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ــب الـــســـمـــو الــشــيــخ  ــاحــ ــرة صــ عـــقـــد حــــضــ
ــبـــاد  ــر الـ ــيــ ــانــــي أمــ ــد آل ثــ ــمـ ــــن حـ تـــمـــيـــم بـ
املــفــدى، وفخامة الرئيس الدكتور حسن 
روحــانــي رئــيــس الــجــمــهــوريــة اإلســامــيــة 
ــة مــــبــــاحــــثــــات رســـمـــيـــة  ــلـــسـ اإليـــــرانـــــيـــــة جـ
ــهـــوري بـــمـــديـــنـــة طـــهـــران  ــمـ بـــالـــقـــصـــر الـــجـ
أمــس، وتم خال الجلسة بحث العاقات 
الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن والــســبــل الكفيلة 
ــى مــســتــويــات  بــتــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا إلــ
أرحـــــب الســيــمــا فـــي مـــجـــاالت االقــتــصــاد 
والــتــجــارة واالســتــثــمــار والــســيــاحــة. كما 
ــددا مـــن الــقــضــايــا  ــ تــنــاولــت املــبــاحــثــات عـ
اإلقليمية والدولية خاصة آخر التطورات 
الــكــفــيــلــة بالتهدئة  املــنــطــقــة والــســبــل  فـــي 
وتــجــنــيــبــهــا املـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد وحــل 
ــيـــة بـــالـــطـــرق الــســلــمــيــة  املـــســـائـــل الـــخـــافـ
بـــمـــا يــســهــم فــــي تــحــقــيــق األمــــــن والــســلــم 
واالستقرار في املنطقة والعالم. وحضر 
ــادة أعــــضــــاء  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـــجـــلـــســـة أصـــــحـــــاب الـ
الــوفــد املـــرافـــق لــســمــو األمـــيـــر، وحــضــرهــا 
مــن الــجــانــب اإليـــرانـــي عـــدد مــن أصــحــاب 

السعادة الوزراء وكبار املسؤولن.
ــرب حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ  ــ وأعـ
تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد املفدى 
ــرانــــي،  عـــن شـــكـــره لــفــخــامــة الـــرئـــيـــس اإليــ
وإليــــــران حــكــومــة وشــعــبــا عــلــى مـــا لقيه 
ــوه إلـــى  ــمـ ــــال زيـــــــارة سـ مــــن اســـتـــقـــبـــال خـ
طـــهـــران، وأكــــد ســمــوه خـــال تــصــريــحــات 
أدلــــى بــهــا مــع فخامة  صحفية مــشــتــركــة 
الــدكــتــور حسن روحــانــي رئيس  الرئيس 
الــجــمــهــوريــة اإلســـامـــيـــة اإليـــرانـــيـــة عقب 
املباحثات في القصر الجمهوري أمس أن 
لقاءه مع فخامة الرئيس، وعلى مستوى 
البلدين، كــان جيدا ومثمرا، حيث  وفــدي 
تـــم اســـتـــعـــراض الـــعـــاقـــات املــتــمــيــزة بن 

البلدين وسبل تطويرها.
وأوضـــح سمو األمــيــر فــي تصريحه بأن 
الـــجـــانـــبـــن اتـــفـــقـــا عـــلـــى تـــعـــزيـــز مــســتــوى 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري والـــســـيـــاحـــي، مــشــيــرا 
ــى أن الـــعـــاقـــة الــتــي  فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــ
تربط دولة قطر والجمهورية اإلسامية 
اإليـــــرانـــــيـــــة عــــاقــــة تــــاريــــخــــيــــة وشــــهــــدت 
ــرة، ودائــــمــــا كـــانـــت هــنــاك  ــيـ ــبـ تــــطــــورات كـ
ــع األشـــقـــاء  ــقــــاش مــ ــنــــوات مــفــتــوحــة ونــ قــ
لــو كانت هناك خافات،  إيـــران حتى  فــي 
ــن شــــكــــره وتـــقـــديـــره  ــ ــا عـ ــربــ ــعــ مـــثـــمـــنـــا ومــ
ملــوقــف الجمهورية اإلســامــيــة اإليــرانــيــة 

تجاه قطر بعد الحصار، ولتقديمها كل 
التسهيات لقطر وللشعب القطري، عن 
طــريــق فــتــح أجـــوائـــهـــا ومــوانــئــهــا بشكل 
فــوري. وأشــار سمو األمير املفدى إلى أن 
الـــزيـــارة تــأتــي فــي وقـــت حــســاس تــمــر به 
أنــه تم االتفاق مع  املنطقة، مبينا سموه 
األشـــقـــاء ومـــع فــخــامــة الــرئــيــس اإليــرانــي 
على أن الحوار هو الحل الوحيد ألزمات 
املــنــطــقــة، وعـــلـــى تــخــفــيــف الــتــصــعــيــد من 
الجميع. وفي ختام تصريحه ذكر سمو 
أنــه وجــه الدعوة لفخامة الرئيس  األمير 
ــة قــطــر، والــتــي وعــد  اإليـــرانـــي لــزيــارة دولـ

فخامته بتلبيتها في أقرب وقت.
وكــــان فــخــامــة الــرئــيــس اإليـــرانـــي قـــد بــدأ 
تصريحه بــاإلعــراب عن سعادته بتلبية 
ــمـــو األمــــيــــر املــــفــــدى لــــدعــــوة فــخــامــتــه  سـ
بزيارة الجمهورية اإلسامية اإليرانية، 
مــشــيــدا بــمــا يجمع الــبــلــديــن مــن عــاقــات 
الــجــوار والــصــداقــة الــتــاريــخــيــة. وأضـــاف 

فخامته بــأن املباحثات خرجت بقرارات 
هــامــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــوســيــع الــعــاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة، وتـــلـــك األخــــــــرى الـــقـــائـــمـــة فــي 
املجاالت االقتصادية والتجارية، فضا 
البلدان من طاقات كبيرة  عما يتمتع به 
املـــجـــاالت العلمية والــثــقــافــيــة والــتــي  فــي 

يمكن للبلدين تعزيزها.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــلــجــنــة املــشــتــركــة بن 

ــيــــس أنـــهـــا  ــرئــ ــد فــــخــــامــــة الــ ــ ــ ــن، أكـ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
ــر الـــقـــادمـــة بــصــورة  ــهـ ســتــنــعــقــد فـــي األشـ
منتظمة وســنــويــة، مــعــربــا عـــن أمــلــه في 
أن تــكــون هــنــاك »لــجــنــة ثــانــيــة لــلــتــعــاون 
ـــاري فـــــي جــمــيــع  ــمــ ــ ــثـ ــ ــتـ ــاري واالســـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
الــقــطــاعــات بــمــا فـــي ذلــــك املـــجـــال الــتــقــنــي 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــــؤون األخـــــــــــــرى«، بـ ــ ــشـ ــ ــ والـ
تــكــثــيــف الــــزيــــارات الــســيــاســيــة والـــوفـــود 

االقــتــصــاديــة بــن الــبــلــديــن. وبـــن فخامة 
الرئيس اإليــرانــي خــال تصريحه أهمية 
أمن املنطقة، والسيما أمن الطرق املائية 
في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان، 
الــبــلــديــن ســيــقــومــان بالتعاون  مــؤكــدا أن 
والــتــشــاور الستتباب وضــمــان األمــن في 
الــطــرق. واخــتــتــم فخامته تصريحه  هــذه 
باإلعراب مجددا عن بالغ الشكر والتقدير 

ــرافـــق عــلــى هــذه  لــســمــو األمـــيـــر ووفـــــده املـ
أنــهــا فــي غــايــة األهمية  الـــزيـــارة، معتبرا 
لــلــجــانــب اإليــــرانــــي، ومـــؤمـــا أن تــتــوســع 
الــعــاقــات بــن البلدين لتحقيق مصالح 
الـــشـــعـــبـــن، وأن تــحــقــق أثــــــرا نـــافـــعـــا فــي 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة. وقـــد أقــيــمــت مــراســم 
استقبال رسمية لحضرة صاحب السمو 
أمير الــبــاد املــفــدى، لــدى وصــولــه القصر 
الجمهوري بمدينة طهران بالجمهورية 
اإلســـامـــيـــة اإليـــرانـــيـــة ظــهــر أمـــــس، وكـــان 
ــمــــوه فــخــامــة  ــقـــدمـــة مــســتــقــبــلــي ســ فــــي مـ
الــدكــتــور حسن روحــانــي رئيس  الرئيس 
الجمهورية اإلسامية اإليــرانــيــة. وبــدأت 
ــر  ــيـ ــو األمـ ــمـ ــــول مــــوكــــب سـ ــــدخـ املـــــراســـــم بـ
ــنـــد وصــــــول ســمــوه  بـــرفـــقـــة الـــخـــيـــالـــة، وعـ
لساحة القصر عزف النشيدان الوطنيان 
الــقــطــري واإليـــرانـــي، بعد ذلــك قــام سموه 
الـــشـــرف ليصافحه  بــاســتــعــراض حــــرس 
الــســعــادة أعــضــاء الوفد  بعدها أصــحــاب 
ــي، وكـــبـــار املـــســـؤولـــن،  ــ ــرانـ ــ الـــرســـمـــي اإليـ
كــمــا صـــافـــح أصـــحـــاب الـــســـعـــادة أعــضــاء 
الــقــطــري فخامة الرئيس  الــرســمــي  الــوفــد 

اإليراني.
ــبـــاد  ــر الـ ــيــ ــو أمــ ــمـ ــاحــــب الـــسـ وحــــضــــر صــ
املفدى، مأدبة الغداء التي أقامها فخامة 
الــدكــتــور حسن روحــانــي رئيس  الرئيس 
الجمهورية اإلسامية اإليرانية، تكريما 
ــق بــقــصــر  ــ ــرافـ ــ ــد املـ ــ ــوفـ ــ لـــســـمـــو األمــــيــــر والـ
الـــحـــافـــظـــيـــة أمــــــس، حـــضـــر املـــــأدبـــــة، عـــدد 

مــــن أصــــحــــاب الـــســـعـــادة الـــــــــوزراء وكـــبـــار 
املسؤولن اإليرانين.

ــادر حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ  ــ وغــ
تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد املفدى 

العاصمة طهران مساء أمــس بعد زيــارة 
رسمية للجمهورية اإلسامية اإليرانية، 
وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار 
مــهــرأبــاد الـــدولـــي ســعــادة الــدكــتــور رضــا 

اردكانيان وزير الطاقة اإليراني، وسعادة 
الــســيــد محمد بــن حــمــد الــهــاجــري سفير 
الدولة لدى إيران، وسعادة السيد محمد 
ــــي لـــدى  ــرانـ ــ عـــلـــي ســبــحــانــي الــســفــيــر اإليـ

الدولة، وعدد من كبار املسؤولن بوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة اإليـــرانـــيـــة والــــســــادة أعــضــاء 
السفارة القطرية في طهران.. رافق سمو 

األمير وفد رسمي.

         جلسة مباحثات رسمية بين               صاحب السمو والرئيس اإليراني

األمير: الحوار الحل الوحيد ألزمات المنطقة          وضرورة تخفيف التصعيد من الجميع

سمو األمير 
يلتقي المرشد 

األعلى إليران
التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى مــع سماحة 
السيد علي خامنئي املرشد األعلى للثورة في 
الجمهورية اإلسامية اإليرانية، بمقام رهبري 
ــران مـــســـاء أمــــــس، وتـــــم خـــال  ــهــ بـــالـــعـــاصـــمـــة طــ
القائمة بن  اللقاء استعراض عاقات الصداقة 
الــبــلــديــن بمختلف جــوانــبــهــا والــســبــل الكفيلة 
بتطويرها. كما تــم مناقشة عــدد مــن القضايا 
الــتــطــورات  اإلقليمية والــدولــيــة وفـــي مقدمتها 
الراهنة التي تشهدها املنطقة والسبل الكفيلة 
ــلـــى األمـــــــن واالســــتــــقــــرار  ــاظـــا عـ بـــالـــتـــهـــدئـــة حـــفـ
ــــدد مــن  ــلـــيـــمـــي والــــعــــاملــــي. حـــضـــر الـــلـــقـــاء عــ اإلقـ
أصــحــاب السعادة أعــضــاء الــوفــد املــرافــق لسمو 
األمــيــر، وحــضــره مــن الجانب اإليــرانــي عــدد من 

اصحاب السعادة الوزراء وكبار املسؤولن.

طهران - قنا

صاحب السمو:

روحاني:

تعاون قطري إيراني لضمان أمن 
الطرق المائية بالمنطقة

لجنة مشتركة جديدة للتعاون 
التجاري واالستثماري 

انتظام انعقاد اللجنة المشتركة
 بين البلدين سنويا

تعزيز مستوى التبادل التجاري 
والسياحي بين البلدين

نقدر إليران تقديمها كل التسهيالت
 لقطر ولشعبها 

الزيارة تأتي في وقت حساس
 تمر به المنطقة
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األمير: ضرورة تخفيف التصعيد من الجميع
أكــد حــضــرة صــاحــب السمو 
ــيـــخ تـــمـــيـــم بــــن حـــمـــد آل  الـــشـ
ثاني أمير البالد املفدى، على 
أهـــمـــيـــة تــخــفــيــف الــتــصــعــيــد 
مـــن الــجــمــيــع والــــحــــوار ألنــه 
ــــل الــــوحــــيــــد لـــــأزمـــــات،  ــــحـ الـ
ــــي تـــغـــريـــدة  ــوه فـ ــمــ وقــــــــال ســ
ــتــــواصــــل  ــــع الــ ــــوقـ ــلــــى مـ لـــــه عــ
االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي »تــــــويــــــتــــــر« 
بمناسبة مــبــاحــثــات سموه 
مع فخامة الرئيس الدكتور 
حـــــســـــن روحـــــــــانـــــــــي رئــــيــــس 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــالمـ ــة اإلسـ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
اإليرانية: أكــدت اليوم خالل 
ــــي مـــــــع فــــخــــامــــة  ــاتـ ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ مـ
الـــــرئـــــيـــــس اإليـــــــــرانـــــــــي عـــلـــى 
أهمية تخفيف التصعيد من 
الجميع والــحــوار ألنــه الحل 

الوحيد لأزمات.
وكان حضرة صاحب السمو 
ــيـــخ تـــمـــيـــم بــــن حـــمـــد آل  الـــشـ
ــفـــدى،  ــر الــــبــــالد املـ ــيـ ــانـــي أمـ ثـ
الـــوطـــن  إلـــــى أرض  قــــد عـــــاد 
بــحــفــظ الــلــه ورعــايــتــه مساء 
أمــس قــادمــا مــن الجمهورية 
اإلسالمية اإليــرانــيــة، ورافــق 

سمو األمير وفد رسمي.
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قدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى، التعازي 
إلى أخيه صاحب الجالة السلطان هيثم بن 
طــارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة، في 
الله  بــإذن  لــه  الــراحــل املغفور  وفــاة السلطان 
تعالى قــابــوس بــن سعيد بــن تــيــمــور، وذلــك 
بــقــصــر الــعــلــم بــمــديــنــة مــســقــط صــبــاح أمــس. 
كــمــا قـــدم ســمــو أمــيــر الــبــاد املــفــدى الــتــعــازي 
إلــى أصــحــاب السمو أعــضــاء العائلة املالكة 
 
ً
الكريمة وكــبــار املسؤولني واألعــيــان، سائا

املـــولـــى عـــز وجــــل أن يــتــغــمــد الــفــقــيــد بــواســع 
الــجــنــان، وأن يلهم  رحــمــتــه ويــســكــنــه فسيح 
أهــلــه وكـــل الــعــائــلــة الــكــريــمــة الــصــبــر وحسن 

العزاء.
وغــادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
املــفــدى، مدينة  بن حمد آل ثاني أمير الباد 
مــســقــط بسلطنة عــمــان الــشــقــيــقــة، وكــــان في 
وداع ســمــوه لـــدى مــغــادرتــه والـــوفـــد املــرافــق 
الــخــاص، صــاحــب السمو  املــطــار السلطاني 
السيد فاتك بن فهر آل سعيد، ومعالي السيد 
ســعــود بــن هـــال الــبــوســعــيــدي وزيـــر الــدولــة 
ــادة الــشــيــخ جــاســم  ــعـ ومــحــافــظ مــســقــط، وسـ
بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر في 

سلطنة عمان، وأعضاء السفارة القطرية.
وكــــان حــضــرة صــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــاد 
املفدى، قد وصل إلى مدينة مسقط بسلطنة 
الــتــعــازي في  عــمــان الشقيقة، أمـــس، لتقديم 
الله  بــإذن  لــه  الــراحــل املغفور  وفــاة السلطان 
تعالى قــابــوس بــن سعيد بــن تــيــمــور، وكــان 
ــــدى وصــــولــــه املـــطـــار  فــــي اســـتـــقـــبـــال ســـمـــوه لـ
الــخــاص، صــاحــب السمو السيد  السلطاني 
ــاتـــك بــــن فـــهـــر آل ســـعـــيـــد، ومـــعـــالـــي الــســيــد  فـ
ســعــود بــن هـــال الــبــوســعــيــدي وزيـــر الــدولــة 
ــادة الــشــيــخ جــاســم  ــعـ ومــحــافــظ مــســقــط، وسـ
بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر في 
سلطنة عــمــان، وأعـــضـــاء الــســفــارة الــقــطــريــة. 

ورافق سمو األمير وفد رسمي.

صاحب السمو األمير يعزي سلطان عمان
الدوحة - قنا
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سمو األمير 
يهنئ سلطان عمان

نائب األمير
 يهنئ سلطان عمان

رئيس الوزراء 
يهنئ سلطان عمان

مجلس الشورى يشارك في اجتماع البرلمان العربي

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى 
ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور 

بمناسبة توليه مقاليد الحكم في سلطنة عمان الشقيقة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، ببرقية تهنئة إلى 
صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور بمناسبة توليه مقاليد 

الحكم في سلطنة عمان الشقيقة.

بــعــث مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن نــاصــر بــن خليفة آل ثــانــي رئــيــس مجلس 
إلــى صاحب الجاللة السلطان هيثم  الـــوزراء ووزيــر الداخلية ببرقية تهنئة 
بن طارق بن تيمور بمناسبة توليه مقاليد الحكم في سلطنة عمان الشقيقة.

يــشــارك مجلس الــشــورى فــي دور االنــعــقــاد الــرابــع مــن الفصل 
التشريعي الثاني للبرملان العربي، املقرر عقده بالقاهرة خالل 
الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، وستعقد اجتماعات لجان 

البرملان العربي اليوم وغــدا، في حني ستنعقد الجلسة العامة 
ــاء. ويــمــثــل مجلس الـــشـــورى فــي هـــذه االجــتــمــاعــات  ــعـ يـــوم األربـ
كــل مــن ســعــادة يــوســف بــن راشــــد الــخــاطــر، وســـعـــادة صــقــر بن 
فهد املريخي، وسعادة الدكتورة عائشة بنت يوسف املناعي، 

وسعادة خالد بن عبدالله البوعينني، أعضاء البرملان العربي.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

د. المهندي يجتمع مع وفد 
من محكمة التمييز الكويتية

الغانم يلتقي قائد القوات الجوية 
المركزية األمريكية

اعتماد سفير لقطر في بولندا

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن املهندي رئيس 
املجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أمس، مع وفد 
قضائي من محكمة التمييز الكويتية برئاسة سعادة املستشار 
القاضي إسحاق حسني الكندري وكيل محكمة التمييز، وجرى 
خــالل االجتماع استعراض العالقات القضائية بني الجانبني 
املــجــال القانوني والقضائي  الــتــعــاون فــي  وسبل دعــم وتعزيز 
وتبادل الخبرات في املسائل ذات العالقة بعمل محاكم التمييز.

ــارة الــوفــد الــقــضــائــي الــكــويــتــي لــدولــة قــطــر فــي إطــار  وتــأتــي زيــ
برنامج الزيارات املتبادلة بني الجانبني للتعرف على التجارب 
والخبرات املشتركة في مجال السلطة القضائية وعلى تجارب 
الــدول واملؤسسات القضائية على املستوى اإلقليمي والدولي 

لالستفادة منها. وخالل الزيارة التقى فضيلة الدكتور القاضي 
الــوفــد  نــائــب رئــيــس محكمة التمييز مــع  الــشــمــري  ثقيل ســايــر 
الكويتي، حيث تم استعراض سبل التعاون في املجال القضائي 
الــتــطــورات الحاصلة فــي النظام القضائي  والتعريف بــأحــدث 

بدولة قطر.
وتعرف الوفد القضائي الكويتي خالل الزيارة على آليات عمل 
املجلس األعلى للقضاء بشكل عام وعمل محاكم التمييز بشكل 
خـــاص إلـــى جــانــب الــتــعــرف عــلــى أحــــدث األنــظــمــة اإللــكــتــرونــيــة 
الــدعــاوى  التي يستخدمها املجلس لتسريع العمل والــبــت فــي 
ــراء مـــعـــامـــالت الــجــمــهــور خـــاصـــة وأن األعــلــى  ــ ــ والــقــضــايــا وإجـ
للقضاء قــام مؤخرا بتحديث العديد من األنظمة اإللكترونية 
ــراءات  الــتــي مــن شــأنــهــا تحقيق الــعــدالــة الــنــاجــزة وتــســريــع إجــ

التقاضي.

الــتــقــى ســـعـــادة الــفــريــق الـــركـــن طــيــار غــانــم بـــن شــاهــني الــغــانــم 
رئيس أركــان القوات املسلحة أمس مع سعادة الفريق جوزيف 

جاستيال قــائــد الــقــوات الــجــويــة املــركــزيــة األمــريــكــيــة فــي قاعدة 
العديد الجوية، وجرى خالل اللقاء مناقشة العالقات العسكرية 
بني الجانبني وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء عدد من 

كبار القادة الضباط في القوات املسلحة القطرية.

م فخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، أوراق اعتماد سعادة عبدالله 
ّ
تسل

بن عبدالرحمن فخرو، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدولة قطر لدى جمهورية بولندا، ونقل 
سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
إلى فخامة رئيس جمهورية بولندا، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة  املفدى، 

والسعادة، ولحكومة وشعب بولندا بدوام التقدم واالزدهار.
إلــى حضرة  السفير، تحياته  من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية بولندا، سعادة 
صاحب السمو أمير البالد املفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر 
استمرار التقدم والتنمية واالزدهار. كما تمنى لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء 
مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم لالرتقاء بالعالقات الثنائية بني البلدين إلى تعاون أوثق 

في مختلف املجاالت.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا:

وارسو - قنا:

663 ترخيصًا للبيع عن طريق األسعار المخفضة
الـــشـــهـــري عن  الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة تــقــريــرهــا  أصــــــدرت وزارة 
الــتــراخــيــص الــنــوعــيــة لــشــهــر ديــســمــبــر 2019، حــيــث بــلــغ عــدد 
الـــتـــراخـــيـــص املــمــنــوحــة لــلــبــيــع عـــن طـــريـــق األســــعــــار املــخــفــضــة 
)التنزيالت واملهرجانات والتصفية النهائية( 663 ترخيصًا، 
لــلــتــنــزيــالت، و265 رخــصــة للمهرجانات،  شملت 397 رخــصــة 

ورخصة واحدة للتصفية النهائية.
وأشـــار التقرير إلــى أن عــدد تراخيص الــعــروض والــتــي تشمل: 
)العروض الترويجية - العروض الخاصة - السحب على جوائز 

- امسح واربــح( بلغ في شهر ديسمبر املاضي 447 ترخيصا، 
حيث بلغ عــدد التراخيص املمنوحة للعروض الترويجية 66 
ترخيصا للشركات على السلع باملراكز واملحال التجارية، في 
حــني بــلــغ عـــدد الــتــراخــيــص املــمــنــوحــة لــلــعــروض الــخــاصــة 364 
ترخيصًا تنوعت بني أسعار جديدة، واشتري قطعة واحصل 
ــــرى مــجــانــا، واشـــتـــري قــطــعــة واحـــصـــل عــلــى األخـــرى  عــلــى األخـ
بنصف السعر وغيرها. وأشار التقرير إلى أن عدد التراخيص 
املــمــنــوحــة لــعــروض الــســحــب عــلــى جــوائــز خـــالل شــهــر ديسمبر 
املاضي بلغ 15 تراخيصا، فيما بلغ عدد التراخيص املمنوحة 

المسح واربح ترخيصني.

الدوحة -

2019 خالل ديسمبر 
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أعــلــنــت مــجــمــوعــة قــطــر لــلــتــأمــني عــن تعيني 
ــاعــــي، رئـــيـــســـا تــنــفــيــذيــا  ــنــ ســـالـــم خـــلـــف املــ

للمجموعة.
وبــهــذه املــنــاســبــة قـــال خليفة بــن عــبــد الله 
تـــركـــي الــســبــيــعــي رئـــيـــس مــجــمــوعــة قطر 
للتأمني: »لقد تم تعيني سالم خلف املناعي 
فـــي مــنــصــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ملجموعة 
اعــتــبــارًا مــن األول من  ــك  للتأمني وذلـ قــطــر 
بــعــد  ــتــعــيــني  ال ــذا  ــ هـ ــأتــــي  يـــنـــايـــر 2020، ويــ
أن شــغــل ســالــم املــنــاعــي مــنــاصــب عــديــدة 
فــي املــجــمــوعــة كـــان آخــرهــا نــائــب الــرئــيــس 
التعيني  التنفيذي للمجموعة، ويــأتــي هــذا 
ــات الــــتــــي تـــحـــقـــقـــت فــي  ــاحـ ــجـ ــنـ ــلـ نـــتـــيـــجـــة لـ

املجموعة وكان املناعي جزءًا هاما منها«.
وأضاف السبيعي: »لقد تم اعتماد التوصية 
املــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس  إلـــــى  املــــرفــــوعــــة 
املنبثقة  الــســيــاســات والــتــنــظــيــم  لــجــنــة  مـــن 
بـــشـــأن خطة  الـــشـــركـــة  إدارة  عـــن مــجــلــس 
التعاقب لوظائف اإلدارة التنفيذية والهيكل 
التنظيمي الجديد الذي يبدأ سريانه اعتبارًا 
التوجه  أول يناير 2020م، ويأتي ذلــك  من 
ــائــــف اإلدارة  تـــعـــاقـــب وظــ ــار خـــطـــة  ــ فــــي إطــ
السلس  التنفيذية لضمان عملية االنتقال 
وتـــعـــاقـــب املـــواطـــنـــني الــقــطــريــني مـــن الــجــيــل 
القيادية على مستوى  املــواقــع  الجديد فــي 
السبيعي:  التنفيذية«. وأكــد خليفة  اإلدارة 
ــكــفــاءات الــقــطــريــة في  »نــحــن فـــخـــورون بــال
املجموعة، وتعيني كفاءة مثل سالم املناعي 
الشركة فــي تمكني  يعتبر تتويجا لخطط 
الــخــبــرات الــقــطــريــة فــي املــنــاصــب الــقــيــاديــة 

العليا«.

جــديــر بــالــذكــر أن ســالــم املــنــاعــي، حاصل 
املاجستير من جامعة ساوث  على درجــة 
ويلز في اململكة املتحدة، وقد تقلد املناعي 
للتأمني  قــطــر  عـــدة مــنــاصــب فــي مجموعة 
منذ عام 2001، ابتداًء من قطاع التأمينات 
الــشــخــصــيــة، ثـــم كــــان مـــســـؤوال عـــن إدارة 
تأمني الطاقة والبحري والشحن. وفي عام 
2013، تولى املناعي منصب نائب الرئيس 
التنفيذي لشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة 
والتأمني الصحي ذ م م، ثم منصب الرئيس 
التنفيذي لهذه الشركة وفي عام 2015، تم 
تعيني سالم املناعي نائبا لرئيس املجموعة 
ورئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
األوسط وشمال إفريقيا واألسواق العاملية 
وفي عام 2019، تم تعيني سالم املناعي في 
منصب نــائــب رئــيــس املــجــمــوعــة والــرئــيــس 
التنفيذي ملجموعة قطر للتأمني. لقد ساهم 
للتأمني  املناعي في مسيرة مجموعة قطر 
كــــرائــــدة فـــي مـــجـــال صــنــاعــة الـــتـــأمـــني، في 
الــشــرق األوســــط وشــمــال إفريقيا  منطقة 

واألسواق العاملية.

ــقــــت فــــعــــالــــيــــات بـــــرنـــــامـــــج »لـــكـــل  ــلــ ــطــ انــ
ــالـــث  ــثـ ــــع زهــــــــــرة« فـــــي أســــبــــوعــــه الـ ــيـ ــ ربـ
بمشاركة 300 طالب يمثلون 4 مدارس 
بـــعـــد أن تـــوقـــفـــت تـــلـــك الـــفـــعـــالـــيـــات ملـــدة 
أسبوعني بمناسبة عطلة نهاية العام، 
وكــشــف الــبــرنــامــج عــن أهــمــيــة األشــجــار 
واملــســطــحــات الـــخـــضـــراء لــلــدولــة ودعـــا 
للتوسع في زراعتها، وأوضح أنه وفق 
مــؤلــف أشــجــار قطر الــصــادر عــن وزارة 
البلدية والبيئة يــوجــد فــي قطر اآلن 5 
حزم من األشجار تضم 442 نوعا وهي 
حــزم: أشــجــار النخيل، وأشــجــار الزينة 
وشجيرات الزينة، وأشجار وشجيرات 
مثمرة، واألشجار البرية، وينمو جانب 
ــار فــــي الــــــــروض الــتــي  ــ ــجـ ــ مــــن تـــلـــك األشـ
تغمرها األمطار فور هطولها ومن بني 

تلك األشجار 300 زهرة.
وأكــــــد الـــســـيـــد خـــالـــد الــشــعــيــبــي عــضــو 
قـــاد  الــــــــذي  ــامــــج  ــرنــ ــبــ الــ مـــجـــلـــس إدارة 
الفعالية نــيــابــة عــن الــدكــتــور ســيــف بن 
علي الحجري رئيس البرنامج أن عدد 
الــــــروض فـــي دولـــــة قــطــر حـــوالـــي 1826 

روضــة تقريبًا منتشرة في كافة أرجاء 
الــــــــروض 2,5% مــن  الـــــدولـــــة، وتـــغـــطـــي 
مساحة دولة قطر. وأوضح الشعيبي أن 
الخطة العمرانية التي سبق وطرحتها 
وزارة البلدية والبيئة تقترح محمية 

للمياه الجوفية الطبيعية ضمن منطقة 
حــمــايــة الـــخـــزان الــجــوفــي الــــذي يغطي 
مــعــظــم املــنــاطــق فـــي شــمــال دولــــة قــطــر. 
ــق الـــخـــطـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة - عـــلـــى حــد  ــ ووفــ
قوله - فإن املزارع مستمرة في استنزاف 

مـــــخـــــزون املـــــيـــــاه الـــجـــوفـــيـــة بـــمـــعـــدالت 
ــــدالت تــعــويــض  ــعـ ــ ــــاف مـ ــعـ ــ تـــبـــلـــغ 4 أضـ
ــيـــاه املــســحــوبــة، وفــــي ظـــل نـــظـــام ري  املـ
كـــان يــتــســم بــعــدم الــكــفــاءة تــبــذل وزارة 
البلدية والبيئة وجهات أخرى بالدولة 

بــالــتــعــاون مــع الــقــطــاع الــخــاص جهودا 
املــيــاه، ومن  حثيثة لتطويره وتــرشــيــد 
هــنــا تــجــيء أهــمــيــة ســقــوط األمــطــار في 
تغذية خزانات املياه الجوفية بمتوسط 

250 مليون م3 من املياه سنويا. 
ــن األمـــطـــار  ــادة مــ ــفــ ــتــ وحــــــول مـــــدى االســ
خـــــال هـــــذه األيـــــــام قـــــال الـــســـيـــد مــحــمــد 
هــاشــم املـــديـــر الــتــنــفــيــذي ملــعــســكــر »لــكــل 
ربيع زهرة« إن األمطار مفيدة للنباتات 
 
ً
والــتــربــة وتجعل النباتات أكثر تحما

ــهــــا غـــنـــيـــة بـــاألكـــســـجـــني،  لـــلـــجـــفـــاف، ألنــ
ــــاح واأليـــــونـــــات غــيــر  ــ وخـــالـــيـــة مــــن األمـ
العضوية. واستطرد قائا: يساعد املطر 
فـــي تــقــلــيــل تـــلـــوث الـــجـــريـــان الــســطــحــي. 
عندما تمطر، تلتقط الجريان السطحي 
الـــتـــربـــة واألســــمــــدة والــــزيــــت واملـــبـــيـــدات 
الحشرية وغيرها من امللوثات وتدفعها 
إلــــى مــنــاطــق أخـــــرى، حــيــث يــمــكــن لــهــذه 
املــــلــــوثــــات زيـــــــــادة نـــمـــو الـــطـــحـــالـــب فــي 
الــبــحــيــرات، وتــغــيــيــر املـــوائـــل لــأســمــاك، 
ــيـــرات واملــحــيــطــات  ــبـــحـ وحـــتـــى جـــعـــل الـ
تشكل خطرًا على األنشطة الترفيهية، 

ومياه األمطار تحمي من هذا الضرر.

