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تسلم سعادة البروفيسور باالماغامبا جون ايدان كابودي 
وزيـــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــشــرق إفــريــقــي فــي جمهورية 
املــتــحــدة، نسخة مــن أوراق اعتماد ســعــادة السيد  تنزانيا 
ــادة مــفــوضــا  ــعــ حــســن بـــن أحـــمـــد الــحــمــيــد ســفــيــرا فــــوق الــ
لدولة قطر لدى جمهورية تنزانيا املتحدة. وتمنى سعادة 
وزيــر الخارجية والتعاون الشرق إفريقي لسعادة السفير 
الــتــوفــيــق فــي مــهــام عــمــلــه ولــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة املــزيــد من 

التطور والنماء.

ــة بـــــــإدارة  ــيـ ــدنـ ــبـ ــة الـ ــيـ ــربـ ــتـ ــم الـ ــم قـــسـ ــظـ  نـ
الـــتـــوجـــيـــه الــــتــــربــــوي بـــــــــوزارة الــتــعــلــيــم 
ــالـــي اجـــتـــمـــاعـــا ملــنــســقــي  والــتــعــلــيــم الـــعـ
ومنسقات مــادة التربية البدنية للعام 
األكــــاديــــمــــي 2019 /  2020 لـــلـــمـــدارس 
التابعة لـــوزارة التعليم، والـــذي يهدف 
ــــن أطـــــــراف  ــز الـــــتـــــواصـــــل بــ ــزيــ ــعــ إلـــــــى تــ
العملية التعليمية )موجهن، معلمن( 
وعـــــــرض املـــســـتـــجـــدات بـــالـــقـــســـم والـــــرد 
على التساؤالت املطروحة من جهتهم، 
ــاء إلــــــــى عــــــــرض الـــخـــطـــة  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وهــــــــــدف الـ
الــفــصــلــيــة لــلــفــصــل الـــــدراســـــي الـــثـــانـــي 
وتقييم املـــادة، وعــرض اآللــيــة الجديدة 
ــارات الــلــيــاقــة  ــبــ ــتــ لــتــســجــيــل نـــتـــائـــج اخــ
ــــرض مـــراحـــل الــعــمــل على  الــبــدنــيــة، وعـ

أنشطة نواتج التعلم.
كما هدف اللقاء إلى عرض املستجدات 
في مبادرة »متميزون« وموعد تسليم 

املــلــفــات مــن املــشــاركــن 21 /  1 /  2020، 
والتعريف بيوم  التميز التربوي  بكلية 
الـــتـــربـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة قـــطـــر وتــشــجــيــع 
الــحــضــور عــلــى املــشــاركــة بــاملــمــارســات 
واألفــــــكــــــار املـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة واملــــمــــارســــات 
اإلبــداعــيــة لقطاع التعليم أو مــن خال 

الحضور للممارسات املقدمة. 
وتـــــضـــــمـــــن بــــــرنــــــامــــــج لــــــقــــــاء مـــنـــســـقـــي 
ومــنــســقــات مـــادة الــتــربــيــة الــبــدنــيــة عــدة 
فقرات، منها فقرة مهام املنسق، وفقرة 
ــقــرة ملفات القسم، وملفات  املنسق، وف
معلم التربية البدنية، وفقرة الكفايات، 
وفقرة إرشــادات وتوجيهات للمنسقن 
واملـــنـــســـقـــات، وإرشـــــــــادات وتــوجــيــهــات 
الــخــطــة الــيــومــيــة ســــواء قــبــل الــــدرس أو 

خاله أو بعده.
ــاة الـــفـــروق الــفــرديــة عند  ــراعـ وأهــمــيــة مـ
ــيــــة، بـــاإلضـــافـــة  ــيــــومــ إعـــــــــداد الـــخـــطـــة الــ
إلـــى اإلعــــداد الــجــيــد واملــشــاركــة الفعالة 

للمعلمن.

ــــب الـــســـمـــو  ــــاحـ ــــرة صـ ــــضـ بــــعــــث حـ
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
أمير الباد املفدى، ببرقية تعزية 
ــه صـــاحـــب  ــ ــيـ ــ ومـــــــواســـــــاة إلـــــــى أخـ
الجالة السلطان هيثم بن طارق 
آل سعيد سلطان عمان الشقيقة 
ــاء الــلــه  ــ ــفـــور لــــه إن شـ ــاة املـــغـ بــــوفــ
ــان قــــــابــــــوس بــن  ــطــ ــلــ ــســ ــة الــ ــالـــ جـــ
 املــولــى 

ً
سعيد بــن تــيــمــور، ســائــا

العلي القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته وأن يسكنه فسيح جناته 
وأن يلهم العائلة املالكة الكريمة 
والشعب العماني الشقيق الصبر 

والسلوان.
كما نعى حضرة صاحب السمو 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
ــبــاد املــفــدى ببالغ الحزن  أمــيــر ال
واألســــــــى املـــغـــفـــور لــــه بـــــــإذن الــلــه 
ــــز حـــضـــرة  ــزيـ ــ ــعـ ــ ــى أخـــــــــاه الـ ــالــ ــعــ تــ
صاحب الجالة السلطان قابوس 
ــن تـــيـــمـــور ســلــطــان  ــ ــــن ســـعـــيـــد بـ بـ
عــمــان الــشــقــيــقــة الــــذي انــتــقــل إلــى 
رحـــمـــة الـــلـــه تـــعـــالـــى مـــســـاء أمـــس 
األول. وأكـــد ســمــو األمــيــر املــفــدى، 
فـــــي بــــيــــان صــــــــادر عـــــن الـــــديـــــوان 
األمــيــري، أن املغفور لــه السلطان 
ــــن تــيــمــور  ــــن ســـعـــيـــد بـ ــــوس بـ ــابـ ــ قـ
كان قائدا عظيما اتسم بالحكمة 
واالعــتــدال واالتـــزان وُبــعــد النظر، 
كرس حياته وجهده لخدمة وطنه 
وأمته، والدعوة إلى الحوار ونبذ 
الــعــنــف والـــتـــطـــرف، داعـــيـــا ســمــوه 
الـــلـــه تـــعـــالـــى أن يــتــغــمــد الـــراحـــل 

الكبير بــواســع رحمته ومغفرته 
ــه مـــع  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــح جـ ــيــ ــســ ويــــســــكــــنــــه فــ
الصديقن واألبــرار ويجزيه خير 
ــزاء عــمــا قــــدم لــوطــنــه وأمــتــه،  الـــجـ
وأن يلهم العائلة املالكة الكريمة 
والـــــشـــــعـــــب الــــعــــمــــانــــي الـــشـــقـــيـــق 
ــتــــن الـــعـــربـــيـــة واإلســـامـــيـــة  واألمــ

الصبر والسلوان.
وفيما يلي نص البيان: بسم الله 
الــرحــمــن الــرحــيــم بــقــلــوب مؤمنة 

بقضاء الله وقـــدره تلقينا ببالغ 
الــحــزن واألســـى نبأ وفــاة املغفور 
لــــه إن شـــــاء الـــلـــه أخـــيـــنـــا الــعــزيــز 
حضرة صاحب الجالة السلطان 
ــــن تــيــمــور  ــــن ســـعـــيـــد بـ ــابـــــوس بـ ــ قـ

سلطان عمان الشقيقة.
ائــدا عظيما  لقد فقدنا برحيله قــ
اتسم بالحكمة واالعتدال واالتزان 
وبعد النظر، كرس حياته وجهده 
لخدمة وطنه وأمته، والدعوة إلى 

الـــحـــوار ونــبــذ الــعــنــف والــتــطــرف. 
شـــهـــدت عـــمـــان فـــي عـــهـــده نهضة 

شاملة في جميع املجاالت.
 ســــمــــوه الــــلــــه تــــعــــالــــى أن 

ً
ســـــائـــــا

يــتــغــمــد الــــراحــــل الــكــبــيــر بـــواســـع 
رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح 
جــنــاتــه مـــع الــصــديــقــن واألبــــــرار 
ــزاء عــمــا قــدم  ــجــ ويـــجـــزيـــه خــيــر الــ
لوطنه وأمــتــه، وأن يلهم العائلة 
املالكة الكريمة والشعب العماني 
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ الــــشــــقــــيــــق واألمــــــــتــــــــن الــ
ــة الــصــبــر والـــســـلـــوان.  ــيـ واإلســـامـ
»إنا لله وإنا إليه راجعون«.. وأمر 
حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد 
املــفــدى بــإعــان الــحــداد فــي الدولة 

ملدة ثاثة أيام.
وأكــــــــد حــــضــــرة صــــاحــــب الـــســـمـــو 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
ــدى، أن جــالــة  ــ ــفـ ــ أمــــيــــر الــــبــــاد املـ
الــســلــطــان قـــابـــوس بـــن ســعــيــد بن 
بــلــدا ناهضا  تـــرك وراءه  تــيــمــور، 
وإرثــــا عظيما يــعــتــز بــه الجميع، 
ــال ســمــوه فــي تــغــريــدة لــه على  وقـ
ــع الـــــتـــــواصـــــل االجــــتــــمــــاعــــي  ــ ــوقـ ــ مـ
ــذا يــــوم حـــزيـــن لجميع  تــويــتــر: هــ
الشعوب الخليجية كما لألشقاء 
في عمان.. ببالغ األسى تلقينا في 
قطر نبأ رحيل السلطان قابوس 
إلى رحمة الله تعالى تاركا وراءه 
بــلــدا ناهضا وإرثـــا عظيما يعتز 
به الجميع. إنه فقد كبير لألمتن 
الــــعــــربــــيــــة واإلســــــامــــــيــــــة.. نـــعـــزي 
الشعب العماني الشقيق ونسأل 

الله لجالته الفردوس األعلى.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، 
ببرقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجالة السلطان هيثم 
بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة بوفاة املغفور له 
إن شاء الله جالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، 
 املولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن 

ً
سائا

الــعــائــلــة املــالــكــة الكريمة  ــاتــه وأن يــلــهــم  ن يــح جــ يسكنه فــســ
والشعب العماني الشقيق الصبر والسلوان.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
ــبــاد املــفــدى، اتــصــاال هاتفيا أمس  آل ثاني أمير ال
من فخامة الرئيس فاديمير بوتن رئيس روسيا 
االتحادية الصديقة، جرى خال االتصال مناقشة 
عدد من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
ــا آخــــــر الــــتــــطــــورات فــــي املــنــطــقــة  ــمـ ــيـ املــــشــــتــــرك السـ
واملستجدات في ليبيا، والسبل الكفيلة بالتهدئة 
وخــفــض الــتــوتــر مــن أجـــل اســتــتــبــاب األمـــن والسلم 

اإلقليمي والدولي. 
كــمــا جــــرى خــــال االتــــصــــال اســـتـــعـــراض الــعــاقــات 
الثنائية الــوطــيــدة بــن البلدين الصديقن وسبل 

دعمها وتعزيزها.

سمو األمير يتلقى اتصاال 
من الرئيس الروسي

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

فيينا - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

دار السالم - قنا

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني 
ــر الــداخــلــيــة، بــبــرقــيــة تعزية  ــ رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء ووزيـ
ومواساة إلى صاحب الجالة السلطان هيثم بن طارق آل 
سعيد سلطان عمان الشقيقة بوفاة املغفور له إن شاء الله 
جالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سائا املولى 
العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم العائلة املالكة الكريمة والشعب العماني 
ــلـــوان. وقــــدم مــعــالــي رئــيــس مجلس  الــشــقــيــق الــصــبــر والـــسـ
الــوزراء ووزيــر الداخلية، العزاء للشعب العماني في وفاة 
جالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، وقال معاليه 
ــه على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«:  فــي تغريدة ل
تعازينا الحارة ألشقائنا في سلطنة عمان في وفاة املغفور 
له إن شاء الله السلطان قابوس بن سعيد.. نسأل الله عز 
وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته وأن 
ُيلهم ذويه والشعب العماني واألمتن العربية واإلسامية 

الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بعث سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيــد آل محمود 
رئيس مجلس الشورى، ببرقية تعزية ومواساة إلى كل من 
معالي الدكتور يحيى بن محفوظ املنذري رئيس مجلس 
الــدولــة، وســعــادة الشيخ خالد بن هــال بن ناصر املعولي 
رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى بسلطنة عــمــان الــشــقــيــقــة، بــوفــاة 
املغفور له إن شــاء الله جالة السلطان قابوس بن سعيد 
بن تيمور، سائا املولى العلي القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم العائلة املالكة 

الكريمة والشعب العماني الشقيق الصبر والسلوان.

ــة قــطــر عـــن إدانــتــهــا واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن،  أعـــربـــت دولــ
لانفجار الذي وقع في قندهار بجنوب أفغانستان، وأدى 
إلى مقتل جندين أمريكين وإصابة اثنن آخرين بجروح، 
وجــددت وزارة الخارجية، في بيان أمس موقف دولة قطر 
الــثــابــت مــن رفـــض الــعــنــف واإلرهـــــاب مهما كــانــت الــدوافــع 
ــــوزارة عــن تــعــازي دولــــة قــطــر لــذوي  واألســـبـــاب. وعــبــرت الــ
الضحيتن ولحكومة وشعب الواليات املتحدة األمريكية، 

وتمنياتها للجريحن بالشفاء العاجل.

نائب األمير 
يعزي سلطان عمان

رئيس الوزراء 
يعزي سلطان عمان

آل محمود يعزي
 رئيسي مجلسي الدولة 

والشورى العمانيين

قطر تدين مقتل جنديين 
أمريكيين في أفغانستان

آلية جديدة لتسجيل نتائج اختبارات اعتماد سفير لقطر في تنزانيا
اللياقة البدنية بالمدارس

اجتمع سعادة سلطان بن ساملن 
ــوري ســـفـــيـــر دولـــــــــة قــطــر  ــ ــــصـ ــنـ ــ املـ
واملــنــدوب الــدائــم لدولة قطر لدى 
األمم املتحدة واملنظمات الدولية 
ــادة الــســيــدة  ــعــ ــع ســ فــــي فــيــيــنــا مــ
سيمونيتا دي بيبو مديرة مكتب 
ــدة املـــعـــنـــي بـــشـــؤون  ــتـــحـ األمــــــم املـ
الــخــارجــي، وجـــرى خال  الفضاء 
ــــاع بــــحــــث ســــبــــل تـــعـــزيـــز  ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
الــتــعــاون بــن دولــــة قــطــر ومكتب 
األمم املتحدة في مجال استخدام 
عــلــوم وتــكــنــولــوجــيــا الــفــضــاء في 

األغراض السلمية.
وأكد سفير قطر، خال االجتماع، 
ــبـــة  ــر بـــمـــواكـ ــطــ اهــــتــــمــــام دولـــــــــة قــ

التطورات التقنية والتكنولوجية 
ــاء، ومــــا يتعلق  ــفـــضـ فـــي قــطــاع الـ

بــتــنــفــيــذ أهــــــــداف بـــرنـــامـــج األمــــم 
املتحدة لاستخدامات السلمية 

لـــلـــفـــضـــاء الــــخــــارجــــي، وتـــرســـيـــخ 
الــبــنــى األســاســيــة ألنشطتها في 
مجال الفضاء الخارجي، وإعــداد 
كـــــــوادر وطـــنـــيـــة مــتــخــصــصــة فــي 
ــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــات الــفــضــائــيــة  ــعـ الـ
وإدمــــاج عــلــوم وتقنيات الفضاء 
فــــي خـــطـــط رؤيــــــة قـــطـــر الــوطــنــيــة 

.2030
من جهتها، أعربت مديرة مكتب 
األمـــــم املـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الــفــضــاء 
الــخــارجــي، عــن اســتــعــداد املكتب 
ــة تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون فــي  ــلــ ملــــواصــ
تــنــفــيــذ بــــرامــــج قـــطـــر الــفــضــائــيــة 
املستقبلية في إطار مبدأ التعاون 
اإلقليمي والــدولــي فــي استخدام 
ــاء الــــخــــارجــــي لــــألغــــراض  ــفــــضــ الــ

السلمية.

صاحب السمو ينعي جاللة السلطان قابوس

األمير يعزي سلطان عمان.. 
ويأمر بالحداد في الدولة 3 أيام

تعاون بين قطر واألمم المتحدة لتسخير 
تكنولوجيا الفضاء لألغراض السلمية

الدوحة -  
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يتم قياسها وفق مؤشرات عالمية.. »كهرماء«: 

مستويات غير مسبوقة لمؤشرات أداء شبكة الكهرباء في 2019
شهد األداء الفني للشبكة الكهربائية 
ــيـــرًا وســجــل  ــبـ كـ تــحــســنــا  فــــي 2019 
مستويات غير مسبوقة فــي تاريخ 
ــة بــشــبــكــات  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ املـــنـــظـــومـــة الـ
النقل والتوزيع الكهربائي في دولة 
قطر، حيث نجحت املؤسسة العامة 
ــاء »كــهــرمــاء«  القطرية للكهرباء واملـ
فــي املــحــافــظــة عــلــى تــأمــن اســتــمــرار 
ــائـــي وتـــلـــبـــيـــة كــافــة  ــكـــهـــربـ الـــتـــيـــار الـ
احتياجات الدولة على مدار الساعة. 
وتقوم كهرماء بقياس أداء شبكتي 
نقل وتوزيع الكهرباء وفق مؤشرات 
ــن اعــــتــــمــــاديــــة  ــمــ ــا يــــضــ ــ ــمـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــاملـ ــ عـ
ــة الـــشـــبـــكـــة، وقــــــد ســجــل  ــيــ ــوقــ ومــــوثــ
مـــؤشـــر عــــدد دقـــائـــق فــقــد الــكــهــربــاء 
في شبكة النقل الكهربائي: 0.1785 
دقيقة، والذي يعد رقما قياسيا غير 
مسبوق، وأفــضــل معدل تــم تحقيقه 
مــنــذ الـــبـــدء بــتــســجــيــل هــــذا املـــؤشـــر، 
حيث كــان املستهدف في 2019 وفق 
املـــــؤشـــــرات الـــعـــاملـــيـــة هــــو 3 دقـــائـــق. 
ويتم حساب املؤشر بقسمة القدرة 

املفقودة ومدتها على أقصى حمل.
عــلــى جـــانـــب آخــــر شـــهـــدت مـــؤشـــرات 

شبكة التوزيع أداًء مميزًا حيث سجل 
مؤشر متوسط مرات قطع التيار عن 
املــشــتــرك فـــي شــبــكــة الــتــوزيــع مــعــدل 
0.1894 مـــرة لــكــل مــشــتــرك، فــي حن 
كان املعدل املستهدف في 2019 وفق 
املؤشرات العاملية هو 0.364 مرة لكل 
مشترك. ويتم حساب املؤشر بقسمة 
إجــمــالــي عـــدد املــشــتــركــن املــتــأثــريــن 
ــــال الـــــعـــــام عــلــى  ــ ــاعــــات خـ ــقــــطــ ــاالنــ بــ

إجمالي عدد املشتركن.
كـــمـــا شـــهـــد مــــؤشــــر األداء ملــتــوســط 
فــتــرات قطع الــتــيــار عــن املــشــتــرك في 
الــكــهــربــائــي تحسنا  الــتــوزيــع  شبكة 
فـــــي 2019 حــــيــــث ســجــل  ــا  ــلـــحـــوظـ مـ
لــكــل مــشــتــرك.  مــعــدل 15.665 دقــيــقــة 
ــان املـــعـــدل املــســتــهــدف فـــي 2019  ــ وكـ
وفق املؤشرات العاملية 45.5 دقيقة. 
ويقيس هذا املؤشر سرعة استجابة 
كـــهـــرمـــاء لــــأعــــطــــال، ويــــتــــم حــســابــه 
بــقــســمــة إجــمــالــي مــــدد االنــقــطــاعــات 
ــة خـــــــال الـــــعـــــام عــــلــــى عــــدد  ــلـ ــجـ املـــسـ

إجمالي عدد املشتركن.
وتفخر كهرماء بتحقيق مستويات 
تــــاريــــخ  فــــــي  ــة  ــوقــ ــبــ ــســ أداء غــــيــــر مــ
املـــؤســـســـة خــــال عــــام 2019 والــــذي 
انعكس على مــؤشــرات األداء الفني 

ــن خــــــــال االنـــــخـــــفـــــاض املـــلـــمـــوس  ــ مــ
فـــي فـــتـــرة وعـــــدد االنـــقـــطـــاعـــات على 
املشتركن، وفي مؤشرات أداء شبكة 
النقل، وذلـــك بفضل جــهــود وبــرامــج 
الــصــيــانــة الـــتـــي تــطــبــقــهــا املــؤســســة، 
واستبدال املعدات القديمة وتحديث 
مــــــواصــــــفــــــات املـــــــــــــواد املـــســـتـــخـــدمـــة 
بمكونات الشبكة وتحويل الخطوط 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــات أرضـ ــابــ ــ الــــهــــوائــــيــــة إلـــــــى كــ
ــيــــات وبــــرامــــج مــبــتــكــرة  وتــطــبــيــق آلــ
ــدات  ــ ــعــ ــ ــة املــ ــ ــالــ ــ ــن مـــــراقـــــبـــــة حــ ــمــ تــــضــ
واكتشاف األعــطــال وإصاحها قبل 
حــــدوثــــهــــا، واالســـتـــجـــابـــة الــســريــعــة 
لأعطال من خــال مكاتب الطوارئ 
وفـــــرق الــعــمــل بــاملــنــاطــق الــرئــيــســيــة 
بــالــدولــة، وتحليل األعــطــال لتجنب 
حــدوثــهــا، إلـــى جــانــب تــنــظــيــم ورش 
ــــن لــتــجــنــب  ــاولـ ــ ــقـ ــ ــة املـ ــيـ ــتـــوعـ عــــمــــل لـ

إصابة الكابات أثناء الحفر. 
إلــى املحافظة  هــذا، وتسعى كهرماء 
املــمــيــز واملــحــافــظــة  ــذا األداء  عــلــى هــ
عــلــى اســـتـــدامـــة الــخــدمــة وفــــق أعــلــى 
معدالت الجودة، بما يضمن تحقيق 
رســالــتــهــا فــي تــوفــيــر كــهــربــاء ومــيــاه 
مستدامة وذات جودة عالية، لحياة 

أفضل في دولة قطر.

الدوحة -

بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة.. »قطرغاز«:

تسهيال على مدققي الحسابات

استكمال مشروع استزراع الشعاب 
المرجانية بالقرب من »البنانا«

بدء تطبيق اإلطار المفاهيمي للمعايير 
المحاسبية للمؤسسات المالية

مــن منطلق املــســؤولــيــة البيئية 
تــجــاه حــمــايــة الــحــيــاة الــفــطــريــة 
وضـــــــمـــــــان اســــــتــــــدامــــــة الــــــثــــــروة 
ــيــــة واملـــــحـــــافـــــظـــــة عــلــى  ــكــ الــــســــمــ
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي فــي البيئة 
البحرية القطرية، قامت شركة 
ــاز لــلــتــشــغــيــل املــــحــــدودة  قـــطـــرغـ
)قــطــرغــاز(، بالتعاون مــع وزارة 
بـــإدارة  الــبــلــديــة والــبــيــئــة ممثلة 
الــثــروة  التقييم البيئي وإدارة 
الــســمــكــيــة، بــاســتــكــمــال مــشــروع 
ــعـــاب املــرجــانــيــة  اســـــتـــــزراع الـــشـ
االصطناعية، بالبيئة البحرية 

املحاذية لجزيرة البنانا. 
ــم بــــنــــجــــاح إنــــــــــزال وتــثــبــيــت  ــ ــ وتـ
ــدد 200 وحــــــدة مــــن الــشــعــاب  ــ عـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ ــــــرجــــــانــــــيــــــة االصـ

ُ
امل

الــــثــــروة  بــالــتــنــســيــق مــــع إدارة 
السمكية وإدارة التقييم البيئي 
بــوزارة البلدية والبيئة، وإدارة 
أمــن السواحل والــحــدود بــوزارة 

الداخلية.
ويساهم هذا املشروع في تأهيل 
البيئة البحرية وإثرائها بتوفير 
املــــواطــــن لـــأســـمـــاك والــكــائــنــات 
ــــرى وتــعــزيــز فــرص  املــائــيــة األخـ

التوعية العامة. 
ويــــــــعــــــــدُّ هــــــــــذا املـــــــــشـــــــــروع أحـــــد 
الــتــي تعتبر  ــادرات البيئية  ــبـ املـ
ُجــــزءًا مــن إلــتــزامــات شــركــة قطر 
غــاز للمشاريع، للمساهمة في 
إثراء البيئة البحرية والحد من 
اآلثــار البيئية السلبية الناجمة 
عــن املــشــاريــع الــصــنــاعــيــة. تأتي 
ــاز الــبــيــئــيــة  ــ ــ ــادرات قــــطــــر غـ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ
ــزة الــتــنــمــيــة  ــ ــيـ ــ ــــع ركـ تـــمـــاشـــيـــا مـ

الـــبـــيـــئـــيـــة لــتــحــقــيــق رؤيـــــــة قــطــر 
الــوطــنــيــة 2030، والـــتـــي تــدعــو 
إلـــى حــمــايــة الــبــيــئــة لــدولــة قطر 
وتــحــقــيــق االســـتـــدامـــة لــلــمــوارد 

البحرية الحية. 
ــة  ــن املـــشـــروع إعــــداد دراسـ تــضــمَّ
ــر الـــبـــيـــئـــي، وتــنــفــيــذ  ــ تــقــيــيــم االثــ
ــامـــج املـــســـوحـــات الــبــحــريــة  ــرنـ بـ
ــع إلنــــزال  ــواقـ الخــتــيــار أنــســب املـ
مــجــســمــات الــشــعــاب املــرجــانــيــة 
ــا ملــعــايــيــر  ــقــ االصـــطـــنـــاعـــيـــة، وفــ
وزارة البلدية والبيئة، الخاصة 
مـــــــة مـــــــــواقـــــــــع اإلنـــــــــــــــزال  بـــــــمـــــــاء
ومواصفات الشعاب املرجانية 
ــقــــة الـــبـــيـــئـــة.  الـــصـــنـــاعـــيـــة صــــديــ
هـــذا وقـــد تــم تصميم وتصنيع 
الشعاب املرجانية االصطناعية 
ــواد  ــ ــ ــدام مـ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ مــــحــــلــــيــــا وبــ
ــــات  صــديــقــة لــلــبــيــئــة وفــــق دراسـ

علمية، لتائم طبيعة املوقع.
ــذا  ــ والــــــجــــــديــــــر بـــــالـــــذكـــــر فـــــــي هـ
الصدد، إن املحافظة على البيئة 
الفطرية، واحدة من األساسيات 

التي تتبناها قطرغاز، وتسعى 
ــا كـــــــجـــــــزء مـــن  ــهــ ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ إلـــــــــــى تــ
ة  مبادراتها الخاصة باملسؤوليَّ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة. فــقــد 
قــامــت شــركــة قــطــر غـــاز بتنفيذ 
مشاريع ناجحة مماثلة، حيث 
تم نقل ما يقارب عدد 4500 من 
الــشــعــاب املــرجــانــيــة الــحــّيــة في 
إلــــى مــنــاطــق بيئية  عــــام 2007، 
ــافــــة  ــة.  بــــاإلضــ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ بــــحــــريــــة مـ
ــادة  ــ ــك فـــقـــد تــــم نـــقـــل وإعــ ــ ــــى ذلـ إلـ
اســـتـــزراع مــا يــقــارب عـــدد 3000 
مـــن الــشــعــاب املــرجــانــيــة الــحــيــة 
خــال الفترة 2012-2014 ضمن 
مشاريع التوسعة لدى قطرغاز، 
إلــــــى بـــيـــئـــات بـــحـــريـــة مــنــاســبــة 
فــي شــمــال قــطــر. وقـــد تــم تنفيذ 
هــــذه املــــبــــادرات بــالــتــنــســيــق مع 
الــبــلــديــة والـــبـــيـــئـــة، وفــقــا  وزارة 
للمتطلبات البيئية التشريعية 
ــــق مــع  ــوافـ ــ ــتـ ــ الــــقــــطــــريــــة الـــــتـــــي تـ
املــعــايــيــر واملـــواصـــفـــات الــعــاملــيــة 

ذات الصلة.

شــرعــت كــافــة اإلدارات املــالــيــة فـــي الــقــطــاع الــعــام 
والقطاع الخاص في استخدام اإلطــار املفاهيمي 
املنقح من قبل مجلس معايير املحاسبة الدولية 
الــشــركــات اعتبارا  والـــذي بــدأ استخدامه مــن قبل 
ــام 2020 والــــذي يــأتــي مــتــنــاســقــا مع  مــن مــطــلــع عـ
املتغيرات املالية واملحاسبية التي تم اعتمادها 

واقرارها من قبل املجامع املحاسبية الدولية.
الى ذلك، يساعد اإلطار املفاهيمي إلعداد وعرض 
القوائم املالية القوائم املالية ذات الغرض العام، 
وهي القوائم التي تعدها منشآت القطاع الخاص 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى املـــنـــشـــآت االقـــتـــصـــاديـــة املــمــلــوكــة 
الــدولــة والتي تستخدم املحاسبة املالية  من قبل 
التجارية، ويتم إعــداد هذه القوائم بشكل سنوي 
لتلبية اإلحتياجات العامة من املعلومات لشريحة 
واسعة من املستخدمن الخارجين للقوائم املالية 
للمنشأة، وبناء عليه فإن اإلطار املفاهيمي إلعداد 
بــالــضــرورة على  وعــرض القوائم املالية ال يطبق 
املــالــيــة املــعــدة الستعماالت  الــقــوائــم  ــداد  عملية إعـ
خــاصــة مــثــل الــقــوائــم الــتــي تــعــد لــغــايــات الــدوائــر 

الضريبية.
الــى مــســاعــدة هيئات   ويــهــدف االطـــار املفاهيمي 
وضع املعايير الوطنية في تطوير معايير وطنية، 
باالضافة الى مساعدة معدي البيانات املالية في 
الــدولــيــة وفــي التعامل  تطبيق معايير املحاسبة 
مــع مــواضــيــع ســتــكــون مــوضــوعــا إلصــــدار معيار 
مــحــاســبــي دولــــــي، الــــى جـــانـــب مـــســـاعـــدة مــدقــقــي 
الــحــســابــات فـــي تــشــكــيــل رأي حــــول مـــا إذا كــانــت 
املــالــيــة متطابقة مــع معايير املحاسبة  الــبــيــانــات 

ــة الــــى مـــســـاعـــدة مــســتــخــدمــي  ــافـ الـــدولـــيـــة، بـــاالضـ
البيانات املالية على تفسير املعلومات املــدرجــة 
في البيانات املالية املعدة وفقا ملعايير املحاسبة 
الدولية، باالضافة الى تزويد املهتمن بعمل لجنة 
معايير املحاسبة الدولية بمعلومات عن طريقتها 

في صياغة معايير املحاسبة الدولية.
»لــوســيــل«  وقـــالـــت مـــصـــادر مــالــيــة فـــي حــديــثــهــا لـــ
ــواء  ــام املـــحـــاســـبـــيـــة املـــخـــتـــصـــة ســ ــ ــــسـ ان كـــافـــة االقـ
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام او الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن بــنــوك 
ومصارف اسامية وغيرها من الشركات العاملة 
الــدولــة مستعدة بشكل دائــم ودوري لتطبيق  في 
كل تحديث يستجد سواء على املعايير املحاسبية 
فــي تطبيق معايير  الــبــدء  الــقــديــمــة او مــن خـــال 
محاسبية جديدة يتم اقرارها على املستوى العالم 
بما يتماشى مع التحديات التي تفرضها املراحل 
والــــدورات االقــتــصــاديــة. كما نوهت ذات املصادر 
الى التزام دولة قطر بمختلف مؤسساتها املالية 
املــالــيــة ومــصــرف قطر  الــســيــاديــة بما فيها وزارة 
املركزي باالتفاقيات واملعاهدات وااللتزامات التي 
وقــعــت عــلــيــهــا خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة املــؤســســات 
واملنظمات املالية الدولية او من خال االتفاقيات 
واملــعــاهــدات ومــذكــرات التفاهم الثنائية مــع دول 

العالم.
ــيـــل« ان كـــافـــة الــجــهــات  أوضـــحـــت مـــصـــادر »لـــوسـ
املختصة تضع البنية التشريعة واللوجيستية 
املــنــاســبــة لــتــنــفــيــذ تــلــك املــتــطــلــبــات والــتــطــبــيــقــات 
الجديدة واملعايير التي تفرضها الجهات املالية 
الدولية على غرار مجلس املحاسبن الدولين او 
لجنة بازل الخاصة بمعايير كفاية رأس املال الذي 

توفره البنوك تحوطا ضد اية تقلبات.

أحمد فضلي
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تحت رعاية سعادة الشيخة املياسة بنت حمد بن 
خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، 
نظمت متاحف قطر »الحفل املوسيقي االفتتاحي 
للعام الثقافي قطر فرنسا 2020« بدار األوبــرا في 

الحي الثقافي كتارا. 
وشــهــد الــحــفــل حــضــور ســعــادة الــدكــتــور حــمــد بن 
عبد العزيز الكواري، وزير الدولة، وسعادة السيد 
فــرانــك جــلــيــه، الــســفــيــر الــفــرنــســي لـــدى دولــــة قطر، 
والسيد أحمد النملة، الرئيس التنفيذي ملتاحف 

قطر، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات.
 بعزف 

َ
وأحيت أوركسترا قطر الفلهارمونية الحفل

باقة ممتعة من املقطوعات املوسيقية الفرنسية 
ــادة مــــــارك بـــيـــولـــيـــه، أحـــــد أكـــثـــر قـــائـــدي  ــيــ تـــحـــت قــ
ا بني أبناء جيله، وبرفقة عازفة 

ً
األوركسترا تميز

البيانو الشهيرة ليز دو ال سال. 
وعــزفــت األوركــســتــرا مقطوعة كــامــي ســـان صانز 
الكونشيرتو الثاني للبيانو واألوركسترا في سلم 
إلــى جانب مقطوعة  صــول الصغير تصنيف 22، 
هيكتور بيرليوز السيمفونية الخيالية تصنيف 
14، وهي سيمفونية مميزة تروي قصة حب فنان 

لسيدة جميلة. 
ــــدد مــن  وشـــغـــل بــيــولــيــه مـــنـــاصـــب مـــرمـــوقـــة فــــي عـ
كبريات دور األوبرا حول العالم، وقاد األوركسترا 
لتقديم عروض أوبــرا »خاتم النيبلنغني« الكاملة 
ا جماهيرًيا 

ً
لريتشارد فاجنر التي القت استحسان

ونـــقـــدًيـــا، بـــاإلضـــافـــة إلــــى إنـــتـــاج أعـــمـــال أوبــرالــيــة 
أخرى تضمنت أوبــرا »دون كارلوس« و»إليكترا« 
و»فالستاف« و»فاوست« و»فيديليو« و»توسكا«.

ا لسيمفونية »أســرار 
ً
ا عزف

ً
كما شهد الحفل أيض

الدوحة« للموسيقار القطري حامد حسني نعمة. 
ــد رؤيــــة صــاحــب الــســمــو  وهــــي ســيــمــفــونــيــة تــجــسِّ
األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لدولة 

قطر منذ نشأتها إلى حاضرها املعاصر. 
ا على الحفل، قال سعادة الدكتور حمد بن 

ً
وتعليق

عبدالعزيز الــكــواري، وزيــر الــدولــة: »منذ أن بــدأت 
 
ّ
هـــذه الــســنــوات عـــام 2012 كـــان واضـــًحـــا لــديــنــا أن

الجمهورية الفرنسية بما لها مــن مكانة ثقافية 
مميزة في خارطة العالم ولعراقة حضارتها يجب 
أن تــكــون فــي مــقــدمــة هـــذه الــــدول، وهـــا نــحــن نبدأ 
العام الثقافي قطر فرنسا 2020 واثقني من نجاحه 

وتميزه«. 
قال سعادة السيد فرانك جيلي سفير الجمهورية 
الفرنسية لدى دولة قطر: »ستكون السنة الثقافية 
قطر – فرنسا 2020 سنة استثنائية، وستساهم 
أكثر من ذلك بتوطيد أواصر الصداقة التي تربط 
الفرنسيني والقطريني من خالل تشجيع التبادالت 
الفنية واملشاركة باملعارف بني فرنسا وقطر. 2020 

هي فرصة لالحتفاء بالقوة والعمق والدينامية 
الــتــي تتميز بــهــا عــالقــة الــصــداقــة والــشــراكــة التي 
تجمع بــني بلدينا، وســتــكــون للقطريني مناسبة 
ــة االبــــــــداع  ــيـ ــامـ ــنـ ــديـ تـــتـــيـــح لـــهـــم مـــعـــرفـــة أفــــضــــل لـ
وصــنــاعــاتــنــا الــثــقــافــيــة، وبــالــنــســبــة لــلــفــرنــســيــني 
فرصة الكتشاف ثقافة قطر وتاريخه وطموحاته، 
ــــرب عـــن أمــلــي فـــي أن يـــشـــارك جــمــيــع أصــدقــاء  وأعـ
فــرنــســا وقـــطـــر بــالــنــجــاح الـــتـــام لــلــســنــة الــثــقــافــيــة 

فرنسا-قطر2020«.
من جانبها، قالت عائشة غانم العطية، رئيس قسم 
األعــــوام الثقافية فــي مــتــاحــف قــطــر: »متحمسون 
ــديـــدة مـــن بـــرنـــامـــج الــعــام  لــلــغــايــة لـــبـــدء نــســخــة جـ
الــذي سيتضمن باقة  الثقافي. قطر فرنسا 2020، 
قام في البلدين 

ُ
من املعارض واملهرجانات التي ست

عــلــى مـــدار الــــ 12 شــهــًرا املــقــبــلــة، ونــأمــل أن تسهم 
هذه املبادرة في تعزيز العالقات الراسخة بالفعل 
بني قطر وفرنسا، وإنشاء منصات لتبادل الرؤى 

واألفكار في إطار من روح االنفتاح والتعاون«.
ُيـــقـــام الـــعـــام الــثــقــافــي قــطــر فــرنــســا 2020 بــرعــايــة 
ــة الــــقــــطــــريــــة وبــــالــــتــــعــــاون مــع  ــويــ ــجــ ــطــــوط الــ ــخــ الــ
مــؤســســات رائــــدة فــي كــل مــن قــطــر وفــرنــســا منها 
ســفــارة قطر فــي فرنسا وســفــارة فرنسا فــي قطر 
ووزارة الثقافة والرياضة القطرية ومؤسسة قطر 
الــدوحــة  الــوطــنــي للسياحة ومــؤســســة  واملــجــلــس 
لــأفــالم ومــكــتــبــة قــطــر الــوطــنــيــة وكـــتـــارا واللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث واالتــحــاد القطري لكرة 

القدم.

تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة.. »متاحف قطر«:

انطالق فعاليات العام الثقافي »قطر فرنسا 2020«

■ فرانك جليه■  د. الكواري متحدثا في الحفل

الدوحة -

بدء العام الدراسي لفصل ربيع 
2020 بجامعة قطر اليوم

ينطلق الــعــام الـــدراســـي الــجــديــد فــي جــامــعــة قطر 
الــيــوم لــيــكــون ذلـــك بــدايــة للفصل الـــدراســـي ربيع 
2020، على أن يــكــون آخــر يــوم للحذف واإلضــافــة 
بتاريخ 16، ويمكن للطلبة حذف أو إضافة املقررات 
الدراسية مع بداية الفصل وتستمر العملية حتى 
نهاية األسبوع األول من بدء الدراسة وتكون هذه 
الفترة محددة في التقويم األكاديمي لجامعة قطر، 
وفي حال تم حذف مقررات خالل هذه الفترة، فإنها 
لــن تــظــهــر فــي كــشــف الـــدرجـــات وال يــتــم فـــرض أيــة 

غرامات مالية على الطالب.
ورحـــــب الـــدكـــتـــور خـــالـــد الــخــنــجــي »نـــائـــب رئــيــس 
ــــالب« بـــالـــطـــلـــبـــة الـــجـــدد  ــطــ ــ ــؤون الــ ــ ــشـ ــ الـــجـــامـــعـــة لـ
بــدء فصل ربيع  ا لهم بمناسبة 

ً
والــقــدامــى، مهنئ

2020، مشيًرا إلى أن إدارة الجامعة حريصة على 
توفير سبل الرعاية للطالب والطالبات.

كــمــا دعــــا الـــدكـــتـــور خـــالـــد إلــــى االلــــتــــزام بــحــضــور 
املـــحـــاضـــرات وعـــــدم الــتــغــيــب إال بـــعـــذر وقـــــال “إن 
النجاح هو النتيجة املباشرة للمذاكرة املتواصلة 
طــــــوال الـــفـــصـــل، والـــــوصـــــول إلـــــى املـــبـــتـــغـــى يــكــون 

ــــالل الــفــصــل  بـــالـــحـــرص وااِلســـــتـــــعـــــداد الـــجـــّيـــد خــ
الدراسي«.

 وأكد الدكتور الخنجي للطالب على أهمية املرحلة 
الجامعية والتي تعد من أهم الفترات التي تصقل 
مـــهـــاراتـــهـــم الــعــلــمــيــة والــحــيــاتــيــة، مــشــيــرًا إلــــى أن 
الكليات توفر البيئة املناسبة للعملية التعليمية 
مــن خـــالل تــوفــيــر الــوســائــل واألنــظــمــة التعليمية 

الحديثة.       
من جانبه قالت املهندسة مي حمد فطيس مدير 
املــرافــق والــخــدمــات العامة حــول االستعداد  إدارة 
الــجــامــعــة توفر  الـــدراســـي ربــيــع 2020 إن  للفصل 
38 حافلة تخدم أكثر مــن 20 محطة داخــل الحرم 
الجامعي من بينها محطة مترو جامعة قطر إلى 
الــجــامــعــة املختلفة وذلـــك لطلبة  املــبــانــي وكــلــيــات 

وموظفي الجامعة.
واخــتــتــمــت إدارة الــقــبــول بــجــامــعــة قــطــر األســبــوع 
املــاضــي الــلــقــاء الــتــعــريــفــي اإللــكــتــرونــي )أونـــاليـــن( 
للطلبة الجدد وذلك للمرة األولى بالجامعة بهدف 
الــعــمــلــيــة التعليمية فــي جــامــعــة قــطــر من  تــطــويــر 
الــوقــت والجهد على الطلبة الجدد،  خــالل تيسير 

ونقل املعلومة بطريقة سلسة.

الدوحة -

45 مليون جالون تم سحبها
بلديات الدولة تواصل 

جهودها إلزالة آثار األمطار

فـــرق طــــوارئ األمــطــار بمختلف البلديات  واصــلــت 
ــــدار الـــســـاعـــة، لــلــتــعــامــل الـــفـــوري مع  عــمــلــهــا عــلــى مـ
الــفــور حــرصــا على  املــيــاه وسحبها على  تجمعات 
أمن وسالمة املواطنني واملقيمني باألحياء السكنية، 
ولضمان االنسيابية املرورية بالشوارع الرئيسية 
والــطــرق العامة بالدولة، حيث تواصل العمل منذ 
نــزول أمــطــار الخير، واســتــمــرت هــذه االعــمــال حتى 
االنتهاء من كافة تجمعات املياه وتنظيف الشوارع 

والطرق الرئيسية بالكامل. 
حيث تم سحب عدد )44.995.417( جالونا من كافة 
البلديات منذ مساء الخميس وحتى صباح السبت 
والتعامل مع كافة تجمعات مياه االمطار بالدولة. 

وقد بلغ اجمالي عدد النقالت )7.809( نقلة، حيث 
 
ً
يــتــم تــوفــيــر )268( صــهــريــج و)25( مــضــخــة، فضال
عــن توفير )629( فريق عمل ميدانيا، حــرص على 
االســتــجــابــة لــكــافــة الـــبـــالغـــات املــســتــلــمــة مـــن غــرفــة 

عمليات البلديات والتي وصلت إلى )629( بالغا. 
 جدير بالذكر أن فرق طوارئ البلدية باشرت عملها 
ــيـــاه فــــور هـــطـــول األمـــطـــار،  فـــي ســحــب تــجــمــعــات املـ
كما أن فــرق البلدية مستمرة فــي مهامها بجميع 
الــبــالد حتى االنتهاء مــن عمليات السحب  مناطق 
ــنـــاطـــق، وتـــبـــذل الــــــــوزارة جــهــودهــا  فـــي مــخــتــلــف املـ
بــالــتــنــســيــق مـــع كــافــة الــجــهــات فـــي الـــدولـــة لضمان 
استمرار الحركة املرورية بسالسة بكافة الشوارع 
والطرق، ومواصلة العمل بشكل طبيعي بمختلف 

املؤسسات في الدولة.

صالح بديوي
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»الهالل األحمر« يستجيب ألزمة النزوح في الشمال السوري

التعليم تنشر النظم المحدثة للجان االستشارية للمعلمين والمديرين

تحت شــعــار »أغــيــثــوا إدلــــب«، شــرع الــهــال األحمر 
القطري في االستجابة العاجلة ألزمة النزوح التي 
الــســوريــة مــؤخــرًا، والــتــي  شهدتها محافظة إدلـــب 
تأثر بها ما يقارب 4 مايني نسمة، في ظل تدهور 
األوضــاع األمنية والنزاعات املسلحة، مما انعكس 
 
ً
ســلــبــا عـــلـــى األوضــــــــاع املــعــيــشــيــة املـــتـــدنـــيـــة أصــــا

للسكان والنازحني على السواء.
ــم تــفــعــيــل مـــركـــز إدارة املــعــلــومــات  ــة، تـ ــدوحــ فــفــي الــ
فــي حــــاالت الـــطـــوارئ، والــتــواصــل مــع بــعــثــة الــهــال 
األحــمــر الــقــطــري فــي مــديــنــة غـــازي عــنــتــاب التركية 
ملتابعة التطورات وجمع املعلومات الازمة لعملية 
االســـتـــجـــابـــة. وفــــي املــــيــــدان، قـــدمـــت الـــفـــرق الــطــبــيــة 
مــســاعــدات عاجلة للنازحني األشـــد احــتــيــاجــا، وقد 
، و19 رضيعا، 

ً
اســتــفــاد منها حــتــى اآلن 177 طــفــا

و86 سيدة. وفي هذا الصدد، قال د. محمد صاح 
إبراهيم املدير التنفيذي لقطاع اإلغاثة والتنمية 
الدولية بالهال األحمر القطري: »نحن نعمل في 
سوريا منذ انــدالع األزمــة، ولم تتوقف املساعدات 
التي نقدمها ملختلف املتضررين، سواء في الداخل 
الـــســـوري أم فـــي دول الـــجـــوار مــثــل تــركــيــا ولــبــنــان 
الــتــي بلغ  الــنــزوح األخــيــرة،  واألردن. وإزاء مــوجــة 
حجمها قرابة 41 ألف عائلة سورية نازحة، قمنا 
بــتــكــثــيــف الـــجـــهـــود لــتــوفــيــر أكـــبـــر قــــدر مــمــكــن من 
املساعدات، انطاقا من التزامنا الراسخ برسالتنا 
الــقــانــونــيــة كعضو   لصفتنا 

ً
اإلنــســانــيــة، وتــفــعــيــا

فاعل في الحركة الدولية للصليب األحمر والهال 
األحمر«.

