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صاحبة السمو 
تعزي حرم سلطان عمان

حرم سمو األمير 
تعزي حرم سلطان عمان

الكعبي يجتمع 
بوزير االقتصاد الياباني

قطر تدين تفجيرا بالعراق

قطر تشارك في الجلسة 
العامة للبرلمان العربي

قوافل دعوية للمناطق 
الخارجية حول الصالة

رئيس مجلس الشورى يجتمع مع سفير أرمينيا

قــدمــت صــاحــبــة الــســمــو الشيخة مـــوزا بــنــت نــاصــر، الــتــعــازي إلـــى السيدة 
الجليلة عهد بنت عبدالله بــن حمد آل بوسعيدي حــرم صاحب الجاللة 
ــارق بـــن تــيــمــور ســلــطــان عــمــان الــشــقــيــقــة، فـــي وفـــاة  الــســلــطــان هــيــثــم بـــن طــ
السلطان الراحل املغفور له بإذن الله تعالى قابوس بن سعيد بن تيمور، 
وذلك بقصر العلم بمدينة مسقط صباح أمس، كما قدمت صاحبة السمو، 
التعازي إلى العائلة املالكة الكريمة، سائلة املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

قدمت سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو األمير، 
التعازي إلى السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله بن حمد آل بوسعيدي حرم 
صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان الشقيقة، 
في وفاة السلطان الراحل املغفور له بإذن الله تعالى قابوس بن سعيد بن 
تيمور، وذلــك بقصر العلم بمدينة مسقط ظهر أمــس، كما قدمت سموها 
الله العزيز القدير أن يتغمد  إلــى العائلة املالكة الكريمة، داعية  التعازي 

الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

اجتمع ســعــادة املــهــنــدس سعد بــن شــريــدة الكعبي، وزيـــر الــدولــة لشؤون 
الــطــاقــة، أمــس بــســعــادة السيد هيديكي مــاكــيــهــارا، وزيـــر الــدولــة الياباني 
لشؤون االقتصاد والتجارة والصناعة، وتــم خــالل االجتماع استعراض 
العالقات بني قطر واليابان في مجال الطاقة وتعزيز التعاون بينهما في 

هذا القطاع.

الــذي استهدف نقطة  للهجوم  الشديدين  إدانتها واستنكارها  أعربت دولــة قطر عن 
أمنية شمالي العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى مقتل اثنني من أفراد األمن وإصابة 
آخرين، وجــددت وزارة الخارجية، في بيان أمس، موقف دولة قطر الثابت من رفض 
العنف واإلرهاب مهما كانت الدوافع واألسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي 

الضحيتني وحكومة وشعب العراق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

بدأت أمس أعمال الجلسة الثانية من دور االنعقاد الرابع للبرملان العربي، وتشارك دولة 
قطر في أعمال االجتماعات بوفد من مجلس الشورى، وتناقش هذه الجلسة تطورات 
األوضاع املستجدة في العراق وليبيا.. كما ستتم مناقشة تطورات األوضاع السياسية 

واألمنية في الدول العربية.
وسيصدر البرملان عددًا من القوانني العربية املوحدة والوثائق والرؤى البرملانية الهامة 
التي تمت مناقشتها في لجان البرملان العربي أمس األول، وعلى رأسها وثيقة األمن 
املائي العربي، ووثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والقانون العربي املوحد لحفظ 
اآلثار العربية وحمايتها وقانون النقل في العالم العربي، كما ستصدر رؤية البرملان 

العربي لتفعيل السوق العربية املشتركة ورؤية البرملان للربط الكهربائي العربي.

بــوزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية تسيير  الديني  الدعوة واإلرشــاد  تواصل إدارة 
ــوزارة خــالل هــذا األسبوع  الـ تــنــاول دعــاة  الخارجية، حيث  للمناطق  الدعوية  قوافلها 
أيام  أربعة  نــور« وذلــك على مــدى  الحديث عن الصالة ومحاضرات بعنوان »الصالة 
هي األحد واإلثنني واألربعاء والخميس، ونظمت القوافل الدعوية محاضراتها مساء 
الخميس ستكون  اليوم  الشيخ محمد فرج، ومساء  األربعاء بمنطقة دخان بصحبة 
املنعم أحمد وكانت قافلة يوم األحــد بصحبة  الشيخ عبد  الرويس بصحبة  بمنطقة 
الشيخ الدكتور حسام السامرائي بمسجد سكن قطر غاز بمجمع الخور، حيث تحدث 
بــأن املتأمل في  نـــور«. وقــال  الله عليه وسلم فــي الحديث »والــصــالة  عــن قوله صلى 
مفردات النور الذي ينبعث من فريضة الصالة، يجده من بداية االستعداد لها، وذلك في 
آثار الوضوء، ثم في »األذان«، وشهادة التوحيد، ثم املشي إلى الصالة، حيث بشرهم 
ِم إلى املساجد بالنور التامِّ 

َ
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ُّ
ر املشائني في الظ

ِّ
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )بش

يوم القيامة(، ثم دعاء الطريق إلى املسجد، فدخوله املسجد وهو بيت النور، ثم صالة 
ركعتني، ثم انتظار الصالة ومالئكة من حوله تستغفر له وهم مخلوقات من نور، ثم 

قراءة القرآن في الصالة فيأتيه من نور القرآن، فيزداد نوًرا على نور.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله 
ــيـــــس مــجــلــس  ــود رئـــ ــمــ ــحــ بــــــن زيــــــــد آل مــ
الــــــــشــــــــورى، أمــــــــس مــــــع ســــــعــــــادة كـــيـــغـــام 
غاريبجانيان سفير جمهورية أرمينيا 
ــــالل االجـــتـــمـــاع،  ــــرى خـ ــة، وجــ ــ ــــدولـ ــــدى الـ لـ
استعراض العالقات البرملانية بني دولة 
قطر وجمهورية أرمينيا وسبل دعمها 

وتطويرها.

مسقط - قنا

الدوحة - قنا
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الدوحة - قنا

القاهرة - قنا

الدوحة -  
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قطر تودع وثيقة االنضمام 
التفاقية سالمة األرواح في البحار

النائب العام يجتمع مع وفد قضائي كويتي

الخارجية تودع سفيرة البوسنة والهرسك

اعتماد سفير لقطر في تنزانيا

القوات الجوية األميرية تشارك 
في معرض الكويت للطيران

أودعت دولة قطر لدى املنظمة البحرية الدولية، أصل وثيقة 
انضمام دولــة قطر إلى بروتوكول 1988 لالتفاقية الدولية 
لسالمة األرواح في البحار 1974 )ســوالس( تمهيدا لدخول 
االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى دولة قطر. جاء ذلك خالل 
اجتماع سعادة كيتاك ليم، األمــني العام للمنظمة البحرية 
الــدولــيــة، مــع محمد بــن عــبــد الــلــه الــجــابــر، الــقــائــم بــاألعــمــال 
باإلنابة في سفارة دولة قطر لدى اململكة املتحدة. وتناول 
االجتماع العالقات بني دولة قطر واملنظمة البحرية الدولية 
وســبــل دعمها وتــطــويــرهــا. ومــن جهته، أكـــّد الــجــابــر الــتــزام 
دولــة قطر باالتفاقيات واملعاهدات الدولية وحرصها على 

أمن وسالمة املالحة البحرية.

املــري النائب العام  اجتمع ســعــادة الدكتور علي بــن فطيس 
أمس، مع وفد قضائي من دولة الكويت الشقيقة والذي يزور 
ــارة الــوفــد الــكــويــتــي ضــمــن برنامج  الــبــالد حــالــيــا، وتــأتــي زيــ
تبادل الزيارات من خالل األمانة العامة ملجلس التعاون لدول 
الــتــجــارب والــخــبــرات بــني البلدين  الــعــربــيــة وتــبــادل  الخليج 
الشقيقني. واطلع الوفد القضائي الكويتي على نظام وآليات 
العمل بالنيابة العامة وطبيعة النظام القضائي فــي دولــة 

قطر، وأهم اإلنجازات التي حققتها النيابة العامة.

أقام سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي األمني العام 
لوزارة الخارجية، أمس حفل وداع، تكريما لسعادة الدكتورة 
بصيرة توركوفيتش سفيرة البوسنة والهرسك لدى الدولة، 
وذلــك بمناسبة انتهاء فترة عملها بالبالد. حضر الحفل، 
الذي أقيم بالنادي الدبلوماسي، عدد من أصحاب السعادة 
رؤســــاء الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة واملــكــاتــب املــعــتــمــديــن لــدى 

الدولة ومديري اإلدارات بوزارة الخارجية.

م فخامة الرئيس جــون بومبي جــوزيــف ماقوفولي رئيس 
ّ
تسل

جمهورية تنزانيا املتحدة، أوراق اعتماد سعادة حسني بن أحمد 
لــدى جمهورية  الــعــادة مفوضًا لدولة قطر  الحميد، سفيرًا فــوق 
تنزانيا املتحدة، ونقل سعادة السفير، تحيات حضرة صاحب 
املــفــدى، إلى  الــبــالد  أمــيــر  ثــانــي  السمو الشيخ تميم بــن حمد آل 
فــخــامــة رئــيــس جــمــهــوريــة تــنــزانــيــا املـــتـــحـــدة، وتــمــنــيــات ســمــوه 
لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب تنزانيا 

بدوام التقدم واالزدهار.
من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية تنزانيا املتحدة، سعادة 
السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى، 
متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار 
التقدم والتنمية واالزدهــار. كما تمنى فخامته، لسعادة السفير 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح فــي أداء مــهــامــه، مــؤكــدا لــه تــقــديــم كــل الــدعــم 

إلــى تــعــاون أوثــق في  لالرتقاء بالعالقات الثنائية بــني البلدين 
مختلف املجاالت.

شــاركــت الــقــوات الــجــويــة األمــيــريــة الــقــطــريــة بــطــائــرات مجموعة 
الــنــقــل الـــجـــوي، فــي مــعــرض الــكــويــت لــلــطــيــران 2020 الـــذي بــدأت 
أعــمــالــه أمــــس، ويــســتــمــر ملـــدة أربــعــة أيــــام، وذلــــك بــمــشــاركــة سبع 

وثالثني دولــة. حضر املعرض سعادة اللواء الركن )طيار( سالم 
بن حمد النابت قائد القوات الجوية األميرية القطرية، وسعادة 
اللواء ركن )بحري( إبراهيم بن سعد الكبيسي امللحق العسكري 
القطري في دولة الكويت، وعدد من كبار ضباط القوات الجوية 

األميرية القطرية.

لندن - قنا:

الدوحة - قنا:

الدوحة - قنا:

دار السالم - قنا

الكويت - قنا
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نعى السلطان الراحل قابوس بن سعيد

مجلس الوزراء يطلع على الخطة الوطنية لألمن الغذائي
تــرأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة 
الـــوزراء االجتماع العادي  آل ثاني، رئيس مجلس 
الذي عقده املجلس صباح أمس بمقره في الديوان 
األمـــيـــري. وعــقــب االجــتــمــاع أدلـــى ســعــادة الــدكــتــور 
عــيــســى بــن ســعــد الــجــفــالــي الــنــعــيــمــي، وزيــــر الــعــدل 
والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

بما يلي:
فـــي بـــدايـــة االجـــتـــمـــاع نــعــى املــجــلــس بــبــالــغ الــحــزن 
ــإذن الـــلـــه الــســلــطــان الـــراحـــل  ــ ــه بـ ــى املــغــفــور لـ ــ واألســ
قــابــوس بــن سعيد بــن تيمور الــذي حقق إنــجــازات 
مــشــهــودة لـــبـــاده وبــــذل جـــهـــودا مــخــلــصــة ومــقــدرة 
لتعزيز العمل الخليجي املشترك وخدمة القضايا 
العربية واإلسامية والحفاظ على األمــن والسام 
الله العلي  واالستقرار في املنطقة والعالم، سائا 
القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وأن 
يــلــهــم الــعــائــلــة املــالــكــة الــكــريــمــة والــشــعــب الــعــمــانــي 
الشقيق الصبر والسلوان، وأن تحقق سلطنة عمان 
املــزيــد مــن الــتــطــور والــنــمــاء فــي ظــل قــيــادة صاحب 
الجالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان 

عمان الشقيقة.
بعد ذلك نظر املجلس في املوضوعات املدرجة على 

جدول األعمال على النحو التالي:
أواًل- اطــلــع مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى مــرئــيــات كـــل من 
الــعــامــة،  الــصــحــة  الــبــلــديــة والــبــيــئــة، ووزارة  وزارة 
ووزارة التجارة والصناعة حــول توصية مجلس 
الــــشــــورى بـــشـــأن تــحــقــيــق الــخــطــة الــوطــنــيــة لــأمــن 

الغذائي، واتخذ بشأنها القرار املناسب.

ثــانــيــا- املــوافــقــة على مــشــروع قـــرار مجلس الـــوزراء 
بإعادة تنظيم لجنة اإليجارات املركزية.

الــقــرار اخــتــصــاص هــذه اللجنة  ويتضمن مــشــروع 
بــمــعــايــنــة وتـــقـــديـــر الــقــيــمــة اإليــــجــــاريــــة لـــأراضـــي 
ــاكـــن الـــتـــي تــســتــأجــرهــا الـــــــوزارات  ــانـــي واملـــسـ ــبـ واملـ
والهيئات واملؤسسات العامة واألجهزة الحكومية 
األخــرى، وفقا لأسس والضوابط التي يصدر بها 
قــرار مــن وزيــر التنمية اإلداريــــة والعمل والــشــؤون 

االجتماعية بناًء على اقتراح اللجنة.
ثــالــثــا- املـــوافـــقـــة عــلــى تــجــديــد مــــدة عــضــويــة لجنة 

التقاعد العسكري لثاث سنوات.
رابــعــا- املــوافــقــة على مــشــروع قـــرار مجلس الـــوزراء 
بــمــد عــقــود إيــجــار بــعــض األمــاكــن وأجــــزاء األمــاكــن 

املؤجرة لغير أغراض السكنى.
وبموجب أحكام املشروع تمد عقود إيجار األماكن 

ــــراض الــســكــنــى،  وأجـــــزاء األمـــاكـــن املـــؤجـــرة لــغــيــر أغـ
الــخــاضــعــة ألحـــكـــام الــقــانــون رقـــم )4( لــســنــة 2008 
الــعــقــارات، والقائمة في 14/2/2020،  بشأن إيجار 
ملدة سنة تبدأ من 15/2/2020، ما لم يتضمن العقد 
ــول، أو رغـــب املــســتــأجــر فــي عـــدم الــتــجــديــد،  مـــدة أطــ

 للعني املؤجرة.
ً
بشرط أن يكون املستأجر شاغا

وتستبعد من حكم االمتداد القانوني، عقود إيجار 
ــراض  ــزاء األمــــاكــــن املــــؤجــــرة لــغــيــر أغــ ــ ــ األمــــاكــــن وأجـ

السكنى التالية:
املــقــار اإلداريــــة للشركات التجارية وغيرها من   -1

األشخاص املعنوية الخاصة املشتغلة بالتجارة.
2- مكاتب املحامني واملحاسبني واملهندسني.

3- عـــيـــادات األطـــبـــاء الــبــيــطــريــني، ومــكــاتــب خــبــراء 
الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

خامسا-املوافقة على:
ــوزراء بــتــعــديــل بعض  ــ ــ 1- مـــشـــروع قــــرار مــجــلــس الـ
القرار رقــم )36( لسنة 2014 بإنشاء اللجنة  أحكام 
الــوطــنــيــة لــنــظــام الــتــخــلــيــص الــجــمــركــي )الـــنـــافـــذة 

الواحدة(.

ــرار رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء بتعديل  2- مـــشـــروع قــ
القرار رقم )23( لسنة 2016 بتشكيل  بعض أحكام 

اللجنة التنسيقية إلدارة نظام النافذة الواحدة.
ســـادســـا- املــوافــقــة عــلــى مــشــروع قــــرار وزيــــر الــعــدل 
بمد فترة توفيق األوضاع الخاصة بتطبيق أحكام 
القانون رقــم )22( لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال 

الوساطة العقارية.
سابعا- املوافقة على:

1- مــــشــــروع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون فــــي املـــجـــال 
البلدية والبيئة فــي دولــة قطر  الــزراعــي بــني وزارة 

ووزارة الزراعة في هنغاريا.
2- مــشــروع مــذكــرة تفاهم فــي مجال حماية البيئة 
والحفاظ على الطبيعة بني وزارة البلدية والبيئة 

في دولة قطر ووزارة الزراعة في هنغاريا.
3- مــــشــــروع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون فــــي املـــجـــال 
الزراعي بني حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية 

البرتغال.
ثـــامـــنـــا- اســـتـــعـــرض مــجــلــس الــــــــوزراء املـــوضـــوعـــات 

التالية واتخذ بشأنها القرارات املناسبة:
1- نتائج االجتماع )58( للجنة التعاون التجاري 
لــدول  الــتــعــاون الصناعي  واالجــتــمــاع )46( للجنة 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الـــشـــؤون  الــــــــدورة )39( ملــجــلــس وزراء  نـــتـــائـــج   -2

االجتماعية العرب.
لــلــتــعــاون  الـــدائـــمـــة  الــــــدورة )35( لــلــجــنــة  3- نــتــائــج 
االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون اإلسامي 

»الكومسيك«.
الــدول األطـــراف في اتفاقية األمم  4- نتائج مؤتمر 

.»COP25« املتحدة اإلطارية حول تغير املناخ

الدوحة - قنا

الموافقة على إعادة 
تنظيـــم لجنــــة

 اإليجارات المركزية

الكريم وعلومه بفرعيه ) معيذر  للقرآن  إدارة مركز آل حنزاب  أعلنت 
– املرة( عن النسخة الثانية في مسابقته املميزة مسابقة الشيخة هيا 
بنت ناصر آل ثاني رحمها الله للغة العربية »ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبني« لطالب 
املــرحــلــة االبــتــدائــيــة الــصــفــوف الــثــالثــة األولـــى ) االول والــثــانــي والــثــالــث(، 
ولــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، وذلـــك تماشيًا مــع الــقــانــون الـــذي أصـــدره 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، حفظه 
الله، لحماية اللغة العربية، باعتماد اللغة العربية لغة التعليم في املدارس 

اربــع  فــي  الــعــام  والجامعات واملخاطبات وغــيــرهــا. جــاءت املسابقة هــذا 
مجاالت هي )مجال قراءة القصة؛ مجال الشعر؛ مجال الخطابة؛ مجال 
كتابة القصة القصيرة وهي خاصة للمستوى الثالث فقط(، وتكون هذه 
املجاالت موجودة في املستويات الثالثة وللطالب أن يختار مجاال واحدا 
في املستوى الذي يرغب االشتراك به، على أن يتقيد بالشروط واملعايير 
املذكورة.  هذا وقد شارك باملسابقة في نسختها األولــى قرابة »600« 
الكريم،  الــقــرآن  لغة  العربية  اللغة  طالب وطالبة مــن أجــل تعزيز مكانة 
والتي ميزها الله تعالى بأن أنزل بها كتابة العزيز، ولتصل هذه املعاني 
وتؤصل في نفوس النشء، ولتقويم األلسنة بني األجيال القادمة، وذلك 

للنسخة األولى  األولــى  املراكز  للمسابقة، وقد حقق  الثالثة  الفنون  في 
للمسابقة »30« مشاركا ومشاركة تم تكريمهم في حفل بهيج بفندق 
املـــاريـــوت، وذلـــك بــحــضــور املــــدارس املــشــاركــة وأولـــيـــاء أمـــورهـــم، ورعـــاة 
املسابقة واملشرفني عليها. وتأمل اللجنة املشرفة على املسابقة ان يكون 
التفاعل قويا في هذا العام وخصوصا بعد اضافة مجال كتابة القصة 
القصيرة والتي من شأنها ان تكشف وتظهر الكفاءات واملواهب الكامنة 
لدى ابنائنا الطلبة والجدير بالذكر واالهــم انها اعتمدت من قبل وزارة 
التعليم والتعليم العالي وستكون في العام القادم من ضمن انشطة ادارة 

التعليم املبكر.

انطالق مسابقة 
الشيخة هيا 
بنت ناصر 
»بلسان عربي 
مبين«

الدوحة -  
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شـــهـــد مـــعـــالـــي الـــشـــيـــخ عـــبـــدالـــلـــه بــن 
نــــاصــــر بــــن خــلــيــفــة آل ثــــانــــي رئــيــس 

مــجــلــس الـــــــــوزراء ووزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة، 
رئيس املجلس األعلى لكلية الشرطة، 
الطلبة  التخرج على  توزيع شهادات 
املرشحني من خريجي الدفعة الثانية 

لـــلـــكـــلـــيـــة، مــــســــاء أمــــــس بـــمـــقـــر مــعــهــد 
تدريب الشرطة.

وقـــــــام مـــعـــالـــيـــه بــتــســلــيــم الـــشـــهـــادات 
عــــــددهــــــم 110  ــغ  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ الـ لــــلــــخــــريــــجــــني 

ــكــــة  ــلــ ــــون مــــــــن املــــمــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ بــــيــــنــــهــــم مـ
الهاشمية، ودولــة فلسطني،  األردنــيــة 

اليمنية. والجمهورية 
ــم أعـــــضـــــاء املـــجـــلـــس  ــيـ ــلـ ــتـــسـ ــر الـ حــــضــ

األعــــلــــى لــكــلــيــة الــــشــــرطــــة، وعــــــدد مــن 
مديري اإلدارات والضباط، وأعضاء 
ــــس وأولــــــــيــــــــاء أمــــــور  ــدريــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــئــ ــيــ هــ

الخريجني.

رئيس الوزراء يشهد تسليم شهادات خريجي الدفعة 
الثانية من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة

الدوحة - قنا

بمشاركة خبراء وباحثين من دول المنطقة والعالم

مؤتمر حول األمن في الخليج 
بالدوحة 19 يناير الجاري

أكـــد الــدكــتــور محمد املــخــتــار الــخــلــيــل، مــديــر مركز 
الجزيرة للدراسات »أن استراتيجية مركز الجزيرة 
تسعى دومــا للشراكة مع املراكز األخــرى في بحث 
القضايا االستراتيجية التي تهم املنطقة والعالم، 
وأعـــلـــن خــــال مــؤتــمــر صــحــفــي عــقــد صــبــاح امـــس، 
بانه سيعقد بالدوحة يومي 19 و20 يناير الجاري 
املــؤتــمــر الــبــحــثــي حـــول أمـــن الــخــلــيــج الــــذي ينظمه 
مركز الجزيرة للدراسات ومركز دراســـات الخليج 
بجامعة قــطــر، ويــشــارك فيه خــبــراء وبــاحــثــون من 

دول املنطقة والعالم.
ــر، الـــــذي يــأتــي  ــمـ ويـــنـــاقـــش املـــؤتـ
تــحــت عــنــوان »نــحــو نــظــام أمني 
ــد: الـــــخـــــروج مــن  ــ ــــديـ خـــلـــيـــجـــي جـ
ــات الـــصـــفـــريـــة«، مـــدلـــول  ــاربــ ــقــ املــ
الـــنـــظـــام الــخــلــيــجــي وتـــطـــوراتـــه 
لتحديد أطرافه والعاقات فيما 
بينها، وموقع النظام الخليجي 
فــي الــنــظــام الـــدولـــي واالقــتــصــاد 
العاملي إلبراز التكاليف املترتبة 

على الصراعات في املنطقة.
كما يبحث املؤتمر تجارب النظم 
األمــــنــــيــــة فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، 
بــتــحــلــيــل ســـيـــاقـــاتـــهـــا وأســــبــــاب 
فــشــلــهــا، والـــتـــهـــديـــدات الـــراهـــنـــة 
ــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة،  ــيــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وغــ
واملـــقـــاربـــات األمـــنـــيـــة املــطــروحــة 
لبيان قدرتها على التعامل مع 
الـــتـــهـــديـــدات، فــيــمــا يختتم  هــــذه 
املؤتمر بجلسة حول مواصفات 

النظام األمني املنشود.
ــع الـــــدكـــــتـــــور الـــخـــلـــيـــل أن  ــ ــوقـ ــ تـ
يـــشـــارك فـــي هــــذا املــؤتــمــر نحو 
25 متحدثا من منطقة الخليج 
ــربــــي، فـــضـــا عــن  ــعــ ــم الــ ــالــ ــعــ والــ
إيــــــــــــران وتـــــركـــــيـــــا والـــــــواليـــــــات 
املــتــحــدة األمــريــكــيــة وأوروبــــــا.. 
ــل فـــي أن يصل  مــعــربــا عـــن األمــ

املــشــاركــون إلــى رؤيــة تكون أقــرب للواقع، وتقدم 
ــذه املــنــطــقــة الــحــيــويــة  حـــلـــوال عــمــلــيــة لــقــضــايــا هــ
مــن الــعــالــم، وتــســاعــد صــانــعــي الـــقـــرار عــلــى رســم 

السياسات التي تحدد مامح املستقبل.
ــه، قــــــال الــــدكــــتــــور مـــحـــجـــوب زويــــــري  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
ــــات الــخــلــيــج بــجــامــعــة قــطــر، إن  مــديــر مــركــز دراسـ
الـــجـــديـــد فـــي هــــذا املـــؤتـــمـــر هـــو تـــنـــاولـــه ملعضلة 
األمــن الخليجي فــي شمولها واتساعها وتعدد 
أوجهها، وعدم اقتصارها على املفهوم التقليدي 
لــــأمــــن.. مــبــيــنــا أن األمــــــن بــمــفــهــومــه الــتــقــلــيــدي 
إلــى جانب  السياسي والــعــســكــري واالقــتــصــادي 
قضايا األمــن املجتمعي والــغــذائــي والسيبراني 

ــاد الـــدكـــتـــور  ــر. وأفـــــ ــمـ ســتــكــون حـــاضـــرة فـــي املـــؤتـ
ــري بـــأن املــؤتــمــر، وهـــو مــفــتــوح ملـــن يــرغــب في  ــ زويـ
حضوره، معني بالبحث في التهديدات والتحديات 
الــــدول واملــجــتــمــعــات الخليجية على  الــتــي تــواجــه 
الصعيدين الداخلي والخليجي، وتقديم مقاربات 
تأخذ بعني االعتبار ما هو دائــم ومــا هو مستجد 

وفق منظور شامل لأمن في هذه املنطقة.
 

إشكالية األمن الخليجي

واستعرض د. زويري محاور املؤتمر والتي اهمها 
ــــي صــلــبــه قــضــيــة االمــــن  ــتــــصــــادي وفـ الـــجـــانـــب االقــ
الـــغـــذائـــي الـــتـــي بـــــرزت بـــقـــوة في 
اعقاب حصار دولــة قطر وبــروز 

الدور التركي في املنطقة.
ــدد.د. مــحــجــوب زويــــري على  ــ وشـ
 املؤتمر مفتوح ملــن يرغب في 

َّ
أن

حـــضـــوره، وهـــو مــعــنــيٌّ بالبحث 
ــات  ــديــ ــحــ ــتــ ــدات والــ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ فــ
الـــدول واملجتمعات  الــتــي تــواجــه 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن  ــيـــة عــ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
الـــداخـــلـــي والـــخـــلـــيـــجـــي، وتــقــديــم 
مـــقـــاربـــات تـــأخـــذ بــعــني االعــتــبــار 
مـــا هـــو دائـــــم ومــــا هـــو مــســتــجــد، 
وفـــي هـــذا الــصــدد فــمــن املــقــرر أن 
تناقش الجلسات مدلول النظام 
الــخــلــيــجــي وتــــطــــوراتــــه لــتــحــديــد 
أطـــرافـــه والــعــاقــات فيما بينها، 
ــديـــث إلـــــى مــوقــع  ــحـ ــم يــنــتــقــل الـ ثــ
الـــنـــظـــام الــخــلــيــجــي فــــي الـــنـــظـــام 
ــاد الـــعـــاملـــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ الــــــدولــــــي واالقــ
ــراز الــتــكــالــيــف املــتــرتــبــة على  ــ إلبــ
الــصــراعــات فــي منطقة الخليج. 
كما تستعرض إحــدى الجلسات 
تجارب النظم األمنية في منطقة 
الـــخـــلـــيـــج، بــتــحــلــيــل ســيــاقــاتــهــا 
ــى  ــا إلـ ــهـ ــنـ وأســـــبـــــاب فـــشـــلـــهـــا، ومـ
ــل طــبــيــعــة  ــ

ِّ
ــل ــحــ جـــلـــســـة أخـــــــــرى تــ

ــــي الـــوقـــت  ــام الـــخـــلـــيـــجـــي فـ ــنــــظــ الــ
الــتــهــديــدات بنوعيها، التقليدي  الـــراهـــن، وتــتــنــاول 
ــدث، وتـــعـــقـــبـــهـــا جـــلـــســـة أخــــــــرى تـــتـــنـــاول  ــحــ ــتــ ــســ واملــ
ــقـــاربـــات األمــنــيــة الـــجـــاريـــة لــتــبــيــان قــدرتــهــا على  املـ
التعامل مع هذه التهديدات، ويختتم املؤتمر أعماله 
بــالــحــديــث عــن مــواصــفــات الــنــظــام األمــنــي املــنــشــود.  
وحــول ما اذا كــان مسؤولون ايرانيون سيشاركون 
في املؤتمر قالت الدكتورة فاطمة صمادي خبيرة 
الشؤون االيرانية بمركز الجزيرة ان مراكز البحوث 
فــي ايـــران تــشــارك فــي صنع الــقــرار وتــرفــع تقاريرها 
لكبار املسؤولني ويأخذون بها ومن ثم فإن مشاركة 
خــبــراء يــمــثــلــون املـــراكـــز فــي املــؤتــمــر يعتبر تمثيا 

للجانب الرسمي في إيران ألنه يعبر عن توجهاته.

■  د. محمد المختار ود.محجوب زويري ود. فاطمة صمادي خالل المؤتمر الصحفي                      )تصوير: عمرو دياب(

صالح بديوي

■  د. محجوب زويري

■  د. محمد المختار
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ــــس الــــدكــــتــــور  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــبــــل فــــخــــامــــة الـ ــقــ ــتــ اســ
بــرهــم صــالــح رئــيــس جــمــهــوريــة الــعــراق 
الشقيقة، أمس، سعادة الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس 
ــــي بـــدايـــة  ــة، وفـ ــيـ ــارجـ الـــــــــوزراء وزيــــــر الـــخـ
املقابلة، نقل سعادة نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر الخارجية، تحيات حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير البالد املفدى، لفخامة الرئيس 
العراقي وتمنيات سموه للشعب العراقي 

بتحقيق املزيد من التقدم واالزدهار.
من جانبه، حمل فخامة الرئيس العراقي، 
سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية، تحياته إلــى حضرة صاحب 
السمو أمير البالد املفدى، متمنيا لسموه 
مــــوفــــور الـــصـــحـــة والــــســــعــــادة، ولــلــشــعــب 
القطري دوام التقدم والتنمية واالزدهار. 
وجرى خالل املقابلة استعراض العالقات 
ــتـــجـــدات عـــلـــى الــســاحــة  الـــثـــنـــائـــيـــة، واملـــسـ
اإلقليمية، وسبل التهدئة للحفاظ على 
أمــــن املــنــطــقــة واســـتـــقـــرارهـــا. كــمــا اجــتــمــع 
سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
الـــوزراء وزيــر  ثاني نائب رئيس مجلس 
الــخــارجــيــة، أمــس فــي بــغــداد، مــع سعادة 
ــيـــم وزيــــــــر خـــارجـــيـــة  ــكـ مـــحـــمـــد عـــلـــي الـــحـ
جمهورية العراق الشقيقة، وجــرى خالل 
االجتماع استعراض العالقات الثنائية، 
واملـــســـتـــجـــدات عــلــى الــســاحــة اإلقــلــيــمــيــة، 
وسبل التهدئة للحفاظ على أمن املنطقة 
ــــالل مـــؤتـــمـــر صــحــفــي  ــقــــرارهــــا. وخــ ــتــ واســ

مشترك عقب االجتماع، دعا سعادة نائب 
الــــوزراء وزيــر الخارجية،  رئيس مجلس 
كـــافـــة الــــــدول لــلــســعــي نــحــو الــتــهــدئــة في 
املــنــطــقــة، مــشــيــرا إلـــى أنــهــا تــمــر بمرحلة 

متوترة.
وقـــال ســعــادتــه إن زيــارتــه لــبــغــداد جــاءت 
لــلــتــبــاحــث مــــع الـــقـــيـــادة الـــعـــراقـــيـــة حـــول 
ــتـــجـــدات األوضــــــــــاع والـــتـــأكـــيـــد عــلــى  مـــسـ
الــتــصــعــيــد وإدارة األمـــور  أهــمــيــة خــفــض 
ــن أن يــكــون  ــراق مــ ــ ــعـ ــ ــاد الـ ــ ــعـ ــ بــحــكــمــة وإبـ
ساحة للصراعات السياسية والتصعيد 
فـــي مــنــطــقــتــنــا. وأوضـــــح ســـعـــادة الــشــيــخ 
ثــانــي، أن قطر  محمد بــن عبدالرحمن آل 
الــدول  تقوم بجهود ضمن مجموعة مــن 
الـــصـــديـــقـــة الـــتـــي تـــأمـــل أال يـــكـــون هــنــاك 
تــصــعــيــد فـــي املــنــطــقــة، مـــؤكـــدا دعـــم دولـــة 

قــطــر لــلــعــراق وشــعــبــه وســيــادتــه ووحـــدة 
أراضيه.

وأشاد سعادته بتحركات العراق لتوطيد 
عالقاته مع الدول العربية ودول الجوار، 
مضيفا أن دولــــة قــطــر تــســعــى ألن يكون 
هــنــاك اســتــقــرار فــي الــعــراق حتى ينطلق 
ــدا أن قــطــر ستستمر  ــؤكـ الـــنـــمـــو، مـ نــحــو 
فــي تقديم كــل مــا يسهم فــي نمو الــعــراق 

وازدهاره.
ــبــــه وصـــــــف وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــانــ مـــــن جــ
ــادة نـــائـــب رئــيــس  ــعــ ــراقــــي، زيـــــــارة ســ ــعــ الــ
الــــوزراء وزيـــر الخارجية لبغداد  مجلس 
بأنها استراتيجية ومــهــمــة.. مشيرا إلى 
أنــــه تـــم الــتــأكــيــد خــــالل املـــبـــاحـــثـــات على 
ضرورة تخفيف حدة التوتر في املنطقة.

كما اجتمع دولة عادل عبداملهدي رئيس 

تـــصـــريـــف األعـــــمـــــال فــي  وزراء حـــكـــومـــة 
ــــس، مع  جــمــهــوريــة الـــعـــراق الــشــقــيــقــة، أمـ
ســـعـــادة الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن 
آل ثـــانـــي نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزير الخارجية الذي يزور بغداد حاليا. 
ــعــــراض  ــتــ ــاع اســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وجـــــــــرى خـــــــالل االجـ
الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة، واملــســتــجــدات على 
ــة اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، وســــبــــل الـــتـــهـــدئـــة  ــاحــ الــــســ

للحفاظ على أمن املنطقة واستقرارها.
ــيــــخ مــحــمــد  ــشــ ــادة الــ ــ ــعــ ــ ــع ســ ــمــ ــتــ ــا اجــ ــمــ كــ
بـــن عــبــدالــرحــمــن آل ثـــانـــي نـــائـــب رئــيــس 
ــلــــس الــــــــــــــــوزراء وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة،  مــــجــ
ــادة مــحــمــد  ــعـــ ــ ــع سـ ــ ــداد أمــــــــس، مـ ــ ــغـ ــ ــي بـ ــ فـ
ــنـــواب في  الــحــلــبــوســي رئــيــس مــجــلــس الـ
جمهورية العراق الشقيقة، وجــرى خالل 
االجتماع استعراض العالقات الثنائية، 

واملـــســـتـــجـــدات عــلــى الــســاحــة اإلقــلــيــمــيــة، 
وسبل التهدئة للحفاظ على أمن املنطقة 

واستقرارها.
كــمــا اجــتــمــع ســـعـــادة وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
فـــي أربـــيـــل أمــــس مـــع ســـعـــادة نــيــجــيــرفــان 
الــعــراق،  بــارزانــي رئيس إقليم كردستان 
ــاع، اســـتـــعـــراض  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وجــــــــرى خــــــالل االجـ
ــا  ــهــ ــمــ عــــــــالقــــــــات الـــــــتـــــــعـــــــاون وســـــــبـــــــل دعــ
وتــعــزيــزهــا، بــاإلضــافــة إلــى مناقشة عدد 
مــن املــوضــوعــات ذات االهــتــمــام املشترك. 
ــيــــخ مـــحـــمـــد بــن  واجــــتــــمــــع ســـــعـــــادة الــــشــ
عبدالرحمن آل ثاني في أربيل أمــس مع 
ســـعـــادة مـــســـرور بــــارزانــــي رئــيــس وزراء 
ــــرى خــالل  ــراق، وجـ ــعــ إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــ
االجــتــمــاع اســتــعــراض عـــالقـــات الــتــعــاون 

وسبل دعمها وتعزيزها.

التقى الرئيس العراقي وعبدالمهدي.. وزير الخارجية:

ندعو دول المنطقة للسعي إلى التهدئة

¶ مع رئيس الوزراء العراقي ¶ الرئيس العراقي يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

 زيارة بغداد للتباحث مع القيادة العراقية وخفض التصعيد 
وإدارة األمور بحكمة 

 ضرورة إبعاد العراق من ساحة الصراعات السياسية وندعم 
سيادته ووحدة أراضيه 

 قطر تقوم بجهود مع دول صديقة لخفض التصعيد في 
المنطقة 

 الدوحة تسعى الستقرار العراق وإعادته إلى طريق النمو 

 قطر تستمر في تقديم كل ما يسهم في نمو العراق وازدهاره

»قطر غاز« تسلم أولى شحنات الغاز 
»وقود« تدشن محطة بترولعلى متن ناقلة كيوفليكس لبنغالديش

 المنطقة الصناعية الجديدة
أعــلــنــت شـــركـــة قــطــر غــــاز لــلــتــشــغــيــل املــــحــــدودة /  
قطر غــاز/ ، أمــس، عن تسليم أولــى شحنات الغاز 
الطبيعي املسال على منت الناقلة / السافلية/  من 
الــعــائــمــة لتخزين  الــوحــدة  إلـــى  طـــراز كيوفليكس 
الغاز الطبيعي املسال وإعادته إلى الحالة الغازية، 
 Summit / وُيطلق عليها اســم ال ان جي سيومت

LNG/ ، والتي تقع قبالة ساحل بنغالديش.
وأفـــادت / قطر غــاز/  بأنه قد تم تحميل الشحنة، 
على منت الناقلة / السافلية/  املستأجرة من قبل 
/ قطر غاز/ ، من ميناء راس لفان في أواخر الشهر 
ــدة أمــس  املـــاضـــي، وتــــم تــســلــيــمــهــا إلــــى تــلــك الـــوحـ
إلــى أن هــذه هــي الشحنة  الــثــالثــاء. مشيرة  االول 
التجارية األولى التي تقوم / قطر غاز/  بتسليمها 
إلــى أخــرى فــي مياه مفتوحة بمشاركة  مــن ناقلة 
إلــى بتروبنغال / أحد  ناقلة من طــراز كيوفليكس 
ــشــتــريــن لــلــغــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال/  في 

ُ
الــعــمــالء امل

محطة / Summit LNG/  التابعة لهم، وهذه املحطة 
عبارة عن مشروع تم تطويره باالشتراك مع شركة 
انــرجــي اكسليرت / Excelerate Energy/  وشركة 
بتروبنغال / Petrobangla/ ، وذلـــك بنظام البناء 
الــوحــدة  واالمــتــالك والتشغيل. كما تخضع هــذه 
التــفــاقــيــة تــأجــيــر مــدتــهــا 15 عــامــا لــصــالــح شركة 
بتروبنغال، حيث تم تسليم الشحنة األولى للغاز 

الطبيعي املسال من دولة قطر في أبريل املاضي.
وتــعــدُّ / السافلية/  ناقلة للغاز الطبيعي املسال 
قـــدرة حمولتها  مــن طـــراز / كــيــو فليكس/ ، وتبلغ 
اإلجمالية 210 آالف متر مكعب من الغاز الطبيعي 

املسال.
إلــى بتروبنغال بموجب  ويــتــم تسليم الشحنات 
اتفاقية بيع وشــراء طويلة األجــل تم إبرامها في 
شهر سبتمبر عــام 2017، وذلـــك بــن كــل مــن قطر 
غاز وبتروبنغال، لغرض توريد ما يصل إلى 2.5 
مليون من الغاز الطبيعي املسال سنويا إلى شركة 

بتروبنغال في غضون 15 سنة.

الــتــي ترتكز على توسيع  إطـــار خطتها االستراتيجية  فــي 
شــبــكــة مــحــطــاتــهــا وخـــدمـــة جــمــيــع مــنــاطــق الـــدولـــة، افتتحت 
ــــود« محطة املــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة الــجــديــدة،  قــطــر لــلــوقــود »وقـ
أمس ليصل عدد محطاتها اإلجمالي إلى 100 محطة ثابتة 

ومتنقلة.
الرئيس  املهندي،  السيد سعد راشد  املناسبة، صرح  وبهذه 
: يــســرنــا الــيــوم 

ً
التنفيذي والــعــضــو املــنــتــدب لــلــشــركــة، قــائــا

لتلبية احتياجات  الجديدة،  املنطقة الصناعية  افتتاح محطة 
عمائنا الــكــرام فــي هـــذه املنطقة ومـــا حــولــهــا«، مــؤكــدا بــأن 
افــتــتــاح املــحــطــة الــجــديــدة مــن شــأنــه أن يــتــرجــم خــطــط وقــود 
الــوصــول  الطموحة فــي توسيع شبكة محطاتها وتسهيل 
املنتجات  املــتــزايــد على  الطلب  إلــى تلبية  يــهــدف  إلــيــهــا، كما 
الــبــتــرولــيــة فـــي الـــســـوق املــحــلــيــة، وضـــمـــان تــوفــيــر منتجات 
وخدمات عالية الجودة لجميع العماء في أنحاء الدولة، معربا 

التي  العاقة  الجهات ذات  الشركة وتقديرها لكل  عن شكر 
ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية.