تواصل برنامج »لكل ربيع زهرة« في أسبوعه الثالث
4 مدارس 300 طالب يمثلون  بمشاركة 

¶  خالد الشعيبي يتحدث للحضور بالبرنامج

¶ سالم خلف المناعي 

صالح بديوي

أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية األولية 
فيلمًا وثــائــقــيــًا قــصــيــرًا مــدتــه 10 دقــائــق 
احــتــفــااًل بــاإلنــجــازات املــهــمــة والــحــمــات 
الــتــوعــويــة الــنــاجــحــة لــبــرنــامــج ’الــكــشــف 
املبكر لحياة صحية‘ على مر السنوات 
الثاث املاضية. كما يسلط الفيلم الضوء 
ــلـــى اإلمــــكــــانــــات املـــتـــمـــّيـــزة واملـــــهـــــارات  عـ
االحــتــرافــيــة لــفــريــق الــبــرنــامــج، وأجــنــحــة 
ــتــــي  ــمـــؤســـســـة والــ ــلـ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ ــكــــشــــف الــ الــ
تــمــت توسعتها مــؤخــرًا، ومـــدى سهولة 
ــراء الكشف املــبــّكــر. وتــم إنــتــاج الفيلم  إجـ
الوثائقي باللغة العربية مع ترجمته إلى 
اإلنجليزية بهدف تزويد أوسع شريحة 
ــازات  ــ ــجـ ــ ــن إنـ ــ ــٍة عـ ــلـــمـــحـ ــن الـــجـــمـــهـــور بـ ــ مـ
برنامج ’الكشف املبكر لحياة صحية‘، 
ــبــــادراتــــه الــنــاجــحــة،  واملـــســـاهـــمـــني فــــي مــ
باإلضافة إلى تعريفهم بأجنحة الكشف 

املبكر وخطوات الكشف. 
وســـُيـــعـــَرض الــفــيــلــم فـــي أجــنــحــة الكشف 
الـــتـــابـــعـــة ملـــؤســـســـة الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

ــرة ولــعــبــيــب  ــ ــوكــ ــ ــز الــ ــ ــراكـ ــ ــي مـ ــ ــة فـ ــ ــيــ ــ ــ األول
وروضــــــة الــخــيــل الــصــحــيــة، وكـــذلـــك في 
صفحات البرنامج على مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي، بــمــا فــيــهــا قــنــاة الــبــرنــامــج 
عــلــى مـــوقـــع يـــوتـــيـــوب. وســيــتــم تــوظــيــف 
ــّيـــم لـــدعـــم املــؤســســة  الــفــيــلــم كــمــحــتــوى قـ
خــال مشاركتها في مختلف املؤتمرات 

والفعاليات املتخصصة.
 حــول 

ً
كــمــا يـــقـــّدم الــفــيــلــم شـــرحـــًا مــفــصــا

ــر عــــن ســـرطـــان  ــّكـ ــبـ إجــــــــــراءات الـــكـــشـــف املـ
الــثــدي واألمــعــاء ومـــدى سهولة وسرعة 
هذه اإلجراءات، باإلضافة إلى استعراض 
املميزات الخاصة ألجنحة الكشف، بما 
يشمل استخدام أحدث املعّدات، وتواجد 
فريق من املمرضني املتمّرسني واملوظفني 
االحـــتـــرافـــيـــني الـــذيـــن يــلــتــزمــون بــتــقــديــم 
ــزوار مــــن الــــرجــــال  ــ ــلـ ــ أفــــضــــل الــــخــــدمــــات لـ
والسيدات وسط أجواء من الخصوصية. 
كــمــا يــتــضــّمــن الــفــيــلــم شــــهــــاداٍت مــوثــقــة 
ملـــســـؤولـــي مـــؤســـســـة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
األولـــــيـــــة، ومـــنـــهـــم مـــديـــر عـــــام املــؤســســة 
الدكتورة مريم عبد امللك؛ ومدير برامج 

الــكــشــف املــبــكــر لـــدى املــؤســســة الــدكــتــورة 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ ــة؛ بـ ــيــــخــ شـــيـــخـــة أبـــــــو شــ
ــادات أخـــــرى لــشــخــصــيــات مــعــروفــة  ــهــ شــ
ــة لــلــبــرنــامــج مــثــل الــشــيــف عــائــشــة  ــمـ داعـ
الــتــي انــتــصــرت فـــي معركتها  الــتــمــيــمــي 
ضــد ســرطــان الــثــدي؛ واإلعــامــي واملذيع 
ــالـــح الــجــنــاحــي،  الــتــلــفــزيــونــي عــقــيــل صـ
ســفــيــر بـــرنـــامـــج ’الـــكـــشـــف املــبــكــر لــحــيــاة 

صحية‘.
ويــهــدف بــرنــامــج ’الــكــشــف املــبــكــر لحياة 
صحية‘ إلى توعية وتثقيف سكان قطر 
املــبــّكــر عــن سرطان  حــول أهمية الكشف 
الـــثـــدي واألمــــعــــاء الـــــذي ُيــعــتــبــر بحسب 
اإلحــصــائــيــات مــن أبـــرز أنــــواع الــســرطــان 
الــتــي يتم تشخيص اإلصــابــة  الرئيسية 
بــهــا فـــي قـــطـــر، وهــــو املــســبــب الــرئــيــســي 
ــاألورام السرطانّية  بــ للوفيات املرتبطة 
م 

ّ
الــدولــة. وُينظ الــرجــال والنساء في  بني 

ــار الــبــرنــامــج  ــ ــذا الـــبـــرنـــامـــج ضـــمـــن إطــ ــ هـ
الــوطــنــي للسرطان فــي قــطــر، وانسجامًا 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــــع أهـــــــــداف االسـ مـ

للصحة 2022-2018.

قدم فريق العاج الطبيعي بمستشفى 
حــمــد الــعــام خــدمــاتــه ألكــثــر مــن 4 آالف 
مــريــض بـــوحـــدات الــعــنــايــة املـــركـــزة في 
الـــفـــريـــق بــتــقــديــم  قــــام  عــــام 2019، كــمــا 
أكثر مــن 58 ألــف جلسة عــاج طبيعي 
ــــال نـــفـــس الــــعــــام، ويـــســـهـــم الــتــدخــل  خـ
املبكر بتقديم العاج الطبيعي وإعادة 
الـــتـــأهـــيـــل ملــــرضــــى وحـــــــــدات الـــعـــنـــايـــة 
املــركــزة في تحسني حالتهم الصحية، 
الــرعــايــة الحرجة نحو  ويمثل مــرضــى 
20 - 25 % من إجمالي املرضى الذين 
يــحــصــلــون عــلــى خـــدمـــات الـــرعـــايـــة من 
ِقــــبــــل كــــــــوادر قـــســـم الــــعــــاج الــطــبــيــعــي 

بمستشفى حمد العام. 
ــــت الـــســـيـــدة  ــــحـ ــــدد أوضـ ــــصـ ــــي هــــــذا الـ فـ
نـــورة املــضــاحــكــة، رئــيــس قــســم الــعــاج 
الــطــبــيــعــي بــمــســتــشــفــى حــمــد الـــعـــام – 
ــأن جــمــيــع األشـــخـــاص  ــ أن االعـــتـــقـــاد بـ
ــادة  ــ ــة حــ ــيــ ــاالت مــــرضــ ــ ــحــ ــ املــــصــــابــــني بــ
الــفــراش لفترات  يحتاجون للبقاء فــي 
ــــد مـــــن املـــفـــاهـــيـــم  ــعـ ــ ــة مــــطــــّولــــة ُيـ ــيــ ــنــ زمــ

الخاطئة.
 مــا يكون املــرضــى الذين 

ً
وقــالــت »عـــادة

نــقــدم لــهــم خــدمــاتــنــا بـــوحـــدة الــعــنــايــة 
املــــركــــزة يـــعـــانـــون مـــن حـــــاالت مــرضــيــة 
ــــى خـــدمـــات  خـــطـــيـــرة أو يـــحـــتـــاجـــون إلـ
ــيــــث تــتــطــلــب  ــة، حــ ــيـ رعـــــايـــــة تـــخـــصـــصـ
حاالت هؤالء املرضى استخدام أجهزة 

مــتــابــعــة طــبــيــة مــتــطــورة ورعـــايـــة على 
مــدار الساعة يقدمها فريق مــن كــوادر 
الرعاية الصحية املتخصصني والــذي 

يضم كوادر العاج الطبيعي«.
مــن جانبه أشـــار الــعــادل بــن مجيد بو 
قــّرة، مشرف خدمات العاج الطبيعي 
بــمــســتــشــفــى حــمــد الـــعـــام إلــــى الــكــفــاءة 
العالية التي يتمتع بها اختصاصيو 
الـــعـــاج الــطــبــيــعــي الـــذيـــن يــعــمــلــون مع 
املـــرضـــى فـــي وحـــــدات الــعــنــايــة املــركــزة 
حيث إنهم قد تلقوا تدريبًا تخصصيًا 
الــعــاج الطبيعي للمرضى  فــي تقديم 
ــادة أو  ــ املـــصـــابـــني بـــحـــاالت مــرضــيــة حـ
إصابات خطيرة. وقد قدم فريق العاج 
الطبيعي باملستشفى خــدمــاتــه ألكثر 
مـــن 4 آالف مــريــض بـــوحـــدات الــعــنــايــة 

املــركــزة فــي عــام 2019 كما قــام الفريق 
ألــف جلسة عاج  أكــثــر مــن 58  بتقديم 

طبيعي خال نفس العام. 
بدوره قال محمد حنيف، اختصاصي 
الــعــاج الطبيعي بــوحــدة العناية  أول 
املركزة لإلصابات في مستشفى حمد 
الـــعـــام: يــتــمــتــع فــريــقــنــا بــخــبــرة كــبــيــرة 
فـــي رعـــايـــة املـــرضـــى املـــصـــابـــني بــأكــثــر 
الحاالت املرضية حدة أثناء حصولهم 
على الرعاية في مستشفى حمد العام، 
حــيــث نــقــدم خــدمــات الــعــاج الطبيعي 
ــقـــون الــــرعــــايــــة  ــلـ ــتـ ــمـــرضـــى الـــــذيـــــن يـ ــلـ لـ
نتيجة تعرضهم إلصابات ناتجة عن 
الــحــوادث املــروريــة، أو الــذيــن تعرضوا 
الــــــــــــرأس أو حــــــــوادث  فــــــي  إلصـــــــابـــــــات 

السقوط أو الحروق الخطيرة 

إنجازات »الكشف المبكر لحياة صحية« في فيلم وثائقي

4 آالف حالة »حمد الطبية« تقدم العالج الطبيعي ألكثر من 

أطلقته مؤسسة الرعاية الصحية األولية

2019 58 ألف جلسة في  تضمنت 

¶فريق العالج الطبيعي بمستشفى حمد العام 

الدوحة -  الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

تابعت فودافون قطر تقديم أحدث الخدمات 
العاملة بتقنية الجيل الخامس 5G مع إطالق 
 ،5G Mobile WiFi Pro HUAWEI جهاز
الذي ُيمكنه تحويل إشارات 5G إلى إشارات 
للعمالء  واي فــاي سريعة، ويسمح بالتالي 
التقنية في هواتفهم  قــدرات هذه  باستخدام 
الــجــوالــة واألجــهــزة األخـــرى حتى لــو لــم تكن 
 5G HUAWEI 5. وجهازG ة لخدمة

ّ
مفعل

Mobile WiFi Pro مــتــاح اآلن فــي متاجر 
مختارة لفودافون قطر. 

يتميز الجهاز الجديد بصغر حجمه وسهولة 
حــمــلــه، مــمــا يجعله مــالئــمــا لــالســتــخــدامــات 
ــال والــســفــر  ــمــ الــشــخــصــيــة واملــكــتــبــيــة واألعــ
واالستخدام الخارجي، كما أنه ُيوجد الحلول 
صيب 

ُ
التي قد ت املتكررة  للمشاكل  املناسبة 

الــهــواتــف الــجــوالــة الــعــاديــة، على غـــرار قصر 
البطارية، واالستنزاف السريع للطاقة،  حياة 

والحماوة، وعدم ثبات اإلشــارات، والتواصل 
املحدود.

 5G Mobile HUAWEI لــجــهــاز ُيــمــكــن 
WiFi Pro، املجهز بشريحة بالونج 5000 
اإللكترونية، بلوغ سرعة تنزيل قصوى تبلغ 
1.65 جيجابايت في الثانية. ويعتمد الجهاز 
على بطارية قوية بقدرة 8000 إمبير ُيمكن 
اســتــخــدامــهــا دون تـــوقـــف لــعــشــر ســاعــات 
على شبكة 5G وتــخــزن طــاقــة متاحة على 
الجديد  الجهاز  أربعني يوما. وال يدعم  مدار 
بــل يتميز  السريع W 40 فحسب،  الشحن 
بقدرته على الشحن العكسي السلكي بقدرة 
W 22.5 والالسلكي بقدرة W 15 لألجهزة 
الــجــوالــة األخــــرى. وتتضمن املــزايــا األخـــرى 
ــعــالــي الـــوضـــوح 4K والـــقـــدرة  الــبــث الـــحـــّي ال
عــلــى نــقــل املــعــلــومــات بــني األجـــهـــزة بسرعة 
 عــن مسح 

ً
40 مــيــجــابــايــت بــالــثــانــيــة، فــضــال

الرموز ألسلوب االتصال بالواي فاي، وشكل 
وتصميم أنيقني.

المناعي رئيسًا تنفيذيًا 
لمجموعة قطر للتأمين

فودافون ُتطلق جهاز 
HUAWEI 5G Mobile WiFi Pro
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خالل مشاركتها بمؤتمر في مراكش

بالشراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي

في ورشة علمية نظمها مركز ابن خلدون

»مؤسسة قطر« تؤكد أهمية 
االستثمار العالمي في المعلمين

»الدعوة« تستأنف برامجها 
التربوية بالمدارس

المنهج وتحديد مناهج المعرفة بجامعة قطر

التعريف ببرنامج الماجستير 
بجامعة الدراسات العليا

أكدت الدكتورة أسماء الفضالة، مدير قسم األبحاث 
في مؤتمر القمة العاملي لالبتكار في التعليم »وايز«، 
أمام صانعي السياسات والباحثني وخبراء التعليم 
من أكثر من 80 دولة، أن العديد من الخطط في العالم 
الرامية إلــى رفــع جــودة التعلم في املــدارس ال تشمل 
املــــدارس نفسها خـــالل وضـــع هـــذه الــخــطــط. مــشــددة 
على أهمية السماح لقادة املدارس واملعلمني بتحمل 
املزيد من حّس املبادرة والتعلم من التجارب، إذا كنا 

ا حقيقًيا لألنظمة التعليمية.
ً
نريد أن نشهد تحسن

الــدولــي  الــدكــتــورة الفضالة خــالل املؤتمر  وتحدثت 
املـــدارس وأدائــهــا في  الثالث والثالثني حــول فعالية 
مراكش، وقالت إن اإلستراتيجيات التي تهدف إلى 
رفع مستوى املدارس غالًبا ال تكون منطقية بالنسبة 
ــــى املـــشـــاركـــة فــي  ــذا فـــإنـــهـــم بـــحـــاجـــة إلـ ــ لــلــمــعــلــمــني، لـ
تطويرها وأن يكون لديهم خيار تنفيذها، بما يعزز 

خبرتهم، ويساهم في تحسني األنظمة التعليمية.
الــفــضــالــة فــي الجلسة الرئيسية  الــدكــتــورة  أضــافــت 
لــلــمــؤتــمــر الــتــي عــقــدت بــعــنــوان »املــســتــقــبــل الــعــاملــي 
الــتــعــلــيــم«: »مـــا يفتقده صانعو  للتغيير فــي مــجــال 
الـــقـــرار غــالــًبــا هــو الــعــنــصــر الــرئــيــســي فــي الــعــمــل مع 
املدارس واملعلمني، حيث يؤدي املعلمون سواء كانوا 

املــدارس أو املدرسني أو املسؤولني أدواًرا  القادة في 
أساسية في كل مستوى من مستويات التحسني«.

ــــل الــتــحــســني  ــــن أجـ تـــابـــعـــت الــــدكــــتــــورة الـــفـــضـــالـــة: »مـ
املستمر، نحتاج إلى إعادة النظر في تصميم التعلم 
املهني، ويجب علينا االستثمار في تعليم املعلمني، 
الــنــقــاش حـــول التغيير  نــنــقــل  يــتــعــني علينا أن  كــمــا 
التعليمي مما نريد تقديمه إلى الكيفية التي ينبغي 
عــلــيــنــا تــقــديــمــهــا عــبــر تــصــمــيــم الــتــعــلــم املــهــنــي في 

املنظومات التعليمية املختلفة مثل املدارس«.
وأضافت: »نعلم أن جودة التدريس هي العامل األول 
في تنفيذ الخطط الناجحة. لذا، إذا كنا نؤمن بذلك، 
فينبغي علينا االستثمار في معلمينا، ليس بفرض 
طرق تدريس معينة عليهم أو اختيار برامج معينة، 
بل من خالل تحسني خبراتهم وقدراتهم على اتخاذ 
القرار الصحيح في الوقت املناسب ملساعدة طالبهم 

على إحراز تقدم في التعلم«.
ــة الــدكــتــور سعد  ــام جــمــهــور دولــــي أبـــرزهـــم دولــ ــ وأمـ
الدين العثماني رئيس الحكومة في اململكة املغربية، 
وسعادة الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي، وزير 
قــالــت الدكتورة  التعليم والتعليم العالي فــي قــطــر، 
الفضالة إن املعلمني يجب أن يكونوا قــادريــن على 
مناقشة تأثير خطط التحسني، وتحديات املمارسة 

الحالية، داخل نطاق مدرستهم.

اســتــأنــفــت إدارة الـــدعـــوة واإلرشــــــاد الــديــنــي بــــوزارة 
األوقـــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة بــرامــجــهــا الــتــربــويــة 
ومــحــاضــراتــهــا بـــاملـــدارس واملـــراكـــز الــقــرآنــيــة، والــتــي 
الــدراســي بفصليه  الــعــام  تنظمها اإلدارة على مــدار 
األول والثاني، حيث شهد الفصل األول إقامة العديد 
من املحاضرات والبرامج التربوية التي استفاد منها 
الــكــثــيــر مــن الــطــالب ســـواء خـــالل الــفــتــرة الصباحية 
أو املــســائــيــة. وانــطــلــقــت صــبــاح األحـــد املــاضــي أولــى 
البرامج التربوية لألوقاف في الفصل الثاني للعام 
الــحــالــي )2019-2020م(، وذلــــك بــمــدرســة  الـــدراســـي 
أحــمــد منصور االبــتــدائــيــة بالحديث عــن العبودية، 
ــــالق  وكــــذلــــك بـــمـــدرســـة املـــعـــرفـــة والـــحـــديـــث عــــن األخـ
ولقاء بعنوان »بأخالقنا نرتقي«، ويكون اللقاء غدا 
بمدرستي عبدالله بن رواحة االبتدائية ومحمد بن 
املــانــع الثانوية والــحــديــث عــن »النظافة  عبدالعزيز 
الشخصية« و»صفات طالب العلم«، وصباح الثالثاء 
ــد وأبــــو عــبــيــدة بن  الـــقـــادم بــمــدرســتــي أســـامـــة بـــن زيـ

الجراح والحديث عن الصالة »صالتي نجاتي«.
كــمــا تــتــواصــل الـــلـــقـــاءات صــبــاح األربــــعــــاء بــمــدرســة 
ــن الـــعـــوام  ــة الـــزبـــيـــر بــ ــ ــــدرسـ ــة ومـ ــويـ ــانـ ــثـ الــســيــلــيــة الـ

والحديث عن »سلوكي مسؤوليتي« في إطار العمل 
على غــرس السلوكيات السليمة والصحيحة التي 
يــحــثــنــا عــلــيــهــا ديــنــنــا الــحــنــيــف مـــن خــــالل الــتــعــرف 
عليها وممارستها من خالل التواصل مع اآلخرين، 
ــبــــوع األول مـــن هــــذا الــفــصــل  ــاءات األســ ــقــ لــتــخــتــتــم لــ
الدراسي بمدرسة جاسم بن محمد الثانوية ومركز 
اإلمام الــدوري لتعليم القرآن الكريم بمنطقة اسلطة 
الــجــديــدة، وحــديــث يــــدور حـــول أهــمــيــة ومــكــانــة »بــر 
الــوالــديــن«. ويــجــد الــبــرنــامــج اهــتــمــامــا ملحوظًا من 
املـــدارس بمراحلها املختلفة االبــتــدائــيــة واإلعــداديــة 
والــثــانــويــة ملــا يقدمه مــن قيم وآداب تــربــويــة هادفة 
ــاركــــون فــــي حــيــاتــهــم الــعــلــمــيــة  ــشــ يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا املــ
والعملية، كما تــحــرص اإلدارة على تنفيذ العديد 
من هذه الفعاليات على مــدار العام لتحفيز الطالب 
عــلــى املــشــاركــة والــتــفــاعــل الــجــيــد مـــع شــركــائــهــم في 
املدرسة والحي، وأيضا من خالل هذه البرامج التي 
أعدت خصيصا لهم، وتعمل على تلبية رغباتهم في 
تنفيذ هذه الدورات التربوية القيمة باملدارس والتي 
يصحبها تقديم الهدايا والجوائز على املتميزين من 
طالبها، وذلـــك بــإشــراف ومتابعة مــن قسم اإلرشـــاد 
ــــوزارة  الــديــنــي بــــــإدارة الـــدعـــوة واإلرشـــــــاد الــديــنــي بـ

األوقاف والشؤون اإلسالمية.

نظم مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 
بجامعة قطر، أمــس، ورشــة خاصة ملناقشة سؤالني 
هامني بالنسبة للعاملني في البحث العلمي، وهما 
الــســؤال املتعلق بماهية املنهج ومكوناته وأدواتـــه 
وهـــل يــخــتــلــف املــنــهــج بــاخــتــالف مــجــال الــعــلــم الـــذي 
يستدعيه، وخصائص املعرفة العلمية، ومتى تكون 
املعرفة علما، وأهــم املعايير التي يجب توافرها في 
لــيــكــون علما مستقال، وقـــد تمت  املــعــرفــي  املــوضــوع 
مناقشة كل من هذين السؤالني على مــدار ساعتني، 
ــاة املــــركــــز فــي  ــنـ ــذه الــــورشــــة عـــلـــى قـ ــ ــم تــســجــيــل هـ ــ وتـ
موقع يوتيوب لتفيد طلبة الدراسات العليا وتكون 

بمثابة ورقة مرجعية يستند إليها الباحثون العرب 
لتحديد ماهية املنهج والعلم.

ــة الـــدكـــتـــور نــايــف بـــن نــهــار  وقــــد حــضــر هــــذه الـــورشـ
رئيس مركز ابن خلدون وعدد من الباحثني باملركز 

واملهتمني بالبحوث والدراسات العليا واملناهج.
وتأتي أهمية هذه الورشة في حقيقة أنه على الرغم 
من التوطني الكبير ملصطلح »املنهج« إال أنه ال يزال 
مـــن أكـــثـــر املــصــطــلــحــات إشـــكـــاال وإثــــــارة لــلــجــدل في 
األدبيات األكاديمية، إذ يندر أن نجد باحثني متفقني 
عــلــى تــعــريــف مـــوحـــد لــلــمــنــهــج فــضــال عـــن مـــحـــددات 
ــه. وهــو مــا ينعكس  واضــحــة تحدد مكوناته وأدواتــ
بــالــضــرورة عــلــى عــامــل الــدقــة فــي األبــحــاث العلمية 

والدراسات العليا على وجه الخصوص.

الــدراســات العليا إلدارة األعــمــال  استضافت جامعة 
الــرائــدة عامليًا فــي مجال برامج  HEC Paris فــي قطر، 
التعليم التنفيذي واملصنفة باملرتبة الثالثة عامليًا 
بـــني مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــتــنــفــيــذي حــســب تصنيف 
لــعــام 2019، فعالية  ’فاينانشال تــايــمــز‘ البريطانية 
ــامــــج املـــاجـــســـتـــيـــر  ــرنــ ــة بــ ــيـ ــمـ خــــاصــــة لـــلـــتـــعـــريـــف بـــأهـ
املتخصص فــي إدارة وحـــدة األعــمــال اإلستراتيجية 
الــخــريــجــني. وشـــارك الخريجون  بمشاركة نخبة مــن 
خــبــراتــهــم الــقــّيــمــة وتــجــاربــهــم املــثــمــرة مــع املنتسبني 

املحتملني بهدف إعدادهم لالنطالق في رحلة تعليمية 
جــديــدة واالنــضــمــام إلــى الــبــرنــامــج. واســتــضــاف حرم 
بــالــدوحــة الفعالية التي  تــورنــادو  بــرج  الجامعة فــي 
شهدت حضور مجموعة من خريجي البرنامج، بما 
في ذلك كريستينا بوروم من دفعة عام 2016 وياسر 
حسني من دفعة عــام 2018 وحماد الحسن من دفعة 

عام 2019 وعماد ناصر من دفعة عام 2020.
وتطّرق الخريجون إلى املزايا العديدة التي يوفرها 
البرنامج، إذ يتيح للمشاركني فرصة فريدة لتعلم 
ــات الـــعـــاملـــيـــة لــتــحــســني مـــهـــاراتـــهـــم  ــارســ ــمــ أفـــضـــل املــ
القيادية وتحقيق نقلة نوعية في مسيرتهم املهنية.

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -

خالل افتتاح مدرسة »إحسان الثانية« للجاليات العربية.. وزير التعليم:

حريصون على توفير فرص تعليم مجاني لكل المقيمين
افــتــتــحــت امـــس مـــدرســـة »إحـــســـان الــثــانــيــة« إحـــدى 
املـــــــدارس الـــتـــي أســســتــهــا مــؤســســة الــتــعــلــيــم فــوق 
الــجــمــيــع بــالــتــعــاون مـــع وزارة الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم 
العالي لتوفير فرص مناسبة لألطفال والشباب من 
الجنسني للجاليات العربية املقيمة على أرض قطر 

والذين حرموا من التعليم ألسباب مختلفة.
وتــعــد »إحــســان الثانية« امــتــدادا ملــدرســة »إحــســان 
األولـــى« املخصصة للناطقني بغير اللغة العربية 
وهي مدرسة غير ربحية تعتمد على دعم كامل من 

»قطر الخيرية ومؤسسة عفيف«.
وأعـــــرب ســـعـــادة الـــدكـــتـــور مــحــمــد بـــن عــبــد الــواحــد 
ــر الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي عــن  ــ الـــحـــمـــادي وزيــ
سعادته بافتتاح مدرسة »إحسان الثانية« والتي 
تــعــكــس حـــرص املــؤســســات الــعــامــلــة فــي قــطــر على 
الــقــيــام بــمــســؤولــيــاتــهــا املــجــتــمــعــيــة لــتــوفــيــر فــرص 
تــعــلــيــم مـــجـــانـــي لـــكـــل املـــقـــيـــمـــني عـــلـــى أرض قــطــر، 
مشيرا إلى أن »إحسان الثانية« واحدة من سلسلة 
مدارس تم افتتاح إحداها العام املاضي للجاليات 
اآلسيوية وبصدد افتتاح أخــرى قريبا بعد تقييم 
عدد الطالب املحتاجني ملثل هذا النوع من املدارس.

فــوق الجميع رائــدة  وأوضـــح أن مؤسسة التعليم 
وتقوم بدور كبير في توصيل رسالتها التعليمية 
في جميع أنحاء العالم والسيما املقيمني في دولة 
قطر ممن تعاني دولــهــم أحـــواال مختلفة وحتى ال 

يكون أي طفل في قطر خارج منظومة التعليم.
ــــوزارة وفـــرت املــبــنــى لــهــذه املــدرســة  ولــفــت إلـــى أن الـ
ــن  ــقـــدم الــكــثــيــر مـــن الـــخـــدمـــات كــالــصــيــانــة واألمــ وتـ
واإلشـــــراف األكـــاديـــمـــي، مــنــوهــا بـــأن مــجــلــس أمــنــاء 
ــادر الــتــدريــســي  ــكــ ــة هـــو املــعــنــي بــتــعــيــني الــ املــــدرســ
املـــدرســـيـــة وغــيــرهــا مـــن األمـــــور املتعلقة  واإلدارة 

بالتشغيل.

ركائز التنمية

من جهته، لفت السيد يوسف بن أحمد الكواري 
ــيـــذي لـــقـــطـــر الـــخـــيـــريـــة إلــــــى أن  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ

التعليم الجيد من أهــم ركائز التنمية ونهوض 
املــجــتــمــعــات واألمــــم، والــهــدف الــرابــع مــن أهـــداف 
التنمية املستدامة 2030 التي أجمعت عليها دول 

العالم.
وأشــــار إلـــى أن التعليم أحـــد أهـــم املــجــاالت التي 
تــعــمــل بـــهـــا قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة كــمــنــظــمــة إنــســانــيــة 
وتــنــمــويــة دولـــيـــة، ســــواء مــن خـــالل بــنــاء املــرافــق 
التعليمية واملدارس، أو مراكز التدريب، أو توفير 
الكفاالت للطالب واملعلمني، موضحا أن إجمالي 
إنفاق قطر الخيرية في التعليم والثقافة خالل 
الــفــتــرة مــن 2014 وحــتــى 2018 بــلــغ حــوالــي 766 
مليون ريــال، استفاد منها قرابة مليونني و500 

ألف شخص في 50 دولة حول العالم.
ــرب الـــكـــواري عــن ســعــادتــه بــتــدشــني مــدرســة  وأعــ
»إحـــســـان الــثــانــيــة« انــطــالقــا مـــن مـــبـــدأ الــشــراكــة 
الــقــائــم بــني منظمات املجتمع املدني  والــتــعــاون 
والــجــهــات الــحــكــومــيــة وبــالــتــعــاون مـــع مختلف 
الــشــركــاء والــقــائــمــني عــلــى املـــدرســـة، مــوضــحــا أن 
»إحسان« تهدف إلى توفير فرص التعليم الجيد 

لــعــدد يــصــل الـــى 500 طــالــب وطــالــبــة مـــن األســـر 
ذات الــدخــل املــحــدود واألســـر املتعففة واألطــفــال 
غير امللتحقني باملدارس، على فترتني صباحية 
ــــال أن تــســهــم فــــي تـــأمـــني حــــق مــن  ومـــســـائـــيـــة، آمـ

حقوقهم األساسية، وبناء مستقبل مزدهر لهم.

التعليم لجميع األطفال

مــن جانبها، قالت السيدة مريم املناعي مسؤولة 
املــشــاريــع فــي بــرنــامــج »ســويــا« بمؤسسة التعليم 
فــوق الجميع إن املــؤســســة تــؤمــن بأهمية التعليم 
وتوفيره للجميع بشكل متساو لذلك وكاستجابة 
املــتــزايــدة للتعامل مــع مشكلة األطــفــال  لــلــحــاجــات 
غير امللتحقني بــاملــدارس وإتــاحــة الفرصة أمامهم 
للتعليم الجيد أطلقت املؤسسة برنامج »سويا« 
بالشراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي عام 
إلــى هــذه الفئات  لــلــوصــول  2017 كبرنامج يسعى 

من األطفال.
الـــتـــعـــلـــيـــم وجــمــيــع  املــــنــــاعــــي دور وزارة  ــنـــت  ــمـ وثـ

الداعمني لجهودهم ومساهماتهم في إخــراج هذه 
املـــدارس للنور، مؤكدة التزامها بالعمل على حق 
التعليم لجميع األطــفــال فــي دولــة قطر وتمكينهم 
مــن التعليم الــشــامــل والــجــيــد لــإســهــام فــي نهضة 

مجتمعاتهم.
بــــدوره، أوضـــح السيد بــالل العقيدي مــن مؤسسة 
عفيف الخيرية أن أكبر وأنبل خير يقدم لإنسانية 
هو التعليم لذلك فإن مؤسسة عفيف إحدى الجهات 
املــشــاركــة فــي إقــامــة وتشغيل هــذا الــصــرح العلمي 
الذي يتطابق مع منهجها القائم على دعم وتمويل 
مشروعات التعليم والصحة والتمكني االقتصادي 
والتي تــرى املؤسسة أنها مجاالت أساسية لبناء 

اإلنسان وضمان معيشته وازدهاره.
وأوضــح أن املدرسة تضم حاليا 482 طالبا، منهم 
353 طالبا وطــالــبــة فــي الــفــتــرة األولـــى )مــن الصف 
ــن الـــخـــامـــس إلــى  ــى الــــرابــــع »مــخــتــلــط« ومــ األول إلــ
الثامن بنات(، أما الفترة الثانية التي تبدأ الثانية 
ظهرا فتضم 129 طالبا من الخامس حتى الثانوية 

العامة.

