة 
عــرضــيــة متقنة عــلــى بـــاب املــرمــى إلــى 
الــبــديــل اآلخــــر عـــاء الــديــن دالــــي الــذي 

حولها في الشباك )4+90(.
ــي الـــبـــطـــولـــة 16 مــنــتــخــبــا  ــــارك فــ ــــشـ ويـ
ــع مــجــمــوعــات،  تـــم تقسيمها عــلــى أربــ
وبــحــيــث يــتــأهــل أول فــريــقــن فـــي كل 
مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علما 
بــأن املنتخبات الحاصلة على املراكز 
الثاثة األولى تتأهل إلى دورة األلعاب 

األوملبية 2020 في طوكيو.

التعادل اإليجابي يحسم لقاء منتخبنا األولمبي ونظيره السوري
في مستهل مشواره بكأس آسيا

¶  جانب من اللقاء

عبر مــدرب منتخبنا األوملبي اإلسباني 
ــأداء  ــ فــيــلــيــكــس ســـانـــشـــيـــز عــــن رضـــــــاه بــ
ــواره بــكــأس  ــشــ املــنــتــخــب فـــي مــســتــهــل مــ
ــيـــا تـــحـــت 23 ســـنـــة لـــكـــرة الــــقــــدم بــعــد  آسـ
تعادله مع نظيره السوري أمس بهدفن 
ملثلهما، خاصة أن املباريات االفتتاحية 
لها خصوصيتها وتلعب على جزئيات 
صـــغـــيـــرة. وقـــــال ســانــشــيــز، فـــي املــؤتــمــر 
املــبــاراة كانت صعبة أمام  الصحفي، إن 
الـــســـوري واســتــقــبــلــت شباكنا  املــنــتــخــب 
هدفا في وقت قاتل، وفي الشوط الثاني 
الــكــرة وقبلنا  حاولنا أن نستحوذ على 
هدف التعادل بخطأ شخصي وحاولنا 
اســتــغــال املــــرتــــدات ولـــكـــن لـــم نـــوفـــق في 

التسجيل.
وأضــــاف مــــدرب الــعــنــابــي األوملـــبـــي »لقد 
عــانــيــنــا كــثــيــرا مـــن الـــكـــرات الــطــويــلــة في 
بعض الفترات وارتكبنا بعض األخطاء 
ــادل فـــي وقــت  ــعـ ــتـ الـــتـــي كــلــفــتــنــا هــــدف الـ

متأخر وقد كان أمرا صعبا علينا«.
وأوضـــح سانشيز أننا خسرنا نقطتن 
ثمينتن وســنــحــاول تصحيح األخــطــاء 
مــن أجــل املــبــاراة الــقــادمــة والتركيز على 
الــتــي تعيد الاعبن  العديد مــن النقاط 
إلــى قمة التركيز، والبــد من تــدارك األمر 

سريعا قبيل موعد املباراة املقبلة.
وقـــال ســانــشــيــز، فــي خــتــام تصريحاته، 

املــواجــهــات القادمة  »علينا أن نفكر فــي 
ونـــطـــوي صــفــحــة املــــبــــاراة أمـــــام ســوريــا 
ونــجــهــز لــلــقــاء املــقــبــل أمـــــام الــســعــوديــة 
والــــحــــظــــوظ مــــا زالـــــــت قـــائـــمـــة لــتــحــقــيــق 

الهدف والتأهل إلى الدور القادم«.
ــراج، العــب  ــ ــرب عـــمـــرو ســ ــ مـــن جـــانـــبـــه، أعـ
منتخبنا، عن حزنه للتعادل مع سوريا.. 
مــشــيــرا إلــــى أن »الـــتـــعـــادل نــتــيــجــة غير 
مــرضــيــة بــالــنــســبــة لـــنـــا، خـــاصـــة بــعــدمــا 
استقبلنا هدف التعادل، في الوقت بدل 

الضائع من الشوط الثاني«.
ــان قــريــبــا  ــ وقــــــال ســــــراج إن مــنــتــخــبــنــا كـ
ــدا مـــن الـــفـــوز، لــكــن األخـــطـــاء الــفــرديــة  جــ
ــا واردة فــي  ــهـ أنـ حــرمــتــنــا مــــن ذلــــــك، إال 
ــرورة أن يجلس  ــ الــــقــــدم، مـــؤكـــدا ضــ ــرة  كــ
الــاعــبــون مــع بعضهم، مــن أجــل الــعــودة 
ــاراة املــقــبــلــة،  ــ ــبـ ــ ــوة فــــي املـ ــ بــشــكــل أكـــثـــر قـ
أمــام املنتخب السعودي. وأضــاف العب 
الــعــنــابــي »تــنــتــظــرنــا مــواجــهــة قــويــة مع 
الـــســـعـــوديـــة، عــلــيــنــا أن نـــكـــون فــــي قــمــة 
تركيزنا، مــن أجــل تحقيق هــدفــنــا، وهو 
الــفــوز واالقـــتـــراب مــن الــتــأهــل الــرســمــي«. 
وعلى الجانب اآلخر، أكد مدرب املنتخب 
ــه راض عــن  ــ ــن الــحــكــيــم أنـ ــمـ الــــســــوري أيـ
ــام  ــرج بــهــا أمـ الـــتـــي خــ األداء والــنــتــيــجــة 
العنابي حن نجح بتعديل النتيجة في 
الوقت بدل الضائع بعد مــرور 4 دقائق. 