الــجــديــدة 14400  املنطقة الصناعية  وتبلغ مساحة محطة 
مــتــر مـــربـــع، وتــحــتــوي املــحــطــة عــلــى 3 خــطــوط تــتــضــمــن 6 
مضخات لتعبئة الوقود، كما تحتوي على خطني يتضمنان 
4 مضخات لتعبئة الديزل للشاحنات وذلك لخدمة مرتادي 

املنطقة الصناعية الجديدة واملناطق املجاورة لها.
الجديدة لعمائها خدمات  املنطقة الصناعية  وتقدم محطة 
الساعة، بما في ذلــك متجر ســدرة للمستلزمات  على مــدار 
ــات غــســيــل الـــســـيـــارات الــــيــــدوي، وتــغــيــيــر  ــدمــ الـــيـــومـــيـــة، وخــ
الزيوت وإصاح اإلطــارات للشاحنات، باإلضافة الى توفير 
الخفيفة والديزل  للمركبات  البترولية  املنتجات  أنــواع  جميع 

للشاحنات.
وأضاف املهندي بأن قطر للوقود تشرف حاليا على تنفيذ 
الربع  افتتاح معظمها فــي  12 محطة وقـــود جــديــدة، سيتم 

األول من العام 2020.

الدوحة -

الدوحة -

100 محطة ثابتة ومتنقلة

بغداد - قنا

¶  خال اجتماعه مع مسرور بارزاني¶  خال اجتماعه مع نيجيرفان بارزاني

¶  خال المؤتمر الصحفي مع نظيره العراقي
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37 دولة 4 أيام بمشاركة  يستمر المعرض لمدة 

»السبيعي« يشارك في افتتاح »الكويت للطيران 2020«
شـــارك ســعــادة السيد عبدالله بــن نــاصــر تركي 
السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران املدني، 
أمس، في افتتاح معرض الكويت للطيران 2020، 
فـــي الــعــاصــمــة الــكــويــتــيــة، تــحــت رعـــايـــة حــضــرة 
صــاحــب السمو الشيخ صــبــاح األحــمــد الجابر 

الصباح أمير دولة الكويت.
وبــهــذه املناسبة صــرح ســعــادة السيد عبدالله 
بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة 
: »إن تنظيم دولة الكويت 

ً
للطيران املدني، قائال

ــعــــرض يـــؤكـــد بـــأنـــهـــا مــهــيــأة  الــشــقــيــقــة لـــهـــذا املــ

للدخول كمنافس رئيسي فــي تنظيم معارض 
الطيران في املنطقة«. وأعــرب رئيس الهيئة عن 
سعادته باملشاركة القوية لدولة قطر باملعرض، 

الذي يستمر ملدة 4 أيام، وبمشاركة 37 دولة.
وأشار إلى أن دولة الكويت أولت اهتمامًا بالغًا 
الــجــوي  الــنــقــل  لــقــطــاع  الــبــنــى التحتية  بتطوير 
إيــمــانــًا مــنــهــا بــأهــمــيــة االســتــثــمــار فـــي صــنــاعــة 

الطيران املدني.
وأكـــــد ســـعـــادتـــه مــتــانــة الـــعـــالقـــات االجــتــمــاعــيــة 
واالقتصادية بــن البلدين معربًا عــن أمله بأن 
تحقق هذه املشاركة األهداف املرجوة على نحو 
يخدم املصالح املشتركة بن الشعبن الشقيقن.

الدوحة -

700 سيارة تتجاوز الطاقة االستيعابية لهما 

افتتاح مواقف »اركن وتنقل« للجمهور في »الوكرة« و»القصار«

أمـــــس، عن  املــــواصــــالت واالتـــــصـــــاالت،  أعــلــنــت وزارة 
عزمها افتتاح مواقف مشروع )اركن وتنقل( املجانية 
للسيارات لالستخدام من قبل الجمهور، في موقعي 

القصار في 17 يناير، والوكرة في 26 يناير الحالي.
وتقع مواقف املوقعن قرب محطات املترو، وتتجاوز 
الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة لهما 700 ســـيـــارة، فيما تصل 

طاقتهما التشغيلية إلى الضعف.
الـــوزارة حاليًا بالتعاون مع الجهات املعنية  وتعمل 
عــلــى إنــهــاء أعــمــال مــواقــف مــوقــعــي لــوســيــل، واملــديــنــة 

التعليمية، ليتم افتتاحها نهاية شهر مارس املقبل.
وتهدف هذه املواقف إلى جذب مستخدمي السيارات 
الــخــاصــة الســتــخــدام األنــظــمــة الــحــديــثــة فــي الــنــقــل من 

وإلى الوجهات املختلفة في زمن وتكلفة أقل.
الــذي يندرج  وسيوفر مشروع مواقف )اركــن وتنقل( 
ضمن مشاريع برنامج البنية التحتية لحافالت النقل 
الـــعـــام، الــدعــم لشبكة الــنــقــل الــعــام وعــمــلــيــات تشغيل 

الــدوحــة للمستخدمن من املواطنن واملقيمن  مترو 
والزوار واملشجعن في بطولة كأس العالم لكرة القدم 

.2022
باإلضافة إلى ذلك تمت ترسية عقود إنشاء 5 محطات 
لــلــحــافــالت ضــمــن مــشــاريــع بــرنــامــج الــبــنــيــة التحتية 
ــام، مـــوزعـــة فـــي مــنــاطــق الـــوكـــرة،  ــعـ لــحــافــالت الــنــقــل الـ
ولــوســيــل، والـــســـودان، واملــديــنــة التعليمية، واملنطقة 
الصناعية، وسيتم االنتهاء من عمليات إنشائها في 

الربع الثالث من عام 2021.
ويـــأتـــي هـــذا الــبــرنــامــج املــهــم فـــي إطــــار حـــرص وزارة 
املــواصــالت واالتــصــاالت على توفير مــرافــق ومواقف 
حديثة ذات كفاءة عالية تتوزع على مناطق جغرافية 
رئــيــســيــة وحــيــويــة فــي الـــدولـــة، تــســاعــد فــي اســتــخــدام 
وسائل النقل العامة والحديثة واملستدامة والصديقة 
للبيئة، بما يساهم فــي رفــع مستوى خــدمــة الطريق 
العام والتقاطعات الرئيسية من حيث انسياب الحركة 
ــة وتــقــلــيــل االزدحــــامــــات، وتــقــلــيــل االنــبــعــاثــات  املـــروريـ

الكربونية الناتجة عن استخدام السيارات.

الدوحة -

27 يناير الناقلة تعزز شراكتها مع »الماليزية« بداية من 

2020 8 وجهات جديدة خالل  »القطرية« تدشن 
كشفت الخطوط الجوية القطرية خالل 
فــعــالــيــات الــيــوم األول ملــعــرض الــكــويــت 
الــخــطــط  ــن  ــ أمــــــــس، عـ لـــلـــطـــيـــران 2020، 
إلطالق رحالتها إلى عدد من الوجهات 
ــام 2020، كــمــا عــرضــت  الـــجـــديـــدة فـــي عــ
الناقلة القطرية خــالل املــعــرض اثنتن 

من أحدث الطائرات في أسطولها.
وقام عدد من كبار الشخصيات بزيارة 
الناقلة املشارك في املعرض، بما  جناح 
في ذلك سعادة الشيخ محمد العبدالله 
ــبـــاح، نـــائـــب وزيـــــر شـــؤون  ــارك الـــصـ ــبــ املــ
الديوان األميري بدولة الكويت، والشيخ 
سلمان الحمود الصباح، رئيس اإلدارة 
املــدنــي بــدولــة الكويت،  العامة للطيران 
وبــحــضــور ســعــادة الــســيــد أكــبــر الــبــاكــر، 
الــرئــيــس التنفيذي ملجموعة الخطوط 
الــجــويــة القطرية، واملــهــنــدس بــدر املير، 
الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار 

حمد الدولي.
وقال سعادة السيد الباكر: »إن معرض 
الكويت للطيران يعّد أفضل بداية للعام 
الــجــديــد لــلــكــشــف عـــن عـــدد مـــن خططنا 

الطموحة للتوّسع في عام 2020«.
وأضـــاف ســعــادة السيد الــبــاكــر: »ســوف 
ــــدة إلـــى  ــــديـ ــــات جـ ــهـ ــ ــانـــي وجـ ــمـ تـــنـــضـــم ثـ
شبكة وجهاتنا العاملية باإلضافة إلى 
الـــوجـــهـــات الـــتـــي قــمــنــا بــــاإلعــــالن عنها 
سابقًا، وهــي سانتوريني في اليونان، 
ودوبروفنيك في كرواتيا، وأوساكا في 
اليابان، ومع هذا اإلعــالن، سيزداد عدد 
وجــهــاتــنــا إلـــى 177 وجــهــة فــي مختلف 
أنــحــاء الــعــالــم، لــنــؤكــد مكانتنا كــإحــدى 
ــي تــســّيــر  ــتــ ــات الــــطــــيــــران الــ ــ ــركـ ــ ــر شـ ــثــ أكــ
ــدد مـــن الــوجــهــات  رحــالتــهــا إلـــى أكــبــر عـ
عامليًا، وستعزز هذه الزيادة من سعينا 
املتواصل إلى تقديم املزيد من خيارات 
ــواء  ــافـــريـــن ســ ــن املـــسـ الـــســـفـــر لـــلـــمـــزيـــد مــ

بغرض السياحة أو العمل«.

وتــضــم قائمة الــوجــهــات الــجــديــدة: نور 
سلطان في كازاخستان بمعدل رحلتن 
ــداًء مــن 30 مــــارس 2020،  ــتـ أســبــوعــيــًا ابـ
وأملاتي في كازاخستان بمعدل رحلتن 
أبــــريــــل 2020،  ــــداًء مــــن 1  ــتـ ــ ابـ أســـبـــوعـــيـــًا 
وســـيـــزداد عـــدد الــرحــالت إلـــى 4 رحــالت 
أسبوعيًا ابتداًء من 25 مايو 2020، إلى 
جــانــب سيبو فــي الفلبن بمعدل ثالث 
ــداًء مـــن 8 أبــريــل  ــتــ ــــالت أســبــوعــيــًا ابــ رحـ
2020، وأكرا في غانا بمعدل رحلة يوميًا 
ابـــتـــداًء مــن 15 أبــريــل 2020، وطــرابــزون 
في تركيا بمعدل ثالث رحالت أسبوعيًا 
ابـــتـــداًء مـــن 20 مــايــو 2020، ولـــيـــون في 
فرنسا بمعدل خمس رحــالت أسبوعيًا 
ابتداًء من 23 يونيو 2020، ولواندا في 
أنــجــوال بــمــعــدل أربـــع رحـــالت أسبوعيًا 
أكـــتـــوبـــر 2020، وســيــام  ابــــتــــداًء مـــن 14 
ريب في كمبوديا بمعدل خمس رحالت 

أسبوعيًا ابتداًء من 16 نوفمبر 2020.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعـــلـــنـــت الـــخـــطـــوط 
الـــجـــويـــة الــقــطــريــة عـــن تــعــزيــز اتــفــاقــيــة 
شراكتها مع الخطوط الجوية املاليزية 
اعتبارًا من 27 يناير 2020، وستساهم 
االتــفــاقــيــة الــجــديــدة فــي تــقــويــة الــشــراكــة 

اإلســتــراتــيــجــيــة بـــن الــنــاقــلــتــن، والــتــي 
بدأت في عام 2001.

ــدد الـــوجـــهـــات الـــتـــي يمكن  ــزداد عــ ــيــ وســ
لركاب الخطوط الجوية املاليزية السفر 
إليها مع الخطوط الجوية القطرية من 
ــهـــات حــالــيــًا إلــــى 31 وجـــهـــة مع  10 وجـ
االتفاقية الجديدة لتشمل مدنا جديدة 

في أوروبا وأمريكا وأفريقيا.
ــرو  ــافــ ــســ وفـــــــــي املــــــقــــــابــــــل، ســــيــــحــــظــــى مــ
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة بــإمــكــانــيــة 
زيـــارة أربــع وجــهــات جــديــدة فــي منطقة 
جنوب شــرق آسيا على شبكة وجهات 
الخطوط الجوية املاليزية، وهي سيبو 
ــا، ومـــيـــدان  ــيـــزيـ ــالـ وألـــــــور ســـيـــتـــار فــــي مـ
وسورابايا في إندونيسيا، وستساهم 
الـــوجـــهـــات الـــجـــديـــدة فـــي زيــــــادة الــعــدد 
اإلجمالي للوجهات التي يمكن ملسافري 
القطرية زيــارتــهــا مــع الخطوط الجوية 

املاليزية إلى 24 وجهة.
وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة الــخــطــوط الــجــويــة 
الــقــطــريــة: »مــنــذ عـــام 2001، عــــادت هــذه 
االتفاقية بالنفع على مسافري الناقلتن 
الــــذيــــن حــــظــــوا بـــالـــفـــرصـــة لــالســتــمــتــاع 

بــخــدمــات ال تــضــاهــى وإمــكــانــيــة زيـــارة 
املــزيــد مــن الوجهات فــي مختلف أنحاء 
الــعــالــم، وتــأتــي هـــذه االتــفــاقــيــة كخطوة 
طبيعية لتقوية التعاون والشراكة فيما 

بيننا«.
ــام إســمــاعــيــل، الرئيس  وقـــال السيد إزهـ
املــالــيــزيــة:  الــجــويــة  التنفيذي للخطوط 
»يسّر الخطوط الجوية املاليزية تطوير 
وتعزيز عالقاتها مع الخطوط الجوية 
القطرية من خالل اتفاقية الرمز املشترك 
ــة  ــاحـ ــا ســنــتــمــكــن مــــن إتـ ــمـ الــــجــــديــــدة، كـ
املزيد من خــيــارات السفر لعمالئنا إلى 
العديد من الوجهات الجديدة مع هذه 
االتفاقية، وندعو املسافرين من مختلف 
أنحاء العالم إلى زيارة ماليزيا وقضاء 
ــات هــنــا وتــجــربــة الضيافة  ــ أجــمــل األوقـ

املاليزية الشهيرة«.
وستنطلق عملية املبيعات إلى وجهات 
مــخــتــارة بــالــرمــز املــشــتــرك اعـــتـــبـــارًا من 
اليوم )أمــس(، 15 يناير، حيث سيتمكن 
مـــســـافـــرو الـــشـــركـــة املـــالـــيـــزيـــة مـــن حجز 
تذاكرهم والسفر على رحالت الخطوط 
إلــى فيينا  الــدوحــة  الجوية القطرية من 
وبـــروكـــســـل وكــوبــنــهــاغــن وفــرانــكــفــورت 

ــا ورومـــــــــا وأوســــلــــو  ــنــ ــيــ ومـــيـــونـــيـــخ وأثــ
وبرشلونة ومدريد وجنيف وزيوريخ، 
وفي املقابل، سيتمكن مسافرو القطرية 
من حجز رحالتهم مع الخطوط الجوية 
املــــالــــيــــزيــــة إلــــــى ســـيـــبـــو وألـــــــــور ســيــتــار 

وميدان وسورابايا.
ــة الــقــطــريــة  ــقـــت الـــخـــطـــوط الـــجـــويـ ــلـ وأطـ
ــة املـــالـــيـــزيـــة  ــمــ ــعــــاصــ رحــــالتــــهــــا إلـــــــى الــ
كـــواالملـــبـــور فـــي عــــام 2001، ثـــم أضــافــت 
بينانغ إلى شبكة وجهاتها العاملية في 
فــبــرايــر لــعــام 2018 بــواقــع ثــالث رحــالت 
أسبوعيًا، ثم دشنت رحالتها إلى مدينة 
ــن الـــعـــام  ــر مــ ــوبـ ــتـ ــاوي فــــي شـــهـــر أكـ ــكـ ــنـ لـ

املاضي.
وتسّير الناقلة الوطنية لدولة قطر حاليًا 
ــبـــور،  ثــــالث رحـــــالت يــومــيــًا إلــــى كـــواالملـ
إلــى بينانغ،  وخــمــس رحـــالت أسبوعيًا 
إلــى لنكاوي  وخــمــس رحـــالت أسبوعيًا 
عبر بينانغ. وأعلنت الخطوط الجوية 
الــقــطــريــة والــخــطــوط الــجــويــة املــالــيــزيــة 
إبـــــرام اتــفــاقــيــة الـــرمـــز املــشــتــرك فـــي عــام 
بـــنـــود هـــذه  ــن  ــززا مــ ــعــ تــ قـــبـــل أن   ،2001
لــتــشــمــل وجـــهـــات  فــــي 2018  االتـــفـــاقـــيـــة 

جديدة وخيارات سفر أكثر للركاب.

الدوحة -

■  إقبال كبير على جناح القطرية في المعرض ■ الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح والشيخ سلمان الحمود الصباح والباكر خالل تفقدهم لجناح القطرية 
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52.5 % أرباحا نقدية أوصى بتوزيع 

3.055 مليار ريال صافي
أرباح »المصرف« في 2019

أعلن سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن 
ثــانــي، رئيس مجلس  جاسم بــن جبر آل 
إدارة مصرف قطر اإلسالمي أن املصرف 
قــد حقق أربــاحــا صافية عــائــدة لحقوق 
املساهمني بقيمة 3,055.4 مليون ريــال 
عن العام املالي 2019، مقارنة مع 2,755.3 
مليون ريــال عن العام السابق، وبنسبة 
زيـــادة قــدرهــا 10.9%. وبــلــغ العائد على 
قـــطـــري  الـــســـهـــم األســـــاســـــي 1.21 ريــــــــال 
مقارنة مع 1.08 ريال في ديسمبر 2018. 
وقد اقترح مجلس إدارة املصرف توزيع 
الــواحــد )أي بنسبة  0.525 ريـــال للسهم 
لــلــســهــم(  ــة  ــيـ ــمـ الـــقـــيـــمـــة االسـ ــن  52.5% مــ
كـــأربـــاح نــقــديــة لــلــمــســاهــمــني، وذلــــك بعد 
اعـــتـــمـــادهـــا مــــن مــــصــــرف قـــطـــر املــــركــــزي 

والجمعية العامة ملساهمي املصرف.
حـــقـــقـــت إجــــمــــالــــي مــــــوجــــــودات املـــصـــرف 
نموًا بنسبة 6.7% مقارنة مع عام 2018 
بــلــغــت 163.5 مــلــيــار ر.ق. مــعــززة  حــيــث 
بالنمو في األنشطة املصرفية الرئيسية. 
وسجلت األنشطة التمويلية نموًا قويا 
بــنــســبــة 11.3% مـــقـــارنـــة مـــع عــــام 2018 
حيث بلغت 113.8 مليار ر.ق. كما بلغت 
األنــشــطــة االستثمارية 33.3 مليار ر.ق. 
بنسبة زيادة 5.7% مقارنة مع عام 2018. 
الــعــمــالء 111.6 مليار  كــمــا بلغت ودائــــع 
ر.ق. حيث سجلت نموًا قويا بنسبة %11 

مقارنة مع ديسمبر 2018.
الــدخــل عــن السنة املنتهية  بلغ إجــمــالــي 
فـــي 31 ديــســمــبــر 2019 مــبــلــغ 7,738.2 
 نسبة نــمــو %12.4 

ً
مــلــيــون ر.ق. مــســجــال

مــقــارنــة بمبلغ 6,882.9 مليون ر.ق. عن 
الــــعــــام الـــســـابـــق، حـــيـــث حــقــقــت ايـــــــرادات 
التمويل واإلستثمار نموًا بنسبة %15.5 
وبــلــغــت 6,929.8 مــلــيــون ر.ق. بــنــهــايــة 
ديسمبر 2019 مقارنة مع 6,001.2 مليون 
ر.ق. في العام السابق مما يعكس نموًا 
إيجابيا متزايدًا في األنشطة التشغيلية 

الرئيسية للمصرف.

ــــف الـــعـــمـــومـــيـــة  ــاريـ ــ ــــصـ ــي املـ ــالــ ــمــ بــــلــــغ إجــ
واإلداريــة 1,101 مليون ر.ق. للعام املالي 
املنتهي في 31 ديسمبر 2019 بإنخفاض 
بنسبة 3.8% عــن 1,144.4 مــلــيــون ر.ق. 
الــعــام 2018. وقــد أدت الضوابط  بنهاية 
والرقابة الصارمة على املصاريف، ونمو 
اإليرادات، إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية 
إلــى خفض نسبة التكلفة إلى  مما أدى 
لــعــام 2019، والــتــي  إلــــى %22.8  الـــدخـــل 
ــل فـــي الــقــطــاع املــصــرفــي في  ــ تــعــتــبــر األقـ

قطر. 
كما تمكن املصرف من اإلحتفاظ بنسبة 
منخفضة للتمويل املتعثر مــن إجمالي 
التمويل وذلــك عند 1.3% والــتــي تعتبر 
ــنـــســـب فــــي مــــجــــال الــصــنــاعــة  ــل الـ ــ مــــن أقــ
املــصــرفــيــة، مــمــا يــعــكــس جــــودة املحفظة 
الــفــّعــالــة  لــلــمــصــرف واإلدارة  الــتــمــويــلــيــة 
للمخاطر. كما واصــل املصرف سياسته 
املــتــحــفــظــة لــتــكــويــن املــخــصــصــات حيث 
بــلــغــت نــســبــة تــغــطــيــة الــتــمــويــل املــتــعــثــر 

100% بنهاية عام 2019.
وبــلــغ إجــمــالــي حــقــوق املــســاهــمــني 17.1 
مــلــيــار ر.ق. بنسبة نــمــو 11.1% مقارنة 
بنهاية ديسمبر من العام 2018. وبنهاية 
ديسمبر 2019 بلغت النسبة اإلجمالية 
املــال 19.5% وفقا ملتطلبات  لكفاية رأس 
ــــى للنسبة  ــازل3 أعـــلـــى مـــن الـــحـــد األدنــ ــ بــ
ــن مــــصــــرف قــطــر  ــ ــدد مـ ــ ــحـ ــ ــة املـ ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ اإلشـ

املركزي ومقررات لجنة بازل.

منتجات وخدمات جديدة

قـــال ســعــادة الشيخ  وتعليقا عــلــى ذلـــك 
جــاســم بــن حــمــد بــن جــاســم بــن جــبــر آل 
املـــصـــرف:  ــيـــس مــجــلــس إدارة  ــانـــي رئـ ثـ
املــــــصــــــرف قــد  أعـــــلـــــن أن  ــــي أن  ــرنـ ــ ــــسـ »يـ
ــن الـــنـــجـــاح،  شـــهـــد عـــامـــا آخـــــر مـــمـــيـــزًا مــ
الـــعـــديـــد مــن  الــــعــــام 2019  حـــيـــث شـــهـــد 
اإلنـــجـــازات كــإطــالق منتجات وخــدمــات 
جــــديــــدة ومـــبـــتـــكـــرة كـــجـــزء مــــن بــرنــامــج 
املــصــرف للتحول الــرقــمــي، وحــقــق نموًا 

ــيــــة، مــن  ــة املــــصــــرفــ ــطــ ــــي جـــمـــيـــع األنــــشــ فـ
خــــالل الــتــنــفــيــذ الــنــاجــح الســتــراتــيــجــيــة 
ــال ســـعـــادة الــشــيــخ جــاســم:  األعـــمـــال. وقــ
»تـــؤكـــد هــــذه الــنــتــائــج مــكــانــة املــصــرف 
املــالــيــة الــقــويــة، وتــعــكــس ثــبــات الــقــطــاع 
املــصــرفــي الــقــطــري واالقــتــصــاد الوطني 
ومرونته واستقراره«. وأضاف سعادته: 
»وبدخولنا للسنة املالية الجديدة، لقد 
عــززنــا موقعنا كأكبر مصرف إسالمي 
وثاني أكبر مصرف في قطر. وقد أصبح 
املـــصـــرف الـــيـــوم يــمــلــك الـــقـــدرة واملـــــوارد 
واملــكــانــة والــقــوة املــالــيــة لــيــواصــل أداءه 
الــخــدمــات املصرفية  لــتــقــديــم  اإليــجــابــي 
املــتــمــيــزة لجميع عــمــالئــه واملــســاهــمــني، 
ــــول مـــصـــرفـــيـــة مــتــكــامــلــة  ــلـ ــ وتــــقــــديــــم حـ

ومبتكرة وسريعة«.

 دعم تنويع االقتصاد المحلي 

وقـــــــــال ســــــعــــــادة الــــشــــيــــخ جــــــاســــــم: »إن 
الــتــطــويــر املستقبلية للمصرف  خــطــط 
تتماشى مع رؤيــة قطر الوطنية 2030، 
ويلتزم املصرف بدعم تنويع االقتصاد 
املحلي، وتنمية قطاعه الخاص القوي«. 
وأضــــــــــاف: »خـــــــالل عــــــام 2020 ســنــركــز 
ــويـــر املـــســـتـــمـــر ملــنــتــجــاتــنــا،  ــطـ ــتـ ــلـــى الـ عـ
واملــــنــــصــــات الـــرقـــمـــيـــة ورفــــــــع مــســتــوى 

الخدمة ومــســاعــدة عمالئنا وشركائنا 
في النجاح«.

ــم بــن  ــ ــاسـ ــ ــيــــخ جـ ــشــ ــادة الــ ــ ــعــ ــ وأعـــــــــــرب ســ
حــمــد بـــن جــاســم بـــن جــبــر آل ثــانــي عن 
عــمــيــق امــتــنــانــه لــلــمــســاهــمــني والــعــمــالء 
ــره  ــديـ ــقـ ــــي املـــــصـــــرف، وتـ ــلـــى ثـــقـــتـــهـــم فـ عـ
ألعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس اإلدارة واإلدارة 
الــتــنــفــيــذيــة وجــمــيــع مــوظــفــي املــصــرف 
على مساهمتهم وجــهــودهــم املستمرة 

لتحقيق النتائج اإليجابية والتطور.
ــه فـــي نــوفــمــبــر  ــى أنــ ــارة إلــ وتـــجـــدر اإلشـــــ
2019، قامت وكالة التصنيف االئتمانية 
الــعــاملــيــة »فــيــتــش« بــتــصــنــيــف املــصــرف 
االئــتــمــانــي طــويــل األجــــل عــنــد »A« مع 
نظرة مستقبلية مستقرة. وفي ديسمبر 
الــدولــيــة  2019 قــامــت وكــالــة التصنيف 
»مــوديــز« بتصنيف الــودائــع على املدى 
 »A1« الــطــويــل للمصرف عــنــد مــســتــوى
مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي مايو 
الــدولــيــة  2019 قــامــت وكــالــة التصنيف 
»كابيتال إنتيليجنس« بتصنيف القوة 
املالية للمصرف عند مستوى »+A« مع 
نــظــرة مستقبلية مستقرة. وفــي مــارس 
الــدولــيــة  2019 قــامــت وكــالــة التصنيف 
ــــورز بــتــأكــيــد تصنيف  ــد بـ ســـتـــانـــدرد آنــ
املــصــرف عــنــد مــســتــوى »A-« مــع نظرة 

مستقبلية مستقرة.

وعلى ضوء أدائه املتميز، واستثماراته 
املستمرة في االبتكارات الرقمية خدمة 
للعمالء، حصد املصرف تقدير وتكريم 
املــؤســســات الــدولــيــة املــرمــوقــة باعتباره 
أحــد أبــرز املصارف الــرائــدة في املنطقة. 
وفي عام 2019، حصد املصرف ما يزيد 
ــائـــزة، أهــمــهــا جـــائـــزة »أفــضــل  عـــن 20 جـ
بنك في قطر« ضمن جوائز يوروموني، 
ــــرف إســــالمــــي  ــــصـ ــل مـ ــ ــــضــ ــزة »أفــ ــ ــ ــائـ ــ ــ وجـ
فــــي الــــشــــرق األوســــــــط« مــــن مــجــلــة »ذي 
بــانــكــر«– مجموعة فاينانشيال تايمز، 
وجائزة »أفضل مؤسسة مالية إسالمية 
فــي قــطــر« مــن مجلة غــلــوبــال فاينانس. 
وتــقــديــرا ملــســيــرة الــتــحــول الــرقــمــي التي 
شهدها املــصــرف منحت مجلة غلوبال 
فاينانس املــصــرف جــائــزة »أفــضــل بنك 
رقمي مبتكر في قطر« وجائزة »أفضل 
بنك رقــمــي للعمالء فــي قــطــر«. وتقديرًا 
ألدائـــــه املـــســـتـــدام، حــصــل املـــصـــرف على 
جــائــزتــني إلنـــجـــازات الــقــيــادة مــن مجلة 
آشيان بانكر، حيث حصل السيد باسل 
جــــمــــال، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة 
املــصــرف على جــائــزة »أفــضــل إنــجــازات 
ــيـــذي«، وجـــائـــزة  ــفـ ــنـ الــــقــــيــــادة لـــرئـــيـــس تـ
»أفـــضـــل مـــصـــرف مـــن حــيــث اإلدارة في 
قطر«، حيث تمنح هذه الجوائز املرموقة 

مرة كل ثالث سنوات.

■ الشيخ جاسم بن حمد

البنوك اإلسالمية تبدأ تطبيق معايير محاسبية جديدة

»لوسيل« ان املصارف  لـ أكدت مصادر مصرفية 
ــة بـــاالضـــافـــة الــى  االســـالمـــيـــة الــعــامــلــة فـــي الـــدولـ
املــؤســســات املــالــيــة والــشــركــات الــتــي تعمل وفقا 
الحكام ومبادئ الشريعة االسالمية قد شرعت 
بــصــفــة رســمــيــة فـــي تــطــبــيــق عــــدد مـــن املــعــايــيــر 
الــهــيــئــات املحاسبية  الـــصـــادرة عــن  املــحــاســبــيــة 
ــــى املــعــايــيــر  ــة الــ ــافــ املـــالـــيـــة االســــالمــــيــــة، بــــاالضــ
الــصــادرة عــن الجهات الرقابية فــي الــدولــة وفي 
مقدمتهم مصرف قطر املركزي، وذلك منذ مطلع 

العام الجاري.
وقد اضافت ذات املصادر ان املصارف االسالمية 
الــعــامــلــة فـــي الـــدولـــة بــاالضــافــة الـــى املــؤســســات 
املالية والشركات التي توافق اعمالها مع احكام 
ــدأت مــنــذ  ــ ومــــبــــادئ الـــشـــريـــعـــة االســـالمـــيـــة قــــد بــ
املــاضــي فــي اجـــراء تقييمات النعكاسات  الــعــام 
تلك املعايير بصفة مسبقة وتحديد املتطلبات 
الــتــي قــد تنشأ عــنــد تطبيق ذلـــك املــعــايــيــر، كما 
قــامــت بــعــض الــبــنــوك االســـالمـــيـــة مــنــذ الــنــصــف 
االول من العام املاضي في تطبيق تلك املعايير 
بشكل مبكر من اجل تقييم اثر تلك املعايير على 
الــبــيــانــات املــالــيــة واملــيــزانــيــات والــقــوائــم املــالــيــة 
املـــوحـــدة بــشــكــل مــبــكــر، حــتــى يــكــون االســتــعــداد 

بالشكل املطلوب لتطبيق تلك املعايير.
أصــدرت هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات 
املــالــيــة مــعــيــار املــحــاســبــة املــالــيــة رقـــم 31 حـــــول 
وكالة االستثمار في 2018 على ان يبدأ االعتماد 
الرسمي في العام الجاري. ويهدف هذا املعيار 
ــداد تــقــاريــر  ــــ ــإعـ ــادئ الـــخـــاصـــة بـ ــبــ ــــع املــ ــــى وضـ الـ
محاسبية ومالية حول أدوات وكالة االستثمار 
واملــوجـــــودات واملطلوبـات ذات الصلة بوجهات 
نظر كل من املوكل املســتثمر والوكيل. واصبح 
هـــذا املــعــيــار ســــاري املــفــعــول لــلــفــتــرات السنوية 

التي تبدأ في أو بعـد 1 يناير 2020 مع السماح 
بالتطبيق املبكر للمعيار. كما اعتمد مجلس 
الحوكمة واألخــالقــيــات التابع لهيئة املحاسبة 
ــة اإلســـالمـــيـــة  ــيــ ــالــ ــلـــمـــؤســـســـات املــ ــة لـ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ واملـ
املعروف اختصارا أيوفي إصــدار ثالثة معايير 
ــي، مــعــيــار الــحــوكــمــة 10 واملــتــعــلــق  ــ نــهــائــيــة وهـ
الــشــرعــي والتصنيفات االستئمانية  بــاإللــتــزام 
للمؤسسات املالية اإلسالمية، ومعيار الحوكمة 
11 واملـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــدقـــيـــق الـــشـــرعـــي الـــداخـــلـــي، 
ومعيار الحوكمة 12 واملتعلق اساسا بحوكمة 

الصكوك.
ــر ان تــــشــــرع املــــصــــارف  ــتـــظـ ــنـ ــى ذلــــــــك، مـــــن املـ ــ ــ الـ
ــة بـــاالضـــافـــة الــى  االســـالمـــيـــة الــعــامــلــة فـــي الـــدولـ
املــؤســســات املــالــيــة والــشــركــات الــتــي تعمل وفقا 
الحكام ومبادئ الشريعة االسالمية في تطبيق 
بعض املعايير املحاسبية الصادرة عن الهيئات 
الــدولــيــة واملحلية بصفة استباقية،  التنظمية 

ومنها املعيار رقم 35 واملتعلق حيث سيصبح 
هذا املعيار ســاري املفعول للفترات املالية التي 
تــبــدأ فـــي أو بــعــد 1 يــنــايــر مـــن الـــعـــام املــقــبــل مع 
السماح بتطبيقه مبكرا فقـط فـي حالـة التبني 
املبكر ملعيار املحاسبة املالية رقــم 30 واملتعلق 
بدرجة اولى بتقييم انخفاض القيمة والخسائر 

االئتمانية وااللتزامات ذات املخاطر العالية.
ونـــوهـــت مـــصـــادر »لـــوســـيـــل« الــــى مــــدى الـــتـــزام 
الــبــنــوك االســالمــيــة وكـــافـــة الــبــنــوك واملـــصـــارف 
العاملة في الدولة باملعايير والتشريعات التي 
يتم اصــدارهــا ســواء على املستوى املحلي من 
قبل الجهات الرقابية في الدولة وفــي مقدمها 
املــالــيــة، او حتى  املــركــزي ووزارة  مــصــرف قطر 
ــــالل الــهــيــئــات  ــلـــى املـــســـتـــوى الـــعـــاملـــي مــــن خــ عـ
املــخــتــصــة مــــن ضــمــنــهــا الـــهـــيـــئـــات املــحــاســبــيــة 
الــدولــيــة بــاالضــافــة الـــى الــلــجــان املــخــتــصــة في 
اعداد ضوابط قواعد كفاية رأس املال وغيرهم 

ــادر على  مـــن الــهــيــئــات. كــمــا شــــددت ذات املـــصـ
ان مــصــرف قــطــر املـــركـــزي يــعــمــل بــشــكــل دوري 
ــــراف والــرقــابــة عــلــى القطاع  عــلــى مــتــابــعــة االشـ
املصرفي ويقوم بصفة دورية باصدار القواعد 
والــتــعــلــيــمــات الــتــي مـــن شــأنــهــا ان تــســاهــم في 
تطوير القطاع املصرفي وتضمن اعلى مستوى 
ــتـــي تـــواكـــب اعــلــى  مـــن الـــخـــدمـــات املـــتـــطـــورة والـ
املعايير املحلية والعاملية بما يضمن تنافسية 
كــبــرى لــلــبــنــوك واملـــصـــارف االســالمــيــة العاملة 
فــي الـــدولـــة عــلــى الــصــعــيــد االقــلــيــمــي والــعــاملــي. 
كما اشــارت ذات املــصــادر الــى ان الفترة املقبلة 
ــن الــتــعــلــيــمــات  ســتــشــهــد تـــوجـــيـــه مـــجـــمـــوعـــة مــ
ــن قـــبـــل مـــصـــرف قــطــر  ــط املـــحـــدثـــة مــ ــوابــ والــــضــ
املـــركـــزي نــحــو الــبــنــوك واملــــصــــارف االســالمــيــة 
العاملة في الدولة وذلك وفقا للمتغيرات التي 
سجلت على املستوى االقليمي والدولي وبما 

يتماشى مع التطورات املصرفية العاملية.

أحمد فضلي

الدوحة -
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أنــهــا ال تتهاون في  أكـــدت النيابة العامة 
ــراءات التحقيق مــع املخالفني لقانون  إجــ
املرور، خاصة السائقني املستهترين الذين 
كــــــأداة للتسلية  يــســتــعــمــلــون مــركــبــاتــهــم 
واالســتــهــتــار وتــعــريــض حــيــاتــهــم وحــيــاة 

اآلخرين للخطر.
ــد يــــوســــف الـــــكـــــواري،  ــمــ ــد أحــ ــيـ وقـــــــال الـــسـ
رئــيــس نــيــابــة املــــرور، فــي مــؤتــمــر صحفي 
ــــس، إن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة تــتــخــذ دائـــمـــا  أمــ
فــــي حــــق املـــخـــالـــفـــني اإلجــــــــــراءات املـــشـــددة 
ــراءات  ــ املــنــصــوص عليها فــي قــانــون اإلجـ
الــجــنــائــيــة ومــنــهــا الــقــبــض عــلــى املتهمني 
ــى جـــانـــب ضبط  وحــبــســهــم احــتــيــاطــيــا إلــ
املـــركـــبـــات والـــتـــحـــفـــظ عــلــيــهــا وتــقــديــمــهــا 
ــرور تمهيدا  املــ ضــمــن االجــــــراءات ملحكمة 
ــا بــــحــــكــــم قـــضـــائـــي  ــيــ ــائــ ــهــ ــا نــ ــ ــهـ ــ ــادرتـ ــ ــــصـ ملـ

العتبارها أداة الرتكاب الجريمة.
ــد الـــكـــواري انـــه تــم مــؤخــرا إحــالــة عــدد  وأكـ
مــن املــتــهــمــني بــمــخــالــفــة قــانــون املــــرور من 
ــة فــــي مــنــطــقــة  ــونـ ــرعـ اســـتـــهـــتـــار وقــــيــــادة بـ
»سيلني« إلى نيابة املرور من قبل الجهات 
املختصة، حيث تــم اتــخــاذ أشــد اجـــراءات 
الـــتـــحـــقـــيـــق بــحــقــهــم تـــمـــهـــيـــدا لــتــقــديــمــهــم 
ملـــحـــكـــمـــة املـــــــــرور ملـــحـــاكـــمـــتـــهـــم، الفــــتــــا أن 
الــعــقــوبــة قـــد تــصــل إلـــى 6 ســـنـــوات حبس 
فـــي حــالــة اإلصـــابـــات الــتــي تــلــحــق بــركــاب 
ــال أو عـــدم  ــ ــمـ ــ ــنـــاتـــجـــة عــــن اإلهـ املـــركـــبـــة الـ
االلــتــزام بالقوانني والــلــوائــح، إضــافــة الى 
مــصــادرة املركبة بحكم قضائي. وأضــاف 
رئيس نيابة املرور أن نيابة املرور تختص 
بالتحقيق والتصرف في الجرائم الواردة 
ــم 19 لــســنــة 2007 بــشــأن  الـــقـــانـــون رقــ فـــي 
قــانــون املــــرور وتــعــديــاتــه، بــاإلضــافــة إلــى 
الــجــرائــم املرتبطة بــه مثل إصــابــة الــركــاب 
ــي تـــنـــتـــج عــنــد  ــتــ ــة الــ ــبــ ــركــ ــد املــ ــائــ بـــرفـــقـــة قــ
الـــحـــوادث، ومـــن ثــم تــحــويــل الــقــضــايــا إلــى 

محكمة املرور املختصة في هذا الشأن.

ساحة عروض واستهتار 
وأشــار الكواري إلى أن الجهات املختصة 
قامت بضبط عــدد من املخالفني بمنطقة 
»ســــيــــلــــني« خـــــــال األيــــــــــام املــــاضــــيــــة وتــــم 
تــحــويــلــهــم إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة،الفــتــا الــى 
نيابة املرور قامت على الفور باتخاذ أشد 

إجراءات التحقيق حيال املتهمني.
ونـــوه بـــأن الــســلــطــة الــتــقــديــريــة فــي اتــخــاذ 
تلك االجراءات تعود لوكيل النيابة بحكم 
القانون، من بينها القبض على املتهمني 
ــا والـــتـــحـــفـــظ عــلــى  ــيـ ــيـــاطـ ــتـ وحـــبـــســـهـــم احـ
املــركــبــة. وأوضــــح رئــيــس نــيــابــة املــــرور أن 
منطقة »سيلني« تعد من املعالم السياحية 
الهامة، لكنها تحولت إلى ساحة عروض 
واستهتار، فا نستطيع أن نغمض أعيننا 
عنها، وكسلطة تحقيق نتلقى الباغات 
ــذا الــــشــــأن ويــــحــــال إلـــيـــنـــا مــرتــكــبــي  ــ فــــي هـ
هـــذه الــوقــائــع ونــتــخــذ اإلجـــــراءات الــازمــة 
واملـــشـــددة ضــدهــم، مــؤكــدا أن أي شخص 
ــريـــن للخطر  يــعــرض حــيــاتــه وحـــيـــاة اآلخـ
ويـــخـــرج بــاملــركــبــة مـــن اســتــعــمــالــهــا املــقــرر 
قــانــونــا كــوســيــلــة نــقــل إلــــى وســيــلــة تضر 
اآلخرين وتعرض األنفس واألموال للخطر 

فــمــن واجــــب الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــصــدي له 
وحماية املجتمع والدفاع عنه.

وبــشــأن الــعــقــوبــات، قـــال الـــكـــواري إنـــه في 
حــالــة االستهتار وقــيــادة املركبة برعونة 
وكــذلــك الــســيــر بــاملــركــبــة بـــدون لــوحــات أو 
إلــى 3 سنوات  إخفائها قد تصل العقوبة 
حبس، أما في حالة قيادة املركبة بطريقة 
مــتــهــورة أو عـــدم االلـــتـــزام بــقــانــون املـــرور 
ــلـــوائـــح املــخــصــصــة الــتــابــعــة لـــه ونــتــج  والـ
عنها حـــادث وحــدثــت إصـــابـــات قــد تصل 
عقوبتها عند عرضها إلى القضاء إلى 6 
سنوات سجن وتدخل في نطاق الجناية، 
وفــي حالة القيادة تحت تأثير املسكرات 

قد تصل العقوبة إلى 3 سنوات.
وســلــطــت الــــحــــوادث األخـــيـــرة فـــي منطقة 
ــه الــخــصــوص الــضــوء  »ســيــلــني« عــلــى وجـ
من جديد على أهمية الحد من الحوادث 
فــي كــافــة انــحــاء الــبــاد ومنطقة »سيلني« 
تحديدا، وبذل كافة الجهود واتخاذ كافة 

االجراءات للحفاظ على أرواح الشباب.