الدوحة -

■  الحمادي خالل حفل افتتاح المدرسة 
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خالل لقاء بن طوار مع وفد برازيلي برئاسة روبنز حنون

الغرفة تتلقى دعوة للمشاركة بالمنتدى االقتصادي العربي البرازيلي

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد 
الــكــواري النائب األول لرئيس  بــن طــوار 
غرفة قطر، أمس األحــد، وفــدا من الغرفة 
الــتــجــاريــة الــعــربــيــة الــبــرازيــلــيــة بــرئــاســة 
ــنــــز حـــنـــون،  رئـــيـــس الـــغـــرفـــة الـــســـيـــد روبــ
ــام الـــســـيـــد تــامــر  ــعــ وبـــحـــضـــور األمــــــن الــ

منصور.
وتناول االجتماع بحث عالقات التعاون 
ــاف فــــرص  ــ ــشـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ بــــــن الــــجــــانــــبــــن واسـ
التعاون املتاحة ومجاالت التعاون بن 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الـــقـــطـــري والــبــرازيــلــي 
وكذلك دعوة الجانب القطري للمشاركة 
فــي أعــمــال املــنــتــدى االقــتــصــادي العربي 
الـــبـــرازيـــلـــي واملــــزمــــع انـــعـــقـــاده فـــي شهر 
أبـــــريـــــل الــــــقــــــادم بـــمـــديـــنـــة ســـــــان بــــاولــــو 

البرازيلية.
ــوار إن الـــعـــالقـــات بـــن قطر  ــ ــال بـــن طـ ــ وقـ
والــــبــــرازيــــل مـــتـــطـــورة وتــغــطــي مــجــاالت 
البرازيل ســوق كبير  كثيرة، منوها بــأن 
وواعــــــــد ويــــزخــــر بــالــكــثــيــر مــــن الـــفـــرص 
ــاب  ــتــــي تــــجــــذب أصـــحـ االســـتـــثـــمـــاريـــة الــ

األعمال القطرين.
وأشــار إلــى أن هناك اهتماما من جانب 
الـــقـــيـــادة فـــي كـــال الــبــلــديــن نــحــو تــعــزيــز 
التواصل والتعاون بن القطاع الخاص 
فــــي كــــافــــة الــــقــــطــــاعــــات، مــــؤكــــدًا أن قــطــر 
مــهــتــمــة بـــاألمـــن الـــغـــذائـــي وتــعــمــل على 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون مـــع الـــــدول الــهــامــة في 
ــبـــرازيـــل، مــشــيــدا  هــــذا الــجــانــب ومــنــهــا الـ

بــاملــنــتــجــات الـــبـــرازيـــلـــيـــة املــــوجــــودة في 
الــســوق القطري والــتــي تتميز بالجودة 
الـــعـــالـــيـــة واإلقـــــبـــــال الـــكـــبـــيـــر مــــن جــانــب 

املستهلكن.
وشـــدد بــن طـــوار عــلــى اســتــعــداد الغرفة 
لتسهيل التعاون بن الشركات القطرية 
والبرازيلية وتشجيع أصحاب األعمال 
مـــــن الــــجــــانــــبــــن عــــلــــى زيــــــــــادة وتـــطـــويـــر 
الـــتـــعـــاون املــشــتــرك بــيــنــهــمــا وعـــلـــى حث 
الــجــانــب الــقــطــري عــلــى دراســـــة الــفــرص 
االستثمارية املتاحة في البرازيل وكذلك 

املشاركة في املنتدى االقتصادي والذي 
سيوفر فرصة جيدة للترويج لالقتصاد 
الــقــطــري والـــفـــرص املــتــاحــة فـــي الــســوق 

القطري بن املشاركن.
ــد أصــحــاب  ورحــــب بـــن طــــوار بـــزيـــارة وفـ
األعــمــال الــبــرازيــلــي والـــذي ســيــزور قطر 
خـــالل مــنــتــصــف الـــعـــام الـــجـــاري، منوهًا 
بأن الزيارة ستسهم في زيــادة التعاون 
بن الشركات القطرية والبرازيلية وفي 
بحث آفاق التعاون بن أصحاب األعمال 

من الجانبن.

مــن جانبه، قــال السيد روبــنــز حنون إن 
هناك اهتماما برازيليا بتعزيز التعاون 
مــع الــجــانــب الــقــطــري، مشيرًا إلــى زيــارة 
وفـــد أصــحــاب أعــمــال بــرازيــلــي إلـــى قطر 
ــامـــش زيـــــــارة وزيــــر  ــامـــن عـــلـــى هـ مـــنـــذ عـ
الــــزراعــــة والـــتـــي كــانــت نــاجــحــة وحــقــقــت 

نتائج إيجابية.
ــلــــى اهــــتــــمــــام أصــــحــــاب  وأكــــــــد حــــنــــون عــ
األعمال البرازيلين بفتح مجاالت تعاون 
جـــديـــدة مـــع نــظــرائــهــم الــقــطــريــن وكــذلــك 

بجلب استثمارات قطرية إلى البرازيل.

وشــــدد عــلــى دور غــرفــة قــطــر فــي تعزيز 
التقارب بن القطاع الخاص البرازيلي 
والقطري، داعيًا الغرفة والقطاع الخاص 
الــقــطــري لــلــمــشــاركــة فــي أعــمــال املــنــتــدى 
االقــتــصــادي الــعــربــي الــبــرازيــلــي واملــزمــع 
أبـــريـــل املــقــبــل بمدينة  يـــوم 14  انــعــقــاده 
بــأنــه يعتبر فرصة  ســان بــاولــو، منوهًا 
مميزة لفتح مجاالت تعاون جديدة بن 

كافة الدول العربية والبرازيل.
وقـــــدم األمـــــن الـــعـــام لــلــغــرفــة الــتــجــاريــة 
البرازيلية السيد تامر منصور  العربية 
نبذة عن املنتدى والذي يقام تحت شعار 
»املستقبل اآلن« ويــشــارك فيه 1000 من 
الــدول  أصحاب األعمال واملسؤولن من 
الـــدورة  بــأن  العربية والــبــرازيــل، منوهًا 
ــام كــل  ــقـ ــتـــدى والـــــــذي يـ ــنـ الـــرابـــعـــة مــــن املـ
عــامــن تــهــدف إلــى ربــط 22 دولـــة عربية 
بالبرازيل والتي تعتبر من أهــم شركاء 

الدول العربية في التجارة واالستثمار.
وأوضــــح أن املــنــتــدى يــوفــر فــرصــة قيمة 
للتعريف بالتطورات واإلنــجــازات التي 
الــفــتــرة املــاضــيــة مع  حققتها قطر خــالل 
التركيز على مبادئ االستدامة والطاقة 
النظيفة واألمــن الغذائي، كما أنه يسهم 
في تشجيع االستثمارات بن الجانبن.

وأشــــــار مــنــصــور إلــــى أنــــه عــلــى هــامــش 
ــام مــــعــــرض لــلــمــنــتــجــات  ــقـ ــيـ املــــنــــتــــدى سـ
ــنــــوان »املـــــعـــــرض الـــعـــربـــي  ــة بــــعــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ــى الــتــعــريــف  ــدولــــي« والــــــذي يـــهـــدف إلــ الــ
باملنتجات العربية في مجتمع األعمال 

البرازيلي.

■ بن طوار يهدي درع الغرفة للسيد روبنز حنون     

الدوحة -

لدعم األطفال السوريين الالجئين

مذكرة تفاهم بين »الثقافة« خالل مؤتمر »االتفاقية العربية لمكافحة الفساد«
و»قطر للتنمية«

»أشغال«: تحويل مروري 
على طريق »الغارية«

»الرقابة والشفافية« تستعرض 
وقعت وزارة الثقافة والرياضة ممثلة في تجربة قطر في تعزيز النزاهة

مــلــتــقــى الـــنـــاشـــريـــن واملــــوزعــــن الــقــطــريــن، 
مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع صـــنـــدوق قــطــر للتنمية 
ــم األنــشــطــة الــثــقــافــيــة لــأطــفــال  مــن أجـــل دعـ
الــالجــئــن والــنــازحــن الــســوريــن فــي تركيا 
واألردن ولــبــنــان، تــم تــوقــيــع االتــفــاقــيــة في 
معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته 
ــة  ــام حـــالـــيـــا بـــمـــركـــز الــــدوحــ ــ ــقـ ــ ــثــــالثــــن املـ الــ
للمعارض واملؤتمرات، حيث قام بالتوقيع 
ــم عــبــدالــرحــيــم الــبــوهــاشــم  ــيـ ــراهـ كـــل مـــن إبـ
السيد، مــديــر ملتقى الناشرين واملــوزعــن 
الــقــطــريــن عــن املــلــتــقــى، وخليفة بــن جاسم 
الكواري املدير العام لصندوق قطر للتنمية 

عن الصندوق.
وتــهــدف املــذكــرة إلــى تعزيز الــدعــم الثقافي 
والــتــعــلــيــمــي للعمل اإلنــســانــي والــتــنــمــوي، 
بما يدعم نشر التعليم بــن أطــفــال سوريا 
مــن الــالجــئــن فــي تــركــيــا ولــبــنــان واألردن، 
ــراء كــتــب مــتــنــوعــة من  ــ ويـــتـــم بــمــوجــبــهــا شـ
الــدوحــة للكتاب ومــن ثــم إرسالها  مــعــرض 
الــســوريــن الــالجــئــن. ومــن جانبه  لأطفال 
الــســيــد، إن ملتقى الناشرين  إبــراهــيــم  قـــال 
واملــوزعــن القطرين هو املنفذ لبنود هذه 
االتفاقية، حيث نعمل على اختيار الكتب 
الــتــي ســيــتــم إرســالــهــا لــأطــفــال الــســوريــن 
املـــخـــتـــلـــفـــة  ــر  ــشــ ــنــ الــ ــن دور  ــ ــا مــ ــهــ ــائــ ــقــ ــتــ وانــ
وتــحــصــيــل خـــصـــومـــات عــلــيــهــا بــمــا يسهم 
فــي الحصول على أفضل الكتب وبأسعار 
مناسبة وأيضا لدعم الناشرين من خالل 
إلــى أن هــذه الخطوة  شــراء كتبهم.. مشيرا 

ــطـــري الــــذي  ــقـ تــعــتــبــر اســـتـــكـــمـــاال لـــلـــوعـــد الـ
تــعــهــدت بـــه قــطــر لـــدعـــم األطـــفـــال الــالجــئــن 
السورين والذي تم اإلعالن عنه في مؤتمر 
املانحن ببروكسل بقيمة 100 مليون دوالر 
من خالل مبادرة كويست للتعليم وتدريب 

الالجئن السورين.
ــكــــواري: »إن هــذه  مـــن جــهــتــه قـــال خــلــيــفــة الــ
الـــثـــقـــافـــة والـــريـــاضـــة  االتـــفـــاقـــيـــة مــــع وزارة 
ا مــن دعــم صــنــدوق قطر للتنمية  تعد جـــزء
الــثــالــث على  للجانب الثقافي وهــي للعام 
التوالي وهــي تهدف إلــى دعــم حــق الــقــراءة 
لأطفال بشكل عام، من مبدأ أن القراءة حق 
رئــيــســي خــاصــة فـــي ظـــل اســتــمــرار مــعــانــاة 
أطفال سوريا، ومن أجل هذا فإن االتفاقية 
تــســعــى إلــــى أن تــســد الــنــقــص فـــي الــجــانــب 
الثقافي والتعليمي من خالل إرسال الكتب 
ــدوا لنمنحهم فــرصــة في  إلــيــهــم أيــنــمــا وجــ
الحصول على حقهم في التعليم والثقافة«.
وكـــان صــنــدوق قــطــر للتنمية قــد أعــلــن أنــه 
»في عام 2017/ 2018، استفاد من البرنامج 
مــا يــزيــد على 150 ألــف ســـوري، وبــلــغ عدد 
ــت فـــيـــهـــا الـــكـــتـــب 133  ــ ــ املـــــــــدارس الــــتــــي وزعـ
ــم تـــوزيـــع نــحــو 300 صــنــدوق  مــــدرســــة، وتــ
تحوي 81135 قطعة من الوسائل التعليمية 
وكتب قصص األطــفــال والكتب التعليمية 

والروايات والكتب الثقافية«.
ــى أن مــــعــــرض الـــــدوحـــــة الــــدولــــي  ــ يــــشــــار إلــ
ــر الــــجــــاري،  ــايـ ــنـ ــلـــق فــــي 9 يـ ــطـ ــاب، انـ ــتـ ــكـ ــلـ لـ
ويتخلله العديد من األنشطة والفعاليات 
الــثــقــافــيــة، بــمــشــاركــة 335 دار نــشــر عربية 
وأجــنــبــيــة، وتـــحـــل الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة 

ضيف شرف املعرض هذا العام.

أعــلــنــت هيئة األشــغــال الــعــامــة )أشـــغـــال(، أمــس، 
املــروريــة بطريق الغارية في  عن إغــالق الحركة 
االتجاهن وتحويل الحركة املرورية إلى طريق 
ــواز ملـــدة شــهــر اعــتــبــارا مـــن الـــيـــوم اإلثـــنـــن 13  مــ
يناير 2020 وذلك لتنفيذ أعمال صيانة للطريق 

بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أنها ستقوم 
بتركيب اللوحات اإلرشادية لتنبيه مستخدمي 
الــطــريــق بــهــذا الــتــغــيــيــر املـــــــروري، فــيــمــا أهــابــت 
بــجــمــيــع مــســتــخــدمــي الــطــريــق االلـــتـــزام بــحــدود 
السرعة املسموحة واتباع اللوحات اإلرشادية 

حفاظًا على سالمتهم.

شاركت دولة قطر في الدورة الثالثة ملؤتمر الدول 
األطــــراف فــي االتــفــاقــيــة العربية ملكافحة الفساد، 
الـــــذي عــقــد مـــؤخـــرا فـــي املــمــلــكــة املـــغـــربـــيـــة، بــوفــد 
بــرئــاســة ســعــادة الــســيــد حــمــد بــن نــاصــر املــســنــد، 

رئيس هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية.
واســـتـــهـــل ســـعـــادة رئـــيـــس الــهــيــئــة مــشــاركــتــه في 
املؤتمر بكلمة استعرض فيها تجربة دولــة قطر 
في مكافحة الفساد، مــؤكــًدا على تطور املنظومة 
التشريعية واملؤسسية الوطنية لتعزيز النزاهة 
أبــرز سعادته أفضل املمارسات  والشفافية، كما 
الــعــربــيــة ملكافحة  الــصــلــة بتنفيذ االتــفــاقــيــة  ذات 

الفساد.
وتطرق سعادة رئيس الهيئة في كلمته لجهود 
دولة قطر في دعم املجتمع الدولي ومنها اعتماد 
ــم املــتــحــدة  آلــيــة اســتــعــراض تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة األمــ
ملكافحة الفساد عام 2009 في دولة قطر، وإعالن 
الــدوحــة عــام 2015 و»الــبــرنــامــج العاملي لتنفيذ 
تــوصــيــات إعـــالن الــدوحــة« بــالــتــعــاون مــع مكتب 
ــاملـــخـــدرات والــجــريــمــة،  األمـــــم املـــتـــحـــدة املــعــنــي بـ
وإنــشــاء »الشبكة العاملية للنزاهة القضائية«، 
وإطــالق جائزة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
ز في  حمد آل ثاني أمير دولة قطر، العاملية للتميُّ
مكافحة الفساد سنة 2016، والتي تمنح سنوًيا 
في اليوم العاملي ملكافحة الفساد، والذي يوافق 
التاسع من ديسمبر، وتقّدم تكريًما وتقديًرا ملن 
الــفــســاد،  الــعــاملــيــة ملكافحة  ســاهــمــوا فــي الحملة 

ويكمن الــغــرض األكــبــر مــن هــذه الــجــائــزة فــي أن 
تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على اإلجــراءات 
ــرة بـــاملـــالحـــظـــة واملــــمــــارســــات  ــديــ ــجــ املـــثـــالـــيـــة والــ
الــجــيــدة عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــاملـــي، وكـــذلـــك تــقــديــر 
ــنـــمـــاذج املــكــافــحــة لــلــفــســاد مـــن جــمــيــع أنــحــاء  الـ
العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضال عن 
زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة 
ــاد، وتــــم تــكــريــم الـــفـــائـــزيـــن بـــالـــجـــائـــزة في  ــفـــسـ الـ
النسخة الرابعة في ديسمبر 2019 في جمهورية 

رواندا.
وعــلــى هــامــش املــؤتــمــر، عــقــد ســعــادة الــســيــد حمد 
بــن نــاصــر املــســنــد، رئــيــس هيئة الــرقــابــة اإلداريــــة 
والشفافية، عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء هيئات 
مكافحة الفساد النظيرة تناولت تعزيز التعاون 
ــادل الـــخـــبـــرات، كــمــا أعــــرب عــــدد من  ــبـ الــثــنــائــي وتـ
الــــوفــــود عـــن الـــرغـــبـــة فـــي االطــــــالع عــلــى الــتــجــربــة 

القطرية في مكافحة الفساد واالستفادة منها.
وشــهــد املــؤتــمــر مــشــاركــة عــدد مــن رؤســـاء هيئات 
وأجـــهـــزة مــكــافــحــة الــفــســاد بـــالـــدول األطــــــراف في 
االتــفــاقــيــة الــعــربــيــة، وحــضــور مــنــظــمــات إقليمية 
ودولـــيـــة ومــنــهــا مــجــلــس وزراء الــداخــلــيــة الــعــرب، 
ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبرملان 
العربي، وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي، ومكتب 

األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة.
ــقـــرارات والــتــوصــيــات  وخـــرج املــؤتــمــر بــعــدد مــن الـ
لتعزيز التعاون اإلقليمي، وفتح آفاق عمل جديدة 
لــتــوحــيــد الــجــهــود بــن هــيــئــات وأجـــهـــزة مكافحة 

الفساد في الدول األطراف في االتفاقية العربية.

الدوحة - قنا

الدوحة -

الدوحة -
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3783 صفقة في مختلف بلديات الدولة تنفيذ 

2019 22.8 مليار ريال تداوالت العقارات خالل 

ــارات فــــي عـــقـــود الــبــيــع  ــقــ ــعــ بـــلـــغ حـــجـــم تـــــــداول الــ
بـــوزارة  الــعــقــاري  لـــدى إدارة التسجيل  املسجلة 
ــهـــر ديـــســـمـــبـــر املــــاضــــي 1.575  ــــال شـ الــــعــــدل خــ
مليار ريـــال. وأظــهــرت بيانات النشرة العقارية 
الــعــدل تسجيل  الـــصـــادرة عــن وزارة  التحليلية 
)265( صفقة عقارية خال الشهر. وبالنظر إلى 
الــعــقــارات املباعة فقد حقق مــؤشــر عدد  بيانات 
العقارات ارتفاعا بنسبة 2% خال شهر ديسمبر 

مقارنة مع شهر نوفمبر.
وتــصــدرت بــلــديــات الــدوحــة والــظــعــايــن والــريــان 
والوكرة التداوالت األكثر نشاطا من حيث القيمة 
املــالــيــة، تلتها فــي أحــجــام الــصــفــقــات بــلــديــات أم 

صال، والخور والذخيرة، والشمال.
الــدوحــة  وبلغت القيمة املالية لتعامات بلدية 
)794.282.255( ريــاال، فيما بلغت القيمة املالية 
الـــظـــعـــايـــن )281.477.188(  بـــلـــديـــة  لـــتـــعـــامـــات 
ريــــاال، وبــلــغــت الــقــيــمــة املــالــيــة لــتــعــامــات الــريــان 
فـــيـــمـــا ســـجـــلـــت بــلــديــة  )209.878.616( ريــــــــاال، 
الـــوكـــرة )147.045.823( ريــــاال، وســجــلــت بلدية 
ــــداوالت بقيمة )98.759.625( ريـــاال،  تـ أم صـــال 
وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداوالت بقيمة 
الــشــمــال  بــلــديــة  )28.242.199( ريـــــاال، وســجــلــت 

تداوالت بقيمة )15.080.675( رياال.

المساحات المتداولة 

ومـــن حــيــث مــؤشــر املــســاحــات املــتــداولــة، تظهر 
ــلـــديـــة الـــــدوحـــــة ســـجـــلـــت أكــثــر  ــرات أن بـ ــ ــــؤشــ املــ
البلديات نشاطا ملساحات العقارات املتداولة 
خال شهر ديسمبر بنحو )28%(، تلتها بلدية 
الــظــعــايــن بنسبة )26%(، فيما سجلت بلدية 
الريان )17%(، ثم بلدية الوكرة بنسبة )%16(، 
بــنــســبــة )9%(، والـــخـــور والــذخــيــرة  وأم صـــال 

بنسبة )2%(، ثم بلدية الشمال، بنسبة )%2(.
ــقـــارات  ــعـ ومــــن حــيــث مـــؤشـــر عــــدد الــصــفــقــات )الـ
ــداول أن أكــثــر  ــ ــتـ ــ ــبــــاعــــة(، أظــــهــــرت مــــؤشــــرات الـ املــ
ـــا خــــال شــهــر ديــســمــبــر لــعــدد 

ً
الـــبـــلـــديـــات نـــشـــاط

العقارات املباعة بلدية الظعاين بنسبة )%23(، 
ثـــم بلدية  بــنــســبــة )%25(،  الـــريـــان  بــلــديــة  تــلــتــهــا 
بـــلـــديـــة أم صـــال  ــم  ثــ ــة بــنــســبــة )%17(،  ــ ــــدوحـ الـ
الــوكــرة بنسبة )%10(،  بنسبة )16%( ثــم بلدية 
فيما سجلت بلدية الشمال نسبة )5%(، وأخيرا 
سجلت بلدية الخور والذخيرة صفقات بنسبة 

.)%4(

أسعار القدم المربعة 

وتــــــراوح مــتــوســط أســـعـــار الـــقـــدم املــربــعــة لشهر 
ديسمبر ما بني )460 - 1080( رياال في الدوحة، 
الـــوكـــرة، و)320 - 397(  و)237 - 484( ريـــاال فــي 
رياال في الريان، و)245 - 428( رياال في أم صال، 
و)260 - 477( ريــاال في الظعاين، و)201 - 482( 
ريـــاال فــي الــخــور والــذخــيــرة، و)132- 335( ريــاال 

في الشمال.
وكــشــف حــجــم الـــتـــداول عــن تسجيل أعــلــى قيمة 
عشرة عــقــارات مباعة لشهر ديسمبر فــي بلدية 

الدوحة بمعدل )7( عقارات، وعقارين في بلدية 
الظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة.

الرهن العقاري 

وفيما يخص حركة تداول الرهونات خال شهر 
ديسمبر 2019، فقد بلغ حجم معامات الرهن 
الــتــي تــمــت خـــال الــشــهــر )172( مــعــامــلــة، بقيمة 
إجمالية بلغت )7.919.036,613( رياال. وسجلت 
بــلــديــة الـــدوحـــة أعــلــى عـــدد فــي مــعــامــات الــرهــن 
بعدد )85( معاملة، أي ما يعادل )490.4%( من 
الــعــقــارات املــرهــونــة، تلتها بلدية  إجــمــالــي عـــدد 
الريان بعدد )34( معاملة، أي ما يعادل )%19.8(، 
مــن إجــمــالــي عـــدد الــعــقــارات املــرهــونــة، ثــم بلدية 
ــا يــعــادل  ــو مـ الــظــعــايــن بـــعـــدد )31( مــعــامــلــة وهــ
املـــرهـــونـــة، ثم  الـــعـــقـــارات  )18.0%( مـــن إجــمــالــي 
الــوكــرة بعدد )13( معاملة، أي مــا يعادل  بلدية 
)7.6%(، من إجمالي عدد العقارات املرهونة، ثم 
بــلــديــة أم صـــال بــعــدد )6( مــعــامــات مــا نسبته 
)3.5%( مـــن إجــمــالــي عـــدد الـــعـــقـــارات املــرهــونــة، 
الــخــور والــذخــيــرة بعدد )2( معاملة، أي  وتلتها 
مــا يــعــادل )1.2%(، وأخــيــرا بلدية الشمال بعدد 
)1( معاملة بما نسبته )0.6%( من إجمالي عدد 

العقارات املرهونة.
وبــتــتــبــع حـــركـــة وحـــجـــم مـــعـــامـــات الـــرهـــن الــتــي 
تمت خال شهر ديسمبر نجد أن بلدية الدوحة 
سجلت )7( من أعلى )10( عــقــارات مرهونة، في 
الــريــان عــدد )2( من إجمالي  حني سجلت بلدية 
الــوكــرة  املــرهــونــة، فيما سجلت بلدية  الــعــقــارات 
عقارا واحــدا. وبلغ حجم معامات الرهن ألعلى 
10 عقارات )65%( من القيمة اإلجمالية لجميع 

معامات الرهن التي تمت خال شهر ديسمبر.
وبالنظر ملؤشر حركة عمليات الرهن من خال 
إلــى نسبة  دراســة نسبة عــدد العقارات املرهونة 
ــدد الـــعـــقـــارات  قــيــمــتــهــا املـــالـــيـــة نــجــد أن نــســبــة عــ
املرهونة أكبر من نسب مبالغ معامات الرهن، 
وذلـــك فــي كــافــة املــنــاطــق الــتــي شــهــدت معامات 
رهن ما عدا بلديتي الدوحة والوكرة، حيث نجد 
أن مــبــالــغ مــعــامــات الـــرهـــن حــقــقــت نــســبــة أعــلــى 

قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

اللؤلؤة والقصار 

وفــيــمــا يــخــص حــركــة الـــتـــداول بمنطقة الــلــؤلــؤة 
ــــال شـــهـــر ديــســمــبــر  ــقــــصــــار، فـــقـــد ســجــلــت خـ والــ
ــــداول مـــقـــارنـــة مــــع شــهــر  ــتـ ــ ارتـــفـــاعـــا فــــي حـــجـــم الـ
الـــصـــفـــقـــات )341( صــفــقــة  ــــدد  ــلـــغ عـ نـــوفـــمـــبـــر، وبـ
للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع 
والــشــراء، بقيمة إجمالية بلغت )616.481.446( 

رياال.

محمد السقا

تقاريـــــــــر

بلغ إجمالي تــداوالت العقارات خالل العام 
املاضي 22.8 مليار ريال عبر تنفيذ 3783 
صفقة في مختلف بلديات الدولة، وفق ما 
رصدته »لوسيل« من واقع بيانات النشرة 
الشهرية للتداوالت العقارية الصادرة عن 

إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
وباملقارنة مع العام السابق 2018، تظهر 
ــداوالت بنسبة  ــت البيانات تــراجــع قيمة ال
6.2% وبنحو 1.5 مليار ريــال، كما تراجع 
عــدد الصفقات املــنــفــذة بنسبة %9.6 
وبواقع 403 صفقات، كما تقلص متوسط 
ــدة )حــاصــل قسمة  ــواح قيمة الصفقة ال
إجمالي قيمة الصفقات على إجمالي عدد 
الصفقات املنفذة خالل العام( ليصل إلى 
5.8 مليون ريال للصفقة الواحدة مقارنة بـ 

6 ماليني ريال خالل عام 2018.

األداء الشهري 

وعلى صعيد تطور األداء الشهري تظهر 
البيانات الشهرية أن شهر أكتوبر من العام 

املاضي شهد أكبر قيمة تداوالت بني شهور 
العام املاضي بواقع 4.35 مليار ريال، كما 
تصدر القائمة مــن حيث عــدد الصفقات 
بتنفيذ 414 صفقة، وجاء شهر أبريل في 

املركز الثاني بتداوالت قاربت 3 مليارات 
ريال عبر تنفيذ 358 صفقة، وتالهما شهر 
يناير مطلع العام املاضي بتداوالت قيمتها 

2.3 مليار ريال عبر تنفيذ 402 صفقة.
650 رخصة 
بنـــــاء صادرة 
خالل ديسمبر 

ــاء الـــــصـــــادرة عــن  ــنـ ــبـ بـــلـــغ عـــــدد رخـــــص الـ
مختلف البلديات في الدولة 650 رخصة 
خــال شهر ديسمبر املاضي، بانخفاض 
في املعدل العام بنحو 3% قياسا بشهر 

نوفمبر السابق له.
وتفيد بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء 
أن هــذا االنــخــفــاض الــشــهــري جــاء بسبب 
تـــــراجـــــع الـــــرخـــــص الـــــــصـــــــادرة فـــــي ثــــاث 
بــلــديــات هــي الـــوكـــرة والــظــعــايــن والــريــان 
ــك بــنــســب 23% و21%، و10% على  ــ وذلـ
التوالي.. في حني سجلت بقية البلديات 
ــانــــت فــــي الـــخـــور  ارتــــفــــاعــــات واضــــحــــة كــ
108%، وأم صــال 34%، والــشــمــال %33، 

والشيحانية 29%، والدوحة %19.
وجاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات 
مـــن حــيــث عـــدد رخـــص الــبــنــاء الـــصـــادرة، 
إذ قــامــت بــإصــدار 180 رخــصــة، فــي حني 
الثانية  الــدوحــة فــي املرتبة  جــاءت بلدية 
بعد أن أصدرت 138 رخصة، تليها بلدية 
الوكرة بواقع 121 رخصة ومن ثم بلدية 
الظعاين بـــ 95 رخــصــة.. فــي حــني توزعت 
بــقــيــة الـــرخـــص عــلــى أم صـــال بـــواقـــع 51 
رخصة، والخور 27 رخصة، والشيحانية 

22 رخصة، وأخيرًا الشمال 16 رخصة.
وتــشــيــر الــبــيــانــات إلـــى أن عـــدد تــراخــيــص 
املـــبـــانـــي الـــجـــديـــدة ســكــنــيــة وغـــيـــر سكنية 
شــكــلــت 49% )320 رخـــصـــة( مـــن إجــمــالــي 
ــاء الــــــــصــــــــادرة خــــــــال شــهــر  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ رخــــــــص الـ
ديسمبر، فــي حــني شكلت تــراخــيــص بناء 
اإلضافات 45% )293 رخصة(، ثم تراخيص 

التحويط بنسبة 6% )37 رخصة(.
وجـــاءت رخــص الفلل فــي املــرتــبــة األولــى 
فـــي قــائــمــة الـــرخـــص الــســكــنــيــة الــجــديــدة، 
بــعــد أن شــكــلــت 75% )184 رخـــصـــة( من 
إجــمــالــي هـــذا الــنــوع مــن الـــرخـــص، تليها 
فئة مساكن قروض اإلسكان بنسبة %15 
الـــعـــمـــارات ذات الشقق  ثـــم  )38 رخـــصـــة(، 

السكنية بنسبة 9% )21 رخصة(.
بدورها جاءت املباني التجارية في مقدمة 
املــبــانــي غير السكنية الجديدة  تــراخــيــص 
بنسبة 53% )39 رخــصــة(، تليها املباني 
الــصــنــاعــيــة كــــالــــورش واملـــصـــانـــع بــنــســبــة 
26% )19 رخصة(، ثم املباني غير السكنية 

األخرى التي سجلت 11% )8 رخص(.
من ناحية أخــرى، سجلت شهادات إتمام 
املــبــانــي الــــصــــادرة خــــال شــهــر ديــســمــبــر 
املاضي ارتفاعا عامًا قدره 19%، مدفوعا 
باالرتفاعات املسجلة في كل من بلديات 
ــة %30،  ــيـ ــانـ ــيـــحـ ــال 217%، والـــشـ ــمــ الــــشــ
والـــدوحـــة 26%، والـــوكـــرة 24%، والــريــان 
فـــي حـــني سجلت  11%، والــظــعــايــن %6.. 
بلديتا أم صال والخور انخفاضا بواقع 

6%، و11% على التوالي.

6.2 % انخفاض قيم التداوالت 
ومتوسط الصفقة يسجل 5.8 مليون ريال 

أكتوبر يتصدر القائمة بتنفيذ
 414 صفقة بقيمة 4.35 مليار ريال

341 صفقة في اللؤلؤة 
والقصار بقيمة 616.5 

مليون ريال 

1.575 مليار ريال بقيمة إجمالية 

2 % نمو الصفقات العقارية الشهر الماضي
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بدء التشغيل التجريبي لسوق       السيليــة المركــزي الجديــد

وتجولت »لوسيل« بالسوق وملحقاته التي 
تــتــكــون مـــن مـــحـــات لـــلـــخـــضـــراوات والــفــواكــه 
ــة إلـــــى تــوفــيــر  ــافــ بــالــجــمــلــة واملـــــفـــــرق، بــــاإلضــ
املــبــرد والــداللــة،  خــدمــات التحميل والتخزين 
يتوفر في السوق أيضا مرافق إدارية ومطاعم 
وكـــافـــتـــيـــريـــا، مــــواقــــف، كــمــا أن الـــســـوق يــوفــر 
محات ملــزاولــة أنشطة تكاملية متنوعة الى 
جـــانـــب نــشــاطــه الــرئــيــســي فـــي بــيــع الــخــضــار 
والــفــاكــهــة وتــلــك االنــشــطــة املــتــنــوعــة تتضمن 
تــجــارة الــلــحــوم والــــدواجــــن، الــســمــك، الــتــمــور، 

التوابل، األلبان ومشتقاتها. 
ــال مــســؤولــون لــــ »لــوســيــل« خـــال الــجــولــة  وقــ
ان ســـوق الــســيــلــيــة املـــركـــزي الــجــديــد، يتكون 
مـــن الـــســـوق الــشــعــبــي الـــــذي رصـــــدت لــوســيــل 
»52 محا بــه« تم تأجيرها وبــاشــرت عملها، 
املـــفـــرق ويـــضـــم 102 محل  الــكــيــلــو او  ــــوق  وسـ
بــــــدأت الـــعـــمـــل بـــالـــفـــعـــل ورصـــــــدت الــصــحــيــفــة 
ــفــــات، بينما  تــجــهــيــزهــا وفــــق احـــــدث املــــواصــ
عاينا تخصيص 50 محا للبيع بالتجزئة 
بــالــكــرتــونــة، بمجموع 204 مــحــات تخدم  او 
ـــم  ــهــ ــ شـــريـــحـــة املـــســـتـــهـــلـــكـــن بـــمـــخـــتـــلـــف اذواقـ
ومــتــطــلــبــاتــهــم. ولــفــتــوا إلـــى أن شــركــة أســـواق 
تــلــقــت أكــثــر مــن 13 ألـــف طــلــب لــشــغــل محات 
ســوق السيلية املــركــزي وكــذلــك ســوق الــوكــرة 
املــركــزي املخصص للمواشي حيث تنافست 

الطلبات على حوالي 790 محا.

ساحة المزاد 

ومن اهم الساحات التي عاينتها »لوسيل« 
خـــال الــجــولــة ســاحــة املــــزاد الــتــي تستقبل 
املـــنـــتـــجـــات قـــبـــل ان تــــبــــدأ املـــــزايـــــدة عــلــيــهــا 
داخلها، وتمتد تلك الساحة على مساحة 8 
آالف متر مربع، ويوجد بها عدد 9 مخازن 
مــبــردة تمتد على مساحة 2600 متر مربع 
الـــى جــانــب مــخــزن جـــاف بمساحة الــفــي م2 
بمجموع 10 مخازن على مساحة 4600 م2.