وأوضـــــح أنـــه رغـــم الــجــهــود املــبــذولــة مـــن مختلف 
املؤسسات اإلنسانية في تقديم املساعدات، فهي ال 
تزال غير قادرة على تلبية االحتياجات الضرورية 

لــلــنــازحــني، ومـــن أهــمــهــا تــوزيــع الــســات الــغــذائــيــة 
املــواد غير الغذائية  والوجبات الجاهزة، وتوفير 
املختلفة مثل املدافئ، والبطانيات، ووقود التدفئة، 
واملابس الشتوية، ومستلزمات األطفال، واألغطية 

الباستيكية الواقية من املطر )تاربولني(.
وعـــن الــتــدخــل الــحــالــي، قـــال د. إبــراهــيــم إن الــهــال 
األحمر القطري يعمل من خــال بعثته التمثيلية 
في تركيا على توفير مساعدات غذائية وشتوية 
لصالح إجمالي 56 ألف نازح في مختلف مناطق 
تجمع النازحني بإدلب، بميزانية تتجاوز 4 مايني 
ريـــال قــطــري، وهــي مقسمة كــالــتــالــي: وقـــود تدفئة 
ملــدة شهرين لفائدة 13 ألــف نــازح، بمعدل 40 لترًا 
لكل أسرة شهريا، وبتكلفة قدرها 2,080,000 ريال 
قــطــري. ســـات غــذائــيــة مــن قـــوت أهـــل الــبــلــد تكفي 
ملدة شهر لفائدة 20 ألف نــازح بتكلفة قدرها 932 
ألف ريــال قطري. بطانيات شتوية لفائدة 15 ألف 

ألــف ريــال قطري، أغطية  نــازح بتكلفة قدرها 615 
باستيكية واقــيــة مــن املــطــر )تــاربــولــني( لفائدة 8 
آالف نازح، بمعدل غطاءين باستيكيني لكل أسرة، 

وبتكلفة قدرها 374 ألف ريال قطري.
ووجه د. إبراهيم الدعوة إلى جميع القادرين في 
املجتمع القطري ملد يد العون لألشقاء السوريني 
في محنتهم، مضيفا: »لقد اجتمع البرد والثلج 
الــنــزوح والتشرد ليفاقم مــن معاناة العوائل  مــع 
ــعـــودوا  ــــوري، فـــلـــم يـ ــسـ ــ الــضــعــيــفــة فــــي الـــشـــمـــال الـ
يــجــدون مــا يقيهم بــرد الشتاء وال مــا يــســدون به 
جـــوع أطــفــالــهــم الــصــغــار. فــالــوقــوف إلـــى جانبهم 
واجــب ديني وإنساني، وقــد ُعــرف أهــل قطر على 
مر الزمن بالكرم وطيب النفس والفزعة إلى نجدة 
 
ً
امللهوف، وهذا الخطب ينتظر منهم موقفا نبيا

يضاف إلى مآثرهم العظيمة في التخفيف من آالم 
اإلنسانية«.

بــنــشــر  الـــعـــالـــي  الـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــعـــلـــيـــم  قــــامــــت وزارة 
ــة  ــاريـ ــتـــشـ ــة الــــلــــجــــان االسـ ــمـ ــلـــى أنـــظـ ــثـــات عـ ــديـ ــتـــحـ الـ
املـــدارس الحكومية للعام 2019  للمعلمني ومــديــري 
- 2020 على املوقع اإللكتروني للوزارة على الرابط: 
Advisor_ /about /Ar /www.edu.gov.qa / /:http
default.aspx /Pages /Committee، وأكـــــــدت فــيــه 
األســـتـــاذة عــائــشــة الــســلــيــطــي املــســتــشــارة الــتــربــويــة 
بــمــكــتــب ســـعـــادة وزيــــر الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
واملشرفة على عملية انتخابات اللجان االستشارية، 
ـــرص وزارة الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم  ــن مــنــطــلــق حـ أنــــه مـ

الــعــالــي عــلــى تــعــزيــز الــشــراكــة مــع معلمي ومــديــري 
إلــى 15359  املـــدارس الحكومية الذين يصل عددهم 
من أصل 208 مدارس حكومية يأتي تشكيل اللجان 
االســـتـــشـــاريـــة، بـــصـــورة دوريـــــة - كـــل ثــــاث ســنــوات 
ــم، لكونهم  ــ - وذلـــك لــاســتــفــادة مــن خــبــراتــهــم ورؤاهـ
األقرب لنبض امليدان التربوي واألكثر معرفة ودراية 
بمشكاته وتــحــديــاتــه، واألقـــدر على وضــع الحلول 
املناسبة وكيفية تفعيلها، مما يرسخ الديمقراطية 

في الوسط التربوي والتعليمي بصورة فعاله.
ــافـــت الــســلــيــطــي: إن الـــهـــدف مـــن نــشــر األنــظــمــة  وأضـ
ــة هــــو تـــعـــزيـــز الـــوعـــي  ــاريـ ــتـــشـ املـــحـــدثـــة لـــلـــجـــان االسـ
باملستحدثات الجديدة عما كانت عليه في الدورتني 

بـــدأت مــن عــام 2006 منها زيــادة  السابقتني والــتــي 
عــدد املــقــاعــد فــي كــل لجنة اســتــشــاريــة، وتخصيص 
مــقــعــد فـــي كـــل لــجــنــة لــلــمــديــريــن واألكـــاديـــمـــيـــني في 
ــدارس قــطــر  ــ ــ ــتـــي تـــضـــم، مـ املــــــــدارس الــتــخــصــصــيــة الـ
للعلوم املصرفية وإدارة األعــمــال، واملعهد الديني 
ــدادي الــثــانــوي لــلــبــنــني، ومـــدرســـة قــطــر للعلوم  ــ اإلعــ
والــتــكــنــولــوجــيــا الــثــانــويــة لــلــبــنــني، ومــــدرســــة قطر 
التقنية الثانوية للبنني، ومدارس التربية السمعية، 
ومدارس الهداية لذوي االحتياجات الخاصة إضافة 
الــلــجــان االســتــشــاريــة ومهامها  بـــأهـــداف  للتعريف 
واخــــتــــصــــاصــــاتــــهــــا وكـــيـــفـــيـــة تـــشـــكـــيـــلـــهـــا وشـــــــروط 
الــتــرشــيــح والــتــصــويــت لــعــضــويــتــهــا، بــمــا فـــي ذلــك 

التعرف على إجراءات وقواعد الترشيح وآليات عمل 
اللجان وكيفية إنهاء العضوية وغيرها من األحكام 

التي ينبغي اإلملام بها.
ــْت الــــــوزارة كــافــة مــعــلــمــي ومـــديـــري املــــدارس  ــ ودعـ
الــحــكــومــيــة بجميع املـــراحـــل الــدراســيــة، الــراغــبــني 
فــــي الـــتـــرشـــيـــح والـــتـــصـــويـــت لـــعـــضـــويـــة الـــلـــجـــان 
املــدارس الحكومية  االستشارية ملديري ومعلمي 
للعام 2019-2020 إلى االطاع على النظم املحدثة 
والتعرف على آخــر املستجدات التي تضمنتها، 
تــمــهــيــدًا إلجــــراء انــتــخــابــات الــلــجــان االســتــشــاريــة 
املتوقع بدئها في 9 فبراير 2020 ملدة خمسة أيام 

عمل حتى 16 فبراير 2020.

الدوحة -

الدوحة -

تواصل فعاليات برنامج القيادات الشابة في الرياضة

استكماال لبرنامج القيادات الشابة 
ــال الــــريــــاضــــة والـــــــــذي يــعــد  ــجــ ــــي مــ فـ
ا رائًدا في  ا تعليمًيّ برنامًجا تطويرًيّ
مــجــال التربية البدنية والرياضية 
وبـــعـــد عـــامـــني مـــن الــنــجــاحــات الــتــي 
الـــبـــرنـــامـــج تــســتــكــمــل وزارة  حــقــقــهــا 
الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي ممثلة - 
بــقــســم الــتــربــيــة الــريــاضــيــة - بــــإدارة 
ــتــــعــــاون  ــالــ الــــتــــوجــــيــــه الــــــتــــــربــــــوي، بــ
مـــع املــجــلــس الــثــقــافــي الــبــريــطــانــي، 
ومــــــــركــــــــز الـــــــتـــــــدريـــــــب والـــــتـــــطـــــويـــــر، 
بــــرنــــامــــج »الــــــقــــــيــــــادات الــــشــــابــــة فــي 
مــجــال الــريــاضــة« بــتــدريــب املعلمني 
واملعلمات الجدد. ويهدف البرنامج 
ــر املـــــــهـــــــارات الـــقـــيـــاديـــة  ــويــ ــطــ إلـــــــى تــ
ــة الـــفـــعـــالـــة لــــــدى الــطــلــبــة  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ واملـ
املــهــارات الحياتية والعمل  وتطوير 
الــجــمــاعــي وتـــعـــزيـــز الــثــقــة بــالــنــفــس 

وتــوفــيــر فـــرص لـــدى الطلبة إلظــهــار 
مـــهـــاراتـــهـــم الـــقـــيـــاديـــة فــــي الـــنـــشـــاط 
الــعــمــلــي وذلـــــك مـــن خــــال الــريــاضــة 
حيث يتم تدريب الطلبة على تنظيم 
الــريــاضــيــة في  املــهــرجــانــات  وتنفيذ 
مــدارســهــم ومجتمعاتهم، مــن خال 
املعلمني امللتحقني بالبرنامج والذي 
بلغ عددهم 43 متدربة و27 متدربا 
أي بــمــجــمــوع 70 مـــتـــدربـــا حــيــث تم 
تقديم الــبــرنــامــج فــي الــفــتــرة مــن 9-7 

يناير ملدة 6 ساعات يوميا.
ــات  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــث قـــــــــام الـــــــطـــــــاب والـ ــ ــيـ ــ حـ
بــالــتــخــطــيــط ملــجــمــوعــة مـــن األنــشــطــة 
واأللـــعـــاب وتــنــفــيــذهــا عــلــى زمــائــهــم 
ومناقشتهم بها، ووظــفــوا مهاراتهم 
ــم اكـــتـــســـابـــهـــم لــهــا  ــة الـــتـــي تــ ــاديـ ــيـ ــقـ الـ
ــن الـــبـــرنـــامـــج،  ــي مـــرحـــلـــة ســـابـــقـــة مــ فــ
وتوظيف املواطنة الصالحة من خال 
املشاركة والتفاعل في األنشطة، حيث 
يــقــوم الــطــلــبــة بــعــد تــدريــبــهــم بــإنــشــاء 

نـــــادي الـــقـــيـــادات الـــريـــاضـــيـــة الــشــابــة 
ــتـــولـــون مــهــمــة تـــدريـــب املـــزيـــد من  ويـ
الـــقـــادة الـــجـــدد وتــنــظــيــم املــهــرجــانــات 
الــريــاضــيــة وتنظيم أحـــداث مدرسية 

مجتمعية أخرى.
ــبـــدر رئــيــس  ــــوزة الـ ــالـــت الــســيــدة مـ وقـ
قسم التربية البدنية بإدارة التوجيه 
ــادة املـــتـــدربـــون  ــقــ الـــتـــربـــوي: يــعــمــل الــ
ــداث  مـــن خــــال املـــجـــمـــوعـــات عــلــى إحــ
التغيير بدءًا من أنفسهم ومدارسهم 
ــا إلــــى  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ واملــــجــــتــــمــــع املــــحــــلــــي انـ
املجتمع الدولي الذي يسعى لتحقيق 

رؤية قطر 2030.
وأضــافــت الــبــدر: يتم تعزيز املــهــارات 
ــراك الــطــلــبــة  ــ ــ الـــقـــيـــاديـــة مــــن خـــــال إشـ
فــي تصميم وتنفيذ أنشطة وبرامج 
ريـــاضـــيـــة فـــي املــــــــدارس، ولــلــمــجــتــمــع 
ــة  ــاركــ ــه، واملــــشــ ــاتــ ــئــ املـــحـــلـــي بـــكـــافـــة فــ
الـــفـــعـــالـــة فــــي الـــفـــعـــالـــيـــات واألنـــشـــطـــة 
الــريــاضــيــة وغــيــرهــا، كــمــا يــتــم تعزيز 
املـــــهـــــارات الـــقـــيـــاديـــة الـــريـــاضـــيـــة مــن 
خــــال إســـنـــاد مــهــام قــيــاديــة والــعــمــل 
ضــمــن الـــفـــرق فـــي تــصــمــيــم، وتــنــفــيــذ 
املــهــرجــانــات الــريــاضــيــة والــبــطــوالت 

املحلية.
ويــــأتــــي تــنــظــيــم بـــرنـــامـــج الـــقـــيـــادات 
الـــشـــابـــة فـــي مـــجـــال الـــريـــاضـــة بــهــدف 
تطوير املــهــارات الــقــيــاديــة واملــواطــنــة 
الفعالة لدى الطاب والطالبات، وذلك 
من خال الرياضة بحيث يتم تدريب 
ــــاب والــــطــــالــــبــــات عـــلـــى تــنــظــيــم  ــطـ ــ الـ
وتــنــفــيــذ املــهــرجــانــات الــريــاضــيــة في 
مدارسهم ومجتمعاتهم، ويستهدف 
الــبــرنــامــج الفئة العمرية للطلبة من 

العمر 14 إلى 19 سنة. ■ برنامج القيادات الشابة

الدوحة -

تمهيدًا إلجراء االنتخابات في فبراير المقبل

56 ألف شخص وتحت شعار »أغيثوا إدلب« مساعدات غذائية وشتوية لصالح 
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400 مشارك يضمون أطباء وممرضين وخدمات إسعاف بحضور 

»سدرة للطب« يستعرض تجربته
في مؤتمر »طب طوارئ األطفال«

ــر الــــــــرابــــــــع لـــطـــب  ــ ــطـ ــ ــر قـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ نــــــاقــــــش مـ
طــــوارئ األطــفــال مجموعة متنوعة من 
ــعـــامـــة تــتــضــمــن تــأثــيــر  ــات الـ ــوعــ املــــوضــ
مظهر وتــصــمــيــم أقــســام الـــطـــوارئ على 
ــــي قــســم  ــمــــاء فـ ــعــ ــة الــ ــ ــدمـ ــ األطــــــفــــــال، وخـ
الـــطـــوارئ، وحــســاســيــة الــطــعــام فــي عــام 
ــلـــصـــرع،  لـ املــــــضــــــادة  2020، واألدويـــــــــــــة 
وأحدث املعلومات حول إصابات الرأس، 
ــدام الــكــتــل  ــات، واســـتـــخـ ــدمـ وعـــــاج الـــصـ

العصبية إلدارة األلم.
ــدرة  ــذي يــنــظــمــه »ســ ــ ويــعــتــبــر املـــؤتـــمـــر الـ
للطب« ومؤسسة حمد الطبية ويختتم 
أعماله اليوم األحد منصة لتبادل املعرفة 
ــبـــرات فـــي كـــل مـــا يــتــعــلــق بـــطـــوارئ  والـــخـ

األطفال واملستجدات في هذا املجال.
قـــــال الــــدكــــتــــور خـــالـــد مــحــمــد عـــبـــد الــلــه 
األنــصــاري رئيس قسم طــوارئ األطفال 
فـــي »ســــــدرة لــلــطــب« إن جــمــيــع حـــاالت 
الطوارئ الطبية تعطى األولوية، ولكن 
عـــلـــى عـــكـــس حــــــاالت طـــــــوارئ الــبــالــغــن 
فغالبا ما تكون خدمات طوارئ األطفال 
ــاج إلـــــى مــشــاركــة  ــتـ أكـــثـــر تــعــقــيــدا وتـــحـ
العديد من املتخصصن في وقت واحد.

وأضاف أن مؤتمر قطر لطوارئ األطفال 
عندما انطلق قبل سنوات كان أحد أهم 
أهـــدافـــه مــســاعــدة جــمــيــع املتخصصن 
في طب طــوارئ األطــفــال، من الجراحن 
واألطـــــــــبـــــــــاء واملـــــعـــــالـــــجـــــن والــــفــــنــــيــــن، 
ــيـــن  ــتـــصـــاصـ وفـــنـــيـــي الــــــطــــــوارئ واالخـ
االجــتــمــاعــيــن، بــيــنــمــا يــركــز هــــذا الــعــام 
ــدرة  ــره »ســ ــوفـ ــاء ملــحــة عــمــا يـ ــطـ عــلــى إعـ

للطب« للمجتمع في هذا املجال.

مرافق شاملة 

وأشــــــــار إلـــــى أن طــــب طــــــــوارئ األطـــفـــال 
موجود على مستوى العالم كتخصص 

ــا، وقـــــــد تــمــكــن  ــبــ ــريــ ــقــ ــا تــ ــ ــامـ ــ ــنــــذ 20 عـ مــ
ســـدرة للطب مــن تــوفــيــر مــرافــق شاملة 
ومــتــكــامــلــة داخــــل قــطــر فــي وقـــت قصير 

نسبيا لخدمة هذا التخصص.
وأوضــــح أنـــه مــنــذ افــتــتــاح ســــدرة للطب 
أصبح باإلمكان معالجة جميع حاالت 
طــوارئ األطفال تحت سقف واحــد، بما 
في ذلك عاج األطفال الذين يحتاجون 
ــن الـــتـــدخـــات الــجــراحــيــة  إلـــــى مـــزيـــج مــ
والــطــبــيــة والــنــفــســيــة فـــي الـــوقـــت نفسه 
ــة الـــــــوصـــــــول إلــــــــى جــمــيــع  ــيــ ــانــ ــكــ ــع إمــ مــــ
أقــســام الــرعــايــة الصحية املــســانــدة مثل 
ــيـــي الـــتـــغـــذيـــة واملـــعـــالـــجـــن  اخـــتـــصـــاصـ
الطبيعين والــخــدمــات االجتماعية في 

املستشفى نفسه.
ــدرة لــلــطــب يــومــيــا مـــن 40  ويــســتــقــبــل ســ
إلــى 50 حالة طـــوارئ بواسطة سيارات 
ــا بـــن 200  اإلســــعــــاف بـــاإلضـــافـــة إلــــى مـ
و250 مــريــضــا يــصــلــون بــوســائــل النقل 

العام أو الخاص.
وكــشــف الـــدكـــتـــور األنــــصــــاري أن ســـدرة 
للطب رفــع مستوى معايير إدارة األلــم 
داخل وخارج حاالت طوارئ األطفال من 
الــواعــي«  خــال إجـــراء يسمى »التخدير 
الــذي يعاني من األلم  يعطى فيه الطفل 
مـــقـــدارا قــلــيــا مـــن األدويـــــة يــكــفــي لينام 
لــه بطريقة  الــعــاج  وبــذلــك يمكن تقديم 

خالية من اآلالم.
ويبحث االختصاصيون في مؤتمر طب 
ــال الــعــديــد مـــن املـــســـارات  ــفـ طـــــوارئ األطـ
التي ستساعد األطباء في جميع أنحاء 
ــايـــة شــامــلــة في  الـــعـــالـــم عــلــى تــقــديــم رعـ

مجتمعاتهم.
وأكــــد أن حــــاالت طـــــوارئ األطـــفـــال أمــر 
ــحــــدوث لــكــنــه مـــن املــســتــحــيــل  عـــاملـــي الــ
تـــوفـــيـــر املــتــخــصــصــن فــــي كــــل مـــرافـــق 
ــالـــم ولــكــن  الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فــــي الـــعـ
مــــا يــمــكــن فــعــلــه هــــو تــــبــــادل الـــخـــبـــرات 

ــن،  ــريــ ــتـــائـــج مــــع اآلخــ ــنـ ــارب والـ ــتــــجــ والــ
ــز الــتــي ال تــضــم مــرافــق  ــراكـ وتـــزويـــد املـ
متخصصة باملعرفة التي تمكنها من 

إنشاء نظامها الخاص.
وقــــال إن املــؤتــمــر يــمــثــل مــنــصــة عاملية 
وشهد على مدى دوراته السابقة إقباال 
مما يدل على أن املتخصصن بالرعاية 
الصحية حريصون على معرفة املزيد 

حول أفضل طرق عاج األطفال.

تبادل الخبرات 

أكد الدكتور محمد العامري استشاري 
ــوارئ األطـــفـــال بمؤسسة  أول ومــديــر طــ
الرابع  حمد الطبية أن هــذا املؤتمر هو 
السنوي لطب طــوارئ األطــفــال في قطر 
ويـــأتـــي تــنــظــيــمــه بـــالـــشـــراكـــة مـــع ســـدرة 
لــلــطــب بــمــشــاركــة 400 مـــشـــارك مـــا بن 

أطباء وتمريض وخدمات اإلسعاف.

ولفت إلى أن الهدف من املؤتمر هو بحث 
الجديد في خدمات طــوارئ األطفال في 
العالم بهدف تبادل املعلومات بما يمثل 
تــعــلــيــمــا طــبــيــا مــســتــمــرا لــلــعــامــلــن في 
مــجــال طــب طــــوارئ األطــفــال بشكل عــام 
ســـواء الــطــب الــبــاطــنــي أو اإلصـــابـــات أو 

الجراحة.
وكـــشـــف الـــدكـــتـــور الـــعـــامـــري أن أقـــســـام 
طـــوارئ األطــفــال التابعة ملؤسسة حمد 
الــعــام املــاضــي  الــطــبــيــة استقبلت خـــال 
أكــثــر مــن 650 ألــف مــراجــع، موضحا أن 
األقسام تعمل على توفير أفضل املعدات 
ــا عــلــى  ــهـ ــنـ ــوارئ ومـ ــ ــطــ ــ ــة فــــي الــ ــثـ الـــحـــديـ
ســبــيــل املــثــال الــبــدء فــي تطبيق أجــهــزة 
الــتــصــويــر الــتــلــفــزيــونــي قــريــبــا حــيــث لم 
تــكــن هـــذه الــخــدمــة مــتــوفــرة فــي السابق 
وهــو ما سيسهم في سرعة االستجابة 
للحاالت التي تتطلب إجــراء هــذا النوع 

من األشعة.

تجنب المضاعفات 

قال الدكتور خالد اليافعي رئيس قسم 
املعلومات الطبية بمركز ســـدرة للطب 
إن املحاضرة التي قدمها خال فعاليات 
املؤتمر تمحورت حول الحاالت الطارئة 
لــأطــفــال الـــخـــدج، خــاصــة تــلــك الــحــاالت 
غير املباشرة التي يشتبه فيها الطبيب 
في وجود عدة أمراض يقوم على إثرها 
بفحوصات تسمح بتشخيص املــرض، 
مضيفا فــي هـــذا الــســيــاق: »نــاقــشــنــا ما 
القيام  هي هذه الفحوصات التي يمكن 
ــن ثم  بــهــا لــتــشــخــيــص حـــالـــة الــطــفــل ومــ
ــــدون تـــأخـــيـــر عـــلـــى اعــتــبــار  مــعــالــجــتــه بــ
ــفــــال الـــخـــدج تــســتــوجــب  أن حـــــاالت األطــ
املعالجة السريعة والصحيحة لتجنب 
املضاعفات الكثيرة التي قد تــؤدي إلى 

املوت«.

■ د. خالد األنصاري

وسام السعايدة

11 سيارة ومروحيتان تقوم باالستجابة.. »حمد الطبية«:
خدمات اإلسعاف في »سيلين« 

حتى نهاية موسم التخييم

الــطــبــيــة أن إدارة خـــدمـــات  أكــــــدت مـــؤســـســـة حـــمـــد 
اإلســعــاف التابعة لها ســتــواصــل تقديم خدماتها 
في منطقة »سيلن« طوال فترة التخييم لهذا العام، 
وذلــك ضمن التزامها بتوفير أفضل رعاية صحية 
آمنة وحانية وفعالة لكافة السكان في كافة مناطق 

الباد.
وقــــال الــســيــد عــبــدالــعــزيــز الــيــافــعــي مــســاعــد املــديــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــخـــدمـــة اإلســــعــــاف إن فـــــرق اإلســـعـــاف 
تواصل تأدية دورها املعهود في االستجابة لكافة 
الـــبـــاغـــات والــــحــــاالت الـــطـــارئـــة فـــي جــمــيــع مــنــاطــق 
الدولة وعلى مدار الساعة مع تواجد فرق اإلسعاف 

االعتيادية في منطقة سيلن طوال أيام األسبوع.
وأضـــاف، في تصريح صحفي، أنــه تتم زيــادة عدد 
ســيــارات اإلســعــاف خــال فترة اإلجـــازة األسبوعية 
فـــي مــنــطــقــة »ســيــلــن« حــيــث يــصــل عـــددهـــا إلـــى 11 
ســيــارة إســعــاف بــاإلضــافــة إلــى تــواجــد مروحيتن 
تــقــومــان أيــضــا بــاالســتــجــابــة لــلــحــاالت فـــي منطقة 
ســيــلــن فــي األمـــاكـــن الــتــي يــصــعــب الـــوصـــول إليها 
ــعــــاف وخـــاصـــة حـــــاالت اإلصـــابـــات  ــيـــارات اإلســ بـــسـ

الخطيرة والحاالت الحرجة.
وأشـــار اليافعي إلــى أنــه خــال الفترة مــن األول من 
نوفمبر املــاضــي، وحــتــى الــرابــع مــن يناير الــجــاري 
بــلــغ عــــدد االتــــصــــاالت الـــتـــي وردت ملـــركـــز الــقــيــادة 
الوطني على الرقم 999 لطلب اإلسعاف في منطقة 
لــحــاالت مختلفة حيث  سيلن 571 اتــصــاال وذلـــك 
بــلــغ عــــدد الـــحـــاالت املــرضــيــة الـــتـــي تــعــامــلــت معها 
فــــرق اإلســـعـــاف فـــي ســيــلــن 280 حـــالـــة إلــــى جــانــب 
142 حــادثــا فــي املنطقة، شملت حـــوادث السيارات 
والدراجات و149 حالة إصابات مختلفة غير ناتجة 

عن الحوادث.
جدير بالذكر أن وحدات أسطول سيارات اإلسعاف 
املتواجدة في سيلن بإمكانها االستجابة لحاالت 
الـــطـــوارئ مـــن خـــال الــكــثــبــان الــرمــلــيــة بــكــل مــرونــة 

وساسة وبدون أي معوقات وبأوقات قياسية.
وتــم تصميم وتعديل املــواصــفــات الفنية لسيارات 
اإلســـعـــاف ذات الـــدفـــع الــربــاعــي واملــجــهــزة بــأحــدث 
معدات ومستلزمات السامة واالستجابة السريعة 
لتناسب الطبيعة الجغرافية ملنطقة سيلن بأيدي 
شباب من داخــل منظومة خدمة اإلسعاف مدربن 

على اإلسعافات في املناطق الوعرة.

الدوحة -

 190 قطر »بيوبنك« يدعم 
مشروعًا بحثيًا بالرعاية الصحية

الــوصــول للبحوث التابع لقطر  ن مكتب  مكَّ
بــيــوبــنــك 193 مـــشـــروًعـــا بــحــثــًيــا بــمــشــاركــة 
الــبــاحــثــن مـــن 22 مــؤســســة مختلفة  مــئــات 
فــي قــطــاع الــرعــايــة الصحية فــي قــطــر. ومــن 
ا رائًدا 

ً
أبرزها جامعة قطر التي تتبوأ مركز

ــــن خـــــال تــنــفــيــذهــا  فــــي مـــجـــال الـــبـــحـــوث ومـ
ــــدرة لــلــطــب فــتــنــفــذ 31  61 مـــشـــروًعـــا، أمــــا سـ
مــشــروًعــا، فــيــمــا تــنــفــذ وايــــل كــورنــيــل للطب 
– قــطــر 29 مــشــروًعــا، وتــنــفــذ مــؤســســة حمد 

الطبية 22 مشروًعا بحثًيا مستمًرا.
ويساهم قطر بيوبنك، عضو مؤسسة قطر، 
فــي تــطــويــر املــعــرفــة الــطــبــيــة الــحــيــويــة حــول 
الـــعـــالـــم، كــمــا يــدعــم دولــــة قــطــر فـــي رحلتها 
ا إقليمًيا للبحوث 

ً
الــرامــيــة ألن تــكــون مــركــز

والخبرات الطبية. وأصبح بإمكان العلماء، 
بفضل جــهــود قــطــر بــيــوبــنــك، الــوصــول إلــى 
مجموعة واسعة وفريدة من املعلومات التي 
تم جمعها من قطر. وليس هناك ما هو أكثر 
أهمية ألي دولة من صحة شعبها. فالدولة 
ظهر عــامــات إيجابية مــن الرفاهية 

َ
الــتــي ت

على سكانها تزدهر على الــدوام، اجتماعًيا 
واقـــتـــصـــادًيـــا. وقــــد أدت هــــذه الــحــقــيــقــة إلــى 
إنشاء قطر بيوبنك في عام 2012، وهي أكبر 
مبادرة صحية على اإلطاق يجري تنفيذها 

على أساس السكان في الدولة.
وكشفت البحوث التي قام بها قطر بيوبنك 
ــن مــــؤشــــرات  ــ ــرة عـ ــ ــيــ ــ خــــــال الــــســــنــــوات األخــ
عد 

ُ
مهمة حــول صحة السكان القطرين وت

مجموعة دراسة الــوالدة في قطر األولى من 
عنى باألم 

ُ
نوعها في الشرق األوسط التي ت

الــذي يلعبه التعرض  الــدور  والطفل، وتقّيم 
البيئي والــعــوامــل الجينية مــًعــا فــي تطور 
األمراض املزمنة، مثااًل آخر على مدى تأثير 

املشاركة في برنامج قطر بيوبنك للبحوث 
على صحة السكان وتساهم في خلق مزيد 
من املعرفة حول السكان في قطر والعوامل 

التي تؤثر على صحة الفرد.
ــة جـــــــديـــــــدة لـــنـــظـــام  ــ ــلـ ــ ــــرحـ ومـــــــــع انـــــــطـــــــاق مـ
الــرعــايــة الصحية فــي قــطــر بــعــد بـــدء العمل 
باإلستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية 
2018 - 2022، فهذه فرصة مناسبة ليتعرف 
الــنــاس عــلــى الــعــمــل الــهــام وغــيــر االعــتــيــادي 
ــذي يــــقــــوم بــــه قـــطـــر بـــيـــوبـــنـــك، والــتــفــكــيــر  ــ ــ الـ
الــذي شهد لحينه  باملشاركة في البرنامج، 
تــطــوع أكــثــر مــن 25 ألـــف مــشــارك مــن سكان 

قطر.
وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة أســـمـــاء آل ثـــانـــي، رئــيــس 
الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لـــبـــرنـــامـــج قـــطـــر جــيــنــوم 
أمــنــاء قطر بيوبنك:  ونــائــب رئــيــس مجلس 
»يــعــتــد نــجــاح قــطــر بــيــوبــنــك عــلــى مــشــاركــة 
ــا املــــواطــــنــــن  ــمـ ــيـ ــلــــيــــن، ال سـ الــــســــكــــان املــــحــ
الــقــطــريــن، وُيــعــد انــخــراط أكــثــر مــن 25 ألــف 
مــشــارك مــؤشــًرا واضــًحــا على األهمية التي 

يوليها شعبنا لصحتهم«.
»نــحــن فــخــورون بــإنــجــازاتــنــا، فقد ساهمنا 
فــي تمكن النظام البيئي للبحوث الطبية 
فــــي قـــطـــر بــشــكــل فـــعـــال مــــن خـــــال بــرنــامــج 
ــع مـــؤســـســـات الــرعــايــة  الـــشـــراكـــة املــســتــمــر مـ
الـــصـــحـــيـــة الـــــــرائـــــــدة فـــــي الــــــدولــــــة وتــــزويــــد 
بــالــبــيــانــات الصحيحة  املــؤهــلــن  الــبــاحــثــن 

إلثراء تحقيقاتهم«.
ومنذ أن تم افتتاحه، استجاب قطر بيوبنك 
الــبــحــوث الطبية  للحاجة املــلــّحــة فــي إجـــراء 
الرامية لتجنب وتحسن عــاج العديد من 
الظروف الصحية التي تلقي بظالها على 
ــرائـــح املــجــتــمــع فـــي قـــطـــر، حيث  مــخــتــلــف شـ
تعاني املنطقة مــن ارتــفــاع حـــاالت اإلصــابــة 

بأمراض السكري والقلب والسرطان.

الدوحة -
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مذكرة تفاهم بين مايكروسوفت و»أسباير زون«

تطوير الحلول الرقمية المبتكرة لدعم األنشطة الرياضية
أعــلــنــت شــركــة مــايــكــروســوفــت امـــس أنها 
ــع مـــؤســـســـة أســـبـــايـــر زون  ســـتـــتـــعـــاون مــ
بهدف تسريع عملية التحول الرقمي في 
مجال الرياضة داخل قطر، وكذلك تبادل 
األفــكــار واملعرفة املكتسبة على مستوى 

العالم.
وقــد تــم توقيع االتفاقية فــي الــدوحــة من 
قــبــل جـــان فيليب كــورتــوا نــائــب الرئيس 
التنفيذي، ورئيس شركة مايكروسوفت 
للمبيعات العاملية والتسويق والعمليات، 
ومــحــمــد الـــســـويـــدي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ملــؤســســة أســبــايــر زون، حــيــث ستتعاون 
كلتا املنظمتني بموجب مــذكــرة التفاهم 
هذه فيما يتعلق بتطوير الحلول الرقمية 
في مجال الرياضة داخل دولة قطر، وذلك 
من خالل الجمع بني كفاءات كال الطرفني، 
واملشاركة في إيجاد حلول مبتكرة قابلة 
للتطبيق على صعيد صناعة الرياضة 

املحلية والعاملية.
وتعليقًا على هذا االعالن ذكر كورتوا أن 
مهمة مــايــكــروســوفــت تتمثل فــي تمكني 
كل فــرد ومؤسسة في العالم من تحقيق 
املزيد من االنجازات، وأشار إلى أن العمل 
ــايـــر زون يـــؤكـــد عــلــى  ــبـ مــــع مـــؤســـســـة أسـ
الــتــزام الشركة تــجــاه شعب قــطــر، منوهًا 
عــلــى مـــا ســتــقــوم بـــه مــايــكــروســوفــت من 
ــم مــؤســســة  ــذا الـــتـــعـــاون عــبــر دعــ خــــالل هــ
أسباير نحو تحقيق أهدافها املتمثلة في 
تشجيع أنماط الحياة النشطة، وتحفيز 
الــقــدرات ورفع  النمو االقــتــصــادي، وبناء 

مستويات التأثير اإليجابي املستدام.
 »ســتــســهــم هــذه 

ً
ــائـــال ــاف كــــورتــــوا قـ ــ وأضــ

الــخــطــوة فــي بلوغنا معًا نحو مستقبل 
يتسم باالزدهار والتطور بكل ما يتعلق 
بــالــريــاضــة مــن عــلــوم وطــب ومــرافــق عبر 

جميع أنحاء الدولة واملنطقة كافة«.
والجدير بالذكر أن مؤسسة أسباير زون 
تقدم أفضل املرافق التدريبية الرياضية 
الــعــالــم، وتعتبر وجــهــة فــريــدة لعالم  فــي 
ــة؛ والـــطـــب الـــريـــاضـــي؛ والــبــحــث  الـــريـــاضـ
والتعليم في مجال الرياضة الدولية، كما 
أنها لعبت دورًا رائدًا في تطوير املفاهيم 
املــبــتــكــرة فـــي هـــذا املـــجـــال عــبــر مجموعة 

متنوعة من األلعاب الرياضية.
ومــــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال مــــحــــمــــد الــــســــويــــدي 

الرئيس التنفيذي ملؤسسة أسباير زون 
فـــي طليعة  كــانــت أســبــايــر زون  »لــطــاملــا 
املؤسسات التي تستخدم التكنولوجيا 
املتطورة في مجاالت الرياضة املختلفة 
ــــب، والــــعــــلــــوم الـــريـــاضـــيـــة،  ــدريـ ــ ــتـ ــ مـــثـــل الـ
 عــن الفعاليات 

ً
والــطــب الــريــاضــي، فــضــال

الرياضية وطــرق إدارة املــالعــب«، وأكمل 
السويدي »نعتزم في إطــار شراكتنا مع 
مايكروسوفت العمل على تسريع وتيرة 
االبـــتـــكـــار فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا الــريــاضــيــة، 
ــــك مـــن خــــالل االســـتـــفـــادة مـــن خــبــرات  وذلـ
مايكروسوفت وابتكاراتها بما فــي ذلك 
ــنـــاعـــي؛ وأتــمــتــة  ــاء االصـــطـ ــذكــ تــقــنــيــات الــ
ــة؛  الــعــمــلــيــات؛ والــــروبــــوتــــات؛ وتــعــلــم اآللــ
والتقنيات األخـــرى القائمة على منصة 

أزور السحابية.«
أكــثــر سيتم أيضا  وفــي ســيــاق تفصيلي 
وفــقــًا لــهــذه االتــفــاقــيــة الــعــمــل عــلــى تــبــادل 
ــــن خــــــالل عـــقـــد مـــجـــمـــوعـــة مــن  األفـــــكـــــار مـ
ورش العمل واالجــتــمــاعــات، مــع التركيز 
عــلــى تــطــويــر حــلــول جــديــدة فــي صناعة 

الرياضة داخل دولة قطر وخارجها.
ــلــــى ذلـــــــك ســـتـــحـــصـــل أســـبـــايـــر  عـــــــــالوة عــ
زون عــلــى إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــــى مــركــز 
الــعــاملــي )GSIC( من  الـــريـــاضـــي  اإلبــــــداع 
ــد -أســـبـــانـــيـــا،  مـــايـــكـــروســـوفـــت فــــي مــــدريــ
والــــــذي يــعــمــل كــنــقــطــة الـــتـــقـــاء لــلــشــركــات 
الــتــي تــدعــم الــقــطــاع الـــريـــاضـــي، بــمــا في 
ذلــــك شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا والــشــركــات 
ــــك ســتــوفــر  ــــى ذلـ الـــنـــاشـــئـــة. بـــاإلضـــافـــة إلـ

مــايــكــروســوفــت دورات تدريبية ملوظفي 
ــيـــات  ــنـ ــقـ تـ تـــــــــــدور حـــــــــول  أســـــبـــــايـــــر زون 
ــفـــادة من  ــتـ مــايــكــروســوفــت وكــيــفــيــة االسـ
قــدراتــهــا، كما ستقدم الــشــركــة املــزيــد من 
الدعم عبر إنشاء »مركز أسباير للتميز 
ــيـــة«، والــــذي  فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا الـــريـــاضـ
صــمــم خــصــيــصــًا لــتــمــكــني األجـــنـــدة الــتــي 

تسعى إلى تحقيق االبتكار. 
وتـــــــــجـــــــــدر اإلشـــــــــــــــــــــارة أيــــــــضــــــــًا إلــــــــــــى أن 
مايكروسوفت كشفت في وقت سابق من 
الــشــهــر عــن خططها إلقــامــة منطقة  ــذا  هـ
جـــديـــدة ملـــراكـــز الــبــيــانــات الــســحــابــيــة في 
قــطــر، والـــتـــي مـــن شــأنــهــا تــســريــع عملية 
الــدولــة فــي املجال  التحول الرقمي داخــل 

الرياضي وكافة املجاالت األخرى.

■  أسباير زون تقدم أفضل المرافق التدريبية في العالم  ■  السويدي وكرتوا يتبادالن وثائق مذكرة التفاهم

الدوحة -

184 مليون سهم 385 مستثمرا قطريا يملكون 
المرافق الخدمية ومشاريع النقل تنعش قطاع اإلنشاءات والضيافة

3.9 مليار ريال استثمارات قطرية 
ببورصة عمان بنهاية 2019

تقرير »األصمخ«: نمو كبير 
لمساحات العقارات التجارية 

2020 خالل 
بلغت االســتــثــمــارات القطرية فــي بــورصــة عّمان 
755 مليون ديــنــار أردنـــي ) مــا يــعــادل 3.9 مليار 
ــال قــــطــــري( مــــع نـــهـــايـــة الــــعــــام 2019، لــيــحــتــل  ــ ريــ
املــســتــثــمــرون الــقــطــريــون املــرتــبــة الــثــالــثــة بقائمة 

املساهمني غير األردنيني.
وبـــحـــســـب الـــنـــشـــرة الـــســـنـــويـــة الـــخـــاصـــة بــمــلــكــيــة 
األســهــم حــســب الجنسية الـــصـــادرة عــن بــورصــة 
عـــّمـــان فــــإن عــــدد املــســتــثــمــريــن الــقــطــريــني وعـــدد 
األسهم التي يملكونها لم تتغير بنهاية يونيو، 
إذ يمتلك 385 مستثمرا قطريا نحو 184 مليون 
سهم بنسبة 4.8% من إجمالي األسهم، وتتوزع 
مــلــكــيــة املــســتــثــمــريــن الـــقـــطـــريـــني عـــلـــى مــخــتــلــف 

القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية.
وحافظت االستثمارات القطرية ببورصة عمان 
عــلــى املــرتــبــة الــثــالــثــة بــقــائــمــة املــســتــثــمــريــن غير 
املــاضــي إال أنها  الــعــام  األردنــيــني بغالبية أشهر 
تقدمت إلى املرتبة الثانية بنهاية يونيو املاضي.
 وتستحوذ االســتــثــمــارات غير األردنــيــة، عربية 
وأجنبية، على 49% م  ن إجمالي األسهم املدرجة 
ــــون  ــيـ ــ يــمــلــك األردنـ فــيــمــا  ــام 2019،  ــعــ الــ بـــنـــهـــايـــة 
النسبة الباقية، ويستثمر في البورصة 631 ألف 

مستثمر عربي وأجنبي.
وتــبــلــغ الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــأســهــم املــــدرجــــة في 
ــان 15.6 مــلــيــار ديــنــار )82.1 مليار  بــورصــة عــمَّ
ريــال(، فيما يبلغ عدد األسهم املدرجة ببورصة 

عمان نحو 7.5 مليار سهم.
وأظــهــرت إحــصــاءات صـــادرة عــن بــورصــة عمان 
ــن قــبــل  ــ ــم املــــشــــتــــراة مـ ــ ــهـ ــ ــرا أن قـــيـــمـــة األسـ ــ ــؤخـ ــ مـ
املــســتــثــمــريــن غــيــر األردنـــيـــني خـــالل الـــعـــام 2019 
بــلــغــت 528.7 مــلــيــون ديـــنـــار )2.7 مــلــيــار ريــــال( 
كلة ما نسبته 32.4% من حجم التداول الكلي، 

َ
ُمش

فــي حــني بلغت قيمة األســهــم املــبــاعــة مــن قبلهم 
ــال(، وبذلك  414.6 مليون ديــنــار )2.14 مليار ريـ
تكون قيمة صافي االستثمار غير األردني 114.1 
مليون دينار )581 مليون ريال( باملوجب، بينما 
بلغت قيمة صافي االستثمار غير األردني 484.5 
ــال( بــاملــوجــب خالل  مليون ديــنــار )2.5 مليار ريـ

العام 2018. 
كما أظهرت اإلحــصــاءات الصادرة عن البورصة 
قــبــل املستثمرين  املــشــتــراة مــن  أن قيمة األســهــم 
غير األردنيني والتي تمت من خالل التداول في 
البورصة خالل شهر ديسمبر 2019 بلغت 65.6 
كلة ما نسبته 

َ
مليون دينار )336 مليون ريال( ُمش

40.4% مــن حجم الــتــداول الكلي، فــي حــني بلغت 

قيمة األسهم املباعة من قبلهم لنفس الفترة 72.2 
مليون دينار )372 مليون ريال(. 

أمـــا مـــن نــاحــيــة املــســتــثــمــريــن الـــعـــرب، فــقــد بلغت 
القيمة اإلجمالية لعمليات شرائهم خــالل العام 
2019 حــوالــي 352.5 مــلــيــون ديــنــار )1.8 مليار 
ريــــــال( شــكــلــت مـــا نــســبــتــه 66.7% مـــن إجــمــالــي 
ــــي حـــــني بــلــغــت  ــــني، فـ ــ ــيـ ــ ــ ــر األردنـ ــيـ قـــيـــمـــة شـــــــراء غـ
الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة لــعــمــلــيــات شــــراء غــيــر الــعــرب 
176.2 مــلــيــون ديــنــار شــكــلــت مــا نسبته %33.3 
مــن إجــمــالــي شـــراء غــيــر األردنـــيـــني. أمـــا بالنسبة 
للقيمة اإلجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 
293.8 مليون دينار )1.5 مليار ريــال( شكلت ما 
نسبته 70.8% مــن إجــمــالــي قيمة عمليات بيع 
غير األردنيني، في حني بلغت قيمة عمليات بيع 
غير العرب 120.9 مليون دينار )620 مليار ريال(، 
شكلت مــا نسبته 29.2% مــن إجمالي قيمة بيع 

غير األردنيني.
ويبلغ حجم االستثمار القطري حاليا في األردن 
ما يقارب 2 مليار دوالر بقطاعات مختلفة ومنها 
الــطــاقــة والــعــقــارات والــبــورصــة والــبــنــوك، وســط 
توقعات لزيادتها خالل السنوات الثالث املقبلة 
إلــى 4 مليارات دوالر بقطاعات استثمارية غير 

تقليدية.
كما شهدت األشهر املاضية زيادة حصص شركة 
نبراس في »اي اي ســي« نحو 300 مليون ريــال، 
الــفــرص االستثمارية في  وتــم عــرض العديد مــن 
األردن أمام وفود تجارية وحكومية قطرية زارت 
املــمــلــكــة خـــالل األشــهــر املــاضــيــة، ال ســيــمــا زيـــارة 
كتارا للضيافة واطالعها على فرص استثمارية 

بمنطقة البحر امليت.