 خطورة تحصد األرواح

وتــــداول مــغــردون ونــاشــطــون على مواقع 

ــددا من  ــ الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي مـــؤخـــرا عـ
مقاطع الفيديو لحوادث عديدة في منطقة 
ــلـــني« تــظــهــر حـــجـــم الـــخـــطـــورة الــتــي  ــيـ »سـ

تحصد األرواح واملمتلكات معا.
ــا يــســمــى  ــ ــــن الــــشــــبــــاب مـ ــة مـ ــئـ ويـــــمـــــارس فـ
ــة »الـــتـــطـــعـــيـــس« مــــن خـــــال صــعــود  ــوايــ هــ
التال الرملية بسرعات كبيرة، والسباق 
ــا يـــــــــؤدي فــي  ــمــ ــة مــ ــبــ ــركــ ــن مــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــــني اكـ بــ
كــثــيــر مـــن االحـــيـــان الـــى انــقــابــهــا بسرعة 
هائلة والــتــصــادم الــذي يــؤدي الــى الوفاة 
ــــدر املــمــتــلــكــات  واالصــــابــــات الــخــطــيــرة وهـ

املادية.
ــــش فـــــي جــلــســتــه  ــاقـ ــ مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى نـ
ــة االثــــنــــني املــــاضــــي،  ــاديــ ــعــ األســـبـــوعـــيـــة الــ
برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله 
بن زيــد آل محمود رئيس املجلس مذكرة 
ــــوزراء بــشــأن ما  األمــانــة الــعــامــة ملجلس الـ
اتخذه مجلس الـــوزراء من إجـــراءات حول 
ــورى الـــخـــاصـــة  ــ ــشــ ــ ــات مـــجـــلـــس الــ ــيــ تــــوصــ
ــيـــث اتــــخــــذ مــجــلــس  بـــــحـــــوادث الــــســــيــــر، حـ
الوزراء عددا من القرارات للحد من حوادث 

السير واملرور في الدولة. 
وبناء على توصيات مجلس الشورى، 
قــــــرر مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 

الـــداخـــلـــيـــة،  ــة مــمــثــل عــــن وزارة  ــرئـــاسـ بـ
وعـــضـــويـــة مــمــثــل عــــن كــــل مــــن املــجــلــس 
الــوطــنــي للسياحة ووزارة املــواصــات 
واالتــــصــــاالت وهــيــئــة األشــــغــــال الــعــامــة 
وقــطــر لــلــبــتــرول تــخــتــص بــوضــع خطة 
ــتــــطــــويــــر مـــنـــطـــقـــة ســيــلــني  مـــتـــكـــامـــلـــة لــ
ورفـــع مــســتــوى الــســامــة املـــروريـــة فيها 
وتجنب أي مخاطر باملنطقة، مع دراسة 
الــازمــة لتحقيق  املتطلبات والــوســائــل 
ذلــــك عــلــى ان تــرفــع الــلــجــنــة تــقــريــرًا عن 
نتائج أعمالها وتوصياتها إلى معالي 
ــر الــداخــلــيــة لــعــرض تــقــريــرهــا على  وزيــ

مجلس الوزراء.
على ذات الصعيد اشاد املجلس البلدي 
املركزي في اجتماعه أمس االول برئاسة 
سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل 
شافي رئيس املجلس بجهود الحكومة 
الرشيدة وما اتخذته من إجراءات لرفع 

مستوى السامة املرورية.
ــرورة الـــتـــحـــرك  ــ ــــضــ ــالـــــب املـــجـــلـــس بــ وطـــ
سريعًا ملنع تكرار هذه املخالفات، مؤكدا 
ــادرة عــلــى وضــع  ــ أن الــجــهــات املــعــنــيــة قـ
الــحــلــول املــنــاســبــة وضــبــط اســتــعــراض 
السيارات واملتهورين ومنع التجاوزات.
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إحالة مرتكبي مخالفات »سيلين« إلى القضاء قريبا

¶  التطعيس في سيلين

¶ جانب من حفل توقيع االتفاقية 

¶  الكواري متحدثا للصحفيين 

وسام السعايدة

اليوم  أمــس  العليا،  للدراسات  الــدوحــة  م معهد 
ّ
نظ

التعريفي الثاني للطالب والجامعيني الراغبني في 
إكمال دراساتهم العليا. وتضمن اليوم التعريفي 
الثاني للعام األكاديمي 2020-2021، والذي جرى 
عقده بمقر املعهد، على عدة فقرات وبرامج مهمة 
هدفت إلى تسليط الضوء على شروط ومعايير 
الــدراســيــة،  الــقــبــول ومتطلباته ومــواعــيــده، واملــنــح 
الــحــرم الجامعي  والــخــدمــات األخـــرى املرافقة فــي 

والحياة الجامعية بشكل عام.
واشــتــمــل الـــيـــوم الــتــعــريــفــي الــثــانــي عــلــى عـــروض 
التجارب  الــدراســيــة، ومشاركة  للبرامج  تقديمية 
العلمية، والعملية لعدد من خريجي املعهد، عالوة 
عــلــى قــيــام أعـــضـــاء مـــن الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة بمن 
الخيارات  البرامج بعرض وتقديم  فيهم رؤســـاء 
الدراسية املتاحة في املعهد، وتزويد املشاركني في 
الكافية حول  الثاني باملعلومات  التعريفي  اليوم 
القبول  الــدراســيــة، تصميمها، ومعايير  الــبــرامــج 
فيها، والنقاش معهم بصورة أوسع واإلجابة على 

استفساراتهم في جناح خصص لهذا الغرض.
وفـــي هـــذا الــســيــاق أشــــار الــدكــتــور عــبــد الــرحــيــم 
انعقاد  إلــى أهمية  الــطــالب  بنحادة عميد شــؤون 
ــراز دور املــعــهــد وبــرامــجــه  مــثــل هـــذه الــفــعــالــيــة إلبــ
الطالب املهتمني في تحديد  املتنوعة، ومساعدة 
ــبـــرامـــج الــتــي  ــار الـ ــيـ ــتـ ــة، واخـ ــيــ ــــدراســ خـــيـــاراتـــهـــم ال
تــتــمــاشــى مــع مــيــولــهــم وتــوجــهــاتــهــم فــي مــجــاالت 
العامة  الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة واإلنــســانــيــة واإلدارة 
ــد أن نـــعـــّرف  ــريـ واقـــتـــصـــاديـــات الــتــنــمــيــة. كـــمـــا نـ
ــة املــعــهــد الــقــائــمــة على  املــجــتــمــع الــقــطــري بــرســال
الــبــحــث واالكــتــشــاف كــجــزء أســاســي مــن تجربة 
الــعــلــم والــتــعــلــم عــلــى مختلف األصـــعـــدة وأضـــاف 
بنحادة بأن عدد طلبات املتقدمني حتى اآلن للعام 
األكاديمي املقبل بلغت ما يزيد عن خمسة آالف 

طلب من شتى أنحاء العالم. 
وكان معهد الدوحة للدراسات العليا قد افتتح في 
نوفمبر املاضي باب استقبال طلبات القبول للعام 
القادم 2020-2021، في ثمانية عشر  األكاديمي 
برنامجا للماجستير في كلية العلوم االجتماعية 

واإلنسانية  

الــدراســات اإلســالمــيــة بجامعة  استضافت كلية 
حمد بن خليفة، األسبوع املاضي، مجموعة من 
أكاديمية وثقافية مرموقة  خريجي مــؤســســات 
املتحدة األمريكية من بينها جامعة  الواليات  في 
ــارد، والـــصـــنـــدوق الـــوطـــنـــي لــلــحــفــاظ على  ــ ــارفـ ــ هـ
الوفد  األثــري األمريكي. ووصــل  التاريخ، واملعهد 
الزائر الذي ضم 50 فرًدا على منت باخرة سياحية 
العربي وتوقفت في سلطنة  الخليج  زارت موانئ 

ُعمان وقطر.
ــتـــور طـــــارق ســـويـــلـــم، املــــــؤرخ الــفــنــي  ورافــــــق الـــدكـ
الــفــن  فـــي  بـــرنـــامـــج مــاجــســتــيــر اآلداب  ومــنــســق 
والــعــمــارة اإلســالمــيــة والــعــمــران بكلية الــدراســات 
اإلسالمية، الوفد الزائر خالل رحلته إلى الدوحة. 
الرحلة على زيــارة  األولـــى مــن  الجولة  واشتملت 

ملبنى »ذو املنارتني« الحائز على عدة جوائز والذي 
الـــدراســـات اإلســالمــيــة بجامعة حمد  يضم كلية 
ف  التعليمية. وتعرَّ املدينة  إلــى جامع  ، باإلضافة 
الوفد على برنامج ماجستير اآلداب في  أعضاء 
ــعــمــران ومــكــونــاتــه  ــعــمــارة اإلســالمــيــة وال الــفــن وال

األكاديمية الفريدة، 
وتــحــدث الــدكــتــور سويلم عــن زيـــارة الــوفــد فقال: 
الوفد في جولة بمبنى  »لقد ُسررنا باصطحاب 
املعمارية  العجائب  ُيعد مــن  الــذي  املــنــارتــني«  »ذو 
فــنــا أعــضــاء الــوفــد على  غــيــر الــتــقــلــيــديــة، كــمــا عــرَّ
ــفــريــدة الــتــي تــقــدمــهــا كــلــيــة الـــدراســـات  ــبــرامــج ال ال
اإلســالمــيــة. وقـــد انــبــهــر الــوفــد بــاملــرافــق املــتــطــورة 
املتاحة لتيسير تجربة الدراسة والحياة الجامعية 
للمنظومة  املرافق  املبنى، وكيف تضيف هذه  في 
الــتــي تــســعــى جــامــعــة حــمــد بن  الــثــريــة  التعليمية 

خليفة لتوفيرها«.

نــظــمــت إدارة الـــدعـــوة واإلرشــــــاد الــديــنــي بـــــوزارة األوقــــاف 
والــــشــــؤون اإلســـامـــيـــة، املـــحـــاضـــرة الــثــانــيــة مـــن الــبــرنــامــج 
أيــام«  أنــت  الدعوي »ذكــرى للذاكرين« وتحت عنوان »إنما 
مساء الثاثاء املاضي بجامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب 
حاضر فيها الشيخ د. عادل رفوش، والشيخ محمد يحيى 
طاهر، وتركزت محاور اللقاء في عناية الشريعة بالوقت، 
وأهميته بالنسبة لإلنسان، باإلضافة إلى سبل املحافظة 

على األوقات.
وكانت محاضرات البرنامج الثقافي »ذكرى للذاكرين«، قد 
انطلقت الثاثاء املاضي ضمن برامج اإلدارة الجماهيرية، 
الــبــارزيــن إللــقــاء محاضراته  الــدعــاة  وبمشاركة كوكبة مــن 
وعلى مدى قرابة شهرين مساء الثاثاء من كل اسبوع بعد 
صــاة العشاء بجامع اإلمــام محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله تعالى، حيث يتواجد اماكن خاصة بالنساء لاستفادة 

من دروس العلم وحضور مجالس الذكر.
ــقـــاء األول مــــن الـــبـــرنـــامـــج حــــضــــورًا كـــبـــيـــرًا مــن  ــلـ وشـــهـــد الـ
مختلف األعمار حيث تناول فضيلة الشيخ / محمد راتب 
الــحــديــث حــول قوله  النابلسي والــشــيــخ/ عبدالله النعمة 
ــــاق« ودار الــحــديــث حــول  تــعــالــى »ســنــريــهــم آيــاتــنــا فــي اآلفـ
عبادة التفكر، وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم في حث املؤمن على هذه العبادة والتفكر 
في خلق السماوات واألرض، والنظر في الكون، وفي آيات 
الله في األنفس واآلفاق. يشار هنا إلى أنه يمكن االستماع 
 ISLAM« مــن خــال مــوقــع الشبكة اإلســامــيــة 

ً
للقاء كــامــا

WEB« حيث يتم نقل املحاضرات مباشرة عن طريق البث 
املــبــاشــر للشبكة اإلســامــيــة »إســــام ويــــب« عــبــر موقعها 
على اإلنترنت، كما يعد برنامج »ذكرى للذاكرين« متابعة 
لــلــمــواســم الــثــقــافــيــة لـــأوقـــاف؛ واســـتـــمـــرارًا لــهــذه الــجــهــود 
املــبــاركــة فــي خــدمــة الــدعــوة بدولتنا املــبــاركــة، واســتــعــدادا 

مناسبا ملواسم الخير والطاعة.

وقــــعــــت جـــامـــعـــة قـــطـــر ومـــنـــتـــدى الـــشـــبـــاب 
لــلــتــعــاون اإلســـالمـــي وهـــو مــؤســســة دولــيــة 
تــابــعــة ملنظمة املــؤتــمــر اإلســـالمـــي، مــذكــرة 
العالقات  إلى تعزيز وتوطيد  تفاهم تهدف 
الوثيقة والودية القائمة بالفعل بني الطرفني 
حــيــث وقــعــت االتــفــاقــيــة فـــي مــبــنــى رئــاســة 
جامعة قطر من قبل الدكتور خالد الخنجي 
نـــائـــب رئـــيـــس الــجــامــعــة لـــشـــؤون الـــطـــالب، 
وســعــادة السيد طــه أيــهــان، رئــيــس منتدى 
ــي، بــحــضــور  ــ ــــالمـ ــبـــاب لـــلـــتـــعـــاون اإلسـ الـــشـ

مسؤولني من جامعة قطر واملنظمة.
الجامعة من دعم  وستمكن هــذه االتفاقية 
هذه املنظمة في أنشطتها املتسقة والفعالة 
والــقــيــمــة نــحــو الــتــنــمــيــة الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة 
ــاء  ــاب الـــــــدول األعـــضـ ــبـ وتــنــمــيــة قـــــــدرات شـ
فــي منظمة املــؤتــمــر اإلســـالمـــي واألقــلــيــات 
الجهود املستمرة  إطــار  املسلمة، وذلــك في 
التي تبذلها دولة قطر ودعمها ومساهمتها 
ــم عــلــى  ــ ــهــ ــ ــاهــ ــ فــــــي تـــنـــمـــيـــة الـــــشـــــبـــــاب ورفــ
الوطني والــدولــي، ويأتي توقيع  الصعيدين 
هــذه املــذكــرة فــي إطــار املــشــاورات السابقة 
التي عقدت بني الطرفني على مستوى رفيع 

اتفقت  املمكنة، حيث  التعاون  بشأن سبل 
ــراف عــلــى الــتــعــاون عــلــى الــنــحــو الـــذي  ــ األطــ
النسبية والكفاءات والخبرات  املزايا  يحقق 
ــن الـــطـــرفـــني ويــبــحــث عن  الـــخـــاصـــة بــكــل مـ
قيمة مضافة ويسعى إلى استخدام املوارد 
الحالية بطريقة أفضل. يأخذ األطــراف في 
االعــتــبــار، بــطــريــقــة مــنــاســبــة، خــبــرتــهــم في 

مجاالت األنشطة ذات الصلة.
وتــضــمــنــت االتـــفـــاقـــيـــة عــقــد نـــــدوة ســنــويــة 
ــع جـــامـــعـــة قـــطـــر. كـــمـــا اتــفــق  ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
الــطــرفــان مــن حــيــث املــبــدأ عــلــى إنــشــاء نــاٍد 
نموذجي فــي جامعة قطر. واملــشــاركــة في 
الــذي أطلقته  الــدولــي   ICIC تنظيم برنامج

ICYF في جامعة قطر.
الخنجي نائب رئيس  الدكتور خالد  وأكــد 
ــذه  ــة هـ ــيـ ــمـ ــة لــــشــــؤون الــــطــــالب أهـ ــعـ ــامـ ــجـ الـ
الروابط املشتركة بني  االتفاقية في توطيد 
ــذه املــؤســســة اإلســالمــيــة  جــامــعــة قــطــر وهــ
ــتــــور الـــخـــنـــجـــي أن  ــــدكــ املـــهـــمـــة، وأضــــــــاف ال
جــامــعــة قــطــر تــتــطــلــع دائـــمـــا لــلــتــعــاون مع 
كـــل املــؤســســات املــنــتــمــيــة ملــنــظــمــة الــتــعــاون 
اإلســالمــي لــدعــم تــوجــهــات طــالب الجامعة 
فــي املـــجـــاالت الــتــي تــفــيــدهــم وشــبــاب األمــة 
اإلســـالمـــيـــة فــيــمــا يــفــيــدهــم، مـــؤكـــدا سعي 
ــذه االتــفــاقــيــة  الــجــامــعــة لــالســتــفــادة مـــن هــ

لتنظيم ورعاية العديد من األنشطة الهامة.

يوم تعريفي لبرامج طالب الماجستير

»الدراسات اإلسالمية« تستضيف 
وفًدا من مؤسسات أمريكية

تنظيم المحاضرة الثانية من برنامج »ذكرى للذاكرين«

مذكرة تفاهم بين جامعة قطر ومنتدى الشباب اإلسالمي

نظمه معهد الدوحة للدراسات العليا

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  
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أعلنت اللجنة املنظمة لجائزة التميز 
الفائزين بجائزة  العلمي عــن أســمــاء 
الــتــمــيــز الــعــلــمــي لــفــئــاتــهــا الــتــســع في 
الــثــالــثــة عــشــرة 2020، بــفــوز  ــا  ــهـ دورتـ
فــائــزًا وفــائــزة سيتم تكريمهم في   83
الثالث  الحفل الختامي للجائزة فــي 

من شهر مارس القادم.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته 
اللجنة أمس، واستعرضت من خالله 
الــــدكــــتــــورة حــــمــــدة حـــســـن الــســلــيــطــي 
التميز  لــجــائــزة  الــتــنــفــيــذيــة  الــرئــيــســة 
الفائزين وامليداليات  العلمي، أسماء 
التي حصدوها في كل فئة، بحضور 
حــمــد مــحــمــد مـــرحـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة 
العلمي  الــتــمــيــز  لــجــائــزة  الــتــنــظــيــمــيــة 
اللجنة والطالب والطالبات  وأعضاء 
الفائزين وأولــيــاء أمــورهــم، واملــدرســة 
الفائزة واملعلمني الفائزين، والفائزين 
ــر  ــيـ ــتـ ــسـ ــاجـ ــلــــة شـــــهـــــادتـــــي املـ ــمــ مــــــن حــ

والدكتوراه.
وهــــــنــــــأت الــــــدكــــــتــــــورة حـــــمـــــدة حــســن 
التنفيذي لجائزة  الرئيس  السليطي 
الــعــام للجنة  العلمي واألمـــني  التميز 
الــقــطــريــة للتربية والــثــقــافــة  الــوطــنــيــة 
ــن الــــذيــــن  ــزيــ ــائــ ــفــ ــيـــع الــ ــمـ ــــوم جـ ــلـ ــ ــعـ ــ والـ
بـــلـــغ عــــددهــــم 83 فــــائــــزًا، وعــــبــــرت عــن 
ــا وفـــــخـــــرهـــــا بــــجــــهــــودهــــم  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ سـ
 إلى أن لحظة الفوز 

ً
املخلصة، مشيرة

الــتــي أنعشت  الــحــاســمــة  اللحظة  هــي 
الفائزين واملشجعني لهم من  مشاعر 

ذويهم وأقربائهم ومحبيهم.
وقـــالـــت الــســلــيــطــي: أنــقــل لــكــم تحيات 
وتــبــريــكــات ســـعـــادة الـــدكـــتـــور محمد 
ــر  ــ ــد الـــــحـــــمـــــادي وزيــ ــ ــواحـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ ــن عـ ــ بــ
الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي وأعــضــاء 
مـــجـــلـــس األمــــــنــــــاء، الفــــتــــة إلــــــى رغـــبـــة 
جــمــيــع الـــقـــائـــمـــني عـــلـــى الـــجـــائـــزة مــن 
ــفــــاظ عــلــى  الــــفــــائــــزيــــن بـــــضـــــرورة الــــحــ
تــمــيــزهــم والــعــمــل عــلــى تـــرك بصمات 
القريب  فريدة ومتميزة في املستقبل 

والبعيد.

حفل التكريم

إلــى أن حفل التميز  ونــوهــت السليطي 
الذي سيكون في 3 مارس املقبل بفندق 
الــدوحــة، بينما تقام البروفة  شيراتون 

يوم اإلثنني 2 مارس املقبل.
وأوضـــحـــت السليطي أن إجــمــالــي عــدد 
املــتــقــدمــني لــجــائــزة الــتــمــيــز الــعــلــمــي في 
دورتـــهـــا الــثــالــثــة عــشــرة هـــذا الـــعـــام بلغ 
298، وفاز منهم 83 فائزًا وفائزة ثمانية 

منهم واصلوا التميز وفازوا مجددًا.
واستعرضت الدكتورة حمدة السليطي 
أســمــاء املـــــدارس والــجــامــعــات الــتــي فــاز 
منها أكبر عدد من الطلبة وهم: مدرسة 
الــبــيــان االبــتــدائــيــة األولـــى للبنات وفــاز 
منها 4 فائزين مــن املرحلة االبتدائية، 
ومدرسة البيان اإلعدادية وفــاز منها 4 

فائزين من املرحلة اإلعــداديــة، ومدرسة 
البيان الثانوية للبنات وفــاز منها 10 
الــثــانــويــة، وجامعة  فائزين مــن املرحلة 

قطر 15 فائزا من جائزة الطالب.
ــارة إلـــى أن الــجــائــزة تعمل  ــ تــجــدر اإلشــ
عــلــى تــرســيــخ مفاهيم التميز واإلبــــداع 
ــــن خـــالل  ــــات مـ ــــسـ ــــؤسـ لــــــدى األفــــــــــراد واملـ
تبني املعايير العاملية وتنفيذ البرامج 
ــقـــيـــق تـــكـــامـــل الـــجـــهـــود  الـــنـــوعـــيـــة وتـــحـ
الفردية واملؤسسية لتحسني مخرجات 

العملية التعليمية في دولة قطر.
وتــطــرقــت ملــراحــل الــجــائــزة املختلفة في 
هذه الدورة من بداية التقديم والتحكيم 
وتقييم األعمال وفقا للشروط، ودراسة 
امللفات التي جــاءت متميزة وتقييمها 
ــراء  ــبــ ــخــ مـــــن قـــبـــل لــــجــــان الـــتـــحـــكـــيـــم والــ
املتخصصني، بجانب عمليات املراقبة 
ــيـــة والـــــــزيـــــــارات  واملـــــقـــــابـــــالت الـــشـــخـــصـ

ــلــــمــــدارس، والـــتـــدقـــيـــق عــلــى  املـــيـــدانـــيـــة لــ
النتائج وإعالنها وغير ذلك من األمور 

ذات الصلة.

نسخة ثرية

ــزة  ــائـ ــــن جـ واعــــتــــبــــرت هــــــذه الـــنـــســـخـــة مـ
أثــرى نسخ الجائزة  التميز العلمي من 
املــشــاركــة الواسعة  لــعــدة أســبــاب، منها 
ــدارس الــخــاصــة،  ــ ــ والــكــبــيــرة مـــن قــبــل املـ
وحـــصـــول طــــالب وطـــالـــبـــات مــنــهــا على 
ــوع مـــشـــاركـــة  ــ ــنـ ــ ـــن تـ ــ ــز، فــــضــــال عـ ــ ــ ــوائـ ــ ــ جـ
الجامعات والكليات التخصصية، وفوز 
ــرة فــــي مــســيــرة  ــ مــــدرســــة تــقــنــيــة ألول مـ
ــر لــلــعــلــوم  ــطـ الــــجــــائــــزة، هــــي مــــدرســــة قـ
لــلــبــنــني، ما  املــصــرفــيــة وإدارة األعـــمـــال 
يعطي مؤشرا على مدى تطور العملية 

التعليمية في البالد.

وأكــــدت عــلــى دور الــجــائــزة فــي تحقيق 
ــمـــي  ــاديـ الــتــمــيــز الــعــلــمــي والــــتــــقــــدم األكـ
وبناء شخصية املواطن املتميز، مشيرة 
فـــي ســيــاق مــتــصــل إلـــى مــشــاركــة طــالب 
قطر املتميزة فــي مناقشات وفعاليات 
وحوارات مؤتمر مجلس حقوق اإلنسان 
ــرا بـــجـــنـــيـــف، وإدارتـــــــهـــــــم لــبــعــض  ــ ــــؤخـ مـ
الجلسات وللمعرض القطري الذي أقيم 
بــهــذه املــنــاســبــة، وإشــــادة املــشــاركــني من 
عــدة دول بــهــم، مــا يعد أكــبــر دلــيــل على 

تميزهم.
وحـــول إضــافــة فــئــات جــديــدة لــلــجــائــزة، 
قـــالـــت الـــدكـــتـــورة حـــمـــدة الــســلــيــطــي، إن 
ذلــك يحتاج إلــى دراســـة ومــوافــقــات من 
مجلس األمناء، موضحة أن التوسع في 
الجائزة يكون من عدة زوايــا من بينها 
التوسع في عدد املشاركني وفي فئاتها 

أو أحد البرامج املصاحبة لها.

شدد عدد من الطالب والطالبات الفائزين 
بـــجـــائـــزة الـــتـــمـــيـــز الـــعـــلـــمـــي فــــي نــســخــتــهــا 
الــثــالــثــة عـــشـــرة عــلــى أهــمــيــة الـــجـــائـــزة في 
تحفيز روح اإلبداع واالبتكار لدى الطالب 
ومــســاعــدتــهــم عــلــى تــحــقــيــق طــمــوحــاتــهــم 
ــالـــت الــطــالــبــة  وأحـــالمـــهـــم األكـــاديـــمـــيـــة. وقـ
سارة أمير عبدالله الباكر خريجة مدرسة 
لــلــعــلــوم املــصــرفــيــة وإدارة األعـــمـــال  قــطــر 
الثانوية للبنات، التي حققت املركز األول 
املــدارس  في الشهادة الثانوية على طلبة 
الــفــئــة البالتينية،  الــثــانــويــة التخصصية 
وكـــانـــت أيـــضـــا قـــد حــصــلــت عــلــى الــجــائــزة 
ــة: إن  ــ ــ ــداديـ ــ ــ ســـابـــقـــا عــــن فـــئـــة املـــرحـــلـــة اإلعـ
ــز ودافــــع  ــافـ الـــجـــائـــزة بــمــثــابــة مــفــخــرة وحـ
كبير لــي الســتــمــراري فــي التميز العلمي 
الــوطــن. وأوجـــه شكري  والعمل على رفعة 
ملــن يــقــدر املــتــمــيــزيــن علميا وعــلــى رأســهــم 
حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى. وأضافت 
بـــأن هــنــاك أســبــابــا كــثــيــرة ســاعــدتــهــا على 
ــة الـــبـــالتـــيـــنـــيـــة  ــيــ ــدالــ ــيــ ــلــــى املــ الــــحــــصــــول عــ
واستحقاقي للجائزة، أولها التوفيق من 
الــلــه عـــز وجــــل ودعــــم الـــوالـــديـــن واملـــدرســـة 
وتشجيعهم لتحقيق أهدافي وطموحاتي، 
وأن أسعى دائــمــا ألداء عمل متقن متميز 
بــــاإلبــــداع واالبـــتـــكـــار فـــي كـــافـــة املـــجـــاالت. 
وبينت بأنها تتطلع للمشاركة فــي بناء 
ــرد الــجــمــيــل  ــ لـ جـــيـــل واٍع عــلــمــيــا، وأطــــمــــح 
لوطني وللقيادة الرشيدة وأن أكون سببا 
في التقدم والــرقــي الفكري واألخــالقــي في 
املجتمع، فــإن طموحاتي املستقبلية هي 
أن أصـــبـــح مــهــنــدســة نــاجــحــة ومــســاهــمــة 
ــر، وأن أســــاهــــم دومــــــا فــي  ــطـ فــــي نــهــضــة قـ
قـــدوة إيجابية في  تطوير نفسي، وأكـــون 
حــيــاة اآلخـــريـــن وأن أحـــرص عــلــى تحقيق 
الـــتـــمـــيـــز واإلتـــــقـــــان واإلبــــــــــداع واملـــســـاهـــمـــة 
وطموحي هــو أن أصــل إلــى أعلى املــراتــب، 
الــدولــة بــل عامليا  ليس فقط على مستوى 
ــــردًا فـــعـــااًل في  ــــون فـ واألهـــــم مـــن ذلــــك أن أكـ
ــرك بــصــمــتــي فــيــه،  ــ ــ املــجــتــمــع الـــقـــطـــري وأتـ
وبالعلم نرتقي لنصبح في مقدمة الدول، 
وسأعمل جاهدة على تشريف بالدي بكل 
مــا أوتــيــت مــن قـــوة وجــهــد، لتتبوأ قطرنا 
أعلى املراتب العاملية. وقــال الطالب أحمد 
جمال أحمد الكواري، الحائز على امليدالة 
ــالـــب الــجــامــعــي  ــطـ ــن فـــئـــة الـ الــبــالتــيــنــيــة عــ
والــذي يعمل أيضا بشركة قطر شــل، بأنه 
فخور جدًا بهذه الجائزة والتي هي نتاج 
ــنـــوات بــجــامــعــة  جـــهـــود كــبــيــرة خــــالل 4 سـ
ــل لـــهـــذه  ــتـــى يـــصـ ــكـــســـاس ايــــــه انــــــد ام حـ تـ
املــرحــلــة بفضل مــن الــلــه وجــهــود ومثابرة 
ــاء بــالــجــامــعــة الــذيــن  ــ ــدقـ ــ الـــوالـــديـــن واألصـ
قـــدمـــوا لـــي املـــســـاعـــدة لــلــمــشــاركــة فـــي هــذه 
الجائزة. وأضــاف بأنه فــاز عن مشاركاته 
الــجــامــعــيــة والــبــحــث الــعــلــمــي وقــــدم بحثا 
علميا حـــول الــطــاقــة الــشــمــســيــة أكــمــلــه في 
سنته الثالثة بالجامعة ونشره في مجلة 
عاملية وهي مجلة IEEE والتي تركز على 
زيــادة الطاقة الشمسية في قطر. وأضــاف 
الكواري أنه مهتم بمجال الطاقة منذ وقت 
طويل ويعمل حاليا بشركة شــل قطر في 
رأس لفان ومهتم بإنتاج الطاقة في قطر 
وتنويع دخل الدولة. وشدد الكواري على 
أن الـــجـــائـــزة تــشــجــع الـــشـــبـــاب الــقــطــريــني، 

وتزيد من طموحهم األكاديمي والعلمي.
أمــا الطالب عيسى محمد عيسى شاهني 
املـــنـــاعـــي مــــن مــــدرســــة عـــمـــر بــــن الــخــطــاب 
ــز بـــجـــائـــزة الــتــمــيــز لــلــمــرة  ــائـ ــة، فـ ــويـ ــانـ ــثـ الـ
الــثــانــوي كما فــاز في  الثانية فئة الطالب 
دورة 2016 عن فئة الطالب اإلعــدادي، قال 
بأن فوزه في اإلعدادي حفزه للفوز في هذه 
النسخة فــي املــرحــلــة الــثــانــويــة، مــؤكــدًا أنه 
يمثل دافعا له ليفوز في املرحلة الجامعية 

واملاجستير والدكتوراه.
وفاز عن فئة الطالب املتميز باملدرسة من 
ــارج املــدرســة  ــ حــيــث املـــشـــاركـــات داخــــل وخـ
ــة والـــبـــحـــث الــعــلــمــي  ــاديـ ــيـ ــقـ ــنــــاصــــب الـ واملــ

وغيرها من الجوانب.
وقال بأنه يشعر بالفخر واالعتزاز ويدفعه 

الفوز للمضي قدما في مشاركات وجوائز 
ــو دافـــــــع كـــبـــيـــر ألي  ــ  وهــ

ً
أخـــــــرى مـــســـتـــقـــبـــال

. وأضــاف: 
ً
إنجاز آخــر في حياته مستقبال

الــخــطــط املستقبلية من  الــعــديــد مــن  لــــديَّ 
بينها دراستي الجامعية في مجال األمن 
الـــهـــنـــدســـة واالســـتـــكـــمـــال  الـــســـيـــبـــرانـــي أو 

للدراسات العليا.
وقالت الطالبة نور فيصل داوود سليمان 
الــصــايــغ الــفــائــزة بــاملــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فئة 
املرحلة الثانوية، إن مشاركتها تأتي للمرة 
الثانية بعد األولــى في املرحلة اإلعــداديــة 
ولــم تــفــز، مــؤكــدة أن الــفــوز يــرجــع ألسباب 
الــذي تقف  عــديــدة أهمها املجهود الكبير 
وراءه مديرة املدرسة واملشرفة على امللف، 
ويتوج الفوز بالتميز العلمي بمصافحة 
حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الـــبـــالد املـــفـــدى خــالل 
حفل تكريم املتميزين، وأضافت أنها تقدم 
الجائزة للدولة التي ترعى عملية التعليم 

وتدعم الطالب وتشجعهم على التميز.

أعـــــــرب أحــــمــــد يــــوســــف املـــحـــمـــود مــديــر 
مــدرســة قــطــر للعلوم املــصــرفــيــة وإدارة 
ــال لــلــبــنــني، عـــن ســـعـــادتـــه بتميز  ــمــ األعــ
املـــدرســـة، وشــكــر اللجنة املنظمة  ــوز  وفـ
والرئيس التنفيذي للجائزة لتشجيعها 
باملشاركة ألول مرة باعتبارها مدرسة 
تخصصية، وأثنى على جهود املدرسة 
الــفــوز دافــعــا  ولــجــان التحكيم، واعــتــبــر 
لتحقيق مزيد من التميز مستقبال، لكنه 
رأى أن املــهــمــة األصـــعـــب هـــي املــحــافــظــة 

عليه في املرات القادمة.
وقال املحمود إن ما حققته املدرسة من 
إنجازات وتميز في التحصيل جاء في 
إطـــار الــعــمــل الــجــمــاعــي، ووفــقــا ملعايير 
املــدرســة بكل  الــتــي استوفتها  الــجــائــزة 
جــــــــدارة. وأضــــــــاف: الـــحـــمـــد لـــلـــه كــســرنــا 
الحاجز وقدمنا ألول مرة وفزنا، وألول 
مــــرة تـــدخـــل مـــدرســـة تــخــصــصــيــة داخـــل 
قطر للتقدم لهذه الجائزة وفزنا بفضل 

مجهودنا داخل املدرسة.
وأضـــاف أن مــا يميز ملف مــدرســة قطر 
للعلوم املصرفية، هو بسبب التحصيل 
الــتــي حققتها  ــازات  األكـــاديـــمـــي واإلنــــجــ
املــدرســة على مستوى القيادة واإلدارة 
والعمل بــروح الجماعة وإعـــداد امللفات 

والتوثيق.

توجهات مستقبلية

أما سارة عيسى آل شريم مديرة مدرسة 
عــلــي بـــن عــبــدالــلــه الــنــمــوذجــيــة الــفــائــزة 
أيضا في فئة املدرسة املتميزة، فنوهت 
بــهــذا الــفــوز الــــذي يــثــبــت تــمــيــز املــدرســة 
فـــي املـــجـــال الــتــعــلــيــمــي، وقـــالـــت فـــي هــذا 

الــصــدد، إن املــدرســة وضــعــت توجهات 
مــســتــقــبــلــيــة تــســتــهــدف 5 أصــــعــــدة هــي 
املدرسة والطالب واملوظفات وولي األمر 
واملجتمع، وذلك لتحقيق االستدامة في 
التنمية التعليمية، عــالوة على برامج 
ــاريــــع لـــهـــا أطـــــر وخــــطــــط، وتــتــبــع  ومــــشــ
إجراءات التقييم وقياس األثر املستمر، 
ــكـــار، وتــطــبــيــق  ومــــن ثـــم مـــواصـــلـــة االبـــتـ
ــودة فــــي مـــجـــاالت  ــجــ أقـــصـــى مــعــايــيــر الــ
ومــخــرجــات الــتــعــلــم واملــشــاركــة األبــويــة التخطيط وإدارة املوارد وتقييم الطالب 

ــهــــم فــــي حــصــول  واملـــجـــتـــمـــعـــيـــة، مــــا أســ
قـــوي فــي التحصيل  املـــدرســـة عــلــى أداء 
األكـــــاديـــــمـــــي وحــــصــــد جـــــوائـــــز عــــديــــدة 
الــيــوم بجائزة التميز العلمي  توجتها 

في دورتها الثالثة عشرة.

9 فئات

يذكر أن جــائــزة التميز العلمي تشمل 
تسع فئات هــي: جائزة التميز العلمي 
املــرحــلــة االبــتــدائــيــة وللمرحلة  لــطــلــبــة 

ــة وطــلــبــة الـــشـــهـــادة الــثــانــويــة  ــداديــ اإلعــ
وخريجو الجامعات وحملة شهادتي 
املاجستير والدكتوراه، إضافة لجائزة 
ــيـــز واملــــــدرســــــة املـــتـــمـــيـــزة  ــمـ ــتـ املـــعـــلـــم املـ

والبحث العلمي املتميز.
ــيــــخ  ــرســ ومـــــــــــن أهــــــــــــــــداف الـــــــجـــــــائـــــــزة تــ
مــفــاهــيــم الــتــمــيــز واإلبـــــداع لـــدى األفـــراد 
واملــؤســســات مــن خـــالل تبني املعايير 
ــبــــرامــــج الــنــوعــيــة  الـــعـــاملـــيـــة وتـــنـــفـــيـــذ الــ
ــهــــود الـــفـــرديـــة  وتـــحـــقـــيـــق تـــكـــامـــل الــــجــ
واملؤسسية لتحسني مخرجات العملية 

التعليمية في الدولة.

ــنــــشــــر ثــــقــــافــــة اإلبــــــــــداع  كــــمــــا تـــــهـــــدف لــ
والتميز العلمي فــي املجتمع القطري 
وتــحــســني مــخــرجــات الــتــعــلــم وتــحــفــيــز 
ــراد واملـــؤســـســـات التعليمية  ــ كــافــة األفــ
على تطوير أدائــهــا وتقدير املتميزين 
علميا واحتفاء بجهدهم في التحصيل 
ــــي والـــــــــــدراســـــــــــة األكـــــاديـــــمـــــيـــــة  ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
وتشجيعهم وتعميق مفاهيم التميز 
وتــعــزيــز االتـــجـــاهـــات اإليــجــابــيــة نحو 
املــعــرفــة والــبــحــث الــعــلــمــي لـــدى الطلبة 
وبــث روح االبتكار لديهم وإذكـــاء روح 

التنافس فيما بينهم.

                 اللجنة المنظمة تعلن أسماء                    الفائزين بالجائزة.. د. حمدة السليطي:

83 فائزًا بالنسخة الثالثة        عشرة لجائزة التميز العلمي   

¶ د. حمدة السليطي وحمد مرحب خالل المؤتمر الصحفي 

¶  الطالب أحمد الكواري

¶  الطالب عيسى محمد المناعي 

¶  أحمد يوسف المحمود

¶جانب من احتفاالت جائزة التميز العلمي 

¶  الطالبة نور الصايغ

¶  الطالبة سارة الباكر

 :» فائزون بجائزة التميز العلمي لـ»

قطر للعلوم المصرفية أول مدرسة تخصصية تفوز بالجائزة.. المحمود: 

نتطلع لبناء جيل واع ورد الجميل للوطن والقيادة الرشيدة 

الجائزة دافع لتحقيق المزيد من التميز مستقباًل 

298 متقدمًا للنسخة الحالية 
لفئات الجائزة التسع

4 مؤسسات تعليمية حصلت على 
أكبر عدد من الفائزين في الجائزة 

الجائزة تساهم
 في تحقيق التقدم 

العلمي وبناء شخصية 
المواطن المتميز

شوقي مهدي
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ــاء  ــيـ ــلـ ــة الــــقــــطــــريــــة عـ ــمــ ــمــ دشـــــنـــــت املــــصــ
لــلــعــبــايــات  الـــســـويـــدي مــعــرضــهــا األول 
الرياضية وهي سابقة فريدة من نوعها 
في قطر والعالم العربي، بالتعاون مع 

مركز دريمة لتمكني ورعاية األيتام.
 وعلياء السويدي هي إحدى املتطوعات 
ــد دريـــــمـــــة« الــتــي  ــ ــاويــ ــ فــــي مـــــبـــــادرة »أجــ
تسعى لدمج األيتام من خالل إشراكهم 
ــمــــال واملـــشـــاريـــع  تـــجـــارب رواد األعــ فـــي 
التنموية واملجتمعية، وكذا دفعهم إلى 

داخل البيئة االستثمارية في قطر.
 ويــأتــي املــعــرض الــــذي يــدعــم الــريــاضــة 
ــعــــادات  ــلــ ــه لــ ــ ــمـ ــ ــانــــب دعـ الـــنـــســـائـــيـــة بــــجــ
والتقاليد ضمن مبادرة أجاويد دريمة 
ــام املـــنـــصـــرم،  ــعــ ــز الــ الـــتـــي أطــلــقــهــا املــــركــ
بهدف جــذب تعاون املجتمع في مجال 
ــــب األيـــــتـــــام. فـــ  ــدريـ ــ تــنــمــيــة وتـــأهـــيـــل وتـ
»أجاويد دريمة« مبادرة ينظمها املركز 
املــهــارات واملشاريع  لجذب كل أصحاب 

واالبتكارات.
 ونظمت علياء السويدي عرض أزيائها 
األول على خشبة مــســرح قطر الوطني 
مساء الثالثاء املاضي، بحضور كل من 
آمــال بنت عبداللطيف املناعي الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــؤســســة الــقــطــريــة للعمل 
االجــــتــــمــــاعــــي، وحـــــــرم ســــعــــادة الــســفــيــر 
األملــانــي لــدى دولـــة قــطــر، وحـــرم سعادة 

سفير بنغالديش..
 ويعمل مركز دريمة وفق استراتيجية 
جــديــدة استحدثها مــؤخــرًا كـــأول مركز 
فــــي املــنــطــقــة يــتــبــنــى مـــفـــهـــوم الــتــمــكــني 
االقتصادي واملهني لأليتام وتدريبهم 
ــة  عــلــى مــفــاهــيــم اســتــثــمــاريــة مــثــل دراسـ

الــــجــــدوى والـــتـــخـــطـــيـــط االســـتـــراتـــيـــجـــي 
وتنظيم املشاريع االقتصادية.