هـــذا، والحــظــت »لــوســيــل« ان شــركــة أســواق 
ــام عـــمـــل مــتــقــن لـــضـــمـــان ســيــر  ــظـ ــعـــت نـ وضـ
العمليات بشكل ُمنظم وفعال بساحة املزاد 
التي بدأت التشغيل رسمًيا امس في السوق 
الجديد، حيث يتم تسجيل الشاحنات في 
املنطقة املخصصة للمواقف، ومــن ثــم يتم 
مطابقة البيانات عند نقطة دخول السوق، 
ثم تنزيل املنتجات في ساحة املــزاد، وبعد 
املــزاد يتم تحميل املنتجات إما إلى  انتهاء 
خــارج الــســوق أو إلــى ســوق الجملة أو إلى 

املخازن املبردة. 
 ومن اهم الفرص االستثمارية التي استحوذ 
عليها مستثمرون في سوق السيليه املركزي 
ــراوات والـــفـــاكـــهـــة(:»هـــايـــبـــرمـــاركـــت  )الــــخــــضــ
)مــــطــــور(، مـــحـــات لـــعـــرض وبـــيـــع وتــجــهــيــز 

املواد الغذائية الطازجة )مطور(،دكك خضار 
وفاكهة )جملة(، دكــك خضار وفاكهة )بيع 
الــســوق الشعبي، مخازن  بــالــتــجــزئــة(، دكــك 
ومــحــات تــجــاريــة كــبــيــرة )تــمــويــن(،مــشــتــل، 
مــكــاتــب إداريــــة )داللــــة، شــركــة(، مــحــات مع 
ميزانن كافتيريا ومطعم وأنشطة أخرى«. 

مكونات السوق

وخال جولة »لوسيل« بالسوق ضمن وفد 
قــال السيد  مــن ممثلي الصحافة املحلية، 
مــحــمــد بــــن غـــانـــم الــكــبــيــســي مـــديـــر شــركــة 
اسواق الدارة املنشآت الغذائية والذي رافق 
وسائل االعام بالجولة ان السوق املركزي 
كــمــا تــــرون »يــتــكــون مــن 3 اقــســام الشعبي 
والــتــجــزئــة والــجــمــلــة وتــلــك االقـــســـام تخدم 
املــســتــهــلــك بــشــكــل مــبــاشــر، وتــعــتــبــر ساحة 
املــــزاد هــي األكــبــر فــي الـــســـوق،وهـــي املــكــون 
االساسي فيه وما يميزها انه تم تكييفها 
ــر الــــذي يــوفــر كــمــا كــبــيــرا من  بــالــكــامــل االمــ
الــخــضــار والــفــاكــهــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــعــرض 
للتلف والهدر، وبالتالي فإن الساحة التي 
ــســــوق تـــحـــافـــظ عــلــى  ــي الــ ــر فــ ــبــ تــعــتــبــر االكــ
البضاعة من التلف وهي تصل مساحتها 
ــة املـــــــــزاد بـــالـــســـوق  ــاحــ ضـــعـــف ونــــصــــف ســ
املركزي القديم والتي كانت ال تكاد تستقبل 

املنتجات املستوردة«.
 وقال الكبيسي بانه تم االنتقال من السوق 
املـــركـــزي الــقــديــم والـــــذي تــوقــف عـــن الــعــمــل 
بداية من امس الى سوق السيلية ملمارسة 
ــــاف ان العمل  حــركــة الــبــيــع والــــشــــراء، واضـ
الـــذي ترونه  يــجــري بشكل سلس والــزحــام 
الــيــوم االول سيختفي تدريجيا خال  فــي 
االيـــام املقبلة وتنتظم الحركة فــي السوق. 

واضـــاف »حــرصــنــا على تسوية مساحات 
ــات عـــرض  ــاحــ تـــخـــزيـــنـــيـــة بـــاملـــحـــات ومــــســ

موحدة«. 

التنافس على المحالت

 واكــد محمد بن غانم الكبيسي ان اجمالي 
ــدد الــطــلــبــات الـــتـــي تـــقـــدم بــهــا مــواطــنــون  عــ
فــي ســوقــي السيليه  وتــجــار للظفر بــمــحــل 
بــلــغ 13970 طــلــبــا، كما  لــلــحــال  والــــوكــــرة 
بــلــغ عـــدد املــنــقــولــن مــن الــســوق الــقــديــم الــى 
االســـواق الجديدة )السيلية والــوكــرة( 445 
محا ومكتبا، بينما بلغ الفائزين بالقرعة 
الــى 122 إحتياطيا،  316 مــحــا، بــاالضــافــة 
وفــــي ســــوق الــســيــلــيــة تـــم اعـــطـــاء االفــضــلــيــة 
الصحاب املحات القديمة بالسوق املركزي 

القديم. 
وشــــدد مــحــمــد بــن غــانــم عــلــى ان مــا يحدث 
في سوق السيلية بداية من االمس هو بدء 
ــك لــلــوصــول  تــشــغــيــل تــجــريــبــي لــلــســوق وذلــ
الــى حــالــة تشغيل كاملة ومنظمة وفــق ما 
هو مخطط لذلك بعدها يتم تدشن السوق 

بشكل رسمي. 
ــاط املــــحــــات املــخــصــصــة لــبــيــع  وحــــــول نـــشـ
الخضار والفاكهة اشار الى انه بخصوص 
املحات التي تبيع بالكرتون يصل عددها 
الــى 50 محا جملة مــن مجموع 202 محل 

بالسوق تبيع الخضار والفاكهة. 
ــازن  ــن غـــانـــم ان الــــصــــاالت واملــــخــ اوضــــــح بــ
املبردة تختلف درجــة حرارتها على حسب 
املنتج الزراعي وراعينا فيها ايضا ان تكون 
املمرات بــاردة حتى ال يحدث تلف والسعة 
للمخزن فــي تلك املــخــازن 400 طبلية وكل 

مـــخـــزن مــجــهــز الــيــكــتــرونــيــا بــشــكــل يــظــهــر 
درجات الحرارة فيه من اجل ضمان حماية 

املنتجات من الخضار  والفاكهة.

كميات كبيرة 

 واوضــح بن غانم »ان املــواقــف التي ترسو 
فيها سيارات املحملة بالخضار الواردة من 
الخارج او املــزارع املحلية يصل عددها الى 
20 موقفا لتشغيل املــزاد اضافة الى وجود 

512 ساحة انتظار للجمهور«. 
واشار محمد بن غانم وهو يتجول بالوفد 
االعامي في الساحة برفقة السيد مبارك بن 
راشد السحوتي املدير التنفيذي للعاقات 
التجارية بحصاد ان اهم االماكن بالسوق 
ســـاحـــة املــــــزاد الـــتـــي تــــرد الــيــهــا الــبــضــائــع، 
والتي قامت اســواق بتطويرها لكي تكون 
قــادرة على استقبال 1900 طبلية تسع كل 
واحدة منها من 50 الى 200 كرتون السوق 
بمتوسط، لذلك صباح امس فور بدء العمل 
بمطلع االسبوع استقبلت الساحة الخضار 

والفاكهة بطريقة سلسة للغاية.
واكـــد محمد بــن غــانــم الكبيسي وهــو يشير 
الــســوق للعمل  لنا »انــنــا راعــيــنــا عند تهيئة 
على اال يقتصر على نشاط واحد انما يخدم 
حـــاجـــات املــســتــهــلــك بــشــكــل مــتــكــامــل، ولــذلــك 
فالى جانب نشاط السوق الرئيسي في بيع 
الخضار والفاكهة، عندنا محات تبيع لحوم 
واســـمـــاك وهــايــبــر مـــاركـــت، وان دور شــركــة 
الــــســــوق، وثــمــة  ــو تــشــغــيــل وادارة  اســــــواق هـ
ادوار اخرى نتعاون فيها مع كل من وزارتي 

الصناعة، والبلدية والبيئة«.

■ اقبال على الشراء من اول يوم

■ انطالق حركة البيع والشراء

■ ساحة المزادات
■ غانم الكبيسي يتحدث لـ »لوسيل« خالل الجولة

■ صالة بيع التجزئة■ مخازن مبردة

■ مبارك السحوتي

■ السيارات امام صالة المزادات■ سوق السيلية المركزي

■ محمد بن غانم الكبيسي

أعلنت شركة أسواق إلدارة املنشآت 
بـــدء تشغيل ســوق  الــغــذائــيــة عــن 
السيلية املركزي الجديد، الذي صمم 
ا ألحدث النظم 

ً
بطابع قطري وطبق

العاملية بما يخدم جميع الفئات، 
امُلنتج والتاجر واملستهلك. ووفق 
الخبراء فــان نقل الــســوق املركزي 
القديم للسيلية وغيرها من املناطق 
يــســاهــم فــي معالجة االخــتــنــاقــات 
املــوجــودة بوسط الــدوحــة، ويوفر 
أســواقــا متنوعة لتلبية احتياجات 
السكان. ورصـــدت »لوسيل« خالل 
ــســوق الــســيــلــيــة املــركــزي  ــة ب جــول
الجديد ان السوق اقيم وفق احدث 
املواصفات التي تتمتع بها االسواق 
في الــدول املتقدمة، وبشكل يخدم 
ــول البضائع وخروجها وتسّوق  دخ

افراد املجتمع. 
 الــســوق يمتد على مــا يــقــارب 78 
بـــ »78  ــف متر مربع أي مــا يقدر  أل
هــكــتــار« األمـــر الـــذي اكــدتــه شركة 
حصاد املالكة لشركة اســواق التي 
تدير االســواق املركزية، ومن خالل 
رؤيتنا ملوقع السوق فإنه يحتل مكانا 
استراتيجيا بالنسبة لنقل البضائع 
منه واليه ولحركة البيع والشراء لكون 
انه يبعد 25 دقيقة عن قلب الدوحة، 
وينقسم الــســوق إلــى عــدة أقسام، 
جميعها متصلة ومكيفة لخدمة 

نشاط تجارة الخضروات والفاكهة.
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أصغر كاتبة بين كتاب دار جامعة حمد بن خليفة
»الثقافة« تطلق برنامج زمالة الدوحة للناشرين تدعم دار جامعة حمد بن خليفة للنشر مواهب 

قــطــريــة وتــصــدر عــــددا مــن الـــروايـــات فــي معرض 
ــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب فـــي نــســخــة هـــذا الــعــام.  الـــدوحـ
وتشهد الدار ارتفاعا ملحوظا في عدد الكتب التي 
نشرتها ملــؤلــفــن قــطــريــن، عــلــى امــتــداد كــل فئات 
ا بكتب األطــفــال وصــوال إلــى الــروايــات  الكتب بــدء
ــاب الــفــرصــة 

ّ
والــســيــر وغــيــرهــا. وتــقــدم الــــدار لــلــكــت

ــراز مــهــاراتــهــم فــي الــســرد، وتــعــزيــز مواهبهم،  إلبــ
وتــوفــر لهم منصة راســخــة يتمكنون مــن خاللها 

إسماع أصواتهم للعالم.
 مـــع ضــمــان تـــوزيـــع املــحــتــويــات اإلبـــداعـــيـــة الــتــي 
يـــطـــرحـــونـــهـــا إلـــــــى أوســـــــــع وأنـــــســـــب قـــــاعـــــدة مــن 
ا أمام 

ً
الجماهير قدر اإلمكان. وال ُيشكل السن عائق

الوفاء بهذه الرسالة املهمة، وهي نقطة اتضحت 
بــجــالء فـــي اخــتــيــار الـــــدار االحـــتـــفـــاء بـــواحـــدة من 
أصغر وأملــع املــواهــب األدبــيــة املحلية في معرض 

الدوحة الدولي للكتاب 2020. 
ومن بن املؤلفن الثمانية الجدد الذين انضموا 
إلى قائمة كتاب دار جامعة حمد بن خليفة خالل 
العام املاضي الكاتبة الواعدة دالل غانم الرميحي، 
وهــــي طــالــبــة بــأكــاديــمــيــة قــطــر عــمــرهــا 14 عــاًمــا. 

وتتميز محاولتها األولــى في عالم اآلداب، وهي 
قصة »أين معلمتي؟«، بأنها حكاية مبتكرة بشكٍل 
مــبــهــٍج اســتــلــهــمــتــهــا مـــن حــبــهــا لـــلـــقـــراءة. وتــطــرح 
دالل فرضية بسيطة وهــي أن معلمتها مفقودة 
وأن األماكن التي يمكن العثور على املعلمة فيها 
ــك، تنطلق دالل في  ال نــهــايــة لــهــا. وفـــي أعــقــاب ذلـ
القراء خاللها في  رحلة خيالية مثيرة تصطحب 
مغامرة أدبية شيقة تتيح لهم االنهماك في عالم 

جــديــد فــي كــل صفحة مــن صــفــحــات الــقــصــة. وقــد 
أضفت الرسوم التوضيحية التي أبدعها نيكوس 
يانوبولوس، وهو رسام يوناني يتمتع بخبرات 
مــذهــلــة فــي مــجــال تــطــويــر الـــرســـوم التوضيحية 
األدبــيــة، حيوية على ســرد دالل لتفاصيل املهمة 

التي قامت بها. 
غرمت 

ُ
أ وليست دالل الوحيدة في عائلتها التي 

بحب األدب، حيث إن والدتها هي الكاتبة منيرة 

ســعــد الــرمــيــحــي، الــتــي تشتمل أعــمــالــهــا األدبــيــة 
ــال«، و»مــاجــد  ــنـ الــســابــقــة عــلــى قــصــتــّي »خـــيـــال مـ
الغاضب«، »أنا أشبه القمر«، و»الوحوش تخاف 
مــن مــامــا«، بــاإلضــافــة إلــى آخــر إصــداراتــهــا »ابــن 
قلبي«. وتفخر مؤلفة كتب األطفال األكثر مبيًعا 
الــصــادرة عن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر 
بالكتاب األول البنتها، ويحق لها ذلك، كما تفخر 
بإبداعها، وسعيها للنجاح، وعزمها على تحقيق 

أحالمها. 
وحــول ذلــك، قالت منيرة: »بصفتي مؤلفة، أشعر 
بــاإللــهــام ألن هناك العديد مــن األطــفــال مثل دالل 
الــذيــن يــبــدو حبهم لــلــقــراءة واضــًحــا بــجــالء. وأنــا 
ممتنة وشاكرة لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر 

على تشجيعها النبيل لتلك املواهب الواعدة«.
بــن خليفة للنشر  وقـــد رحــبــت دار جــامــعــة حــمــد 
ــة الـــدولـــي  ــدوحــ ــــدالل فــــي جــنــاحــهــا بـــمـــعـــرض الــ بــ
للكتاب 2020، حيث قــرأت مقتطفات من قصتها 
»أين معلمتي؟« ووقعت على نسخ منها. ويتعلق 
قــــد وجــــدت  كــــانــــت دالل  بـــمـــا إذا  املــــهــــم  ــؤال  ــ ــسـ ــ الـ
ة  معلمتها في الوقت املناسب. احرصوا على قراء

القصة لتتعرفوا على ذلك.

ــة مــمــثــلــة في  ــاضـ ــريـ الــثــقــافــة والـ أطــلــقــت وزارة 
ملتقى الــنــاشــريــن واملـــوزعـــن الــقــطــريــن، امــس، 
ــى مــــن بـــرنـــامـــج زمــــالــــة الـــدوحـــة  ــ ــ الــنــســخــة األولـ
للناشرين بمشاركة 50 نــاشــًرا قطريًا وعربيًا 
وأجنبيا مــن 22 دولـــة حــول الــعــالــم، وذلـــك على 
مـــســـرح الـــصـــالـــون الــثــقــافــي بــمــعــرض الـــدوحـــة 
الدولي للكتاب في دورته الثالثن التي تستمر 
ــاري فــــي مـــركـــز الـــدوحـــة  ــ ــــجـ حـــتـــى 18 يـــنـــايـــر الـ

للمؤتمرات.
ــة لــلــنــاشــريــن  ــ ــــدوحـ ــة الـ ــالــ ــر بـــرنـــامـــج زمــ ــوفــ  ويــ
املـــشـــاركـــن نــظــامــا إلــكــتــرونــيــا مـــتـــطـــورا يتيح 
لــهــم تسجيل حــســابــاتــهــم الشخصية وتنظيم 
مــواعــيــد االجــتــمــاعــات مــع الــنــاشــريــن، مــن أجــل 
تــبــادل األفــكــار، واستطالع فــرص تــبــادل حقوق 
النشر واقتنائها وبيعها، كما سيتيح البرنامج 
للمشاركن فرصة حضور الندوات واملساهمة 
في حـــوارات يديرها رواد من املتخصصن في 

مجال إنتاج الكتاب ونشره، وتعرض الندوات 
ــــوق حـــقـــوق الــنــشــر  تـــجـــارب حـــقـــوق الــنــشــر، وسـ
 عن إفساح املجال لالطالع على 

ً
العاملي، فضال

كل ما هو جديد في هــذا املجال وعلى الجهود 
املــبــذولــة لتطوير هــذه الــصــنــاعــة، وعــلــى جانب 
آخر يتضمن البرنامج جوالت الستكشاف أهم 

معالم دولة قطر.
ويتزامن انعقاد برنامج زمالة الدوحة للناشرين 
ــذي يــســتــمــر يــــومــــن، مــــع فـــعـــالـــيـــات مــعــرض  ــ ــ الـ
الدوحة الدولي، ويقام بالتعاون مع دار جامعة 
حمد بــن خليفة للنشر ومــركــز قطر للفعاليات 
الثقافية والتراثية وعدد من املؤسسات القطرية.
الــرحــيــم البوهاشم  إبــراهــيــم عبد   وقـــال السيد 
الــســيــد مــديــر عـــام ملتقى الــنــاشــريــن واملــوزعــن 
القطرين، في كلمة بمناسبة انطالق البرنامج، 
إن »زمالة الدوحة للناشرين« هو برنامج مهني 
متخصص يوفر فرصة لقاء الناشرين القطرين 

إلــى أن  مع الناشرين العرب واألجــانــب، مشيرا 
الــبــرنــامــج يـــهـــدف إلــــى تــكــويــن عـــالقـــات مهنية 
بــن الــثــقــافــات وتــشــكــيــل أســـاس مــعــرفــي وإطـــار 
استرشادي لسوق حقوق النشر باإلضافة إلى 
الــفــكــريــة وتوفير  تــعــزيــز مــفــهــوم حــقــوق امللكية 
ــرات فــــي مـــجـــال صــنــاعــة  ــبـ ــخـ مــلــتــقــى لـــتـــبـــادل الـ

النشر.
 وأضــاف أن البرنامج يعمل على تبادل النشر 
بن املشاركن بما يخدم صناعة النشر في قطر 
ــول املــؤلــف  والــتــي مــا زالـــت فــي بــدايــاتــهــا ووصــ
القطري إلى ثقافات أخرى، حيث تتم استضافة 
ــاع كــبــيــر فــي هــذا  خــبــراء للنشر مــن دول لــهــا بـ
املــجــال، فضال عــن مــشــاركــة نــاشــريــن مــن تركيا 
والواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وغيرها، 
ليتيح البرنامج تبادل األفكار والنشر املشترك، 
مــشــيــرا إلــــى أن الـــيـــوم تـــم تــخــصــيــصــه لــعــرض 
بـــعـــض الــــتــــجــــارب الــعــمــيــقــة فــــي مـــجـــال الــنــشــر 

كــالــتــجــربــة الــفــرنــســيــة فــي مــجــال الــنــشــر وكــذلــك 
تــجــربــة تــركــيــا بــاعــتــبــارهــا تــجــربــة إقليمية في 

مجال الشرق األوسط.
ــارو املــديــر  ــ ــال الــســيــد بـــشـــار شـ ــن جـــانـــبـــه، قــ  ومــ
لـــدار جامعة حمد بــن خليفة للنشر،  التنفيذي 
إن الــبــرنــامــج يــســهــم فـــي تــطــويــر الــعــالقــات بن 
الناشرين املشاركن وتبادل الحقوق بينهم في 
مجال نشر الكتاب، بما يخدم املؤلفن القطرين 
ــيـــل عـــنـــه لــلــحــقــوق  ــــى وكـ ألن املــــؤلــــف يـــحـــتـــاج إلـ
األدبــيــة، ويمكن أن يتم نقل أي محتوى ثقافي 
عــبــر وكـــــالء حـــقـــوق آخـــريـــن إلــــى مــخــتــلــف لــغــات 
إلــيــه، فضال عــن التبادل  العالم وهــو مــا نسعى 
الــثــقــافــي حــيــث يــزخــر الـــتـــراث الــعــربــي بالكثير 
الذي يستطيع أن يقدمه للعالم ويستفيد كذلك 
من التجارب الغربية نظرا ألن برنامج الزمالة 
بــمــا يفيد حــركــة اإلنــتــاج الفكري  تــنــوعــا  يشهد 

عموما.

أكـــد الــشــاعــر راضــــي الــهــاجــري مــالــك دار زكــريــت 
للنشر »أن اإلقــبــال فــي الــيــوم الــرابــع على معرض 
الـــدوحـــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب يــتــصــاعــد بــشــكــل يومي 
فــاق مستوى اإلقــبــال على املعرض  وأن مــســتــواه 
في السنة املاضية«. وحول متوسط أسعار الكتب 
في دور النشر أشار إلى أنها »تتراوح بن 30 إلى 
40 ريــاال بانخفاض يصل إلى %30 عن املتوسط 

خارج املعرض«.
وأكد الهاجري أن »أهم الكتب في زكريت مجموعة 
مــقــاالت بقلم الــكــاتــبــة واألديـــبـــة حــصــة الــســويــدي 
اســتــوحــتــهــا مـــن 8 لـــوحـــات فـــن تــشــكــيــلــي قــطــري 
وأطــلــقــت عــلــيــهــا »مــعــجــون أســـنـــان« ألنـــهـــا تعبر 
بـــصـــدق عـــن قــضــايــا مــهــمــة مـــن خــــالل ضــمــيــر من 
أبدعوها من التشكيلين القطرين، وتباع بـ 59 

رياال«.
وتــطــرق أيــضــا إلـــى »كــتــاب عــن الــتــجــربــة الدينية 
عند مريم جميلة وتــروي من خاللها املؤلفة هيا 
النعيمي حــيــاة كــاتــبــة أمــريــكــيــة يــهــوديــة أسلمت 
واملــحــطــات الــتــي مـــرت بــهــا، وكــتــاب دلــيــل البلهاء 
ويضم 70 فكرة لنشر ثقافة القراءة ويباع بسعر 

60 رياال«.
ــنـــاشـــرون  وحــــــول الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا الـ
الــقــطــريــون أوضـــح أن »أهــمــهــا الــتــســويــق واقــتــرح 
إقامة معارض بشكل مستمر للكتب، أو معرض 
دائم للكتب من املمكن أن تحتضنه كتارا، موضحا 
أن وزارة الــثــقــافــة ال تــتــردد فــي دعـــم تــلــك األفــكــار 
أنــهــا تعمل ألجـــل تنمية ودعـــم دور النشر  لــكــون 

الوطنية«.
وفــــي ذات الــســيــاق أوضــــح إبـــراهـــيـــم عــبــدالــرحــيــم 
الـــــدار  الــــوتــــد »أن  الـــســـيـــد مـــديـــر دار  الـــبـــوهـــاشـــم 
تــشــارك هـــذا الــعــام فــي املــعــرض وهـــي فــي بــدايــات 
طريق النشر، ومع ذلك سوف تقدم مجموعة من 
اإلصــــــدارات تــبــلــغ 35 إصـــــدارا جــديــدا إلـــى جانب 

اإلصدارات السابقة«.

وأشـــــار إلــــى أن هــــذه اإلصـــــــدارات »تــتــضــمــن كتبا 
أدبية وكذلك كتب علمية تشمل عددا من املجاالت 
أبــرزهــا عــلــم الــنــفــس والــقــانــون واالقــتــصــاد، الفتا 
إلى أن الدار سوف تقدم برنامجا ثقافيا متنوعا 

فضال عن توقيعات الكتاب خالل املعرض«.
ــــدار وتحظى  ــرز الــكــتــب الــتــي تــعــرضــهــا الـ ومـــن أبــ
بــإقــبــال مــن الــقــراء »دم الــثــور بقلم نـــزار شــقــرون« 
ــاال، وكـــتـــاب املــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة  ــ يــبــاع بــــ 40 ريـ
للطبيب ويباع بـ 40 ريــاال بقلم عبدالله بن حمد 
الخالدي. وحول أسعار الكتب الدينية ومستوى 
ــراج املـــؤمـــن املـــســـؤول بـــدار  ــال ســ اإلقـــبـــال عــلــيــهــا قـ
اإلمام البخاري إن اإلقبال على املعرض كان كبيرا 
أمس وأنه باع 7 آالف كتاب وأن توافد الناس على 
املعرض يرتفع بعد الساعة الخامسة مساء بشكل 
كبير، وأوضح أن من الكتب األكثر رواجا قصص 
ــرح كــتــاب اآللـــئ  ــاال، وشــ ــ األنــبــيــاء ويـــبـــاع بــــ 30 ريـ
املــنــثــورة فــي أعـــالم الــســنــة شـــرح الــســنــة املــنــشــورة 
العتقاد الطائفة الناجية املنصورة بـ 35 رياال، أما 
الكتاب ذاته وهو من تأليف حافظ الحكمي فيباع 
بـــ 15 ريــــاال، وشــــرح كــتــاب الــتــوحــيــد مــن صحيح 

البخاري بـ 28 رياال، أما موسوعة تحفة األحوذي 
وتتكون من 10 مجلدات فتباع بـ 350 رياال.

ومــــن خــــالل مــطــالــعــتــنــا ألســـعـــار الــكــتــب فـــي بقية 
دور النشر والتوزيع تباع في دار سمرقند رواية 
البؤساء لفيكتور هوجو بـ 54 رياال، ورواية األمير 
لنيقول ميكافيلي بـ 30 ريــاال، وفي جناح منتدى 
العالقات العربية والدولية يباع مجلد من جزءين 
حول أصل النظام السياسي لفرانسيس فوكامايا 

بـ 120 رياال.

المناخ الديمقراطي 

ــمــهــا مـــركـــز الــجــزيــرة 
َّ
خــلــصــت نـــــدوة حــــواريــــة نــظ

الـــكـــتـــاب، أمــــس األول تحت  لـــلـــدراســـات بــمــعــرض 
ـــالت 

ُّ
ــث ــتـــمـ الـ تـــشـــكـــيـــل  ــي  ــ فـ ــوان »دور اإلعـــــــــالم  ــ ــنـ ــ عـ

 قبضة السلطات في 
َّ
إلــى أن الـــواقـــع«،  واصــطــنــاع 

الــــدول الــشــمــولــيــة عــلــى اإلعــــالم لــم تــعــد قــويــة وال 
سهلة كما كانت الحال في املاضي، وذلــك بفضل 
وسائل اإلعالم الجديد، وخاصة مواقع التواصل 
 

ً
االجــتــمــاعــي، الــتــي جــعــلــت مــن املــســتــخــدم مــرِســال

 في الوقت ذاته.
ً

ومستقِبال
وأكـــدت الــنــدوة على دور املــنــاخ الــديــمــقــراطــي في 
نـــزاهـــة مـــا يــقــدمــه اإلعـــــــالم، وقــــــدرة آلـــيـــات الــنــظــم 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى تـــبـــديـــد اإلشـــــاعـــــات وكــشــف 

الحقائق سريًعا.
بــاتــت تلجأ   األنــظــمــة السلطوية 

َّ
إلــى أن ــارت  وأشــ

إلى حيل وأساليب جديدة لتمييع القضايا املهمة 
املفترض أن تشغل الرأي العام، وخلق واقع جديد 
اب، 

َّ
الُكت يخدم مصالحها، منه: شــراء ذمــم بعض 

هة، وصرف أموال  وتنظيم ندوات ومؤتمرات موجَّ
ــاالت دعـــايـــة وتــكــلــيــفــهــا بشيطنة  ــ طــائــلــة عــلــى وكـ
الخصوم السياسين، وتلميع صورة تلك األنظمة 

التي تدفع لها.
وعــقــدت الــنــدوة ضــمــن فــعــالــيــات مــعــرض الــدوحــة 
الــــدولــــي لــلــكــتــاب وشــــــارك فــيــهــا: الـــدكـــتـــور نـــواف 
الـــتـــمـــيـــمـــي، أســــتــــاذ اإلعــــــــالم فــــي مـــعـــهـــد الــــدوحــــة 
للدراسات العليا، والدكتور محمد قيراط، أستاذ 
العالقات العامة واالتصال الجماهيري بجامعة 
قطر، والدكتور لقاء مكي، الباحث األول في مركز 
ــا في 

ً
الــجــزيــرة لــلــدراســات وأســـتـــاذ اإلعــــالم ســابــق

جامعة بــغــداد، وأدارتــهــا اإلعــالمــيــة، مــيــادة عبده، 
املذيعة في قناة الجزيرة.

ظاهرة قديمة 

ث الدكتور محمد قيراط  الــنــدوة، تحدَّ وفــي بداية 
 ظــاهــرة اصطناع الــوقــائــع وتلوين 

َّ
فــأشــار إلــى أن

 مــؤســســات اإلعـــالم 
َّ
الــحــقــائــق ظــاهــرة قــديــمــة، وأن

ــات فـــرعـــيـــة لـــنـــظـــم ســيــاســيــة  ــي مــــؤســــســ ــ إنــــمــــا هـ
 منها أيديولوجيتها ومناخها 

ٍّ
واقتصادية، لكل

الــذي  الثقافي واالجتماعي والسياسي والديني 
 - تعمل فيه، وحينما تكون هناك أزمــة أو صــراع 
َمــه وســائــل اإلعـــالم هــذه من  ــقــدِّ

ُ
يضيف قــيــراط - ت

زاويتها ووفق رؤيتها وأجندتها الخاصة، وهذا 

 - 
ً

هو سبب ما نــراه من فــارق حينما نتابع - مثال
تغطية وقائع الحرب السورية على وسائل إعالم 

حكومية وبن تغطيتها في وسائل إعالم أخرى.
ــن الـــطـــرق الـــجـــديـــدة لــأنــظــمــة الــســلــطــويــة في  وعــ
تــلــويــن الــحــقــائــق واصــطــنــاعــهــا مـــن أجـــل الــتــأثــيــر 
على الرأي العام املحلي والعاملي وتضليله، أشار 
قيراط إلى جملة من هذه األساليب، منها: تأجير 
األقــــالم، وشـــراء الــذمــم، وإنــفــاق مــئــات املــاليــن من 
الدوالرات على وكاالت عالقات عامة لشيطنة دول 
وخــصــوم سياسين، وفــبــركــة نـــدوات ومــؤتــمــرات 
ـــا - والـــكـــالم 

ً
ــان ــيـ لــلــوصــول إلــــى ذات الـــهـــدف، وأحـ

ــرأي الـــعـــام عن  ــ ــزال لــقــيــراط - يــتــم تــضــلــيــل الــ ــ ال يـ
طريق تنظيم مظاهرات مفبركة ومدفوعة األجر 

هة. وموجَّ

اإلعالم الجديد 

ــواف الــتــمــيــمــي  ــ مــــن جـــانـــبـــه، اخــــتــــار الـــدكـــتـــور نــ
ــــالم الــجــديــد  أن يــتــنــاول فـــي مــداخــلــتــه دور اإلعـ
ــفـــردي واملــجــتــمــعــي،  وعــالقــتــه بـــزيـــادة الـــوعـــي الـ
 الـــحـــكـــومـــات 

َّ
فــــأشــــار فــــي هـــــذا الــــصــــدد إلـــــى أن

ــريـــب، كـــانـــت تسيطر  الــســلــطــويــة، حــتــى عــهــد قـ
سيطرة تامة أو شبه تامة على وسائل اإلعالم، 
ــرأي الـــعـــام وفـــق مـــا تـــريـــد، فال  ــ ـــه الـ وكـــانـــت تـــوجِّ
يستطيع املجتمع معرفة وجهات النظر األخرى 
في ظل احتكار وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة 
واملسموعة، أمــا اآلن - يضيف التميمي - وفي 
ظــل اإلعـــالم الــجــديــد، وخــاصــة مــواقــع التواصل 
 السلطة 

َّ
االجــتــمــاعــي والــيــوتــيــوب وغــيــرهــا، فـــإن

لم يعد بمقدورها السيطرة الكاملة على الرأي 
العام وال هندسته كما كانت تفعل في املاضي، 
 
ً
ا مستحدثة

ً
وإزاء هذا التحدي بتنا نشهد طرق

الــرأي  مها في  حكُّ
َ
تتبعها تلك األنظمة إلعــادة ت

العام، من ذلك: فرض قوانن مشددة تحت عنوان 

ا عبر »تمييع املجال 
ً

الجرائم اإللكترونية، وأيض
العام« من خــالل اإلكثار من القنوات الفضائية 
قــنــاة،  الــعــربــيــة عــن 300  الــتــي زادت فــي املنطقة 
وكذلك عن طريق إغراق الفضاء العام باألخبار 
والقضايا واملــوضــوعــات الثانوية والسطحية 
وشغل الناس بها، ولجوء السلطات كذلك إلى 
ـــريـــن« مـــن املــشــاهــيــر الــذيــن 

ِّ
االســتــعــانــة »بـــاملـــؤث

ــــرأي إلـــى مــنــاطــق غــيــر ذات أهــمــيــة،  قــون الـ يــســوِّ
لــلــواقــع الحقيقي،  ا 

ً
ويصطنعون واقــًعــا مخالف

ثـــم بــعــد ذلـــك كــلــه يــأتــي دور الــعــصــا والـــجـــزرة، 
ع.