قال تقرير شركة األصمخ للمشاريع العقارية: 
إن نمو مساحات قطاع العقار التجاري في 
قطر سيشهد نموا كبيرًا خالل العام الحالي 
2020 مع اكتمال األسواق التجارية الضخمة، 
واملـــنـــتـــشـــرة فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن قــطــر، 
وأهــم هذه املشاريع مول الدوحة في منطقة 

مسيمير، وفاندوم مول في مدينة لوسيل.
وأضــاف التقرير أن نمو عمليات اإلنشاءات 
فــــي مـــجـــال الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري ســـيـــكـــون لــه 
مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد 
ــن الــتــحــســن الــكــبــيــر في  الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري مـ
البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق 
النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من 

طرق وجسور.
ــرافــــق الــجــديــدة  وبــــني الــتــقــريــر أن بــعــض املــ
ــقـــل، كـــمـــطـــار حـــمـــد الــــدولــــي،  ــنـ ــالـ الـــخـــاصـــة بـ
ومـــــتـــــرو الــــــدوحــــــة ومــــيــــنــــاء حــــمــــد ســـتـــكـــون 
املـــحـــرك األســــاســــي لــنــمــو الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري، 
ــق بــانــتــعــاش قــطــاع  ــرافــ وســتــســاهــم هــــذه املــ
التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا 
ــاء الـــعـــقـــاريـــة من  بــانــتــعــاش عــمــلــيــات اإلنــــشــ
خــالل االســتــفــادة مــن مــشــاريــع التوسعة في 
القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، 
إلــــى جــانــب االســـتـــفـــادة مـــن مــشــاريــع إنــشــاء 
املجمعات التجارية لتواكب رغــبــات ازديـــاد 
املــســتــهــلــكــني نــحــو قــطــاع الــتــجــزئــة املــتــنــامــي 

في قطر.
ــال الـــتـــقـــريـــر: أن الـــحـــكـــومـــة تـــضـــع حــالــيــا  ــ وقــ
خططا لبناء منشآت تنسجم مــع االهتمام 
القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، 
ــة نـــحـــو تـــعـــزيـــز إيـــــــــرادات  ــ ــدولــ ــ ــــع ســـعـــي الــ مـ
الــســيــاحــة وتــحــســني نــوعــيــة الــخــدمــة املقدمة 
ــنــــادق، وتــكــثــيــف عـــمـــل املـــهـــرجـــانـــات  ــفــ فــــي الــ
الــســيــاحــيــة الســتــقــطــاب أعـــــدادا مــتــزايــدة من 
الزوار والسائحني القادمني من مختلف دول 

العالم.
ــذه املـــشـــاريـــع االســتــراتــيــجــيــة  ــاف أن هــ ــ واضــ
مــن شأنها أن تحدث طفرة كبيرة فــي قطاع 

الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه.
وقــــال تــقــريــر »األصــــمــــخ«: إن ســــوق املــكــاتــب 
فــي قــطــر يشهد حــالــيــًا ارتــفــاعــا فــي مــعــدالت 

أثــر على انخفاض  العقارات الشاغرة، وهــذا 
قيم اإليــجــارات للمساحات املكتبية. وأشــار 
الــتــقــريــر إلــــى أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن الــفــائــض 
ــلـــب عــلــى  الـــطـ املــكــتــبــيــة إال أن  بـــاملـــســـاحـــات 
املساحات الصغيرة التي تتراوح ما بني )100 
 فــي مــراكــز 

ً
و150( مــتــًرا فــي ازديــــاد وخــاصــة

.)Business center( األعمال ما يعرف بــ
وبني التقرير أنه خالل العامني املاضيني تم 
تــأجــيــر عـــدد مــن املــبــانــي الــكــامــلــة ملــؤســســاٍت 
تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، 
ــاحـــات  ــرًا إلــــــى أن املـــــعـــــروض فــــي املـــسـ ــيـ مـــشـ
املكتبية اآلن يفوق الطلب، وتوقع التقرير أن 
يتناقص نمو املعروض من املكاتب تدريجيًا 

في الربع الرابع من العام الحالي 2020.
كما اوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على 
تنويع مصادر الناتج املحلي اإلجمالي عن 
طريق قطاعات مختلفة ومــن ضمنها قطاع 
اإلنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع 
مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل 
قــطــاع الــخــدمــات وتــوفــيــر فـــرص جــديــدة من 

املشاريع والعمل.

قيم التعامالت

قال تقرير شركة األصمخ للمشاريع العقارية 
إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا 
مقارنة مع األسبوع السابق من حيث القيم 
فــي الــتــعــامــالت الــعــقــاريــة، وفـــق بــيــانــات آخــر 
نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في 
وزارة العدل لأسبوع املمتد من »29 ديسمبر 
إلــى 2 يناير الحالي«، حيث سجلت  املاضي 
عــدد الصفقات العقارية »51« صفقة، ولفت 
الــتــقــريــر إلـــى أن قــيــم عمليات الــبــيــع والــرهــن 

وصلت إلى قرابة »467« مليون ريال.
الــــريــــان وام  الـــتـــقـــريـــر أن بــلــديــتــي  وأوضـــــــح 
صــالل حافظتا على النشاطات الكبيرة في 
املــرتــبــتــني األولـــى  الــتــعــامــالت بحيث احتلتا 
والــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي فــي عـــدد الــصــفــقــات، 
وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات 
املنفذة في اليوم الواحد بلغت »10« صفقات 

تقريبا.

عمر القضاه

الدوحة -
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أكـــد ســعــادة الــدكــتــور عيسى بــن سعد 
الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم 
بــأعــمــال وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون مجلس 
ــــة قــطــر تــحــت الــقــيــادة  الــــــــوزراء، أن دولـ
ــبـــاد، ال تـــألـــو جـــهـــدا فــي  ــلـ الــحــكــيــمــة لـ
الــازمــة لتحقيق العدالة  توفير البيئة 
الناجزة من خال تحديث التشريعات 
الــنــافــذة وســن قــوانــن جــديــدة لتيسير 
إجـــــــراءات الــتــقــاضــي وتــنــفــيــذ األحــكــام 
لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة بــكــافــة أبـــعـــادهـــا في 
جــمــيــع املـــجـــاالت. ونــــوه ســعــادتــه على 
ــة عــلــى دعــــم املــؤســســات  ــدولــ حــــرص الــ
املعنية بتحقيق العدالة وفي مقدمتها 
القضاء الوطني من خال الحفاظ على 
لــلــعــدالــة للجميع،  اســتــقــالــه كــضــمــانــة 
والـــعـــمـــل عـــلـــى زيــــــــادة أعــــــــداد الــقــضــاة 
وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في 
إنــشــاء املــحــاكــم املــتــخــصــصــة، وافــتــتــاح 

مقار جديدة للمحاكم.
ــي كــلــمــتــه خـــال  ــدل فــ ــعــ وقــــــال وزيــــــر الــ
الـــــذي نظمته  املـــحـــامـــن األول  مــلــتــقــى 
ــــس إن  جــمــعــيــة املـــحـــامـــن الـــقـــطـــريـــة أمـ
الــعــدالــة تشكل بــعــدا رئيسيا فــي إطــار 
الــدولــة  الــتــي تسعى  الــشــامــلــة  النهضة 
إلى تحقيقها من خال اإلستراتيجيات 
الوطنية للدولة وفقا لرؤية قطر 2030، 
ــمــــا بـــتـــوجـــيـــهـــات مـــعـــالـــي الــشــيــخ  وعــ
ــانـــي رئــيــس  ــه بــــن نـــاصـــر آل ثـ ــلـ عـــبـــد الـ
مجلس الــوزراء ووزير الداخلية، تعمل 
الـــعـــدل فـــي نــطــاق اخــتــصــاصــهــا  وزارة 
بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة ذات 

الصلة على تحقيق العدالة الناجزة.
ثمن ســعــادة الــوزيــر فــي كلمته اختيار 
ــذا املــلــتــقــى »تــحــقــيــق الــعــدالــة  شـــعـــار هــ
الناجزة«، الذي يشكل دالالت هامة بما 
يطرحه من رهانات وتحديات، مشددا 
على األهمية القصوى لتحقيق العدالة 
الــــنــــاجــــزة وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى رقـــي 

ونهضة املجتمعات.
الـــعـــدالـــة ليست  وأضــــــاف ســـعـــادتـــه أن 

كيانا جــامــدا، بــل هــي كــائــن حــي ينمو 
ــع املـــتـــغـــيـــرات  ــ ويــــتــــطــــور ويـــتـــكـــيـــف مــ
ويتفاعل معها، مشيرا إلى أن عصرنا 
الحالي يواجه بعض التحديات بشأن 
تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الـــنـــاجـــزة املـــنـــشـــودة، 
مما ينعكس سلبا على تقدم ونهضة 

املـــجـــتـــمـــع، األمــــــــر الــــــــذي يـــتـــطـــلـــب بـــذل 
الـــجـــهـــود مـــن كـــافـــة مـــكـــونـــات املــجــتــمــع 

ملواجهة هذه التحديات.
ــال ســعــادة الــوزيــر إن تــجــارب األمــم  وقـ
ــد  ــــو أحـ ــة هـ ـــدالــ ـــعـ ــد أن تـــحـــقـــيـــق الـ تــــؤكــ
ــقـــدم أي مــجــتــمــع  ــتـ ــز الــــهــــامــــة لـ ــائــ ــركــ الــ
ــيـــاس لــلــتــقــدم الــــحــــضــــاري، فــعــنــد  ــقـ ومـ
غياب العدالة يشعر األفراد بالظلم، مما 
إلــى مخالفة القانون والنظام  يدفعهم 
فــي املــجــتــمــع، ومـــن ثــم يــجــب أن ترتكز 
الـــعـــدالـــة عــلــى إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون بــصــورة 
صحيحة تقوم على اإلنــصــاف وتتسم 
بالفاعلية والسرعة واملــرونــة واليسر، 
وتكفل حصول كل إنسان على حقه مما 
يحقق التوازن بن مصالح الفرد وتقدم 

املجتمع ويكفل االستقرار للمجتمع.
وأشـــــــــــار إلــــــــى أنــــــــه فــــــي هــــــــذا الــــســــيــــاق 
ــة صــــــــــورا كــــثــــيــــرة مــن  ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ تـــــأخـــــذ الــ
أهــمــهــا الــعــدالــة املــوضــوعــيــة والــعــدالــة 
اإلجــرائــيــة، فالقواعد التي تنظم حياة 
األشــــخــــاص وحـــقـــوقـــهـــم وواجـــبـــاتـــهـــم، 
ســــواء االجــتــمــاعــيــة أو االقــتــصــاديــة أو 
الــســيــاســيــة أو الــجــنــائــيــة، هـــي قــواعــد 

تــرمــي فــي األصـــل إلـــى تحقيق الــعــدالــة 
ــة، أي الـــعـــدالـــة فــــي حــقــوق  ــيـ املـــوضـــوعـ
املــجــتــمــع، بحيث ال يحصل فــرد  ــراد  أفــ
ــقــــه. مــشــيــرا  ــل مــــن حــ ــ ــثــــر أو أقــ ــلـــى أكــ عـ
إلـــى أنـــه ال قيمة لــلــقــواعــد الــتــي ترسي 
العدالة املوضوعية دون القواعد التي 
تكفل تحقيق العدالة اإلجــرائــيــة، فهذه 
ــرة هــــي الـــســـيـــاج الــــذي  ــيــ ــد األخــ ــواعـ ــقـ الـ

يحمي حقوق األفراد ويضمنها.
ــر إلـــى أن تحقيق  ونــــوه ســـعـــادة الـــوزيـ
الـــنـــاجـــزة مــســؤولــيــة جماعية  الـــعـــدالـــة 
لكافة مكونات املجتمع ســواء الجهات 
الحكومية القائمة على إنفاذ القانون 
مــمــثــلــة فـــي الـــقـــضـــاء والــنــيــابــة الــعــامــة 
ورجال الشرطة، أو املحامن، أو األفراد 
املـــشـــرع  إلــــــى أن  ــم. مـــشـــيـــرا  ــرهــ ــيــ أو غــ
الــــدســــتــــوري الــــقــــطــــري كــــــرس تــحــقــيــق 
الــعــدالــة فـــي املـــــادة )18( مـــن الــدســتــور 
مـــقـــومـــات  ــدل أحـــــــد  ــ ــعــ ــ الــ ــار أن  ــبــ ــتــ ــاعــ بــ

املجتمع.
وثــمــن ســعــادة الـــوزيـــر جــهــود املجلس 
األعلى للقضاء والنيابة العامة وجهود 
ــــرى  ــة، والـــجـــهـــات األخـ ــيـ ــلـ الـــداخـ وزارة 

الـــقـــائـــمـــة مــــن خـــــال األخـــــــذ بــأســالــيــب 
ــي إنـــفـــاذ  ــ ــيـــا الـــحـــديـــثـــة فـ ــتـــكـــنـــولـــوجـ الـ
ــانـــون وتـــعـــزيـــز ســـرعـــة الـــفـــصـــل فــي  ــقـ الـ
ــة والجنائية  الــدعــاوى املدنية واإلداريــ

لتحقيق العدالة الناجزة.
وأكــد سعادة الدكتور عيسى بن سعد 
الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم 
بــأعــمــال وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون مجلس 
ــوزراء، حــرص الــدولــة ودعــمــهــا ملهنة  ــ الـ
املـــحـــامـــاة، بــوصــفــهــا شــريــكــا رئــيــســيــا 
ــة، وثـــمـــن ســعــادتــه  ــدالـ ــعـ فـــي تــحــقــيــق الـ
دور املـــحـــامـــن فـــي بـــلـــوغ أهــــــداف هــذه 
الــدفــاع عــن الحقوق  املهنة النبيلة فــي 
وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وهذا ما 
أكــده البند )14( من املبادئ األساسية 
بـــشـــأن دور املـــحـــامـــن الـــتـــي اعــتــمــدهــا 
مــؤتــمــر األمـــــم املـــتـــحـــدة ملــنــع الــجــريــمــة 
ومعاملة املجرمن فــي سبتمبر 1990 

في هافانا.
وأعــرب سعادة الوزير عن األمــل في أن 
يــخــرج هـــذا امللتقى بــتــوصــيــات عملية 
تــحــقــق األهـــــــــداف املــــنــــشــــودة، مــتــمــنــيــا 

للقائمن عليه التوفيق والنجاح.

خالل افتتاح ملتقى المحامين األول في قطر.. وزير العدل:

قطر حريصة على توفير بيئة تحقيق العدالة الناجزة 

¶  خالل حفل االفتتاح                                                                                                                                              تصوير: عمرو دياب ¶  الدكتور عيسى الجفالي مخاطبا الملتقى

العدالة إحدى الركائز 
الهامة لتقدم 

المجتمعات ومقياس 
لتقدمها الحضاري 

تطوير خدمات العدل 
لإلسهام في تسهيل 

إجراءات التقاضي

أكــد سعادة الدكتور حسن بن لحدان املهندي 
رئيس املجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة 
ــلــــى لــلــقــضــاء اتــخــذ  الــتــمــيــيــز أن املـــجـــلـــس األعــ
ــار الــتــوجــيــهــات  الــعــديــد مــن اإلجــــــراءات فــي إطــ
السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
الــبــاد املــفــدى بتحقيق  بــن حمد آل ثاني أمير 
الــعــدالــة الــنــاجــزة وتــطــويــر أنظمة الــقــضــاء بما 
يتاءم مع التطورات الحاصلة على الصعيد 

الوطني والدولي.
وقال سعادته في تصريح صحفي على هامش 
انـــطـــاق مــلــتــقــى املـــحـــامـــن األول فـــي قــطــر إن 
املــجــلــس األعــلــى لــلــقــضــاء يعمل بــكــل جــهــد في 
الفترة األخيرة على تطوير املنظومة القضائية 
بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها دولة 
قطر في شتى املجاالت وبما يحقق رؤية قطر 

الوطنية 2030.
وأشــــار إلـــى أن املــجــلــس وضـــع خــطــة متكاملة 
وشاملة لتطوير املنظومة القضائية وتحقيق 
العدالة الناجزة تقوم على عدة محاور تنطلق 
من التشخيص الواقعي للمشكات والتحديات 
الــتــي تــعــانــي مــنــهــا أنــظــمــة الــعــدالــة، الفــتــا إلــى 
أن املجلس فــي إطــار جــهــوده لتحقيق العدالة 
ــام خــــال الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة بــالــربــط  الـــنـــاجـــزة قــ
اإللكتروني مع العديد من الجهات واملؤسسات 
ــار تــطــويــر مــنــظــومــة الـــعـــدالـــة لتحقيق  ــ فـــي إطـ
الــازمــة فــي تنفيذ األحــكــام القضائية  السرعة 
ــام وتــطــويــر  ــ ــكـ ــ وتـــحـــســـن نـــوعـــيـــة تــنــفــيــذ األحـ
اتــــهــــا بـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي حـــمـــايـــة حــقــوق  إجــــراء
املتقاضن، واالستغناء عن املراسات الورقية 
ن 

َّ
بن الجهات الحكومية واملحاكم، وكذلك دش

املجلس إدارة التنفيذ في إطار العمل بالقانون 
بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام  لــســنــة 2019  رقــــم )3( 

رافعات املدنية والتجارية.
ُ
قانون امل

وتـــابـــع ســـعـــادتـــه أن املــجــلــس أولـــــى الــتــطــويــر 
اإللـــكـــتـــرونـــي لــلــمــحــاكــم أهـــمـــيـــة خـــاصـــة فــقــام 
بــإطــاق الــبــوابــة اإللــكــتــرونــيــة فــي إطـــار تفعيل 
خــطــة تــطــويــر املــنــظــومــة الــقــضــائــيــة الــســاعــيــة 
لتحقيق العدالة الناجزة، الفتا إلى أن البوابة 
اإللــكــتــرونــيــة ســتــكــون خــاضــعــة بشكل مستمر 

لعملية تــطــويــر وتــحــديــث لــلــوقــوف عــلــى مــدى 
استجابة الخدمات املقدمة لتطلعات املجلس 
مـــن جــهــة ولــتــطــلــعــات جــمــهــور املــتــعــامــلــن من 
جهة أخرى حيث يتيح املجلس األعلى للقضاء 
مـــن خـــال الــبــوابــة خــاصــيــة تــلــقــي املــاحــظــات 
واملقترحات التي تساهم في تطوير الخدمات 
ــة خـــدمـــات أخـــــرى تلبي  ــافــ اإللـــكـــتـــرونـــيـــة وإضــ

تطلعاتهم.
وتــتــضــمــن الـــبـــوابـــة اإللــكــتــرونــيــة ضــمــن خطة 
التحول الرقمي خــدمــات مرتبطة باملتقاضن 
ــيـــة  ــتـــرونـ ــكـ ــــن، وتـــتـــيـــح الــــبــــوابــــة اإللـ ــامـ ــ ــحـ ــ واملـ
مــجــمــوعــة مـــن الـــخـــدمـــات مـــن أهــمــهــا خــدمــات 
افــتــتــاح صــحــيــفــة الـــدعـــوى وخـــدمـــة »إخـــطـــار« 

اإللكترونية و»استعام عن دعوى«.
وشدد سعادته على أن املجلس األعلى للقضاء 
يرحب بمقترحات املحامن سواء من خال هذا 
امللتقى أو بالتواصل املباشر مع املجلس في 

كل ما يهدف لتحقيق العدالة الناجزة.
إلــى أن هناك مشاريع قوانن  وأشـــار سعادته 
ســتــصــدر قــريــبــا لــتــســهــيــل وتــســريــع إجـــــراءات 
التقاضي ومنها بشكل خــاص قانون محكمة 
ــازعـــات  ــنـ الـــتـــجـــارة وقــــانــــون الـــوســـاطـــة فــــي املـ
املدنية والــتــجــاريــة، والــتــي ستتضمن أحكاًما 
مــســتــحــدثــة وإجـــــــراءات مــرنــة تــلــبــي متطلبات 

التجارة واالستثمار في الدولة.

ــر الــنــعــيــمــي،  ــد الـــســـيـــد راشــــــد نـــاصـ ــ أكـ
رئــيــس مجلس إدارة جمعية املحامني 
القطرية أن الجمعية تسعى إلى تحقيق 
الــنــاجــزة فــي قطر بالتعاون مع  الــعــدالــة 
املــؤســســات والــجــهــات ذات الــصــلــة في 
الجمعية في  إلـــى دور  الـــدولـــة، مــشــيــرًا 
تــرســيــخ ورفـــع الــوعــي بــمــفــهــوم الــعــدالــة 

الناجزة.
وأضاف أن دولة قطر تمضي قدمًا نحو 
تحقيق العدالة الناجزة وذلك من خالل 
تطوير مهنة املحاماة واملرافق القضائية 
والعديد من املجاالت التي تحقق العدالة 
امللتقى يناقش  أن  إلــى  الناجزة، منوها 

العديد من املحاور منها تحقيق العدالة 
التحديات والحلول وتحديات  الناجزة، 
املـــحـــامـــني في  املــهــنــة ودور جــمــعــيــات 

تحقيق العدالة الناجزة.
للمحامني دور  املــلــتــقــى األول  ونــاقــش 
الــنــاجــزة،  الــعــدالــة  الــقــضــاء فــي تحقيق 
التقاضي في  ورؤى حديثة إلجـــراءات 
الخبير  الــنــاجــزة، ودور  الــعــدالــة  تحقيق 
ــنــــاجــــزة، ودور  ــ فــــي تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة ال
املحاماة في تحقيق العدالة الناجزة، كما 
امللتقى تجربة جمعية املحامني  ناقش 
ــعــمــانــيــة وتـــجـــربـــة جــمــعــيــة املــحــامــني  ال

القطرية.

أكــــد ســـعـــادة الــشــيــخ الـــدكـــتـــور ثـــانـــي بن 
الـــجـــهـــات  أن  ــامــــي،  املــــحــ ثــــانــــي،  آل  ــلـــي  عـ
القانونية بالدولة تسعى دائما لكي تكون 
للنهضة  الــقــطــريــة مــواكــبــة  الــتــشــريــعــات 
ــــذي شــهــده املــجــتــمــع الــقــطــري  ــتــطــور ال وال

وذلك لتحقيق العدالة الناجزة.
املــحــامــني األول جــاء  أن ملتقى  وأضــــاف 
تـــجـــســـيـــدا لـــــــدور املــــحــــامــــني الـــكـــبـــيـــر فــي 
التعاون  التحديات وكذلك يعزز  مواجهة 
العدل واملحامني بما  املشترك بني وزارة 

يصب في مصلحة الوطن واملواطن.
ــتـــور ثـــانـــي إلــــى أن املــلــتــقــى  وأشــــــار الـــدكـ
فـــرصـــة كــبــيــرة ملــنــاقــشــة أهــمــيــة تحقيق 

العدالة الناجزة وتبادل الخبرات مع الوفود 
الكويت  الشقيقة من  الــدول  املشاركة من 
وسلطنة عمان، الفتا أن املشاركة الفاعلة 
الخليج تثري دور  بني املحامني من دول 
الــقــانــون نحو  املحامي فــي تكريس دولـــة 
املنظومة  أن  الــتــطــور. وأضــــاف ســعــادتــه 
بــالــدولــة تحظى برعاية كريمة  القانونية 
مـــبـــاشـــرة مـــن حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 
العدل  املفدى، الفتا أن وزارة  البالد  أمير 
حــريــصــة عــلــى تــطــويــر مــنــظــومــة ســيــادة 
القانون، والعمل على إتاحة وتيسير كافة 
املواطنني  الخدمات ذات الصلة بخدمات 

في مختلف املجاالت.

الكويتية إنهم  أبــل، أمني سر جمعية املحامني  قال السيد عدنان 
امللتقى بتمثيل كبير يتخطى  املــشــاركــة فــي هــذا  حــرصــوا على 
الخليجي  املــســتــوى  امللتقى على  نــظــرا ألهمية  الـــ 20 مــشــاركــا، 
قــطــر وجمعية املحامني  بــدولــة  الــعــدل  لــجــهــود وزارة  وتــكــريــســا 
الــقــطــريــة. وحـــول أبـــرز الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه املــحــامــني، أكـــد أنــه 

يجب أن يعي الجميع أن املحامني هم عنصر رئيسي في تنظيم 
القانونية، ويقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة، الفتا  املنظومة 
إلى أن رعاية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، 
الــوزراء  الدولة لشؤون مجلس  وزير العدل والقائم بأعمال وزير 

لهذا امللتقى يؤكد إيمان دولة قطر بدور املحامني الكبير.

د. المهندي: مشاريع قوانين ستصدر قريبا 
لتسريع إجراءات التقاضي 

النعيمي: تطوير مهنة المحاماة
 يدعم تحقيق العدالة الناجزة 

ثاني بن علي: تبادل الخبرات مع الوفود المشاركة 

عدنان أبل: المحامون لهم دور في دعم القضاء

¶  راشد النعيمي ¶  د. حسن بن لحدان المهندي 

¶  د. ثاني بن علي آل ثاني

وسام السعايدة
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أقرت مشروع املوازنة التقديرية لسنة 2019

انعقاد االجتماع العادي 26 للجمعية العمومية لقطر الخيرية
عقدت الجمعية العمومية لقطر الخيرية 
اجــتــمــاعــهــا الـــعـــادي الـــســـادس والــعــشــريــن، 
بـــإشـــراف ســـعـــادة الــشــيــخ حــمــد بـــن نــاصــر 
بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس اإلدارة، 
وحضور أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء 
الجمعية العمومية، وممثلي هيئة تنظيم 
األعـــمـــال الــخــيــريــة، وذلــــك بــاملــقــر الرئيسي 
ــة.   وصـــــادقـــــت الــجــمــعــيــة  ــريــ ــيــ ــخــ لـــقـــطـــر الــ
العمومية خــالل اجتماعها على الحساب 
الــخــتــامــي لــلــســنــة املــالــيــة املــنــتــهــيــة فـــي 31 
إبــــــراء ذمــــة مجلس  ديــســمــبــر 2018، وتــــم 
ــرت  أقــ فــيــمــا  ــي،  ــ ــاضـ ــ املـ ــام  ـــعــ الـ ـــن  اإلدارة عـ
مــشــروع املـــوازنـــة الــتــقــديــريــة لــســنــة 2019، 
ووافق أعضاء مجلس الجمعية العمومية 
على تفويض مجلس اإلدارة بتعيني مراقب 
املــالــيــة 2019 وتحديد  الــحــســابــات للسنة 
التقرير  مكافأته. كما استعرض االجتماع 
السنوي ملجلس االدارة الخاص بأداء قطر 
الخيرية وبياناتها املالية ونتائج أعمالها 
عــن الــســنــة املــاضــيــة، واإلنــــجــــازات املحلية 
إلــى تقييم  والشراكات الدولية، باإلضافة 
مؤشرات األداء لجميع اإلدارات التنفيذية 
ــادة  ــعـ ــال سـ ــة.وقــ ــريــ ــيــ ــخــ ــة لـــقـــطـــر الــ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني 
رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، إن قطر 
الخيرية قــد حققت الكثير مــن اإلنــجــازات 

ــدولـــي وكــذلــك  عــلــى املــســتــويــني املــحــلــي والـ
على املستوى التنظيمي والبناء املؤسسي 
والتطوير اإلداري، مما ســاهــم فــي تعزيز 
قدرة قطر الخيرية ورفع مكانتها وتحقيق 
تطلعات أعضائها وكسب ثقة املتعاملني 
ــة فــي  ــيـ ــكـــومـ ــات الـــحـ ــهــ ــجــ ــواء الــ ــ ــ مـــعـــهـــا، ســ
ـــة  ــ الــتــنــمــيــة اإلداريــ ــة وزارة  ـــة خـــاصـ ـــدولـ الـ
والــعــمــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة، ووزارة 
الخارجية، وهيئة تنظيم األعمال الخيرية 
ــرام، والــشــركــاء املحليني  ــكـ الـ املــتــبــرعــني  أو 

والدوليني.

◄ املوازنات
إلــى أن  وأشــار التقرير املالي للعام 2018 

حجم اإليـــرادات قد بلغ 1.581 مليار ريال 
قــدرهــا %30 مــقــارنــة  قــطــري بنسبة نــمــو 
ــتــــرة، وهـــــي تــعــد  ــفــ الــ لـــنـــفـــس  بــــعــــام 2017 
مـــؤشـــرًا جـــيـــدًا نــحــو تــحــقــيــق املــســتــهــدف 
وفقا للموازنة املعتمدة، فيما بلغت نسبة 
املدفوعات لتنفيذ األنشطة واملشروعات 
والكفاالت واملصروفات التشغيلية مبلغ 
قـــدرهـــا 65%  نــمــو  بــنــســبــة  1.424 مــلــيــار 
مقارنة بعام 2017 مما يــدل على االلتزام 
ــي تـــنـــفـــيـــذ املــــشــــاريــــع وســــــد الـــحـــاجـــات  ــ فـ
اإلنــســانــيــة للمجتمعات األكــثــر احتياجا 
ــات املـــتـــبـــرعـــني تـــجـــاه  ــزامــ ــتــ ــالــ والــــــوفــــــاء بــ
تبرعاتهم. كما بلغت املصروفات اإلدارية 
للعام 2018 مبلغ 57.9 مليون ريال قطري 

بنسبة %3.66 من إجمالي اإليرادات.

◄ إنجازات 2018
ــرز إنــــجــــازات  ــ ــتــــمــــاع  أبــ واســـتـــعـــرض االجــ
املــاضــي والتي  الــعــام  قطر الخيرية خــالل 
تضمنت حوكمة العمل في قطر الخيرية 
ــة الـــســـيـــاســـات  ــافــ ــال كــ ــمـ ــكـ ــتـ ــــالل اسـ مــــن خــ
الـــتـــي تــحــوكــم الــعــمــل فـــي قــطــر الــخــيــريــة 
بحسب القطاعات، التي تضبط العمل في 
الجمعية وتساهم في عملية الوصول إلى 
أعلى قدر من الشفافية، واستحداث نظام 
اإلبالغ في بيئة عمل قطر الخيرية لإلبالغ 
أيــة مخالفات مرتبطة بشبهة غسيل  عــن 
األموال، باإلضافة إلى استحداث منظومة 

ــوال وتــمــويــل  ــ متكاملة إلدارة غــســيــل األمـ
اإلرهـــــــاب، واالشــــتــــراك فـــي نـــظـــام الــقــوائــم 
الدولية الخاصة بالعقوبات، إضافة إلى 
التزام قطر الخيرية بتطبيق مبدأ العناية 
الواجبة من خالل استخدام برنامج الورد 
شيك على كافة األطراف املتعاملة مع قطر 
الــخــيــريــة، والـــربـــط مـــع الــقــوائــم الـــصـــادرة 
ــم املــتــحــدة، واالتـــحـــاد األوروبـــــي،  عـــن األمــ

والواليات املتحدة األمريكية.

◄ العضويات والجوائز
وتـــم كــذلــك اســتــعــراض الــعــضــويــات الــتــي 
حــصــلــت عــلــيــهــا قــطــر الــخــيــريــة فـــي الــعــام 
املاضي 2018 والتي تتمثل في االنضمام 
إلى تحالف املنظمات غير الحكومية في 
الصومال، واالنضمام إلى اتحاد املبادئ 
األســاســيــة للعمل اإلنــســانــي CHS، فضال 
عـــن انــضــمــامــهــا إلــــى صـــنـــدوق الــتــمــويــل 
  CPF الــقــطــري لــألمــم املــتــحــدة فــي ســوريــا
وصندوق التمويل القطري لألمم املتحدة 

 .CPF في اليمن
كما نالت قطر الخيرية عدة جوائز خالل 
الـــعـــام املـــاضـــي عــلــى الــصــعــيــديــن الــدولــي 
واملحلي وهي جائزة أفضل العرب ألفضل 
مـــؤســـســـة خـــيـــريـــة عـــربـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
(2017 /2018) بــاملــغــرب، وجــائــزة أفضل 
لــلــمــســؤولــيــة املجتمعية  ــبـــادرة وطــنــيــة  مـ

تنظمها دار الشرق.

مبادرة

خيرنا ألهلنا
عطاء بال حدود..

م طالبًاتعين أسرةتعالج مريضًا ج كربةتعلِّ تساعد عامًالتدفع بالًءتفرِّ تسقي ماًء
الصدقة الجارية

تصنع معروفًا

[ استقطاع شهري يوفر عطاًء بال حدود لـ 8 مشاريع خيرية ]

طرق االشتراك في خدمة االستقطاع الشهري

Q200
200 ر.ق

Q500
500 ر.ق

Q100
100 ر.ق

( لعمالء أوريدو ) أرسل SMS بالرمز المختار إلى 92060 1111111qch.qa/qc  عبر الرابط
QR  أو بمسح رمز

من جوالك

2222222222

44667711تطبيق الجوال
يمكنك أن تطلب من مكانك  

خدمة المحصل المنزلي لتحصيل 
تبرعك عبر مسح رمز QR من جوالك

اآلن

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية لمبادرة زهاب 2018/312

الدوحة - الشرق

هذه الصفحة بدعم 
» من جريدة »

ضمن مسؤوليتها االجتماعية

نقاط التحصيل 44667711 qch.qa/Appwww.qch.qa/winter

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2019/1112

إدعموا قوافل الدفء لتوزيع معونات الشتاء

 لصالح 500,000 إنسان في 17 دولة

هداياكم

امنح الدفء
مستلزمات
التدفئـــــــة

مــــواد
غذائية

مستلزمات 
الشـتــــــــاء

مستلزمات
إيــــــــــــواء

qch.qa/Winter  للتبرع عبر الرابط 

winter  أرسل SMS 92428 = 500 ر.ق92642 = 100 ر.ق  تبرع

700 ر.ق450 ر.ق200 ر.ق150 ر.ق

جرب كيف تكون حياة الجئ
بتقنية الواقع المعزز عبر

مسح كود عدسة سناب شات

فعاليات متنوعة وإقبال كبير في جناحها بمعرض الكتاب

إصدارات »قطر الخيرية« تعزز غرس قيم العمل اإلنساني

الخيرية بمعرض  يشهد جناح قطر 
الـــدوحـــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب فـــي دورتــــه 
الثالثني الذي انطلقت فعالياته تحت 
شــعــار »أفـــال تــتــفــكــرون«، إقــبــاال كبيرا 
ــمــــار والــجــنــســيــات،  مـــن مــخــتــلــف األعــ
حيث تشارك قطر الخيرية بجناحها 
ضــمــن مــســؤولــيــتــهــا فـــي نــشــر ثــقــافــة 
العمل  الــتــطــوعــي، وغـــرس قيم  العمل 
ــانـــي، وجـــهـــودهـــا فـــي اإلســـهـــام  اإلنـــسـ
لــرؤيــة قطر  فــي تنمية املجتمع وفــقــا 

 .2030
وأكـــد الــســيــد جــاســم محمد الــعــمــادي 
املــحــلــيــة عــلــى  الــتــنــمــيــة  إدارة  مـــديـــر 
ــة قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة فــي  ــاركـ أهـــمـــيـــة مـــشـ
إيمانها  الــكــتــاب مــن منطلق  مــعــرض 
بأهميته ودوره في تشجيع املجتمع 
املعرفة،  التي تعد بوابة  ة  القراء على 
الـــخـــيـــريـــة  قــــطــــر  مـــضـــيـــفـــا أن جــــنــــاح 
يتضمن عددا من الكتب واإلصدارات 
املـــتـــعـــلـــقـــة بـــإيـــصـــال مـــفـــاهـــيـــم الــعــمــل 
 بــعــض الكتب 

ّ
اإلنــســانــي، مــنــوهــا بـــأن

مخصصة لألطفال من أجــل اإلسهام 
الخيري، وأشار  العمل  في غرس قيم 
التعرف  الجناح يتيح فرصة  أن  إلــى 
الواقع  على تقنيات ومحاكاة تجربة 
االفتراضي من خالل النظارات ثالثية 
إلــى ميدان  الـــزوار  األبــعــاد التي تنقل 

العمل اإلنساني.
مـــن جــهــتــه قــــال الــســيــد أحـــمـــد صــالــح 
االعـــالم واالتــصــال  إدارة  العلي مــديــر 
إن مـــشـــاركـــة قــطــر الــخــيــريــة فـــي هــذه 
ــار  ــ ــــي إطـ ــيـــة املـــهـــمـــة جـــــــاءت فـ ــالـ ــفـــعـ الـ

مــشــاركــاتــهــا الــفــاعــلــة واملــســتــمــرة بما 
يحقق الفائدة للمجتمع، موضحا أن 

التنمية الثقافية تعد من صميم عمل 
قــطــر الــخــيــريــة واســتــراتــيــجــيــتــهــا في 
تــحــرص على  لــذلــك  املــحــلــيــة،  التنمية 
املشاركة في مثل هذه املحافل خاصة 

معرض الكتاب.
وكــــــان الفــــتــــا مـــشـــاركـــة أربــــعــــة طـــالب 
فـــائـــزيـــن مـــن املـــرحـــلـــة االبـــتـــدائـــيـــة في 
الــنــســخــة الــثــالــثــة مــن بــرنــامــج »كــتــاب 
املـــســـتـــقـــبـــل« الـــتـــابـــع لـــقـــطـــر الــخــيــريــة 
فــي قــص الــشــريــط مــع ســعــادة السيد 
الثقافة  العلي وزيـــر  بــن غــانــم  صــالح 
والرياضة خالل افتتاح املعرض، كما 
زاروا جناح قطر الخيرية وعبروا عن 

سعادتهم برؤية قصصهم منشورة.

الخيرية املهتمني وزوار  وتدعو قطر 
ــعـــــرض إلــــــى االطــــــــالع عـــلـــى جـــديـــد  ــ املـ
إصداراتها، وحضور ندواتها وورش 
عــمــلــهــا، كــمــا تـــدعـــو األســــر واألطـــفـــال 
لــلــتــفــاعــل مـــع الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة 

املتنوعة.
ويحظى ركن األطفال بحضور واسع 
ومشاركة فعالة حيث شارك أكثر من 
200 طفل في أول يومني من املعرض 
في مختلف الفعاليات إلى جانب عدد 
الذين اطلعوا  الجناح  كبير من زوار 
عــلــى أنــشــطــة قــطــر الــخــيــريــة وتــعــرفــوا 
العمل  على تجاربها اإلنسانية وقيم 
اإلنساني من خالل ما يحتوي عليه. 

انطباعات الزوار 

ــدد مــــن الـــــــــزوار عــــن ســــرورهــــم  ــ وأعــــــــرب عــ
بزيارة جناح قطر الخيرية وقالوا إن قطر 
الــخــيــريــة نــجــحــت فـــي تــوصــيــل رســالــتــهــا 
اإلنــســانــيــة النبيلة مــن خــالل بــنــاء قنوات 
االتـــصـــال لــلــوصــول بــمــشــاركــتــهــا فــي مثل 
هـــذه الــفــعــالــيــات. وقــالــت والء عــمــر إحــدى 
الــزائــرات: »قطر الخيرية وفــرت لنا فرصة 
ملعايشة تجربة العطاء والعمل اإلنساني 
ــزز، حــيــث  ــ ــعـ ــ ــع املـ ــ ــواقـ ــ مــــن خـــــالل تــقــنــيــة الـ
شـــاهـــدت بــيــوت الــالجــئــني مـــن خـــالل هــذه 
ــارت فـــي نــفــســي حماسة  ــ الــتــقــنــيــة الــتــي أثـ
لالنخراط في العمل الخيري واإلنساني 
وأحسست بمعاناة املحتاجني، وأرغب في 

مساعدتهم قدر املستطاع.« 
وقـــال الطفل محمد عــاطــف عـــودة الطالب 
فـــي الـــصـــف الـــخـــامـــس بـــمـــدرســـة الــنــجــوم: 
لِعبت لعبة املتاهة في جناح قطر الخيرية 
باملعرض وأخــذت بيد الطفل فيها والذي 
كان يشعر ببرودة شديدة واحسست مدى 
حــاجــتــه إلـــى الــتــدفــئــة وأهــمــيــة مــســاعــدتــه 

خصوصا ونحن في فصل الشتاء.

توقيع الكتب

وســيــشــهــد جــنــاح قــطــر الــخــيــريــة التوقيع 
عــلــى قــصــص بــرنــامــج »كــتــاب املستقبل« 
النسخة الثالثة، وعــددهــا 17 قصة تمثل 
ــة إلـــى  ــافــ مــــراحــــل الـــبـــرنـــامـــج الــــثــــالث، إضــ
تــدشــني عـــدد مـــن الــكــتــب ســيــذهــب ريعها 
إلــى مشاريع العمل اإلنــســانــي والخيري. 
ويــصــاحــب ذلـــك تــنــظــيــم عـــدد مـــن الـــورش 

والندوات.

¶  مسؤولون من »قطر الخيرية« بجانب الطالب زوار المعرض 

الدوحة -  

4 فائزين من برنامج 
»كتاب المستقبل« 

يشاركون في افتتاح 
المعرض
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نتقــــدم
بخالص العزاء وعظيم املواساة إلى

حضرة صاحب الجاللة السلطان

هيثم بن طـارق بن تيمــور
سلطان سلطنة عمان الشقيقة

وإلى الشعب العماني الشقيق

في وفاة املغفور له )إن شاء الله(

حضرة صاحب الجاللة السلطان

قابوس بن سعيد بن تيمور
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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◗ بــدايــة حــدثــنــا عــن مــشــاركــة املــركــز فــي معرض 
»أسواق«؟ وما الهدف من ذلك؟ 

◗ تــوجــه مــركــز اإلنـــمـــاء االجــتــمــاعــي »نــمــاء« 
مــنــذ بـــدايـــة نــشــأتــه 1996 لــتــطــويــر وتــعــزيــز 
خــدمــات دعــم املشاريع الصغيرة ومتناهية 
الصغر من خالل تقديم حزمة من الخدمات 
لدعم قطاع ريادة ورواد األعمال في املجتمع 
املــحــلــي، والـــتـــي تــــدور حـــول أربـــعـــة مــجــاالت 
رئـــيـــســـيـــة، وهـــــي الـــتـــدريـــب واالســــتــــشــــارات، 
التمويل )قرض حسن(، التحفيز والتشجيع 
ــادة(، الــتــرويــج )تــمــكــن املــشــاريــع  ــ )جــائــزة ريـ

املنتسبة للمركز من الوصول للسوق(.
تــأتــي  بـــمـــعـــرض أســـــــواق 2019  مـــشـــاركـــتـــنـــا 
تكريسًا لهذا التوجه، فمشاركة املركز كشريك 
إســتــراتــيــجــي أواًل، وثــانــيــًا كــوســيــط لتمكن 
املــشــاريــع املنتسبة واملستفيدة من  عــدد مــن 
خدمات ريادة األعمال باملركز لغرض إتاحة 
الــفــرصــة لــهــا ملــزاولــة نشاطها الــتــجــاري في 
بيئة تنافسية طبيعية، وااللتقاء بالعمالء 

الفعلين واملحتملن.

◗ مــا هــي أبـــرز املــشــاريــع الــريــاديــة الــتــي قدمتموها 
خالل العام املاضي؟ 

◗ هناك مشاريع خاصة باملركز والــتــي تهم 
رواد األعــمــال فــي قطر، ففي مجال التحفيز 
والــتــشــجــيــع انــتــهــيــنــا قــبــل فــتــرة وجـــيـــزة من 
تقديم سلسلة املتحدثن )ملهمن(، كما كان 
لــديــنــا فــعــالــيــة بــزنــس وقــهــوة والــتــي تهدف 
إلـــى الـــوصـــول إلـــى رواد األعـــمـــال فــي أمــاكــن 
تواجدهم، وفي أكتوبر املاضي 2019 انتهينا 
من النسخة الخامسة لجائزة ريــادة ألفضل 
خطة مــشــروع وأفــضــل مــشــروع قــائــم، والتي 

تصب في نطاق التحفيز والتشجيع.
لــلــمــشــاريــع املنتسبة  الـــتـــرويـــج  وفــــي مــجــال 
هــنــاك مــشــاريــع ومــــبــــادرات كــثــيــرة يــمــكــن أن 
نسلط الضوء عليها، كالتعاون مع الجهات 
في القطاعن العام والخاص في توفير منافذ 
بيع مؤقتة لتلك املشاريع، وتنظيم النسخة 
الــرابــعــة مــن مــعــرض ومــؤتــمــر املــشــاريــع في 
مـــركـــز الـــدوحـــة لــلــمــعــارض واملـــؤتـــمـــرات في 
بـــدايـــة عــــام 2019، كــمــا عــكــفــنــا عــلــى إعــــداد 
دراســات جدوى اقتصادية ملشاريع متعددة 
ــمــــل ســـوقـــيـــة  ــر بـــيـــئـــة عــ ــيــ ــوفــ تـــــــــدور حـــــــول تــ
للمشاريع املنتسبة طويلة األجــل، وتدشن 
النسخة الخامسة من دليل املشاريع، توقيع 
اتــفــاقــيــات تــعــاون مــع الــجــهــات مــن أصــحــاب 
املــصــلــحــة لــتــوفــيــر املــزيــد مــن خــدمــات الــدعــم 
ــرواد األعـــمـــال ومــشــاريــعــهــم. وغــيــرهــا من  ــ لــ
املشاريع التي ال يسعنا املجال هنا لذكرها 

بالكامل.

حجم التمويالت 

الريادية خالل  ◗ كم بلغ حجم تمويالت املشاريع 
العام املاضي؟ 

◗ حــجــم تــمــويــل املـــشـــاريـــع مــتــنــاهــيــة الــصــغــر 
بلغ حوالي 2.5 مليون ريــال تقريبًا، حيث تم 
تمويل 12 إلى 15 مشروعا خالل العام املاضي، 

ليبلغ إجــمــالــي الــتــمــويــالت مــنــذ بــدايــة إطــالق 
الخدمة عام 2007م حوالي 20 مليون ريال.

معرض »أسواق«

◗ هل هناك مشاريع شاركت في معرض »أسواق«؟ 
◗ بالتأكيد، هدفنا األســاســي من هــذا النوع 
من املشاركات، وكما ذكرنا سابقًا، هو تمكن 
ــالـــذكـــر املـــشـــاريـــع  تـــلـــك املـــشـــاريـــع ونـــخـــص بـ
لــلــمــركــز واملــســتــوفــيــة لكافة  املنتسبة فعليًا 
لــالنــتــســاب، تمكينها من  الــشــروط املطلوبة 

الــتــجــاري املتمحور حول  ممارسة نشاطها 
عمليات العرض والتسويق والبيع املباشر 
وااللتقاء بالعميل واملنافسن ورصد الحركة 
ونــقــاط الــقــوة والــضــعــف واقــتــنــاص الــفــرص 
والتي تعتبر مثل تلك األسواق مرتعًا خصبًا 
ــراك 10 مــشــاريــع بـــعـــدة أنــشــطــة  ــ لـــهـــا، تـــم إشــ
الــبــخــور والعطور  وقــطــاعــات مثل »خــلــطــات 
والـــكـــريـــمـــات، والــطــبــاعــة واملــــــواد الــدعــائــيــة، 
وإنتاج املواد الغذائية املتنوعة، والصناعات 
ــه، املـــالبـــس  ــاتـ ــجـ ــتـ ــنـ ــل ومـ ــعـــسـ الـــخـــشـــبـــيـــة، الـ

واملنسوجات، وخدمات التجميل«.

◗ مــا هــي الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــكــم؟ ومــا الحلول 
املقترحة للمعالجة؟ 

◗ يعتبر التغيير السريع لبيئة ريادة األعمال 
واألســــــــواق مــحــلــيــا وعـــاملـــيـــا أكـــبـــر تـــحـــدٍّ لنا 
يستوجب منا املــزيــد مــن الــدراســات ووضــع 
الــخــطــط الــتــطــويــريــة واســتــحــداث املــزيــد من 
الــبــرامــج واملــشــاريــع والــخــدمــات ملــجــاراة تلك 

التغيرات.