ــرب الــحــكــيــم عـــن ســـعـــادتـــه بنتيجة  ــ وأعــ
ــاراة في  ــبــ ــى املــ الـــتـــعـــادل بــعــد الــــعــــودة إلــ
الوقت القاتل وبعد أن تأخرنا بالنتيجة 
مـــن أخـــطـــاء واضـــحـــة، حــيــث نــســعــى في 
املــبــاريــات الــقــادمــة إلـــى مــواصــلــة العمل 
والــتــصــاعــد فــي األداء بحثا عــن التأهل 
لــربــع النهائي. وأضـــاف مـــدرب املنتخب 
السوري »العبونا هم تحت سن 23 ومن 
الطبيعي أن يــحــدث قلة التركيز لديهم 
خاصة في الدقائق األولــى، وقد ارتكبنا 
أخــطــاء فــرديــة وتمكنا مــن الــرجــوع إلــى 
ــم يـــتـــعـــرض مـــرمـــانـــا لــفــرص  ــ ــاراة ولـ ــ ــبـ ــ املـ
حقيقية، وأتيحت لنا العديد من الفرص، 
والــفــرق الــكــبــيــرة الــتــي تــتــعــرض لهدفن 
من الصعب أن تعود وهــذا أمــر إيجابي 
والفريق لعب بــروح قتالية عالية حتى 
ــرة الـــنـــهـــايـــة وهــــــذه نـــاحـــيـــة مــهــمــة  ــافــ صــ

بالنسبة لنا«.
اليابان، قال  وعن مواجهته املقبلة أمــام 
الــحــكــيــم »لـــكـــل مــــبــــاراة إســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الـــــــخـــــــاصـــــــة وحــــــســــــابــــــاتــــــهــــــا وأشــــــعــــــر 
بالطمأنينة، واملباراة مختلفة بكل شيء 
أمام املنتخب الياباني فهو فريق يعتبر 
أبــرز املنتخبات في البطولة، ويملك  من 
بــــارزة وسنعمل عــلــى تحضير  عــنــاصــر 
فريقنا بالشكل الجيد لكيفية التعامل 

مع طبيعة املنتخب الياباني«.

تنطلق اليوم الجمعة بطولة الشقب لقفز 
الحواجز التي يقيمها الشقب، عضو في 
مؤسسة قطر، في ميدانه الداخلي على 
مــدى يومن. وتكمن رؤيــة هــذه البطولة 
في إنشاء بيئة صحية للفروسية، تتميز 
باالكتفاء الذاتي لتدعم الفرسان وماك 
الخيل األفراد واملجتمع ومجتمع الخيل 
ــانـــب جـــعـــل قـــطـــر مـــركـــزا  ــــى جـ املـــحـــلـــي، إلـ

عامليا رائدا للفروسية.
ــيـــد مــحــمــد  ــد الـــسـ ــ ــذا اإلطــــــــــار، أكــ ــ ــي هــ ــ وفــ
الـــســـويـــدي، مــديــر إدارة تعليم  ســلــطــان 
الفروسية في الشقب، أن بطولة الشقب 
لقفز الحواجز ذات أهمية كبيرة، إذ يتم 
تنظيمها ضمن أهــداف بعيدة املــدى من 
أهــمــهــا تــعــزيــز الــنــظــام الــبــيــئــي الصحي 
للفروسية واملــحــافــظــة عــلــى اســتــمــراريــة 
ــر،  ــي دولـــــــــة قـــطـ ــ ــة الــــفــــروســــيــــة فــ ــ ــاضــ ــ ريــ

وموروث الفروسية لألمة.
وقــــال الـــســـويـــدي، فـــي تــصــريــح صحفي: 
»تـــزايـــد عـــدد الــفــرســان الــقــطــريــن ومــاك 
الــخــيــل األفــــــراد بــوتــيــرة صــحــيــة والفــتــة 
عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة املــاضــيــة، 

وفي هذا الصدد يعتمد االتحاد القطري 
للفروسية والشقب توجها عاما يرتكز 
عـــلـــى االهــــتــــمــــام بـــالـــجـــيـــل الــــجــــديــــد مــن 
ــه مــــن املــهــم  ــ ــــى أنـ الــــفــــرســــان«.. مـــشـــيـــرا إلـ
إقـــامـــة فــعــالــيــات فــروســيــة بـــــارزة بصفة 
دوريــــــة، وتــوفــيــر ســــوق مــحــلــي مــنــاســب 
لـــشـــراء الــخــيــل وبــيــعــهــا، فــضــا عـــن بيع 

وشــراء مختلف املنتجات املتعلقة بهذه 
ــم تــــحــــديــــات أكـــبـــر  ــديـ ــقـ ــــع تـ ــة، مـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ
للفرسان ومــاك الخيل األفــراد من خال 
تنظيم مزيد مــن املنافسات والبطوالت 
ــة، مـــع مــنــح جــوائــز  ــيــ وفـــقـــا ملــعــايــيــر دولــ
مالية قيمة من شأنها أن تشجع الفرسان 
واملجتمع على مواصلة استثمار شغفهم 

الــتــي تعتبر رياضة  وحبهم للفروسية 
مكلفة للغاية.