َّ
الترغيب والترهيب، ملن يأبى ويتمن

وعــــن خـــطـــورة ظـــاهـــرة اصــطــنــاع الـــوقـــائـــع على 
 

ً
 ذلك كان سهال

َّ
الرأي العام، قال الدكتور لقاء: إن

ــي، حــيــنــمــا كـــانـــت وســائــل  ــاضــ نـــوًعـــا مـــا فـــي املــ
َكرة، وكــان الجمهور متلقًيا فقط، 

َ
اإلعـــالم محت

 
َّ
ــإن ــل اإلعــــــــالم الــــجــــديــــد، فــ بــيــنــمــا اآلن، وفـــــي ظــ
لــم تعد خطية أحــاديــة )مرِسل  عملية االتــصــال 
يوجه رسالة إلى مستقِبل( وإنما باتت »دائــرة 
 في 

ٌ
 واملتلقي مــرســل

ٍّ
فــاملــرســل متلق اتــصــالــيــة«، 

ذات الوقت، وفي عملية تفاعلية.

ــر  ــك إلـــــــى أثــ ــ ــذلـ ــ ــه كـ ــتــ ــلــ ــداخــ ــي مــ ــ ــي فــ ــكــ وأشـــــــــــار مــ
التكنولوجيا الحديثة في كثرة وسائل اإلعــالم 
ــات املــتــلــقــي  ــ ــك مــــن صـــعـــوبـــة بـ ــ ــا نـــجـــم عــــن ذلـ ــ ومـ
يواجهها في معرفة اتجاه هذه الوسيلة أو تلك، 
وتــحــديــد مــن يــقــف وراءهــــــا، ومـــن يــمــولــهــا، ومــا 
أجندتها.. ومن هنا - كما يقول - كثرت الشائعات 
واألخــبــار الكاذبة مجهولة املصدر التي لم تعد 
 فقط على األنظمة والجماعات واألحزاب، 

ً
قاصرة

ــانـــت الــــحــــال فــــي املــــاضــــي، وإنــــمــــا أصــبــح  كـــمـــا كـ
ــه، مـــدفـــوًعـــا بــأيــديــولــوجــيــتــه  ــ ــفـــرد ذاتــ بــإمــكــان الـ
الدينية والسياسية، القيام بتصدير الشائعات، 
مــســتــغــال حـــالـــة الـــغـــمـــوض، ونــــــدرة املــعــلــومــات، 
املــطــروح بالنسبة للمتلقي.  وأهــمــيــة املــوضــوع 
إلــى أدنـــى مستوياتها  الــقــدرة تقل  غير أن هــذه 
في ظل أنظمة الحكم الديمقراطية التي تعتمد 
م الحصول على املعلومات 

ِّ
مبدأ الشفافية، وتنظ

وكــيــفــيــة تــداولــهــا بــقــانــون، والــتــي تعتبر الـــرأي 
الــعــام سلطة رابــعــة، وهــنــا - يختم مكي - حتى 
د في ظل   راجت إشاعة فإنها سرعان ما تتبدَّ

ْ
وإن

مبادرة وسائل اإلعالم الحرة لكشف الحقيقة.

»حين يبوح النخيل«

ــنـــوات مــشــاركــتــه فـــي مــعــرض  ــرة عــبــر سـ وألول مــ
الــكــتــاب، قــدم مركز قطر لخدمة املجتمع برئاسة 
السيد علي الهاشمي مشروعه الثقافي التنويري 
تــحــت عــنــوان - كــن أنـــت أو مــن ستختار - وتــقــوم 
فكرة املشروع على اختيار شخصية أساسية كل 
عــام يتم تقديمها عبر روايــة أدبية تجسد سيرة 
حياتها لكي تكون قدوة لأجيال الشابة، وقد وقع 
االختيار هذا العام على الدكتورة هدى النعيمي 
لــلــعــام 2020، مــن منطلق أنها  لــتــكــون شخصية 
شخصية قطرية تجمع بــن التخصص العلمي 
مع التفوق العملي ولها مساهمات و7 إصــدارات 

أدبية.
ــــن يــبــوح  ــــدى عــــنــــوان )حــ ــد اخـــــتـــــارت د. هــ ــ وقــ
الـــنـــخـــيـــل( لـــســـيـــرتـــهـــا الــــذاتــــيــــة وفــــــي مـــعـــرض 
تقديمها لروايتها تكتب: »تبحر بي وبالنخلة 
األيــام إلى القاهرة وسكن الطالبات وساكناته 
ــقـــطـــري، إنــهــا  مــمــن هـــن اآلن زبـــــدة املــجــتــمــع الـ
القاهرة وما أدراك ما القاهرة في التسعينيات 
لتبدأ املرحلة في حرب مجنونة في خليج كان 
هادئا ولم يعد كما كان بعدها، وال يــزال نخل 
الــخــلــيــج ال يــعــرف كــيــف الــســبــيــل لــلــخــالص من 
تبعاتها، الرحيل إلى القاهرة لم يبعد الخوف 
مــنــا، وال فــي التفكير بــمــآالتــهــا، وبــعــد ساعات 
وأيام وشهور وسنوات داخل مختبر الفيزياء، 
كـــان البـــد مــن املــــرور بــه لــتــعــود الــنــخــلــة بــورقــة 

تدعى شهادة«.
وتستطرد د. هدى النعيمي: »كل ما ظننت يوما 
أنه ليس للبوح وليس للكتابة، هو اليوم لكم، بن 
أيديكم للقراءة أو لالستظالل بسعف نخيلها، في 
النخلة املعطاءة واملكتفية بزحات مطر قد يزورها 
في الشتاء لتعطي لعام أو ألعوام، هي النخلة التي 

أود لو أنني أشببهها في العطاء«.

يوفر فرصة لقاء الناشرين القطريين مع العرب واألجانب

وصفوا اإلقبال على المعرض بالجيـــــــــــــــــــــــد ويتزايد نهاية اليــوم... ناشــــرون:

30 % تخفيضات وزيادة اإلقبــــــال على الكتب األدبية والدينيـة

■  سراج المؤمن■  الشاعر راضي الهاجري ■  د. هدى النعيمي■  إبراهيم السيد 

شهد اليوم الرابع من فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب، إقباال كبيرا من 
زوار املعرض لم تقيدهم برودة الطقس الشديدة أو تثنيهم عن اغتنام الفرصة 
واالستفادة من الخصومات الكبيرة التي خصصت لهم، حيث وصلت نسبة التخفيضات 
إلى %30. تجولت صحيفة »لوسيل« أمس بأجنحة معرض الكتاب وسألت أصحاب دور 
نشر وعاملني فيها عن التحديات التي تواجههم وأسعار الكتب ومدى اإلقبال على 
الشراء وزيارة املعرض، وأجمعوا على أن اإلقبال جيد وأفضل من الدورة السابقة، وأن 
متوسط أسعار الكتب يصل إلى 40 رياال، واملوسوعات تصل إلى 350 رياال بمستوى 
انخفاض يتراوح بني 20 إلى %30 عن أسعارها خارج املعرض. وأشادوا باحتضان 
وزارة الثقافة والرياضة لدور النشر والوقوف داعمة لها، بيد أنهم أشاروا لتحدٍّ مهم 
يواجهونه ويحتاج إلى حلول إبداعية، وتابعت »لوسيل« جانبا من الندوات والفعاليات.

صـــالح بديـــــوي  )تصوير: عمرو دياب(

للكاتب  »املــازم كوكاراتشا«  الجورجية  القصص  الثقافة والرياضة مجموعة  دشنت وزارة 
الجورجي نودار دومبادزه، السبت املاضي، باملسرح الرئيسي في معرض الكتاب. والكتاب من 
تقديم مايرينغ ميكادزه سفيرة دولة جورجيا السابقة بدولة قطر »2012 - 2017«، وترجمة 
الشاعر واملترجم السوداني عبد الرحيم أبو ذكرى. وتحقيق الدكتور مصطفى مبارك ومتابعة 
الكتاب أول مجموعة  الفضلي. ويعد  العودة  الــكــواري والتوثيق واملراجعة خالد  إدارة شيخة 
قصصية تمت ترجمتها من اللغة الجورجية إلى اللغة العربية، ويعد اإلصدار ثمرة تعاون بني 
وزارة الثقافة والرياضة وسفارة الجمهورية الجورجية في الدولة، وذلك بهدف تعريف القارئ 
الكتاب مجموعة  القصة واألســطــورة. يتضمن  الــذي يهتم بجوانب  الجورجي  بــاألدب  العربي 
قصصية مكونة من ثماني قصص قصيرة هي: »الكلبة«، »الدم«، »ال توقظ النائم«، »مصارع 
الكتاب جرت  »املــازم كوكاراتشا« وعقب تدشني  »الطائر«، »األم«،  الجميل«،  الثيران«، »ناكر 
الجمهورية  الثقافة والرياضة وســفــارة  الكتاب بحضور مسؤولني من وزارة  مراسم توقيع 

الجورجية في الدولة، حيث حظي توقيع الكتاب بإقبال كبير من جمهور معرض الكتاب.

مصطفى شاهين

تدشين أول مجموعة قصصية ترجمت من اللغة الجورجية
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2.85 مليار ريال مكاسب رسملة السوق

% 0.62 المؤشر يفتتح تداوالت األسبوع مرتفعًا 

57.7 مليون سهم متداول خالل الجلسة

تــــراجــــعــــت الــــــــتــــــــداوالت خـــــــال أولــــــــى جـــلـــســـات 
األســبــوع، حيث تقلصت السيولة بنسبة %46 
مــقــارنــة بجلسة الــخــمــيــس املــاضــي لــتــصــل إلــى 
مستوى 144 مليون ريال، كما تراجعت كميات 
إلـــى 57.7 مــلــيــون ســهــم،  األســـهـــم بــنــســبــة %34 
وانخفض عــدد الصفقات املنفذة بنسبة %49 

إلى 3024 صفقة.
وذكـــــرت الــنــشــرة الــيــومــيــة لــلــبــورصــة أن قــطــاع 
البنوك والخدمات املالية، الذي شهد تداول 18 
مليونا و989 ألفا و479 سهما بقيمة 76 مليونا 
و607 آالف و352.155 ريــال نتيجة تنفيذ 945 
صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 23.19 نقطة، أي 
إلــى 4 آالف و287.78  ما نسبته 0.54%، ليصل 

نقطة.
بــيــنــمــا ســجــل مــؤشــر قــطــاع الــخــدمــات والــســلــع 
االستهاكية، الذي شهد تــداول 9 مايني و568 
ألــفــا و211 سهما بقيمة 19 مليونا و082 ألفا 
تــنــفــيــذ 555 صــفــقــة،  و237.832 ريـــــال نــتــيــجــة 
نــقــطــة، أي مـــا نسبته  بــمــقــدار 60.03  ارتـــفـــاعـــا 

0.70% ليصل إلى 8 آالف و576.13 نقطة.
كــمــا ســجــل قــطــاع الــصــنــاعــة، الـــذي شــهــد تـــداول 
بــقــيــمــة 12  ألـــفـــا و660 ســهــمــا  7 مـــايـــني و313 
مليونا و460 ألفا و721.067 ريال نتيجة تنفيذ 

458 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.18 نقطة، أي ما 
نسبته 0.45% ليصل إلى ألفني و910.74 نقطة.

الــذي شهد  الــتــأمــني،  بينما سجل مؤشر قطاع 
تداول مليونني و493 ألفا و046 سهما بقيمة 5 
مايني 580 ألفا و829.440 ريــال نتيجة تنفيذ 
152 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.68 نقطة، أي ما 
نسبته 0.02% ليصل إلى ألفني و721.07 نقطة.

كما سجل مــؤشــر قــطــاع الــعــقــارات، الـــذي شهد 
تداول 12 مليونا و690 ألفا و529 سهما بقيمة 
ألــفــا و574.132 ريـــال نتيجة  11 مليونا و426 
تنفيذ 273 صفقة، ارتفاعا بمقدار 20.32 نقطة، 
ألــف و575.96  إلــى  أي ما نسبته 1.31% ليصل 

نقطة.
لــم يسجل قــطــاع االتـــصـــاالت، أي تغيير  بينما 
في مؤشره والــذي شهد تــداول 5 مايني و427 
ألــفــا و319 سهما بقيمة 13 مليونا و578 ألفا 
و465.800 ريال نتيجة تنفيذ 539 صفقة، ليصل 

إلى 881.00 نقطة.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع الــنــقــل، الـــذي شهد تــداول 
مليون و232 ألفا و283 سهما بقيمة 5 مايني 
ألــفــا و241.720 ريـــال نتيجة تنفيذ 102  و358 
نــقــطــة، أي ما  بــمــقــدار 29.56  ارتـــفـــاعـــا  صــفــقــة، 
نسبته 1.18% ليصل إلى ألفني و544.21 نقطة.

46 % تراجعا بقيم التداوالت
49 % بالصفقات المنفذة و 

صناع السوق
صانع السوق أو مزود السيولة هو شركة أو مصرف مسؤول عن تحديد سعر الصرف الحالي نظرًا للحصة 
البائعني لذلك  أو  العاملي، ويمكن أن يكون ضمن املشترين  الكلي للسوق  الحجم  الكبيرة من تعامالته في 
األصل، حيث يقوم بعملية البيع أو الشراء ألصل أو عملة معينة بضخ سيولة محددة في سوق تداول تلك 

العملة أو األصل.
معظم شركات تداول العمالت األجنبية هي صانعة للسوق، وكذلك العديد من املصارف الكبرى. يقوم صانع 
السوق ببيع وشراء العمالت ويكسب أرباحه من خالل فروق األسعار للبيع والشراء، ويساهم بشكل كبير 

في توفير السيولة وتسهيل العمليات التجارية.
البورصة، مثل بورصة  املدرجة في  الجهات املستعدة لشراء وبيع األسهم  السوق على  ُيطلق اسم صناع 
نيويورك أو بورصة لندن، حيث تعمل هذه البورصات رسميًا على تعيني صناع سوق متخصصني ألوراق 

مالية محددة، حيث يقومون بضخ سيولة ثابتة وُمعلنة رسميًا إلى السوق.

دليل المستثمر

افتتح املؤشر العام لبورصة قطر تــداوالت األسبوع 
على ارتفاع مغلقا باملنطقة الخضراء بنهاية الجلسة 
بنسبة نمو بلغت 0.62% رابــحــا 64.4 نقطة ليصل 
إلى مستوى 10508.8 نقطة، وسط مكاسب للرسملة 
إلــى مستوى 584.3  بلغت 2.85 مليار ريـــال لتصل 
الــتــداوالت خــال جلسة  مليار ريــال، بينما تراجعت 

األسبوع االفتتاحية.
وشــهــدت الــجــلــســة أداء قــويــا عــلــى صعيد مــؤشــرات 
القطاعات، بقيادة العقارات ثم مؤشر قطاع النقل، 
وتــاه مؤشر قطاع الخدمات والسلع االستهاكية، 
والبنوك والخدمات املالية، ويتبعهم الصناعة، فيما 

تراجع التأمني وحيدًا.

مؤشرات السوق 

وعلى صعيد أداء بقية مؤشرات السوق فقد سجل 
مــؤشــر الــعــائــد اإلجــمــالــي ارتــفــاعــا بــمــقــدار 118.49 
إلـــى 19337.00  نــقــطــة، أي مــا نسبته 0.62% ليصل 
نــقــطــة، بــيــنــمــا ســجــل مـــؤشـــر بـــورصـــة قــطــر الـــريـــان 
اإلسامي السعري ارتفاعا بمقدار 16.54 نقطة، أي 
إلـــى 2316.36 نــقــطــة، كما  مــا نسبته 0.72% ليصل 
سجل مؤشر بورصة قطر الريان اإلسامي ارتفاعا 

بــمــقــدار 28.18 نــقــطــة، أي مــا نسبته 0.72% ليصل 
نــقــطــة، وســجــل مــؤشــر جميع األســهــم  إلـــى 3944.07 
املتداولة ارتفاعا بمقدار 17.47 نقطة، أي ما نسبته 

0.56% ليصل إلى 3118.67 نقطة.
ــة  ــركـ ــــت أســـــهـــــم 32 شـ ــعـ ــ ــفـ ــ وفــــــــي جــــلــــســــة أمــــــــــس، ارتـ
وانخفضت أســعــار 6 شــركــات، وحــافــظــت 5 شركات 
على سعر إغاقها السابق، وتصدر سهم صندوق 

املـــؤشـــر الــقــائــمــة الــخــضــراء مــرتــفــعــا بــنــســبــة %9.65 
وتــاه بنك الدوحة بنسبة 6.23% ثم ودام الغذائية 
بنسبة 5.36% ثــم الخليج التكافلي بنسبة %4.74 
بينما تصدر سهم امليرة القائمة الحمراء متراجعا 
بــنــســبــة 0.31  لــلــتــأمــني  بــنــســبــة 0.32%، وتــــاه قــطــر 

وبنفس النسبة تراجع سهم شركة قطر وعمان.

صافي االستثمارات 

شهدت جلسة أمس استمرار ضخ االستثمارات عبر 
الــتــي اســتــأثــرت بأعلى صافي  املــؤســســات األجنبية 
ــراء بــنــهــايــتــهــا وبــلــغــت قــيــمــتــه 18.9 مــلــيــون ريـــال  شــ
وتلتها املؤسسات القطرية بنحو 16.1 مليون ريال، 
ــراد الــقــطــريــون مـــن حــيــث صــافــي  ــ بــيــنــمــا تــصــدر األفــ
الـــذي بلغ بنهاية الجلسة 31.3 مليون ريــال  البيع 
ثــم املــؤســســات الخليجية بنحو 1.93 مــلــيــون ريــال 
ــال واألفــــراد  ــراد األجــانــب بنحو 1.3 مــلــيــون ريـ ــ واألفـ

الخليجيون بنحو 567 ألف ريال.
واســـتـــحـــوذ املـــســـاهـــمـــون الـــقـــطـــريـــون عــلــى 69% من 
نــســب الـــشـــراء و79.7% مــن نــســب الــبــيــع، واســتــحــوذ 
الــشــراء  املساهمون الخليجيون على 4% مــن نسب 
و5.8% من نسب البيع، وبذلك استحوذ املساهمون 
األجــانــب على 26.8% مــن نسب الــشــراء و14.5% من 

نسب البيع.

محمد السقا

مؤشرات الجلسة

 52.8521.29.1% 9.65
قطاعات ارتفعت بقيادة 
العقارات والنقل والخدمات

مليار ريال مكاسب 
رسملة السوق بنهاية الجلسة

مليون ريال تداوالت 
»QNB« متصدر السيولة

مليون سهم تداوالت 
»إزدان« متصدر الكميات

 نمو »صندوق املؤشر« 
متصدر األسهم املرتفعة

أداء قطاع العقارات خالل جلسة أمس

ــنـــك الــــدولــــي  ــبـ ــن الـ ــلــ أعــ
اإلســــامــــي أن مجلس 
الـــبـــنـــك ســيــعــقــد  إدارة 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــا ملـــنـــاقـــشـــة 
واعتماد نتائج أعمال 

السنة املالية لعام 2019، وذلك مساء يوم الثاثاء 
املوافق 28 يناير الجاري، كما أعلن البنك أنه تم 
تحديد يوم اإلثنني املوافق 9 مارس املقبل موعدًا 
الــعــاديــة للمساهمني  الــعــامــة  النــعــقــاد الجمعية 
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيكون 
ــانـــي )املــــوعــــد االحـــتـــيـــاطـــي( يـــوم  ــثـ االجـــتـــمـــاع الـ

اإلثـــنـــني املـــوافـــق 23 مـــارس 
املــقــبــل، وسيتم اإلعـــان عن 
املــواضــيــع ومــكــان وتوقيت 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــــعـــــاديـــــة بــعــد 
استيفاء املوافقات املطلوبة 

من الجهات الرقابية.
ــاح بــنــك »قــطــر الـــدولـــي اإلســـامـــي«  ــ يــذكــر أن أربـ
ارتفعت إلى 777 مليون ريال )0.51 ريال للسهم(، 
بنهاية التسعة أشهر األولـــى مــن 2019، بنسبة 
بــأربــاح قدرها 735.1  ارتــفــاع بلغت 6%، مقارنة 

مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2018.

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة الـــخـــلـــيـــج 
للتأمني التكافلي عن دعوة 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة الــعــاديــة 
ــر الــــعــــاديــــة لـــانـــعـــقـــاد  ــيــ وغــ
وذلـــــــك يـــــوم األحـــــــد املــــوافــــق 
ــــي تـــمـــام  ــــل املـــقـــبـــل فـ ــريـ ــ 5 أبـ
الــســاعــة الـــرابـــعـــة والــنــصــف 

عصرًا، واملوعد االحتياطي يوم األحــد املوافق 
ــام الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة  ــمـ 12 أبــــريــــل املـــقـــبـــل فــــي تـ

والنصف عصرًا.

وحققت الشركة أربــاحــا في 
التسعة األشــهــر األولــــى من 
الــعــام املــاضــي بقيمة 27.89 
مــلــيــون ريــــــال، مــقــابــل 9.06 
مــــلــــيــــون ريــــــــال أربــــــــــاح ذات 
بــارتــفــاع  الــفــتــرة مـــن 2018، 

.%208.04
وبــلــغ الــعــائــد عــلــى الــســهــم 0.11 ريــــال فـــي 30 
سبتمبر السابق، مقابل 0.04 ريــال عائد على 

السهم للفترة املماثلة من العام املاضي.

الدولي اإلسالمي يحدد موعد 
اإلفصاح عن نتائج 2019

5 أبريل  »الخليج التكافلي« تحدد 
موعدا لعموميتها

9 مارس انعقاد الجمعية العامة العادية في 

18.9 مليون ريال صافي 
شراء المؤسسات األجنبية 

بنهاية الجلسة
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الشركة القطاع
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المصنعون الصينيون ال ينتظرون »خيرا« من االتفاق مع ترامب   

قد تكون واشنطن وبكني مستعدتني 
لــتــوقــيــع اتـــفـــاق تـــجـــاري فـــي مرحلته 
ــركــــات  الــــشــ ــــدو أن  ــبـ ــ يـ ــكــــن  لــ األولــــــــــــى، 
الصينية غير مستعدة للمخاطرة، إذ 
تمضي قدما في وضع خطط طوارئ 
ــــوم  ــرسـ ــ ــــددت حـــــــرب الـ ــجــ ــ ــــي حـــــــال تــ فــ
الــجــمــركــيــة بـــني اكــبــر اقــتــصــاديــن في 
عون ومنتجون عن 

ّ
العالم، وعّبر مصن

تخوفهم من إهمال االتفاق الذي أعلن 
أنه سيوقع األربعاء في واشنطن عبر 
مــنــاورة أخــرى مــن الرئيس األميركي 

دونالد ترامب. 
وبــعــيــدا مــن انــتــظــار االتـــفـــاق بــرضــى، 
فــإنــهــم يــتــرقــبــون األســــوأ عــبــر البحث 
ــيــــة جــــديــــدة والــســعــي  ــــرص دولــ عــــن فـ
ــر حـــــضـــــورهـــــم فــــــي الــــســــوق  ــتــــطــــويــ لــ
الــصــني، ويضع  الصينية أو مــغــادرة 
ــــذي يــفــتــرض أن  االتـــفـــاق املـــرحـــلـــي، الـ
يوقعه ترامب ونائب رئيس الحكومة 
الصيني ليو هي، حدا للتصعيد في 
الــحــرب الــتــجــاريــة الـــدائـــرة مــنــذ 2018 
بــني القوتني االقتصادتني األكــبــر في 
الــعــالــم. وحــتــى مــع امــتــنــاع واشــنــطــن 
في ديسمبر عن فرض رسوم جمركية 
ــة جــــــديــــــدة عــــلــــى الـــبـــضـــائـــع  ــيــ ــابــ ــقــ عــ
الــشــركــات العاملة في  الصينية، فــإن 
الـــصـــني ال تـــــزال تــعــانــي مـــن الـــرســـوم 
إلـــى  ــتــــي أدت  املــــفــــروضــــة ســـابـــقـــا والــ

تراجع الطلب. 
وال تـــــزال واشـــنـــطـــن تـــفـــرض رســومــا 
جمركية بقيمة 25 باملئة على بضائع 
ــار دوالر مــن  ــيـ ــلـ نـــحـــو 250 مـ تـــمـــثـــل 
الـــواردات السنوية الصينية الصنع، 
وقــال ألفرد ونــغ الرئيس املدير العام 
ــتــــس  بــــرودكــ أنـــــــد اس  لــــشــــركــــة »دي 

مانيفاكتوري«، وهي شركة في هونغ 
كونغ تملك مصنعا في البر الصيني، 
»حــتــى فــي حــال وقــع االتــفــاق األولـــي، 
ال نــعــرف حقا كيف ستتطور األمــور 

الحقا«. 
ونقلت شركته بالفعل ثلث انتاجها 
إلــــى ســريــانــكــا فـــي ســبــتــمــبــر، وهــي 
ـــي تــصــنــيــع مــنــتــجــات  مــتــخــصــصــة فـ
لحماية االطــفــال وبــطــاقــات املــعــايــدة. 
الــطــلــبــات فــي 2019 بسبب  وانـــهـــارت 
بــالــزيــادة املحتملة  الشكوك املحيطة 
فـــي الـــرســـوم الــجــمــركــيــة. وأكــــد ألــفــرد 
ــفــــوا تــواصــلــهــم  ونــــغ أن الـــزبـــائـــن أوقــ

ــم يــنــقــل مـــقـــر عــمــلــه لــتــقــلــيــص  بـــمـــن لــ
املــخــاطــر. وتــوقــع ونـــغ أنـــه »حــتــى في 
حـــــال عـــــدم إعــــــــادة انـــتـــخـــاب تــــرامــــب، 
يمكن دائما للواليات املتحدة الحاق 
الضرر بالصني«، واضــاف »لــن نعود 
ــم قـــبـــل الـــحـــرب  ــائــ ــقــ أبــــــــدا لـــلـــوضـــع الــ

االقتصادية«.
وشـــــرح جــايــســن لـــي الـــرئـــيـــس املــديــر 
الــعــام لــشــركــة »إفــرســكــيــل ام انـــد اي« 
ــع الـــقـــطـــع  ــيـ ــنـ ــي تـــصـ ــ املـــتـــخـــصـــصـــة فــ
الــســوق األمــيــركــيــة كانت  املعدنية أن 
تــمــثــل قــبــل الـــحـــرب االقـــتـــصـــاديـــة 60 
ــه، وقـــد  ــتــ ــن مـــبـــيـــعـــات شــــركــ ــ بـــاملـــئـــة مـ

إلــى 40 باملئة. وصــار  الــرقــم  انخفض 
في ضوء ذلك يبحث عن زبائن خارج 
الــواليــات املتحدة لتعويض جــزء من 
الــنــقــص. والحــــظ لــي أنـــه »عــلــى املــدى 
الطويل، الشيء الوحيد الذي يمكننا 
ــه كــمــنــتــجــني صــيــنــيــني هــو  الـــقـــيـــام بــ
تحسني منتجاتنا لضمان جودتها 

باملقارنة مع املنافسني«.
وعـــــــوض الــــتــــصــــديــــر، تـــبـــحـــث شـــركـــة 
»ســيــلــفــر ســتــار« املــصــنــعــة للمكانس 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عـــــن كــــســــب مــــوقــــع فــي 
السوق الصينية، خصوصا بواسطة 
البيع عبر االنترنت. وقال املدير العام 

لــلــشــركــة لـــودفـــيـــع يـــي إن »الـــشـــركـــات 
الـــصـــغـــرى واملـــتـــوســـطـــة مــثــلــنــا لــيــس 
ــــي صــــــوغ الـــســـيـــاســـات  لـــهـــا تـــأثـــيـــر فـ

االقتصادية الكبرى«.
وقـــــــررت بـــعـــض الـــشـــركـــات الـــحـــد مــن 
االبــحــاث والــتــطــويــر فــي ظــل الشكوك 
السائدة. ويعني ذلك إصدار منتجات 
ــي عــــمــــا أقــــل  ــالــ ــتــ ــالــ جـــــديـــــدة أقـــــــل وبــ
لـــلـــمـــقـــاولـــني الـــفـــرعـــيـــني. وقــــــال املـــديـــر 
الـــعـــام لــشــركــة »كــــو فـــانـــغ« املــصــنــعــة 
أنـــــه ســجــل  ــغ  نــ كـــيـــم  املـــطـــبـــخ  الدوات 
انخفاضا حادا في الطلبات. وذّكر نغ 
ض الرسوم 

ّ
أن االتفاق األولــي سيخف

الجمركية من 15 باملئة إلى 7,5 باملئة 
فقط فــي مــا يخص 120 مليار دوالر 
ــا يــعــنــي مبلغا  ــمـــارات، مـ ــثـ ــتـ مـــن االسـ

محدودا نسبيا. 
ــرامـــب يــهــاجــم الــصــني  وأضـــــاف أن »تـ
ــــل عـــام  لـــتـــعـــزيـــز شـــعـــبـــيـــتـــه، واآلن حـ
ــر  ــتـــظـ االنـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة. أنـ
ــة«  ــوبــ ــعــ أكــــــثــــــر صــ إذا مــــــفــــــاوضــــــات 
ـــني. وبـــالـــنـــســـبـــة  ــكــ ــ ــن وبـ ــطــ ــنــ ـــني واشــ بــ
لــــلــــخــــبــــيــــرة االقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي بــنــك 
فــــان  بـــــانـــــغ  »اي ان دي« إيــــــريــــــس 
خــفــض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة لـــن يفيد 
ــــى األرجـــــــــــــح ســـــــــوى »مــــجــــمــــوعــــة  ــلـ ــ عـ
مـــــــحـــــــدودة جــــــــدا مــــــن املــــــصــــــّدريــــــن«. 
وثــمــة تـــوتـــرات عــلــى جــبــهــات أخــــرى، 
خصوصا التكنولوجية، مع واشنطن 
الـــتـــي تـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى عــمــاق 

االتصاالت الصيني هواوي.
وقــالــت بــانــغ »يــبــدو أن االمــــور تتجه 
الى تصعيد في الحرب التكنولوجية 
بـــني الــصــني والــــواليــــات املـــتـــحـــدة« إذ 
»لــــم يــعــد األمـــــر مـــحـــصـــورا فـــي حــرب 
اقــتــصــاديــة، بـــل هــنــاك مــقــاومــة عــامــة 
لتطوير الصني تكنولوجيا متقدمة«.

بكين - أ ف ب:

النواب األردني يناقش اقتراحا 
بمنع استيراد الغاز من إسرائيل

المركزي اللبناني يطلب صالحيات 
استثنائية لتوحيد قيود النقد

ــد املــقــبــل  ــ ــواب األردنــــــــي األحــ ــنــ يـــنـــاقـــش مــجــلــس الــ
مقترحا نيابيا ملنع إستيراد الغاز من إسرائيل 
بموجب اتفاق بقيمة عشرة مليارات دوالر مدته 
15 عاما ودخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي، 
ــاطـــف الــــطــــراونــــة خـــال  ــيـــس املـــجـــلـــس عـ ودعــــــا رئـ
جلسة أمس اللجنة القانونية إلى »تكثيف الجهد 
والــعــمــل مــن أجــل إنــجــاز االقــتــراح بمنع استيراد 
الغاز من إسرائيل ليصار إلى عرضه على جدول 
أعــمــال املجلس األحــد املــقــبــل«، مشيرا إلــى مذكرة 

وقعها 58 نائبا من اصل 130 في املجلس.
اكــد رئيس اللجنة القانونية النيابية  من جهته، 
عــبــد املــنــعــم الـــعـــودات أن »الــلــجــنــة قــامــت بــدراســة 
هذا املقترح بكل أبعاده القانونية، وسيتم وضع 
الــرأي  الــنــواب  الــقــانــون لكي يــقــرر مجلس  مقترح 
بشأنه، وسيتم إرساله إلى الحكومة بما يتوافق 
مــع اإلجـــــراءات«. وقـــال رئــيــس الــــوزراء عمر الـــرزاز 
االحـــد املــاضــي إن »الــحــكــومــة بــصــدد مــراجــعــة كل 
إلــى »إنــهــا تحتاج الى  الــطــاقــة«، مشيرا  إتفاقيات 

مهلة زمنية لاجابة عن التساؤالت«.
ودافــعــت الحكومة األردنــيــة عن االتــفــاق قائلة أنه 
سيوفر 600 مليون دوالر سنويًا من نفقات الدولة 
في مجال الطاقة. وتؤكد شركة الكهرباء االردنية 
إن التعاقد مع شركة »نوبل اينرجي« كان »الخيار 
األخير بعد إنقطاع الغاز املصري«، مشيرة الى ان 
ديونها املتراكمة بلغت حــوالــى 5،5 مليار دينار 
)حــوالــى ثمانية مليارات دوالر(. وحـــذرت وزيــرة 

ــة هــالــة زواتـــي  ــيـ ــثـــروة املــعــدنــيــة األردنـ الــطــاقــة والـ
الشهر املاضي من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز 
اإلســرائــيــلــي يــبــلــغ 1,5 مــلــيــار دوالر، ويــدفــع مــرة 

واحدة كشرط جزائي.
وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية )اململوكة بالكامل 
للحكومة االردنية( في األول من الشهر الحالي عن 
الــضــخ التجريبي للغاز الطبيعي املستورد  بــدء 
إسرائيل، مشيرة إلى أن »الضخ التجريبي يستمر 
ملدة ثاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية 
بني الجانبني«. وال تلقى اتفاقية الغاز بني االردن 
واســرائــيــل مــنــذ توقيعها قــبــل نــحــو اربــعــة اعـــوام 
قبوال في االوســـاط الشعبية والبرملانية. وطالب 
ــنـــواب االردنــــــي فـــي 26 مــــارس املــاضــي  مــجــلــس الـ
بــإلــغــاء االتــفــاقــيــة. وحينها، قــال رئيس  الحكومة 
املـــجـــلـــس إن »اتـــفـــاقـــيـــة الــــغــــاز مــــع الــــعــــدو املــحــتــل 
ــة بـــرملـــانـــيـــا وشـــعـــبـــيـــا وعـــلـــى الــحــكــومــة  ــرفـــوضـ مـ
الغاؤها« مؤكدا أن »على الحكومة الغاؤها مهما 

كانت نتيجة )رأي( املحكمة الدستورية«.
ــــي 16 ســبــتــمــبــر أكــــــدت املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة  وفـ
األردنـــيـــة إن اتــفــاقــيــة الــغــاز الــتــي أبــرمــتــهــا شركة 
الكهرباء الوطنية مع اسرائيل »ال تتطلب موافقة 
مجلس األمــة« بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس 
األعـــيـــان. ويــســتــمــر االتـــفـــاق بـــني شــركــة الــكــهــربــاء 
الوطنية األردنية وشركة نوبل إنيرجي ابتداء من 
بداية عام 2020 وملدة 15 عاما. وفي 17 ديسمبر، 
ــر الــطــاقــة اإلســرائــيــلــي يــوفــال شتاينتز  أعــلــن وزيـ
إلــى مصر من لفيتان  املوافقة على تصدير الغاز 

وحقل تمار األصغر.