طلب كبير

ــادة تـــكـــون مــطــاعــم أو  ــ ــاذا مــعــظــم املـــشـــاريـــع عـ ــ ◗ ملـ
مقاهي؟ 

ــأن الـــطـــلـــب فــي  ــ ◗ ال يــخــفــى عـــلـــى الــجــمــيــع بـ
الــســوق املحلي على هــذا الــنــوع مــن النشاط 
كـــبـــيـــر جـــــدا مـــقـــارنـــة بـــاألنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة 
األخـــــرى، فــوفــقــا لــهــرم مــوســلــو والــتــي دارت 
ــبـــشـــري  ــكــــرتــــه حـــــــول نــــظــــريــــة الــــفــــضــــول الـ فــ
الــِفــطــري والـــدوافـــع الــتــي تــحــركــه، وتتلخص 
بــتــحــديــد االحــتــيــاجــات األســاســيــة لــإنــســان 
كـــاالحـــتـــيـــاجـــات الــفــســيــولــوجــيــة، وحـــاجـــات 
األمان، واالحتياجات االجتماعية، والحاجة 

للتقدير، والحاجة لتحقيق الذات.
ــات الـــفـــســـيـــولـــوجـــيـــة  ــ ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ وتـــــــأتـــــــي االحــ
واملــتــضــمــنــة )الــطــعــام والــــشــــراب( فـــي قــاعــدة 
الــهــرم مــن حــيــث األهــمــيــة واألولـــويـــة لــلــفــرد، 
ــلـــى هــــــذا الــــنــــوع مــن  ــلـــب عـ ــطـ ــه كــــــان الـ ــيـ ــلـ وعـ
األنشطة كبيرًا جدًا، فما يتحكم بكمية الطلب 
بالسوق هو الفرد )العميل( وهو عنصر من 
عناصر املزيج التسويقي، الذي البد أن يؤخذ 
بعن االعتبار عند اعتماد فكرة املشروع من 
البداية، وحيث تهدف كل تلك العناصر إلى 
خلق حالة من الرضا لدى العميل عما تقدمه 
الشركة من سلع أو خدمات، تمهيًدا لكسب 

والئه، وتحويله إلى عميل دائم. 
وعــلــيــه ولـــزيـــادة الــطــلــب عــلــى هـــذا الــنــوع من 
املشاريع من كافة فئات املجتمع، كما نوهنا 
ســابــقــًا، مــمــا جــعــلــهــا تــتــمــتــع بــنــســبــة عــالــيــة 
جدا في تسريع النمو واملقدرة العالية على 
اســتــرداد رأس املـــال فــي فــتــرة زمنية أقــل من 
غــيــرهــا مـــن األنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة، واتــجــهــت 
ــاء مـــشـــاريـــع مـــطـــاعـــم أو  ــول إنــــشــ ــ األفــــكــــار حـ
ــد  ــوقــــت حـــــرص رائــ ــاهـــي، ولـــكـــن بــــــذات الــ ــقـ مـ
األعــــمــــال عـــلـــى الــتــمــيــز فــــي تـــقـــديـــم وعــــرض 
املنتج واستحداث واالنفراد بخدمات أخرى 
متعلقة، ولدينا مشاريع ناجحة جــدا بهذا 
املــجــال، تم تبنيها من قبل الجهات الداعمة 

كموردين لها.
لكن بطبيعة الحال يعمل »نماء« على تدريب 
ــال عــلــى بـــلـــورة فـــكـــرة مــشــروعــه  ــمــ رائـــــد األعــ
ويـــقـــف عــلــى نـــقـــاط الـــقـــوة والـــضـــعـــف فــيــهــا، 
ومــا هي الفرص والتهديدات التي يمكن أن 
يواجهها إذا نفذ هذه الفكرة، ليشرع بعدها 
صـــاحـــب املــــشــــروع فـــي كــتــابــة خــطــة الــعــمــل، 
ــن خـــالل  ــ ــافـــســـن، ومـ ــنـ ودراســــــــة الــــســــوق واملـ
هذه اإلجــراءات يكون صاحب املشروع ملما 
بالجانب النظري قبل دخول السوق وينجح 

في إنشاء مشروع مميز.

20 مليـــون ريـــال تمويالت »نمـــاء« 
للمشاريع متناهية الصغر

مصطفى شاهين

:» 12 عاما.. حمد الصفار لـ » منذ إطالق الخدمة خالل 

أكد حمد جعفر الصفار القائم بأعمال مدير إدارة ريادة األعمال باإلنابة ملركز 
اإلنماء االجتماعي »نماء« أن حجم تمويل املركز للمشاريع متناهية الصغر بلغ 
حوالي 2.5 مليون ريال تقريبًا، حيث تم تمويل 12 إلى 15 مشروعا خالل العام 
املاضي، ليبلغ إجمالي التمويالت منذ بداية إطالق الخدمة عام 2007م حوالي 
لـ »لوسيل« أن التغيير السريع لبيئة  20 مليون ريال. وأضاف الصفار في حوار 
ريادة األعمال واألسواق محليا وعامليا، يعتبر أكبر تحدٍّ يستوجب منا املزيد من 
الدراسات ووضع الخطط التطويرية واستحداث املزيد من البرامج واملشاريع 

والخدمات ملجاراة تلك التغيرات.
ولفت إلى مشاركة عشرة مشاريع في معرض »أسواق« الذي نظمته وزارة التنمية 
اإلداريــة والعمل والشؤون االجتماعية، مضيفًا أن املشاركة تأتي ضمن توجه 
مركز اإلنماء االجتماعي »نماء« لتطوير وتعزيز خدمات دعم املشاريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر من خالل تقديم حزمة من الخدمات لدعم قطاع ريادة ورواد 

األعمال في املجتمع املحلي.. وإلى نص الحوار: 
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األعلى للقضاء يدشن 4 إصدارات جديدة
ــعـــد الــجــفــالــي  ــور عـــيـــســـى بــــن سـ ــتــ ــدكــ ــام ســــعــــادة الــ ــ قــ
النعيمي، وزيـــر الــعــدل والــقــائــم بــأعــمــال وزيـــر الــدولــة 
لشؤون مجلس الوزراء بزيارة جناح وزارة العدل في 
الــدولــي للكتاب فــي دورتـــه الثالثني.  الــدوحــة  معرض 
واطـــلـــع ســـعـــادة الـــوزيـــر عــلــى الـــعـــروض واإلصــــــدارات 
واملــنــشــورات القانونية الــتــي يــوفــرهــا جــنــاح الـــوزارة 
لــــزوار املــعــرض. كــمــا زار ســعــادتــه عـــددا مــن األجنحة 

املشاركة في املعرض.
الــوزيــر جهود القائمني على املعرض،  وثمن ســعــادة 
فــــي تــنــظــيــم هـــذه  ــة  ــريــــاضــ الـــثـــقـــافـــة والــ ودور وزارة 
الفعالية التي تعكس الوجه الحضاري لقطر، مؤكدا 
على أن قطر اليوم تأخذ مكانتها الالئقة بني البلدان 
املــتــحــضــرة بــفــضــل الـــرعـــايـــة واالهـــتـــمـــام الــــذي تــولــيــه 

القيادة الرشيدة للعلم والثقافة.
ونــوه ســعــادة الــوزيــر إلــى أن وزارة الــعــدل حرصت 
على املــشــاركــة فــي هــذا املــعــرض لتقريب خدماتها 
القانونية من الجمهور، وتعريف املواطنني بأحدث 
الخدمات القانونية والتشريعات التي تهمهم في 
مختلف مجاالت أنشطتهم ومعامالتهم اليومية، 
وتقديم العروض والشروحات التي تعزز التواصل 
مــــع مــخــتــلــف فــــئــــات الـــجـــمـــهـــور، الســـيـــمـــا الـــفـــئـــات 
الــقــانــونــيــة أو املــتــعــامــلــني مــع الـــــوزارة والــقــطــاعــات 

التابعة لها.
من ناحية أخرى دشن املجلس األعلى للقضاء أربعة 
كتب جــديــدة قــام بتأليفها قضاة ومتخصصون من 
الـــدورة الثالثني  املجلس وذلــك على هامش فعاليات 
الــدولــي للكتاب املقامة في مركز  الــدوحــة  من معرض 
الدوحة للمؤتمرات خالل الفترة من 9 وحتى 18 يناير 

الجاري.
ــدارات الــجــديــدة بــدعــم مــن املجلس  ــ وتــأتــي هـــذه اإلصــ
األعـــلـــى لــلــقــضــاء إلثــــــراء املــكــتــبــة الــقــطــريــة بــمــؤلــفــات 
وإصــــــــــــدارات ودراســــــــــات تـــتـــنـــاول مـــواضـــيـــع تــتــعــلــق 
ــارزة  بــالــقــضــاء حــيــث تــســلــط الـــضـــوء عــلــى قــضــايــا بــ
وكيفية تداولها في القضاء املحلي استنادا للقانون 
الـــقـــطـــري مـــع مـــقـــارنـــة ذلــــك عــلــى املـــســـتـــوى اإلقــلــيــمــي 

والدولي على غرار قضايا الحضانة واألوقاف ونظام 
الدعاوى.

ــدان الــحــســن  ــحــ ــن لــ ــتــــور حـــســـن بــ ــادة الــــدكــ ــعــ وقــــــام ســ
املهندي رئيس املجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة 
التمييز بتدشني املؤلفات الجديدة في معرض الكتاب 
بحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيــد آل 
محمود رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد صالح 
ــر الــثــقــافــة والــريــاضــة واملــؤلــفــني  بــن غــانــم الــعــلــي وزيــ
ــدد مـــن املـــســـؤولـــني عـــن مــعــرض  ــ الــــســــادة الـــقـــضـــاة وعـ

الدوحة الدولي للكتاب.
وجــاءت الكتب األربــعــة بعناوين ومواضيع مختلفة 
حــيــث حــمــل أحـــد اإلصـــــــدارات عـــنـــوان »الــحــضــانــة في 
ــقـــانـــون بــالــتــطــبــيــق عــلــى قــانــون  الــفــقــه اإلســـالمـــي والـ
األســــرة لــدولــة قــطــر« للقاضي الــدكــتــور خــالــد محمد 
صالح الرومي املري القاضي بمحكمة االستئناف، في 
حني كان اإلصــدار اآلخــر بعنوان »اإلثبات بالوسائل 
الــعــلــمــيــة فـــي الــفــقــه اإلســــالمــــي والـــقـــانـــون الــقــطــري« 
للقاضي الدكتور حمد صالح عقيل النابت الرئيس 

بــاملــحــكــمــة االبــتــدائــيــة، بــيــنــمــا حــمــل اإلصـــــدار الــثــالــث 
عـــنـــوان »دور األوقــــــاف ومـــؤســـســـات املــجــتــمــع املــدنــي 
فـــي تــحــقــيــق الـــرؤيـــة الــوطــنــيــة لــلــبــالد املــســلــمــة- قطر 
الــدوســري املدير  نموذجا« للدكتور عبدالله جعيثن 
الرابع  التنفيذي ملحكمة األســرة، بينما كان اإلصــدار 
بعنوان »نظام إدارة الدعوى املدنية – دراسة تطبيقية 
مــقــارنــة« للمؤلفة األســتــاذة فاطمة عبد العزيز بالل 

مدير إدارة الدراسات واإلحصائيات القضائية.
وقـــال ســعــادة الــدكــتــور حسن بــن لــحــدان املــهــنــدي في 
تصريح له بمناسبة تدشني الكتب، إن هذه اإلصدارات 
القيمة تعتبر إضــافــة ثرية ومهمة للمكتبة القطرية 
في املجال القضائي وكل ما يتعلق بها من مواضيع 
حـــيـــث تـــأتـــي هـــــذه املــــؤلــــفــــات لـــتـــكـــون مـــرجـــعـــا مــفــيــدا 
للباحثني والدارسني والقضاة حول مختلف املسائل 
ذات العالقة سواء بالقضايا املتداولة في املحاكم مثل 

الحضانة أو األنظمة املتعلقة بالنظام القضائي.
وشدد سعادته على دعم املجلس األعلى للقضاء لكل 
القضاة واملتخصصني والكاتبني في املجال القضائي، 

حيث تساهم أعمالهم ومؤلفاتهم في تحقيق املعرفة 
بالعديد من املواضيع املهمة والتي تحتاج دائما إلى 
مــزيــد مــن الـــدراســـة وتــســلــيــط الــضــوء بــمــا يــحــقــق في 
الــفــائــدة خــاصــة للعاملني فــي مــجــال القضاء  النهاية 
إلــى جانب رفــد املكتبة القطرية بمزيد من الدراسات 
واألبحاث املتعلقة بالعمل القضائي نظرا لتطور هذا 

املجال بصفة مستمرة.
ــنــــاول كــــتــــاب »الـــحـــضـــانـــة فــــي الـــفـــقـــه اإلســــالمــــي  ــتــ ويــ
والقانون بالتطبيق على قانون األســرة لدولة قطر« 
املــري،  الــرومــي  للقاضي الدكتور خالد محمد صالح 
اللغة العربية والفقه اإلسالمي  مفهوم الحضانة في 
وقــانــون األســرة القطري، مع تقديم تعريف لها وفقًا 
لــشــرح املــــادة 165 مــن الــقــانــون املــشــار إلــيــه واملتمثل 
الــولــد وتربيته وتقويمه  فــي أن الحضانة هــي حفظ 

ورعايته بما يحقق مصلحته.
أما القاضي الدكتور حمد صالح عقيل النابت فيركز 
فـــي كــتــابــه »اإلثــــبــــات بـــالـــوســـائـــل الــعــلــمــيــة فـــي الــفــقــه 
اإلسالمي والقانون القطري« على شرعية وقانونية 
اإلثـــبـــات الــجــنــائــي بــالــطــرق العلمية الــحــديــثــة ومــدى 

اتفاقها مع الفقه اإلسالمي.
بينما يقدم كتاب »دور األوقــاف ومؤسسات املجتمع 
لــلــبــالد املسلمة،  الــرؤيــة الــوطــنــيــة  املــدنــي فــي تحقيق 
الــدوســري،  قطر نــمــوذجــا« للدكتور عبدالله جعيثن 
قراءة علمية معّمقة، حول توظيف األوقاف اإلسالمية 
ومؤسسات املجتمع املدني في تحقيق بعض عناصر 
ركائز التنمية املستدامة )الركيزة االجتماعية( ضمن 

رؤية قطر 2030.
أمـــا األســـتـــاذة فــاطــمــة عــبــدالــعــزيــز بـــالل فاستعرضت 
ــة  ــ املـــدنـــيـــة – دراسـ ــدعــــوى  الــ ــتـــاب »نــــظــــام إدارة  فــــي كـ
تطبيقية مقارنة« مفهوم نظام إدارة الدعوى املدنية 
وخــصــائــصــه وأهـــدافـــه وأهــمــيــة تطبيقه فــي املــحــاكــم 

القطرية.
وتناولت في كتابها املكون من 134 صفحة على ثالثة 
الــدعــوى املدنية بــدراســة متعمقة  فصول، نظام إدارة 
باملقارنة مع النظام القضائي اإلنجليزي واإلجراءات 
ــراءات املدنية  املطبقة لهذا النظام وفقا لقواعد اإلجــ

اإلنجليزية.

الدوحة -

بمعرض الدوحة الدولي للكتابوزير العدل يزور جناح الوزارة في معرض الكتاب
تقنيات كتابة الرواية 

ونشرها في ندوة

تدشين كتاب »التربية 
اإلعالمية وبناء مفهوم 

التنمية المستدامة«

أقيمت أمــس نـــدوة أدبــيــة بــعــنــوان »الـــروايـــة: الــفــكــرة والــنــشــر« وذلـــك ضمن 
فــعــالــيــات الــبــرنــامــج الــثــقــافــي ملــعــرض الــدوحــة الــدولــي للكتاب فــي نسخته 
الثالثني املقام حاليا في مركز الدوحة للمعارض واملؤتمرات تحت شعار 

»أفال تتفكرون« بحضور عدد كبير من جمهور املعرض.
وتــحــدث خــالل الــنــدوة الــروائــي الكويتي طــالــب الــرفــاعــي وأدارهــــا الــروائــي 

القطري الدكتور أحمد عبدامللك أستاذ اإلعالم في كلية املجتمع.
للكتاب  الــدولــي  الــدوحــة  الرفاعي إن معرض  الكويتي طالب  الــروائــي  وقــال 
منارة ثقافية مهمة، مشيرا إلى أن الثقافة هي التي تربط الشعوب العربية 

بعيدا عن التجاذبات السياسية.
الوطن  الــقــراءة فــي  الــروايــة هــي زاد مهم على مــائــدة جمهور  وأوضـــح أن 
العربي من بني األجــنــاس األدبــيــة، وأن هناك إقباال عليها، قــراءة وإبــداعــا، 
حتى أن كثيرا من الشعراء واملسرحيني وكتاب القصة هجروا إلى الرواية، 
مشيرا إلى أن الرواية الجيدة البد أن يتوفر لها عناصر النجاح والتي تتمثل 
التي  الرواية وزمانها، والشخصيات  الــذي يشتمل على مكان  في: اإلطــار 
يقوم املبدع بخلقها من خياله ويظهرها للقارئ كما لو كانت شخصيات 
حقيقية، والفكرة التي تدور حولها الرواية والتي يريد الكاتب إيصالها من 
خالل مجمل األحداث، والحبكة التي تشكل تسلسال مدروسا لألحداث، ثم 
نمط الكتابة وهي الزاوية التي يختارها الكاتب كي يقدم الراوي الذي يروي 
للقارئ أحداث الرواية بأحد ضمائر الكتابة داعيا إلى ضرورة إملام الكاتب 

باللغة نحوا وصرفا.
وأضــــاف أن تــدريــس مــــادة )الــكــتــابــة اإلبـــداعـــيـــة( فــي الــجــامــعــات واملــعــاهــد 
تــدريــس أي  األمريكية واألوروبـــيـــة، منتشر منذ وقــت طويل وهــو بمنزلة 
يــكــون مبدعا فمن  أن  بالتدريس  يــقــوم  بــل، ويشترط فيمن  مـــادة علمية، 
يــدرس الــروايــة البــد أن يكون روائــيــا، ومــن يــدرس الفن التشكيلي البــد أن 
يكون فنانا، وهكذا، مشيرا إلى أن النشر للرواية في الغرب يمر عبر عدة 
محطات في دور النشر بدءا من التصحيح اللغوي وحتى الترقيم مرورا 
ــتــوازن بــني الــســرد والــحــوار وصـــوال إلى  بمن يــرى املــضــمــون ومــن يــرى ال
من يرى متطلبات السوق قبل النشر، وهذا ما نفتقده في صناعة النشر 
اإلبداعي لدينا، مطالبا دور النشر بإنشاء لجان متخصصة للقراءة للعمل 

على تجويد األعمال اإلبداعية.
القدرة على تجاوز قوانني  الكاتب  الرواية تعطي  الرفاعي قائال »إن  وتابع 
الواقع، فعلى الرغم من أن كال منا يمارس في حياته اليومية دور الراوي 
فإن الكاتب ال يستطيع أن يخاطب القارئ مباشرة، والبد أن يكون هناك 
تــوازن بني السرد والــحــوار، كما أن الروائي البد أن يتمتع بالذكاء، فضال 
عن االطالع واإلملام بالثقافة العامة وأن يكون لسان عصره«، داعيا الكتاب 
الوقت  ــداد وتلمس هموم املجتمع، وفــي نفس  اإلعـ إلــى مزيد مــن  الشباب 
القارئ على احتمال  إبداعا يعني  الــروايــة متعة في ذاتها لتخلق  أن تكون 
وتجاوز لحظة الواقع وأن تبشر بالخير والسالم فالرواية إضافة إلى عمر 

اإلنسان.
األدبــيــة في  الكتابة  بــدأ  الرفاعي  الكويتي طالب  الــروائــي  أن  جدير بالذكر 
منتصف السبعينيات، وأصدر عددا من األعمال اإلبداعية منها: مجموعات 
قصصية مــثــل »أبــوعــجــاج طـــال عــمــرك«، »أغــمــض روحـــي عــلــيــك«، »مـــرآة 
الــغــبــش«، »حــكــايــا رمــلــيــة«، ومــن روايــاتــه »ظــل الــشــمــس«، »رائــحــة البحر«، 

ترجمت بعض أعماله إلى اإلنجليزية والفرنسية واألملانية.

دشن امللتقى القطري للمؤلفني تحت رعاية وزارة الثقافة والرياضة كتاب 
للكاتبة ميرفت  التنمية املستدامة«  التربية اإلعالمية وبناء مفهوم  »دور 
إبراهيم. وبعد تدشني كتابها أوصت الكاتبة ميرفت إبراهيم بإنشاء قنوات 
فضائية تعليمية للمناهج القطرية لجميع املراحل التعليمية وقناة للتعليم 
التنمية  أهـــداف  الــرابــع مــن  الــهــدف  للجامعات، لدعم  العالي كقناة تعليمية 

املستدامة »تحسني التعليم التنمية املستدامة لبالدنا 2030«.
الــضــوء على دور مؤسسات اإلعـــالم ووســائــل االتصال  الكتاب  ويسلط 
الجماهيرية في العملية التربوية والتعليمية، ودعوة اإلعالميني والتربويني 
إلى التنسيق بني قطاع التربية وقطاع اإلعالم في تخطيط املحتوى التربوي 
الذي يمكن تقديمه للطلبة، كذلك دعوة املؤسسات اإلعالمية إلى تقييم املواد 
أنماطًا سلوكية  الطلبة بصفة دوريــة، إكسابهم  التي تستهدف  اإلعالمية 
تركز على تنمية التفكير الناقد، وعلى القيم االجتماعية التي تمكنهم من 

التكيف مع أنماط الحياة املتغيرة.
وأكدت الكاتبة ميرفت إبراهيم أن اإلعالم والتربية هما جناحا املجتمع الذي 
يحلق بهما في فضاء العلم واملعرفة والسماوات املفتوحة؛ ليصل بنا إلى ما 
ُيسمى )التربية اإلعالمية(، حيث تعتبر »اإلعالم آلية مهمة إلحداث التغيير 

داخل املجتمع وربط مختلف التفاعالت التي يمكن أن تنشأ بني أفراده«.
وتعرف الكاتبة اإلعالم على أنه مفهوم ذو أبعاد مختلفة وكونه علمًا قائما 
بذاته له أصوله املتميزة ومصطلحاته الخاصة كغيره من الحقول املعرفية 
الظواهر  بــدراســة وتحليل ووصـــف وكـــذا معالجة مختلف  فهو يضطلع 
الظواهر  إلــى غيرها مــن  االجتماعية والسياسية واالقــتــصــاديــة والبيئية 
التي تحكمها آلية التطور الهائل في شتى املجاالت.. مبينة أن اإلعالم هو 
الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في  التعبير املوضوعي لعقلية 
األكــبــر في  النصيب  اإلعـــالم أصــبــح يمتلك  أن  إلــى  الــوقــت.. مشيرة  نفس 
التنشئة االجتماعية، وأن وسائل اإلعالم تتصدر مكانة متميزة في واقعنا 
املعاصر انطالقًا من طبيعة وظائفها وأدوارها، مرورًا بتأثيرها على الفرد 

واملجتمع..

من رواد النهضة التعليمية في قطر وأحد العلماء األجالء

»الثقافة« تدشن سيرة الشيخ عبداهلل بن تركي السبيعي 
»حيـــاة عالـــم من قطــــر«

الــــثــــقــــافــــة والـــــريـــــاضـــــة أحـــــــد أهــــم  دشــــنــــت وزارة 
إصـــداراتـــهـــا وهـــو كــتــاب »حـــيـــاة عــالــم مـــن قــطــر«.. 
سيرة الشيخ الجليل عبدالله بن تركي السبيعي، 
وذلــك مساء أمــس، باملسرح الرئيسي في معرض 

الكتاب.
وعقب التدشني قام مؤلف الكتاب األستاذ الدكتور 
ــلـــه بــــن تـــركـــي الــســبــيــعــي  عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن عـــبـــد الـ
لــزوار املعرض ومحبي  بتوقيع نسخ من الكتاب 
أكـــدوا أهمية الكتاب لنشر  الــذيــن  الشيخ الجليل 

سيرة الشيخ الجليل لألجيال القادمة.
واستعرض مؤلف الكتاب األســتــاذ الدكتور عبد 
العزيز بن تركي السبيعي الكتاب الذي يعد سيرة 
رائــد مــن رواد النهضة التعليمية فــي قطر وأحــد 
العلماء األجالء، حيث قضى حياته في نشر العلم 
والــدعــوة، وتأسيس التعليم في قطر حتى وافــاه 

األجل عام 1968 م - رحمه الله.
ونقل األستاذ الدكتور عبد العزيز السبيعي عن 
مــعــاصــريــه قــولــهــم إن الــشــيــخ الــجــلــيــل كـــان غــزيــر 
الرواية، لطيف الدراية، متشعب الحديث، يسترق 
قــلــوب الــنــاس بحسن الــكــالم وجميل الــبــيــان، كان 
شخصية فـــذة، وافـــر الــعــقــل، ســديــد الــــرأي، واســع 
املـــعـــرفـــة، مــشــرق الـــوجـــهـــة، مــهــيــب الــســمــت، جليل 

القدر.
ولفت إلى أن جهد الشيخ عبد الله بن تركي لم يكن 
خطبًا ومحاضرات ومقاالت وفتاوى فقط وإنما 
 بــنــاء يــؤســس قـــواعـــد راســـخـــة لنهضة 

ً
كـــان عــمــال

دينية وتعليمية متواصلة، مضيفًا أنه فتح أبواب 
التعليم للفتاة القطرية، ووضــع مناهج التربية 
اإلسالمية، وكان له دور في إنشاء املعهد الديني 
الثانوي، وتزويد البالد بأساتذة من علماء األزهر 

الشريف.
الله بن تركي السبيعي  وقــاد الشيخ الجليل عبد 
الــتــبــرعــات ملجاهدي  حملة جريئة واســعــة لجمع 
ــثـــورة الـــجـــزائـــريـــة، وســـاهـــم فــيــهــا بــجــهــده فــكــان  الـ

خطيبها األول، وساهم فيها بماله، وقــام بنفس 
الدور في إعانة أسر مجاهدي فلسطني.

وارتـــكـــز الــكــتــاب عــلــى مــا تـــرك الــشــيــخ الــجــلــيــل من 
آثــــــار عــلــمــيــة مــكــتــوبــة كـــاملـــحـــاضـــرات والـــــــدروس 
ــة، والـــتـــقـــاريـــر الــرســمــيــة  ــ ــيــ ــ والـــتـــســـجـــيـــالت اإلذاعــ
واملكاتبات واملراسالت واملقابالت الصحفية، وما 
حفظته ذاكرة إخوانه وأبنائه وأصدقائه ومعارفه، 
املــراحــل التي  والتي أسهمت جميعها في توثيق 
مر بها الشيخ بصورة خاصة واملجتمع القطري 

آنذاك بصورة عامة.
ــر الــصــحــفــي الــــــذي عـــقـــد لــتــدشــني  ــمـ وخــــــالل املـــؤتـ
الكتاب قال األستاذ الدكتور عبد العزيز السبيعي 
إن الــتــرجــمــة غــطــت مــا يــقــرب مــن قـــرن مــن الــزمــن، 
وأوضــحــت الكثير مــن جــوانــب الحياة التعليمية 

واالجتماعية واالقتصادية في قطر، وما صاحبها 
من تحديات وإنجازات رسمت لنا صورة واضحة 
عن حياة الشيخ عبد الله بن تركي وما كان يسعى 
بــنــاء نهضة تعليمية وصــحــوة  إلــيــه مــن تحقيق 
إســالمــيــة آتــت أكلها وثــمــارهــا بعد رحــيــل الشيخ 

وما زالت آثارها باقية إلى يومنا هذا.
ــم الـــشـــيـــخ الــجــلــيــل بــاســم  ــ ــــى ارتــــبــــاط اسـ ونــــــوه إلـ
األزهـــريـــني، حــتــى إنـــه لــقــب بـــ »أبــــو األزهـــريـــني في 
قــطــر« فــكــان يقضي مصالحهم ويــلــبــي طلباتهم 

ويبني للمجتمع الحاجة إلى علمهم.
الــدكــتــور الشيخ يوسف  ونقل السبيعي مــا كتبه 
القرضاوي عن جهود الشيخ الجليل عبد الله بن 
تركي السبيعي في إقامة مسابقات القرآن الكريم، 
حيث كــتــب: كــان مــن األشــيــاء الــتــي أعتقد أن قطر 

كان لها فضل السبق فيها مسابقات حفظ القرآن 
الــعــلــوم الشرعية  اقــتــرحــهــا تفتيش  الــتــي  الــكــريــم، 
بــرئــاســة الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن تــركــي عــلــى الشيخ 
قــاســم بــن حــمــد آل ثــانــي وزيـــر املـــعـــارف، فــمــا كــان 
أســــرع مــن اســتــجــابــة الـــوزيـــر وتشجيعه ورصـــده 

امليزانية الالزمة لهذه املسابقة.
وأكد د. عبد العزيز السبيعي أن الترجمة للشيخ 
عبد الله بن تركي ال تزال قاصرة عن إيفائه حقه، 
مـــؤكـــدًا أن الــحــديــث عـــن حــيــاة الــعــلــمــاء وجــهــدهــم 
وجــهــادهــم وآثـــارهـــم العلمية والــدعــويــة واملــشــاق 
التي كابدوها هو من أكثر األمــور التي تحفز من 
يــأتــي بــعــدهــم عــلــى بـــذل الــجــهــد فـــي ســبــيــل العلم 

والدعوة إلى الله.
وشـــدد على أن العلماء مــنــارات يستدل بها على 
املــثــل النبيلة التي  الــصــالــح وعــلــى  طــريــق السلف 

يسعى إليها كل مخلص لدينه ووطنه.
مــن جــانــبــه أكـــد مــحــمــد بــن حــســن الـــكـــواري، إدارة 
اإلصــــــــدارات والــتــرجــمــة، أن الــشــيــخ الــجــلــيــل عبد 
الــلــه بــن تــركــي السبيعي كـــان لــه األثـــر األكــبــر في 
النهضة التعليمية والتربوية في قطر، معبرًا عن 
سعادته كون مؤلف الكتاب هو األستاذ الدكتور 
عبد العزيز بن عبد الله بن تركي السبيعي وزير 

التعليم األسبق وصاحب القلم املعروف.
ــفــــل الــــتــــدشــــني أن  وأضــــــــــاف خـــــــالل كـــلـــمـــتـــه فـــــي حــ
مجهودات الشيخ الجليل كانت في مرحلة هامة في 
دولة قطر، وهي مرحلة ما بعد النفط، فكانت بداية 
التعليم فــي قــطــر مــع بــدايــة الخمسينيات، ولــذلــك 
تصدى لهذه املرحلة رجال درسوا في مدارس غير 

نظامية، وكان الشيخ عبدالله بن تركي منهم.
ولفت إلى التغيرات الكثيرة التي حدثت في هذه 
إلــى رجـــال لهم نظرة  الفترة والــتــي كــانــت تحتاج 
ثاقبة للمرحلة القادمة ومتطلباتها، مؤكدًا على 
جــهــود الــشــيــخ فــي الــتــصــدي لــظــاهــرة عـــدم تعليم 
الــفــتــيــات والــتــي ظــهــرت فــي بــعــض فــئــات املجتمع 
القطري، واستطاع الشيخ ومجموعة من العلماء 

تغيير هذه النظرة للمجتمع تجاه الفتيات.

■ لقطة تذكارية عقب مؤتمر التدشين

■ النعيمي خالل زيارته لجناح الوزارة

22 دولة 42 ناشرا من  بمشاركة 
»الثقافة« تطلق اليوم برنامج زمالة الدوحة

الــدوحــة الدولي  تتواصل فعاليات معرض 
لــلــكــتــاب لــلــيــوم الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي، حيث 
شهدت األجنحة املتنوعة وقاعات الندوات 
والنشاطات الترفيهية وخصوصا برنامج 
ــاال مــلــفــتــا لــالنــتــبــاه  ــبـ ــم الـــــذي شــهــد إقـ ــراعـ بـ
مــن قبل األســـر وأطــفــالــهــا، وعـــزى املــراقــبــون 
هــذا الحضور للوجبات الثقافية والفكرية 
والترفيهية والفنية اليومية الدسمة التي 
يلمسها زوار املعرض، إضافة إلى مشاركة 
ــة وارتـــــفـــــاع  ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ ــيــــرة ومـ ــهــ نــــشــــر شــ دور 
مستويات املطبوعات والكتب والــدراســات 
الـــــتـــــي تــــحــــمــــل أبـــــــعـــــــادا وطــــنــــيــــة وقــــومــــيــــة 

وإنسانية.

زمالة الدوحة 

ــار الــتــفــاعــل واالحــتــكــاك بــني صناع  وفـــي إطـ
الـــفـــكـــر فــــي املــنــطــقــة والـــعـــالـــم ودور الــنــشــر 
املحلية، وتحت رعاية سعادة السيد صالح 
ــر الــثــقــافــة والــريــاضــة،  بـــن غــانــم الــعــلــي وزيــ
الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة النسخة  تــطــلــق وزارة 
األولى من برنامج زمالة الدوحة للناشرين 
بمشاركة 42 ناشًرا قطريًا وعربيًا وأجنبيا 
ــالــــم. وقــــــال الــســيــد  ــن 22 دولــــــة حـــــول الــــعــ مــ
ــم الــســيــد مـــديـــر مــلــتــقــى الــنــاشــريــن  ــيـ ــراهـ إبـ
واملوزعني بالوزارة إن البرنامج ينظم ألول 
مرة في قطر، ومن خالله نستفيد بتجارب 
وخــــبــــرات عــاملــيــة ســبــقــتــنــا فـــي تــنــظــيــم هــذا 
البرنامج، وذلــك انطالقا مــن رؤيــة لسعادة 
الــــوزيــــر يــــرى مـــن خــاللــهــا ضــــــرورة تــطــويــر 
صــنــاعــة الــنــشــر بـــالـــدولـــة ومـــشـــاركـــة الــــدور 
القطرية باملعارض الدولية وقيامها بدور 
تنويري وثقافي مهم وفعال. وأوضح أن من 
أهداف البرنامج »تكوين عالقات مهنية بني 
الــثــقــافــات، وتشكيل أســـاس مــعــرفــي وإطـــار 
اســتــرشــادي لــســوق حــقــوق الــنــشــر وتــعــزيــز 
مفهوم حقوق امللكية الفكرية وتوفير ملتقى 
مفتوح لتبادل الخبرات في مجال صناعة 

النشر«.

الخيارات والفرص 

من األجنحة املميزة باملعرض جناح جامعة 
قطر الذي يحمل عنوان »عالم من الخيارات 
ــفــــرص« ويـــضـــم دار نــشــر جــامــعــة قــطــر،  والــ
ــاذج نــــادرة  ــمـ وفـــريـــق الـــبـــيـــرق، واملــكــتــبــة، ونـ
مــــن املــــجــــالت والـــصـــحـــف الـــقـــديـــمـــة والـــخـــط 
العربي اإلسالمي. يقول سعادة اللواء علي 
بــن محمد الــصــمــادي املــســؤول عــن الجناح: 
نحاول أن نعكس من خالل ما نعرضه تميز 
جامعة قطر النوعي على الصعيد اإلقليمي 
والــــدولــــي فـــي مـــجـــاالت الــتــعــلــيــم والــبــحــث، 
وبـــكـــونـــهـــا الـــخـــيـــار املـــفـــضـــل لــطــلــبــة الــعــلــم 
والــبــاحــثــني ومــحــفــزا للتنمية االقــتــصــاديــة 

واالجتماعية املستدامة لدولة قطر.
وفـــي الــجــنــاح نــســخ تــاريــخــيــة مـــن املــجــالت 
العربية القديمة الشهيرة منذ كانت الكتابة 
ــــي وقـــبـــل  ــــاضـ ــرن املـ ــ ــقـ ــ ــد مـــطـــلـــع الـ ــيــ بـــخـــط الــ
مــنــتــصــفــه مــثــل مــجــلــة أبــــو نـــظـــارة وأبـــولـــو 
والكاتب املصري واملقتطف والهالل والتي 
تحظى بإقبال كبير من الباحثني والعلماء 
الــتــراث والــصــحــافــة وطلبة  املهتمني بكتب 

العلم.

إصدارات متميزة 

ومن خالل زيــارة »لوسيل« لجناح متاحف 
قطر فإنه يضم ثروة تراثية من الكتب التي 
تعكس جوهر الحضارة العربية وإشعاعها 
عــلــى الــعــالــم املــنــتــشــرة مــعــاملــهــا فـــي الــعــالــم 
ــي الــنــصــف  الـــعـــربـــي واإلســــــالمــــــي. تـــقـــول مــ
رئيس املشاريع الخاصة بإدارة املطبوعات 
الــكــتــب الشعبية والــتــراثــيــة  »نــهــتــم بــعــرض 
وكتب األطفال وكافة األعمال اإلبداعية، كما 
أننا نعرض كتبا تتعلق بالعالقات الثقافية 
ــرار الـــعـــالقـــات الـــروســـيـــة الــقــطــريــة،  ــ عـــلـــى غــ
وســوريــا ســالمــًا، ومطبوعات تضم نــدوات 
ومؤتمرات تنظمها املتاحف وتحتوي على 

بحوث ودراسات قيمة.
وتــســتــطــرد: تــوجــد كــتــب حــــول املــجــوهــرات 
والــلــؤلــؤ تــســتــعــرض تــلــك املــهــن الــتــي كانت 
ــاة الـــعـــربـــي  ــيــ ــن حــ ــ تـــشـــكـــل جـــانـــبـــا مـــهـــمـــا مـ

والقطري القديم في املنطقة.
وضــــمــــن جـــولـــتـــهـــا بـــاملـــعـــرض اســتــعــرضــت 
»لــوســيــل« مطبوعات جــنــاح كلية الشرطة، 
املطبوعات الشرطية واألمنية والقانونية، 
الــدارســون وهــواة املعرفة  التي يقبل عليها 

والباحثون.
يــقــول الــعــمــيــد الــدكــتــور مــحــمــد بــن عبدالله 
املحنا املري، مدير عام كلية الشرطة: نشارك 
للسنة الخامسة واملعرض هذه السنة بثوب 
عـــصـــري حـــديـــث وتــطــويــر مــلــحــوظ ونــدعــو 
الــجــمــهــور إلــــى زيـــــارة املـــعـــرض لــالســتــفــادة 
واالقـــتـــنـــاء واالطــــــالع عــلــى مـــجـــهـــودات أهــل 
قــطــر. وعـــن طبيعة املــشــاركــة أوضـــح املـــالزم 
أول راشــــد صــالــح املــــري أن الــكــلــيــة تــشــارك 
املــقــررات الشرطية  بجناح يضم العديد من 
املــقــررات العامة  إلــى  والقانونية بــاإلضــافــة 
الــتــي تـــدرس لــطــالب كلية الــشــرطــة، ويوجد 
ــا  ــتـــي تــــم إصــــدارهــ الـــعـــديـــد مــــن املـــؤلـــفـــات الـ
ــل  ــائــ ــرســ ــخــــصــــص لــ ــة وجـــــــنـــــــاح مــ ــيــ ــلــ ــكــ ــالــ بــ
املـــاجـــســـتـــيـــر والـــــدكـــــتـــــوراه ملــنــتــســبــي كــلــيــة 
الشرطة وعلى رأسهم عميد الكلية ويوجد 
العديد من املؤلفات واملشاركات باملؤتمرات.

 45 إصدارا جديدا 

ــــواري، الــرئــيــس  ــكـ ــ تـــقـــول الـــســـيـــدة عــائــشــة الـ
ــــدار روزا لــلــنــشــر إنـــهـــا تــشــارك  الــتــنــفــيــذي لـ
بـــ 45 إصـــدارا  ــدار تــشــارك  الثالثة والــ للمرة 
ــفـــني قـــطـــريـــني ومـــؤلـــفـــني عـــرب  جــــديــــدا ملـــؤلـ
وإجمالي املؤلفات التي حصلت عليها الدار 
في هذا العام 110 إصدارات وتعتبر دار روزا 
للنشر هي الجاذب األول للمؤلفني القطريني 
ويــتــواجــد املــؤلــفــون فــي كــل دور النشر لكن 
في دار روزا للنشر هناك 64 مؤلفا ومؤلفة.

 وقــــــال الـــســـيـــد راضــــــي الـــهـــاجـــري الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــــدار زكــــريــــت لـــلـــنـــشـــر: نـــشـــارك 
بــاملــعــرض، ونــقــدم هــذا العام  الثانية  للمرة 
مجموعة إضافية وتطويرا ملا قدمنا سابقا 
ونسعى دائما لتقديم الجيد واملفيد للقراء 
ــن الـــقـــراء  ومــجــمــوعــة مــتــمــيــزة ومــتــنــوعــة مـ
الــكــتــب املختلفة بــمــجــاالت الثقافة  ــــواع  وأنـ

املختلفة.
يــقــول خــالــد محمد املــهــنــدي، رئــيــس جناح 
بـــ 150 عنوانا  دار كــتــارا للنشر: مشاركتنا 
ــافــــة واألدب  ــقــ ــثــ ــراث والــ ــ ــتــ ــ الــ ــــني  بـ ــا  ــنـــوعـ ــتـ مـ
والـــروايـــات وجـــائـــزة قــطــر لــلــروايــة العربية 

بنسخها العربية واإلنجليزية والفرنسية.

العلم بين التفكير والتفكر 

ومــن أهــم الفعاليات التي شهدها املعرض 
أمس ندوة حول العلم بني التفكير والتفكر 
أكد خاللها د. محمد راتب النابلسي املفكر 
املعروف أنه إذا أردت الدنيا واآلخرة فعليك 
بــالــعــلــم، والـــعـــلـــم ال يــعــطــيــك بــعــضــه إال إذا 

أعطيته كلك وطالب العلم يؤثر اآلخرة على 
الدنيا فيربحهما معا والعكس صحيح.

وأشـــــار إلـــى أن الــنــبــات يــزيــد عــلــى الــجــمــاد 
بالنمو أما الحيوان يزيد عليهما بالحركة 
أمــا اإلنــســان لــه وزن وحجم وطــول وعــرض 
وارتـــفـــاع ويــنــمــو ويــتــحــرك إال أن الــلــه أودع 
فــيــه قــــوة إدراكــــيــــة يــتــمــيــز بــهــا عــلــى ســائــر 
املخلوقات هذه القوة اإلدراكية تلبى بطلب 
العلم والذي يشرد عن طلب العلم هبط على 
إلــى مستوى ال يليق به  مستوى إنسانيته 
وانـــظـــروا إلـــى رب األكــــوان وصــفــه لغير من 

طلب العلم »أموات غير أحياء«.
وأكــــد أن كــلــمــة الــحــق أكــثــر كــلــمــة مــتــداولــة 
فـــي األرض والـــحـــق هـــو مـــا يـــأمـــر بـــه الــلــه 
والــبــاطــل هــو معصية الله واإلنــســان أعقد 
آلــة في الكون تعقيد إعجاز وليس تعقيد 
عــجــز ولـــه صــانــع عــظــيــم، ولــذلــك إن اتبعت 
الــلــه سلمت وســعــدت فــي الدنيا  تعليمات 
واآلخرة. وأوضح أن »الدين من السماء وال 
تــوازن معطيات األرض بمعطيات السماء 
ألنــهــا كــمــال مطلق مــن عــنــد الــلــه الخبير«. 
كما تطرقت ندوة في جناح شبكة الجزيرة 
ــن الـــخـــبـــراء  اإلعــــالمــــيــــة بـــحـــضـــور نــخــبــة مــ
إلــى مناقشة دور اإلعــالم في نقل األحــداث 
الــســيــاســيــة فـــي الــــــدول الــعــربــيــة وشــــددت 
ــة الـــتـــحـــلـــي بـــالـــصـــدق  ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ الـــــنـــــدوة عـ
واملــهــنــيــة مــن أجـــل الــواقــع كــمــا هــو ألهمية 
ذلــك في التأثير بــالــرأي العام واإلعـــالء من 

شأن أي وسيلة إعالمية.

رواية »شهيًا كالفراق« 

واســــتــــضــــاف الــــصــــالــــون الـــثـــقـــافـــي الــكــاتــبــة 
الـــجـــزائـــريـــة أحـــــالم مــســتــغــانــمــي، لــلــتــوقــيــع 
ــيـــرة، وروايـــــة »شهيًا  عــلــى إصـــداراتـــهـــا األخـ
كالفراق« وتتحدث خاللها بأسلوب تهكمي 
عـــن الــوطــنــيــة واالنـــكـــســـار وكــــل مـــا تــمــر به 
الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة مـــن إخـــفـــاقـــات وخــيــبــات. 
وتصف شعوب املنطقة بأنها »معلقة إلى 
أبــواب القطارات. ما عاد همنا إنقاذ الوطن 
ــكـــل يــركــض  كــــل مـــنـــا يـــريـــد إنــــقــــاذ نـــفـــســـه، الـ
للحاق بفرصته األخيرة، فقطار الهروب من 

الجحيم ال ينتظر«.
وتتحدث مستغانمي عن نفسها في الكتاب: 
»مـــاذا تنتظرون مني وســط هــذا اإلعــصــار؟ 
كيف يــبــدع مــن هــو متعلق إلــى القطار بيد 
وبالثانية يكتب ليصف املشهد؟ تــارة يمر 
بمنظر جميل وتارة يمر بنفق، بينما الناس 
يــصــعــدون ويــنــزلــون ويــتــدافــعــون مــن حوله 
ليفوزوا بمقعد احتياطي لالنتظار، يقعون 
فـــي الــحــب حــــال الـــصـــعـــود، ويــفــتــرقــون قبل 
محطة الوصول. فعشق اليوم يدوم مسافة 
محطة وعليك أن تواسي العاشق املخدوع 
وتقنع عاشقة تسافر من دون تذكرة عودة 

بأن عليها النزول«.

■ أحالم مستغانمي■ اللواء علي بن محمد الصمادي

■ محمد راتب النابلسي يتحدث للجمهور

صالح بديوي

مصطفى شاهين
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May 2019
عالمات خدمة سوثبيز إنرتناشيونال ريالتي وشعار سوثبيز انرتناشيونال ريالتي املسجلة )أو غري مسجلة( مستخدمة بتصريح. تدعم سوثبيز إنرتناشيونال ريالتي أو الشركات التابعة لها متامًا مبادئ قانون اإلسكان العادل وقانون تكافؤ الفرص، فكل مكتب مملوك ومدار بشكل مستقل. إذا مت 

إدراج ممتلكاتك مع وسيط عقاري، الرجاء جتاهلها، فنحن ال نعمل للحصول على عروض من سماسرة العقارات اآلخرين. نحن سعداء للعمل والتعاون الكامل معهم. ال يتم توفري أو تقدمي أي خدمات أو منتجات من جهات خارجية إىل سوثبيز إنرتناشيونال ريالتي أو الشركات التابعة لها. 
ال متتلك أو تطور أو تباع الوحدات السكنية التابعة لـ ذا رزيدنسز يف سانت ريجيس جزيرة مرسى عربية، اللؤلؤة قطر من قبل شركة ستاروود إي أي إم إي للرتخيص واخلدمات؛ ماريوت الدولية أو الشركات التابعة لها )“ماريوت”(.تستخدم شركة مرسى عربية احملدودة ومنتجع 

مرسى عربية ذ.م.م عالمة سانت ريجيس مبوجب ترخيص من قبل ماريوت، والتي مل تؤكد دقة أي من البيانات أو اإلقرارات الواردة هنا.