وأضــــاف الــســويــدي: »نــعــمــل فــي الشقب 
ــول إلـــى  ــلـــوصـ ــدريــــب فـــرســـانـــنـــا لـ عـــلـــى تــ
مــســتــوى عــاملــي فـــي ريـــاضـــة الــفــروســيــة، 
ومن خال إقامة فعاليات كبطولة الشقب 
لــقــفــز الـــحـــواجـــز وغــيــرهــا مـــن الــبــطــوالت 

العاملية واملخيمات، فإننا نلهم فرساننا 
لتحسن مهاراتهم، التي تطورت بشكل 
مـــلـــحـــوظ، وتـــوســـيـــع مـــعـــارفـــهـــم«، مبينا 
أن مــثــل هـــذه املــشــاركــات تجلب عــائــدات 
أفضل، من شأنها أن تساعد على توسيع 
وانتشار ســوق الفروسية املحلية. وفي 
ــويــــدي: »يــكــمــن  خـــتـــام حـــديـــثـــه قـــــال الــــســ
هدفنا في جعل قطر مركزا عامليا رائــدا 
للفروسية، األمر الذي سيجذب مشاركة 
أهـــم وأفــضــل الــفــرســان، كــمــا نــؤمــن بأنه 
يمكننا تحقيق هذا الهدف بفضل املرافق 

والكفاءات املتوفرة حاليا في قطر«.
الــشــقــب سيقيم  ــى أن  الــ ــارة  ــ ــ تـــجـــدر اإلشـ
ــــال هـــذه  ــز خــ ــواجــ ــحــ بـــطـــولـــتـــن لـــقـــفـــز الــ
السنة، ويهدف إلى جعلها عادة سنوية 
متميزة، حيث تقدم هذه البطولة جوائز 
قــيــمــة تــمــنــح لــلــفــائــزيــن فــي كــل منافسة، 
وتــبــلــغ قــيــمــة الـــجـــائـــزة 270 ألــــف ريــــال، 
الــبــطــولــة منهج بــطــولــة لونجن  وتــتــبــع 
هــذاب- جــوالت قطر للفروسية من حيث 
الفئات، وألقاب الفئات، في حن ستكون 
ــة املــــزمــــع إقـــامـــتـــهـــا فــي  ــادمـ ــقـ الـــبـــطـــولـــة الـ
مارس 2020، مختلفة من حيث املعايير، 

والفئات، واأللقاب ومستويات التحدي.

مدرب العنابي األولمبي يبدي رضاه عن أداء الالعبين

اليوم.. انطالق بطولة الشقب لقفز الحواجز

بانكوك - قنا

الدوحة -  
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ــر الـــعـــطـــيـــة تـــألـــقـــه  ــ ــــاصـ ــبــــطــــل الــــعــــاملــــي نـ واصـــــــــل الــ
وانتصاراته في النسخة )42( من رالي داكار الدولي 
الــذي تستضيفه اململكة العربية السعودية ويمتد 
حتى 17 من الشهر الجاري، ونجح في إحراز املركز 
الــثــانــي مــن املــرحــلــة الــخــامــســة الــعــا حــائــل مسجا 
زمنا قدره )3 ساعات و54 دقيقة و57 ثانية( خلف 
متصدر املرحلة، السائق اإلسباني كارلوس ساينز 
الذي قطع املسافة مسجا زمنا قدره )3 ساعات و52 
دقيقة وثانية واحــدة(، بينما حل في املركز الثالث 
الــســائــق الــفــرنــســي ســتــيــفــان بيتر هــانــســل مسجا 

زمنا قدره )3 ساعات 58 دقيقة و12 ثانية(.
ــة املـــرحـــلـــة  ــايـ ــهـ ــد نـ ــعـ ــيـــب الــــعــــام بـ ــرتـ ــتـ ويــــتــــصــــدر الـ
ــارلـــــوس ســايــنــز  ــ ــبــــانــــي كـ الـــخـــامـــســـة الـــســـائـــق اإلســ
مسجا زمنا وقدره )19 ساعة و4 دقائق و13 ثانية( 
وجاء في املركز الثاني بطلنا ناصر العطية مسجا 
زمنا قدره )19 ساعة و10 ودقائق و12 ثانية( وحل 
املــركــز الثالث السائق الفرنسي ستيفان بيتر  فــي 
هانسل مسجا زمنا وقــدره )19 ساعة و22 دقيقة 

و6 ثوان(.
وتنطلق اليوم الجمعة املرحلة السادسة من حائل 
الـــريـــاض، ويــبــلــغ طـــول مسافتها )353( كلم  حــتــى 
تنسيق و)477( كــلــم خـــاص، وتــمــتــاز هـــذه املرحلة 
بــمــســارهــا الــرمــلــي والـــوعـــر بــالــكــامــل وخـــاصـــة في 

القسم األول من املرحلة.
وأعرب ناصر العطية عن رضاه عن أدائه حتى اآلن 

واحتفاظه بوصافة الترتيب العام للرالي.
وقال العطية، في تصريح صحفي أمس: »الحمد لله 
على توفيقه وإنهاء املرحلة الخامسة بسام، حيث 
أنهينا اليوم الخامس من الرالي رغم كل الصعوبات 
والــتــحــديــات الــتــي واجــهــنــاهــا، لــقــد كــانــت املــرحــلــة 
الــخــامــســة صــعــبــة وكــذلــك املـــاحـــة، ولــكــن بخبرتنا 
تمكنا من اجتياز الصعاب التي واجهتنا، واليوم 
مرحلة جديدة قبل يوم الراحة العام بعد غد، ونأمل 

أن نحقق نتيجة طيبة ومهمة«.