حث مصرف لبنان املركزي املستثمرين املحليني في 
سندات بالعملة األجنبية قيمتها 1.2 مليار دوالر 
يستحق أجلها في مارس، مبادلتها بسندات أطول 
أمــــدا، ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــرج عــن ريــــاض سامة 
حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان قـــولـــه فـــي مــقــابــلــة »نــعــرض 
اقتراحات استباقية طوعية«. وأضــاف سامة »لم 
نتخذ قرارا بعد ألنه ليس هناك حكومة«. وأضاف 
أن املصرف املركزي يريد أن تعتمد هذه املقترحات 

على موافقة البنوك اللبنانية.
اللبنانية يــجــب أن تحول  املــالــيــة  وقـــال إن وزارة 
حملة السندات بالعملة األجنبية التي تستحق 
في مارس آذار إلى سندات أطول أمدا بعائد أعلى. 
وتابع قائا إن املصرف لم يقرر بعد تقديم قرض 
اللبنانية لتتمكن من سداد كل  مرحلي للحكومة 
السندات بالعملة األجنبية املستحقة هــذا العام. 
ويواجه لبنان أســوأ أزمــة اقتصادية منذ الحرب 
األهــلــيــة فــي الــفــتــرة مــن 1975 إلـــى 1990 وتــرجــع 
إلــى ســوء إدارة مستمر منذ عقود أوصــل الدولة 
إلـــى نسبة مــن أعــلــى نــســب عـــبء الــديــن الــعــام في 
العالم. وقال سامة إن احتياطيات الباد بالعملة 
األجنبية ما زالت عند مستويات مقبولة ومريحة. 
وأضــاف أن املصرف سيقبل طلب الحكومة إلغاء 

مدفوعات الفائدة على أذون الخزانة هذا العام.
ــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى قـــــال ســـامـــة أمـــــس إنـــــه طــلــب  مــ
صـــاحـــيـــات اســتــثــنــائــيــة مــــن الـــحـــكـــومـــة لــتــنــظــيــم 
القيود التي طبقتها املــصــارف العاملة فــي البلد 
على املودعني وتوحيدها لضمان تطبيقها بشكل 
عـــادل ومتساو على البنوك والــعــمــاء، ومــن أجل 
مــنــع نــــزوح رأس املــــال فــرضــت الــبــنــوك الــتــجــاريــة 
قــيــودا شــديــدة على السحب مــن الــودائــع ومنعت 

بعض التحويات للخارج منذ أكتوبر حني دفعت 
ــة االقــتــصــاديــة فــي لــبــنــان التي  احــتــجــاجــات األزمــ

تختمر منذ فترة املشهد إلى ذروتها.
ولـــم تــفــرض الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة قـــيـــودا رسمية 
على رأس املال تنظم هذه االجراءات، وأكد سامة 
فـــي رســـالـــة نــصــيــة لـــوزيـــر املـــالـــيـــة الــلــبــنــانــي في 
التاسع من يناير طلب »الصاحيات االستثنائية 
الـــــــازمـــــــة«. وأضـــــــــاف أنــــــه ال يـــســـعـــى الســـتـــخـــدام 
الصاحيات االستثنائية في استحداث إجراءات 
جــديــدة. ولــم تصدر حكومة تصريف اإلعــمــال أي 
بيان بشأن طلب سامة في خطابه لوزير املالية 

املؤقت علي حسن خليل.
في الخطاب كتب سامة أن قيود البنوك التجارية 
»أدت في مناسبات متعددة إلى إجحاف بحقوق 
بعض العماء سيما لجهة املقاربة غير املتساوية 
مـــع عـــمـــاء آخــــريــــن«. وحــــث ســـامـــة الــــوزيــــر على 
العمل مع الحكومة »التخاذ االجــراءات القانونية 
املناسبة... لتكليف مصرف لبنان بالصاحيات 
لــهــذا املطلب  الــازمــة«. وفــي تبريره  االستثنائية 
ــه ثـــمـــة حـــاجـــة لـــهـــذه االجــــــــــراءات »تــأمــيــنــا  ــ ــــال إنـ قـ
للمصلحة العامة وحفاظا على االستقرار النقدي 
واملصرفي وحماية للمصالح املشروعة للمودعني 

والعماء«.
ونتيجة لنقص العملة الصعبة خفضت البنوك 
الــتــجــاريــة تــدريــجــيــا كمية الـــــدوالرات الــتــي يمكن 
للعماء سحبها منذ أكتوبر، ويبلغ الحد االقصى 
في معظم البنوك حاليا بضع مئات من الدوالرات 

أسبوعيا.
ويشهد لبنان أســوأ أزمــة اقتصادية منذ الحرب 
األهلية بني عامي 1975 و1990 بسبب الفساد على 
مــدى عقود مــا حمل الــبــاد واحـــدا مــن أكبر أعباء 

الديون العامة في العالم.

عمان - أ ف ب:

بيروت - رويترز:
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فرانسيس بيكون

الرئيس والرئيس التنفيذي ملجلس قيادة املناخ
»صحيفة نيويورك تايمز األمريكية«

أزمة التغيرات المناخية

وشبكات اتصاالتها لخدمة هذا الغرض.
املناخ األمريكية والسياسات  ويمثل هذا نقطة تحول لسياسة 
التي تحيط بتلك القضية، نظرا ألن كبرى شركات الطاقة تمثل 
ضلعا ال يمكن االستغناء عنه ألي تحول ناجح في مجال الطاقة 

النظيفة.
التكنولوجي  الــدعــم  السبب فــي أهمية  أن نفهم  املهم جــدا  ومــن 
واالقتصادي والسياسي الذي تلقاه تلك صناعة النفط والطاقة 

في تحقيق التقدم في مجال املناخ.
تــمــتــلــك شـــركـــات الــنــفــط والـــغـــاز مـــوازنـــات مــخــصــصــة للبحوث 

الالزمة  التحتية  الخبرات والبنية  إلــى جنب مع  والتطوير جنبا 
انبعاثات كربونية  التي تحتوي على  الطاقة  لتوسيع مــصــادر 
منخفضة مثل الرياح والطاقة الشمسية والوقود الحيوي وطاقة 
املياه والطاقة الحرارية، وهو ما يساعدها دون شك على تحقيق 

طفرات تقنية جديدة.
أكبر بمراحل  الشركات  البحوث والتطوير فــي تلك  ومــوازنــات 
من مثيلتها في الشركات التي تركز فقط على مصادر الطاقة 
لديها تساعد على  أمــوال املشروعات  املتجددة، كما أن رؤوس 
الدول  النظيفة في  الناشئة  التقنية  الشركات  الكثير من  تمويل 

التي تتواجد بها تلك الشركات.
النفط والغاز  املثال تعاونت 13 من كبرى شركات  على سبيل 
التي تعهدت بتقديم  النفط والــغــاز«  على إطــالق »مــبــادرة مناخ 
مليار دوالر لصندوق استثمار يهدف إلى تمويل عمليات تطوير 
التقنيات الرامية إلى خفض انبعاثاتها الكربونية املضرة بالبيئة.

لقد حــان الــوقــت لــتــجــاوز االنــقــســامــات غير الــضــروريــة ولعمل 
التغيرات  سويا في وضــع حلول سياسية غير تقليدية ألزمــة 

املناخية.

أزمــة  املــثــار حـــول  الــجــدل  أن  فــي  ثــمــة خــطــورة حقيقية تتمثل 
»نــداء باالسماء«  لعبة  إلــى  املناخية يتدهور ويتحول  التغيرات 
أو »تالسن« إن جاز التعبير، حيث يتم تصوير شركات النفط 
والغاز في كثير من األحيان كـ خصوم أو أعداء للتقدم في قضية 
التغيرات املناخية. لكن استقطاب الجدل بتلك الصورة لن تقربنا 

بأي شكل من حل املشكلة.
ــرع فـــي مــعــدل  ــ وبـــمـــقـــدورنـــا أن نــحــقــق تــخــفــيــضــات أكـــبـــر وأســ
االنبعاثات إذا ما تعاون علماء وخبراء البيئة مع شركات الطاقة.
وتدرك معظم شركات النفط والطاقة التهديد الناجم عن التغيرات 
الــحــل. وكعالمة على  املناخية، وتــرغــب فــي أن تكون جــزءا مــن 
النفط والــغــاز في  أكــبــر شــركــات  جديتها، انضمت خمسة مــن 
العالم- »بي بي« و»كونوكو فيليبس« و»إكسون موبيل« و»شل« 
و»توتال«- إلى اإلئتالف املوسع الذي أسسه مجلس قيادة املناخ 
الذي أتشرف بإدارته، في دعم خطة ملموسة لخفض االنبعاثات 
النصف وذلك  املتحدة األمريكية بمعدل  الواليات  الكربونية في 

بحلول العام 2035.
وشـــركـــات الــنــفــط والــطــاقــة تــلــك لــيــســت تــقــوم فــقــط بــاملــشــاركــة 
أموالها  البيئية، ولكنها تضع  الطموحات  اإليجابية في تحقيق 

تيد هالستيد

“ ابدأ بالضروري ثم انتقل الى الممكن 
تجد نفسك فجأة تفعل المستحيل  ”

Saud2002h@hotmail.com

ترجمة – أحمد أبو الفضل

اتفاق ترامب التجاري
الــرئــيــس  الــتــي تــجــريــهــا إدارة  الــتــجــاريــة  إن املــنــاوشــات 
األمريكي دونالد ترامب وصلت على ما يبدو إلى مرحلة 
الهدوء. وهذا شيء ينبغي أن يلقى ترحابا من االقتصاد 
العاملي الذي تأثر سلبا وبشدة في الحرب التجارية التي 
الرئيس األمريكي فتيلها ضد الصني وعــدد من  أشعل 
ــزال يــواجــه  حــلــفــاء أمــريــكــا. لــكــن االقــتــصــاد الــعــاملــي ال يـ

تحديات نمو كبيرة في العام 2020.
وخبراء االقتصاد في البنك الدولي يتوقعون نموا عامليا 
الــعــام، حيث تشهد  يــتــراوح مــا بــني 0.1% و2.5% هــذا 
التي  الــهــزة  الــتــجــارة واالســتــثــمــارات تعافيا بطيئا مــن 
أحدثتها الحرب التجارية األمريكية الصينية التي دامت 

على مدار 17 شهرا.
ــزال تــلــك الــنــســبــة أدنــــى مـــن مــعــدل النمو  ومـــع ذلـــك ال تــ
العاملي والبالغ نسبتها 3%، ما يجعلنا  في االقتصاد 
نتحدث هنا عن احتمالية حدوث ما يطلق عليه »ركود 

النمو«.
ومجموعة االقتصادات ذات األسواق الناشئة، من بينها 
الصني، ستكون املحرك لهذا النمو العاملي املتواضع. في 
غضون ذلك فإنه من املتوقع أن تسجل األسواق املتقدمة 
الحال في  أقــل مما كــان عليه  نموا بنسبة 1.4% فقط- 

العام املنقضي- بسبب ما يحدث في قطاع التصنيع.
املتحدة األمريكية-  الــواليــات  التحويلية فــي  والصناعة 
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، انــكــمــشــت خــــالل الــنــصــف الــثــانــي 
الحرب  الــعــام 2019 بأكمله تقريبا، حيث تسببت  مــن 
املــاديــة وتباطؤ معدالت  التكاليف  ارتــفــاع  التجارية فــي 

الطلب.
وُيـــتـــوقـــع أن يــصــل نــمــو الـــنـــاتـــج املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي في 
الواليات املتحدة األمريكية في العام 2020 إلى ما نسبته 
الرسوم  للزيادات في  السلبي  التأثير  1.8%، ما يعكس 
الــجــمــركــيــة الــتــي فــرضــتــهــا إدارة تــرامــب خـــالل الــحــرب 
الــتــجــاريــة، وتــصــاعــد عـــدم الــيــقــني، وفــقــا ملــا ذكـــره البنك 

الدولي في خبر صحفي.
التجارية مــجــددا يعتبر واحـــدة من  الــتــوتــرات  وتصاعد 

املخاطر الكبرى في العام الجديد.
وبـــرغـــم أن واشــنــطــن وبــكــني تــســتــعــدان لــلــتــوقــيــع على 
ــبـــوع املــقــبــل، تحمل  اتــفــاقــيــة تــجــاريــة مــبــدئــيــة فـــي األسـ
التجارية قدرا  الخاصة باتفاق »املرحلة 2«  املفاوضات 
كبيرا مــن املــخــاطــر لــأســواق، واالقــتــصــاد، بنفس قدر 
املفاوضات  األولــى من  الجولة  التي تضمنتها  املخاطر 

في العام املاضي.
كما يشير خبراء البنك الدولي أيضا إلى عوامل خطورة 
الدخول  ارتفاع مستويات  أخــرى في 2020، من بينها 
املالية  اإلنتاجية منذ األزمــة  العالم، وتراجع معدالت  في 

العاملية التي هزت العالم في أواسط 2008.

أنيكن تابي

كاتبة رأي في »سي إن إن«
»شبكة سي إن إن اإلخبارية 
األمريكية«

اليورو.. كيف تهدد العملة 
الموحدة مستقبل أوروبا؟

الكيان االقتصادي  املــوحــدة(،  )العملة  هل فعال تهدد 
ــدول ارتــضــت  ــ ــذي تــنــضــوي فـــي مــظــلــتــه عـــدد مـــن الـ ــ ال
هذا التكتل االقتصادي؟ هل يعني ذلك بأن )اليورو( 
يهدد مستقبل أوروبا ويقودها إلى املزيد من األزمات 
املالية واملشكالت االقتصادية؟ أال يعد التسليم بذلك 
التي  التكتالت االقتصادية  السائد بأن  للفكر  مغايرا 
تقوم على جملة من املشتركات تحفزها على تعزيز 
عالقاتها وتعميق روابطها بمشاريع وحدوية ومنها 
قــوة اقتصادية تضمن لها  املــوحــدة( تشكل  )العملة 
تحقيق نمو اقتصادي واإلســهــام فــي درء ومعالجة 
ــوارد  األزمـــــات املــالــيــة وتــنــشــيــط األســـــواق وتــعــزيــز املــ
وانــجــاح ســيــاســات الــتــنــويــع؟ أال يــؤمــن الــكــثــيــرون من 
الخبراء واملختصني والكتاب والباحثني بأن )اليورو( 
يشكل عامل وحــدة ونمو وتقدم ونهضة اقتصادية 
ــا الــســيــاســيــة  ــهــ ــاتــ ــاوز أزمــ ــجــ ــي تــ ــاح أوروبـــــــــا فــ ــجــ ونــ
االقــتــصــاديــة، بل  التاريخية ومعيقاتها  واشــكــاالتــهــا 
املزيد من االندماج والتكامل والتعاون؟.  إلى  وقادها 
ــورو، كــيــف تــهــدد الــعــمــلــة املــوحــدة  ــيــ ــ ملــؤلــف كــتــاب )ال
ــا؟(، )جــوزيــف إي ستيغلتز(، وجهة  أوروبــ مستقبل 
نظر مغايرة، إذ يــرى بــأن )العملة املــوحــدة(، أدت إلى 
ــاواة. فــقــد عــمــق االنـــقـــســـام، حيث  ــســ )زيــــــادة عــــدم املــ
أكثر  البلدان الضعيفة أكثر ضعفا، والقوية  أضحت 
قـــوة. فــهــنــاك بــلــدان مـــرت بــكــســاد اقــتــصــادي عميق، 
الــيــونــان، وأضــحــى نصف شبابها عاطلني عن  مثل 
الزمن،  ــا كاملة بعقد ضائع مــن  أوروبـ العمل. ومــرت 
الــنــاتــج أقــل مما كان  حيث أصــبــح نصيب الــفــرد مــن 
عليه قبل تفجر األزمة العاملية(. بنيت دوافع وقناعات 
ــار  وخــالصــات هـــذا الــكــتــاب عــلــى ضـــوء الــنــتــائــج واآلثـ
أوروبــا  العاملية على بلدان  املالية  التي خلفتها األزمــة 
فكشفت املراقبة املتواصلة والدراسات املعمقة للكاتب 
بــأن )الـــيـــورو( كــان عائقا أمـــام تعافي عــدد مــن هذه 
الــبــلــدان، بــل إنــه ســاهــم بــشــدة فــي مضاعفة وتعميق 
ــة املــالــيــة، ففي الــوقــت الـــذي تعافت فيه الــواليــات  األزمـ
املتحدة سريعا - رغم أن األزمة انفجرت من األساس 

في اقتصادها وكانت األكثر تأثيرا في البدايات - فإن 
عــددا من الــدول األوروبية ما تــزال تعاني حتى اليوم، 
بسبب االشكاالت التي خلقها )اليورو(، الذي تم اقراره 
والعمل به دون األخذ في االعتبار الفوارق االقتصادية 
وأحــجــام اقــتــصــادات دولـــه الـــ )19(، واخــتــالف النظم 
القانونية بني بلد وآخر، وتباينات الدخول وسياسات 
ــعـــدالت الــتــضــخــم والــبــطــالــة والــســيــاســات  ــور ومـ ــ األجـ
تــواجــه كــل دولــة،  الــتــي  التحديات  الــنــقــديــة... ومعالجة 
الخلل وتقليص  املــســاواة وإصـــالح أشــكــال  وتحقيق 
الـــفـــوارق الــشــاســعــة قــبــل تــطــبــيــق )الــعــمــلــة املـــوحـــدة(. 
الكاتب فــي تبريراته وتنظيراته االقتصادية  يستند 
العاملية في  وقراءاته لأرقام واملؤشرات وآثــار األزمــة 
)الـــيـــورو(، والــتــي عمقتها  عــام 2008م، على منطقة 
)العملة املوحدة(، وإجاباته على التساؤالت املطروحة 
بسبب تأخر تعافي عدد من البلدان األوروبية... على 

ثالثة مرتكزات هي: 
املرتكز األول: تباين اقتصادات بلدان منطقة )اليورو(، 
وهــيــمــنــة االقــتــصــادات الــقــويــة - أملــانــيــا - مــثــاال، على 
الــكــاتــب وتحليالته  قــــراءات  الضعيفة مــنــهــا. تستند 
عــلــى أســــاس أن )الـــبـــرامـــج الــتــي وضــعــت عـــن طــريــق 
إليها  الــيــورو، نظر  املهيمنة فــي منطقة  الــقــوة  أملــانــيــا 
باعتبارها برامج مفروضة على هؤالء الذين قبلوها. 
الــشــروط »طواعية« ليس  املـــأزوم  البلد  وبالطبع يقبل 
»البرنامج« ســوف يحل مشاكله،  بــأن  إيمانه  بسبب 
ولــكــن بــســبــب أن عـــدم قــبــولــه الـــشـــروط ســـوف يــؤدي 
إلى عواقب ال تحتمل(. وبدال من التوجه إلى إصالح 
الديمقراطية  القيم  الخلل وتأسيس مناخ يقوم على 
ــتــكــافــؤ وتـــبـــادل الـــحـــوارات  ــاواة وال فـــي تــحــقــيــق املــــســ
والتعاون بني بلدان )اليورو(، في معالجة آثار األزمات 
املالية ووضع برامج تراعي ظروف اقتصاد كل دولة 
وخصائصها االجتماعية، إال أن أملانيا وبلدان أخرى 
عملت على )لوم الضحايا، أي تلك البلدان التي عانت 
من نتائج السياسات الخاطئة والهيكل املعيب ملنطقة 

اليورو(. )يتبع(. 
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سيصبح الوافد الجديد على الساحة 
الــســيــاســيــة فـــي مــالــطــا روبــــــرت أبــيــا 
ــوزه بــزعــامــة  ــــوزراء بـــعـــد فــــ ــلـ ــ رئـــيـــســـا لـ
ــزب الـــعـــمـــال الـــحـــاكـــم فــــي تــصــويــت  ــ حـ
يــوم السبت، وقــرر جــوزيــف موسكات 
الــتــنــحــي عـــن زعـــامـــة الـــحـــزب ورئــاســة 
ــه بــحــمــايــة  ــط اتـــهـــامـــات لـ الــــــــوزراء وســ
شركاء على صات بأشخاص متهمني 
ــال الـــصـــحـــفـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بـــــالـــــتـــــورط فــــــي اغـ
ــنـــي  املـــخـــتـــصـــة بـــقـــضـــايـــا الــــفــــســــاد دافـ

ــــام 2017،  ــا جــالــيــتــســيــا فــــي عـ ــ ــــاروانـ كـ
وظــهــرت نتائج االقــتــراع صــبــاح أمس 
لتبني حصول أبيا على 58 باملئة من 
البالغ عددهم  أصــوات أعضاء الحزب 
ــان مــنــافــســه  ــ نـــحـــو 17500 عـــضـــو. وكــ
نــائــب رئــيــس الـــــوزراء ووزيــــر الصحة 
كريس فيرن )56 عــامــا( الــذي كــان من 

املتوقع في البداية أن يكون الفائز.
وأعــلــن موسكات استقالته فــي مطلع 
ــه ســيــتــنــحــى فـــور  ــ ــائـــا إنـ ديـــســـمـــبـــر، قـ
انــتــخــاب زعــيــم جــديــد لــحــزب الــعــمــال. 
وأبـــيـــا )42 عـــامـــا( مــحــام متخصص 

فــي قــوانــني الصناعة والــعــمــل، وعينه 
مـــوســـكـــات مـــســـتـــشـــارا مـــمـــا مــكــنــه مــن 
حــضــور اجــتــمــاعــات مــجــلــس الـــــوزراء. 
ووعد أبيا خال حملته بتركيز أكبر 
مـــن الــحــكــومــة عــلــى قــضــايــا املــجــتــمــع 
املــواطــنــون  وتــوفــيــر مساكن يستطيع 
ــده جـــورج  ــ تــحــمــل تــكــلــفــتــهــا. وكــــان والـ
أبيا نائبا لزعيم حــزب العمال حتى 
عام 1998. وتولى الحقا رئاسة الباد. 
إنــه يفخر  وقــال موسكات في تغريدة 
أنــه  بتسليم السلطة ألبــيــا. وأضــــاف 

سيستقيل رسميا اليوم اإلثنني.

تبادل الفصيان املتصارعان في ليبيا 
االتهامات بخرق وقف إطاق النار الذي 
ــا، وذلــــك بينما  ــيـ اقــتــرحــتــه تــركــيــا وروسـ
ــي مــحــيــط الــعــاصــمــة  ــال فــ ــتـ ــقـ يــســتــمــر الـ
ــا تــركــيــا  ــيـــسـ طــــرابــــلــــس أمـــــــس، وكـــــــان رئـ
ــــف إلطــــاق  ــــى وقــ ــا قــــد دعـــــــوا إلــ ــ ــيـ ــ وروسـ
الــنــار يــبــدأ اعــتــبــارا مــن أمــس األحـــد بعد 
ــرور أكـــثـــر مـــن تــســعــة أشـــهـــر عــلــى بــدء  ــ مـ
قـــوات شرق  هــجــوم على طرابلس تشنه 
ليبيا )الجيش الوطني الليبي( بقيادة 
خليفة حفتر. وقالت كل من قــوات حفتر 
وحــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي املــعــتــرف بها 
دوليا إنهما وافقتا على الهدنة بشروط.

الــوفــاق قالت في بيان إنها  لكن حكومة 
رصـــدت إطـــاق نـــار فــي منطقتي صــاح 
الــديــن ووادي الــربــيــع بــعــد »دقـــائـــق« من 
ــنـــار فـــي بعد  ــــاق الـ ــدء وقــــف إطـ مـــوعـــد بــ
منتصف الــلــيــل مــبــاشــرة، وُســمــع تــبــادل 
إطاق نار في صاح الدين وعني زارة في 
وقت مبكر من صباح أمس، وأي محاولة 
لفرض وقــف دائــم إلطــاق الــنــار ستكون 
ــامـــات  ــقـــسـ صـــعـــبـــة الـــتـــنـــفـــيـــذ     بـــســـبـــب االنـ
فــي التحالفات العسكرية فــي ليبيا، إذ 
ــوات أجــنــبــيــة  ــ تــقــف فــصــائــل مــســلــحــة وقــ
إلــى جانب كل طــرف من الطرفني اللذين 

يصف كل منهما اآلخر بامليليشيا.
وقال اللواء املبروك الغزوي القائد بقوات 
الجيش الوطني الليبي »املليشيات قامت 
بــخــرق الــهــدنــة فــي أكــثــر مــن مــحــور بكل 
أنـــواع األسلحة ونحن مــا زلنا ملتزمني 

ــادر لـــنـــا قـــبـــل مــنــتــصــف  ــ ــــصــ ــبــــاغ الــ ــالــ بــ
الليلة من القيادة العامة كغرفة املنطقة 
الــغــربــيــة ونــنــتــظــر أي تــعــلــيــمــات جــديــدة 
مــنــهــا«. وقــالــت حــكــومــة الــوفــاق الوطني 
فـــي بــيــان إنــهــا رصــــدت »خـــروقـــات لــهــذا 
االتـــفـــاق مــن قــبــل املــيــلــيــشــيــات املــعــتــديــة« 
ــي يــجــدد  ــاســ ــرئــ وأضـــــافـــــت »املــــجــــلــــس الــ
التزامه بوقف إطاق النار، ويشدد على 
ضــرورة الــتــزام رعــاة هــذا االتــفــاق وبعثة 
األمــم املتحدة للدعم في ليبيا بتطبيقه 
على النحو األمــثــل، وأال يستسهلوا أو 
الـــخـــروقـــات، ويمنعوا  يستهينوا بــهــذه 
حــدوثــهــا«. وقــالــت وزارة الــدفــاع التركية 
ــبـــني يــــحــــاوالن  ــانـ ــا رصـــــــدت أن الـــجـ ــهــ إنــ
االلتزام بوقف إطاق النار وإن األوضاع 
ــة بــاســتــثــنــاء »حــــادثــــة أو اثــنــتــني  ــادئــ هــ

منفصلتني«. ورحبت بعثة األمم املتحدة 
والــجــامــعــة الــعــربــيــة بــاإلعــانــني، ودعــتــا 
الــطــرفــني إلـــى احــتــرام وقـــف إطـــاق الــنــار 

واستئناف املسار السياسي.
وبــيــنــمــا لـــم يــتــم اإلعــــــان عـــن أي آلــيــات 
 سلطات 

ّ
ملــراقــبــة وقـــف إطـــاق الــنــار، فـــإن

ــلــــس دعــــــت »الــــلــــجــــان الـــعـــســـكـــريـــة  ــرابــ طــ
املقترحة مــن الطرفني إلعـــداد اإلجـــراءات 
الــنــار تحت رعاية  الكفيلة بوقف إطــاق 

وإشراف األمم املتحدة«.
وجـــاءت الــدعــوة لوقف إطــاق النار بعد 
تصعيد القتال حول طرابلس في الفترة 
األخـــيـــرة وتــقــدم قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي داخــل مدينة ســرت ذات األهمية 
اإلســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــقــع عــلــى الساحل 

الليبي.

وعــــد رئـــيـــس الــــــــوزراء اإلســـبـــانـــي 
االشتراكي بيدرو سانشيز أمس 
ــأن تــتــبــنــى حــكــومــتــه االئــتــافــيــة  بـ
ــمـــوس الـــيـــســـاري  مـــع حــــزب بـــوديـ
الراديكالي »خطابا واحــدا« بعد 
ــة بــــني الـــحـــزبـــني،  ــقـ ــابـ ــات سـ ــ ــزاعـ ــ نـ
أمـــام الصحافة  وصـــرح سانشيز 
»هــــذه حــكــومــة مــتــنــوعــة، حكومة 
ــا عـــــــازمـــــــة عـــلـــى  ــهــ ــنــ ــكــ ــــف لــ ــالـ ــ ــحـ ــ تـ
ــتــــحــــدة«، وذلــــــك بــعــد  أن تــــكــــون مــ
ــلـــك فــيــلــيــبــي الـــســـادس  إعـــامـــه املـ
رسميا بتشكيلة حكومته. وقــال 
الحكومة االئتافية  إن  سانشير 
ــــى مــنــذ نــهــايــة ديــكــتــاتــوريــة  األولـ
الجنرال فرنكو عام 1975 ستعمل 
ــار  ــ ــكـ ــ ــــى »االســـــــتـــــــفـــــــادة مــــــن أفـ ــلـ ــ عـ
اتــجــاه  فــي  تــســيــر  مختلفة لكنها 
واحد. ستتحدث بأصوات كثيرة 

لكن دائما بخطاب واحد«.
ووعـــد مــن جــهــة أخـــرى بـــأن يركز 
البرملان على »الحوار االجتماعي، 
اإلقليمي، وبــني األجــيــال« لتكون 
الـــبـــاد الـــتـــي تــعــانــي مــنــذ أعــــوام 
أزمــــــة مـــطـــالـــبـــة إقـــلـــيـــم كــتــالــونــيــا 
ــا تـــقـــوم  ــيــ ــانــ ــبــ بــــاالنــــفــــصــــال، »إســ
عــلــى الــتــعــايــش ولــيــس الــتــنــافــر«. 
ــــوزه  ــــر ســـانـــشـــيـــز، بـــعـــد فـ ــــطـ واضـ
املـــــــتـــــــواضـــــــع فــــــــي االنـــــتـــــخـــــابـــــات 
ــــي نـــوفـــمـــبـــر، إلـــى  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فـ

ــاق مـــــع حــــــزب بــــوديــــمــــوس  ــ ــفــ ــ االتــ
رغــــم تــصــريــحــه فـــي ســبــتــمــبــر أن 
وجود وزراء في حكومته من هذا 
التنظيم سيحرمه من النوم، وقد 
سلط حينها الضوء على طبيعة 
مــواقــفــه مــن املــســألــة الــكــتــالــونــيــة، 

والتي تمثل في رأيه عقبة.
وســيــكــون زعــيــم بــوديــمــوس أحــد 
ــــواب لــرئــيــس الــحــكــومــة،  ــة نـ أربـــعـ
وســيــكــلــف الــحــقــوق االجــتــمــاعــيــة. 
وحصلت الحكومة، التي ستؤدي 
الــنــواب  االثــنــني، على ثقة  اليمني 
ــاء إثــــر  ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ بــــهــــامــــش ضــــيــــق ال
الجمهوري  اليسار  امتناع حــزب 
الــــكــــتــــالــــونــــي املــــــؤيــــــد النــــفــــصــــال 

اإلقليم عن التصويت. 
ــونــــي  ــالــ ــتــ ــكــ وحــــــصــــــل الـــــــحـــــــزب الــ
مـــقـــابـــل امـــتـــنـــاعـــه عـــن الــتــصــويــت 
عــلــى وعــد مــن االشــتــراكــيــني ببدء 
ــــني الـــحـــكـــومـــتـــني  ــ مــــــفــــــاوضــــــات بـ
ــة واإلقــــلــــيــــمــــيــــة لـــبـــحـــث  ــ ــزيــ ــ ــركــ ــ املــ
ــزاع  ــ ــنــ ــ ــ ـــ »ال ــ ــ ــل ل ــ الــــتــــوصــــل إلـــــــى حــ
السياسي« في املنطقة الثرية في 

شمال شرق إسبانيا.
ورفــــــض نــــــواب الـــيـــمـــني والـــيـــمـــني 
ــــس«  ــوكـ ــ ــــي حـــــــزب »فـ املــــتــــطــــرف فــ
ــفــــاق بـــني ســانــشــيــز والـــحـــزب  االتــ
االنــفــصــالــي. وتــظــاهــر أمـــس آالف 
مــن أنــصــار »فـــوكـــس« فــي مــدريــد 
ومدن أخرى تنديدا بحكومة »في 

أيدي االنفصاليني«.