يعترب مشروع سانت ريجيس جزيرة مرسى عربية، اللؤلؤة-قطر، أحد أكرب مشاريع الضيافة 
يف القطاع اخلاص يف دولة قطر. وبعد فرتة قصرية على بدء تنفيذ األعمال فيه، يظهر تطّورًا 

ملحوظًا يف اإلنشاءات.

املساحة الكلية للبناء على اجلزيرة متتد على أكرث من 150,000 مرت مربع تقريبًا، بدأ العمل 
فيها عام 2019، ويجري تنفيذها بسرعة قياسية، لتسليمها يف عام 2021.

يضّم املشروع أكرث من ٤٥٠ شقة فندقية من عالمة سانت ريجيس التجارية العاملية.

كما يقّدم املشروع مستوى عاٍل من الرفاهية التي ترتكز على خدمات املساعد الشخصي 
واخلدمات الفندقية للسكان والزوار على السواء، واملرافق الرتفيهية املتمّيزة من مطاعم 

ومقاهي ومسابح وحدائق وغريها، باإلضافة إىل املناظر البانورامية املليئة باحلياة. 

للمزيد من املعلومات يرجى التواصل مع “سوثبيز إنرتناشيونال ريالتي قطر” على
info@qatarsothebysrealty.com   أو االتصال على 3335 3369 974+

marsaarabiaisland.com أو  زيارة

جمموعة الفردان تقّدم سانت
ريجيس جزيرة مرسى عربية،

اللؤلؤة-قطر.
مشروع يشهد تطورًا ملحوظًا 

٢٠٢١

ديسمرب 2019 يوليو 2019يناير 2019
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10444.4 نقطة 0.64 % إلى  المؤشر يتراجع 

1.186 مليار ريال ارتفاع قيمة تداوالت األسبوع الماضي إلى 

مؤشرات األسبوع

6 424445.6% 3
 قطاعات تراجعت بقيادة 
التأمني والعقارات والبنوك

مليارات ريال تراجع 
رسملة السوق

مليون ريال تداوالت 
»QNB« متصدر السيولة

مليون سهم تداوالت 
»إزدان« متصدر الكميات

 نمو »بنك الدوحة« 
متصدر األسهم املرتفعة

ــبــــوع املـــاضـــي بــمــقــدار  انــخــفــض مـــؤشـــر بـــورصـــة قــطــر خــــال األســ
67.34 نقطة، أو ما يعادل 0.64% من قيمته، ليغلق عند مستوى 
10,444.36 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 
0.7%، لتصل إلى 581.4 مليار ريال، باملقارنة مع 585.4 مليار ريال 

في األسبوع السابق.
ومن بني أسهم 47 شركة مدرجة، ارتفعت 
أســـعـــار 11 ســـهـــًمـــا، فـــي حـــني انــخــفــضــت 
أسعار 31 سهًما، وبقيت 5 أسهم بدون 
تــغــيــيــر. وكــــان ســهــم »بــنــك الـــدوحـــة« هو 
أفــضــل األســهــم أداًء خـــال األســـبـــوع، مع 
بـــاملـــقـــارنـــة مــع  بــنــســبــة %3.0  ــه  ــاعــ ــفــ ارتــ
الــتــداوالت  األســبــوع السابق، وبلغ حجم 
عــلــيــه 18 مــلــيــون ســـهـــم. وعـــلـــى الــجــانــب 
ــان ســهــم »بــنــك قــطــر األول« هو  اآلخــــر، كـ
األســــوأ أداًء خـــال األســبــوع مــع تراجعه 
بنسبة 9.9%، حيث بلغ حجم التداوالت 

عليه 25.7 مليون سهم.
ــد  ــيـ ــعـ ــيـ وكــــــــانــــــــت أســـــــهـــــــم »شــــــــركــــــــة مـــسـ
للبتروكيماويات القابضة« و»بنك قطر 
الدولي اإلسامي« و»شركة قطر للوقود« 
ــبـــر املــتــســبــبــني فــــي انـــخـــفـــاض املـــؤشـــر  أكـ
خـــال األســـبـــوع، حــيــث تسبب انخفاض 
سهم »شركة مسيعيد للبتروكيماويات 
الــقــابــضــة« بــخــســارة املــؤشــر 30.3 نقطة 
خــال األســبــوع. وتسبب انخفاض سهم 
»بــنــك قــطــر الــدولــي اإلســـامـــي« بخسارة 

املـــؤشـــر 20.1 نــقــطــة، بــيــنــمــا تــســبــب انــخــفــاض ســهــم »شـــركـــة قطر 
للوقود« بخسارة املؤشر 16.9 نقطة خال األسبوع.

ــبـــوع املـــاضـــي بنسبة  ــتــــداوالت خـــال األسـ ارتـــفـــع إجــمــالــي قــيــمــة الــ
بــاملــقــارنــة مــع 1.153 مليار  ــال،  إلـــى 1.186 مــلــيــار ريــ 2.8% ليصل 
ريال في األسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات املالية 
التداوالت خال األسبوع، مع استئثاره بنسبة 51.1% من إجمالي 
قيمة الـــتـــداوالت. وجـــاء قــطــاع الــخــدمــات 
والــســلــع االســتــهــاكــيــة فــي املــركــز الثاني 
مع استئثاره بنسبة 14.6% من إجمالي 
ــي الــــوقــــت عــيــنــه،  ـــ قـــيـــمـــة الـــــــتـــــــداوالت. وفـ
اســتــأثــر ســهــم »مــجــمــوعــة QNB« بأعلى 
قيمة تداوالت خال األسبوع، حيث بلغت 

قيمة التداوالت عليه 243.8 مليون ريال.
ــــداوالت خــال  ــتـ ــ ــع إجـــمـــالـــي حــجــم الـ ارتـــفـ
األسبوع بنسبة 41.4% ليصل إلى 403.4 
مليون سهم، باملقارنة مع 285.3 مليون 
سهم في األسبوع السابق. ارتفع إجمالي 
عدد الصفقات بنسبة 79.1% ليصل إلى 
30,104 صــفــقــات بــاملــقــارنــة مـــع 16,812 
صفقة في األسبوع السابق. وجاء قطاع 
الــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة فــي الــصــدارة 
الــتــداوالت، مع استئثاره  من حيث حجم 
ــتـــداوالت،  بــنــســبــة 30.9% مـــن إجــمــالــي الـ
بــيــنــمــا اســتــأثــر قــطــاع الـــعـــقـــارات بنسبة 
ــــداوالت. واســتــأثــر  ــتـ ــ الـ 19.6% مـــن حــجــم 
بـــأعـــلـــى حــجــم  الـــقـــابـــضـــة«  ســـهـــم »إزدان 
تــداوالت خال األسبوع، حيث بلغ حجم 

التداوالت على السهم 45.6 مليون سهم.

محمد السقا

 :QNBFS
تثبيت مستوى 
المقاومة عند

10600 نقطة   
 QNBFS قال التحليل الفني األسبوعي لشركة
ــة قـــطـــر انـــخـــفـــض بــنــســبــة  إن مـــؤشـــر بــــورصــ
ليغلق  الـــســـابـــق  ــبـــوع  بـــاألسـ مـــقـــارنـــة   %0.64
لـــم يتغير  نــقــطــة.  عــنــد مــســتــوى 10,444.36 
املاضية مع استمرار  تحليلنا خالل األسابيع 
التصحيحية  الــقــنــاة  بــالــحــركــة داخــــل  املــؤشــر 
القوي  املقاومة  إلــى ما قبل مستوى  ووصوله 
الــبــالــغ 10,600 نقطة تقريًبا. يبقى مستوى 
املقاومة املتوقع لدينا 10,800 ومستوى الدعم 

األسبوعي 9,700 نقطة.

مؤشرات البورصة في 

 2019
مـــر عـــام وانــقــضــت فــــرص، مـــر عـــام وانــتــهــت مــخــاطــر، عــام 
التغيرات  العمالت، عــام  التحديات وحــرب  )2019( كــان عــام 
ألقت  الــتــي  الجيوسياسية وعـــام تقلبات اإلدارة األمــريــكــيــة 
بظاللها على أسواق املال بامتياز، باإليجاب حينا وبالسلب 

أحيانا.
مــؤشــر بــورصــة قطر وهــو ثــانــي أكــبــر األســـواق العربية من 
حيث رسملة السوق، كان أداؤه في العام 2019 متوازنا من 
حيث حركة املؤشر والــذي ارتفع 126.5 نقطة أي ما يقارب 
1.23% مقارنة مع العام 2018 وهو ما يدل على ارتفاع قيمة 
األسهم العشرين التي يتكون منها هذا املؤشر، ولكن وبرغم 
الــهــدوء الــظــاهــر عــلــى حــركــة املــؤشــر فــهــل كــانــت التفاصيل 
السيولة انخفضت حــوالــي 796 مليونا أي ما  كما األداء؟ 
الوطني  الــعــام 2018، بنك قطر  يــعــادل 1.16% مــقــارنــة مــع 

المس مستوى 22.99 ريال 
وهــو السعر األعــلــى لــه منذ 

إدراجه.
الـــســـوق انخفضت  رســمــلــة 
بــحــوالــي 6 مــلــيــارات لتصل 
إلى 582.7 مليار ريال وهو 
مــا يـــدل عــلــى انــخــفــاض في 
املــدرجــة  قيمة األســهــم غير 

باملؤشر العام.
ارتفاعا خالل  أكثر األسهم 
الــــعــــام كـــــان ســـهـــم الــخــلــيــج 
ــع  ــفــ الـــتـــكـــافـــلـــي والــــــــــذي ارتــ
بنسبة 132.8% ليغلق عند 

مستويات 2 ريال.
أكــثــر األســهــم انــخــفــاضــا كــان 

سهم شركة إزدان القابضة والتي انخفضت بنسبة %52,6 
ليغلق عند مستويات 0.615 ريال علما بأنها أكبر الشركات 

املدرجة بالبورصة القطرية من حيث رأس املال.
للوقود، مسيعيد  الوطني، قطر  خمس شــركــات )بنك قطر 
ــي اإلســــالمــــي(  ــ ــدولـ ــ ــة، صـــنـــاعـــات قـــطـــر والـــبـــنـــك الـ ــابـــضـ الـــقـ
استحوذت على 30 مليار ريــال من التداوالت أي ما نسبته 
44.7% من قيمة السيولة العامة للسوق، علما بأن بنك قطر 

الوطني وحده استحوذ على نسبة 18% منها.
ــاع الـــخـــدمـــات والــســلــع  ــان قـــطـ ــ ــثـــر الـــقـــطـــاعـــات ارتـــفـــاعـــا كـ أكـ
الـــ 24% وأكثرها  تــقــارب  ارتــفــع بنسبة  والـــذي  االستهالكية 
العقاري والــذي انخفض بما نسبته  القطاع  انخفاضا كــان 

24% تقريبا.
العام 2019 صافي شــراء بما يفوق 5 مليارات ريال  شهد 
للمحافظ األجنبية، مقابل صافي بيع يقارب 3 مليارات ريال 

لألفراد املحليني منهم واألجانب.
الفرص موجودة  أن  ليؤكد  تــوازنــه يعود  عــام 2019 وبرغم 
دائــمــا بـــأســـواق املــــال، وبــــأن الــهــبــوط قــد يــكــون بــدايــة لـــدورة 
ــذا يــبــقــى الــخــيــار األســـاســـي لــدى  ــهـ اقــتــصــاديــة جـــديـــدة، وبـ
املستثمر نفسه، والذي بتحركاته وقراراته يستطيع أن يجعل 

من العام إما عاما مثاليا أو عاما قاحال لالستثمار.

شركة تابعة
الــشــركــة الــتــابــعــة أو الــشــركــة الــفــرعــيــة في 
االقتصاد )باإلنجليزية: subsidiary( هي 
أكــبــر  شــركــة ممتلكة مـــن شــركــة مستقلة 
أو  الشركة شركة خاصة  منها، وقــد تكون 
شــركــة مـــحـــدودة، وتــســمــى الــشــركــة املــالــكــة 
»الشركة األم« parent company، وتمتلك 
الــشــركــة األم إمـــا جــمــيــع أســهــم الــشــركــة أو 

معظم أسهم رأس املال، وليس من الضروري 
أن تعمل الشركة األم وشركتها التابعة في 
نــفــس املــكــان أو فــي نــفــس الــعــمــل الــتــجــاري، 
ــه مــن املــمــكــن أن تــكــون الــشــركــتــان  حــتــى أنـ
املثال  السوق، فعلى سبيل  متنافستني في 
 Hewlett Packard شركة هيوليت باكارد
هي الشركة األم لشركة كومباك، وتتناقس 

الحواسيب، وبسبب أن  الشركتان فــي بيع 
التابعة  الــشــركــة األم والــشــركــة  كــل شــركــة، 
القانونية، فقد  الوجهة  تعمل مستقلة مــن 
يــحــدث أن تــدخــل واحـــــدة مـــن االثــنــتــني في 
قضية قانونية - مثل قضية رشوة أو تهرب 
مــن الــضــرائــب - بـــدون أن تتعرض األخــرى 

إلى تلك املشاكل.

أحمد عقل 
محلل مالي

دليل المستثمر

بلغ صافي شراء املؤسسات األجنبية 151.6 مليون ريال، 
مقابل صافي شــراء بلغ 21.2 مليون ريــال فــي األسبوع 
السابق. وكذلك، أبدت املؤسسات القطرية تفاؤلها بحركة 
السوق وبلغ صافي شرائها 12.8 مليون ريال باملقارنة 
مع صافي مبيع بلغ 8.6 مليون ريال في األسبوع السابق. 
وتوقع املستثمرون األجانب هبوط حركة السوق حيث 
بلغ صافي مبيعهم 26.0 مليون ريال باملقارنة مع صافي 

مبيع بلغ 0.6 مليون ريال في األسبوع السابق. وكذلك، 
توقع املستثمرون القطريون هبوط حركة أسواق األسهم 
حيث بلغ صافي مبيعهم 138.3 مليون ريال باملقارنة مع 
صافي مبيع بلغ 11.9 مليون ريال في األسبوع السابق. 
وبلغ صافي شــراء املــؤســســات األجنبية منذ بــدايــة عام 
يـــعـــادل 30.7 مــلــيــون دوالر من  2020 حــتــى تــاريــخــه مـــا 

األسهم.

151.6 مليون ريال صافي الشراء 
األسبوعي للمؤسسات األجنبية

لقطة
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الشركة القطاع
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قيمةعدد األسهم
األسهم »ريال«

عدد 
الصفقات

سعر 
االفتتاح

أعلى
سعر

أدنى 
سعر

سعر 
اإلغالق

السعر 
المتوسط

التغير عن 
اإلغالق 
السابق

سعر 
اإلغالق 
السابق

11,913,374
3,128,880
9,216,249

18,027,435
0

5,854,435
33,635,592
3,789,864

25,716,746
2,260,653
2,244,592
7,500,492
1,286,712

7,566,964
15,746,334

124,575,024

69,561,662

75,462,866

13,389,262

78,892,102

23,313,298

18,243,797

403,438,0111,186,121,556.999

243,833,586.180
47,834,882.130
44,275,475.650
47,462,235.380

0.000
54,709,672.590

134,325,302.920
4,985,167.510

18,658,199.628
1,532,885.002
1,271,147.368
4,780,457.746
2,375,109.300

17,525,694.600
6,827,139.110

32,995,791.790

19,604,714.580
42,976,911.070
26,954,717.753
5,596,935.361

52,969,141.980
17,779,262.060

606,044,121.404

172,593,395.175

155,057,359.736

29,196,372.380

95,133,278.764

70,748,404.040

57,348,625.500

1,946
909
772
502

2,954
1,629
119
698
84

109
173
117

40
259
172
319
1

4,402
115
160
279

1,595

42
144
994
198
597
424
248

1,147
264
932

191
194
819

538
16
34

538
12

290
1,199
946
252

2,315
416

10,012

7,342

4,990

1,138

2,687

2,731

1,204

30,104

20.540
15.250
4.800
2.600
0.000
9.450
4.000
1.280
0.804
0.686
0.599
0.632
1.910

13.910
0.574
0.505
8.300
2.200

22.710
6.760
3.060

15.160
1.000

3.310
5.590

10.240
1.760

16.010
0.810
1.700
2.390
0.557
0.770

6.050
5.400
2.390

3.140
1.140
2.400
1.900
6.700

1.500
3.470
0.600
0.718

7.180
1.150

20.700
15.450
4.880
2.740
0.000
9.660
4.090
1.340
0.804
0.698
0.601
0.662
1.910

14.000
0.577
0.505
8.300
2.200

22.900
6.760
3.150

15.550
1.050

3.560
5.590

10.620
1.760

16.160
0.819
1.710
2.390
0.557
0.777

6.130
5.450
2.390

3.180
1.140
2.500
1.910
6.750

1.540
3.540
0.604
0.739

7.180
1.150

20.130
15.000
4.710
2.560
0.000
9.100
3.900
1.260
0.700
0.670
0.546
0.598
1.800

13.860
0.500
0.450
7.630
2.200

22.100
6.220
2.920

14.800
0.995

3.310
5.200

10.050
1.660

15.600
0.780
1.650
2.200
0.520
0.735

5.900
4.960
2.300

3.060
1.040
2.280
1.670
6.540

1.450
3.390
0.573
0.706

6.900
1.110

20.690
15.390
4.880
2.730
3.500
9.330
4.090
1.330
0.728
0.689
0.569
0.645
1.890

13.860
0.539
0.499
8.190
2.200

22.500
6.530
3.070

15.550
1.000

3.430
5.460

10.500
1.720

16.150
0.801
1.690
2.250
0.552
0.777

6.020
5.350
2.350

3.180
1.130
2.350
1.900
6.750

1.500
3.540
0.598
0.731

7.010
1.120

20.467
15.288
4.804
2.633
0.000
9.345
3.994
1.315
0.726
0.678
0.566
0.637
1.846

20.580
15.470
4.850
2.650
3.500
9.710
4.070
1.320
0.808
0.690
0.602
0.672
1.950

13.903
0.528
0.480
8.025
2.200
22.482
6.547
3.059
15.250
1.008

14.110
0.574
0.518
8.450
2.200

23.000
6.850
3.110

15.240
1.000

3.406
5.388
10.387
1.706
16.020
0.798
1.689
2.286
0.545
0.749

3.510
5.590

10.390
1.790

16.140
0.822
1.740
2.420
0.561
0.777

6.042
5.339
2.346

6.090
5.500
2.420

3.109
1.093
2.402
1.837
6.638

3.180
1.150
2.520
1.960
6.670

1.501
3.437
0.592
0.720

1.520
3.530
0.619
0.721

7.000
1.129

7.210
1.160

 0.534
 -0.517
 0.619
 3.019
 0.000
 -3.913
 0.491
 0.758
 -9.901
 -0.145
 -5.482
 -4.018
 -3.077

 -1.772
 -6.098
 -3.668
 -3.077
 0.000
 -2.174
 -4.672
 -1.286
 2.034
 0.000

 -2.279
 -2.326
 1.059
 -3.911
 0.062
 -2.555
 -2.874
 -7.025
 -1.604
 0.000

 -1.149
 -2.727
-2.893

 0.000
 -1.739
 -6.746
 -3.061
 1.199

 -1.316
 0.283
 -3.393
 1.387

 -2.774
 -3.448
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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 األسبوعية من 05 - 01 - 2020 إلى 09 - 01 - 2020

73,634
6,748,014

17,561,084
1,958,458

10,000
3,638,423
1,237,007
1,165,331
906,011

36,263,700

278,602
1,139,073
5,062,863
1,656,335
868,331

17,015,186
4,541,398

17,036,841
11,847,579
16,016,658

3,450,391
261,603
227,877

9,391,333
58,058

13,058,955
12,502,893
45,554,586
7,775,668

2,900,458
1,278,693

14,064,646

1,023,710.440
3,563,363.364
8,433,988.821

15,716,163.890
22,000.000

81,799,747.900
8,098,771.810
3,565,279.860

13,816,440.900
36,553,928.190

948,886.730
6,136,924.630

52,585,734.450
2,825,413.740

13,910,401.900
13,581,380.375
7,672,019.920

38,945,956.300
6,458,173.465

11,992,468.226

10,728,018.790
286,015.680
547,248.050

17,249,723.950
385,365.910

مؤشرات القطاعات 

األكثر نشاطا من حيث الكمية األكثر نشاطا من حيث القيمة

الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري

االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات

إزدان

بلدنا

الريان

قطر األول

بنك الدوحة

QNB
الريان

وقود

الدولي اإلسالمي

OOREDOO

45,554,586

36,263,700

33,635,592

25,716,746

18,027,435

243,833,586.180

134,325,302.920

81,799,747.900

54,709,672.590

52,969,141.980

العقارات النقلالتأمين
% -2.20 % -2.93 % -0.51 % -0.99 % -1.08 % -1.99 % 0.12

المؤشر العام

نقطة
10444.4

التغير

 نقطة
-67.3

نسبة التغير

% -0.64
رسملة السوق

581.4
مليار ريالمليار ريال

4-

كمية األسهم

403.4
%مليون سهم

41.4
عدد الصفقات

30104
% صفقة
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11315
شركة
46

مسيعيد العامة 
للتامين

الطبية قطر داللة
األول

% % % %% -7.0 -6.7 -6.1 -5.5-9.9

األكثر انخفاضًا

بنك 
الدوحة

صناعات 
قطر

اإلسالمية 
للتأمين

مزايا الميرة
قطر

%% % %% 3.01.1 1.2 2.01.4

أداء األسهم

األكثر ارتفاعًا

تعامالت المساهمين

غير القطريين

ع
يــ

ب

اء
ــر

القطريونشـ %45.6%35 %65 %54.5

1.2

%3

مليار ريال

الخدماتالعقاراتالنقل الصناعةاالتصاالت البنوكالتأمين
%5%8%15 %6%13 %2%51
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أبــنــاء سلطنة عــمــان فقيد الوطن  شيع 
ــه بــــــإذن الـــلـــه تــعــالــى  ــور لــ ــفـ ــغـ واألمـــــــة املـ
قــابــوس بــن سعيد بــن تيمور  السلطان 
ــبـــرة الـــعـــائـــلـــة  ــقـ »طــــيــــب الــــلــــه ثـــــــــراه« بـــمـ
بوالية بوشر بمحافظة مسقط، وتقدم 
املــشــيــعــن صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــســلــطــان 
هيثم بــن طـــارق بــن تيمور املعظم، كما 
ــرة املـــالـــكـــة الــكــريــمــة  حـــضـــر أفـــــــراد األســـــ
ــارون والــــــقــــــادة  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ والـــــــــــــــــوزراء واملــ
الــعــســكــريــون وأعـــضـــاء مــجــلــس الـــدولـــة 
وأعـــــــضـــــــاء مــــجــــلــــس الـــــــشـــــــورى وكــــبــــار 
ــن مـــدنـــيـــن وعـــســـكـــريـــن  ــ املــــســــؤولــــن مـ
وشــيــوخ وأعــيــان الــبــاد وجــمــوع غفيرة 

من املواطنن.
ــرج مــوكــب الــجــنــازة مـــن قــصــر بيت  وخــ
ــــى جـــامـــع الـــســـلـــطـــان قـــابـــوس  الـــبـــركـــة إلـ
األكبر مــرورا بشارع السلطان قابوس، 
حيث اصطف املواطنون وأفــراد القوات 
املسلحة على جانبي الطريق، وأقيمت 
صاة الجنازة بجامع السلطان قابوس 
 الجثمان بعلم السلطنة، 

ّ
ف

ُ
األكبر حيث ل

وتــضــرع الــجــمــيــع إلـــى املــولــى سبحانه 
الــجــزاء  وتعالى أن يــجــزي جالته خير 
على ما قدمه لوطنه وشعبه وأمته من 
خير وسام ورخاء وازدهار وأن يسكنه 

فسيح جناته.
قـــائـــد مــســيــرتــهــم  ــن  الــــوطــ ــاء  ــنــ أبــ وودع 
ــقـــود  ــو عـ ــحــ ــدت نــ ــ ــتــ ــ ــي امــ ــ ــتـ ــ املـــــبـــــاركـــــة الـ
مليئة بــاإلنــجــازات العظيمة فــي شتى 
املجاالت تم خالها ترسيخ دعائم األمن 

واالستقرار وبناء الدولة الحديثة.
ــقــــدت املـــنـــطـــقـــة بـــرحـــيـــل الــســلــطــان  ــتــ وافــ
قابوس قائدا مخضرما يحظى بالثقة 

نجح في الحفاظ على عاقات متوازنة 
مـــع كـــل جــيــرانــه، وأعــلــنــت عــمــان ودول 
ــدة ثــاثــة  ــ الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة الــــحــــداد ملـ
أيــام وتنكيس األعـــام، وحكم السلطان 
قــابــوس )79 عــامــا( الـــذي كـــان مدعوما 
ــغـــرب ســلــطــنــة عـــمـــان مــنــذ تــولــيــه  ــن الـ مـ
الــتــلــفــزيــون  الــســلــطــة عــــام 1970، وبــــث 
العماني الرسمي صورا ملوكب الجنازة 
في شارع السلطان قابوس الذي يحده 

النخيل.
ونعى العمانيون على مواقع التواصل 

الــذي كان  االجتماعي السلطان قابوس 
يقوم بجوالت ميدانية منتظمة بأنحاء 
الباد للتحدث مع املواطنن وعــادة ما 

كان يقود سيارته بنفسه في املواكب.
الله بــن حمد  وكتب مــواطــن يدعى عبد 
الحارثي على تويتر »أول كلمة أسمعها 
ــوالــــدة بــعــد ســـمـــاع خبر  مـــن ســيــدتــي الــ
وفــــاة جــالــة الــســلــطــان قـــابـــوس املعظم 
أبــو اليتامى،  بــكــاء: مــات  وهــي تنتحب 
الفقراء واملساكن، مــات أبونا  أبــو  مــات 

جميعا«.

ــاة  ــات الــــتــــعــــازي فــــي وفــ ــيـ ــرقـ ــــت بـ ــــوالـ وتـ
ــاء  ــمــ ــان قــــــابــــــوس، وأشـــــــــــاد زعــ ــطــ ــلــ ــســ الــ
عـــرب وغــربــيــون بــحــاكــم ســلــطــنــة عــمــان 
ــال الـــرئـــيـــس  ــ ــ ــوه بـــالـــحـــكـــمـــة، وقـ ــ ــفـ ــ ووصـ
األمــريــكــي الــســابــق جـــورج دبليو بوش 
فــي بــيــان إن قــابــوس كــان قــوة استقرار 
في الشرق األوسط. وقال رئيس الوزراء 
ــــس جــــونــــســــون فــي  ــوريـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي بـ
ــا كــبــيــرا لــيــس فقط  بــيــان »إنـــه يــتــرك إرثـ
فــي عــمــان لــكــن بــأنــحــاء املــنــطــقــة«. وقــال 
وزيــر الخارجية اإليــرانــي محمد جــواد 

ظــريــف عــلــى تــويــتــر إن وفــــاة الــســلــطــان 
قابوس خسارة للمنطقة وعبر عن أمله 
في أن »تستلهم« القيادة الجديدة »من 
املـــاضـــي«. والــســلــطــان قــابــوس لــيــس له 
أوالد ولم يعلن على املأل من يوصي بأن 
يخلفه، وينص قانون صــادر عام 1996 
على أن تختار العائلة الحاكمة سلطانا 
جديدا خال ثاثة أيام من خلو العرش، 
وانــعــقــد مــجــلــس الــعــائــلــة املــالــكــة أمــس 
واخـــتـــار هــيــثــم بــن طــــارق ســلــطــانــا بعد 
فــتــح وصــيــة املــلــك قــابــوس لــتــحــديــد من 
تنتقل إليه واليــة الحكم، وذكــرت وكالة 
األنباء العمانية أن مجلس العائلة »قرر 
لــه وبقناعة  عرفانا وامتنانا للمغفور 
راسخة تثبيت من أوصى به في وصيته 
إيــمــانــا مــن املجلس بالحكمة املعهودة 

لجالته طيب الله ثراه«.
وولـــــــد الـــســـلـــطـــان الــــجــــديــــد عــــــام 1954 
فـــي جــامــعــة أوكـــســـفـــورد وكـــان  ودرس 
ــرا لــلــتــراث والثقافة ووكــيــا لـــوزارة  وزيـ
الخارجية، وعينه السلطان قابوس عام 
2013 رئيسا للجنة الرئيسية املسؤولة 

عن التنمية في السلطنة.
وتــحــتــفــظ السلطنة بــعــاقــات وديـــة مع 
ــتـــحـــدة وإيــــــــران وســـاعـــدت  ــات املـ الـــــواليـــ
ــادثـــــات ســـريـــة  ــــي مـــــحـــ ــــي الــــتــــوســــط فــ فــ
الــبــلــديــن عــــام 2013 أدت بــعــد ذلــك  بـــن 
بــعــامــن إلــــى االتــــفــــاق الــــنــــووي الـــدولـــي 
ــــن فــي  ــــطـ ــنـ ــ ــه واشـ ــنــ الـــــــــذي انــــســــحــــبــــت مــ
2018. وقـــال سايمون هــنــدرســون مدير 
بــــرنــــامــــج بـــرنـــشـــتـــايـــن حـــــــول الـــخـــلـــيـــج 
وســيــاســات الطاقة فــي معهد واشنطن 
ــيـــاســـات الــــشــــرق األدنــــــــى إن حــيــاد  لـــسـ
ــل أحـــد عناصر 

َّ
عــمــان الــدبــلــومــاســي مــث

شخصية السلطان قابوس.

أكــد السلطان هيثم بن طــارق آل سعيد 
ســلــطــان عــمــان، أمـــس، الــســيــر عــلــى نهج 
ــل قــــابــــوس بــــن ســعــيــد  ــراحــ الـــســـلـــطـــان الــ
ــتــــي خــطــاهــا  ــلـــى الـــخـــطـــى الــ والـــســـيـــر عـ
بــثــبــات وعــــزم إلـــى املــســتــقــبــل والــحــفــاظ 
أنــجــزه والبناء عليه.. جــاء ذلك  على مــا 
فــي كلمة للسلطان هيثم بــن طـــارق آل 

سعيد عقب أداء قسم اليمن.
وأضــاف أن سلطنة عمان ستواصل مع 
ــادة دول مــجــلــس الــتــعــاون  »أشــقــائــهــا قــ
لــدول الخليج العربية اإلسهام في دفع 
ــا لتحقيق  ــنـ الـــتـــعـــاون بـــن دولـ مــســيــرة 
أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس 
إلــى األمـــام«، موضحا أن  التعاون قدما 
بــاده ستستمر فــي دعــم جامعة الــدول 
العربية »وسنتعاون مع أشقائنا زعماء 
الـــدول العربية لتحقيق أهـــداف جامعة 
الدول العربية والرقي بحياة مواطنينا 
والـــنـــأي بـــهـــذه املــنــطــقــة عـــن الــصــراعــات 
والخافات والعمل على تحقيق تكامل 
اقــــتــــصــــادي يـــخـــدم تـــطـــلـــعـــات الــشــعــوب 

العربية«.
وقـــال ســلــطــان عــمــان إنـــه ســـوف يرتسم 
خــطــى الــســلــطــان الـــراحـــل عــلــى الصعيد 
الخارجي بالتأكيد على الثوابت التي 
ــــاده الـــخـــارجـــيـــة  ــ اخـــتـــطـــهـــا لـــســـيـــاســـة بـ
القائمة على التعايش السلمي بن األمم 
والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل 
فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة للغير واحــتــرام 
ــدول وعــلــى الــتــعــاون الــدولــي  ــ ســـيـــادة الـ
في مختلف املجاالت، »كما سنبقى كما 
عهدنا العالم داعن ومساهمن في حل 
الـــخـــافـــات بــالــطــرق الــســلــمــيــة وبـــاذلـــن 
الجهد إليجاد حلول مرضية لها بروح 

من الوفاق والتفاهم«.
وشــدد على أن سلطنة عمان ستواصل 
ــا كعضو فــاعــل فــي منظمة األمــم  دورهــ
ــرم مـــيـــثـــاقـــهـــا وتـــعـــمـــل  ــتــ ــحــ ــــدة تــ ــــحـ ــتـ ــ املـ
مــــــع الــــــــــــدول األعـــــــضـــــــاء عــــلــــى تــحــقــيــق 

الــســلــم واألمــــن الــدولــيــن ونــشــر الــرخــاء 
الـــعـــالـــم  ــــي جـــمـــيـــع دول  فـ ــــادي  ــتـــــصـ ــ االقـ
»وســـنـــبـــنـــي عـــاقـــاتـــنـــا مــــع جــمــيــع دول 
ــالــــم عـــلـــى تـــــــراث عـــظـــيـــم خـــلـــفـــه لــنــا  الــــعــ
الله«، أساسه  السلطان قابوس »رحمه 
االلـــتـــزام بــعــاقــات الــصــداقــة والــتــعــاون 
مع الجميع واحترام املواثيق والقوانن 
ــات الــــتــــي أمـــضـــيـــنـــاهـــا مــع  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ واالتـ

مختلف الدول واملنظمات«.
وأشار السلطان هيثم بن طارق آل سعيد 
الثابتة التي  إلــى األســس  سلطان عمان 
أقيم عليها بنيان سلطنة عمان والتفاف 
مــواطــنــيــهــا حــــول قــيــادتــهــا واعـــتـــزازهـــم 

بما أنجز تحت قيادة السلطان قابوس 
ــبــــات ورســــــوخ  ــا إلــــــى ثــ ــتــ الـــحـــكـــيـــمـــة، الفــ
ــــوع هــذه  ــان فـــي ربـ ــ ــن وانـــتـــشـــار األمــ ــ األمـ
الباد الــذي ما كــان ليتحقق إال بوجود 
قــوات مسلحة جاهزة وعصرية ومعدة 
إعــــدادا عــالــيــا بــكــل فــروعــهــا وقطاعاتها 
وأجــهــزة أمنية ضمنت اســتــقــرار الباد 
واحــتــرام املواطنن »فنحن نقدر دورهــا 
الــعــظــيــم لــضــمــان مــنــجــزات ومكتسبات 
الباد ونؤكد على دعمنا لها واعتزازنا 

بدورها«.
ــارق  ــ ــن طــ ــ ــان هـــيـــثـــم بــ ــلــــطــ ــد الــــســ ــهــ ــعــ وتــ
سلطان عمان الجديد في خطاب أذاعه 

الــتــلــفــزيــون أمــــس بــمــواصــلــة الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي قــــال إنـــهـــا تـــقـــوم على 
ــاظ عــلــى  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــايــــش الـــســـلـــمـــي والـ ــتــــعــ الــ
ــات الـــــوديـــــة مــــع كــــل الــــــــدول مــع  ــاقــ ــعــ الــ
اســتــمــرار جــهــود التنمية فــي السلطنة. 
وأضــاف أن مسقط ستواصل مساعيها 

لحل الخافات بالطرق السلمية.
وكــان السلطان هيثم بن طــارق آل سعيد 
سلطان عمان، قد أدى أمس قسم اليمن 
ــة مـــشـــتـــركـــة ملـــجـــلـــســـي ُعــــمــــان  ــلـــسـ فـــــي جـ
والدفاع تنفيذا ألحكام املادة السابعة من 
النظام األســاســي للباد. حيث أعلن في 
وقــت سابق عن تنصيب السلطان هيثم 

بــن طــارق سلطانا لسلطنة عــمــان، خلفا 
للمغفور له السلطان قابوس بن سعيد 

الذي وافته املنية مساء أمس األول. 
ــبـــــاء الـــعـــمـــانـــيـــة أن  وذكــــــــرت وكــــالــــة األنـــ
الــعــمــانــي، أصـــدر بيانا  الـــدفـــاع  مجلس 
صــبــاح أمــس أكــد فيه أنــه تسلم ردا من 
مجلس العائلة املالكة في السلطنة أعلن 
فــيــه أنـــه انــعــقــد وقــــرر عــرفــانــا وامــتــنــانــا 
وتقديرا للمغفور له بإذن الله السلطان 
قابوس بن سعيد، تثبيت من أوصى به 
فــي وصــيــتــه، واإلعــــان عــن أن السلطان 
هيثم بــن طـــارق بــن تيمور هــو سلطان 

عمان.

هيثم بن طارق: سنسير على نهج وخطى قابوسالعمانيون يود عون قابوس
سلطان عمان يؤدي قسم اليمين أمام مجلسي ُعمان والدفاعصانع النهضة وقائد الدبلوماسية الهادئة

ــــس الــســبــت،  نـــعـــت الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، أمـ
ــل قـــــابـــــوس بــن  ــ ــراحــ ــ ســـلـــطـــان عــــمــــان الــ
ســعــيــد الــــذي تــوفــي الــجــمــعــة مــشــدديــن 
عــلــى »حــكــمــتــه« فـــي مــعــالــجــة الــقــضــايــا 
ــه  ــ ــادتـ ــ ــيـ ــ ــة وقـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــامـ ــ ــ اإلقــــلــــيــــمــــيــــة واإلسـ
ــــال عــــهــــده الــــذي  ــديــــث« بـــــــاده خــ »تــــحــ
استمر نحو 50 عاما، وتوفي السلطان 
قابوس الذي تولى الحكم في 23 يوليو 
1970، مساء الجمعة عن 79 عاما، وفي 
ــع لــلــســلــطــة، أدى  ــريـ انـــتـــقـــال ســلــس وسـ
وزيـــر الــتــراث والــثــقــافــة الــعــمــانــي هيثم 
الــســبــت، اليمن الدستورية  بــن طـــارق، 
بعد تعيينه سلطانًا لعمان خلفا البن 

عمه الراحل.
ــــن الــــعــــام لـــجـــامـــعـــة الـــــدول  ــ ونــــعــــى األمـ
العربية أحمد أبو الغيط »ببالغ الحزن 
وعـــمـــيـــق األســــــــى إلــــــى األمــــــــة الـــعـــربـــيـــة 
ــة« الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس بــن  ــ ــيـ ــ ــــامـ واإلسـ
 
ّ
ســعــيــد، وقــــال أبـــو الــغــيــط فـــي بــيــان إن
فــقــدت حاكمًا مــن طــراٍز  ــة العربية  »األمـ
نادر، دأب خال فترة حكمه على تبني 
لــبــاده جنبها الكثير من  خــٍط مستقل 
ــراعـــات الــتــي اعــتــصــرت  األزمــــــات والـــصـ
 الــســلــطــان قــابــوس 

ّ
املــنــطــقــة«. وتــابــع أن

»طاملا لعب أدوارًا إيجابية على صعيد 
ــة، وأنــــــــه كـــان  ــيــ ــربــ ــعــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــ
ــة بــعــيــدة ونــظــر ثــاقــب في  صــاحــب رؤيــ
الـــشـــؤون الـــدولـــيـــة والـــعـــربـــيـــة«، جعلته 
يحظى »باحتراٍم وتقدير كبيرين على 

صعيد عاملي«.
ــــاف أن الــســلــطــان الـــراحـــل »انــحــاز  وأضـ
لــلــتــحــديــث والتنمية  انــحــيــازًا واضــحــًا 
 نوعية هائلة 

ً
ونجح في نقل الباد نقلة

منذ تولى الحكم في 1970، حتى صارت 
عـــلـــى مــــا هــــي عــلــيــه اآلن مــــن اســـتـــقـــرار 
وازدهــار وانفتاح على العالم«. وصرح 
مــصــدر مــســؤول بالجامعة أن أمانتها 
العامة قررت تنكيس علمها لثاثة أيام.
ونــعــى الــعــاهــل الــســعــودي املــلــك سلمان 
بــن عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود وولـــي عهده 
األمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، الــســلــطــان 
قابوس »قائد سلطنة ُعمان ومؤسس 
نهضتها الحديثة الذي رحل بعد أن أتم 
مــســيــرة اإلنـــجـــازات والــعــطــاء والــبــنــاء«. 
وقـــدمـــا فـــي بــيــان نــقــلــتــه وكـــالـــة األنــبــاء 
السعودية الرسمية »خالص التعازي« 
لــلــعــائــلــة املــلــكــيــة والـــشـــعـــب الــعــمــانــي، 
معربن عــن تمنياتهم أن »يــديــم )الله( 

ُعــمــان وشــعــبــهــا الشقيق  عــلــى سلطنة 
األمن واالستقرار والرخاء واالزدهار«.

كما بعث رئيس اإلمارات الشيخ خليفة 
ــد آل نــهــيــان بــرقــيــة تــعــزيــة إلــى  ــ بـــن زايـ
سلطان عــمــان الجديد هيثم بــن طــارق 
ر فيها عن تعازيه في وفاة قابوس،  عبَّ
ــامــــة صـــاة  ــإقــ وأمـــــــر الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بــ
الـــغـــائـــب عـــلـــى روح الـــســـلـــطـــان الـــراحـــل 
فــي جــمــيــع مــســاجــد الـــدولـــة بــعــد صــاة 

املغرب.
وقـــــــّدم الـــرئـــيـــس املــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
ــيـــســـي تــــعــــازيــــه »لـــــألمـــــة الـــعـــربـــيـــة  الـــسـ
والــشــعــب الــعــمــانــي الــشــقــيــق« فــي وفــاة 
الــســلــطــان قـــابـــوس الـــــذي »كـــــان داعــمــًا 
دائمًا للقضايا العربية واإلسامية في 
املــواقــف، ورائــــدًا لنهضة سلطنة  شتى 

عمان الشقيقة«.
من جهته، نعى األزهر الشريف وإمامه 
األكــــبــــر أحــــمــــد الـــطـــيـــب ســـلـــطـــان عــمــان 
الــراحــل، مشيرا إلــى أن »التاريخ يشهد 
بأنه كان قائدا حكيًما ومخلًصا وداعًيا 
وراعـــًيـــا لــلــســام والـــحـــوار بـــن الــنــاس، 
فــاســتــحــق أن يـــكـــون ســلــطــان الــحــكــمــة، 
وقد عمل على نهضة باده مع الحفاظ 

ــا«. كما 
ً
 ومــضــمــون

ً
عــلــى هويتها شــكــا

ــاط األرثــــــوذكــــــس فــي  ــ ــبـ ــ نــــعــــاه بــــابــــا األقـ
مصر تــواضــروس الثاني، مشددًا على 
أنــه رحــل »بعد مسيرة حافلة بالعطاء 
أحـــدث خالها نهضة شامخة وقــيــادة 
حكيمة في عمان والعالم العربي فصار 
رمـــزا لــقــوة ووحـــدة سلطنة عــمــان على 

مدار نصف قرن«.
وقال الرئيس السوري بشار األسد في 
بــرقــيــة تــعــزيــة لــلــســلــطــان هــيــثــم نقلتها 
حسابات الرئاسة السورية على مواقع 
 »الفقيد الراحل 

ّ
التواصل االجتماعي إن

قاد سلطنة عمان في مسيرة نهوضها 
وازدهــارهــا، وتمكن بكثير من الحكمة 
والــحــنــكــة مـــن خــلــق مـــوقـــع مــتــمــيــز لها 
ــدول الــعــربــيــة وعــلــى الصعيدين  بــن الــ

اإلقليمي والدولي«.
ــاهــــل األردنــــــــي  ــعــ وفــــــي عـــــّمـــــان، نـــعـــى الــ
الله بــن الحسن فــي تغريدة  امللك عبد 
عــلــى تــويــتــر الــســلــطــان قـــابـــوس »أحـــد 
ــذي كـــان أخـــا كبيرا  الـــقـــادة الــحــكــمــاء الــ
ــزا لــــوالــــدي الــحــســن  ــزيـ لـــي وصـــديـــقـــا عـ
وحليفا لألردن في الدفاع عن القضايا 
الــعــربــيــة واإلســـامـــيـــة بــحــكــمــة وتــــوازن 

مــســتــنــدا إلـــى مـــبـــادئ راســـخـــة«. وأعــلــن 
الــديــوان امللكي األردنـــي الــحــداد لثاثة 

أيام.
الــرئــيــس اللبناني مــيــشــال عــون  وكــتــب 
ــه »بـــرحـــيـــل الــســلــطــان  ــ ــتـــر أنــ ــلـــى تـــويـ عـ
قــــابــــوس يـــفـــقـــد الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي رجـــل 
الــحــوار والــحــكــمــة والــســام الـــذي طاملا 
عمل من أجل لم الشمل العربي وتعزيز 
تضامنه«. وقال الرئيس العراقي برهم 
 »خسارتنا بفقدان السلطان 

ّ
صالح إن

قابوس بن سعيد خسارة مضاعفة في 
هذه الظروف التي نحن أحوج ما نكون 
ــــدال والــحــكــمــة  ــتـ ــ ــــوت االعـ ــــى صـ فــيــهــا إلـ
والقدرة على ضبط االختافات لصالح 
تــنــمــيــة دولــــنــــا ومــنــطــقــتــنــا وتــقــدمــهــا 
ــل الـــبـــنـــاء  ــ وتــــوحــــيــــد جــــهــــودهــــا مــــن أجــ

والسام«.
الــرئــيــس الفلسطيني محمود  ــّرح  وصــ
عــبــاس فـــي بــيــان نــقــلــتــه وكـــالـــة األنــبــاء 
الــــرســــمــــيــــة »فــــــقــــــدت أمــــتــــنــــا الـــعـــربـــيـــة 
واإلســـامـــيـــة قـــائـــدا وزعــيــمــا مـــن خــيــرة 
رجــاالتــهــا، كـــّرس حــيــاتــه لــخــدمــة وطنه 
ــــن الـــعـــربـــيـــة  ــتـ ــ ــا األمـ ــايــ وشـــعـــبـــه وقــــضــ

واإلسامية بحكمة واتزان«.