ــة  ــعـ ــابـ ــة الـــسـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــقـــي فــــــي تـــــمـــــام الـ ــتـ ــلـ يـ
والــنــصــف مــن مــســاء الــيــوم الجمعة على 
إستاد جاسم بن حمد بنادي السد، فريقا 
الــدحــيــل والــســيــلــيــة، فــي نــصــف النهائي 
لــبــطــولــة كــــأس قــطــر 2020، والــتــي  األول 
يتأهل الفائز منها إلى املباراة النهائية 
املقرر إقامتها يوم الجمعة 17 يناير بذات 
امللعب وفي نفس التوقيت، ملاقاة الفائز 
ــبـــاراة نــصــف الــنــهــائــي الــثــانــي بن  مـــن مـ
السد والريان. ويتوقع أن تأتي مواجهة 
الدحيل والسيلية قوية جــدًا، عطفا على 
املــســتــويــات الــتــي ظـــل يــقــدمــهــا الــفــريــقــان 
الـــدوري. وينتظر أن يدخل الفريقان  فــي 
املباراة بهدف واحــد وهو الفوز من أجل 
التأهل للمباراة النهائية ومن ثم اللعب 

من أجل التتويج باللقب.
أكــد التونسي ســامــي الطرابلسي مــدرب 
فـــريـــق الــســيــلــيــة، أن فــريــقــه يـــركـــز تــمــامــا 
القدم،  على بطولة كــأس قطر 2020 لكرة 
وتــحــديــدا مــواجــهــة الــدحــيــل الــيــوم. وقــال 
الــذي  الطرابلسي، فــي املؤتمر الصحفي 
عقد أمس، »إنهم يتشرفون باملشاركة في 
بــطــولــة كـــأس قــطــر ويتطلعون للوصول 
إلـــــى الـــنـــهـــائـــي، رغـــــم عــلــمــهــم بــصــعــوبــة 
ــة األولــــــى ألنـــهـــم ســيــصــطــدمــون  ــهـ املـــواجـ
بفريق مليء بالنجوم، ومنهم من يمتلك 
خــبــرات كــبــيــرة فــي الـــدوريـــات األوروبـــيـــة 

والعربية«.
ــدرب الــســيــلــيــة، »دائـــمـــا هــنــاك  ــاف مــ ــ وأضـ
جــديــة كــبــيــرة لـــدى مــواجــهــاتــنــا للدحيل، 
ــاراة كــنــا أقــــرب لــلــفــوز لــوال  ــبـ وفـــي آخـــر مـ
ــاء، ونــتــمــنــى أال  ــطــ ارتــكــابــنــا بــعــض األخــ
ــددًا، حـــتـــى نـــحـــقـــق الـــفـــوز  ــ ــجـ ــ نــرتــكــبــهــا مـ

ونصل إلى النهائي«.
وأوضــــح ســامــي الــطــرابــلــســي أنـــه ال أحــد 
أنـــه ســيــفــوز بالكأس  بــإمــكــانــه أن يعتقد 
ــكــــأس ولــكــن  الــ ــي  فــ نــفــكــر  اآلن ونـــحـــن ال 
املــبــاراة القادمة، وبالعودة إلى  نفكر في 

مبارياتنا األخيرة مع الدحيل فقد كانت 
حماسية واملستويات متقاربة، والدحيل 
يمتلك العبن أصحاب إمكانيات عالية 
خـــاصـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــهـــجـــوم، ولــكــن 
بالنسبة لنا فالسيلية أكثر جماعية في 

الوقت الحالي.
وحول إن كان يعتقد أن فريقه اآلن أفضل 
مما كــان عليه عندما كــان ثالثا املوسم 
الــطــرابــلــســي »بالنسبة لي  قـــال  املــاضــي، 
من ناحية نوعية الاعبن فنحن أفضل 
بــكــثــيــر مـــن املـــوســـم املـــاضـــي، وقــــد تــكــون 
نتائجنا أفضل املــوســم املــاضــي فــي ذات 
ــذا يــعــود إلـــى أنــنــا لــم نبدأ  الــتــوقــيــت، وهـ

املــوســم بطريقة جــيــدة ألن هــنــاك العبن 
الــتــحــقــوا بــنــا مــتــأخــريــن، وهــــذا أثـــر على 
نتائجنا، ونتمنى أن نكون بوضع أفضل 

في القسم الثاني«.
إلــــــــى أن كــل  الـــســـيـــلـــيـــة  وأشـــــــــــار مـــــــــدرب 
الــتــي نخوضها حــالــيــا تدخل  املــبــاريــات 
أبــطــال آسيا  لـــدوري  ضمن استعداداتنا 
2020، وســنــركــز عــلــى أن نــحــقــق نتيجة 
إيجابية وفي نفس الوقت نقدم املستوى 

األفضل.
ــــا »عـــلـــيـــنـــا  ــائـ ــ ــلــــســــي قـ واخــــتــــتــــم الــــطــــرابــ
أن نــغــلــق الـــطـــريـــق أمــــــام مـــفـــاتـــيـــح لــعــب 
الــوقــت التركيز على  الدحيل، وفــي نفس 

الــلــقــاء، واستثمار الفرص،  مــدار شوطي 
وأتمنى أن نصعد للمباراة النهائية«.