ــــدى الـــركـــائـــز  ــر بـــالـــذكـــر أن إحــ ــديـ  والـــجـ
األســاســيــة لتلك االســتــراتــيــجــيــة تهدف 
إلـــى تــحــريــك مجتمع األعـــمـــال إنسانيًا 
ودفعه باتجاه العمل التنموي، وإلحاق 

أبــنــاء املــركــز بــركــبــه.  وتحتل دولـــة قطر 
الــرابــع عامليًا فــي سهولة تمويل  املــركــز 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة، بحسب 
تقرير التنافسية العاملية 2019 الصادر 

عن منتدى االقتصاد العاملي )دافوس(.
 ومن املنتظر أن يكون ريع معرض عليا 

للعبايات الرياضية مقدما بالكامل إلى 
أبناء دريمة، وحرصت املصممة علياء 
السويدي على إشــراك فتيات املركز في 
املـــشـــروع بــهــدف تــمــكــيــنــهــم مـــن أســبــاب 
االســتــقــالل املعيشي بعد تخرجهم من 

دريمة. 

لدمج األيتام بإشراكهم في تجارب رواد األعمال والمشاريع التنموية

تدشين مشروع العباءة الرياضية ضمن مبادرة »أجاويد دريمة«

¶ خالل تدشين مشروع العباءة القطرية 

الدوحة -  

مريم المسند: مفهوم جديد 
للتأهيل االستثماري لأليتام ألول 

مرة في المنطقة
وفي هذا السياق قالت مريم بنت علي بن ناصر املسند املدير التنفيذي 
ــادرات هــو دعـــم كــل األعــمــال  ــبـ ملــركــز دريــمــة إن الــهــدف األســـاســـي لتلك املـ
الــفــئــات املستهدفة التي  الــهــادفــة واالرتـــقـــاء بمستوى معيشة  التنموية 
نرعاها. بجانب تنشيط السوق املحلي بمشاريع وأفكار جديدة تستقطب 
الــفــئــات األقــــل حــظــًا فـــي املــجــتــمــع تحقيقًا ملــفــاهــيــم الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة 

واملساواة في توزيع الفرص. 
ــرأة  ــ ــإن تــلــك املــــبــــادرات هـــي نـــتـــاج تـــفـــوق الـــفـــتـــاة واملـ  وبــحــســب املــســنــد فــ
الــذي يدفعنا  القطرية فــي قطاع ريـــادة األعــمــال واالستثمار، وهــو األمــر 
إلعــادة استكشاف قــدرات الفتيات ومنحهن فرصة التعبير عن أفكارهن 
وتطلعاتهن. وهناك العديد من التفصيالت امللحة في هــذا املجال الذي 
ال يتسع املقام ملناقشتها.   وأضافت أن مشروع علياء السويدي هو أحد 
أنــه مشروع يبرز  الــرائــدة في مجال الرياضة واالستثمار، كما  املشاريع 
الــعــادات القطرية واإلســالمــيــة وعـــدم تعارضها مع  أهمية الحفاظ على 

متطلبات الحياة الحديثة وتطلعات املرأة. 
 وتقدمت بالشكر الجزيل للجهات الداعمة للمعرض متمثلة في وزارة 
الــذي أستضاف عــرض األزيــاء،  الثقافة والرياضة ومسرح قطر الوطني 
ومركز عفرا املري املتطوعة في أجاويد وصاحبة صالون التجميل على 
الــخــاصــة بــاملــعــرض للتجميل، واملــؤســســة  الــتــجــهــيــزات  فــي  مساهمتها 
املــري خبيرة  القطرية للعمل االجتماعي.  وتوجهت الفاضلة عفرا حمد 
تجميل وصاحبة مركز تجميل عفرا بيوتي سنتر ومتطوعة في أجاويد 
دريــمــة بــالــشــكــر الــجــزيــل لــدريــمــة إلتــاحــتــهــا الــفــرصــة لــتــقــدم مساهمتها 
ملعرض عليا للعبايات الرياضية وتمثلت املساهمة فى تجهيز إطالالت 

العارضات واملكياج واالكسسورات وغيرها.

دريمة والمشاريع الصغيرة.. 
ما العالقة؟

 يعمل مــركــز دريــمــة عــلــى تمكني ودمـــج األيــتــام فــي املجتمع وتأهيلهم 
لخوض معترك الحياة، فما عالقة ذلــك بمشروع للعبايات الرياضية؟   
تقول علياء السويدي إن عالقتها بدريمة بدأت حينما أرادت إعطاء جانب 
تنموي ملشروعها الناشئ، فاتجهت إلى مركز دريمة بهدف إلحاق األيتام 
في هذا املشروع من حيث تمكينهم مهنيًا ومشاركتهم خبرات التخطيط 
االســتــراتــيــجــي للمشاريع االســتــثــمــاريــة، وخــلــق فــرص عمل كريمة لهم، 

وإشراكهم في مجال ريادة األعمال. 
الــقــول: عرضت الفكرة على املركز باعتبارها فكرة تدعم   وتتابع علياء 
املــرأة، وكشفت لهم عن نيتي في مشاركة أبناء دريمة  الرياضة وحقوق 
فرصة العمل سويًا فيما يتعلق باألفكار التسويقية والحمالت اإلعالمية، 
خصوصًا أنني تابعت ما ينشره أبناء دريمة من أفالم ومقاطع ترويجية 
من إنتاجهم على مواقع التواصل االجتماعي، واتفقنا على أن يكون ريع 
معرضها ألبناء دريمة.   وعن اختيار علياء لدريمة بالتحديد فتجيب: إن 
إحساس الوحدة هو أصعب ما قد يواجه اإلنسان، فكيف لو كان إحساسًا 
، ولهذا قــررت أن أثبت ألبناء دريمة أنهم ليسوا بمفردهم، 

ً
يواجه طفال

وأردت أن يكون نجاحي هو نجاح لهم. 
 وتتعاون عدة جهات ومؤسسات في الدولة مع هذا املشروع الرائد في 
لــأليــتــام، ومنهم وزارة  الــريــاضــيــة، والتمكني االقــتــصــادي  ــاء  مــجــال األزيــ
ــــذي ســيــســتــضــيــف عــرض  الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة ومـــســـرح قــطــر الــوطــنــي الـ
األزيــاء الخاص بمنتجات علياء السويدي، ومركز عفرا املري للتجميل، 

واملؤسسة القطرية للعمل االجتماعي.

الواعي والعوملة بشقها  تهدد قضايا االنفتاح غير 
الثقافي أركانا أساسية في املجتمع تتعلق بمفهوم 
ــانــــب، والـــرغـــبـــة املــلــحــة  الــحــشــمــة واألخــــــــالق مــــن جــ
لاللتحاق بركب التقدم العاملي من جانب آخر. وكان 
الحوار املثار حول فكرة مشروع العبايات الرياضية 
ــة الـــريـــاضـــة بــالــلــبــاس  ــا عـــالقـ ــاؤالت: مــ ــ ــسـ ــ ــرح تـ ــطـ يـ
ــل يــمــكــن الــجــمــع  الــتــقــلــيــدي لــلــمــرأة الــخــلــيــجــيــة؟ وهــ

بينهما؟ وملاذا يأتي املشروع في هذا التوقيت؟
 وتجيب علياء السويدي صاحبة املشروع إن الفكرة 
باختصار هي محاولة للتأكيد بأن الحشمة واللباس 
الحرية، فالحرية من وجهة  التقليدي ال يناقضان 
نظر علياء هي حرية اإلرادة التي ال يعيقها أي نوع 

من أنواع املالبس. 
وتــقــول عــلــيــاء: حــرصــت أن أصــمــم عــبــايــات تسمح 
لكافة النساء بممارسة الرياضة، فهو حق أساسي 
لها وليس حكرًا على جنس واحــد فقط. وأقــول إن 
التخلي عن  الرياضة ال تعني بالضرورة  ممارسة 
اليقني أن  الحشمة ألنــنــي اعتقد بشكل يصل حــد 
االلتزام باملبادئ األساسية لإلسالم ال يتعارض مع 
كل متطلبات العصر، وأردت أن اثبت ذلك من خالل 
تصميماتي التي ستطرح قريبًا في السوق املحلية. 

 وتتابع علياء السويدي بقولها: املرأة الخليجية يجب 
أن تكون حرة، وهذا ال يعني أنها تتخلى عن عادات 
الدينية،  املجتمع وتقاليده، أو تصطدم مع مبادئها 
كل ما في األمــر هو تفعيل رغبة االبتكار بداخلنا، 
 سنجد أنه من السهل 

ً
ألننا حينما نحرر عقولنا أوال

الحياة، وبصراحة  التغلب على أي عائق من عوائق 
كنت أظن لسنوات أن لباسي التقليدي يعيقني عن 
أفــكــاري فوجدت  أن راجعت  إلــى  الرياضة  ممارسة 
أن الخطوة األولى للحرية هي التحرك باتجاه الحرية 

املسؤولة وأخذ زمام املبادرة إلثبات أن املرأة املحافظة 
يمكنها أن تحجز موقعها في العصر الحديث، ألن 
التقدم والحداثة ال يحتاجان إلى زي معني أو شعب 
بعينه »فنحن ال نعيش في بقعة مظلمة من التاريخ، 
وحريتنا ال تعني التخلي عن قيمنا«.   أما السؤال 
عن توقيت إطالق املشروع فله إجابتان األولى أنني 
مــنــذ صــغــري تــحــدونــي رغــبــة عــارمــة بــدخــول عالم 
التصميم واألزياء، فهو عالم براق بالنسبة لي، يثير 
رواده العامليون فضولي وأفكاري، وكنت أحلم دائمًا 
أن اثبت للعالم أن الثقافة الخليجية والزي التقليدي 
الــجــمــال ويتطلب فنا وإبـــداع  على درجـــة عالية مــن 
كبيرين، كما كان لي هدف آخر -أو إن صح التعبير 
حلم آخر- وهو تصحيح املفهوم السائد لدى الغرب 
األلــوان  بأننا نتشح فقط بالسواد وال نعرف قيمة 
الفن اإلسالمي  الفن، وتاريخ  إننا رواد  أقول  والفن، 
زاخـــر بالتفوق ومــعــالــم الــتــقــدم واالبــتــكــار. فــاإلبــداع 
والــفــن هــمــا جــســران لــلــتــواصــل اإلنــســانــي، وموقفًا 
ضــد الــرجــعــيــة ومـــهـــددات الــحــريــة، وهــــذا مــا أحـــاول 

تطبيقه وإثباته.
 أما اإلجابة الثانية فكانت كالتالي: أنا فتاة عشرينية 
والقضية األقوى املثارة حاليًا بني بنات جيلي تدور 
حول الصراع الضروس بني الحشمة والتحرر وحق 
الرياضية  املـــرأة فــي ممارسة كــل أشــكــال األنشطة 
الرياضة ونمط  التقليدي مع  الزي  واستحالة توافق 
الحياة الجديد، وتلك املناقشات دفعتني دفعًا إلثبات 
عــكــس ذلـــك، ألنــنــي كــمــا قــلــت املــبــادئ اإلســالمــيــة ال 
تعيق التقدم إطالقًا، نعم من حقنا ممارسة كل أنواع 
الرياضة ومن حقنا أن نتحرر ولكن من واجبنا أن 
أنفسنا وحشمتنا، وهــذه هي رؤيتي  نحافظ على 

التي حاولت أن ألخصها في تصميماتي.

فكرة المشروع وتحديات العولمة  المسند: 
نموذج ريادي لتأهيل 
األيتام في المجتمع 
ونقدر نظرتها ألبنائنا 

نفتح المجال لرائدات 
المشاريع وهدفنا 
توسيع الشراكات 

المحلية

تنشيط السوق 
المحلي بمشاريع 

وأفكار جديدة 
تستقطب الفئات 

األقل حظًا

 السويدي: 
هدفي إشراك أبناء 
دريمة في أعمالي 

وتمكينهم اقتصاديًا 
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ــارات لــلــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة  ــمــ ــثــ ــتــ تــــوزعــــت االســ
إلـــى اســتــثــمــارات مسجلة عــامــلــة بنحو 262170 
مــلــيــون ريـــــال ومـــرخـــصـــة بــنــحــو 33156 مــلــيــون 
ريــــال، وبــحــســب خــبــراء فـــإن املــنــشــآت الصناعية 
املرخصة يقصد بها املصانع التي حصلت على 
ترخيص إقامة للمصانع وهي بمراحل التأسيس 
واإلنــشــاء، وأمــا املنشآت الصناعية العاملة فهي 

املنشآت القائمة ولديها خطوط إنتاج بالفعل.

النمو واإلنتاج 

وتــؤكــد األرقــــام واملـــؤشـــرات عــلــى صــــدارة القطاع 
الــصــنــاعــي الــنــمــو واإلنـــتـــاج خـــال الــعــام املــاضــي، 
إذ حــافــظ الــقــطــاع الــصــنــاعــي عــلــى وتـــيـــرة نــمــوه 
ــام 2019 بــمــخــتــلــف  ــعــ الــ ــة  ــدايــ بــ ــلـــة مـــنـــذ  املـــتـــواصـ
الـــقـــطـــاعـــات اإلنـــتـــاجـــيـــة، ملـــواكـــبـــة حـــاجـــة الــســوق 
املــحــلــي مــن الــســلــع والــبــضــائــع الــتــي بـــات يعتمد 

فيها على التصنيع الوطني.
ــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــنــــشــ وبــــــن الــــخــــبــــراء أن نـــمـــو املــ
الــعــام 2019 جــاء نتيجة  القائمة والعاملة خــال 
التسهيات التي شهدتها بيئة األعــمــال املحلية 
فــي الــعــام الــــذي ســبــقــه مــن قــبــل الــجــهــات املعنية 
الــازمــة للمستثمرين الراغبن  ملنح التراخيص 
فــي إنــشــاء املــصــانــع، مــوضــحــن أن أبــــرز مــا دفــع 
قطاع الصناعة للنمو بنحو 67 مصنعا املرحلة 
األولــى من مبادرة »امتلك مصنعا« التي منحت 
ــــن 63  ــر مـ ــثــ ــيــــص وخـــصـــصـــت أراضـــــــــي ألكــ تــــراخــ
مصنعا مما أدى لتأسيس منشآت صناعية بدأت 

باإلنتاج الفعلي.
بحسب نتائج املرحلة األولــى من مبادرة »امتلك 
مصنعا« التي أطلقت في العام 2018 فإنه تم منح 
مــوافــقــات تراخيص لنحو 63 مصنعا بإجمالي 
قيمة استثمارات يصل إلى حوالي 2.5 مليار ريال 
الــغــذائــيــة،  الــصــنــاعــات  منها 22 مصنعا بــمــجــال 
و4 فـــي قـــطـــاع املــــعــــادن، والــطــبــيــة بــــ 9 مــصــانــع، 
والورقية بـ 6 مصانع، والكيميائية بـ 8 مصانع، 
واآلالت بمصنع واحد، والكهربائيات بـ 5 مصانع 

واملطاط بـ 8 مصانع.

جودة الصناعة 

أكد رجال أعمال أن التوسعات بالقطاع الصناعي 
خـــال الــعــام املــاضــي جــــاءت لــســد حــاجــة الــســوق 
ــد مـــــن الـــســـلـــع واملـــنـــتـــجـــات،  ــديــ ــعــ املـــحـــلـــي مـــــن الــ
الــتــي كــان يعتمد بتأمينها فــي السابق  السيما 
عــلــى األســــــواق املــــجــــاورة، مــشــيــريــن إلــــى أن أهــم 
القطاعات الصناعية الغذائية التي شهدت نموا 
مــلــمــوســا هــي صــنــاعــات املــنــتــجــات الــطــازجــة من 

األلــبــان ومشتقاتها، اللحوم الحمراء والبيضاء 
الــطــعــام، املــشــروبــات، صناعة  ومنتجاها، زيـــوت 

األعاف، بيض املائدة.
وبينوا أن زيــادة الطلب على املنتجات املصنعة 
محليا دفعت العديد من املستثمرين إلى تأسيس 
وإنــــشــــاء مـــشـــاريـــع صــنــاعــيــة بــمــخــتــلــف مــجــاالت 
اإلنتاج، الفتن إلى ضرورة العمل بشكل متواصل 
على تحسن جــودة الصناعة الوطنية والتقليل 
مـــن الــتــكــالــيــف لــضــمــان قــــدرة املــنــتــجــات املحلية 
على املنافسة في األســواق الداخلية والخارجية، 
ســواء باألسعار النهائية للمستهلك أو مستوى 

الجودة.
الــفــتــرة املقبلة سيكون لإلنتاج  إلــى أن  ـــاروا  وأشـ

الــوطــنــي نــصــيــب فـــي الـــســـوق املــحــلــي مـــن ناحية 
زيــادة اإلنتاج أو التسويق له في السوق املحلي، 
مشيرين إلى أن هناك بعض املجاالت اإلنتاجية 
افــتــتــاح املــصــانــع بالقطاعات  املــزيــد مــن  ستشهد 
اإلنتاجية التي يحتاجها السوق املحلي ال سيما 

املجاالت غير الغذائية.

مستويات جديدة 

ــواه  وأكـــــد الــصــنــاعــي ورجـــــل األعــــمــــال ســعــد آل تـ
الهاجري رئيس مجلس إدارة مصانع االختيار 
األملــانــي أن الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة اســتــطــاعــت خــال 
الـــعـــام املـــاضـــي أن تــقــفــز إلــــى مــســتــويــات جــديــدة 
ــتـــي يــحــتــاج  ــة الـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة الـ ــافـ فــــي كـ
إلــى أن التسهيات  إليها السوق املحلي، مشيرا 
ــا خـــال  ــ ــــرارهـ والــــحــــوافــــز الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــــم إقـ
العامن املاضين كان لها أثر إيجابي في زيادة 
توجه املستثمرين نحو القطاع الصناعي املحلي 
إلــى أنه  ال سيما مــبــادرة »امتلك مصنعا«، الفتا 
تمت املوافقة على منح تراخيص ملصانع جديدة 

بمختلف القطاعات الصناعية.
وأشار الهاجري إلى أن الصناعة الوطنية ما زالت 
تمتلك الــعــديــد مــن الــفــرص االســتــثــمــاريــة ويمكن 
أن يكون لها األثــر األبــرز في املرحلة املقبلة لسد 
حــاجــة الــســوق املحلي وتــوجــه الــعــديــد مــن رجــال 
األعمال واملستثمرين إلى قطاعات غير تقليدية 
ومنها القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن املنتجات 
الوطنية تتمتع بجودة عالية مما زاد من قدرتها 
على منافسة السلع املستوردة في السوق املحلي.

وأشار الهاجري إلى أن القطاع الصناعي يحتاج 
خال املرحلة املقبلة إلى إعادة النظر في تعريفة 
إلــى أن هناك العديد من  الكهرباء واملـــاء، مشيرا 
املــطــالــبــات مــن قبل أصــحــاب املــصــانــع بتخفيض 

الــتــي تعتبر مرتفعة جــدا على القطاع  التعريفة 
ــتـــخـــدام الــطــاقــة  الـــصـــنـــاعـــي، الســيــمــا فـــي ظـــل اسـ
ــاج، مــمــا يــعــنــي اســتــهــاك  ــتــ الــكــهــربــائــيــة فـــي اإلنــ
الكثير من الكهرباء مما يزيد الكلف التشغيلية 

على القطاع الصناعي.
يبلغ عــدد العاملن باملنشآت الصناعية 93189 
ــمـــارات  ــثـ ــتـ ــمـــوع اسـ ــلــــغ مـــجـ ــا، وبــ ــفــ ــوظــ ــامــــا ومــ عــ
املشاريع الصناعية األساسية في قطاع صناعة 
املـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة املــــكــــررة وتـــحـــويـــل الـــغـــاز 
ــوالــــي 113.5 مـــلـــيـــار ريـــــــال. كــمــا  ــل حــ ــوائــ إلـــــى ســ
بــلــغ مــجــمــوع اســتــثــمــارات املـــشـــاريـــع الــصــنــاعــيــة 
األســاســيــة فــي قــطــاع صــنــاعــة املــــواد واملــنــتــجــات 

الكيميائية حوالي 57.9 مليار ريال.

النهضة الصناعية 

إلـــى ذلـــك أكـــد رجـــل األعـــمـــال شــاهــن املــهــنــدي أن 
القائمة والعاملة خال  نمو املنشآت الصناعية 
العام املاضي جاء كنتيجة طبيعية للتسهيات 
ــي بــشــكــل  ــاعــ ــنــ ــاع الــــصــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــيــــة فــــــي الـ ــكــــومــ الــــحــ
إلــى منح التراخيص الازمة  خــاص، باإلضافة 
لــلــمــســتــثــمــريــن الـــراغـــبـــن فــــي إنــــشــــاء املـــصـــانـــع، 
موضحا أن رجــال األعــمــال قــامــوا خــال املرحلة 
املاضية في استجابة إلى حاجة السوق املحلي 
واالســـتـــفـــادة مــن الــتــســهــيــات بــتــدشــن مصانع 

محلية التي يحتاجها السوق املحلي.
ــام 2020 ســـيـــكـــون عـــام  ــعــ الــ املـــهـــنـــدي أن  ونــــــوه 
ــة قــطــر،  ــ اســـتـــمـــرار الــنــهــضــة الــصــنــاعــيــة فـــي دولـ
ــول الـــعـــديـــد مــــن املـــصـــانـــع إلـــى  ــ إذ ســنــشــهــد دخــ
دائــرة اإلنــتــاج السيما في ظل وجــود رغبة لدى 
املــســتــثــمــريــن بـــالـــدخـــول فـــي قــطــاعــات صناعية 
جــديــدة نتيجة زيـــادة الطلب فــي الــســوق املحلي 

على املنتجات الوطنية.
ــد الــقــطــاعــات  ــ ــــن أن الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة أحـ وبـ
املــهــمــة لــاقــتــصــاد والــتــي تــحــقــق قــيــمــة مــضــافــة، 
ســواء بقطاع العمالة أو التصدير إلــى األســواق 
الخارجية، الفتا إلى أن املصانع القطرية تعتمد 
ــال تكنولوجيا مــتــطــورة فــي عمليات  عــلــى إدخــ
اإلنــــتــــاج مـــمـــا يــجــعــلــهــا تــتــمــتــع بــــجــــودة عــالــيــة 
ــن كـــافـــة بــاد  ــتـــوردة مـ ــسـ تــضــاهــي املــنــتــجــات املـ

العالم.
ــــى أن زيـــــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى املــنــتــجــات  وأشـــــــار إلـ
الــوطــنــيــة فــي الــســوق املــحــلــي دفــعــت الــعــديــد من 
املــســتــثــمــريــن لــلــتــوجــه إلــــى الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
ــرا إلــــــى أن  ــيـ ــشـ ــع، مـ ــائــ ــبــــضــ ــســـلـــع والــ وإنـــــتـــــاج الـ
املنتجات الوطنية استطاعت كسب ثقة محلية 
وخــارجــيــة ملــا تتمتع بــه مــن جـــودة عالية قــادرة 

على املنافسة.

■  شاهين المهندي ■  سعد الهاجري

8 مليارات ريال نمو االستثمــــارات الصناعية خالل 2019
67 مصنعـا دخــل                   عجلة اإلنتاج الفعلي

أظهرت بيانات بوابة قطر الصناعية 
نمو عدد املنشآت الصناعية املسجلة 
ــى 862  الــعــام 2019 إل ــال  بــالــدولــة خ
منشأة صناعية مقارنة بـ 795 منشأة مع 
نهاية العام الذي سبقه، فيما انخفضت 
املنشآت الصناعية املرخصة إلى 602 
منشأة مقارنة بـ 613 منشأة، ليسجل 
العام املاضي نموا بعدد املصانع القائمة 
بالدولة منذ الــعــام 2015 بــدخــول 67 

مصنعا عجلة اإلنتاج الفعلي.
وبحسب بــوابــة قطر الصناعية نمت 
ــارات الــصــنــاعــيــة املسجلة  ــم ــث ــت االس
العاملة واملرخصة بنحو 8 مليارات 
ريال خال العام 2019 ليصبح إجمالي 
االســتــثــمــارات 295326 مليون ريــال 
مقارنة بـ 287312 مليون ريال، لتسجل 
االستثمارات الصناعية أعلى نمو منذ 

العام 2016 بنسبة %2.9.

عمر القضاه

الهاجري:
الصناعة الوطنية 

ما زالت تمتلك العديد 
من الفرص االستثمارية

المهندي:
2020 سيكون عام 

استمرار النهضة الصناعية
 في دولة قطر

2.9 % نموا باالستثمارات 

الصناعية بإجمالي
 295 مليار ريال 

القطاع الصناعي 
حافظ على وتيرة 

نموه المتواصلة
 بمختلف المجاالت 

مبادرة »امتلك مصنعا« 
ساهمت بنمو المنشآت 

الصناعية خالل 2019

5 سنوات  13 مليار ريال في  380 منشأة صناعية جديدة بـ 
شــهــد قــطــاع الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة فـــي قــطــر خــــال الــســنــوات 
الخمس األخــيــرة تــطــورًا ملحوظًا مــن حيث عــدد املــنــشــآت ومن 
حيث مجاالت اإلنتاج، حيث زاد حجم االستثمارات الصناعية 
بما قيمته حوالي 13 مليار ريال ما يعادل نحو 3.5 مليار دوالر، 
وأنشئت خالها أكثر من 380 منشأة صناعية جديدة، وذلك في 
اتساق مع رؤية 2030 وإستراتيجية الدولة في مجال الصناعة 

التحويلية.
وبحسب دراسة تجريها إدارة البحوث والدراسات في غرفة قطر، 
فإن قطاع الصناعات الغذائية حقق ضمن التغيير في حجم رأس 

املال وزنًا نسبيًا بلغ 35% من جملة الصناعات التحويلية، حيث 
املــال املستثمر فيه بما قيمته حوالي 4.4 مليار  زاد حجم رأس 
ريال مع األخذ في االعتبار أن هذا القطاع يمثل صناعات خفيفة 
كثيفة العمالة وليست كثيفة رأس املال بعكس القطاعات األخرى، 
أمــا وفــقــًا ملعيار عــدد املنشآت فقد حقق وزنـــًا نسبيًا بلغ %19، 

حيث تم إنشاء 74 منشأة جديدة خال ذات الفترة.
وأشــارت الدراسة التي جاءت تحت عنوان »الطاقات اإلنتاجية 
ــة استغالها كمدخل لتعزيز نمو الصناعة التحويلية  ودرجـ
فــي قــطــر«، إلــى أنــه مــن ناحية نــوع هــذه الصناعات فنجد أنها 

أفـــرع الصناعات  اقــتــصــادي مناسب على مجمل  تــتــوزع بشكل 
التحويلية وإن كانت نسبة كبيرة منه تتوزع في مجال الغرفة، 
التي تمثل قطاعا واسعا من صناعات منتجات األمــن الغذائي 
وتــشــمــل، عــلــى ســبــيــل املــثــال ولــيــس الــحــصــر، صــنــاعــات األلــبــان 
ومــشــتــقــاتــهــا، الــلــحــوم الــحــمــراء والــبــيــضــاء ومــنــتــجــاتــهــا، زيــوت 
الطعام، املشروبات، صناعة األعاف، بيض املائدة... إلخ، والتي 
استهدفت تحقيق االستقرار املستدام لألسواق املحلية كونها 
الــــواردات ذات الطلب املحلي  تمثل فــي أغلبها منتجات بــدائــل 

العالي.

إستراتيجية التنمية 
الوطنية تهتم بتطوير 
التشريعات االستثمارية 
أولــــــت إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة 
)2018 - 2022( اهــتــمــامــا كــبــيــرا لتطوير 
التشريعات الناظمة لاستثمار األجنبي 
املباشر والتشريعات التي تحفز مشاركة 
الــقــطــاع الـــخـــاص املــحــلــي لــاســتــثــمــار في 
مشاريع البنى التحتية االقتصادية ضمن 
قـــطـــاعـــات حــيــويــة تــحــافــظ عــلــى مــعــدالت 
الــنــمــو االقــتــصــادي ومــنــهــا قــطــاع الــزراعــة 
ــــادق واملــــاعــــب  ــنـ ــ ــفـ ــ ــبــــريــــد املــــنــــاطــــق والـ وتــ
والــصــنــاعــة وغــيــرهــا مـــن املـــشـــاريـــع الــتــي 

تخدم االقتصاد الوطني.
بــحــســب إســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة 
ــــرات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة حــقــقــت  ــــؤشـ فـــــإن مـ
بـــن عــامــي 2008/  2009  نــمــوا مــلــحــوظــا 
إلـــى 2016 /  2017، إذ نــمــا مــؤشــر جــودة 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــشــامــلــة مـــن 27% إلــى 
ــــي، فــيــمــا نــمــت  ــــاضـ ــعــــام املـ 40% خـــــال الــ
مؤشرات الخدمات اللوجستية في العام 
ـــ 28% بــمــجــال  بـ إلــــى 51% مــقــارنــة   2016
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وإلــــى 81% مـــن الــكــفــاءة 
اللوجستية في العام 2016 مقارنة بـ %29 

في العام 2010.

أشـــارت الــدراســة إلــى أن منشآت 
ــنــــتــــجــــات الـــغـــذائـــيـــة  ــنــــاعــــة املــ صــ
قــــد زادت بــنــســبــة 103% وهـــي 
ــن بــن  ــر مــ ــبــ نــســبــة الـــــزيـــــادة األكــ
ــة الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة  ــافــ كــ
األخـــرى بما فــي ذلــك الصناعات 
املرتبطة بالنفط والغاز، مشيرة 
الـــكـــمـــي  ــــور  ــطـ ــ ــتـ ــ الـ إلــــــــى أن هــــــــذا 
والـــنـــوعـــي ســـاهـــم بــشــكــل مــؤثــر 
فــــي زيــــــــادة الــــتــــنــــوع الــصــنــاعــي 
بشكل يــتــنــاســب وخــطــط الــدولــة 
لتحقيق االســتــقــرار االقتصادي 
بــتــنــويــع مــصــادر الــدخــل وكــذلــك 
زيادة جاذبية االقتصاد القطري 
لاستثمارات املحلية واألجنبية.

بلغت الصادرات غير النفطية خال النصف األول من العام 2019 نحو 
20.2 مليار ريال مقارنة بـ 21 مليار ريال في النصف األول من العام 2018، 

فيما بلغ إجمالي الصادرات الخارجية نحو 134 مليار ريال.
تــوزعــت الـــصـــادرات غــيــر النفطية )بــاســتــثــنــاء الـــوقـــود املــعــدنــي وزيـــوت 
التشحيم( بحسب بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء للتجارة الخارجية 
ــواد الــخــام غير  على األغــذيــة والــحــيــوانــات الحية بـــ 62 مليون ريـــال، واملـ
الصالحة لألكل بنحو 280 مليون ريال، وزيوت ودهون وشموع حيوانية 
ونباتية بـ 7 ماين ريــال، واملــواد الكيميائية ومنتجاتها غير املذكورة 
10.7 مليار ريال، والسلع املصنعة واملصنفة أساسا حسب املادة بنحو 

ــال ومصنوعات  الــنــقــل 3.8 مــلــيــار ريـ 3.5 مــلــيــار ريــــال، واآلالت ومــعــدات 
متنوعة بنحو 1.3 مليار ريــال، والسلع واملعامات غير املصنفة بنحو 

52 مليون ريال.
الــقــطــاع الخاص  يــقــوم  الــتــي  وتــتــنــوع السلع واملــنــتــجــات غير النفطية 
املحلي بتصديرها ومن أهمها األملنيوم في أشكاله املختلفة »سبائك، 
قواطع، قوالب وألواح«، وزيوت الغاز، وزيوت األساس، وغاز الهيليوم، 
ــواد  ــ ــارفــــن، واملــ ــبــ وشـــبـــكـــات وزوايــــــــا الـــحـــديـــد وحــــديــــد الــتــســلــيــح، والــ
الكيميائية، واألســمــدة الكيماوية، والبولي إثيلن، وروالت وأكياس 

الباستيك وغيرها.

المنتجات الغذائية

6 أشهر  20.2 مليار ريال الصادرات غير النفطية خالل 
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إشادة كبيرة بفعالياتها التعليمية في جناحها بالمعرض

مكتبة قطر الوطنية وجهة عشاق الكتب من جميع األعمار
استقبل الجناح التفاعلي ملكتبة قطر 
الوطنية في املنطقة املركزية بمعرض 
لــلــكــتــاب 2020 اآلالف  الـــدولـــي  الـــدوحـــة 
من عشاق الكتب ومحبي املعرفة الذين 
لــديــهــم شــغــف ونــهــم بتنمية معارفهم 
األدبـــيـــة، وكــــان فــي اســتــقــبــال الــزائــريــن 
فــريــق رفــيــع املــســتــوى مـــن أخــصــائــيــي 
الــقــراء واملؤلفني  املكتبة للتواصل مــع 
الــكــتــب واملعلمني  والــنــاشــريــن وتــجــار 
واالختصاصيني فــي التربية مــن أجل 
مــســاعــدتــهــم عــلــى اكــتــشــاف املـــزيـــد عن 
ثــــروة املــكــتــبــة مـــن مـــصـــادر املــعــلــومــات 

املطبوعة واإللكترونية.
الــدوحــة الدولي  ومنذ افتتاح معرض 
للكتاب في 9 يناير، زار جناح املكتبة 
العديد من كبار الشخصيات للتعرف 
ــن عــــروض  ــا تـــقـــدمـــه املـــكـــتـــبـــة مــ عـــلـــى مــ
ــادة  ــعــ وخــــــــدمــــــــات، وعـــــلـــــى رأســــــهــــــم ســ
ــانـــي،  ــد آل ثـ ــمـ ــنـــت حـ ــد بـ ــنـ الـــشـــيـــخـــة هـ
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــؤســســة 
الــتــنــفــيــذي للمؤسسة،  قــطــر والــرئــيــس 
ــادة الــســيــد أحـــمـــد بـــن عــبــد الــلــه  ــعــ وســ
ــمـــود، رئـــيـــس مــجــلــس  ــن زيـــــد آل مـــحـ بــ
الـــشـــورى، وســـعـــادة الــســيــد جــاســم بن 
ســـيـــف الـــســـلـــيـــطـــي، وزيـــــــر املــــواصــــات 

واالتصاالت.

كــمــا زار جــنــاح املــكــتــبــة مــئــات الــطــاب 
مـــن املــــــدارس الــقــطــريــة وانـــضـــمـــوا إلــى 
آالف الــــزائــــريــــن مــــن مــخــتــلــف األعـــمـــار 
واالهتمامات للتسجيل في العضوية 
املـــجـــانـــيـــة لــلــمــكــتــبــة والــــتــــعــــرف عــلــى 
ــادر  ــ ــــصـ ــن املـ ــ ــة الـــضـــخـــمـــة مــ ــمــــوعــ ــجــ املــ

املــطــبــوعــة والــرقــمــيــة فـــي املــكــتــبــة الــتــي 
تــــســــاعــــدهــــم فــــــي تـــحـــقـــيـــق أهــــدافــــهــــم 
لــلــتــعــلــم الـــشـــخـــصـــي واملــــــدرســــــي. وقـــد 
ــات الــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــي  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ لـــقـــيـــت الـ
تنظمها املكتبة في جناحها باملعرض 
ا كبيًرا لدى األطفال وأولياء 

ً
استحسان

أمورهم ومدرسيهم على السواء.
يــقــول مــحــمــود عــلــي، الـــذي زار جناح 
املكتبة مع طفليه: »ننتظر كعائلة كل 
عــام معرض الــدوحــة الــدولــي للكتاب 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــعــديــد مـــن األنــشــطــة 
املـــخـــتـــلـــفـــة وقـــــــــــــراءة أحــــــــــدث الـــكـــتـــب 

ــدد. ويــســتــمــتــع  ــ ومــقــابــلــة أصــــدقــــاء جـ
ــًرا بـــحـــضـــور فــعــالــيــات  ــيـ ــثـ ــالـــي كـ ــفـ أطـ
وأنشطة سرد القصص التي تقدمها 
املكتبة هنا في املعرض وفــي املكتبة 

على مدار العام«.
وللقراء الذين لديهم اهتمامات خاصة 
ــــان أخــصــائــيــو  بـــالـــتـــاريـــخ والـــــتـــــراث، كـ
املكتبة التراثية متواجدين فــي جناح 
ــفـــســـارات  ــتـ ــلـــى أي اسـ ــلــــرد عـ املـــكـــتـــبـــة لــ
واإلجابة على أي أسئلة حول مقتنيات 
ــا  ــهـ ــاتـ ــطـــوطـ ــــة ومـــخـ ــيـ ــ ــراثـ ــ ــتـ ــ املــــكــــتــــبــــة الـ
ــة. كــمــا  ــبـ ــتـ ــكـ ــاح املـ ــنــ ــــي جــ املــــعــــروضــــة فـ
أتـــيـــح لـــلـــزائـــريـــن خــــال املـــعـــرض رؤيـــة 
خطوات وإجــراءات رقمنة املخطوطات 
ــدات  ــ ــعــ ــ ــة بـــــاســـــتـــــخـــــدام املــ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
حــضــرت 

ُ
أ الــتــي  واألجــهــزة املتخصصة 

ــن مــركــز  خــصــيــًصــا ملـــعـــرض الـــكـــتـــاب مـ
الرقمنة التابع للمكتبة.

هاشم عالم، أحد رواد معرض الدوحة 
الـــدولـــي لــلــكــتــاب، شــاهــد هــــذا الــعــرض 
الحي حول عملية الرقمنة وعلق عليه 
بــقــولــه: »لــقــد سمعت كــثــيــًرا عــن رقمنة 
الكتب النادرة، لكن رؤيتها هنا عملًيا 
وبشكل مباشر جعلتني أدرك أهمية 
الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا املــكــتــبــة في 
إنـــشـــاء نــســخ رقــمــيــة مـــن املــخــطــوطــات 
التراثية ونشرها عبر اإلنترنت ليطلع 

عليها الجميع من أي مكان«.

الدوحة -

صادرة عن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر

»لغتــي السعيـدة« 
قصة جديدة من واقع الحياة

اليوم الحفل الختامي للدوحة عاصمة الشباب اإلسالمي

تعليم األطــفــال وتسليتهم مــن خــال األدب 
، ففي حني يشعر البعض  ليس باألمر الهنيِّ
قـــراءة الكتب  بسعادة غــامــرة لانهماك فــي 
طــوال اليوم وكــل يــوم، يشعر آخــرون بامللل 
ــبـــاط بــســرعــة كــبــيــرة عــنــد مطالعتهم  واإلحـ
للكتب. وتدرك بلسم عمورة جيًدا التحديات 
ــــروق لهم  الـــتـــي تـــواجـــه الــشــبــاب الـــذيـــن ال يـ
ــقــت 

َّ
الــلــغــات واآلداب، وقــــد وث الــتــفــاعــل مـــع 

ــر فـــي كــتــابــهــا األول  ــ مــوقــفــهــا إزاء هــــذا األمـ
الــــصــــادر عـــن دار جــامــعــة حــمــد بـــن خليفة 
لــلــنــشــر واملـــــعـــــروض فــــي مـــعـــرض الـــدوحـــة 

الدولي للكتاب 2020.
وتــحــكــي قــصــة »لــغــتــي الـــســـعـــيـــدة« حــكــايــة 
ــــو صـــبـــي صــغــيــر يــشــعــر بــاملــلــل  أحــــمــــد، وهـ
تـــجـــاه كــتــبــه الــعــربــيــة وقــصــصــهــا الــرتــيــبــة 
لــه. ولكن والدته سرعان  حسبما كــان يبدو 
ما تعاملت مع قلة حماسته للقراءة باللغة 
العربية وقررت تغيير رأي ابنها. وحسبما 
يـــوحـــي عــــنــــوان الـــقـــصـــة، اتـــضـــح ألحـــمـــد أن 
ا تجلب ألمه 

ً
اللغة العربية لغة مبهجة حق

ــرٍف فيها  ــ ســـعـــادة غـــامـــرة ألن كـــل كــلــمــٍة وحـ
يضفي نغمات موسيقية تقربها من آمالها 

وأحامها.

الــقــول إن معظم الكتب لها خلفية   ويمكن 
درامــيــة مــن واقــع الحياة ســواء أكــانــت كتًبا 
ــشــكــل قصة 

ُ
ت ــيــــة أو غــيــر روائــــيــــة، وال  روائــ

»لغتي السعيدة« استثناًء من هذه القاعدة. 
ومــثــل العديد مــن األمــهــات، وجـــدت السيدة 
 فـــي تــشــجــيــع أبــنــائــهــا على 

ً
بــلــســم صــعــوبــة

حب اللغة العربية، ولكنها لم تكن مستعدة 
لاستسام لهذا الوضع. وبفضل عزيمتها 
الفوالذية، لم تتمكن بلسم من إعــادة إذكــاء 
اهــتــمــام أبنائها بلغتهم األصــلــيــة فحسب، 
بل إنها انضمت كذلك إلى القائمة املتنامية 
لكتاب دار جامعة حمد بن خليفة للنشر من 
الــكــتــاب املحليني والــدولــيــني فــي أثــنــاء هذه 

العملية. 
ــــني الـــعـــديـــد  ــن بـ ــ ــيــــدة بـــلـــســـم مـ ــــت الــــســ ــانـ ــ وكـ
الـــذيـــن زاروا دار جــامــعــة حمد  ــاب 

َّ
الــكــت مـــن 

بـــن خــلــيــفــة لــلــنــشــر خــــال مـــعـــرض الـــدوحـــة 
الدولي للكتاب 2020، وقــرأت مقتطفات من 
قصتها ووقعت على نسٍخ منها للجماهير 
املتحمسني. وال شك أن بعض الحضور من 
الــجــهــود التي  اآلبـــاء تــعــرفــوا بسهولة على 
بذلتها للحفاظ على اهتمام أبنائها باللغة 

العربية.