الدول العربية تنعي »سلطان الحكمة«

¶  اجتماع مجلس الدفاع مع األسرة الحاكمة

¶  هيثم بن طارق يؤدي القسم

الــســلــطــان هــيــثــم بـــن طـــــارق بـــن تــيــمــور 
آل ســعــيــد، الــســلــطــان الـــتـــاســـع لــُعــمــان، 
إثــر الكشف  إلــيــه السلطة  الـــذي انتقلت 
عـــن وصـــيـــة الــســلــطــان الــــراحــــل قــابــوس 
بــن ســعــيــد الــــذي تــوفــي مــســاء الجمعة، 
والــســلــطــان الــجــديــد ابــــن عـــم الــســلــطــان 
الــراحــل، ويــعــود أصــلــه للمؤسس األول 
لــلــدولــة البوسعيدية )اإلمــــام أحــمــد بن 
سعيد( عام 1741 م التي تتولى أسرته 
ــــر  ــدم األسـ ــن أقــــــ ــ ــد مـ ــعــ حـــكـــم الـــــبـــــاد، وتــ

العربية الحاكمة بصورة متواصلة. 
ووفــــــق إعــــــام مـــحـــلـــي، ســـبـــق أن تــولــى 
السلطان الجديد العديد من املناصب، 
حـــيـــث كـــــان رئـــيـــس الــلــجــنــة الــرئــيــســيــة 
للرؤية املستقبلية »عمان 2040« ووزيرا 
ــر 2002  ــرايـ ــبـ ــافـــة مـــنـــذ فـ ــقـ ــثـ ــتـــراث والـ ــلـ لـ
وحتى 11 يناير 2020. كما شغل العديد 

من املناصب في وزارة الخارجية ومنها 
األمـــن الــعــام، ووكــيــل الـــــوزارة للشؤون 

السياسية.
وتــولــى رئــاســة االتـــحـــاد الــعــمــانــي لكرة 
الــقــدم بــن عــامــي 1983 و1986 وتـــرأس 
اللجنة املنظمة لدورة األلعاب اآلسيوية 
الـــشـــاطـــئـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــي 
مــســقــط 2010. وهــــو مـــن مــوالــيــد الــعــام 
بــــعــــض األحـــــيـــــان  فــــــي  1954، وعـــــمـــــل 
كمبعوث خـــاص للسلطان قــابــوس بن 

سعيد.
وعـــلـــى خــــاف الــســلــطــان الــــراحــــل، الـــذي 
يـــرثـــون  لـــديـــه أوالد أو أشــــقــــاء  يـــكـــن  لــــم 
الـــعـــرش، فــالــســلــطــان الــجــديــد هــيــثــم بن 
لــديــه 4 أوالد بينهم  تــيــمــور  بـــن  طــــارق 
بنتان، ولدى السلطان الجديد ذي يزن، 
بــلــعــرب، وثــريــا، وأمــيــمــة، وزوجــتــه عهد 

بــنــت عــبــدالــلــه بـــن حــمــد الــبــوســعــيــديــة، 
ــــن أحـــمـــد  ــمــــود بـ ــنـــت حــ ــة بـ ــ ــــوانـ وأمـــــــه شـ
البوسعيدية. وإخــوة السلطان الجديد 
ــــال، وأســــعــــد، وقـــيـــس،  ــم: طــ ــ ثـــمـــانـــيـــة، هـ
وشهاب، وأدهم، وفارس، وكاملة، وأمل. 
وجـــاءت تسميته سلطانا للباد عقب 
الــدفــاع العماني، العائلة  دعــوة مجلس 
املالكة لتحديد خليفة السلطان قابوس، 
الــبــاد لنحو خمسة عــقــود.  الـــذي حــكــم 
ــال مــجــلــس الـــدفـــاع الــــذي يــضــم كبار  وقــ
ــــن، واملـــــوكـــــل لــهــا  ــؤولـ ــ ــسـ ــ الــــضــــبــــاط واملـ
دعوة العائلة لتحديد الخليفة في بيان 
م مجلس الدفاع السبت رًدا كريًما 

ّ
»تسل

من مجلس العائلة املالكة، والتي دعاه 
بحكم النظام األساسي للباد باالنعقاد 

الختيار خليفة قابوس بن سعيد«.
وأوضــــــح أن »مــجــلــس الــعــائــلــة املــالــكــة 

ــا وتقديًرا 
ً
ــا وامــتــنــان

ً
انعقد وقـــرر عــرفــان

الله السلطان قابوس  للمغفور له بــإذن 
بـــن ســعــيــد، وبــقــنــاعــة راســــخــــة، تثبيت 
مــن أوصــــى بــه الــســلــطــان فــي وصــيــتــه«. 
وأضاف بيان مجلس الدفاع »عليه أوكل 
الــدفــاع  املــالــكــة ملجلس  الــعــائــلــة  مجلس 
ا ملا نصت عليه 

ً
القيام بفتح الوصية وفق

املادة )6( السادسة من النظام األساسي 
ــخــــاذ اإلجــــــــــراءات لــتــثــبــيــت  ــلـــدولـــة، واتــ لـ
مــن أوصـــى بــه السلطان بالتنسيق مع 

مجلس العائلة املالكة«.
وتــابــع »تــشــرف املجلس بحضور أفــراد 
العائلة املالكة )لم يسمهم( شهوًدا كراًما 
على اإلجراءات«، وقال املجلس إنه »نال 
تـــهـــا بشكل  شــــرف فــتــح الــوصــيــة وقـــراء
مــبــاشــر عــلــى جميع الــحــاضــريــن الــكــرام 
واإلعـــــــان بــــأن جـــالـــة الــســلــطــان هيثم 

الله  بــن طــارق بــن تيمور املعظم حفظه 
ورعاه هو سلطان عمان«.

وبموجب املادة )6( من النظام األساسي 
لــلــدولــة، يــقــوم مــجــلــس الــعــائــلــة املــالــكــة، 
خـــــال ثـــاثـــة أيــــــام مــــن شـــغـــور مــنــصــب 
السلطان، بتحديد من تنتقل إليه والية 
الــحــكــم، فــــإذا لـــم يــتــفــق مــجــلــس الــعــائــلــة 
على اختيار سلطـان للباد قام مجلس 
الــدفــاع بــاالشــتــراك مــع رئــيــســي مجلس 
الــــــدولــــــة ومــــجــــلــــس الــــــشــــــورى ورئــــيــــس 
اثــنــن مــن نــوابــه  املحكمة العليا وأقــــدم 
بــتــثــبــيــت مــــن أشـــــــار بــــه الـــســـلـــطـــان فـــــي 
رســالــتــه إلـــى مــجــلــس الــعــائــلــة. وحــضــر 
السلطان الجديد مراسم تشييع جنازة 
سلفه قابوس بن سعيد، وســط احتفاء 

رسمي به.

هيثم بن طارق.. السلطان التاسع لعمان

الدوحة -  
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        خدم شعبه              فأحبوه وناصروه

50 عامًا من الحكم الصالحالسلطان قابوس السلطان قابوس
االقتصادية واالجتماعية.

قـــابـــوس  الـــســـلـــطـــان  وبــــعــــد أن أمــــــن 
ــام عــاقــات  ــ ســيــاســتــه الــخــارجــيــة وأقـ
وديــة مــع كــل أقــطــار العالم إتجه إلى 
الجبهة الداخلية وعمل على رفعتها 
وقد شهدت ُعمان خال عهده نهضة 
ســـريـــعـــة فــــي ســــائــــر املـــــجـــــاالت، فــفــي 
املـــدارس فــي كل  مجال التعليم أنشأ 
ــاء الــــبــــاد وجــعــلــهــا لــلــجــنــســن،  ــ ــ أرجـ

البنن والبنات.
ــال الـــصـــحـــي، أمــــر بــإنــشــاء  ــجـ وفــــي املـ
ــفـــيـــات  أعــــــــــــداد كــــبــــيــــرة مــــــن املـــســـتـــشـ
ــيـــة فــي  ــبـ والـــــعـــــيـــــادات واملــــــراكــــــز الـــطـ
كــــــل أرجـــــــــــاء ُعـــــــمـــــــان، وأمـــــــدهـــــــا بــكــل 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــــن أطــــبــــاء ومــــعــــدات 
وأدوات وأدويـــــة، وأمــــن بــذلــك صحة 
الُعمانين في املدن والقرى واألرياف 

على حد سواء.
أمـــا فــي املــجــال الــصــنــاعــي فــقــد وســع 
ــتـــرول وطــــــوره فــإنــتــشــرت  ــبـ إنـــتـــاج الـ
ــبـــاد،  مـــصـــانـــع تـــكـــريـــر الـــنـــفـــط فــــي الـ
ــنــــت  ــمــ ــــع اإلســ ــانـ ــ ــــصـ ــة إلـــــــــى مـ ــ ــ ــافـ ــ ــ إضـ
ومــصــانــع تعليب األســمــاك والتمور 

وغير ذلك من املنتجات.
وشــجــع الــســلــطــان قــابــوس املــزارعــن 
ــة  ــزراعــ وعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر طـــــرق الــ
ونقلها من الطرق التقليدية القديمة 
إلــــى الـــطـــرق الــحــديــثــة الـــتـــي تعتمد 
الـــحـــديـــثـــة، ال  عــلــى اآلالت واملــــعــــدات 
عــلــى املـــجـــهـــود اإلنـــســـانـــي فــقــط وقــد 
م املــســاعــدات السخية للمزارعن  ــدَّ قـ
ــن إســــتــــغــــال األرض  ــ مــ ــنـــوا  ــكـ ــتـــمـ ــيـ لـ
ــُعــــمــــان  ــقـــق لــ ــتـــحـ ــيـ ــا لـ ــ ــارهـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وإسـ
االستقال الغذائي، فأصبحت الباد 

ــذاء، من  تنتج كــل مــا تــحــتــاجــه مــن غــ
قــمــح وخــــضــــراوات وفـــواكـــه وغــيــرهــا 
ــــن حــاجــتــهــا  ــا يـــفـــيـــض عـ ــ ــــدر مـ ويـــــصـ
الــبــلــدان  إلـــى  طــازجــا أو بــعــد تعليبه 

املجاورة.
وازدهــرت التجارة في عهد السلطان 
قــــــابــــــوس فــــــي املـــــجـــــالـــــن الــــداخــــلــــي 
والخارجي، وإرتبط إزدهار التجارة 
بــــتــــطــــور املــــــــواصــــــــات الـــــتـــــي تــنــقــل 
املنتجات الزراعية من مناطق اإلنتاج 
إلى سائر أرجــاء ُعمان وإلى الخارج 
كــمــا تــقــوم وســائــل املـــواصـــات بنقل 
املنتجات الصناعية من وإلــى الدول 
املـــجـــاورة وبــقــيــة األقـــطـــار اآلســيــويــة 
واإلفريقية والغربية ـ خاصة إنجلترا 

وفرنسا وأمريكا.
وارتـــــــبـــــــطـــــــت ُعــــــــمــــــــان بــــشــــبــــكــــة مـــن 
املــــواصــــات الــبــريــة والـــبـــحـــريـــة، كما 
تــــم إنــــشــــاء مــــوانــــئ بـــحـــريـــة وجـــويـــة 
لإلتصاالت الداخلية والخارجية وتم 
إفتتاح ميناءين كبيرين، هما ميناء 
السلطان قابوس في مطرح وميناء 

ريسوت في املنطقة الجنوبية.
وفـــي عـــام 1981 انــضــمــت ُعـــمـــان إلــى 
ــاون لـــــــــدول الـــخـــلـــيـــج  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــجـــلـــس الـ
الــعــربــيــة وحـــقـــق الــســلــطــان قــابــوس 
ــك تــــعــــاون بــــــاده مــــع بــقــيــة دول  ــذلـ بـ
الخليج العربي فــي املــجــال الدفاعي 
املــــشــــتــــرك وفـــــــي تـــحـــقـــيـــق املــــشــــاريــــع 
اإلقتصادية املختلفة وتعيش ُعمان 
الــيــوم فــتــرة إزدهـــار وأمـــان وتــعــد من 
أكثر الدول إستقرارًا وأمنا في العالم.

حققت سلطنة عمان في عهد السلطان 
قـــابـــوس بـــن ســعــيــد انـــجـــازات ونهضة 
ــر مـــســـبـــوقـــة مـــتـــدرجـــة  ــيـ اقـــتـــصـــاديـــة غـ
عــلــى مـــدى نــحــو 50 عـــامـــا، ولــعــل أبـــرز 
الــتــي حققتها السلطنة ما  االنـــجـــازات 
أشـــار إلــيــه الــتــقــريــر الــصــادر عــن البنك 
املــركــزي العماني مــؤخــرا، والــذي أشار 
ــان خــالــفــت  ــمــ فـــيـــه إلــــــى أن ســـلـــطـــنـــة عــ
ــاه الـــعـــاملـــي املــتــمــثــل فـــي تــبــاطــؤ  االتــــجــ
النمو والتراجع االقتصادي عام 2018 
عـــن طـــريـــق تــحــقــيــق نــمــو فـــي إجــمــالــي 
الــنــاتــج املــحــلــي بــنــســبــة 12 فـــي املــائــة، 
ــالــــي  ــلــــي اإلجــــمــ وســــجــــل الــــنــــاتــــج املــــحــ
العماني االســمــي نــمــوًا بنسبة 12 %، 
وهو أعلى بكثير من نسبة 7.8 % التى 
سجلها في عــام 2017. وهــذا يتناقض 
مع اتجاه معدالت النمو العاملية، حيث 
انخفضت من 3.8 % في عام 2017 إلى 

3.6 % في عام 2018.
الــذي طبقت فيه الحكومة  وفــي الوقت 
الــلــوائــح املالية ملواجهة آثــار  عـــدًدا مــن 
الــتــبــاطــؤ، بـــدأت خــطــط بــرنــامــج تنفيذ 
لضمان مستقبل ناجح ومستدام غير 
نفطي للباد تؤتي ثمارها، باإلضافة 
إلــى ذلـــك، ســاهــم ارتــفــاع أســعــار النفط 
ـــا فـــي تــوفــيــر املـــزيـــد مـــن الــتــمــويــل 

ً
أيـــض

لــُعــمــان لاستثمار فــي خطط التنمية 
االقــــتــــصــــاديــــة الـــرئـــيـــســـيـــة، والــــتــــي مــن 
ــلـــعـــب دوًرا مـــهـــًمـــا فــي  تـ ــع أن  ــوقــ ــتــ املــ
مستقبل الباد، وقال التقرير السنوي 
للبنك املركزي العماني: في ظل النمو 
ــادة الضغط على  املــعــتــدل، وزيـ العاملي 

الظروف املالية، وتراجع حجم التجارة 
الـــعـــاملـــيـــة، مــــن املــــاحــــظ أن االقـــتـــصـــاد 
الــعــمــانــي قـــد اكــتــســب زخـــمـــا أكـــبـــر مع 
تــحــســن واســــع الــنــطــاق يــعــكــس ارتــفــاع 
أســعــار الــنــفــط والــتــوســع فــي األنشطة 

االقتصادية غير النفطية.
وأضاف التقرير »سجل الناتج املحلي 
ــمـــوًا بــنــســبــة 12  اإلجـــمـــالـــي االســــمــــي نـ
فـــي املـــائـــة فـــي عـــام 2018 ، وهـــو أعــلــى 
بكثير مقارنة بـــ 7.3 فــي املــائــة فــي عام 
2017.. عاوة على ذلك، يتطور القطاع 
غير النفطي تدريجيا باعتباره القوة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــضـــمـــان الـــنـــمـــو املـــســـتـــدام 
الــبــرامــج املخصصة  الــســلــطــنــة. إن  فــي 
فــي إطـــار خطة التنويع »تــنــفــيــذ«، إلى 
جانب املبادرات األخرى لتحسن بيئة 
األعــــمــــال ومـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
تحقق نتائج إيجابية وتعزز النمو في 

القطاع غير الهيدروكربوني«.
وال تــزال الهيدروكربونات تلعب دوًرا 
مهًما للغاية فــي التنمية االقتصادية 
فـــي الــســلــطــنــة ، بــالــنــظــر إلـــى أن بعض 
ــة شــمــلــت  ــيـ ــطـ ــفـ ــنـ ــر الـ ــيــ الــــصــــنــــاعــــات غــ
تصنيع املنتجات الثانوية من صناعة 
الــنــفــط والـــغـــاز، وتــتــمــتــع عــمــان بموقع 
الــبــتــروكــيــمــاويــات، وفــي  جــيــد لتطوير 
اآلونة األخيرة، استفاد التركيز املتزايد 
على القيمة داخل البلد من هذا القطاع 
الصناعي فــي املرحلة النهائية، حيث 
تحاول السلطنة زيادة القيمة املضافة 
ــــن مــــــواردهــــــا الـــطـــبـــيـــعـــيـــة املـــتـــنـــوعـــة.  مـ
ويرتبط ذلك باالتجاه لتعزيز برنامج 

الـــبـــلـــد، والــــذي  الــقــيــمــة داخـــــل  ICV أو 
بــمــوجــبــه يــتــعــن عــلــى الـــشـــركـــات الــتــي 
تــقــدم عـــطـــاءات لــلــحــصــول عــلــى عــقــود 
تــخــصــيــص نــســبــة مــئــويــة مــعــيــنــة من 
مدخاتها للسلع والــخــدمــات املنتجة 
محلًيا. وكان برنامج ICV قويا بشكل 
خـــاص فــي قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز، وهــو 
ــن الــشــركــات  ــوق رئــيــســي لــلــعــديــد مـ ســ

املصنعة للمعدات واآلالت.
واثــنــى التقرير على بعض اإلجـــراءات 
الــتــي اتخذتها الحكومة فلقد اتخذت 
ا بعض تدابير السياسة 

ً
الحكومة أيض

إنـــشـــاء  فــــي عـــــام 2018، وهـــــي  املـــهـــمـــة 
مركز تحكيم تــجــاري، واعتماد قانون 
الشركات التجارية الجديد، وتبسيط 
عمليات الترخيص مــن خــال برنامج 
Invest Easy أو استثمر بسهولة من 
أجــــل تــحــســن مـــنـــاخ األعـــمـــال وتــعــزيــز 
االســـتـــثـــمـــار األجـــنـــبـــي والـــنـــمـــو الــــذي 
يــقــوده الــقــطــاع الــخــاص فــي السلطنة. 
وتحدث التقرير عن أن الصادرات غير 
الــنــفــطــيــة، الــتــي شــهــدت نــمــوًا قــويــا في 
السنوات القليلة الفائتة، من املرجح أن 

تبقي الزخم مستمًرا.
ــا 

ً
وتــوفــر األنــشــطــة غــيــر الــبــتــرولــيــة آفــاق

واعــدة في عام 2019، بالنظر إلى آفاق 
الــبــتــرولــيــة وغــيــر البترولية،  األنــشــطــة 
وتبدو آفاق االقتصاد الكلي لعام 2019 
معقولة ولكنها محفوفة بالتحديات، 
ــإن الــتــوقــعــات تــبــدو قــويــة  ــع ذلــــك، فـ ومـ
على املــدى املتوسط مع تسارع الزخم 
في األنشطة االقتصادية غير النفطية.

بــــــــدأت ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان مـــنـــذ بـــدايـــة 
قـــابـــوس بالتصدير  الــســلــطــان  عــهــد 
ــاري لــلــنــفــط والــــــــذي اكــتــشــف  ــجــ ــتــ الــ
بكميات تجارية عام 1968، وشهدت 
الباد انتعاشا اقتصاديا مع بداية 
حكمه، قسم برنامجه السياسي إلى 
لــكــل خمس  مــشــاريــع تنمية وطــنــيــة 
سنوات أسماها بالخطط الخمسية، 
وقــــــــــــــــــضــــــــــــــــــى 
عـــــــــــــام 1985 
ــثــــورة  عـــلـــى الــ
اإلشــــتــــراكــــيــــة 
فــــي مــحــافــظــة 
ــي  ــتــ ظــــــفــــــار الــ
اســــــــــتــــــــــمــــــــــرت 

عشر سنن.
والـــــســـــلـــــطـــــان 
قــــــابــــــوس هــو 
نــــاقــــل الــــبــــاد 
ــم  ــ ــكـ ــ ــــحـ مــــــــــن الـ
الــــــــــقــــــــــبــــــــــلــــــــــي 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي 
إلــــــــــى الــــحــــكــــم 
ــأ  ــامــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي، وأنــــشــ ــنــــظــ الــ
لــلــدولــة، وبعد  املجلس اإلســتــشــاري 
عــــــــدة أعــــــــــــوام اســــتــــبــــدلــــه بــمــجــلــس 
ــثـــل أعــــــضــــــاؤه جــمــيــع  ــمـ الــــــشــــــورى يـ
األقـــالـــيـــم، وهــــو مــجــلــس اســتــشــاري 
تشرف عليه أعلى هيئة تنفيذية 

عرف بمجلس عمان.
ُ
ت

ــم إنــــجــــازات  ــ ـــص أهـ
ّ

وتـــتـــلـــخ
ــــوس فــي  ــابـ ــ الـــســـلـــطـــان قـ
أنـــــــــه أســـــــــس حـــكـــومـــة 
عــــــــــلــــــــــى الــــــــنــــــــظــــــــام 

الــديــمــقــراطــي، فــبــدأ بــتــكــويــن ُسلطة 
تــنــفــيــذيــة مـــؤلـــفـــة مــــن جـــهـــاز إداري 
يــشــمــل مــجــلــس الـــــــوزراء والـــــــوزارات 
املختلفة، إضافة إلى الدوائر اإلدارية 
والـــفـــنـــيـــة واملــــجــــالــــس املــتــخــصــصــة 
ــــى الــــــــوزارات الـــتـــي أســســهــا  ومــــن أولـ
السلطان قابوس بعد توليه مقاليد 
الحكم مباشرة وزارة الخارجية، فقد 
أسسها بعد فترة قصيرة من توليه 
الحكم عام 1970، محققا بذلك روابط 
وصــــات بــالــعــالــم الــخــارجــي مبنية 
ــة، وبــــعــــد عـــام  ــ ــدروســ ــ ــــس مــ ــلـــى أســ عـ
واحــد من توليه عــام 1970، إنضمت 
ُعـــمـــان إلــــى جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، 
وأوضــح السلطان قابوس الخطوط 
الرئيسية لسياسته الخارجية، وذكر 
أنــهــا مبنية عــلــى حــســن الـــجـــوار مع 
جيرانه وأشــقــائــه وعــدم التدخل في 
شؤونهم الداخلية وتدعيم عاقات 
ُعمان معهم جميعا وإقــامــة عاقات 
ودية مع سائر دول العالم والوقوف 
مـــع الــقــضــايــا الــعــربــيــة واإلســامــيــة 

ومناصرتها في كل املجاالت.
الــســلــطــان قــابــوس بالحياد  ويــؤمــن 
ــام بــإرســال  اإليــجــابــي ويــنــاصــره، وقـ
بـــعـــثـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة تــمــثــل ُعـــمـــان 
فـــــــي أغــــــلــــــب أقـــــــطـــــــار الــــــعــــــالــــــم، كـــمـــا 
ــام الــبــعــثــات  ــ ــ فـــتـــح أبــــــــواب ُعــــمــــان أمـ
األجنبية وأنشئت فيها القنصليات 
ــات الــــدولــــيــــة  ــئــ ــيــ ــهــ ــارات والــ ــ ــفــ ــ ــســ ــ والــ
ــــت ســـيـــاســـة  ــقـ ــ ــقـ ــ واإلقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة، وحـ
السلطان قــابــوس اإلســتــقــرار واألمــن 
ــتــــان  ــيــ ــان األســــاســ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ ــــدعـ ــا الـ ــ ــمـ ــ وهـ
لبناء السلطنة ولتحقيق تنميتها 

قابوس انتقل 
بسلطنة عمان
 من الحكم 
القبلي إلى 
النظام
 الديمقراطي

آلية الخالفة

ــنـــــص املـــــــــــــادة الــــــســــــادســــــة مـــن  ــ تـ
الدستور على أن مجلس العائلة 
الــحــاكــمــة يــخــتــار وريــثــا للعرش 
بــعــد أن يــصــبــح الــعــرش شــاغــرًا، 
وتشمل األســرة الحاكمة ما بن 
لــتــولــي  50 و60 ذكــــــرا مـــؤهـــلـــن 

منصب السلطان.
وبـــحـــســـب الــــدســــتــــور الـــعـــمـــانـــي 
الصادر العام 1996 فإن السلطان 
يعن في رسالة تفتح في مجلس 
الـــذي يجب أن  الــعــائــلــة، خليفته 
يكون ذكــرا من أســرة البوسعيد 
ــة. وفــــــي حــــــال لــــم يــتــمــكــن  ــكــ ــالــ املــ
ــة فـــــي غـــضـــون  ــلــ ــائــ ــعــ مـــجـــلـــس الــ
ــن فــــــراغ الــســلــطــة،  ثـــاثـــة أيــــــام مــ
مـــن تــعــيــن خــلــيــفــة، يــتــعــن على 
مــجــلــس الـــدفـــاع ان يـــؤكـــد خــيــار 
السلطان بالتشاور مــع رئيسي 
مجلس الدولة ومجلس الشورى 
)مجلس استشاري( اضافة الى 
ــدم  ــ ــيـــس املــحــكــمــة الــعــلــيــا واقـ رئـ

اثنن من معاونيه.
واســم الحاكم الجديد لسلطنة 
ــــى ورقــــــــة  ــلــ ــ  عــ

ٌ
عـــــــمـــــــان مــــــــــــــــــدّون

ــة فــــي ظـــــرف مــخــتــوم  مـــوضـــوعـ
ومحفوظ داخــل القصر امللكي 
فـــي الــعــاصــمــة مــســقــط، وهــنــاك 
أيـــضـــا ظــــرف ثـــــاٍن مـــوجـــود في 
ــر فــــي مــديــنــة  ــ ــر مـــلـــكـــي آخــ قـــصـ
صالة الجنوبية، يحوي االسم 
نفسه تحّسبا لعدم العثور على 

الظرف األول.

لــعــل اهــتــمــام الــســلــطــان قــابــوس بدفع 
ُعمان إلى حالة متقدمة من املعاصرة 
ــة الــُعــمــانــيــة  ــالــ ــاء عــلــى األصــ ــقــ مـــع اإلبــ
ــد ُعــــمــــان  ــقـ ــفـ ــيـــث ال تـ ــة بـــحـ ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
هــويــتــهــا وفـــي إطــــار ذلـــك كـــان إهــتــمــام 
السلطان قابوس بالثقافة هو الشيء 
األبــــــرز والــــــذي تــــرك آثــــــاره الــواضــحــة 
ــراره أصــبــح لــدى  فــي ُعــمــان فبفضل قــ

السلطنة جامعة السلطان قابوس.
وللسلطان قابوس اهتمامات واسعة 
ــلــــغــــة واألدب والــــتــــاريــــخ  بــــالــــديــــن والــ
والــفــلــك وشــــؤون الــبــيــئــة، حــيــث يظهر 
ذلك في الدعم الكبير واملستمر للعديد 
ــيـــة وبــشــكــل  ــقـــافـ ــثـ ــات الـ ــ ــــروعـ ــشـ ــ ــن املـ ــ مـ
شخصي محليا 
وعربيا ودولــيــا، 
ســـــــــــــــــــــــــــــــــواء مـــــــن 
خـــــــــــال مــنــظــمــة 
الـــــــيـــــــونـــــــســـــــكـــــــو 
ــا مـــن  ــ ــــرهـ ــيـ ــ أم غـ
املــــــــــنــــــــــظــــــــــمــــــــــات 
اإلقــــــــلــــــــيــــــــمــــــــيــــــــة 

والعاملية.
ــــذه  ـــن أبـــــــــــرز هـ ــ مــ
املشروعات على 
ســبــيــل املــــثــــال ال 
الــحــصــر، مــوســوعــة السلطان قابوس 
ــم مــشــروعــات  ــ لــأســمــاء الــعــربــيــة ودعـ
الــقــرآن ســواء فــي السلطنة أو  تحفيظ 
فـــي عــــدد مـــن الـــــدول الــعــربــيــة، وكــذلــك 
ــة األزهـــــــر،  ــعـ ــامـ ــات جـ ــروعــ ــشــ بـــعـــض مــ
وجامعة الخليج، وعدد من الجامعات 
الــعــربــيــة والــدولــيــة،  واملـــراكـــز العلمية 
 عـــن جـــائـــزة الــســلــطــان قــابــوس 

ً
فــضــا

لــصــون الــبــيــئــة الــتــي تــقــدم كـــل عــامــن 
مـــن خــــال مــنــظــمــة الــيــونــســكــو، ودعـــم 
مشروع دراســة طريق الحرير والنمر 

العربي واملها العربي وغيرها .

وقـــال السلطان قــابــوس عــن هــوايــاتــه: 
منذ طفولتي كانت لدي هواية ركوب 
الخيل، فيذكر أنه قد وضع على ظهر 
حـــصـــان وهــــو فـــي الـــرابـــعـــة مـــن عــمــره 
ــو يــحــب ركـــوب  ــك الـــحـــن وهــ ومـــنـــذ ذلــ
ــذا تــــوجــــد اإلصـــطـــبـــات  ــ ــهـ ــ الـــخـــيـــل ولـ
السلطانية التي تعنى بتربية وإكثار 
الــخــيــول الــُعــمــانــيــة األصــيــلــة وإفــتــتــح 
مـــــــدارس الـــفـــروســـيـــة الـــتـــي تـــضـــم بــن 

تاميذها البنن والبنات.
كــمــا أن الـــرمـــايـــة أيــضــا مـــن الــهــوايــات 
املحببة له كونه تدرب عسكريا، ويؤكد 
أن هـــذه الــهــوايــة تــعــد جـــزءًا مهما لكل 
مــن يهتم بالنشاط العسكري وعــاش 
الــذي  الُعماني  فــي مجتمع كاملجتمع 
يــعــتــز بــكــونــه يستطيع حــمــل الــســاح 

عند الضرورة.
كما يحب تجربة كل ما هو جديد من 
ــقـــوات املــســلــحــة، ســــواء كــان  أســلــحــة الـ
ذلك الساح بندقية أو مدفع رشاش أو 
مدفع دبــابــة، إال أن الرماية باملسدس 
والبندقية تبقى هي األفضل بالنسبة 
له وكذلك ـ كنوع من الترفيه ـ يستخدم 

أحيانا القوس والنشاب.
ــاك هــــــــوايــــــــات أخـــــــرى  ــ ــنــ ــ وأضـــــــــــــــاف: هــ
كــاملــشــي .. أحــــب املـــشـــي مــنــذ الــصــغــر، 
فــأجــد الــراحــة قــبــل الــذهــاب إلـــى الــنــوم 
أن أقـــضـــي وقـــتـــا بــاملــشــي عــلــى الــبــحــر 
فــهــو ريـــاضـــة جــيــدة لــلــجــســم وفــرصــة 
للتفكير، كذلك أحب التصوير وكانت 
لدي هواية الرسم للمناظر الطبيعية 
فــي وقــت مــن األوقــــات، إال أن الــظــروف 
والوقت أصبحا ال يسمحان بممارسة 
هــذه الــهــوايــات والــقــراءة أيضا كونها 
ا من  هــــوايــــة، إال أنـــهـــا أصــبــحــت جـــــزء
الــعــمــل وأصــبــح مــن الــصــعــب مطالعة 
الــكــتــب حــســب الــهــوايــة إال مـــا هـــو في 

مجال العمل والحياة اليومية.

البو سعيدي فــي 18 نوفمبر  بــن سعيد  قــابــوس  السلطان  ولــد 
1940، وهو الحاكم الثاني عشر ألسرة البو سعيد التي أسسها 
اإلمام أحمد بن سعيد عام 1741 والذي ما زالت ذكراه موضع 
احترام وإجــال في عمان كمحارب وإداري مستنير، نجح في 

الحرب  الــبــاد بعد ســنــوات مــن  توحيد 
الــحــاكــم لقب  األهــلــيــة، وكـــان يطلق على 

إمام قبل أن يطلق عليه لقب سلطان.
ــلــــطــــان قـــــابـــــوس، االبـــــــن الـــوحـــيـــد  ــــســ وال
بــن فيصل  بــن تيمور  للسلطان سعيد 
املـــرحـــلـــة  تـــلـــقـــى دروس  ــد،  ــيــ ــعــ آل ســ
اإلبــتــدائــيــة والــثــانــويــة فــي صــالــة، وفــي 
سبتمبر 1958 أرسله والده إلى اململكة 
املتحدة حيث واصــل تعليمه في إحدى 
املــدارس الخاصة، ثم إلتحق عام 1960 
بــأكــاديــمــيــة ســانــدهــيــرســت الــعــســكــريــة 
امللكية، حيث أمضى فيها عامني وهي 
لــلــتــدريــب، درس خـالها  ــقـــررة  املـ املــــدة 
العسكرية وتــخــرج فيها برتبة  الــعــلــوم 

مــــازم ثــــان، ثــم إنــضــم إلـــى إحــــدى الــكــتــائــب الــعــامــلــة فــي أملــانــيــا 
اإلتحادية آنذاك ملدة ستة أشهر مارس خالها العمل العسكري.

املتحدة حيث تلقى تدريبًا فــي أسلوب  اململكة  إلــى  عــاد بعدها 
الحكومة املحلية هــنــاك، وأكــمــل دورات تخصصية  اإلدارة فــي 

في شــؤون اإلدارة وتنظيم الدولة، ثم هيأ له والــده الفرصة التي 
شكلت جـــزءًا مــن إتــجــاهــه بــعــد ذلـــك، فــقــام بــجــولــة حـــول العالم 
العالم، عاد  العديد من دول  إستغرقت ثاثة أشهر، زار خالها 
بعدها إلى الباد عام 1964، حيث أقام في مدينة صالة. على 
التي تلت  التالية  الست  السنوات  إمتداد 
ــه، تــعــمــق الــســلــطــان قـــابـــوس في  عــــودتــ
دراســة الدين اإلسامي وكل ما يتصل 
بــتــاريــخ وحــضــارة سلطنة ُعــمــان دولــة 
ــار في  وشــعــبــًا عــلــى مــر الــعــصــور، وأشــ
أحــد أحاديثه إلــى أن إصــرار والــده على 
الدين اإلسامي وتاريخ وثقافة  دراســة 
ُعمان كان لها األثــر العظيم في توسيع 
مداركه ووعيه بمسؤولياته تجاه شعبه 

الُعماني واإلنسانية عمومًا.
كما أنه استفاد كثيرًا من التعليم الغربي 
ــع لـــحـــيـــاة الــجــنــديــة  ــذي تـــلـــقـــاه وخـــضـ ــ ــ ال
املتحدة،  اململكة  العسكرية فــي  ولنظام 
ثـــم كـــانـــت لـــديـــه الــفــرصــة فـــي الــســنــوات 
التي تلت عودته إلى صالة لقراءة الكثير من األفكار السياسية 
والفلسفية للعديد من املفكرين الذين شكلوا فكر العالم.. وتولى 
الحكم خلفا  السلطان قابوس بن سعيد في 23 يوليو 1970، 

لوالده.

الثقافة.. 
ركوب الخيل..

الرماية..
 أبرز الهوايات

حصل السلطان قابوس على عدد من الجوائز أبرزها السام 
الدولية، قــادة ترتيب إيزابيا الكاثوليكية، فــارس الصليب 
ــــورج، فـــارس  ــام الــقــديــس مــايــكــل والــقــديــس جـ األكـــبـــر مـــن وســ
الــوســام الفيكتوري امللكي، وســام الصليب األكــبــر مــن وســام 

جوقة الشرف، الوشاح الرفيع.

السالم الدولية
 أبرز الجوائز العالمية

5 عقود نهضة اقتصادية متدرجة على مدى 

دراسة الدين 
أصقلته 

والعسكرية 
شكلت 

شخصيته
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فازت رئيسة تايوان املنتهية واليتها 
ــــن فــــي االنـــتـــخـــابـــات  ــنـــغ ويـ تـــســـاي إيـ
الــرئــاســيــة أمــــس الــســبــت، إثــــر حملة 
انــتــخــابــيــة نــــــددت فــيــهــا بــاســتــبــداد 
بكني، فيما قادت السلطة الشيوعية 
من جانبها حملة تخويف اقتصادية 
ودبــلــومــاســيــة لــعــزل هـــذه الــجــزيــرة، 
ــغ ويــــــن خــــــال إعـــانـــهـــا  ــنــ ــــت ايــ ــالـ ــ وقـ
الـــفـــوز »أظـــهـــرت تـــايـــوان لــلــعــالــم إلــى 
أي مــــدى نــحــب نــمــط حــيــاتــنــا الــحــر 
والــديــمــقــراطــي، وإلـــى أي مـــدى نحب 
أمــتــنــا«. وتــنــظــر الــصــني إلـــى تــايــوان 
ــهــا إقليم يتبع لها، وتعهدت 

ّ
أن على 

الــســيــطــرة عليها،  ســابــقــا اســـتـــعـــادة 
ولو بالقوة إذا احتاج األمر. وأعلنت 
 »السام يعني 

ّ
الرئيسة املنتخبة أن

تخلي الــصــني عــن تــهــديــداتــهــا تجاه 
تايوان«.

ــا بــــــأن »تــــــدرك  ــهــ ــالــ ــــت عـــــن آمــ ــربــ ــ وأعــ
ــايــــوان،  تــ  

ّ
الـــصـــني أن الـــســـلـــطـــات فــــي 

 حكومتنا 
ّ
الــديــمــقــراطــي، وأن الــبــلــد 

املنتخبة ديمقراطيا، لن تتراجع في 
وجــه التهديدات والتخويف«. وفور 
ظهور النتائج، أعلن وزير الخارجية 
 
ّ
األمريكي مايك بومبيو في بيان أن
»الــواليــات املتحدة تهنئ« اينغ وين 
و»تهنئ أيضا تايوان إلظهارها مرة 
جديدة فعالية نظامها الديمقراطي 
الصلب الذي أصبح نموذجا يحتذى 
بــه« فــي منطقتها. وفــي وقــت الحــق، 
ــارة مــبــاشــرة  ــ أكــــدت بــكــني بــــدون اإلشـ
إلـــى فـــوز تــســاي »مــعــارضــة أي شكل 

من أشكال االستقال لتايوان«، وذلك 
ــي بـــيـــان مــقــتــضــب نــقــلــتــه وســـائـــل  فــ

اإلعام الرسمية.
وصـــوت 19 مليون نــاخــب لاختيار 
خصوصًا بني الرئيسة تساي إينغ-
ويــن وخصمها الرئيسي هــان كيو-

ــام الــتــي نشرتها  ــ يـــو، وبــحــســب األرقـ
نــالــت تساي  مفوضية االنــتــخــابــات، 
ــــن األصــــــــــوات بــلــغ  عـــــــددا قـــيـــاســـيـــا مـ
ـــ 1,3  ــا يـــزيـــد بـ ــــوت، مـ 8,1 مــلــيــون صـ
مليون عن األصوات التي نالتها في 
انــتــخــابــات 2016. وحـــصـــدت تــســاي 
57,1% مـــن األصــــــوات. وقــــال املحلل 
السياسي هانغ تشني-فو من جامعة 
 »فــــوز 

ّ
ــة إن ــيـ ــنـ الـــوطـ كــــونــــغ  ــغ  ــانـ تـــشـ

ل صفعة لبكني 
ّ
تساي اينغ-وين يمث

 الــتــايــوانــيــني لــم يــتــراجــعــوا أمــام 
ّ
ألن

التخويف«. وكانت تساي التي أدلت 
بــصــوتــهــا صــبــاحــًا، قــالــت للصحافة 

إنـــهـــا تـــأمـــل أن يـــــؤدي الــتــايــوانــيــون 
ــمــــواطــــنــــني مــــــن أجــــل  ــم كــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ واجـ

»تعزيز الديمقراطية التايوانية«.
من جهته، رفض املنافس األقرب لها 
هان كيو-يو املنتمي للحزب القومي 
الصيني، اإلدالء بــأي تصريح أثناء 
مـــــــــروره أمــــــــام مـــكـــتـــب االقــــــتــــــراع فــي 
معبد فــي كــاوهــســيــونــغ، ثــانــي أكبر 
ــرأس  ــي يــ ــتــ مـــديـــنـــة فــــي تـــــايـــــوان، والــ
بلديتها. ولهذين املرشحني رؤيتان 
مختلفتان ملستقبل عاقات الجزيرة 
مــــع بــــكــــني، أكــــبــــر شــــريــــك اقـــتـــصـــادي 
ــبـــدأ  ــاي مـ ــ ــسـ ــ ــــض تـ ــرفــ ــ ــوان. وتــ ــ ــايــ ــ ــتــ ــ ــ ل
الــــوحــــدة بـــني بــكــني والــــجــــزيــــرة، كما 
الــذي  حزبها الديمقراطي التقدمي، 
يــنــشــط تــقــلــيــديــًا مـــن أجــــل اســتــقــال 
تـــايـــوان. ويــثــيــر مــوقــفــهــا هـــذا غضب 
لــم تتوقف عــن التصعيد  الــتــي  بكني 
ــوان مـــنـــذ وصــــــــول تـــســـاي  ــ ــايــ ــ ــد تــ ضـــ

إلـــى الــســلــطــة. وقــطــعــت الــصــني لذلك 
املبادالت الرسمية مع حكومة تساي، 
الــوقــت نفسه الضغوط   فــي 

ً
مصعدة

االقتصادية والتدريبات العسكرية، 
فــــي املـــقـــابـــل، يــفــضــل خــصــمــهــا هـــان 
كــيــو-يــو الــتــقــارب مــع بــكــني، مسلطًا 
ــلـــى املـــكـــاســـب  ــــوء خـــصـــوصـــًا عـ ــــضـ الـ
الــتــي قــد تنالها الــجــزيــرة فــي املجال 
ــام من  ــ االقـــتـــصـــادي. وقـــبـــل عـــشـــرة أيـ
االســتــحــقــاق االنــتــخــابــي، كـــان يمنع 
نـــشـــر نـــتـــائـــج اســـتـــطـــاعـــات رأي فــي 
تـــايـــوان. وكـــانـــت تــســاي تــعــانــي قبل 
ــــي اســـتـــطـــاعـــات  ــع فـ ــ ــــراجـ ــــن تـ عــــــام مـ
الرأي، مقابل تحقيق الحزب القومي 
ــًا فــي  ــ ــراقـ ــ ــتـ ــ الـــصـــيـــنـــي املــــــعــــــارض اخـ

االنتخابات املحلية.
ــان كـــيـــو-يـــو، الـــوافـــد  ــاز حــيــنــهــا هــ ــ وفـ
ــلـــى الــــحــــيــــاة الــســيــاســيــة  الــــجــــديــــد عـ
بــرئــاســة بــلــديــة كــاوهــســيــونــغ الــتــي 
كانت تاريخيًا للحزب الديمقراطي 
ــًا لــرئــاســة  ــقـ الـــتـــقـــدمـــي. وتــــرشــــح الحـ
املـــحـــيـــط  الـــــــزخـــــــم  ــر أن  ــ ــيـ ــ حـــــــزبـــــــه. غـ
بترشحه تراجع مع انتقاد معارضيه 
خصوصًا افتقاره للخبرة وعاقاته 
ــــني. ولـــعـــبـــت  ــكـ ــ ــع بـ ــ ــة جـــــــدًا مــ ــبــ ــريــ ــقــ الــ
املخاوف من تسلط الحزب الشيوعي 
فــــي حــمــلــة  بـــكـــني دورًا  فــــي  الـــحـــاكـــم 

االنتخابات الرئاسية التايوانية.
ــى الـــرئـــيـــس  ــ ــقـ ــ ــي، ألـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــام املـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
الـــصـــيـــنـــي شــــي جــــني بـــيـــنـــغ خــطــابــًا 
اعتبر فيه أن ضّم تايوان إلى الوطن 
أمــــر »ال مــفــر مـــنـــه«. واســتــغــلــت  األم 
تــســاي فــي حملتها االنتخابية تلك 

املخاوف.

قــتــل جــنــديــان أمــيــركــيــان فــي انــفــجــار عبوة 
نــاســفــة اســتــهــدف آلــيــة لــلــقــوات األمــيــركــيــة 
قــنــدهــار جــنــوب أفغانستان،  أمـــس بــواليــة 
ــوة الــحــلــف األطـــلـــســـي، فــيــمــا تبنت  وفــــق قــ
حركة طالبان الهجوم، وقالت قوة األطلسي 
فــي بــيــان »عــمــا بــســيــاســات وزارة الــدفــاع 
ــة، ســـيـــتـــم الـــتـــكـــتـــم عـــلـــى اســـمـــي  ــيــ ــركــ ــيــ االمــ
اللذين قتا ملــدة 24 ساعة حتى  الجنديني 
االنـــتـــهـــاء مـــن إبـــــاغ عــائــلــتــيــهــمــا«. وأعــلــن 
املتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد 
تبني الحركة للهجوم، قائا إنــه أدى إلى 

مقتل جميع ركاب العربة.
ووقــع الهجوم في منطقة دانــد قرب مدينة 
قندهار، وفق املتحدث باسم شرطة الوالية 
ــزاي  ــاركــ ــزاي. وقــــــال بــ ــ ــاركــ ــ جـــمـــال نــصــيــر بــ
إن »الـــقـــوات األجــنــبــيــة كــانــت تــســّيــر دوريـــة 
قــرب مطار قندهار حــني طاولها تفجير«. 
ولـــم تستأنف الـــواليـــات املــتــحــدة وطــالــبــان 
ــى اتــفــاق  بــعــد مــفــاوضــاتــهــمــا لـــلـــوصـــول إلــ

النسحاب القوات األميركية من الباد. 
وعلقت املفاوضات منتصف ديسمبر بعد 
هجوم متمردين على قاعدة جوية تديرها 
ــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة. وتـــوقـــفـــت املـــحـــادثـــات  الــ
للمرة االولى في أيلول/سبتمر بعد هجوم 
لطالبان فــي كــابــول أوقـــع 12 قتيا بينهم 
جندي أميركي. وتشترط الواليات املتحدة 
الــعــنــف« قبل استئناف أي  حاليا »خــفــض 

مفاوضات.