وعلى الجانب اآلخر، أكد البرتغالي روي 
فـــاريـــا مــــدرب الــدحــيــل أن اســتــعــداداتــهــم 
ملــبــاراة السيلية فــي نصف نهائي كأس 
ــدادات لجميع  ــعــ ــتــ قــطــر 2020 مــثــل االســ
املــبــاريــات، ويسودهم شعور بــأن عليهم 
أن يلعبوا من أجــل الفوز والــوصــول إلى 
النهائي، وأنهم في فريق الدحيل يلعبون 
ــل تــحــقــيــق  ــ دائــــمــــا فــــي الـــبـــطـــوالت مــــن أجـ

الفوز.
قال مدرب الدحيل، في املؤتمر الصحفي، 
»سنواجه فريقا نعرفه جيدا، وهو يتميز 

ــــدرب معهم  بــاســتــقــرار كــبــيــر بـــوجـــود املــ
لفترة طويلة ونعرف الفلسفة التي يدير 

بها الفريق وسنكون جاهزين له«.
ــــاف فـــاريـــا »عــنــدمــا قــدمــت إلـــى هنا  وأضـ
الــنــادي، وطموحاته،  كنت أعـــرف تــاريــخ 
الــدخــول في املنافسات عرفت  ولكن بعد 
ــفـــرق الـــتـــي ال تــنــافــس  ــه حــتــى الـ أيـــضـــا أنــ
بإمكانها أن تنتزع نقاطا من الفرق التي 
ــــوى مــنــهــا، وبــالــنــســبــة لــنــا في  تــعــتــبــر أقـ
الــدحــيــل فــطــمــوحــاتــنــا تــحــددهــا اإلرادة، 
وعــنــدمــا قــامــت اإلدارة بــتــوفــيــر كـــل هــذه 
اإلمــكــانــيــات فــالــهــدف هــو املــنــافــســة على 
جميع البطوالت التي يخوضها الفريق«.

مدربا الدحيل والسيلية يبحثان عن حجز بطاقة التأهل للنهائي
اليوم في مواجهة قوية في كأس قطر

¶  سامي الطرابلسي

¶  الخليفي يترأس »العمومية«                                                                                                                                                             تصوير عمرو دياب 

¶  فاريا مدرب الدحيل

عمومية اتحاد التنس تعتمد لعبة 
»البادل« رسميا ضمن أنشطة االتحاد

الدوحة -  

الدوحة -  

الرياض - قنا

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد القطري 
للتنس واالسكواش والريشة الطائرة، لعبة 
الــبــادل رسميا ضمن أنشطة االتــحــاد، وذلــك 
في االجتماع الذي انعقد أمس برئاسة السيد 

ناصر الخليفي وحضور جميع األعضاء.
وقــال السيد ناصر الخليفي رئيس االتحاد 
القطري، في تصريح له عقب االجتماع، إنه 
تم اعتماد لعبة البادل كنشاط رسمي جديد 
مــن ضمن أنشطة االتــحــاد، »وحــرصــنــا على 
ضــمــهــا واعـــتـــمـــادهـــا بــعــد أن الحــظــنــا مــدى 
ــع لــلــغــايــة بــن  ــ انـــتـــشـــارهـــا عـــلـــى نـــطـــاق واســ
القطرين، وأن هناك أعـــدادا كبيرة من أبناء 
قطر يمارسون هذه اللعبة، ولهذا من حقهم 
أن ينالوا كــل الــدعــم مــن خــال نشاط رسمي 

للبادل«.
وقــد وجــه الخليفي الشكر لجميع األعــضــاء 
القانوني  الــنــصــاب  الــحــضــور واكــتــمــال  على 

وقـــــدم الــشــكــر أيـــضـــا إلــــى الــلــجــنــة األوملــبــيــة 
ــا عــلــى  ــهــ ــرافــ الـــقـــطـــريـــة عـــلـــى تــــواجــــدهــــا وإشــ

اجتماع الجمعية العمومية.
الــبــادل ستكون اللعبة  وأوضـــح الخليفي أن 
الـــرابـــعـــة تــحــت مــظــلــة االتــــحــــاد، وأن ذلــــك لن 
يكون عبئا على االتحاد، »حيث إننا نمتلك 
الكوادر اإلدارية العالية والخبرات التراكمية 
ــة، ونــثــق  ــحــ والــــتــــي تــعــمــل بـــاحـــتـــرافـــيـــة واضــ
فــي إمكانياتهم فــي إدارة مثل هــذه اللعبات 

جميعها«.
وحول منافسات بطولة قطر إكسون موبيل 
املقامة حاليا، أكد السيد ناصر الخليفي أن 
البطولة تسير بشكل طبيعي كعادتها كل 
ــــذه الــنــســخــة ســتــشــهــد بــطــا جــديــدا  عــــام وهـ
يتوج بالصقر الذهبي بعد خروج الفرنسي 

تسونجا أمس من الدور الثاني.
ــارق زيــــنــــل أمـــن  ــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الـــســـيـــد طـ
عـــام االتـــحـــاد الــقــطــري لــلــتــنــس واالســـكـــواش 
والريشة الطائرة، أنه تم إعان اعتماد لعبة 

البادل رسميا ضمن أنشطة االتحاد القطري 
للتنس واالسكواش والريشة الطائرة بعد أن 
تم الحصول على موافقة اللجنة األوملبية في 

23 أبريل من العام املاضي.
وقــال زينل إنه »تم اتخاذ هذه الخطوة بعد 
أن تأكد من وجود قاعدة كبيرة من الاعبن 
الــبــادل في نطاق  القطرين الذين يمارسون 
واســع، وأقيمت بطوالت العام املاضي تحت 
مظلة االتحاد وشــارك فيها أعــداد كبيرة من 
الاعبن والاعبات ونجحت هذه البطوالت 
بــشــكــل كــبــيــر.. مــشــيــرا إلـــى أن هــنــاك إحــصــاء 
ــة فـــي قطر  ــبـ ــود 2100 العــــب والعـ ــ يـــؤكـــد وجـ

يمارسونها«.
ــه تم  ــام االتـــحـــاد الــقــطــري أنـ وأوضــــح أمـــن عـ
الــتــأكــيــد فـــي اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
أيضا على أن قطر أصبحت عضوا معتمدا 
ورســمــيــا فـــي الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــاتــحــاد 
الدولي للبادل وسيشارك وينظم البطوالت 

الدولية للعبة.