الحفل  الخميس  الــيــوم  الــثــقــافــة والــريــاضــة  تقيم وزارة 
الشباب اإلسالمي  الدوحة عاصمة  الختامي لفعاليات 
للمعارض واملــؤتــمــرات على املسرح  الــدوحــة  فــي مركز 
ــه  الــرئــيــســي ملــعــرض الـــدوحـــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب فــي دورتـ

الثالثني.
الــدوحــة عاصمة  لفعاليات  الحفل تتويجا   ويــأتــي هــذا 
الــشــبــاب اإلســالمــي الـــذي أقــيــم عــلــى مـــدار الــعــام 2019 
الشيخ  السمو  الكريمة لحضرة صاحب  الرعاية  تحت 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، وتحت شعار 
»األمة بشبابها«، وانطالقا من رؤية قطر الوطنية 2030 

وإيمان القيادة الرشيدة بالدور الفاعل للشباب.
 ويشهد الحفل تتويج الفائزين بجوائز الدوحة عاصمة 
الدوحة لإلبداع  الشباب اإلسالمي والتي تشمل جائزة 
الشبابي بمحاورها الثالثة: الفنون البصرية، والتصوير 
القصيرة وذلك بالتعاون مع منتدى  الضوئي، واألفــالم 

شباب التعاون اإلسالمي، وبالشراكة مع كٍل من: مركز 
الــفــنــون الــبــصــريــة ومــؤســســة الـــدوحـــة لــأفــالم واملــركــز 
الفائزين في فعالية  للهوايات، كما يتم تتويج  الشبابي 
العالم  الدوحة لالبتكار فضال عن تكريم شباب  واحــة 
اإلســـالمـــي الـــذيـــن شـــاركـــوا بــفــعــالــيــة وأثــبــتــوا قــدراتــهــم 
اإلبــداعــيــة خـــالل فــعــالــيــات الــعــاصــمــة الــتــي احتضنتها 
الــدوحــة على مـــدار الــعــام، ومــن ثــم تسليم املــفــتــاح الــذي 
ـــى الـــدولـــة  ــار الــفــعــالــيــة الــرئــيــســيــة إلـ ــعـ ــز وشـ يــعــتــبــر رمــ

املستضيفة في العام 2020.
وسوف يتضمن الحفل كلمة لسعادة السيد صالح بن 
غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، وكلمة ملمثل منتدى 
الشباب اإلسالمي، وكلمة ملمثل دكار عاصمة الشباب 
اإلسالمي 2020 حيث من املقرر أن تتسلم دكار مفتاح 
العاصمة من الدوحة، كما سيتم تكريم الدوحة عاصمة 

الشباب االسالمي من منتدى الشباب االسالمي.

ضمن فعالياته المتواصلة في المعرض
»القطري للمؤلفين« يناقش صور 

ذوي اإلعاقة في الرواية العربية
ــدوة بــعــنــوان »صـــور  ــ نــظــم املــلــتــقــى الــقــطــري لــلــمــؤلــفــني نـ
األشخاص ذوي اإلعاقة في الرواية العربية«، وذلك ضمن 

فعالياته املتواصلة في معرض الدوحة الدولي للكتاب. 
ــدوة الـــدكـــتـــورة هـــال الــســعــيــد كــاتــبــة  ــنـ  وتــحــدثــت خــــالل الـ
واســتــشــاريــة فــي مـــرض الــتــوحــد.. مــنــوهــة بـــأن الـــروايـــات 
التي تناولت قضايا ذوي اإلعــاقــة ضئيلة مقارنة بالكم 
بــــاألدب أو بالسينما  الــتــي تــطــرح  الــهــائــل واملـــوضـــوعـــات 
يــدل على تهميش قضايا ذوي  العاديني، ما  لأشخاص 
االعاقة، وان شملتها في موضوعاتها فيالحظ القصور 
الواضح مع األخطاء في طريقة عرضها، مع وجود العديد 
من الفجوات في األعمال األدبية التي تطرح قضايا ذوي 
ــدم تــخــصــص الـــكـــتـــاب فـــي املـــوضـــوع،  اإلعــــاقــــة بــســبــب عــ
العلمية للمرض وبعدهم  الطبية  وجهلهم باملصطلحات 
ــة.. مــنــوهــة بأهمية  ــاقــ عـــن املــشــاغــل الــحــقــيــقــة لــــذوي اإلعــ
االقتراب من قضايا ذوي اإلعاقة ومحيطهم وعائالتهم 
الحقيقية وانعكاس إعاقتهم على  للتعرف على املشاكل 

حياتهم وعلى عائالتهم.
اهتمام األدب بمشاكل األشــخــاص  إلــى ضـــرورة   ودعـــت 
ذوي اإلعاقة السيما أنهم يمثلون جزءا كبيرا من املجتمع، 
وبــمــا أن الـــروايـــة الــعــربــيــة هــي انــعــكــاس وصــــدى املجتمع 
بمشاكله وهمومه فال بد أن تطرح الرواية العربية قضايا 
ذوي اإلعاقة بشكل إبداعي وتحاول إيجاد حلول ملشاكلهم 
ليكونوا أشخاصا فاعلني في املجتمع، مشيرة  وإلهامهم 
إلى أن معظم األعمال األدبية أو التلفزيونية تكرس الصور 
النمطية لذوي اإلعاقة وتحصرهم في صورة الشخصية 
أنها تقدم ذوي االعــاقــة على  الــعــاجــزة والضعيفة، فنجد 

أنهم فقراء عاجزون، أو في ادوار ثانوية إلظهار عطف أحد 
االبطال عليه كشخص من ذوي االعاقة مسكني ضعيف 
مسلوب اإلرادة، وأحيانا ربط االعاقة بالسخرية أو الغباء 
واالجرام أو غير ذلك، في حني أنه يوجد في املجتمع العديد 
الــذيــن لديهم إعاقة  الناجحني واملتميزين واملــبــدعــني  مــن 
أعــمــاال تحاول  لكنهم نجحوا فــي تحديها. فــي حــني نجد 
أن تظهرهم فــي صـــورة األشــخــاص الــخــارقــني وهــو بعيد 
الــواقــع. لذلك تحتاج األعــمــال األدبــيــة املهتمة  كل البعد عن 
بهذا املوضوع إلى الواقعية والتوازن في الطرح. وفي سياق 
مــتــصــل نــظــم املــلــتــقــى مــحــاضــرة ثــانــيــة بــعــنــوان »حــواريــة 
الفنون في الرواية« قدمها الدكتور عبدالحق بلعابد أستاذ 
األدب ومناهج الدراسات النقدية املقارنة بجامعة قطر، أكد 
فيها الدكتور أن النص األدبي ال بد أن ينخرط في حوارية 
الفنون املختلفة لكتابة عمل أدبي متميز وثري وعميق، وأنه 
للمؤلف في  الفنية والبصرية  ال بد من توظيف املرجعية 
عمله باعتبار أن الرواية تستوعب ما ال تستوعبه القصة 
أو الشعر، حيث يمكنها استحضار أماكن وأزمنة وفنون 
مختلفة باعتبارها جنسا هجينا يتفاعل بإيجابية مع 
بقية األجناس، واستشهد بلعابد ببعض الروايات العربية 
التي استضافت فنونا أخرى في مسار أحداثها على غرار 
رواية »لعبة النسيان« للكاتب محمد برادة و»أفــراح القبة« 
للكاتب نجيب محفوظ، فنجحت مثل هذه األعمال بفضل 
تداخل عدة فنون داخل النص األدبي بطريقة إبداعية، وهو 
ما يكشف قدرة الكاتب على استحضار الفنون في خدمة 
أحداث الرواية دون إسقاطها إسقاطا غير موظف بل يجب 

أن تمتزج وتتجانس مع النسيج القصصي.
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320 عائلة فاطمة المالكي: مبادرة »قطر تقرأ« اجتذبت 

لفت انــتــبــاه »لــوســيــل« مــبــادرة »قــطــر تــقــرأ« وهــي مــبــادرة تحث 
الــقــراءة، تقول السيدة فاطمة بنت ماجد املالكي  االطــفــال على 
املــبــادرة  بــاملــبــادرة »بــدأنــا  املــســؤول االول عــن مجتمع التعليم 
في مايو املاضي تحت رعاية مؤسسة قطر ووصــل عدد االسر 
التي شاركت فيها 320 عائلة تضم 700 طفل وطفلة«. واملهمة 
الرئيسية للمبادرة القراءة للعائلة وهي موجهة للفئة العمرية 
من 3 الــى 13 عاما باشتراك شهري رمــزي يقدر بـ 50 ريــاال الى 
ــاال يــســدد ملــرة  جــانــب صـــنـــدوق خـــاص بـــاملـــبـــادرة ثــمــنــه 350 ريــ
واحدة ويوضع امام املنزل لوضع مطبوعات املبادرة التي ترد 
شــهــريــا فــيــه وتــضــم »كـــتـــاب، قــصــص قــصــيــرة تــكــتــب خصيصا 

للمشتركني، اوراق، انشطة« بالعربية واالنجليزية.
وتستطرد فاطمة املالكي قائلة »وثمة مجال اخر لعمل املبادرة 
وهو املستشفيات حيث نذهب الى االطفال املحتجزين داخلها 
ونقرأ لهم من اجل اشعارهم بأهميتهم وانهم على تواصل مع 
وسائل التعليم واالتصال ومنحهم جرعات من االمل، وتوسيع 

خيال الطفل املريض واشعاره انه جزء من املجتمع«.
وتخصص مؤسسة حمد الطبية مساحة تحت عــنــوان »قطر 

تقرأ« من خالها يتم دمج الزائرين في فعاليات مكتبة العجائب 
بشكل يوسع من خيالهم ويحثهم على التفكير من خال تجربة 
عملية وفعاليات تحاكيها، ووصل عدد الذين استفادوا من تلك 
التجربة 7 االف انسان خال 3 اشهر. تقول منيرة العطية »ابني 
محمد يذهب يوميا لصندوق البريد وينتظر عدد الشهر اصبح 

لديه شغف في القراءة بعد االشتراك في البرنامج«. 

 ■ سمر ابو شكرفاطمة المالكي »مسؤولة مبادرة قطر تقرأ«

»2019 »قنا« تدشن كتاب بطولة »أم األلعاب الدوحة 
دشنت وكــالــة األنــبــاء القطرية »قــنــا«، امــس االول 
كتاب »بطولة العالم أللعاب القوى الدوحة -2019 
القصة الكاملة« الذي أصدرته »قنا«، وذلك ضمن 
الــدورة الثاثني ملعرض الدوحة الدولي  فعاليات 
للكتاب املقام حاليا في مركز الدوحة للمعارض 

واملؤتمرات.
وحــضــر تــدشــني الــكــتــاب الــســيــد يــوســف إبــراهــيــم 
املالكي مدير عام وكالة األنباء القطرية، والسيد 
جاسم أحمد البوعينني أمــني دار الكتب القطرية 
ومدير معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته 

الثاثني.
ويوثق الكتاب التذكاري بالكلمة والصورة قصة 
استضافة قطر لهذه البطولة التي تقام في إحدى 
العواصم العاملية كل سنتني، والتي استضافتها 
الدوحة ألول مرة في عاصمة عربية وفي منطقة 

الشرق األوسط.
وقــال السيد يوسف إبراهيم املالكي املدير العام 
لـــوكـــالـــة األنــــبــــاء الــقــطــريــة فـــي كــلــمــتــه الــتــقــديــمــيــة 
للكتاب إن وكــالــة األنــبــاء القطرية حرصت ضمن 
ــلـــى مـــواكـــبـــة  تــغــطــيــتــهــا الـــصـــحـــفـــيـــة لـــلـــبـــطـــولـــة عـ
ــــان فــوز  ــذه الــقــصــة مــنــذ إعـ مــقــدمــات وأحــــــداث هــ
دولتنا الحبيبة بحق استضافة هذه البطولة في 
شهر نوفمبر من عام 2014م حتى ما بعد حفلها 

الختامي في السابع من أكتوبر 2019، وذلــك من 
خـــال الــتــغــطــيــات اإلخــبــاريــة املــكــتــوبــة واملــصــورة 

التي نقلت إلى العالم عبر
ــنــــا/، واجـــتـــهـــد فــريــقــهــا الــصــحــفــي الــريــاضــي   /قــ

والفني واإلداري فــي إداء مهمة التغطية املوكلة 
إلــيــه بنجاح ومــثــابــرة وإحــاطــة شاملة على مــدار 
الــســاعــة وإعــــداد األخــبــار والتحقيقات والتقارير 

واملقابات على املستويني املحلي والدولي.

الــذي صــدر بالقطع املتوسط  ويــتــنــاول الكتاب 
وعــــدد صــفــحــاتــه 176 صــفــحــة الــقــصــة الــكــامــلــة 
ــــوز دولـــــــة قـــطـــر بــحــق  ــنـــذ فــ ــبـــطـــولـــة مـ إلقــــامــــة الـ
اســتــضــافــتــهــا، وذلـــــك فـــي الــتــصــويــت الــنــهــائــي 
الـــــذي جــــرى فـــي شــهــر نــوفــمــبــر عــــام 2014 في 
مدينة موناكو خــال اجتماع مجلس االتــحــاد 
الدولي أللعاب القوى، حيث تفوق امللف القطري 
املتكامل على منافسني أقوياء من بينهم مدينة 

برشلونة اإلسبانية ومدينة يوجني األمريكية.
ــتـــعـــدادات الــضــخــمــة الــتــي   ويـــعـــرض الــكــتــاب االسـ
بذلتها اللجنة العليا املنظمة للبطولة برئاسة 
ســعــادة الشيخ جــوعــان بــن حمد آل ثــانــي رئيس 
ــارك فيها  ــ ــتـــي شـ الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة الــقــطــريــة، والـ
ــات الـــرســـمـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــزة واملـ ــ ــهــ ــ ــن األجــ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
واألهلية إلى جانب آالف املتطوعني من املواطنني 

واملقيمني.
 وقد احتوت صفحات الكتاب على أحد عشر فصا 
منذ يوم االفتتاح حتى الختام، تخللتها عناوين 
ــــف والـــلـــقـــطـــات الــتــي  ــــواقـ ــم األحــــــــداث واملـ ــ ــبـــرز أهـ تـ
تميزت بها البطولة في نسختها السابعة عشرة 
فــي الــدوحــة، والــتــي تركت إرثــا غنيا بــاإلنــجــازات 
ووصفها اللورد كو سيباستيان رئيس اإلتحاد 
الــدولــي أللــعــاب الــقــوى بــأنــهــا األفــضــل فــي تــاريــخ 
بطوالت العالم أللعاب القوى والتي انطلقت للمرة 
األولى في العاصمة الفنلندية هلسنكي عام 1983.

■ المالكي والبوعينين خالل تدشينهما الكتاب 

جناح سعاد الصباح:

جناح البلدية:

لطيفة عبد اهلل:

إقبال من شباب قطر 
على اإلصدارات الكويتية

األطفال يرسمون ويلونون ويحاكون الزهور

روايتي »لن نغفر« مستوحاة من أحداث واقعية 

 اإلرادة تهزم اإلعاقة

ــة الــكــويــت بــعــدد مــن دور الــنــشــر ابــرزهــا دار الــدكــتــورة  تــشــارك دولـ
سعاد الصباح، تقول السيدة سمر ابو شكر ممثلة الدار املسؤولة 
عـــن جــنــاحــهــا املـــعـــرض جــيــد ويــكــفــي انـــه يــجــيء فـــي ظـــل تــحــديــات 
واجهتها دولــة قطر واثبتت انها اقــوى من اي ظــرف كــان والدليل 
على ذلك نمو املعرض واتساعه وتميزه وارتفاع معدالت الحضور، 
املــعــرض وهــذا  الــى  الــبــارز للشباب القطريني  واســعــدنــي الحضور 
يشير ملا يتمتعون به من ثقافة ووعــي. واشــارت الى ان ثمة نقطة 
استوقفتها وهي »اقبال الجيل الصغير على الروايات الرومانسية 
بدون رقيب، علمًا بأنهم يأتون مع مشرف املــدارس، متمنية فرض 
رقابة على مشتروات الصغار من خال املرافقني لهم«. ونوهت الى 
ان »الشباب الذي يزور الجناح يقبل على الكتب التاريخية، وعلى 
سيرة ال صباح، ومــا تعرضت له الكويت من غــزو، ومــن الروايات 
ابــن خلدون »10 كتب« نبيعها بسعر رمزي  القديمة على سلسلة 
الــعــلــم«. ومضت قائلة  الـــدار للباحثني وطلبة  250 ريــاال دعما مــن 
الــدار تلقى  »كما ان كتب الشاعرة الكبيرة سعاد الصباح صاحبة 
رواجا كبيرا واقباال عليها مثل »الصداقة،فتافيت امــرأة«. واعربت 
عن امنياتها في تطور التبادل الثقفي بني البلدان العربية، وتبقى 
الحياة شجرة مثمرة كما قالت الدكتورة سعاد الصباح في كتابها 

وتبقى شجرة الصداقة. 

الــحــدائــق العامة  بـــإدارة  شــاركــت وزارة البلدية والبيئة ممثلة 
بفعالية مــمــيــزة بــمــعــرض الــدوحــة الــدولــي لــلــكــتــاب، عــبــارة عن 
حــديــقــة لــلــقــراءة بــالــســاحــة الــخــارجــيــة لــلــمــعــرض، والــتــي تشكل 
فضاء رائــعــا ملحبي الــقــراءة فــي أجـــواء الطبيعة وســط الــزهــور. 
املـــدارس للمشاركة  وتشهد الحديقة اقباال ملحوظًا من طــاب 
ــة الــزهــور، إلــى جــانــب االستمتاع  فــي ورش عملية فــي فــن زراعـ
بفعاليات التلوين واالستمتاع بالقصص وورش رسم الطبيعة 
لــلــزوار االستمتاع  أيــام املــعــرض. كما توفر  بشكل يومي طــوال 
بأجواء الحديقة خال الفترة املسائية والتقاط الصور التذكارية 
وحتى يوم السبت املقبل. حيث صممت ادارة الحدائق بالوزارة 
حديقة بها اكثر مــن 10 انـــواع مــن الــزهــور والـــورود والنباتات 
وفــــي طــرقــاتــهــا وعـــلـــى نــجــيــلــهــا وجـــوانـــبـــهـــا نـــشـــرت الــكــراســي 
واالرائك املريحة والترابيزات للقراء والرسم واضفاء جو البيئة 

مع الثقافة في سيمفونية تضفي البهجة على الحدث الكبير. 

 تــقــول الــكــاتــبــه الــســيــدة لطيفة عــبــدالــلــه الــبــدر »فـــي كــل عــام 
الــدولــة بمشاركة عــدد من  نعيش هــذا املهرجان الثقافي في 
الروائيني، وهذه السنه يختلف املعرض بنواحي عدة كالدول 
املشاركه والورش والجلسات الثقافيه التي يضمها. وخال 
هـــذا املــعــرض قــمــت بــاملــشــاركــة مــن خـــال روايــتــي )لـــن نغفر( 
املستوحاه من احــداث واقعية تتحدث عن العنف ضد املرأه 
واملعاناة التي تتعرض لها بحياتها«. وتضيف »فروايتي 

تضم اربع حكايات لكل حكاية بطلة خاصة بها حيث قمت 
بمقابات شخصيه معهن او مع ابناء من انتقلن الى رحمة 
الله، وعلى القارئ ان يكتشف ما هي املعاناه التي تعرضن 
لها. وكوني كاتبة قطرية افتخر بمشاركتي على مدى سنتني 
بهذا العرس الثقافي شاكرة الجميع على الجهود املبذولة 
في تنظيم معرض الدوحة الدولي للكتاب وملن يريد اقتناء 

روايتي تتوفر في جناح دريم بوك«. 

اقيمت ندوة »هكذا نبدع« بمعرض الدوحة الدولي للكتاب، بحضور 
كــل مــن: السيد عـــادل المـــي، والــفــنــانــة التشكيلية مــريــم املـــا، ورئيس 
مجلس إدارة املركز القطري الثقافي االجتماعي للصم السيد عبدالله 
املــا، ورئــيــس االتــحــاد العربي للمكفوفني، د.خــالــد النعيمي. وخــال 
حديثها قالت الفنانة مريم املا »لم أكن أستطيع الخروج من املنزل 
ملدة 4 سنوات بسبب إعاقتي املفاجئة، ولكني استثمرت كل هذا الوقت 
فــي تنمية مهاراتي الفنية، وتجريب طــرق جــديــدة لتطويرها، حتى 
أصبحت فنانة مشهورة في دولة قطر بتشجيع األهالي واملهتمني«.
وقال السيد عبدالله املا: »أسست أسرة وكونت عائلة ناجحة ولم تكن 
إعاقتي تمنعني من أي شــيء، بل كانت دافعًا ألحقق كل ما أستطيع 
ــال الــســيــد عــــادل المــــي: »أن تــكــون شــخــصــًا يقبل  تحقيقه كـــفـــرد«. وقــ
التحدي، يعني أاّل تقبل السخرية، واستفاض في توضيح ان االعاقة 

لن تكون عائقا امام من يمتلك ارادة قوية«. 

صالح بديوي

 الدوحة - قنا
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10657.7 نقطة 0.2 % عند مستوى  ارتفع بنسبة 

المؤشر يواصل الصعود بدعم من 6 قطاعات

67.2 مليون سهم متداول خالل جلسة أمس

ــتــــداوالت خـــال جــلــســة أمــس  تــقــلــصــت قــيــم الــ
إلـــى 241.3 مــلــيــون ريــال  لــتــصــل  بنسبة %6 
ــلـــيـــون ريـــــــال خـــــال جــلــســة  مـــقـــابـــل 258.4 مـ
الثاثاء املاضي، كما تراجعت أحجام التداول 
بنسبة 11% إلى 67.2 مليون سهم وارتفعت 

الصفقات بنسبة 5% إلى 4427 صفقة.
وذكـــرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع 
الــذي شهد تــداول  البنوك والخدمات املالية، 
22 مليونا و216 ألفا و532 سهما بقيمة 148 
ألــفــا و348.394 ريــــال نتيجة  مــلــيــونــا و343 
تنفيذ 2040 صــفــقــة، ســجــل ارتــفــاعــا بمقدار 
1.58 نقطة، أي ما نسبته 0.04%، ليصل إلى 

4 آالف و352.77 نقطة.
بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع 
االســتــهــاكــيــة، الــــذي شــهــد تـــــداول 5 مــايــن 
و731 ألفا و207 أسهم بقيمة 21 مليونا و779 
ألفا و744.773 ريال نتيجة تنفيذ 745 صفقة، 
ارتــفــاعــا بــمــقــدار 22.36 نقطة، أي مــا نسبته 

0.26% ليصل إلى 8 آالف و718.50 نقطة.
كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 
16 مليونا و662 ألفا و160 سهما بقيمة 31 
ألـــف و569.601 ريــــال نتيجة  مــلــيــونــا و702 

بـــمـــقـــدار 9.96  ارتـــفـــاعـــا  تــنــفــيــذ 719 صــفــقــة، 
نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى ألفن 

و944.11 نــقــطــة. بينما ســجــل مــؤشــر قطاع 
ــداول مـــلـــيـــون و140  ــ ــ ــــذي شـــهـــد تـ ــأمـــن، الــ ــتـ الـ

ألــفــا و513 سهما بقيمة 3 مــايــن 680 ألفا 
و220.440 ريـــال نتيجة تنفيذ 160 صفقة، 
نــقــطــة، أي مــا نسبته  بــمــقــدار 5.81  ارتــفــاعــا 

0.21% ليصل إلى ألفن و804.18 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد 
تــــداول 14 مــلــيــونــا و808 آالف و029 سهما 
بقيمة 17 مليونا و952 ألفا و356.045 ريال 
نتيجة تنفيذ 363 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.7 
إلــى ألف  نقطة، أي مــا نسبته 0.04% ليصل 

و575.91 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع االتــصــاالت، الــذي شهد 
تداول 5 ماين و267 ألفا و730 سهما بقيمة 
11 مليونا و817 ألفا و814.150 ريال نتيجة 
تنفيذ 266 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.30 نقطة، 
إلــــى 894.55  لــيــصــل  ــا نــســبــتــه %0.94  أي مـ

نقطة.
وســــجــــل مــــؤشــــر قــــطــــاع الـــنـــقـــل، الـــــــذي شــهــد 
تــداول مليون و401 ألــف و422 سهما بقيمة 
6 ماين و017 ألفا و576.960 ريــال نتيجة 
انــخــفــاضــا بــمــقــدار 9.84  تنفيذ 134 صــفــقــة، 
نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى ألفن 

و553.45 نقطة.

5 % نموا بالصفقات 6 % تراجعا بقيم التداوالت و 

تخفيض المديونية
في االقتصاد الجزئي، يشير تخفيض املديونية إلى تخفيض نسبة رأس املال 
املقترض من مجموع رأس املال، أو النسبة املئوية لديون كيان اقتصادي محدد 
في امليزانية العمومية، مثل األسرة أو الشركة. يمكن اعتباره عكس االقتراض، 
وُيعرف االقتراض بأنه عملية استدانة األموال بهدف حيازة األصول ومضاعفة 
املكاسب والخسائر. في االقتصاد الكلي، يشير تخفيض املديونية االقتصادية 

إلـــى التخفيض املــتــزامــن ملــســتــويــات الــديــون فــي قــطــاعــات مــتــعــددة، بــمــا فيها 
أنه انخفاض إجمالي   على 

ً
القطاعات الخاصة والقطاع الحكومي. يقاس عــادة

القومية. توجد عواقب  الناتج املحلي اإلجمالي في الحسابات  الدين إلى  نسبة 
وخيمة على االقتصاد الكلي في حال تخفيض مديونية اقتصاد ما أثناء مروره 

بأزمة مالية، وتترافق هذه العواقب غالًبا مع ركود حاد.

دليل المستثمر

 أخبار وإفصاحات
أعلنت Ooredoo أن مجلس اإلدارة   
املـــوافـــق 13  الــخــمــيــس  يـــوم  سيجتمع 
فبراير 2020، وذلك ملناقشة البيانات 

املالية املرحلية املوحدة للفترة املنتهية في 31 ديسمبر 2019 واملوافقة عليها.
هــذا وسيلي االجتماع مؤتمر هاتفي مع املستثمرين يــوم الخميس املوافق 17 

فبراير 2020 بتمام الساعة 02:00 ظهرًا بتوقيت الدوحة.

 أعلنت الشركة القطرية للصناعات 
ـــلــــس اإلدارة  ــجـ ــة أن مــ ـــيــ ــلـ ــويــ ــحــ ــتــ الــ
سيجتمع يــوم األربــعــاء املوافق 2020 
املــالــيــة  الــبــيــانــات  - 02 - 05 ملــنــاقــشــة 

للشركة للعام 2019.

الــعــام للبورصة القطرية فــي تسجيل أداء وإغــاق  استمر املــؤشــر 
إيجابي للجلسة الخامسة على التوالي، وارتــفــع بنهاية الجلسة 
إلــى مستوى 10657.7 نقطة،  بنسبة 0.2% رابحًا 21 نقطة ليصل 
ــتـــداوالت ونــمــو طفيف  وســـط تــراجــع عــلــى صعيد قــيــم وأحـــجـــام الـ
الــســوق بنحو 0.75 مليار ريــال  بالصفقات، كما ارتــفــعــت رسملة 

لتصل إلى مستوى 592.3 مليار ريال.
وســجــلــت املــؤســســات األجــنــبــيــة أعــلــى صــافــي شـــراء بنهاية جلسة 
أمس بقيمة 32.6 مليون ريال، بينما سجل األفراد القطريون أعلى 

صافي بيع بقيمة 16 مليون ريال.
ودعـــم أداء املــؤشــر خــال جلسة أمــس ارتــفــاع مــؤشــرات 6 قطاعات 
بقيادة االتصاالت والصناعة والخدمات بينما تراجع مؤشر قطاع 
النقل وحــيــدا، كما سجل مؤشر العائد اإلجمالي ارتفاعا بمقدار 

إلـــى 19611.09 نقطة،  38.66 نــقــطــة، أي مــا نسبته 0.20% ليصل 
بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان اإلسامي السعري ارتفاعا 
بمقدار 8.71 نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 2343.98 نقطة، 
كما سجل مــؤشــر بــورصــة قطر الــريــان اإلســامــي ارتــفــاعــا بمقدار 
14.84 نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 3991.09 نقطة، وسجل 
مؤشر جميع األسهم املتداولة ارتفاعا بمقدار 3.95 نقطة، أي ما 

نسبته 0.13% ليصل إلى 3162.36 نقطة.
وفــي جلسة أمــس، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 14 
شــركــة، وحــافــظــت 8 شــركــات على سعر إغــاقــهــا الــســابــق، وتصدر 
سهم املناعي القائمة الخضراء مرتفعًا بنسبة 4.4% بينما تصدر 
سهم بنك الدوحة قائمة التراجعات بنسبة 1.36%، وتصدر سهم 
QNB قائمة السيولة بــتــداوالت بلغت قيمتها 52.7 مليون ريــال، 
الــكــمــيــات بنحو 7.23  قــائــمــة  الــدولــيــة  بينما تــصــدر ســهــم الخليج 

مليون سهم.

رحلة المستثمر في  محمد السقا

   !2019
كــانــت رحــلــة االســتــثــمــار فــي الــبــورصــات الــعــربــيــة ومــنــطــقــة الــشــرق 
األوسط شاقة وصعبة على املستثمر املحلي، رغم إغالقها في نهاية 

عام 2019 بشكل إيجابي على مختلف مستويات اإلغالق.
ولــكــن مــا نشير لــه هــنــا هــو الــرحــلــة ذاتــهــا والــخــســائــر الــتــي تكبدها 
الدائم..  له عالقة بها والتساؤل  املستثمر نتيجة ظروف عاملية ليس 
ملاذا تتأثر أسواقنا العربية وتتعرض لالنخفاض بشكل كبير؟ هناك 
أسباب كثيرة لذلك وأهمها أن الالعب األجنبي أصبح هو القائد في 
الــالعــب املــحــلــي.. كما ظهر  لـــدور  أســـواق املنطقة وشهدنا انــحــســارا 
الــعــالــم حتى ولو  جليا ســرعــة تــأثــر أســواقــنــا بــاألخــبــار السلبية فــي 
كانت بسيطة! ويمكن تفسير ذلك بأن تلك االقتصادات املتقدمة لها 
تأثير قوي عامليا، فعلى سبيل املثال نجد أن تأثير الحرب التجارية 
التي كانت مسيطرة بشكل كبير على 2019 أثرت بشكل يومي على 

األسواق مع كل خبر يتعلق بوجود تصعيد تجاري أو انفراجة.
الخامس من أغسطس املاضي أصدرت  إلى يوم  بالذاكرة  ولو عدنا 
قـــرارا بتحريك سعر عملتها ألول مــرة منذ عشر سنوات  الــصــن 
تحت مستوى 7 دوالرات قابله مباشرة تعريفات جمركية ضخمة 

من الواليات املتحدة على الصن 
مـــلـــيـــار دوالر  ــتــــجــــاوز 300  تــ
ذلــــك النـــخـــفـــاض مــؤشــر  وأدى 
داو جونز بـ 760 نقطة وخسر 
العالم  فــي  أغــنــى 500 شــخــص 
مــلــيــار دوالر  يـــقـــارب 117  مـــا 
ــواق  ــ مـــن ثـــرواتـــهـــم ورأيـــنـــا األسـ
الــخــلــيــجــيــة تــخــســر مـــا يــقــارب 
56 مــلــيــار دوالر مـــن قيمتها 

السوقية في هذا اليوم.
الــــتــــوتــــرات  ــا  ــ ــــضـ أيـ نـــغـــفـــل  وال 
ــيـــة الــــتــــي كـــانـــت  ــيـــاسـ الـــجـــيـــوسـ
الخليج والــعــقــوبــات  فــي منطقة 
األمـــريـــكـــيـــة عــلــى إيـــــــران، ولــكــن 

العاملية  املــقــابــل األســــواق  نجد فــي 
انفراجة في  الكبرى وبعد حــدوث 
الــكــثــيــر مــن املــلــفــات ســــواء الــحــرب 

التجارية أو البريكست حققت مستويات تاريخية في نهايتها، فقد 
ــواق األمــريــكــيــة مــا يــقــارب 17  ــواق الــعــاملــيــة بــقــيــادة األســ ربــحــت األســ
تريليون دوالر وتخطت مستوى 85 تريليون دوالر وارتفع مؤشر 
داو جونز بنسبة 25% وناسداك بنسبة 36% وستاندرد آند بورز 

بنسبة %30.
وهنا لديَّ بعض األسئلة والتي أضع نفسي خاللها مكان املستثمر 
العربية مثل  العربي.. وهي: ملاذا لم نَر ارتفاعات كبيرة في أسواقنا 
العاملية؟ ملاذا حالة الذعر في األسواق العربية تكون بشكل مبالغ فيه؟ 
العربية مــن أي مؤثر عاملي  الكاملة مــن األســـواق  التبعية  ملــاذا حالة 
خارجي رغم قوة بعض هذه االقتصادات؟ في اعتقادي أننا سنظل 
نبحث عن إجابات لهذه األسئلة ولكن بعد انتهاء عام 2019 واقترابنا 
مــن االنـــفـــراج الــتــجــاري مــا بــن الــصــن والـــواليـــات املــتــحــدة وتحقيق 
اقتصادات كبرى عاملية معدالت نمو جيدة.. فهل سيكون عام 2020 
الرغم  العربي على  عــام تحقيق األربـــاح بشكل حقيقي للمستثمر 
الشرق األوســط  تــوتــرات جيوسياسية تطل على منطقة  من وجــود 

وسيكون تأثيرها مختلفا عن التوترات التجارية؟!

مصطفى فهمي أبو العال 
الرئيس التنفيذي لإلستراتيجيات 

بشركة فورتريس

مؤشرات الجلسة

6

0.75

52.7

7.2

% 4.4

قطاعات ارتفعت بقيادة 
االتصاالت والصناعة والخدمات

مليار ريال مكاسب 
رسملة السوق بنهاية الجلسة

مليون ريال تداوالت 
»QNB« متصدر السيولة

مليون سهم تداوالت 
»الخليج الدولية« متصدر الكميات

 نمو سهم »املناعي« 
متصدر األسهم املرتفعة

أداء قطاع االتصاالت خالل جلسة أمس



19 بورصة محلية
Issue No 1355 - Thursday 16 January 2020

العدد 1355
الخميس 21 جمادى األولى 1441 هـ ــ 16 يناير 2020

الشركة القطاع
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404,354
394,419
602,649

87,054.060
367,832.791
855,541.382
265,335.580

0.000
7,396,010.730
1,497,075.070
6,616,220.360
4,113,378.460
581,296.340

205,036.200
112,807.000

7,739,200.090
208,975.020

3,474,790.820
1,234,601.567

12,084,724.780
3,111,843.890
2,022,091.723
1,508,498.511

2,802,346.870
0.000

51,370.490
379,742.150
446,760.930

مؤشرات القطاعات 

األكثر نشاطا من حيث الكمية األكثر نشاطا من حيث القيمة

الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري

االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات

الخليج الدولية

الريان

إزدان

التجاري

فودافون قطر

QNB
المصرف

التجاري

الريان

الخليج الدولية

7,227,762

6,419,778

6,261,283

5,431,052

4,303,741

52,719,519.58

29,124,461.95

26,992,521.51

26,237,806.34

12,084,724.78

العقارات النقلالتأمين
% -0.38 % 0.94 % 0.04 % 0.21 % 0.34 % 0.26 % 0.04

المؤشر العام

نقطة
10657.7

التغير

 نقطة
21

نسبة التغير

% 0.2
رسملة السوق

592.3
مليار ريالمليار ريال

0.75

كمية األسهم

67.2
%مليون سهم

11-
عدد الصفقات

4427
% صفقة

5

22148
شركة
44

ناقالت المستثمرين التحويلية الخليج 
التكافلي

بنك 
الدوحة

% % % %% -0.83 -0.56 -0.55 -0.51-1.36

األكثر انخفاضًا

السالمالمناعي المصرف مزايافودافون

%% % %% 4.401.57 1.81 2.592.44

أداء األسهم

األكثر ارتفاعًا

راء
شـــ

تعامالت المساهمين
ع

يــ
ب

األجانب

القطريون

الخليجيون
%3.6

%49.4%35.9

%2.4
%61.7

%47

241.3

%6-

مليون ريال

الخدماتالعقاراتالنقل الصناعةاالتصاالت البنوكالتأمين
%3%7%9 %5%13 %2%61
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أقرت مشروع املوازنة التقديرية لسنة 2019

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

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

والدوليني.

◄ املوازنات
إلــى أن  وأشــار التقرير املالي للعام 2018 

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

بنسبة %3.66 من إجمالي اإليرادات.

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

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

والواليات املتحدة األمريكية.

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

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

تنظمها دار الشرق.

مبادرة

خيرنا ألهلنا
عطاء بال حدود..

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

تصنع معروفًا

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

طرق االشتراك في خدمة االستقطاع الشهري

Q200
200 ر.ق

Q500
500 ر.ق

Q100
100 ر.ق

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

من جوالك

2222222222

44667711تطبيق الجوال
يمكنك أن تطلب من مكانك  

خدمة المحصل المنزلي لتحصيل 
تبرعك عبر مسح رمز QR من جوالك

اآلن

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية لمبادرة زهاب 2018/312

الدوحة - الشرق

هذه الصفحة بدعم 
» من جريدة »

ضمن مسؤوليتها االجتماعية

نظمتها »قطر الخيرية« في جناحها و»مدرسة قطر«

»اقرأ.. تعلم.. ساعد« ورش لدمج األطفال في العمل اإلنساني

في »مدرسة قطر« وضمن الفعاليات 
املــتــواصــلــة ملـــعـــرض الـــدوحـــة الـــدولـــي 
للكتاب كـــان الــــزوار مــن األطــفــال على 
موعد مع ورشة »اقــرأ.. تعلم.. ساعد« 
املــتــمــيــزة فـــي عــنــوانــهــا ومــضــمــونــهــا، 
والتي حاولت قطر الخيرية أن تغرس 
ــانـــي  ــل اإلنـــسـ ــمـ ــعـ ــم الـ ــيـ ــا قـ ــهـ ــــن خـــالـ مـ
ــلـــوب الــحــكــايــة، وتــثــري  مـــن خــــال أسـ
ــول نــعــمــة  ــ ــ ــاركـــــن حـ ــ ــــشـ مــــعــــلــــومــــات املـ
املــأوى، وأهميته في حياة الناس من 
خــــال األرقــــــام واألنـــشـــطـــة الــتــفــاعــلــيــة، 
كونه يوفر الخصوصية لهم ويحفظ 
كــرامــتــهــم اإلنــســانــيــة، وتــلــفــت األنــظــار 
ملــعــانــاة املـــحـــرومـــن مــنــه مـــن الــفــقــراء، 
أو ممن اضــطــروا لتركه من النازحن 

والاجئن بسبب األزمات والكوارث.

اقرأ.. تعلم.. ساعد 

بــــدأت الـــورشـــة الــتــي قــدمــتــهــا الــســيــدة 
ابتسام محمد برواية القصة الخيالية 
ــراء« الــتــي  ــ ــــضـ »ربــــيــــع بــــا أشــــجــــار خـ
تــــتــــحــــدث عــــــن هــــــــــروب الـــــطـــــيـــــور مــن 
الحديقة بسبب استهداف الصيادين 
ألعــــشــــاشــــهــــم، وحـــــــــزن الــــشــــجــــرة ألن 
الطيور التي اعتادت على تغريدها قد 
ال تعود إليها مرة أخرى، واستعرضت 
القصة الحيلة التي قامت بها لتجبر 
الصيادين على املغادرة، ولكي تعود 
الــتــي هي  الــحــيــاة للشجرة والحديقة 

فيها من جديد.
ــك نـــقـــاش بـــن مـــقـــّدمـــة الـــورشـــة  تـــا ذلــ

واألطفال املشاركن فيها توصلوا في 
نهايتها إلى الربط بن مغادرة الطيور 
ألعشاشها مرغمة بسبب الصيادين، 
وبن اضطرار الناس للنزوح واللجوء 
وترك منازلهم بسبب مخاطر األزمات 
املــقــارنــة بن  والــكــوارث الطبيعية، ثــم 
نعمة املسكن املائم في البلدان اآلمنة 
بشكل عــام ووجــوب شكر الله عليها، 

وبن الحرمان من هذه النعمة بسبب 
ظروف الفقر والظروف الطارئة.

وقد تميزت الورشة بتفاعل الطالبات 
املــشــاركــات مــن املرحلة االبتدائية مع 
فقراتها، وذلك من خال املواد اإلثرائية 
واألنشطة التفاعلية التي تلت قــراءة 
الــــقــــصــــة مــــثــــل: الــــــرســــــوم والــــتــــلــــويــــن، 
والصورة والعبارة، واكتشف السبب، 

واكـــتـــب قــصــتــك واخــتــبــر مــعــلــومــاتــك، 
ــة بــربــط الــطــالــبــات  واخــتــتــمــت الـــورشـ
بمشروع يمكنهن من االندماج بعمل 
تطوعي إيجابي ملساعدة غيرهن من 

املحرومن من املسكن.
وتــعــتــمــد مــــــادة الــــورشــــة عـــلـــى كــتــاب 
أصــدرتــه إدارة اإلعــام بقطر الخيرية 
ــفـــــس الــــــــعــــــــنــــــــوان، ضـــــمـــــن جــــديــــد  ــ ــنـ ــ بـ

إصداراتها املخصصة لألطفال خال 
العام الحالي.

ورشة إعادة التدوير 

ــنــــاح قــطــر  وعــــبــــر ركـــــــن األطــــــفــــــال بــــجــ
الخيرية، في معرض الكتاب تتواصل 
ــيـــات  ــالـ ــعـ ــفـ ــة الـــــــــورش والـ ــ ــامـ ــ كــــذلــــك إقـ
التعليمية والتثقيفية، حيث بلغ عدد 
ــام  مـــن حــضــرهــا مـــن األطـــفـــال فـــي األيــ

الستة األولى للمعرض 2000 طفل.
ومـــــن الــــــــورش الــــتــــي تــــقــــدم مــــن خـــال 
الجناح ورشــة إعــادة تدوير املخلفات 
الــورقــيــة بــهــدف تــدريــب املــشــاركــن من 
النفايات  األطفال على مهارات تدوير 
الـــورقـــيـــة لــصــنــع املـــنـــتـــجـــات الـــورقـــيـــة 
ــل الــــورقــــيــــة،  ــ ــــواصـ ــفـ ــ ــثــــل الـ األخــــــــــرى مــ
وفــواصــل الــقــراءة، ومــذكــرات للكتابة، 
الــتــدويــر ودورهـــا  وتعريفهم بأهمية 
ــــي تـــقـــلـــيـــل األخـــــطـــــار الـــبـــيـــئـــيـــة عــلــى  فـ
إلــى توفير ورشة  املجتمع، باإلضافة 
الــتــي تسلط الضوء  »قــصــة وصــــورة« 
ــن خـــال  عـــلـــى ســـــرد قـــصـــة واقـــعـــيـــة مــ
تــرتــيــب مــجــمــوعــة الـــصـــور املــشــابــهــة 
ــلـــق حــب  ــعـــى إلــــــى خـ املـــتـــرابـــطـــة وتـــسـ

اإلبداع واالبتكار في الطفل.
الجدير بالذكر أن قطر الخيرية تهدف 
مـــن خــــال تــقــديــم الــــــورش واألنــشــطــة 
لألطفال إلى محاكاة واقع املحتاجن 
عــبــر الــعــالــم كــالــاجــئــن، حــيــث تمكن 
ــذه الـــــــورش املـــشـــاركـــن مــــن خـــوض  ــ هـ
تـــجـــربـــة الـــعـــمـــل اإلنــــســــانــــي وتــنــمــيــة 
قدراتهم للتنافس اإليجابي في مجال 

العمل الخيري.