تـــوافـــد عــــدد مـــن املـــســـؤولـــني الــغــربــيــني 
إلــى العاصمة العمانية  والــعــرب أمــس 
ــــازي لــلــعــائــلــة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــديـ ــقـ ــتـ ــقـــط لـ مـــسـ
الحاكمة بعد وفــاة السلطان قابوس، 
ــا، وتــوجــه  ــامـ الــجــمــعــة، عـــن عــمــر 79 عـ
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جـــونـــســـون وولـــــي الــعــهــد الــبــريــطــانــي 
األمير تشارلز إلى قصر العلم لتقديم 
ــلـــطـــان  ــا الـــسـ ــمـ ــهـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ ــازي واسـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــجـــديـــد هــيــثــم بــــن طــــــارق آل ســعــيــد، 
ــون مــــــع الـــســـلـــطـــان  ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــى جـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
الـــجـــديـــد ومـــســـؤولـــني عــمــانــيــني كــبــار 
خــال زيــارتــه، وأكــد البيان البريطاني 
أن »املــمــلــكــة املــتــحــدة وســلــطــنــة عــمــان 
ترتبطان بعاقات ثنائية واسعة تعود 
إلى أكثر من 200 عام«، مشددا على أن 
»بلدينا يرتبطان بعاقات اقتصادية 
ــة وأمـــنـــيـــة  ــيــ ــاعــ ــالــــح دفــ عـــمـــيـــقـــة ومــــصــ

مشتركة«.
وتـــوجـــه مــلــك األردن عــبــد الــلــه الــثــانــي 
يرافقه ولــي العهد األمــيــر الحسني بن 
عبد الله الثاني إلى سلطنة ُعمان على 
رأس وفد رفيع املستوى لتقديم العزاء، 
ومــن بــني املــســؤولــني الــذيــن قــدمــوا إلى 
مسقط، وزير الخارجية اإليراني جواد 
ظريف والرئيس التونسي قيس سعيد 
الــكــويــت الشيخ صــبــاح األحمد  وأمــيــر 
الصباح باإلضافة إلى الرئيس اليمني 
ــارك  ــ ــ ــه مــــنــــصــــور هــــــــــادي، وشـ ــ ــ عــــبــــد ربـ
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي الـــســـابـــق نــيــكــوال 
ســـــاركـــــوزي أيـــضـــا فــــي تـــقـــديـــم واجــــب 
الـــعـــزاء، بــعــد يـــوم مـــن تــولــي الــســلــطــان 

الجديد مقاليد الحكم.

ــلـــطـــان جــــديــــد مــقــالــيــد  ــع تــــولــــي سـ ــ ومــ
الـــحـــكـــم فــــي ُعــــمــــان، ســـتـــتـــواصـــل عــلــى 
األرجح من دون تغيير سياسة الحياد 
التقليدية التي اتبعتها السلطنة التي 
تمّيزت بلعب دور الوسيط اإلقليمي 
والــدولــي، ويرجح محللون أن يحافظ 
الــســلــطــان الــجــديــد عــلــى إرث قــابــوس 

ــتـــي جــلــبــت  ويــســتــمــر فــــي ســيــاســتــه الـ
االســتــقــرار الــســيــاســي إلـــى مــســقــط في 
منطقة غالبا ما تعصف بها األزمــات. 
وتـــوّجـــهـــت الـــــدول الــغــربــيــة مـــــرارا إلــى 
مــســقــط لــتــطــلــب مــنــهــا الـــتـــوســـط ليس 
فــي الــنــزاعــات اإلقــلــيــمــيــة فــحــســب، لكن 
ــا، بما فــي ذلك 

ً
فــي قضايا دولــيــة أيــض

االتفاق النووي مع إيران في عام 2015.
وتعهد سلطان عمان الجديد هيثم بن 
طــارق بعد تعيينه بمواصلة سياسة 
بــــاده الــخــارجــيــة الــقــائــمــة عــلــى »عـــدم 

التدخل«.
ــال الـــســـلـــطـــان الـــجـــديـــد )65 عـــامـــا(  ــ وقــ
فــي أول تــصــريــحــات لــه بــعــد تنصيبه 

الــراحــل  »ســـوف نرتسم خــط السلطان 
مؤكدين على الثوابت وسياسة بادنا 
ــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــتــعــايــش  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
ــم والــشــعــوب وحسن  السلمي بــني األمـ
ــدم الـــتـــدخـــل فــــي الـــشـــؤون  ــ الــــجــــوار وعــ

الداخلية لغيرنا«.
ويــــرى عــضــو هــيــئــة تـــدريـــس فـــي قسم 
الــكــويــت والزميل  الــتــاريــخ فــي جامعة 
ــدر الــســيــف أنــه  فـــي مـــركـــز كــارنــيــغــي بــ
»مـــــن دون شـــــك، ســتــظــل عـــمـــان تــتــبــع 
نفس النهج حيث قــدم لها هــذا النهج 
ــا أن األســـــــرة  ــ ــمـ ــ الــــكــــثــــيــــر«. وتـــــابـــــع »بـ
)الــحــاكــمــة( ارتــضــت خــيــار قــابــوس في 
تــســمــيــة الــــحــــاكــــم، فـــمـــن الــطــبــيــعــي أن 
تستمر في سياساته الخارجية حيث 
هــذه السياسات قدمت الكثير لعمان، 

وال سبب لتغيير النهج«.
ــة تــعــامــلــهــم  ــقـ ــريـ وقــــــال الـــســـيـــف إن »طـ
ــرة الــحــاكــمــة( وســرعــتــهــم رســالــة  ــ )األسـ
للمواطنني والجيران بأن األمور تحت 

السيطرة«.
وقــــالــــت كـــريـــســـتـــني ديــــــــوان مــــن مــعــهــد 
دول الخليج العربية فــي واشنطن إن 
»الضمان األفضل لحياد عمان سيكون 
عـــبـــارة عـــن إعــــــادة هــيــكــلــة اقــتــصــاديــة 
ناجحة تعتمد على شعبها وتتجنب 

االعتماد على أي قوة أخرى«.
وحــافــظــت مسقط عــلــى عــاقــات جيدة 
ــران بــيــنــمــا بــقــيــت فـــي مجلس  ــهـ مـــع طـ
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، ويــؤكــد مــراقــبــون 
أنــه على الــرغــم مــن رحــيــل قــابــوس فإن 
ــان الــدبــلــومــاســيــة  ــمـ ــرة ســلــطــنــة عـ ــبـ خـ
ــا لــــخــــوض مـــفـــاوضـــات  ــ ــــدادهـ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
تتسم بالسرية في العادة أمر يتجاوز 

السلطان نفسه.

قادة العالم يتوافدون على سلطنة عمان لتقديم التعازي

¶األمير تشارلز يقدم واجب العزاء للسلطان الجديد هيثم بن طارق

¶  قوات حفتر اخترقت اتفاق وقف إطالق النار

مسقط - أ ف ب

طرابلس - وكاالت

فاليتا - رويترز

مدريد - أ ف ب

وقف إطالق نار هش في ليبيا
رئيس الوزراء اإلسباني يعد بعد أشهر من المعارك

بحكومة تتبنى خطابا واحدا

روبرت أبيال رئيسا لوزراء مالطا
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الحرس الثوري يطلع مجلس الشورى على أسباب إسقاط الطائرة

ترامب يدعو إيران للحوار بدون شروط مسبقة
قـــّدم قــائــد الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي خالل 
ــام مــجــلــس  ــ جــلــســة مــغــلــقــة أمـــــس إفـــــــادة أمــ
الــــشــــورى بـــشـــأن حـــادثـــة إســـقـــاط الــطــائــرة 
األوكـــرانـــيـــة، الــتــي أثـــــارت تـــظـــاهـــرات أمــس 
األول فــي الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة. ويــأتــي 
إدالء قــائــد الــحــرس الــثــوري بــشــهــادة غــداة 
ــا كـــانـــوا  ــيــــة طـــالبـ تـــفـــريـــق الـــشـــرطـــة اإليــــرانــ
يــهــتــفــون بـــشـــعـــارات »مــنــاهــضــة لــلــنــظــام« 
وتــوقــيــف السفير البريطاني لــدى طهران 
روب ماكير لفترة وجــيــزة بعيد مغادرته 
ـــــدم عــلــى أنــــه وقــفــة 

ُ
مـــكـــان الــتــجــمــع الـــــذي ق

الــطــائــرة األوكــرانــيــة التي  تكريم لضحايا 
اعترفت طهران بأنها أسقطتها عن طريق 

الخطأ.
وأدلى قائد الحرس الثوري اإليراني اللواء 
حسني سالمي األحد بشهادته أمام مجلس 
الشورى خالل جلسة مغلقة، واعترف على 
الــقــوات املــســلــحــة، بإسقاط  ــرار مــا فعلت  غـ
الــــطــــائــــرة األوكــــرانــــيــــة بـــواســـطـــة صـــــاروخ 
إيــرانــي »عـــن طــريــق الــخــطــأ«، ورّحــــب قــادة 
دول عدة خصوصا رئيس الــوزراء الكندي 
جاسنت ترودو بهذا االعتراف إال أنهم دعوا 
إلى تحقيق شامل وشفاف. وذكــرت وكالة 
األنباء الطالبية )إيسنا( شبه الرسمية أن 
سالمي تحدث على األرجح عن اغتيال قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني 
الــجــنــرال قــاســم ســلــيــمــانــي فـــي الــثــالــث من 
يناير فــي غــارة أمريكية فــي بــغــداد. ورّدت 
إيــران على هــذه العملية بإطالق صواريخ 
األربعاء على قاعدتني في العراق تضّمان 
قوات أمريكية، قبل بضع ساعات من كارثة 

طائرة بوينغ األوكرانية.
ــرال ســــالمــــي، طــلــب  ــنــ وبــــعــــد مـــداخـــلـــة الــــجــ
رئيس مجلس الشورى علي الريجاني من 
اللجان البرملانية املكلفة األمــن والسياسة 
الخارجية دراســـة هــذا »الــحــادث الخطير« 
ب هــذا الــنــوع مــن الــكــوارث في 

ّ
وســبــل تجن

املستقبل.

قمع المتظاهرين 

وانــتــشــرت أمـــس أعــــداد كــبــيــرة مــن وحـــدات 
شرطة مكافحة الشغب مجّهزين بخراطيم 
مياه وهروات قرب ثالث جامعات في وسط 
عت عناصر الشرطة 

ّ
العاصمة طهران، وتوز

غلقت أمام 
ُ
أ أيضا حول ساحة أزادي التي 

ــارة وكــــان يــمــكــن رؤيــــة حـــوالـــي خمسني  ــ املـ
مـــن عــنــاصــر قــــوات الــبــاســيــج )مــتــطــوعــون 
إســالمــيــون( فــي محيط جامعة أمير كبير 

حيث تم تفريق التظاهرة السبت.
وحــــذر الــرئــيــس األمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب 
إيـــــران مـــجـــددًا أمـــس مـــن قــمــع املــتــظــاهــريــن 
احــتــجــاجــا عــلــى إســـقـــاط الــنــظــام اإليـــرانـــي 

ــلـــخـــطـــوط  ــة لـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ لـــــطـــــائـــــرة الــــــــركــــــــاب الـ
األوكرانية، فيما أكد وزير الدفاع في إدارته 
أن الرئيس ما زال مستعدًا ملحاورة إيــران، 
وكتب ترامب في تغريدة »أقول لقادة إيران 
ال تقتلوا متظاهريكم«، وذلك غداة تحذيره 
طــهــران مــن ارتــكــاب »مــجــزرة جــديــدة بحق 

املتظاهرين السلميني«.
وأضــاف ترامب »آالف األشخاص قتلوا أو 
 من جانبكم«، منبها إلى أن 

ً
سجنوا أصــال

العالم »واألهم الواليات املتحدة تراقبكم«.
ويشير ترامب إلى التظاهرات التي اندلعت 
مــنــتــصــف نــوفــمــبــر فـــي إيــــــران بــعــد إعـــالن 
السلطات زيادة كبيرة في أسعار البنزين، 
وقتل فيها 300 شخص وفق منظمة العفو 
 

ّ
الـــدولـــيـــة، ويـــأتـــي تــحــذيــر تـــرامـــب فـــي ظــل
توتر بني الواليات املتحدة وإيران تصاعد 
بشكل كبير منذ اغتيال األمريكيني قائد 
الــحــرس الثوري  الــقــدس السابق فــي  فيلق 
ــرانـــي الــجــنــرال قــاســم ســلــيــمــانــي فــي 3  اإليـ

يناير.
ورغــم التوتر، أعلن وزيــر الدفاع األمريكي 
ــارك إســـبـــر أمــــس أن الــرئــيــس تـــرامـــب ما  ــ مـ
زال مستعدًا ملحاورة إيــران »بــدون شروط 
مسبقة«، وقــال إسبر لقناة »ســي بي إس« 
إن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة مــســتــعــدة ملـــحـــاورة 
الجمهورية اإلسالمية حول »مسار جديد، 
ــران بــلــدًا  ــ ــ وســلــســلــة تـــدابـــيـــر تــجــعــل مــــن إيـ

طبيعيا أكثر«.

كشف المالبسات 

ــوزراء الــكــنــدي  ــ مــن جــهــتــه، طــالــب رئــيــس الــ
جــاســنت تــــــرودو، إيـــــران بــكــشــف مــالبــســات 
كــارثــة تــحــطــم طــائــرة الــبــويــنــغ األوكــرانــيــة 
التي أسقطت عــن طريق الخطأ، وبتحمل 
الــحــادث، بما في ذلك  كامل املسؤولية عن 

دفع تعويضات مالية.
وفــــي إعـــــالن غــيــر مـــتـــوقـــع، اعــــتــــذرت إيــــران 

عـــن إســقــاطــهــا »بـــالـــخـــطـــأ« طـــائـــرة بــويــنــغ 
737 التابعة للخطوط الجوية األوكرانية 
إلـــى مــقــتــل 176 شخصا  الـــدولـــيـــة، مـــا أدى 
كانوا على متنها، بينهم 57 كنديا. وقبل 
اإلعـــالن، أعــربــت دول عــديــدة وعلى رأسها 
إيــران  كندا عن تأييدها لفرضية أن تكون 
أسقطت الطائرة. ويبدو التأثر بعد الحادث 
ــي كـــنـــدا حـــيـــث نــظــمــت وقـــفـــات  ــا فــ ــحــ واضــ
إلضــــاءة شــمــوع فــي جــمــيــع أنــحــاء الــبــالد، 
خصوصا في مونتريال وأوتــاوا وتورنتو 
وإدمنتون )غرب( التي يتحدر منها غالبية 

الضحايا ومعظمهم من الطالب.
وعلى الرغم من أن العالقات الدبلوماسية 
بني كندا وإيــران مقطوعة منذ 2012، أعلن 
تـــــرودو أنــــه تـــحـــدث مـــع الــرئــيــس اإليـــرانـــي 
حسن روحاني هاتفيا ليطالبه مرة جديدة 
بإجراء »تحقيق معمق« في هــذه »املأساة 
املـــريـــعـــة«. وأوضــــــح تــــــرودو »تـــحـــدثـــت مع 
الرئيس حسن روحاني وقلت له إن اعتراف 
إيــران خطوة مهمة باتجاه تقديم إجابات 
ــددت عــلــى  ــ لـــعـــوائـــل الـــضـــحـــايـــا، لــكــنــنــي شــ
ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية«. وأضاف 
»يــجــب إلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى كــافــة األســبــاب 
التي أدت إلى هذه املأساة املريعة«، مطالبا 
بأن تشارك كندا بشكل وثيق في التحقيق.

توتر متزايد 

ــــرودو أن »مـــا اعــتــرفــت بـــه إيـــران  واعــتــبــر تـ
ــائــــرة مـــدنـــيـــة أمـــر  ــقــــاط طــ خــطــيــر جــــــدًا، إســ
مروع، على إيران تحمل املسؤولية كاملة«، 
معربا عــن »صــدمــتــه وغــضــبــه« والفــتــا إلى 
أن »ذلك ما كان يجب أن يحصل أبدًا حتى 

خالل مرحلة من التوتر املتزايد«.
وبـــررت طــهــران »الــخــطــأ« بالتوتر املتزايد 
في املنطقة، وألقت جزءًا من املسؤولية في 
الــكــارثــة على »نــزعــة املــغــامــرة األمــريــكــيــة«، 
في إشارة إلى اغتيال األمريكيني للجنرال 

اإليراني قاسم سليماني بضربة في بغداد 
في 3 يناير. ورّد ترودو إيجابا عند سؤاله 
حــول مــا إذا كانت أوتـــاوا تعتزم أن تطلب 
ــران تـــعـــويـــضـــات مـــالـــيـــة لــعــائــالت  ــهــ مــــن طــ
الــضــحــايــا الـــكـــنـــديـــني. وقـــــال تــــــرودو الـــذي 
الــتــقــى الجمعة بــعــيــدًا عــن اإلعــــالم عــائــالت 
الضحايا فــي تورونتو إن »هــذا بالتأكيد 

أمر« ستشمله املحادثات.
وتضم هذه املدينة التي تضم أكبر عدد من 
السكان في كندا، أكبر جالية إيرانيني في 
الــبــالد )نــحــو 100 ألــف مــن أصــل 210 آالف 
إيـــرانـــي فــي كــل الـــبـــالد(. وشــعــرت الجالية 
اإليرانية في كندا بـ »صدمة« بعد االعتراف 
اإليـــرانـــي، وفـــق مــا أوضــــح لــوكــالــة فــرانــس 
برس نائب رئيس جمعية »املجلس الكندي 
اإليراني في تورونتو« بويان تاباسينجاد. 
وقال إن هناك »شعورا باإلحباط والغضب 
في أوساط الجالية اإليرانية الكندية، أواًل 
بسبب سقوط الطائرة بصواريخ دفاعية 
إيرانية، لكن أيضا بسبب كذب )املسؤولني 
اإليرانيني( حــول ذلــك«، مشيرًا إلــى أن ذلك 
»مشكلة كبيرة، كبيرة جـــدًا«. ولفت أيضا 
إلى وجود »شعور من الخوف« في أوساط 

هذه الجالية.
وأوضح أن هذه الجالية »تريد من جهة أن 
يتحمل املجتمع الدولي مسؤولياته )إزاء 
إيران(، لكن ال أحد يريد أن يرى ذلك يتحول 
ــدالع حــــرب« فـــي هـــذا الــبــلــد،  ــ إلـــى ســبــب النـ
مشيرًا إلى أن »الوضع معقد جدًا من وجهة 

نظر جاليتنا«.

سفير بريطانيا 

وانــتــقــد وزيـــر خــارجــيــة االتــحــاد األوروبــــي 
جوزيب بوريل إيران على خلفية توقيفها 
ــيـــزة الــســفــيــر الــبــريــطــانــي لــديــهــا،  ــدة وجـ ملــ
ــا إلـــى »خــفــض الــتــصــعــيــد«، وأوقــفــت  ــًيـ داعـ
الــســلــطــات اإليـــرانـــيـــة الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
لدى طهران روب ماكير خالل وقفة طالبية 
الــطــائــرة األوكــرانــيــة التي  لتكريم ضحايا 
ســقــطــت عـــن طـــريـــق الــخــطــأ قــــرب طـــهـــران، 

ُ
أ

فقتل 176 شخًصا هم جميع من كانوا على 
متنها بينهم بــريــطــانــيــون، وأثـــار توقيفه 
تنديدات دبلوماسية دولية فاعتبرته لندن 

انتهاًكا للقانون الدولي.
وقال بوريل على تويتر »قلق للغاية بشأن 
الــبــريــطــانــي في  املـــؤقـــت للسفير  االعــتــقــال 
إيران. من الواجب االحترام الكامل التفاقية 
فيينا. االتحاد األوروبــي يدعو إلى خفض 
التصعيد وإفساح املجال للدبلوماسية«. 
ونـــفـــى مــاكــيــر الــتــهــم اإليـــرانـــيـــة بـــأنـــه كــان 
يشارك في تظاهرة، مشيرًا إلــى أنــه حضر 
تجمًعا لتكريم قتلى الحادثة وغــادر بعد 
خمس دقائق من بــدء الهتافات املناهضة 

للسلطات.

■ مارك إسبر ■  جاستن ترودو

عواصم - وكاالت
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ــنـــي ســلــبــيــا مــع  ــادل مــنــتــخــبــنــا الـــوطـ ــعــ تــ
نـــظـــيـــره الـــســـعـــودي عـــلـــى مــلــعــب اســـتـــاد 
»ثــامــاســات« فــي محافظة »بــاثــوم ثاني« 
في الجولة الثانية من مباريات املجموعة 
الثانية ببطولة بطولة آســيــا ملنتخبات 

تحت 23 عاما، املقامة في تايالند.
ــذه الــــجــــولــــة فـــوز  ــ ــا هــ ــا شــــهــــدت أيــــضــ ــمـ كـ
سوريا على اليابان 2 / 1 ورفع املنتخب 
الــســعــودي رصــيــده بــذلــك إلــى أربـــع نقاط 
ــع مــنــتــخــبــنــا  ــ ــانـــي كـــمـــا رفـ ــثـ ــز الـ فــــي املــــركــ

رصيده إلى نقطتني في املركز الثالث.
وكــــانــــت الـــجـــولـــة األولــــــــى مــــن مـــبـــاريـــات 
املجموعة قد شهدت فوز السعودية على 
اليابان 2 / 1 وتعادل العنابي مع سوريا 
2 / 2. وتـــقـــام الــجــولــة الــثــالــثــة األخـــيـــرة 
ــات املــجــمــوعــة يــــوم األربـــعـــاء  ــاريـ ــبـ مـــن مـ
املقبل حيث تلتقي منتخبنا مع اليابان 

والسعودية مع سوريا.
واتسمت بداية املباراة بالحذر من جانب 
الــفــريــقــني وســعــى كـــل مــنــهــمــا إلـــى فــرض 
أســلــوبــه فـــي الــلــعــب لــكــن املـــواجـــهـــة بــدت 

متكافئة في الدقائق األولى.
ــادر بــتــكــثــيــف ضغطه  ــبــ وكـــــان األدعــــــم املــ
الــــهــــجــــومــــي لــــكــــنــــه وجــــــــد صــــعــــوبــــة فــي 
الــوصــول إلـــى منطقة جـــزاء املــنــافــس في 

ظل الحذر الدفاعي الشديد.
ــــرص الـــخـــطـــيـــرة فــي  ــفـ ــ وجـــــــــاءت أولـــــــى الـ
الــدقــيــقــة 12 حــيــث شــن منتخبنا هجمة 
ــمـــن فــهــمــي  ــلـــق عـــبـــد الـــرحـ ــطـ ســـريـــعـــة وانـ

إلـــــــى داخـــــــــل مـــنـــطـــقـــة الــــــجــــــزاء وكـــــــــاد أن 
ــرزاق  ــ يــتــلــقــى طــولــيــة مـــن يـــوســـف عــبــد الـ
الــدفــاع فــي إيقافها، لكن الحارس  أخفق 
السعودي محمد اليامي خرج في اللحظة 

املناسبة وانقض على الكرة ببراعة.
وعــــزز الــعــنــابــي ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات 
الــلــعــب بــشــكــل أكـــبـــر وتــــوالــــت مــحــاوالتــه 
لـــكـــن دون تــشــكــيــل خـــطـــورة  الــهــجــومــيــة 

حقيقية على املرمى السعودي.
بعدها دخل املنتخب السعودي في أجواء 

ــاراة وتــخــلــى عـــن الـــتـــراجـــع الــدفــاعــي  ــبــ املــ
ليبدأ تبادل املحاوالت الهجومية.

وانـــحـــصـــرت أغـــلـــب مـــجـــريـــات الــلــعــب في 
وسط امللعب لدقائق مع تزايد الخشونة 
شيئا ما في ظل الحذر الدفاعي الشديد 

لكال الفريقني.
ــاءت أخــطــر فـــرص الـــشـــوط األول في  ــ وجـ
الدقيقة 39 وكــانــت مــن نصيب املنتخب 
السعودي حيث تلقى عبد الرحمن غريبة 
عــرضــيــة وســـدد بــقــوة مــن حـــدود منطقة 

الـــجـــزاء لــكــن العـــب خــط الــوســط الــقــطــري 
مهند عياش تصدى للكرة وحولها إلى 

ضربة ركنية لم تستغل.
واخــتــلــف الــحــال شيئا مــا خـــالل الــشــوط 
ــدأ املــنــتــخــب الــســعــودي  الـــثـــانـــي، حــيــث بــ
ضــغــطــه الــهــجــومــي مــبــكــرا وهــــدد املــرمــى 
الــعــنــابــي فـــي الــدقــيــقــة 50 عــنــدمــا ســدد 
دبيش خالد حسني كرة مباغتة قوية من 
خــارج حــدود منطقة الــجــزاء لكنها مرت 

بجوار القائم.

وبــعــدهــا بـــثـــوان، تــوغــل الـــســـعـــودي عبد 
الرحمن غريب داخل منطقة الجزاء وكاد 
ــــب خــط  ــدد أمــــــام املــــرمــــى لـــكـــن العـ أن يـــسـ
الوسط عبد الله األحرق أطاح بالكرة في 
إلــى ركنية لم  اللحظة املناسبة وحولها 
تستغل. وأنــقــذ حـــارس منتخبنا محمد 
ــــدف مـــحـــقـــق فــي  ــه مــــن هــ ــاكـ ــبـ الــــبــــكــــري شـ
الدقيقة 68، حيث تلقى املدافع السعودي 
عبد اإلله العمري كرة عالية واحتفظ بها 
بــبــراعــة داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء مــتــجــاوزا 
ــدد لــكــن الــبــكــري تــصــدى  املــدافــعــني ثـــم سـ
لــلــكــرة بــصــعــوبــة. ورد منتخبنا بهجمة 
خطيرة في الدقيقة 69 انتهت بتسديدة 
لكن الكرة مــرت أمــام خط املرمى ثم مرت 
بجوار القائم. ولم يتخل أي من الفريقني 
عن حذره الدفاعي خالل الدقائق األخيرة 
مــع تــراجــع النشاط الهجومي، حيث بدا 
كــل مــن الــطــرفــني قــانــعــا بنقطة الــتــعــادل، 
وبالفعل انتهت املباراة بالتعادل السلبي.

ــيــــة، فــــــاز املــنــتــخــب  ــانــ ــثــ وفــــــي املــــــبــــــاراة الــ
الــــســــوري عــلــى نــظــيــره الـــيـــابـــانـــي 2 / 1 
وســـجـــل هـــدفـــي املــنــتــخــب الــــســــوري عبد 
الرحمن بركان من ركلة جزاء في الدقيقة 
الــديــن دالـــي فــي الدقيقة  التاسعة وعـــالء 
88، فيما سجل هــدف املنتخب الياباني 

يوكي سوما في الدقيقة 30.
ورفع املنتخب السوري رصيده إلى أربع 
نقاط في صدارة الترتيب بفارق األهداف 
املسجلة، أمــام املنتخب السعودي، فيما 
الياباني بــال نقاط فــي قاع  ظــل املنتخب 

الترتيب.

»23 منتخبنا الوطني يتعادل مع السعودية في »آسيا تحت 
بالرغم من سيطرة العنابي على مجريات المباراة

¶  جانب من اللقاء

بانكوك - قنا

ــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــن الـــبـــنـــك الـــتـــجـــاري ونـــــــادي املـــديـ ــلـ أعـ
انــطــالق مسابقة للمشاركة فــي بطولة  للجولف عــن 
ــتــــجــــاري قـــطـــر مـــاســـتـــرز بـــــرو آم املــفــتــوحــة  الـــبـــنـــك الــ
يـــوم السبت  املــســابــقــة  الــرســمــيــة، حــيــث سيتم تنظيم 
املوافق 18 يناير في نادي املدينة التعليمية للجولف.

فــلــلــمــّرة األولــــى مــنــذ انــطــالقــة بــطــولــة الــبــنــك الــتــجــاري 
ــواة ريــاضــة  قــطــر مــاســتــرز، يــدعــو الــبــنــك الــتــجــاري هــ
الجولف إلى املشاركة في البطولة التي من شأنها أن 
تخّول املشاركني للتأهل واملنافسة في بطولة برو آم 
الرسمية التي ستقام بتاريخ 4 مارس 2020، أي قبل 
يـــوم واحــــد مــن انــطــالق بــطــولــة الــبــنــك الــتــجــاري قطر 

ماسترز.
وفي هذا الصدد، قال مايكل بريدوود، مدير عام نادي 
املــديــنــة التعليمية لــلــجــولــف: »نــهــدف مــن خـــالل هــذه 

أمــام  إتــاحــة الفرصة  إلــى  املنافسة األولـــى مــن نوعها 
هــواة الجولف للتأهل واللعب في البطولة الرسمية 
إلـــى جــانــب العــبــني دولــيــني ومــحــتــرفــني«. وسيحصل 
ــول مــجــانــي  ــ ــ الــــفــــائــــزون الـــثـــالثـــة بــــاملــــبــــاراة عـــلـــى دخـ
للمنافسة في بطولة البنك التجاري قطر ماسترز برو 
آم، باإلضافة إلى تذكرتني مجانيتني للدخول لشاليه 
الــتــجــاري املخصص لكبار الشخصيات خالل  البنك 

بطولة البنك التجاري قطر ماسترز 2020.
وفي تعليق له على هذه املبادرة، قال حسني العبدالله، 
مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق لدى البنك 
ــرو آم إلــى  ــتـــجـــاري: »يــعــتــبــر الــلــعــب فـــي بـــطـــوالت بــ الـ
جانب العبني محترفني بــارزيــن بمثابة حلم يسعى 
 سعينا 

ّ
الكثير من هواة الجولف إلى تحقيقه. ففي ظل

الدؤوب إلى تزويد عمالئنا املواطنني واملقيمني بشكل 
عـــام بــفــرص جــديــدة للمنافسة، تــأتــي بــطــولــة بـــرو آم 

ثني على جهودنا«.
ُ
لت

أعلنت رابطة االتحاد اإلسباني ملالكمة املحترفني 
ــم الـــجـــديـــد، لــلــمــالكــم  ــنـــدة املــنــافــســات فـــي املـــوسـ أجـ
القطري املحترف الشيخ فهد بــن خالد بــن جاسم 
الــتــي سيخوضها في  آل ثــانــي، وعـــدد املــواجــهــات 

النصف األول من عام 2020.
 ويخضع املالكم القطري الختبارات صعبة للغاية 
خــــالل شــهــر فـــبـــرايـــر املـــقـــبـــل، حــيــث يـــخـــوض ثــالث 
مواجهات متتالية وهــي تجربة صعبة يخوضها 

للمرة األولى.
الــثــالث فــي األول  املــواجــهــات  ويستهل الشيخ فهد 
مــن فــبــرايــر، على أن يــخــوض املــواجــهــة الثانية في 
الخامس عشر من الشهر نفسه، ثم املواجهة الثالثة 
واألخيرة في الشهر يوم 29 منه، وهو ما يعني أنه 
سيخوض مواجهة كل أسبوعني تقريبا، خاصة أن 

مواجهته الرابعة ستقام في 14 مارس املقبل.
 ورأى الــشــيــخ فــهــد بـــن خــالــد بـــن جــاســم آل ثــانــي 
أن الصعوبة ال تتمثل فــي خــوض مثل هــذا العدد 
الــكــبــيــر مـــن املـــواجـــهـــات فـــي فـــتـــرة زمــنــيــة قــصــيــرة، 
وإنــمــا الصعوبة تكمن فــي الــتــحــدي الــجــديــد الــذي 
املــواجــهــات املقبلة، واملتمثل في  سيخوضه خــالل 
زيــادة عدد الجوالت في كل مواجهة إلى ست بدال 

من أربع كما كان الحال عليه في املوسم املاضي.
 وقال الشيخ فهد، في تصريح صحفي، إنه يرغب 

ــد، فضال  ــديـ بـــشـــدة فـــي خــــوض هــــذا الـــتـــحـــدي الـــجـ
عــن أنـــه سيعطيه فــرصــة أكــبــر فــي تــعــلــم األســلــوب 
االحترافي في اللعب بأكبر عدد من الجوالت، فضال 
عن أنه سيساعده في رفع مستوى لياقته الذهنية 

والبدنية.
 وأوضــــــــــح املـــــالكـــــم الــــقــــطــــري أنـــــــه يـــســـتـــعـــد بـــقـــوة 
للمواجهات املقبلة بتكتيك تدريب يختلف كليا عن 
املرحلة املاضية، وذلك من خالل زيادة عدد ساعات 
التدريب وتكثيف املرات، فضال عن العمل على بناء 
قــدراتــه البدنية والعضلية مــع الحفاظ على ثبات 

الوزن الذي يلعب فيه.
ــرار لـــعـــب ثـــالث  ــ ــه لـــيـــس صـــاحـــب قــ ــ ــــى أنـ  وأشـــــــار إلـ
مـــواجـــهـــات فـــي شــهــر واحــــــد، وإنـــمـــا قـــــرار الــلــجــنــة 
املنظمة فــي االتــحــاد اإلســبــانــي والــتــي تعمل على 
إيــجــاد فــرص منافسة متكافئة لجميع املالكمني، 
مـــشـــددا عــلــى ضـــــرورة االلــــتــــزام بــالــبــرنــامــج املــعــلــن 
خاصة بعد خوض 14 مواجهة منذ االحتراف قبل 
عامني، وهو ما يعني أن الفترة املقبلة تحتاج املزيد 
ــواء عــلــى املــســتــوى الــفــنــي أو عــدد  مـــن الــتــطــويــر ســ
املواجهات. وشــدد الشيخ فهد على أن هناك رؤية 
بــقــيــادة الفرنسي فــرانــك بوهيك  مــن جــهــازه الفني 
تتمثل في ضــرورة خــوض معسكر تدريبي مكثف 
فــي إسبانيا طــوال شهر فبراير حتى االنتهاء من 
املــواجــهــات الــثــالث وذلــــك تــوفــيــرا لــلــوقــت والــجــهــد 

ولزيادة التركيز.