العطية وصيفا 
بالمرحلة الخامسة 
لرالي داكار الدولي



الحذاء األحمر والسبعة أقزام: 
Red Shoes & the Seven Dwarfs

النــوع: رسوم متحركة
الزمـن: 92 دقيقة

أصـــوات: شولي غريس مورتيز، سام 
كالفلن

اإلخراج: سونغ هو هونغ
 PG :التصنيف

ريتشارد جيويل: 
Richard Jewell

النـــوع: دراما، سيرة ذاتية
الزمــن: 71 دقيقة

الـــبـــطـــولـــة: ســــام روكــــويــــل، بــــول والــتــر 
هاوزر

اإلخراج: كلنت ايستوود
R :التصنيف

ابنة الذئب: 
Daughter of the Wolf

النـــوع: دراما، أكشن
الزمــن: 148 دقيقة 

الــبــطــولــة: جــيــنــا كـــارانـــو، ريــتــشــارد 
درايفوس

اإلخراج: ديفيد هاكل
R :التصنيف

Balloon :بالون
النــوع: دراما 

الزمـن: 125 دقيقة
البطولة: فريدريك مونك، ديفيد كروس

اإلخراج: مايكل هيربيرغ
 R :التصنيف

تحت املاء: 
Underwater
النــوع: أكشن

الزمـن: 95 دقيقة
الــبــطــولــة: كريستني ســتــيــوارت، تي 

جي ميلر
اإلخراج: وليام إيبوك
 15  PG :التصنيف

األســــــــــبوع
السينما هذا
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تــعــرض صـــاالت السينما فــي الــدوحــة هــذا األســبــوع 
مــجــمــوعــة مــن األفــــالم الــجــديــدة واملــشــوقــة بــالــتــزامــن 
مع عرضها في مختلف دور العرض العاملية، والتي 
تنوعت بني األكشن واملغامرات والتشويق إلى جانب 
أفـــالم الـــدرامـــا والــســيــرة الــذاتــيــة والـــرســـوم املتحركة 

لألطفال والعائلة.
ــبـــوع فيلم  ومــــن ضــمــن األفـــــالم املـــعـــروضـــة هــــذا األسـ
ــــداث  ــدور أحـ ــ ــرات /أنـــــــدر ووتـــــــر/ تــ ــامــ ــغــ األكــــشــــن واملــ
ــتـــواجـــدون تحت  ــن الــعــلــمــاء يـ ــول طـــاقـــم مـ الــفــيــلــم حــ
ــان، بعدما يدمر  املـــاء ويــحــاولــون الــوصــول إلــى األمــ
زلـــزال معمل أبحاثهم املــوجــود تحت األرض، وهو 
مــن بــطــولــة كريستني ســتــيــوارت وفينسينت كاسل 

وجيسيكا هنويك، ومن إخراج وليام إيوبانك.

ويــعــرض كــذلــك فيلم األكــشــن والــتــشــويــق /ذا دوتــر 
اوف ذا وولـــــف/ وتـــــدور أحـــداثـــه حــــول فـــتـــاة تــدعــى 
)كلير هاملتون(، وهي واحدة من الجنود السابقني، 
والتي تحاول بكل ما وسعها أن تطارد الرجال الذين 
ابــنــهــا )تــشــارلــي(، الفيلم للمخرج ديفيد  اخــتــطــفــوا 
هاكل، وبطولة كل من بروك مورجان وسايديل نويل 

وبراندن فير.
وسيتم عرض أيضا فيلم الدراما /1917/ وتتناول 
قصة الفيلم جنديني بريطانيني يذهبان فــي مهمة 
مستحيلة، حيث يتعني عليهما دخول أرض العدو، 
ــة ملـــنـــع قـــواتـــهـــم املـــحـــاصـــرة  ــالــ ــل إيــــصــــال رســ ــ مــــن أجـ
بالداخل من السير تجاه فخ مميت، الفيلم من إخراج 
ــام بـــدور الــبــطــولــة فــيــه كــولــني فيرث  ســـام مــيــنــدز، وقـ

وأندرو سكوت ومارك سترونج.
كــمــا تــشــهــد صــــاالت الــســيــنــمــا فــيــلــم الــســيــرة الــذاتــيــة 

والـــدرامـــا التاريخية /ريــتــشــارد جــويــل/ وتتمحور 
أحــداثــه حــول رجــل األمـــن )ريــتــشــارد جــويــل(، والــذي 
نجح في إنقاذ اآلالف من األرواح خالل أوملبياد 1996، 
ولكنه تعرض لخطأ كبير، حينما قامت الصحافة 
الفيلم  أنــه منفذ العمل اإلرهــابــي،  باتهامه بال دليل 
من بطولة أوليفيا وايلد ونينا أرياندا وكاثي بيتس، 

وللمخرج كلينت إيستوود.
ــوم املـــتـــحـــركـــة ســـيـــعـــرض فــيــلــم  ــ ــرسـ ــ ــالم الـ ــ ــ ــول أفـ ــ ــ وحـ
األكشن واملغامرات /ريد شوز أند ذا سيفن دورفز/ 
وتــدور أحــداث الفيلم حول مجموعة من األمــراء يتم 
أقــــزام، فينطلقون بــاحــثــني عــن حــذاء  إلـــى  تحويلهم 
أحمر يخص سيدة في سبيل كسر سحرهم والعودة 
إلى طبيعتهم، لكن مهمتهم ليست باليسيرة، الفيلم 
مــن إخــــراج ســانــج هــو-هــونــج، وبــطــولــة كــل مــن ســام 

كالفلن جينا جيرشون جيم راش.