¶ جانب من فعاليات الورشة 

الدوحة -  

نقاط التحصيل 44667711 qch.qa/Appqch.qa/E

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2019/966

بناء مدرسة
صدقة لك وهدية لألطفال

#أجمل_هدية

لالطالع على 
المشاريع
QR امسح الرمز
أو عبر الرابط
qch.qa/E

الفلبين

رقم النموذج 110781  ترخيص 2019/543

بناء فصلين دراسيين 
بمساحة 84م2

84,660
80 مستفيدًا

ر.ق

هل تعلم أنَّ بناء مدرسة مرادٌف لبناء إنسان؟ 
يمكنك المساهمة بهدية مميزة في هذا الشهر 

الفضيل بالمشاركة في حملة "أجمل هدية" 
بتبرعك لصالح تشييد مدارس يتعلم فيها األطفال 

المحتاجون والفئات المهمشة وتساعد في 
الحصول على حقهم في التعلم.

نيبال

رقم النموذج 110557  ترخيص 2019/611

تأثيث
 مدرسة وتجهيزها

60,000
80 مستفيدًا

ر.ق
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جيمي كارتر

كاتب رأي في »ساوث تشاينا مورنينج بوست«
»صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية« 

هونج كونج ومخاوف »االنتحار االقتصادي«

العمالقة على طول ساحل الصني.
والكثيرون في هونج كونج ظلوا لعقود طويلة يطاردون 
آالف شاحنات الحاويات التي كانت تتسبب في التلوث 
واالزدحــــام فــي شـــوارع مدينتا كــل يــوم، وهــي تتجول 
بني »كــواي تسينج« ومدينة شينجن. وحتى شركات 
تشغيل املوانئ لدينا تشكو من نقص املساحة الالزمة 

النتظار الحاويات ونقلها.
إلــى أن هونج كونج قد تراجعت  وتشير اإلحــصــاءات 
منذ العام 2004 من كونها أكثر موانئ العالم ازدحاما 
العالم،  بالحاويات، إلى سابع أكثر ميناء ازدحاما في 
بـــل ويــتــحــدث الــبــعــض بــالــفــعــل اآلن عـــن احــتــمــالــيــة أن 
يتسبب ميناء تشنجداو شرقي الصني، في أن تتراجع 
هــونــج كــونــج حــتــى إلـــى املــركــب الــثــامــن عــاملــيــا بحلول 

نهاية العام الجاري.
العام 2001، نجد أن ميناء هونج كونج  وبالعودة إلى 
كان يمثل ما نسبته 61% من إجمالي الحاويات التي 
يتم تصديرها من الصني والبالغ عددها 29.2 مليون. 
واآلن باتت تمثل هونج كونج ما نسبته 11.5%- لكن 
الصني تصدر في الوقت الراهن أكثر من 170 مليون 
إذا مــا شئت،  بالتراجع  حــاويــة سنويا. ولتصف هــذا 

لكنه تراجع من نوع شاذ جدا.

مــا ُيطلق عليه الــتــراجــع االقــتــصــادي فــي هــونــج كونج 
يــقــول الكثير عــن االقــتــصــاد املتخلف فــي الــصــني في 
الــعــام 1997، وبــدرجــة تــفــوق الــوضــع االقــتــصــادي في 
هونج كونج في الوقت الراهن. وفي الواقع فإن التجارة 
أكبر  إلــى كل من آسيا وهونج كونج،  البحرية تذهب 

مشغلني للموانئ في العالم.
»الوفاة لهونج كونج« قريبا، ونهاية  وبجانب توقعات 
الـــدوالر فــي هونج كونج بنظيره األمــريــكــي، فإن  ربــط 
الوشيكة ملحطة حاويات »كواي  الوفاة  التحذيرات من 
تسينج« في هونج كونج، تعد من أكثر األشياء الشائعة 
التي ستسمعها من الكثير من املحللني الدوليني الذين 

يعلقون على مدينتا غير املحبوبة لألسف.
والخطأ هنا مفهوم، فبعد كل هذا وذاك فإن الصناعة 
السابق  التي حافظت في  التحويلية املحلية الضخمة 
على النشاط في ميناء الحاويات لدينا على مدار ثالثة 
ــك انــتــشــرت مــوانــئ الــحــاويــات  عــقــود. فــي غــضــون ذلـ

ديفيد دودويل

“ ليس ضروريا أن يخشى المرء إمكانية الفشل، 
بل الضروري أن يكون مصرا على عدم الفشل   ”

haiderdawood@hotmail.com

ترجمة – سمر عبد الرحمن 

»بريكسيت« وأيرلندا
القرار املتعلق بموعد إجراء االنتخابات العام هنا يرتبط، 
عــلــى األقـــل فــي جـــزء مــنــه، بــاالنــســحــاب الــبــريــطــانــي من 
بـ »بريكسيت«،  املعروف اصطالحيا  االتحاد األوروبــي 

كما أنه يرتبط أيضا بما يحدث في أيرلندا الشمالية.
والتطورات على كال الجبهتني من املمكن أن تساعد على 
تمهيد السبيل أمام إجراء انتخابات مبكرة، برغم أن هذا 
نتخب الحكومة 

ُ
ال يزال معلقا على ما يبدو. لكن وقتما ت

األيرلندية املقبلة، سيظل »بريكسيت« وأيرلندا الشمالية 
قضايا عالقة وملحة، فهما قضيتان مرتبطتان جدا 

ببعضهما.
وثمة تداعيات كبيرة على تجارتنا مع بريطانيا، بالنسبة 
لقطاعات مثل الغذاء والهندسة، السيما بالنسبة أليرلندا 

الريفية.
وأحدث العالمات اآلتية من لندن على نوع »بريكسيت« 
الــــذي يــرغــب بـــوريـــس جــونــســون تــطــبــيــقــه، لـــه تــأثــيــرات 
كبيرة على االقتصاد في تلك الجزيرة. والخالف حول 

إحــيــاء ذكــــرى تأسيس 
األيــرلــنــديــة ربما  امللكية 
ــوء عــلــى  ــ ــــضــ ــ يـــســـلـــط ال
االنـــقـــســـامـــات الــثــقــافــيــة 
املــتــبــقــيــة، والــحــســاســيــة 
ــيــــة. لـــكـــن مــن  ــتــــاريــــخــ ــ ال
وجهة نظر اقتصادية، 
فإن نسخة »بريكسيت« 
الـــتـــي يـــريـــدهـــا بــوريــس 
ــن املــمــكــن  جـــونـــســـون مـ
أن يعرض ذلــك لكوارث 
اقـــتـــصـــاديـــة سيصعب 
التعامل معها فيما بعد.

الحقيقة  الظاهرة حتى اآلن مفادها في  العالمات  وكــل 
بــشــأن انسحاب  قـــال  أن جــونــســون وحينما يعني مــا 
بالده من االتحاد األوروبي - يرغب الرجل في استغالل 
الفرصة كي ينأى ببالده عن القواعد واللوائح التنظيمية 
املطبقة في االتحاد األوروبي، وتلك القواعد واللوائح من 

املمكن أن تكون مستعدة لدفع الثمن.
فــإن تكلفة »بريكسيت« على  اقــتــصــادي  ومــن منظور 
املــمــلــكــة املــتــحــدة تــتــمــثــل فـــي أن شــركــاتــهــا ســيــتــاح لها 
وصــول حــر ولكن بــدرجــة أقــل إلــى األســـواق األوروبــيــة، 

وعلى نحو يزيد عما هو عليه الحال في الوقت الراهن.
إن االنسحاب البريطاني من االتحاد األوروبي لن يكون 
»مثاال« في يوم من األيــام، كما أن القضايا واملشكالت 
املصاحبة لهذا االنسحاب ستصبح من املستحيل هنا 

التعامل معها.

كليف تيلور

كاتب رأي في »ذي آيريش تايمز«
»صحيفة ذي آيريش تايمز 
األيرلندية« 

العالقات التجارية
العربية البرازيلية

شهدت العالقات التجارية بني الدول العربية والبرازيل 
تطورات عديدة خالل العقد املاضي بالرغم من بعض 
املواقف العدائية للبرازيل تجاه القضية الفلسطينية 
البرازيلية تشير  العربية  الغرفة  مؤخرا. فمؤشرات 
إلى ارتفاع قيمة الصادرات البرازيلية من 3.1 مليار 
الــعــام 2018  األولـــى مــن  العشرة  الشهور  فــي  دوالر 
العام  الفترة من  إلــى 4.68 مليار دوالر خــالل نفس 
التصدير  إعــادة  البرازيل تجارة  2019. كما عــززت 
إلى الجانب العربي األمر الذي ساعد على نمو هذه 
الــوقــت نفسه باالستيراد من  الــعــالقــات، وتــقــوم فــي 
عدد من الدول العربية من مختلف املنتجات املتاحة. 
وقـــد وصـــل حــجــم الــتــجــارة الــخــارجــيــة لــلــبــرازيــل مع 
إلــى 15.99 مليار دوالر خــالل نفس  العربية  الـــدول 
الفترة. واملسؤولون في البرازيل يؤكدون على أهمية 
أن  الطرفني، باعتبار  التجارية بني  العالقات  تعزيز 
العربية مستهلكة للسلع واملنتجات.  الـــدول  معظم 
البرازيلية  العربية  التجارية  الغرفة  ويتوقع رئيس 
تــطــورات إيجابية فــي حال  العالقات  أن تشهد هــذه 
إنــشــاء الصناعات املشتركة واملــشــاريــع الصناعية 
التي يمكن من خاللها إحالل بعض الواردات العربية 

القادمة من دول العالم.
التي تحتاج  الكثير من الصناعات  البرازيل تمتلك 
للعالم  الكثير  العربية ويمكن لها تقديم  الــدول  إليها 
الدول  أن  العربي، خاصة في املجال الصناعي. كما 
الــعــربــيــة أيــضــا بــحــاجــة إلـــى تــعــزيــز ســيــاســاتــهــا في 
القطاع  التنويع االقتصادي، وتعمل على تنمية هذا 
الحيوي، األمر الذي يعطي فرصة جيدة للمستثمرين 
بــتــعــزيــز الــتــعــاون الــتــجــاري وااللـــتـــزام بــبــنــاء تــعــاون 
ــنـــوات  اســـتـــثـــمـــاري قـــــوي وأكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة فــــي الـــسـ
املــقــبــلــة. كــمــا أن الـــعـــالقـــات بـــني الــجــانــبــني مــرشــحــة 
الــيــوم نحو تحقيق مــزيــد مــن اإليــجــابــيــة والــنــمــو مع 
تــوســيــع نــطــاق الــتــعــاون فــي مختلف املـــجـــاالت مثل 
 عن االقتصاد 

ً
العلوم والتكنولوجيا والبيئة، فضال

التبادل  أرقـــام  أن تتعزز  الجميع  والــتــجــارة. ويتوقع 

التجاري بني الجانبني خالل السنوات املقبلة، وتتزايد 
حركة التجار ورجال األعمال العرب والبرازيل فيما 

بينهم لتحسني أرقام التبادل التجاري.
فاالقتصاد البرازيلي يمثل اليوم سابع أكبر اقتصاد 
عاملي حسب الناتج املحلي اإلجمالي وفقا للمصادر 
الــبــرازيــل ســيــاســات االقتصاد  االقــتــصــاديــة، وتتبع 
الـــحـــر فـــي الــكــثــيــر مـــن املـــعـــامـــالت االقـــتـــصـــاديـــة من 
خالل تبنيها سياسات األسواق الحرة وهي سريعة 
الــنــمــو فـــي الــعــالــم بــمــتــوســط مــعــدل نــمــو فـــي الــنــاتــج 
املــحــلــي اإلجــمــالــي الــســنــوي يــبــلــغ نــســبــة 5%، حيث 
الكبيرة في  املتوقع أن يصبح أحد االقتصادات  من 
العالم خالل السنوات املقبلة. وقد اكتسبت البرازيل 
املنظمات  املاضية عضوية عدد من  السنوات  خالل 
الدولية  التجارة  العاملية بجانب منظمة  االقتصادية 

.G20 ومنظمة
البرازيلية  الحكومة  اليوم محاوالت عدة من  وهناك 
الــجــديــدة الــتــي تــعــمــل عــلــى اكــتــســاب الــوقــت والــعــمــل 
عـــلـــى إجـــــــــراء مــــزيــــد مـــــن اإلصــــــالحــــــات لــتــحــســني 
التحديات،  البالد ومجابهة  الوضع االقتصادي في 
ــة االقــتــصــاديــة واحـــتـــواء التضخم  ــ ومــواجــهــة األزمـ
وتقويم االقتصاد البرازيلي. وتركز أولوية الحكومة 
النفقات  العمل على خفض  الحالية فــي  البرازيلية 
اإلبــقــاء على تمويل برامج اجتماعية  الحكومية مع 
للمحتاجني وضبط النفقات العامة ومحاربة الفساد 

اإلداري واملالي.
وما يميز سكان هذه الدولة أنهم يعملون في جميع 
املهن املتاحة لهم األمر الذي ال يعطي الفرصة للعمالة 
األجنبية بــأن تــأتــي إلــى هــذه الــدولــة بــصــورة كبيرة 
البرازيليني  الــذي يقوم فيه بعض  الوقت  للعمل، في 
ــدول األجــنــبــيــة،  ــ بــالــتــوجــه إلـــى الـــخـــارج لــلــعــمــل فـــي الـ
وبالتالي يصبحون مصدر تحويل للعملة األجنبية 
واألموال الصعبة إلى البرازيل، األمر الذي يساهم في 

تعزيز االستثمارات املحلية.

د. حيدر اللواتي

باحث في الشؤون االقتصادية - عماني

ترجمة – أحمد أبو الفضل

قضية

أقوال

تحليل

قراءات

تكلفة »بريكسيت« على 
بريطانيا تتمثل في أن 
شركاتها سيتاح لها 

وصول حر بدرجة أقل 
إلى األسواق األوروبية
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أوبك تتوقع تراجع الطلب على النفط
تراجعت أســعــار النفط أمــس بفعل مــخــاوف من 
أن اتــفــاق املــرحــلــة واحـــد الــتــجــاري بــن الــواليــات 
الــعــالــم  املــتــحــدة والـــصـــن، أكــبــر مستهلكن فـــي 
للخام، ربما ال يعزز الطلب، إذ تعتزم واشنطن 
اإلبــقــاء على رســـوم جمركية على سلع صينية 
لحن استكمال مرحلة ثانية من االتــفــاق. وقال 
وزيــــر الــخــزانــة األمــريــكــي ستيفن مــنــوتــشــن إن 
الـــرســـوم عــلــى الــســلــع الــصــيــنــيــة ســتــظــل ســاريــة 
الثانية من اتفاق التجارة  لحن اكتمال املرحلة 
بــن الــواليــات املــتــحــدة والــصــن، على الــرغــم من 
التوقعات بأن يوقع الطرفان اتفاقا مؤقتا خالل 

ساعات.
ونــــزل خـــام الــقــيــاس الــعــاملــي بــرنــت 16 ســنــتــا أو 
0.3 باملئة إلى 64.33 دوالر للبرميل، وانخفضت 
ــرب تــكــســاس الــوســيــط  ــة لـــخـــام غــ ــلـ الـــعـــقـــود اآلجـ
إلــــى 58.08  بــاملــئــة  األمـــريـــكـــي 15 ســنــتــا أو 0.3 
الــنــفــط  ــات  ــعـــت مـــخـــزونـ ــفـ لــلــبــرمــيــل، وارتـ دوالر 
األمــريــكــيــة 1.1 مــلــيــون بــرمــيــل وفــقــا ملــا أظهرته 
الــبــتــرول األمــريــكــي، مخالفة  بــيــانــات مــن معهد 
توقعات بالتراجع. وقالت إدارة معلومات الطاقة 
األمريكية إن من املتوقع ارتفاع إنتاج الواليات 
املـــتـــحـــدة الـــنـــفـــطـــي إلـــــى مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي عــنــد 
13.30 مليون برميل يوميا فــي 2020 مدفوعا 
في األساس بزيادة اإلنتاج من منطقة الحوض 

البرمي في تكساس ونيو ميكسيكو.
ــــك انــخــفــاض الــطــلــب عــلــى نفطها  وتــوقــعــت أوبـ

الـــخـــام فـــي عــــام 2020 حــتــى مـــع ارتـــفـــاع الــطــلــب 
الــعــاملــي، إذ يقتنص منتجون منافسون حصة 
مــن الــســوق ويــبــدو أن الـــواليـــات املــتــحــدة تتجه 
لــبــلــوغ مــســتــوى إنـــتـــاج قــيــاســي آخــــر، وتــوقــعــت 
مــنــظــمــة الــبــلــدان املـــصـــدرة لــلــبــتــرول )أوبـــــك( في 
تقريرها عن السوق أن يتجاوز إنتاج الواليات 
املتحدة، الذي شهد زيادة في السنوات األخيرة 
بفضل الــنــفــط الــصــخــري، مــن ســوائــل الــنــفــط ما 

إجماليه 20 مليون برميل يوميا للمرة األولى.
وأضـــافـــت أن اإلنـــتـــاج األمــريــكــي ســيــبــلــغ 20.21 
مليون برميل يوميا في الربع األخير من 2020، 
ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ لــيــلــبــي تــقــريــبــا الـــطـــلـــب فــــي الـ
الــبــالــغ 21.34 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، وخفضت 
أوبـــــك تـــوقـــعـــات الــطــلــب عــلــى نــفــطــهــا فـــي 2020 
بواقع 0.1 مليون برميل يوميا إلى 29.5 مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا. ويــمــثــل ذلـــك تــراجــعــا بــنــحــو 1.2 
مليون برميل يوميا عن مستواه في عــام 2019 
كــامــال ويــتــمــاشــى مــع مــســتــوى اإلنـــتـــاج املسجل 
في ديسمبر حن نزلت حصة أوبــك من اإلنتاج 
الــعــاملــي بـــواقـــع 0.1 نــقــطــة مــئــويــة عــلــى أســـاس 

شهري إلى 29.4 باملئة.
ــــك أن حــصــة املــنــظــمــة فـــي الــســوق  وأضـــافـــت أوبـ
ســتــنــخــفــض أكــثــر فـــي الـــعـــام الـــجـــاري مـــع زيـــادة 
اإلنتاج من منافسن من خارج أوبك بما في ذلك 
الـــواليـــات املــتــحــدة والــبــرازيــل وكــنــدا وأســتــرالــيــا 
والــنــرويــج وجيانا فــي ظــل نمو الطلب العاملي. 
وقالت أوبــك إنها رفعت توقعاتها الكلية لنمو 
الطلب على النفط في 2020 بمقدار 0.14 مليون 

بــرمــيــل يــومــيــا إلـــى 1.22 مــلــيــون بــرمــيــل يوميا 
الــســابــق، مما يعكس تحسن  مقارنة مــع الشهر 
اآلفـــــاق االقـــتـــصـــاديـــة وزيــــــادة الــطــلــب فـــي الــهــنــد 
الــنــمــو فسيزيد 30 باملئة  والــصــن. وإذا تحقق 

عن 2019.
ــــت املـــنـــظـــمـــة الــــتــــوقــــعــــات لـــنـــمـــو إمـــــــــدادات  ــعـ ــ ورفـ
املنتجن املستقلن في 2020 بواقع 0.18 مليون 
إلــــى 2.35 مــلــيــون مــقــابــل 1.86  يــومــيــا  بــرمــيــل 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فـــي 2019، وقـــالـــت أوبـــك 
»استمرار تيسير السياسات النقدية بالتضافر 
مع تحسن في األســواق املالية قد يقدمان دعما 
إضافيا للزيادة الجارية في اإلمدادات من خارج 
ــدد مـــن الــحــلــفــاء من  ــك وعــ أوبـــــك«. وتــخــفــض أوبــ
خارجها مثل روســيــا اإلنــتــاج ملنع تكون تخمة 
الــخــام لترتفع فــوق ستن  نفطية ودعـــم أســعــار 
دوالرا لــلــبــرمــيــل. ويــنــتــهــي اتــفــاقــهــم الــحــالــي في 
مارس، وتابعت أوبك »التعاون بن أوبك والدول 
املنتجة من خارجها يظل ضروريا للحفاظ على 

االستقرار في سوق النفط«.
ــة أخــــــــرى، نـــقـــلـــت وكــــالــــة إنـــتـــرفـــاكـــس  ــيـ مــــن نـــاحـ
الـــروســـيـــة لـــأنـــبـــاء عـــن وزيـــــر الـــطـــاقـــة ألــكــســنــدر 
بـــالده مستعدة لالمتثال  نــوفــاك قــولــه أمـــس إن 
التفاق أوبك+ على خفض إنتاج النفط في يناير، 
الــوزيــر »لدينا التزاماتنا بطبيعة الحال  وقـــال 
الــوفــاء بــهــا«. وتخفض أوبـــك+ إنتاجها  وعلينا 
مـــن الــنــفــط مــنــذ عــــام 2017 إلحـــــداث تـــــوازن بن 
العرض والطلب في سوق النفط العاملية ولرفع 

أسعار الخام.

لندن - رويترز

الذهب يعاود االرتفاع 
في األسواق العالمية

ارتــفــع الــذهــب أمـــس فــي الــوقــت الـــذي ســعــى فيه 
املستثمرون ألصول أكثر أمانا في ظل ضبابية 
اتــفــاق املرحلة واحــد التجاري بن  بشأن تأثير 
الــواليــات املتحدة والــصــن بعد أن قــال مسؤول 
ــــوم املــــفــــروضــــة عــلــى  ــــرســ ــكــــي كـــبـــيـــر إن الــ ــريــ أمــ
الــذهــب في  ســلــع صينية ســتــظــل ســـاريـــة، وزاد 
املعامالت الفورية 0.3 باملئة إلى 1550.60 دوالر 
لأوقية )األونــصــة(. وربحت العقود األمريكية 
اآلجلة للذهب 0.4 باملئة إلى 1551 دوالرا، وقبل 
يوم من تأهب أكبر اقتصادين في العالم لتوقيع 
اتفاق تجاري مؤقت، قال وزير الخزانة األمريكي 
املــفــروضــة على  الـــرســـوم  ستيفن مــنــوتــشــن إن 
ــة لــحــن اســتــكــمــال  ــاريـ ســلــع صــيــنــيــة ســتــظــل سـ

اتفاق املرحلة اثنن.
ــوم قــــد يــقــلــص  ــ ــرسـ ــ ــلـــى الـ ــاء عـ ــ ــقـ ــ ومـــــن شـــــأن اإلبـ
الفوائد االقتصادية التــفــاق املرحلة واحــد عبر 
تقييد وصــول الصن إلــى إحــدى أكبر أسواقها 
الـــعـــام  فــــي  بـــاملـــئـــة  الــــذهــــب 18  ــتـــجـــاريـــة، وزاد  الـ
ــا نــــــزاع الـــرســـوم  ــهــ ــبــــاب عـــلـــى رأســ املــــاضــــي ألســ
الــجــمــركــيــة املــســتــمــر مــنــذ 18 شــهــرا وأثــــره على 
االقتصاد العاملي. ونزلت األسهم اآلسيوية في 
الوقت الذي أثرت فيه تعليقات منوتشن سلبا 
على اإلقبال على املخاطرة. ويترقب املستثمرون 
ــد الـــذي  بــاهــتــمــام تــفــاصــيــل اتـــفـــاق املــرحــلــة واحــ

سُيعلن في وقت الحق.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــعـــادن الــنــفــيــســة األخــــــــرى، بــلــغ 
البالديوم مستوى قياسيا مرتفعا عند 2204.29 
دوالر لأوقية في وقت سابق من الجلسة بفعل 
مـــخـــاوف بـــشـــأن عــجــز فـــي اإلمـــــــــدادات، ويــجــري 
تــــداولــــه حــالــيــا مــســتــقــرا عــنــد 2194.70 دوالر. 
إلـــى 17.81 دوالر  بــاملــئــة  الــفــضــة 0.2  وارتــفــعــت 
لــأوقــيــة، بينما تــقــدم الــبــالتــن 0.5 بــاملــئــة إلــى 

988.50 دوالر.

لندن - رويترز

احتياطيات إيران تنخفض 
73 مليار دوالر بحلول مارس إلى 

األسواق العالمية تتحرك داخل نطاق ضيق

ــدولــــي إن ركـــــود االقــتــصــاد  قــــال مــعــهــد الــتــمــويــل الــ
ــــي، الـــــذي يــعــانــي بــســبــب عـــقـــوبـــات تــحــد من  ــرانـ ــ اإليـ
مبيعات النفط، سيشتد خالل السنة املالية الحالية 
الــبــالد مــن النقد األجنبي  وقــد تتراجع احتياطيات 
إلى 73 مليار دوالر بحلول مارس، لتفقد البالد بذلك 
قرابة 40 مليار دوالر خــالل عامن. وأضــاف املعهد 
هذا األسبوع أن اقتصاد إيران انكمش 4.6 باملئة في 
السنة املالية 2018 - 2019 ومــن املتوقع أن يتفاقم 

االنكماش إلى 7.2 باملئة في السنة املالية الحالية.
وفــرضــت الــواليــات املــتــحــدة عــقــوبــات على 17 من 
ــات الــتــعــديــن فـــي إيــــران  ــركــ ــادن وشــ ــعــ مــنــتــجــي املــ
األسبوع املاضي ردا على هجوم إيراني استهدف 
ــــوات أمــريــكــيــة فـــي الـــعـــراق انــتــقــامــا ملــقــتــل قــائــد  قـ
عسكري إيراني في ضربة بطائرة أمريكية مسيرة 
في بغداد. وإيران ليست من كبار منتجي املعادن 
لــكــن الــعــقــوبــات تــزيــد الــضــغــوط عــلــى االقــتــصــاد 
ــادرات النفط الخام  الـــذي يكبله تــراجــع حجم صــ
واملكثفات، والذي انخفض إلى أقل من 0.4 مليون 
القليلة املاضية بعدما  برميل يوميا في الشهور 
بلغ ذروته عند 2.8 مليون برميل يوميا في مايو 

.2018
ــم يــســفــر تـــراجـــع  ــ ــال مــعــهــد الـــتـــمـــويـــل الــــدولــــي »لـ ــ وقــ
الــــواردات إال عــن تعويض جــزء مــن الــتــراجــع الكبير 
في الصادرات. ونتيجة لهذا، تحول ميزان الحساب 
الـــجـــاري إلــــى عــجــز طــفــيــف لــلــمــرة األولـــــى مــنــذ عــام 
إيــران النفطية ارتفعت بعد  إيـــرادات  1998«، وكانت 
إبـــرام االتــفــاق الــنــووي بــن طــهــران والــقــوى العاملية 

رض على 
ُ
عام 2015 مما وضع حدا لنظام عقوبات ف

الجمهورية اإلسالمية قبل ذلك بثالث سنوات بسبب 
برنامجها الــنــووي املــثــيــر لــلــجــدل، لــكــن أعــيــد فــرض 
عــقــوبــات جــديــدة بــعــد انــســحــاب الــرئــيــس األمــريــكــي 
دونالد ترامب من االتفاق عام 2018 وهي العقوبات 

األمريكية األكثر إيالما على طهران.
وذكــــــر مــعــهــد الـــتـــمـــويـــل الــــدولــــي أنـــــه إذا اســتــمــرت 
العقوبات األمريكية »فبعد عامن من الركود الشديد، 
سيظل النمو ضعيفا على املدى املتوسط وسيرتفع 
معدل البطالة أكثر ليتجاوز 20 باملئة وستواصل 
االحــتــيــاطــيــات الــرســمــيــة تــراجــعــهــا إلـــى حـــوالـــي 20 
مليار دوالر بحلول مارس 2023«. وأضاف املعهد أنه 
إذا جرى رفع العقوبات األمريكية في املقابل فإن نمو 
االقــتــصــاد اإليــرانــي قــد يــتــجــاوز ستة باملئة سنويا 
إلــى 143  ارتــفــاعــهــا  على أن تستأنف االحــتــيــاطــيــات 
مليار دوالر وقد يتضاعف الناتج املحلي اإلجمالي 
إلى مثليه ليصل إلى 639 مليار دوالر بحلول مارس 

2024. وتبدأ السنة املالية اإليرانية في مارس.
وقال روبرت موجيلنيكي وهو باحث مقيم في معهد 
دول الخليج العربية ومقره واشنطن: في ظل ترجيح 
بقاء الرئيس ترامب في املنصب خالل جزء كبير من 
عام 2020 وربما حتى 2024، فإن آفاق التوصل إلى 
اتفاق دائم بن الواليات املتحدة وإيران تبدو بعيدة. 
ــه االقــتــصــاد  ــك فــــإن عــــدد املـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــواجـ ــذلـ ولـ
اإليــرانــي يــفــوق عــدد الــفــرص. وكـــان انــخــفــاض قيمة 
الــعــمــلــة اإليـــرانـــيـــة بــعــد إعـــــادة فــــرض الــعــقــوبــات قد 
عطل التجارة الخارجية في البالد وفاقم التضخم 
السنوي الذي توقع صندوق النقد الدولي أن يصل 

إلى 31 باملئة هذا العام.

استقرت األسهم األوروبية قبل توقيع اتفاق التجارة 
بــن الــصــن والــواليــات املــتــحــدة، إذ أدت تصريحات 
وزيــر الخزانة األمريكي بأن الرسوم املفروضة على 
الـــصـــن ســتــبــقــى فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي إلــــى انــحــســار 
ــر األوروبـــــــي  ــد مـــــا، وارتــــفــــع املــــؤشــ الــــتــــفــــاؤل إلـــــى حــ
ستوكس 600 بواقع 0.04 باملئة، وقال وزير الخزانة 
الــرســوم على السلع  األمريكي ستيفن منوتشن إن 
الــصــيــنــيــة بــاقــيــة حــتــى املــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن اتــفــاق 
التجارة األمريكي الصيني. وجاءت تصريحاته قبل 
ســاعــات مــن توقيع اتــفــاق يــهــدف لتهدئة الــتــوتــرات 
ــتـــرة طـــويـــلـــة بــــن أكــبــر  الـــتـــجـــاريـــة املـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ فـ
اقتصادين في العالم. وكــان قطاع الرعاية الصحية 
األفضل أداء في منطقة اليورو بقيادة مكاسب شركة 
ــان بــايــوفــيــتــروم وتبلغ 2.8  ــة الــســويــديــة أورفــ األدويــ
باملئة. وانخفضت األسهم اليابانية أمــس ليتوقف 
االتجاه الصعودي الذي استمر على مدى الجلسات 
الثالث السابقة بعدما قال مسؤول تجاري أمريكي 
كبير إن الرسوم الحالية على السلع الصينية ستظل 
قائمة في الوقت الحالي ما دفع املستثمرين لجنى 
ــيـــرة، ونــــزل املــؤشــر نيكي  أربــــاح بــعــد املــكــاســب األخـ
0.45 باملئة إلى 23916.58 نقطة متراجعا من أعلى 
مــســتــوى فــي أربــعــة أســابــيــع الـــذي المــســه فــي الــيــوم 
السابق عند 24060 نقطة بينما فقد املؤشر توبكس 
األوسع نطاقا 0.54 باملئة إلى 1731.06 نقطة، وباع 
ــاح بــعــد املــكــاســب  ــ مــســتــثــمــرون األســـهـــم لــجــنــي األربــ
لــتــنــزل أســهــم مــن بينها ســونــي 1.9 باملئة  األخــيــرة 
ومــجــمــوعــة ســـوفـــت بــنــك 1.4 بــاملــئــة وكــيــنــيــس 1.2 
باملئة. وارتفع املؤشر نيكي القياسي نحو 20 باملئة 
من أدنى مستوى له في أغسطس بفضل آمال هدنة 

في نزاع الرسوم الجمركية.

وانــخــفــض املــؤشــر داو جــونــز الصناعي عند الفتح 
أمـــس مــتــأثــرا بــخــســائــر ألســهــم الــبــنــوك بــعــد نتائج 
مخيبة لآلمال من جولدمان ساكس، بينما ينتظر 
املــســتــثــمــرون تــفــاصــيــل اتــفــاق مــبــدئــي لــلــتــجــارة بن 
الــواليــات املــتــحــدة والــصــن، وبـــدأ داو جــونــز جلسة 
الــتــداول فــي بــورصــة وول ستريت منخفضا 37.87 
إلـــى 28901.80 نقطة بينما  نــقــطــة، أو 0.13 بــاملــئــة، 
تراجع املؤشر ستاندرد اند بورز 500 األوسع نطاقا 
0.88 نقطة، أو 0.03 باملئة، إلى 3282.27 نقطة. لكن 
ارتــفــع 2.43 نقطة، أو 0.03  املــؤشــر نــاســداك املجمع 

باملئة، إلى 9253.76 نقطة.
الــعــمــالت الرئيسية فــي األســــواق العاملية  وتــحــركــت 
ــرقـــب املــســتــثــمــريــن  ــــس مــــع تـ ــل نـــطـــاق ضـــيـــق أمـ ــ داخــ
توقيع اتفاق التجارة الصيني األمريكي، واستقرت 
العملة األمريكية فوق أقل مستوى في أسبوع أمام 
منافسيه، ورغم أن االتفاق الرسمي يهدف إلى وضع 
حد لحرب الرسوم املتبادلة بن البلدين على مدى 18 
شهرا والتي أضرت بالنمو العاملي إال أنه لن ينهي 
النزاع التجاري بن أكبر اقتصادين في العالم. وقال 
ــــي.إن.واي  نــيــل مــيــلــور محلل أســــواق الــصــرف لـــدى بـ
ميلون في لندن »ال أعتقد أن السوق مقتنعة تماما 
بانتهاء الصراع على جبهة التجارة إذ إن القضية 

أصابت االقتصاد العاملي بأضرار كثيرة«.
ومقابل سلة من العمالت الرئيسية املنافسة، استقر 
الــصــيــنــيــة  الــعــمــلــة  الــــــدوالر عــنــد 97.29. واســـتـــقـــرت 
إلــى حــد كبير فــي الــســوق الــخــارجــيــة، ونـــزل الـــدوالر 
األســتــرالــي، وهــو مقياس متقلب نسبيا للتوترات 
التجارية، قليال إلى 0.6893 دوالر أمريكي. واستقر 
الجنيه اإلسترليني على نطاق واســع عند 1.3014 
ُمــنــي ببعض الخسائر فــي الجلسات  دوالر بعدما 
السابقة بفضل تعليقات من صناع السياسات في 

البنك املركزي تميل صوب التيسير النقدي.

دبي - رويترز

عواصم - رويترز

انتظارا لتوقيع اتفاق التجارة بين الصين وأمريكا
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ــم املــتــحــدة  ــاألمــ ــســــؤول كــبــيــر بــ قـــــال مــ
فـــي لــبــنــان أمــــس إن الــســيــاســيــن في 
لبنان في موقف املتفرج بينما ينهار 
االقــتــصــاد ويـــــزداد غــضــب املــحــتــجــن، 
الــحــاكــمــة التي  وانــتــقــد بــشــدة النخبة 
ــاق عـــلـــى حـــكـــومـــة أو  ــفــ فــشــلــت فــــي االتــ
خطة إنقاذ في بلد يواجه أزمة شديدة. 
وفي ظل القيود املشددة التي تفرضها 
البنوك على سحب األموال، استهدفت 
احتجاجات عنيفة الليلة قبل املاضية 
مــــصــــارف فــــي حــــي الـــحـــمـــرا بـــبـــيـــروت. 
ــات بـــنـــوك  ــ ــهــ ــ ــتـــجـــون واجــ وحــــطــــم مـــحـ
ومـــاكـــيـــنـــات لـــلـــصـــرف اآللــــــي وأصـــيـــب 

العشرات في مواجهات مع الشرطة.
وانتقد املنّسق الخاص لألمم املتحدة 
فــي لــبــنــان يـــان كــوبــيــتــش فــي تــغــريــدة 
أمس أداء السياسين الذين »يتفرجون 
عـــلـــى انـــهـــيـــار االقــــتــــصــــاد« عـــلـــى وقـــع 
»تـــصـــاعـــد االحـــتـــجـــاجـــات الــغــاضــبــة«. 
وخاطبهم بالقول »أيها السياسيون، 
ال تــلــومــوا الــنــاس، بــل لــومــوا أنفسكم 

على هذه الفوضى الخطيرة«.
ويـــــــواجـــــــه لــــبــــنــــان املــــثــــقــــل بــــالــــديــــون 
أزمــــــة مـــنـــذ اســـتـــقـــالـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ــي أكــــتــــوبــــر بــعــد  ــ ــد الـــــحـــــريـــــري فــ ــعــ ســ
ــلــــى الــــفــــســــاد وســـــوء  احــــتــــجــــاجــــات عــ
اإلدارة باعتبارهما سببن رئيسين 
للمتاعب االقتصادية، وعرقل التناحر 
السياسي االتفاق على تشكيل حكومة 
جــديــدة فــي حــن تأثر املــواطــن العادي 
ــة، إذ فـــقـــدت الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة  ــاألزمــ بــ
حـــــوالـــــي نـــصـــف قـــيـــمـــتـــهـــا فـــيـــمـــا أدى 
ــتـــي تــفــرضــهــا  الـــغـــضـــب مــــن الـــقـــيـــود الـ
ــنـــوك إلـــــى مـــشـــاحـــنـــات وعـــنـــف فــي  ــبـ الـ

بعض الفروع.
وكـــتـــب يــــان كــوبــيــش املــنــســق الــخــاص 
لــألمــم املــتــحــدة فــي لــبــنــان عــلــى تويتر 
»يــوم آخــر من الغموض بشأن تشكيل 
ــــط احـــتـــجـــاجـــات غــاضــبــة  حـــكـــومـــة وسـ
مـــتـــزايـــدة واقـــتـــصـــاد فـــي حــالــة ســقــوط 
ــيـــون، ال تــلــومــوا  ــيـــاسـ حــــــر.. أيـــهـــا الـــسـ
الــشــعــب بـــل لـــومـــوا أنــفــســكــم عــلــى هــذه 
ــه كوبيش  الــفــوضــى الــخــطــيــرة«. ووجــ
الثناء على ما يبدو إلى رياض سالمة 
حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان املــــركــــزي، قــائــال 
إن ســالمــة »طــلــب ســلــطــات استثنائية 
إلدارة االقــتــصــاد بشكل مــا على األقــل 
ــي مــوقــف  ــون فــ ــؤولــ ــســ بــيــنــمــا يـــقـــف املــ
املتفرج وهو )االقتصاد( ينهار«. وكتب 
ــر ال يـــصـــدق«. وطـــلـــب ســالمــة  ــذا أمــ ــ »هـ
األسبوع املاضي سلطات استثنائية، 
قائال إنه يرغب في تنظيم القيود التي 

تطبقها البنوك وتوحيدها.
وفـــي مــحــاولــة لــطــمــأنــة املـــودعـــن، قــال 
ــواب نــبــيــه بــــري إن  ــنـ رئــيــس مــجــلــس الـ
هــنــاك إجــــــراءات يــجــري الــعــمــل عليها 
لحماية أمــوال الناس، خاصة »صغار 
املودعن واملغتربن«، دون أن يخوض 

في تفاصيل.

أزمة سيولة 

ومــــع تــعــثــر تــشــكــيــل حــكــومــة وازديـــــاد 
ــة،  ــيـ ــالـ حــــــّدة األزمـــــــة االقـــتـــصـــاديـــة واملـ
ــــزداد نــقــمــة الــلــبــنــانــيــن عــلــى الطبقة  تـ
ــتـــي تــشــهــد  ــارف الـ ــ ــــصـ الــســيــاســيــة واملـ
قاعاتها يوميًا إشكاالت مع املودعن 
الـــراغـــبـــن بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى أمـــوالـــهـــم 
فـــي خــضــم أزمـــــة ســيــولــة حـــــادة تــنــذر 
بتصعيد االحتجاجات، وشهد شارع 
الــحــمــرا الـــتـــجـــاري فـــي بـــيـــروت، حيث 
مقر املصرف املــركــزي ومــقــرات وفــروع 
عــشــرات املـــصـــارف، مــواجــهــات عنيفة 
ــعــــت  ــمــــرت لــــســــاعــــات، وأوقــ ــتــ  اســ

ً
ــال ــيــ لــ

إقـــدام محتجن على  جــرحــى، تخللها 
ــارف وإلــــقــــاء  ــ ــــصـ ــات املـ ــ ــهـ ــ تــكــســيــر واجـ
الـــحـــجـــارة عــلــى الـــقـــوى األمـــنـــيـــة الــتــي 
أطلقت الغاز املسّيل للدموع لتفريقهم 

وأعلنت توقيف 59 شخصًا.
اللبنانيون إلى الشوارع مجددًا  وعاد 
في بيروت وعدد من املناطق اللبنانية 
ر تشكيل حكومة 

ّ
احتجاجًا على تعث

وازديــــــــــاد حـــــــّدة األزمــــــــة االقـــتـــصـــاديـــة 
واملالية، في حلقة جديدة من سلسلة 
احــتــجــاجــات غــيــر مــســبــوقــة يشهدها 

لبنان منذ 17 أكتوبر.