أبدى اإلسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخبنا 
ــاه عـــن نــتــيــجــة الــتــعــادل  ــ ــقـــدم رضـ األوملـــبـــي لـــكـــرة الـ
الــســعــودي، امــس، فــي الجولة  السلبي أمــام نظيره 
الثانية لحساب املجموعة الثانية من بطولة كأس 
أمــم آســيــا تحت 23 سنة )تــايــالنــد 2020(، املؤهلة 
ــو.  وقـــــال ســانــشــيــز فـــي املــؤتــمــر  ــيـ ــاد طـــوكـ ــيـ ــبـ ألوملـ
الــذي عقد عقب نهاية املباراة »أعتقد أن  الصحفي 
النتيجة عادلة، بالنظر ملجمل أحداث اللقاء الذي لم 
يكن سهال على اإلطالق أمام منتخب قوي ويعتبر 

من أفضل فرق البطولة«.
ــأنــــا إلـــى  ــولـــه »لــــجــ ــقـ ــنـــابـــي بـ  وأضـــــــــاف مـــــــدرب الـــعـ
ــرة، وظـــهـــرنـــا بــشــكــل أفــضــل  ــكــ االســــتــــحــــواذ عـــلـــى الــ
ــاراة الــســابــقــة، ونــجــحــنــا فـــي كيفية  ــبـ ــاملـ مـــقـــارنـــة بـ
ذوا 

ّ
التعامل مع املنافس بصورة جيدة، والجميع نف

التعليمات«.
 وشــــدد ســانــشــيــز عــلــى ضـــــرورة إغــــالق مــلــف هــذه 
ــل الــتــركــيــز فـــي الــلــقــاء املــقــبــل أمـــام  ــاراة مـــن أجــ ــبــ املــ

ــاراة صـــعـــبـــة بــكــل  ــ ــبـ ــ الــــيــــابــــان، قــــائــــال »تـــنـــتـــظـــرنـــا مـ
ــّدم األفــــضــــل، واملــنــتــخــب  ــقــ ــد أن نــ ــريــ املـــقـــايـــيـــس ونــ
الــيــابــانــي مــن أفــضــل منتخبات آســيــا، وهـــو فريق 
لــه وزنــــه. وتــابــع مـــدرب املنتخب الــقــطــري األوملــبــي 
»بالنسبة لنا فنحن مطالبون بتحقيق النتيجة 
املطلوبة والحصول على النقاط الثالث، وسنلجأ 
ا لظروف 

ً
إلى تحديد متطلباتنا في هذه املباراة وفق

الــتــي ستكون مصيرية فــي العبور  املــواجــهــة  هــذه 
الــدور ربع النهائي«. وعلى الجانب اآلخــر أكد  إلى 
سعد الشهري، مدرب املنتخب األوملبي السعودي، 
أن الفريق قدم أداء جيدا أمام نظيره القطري لكنه 
عانى من اإلجهاد نتيجة توالي املباريات.. مؤكدا 
أن املواجهة كانت قوية جدا، نظرا لرغبة املنتخبني 
في تحقيق االنتصار »ولقد سعينا للفوز لكن لم 

نوفق في التسجيل، كما هو حال املنافس«.
 وأوضــح مدرب األوملبي السعودي أن فريقه مازال 
يمتلك حظوظا في التأهل للدور الثاني، حيث إن 
املنافسة على الصعود قائمة، »ونسعى لذلك من 

خالل اللقاء األخير أمام سوريا«.

الــيــوم اإلثــنــني فــعــالــيــات مــهــرجــان مرمي  تستأنف 
الدولي للصقور والصيد في دورته الحادية عشرة 
والتي تقام تحت رعاية سعادة الشيخ جوعان بن 
حمد آل ثاني، ومن تنظيم جمعية القناص القطرية 
خـــالل الــفــتــرة مــن 1 يــنــايــر الــجــاري وإلـــى 1 فبراير 

املقبل.
وأعــلــنــت الــلــجــنــة املــنــظــمــة ملــهــرجــان مــرمــي الــدولــي 
ــاح الـــيـــوم  ــبـ ــه ســـتـــجـــرى صـ ــ لــلــصــقــور والـــصـــيـــد، أنـ
تصفيات بطولة الطلع، وبطولة هدد التحدي في 

املساء، كما كان معلنا عنه في الجدول سابقا.
أنــه تم  مــن جهة أخـــرى، أوضــحــت اللجنة املنظمة، 
تحديد مــوعــد لــعــدد مــن الــبــطــوالت املــؤجــلــة، حيث 
إلــى 48  ستقام بطولة الطلع للمجموعات مــن 44 

غدا الثالثاء في الفترة الصباحية.
كــمــا حــــددت الــلــجــنــة مــوعــدا إلجــــراء بــطــولــة الــدعــو 
ــرنــــاس الـــحـــر(، وهــــو يــوم  ــــرخ الـــحـــر( و)قــ مــحــلــي )فـ
الــجــمــعــة 17 يــنــايــر خـــالل الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة، أمــا 
بطولة الدعو محلي )قرناس شاهني( و)جير حر( 
و)فــرخ + قــرنــاس(، فستقام يــوم السبت املقبل )18 

يناير الجاري( في الفترة الصباحية.

انطالق بطولة قطر ماسترز برو آم 
18 يناير المفتوحة 

3 مواجهات للمالكم الشيخ فهد 
في فبراير المقبل

مدرب العنابي األولمبي: 

التعادل مع المنتخب السعودي نتيجة عادلة

11« اليوم استئناف بطوالت مهرجان »مرمي 

ينظمها »التجاري« و»المدينة التعليمية للجولف«

الدوحة -  

الدوحة -  

بانكوك - قنا

الدوحة -  
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حافظ بطلنا ناصر العطية حامل اللقب على موقعه 
فـــي املـــركـــز الــثــانــي »وصــــافــــة« لــلــتــرتــيــب الـــعـــام ضمن 
منافسات رالي داكار الدولي الصحراوي في نسخته 
الــثــانــيــة واألربــــعــــني الــتــي تــقــام فـــي الــســعــوديــة حتى 
الــســابــع عــشــر مـــن يــنــايــر الـــجـــاري، بــعــدمــا حـــل ثانيا 
لفئة السيارات في املرحلة السابعة التي شهدت وفاة 

الدراج البرتغالي باولو جونسالفيس بعد سقوطه.
 واحتل العطية بصحبة مالحه الفرنسي ماثيو بوميل 
على منت سيارة »تويوتا هايلوكس«، املركز الثاني 
الــريــاض  الــتــي أقيمت امــس بــني  فــي املرحلة السابعة 
ووادي الدواسر، وذلك بفارق دقيقتني و12 ثانية عن 
اإلســبــانــي كــارلــوس ســايــنــز بصحبة مــالحــه لــوكــاس 
كروز على منت سيارة »ميني كوبر« الذي احتل املركز 
األول، فيما جاء الفرنسي ستيفان بيترهانسل ثالثا 

وبفارق دقيقتني و53 ثانية عن املتصدر.
 ويـــبـــدو أن املــنــافــســة تــتــجــه لــتــصــبــح مــحــصــورة بني 
الثالثي، إذ وسع ساينز صدارته للترتيب العام إلى 
10 دقائق أمام العطية الباحث عن لقبه الرابع في رالي 
دكار، و19 دقيقة و12 ثانية أمام بيترهانسل صاحب 
الرقم القياسي في الفوز بلقب الرالي برصيد 13 مرة 
بواقع سبع في السيارات وست في الدراجات النارية.

املــرحــلــة السابعة   وأوضــــح بطلنا نــاصــر العطية أن 
املمتدة من الرياض إلى وادي الدواسر كانت سريعة 
جدا ومناسبة لسيارات الباجي وليس لسيارات الدفع 
الرباعي.. الفتا إلى أنه رغم ذلك كانت املنافسة قوية 
طوال املرحلة وتمكن من الحصول على املركز الثاني.

 وقــــــال الـــعـــطـــيـــة، فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــفـــي، إنـــــه تــصــدر 
املنافسات حتى الكيلو الـــ161، إال أن سيارات الباجي 
ــن تــخــطــيــه نـــظـــرا لــســرعــتــهــا الـــتـــي تــنــاســب  تــمــكــنــت مـ
املرحلة، ولكنه تمكن بــاإلصــرار والخبرة فــي العودة 

ــانـــي واملـــحـــافـــظـــة عـــلـــى وصـــافـــة  ــثـ ــز الـ ــركــ واحــــتــــالل املــ
الترتيب العام.

املــشــوار في   وأبــدى السائق القطري تطلعه ملواصلة 
املرحلة الثامنة يوم غد اإلثنني، وتحقيق لقب املرحلة 
من أجــل خطف صــدارة الترتيب العام والحفاظ على 

اللقب الذي حققه املوسم املاضي.
ــدراج البرتغالي  ــ  وشــهــدت الــجــولــة الــســابــعــة وفــــاة الـ
باولو جونسالفيس بعد تعرضه لحادث سقوط، األمر 
الذي دفع املنظمني إلى إلغاء فئتني من الفئات الخمس 
للرالي في املرحلة الثامنة املقررة اليوم اإلثنني.  وأعلن 
املنظمون في بيان رسمي أن جونسالفيس دراج فريق 
»هيرو موتوسبورتس« سقط عند الكيلومتر 276 من 
الــرالــي الذي  املرحلة، في مشاركته الثالثة عشرة في 
حقق أفضل نتيجة فيه عام 2015 بالحلول في املركز 

الثاني.
 وكان جونسالفيس فاقدا للوعي لدى وصول الفريق 
الطبي، وحــاول املسعفون انعاشه قبل نقله على منت 

مروحية الى املستشفى حيث أعلنت وفاته.
الـــدراجـــات، أعــلــن املنظمون   وعــلــى صعيد منافسات 
ــة فـــــوز اإلســـبـــانـــي خــــــوان بــــاريــــدا )هـــــونـــــدا( فــي  ــدايــ بــ
الــدراجــات، لكنهم عــادوا ومنحوا الفوز لألرجنتيني 

كيفن بينافيديس )هوندا(.
 وأوضــحــوا انــه على رغــم ان بــاريــدا عبر خط النهاية 
بأسرع توقيت، لكنهم أخذوا في االعتبار الوقت الذي 
أمــضــاه بــيــنــافــيــديــس إلـــى جــانــب جــونــســالــفــيــس لــدى 

مروره بجانبه مكان سقوطه.
 وبات األرجنتيني في املركز األول بفارق 1.23 دقيقة 
عـــن بــــاريــــدا، و4.17 دقـــائـــق عـــن الــنــمــســاوي مــاتــيــاس 

فالكنر )كاي تي أم( الثالث.
 واحــتــفــظ األمــريــكــي ريــكــي بــرابــيــك )هــونــدا( بــصــدارة 
بــفــارق 24.48 دقيقة عــن األرجنتيني  الــعــام،  الترتيب 

بابلو كوينتانيال )هوسكفارنا(.

ــم الـــعـــبـــدالـــغـــنـــي صـــــدارة  ــيــ عـــــزز الـــســـائـــق إبــــراهــ
الــرئــيــســيــة /2k/ ضمن  لــلــفــئــة  الـــعـــام  الــتــرتــيــب 
بطولة قطر للسيارات السياحية فــي نسختها 
الــرابــعــة، بــعــدمــا تـــوج بــلــقــب مــنــافــســات الــجــولــة 
الــتــي جــرت وســط أجـــواء حماسية على  الثانية 
مــــدار يــومــني فـــي حــلــبــة لــوســيــل الـــدولـــيـــة، فيما 
 M2/ سيطر عبدالله الخليفي على صــدارة فئة

40/ التي تم استحداثها في هذه الجولة.
وبــانــتــهــاء مــنــافــســات الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن هــذه 
لــقــب الجولة  إبــراهــيــم العبدالغني  الــفــئــة، حــقــق 
الثانية وابتعد بصدارته للترتيب العام للبطولة 
بــرصــيــد 58 نــقــطــة، وبـــفـــارق 14 نــقــطــة عــن غانم 
املــعــاضــيــد صـــاحـــب املـــركـــز الــثــانــي بــرصــيــد 44 
نقطة، فيما جاء ناصر األحبابي ثالثا برصيد 
40 نقطة، وحمد األصم رابعا برصيد 29 نقطة، 
فيما أكــمــل عــبــدالــعــزيــز الــجــابــري قــائــمــة املــراكــز 

الخمسة األولى برصيد 26 نقطة.
وأعــــرب الــســائــق إبــراهــيــم الــعــبــدالــغــنــي متصدر 
الترتيب العام لبطولة قطر للسيارات السياحية 
في نسختها الرابعة بعد ختام الجولة الثانية، 

عن سعادته بــاألداء الــذي ظهر عليه في الجولة 
الــثــانــيــة وقــــــاده العـــتـــالء الـــــصـــــدارة.. الفـــتـــا إلــى 
تحقيقه لــقــب الــســبــاق الــثــانــي واحــتــاللــه املــركــز 

الثاني في السباق األول.
وقال العبدالغني، في تصريح صحفي، إنه قدم 
سباقا جيدا أمام أبرز منافسيه في الجولة غانم 
املــعــاضــيــد، الفــتــا إلـــى أنـــه كـــان قــريــبــا مــن الــفــوز 
الــســبــاق األول، ولكنه خفف رتــم السرعة  بلقب 
فــي األمــتــار األخــيــرة األمــر الــذي جعل املعاضيد 
يـــتـــخـــطـــاه. وأوضــــــــح أنـــــه بـــــدأ الـــســـبـــاق الـــثـــانـــي 
بصورة جيدة ونجح في إنهاء السباق في املركز 
األول بــعــد مــنــافــســة قــويــة مــع محمد العسيري 
وناصر األحبابي بعد تعطل سيارة املعاضيد 
وانــســحــابــه، مــعــربــا عــن أمــلــه فــي املــواصــلــة على 
نفس الوتيرة في الجوالت املقبلة والحفاظ على 

الصدارة.
ورأى العبدالغني أن خبرته باتت أكبر في بطولة 
أنــه يخوض  قطر للسيارات السياحية، خاصة 
الــتــوالــي، متوقعا  املنافسات للعام الثالث على 
أن املنافسة على اللقب هذا العام ستكون قوية 
بني جميع املتسابقني في ظل استعداد الجميع 

وطموحهم في تحقيق الفوز.

الــســيــد ســعــود بــن عبدالعزيز  اســتــقــبــل 
املــهــنــدي نــائــب رئــيــس االتــحــاد القطري 
لــكــرة الــقــدم بمكتبه – فــي بــرج الــبــدع – 
امـــس، السيد أجــيــم آديــمــي رئيس  ظهر 
االتــحــاد الــكــوســوفــي لــكــرة الــقــدم، وذلــك 
بـــحـــضـــور الـــســـيـــد مـــنـــصـــور األنــــصــــاري 
ــقـــطـــري لــكــرة  األمــــــني الــــعــــام لـــالتـــحـــاد الـ
ــرام شـــالـــة مــديــر  ــ ــاجـ ــ ــــدم، والـــســـيـــد بـ ــقـ ــ الـ

منتخب كوسوفو.
ويــأتــي اســتــقــبــال نــائــب رئــيــس االتــحــاد 
ــدم لــرئــيــس االتـــحـــاد  الـــقـــطـــري لـــكـــرة الـــقـ
ــاراة  ــ ــبــ ــ ــــش املــ ــامـ ــ ــلــــى هـ ــي، عــ ــ ــوفـ ــ ــــوسـ ــكـ ــ الـ
الــســويــد  الــتــي تــجــمــع منتخبي  الـــوديـــة 
وكوسوفو مساء اليوم باستاد حمد بن 
خليفة بــنــادي األهــلــي الــريــاضــي والتي 
تــــقــــام ضـــمـــن املـــعـــســـكـــر الـــشـــتـــوي الــــذي 
يــقــيــمــه املــنــتــخــبــان فـــي الـــدوحـــة حــالــيــا، 
ــذان يــــخــــوضــــان خــــاللــــه عـــــــددًا مــن  ــ ــلــ ــ ــ وال

املباريات الودية وفق برنامج املعسكر.
وجــــرى خــــالل االســتــقــبــال الــحــديــث عن 
ــــني االتــــحــــاديــــن  مــســتــقــبــل الــــعــــالقــــات بـ
وكيفية تطوير العالقات الثنائية فيما 
بــيــنــهــمــا، لــتــشــتــمــل عــلــى مـــجـــاالت أكــثــر 
سيكون لها الكثير من النتائج املثمرة 
على األصعدة كافة، واستثمار عالقات 
الــصــداقــة والــعــالقــات الثنائية املتميزة 
بـــني الــبــلــديــن، والـــتـــي بـــدورهـــا ســتــعــزز 
الــقــدم فــي كــل من  النجاح املستمر لكرة 

قطر وكوسوفو.
وتمثل الزيارة انطالقة جديدة للعالقات 
بني االتحاد القطري لكرة القدم وغيرها 
من االتحادات الصديقة، وذلك فى إطار 
ما يسعى إليه االتحاد لتقوية عالقاته 
مع جميع االتحادات وفي جميع القارات 
والــتــى تتميز بــأواصــر متينة تــدل على 
ــا أســمــى  ــاقـ ــا لــتــتــعــدى آفـ ــتـــدادهـ مــــدى امـ
تــتــجــلــى مــعــهــا الــرســالــة الــســامــيــة الــتــى 

تحملها كرة القدم.

المهندي يستقبل رئيس االتحاد الكوسوفي لكرة القدم
الدوحة -  

الرياض - قنا

الدوحة - قنا

¶ المهندي مستقبال رئيس االتحاد الكوسوفي 

¶  رالي داكار ارشيفية

العطية ثانيا ووفاة الدراج البرتغالي جونسالفيس

تألق العبدالغني والخليفي 
في »قطر للسيارات السياحية«

في رالي داكار الدولي

للتحكيم  الــدولــي  املؤتمر  بــالــدوحــة، فعاليات  امــس  اختتمت 
والرياضة والتعليم للجودو، الذي استضافه االتحاد القطري 
للعبة ألول مرة، على صالة علي بن حمد العطية بمشاركة 
اكثر من 350 حكما ومدربا للجودو يمثلون أكثر من 100 
دولـــة. وحــضــر املــؤتــمــر كــل مــن عبيد الــعــنــزي نــائــب رئيس 
االتــحــاد الــدولــي لــلــجــودو، وســعــادة العميد خــالــد بــن حمد 
املريخي  للعبة، وعيد علي  القطري  االتــحــاد  العطية رئيس 

أمـــن الــســر الــعــام وعـــدد مــن املــســؤولــن بــاالتــحــاد الــقــطــري.  
وهي املرة األولى التي يعقد فيها املؤتمر في منطقة الخليج، 
علما بأنه يقام سنويا في بداية موسم بطوالت الجودو حول 
الــعــالــم.. كما أنــه جــاء قبل أشهر قليلة مــن انــطــالق أوملبياد 

طوكيو الصيفية -أغسطس 2020.
 وتناول املؤتمر مواضيع مختلفة متعلقة بالتدريب والتعليم 
والــريــاضــيــن.. كــمــا ركـــز املــؤتــمــر عــلــى الــلــوائــح التحكيمية 
وكــيــفــيــة االســـتـــفـــادة الــقــصــوى مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا لضمان 

حصول كافة الرياضين على حقوقهم.

 ولم يتمكن ماريوس فايزر رئيس االتحاد الدولي للجودو 
اللجنة األوملبية  املؤتمر الرتــبــاطــه بانتخابات  مــن حضور 
الدولية، لكنه وجه رسالة إلى املشاركن عبر فيها عن أمنياته 
بأن تكون النقاشات قد أفادت الجميع، وتقدم بالشكر إلى 
الخدمات  املــشــاركــن وتسهيلها كــافــة  قطر الستضافتها 
الـــضـــروريـــة إلنـــجـــاح املــؤتــمــر املـــهـــم. وقــــال خــــوان كــارلــوس 
بـــاركـــوس رئــيــس لــجــنــة التحكيم فــي االتـــحـــاد الــدولــي:»مــن 
القريب، على تعريف  قــادريــن في املستقبل  أن نكون  املهم 

املشجعن بأسباب القرارات التحكيمية وكيفية اتخاذها.

اختتام فعاليات 
»الدولي للتحكيم 
والرياضة والتعليم 

للجودو«

الدوحة -  

الدوحة -  

أعلن نادي الريان تعاقده رسميا مع الالعب 
اإليفواري يوهان بولي، لالنضمام لصفوف 
الــفــريــق اعــتــبــاًرا مــن يــنــايــر الـــجـــاري، ملـــدة 3 

مواسم ونصف املوسم.
 ووقع الالعب على عقده الجديد مساء امس 
األحـــد، فــي حــضــور علي ســالــم عفيفة نائب 
رئيس النادي، وانتظم بعدها في تدريبات 

الفريق.
ــــرف األجـــنـــبـــي  ــتـ ــ ــــحـ ــان املـ ــ ــوهــ ــ ــــون يــ ــكـ ــ ــيـ ــ  وسـ
الــخــامــس فـــي قــائــمــة الـــريـــان مـــع الــجــزائــري 
ياسني براهيمي، والكاميروني فرانك كوم، 
واألرجنتيني جابرييل ميركادو، والكوري 

الجنوبي لي جانك.
ــى الــــدوحــــة يـــوم  ــ ــل إلـ ــ ــولـــي قــــد وصـ  وكــــــان بـ
الــجــمــعــة املـــاضـــي وخــضــع لــلــفــحــص الطبي 
تمهيدا للتعاقد رسميا مع الريان واالنتظام 
الــريــان املركز  في تدريبات الفريق.. ويحتل 
الـــدوري القطري،  الثاني، فــي جــدول ترتيب 
نــقــطــة، مــتــأخــرا بنقطتني خلف  بــرصــيــد 28 

الدحيل املتصدر.

الريان يتعاقد رسميا 
مع الالعب اإليفواري 

يوهان بولي
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صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

مهرجان للركض للتعبير عن االحتجاج
للركض ُوصـــف بأنه  أمــس فــي مــهــرجــان  التايالنديني  شـــارك آالف 
احتجاج مناهض للحكومة فيما يبدو أنه أكبر استعراض للمعارضة 
ضد حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا الحاكم العسكري 
إلــى متنزه عــام فــي بانكوك  الــعــدائــني  للبالد. ووصـــل آالف  السابق 
بمالبس ريــاضــيــة للمشاركة قبيل شـــروق الشمس فــي مهرجان 
»الركض ضد الدكتاتورية«. وقال منظمون إن أكثر من عشرة آالف 

شخص سجلوا أسماءهم للمشاركة في املهرجان.
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أرقام وحقائق

استدعت امللكة إليزابيث ملكة بريطانيا حفيدها 
األمير هاري لعقد اجتماع أزمة وبحث الترتيبات 
بــه وبــزوجــتــه مــيــجــان في  الــخــاصــة  املستقبلية 
أنهما سيتخليان  الــزوجــني فجأة  أعــقــاب إعــالن 
ــال مــصــدر فــي قصر  عــن مهامهما املــلــكــيــة، وقـ
بكنجهام إن من املقرر عقد االجتماع اليوم في 
منزل ساندرينجهام الذي تملكه امللكة إليزابيث 
بــشــرق إنجلترا بحضور  نــورفــولــك  فــي منطقة 
األمير تشارلز ولي العهد البريطاني ووالد هاري 

واألمير وليام شقيق هاري.
وستحاول ميجان، املمثلة التلفزيونية األمريكية 
الهاتف من  السابقة، االنضمام لالجتماع عبر 

املــاضــي لتكون  إليها األســبــوع  التي عــادت  كندا 
مـــع آرتـــشـــي ابــنــهــا مـــن هـــــاري، وكــــان الـــزوجـــان 
هـــاري ومــيــجــان، الــلــذان يــحــمــالن رســمــيــا لقبي 
املالكة  العائلة  دوق ودوقــة ساسكس، قد أصابا 
بالدهشة يوم األربعاء عندما أعلنا أنهما يرغبان 
»نــمــوذج عمل جــديــد« يسمح لهما بقضاء  فــي 
املزيد من الوقت في أمريكا الشمالية واالستقالل 

ماديا.
البالغة من  امللكة  ولــم يستشر هـــاري ومــيــجــان 
العمر 93 عاما وال أفــراد العائلة املالكة اآلخرين 
قبل إعـــالن األمـــر على مــوقــع ساسكس رويــال 
دوت كوم اإلخباري في خطوة جرحت مشاعر 

ــراد الــعــائــلــة وأصــابــتــهــم بخيبة األمــل  ــ املــلــكــة وأفـ
ــاد مـــصـــدر فـــي الــقــصــر. وســيــكــون  ــ حــســبــمــا أفـ
االجتماع هو املرة األولى التي يجتمع فيها كبار 
أفراد العائلة املالكة وجها لوجه لبحث الهواجس 

التي أثارها هاري وميجان.
الستار  ويــجــري مسؤولون محادثات مــن وراء 
منذ إعالن قرار هاري وميجان سعيا للتوصل 
ــال مــصــدر في  إلـــى تــرتــيــب جــديــد لــلــزوجــني وقــ
القصر إن هذه املساعي سارت على نحو جيد. 
ومــهــدت املـــشـــاورات الــتــي شــاركــت فــيــهــا أيضا 
أمــام  الــطــريــق  البريطانية والــكــنــديــة  الــحــكــومــتــان 

اجتماع بني هاري وامللكة وجها لوجه.

أعلنت دار التقويم القطري أن الكوكب ذا الحلقات الرائعة كوكب 
زحل سيمر خلف الشمس مباشرة، بالنسبة للراصد من على 
عرف بظاهرة االقتران لكوكب زحل 

ُ
سطح األرض، في ظاهرة ت

مع الشمس، وذلك مساء اليوم عند الساعة 6:18 مساء بتوقيت 
الدوحة املحلي. وقال الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار 
الــخــارجــي لكوكب زحل  االقــتــران  الــقــطــري: »إن ظــاهــرة  التقويم 
الــهــامــة ألنــهــا تعتبر مــؤشــرا النتقاله  الفلكية  الــظــواهــر  تعد مــن 
مــن ظــهــوره فــي سماء املــســاء )أعــلــى األفــق الغربي( بعد غــروب 
الشمس إلى ظهوره في سماء الفجر )أعلى األفق الشرقي( قبل 
شروق الشمس«. وأضاف: »إنه خالل األسابيع القادمة سيزداد 
البعد الزاوي بني زحل والشمس باستمرار، ليتمكن سكان دولة 
قطر ودول املنطقة العربية من رصد زحل في سماء الفجر أعلى 

الثاني من  األفــق الشرقي قبل شــروق الشمس خــالل األســبــوع 
شهر فبراير القادم، حيث إن الفارق بني موعد شروق الشمس 
وشــروق كوكب زحــل على سماء قطر والــدول العربية سيزداد 
تــدريــجــيــا خـــالل األيـــــام الــقــادمــة بــعــد حــــدوث ظـــاهـــرة االقـــتـــران 
الــخــارجــي للكوكب ذي الــحــلــقــات الــرائــعــة«. يــشــار إلـــى أن زحــل 
خــالل ظــاهــرة االقــتــران الــخــارجــي سيكون عند أبــعــد نقطة عن 
األرض، حيث سيكون على مسافة قدرها 11.04 وحدة فلكية، 
والوحدة الفلكية تساوي 1.49 مليون كيلو متر تقريبا. الجدير 
الخارجي لكوكب زحل يكون  أنه خالل ظاهرة االقتران  بالذكر 
مركز كل من الشمس واألرض وزحل على خط استقامة واحد، 
وستقع الشمس في املنتصف بني كوكبي زحل واألرض وبذلك 
لن يتمكن جميع سكان الكرة األرضية من رصد أو رؤية زحل 

من على سطح األرض ذلك اليوم، وذلك ألنه سيمر خلف الشمس 
مباشرة، وسيقع زحل على الجهة املعاكسة بالنسبة للراصد من 
على سطح األرض، إضافة إلى أن موعد شروق وغروب كوكب 
زحل على سماء قطر وباقي دول املنطقة العربية في هذا اليوم 

سيكون في نفس موعد شروق وغروب الشمس تقريبا.
وكانت آخر مرة حدثت فيها ظاهرة االقتران الخارجي لكوكب 
زحل 2 يناير 2019، بينما من املتوقع أن تحدث مرة أخرى 24 
يناير 2021، وتعرف ظاهرة االقتران بأنها ظهور ثالثة أجرام 
سماوية على خط استقامة واحد في السماء، وهو نوعان: اقتران 
خارجي، ويحدث لجميع كواكب مجموعتنا الشمسية، واقتران 
ــــك لــوقــوع  داخـــلـــي، ويــحــدث لــكــوكــبــي عــطــارد والـــزهـــرة فــقــط وذل

مدارهما حول الشمس داخل مدار األرض.

كوكب زحل يمر خلف الشمس مساء اليوم

الملكة إليزابيث تستدعي حفيدها لحضور اجتماع أزمة

تــمــكــن أطــبــاء صــيــنــيــون مــن إجـــراء 
عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة نــاجــحــة ملــريــضــة 
ــدال  ــبـ ــتـ مـــصـــابـــة بـــالـــســـرطـــان، واسـ
فــقــراتــهــا بــفــقــرات مــطــبــوعــة، وذلـــك 
الثالثية،  األبــعــاد  عــن طــريــق تقنية 
ــال لـــيـــو تـــشـــونـــغ جــــيــــون مــديــر  ــ ــ وقـ
معهد جــراحــة الــعــمــود الــفــقــري في 
الــتــابــع لجامعة  الــثــالــث  املستشفى 
بكني: »نجح الفريق الطبي في إجراء 
عــمــلــيــة جــراحــيــة ملــريــضــة مــصــابــة 
بالسرطان يبلغ عمرها 25 سنة تم 
فيها استبدال ثالث فقرات صدرية 
تــآكــلــت بــســبــب الــــــورم، بــاســتــخــدام 
ــقـــرات االصــطــنــاعــيــة املــطــبــوعــة  ــفـ الـ
كــبــديــل حــســب الــطــلــب مـــن سبائك 

التيتانيوم«.
أول  تــعــتــبــر  الــعــمــلــيــة  ــاف »أن  ــ وأضــ
ــة جـــراحـــيـــة لــلــعــظــام  ــ ــزراعـ ــ نــــجــــاح لـ
الطبية حسب  باستخدام األجــهــزة 
الطلب، منذ ســريــان مفعول الئحة 
ذات صلة صــدرت بشكل مشترك 
من قبل /مصلحة الدولة للمنتجات 
الــطــبــيــة/ ولــجــنــة الــدولــة للصحة في 
األول من يناير الجاري، فإعادة بناء 
العمود الفقري هي الطريقة الوحيدة 

لنجاة املريضة من الشلل«.

ذكــــرت وكــالــة أنــبــاء الــصــني الــجــديــدة 
ــدأت رســمــيــا  ــ »شــيــنــخــوا« أن بــكــني بـ
ــر تـــلـــســـكـــوب يــلــتــقــط  ــ ــبـ ــ تـــشـــغـــيـــل أكـ
مـــوجـــات الــــراديــــو فـــي الـــعـــالـــم والــــذي 
ســتــســتــخــدمــه فــــي أبــــحــــاث الــفــضــاء 
ــيــــاة خـــــــارج كــوكــب  والـــبـــحـــث عــــن حــ
الـــتـــلـــســـكـــوب  قـــطـــر  األرض، ويـــبـــلـــغ 
)فاست( 500 متر، أي ما يعادل 30 
الــقــدم، وهـــو مثبت على  لــكــرة  ملعبا 
جـــبـــل فــــي إقـــلـــيـــم قــويــتــشــو بــجــنــوب 
غرب البالد. ويعرف أيضا في الصني 
بــاســم )عــني الــســمــاء(. وأفـــادت وكالة 
التلسكوب حصل على  أن  شينخوا 
موافقة لبدء عملياته. وانتهت الصني 
عــــام 2016 ويــخــضــع  تــشــيــيــده  مـــن 
الحني الختبارات ومراجعة  منذ ذلــك 

لتالفي ما قد يظهر من عيوب فنية.
املهندسني  وقــال جيانغ بينغ رئيس 
التلسكوب لشينخوا  الــقــائــمــني عــلــى 
إن العمليات التجريبية تسير بشكل 
جيد حتى اآلن، وإن حساسيته تزيد 
أكــثــر مـــن مــرتــني ونــصــف عـــن ثــانــي 
ــالـــم. وقــالــت  ــعـ أكـــبـــر تــلــســكــوب فـــي الـ
الوكالة إن املشروع جمع أيضا بعض 
الــقــّيــمــة خـــالل تلك  العلمية  الــبــيــانــات 
ــن املــتــوقــع أن يــســاعــد في  الــفــتــرة ومـ
تحقيق بعض اإلنجازات في مجاالت 
ــات الــجــاذبــيــة ذات  ــد مـــوجـ مــثــل رصــ
ــتــــردد املــنــخــفــض والـــجـــزيـــئـــات بني  ــ ال
النجوم خالل فترة تتراوح بني ثالث 

وخمس سنوات.

عملية جراحية 
بتقنية األبعاد 

الثالثية

الصين تبدأ 
تشغيل تلسكوبها 

العمالق
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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

اســتــمــتــع طـــالب املـــــدارس االبــتــدائــيــة مـــع ذويـــهـــم بــأمــســيــة تكنولوجية 
وتعليمية مميزة في مكتبة قطر الوطنية أثناء مشاركتهم في »الورشة 
أكاديمية  الــورشــة بالتعاون مع مركز  للروبوتات«، وأقيمت  التطبيقية 
الجمع بــني معرفتهم  املــشــاركــون خاللها مــن  ن 

ّ
التعليمي، وتمك لندن 

بالتكنولوجيا والــريــاضــيــات واســتــخــدام »طريقة السحب واإلســقــاط« 
ــارك في  ــذي شـ ــال حــمــد درويــــش الـ التعليمية فــي بــنــاء الــروبــوتــات. وقـ
الحاسب كمهنة في  لدراسة برمجة  األولــى »أخطط  للمرة  الورشة  هذه 

املستقبل وحضور مثل هذه الورش في املكتبة فرصة مثالية لكي أبدأ 
على الفور في االستعداد لتحقيق النجاح في هذه املرحلة من حياتي«.

الورشة فقد علقت  أثناء حضوره  ابنها  التي رافقت  نــواري  أمــا بلسم 
بقولها: »إقامة مثل هذه الورش التعليمية يجعل من املكتبة وجهة جذابة 
لكل شخص في قطر ليس فقط للزيارة بل لتعلم أشياء جديدة ومفيدة. 
أحضر أطفالي دائًما للمكتبة بانتظام لالستفادة من الكتب واملصادر 

الرقمية والفعاليات وكذلك ملقابلة أصدقائهم في أجواء إيجابية«.

األطفال يطبقون تكنولوجيا بناء الروبوتات بالمكتبة الوطنية
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