تواصل متاحف قطر بمطافئ مقر الفنانني فعاليات معرض 
الــرســوم واملصمم  ك  للمعماري ومــحــرِّ الرقمية«  »املــعــامــالت 
املــعــرض يستمر حتى يوم  الــســويــدي.  فــرج  القطري محمد 
التاسعة صباًحا  املقبل، وتمكن زيارته يومًيا بني  8 فبراير 
والسابعة مساًء، باستثناء يوم الجمعة من الواحدة والنصف 
ظهًرا حتى السابعة مساًء. وُيقدم الفنان في معرضه خالصة 
تجربته التي عاشها خالل إقامته الفنية في برنامج األستديو 
وأمناء املتاحف الدولي في منهاتن بنيويورك )ISCP(، والذي 
ُيعد أبرز برامج اإلقامة الفنية الدولية املتخصصة في الفنون 
الفنانني وأمناء  البصرية بنيويورك ومــركــًزا يقصده أكثر 
املتاحف املوهوبني والواعدين. وكانت متاحف قطر قد أعلنت 
العام املاضي عن إطالق نسخة جديدة من مبادرات اإلقامة 

الفنية فــي نيويورك بالتعاون مــع برنامج األستديو وأمناء 
الفنانني  أمــام  الفرصة  إتاحة  الــدولــي ISCP بهدف  املتاحف 
القطريني لبناء عالقات دائمة مع نظرائهم من الفنانني حول 
العالم واملشاركة في حوارات ملهمة وتعزيز ملكاتهم الفنية. 
ـــل مـــيـــدان »تــايــمــز ســكــويــر«، أحـــد أبــــرز مــعــالــم مدينة 

َّ
وشـــك

نــيــويــورك، نقطة بــدايــة هـــذا املـــشـــروع، حــيــث أثــــَرت شاشاته 
املضيئة بألوانها املنعكسة على الشوارع والتي تعرض كًما 
كــبــيــًرا مــن املــحــتــوى فــي وقـــت قصير مــن خـــالل اإلعــالنــات 
 السويدي وألهمته لتصميم مشروعه الفني. ويتضمن 

َ
خيال

املعرض سلسلة من أعمال الطباعة التي تعرض املشهد العام 
حول مدينة نيويورك والتي تم تعديلها وتكرارها باستخدام 
السويدي  املتحركة ثالثية األبعاد. وقد عمل  الرسوم  برامج 
ـــى مـــســـاحـــات رقــمــيــة يمكن  ــذه املـــشـــاهـــد إلـ عــلــى تــحــويــل هــ

للمشاهد تجربتها وأن يصبح جزًءا منها.

يواصل معرض كتارا الدولي للكهرمان 
ــــوم الـــجـــمـــعـــة فـــعـــالـــيـــاتـــه وأنـــشـــطـــتـــه  ــيـ ــ الـ
بــدايــة مــن الــرابــعــة مــســاء إلــى 10 مساء 
فـــي مــبــنــى 12 بــالــحــي الــثــقــافــي كــتــارا 
وســط إقــبــال غفير مــن الـــزوار وعشاق 
لــلــتــعــرف على  لــالقــتــنــاء أو  الــكــهــرمــان 
الكهرمان بخاماته املتنوعة خاصة وأّن 
املعرض يسجل مشاركة نخبة من أبرز 
العاملة فــي مجال  الــشــركــات والــجــهــات 
الكهرمان على مستوى العالم إلى جانب 
مــشــاركــة محلية هــامــة. بــاإلضــافــة إلــى 
مــا يــطــرحــه أمـــام املهتمني مــن خــيــارات 
بــأســعــار مناسبة وتشكيالت  متنوعة 
متميزة. وعلى هامش املعرض سيفتتح 
الــيــوم مــركــز كــتــارا للكهرمان فــي أحــد 
ــذي  ــ ــارا والـ ــتــ مـــبـــانـــي الـــحـــي الـــثـــقـــافـــي كــ
مـــن املــتــوقــع أن يــكــون مــلــتــقــى لــلــخــبــراء 
واملــهــتــمــني والـــهـــواة والــتــجــار. وسيعمل 
على تنظيم أنشطة متنوعة بما فيها 
الـــــورش الــتــدريــبــيــة والــتــعــلــيــمــيــة ويــوفــر 
املواصفات واملقاييس وكل ما  مراجعة 
إلى  الكهرمان باإلضافة  يتعلق بجودة 

التنسيق مع مؤسسات دولية.
وقد أشاد مختلف العارضني بما يوفره 

ــي لــلــكــهــرمــان من  ــدولـ مــعــرض كـــتـــارا الـ
فرصة قيمة لتبادل الخبرات والتجارب 
التجارية  الــتــعــاون والــعــالقــات  ولتعزيز 
بــني الــتــجــار مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم، 
خــاصــة مــع مــشــاركــة متميزة مــن أبــرز 
الكهرمان  العاملية فــي مجال  الشركات 
بما يجعله منصة دولية متميزة تساهم 
فـــي تــطــويــر هــــذا الــقــطــاع مــحــلــيــا ســـواء 
بــدفــع عــجــلــة الــتــســوق مـــن خـــالل البيع 
ــراء أو مــن خـــالل إبــــرام صفقات  والـــشـ
التعاون بني الشركات املحلية واألجنبية، 
فــضــال عـــن تـــبـــادل الــخــبــرات واملـــعـــارف 
ــالـــكـــهـــرمـــان. وقـــد  ــه عـــالقـــة بـ ــ ــا ل بـــكـــل مــ
للجنة  أعــربــوا عــن تقديرهم وشــكــرهــم 
املنظمة للمعرض ملا تميز به من تنظيم 