عمليات شغب 

ــمـــك عــمــال  ــهـ ــرا، انـ ــمــ ــحــ ــي شـــــــارع الــ ــ وفــ
تنظيف منذ ساعات الصباح الباكر، 
ــات املـــصـــارف  ــهــ فـــي إزالــــــة زجـــــاج واجــ
ــًا، بينما انــصــرف عمال  املــتــنــاثــر أرضــ
إلــى كسر واجــهــات متصدعة،  صيانة 
الســتــبــدالــهــا بـــأخـــرى جـــديـــدة، وكــســر 
 الواجهات الزجاجية 

ً
املتظاهرون ليال

الــصــلــبــة مــســتــخــدمــن أعــمــدة إشــــارات 
ــتـــي اقــتــلــعــوهــا مــــن مــكــانــهــا  الـــســـيـــر الـ
وقــســاطــل حــديــديــة ومــطــافــئ الحريق. 
كــمــا حــطــمــوا أجـــهـــزة الــــصــــراف اآللـــي 
ورشوها بالطالء األحمر وكتبوا على 

الجدران شعارات مناوئة للمصارف.
ــمــــرت عـــمـــلـــيـــات الـــشـــغـــب لــنــحــو  ــتــ واســ
خمس ساعات تقريبًا، وتخللها إلقاء 
املتظاهرين الحجارة على قوات األمن 
الـــتـــي أطــلــقــت الـــغـــاز املـــســـّيـــل لــلــدمــوع 
ــيـــب األحـــمـــر  ــلـ بـــكـــثـــافـــة، وعـــــالـــــج الـــصـ
اللبناني وفــق ما قــال متحدث باسمه 
37 جــريــحــًا مـــن مــدنــيــن وعــســكــريــن، 
ــم إلــــى  ــهـ ــنـ ــيــــن مـ ــــة مــــدنــ ــــالثـ ــقــــل ثـ تـــــم نــ
املــســتــشــفــى لـــلـــعـــالج. وأعــــلــــن الــــدفــــاع 
املــدنــي مــن جهته أنـــه عــالــج مجموعة 
مـــن املــدنــيــن والــعــســكــريــن فـــي شـــارع 
الـــحـــمـــرا، ونـــقـــل بــعــض املـــصـــابـــن إلــى 
مستشفيات املنطقة مــن دون تحديد 
عددهم. وأحصت قوى األمــن الداخلي 
مــن جهتها إصــابــة 47 عــنــصــرًا خــالل 
الصدامات. وأفــادت في بيان األربعاء 
عن »توقيف 59 مشتبهًا به في أعمال 
شغب واعــتــداءات«. وتــّم إطــالق سراح 
عــدد قليل منهم بعد التحقيق معهم، 

وفق ناشطن.

سقف السحب 

ــارف  ــ ــــصـ ــفــــو غـــالـــبـــيـــة املـ ــر مــــوظــ ــ ــــضـ وحـ
إلـــى دوامـــهـــم بشكل طــبــيــعــي، متفقدين 
األضرار التي لحقت بمكان عملهم، قبل 
أن يستأنفوا استقبال املــودعــن، ومنذ 
أسابيع، ينتظر املودعون لساعات داخل 
قــاعــات املــصــارف لسحب مبلغ محدود 

مـــن حــســابــاتــهــم الــشــخــصــيــة بـــالـــدوالر، 
بعدما حددت املصارف سقفًا ال يالمس 
األلـــف دوالر شــهــريــًا. وتشهد املــصــارف 
بشكل شبه يومي إشكاالت بن الزبائن 
الــحــصــول على أموالهم  الــذيــن يــريــدون 
وموظفي املصارف العاجزين عن تلبية 
رغــبــاتــهــم. كــمــا لـــم يــعــد مــمــكــنــًا تحويل 
مبالغ مالية إلــى الــخــارج إال في حاالت 
اللبنانية على  الليرة  مــحــددة. وتــوشــك 
خــــســــارة نـــحـــو نـــصـــف قــيــمــتــهــا عــمــلــيــًا، 
فــفــيــمــا ال يــــزال ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي 
الــدوالر،  مثبتًا على 1507 ليرات مقابل 
لـــيـــرة فــي  الـــــــــدوالر عــتــبــة 2500  المـــــس 
السوق املــوازيــة. ودعــت مجموعة تطلق 
عــلــى نفسها تسمية »مــجــمــوعــة شباب 
ــام  ــ ــاء أمـ املـــــصـــــرف« إلــــــى اعــــتــــصــــام مــــســ
املصرف املركزي، الذي حاول املحتجون 
اقتحامه الثالثاء، متوعدة حاكم مصرف 
لبنان ريـــاض ســالمــة باملحاسبة. وفي 
لــبــنــان، يــتــم اســتــخــدام الــــدوالر والعملة 
املحلية في عمليات الدفع اليومية، إال أن 
الحصول على الدوالر بات مهمة صعبة 
منذ أشهر ويتهم املتظاهرون املصارف 
بالتواطؤ مع الصرافن والتالعب بسعر 

الصرف.

قطع الطرق 

ــي شـــــوارع  وبــــــدت الـــحـــركـــة طــبــيــعــيــة فــ
بـــيـــروت ومــحــيــطــهــا أمـــــس، فــيــمــا قطع 
مـــتـــظـــاهـــرون طـــرقـــًا رئــيــســيــة فـــي شــرق 
ــبـــالد وجــنــوبــهــا وشـــمـــالـــهـــا. وأقــفــلــت  الـ
العديد مــن املـــدارس أبــوابــهــا. ومــنــذ 17 
أكتوبر، خرج مئات اآلالف من اللبنانين 
إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق 
احتجاجًا على أداء الطبقة السياسية 
الـــتـــي يــتــهــمــهــا املـــتـــظـــاهـــرون بــالــفــســاد 
ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع 
ــا عــــــن تـــأهـــيـــل  ــ ــزهـ ــ ــــجـ االقــــــتــــــصــــــادي وعـ
ــق وتـــحـــســـن الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة  ــ ــرافـ ــ املـ
ــة. وتـــســـّبـــبـــت االحـــتـــجـــاجـــات  ــيــ ــاســ األســ
بــاســتــقــالــة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة األســـبـــق 
سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان 
إنــقــاذيــة، تعّهد  ديــاب بتشكيل حكومة 
بـــأن تــكــون مــصــغــرة ومـــن الــتــكــنــوقــراط، 
قبل أن يتحّدث الجمعة عن »ضغوط« 
يتعرض لها. واصــطــدم مــؤخــرًا بدعوة 
ــــت تـــكـــلـــيـــفـــه إلــــى  ــمـ ــ ــتــــل ســـيـــاســـيـــة دعـ كــ
تشكيل حكومة تكنوسياسية. ويطالب 
املــــتــــظــــاهــــرون بـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة فــي 
أســـــرع وقــــت مــمــكــن تــضــع خــطــة إنــقــاذ 
ــتـــداعـــي. وخـــســـر عــشــرات  لــالقــتــصــاد املـ
آالف اللبنانين وظائفهم أو جــزءًا من 
رواتبهم جراء أسوأ أزمة اقتصادية في 
البالد منذ انتهاء الحرب األهلية )1975 
- 1990(، بينما ارتــفــع الــديــن الــعــام إلى 
نحو تسعن مليار دوالر، أي ما يعادل 
أكثر من 150 في املئة من إجمالي الناتج 

املحلي.

األمم المتحدة تلوم السياسيين على الفوضى الخطيرة

نقمة اللبنانيين تزداد على المصارف والفراغ السياسي مستمر

¶  المتظاهرون حطموا األسوار الخارجية للمصرف المركزي

أزمة سيولة حادة تنذر 
بتصعيد االحتجاجات 

الليرة تنهار و»المركزي« 
فشل في احتواء 
السوق الموازية 

بيروت - وكاالت
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تعول على مؤتمر ألمانيا

أنقرة: من المبكر الحديث عن فشل وقف إطالق النار في ليبيا

ــن املــبــكــر«  ــه »مــ اعـــتـــبـــرت تــركــيــا أمــــس أنــ
ــــاق الـــنـــار  ــــف إطــ الـــحـــديـــث عــــن فـــشـــل وقـ
فــي ليبيا رغــم رفــض أحــد طرفي النزاع 
تــوقــيــع اتــفــاق رســمــي خـــال مــفــاوضــات 
فــي موسكو اإلثــنــن، وقــال وزيــر الدفاع 
ــار ردا عــلــى ســـؤال  الــتــركــي خــلــوصــي أكــ
خــــال مــؤتــمــر صــحــفــي فـــي أنـــقـــرة »مــن 
املبكر جدا قول ذلــك«، وأضــاف »ال شيء 
على األرض يثبت ذلـــك«. وتشهد ليبيا 
فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي 
في 2011 وباتت تشهد اليوم حربا أهلية 
بن حكومة الوفاق الوطني املعترف بها 
مــن األمــم املتحدة وقـــوات املشير خليفة 

حفتر الرجل القوي في شرق الباد.
وأضاف أن أنقرة تترقب نتيجة الجهود 
الدبلوماسية التي تبذلها موسكو التي 
تربطها عــاقــات مــع الــســراج حــتــى وإن 
كــانــت تــدعــم حفتر، وقـــال أكـــار إن تركيا 
أرسلت فريقا للتدريب والتعاون يعمل 
اآلن فـــي لــيــبــيــا، والـــتـــزمـــت تــركــيــا بــدعــم 
حكومة طرابلس عسكريا فــي ديسمبر 
بــعــد وصـــول مــرتــزقــة روس لــدعــم قــوات 
بــقــيــادة حفتر مــمــا ســاعــده  شـــرق ليبيا 
عــلــى تــحــقــيــق بــعــض االنـــتـــصـــارات على 

جبهة طرابلس.
وأعـــلـــنـــت هــــدنــــة هـــشـــة األحـــــــد بــمــوجــب 
اتفاق بن أنقرة الداعمة لحكومة الوفاق 

وموسكو التي يشتبه بأنها تدعم حفتر 
ــفـــاوضـــات  ــم نــفــيــهــا ذلـــــــك، وجـــــــرت مـ ــ رغــ
لـــتـــحـــديـــد شـــــــروط الــــهــــدنــــة اإلثــــنــــن فــي 
مـــوســـكـــو لـــكـــن حـــفـــتـــر غـــــــادر الــعــاصــمــة 
الــروســيــة بــــدون تــوقــيــع الــوثــيــقــة. ورغــم 
ذلــــك أكــــدت روســـيـــا الـــثـــاثـــاء أن الــهــدنــة 
مددت »بدون تحديد مهلة لها«. وباتت 
ــال معلقة عــلــى مــؤتــمــر دولـــي يعقد  اآلمــ

األحد في برلن.

وصــرح وزيــر الخارجية التركي مولود 
تشاوش أوغلو أمس »لسنا متشائمن 
لكن الواضح أن حفتر ال يريد السام«. 
وأضــــــــاف »ال يــــريــــد حــــا ســـيـــاســـيـــا بــل 
ــا«، وتـــكـــشـــف الـــهـــدنـــة بــرعــايــة  ــريـ ــكـ عـــسـ
روسيا وتركيا أهمية هذين البلدين في 
األزمة الليبية، وباشرت أنقرة األسبوع 
املاضي نشر عسكرين في ليبيا لدعم 
ــادرة أثــــارت  ــبــ ــاق وهــــي مــ ــوفــ حــكــومــة الــ

مخاوف من تصعيد العنف.
وأعـــلـــن وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي أمـــس أنــه 
سيتم تــأســيــس مكتب تــعــاون عسكري 
فــي ليبيا مضيفا أن حــجــمــه سيتغير 
طبقا للحاجات، وهــدد الرئيس التركي 
ــان بـــ »تــلــقــن« قــوات  ــ رجـــب طــيــب أردوغــ
حفتر »درســــا« إذا اســتــأنــفــت هجومها 

على العاصمة طرابلس.
ــد قــمــة  ــ ــ وتــســتــضــيــف أملـــانـــيـــا يـــــوم األحـ

بــشــأن ليبيا يــشــارك فيها طــرفــا الــنــزاع 
والداعمون الرئيسيون لهما في الخارج 
ومبعوثون من األمم املتحدة والواليات 
املــتــحــدة وروســيــا وبــريــطــانــيــا وفرنسا 
والصن وتركيا وإيطاليا، وقال متحدث 
بــاســم الحكومة األملــانــيــة أمــس إن بلده 
دعــا حفتر والــســراج لحضور االجتماع 

لكن لم يتضح إن كانا سيحضران.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــم الــ ــ ــاســ ــ وقـــــــــــال املـــــتـــــحـــــدث بــ
األملـــانـــيـــة رايـــنـــر بـــرويـــل أمــــس إن بـــاده 
تــأمــل أن تــجــعــل كــل الــاعــبــن الــدولــيــن 
يــســتــخــدمــون نــفــوذهــم لــلــدفــع مـــن أجــل 
ــــات الــــســــام  ــــادثـ ــــحـ إحــــــــــراز تــــقــــدم فـــــي مـ
الليبية، واضعا طموحات ملؤتمر سام 
ــد، وأضـــاف  تستضيفه بــرلــن يـــوم األحــ
املتحدث أن الهدف »أوســع« من مؤتمر 
موسكو، الــذي كــان يهدف إلــى التوصل 
إلى وقف إلطاق النار. وأحجم املتحدث 
ــائــــمــــة مــــحــــددة  ــقــــديــــم قــ األملــــــانــــــي عـــــن تــ
ــاركــــن فـــــي مــــؤتــــمــــر بــــرلــــن ولــــم  ــشــ ــاملــ بــ
يستطع تأكيد ما إذا كــان فائز السراج 
رئيس حكومة الوفاق الوطني وخليفة 
قـــوات شــرق ليبيا )الجيش  قــائــد  حفتر 
الليبي( سيحضران القمة يوم  الوطني 
األحــــــد، لــكــنــه قــــال إن الــــدعــــوات وجـــدت 

أصداء جيدة لدى املدعوين.
ــذي  ــن الـــــســـــراج، الــ ــا مــ ودعــــــت بـــرلـــن كــ
يــرأس الحكومة املعترف بها دوليا في 

طرابلس، وحفتر.

أنقرة - وكاالت

¶ تبادل متقطع الطالق النار بني القوات الليبية املتناحرة

   
بعد سحق تمرد جهاز المخابرات

السودان يعيد فتح مجاله الجوي

ــــذي يحكم  ــال رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة ال قـ
السودان أمس إن السودان أعاد فتح مجاله 
الجوي بعد إخماد تمرد مسلح قام به أفراد 
البشير،  السابق عمر  مرتبطون بالرئيس 
وقال الجيش إن جنديني قتال وأصيب أربعة 
القتال الذي استمر عدة ساعات في  خالل 
الــخــرطــوم مــع أعــضــاء ســابــقــني فــي جهاز 
املــخــابــرات قبل أن تتمكن قـــوات األمـــن من 
التمرد في وقت متأخر أمس األول،  سحق 
وصرح وزير النفط في التلفزيون الرسمي 
أن الجيش استرد حقلي نفط صغيرين في 
دارفور كان املسلحون قد سيطروا عليهما 

مضيفا أن اإلنتاج استؤنف أمس.
وكــــان عــامــلــون ســابــقــون فــي جــهــاز األمــن 
ــلـــقـــوا الــحــقــلــني  ــرات الـــعـــامـــة قــــد أغـ ــابــ ــخــ واملــ
أمـــس األول حــيــث نــظــمــوا احــتــجــاجــا على 
مخصصات نهاية الخدمة. وينتج الحقالن 

نحو خمسة آالف برميل نفط يوميا.
ــي كــلــمــة فــــي وقـــــت مــبــكــر أمـــــس تــعــهــد  وفـــ
رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة الــفــريــق أول عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان بــعــدم الــســمــاح بــحــدوث أي 
الــجــيــش يسيطر على  أن  انــقــالب وأضــــاف 
مــقــرات املــخــابــرات، وقـــال الــبــرهــان »جميع 
املقرات تحت سيطرة القوات واملجال الجوي 
ــال مــحــمــد عـــثـــمـــان الــحــســني  ــ ــوح«. وقــ مـــفـــتـ
رئيس أركان الجيش »ما حدث يوم الثالثاء 
ــاف أن  ــ ــ ــــردا«. وأضـ ــمـ ــ ــداث يــعــتــبــر تـ ــ ــ مــــن أحـ
الجيش قادر على وضع حد ملا حدث بأقل 

خسائر ممكنة.
ــن الــتــي  ــ وكـــانـــت إعـــــادة هــيــكــلــة أجـــهـــزة األمـ
واجهت اتهامات بقمع املعارضة أثناء حكم 
الرئيسية لالنتفاضة  املطالب  البشير، أحد 
التي أدت إلى رحيله، لكن كثيرين من أفراد 
ــن الـــذيـــن أقــالــتــهــم الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة  األمــ
الجديدة ذات يوم عادوا إلى الثكنات من دون 

تسليم أسلحتهم.
هم الفريق أول محمد حمدان دقلو ولقبه 

ّ
وات

»حــمــيــدتــي« ويــــرأس قــــوات الــدعــم الــســريــع، 
الــرئــيــس الــســابــق لــجــهــاز املــخــابــرات العامة 
ــمـــرد«،  ــتـ »الـ ــوقـــوف وراء  ــالـ بـ قــــوش  صــــالح 
مــا حـــدث هــو خطة  وقــــال للصحافيني إن 
وضعها صــالح قــوش وعــدد من الضباط. 
وتنّحى قوش، الشخصية البارزة في النظام 
أيــام من االطاحة  السابق، من منصبه بعد 

بالبشير. وال يعلم مكان تواجده. 
وفي سياق متصل، حذرت الواليات املتحدة 
ــألـــة دفـــــع تــعــويــضــات  الـــــســـــودان بـــــأن مـــسـ
لــضــحــايــا اإلرهـــــاب »أولـــويـــة« بــالــنــســبــة لها 
الــخــرطــوم من  بينما تنظر فــي شطب اســم 
الئحة سوداء اميركية، والتقى الرجل الثالث 
الخارجية األميركية ديفيد هيل  في وزارة 
السودانية  الخارجية  فــي واشنطن وزيـــرة 
الله. وناقشا »السياسة  أسماء محمد عبد 
واملعايير ذات الصلة لشطب اسم السودان 
من قائمة الدول الراعية لإلرهاب« وفق بيان 
الخارجية مورغان  للمتحدثة باسم وزيــرة 

اورتيغوس.
الخارجية  ويــرى هيل، وهــو مساعد وزيــر 
ــع تعويضات  أن »دفـ الــســيــاســيــة،  لــلــشــؤون 
أولــويــة للحكومة  لضحايا اإلرهــــاب يبقى 
ــتــعــويــضــات  ــيــــة«، وســتــتــضــمــن ال ــيــــركــ األمــ
بشكل أســاســي دفــع مبالغ مالية لعائالت 
ــلـــوا أو جــــرحــــوا فــي  الـــضـــحـــايـــا الــــذيــــن قـــتـ
املتحدة  الــواليــات  الهجومني على سفارتي 
ــن نــفــذهــمــا  ــذيــ ــلــ ــ ــا وكـــيـــنـــيـــا وال ــيـ ــزانـ ــنـ فــــي تـ
القضاة  الــقــاعــدة فــي 1998. وقـــال  تنظيم 
يــتــحــمــل فعليا  ــــســــودان  ال األمـــيـــركـــيـــون إن 
ــة الـــتـــفـــجـــيـــرات. وخـــــــالل زيــــــارة  ــيـ ــؤولـ مـــسـ
ــى واشـــنـــطـــن فــــي ديــســمــبــر،  ــ ــ ــة إل ــيـ تـــاريـــخـ
أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء الـــســـودانـــي عــبــد الــلــه 
حمدوك أنه تم إحراز تقدم حول هذه امللف 

الحساس.

بعد دعوة بوتين إلى إصالحات

استقالة مفاجئة للحكومة الروسية

استقالت الحكومة الروسية في إعان 
اقــتــرح الرئيس  مفاجئ أمــس بعد أن 
فاديمير بوتن تعديل الدستور في 
ــة الـــســـنـــوي، وجـــاء  ــ خـــطـــاب حـــالـــة األمـ
االعــــــان عــلــى لـــســـان رئـــيـــس الــــــوزراء 
ديـــمـــتـــري مـــدفـــيـــديـــف بـــعـــد أن انــتــهــز 
ــة لــلــدعــوة  الــرئــيــس خــطــاب حــالــة األمــ
إلـــــى اســـتـــفـــتـــاء عـــــام حـــــول مــجــمــوعــة 
مــن االصـــاحـــات الــدســتــوريــة. وتثير 
االســتــقــالــة اســئــلــة حـــول شــكــل النظام 
ــا ومــســتــقــبــل  ــ ــيـ ــ ــــي روسـ الـــســـيـــاســـي فـ
فـــي نهاية  املـــقـــرر أن يستقيل  بــوتــن 

واليته الرئاسية الرابعة في 2024.
وبــــعــــد ســــاعــــات مــــن كـــلـــمـــة الـــرئـــيـــس، 
ظــهــر بـــوتـــن ومـــدفـــيـــديـــف جــنــبــا الــى 
جــنــب عــلــى الــتــلــفــزيــون الــعــام ليعلنا 
الــحــكــومــة، وقــــال مدفيديف  اســتــقــالــة 
ان االقــتــراحــات الــدســتــوريــة ستحدث 
تــغــيــرات كــبــيــرة فـــي مـــيـــزان الـــقـــوة في 
الــــبــــاد ولــــذلــــك فــــــإن »الـــحـــكـــومـــة فــي 
شكلها الحالي قد استقالت«. وأضاف 
»يجب أن نوفر لرئيس بادنا فرصة 
اتــخــاذ جميع االجــــراءات الضرورية« 
لتنفيذ التغييرات.. وجميع القرارات 
األخــــرى ســيــتــخــذهــا الــرئــيــس. وشكر 
بوتن مدفيديف - الذي شغل منصب 
الرئاسة كذلك ألربع سنوات من 2008 
- وأعرب عن »رضاه عن النتائج التي 

تحققت«. 
ــتـــي اقــتــرحــهــا  ــنـــص الـــتـــغـــيـــيـــرات الـ وتـ
بـــوتـــن االربــــعــــاء عــلــى نــقــل مـــزيـــد من 
الــســلــطــات إلـــى الــبــرملــان بــمــا فـــي ذلــك 

ــيــــس الـــــــــوزراء  ــار رئــ ــيــ ــتــ ــلـــطـــة الخــ الـــسـ
وأعضاء بارزين آخرين في الحكومة، 
بـــدال مــن أن يــقــوم الــرئــيــس بــذلــك كما 
هـــي الـــحـــال فـــي الــنــظــام الــحــالــي. كما 
ــرات عـــلـــى تـــعـــزيـــز دور  ــيـ ــغـ ــتـ تـــنـــص الـ
ــــق، وتــــشــــديــــد شـــــروط  ــاطـ ــ ــنـ ــ حــــكــــام املـ
ــة لــلــمــرشــحــن لــلــرئــاســة. وقـــال  ــامـ االقـ
بوتن في كلمته »اليوم في مجتمعنا 
هناك مطلب واضــح للتغيير.. الناس 
يريدون التنمية، ويسعون إلى التقدم 
املــهــنــيــة وتعليمهم وأن  فــي حــيــاتــهــم 
يـــــــزدهـــــــروا«. وأكـــــــد أنــــــه ســـيـــتـــم طـــرح 
مــجــمــوعــة االصــــاحــــات فـــي تــصــويــت 
ــبـــاد، بــــدون تحديد  عــلــى مــســتــوى الـ
ــال بـــوتـــن )67  ــ مـــوعـــد الــتــصــويــت. وقـ
عـــامـــا( »لــــن نــتــمــكــن مـــن بــنــاء روســيــا 
قوية مزدهرة إال على أســاس احترام 

الرأي العام«. 
ــنــــات حــــــــول إجــــــــراء  ــكــــهــ ــتــ ــرت الــ وأثـــــــيـــــ
ــلـــى الــــنــــظــــام الــســيــاســي  ــيـــرات عـ ــيـ ــغـ تـ
لــبــوتــن البقاء  الــروســي بشكل يتيح 

فــي الــرئــاســة إلــى مــا بعد 2024، وملح 
البعض إلى أنه يمكن أن يبقى رئيسا 
ــع زيـــــــادة ســلــطــاتــه أو أن  لـــــلـــــوزراء مــ
الــكــوالــيــس.  قـــوي وراء  لـــه دور  يــكــون 
ولـــم يــتــضــح كــيــف يــمــكــن للتغييرات 
الدستورية أن تؤثر على دور بوتن 
الــيــكــســي نافالني  املــســتــقــبــلــي، إال أن 
املــعــارض الرئيسي للكرملن قــال انه 
ــراء  يــتــوقــع أن يــكــون اي اســتــفــتــاء »هـ
ــزال أن  مـــــزورا« وأن هـــدف بــوتــن ال يــ
يبقى »الزعيم الوحيد مدى الحياة«. 

ــا فــي  ــيــ وآخــــــر اســـتـــفـــتـــاء أجــــرتــــه روســ
1993 عــنــدمــا تــبــنــت الـــدســـتـــور اثــنــاء 
حــكــم بــوريــس يلتسن ســلــف بــوتــن. 
ــادة انتخاب  اعــ وفـــي عـــام 2018 تــمــت 
بـــــوتـــــن لــــــواليــــــة مــــــن ســــــت ســـــنـــــوات. 
وانخفضت نسبة التأييد له إلى أدنى 
ــزال أعــلــى  ــ مــســتــويــاتــهــا، ولــكــنــهــا ال تـ
بــكــثــيــر مـــن مــســتــويــات تــأيــيــد معظم 
ــادة الـــغـــربـــيـــن. وحـــصـــل فــــي آخـــر  الــــقــ
االســتــطــاعــات عــلــى نــســبــة تــأيــيــد ما 
بــن 68-70%، أي أعــلــى ببضع نقاط 
مــن عــام مــضــى، ولــكــن بانخفاض من 
نسبة تــزيــد عــلــى 80% وصــلــت اليها 
نسبة تأييده في االنتخابات السابقة.
ويعتبر خطاب حالة األمة الذي القاه 
بوتن أمس في قاعة مانيز للمعارض 
القريبة من الكرملن، واحدا من ثاثة 
احــداث سنوية كبيرة لبوتن، بينها 
املؤتمر الصحافي املاراثوني وجلسة 
الــتــي يتلقى فيها  األسئلة واألجــوبــة 

اسئلة عبر الهاتف من عامة الناس.

¶ ديمتري مدفيديف 

روسيا تحث دول الخليج على تبني آلية أمنية مشتركة

قــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الروسي سيرجي الفــروف 
أمــــــس إن مـــوســـكـــو تــحــث 
دول الــخــلــيــج عــلــى دراســـة 
آلـــــــيـــــــة أمـــــنـــــيـــــة مــــشــــتــــركــــة 
لــلــمــنــطــقــة وإنـــــه آن األوان 
ــم مــن  ــالـ ــعـ كــــي يــتــخــلــص الـ
اإلجـــــــــــــــــــــــراءات األحــــــــاديــــــــة 
الجانب كالعقوبات، وقال 
الفروف خال مؤتمر أمني 
في نيودلهي »نقترح على 
الــتــفــكــيــر في  دول الــخــلــيــج 

ــة مـــشـــتـــركـــة..  ــيـ ــنـ آلــــيــــات أمـ
ا مــــن إجــــــــــراءات بــنــاء  ــدء ــ ــ بـ
الــــثــــقــــة ودعـــــــــــوة بــعــضــهــا 
الــبــعــض إلجــــراء تــدريــبــات 
ــرت  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ عــــــســــــكــــــريــــــة«. وتـ
ــي الـــخـــلـــيـــج  ــ ــرات فــ ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الــــواليــــات  قـــتـــلـــت  ــد أن  ــعـ بـ
الــقــائــد العسكري  املــتــحــدة 
اإليـــــــرانـــــــي الــــــبــــــارز قـــاســـم 
إيــران  سليماني، مما دفــع 
لـــلـــرد بـــهـــجـــوم صـــاروخـــي 
على القوات األمريكية في 

العراق.
وقــــال الفــــروف »بــالــحــديــث 

عن الخليج يساورنا قلق 
ــا يـــجـــري  ــ ــأن مـ ــشــ ــد بــ ــديــ شــ
ــر أيــضــا  هـــــنـــــاك«. ويـــحـــضـ
ــر الــخــارجــيــة اإليــرانــي  وزيـ
ــــف  ــريـ ــ مـــــحـــــمـــــد جـــــــــــــــواد ظـ
الــذي يأتي  املؤتمر األمني 
بــعــد يــــوم واحـــــد فــقــط من 
توجيه بريطانيا وفرنسا 
وأملـــانـــيـــا االتــــهــــام رســمــيــا 
ــنـــود  ــاك بـ ــهــ ــتــ ــانــ إليـــــــــــران بــ
االتــفــاق الــنــووي املــبــرم في 
لــلــحــد من  ــرامــــي  2015 والــ
برنامجها النووي وهو ما 
قد يــؤدي إلى إعــادة فرض 

ــقــــوبــــات األمــــــــم املـــتـــحـــدة  عــ
عليها. 

وقال الفروف إن العقوبات 
األحـــاديـــة الــجــانــب مشكلة 
فــي عاملنا الــيــوم، وأضــاف 
»القرن الحادي والعشرون 
هـــــو وقـــــــت الـــتـــخـــلـــص مــن 
لــــلــــتــــعــــامــــل  أي وســــــــائــــــــل 
فــــــي الـــــعـــــاقـــــات الــــدولــــيــــة 
بمنطق عصور االستعمار 
ــديــــث،  ــار الــــحــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واالسـ
ــقــــوبــــات.. الــعــقــوبــات  ــعــ والــ
أحــــــــاديــــــــة الـــــــجـــــــانـــــــب.. لـــن 

تجدي«.

نيودلهي - رويترز:

الخرطوم - رويترز
موسكو - أ ف ب:
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 روحاني يتهم أمريكا وحلفاءها بزعزعة األمن في الشرق األوسط

إيــــران ترفــض 
»اتفاق ترامـب« 
لحل النزاع النووي

ــــس اإليـــــــــرانـــــــــي حـــســـن  ــيــ ــ ــرئــ ــ رفـــــــــض الــ
روحــانــي اقتراحا إلبـــرام اتــفــاق جديد 
طلق عليه اسم »اتفاق ترامب« بهدف 

ُ
أ

حــل الـــنـــزاع الـــنـــووي قــائــا إنـــه عــرض 
ــريـــب« وانــتــقــد الــرئــيــس األمــريــكــي  »غـ
دونالد ترامب قائا إنه دائم النكوص 
ــن تـــعـــهـــداتـــه، وكـــــان رئـــيـــس الــــــوزراء  عـ
البريطاني بوريس جونسون قد دعا 
ــرامـــب الـــثـــاثـــاء إلــــى صــيــاغــة اتــفــاق  تـ
جـــديـــد يـــحـــل مـــحـــل االتــــفــــاق الـــنـــووي 
ــام 2015 لــضــمــان  ــ املــــبــــرم عـ ــــي  ــرانـ ــ اإليـ
عــــدم امـــتـــاك الــجــمــهــوريــة اإلســامــيــة 
ساحا نــوويــا، وقــال ترامب إنــه اتفق 
مع جونسون على أن »اتفاق ترامب« 

ينبغي أن يحل محل االتفاق النووي.
ــــي خـــطـــاب بـــثـــه الـــتـــلـــفـــزيـــون طــالــب  وفـ
ــن بــــالــــعــــودة إلـــى  ــطــ ــنــ ــي واشــ ــ ــانــ ــ روحــ
الـــذي انسحبت منه  الــنــووي  االتــفــاق 
فـــي 2018، ويـــدعـــو االتـــفـــاق إلــــى رفــع 

ــفـــروضـــة على  ــة املـ ــيـ الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـ
ــن بــرنــامــجــهــا  إيـــــــران مـــقـــابـــل الـــحـــد مــ

النووي.
وقـــــال روحــــانــــي »ال أعـــلـــم كــيــف يفكر 
ــــوزراء هـــذا فــي لــنــدن،  الــســيــد رئــيــس الـ
ــاق الــنــووي  ــفـ يــقــول دعـــونـــا نــتــرك االتـ
ــــب«، وتــــابــــع »إذا  ــرامـ ــ ــّعـــل خـــطـــة تـ ونـــفـ
ــأ فـــســـوف  اتــــخــــذتــــم الــــخــــطــــوة الــــخــــطــ
تــضــركــم. اخــتــاروا الــطــريــق الصحيح. 
ــعــــودة إلــى  الـــطـــريـــق الــصــحــيــح هـــو الــ
االتــفــاق الــنــووي«. وقــال روحــانــي »كل 
أنشطتنا تجري تحت إشراف الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية«.
وألقى روحاني باللوم على الواليات 
املـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا بـــالـــتـــســـبـــب فــي 
»زعـــزعـــة األمــــن« فــي الــشــرق األوســــط، 
وقـــال فــي كلمته إن مــن بــن »أخــطــاء« 
ــتـــل ســلــيــمــانــي  الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة قـ
والتدخات في العراق واليمن وليبيا، 
ــاب مـــــن االتــــفــــاق  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ وقـــــــرارهـــــــا االنـ
ـــرض عــــقــــوبــــات،  ــ الــــــنــــــووي وإعـــــــــــادة فــ

وأضاف »نقول للجميع التوتر األمني 
فـــي املــنــطــقــة لــيــس فـــي صــالــح الــعــالــم، 
لــيــس فـــي صـــالـــح أوروبـــــــا ولـــيـــس في 
صـــالـــح آســــيــــا«. واعـــتـــبـــر روحــــانــــي أن 
الــجــنــدي األمــريــكــي الــيــوم فــي املنطقة 
»يــعــيــش حـــالـــة الــــاأمــــن، ومــــن املــمــكــن 
أن يــعــيــش الــجــنــدي األوروبــــــي أيــضــا 
حــالــة الــاأمــن فــي املنطقة غـــدا«. وقــال 
مخاطبا الواليات املتحدة وحلفاءها 

»نريد أن ترحلوا عن املنطقة«.
وأشــار روحاني إلــى سلسلة األحــداث 
»املأساوية« وقال إن هذه األمور يجب 
أن تؤدي إلى »قرار كبير« ضمن النظام 
السياسي اإليــرانــي وهــذا »الــقــرار هو 
الــوحــدة والتاحم«، وأضــاف الرئيس 
اإليـــرانـــي أن االنــتــخــابــات التشريعية 
املـــرتـــقـــبـــة »يـــجـــب أن تـــكـــون الــخــطــوة 
األولـــــــــــى« فـــــي ذلــــــــك. وأكــــــــد »ضــــــــرورة 
الــوحــدة والــتــاحــم بــن جميع الفئات 
واألطــيــاف والتوجهات في الباد من 

أجل التصدي للمؤامرات الخارجية«.

ــانــــي أمــــس إلــــى »الـــوحـــدة  ودعـــــا روحــ
الوطنية« وشدد على ضرورة إحداث 
تغييرات جذرية في طريقة إدارة إيران 
بعد موجة من االحتجاجات الغاضبة 
على كارثة إسقاط الطائرة األوكرانية 

األسبوع املاضي.
وبعد أسبوع من الكارثة دعا روحاني 
إلى »الوحدة الوطنية« في كلمة نقلها 
التلفزيون الحكومي مــبــاشــرة، وقــال 
»قـــواتـــنـــا املــســلــحــة درســـــت املـــوضـــوع 
وأعلنت النتائج. على قواتنا املسلحة 
أن تــعــمــل وتـــؤكـــد ألبـــنـــاء الــشــعــب بــأن 
مـــثـــل هــــــذا الـــخـــطـــأ لـــــن يـــحـــصـــل بــعــد 
الــيــوم«. وأضــاف »نعتذر عن التأخير 
ــــذي حصل  ــــان عـــن الــخــطــأ الـ فـــي اإلعــ
ــة«  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــاط الــــطــــائــــرة األوكـ ــ ــقـ ــ ــــي إسـ فـ
ــاء اإليــرانــيــة  ــبـ كــمــا أوردت وكـــالـــة األنـ

الرسمية )ارنا(.
وطــالــب روحـــانـــي بــتــوضــيــح كــامــل ملا 
حدث في الكارثة الجوية التي جاءت 
ــن إطـــــــــاق الـــجـــيـــش  ــ ــات مــ ــ ــاعــ ــ ــعــــد ســ بــ

اإليـــرانـــي مــوجــة مــن الــصــواريــخ على 
قـــوات أمــريــكــيــة مــتــمــركــزة فــي الــعــراق. 
وأكد أن »الشعب يريد التنوع« داعيا 
السلطات االنتخابية إلى االمتناع عن 
رفض طلبات مرشحن محتملن في 
االنتخابات العامة املقرر أن تجري في 

21 فبراير.
وقــــــد يـــشـــكـــل ذلــــــك تـــغـــيـــرا كـــبـــيـــرا فــي 
الــبــاد حيث يفحص مجلس صيانة 
ــتـــور طــلــبــات جــمــيــع املــرشــحــن  الـــدسـ
ــال  ــ ــدولــــة، وقـ ــلــ ــم لــ ــ ــهـ ــ ــــن والئـ لـــلـــتـــأكـــد مـ
روحـــانـــي أيـــضـــا إن »الــشــعــب ســيــدنــا 
ــي خــــدمــــتــــه«. وأضـــــــــاف فــي  ــ ونــــحــــن فـ
تــصــريــحــات عــقــب اجــتــمــاع الــحــكــومــة 
ــه.  ــا نـــحـــن خـــدمـ ــيـــدنـ »الــــشــــعــــب هــــو سـ
يــجــب عــلــى الـــخـــادم أن يــعــامــل ســيــده 
بتواضع ودقة ونزاهة«. وقال »الشعب 
يـــريـــد الـــتـــأكـــد أن الــســلــطــات تــتــعــامــل 
معه بــصــدق ونــزاهــة وثــقــة«. وأضــاف 
»ال يــمــكــن حــكــم الـــبـــاد مـــن قــبــل تــيــار 

سياسي واحد فقط. البلد للجميع«.

وكاالت -

آلية لحل الخافات في االتفاق  أطلقت األطــراف األوروبية 
النووي مع إيران، وسط تصاعد التوترات مع الغرب بسبب 
إسقاط الطائرة، متهمة إيران بانتهاك التزاماتها بموجب 
ــران بــريــطــانــيــا وفرنسا  االتـــفـــاق، وردا عــلــى ذلـــك حـــذرت إيــ
وأملانيا بأن عليها »أن تستعد لقبول تبعات« هذه الخطوة، 
واتهم وزيــر الخارجية اإليــرانــي محمد جــواد ظريف أمس 
ــنـــووي، وصــــرح في  الــقــوى األوروبـــيـــة بــانــتــهــاك االتـــفـــاق الـ
مؤتمر صحفي في الهند أن األوروبين »ال يشترون النفط 
مــنــا، وانــســحــبــت جــمــيــع شــركــاتــهــم مـــن إيـــــران. ولـــذلـــك فــإن 
أوروبا تنتهك« االتفاق الذي أكد أن مستقبله »يعتمد على 
أوروبـــا«. وأضــاف أن االتحاد األوروبــي هو »أكبر اقتصاد 
في العالم. فلماذا تسمحون للواليات املتحدة بــأن تتنمر 
عــلــيــكــم«. والــعــام املــاضــي اقــتــربــت إيــــران وعــدوتــهــا الــلــدود 

الواليات املتحدة من خوض حرب مرتن.
ــهــا »تــدعــم بــالــكــامــل« اآللــيــة 

ّ
ــحــدة أن

ّ
وأعــلــنــت الـــواليـــات املــت

التي أطلقتها الدول األوروبية الثاث األطــراف في االتفاق 
ــهـــران عــلــى الــــعــــودة لــالــتــزام  ــام طـ ــ ــرانــــي إلرغــ الــــنــــووي اإليــ
بمفاعيل هذا االتفاق املبرم في 2015 والذي يقّيد أنشطتها 
النووية، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية في 

بيان »نحن ندعم بالكامل قرار الترويكا األوروبية إطاق 
 النزاعات«، داعيًا إلى فرض »املزيد من الضغوط 

ّ
آلية فض

الدبلوماسية واالقــتــصــاديــة« على الجمهورية اإلسامية 
التي تخضع أســاســًا لعقوبات أمريكية مــشــّددة. وأضــاف 
 »بريطانيا وفرنسا وأملانيا فعلت الصواب« في 

ّ
البيان أن

مواجهة »االستفزازات اإليرانية« في املجال النووي.
وكانت الدول األوروبية الثاث األطراف في االتفاق النووي 
الــثــاثــاء عملية دبلوماسية صعبة إللـــزام طهران  أطلقت 
بــالــعــودة إلـــى احـــتـــرام تــعــهــداتــهــا الــنــوويــة مــن دون فــرض 
عــقــوبــات جـــديـــدة عــلــيــهــا، واآللـــيـــة الــتــي فــّعــلــتــهــا الــتــرويــكــا 
 النزاعات ينّص عليها االتفاق في 

ّ
األوروبية هي آلية لفض

بــنــوده. وقــال وزراء الخارجية الفرنسي جان  حــال انتهاك 
إيف لودريان واألملاني هايكو ماس والبريطاني دومينيك 
راب في بيان مشترك »ليس لدينا خيار آخر نظرًا للتدابير 
املتخذة من جانب إيــران«. وفي الخامس من يناير، كشفت 
تها الرامية 

ّ
طهران عن »املرحلة الخامسة واألخيرة« من خط

الــنــووي، وذلــك ردا  لتقليص التزاماتها بشأن برنامجها 
على انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق في 2018 وإعادة 

فرض واشنطن عقوبات قاسية تخنق االقتصاد اإليراني.

قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف أمس إن االتفاق النووي املبرم مع القوى 
العاملية لم يمت وإنه ليس واثقا إلى أي مدى يمكن أن يستمر أي اتفاق يبرمه الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب، وقال ظريف في مؤتمر أمني في نيودلهي »الواليات املتحدة 
اتــفــاق أمريكي  الــقــائــم( ثــم انسحبت مــنــه، لدينا  لــم تنفذ التزاماتها )بموجب االتــفــاق 
انتهكته الواليات املتحدة. إذا أصبح لدينا اتفاق يبرمه ترامب، إلى أي مدى يمكن أن 
يستمر، عشرة شهور أخرى؟«. وقال ظريف إن إيران مهتمة بالدبلوماسية ولكن ليس 
بالتفاوض مع الواليات املتحدة وأضاف أن االتفاق القائم »من أفضل االتفاقات« التي 
يمكن تصورها، وتحدث ظريف في اليوم التالي التهام بريطانيا وفرنسا وأملانيا إيران 
بانتهاك بنود االتفاق وهي خطوة قد تقود في نهاية األمــر إلى إعــادة فرض عقوبات 
األمم املتحدة على إيران. وقال الوزير إنه سيرد على خطاب من الدول األوروبية الثاث 

وإن مستقبل االتفاق الذي »لم يمت« متعلق على موقف أوروبا.
إيــران بعثت برسالة للواليات املتحدة عن طريق وسطاء سويسرين  وقــال ظريف إن 
ليلة الهجوم الصاروخي الذي وصفته بأنه دفاع عن النفس بعد قتل سليماني. وقال 
ظريف إن مقتل سليماني يمثل انتكاسة كبيرة في قتال تنظيم الدولة اإلسامية. وينظر 

الكثيرون في املنطقة لسليماني باعتباره بطا لدوره في هزيمة التنظيم املتشدد.