رئيسة تايوان تفوز بوالية ثانية
مقتل جنديين 

أمريكيين بانفجار 
عبوة في أفغانستان

رغم حمالت التخويف الصينية

تايبيه - أ ف ب
كابول - أ ف ب

¶خالل اإلعالن عن فوز تساي إينغ وين في انتخابات الرئاسة بتايوان

قالت إيران أمس إن جيشها أسقط طائرة 
ركـــــاب أوكـــرانـــيـــة بــالــخــطــأ مــمــا أدى إلــى 
مقتل 176 شخصا كانوا على متنها بعد 
انطاق الدفاعات الجوية بطريق الخطأ 
فــي خــضــم تــأهــب شــديــد وســـط تــداعــيــات 
ــداف  ــ ــة ألهــ ــيــ ــرانــ ــة إيــ ــيــ ــاروخــ ضــــربــــات صــ
أمريكية في العراق، ونفت إيران بشدة في 
وقت سابق إسقاطها للطائرة لكن قياديا 
ــارزا فــي الــحــرس الــثــوري قـــال أمـــس إنــه  بــ
أبلغ السلطات بالضربة الصاروخية غير 

املقصودة يوم وقوعها.
وذكر الزعيم األعلى اإليراني آية الله علي 
خامنئي أمس أنه يتعني إعان املعلومات 
ــأن الـــــحـــــادث فـــيـــمـــا قــــــدم مـــســـؤولـــون  بــــشــ
ــذارات.. وقـــــال الــرئــيــس  ــ ــتــ ــ كـــبـــار وقــــــادة اعــ
ــــي عـــلـــى تــويــتــر  ــانـ ــ اإليـــــرانـــــي حـــســـن روحـ
أمـــس »الــجــمــهــوريــة اإلســامــيــة اإليــرانــيــة 
ــكــــارثــــي..  تــــأســــف بــــشــــدة لــــهــــذه الـــخـــطـــأ الــ
دعـــواتـــي لــلــعــائــات املــكــلــومــة. أقــــدم بــالــغ 
تعازّي«. وتعهد بتقديم املذنبني في هذه 
الواقعة إلى املحاكمة، كما اتصل روحاني 
بالرئيس األوكراني واتفق على التعاون 
الفني والقانوني فيما يتعلق بالتحقيق 
في حادث سقوط الطائرة، باالضافة إلى 

التعويضات الازمة ألسر الضحايا.
وقــال خبراء إن تصاعد االهتمام الدولي 
الــحــادث جعل مــن املستحيل إخفاء  بهذا 
ــة خــــــال أي  ــيــ ــاروخــ ــة الــــصــ ــربــ آثــــــــار الــــضــ
تحقيق وإن إيران ربما شعرت أن سياسة 
الـــتـــراجـــع عــــن مــوقــفــهــا قــــد تـــكـــون أفــضــل 
مــن مــواجــهــة االنـــتـــقـــادات املــتــصــاعــدة في 
الــحــزن والغضب داخــل  الــخــارج ومشاعر 
الـــبـــاد. وكــثــيــر مـــن الــضــحــايــا إيــرانــيــون 
يـــحـــمـــلـــون جــنــســيــة مـــــزدوجـــــة. وتــــســــاءل 
إيرانيون غاضبون على تويتر عن السبب 
وراء الــســمــاح لــلــطــائــرة بـــاإلقـــاع فــي ظل 

تصاعد التوتر في إيران. 
وفي اعتراف نادر بالخطأ، اعتذر الحرس 
ــا وتــحــمــل  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــــثـــــوري اإليــــــرانــــــي ألوكـ
كامل املسؤولية، وقــال أمير حاجي زادة 
الـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــرس الــــثــــوري إنــــه أبــلــغ 
السلطات اإليرانية يوم األربعاء بالضربة 
أثــار تساؤالت  غير املقصودة، في تعليق 
بشأن سبب نفي إيران لألمر لوقت طويل. 
ونــســبــت الــتــلــفــزيــون الــرســمــي إلــيــه قــولــه 

»تــمــنــيــت لـــو أمـــــوت وال أشـــهـــد مــثــل هــذا 
الحادث«. 

أنـــهـــا أســقــطــت  إيـــــــران  وردا عـــلـــى إعــــــان 
الـــطـــائـــرة دون قـــصـــد، طـــالـــبـــت أوكـــرانـــيـــا 
بــاعــتــذار رســمــي وتــعــويــض، وقـــال رئيس 
ــنــــدي جــــاســــن تـــــــــرودو إنـــه  ــكــ الــــــــــــوزراء الــ
ســيــعــمــل »لــضــمــان إجـــــراء تــحــقــيــق كــامــل 
ومـــســـتـــفـــيـــض« وإنـــــــه يــــرغــــب فــــي تـــعـــاون 
تـــام مــن الــســلــطــات اإليـــرانـــيـــة. وقــــال وزيــر 
الــخــارجــيــة اإليــرانــي محمد جـــواد ظريف 
الــقــوات املسلحة  عــلــى تــويــتــر إن تحقيق 
أظــهــر أن الــطــائــرة وهــي مــن طـــراز بوينج 
نــتــيــجــة »خــطــأ بــشــري  737-800 ســقــطــت 
أثناء أزمــة ثــارت بسبب التهور األمريكي 

مما أدى إلى كارثة«.
وذكــر بيان عسكري أن الطائرة املنكوبة 
حلقت قــرب موقع عسكري حساس تابع 
الــثــوري وســط حالة مــن التأهب  للحرس 
الشديد لكن أوكرانيا والخطوط الدولية 
لــم تنحرف  الــطــائــرة  األوكــرانــيــة قالتا إن 
عـــن مـــســـارهـــا الــطــبــيــعــي. وذكــــــرت شــركــة 
ــيــــة أنــــه كــان  ــيـــة األوكــــرانــ الـــخـــطـــوط الـــدولـ
يــنــبــغــي عــلــى إيـــــران إغـــــاق املـــطـــار. وقـــال 

نائب رئيس الشركة إن الطائرة التزمت 
لـــم تتلق  الــشــركــة  بــمــســارهــا تــمــامــا وإن 
مــا يشير إلــى أن الــطــائــرة تــواجــه تهديدا 
ــال خـــبـــراء إن  بـــل ُســمــح لــهــا بـــاإلقـــاع. وقــ
املــؤكــد أن يكشف التحقيق عن  مــن شــبــه 
آثار لضربة صاروخية. وأوضــح أنتوني 
ــة الـــجـــويـــة  ــهــــاوس خـــبـــيـــر الــــســــامــ ــكــ ــريــ بــ
ــيـــكـــال،  ــبــــري ريــــــدل إيـــرونـــوتـ بـــجـــامـــعـــة إمــ
ــابــــق بـــاملـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي  ــقــــق الــــســ واملــــحــ
ــه »لــيــس في  األمــريــكــي لــســامــة الــنــقــل، أنـ

اإلمكان فعل أي شيء إلخفاء ذلك«.
ــات مــــــصــــــورة بـــهـــواتـــف  ــطــ ــقــ وأظـــــــهـــــــرت لــ
مــحــمــولــة، نــشــرهــا إيــرانــيــون عــلــى تويتر 
الــحــادث، سقوط الطائرة وســط كرة  بعد 
مــن الــلــهــب. وعــنــدمــا كــانــت إيــــران ترفض 
اتـــهـــامـــات إســقــاطــهــا الـــطـــائـــرة بـــصـــاروخ، 
وصــفــت ذلـــك »بــالــحــرب الــنــفــســيــة«. وعبر 
إيرانيون عن حزنهم عبر مواقع التواصل 
االجتماعي وقالوا إن السلطات اإليرانية 
ــالــــرد عـــلـــى االنـــتـــقـــادات  اهـــتـــمـــت كـــثـــيـــرا بــ
بــــدال مـــن الــتــعــبــيــر عـــن مـــواســـاتـــهـــا ألســر 

الضحايا.
وقال مسؤول أمريكي إن البيانات أظهرت 

تحليق الطائرة ملدة دقيقتني بعد إقاعها 
ــاروخـــني أرض- مـــن طـــهـــران ثـــم لــهــيــب صـ
ــع انــفــجــار وأظـــهـــرت بــيــانــات  ــو، ثـــم وقــ جــ
الحرارة اشتعال الطائرة أثناء سقوطها. 
وتسنى ألقــمــار صناعية تابعة للجيش 
األمــريــكــي رصـــد انــبــعــاثــات األشــعــة تحت 
الـــحـــمـــراء الــنــاجــمــة عـــن الــــحــــرارة. ويــعــيــد 
الـــحـــادث إلـــى األذهـــــان كـــارثـــة وقــعــت عــام 
ــنـــة حـــربـــيـــة  ــيـ ــفـ ــطــــت سـ ــقــ ــــني أســ 1988 حــ
أمريكية طائرة إيرانية مما أودى بحياة 
ــالـــت واشــنــطــن  290 شـــخـــصـــا. وبــيــنــمــا قـ
إنــــه حـــــادث مــــأســــاوي، اتــهــمــتــهــا طــهــران 
ــائــــرة. وأكــــــد رئــيــس  ــقــــاط الــــطــ بــتــعــمــد إســ
ــاســـن تـــــــرودو الــــذي  الـــــــــوزراء الـــكـــنـــدي جـ
قضى العديد مــن مواطنيه فــي الحادثة، 
في بيان أن »أولويتنا تبقى إيضاح هذا 
املـــلـــف بــشــفــافــيــة وعــــدالــــة«، واعــتــبــر أنــهــا 
»كارثة وطنية وجميع الكنديني في حداد. 
سنواصل العمل مع شركائنا حول العالم 
لنحرص على إجراء تحقيق تام ومعّمق«. 
ــال إن »حــكــومــة كـــنـــدا تــتــوقــع تــعــاونــًا  ــ وقـ

 من جانب السلطات اإليرانية«.
ً
كاما

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس 

جونسون أن إقرار إيران بإسقاط الطائرة 
»خــــطــــوة أولــــــى مـــهـــمـــة«، وقــــــال فــــي بــيــان 
صدر عن مكتبه »سنبذل كل ما بوسعنا 
لــدعــم عــائــات أربــــع ضــحــايــا بريطانيني 
وضـــمـــان حــصــولــهــم عــلــى األجـــوبـــة وطــي 
الــصــفــحــة بــالــشــكــل الـــــذي يــســتــحــقــونــه«. 
بــاده ستعمل من  وأضـــاف جونسون أن 
قـــرب مـــع كــنــدا وأوكـــرانـــيـــا وغــيــرهــمــا من 
الشركاء الدوليني لضمان إجراء »تحقيق 
ــادة  دولــــي شــامــل وشـــفـــاف ومــســتــقــل وإعــ
جــثــث الــقــتــلــى«، مــشــيــرًا إلــــى أن الــحــادثــة 
»تؤكد أهمية خفض تصعيد التوتر في 

املنطقة«.
واعــتــبــر رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون الــدولــيــة 
فــي مجلس االتــحــاد الــروســي قسطنطني 
كوساتشوف أن على إيران ان »تستخلص 
العبر« من الكارثة، بحسب ما نقلت عنه 
وكــالــة »إنــتــرفــاكــس«، وقــــال »فـــي حـــال لم 
يثبت فك شيفرات الصندوقني األسودين 
الــجــيــش اإليــرانــي  بـــأن  وعملية التحقيق 
قام بذلك عمدًا، وهو أمر ال مبرر منطقيا 
لــه، فيجب طي صفحة الحادثة على أمل 

أن يكون تم استخاص العبر«. 
واســتــنــكــر االتــــحــــاد األوروبــــــــي فـــي بــيــان 
الــحــادثــة مــضــيــفــا أن الــتــكــتــل »يــتــوقــع أن 
ــران تــعــاونــهــا الــكــامــل وتــجــري  تــواصــل إيــ
تحقيقا شــامــا وشــفــافــا يــحــتــرم املــعــايــر 

الدولية، بشأن وقائع هذه الكارثة«.
ــيـــوش الــفــرنــســيــة  واعـــتـــبـــرت وزيـــــــرة الـــجـ
فلورانس بارلي أنه »من املهّم اغتنام هذه 
اللحظة إلعادة فتح املجال امام املحادثات 
واملــــــفــــــاوضــــــات« بــــشــــأن املــــلــــف الــــنــــووي 
اإليــرانــي. وقالت إن »الـــدروس التي يجب 
أن نتعلمها من سلسلة األحداث املأسوية 
ــام األخـــيـــرة، منذ  الــتــي شــهــدنــاهــا فــي األيــ
أواخر العام 2019، هي أنه يجب وضع حّد 

لهذا التصعيد«.
ــة انــغــيــا  ــيــ ــانــ واشـــــــــادت املـــســـتـــشـــارة االملــ
مـــيـــركـــل الـــســـبـــت بــــاقــــرار ايـــــــران بــإســقــاط 
الــطــائــرة االوكـــرانـــيـــة، داعــيــة الـــى تحقيق 
مــعــمــق فـــي الـــكـــارثـــة. وقـــالـــت مــيــركــل من 
موسكو »ان تعرف هوية املسؤولني )عن 
الحادث( هو امر جيد واعتقد انه ينبغي 
ــــيء بـــالـــتـــعـــاون مــــع دول  الـــقـــيـــام بـــكـــل شــ
املواطنني )الضحايا( بهدف ايجاد حلول 
وكشف )االمور( في شكل معمق ومناقشة 

التداعيات«.

إيران تعترف بإسقاط طائرة الركاب األوكرانية بالخطأ
الحرس الثوري أبلغ السلطات بالضربة يوم وقوعها

عواصم - وكاالت
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جوزيف برودسكاي

كاتب رأي في »جارديان«
»صحيفة جارديان البريطانية« 

الديون تقتل االقتصاد العالمي

ــي قــــــال الـــبـــنـــك إن األســــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة  ــ ــاضـ ــ ــر املـ ــهــ ــــشــ وال
اقتراضها  قــد رفــعــت مــن مــعــدالت  النامية  واالقــتــصــادات 
إلى 55 تريليون دوالر )42 تريليون إسترليني( في العام 

.2018
تــأثــرت األســـواق  املــذكــورة بالفعل،  الغنية  الـــدول  وبــخــاف 
الناشئة واالقتصادات النامية الـ 100 املنتشرة في أفريقيا 
الــتــقــريــر، سلبا  الجنوبية والــتــي يغطيها  وآســيــا وأمــريــكــا 
الــخــاص والـــذي يجيء  الــقــطــاع  الــديــون املرتفعة فــي  بفعل 

مقترنا بمستويات االقتراض العالية.

وهـــذا االقـــتـــراض اإلضــافــي مــن قــبــل الــحــكــومــة لــيــس فقط 
كبيرا، ولكنه يتغير أيضا في الشخصية. أوال تحول هذا 
االقتراض من كونه موجها نحو اإلنفاق في االستثمارات 
الــصــحــة والتعليم  تــكــالــيــف  لتغطية  فــقــط  إلـــى اســتــخــدامــه 
والرفاهية. ثانيا ُيستخدم هذا االقتراض على نحو شائع 
من قبل املستثمرين الدوليني الذين لديهم نهم ملنح قروض 

إلى الدول النامية، بأسعار فائدة مرتفعة للغاية.
وال توجد هناك ســوى أدلــى قليلة على أن أحــدا يعطي أي 
النقد  التي أعرب عنها صندوق  الكبيرة  اهتمام بالشكوك 
الــدولــي أو الــبــنــك الـــدولـــي. لــكــن بــعــض املحللني يــقــولــون إن 
الصندوق والبنك يبالغون أشد املبالغة في تحلياتهم في 
أعقاب األزمة املالية األخيرة، حيث أصبحوا يرون األخطار 
في كل مكان. فيما يتجاهل البعض اآلخر تلك التحليات، 
زاعمني أنها عبارات مكررة من عصر ما بعد الحرب، والتي 
الــعــاملــي بعد دخوله  االقــتــصــاد  آلــيــة عمل  فشلت فــي فهم 

مرحلة جديدة.

العامات التحذيرية واضحة، والديون تسجل ارتفاعا في 
كل القارات، والسيما في قطاع األعمال الذي قضى العقد 
املاضي في زيادة معدالت االقتراض به إلى مستويات غير 

مسبوقة ولم نكن حتى نسمع عنها.
الــدولــي إن قرابة  النقد  قــال صندوق  أكتوبر املاضي  وفــي 
40% من الديون املؤسسة في ثماني دول رائدة - الواليات 
املــتــحــدة األمــريــكــيــة والــصــني والــيــابــان وأملــانــيــا وبريطانيا 
وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا - سيصبح سدادها ضربا من 
ضروب املستحيل. وبعبارة أخرى إن عشرات اآلالف من 
التي توظف مايني األشخاص، سيكون عليها  الشركات 
»املقامرة« بمستويات عالية من االقتراض، وتكبد الخسائر 

بعد ذلك، ما يجعل احتمالية إفاسها عالية.
واألســوأ من ذلك أن صندوق النقد الدولي قال إن املخاطر 
كــانــت »مــرتــفــعــة« فــي ثــمــاٍن مــن الـــدول العشر الــتــي تتمتع 
بقطاعات مالية مهمة، مضيفا أن هذا الوضع كان تكرارا 
للسيناريو الذي كان سائدا في األعوام التي سبقت األزمة 

املالية العاملية التي اندلعت في أواسط 2008.

فيليب إنمان

“ هناك جرائم أسوأ من حرق الكتب.. 
أحدها هو عدم قراءتها  ”

asidahmed@hotmail.com

ترجمة – أحمد أبو الفضل 

بوتين واالقتصاد الروسي
فيما يحتفل الرئيس الروسي فاديمير بوتني بمرور 
الحكم، وبكونه زعيما  20 عاما على بقائه في ســدة 
الــروســي  االتــحــاد  الــعــاملــي، ُيظهر  قــويــا على الصعيد 
عــامــات مــتــزايــدة على الــتــصــدع. وبــرغــم أن احتمالية 
اندالع ثورة في روسيا - على نمط الثورة في أوكرانيا 
الفاسد مستبعدة، فإن  - لإلطاحة بالنظام املستبد 
تمرد املناطق واألقاليم الروسية ضد حكومة مركزية 

يكتسب زخما.
التاريخية عن روسيا في  ونظرة ويستون تشرشل 
بداية الحرب العاملية الثانية - أفعالها وممارستها هي 
لغز مختبئ في لغز داخل لغز - تحتاج إلى تحديث. 
إن روســيــا فــي عهد بوتني هــي دولــة تشهد تراجعا، 
الخارجي كــي تخفي  الــعــدوان  تــتــوارى خلف شماعة 

هشاشتها الداخلية.
انكماشا منذ سنوات  الــروســي يسجل  واالقــتــصــاد 
التراجع ومعدالت  املعيشة تواصل  عــدة، ومستويات 
الفقر في ازدياد. واإلحصاءات الديموجرافية تكشف 
تناقصا فــي أعـــداد الــســكــان، وارتــفــاع عــدد الــوفــيــات، 

وانخفاض معدل الخصوبة، والهجرة املتزايدة.
ــداد الــســكــان فــي روســيــا مــن 148 مليون  وهبطت أعـ
شخص في أعقاب انهيار االتحاد السوفيتي السابق 
فــي أوائــــل تسعينيات الــقــرن املــاضــي إلـــى نــحــو 142 
مليون شخص في الوقت الحالي. وهذا الرقم اإلجمالي 
العام 2050،  إلى نحو 128 مليونا بحلول  سيتراجع 
ولن تكون النسبة املئوية املتزايدة من اإلثنية الروسية 

أو حتى املسيحية األرثوذوكسية.
وبــرغــم أن روســيــا تــعــرف نفسها عــلــى أنــهــا اتــحــاد، 
فإنها في الوقت كيان إمبريالي مركزي حديث فشل، 
بخاف بريطانيا أو فرنسا، في تفكيك إمبراطوريته 

والتحول إلى دولة مدنية حديثة.
وبـــرغـــم اآلمـــــال الــغــربــيــة، مـــن غــيــر املـــرجـــح أن تـــؤدي 
الديمقراطيات الحضرية إلى تحول الدولة. ولكن بدال 
من ذلك نجد أن األقاليم والدويات املنشقة عن روسيا 
وكذا الجماعات املناهضة للرئيس بوتني كلها تتحدى 

حكمه السلطوي.
الــقــاقــل اإلقليمية فــي روســيــا قائمة على تراكم  إن 
ــادي، والـــفـــســـاد  ــتــــصــ ــاش االقــ ــمـ ــكـ األزمـــــــــات، مـــثـــل االنـ
املــوارد اإلقليمية والهجمات على  الرسمي واستغال 
الفيدرالية  الــوحــدات  اللغة والــتــهــديــدات بإنهاء  حقوق 
املركزية  السعي لتحقيق  أو حتى دمجها. وبــدال من 
بهدف استيعاب التطلعات اإلقليمية، تقلص الحكومة 

الروسية استقالها.

يانوش بوجاجسكي

كبير الزماء في مركز تحليل 
السياسات األوروبية ومقره واشنطن 
دي سي - »صحيفة »ذا هيل« األمريكية« 

العرض والطلب

تــراجــع تــأثــيــر الــعــامــل األمــنــي والــجــيــوســيــاســي 
املجال  النفط تاركا  في تحديد مسارات أسعار 
واســعــا أمــــام أســاســيــات الــســوق وعــلــى رأســهــا 
العرض والطلب لترسم املامح الرئيسية للسوق 

النفطية هذا العام.
اإليــرانــي قاسم سليماني  القائد  فعقب اغتيال 
الشهر تــصــاعــدت األســعــار بصورة  مطلع هــذا 
ملحوظة لتتجاوز محطة 70 دوالرا للبرميل من 
خام برنت و64 دوالرا للبرميل من خام ويست 
ــا اإلشــــــــارة األســـاســـيـــان  ــامـ ــا خـ ــمـ تـــكـــســـاس وهـ
وحــقــقــا بــذلــك أعــلــى ســعــر مــنــذ شــهــر مــايــو من 

العام املاضي.
لــكــن رد الــفــعــل اإليـــرانـــي بــاســتــهــداف قــاعــدتــني 
العراق أسهم في تخفيض حالة  أمريكيتني في 
التصعيد  إلى  أن األمــور ال تتجه  التوتر وتأكيد 
رغــم االرتــفــاع األولـــي لــأســعــار الــتــي عـــادت إلى 
التركيز على وضع  التراجع مرة أخــرى وليعود 

العرض والطلب.
كبير مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول 
رسم صورة تفصيلية لوضع السوق هذا العام 
التي قال  اإلمـــدادات  خاصة فيما يتعلق بوضع 
إنــهــا ســتــكــون فــي حــالــة تــصــاعــد مــمــا ســيــؤدي 
املليون برميل  إلــى  إلــى حــدوث تخمة قــد تصل 
يوميا هذا العام. وأضــاف أن اإلمــدادات الجديدة 
النرويج  املتحدة وكــذلــك  الــواليــات  ستتدفق مــن 
ــادة اإلنــتــاج بعد ســنــوات من  الــتــي عـــادت إلــى زيـ
تراجعه ويتوقع له أن يزيد بنسبة 43 في املائة 
حــتــى الـــعـــام 2024 لــيــتــجــاوز املــلــيــونــي بــرمــيــل 
يوميا، وهــنــاك أيضا غيانا حيث تعمل شركة 
املياه  إكــســون على دفــع مشروعني لإلنتاج مــن 
تــشــهــده كــنــدا مــن تخفيف  العميقة، وكــذلــك مــا 

لبعض قيود اإلنتاج على الوقود األحفوري مما 
سيؤدي إلــى زيــادة في اإلنتاج بأكثر من 4 في 

املائة خال السنوات األربع املقبلة.
لكن في الوقت الذي تتصاعد فيه اإلمدادات، فإن 
الطلب ال يشهد زيـــادة مماثلة، ويضاف  وضــع 
املناخي  التغير  الوعي بقضايا  إلــى ذلــك تنامي 
الــتــغــيــيــر،  ــك  ــ ــوري فــــي ذلـ ــ ــفـ ــ الــــوقــــود األحـ ودور 
األمــــر الــــذي نــقــل الــقــضــيــة مـــن قـــاعـــات الــنــقــاش 
األكـــاديـــمـــي لــتــصــبــح بــرنــامــجــا ملــجــمــوعــات من 
الناشطني السياسيني، وهو ما يرشح اجتماعات 
العمومية لحملة األســهــم للشركات  الجمعيات 
النفطية لتصبح ســاحــة جـــدال ونــقــاش باتجاه 
أو تقليص بعض املشروعات  لتأجيل  الضغط 
وخــفــض املـــوازنـــات، لكن الــشــوط ال يـــزال طويا 
أمام حدوث تغيير فعلي على أرض الواقع فيما 

يتعلق بضخ مزيد من اإلمدادات.
وكـــل هـــذا يــجــري عــلــى خلفية املــعــدل الــســعــري 
الحالي الذي ال يزال يتراوح بني 60 و70 دوالرا 
لــلــبــرمــيــل مــن خــامــي بــرنــت وويــســت تــكــســاس، 
األمر الذي سيفرض على أوبك وحلفائها اإلبقاء 
اإلنتاج املستمر ألكثر من  على برنامج خفض 

ثاث سنوات.
لــكــن هــــذا الــتــحــالــف بـــني املــنــتــجــني ســيــتــعــرض 
ــرار الــتــخــمــة  ــمـ ــتـ ــبـــر بــســبــب اسـ ــــى ضـــغـــوط أكـ إلـ
واضــمــحــال الــطــلــب وضــعــف االلـــتـــزام ببرنامج 
خفض اإلنتاج وعدم وجود مؤشرات مستقبلية 
على انــتــهــاء هــذه الوضعية، وهــو مــا دفــع وزيــر 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إلى القول إنه ال 
األبد  إلى  الخفض  يمكن االستمرار في برنامج 
ويجعل عامات االستفهام تتراقص حــول من 

سيدير السوق.

السر سيد أحمد

كاتب سوداني مختص في شؤون الطاقة - كندا

ترجمة – سمر عبد الرحمن
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تحليل

قراءات
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ـــي فــاديــمــيــر  ــروســ ــ ــلــــن الـــرئـــيـــس الـ أعــ
بوتني أمس أنه يأمل أن تنتهي أعمال 
خط »نــورد ستريم 2« لنقل الغاز في 
موعد أقصاه مطلع العام املقبل، رغم 
العقوبات األمريكية، وقــال بوتني في 
مؤتمر صحفي مشترك مع املستشارة 
األملــانــيــة أنــغــيــا مــيــركــل فـــي موسكو 
»آمل أنه بنهاية هذا العام أو في الربع 
املــقــبــل، سيتم إنــجــاز  الــعــام  األول مــن 
املـــشـــروع وســيــبــدأ خـــط أنـــبـــوب الــغــاز 

بالعمل«.
ــــد الــــــذي أعـــلـــنـــه بـــوتـــني يــعــنــي  ــــوعـ واملـ
ــــروع لـــعـــام.  ــــشـ تـــأخـــيـــرا فــــي إنــــجــــاز املـ
وكــان الــروس واألملــان توقعوا أن يبدأ 
الــعــمــل بــالــخــط نــهــايــة 2019 أو بــدايــة 
2020. وكررت ميركل دعمها للمشروع 
مــــنــــددة مــــجــــددا بـــعـــقـــوبـــات واشــنــطــن 
التي تسببت بتوقف األعــمــال. وقالت 
»أعتقد أنه يمكن إنجاز نــورد ستريم 
2 رغم العقوبات. لقد أوضــح الرئيس 
الروسي الجدول الزمني، هناك بعض 

التأخير ولكن يمكن إنجازه«.

ــــات  ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ وأضـــــــــافـــــــــت »نــــــــــــرى أن 
ــرة لـــلـــحـــدود غير  ــابـ ــعـ )األمـــريـــكـــيـــة( الـ
مائمة ولهذا السبب نواصل دعم هذا 
املـــشـــروع«. ومــن شــأن نـــورد ستريم 2 
الــغــاز الطبيعي  أن يضاعف شحنات 
ــا  الـــروســـي املــبــاشــرة إلـــى غـــرب أوروبــ
عـــبـــر بـــحـــر الــبــلــطــيــق. لـــكـــن واشــنــطــن 
الــدول األوروبــيــة مثل بولندا  وبعض 
ودول البلطيق وأوكــرانــيــا تعتبر أنه 
سيزيد مــن ارتــهــان األوروبــيــني للغاز 
الروسي ويجعل موسكو تستغل هذا 

األمر ملمارسة ضغوط سياسية.

صـــــّدر قـــطـــاع املـــابـــس واملــنــســوجــات 
في تركيا منتجات بقيمة 17.7 مليار 
املـــــاضـــــي، ذهـــب  الــــعــــام  دوالر خــــــال 
معظمها إلــى دول االتــحــاد األوروبـــي 
والـــشـــرق األوســـــط، جـــاء ذلـــك بحسب 
ــلــــعــــت عــلــيــهــا  ــثــــة اطــ مـــعـــطـــيـــات حــــديــ
األناضول من وزارة التجارة ومجلس 
املـــصـــدريـــن فـــي تــركــيــا. وشــغــل قــطــاع 
املــابــس واملــنــســوجــات مــوقــًعــا مهًما 
الــصــادرات التركية  في إجمالي قيمة 
البالغة 180.5 مليار  خال عام 2019 

دوالر.
وحــــل الــقــطــاع فـــي املـــركـــز الــثــانــي من 
حـــيـــث حـــجـــم الــــــصــــــادرات فــــي مــجــال 

»املـــنـــتـــجـــات الــصــنــاعــيــة«، بــقــيــمــة 17 
مليار و701 مليون دوالر. وكان املركز 
األول من نصيب قطاع السيارات الذي 
املــاضــي  الــعــام  بلغت قيمة صـــادراتـــه 
30.6 مـــلـــيـــار دوالر. وبـــلـــغـــت قــيــمــة 
»املنتجات الصناعية« املصدرة العام 
املـــاضـــي 105.6 مــلــيــار دوالر. وحــقــق 
قـــطـــاع املـــابـــس واملـــنـــســـوجـــات الــعــام 
املـــاضـــي زيـــــادة بــنــســبــة 0.4 فـــي املــئــة 
مــقــارنــة بــعــام 2018، ليشغل 9.8 في 

املئة من إجمالي الصادرات.
وكانت دول االتحاد األوروبي الوجهة 
ــادرات الـــقـــطـــاع خــال  الــرئــيــســيــة لــــصــ
2019 بقيمة 12 مليارا و230 مليون 
الــشــرق األوســـط  دوالر. وجــــاءت دول 
في املركز الثاني بقيمة مليارين و22 

مليون دوالر، ورابطة الدول املستقلة 
الــثــالــث بقيمة 953 مليون  املــركــز  فــي 
دوالر. كــمــا حــقــقــت صـــــــادرات تــركــيــا 
ــى دول  ــ مــــن املــــابــــس زيـــــــادة الفـــتـــة إلـ
القارة اإلفريقية، بنسبة 15.8 في املئة 
مــقــارنــة بــعــام 2018 لــتــصــل إلـــى 836 

مليون دوالر.
وحــصــلــت إســطــنــبــول عــلــى النصيب 
األكــبــر مــن الـــصـــادرات بنسبة 69 في 
املئة مقارنة بباقي الواليات التركية، 
ــا 12  ــ ــهـ ــ ــادراتـ ــ حـــيـــث بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة صـ
مــلــيــارا و230 مــلــيــون دوالر. وحــلــت 
والية بورصة في املركز الثاني بقيمة 
مــلــيــار و570 مــلــيــون دوالر، وإزمــيــر 
املــركــز الثالث بقيمة مليار و299  فــي 

مليون دوالر.

توقع بنك قطر الوطني )QNB( أن يواصل 
ــيـــدرالـــي األمـــريـــكـــي  ــفـ بـــنـــك االحـــتـــيـــاطـــي الـ
توسيع ميزانيته العمومية في النصف 
األول مـــن عـــام 2020، وهـــو مـــا مـــن شــأنــه 
أن يــقــدم مــزيــدا مــن الــدعــم لــتــســارع النمو 
املــرتــقــب فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة والــعــالــم، 
وذكــر التحليل األسبوعي للبنك أن قــرار 
ــيـــدرالـــي األمـــريـــكـــي  ــفـ بـــنـــك االحـــتـــيـــاطـــي الـ
بتجاوز عمليات السوق املفتوحة املؤقتة، 
قرار صحيح، مبينا أن التجارب الحديثة 
الــظــروف االقتصادية  أنــه فــي ظــل  أثبتت 
الحالية، ال تستطيع أسواق املال أن تعمل 
بــشــكــل جــيــد إال إذا قـــام بــنــك االحــتــيــاطــي 
الفيدرالي بتأمني زيادة دائمة في األموال 
ألســـــواق اتــفــاقــيــات إعـــــادة الـــشـــراء، حيث 
يتطلب توفير السيولة املناسبة زيادة في 
كل من ميزانية بنك االحتياطي الفيدرالي 

وفوائض احتياطيات البنوك.
ــرق الـــتـــحـــلـــيـــل الـــــصـــــادر أمــــــس إلـــى  ــ ــطـ ــ وتـ
ــــب املــــيــــزانــــيــــة الـــعـــمـــومـــيـــة مـــــن بــني  ــانـ ــ جـ
ــرة فــــي ســـيـــاســـة بــنــك  ــ ــيـ ــ الـــتـــغـــيـــيـــرات األخـ
االحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي، وســـلـــط الــضــوء 
على أهميتها في توفير السيولة، ولفت 
إلى أن 2019 كان عاما مزدحما بالنسبة 
لــبــنــك االحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي األمــريــكــي، 
فبعد عملية طويلة وتدريجية لتشديد 
الــســيــاســة الــنــقــديــة خــــال الــفــتــرة مـــا بني 
ــاطـــي  ــيـ ــتـ بــــنــــك االحـ ــام  ــ ــ قـ  ،2018 - 2015
الفيدرالي بتحول كبير في سياسته فيما 
 dovish( بـــ »الــتــحــول نحو التيسير عــرف 
لــعــام 2019، حــيــث كـــان التغيير   »)pivot
املــفــاجــئ فـــي ســعــر الـــفـــائـــدة أكــثــر عنصر 
الــتــحــول. وفي  تمت مناقشته ضمن هــذا 

حني أشارت اإلرشــادات االستشرافية في 
أواخر عام 2018 إلى جولتني من جوالت 
رفــع أسعار الفائدة في عــام 2019، أجرى 
بــنــك االحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي خـــال الــعــام 
املــشــار إلــيــه ثــاثــة تــخــفــيــضــات فــي سعر 

الفائدة مقدار كل منها 25 نقطة أساس. 
وفــــي إطـــــار الــســيــاســة الــنــقــديــة الــحــالــيــة 
الــســيــاســة  فــــإن أداة  املـــتـــحـــدة،  لـــلـــواليـــات 
األساسية هــي النطاق املستهدف لسعر 

األمــوال الفيدرالية، والــذي يجري تعديله 
بنشاط من أجــل تحفيز كل من التضخم 
والتوظيف بغرض التحرك نحو النطاق 

املستهدف لبنك االحتياطي الفيدرالي.
وفــــي الــــظــــروف الـــعـــاديـــة، ال يـــكـــون لبنك 
ــيــــدرالــــي أهــــــــداف كــمــيــة  ــفــ االحـــتـــيـــاطـــي الــ
مــحــددة، لكن تغيرت الــظــروف فــي أعقاب 
الــكــبــرى فــي 2007 - 2008  األزمــــة املــالــيــة 
عــنــدمــا أصــبــحــت الـــتـــدابـــيـــر الــكــمــيــة أداة 

ــرامــــج  ــكــــل بــ ــة، ال ســـيـــمـــا فـــــي شــ ــبــ ــنــــاســ مــ
الــتــيــســيــر الــكــمــي أو شــــراء األصـــــول على 
ــع. وتــعــتــبــر بـــرامـــج الــتــيــســيــر  ــ نـــطـــاق واســ
الكمي أدوات غير تقليدية فــي السياسة 
النقدية تم استخدامها مؤخرا بعد األزمة 
املـــالـــيـــة الـــكـــبـــرى، عــنــدمــا وصـــلـــت أســعــار 
إلــى مستويات  الــفــائــدة الرسمية بسرعة 

اسمية عند الصفر أو قريبا منه.
ومن الناحية التشغيلية، يعتبر التيسير 
ــيـــة تــــقــــوم مــن  ــنـــائـ ــثـ ــتـ الــــكــــمــــي عـــمـــلـــيـــة اسـ
املــركــزيــة بتعمد توسيع  الــبــنــوك  خالها 
ــا فـــوق  ــ ــة إلــــــى مـ ــيـ ــمـــومـ ــعـ ــا الـ ــهـ ــاتـ ــيـ ــزانـ ــيـ مـ
املستويات العادية. وتطلب تنفيذ برنامج 
التيسير الكمي من قبل بنك االحتياطي 
الفيدرالي األمريكي االستحواذ املنهجي 
املــالــيــة ذات الدخل  على عــدد مــن األوراق 
الثابت الصادرة عن الحكومة أو املدعومة 
الــثــانــويــة مقابل  مــن قبلها مــن األســـــواق 

احتياطيات البنوك.
وكـــــان الـــهـــدف مـــن تــلــك االجـــــــــراءات إزالــــة 
ــل مــن  ــ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة طـــويـــلـــة األجـ األوراق 
ــن الـــضـــغـــط  ــ ــد مــ ــ ــزيــ ــ الــــــســــــوق، وفـــــــــرض املــ
ــع  ــار الــــفــــائــــدة ودفــ ــعــ الـــهـــبـــوطـــي عـــلـــى أســ
املـــالـــيـــة ذات  نــحــو األوراق  املــســتــثــمــريــن 
الــعــالــيــة، مــمــا زاد مـــن تخفيف  املــخــاطــر 
الـــظـــروف املــالــيــة. وكــــان بــنــك االحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي أطــلــق ثــاثــة بــرامــج للتيسير 
الكمي منذ انهيار بنك ليمان بــراذرز في 
الـــبـــرامـــج الــثــاثــة،  ــذه  ــع هــ ــام 2008. ومــ عــ
ــك االحــــتــــيــــاطــــي  ــنــ ــة بــ ــيــ ــزانــ ــيــ ــعــــت مــ تــــوســ
تـــريـــلـــيـــون دوالر  ــيـــدرالـــي بــنــحــو 3.6  ــفـ الـ
أمــريــكــي، وذلـــك مــن 900 مليار دوالر إلى 

4.5 تريليون دوالر.
وفي إطار هذه العملية، تعافى االقتصاد 
وسجل أطــول دورة توسع على اإلطــاق، 

ولكن البحث عن »تطبيع جديد مليزانية 
بنك االحتياطي الفيدرالي« أصبح مسألة 
غامضة، فقد أدى تشديد اللوائح املالية 
والــتــغــيــرات فــي تنفيذ السياسة النقدية 
إلــى تعقيد عملية تقدير الحجم املثالي 
ملــيــزانــيــة بــنــك االحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي أو 
املستوى األمثل الحتياطيات البنك. وعلى 
أســاس التجربة والخطأ، بــدأ التخفيض 
الــتــدريــجــي لبرنامج التيسير الكمي في 
عــام 2014 وبـــدأ برنامج التشديد الكمي 

في عام 2017.
وتحت برنامج التشديد الكمي، تقلصت 
ــيـــدرالـــي  ــفـ ــنـــك االحـــتـــيـــاطـــي الـ ــيـــة بـ ــيـــزانـ مـ
بــأكــثــر مـــن 600 مــلــيــار دوالر،  تــدريــجــيــا 
حيث لم يتم استبدال األصول التي بلغت 
بــــأوراق مــالــيــة جــديــدة.  أجـــل استحقاقها 
وقــد أشــار رد فعل الــســوق على التشديد 
الكمي، بما في ذلــك نقص السيولة الذي 
ــفـــاع حـــاد فـــي أســـعـــار إعـــادة  أدى إلـــى ارتـ
الــشــراء في سبتمبر 2019، إلــى أن عملية 
بــنــك االحتياطي  تقليص حــجــم مــيــزانــيــة 
الـــفـــيـــدرالـــي قـــد تــــجــــاوزت حــــدودهــــا، فقد 
بــيــنــت نــوبــة االرتــــفــــاع الـــحـــاد فـــي أســعــار 
إعادة الشراء أن أسواق املال بحاجة ملزيد 
ــه ال يــتــعــني فــقــط إلــغــاء  مـــن الــســيــولــة، وأنــ
برنامج التشديد الكمي، بل يجب عكس 

اتجاهه.
ومنذ ذلك الوقت، ظل رد بنك االحتياطي 
ــلــــبــــات الـــفـــعـــلـــيـــة  ــقــ ــى الــــتــ ــلــ ــي عــ ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
املـــال ســريــعــا، بما  واملحتملة فــي أســــواق 
فــي ذلـــك الــعــمــلــيــات املــؤقــتــة والــدائــمــة في 
األسواق املفتوحة، وكان حجم الرد كبيرا، 
مــع بــلــوغ صــافــي الـــشـــراء الـــدائـــم لـــأوراق 
املالية نحو 250 مليار دوالر أمريكي في 

األشهر األربعة األخيرة.

لدعم النمو االقتصادي المرتقب في الواليات المتحدة والعالم

QNB يتوقع توسيع االحتياطي الفيدرالي لميزانيته في النصف األول
الدوحة - قنا

تظاهر مئات اللبنانيني أمس رافعني 
شعار »لن ندفع الثمن« في بلد يعاني 
ــار اقـــتـــصـــادي  ــيـ ــهـ ــن انـ مـــنـــذ أشـــهـــر مــ
مــتــســارع وشــلــل سياسي مــع انــعــدام 
أفــق تشكيل حكومة جــديــدة يريدها 
املــتــظــاهــرون مـــن اخــتــصــاصــيــني من 
خــــــارج األحــــــــزاب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. وبــعــد 
ســنــوات مــن نــمــو مــتــبــاطــئ مــع عجز 
ــلــــطــــات عـــــن إجــــــــــراء إصــــاحــــات  الــــســ
بنيوية، يشهد لبنان منذ أشهر أسوأ 
أزمــــة اقــتــصــاديــة فـــي تــاريــخــه وســط 
أزمة سيولة حادة وارتفاع في أسعار 
املواد األساسية وخسارة الليرة أكثر 
مــن نــصــف قيمتها أمـــام الــــدوالر في 

السوق املوازية.
وبــمــوازاة ذلــك، تشهد الباد منذ 17 
أكــتــوبــر احــتــجــاجــات اتــخــذت أشــكــااًل 
مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة 
املــتــظــاهــرون بالفساد  الــتــي يتهمها 
ويـــحـــمـــلـــونـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــدهـــور 
االقتصادي، وسار مئات املتظاهرين 
أمس في بيروت مرورًا بمبنى شركة 
الــكــهــربــاء، احــتــجــاجــا عــلــى االنــقــطــاع 
ــار الـــكـــهـــربـــائـــي، ثــم  ــيـ ــتـ الــــدائــــم فــــي الـ
ــا لــلــقــيــود  جـــمـــعـــيـــة املـــــصـــــارف رفــــضــ
التي تفرضها املــصــارف على سحب 
األمــــــوال، وصــــواًل إلـــى وســـط املــديــنــة 

حيث مقر البرملان.
ورفــع املتظاهرون الفتة كبيرة ُكتب 
يــنــهــار، نــريــد حكومة  عليها »الــبــلــد 
مستقلة وخــطــة إنــقــاذ يــا مــجــرمــني« 
و»لــــن نــدفــع الــثــمــن« و»ألــــو كــهــربــاء.. 
ــال  تــــوت تــــــوت.. الـــخـــط مـــقـــطـــوع«، وقـ
ــد املـــتـــظـــاهـــريـــن  ــ ــيـــســـى، أحــ ريـــــــاض عـ
ــرانــــس بــــــرس، »نـــحـــن هــنــا  ــة فــ ــالـ لـــوكـ
لنؤكد أن األسباب التي جعلتنا نقوم 
بــثــورة 17 تشرين ال تـــزال مــوجــودة، 
وال شــيء تغير فيما أغلقت السلطة 
السياسية أذنيها«. وأضاف »نطالب 
بــاإلســراع بتشكيل حكومة مستقلة 
ملعالجة قضايا االنهيار االقتصادي 
ــي وإقـــــــــرار قــــوانــــني اســـتـــعـــادة  ــ ــالـ ــ واملـ
األمــــوال املنهوبة وإجــــراء انتخابات 

نيابية مبكرة«.
وشملت التظاهرات مناطق عدة مثل 
صــيــدا والــنــبــطــيــة جــنــوبــا وطــرابــلــس 
ــتـــوبـــر، اتــخــذت  ــااًل. ومـــنـــذ 17 أكـ ــمــ شــ
ــااًل عــــدة وبــــدأت  ــكــ االحـــتـــجـــاجـــات أشــ
ــة لــــــم تــســتــثــن  ــمــ ــرات ضــــخــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ بـ
زعــيــمــا أو طـــائـــفـــة، وتــــركــــزت مــؤخــرًا 
عــلــى املـــصـــارف الـــتـــي تـــفـــرض قــيــودًا 
مـــشـــددة عــلــى ســحــب األمـــــــوال، حتى 
بـــات ال يمكن فــي بعضها الحصول 
ســوى على مبلغ 800 دوالر شهريا. 
ــــت املـــــــصـــــــارف إلــــــــى مـــســـرح  ــولـ ــ ــــحـ وتـ
للصراخ والدموع وإلشكاالت وصلت 
إلــــــى حــــــّد الــــتــــضــــارب بـــــني الـــزبـــائـــن 

واملوظفني.
ــزال ســعــر صـــرف الــــدوالر  وفــيــمــا ال يــ
محددًا رسميا بـ 1507 ليرات لبنانية، 
فإن السعر تخطى في السوق املوازية 
الــــ 2400 وســـط تــوقــعــات بـــأن تخسر 
الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة أكــثــر مـــن قيمتها. 
وقــال روالن يونان، أحــد املتظاهرين 
بـــيـــروت، »يــجــب تشكيل حكومة  فــي 
انتقالية وأن نعيد تشكيل السلطة 

قبل أن تبدأ ثورة الجياع«.
وبـــعـــد أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أســابــيــع على 
تــكــلــيــفــه تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة، لم 
يــتــمــكــن األســــتــــاذ الـــجـــامـــعـــي حــســان 
ديـــاب مــن تحقيق هــذا الــهــدف. ومنذ 
ــه، يصر  ــلـ ــزب الـ تــكــلــيــفــه بـــدعـــم مـــن حــ
ــلـــى نـــيـــتـــه تــشــكــيــل حــكــومــة  ديـــــــاب عـ
اخــتــصــاصــيــني ومــســتــقــلــني مــصــغــرة، 
فــيــمــا تــنــقــســم قـــوى ســيــاســيــة دعــمــت 
تكليفه على شكلها، ويطالب بعضها 
بحكومة تكنو سياسية. وجدد دياب 
في بيان الجمعة نيته تشكيل حكومة 
اختصاصيني مــصــغــرة. وقـــال »أؤكــد 
أن الضغوط، مهما بلغت، لن تغير من 

قناعاتي وأنني لن أرضخ للتهويل«.
وقد أعلنت قوى سياسية عدة أساسا 
عــــدم نــيــتــهــا املـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة 
على رأسها »تيار املستقبل« بزعامة 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف األعــــمــــال 
ســـعـــد الـــحـــريـــري الــــــذي اســـتـــقـــال فــي 
ــلــــى وقـــــــع غــضــب  نــــهــــايــــة أكــــتــــوبــــر عــ

الشارع.