وتوفير ملختلف الخدمات والتسهيالت. 
ــيـــاق، قــــال مــحــمــد الري  وفــــي هــــذا الـــسـ
مــن جناح تــوب كهرم )مــن قطر( نقدم 
ــار الــكــهــرمــانــيــة وقــد  ــجـ املــســابــيــح واألحـ
ــبـــاال  ــا أن املــــعــــرض يـــســـجـــل إقـ ــنـ الحـــظـ
انطالقته األولى  الــزوار ومنذ  كبيرا من 
نــجــح فــي جـــذب االهــتــمــام إلــيــه وهـــذا ما 
شجعنا للمشاركة هذا العام كأول مرة. 
الكهرمان  قــال: نحن نقدم  وعما يقدمه 
العطش واألبيض والبرتغالي  البولندي 
بــأســعــار مناسبة  وجــمــيــع األصــــنــــاف، 
ــعــــرض فــرصــة  ومــــمــــيــــزة. كـــمـــا كـــــان املــ
للتالقي مــع تــجــار آخــريــن مــن مختلف 
ــذا مــــا يـــســـاهـــم فــــي تــعــزيــز  ــ ــ الــــــــدول وهـ

خبراتنا وتجربتنا في هذا املجال.

فــي مــبــادرة طــالبــيــة نفذتها مــدرســة 
قــام طالب  الثانوية،  بــن حمد  جاسم 
املدرسة بدعم وتشجيع إدارة املدرسة 
ــالل املـــــســـــاحـــــات الـــفـــضـــاء  ــغــ ــتــ ــاســ بــ
حــول املــدرســة، ضمن مــبــادرة »ازرع 
مـــدرســـتـــك«، وزراعـــتـــهـــا باملحاصيل 
املــخــتــلــفــة مـــثـــل )الـــطـــمـــاطـــم والــفــلــفــل 
واملـــلـــفـــوف والـــجـــرجـــيـــر والـــبـــاذنـــجـــان 
ــفـــول  والـــكـــوســـة والـــفـــجـــل والــــــــذرة والـ
 عن األشجار املثمرة 

ً
األخضر( فضال

قــام طالب  كالليمون والــفــراولــة، وقــد 
ــتــــراك فــــي مــســابــقــة  املــــدرســــة بــــاالشــ
الــحــديــقــة الــقــرآنــيــة ومــتــابــعــة الــعــنــايــة 
بالنباتات ضمن األنشطة الالصفية 
السيد  املدرسة. وصــرح  التي تفعلها 
ــانـــي - مـــديـــر  ــقـــحـــطـ ــح الـ ــ ــال ــد صــ ــ ــال خــ
مدرسة جاسم بن حمد الثانوية بأن 
الــفــكــرة جــــاءت ضــمــن مـــبـــادرة ازرع 
الــدولــة وكــذلــك  الــتــي تشجعها  وطــنــك 

الســتــغــالل املــســاحــات الــفــضــاء حول 
الطالب   عــن تشجيع 

ً
املــدرســة فضال

ــغــــالل  ــتــ عـــلـــى حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة واالســ
األمــثــل لـــأرض الـــفـــراغ ونــشــر ثقافة 
جعل األرض خــضــراء ومنتجة. وقد 
قــام طــالب املــدرســة بــزراعــة وتجهيز 
الـــتـــربـــة الـــتـــي تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 500 
ــة خـــالل  ــ ــدرســ ــ مـــتـــر مــــربــــع حــــــول املــ
األنــشــطــة الالصفية واإلشــــراف على 
الــرعــايــة باملحاصيل وجــنــي ثمارها. 
ــبـــر الـــطـــالـــب  ــيــــاق مـــتـــصـــل عـ ــــي ســ وفــ
ــعـــود الـــشـــمـــري عــن  عـــبـــدالـــرحـــمـــن سـ
سعادته باملشاركة فــي زراعـــة وطنه 
واملساهمة في جعل مزرعة مدرسته 
منتجة بثمار ذات جودة عالية خالية 
مـــن املـــبـــيـــدات واألســــمــــدة الــكــيــمــاويــة. 
الطالب سعود عبدالله املحمد  ويــرى 
أن شكل املزرعة وهي خضراء يدخل 
 

ً
النفس فضال البهجة والــســرور فــي 
عــن جــــودة املــحــاصــيــل الــتــي تنتجها 

املزرعة.

نجاح كبير لمعرض كتارا الدولي للكهرمان

طالب »جاسم بن حمد« ينفذون
 مبادرة »ازرع مدرستك«

التشويق واألكشن في أفالم صاالت سينما الدوحة

»المعامالت الرقمية« بمطافئ مقر الفنانين

 

 

الدوحة -  

الدوحة -  

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع إلدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين 278 جولة تفتيشية ضمن الحدود اإلداريــة التابعة 
القانون  املاضي. وقد أسفرت عن تحرير )3( محاضر ضبط مخالفة طبقًا ألحكام  للبلدية وذلــك خالل شهر ديسمبر 
الخاصة باألغذية. كما  رقــم )8( لسنة 1990م. وإصــدار 100 تنبيه، و6 تعهدات لتصحيح بعض االشتراطات الصحية 
تلقى القسم )5( شكاوى تم التواصل مع أصحابها ومعالجتها بصورة فورية. كما قام القسم بتوعية عدد من املحالت 

باملواصفات الخاصة باالشتراطات الفنية.
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