نيويورك تايمز: 

الطائرة أسقطت
بصاروخيـــــــــن 

الــصــنــدوقــن األســـوديـــن للطائرة  إيــــران تسليمها  طلبت كييف مــن 
األوكــرانــيــة التي أسقطت قــرب طــهــران قبل أســبــوع، وقــدمــت النيابة 
ــذا الــصــدد  ــن األوكـــرانـــيـــة طــلــبــا رســمــيــا فـــي هــ ــ الـــعـــامـــة وأجــــهــــزة األمـ
للسلطات اإليرانية، كما أوضحت النيابة في بيان، وأكــدت النيابة 
ــرانــــي يــبــذل أقــصــى جـــهـــوده لــضــمــان فك  الــعــامــة أن »الـــجـــانـــب األوكــ
تسجيات الصندوقن األســوديــن بشكل جيد والحفاظ على األدلــة 

في التحقيق بالكارثة«.
مـــن جــانــب آخــــر، أعــلــنــت كــيــيــف أن مـــســـؤوال إيــرانــيــا كــبــيــرا ســيــزور 
الــذي يمكن أن يكلف  أوكــرانــيــا فــي األيـــام املقبلة »لتحديد املختبر« 
تحليل مــضــمــون الــصــنــدوقــن األســـوديـــن. وبــحــســب وســائــل اإلعـــام 
ــإن الـــوجـــهـــة األخـــــــرى املــحــتــمــلــة لــتــحــلــيــل تــســجــيــات  ــ ــة فـ ــيــ ــرانــ األوكــ
الصندوقن األسودين هي فرنسا. وأعلن مسؤولون كنديون اإلثنن 
أيضا أن الخبراء الكندين الذين أوفدوا اإلثنن إلى طهران للتحقيق 
فـــي تــحــطــم الــطــائــرة ســيــتــفــقــدون أيــضــا الــحــطــام وســيــطــلــعــون على 

الصندوقن األسودين للطائرة.
وأسقطت الطائرة األوكرانية بصاروخ بعيد إقاعها األربعاء ما أدى 
إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها. وبعدما نفت طهران أليام 
ما أعلنته دول غربية حول إسقاط الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 
بــصــاروخ، عــادت القوات املسلحة اإليرانية واعترفت صباح السبت 

بمسؤوليتها عن املأساة، متحدثة عن »خطأ بشري«.
نــيــويــورك تايمز على موقعها اإللــكــتــرونــي مشاهد  ــت صحيفة 

ّ
وبــث

إيــران في   طائرة الركاب األوكرانية التي أسقطتها 
ّ
جديدة تظهر أن

8 يناير الجاري بعيد دقائق من إقاعها من مطار طهران أصيبت 
بـــصـــاروخـــن ولـــيـــس بـــصـــاروخ واحـــــد، وتــظــهــر هــــذه املــشــاهــد الــتــي 
التقطتها كاميرا مراقبة جسمًا يضيء عتمة الليل وينطلق من األرض 
متّوجهًا نحو السماء بزاوية منحنية ثم ينفجر بعد ذلك بحوالي 20 
ثانية. وبعدها بعشر ثوان ينطلق جسم مضيء ثان مماثل من نفس 
املــكــان بــاتــجــاه الــهــدف عينه فيصيبه بعد 10 ثـــوان مــن ذلـــك. وبعد 
دقيقة من االنفجار الثاني تسطع كرة نار في السماء وتسلك منحى 
انحداريًا قبل أن تغيب عن الشاشة. وبحسب الصحيفة النيويوركية 

فقد أطلق الصاروخان من قاعدة عسكرية تقع قرب طهران.
 الجسم املضيء 

ّ
وعلى موقعها اإللكتروني قالت نيويورك تايمز إن

األول هــو الـــصـــاروخ األول الــــذي أصــــاب الــطــائــرة والــجــســم املــضــيء 
 كتلة اللهب هي 

ّ
الثاني هو الصاروخ الثاني الذي أصابها، في حن أن

الطائرة التي اشتعلت في الجو ثم تحطمت.
قت من صّحة« الفيديو، مشيرة إلى 

ّ
ها »تحق

ّ
وأّكدت نيويورك تايمز أن

 الطائرة أصيبت بصاروخن وليس بصاروخ واحد يشرح 
ّ
 واقع أن

ّ
أن

ف جهاز اإلرسال في الطائرة عن العمل لبضع ثوان قبل أن 
ّ
ملاذا توق

 الطائرة تمّكنت من تغيير مسارها للعودة 
ّ
تصاب بصاروخ ثان، وأن

املــطــار قبل أن تتحطم، وبحسب الصحيفة فــإن كاميرا املراقبة  إلــى 
التي التقطت هذه املشاهد كانت منصوبة على سطح مبنى قرب قرية 
بيد كانيه على بعد 6 كلم من القاعدة العسكرية اإليرانية التي أطلقت 
الصاروخن. وتقع هذه القرية على بعد حوالي 30 كلم شمال غرب 

مطار طهران الدولي.

أمريكا تدعم بالكامل اآللية األوروبية

ظريف: االتفاق النووي لم يمت

منوتشين: 
فرض العقوبات 
الدولية سريعا 

قال وزير الخزانة األمريكي 
ســتــيــفــن مـــنـــوتـــشـــن أمـــس 
املتحدة تعتقد  الــواليــات  إن 
ــتـــم إعــــــــــادة فــــرض  ــتـ ــه سـ ــ ــ أنـ
العقوبات الدولية على إيران 
سريعا نظرا لتفعيل فرنسا 
وبريطانيا وأملــانــيــا رسميا 
آللية تهدف للمساعدة في 
فـــرض االتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إيـــــران، وأضــــاف منوتشن 
ــات لـــقـــنـــاة  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ فـــــــي تـ
ســـــي.إن.بـــــي.ســـــي: أجـــريـــت 
مــنــاقــشــات مـــبـــاشـــرة جـــدا، 
كــمــا فــعــل وزيــــر الــخــارجــيــة 
بومبيو أيضا، مع نظرائنا. 
وتـــابـــع قـــائـــا: أعــتــقــد أنــكــم 
رأيـــــتـــــم الــــــــــدول األوروبــــــيــــــة 
البيان  الثاث وقــد أصــدرت 
وفعلت )آلية( حل النزاعات. 
ــعــمــل معها  ال ونــتــطــلــع إلــــى 
بسرعة وأتوقع إعادة فرض 
عــــقــــوبــــات األمـــــــــم املـــتـــحـــدة 

سريعا.
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ودع منتخبنا األوملبي منافسات كأس 
آسيا مــن الـــدور األول بعدما تــعــادل مع 
الــيــابــان 1-1 أمــس األربــعــاء على إستاد 
راجامانغاال في بانكوك، ضمن الجولة 
الثالثة من منافسات املجموعة الثانية 
في بطولة آسيا تحت 23 عامًا 2020 في 

تايالند.
وتـــقـــدم املــنــتــخــب الـــيـــابـــانـــي عــبــر هــدف 
كــوكــي اوغـــــاوا فــي الــدقــيــقــة 73، قــبــل أن 
يدرك املنتخب القطري التعادل بواسطة 

عبدالله األحرق )79 من ضربة جزاء(.
املــبــاراة بعشرة  وأكمل منتخب اليابان 
العبني عقب طــرد الالعب او تاناكا في 
الدقيقة الرابعة من الوقت املستحق بداًل 
مــن الــضــائــع لــلــشــوط األول، وجـــاء قــرار 
الطرد بعد الرجوع لنظام حكم الفيديو 
املساعد )VAR(. وشهدت املباراة الثانية 
ضـــمـــن ذات املـــجـــمـــوعـــة أمـــــس األربــــعــــاء 
أيضًا فــوز السعودية على سوريا -1 0 
على إســتــاد ثاماسات فــي بــاثــوم ثاني. 
وبهاتني النتيجتني تصدرت السعودية 
تــرتــيــب املــجــمــوعــة بــرصــيــد 7 نــقــاط من 
ثــالث مــبــاريــات، مقابل 4 نقاط لسوريا 

و3 لقطر ونقطة لليابان.
وفــــــــي الــــــــــــدور ربــــــــع الــــنــــهــــائــــي تــلــتــقــي 
السعودية مع تايالند ثانية املجموعة 
األولــــــــــــى، فـــــي حـــــني يـــتـــقـــابـــل املـــنـــتـــخـــب 
الــســوري مــع أســتــرالــيــا أولـــى املجموعة 
ــــت الــــجــــولــــة األولـــــــــى مــن  ــانـ ــ األولــــــــــى. وكـ

ــوز  ــدت فــ ــ ــهـ ــ ــة شـ ــوعــ ــمــ ــجــ ــات املــ ــســ ــافــ ــنــ مــ
الــســعــوديــة عــلــى الــيــابــان -2 1 وتــعــادل 
قطر مــع ســوريــا -2 2، فــي حــني شهدت 

الجولة الثانية فوز سوريا على اليابان 
-2 1 وتعادل السعودية مع قطر -2 2.

ويـــشـــارك فـــي الــبــطــولــة 16 مــنــتــخــبــا تم 

تقسيمها على أربــع مجموعات، بحيث 
يتأهل أول فريقني في كل مجموعة إلى 
الدور ربع النهائي، علمًا بأن املنتخبات 

الــحــاصــلــة عــلــى املـــراكـــز الــثــالثــة األولـــى 
تتأهل إلى دورة األلعاب األوملبية 2020 

في طوكيو.

العنابي األولمبي يودع منافسات كأس آسيا
بتعادله اإليجابي مع الياباني

¶  جانب من لقاء منتخبنا األولمبي واليابان

¶  الجماهير الكاميرونية على الموعد

بانكوك -  

اختارت إدارة التحكيم باالتحاد القطري لكرة القدم الحكم الدولي سعود 
العذبة إلدارة مباراة نهائي كأس قطر والتي ستجمع بني فريقي الدحيل 
والسد غدا الجمعة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي في 
تمام الخامسة والنصف مساء. وجــاء الطاقم التحكيمي للقاء بتواجد 
سعود العذبة حكم ساحة، وخالد عايد مساعد أول وفيصل عيد مساعد 
ثــانــي، والــحــكــم الــرابــع مــشــاري الــشــمــري، وحــكــم الفيديو سلمان فالحي 

وحكم الفيديو املساعد حمد السبيعي.

يعتزم االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« فرض قيود »صارمة« على 
عـــدد الــالعــبــني الــذيــن يــحــق لــنــاٍد واحـــد إعــارتــهــم اعــتــبــارا مــن املــوســم 
الــدولــي لكرة القدم،  الــجــديــدة مــن االتــحــاد  الــحــالــي. وبموجب القيود 
سيتم خفض عدد الالعبني املعارين إلى 8 فقط، على أن يتم خفضه 
مرة أخرى في املوسم املقبل 2020-2021 إلى 7 العبني، ثم 6 العبني في 

املوسم الذي يليه 2022-2021.
واستخدمت بعض األندية األوروبية نظام اإلعــارة لإلبقاء على عدد 
كبير من املواهب الشابة الواعدة في سجالتها، حيث تمنحهم الفرصة 
لخوض مباريات مع الفريق األول في أندية خارجية، وربما تبيعهم 

بعد ذلك مقابل ثمن أكبر.
وبـــهـــذه الــطــريــقــة، ســيــحــجــم مـــشـــروع الــفــيــفــا عــــدد عــمــلــيــات االنــتــقــال 
لالعبني الدوليني للموسم التالي، ووفق ما نقلت »آس« عن صحيفة 
ــراء رســمــيــا، وسيصبح  »ســـبـــورت«. وسيتم إبـــالغ األنــديــة بــهــذا اإلجــ
ســـاري املــفــعــول مــن املــوســم املقبل لالعبني الــذيــن تــجــاوزوا 22 عاما، 
أي بعد أن يتم تشكيلهم، ومن دون الحاجة إلى العديد من اإلعــارات 

لتزدهر حياتهم املهنية.
الفيفا تضييق الخناق تدريجيا على  القاعدة الجديدة، يريد  وبهذه 
األنــديــة الــتــي تــقــوم بــاســتــقــدام الــالعــبــني األفــارقــة الــذيــن انفصلوا عن 

أسرهم في سن صغيرة.

العذبة يدير نهائي كأس قطر

»الفيفا« يدرس فرض قيود 
»صارمة« على إعارة الالعبين

الدوحة -  

الدوحة -  

في إطار االستعدادات والترتيبات الخاصة 
لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة مـــن بــطــولــة كـــأس قطر 
ــادي الــدحــيــل  2020 والـــتـــي ســتــجــمــع بـــني نــ
ضــد نـــادي الــســد غـــدا الجمعة عــلــى اســتــاد 
جــاســم بــن حــمــد بــنــادي الــســد فــي الــســاعــة 
الخامسة والنصف مساًء، عقدت مؤسسة 
دوري نجوم قطر اجتماعًا تنسيقيًا بمقر 
املؤسسة ببرج البدع صباح امس األربعاء، 
ــد حــســن  ــيــ ــســ ــور كــــــل مــــــن الــ ــحــــضــ وذلـــــــــك بــ
الــكــوري املدير التنفيذي للمبيعات  ربيعة 
والــتــســويــق واالتـــصـــال، والــســيــد عــبــد الله 
الـــســـلـــيـــطـــي مــــديــــر إدارة اإلعــــــالم  صــــالــــح 
واالتـــصـــال -بــاإلنــابــة-، والــســيــد أحــمــد عبد 
الله السيد رئيس قسم عمليات كرة القدم، 

ممثلني عن مؤسسة دوري نجوم قطر.
كــمــا حــضــر مــمــثــال الـــنـــاديـــني، الــســيــد نــديــم 
حسني ممثل نادي الدحيل، والسيد حسن 
عـــلـــي مــمــثــل نــــــادي الــــســــد، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
النقيب حسن مــرزوق السليطي ممثل أمن 

املالعب بإدارة الهيئات واملنشآت.
فـــي بـــدايـــة االجـــتـــمـــاع رحــــب الــســيــد حسن 
ربــيــعــة الــــكــــواري بــالــحــضــور كـــافـــة، وهــنــأ 
املــبــاراة النهائية  إلــى  بــالــوصــول  الفريقني 
مــن بــطــولــة كـــأس قــطــر كـــأس الــفــخــر والــعــز، 
الــجــمــاهــيــر بــاملــبــاراة  متمنيًا أن تستمتع 
والتنافس القوي بني الالعبني وبالفعليات 

املصاحبة للنهائي.
تــم خـــالل االجــتــمــاع الــتــأكــيــد عــلــى عـــدد من 

النقاط املهمة:
الـــخـــاصـــة  ـــول  ــ ــدخـ ــ الــ ــات  ــ ــوابــ ــ بــ 1- تــــحــــديــــد 

بالجماهير واملنظمني ومواعيد افتتاحها 
يوم املباراة.

2- التنبيه عــلــى الــتــعــاون مــع رجـــال األمــن 
واملنظمني.

ــــرورة تـــواجـــد مــمــثــلــي الــنــاديــني عند  3- ضـ
البوابات للتعامل مع الجماهير.

4- الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنــــــه ســـيـــتـــم اســـتـــخـــدام 
تصاريح الدخول على كافة البوابات.

ــارة إلـــى أن عــمــلــيــة بــيــع تــذاكــر  ــ تــجــدر اإلشــ
املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة قــد بـــدأت مــن يـــوم األحــد 
املــاضــي فــي نــقــاط البيع بــاألنــديــة الــتــي تم 
اإلعــالن عنها مسبقًا، وهم )السد- الدحيل 
– قــطــر(، بــاإلضــافــة إلـــى املــجــمــع الــتــجــاري 
)دوحــة فيستفال سيتي(، كما يمكن شراء 
الــتــذاكــر اإللــكــتــرونــيــة عــبــر املــوقــع الرسمي 

tickets.qsl.qa

أكـــد االتــحــاد الــكــامــيــرونــي لــكــرة الــقــدم، 
امــــــــس األربـــــــــعـــــــــاء، اســــتــــضــــافــــة بــــــالده 
األمــم اإلفريقية 2021،  كــأس  لنهائيات 
لكن مع نقل موعدها من فصل الصيف 

كما كان مقررا، الى فصل الشتاء.
وأورد االتحاد عبر حسابه على تويتر، 
البطولة ستقام  املقبلة من  النسخة  أن 
بـــني الـــســـادس مـــن يــنــايــر والــتــاســع من 

فبراير 2021.
وأشــــــار االتــــحــــاد الـــكـــامـــيـــرونـــي إلــــى أن 
ــيـــة مــن  ــقـ ــبــــاب نـــقـــل الـــبـــطـــولـــة اإلفـــريـ أســ
الصيف الــى الــشــتــاء تــعــود إلــى ظــروف 

املناخ وطلب البلد املضيف.
البطولة،  مــن  النسخة األخــيــرة  وكــانــت 
لــلــمــرة األولــــى بمشاركة  والــتــي أقــيــمــت 
24 منتخبا بدال من 16، قد استضافتها 
مصر بني يونيو ويوليو 2019. وجاء 
نــقــل الــبــطــولــة مـــن الــشــتــاء كــمــا املــعــتــاد 
إلـــى فــصــل الــصــيــف، بــقــرار مــن االتــحــاد 

القاري في العام 2018.
وكــــــانــــــت إقــــــامــــــة الــــبــــطــــولــــة فــــــي فــصــل 
الــــشــــتــــاء تـــلـــقـــى امــــتــــعــــاض أنــــديــــة عـــدة 
الســيــمــا األوروبـــيـــة مــنــهــا، الضــطــرارهــا 
ــبــــني بـــــارزيـــــن فــي  لـــالســـتـــغـــنـــاء عــــن العــ
ــا خــــــــالل فـــــتـــــرة تــــعــــد مـــهـــمـــة  ــهــ ــوفــ ــفــ صــ

ــيـــديـــن  ــعـ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــهــــا عــــلــــى الـــصـ
الوطني والقاري.

ــاد اإلفـــريـــقـــي )كـــاف(  لــكــن رئــيــس االتـــحـ
أحمد أحمد أكد في تصريحات سابقة، 
أن مــوعــد الــبــطــولــة لــن يــكــون ثــابــتــا، بل 
قابال للتكيف مع اعتبارات عدة السيما 
الشديد  املناخية، نظرا لالرتفاع  منها 

للحرارة في القارة خالل الصيف.

ويأتي نقل النسخة املقبلة من البطولة 
ــــي عــــــام يـــطـــلـــق خـــاللـــه  الــــــى الــــشــــتــــاء، فـ
النسخة األولى  )فيفا(  الدولي  االتحاد 
مـــن كــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة بــصــيــغــتــهــا 
ــتــــي ســـتـــقـــام فــــي الــصــني  الــــجــــديــــدة، والــ
بــمــشــاركــة 24 فــريــقــا، وفــي مطلع فصل 
الــصــيــف بــعــد نــهــايــة املــوســم فــي الــقــارة 

األوروبية.

2020 اجتماع تنسيقي لنهائي كأس قطر 

2021 في الكاميرون أمم إفريقيا 
 ونقل موعدها إلى الشتاء

الدوحة -  

الدوحة -  
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تــنــطــلــق الـــيـــوم الــخــمــيــس فــعــالــيــات 
الجولة األولى من البطولة العربية 
لــــلــــمــــوســــم 2020  لــــــــلــــــــدراج ريـــــــــس 
ــرة،  ــشــ فــــــي نـــســـخـــتـــهـــا الـــــحـــــاديـــــة عــ
الـــتـــي يــنــظــمــهــا نـــــادي قــطــر لــســبــاق 
النارية تحت  السيارات والــدراجــات 
رعاية سعادة الشيخ خالد بن حمد 
آل ثــانــي رئــيــس الــنــادي، وذلـــك بعد 
تــعــذر إقــامــتــهــا بــســبــب األمـــطـــار في 

عطلة نهاية األسبوع املاضي.
ــة عــلــى  ــولـ ــبـــطـ ــافـــســـات الـ ــنـ وتــــقــــام مـ
مضمار الدراج ريس الخاص بنادي 
الــســيــارات والــدراجــات  قطر لسباق 
النارية، والذي يعد بشهادة الجميع 
ــدا مـــن أهـــم املــضــامــيــر الــعــاملــيــة  ــ واحـ
على مستوى هذه الرياضة والدليل 
عــلــى ذلــــك أنــــه يــحــتــفــظ بــعــدد كبير 
من األرقــام القياسية الخاصة بهذه 
ــة ســـــواء ضــمــن مــنــافــســات  ــريـــاضـ الـ

الربع ميل أو الثمن ميل.
وافتتح نادي قطر لسباق السيارات 
مضمار الدراج ريس أمام املتسابقني 
ـــس،  ــات مــــســــاء أمــ ــ ــاعـ ــ ملــــــدة أربــــــــع سـ
وذلــــك مـــن أجــــل اخــتــبــار ســيــاراتــهــم 
ودراجاتهم النارية استعدادًا لهذه 
الــــجــــولــــة، أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــجـــدول 
الزمني لهذه الجولة فمن املقرر أن 
تــنــطــلــق فـــي الـــســـاعـــة الــثــانــيــة ظهر 
اليوم عمليات التسجيل والفحص 
الفني للسيارات والدراجات النارية 
وســيــكــون هــنــاك اجــتــمــاع تــنــويــري 
للمتسابقني بتمام الساعة الثالثة 
تـــبـــدأ مــنــافــســات  إال ربـــعـــا عــلــى أن 
ــــارب  ــــجـ ــتـ ــ ــة األولـــــــــــــى مـــــــن الـ ــ ــــصـ ــــحـ الـ
الــثــالــثــة ظــهــرا تليها  التأهيلية فــي 
بعد ذلك الحصتان الثانية والثالثة.

ــرر أن تــخــتــتــم الـــتـــجـــارب  ــقــ ومـــــن املــ
الـــتـــأهـــيـــلـــيـــة بـــالـــحـــصـــة الــتــأهــيــلــيــة 
الرابعة غدا الجمعة الساعة الثالثة 
عــصــرا، مــع الــتــذكــيــر بـــأن التسجيل 
سيكون متاحا أمــام املشاركني ملدة 

ــدة قــبــل انـــطـــالق الــفــتــرة  ســاعــة واحـــ
الـــتـــجـــارب، إذ يشترط  األخـــيـــرة مـــن 
على املتسابق خــوض فترة واحــدة 
الــتــجــارب التأهيلية  على األقـــل مــن 
لــلــمــنــافــســة فـــي الـــســـبـــاق الــرئــيــســي 
ــقــــة خــــــروج  والـــــــــــذي يـــــجـــــري بــــطــــريــ
املغلوب ضمن جدول من املواجهات 
ــا لــنــتــيــجــة  ــ ــقـ ــ ــــدد وفـ ــــحـ الـــثـــنـــائـــيـــة يـ
التجارب التأهيلية، حيث ستنطلق 
تلك املواجهات في الخامسة مساء 
الجمعة وتستمر حتى املــواجــهــات 
ــتـــحـــدد أبـــطـــال  ــتــــي سـ الـــخـــتـــامـــيـــة الــ
ــــدى عــشــرة املـــقـــررة في  الــفــئــات اإلحـ
ــبـــطـــولـــة فــي  الـــبـــطـــولـــة. وتـــحـــظـــى الـ
ــالـــي بـــمـــشـــاركـــة واســـعـــة  ــام الـــحـ ــعــ الــ
عــلــى املــســتــويــني الــعــربــي والــعــاملــي، 
أبــطــال السرعة  حيث يتواجد فيها 
الـــقـــطـــريـــون واملـــقـــيـــمـــون عــلــى أرض 
الدولة، إضافة إلى مجموعة كبيرة 
أبـــرز املتسابقني الكويتيني في  مــن 
الــســيــارات والــدراجــات الــنــاريــة، كما 
يــشــارك فــي بــطــولــة املــوســم الحالي 
حــامــل اللقب للموسم املــاضــي تود 
تـــيـــتـــرو، فــضــال عـــن بــطــل ووصــيــف 
 NHRA بـــطـــولـــة ــي  فــ مـــوســـم 2018 
ــبــــرومــــود مــايــك  األمـــريـــكـــيـــة لــفــئــة الــ
جــانــيــس ومـــايـــك كــســتــالنــا، وأيــضــا 
براندن سنايدر وغيرهم من أبطال 

هذه الرياضة.

لــلــدراج  وانطلقت البطولة العربية 
لـــلـــمـــرة األولـــــــــى عــــــام 2008،  ريــــــس 
بعدما قــرر مــؤســس فــريــق العنابي 
ريــســيــنــج ورئــيــســه ســـعـــادة الــشــيــخ 
خالد بن حمد آل ثاني دعوة أفضل 
املــتــســابــقــني عــلــى املــســتــوى الــعــاملــي 
مـــن أجــــل الــتــنــافــس فـــي بــطــولــة هي 
األولـــــى مـــن نــوعــهــا فـــي هـــذا املــجــال 
على مستوى املنطقة، ليشكل هذا 
الــــحــــدث الـــلـــبـــنـــة األولــــــــى لــلــبــطــولــة 
ــتــــي  ــة لــــــلــــــدراج ريـــــــــس، والــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
الــحــاديــة  الــيــوم بنسختها  أضــحــت 
عشرة من أقــوى البطوالت املتعلقة 
بالرياضات امليكانيكية في املنطقة.

ــام مــشــاركــة  وتــشــهــد الــبــطــولــة كــل عـ
ــدراج ريـــس في  ــ الـ أفــضــل متسابقي 
إلــى أبطال  املنطقة العربية، إضافة 
هذه الرياضة من الواليات املتحدة 
األمريكية وأوروبا وكندا وأستراليا 
ــذي  وأمــــريــــكــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، األمــــــر الــ
يــســاهــم بــتــعــزيــز مــكــانــة قــطــر على 
الــصــعــيــد الـــريـــاضـــي الــعــاملــي حيث 
أسهمت جهود سعادة الشيخ خالد 
بن حمد آل ثاني في أن يكون نادي 
سباق السيارات والدراجات النارية 
مع فريق العنابي للسباقات إضافة 
إلــى العنابي بيرفورمانس، وحــدة 
متكاملة هندسية رياضية في عالم 

رياضة املحركات.

الــعــطــيــة حامل  حــافــظ بطلنا نــاصــر 
املــركــز الثاني  اللقب على موقعه فــي 
الــدولــي  ضمن منافسات رالـــي داكـــار 
الــــصــــحــــراوي فــــي نــســخــتــه الــثــانــيــة 
واألربــعــني الــتــي تــقــام فــي السعودية 
حتى غــد الجمعة، وذلـــك رغــم تعثره 
في املرحلة العاشرة امــس واحتالله 

املركز السابع عشر.
 واستغل اإلسباني كارلوس ساينز 
بـــطـــل املـــرحـــلـــة الــــعــــاشــــرة، تـــعـــثـــر كــل 
ــفــــرنــــســــي ســتــيــفــان  ــن الـــعـــطـــيـــة والــ ــ مـ
بــيــتــرهــانــســل أبــــــرز مــنــافــســيــه عــلــى 
ــقــــب وعـــــــــزز صــــــدارتــــــه لــلــتــرتــيــب  ــلــ الــ
الــعــام، حيث حــل العطية فــي مرحلة 
املــركــز السابع عشر بفارق  امــس فــي 
17,46 دقــيــقــة عــن ســايــنــز، فيما جــاء 
بـــفـــارق 11,48  بــيــتــرهــانــســل عـــاشـــرا 

دقيقة عن ساينز أيضا.
 وابتعد ساينز بعد مرحلة امس في 
صدارة الترتيب العام بزمن إجمالي 
قــدره 37 ساعة و15 دقيقة 37 ثانية 
الــعــطــيــة  ــارق 18.10 دقــيــقــة عـــن  ــفــ وبــ
صاحب املركز الثاني بزمن إجمالي 
قدره 37 ساعة و33 دقيقة و47 ثانية، 
ــاء بــيــتــرهــانــســل فــــي املـــركـــز  ــ فــيــمــا جـ
الثالث بزمن إجمالي قدره 37 ساعة 
و34 دقيقة و3 ثانية وبــفــارق 18.26 

دقيقة عن املتصدر.
 وقــرر منظمو الــرالــي إيــقــاف املرحلة 
العاشرة بعد 345 كلم على بدايتها 
ــاح الــــقــــويــــة، حـــيـــث تــم  ــ ــريــ ــ بـــســـبـــب الــ
اعـــتـــمـــاد الـــتـــوقـــيـــت عـــنـــد الــكــيــلــومــتــر 
رقــم 223 من املرحلة الخاصة، وجاء 
ذلــــك بــســبــب اســتــهــالك كــامــل املــــوارد 
ــــان  املــخــصــصــة لـــضـــمـــان ســـالمـــة وأمـ
ــان الــعــطــيــة بصحبة  املـــشـــاركـــني.  وكــ
مالحه الفرنسي ماثيو بوميل أكثر 
الـــخـــاســـريـــن فــــي املـــرحـــلـــة الـــعـــاشـــرة 
والــتــي شــهــدت تــفــوق أبـــرز منافسيه 
ســايــنــز وبــيــتــرهــانــســل عــلــيــه، حيث 
حقق ساينز املركز األول في املرحلة 
بــزمــن قـــدره ساعتني و6 دقــائــق و48 
ثانية وبفارق 3 دقائق و5 ثواني عن 
ــاكـــوب بــرزيــجــونــســكــي  الــبــولــنــدي جـ
ــاحـــب املــــركــــز الـــثـــانـــي، فــيــمــا جـــاء  صـ
إفــريــقــي جــيــنــيــل دي فيليرز  الــجــنــو 
في املركز الثالث بفارق 4 دقائق و26 

ثانية عن ساينز.
وجـــــــــــــاء الـــــفـــــرنـــــســـــي بـــــــيـــــــار الشــــــــوم 
والـــــــــســـــــــعـــــــــودي يـــــــزيـــــــد الــــــراجــــــحــــــي 
والهولنديان بيرنهارد تــن برينكي 
وإريــك فان لون في املراكز من الرابع 
وحـــتـــى الـــســـابـــع تـــوالـــيـــا، بــيــنــمــا حل 
بــيــتــرهــانــســل عـــاشـــرا بــزمــن إجــمــالــي 
قــدره ساعني و15 دقيقة و31 ثانية، 
امــا العطية فــجــاء فــي املــركــز السابع 
عــشــر بــزمــن إجــمــالــي قــــدره ساعتني 

و21 دقيقة و29 ثانية.
 وبــعــد انــتــهــاء املــرحــلــة الــعــاشــرة، زاد 
الــفــارق بــني العطية وســايــنــز مــن 24 
إلــى 18.10 دقيقة امــس،  ثانية أمــس 
ــارق بــــني الــعــطــيــة  ــ ــفـ ــ فـــيـــمـــا تـــقـــلـــص الـ
الـــى 16 ثانية  الــثــانــي وبيترهانسل 

فقط.
وعلى صعيد منافسات فئة الدراجات 
ــوان  ــ ــة، تـــمـــكـــن اإلســــبــــانــــي جـ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ الـ
ــدا( مـــن تقليص  ــونـ بـــاريـــدا بــــورت )هـ
الفارق عن صاحب املركز الثاني في 
الترتيب العام للفئة التشيلي بابلو 
كوينتانيا إلى أقل من دقيقة ونصف، 
بتحقيقه الفوز بمرحلة اليوم، فيما 
تأخر كوينتانيا عنه بـ 5 دقائق، فيما 
حل متصدر الترتيب العام األمريكي 
ــدا( فــــي املـــركـــز  ــ ــونـ ــ ــكـــي بـــرابـــيـــك )هـ ريـ

الثاني.
 ويـــتـــصـــدر بـــرابـــيـــك الـــتـــرتـــيـــب الـــعـــام 
للفئة بتوقيت إجمالي قدره 34:12:18 
ســاعــة، متقدما بــفــارق 25:44 دقيقة 

على كوينتانيا.
 وفي منافسات فئة الدراجات رباعية 
ــكــــواد«، اســتــفــاد الــبــولــنــدي  الــدفــع »الــ
ــن اخـــتـــصـــار  ــ كـــامـــيـــل فــيــنــفــيــســكــي مـ

املــرحــلــة واملـــصـــاعـــب املــالحــيــة لــعــدد 
مــن الــدراجــني، ليحقق الــفــوز متقدما 
ــارق 48 ثـــانـــيـــة عـــلـــى الــتــشــيــكــي  ــ ــفـ ــ بـ
زدينيك تــومــا، فيما خسر الفرنسي 
سيمون فيتس الكثير من الوقت، لكن 
لــيــس بــالــقــدر الـــذي خــســره التشيلي 
إيــجــنــاســيــو كــاســالــي، الــــذي تــأخــر بـ 

45 دقيقة.
ــذلــــك تــتــقــلــص صـــــــدارة كــاســالــي   وبــ
لــلــتــرتــيــب الـــعـــام إلـــى 16 دقــيــقــة أمـــام 
فيتس، بينما يحتل البولندي رافال 
ســونــيــك املــركــز الــثــالــث فــي الترتيب 
ــة عــن  ــقــ ــيــ ـــ 51 دقــ ــ ــام مــــبــــتــــعــــدًا بــ ــ ــعــ ــ ــ ال

الصدارة.
 أما في فئة سيارات الباجي خفيفة 
الـــــــــــوزن، تـــمـــكـــن األمــــريــــكــــي مــيــتــشــل 
ــوز بـــاملـــرحـــلـــة  ــ ــفـ ــ ــن الـ ــ ــن مـ ــ ــري مـ ــ ــوثـ ــ جـ
الــعــاشــرة مــتــقــدمــا بــفــارق 10 ثــوانــي 
على مواطنه باليد هيلدبراند، لكن 
كال األميركيني يواصالن مشاركتهما 

في داكار.
ــيــــرار فـــاريـــس   وأكــــمــــل اإلســـبـــانـــي جــ
املــــراكــــز الـــثـــالثـــة األولــــــى فـــي املــرحــلــة 
الفائز، في  متأخرا بـ 1.22 دقيقة عن 
حني استفاد متصدر الترتيب العام 
األمــريــكــي كايسي كــوري مــن مشاكل 
تعرض لها أقرب منافسيه التشيلي 
فرانشيكو لوبيرز كــونــتــاردو ليعزز 
صدارته للترتيب العام إلى 45 دقيقة 
أمـــــام الــــروســــي ســيــرجــي كـــاريـــاكـــني، 
فيما تراجع لوبيز إلى املركز الثالث 
ويتأخر حاليًا بفارق 1.14.58 ساعة 

عن الصدارة.
 وأخيرا في منافسات فئة الشاحنات، 
ــقـــق الـــــروســـــي آنــــتــــون شــيــبــالــوف  حـ
فـــوزه الــثــالــث بــاملــراحــل مــنــذ انــطــالق 
ــار، وتــقــدم  ــ الــنــســخــة 42 مــن رالــــي داكـ
بدقيقة واحــدة على مواطنه دمتري 
أمـــــام  ــكـــوف و1.30 دقـــيـــقـــة  ــيـ ــنـ ــوتـ سـ

السائق إدوارد نيكوالييف.
ــــى مـــتـــصـــدر الـــتـــرتـــيـــب الـــعـــام  ــهـ ــ  وأنـ
أنـــدري كارجينوف املرحلة  الــروســي 
متأخرا عن الفائز بفارق 2.27 دقيقة، 
ليحتفظ بـــصـــدارة مــريــحــة للترتيب 
العام بفارق 36 دقيقة عن شيبالوف 
وســـــاعـــــة و40 دقــــيــــقــــة عـــــن صـــاحـــب 
املركز الثالث البيالروسي سيارهي 

فيازوفيتس.

العطية يحافظ على الوصافة في رالي داكار الدولي
ساينز يعزز الصدارة

¶  العطية يحافظ على الوصافة

¶  جانب من بطولة سابقة.. أرشيفية

الرياض - قنا

الدوحة -  

اليوم.. انطالق أولى جوالت البطولة 
العربية للدراج ريس
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صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

قمر صيني لالستشعار عن بعد
قــمــرا صناعيا بصريا جــديــدا لالستشعار عن  الــصــن  أطلقت 
املـــدار املــحــدد، وذلــك  إلــى  الــتــجــاري،  بعد ومخصصا لالستخدام 
من مركز تايوان إلطالق األقمار الصناعية في مقاطعة شانشي 
الطيران  لتكنولوجيا  أكاديمية شانغهاي  شمال الصن. وذكــرت 
»العلم األحمر-1  الــذي يحمل اسم  القمر الصناعي  أن  الفضائي 
إلــى عائلة األقمار الصناعية »جيلن-1«، أطلق  إتــش9«، وينتمي 
صباح أمس على منت صــاروخ حامل من طراز »لونغ مارتش-2 

دي«.
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أرقام وحقائق

أعــلــن فــريــق اإلطــفــاء فــي واليـــة لــوس أنجلوس األمــريــكــيــة، إصــابــة 44 طالبا 
وموظفا، بعد تفريغ طائرة حمولتها من الوقود فوق املدرسة، قبل هبوطها 
اضــطــراريــا فــي مــطــار املــديــنــة، وأوضـــح فــريــق اإلطــفــاء أن طــائــرة ركـــاب من 
طراز بوينغ 777 تابعة لشركة »دلتا« األمريكية ذات املحركن، املتجهة إلى 
شنغهاي في الصن، قامت بتفريغ وقودها قبل الهبوط اضطراريا، بسبب 
مشكلة في املحرك. وقال إن كميات كبيرة من الوقود سقطت فوق مدرسة 

كوداهي االبتدائية الواقعة على بعد 25 كلم شرق مطار لوس أنجلوس، مما 
أدى إلى إصابة حوالي 20 طالبا و11 شخصا، بتهيجات جلدية وصعوبات 
في التنفس، باإلضافة إلى إصابة عدد آخر من الطالب في بعض املدارس 
التعليمية أن الطالب  املجاورة. من جانبها، أوضحت منطقة لوس أنجلوس 
الطائرة وقودها، وأنهم »قد يكونون تعرضوا  أفرغت  الفناء حن  كانوا في 

لرذاذ الوقود أو استنشقوا أبخرته«.

طائرة تفرغ وقودها فوق مدرسة ابتدائية

عثر علماء صينيون على عــدد كبير 
من اآلثــار الثقافية يعود تاريخها إلى 
قبل 3000 سنة في مقاطعة شنشي 
شــمــال غـــرب الــصــن، وذكـــر شــن يي 
هـــوا مــديــر هــيــئــة الــبــحــوث األثـــريـــة في 
املـــقـــاطـــعـــة أن اآلثـــــــار املــكــتــشــفــة بــعــد 
عــمــلــيــات الــحــفــر والــتــنــقــيــب فــي املــوقــع 
يرجع تاريخها إلى أوائل أسرة »تشو 
الغربية« )1046 قبل امليالد - 771 قبل 
امليالد(، وبعض منها يرجع إلى فترة 
املــيــالد -  املتحاربة )475 قبل  املمالك 

221 قبل امليالد(.
األثــريــة  القطع  إلــى أن مجموع  ــار  وأشـ
الثقافية حوالي 211 قطعة تنوعت ما 
بــن أوانــــي وأدوات خــزفــيــة وبــرونــزيــة 
إلى  ومنقوشات ورســومــات جــداريــة، 
ــعــربــات والــخــيــول الــبــرونــزيــة  جــانــب ال
الـــيـــشـــم  ــة وأدوات  ــيــ ــبــ ــذهــ ــ ال واملــــــــــــواد 
وزخــــارف الــعــقــيــق، الــتــي تـــدل عــلــى أن 
الغربية كــانــت تعتبر من  أســـرة تشو 
الطبقة األرستقراطية، وذلــك استنادا 
إلــى شكل وهيئة األدوات املستخدمة 
ــلـــى املــــــــواد واأللــــــــواح  ــنــــقــــوشــــات عـ واملــ
الحجرية. وتكمن أهمية االكتشافات 
الــــجــــديــــدة كـــعـــالمـــة بـــــــــارزة لــــدراســــة 
الـــتـــبـــادالت الــثــقــافــيــة والـــتـــجـــاريـــة بن 
األسر واملناطق املجاورة لها في أسرة 
املتحاربة،  املمالك  الغربية وفترة  تشو 
لها وطــرق  التنظيم  إلــى جــانــب هيكل 

معيشتهم خالل تلك الحقبة الزمنية.

تــتــواصــل هــــذه األيـــــام الــتــدريــبــات 
ــة لــلــفــرق  ــ ــداديـ ــ و»الــــبــــروفــــات« اإلعـ
واملجموعات املسرحية املدرسية 
ــنــــن وبــــــنــــــات، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  بــ
ــي املـــدرســـي  ــرحـ املــــهــــرجــــان املـــسـ
ــذي يأتي  ــ وال الــثــانــيــة  فــي نسخته 
بــرعــايــة ســـعـــادة الــدكــتــور محمد 
ــد الـــــواحـــــد الــــحــــمــــادي، وزيــــر  ــبـ عـ
الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي والــــذي 
سيقام بمسرح عبدالعزيز ناصر 
بــســوق واقـــف يــوم اإلثــنــن املقبل، 
كــمــا ســيــقــام حــفــل الــتــكــريــم بــذات 
املسرح يوم الخميس، وستستمر 
إلـــى 28 يناير  الـــعـــروض مـــن 26 
عـــلـــى مـــســـرح جــمــعــيــة الــكــشــافــة 
واملــــرشــــدات الــقــطــريــة فـــي منطقة 
ــفــنــون  ــد قـــســـم ال ــقـ أم ســـنـــيـــم. وعـ
التربوي  التوجيه  بــإدارة  واملسرح 
الــعــالــي  التعليم والــتــعــلــيــم  ــوزارة  ــ بـ
السابقة، اجتماعات  الفترة  خالل 
التربية  مكثفة بمعلمي ومعلمات 
املسرحية، في إطار االستعدادات 
ــان املـــســـرحـــي  ــرجــ ــهــ النــــطــــالق املــ
ــــي، واملــــــقــــــرر لــه  ــانـ ــ ــثـ ــ املــــــدرســــــي الـ
ــوع الـــــقـــــادم، انـــطـــالقـــا مــن  ــ ــبـ ــ األسـ
بـــدعـــم  الـــتـــعـــلـــيـــم  ــام وزارة  ــمــ ــتــ اهــ
األنــشــطــة الــتــربــويــة ومـــن ضمنها 
الــنــشــاط املــســرحــي، والــــذي يبرز 
من خالل تفعيل النادي املسرحي 

وفنون األداء باملدارس.

قطع أثرية 
يعود تاريخها

 إلى 3000 سنة

بدء فعاليات 
المهرجان المسرحي 

المدرسي اإلثنين

يعرض حاليا

الالندمارك

المول

الرويال بالزا

شركة قطر للسينما 
وتوزيع األفالم

)ش. م. ق(

في سينما

لمزيد من المعلومات عن أفالمنا.. زوروا موقعنا اإللكتروني

www.qatarcinemas.com
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