تصاعد احتجاجات اللبنانيين 
على االنهيار االقتصادي

بيروت - أ ف ب

موسكو - أ ف ب

أنقرة - األناضول

بوتين: إنجاز »نورد ستريم 2« في موعد أقصاه 2021

17.7 مليار دوالر صادرات تركيا من المالبس
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نتقــــدم
بخالص العزاء وعظيم املواساة إلى

حضرة صاحب الجاللة السلطان

هيثم بن طـارق بن تيمــور
سلطان سلطنة عمان الشقيقة

وإلى الشعب العماني الشقيق

في وفاة املغفور له )إن شاء الله(

حضرة صاحب الجاللة السلطان

قابوس بن سعيد بن تيمور
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان

ثـانــي بــن عبــداللــه آل ثـانـــي
رئيس مجلس اإلدارة

وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
ورئيـس التحـريـر
وجميـع العـاملني في
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توج سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل 
ثاني، رئيس اللجنة األوملبية القطرية، 
الــاعــب الــروســي أنــدريــه روبليف بلقب 
بطولة قطر »إكسون موبيل« املفتوحة 
للتنس، في نسختها الثامنة والعشرين 
بعد فوزه على الفرنسي كورنتان موتيه 
املــبــاراة النهائية التي أقيمت مساء  في 
امس على مجمع خليفة الدولي للتنس 

واالسكواش.
ــتـــاج روبــلــيــف املــصــنــف 23 عــاملــيــا،  واحـ
واملـــصـــنـــف ثــانــيــا فـــي الـــبـــطـــولـــة، لنحو 
الــدور  ســاعــة و27 دقيقة لحسم مــبــاراة 
النهائي بمجموعتني نظيفتني بواقع 

أشواط )2-6، 6-7(.
ــالـــغ مــن  ــبـ وعــــــوض الــــاعــــب الــــروســــي الـ
الـــعـــمـــر 22 عــــامــــا، بـــهـــذا الــــفــــوز إخــفــاقــه 
فــي إحــــراز لــقــب بــطــولــة قــطــر عـــام 2018 
بعد خسارته في املباراة النهائية أمام 
الفرنسي جايل مونفيس بمجموعتني 

دون مقابل )6-2، 6-3(.
ــــب روســـــي  ــ ــيــــف ثــــانــــي العـ ــلــ وبــــــــات روبــ
ــه نــيــكــوالي  ــنـ يـــحـــرز الـــلـــقـــب بـــعـــد مـــواطـ
فــاز باللقب عــام 2010  الــذي  دافيدينكو 
اثر تفوقه على اإلسباني رفائيل نادال 
بــمــجــمــوعــتــني مــقــابــل مــجــمــوعــة بــواقــع 

أشواط )صفر6-، 6-7، 4-6(.
وقــدم الــاعــب الــروســي مستويات فنية 
الـــلـــقـــب دون أن يــخــســر  لــحــســم  عـــالـــيـــة 
أي مــجــمــوعــة، حــيــث اســتــهــل مـــشـــواره 
مـــن الـــــدور الــثــانــي كــونــه مـــن املصنفني 
األربعة األوائل، والذي تخطى فيه عقبة 
الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكسن 
بمجموعتني متتاليتني بــواقــع أشــواط 

.)2-6 ،4-6(
ــفـــوق  ــتـ ــالـ ــه بـ ــقــ ــألــ ــــف تــ ــيـ ــ ــلـ ــ وواصـــــــــــل روبـ
عـــلـــى الـــفـــرنـــســـي بـــيـــيـــر هــــــوج هـــوبـــرت 
ــــيء بـــواقـــع  ــقـــابـــل ال شــ بــمــجــمــوعــتــني مـ
الــــــــــدور ربــــع  فـــــي  أشــــــــــواط )4-6، 3-6( 
ــم تــخــطــى عــقــبــة الــصــربــي  ــائـــي، ثــ ــهـ ــنـ الـ
مــيــومــيــر كيكمانوفيتش بمجموعتني 

نظيفتني بــواقــع أشـــواط )6-3، 6-1( في 
الدور نصف النهائي.

واللقب هو الرابع في بطوالت التحدي 
في مسيرة الاعب الروسي بعد ألقاب 
كيمبيه الفرنسية عــام 2016، وبطولة 
ــام 2017، وبــطــولــة  أومــــاج الــكــرواتــيــة عـ

موسكو الروسية عام 2019.
وأعـــــرب الـــروســـي أنـــدريـــه روبــلــيــف عن 
ســعــادتــه الــغــامــرة بـــإحـــراز لــقــب بطولة 
قــطــر اكــســون مــوبــيــل لــلــمــرة األولــــى في 
ــذل جــهــدا  ــ ــه بـ ــ ــى أنـ ــ تـــاريـــخـــه، مـــشـــيـــرا إلـ
كبيرا من أجل تحقيق في جميع األدوار 

وواجه صعوبات كبيرة.
ــيـــف، فـــي تــصــريــح صحفي  ــلـ وقـــــال روبـ
عقب الفوز،: ال أجد الكلمات التي تعبر 
عــن ســعــادتــي وفــرحــتــي فــي الــفــوز بهذا 
اللقب الكبير الذي تحقق في قطر للمرة 

األولــــــى، مــشــيــرا إلــــى أنــــه مـــن الـــرائـــع أن 
يــعــود إلـــى الـــدوحـــة مـــجـــددا لــلــفــوز بعد 
اإلخــفــاق عــام 2018 وخــســارة اللقب في 
الــفــرنــســي جايل  ــام  أمـ املـــبـــاراة النهائية 

مونفيس.
وأوضـــــــح أن فــــــوزه بــلــقــب بـــطـــولـــة قــطــر 
الــــــذي  نــــقــــطــــة، األمــــــــــر  ــنـــحـــه 250  ــيـــمـ سـ
ــفـــز أكــــثــــر مـــــن مــــركــــز فــي  ــقـ ســـيـــجـــعـــلـــه يـ
الــدولــي لاعبني املحترفني،  التصنيف 
ويدخل قائمة العشرين األوائل، معتبرا 
أن املشوار مــازال طويا أمامه لتحقيق 
طموحاته الغير مــحــدودة فــي بطوالت 

التنس.
ــلــــيــــف بــــــاألجــــــواء املـــمـــيـــزة   وأشـــــــــاد روبــ
ــذي  ــ ــون مـــوبـــيـــل الـ ــ ــسـ ــ ــبـــطـــولـــة قـــطـــر أكـ لـ
يستمتع كل عــام باملشاركة فيها، الفتا 
إلــــى أن هــــذا الـــعـــام كــــان األفـــضـــل لـــه في 

تــاريــخ مــشــاركــاتــه فــي الــبــطــولــة، خاصة 
بعد أن توج باللقب.

وأوضــــح الــاعــب الـــروســـي أن فــــوزه في 
املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة جـــاء صــعــبــا لــلــغــايــة، 
ــه الـــاعـــب الــفــرنــســي الــشــاب  ــ حــيــث واجـ
كورننت موتيت املتطلع لتحقيق األلقاب 
والبطوالت، وهو ما جعل املباراة صعبة 
الثانية، الفتا إلى  خاصة في املجموعة 
أنه تفوق في البداية )4-1(، ولكن الاعب 
الــفــرنــســي عـــادل النتيجة )4-4( لتصل 

املجموعة إلى الشوط الحاسم.
في املقابل، أخفق الفرنسي موتيه البالغ 
من العمر 20 عاما، والصاعد من األدوار 
التمهيدية، فــي تحقيقه لقبه الخامس 
فـــي بـــطـــوالت الــتــحــدي خــــال مــســيــرتــه، 
بعد ألقاب بريست الفرنسية عام 2017، 
وإسطنبول التركية عــام 2018، وليون 

الفرنسية عــام 2019، وشيناي الهندية 
في العام ذاته.

ويشار إلى أن جوائز بطولة قطر اكسون 
ــيـــون ونــصــف  ــلـ ــيـــل تـــبـــلـــغ قــــرابــــة مـ مـــوبـ
املليون دوالر وتحديدا 1,359,180 دوالر 
حيث يحصل الفائز باللقب الفردي على 
ألــف دوالر و250 نقطة، بينما   227.930
يحصل الوصيف على 71.30 ألف دوالر 
و90 نقطة، فيما ينال املتأهل للدور ربع 
ألــف دوالر و45 نقطة،  النهائي 40.425 
ـــ 16  الـ إلـــى دور  املــتــأهــل  بينما يــحــصــل 
ألـــف دوالر، واملـــشـــارك في  عــلــى 23.190 
الدور الرئيسي على 13.560 ألف دوالر، 
واملشارك في الدور األول من التصفيات 
ألــف دوالر واملــتــأهــل للدور  على 3.445 
الثاني مــن التصفيات على 6.625 ألف 

دوالر.

الشيخ جوعان يتوج الروسي روبليف
 بلقب »إكسون موبيل« المفتوحة للتنس

الدوحة - قنا

الدوحة -  

أرسنال يقع في كمين 
كريستال باالس

أعاد كريستال باالس إلى أذهان اإلسباني ميكيل أرتيتا 
ــدرب أرســنــال ذكــريــات الــعــام 2013، حــن ســجــل هدفا  مـ
قبل أن يتلقى بطاقة حمراء، في سيناريو تكرر مع العبه 
الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ في املرحلة 22 من الدوري 
ــاالس عــلــى ملعبه  اإلنــجــلــيــزي املــمــتــاز الــســبــت. وانـــتـــزع بــ
التعادل من أرسنال بنتيجة 1-1، في مباراة أنهاها األخير 
بــعــشــرة العــبــن بــعــد طـــرد أوبــامــيــانــغ فــي أواخــــر الــشــوط 

الثاني، بعدما كان قد منح فريقه التقدم في الدقيقة 12.
وبحسب احــصــاءات »أوبـــتـــا«، بــات أوبــامــيــانــغ ثــالــث العب 
املــبــاراة نفسها خالل  ألرســنــال يسجل هدفا ويطرد في 
الــدوري املمتاز لكرة القدم، واألول منذ أرتيتا بالذات ضد 
كــريــســتــال بــــاالس فــي أكــتــوبــر 2013، عــلــى رغـــم أن تلك 
انتهت لصالح »املدفعجية« بهدفن نظيفن. ودافع  املباراة 
اإلسباني سابقا عن ألوان النادي اللندني، وعن مدربا له 
في ديسمبر املاضي خلفا ملواطنه أوناي إيمري الذي أقيل 
بسبب النتائج السيئة. ولم يحقق أرتيتا بعد األداء املرتجى 
منه، إذ كان تعادله اليوم الثاني )مقابل فوز وخسارة( في 
أربع مباريات في الدوري منذ توليه مهامه. وفي اللقاء على 
ملعب بـــاالس، فــرض أرســنــال هيمنته فــي الــشــوط األول، 
وتمكن من هز شباك مضيفه بكرة متقنة من أوباميانغ 
املدافعن من  من داخــل املنطقة، بعد تمريرة مخادعة بن 

الفرنسي ألكسندر الكازيت )12(.
وحافظ الفريق اللندني على تقدمه حتى نهاية الشوط رغم 
السنغالي  مــحــاوالت خجولة من املضيف، منها تسديدة 
املنطقة بعد  الــدقــيــقــة 41 مــن داخـــل  شيخو كــويــاتــيــه فــي 

مجهود فردي، تصدى لها الحارس األملاني بيرند لينو.
وتــبــدلــت األمــــور فــي الــشــوط الــثــانــي، إذ تمكن بـــاالس من 
للغاني  املنطقة  تــســديــدة مــن داخـــل  النتيجة عبر  مــعــادلــة 
جوردان أيوو، ارتدت من قدم املدافع البرازيلي دافيد لويز 
وخــدعــت حــارس مــرمــاه )54(. وبعد أقــل مــن ربــع ساعة، 
وجد أرسنال نفسه أمام بطاقة حمراء مباشرة ألوباميانغ 
بعد خطأ قــاٍس على األملاني ماكس ماير. وطــرد املهاجم 
الغابوني بعد العودة إلى تقنية املساعدة بالفيديو »في ايه 
آر«، بينما اضطر ماير ملغادرة أرض امللعب مصابا، ودخل 
بـــدال مــنــه الــتــركــي جــنــك تــوســون الـــذي انــضــم إلـــى الفريق 

الجمعة آتيا من إيفرتون على سبيل اإلعارة.

الدوحة -  
ــى املــــبــــاراة  ــ تــــأهــــل فــــريــــق الــــســــد الــ
النهائية لبطولة كــأس قطر لكرة 
القدم، بعد فوزه على نظيره الريان 
املـــبـــاراة التي  بنتيجة )4 - 1( فــي 
جمعتهما امس على استاد جاسم 
ــادي الـــســـد لــحــســاب  ــنــ ــن حـــمـــد بــ بــ

نصف نهائي املسابقة.
سجل أهدف املباراة موفق عوض 
ــلـــريـــان،  ــقـــة 15 لـ ــيـ أحــــمــــد فــــي الـــدقـ
فيما سجل للسد خوخي بوعام 
الـــدقـــيـــقـــة 38، وأكـــــــــرم عــفــيــف  ــــي  فـ
الــدقــيــقــتــني 42 و68، وســـالـــم  فــــي 

الهاجري في الدقيقة 54.
وســـــيـــــواجـــــه الـــــســـــد فــــــي املــــــبــــــاراة 
الــنــهــائــيــة الــجــمــعــة املـــقـــبـــل، فــريــق 
ــل، الــــــــــذي تـــــأهـــــل بــــــــدوره  ــيــــ ــدحــــ الــــ
ــوزه أمـــــس عــلــى  ــ ــ لــلــنــهــائــي بـــعـــد فـ

فريق السيلية بثنائية نظيفة.
جاءت املباراة قوية ومثيرة، حيث 
تمكن السد من قلب تأخره بهدف 
الــــى فــــوز بــأربــعــة أهــــداف  دون رد 

لهدف.
وشــهــدت انــطــاقــة الــلــقــاء سيطرة 
وضــغــطــا مـــن جـــانـــب فـــريـــق الــســد 
في ظل االنتشار الهجومي الجيد 
لاعبيه وكــاد يفتتح النتيجة في 
ــــى فـــي الــدقــيــقــة 7  مــنــاســبــتــني األولـ
بعد توغل اكــرم عفيف في منطقة 
دفاع الريان لكن تسديدته ابعدها 
العبو الدفاع، والثانية جــاءت في 
الدقيقة 9 بعد تسديدة قوية لنام 
ــارس مــرمــى  ــ ــــاي هــــي ابـــعـــدهـــا حــ تـ

الريان فهد يونس للركنية.
ومـــــع تـــتـــالـــي الــــفــــرص الـــضـــائـــعـــة، 
الــريــان مــن افتتاح النتيجة  تمكن 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة 15 بـــواســـطـــة العــبــه 
ــــق عـــــــــوض، والـــــــــــذي اســـتـــغـــل  ــوفـ ــ مـ

تصويبة فــرانــك كـــوم مــن الجانب 
االيسر والتي ارتــدت من الحارس 
الــــدوســــري، ليكملها مــوفــق  ســعــد 
ــبــــاك الــــســــد مـــحـــرزا  ــــوض فــــي شــ عــ

الهدف االول في املباراة.
وحــــــاول الـــســـد الـــــرد بــســرعــة على 
الهدف، وقاد العديد من الهجمات 
وهـــدد مــرمــى الـــريـــان فــي أكــثــر من 
مناسبة لكن دفاع وحارس مرماه 

افشل هذه املحاوالت.
وفــــي الــدقــيــقــة 38 نــجــح الــســد في 
ــاك مـــنـــافـــســـه  ــ ــبـ ــ الــــــوصــــــول الـــــــى شـ
وتقليص الفارق وتعديل النتيجة، 
بعد ركلة ركنية ســددهــا نــام تاي 
هي والتي اسكنها خوخي بوعام 
ــرزا هـــدف  فــــي شـــبـــاك الــــريــــان مــــحــ

التعادل للسد.
ــة الـــســـد  ــيـ ــهـ ــذا الـــــهـــــدف فــــتــــح شـ هـــــ
ملــعــانــقــة الــشــبــاك مــن جــديــد، حيث 
أكـــرم عفيف فــي الدقيقة 42  تمكن 
ــانـــي بــعــد  ــثـ ــهــــدف الـ ــة الــ ــافــ مــــن اضــ
تلقيه كـــرة عــرضــيــة ذكــيــة مــن نــام 
تــــاي هــــي، لــيــنــتــهــي الـــشـــوط األول 
بــتــقــدم الــســد عــلــى الــريــان بهدفني 

لهدف.
ــثــــانــــي،  ومـــــــع انـــــطـــــاق الـــــشـــــوط الــ
ــــرض  ــد ســـيـــطـــرتـــه وفـ ــســ واصـــــــل الــ
قوته على مجريات اللقاء، وتمكن 
العبه سالم الهاجري من تسجيل 
الهدف الثالث في الدقيقة 54، بعد 
كــرة عرضية مــن حسن الهيدوس 
الــهــاجــري وســددهــا  تلقاها ســالــم 

ــرزا ثــالــث  ــحــ ــاك مــ ــبـ ــشـ ــي الـ قـــويـــة فــ
اهداف السد.

الـــدقـــيـــقـــة 68، أضــــــاف الــســد  وفـــــي 
الهدف الرابع بواسطة أكرم عفيف 
بــعــد لــعــبــه كـــرة عــرضــيــة قــويــة من 
الــجــانــب االيــمــن والــتــي اصطدمت 
بمدافع الريان جابرييل ميركادو 

الريان وسكنت املرمى الريان.
وتواصلت املحاوالت من الجانبني 
حــتــى اضــــاف حــكــم الــلــقــاء سلمان 
أحــمــد فــاحــي دقــيــقــتــني وقـــت بــدل 
من ضائع أطلق بعدهما صافرته 
بــفــوز السد  املـــبـــاراة  معلنا نــهــايــة 
على الريان بنتيجة )4 - 1( ليتأهل 
ــيـــة لــلــمــســابــقــة  ــنـــهـــائـ ــبــــاراة الـ ــلــــمــ لــ

ملواجهة الدحيل.

السد يهزم الريان برباعية ويواجه الدحيل في النهائي
في مباراة قوية ومثيرة

¶   السد يواجه الدحيل الجمعة 
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في ظل أجواء شتوية مفعمة بالحيوية 
ــار الــخــيــر،  ــطـ والـــنـــشـــاط ومــــع هـــطـــول أمـ
شــارك اآلالف مــن املتسابقني مــن جميع 
أطـــيـــاف املــجــتــمــع فـــي الــنــســخــة الــثــامــنــة 
الـــدوحـــة، والــتــي   Ooredoo مــن مـــاراثـــون
انطلقت صــبــاح يــوم الجمعة 10 يناير 
مــن أمــــام مــتــحــف الــفــن اإلســـامـــي. فيما 
املـــاراثـــون  أعــلــنــت Ooredoo أن نــســخــة 
هــذا الــعــام قــد شــهــدت مــشــاركــة قياسية 
وحققت نجاحًا منقطع النظير، وذلــك 
مـــن خــــال تــنــافــس مـــا يـــزيـــد عـــن 5000 
متسابق من جميع الفئات في املاراثون، 
وهو الرقم األكبر على اإلطاق منذ بدء 

.Ooredoo إقامة ماراثون
ففي تمام الساعة 6:30 صباحًا، احتشد 
املـــشـــاركـــون عــنــد خـــط انـــطـــاق الــســبــاق 
ــارة الـــبـــدء لــلــمــشــاركــة في  ــ مــنــتــظــريــن شـ
املــاراثــون الكامل ملسافة 42.2 كم  سباق 
على امتداد كورنيش الدوحة، وقد تبعه 
على مراحل انطاق عــدد من السباقات 
األخــرى لفئات نصف املــاراثــون و10 كم 
و5 كـــم وســـبـــاقـــات الـــعـــائـــات واألطـــفـــال 
ملسافات 3 كم و 1 كم، وتضمن املاراثون 
الــرجــال والــســيــدات، كما  مشاركة فئتي 
ــورًا جــمــاهــيــريــًا  ــون حــــضــ ــ ــاراثــ ــ شـــهـــد املــ
واســـــعـــــًا لـــتـــشـــجـــيـــع ودعـــــــــم املــــشــــاركــــني 
ــــون واالســـتـــمـــتـــاع بــتــنــافــس  ــاراثــ ــ فــــي املــ
ـــن بــيــنــهــم  ـــن كــــــان مــ ــذيــ ــ املـــتـــســـابـــقـــني، الـ
مشاركون دوليون وعداؤون محترفون.

وتـــمـــيـــز املـــــــاراثـــــــون بـــتـــنـــوع جــنــســيــات 
وأعــمــار املشاركني فيه رجــااًل وسيدات. 
حيث شارك متسابقون من أكثر من 80 
الــعــالــم، بلغ  جنسية مختلفة مــن حـــول 

أصغرهم 5 أعوام، وأكبرهم 77 عامًا. 
وخـــــــــال املـــــــــاراثـــــــــون، اســـتـــمـــتـــع جــمــيــع 
الــــحــــاضــــريــــن بــــــأجــــــواء رائـــــعـــــة تــجــمــع 

ــرح، كــمــا تـــم تنظيم  ــ ــ بـــني الـــريـــاضـــة واملـ
مجموعة واسعة من األنشطة الترفيهية 
املميزة للعائات واألطــفــال فــي حديقة 

متحف الفن اإلسامي.
وفاز في سباق املاراثون الكامل عن فئة 
الــرجــال املــتــســابــق املــغــربــي أنـــور الــغــوز 
محققًا زمنًا قدره )2:17:10( ساعة، وعن 
فـــازت املتسابقة الكينية  الــســيــدات  فئة 
شيليا تشيسانغ بــاملــركــز األول بزمن 
قــدره )2:40:33( ساعة. وفــي فئة نصف 
املاراثون، فاز عن فئة الرجال املتسابق 
الــكــيــنــي كــيــبــيــت ألــيــكــس بــاملــركــز األول 

محققًا زمنًا قدره )1:06:35( ساعة، وعن 
ــازت أنـــدريـــا ســتــادرلــر  فــئــة الـــســـيـــدات، فــ
من اإلكـــوادور باملركز األول بزمن قدره 

)1:35:53( ساعة. 
وفي الفئات األخرى، فاز املتسابق سيد 
عمر باملركز األول لسباق 10 كم رجــال، 
وحسمت زينب كرم املركز األول لسباق 
ــم ســــيــــدات، وفــــــاز مـــخـــتـــار حــســني  10 كــ
بــســبــاق 5 كــم رجــــال، وفــــازت املتسابقة 
ندى البنا من قطر بسباق 5 كم سيدات. 
ــار، فــــــاز عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــغــ ــة الــــصــ ــئـ وفــــــي فـ
ــز األول  ــركـ ــاملـ بـ عـــبـــدالـــرحـــمـــن ســـلـــيـــمـــان 

آنــا سانشيز في  لسباق 5 كــم ذكـــور، و 
سباق 5 كم إناث. 

هذا وأقامت Ooredoo مساء أمس االول 
 
ً
الـــجـــمـــعـــة فــــي مـــقـــرهـــا الـــرئـــيـــســـي حــفــا
تكريميًا للفائزين وللشركات الراعية 
مت Ooredoo الفائزين 

ّ
للماراثون، وسل

خال الحفل جوائزهم القيمة، وأشادت 
بـــجـــهـــود جــمــيــع مــــن ســـاهـــم فــــي نــجــاح 
املاراثون من شركات راعية ومتطوعني، 
ــاراثــــون  كــمــا تــبــرعــت الـــشـــركـــة بـــريـــع املــ
هـــذا الـــعـــام لــصــالــح الــجــمــعــيــة الــقــطــريــة 

للسرطان. 

وتعليقًا على النجاح الكبير الذي حققه 
املــاراثــون هــذا الــعــام، قــال السيد/ وليد 
 Ooredooالــســيــد، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــــــ
قــطــر: »مــنــذ أن بــدأنــا بتنظيم مــاراثــون 
Ooredoo الدوحة عام 2013، يسرني أن 
أقول بأن ماراثون هذا العام كان األكبر 
ــــح عـــلـــى اإلطـــــــــاق، فـــقـــد ســـررنـــا  ــــجـ واألنـ
بــمــشــاركــة أكـــثـــر مـــن 5000 شــخــص في 
مــاراثــون 2020، انطلقوا جميعًا صباح 
ــــدة ســبــاقــات  ــــوا فــــي عـ ــاركـ ــ الــجــمــعــة وشـ
أقــيــمــت عــلــى امـــتـــداد كــورنــيــش الــدوحــة 
ــّمـــا كــان  ــواء رائـــعـــة وبـــديـــعـــة، ومـ ــ فـــي أجــ
يــبــعــث عــلــى الـــســـرور رؤيــــة املــتــســابــقــني 
ينطلقون للجري بكل عزيمة وإصـــرار 
رغـــم األمـــطـــار الــغــزيــرة الــتــي هــطــلــت مع 
بداية السباق، ليجّسدوا بذلك شعارنا 
ــاراثـــون – »نــمــنــحــك قـــوة الــفــوز«  لــهــذا املـ
الذي أطلقناه لبث روح الهمة والنشاط 
والتحدي لدى املتسابقني. كان املاراثون 
بمثابة احــتــفــال مجتمعي فــريــد يجمع 
بـــــني املـــــــــرح والـــــريـــــاضـــــة والـــفـــعـــالـــيـــات 
الترفيهية املصاحبة التي أمتعت جميع 

الحاضرين.«
: »أتـــقـــدم 

ً
وأضـــــــاف ولـــيـــد الـــســـيـــد قــــائــــا

بخالص الشكر للجميع مــن مشاركني 
ــلــــى حــــضــــورهــــم وعـــلـــى  ومـــشـــجـــعـــني عــ
كونهم جــزءًا هامًا مــن نجاح املــاراثــون، 
وأشـــكـــر جــمــيــع الــشــركــات الــراعــيــة على 
دورهــــــــا الــــهــــام ومـــســـاهـــمـــتـــهـــا الــفــاعــلــة 
ــذا الــــحــــدث، وال يــفــوتــنــي  ــ فــــي نـــجـــاح هـ
بالتأكيد أن أشكر جميع أعضاء عائلة 
ــل مــن ساهم  Ooredoo واملــتــطــوعــني وكـ
فـــي تــقــديــم هــــذا الـــحـــدث بــأبــهــى صـــورة 
وبأعلى مستوى مــن التنظيم، انطاقًا 
من سعينا لتحقيق أهداف استراتيجية 
املسؤولية للشركة ودعم تحقيق أهداف 
األمم املتحدة للتنمية املستدامة ورؤية 

قطر الوطنية 2030.«

في ظل أجواء شتوية مفعمة بالحيوية والنشاط

 2020 مشاركة قياسية في ماراثون Ooredoo الدوحة 

¶  اقبال كبير على الماراثون

الدوحة -  

ــــادي بــرشــلــونــة اإلســبــانــي  أعـــلـــن نـ
لــويــس  ــي  ــ ــانـ ــ ــويـ ــ ــه األروغـ ــدافــ أن هــ
سواريز سيخضع لعملية جراحية 
فــي الــغــضــروف الــخــارجــي للركبة 
اليمنى، في خطوة رجحت تقارير 
ــر  صــحــافــيــة أن تــبــعــده حــتــى أواخـ

فبراير املقبل.
وقــال النادي الكاتالوني في بيان 
ــبـــت »ســـيـــخـــضـــع العـــب  ــــس الـــسـ امــ
لــــويــــس ســــواريــــز  الــــفــــريــــق األول 
ــة جـــــراحـــــيـــــة يــــــــوم األحــــــد  ــعـــمـــلـــيـ لـ
بــإشــراف الطبيب رامــــون كــوغــات، 
بـــســـبـــب اصـــــابـــــة فـــــي الــــغــــضــــروف 
الخارجي للركبة اليمنى«، مضيفا 
»سننشر بيانا طبيا جديدا ما إن 

تنتهي العملية«.
ولـــم يــحــدد بــرشــلــونــة فــتــرة غياب 
املــهــاجــم الــدولــي الــبــالــغ مــن العمر 
ــــل االعــــــام  ــائـ ــ لـــكـــن وسـ ــا،  ــ ــامـ ــ 32 عـ

اإلسبانية أشارت الى أنه لن يعود 
الـــــى املــــاعــــب قـــبـــل مــــبــــاراة ذهــــاب 
الــدور ثمن النهائي لــدوري أبطال 
أوروبـــا ضد نابولي اإليطالي في 

25 فبراير.
وسبق لسواريز أن خضع لعملية 
جراحية في الغضروف األيمن في 
مايو املاضي، وهي اإلصابة ذاتها 
ــــوض نــهــائــي  ــتـــي مــنــعــتــه مــــن خـ الـ
أمــــام فالنسيا في  كـــأس إســبــانــيــا 

نهاية املوسم املاضي.
وأعلن برشلونة عن الجراحة بعد 
عودته من مدينة جــدة السعودية 
ــر خـــروجـــه مـــن الـــكـــأس الــســوبــر  إثــ
اإلســبــانــيــة بــصــيــغــتــهــا الــجــديــدة، 
ــام  ــ ــد خــــســــارتــــه الـــخـــمـــيـــس أمــ ــعــ بــ
أتلتيكو مدريد 2-3 في مباراة كان 
متقدما خالها 2-1 حتى الدقائق 

العشر األخيرة.

جراحة تبعد سواريز عن 
برشلونة حتى نهاية فبراير

يــعــيــش نــــادي بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
حــالــة مــن االنــتــعــاش الــهــجــومــي خــال 
ــك بــفــضــل الــخــط  املـــوســـم الــحــالــي، وذلــ
األمــامــي، الــذي يتألف مــن 4 العبني ال 
يمكن السيطرة على أحــدهــم منفرًدا، 
فما بالك لو اجتمعوا في فريق واحد.

ويتكون هجوم باريس سان جيرمان 
نــــيــــمــــار دا ســيــلــفــا  الـــــبـــــرازيـــــلـــــي  مــــــن 
واألرجــــنــــتــــيــــنــــيــــني مــــــــــاورو إيـــــكـــــاردي 
وأنخيل دي ماريا، والفرنسي كيليان 
الــذي طاملا  مبابي، وهــو خط الهجوم 
حــلــم الــنــادي الــبــاريــســي، والــــذي يأمل 
في أن يساعده على حصد لقب دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا ألول مــــرة فـــي تــاريــخ 

نادي العاصمة الفرنسية.
الــقــوة الهجومية الجبارة  وتــعــد هــذه 
التي يستحوذ عليها األملاني توماس 
تــوخــيــل املـــديـــر الــفــنــي لـــنـــادي بــاريــس 
ــان مـــــصـــــدر حــــســــد مــن  ــ ــرمـ ــ ــيـ ــ ســــــــان جـ
األنــديــة األوروبــيــة الكبرى، خاصة أن 
ــام الــربــاعــي خـــال املــوســم الحالي  أرقــ
استثنائية، وفي أي مباراة يتواجدون 
جميًعا كــأســاســيــني ال يــعــرف الفريق 
ــوز، لــــدرجــــة أن الــجــمــاهــيــر  ــفــ ــــوى الــ سـ
بدأت إطاق لقب »من ال يقهرون« على 

الرباعي.

ــاركـــو فـــيـــراتـــي العــــب وســــط بــاريــس  مـ
ـــــا فـــي 

ً
ســـــــــان جــــــيــــــرمــــــان، قـــــــــال ســـــابـــــق

تــصــريــحــات عــن زمــائــه فــي الــهــجــوم: 
»نحن بالفعل نمتلك 4 من بني أفضل 

10 العبني في العالم«.
ــان  ــرمــ ــيــ ــــس ســـــــــان جــ ــ ــاريـ ــ ــ ــك بـ ــلــ ــتــ ــمــ ويــ
ــارة، انـــفـــجـــرت فــي  ــ ــبـ ــ آلـــــة هـــجـــومـــيـــة جـ
ــيـــرة، وبــعــدمــا تخلص  املــبــاريــات األخـ
ــات الـــتـــي أزعــجــتــه  ــابــ نــيــمــار مـــن اإلصــ
، قـــرر تــوخــيــل أن يــعــتــمــد على 

ً
طـــويـــا

بـــوجـــود دي مــاريــا  طــريــقــة 3-1-2-4، 
تحت الثاثي مــع منحه حــريــة كاملة 

للحركة كيفما شاء.
بــــــاريــــــس ســــان  تــــكــــشــــف أن  األرقـــــــــــــام 
ا منها 13 عن 

ً
جيرمان سجل 14 هدف

الـــربـــاعـــي، ولــــم تستقبل  طـــريـــق أحــــد 
شباكهم سوى هدفني فقط خال آخر 

3 مباريات.

قوة مرعبة

اإلنــتــاجــيــة الــهــجــومــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
يــقــدمــهــا إيــــكــــاردي ونـــيـــمـــار ومــبــابــي 
ترعب األندية األوروبــيــة، وإذا أضفنا 
ــإن بــاريــس  دي مــاريــا إلـــى املــعــادلــة، فـ
ســــــان جــــيــــرمــــان يـــســـتـــعـــد لـــســـحـــق أي 
ــال  ــطــ أبــ ــــي دوري  فــ يــــواجــــهــــه  ــــق  ــريـ ــ فـ
أوروبــا، وخال املوسم الحالي، سجل 

ــل 78  ــ الـــاعـــبـــون األربــــعــــة 57 مــــن أصـ
ا سجلها النادي الباريسي خال 

ً
هدف

ــبـــطـــوالت،  ــل الـ ــالـــي فــــي كــ ــم الـــحـ املــــوســ
ا آخر.

ً
وقاموا بصناعة 34 هدف

ــر شـــيـــوًعـــا فـــي فـــريـــق تــومــاس  ــثــ واألكــ
تــوخــيــل هـــو رؤيــــة واحــــد مـــن األربــعــة 
ــا، مــن صــنــاعــة العـــب آخــر 

ً
يسجل هــدف

من شركائه في خط الهجوم.
ــاريــــس ســـان  ــاعــــي هـــجـــوم بــ أرقــــــــام ربــ

جيرمان خال املوسم الحالي:
نيمار: 10 أهداف وصناعة 6.
ا وصناعة 11.

ً
مبابي: 19 هدف

ا وصناعة 4.
ً
إيكاردي: 17 هدف

دي ماريا: 10 أهداف وصناعة 13.
وعلى سبيل املثال، فإننا نجد أنخيل 
ـــا حتى 

ً
دي مـــاريـــا، قـــد صــنــع 13 هـــدف

ــل على  املـــوســـم، وإذا واصــ اآلن خـــال 
نفس املــعــدل، فــإنــه قــد يتخطى أفضل 
أرقــامــه من حيث صناعة األهـــداف في 
مــوســم واحـــد، والـــذي كــان 25 صناعة 
خال موسم 2015-2016 بقميص ريال 

مدريد.
التألق ال يقتصر على دي ماريا، حيث 
نـــجـــد أن كــيــلــيــان مـــبـــابـــي قــــد تــخــطــى 
نصف إجمالي األهــداف التي سجلها 
فــــي مـــوســـم 2018-2019، حـــيـــث وقـــع 
ا مقابل 39 في 

ً
حتى اآلن على 19 هدف

املوسم املاضي.

رباعي باريس سان جيرمان يبث الذعر في أوروبا
الدوحة -  
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صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

عرض المطوية األولى لشكسبير للبيع في مزاد
نــادرا  األولــى كتابا  للمرة  للبيع  أنها ستعرض  للمزادات  أعلنت دار كريستيز 
لعام 1623 خالل مــزاد يقام في  الكاتب وليام شكسبير ويعود  يجمع أعمال 
شهر أبريل املقبل، وقالت الدار إنها تتوقع أن يباع الكتاب املعروف عامليا باسم 
)املطوية األولــى( بسعر يتراوح بني أربعة وستة ماليني دوالر. وهذا واحد من 
ست نسخ كاملة معروف أنها بحيازة أشخاص أو مؤسسات خاصة. وتحتوي 
)املطوية األولــى( على مسرحيات شكسبير البالغ عددها 36 مسرحية. ولوال 
هذه املطوية التي جمعها أصدقاء للكاتب بعد وفاته ملا كان لبعض املسرحيات، 

نشر أو ترى النور. 
ُ
مثل )ماكبث( و)العاصفة( و)كما تشاء(، أن ت
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أرقام وحقائق

شهد حفل انطالق فعاليات مهرجان قطر للتسوق 2020 عرضًا لألزياء قدمته 
مصممة األزيــاء القطرية الواعدة هند الرميحي، الذي ضم تصاميم جمعت بني 
املــرأة  الغربي املعاصر بما يتناسب مــع ذائــقــة  الشرقي املحافظ والنمط  النمط 
إلــى جانب إضــافــة ملسات ســاحــرة فــي تصاميم مستوحاة  القطرية والعربية، 
من التراث العريق لدول الخليج، والتي تميزت باستخدام اإلكسسوارات الناعمة 
واأللـــــوان املــتــنــاســقــة، أثــــار إعــجــاب حــضــور الــحــفــل املــتــمــثــل فــي الــدبــلــومــاســيــني 
إلــى ممثلي  الخاص باإلضافة  القطاع  ومسؤولني حكوميني وقــادة بارزين في 

شركاء املهرجان والجهات املنظمة له.
إلــيــه جــهــودهــا فــي مــجــال تصميم  وأعــربــت الرميحي عــن فخرها بما وصــلــت 
األزياء، والتي كانت بداياتها في العاصمة البريطانية لندن، مشيدة بالدعم الكبير 
الذي قدمه لها املجلس الوطني للسياحة وأمني عام املجلس والرئيس التنفيذي 

الفرصة  الباكر، إلتاحة  أكبر  السيد  القطرية سعادة  الجوية  الخطوط  ملجموعة 
لعرض تصاميمها في محفل مهم وحيوي فعالياته في قطر. وقــالــت: إن هذا 
الدعم بهذا املحفل الكبير إنجاز كبير وخطوة موفقة ملصممة أزياء قطرية لديها 
أكثر من 200 ألف متابع في منصة وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بها 
من كل دول العالم وينتظرون بشوق دائم نشر التصاميم الخاصة بي، واختارت 
الـــذي يلبي طموحها كانطالقة لتصاميمها  املــنــاســب  الــوقــت واملــكــان والــحــدث 
إلى االحترافية والتفكير بجدية في مشروع بمجال  في بلدها قطر، للوصول 
تصميم األزياء يحمل عالمة خاصة بالسيدات تتناسب مع عادات وتقاليد البالد 
وترتقي إلى ذوق السيدة القطرية والخليجية وتعكس الهوية القطرية.  وأوضحت 
الرميحي أنها منذ نعومة أظفارها تعشق وتهوى تصميم األزيــاء، وتحب الفن 

والرسم وقد نمت هذه الهواية وطورتها إلى أن أصبحت واقعًا ملموسًا.

الثالثة من  النسخة  أمــس األول  نظمت مؤسسة أسباير زون 
مــهــرجــان بــحــيــرة أســـبـــايـــر، وكــــان الـــعـــرض بــعــنــوان »شــجــرة 
املــدرجــات املحيطة ببحيرة أســبــايــر خالل  الــحــيــاة«، وامــتــألت 
عـــــروض املـــهـــرجـــان عـــن آخـــرهـــا بــــ 20 ألـــفـــا مـــن املــشــاهــديــن 
الــتــي أخذتهم فــي رحلة  املــهــرجــان  الشغوفني ملتابعة عـــروض 
مــوســيــقــيــة اســتــعــراضــيــة بــصــريــة مــبــهــرة مــقــدمــة مـــن خــالل 

الحكايات املتتالية رسائل عن السالم واملحبة والسعادة.
ــــروســــي بــلــمــســات شــرقــيــة الـــــذي صمم  وتــضــمــن الـــعـــرض ال
أجـــواء حديقة أسباير 4 لوحات  خصيصًا بما يتناسب مــع 
العروض بمشاركة 90 راقصا و45 طفال من أوركسترا  من 
قطر الفلهارمونية في عرض مبهر امتد ملدة نصف ساعة هم: 
العرض األول صوت األطفال )كورال( الذي تحدث عن السالم 

ــرا العاملية  ــرة والــســعــادة، والــعــرض الــثــانــي األوبــ والــحــب واألســ
البحيرة، والــعــرض  األوبـــرا لحنًا رائــعــًا على  قــدم مغني  حيث 
املؤدين  التي تضمنت استعراضات  الثالث رقصة األشــجــار 
كأوراق الشجر أثناء تحركه وقت النسيم، بينما شهد العرض 
الرابع نمو أوراق الشجر حتى النهاية حيث شارك فيه جميع 
العارضني على املسرح لتقديم عرض رائع ومميز، وجاء ختام 
النارية كونت لوحة  األناقة واإلبهار لأللعاب  العرض غاية في 
فائقة الجمال في سماء أسباير، حيث انطلقت األلعاب النارية 
مــن فــنــدق الــشــعــلــة ومــوقــع الــعــرض فــي الــبــحــيــرة والــــذي ختم 

العرض الباهر الذي ال ينسى.
الجدير بالذكر أن املهرجان يؤكد على الدور املحوري ملؤسسة 
ــتــرفــيــه والـــســـيـــاحـــة الــعــائــلــيــة  ــي دعــــم قـــطـــاع ال أســـبـــايـــر زون فـ

ــة قــطــر عــبــر تنظيم فــعــالــيــات جــمــاهــيــريــة مــمــيــزة بني  ــ فــي دول
املمتدة، والتي توفر  العاملية ومساحاتها الخضراء  منشآتها 
الكبرى على الصعيدين  الفعاليات  املقومات الستضافة  كافة 

الرياضي والترفيهي.
ويعد هذا النوع من الفعاليات دعوة للجميع للخروج من أجواء 
املنزل االعتيادية واالستمتاع بكل لحظة من العطلة األسبوعية 
بــني مــنــشــآت ومــرافــق مــؤســســة أســبــايــر زون وفـــي حديقتها 
البديعة وخــاصــة فــي ظــل األجـــواء املعتدلة فــي هــذا الــوقــت من 
العام. هذا باإلضافة إلى وجود منطقة مميزة ومتنوعة لألغذية 
واملشروبات ضمن املهرجان، كما تم تخصيص أكبر عدد من 
املــرور لتسهيل حركة  إدارة  املــواقــف للجمهور والتنسيق مع 
السير والتنسيق مع أمن الحراسات لتسهيل دخول الجمهور.

مهرجان بحيرة أسباير ينير سماء الدوحة باأللعاب النارية

هند الرميحي تنطلق من »قطر للتسوق« بهوية قطرية

أعــلــن بــاحــثــون مــن وكــالــة الــفــضــاء 
والـــطـــيـــران األمــريــكــيــة »نـــاســـا« عن 
اكتشاف كوكب صالح للحياة يدور 
حول قزم أحمر يبتعد عن األرض 
مسافة مئة سنة ضوئية، واكتشف 
الكواكب الصالحة  العلماء عشرات 
للحياة من قبل، لكن هذه هي املرة 
التي يكون فيها االكتشاف  األولــى 
شبيها باألرض. ويقال إن الكوكب 
يــوجــد فــي الــنــطــاق الــصــالــح للحياة 
إذا كــــان عــلــى مــســافــة مـــن الــنــجــم 
الــخــاص بــه بحيث يــكــون املـــاء على 
سطحه بصورته السائلة، ال قريبا 
أو بعيدا  املــــاء  الــنــجــم فيتبخر  مــن 
املــاء هــو املقوم  فيتجمد، وذلــك ألن 
الــرئــيــســي الحــتــمــال وجـــود أي من 
صــــور الــحــيــاة الـــتـــي نــعــرفــهــا على 

كوكب ما.
لها  تــوصــل  الــتــي  النتائج  وبحسب 
التي أعلنت ضمن  البحثي،  الفريق 
فعاليات املؤتمر رقم 235 للجمعية 
األمــريــكــيــة الــفــلــكــيــة، فــــإن الــكــوكــب 
d 700 TOI يدور حول نجم أحمر 
صـــغـــيـــر بـــحـــجـــم نـــصـــف الــشــمــس 
الــحــمــراء هــي فئة  ــزام  تقريبا، واألقــ
ــاردة نــســبــيــا، لكنها  ــ مـــن الــنــجــوم بـ

األطول عمرا في الكون كله.
ويــــدور الــكــوكــب املــكــتــشــف حديثا 
ــرة كل  ــه مــ ــول الــنــجــم الـــخـــاص بـ حــ
أما رفيقاه في املجموعة  37 يوما، 
فـــيـــدوران حــول  الشمسية نفسها 
هــذا النجم فــي مــدد أقــل تصل إلى 

10 أيام فقط.

ــة  ــاديـ ــحـ االتـ ــــطــــيــــران  ال إدارة  قـــالـــت 
إلــى تغريم  إنــهــا تسعى  األمريكية 
مــلــيــون دوالر  بــويــنــج 5.4  شـــركـــة 
قائلة إنها تقاعست عن منع تركيب 
أجــزاء بها عيوب في طائرات 737 
فــي بيان  مــاكــس، وزعــمــت اإلدارة 
أن بوينج »تقاعست عن اإلشــراف 
بشكل كاف على مورديها لضمان 
امــتــثــالــهــم لــنــظــام ضـــمـــان الـــجـــودة 
املتبع في الشركة.. وتعمدت بوينج 
ــائــــرة لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــــطــ تـــقـــديـــم ال
النهائية  الطيران  شهادة صالحية 
االتــحــاديــة بعد  الــطــيــران  مــن إدارة 
معرفتها أن هــذه األجـــزاء ال يمكن 
اســتــخــدامــهــا بسبب إخــفــاقــهــا في 

اجتياز اختبار القوة«.
الطيران االتحادية  إدارة  واقترحت 
غــرامــة مــدنــيــة قيمتها 3.9 مليون 
بــســبــب نفس  بــويــنــج  دوالر عــلــى 
املشكلة في ديسمبر لطائرات من 
طراز 133 737 إن جي وهي الجيل 
السابق لطائرات 737 ماكس. وتم 
مــنــع طـــيـــران طـــائـــرات 737 مــاكــس 
منذ مارس بعد تحطم طائرتني من 
هذا الطراز مما أدى إلى مقتل 346 

شخصا. 

اكتشاف كوكب 
صالح للحياة

 وشبيه باألرض

»الطيران االتحادية« 
تسعى لتغريم بوينج 

5.4 مليون دوالر

الصـالة
  الفـجـــر: 05:01

  الشروق: 06:21

  الظهـــر: 11:42

 العصـــر: 02:43

  المغرب: 05:05

  العشـاء: 06:35

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
1,547.2317.9065.6960.06

4.07093.644.79313.7593
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

أسعار المعادن والعمالت

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

الالندمارك - املول - الرويال بالزا

قال مسؤولون محليون إن صبيا )11 عاما( مسلحا بمسدسني دخل مدرسة 
بشمال املكسيك وقتل معلمة وأصاب ستة آخرين على األقل قبل أن ينتحر. 
وأشار املسؤولون إلى أن الصبي ربما كان تحت تأثير ألعاب الفيديو العنيفة. 
وقال خورجي زيرمينو رئيس بلدية توريون بشمال املكسيك إن الصبي قتل 
بالرصاص معلمة ثم انتحر بإطالق النار على نفسه في مدرسة خاصة صباح 
الجمعة. وتابع أن خمسة طالب على األقل ومعلما آخر أصيبوا في إطالق النار. 
وقال زيرمينو لقناة تلفزيون محلية »إنها مأساة. من املحزن جدا جدا أن يأتي 
املــدرســة مسلحا بمسدسني«. وأظهرت  إلــى  العمر 11 عاما  صبي يبلغ مــن 

التواصل  الجريمة ونشرت على مواقع  التقطت فيما يبدو من مسرح  صــور 
الــدمــاء وبينهما مسدس على  يــرقــدان وســط بركة من  االجتماعي شخصني 
األرض فيما ُيعتقد أنه فناء املدرسة. وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال الشرطة 
التي  املدرسة. وقال ميجيل ريكيلم حاكم والية كواهويال،  والجيش يطوقون 
تقع بها مدينة توريون، في مؤتمر صحفي إن الصبي الذي توفيت والدته قبل 
عدة سنوات لم يكن يعاني من أي مشكالت في املدرسة. وأضاف »كان سلوكه 
جيدا لكنه أبلغ عــددا مــن زمــالئــه بــأن الــيــوم هــو الــيــوم املنتظر.. ومــا يمكن أن 

نالحظه هو أن الصبي وقع تحت تأثير ألعاب الفيديو«.

احذروا تأثير ألعاب الفيديو
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